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الرحيم الرحمن الله بسم

أنفسنا شروأر من بالله وأنعوذ ، وأنستعينه نحمده لله الحمد إن
فل يضلل وأمن ، له مضل فل الله يهده من ، أعمالنا سيئات وأمن
أن وأأشهد ، له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، له هادي

ًا وأعلى عليه الله صلى  خليله وأ وأصفيه وأرسوله الله عبد محمد
ًا وأسلم وأصـحبـه آله ًا تسليم .  الدين يوم إلى كثيـر
وأالعمل النافع العلم وألكم لي وأعل جل الله فأسأل ، بعد أما

بدين أعمالنا يقيم وأأن وأالهدى بالعلم بصائرنا ينور وأأن الصالح
ّلْى رسوله به أرسل الذي الحق ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع .  َوأَس

شرح وأهو أل ، يتممه أن وأعل جل الله أسأل الذي الدرس هذا
علم وأالمسلمين السلم شيخ ألفها التي الواسطية العقيدة هذه

السلم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين وأتقي الدين
سنة المتوفى المعروأف المام الدمشقي ثم الحراني تيمية بن

إلى العقيدة هذه كتب ، المثوبة له وأأجزل تعالى الله  رحمه728
أهل المنصورة الناجية الفرقة اعتقاد فيها لهم يبين وأاسط أهل

هذا على تبعهم وأمن المة هذه سلف من وأالجماعة السنة
تعالى.  الله رحمه وأقته إلى العتقاد

بعد العلماء بها اعتنى قد وأاختصارها وأجازتها على الرسالة وأهذه
أهل عقائد أصول من شملت قد لنها الله رحمه السلم شيخ

.  الوافية الخلصة على وأالجماعة السنة
.  العتقاد أصول كل الله رحمه فيها ذكر فقد
.  الستة اليمان أركان شرح فيها ذكر

يوصف وأما الكمال صفات من وأعل جل لله يجب ما فيها وأذكر
وأالضالين المبتدعين وأمخالفة ، ذلك في وأالصل به وأعل جل الله
المور من بذلك يتصل ما وأذكر ، وأالصفات السماء باب في

وأاليمان الغيبية بالمور اليمان من بذلك يتصل ما وأذكر الغيبية
. وأشره خيره وأبالقدر وأالرسل بالكتب

المتعلقة الحكام وأالجماعة السنة أهل أصول من أن وأبين
السمع حق من المر لولة يجب بما وأكذلك العظمى بالمامة
السنة أهل خالفوا ممن وأأشباههم للخوارج مخالفة وأالطاعة

رسول صحابة في الصالح السلف اعتقاد وأذكر ذلك في وأالجماعة
ّلْى الله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الشرعية الواجبات من ذلك وأأن َوأَس

شابـههم وأمن الروأافض من البدع لهل مخالفًة فيه لن العتقادية
ّلْى الله رسول أصحاب جميع يتولون ل الذين ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ، َوأَس
أوأ أحكام وأذكر ، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر أحكام وأذكر

في ذكره الذي وأبهذا ، وأالجماعة السنة أهل عند الخلقا أصول
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السنة أهل اعتقاد أن يتبين المختصرة العظيمة الرسالة هذه
:  أصول يشمل وأالجماعة

وأرسله وأكتبه وأملئكته وأعل جل الله في العامة العقيدة الوأل
.  وأشره خيره وأالقدر الخر وأاليوم

هو هذا ، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر المامة مسائل ثم
الصحابة في الكلم من بذلك يتصل ما في وأالكلم ، الثاني

. عليهم الله رضوان
السنة أهل عند العتقاد أصول من الثالث الصل ، الثالث ثم

 وأالجماعة السنة أهل أخلقا في : الكلم وأالجماعة
الله رحمه السلم شيخ فيها َّصَلف التي الثلثة المور هي وأهذه

 العظيمة الرسالة هذه في
ٌة الرسالة وأهذه أهل باعتقاد للعلم مدرسٌة هي لكن ألفاظها وأجيز
.  وأالجماعة السنة أهل وأمنهج وأالجماعة السنة
. تعالى الله رحمه السلم شيخ كتب في تفصيله العتقاد وأذلك
ًا تعد الله رحمه السلم شيخ فكتب الواسطية العقيدة لهذه شرح

.
كتبه في الله رحمه السلم شيخ نثره ما لهذه شرح فأحسن
ّينه وأفّصله . العتقاد هذا أصول من وأب

أحسن ل إذ . تعالى الله رحمه القيم ابن العلمة تلميذه كذلك وأ
مصنفاته في نفسه هو شرحه من السلم شيخ كلم فهم في

. وأعل جل الله رحمه القيم ابن تلميذه فهم في وأكذلك . الخرى
ٌة شروأح لها الرسالة هذه العقيدة هذه ، معلوم هو كما كثير

ًا أعظمها وأمن ، كثيرة شروأٌح لها المباركة ًا:  وأأدقها نفع لفظ
الواسطية) العقيدة ىعل السنية (التنبيهات بـ المسمى الشرح
هذا . فإن تعالى الله رحمه رشيد ابن عبدالعزيز العلمة للشيخ
من بين فقد . الواسطية العقيدة هذه شروأح أنفس من الشرح
هذا في العلم طالب يكفي ما ألفاظها وأمن العقيدة هذه مسائل
الغزير الواسع العلم من فيها ذكر لنه . العتقاد باب أعني الباب

وأالجماعة السنة أهل عقيدة بيان في علم طالب به اكتفى لو ما
ًا أراد من – أحض . وألهذا لكفاه هذا على – العقيدة هذهل شرح

الواسطية) العقيدة ىعل السنية (التنبيهات وأهو . أل الكتاب
.  تعالى الله رحمه رشيد ابن للشيخ

أن  العقيدة لهذه شرٍح في الشروأع قبل المهمة المقدمات نم
ابن السلم شيخ كتب سائر وأكذلك المباركة العقيدة هذه أن نبين

ّين تيمية في السلف ذكره ما فيها وأفّصل السلف عقيدة فيها ب
العتقاد. من كتبهم
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كتب من يعني السلف كتب على تتميز السلم شيخ وأكتب
ًا تلهم وأمن تبعهم وأمن أحمد المام أصحاب هذه تتميز زمن
الكتب تلكم عن تيمية ابن السلم شيخ كتب وأسائر العقيدة
: منها بمزايا العتقاد في الكثيرة

قبل من الئمة قاله ما فهم قد الله رحمه السلم شيخ أن ،
ٍة فصاغه خير فهو معانيها وأببيان بأدلتها أقوالهم تجمع بصياغ

.  قبل من الئمة كلم فهم من
أنه العتقاد في السلم شيخ كلم مزايا أعني ، مزاياه وأمن : -

وأالسنة الكتاب نصوص فهم في بلغ  قد-  تعالى الله رحمه
وأمن . متله وأمن عصره أهل بها له شهد التي وأالدرجة المبلغ

هو ثم . وأالسنة الكتاب نصوص هي العتقاد أدلة أن المعلوم
في تبعهم وأمن التابعين وأكلم الصحابة كلم على اطلع هذا مع

السلم شيخ كلم وألهذا . وأالسنة الكتاب نصوص معاني تفسير
ٍم أحسن عدُي وأالسنة الكتاب معاني بيان في للعلماء كل

. المشهورين الئمة بعد يعني المتأخرين
ًا العقيدة وأهذه السلم شيخ كلم مزايا وأمن شيخ أن أيض

وأالمخالفين البدع أهل أقوال كتابتها حين استحضر السلم
ًا الحتجاجات من يذكر ما يذكر فهو وأحججهم تلك مستحضر

القوال تلكم أوأ البدع أهل من العتراضات وأتلك القوال
أن وأمعلوٌم ، أنواعهم اختلف على البدع أهل من المنحرفة

الدرجة هذه على وأهو يؤلف الذي المؤلف أوأ الكاتب حال
ًاُم يكون كلمه أن الستحضار من العظيمة يكون ما عن نبئ

ً . المسائل هذه في فصل
السلم شيخ كتب سائر وأكذلك العقيدة هذه مميزات وأمن

ًا فيها أوأضح السلم شيخ : أن الله رحمه المجملت من كثير
المتقدمين كلم في تجد فقد . السلف كلم في كانت ربما التي
ًا المفضلة القروأن أهل من في ُأْجِمَل ربما العتقاد في كلم

ُفّصَل مواضع وأذاك هذا يستحضر السلم وأشيخ مواضع في َوأ
. ذلك وأيوضح مكانه في ُكّل وأالمفّصل المجمل الكلم وأيذكر
السلم شيخ كتب وأفهم السلم شيخ كلم فهم من إن بحيث
كتب إلى رجع فيه وأبراعته لذلك فهمه بعد ثم الله رحمه

ًا يفهمها فإنه السلف ًَا فهم ترك من وأأما . ينبغي ما على مصيب
فهمه في زّل فربما الله رحمه السلم شيخ كتب في التفقه
في وأقع ربما بعضهم لن . الئمة وأكلم السلف كلم لبعض
ذلك نحو أوأ السائل لحال رعاية كلمه في وأقع أوأ إجمال كلمه

التفصيل يفّصل أن معها جيبُالم يمكن ل التي السباب من
المطلوب. 
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ًا العلماء عليه حث مما العقيدة بهذه العناية إن نقول لهذا قديم
ًا بهذه للخير تعالى الله وأفقهم إخواني وأصيأ أن غروأ فل . وأحديث

الدلة من فيها ما وأمعاني اللفاظ وأمعاني ألفاظها وأبفهم العقيدة
ًا فيها لن ، وأالحجج وأالستدلل ًا.  خير عظيم

الناجية الفرقة عقيدة
 

6الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

ِم ِم،ِ الّرْحَمِن اللِه ِبْس ُد الّرِحي ّلذَّي للِه الحْم َلُه َأْرَسَل ا َرُسو
َدىَ ْلُه ْلَحّق َوِديِن ِبا ُه ا ْظِهَر ُي َلىَ ِل ّديِن َع ّلِه ال َكَفىَ ُك ِباللِه َو
ًدا .َشِهي
ُد َأْشَه ّ َأنَ و َلَه ل ّ إ ُه اللللُه ِإل َد ِبللِه ِإْقللَراًرا َلللُه َشللِريَك ل َوْحلل

ًدا. َتْوِحي َو
ُد َأْشَه ًدا َأنَّ َو ُه مُاَحّم ُد ْب ُلُه َع ّلىَ َوَرُسو ْيِه اللُه َص َل َلىَ َع ِلِه َوَع آ
ِبِه ّلَم َوَصْح ًدا. تسليًما َوَس مَاِزي

ُد:ُ  َأمّاا َبْع
َذَّا ُد َفَه ِتَقا َيِة ْلِفْرَقِةا اْع ّناِج ْنُصوَرِة ال ْلَم َلىَ ا ِم ِإ َيللا الّسللاَعِة:ُ ِق
ّنِة َأْهِل ْلَجَماَعِةَو الّس :ُا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنه ، الله على بالثناء الرسالة وأهذه الكتاب هذا الله رحمه ابتدأ
أن سبق كما الحمد كلمة لن المحامد أنواع لجميع المستحق هو

التي وأاللم اللف من مكونٌة هي الدرس هذا غير في أوأضحت
. الجناس أوأ الجنس استغراقا على تدل

ُد معنى وأيكون وأعل جل لله هي المحامد أجناس جميع معناه الحم
ًا . استحقاق

ُد( فقوله ِه الحْم . وأعل جل لله المحامد أنواع كل أن ) أفادنالل
كثيرة وأعل جل لله المحامد أنواع أن مضى فيما لك ذكرت وأقد

ٍة في تجتمع وأهي: خمس
وأآثار فيها له مشارٍك دوأن بالربوبية تفرده على وأعل جل مدهح

. أجمعين خلقه في الربوبية
وأأنه أجمعين خلقه على اللوهية ذا كونه على وأعل جل حمده

. سواه ما دوأن وأحده للعبادة المستحق
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العل وأالصفات الحسنى السماء من له ما على وأعل جل حمده
 .
وأدينه وأأمره شرعه على وأعل جل حمده .
كونه في أجرى وأما وأقدره قضائه على وأعل جل حمده .

بك مرت وأقد ، المحامد أنواع ماعِج أوأ ، المحامد أنواع هي هذه
. الماضي السبوع في المستقنع زاد شرح أوأل في مفصلًة
من اللم قبل ما كان فإذا ، للستحقاقا هنا اللم لله هنا وأقوله

مع يكون وأقد ، الستحقاقا تفيد فإنها العيان من ل المعاني
ْلْك الستحقاقا . الِم

ًا المحامد أنواع جميع له وأعل جل وأالله وأهو ، يستحقها استحقاق
ًاِم المحامد جميع فله ، لها مالٌك وأعل جل ًَا لك ًَاُم ، وأاستحقاق له لك

ًا وأ  :هنا وأقوله ، وأعل جل له استحقاق
ّلذَّي َلُه     َأْرَسَل     ا َدىَ     َرُسو ْلُه ْلَحّق     َوِديِن     ِبا    ا

َو﴿ تعالى قوله وأهي الفتح سورة آخر في آية من اقتباس هذا ُه
ِذي ّل َلُه َأْرَسَل ا َدى َرُسو ُه ْل ِديِن ِبا ّق َوأ ْلَح ُه ا ِهَر ْظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ُك

َفى َك ِه َوأ ّل ًا ِبال ِهيد  ﴿َش
. وأالسنة الكتاب في جاء مما النافع العلم  هو)َىدُاله(وأ

ٌء النافع العلم وأهو بالهدى رسوله أرسل وأعل جل فالله في سوا
باب من أوأ ، العتقاد أبواب وأهي الخبار باب من كان ما ذلك

ًى وأهو ، الهدى يورث الذي النافع العلم كله وأهذا ، وأالنهي المر هد
ًا يعني نفسه في ّ مرشد ، أقوم هي التي الطريق على وأدال

. الخرة وأفي الدنيا في الكامل الهدى يورث وأكذلك
ّق ِديِن( وأأما ْلَح ، الصالح العمل بأنها السلف فسرها  فقد)ا

. النافعة العمال
وأكما ، أنفسهم في وأللناس نفسه في للمؤمن الصالحة العمال

.  بأجمعها وأللمم : للمجتمعات يقال
الحق وأبدين النافع بالعلم بالهدى رسوله أرسل وأعل جل اللهف

. الصالح العمل هو الذي
َكَفىَ ًدا     ِباللِه     َو    َشِهي

َفى ِه َك ًدا ِبالل ِهي بعث ما بأن شهد وأعل جل فالله ، ذكر ما على َش
ّلْى رسوله به ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . الحق دين وأهو الهدى هو َوأَس

وأل ، الله من أعلم ل إذ ، شهادة كل فوقا وأعل جل الله وأشهادة
ما أوأ العظيمة المسائل هذه في وأعل جل الله إل به ُيكتفى شاهد
ّلْى رسوله إلى به أوأحى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الله شهادة أتته فمن ، َوأَس

. شهادة بها كفى وأعل جل
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فتِصُوأ التي وأالسنة الكتاب نصوص أن المتقرر فمن كذلك إذا
هي التي الخبار أنواع على اشتملت قد الهدى بأنها الية هذه في
ما وأعن وأصفاته أسمائه وأعن وأعل جل الله عن الغيبية المور في

. الغيبية المور من المعاد يوم في يكون
أخبر ما وأكذلك الخبرية المور هذه في النصوص هذه كانت وأإذا 

ّلْى النبي به ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الذي وأصفها قد المور هذه في َوأَس
. هدى بأنها بشهادته ُيكتفى

ُيعلم  عليه دلت وأما النصوص هذه بكون يرَض لم من أن منه ف
يكتِف لم بأنه ذلك يتضمن فإنه الكامل وأالشفاء الكامل الهدى

. وأعل جل الله بشهادة
الفرقا أنواع من البدع مسلك سلكوا الذين صنعه ما هو وأهذا

وأالشاعرة وأالجهمية وأالمعتزلة وأالقدرية وأالمرجئة كالخوارج
ٍة كل فإن وأالماتريدية نصوص ترتِض لم الفرقا هذه من فرق

بعقولها إما ذلك في أعملت بل كافية تجعلها وألم وأالسنة الكتاب
ٍة أوأ . ضالة بأقيس

القاعدة وأهي ، وأالسنة الكتاب نصوص عليه دلت بما أخذ فمن
وأالحديث القرآن العتقاد في نتجاوأز ل لننا ، العتقاد في العظيمة

– أي  )جاءت كما ُنِمّرها( قال ، الصل بهذا أحمد المام قال كما
 . وأالحديث القرآن نتجاوأز ل – الصفات بنصوص

وأل المعطلة عطل كما نعطل وأل المتأوألة تأوأل كما نتأوأل ل يعني
ّثَل كما نمثل أوأ هِشبُن ّثَل أوأ المجسمة َم نتجاوأز ل وأإنما ، الممثلة َم

الله بشهادة اكتفوا قد السنة أهل لن وأذلك ، وأالحديث القرآن
ّلْى رسوله به أرسل ما بأن الية هذه في وأعل جل ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم القرآن يتجاوأزوأا وألم فقبلوه ، الحق دين وأهو الهدى هو َوأَس
: ذلك بعد قال ، وأالحديث
ُد َأْشَه ّ     َأنَ     و َلَه     ل ّ     إ ُه     اللُه     ِإل َد ِإْقَراًرا     َلُه     َشِريَك     ل     َوْح

ًدا.     ِبِه َتْوِحي َو
ٍء إلى تحتاج هذهوأ وأأشهد هنا قوله أن وأذلك ، التفصيل من شي
وأإخبار. إعلٌم يتبعه الذي وأالقرار العتراف معناها الشهادة ذهه

. اللسان وأإخبار القلب  اعتقاد: تشمل الشهادة لن
ًا ُيعد لم بلسانه يتكلم أن دوأن بقلبه اعتقد فمن . شاهد
يكن لم بقلبه يعتقد وألم – المنافقين كحال – بلسانه تكلم وأمن

ًَا التوحيد. كلمة عليه دلت بما شاهد
بأنه لله وأأقر وأأعترف اعتقد يعني وأأشهد قوله في الشهادة إذن
بأن بذلك وأأعلن وأأخبر سواه ما دوأن وأحده للعبادة المستحق هو

 . سواه ما دوأن للعبادة المستحق هو وأعل جل الله
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ِهد﴿ تعالى قوله به فسر الذي هو وأهذا ّلُه َ َش ّنُه ال َ َأ َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ُه
َكُة ِئ َ ْلَمل ْا َوأا ُلو ْوأ ُأ ِم َوأ ْل ِع ْل ًا ا ِئَم ِقْسِط َقآَ ْل َ ِبا َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ِزيُز ُه َع ْل ا

ِكيُم ْلَح  ﴿ا
. وأأخبر أعلم يعني الله) شهد(
. ذلك وأاعتقدوأا بذلك وأأخبروأا أعلموا ، بذلك  شهدوأا)وأالملئكة(
:  بمرتبتين ذلك شهدوأا خلقه  من)العلم وأأوألوا(

.  القول – وأمرتبةالعتقاد مرتبة– 
ُد( قال َه َأْش ّ َأن وأ َلَه ل ّ إ التفسيرية هي هنا ها أن وأ) اللُه ِإل

ٍة بعد تأتي التي هي أنها وأضابطها دوأن القول معنى فيها كلم
وأنحو وأصى وأ أمر وأ قضى وأ أوأحى وأ نادى وأ كأشهد القول حروأف

. ذلك
دوأن القول معنى فيه مما نحوها أوأ اللفاظ هذه بعد أتت إذا فأن

كالتي قبلها ما يفسر بعدها ما لن ، التفسيرية هي القول حروأف
َدى﴿ وأعل جل الله قول في جاءت َنا ِة َأْصَحاُب َوأ ّن ْلَج ِر َأْصَحاَب ا ّنا ال

ْد َأن َنا َق ْد َنا َما َوأَج َد َع َنا َوأ ّب ًا َر ّق الية. ﴿َح
كلمة هي الكلمة وأهذه ، الله إل إله ل أن وأأشهد ، الله إل إله ل

:  ركنان وألها التوحيد
 – وأالثباتالنفي– 

إل قوله من المستفاد وأالثبات ، إله ل قوله من المستفاد النفي
الله. 
استحقاقا وأإثبات ، أحد كل عن العبادة استحقاقا نفي النفي

.  وأعل جل لله العبادة
. وأالثبات النفي الكلمة هذه فركنا
الكلمة بهذه الشهادة بهذه أتى قد يكن لم يثبت وألم نفى فمن
 . بالثاني يأتي وألم بركٍن أتى إذ صحتها على

هذه عليه دلت بما يأتي لم فإنه ، ينف وألم أثبت من وأكذلك
. الشهادة

عن العبادة استحقاقا ينفي أنه الشاهد حق في يجتمع أن بد فل
ٍد . سواه ما دوأن وأحده وأعل جل لله العبادة استحقاقا وأيثبت ، أح

. ينفون وأل يثبتون كانوا وأالمشركون
ٌق جلله جل الله إن يقولون ٌق فهو ، للعبادة مستح ُيعبد لن مستح

ّلْى النبي قال لما وألهذا ، ينفون ل لكنهم ، ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع لما َوأَس
، يقول أن فأبى الله عند بها لك أحاج كلمة قل طالب لبي قال

لهم قال فلما ، كلمات عشر نقول  فقالوا ، ذلك للمشركين قالف
بهذه القرار يصلح ل أنه يعلمون لنهم ذلك أبوا الله إل إله ل قولوا

جل لله يثبتون إنما وأهم وأالثبات بالنفي بين بالجمع إل الكلمة
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ًا وأعل جل كونه ينفون لكن ُيعبد وأأنه معبود أنه وأعل في أحد
 العبادة استحقاقه

َذا﴿ سبحانه قال ُهْم ِقيَل ِإ َلَه َل َل ّلُه ِإّل ِإ ِبُروأَن ال ْك َت }35{ َيْس
ُلوَن ُقو َي ّنا َوأ ِئ ُكوا َأ ِر َتا َنا َل ِت َه ِل ٍر آ ُنوٍن ِلَشاِع في وأعل جل وأقال ﴿ّمْج

ًا ص سورة َعَل﴿ قولهم عن مخبر َهَة َأَج ِل ًا اْل َله ًا ِإ  ﴿َوأاِحد
هذه مشركي من بعدهم فيما المشركون صنعه الذي هو وأهذا
. الثبات وأهو أل التوحيد كلمة ركني من بركٍن أتوا فإنهم المة
ٌق جلله جل الله إن قالوا يكون أن يمكن قالوا لكن للعبادة مستح
ًا يستحق من معه الصالة وأجه على ل لكن العبادة أنواع من شيئ

.الواسطة وأجه على وألكن
كلمة َأن وأهي ، بها العناية ينبغي التي المهمة المور من وأهذا

:  ركنان لها التوحيد
 الثبات – وأركنالنفي ركن– 

ٍة عن المعبود هو إله ل قوله في الله معنى فإن معناها أما محب
. وأتعظيم

َلَه مادة لن معناها القرآن بها جاء وأالتي ت جاء التي اللغة في َأ
. العبادة

َد بمعنى َهَأل َب المحبة مع العبادة  وهةُلُال وأ وأالتعظيم المحبة مع َع
. وأالتعظيم

. وأالتعظيم المحبة مع المعبود هو الله فـ
وأيدل له من قول العرب قول الشاعر في رجزه المشهور :

الغـانيـات َدّر لله
ّده يـالُم

ّبْحَن ْعـَن س َتْرَج َوأاْس
ِه من ّل َأ َت

قوله في العراف آية في عباس ابن قراءة وأعليه عبادة من يعني
. وأعبادتك   يعني)وأإلهتك وأيذرك( تعالى
المحبة مع العبادة العرب كلم في اللوهة وأ اللهة معنى فإذن

. وأالتعظيم
في وأالمتكلمين وأالماتريدية الشاعرة قول أن وأيثبت ينبئ وأهذا

القادر هو الله معنى إن قالوا انهم حيث باطل قوٌل أنه الله معنى
. الختراع على
الشاعرة من نحوهم وأنحا حذوأهم حذا وأمن المتكلمين عند الله

. الختراع على القادر هو الله يقولون وأنحوهم وأالماتريدية
القدرة وأل الخلق معنى فيه فليس الله وأأما الرب معنى هو وأهذا
. العبادة معنى فيه وأإنما الختراع على القدرة وأل الخلق على

هو الله إن وأنحوهم وأالماتريدية الشاعرة من آخروأن وأيقول
عداه ما إليه المفتقر سواه عما المستغني
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أصحابها يسميها التي المشهورة عقيدته في السنوسي قالها كما
: نصه ما فيها يقول البراهين أم

، عداه ما كل إليه المفتقر سواه عما المستغني هو فالله( يقول
ًا ل– كلمه تتمة من هذا –الله إل إله ل فمعنى سواه عما مستغني

ًا وأل  .الله) إل عداه ما كل إليه مفتقر
عقيدة وأمن المتكلمين مناهج من وأهذا ، بالربوبية اللوهية ففسر

بالرب. الله يفسروأن أنهم إذ الكلم أهل
مع اتخذ من – عندهم – هذا وأعلى ، بالربوبية اللوهية يفسروأن

ًا وأعل جل الله ينذر به يستغيث يدعوه يخافه يرجوه يعبده آخر إله
عليه دلت ما يخالف لم لنه عندهم بذلك يكفر ل فإنه له يذبح له

ًا كان إذا التوحيد كلمة هو وأعل جل الله بأن – عندهم – معتقد
سواه عما وأبالستغناء الختراع على بالقدرة وأحده المتفرد
. وأعل جل إليه شيء كل وأبافتقار

، معبود ل معناها وأإنما ، الربوبية معناها ليس إله ل معنى فإذن
. محذوأف للجنس النافية ل وأخبر

حذفه مع المراد كان إذا للجنس النافية ل خبر تحذف وأالعرب
ًا ًا ظاهر . فيه إشكال ل وأاضح

 : يقول اللفية في-  الله رحمه  –مالك ابن قال ما على هذاوأ
للجنس) : (يعني باب ل النافية وأشاع في ذا الباب

الباب ذا في اعشوأ
الخبر إسقاط

مع المراد إذا
رــظه سقوطه

 ؟ ل  خبر ما ، الله إل إله ل قوله في وأهنا
. معروأف لنه ُيذكر لم

ّلْى الرسول بين المعركة لن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ِعَث وأمن َوأَس إليهم ُب
في كانت وأإنما ، موجودة آلهة نفي في تكن لم أنها معروأفة كانت
. لعبادةل اللهة هذه من شيء استحقاقا نفي

ّدَر وألهذا . حق كلمة بأنه المحذوأف الخبر العلم أهل َق
ٌق إله ل ّق معبود ل أوأ ، الله إل ح . الله إل بح

ٍد كل أن ذلك وأمعنى ٌد فإنه وأعل جل الله سوى معبو بغير معبو
ّق وأإنما ، بحق ليس بالعدوأان بالظلم بالبغي بالباطل معبود ، الح

. وأعل جل الله هو بحق المعبود
تكون أن وأإما ، حصر أداة تكون أن إما هذه إل وأ الله إل قال ثم

. ملغاة استثناء أداة
رفع محل في لنه اسمها مع ل من بدل بعدها الجللة وألفظ

. بالبتداء
الله إل إله ل قال فمن ، الله إل يعبد بأل الله إل إله ل تحقيق
. وأعل جل الله إل يعبد لم إذا يحققها بها وأشهد
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ٍء يتوجه لم . وأعل جل الله إلى إل العبادة أنواع من بشي
محمد الله إل إله ل  بتحقيق يكون الشهادتين تحقيق نقول لهذا

: الله رسول
. وأعل جل الله إل تعبد بأل الوألى وأتحقيق- 
ّلْى رسوله شرعه بما إل الله دَعبُي بأل الثانية وأتحقيق-  ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم . َوأَس
ُه( هنا قال َد ِريَك ل َوأْح . التأكيد بعد التأكيد من وأهذا) َلُه َش
له شريك ل وأحده قوله على الباري فتح في حجر ابن الحافظ قال

ٌد قال ، في وأعل جل الله وأأن ، التوحيد مقام لبيان تأكيد بعد تأكي
. ذلك في له شريك ل وأحده العبادة استحقاقه

:  وأمجملها كثيرة الشريك ادعاء وأأنواع له شريك ل فهنا قال
ّدِعَي أن-  ُيَصّرُف معه ظهير َثّم وأأن ، ربوبيته في له الشريك له ِا

.  المر معه
ّدِعَي-  ِا .  العبادة استحقاقا في شريك معه أن وأ
ّدِعَي-  ِا .  الكمال وأجه على وأصفاته أسمائه في شريك معه أن وأ
ّدِعَي-  ِا .  التشريع في وأالنهي المر في شريك معه أن وأ
ّدِعَي-  ِا كما كونه في قضاها التي الحكمة في شريك معه أن وأ

. وأنحوهم الفلسفة يقول
ّدِعَي التي الشتراك أنواع إذن وأعل جل الله يشارك من َثّم أن ِا
ُعها هي الخمسة وأهذه فيها . ِجما

 له شريك ل
ْقَراًرا( بعدها قال ِه ِإ ًدا ِب ْوِحي َت وأالتسليم الذعان هو القرار) َوأ

. بذلك وأالعتقاد
ًا . له شريك ل وأحده بأنه يعني به إقرار

.  يوحد وأحد مصدر التوحيد وأتوحيدا
ابن حديث طرقا بعض في جاء فقد السنة في استعمالها جاء وأقد

ّلْى النبي أن عباس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ًا أرسل لما َوأَس اليمن إلى معاذ
ًا تأتي (إنك قال إلى إليه تدعوهم ما أوأل فليكن ، كتاب أهل قوم
.  وأغيره صحيحه في البخاري الله) روأاه يوحدوأا أن

ّلْى النبي قال ، الله رسول محمد الله ل إ إله ل التوحيد فكلمة َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع الله) يوحدوأا أن (إلى َوأَس

تحقيق إلى يدعو أنه ذلك فمعنى الله توحيد إلى دعا فمن
. الشهادتين

ّلْى النبي أن الصحيحين في ثبت ما وأكذلك ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع لما َوأَس
َهّل َهّل الراوأي قال الحجب َأ ّلْى- الله رسول َأ ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع - َوأَس

الله رسول وأأهل وأكذا بكذا يهلون الشرك أهل كان ، بالتوحيد
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . بالتوحيد َوأَس
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السلم وأدين ، وأمستعملة السنة في موجودة التوحيد كلمة إذن
. التوحيد دين هو

:  أنواع أربعة وأالتوحيد
:  وأهي ، أنواع ثلثة الله توحيد

الربوبية توحيد  .
اللوهية وأتوحيد  .
وأالصفات السماء وأتوحيد  .

استقراء فيها دليلها ، الثلثية القسمة هذه إلى العلماء قسمها
الله رحمه الطبري جرير ابن كلم في ذلك وأيكثر ، وأالسنة الكتاب

 كتبه في الله رحمه البر عبد ابن وأكلم التفسير في
ًا وأأشهرها العلماء كلم في شاعت ثم تيمية ابن السلم شيخ كثير

. تعالى الله رحمه
:  أقسام ثلثة الله فتوحيد

اعتقاد يعني ، بأفعاله وأعل جل الله توحيد وأهو الربوبية توحيد
ٌد وأعل جل الله أن ٌد ، أفعاله في وأاح شريك ل خلقه في وأاح
ٌد ، له المتفرد وأعل جل فهو . الربوبية معاني جميع في وأاح

وأبتصريف المر وأبتدبير وأالماتة وأبالحياء وأبالرزقا بالخلق
ينزل الذي وأأنه عليه ُيجار وأل يجير الذي وأبأنه الملكوت هذا

من ذلك وأنحو وأيبسط وأيقبض وأيميت يحيي الذي وأأنه الغيث
. الربوبية معاني

فتوحيد ، عبادال بأفعال الله توحيد وأهو اللوهية توحيد وأالثاني
فإنهم الشرك أهل به يقر وأهذا هو بأفعاله الله توحيد ربوبيةلا

ِئن﴿ تعالى قال كما أفعاله في الله يوحدوأن َل ُهم َوأ َت ْل أ
َ ّمْن َس

َق َل َوأاِت َخ َْلْرَض الّسَما َقَمَر الّشْمَس َوأَسّخَر َوأا ْل ُلّن َوأا ُقو َي ّلُه َل ال
ّنى َأ ُكوَن َف َف ْؤ ُكم َمن ُقْل﴿   تعالى وأقال ﴿ُي ُق ِء ّمَن َيْرُز الّسَما

َلْرِض ِلُك َأّمن َوأا َع َيْم ْبَصاَر الّسْم َل ِرُج َوأَمن وأا ْلَحّي ُيْخ ِمَن ا
ّيِت ْلَم ِرُج ا ُيْخ ّيَت َوأ ْلَم ْلَحّي ِمَن ا ّبُر َوأَمن ا َد َلْمَر ُي ُلوَن ا ُقو َي َفَس

ّلُه غالب يعني ، أفعالهب الله بتوحيد مقروأن فهم ذلك وأنحو ﴿ال
توحيد فهو اللوهية توحيد وأأما الله أفعال بأكثر أوأ العرب
ٌع اللوهية توحيد فإذن العباد بأفعال الله توحيد العبادة راج

ٌع الربوبية وأتوحيد العبد فعل إلى وأعل.  جل الله فعل إلى راج
جل الله أن اعتقاد وأمعناه ، وأالصفات السماء توحيد وأالثالث

ٌدال هو وأعل من نهايته الحسن في بلغ لما استحقاقه في متوح
فالله الصفات أوأ النعوت من الكمال غاية بلغ وألما السماء

ْيَس﴿ قال كما ، وأصفاته أسمائه في أحد يماثله ل وأعل جل َل
ِه ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال

. وأعل جل الله توحيد أنواع هي أنواع ثلثة هذه
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ٌد الرابع النوع ًا أن شهادة عليه دلت توحي وأهو – الله رسول محمد
توحيد العلم أهل من طائفة عند وأيسمى   شرع بما إل الله يعبد أل

 . المتابعة
ّلْم وأحده َوأَس ِه  ْي َل َع ّلْى اللُه  ًا للنبي َص يعني أن يكون المرء متابع
ّلْى اللُه فل أحد يستحق المتابعة على وأجه الكمال إل النبي َص

ّلْم كما قال ابن القيم في نونيته:  َوأَس ِه  ْي َل َع
ٍد ًا كن فلواح في وأاحد

ٍدــوأاح
الحق سبيل أعني
انمــوأالي

وأاستعمله القيم ابن استعمله – المتابعة توحيد – التعبير وأهذا
. العلم أهل من جماعة وأاستعمله الطحاوأية شارح
: قسمين إلى التوحيد يقسم العلم أهل بعض
:  قسمان التوحيد يقول

ًٌد-  إرادي فعلي وأتوحيد- اعتقادي قولي توحي
وأتوحيد الربوبية توحيد يشمل هذا ، اعتقادي قولي توحيد وأقوله

. وأالصفات السماء
وأالصفات السماء وأتوحيد ، وأاعتقادي قولي الربوبية توحيد لن

.  وأاعتقادي قولي
يتعلق ما به يعنون هذا ، إرادي فعلي توحيد الثاني القسم وأقولهم

.  المكلف بفعل
.  المكلف فعل عنيأ ، قسمين على وأهو

 الجوارح – وأأفعالالقلوب  أفعال-
وأأفعال القلوب أفعال فيها وأعل جل الله توحيد يجب وأهذه

.  الجوارح
وأالرهبة وأالرغبة وأالمحبة وأالرجاء الخوف مثل القلوب أفعال
. ذلك وأنحو

.  ذلك وأنحو وأالنذر وأالذبح وأالستغاثة الدعاء مثل الجوارح وأأفعال
ُد  (     هنا     بعدها     قال َأْشَه ًدا     َأنَّ     َو ُه     مُاَحّم ُد ْب ُلُه     َع َوَرُسو

ّلىَ ْيِه     اللُه     َص َل َلىَ     َع ِلِه     َوَع ِبِه     آ ّلَم     َوَصْح تسليًما     َوَس
ًدا) مَاِزي

ُد( َه َأْش  . وأأعلن وأأخبر أعتقد يعني ) ،َوأ
ًدا َأّن( ًا ليس ، الله عبد أنه ، القرشي الله عبد بن محمد) ُمَحّم إله

ًا وأليس ٌد هو وأإنما ، ملك وأعل جل الله شرفه ، الله عبيد من عب
رسول أنه من أكثر فيه يدعى فل ، وأرسوله الله عبد ، بالرسالة

. منزلة بها وأكفى مرتبة بها وأكفى ، وأعل جل الله من
تجب – الله رسول أنه اعتقاد يعني – تقتضي الشهادة وأهذه

عنه نهى ما ُيجتنب وأأن أخبر فيما ُيصدقا وأأن أمر فيما طاعته
 شرع بما إل الله ُيعبد وأأل وأزجر
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ًا بأن الشهادة معنى هذا أن وأالمشهور وأهذا ، الله رسول محمد
. تقتضيه التي وأمعناها مقتضياتها من
ًا بأن وأإخبار وأإعلم اعتقاد فهو الوأل معناها أما ٌد محمد من عب

. وأعل جل الله أرسلهم الذين المرسلين من وأرسوٌل الله عبيد
لفظ عن يختلف الرسول لفظ وأأن ، تنبيه رسوله قوله في هنا

ًا، النبي .  النبي معنى عن يختلف الرسول معنى وأأيض
. البعث وأهو الرسال من فالرسول

.  المنزلة رفعة وأهي النبوة من فهو النبي وأأما
المتواترة السبعية القراءات بعض في ، اللغة حيث من هذا

منها  وأيكون)النبيء أيها يا) (النبيء(  يعني)النبوءة(  وأ)النبيء(
. بالوحي العلم وأهو النباء من  وأهي)النبوءة(

: أن وأالفرقا بينهما فرقا فهناك الصطلح في أي بالمعنى وأأما
بتبليغه أمر أوأ بتبليغه يؤمر وألم بشرع إليه أوأحي من هو النبي- 

ٍم إلى .  موافقين قو
بتبليغه وأأمر بشرع أوأ بكتاب إليه أوأحي من فهو الرسول وأأما- 

ٍم إلى .  مخالفين قو
رسول نبي كل أن العلماء بها يعبر التي الكلية يصح هذا وأعلى
ّا رسوٍل كل وأليس . نبي

ّلى( هنا قال ِه اللُه َص ْي َل نبيه على الله يثني أن سؤال هذا ، )َع
. محمد

ً ذلك لكم أوأضحت كما الثناء وأعل جل الله من الصلة إذ مفصل
. المستقنع زاد شرح أوأل في
ًا وأسلم آله وأعلى قال ً وأذلك مزيدا تسليم جل الله لقول امتثال
َها َيا﴿ وأعل ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ّلوا آَم ِه َص ْي َل ّلُموا َع ًا َوأَس ِليم ﴿َتْس
ّلْى النبي على الصلة أحكام هناك وأبينت ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

.  الفقه لدرس لمناسبتها
َذَّا     َأمّاا     قال     ثم ُد:ُ َفَه ُد     َبْع ِتَقا َيِة     ْلِفْرَقِة  ا     اْع ّناِج ال

ُد َأّما( ْع ّلْى النبي استعملها وأقد ، للنتقال بها يؤتى كلمة ) هذهَب َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع الخطاب فصل إنها قيل وأقد الصحابة وأاستعملها ، َوأَس

ُه﴿ وأعل جل قوله في داوأوأد أوأتيه الذي َنا ْي َت ْكَمَة َوأآ ْلِح َفْصَل ا َوأ
َطاِب ْلِخ .  بصحيح ليس هذا لكن ، ﴿ا

. العقيدة هذه في سيأتي ما إلى  إشارة)َاذَهَف( هنا قال
اعتقاد الورقات هذه في ستراه الذي هذا اعتقاد) يعني (هذا يعني

. المنصورة الناجية الفرقة
المور من عليه القلب عقدَي ما أوأ القلب عليه ُيعقد ما وأالعتقاد

.  تعتقد التي
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فإذا ، العلم عنه جزٌم فيه العتقاد لن الجازم العلم من وأأصلها
ًا علمت ًا صرت به وأجزمت شيئ .  له معتقد
:  الستة اليمان أركان بشرح العتقاد السم هذا وأخص

وأبالقدر الخر باليوم اليمان وأرسله وأكتبه وأملئكته بالله اليمان
.  تعالى الله من وأشره خيره

الحق العتقاد أهل بها تميز التي المسائل من ذلك إلى أضيف وأما
بها تميز ما – الستة اليمان أركان وأفي وأصفاته الله أسماء في– 

من وأالزائغين المبتدعة من سواهم ما عن وأالجماعة السنة أهل
في – لكم ذكرت كما – الكلم مثل من المختلفة الفرقا أهل

المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر وأالصحابة المامة مسائل
.  ذلك وأنحو وأالخلقا

َذا قال َه َف ُد ( َقا ِت ْع ِةا ا َق ِفْر ِة ْل َي ّناِج الـنـاس ـمـن الطائفة هي  الفرقة)ال
ـفـي ـجـاء كـمـا ، الطـيـر ـمـن فرـقـة يقال ، شيء أي من الطائفة وأأ

ـرة أن ، الـصـحيح الـحـديث ـان عـمـران وأآل البـق ـوم تأتـي القياـمـة ـي
أوأ غمامـتـان أوأ غيابـتـان ـقـال أوأ غيياـتـان كأنهـمـا ـصـاحبهما تظللن
ٍر من ِفْرقاِن .  صواف طير من طائفتان يعني ، صواف طي

َكاَن﴿ وأعل جل قال كما وأهذا ِد ِفْرقٍا ُكّل َف ْو ّط ِم َكال ِظي َع ْل وأقال ﴿ا
﴿َ ْول َل َفَر َف ٍة ُكّل ِمن َن َق ُهْم ِفْر ْن َفٌة ّم ِئ ْا َطآَ ُهو ّق َف َت َي ّديِن ِفي ّل . ﴿ال

ِد﴿ الطائفة الفرقة فإذن ْو ّط ِم َكال ِظي َع ْل   الجبل)الطود( ﴿ا
َكاَن﴿ ِد ِفْرقٍا ُكّل َف ْو ّط ِم َكال ِظي َع ْل هذا فكان البحر انفلق  يعني ﴿ا

لموسى آية يابس بينهما وأما العظيم كالجبل وأهذا العظيم كالجبل
. السلم عليه

بالفرقا لةَمقاب لنها طائفة أنها لجل فرقة سميت الناجية الفرقة
َد وألم الخرى ِر ِةا( النص هذا – أعلم فيما – َي َق ِفْر ِة ْل َي ّناِج ) فيال
في وأغيره معاوأية حديث في جاء مما أخذوأه العلماء لكن الحديث
(أل قال وأالسلم الصلة عليه النبي أن المشهور الفتراء حديث

افترقت النصارى وأإن ، وأسبعين إحدى على افترقت اليهود إنوأ
ثلث على ستفترقا المة هذه وأإن ، فرقة وأسبعين ثنتين على

لفظ الجماعة) هذا وأهي وأاحدة إل النار في كلها فرقة وأسبعين
. سننه في داوأوأد أبي

هي الجماعة هي التي الفرقة هذه أن الحديث هذا من فيفهم
ٌقا الفرقا من وأغيرها الناجية الفرقة . هالكة فر
مع وأكان الحق العتقاد اعتقد من وأصف في العلم أهل قال وألهذا

. الناجية الفرقة من أنه الجماعة
الدنيا في ناجيٌة وأهي النار من ناجية أنها يعني ناجية بأنها وأوأصفها

في وأناجية وأسخطه عقوباته أنواع وأمن وأعل جل الله عقاب من
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إل النار في (كلها وأالسلم الصلة عليه لقوله النار من الخرة
الجماعة)  وأهي وأاحدة

فإذن الناجية فهي الفرقة هذه وأأما بالهلك متوعدة الفرقا فكل
 الخرة. صفات من أنه الكثر الناجية

.  الخرة في ناجية يعني
السلم شيخ قال كما منصورة أنها فهي الدنيا في صفتها وأأما

ًا هاهنا :  بنعتين الفرقة هذه ناعت
.  – وأمنصورةناجية أنها– 

ُد     َأمّاا  (     قال ُد     ،ِ     َبْع ِتَقا َيِة     ْلِفْرَقِة  ا     اْع ّناِج ْنُصوَرِة)     ال ْلَم ا
المنصورة الطائفة وأهم الناجية الفرقة هم وأالجماعة السنة فأهل

.
وأصفها وألكن وأاحد بمعنًى المنصورة وأالطائفة الناجية وأالفرقة

ًا ذلك وأفي الخرة باعتبار ناجية بأنها ٌة أيض وأوأصفها الدنيا في نجا
الحاديث في جاء ما لجل وأهذا ، الدنيا باعتبار منصورة بأنها

.الكثيرة
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أمتي من طائفة تزال (ل قال َوأَس

حتى خالفهم من وأل خذلهم من يضرهم ل الحق على ظاهرين
. منصورة طائفة ذلك) فهي على وأهم الله أمر يأتي
عداهم من على وأعل جل الله ينصرهم ، وأمنصوروأن ظاهروأن هم
نصر وأإما وألسان بيان نصر باللسان إما بالسنان وأإما بالحجة إما

 . قائم جهاد َثّم كان إذا سنان
.  وأالجماعة السنة أهل منه يخلو ل وأهذا وأبيان حجة نصر وأإما
الناجية الفرقة هي من تحديد في – وأغيره أحمد المام قال وأقد

أدري فل الحديث أهل يكونوا لم إن أحمد المام قال ، المنصورة
. هم من

بنصرة القائمين هم كانوا أحمد المام زمن الحديث أهل أنل وأذلك
من المخالفين على وأالرد الصحيح العتقاد عن وأالمنافحة الدين
راموا الذين ، منه ليس ما السلم في أدخلوا الذين البدع أهل

 مواضعه عن الكلم تحريف
. العلم أهل هم الله رحمه البخاري وأقال
. وأغيره جامعه في الترمذي مال وأإليه

أكثر أقوال عليه كما الحديث أهل هم المنصورة الناجية فالفرقة
. الحق العتقاد اعتقدوأا الذين وأهم ، العلم أهل وأهم ، العلم أهل
وأوأعد له وأعل جل الله بوعد ناٍج فهو الحق العتقاد اعتقد فمن

ّلْى الرسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع في منصوٌر وأهو الخرة في له َوأَس
ّنا﴿ تعالى قال كما الخرة في وأمنصوٌر الدنيا َننُصُر ِإ َنا َل َل ِذيَن ُرُس ّل َوأا
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ُنوا ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ُقوُم َوأ ُد َي َها َْلْش في منصوروأن فهم ﴿ا
. الخرة في وأمنصوروأن الدنيا
كان عما ينبئ الله رحمه السلم شيخ به عبر الذي النعت هذا إذن

أئمة وأعند الحديث أهل وأعند وأالجماعة السنة أهل عند كالجماع
على تدل كلها المنصورة وأالطائفة الناجية الفرقة أن السلم
ٍة ٍة وأعلى وأاحدة طائف العتقاد اعتقدوأا الذين وأهم وأاحدة فرق
. عليهم الله رضوان الصالح السلف نهج على وأساروأا الحق
َد وأقد ِق لما العقيدة هذه على محاكمة مجلس السلم لشيخ ُع

الفرقة اعتقاد فهذا العتقاد هذا في تقول إنك له وأقيل ، ألفها
إن تقول أنك ذلك معنى فهل الساعة قيام إلى المنصورة الناجية

 ؟ النار من بناٍج فليس العتقاد هذا يعتقد لم من
ًا – الله رحمه-  فقال َبِل من فيه حوكم الذي المجلس في مجيب ِق

وألم هذا أقل لم قال زمنه في المر وأوألة زمنه وأمشايخ القضاة
اعتقاد هذا قلت فإنما كلمي يقتضيه ل قال أوأ  كلمي يقتضه
ًا كان العتقاد هذا اعتقد فمن ، المنصورة الناجية الفرقة موعود
ًا يكن لم العتقاد هذا يعتقد لم وأمن ، بالنجاة وأكان بالنجاة موعود
ًا في المقام صدقا منها بأسباب ينجو وأقد ، بالعذاب متوعد
وأذلك السلم نصرة في بالجهاد الماحية الحسنات وأكثرة السلم

من طائفة عند هو كما العتقاد لهذا مخالفة نوع عنده من عند
من السلم شيخ قال كما عندهم يكون قد مفإنه العلم أهل

يكفر ما السلم نصرة في المقام صدقا وأمن الماحية الحسنات
بسوء وأهي عملوها التي وأالكبيرة المعصية عنهم به وأعل جل الله

السنة أهل عليه كان ما يعتقدوأا وألم اعتقدوأه الذي العتقاد
. وأالجماعة

ْنُصوَرِة  (     هنا     قال ْلَم َلىَ     ا ِم     ِإ َيا الّساَعِة)     ِق
ساعة يعني ، المؤمنين ساعة يعني ساعتهم قيام بها وأالمراد
. المنصورة الطائفة

قبل يكون المنصورة الطائفة وأساعة المؤمنين ساعة وأقيام 
العلم أهل من كثير عند قليل بزمٍن مغربها من الشمس طلوع
في عنه صح فيما وأالسلم الصلة عليه النبي قال كما وأذلك

ًا الساعة قيام قبل وأعل جل الله يبعث (أنه الحديث تقبض ريح
.روأحه)  قبضت إل مؤمن يبقى قل المؤمنين أروأاح

.... القدر بهذا وأنكتفي
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ِليَمانَُ اليَمانَِ مَِاَنو ِفيِ َنْفَسُه ِبِه َوَصَف ِبَما ِباللِه:ُ ا
ِبِه،ِ ِتا ِبَما ِك ُلُه؛ُ ِبِه َفُهََوص َو ْيِر مِاْن َرُسو َ َتْحِريٍف َغ ِطيٍل،ِ َول َتْع
ْيِر َومِاْن ِييٍف َغ ْك َ َت ِثيٍل،ِ َول ُنونََ َْلب َتْم َأنَّ ُيْؤمِا ْيَس﴿ اللَه ِب َل ِ

ِلِه ْث ٌء َكِم َبِصيُر الّسِميُع َوُهَو َشيِْ  .]11:ُ[الشورىَ﴿ال
َف  ْنُفونََ َل ْنُه َي ِلَم ُيَحّرُفونََ لََو َنْفَسُه،ِ ِبِه َوَصَف مَاا َع َك ْل ا

َ مّاَواِضللِعِه،ِ َعللن ُدونََ َول ْلِحلل ِء ِفلليِ ُي ِتِه،ِ اللللِه َأْسللَما َيللا َ وآ َول
ّيُفونََ َك َ ُي ُلونََ َول ّث ِتِه ُيَم ْلِقِه؛ُ ِبِصَفاِت ِصَفا ّنُه َخ َ َل َنُه:ُ ل ْبَحا ُسلل

َ َلُه،ِ َسِميِّ َء َول َ َلُه،ِ ُكْف ّد َول لُه. ِن
ْل ُيَقاُس ولَ َنَه ِللِهقِبَخ ْبَحا َلىَ؛ُ ُسلل َتَعللا ّنُه َو َلللُم َفللإَ َنْفِسللِه َأْع ِب

ْيِرِه،ِ ِبَغ ُق َو َد َأْص َأْحَسُن ِقيل،ًِ َو ًثا َو ْلِقِه.  مِاْن َحِدي َخ
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

الرحيم الرحمن الله بسم
شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، العالمين رب لله الحمد

ًا أن وأأشهد ، المبين الحق الملك له وأرسوله الله عبد محمد
آله وأعلى عليه الله صلى بريته من وأصفوته خلقه من وأخيرته
ًا وأسلم وأصحبه ًا تسليم : بعد أما ، الدين يوم إلى مزيد

الكبيرة ألفاظها في الوجيزة الرسالة هذه مقدمة معنا مرت فقد
. معانيها في
الرسالة هذه في الذي العتقاد هذا أن تعالى الله رحمه ذكر وأقد
السنة أهل الساعة قيام إلى المنصورة الناجية الفرقة اعتقاد هو

. وأالجماعة
التي يعني ، الناجية الفرقة اعتقاد هو ذكر كما العتقاد فهذا

. القيامة يوم بذلك لها وأعل جل الله بوعد النار من ستنجو
وأهم ، وأالختلف الفرقة وأمن النحراف من الدنيا في ناجية وأهي

أوأ باللسان الدنيا في وأعل جل الله نصرها التي المنصورة الطائفة
ًا بهما أوأ بالسنان على القيامة يوم المنصورة الطائفة وأهي ، مع

ّنا﴿ سبحانه قال كما لها المخالفين جميع َننُصُر ِإ َنا َل َل ِذيَن ُرُس ّل َوأا
ُنوا ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ُقوُم َوأ ُد َي َها َْلْش  ﴿ا
اعتقاد فهذا قال كما وأالجماعة السنة أهل هم هؤلء أن وأبين

. وأالجماعة السنة أهل الساعة قيام إلى المنصورة الناجية الفرقة
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ً الرسالة هذه في سيأتي الذي العتقاد هذا فإذن اعتقاد هو مفصل
معنا بك مَر وأقد المنصورة الطائفة اعتقاد وأهو الناجية الفرقة
اللفظ هذا أما منصورة طائفًة كونها وأمعنى ناجية فرقًة كونها
: أنهم وأهو هؤلء به تميز الذي الثالث الوصف وأهذا
ّنِة     َأْهِل ْلَجَماَعِة  َ  و     الّس    ا

ْهِل( معنى وأ ِة َأ ّن ِةَوأ الّس َع ْلَجَما الذين السنة أصحاب ) أنهما
في يعني-  وأأعمالهم أقوالهم في وألزموها باعتقادهم لزموها
.  السنة عليه دلت ما غير  وأتركوا-  الجملة
ّلْى الله رسول عليها كان التي الطريقة هي وأالسنة ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم نهجهم.  على سار وأمن الخيرة المنتخبون وأأصحابه َوأَس

ّلْى النبي إلى أضيف ما هي الصول أهل عند وأالسنة ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم ٍر أوأ فعٍل أوأ قوٍل من َوأَس .  وأصف أوأ تقري
الصلة عليه النبي عليه كان ما هنا وأالمراد السنة عليه يطلق فهذا

. وأالتقريرات وأالعمال القوال من وأالسلم
السنة أهل هم فيقال السنة أهل العتبار بهذا إليه ينسب فهذا
ّلْى النبي أقوال إتباع أهل هم يعني ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع إتباع وأأهل َوأَس

.  تقريراته إتباع وأأهل وأالسلم الصلة عليه أفعاله
:  باعتبارين  يطلق-  اللفظ هذا – السنة أهل وأ
، الرافضة وأفرقا الرافضة خالف من به وأيراد يطلق  – فتارة1

، إطلقا هذا ذلك من تفرع وأما وأالرافضة الشيعة خالف من
 –الحديث أهل ، الثر أهل فيه يدخل – الطلقا هذا في وأيدخل
من كل فيه وأيدخل الماتريدية فيه وأيدخل الشاعرة فيه وأيدخل
 . الرافضة خالف

. بالحديث احتجاج نوع عندهم الذين السنة أهل في فيدخل
. ذلك وأنحو وأالمعتزلة وأالخوارج وأالشيعة الرافضة فيخرج

، التشيع بأهل – اللفظ هذا مقابلة باعتبار – المقابلة باعتبار هذا
هذا في فيدخل  التشيع وأأهل السنة وأأهل ، وأالشيعة السنة فيقال
.  لك وأصفت من – السنة أهل – اللفظ

التعريف في لك ذكرت كما – أنهم وأهو آخر باعتبار يطلق ثم - 2
القوال في وأالسلم الصلة عليه النبي إتباع أهل أنهم – الوأل

ًا يقدمون ل الذين ، وأالتقريرات وأالفعال على العقول من شيئ
ّلْى النبي سنة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ٌء َوأَس الحكام في أوأ الخبار في سوا

. وأالخلقا السلوك في أوأ
ْعنى الذي هو وأهذا ، الثر أهل طائفة وأهم ، الطائفة هذه به ُي

تميزوأا الذين الحديث أهل طائفة ، وأالجماعة السنة أهل طائفة
إلى المنصورة وأالطائفة الناجية الفرقة هم الذين ، العتقاد بهذا
الساعة.  قيام
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الجماعة لفظ دوأن السنة أهل وأهو اللفظ هذا أن إذن فتلخص
: العتبارين هذين بأحد يطلق عليها الجماعة تعطف أن دوأن

. الرافضة عدا ما به وأيراد يطلق قد- 
وأصفت ما على السنة لزم من به وأيراد الصل وأهو يطلق وأقد- 

.  لك
أئمة من طائفٌة استعمله اللفظ هذا فإن وأالجماعة قوله وأأما

وأمن أحمد المام وأطبقة أحمد مشايخ طبقة من المتقدمين السنة
ّلْى النبي أن الصحيحة الحاديث في جاء وأقد بعدهم ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم في الناجية الفرقة أن ذكر أنه فمنها الجماعة لفظ استعمل َوأَس
قال – الفتراقا ساقا بعدما – قال حيث المشهور الفتراقا حديث
الجماعة) . وأهي وأاحدة إل النار في (كلها
رسول يا هي من وأاحدة) قالوا إل النار في (كلها آخر لفٍظ وأفي
ٍة وأأصحابي) وأفي عليه أنا ما مثل على كان (من قال ؟ الله روأاي

اليوم عليه أنا ما مثل على كان (من قولهب(اليوم)  لفظ زاد أخرى
.وأأصحابي) 

، به بالتمسك الحث جاء قد–  الجماعة لفظ – اللفظ فهذا
وأاليات كثيرة أحاديث في الجماعة وألزوأم بالجماعة بالتمسك

. بالمفهوم الجماعة بلزوأم المر فيها التفرقا عن النهي فيها التي
ّلْى النبي أن الصحيح الحديث في جاء وأقد ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع قال َوأَس

عذاب)  وأالفرقة رحمة (الجماعة
على وأالحض عليها وأبالحث كثيرة الجماعة ذكر في وأالنصوص

الجماعة. مخالفة من وأالتحذير لزوأمها
الجماعة معنى في اختلفوا المتقدمين من العلم أهل اختلف وأقد
:الجماعة تفسير وأفي

 العظم السواد هي الجماعة بأن طائفة ففسرها- 1
المعروأف الصحابي الهذلي مسعود ابن عن منقوٌل التفسير وأهذا

الله رضي البدري النصاري مسعود أبي وأعن عنه الله رضي
ٌع عنهما ذلك ساقا ، عنهما (شرح كتابه في الللكائي منهم جم
.وأالجماعة)  السنة أهل اعتقاد

الحاديث بعض في جاء وأقد ، العظم السواد هي الجماعة إن قال
وأالسلم الصلة عليه قال أنه – به يحتج ل من إسنادها وأفي– 

العظم السواد هي الجماعة أن فأخذوأا العظم) بالسواد (عليكم
أنه وأذلك وأقتهما في العظم العظم) السواد (السواد ـب وأيعنون

على قمونني الذين ظهور بدأ أوأاخره في مسعود ابن وأقت في
العظم السواد لزوأم على وأحثوا شابههم وأمن الخوارج من عثمان

ّلْى الله رسول صحابة عامة سواد وأهو ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع .  َوأَس
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الجماعة بأن  –الثاني التفسير هو وأهذا– الجماعة طائفة وأفسر- 2
ٌء ،وأالحديث وأالثر وأالسنة العلم أهل جماعة هم أهل من كانوا سوا

ًا الحديث ًا تعلم ًا الفقه أهل من كانوا أوأ ، وأتعليم ًا أوأ تعلم أوأ ، تعليم
ًا اللغة أهل من كانوا ًا تعلم العلم أهل هم الجماعة هلأفـ وأتعليم

. الجماعة هم هؤلء وأالثر وأالحديث وأالفقه
ٍد أقوال مجموع هو القول هذا إن قالوا حيث الئمة من عد

المام ذلك ذكر كما الحديث أهل هم الناجية الفرقة وأإن الجماعة
وأذكر ، هم من أدري فل الحديث أهل يكونوا لم إن قولهب أحمد
ًا ذلك أهل من وأجماعة هاروأن بن وأيزيد المبارك بن الله عبد أيض

. البخاري روأاه كما العلم أهل هم آخروأن وأقال ، العلم
وأأهل الحديث وأأهل العلم أهل هم الجماعة أن القول هذا محصل

.الثر
أصحاب (شرف كتابه في البغدادي الخطيب القوال تلك وأساقا

العلماء عند اشتهر الذي هو قالها) وأهذا من إلى بأسانيدها الحديث
ّد بل ًا ُع أهل هم أنهم الناجية وأبالفرقة بالجماعة َِيالمعن أن إجماع

هم لنهم قاربه وأما أحمد المام زمن في يعني وأالثر الحديث
وأهم المبطلين وأانتحال الغالين تحريف الله دين عن نفوا الذين
من على وأردوأا وأبينوها الحقة العقيدة وأنصروأا السنة نصروأا الذين

.  جهة كل من النكير عليه وأأعلوا خالفها
ّلْى الله رسول أصحاب هم الجماعة أن الثالث القول- 3 اللُه َص

ِه ْي َل ّلْم َع العزيز عبد بن عمر الخليفة إلى منسوٌب القول وأهذا ، َوأَس
. وأاسعة رحمًة وأرحمه عنه الله رضي الموي

قال وأالسلم الصلة عليه النبي أن وأهو وأاضح دليله القول وأهذا
ألفاٍظ في وأقال) الجماعة هي(     الفتراقا حديث ألفاظ بعض في
أن ذلك وأأصحابي) وأمعنى عليه أنا ما مثل على كان (ما ُأَخْر

.  الصحابة هي الجماعة
هم الجماعة أن عليه دليل وألكن نذكره قوٌل وأهو الرابع القول- 4

الفتراقا حديث يناقض هذا لن باطل هذا لكن ، بعامة السلم أمة
 –الجابة أمة يعني – السلم أمة أن يبين الفتراقا حديث فإن

السلم أمة هي الجماعة ُوأعد فرقة وأسبعين ثلث إلى تفترقا
. صريحة وأاضحة مناقضًة الحديث هذا يناقض

الذين المؤمنين عصبة بها يراد الجماعة أن الخير القول- 5
وأيعقدوأن وأالطاعة بالسمع له فيدينون الحق المام على يجتمعون

رحمه الطبري جرير ابن القول هذا وأاختار ، الشرعية البيعة له
. العلم أهل من كثيروأن وأجماعة تعالى الله

ٍم على كان إذا وأالئتلف الجتماع يحصل بهذا لنه قالوا .  حق إما
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القول هذا في وألكن متباينة ترى كما القوال فهذه كذلك كان إذا
هذه نعلم أن إلى نحتاج وأالجماعة السنة أهل هم من تحديد وأهو

. القوال هذه في كرتُذ التي الوأصاف
َوأْل الثلثة القوال أن المقام وأتحقيق ُل :  ا

العظم السواد هم الجماعة بأن القول وأهي  .
وأالثر وأالحديث العلم أهل هم الجماعة أن أوأ .
ّلْى الله رسول صحابة هم الجماعة أن أوأ ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع .  َوأَس

الذين الجماعة لن التنوع اختلف من وأهي متقاربة القوال هذه
رضي مسعود وأأبو مسعود ابن فسرها كما العظم السواد هم
ّلْى الله رسول صحابة به يعنون هذا عنهما الله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

.
العلم أهل  هم الجماعة بأن – العلم أهل أكثر وأهم – فسرها وأمن

قبل الجماعة عليه كانت بما تمسكوا لنهم هؤلء وأالحديث وأالثر
ّلْى الله رسول أصحاب بها المراد الجماعة وأ ، تفسد أن اللُه َص

ِه ْي َل ّلْم َع . َوأَس
أهل وأأن وأاحد معنًى إلى ترجع الثلثة القوال هذه أن إذن فتحصل

عليه صلى الله رسول صحابة تابعوا الذين هم وأالجماعة السنة
. أمورهم في وأالثر وأالحديث العلم أهل وأتابعوا وأسلم

أن وأهو صحيح فهذا تعالى الله رحمه الطبري جرير ابن قول أما
الحق المام على اجتمعوا الذين المؤمنين عصبة هم الجماعة

ٍر أتم وأيقرره الكلم هذا حصيلة يبين مما-ذلك وأتبيان وأأوأضح تقري
.  الجتماع يقابله وأالفتراقا لفرقةل مقابلة الجماعة أن– تقرير

فائقة (العزلة) كلمة كتابه في تعالى الله رحمه الخطابي ذكر وأقد
.  المقام هذا تحرير فيها
. وأالديان الراء في افتراقا إلى ينقسم الفتراقا إن قال

. وأالديان بالشخاص أوأ وأالبدان الجتماع في افتراقا وأ
ًة افتراقا ًة وأالديان الراء في يكون تار الشخاص في يكون وأتار

 . وأالبدان
ٌق كلٌم وأهذا قال هكذا . متين دقي
وأيكون وأالديان بالراء ذلك بمقابل اجتماع يكون الجتماع وأ قال

. البدان بالشخاص اجتماع
يحصله ما آخر إلى ينقسم هذا وأالبدان الشخاص في وأالجتماع

. الله رحمه كلمه
ًا الجماعة معنى لفهم أنه هذا من نأخذ ًا فهم على ينبني لنه دقيق
ليس من فيهم ُيدخل ل حتى وأالجماعة السنة أهل معنى فهم هذا

. منهم
: باعتبارين تطلق الجماعة أن تحريره
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. وأالديان الراء باعتبار ، وأالديان العقائد باعتبار جماعٌة- 
. به مأموٌر فإنه الجتماع في المعنى هذا إلى نظرت فإذا

الحكام وأعلى الدين في القوال ، وأالديان الراء على وأالجتماع
له يكون أن بد ل فهذا ذلك وأنحو المنهج وأعلى العقائد وأعلى
صحابة هم وأالسنة الكتاب نصوص فهم في وأمرجعه ، مرجع

. وأسلم عليه صلى الله صلى الله رسول
إن قالوا الذين العلم أهل أقوال مع الفهم هذا يلتقي وأبهذا

. وأسلم عليه صلى الله رسول صحابة هم الجماعة
من الصحابة بينته وأما الصحابة قالته بما أخذوأا فالذين هذا وأعلى
على هإنف– العقائد من يعني- الخبرية الحكام من الشرع أحكام
. الجماعة فارقت التي الفرقا مع يكن لم الذي وأهو الحق

مع هم وأسلم عليه صلى الله رسول صحابة مع هم الذين وأهؤلء
. العظم السواد يفسد أن قبل العظم السواد
السواد وأإنما حال كل في العظم بالسواد يحتج ل أنه وأمعلوٌم
الله رسول لصحابة العظم السواد هو به يحتج الذي العظم

ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
يراد إنما العظم بالسواد الحتجاج ذإ الهمية غاية في مسألٌة هذه

ّلْى الله رسول صحابة وأهم للمهتدين العظم السواد به اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع . الدين أمور في تابعهم وأمن َوأَس

.  المعنى هذا إلى رجعا قولن هاهنا إذن فصار
وأمن وأالثر وأالحديث العلم أهل هم الجماعة إن قال من كذلك
إنما هؤلء ذلك وأنحو  اللغة وأأهل الفقهاء من نهجهم على سار

قرروأه ما على وأساروأا عليهم الله رضوان الصحابة بأقوال أخذوأا
العظم السواد وأمع الجماعة تفسد أن قبل الجماعة مع هم فإذن
. عنه الناس يتفرقا أن قبل
كنت وأإن الحق على كان ما الجماعة أن في جاء ما جاء لهذا

. وأحدك
قاله كما الجماعة تفسد أن قبل الجماعة عليه كانت ما الجماعة

صحابة عليه كان ما به يريدوأن وأهذا السلف علماء من طائفة
ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع لنه  الناس يفسد أن قبل َوأَس
ٌء منكرة أموٌر للناس وأحصلت فتن حصلت . الدين في وأافترا
مسألة هي التي المسائل أعظم وأهي المسألة هذه طَضبُت فكيف

. بالحياة ينهج وأما اعتقاده يجب وأما العتقاد
على فهو بها تمسك من التي يعني الجماعة إن العلم أهل قال

. الفرقة أهل من فهو عنها حاد وأمن الجماعة
كما ظاهٌر وأهذا وأسلم عليه صلى الله رسول صحابة هم قالوا
.  ترى
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ٌع للجتماع الثاني المعنى-  الشخاص في اجتماع – بالبدان اجتما
الطبري جرير ابن فهمه الذي هو وأهذا عنه َِرُبع كما – وأالبدان

. تعالى الله رحمه
: كثيرة نصوٍص في به مأموٌر هذا أن شك وأل

ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الجتماع – المعنى بهذا بالجماعة أمر َوأَس
عن وأالبعد عليه الخروأج وأترك عليه التفرقا وأعدم – المام على

الله رسول صحابة به تميز مما وأهذا ، المؤمنين تفرقا التي الفتن
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . عصر كل في السنة أهل به وأتميز َوأَس
فعله ما إلى المعنى هذا في تعالى الله رحمه جرير ابن ََرفنظ

وأالمتوكل المأمون من حصل ما مع تعالى الله رحمه أحمد المام
ًا ينزع لم فإنه وأالواثق إنما الجتماع أن رأى لنه طاعة من يد
أهل وأهكذا المعنى بهذا النصوص في جاء بما فأخذ بذلك يحصل
. المرين هذين على هم وأالجماعة السنة

وأإن– الجماعة معنى أن على تحصل وأالجماعة السنة أهل إذنف
جميعها لن التنوع كاختلف القوال هذه فإن – القوال تعددت
. الشرع نصوص عليه دلت صحيح

السنة لهل الصحيح المعنى لنا يحصل القوال هذه فباجتماع
. وأالجماعة

أهل في فأدخل وأالجماعة السنة أهل معنى في غلط من فغلط
. وأالماتريدية كالشاعرة الضالة بعض ، الفرقا وأالجماعة السنة
(لوامع شرحه في ارينيّفَالس المتقدمين من غلط من أمثال وأمن

: فرقا ثلث وأالجماعة السنة أهل قالفالبهية)  النوار
oالثر أتباع الثرية الوألى .
oالشعري الحسن أبي أتباع الشعرية وأالثانية .
oالماتريدي منصور أبي أتباع الماتريدية وأالثالثة  .
وأالماتريدية الشعرية إن الكلم هذا على فإنه كذلك كان وأإذا

ُا هم الثر وأأهل . الجماعة من جميع
عليه كانت بما تمسكوا الذين هم الثر أهل لن باطل وأهذا

قولتهم يقولون فإنهم وأالماتريدية الشاعرة وأأما الجماعة
أعلم الخلف كلم وألكن أسلم السلف كلم يقولون المشهورة

. وأأحكم
كانت عما وأاختلف وأخلٌف وأفرقة افتراقا فيه أنه شك ل وأهذا
المة. هذه في البتداع نجم َِرذَي أن قبل الجماعة عليه
السنة أهل على غلط هو الذي الكلم من الكلم هذا فإذن

كلم يفهمون الذين السنة أهل أئمة أحد به يقل وألم وأالجماعة
. المخالفين وأكلم السنة أهل
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وأهم غير ل وأاحدة طائفٌة وأاحدة فرقٌة وأالجماعة السنة أهل فإذن
الله رحمه السلم شيخ سيبينه الذي العتقاد هذا يعتقدوأن الذين
. الرسالة هذه في تعالى

الفرقة على فإنه الجماعة هذه على يكن لم من أن لك تبين وأإذا
التي الرسالة بهذه العناية أهمية يعطيك فهذا وأالختلف وأالضلل

المخالفون يخالفها أن قبل وأالجماعة السنة أهل اعتقاد لك تشرح
تلتزم وأأن ، البواب هذه في وأالختلف الفساد يكثر أن وأقبل

في السلم شيخ سيبينها التي المور هذه في وأنهجهم بطريقتهم
. العظيمة الرسالة هذه
السنة أهل لعتقاد تفصيٌل هو الرسالة هذه في سيأتي ما كل

.  الرسالة هذه يناسب القتضاب من شيء مع وأالجماعة
: العتقاد هذا بيان في هنا قال 

ِليمللانَُ     َُهللَو  و ِتللِه،ِ     ِبللاللِه،ِ     ا َك ِئ َ ِبللِه،ِ     َومَال ُت ُك ِلِه،ِ     َو َوُرُسلل
َبْعِث ْل َد     َوا ْلَمْوِت،ِ     َبْع ِليَمانَُ     ا َدِر     وا ْلَق ْيِرِه     ِبا َوَشّرِه.     ِخ

بينها التي الركان هذه على مبنٌي وأالجماعة السنة أهل اعتقاد
 الكلمات هذه في تعالى الله رحمه الشيخ

اليات في بها المر جاء التي اليمان أركان هي الكلمات وأهذه 
 . الصحيحة الحاديث وأفي
ْيَس﴿ وأعل جل قال ِبّر ّل ْل ْا َأن ا ّلو َو ُكْم ُت َه َبَل ُوأُجو ِرقِا ِق ْلَمْش ا

ِرِب ْغ ْلَم ِكّن َوأا َلـ ِبّر َوأ ْل ِه آَمَن َمْن ا ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوأا ِة الِخ َك ِئ ْلَملَ َوأا
َتاِب ِك ْل ّييَن َوأا ِب ّن آخر في وأعل جل وأقال الخمسة هذه فذكر ﴿َوأال
ِه آَمَن ُكّل﴿ نفسها السورة ّل ِه ِبال ِت َك ِئ ِه َوأَملَ ِب ُت ُك ِه َوأ ِل َ َوأُرُس ُقا ل َفّر ْيَن ُن َب

ٍد ِه ّمن َأَح ِل ّنا﴿ القدر في وأعل جل وأقال ﴿ّرُس ٍء ُكّل ِإ ُه َشْي َنا ْق َل َخ
ٍر َد َق . ﴿ِب
أركان وأهي المشهور جبريل حديث في الستة هذه جاءت وأقد

الفق وأالسلم الصلة عليه النبي جبريل سأل حيث اليمان
وأكتبه وأملئكته بالله تؤمن أن اليمان( فقال ؟ اليمان عن أخبرني
ذهه ،تعالى)  الله من وأشره خيره وأبالقدر الخر وأاليوم وأرسله
.  اليمان أركان هي الستة الركان

ُيعنى بالسلم قرن إذا وأاليمان . الباطن العتقاد به ف
. وأالجماعة السنة أهل اعتقاد ، العتقاد ذكر فيها الرسالة وأهذه

به ُيعنى وأاليمان ، الظاهرة المور به ُيعنى السلم أن فتحصل
أركاٍن على مبنّي وأهو-  القلب اعتقاد أمور  يعني- الباطنة المور

.  ستة
بالله اليمان الوأل - 1
بالملئكة اليمان الثاني - 2
بالكتب اليمان الثالث - 3
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بالرسل اليمان الرابع - 4
الخر باليوم اليمان أوأ الموت بعد بالبعث اليمان الخامس - 5
 .
 تعالى الله من وأشره خيره بالقدر اليمان السادس - 6

- الواسطية العقيدة شرح-   من الوأل الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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الثاني الشريط

الرحيم الرحمن الله بسم
. الخر باليوم اليمان أوأ الموت بعد بالبعث اليمان الخامس
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.  تعالى الله من وأشره خيره بالقدر اليمان السادس
السنة أهل اعتقاد اليمان) يعني (وأهو هنا قال ؟ هو ما اليمان

.  اليمان هو وأالجماعة
اللفاظ من لنه ، الشرع في معنى وأله اللغة في معنى له اليمان

الصلة مثل شرعي معنى إلى اللغوي معناها من نقلت التي
.  ذلك وأنحو وأالزكاة

قال كما ، الجازم التصديق أوأ التصديق فهو اللغة في معناه فأما
ْؤِمٍن َأنَت َوأَما﴿ لبيهم يوسف إخوة قول عن ًمخبرا تعالى َنا ِبُم ّل

ْو َل ّنا َوأ ِقيَن ُك ِد . صادقين كنا وألو بمصدقنا أنت ما يعني ﴿َصا
آمنت ، صدقه يعني فلنب آمن ، التصديق هو اللغة في فاليمان
أقول. فيما عندي ريب ل إنه بحيث لكلمك صدقت يعني لكلمك

: وأعمل قول اليمان فإن الشرع في معناه أما
، القلب وأقول ، اللسان قول وأكذلك ، القلب وأعمل القلب قول 

. وأالركان الجوارح وأعمل
معناه على فزيادة الشرع في أما معنى له اللغة في اليمان فإذن

. وأعمل قول وأالجوارح القلب موارد له أنه اللغوي
القول هو الشرع في اليمان إن بقولهم العلم أهل هذا حّصل

العتقاد ـ بالجنان وأالعتقاد ـ التوحيد بشهادة يعني ـ باللسان
. وأالركان بالجوارح وأالعمل ـ هنا سيأتي الذي المفصل

أهل عند باليمان المراد وأهو النصوص في اليمان معنى هو فهذا
. وأالجماعة السنة
القلب قول ، وأعمل قول اليمان ، القلب اعتقاد هو القلب قول

أربعة هذه ، وأالركان الجوارح وأعمل القلب وأعمل اللسان وأقول
. تفصيلها إلى تحتاج أشياء

اعتقاد وأهو قول َّمث يكون أن من بد ل ، اعتقاده هو القلب قول- 
: القلب

يقولها فهو قلبا نفسه بها يحدث لنه أقواله هي القلب اعتقادات 
مفصلة ستأتي التي وأهي العتقادات هي القلب فأقوال ، بقلبه

. الكتاب هذا في
محمد الله إل إله ل بقوله ، بالتوحيد لله بالشهادة اللسان قول- 

. الله رسول
أعمال أنواع ، وأإخلصه نيته أوأله القلب عمل ، القلب عمل ثم- 

وأالمحبة وأالخوف وأالرهبة وأالرغب وأالرجاء التوكل من القلوب
.  القلوب أعمال أنواع من ذلك وأنحو وأالخشية وأالنابة

وأالمر وأالجهاد وأالزكاة الصلة مثل العمال بأنواع الجوارح عمل- 
. العمال من ذلك وأنحو المنكر عن وأالنهي بالمعروأف

اليمان هو هذا
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وأهذا اعتقاداته هو الذي القلب قول هو ـ اليمان هذا بعض ـ بعضه
. الركان هذه في تفصيله سيأتي الذي هو

. اليمان بعض وأهي اليمان أركان هي الركان هذه فإذن
فإنه لها المعتقد تحققها إذا ، اليمان عليها يقوم التي الركان هي

ذلك بعد سيتبع ، القلب عمل ذلك بعد سيتبع اللسان قول سيتبعه
اليمان. حقيقة من وأكلها ، وأالركان الجوارح عمل
ِليمانَُ     َُهَو  و  (     هنا     قال ِتِه)     ِباللِه،ِ     ا َك ِئ َ َومَال

هذه في تفصيلها الستة هذه-  فيه ندخل أن قبل-  بالله اليمان
. بالله اليمان أوألها بتفصيل أوأ باقتضاب إما الرسالة
: أشياء يشمل بالله اليمان

وأعل جل الله بأن يؤمن أن  بالله اليمان درجات  أوأل: الوأل- 
لهذا وأأن ، عدم من يوجد لم وأأنه موجودا ربا له بأن ، موجود

. بالله اليمان درجات أوأل هذا ، موجد الملكوت
وأاحد ، فيه وأاحد أنه الملك هذا له الذي هذا بأن يؤمن  أن: الثاني

ل يشاء بما ملكه في يحكم ، ملكه في له شريك ل ربوبيته في
بالمراجع  نعني- ، وأعل جل أمره في له مراجع وأل لحكمه معقب

توحيد به يعنى الذي هو وأهذا-  وأعل جل لمره المنفذ عدم
. الربوبية
صاحب هوأأن شيء كل ملكوت له الذي هذا بأن  اليمان: الثالث

الملكوت هذا في أمره ينفذ الذي ، سواه ما دوأن وأحده الملك هذا
النعوت له ، العل وأالصفات الحسنى السماء له أن العظيم
نقص فيه ليس الذي الوجوه بجميع المطلق الكمال له الكاملة

في الكمال له ، أسمائه في الكمال  له بل ، الوجوه من وأجه من
بريته في حكمه في الكمال له ، أفعاله في الكمال له ، صفاته

، وأالصفات السماء بتوحيد عنىُي الذي هو وأهذا ، خلقه وأفي
ثم ليس أنه الصفات وأتلكم النعوت تلك في أنه ذلك مع عتقدُوأي

َلُم َهْل﴿  وأعل جل قال كما فيها يكافئه وأل فيها يماثله أحد ْع َلُه َت
ًا ّي َلْم﴿ وأعل جل قال وأكما ﴿َسِم ُكن َوأ ًا ّلُه َي ُفو ٌد ُك جل له فليس ﴿َأَح
عما وأتعالى ربنا تبارك عدل وأل ند وأل نظير وأل كفؤ وأل مثيل وأعل

. كبيرا علوا الظالمون يقول
اليمان بالله اليمان في العظم المهم وأهو الخير وأهو:  الرابع

له وأالذي سواه ما دوأن وأحده الملك له الذي الموجود هذا بأن
هو أنه الكمال وأجه على وأالكمال وأالجمال الجلل نعوت

فل سواه ما كل وأأن ، سواه ما دوأن وأحده للعبادة المستحق
أوأ القلب بادات- ع العبادة أنواع وأأن ، العبادة من شيئا يستحق
جل الله هو وأكثيرها بقليلها لها المستحق أن- الجوارح عبادات

 سواه ما دوأن وأحده وأعل
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من ركن هو الذي بالله باليمان أتى فقد  الربعة بهذه أتى فمن
 اليمان أركان
يعتقد ل أنه ذلك يتبع ، شك ل ملحد فهو منها الوألى ترك وأمن
 ذلك بعد شيئا

لله الكاملة الربوبية يعتقد لم من ، الربوبية في أشرك من وأكذلك
. ذلك يتبع فإنه وأحده وأعل جل

مؤمنا يسمى ل فإنه العبادة في وأعل جل الله يوحد لم من وأكذلك
الربوبية له وأأن موجود وأعل جل الله أن يعتقد كان وألو بالله

الحسنى السماء ذوأ وأأنه ، سواه ما دوأن وأحده له الكاملة
نفسه في العبادة في وأعل جل الله يوحد لم فإذا ، العل وأالصفات

فهو له بتجويزه أوأ لذلك بتصحيحه وأعل جل الله توحيد دمع أقر أوأ
.  بالله يؤمن لم

. وأالصفات السماء توحيد وأهو الثالث بقي
َنه بذلك إيمانه عدُم نقض بهذا يؤمن لم من هل فيصبح أصل إيما

 ؟ كافرا
: تفصيل حقه ففي وأالصفات السماء بتوحيد يؤمن لم من يقال

شيخ لن الرسالة هذه في تعالى الله شاء إن يأتي تفصيله
وأيقول قليل بعد سيأتي بالله اليمان وأهي الجملة هذه السلم

اليمان نفسه) وأسيذكر به وأصف بما اليمان بالله اليمان (وأمن
نرجئ ، التفصيل وأجه على وأالسنة الكتاب من وأالصفات بالسماء

. موضعه إلى الحكم هذا تفصيل
جل لله يثبت لم من يعني وأالصفات السماء توحيد أنكر من إذن
المواضع بعض في بالتشبيه قال أوأ وأالصفات السماء جميع وأعل

بمؤمن ليس ؟ بالله بمؤمن ليس هذا إن يقال فهل ذلك نحو أوأ
 ؟ الركن بهذا

من وأهو ، تعالى الله شاء إن موضعه في يأتي تفصيل ََمث الجواب
بالخلل وأكفر الجانب هذا في غل من الناس من لن المهمات

. وأالصفات السماء توحيد أفراد من بشيء
. بالملئكة اليمان اليمان أركان من الثاني

. ملك إلى وأتخفف ملك جمع وأالملئكه
وأأصل ملك مألك من اللوكة وأهي الرسالة الخاصة ، كما قال

الشاعر :
وأخير يهاـإل ِيكنـأل

الرسو
يـبنواح مهمـلأع ِل

الخبر
. خاصة برسالة إليها أرسلني يعني
َكني كنيِوأأل لوكةَأ له العرب تقول َل . خاصة برسالة أرسل إذا وأأ
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من خالصة برسالة المرسلون وأهم ملك أوأ مألك جمع وأالملئكة
. وأعل جل الله

. الرسال على السم هذا مبنى فإذن
في المرسلون ، وأعل جل الله من الموكلون هم وأالملئكة
كما وأعل جل الله ملكوت بتصريف موكلون فهم  ملكوته تصريف

ُكم ُقْل﴿ سبحانه قال ّفا َو َت َلُك َي ْوِت ّم ْلَم ِذي ا ّل ّكَل ا ُكْم ُوأ ﴿.ِب
: تفصيلي وأإيمان إجمالي إيمان ،  مرتبتان بالملئكة وأاليمان

 الركن بهذا ِيالمعن هو الجمالي وأاليمان- 
خلقا وأعل جل لله بأن العبد يؤمن  أن: الجمالي اليمان وأمعنى

وأل بمعبودين ليسوا مكرمون عباد روأنَمطه وأأنهم الملئكة وأهم
الرسالت من بأنواع خصهم وأعل جل الله وأأن ، ذلك يستحقون

اليمان في تدخل قد الخيرة وأهذه-  ، خلقه في أمره لنفاذ
- . التفصيلي

هم خلقا وأعل جل لله أن وأهو الجمالي اليمان هذا اعتقد فمن
ْعُصوَن ﴿ل  يعصونه ل مطهروأن وأأنهم الملئكة ّلَه َي ُهْم َما ال َأَمَر

ُلوَن َع ْف َي ْؤَمُروأَن﴿ َما َوأ حقق فقد بمعبودين وأليسوا لله عبيد وأأنهم ُي
. الجمالية المرتبة هي وأهذه ، الركن بهذا أتى الركن هذا
؟ بالملئكة تؤمن هل سألته إذا غيره أوأ العوام من هذا اعتقد من

ل فقال ؟ الله يعبدوأن أوأ ُيعبدوأن ، موجودوأن الملئكة نعم فقال
. الركن هذا حقق ، الله يعبدوأن

الله أخبر ما بكل اليمان وأهي التفصيلي اليمان الثانية المرتبة- 
ّلْى النبي به أخبر أوأ كتابه في به وأعل جل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع في َوأَس

وأكلوا وأما وأمميزاتهم وأخلقهم وأصفاتهم الملئكة أحوال من السنة
العبد يلزم ، تفصيلي إيمان هذا ذلك وأنحو مهماتهم وأأنواع به

عليه وأجب النص علم فإذا  ذلك في النص علم إذا به اليمان
يصل لم وأمن ، غيبي أمر لنه هذا من النص في جاء بما اليمان

أتى قد كان إذا بالملئكة ليمانه ناقضا يكون ل فإنه النص إليه
تبع فهو الناس فيه يختلف التفصيلي اليمان لن الجمالي باليمان

. العلم
تؤمن هل ؟ إسرافيل تعرف له وأقلت عاميا سألت لو فمثل

 ؟ هو ما هذا إسرافيل من بإسرافيل أؤمن ما ل فقال ؟ بإسرافيل
الملئكة من ملك قال

منكرا كافرا يعد ل فهذا ، إسرافيل اسمه ملك في ما ل الق
ُعلم بالنصوص ُعّرف إذا إل الملك هذا لوجود يكون إعلما بها وأ
. الملك بهذا بمؤمن ليس ذلك بعد فيكون كافرا له الجاحد
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فإنه بالملئكة اليمان عدم ل النصوص تكذيب إلى مرجعه وأهذا
هذا على بهذا بمؤمن ليس لكن الملئكة بجنس مؤمن يكون قد

. كفر أنكر فإن وأيعلم فيعرف للنص مكذبا فيكون الوجه
بالموت الموكلون منهم بالمطر الموكلون منهم أنواع الملئكة
الكتاب أهل عند وأاسمه الملئكة من ملك الروأاح بقبض فالموكل
عبدالرحمن سمي المقاطيع بعض أوأ الثار بعض وأفي َعزرائيل

ُقْل وأعل جل قال كما العالمين أروأاح بقبض الموكل هو هذا ﴿
ُكم ّفا َو َت َلُك َي ْوِت ّم ْلَم ِذي ا ّل ّكَل ا ُكْم﴿ ُوأ هو ملئكة أيضا وأتحته ِب
يأمرهم الناس يتوفون ملئكة تحته ، كبيرهم وأهو رئيسهم

ْتُه﴿ وأعل جل قال كما الروأاح فيقبضون ّف َو َنا َت ُل ُهْم ُرُس َ َوأ ل
ُطوَن َفّر وأعل جل الله من الوحي بتبليغ الموكل منهم كذلك ، ﴿ُي
جبريل وأهو للملئكة وأعل جل الله من الوحي بتبليغ أوأ للرسل

وأهو الرض على وأالحياة بالقطر الموكل وأمنهم السلم عليه
وأهو الحياة وأإعادة الروأح في بالنفخ الموكل وأمنهم ميكائيل

هم وأإسرافيل وأميكال جبريل وأهم الثلثة وأهؤلء ، إسرافيل
. الملئكة سادة وأهم الملئكة أشرف

ألفت قد وأهذا التفصيلي اليمان ، بالتفصيل اليمان من كله هذا
وأفي خلقتهم في الملئكة أوأصاف في ، إليها ترجعون مؤلفات فيه

به وأكلوا وأما عباداتهم وأفي أعمالهم وأفي أحوالهم وأفي منازلهم
الملئكة (عالم كتاب هذا في كتب ما أحسن وأمن ، العمال من

وأيتحرى طيبا حسنا جمعا فيه جمع فإنه الشقر البرار) للدكتور
.  مباحثه من كثير في الصواب

. بالكتب اليمان الثالث الركن
. تفصيلي وأإيمان إجمالي إيمان مرتبتان له أيضا بالكتب وأاليمان
وأإيمان إجمالي إيمان مرتبة مرتبتان له بالرسل اليمان وأكذلك

 الملئكة في ذكرنا ما نحو على تفصيلي
تفصيله في نطيل ما حتى ذلك تفصيل إلى ترجعون لو وأحبذا

. مشهور معروأف فيها وأالبحث
كتابه في الحكمي افظح الشيخ ذلك تفصيل ذكر من أحسن وأمن

للكتب الجمالي المعنى لمعرفة إليه رجعتم القبول) فلو (معارج
التفصيلي وأالمعنى للرسل الجمالي المعنى ، التفصيلي وأالمعنى

كافرا له المعتقد عدم يكون ل وأما ذلك من الكفر به يحصل وأما
 . الوقت اختصار لجل ذلك إلى فيه َعرجُي

وأالملئكة المقصود هو الصل هو بالله اليمان أن وأهو مناسبة هنا
ينزلون الذين فهم خلقه وأبين وأعل جل الله بين الواسطة هم

هنا رتبت وألهذا وأبالشرائع بالكتب وأينزلون الرسل إلى بالوحي
وأإليه المبتدأ وأعل جل منه لن بالله اليمان فقدم ، ترتيب أحسن
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كالتفريع هي اليمان أمور وأكل المقصود هو به وأاليمان المعاد
وأعل جل الله من الوحي يأخذوأن لنهم وأالملئكة ، بالله لليمان

بالكتب فثلث بالكتب وأينزلون ، الرسل إلى فينقلونه وأيسمعونه
لنهم ملئكته ، بالله اليمان الربعة هذه بين فالترتيب ، الرسل ثم
هم لنهم الرسل ، بها تنزل الملئكة لن الكتب ، الواسطة هم

. الناس إلى ينقلونها الرسل ثم السلسلة هذه ختام
وأهو الخر باليوم اليمان ، الموت بعد بالبعث اليمان من بد ل ثم

ِة أهل يدخل أن إلى بعده وأما بالموت اليمان وأأهل الجنة الجن
ِر . النار النا

يأتي الموت بعد بالبعث اليمان وأهذا ، الموت بعد بالبعث اليمان
شيخ عليه أطال فقد الرسالة هذه في تعالى الله شاء إن تفصيله
بعد بما اليمان في فيدخل موضعه في تعالى الله رحمه السلم
الجنة أهل دخول حتى القيامة عرصات في يحصل ما جميع البعث
. النار النار وأأهل الجنة

 . وأشره خيره بالقدر وأاليمان
بقدر هي إنما الله ملكوت في تجري التي المور بأن اليمان يعني

الله من علم غير عن استئناف عن ليست ، سابق بعلم ، سابق
ّنا﴿ وأعل جل قال كما بقدر شيء كل بل الله من تقدير غير عن ِإ
ٍء ُكّل ُه َشْي َنا ْق َل ٍر َخ َد َق موضعها في الجملة هذه تفصيل وأيأتي ﴿ِب
. الرسالة هذه في
السنة أهل غير عند وأأما السنة أهل عند الستة اليمان أركان هذه

شابههم وأمن وأالخوارج وأالرافضة المعتزلة السنة أهل بغير وأنعني
أصول عندهم فهؤلء عام بوجه بالسنة اللتزام في يدخل لم َمن

. الستة هذه غير اليمان
عليها تنبني التي وأهي عندنا اليمان أصول هي الستة فهذه

. لها تفصيل العتقاد في ما وأكل عندنا العقيدة
مشهورة ، خمسة عندهم اليمان فأصول العتزال أهل عند أما

 وأهي ، المعتزلة عند الخمسة بالصول
بين وأالمنزلة المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر وأالعدل التوحيد

. الوعيد وأإنفاذ المنزلتين
أركان ، اليمان أصول ، أربعة الصول فعندهم الرافضة وأأما

: وأهي أربعة عقيدتهم عليها تنبني التي اليمان
وأالتوحيد وأالعدل وأالنبوة المامة

: هكذا وأيرتبونها
. المامة النبوة العدل التوحيد

فمعتقدهم وأالجماعة السنة أهل معتقد تعرف أن أردت فإذا
 الستة لهذه تفصيل
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تفصيل الرافضة وأمعتقد ، الخمسة لتلك تفصيل المعتزلة وأمعتقد
 . الربعة لتلك
، وأالنار بالجنة : وأاليمان قال الركان هذه على زاد السلف بعض

الخر. باليوم اليمان من هو وأالنار بالجنة وأاليمان
رحمه السلم شيخ ذكرها التي الجمل هذه لمعنى خلصة هذه
 . تعال الله

وأهدى علما يزيدنا وأأن سمعنا بما وأإياكم ينفعني أن الله أسأل
وأسلم الله وأصلى الصالح وأالعمل النافع للعلم يوفقنا وأأن وأاهتداء

محمد. نبينا على

ِليَمانَُ اليَمانَِ مَِاَنو ِفيِ َنْفَسُه ِبِه َوَصَف ِبَما ِباللِه:ُ ا
ِبِه،ِ ِتا ِبَما ِك ُلُه؛ُ ِبِه َفُهََوص َو ْيِر مِاْن َرُسو َ َتْحِريٍف َغ ِطيٍل،ِ َول َتْع
ْيِر َومِاْن ِييٍف َغ ْك َ َت ِثيٍل،ِ َول ُنونََ َْلب َتْم َأنَّ ُيْؤمِا ْيَس﴿ اللَه ِب َل ِ

ِلِه ْث ٌء َكِم َبِصيُر الّسِميُع َوُهَو َشيِْ  .]11:ُ[الشورىَ﴿ال
َف  ْنُفونََ َل ْنُه َي ِلَم ُيَحّرُفونََ لََو َنْفَسُه،ِ ِبِه َوَصَف مَاا َع َك ْل ا

مّاَواِضِعِه َعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيم الرحمن الله بسم
وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة ، العالمين رب لله الحمد

وأقلبا صالحا وأعمل نافعا علما نسألك إنا اللهم أجمعين وأصحبه آله
علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم ، مسموعا وأدعاء خاشعا
. حال كل على لله وأالحمد علما وأزدنا
ِليَماُن اليَماِن ِمَن( أن الله رحمه السلم شيخ ذكر ِه: ا ِبَما ِبالل

ِه َوأَصَف ْفَسُه ِب ِه، ِفي َن ِب ِتا ِبَما ِك ِه َفُهََوأص َوأ ُلُه ِب ّلْى َرُسو اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع القواعد من يتبعها وأما الجملة هذه ذكرنا ) وأقدَوأَس

. المهمة
رسوله به وأصفه وأبما كتابه في نفسه به وأصف بما اليمان وأهذا

ّلْى محمد ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع من طوائف ادعاه ، كثيروأن ادعاه َوأَس
 . القبلة إلى المنتسبين

36الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

به وأوأصفه نفسه به وأعل جل الله وأصف بما اليمان دعوى وألكن
ّلْى رسوله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع التزم كثيرين عند دعوى كانت لما َوأَس

. اليمان هذا قيد يذكروأا أن وأالجماعة السنة أهل
إيمانا ليس الصفات نصوص هي التي النصوص بهذه اليمان فإن
قاعدة على بل العقل إليه يؤدي أوأ النفس تشتهي ما وأفق على

الله وأصف بما النصوص بتلك اليمان يكون أن هي القاعدة وأتلكم
ّلْى رسوله به وأصفه وأبما نفسه به ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع غير من َوأَس

. تمثيل وأل تكييف غير وأمن تعطيل وأل تحريف
في جاء ما على بالصفات نؤمن يقولون محرفون فهناك

السنة فأهل مواضعها عن يحرفونها لكنهم وأالسنة الكتاب
.  تحريف غير من بالنصوص وأآمنوا خالفوهم

بها اللئقة معانيها عن الصفات نصوص عطلوا معطلة وأهناك
نفسه به وأصف الذي الوصف عن وأعل جل الله عطلوا أوأ ،

آخر معنى إلى به وأتوجهوا وأحرفوه وأأوألوه كماله على
تعطيل غير من النصوص بظاهر فآَمنوا السنة أهل فخالفهم

. جلله جل بالله اللئقة حقائقها عن يصرفها تأوأيل وأل لها
آمن من هناك لن تكييف غير من بالنصوص آمنوا كذلك

اخترعوها بكيفيات مكيفة الصفات نصوص فجعل فكيف
آمنوا أنهم يزعمون وأهؤلء ، أذهانهم في وأابتدعوها
من يكون أن بد ل اليمان أن بينوا السنة أهل لكن بالنصوص

. تكييف غير
وأجعلوا زعمهم على بالنصوص آمنوا مجسمة ممثلة وأهناك

كأيدينا الله يد فقالوا   ، معروأفة أمثلة به يراد النص ظاهر
زعموا ، ذلك وأنحو كسمعنا الله وأسمع كأعيننا الله وأعين
. تمثيل فيه إيمانا آمنوا لكن آمنوا أنهم

، عىَمد إيمانا يكون الربعة الصناف هؤلء إيمان يكون وأإذن
 . شرعيا  إيمانا ليس
؟ صحيحا الصفات نصوص بالنصوص اليمان يكون فمتى

وأصفه وأما نفسه به الله وأصف بما يؤمن أن الربع هذه جمع إذا 
ّلْى رسوله به ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأمن تعطيل وأل تحريف غير من َوأَس

تمثيل.  وأل تكييف غير
: نحرفها وأل بالنصوص نؤمن أن الربع القواعد فهذه

وأصف الذي وأصفه عن وأعل جل الله نعطل وأل بالنصوص نؤمن- 
 رسوله به وأصفه أوأ نفسه به
الصفات لهذه تكييف دوأن من الصفات نصوص بالنصوص نؤمن- 

 . معهودة غير أوأ معهودة بكيفيات
. ننزهه بل بخلقه وأعل جل الله نمثل وأل بالنصوص نؤمن- 
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. الربعة اللفاظ بهذه المراد بيان إلى بيانه في يحتاج وأهذا
وأما ؟ التكييف معنى ما ؟ التعطيل معنى ما ؟ التحريف معنى ما

؟ التمثيل معنى
:ُ     التحريف     أماا

عن صرفه وأهو وأجهه عن بالشيء النحراف من اللغة في فأصله
. غيره إلى وأمعناه وأجهه
التحريف معنى يكون فإذن ، وأالتبديل التغيير بمعنى تحريف وأهذا

اليهود عن وأعل جل قال ، وأبدل غير أي حرف ، وأالتبديل التغيير
ِذيَن ّمَن﴿ ّل ْا ا ُدوأ ُفوَن َها ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه َعن ا ِع َواِض . ﴿ّم

ُفوَن قوله معني إن المفسروأن قال ُيَحّر ِلَم ﴿ َك ْل ِه﴿ َعن ا ِع َواِض ّم
يخترعون بل ، به اللئقة معانيه عن عليهم ِلنزُأ ما يحرفون يعني

 تحريفا منهم هذا وأعل جل الله وأسمى ، عندهم من معاني له
ِذيَن ّمَن﴿ قال ّل ْا ا ُدوأ ُفوَن َها ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه َعن ا ِع َواِض  . ﴿ّم

ّغير أن معناه الصفات نصوص في وأالتحريف ّدل وأ ُت َب أوأ ألفاظها ُت
به اللئق معناه عن النص ظاهر فُِرص فإذا ، ظواهرها عن معانيها

، تحريف هذا فإن المعنى في أوأ اللفظ في أكان سواء هذا فإن
. وأتبديل تغيير لنه
أوأ الصفات بنصوص بتعلقه هو حيث من التحريف العلماء قال

المعنى وأفي اللفظ في يكون المعنى وأفي اللفظ في يكون بغيره
. 

إعرابية حركة بتغيير أوأ نقصان أوأ بزيادة إما اللفظ في وأالتحريف
. إعرابية حركة تغيير بغير أوأ ،

معناها عن الكلمة معنى بتغيير يكون المعنى في وأالتحريف
. العرب لغة في المعروأف

فإن ، اليهود فعل كما بزيادة اللفظ في تحريف ، بزيادة تحريف
بقوله عنهم أخبر وأعل جل الله

ّدَل َب َف ِذيَن ﴿ ّل ْا ا َلُمو ً َظ ْول ْيَر َق ِذي َغ ّل ُهْم﴿ ِقيَل ا  َل
بزيادة اللفظ غيروأا ، شعرة في حبة  فقالوا)حطة قولوا( لهم قيل
 بزيادة)ِحنطة( قالوا أنهم روأي كما بزيادة أوأ أصله من غيروأه بل

. النون
فسروأا حينما وأنحوهم وأالشاعرة وأالجهمية المعتزلة فعل كذلك
)العرش على استوى( معنى

َلى الّرْحَمُن﴿ ، : استولى بقولهم َعْرِش َع ْل َوى ا َت  ﴿اْس
كلمة فإن ، حرف بزيادة اللفظ في تحريف فهذا ، : استولى قالوا

. المعنى فغيروأا اللم زادوأا ، اللم حرف فيها ليس استوى
اللغة في المعروأف استوى وأمعنى ، استولى معناها جعلوا استوى

.وأارتفع)  (عل
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.  اللفظ في نقص يكون ، اللفظ ينقص بنقص يكون قد كذلك
جهمي قال ما مثل من النص في إعرابية حركة بتغيير يكون وأقد
المتحققين وأالعلماء النحاة القراء أحد العلء بن عمروأ لبي

ّلَم﴿ تقرأ أل عمروأ أبا يا جهمي له قال بالسنة َك ّلُه َوأ ُموَسى ال
ًا ِليم ْك ّلَم﴿ القراءة لن ، إعرابية حركة تغيير هذا) الله كلم(وأ ﴿َت َك َوأ

ّلُه ًا ُموَسى ال ِليم ْك في وأموسى الكلم فاعل هو جلله جل فالله ﴿َت
ّلَم﴿ به مفعول العراب َك ّلُه َوأ ًا ُموَسى ال ِليم ْك يغير أن أراد ﴿َت
موسى اللَه وأكلم( تقرأ أل فقال إعرابية حركة بتغيير وأيحرف

).تكليما
ل الحركة موسى لن القائل هذا عند العربية في وأجها له أن يعني
ّلَم﴿ قرئ فإذا آخره في تظهر َك ّلُه َوأ ّلم يكون ﴿ُموَسى ال هو المك

ّلم موسى . جلله جل الله هو وأالمك
، النحو هذا على وأقرأته ذلك قلت هبني العلء بن عمروأ أبو له قال

ّلَمُه       تعالى قوله في تقول فماذا َك َوأ ّبُه﴿ ﴿ نوع من هذا ، فبهت َر
. الحركة تغيرت ، إعرابية حركة تغيير
بالنحو علما عندهم أن يزعمون الذين من كثير إليه لجأ ربما وأهذا
. منهم ذلك بطل وأقوته العلم ظهور مع لكن منهم

وأل لفظال في زيادةالب ل يعني إعرابية حركة بغير تحريف يكون قد
. إعرابية حركة بتغيير ل نقصانال

كمثل إعرابية حركة بغير، النحاء هذه بغير للفظ تحريف يكون
ّلَم﴿ قوله في قلت الذي هذا َك ّلُه َوأ يجعل أن أراد ﴿ُموَسى ال

ّلم موسى إلى به مفعول كونه من موسى فغير حّرف فهو ، المك
حركة غير من ، إعرابية حركة عليه دلت ما هذا ، فاعل كونه

. إعرابية
، آخر بمعنى وأيجعلونه الكلم يحرفون الذين هذا في يدخل كذلك
 آخر معنى له يجعلون معنى له لفظ
َعَك َما﴿ تعالى قوله يجعلون مثل َن َد َأن َم ْقُت ِلَما َتْسُج َل ّي َخ َد َي  ﴿ِب

من هو هل للفظ تحريف هذا ، بقدرتي أوأ َّي: بقدرت معناه يجعلون
  ؟ المعنى جهة

اليد ليست ، القدرة هي هنا اليد يقولون ، لفظ مكان لفظ جعلوا
 المعروأفة هي
كادعاء كثير وأهذا ، المعنى جهة من تحريف أنه الثاني القسم أوأ

عليه دلت ما غير على النصوص وأكتأوأيل الصفات آيات في المجاز
. العرب لغة
ِم﴿ ﴿الّرْحَمِن وأعل جل الله لقول يأتون مثل : فيقولون الّرِحي

. الحسان إرادة هي الرحمة
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عن لها تغيير معناها عن للرحمة تحريف هذا ، الحسان إرادة
 ؟ شيء بأي ، معناها
وأمن باطل الصفات نصوص في بالمجاز وأالخذ ، بالمجاز بالخذ
في يعني الصفات غير في أما ، الصفات في الضلل أهل أصول
الصحيح أن مع أدبي خلف فهو الصفات في دخوله غير من اللغة
. أصل مجاز ل أنه المحققين عند
يدخل مواضعه عن الكلم حرفوا الذين المحرفة في يدخل هنا

جهة من جاء إنما التحريف أصل لن يدخل ما أوأل الجهمية فيهم
لن اليهود جهة من بل قبله درهم بن الجعد جهة من بل ، جهم
يحرفون الذين هم لنهم ، اليهود عن الجعد أخذها المقالة هذه

. مواضعه عن الكلم
بالكلم وأعل جل الله اتصاف نفى حين التحريف بدأ ما أوأل وأكان
ّلَم﴿ قوله إن وأقال َك ّلُه َوأ ًا ُموَسى ال ِليم ْك بأظافير جرحه أي ﴿َت

. تجريحا الحكمة
ّلم ، التجريح جهة من وأإنما الكلم جهة من فليس من  جّرح أي ك
ْلم . رحُالج وأهو الك

فيه يدخل فإذن ، ذلك تسلسل ، الكلم صفة نفوا بدأ ما أوأل هذا
. الجهمية أوأل

: العل وأالصفات الحسنى السماء أوأل ، جهة من يحرفون الجهمية
بمخلوقات تفسيرها يجعلون لكن القرآن في بها يقولون هم

فقط المطلق الوجود هي الجهمية عند الله فصفة ، منفصلة
العليم القيوم الحي البصير السميع الحسنى السماء من ،غيره

. منفصلة بمخلوقات الجهمية يفسرها الحكيم
ْبَصر من هو البصير ، ُيْسَمع من هو السميع يعني هو المتكلم ، ُي
هو العزيز ، المنفصلة وأعل جل الله مخلوقات يعني ، َمتكلَي من
وأهكذا بأموره قام من أوأ أقيم من هو القيوم ، َعز من أوأ أِعّز من

عندهم الله صفة آثار من بالخلق تعلقت السماء هذه فيجعلون
. الوجود

. عام الوجود فعندهم ، الوجود الله صفة آثار من
جميعا الغيبيات حرفوا ، حرفوا المعتزلة فإن المعتزلة فيه يدخل

في القبر عذاب الغيبية المور في ، وأالسماء الصفات في
صرفوها بيةالغي المور جميع ذلك وأنحو الصراط الحوض الميزان
. وأهكذا ، معانيها عن حرفوها

. يحرفون فإنهم الشاعرة أيضا فيه يدخل
 ؟ كفرا يعد تحريف كل هل

َعد تحريف كل ليس الجواب يكفروأا لم السنة أهل فإن ، كفرا ُي
باستولى استوى فسروأا الذين
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يعد هذا فإن الجهمية كفعل الصفات جميع في التحريف كان فإن
. كفرا

 . وأعل جل الله صفات وأنفوا حرفوا لنهم كفار عندهم الجهمية وأ
؟ الصفة هذه ما رؤي الصفات بعض في التحريف كان إن

ليس يعني ، وأجه يحتملها وأل ظاهرة عليها الدللة كانت فإن
ّفر هنا مدخل فيها للتأوأيل وأعل جل الله رؤية نفى من كتكفير به ُيك

. مخلوقا وأعل جل الله كلم جعل من وأتكفير ،
بكفره يقال ل فإنه تأوأيله في عذر لقائله يكون قد مما غيره وأأما

وأالماتريدية الشاعرة يكفروأا لم وأالجماعة السنة أهل وألهذا
. هؤلء وأأشباه وأالكرامية وأالسالمية لبيةُوأالك
َ ِطيٍل     َول    َتْع
يعطل عطل من اللغة في أصله وأالتعطيل الثانية اللفظة هذه

 خاليا كان إذا ُعطل وأهو تعطيل
يقال هذا مكان معطل إذا كان خاليا ليس فيه شيء ، وأيقال
أيضا في المرأة جيدها معطل إذا كان خاليا من الَحلي وأمنه

قول الشاعر في وأصف امرأة أوأ في وأصف جيد امرأة يقول :
الريم يدجك وأجيد
بفاحش ليس

وأل هـصتـن هي إذا
َعطِل بُم

 أصله . فهذا الحلي من خال يعني بمعطل
ٍر وأعل جل الله قوله وأمعنى التعطيل هو هذا الخلء فإذن ْئ ِب َوأ ﴿

ٍة﴿ َل ّط َع تحفر لم أوأ منها يستفد لم لنه الماء من خالية أي ّم
. الماء لخراج بها وأيعتنى
عن وأعل جل الله تعطيل الصفات تعطيل ، النصوص تعطيل
. أوأصافه عن الوصف عن وأعل جل الله إخلء بمعنى هذه صفاته
. بالصفات متصفا ليس وأعل جل الله وأجعل الصفات نفي يعني

: وأهي ثلثة أشهرها أقسام العلماء عند وأالتعطيل
عن المخلوقا إخلء يعني ، خالقه عن المخلوقا تعطيل أوأل

الملحدة كقول له خالق ثم يكون أن بنفي مخلوقا يكون أن
.

أوأ نفسه بها وأصف التي أوأصافه عن الخالق تعطيل الثاني
. رسله بها وأصفه

شريك ل وأحده العبادة استحقاقه عن الخالق تعطيل الثالث
. له
السماء توحيد في بحثه وأالثاني ، الربوبية توحيد في بحثه وأالوأل

. اللوهية توحيد في بحثه وأالثالث وأالصفات
:  التوحيد أنواع فيه دخل التعطيل فإذن
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لتوحيد نفيا ذلك صار الخالق عن للمخلوقا تعطيل كان فإذا
 الربوبية

للسماء وأنفيا تعطيل صار أوأصافه عن لله ، للخالق تعطيل كان إذا
 وأالصفات

ما دوأن وأحده عبادته من يستحقه عما للخالق تعطيل كان إذا
. اللوهية في تعطيل صار سواه

جل الله ُيعطل أن بالتعطيل المقصود إذن ، الثاني المقصود هنا
 : أوأصافه عن وأعل
ّلْى رسوله يصفه أن ، بصفة نفسه يصف أن يعني ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم لم كأن يعني ، الصفة هذه من وأعل جل الله فيخلى بصفة َوأَس
ّلْى رسوله يصفه لم وأكأن الوصف بذلك نفسه يصف ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم . الوصف بذلك َوأَس

وأعل جل له الصفة لهذه جلب نفسه وأعل جل الله وأصف فإن
الله فأخبرنا الصفة بهذه متصف وأعل جل أنه نعلم لم لننا لنعلمها

. الصفة بهذه متصف بأنه
كان عما علم زيادة هذا الصفة هذه لنفسه وأعل جل إثباته فصار
ًء ذلك صار ُنفيت فإذا قبل من عندنا الوصف عن وأعل جل لله إخل
. تعطيل فصار
بكل وأعل جل الله وأصف ينفون الذين المعطلة في يدخل فإذن

. الجهمية كفعل الصفات
الصفات ثلث غير وأعل جل الله أوأصاف ينفون الذين فيهم وأيدخل

. المعتزلة عند وأهي المشهورة
بغير التصاف عن وأعل جل الله يعطلون الذين فيه يدخل كذلك
الشاعرة من تبعهم وأمن الكلبية عند المشهورة الصفات سبع

.  تفصيله الله شاء إن يأتي وأاسع باب وأهذا ، وأالماتريدية
حرف بأن نفسه به وأصف بما وأعل جل الله يصف لم من كل فإذن

منع ، أخبر كما به اللئق الوصف عن وأعل جل الله أخلى ، أوأل أوأ
. تعطيل يعد هذا فإن النصوص بظواهر الخذ
.  يعطلون الذين المبتدعة يخالفون السنة أهل

 ؟ دعوى أم حقيقة هو هل بالنص المعطل إيمان فإذن
وأالباضي وأالمعتزلي وأالماتريدي فالشعري ، دعوى هو

يعطلون لكنهم بالنصوص نؤمن يقولون وأأشباههم وأالرافضي
في للنصوص المعاني هذه وأيجعلون معانيها عن النصوص
. يثبتونها التي الوأصاف إلى راجعة الصفات

الوأصاف بجعل الوجود صفة إلى صفة كل يرجع فالجهمي
. الوجود لصفة أثرا وأالسماء
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التي الثلث الصفات آثار من وأالسماء الصفات يجعل المعتزلي
. يثبتها

الصفات إلى راجعة صفة كل يجعل وأالكلبي وأالماتريدي الشعري
 . يثبتها التي السبع
: أوألئك ينفيها وأعل جل لله النزوأل صفة فمثل

نزوأل ليس نزوأله لكن ينزل بأنه نؤمن يقول يفسرها فالشعري- 
وأعل جل إجابته الجابة نزوأل الرحمة نزوأل هو وأإنما حقيقيا

الصفة يجعلون فهم ، الليل من المتأخر الوقت هذا في للداعين
. يثبتونها التي الصفات إلى راجعة

؟ لم الحسان إرادة عندهم مثل الرحمة
  الرادة صفة السبع الصفات من يجعلون لنهم

 لم؟ النتقام إرادة عندهم الغضب
يعطلونها صفة فكل وأهكذا السبع الصفات من عندهم الرادة لن
 اللغة عليه دلت الذي معناها عن

الوأصاف أحد معناها الصفة هذه نجعل لكن بالنص نؤمن يقولون
وأسبب لها لثباتهم السبعة الوأصاف وأهذه أثبتناها التي السبعة

الرسالة هذه من الله شاء إن مكانه في يأتي تفصيل مزيد ذلك
. المباركة

ْيِر     َومِاْن  (     قال ِييٍف)     َغ ْك َت
ِر ِمْن( كرر أنه لحظ هنا  ْي ِر ِمْن) (َغ ْي ِريٍف َغ َ َتْح ِطيٍل، َوأل ْع َت

ِر َوأِمْن ْي ِييٍف َغ ْك َ َت ِثيٍل َوأل التحريف أن ذلك في ) وأالسببَتْم
لكن ، متقاربان وأالتمثيل التكييف وأكذلك متقاربان وأالتعطيل

وأالتمثيل فالتكييف ، وأالتعطيل التحريف غير وأالتمثيل التكييف
، المعطلة فيه يدخل وأالتعطيل وأالتحريف ، المجسمة فيه يدخل
؟ لم ، صنما يعبد وأالمجسم عدما يعبد المعطل  العلماء قال وألهذا

ّيل ، جسم لنه ّيل هذا فعبد ما نحو على إلهه تخ فصار المتخ
ّيل . صنما فصار صورة المتخ

له ليس أوأ صفة له ليس إلها يعبد لنه عدما فيعبد المعطل وأأما
. عدما يعبد فهو نعوت أوأ أسماء

كفعل المحض العدم يعبد فهذا بشيء الله يصف ل كان فإذا
. وأهكذا الجهمية

ِر ِمْن( قال ْي ِييٍف َغ ْك ّيف من  التكييف)َت ّيفه الشيء ك إذا تكييفا يك
. كيفية له جعل

تكون قد ، كيفية وأعل جل الله لصفة يجعل أن معناه وأالتكييف
. المثال معلومة تكون ل وأقد المثال معلومة الكيفية هذه
يجعل ، يعلمه مثال على باليد وأعل جل الله اتصاف : يجعل مثل

. ما نحو على الكيفية
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الستواء كيفية ، العرش على استوى وأعل جل : الله مثل يقول
. وأكذا كذا
خيال بشيء يكيفها وأقد تمثيل فيكون عهده بما يكيفها يكون قد
. ما مثال غير من تكييفا فيعد ذهنه في

بالواوأ التمثيل عليه عطف لما بالتكييف الموضع بهذا هنا المقصود
التكييف بالتكييف يريدوأن أنهم على دل المغايرة تقتضي وأالواوأ ،

كان وأإن ، لها مثال ل كيفية له يخترع يعني معلوم مثال غير على
يريد أنه علمنا بالواوأ عطف لما لكنه التكييف في يدخل التمثيل

. وأصفه له وأالتكييف وأصفه له التمثيل وأأن التمثيل غير بالتكييف
 ؟ التكييف يكون فكيف

الله لستواء صورة يتخيل ، وأعل جل الله ليد صورة : يتخيل مثل
صورة يتخيل ، وأعل جل الله لنزوأل وأحال صورة يتخيل ، وأعل جل

للصفات جعل يعني تكييف كله هذا وأعل جل الله لغضب وأحال
لن ، المجسمة من طائفة سلكه الذي التكييف هو وأهذا ، كيفية

: قسمين على المجسمة
ممثلة - وأمجسمةمكيفة - مجسمة

في اخترعوها كيفية وأعل جل لله جعلوا مكيفة مجسمة منهم
على جسما وأعل جل جعله من وأمنهم ، مثال لها ليس أذهانهم

. ذلك نحو أوأ مخلوقا مثل يعلمونه مثال
التي المعلومات أعظم من أنه شك ل وأنفيه ، التكييف معنى هذا

يؤمن بصفة يصفه وأعل جل الله وأصف إذا أنه المؤمن يعلمها
. كيفيتها يعلم وأل بمعناها

وأعل جل قوله من لها آخذا القاعدة هذه مالك المام قرر وألهذا
ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي عن سأله لمن فقال ﴿،ال

من أثبت  وأهذه- معقول غير وأالكيف معلوم الستواء ، الستواء
وأاجب به  وأاليمان- مجهول الكيف فيها التي الخرى الروأاية

. بدعة عنه وأالسؤال
معنى وأأن المعنى معلوم اللغة في  يعني)معلوم الستواء(

 وأالرتفاع العلو الستواء
، وأعل جل الله استواء كيفية تعقل  ل)معقول غير وأالكيف(

، كيفية إيمان ل معنى إيمان وأعل جل الله باستواء المؤمن فإيمان
 .اللفظ ظاهر عليه دل بما إيمان لنه
طمعه انقطع علئقه انقطعت قد المؤمن قلب فإن الكيفية أما

يعلمه ل هذا فإن ، التصاف لكيفية وأالدراك للدرك طلبه وأانقطع
. صفة كل في تقولها قاعدة وأهذه ، وأعل جل الله إل
؟ النزوأل كيف لك قيل إذا
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وأاجب به وأاليمان معقول غير وأالكيف معلوم النزوأل قل
.  بدعة عنه وأالسؤال

؟ وأعل جل الله غضب كيف
وأاجب به وأاليمان معقول غير وأالكيف معلوم الغضب تقول

. بدعة عنه وأالسؤال
كيف ، الرحمة كيف ، السف كيف ، الرضا كيف ، الستواء كيف

المعنى معلومة هذه هذا كل ، ذلك وأنحو التيان كيف ، المجيء
. معقولة غير كيفياتها لكن
ِثيٍل)     َولَ  (     هنا     قال َتْم

 . مثال للشيء جعل إذا تمثيل يمثل مثل من التمثيل 
هنا لكن ، التكييف من نوع الصل في التمثيل أن لك ذكرت وأقد

التمثيل صار وأ شيئا التكييف صار للتكييف قسيما فصار أفرده
. آخر شيئا
 ؟ بالتمثيل المراد فما
جل الله اتصاف يجعل ، يعلمه مثال وأعل جل الله لصفة يجعل أن

جل الله اتصاف يجعل ، به المخلوقا اتصاف نحو على باليد وأعل
الله اتصاف يجعل ، به المخلوقا اتصاف نحو على بالغضب وأعل
. به المخلوقا اتصاف نحو على بالنزوأل وأعل جل

استحضر وأقد إل يعطل لم لنه ، ممثل معطل كل أن تجد وألهذا
. يعطل أن قبل التمثيل

 ؟ عطلت لم نفى الذي المعطل سألت فإذا
كما الله ينزل تقل َْمل َِمل ؟ الله رحمة تنزل النزوأل في قلت لم

ّلْى النبي أخبر ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع بربه الخلق أعلم هو الذي بذلك َوأَس
؟

يقتضي هذا ينزل كيف ، يستحيل هذا ، معقول غير هذا قال
فمثل التمثيل هو النص ظاهر أن ظن أوأ استحضر فهو التشبيه

. ثانيا نفى ثم أوأل
فقد الصفات لنصوص معطل أوأ محرف كل  العلماء يقول وألهذا
وأقع إنما لنه المعطل من خير وأالمكيف فالممثل ، وأعطل مثل
المعطل أما ، وأالتكييف التمثيل وأهي وأاحدة وأبدعة وأاحد شر في

. ظاهرا عطل ثم باطنا مثل فقد للصفات النافي المحرف
، المخلوقا مثل الصفة هذه في وأعل جل الله أن التمثيل بقلبه قام

يلزم ذلك معنى وأصوت بحرف كيف يتكلم ، جارحة الله يد كيف
من فهم ، ظن يعني التمثيل فاستحضر آخره وأإلى وألهاة لسان
وأعطل هذا نفى ذلك بعد ثم فمثل التمثيل على يدل أنه النص
. العافية وأعل جل الله نسأل
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َ( هنا قال ِثيٍل َوأل كذلك ، المجسمة فعل من التمثيل ) وألهذاَتْم
لهل أعداء وأالمعطلة وأالمجسمة المجسمة فعل من التكييف

ل بالنصوص يؤمنون وأالجماعة السنة أهل لن ، وأالجماعة السنة
النصوص يثبتون بل يحرفون وأل يعطلون وأل يجسمون وأل يمثلون

نصوص في عقيدتهم في ذلك بيان سيأتي كما عليه دلت ما على
وأعل جل الله رحمة السلم شيخ سيسوقها التي الصفات
. عليه الواسعة

ُنونََ     َْل  ب  (     قال     هذَّا     ذكر     أنَ     بعد     السلم     شيخ     قال ُيْؤمِا
َأنَّ ُ)  ه  َ  ان  َ  ح  ْ  ب  ُ  س     اللَه     ِب

نوعان وأالضراب ، الن إلى سبق عما إضراب للضراب هذه بل 
:

للنتقال إضراب يكون - وأقدلغرض إضراب يكون - قد
. كلم إلى كلم من

. النتقالي الضراب الضراب من القرآن في وأالذي
ُنوَن َْلب( قال النتقالي الضراب به يعني وأهنا ْؤِم عن ) أضربُي

وأتنويع فيه الكلم تدقيق وأعن تفصيله عن يعني السالف الكلم
. آخر كلم في وأدخل فيه الكلم

ُنوَن َْلب( قال ْؤِم َأّن ُي ْيَس﴿ اللَه ِب َل ِه ِ ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ الّسِمي
َبِصيُر َف ﴿ال ُفوَن َل ْن ْنُه َي ِه َوأَصَف َما َع ْفَسُه، ِب ََوأ َن ُفوَن ل ِلَم ُيَحّر َك ْل َعن ا

ِه ِع َواِض رالبصي السميع وأهو شيء كمثله ليس الله بأن نؤمن) ّم
فقال الشورى سورة في نفسه عن بذلك وأعل جل الله أخبر كما

ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي َلْم﴿ وأعل جل وأقال ﴿ال َوأ
ُكن ًا ّلُه َي ُفو ٌد ُك َلُم َهْل﴿ سبحانه وأقال ﴿َأَح ْع ًا َلُه َت ّي جل وأقال ﴿َسِم
َ﴿ وأعل ْا َفل ُبو ِر ِه َتْض ّل َثاَل ِل َلْم ّلَه ِإّن ا َلُم ال ْع ُتْم َي َأن َ َوأ َلُموَن ل ْع يعني ﴿َت

نفسه به يصف ما يعلم الله إن وأالنعوت الوأصاف لله تضربوا ل
. وأعل جل الله تصفون كيف تعلمون ل وأأنتم
ْيَس﴿ قوله وأهي الية هذه ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي فيها ﴿ال

. وأالثبات النفي
ْيَس﴿ بقوله نفى ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو﴿ بقوله وأأثبت ﴿َشْي ُه ُع َوأ الّسِمي

َبِصيُر . ﴿ال
هذا أن ذلك وأمعنى بها وأعل جل الله أخبر عظيمة قاعدة وأهذه
. وأالثبات النفي على مبني بالصفات اليمان هذا وأأن الدين
ْيَس﴿ بقوله الله نفى كما ٌنفي ِه َل ِل ْث ٌء َكِم أثبت كما وأإثبات ﴿َشْي
َو﴿  بقوله الله ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي ﴿ال

فيها جاء الثبات وأأن مجمل فيها جاء النفي أن الية من يظهر
ْيَس﴿ سبحانه فقال ، مفصل ِه َل ِل ْث ٌء َكِم بدوأن مجمل نفي  ﴿َشْي
. النفي هذا تحديد
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وأيجعلون مفصل النفي فيجعلون القاعدة يعكسون المبتدعة
مفصل وأالثبات مجمل النفي جعل جلله جل وأالله ، مجمل الثبات

ْيَس﴿ قال ِه َل ِل ْث ٌء َكِم أن يصح فل الذهن ]  في [ يطلع ما كل ﴿َشْي
ْيَس﴿ مثله وأعل جل الله يكون ِه َل ِل ْث . ﴿ َكِم

َو﴿ مفصل الثبات ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي ﴿ال
ْيَس﴿ قوله في هنا ِه َل ِل ْث ٌء َكِم فيها تكلم مما هذه الكاف ﴿َشْي

العقائد في فائدة وألتقريرها ، العلماء
ْيَس﴿ تعالى قوله أن وأذلك ِه َل ِل ْث ٌء َكِم . ليس  اسم)شيء(  ﴿َشْي
. كمثله شيء ليس الكلم سبك

معنى فهم على يتوقف الية معنى ؟ نوعها ما هذه هنا الكاف
. هنا الكاف

ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم : وأجهان فيها العلم لهل هذه الكاف ، ﴿َشْي
الزائدة وأهي صلة هنا الكاف إن العلم أهل من طائفة قال- 

فيها العربية وأاللغة ، أكثر أوأ مرتين وأالجملة الكلم تكرير لفادة
ِبَما وأعل جل قال كما الكلم تأكيد لمزيد الحرف زيادة َف ٍة ﴿ َرْحَم

ِه ّمَن ّل ُهْم﴿ ِلنَت ال مزيدة  هنا)ما( لهم لنت الله من فبرحمة يعني َل
هنا التوكيد معنى ما ، الكلم لتوكيد
لهم لنت الله من فبرحمة قال ، شأنها لتعظيم الجملة تكرار

. لهم لنت الله من فبرحمة
، المعنى لتأكيد زائدة يعني صلة الكاف تكون هذا على إذن هنا

ْيَس﴿ قال ِه َل ِل ْث ٌء َكِم شيء مثله ليس شيء مثله ليس يعني ﴿َشْي
. البصير السميع وأهو شيء مثله ليس

الجملة أن هنا الكاف وأمجيء الصلة هذه من يفهم فالعربي
. العربي اللسان أسرار من وأهذا مرة من أكثر عليه كررت

َياَمة﴿ (ل)هذه صلة ، معنى الكلم أقسم ِق ْل ِم ا ْو َي ِب ْقِسُم  ُأ قال ﴿ل 
َوأل بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة ، ﴿

ّواَمِة﴿ وأأقسم بالنفس اللوامة أقسم بالنفس ّل ْفِس ال ّن ِبال ْقِسُم  ُأ

ْيَسوأهكذا ، فإذن مزيد الحرف لمزيد التأكيد ، فقوله هنا ﴿ َل
ٌء ِه َشْي ِل ْث ﴿ هذه للتأكيد وأمجيء الكاف للتأكيد بخصوصها هذاَكِم

معروأف في اللغة وأمنه قول الشاعر :
قلبي في كان لو

ةـقلم كقدر
أتتك ما لغيرك حبا

يـرسائل
ْيَس﴿ إذن قال وأهنا ِه َل ِل ْث ٌء َكِم شيء مثله ليس المعنى فصار ﴿َشْي
وأهذا ، البصير السميع وأهو شيء مثله ليس شيء مثله ليس

المحققين العلماء عند الراجح وأهو الصحيح هو الوجه وأهذا المعنى
.
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ليس المعنى فيكون ، مثل بمعنى الكاف تكون أن الثاني الوجه- 
ِله مثَل . البصير السميع وأهو ـ تأكيد فيها ما ـ شيء مث

أن ُظن كما وأليس المثل وأجود استحالة فائدته المثل مثل وأنفي
. المثل لوجود إثبات فيه

. المثل لوجود إبعادا المثل مثل إلى المثل عن النظر ُصرف يعني
وأمجيء ، به قال العلماء من كثيرا أن مع ضعف نوع فيه هذا لكن

ُثّم البقرة سورة في وأعل جل قوله وأمنه كثير مثل بمعنى الكاف ﴿
ُكم َقَسْت ُب ُلو ِد ّمن ُق ْع ِلَك َب ِهَي َذ ِة َف ْلِحَجاَر ْوأ َكا ّد َأ ًة﴿ َأَش َو لما َقْس
ليست الكاف أن على دلنا الكاف موضع  على)أشد( عطف
. حرف على يعطف ل السم لن  اسم هي بل بحرف
َبِصيُر)     الّسِميُع     َوُهَو  (     هنا     قال ال
ُع ﴿ قال الثبات فصل مفصل إثبات ، إثبات هذا َبِصيُر الّسِمي .﴿ال

. الله أسماء من اسم البصير ، الله أسماء من اسم وأالسميع
المسمى على السم دللة ذاته على تدل وأعل جل الله وأأسماء

. الصفة وأفيها الذات على
. بصر ذا كان لمن اسم وأالبصير ، سمع ذا كان لمن اسم السميع

. وأعل جل لله وأالبصر السمع إثبات ففيها
 ؟ هنا وأالبصر السمع إثبات فائدة ما

بقوله أوأل نفى أنه وأهو عظيمة وأفائدة حكمة هذا في العلماء قال
ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم المتضمنين لله السمين هذين أثبت ثم  ﴿َشْي

من وأالبصر السمع صفة أن ذلك وأسبب ، وأالبصر السمع لصفتي
مهما الروأح ذات الحية المخلوقات أكثر فيها تشترك التي الصفات

، وأبصر سمع فعنده عظم أوأ  الروأاح ذوأي من حياة فيه من صغر
َيا وأبصر سمع عندها النملة إلى فانظروأا َها ﴿ ّي أ

ّنْمُل َ ُلوا ال ْدُخ ا
ُكْم َن ِك ُكْم ل َمَسا ّن ِطَم ْيَماُن َيْح َل ُه ُس ُد ُنو ُهْم َوأُج ُعُروأَن﴿ ل َوأ عندها َيْش

سمع لها كذلك البعوضة ، أمرها تبصر طريها وأتبصر سمعت سمع
بصر وأله سمع له النسان ، بصر وألها سمع لها الدوأاب ، بصر وألها

المخلوقات بين اشتراكا الصفات أكثر من وأالبصر السمع فصفتا ،
. الروأاح ذوأات الحية
اتصاف في للماثلة توهم فليكن المماثلة في توهم ثم كان فإذا
 . وأالبصر السمع بصفة المخلوقات هذه
؟ وأسمعها النملة بصر مثل من وأسمعك النسان أيها بصرك فهل

وأفي وأالنسان البعوض بين السمع في مشتركا قدرا ثم أن ، ل
حقيقته تختلف كيفيته تختلف لكن وأالنسان البعوض بين البصر
مسافة من يسمع النسان السمع كذلك ، وأتعلقه عظمه يختلف
وأهكذا لقل يسمع هذا وأالبعوض الذباب الصغير المخلوقا بعيدة
المخلوقات في وأالبصر السمع إثبات أن على دل كذلك كان فإذا
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ْيَس﴿ بقوله متصل وأهذا مساوأاة إثبات ل وأجود إثبات هو ِه َل ِل ْث َكِم
ٌء اشتراك عظم التي لله الصفتين هاتين إثبات فإذن ، ﴿َشْي

معناها بعض وأفي الصفة اسم في وأعل جل الله مع المخلوقات
. شيء في التمثيل جهة من ليس هذا أن

تمثيل فيه الصفات إثبات أن توهموا الذين على رد أعظم ففيه
؟ هذا ظاهر ، تجسيم وأفيه

ُيجعل أن التمثيل ، التشبيه عن يختلف التمثيل أن : وأهو تنبيه هنا*
ُء نقول ، كلها الصفات في أوأ كاملة صفة في للشيء مماثل الشي
أوأ الصفات جميع في خالد مثل محمد كان إذا خالد مثل : محمد

. تماما يماثله يعني الكرم في خالد مثل محمد ، كاملة صفة في
الصفات بعض في أوأ الصفة بعض في اشتراك فهي المشابهة أما

. 
أوأسع التشبيه جعلوا يعني ، الصفات كل في أوأ العلماء بعض قال
. التمثيل من

. التشبيه من أوأسع التمثيل جعل العلماء بعض يعني
السنة أهل العلماء نصوص في ِيفُن إذا ، التشبيه نفي فإن وألهذا

. التمثيل هو الذي التشبيه به يعنون فإنما وأالجماعة
. الصفات في المماثلة أوأ كاملة صفة في المماثلة

مرادا ليس هذا فإن المعنى جزء في اشتراك هو الذي التشبيه أما
وأللمخلوقا سمع له وأعل جل فالله ، الشتراك يثبتون لنهم لهم

. المعنى جزء وأفي اللفظ في اشتراك وأهناك سمع
بالمخلوقا تعلقه حيث من لكن اللغة في معروأف معناه فالسمع
. بالخالق تعلقه جهة عن يختلف
وأل تكييف غير وأمن قال كما هنا الصفات في نقول فإننا وألهذا
التمثيل بالتشبيه يريدوأن فإنهم تشبيه غير من قيل وأإذا تمثيل
به وأيريدوأن التشبيه ينفون أنهم العلماء عند مستعمل وأهذا

. التمثيل
َ  ف  (     هنا     قال ْنُفونََ     َل ْنُه     َي لَ  َ  و     َنْفَسُه،ِ     ِبِه     َوَصَف     مَاا     َع

ِلَم     ُيَحّرُفونََ َك ْل مّاَواِضِعِه)     َعن     ا
عنه ينفون وأل ، نفسه به وأعل جل الله وأصف ما يثبتون بل يعني
 . نفسه بها وأصف صفة

ََوأ( ُفوَن ل ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه َعن ا ِع َواِض عند معناه لكم بينت ) وأقدّم
. التحريف كلمة شرح
ُدونََ     َولَ  (     قال ْلِح ِتِه،ِ     اللِه     َأْسَماِء     ِفيِ     ُي َيا َ     وآ َول

ّيُفونََ َك َ     ُي ُلونََ     َول ّث ِتِه     ُيَم ْلِقِه)     ِبِصَفاِت     ِصَفا َخ
وأعما حقائقها عن بها وأالعدوأل بها الميل الله أسماء في اللحاد 

 . بها يليق
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الطريق في فلن ألحد ، مال إذا وأألحد َدََحل من اللغة في وأأصله
الذي القبر جانب هو الذي اللحد وأهذا ، الطريق في مال يعني
. الحفر سمت عن به َيلِمُأ لنه لحد الميت فيه يوضع

ِه تعالى قوله في جاء الذي هو الله أسماء في وأاللحاد ّل ِل َوأ ﴿
َلْسَماء َنى ا ْلُحْس ُه ا ُعو ْد َها َفا ْا ِب َذُروأ ِذيَن َوأ ّل ُدوأَن ا ْلِح ِه﴿ ِفي ُي ِئ َأْسَمآَ

: يكون قد الميل وأهو اللحاد وأهذا ، بها يليق عما بها يميلون يعني
عليه دلت التي ظواهرها عن بصرفها .
بها التعبد بترك يكون وأقد .
العزيز من العزى سموا فالمشركون بتحريفها يكون وأقد ،

من وأهذا الله من أوأ الله من اللت وأسموا إلحاد وأهذا
بعض هي كما المنان من مناة سموا ، ذلك وأنحوا اللحاد

. اللحاد من كله وأهذا الروأايات
اللحاد من هذا بأسمائه وأعل جل الله دعاء ترك .
، بها اللئقة معانيها عن صرفها وأهو اللحاد ذلك من نوع مراده هنا
السماء في كَسلُي أن وأالواجب بها اللئق عن وأعدوأل بها ميل لنه

بها يليق عما يمال أن ل بها يليق ما وأعل جل الله وأآيات وأالصفات
. وأعل جل بالله تليق التي حقائقها عن وأيعدل
ّيُفونََ     َولَ  (     قال َك َ     ُي ُلونََ     َول ّث ِتِه     ُيَم ْلِقِه)     ِبِصَفاِت     ِصَفا َخ

وأعل جل الله وأنسأل هذا عند وأنقف سبق فيما مقررا جاء وأهذا 
وأسلم الله وأصلى سمعنا بما وأالنتفاع وأالرشاد الهدى وألكم لنا

. محمد نبينا على

َف ْنُفونََ َل ْنُه َي ِلللَم ُيَحّرُفللونََ لََو َنْفَسُه،ِ ِبِه َوَصَف مَاا َع َك ْل ا
َ مّاَواِضللِعِه،ِ َعللن ُدونََ َول ْلِحلل ِء ِفلليِ ُي ِتِه،ِ اللللِه َأْسللَما َيللا َ وآ َول
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ّيُفونََ َك َ ُي ُلونََ َول ّث ِتِه ُيَم ْلِقِه؛ُ ِبِصَفاِت ِصَفا ّنُه َخ َ َل َنُه:ُ ل ْبَحا ُسلل
َ َلُه،ِ َسِميِّ َء َول َ َلُه،ِ ُكْف ّد َول لُه. ِن
ْل ُيَقاُس ولَ َنَه ِللِهقِبَخ ْبَحا َلىَ؛ُ ُسلل َتَعللا ّنُه َو َلللُم َفللإَ َنْفِسللِه َأْع ِب

ْيِرِه،ِ ِبَغ ُق َو َد َأْص َأْحَسُن ِقيل،ًِ َو ًثا َو ْلِقِه.  مِاْن َحِدي َخ
ُله ُثّم ّدُقونَ؛ُ َصاِدُقونََ ُرُس ّلذَِّيَن ِبِخلَِف مُاَص ُلونََ ا ْيِه َيُقو َل َع

َ مَاا َلُمونََ،ِ ل َذَّا َيْع ِلَه ْبَحانََ﴿َقاَل:ُ  َو ّبَك ُس ْلِعّزِة َرّب َر َعّما ا
َلىَ )َوَسَلٌم180َيِصُفونََ( ِليَن( َع ْلُمْرَس ُد181ا ْلَحْم ّلِه )َوا َرّب ِل
َلِميَن ْلَعا ّبَحف ]،182ِ-180[الصافات:ُ﴿ا ِبِه َوَصَفُه َعّما َنْفَسُه ََس

ِلُفونََ ْلُمَخا ّلَم ِللّرُسِل،ِ ا َلىَ َوَس ِليَن؛ُ َع ْلُمْرَس مَاا ِلَسلمََاِة ا
ُه ُلو ّنْقِص مِاَن َقا ْيِب. ال ْلَع َوا

َنُه َُهَوو ْبَحا ْد ُس بيللَن َنْفَسُه ِبِه َوَسّمىَ َوَصَف ِفيما َجَمَع َق
ّنْفيِِ َباِت. ال ْث ِل َوا
ُدوَل َفلَ ّنٌة َلْهِل ُع ْلَجَماَعِة الّس َء َعّما َوا ُلونََ؛ُ ِبِه َجا ْلُمْرَس ا
ّنُه ِإَ َتِقيُم،ِ الّصَراُط َف ْلُمْس ّلللذَِّيَن ِصللَراُط ا ْنَعللَم ا ْيِهللم اللللُه َأ َل َع
ّييَن مِاَن ِب ّن ّديِقيَن ال ِء َوالّص َدا ِلِحيَن. َوالّشَه والَصا

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
الرحيم الرحمن الله بسم

وأعظيم وأجهه لجلل ينبغي كما الله على وأالثناء لله الحمد
أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، سلطانه

وأسلم وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله عبد محمد
: بعد أما ، الدين يوم إلى كثيرا تسليما

المختصرة العقيدة هذه في تعالى الله رحمه السلم شيخ قال
يتقبل وأأن بها جميعا ينفعنا أن وأعل جل الله نسأل التي المباركة

. نلقاه حتى عليه يثبتنا وأأن فيها لما اعتقادنا منا
: وأالجماعة السنة أهل وأصف في تعالى الله رحمه قال

َ  ف ْنُفونََ     َل ْنُه     َي ُيَحّرُفونََ     لَ  َ  و     َنْفَسُه،ِ     ِبِه     َوَصَف     مَاا     َع
ِلَم َك ْل    مّاَواِضِعِه     َعن     ا

وأصف التي الصفات عنه نفى كما نفسه به وأصف ما عنه ينفون ل
وأالرافضة وأالمعتزلة الجهمية من الضلل طوائف نفسه بها

كل فإن ذلك وأنحو وأالماتريدية وأالشعرية وأالكرامية وأالكلبية
وأإما الصفات جميع إما وأعل جل الله عن نفت هؤلء من طائفة
. الصفات بعض

: نفسه به وأصف ما وأعل جل الله عن ينفون وأالذين
لهم يقال وأهؤلء الصفات أكثر ينفون الذين من يكونوا أن  إما-

. وأالمعتزلة كالجهمية الصفات نفاة ، النفاة
الماتريدية كحال ثمانيا أوأ عشرين أوأ سبعا منها يثبتوا أن وأإما- 

أكثر الصفات من يثبتون لنهم الصفاتية حقهم في يقال قد وأهؤلء
 . وأالجهمية المعتزلة وأهم أصولهم أثبت مما
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وأكذلك المعتزلة أثبت مما أكثر الصفات من تثبت فالكلبية
. وأالماتريدية الشاعرة

ذلك يذكر كما النفاة مقابلة في : الصفاتية لهؤلء يقال قد وألهذا
 تعالى الله رحمه السلم شيخ وأمنهم السنة أهل علماء من كثير

الصفاتية) فهم من كانوا أم  النفاة من كانوا (سواء جميعا وأهؤلء
. نفسه به وأصف ما وأعل جل الله عن ينفون
لمعناها نفيا يكون وأقد بالكلية للصفة نفيا يكون قد النفي وأهذا

عليه دلت ما غير على فيها الظاهر وأبحمل معناها بغير بتأوأيلها
.  النصوص ظاهر
نفوا أوأ أصل نفوه سواء ، النفي حالهم مآَل أن يعني ينفون هؤلء
. الظاهر عليه دل الذي معناه

نفوا هؤلء به اللئقة بالرحمة متصف وأعل جل الله أن نفوا فالذين
وأنثبت ، الحسان إرادة الرحمة معنى إن قالوا وألو الرحمة
. ينفون أيضا هؤلء ، بتأوأيل الرحمة

اشتملت التي المعاني يثبتون فإنهم وأالجماعة السنة أهل وأأما
قاعدة على وأعل جل بالله يليق ما على الصفات ألفاظ عليها

ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال
وأيوقنون وأيثبتون الصفة من اللفظ في ما وأيثبتون اللفظ يثبتون

هذه معنى أصل وأيعلمون الصفة من اللفظ عليه دل بما وأيؤمنون
السنة أهل يعني ذلك مع هم ثم ، مبين عربي بلسان لنها الصفة

الكيفية إدراك وأعن الكنه إدراك عن الطمع يقطعون وأالجماعة
 الكيفية إدراك وأعن المعنى كل إدراك عن يعني
يثبتون بل نفسه به وأصف ما الله عن ينفون ل السنة أهل فإذن

. نفسه به وأصف ما وأعل جل لله
ِلَم     ُيَحّرُفونََ     لَ  َ  و  (     ذلك     بعد     تعالىَ     الله     رحمه     قال َك ْل َعن     ا

مّاَواِضِعِه)
الله وأصف كما اليهود هم مواضعه عن الكلم يحرفون الذين لن 

ِذيَن ﴿ّمَن بقوله بذلك اليهود طوائف وأعل جل ّل ْا ا ُدوأ ُفوَن َها ُيَحّر
ِلَم َك ْل ِه﴿ َعن ا ِع َواِض  ّم

. عليه دل ما غير على بحمله مواضعه عن الكلم تحريف وأمعنى
العدوأل أوأ غيره إلى معناه عن باللفظ العدوأل أصله وأالتحريف

. الصل غير إلى يعني ، غيره إلى أصله عن بالمعنى
إلى استوى فَحر كمن آخر لفظ معناه هذا اللفظ إن يقول أن إما

. استولى
. آخر معنى وأيثبتون المعنى ينفون أوأ
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الذاتية الصفات وأبعض الفعلية الصفات يؤوألون الذين هم وأهؤلء
الله شاء إن تفصيله سيأتي كما العقلية الصفات من أثبتوا بما

.  تعالى
ُفوَن ُيَحّر ِلَم﴿ ﴿ َك ْل في هي التي الدينية الشرعية الكلمات به ىُعني ا

.  وأعل جل الله عن الخبار باب
يكون وأقد كفرا يكون وأقد حرام هذا مواضعه عم الكلم وأتحريف

. صاحبه فيه يعذر خطأ يكون وأقد معصية يكون وأقد كبيرة
وأقد كفرا يكون قد بل كفرا تحريف كل فليس أقسام إذن وأهو

خطأ يكون وأقد معصية يكون وأقد الذنوب كبائر من كبيرة يكون
الله شاء إن الرسالة في مواضعها في تأتي وأأمثلته هذا وأتفصيل

. تعالى
ُدونََ     َولَ  (     ذلك     بعد     قال ْلِح ِتِه)     اللِه     َأْسَماِء     ِفيِ     ُي َيا    وآ

لحدا القبر لحد اللحد سمي وألهذا الميل أنه وأهو معنا مر اللحاد
فاللحاد ميول فيه الحفر سمت عن القبر سمت عن مائل لنه

.  مال يعني ألحد ، الميل
هو الملحد الصطلح وأفي ، غيره إلى الحق عن المائل الملحد 

. الكفر إلى اليمان عن مال من
َ( قال ُدوأَن ل ْلِح ِء ِفي ُي ِه َأْسَما ِه الل ِت َيا السنة أهل أن ) يعنيوأآ

اشتملت وأما  وأباليات- الله أسماء-  بالسماء يؤمنون وأالجماعة
بها يخرجون وأل يميلونها وأل وأالصفات السماء من اليات عليه
وأصراط المستقيم السماء صراط إن إذ بها اللئقة حقائقها عن

المعاني من ألفاظها عليه دلت بما بها يؤخذ أن المستقيم اليات
. وأعل جل لله ذلك تَثبُوأي

أوأ صفة نفى إذا أنه بمعنى ، اللحاد من هذا فإن ذلك َفُِرح فإذا
ائهمأس في اللحاد جنس من هذا فإن الله أسماء من اسما نفى

ِه﴿ كتابه محكم في وأعل جل الله قال وأقد وأصفاته ّل ِل َلْسَماء َوأ ا
َنى ْلُحْس ُه ا ُعو ْد َها َفا ْا ِب َذُروأ ِذيَن َوأ ّل ُدوأَن ا ْلِح ِه ِفي ُي ِئ ﴿َأْسَمآَ
. ذكرها سبق أنواع وأصفاته الله أسماء في وأاللحاد

ّيُفونََ     َولَ  (     هنا     قال َك َ     ُي ُلونََ     َول ّث ِتِه     ُيَم ِبِصَفاِت     ِصَفا
ْلِقِه) َخ
.  معناه معنا مر وأالتمثيل معناه معنا مر التكييف

أنهم الخصائص بهذه سواهم عما تميزوأا وأالجماعة السنة أهل إذن
ما وأعل جل الله عن ينفون وأل لنفسه أثبته ما وأعل جل لله يثبتون
رسوله به وأصفه ما وأعل جل الله عن ينفون وأل نفسه به وأصف
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الزائغين سبيل هو ليس سبيلهم لن َوأَس

من مواضعه عن الكلم يحرفون الذين عليهم المغضوب الضالين
الذين وأآياته الله أسماء في يلحدوأن الذين أوأ اليهود شابهوا الذين

53الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

على وأالصفات بالسماء يؤمنون وأإنما ، المشركين شابهوا
. وأعل جل بالله اللئقة حقائقها

- الواسطية العقيدة شرح-   من الثاني الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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الثالث الشريط

أنهم الخصائص بهذه سواهم عما تميزوأا وأالجماعة السنة أهل إذن
ما وأعل جل الله عن ينفون وأل لنفسه أثبته ما وأعل جل لله يثبتون
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رسوله به وأصفه ما وأعل جل الله عن ينفون وأل نفسه به وأصف
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الزائغين سبيل هو ليس سبيلهم لن َوأَس

من مواضعه عن الكلم يحرفون الذين عليهم المغضوب الضالين
الذين وأآياته الله أسماء في يلحدوأن الذين أوأ اليهود شابهوا الذين

حقائقها على وأالصفات بالسماء يؤمنون وأإنما المشركين شابهوا
. وأعل جل بالله اللئقة

ّنُه  (     فقال     ذلك     فيِ     العلة     بين     ثم َ     َل َنُه:ُ ل ْبَحا َلللُه،ِ     َسللِميِّ     ُس
َء     َولَ َ     َلللُه،ِ     ُكْفلل ّد     َول َ     ،ِ     لللُه     ِنلل ْل     ُيَقللاُس     ول َنَه     ِللِه  ق  ِبَخ ْبَحا ُسلل

َلىَ) َتَعا َو
ما الله عن وأالجماعة السنة أهل ينِف لْم ِلَم ، سبق لما تعليل هذا 

 ؟ نفسه به وأصف
ّنُه( قال َ َل َنُه: ل ْبَحا َ َلُه، َسِمّي ُس َء َوأل .) َلُه ُكْف

يقتضي قد المعنى ظاهر كان وأإن وأالسماء الصفات فإذن
لله الصفات وأإثبات وأعل جل لله السماء إثبات فإن ، المشابهة

عليه دل الذي المعنى وأإثبات اللفظ بإثبات لها إثبات وأعل جل
بعض في الشتراك وأأما ، وأعل جل بالله يليق ما على اللفظ

وأعل جل الله لن وأالجماعة السنة أهل ينفيه ل هذا فإن المعنى
ّنُه( قوله من سيأتي كما بذلك نفسه وأصف الذي هو َنُه َفإ ْبَحا ُس

َلُم ْع ِه َأ ْفِس َن ِه ِب ِر ْي َغ ِب .) َوأ
بالسميع المخلوقا وأسمى السميع نفسه سمى الذي وأعل جل فهو

.
هو المعنى وأهذا ، المعنى من مشترك قدر وأالسميع السميع وأبين
. السمع أصل

جل لله الذي وأالسمع ذاته يناسب المخلوقا في الذي وأالسمع
. ذاته يناسب وأعل
الصفات في القول أن وأهي المقررة القاعدة أصل على وأهذا

ُينهج حذوأه فيه ُيحتذى الذات في كالقول لن ، منهاجه فيه وأ
ذاته يناسب المخلوقا فسمع الموصوف تناسب صفة كل، الصفة
. ذاته يناسب وأعل جل الله وأسمع

أصل في يجمعهما ما هو هذا المشترك القدر من الصفتين بين ما
الصل لخارج فهذه للذات المناسبة أما العام المعنى في اللغة
. العام
صفة كل من وأله أكملها الصفات من وأعل جل لله فإن وألهذا
. متعلقا وأأعمها أثرا وأأشملها وأأعظمها الصفة تلك أكمل كمال
أصل في المشترك القدر وأإنما ، المماثلة بحال يعني ل وأهذا

القرآن أنزل وأعل جل الله لن السنة أهل ينفيه ل هذا المعنى
ذكر فيها التي الكلمات أن ذلك وأمعنى مبين عربي بلسان
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شاء إن تفصيله سيأتي وأهذا باللغة تفهم أنها وأالصفات السماء
. تعالى الله

ّنُه  (     ال  ق َ     َل َنُه:ُ ل ْبَحا    َلُه)     َسِميِّ     ُس
ْبَحاَن قوله وأهي الية  عند)سبحان( معنى بيان يأتي ّبَك ﴿ُس َرّب َر

ِة ِعّز ْل ُفوَن﴿ َعّما ا  َيِص
ّنُه( قال َ َل َنُه: ل ْبَحا َ َلُه، َسِمّي ُس َء َوأل َ َلُه، ُكْف ّد َوأل ) هذهلُه ِن

القرآن في جاءت هذه ، وأالند ، وأالكفؤ ، السمي الثلثة اللفاظ
. المعنى متقاربة وأهي
َهْل وأعل جل قال َلُم ﴿ ْع ّيا﴿ َلُه َت َلْم سبحانه وأقال َسِم َوأ ُكن ﴿ ّلُه َي
ًوا ُف ٌد﴿ ُك َوأِمَن  سبحانه وأقال َأَح ّناِس ﴿ ُذ َمن ال ّتِخ ِه ُدوأِن ِمن َي ّل ال
ًا َداد ُهْم َأن َن ّبو ِه﴿ َكُحّب ُيِح ّل . ال
َهْل قال لنه له سمي ل وأعل جل فالله َلُم ﴿ ْع ّيا﴿ َلُه َت فيه وأهذا َسِم

َهْل قال لنه ، النكار َلُم ﴿ ْع ّيا﴿ َلُه َت بعده أتى إذا وأالستفهام َسِم
يراد جملة بعده أتى وأإذا للنكار يكون فإنه إبطالها يراد جملة
المعاني من ذلك نحو أوأ للحث أوأ للتوبيخ الستفهام صار إثباتها

. العربية علم في المقررة
َهْل قال هنا َلُم ﴿ ْع ّيا﴿ َلُه َت سمي له يعلم ل يعني النفي فيه هذا َسِم
يعلم خلقه من أحد فل ، وأتعالى سبحانه سمي له ُيعلم أن إنكار بل
. سميا وأعل جل لله

رضي عباس ابن فسرها كما وأالنظير وأالشبيه المثيل هو وأالسمي
. وأغيره عنه الله

وأكذلك الند ، الند هو المثيل وأالنظير كما ذكر ابن جرير عند آية
ًا﴿ ، َداد َأن ِه  ّل ُدوأِن ال ُذ ِمن  ّتِخ َي ّناِس َمن  َوأِمَن ال البقرة عند قوله ﴿

قال : النداد جمع الند ، وأالند هو المثيل وأالنظير وأاستشهد لذلك
بقول حسان بن ثابت :

له وألست وهـجـهـأت
بند

خيركماـل شركماـف
ُء الفدا

.  بكفؤ له وألست : أتهجوه وأتروأى
وأل متقاربة معانيها كلها هذه وأالسمي وأالمثيل وأالكفؤ الند فهذا

متقاربة المعاني لكن بينها ترادف
سيوردها التي اليات عند معانيها بيان تعالى الله شاء إن سيأتيوأ

.  ذلك بعد تعالى الله رحمه الشيخ
ْل     ُيَقاُس     ولَ  (     قال َنَه     ِِه  ق  ِبَخ ْبَحا َلىَ)     ُس َتَعا َو
وأأصله ، الجهمية أصله لصٍل إبطال  السلم شيخ من الكلمة هذه

الكلم أهل أصله يعني ، المعتزلة
وأالصفات السماء باب في الجماعة صف شقوا الذين البدعة أهل
 بخلقه يقاس وأعل جل الله إن قالوا القدر باب وأفي بل
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 ؟ هنا ها القياس معنى ما
العقول وأأثبتته العقل أثبته وأما نفيناه العقول نفته ما أنه يعني

. أثبتناه
فقالوا الذاتية الصفات أكثر وأعل جل الله عن نفوا هذا على وأبناء

. هذا ينفي وأالعقل التجسيم يقتضي وأعل جل لله الوجه إثبات إن
وأالله وأأجزاء أبعاض الوجه لن بهذا وأعل جل الله يتصف أن ينفي
. ذلك على ليس وأعل جل

جارحة اليد لن وأذلك يدين له بأن يتصف ل وأعل جل الله إن قالوا
 ؟ الدليل ما ،

. الصفات سائر في وأهكذا ، العقلي القياس
ذلك وأسيأتي القياس من القرآن أثبته ما أثبتوا السنة أهل إن نعم
. القياس أنواع كل هو ليس لكن موضعه في
َ( هنا قال َقاُس وأل ْل ُي ِهقِبَخ اتصف التي الصفات جميع في ) يعنيِ
مع المماثلة وأقطع القياس قطع مع نثبتها فإنما بها وأعل جل الله

. الخلق مع الخلق
كوجه وأعل جل الله وأجه وأليس الوجه وأعل جل لله نثبت فنحن

اليدين وأعل جل لله نثبت ، مخلوقاته من مخلوقا كوجه أوأ النسان
جل لله نثبت ، مخلوقاته بعض كيدي  وأعل جل لله اليدان وأليست

مخلوقاته بعض كعيني وأعل جل لله العينان وأليست العينين وأعل
استواؤه وأليس بجلله يليق استواء وأعل جل لله نثبت ، وأهكذا

عليه النبي أخبر كما النزوأل وأعل جل لله نثبت ، خلقه كاستواء
وأعل جل الرحمن نزوأل وأليس وأعل جل ربه عن وأالسلم الصلة
. خلقه كنزوأل

َ( سبحانه لنه القاعدة هذه على كله وأهذا َقاُس ل ْل ُي ِهقِبَخ ِ (.
في كالقول الصفات في القول أن القاعدة من ذكرنا كما وأإنما

. الذات
فكذلك الذوأات من ءشي تماثله وأل هتشبه ل وأعل جل الله أن كما

وأكيفية ، بها وأعل جل الله اتصاف ِهُْنوأك معناها عموم في أسماؤه
. السماء ذلك وأأثر التصاف

ذلك غير إلى أسمائهم في وأعل جل الله بخلق هذا يقاس ل كذلك
. العظيمة الصول من
ّنُه  (     فقال     للتباع     آخر     تعليل     ذكر     ثم َنُه     َفإَ ْبَحا َلُم     ُس َأْع

َنْفِسِه ْيِرِه)     ِب ِبَغ َو
 ؟ التسليم من الوجه هذا على اتبعنا ِلَم
طوائف أصله وأبما وأبالعقل بالقياس المر هذا في ندخل لم ِلَم

؟ الحكماء أوألئك يسميهم ممن
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أعلم سبحانه وأهو بذلك نفسه وأصف الذي هو وأعل جل الله لن
 . وأبغيره بنفسه

 ؟ بصفاته الله اتصف كيف تعلمون هل ؟ منه ذلك تعلمون هل
تحمله الذي المعنى كل وأالمحرفة وأالمؤوألة المبتدعة يعلم هل

؟ الصفة
 ل الجواب

الذي التأوأيل دعوى وأبطلت المجاز دعوى فبطلت كذلك كان وأإذا
. ظاهرها عن اللفاظ يصرف

. بنفسه أعلم وأعل جل الله فإن
منها يدخل التي البواب أعظم وأالصفات السماء باب الباب وأهذا

. القلب إلى اليمان
ذلك من للعباد يبين ل وأعل جل فالله كذلك كان إذا كذلك كان وأإذا
. نفعهم فيه ما إل

وأقع لو وأالحاديث اليات في وأالصفات السماء في وأقع وألو
الناس عند لوقع ذلك من ظواهرها تراد ل ألفاظ جاءت لو ألفاظ

جل الله لن ، بالله اليمان وأهو العظيم الصل هذا في الشتباه
وأرهبوا إليه وأرغبوا وأأحبوه وأعبدوأه وأذلوا العباد له خضع إنما جلله

وأصفاته أسمائه آثار لشهودهم ذلك كل وأرجوه وأخافوه منه
. توحيده وأأنواع جلله وأنعوت وأصفاته وأعل جل بأسمائه وأليمانهم

من علموا بما وأعل جل موهِلَع وأإنما وأعل جل ذاته رأوأا ما فإنهم
. وأالصفات السماء

الخلق على ملتبسا الباب هذا يبقى أن محال كان كذلك كان وأإذا
كاليات، الفقه كألفاظ الجتهاد فيها يمكن ألفاظ فيها َرذكُت أوأ

التي فقهية أحكام فيها التي الحاديث أوأ فقهية أحكام فيه التي
. بعضها في معنى من أكثر تحتمل

اللفظ فيه يبقى أن محال وأالصفات السماء باب الباب هذا
للجتهاد فيه مدخل ل لنه وأذلك محتمل

لضلل سبيل فيه أن ذلك فمعنى للجتهاد مدخل فيه كان وأإذا
وأأعلمهم وأصفاته بأسمائه العباد عّرف إنما وأعل جل وأالله ، الناس
َبت وأعلى يقين على العظيم الصل هذا في ليكونوا بذلك وأعلى َث

وأبهذا ، المعاني من عليه دلت وأما وأعل جل لصفاته تام إدراك
وأانقيادا محبة وأعل جل وأتألهه له قلوبهم وأتذل له قلوبهم تخضع

. وأتعظيما
ّنُه( اهن قال َنُه َفإ ْبَحا َلُم ُس ْع ِه َأ ْفِس َن ِه ِب ِر ْي َغ ِب في هنا ) وأالعطفَوأ

. بخلقه وأعل جل قاسوه النفاة أوألئك لن (وأبغيره) مهم قوله
وأأعلم نفسه به وأصف فيما بنفسه أعلم الله لن ممتنع وأالقياس

صفات مع ألفاظها في يشتركون بصفات وأصفهم الذين بغيره
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يعني-  وأعل جل الله مع المعنى جزء في وأيشتركون وأعل جل الله
- . وأعل جل وأأسمائه الله صفات مع

بخلقه وأأعلم ، وأعل جل به يليق وأما له يصلح وأما بنفسه أعلم فهو
.بهم يليق وأما لهم يصلح وأما
. خلقه وأوأصف بالصفات نفسه وأصف وأعل جل وأهو

. وأبخلقه بنفسه أعلم وأهو خلقه وأسمى بالسماء نفسه سمى
وأوأقوع الشبهة كانت وألو ادعوه كما وأاردا القياس مجال كان فلو

على إلباسا هذا في لكان وأاردا ادعوه كما وأالتجسيم التمثيل
وأصف وأعل جل وأالله ، به ليؤمن القرآن وأمتلقي الدين هذا متلقي

َتّمْت سبحانه فقال وأعدل صدقا بأنها آياته َوأ ِلَم ﴿ ّبَك ُةَك ًقا َر ْد ِص
ْدلً﴿ َع َتّمْت  الخرى القراءة وأفي َوأ َوأ ِلم ﴿ ّبَك ُاتَك ًقا َر ْد ْدلً﴿ ِص َع َوأ

.الحكام في وأعدل الخبار في صدقا وأهي
وأبخلقه يعني وأبغيره بنفسه أعلم كان لما وأعل جل الله فإن وألهذا
بالتسليم نفسه به وأصف وأما نفسه به سمى ما تلقىُي فإنه

من بالله أعلم أحد وأل  الله  من بالله أعلم أحد ل لنه العظيم
ّلْى الله رسول من خلقه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
ُق  (     بعده     قال َد َأْص    ِقيلً)     َو
َوأَمْن سبحانه قال كما ُقا ﴿ َد ِه ِمَن َأْص ّل أحسن وأمن( وأقال ِقيلً﴿ ال
 1) حديثا الله من

كلماته الذي وأعل جل هو بل قيل منه أصدقا أحد ل وأعل جل فالله
أخبر وأإذا ، وأحق صدقا فهو نفسه عن أخبر إذا أخباره في صدقا

وأحق صدقا فهو صفاته عن أخبر وأإذا وأحق صدقا فهو أسمائه عن
 . باطلة هاَكل أوألئك دعاوأى أن فمعناه كذلك كان وأإذا

َأْحَسُن  (     قال ًثا     َو ْلِقِه)     مِاْن     َحِدي َخ
ُله     ُثّم  (     تعالىَ     الله     رحمه     قال     ثم َصاِدُقونََ     ُرُس

ّدُقونَ) مُاَص
بتبليغه وأأمروأا بكتاب إليهم أوأحي الذين وأهم رسول جمع الرسل 

. الرسالة هذه أوأل في معنا مر كما مخالفين قوم إلى
به قام لمن اسم وأالصادقا الصادقا جمع (صادقون) صادقون

أن وأالصدقا : قال كما  للواقع الخبر مطابقة وأالصدقا ، الصدقا
 ………تقوله        ما الواقع يطابق

إذا ، الواقع خالف إذا ، الصدقا هو فهذا تقوله ما الواقع طابق إذا
كذبا يعد هذا فإن تقوله ما الواقع خالف أوأ ، الواقع تقوله ما خالف
. الصطلح في هذا ، متعمدا كان أوأ خطأ كان سواء

المصحف    1 في أجدها لم

60الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

يخبروأا لم ، الصدقا بهم قام يعني صادقون وأعل جل الله وأرسل
طابق وأقد إل دينه من وأل وأصفاته وأعل جل الله أسماء من بشيء
. الواقع

ما بل الواقع يطابق ل وأعل جل الله عن شيئا يذكروأا لم فهم
. الحال يطابق هذا به وأعل جل الله وأصفوا
فقال العرش على استوى بأنه وأعل جل ربهم الرسل وأصف

َيا فرعون فقال  العلى هو وأعل جل ربه أن ذكر لفرعون موسى ﴿
ْبِن َهاَماُن ّلي َصْرًحا ِلي ا َع ُغ ّل ُل ْب َباَب َأ َلْس َباَب36( ا َأْس َوأاِت )  الّسَما
َع ِل ّط َأ َلى َف ِه ِإ َل  . فرعون نفاه العلو فهذا ُموَسى﴿ ِإ
. لهم الصفات تلك وأتبيين الناس إرشاد على مجمعون الله وأرسل

وأرسله الصفات من له بما رسله وأأخبر الصفات له وأعل جل فهو
. ذلك في صادقون وأهم بذلك الخلق أخبروأا

. حاله حقيقة هذا ، الرسول كذب فقد صفة نفى فمن
.  بذلك كافرا يكون فل العذر من وأجه له التكذيب يكون قد لكن

 1... مصدوأقون صادقون (رسله
ّلذَِّيَن     ِبِخلَِف  (     هنا     قال    ُلونََ     ا ْيِه     َيُقو َل َ     مَاا     َع َلُمونََ)     ل َيْع

السماء في القول أكان سواء ، حرام علم بل الله على القول
أكان سواء يعني ، العملية الحكام في أوأ العقائد في وأالصفات

وأهي وأالحرام الحلل في أوأ العقائد هي التي الخبرية الحكام في
. العملية الحكام
ضلل كل تفرع عنه وألهذا المحرمات أشد علم بل الله على القول

. وأعل جل كتابه في آيات عدة في تحريمه وأعل جل الله ذكر وأقد ،
 ؟ يعلمون ل ما الله على قالوا الذين هم َمن

. للرسل مخالف كل قالها
قاله ما بخلف وأعل جل الله وأصفوا مثل العرب مشركي فإن

عن وأأخبروأا ، وأالسلم الصلة عليه النبي قاله ما بخلف الرسل
الله صفات وأعن الرسل به جاءت ما بخلف وأعل جل الله أسماء

وأنفوا صفات لله أثبتوا بل ، الرسل به جاءت ما بخلف وأعل جل
. عندهم بما أسماء
ُهْم عنهم وأعل جل الله فقال َوأ ُفُروأَن ﴿ ْك قول وأهذا ِبالّرْحَمـِن﴿ َي
. علم بل الله على
ْد اليهود عن وأقال َق ّل َع ﴿ ّلُه َسِم ْوَل ال ِذيَن َق ّل ْا ا ُلو ّلَه ِإّن َقا َفِقيٌر ال
َنْحُن َياء﴿ َوأ ِن ْغ ُد    قالوا أنهم وأأخبر َأ َي ِه ﴿ ّل َلٌة﴿ ال ُلو ْغ في كله وأهذا َم

. يعلمون ل ما الله على قالوا ، وأالصفات السماء باب
. الضلل طوائُف أوألئك من منهم القول هذا وأرث

الشريط      1 في مسٌح يوجد هنا
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وأالماتريدية وأالشاعرة المعتزلة من عنهم تفرع وأمن فالجهمية
من صفات وأنفت أسماء لله أثبتت طائفة كل ، هؤلء وأأشباه

. دليل بل آرائهم وأمن عقولهم
مثل السلبية الصفات وأصفاته وأعل جل الله أسماء من فجعلوا
. الموجود مثل ذلك وأنحو القديم

. الصفات وأمن السماء من فجعلوها
أسماء وأعل جل لله يكون أن نفوا قبلهم الجهمية بل وأالمعتزلة

. صفات فيها
. المنفصلة بالمخلوقات السماء يفسروأن ، الجهمية فيفسرها
، صفة فيها ليس التي بالذات السماء يفسروأن وأالمعتزلة
دللة البصير دللة هي العليم دللة هي السميع دللة فيجعلون

المترادف قبيل من عندهم فتكون المعنى بدوأن الذات على
. معنى بل ذات على دالة لنها المحض

الكلم من جمل شك بل هذه ، علم بل الله على قول كله وأهذا
من مواضعه في وأبتحريراته بدقته تفصيله سيأتي عام وأعرض

. الرسالة هذه
َذَّا  (     هنا     قال ِلَه ْبَحانََ  ﴿     َقاَل     َ ّبَك     ُس ْلِعّزِة     َرّب     َر َعّما     ا

َلىَ     ) َوَسَلٌم180  َيِصُفونََ( ِليَن(     َع ْلُمْرَس ُد181  ا ْلَحْم ) َوا
ّلِه َلِميَن     َرّب     ِل ْلَعا ّبَح  ف     ﴿  ا ِبِه     َوَصَفُه     َعّما     َنْفَسُه     ََس

ِلُفونََ ْلُمَخا ِللّرُسِل)     ا
ْبَحاَنوأقوله هنا ( ّبَك ُس ) سبحان هذا مفعول مطلق ، يعنيَر

أسبح سبحان ، وأأصله في اللغة معناه البعاد ، يقولون سبحان
فلن من كذا يعني : بعد فلن من كذا ، وأقد قال الشاعر :

جاءني اـمـل ولـأق
فخره

علقمة من انـسبح
فاخرتال

: بعيد يعني  علقمة من سبحان  فخره جاءني لما : أقول يقول
به يفخروأا من لعلقمة  يكون أن جدا

وأعيب نقص كل عن الله تنزيه  معناها)الله سبحان( الله وأتسبيح
, وأسوء

:  خمسة وأالسنة الكتاب في وأموارده
ادعاه كما الربوبية في الشريك عن وأعل جل الله تنزيه

. الملحدوأن
ادعاه كما اللوهية في الشريك عن وأعل جل الله تنزيه

. المشركون
معانيها تسلب أن وأصفاته أسمائه في وأعل جل الله تنزيه

عن وأصفاته أسمائه في وأعل جل الله وأتنزيه بها اللئقة
. لها المخلوقين مماثلة
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في وأعل جل الله  تنزيه- الرابع هذا-  وأعل جل الله تنزيه
أن أوأ حكمة بل يكون أن عن الكوني وأقدره الكوني أمره
نفوا وأمن ، عبثا الله خلقنا قالوا من ادعاه كما عبثا يكون

. الشياء وأتقدير وأاليجاد الخلق في الحكمة
وأأمره شرعه في وأعل جل الله : تنزيه الخير وأهو وأالخامس

. الحكمة منافاة وأعن النقص عن الديني
ْبَحاَن بقوله نفسه ينزه وأعل جل فالله ّبَك﴿ ﴿ُس لله تنزيها يعني َر

له الشركة ادعوا وأهم ، للرسل المخالفون ادعاه سوء كل من
 الربوبية في الشريك عن وأعلى جل الله فينزه الربوبية في

ْبَحاَن ّبَك﴿ ﴿ُس  . لله تنزيها يعني َر
ربي لله تنزيها معناه العظيم ربي سبحان الركوع في قلت إذا

في التي الخمسة المواد هذه في وأنقص سوء كل عن العظيم
وأفي وأالصفات وأالسماء وأاللوهية الربوبية : في وأالسنة الكتاب
. وأالقدر الكوني المر وأفي الشرع

ْبَحانََ  (     هنا     قال ّبَك     ُس ْلِعّزِة)     َرّب     َر     ا
عليه النبي إلى الربوبية أضاف ، للتشريف الضافة  هنا)ربك(

يقتضي وأهذا العظيم المقام هذا في بها لتشريفه وأالسلم الصلة
الجاحدوأن جحده الذي ربه عن وأالسلم الصلة عليه النبي كلم أن
. وأعل جل بالله الليق وأهو الكمل هو أنه
ِة﴿ ﴿َرّب بعدها قال ثم ِعّز ْل ْبَحاَن ا ّبَك ﴿ُس ِة﴿ َرّب َر ِعّز ْل بمعنى ا

. بالعزة المتصف ، العزة ذي بمعنى ، العزة صاحب
. العزيز وأتعالى سبحانه أسمائه وأمن ، وأعل جل لله صفة وأالعزة
. العزة أوأصاف له كملت الذي هو وأالعزيز
وأعل جل الله يتصف التي يعني ـ جاءت وأالسنة الكتاب في وأالعزة

:  معان ثلث على جاءت ـ بها
الحاجة وأعدم وأالغنى المتناع بمعنى هي التي العزة الوأل ،

وأاحد معنى كلها هذه ـ وأالغنى يسيء عمن أوأ يغالب عمن المتناع
. الخلق عن وأالغنى ـ
وأالغلبة القهر بمعنى العزة وأالثاني .
قوة ، الخاصة القوة معنى طبعا ، القوة بمعنى العزة وأالثالث
 شيء عنها يند ل قوة عليها يقوى ل

 النونية في الثلث المعاني هذه القيم ابن ذكرها التي هي وأهذه
حيث قال في بيان معاني  اسم الله العزيز قال رحمه الله :

فلن  العزيز وأهو
جنابه  يرام

ذي جناُب ُيراُم أنى
السلطان

القاهر العزيز وأهو
لم  الغلُب

هذه شيء غلبـهـي
صفتان
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بقوة العزيز وأهو
وأصفه  هي

لثـث حينئذ العزـف
معاني

له  كملت التي وأهي
سبحانه

آخر  إلى............
قال ما

هنا ذكر الثلث ، معاني العزة ، قال (وأهو العزيز فلن يرام
جنابـه) ، وأهذا هو الوأل وأهي عزة المتناع وأهي التي بمعنى

الغنى التام وأالمتناع عن أن يضره أحد كما قال (إنكم لن تبلغوا
ضري فتضروأني) وأكذلك عن أن ينفعه أحد امتناع عن أن ينفعه

أحد (وألن تبلغوا نفعي فتنفعوني) هذا المعنى الوأل
فلن العزيز وأهو
جنابـه يرام

ذي جناُب ُيراُم أنى
السلطان

القهر بمعنى الغلُب) العزة القاهر العزيز (وأهو قال الثاني المعنى
صفتان) .  هذه شيء يغلبــه مل( وأالغلبة

. وأصفـه هي بقوة العزيز وأهو الثالث المعنى ثم 
ل التي العظيمة الكاملة القوة ذوأ بمعنى العزيز وأهو الثالث أما

من فعلها في وأالسنة الكتاب في تكون فهذه شيء عليها يقوى
َعز َعز َنا يس سورة في مثل سبحانه قال كما ، بالفتح ي َعّزْز َف ﴿

ِلٍث﴿ َثا .  بثالث وأأيدنا قوينا يعني ِب
ِعز َعز مكسورا فعلها يأتي فهذه المتناع بمعنى العزة وأأما . ي
ُعز عز مضموما المضارع فعلها فيكون وأالغلبة القهر وأأما ، ِعزة ي

هكذا ، المعنى يختلف المضارع لكن ، عزة الجميع في المصدر
. ـ العلماء ـ وأغيره القيم ابن قرره

......  
. لزمة هذه وأالقوة ، متعدية هذه وأالغلبة القهر نعم
َعّما قال ُفوَن﴿ ﴿ ْبَحاَن َيِص ّبَك ﴿ُس ِة َرّب َر ِعّز ْل ُفوَن﴿ َعّما ا . َيِص

رب ، الرحمة رب الدليل بهذا وأعل جل لله تقول أن يصح وأبهذا
وأنحو  ، النور رب ، الجمال رب ، العزة رب ، البصر رب ، السمع

. بهذه المتصف يعني صاحب بمعنى ذلك
   )  َيِصُفونََ     َعّما  (     قال
- رالضمي هو الذي-  به وأالمفعول ، يصفون الذي عن يعني

 محذوأف
. به وأعل جل الله هو يعني يصفونه الذي  عن)عما( يعني
 ؟ وأصفهم عن نفسه وأعل جل الله نزه الذين الواصفون هم وأمن
. للرسل يستجيبوا لم الذين هم

َلىَ     َسلٌم  (و     فقال ِليَن     َع ْلُمْرَس )  ا
جل وأهو,  السلم عليهم وأعل جل الله أنزل المرسلين لن وأذلك
. السلمة يعطي الذي وأهو ، السلم أسمائه من ، السلم وأعل
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َلى ﴿َسلٌم نفسه عن هنا وأقال ِليَن﴿ َع ْلُمْرَس جعل الذي فهو ا
. للسلمة أهل وأالمرسلين النبياء

وأمطابقته صحته في القول في سلمة  هناك: متبعضة وأالسلمة
في وأسلمة ، العبودية في وأسلمة ، الفهم في وأسلمة ، للواقع

. التبليغ في وأسلمة ، العتقاد
. المرسلين عباده أعطاها وأعل جل وأالله ، كثيرة السلمة فجهات

َلى ﴿َسلٌم هنا قال وألهذا ِليَن﴿ َع ْلُمْرَس التعدية العطاء وأأفاد ا
َلى ﴿َسلٌم  قال)علىـ(ب ِليَن﴿ َع ْلُمْرَس . ا

أحاطت وأقد عليهم صارت السلمة أن يفيد  ما)على( قوله وأفي
. بهم

جل الله وأصفوا المرسلين لن الفائدة ظاهر المقام هذا في وأهذا
. الحسنى بالسماء وأسموه العل بالصفات وأعل
عن وأعل جل الله ذكر الصافات سورة هي التي السورة هذه وأفي

ُهْم فيها فقال الله إل إله ل قول عن استكبروأا أنهم المشركين ّن ِإ ﴿
ُنوا َذا َكا ُهْم ِقيَل ِإ َلَه ل َل ّ ِإ ّلُه ِإل ِبُروأَن ال ْك َت ُلوَن35( َيْس ُقو َي َوأ ّنا )  ِئ َأ

ُكوا ِر َتا َنا َل ِت َه ِل ٍر آ ُنوٍن﴿ ِلَشاِع جعلوا أنهم السورة آخر في وأذكر ّمْج
. وأعل جل لله وأصف فيه وأهذا,  وأعل جل لله بناتا الملئكة
سالمون هم بل بذلك وأعل جل الله يصفوا لم وأالرسل وأالنبياء

ّلمون هنا قال وألهذا ، تبليغهم وأفي أعمالهم وأفي أقوالهم في مس
َلى ََسلٌموأ﴿ ِلين َع ْلُمْرَس النقص من به وأصفوه ما لسلمة َ﴿ا

. المعنى وأاسع أنه شك ل وأهذا وأالعيب
ّلِه     ُ  د  ْ  م  َ  الح  َ  و  (     قال     ثم َلِميَن     َرّب     ِل ْلَعا )  ا

. الرسالة هذه أوأل في كثيرة معانيه معنا مر وأالحمد
ِه هنا وأقوله ّل ِل َلِميَن﴿ َرّب ﴿ َعا ْل وأهو مرارا عليه نبهنا فائدة فيه هذا ا

الحمد( قال لنه اللهية غير الربوبية أن على دليل الية هذه أن
 )لله

مشتقا يكون وأعليه  مشتق)الله( الجللة لفظ أن عندنا وأالمعتمد
. المصدر من يكون الشتقاقا لن ، اللوهة من

. اللوهية غير إذن وأالربوبية ، الربوبية من وأالرب
اسم إن تعالى الله رحمه الوهاب عبد ابن محمد المام قال قد وأ

افترقت وأإذا افترقت اجتمعت إذا التي السماء من وأالله الرب
. وأاللزوأم التضمن بدللة أوأ اللفظ بدللة إما وأذلك ، اجتمعت

َلِميَن     َرّب  (     قال ْلَعا    )  ا
العالمون جمع العالم ، وأالعالم كل ما سوى الله جل وأعل ، فكل

ما سوى الله جل وأعل عالم وأسمي عالما من العلمة ، لنه
علمة على أنه مربوب وأأن له ربا خالقا , أوأ من العلم لن به
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علم ما لله جل وأعل من الحق وأالسماء وأالصفات كما قال
الشاعر : 

ـهل يءـش لـك وأفي
ةـآي

هـأن ىــلـع تدل
الواحد

ّبَح  ف  (     السلم     شيخ     بعدها     قال ِبِه     َوَصَفُه     َعّما     َنْفَسُه     ََس
ِلُفونََ ْلُمَخا ّلَم     ِللّرُسِل،ِ     ا َلىَ     َوَس ِليَن؛ُ     َع ْلُمْرَس ِلَسلمََاِة     ا

ُه     مَاا ُلو ّنْقِص     مِاَن     َقا ْيِب.     ال ْلَع َوا
َنُه     َُهَو  و ْبَحا ْد     ُس َنْفَسُه     ِبِه     َوَسّمىَ     َوَصَف     ِفيما     َجَمَع     َق

ّنْفيِِ     بيَن َباِت)     ال ْث ِل َوا
ْيَس قوله في وأالثبات النفي بين جمع عل جل الله َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم َشْي
َو ُه ُع َوأ َبِصيُر﴿ الّسِمي ال
ْيَس قوله في نفى َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء﴿ َكِم َو قوله في وأأثبت َشْي ُه َوأ ُع ﴿ الّسِمي

َبِصيُر﴿ . ال
ّلُه قال كذلك َ ﴿ال َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ْلَحّي ُه ّيوُم﴿ ا َق ْل َ قال ثم فأثبت ا ﴿ل
ُه ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ْوٌم﴿ َوأل  فنفى َن
ُقْل سبحانه وأقال َو ﴿ ّلُه ُه ٌد ال ّلُه1( َأَح ُد﴿ ) ال في إثبات فيها الّصَم
َلْم   فقال نفى ثم ، اليتين هاتين ْد ﴿ ِل َلْم َي ْد َوأ َل َلْم3( ُيو َوأ ُكن )  ّلُه َي
ًوا ُف ٌد﴿ ُك  . َأَح
بأعظم ذلك في وأالجماعة السنة أهل لقاعدة بيان فيه وأهذا

السماء في عقائدهم في يجمعون بأنهم استدلل وأأوأضح
. وأالثبات النفي بين وأالصفات
. وأعل جل الله أجمله كما مجمل يكون النفي وأعندهم
. وأعل جل الله فصله كما مفصل يكون الثبات وأعندهم

َوأل كقوله القرآن في جاء الذي المفصل النفي وأأما ِلُم ﴿ ْظ ّبَك َي َر
ًدا﴿ َ وأكقوله َأَح ُه ﴿ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ْوٌم﴿ َوأل َوأَما  وأكقوله َن ّلُه َكاَن ﴿ ال

ُه ْعِجَز ُي ٍء ِمن ِل َوأاِت ِفي َشْي َلْرِض ِفي َوأل الّسَما ّنُه ا ِليًما َكاَن ِإ َع
ِديًرا﴿ كان إذا إل المنفي به يمدح وأل كمال يكون ل النفي فإن َق
.الضد كمال إثبات به يراد النفي

كمال إثبات ذلك من وأالغرض الظلم نفسه عن نفى وأعل جل الله
. العدل وأهو الظلم صفة ضد
َوأل ِلُم ﴿ ْظ ّبَك َي ًدا﴿ َر َوأَما َأَح ّبَك ﴿ ٍم َر ّ َظل ِد﴿ ِب ِبي َع ْل إثبات هذا في ّل

. العدل وأهو الظلم بضد اتصافه لكمال
الصفات يعني السلبية الصفات هذه يسمي العلماء وأبعض

. وأعل جل الله عن المسلوبة
 ؟ السلب من الفائدة وأما

َ ، ضده كمال يثبت أن منه الفائدة ُه ﴿ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ْوٌم﴿ َوأل وأذلك َن
. سبحانه حياته لكمال
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لثبات النفي يكون وأقد وأاحدة صفة لثبات النفي يكون وأقد
- جميعا الصفتين إثبات منه المراد يكون النفي يعني-  معا صفتين

.
َوأَما قوله ذلك على يدل ّلُه َكاَن ﴿ ُه ال ْعِجَز ُي ٍء ِمن ِل ِفي َشْي

َوأاِت َلْرِض﴿ ِفي َوأل الّسَما عن وأعل جل الله نفاه الذي العجز ا
. العلم عدم لجل يكون أن إما العلماء قال  نفسه

العجز يكون أن وأإما ، به بعالم ليس أنه لجل الشيء عن ََزَجع
. عليه قادر وأغير عليه القدرة عدم لجل ، عليه القدرة عدم لجل

لني المسير عن عجزت ، عليها قادر غير لني الكتابة عن عجزت
. عليه قادر غير
. به عالم غير لني سؤال جواب عن عجزت لكن

َوأَما النفي هذا في هنا فقوله  ّلُه َكاَن ﴿ ُه ال ْعِجَز ُي ٍء﴿ ِمن ِل يراد َشْي
. العجز ضد كمال إثبات به

: صفتين بكمال يكون العجز ضد وأكمال
هذه آخر في وأعل جل قال وألهذا القدرة وأصفة العلم صفة وأهي
ّنُه قال الية ِإ ِليًما َكاَن ﴿ ِديًرا﴿ َع َق
َوأَما قال ّلُه َكاَن ﴿ ُه ال ْعِجَز ُي ٍء ِمن ِل َوأاِت ِفي َشْي ِفي َوأل الّسَما

َلْرِض ّنُه ا ِليًما َكاَن ِإ ِديًرا﴿ َع . َق
قبلها لما التعليل أساليب من القرآن  في)إنه( كلمة أن تقرر وأقد
إن بعد ما يكون ، استفهاما أوأ حكما أوأ نهيا أوأ أمرا أوأ خبرا كان إذا

. قبلها لما تعليل
ّلُه َكاَن ﴿َما ُه ال ْعِجَز ُي ٍء ِمن ِل َوأاِت ِفي َشْي َلْرض ِفي َوأل الّسَما ما ﴿ِا
؟ ذلك علة
ّنُه قال ِإ ِليًما َكاَن ﴿ ِديًرا﴿ َع به أريد هنا النفي أن ظهور فيه وأهذا َق

. القدرة وأصفة العلم صفة صفتان وأهما ضده كمال إثبات
ّنُه قوله في بذلك نفسه وأعل جل الله وأصف وألذلك ِإ ِليًما َكاَن ﴿ َع
ِديًرا﴿ وأما ، وأاللحق السابق الكمال إثبات  من)كان( في ما مع َق

ِليًما قوله في َع ِديًرا﴿ ﴿ المبالغة صيغة بدللة الكمال إثبات من َق
.  عليه
ّنْفيِِ     بيَن  (     هنا     قال َباِت)     ال ْث ِل َوا

لله نثبت ، مجمل الثبات عندهم ، ذلك عكس عندهم المبتدعة 
؟ هي ما الكمال صفات
. مفصل يكون فإنه النفي أما ، إجمال عندهم
بذي وأليس جوارح بذي وأليس دم بذي ليس وأعل جل الله يقولون

وأل شمال وأل يمين وأل تحت وأل فوقا هو وأل أبعاض بذي وأل روأح
. ... الخ خارجه وأل العالم بداخل وأليس جهة بذي
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ـ الكلم أهل وأكتب وأغيره التمهيد كتاب في ترى كما النفي عندهم
النفي في الله وأصف في يأتي أنه ترى ـ للباقلني يعني التمهيد

بكذا وأليس بكذا ليس ، مفصل نفي كلها أكثر أوأ صفحتين في
ما ، الكمال صفات وأله فقال أجمله الثبات أتى وأإذا ، بكذا وأليس

؟ هي
. العقلية السبع الصفات وأهي يثبتونها التي الصفات

ُدوَل     َفلَ  (     ال  ق ّنٌة     َلْهِل     ُع ْلَجَماَعِة     الّس َء     َعّما     َوا ِبِه     َجا
ُلونََ) ْلُمْرَس ا

يعني وأالجماعة السنة أهل أن على تدل عظيمة كلمة وأهذه
. المرسلين تبعوا أنهم الصالح السلف

ل يعدلون وأل ، انحراف وأل لهم ميل ل لهم) يعني عدوأل (ل وأ
شيئا المرسلون به جاء بما يوازنون

للمشركين متبعون فهم غيرهم وأأما ، للمرسلين متبعون هم بل
للملحدين أوأ للنصارى أوأ لليهود أوأ

لم فإنها المة هذه في ظهرت وأالصفات السماء في بدعة فكل
من أخذت وأإنما ذلك من وأحاشاهم وأالمرسلين النبياء من ستقىُت

 . الكتاب وأأهل المشركين
)قبلكم كان من سنن لتتبعن( وأالسلم الصلة عليه النبي قال وأقد

البخاري روأاه الذي الخر الحديث في وأالسلم الصلة عليه وأبين
)ثلثة الله إلى الرجال أبغض إن( قال عباس ابن حديث من وأغيره
) .الجاهلية سنة السلم في مبتغ( منهم وأذكر
أسمائه من اسما وأعل جل الله عن نفوا المشركين فإن رأيت وأإذا

. الله عن الرحمن اسم فنفوا الحسنى
ُهْم سبحانه قال َوأ ُفُروأَن ﴿ ْك نفاة-  النفاة فورثه ِبالّرْحَمـِن﴿ َي

عن فنفوا الجاهلية أهل سبيل  وأاتبعوا- المة هذه في السماء
. الحسنى السماء وأعل جل الله

وأعل جل الله عن وأنفوا نفسه به يصف لم بما الله وأصفوا أوألئك
وأشبيها مثيل له وأجعلوا وأالنصارى اليهود من نفسه به وأصف ما

. المؤوألة وأوأرثهم المجسمة فورثهم
السماء أبواب في المة هذه في حصلت بدعة كل فإذن

أخذوأها إنما أهلها فإن ، الجاهلية سنة ابتغاء من فإنها وأالصفات
. وأالمشركين وأالنصارى اليهود من

من أخذوأها إنما بالجبر قالوا الذين ، اليمان باب في كذلك
موجودة وأالسلم الصلة عليه النبي قبل كانت طائفة وأهم الجبرية

.
. قبلهم ممن وأرثوها بالرجاء قالوا الذين ذلكك
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وأاحد إمام على الناس اجتماع فإن ، المامة أبواب في وأكذلك
الجاهلية أهل أما الرسل به جاءت إنما هذا وأيرضونه يطيعونه

أمر لولي وأالطاعة التباع وأيعدوأن مفخرة التفرقا يعدوأن فإنهم
، الصحابة أبواب في ، وأهكذا ، وأذل مسبة ذلك يعدوأن وأاحد

ْؤِمُن الرسل أتباع يسبون المشركون ُن َأ َعَك َلَك ﴿ َب ّت ُلوَن﴿ َوأا َذ َلْر ا
في العقيدة في خالف من خالف العقائد باب في المة هذه وأفي

. فسبوهم الرسل أتباع في الصحابة
خالف من وأكل المرسلين تبعوا وأالجماعة السنة أهل أن يعني
يطول جملة وأهذه الجاهلية أهل تبع فإنما وأالجماعة السنة أهل

.  تفصيلها
َتِقيُم)     الّصَراُط     َفُهَو  (     قال ْلُمْس ا

. وأعل جل الله لرضا الموصل الوحيد الطريق يعني 
ّلذَِّيَن     ِصَراُط  ( ْنَعَم     ا ْيِهم     اللُه     َأ َل ّييَن     مِاَن     َع ِب ّن ّديِقيَن     ال َوالّص

َداِء ِلِحيَن)     َوالّشَه والَصا
ْد( قوله عند وأنقف الية من تفسيرها يؤخذ جملة وأهذه  َق َدَخَل َوأ

ِه ِفي ِذ ِة: َما ِه َل ْلُجْم ِه َوأَصَف ا ْفَسُه ِب ذكر ما إن وأأقول ) أكررَن
- . وأالجمل الكلمات من ذكر  لما- منه بد ل إجمالي عرض هذا
تعالى الله شاء إن مواضعها في الصفات على الكلم تفصيل وأأما

. محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى

الرحيم الرحمن الله سمب
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ْيَس الذي لله الحمد َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر﴿ الّسِمي حمدا ال
أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، كثيرا

وأعلى عليه الله صلى ، وأخليله وأصفيه وأرسوله الله عبد محمدا
: بعد أما الدين يوم إلى كثيرا تسليما وأسلم وأصحبه لهآ

كلم من النافع العلم من فيها ما بيان سيأتي التي الجمل فهذه
الله رحمه تيمية بن أحمد العباس أبي وأالمسلمين السلم شيخ

. تعالى
ذكر من سبق لما تفصيل هي بل كالتفصيل هي الجمل هذه

، تفصيل دوأن مجملة اليمان أركان ذكر فإنه اليمان أركان مجمل
بالله اليمان (وأمن قال اليمان أركان ذكر أن بعد قال وألهذا

محمد رسوله به وأصفه وأبما كتابه في نفسه به وأصف بما اليمان
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم) َع َوأَس
ِباللِه)     اليَمانَِ     مَِاَن  و  (     قال

به وأعل جل الله وأصف بما اليمان ، بالصفات اليمان أن يعني 
ّلْى رسوله به وأوأصفه كتابه في نفسه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ثبت فيما َوأَس

. بالله اليمان بعض هذا أن السنة في
: أشياء ثلثة من متركب وأعل جل بالله اليمان لن وأذلك

وأاحد إلهيته في وأاحد ، ربوبيته في وأاحد وأعل جل الله بأن اليمان
.   وأصفاته أسمائه في

وألهذا بالله اليمان بعض هو وأالصفات السماء بتوحيد فاليمان
ِه اليَماِن َِمَنوأ( قال .) ِبالل

هذا يقرروأن الذين وأالجماعة السنة أهل أن تفيد الجملة وأهذه
بالسماء بإيمانهم بالله اليمان تكميل في ساعون أنهم العتقاد

عنه بها وأأخبر نفسه عن بها وأعل جل الله أخبر التي وأالصفات
ّلْى محمد النبي بربه الخلق أعلم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
َِمَنوأ( بقوله وأذلك الباب هذا في العظيمة القاعدة هنا ها وأذكر

ِليَماُن اليَماِن ِه: ا ِه َوأَصَف ِبَما ِبالل ْفَسُه ِب ِه، ِفي َن ِب ِتا ِبَما ِك َوأ
ِه َفُهََوأص ُلُه ِب ّلْى َرُسو ِه اللُه َص ْي َل ّلْم)  َع .َوأَس

السماء باب أعني الباب وأهذا ، الباب هذا لقاعدة تقرير وأهذه
عليه أطال فإنه أكثرها في الرسالة هذه في سيكون وأالصفات

وألكثرة إليه الحاجة لشدة إطالة تعالى الله رحمه المؤلف
. الباب هذا في الشتباه وألكثرة فيه المخالفين

ِليَماُن( بقوله الباب هذا قاعدة ذكر ِه َوأَصَف ِبَما ا ْفَسُه ِب ِفي َن
ِه، ِب ِتا ِبَما ِك ِه َفُهََوأص َوأ ُلُه ِب ّلْى َرُسو ِه اللُه َص ْي َل ّلْم) وأهذه َع َوأَس

جل الله كتاب على عمدته إنما الباب هذا أن منها نأخذ الجملة
ّلْى المصطفى عن ثبتت التي السنة وأعلى وأعل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

.
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، وأالسنة الكتاب هو إنما وأالصفات السماء توحيد مصدر فإذن
بن أحمد المام وأمنهم تعالى الله رحمهم أئمتنا قال كما وأهذا
القرآن نتجاوأز (ل الصفات في قال إذ الله رحمه الشيباني حنبل

ل ، الغيبية المور وأفي وأالصفات السماء في وأالحديث) يعني
. وأالحديث القرآن نتجاوأز

أنه السنة في ثبت وأما الله كتاب في جاء ما أن قاعدة فصارت
في وأكذلك وأالفعال وأالصفات السماء من وأعل جل لله يثبت

. الغيبية المور في العتقادات
صفة من الكتاب في جاء ما كل أن القاعدة وأأن هذا تقرر وأإذا
وأما ، وأعل جل لله ُتَبُثي أنه أفعاله وأمن أسمائه وأمن وأعل جل الله
أن وأهو بيان فثم هذا تقرر إذا ، وأعل جل لله يثبت السنة في ثبت

لم مما العلم أهل كلم في يكون مما به وأعل جل الله يوصف ما
 أقسام على هذا وأالسنة الكتاب في يأت
ربما وألكن ، وأالحديث القرآن يتجاوأز ل أنه ذكرنا كما القاعدة فإن

في داخلة هي ألفاظا السنة أئمة من العلم أهل بعض استعمل
جل لله صفة تثبت وألم الفعال باب في داخلة أوأ الصفات باب
 . وأالسنة الكتاب في وأعل
عندهم وأالقاعدة الخبار، باب من إنه العلم أهل قال الباب وأهذا

الصفات باب أن كما الصفات باب من أوأسع الخبار (باب أن
.السماء)  باب من أوأسع
بقية ذكر بعد القاعدة هذه إيضاح الله شاء إن سيأتي القسم وأهذا

.  القسام
وأل الفعال من لفعل أوأ الصفات من لصفة ٌذكر َمَث يكون وأتارة
.وأعل جل الله إلى ينسب أن يصح
تكون أن تصح ل كلمة العلماء بعض أوأ التابعين بعض يطلق فقد

. وأعل جل لله صفة
زمن في إليها الحاجة جهة من أوأ الجتهاد جهة من إما أطلقوها

. ذلك وأنحو معين
لن ترد فإنها بها وأعل جل الله يوصف أن يصح ل الصفة كانت وأإذا

. وأالحديث القرآن يتجاوأز ل أن الباب هذا قاعدة
إطلقا َمَث يكون أن الثالث القسم وأهو أيضا هذا في القسام وأمن

هناك ليس لكن وأعل جل لله وأصف فيها التي الكلمات لبعض
إنه يقال أن يصح صحيحا معنى تحمل أنها من معناها في ظهور

في معناه أوأ جنسه ثبت بما وأعل جل الله عن الخبار باب من
. وأالسنة الكتاب

صحيح غير ًمعنى تحتمل أوأ الصحيح المعنى تحتمل أنها يكون وأقد
.
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بعض فإن ، (الدليل) مثل بـ وأعل جل الله تسمية مثل في وأذلك
في خاصة الخبار باب من بذلك وأعل جل الله سموا العلم أهل

إلى يدعو من أرشد حيث أحمد المام به أرشد ما مثل من الدعاء
المستقيم) أوأ صراطك على دلني الحيارى دليل (يا بقوله يدعو أن

. ذلك نحو
المعنى يحتمل ، يحتمل هذا وألكن السم هذا طائفة فأثبت

. آخر معنى وأيحتمل الصحيح
وأالسنة الكتاب في يأت لم مما فيه يطلق الباب هذا فإن وألهذا
الذي الوجه على فيه يطلق محتمل هو مما هذا على جاء مما

. وأعل جل لله كمال فيه يكون
دل دليل وأعل جل الله فإن ، الدليل وأهو السم هذا مثل في وأهذا
، بدللته إل وأعل جل الله على استدلوا ما العباد فإن ، عليه العباد
وألهذا ، أيضا عليه مدلول وأعل جل وأهو دليل وأعل جل فالله

مزيد الله شاء إن وأسيأتي ، هذا بمثل الخبار ساغ الصحيح المعنى
. تفصيل

القرآن يتجاوأز ل أن هي عندهم المقررة القاعدة أن المقصود
ليس مما الصفات من وأالسنة الكتاب في يأت لم فما ، وأالحديث

أن يصح ل فإنه ، معناه ليس ، وأالسنة الكتاب في ًاموجود جنسه
. الخبار باب في وألو وأعل جل الله إلى ينسب
يسمى وأقد ينسب فإنه مثله جاء قد الخبار باب في كان إذا وألكن

وأعل جل إنه يقال ما مثل الخبار باب من بذلك وأعل جل الله
لم اللفاظ فهذه ، ذلك (مريد) وأنحو أنه (صانع) أوأ إنه (قديم) أوأ

مريد أنه أوأ قديم وأعل جل الله أن السنة في وأل القرآن في ل تأت
. الصانع باسم الخاصة التسمية أوأ بالسم يعني
نقص فيه وأما كمال فيه ما إلى تنقسم الشياء هذه لن وأذلك

في تطلق أن يجوز وأإنما الصفات باب في تطلق لم فلحتمالها
بأنه وأعل جل الله عن يخبر يعني ، وأعل جل الله عن الخبر باب

ليس وأهذا ، قديم بأنه وأعل جل الله عن يخبر ، مريد بأنه ، موجود
. الصفة باب من وأل السم باب من
الكتاب لهذا شرحنا مقدمة في مهمة قواعد نذكر أن هذا يتبع

. الواسطية العقيدة وأهو العظيم
لهذه كالتفصيل هي وأالصفات السماء باب في مهمة قواعد

اليَمانَِ     مَِاَن  و  ( بقوله السلم شيخ عليها نبه التي القاعدة
ِليَمانَُ ِبِه،ِ     ِفيِ     َنْفَسُه     ِبِه     َوَصَف     ِبَما     ِباللِه:ُ ا ِتا ِبَما     ِك َو

ُلُه     ِبِه     َفُه  َ  َوص ّلىَْ     َرُسو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم)      َع .  َوَس
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وأعل جل لله السماء باب أن ذلك في المقررة القواعد فمن
الفعال باب من أضيق الصفات باب وأأن الصفات باب من أضيق

 . الخبار باب من أضيق الفعال باب وأأن
الله عن الخبار باب أوأ الخبار باب : أن مختلفة بعبارة هذا وأمعنى

باب من أوأسع الفعال وأباب الفعال باب من أوأسع وأعل جل
. السماء باب من أوأسع الصفات وأباب الصفات

يسوغ أنه يعني ل وأعل جل لله صفة وأالسنة الكتاب في ثبت فإذا
الله فِوأصُ صفة ثم يكون قد بل وأعل جل لله اسم منها يشتق أن

 . اسم وأعل جل منها له يشتق أن يلزم وأل بها وأعل جل
، الشتقاقا على مبناه ليس ، التوقيف على مبناه الباب هذا لن

. التوقيف على مبناه
الصفة أطلقت إذا السم بإثبات بذلك تقيدنا السم أطلق فإذا

. الصفة بإطلقا بذلك تقيدنا
إن تلي التي القاعدة في سيأتي  كما- فإننا لله السم ثبت إذا لكن
على يشتمل السم فإن أضيق السماء باب لن  فإنه- الله شاء
صفة السم من فيشتق ، الصفة على دللة وأعلى الذات على دللة

بصفة موصوف وأعل جل إنه (الرحمن) فنقول وأعل جل الله فمثل ،
موصوف وأعل جل إنه (السميع) نقول وأعل جل الله ، الرحمة

موصوف وأعل جل إنه (حيي) نقول وأعل جل الله ، السمع بصفة
. الباب هذا في كثير وأهذا ، ذلك وأنحو الحياء بصفة
. الصفات باب من أوأسع الفعال باب كذلك
بالفعل وأعل جل الله وأصف وأالسنة الكتاب في يكون قد يعني
فنثبت وأالسنة بالكتاب ُيتقيد فهنا الفعل من الصفة تأت لم وألكن

باب من السم أوأ الصفة وأأما بالفعل لنفسه أثبته ما وأعل جل لله
 ـ به وأعل جل الله يوصف ل يعني ـ يذكر ل فإنه أوألى
(يخادع) وأأنه ( يستهزئ) وأأنه بأنه نفسه وأصف وأعل جل إنه مثل
الكمال وأصف على وأعل جل لله هي أفعال (يمكر) وأهذه وأعل جل

. نقص يشوبه ل الذي الكمال وأنعت
وأعل جل قال ، بالمقابلة وأالسنة الكتاب في أطلقت وأقد

ّلُه يستهزئون ، البقرة سورة في) يستهزئون( ُء ﴿ال ِزى ْه َت ِهْم﴿ َيْس ِب
ُعوَن وأعل جل وأقال ِد ُيَخا ّلَه ﴿ َو ال ُه ُهْم﴿ َوأ ُع ِد وأعل جل وأقال َخا

ُكُروأَن َيْم َوأ ُكُر ﴿ َيْم ّلُه﴿ َوأ . ال
. وأعل جل فعله ذكر باب من بها وأعل جل الله فِوأصُ هذه فإذن

أمثال من ذلك في غلط من غلط كما اسم ذلك من له يشتق فل
من يشتق إنه قوله في الحسنى للسماء شرحه في القرطبي

له يشتق أنه أوأ ، بإطلقا هكذا المكر صفاته من أن أوأ ماكر يمكر
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بإطلقا الستهزاء صفة له أن أوأ ، مستهزئ  أنه)يستهزئ( قوله من
. ذلك وأنحو
جل الله يوصف فيقال ، وأالحديث القرآن يتجاوأز ل أن المقرر وأإنما
به استهزأ بمن يستهزئ بأنه وأعل

. التباع محض هو هذا لن الفعل بصيغة فنأتي
. شيء فيه هذا فإن اشتقاقات إطلقا أما
. النقص ينفي وأهذا مقيدا الشتقاقا يطلق قد نعم

من بمخادعة يوصف وأعل جل الله مثل القائل فيقول ، فنقول
، بأوأليائه أوأ به استهزأ بمن استهزأ بمن بالستهزاء يوصف ، خادعه
على كان إذا وأهذا، بأوأليائه أوأ بنبيه أوأ به مكر بمن بالمكر يوصف

ليس لنه العلماء أجازه فإنه التقييد وأجه على كان إذا التقييد وأجه
إثبات هو المراد المعنى لن بالمعنى تعد فيه وأليس نقص فيه

. مقيدة الصفة
. وأالسنة الكتاب في جاء ما َملزُي أن الوألى وألكن
. بالملل يوصف إنه يقال ل وأعل جل الله (الملل) ، صفة مثل
بأنه نفسه وأصف وأعل جل الله وألكن نقص الملل لن ، باطل هذا
. الكمال جهة على وأهذا منه مل ممن يمل
منها وأعل جل لله فإن وأنقصا كمال تحتمل التي الصفات هذه فإن

. الكمال
. المقابلة وأجه على يكون أن منها أنحاء على يكون فيها وأالكمال

ِإّن وأعل جل قال ِقيَن ﴿ ِف َنا ْلُم ُعوَن ا ِد ّلَه ُيَخا َو ال ُه ُهْم﴿ َوأ ُع ِد وأقال َخا
ُكُروأَن وأعل جل َيْم َوأ ُكُر ﴿ َيْم ّلُه﴿ َوأ ، خادعه من يخادع وأعل جل فهو ال

. وأعل جل أنه آثار من لنه كمال وأهذا ، به استهزأ بمن يستهزئ
وأعل جل فهو العظيمة القدرة وأذوأ الكمال وأذوأ الجلل ذوأ جبار عزيز

. شيء يعجزه ل
الفعال باب من أوأسع الخبار باب-  أيضا وأتفصيل-  القواعد وأمن

. بالنصوص مقيد الفعال باب أن يعني ،
أوأ بصفة أوأ بفعل وأعل جل الله عن نخبر الخبار باب يكون قد وألكن
جهة من وأإنما به وأعل جل الله وأصف باب من ليس لكنه ، باسم

. الوصف جهة ل الخبار
. البواب هذه أوأسع الخبار باب لن آنفا لك ذكرت كما سائغ وأهذا
وأثبت وأالسنة الكتاب في ينَف لم صحيح بمعنى الخبار كان فإذا

. ذلك عن يخبر أن بأس ل فإنه وأالسنة الكتاب في جنسه
القرآن في جاء (الصانع) فإنه بأنه وأعل جل الله عن يخبر أن مثل
َع﴿ وأعل جل قوله ْن ِه ُص ّل ِذي ال ّل َقَن ا ْت ٍء ُكّل َأ في أيضا جاء وأقد  ﴿َشْي

صانع كل صانع الله إن(  وأكذلك)شاء ما صانع الله إن( الحديث
 –) وأصنعته
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......
 المستدرك في الحاكم روأاية  هذه)صانع الله إن(
ُع الله إن(  صانع  بلفظ)وأصنعته صانع كل صان

شاء ما صانع الله إن - أوأ شاء ما خالق الله إن( مسلم في وأالذي
.(المريد)  مثل الصانع لفظ فإن الباب هذا من أيضا  هذا-)

بـ وأعل جل الله عن يخبر (الشيء) فإنه وأمنه العلم أهل بعض قال
.)  ( الشيء

ّلْى النبي أن البخاري صحيح الصحيح في جاء لنه نظر فيه وأهذا َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع  وأالمقصود)وأعل جل الله من أغير شيء ل( قال َوأَس
بيان من سنأتي فيما جدا لك مهمة القاعدة هذه أن هذا من

. ذلك في وأالجماعة السنة أهل عقيدة وأتقرير وأالصفات السماء
أن الباب هذا في القواعد من
....
ّيد ، هذا لك ذكرت أنا-  جل فالله النصوص في به قيدت بما تق

نفسه وأصف وأإنما مقابلة دوأن يستهزئ بأنه نفسه يصف لم وأعل
ُؤوأَن﴿ فقال به استهزأ بمن يستهزئ بأنه ِز ْه َت ّلُه14( ُمْس ) ال

ُء ِزى ْه َت ِهْم َيْس نفسه وأصف بل يخادع بأنه مطلقا نفسه يصف مل ﴿ِب
. خادعه من يخادع بأنه

فإنها وأنقصا كمال تحتمل الصفات هذه لن وأذلك تقييد كله وأهذا
المكر وأوأذ المخادعة وأوأذ الستهزاء وأذ أن الناس عند ، الناس عند

في كمال كل وأعل جل وأالله ، كمال بجهات ليست أنها ذلك وأنحو
جل الله المخلوقا في كمال كل ، به أحق وأعل جل هو المخلوقا

. به أحق وأعل
ّد ل الذي فإن الستهزاء مثل مثل الشياء وأهذه الستهزاء على ير

مأخذه يكون وأقد العجز مأخذه يكون قد هذا العام العرف في
أوأ أمير به يستهزئ أوأ قوم كبير به يستهزئ من مثل ، الضعف

وأالله ذلك يرد ل الضعف جهة فمن ، ذلك نحو أوأ رئيس أوأ ملك
. الكمال بصفات موصوف وأعل جل

وألهذا مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وأتذم الجاهلين وأتذم
الجهل لكن قال عمروأ بن كلثوم مثبتا لنفسه كمال هذا الوصف

بقوله : 
أحد جهلْنـي ل أل

اـعلين
لـجه فوقا فنجهَل

الجاهلينا
وأعزته قوته آثار من هذا عليه جهل من على منه الجهل لن وأذلك
بهذا كمل صار فلهذا وأسلطانه ملكه آثار وأمن جبروأته آثار وأمن

مزيد الله شاء إن يأتي تفاصيل لها هذه حال كل على ، العتبار
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المقررة القواعد من ـ ذلك تقرير فيها التي اليات عند لها بيان
. ذلك في
.....
؟ ماكر بأنه يسمى ، يوصف أنه قصدك يعني ، وأعل جل .. هو نعم

 ؟ بالمقابلة تأت لم أنها جهة من أوأ
ُكُروأَن﴿ بقوله ذلك على يدل ما السياقا في جاء هو َيْم ُكُر َوأ َيْم َوأ

ّلُه خير وأعل جل وأالله يمكروأن وأهم يمكر وأعل جل فالله ، فهم ﴿ال
يكون وأقد ، بهم يمكر وأعل جل فالله يمكروأن كانوا إذا ، يمكر من
النصوص بعض أنا استحضر ، هذه غير إطلقا النصوص بعض في
ّيد أنها المعروأف لكنها إطلقا فيها النصوص في به قيدت بما تق

 . الخرى
جل الله أسماء أن الباب هذا في المقررة القواعد من أيضا نقول

الحسن أوأ-  الصحيح الحديث في جاء كما معين بعدد تحصر ل وأعل
ّلْى النبي أن-  ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع استأثر أسماء وأعل جل لله أن نَبي َوأَس

تعليمه في وأالسلم الصلة عليه قال ، عنده الغيب علم في بها
حكمك َفي ماض أمتك وأابن عبدك وأابن عبدك إني اللهم( الدعاء
أوأ نفسك به سميت لك هو اسم بكل أسألك قضاؤك َفي عدل

علم في به استأثرت خلقك من أحدا علمته أوأ كتابك في أنزلته
الحديث آخر  إلى)قلبي ربيع العظيم القرآن تجعل أن عندك الغيب

ما أما ، بحد ُتحد ل وأعل جل الله أسماء أن على الحديث هذا فدل ،
ّلْى النبي أن الصحيحين في جاء ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع لله إن( قال َوأَس

 فهذا)الجنة دخل أحصاها من وأاحدا إل مائة اسما وأتسعين تسعة
دخل أحصاها من بأن الفضل بهذا اسما وأتسعين لتسعة تخصيص

. العدد هذا في الحسنى السماء حصر معناه وأليس الجنة
ِه﴿ سبحانه قال كما حسنى وأعل جل الله وأأسماء ّل ِل َلْسَماء َوأ ا
َنى ْلُحْس ُه ا ُعو ْد َها َفا ْا ِب َذُروأ ِذيَن َوأ ّل ُدوأن ا ْلِح ِه ِفي َُي ِئ وأمعنى  ﴿َأْسَمآَ

نهاية الحسن في بالغة أنها حسنى وأعل جل الله أسماء كون
وأنهاية الجلل نهاية وأالكمال وأالجلل الجمال في وأبالغة الحسن
. الكمال وأنهاية الجمال

وأالتسعين التسعة ، وأالتسعين التسعة هذه وأعل جل الله وأأسماء 
)الجنة دخل أحصاها من(   وأالسلم الصلة عليه فيها قال التي
مجتمعة بها التيان ، أمور ثلثة ذلك وأجماع بأشياء الحصاء ُفّسر

: الحصاء معنى هو
. حفظها الوأل 

. معانيها : معرفة الثاني
لله التعبد معانيها معرفة بها. حفظها وأعل جل لله : التعبد الثالث

. ذلك وأنحو بها بدعائه بها بسؤاله بها وأعل جل
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وأعل جل الله وأصفات وأعل جل الله أسماء أن التالية القاعدة
ذاتية صفات إلى تنقسم أنها انقسامها فمن ، باعتبارات تنقسم

: فعلية وأصفات
جل الله عن تنفك ل ينفك ل التي الصفة الذاتية بالصفات وأنعني- 

حال في ليس دائما بها موصوف وأعل جل الله أن يعني ، وأعل
مثل الذاتية الصفات بتلك موصوف وأعل جل هو بل حال دوأن

(ذوأ (رحيم) أنه أنه الذاتية صفاته من وأعل جل الله (الرحمة) فإن
صفات من (غني) هذا وأعل جل فالله (الغنى) ، رحمة) وأكذلك

صفات من (قدير) كذلك وأعل جل (القدرة) فالله كذلك ، الذات
العلو) وأنعني (ذوأ بأنه موصوف وأعل جل (العلو) فالله كذلك ، ذاته

كله وأهذا القدر وأعلو القهر وأعلو الذات : علو أقسامه جميع بالعلو
وأعل جل فالله ، الموصوف عن تنفك ل وأعل جل لله ذاتية صفة

(بصير) صفة وأعل جل الله ، وأعل جل له ذاتية صفة (سميع) هذه
  .ذاتية

التي الفعلية بالصفات وأنعني ، الفعلية الصفات الثاني القسم- 
بها اتصف ربما أنه يعني ، وأقدرته بمشيئته بها وأعل جل الله يتصف

جل فالله ، مثل الغضب صفة مثل بها يتصف لم وأربما حال في
يغضب ، وأيرضى يغضب فإنه الغضب الذاتية صفاته من ليس وأعل
وأعل جل قال طه سورة آية في جاء كما وأهذا حينا وأيرضى حينا

ِلْل َوأَمن﴿ ِه َيْح ْي َل ِبي َع ْد َغَض َق َوى َف أيضا وأهذا يحل الغضب وأهنا ﴿َه
إن( قال وأالسلم الصلة عليه أنه الشفاعة حديث في مبينا جاء
بعده يغضب وألن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب قد ربي
فعلية صفة الستواء فإن الستواء مثل ، وأاسع باب  وأهذا)مثله

استوى ثم شالعر على مستويا يكن لم وأعل جل الله أن باعتبار
. وأاسع باب وأهذا ، العرش على
وأهي الختيارية بالصفات يسمى العلماء من كثير عند يسمى وأهذا
الشاعرة من نهجه وأأخذ شابهه وأمن كلب ابن نفاها التي

مواضعه في الله شاء إن تفصيله سيأتي كما وأنحوهم وأالماتريدية
.

حيث من وأصفاته وأعل جل الله أسماء أن التقسيمات من أيضا
أوأصاف هي ما وأمنها جلل أسماء أوأ جلل وأصف هو ما منها معناها

الربوبية لمعاني أسماء أوأ أوأصاف هي ما وأمنها جمال أسماء أوأ
فهذه ، ذلك وأنحو اللوهية لمعاني أسماء أوأ أوأصاف وأمنها

. للمعاني انقسامات
وأضابط جمال أسماء وأمنها جلل أسماء منها وأعل جل الله أسماء

: ذلك
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لربه العبد من المحبة باب فتح فيها كان ما الجمال أسماء أن- 
الرحمة كصفة الرحمة وأصفات أسماء جنس من وأعل جل

أوأ جهة من ذلك وأنحو وأالرحيم كالرحمن منها المأخوذة وأالسماء
الجمال صفة الجميل صفة أوأ الجميل وأعل جل الله اسم مثل من
الله أن ، وأعل جل لله النور صفة أوأ النور وأعل جل الله اسم ، لله
فيه مما ذلك وأنحو الّرزقا ذوأ وأأنه الرزاقا الله اسم رزاقا وأعل جل

شيخ يقول وألهذا جمال صفات له يقال هذا ، بالعباد إحسان
في يقول إليه النسبة المشهور الختم للقرآن ختمه في السلم

الجمال بكمال الجلل في المتوحد العظيم الله (صدقا يقول أوأله
قال هنا ، آخره عبده) إلى على الفرقان نزل الذي وأتكبيرا تعظيما
وأعل جل الله أسماء أن الجمال) وأذلك بكمال الجلل في (متوحد

. جمال وأمنها جلل منها
السماء أنها فضابطها الجلل وأصفات الجلل أسماء أما- 

وأقهره وأعزته وأعل جل الله جبروأت معاني فيها التي وأالصفات
وأنحو وأالمنتقم وأالقوي وأالجبار وأالقهار العزيز الله اسم مثل من
، الجبروأت معاني ، العزة فمعاني ، وأالصفات السماء من ذلك

تورث ، الجلل تورث لنها جلل كلها ،هذه ذلك وأنحو القهر معاني
. وأعل جل الله وأمن وأعل جل لله وأالهيبة الخوف تورث التعظيم
الرب  وأعل جل الله اسم وأذلك الربوبية جهة من أسماء أوأ صفات

، وأعل جل لله اسما أطلقه من عند وأالسيد ، الملك ، المالك ،
، ذلك وأنحو ، الرزاقا ، عليه يجار وأل يجير الذي ، المر وأمدبر
كلها هذه ، الربوبية معاني من هي التي السماء ، الربوبية معاني
العتبارات ببعض تكون وأقد الربوبية معاني فيها أسماء لها يقال

من يطلب وأاسع باب وأهذا ، جمال أسماء تكون وأقد جلل أسماء
. مظانه

العقل أن وأالصفات السماء في المقررة القواعد من 
......

معاني فيها التي السماء يعني ، اللوهية معاني عن يسأل ، نعم 
اللوهية

باسم أطلق ما المعبود أن مع يعني وأالمعبود ، نعم ، الله مثل هذا 
. العبيد بأفعال وأعل جل الله إفراد على تدل معاني فيه ما يعني
يقول التقسيم هذا ، المعنى جهة من هذا التقسيم ،  نعم.....

؟ دليله
في هي هكذا الجلل صفات يعني ، المعنى هذا اللغة دليله هذا

جمال صفات هكذا هي الجمال صفات ، جلل صفات هذه اللغة
وأفي ذاته في وأعل جل جميل  هو)الجمال يحب جميل الله إن(

، وأالكرام الجلل ذوأ وأعل جل وأهو ، وأأفعاله وأصفاته أسمائه

78الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

جل وأالله ، جميل بأنه نفسه وأوأصف الجلل ذوأ بأنه نفسه فوصف
وأله وأالسماء الصفات جلل وأله ، الذات جلل وأله الذات جمال له

مأخذه أيضا النصوص مع مأخذه وأهذا وأالسماء الصفات جمال
مأخذ غير السماء من الجلل وأمأخذ الجمال غير الجلل لن اللغة

في تيمية ابن السلم شيخ ذكره وأهذا ، السماء من الجمال
في العلماء عند مقرر وأهو ، مواضع في القيم ابن وأذكره مواضع

ُذوأ﴿ قوله عند  وأكذلك)الجمال يجب جميل الله إن( حديث شرح
ْلَجلِل ِم ا ْكَرا ِل .  ﴿َوأا

من القواعد المقررة في هذا أن العقل تابع للنقل وأأن النصوص
ّكم فيها القوانين العقلية التي ُيَح نصوص الكتاب وأالسنة ل 

اصطلح عليها طوائف من الخلق بل نأخذ القواعد العقلية من
النصوص ، النصوص مصدر للقواعد العقلية كما أنها مصدر

للشرع وأللحكام ، وأهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل أوأ
جعل أن العقل أصل وأالسمع فرع ، وأهذه القاعدة هي التي كتب

فيها شيخ السلم كتابه العظيم العجاب درء تعارض العقل وأالنقل
وأالذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما له ،

قال :
العقل تابك وأاقرأ

الذي وأالنقل
له الوجود في ما

يـثان مثيل
من المبتدعة وأأصول المتكلمين أصول ِدحضَ في فإنه وأصدقا

في يعدله مصنف ثم ليس أصل فإنه وأالمعتزلة وأنحوهم الشاعرة
. المسلمين علماء مصنفات من هذا

......
بتحقيق التي طبعة مطبوع ، مطبوع ايه ؟ التعارض درء ؟ الدرء 

. وأهذه مجلدا عشر أحد نحو في سالم رشاد محمد الدكتور
وأتفصيلها مواضعه في أوألئك على الرد في منها سنستفيد القاعدة

.  تعالى الله شاء إن يأتي
الله شاء إن سنحتاجها التي الباب هذا في المقررة القواعد من

فيها التي وأالحاديث اليات معاني بيان من سنأتي فيما تعالى
وأعل جل الله أنزل بما يؤمنوا أن العباد على الواجب أن الصفات

نبيه به أخبر أوأ كتابه في وأعل جل الله أنزل بما وأاليمان ، كتابه في
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع : بأشياء يكون وأالصفات السماء من َوأَس

الله أثبتها كما فتثبت أثبتها وأعل جل الله لن ، الصفة إثبات الوأل- 
.  اليمان درجات أوأل وأهذا ، وأعل جل

القرآن فإن اللفظ ظاهر عليه يدل الذي المعنى يثبت أن الثاني- 
العرب بلسان ألفاظه وأتفهم معانيه تعقل مبين عربي بلسان نزل
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فهي القرآن من هي السماء وأآيات الصفات وأآيات العرب وأبلغة
. العربي باللسان تفهم
من صفة وأكل ، عليه يدل معنى له الله أسماء من اسم فكل

الصفة إثبات فيجب اللفظ بظاهر عليه تدل ًمعنى لها الله صفات
 اللفظ في الذي المعنى إثبات وأيجب هي حيث من
؟ لم المعنى إثبات ؟ ذلك سبب ما نقول أوأ

َ﴿ قال وأعل جل الله لن َفل ّبُروأَن َأ َد َت ُقْرآَن َي ْل ِلَساٍن﴿ وأقال ﴿ا ِب
ِبّي ِبيٍن َعَر وأمنها الكتاب آيات أن يعني وأهذا ، وأاضح بين يعني  ﴿ّم
فرع وأالتدبر ، وأالفهم التدبر بها يتعلق أنه وأالصفات السماء آيات
. بالمعنى العلم

معلومة معانيها فإن المعنى معلومة غير وأالصفات السماء ليست
. للمعاني وأالتدبر ،

تاء باء ألف الهجائية الحرف بمنزلة صارت بمعان تكن لم لو أما
ل أنها يعني وأهذا ، عليها تدل خاصة معان لها ليس آخره إلى ثاء

 تدبرُت وأل َُلتعقُ
في ما وأأعظم ، كتابه نتدبر وأأن نعقل أن أمرنا وأعل جل الله وألكن

وأنعوت وأعل جل الله وأوأصف وأعل جل بالله وأالعلم الدللة القرآن
. وأعل جل كماله
. التدبر بها متعلق كلها وأهذه
. العظم المطلب هذا لغير التدبر يكون كيف
في وأبآَثارها الخلق في بمتعلقاتها يؤَمن أن بها اليمان من أيضا

متعلقة ، الله بخلق متعلقة آثار لها وأالصفات السماء فإن الخلق
. الله بملكوت

وأنؤمن هي حيث من بالصفة فنؤمن ، أثر له صفه وأكل اسم فكل
. للصفة الذي بالثر وأنؤمن المعنى من عليه اشتملت بما

ّلق يسمى قد وأهذا بأنه موصوف وأعل جل الله فمثل ، الصفة متع
السمع له وأعل جل الله أن فيه نثبت وأهذا السميع وأأنه سمع ذوأ

الله وأأن الخلق في الصفة هذه أثر نثبت ثم ، السمع معنى وأنثبت
سمعه وأسع من (سبحان مسموع عنه يعزب ل وأعل جل

 .الصوات) 
......

؟ السمع معنى ما يقول جيد سؤال ، السمع
، السمع معنى هذا ، ُيسمع ما إدراك معناه هو حيث من السمع
. يسمع ما إدراك السمع

الذوأات بخلف تفسيرها يصعب المعاني أن : وأهو تنبيه وأهنا
 بها التعريف يسهل فإنه وأالعيان
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قلب بالقلب بالقلوب يقوم ما أوأ مثل القلوب معاني أن تجد وألهذا
بتعلقه بقلبه قام ما فِعرُي فإنه عّرفه إذا فإنه الصفات من البشر
 بالبشر تعلقه ، بذاته
ّنا يدرك وأاحد كل قلبي معنى فإنها الرحمة تعريف طلب لو مثل م

به يشعر بما وأالدللة ، به يشعر قلبي معنى لنها الرحمة معنى
ربما عنه يعبر أن أراد فإذا ، اللفاظ دللت من أعظم دللة هذه

في ما يشمل ، عام بتعبير يعني مطلق بتعبير يعبر أن عليه عسر
عسر ربما بل الناس من كثير على عسر ربما ، غيره وأيشمل قلبه
من وأعل جل الله يؤتيهم الخاصة وألكن العلم أهل من كثير على
. يشاء ما ذلك

- الواسطية العقيدة شرح-   من الثالث الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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الرابع الشريط

. قلبي معنى فإنها الرحمة تعريف بِلُط لو مثل
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ّنا يدرك وأاحد كل ، به يشعر قلبي معنى لنها الرحمة معنى م
. اللفاظ دللت من أعظم دللة هذه به يشعر بما وأالدللة

يعني مطلق بتعبير يعبر أن عليه عسر ربما عنه يعبر أن أراد فإذا
على عسر ربما ، غيره وأيشمل قلبه في ما يشمل ، عام بتعبير
وألكن العلم أهل من كثير على عسر ربما بل الناس من كثير

. يشاء ما ذلك من وأعل جل الله يؤتيهم الخاصة
حاله إلى بالنظر يعرفها ربما (الرحمة) فإنه فَِرعُم عّرف فإذا
. الشاعرة عرفها ما مثل
بها وأعل جل الله وأوأِصف النسان في التي القلوب أعمال كل

الله عن نفوها وألهذا للنسان القلوب أعمال أنها على بناء عرفوها
. كثير المعاني في وأهذا ، وأعل جل
. معانيها ُتعقُل المعاني إن نقول لهذا

تفسيرها وأأما معانيها تعقل الجنس هذا من هي التي هذه الصفات
لن المحققين العلم أهل عبارات من بعبارة عليه تقف أن بد فل

بعض إلى بالنظر المفسر من يكون قد المعاني تلك تفسير
: متعلقاتها

جهة من (الحياء) يفسر بالمخلوقا تعلقها جهة (الرحمة) من يفسر
المخلوقا اتصاف جهة (الغضب) من    يفسر ، به المخلوقا اتصاف

. وأهكذا به المخلوقا اتصاف جهة (الرضا) من يفسر ، به
كما إضافة دوأن من-  مطلق وأجودها-  مطلقا وأجودها هذه فإن
الواقع في يعني الخارج في أما الذهان في يوجد إنما معلوم هو

: مضافة توجد فإنما
فإنه المعاني هذه ٌفََرُعم َفَّرع فإذا ، النسان رحمه ، الله رحمة

. نفسه من يعقله ما إلى ينظر ، ذلك في ينظر قد
. الجهة هذه من الباب هذا في ضل من ضل وألهذا

إضافة دوأن من تفسيرها المعاني أن وأهي القاعدة لهذه فتنبهوا
. المحققين العلم أهل من تفسيرها فخذ كثيرين على يعسر قد

: به قامت من باعتبار يفسرها اللغويين بعض حتى
الذي الحياء لكن ، المخلوقا حياء إلى ينظر وأهو الحياء فسر ربما
كلي معنى ، الذهن في كلي وأجود هو الذي الضافة عن مطلق هو
بتخصيص ذهنه في وأجد إنما لنه تعريفه إلى يصل ل قد الذهن في

.
قاعدته في التدمرية في الله رحمه السلم شيخ قال وألهذا

إل كلية توجد ل هذه المعاني أن التعميم بين الفرقا في المعروأفة
. نسبِوأال بالضافات توجد فإنما الخارج في أما الذهان في

ربما منها الله رحمه القيم ابن ذكر وأقد كثيرة هذا في القواعد 
أشياء ذكرت أنا ، سنستخدمه ما تعداد على عليها الوقت يضيق
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المخالفين على وأالرد النصوص فهم في الله شاء إن سنستخدمها
من ذلك وأنحو وأالمجسمة وأالمشبهة وأالمعطلة المؤوألة من

. البواب هذه في الضلل أهل أصناف
النصوص ظاهر أن وأهي بها نختم التي الخيرة القاعدة بقي

ما هو الظاهر لن النص بظاهر يكون إنما اليمان وأأن ، مراد
وأعل جل الله كلفنا الذي هو وأهذا النص من الذهن إلى يتبادر

ّلف لم إذ به باليمان الظاهر وأراء بأشياء نؤمن بأن بالغيبيات ُنك
. إدراكها من بد ل الغيبيات وأهذه ، ُتدرك ل لنها

النصوص ظاهر هو فما به اليمان يجب الذي هو الظاهر إن نقول
 ؟

. الكيفية إثبات دوأن المعنى إثبات هو النصوص ظاهر
: الكيفية إثبات دوأن معنى إثبات فيه لن به اليمان وأجب وألهذا
إثبات وأهذا العرش على استوى بأنه نفسه وأصف وأعل جل الله

. لكيفية إثبات دوأن لمعنى
َغِضَب﴿ يغضب بأنه نفسه وأعل جل الله وأصف ّلُه َوأ ِهْم ال ْي َل ﴿َع
نفسه وأعل جل الله وأصف ، للكيفية إثبات دوأن للمعنى إثبات وأهذا
. للكيفية إثبات دوأن للمعنى إثبات وأهذا يرضى بأنه

فإن التصاف كيفية أما ، عليه دل الذي المعنى هو النص فظاهر
.النصوص ظاهر عليها يدل ل هذه

فيه النصوص ظاهر أن وأظن زعم حيث ضل من ضل وألهذا
. التمثيل فيه أوأ التشبيه

- المخلوقا غضب كيفية  يعني- المخلوقا غضب الغضب من ففهم
المخلوقا رضا كيفية يعني المخلوقا رضا الرضا من فهم

القلب دم غليان أوأ القلب دم ثوران بأنه مثل الغضب  فيفسروأن
الغضب بل الغضب معنى هو وأليس المخلوقا في الغضب أثر وأهذا

. بالمخلوقا يتقيد ل كلي معنى له
بالمعنى إيمان هو النص بظاهر اليمان فإن ، جدا مهم الباب وأهذا
. الظاهر هذا عليه دل الذي
وأأحيانا ، وأاحدة كلمة من نفهمه إفراديا يكون أحيانا الظاهر وأهذا
. الكلم تركيب من نفهمه تركيبيا الظاهر هذا يكون

وأظاهر إفرادي : ظاهر قسمين إلى ينقسم الظاهر أن يعني 
: تركيبي

كلمة يعني الكلم أفراد عليه دل الذي هو الفرادي الظاهر
َغِضَب﴿ كقوله وأاحدة ّلُه َوأ ِهْم ال ْي َل ِلْل َوأَمن﴿ وأكقوله  ﴿َع ِه َيْح ْي َل َع

ِبي﴿ ّلَه ِإّن﴿ وأكقوله َغَض َ ال ِيي ل َتْح ِرَب َأن َيْس ً َيْض َثل ُعوَضًة ّما َم َب
َها﴿ َفَما َق ْو . الصفات من ذلك وأنحو َف
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وألكن لفظه جهة من ل َمهْفُي الذي فهو التركيبي الظاهر وأأما
مقرر وأهو اللغة في أصل وأهو حجة وأهذا ، كله الكلم جهة من
في السنة أهل أئمه وأكذلك السنيين من اللغة أهل أئمة عند

َتى ﴿ تعالى قوله مثاله ، وأغيرها العقائد كتب َأ ّلُه َف ُهم ال َن َيا ْن ّمَن ُب
ِد﴿ َواِع َق ْل .  ا

َتى﴿ َأ ّلُه َف ُهم ال َن َيا ْن ِد﴿ ّمَن ُب َواِع َق ْل لله التيان صفة منه َُمهْفُي ل هنا ا
جل الله أن وأهو التركيبي بظاهره الكلم ُهمْفُي هنا لكن وأعل جل
يدل ل الكلم تركيب أن وأمعلوم ، القواعد من بنيانهم أتى وأعل
وألهذا بالصفات كان التيان وأإنما بالذات كان التيان أن على

كذلك ، ذلك بنحو أوأ بقدرته أوأ بعذابه إتيان بأنه المفسروأن فسره
َلْم﴿ وأعل جل قوله َلى َتَر َأ ّبَك ِإ ْيَف َر ّد َك ّظّل َم ْو ال َل َلُه َشاء َوأ َع َلَج

ًنا ِك َنا ُثّم َسا ْل َع ِه الّشْمَس َج ْي َل ِليلً﴿ َع َلْم﴿ قال ، اليات آخر إلى  َد َأ

َلى َتَر ّبَك ِإ ْيَف َر ّد َك ّظّل﴿ َم وأعل جل الله إلى رؤية ليست هنا ال
أمرنا الذي الكلم وأظاهر الكلم تركيب وألكن الذات إلى يعني

معنى على دل لنه وأذلك لفظيا ليس تركيبي ظاهر هنا به باليمان
َلْم﴿ قوله َلى َتَر َأ ّبَك﴿ ِإ ْيَف﴿ قوله معناها على دل  َر ّد َك ّظّل﴿ َم ال
. جدا مهمة قاعدة وأهذه
مواضع في الله رحمه السلم شيخ بينه لك ذكرت الذي وأهذا
تلبيس ببيان ، الرازي على رده من الثالث المجلد أوأل في وأمنها

نقض يسمى أوأ وأالتقديس التأسيس كتاب على الرد أوأ الجهمية
القسام من وأهو يطبع لم القسم وأهذا وأالتقديس التأسيس

. الكتاب في جدا المهمة
، الكلم مفرد من تفهم حقيقة قسمين إلى تنقسم الحقيقة كذلك

ظاهر بتقسيم مرتبطة وأهي الكلم تركيب من تفهم وأحقيقة
. تركيبي وأظاهر إفرادي ظاهر إلى  الكلم
ىتعال قوله في المجاز ادعي تعالى قوله في المجاز َِيُعاد فمثل

َأِل﴿ َيَة﴿ َوأاْس َقْر ْل ِفْض﴿ تعالى قوله في المجاز وأادعي  ا ُهَما َوأاْخ َل
َناَح ّذّل َج ِة ِمَن ال الّرْحَمِن﴿ تعالى قوله في المجاز وأادعي  ﴿الّرْحَم

ِم مثل أن يزعمون وأهم ، كثيرة أشياء في المجاز وأادعي  ﴿الّرِحي
َأِل﴿ قوله َيَة َوأاْس َقْر ْل حقيقة-  الحقيقة لن للمجاز إثبات فيها ﴿ا

السؤال أن هنا اللفظ حقيقة من وأفهموا ، بيقين تعن لم- اللفظ
قوله من ففهموا العير إلى متوجة وأالسؤال القرية إلى متوجه

َأِل﴿ َيَة َوأاْس َقْر ْل . القرية إلى يتوجه السؤال أن ﴿ا
الحقيقة لن ، أيضا بحقيقته وأليس الكلم بظاهر ليس هذا وأنقول

، اللفظ مفرد عليه دل ما هو ليس هنا الظاهر وألن ، تركيبية هنا
قوله من المفهومة هي التركيبية الحقيقة بل ، زعموا كما

َأِل﴿ َيَة َوأاْس َقْر ْل إلى  بتوجيهه نؤمر لم السؤال أن وأمعلوم ﴿ا
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وأيجيب السؤال يفهم لمن وأإنما وأأرضها وأبيوتها القرية جدران
دل ظاهر أوأ تركيبية حقيقة يسمى فهذا القرية أهل وأهم عليه
. للمجاز نفي وأفيه الكلم تركيب عليه
يوفقنا وأأن ينفعنا ما يعلمنا أن وأعل جل الله وأأسأل هذا عند نقف

. محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى وأالرشاد للهدى

النفي بين الجمع
 وأالثبات

تعالى وأصفه في
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ْد َلِة:ُ مَاا ِهذَِِّه ِفيِ َدَخَل َوَق ْلُجْم ِفلليِ َنْفَسُه ِبِه اللُه َوَصَف ا
ِلْخلَِص ُسوَرِة ِتيِ ا ّل ْلُقْرآنَِ،ِ َُثُثل َتْعِدُل ا ُقللْل﴿َيُقللوُل:ُ  َحيُث ا

ّلُه ُهَو ٌد( ال ّلُه1َأَح ُد( )ال َلْم2الّصَم ْد ) ِل َلْم َي ْد( َو َل َلللْم3ُيو ُكللْن )َو َي
ٌد( ُكُفًوا َلُه [الصمد].﴿)4َأَح

ِم ِفيِ َنْفَسُه ِبِه َوَصَف مََااو َظ َيٍة َأْع ِبِه؛ُ ِفيِ آ ِتا ْيُث ِك َح
ّلُه﴿َيُقوُل:ُ  َلَه َل ال ْلَحيِّ ُهَو ِإّل ِإ ّيوُم ا ْلَق ُه َل ا ُذَّ ْأُخ َنٌة َت َوَل ِس

َْلْرِض ِفيِ َومَاا الّسَماَواِت ِفيِ مَاا َلُه َنْوٌم ّلذَِّي َذا مَاْن ا ا
ُه َيْشَفُع َد ْن ِنِه ِإّل ِع ْذ ِإَ َلُم ِب ْيَن مَاا َيْع ْيِديِهْم َب ْلَفُهْم َومَاا َأ َوَل َخ

ُطونََ ٍء ُيِحي ْلِمِه مِاْن ِبَشيِْ َء ِبَما ِإّل ِع ّيُه َوِسَع َشا ُكْرِس
َْلْرَض الّسَمَواِت ُه َوَل َوا ُد ُظُهَما َيُؤو ِليِّ َوُهَو ِحْف ْلَع ِظيُم ا ْلَع ﴿ا
].255[البقرة:ُ

ُلُهو َنُه:ُ  ََقْو ْبَحا َْلّوُل ُهَو﴿ُس ّظاِهُر َواْلِخُر ا ِطُن َوال َبا ْل َوُهَو َوا
ُكّل ٍء ِب ِليٌم َشيِْ ].3[الحديد:ُ﴿َع
ُلُهو َنُه:ُ  ََقْو ْبَحا ّكْل﴿ُس َتَو َلىَ َو ْلَحيِّ َع ّلذَِّي ا ﴿َيُموُت َل ا

].58[الفرقانَ:ُ
ُلهو ِليُم َوُهَو:ُ ﴿ََقْو ْلَع ِكيُم ا ْلَح ِكيُم َوُهَو﴿ ،ِ]2[التحريم:ُ﴿ا ْلَح ا

ِبيُر( ْلَخ ]1[سبإَ:ُ ﴿)1ا
َلُم﴿ ِلُج مَاا َيْع َْلْرِض ِفيِ َي ْنَها َيْخُرُج َومَاا ا مِاْن َينِزُل َومَاا مِا

ِء ]2[سبإَ:ُ﴿ِفيَها َيْعُرُج َومَاا الّسَما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرحيم الرحمن الله بسم
على الكملن التمان وأالسلم وأالصلة ، العالمين رب لله الحمد

: بعد أما ، أجمعين وأصحبه آله وأعلى محمد نبينا
التي الدلة ذكر في وأشرع تعالى الله رحمه السلم شيخ فبدأ
ذكر أن سبق كان ما تفصيل وأفيها وأعل جل الله صفات إثبات فيها
من أن وأأيضا وأالثبات النفي بين الجمع فيها القرآن آيات أن من

به وأوأصفه كتابه في نفسه به وأصف بما اليمان بالله اليمان
ّلْى رسوله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  .َوأَس
ْد  (     تعالىَ     الله     رحمه     فقال َلِة:ُ     ِهذَِِّه     ِفيِ     َدَخَل     َوَق ْلُجْم ا

ِلْخلَِص     ُسوَرِة     ِفيِ     َنْفَسُه     ِبِه     اللُه     َوَصَف     مَاا )  ا
ْد(  ِه ِفي َدَخَل َق ِذ ِة ِه َل ْلُجْم يحتمل وأقد ، تقدم ما بالجملة ) يعنيا

ِليَماُن اليَماِن ِمَن( قوله بالجملة مراده يكون أن ِه: ا ِبَما ِبالل
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ِه َوأَصَف ْفَسُه ِب ِليَماُن(  لقوله تفصيل هذا ) وأيكونَن َوأَصَف ِبَما ا
ِه ْفَسُه ِب ) َن
. نفسه وأعل جل الله وأصف فيها التي القرآن من الدلة ذكر ثم

السنة لهل الطريقة أن ذكر من تقدم ما المراد يكون أن وأيحتمل
طريقتهم أن ذكر حيث ، وأالثبات النفي بين الجمع هي وأالجماعة

وأعل جل الله ذلك جمع كما وأالثبات النفي بين يجمعون أنهم هي
ْيَس﴿ قوله في كتابه في ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي .  ﴿ال

على يصدقا أنه جهة من إشكال فيه يكون الثاني هذا على وألكن
وأالستدلل الوأل الستدلل يعني الخلص سورة السورة ُذكر ما

النفي فيها ، وأإثبات نفي فيها الخلص سورة أن وأذلك الثاني
فيها فإن الكرسي آية وأكذلك ، المفصل الثبات وأفيها المجمل
الي من ذلك بعد ما وألكن ، المجمل النفي وأفيها المفصل الثبات

ْدوأ( قوله إن نقول وألهذا وأإثبات نفي فيها يكون ل قد ِفي َدَخَل َق
ِه ِذ ِة ِه َل ْلُجْم قوله وأهو بالوأل متعلقا يكون أن وأالنسب ) الحسنا

ِليَماُن اليَماِن ِمَنوأ( ِه: ا ِه َوأَصَف ِبَما ِبالل ْفَسُه ِب ) َن
ْد  (     قال َلِة     ِهذَِِّه     ِفيِ     َدَخَل     َوَق ْلُجْم الله     رحمه     ) قال  ا

ْد  ( َلِة:ُ مَاا     ِهذَِِّه     ِفيِ     َدَخَل     َوَق ْلُجْم )  َنْفَسُه     ِبِه     َوَصَف     ا
َما( الكلمة بهذه وأيراد ، لله نعتا كان ما يعني ، النعت هو الوصف 

ِه َوأَصَف ْفَسُه ِب لنها ، وأالفعال وأالصفات السماء يشمل ) ماَن
. الله صفات اسم إطلقا في جميعا تدخل

يدخل فإنه ، الصفات في السنة أهل مذهب ، الله صفات قيل فإذا
، الفعال في وأالكلم الصفات في وأالكلم السماء في الكلم ذلك

. وأعل جل الله أفعال
أعلم جهة من هي بل محضة أعلما ليست السماء لن وأذلك
جهة وأمن ، الذات على دللتها حيث من مترادفة الذات على دالة

الصفة غير الله صفات من صفة على مشتمل اسم كل أخرى
. الخر السم في التي

، كذلك وأالفعال الصفات من العتبار بهذا السماء كانت فلهذا
أوأ كتابه في الله أخبر فيما يعني ـ    بين تجمع وأعل جل الله أفعال
ّلْى رسوله أفعاله عن أخبر ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع إطلقا يجمع ـ َوأَس

وأبين المصدر هو الذي الحدث بين له الفعل وأإثبات عليه الفعل
. الزمن
ْد﴿ قوله في مثل وأصف ـ الحدث أعني ـ وأهذا َع َق ّلُه َسِم هذا  ﴿ال
. ماض فعل

وأكون ، السماع وأهو الحدث شيئين من متركب الماضي الفعل
. الماضي الزمان في الحدث
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الفعل كذلك ، الصفات في العتبار بهذا الفعال تدخل وألهذا
ُبوَن َأْم﴿ المضارع ّنا َيْحَس ُع ل َأ ُهْم َنْسَم ُهم ِسّر َوا َنْج  هذا)نسمع( ﴿َوأ

أوأ السماع وأهو المصدر وأهو الحدث على الدللة فيه مضارع فعل
.الحال الحاضر وأهو زمنه على دللة وأفيه السمع
ِه ِفي َدَخَل( هنا قوله في وألهذا ِذ ِة: َما ِه َل ْلُجْم ِه َوأَصَف ا ْفَسُه ِب )َن

وأيشمل الصفات وأيشمل ذكرنا الذي بالعتبار السماء يشمل
. أوأضحت كما أيضا الفعال

النفي الصفات في وأالجماعة السنة أهل مذهب إن قولنا إذن
السماء في يدخل ما أيضا به نعني المفصل وأالثبات المجمل
الصفات في لكنه ، أيضا وأالفعال السماء فيه يدخل ما ، وأالفعال

على مشتملة أنها فباعتبار السماء تَِرُكذ وأإذا المقصود هو هذا
. الصفة على مشتملة أنها باعتبار فإنها الفعال ذكرت وأإذا الصفة
ِلْخلَِص     ُسوَرِة     ِفيِ  (     قال ِتيِ     ا ّل ْلُقْرآنَِ)     َث  ُ  ُثل     َتْعِدُل     ا ا

َو ُقْل﴿ سورة هي الخلص سورة  ّلُه ُه ٌد ال ّلُه1( َأَح ُد ) ال )2( الّصَم
ْد َلْم ِل َلْم َي ْد َوأ َل َلْم3( ُيو َوأ ُكن )  ًوا ّلُه َي ُف ٌد ُك  ﴿)4( َأَح

: القرآن سور وأتسمية
. غيرها في ليست السورة في كلمة ذكر باعتبار يكون تارة- 
من غيرها من أكثر مفصلة السورة في قصة ذكر باعتبار أوأ- 

. السور
 ـ ذلك غير أوأ ـ وأهذا السورة في الذي المعنى باعتبار أوأ- 

أنها وأهي ، الثالث العتبار الخلص) بهذا (سورة التسمية وأهذه
وأذلك الخلص كلمة فيها ليست أنها مع الخلص سورة سميت

جهتين من الخلص على وأاشتمالها ، الخلص على اشتملت لنها
:

لها القارئ لها المتدبر أعني صاحبها تورث أنها الوألى
جاء وأقد وأعل جل الله صفة لنها العتقادي العلمي الخلص

ّلْى للنبي قال الصحابي أن الصحيح في ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
من ركعة كل مفتتح في الخلص سورة يقرأ أنه له َِرُكذ لما

فيها إذن   فهي.أحبها وأإني الرحمن صفة إنها قال الجهرية
عنده صار الوصف هذا تدبر من وألهذا ، وأعل جل الله وأصف

العلم في الشرك من وأنتبرأ وأالعتقاد العلم في الخلص
الله ُدِحَوُي ل بكونه وأالعتقاد العلم في وأالشرك ، وأالعتقاد

بكونه وأالعتقاد العلم في وأالخلص ، وأالصفات السماء في
.  وأالصفات السماء في وأعل جل الله يوحد

لذكر تَصِخلُأ ـ الخلص سورة أعني ـ فإنها أخرى جهة وأمن
وأعل جل الله صفة على مشتملة فهي ، وأعل جل الله صفة
غيره عن خبر فيها وأليس ، لغيره وأصف فيها ليس وأحده
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جل لله وأصف هي بل حكم فيها وأليس قصة فيها وأليس
. لهذا أخلصت فقد ، وأعل
تدبرها من أن جهة من أنها أعني ـ العتبار ظاهر الوأل فبالمعنى

المعنى أيضا الثانية بالجهة الثاني وأبالعتبار-  وأعل جل لله يخلص
بمعنى وأتخليصا إخلصا يخلصه الشيء أخلص يقال لنه صحيح
. غيره دوأن لشيء متجردا جعله
ِتيِ  (     هنا     قال ّل ْلُقْرآنَِ)     َث  ُ  ُثل     َتْعِدُل     ا    ا
ّلْى النبي كلم من وأهذا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع روأاه فيما وأذلك ، َوأَس

عنه الله رضي الخدري سعيد أبي حديث من الصحيح في البخاري
هذه الخلص سورة يقرأ سمعه أنه رجل عن أخبر رجل إن حيث
ّلْى النبي فأخبر أصبح حتى يرددها كاملة ليلة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

كلها الليلة قرأ يقول يعني هاُيتقال كأنه النبي أخبر الرجل ذلك يعني
وأالذي( وأالسلم الصلة عليه النبي فقال يرددها وأاحدة بسورة
. )القرآن ثلث لتعدل إنها بيده نفسي
أئمة أحد سريج ابن العباس أبو وأجهها القرآن ثلث تعدل وأكونها

منقسم القرآن أن من التوجيه هذا على العلماء وأتبعه الشافعية
: أقسام ثلثة إلى

وأصفاته وأعل جل الله عن خبر إما فهو- 
 الوألين عن خبر وأإما- 
 أحكام وأإما- 

وأعقائد : أحكام أقسام ثلثة إلى منقسم إنه قالوا غيرهم وأقال
. وأوأعيد وأوأعد
هذه من تعدل فإنها ، القرآن ثلث هي العتبار بهذا السورة وأهذه
أنها على يدل هذا القرآن ثلث تعدل وأكونها ، القرآن ثلث الجهة
الجهة من يعني ، ثلثه تعدل لنها وأذلك القرآن بعض من أفضل

ثلث تعدل وأكونها ، وأعل جل الله وأصف في أنها أي ذكرت التي
على أوأ القرآن سور من غيرها على فضيلة فيها أن يعني القرآن
. القرآن سور بعض من غيرها
الخلص سورة كون يعني ، فيه الناس تنازع مما المعنى وأهذا
؟ وأجهه ما القرآن ثلث تعدل

بل وأالجماعة السنة أهل أئمة عليه وأالذي ذلك في الناس اختلف
القرآن ثلث تعدل كونها أن بينهم إجماع شبه وأهو بعامة وأالسلف

من أفضل بعضه وأالقرآن ، القرآن بعض من أفضل أنها على يدل
. بعضا يفضل بعضها وأعل جل الله صفات أن كما بعض

من برضاك أعوذ( وأعل جل الله داعيا وأالسلم الصلة عليه قال 
سبقت رحمتي إن( وأعل جل ربه عن مخبرا أيضا  قال)سخطك
وأأيضا بعض من أفضل الصفات بعض أن على يدل  وأهذا)غضبي
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أن عليه يترتب وأهذا الخر بعضها من أفضل يكون قد الصفة بعض
الفاتحة صارت وألهذا ، الخر بعضه من أفضل القرآن بعض يكون

في آية أعظم هذه الكرسي وأآية القرآن في سورة أعظم هي
. القرآن ثلث تعدل الخلص وأسورة القرآن

الله صفات بعض تفضيل في وأالجماعة السنة أهل مذهب هذا
. بعض على القرآن بعض وأتفضيل بعض على
تتفاضل ل الله صفات إن وأغيرهم الشاعرة من المبتدعة وأقال

فل بالعين وأاحد أنه عندهم هذا وأمأخذ ، يتفاضل ل كلمه وأكذلك
، وأاحد أمر كله ، وأاحد وأكله قديم لنه بعضا بعضه يفضل أن يمكن

فيمنعون جبريل عنه عبر الذي وأإنما وأاحد خبر كله ، وأاحد نهي كله
 . التفاضل

القرآن ثلث تعدل الخلص سورة لكون تفسيرهم فإن هذا وأعلى
باعتبار القرآن ثلث تعدل هي فيقولون ، الثواب إلى يرجعونه

من أفضل نفسها في أنها ل يثاب قرأها من أن يعني الثواب
 .غيرها
، التفضيل جهة كل ليس لكن التفضيل جهة بعض هو الكلم وأهذا
ثواب له قارئها أن جهة من تفضل نعم الخلص سورة أن يعني

سورة قراءة الثواب جهة من يستوي فل لغيرها تلوأته من أعظم
ّبْت﴿ سورة قراءة مع الخلص َدا َت ِبي َي أ

َهٍب َ َتّب َل قبلها هي التي ﴿َوأ
. مثل

أفضل بعضه وأعل جل الله كلم لن أيضا بل وأحده هذا ليس وألكن
، عندهم وأاحد الكلم أن جهة من هذا عليهم وأأشكل بعض من

على الكلم عند تعالى الله شاء إن سيأتي موضع لبطاله وأهذا
: نسبتان له الكلم أن ذلك بعض وأتبيين ، وأعل جل الله صفات

ّلم جهة من الوألى-  ّلم جهة من وأالثانية- به المتك فيه المتك
: النسبتين هاتين من عرفهم في الناس عند يتفاضل الكلم فإن

 كلم: الثاني المتكلم من أفضل المتكلم أن جهة من إما- 
ّلْى الرسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع عليه كلمه بل بكر أبي ككلم ليس َوأَس

اعتبار إلى بالنظر وأذلك بكر أبي كلم من أفضل وأالسلم الصلة
. وأالسلم الصلة عليه النبي هو المتكلم أن
ّلم الثانية الجهة-  ّلم باعتبار الكلم فيتفاضل فيه المتك فيه المتك

، العلم غير في أخرى تارة وأتتكلم ، العلم في أنت تتكلم فمثل
ّلم لن وأذلك غيره في كلمك من أفضل العلم في كلمك المتك

أفضل فيه
ّلم جهة من هنا ها التفضيل يكون فإذن موضوع يعني ، فيه المتك

. وأاللفاظ : المعاني شيئين يجمع الكلم وأموضوع ، الكلم
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، غيرها على الخلص) تفضل (سورة وأعل جل الله كلم في فإذن
غيرها من أعظم الكرسي وأآية ، غيرها على تفضل الفاتحة كذلك

ّلم جهة من ، الثاني العتبار جهة من . المتك
ّلم لن تفضيل ل الجهة هذه فمن وأعل جل الله هو بالجميع المتك
. وأعل جل لله كلم الجميع

ّلم جهة من لكن ما أصول فيها مثل الفاتحة سورة فإن فيه المتك
. وأالهداية العلوم من القرآن في
من فيها لما القرآن في آية أعظم وأعل جل الله صفة الكرسي آية

وأربوبيته ألوهيته في وأحدانيته في وأعل جل الله عن الخبار
. ذلك وأنحو وأجبروأته وأعظمته جلله وأنعوت وأصفاته وأأسمائه

المعنى من فيها ما جهة من به تعلقت ما جهة من الخلص سورة
ذلك ذكر كما  وأتب لهب أبي يدا تبت مثل سورة من أفضل هي

وأصفاته وأعل جل الله بأسماء متعلقة لنها وأغيره السلم شيخ
ّعدين بعض عن خبر وأتلك وأنعته الكلم أن شك وأل خلقه من المتو

. الله خلق عن الكلم من أفضل الله صفة عن
وأمن بعض من أفضل بعضه وأالقرآن موجودة التفضيل جهة فإذن
َننَسْخ َما﴿ وأعل جل قال وأقد السلف لكلم مناقض فإنه ذلك أنكر
ٍة ِمْن َي ْوأ آ َها َأ ٍة ِمْن َننَسْخ َما﴿ الخرى القراءة وأفي ﴿ُننِس َي ْوأ آ َأ

َهاَنن ْْأ ْأِت َْس ٍر َن ْي َها ِبَخ ْن ْوأ ّم َها َأ ِل ْث ْأِت﴿ هنا وأقوله ﴿ِم ٍر َن ْي َها ِبَخ ْن ﴿ّم
الخيرية تكون أن أوأ الحكم في الخيرية تكون أن يحتمل مطلق

 وأذلك)مثلها أوأ( بعدها قال وألهذا الفضل في الموضوع في
الثاني بالعتبار

المعنى بهذا القرآن ثلث تعدل الخلص سورة تكون هذا وأعلى
من فيها ما باعتبار غيرها من أفضل أنها وأهو شيئين من المتركب

من يترتب ما باعتبار غيرها من أفضل هي وأأيضا ، الله صفة
. ذلك في وأالجماعة السنة أهل أئمة قرره ما هذا ، لقارئها الثواب

ِلْخلَِص     ُسللوَرِة     ِفلليِ  (     ذلللك     بعللد     الله     رحمه     قال ِتلليِ     ا ّل ا
ْلُقْرآنَِ،ِ     َث  ُ  ُثل     َتْعِدُل ّلللُه     ُهَو     ُقْل  ﴿  َيُقوُل:ُ      َحيُث     ا ٌد(     ال َأَحلل

ّلُه1 ُد(     )ال َلْم2  الّصَم ْد     ) ِل َلللْم     َي ْد(     َو َللل َلللْم3  ُيو ُكللْن     )َو َلللُه     َي
ٌد(     ُكُفًوا ﴿  )4  َأَح

لنها جدا عظيمة ، معناها جهة من جدا عظيمة السورة هذه 
بشرف العلم (شرف العلماء يقول لهذا وأعل جل الله بصفة تتعلق

؟ المعلوم هو فما المعلوم بشرف العلم يشرف المعلوم) ،
الرحمن صفة لنها وأعل جل الله هو السورة هذه في المعلوم ناه

. الثلثة التوحيد أنواع على اشتملت وألنها سبحانه
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السنة لهل الدلة من  هذه)قل( وأ محمد  يا)قل( سبحانه قال 
هذا على سمعه قد جبريل وأأن وأصوت حرف القرآن أن على
َو ُقْل﴿ ، سمع ما نحو على فبلغه النحو ّلُه ُه ٌد ال . ﴿َأَح
مكية إنها المفسرين بعض قال وأقد سبب لنزوألها السورة هذه

، سببه في اختلفوا وأقد سبب وألنزوألها ، مدنية إنها آخروأن وأقال
- للسناد نأتي ذلك بعد ثم القوال نذكر أيضا وأهذا-  بعضهم فقال

ّلْى للنبي قالوا المشركين إن بعضهم قال  ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
. السورة هذه فنزلت ، ربك لنا انسب

للنبي قالوا حيث اليهود سؤال عن الجواب في نزلت آخروأن قال
فنزلت إلهك شيء أي من ربك شيء أي من وأالسلم الصلة عليه

.
ما وأهو الوأل هو وأالمعتمد النزوأل سبب في هذه غير أقوال وأهناك

أن من كثير العلم أهل من وأجماعة جرير وأابن الترمذي روأاه
ّلْى للنبي قالوا المشركين أن نزوألها سبب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
. السورة هذه فنزلت إلهك لنا انسب أوأ ربك لنا انسب

َو ُقْل﴿ ّلُه ُه ٌد ال . وأعل جل الله صفة بيان في السورة هذه إذن ﴿َأَح
اليهود لوألئك أوأ المشركين لوألئك محمد  يا)قل( وأعل جل قال

. وأالنصارى
. عنه سألتم الذي  يعني)هو(
َو﴿ ّلُه ُه قوله وأ ، سبحانه بحق المعبود على علم هذا الله وأ ﴿َْأَحد ال
. الوحدانية (وأحد) من من أصلها  هذا)أحد(

المنفية فأما ، مثبتة وأتارة منفية تارة القرآن في جاءت وأالحدية
أن  يعني: وأعل جل لله فهي المثبتة وأأما وأعل جل الله لغير فهي
في وألكنه وأعل جل الله غير على الثبات في يطلق لم)أحد( لفظ

وأعل جل الله غير على يطلق المضّمن) فإنه أوأ الصريح (إما النفي
َلم﴿ هنا قال كما ُكن َوأ ًوا ّله َي ُف ٌد ُك ِإْن﴿ وأقال ﴿َأَح ٌد َوأ ّمَن َأَح

ِكيَن ِر ْلُمْش َتَجاَرَك ا ما أوأ النفي ذكرناه الذي بالنفي وأنعني ﴿اْس
ذلك وأنحو وأالستفهام الشرط وأهو البلغيين عند معناه في يكون

ُكم َهْل﴿ قال ، ٍد ّمْن َيَرا ْا ُثّم َأَح ُفو مقام له استفهام هذا ﴿انَصَر
ِإْن﴿ النفي ٌد َوأ َلم﴿ النفي معنى له أيضا شرط هذا ﴿َأَح ُكن َ ّله َي
ًوا ُف ٌد ُك . نفي هذا ﴿َأَح
الستفهام أوأ النفي سياقا في القرآن في  أتت)أحد( كلمة فإذن

جل لله فهي الثبات في أما ، وأعل جل الله لغير وأهذه الشرط أوأ
. وأعل جل لله إل نفي بدوأن الوجه هذا على تطلق ل وأعل

الذي الواحد  بمعنى)أحد( وأ)أحد الله( عنه سألتم  الذي)هو قل(
. وأحدانيته في شيء ُكهَشرَي لم
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وأفي إلهيته وأفي ربوبيته في وأحدانيته يعني وأعل جل الله وأأحدية 
أوأ ، له شريك ل ربوبيته في وأاحد وأعل جل فهو ، وأصفاته أسمائه

ل له وأزير ل مشارك ل أي له شريك ل ربوبيته في وأاحد نقول
في وأعل جل وأاحد وأهو ، المشركون اادعاه كلها وأهذه له معاوأن
وأعل جل وأاحد وأهو العبادة استحقاقا أي فيها له شريك ل إلهيته

في له سمي وأل كفو وأل نظير وأل له مثيل ل وأصفاته أسمائه في
. وأصفاته أسمائه

َو﴿ قوله فإذن ّلُه ُه توحيد ، الثلثة التوحيد أنواع يشمل هذا ﴿َْأَحد ال
. وأالصفات السماء وأتوحيد اللوهية وأتوحيد الربوبية

سبحانه  فقال)أحد( لكلمة التفصيل بعض وأعل جل بين بعدها هنا
:
ّلُه﴿ ُد ال البلغة علماء وأيقول ، الصمد خبره ، الله مبتدأ هذا ﴿الّصَم

ّلُه﴿ الحصر يقتضي فإنه وأاللم باللف معرفا جاء إذا الخبر إن ال
ُد ّلُه﴿ هو إل َصَمد ليس الذي يعني  ﴿الّصَم ُد ال الله يعني ﴿الّصَم

ّلُه﴿ ، هو إل الصمدية يستحق ل الذي ُد ال الذي هو يعني ﴿الّصَم
، الكمال وأجه على الصمدية معاني فيه وأُحِصـرت عليه قـِصـرت

كان إذا صمد فلن ، صمد فلن عنهم يقال فإنهم البشر وأأما
. تعالى الله شاء إن ذلك معنى وأيأتي ـ إليه دَصمُي

ّلُه﴿ فقوله إذن ُد ال في الصْمد حصر ، الصمدية حصر فيها ﴿الّصَم
  ؟)الصمد( معنى  فما)الصمد(   أسمائه من فالله ، وأعل جل الله

قولين على تفسيرها في اختلفوا السلف من المفسروأن
على يدل منهما القول وأأيضا تفاصيل فيه قول وأكل مشهورين

. الدللة من بنوع الخر
)الصمد( ، له جوف ل الذي  هو)الصمد( أن فهو الوأل القول أما- 

لكن أيضا وأمرفوعة موقوفة عنه وأروأيت مسعود ابن فسرها كما
من جماعة وأعن عباس ابن عن روأيت وأأيضا المرفوع يصح ل

أنه بمعنى وأهذا ، له جوف ل  الذي)الصمد( بأن السلف مفسري
. بالذات وأاحد وأعل جل هو بل شيء وأعل جل ذاته يتخلل ل

وأيخرج يدخل ما فيها يدخل جوف لها الملئكة غير وأالمخلوقات
يلد من وأيلد يحمل من منهم وأيحمل وأيلدوأن يخرج ما منها

، النقص صفات من كلها وأهذه وأيتغوطون وأيشربون وأيأكلون
. يشرب وأل يأكل ل  الذي)الصمد( بأن بعضهم فسرها وألهذا

ْد َلْم﴿ قوله وأهو بعده ما  تفسيره)الصمد( بعضهم وأقال-  ِل َلْم َي َوأ
ْد َل ل  الذي)الصمد( أن وأهو وأاحدة المعنى في كلها وأهذه ﴿ُيو

وأكذلك ، فيه يمر جوف إلى يحتاج وأالشرب الكل لن له جوف
ّلُه﴿(صمد)  وأعل جل وأالله جوف من تخرج أن يحتاج الولدة ال
ُد النباري وأابن قتيبة ابن قال وأهذا الوأل، المعنى هو هذا ﴿الّصَم
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قوله في هنا الدال فكأن ، (الَصَمت) بالتاء من مأخوذ هذا
الشيء من تَصمُالم أوأ الصْمت من ، التاء من  مبدلة)الصمد(

من مبدلة الدال قالوا ، داخله في شيء ل الذي وأهو المصمت
هذا ليس وأقال الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ رده وأهذا ، التاء

، صحيح وأهذا الكبر الشتقاقا على هذا يحمل أن الوألى بل بوجيه
اشتقاقا  بينهما)الصمد( وأ تَصمُالم يعني  وأالَصَمت)الصمد( لن
. المعنى في اتصال فبينهما ، أكبر

كثير وأجماعة عباس ابن عن مروأي أيضا وأهو الثاني القول أما- 
الذي  هو)الصمد( أن بعدهم فمن السلف من المفسرين من

في إليه ُيصَمد أن يستحق الذي وأهو الكمال صفات في َُلمَك
ُيطلب ُيسأل يعني الحوائج يأتي الذي وأهو عنده فيما وأيرغب وأ

مروأي وأهذا ، إليه َيصِمد من عن الشروأر يدفع الذي وأهو بالخيرات
صحيفة في عباس ابن عن طلحة أبي ابن علي طريق من

الذي السيد  هو)الصمد( قال حيث المعروأفة الصحيحة التفسير
الذي العظيم ، شرفه في كمل الذي الشريف ، سؤدده في كمل
كمل الذي العليم ، حلمه في كمل الذي الحليم ، عظمته في كمل
. علمه في

. الكمال صفات له اجتمعت الذي  هو)الصمد( أن يعني
إما الحوائج بطلب إليه ُيتوجه يعني إليه ُيصَمد الذي هو هذا وأعلى
من معروأف وأهذا ، وأالمضرات الشروأر دفع أوأ المسرات بجلب
َد ، الّصْمد جهة من ، الشتقاقا جهة توجه بمعنى الشيء إلى َصَم
ّلْى النبي أن( السنن في جاء وأقد إليه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع إذا كان َوأَس

ْد لم سارية إلى أوأ عمود إلى صلى عن جعله وأإنما َصْمدا إليه َيْصُم
في السلم شيخ به استدل الحديث وأهذا) يساره عن أوأ يمينه
ضعف إسناده وأفي موضع في المستقيم الصراط اقتضاء كتاب
ل بمعنى له يصمد ل كان ، اللغوي الشاهد من هنا المقصود لكن

له مقابل يكون بمعنى غيره  دوأن إليه يتوجه ، صمدا إليه يتوجه
. سواه ما دوأن له متوجها

َد وأإن فإنه المخلوقا أما ، وأعل جل لله هو إنما وأهذا إليه ُصِم
ُوّجه إن بمعنى يْصُمد أن إلى يحتاج أيضا فهو الحاجات في إليه ُت

أنواع له كملت الذي فهو وأعل جل الله أما ، غيره إلى َيْصِمد وأأن
أن وأعن إليه يتوجه أن عن شيء يستغني ل الذي أنه وأهو الصمود

وألهذا ، شيء إلى َيْصِمد أن عن مستغٍن وأعل جل وأهو ، إليه يصِمد
عما المستغني  هو)الصمد( قال السلف من فسرها من فسرها
وأهذا  بذلك)الصمد( فسرت ، عداه ما كل إليه يحتاج الذي سواه
، العبد فعل إلى ثم أوأل الله صفة إلى راجعة الصمدية أن يعني
. إليه يصمدوأن الذين هم العباد يعني
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ّلُه﴿ قوله يكون التفسيرين هذين على فإذن ُد ال صفة فيها ﴿الّصَم
جل الله صفات أنواع فيها  وأالثاني- الوأل القول ـ وأعل جل الله
الشريف سؤدده في كمل قد الذي  السيد)الصمد( معنى لن وأعل
الكمال صفات له كملت  من)الصمد( يعني شرفه في كمل الذي

 الذي)الصمد( يكون هذا على وأأيضا الله حق في ثابت وأهذا ،
قد يكون التفسير هذا على فيكون ، الحوائج في إليه ُيصَمد

توحيد وأبين وأالصفات السماء توحيد  بين)الصمد( كلمة جمعت
وأحده إليه ُيرغب الحوائج في وأحده إليه ُيْصَمد الذي لن ، اللهية
الله  وأهو)الصمد( هو ، وأحده إليه ُيحتاج وأحده السؤال منه ُيطلب

أوأ الله غير ألهوا الذين المشركين على رد هذا وأفي ، وأعل جل
وأالنصارى اليهود من النقص بصفات وأعل جل الله وأصفوا

. شابههم وأمن وأالمشركين
ّلُه﴿ هنا قال ُد ال َلْم2( الّصَم ْد )  ِل َلْم َي ْد َوأ َل كلمة وأهي قبلها ما ،  ﴿ُيو

قول وأهي بعدها بما فسرها من منهم أن لكم  ذكرت)الصمد(
ْد َلْم﴿ ِل َلْم َي ْد َوأ َل   ﴿ُيو

......
الوأل المعنى أن السلم شيخ وأرجح صحيح المعنيين كل نعم

. هذا يلزم وأهذا هذا يلزم هذا ، وأهذا هذا ، متلزم ، متلزم وأالثاني
ْد َلْم﴿ هنا قال ِل َلْم َي ْد َوأ َل ْد َلْم﴿ وأقوله ، نفي وأهذا ﴿ُيو ِل لم يعني ﴿َي

ْد َلْم﴿ وأقوله ، ملكه في فيرثه وألد منه يخرج ِل يخرج لم يعني ﴿َي
للملك المستحق وأعل جل هو بل ، له وأارثا هو فيكون شيء من

لم له المستحق ذلك صاحب هو الملكوت ذوأ وأعل جل هو ، بذاته
ًعلوا الظالمون يقول عما وأتعالى سبحانه غيره إلى وأعل جل يحتج
. ًكبيرا
ْد َلْم﴿ قوله النفي وأهذا ِل َلْم َي ْد َوأ َل في سلف فيما لك قررت كما ﴿ُيو

صفات في كان إذا وأالسنة الكتاب في النفي أن الماضي الدرس
الصفة وأهذه ، الصفة إثباَت اقتضى إذا إل مدحا يكون ل فإنه الله
جل الله عن نفيت وأهنا ، نفيها المذكور الصفة ضد هي تثبت التي
هي الصفتان وأهاتان ، يولد أنه وأصفة يلد أنه صفة ، صفتان وأعل
لن الكمال صفات من ل النقص صفات من المخلوقا في

يلد أن إلى هو وأيحتاج به ََلحمُي أن إلى إيجاده في يحتاج المخلوقا
فيه النقص صفات من هذا يولد وأكونه وألد كونه فإذن ، يبقى حتى
فقره على دليل حاجته على دليل ، استغنائه عدم على دليل لنها
. وأعل جل الله عن منتٍف وأهذا ضعفه على دليل
ْد َلْم﴿ فإذن ِل َلْم َي ْد َوأ َل كمال إثبات به يراد النفي وأهذا نفي هذا ﴿ُيو
َلْم﴿ ، وأعل جل ) الله (غنى كمال هو النفي هذا ضد وأكمال ، ضده

ْد ِل َلْم َي ْد َوأ َل ؟ ِلم ﴿ُيو
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وألكمال ـ الوأل بالمعنى هو الذي ـ صمديته وألكمال غناه لكمال
ْد َلْم﴿ فإذن ، صفاته وألكمال وأعل جل قهره وألكمال جبروأته ِل َلْم َي َوأ

ْد َل (الغنى)    صفة وأهي لهذا مضادة صفة لكمال إثبات فيها ﴿ُيو
إلى يحتاجون الذين المخلوقين بخلف الحتياج وأعدم وأعل جل لله
الجهتين كلتا إلى محتاجون وأهم يلدوأا أن إلى وأيحتاجون يولدوأا أن
. وأيولد يلد مخلوقا كل في
َلْم﴿ بعدها قال ُكن َوأ ًوا ّلُه َي ُف ٌد ُك َلْم﴿ مجمل النفي هذا ﴿َأَح ُكن َوأ َي

ًوا ّلُه ُف ٌد ُك أن على الدلة أحد وأهذا ، مفصل إثبات قبله وأما ﴿َأَح
: المفصل الثبات وأفيه المجمل النفي فيه القرآن

ّلُه﴿ قوله فهو السورة هذه في المفصل الثبات أما ٌد ال وأ ﴿َأَح
يكون الثلثة التوحيد بأنواع أفرادها باعتبار لكنها إجمال  فيها)أحد(

ّلُه﴿ وأقوله ، مفصل ذلك ُد ال كذلك الصفات من يشمله ما ﴿الّصَم
. مفصل يكون أفرادها باعتبار

َلْم﴿ قوله ُكن َوأ ًوا ّلُه َي ُف ٌد ُك ْد َلْم﴿ قوله أما ، مجمل نفي هذا ﴿َأَح ِل َي
َلْم ْد َوأ َل ؟ المفصل النفي من يعد فهل ﴿ُيو
النفي من القرآن في ما جنس من النفي هذا أن عنه الجواب هذا
. الضد كمال إثبات به يراد وأإنما النفي تفصيل به يراد ل أنه وأهو

محمول فهو مفصل القرآن في وأرد إذا النفي أن ذلك وأمعنى 
وأكمال ، الضد كمال إثبات منه المراد لن المفصل الثبات على
ْد َلْم﴿ قوله في الضد ِل َلْم َي ْد َوأ َل وأأنواع (الغنى) التام صفة هي ﴿ُيو

. المفصل الثبات من وأهذا الوأصاف في الكمال
َلْم﴿ هنا قال ُكن َوأ ًوا ّلُه َي ُف ٌد ُك يكن مل ، يكن اسم هذه أحد ، ﴿َأَح
ٌد له كفوا َلْم﴿ قال هنا ، السياقا هذا ، أح ُكن َوأ ًوا ّلُه َي ُف ٌد ُك ﴿َأَح

نفي فالمقصود ، المقصود هو لنه اسمها على يكن خبر فقدم
ليس ، الخبار المقصود وأليس كفؤ ثم يكون أن نفي ، المماثلة
له ليس أنه المقصود وأإنما المشابهة لغيره يثبـت أن المقصود

فإنه أهم الخبر كان إذا فإنه ، التقديم أسرار من وأهذا أحد كفوا
ّدم بالخبار المقصود لن مقدما يكون المقصود هو كان إذا ، يق
. الخبر يكون النفي في وأتارة المبتدأ يكون تارة
َلْم﴿ سبحانه هنا قال ُكن َوأ جل لله وأصف الذي لهذا يعني ﴿ّلُه َي
بضمتين قراءتنا هذه قراءة ، قراءتان  فيها)كفوا(  وأ)كفوا( وأعل

ُكن َلْم﴿ مضمومة وأالفاء مضمومة الكاف ًوا ّلُه َي ُف ٌد ُك . ﴿َأَح
يقرؤنها ـ وأغيره نافع مثل ـ يقرؤها فإنه حفص غير قراءة وأأما

َلْم﴿ بالسكان ُكن َوأ ًوا ّلُه َي ُف َلْم﴿ ُتقرأ أن الغلط فمن ﴿ُك ُكن َوأ ّلُه َي
ًوا ُف ٌد ُك حفص بروأاية يعني عاصم عن حفص بقراءة يقرأ لمن ﴿َأَح
. عاصم عن
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(الكفو) أن وأهو سبق فيما معناه لكم ذكرنا هنا (الكفو) المنفي
ّناِس َوأِمَن﴿ تعالى قال وأالشبيه وأالنظير المثيل ُذ َمن ال ّتِخ ِمن َي

ِه ُدوأِن ّل ًا ال َداد ، وأالمثيل وأالنظير الكفؤ وأهو ند  جمع)النداد( وأ  ﴿َأن
: الشاعر قول لكم وأذكرت
ّلْى النبي مدح في حسان-  بكفؤ له وألست أتهجوه ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم وأهي المكافأة من وأالكفؤ فالكفو ، بند له وألست يعني-  َوأَس

َلْم﴿ ، المسواة ُكن َوأ ًوا ّلُه َي ُف له يكن لم ، ندا له يكن لم يعني ﴿ُك
. )أحد( سميا له يكن لم ، مثيل له يكن لم ، نظيرا

عليه صدقا من كل تعم فهي النفي سياقا في نكرة  هنا)أحد( وأ
ُكن َلْم﴿ أحد كل تعم ، النفي في أحد اسم ًوا ّلُه َي ُف ٌد ُك يعني ﴿َأَح
في وأل وأعل جل ذاته في ل يماثله وأل يكافئه أحد فل ، خلقه من

ْدل وأل مكافئ وأل نظير وأل له مثيل ل فإنه أسمائه في وأل صفاته ِع
وأتعاظم.  وأتقدس ربنا تبارك ،

. الصفات إثبات إذن فيها السورة هذه
بتفسيرات البدع أهل من يفسرها من يفسرها السورة وأهذه

: مختلفة
َو ُقْل﴿ يقولون عندهم الحدية فمثل ّلُه ُه ٌد ال هو) الحد( ، ﴿َأَح

مثل هذا ، وأالجهات وأالركان البعاض عن المتنزه بالذات الواحد
. المبتدعة تفاسير من تفسير

أن بذلك وأيعنون له قسيم ل ذاته في الواحد  هو)الحد( يقولون أوأ
بذلك يريدوأن لنهم الحدية معنى هو ليس وأهذا منقسمة غير ذاته
غير تكون فإنها صفة كل إلى بالنظر هي التي الصفات نفي

.اليدين غير وألكنه الذات من فالوجه ، الخرى
عنه ينفوا أن يريدوأن له قسيم ل ذاته في وأاحد قالوا إذا فإذن

. ذلك وأنحو وأاليدين كالوجه الذاتية الصفات
في السورة هذه أن شك وأل ، جدا كثيرة هذا في المبتدعة تفاسير
مؤلفات فيه تؤلف مما عليه اشتملت فيما وأعل جل الله وأصف
من كلماتها تشمله ما بيان في وأتطويل بسط إلى تحتاج طويلة

ابن قال وأقد ، القرآن ثلث تعدل أنها شك فل ، العظيمة المعاني
َو ُقْل﴿ أن فيها التي الخبار إن تعالى الله رحمه القيم ّلُه ُه ٌد ال ﴿َأَح
، شأنها وأعظم لعظمها وأهذا ، التواتر مبلغ تبلغ القرآن ثلث تعدل

كلها أحيانه في وأالسلم الصلة عليه النبي يتلوها أن إذن غروأ فل
الفجر وأركعتي الوتر في النوافل في وأكثيرا وأالمساء الصباح عند

. وأعل جل الله صفة لنها أحيانه من كثير وأفي الطواف وأركعتي
ذكرنا وأقد بسط إلى أيضا تحتاج الكرسي آية لن هذا عند نقف
الله وأأسأل ذلك لهمية الخلص سورة على التفصيل من شيئا
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نبينا على وأسلم الله وأصلى سمعنا بما وأإياكم ينفعني أن وأعل جل
. محمد

وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة العالمين رب لله الحمد
علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم ، أجمعين وأصحبه آله

:  بعد أما ، الجودين وأأجود الكرمين أكرم إنك بالخير لنا وأاختم
السماء توحيد فهم عليها ينبني التي القاعدة سبق فيما َِرُكذ فقد

وأالثبات النفي بين يجمع أن هي القاعدة أن وأهي أل وأالصفات
أوأ الكتاب في ثبت ما وأكل ، مجمل وأالنفي مفصل الثبات وأيكون
وأل وأعل جل لله يثبت فإنه وأصفاته وأعل جل الله أسماء من السنة

التمثيل أوأ التحريف أوأ التعطيل أوأ التأوأيل من بنوع لذلك ُيتعرض
. المبتدعة الكلمية الطرقا تلك أشباه أوأ

َدَخَل( أنه السلم شيخ ذكر القاعدة وأتلك الصل هذا على ًةتفرع
ِه ِفي ِذ ِة ِه َل ْلُجْم ِه ِفي َدَخَل( قوله معنى لكم ذكرت ) وأقدا ِذ ِه

ِة َل ْلُجْم تلك على الدللة من فيها ما لنا وأتبين الخلص سورة ) ذكرا
. وأصفاته وأعل جل الله أسماء من فيها وأما القواعد

الله كتاب في آية أعظم هي الكرسي وأآية ، الكرسي آية ذكر ثم
لما كعب بن لبي وأالسلم الصلة عليه النبي قال كما ، وأعل جل

ِنك( قال الكرسي آية قال ؟ أعظم القرآن في آية أي سأله ليه
وأأنها الية هذه فضل معرفة أن على يدل وأهذا  ،)المنذر أبا العلم
ّنأ الذي العظيم العلم من أنه أعظم الله رسول هو وأالمهنئ ، به يه
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

ُيهنأ وأأنه علما سماه آية أعظم بكونها وأالعلَم ذلك معرفة وأسمى
ما وأبيان الله حق بيان من وأفيها وأعل جل الله صفة لنها وأذلك به
ل التي الوأصاف من عنه َِيفُن ما وأكذلك ، المثبتة الصفات من له

. وأبعظمته وأعل جل بجلله تليق
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جل الله كرسي ذكر فيها لن السم بهذا سميت الكرسي آية 
وأعل جل قال الية تلك غير آية في الكرسي ذكر يرد وألم ، وأعل

َع﴿ ّيُه َوأِس َوأاِت ُكْرِس َلْرَض الّسَما َ َوأا ُه َوأل ُد ُؤوأ ُهَما َي ُظ ْف  ﴿ِح
َع﴿ ّيُه َوأِس َوأاِت ُكْرِس َلْرَض الّسَما كرسي الكرسي كان يعني ﴿َوأا

كان)وأعل جل العزة رب قدمي موضع وأهو( وأعل جل الرحمن
جوف في وأالرض فالسماوأات ، وأالرض للسماوأات وأاسعا

. الكرسي
السماوأات كون هو الذي القدر هذا تبين التي الحاديث جاءت وأقد

محتويا وأاسعا شامل الكرسي وأكون الكرسي جوف في وأالرض
. وأالرض السماوأات على

ّلُه  ﴿     وعل     جل     قال    َلَه     َل     ال ْلَحيِّ     ُهَو     ِإّل     ِإ ّيوم     ا ْلَق    ُ  ﴿  ا
ّلُه﴿ قال وأعل جل لله نعت أوأل وأهذا َ ال َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل النعت وأهذا ﴿ُه

ل هو إل الحقة العبادة يستحق ل أنه هو لله العظم وأالوصف
َلُه﴿ وأعل جل قال كما هو إل المخلصة العبادة يستحق ِفي َما َوأ

َوأاِت ْلّسَما َلْرِض ا َلُه َوأا ّديُن َوأ ًبا ال هو إل العبادة يستحق فل ﴿َوأاِص
 وأعل جل
َلَه َل﴿ هنا قال َو ِإّل ِإ ّلُه﴿ ﴿ُه َلَه َل ال َو ِإّل ِإ مضى فيما لنا تبين ﴿ُه

 التفصيل وأجه على التوحيد كلمة معنى
 قال)الله( وأعل جل اسمه عن وأمخبرا نفسه وأاصفا وأعل جل قال 

ْلَحّي﴿ ّيوُم ا َق ْل . وأعل جل الله أسماء من اسمان وأهما ﴿ا
وألها الذات على دللة لها الله وأأسماء ، الحياة ذوأ  يعني)الحي( وأ

على بالمطابقة تدل السماء جميع فهي ، الصفات على دللة
الشيئان وأهذان ، السم إطلقا بمجرد العقل يفهمهما معا شيئين

. وأالوصف : الذات هما
وأالحياة ، الحياة له وأعل جل أنه منه  نفهم)الحي( الله فاسم

على السم وأيدل ، بالمطابقة هذا ، وأعل جل ذاته بها موصوف
بالتضمن الحياة  على)الحي( الله اسم فيدل ، بالتضمن هذين أحد

. بالتضمن الذات على وأيدل
الصفة وأيتضمن الذات  يتضمن)الحي( وأعل جل الله اسم أن يعني

. مركبا فيكون
على دللة : الوأل شيئين من مركبة تكون اللغوية دللته يعني

. الحياة صفة هو الذي الثاني بالشيء المتصفة الذات
وأهنا ، اللزمة الذاتية الصفات من هذه وأعل جل لله الحياة وأصفة

وأحياة ، المفصل الثبات هي التي القاعدة تلك على إثباتها جاء
جهة من فوقه ليس الذي المطلق الكمال كاملة وأعل جل الرحمن

. حياة أكمل وأعل جل فحياته ، شيء الحياة
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السنة لن نوم وأل ِسنة يعتريه ل وأعل جل أنه ذلك من يلزم وألهذا
الكاملة الحياة ذوأ أما ، ناقصة حياته من وأنعت وأصفة ِسمة وأالنوم

كما ل راحة إلى يحتاج ل فهو الوجوه من بوجه فيها نقص ل التي
خلق من تعب وأعل جل الله إن اليهود وأهم النبياء قتلة يقول

وأصفهم من فهذا السبت يوم فاستراح وأالرض السماوأات
. وأعل جل لله بالنقائص

الله عبد نفس في آثار وألها ملكوته في آثار لها وأعل جل الله حياة
جعل وأعل جل أنه فهي وأعل جل ملكوته في آثارها أما ، المؤمن
فيه وأعل جل لله مخلوقا كل بل خلقه من كثيرة أصناف في الحياة
. خاصة حياة

غير الجن وأحياة ، النس حياة غير الملئكة فحياة متنوعة وأالحياة
وأالجن النس حياة عن تختلف الحيوانات وأحياة النس حياة

الله اسم آثار عليها فاضت الجمادات حتى ، آخره إلى وأالملئكة
. حية  فكانت)الحي( وأعل جل

- يتحرك ل الذي هو وأليس ، ظاهرة حياة فيه ليس من هو فالجماد
 –يتحرك ل الذي الجامد يعني

حياة فيه ليس يقال ل ، ظاهرة حياة فيه ليس الذي هو الجماد ، ل
فإن الشرعية الدلة في نظرا أوأ شرعا يعني كذلك ، فقط

النبي فإن وألهذا الحياة من يناسبها ما عليها فاضت الجمادات
)وأنحبه يحبنا جبل أحد( فيقول أحدا يصف وأالسلم الصلة عليه
النبي مسجد بها بني يتال المسجد سواري أحد الجذع حن وألما
عليه يتوكأ وأالسلم الصلة عليه النبي وأكان وأالسلم الصلة عليه

عليه وأعله المنبر اتخذ لم ثم الجمعة خطب إذا عليه يستند يعني ،
ّلْى الله رسول لفقده ، العشار حنين الجذع حّن وأالسلم الصلة َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع بها أحّب تناسبه خاصة حياة الجذع في أن يعني َوأَس
ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الصلة عليه النبي فأتى ، َوأَس

الجذع فسكن حبيبه الحبيب يضم كما صدره إلى وأضمه وأالسلم
النماء حياة ، خاصة حياة لها الشجار كذلك ، خاصة حياة له لن

كذلك ، وأعل جل الله يوحد وأبها يسبح بها أخرى حياة وأأيضا
ّنا﴿ الجبال كذلك الجدران َنا ِإ َنَة َعَرْض َلَما َلى ا َوأاِت َع َلْرِض الّسَما َوأا
َباِل ْلِج عليه يقول ، كذلك  الصخر)وأنحبه يحبنا جبل أحد( ﴿َوأا
،  يسلم)علّي سلم إل ألقه لم حجر بمكة إن( وأالسلم الصلة
نسمع نا(ك الصحيح في البخاري روأاه كما مسعود ابن وأيقول

ّلْى الله رسول عهد على التسبيح ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الطعام) من َوأَس
.

. خلقه في آثار  له)الحي( وأعل جل الله اسم أن يبين كله وأهذا
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وأالذي وأدرجات مراتب وأالحياة ، تخصه حياة فيه شيء فكل
. وأعل جل الله هو التفصيل وأجه على يعلمها
لها الحياة صفة وأهي وأعل جل لله الصفة وأهذه السم هذا وأأيضا

في آثار فلها المؤمن قلب في خاص أثر ، المؤمن قلب في أثر
.المؤمن قلب في أثر وألها الله ملكوت

بأنه وأيوقن يشعر المؤمن أن المؤمن العبد قلب في آثارها وأمن
. له حياة ل فإنه وألقلبه لبدنه وأعل جل الله إحياء بدوأن
جل الله بيد أنها القلوب حياة هي التي الهداية بأن يؤمن كذلك
الكريم السم بهذا وأالعلم الفقه من عنده صار ذلك علم فإذا وأعل

.
أنواعا قلبه على يفتح ما الحسنى السماء من هو الذي السم بهذا
َوأ﴿ وأاليمان العلوم من ًتا َكاَن َمن َأ ْي ُه َم َنا ْي َي َأْح َنا َف ْل َع ُنوًرا َلُه َوأَج

ِه َيْمِشي ّناِس ِفي ِب َلُموا﴿ وأعل جل وأقال ﴿ال ْع ّلَه َأّن ا ِيي ال ُيْح
َلْرَض َد ا ْع َها َب ِت ْو تقسو القلوب أن ذكر أن بعد الحديد سورة في ﴿َم
ُنوا َوأل﴿ فقال ُكو ِذيَن َي ّل ُتوا َكا َتاَب ُأوأ ِك ْل ْبُل ِمن ا َطاَل َق ِهُم َف ْي َل ُد َع َلَم ا

َقَسْت ُهْم َف ُب ُلو ِثيٌر ُق َك ُهْم َوأ ْن ُقوَن ّم َلُموا16( َفاِس ْع ّلَه َأّن ) ا ِيي ال ُيْح
َلْرَض َد ا ْع َها َب ِت ْو  ﴿َم
الميتة الرض يحيي  أنه)الحي( اسمه آثار من وأعل جل فالله

القلوب وأيحيي الميتة القلوب يحيي وأكذلك البالية الجساد وأيحيي
َقَسْت﴿ هنا قال ، المريضة ُهْم َف ُب ُلو ِثيٌر ُق َك ُهْم َوأ ْن ُقوَن ّم )16( َفاِس

َلُموا ْع ّلَه َأّن ا ِيي ال َلْرَض ُيْح َد ا ْع َها َب ِت ْو .  ﴿َم
آثار وألها الملكوت في عظيمة آثار لها وأعل جل الله أسماء فإذن

. المؤمن العبد بلق في عظيمة
دال وأأنه بالسم فيؤمن:  جميعا المرتب هذه يشمل بها وأاليمان

العرب لغة مقتضى على الصفة وأيثبت الصفة وأعلى الذات على
الصفة هذه بأن وأيؤمن تمثيل أوأ تعطيل أوأ تأوأيل أوأ تحريف دوأن
لها الصفة هذه بأن يؤمن ثم ، وأعل جل الله ملكوت في آثار لها
وأعل جل الله اسم يرى ، نفسه في وأيراه يشعر نفسه في أثر

آثار من هي إنما لحظة كل فحياته ، يوم كل نفسه  في)الحي(
صفته أثر من له وأعل جل الله وأإحياء له وأعل جل الله إحياء

العناية إلى الناس يحتاج عظيم باب وأهذا وأعل  جل)الحي( وأاسمه
. به

ْلَحيِّ  ﴿     هنا     قال ّيوُم     ا ْلَق ﴿  ا
. شيء كل قيام وأبه شيء كل على يقوم الذي  هو)القيوم( وأ

مقيم هو وأكذلك غيره إلى محتاج غير بنفسه قائم سبحانه فهو
عن أحد وأل شيء يستغني ل به قائم وأهو إل شيء من فما ، لغيره
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َفَمْن﴿ وأعل جل قال ، عين طرفة وأعل جل الله َو َأ ِئٌم ُه َلى َقآَ ُكّل َع
ْفٍس َبْت ِبَما َن  ﴿َكَس

جل أنه جماعها ، كثيرة أصناف لها خلقه على وأعل جل وأقيوميته
إقامة ترك فلو ، المخلوقات وأقيام الناس بقيام المتولي هو وأعل
فإن العرش حملة وأحتى العرش حتى لهلكت المخلوقات هذه

إل قامت ما العرش حملة وأإن ، وأعل جل بالله قام إنما العرش
أعظم إليه محتاجون جميعا الخلق أن يعني وأهذا وأعل جل بالله

كل إليه يفتقر الذي عنهم المستغني هو وأعل جل وأأنه الحاجة
. شيء كل عن مستغٍن وأعل جل وأهو شيء

لن الصفة إثبات به ُيقصد هنا وأالنفي ، نفى وأعل جل أثبت لما ثم
 . مفصل جاء النفي
ُه     لَ  ﴿     هنا     قال ُذَّ ْأُخ َنٌة     َت َ     ِس ﴿  َنْوٌم     َول

﴿َ ُه ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ْوٌم َوأل هي الصفات قاعدة أن معنا مر وأقد ﴿َن
يكون وأالثبات مجمل يكون وأالنفي ، وأالثبات النفي بين الجمع
فإنما السنة في أوأ القرآن في تفصيل فيه النفي جاء فإذا ، مفصل

. الصفات من ضده كمال إثبات به عنىُي
َ﴿ هنا وأعل جل قال ُه ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ْوٌم َوأل هذا يعني فيه وأذلك ﴿َن

هو الذي وأالنوم السنة أخذ وأضد الضد كمال إثبات فيه النفي
. (الحياة) الكاملة

ْلَحّي﴿ قوله من ذكره سبق لما تأكيد هنا يكون فإذن ّيوُم ا َق ْل ﴿ا
ّلُه﴿ َ ال َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ْلَحّي ُه ّيوُم ا َق ْل َ ا ُه ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ْوٌم َوأل وأذلك ﴿َن

 وأعل جل قيوميته وألكمال وأعل جل حياته لكمال
وأالنوم منه أعظم وأالنوم النعاس السنة ، النوم من أخف نةِوأالس
ّلُه﴿ وأفاة ّفى ال َو َت ُفَس َي َلن َها ِحيَن ا ِت ْو ِتي َم ّل َها ِفي َتُمْت َلْم َوأا َناِم ﴿َم

وأالسنة ، صحيح وأهذا أصغر موت النوم إن أيضا وأقيل وأفاة فالنوم
وأفيه للنوم وأمقدمة راحة وأفيه النسان يغشى وأالنعاس ، النعاس

. له أيضا راحة
وأعلى قواه نقص على السنة هو الذي النسان في النعاس وأيدل

راحة إلى يحتاج حتى وأيضعف يضطرب جسمه بل بقوي ليس أنه
كله ذلك عن منزه وأعل جل وأالله ، أعضاءه في وأإما عقله في إما
الكمال حياته كمال وأمن ، المطلق الكمال الكاملة الحياة فله

َ﴿ النوم إلى يحتاج وأل السنة إلى يحتاج ل وأعل جل أنه المطلق ل
ُه ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس ْوٌم َوأل إليه يحتاج وأل ذلك من شيء يغلبه ل يعني ﴿َن
 وأعل جل حياته لكمال
ِفيِ     َومَاا     الّسَماَواِت     ِفيِ     مَاا     َلُه  ﴿     بعدها     سبحانه     قال

َْلْرِض    ﴿  ا
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إذا اللم لن وأذلك ، وأالرض السماوأات ِملك له ، ِملكا له يعني
 غالبا الِملك تعني فإنها أعيان بعدها أتى
َوأاِت ِفي َما ّلُه﴿ هنا قال َلْرِض ِفي َوأَما الّسَما ُملك له يعني ﴿ا

ِه﴿ الخرى اليات في قال كما وأهذا ، وأالرض السماوأات ّل ْلُك ِل ُم
َوأاِت َلْرِض الّسَما ِهّن َوأَما َوأا ِه﴿ وأقوله ﴿ِفي ّل ْلُك ِل َوأاِت ُم الّسَما

َلْرِض ُد﴿ ذلك وأنحو ﴿َوأا ْلَحْم ِه ا ّل ِذي ِل ّل َق ا َل َوأاِت َخ َلْرَض الّسَما َوأا
َعَل ُلَماِت َوأَج ّظ ّنوَر ال ِذيَن ُثّم َوأال ّل ْا ا َفُروأ ِهم َك ّب ُلوَن ِبَر ِد ْع ، نوع هذا ﴿َي
َوأاِت ِفي َما﴿ وأقوله َلْرِض ِفي َوأَما الّسَما الذي له يعني عام هذا ﴿ا

 اسم)ا(م لن شيء كل فيعم الرض في وأالذي السماوأات في
.  صلتها حيز في كان ما تعم الموصولة وأالسماء موصول

َ ذا     مَاْن  ﴿     بعدها     هنا     قال ّلذَِّي     ُه     َيْشَفُع     ا َد ْن ِنِه     ِإّل     ِع ْذ ِإَ ﴿  ِب
ِذي َذا َمن﴿ ّل ُع ا َف ُه َيْش َد ْن ّ ِع ِه ِإل ِن ْذ ِإ من استفيد حصر فيه هذا ﴿ِب

 . من بعد إل مجيء
ل فالشفاعة شرط وأهذا ، بإذنه إل الله عند يشفع أحد ل يعني
َكم﴿ سبحانه قال كما يأذن أن بعد إل الرحمن عند تكون َلٍك ّمن َوأ ّم

َوأاِت ِفي ِني ل الّسَما ْغ ُهْم ُت ُت َع َفا ًئا َش ْي ّ َش ِد ِمن ِإل ْع َذَن َأن َب ْأ ّلُه َي ال
َيْرَضى َيَشاء ِلَمن . بالشفاعة الذن من بد فل ﴿َوأ

الخلق عند فالشفيع ، الخلق عند كالشفيع ليس الله عند فالشفيع
بيده أوأ المر من شيئا يملك من ، عنده من عند إنسان شفع إذا

يبتدئ إذنه بدوأن عنده يشفع فإنه ، ينفع أن يمكن مسؤوألية
المشفع يعني أيضا وأالشفيع ، يحتاج الشافع لن وأذلك ، بالشفاعة

. يحتاج أيضا
وأهذا هذا إلى يحتاج هذا هؤلء وأالمشفع الشافع في الناس فحياة
بعضهم وأأن نقصهم لجل بذلك حياتهم فتقوم ، هذا إلى يحتاج
. بعضا يكمل
القهر وأذوأ الجبروأت ذوأ  العظم)الغني( فهو وأعل جل الله وأأما
السماوأات في من كل ، التام الملك وأذوأ القوة وأذوأ العزة وأذوأ

ل لهذا ، اضطرار عبادة أوأ اختيار عبادة وأعل جل له عبد وأالرض
وأعل جل الله بل إذنه بدوأن وأيشفع وأعل جل الله عند يسبق أحد

أحد يبتدئ وأل له أذن يأذن أن شاء فإذا الشافع نفس في ما يعلم
. إذنه بدوأن فيشفع الله عند
ِذي َذا َمن﴿ هنا قال ّل ُع ا َف ُه َيْش َد ْن ّ ِع ِه ِإل ِن ْذ ِإ أن الشفاعة وأحقيقة  ﴿ِب

صاحب يكون أن بدل يعني الحاجة لصاحب شفعا السائل يكون
إلى حاجته يرفع ثانيا يعني له شفعا وأيصير آخر يأتي وأاحدا الحاجة

الدعاء طلب وأالدعاء ، الحاجة طلب معناها وأالشفاعة ، المعظم
. الشفاعة كل وأليس الشفاعة بعض
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ِذي َذا َمن﴿ هنا قال ّل ُع ا َف إل عنده يشفع الذي هذا من يعني  ﴿َيْش
إل الله عند أحد يشفع ل بأنه حصر لك ذكرت كما فيه وأهذا ، بإذنه
. شرط وأهذا إذنه بعد

إل وأعل جل الله عند أحد يشفع ل أنه الشفاعة في الثاني الشرط
جل وأالله ، له ُيشفع أن يرضى بأن وأعل جل الله يرضاه من في

وأتوحيده محبته أهل غير التوحيد أهل لغير يشفع أن يرضى ل وأعل
لمشرك َحظ  فل ، له الدين إخلص هي التي الطاعة وأطاعته
ّلْى النبي حاشا ، حاشا وأعل جل الله عند أحد بشفاعة ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم ، العذاب من شيء عنه يخفف بأن طالب لبي شفاعته في َوأَس
، عنه العذاب بتخفيف لكن النار من لخراجه ليست شفاعة وأهذه
ِذي َذا َمن﴿ هنا قال ّل ُع ا َف ُه َيْش َد ْن ّ ِع ِه ِإل ِن ْذ ِإ ﴿ِب

الشفاعة في يشترط أنه يعني الرضى هو الذي هذا الثاني الشرط
أن وأالثاني يشفع أن للشافع الله يأذن أن الله عند المقبولة

العظمى الشفاعة حديث في وألهذا ، له المشفوع عن الله يرضى
ّلْى النبي فإن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع بين فيسجد العرش يدي بين يأتي َوأَس
بمحامد الله فأحمد( وأالسلم الصلة عليه قال ، العرش يدي

بين وأالسلم الصلة عليه يبتدئ  وأل)الن أحسنها ل علي يفتحها
عليه يثني ، عليه يفتحها بمحامد الله يحمد بل بالشفاعة الله يدي

ثم يشفع أن يريد الذي عبده نفس في بما أعلم وأعل جل وأالله
وأاشفع تعط وأسل رأسك ارفع محمد يا( لنبيه وأعل جل الله يقول

   1 ...ْ)ّعفَشُت
وأالسنة القرآن في وأعل جل الله علو على تدل التي اللفاظ من

ِذي َذا َمن﴿   ، علو عندية يعني ذات عندية لنها ّل ُع ا َف ُه َيْش َد ْن ﴿ِع
. وأعل جل علوه في يعني
َلُم  ﴿     بعدها     قال ْيَن     مَاا     َيْع ْيِديِهْم     َب ْلَفُهْم     َومَاا     َأ ﴿  َخ
وأعل جل لله العلم وأصفة ، وأعل جل لله العلم صفة إثبات فيه هذا
. الذاتية الصفات من

يشأ وألم يكن لم وأما سيكون وأما كان بما متعلق وأعل جل وأعلمه
.يكون كيف كان لو يكون أن الله

لما شامل وأأيضا وأللَتي وأللحاضر للسابق شامل الله علم فإذن
وأعل جل وأعلمه يكون كيف حدث لو الله ملكوت في يحدث لم

.المور وأبعظام المور بصغار وأالكليات بالجزئيات شيء بكل
- به وأعل جل الله ُوأصف الذي العلم يعني-  القرآن في جاء وأالعلم

في كان وأما ، بالمستقبل وأتارة بالماضي وأتارة مستأنفا تارة جاء
وأذلك يعلموه لكي للخلق ذلك إظهار به يراد فإنه الستئناف معنى

الشريط     1 في مسح يوجد هنا
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َنا َوأَما﴿ وأعل جل قوله مثل من ْل َع َلَة َج ْب ِق ْل ِتي ا ّل َها ُكنَت ا ْي َل ّ َع ِإل
َلَم ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت ِلُب ِمّمن الّرُسوَل َي َق َلى َين ِه َع ْي َب ِق .  ﴿َع
عقبيه على سينقلب ممن الرسول سيتبع من يعلم وأعل جل الله
َنا َوأَما﴿ وأعل جل قال ، الحادثة هذه دوأن من ْل َع َلَة َج ْب ِق ْل ِتي ا ّل ُكنَت ا

َها ْي َل ّ َع َلَم ِإل ْع َن ّ﴿ متعددة القرآن في وأنظائره ﴿ِل َلَم ِإل ْع َن أي ﴿ِل
. عليهم الحجة تقوم حتى للناس ظاهرا بذلك العلم ليكون
مستأنف وأعل جل الله علم إن يقولون الذين به استدل هنا فالعلم

. اليات هذه بمثل استدلوا ،
في وأعل جل الله علم : أن منها ، جهات من شك وأل غلط وأهذا

شيء وأكل وأالمستقبل وأالحاضر سيكون وأما كان لما القرآن
.           يكون كان كيف كان لو يكن لم ما يعلم وأأيضا

- الواسطية العقيدة شرح-   من الرابع الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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الخامس الشريط

مستأنف وأعل جل الله علم إن يقولون الذين به استدل هنا فالعلم
. اليات هذه بمثل استدلوا ،

: جهات من شك وأل غلط وأهذا
ـسـيكون وأـمـا ـكـان لـمـا الـقـرآن ـفـي وأعل ـجـل الـلـه عـلـم أن منـهـا

ـكـان ـلـو يـكـن ـلـم ـمـا يعلم وأأيضا شيء وأكل وأالمستقبل وأالحاضر
. يكون كان كيف
يراد فهذا وأعل جل الله يعلمه حتى الشيء تعليل فيه ُذكر ما وأأما

به العلم يكون وأعل) لكي جل لله السابق العلم (إظهار به
على الحجة تكون حتى ، وأعل جل الله وأبين سائله بين مشتركا

. أعظم العباد
ْو﴿ وأعل جل قال  َل ِلَم َوأ ّلُه َع ِهْم ال ْيًرا ِفي ُهْم َخ َع ْو لْسَم َل ُهْم َوأ َع َأْسَم

ْا ّلو َو َت ُهم َل ِرُضوَن ّوأ ْع الجزء على الية بهذه العلم أهل استدل ﴿ّم
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ّلق من الخير َع َت لو يكن لم ما يعلم وأعل جل الله أن وأهو العلم ُم
 . يكون كان كيف كان
َلُم﴿ وأعل جل هنا قال ْع ْيَن َما َي ِهْم َب ِدي ْي ُهْم َوأَما َأ َف ْل ﴿َخ
ْيَن َما﴿ ِهْم َب ِدي ْي الن يفعلونه ما ، يستقبلونه ما ، الزمن من يعني ﴿َأ

ُهْم َما﴿ وأيعلم ، يستقبلونه وأما َف ْل وأهذا العمال من خلفوه ما ﴿َخ
وأعل جل الله يعلمه فالكل ، المور من وأالصغير بالجليل متعلق
. وأتعالى تبارك صفته وأهذه
ُطونََ     َول  ﴿     هنا     قال ْلِمِه     مِاْن     ِبَشيٍِْء     ُيِحي َء     ِبَما     ِإل     ِع ﴿  َشا
ّلَم إذا إل خلقه من أحد به يحيط ل وأعل جل الله ِعلُم جل الله َع
. ذلك من شيئا الخلق وأعل
جل الله من بتعليمه إل شيئا يعلمون ل الخلق أن الصل فإذن
: وأعل
وأإما التجريبي التعليم جهة من وأإما الغريزي التعليم جهة من إما
 الشرعي التعليم جهة من

ّلُه﴿ قال كما العلوم من حياتهم في يكتسبونه ما جهة من يعني َوأال
ُكم ُطوِن ّمن َأْخَرَج ُكْم ُب ِت َها َ ُأّم َلُموَن ل ْع ًئا َت ْي َعَل َش ُكُم َوأَج َع َل ْلّسْم ا
ْبَصاَر َل َة َوأا َد ِئ ْف َل العلم أوأ التجريبي العلم أوأ ، آخره إلى ﴿َوأا
الشرعي

إل الغيب ًاأحد يعلم ل ، وأعل جل بالله خاص فهذا الغيب علم وأأما
الرسل - يعني بخاصة الرسل يطلع الله أن إل وأعل جل الله

الجن سورة في سبحانه قال كما ، الغيب بعض - على وأالنبياء
ِلُم﴿ ْيِب َعا َغ ْل ِهُر َفل ا ْظ َلى ُي ِه َع ِب ْي ًدا َغ 26ّ( َأَح ِإل َتَضى َمِن )  ِمن اْر

بعض على وأعل جل الله يطلعهم الرسل بعض فإن يعني ﴿ّرُسوٍل
. الُمغيبات

َع وأالسلم الصلة عليه وأالنبي ِل ْط ليكون الُمغيبات من كثير على ُأ
أخبر فقد ، وأالسلم الصلة عليه نبوته دللت من دللة ذلك

وأالسلم الصلة عليه له ذاتيا علما ليس ذلك وأكل ، ستكون بأشياء
ّ﴿ هنا قال كما له وأعل جل الله بتعليم كان بل َتَضى َمِن ِإل ِمن اْر

ُطوَن َوأل﴿    الية هذه في قال وأكما ﴿ّرُسوٍل ٍء ُيِحي ِه ِمْن ِبَشْي ْلِم ِع
َء ِبَما إل ٍء( قوله : أن ذكرنا ما على الدللة وأجه ﴿َشا  هذه)ِبَشْي

ُطوَن َوأل﴿ قوله في النفي سياقا في جاءت نكرة ٍء ُيِحي ﴿ِبَشْي
، النفي سياقا في جاءت لنها العموم على تدل النكرة وأهذه

في عموم هذا وأأيضا ، العموم على دل نكرة بعده جاء إذا فالنفي
. الشياء

 . يعلم أن يصح ما هو وأالشيء 
ُطوَن َوأل﴿ ٍء ُيِحي إلى نظرا إما ُيعلم أن يصح ما الشيء ، ﴿ِبَشْي

َهْل﴿ سبحانه قال كما ، العلم إلى سيؤوأل أنه إلى نظر أوأ الحاضر
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َتى َلى َأ ِلنَساِن َع ِر ّمَن ِحيٌن ا ْه ّد ُكن َلْم ال ًئا َي ْي ُكوًرا َش ْذ لم يعني ﴿ّم
أن يستحق شيئا يكن لم يعني ، مذكورا علما َميعلُ أن يصح يكن
ُكن َلْم﴿ قال ، غائب لنه ُيعلم أن يستحق شيئا يكن لم لنه ُيذكر َي
ًئا ْي ُكوًرا َش ْذ . أمه ترائب في أوأ أبيه صلب في لنه ﴿ّم
ُطوَن َوأل﴿ هنا قال ٍء ُيِحي ِه ِمْن ِبَشْي ْلِم ِمْن﴿ تبعيضية  هنا)ِمْن( ﴿ِع

ِه ْلِم آخر. تأكيد فيه وأهذا ، علمه بعض من يعني ﴿ِع
َء ِبَما ِإل﴿ قال أحد ل فإذن ، بمشيئته إل ، بمشيئته إل يعني ﴿َشا
. بذلك وأعل جل الله أذن إذا إل الله علم من شيئا يعلم
ّيُه     َوِسَع  ﴿     بعدها     قال َْلْرَض     الّسَمَواِت     ُكْرِس ﴿  َوا

موضع الكرسي قال أنه عباس ابن عن ثبت (الكرسي) كما وأ
. وأعل جل لله القدمين
وأمن العرش ليس وأهو ، قدميه موضع هو وأعل جل الله وأكرسي

، غلط هذا فإن وأغيره كالحسن السلف من بالعرش فسره
. السنة دلت هكذا ، آخر شيء وأالعرش شيء فالكرسي

  .وأالئتلف) (الجمع من (الكرسي) أصلها مادة وأأصل
. الكرسي مادة أصل هذا ، وأالئتلف الجمع

أوأ الجمع (التكّرس) وأهو من مشتق الكرسي فإن ذلك تبين وأإذا
 . تماما العلم مادة غير وأهو الجمع ) وأهوِْرسَ(الك من

ِرُشوَن َوأِمّما﴿ قال ، وأالرتفاع العلو مادة (العرش) هي وأمادة ْع ﴿َي
ّكُروأا﴿ َها َن َها َل . الرتفاع على يدل العرش هذا ﴿َعْرَش

، المؤتلف الجمع على دالة فهذه اللغة (الكرسي) في مادة أما
ُكراسة تسمى وألهذا ُكّراسة)  وأجه على الوأراقا جمع فيها لن (ال

العيدان لن (الكرسي) كرسيا وأسمي بينها التنافر وأعدم الئتلف
. عليه للجلوس استخدامه يمكن بحيث مؤتلف نحو على تجمع
َع﴿ قوله في هنا الكرسي إن الناس بعض قال وأقد ّيُه َوأِس ﴿ُكْرِس
ذلك ساقا وأقد ، عباس لبن ذلك وأينسب  العلم (الكرسي) هو إن
َوى أن يمكن وأل به يحتج ل ضعيف إسناده وألكن جرير ابن ْق َي

َع﴿ هي التي عباس ابن عن الخرى الروأاية لمضادة ّيُه َوأِس ﴿ُكْرِس
من دل ما مع وأعل جل لله القدمين موضع الكرسي أن بمعنى
. ذلك على السنة
الظاهرة البينة الخطاء (الكرسي) وأمن مادة (العلم) غير مادة
كتاب حاشية في جاء ما العقيدة كتب بعض بها حشيت التي

عليها علق التي الخيرة الطبعة الطحاوأية) في العقيدة (شرح
عن تكلم حينما وأاسعا تعليقا منها موضع في جعل حيث الرناؤوأط
بهذه ذلك على وأاستدل ، العلم الكرسّي أن فيه رجح الكرسي

بأن عباس ابن عن جبير بن سعيد روأاية-  ذكرت التي الروأاية
كـ الروأاة ضعفوا الذين الئمة بعض وأغمز-  العلم هو الكرسي
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أنها وأرجح ، منكرة عبارات بل تليق ل بعبارات مندة) وأغيره (ابن
إلى َتُمّت ل التي التعليقات تلك في ُيتقى أن يجب مما هذا ، العلم

َلة السلفية العقيدة . ِبِص
(العلم)  مادة (الكرسي) غير مادة

أن على يدل بيت شطر أوأ بيتا ذكر جرير ابن إن يقولون
رجل وأصف في الشاعر قول قوله هو ذلك  العلم (الكرسي) هو

:  قال ٍقانص
تكّرسا احتازه ما إذا حتى

(تكرسا)  قنصه ما احتاز احتازه) يعني ما إذا (حتى
. صاده أنه علم (علم) يعني (تكرسا) أي معنى قالوا
(الكرسي) هو إن قال لمن مستدل إليه حام جرير ابن أن مع وأهذا

احتازه ما إذا (حتى قوله أن جهة من باطل هذا (العلم) لكن
َكّرس الكْرس أن من المادة على تكرسا) هذا َت (الجمع)  هو وأال

. له جمعه يديه في وأصار احتازه إذا شيئا يقتنص الذي أن وأذلك
وأهذا إليه وأضمه له نفسه جمع تكرسا) يعني احتازه ما إذا (حتى
هذا على حريص هذا أن وأصف ـ الشاعر من يعني ـ أنه وأصف
ْنص حيازته بعد عليه حرصه من وأأنه  صاده الذي هذا على ، الق

. فراره من خاشيا به متمسكا نفسه إلى ضمه
يدل وأهذا ، العلم أهل لنهم (الكراسي) وأذلك للعلماء وأيقال قالوا

. العلم هو الكرسي معنى أن على يدل-  قولهم على- 
(العلم) مادة غير ( الكرسي) مادة فإن باطل أيضا هذا وألكن
. تماما

أهل إجماع عليه (الكرسي) الذي فإن الباطلة التأوأيلت من هذا
قدمي موضع هو الكرسي أن بينهم خلف بدوأن وأالجماعة السنة

ّظم وأتعالى وأعل جل العزة رب . وأتقدس وأتعاظم وأتع
َع﴿ هنا قوله ّيُه َوأِس وأأما القدمين موضع هو الكرسي إذن ﴿ُكْرِس

: وأهما فباطلن الخران القولن
(العرش) . (الكرسي) هو إن قال من قول
(العلم) . (الكرسي) هو إن قال من قول الثانيوأ

(العلم) . (العرش) وأغير (الكرسي) غير أن وأالصواب
َع﴿ ّيُه َوأِس  ﴿ُكْرِس
...... 

بعضهم يجعله (العرش) قد هو (الكرسي) عندهم . الشاعرة نعم
. (الكرسي) وأ(العرش) وأاحد        عندهم نلهو(العلم) 

َع﴿ قال ّيُه َوأِس َواِت ُكْرِس َلْرَض الّسَم أن على السنة دلت وأقد ﴿َوأا
في ملقاة كدراهم الكرسي جوف في أنها وأالرض السماوأات

محدوأدة للكرسي بالنسبة أنها يعني  ، قليلة أنها يعني ، رسُت
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وأالكرسي ، بكثير منها أعظم الكرسي وأأن ، الحيز ، الحجم
وأالعرش ، الرض من فلة في ألقيت لقةحك أيضا للعرش بالنسبة

ُدُر ل ْق ْدُره َي . وأعل جل ربه إل ق
ّيُه     َوِسَع  ﴿     هنا     قال َْلْرَض     الّسَمَواِت     ُكْرِس ُده     َول     َوا ﴿  َيُؤو

ُهَما وأعل جل الله يثقل ل ، يقله ل يعني  ُظ ْف  ِح
ُه َوأل﴿ ُد ُؤوأ ُهَما َي ُظ ْف يثقل) . (ثقل يؤوأد) بمعنى ، (آد هنا ﴿ِح
ُه ل﴿ هنا وأقوله  ُد ُؤوأ . يثقله ل يعني ﴿َي
ُهَما(  ُظ ْف السماوأات وأحفظ ، وأالرض السماوأات حفظ  يعني)ِح

ّلَه ِإّن﴿ قال فاطر آية في وأعل جل قال كما متنوع وأالرض ال
َوأاِت ُيْمِسُك َلْرَض الّسَما ِئن َتُزوأل َأن َوأا َل َتا َوأ َل ُهَما ِإْن َزا َك ِمْن َأْمَس

ٍد ِه ّمن َأَح ِد ْع ، للرض وأحافظ للسماوأات حافظ وأعل جل فالله ﴿َب
وأبحفظه بأمره الرض وأقامت ، وأبحفظه بأمره السماوأات قامت

.  وأعل جل
ُه ﴿ل ُد ُؤوأ ُهَما َي ُظ ْف يثقله وأل يكرثه ل (أي هنا السلم شيخ قال ﴿ِح

ُهَما) . ُظ ْف ِح
ِليِّ     َوُهَو  ﴿     وعل     جل     قال     ثم ْلَع ِظيُم     ا ْلَع ﴿  ا

سبقت التي السماء مع آخران اسمان ، جليلن اسمان وأهذان
َو﴿ ُه ِلّي َوأ َع ْل ِظيُم ا َع ْل . ﴿ا
ِلّي( َع ْل وأاللم اللف أن  ذلك: المطلق الكامل العلو له من  يعني)ا

اللف هي كما ، العموم على تدل (علّي) فإنها على دخلت إذا هنا
ِظيُم( على دخلت التي وأاللم َع ْل على دخلت إذا وأاللم اللف  لن)ا
اشتمل ما عموم على تدل فإنها المفعول اسم أوأ الفاعل اسم
. المصدر من المفعول اسم أوأ الفاعل اسم عليه
َو﴿ هنا قال ُه ِلّي َوأ َع ْل . العلو وأأوأصاف أنواع جميع له الذي يعني ﴿ا

:  أنواع ثلثة وأالعلو 
. ِْردَالق وأعلو- ْ.ْرهَالق وأعلو- . الذات علو- 

وأله هرَالق علو وأله الذات علو له ، جميعا هذه له وأعل جل وأالله
َو﴿ وأتعالى سبحانه ِْردَالق علو ُه ِهُر َوأ َقا ْل َقا ا ْو ِه َف ِد َبا . ﴿ِع
َو﴿ هنا وأعل جل فقوله إذن ُه ِلّي َوأ َع ْل ِلّي( تفسير ﴿ا َع ْل ما  أنه)ا

:  الثلثة العلو أنواع جميع يشمل
ِهِْردَق في العلي ، قهره في العلي ، ذاته في العلي وأهو الذات علو
. وأعل جل

(العلو) صفة من القرآن في ما جميع يؤوألون المؤوألة ، المبتدعة
علو ينكروأن الذات) لنهم (علو صفة (الفوقية) بغير صفة أوأ

العلو ( يثبتون قد المبتدعة أن فتجد ، الذات علو وأعل جل الرحمن
القهر) وأعلو القدر (علو به وأيعنون ، ثابت ) لله ( العلو ) وأيقولون

يلزمه ذلك أن عندهم بل ، به َونَُقْرشَي مما الذات) فهو (علو  أما
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جل الله أن وأعندهم ، آخره إلى ، وأالتجسيم التحيز وأيلزمه ، الجهة
عما وأتعاظم وأتقدس وأعل جل تعالى بذاته حاّل مكان كل في وأعل

. كبيرا علوا الظالمون يقول
َو﴿ ُه ِلّي َوأ َع ْل َو﴿ جميعا العلو وأأنواع العلو أوأصاف له من يعني ﴿ا ُه َوأ

ِلّي َع ْل ِظيُم ا َع ْل .ىوأتعال سبحانه ﴿ا
ِظيُم( َع ْل . العظمة أنواع له ْتَلُمَك  الذي)ا

ْ  ن  َ  ما     َ  انَ  َ  ك     ا  َ  ذَّ  َ  ه  ِ  ل  َ  و  (     ذلك     بعد     الله     رحمه     السلم     شيخ     قال
ل  َ  و     ْ  ظ  ِ  اف  َ  ح     ِ  الله     َ  ن  ِ  ما     ِ  ه  ْ  ي  َ  ل  َ  ع     ْ  ل  َ  ز  َ  ي     ْ  م  َ  ل     ٍ  ة  َ  ل  ْ  ي  َ  ل     ْ  يِ  ِ  ف     َ  ة  َ  الي     ِ  ه  ِ  ذَّ  َ  ه     َ  أ  َ  ر  َ  ق
ْ)  ح  ِ  ب  ْ  ص  ُ  ي     ىَ  َ  ت  َ  ح     ْ  انَ  َ  ط  ْ  ي  َ  ش     ُ  ه  ُ  ب  َ  ر  ْ  ق  َ  ي

جل الله كتاب في آية أعظم هي التي-  الكرسي آية-  لنها ذلك
. العظم الله اسم وأفيها وأعل

(الوصف ففيها الصفات في قاعدة فيها أن الية بهذه وأتبين 
لله الكمالت إثبات وأفيها ،المجمل)  (النفي وأفيها ،المفصل) 

جل الله صفات من وأأنواع وأعل جل الله أسماء من أنواع وأفيها
: ففيها ، وأعل
بقوله اللهية توحيد إثبات فيها ، للعبادة المستحق أن أوأل

ّلُه﴿ َلَه ل ال َو ِإل ِإ ﴿ُه
ْلَحّي( الله اسم إثبات وأفيها ّيوُم( وأ ، الحياة  وأأنواع)ا َق ْل  وأما)ا

. الصفات من ذلك في
الذن بعد إل تنفع ل وأأنها عنده الشفاعة إثبات فيها .
العلم صفة إثبات وأفيها .
وأعل جل الرحمن كرسي وأ .
ِلّي( وأعل جل الله وأأسماء َع ْل ِظيُم(  وأ)ا َع ْل   .)ا
ُه ل﴿ قوله ففي فيها جاء الذي النفي أما ُذ ْأُخ َنٌة َت ْوٌم َوأل ِس وأفي ﴿َن

ُه َوأل﴿ قوله ُد ُؤوأ ُهَما َي ُظ ْف ُه َوأل﴿ قوله وأفي ﴿ِح ُد ُؤوأ ُهَما َي ُظ ْف هذا ﴿ِح
حقيقة به ُيعنى ل المفصل النفي ذكرنا كما لكن مفصل نفي

ّثقل الكتراث وأضد ، الضد كمال إثبات منه يراد وأإنما النفي وأال
(الجبروأت) وأكمال (القهر) وأكمال (القوة) وأكمال كمال ضده

. وأعل جل (القدرة) له (العزة) وأ
ُه َوأل﴿ ُد ُؤوأ ُهَما َي ُظ ْف ؟ ِلَم ﴿ِح

وأقدرته جبروأته وأكمال وأعل جل وأقهره وأقوته عزته لكمال
. وأتعالى سبحانه

. نعم
......

؟ ايش إثبات 
؟ الشفاعة إثبات فيه يعني
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ْثبتت هنا الشفاعة ، نعم ُنفيت ُأ نافعة الشفاعة أن إثبات فيه ، وأ
بشرط تنفع إنما بل مطلقا الله عند تنفع أنها نفي وأفيه ، الله عند
ِكر . وأعل جل الله إذن وأهو هنا ُذ

……
بالشفاعة متعلق هذا وأالنفي الثبات بين جْمع لكنه ، صحيح ، نعم

. الصفات إثبات في مو ،
هنا ، الصفات في وأالثبات النفي بين بالجمع نقصد ، يعني

وأعل جل الله من هذا ، نعم الشفاعة قبول إلى نظرنا إذا الشفاعة
، وأعل جل الله من الذن ، العبد من هذه نفسها الشفاعة لكن ،

ِذي َذا َمْن﴿ ، ُمثبت الذن ّل ُع ا َف ُه َيْش َد ْن ِه ِإل ِع ِن ْذ ِإ َثم يكون أن ُنفي ﴿ِب
هذا ، حصر أنه لك ذكرت وألهذا ، وأعل جل الله بإذن إل شفاعة
. الخر من أحسن

وأأزليته وأقربه وأعل جل الله علو على الكلم تفصيل ذلك بعد يأتينا
: السئلة بعض عن نجيب ، وأأبديته

قول هذا الجزئيات دوأن بالكليات وأعل جل الله علم مسألة هذا- 
(ابن مثل يهملع ردوأا الفلسفة وأُحذاقا ، الفلسفة من طائفة

ْلكا) الفيلسوف وأعل جل الله أن بالعقل أثبت ، المعتبر كتابه في م
ّول نحب ما سؤال وأهذا ، وأالجزئيات الكليات يعلم الكلم على نط
. عليه

من القدمين موضع هو الكرسي أن على الجماع ذكر من يقال- 
؟ العلم أهل

. الفقه في يذكر الذي الجماع غير العقائد في يذكر الذي الجماع
وأالسنة الحديث أئمة من أحدا تجد ل أنه معناه العقائد أهل إجماع
أحد خالف وأإذا ، الجماع معناه هذا ، وأيرجحه القول هذا غير يذكر

قول يعد فل ، الجماع خالف يعد لنه ، خلفا يعد فل نحوه أوأ وأاحد ،
(صورة) له وأعل جل الله أن على أجمعوا أنهم مثل أنه فنجد ، آخر

(ابن فأتى ، ذلك يوردوأن كلهم ذلك على بينهم خلف ل لنه وأذلك
الصورة حديث فنفى وأاسعة رحمة تعالى الله خزيمة) رحمه

صورة على آدم خلق الله أن( الخاص حديث يعني-  وأتأوأله
على يعني) صورته على آدم الله خلق( حديث وأحمل  )الرحمن

ّد وأهذا ، ذلك وأأنكر ، الرحمن صورة غير الله رحمه غلطاته من ُع
فإذن ، آخر قول إنه أوأ للجماع خلف فيه ذلك إن ُيقل وألم

على تتابعوا وأالجماعة السنة أهل أن يعني العقائد في الجماع
، ورَالج أئمة على الخروأج مسألة مثل ، بينهم خلف بدوأن هذا ذكر
عند فيها خلف فيه كان هذا ، المسلمين من الجور وألة على
وأالمسألة ، التابعين وأتبع ، وأقائع هذا من وأحصلت التابعين بعض
السمع أن على وأالجماعة السنة أهل أجمع يقال ، بإجماع تذكر
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وأجود مع وأهذا ، وأاجب الجور أئمة على الخروأج وأعدم وأالطاعة
أن قبل الخلف ذلك لكن التابعين وأتبع التابعين بعض عند الخلف

َقّر َنت وألما ، وأالجماعة السنة أهل عقائد َرَت ّي ُقّرَرت العقائد ُب وأ
ّبعوا الئمة وأأوأضحها َت َت ذلك على الئمة تتابع وأقرروأها الدلة فيها وأ

ّد بخصوصها المسألة هذه ففي ، بينهم خلف دوأن الحديث وأأهل ُر
هذا لن التابعين تبع وأمن التابعين من المسلك ذلك سلك من على
، للدليل ٌخلف لنه معتبر غيَر خلفهم فيكون للدلة مخالفة فيه

أن الخلصة إذن ، القول ذلك خلف على الجماعة السنة وأأهل
ْكر على العلماء يتتابع أن معناها الجماع مسألة العقدية المسألة ِذ

السنة أهل أجمع فيقال خلف بدوأن ِذكرها على تتابعوا إذا ،
. ذلك على وأالجماعة

قبل إليهم يصل وأكيف ؟ السمع الشياطين يسترقا كيف يقول
ّلْى الرسول بعثة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ؟ َوأَس

من جاء فمما ، آدم ابن أوأصاف غير أوأصاف لهم الشياطين
حتى بعضا بعضهم وأيعلو بعضا يركب بعضهم أن السمع استراقهم

، وأعل جل الله أوأَحى ما فيسمعون-  الدنيا يعني-  السماء يبلغوا
الشهاب يصله أن قبل السماء من الخبر أحدهم لقف فربما
الشياطين وأاستراقا ، الرض إلى يصل ثم تحته من على فيلقيه
:  أحوال ثلثة له للسمع
ّلْى النبي بعثة - قبل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
. حياته في يعني ـ وأالسلم الصلة عليه النبي بعثة أثناء - وأفي
. وأالسلم الصلة عليه حياته - وأبعد

الخبر الشياطين تخطف جدا كثير ، جدا كثيرا كان البعثة قبل
ُظم الكهنة على وأتلقيه . ًجدا الكهنة شأن وأع

في إل ذلك امتنع فإنه وأالسلم الصلة عليه النبي عهد في أما
ّنا﴿ وأعل جل الله قال كما ، امتنع ، جدا النادر َأ َنا َوأ الّسَماء َلَمْس

َها َنا ْد َوَج َئْت َف ِل ًدا َحَرًسا ُم ِدي ًبا َش ُه ّنا8( َوأُش َأ َوأ ّنا )  ُد ُك ُع ْق َها َن ْن َد ِم َقاِع َم
َتِمِع َفَمن ِللّسْمِع ْد الَن َيْس ًبا َلُه َيِج َها ًدا ِش الية في وأقال ﴿ّرَص
ّ﴿ الخرى ِطَف َمْن ِإل َفَة َخ ْط ْلَخ َعُه ا َب ْت أ

َ َهاٌب َف ِقٌب ِش فملئت ،﴿َثا
ّلغ إذا حتى وأشهب شديدا حرسا السماء عليه للنبي الوحي ُب
فيقع يخطفونه ل فإنه السماء في الوحي وأُسمع وأالسلم الصلة
الوحي من شيئا يخطفوا فلم ، الوحي جهة من وأالفتنة البتلء
. لنبيه وأعل جل الله أوأحاه الذي
دوأن وألكن استراقهم عظم أيضا وأالسلم الصلة عليه وأفاته وأبعد

بعثته أثناء هو ما وأفوقا وأالسلم الصلة عليه بعثته قبل كان ما
. وأالسلم الصلة عليه
……
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َلُم﴿ الكرسي آية في المذكورة هي وأالمستقبل الماضي ْع ْيَن َما َي َب
ِهْم ِدي ْي ُهْم َوأَما َأ َف ْل اللي وأالمستأنف ، وأالمستقبل الماضي هذا ﴿َخ
ّ﴿ هنا ، ُأنف العلم إن قالوا اللي ، لكم ذكرت َلَم ِإل ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت َي

ّ﴿ ﴿الّرُسوَل َلَم ِإل ْع َن  ؟ يعلم ما قبل وأعل جل الله يعني ؟ كيف ﴿ِل
الخلق) . على حجة ليكون العلم (إظهار هنا المقصود ، يعلم ، ل
؟ خطأ الجهات به تحيط ل الله إن الناس بعض قول في هل- 

التعابير من هذي ، الجهات به تحيط ل يقال ل وأعل جل الله ، طبعا
السلف عن وأردت ما اللي التعبيرات ، المبتدعة التعبيرات من ،

ْترك . الثبات في وأكذلك النفي في ُت
الرجاء ، معاني ثلثة على جاء القرآن في جاء الذي العلم يقول

 ؟ توضيحها
وأالمستقبل الماضي يقصد يمكن ؟ ذكرته أنا اللي يعني

. لك وأضحته ؟ وأالمستأنف
.  القدر بهذا نكتفي
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وأقربه علوه بين الجمع
وأأبديته وأأزليته 
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ُلُهو َنُه:ُ  ََقْو ْبَحا َْلّوُل ُهَو﴿ُس ّظاِهُر َواْلِخُر ا ِطُن َوال َبا ْل َوُهَو َوا
ُكّل ٍء ِب ِليٌم َشيِْ ].3[الحديد:ُ﴿َع
ُلُهو َنُه:ُ  ََقْو ْبَحا ّكْل﴿ُس َتَو َلىَ َو ْلَحيِّ َع ّلذَِّي ا ﴿َيُموُت َل ا

].58[الفرقانَ:ُ
ُلهو ِليُم َوُهَو:ُ ﴿ََقْو ْلَع ِكيُم ا ْلَح ِكيُم َوُهَو﴿ ،ِ]2[التحريم:ُ﴿ا ْلَح ا

ِبيُر( ْلَخ ]1[سبإَ:ُ ﴿)1ا
َلُم﴿ ِلُج مَاا َيْع َْلْرِض ِفيِ َي ْنَها َيْخُرُج َومَاا ا مِاْن َينِزُل َومَاا مِا

ِء ُه﴿ ]،2ِ[سبإَ:ُ﴿ِفيَها َيْعُرُج َومَاا الّسَما َد ْن ِتُح َوِع ْيِب مَاَفا ْلَغ َل ا
َلُمَها َلُم ُهَو ِإّل َيْع َيْع َبّر ِفيِ مَاا َو ْل َبْحِر ا ْل مِاْن َتْسُقُط َومَاا َوا
َلُمَها ِإّل َوَرَقٍة ّبٍة َوَل َيْع ُلَماِت ِفيِ َح َْلْرِض ُظ ْطٍب َوَل ا َوَل َر
ِبٍس َتاٍب ِفيِ ِإّل َيا ِبيٍن ِك ُلُه:ُ ]،59ِ[النعام:ُ﴿مُا َتْحِمُل َومَاا﴿َوَقْو

َثىَ مِاْن ْن ْلِمِه ِإّل َتَضُع َوَل ُأ ﴿ِبِع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيم الرحمن الله بسم
وأعلى محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى ، العالمين رب لله الحمد

وأزدنا علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم ، أجمعين وأصحبه آله
. الراحمين أرحم يا وأعمل علما

على الكلم تفصيل من سبق ما على للكلم صلة فهذه بعد أما
. وأعل جل بالله اليمان جملة في ذلك لدخول الصفات آيات

أثـبـت وأـمـا الـسـماء ـمـن لنفسه أثبت بما اليمان منه بالله اليمان
دـلـت ـكـثيرة آـيـات عـلـى تشتمل جملة وأهذه ، الصفات من لنفسه

. صفاته على أوأ وأعل جل الله أسماء على
ّظاِهُر     َواْلِخُر     الول     ﴿ُهَو     وعل     جل     قوله     تلكم     مان َوال

ِطُن َبا ْل ُكّل     َوُهَو     َوا ِليٌم﴿     َشيٍِْء     ِب َع
وأعل جل لله أسماء أربعة فيها التي العظيمة اليات من الية وأهذه
ِهُر(  )َوأاْلِخُر( )الوأل( وأهي ّظا ِطُن( )َوأال َبا ْل . )َوأا
. وأعل جل لله أسماء كلها فهذه

الخران السمان وأأما ، متلزمين غير يطلقان الوألن وأالسمان
.  متلزمين يطلقان فإنهما

ِهُر( فـ ّظا ِطُن ال َبا ْل ِطُن( يعني )،َوأا َبا ْل ِهُر( وأمعه إل يطلق ل) ا ّظا )َال
باسم يكمل الصفة من السم هذا عليه يشتمل ما كمال لن وأذلك
ِهُر( وأعل جل الله ّظا .  )ال
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يطلق  ل)الضار( وأعل جل الله اسم  فإن)الضار( وأ) النافع( مثل
مع يظهر إنما كماله لن  وأذلك)النافع( الله اسم مع مقترنا إل

، الحسنى وأعل جل الله أسماء في نظائر له وأهذا ، الخر السم
وأجه على يطلق ما وأمنها النفراد وأجه على يطلق ما فمنها

. النفراد وأجه على يطلق وأل القتران
َو قوله في هنا  ُه ِهُر َوأاْلِخُر الوأل ﴿ ّظا ِطُن َوأال َبا ْل َو َوأا ُه ُكّل َوأ ٍء ِب َشْي

ِليٌم﴿ ثنائه في وأالسلم الصلة عليه النبي فسرها أسماء هذه َع
اللهم( وأالسلم الصلة عليه قال حيث بالليل دعائه في ربه على
وأأنت شيء بعدك فليس الخر وأأنت شيء قبلك فليس الوأل أنت

 )شيء دوأنك فليس الباطن وأأنت شيء فوقك فليس الظاهر
السماء لهذه وأاضح تفسير فيه الحديث وأهذا وأغيره مسلم خرجه
. الربعة
قبلك فليس الوأل أنت( وأالسلم الصلة عليه قال الوأل السم
موجود شيء كل بل ، الشياء سبق جلله جل لله أن  يعني)شيء

ْبق أن يعني ، وأعل جل الله أوألية آثار من أثر هو إنما جل الله س
هو ، عنه صدر إنما وأعل جل بعده شيء كل ، شيء كل على وأعل

)الوأل( سبحانه فهو ، مذكورا شيئا جعله الذي وأهو له الخالق
. شيء قبله وأليس

. يزل لم وأعل جل أنه (الزلية) يعني بمعنى (أوأليته) سبحانه وأ
فيها (لم) (يزل) فقيل الكلمتين من منحوتة هذه ، أزلية وأكلمة
يزل لم (أوأل) بمعنى وأعل جل يزل) فالله (لم وأتفسيرها أزلية
(أوأل) في سبحانه فهو ، بصفاته يزل وألم بأسمائه يزل وألم بذاته
وأبأسمائه بصفاته وأعل (أوأل) جل وأهو ، شيء ذاته قبل فليس ذاته
صفات وأإن ، وأتعالى تبارك الله أسماء فإن ، وأبأفعاله وأعل جل
. الخلق حصول بعد اكتسابا وأعل جل يكتسبها لم وأعل جل الله
المخلوقا في السم أوأ الصفة فإن ، المخلوقين في الحال هو كما
حصلت أن بعد كاتب فلن فيقال ، للصفة اكتسابه بعد تكون إنما
هذه منه حصلت أنه بمعنى قدير أوأ قادر وأفلن ، الكتابة منه

بمعنى الشيء صنع صانع فلن ، وأهكذا أجناسها في يعني القدرة
.ذلك منه حصل ، منه حصلت

قابل كونه بمعنى لها فعله قبل الصفة المخلوقا على يطلق وأقد
يقبل أنه بمعنى ناطق إنه وألدته حين النسان في يقال كما ، لها

. ذلك
بصفاته يزل وألم بأسمائه يزل وألم بذاته يزل لم وأعل جل وأالله
صفة فيها وأعل جل الله أسماء أن يعني ، بأفعاله يزل وألم

أسماء (الوألية) فكذلك صفة لها وأعل جل ذاته أن (الوألية) كما
. أفعاله كذلك صفاته كذلك وأعل جل الله
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وأأفعاله، وأصفاته وأأسمائه  بذاته)الوأل( هو وأعل جل الله أن يعني
- سبق العلم أهل من طائفة يعبر - كما وأعل جل أنه يعني وأهذا

ْبق وأهذا ، الشياء يفهم ل لكن الخبار باب من يجوز كان وأإن الس
في وأرد الذي بل ، الوارد الطلقا باب من أوأ الصفة باب من أنه

(أوأل) . وأعل جل الله ، الوألية هو إنما ذلك
ّلْى النبي بينها الية وأهذه  ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يسلف الوأل أنت( َوأَس

لها بإيجاده الشياء كانت إنما  وأعل جل أنه  يعني)شيء قبلك
تكون وألهذا الشياء أوأجد  وأعل جل فهو ، لها وأبصنعه لها وأبخلقه
. حادثة الشياء

حادث بأنه يوصف ل الذي  يعني)الوأل( وأعل جل الله عن هنا قوله
الله اسم معنى هو أنه الوأل معنى إن الناس بعض قال وألهذا
َدم) وأهذا (الوألية) هي إن قالوا (القديم) ، به سموه الذي ِق غير (ال

من احتمال لكنها الزلية يحتمل كان وأإن القديم لن ، صحيح
وأجاء ـ العربية في يطلق القديم اسم أن وأذلك ، الحتمالت
: نحوين على ـ القرآن في أيضا استعماله

على ِقدم يعني ، الزمن من يعني ، مطلقا يكون : أن - الوأل
. الشياء جميع

إطلقا يعني-  قديم يكون أن يعني ، نسبيا قدما يكون أن - وأمنها
الشياء بعض على قديم-  اللفظ
ّتى﴿ تعالى كقوله وأالثاني ، وأاضح الوأل َد َح ُعْرُجوِن َعا ْل ِم َكا ِدي َق ْل ﴿ا
ُتْم﴿ قال ُكُم َأن ُؤ َبا َدُموَن َوأآ ْق َل لما وألهذا ، نسبي ِقدم فيه وأهذا ﴿ا

المطلق الِقدم معنى ـ المعنيان فيه يكون أن اللفظ هذا احتمل
وأأن وأعل جل الله أسماء في يطلق أن يصح لم-  النسبي وأالِقدم

للحتمال. وأذلك ، القديم أسمائه من إن يقال
وأأما ، كمال أسماء كلها ، حسنى كلها  وأعل جل الله فأسماء
وأعل جل الله أسماء في يطلق ل فإنه شيئين يحتمل الذي السم
(المريد) (الصانع) وأمثل مثل وأهذا الحسنى الله أسماء من وأليس

. ذلك وأأشباه
أنها عليها يطلق قد هذا-  الصفات آثار-  الثار أوأ الصفات أما

ّلْى النبي قال كما قديمة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الكريم بوجهك أعوذ( َوأَس
(القديم) اسم اطلقا يكون أن من أخص  وأهذا)القديم وأسلطانك

. وأعل جل له ما بعض على إطلقا هو بل ، وأعل جل عليه
لله نعتا (القديم) ليس ـ ف)القديم وأسلطانك الكريم بوجهك أعوذ(

أسماء من إن يقال أن يصح ل وألهذا ، للسطان نعت بل ، وأعل جل
. المر (القديم) لهذا وأعل جل الله

وأهو ، القديم من وأأجل أعظم-  الوأل الله اسم-   أعظم)الوأل(
أنواع على يشتمل الذي وأهو وأالسنة الكتاب في جاء الذي
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وأتعالى ربنا تبارك وأالفعال وأالصفات وأالسماء ) للذات ( الوألية
. وأتقدس

ّلْى النبي فسرها  كما)َاْلِخُر( )َوأاْلِخُر( وأعل جل قال ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم ذهاب بعد يبقى الذي  يعني)شيء بعده ليس( الذي بأنه َوأَس

ٍء ُكّل﴿ سبحانه قال كما الشياء ِلٌك َشْي ّ َها َهُه ِإل جل وأيقول ﴿ َوأْج
ْلُك ّلَمِن﴿ غافر سورة في وأعل ْلُم ْوَم ا َي ْل جل نفسه يجيب ثم ﴿ا
ِه﴿ بقوله وأعل ّل ِد ِل َواِح ْل ِر ا ّها َق ْل وأالهلك الفناء إلى شيء فكل ﴿ا
. الشياء فناء بعد يبقى  الذي)َاْلِخُر( وأعل جل وأهو
كل وأأن للشياء وأملكه وأجبروأته وأقهره عظمته دليل شك ل وأهذا

من وأيميت يشاء من يحيي بتدبيره هو إنما الملكوت هذا في شيء
له  الذي)َاْلِخُر( وأ الزلية له  الذي)الوأل( وأعل جل وأهو يشاء

. وأعل جل السرمدية
المراد  وأعل جل وأآخريته) شيء بعدك فليس الخر وأأنت( هنا قال
. وأصف الي هذا منها
أنهم أطلقت النصوص فإن فيه هم وأما الجنة أهل نعيم وأأما

النار وأأهل ، أبدا فيها يخلدوأن الجنة أهل لن أبدا فيها خالدوأن
. أبدا فيها خالدوأن النار أهل بأن الطلقا فيه جاء النصوص

جل آخريته لن ، آخرا  وأعل جل الله كون تنافي ل البدية وأهذه
يهلك وأعل جل  وأهو)شيء بعده ليس( الذي معناه وأعل

أنا الملك أنا وأيقول وأحده وأعل جل وأيبقى جميعا المخلوقات
نفسه يجيب ثم ، ؟ اليوم الملك لمن ، ؟ الرض ملوك أين الجبار

. القهار الواحد لله بقوله  وأعل جل العظيمة الجليلة
ِهُر( هنا وأتعالى سبحانه قال ّظا ِطُن َوأال َبا ْل  )َوأا

كله الزمان استغراقا ، الزمان لستغراقا  اسمان)َوأاْلِخُر الوأل(
ّور فلو ، منتهاه إلى مبتدئه من وأعل جل فالله ابتداء للزمان أن ُتُص

ّور وألو ، ذلك قبل (أوأل) هو وأعل جل الله فإن انتهاء للزمان أن ُتُص
. ذلك بعد (آخر) أي

 وأاسم)َوأاْلِخُر الوأل( السمين هذين في مستغرقا الزمان فإذن
. )الوأل( الله

يعني ، الزمان دللة من وأأعظم أكثر  دللتهما)َاْلِخُر( الله وأاسم
ّور لو جميعا الزمان أن السمين هذين فإن انتهاء وأله ابتداء له ُتُص
الزمان أن يعني ، وأغيره كله الزمان ذلك تسع وأتعالى تبارك لله
ّور لو ـ له نهاية ل وأزمان له بداية ل زمان ـ بكماله موجود أنه ُتُص

شيء بعده ليس  وأعل جل وأالله شيء قبله ليس  وأعل جل فالله
. غيره وأل الزمان ل

ِهُر( هنا وأتعالى سبحانه قال ّظا ِطُن َوأال َبا ْل لعلو اسمان  وأهذان)َوأا
. وأفوقيته الله
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ِهُر( فـ ّظا ّلْى النبي فسره  كما)َال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أنت( بقوله َوأَس
).شيء فوقك فليس الظاهر
الصلة عليه فسره (الفوقية) كما (العلو) وأ هنا بالظهور وأالمراد
. وأالسلم

وأعل جل كونه معنى هي (فوقيته) الذاتية وأ وأعل (علوه) جل وأ
ِهُر(  يعني)شيء فوقك فليس الظاهر( ظاهرا ّظا لن ،  بذاته)ال
َفَما﴿ سبحانه قال كما ، عليه الشيء) : عل على (ظهر معنى

ُعوا َطا ُه َأن اْس َهُروأ ْظ ُعوا َوأَما َي َطا َت ًبا َلُه اْس ْق ُعوا َفَما﴿ ﴿َن َطا َأن اْس

ُه َهُروأ ْظ وأمأجوج يأجوج بين ُجعل الذي الّسد على يعلوا أن يعني ﴿َي
. وأغيرهم

ِهُر( هنا قال ّظا كل فوقا وأعل جل كونه هو هنا الظهور  فإذن)َوأال
وأعل جل الذات) وأأنه (فوقية الذات) (علو بذلك يعني شيء
. أجمعين خلقه فوقا عرشه على مستو

ِهُر) يعني ّظا وأليس المراد بالظهور هنا ظهور أثر الصنعة ، (ال
الذي ظهرت آثار صنعته وأدلت الشياء عليه كما قال الشاعر :

هـل يءـش كل يـوأف
ةـآي

هـأن ىـلـع تدل
واحدـال

ّلْى النبي فسره كما هنا الظهور بل ، ذلك المراد ليس ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم )شيء فوقك فليس( بقوله َوأَس

اسم لن ، الصفات على الظهور معنى في يكون أن وأيحتمل
ِهُر( ّظا فدخول وأاللم اللف عليه (ظاهر) دخلت فاعل  اسم)ال

اشتمل ما عموم على يدل الفاعلين أسماء على وأاللم اللف
(ظاهر) الفاعل وأاسم ، المصدر من-  الفاعل اسم-  السم عليه

(الظهور) بمعنى         وأ  الظهور وأهو مصدر على اشتمل
يكون أن صفات) يعني وأفوقية ذات (فوقية (الفوقية) يكون

ّلْى النبي فسره كما ذات ظهور ،(الظهور)  ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ، َوأَس
على الصفات) يعني (ظهور على مشتمل أيضا يكون أن وأيحتمل

لكم ذكرت كما العلو لن الصفات كل فوقا وأعل جل صفاته أن
: أقسام ثلثة إلى تنقسم وأالفوقية سابقا

الذات وأفوقية الذات علو .
القدر وأفوقية القدر وأعلو .
قهر وأفوقية القهر وأعلو .
، قسمان العلو يقول من العلماء من أي السنة أهل وأمن
العلو يقول من منهم ، وأاحد وأالمعنى تقسيم هذا يعني

: قسمان وأالفوقية قسمان
الصفات علو .
الذات وأعلو .
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(القدر) منها وأالتي الصفات أنواع جميع فيها يدخل الصفات وأعلو
.(القهر)  وأ

يعني الكثر وأهم السنة أهل من قال َمن أن القولين بين وأالتوفيق
وأفوقية الذات فوقية-  هذه أقسام بالثلثة وأالفوقية العلو خصوا
- فيهما نازع قد (القهر) هؤلء (القدر) وأ أن-  القهر وأفوقية القدر
. البدع أهل فيها نازع-  الصفتان وأهاتان المصدران هذان يعني
غيرها دوأن وأالقهر القدر بفوقية نقول البدع أهل من طائفة فقال

الصفات سائر علو أما ، العلو أنواع من غيرها وأدوأن الفوقيات من
علو إثبات دوأن هذين إثبات على نصوا لما وأهم ، عليه متفق فهذا

الفوقية يقسموا أن إلى السنة أهل احتاج الذات وأفوقية الذات
: وأهي الثلث هذه إلى

. الذات وأعلو - فوقية
. القدر وأعلو - وأفوقية
. القهر وأعلو - وأفوقية

، الذات علو وأنفوا القهر وأعلو القدر علو أثبتوا المبتدعة أن باعتبار
ّلها  وأعل جل الله صفات إن نقول فإننا وأإل العل الصفات له  ُعل ك

. وأعل جل العليا هي صفاته فكل ، الحسنى السماء له أن كما ،
علو  أيضا وأيقسم ، صفات وأعلو ذات علو إلى ُيقسم العلو فإذن
. قهر وأعلو قدر وأعلو ذات

أهل كتب في الكثر هو وأالقدر القهر وأعلو الذات علو هذا الثاني
. لذلك نفيهم في المبتدعة لحال مراعاه السنة

ِهُر( ّظا ّلْى النبي قول في شك  ل)ال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأأنت( َوأَس
على وأيدل الذات علو على يدل) شيء فوقك فليس الظاهر
دللة الستواء على دللته لكن ، عرشه على وأعل جل استوائه

. ذلك من اليات في جاء ما بضميمة لزوأم
ِطُن( قوله َبا ْل ِطُن الله اسم ،) َوأا َبا ْل الصلة عليه النبي فسره  ا

العلماء  وأاختلف)شيء دوأنه ليس( الذي بأنه وأالسلم
أن التحقيق أهل عليه وأالذي ، كثيرا السم هذا في وأالمفسروأن

: يقال
ِطُن( الله اسم إن َبا ْل ّلْى النبي تفسير على فيه  يوقف)ا اللُه َص

ِه ْي َل ّلْم َع السياقا يفسره وأل اللغة ُتفسره ل اسم لنه غيره دوأن َوأَس
. له المعصوم كلم معرفة إلى تفسيره في وأيحتاج
)شيء دوأنك فليس الباطن وأأنت( وأالسلم الصلة عليه قال وألهذا
ُبطون معنى أن على ُحمل التفسير وأهذا في (القرب) وأالقرب ال
. المخلوقات من العام القرب به ُيعنى هذا

الله اسم مع يفهم أن بد ل المخلوقات من العام وأالقرب
ِهُر( ّظا . )ال
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وأإما ، بالذات قربا يكون أن إما المخلوقات من العام القرب لن
قوله هذا ناقض بالذات قربا كان فإذا. بالصفات قربا يكون أن
ِهُر( ّظا . بالصفات قربا يكون أن بد فل)ال

ِطُن( إن قالوا وألهذا َبا ْل نوعان وأقربه ، وأعل جل الله لقرب  اسم)ا
:

بهذه تمثيل وأهذا-  وأالقدرة وأالعلم الحاطة في عام - قرب
.-  الصفات
بسماع ذلك وأنحو وأبنصرهم بالجابة أوأليائه من خاص - وأقرب
. آخره إلى دعائهم

ِطُن( لفظ إذن َبا ْل في وأل بحثه في كثيرا ُيدخل ل أنه إلى  ينتبه)ا
ّلة لنه عليه الكلم تفصيل ِز ِطُن( ، أقدام م َبا ْل السم هذا وأمن  ،)ا

العتقادات في الضلل من أنواع في الصوفية غلة من كثيرا دخل
ِطُن( الله لسم تفسيرهم في وأصلوا حتى َبا ْل بالوحدة القول  إلى)ا

. وأالتحاد بالحلول وأالقول
هو غيره دوأن تفسيرا يتعين الذي التفسير بل له تفسير أحسن

)شيء دوأنك فليس الباطن أنت( وأالسلم الصلة عليه النبي قول
قرب ، وأعل جل الله قرب على يدل بأنه السنة أهل فسره

. ذلك وأنحو وأالقدرة وأالعلم الحاطة
َو﴿ بعدها وأتعالى سبحانه قال ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ِليٌم َشْي إثبات فيه وأهذا ﴿َع
ّلق أن َع .شيء كل هو العلم مت
أنها وأالسنة الكتاب نصوص (شيء) في كلمة أن لك تقدم قد

َو﴿     ُيعلم) أن يصح (ما بأنها تفسر ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ِليٌم َشْي يصح ما ﴿َع
أم ماضيا أكان سواء ، وأاقعا يكن لم أم وأاقعا أكان سواء ، يعلم أن

ّدرا أكان وأسواء ، مستقبل أم حاضرا كان غير يعني-  حاضرا أم مق
. -  مقدر
َو﴿ قوله إذن ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ِليٌم َشْي وألهذا ، شيء كل يشمل هذا ﴿َع

قول بطلن على بعدهم فمن الصحابة من العلم أهل به استدل
ُنف المر إن يقولون الذين القدرية جل الله وأأن-  مستأنف – أ

علوا قولهم عن الله تعالى وأقوعها بعد إل الشياء يعلم ل جلله
إن يقولون الذين الفلسفة من طائفة قول به ُرد وأكذلك ، كبيرا
يرده هذا كل ، وأالجزئيات التفصيلت دوأن الكلية المور يعلم الله

َو﴿  قوله ُه ُكّل َوأ ٍء ِب ِليٌم َشْي .﴿َع
ّكْل     بعدها     التيِ     الية     فيِ     سبحانه     قال َتَو َلىَ     ﴿َو ْلَحيِّ     َع ا
ّلذَِّي  َيُموُت﴿     ل     ا

ّكْل ﴿ قوله  َو َت َلى َوأ ْلَحّي َع ِذي ا ّل جل الله اسم فيها  ﴿ َيُموُت ل ا
ْلَحّي(  وأعل ّلُه الكرسي آية في كما وأهذا ، الشاهد هو  هذا)ا ل ﴿ال
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َلَه َو ِإل ِإ ْلَحّي ُه ّيوُم ا َق ْل الله اسم على الكلم تقدم وأقد ﴿ا
ْلَحّي( . )ا

ّكْل بقوله  وأعل جل الله على بالتوكل المر فيها الية وأهذه َو َت َوأ ﴿
َلى ْلَحّي َع ِذي ا ّل عبارات فيه اختلفت مما وأالتوكل  َيُموُت﴿ ل ا

 ؟ ُيفسر بم ، العلماء
إلى القلب التجاء (صدقا هو التوكل أن أحسنها من يكون أن وألعله

يجمع السبب) وأذلك فعل بعد إليه المر بتفويض وأعل جل الله
: شيئين

. - التفويض
. السباب - وأفعل
، الله إلى المر تفويض بأنه التوكل فسر وأقد ، التفويض وأهناك
العرب تقول بالمر) أوأ (وأكلتك لغة كان وأإن ، بصحيح ليس وأهذا

الله) على (توكلت ، إليه أمري فوضت فلن) يعني على (توكلت
السباب أن ببيان الشرع جاء لكن ، إليه أمري فوضت يعني

الصلة عليه قوله في وأهذا ، التوكل من أنه السباب وأتحصيل
يرزقا كما لرزقكم توكله حق الله على توكلون أنكم لو( وأالسلم

فإذن ، عمل الطير من  وأذلك)بطانا وأتروأح خماصا تغدوأ الطير
اللجأ وأصدقا الله إلى المر وأتفويض السبب فعل يجمع التوكل

. المقصود يحصل أن في الله إلى
ّكْل َو َت َوأ َلى ﴿ ْلَحّي َع ِذي ا ّل عظيمة قلبية عبادة التوكل  َيُموُت﴿ ل ا

: منها القلبية وأالعبادات ، العظيمة القلبية العبادات من
.  اللسان على إظهاره يجوز ما

. لسانا به التعبد يجوز ل ما وأمنها
تقول ، بذلك السنة لمجيء لسانا به التعبد يجوز مما التوكل فهذا

، بالكلم ذلك عليك) تظهر متوكل إني (اللهم ،الله)  على (توكلت
ذلك وأنحو كالحب بإظهاره التعبد يكون ل ما العبادات من وأهناك

: قسمين إلى تنقسم هي فإذن ، القلبية العبادات من
) . الله على ( توكلت بذكره يتعبد ما - منها

الله) يا الله) (أحبك (أحببت كالمحبة بذكره يتعبد ل ما - وأمنها
. ذلك وأنحو
توحيد على الكلم في مكانها لكن للتوكل تفصيلت في هناك

وأنحو وأالوكالة التوكل بين وأالفرقا ، التوكل وأتقسيمات ، العبادة
. ذلك
(توكلت القائل قول وأهي التوكل في عنها السؤال يكثر مسألة هنا

وأهم وأمنهم أجازها من العلم أهل فلن) من على ثم الله على
قلبي فعل التوكل أن من الصل على وأالمانعون ، منعها من الكثر
سبحانه قال  وأعل جل الله على إل أحد على التوكل يسوغ ل وأأنه
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ِه﴿ ْي َل َع ْا َف ُلو ّك َو َلى﴿ ﴿َت ِه َع ّل َنا ال ْل ّك َو أما بالله ذلك اختصاص ﴿َت
فلن) أما على (اعتمدت ذلك فلنا) وأنحو (وأكلت فيقال المخلوقا

يفعل الذي لن نصيب منه للمخلوقا فليس بخصوصه التوكل
قد وأالمخلوقا وأعل جل الله هو العبد يرجو ما على وأينفذها المور
إليه. المر يفوض أن يصح ل فإنه سببا كان وأإذ ، سببا يكون
ثم الله على (توكلت يقال أن بأس ل العلم أهل من طائفة قال
الذي التوكل بها يعني ل أطلقها إذا العامي أن فلن) باعتبار على

وأالعتماد الوكالة فيه تكون ما به يعني وأإنما ، القلب عبادة هو
. القلب عمل دوأن ظاهرا

لكن أصغر أوأ أكبر شرك أنه الحكم حيث من (التوكل) انقسامه
صحته. حيث من مو

؟ ينقسم أنه العلماء قال التوكل يقول يسأل الخأ
ل وأما يجوز ما إلى ينقسم أنه جهة من ليس ينقسم قولهم نقول
أصغر شرك هو وأما أكبر شرك هو ما إلى ينقسم قالوا ، ل ، يجوز

المر وأفوض شيء على يقدر ل ممن مخلوقا على توكل فإذا ،
يعني يقدر ل ممن ، أكبر شركا يكون هذا إليه قلبه وأالتجأ ، إليه

ّباد عند يحصل كما ، إليه أمره فوض ّباد ذلك وأنحو القبور ُع ُع وأ
جلب من مقصوده حصول في الميت هذا على يتوكل فإنه الوألياء

. أكبر شرك هذا ، ذلك نحو أوأ ضر دفع أوأ له رزقا
كان فيما مخلوقا على توكل إذا هو التوكل من الثاني وأالقسم
يعلم أنه يعني له مقدوأرا  كان فيما مخلوقا على توكل ، له مقدوأرا

في يجد ، إليه المر فوض ، عليه توكل وألكنه سبب المخلوقا أن
هذا بأن القلب وأتعلق إليه المر وأتفويض المخلوقا لهذا ميل قلبه

التوجه هذا القلب هذا عند كان وأإذا ، المقصود سيحصل المخلوقا
شرك هو الذي الثاني القسم فهذا المخلوقا نحو الندفاع وأهذا

الوأل أن الوأل وأبين بينه الضابط يعني لنه ، تشريك نوع أوأ أصغر
(مقدوأر) مقدوأر) وأالثاني (غير (سبب) الوأل وأالثاني (استقلل) ،

. يجوز ل أوأ يجوز أنه جهة من ليس ، الجهة ذهه من
ِكيُم     ﴿َوُهَو     تعالىَ     وقوله     قال     بعدها     التيِ     الية ْلَح ا

ِبيُر﴿ ْلَخ ا
......
الجواز عدم فيه الظهر ، ) يظهر عليك ثم الله على ( توكلت قوله
.. حتى نصيب فيها للمخلوقا ليس بحتة قلبية عبادة التوكل لن

 . أعظم فلن) لنه على (توكلت
َو هنا قال ُه َوأ ِكيُم ﴿ ْلَح ِبيُر﴿ ا ْلَخ في الله أسماء من اسمان هذان ا
َو وأعل جل قال ، الية هذه ُه َوأ ِهُر ﴿ َقا ْل َقا ا ْو ِه َف ِد َبا َو ِع ُه ِكيُم َوأ ْلَح ا

ِبيُر﴿ ْلَخ ِكيُم( الله أسماء من اسمان ا ْلَح ِبيُر( وأ) ا ْلَخ  )ا
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ِكيُم( وأ ْلَح ، (حكيم) مبالغة وأ ، وأاللم اللف قبله جاء فعيل  هذا)ا
ِكم) صيغة (حاكم) أوأ هو الذي الفاعل اسم من مبالغة صيغة (ُمح
(الُحكم) (الحكمة) أوأ إما إلى راجع السمين من وأكل ، منه مبالغة

ِكيُم( قوله أن إذا فتلخص ْلَح وأأيضا اللغة بدللة شيئين  يشمل)ا
ِكيُم  الله اسم تفصيل فيها جاء التي الكثيرة النصوص بدللة ْلَح  ا

ِكيُم- ( ْلَح الوألى في الحكم له وأعل جل فالله (الحاكم) ،  بمعنى)ا
جل هو نافذ ملكوته في  وأعل جل حكمه ، الخرة في الحكم وأله

فهو نافذ أمره ، وأعل جل له مطيع شيء وأكل يأمر وأعل
الحكم ذوأ هو ، الرض وأفي السماوأات في يحكم (الحاكم) الذي

من القدرية الكونية المور في الحكم ذوأ هو ، وأالخرة الوألى في
وأكذلك ، وأغيره عمر طول ، وأفقر إغناء وأسقم صحة وأإماتة إحياء

اختلفوا فيما العباد بين يحكم ، الشرعية المور في الحكم ذوأ هو
ُتْم َوأَما﴿ وأعل جل قال كما فيه ْف َل َت ِه اْخ ٍء ِمن ِفي ْكُمُه َشْي َلى َفُح ِإ
ِه ّل   ﴿ال

ِكيُم( هنا فقوله ْلَح ِكيُم( يكون أن لها معنى أوأل  إذن)ا ْلَح  بمعنى)ا
الحكم) (ذوأ

ِكيُم( يكون أن * وأالثاني ْلَح ِكم)   بمعنى)ا (الُمح
وأعل جل الله ، له محكما صار معنى وأهو، الشيء أحكم من حكيم

َكَم) بمعنى أحكم  وأعل جل وأهو ، خلقه شيء كل أتقن (أْح
ْلِق ِفي َتَرى ّما﴿ وأعل جل لوقاتهخم ُوأٍت ِمن الّرْحَمِن َخ َفا أحكم ﴿َت

وأأحكم الشرعية اليات وأأحكم ، الشرع وأأحكم القدر وأأحكم كونه
جل فملكوته ، التقان وأجه على هذه فكل ، الشرعية الحكام

وأل تفاوأت فيه ترى ل الجمال وأغاية التقان غاية على جار وأعل
. اختلف

وأعل جل قال كما التقان غاية على جار الشرعي الحكم كذلك
﴿َ َفل ّبُروأَن َأ َد َت ُقْرآَن َي ْل ْو ا َل ِد ِمْن َكاَن َوأ ِر ِعن ْي ِه َغ ّل ْا ال ُدوأ َوَج ِه َل ِفي

ًفا َ ِتل ِثيًرا اْخ َلر﴿ قوله وأكذلك ﴿َك َتاٌب ا ِكَمْت ِك ُتُه ُأْح َيا فإحكاٌم ﴿آ
به جاءت لما وأإحكام القرآن في التي للحكام وأإحكام للقرآن
. الشرائع باب في أوأ العتقاد باب في سواء ، الرسل

ِكيُم( لـ الخير المعنى-  ْلَح (حكيم) بمعنى الحكمة) وأ (ذوأ  أنه)ا
(فلن يقال حينما الناس أكثر يفهمه الذي الحكمة) وأهذا (ذي

أنه حكيم) بمعنىال( وأعل جل حكمة) وأالله (ذوأ أنه حكيم) بمعنى
سبحانه قال كما بالغة  وأعل جل الله وأحكمة الحكمة) ، (ذوأ

ْكَمٌة﴿ َغٌة ِح ِل ْغِن َفَما َبا ُذُر ُت ّن به تفسر الذي معناها هذه وأالحكمة ﴿ال
: أنها

منه) المحمودة للغايات الموافق موضعه في الشيء (وأضع
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منه المحمودة للغايات نظر دوأن موضعه في الشيء وأضع وأأما
. حكمة يسمى ل فهذا ، رعاية لعدم أوأ لعجز إما

في الشيء وأضع (عدل) وأالظلم هذا مواضعها في الشياء وأضع 
. موضعه في الشيء وأضع وأالعدل موضعه غير

موضعه في الشيء (وأضع أنها بمعنى عدل ، وأزيادة عدل الحكمة
من المحمودة الغايات فيه (يراعى أنها له) وأزيادة المناسب
.الشياء) 

خلقه في ، أفعاله الحكمة) في (ذوأ (حكيم) بمعنى وأعل جل فالله
ِره في ، شرعه في ، َد ، وأعل جل الله حكمة وأفق على ذلك كل ، َق

ِره خلقه في يعني الشياء هذه يف وأعل جل الله أن بمعنى َد َق وأ
الغايات توافق التي مواضعها الشياء وأضع وأدينه شرعه وأفي

. منها المحمودة
، وألحكمة لعلة الشياء يفعل أنه (حكيما) يعني وأعل جل وأكونه
ِكيُم( الله اسم ففي ْلَح . معللة وأعل جل الله أفعال لن  إثبات)ا
وأيردوأن ، بالغا تقريرا ذلك يقرروأن السنة وأأهل الصحيح هو وأهذا
أفعال إن يقولون الذين وأأشباههم الشاعرة من المبتدعة على
لغايات رعاية وأل علة غير من فيفعل ، التعليل يدخلها ل الله

من هكذا الشياء يفعل أن له يعني ، الشياء يفعل بل ، محمودة
. علة غير

تصير حتى المحمودة الغايات مراعاة من فيها بد ل وأالحكمة
وأعل. جل الله أفعال في داخل التعليل يكون وألهذا ، حكمة
. بسطها عن المقام يضيق السم لهذا أيضا تفصيلت هناك
ِبيُر( قوله ْلَخ  )ا
......

َو عندكم ُه َوأ ِليُم ﴿ َع ْل ِكيُم﴿ ا ْلَح ا
....

؟ الثنتين يعني
َو ُه َوأ ِليُم ﴿ َع ْل ِكيُم﴿ ا ْلَح  ا
َو ﴿ قوله حال كل على ُه ِليُم َوأ َع ْل ِكيم ا ْلَح صفة إثبات فيها ُ﴿ ا

َو قوله عند عليها الكلم تقدم وأهذا (العلم) لله ُه َوأ ُكّل ﴿ َشْيٍء ِب
ِليٌم﴿ ِكيُم( الله اسم وأفيها َع ْلَح هذه فشرح ، الية هذه في  وأهذا)ا

َو تعالى قوله شرح عن يغني قبلها ما مع الية ُه َوأ ِكيُم ﴿ ْلَح ِليُم﴿ ا َع ْل ا
ِإّن أوأ ّبَك ﴿ ِكيٌم َر ِليٌم﴿ َح . ذلك وأنحو َع

ِبيُر( هنا قوله ْلَخ ،(الخبرة)  لصفة متضمن الله أسماء من  اسم)ا
بواطن يعلم  وأعل جل (أنه معناها بالشياء  وأعل جل وأخبرته
عليه) هي ما على الشياء
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في هو العلم لن ، عليما كونه معنى غير خبير فلنا أن معنى فإن
)اللطيف( ذلك من وأأعظم ، الباطن ففيها الخبرة وأأما ، الظاهر

: أسماء ثلثة فثم
ِليُم-  َع ْل ِبي- ا ْلَخ  وأاللطيف- ُرا
ِليُم(فـ َع ْل ِبيُر(وأ ،  للظاهر)ا ْلَخ وأخبرتها الباطنة المور  لمعرفة)ا

وأالثالث لها يصلح ما وأعلى عليه هي ما وأعلى حقيقتها على
ِإّن﴿ الشياء في دخول وأأبطنها معنى أوأسعها من  وأهذا)اللطيف(

ّبي ِطيٌف َر . وأتعالى سبحانه ﴿َيَشاء ّلَما َل
ِكيُم( وأهما الله أسماء من اسمان الية هذه في فإذن ْلَح وأ) ا

ِبيُر( ْلَخ يخالفون وأأنهم الحكمة في المبتدعة قول عرفت وأقد) ا
ِكيُم( الله اسم معاني بعض في السنة أهل ْلَح  .)ا
..... 

معرفة الخبرة ، العلم غير الخبرة ، بالعلم هي ما الخبرة لحظ
قد يعني ، معلومات تكون قد ، عليه هي ما على الباطنة المور
تكون ل وأقد ُمبَصرات تكون وأقد ، تكون ل وأقد  مسموعات تكون

َعللت تكون وأقد ، . تكون ل وأقد ُم
َلُم﴿ العلم أن بمعنى ْع َفى الّسّر َي َأْخ جل لله معلوم شك ل السر ﴿َوأ

ليس وأعل جل له معلوم هو نفسه المرء به يناجي ما حتى وأعل
فهي ، ذلك من أعم أوأ ذلك من أدقا الخبرة لكن ، شك ذلك في

معلوما يكون أن بد ل السر ، تظهر ل التي المور بواطن معرفة
معلوم هو نفسك وأبين بينك لنفسك تذكره ما أنت ، لك حتى لحد
ّني ُثّم﴿ وأاحد وأبين بينك ، لك ُهْم ِإ ُت ْو َع َهاًرا َد ُثّم8( ِج ّني )  َلنُت ِإ ْع َأ

ُهْم َأْسَرْرُت َل ُهْم َوأ يكون أن بد ل خفيا كان وألو السر ﴿ِإْسَراًرا َل
. لحد معلوما

ِبيُر( أما ، ظهور نوع فيه يعني ، ظاهرا كونه معنى ذاه ْلَخ  هذا)ا
ليس التقدير جهة وأمن الخلق جهة من حتى المور ببواطن يتعلق
يعني المعلومات يعني ، -  ظاهر-   ، المعلومات جهة من فقط

الله اسم من أخص هذه بها وأعل جل الرحمن علم المتعلق
ِبيُر( ْلَخ ِبيُر(  ،)ا ْلَخ . وأتعالى سبحانه وأغيرها بهذه علم  فيه)ا

مجرى يجري بعضها  وأعل جل الله أسماء أن سابقا لكم ذكرت أنا
َو﴿ وأعل جل قوله مثل لبعض التفصيل ّلُه ُه ُق ال ِل ْلَخا ُئ ا ِر َبا ْل ا
ّوُر ْلُمَص َبرء) وأ  فيها)المصور(  وأ)البارئ( ﴿ا (التصوير) وأالبرء (ال

البرء ثم التصوير يشمل الخلق يعني ، الخلق بعض هي وأالتصوير
َفّصل)الخالق(       الله اسم فإذن ، التام اليجاد ثم ُي غيرها في  

بدوأن وأحده يكون (التصوير) قد لكن ، أسماء بعدة السماء من
ل  وأعل جل الله أسماء فلهذا ، أخص (البرء) هنا يكون وأقد ، خلق

، الخر السم فيه يشركه ل بمعنى مستقل اسم كل أن تفهمها
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يشترك قد لكن دللتها جهة من نعم مختلفة هي ، كذلك ليس
إلى يحتاج وأاسع شك ل أمر اوأهذ الدللة بعض في الخر مع السم
. بيان مزيد
: هنا السئلة بعض عن ... نجيب هذا عند نقف
وأذلك لغوي أوأ شرعي أصل له التواكل مصطلح هل يقول

؟ الناس بين لشيوعه
عن الحديث في جاء وأقد ، شرعي أصل له وأكذلك ، لغوي أصل له

بيت يحجون زاد معهم وأليس اليمن من جاءوأا أقواما رأى أنه عمر
أنتم بل قال ، المتوكلون نحن فقالوا ذلك عن فسألهم الحرام الله

من ، المتواكلون أنتم بل-  بعضهم قال روأاية في-  المتأكلون
جعل يعني تفاعل التواكل ، له وأكيل غيره جعل يعني لنه التواكل

 ذلك في له وأكيل غيره
...

فعل وأبين التفويض بين جمع ما هو الصحيح التوكل أن ذكرتم
الله رحمه رجب كابن العلم أهل بعض ذكر  سؤالي- السبب
قلوبهم فوضوا بأنهم مفادها الصالح السلف عن القصص حالت

فعل إلى يحتاجوا لم بحيث التوكل من درجة إلى فوصلوا الله إلى
؟ الخواص رتبة هي وأقال عباس ابن بحديث وأاستدل ، السبب

بفعل إل توكل وأل ، بتوكل إل إيمان وأل بحركة إل سنة ل ، ل
التوكل من السبب فعل ، السلف من وأاحد غير قاله كما ، السبب

وأهي الله إلى أمره مفوضا يصبح وأيفوض آخر أمر التفويض ،
ّوُض﴿ عظيمة قلبية عبادة َف ُأ ِري َوأ َلى َأْم ِه ِإ ّل ّلَه ِإّن ال َبِصيٌر ال
ِد َبا ِع ْل الله إلى المر تفويض ثم أوأل للسبب فعل فهو التوكل أما ﴿ِبا

بعض عده كان وأإن الترمذي روأاه الذي الحديث في جاء وألهذا ،
ّلْى للنبي رجل قال الضعيف من العلماء ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يا َوأَس
بل( قال ؟ وأأتوكل أعقلها أوأ وأأتوكل ناقتي أترك الله رسول
 بواوأ)وأتوكل( قال ثم ، السبب  فعل)اعقلها( )وأتوكل اعقلها

(العقل) بعض يعني ، الثاني في داخل الوأل ، يشمل لنه العطف
. ظاهر أمر شك ل هذا وأ ، السبب فعل (التوكل) لنه

……
لن ، غيرها عليها يقاس وأل الفعال بهذه تقيد أنها الصحيح ، هذه
في يعتقدوأن العرب ، خاص فيها اعتقاد لهم العرب الفعال هذه

، خاص (الرقية) اعتقاد في وأيعتقدوأن خاص (الكي) اعتقاد
َلى﴿ فقوله ، ذلك (التطير) وأنحو في وأيعتقدوأن َع ِهْم َوأ ّب ُلوَن َر ّك َو َت ﴿َي

فيها لن وأعل جل الله على توكل الشياء تلك فعل تركوا يعني
إتيان من امتنع وأغيره بكر كأبي السلف وأبعض ، للخلق حاجة

 . العلج وأمن الطباء
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أم المستحب من أم المباح من التداوأي هل العلم أهل تنازع وألهذا
 ؟ الواجب من

: روأايتان عنه أحمد المام
ّلْى النبي لمر وأذلك مستحب إنه روأاية في قال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

 )الله عباد تداوأوأا( بقوله
بعض تركه مباح ، السلف بعض تركه مباح قال أخرى روأاية وأفي

ل شئت وأإن تتداوأى شئت إن مباح التداوأي أن يعني ، السلف
الوجوب على المر حمل من العلم أهل وأمن قال هكذا ، تتداوأى

 )بحرام تتداوأوأا وأل الله عباد تداوأوأا( قال
من آنس السلف من فعله من أن المسألة هذه في وأالتحقيق

من وأيعلم إليه لجأ وأصدقا الله إلى المر وأتفويض يقين قوة قلبه
ل وأهذا ، يندم لن أنه إليه لجئه وأصدقا لربه حبه مع أنه نفسه
أتداوأى ل قال يجي الناس بعض لن ، الناس إليه ُيرشد أن يصلح

في فيقع الدوأاء وأيترك نفسه مع يجي وأ أتداوأى ما إني الفضل
فيترك ، آخر محرم في فيقع فعل ما على فيندم أعظم مصيبة

.  عظيم محرم في وأيقع مستحبا أمرا وأيفعل مستحبا أمرا
……

عليه وأالنبي فعلوه السلف أكثر ، التداوأي فعلوا أنهم الكثر نعم أي
عليه وأَرقى ، ذلك وأنحو بالتداوأي وأأمر كوى وأالسلم الصلة
. التداوأي جنس من هذا وأكل ، وأُرقي وأالسلم الصلة

إن ظلمني من بجميع وأكلتك إني اللهم يقول فيمن رأيك ما- 
وأل فعاقبه تعاقبه أن شئت وأإن له فاغفر له تغفر أن شئت

؟ الجر تحرمني
في جاء كما ظلمه عمن يعفو أن للمرء فالمستحب أحد ظلمك إذا

َفا َفَمْن﴿ تعالى قوله َلَح َع َأْص ُه َوأ َأْجُر َلى َف ِه َع ّل  ﴿ال
صوره بعض في يكون قد وأالظلم ، مستحب ظلم عمن وأالعفو
:  حقان فيه يجتمع

. وأعل جل لله وأحق ، للعبد حق
عفوت إني اللهم فلنا حلل اللهم تقول تحلل أن لك أنت فحقك

. ذلك وأنحو فلن عن
 –الشباب خاصة – بد وأل الحقيقة مهمة مسألة على تنبيه وأهاهنا

السنة في جاء الذي التحليل ، التحليل مسألة وأهي يرعوها أن
ّلْى النبي أن الصحيح في به المر ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع من( قال َوأَس
ِلمة عنده كانت مال في( –  – لحظ)عرض أوأ مال في لخيه مظ

وأل فيه درهم ل يوم يكون أن قبل اليوم منه فليتحلله عرض أوأ
ِلمة فيه : أنت يعني ، أمر  هذا)اليوم منه فليتحلله(  ،)دينار مظ
يا ، منه تحلل ، عرضه من نلت ، منه تحلل تروأح أحد وأبين بينك
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دوأن ُيحلل أن التحليل سئل لمن أيضا المستحب هنا ، حللني فلن
ينبغي التي المور من بل الخلق من وأهذا ، السبب عن سؤال

:  التحليل مسألة ، بها يتواصوا وأأن ينشروأها أن للشباب
 حللني فلن
.. يحللك الله

هل غيره اغتاب فيمن تنازعوا العلماء . وألهذا يعترض ما بدوأن
كشيخ يسأل ل ، : ل قال  من فمنهم ، يحلله أن غيره يسأل

ُع ، مفسدة ذلك من يقع قد لنه وأغيره السلم ْن المفسدة هذه وأَم
حللتك يقول أن ، منه الُمتَحلل يعني ، منه الُمستَحل يكون بأن

ثم فيه وأقع يكون قد اغتابه يكون قد ، السبب عن السؤال بدوأن
 –لننا ، القلوب في المحبة تحقيق وأسائل من وأسيلة وأهي ، تاب

وأقوع كثر الزمن هذا في – الهداية للجميع  وأعل جل الله وأنسأل
في بعضهم وأقوع ، الشباب وأخاصة ، بعض في بعضهم الناس
وأأحيانا ظلم ذلك في يكون وأربما لبعض بعضهم وأاغتياب بعض
أقرب لنهم  الملتزمون هؤلء يفعله من أوألى فالتحليل ، كذب

، الخرين يرشدوأن ثم السنة به تحصل ما محبة إلى الناس
حسناتك من إما تؤخذ أن إل في ما القيامة يوم لنه طيب التحليل
. عليك فتوضع سيئاته من أوأ له فتوضع
محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى بهذا وأنختم
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علمه إحاطة
لوقاتهخمـ بجميع
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وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة العالمين رب لله الحمد
 أجمعين وأصحبه آله
جل بالله اليمان أن من عليه الكلم سبق لما صلة فهذه بعد أما

كما وأبصفاته  وأعل جل الله بأسماء اليمان على يشتمل وأعل
. النصوص في جاءت
التي النصوص من جملة سبق فيما الله رحمه السلم شيخ وأذكر
تعالى قوله منها ذكر ثم ، صفاته وأعلى الله أسماء على تدل

َلُم ْع َي ِلُج َما ﴿ َْلْرِض ِفي َي َها َيْخُرُج َوأَما ا ْن ِزُل َوأَما ِم َوأَما الّسَماِء ِمْن َين
ْعُرُج َها﴿ َي كقوله  وأعل جل بعلمه المتعلقة اليات أيضا وأذكر ِفي

ُه َد ْن َوأِع ِتُح ﴿ َفا ْيِب َم َغ ْل َها ل ا َلُم ْع َو ِإل َي َلُم ُه ْع َي َبّر ِفي َما َوأ ْل ِر﴿ ا َبْح ْل َوأا
َلُموا قوله في وأكذلك ْع َت ِل ّلَه َأّن ﴿ َلى ال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َأّن َق ّلَه َوأ ال

ْد ُكّل َأَحاَط َق ٍء ِب ْلًما﴿ َشْي صفة إثبات جميعا فيها اليات وأهذه ِع
ِليُم( هو وأتعالى سبحانه الله وأأن وأعل جل (العلم) لله َع ْل  بصفة)ا

.(العلم)  صفة وأهي
لكن يعلم جلله جل الله إن قالوا الذين للمعتزلة مخالفة فيه وأهذا
يعني ، بعلم ليس لكن عالم الله إن يقولون يعني ، بعلم ليس
يعلم ل بذاته يعلم هو بل وأعل جل ذاته على زائدة بصفة ليس
. وأعل جل ذاته من يأتي العلم إنما بصفة
ِليُم( وأعل جل الله اسم لن باطل وأهذا َع ْل صفة على  مشتمل)ا
ِبت وأالعلم ، العلم أث

كـ بالسم الصفات من كغيره وأعل جل له ُ
ِليُم( َع ْل تدل وأالفعال ، بالفعال وأكذلك المجردة يعني  وأبالصفة)ا

الزمن مع المصدر حصول على تدل يعني ، الحدث حصول على
وأعل جل لله الحاصل العلم أن على يدل كله وأهذا ، به المقترن

غير وأالذات ، بزمن متعلق شيء يعني ، الذات عن زائد شيء هذا
. ذلك من بشيء متعلقة

الصفات كسائر أنها  وأعل جل لله العلم صفة أن على دل فإذن
لكن بالذات قائمة ذاتية مستقلة صفة أنها وأهي وأتعالى تبارك لله

ِليُم( فـ الذات عين هي ليست َع ْل ذوأ هو  وأعل جل الله أسماء  من)ا
ِليُم( أنه معناه وأليس الواسع العلم َع ْل (عليم) هو وأإنما   بذاته)ا
. بالعلم

. علم بل عليم بقولهم ذلك عن المعتزلة يعبر
ذاته عن زائدة صفة بل عليم  علم) يعني بل (عليم قولهم معنى

، سمع بل سميع الصفات سائر في يقولون وأهكذا ، العلم هي
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، حفظ بل وأحفيظ بصر بل بصير السمع هي زائدة صفة بل يعني
منفصلة بمخلوقات يفسروأها أن إما السماء أن يعني ، وأهكذا

. بالذات يفسروأها أن وأإما
وأقع ما بعلم) وأأما (يعلم يقولون السنة أهل أن هنا عليه ينبه وأمما
(الحيدة) ككتاب السنة لهل المنسوبة الكتب من الكتب بعض في
ل (إننا قولهم أوأ ، غلط علم) هذا بل (يعلم وأعل جل أنه من مثل

غلط هذا وأروأدها) كذلك لعدم علم بغير أوأ بعلم العبارة هذه نطلق
.

وأل يعلم نقول (أننا غيرها في كذلك (الحيدة) هو في جاء وأالذي
علم) بغير وأل بعلم نقول
متجدد علمه أن ذلك معنى يعلم وأعل جل كونه لن باطل وأهذا

، مصدر وأعن زمن عن ينحل الفعل لن ، الفعل زمن بتجدد
ل وأالذات تجدد من له بد ل وأالزمن ، الزمن من مجرد وأالمصدر

. كذلك تكون أن يمكن
وأإذا ، متعلقاتها باعتبار الصفة هذه حصول إلى راجع التجدد فإذن

المعلوم باعتبار يعني متعلقاتها باعتبار متجددة الصفة هذه صارت
هذه في أن ذلك من المقصود ، الذات على زائد بعلم ذلك صار

الذين وأهم الصفات باب في الضلل من طائفة على رد اليات
عن زائدة وأليست بالذات هي وأعل جل الله صفات إن يقولون
القول وأعل جل الله صفات ، نعم ، الذات غير الصفات.  الذات

بالصفات المتصفة يه وأعل جل ذاته لكن الذات في كالقول فيها
.

ليست ذات توجد أن يعقل وأل الذات على زائد أمر فالصفات
وأجودها الذات وأليس ، للذات تكون الصفات بل بالصفات بمتصفة

. ذات وأثم صفات ثم بل ، الصفات وأجود هو عينه
تقوم ذات من لها بد ل بل بنفسها تقوم أن يمكن ل الصفات نعم
وأهذه ، ذلك (العلم) على وأمنها  وأعل جل الله صفات فإذن ، بها

. ستأتي التي الصفات أنواع لجميع تصلح مقدمة
َلُم  ﴿     هنا     وتعالىَ     سبحانه     قال ِلُج     مَاا     َيْع َْلْرِض     ِفيِ     َي َومَاا     ا

ْنَها     َيْخُرُج    ﴿  مِا
َلُم( قوله هنا الدللة وأجه ْع المضارع الفعل ، لكم ذكرت   وأكما)َي

. زمن وأعن مصدر عن ينحل
زمن) زائد (العلم العلم  فيه)يعلم( الصفة هو اللي بالمصدر يعني
الصفة إثبات فيها الفعال كون معنى وأهذا الصفة إثبات فيه فإذن

.  الزمن وأهو الحدث على وأزيادة حدث هو الفعل لن
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َلُم﴿ قوله ْع ِلُج َما َي اسم (َما) وأهي بـ أتى أنه أيضا الدللة وأجه ﴿َي
جميع يعلم يعني ، صلتها حيز في كان ما عموم على تدل موصول

؟ متغير ، متجدد الرض في وأالوالج ، الرض في الوالج
. متغير وأهذا الرض من يخرج الذي جميع يعلم كذلك

المعلومات لكن بذاته قائمة ، ذاتية وأعل جل لله صفة فالعلم إذن
متعلقة وأآحادها أصل ثابتة وأعل جل لله العلم صفة فإذن ، متجددة

. المعلومات وأبتجدد بالمعلومات
﴿  ِفيَها     َيْعُرُج     َومَاا     الّسَماِء     مِاْن     َينِزُل     َومَاا  ﴿     قال     هنا

لكم ذكرت - كما وأعل جل الله علم على تدل الية وأهذه ، كذلك 
وأبالجزئيات ، وأبالكبير بالصغير  وأعل جل الله علم على – مرة غير

على يدل لفظ (َما) وأهي بـ أتى أنه الدللة وأجه ، بالكليات وأكذلك
وأليست جزئية يسيرة أشياء وأمنها ذلك جميع يعني ، الشياء عموم

بكلية. كلها
ُه  ﴿     بعدها     وعل     جل     قال َد ْن ِتللُح     َوِع ْيللِب     مَاَفا ْلَغ َلُمَهللا     ل     ا ِإل     َيْع
﴿  ُهَو

- الواسطية العقيدة شرح-   من الخامس الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

السادس الشريط
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ُه  ﴿     بعدها     وعل     جل     قال َد ْن ِتللُح     َوِع ْيللِب     مَاَفا ْلَغ َلُمَهللا     ل     ا ِإل     َيْع
ُهَو﴿

ِعر( وأقوله ُتْش ُه) (العندية)  َد ْن ِذيَن﴿ ، أيضا وأبالقرب بالختصاص ِع ّل ا
َد ْن ّبَك ِع ِبُروأَن ل َر ْك َت ِه َعْن َيْس ِت َد َبا بذلك المختصون يعني ﴿ِع

. وأالقرب الختصاص العلو مع (العندية) فيها فـ ، القريبون
ُه﴿ هنا قوله َد ْن ِتُح َوأِع َفا ْيِب َم َغ ْل وأعل جل الله يختص هذه أن يعني ﴿ا

. بها
ِتُح﴿ وأ َفا ْيِب َم َغ ْل الغيب مجامع أن يعني ، وأأصوله مجامعه هي ﴿ا

التي له الموصلة الطرقا العلم أهل بعض قال كما أوأ ، وأأصوله
وألكن الخلق من لحد وأليست وأحده وأعل جل له هي بها ينكشف

ل الغيب مفردات بعض على خلقه بعض وأعل جل الله يطلع قد
ِتُح أما ، مفاتحه على َفا جل عنده فهي وأالمجامع الصول وأهي  الَم
. وأحده وأعل
ُه﴿ هنا قال َد ْن ِتُح َوأِع َفا ْيِب َم َغ ْل َها ل ا َلُم ْع َو ِإل َي ل﴿ قوله ، وأهذه ﴿ُه

َها َلُم ْع َو ِإل َي الستثناء بأداة أتى أنه الحصر وأوأجه ، حصر فيها ﴿ُه
ل) أوأ( بـ النفي بعد أتت إذا الستثناء ل) وأأداة( النفي ِإل) بعد(

على تدل قد وأالقصر) وأأيضا (الحصر على دلت بغيرها
.(الختصاص) 

وأهذا ، وأعل جل فيه محصور علمها يعني ، وأقصر حصر فيه فهنا
ّلَه ِإّن﴿ لقمان آية في جاء كما ُه ال َد ْن ْلُم ِع ِة ِع َع َنّزُل الّسا ُي ْيَث َوأ َغ ْل ا

َلُم ْع َي ِم ِفي َما َوأ َْلْرَحا صلى النبي أن الصحيح في جاء وأقد ، الية ﴿ا
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الخمس هذه الله) وأذكر إل يعلمهن ل ٌخمس( قال وأسلم عليه الله
جهة من تفصيل فيها الخمس هذه لكن ، لقمان آية في المذكورة
. بعلمها  وأعل جل الله اختصاص

َلُم  ﴿     هنا     قال َيْع َبّر     ِفيِ     مَاا     َو ْل َبْحِر     ا ْل ﴿  َوا
. قبلها التي الية في لك ذكرت ما على يدل ، عموم

َلُمَها     ِإل     َوَرَقٍة     مِاْن     َتْسُقُط     َومَاا  ﴿ ﴿  َيْع
. حصر أيضا هذا

ّبٍة     َول  ﴿ ُلَماِت     ِفيِ     َح َْلْرِض     ُظ ْطٍب     َول     ا ِبٍس     َول     َر ِفيِ     ِإل     َيا
َتاٍب ِبيٍن     ِك ﴿  مُا

َتاٍب ِفي ِإل﴿ قال آخرها في هنا ِبيٍن ِك صفة على دالة وأهذه ﴿ُم
. الية أوأل في كالجملة يعني ، كسابقتها (العلم) أيضا

 .(العلم) بعد إل تكون (الكتابة) ل أن الدللة وأجه
ْطٍب َوأل﴿ هنا قال  ِبٍس َوأل َر َتاٍب ِفي ِإل َيا َتاٍب ِفي يكون وأل  ﴿ِك ِك
جل (علم) الله أن ذلك وأمعنى ، الشياء هذه توجد أن قبل إل(

كان لو يكن لم لما يشمل وأأيضا سيكون وأما كان لما شامل وأعل
. يكون كيف
َتاٍب ِفي ِإل﴿ هنا قوله ِبيٍن ِك المحفوظ) هو (اللوح به يعني ﴿ُم

ْفه المبين الكتاب ِبيٍن) يقتضي( بأنه وأوأص : شيئين ُم
ّين فيه ما أن الوأل * مداخلة فيه وأليس اشتباه فيه ليس وأاضح ب

ّين فيه ما كل بل َتاٍب ِفي﴿ وأاضح ب ِبيٍن ِك ، (أبان) اللزمة  من ، ﴿ُم
ّينا الشيء يكون أن وأذلك . نفسه في وأاضحا ب

ِبيٍن) من( هو كذلك * (أبان ، غيره أبان ، (أبان) المتعدية ُم
(اللوح صفة في وأأيضا ) ،وأجلّه أوأضحه( الشيء) يعني
على تكون الشياء كل لن ، وأيظهرها الشياء ُيبين المحفوظ) أنه

المحفوظ) .  (اللوح في ما وأفق
ّين (اللوح وأهو الكتاب هذا في ما فإذن نفسه في المحفوظ) ب
ِبيٍن) لغيره( هو (علم) وأأيضا   بـ كتبه  وأعل جل الله لن وأاضح ُم
علم وأهي المسألة هذه على ضحةاوأ دللة فيه وأهذا لغيره موضح

. جلله جل الله
:  أن الدللة وأجه لك ذكرت

َتاٍب لفظ في أوأل-  ِك (العلم) وأذلك صفة منه يفهم منه يفهم ما ال
إنما ، ُيكتب ل المجهول يعني  ،(العلم)    بعد إل تكون ل الكتابة أن

(العلم) . صفة إثبات فيه وأهذا ، علم ما يكتب
ِبيٍن) هذه( كلمة ثانيا-  مضمنة (العلم) يعني صفة فيها أيضا ُم

َتاٍب هذا (العلم) لن صفة ِك ّين ال معناه وأهذا ، وأاضح نفسه في ب
ِبيٍن) لغيره( أيضا – كتبه َمن (علم) – علم إلى يحتاج أيضا وأهذا ، ُم

بالتفصيل علمه يعني ، التفصيل على كتبه (علم) من يقتضي
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ُه﴿ الية أوأل في سبحانه قال كما ، جميعا وأالدقائق َد ْن ِتُح َوأِع َفا َم
ْيِب َغ ْل َها ل ا َلُم ْع َو ِإل َي . ﴿ُه

(علم) وأإحاطة وأعل جل (العلم) لله صفة إثبات فيها الية هذه
عن شيء يعزب ل أنه يعني ، المخلوقات بجميع وأعل جل الله

كل ، وأعل جل لله معلومة المعلومات كل بل وأعل جل (علم) الله
ل ، شيء أي علم عنه يعزب ل ، وأتعالى تبارك الله يعلمه شيء
شيء كل ، المعلومات كل بل ، شيء أي علم وأعل جل عنه يعزب
. وأتعالى سبحانه الله يعلمه
َثىَ     مِاْن     َتْحِمُل     ﴿َومَاا     هنا     قال ْن ْلِمِه﴿     ِإل     َتَضُع     َول     ُأ  ِبِع
ِه ِإل﴿ بقوله  وأعل جل (العلم) لله صفة ذكر فيه هذا ْلِم ِع وأالكلم ﴿ِب

سبق ما على كالكلم عليها
التي  الية- الله - رحمه الشيخ ذكر يعني ، بعدها وأعل جل قال

: بقوله بعدها
َلُموا َتْع ِل ّلَه     َأنَّ     ﴿ َلىَ     ال َأنَّ     َقِديٌر     َشيٍِْء     ُكّل     َع ّلَه     َو ْد     ال َأَحاَط     َق

ُكّل ْلًما     َشيٍِْء     ِب  ﴿  ِع
(العلم) صفة وأفيها  وأعل جل (القدرة) لله صفة فيها الية هذه في
. وأعل جل لله

َلُموا﴿(التعليل)  أوأله في وأأيضا ْع َت لما (التعليل) راجع وأهذا ، ﴿َأّن ِل
َلُموا﴿(الطلقا)  سورة هي اللي السورة أوأل في ذكره سبق ْع َت ِل

ّلَه َأّن َلى ال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي ِكَر سبق ما يعني ﴿َق ِرع ُذ ِزلت وأُش ْن ُأ وأ
َلُموا) ذلك( اليات ْع َت الله أفعال (التعليل) في دخول إثبات ففيها ِل

. الشرعية وأعل جل الله أفعال في وأكذلك القدرية وأعل جل
َلُموا) اللم( قوله في فإذن ْع َت (التعليل) لم (كي) أي لم هذه ِل
القدرية الله أفعال في يعني ، الجهتين (التعليل) من إثبات ففيها

. الشرعية الله وأأفعال
َلُموا  ﴿     هنا     قال َتْع ّلَه     َأنَّ     ِل َلىَ     ال  ﴿  َقِديٌر     َشيٍِْء     ُكّل     َع

. وأعل جل الله صفات من (القدرة) صفة وأ
ِديٌر) هو(الـ الله وأاسم ِديٌر) صيغة( لن البالغة القدرة ذوأ َق مبالغة َق

] هذا عظيما (القدرة) قياما به قامت من هو يعني ،(قادر)   من
ِديٌر) ،( الـ به قامت من اسم (القدرة)  أوأ فاعل (القادر) اسم َق

ِديٌر) مبالغة( وأالـ (القدرة) ، به قامت من يعني ذلك عن َق
.عظيما (القدرة) قياما

جل يعجزه ل التي المطلقة (القدرة) العظيمة له وأعل جل فالله
. شيء كل شملت قدرته بل ، شيء بها وأعل

َلى﴿ هنا وأقوله ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي بكل (القدرة) متعلقة أن فيه ﴿َق
ما يعني ، وأعل جل بقدرته متعلق وأهو إل شيء من ما وأأنه ، شيء
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وأعل جل (قدرة) الله  فـ ، قدرته تحت داخل وأهو إل شيء من
: فيه يدخل وأهذا ، الشياء لجميع شاملة

. للقدرية خلفا العباد أفعال- 
للشعرية خلفا يكون أن وأعل جل الله يشأ لم ما فيه يدخل- 

. وأالماتريدية
متعلقة وأعل جل الله قدرة إن يقولون وأالماتريدية الشعرية لن 

التعلق الوأل يسمون ، التعلق من نوعين لها وأيجعلون ، يشاؤه بما
محل ليس وأهذا ، التنجيزي التعلق الثاني وأيسمون ، الصلوحي
. إيضاحهما
لكل شاملة ليست وأعل جل الله قدرة إن يقولون أنهم المقصود

عندهم يكثر وألهذا ، وأعل جل يشاؤه ما على قدير هو بل شيء
قدير) يشاء ما على (وأالله قدير) يشاء ما على (هو بقولهم التعبير

ّلَه﴿ وأعل جل الله قال ما عن وأيعدلون َلى َوأال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي ﴿َق
ٍء ُكّل﴿ كلمة استعمال عن يعدلون لن يشاء) وأذلك (ما إلى ﴿َشْي

. وأعل جل الله يشاؤه بما عندهم (القدرة) تتعلق
ٍء ُكّل﴿ وأ شاءه) وأليس شيء (كل يعني النصوص في التي ﴿َشْي

 .يشأه) لم أوأ شاءه شيء (كل
ّين  وأعل جل الله لن وأذلك باطل أنه شك ل وأهذا قدرته أن ب

فمن ، العموم هذا في داخل يشاؤه ل وأما ، شيء بكل متعلقة
بل ، ذلك على دليل عنده يكون أن بد فل العموم من إخراجه أراد

جل يشأه لم بما متعلقة وأعل جل (قدرة) الله أن على دل الدليل
َو ُقْل﴿ النعام سورة في تعالى قوله في وأذلك  وأعل ِدُر ُه َقا ْل َلى ا َع

َعَث َأْن ْب ُكْم َي ْي َل ًبا َع َذا ُكْم ِمْن َع ِق ْو ْوأ َف ُكْم َتْحِت ِمْن َأ ِل ْوأ َأْرُج ُكْم َأ ِبَس ْل َي
ًعا َي َق ِش ِذي ُي ُكْم َوأ ْعَض ْأَس َب ْعٍض َب .  ﴿َب

َو ُقْل﴿ ِدُر ُه َقا ْل َلى ا َعَث َأْن َع ْب ُكْم َي ْي َل ًبا َع َذا ُكْم ِمْن َع ِق ْو هذه ﴿َف
. المة هذه عن ُمنعت
. المة هذه على تقع أن وأعل جل الله يشأها لم فإذن

ْوأ﴿ ُكْم َتْحِت ِمْن َأ ِل هذه في تقع أن وأعل جل الله يشأها مل ﴿َأْرُج
. المة

ْوأ﴿ ُكْم َأ ِبَس ْل ًعا َي َي أهون) . هذه( وأالسلم الصلة عليه النبي قال ﴿ِش
يشأه لم ما (قادر) على وأعل جل الله أن على الية دلت فإذن
. وأعل جل شاءه ما وأعلى

وأعل جل (قدرة) الله تعلق وأغيرها معنا التي هذه الية في إذن
أن وأقدر وأعل جل الله قضى ما يشمل التعلق وأهذا ، شيء بكل

لكل شاملة فقدرته ، يكون ل أنه  وأعل جل الله علم ما أوأ ، يكون
. شيء
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(على الكلمة هذه تستعمل ل أن فيه المبتدعة مخالفة تجب فمما 
به يختصون مما قدير) لنها يشاء ما
لهذا تام تفصيل محل هذا - ليس مواضع في السنة في جاء قد

جل الله أن وأغيره مسلم كصحيح السنة في جاء – إشارة لكن
ما على به َِضُراعت قادر) وأهذا أشاء ما على (إني قال وأعل

ما على قوله لن ، اعتراض فيه ليس لكن الكلم من أسلفت
:  قادر أشاء

ٍء ُكّل﴿ ضمن في داخل أوأل هذا * ِديٌر َشْي يقدر : هو نقول فإننا ﴿َق
يشأ.  لم ما وأعلى يشاء ما على

وأهذه حصل بشيء متعلقا  وأعل جل الله قالها هذه أن ثانيا * 
في (أترغب له  وأعل جل الله وأقال الجنة دخل الذي الرجل قصة

، (ل قال ، بي أتهزأ رب يا شيء) قال من لك (هل شيء) أوأ
يختلف وأهذا ، الشيء حصول بعد قادر) وأهذا أشاء ما على وألكني

الشياء حصول قبل يطلقونها لنهم الكلمة هذه أوألئك إطلقا عن
هذه في الكلم آخر إلى ، حصل معين بشيء متعلقة غير

المسألة.
َلُموا﴿ هنا قوله المقصود ْع َت ّلَه َأّن ِل َلى ال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي فيه ﴿َق

. شيء بكل متعلقة (القدرة) وأأنها صفة إثبات
َأنَّ  ﴿     قال     ثم ّلَه     َو ْد     ال ُكّل     َأَحاَط     َق ْلًما     َشيٍِْء     ِب    ﴿  ِع

ْد( ُكّل﴿ سبحانه هو أحاط وأعل جل َأَحاَط) (الحاطة) له َق ٍء ِب َشْي
ْلًما ْلًما) هنا( وأ ﴿ِع َأَحاَط) ( بـ متعلقة ِع

َأَحاَط إذن بـ(العلم) وأهذا بالحاطة مخصوصة الية هذه في  ف
معنى من هي التي ، بخلقه  وأعل جل (إحاطة) الله معنى بعض
ّنُه َأل﴿ وأعل جل الله قول معنى من أوأ ، الله اسم ُكّل ِإ َشْيٍء ِب

. ﴿ُمِحيٌط
ّنُه َأل﴿ ُكّل ِإ ٍء ِب إحاطة كونها من أعم (الحاطة) هنا ﴿ُمِحيٌط َشْي

َفسر لن ، علم ُت ّنُه َأل﴿ قوله في - يعني (الحاطة)  ُكّل ِإ ٍء ِب َشْي
: بأنها ُتفسر–  ﴿ُمِحيٌط
.(شمول)  (سعة)  وأ (قدرة) وأ (علم) وأ إحاطة
(قدرة) (علم) وأ إحاطة الربعة ُمِحيٌط) بهذه( الـ السنة أهل يفسر

.(شمول) (سعة)  وأ وأ
ْد﴿ هنا وأقوله ُكّل َأَحاَط َق ٍء ِب ْلًما َشْي فليس ، بالعلم إحاطة هذا ﴿ِع

العلمية لحاطةل تخصيص هذا بل الخرى الحاطة لنواع نفي فيها
. وأتعاظم وأتقدس تعالى جل بالذكر

. لك أسلفت (العلم) كما صفة على الدللة فيها الية هذه
ِإنَّ     وتعالىَ     سبحانه     قال ّلَه     ﴿ ُق     ُهَو     ال ْلُقّوِة     ُذو     الّرّزا ا

ِتيُن﴿ ْلَم  ا
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ِإّن تعالى وأقوله (وأقوله) يعني السلم شيخ قال ّلَه ﴿ َو ال ُقا ُه الّرّزا
ِة ُذوأ ّو ُق ْل ِتيُن ا ْلَم ُقا)( وأهو الله أسماء من اسم فيه وأهذا ﴿ا الّرّزا

ِتيُن) .( وأهو الله أسماء من اسم وأفيه ْلَم ا
ِتيُن) فيه( وأ ْلَم التسعة  وأعل جل الله أسماء في يدخل هل منازعة ا

؟ ل أم وأالتسعين
ُقا) فهو( أما التسعة الحسنى  وأعل جل الله أسماء من الّرّزا

. وأالتسعين
ُقا) هذه( .) ْقاِ(راز من مبالغة صيغة اللفظ حيث من الّرّزا
. ) بالفتحْْقاَْز(الر   فاعل ) اسمْقاِازَ(الر وأ

أما ، ذلك ) وأنحوْْءَر(الب ) وأْْقلَ(الخ مثل ، المصدر (الّرْزقا) هو
ْقا(ال بصفة متصف  وأعل جل الله إن يقال فل ، ) بالكسرِرْز
ْقا(ال ْقا(ال بصفة متصف  وأعل جل الله إنما ، وأكل ) حاشاِرْز )َرْز

ْقا( أما ، الوصف هو الحدث (الّرْزقا) هو لن ِرْز العين ) فهوال
ْقا( المرزوأقة ِرْز أتاك إذا ، زقاِر هذا أكل أتاك إذا ، الشيء ) هوال

ْقا(ال يعني ، زقاِر الهداية ، زقاِر هذا مال هو المخلوقات ) فيِرْز
ْقا(ا أثر .) لَرْز
ْقا(ا الله صفة أثر ْقا)  (لَرْز ِرْز ) .ال

ْقا فإذن قا)ِازَ(الر وأ ) ،ْقاِازَ(الر من مبالغة صيغة ) نقول(الَرَزا
ْقا(ا فاعل اسم ُقا(ال ) وألَرْز . إليه الحاجة تمس ما إعطاء ) هوَرْز
ْقا قوله في إذن ْقا(ال صفة إثبات ) فيه(الَرَزا ، وأعل جل ) للهَرْز

هو الربوبية توحيد  نقول الربوبية توحيد في مثل نقول لذلك
ْقا(ال (الخلق) وأ ] مثل بأفعاله الله [ توحيد تقول ما ) - تنتبهَرْز

ْقا)(ال ْقا(ال (الخلق) وأ  -ِرْز (الماتة) لن (الحياء) وأ ) وأَرْز
ْقا(ال من وأعل جل الله إن قلت فإذا ، المرزوأقة العين ) هوِرْز

ْقا( هصفت ِرْز ْقا( لن ، باطل ) هذاال ِرْز ، المرزوأقا الشيء ) هوال
. إليه يحتاجون ما العباد يعطي أن َزقا) يعنيَر(ال صفته من لكن
ْقا قال هنا ْقا ) وأ(الَرَزا صيغة أنها دام ما لكم ذكرت ) كما(الَرَزا

فتفيد وأاللم اللف عليها قا) وأدخلتِ(راز وأهي فاعل من مبالغة
ْقا( أنواع استغراقا ْقا( أنواع ) وأالَرْز ما أنواع هي وأعل جل ) للهالَرْز

  ذلك في ] فتدخل إليه يحتاجون مما العباد أعطى
......

ٌقا(الهداية)  فـ  حياتهم في إليها محتاجون العباد لن وأذلك ُترَز
. آخرتهم وأفي
نوعي ) على(الَرَزاقا الله اسم شمول في الدللة وأجه إذن

ْقا( الخرة في وأالّرزقا الدنيا في )  الّرزقاالَرْز
ُقوَن﴿ الخرة في قال َها ُيْرَز ِر ِفي ْي َغ متعلق (الّرزقا) غير ﴿ِحَساٍب ِب

وأالمشرب وأالطعام بالمال هو كذلك ، وأالخرة بالدنيا ، بالدنيا
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الهداية إعطاء وأهو (الّرزقا) الديني وأكذلك ، آخره إلى وأالملبس
وأهذا ، وأالدللة بالرشاد وأإما وأاللهام بالتوفيق إما الهداية وأأسباب

ُقا) . ( وأعل جل الله لسم عموم فيه يكون شك ل الّرّزا
ْلُقّوِة     ُذو  ﴿     قال ِتيُن     ا ْلَم ﴿  ا

ُقا﴿ ِة ُذوأ الّرّزا ّو ُق ْل ِتيُن ا ْلَم ِتيُن) – (وأ ﴿ا ْلَم ِة) وأاضح ُذوأ(ا ّو ُق ْل  –ا
ِتيُن) هذا( ْلَم نهايتها صفاته في البالغ هو وأعل جل الله صفة في ا

بلوغه بمعنى الشيء (المتانة) في أن العرب عند معروأف هذا
. الكمال

في وأعل جل وأالله ، يناسبه ما نهاية بالغ متين) يعني شيء (هذا
وأل النقص يعتريه ل الذي المطلق الكمال له بالصفات اتصافه
مستفاد كله وأهذا ، الوجوه من بوجه نقص شائبة وأل نقص يلحقه

ِتيُن) ( الله اسم من ْلَم .ا
ِتيُن) هو( فإذن ْلَم . نهايتها الصفة في البالغ ا

ِة ُذوأ﴿ قال لما هنا ّو ُق ْل ِتين ا ْلَم في البالغ القوة ذوأ بأنها فسرتها لو ﴿ا
.(القوة)  بـ متعلقا هنا صار نهايتها قدرته في البالغ ، نهايتها قوته

ِتيُن) نعت( جعلت أوأ ْلَم ُقا)( لـ ا الّرّزا
ِة ُذوأ﴿ ّو ُق ْل ِتيُن ا ْلَم ُقا) وأنعت( لـ نعت ﴿ا باعتبار ل الذات باعتبار الّرّزا

الخر تلو الواحد اسمان تكرر إذا وأعل جل الله أسماء لن ، الصفة
مفعول أوأ ثانيا خبرا تكون أن وأإما الذات باعتبار نعتا تكون أن فإما
. الصفات باعتبار ثانيا اسما أوأ ثانيا
َو﴿ مثل ُه ُفوُر َوأ َغ ْل ُفوُر) هذه( ﴿الّرِحيُم ا َغ ْل ُفوُر)( ؟ تعربها كيف ا َغ ْل ا
؟ صحيح ، خبر

ُفوُر) أوأ( لـ نعت هي الّرِحيم) هل( َغ ْل ؟ ثاني خبر ا
هنا لن ، ثاني خبر يقال أن العلم أهل من كثير عند النسب

ُفوُر﴿ َغ ْل ُفوُر) فل( غير الّرِحيُم) هنا( ﴿الّرِحيُم ا َغ ْل يكون أن يناسب ا
الله اسم لن يعني ، الذات باعتبار يناسب هو لكن له، نعتا

ُفوُر) يدل( َغ ْل منعوتة يعني – موصوفة الذات وأهذه ، الذات على ا
الّرِحيُم) ،( بأنها – بالصفات الوصف هو اللي بالوصف هو ما نعتا

يعني للرجل وأصف أيضا هنا الجواد ،  الجواد الكريم فلن تقول
النحو. باب في له نعت
ِة ُذوأ﴿ قوله هنا فإن ّو ُق ْل ِتيُن ا ْلَم ِتين) إما( هنا ﴿ا ْلَم خبر تكون أن ا

ّلَه ِإّن﴿ (إن) ثاني َو ال ُقا ُه ِتيُن الّرّزا ْلَم أن وأإما ، ثاني خبر هذا ﴿ا
ُقا) أوأ( لـ نعتا تكون ِة ُذوأ﴿ لقوله نعتا الّرّزا ّو ُق ْل ، الذات باعتبار ﴿ا
بعض عبارات في أيضا أقدام مزالق وأهي مهمة لنها لهذه انتبه

. التفسير في المبتدعة
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ِتين) إما( يكون كذلك جعلناها إذا هنا إذن ْلَم خبر إنه قلنا إذا – ا
ّلَه ِإّن﴿ ثاني َو ال ُقا ُه ِتيُن الّرّزا ْلَم البالغ معناه يصير – ثاني خبر ﴿ا
. كمالها نهاية صفاته في
ِتين) نعت( إن قلنا وأإذا ْلَم ِة ُذوأ﴿ لقوله ا ّو ُق ْل في البالغ يصير ﴿ا

. نهايتها القوة
ُقا) نقول( لـ نعتا جعلناه وأإذا نهاية الّرزقا كمالت في البالغ الّرّزا
. ذلك
......

نعم 
الخبر لن ، الستقلل يفيد لنه وأاضح الثاني وأالخبر ، محتملة هي

ُذوأ﴿ بقوله متعلق (الّرزقا) أوأ  بـ متعلق يكون ما فائدته الثاني
ِة ّو ُق ْل . ذلك على نعت أوأ ، مستقل يكون ، ﴿ا
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وأالبصر السمع إثبات
سبحانه لله

ْيَس     وقوله     ذلك     بعد     الله     رحمه     السلم     شيخ     قال َل ِتعالىَ
ِلِه ْث ٌء     َكِم َبِصيُر﴿     الّسِميُع     َوُهَو     َشيِْ ُله     ال ِإنَّ     َوَقْو ّلَه     ﴿ ِنِعّما     ال

ُكْم ُظ ّلَه     ِإنَّ     ِبِه     َيِع    َبِصيًرا﴿     َسِميًعا     َكانََ     ال
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ُع) وأ( اسم وأهما السمان هذان َبِصيُر) لله( الّسِمي وأعل جل ال
ًعا َكاَن﴿ وأقوله لصفة مشتملة ، متضمنة هذه ﴿َبِصيًرا َسِمي

. وأعل جل (البصر) لله (السمع) وأ
(الصفاتية) يعني يثبتها التي الصفات (البصر) من وأ(السمع) وأ

السنة أهل وأيثبتها ، وأالماتريدية وأالشاعرة الكلبية يثبتها
.  وأالجماعة

الشاعرة بين خلف فيها (البصر) ليس (السمع) وأ صفة فإذن
لنها ، وأأشباههم المعتزلة مع فيها الخلف وأإنما ، السنة وأأهل

(البصر) . (السمع) وأ فيها يدخل فل ثلث الصفات عندهم
(السمع) صفة يجعلون بعامة المتكلمون وأ وأالماتريدية الشاعرة

في جعلوها وألهذا ، العقل عليها دل التي الصفات (البصر) من وأ
ِةَللِلد أثبتوها القوم يثبتها التي السبع الصفات لن السبع الصفات

. عليها العقل
ل بالسمع عليها نستدل اليات بهذه بذلك استدللنا في هنا فإذن

جل الله صفات فدليل الصفات من غيرها باب فبابها ، بالعقل
. النقلي السمعي الدليل وأهو وأاحد جميعا وأعل

كما وأالحاديث باليات عليهما (البصر) نستدل (السمع) وأ فـ
. وأعل جل الله صفات من غيرها على وأالحاديث باليات نستدل

يثبت ممن وأنحوهم وأالماتريدية الشاعرة من المتكلمون وأأما
.  العقل من مأخوذ أصلها لن فيثبتونها (البصر) ، (السمع) وأ صفة
وأهذا الثبات مورد في وأاختلفنا الثبات في معهم اشتركنا فإذن

، الصفة إثبات حيث من فرقا كبير فيه يكون ل النتيجة تحصيل مع
به يستدل أن يسوغ ل العقل لن الدليل حيث من فرقا هفي لكن
كان إذا النقل يوافق كان إذا صحيح دليل العقل فإن النقل قبل

ذلك صاحب عقل أن فنعلم يوافقه لم إذا وأأما ، السمع يوافق
وأهب الذي وأعل جل الله كلم خالف لنه بصواب يكن لم العقل
إل الحق بعد وأليس الحق الناس ِملَُعي وأالذي العقول الناس

. الضلل
ْيَس     هنا     قوله َل ِلِه     ِ ْث ٌء     َكِم َبِصيُر﴿     الّسِميُع     َوُهَو     َشيِْ  ال

ْيَس﴿ َل ِه ِ ِل ْث ٌء َكِم ،  شيء مثله ليس شيء مثله ليس معناها ﴿َشْي
ْيَس﴿ قوله في هذه وأالكاف ِه َل ِل ْث ٌء َكِم للعلماء هذه الكاف ﴿َشْي

: توجيهان فيها
مثله مثل (ليس الكلم (مثل) تقدير بمعنى هي يقول من منهم* 

(مثل نفي – للكلم انتبه – إعراض المثل) فيه (مثل شيء) وأنفُي
. (المثل) لستحالته إثبات عن إعراض المثل) فيه

المعنى يكون (مثل) كونه بـ الكاف قدر بعضهم قدرها حينما يعني 
َدشيء)  مثله مثل (ليس يكون أن يمكن لكان بذلك قدر لو بأنه ُر
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مثل نفي معنى مثله) فهل مثل (ليس قال لنه للمثل إثبات فيه
؟ المثل إثبات فيه أن المثل

يعني – تنفي العرب لن كذلك ليس القول هذا على أنه الجواب
يستحق ل وألنه مستحيل المثل وأجود لن المثل مثل – لغتها في
. وأاحد هذا ، المثل نفي في مبالغة المثل مثل فينفى ، يذكر أن
في ُتزاد وأالحروأف ، (صلة) زائدة هذه الكاف قالوا الثاني* 

المعنى حيث من أما ، إعرابا زائدة تكون أن يعني وأزيادتها اليات
، وأتأكيدها الجملة تكرير مقام في تكون أن وأهي الفائدة أكبر فلها

ّكد ما وأأعلى لثلث ًتكرارا يكون أن العرب لغة في الجملة به تؤ
. مرات

تؤكد أن أردت إذا ، العرب به تؤكد ما أعلى مرات ثلث تكرار 
مقام في هذا فإن حرفا زادت فإذا ، مرات ثلث تؤكده بالتكرار
ْيَس﴿ هنا كقوله مرات ثلث تكرارها َل ِه ِ ِل ْث ٌء َكِم الله كأن يعني ﴿َشْي

شيء مثله ليس شيء مثله ليس شيء مثله ليس قال  وأعل جل
الحرف زيادات ، الزيادات في قاعدة وأهذه ، البصير السميع وأهو
ِبَما﴿ قوله في مثل ، القرآن في ٍة َف ِه ِمَن َرْحَم ّل ْنَت ال ُهْم ِل ِبَما ، ﴿َل َف

ٍة إعرابا زائد حرف هذه (َما) هنا ، الله من فبرحمة وأالمعنى َرْحَم
ِبَما﴿ التوكيد هو الكلم في فائدته لكن ٍة َف ِه ِمَن َرْحَم ّل ْنَت ال ُهْم ِل ﴿َل
قال مرات ثلث سمعه طرقا الكلم أن العربي منها يفهم

من فبرحمة لهم لنت الله من فبرحمة لهم لنت الله من فبرحمة
المؤكدات تأتي وأل القلب غليظ فظا كنت وألو ، لهم لنت الله

ُظَم لما إل زائد (صلة) أوأ هو الذي بالحرف  . تأكيده ع
ْقِسُم ل﴿ القرآن في كثيرا أتى ما ِم ُأ ْو َي ِة ِب َياَم ِق ْل (صلة) ل) هنا( ﴿ا

القسم إثبات فيه هو ، القسم نفي معناه ليس ، زائد حرف يعني
القيامة بيوم أقسم القيامة بيوم [ أقسم مرات ثلث بتكراره

ِبَما﴿ ] كذلك القيامة بيوم أقسم ِهْم َف ْقِض ُهْم َن َق َثا ُهْم ِمي ّنا َع [ يعني ﴿َل
فبنقضهم لعناهم ميثاقهم فبنقضهم لعناهم ميثاقهم فبنقضهم
تكون فإذن ، آخره ] إلى قاسية قلوبهم وأجعلنا لعناهم ميثاقهم
مثله [ ليس تأكيد الجملة معنى (صلة) فيكون هذا على الكاف
] . البصير السميع وأهو شيء مثله ليس شيء مثله ليس شيء
َو﴿ هنا قوله ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي صفة أن على تنبيه فيه هذا ﴿ال

تشبيه غير من وأعل جل لله ُتثبت  هذه)(البصر صفة (السمع) وأ
ْيَس﴿ قال نفى لنه تمثيل غير من يعني َل ِه ِ ِل ْث ٌء َكِم فيه وأهذا ﴿َشْي

َو﴿ وأقال ، وأالممثلة المجسمة على رد ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي ففيه ﴿ال
. صفاته من وأعل جل الله ُيخلون الذين المعطلة على رد

هنا (البصر) ها (السمع) وأ صفتي ذكر سبب العلم أهل بعض قال
. بالروأح حياتها التي الكائنات أكثر بين مشتركتان صفتان أنهما
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(بصر) البعوضة (سمع) وأ لها بالروأح حياتها التي الكائنات أن تجد
لها الذبابة (بصر) ، (سمع) وأ لها النملة (بصر) ، (سمع) وأ لها

، (بصر) وأهكذا (سمع) وأ له الطائر (بصر) الهدهد (سمع) وأ
لكن (بصر) ، (سمع) وأ له السبع (بصر) ، (سمع) وأ له النسان
له ليس له ثبوته مع وأبصره سمعه أن يعرف ، أنه يعلم النسان

وأبصر كسمع ليس البعوض وأبصر كسمع ليس لكن ذلك في شك
. النملة

جل (البصر) لله (السمع) وأ صفة إثبات أن علم ، ذلك علم فإذا
وأذلك ، وأتعالى تبارك له كيفية إثبات ل معنى إثبات هو إنما  وأعل
السمع في النملة اتصاف بكيفية هي ما النسان اتصاف كيفية لن

. الكيفية في يختلف ، وأالبصر
قوله (البصر) بعد (السمع) وأ ذكر أن ذلك من ينتج إذن فنقول

ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم (البصر) (السمع) وأ أن وأهو المناسبة لهذه ﴿َشْي
. بالروأح حياتها التي الكائنات أكثر أوأ غالب بين مشتركتان صفتان

ِإنَّ     هنا     قال ّلَه     ﴿ ُكْم     ِنِعّما     ال ُظ ّلَه     ِإنَّ     ِبِه     َيِع َسِميًعا     َكانََ     ال
َبِصيًرا﴿

ُع﴿ قبلها التي كالية هذا َبِصيُر الّسِمي ُع) طبعا( ﴿ال هي فعيل الّسِمي
. شيء سمعه يفوت ل الذي (سامع) يعني من مبالغة فيها أيضا

َبِصيُر) مبالغة( كذلك بصره يفوت ل الذي (المبصر) وأهو من ال
النملة يرى ذلك وأيسمع السوداء النملة دبيب وأيرى يعلم ، شيء

من وأيرى بل ، السوداء الصخرة على الظلماء الليلة في السوداء
قال كما ، طعام من فيها يجري ما وأيرى بل ، العروأقا النملة هذه
. وأتعالى عروأقها) سبحانه نياط (وأيرى تعالى الله رحمه القيم ابن

. الُمبَصرات بكل (بصره) متعلق فإذن
. المسموعات إدراك (السمع) معناها صفة
الكلم وأتقدم سبق وأهذا المبصرات إدراك  (البصر) معناها صفة
. عليها
ّلَه ِإّن﴿ قوله وأهو تنبيه الية على هنا بقي ًعا َكاَن ال هنا ﴿َبِصيًرا َسِمي
َكاَن﴿ َكاَن( بـ بالماضي تأتي أن يكثر  وأعل جل الله صفات في

ًعا الصفات إثبات أن وأذلك ، ذلك َسِمع) وأنحو( ، ﴿َبِصيًرا َسِمي
من ذلك بعد فيما وأثبوتها أزل لثبوتها مقتٍض الماضي بالفعل
. الزمان

، منه تسلب ل فإنها ذلك على كان ] وأإذا ذلك على [ كان يعني
. ذلك على يزل لم وأعل جل وأهو ذلك على كان

جل اتصافه أن على يدل الماضي بالفعل الصفات إثبات فإذن
. أوأليته على فيحمل حدوأد له (كان) ليس ل) لنَوَأ(أ بها  وأعل
. تفصيل إلى يحتاج وأالرادة المشيئة إثبات لن هذا عند نقف
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هذا نهاية بعد الدروأس ستقف َْضَرع لعارض أنه إلى سننبه هنا
 – السفر لعارض – تطول ل أنها أرجو لمدة السبوع

……
أما (صلة) ، أنها أظهر الثاني المعنى ، أوأجه الثاني المعنى ، ل

عربية صحيح (مثل) هذا بمعنى الكاف تكون أن وأهو الوأل المعنى
. (صلة) تكون أن دوأن لكنه
إطلقا وأهو ، عليه المقام يضيق ربما تفصيل إلى يحتاج سؤال هذا

، بالدين متمسكا يكون وأقد الناس من كثير (مبتدع) على كلمة
؟ وأمتى عليه تطلق وأمن مبتدع لكلمة الشرعي الضابط هو فما
نجيب وأقت عندنا يكون الله شاء إن السؤال هذا نحفظ ناللع هذا

جل الله نسأل وأاعتداء وأرد أخذ فيها صار هذه لن بتفصيل عليه
ِرط بين ما فيها وأالناس وأالعافية السلمة  وأعل ْف َفّرط ُم بين ، وأُم
، فعل مبتدع هو من (مبتدع) على الـ كلمة إطلقا من يمتنع من

. كذلك ليس من على يطلقها من وأبين
العباد يعلمه لم وأعلما العباد (علما) علمه لله إن يقال أن يصح هل

؟
ُطوَن َوأل﴿ ، نعم ، قال لو ٍء ُيِحي ِه ِمْن ِبَشْي ْلِم َء ِبَما ِإل ِع – ﴿َشا

، أطلعه غيب ، الغيب في إنها قيل لو - لكن الصحيحة العبارة
عليه. العباد يطلع لم وأغيب ، عليه العباد أطلع غيب
في قوله عن تأكيد إلى يحتاج البغوي للمام نقل عن كلم هذا

(الحليم) وأالباطن (الرحيم) وأالظاهر الخر (القديم) وأفي الوأل
. ذلك بعد وأأجيبكم الله شاء إن (العليم) أراجعه

. وأدائعه تضيع ل الذي الله وأأستودعكم هذا على نقف
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وأالرادة المشيئة إثبات
سبحانه لله

ُلُه:ُ و َلْوَل﴿ََقْو ْذ َو ْلَت ِإ َتَك َدَخ ّن ْلَت َج َء مَاا ُق ّلُه َشا َة َل ال ِإّل ُقّو
ّلِه ُلُه:ُ  ،ِ]39[الكهف:ُ﴿ِبال َلْو﴿َوَقْو َء َو ّلُه َشا ُلوا مَاا ال َت َت ِكّن اْق َل َو
ّلَه ُد مَاا َيْفَعُل ال ُلُه:ُ  ،ِ]253[البقرة:ُ﴿ُيِري ّلْت﴿َوَقْو ُأِح ُكْم ِ َل

ِم َبِهيَمُة ْنَعا َْل َلىَ مَاا ِإّل ا ْت ُكْم ُي ْي َل ْيَر َع ّليِ َغ ْيِد مُاِح ُتْم الّص ْن َأ َو
ّلَه ِإنَّ ُحُرٌم ُكُم ال ُد مَاا َيْح ُلُه:ُ  ]،1ِ[المائدة:ُ﴿ُيِري ْد َفَمْن﴿َوَقْو ُيِر
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ّلُه َيُه َأنَْ ال ُه َيْشَرْح َيهِد ْدَر ِم َص ِْلْسَل ْد َومَاْن ِل ّلُه َأنَْ ُيِر ُيِض
ُه َيْجَعْل ْدَر ّيًقا َص ّنَما َحَرًجا َض َأ ُد َك ِء ِفيِ َيّصّع [النعام:ُ﴿الّسَما
125.[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة ، العالمين رب لله الحمد

: بعد أما ، أجمعين وأصحبه آله
الصالح وأالعمل النافع العلم وألكم لي وأعل جل الله فأسأل
. ُلقياه حتى الحق على وأالثبات

قرأ (السيادة) فيما بـ وأالسلم الصلة عليه النبي وأصف في إن ثم
وأسلم الله (وأصلى كثيروأن يقول حيث ، الجميع في الله بارك الخأ
آدم وألد سيد وأالسلم الصلة عليه محمد) وأهو سيدنا على

شك وأل وأالسلم الصلة عليه يستحقه وأصف بالسياده وأوأصفه
الصلة عليه وأصفه بخلف ، القائل من التعبد جهة يدخله ل وألكن

وأأعلى أعظم وأصف فإنه الرسالة بمقام أوأ النبوة بمقام وأالسلم
بنبوة منه إقرار لنه عليه العبد يؤجر ثم بالسيادة وأصفه من

. وأالسلم الصلة عليه النبي وأرسالة
وأالسلم وأالصلة لله (الحمد مثل للكلم ابتدائه في القائل فقول
فيه لنه أفضل محمد) هذا وأرسولنا نبينا على أوأ محمد نبينا على

ذلك على العبد وأيؤجر وأالسلم الصلة عليه له الشرعي الوصف
. وأبرسالته وأالسلم الصلة عليه وتهببن القرار فيه لن

الشائع بل يفضلون السلف علماء أعني جميعا العلماء كان وألهذا
وأقلما وأالرسالة بالنبوة وأالسلم الصلة عليه وأصفه هو عندهم

على وأالسلم (وأالصلة يقولوا أن وأهو الثاني تجد تكاد ل بل تجد
.محمد)  سيدنا

على يضاف أن المذاهب فقهاء من العلماء من طائفة وأاستحب
في حتى السيادة لفظ وأرد حيثما وأالسلم الصلة عليه النبي اسم

وأالصلة التشهد مثل من الصلة أدعية في وأحتى النبوية الدعية
القائل يقول – تقولوا فيقولون ، وأسلم عليه الله صلى النبي على

آخره محمد) إلى سيدنا آل وأعلى محمد سيدنا على صل - (اللهم
.

الحافظ وأمنهم ذلك عن العلماء من جمع َِلُئس ، الحافظ َِلُئوأس
بأن فأجاب إليه وأجه استفتاء في أوأ فتوى في الله رحمه حجر ابن
النبي لن وأسلم عليه الله صلى الله رسول مع الدب خلف هذا

وألم كارذال وأتلكم الدعية تلك الصحابة علم وأالسلم الصلة عليه
لما وأالسلم الصلة عليه النبي إن بل ، عليها الزيادة لهم يشرع

أنزلت الذي بكتابك (آمنت علمه من وأقال النوم دعاء علم
وألكن ل( وأالسلم الصلة عليه له أرسلت) قال الذي وأبرسولك
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فدل أوأل وأالسلم الصلة عليه علمه أرسلت) كما الذي وأبنبيك قل
لفظه فيه يراعى وأالسلم الصلة عليه النبي علمه ما أن على
من له اتباع لنه وأالسلم الصلة عليه معه الدب كمال هو وأهذا
ل وأالسلم الصلة عليه وأالنبي ، رأيه مع للرأي وأطرح الجهات كل

العبارة هذه العلماء شعار من يكن لم وألكن آدم وألد سيد هو شك
.

هو السيد لن تجوز ل عليه الضافة (السيد) بدوأن لفظ وأإطلقا
ُيعنى هكذا قيل  إذا)(السيد      هكذا يعني ، وأعل جل الله به وأ

عليه قال قد ، عنه منهي هذا فإن وأالسلم الصلة عليه النبي
سيدنا وأابن سيدنا (أنت له قيل الله) وألما السيد( وأالسلم الصلة
وأل قولكم ببعض أوأ بقولكم قولوا( خيرنا) قال وأابن وأخيرنا
الشيطان) وأنحو يستهوينكم وأل( قال الشيطان) أوأ نكمييستجر

ذلك
وأرسولنا (نبينا القائل يقول أن الجر في الكمال أن على فدل

بما إيماني وأصف فيها لن ، العبارة هذه على يؤجر محمد) لنه
ّتب التي المور من المرء يعتقده عليها ُرتبت ، السلم عليها ُر
. العظام الجور

يقال وأل تنديد نوع فيه هذا (السيد) بالتعريف لفظ إطلقا أن ثانيا
قومه) سيد (فلن يقال أن به بأس ل (السيد) وأبالضافة هكذا
آدم وألد سيد أنا( قال كما آدم وألد سيد وأالسلم الصلة عليه النبي

لفظة اللفظة هذه في فرقوا وأالعلماء ، ذلك فخر) وأنحو وأل
َطب مواجهة بين ، الحاديث بين (سيد) جمعا عدم أوأ بها الُمخا

عنه منهي هذا فإن سيدنا) مثل (أنت بقوله وأاجهه فإذا ، مواجهته
ببعض أوأ بقولكم قولوا( وأالسلم الصلة عليه النبي قال كما

فيه بما المرء وأصف إذا الشيطان) وأأما يستهوينكم وأل قولكم
الصلة عليه النبي قال كما به بأس ل هذا فإن مواجهة بدوأن

سيد هذا( وأقال ، صغيرا سيد) وأكان هذا ابني إن(   وأالسلم
، ذلك آدم) وأنحو وألد سيد أنا( قومه) وأقال سيد وأفلن(قومه) 

هذا فإن فيه هذا فإن فيه قيلت من بها يواجه وأل جائزة فالضافة
قولكم) . ببعض أوأ بقولكم قولوا( حديث عليه دل الذي هو

. اليات من تعالى الله رحمه الشيخ ذكره ما إلى نصل
ِله     قوله     فيِ     هذَّا    َلْول     َوَقْو ْذ     ﴿َو ْلَت     ِإ َتَك     َدَخ ّن ْلَت     َج َء     مَاا     ُق َشا

ّلُه َة     ل     ال ّلِه﴿     ِإل     ُقّو    ِبال
ِه) هذا قوله ِل ْو َق َوأ في (وأدخل قوله من سبق ما على معطوف (
رسوله به وأصفه أوأ كتابه في نفسه به الله وأصف ما الجملة هذه

اليات ذكر تعالى) ثم قوله (في قال وأسلم) وأذكر عليه الله صلى
ِه) معطوف فقوله ِل ْو َق َوأ . قوله) الوألى (في على (
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وأهذه ، وأعل جل لله الصفات إثبات هذه اليات بذكر وأالمقصود
. وأعل جل (المشيئة) لله دة) وأا(الر صفة إثبات فيها اليات
ْول هنا فقوله َل َوأ ِه: ﴿ ِل ْو َق ْذ َوأ ْلَت ِإ َتَك َدَخ ّن ْلَت َج َء َما ُق ّلُه َشا َة ل ال ّو ُق

ِه ِإل ّل (القوة) لله وأ  وأعل جل (المشيئة) لله  صفة إثبات ) فيها﴿ِبال
(المشيئة) . صفة إثبات منها وأالمقصود وأعل جل

ْو بعدها التي الية في قوله وأكذلك َل َوأ َء ﴿ ّلُه َشا ُلوا َما ال َت َت ْق ِكّن ا َل َوأ
ّلَه َعُل ال ْف ُد َما َي ِري ْو قال ﴿ُي َل َوأ َء ﴿ ّلُه﴿ َشا (المشيئة) إثبات فيه ال

وأعل جل  لله)(الرادة وأإثبات ، (الفعل) لله إثبات فيها وأأيضا
ِكّن بقوله َل َوأ ّلَه ﴿ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري .  ﴿ُي
ِإّن المائدة - آية قوله في بعدها التي الية في كذلك ّلَه - ﴿ ُكُم ال َيْح

ُد﴿ َما ِري . وأعل جل (الرادة) لله     صفة إثبات فيها ُي
َفَمْن الخيرة الية وأكذلك ْد ﴿ ِر ّلُه ُي َيُه َأْن ال ِد ُه َيْشَرْح َيه ْدَر َص

ِم﴿ ِْلْسل َوأَمْن قال ) كذلكالرادة( صفة هذه ِل ْد ﴿ ِر ّلُه َأْن ُي ُيِض
َعْل ُه َيْج ْدَر ًقا َص ّي ّنَما َحَرًجا َض َأ ُد َك ّع ِء ِفي َيّص . ﴿الّسَما

ليستا وأعل جل الله وأ(الرادة) إرادة  وأعل جل وأ(المشيئة) لله
إلى تنقسم وأعل جل (الرادة) لله أن وأذلك دائما بمتفقتين
: قسمين

. قدرية كونية إرادة- 
. دينية شرعية وأإرادة- 

ّلقها الرادة القدرية) أن الكونية (الرادة وأمعنى َع في يكون ما مت
َدر وأمن التكوين من الله ملكوت َق ال

جل الله آيات في يكون ما منها الدينية) المراد الشرعية وأ(الرادة
َوةالم وأعل ٌل الرادات ، العباد من وأعل جل الله إرادات من َت

. الشرعية
قد يعني ، يمتثلها ل وأقد العبد يمتثلها الشرعية) قد (الرادة فـ

موافق غير فعله يكون وأقد ، الشرعي الله مراد يوافق بفعل يأتي
. الشرعي الله لمراد
بد ل الله ملكوت في يكون ما القدرية) فهي الكونية (الرادة وأأما

. القدرية الكونية الله لرادة موافق وأهو إل شيء يحصل ل ،
إل الشياء تقوم ل ، منها يكون قد القدرية) هذه الكونية وأ(الرادة

من تكون ل وأقد الله محبوبات من الشياء تكون وأقد ، بها
المؤمن من كونا اليمان أراد وأعل جل فالله ، الله محبوبات

. كافرا العبد وأكان الكافر من كونا الكفر وأأراد ، عليه العبد وأحصل
كما ، وأعل جل لله محبوبة الدينية) فهي الشرعية (الرادة وأأما
. المؤمن فحققه العباد من له مريدا طلبه يعني اليمان أراد

وأ القدرية) الكونية (الرادة الطائع المؤمن في يجتمع فإذن
حقه في فيكون العاصي أوأ الكافر الدينية) وأأما الشرعية (الرادة
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(الرادة لـ ممتثل غير يكون القدرية) وأهو الكونية (الرادة
الشرعية) .

ِكّن هنا قوله في فمثل َل َوأ ّلَه ﴿ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري وأقوله ، كونا يعني  ﴿ُي
ِإّن بعدها التي الية في ّلَه ﴿ ُكُم ال ُد َما َيْح ِري الحكم يشمل ﴿ُي

ّلْت الية في جاء كما الشرعي ُأِح ُكْم ﴿ ِهيَمُة َل ِم﴿ َب َعا ْن َْل حكم هذه ا
ُكُم شرعي َيْح ُد َما ﴿ ِري ُكُم وأ كونه في ﴿ُي َيْح ُد َما ﴿ ِري في أيضا ﴿ُي
َفَمْن كذلك ، وأدينه شرعه ْد ﴿ ِر ّلُه ُي َيُه َأْن ال ِد ُه َيْشَرْح َيه ْدَر َص

ِم﴿ ِْلْسل َوأَمْن (الرادة في هذه ِل ْد الكونية) ﴿ ِر ّلُه َأْن ُي َعْل ُيِض َيْج
ُه ْدَر ًقا َص ّي الكونية) (الرادة في َحَرًجا﴿ َض

(الرادة) ؟ بـ  وأعل جل (المشيئة) لله صلة فما ، ذلك لك تبين إذا
إلى المشيئة تنقسم ل ، كونية مشيئة وأعل جل (مشيئة) الله

. قدرية كونية وأإلى دينية شرعية
(الرادة) . بخلف وأاحد (المشيئة) قسم

: قسمان جل (إرادة) الله فإذن
 . شرعية وأإرادة كونية إرادة
. القدرية الكونية الرادة وأهي وأاحد شيء (المشيئة) فهي وأأما

ْول قوله في فإذن َل َوأ ْذ ﴿ ْلَت ِإ َتَك َدَخ ّن ْلَت َج َء َما ُق ّلُه َشا َة ل ال ّو ِإل ُق
ِه ّل َء ﴿َما هنا ﴿ِبال ّلُه﴿ َشا الكونية هي التي (المشيئة) هنا يعني ال

﴿َما هنا قوله وأمع ، وأاحد قسم هي قسيم لها ليس وأالتي القدرية
َء ّلُه َشا تفسيرها سيأتي كما الله بمشيئة حاصل ذلك أن  يعني ﴿ال

.
(الرادة) أن (الرادة) من في التفصيل فهذا ذلك لك تبين إذا

(الرادة) في ليس هذا شرعية دينية وأإلى قدرية كونية إلى تنقسم
َثم فحسب ، التقسيم هذا إلى تنقسم وأالسنة الكتاب في ألفاظ ف

. قسما عشر اثني في العلماء عدها وأقد
على تبعهم وأمن القيم وأابن السلم شيخ منهم المحققين أعني

، رضوانه عليهم وأأسبغ الجميع وأعل جل الله رحم الصحيح المنهج
َثم هذين إلى تنقسم وأالسنة الكتاب في لفظا عشر اثنا ف

ْعـل) وأمن مثل (الذن) وأمن مثل من القسمين (الحكم) مثل (الج
في جاءت هل تنتبه أن بد ل ألفاظ هنا فإذن وأ(المر) ، ذلك وأنحو
أوأ ؟ يحصل أن بد ل الذي الكوني المعنى  الكوني بها وأيراد الية

؟ تحصيله العبد من يطلب الذي الديني الشرعي المعنى
قوله في الخيرة الية في جاء (الجعل) الذي لفظ مثل انظر

َوأَمْن ْد ﴿ ِر ّلُه َأْن ُي َعْل ُيِض ُه َيْج ْدَر ًقا َص ّي  َحَرًجا﴿ َض
 ؟ شرعي أوأ كوني الجعل هذا

  كوني
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َعْل ﴿ قال ُه َيْج ْدَر ًقا َص ّي تحصيل في له ليس العبد لن َحَرًجا﴿ َض
ذلك يفعل أن منه يطلب لم ، ذلك

(فعل) إلى راجع هو ما اللفاظ هذه من الكوني الصنف ، فإذن
الشرعي وأأما ، يحصله أن العبد من مطلوب وأليس  وأعل جل الله

أن العبد من وأيطلب وأعل جل (فعل) الله من كان ما فهو الديني
. يحصله

ُد﴿ وأعل جل الله (الرادة) قال في مثل خذ ، فمثل ِري ُتوَب َأْن ُي َي
ُكْم ْي َل ؟  أيش)(الرادة في هذه ﴿َع

الكافر الجميع على تاب كان (إرادة) كونية كانت لو لنه الشرعية
ُد﴿ لكن ، وأالمشرك ِري ُتوَب َأْن ُي ُكْم َي ْي َل فكونوا شرعا يعني ﴿َع

. وألسبابها لها محصلين للتوبة مريدين
َعَل﴿ وأعل جل الله قال (الجعل) مثل في هنا ّلُه َج َبَة ال ْع َك ْل ْيَت ا َب ْل ا

ْلَحَراَم َياًما ا ّناِس ِق ّ شرعية هذه ﴿ِلل ؟ كونية وأل
 ؟ لماذا ، شرعية هذه
قياما الكعبة اجعلوا ، هكذا اجعلوها يعني للناس قيام الكعبة لن

وأصارت ذلك في فرطوا العباد ، وأاطمئنان أمن مكان للناس
وأمحل بل خوف محل التاريخ في أزمان في الحرم يعني الكعبة

 قدريا)(الجعل كان وألو – العافية الله نسأل – ظلم وأمحل قتل
جل الله لكن ، العالمين أنوف رغم وأاطمئنانا أمنا الكعبة لكانت

َعَل﴿ قال وأعل ّلُه َج َبَة ال ْع َك ْل ْيَت ا َب ْل ْلَحَراَم ا َياًما ا ّناِس ِق يعني ﴿ِلل
. كذلك اجعلوها

مواضعها في تفصيلها الله شاء إن يأتي كثيرة ألفاظ في وأهكذا
. الله بإذن
(الرادة) وأ (المشيئة) لله إثبات يعني أنه عرفت أن بعد إذن

باب في مهم هذا وأالتفريق وأالقدرية الكونية الرادة بين وأالفرقا
بين التفريق دمع بسبب ضلت الضلل فرقا من كثيرا لن القدر

وأبسبب ، الدينية (الرادة) الشرعية وأ القدرية (الرادة) الكونية
بعد الله رحمه القيم ابن قال وأقد كثيروأن أناس ضل التفريق عدم

طالما بيان (هذا حاصله ما قال النونية في التفريق هذا ساقا أن
يحصله لم إذا هذا التفريق الزمان) يعني مدى الناس به ضلت

. الباب هذا في ضل – القدر أمر في – المر هذا في الناظر
ِله     قال َلْول     َوَقْو ْذ     ﴿َو ْلَت     ِإ َتلَك     َدَخ ّن ْلللَت     َج َء     مَاللا     ُق ّلللُه     َشلا ل     ال
َة ّلِه﴿     ِإل     ُقّو    ِبال
في وألو شيء أعجبه إذا العبد يقول أن على الحض فيها الية هذه

َء َما﴿ العبارة هذه يقول أن ماله في وألو نفسه ّلُه َشا َة ل ال ّو ِإل ُق
ِه ّل أوأ الناظر بّرك فإذا حق العين لن العين أثر من تعصم وأهي ﴿ِبال
بشيء قلبه تعلق إذا بّرك – يبصر يكن لم إذا – السامع برك
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في ما قال الله) أوأ تبارك الله شاء ما ، لك الله (بارك قال وأأعجبه
َء َما﴿ الية هذه ّلُه َشا َة ل ال ّو ِه ِإل ُق ّل السيئ الثر يمنع ذلك فإن ﴿ِبال

. للعين
ْلَت﴿ هنا وأقوله َء َما ُق ّلُه َشا َة ل ال ّو ِه ِإل ُق ّل ل﴿ قوله في هنا ﴿ِبال

َة ّو ِه ِإل ُق ّل - في تعلم كما-  كقوله المعنى في وأهي الحصر ﴿ِبال
من أمر في لك قوة ل أنه بالله) يعني إل قوة وأل حول (ل قوله

في وأل مالك تدبير في وأل أمرك تدبير في لك قوة وأل المور
. وأعل جل بالله إل شيء تحصيل
. وأعل جل بربه إل ضعيف معلوم هو كما فالعبد
َء َما﴿ قوله في فإذن ّلُه َشا َة ل ال ّو ِه ِإل ُق ّل التوكل تحقيق فيها ﴿ِبال

أن وأإثبات بالله الظن وأحسن وأعل جل الله إلى المر وأتفويض
النعام وألي وأهو الحسان وألي وأهو الفضل وألي هو وأعل جل الله
ّلك الذي وأهو شيء منهم ليس العباد وأأن وأعل جل شاء ما العباد م

عباده إلى يسوقه وأعل جل الله فضل هو وأإنما شيء إليهم وأليس
.

ْو قوله في هنا َل َوأ َء ﴿ ّلُه َشا ُلوا َما ال َت َت ْق ِكّن ا َل ّلَه َوأ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري ﴿ُي
الرادة بمعنى هنا أنهما لنا (الرادة) تقدم (المشيئة) وأذكر ذكر هنا

 .        الكونية
وأ(الرادة) – كونا شاءه ما بمعنى طبعا معروأف – (المشيئة) هنا

. الكونية الرادة بمعنى كذلك
َلْو َء     ﴿َو ّلُه     َشا ُلوا     مَاا     ال َت َت ِكّن     اْق َل ّلَه     َو ُد﴿     مَاا     َيْفَعُل     ال    ُيِري

أسبابها وأيقدر الشياء يقدر الذي هو وأعل جل الله أن فيها هذه
قتالهم يشأ لم  وأعل جل كان لو ، قتالهم يشأ لم لو وأعل جل فهو
مهبعض يموت أن  وأعل جل الله يشأ لم لو ، اقتتال منهم حصل ما

الذي هو وأعل جل الله فإذن اقتتال منهم حصل ما بعض بسبب
.الروأاح إزهاقا في سبب وأالقتتال القتتال شاء

أن يعني وأهذا ، وأأسبابها الشياء شاء وأعل جل الله فإذن
من الملكوت في يحدث ما بكل متعلقة وأعل جل (مشيئته)

. السباب وأأسباب بل وأالسباب الغايات
وألو ، كونا شاءه قد  وأعل جل وأالله إل سبب له شيء من يشأ فما
ُءوأَن َوأَما﴿ وأعل جل قال كما يقع لم ذلك  وأعل جل الله يشأ لم َتَشا
َء َأْن ِإل ّلُه َيَشا َلِميَن َرّب ال َعا ْل . نافذة (مشيئة) الله فـ ﴿ا

وأالجماعة السنة أهل عند بالقدر اليمان مراتب من مرتبة وأهذه
مراتب من فإن موضعه في الله شاء إن مفصل سيأتي كما

يحصل ما بكل وأعل جل الله مشيئة بتعلق اليمان بالقدر اليمان
وأعل جل الله شاءه وأقد إل حصل شيء َثم فليس الملكوت في
. ملكه في  وأعل جل لله مغالب ل إذ كونا
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ِكّن هنا قال َل َوأ ّلَه ﴿ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري الله أن إثبات فيها الية هذه ﴿ُي
وأفي ، الشيء بذلك (إرادة) تعلقت    لـ اءيشلا يفعل  وأعل جل

. الشياء وأراء من  وأعل جل لله الحكمة إثبات ذلك ضمن
َعُل وأعل جل الله فإن  ْف َي ُد﴿ َما ﴿ ِري . لحكمة وأفعله ُي

(مشيئة) الله بـ وأاقع ، وأعل جل الله من مرادا كان اقتتالهم فإذن
 . وأعل جل الله من مرادا وأكان

ل (المشيئة) قد لفظ (المشيئة) ، لفظ (الرادة) غير لفظ وأطبعا
(الرادة) (أراد لفظ الشيء) لكن هذا فلن (شاء علة معه يكون

. الشيء لذلك علة َثم الشيء) يكون هذا
جميع من متساوأيتين (الرادة) ليستا لفظ (المشيئة) وأ لفظ فإذن

(المشيئة) ل أيضا ] لكن الكونية [ الرادة في يلتقيان نعم ، جهاتها
معنى (الرادة) فيها  فإن جهاتها كل الكونية) من (الرادة تساوأي

. المعنى هذا فيها (المشيئة) فليس لشيء) وأأما (فعل أنه
. وأزيادة مشيئة  القدرية الكونية الرادة نقول فإذن
. لذلك علة ثم ، حكمة ثم أن منها تفهم زيادة
ِكّن قال َل َوأ ّلَه ﴿ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري ُا وأ ﴿ُي يفعل يعني ، الذي بمعنى ﴿﴿َم

من كثير عند الموصولة السماء لن عموم فيه وأهذا ، يريده الذي
. صلتها حيز في كان ما عموم تفيد العلم أهل
ِله     ذلك     بعد     ماا     فيِ     هنا     قال ّلْت     َوَقْو ُأِح ُكْم     ِ ِم     َبِهيَمُة     َل ْنَعللا َْل ا

َلىَ     مَاا     ِإل ْت ُكْم     ُي ْي َل ْيَر     َع ّليِ     َغ ْيِد     مُاِح ُتللْم     الّص ْن َأ ّلللَه     ِإنَّ     ُحللُرٌم     َو ال
ُكُم ُد﴿     مَاا     َيْح    ُيِري

الحكم أوأ الشرعي الحكم به يراد (الحكم) وأهذا لفظ ذكر هنا
 ؟ الكوني

ّلْت شرعيا حكما قبلها ذكر ] لنه الشرعي [ الحكم به يراد ُأِح ﴿
ُكْم ِهيَمُة َل ِم﴿ َب َعا ْن َْل .(حكم)        هذا ا
 ؟ شرعي حكم أوأ كوني حكم
. (حكم) شرعي هذا

(الجعل) في لفظ (الرادة) في لفظ في اليات هذه في هنا فإذن
وأشرعية] وأإلى كونية [إرادة إلى منقسمة (الحكم) وأكلها لفظ

وأشرعي] . كوني [جعل وأشرعي] وأإلى كوني [حكم
- (الحكم) الشرعي الحكم فيها هذه – دليله (الحكم) الكوني

 ؟ عليه دليل َثم هل الكوني
نعم

ْكُم ِإِن﴿ ْلُح ِه ِإل ا ّل ؟ دينه في أوأ كونه في يعني ﴿ِل
الحكم . لكن المتخاصمين بين الحكم من لنه الدين في يكون قد

الكوني
 ...
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ّلَه ِإّن﴿ ُكُم ال ُهْم َيْح َن ْي ِه ُهْم َما ِفي َب ُفوَن ِفي ِل َت ليس هذا ، نعم ﴿َيْخ
. وأعل جل الله من حاصل هذا العبد من مطلوبا
(الحكم) أن فيها كثيرة آيات َثم لكن الن استحضرتها ما اليات
. دينيا (الحكم) شرعيا  يكون وأكذلك ، قدري كوني
. الديني الشرعي الحكم فيها الية هذه

ّلْت ُأِح ُكْم ﴿ ِهيَمُة َل ِم َب َعا ْن َْل َلى َما ِإل ا ْت ُكْم﴿ ُي ْي َل أن فيها الية هذه َع
حلل أنها طبعا فيها الصل النعام فبهيمة ، حلل النعام بهيمة
ّلْت وألفظ ، وأعل جل الله أحلها ُأِح ُكْم ﴿ ِهيَمُة َل ِم﴿ َب َعا ْن َْل يقتضي ل ا

يحرمها لم ، ُتَحّرم وألم حلل النعام فبهيمة تحريم قبلها كان أنه
ّلْت هنا فقوله ، حلل هي بل  وأعل جل الله ُأِح ُكْم﴿ ﴿ جعلها يعني َل
ِإل لها تحريم ذلك سبق أنه معناها وأليس  حلل وأعل جل الله َما ﴿
َلى ْت ُكْم﴿ ُي ْي َل َقُة﴿ من سيأتي عليكم يتلى ما يعني َع ِن ْنَخ ْلُم ا

ُة َذ ُقو ْو ْلَم َيُة َوأا ّد َتَر ْلُم . ُيَحل لم ما أنواع من كلها هذه آخره إلى  ﴿َوأا
ْيَر قال ثم َغ ّلي ﴿ ِد ُمِح ْي ُتْم الّص ْن َأ ُتْم بقوله المقصود ُحُرٌم﴿ َوأ ْن َأ َوأ ﴿

إذا فالمرء  بعمرة أوأ بحج إما الحرام في دخلتم قد يعني ُحُرم﴿
كما الصيد عليه يحرم فإنه بعمرة أوأ بحج وأأحرم للميقات وأصل
ْيَر  هنا قال َغ ّلي ﴿ ِد ُمِح ْي ُتْم الّص ْن َأ أوأ َيصيد أن عليه يحرم ُحُرٌم﴿ َوأ
نحو أوأ بيده أوأ بلسانه الصيد إلى يشير حتى أوأ صيده على يعين أن

. للمحرم يباح الصطياد- ل –فالصيد ذلك
ِإّن الحكام هذه بعد ذلك بعد  وأعل جل قال ّلَه ﴿ ُكُم ال ُد َما َيْح ِري ﴿ُي

ُد ﴿َما وأ شرعه في يعني ِري في وأيدخل شرعا يريده ما يعني هنا ﴿ُي
. كونا يريده ما أيضا ذلك

ِإّن قوله فإذن ّلَه ﴿ ُكُم ال ُد﴿ َما َيْح ِري بها المراد الية هذه في ُي
في وأيدخل ، الشرعية (الرادة) الدينية وأ (الحكم) الشرعي

ِإّن  العموم ّلَه ﴿ ُكُم ال ُد َما َيْح ِري  الكوني)(الحكم (الرادة) وأ ﴿ُي
. القدري

ِإّن قوله في هنا ّلَه﴿ ﴿ عند وأكذلك الصول علماء عند المتقرر ال
ِإّن﴿   كلمة أن أيضا التفسير علماء وأعند العربية علماء المر بعد ﴿

يكون قد وأالتعليل – سبق ما تعليل – التعليل تفيد وأالخبر وأالنهي
ِإّن فهنا لبعضها يكون وأقد لصلها يكون وأقد الجملة لكل ّلَه ﴿ ال

ُكُم ُد﴿ َما َيْح ِري ّلْت للحلل تعليل هذا ُي ُأِح ُكْم ﴿ ِهيَمُة َل ِم﴿ َب َعا ْن َْل ا
ِإل قوله في النعام بهيمة بعض إحلل لعدم وأتعليل َلى َما ﴿ ْت ُي

ُكْم﴿ ْي َل إنما أنفها حتف ماتت التي هذه قالوا المشركين أن وأذلك َع
ّكيت التي وأتلك الله وأقتلها أماتها ته أما وأما المخلوقا أماتها فإنما ُذ

أنه شك ل وأهذا المخلوقا أماته مما بالحل أوألى  وأعل جل الله
ِإّن هنا قال وأعل جل الله ، لذلك مغالطة ّلَه ﴿ ُكُم ال ُد﴿ َما َيْح ِري . ُي
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(الكفر) (الطبع) هو سبب أن فيها التي اليات من ذلك وأنحو 
الية في نقول (كفرهم)  فإذن هو – هدايتهم – الهداية عدم سبب
: حالن هذه

. المؤمنين حال الوألى الحال *
. الكافرين حال الثانية الحال *

ّنة للسلم صدره الله يشرح المؤمن وأعل جل الله من وأتفضل ِم
. العبد من بسبب يكون قد وأذلك
ُتشرح لم ممن الكفار (الضالون) وأهم وأهم الثاني القسم وأأما

ْد َوأَمْن﴿      فيهم  وأعل جل قال صدوأرهم ِر ّلُه َأْن ُي َعْل ُيِض ُه َيْج ْدَر َص
ًقا ّي . بذلك العبد بمجازاة يكون وأهذا ﴿َحَرًجا َض
فهي الهداية وأأما ، بسببهم هدايتهم وأعدم ، (الطبع) بسببهم فإذن

أنواع له العبد لن الله بيد التوفيق وألكن تحصيل له العبد يكون قد
(الهواء) تصده (الشيطان) يصده الحق اتباع عن يصده مما

ِكل لو فهو ، (الشبهات)  تصده (الشهوات) تصده قد نفسه إلى ُوأ
على يمن  وأعل جل الله لكن ، الكثيرة العداء تلك من يخلص ل

. بالهداية الصدر منشرح يكون حتى وأيلهمه وأيوفقه العبد
ُه َيْشَرْح﴿ قال هنا فإذن ْدَر ِم َص ِْلْسل المؤمن العبد يجد فلهذا ﴿ِل

عليه َمّن أن عليه الفضل ذوأ بأنه وأعل جل لله القرار نفسه في
أن ، وأفقه أن عليه الفضل ذوأ هداه أن عليه الفضل ذوأ ، بالسلم

ّنوَن﴿ تعالى قال كما ، أعانه ْيَك َيُم َل َلُموا َأْن َع ّنوا ل ُقْل َأْس َلّي َتُم َع
ُكْم ّلُه َبِل ِإْسلَم ُكْم َيُمّن ال ْي َل ُكْم َأْن َع َدا ِْليَماِن َه ُتْم ِإْن ِل ْن ِقيَن ُك ِد ﴿َصا

ُكْم َيُمّن﴿ هنا قوله ْي َل ُكْم َأْن َع َدا ِْليَماِن َه (الهداية) نوعي يشمل ﴿ِل
. وأاللهام وأ(هداية) التوفيق ، وأالدللة الرشاد هداية

ِله قوله عند القدر بهذا وأنكتفي ْو َق ُنوا َوأ َأْحِس َوأ ّلَه ِإّن ﴿ ُيِحّب ال
ِنيَن ْلُمْحِس . ﴿ا

……
 حال إلى حال من (الحول) النتقال

. حال إلى حال من لنا انتقال ل حول) يعني (ل
. الثانية الحال وأفي الوألى الحال في (القوة) فتحتاجها  أما

من تنتقل ، المكان ذاك إلى المكان هذا من تنتقل الن أنت يعني
ل كذلك ، بالله إل لك انتقال (الحول) ل هذا المسجد إلى بيتك

، بالله إل بينهما وأفيما الحالين في النتقال ذلك على (قوة) لك
الحوال جميع (التجريد) في فيه شيء كل (التجريد) في  فيه هذا

(التوكل) وأتفويض محض فيها وألهذا وأعل جل لله (تجريد) المر ،
. وأعل جل إليه المر
……
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أما ، العلم لهل قولن فيها عليك) هذه ثم الله على (توكلت
(التوكل) لن وأذلك هذا مثل يجيزوأن ل فإنهم المتقدمون العلماء

وأفيه التفويض فيه لن ، القلب (التوكل) عمل ، قلبي عمل
من هو كان وأإذا ، القلب عمل ذلك وأكل اللتجاء وأفيه العتماد

عليك) (ثم بيترت فيه ليس فلهذا ، لله إل يصلح فل القلب عمل
. يمنعونه الذين وأجه هذا الله) ، على (توكلت لله كله لنه

الله) فيما (حفظه باز بن عبدالعزيز الشيخ مثل العلماء وأبعض
أن الجواز وأوأجه ، ذلك يجيز أنه – منه سمعته ما أنا وأإل – عنه ُنِقل

، اللفظ ظاهر يعتقدوأن هم القلبي المعنى يعتقدوأن ما الناس
عليك) يعنون ثم الله على (توكلت القلبي المعنى عندهم ما يعني

ها في عليك اعتمدت أوأ المر بهذا وأكلتك ثم لله على توكلت به
يقولها الذي لن ، الشرعي التوكل يعنون ما ، ذلك وأنحو المر

ل بلفظ ينطقون فهم ، للتوكل الشرعي بالمعنى جهال أكثرهم
. معناه يدروأن

ّوغه أنه يعني ل بالجواز قال الشيخ كون إلى الناس إرشاد لكن يس
، فيه يغلط من ، فيه يشدد ما لكنه ، يستعملونه للناس مطلقا
به يعنون ل الناس لن الشيخ عند بحرام وأليس شركا ليس

ذلك في الكمال إلى وأإرشادهم عنه الناس وأنهي ، الباطل المعنى
الشيخ سئل وأقد ، أوألى أنه شك ل هذا ، التوحيد تجريد وأالفضل

ثم الله على (توكلت القائل قول عن الله رحمه إبراهيم بن محمد
. القلب عمل التوكل لن يجوز ل عليك) فقال

؟ أرجوك القائل قول
إخلصه فيه رجائي) مما (وأفيك .. قال بس ، سهل معناها أرجوك

قول مثل رجائي) أوأ (فيك لكن ، العبد من (الرجاء) يحصل لن ،
الجار تقديم ، وأالكمال الختصاص فيه الشكر) مما (لك القائل

ل هذا ، الختصاص فيه هذا التأخير حقه ما تقديم أوأ وأالمجروأر
، لله الشكر لك) خالص الشكر خالص (مع يقول أوأ ، لله إل يسوغ
(الشكر) وأ لفظ مثل ، عنها ُيسأل ما كثيرا ألفاظ هذه ، ذلك وأنحو

الخلص عبارة التجريد عبارة فيه كان ما ذلك (الرجاء) وأنحو
(خالص) (مع بقول إما تكون وأهذه ، لله إل تكون ل هذا الكامل
(فيك شكري) وأ (لك   الشكر) أوأ خالص الرجاء) (مع خالص

أنه الثانية ، لله إل تصلح وأل تسوغ ل هذه ذلك رجائي) وأنحو
ُكْر َأِن﴿ وأعل جل الله قال كما يستخدمها ْيَك ِلي اْش َد ِل َوا ِل ﴿َوأ

]  . لوالديك وأاشكر لي [ اشكر
…..
يصيب قد شك في ما ، (يعين) نفسه قد الواحد شك في ما

. وأماله نفسه بالعين
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……
َقَضى﴿ (القضاء) مثل وأكذلك ّبَك َوأ ُدوأا َأل َر ُب ْع ُه ِإل َت ّيا (قضاء) هذا ﴿ِإ

... شرعي ؟ ايش

، الطاعات تكمل وأبرحمته الصالحات تتم بنعمته الذي لله الحمد
عبد محمدا أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد

وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى وأخليله وأصفيه وأرسوله الله
:  بعد أما الدين يوم إلى كثيرا تسليما وأسلم
صفة على الستدلل معرض في هي سمعتم التي اليات فهذه

. وأعل جل (الرادة) لله         وأصفة وأعل جل (المشيئة) لله
إثبات فيها آيات ذلك قبل تعالى الله رحمه السلم شيخ ساقا وأقد

. متنوعة وأعل جل لله صفات
لمعاني لها مرتبا يكون تارة اليات لتلك سياقه في السلم وأشيخ
. اتفاقا هكذا الصفة بعد الصفة تكون وأتارة
صفة بعد (الرادة) ذكرها (المشيئة) وأ صفة وأهي الصفة فهذه

ِإّن تعالى قوله (البصر) في (السمع) وأ ّلَه ﴿ ِعّما ال ُكْم ِن ُظ ِع ِه َي ِإّن ِب
ّلَه ًعا َكاَن ال ﴿َبِصيًرا َسِمي
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(الرادة) وأ (البصر) وأ (السمع) وأ أن ذلك في المناسبة وأمن
(الحياة) (الرضا) وأ (المحبة) وأ  بـ ذلك بعد يعقبها (المشيئة) ثم

وأالماتريدية الشاعرة يثبتها الصفات هذه الصفات من ذلك وأنحو
. ذلك في نحوهم نحا وأمن
على الدلة ذكر كما أيضا ثابتة وأهي بالعقل يثبتونها صفات وأهي
. بالسمع ذلك
المبتدعة أوألئك أثبتها التي الصفات هذه إن يقول أن يريد فهو
في جاء بما المنقولة بالدلة ثابتة هي عندهم العقلي الصل على
هو إنما ذكر وأما ذلك في الكثيرة اليات من وأعل جل الله كتاب
سيأتي كما السنة من ذلك في أيضا ثبت وأما التمثيل جهة على

.الصفات على الحاديث ببعض الستدلل
من إثباتها على الدلة وأعل جل (المشيئة) لله (الرادة) وأ وأصفة
أهل عند الواجب من بل ، ُتحصر أن من أكثر وأالسنة الكتاب
(يفعل) ما وأ يشاء (يفعل) ما وأعل جل الله أن السليمة الفطر

الربوبية فإن  وأعل جل ربا كونه مقتضيات من ذلك لن ، يريد
ِعل لو لنه ، يريد ما ملكه في يفعل لن مقتضية ل ما ملكه في ُف

. الربوبية في له منازعة ذلك في لكان كونا يريده
طوائف إل ينكرها لم (المشيئة) هذه (الرادة) وأ صفة فإن وألهذا

بعضها ينكروأن وأإنما مطلقا ينكروأنها ل وأهم الضلل الفلسفة من
.

العقل من وأدليلها ، بالعقل يثبتونها العموم وأجه على وأالمتكلمون
. )(التخصيص عندهم

وأعل جل (علم) الله بما وأتعلقها (إرادة) قديمة (الرادة) عندهم وأ
بـ تعلقه سيحصل بما التعلق هذا (الرادة) القديمة بـ سيكون أنه

ِدثة (تخصيصا) وأيسمون يسمونه له (القدرة) المح
.(التخصيص)  (الرادة) 

بالمقدروأات المقدوأرات تخصيص (الرادة) هي أن عندهم فإذن
. به خصصت بما وأعل جل لله أزل المعلومة

في كانت أنها منها التخصيص من (التخصيص) أنواعا بـ وأيعنون
هذا في المعين الشيء الله خلق مثل ، غيره دوأن الزمن هذا

؟ غيره دوأن الوقت هذا في خلق ِلَم غيره دوأن الوقت
هذا غيره دوأن زمن في له حدث بما الحادث أوأ المخلوقا تخصيص

.(الرادة)         معنى هو عندهم التخصيص
. بالزمن التعلق جهة من هذا

ِلقصر الطول جهة من كذلك جهة من ، وأالضآَلة وأالضخامة وأا
ّين في يعني – فيه الصفات تكامل وأغير فيه الصفات تكامل  –المع
وأنحو انعدامه غير أوأ انعدامه ، بقائه مدة وأقلة بقائه مدة طول
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(التخصيص) في (تخصيصات) وأهذا عندهم تسمى هذه كل ، ذلك
.(الرادة)  صفة على نصبوه الذي العقلي الدليل هو الشياء

التأمل فإن صحيح استنتاج هو حيث من الدليل هذا أن شك وأل
شك ل اختلفها على  وأعل جل الله خلقها التي الشياء هذه في
ِت )(إرادة جهة من جاءت إنما المختلفة التخصيصات تلك أن ُجُين

. عليه هي ما على تكون أن الشياء لهذه وأعل جل الله
وأقد أثبت شيخ السلم رحمه الله هذا الدليل في شرح العقيدة

الصفهانية وأأثبته أيضا في تائيته القدرية حيث قال رحمه الله
: تعالى

تخصيص الكون وأفي
من يدل كثير

أنه عقل نوع له
ِةـــب إراد

تثبت إنما الصفات أن القاعدة لكن ، صحيحا كان وألو وأهذا
عليه دل لما تابع هو فإنما لصفة مثبتا العقل جاء فإذا ، بالنصوص

. النص
. للصفات العقلية الدللت في السنة أهل يعتمده ما هو وأهذا
قد فإنهم العقلي الدليل طريق عن الصفات إثبات في يعني

. بالوحيين لستغنائهم وأذلك يذكروأنه ل وأقد يذكروأنه
منها بل عقلي بطريق يكون ل الصفات إثبات أن ذلك يعني وأل

السنة أهل يذكر ل وألكن صحيح عقلي بطريق إثباته يكون كثير
إثبات في كافيان عندهم وأالسنة الكتاب لن العقلية الطرقا

للخطأ معرض وأالعقل بنفسه أعلم وأعل جل الله لن الصفات
. جهاته كل من الكامل فهو النص وأأما للزلل وأمعرض

(المشيئة) لله إثبات فيها ذكرها التي الدلة فهذه ذلك لك تبين إذا
ْول تعالى كقوله  وأعل جل َل َوأ ْذ ﴿ ْلَت ِإ َتَك َدَخ ّن ْلَت َج َء َما ُق ّلُه َشا ل ال
َة ّو ِه ِإل ُق ّل . ﴿ِبال

الثانية الية في تعالى قوله الرادة) في وأ (المشيئة إثبات وأفيها
ْو َل َوأ َء ﴿ ّلُه َشا ُلوا َما ال َت َت ْق ِكّن ا َل ّلَه َوأ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري . ﴿ُي
ِإّن قوله الشرعية) في (الرادة إثبات وأفيها ّلَه ﴿ ُكُم ال ُد َما َيْح ِري ﴿ُي

وأالشرعية) معا الكونية (الرادة أوأ
َفَمْن قوله الكونية) في (الرادة وأكذلك ْد ﴿ ِر ّلُه ُي َيُه َأْن ال ِد َيْشَرْح َيه
ُه ْدَر ِم﴿ َص ِْلْسل (المشيئة) وأصفة صفة إثبات فيها اليات فهذه ِل

وألكن الصفتين هاتين غير إثبات وأفيها وأعل جل  لله)(الرادة
(المشيئة)  صفة اليات بهذه الستدلل من السلم شيخ مقصود
 .(الرادة) وأصفة
وأعل جل الله (الرادة) إرادة أن النصوص عليه دلت وأالذي

:  إلى تنقسم هذه للشياء
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من الله بمخلوقات بالكون متعلقة يعني ، قدرية كونية إرادة- 
. وأأحوالها تقلباتها حيث من ، وأإعدامها إيجادها حيث

. بالمر المتعلقة وأهذه الدينية الشرعية الرادة وأهناك- 
وأالله بالمر  متعلقة)(الدينية وأ بالخلق الكونية) متعلقة (الرادة فـ

.  وأالمر الخلق له  وأعل جل
قلنا الكونية) فإذا (الرادة هي وأعل جل الله (المشيئة) مشيئة وأ

(كونا)       أراده كذا) يعني الله (شاء
من المراد يكون أن يحتمل كذا) فهذا الله (أراد قلنا وأإذا

.(الشرعيات)  من المراد يكون أن (الكونيات) أوأ
على السنة في وأل الكتاب في ل دليل َثم (المشيئة) فليس وأأما

(الرادة) . ينقسم الذي وأدينية) وأإنما كونية (مشيئة إلى انقسامها
أقسامها (الرادة) من فـ الرادة (المشيئة) بعض صارت فإذن

.(الرادة)          أقسامها (المشيئة) وأمن

- الواسطية العقيدة شرح-   من السادس الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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السابع الشريط

المشيئة أقسامها من فالرادة الرادة بعض المشيئة صارت فإذن
.الشرعية الدينية الرادة أقسامها وأمن
َلْول     تعالىَ     قوله     فيِ     النصوص     فهذَّه     ذلك     لك     تبين     إذا ﴿َو
ْذ ْلَت     ِإ َتَك     َدَخ ّن ْلَت     َج َء     مَاا     ُق ّلُه     َشا َة     ل     ال ّلِه     ِإل     ُقّو ﴿  ِبال

ْول َل َوأ ْذ ﴿ ْلَت ِإ َتَك َدَخ ّن ْلَت َج َء َما ُق ّلُه﴿ َشا ، خبر أوأ مبتدأ َما) هذه( ال
أين لكن ، الله شاء الذي يعني موصولة هي يعني مبتدأ كانت فإذا

تكون أن حصل) أوأ الله شاء (ما كان) أوأ الله شاء (ما ؟ خبره
كان الله) (الذي شاء ما (المر تقديره محذوأف لمبتدأ خبرا

- ما إليه - المشار (هذا  ،وأعل) جل الله شاءه الذي هو وأحصل
ْول يعني الله شاء الله) الذي شاء َل َوأ ْذ ﴿ ْلَت ِإ َتَك﴿ َدَخ ّن ّ يعني َج هل
للمشيئة نفي ففيه ، الله شاء الذي هذا قلت جنتك دخلت حين
جل الله إلى ذلك وأإحالة فيها عمل الذي وأعن الجنة مالك عن
. كان الله شاء ما لنه وأعل
وأ المور بصغار تتعلق التي العامة المشيئة إثبات فيه طبعا وأهذا

. بكبارها
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َلْو     تعالىَ     قوله     فيِ     كذَّلك َء     ﴿َو ّلُه     َشا ُلوا﴿     مَاا     ال َت َت  اْق
جل الله مشيئة أن أيضا وأفيه بالمشيئة وأقع القتتال أن فيه هذا

اقتتل ما شاء لو وأعل جل الله فإن ، معللة الكونية إرادته وأ وأعل
الله فمشيئة وأعل جل يعلمها لحكمة قتالهم أراد وألكنه أوألئك

يريد وأ لحكمة وأعل جل يشاء فهو وأعل جل بحكمته مرتبطة
 . لحكمة
للُمرادات  وأعل جل الله عند المحمودة الغايات هي الحكمة وأهذه

. للُمرادات المحمودة الغايات هي الله حق في الحكمة هي هذه ،
ِكّن     وعل     جل     هنا     وقوله َل ّلَه     ﴿َو ُد     مَاا     َيْفَعُل     ال    ﴿  ُيِري

الذي أن إثبات أيضا وأفيها مر (الرادة) كما صفة إثبات فيها
ِكّن قال يفعله وأعل جل (أراده) الله َل َوأ ّلَه ﴿ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري وأهذا ﴿ُي

، تريده ما تفعل ل المخلوقات كل لن وأعل جل له كمال صفة
فعلها تستطيع وأل أشياء تريد قد بل تفعله تريده شيء كل ليس

.(القدرة)  لتخلف
ّين المقدوأر فإن يكون يحدث أن ُيراد الذي أوأ سيحدث الذي المع

الرادة) الجازمة( حصلت فإذا وأ(بقدرة) تامة (بإرادة) جازمة
. وأكان الشيء هذا حصل إيقاعه  على)القدرة( وأحصلت بتحقيقه

جهة من فيها فالمخلوقات كثيرا المخلوقا في يتخلف وأهذا
تحصل ل وألكن (تريد) أشياء أنها وأهي النقص (الرادة) صفة

وأما يريد لما فعال وأهو يريد ما يفعل بأنه يتفرد وأالذي ، المرادات
وأهذا وأعل جل القهار الواحد هو يكن لم هيشأ لم وأما كان شاءه

(المالك) (الحد) (الفرد) (الصمد) الذي هو كونه مقتضيات من
. سبحانه وأتعاظم وأتقدس وأعل جل العظيم الملكوت هذا له

آية     فيِ     الخيرة     الية     فيِ      ذلك     بعد     وعل     جل     وقوله
ِإنَّ     المائدة ّلَه     ﴿ ُكُم     ال ُد﴿     مَاا     َيْح    ُيِري

الشرعي الحكم إلى راجع (الحكم) هنا (الرادة) وأ صفة أيضا فيها
الشرعية) . (الرادة إلى راجعة يظهر فيما أيضا (الرادة) هنا وأ ،

ِله     الخيرة     الية     فيِ     وقوله ْد     ﴿َفَمْن     َوَقْو ّلُه     ُيِر َيُه     َأنَْ     ال َيهِد
ُه     َيْشَرْح ْدَر ِْلْسلم﴿     َص ِل

َفَمْن (الرادة هذه  ْد الكونية) ﴿ ِر ّلُه﴿ ُي أما ، يهديه أن كونية إرادة ال
وأأن الناس يهتدي أن مريد وأعل جل الشرعية) فالله (الرادة
كونا يهديه أن الله يرد فمن بذلك أمرهم لنه السلم منهم يحصل
ًا يرد وأمن للسلم صدره يشرح ًا صدره يجعل يضله أن كون ضيق
ًا . السماء في يًصعد كأنما حرج

المشيئة أوأ وأالجماعة السنة أهل عند فالرادة ذلك لك تبين إذا
.الذاتية وأعل جل صفاته من وأعل جل بالله قائمة صفة
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عنه تنفك لم فإنه ، شائيا يزل لم مريدا يزل لم وأعل جل أنه يعني 
. الرادة وأ المشيئة صفة وأهي الصفة هذه
ملكوت في حصل فرد بكل الفراد جهة من متعلقة ذلك مع وأهي
. الله

، متجددة الفراد حيث وأمن ، قديمة النوع حيث من هي فإذن
وأ الكونية وأعل جل بإرادته هو الله ملكوت في يحدث شيء فكل

. وأعل جل بمشيئته
حال حدث بالذي وأمتعلقة وأعل جل بالله قائمة الصفة وأهذه

. حدوأثه حال به متعلقة ، حدوأثه
اعتقاد أوأائل من وأهذا مريدا يزل لم وأعل جل الله ، إذن فالرادة

. ذلك في وأالجماعة السنة أهل
. قديمة الرادة إن فيقولون وأالجماعة السنة أهل غير أما
يعني المشيئة وأ الرادة يقولون ، وأالماتريدية الشاعرة قول هذا

. قديمة عندهم الشرعية الرادة وأحتى وأالمشيئة الكونية الرادة
 ؟ قديمة كونها معنى ما
بما المخلوقات بعض بتخصيص التوجه وأهي الرادة أن ندهمع

التوجه هذا أوأ التخصيص هذا صفات أوأ مكانا أوأ زمانا به خصصت
. قديمة إرادته ، قديم الرادة جهة من قديم للتخصيص

:  جهتان لها عندهم الرادة
، يصلح ل وأما يصلح ما إلى راجعة (صلوحية) يعني يسمونها - جهة

. للعلم تابعة فالرادة الصلوحية جهة من فيقولون
جهة من هي (التنجيزية) يقولون الجهة يسمونها ثانية جهة - وألها

. للقدرة تابعة التنجيز
شاء إن يأتي – المعتزلة لن ، العتزال أهل مخالفة بذلك يريدوأن

(الرادة) راجعة وأيجعلون هذا في يخالفون – ذلك في كلمهم الله
جهة من العلم إلى – راجعة وأيجعلونها الرادة صفة يثبتون هم– 

(الرادة) حادثة يجعلون فإنهم حدث إذا حدث الذي وأأما ، القدم
كما قديمة صفة هي التي إرادة عندهم وأليس ، الوقت ذلك في
. العلم إلى يرجعونها فإنهم أثبتوها وأإذا الشاعرة عند

ليس قديم عندهم المرين وأكل ، التفصيل هذا عندهم الشاعرة
 .(الكلم) مثل الحاد بمتجدد

الله ، يحدث كلم عندهم ما ، قديمة صفة  عندهم)(الكلم صفة 
انتهى وأعل جل وأكلمه ، الزل في بالقرآن عندهم تكلم  وأعل جل

أراد (الرادة) يقولون كذلك ، الكلم  من انتهى ثم شاء بما تكلم ،
. تجديدا (الرادة) بالشياء تتعلق وأل ، الزل في شاء ما

؟ الشياء هذه يريد ل أن ذلك معنى هل
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تنجيز يعني ، تنجيزية جهتها (الرادة) هنا وألكن يريدها يقولون ، ل
. القديمة للرادة وأإنفاذ

قولهم لك ذكرت كما هذا في يخالفون وأالجماعة السنة أهل
يحدث شيء من فما ، متجددة وأعل جل الله إرادة إن فيقولون

أنه كما ، كونه حال وأعل جل الله شاءه وأقد إل الله ملكوت في
. الزل في شاءه وأعل جل

الله جعل الذي الوقت في إحداثه إرادة بمعنى الزل في فمشيئته
 . فيه يحدث الشيء ذلك وأعل جل

في تنفيذية وأمشيئة إرادة ليست القديمة وأعل جل للشياء فإرادته
. وأقتها
حيث من لكن ، : قديمة صفة هي حيث من الرادة نقول فلهذا
أن شاء وأعل جل الله إن نقول فل ، متجددة هذا بالمعين تعلقها
شاء الزل في القدم منذ أحمد يخلق أن شاء – مثل – أحمد يخلق

يخلق لم وألكن ، الحين ذلك في – الناس من هذا – أحمد يخلق أن
. الزمن من وأكذا كذا بعد إل

فإذا ، خلقه وأقت جاء إذا أحمد يخلق أن شاء وأعل جل هو نقول
(الرادة) صفة القديمة الصفة وأأما ، خلقه يخلقه أن الله شاء
وأتعلق ، مريدا يزل لم مريد يعني  وأعل جل به متعلقة فهي

. الحوادث تعلق بتجدد (الرادة) به
للشيء المعينة وأمشيئته وأعل جل الله إرادة إن نقول وألهذا

صفة هي حيث وأمن ، الفراد بتجدد بها نعني التي هي هذه المعين
. الصفة بتلك متصف يزل لم وأعل جل الله فإن

بأن يقولون وأالجماعة السنة أهل أن بينهم الخلف هذا وأسبب
جل الله عن ينفون فل ، يريد لما فعال حيا يزل لم وأعل جل الله
. الزمان من وأعل جل شاء ما في وأالخلق الحداث وأعل

فإنهم وأالمتكلمة وأالماتريدية الشاعرة من المبتدعة بخلف
تلك آثار تظهر لم لكنه بالصفات متصف وأعل جل الله يقولون

.  معين وأقت في إل الصفات
، خلق ذلك بعد ثم طويل زمانا يخلق لم لكنه بالخلق متصف نعم

القدرة آثار تظهر وألم بالقدرة متصف ، معلوم وأل بالعلم متصف
. وأهكذا مقدوأر وأجد أن بعد إل

لم أزلية وأعل جل الله إرادة أن وأالجماعة السنة أهل عند فإذن
كذلك (الوأل) وأصفاته هو وأعل جل الله ، كذلك  وأعل جل الله يزل

لتلك يكون أن ذلك وأمقتضى ، الصفات بتلك متصفا يزل لم ،
. ملكوته في آثار الصفات

هناك لن التفصيل من الشيء بهذا ذكرته بحث هذا حال كل على
الله رحمه السلم شيخ على القضية هذه يثير من الزمن هذا في
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أم قديمة هي وأهل الرادة بحث مستنداته من وأيجعل تعالى
؟ جديدة

صفة في فيها القوال ، فيها الناس مذاهب حيث (الرادة) من
:  (الرادة) أربعة

المحدثات حدوأث الملكوت حدوأث إن يقولون فالفلسفة
أن بد ل أنه يعني ، للعلة كالمعلول لنه إرادة عن يكن لم هذا

- يكون أن بد فل موجود وأعل جل الله أن دام فما ، يحدث
ِدث الله لن محدثات يكون - أن مباشرة يكون أن بد فل مح

؟ لماذا ، قديم وأالله قديم العالم بأن قالوا وألهذا محدثات َثم
المحدثات عندهم فإن ، فوري تلزم ، تلزم عندهم لن

ِدث بالنسبة مع النور مثل يعني للعلة بالنسبة كالمعلول للمح
فالنور ، النور وأجد الشمس توجد ، الشمس ، الشمس

في الرجل وأقوف مثل ، حتمية نتيجة للشمس نتيجة
فهذا ظل يظهر أن الشمس في وأقف إذا بد ل ، الشمس

يعني ، للعلة بالنسبة المعلول هو للشخص بالنسبة الظل
ل أوأ ظل مرة له يظهر أن بإرادته متعلق يكون ما حتمي
حدوأث في أصل الرادة نفاة قول هذا فإذن ، ظل يظهر
. بيانها محل هذا ليس كثيرة قضايا ذلك يتبع طبعا ، العالم

المعتزلة الرادة: قول في الناس أقوال من الثاني ،
في ل حادثة إرادة وألكنها الرادة بإثبات يقولون وأالمعتزلة

الرادة أن عندهم لن وأعل جل بالله تقم لم يعني ، محل
بل وأعل جل بالله المتجددات تقوم أن يجوز وأل متجددة

القدرة هي التي عندهم الثابتة هي وأعل جل بالله يقوم الذي
1.. وأغيرها وأالحياة القدرة يثبتونها التي الثلث وأالصفات

. به الحوادث قيام من فروأا لنهم
وأأن مفصل معك مر وأقد الشاعرة قول الثالث القول

يكون وأإحداثها قديم بها المرادات وأتعلق قديمة إرادة الرداة
. بالقدرة بتعلقها بالتنجيز

وأقد لذلك وأالجماعة السنة أهل قول هو اللي الخير القول
. مفصل معك مر

. (الرادة) عام حيث من القوال هذه
أهل يثبتها هذه قدرية كونية وأإلى دينية شرعية إلى الرادة انقسام
فعند ، وأالماتريدية الشاعرة يثبتها وأكذلك وأالجماعة السنة

كتاب في عليه نصوا كما وأالماتريدية عليه نصوا كما الشاعرة
حواشيهم في المسامرة شرح في المسايرة أوأ مثل المسامرة

. تنقسم الرادة أن أثبتوا
الشريط   1 في مسح
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انقسام ينفون وأالماتريدية الشاعرة أن الناس بعض عند وأيشيع
فهم ، بصحيح ليس هذا دينية وأشرعية قدرية كونية إلى الرادة
فهم التقسيم هذا ينفي الذي أما ، عليه وأيدللون ذلك يثبتون

. القدر ينفون الذين النفاة القدرية أوأ ، الجبرية القدرية ، القدرية
مثل معروأفون الجبرية وأالقدرية ، المعتزلة مثل النفاة القدرية
. الصوفية وأغلة الجهمية

النقسام بعدم هنا يقولوا لم لكنهم متوسطة جبرية هم الشاعرة
. المسألة هذه في الخلف أنواع من أوأ الخلف ثمرات من هذا

. وأالرضا بالمحبة الرادة التزام ذلك يتبع أنه الثالث
 ؟ وأالرضا المحبة بصفة ملتزمة وأالمشيئة الرادة هل
فهو وأعل جل الله شاءه ما كل قال الشرعية الرادة نفى من عند

وأبالتالي ، يحبه ل شيء ملكه في يحدث ل لنه محبوب له مراد
وأعل جل وأالله وأقعت هذه العاصي وأعصيان الكافر كفر إن قالوا

في دخلوا فإذن يشأها وألم يردها لم وأعل جل الله فإذن يحبها ل
لم وأأفعال وأشاءها الله أرادها أفعال إلى منقسمة العبد أفعال أن

. يشأها وألم وأعل جل الله يردها
 ؟ وأأراده شاءه الذي ما

. المؤمن إيمان المطيع طاعة
 ؟ وأعل جل يشأه وألم يرده لم الذي ما
ينفون الذين قول على وأهذا ، الكافر وأكفر العاصي عصيان هو

. به يقولون ل أوأ التقسيم
قدرية كونية وأإرادة شرعية دينية إرادة إلى المقسمة عند وأأما
كانت إذا عندهم الرادة لن وأاردا ليس عندهم التلزم هذا فإن

ل بما تقع وأقد وأيرضاه  وأعل جل الله يحبه بما تقع قد فإنها كونية
الله ملك في حصل كونا الكفر فإن ، يرضاه وأل وأعل جل الله يحبه

الله ملك في حصل وأاليمان ، يرضاه ل وأعل جل وأهو الله بمشيئة
. عنه نهى وأالكفر به َأَمر وأاليمان ، يرضاه وأهو الله ملكوت وأفي
الرادتان تجتمع المطيع المؤمن حق في إنه علماؤنا يقول وألهذا

إما العاصي حق وأفي ، الدينية القدرية وأ الكونية الشرعية
حقه في يكون فهذا الكافر بكفر أوأ اليمان أهل من وأهو بالمعصية

 ؟ الكونية الرادة أوأ الشرعية الرادة
. الشرعية الرادة خالف لنه الكونية الرادة حقه في
: جهتان لها وأعل جل (إرادة) الله فإن هذا لك تبين إذا
. وأعل جل فعله في جهة- 
. العبد فعل في الخرى وأالجهة- 
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ِكّن وأعل جل قال فكما (الرادة) به وأتعلق وأعل جل فعله أما َل َوأ ﴿
ّلَه َعُل ال ْف ُد َما َي ِري لحكمه معقب ل فعله أراده ما وأعل جل فالله ﴿ُي
وأعل. جل لمشيئته وأل لقضائه راد وأل

مراد وأهو – للعبد – له (الرادة) مراد حيث من فهو العبد فعل وأأما
العبد فإن ، إليه باختياره (إرادة) العبد  توجهت إذا  وأعل جل لله

توجهت إذا مختار هو المعصية من أوأ الطاعة من يفعله فعل يريد
ما وأعل جل الله فإن وأفعله الفعل لهذا – العبد (إرادته) – إرادة

ملكوت في يحدث ل لنه وأذلك ذلك شاء أن بعد إل فعله من مكنه
كونا وأعل جل الله وأأذن يشاؤه وأما وأعل جل يريده ما إل الله

وأعل جل الله يرضي ل مما العبد يريدها التي الشياء بحصول
. بذلك إل تحصل ل البتلء حقيقة لن وأحكمة للعباد ابتلء
له ، يريد العبد فإن – العبد جهة من – (إرادة) العبد جهة من فإذن

الله أراده إذا إل يكون ل فإنه الشيء أراد وأإذا ، إرادة له ، مشيئة
. كونا وأعل جل

عباد من الصالح مثل أن تجد فإنك نفسه في المرء يلحظه وأهذا
ل بشيء عنه ُيصرف ثم وأيريده الفعل من شيء إلى يتوجه الله

الله لن وأهذا الصوارف من بأنواع عنه ُيصرف ، سببه ما يدري
ِدث أن يرد لم وأعل جل . المعين لعبده ذلك ُيْح

الشيء هذا تحصيل على التامة القدرة عنده يكون تارة العبد
ِرف لكنه جازمة إرادة كانت الرادة لكن وأأراده فعله وأعلى عنه ُص

ِرف ، وأعل جل الله منحه بل وأنفسه تركُي وألم الشيء ذلك عنه ُص
. يفعله أن أراد الذي وءالس ذلك عن صرفه خاصا عونا

عليه القدرة وأعنده الطاعات من يفعله أن العبد يريد ما كذلك
ِدث أن يستطيع ل أنه نفسه من يلحظ فإنه وأبقدرته بإرادته ُيْح

ّين الفعل خاصة إعانه َمََث أن يجد وأإنما وأقدرته إرادته بمجرد المع
. القدرة وأمضادات الرادة مضادات منعت أتته
هذه وأعنده المسجد في للصلة يأتي أن يصلي أن أراد العبد مثل

شواغل تصده قد ذلك في المشي على القدرة وأعنده الرادة
في أوأ نفسه في فتنة عليه تتسلط الشيطان عليه يتسلط كثيره
ّبط أوأ عينه في بصره َث ّفق الذي فالمطيع ذلك عن ُي ِرفت ُوأ عنه ُص
أن منه أراد وأعل جل الله ، (إرادة) الله من هذه المعيقات أنواع

عنده كانت لو ، ذلك عن قعد ربما هذه عنه ُتْصرف لم وألو يصلي
يصلي أن منه يرد لم كونا وأعل جل الله فإن الشواغل أتته ثم ذلك
. المسجد في الصلة منه يقع لم وألذلك المسجد في
المقترنة إرادته تحقيق على الخاصة العانة الوألى الحال في

الخاصة العانة سلبه وأهو  وأالخر)(التوفيق يسمى هذا بالقدرة
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يسمى هذا الخير من يريده لما المضادات عنه تصرف التي
.(الِخذلن) 

وأعل جل الله (الِخذلن) بإرادة (التوفيق) وأ تعلق وأجه وأهذا
. وأقدرته العبد وأإرادة وأقدرته

وأهو أل الله بحمد وأاضح البحث هذا أن سبق مما لنا يتضح إذن
السنة أهل مذهب على وأعل جل (الرادة) لله (المشيئة) وأ صفة

ل ميسور سهل وأاضح فيها وأقولهم الصالح السلف أتباع وأالجماعة
، السلم شيخ قال كما عقل نوع عنده ممن هيفهم ل أحد يكاد
المشئية ، القول هذا يفهم العقل بعض عنده وأاحد أي يعني

كوني وأمنها ديني شرعي (الرادة) منها وأ شيء بكل متعلقة
. وأالجماعة السنة أهل مذهب وأهذا قدري

فيها بد فل أحد كل يفهمها يكاد ل تعقيد ففيها المخالفين أقوال أما
تناسب وأل ، فطر تناسب ل فهي خاص وأتعليم خاص فهم من

من وأهذا ، ُتفهم حتى تعليم تلو تعليم إلى تحتاج وأإنما العوام
أمية الشريعة هذه لن الشريعة لهذه مناسبتها عدم على الدلئل

أمية)  أمة نحن( وأالسلم الصلة عليه النبي قال كما
تناسب أنها يعني أمية الشريعة الموافقات في الشاطبي قال

وأفقير غني وأمن وأبلدة ذكاء من ، أهلها صفات بجميع جميعا المة
. الصناف هذه آخر إلى وأنازل عال وأمن

شاء إن يأتي ، الموضوع في أسئلة في كان إذا ، القدر بهذا نكتفي
. ذلك في اليات   بالرادة ذلك وأتعلق وأالرضا المحبة بحث الله

الذي التقسيم غير وأالرادة المشيئة بين فرقا هناك هل يقول
؟ ذكرتم

المشيئة ، آخر تفريقا َثم أن العلم أهل من أحد عن أذكر ما
وأتختلفان ، الكونية الرادة بمعنى الرادة كانت إذا تتفقان وأالرادة

. الشرعية الرادة هي الرادة كانت إذا
؟ خاصة بتعريفات العلماء أفردها وأهل
ليس التعريفات هذه لكن تعريفات لها في وأالرادة المشيئة ، نعم

لغوي تعريف يكون أحيانا ، وأالرادة المشيئة بين التفريق حاصلها
كان الذي هو الصفتين هاتين بين عقائدي فرقا لكن لغوي فرقا ،

. ذكرت الذي التفريق إل أعلم فيما تفريق َثم ليس ، فيه الكلم
، تعلقاتها بسبب الصفات في يستعملونها عندهم كلمات هذه
له يصلح بما تعلق يعني صلوحي تعلق عندهم الصفة تعلق يعني
له يصلح بما يعني صلحي تعلق ولقت ما مثل يعني ، الصلحية من

الصلوحي التعلق هذا ، له يصلح بما يعني صلوحي تعلق قالوا
وأالرادة القدرة في عندهم هذه تنجيزي تعلق ، قديم يعني ، أزلي
. التقسيم هذا يستعملون الصفات بعض وأفي
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إنجازه حال تنجيزه حال بالثر الصفة تعلق يعني التنجيزي التعلق
صلى محمد َبعثة أراد وأعل جل الله ، : الرادة مثل ، إنفاذه حال ،

هذه عندهم الرادة حيث من ، إرساله أراد ، نعم ، وأسلم عليه الله
قديما أرادها الله القدم في مرادة هي – الشاعرة عند – حيث من

جهة من تعلق أوأ للنفاذ تعلق هو هل القدم حيث من تعلقها لكن ،
يعني ، للعلم راجعة لنها صلوحي تعلق يقولون هنا عندهم ، العلم

َبعثة وأالسلم الصلة عليه محمد صلح ، لذلك صلحت الله لن لل
 ذلك علم وأعل جل

- ظاهر- 
ْنِجز ذلك حدث ما التنجيزي لكن ُأ وأعل جل الله أمر أن بعد إل وأ

بإنذار وأالسلم الصلة عليه محمدا يأمر أن السلم عليه جبريل
هو اللي وأالتنجيزي القديم هو اللي الصلوحي التعلق ، الناس
. وأإنفاذه الشيء لنجاز

َباٌت َلُه﴿ ّق َع ْيِن ِمْن ُم ِه َب ْي َد ِه َوأِمْن َي ِف ْل َنُه َخ ُظو َف ِر ِمْن َيْح ِه َأْم ّل ، ﴿ال
ّكل العبد لن العبد على يتعاقبون الذين الملئكة هنا المعقبات مو

ملئكة وأمنهم – أعمالهم كتابة – للكتابة ملئكة منهم ملئكة به
َلُه﴿ هنا وأقوله ، المعقبات لهم يقال الملئكة وأهؤلء لحفظه
َباٌت ّق َع ْيِن ِمْن ُم ِه َب ْي َد ِه َوأِمْن َي ِف ْل أربعة هم العلماء بعض قال ﴿َخ

َنُه﴿ خلفه من وأاثنين يديه بين من اثنين ُظو َف ِر ِمْن َيْح ِه َأْم ّل ِمْن ﴿ال
َنُه﴿ فقوله المفسروأن فيها اختلف هنا ها ُظو َف ِر ِمْن َيْح ِه َأْم ّل ﴿ال

الية معنى إن وأقال الصلي معناها على نِم أجرى بعضهم
 –ظاهر-   ، الله أمر نِم له الحفظ وأذلك يحفظونه

 : اختلفوا أيضا وأهؤلء ، الصلي معناها على قالوا نِم
َْردَق  يحفظونه وأ الصلي معناها على هنا من بعضهم فقال- 

جراء من ليس له حفظهم ، الله أمر من له وأحفظهم ، يحفظونه
. قول ،هذا بذلك أمرهم  وأعل جل الله وألكن أنفسهم

 –الصلي المعنى هو معناها نِم إن قالوا اللي – آخروأن قال- 
َنُه﴿ ُظو َف ِر ِمْن َيْح ِه َأْم ّل أتى فإذا  قال وأغيره عباس ابن قال كما ﴿ال

ّلوا الله قدر المرض من يحفظونه ، الله قدر ما وأبين العبد بين خ
الكوني وأعل جل الله أمر – المراض هو اللي – الله أمر أتى فإذا

يعتدي أن ، حادث به يقع أن الفات وأقوع هو اللي ذكرت الذي
له ينتقل أن تحفظ ، الشيء ذلك من تحفظه فالملئكة ، أحد عليه

ذلك من تحفظه الشيء بهذا يصاب أن تحفظ هي ، المرض
ِر ِمْن﴿ تحفظه ِه َأْم ّل الملئكة تركته لو العبد سيصيب مما يعني ﴿ال

فوجود ، ملكوته في يحدث الذي الله أمر من هو الذي يعني
العبد على ينغص ما وأجود المصائب وأجود الفات وأجود المراض

العبد تحفظ الملئكة ؟ صحيح ، الكوني الله بأمر وأقعت كلها هذه
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أبقوا الذي  هذا- ظاهر – .  الله أمر من هي التي الشياء هذه من
. معناها من) على(

َنُه﴿ وأقوله الباء بمعنى هنا من قالوا وأآخروأن ُظو َف ِر ِمْن َيْح ِه َأْم ّل ﴿ال
. الله بأمر يحفظونه يعني

هنا وأتكون الصح هو اللي طبعا بالتضميم يقول من وأهناك
َنُه﴿ ُظو َف ِر ِمْن َيْح ِه َأْم ّل يحفظونه هو اللي الصلية من بمعنى ﴿ال

فعل من وأليس  وأعل جل الله أمر من وأالحراسة الحفظ وأذلك
. لهم الله أمر دوأن جهتهم من يعني وأحدهم الملئكة

. ذلك وأنحو العبد على وأعل جل الله فضل بيان فيه هذا
... أعلم وأالله
موافق غير أي صحيح غير شيئا فعل إذا الناس بعض يقول

، كذا أكون أن أراد الله لن الله مشيئة من هذا قال للشريعة
؟ عليه نرد فماذا

إل وأقع ما أنه شك ل المعصية من حصل الذي وأقوع جهة من هو
العبد بها يحتج ما الكونية وأعل جل الله مشيئة لكن الله بمشيئة

. به ُيعاُب فيما
: عليه يلم مما نوعان للعبد يحصل ما

. المصائب من - نوع
. المعايب من هو آخر - وأنوع

يجوز بالقدر أوأ الكونية الله إرادة بالرادة أوأ بالمشيئة وأالحتجاج
، به جاجتالح يجوز فل المعايب في أما المصائب في به ُيحتج أن

آدم احتجاج حديث في بين وأسلم عليه الله صلى النبي لن وأذلك
كتب الله  أن رأيت هل لموسى قال السلم عليه آدم أن وأموسى

 ؟ وأالرض السماوأات يخلق أن قبل هذا علّي
. نعم قال
. موسى آدم فحج قال
الجنة من الخراج هي التي هذه أن موسى حج آدم كون وأجه

ما على آدم لم وأموسى ذريته بها وأأصيبت آدم بها أصيب مصيبة
التي المعصية تلك جراء من آدم ذرية أصاب وأما موسى أصاب

آدم وأحج المصيبة عن يسألة هو فإذن ، المصيبة تلك جّرت هي
. الجنة من إخراجه وأهو أصابه ما على بالقدر احتج لنه موسى

العبد على مصيبة َثم كانت إذا الله إرادة على وأالحالة القدر بهذا
الله بقضاء وأالرضا التسليم نوع فيه هذا لن القدر إلى يحيلها فإنه
. وأعل جل
لنه القدر إلى يحيل أن يجوز فل وأالثام المعايب من كانت إذا أما
أل فعل بما علقة له وأإنما بذلك ُيَصب لم فعل بما هو علقة له

. الشرعية للرادة موافقته وأعدم معصيته وأهو
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َتّج الحديث علماء يقول لهذا في ل المصائب في بالقدر ُيْح
... المعايب

وأالهداية وأالسداد التوفيق وألكم لنا وأعل جل الله نسأل
. محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى وأالثبات وأالستقامة

 الله محبة إثبات
 لوأليائه وأمودته

بجلله يليق ما على
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ُلُه:ُ و ُنوا﴿ََقْو َأْحِس ّلَه ِإنَّ َو ِنيَن ُيِحّب ال ْلُمْحِس ،ِ]195[البقرة:ُ﴿ا
ُطوا﴿ َأْقِس ّلَه ِإنَّ َو ِطيَن ُيِحّب ال ْلُمْقِس َفَما﴿ ]،9ِ[الحجرات:ُ﴿ا

َتَقامُاوا ُكْم اْس َتِقيُموا َل ّلَه ِإنَّ َلُهْم َفاْس ّتِقين ُيِحّب ال ْلُم ﴿ا
ّلَه ِإنَّ﴿ ،ِ]7[التوبة:ُ ِبيَن ُيِحّب ال ّتّوا ُيِحّب ال َطّهِريَن َو َت ْلُم ﴿ا
ُلُه:ُ و ،ِ]222[البقرة:ُ ُتْم ِإنَْ ُقْل﴿ََقْو ْن ّبونََ ُك ّلَه ُتِح ِنيِ ال ِبُعو ّت َفا
ُكْم ْب ِب ّلُه ُيْح ُلُه:ُو ،ِ]31عمرانَ:ُ [آل﴿ال ِتيِ َفَسْوَف﴿ََقْو ْأ ّلُه َي ال

ٍم ّبُهْم ِبَقْو َنُه ُيِح ّبو ُيِح ُلُه:ُ و ]،54ِ[المائدة:ُ﴿َو ّلَه ِإنَّ﴿ََقْو ُيِحّب ال
ّلذَِّيَن ُلونََ ا ِت ِلِه ِفيِ ُيَقا ِبي ّنُهْم َصّفا َس َأ َيانٌَ َك ﴿مَاْرُصوٌص ُبن

].4[الصف:ُ
ُلُه:ُو ْلَغُفوُر َوُهَو﴿ََقْو ُد ا ُدو ْلَو ].14[البروج:ُ﴿ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد العالمين رب لله الحمد
وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله عبده محمدا أن وأأشهد
: بعد أما ، الدين يوم إلى كثيرا تسليما وأسلم
وأعل جل لله صفات إثبات من عليه الكلم سبق لما صلة فهذه

. وأعل جل الله كتاب من ذلك على تدل التي النصوص وأسياقا
صفة إثبات فيها التي الدلة الله رحمه السلم شيخ ذكر فلما

وأجعلها أثبتها من الناس (الرادة) من وأ وأعل جل (الرادة) لله
: للمحبة ملزمة

أحبه فقد  وأعل جل الله أراده ما كل إن الطوائف بعض فقال- 
مراد كل (الرادة) فجعلوا (المحبة) وأ بين تلزما هناك فجعلوا
الله رحمه السلم شيخ ساقا لهذا وأعل جل لله مرضيا محبوبا
. وأعل جل (المحبة) لله صفة إثبات فيها التي الدلة
الله يتصف التي الصفات جملة من وأعل جل (المحبة) لله وأصفة

. بها وأعل جل
وأنهيه لمره موافقة هذه عباده من شاء لمن وأعل (وأمحبته) جل

المقسطين يحب ، المتطهرين يحب ، التوابين يحب وأعل جل فإنه
هم وأهؤلء ، المؤمنين يحب ، المحسنين يحب ، المتقين يحب ،

من لهم ليس فالمشركون ، نهيه وأاجتنبوا أمره امتثلوا الذين
. نصيب وأعل جل الله محبة

: خصلتان فيه هذا سيئا وأآخر صالحا عمل يخلط الذي وأالمؤمن
اليمان هي الخصلة وأتلك له وأعل جل الله محبة تقتضي خصلة -

. معه الذي
وأهذا بغضه وأتقتضي له وأعل جل الله محبة عدم تقتضي - وأخصلة

. المعصية وأشعب الكفر شعب من معه ما لجل
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جهة من محبة فيه يجتمع – المؤمن يعني – المعين في يجتمع لهذا
. أخرى جهة من وأبغض

تتفاضل وأعل جل الله محبة إن وأالجماعة السنة أهل يقول لهذا
الله وأمحبة ، الخر للبعض محبته من أعظم الناس بعض فيحب

الصلة عليه محمد وأللنبي بل السلم عليه لبراهيم وأعل جل
وأعل جل الله جعل وألذلك خلقه لسائر محبته من أعظم وأالسلم
خليل وأالسلم الصلة عليه محمدا جعل وأكذلك خليل إبراهيم
. المحبة أعلى وأالخلة

جل وأهو وأعل جل بالله قائمة (المحبة) صفة أن هذا من المقصود
من أما ، الشرعية وأإرادته الشرعي أمره امتثل من يحب وأعل
هذا فإن الشرعي للمراد يمتثل وألم الكونية إرادته مع منساقا كان

. وأعل جل لله محبوبا ليس
الكوني وأعل جل الله لمراد منساقا الله ملكوت في شيء فكل
ذلك وأنحو وأالمعصية وأالظلم الكفر من الله ملكوت في يقع وأما
. وأعل جل الله من وأممقوت وأعل جل لله ُمبغض هذا
(المحبة) صفة جاءت النصوص وأفي ، به قائمة (المحبة) صفة فـ
. المحبة معنى فيها أخر صفات مع

: مثل ، الصفات من عدد فيه نوع فالمحبة
. المحبة أنواع أعلى وأهي المحبة من (الخلة) نوع- 
الكتاب في جاءا الوصفان وأهذان المحبة من (المودة) نوع- 

يحب وأعل جل وأالله خليل ابراهيم اتخذ  وأعل جل الله فإن وأالسنة
فهو  وأعل جل المودة صفة له وأكذلك النصوص من سمعت كما
. ذلك وأنحو المحسنين يود ، المؤمنين يود
(المحبة) صفة أن وأالجماعة السنة أهل فمعتقد ذلك لك تبين إذا

فمن كثيرة مراتبها المحبة فإن ، مراتبها جميع ُإثبات يعني ل إثباتها
وأأنواعها مراتبها وأمن ، النصوص في إثباته جاء ما وأأنواعها مراتبها

: لك ذكرت ما مثل ، النصوص في إثباته يجئ لم ما
. إثباتها (الخلة) جاء

. (المحبة) أثبتت
. (المودة) أثبتت

َعلقة) (الصبابة) (الهوى( )التتيم(  مثل)العشق( لكن وأنحو) ال
ْثبت لم هذه المحبة مراتب من ذلك الله يوصف وأل وأعل جل لله ُت
جل (المحبة) لله صفة باب ، الباب هذا مدار فإذن ، بها وأعل جل
. ِْرُكذ ما على المحبة مراتب من شيء يقاس وأل النص على وأعل
فالله ، العبد جهة من أيضا فهو وأعل جل الله جهة من أنه كما وأهذا
جعل من الله عباد من وأأن يحبونه بأنهم عباده وأصف وأعل جل
أبا لتخذت خليل الناس من متخذا كنت لو( له خليل وأعل جل الله
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الصلة عليه نفسه الله) يعني خليل صاحبكم وألكن خليل بكر
. وأالسلم

يوقف لله العبد محبة وأجهة للعبد الله محبة جهة الجهتان فإذن
. الوارد على فيها
. السنة أهل طريقة هي هذه
كل العبد حق في فيثبت بالقياس يقول من فمنهم خالف من وأأما

الله) عشيق (فلن فيقال الله إلى العبد بها وأيتوجه المحبة أنواع
ربه) – فلن – ي(هو بربه) أوأ (تتيم وأعل) أوأ جل الله عشق (وأقد
. أحبه يعني

المتصوفة ، النصوص في تذكر لم التي المراتب هذه المقصود
قياسا العبد حق في وأيجيزوأنها يثبتونها غيرهم من المبتدعة وأبعض

. وأرد ما على
في جعل وأعل جل وأالله  وأعل جل الله صفات من صفة وأهي

فل وأرد بما إل وأعل جل الله يوصف ل لكن له محبة عباده قلوب
عليه النبي أن أساس محمدا) على عَشق وأعل جل (الله يقال

. خليل الله اتخذه وأالسلم الصلة
. الدنى إثبات العظم إثبات ففي ، (الخلة) أعظم يقولون

من اعتداء فيه (العشق) مثل الئمة قرره كما لن باطل هذا
وأكذلك وأعل جل الله عنه ينزه أنه شك ل اهذ وأ للمعشوقا العاشق

ما وأمنه ، اعتداء فيه ما المحبة مراتب من لن ، أوألياؤه عنه ينزه
:) العلقة( مثل إهمال فيه

ِلقتها اـعرض ٌع
ّلق ُع رجل تـوأ

ّلق غيري ُع أخرى وأ
الرجل ذلك

ْتـوأع ّلق اـم اةـفت هـُ
يحاوألها

يهذي ميت أهلها من
ِهُل  بها وأ

هذا في الثبات أن يعني ذكرت الذي كله وأهذا ، تجاهل نوع فيه
ندخل أن قبل – الصفة هذه في وأالناس ، النصوص مداره الباب

جل (المحبة) لله صفة الصفة هذه في الناس – اليات معنى في
: أصناف على وأعل

هي الصفات في جاءت بدعة أوأل أوأ ، الصفة هذه أنكر من فأوأل- 
وأأنكر مكة في كان درهم بن جعد أن (المحبة) وأذلك صفة إنكار

الله أن فأنكر لءِأخ وأ محبوبين الخلق من يتخذ وأعل جل الله أن
تكليما مالسل عليه موسى يكلم لم أنه وأكذلك خليل إبراهيم اتخذ

الضحى يوم في ذلك وأكان المير أمير القسري خالد به فضحى ،
. تقريبا للهجرة وأعشرين مئة سنة بعد
المحبة) بأن( صفة وأخاصة الصفات نفي في عنه المقالة هذه أخذ
صفوان بن الجهم عنه أخذها ُيَحب ل وأكذلك ُبُِحي ل وأعل جل الله
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به وأضحى ، ذلك في شيخه مصيَر مصيره كان وأأيضا الترمذي
ْلم خراسان أمير َوذ بن س خير ذلك عن وأعل جل الله جزاه أْح

. وأعل جل الله صفات نفى لنه مرتدا وأقتله الجزاء
وأمنهم جهم مقالة كل وأرث من منهم ، طوائف القوال هذه وأرث
ممن وأكان ، المعتزلة ببعضها حظي ممن وأكان بعضها وأرث من
وأقد وأمستكثر مقل بين ما وأهكذا الشاعرة أيضا أصولهم أخذ

. الدين من لخروأجهما قتل الرجلين أن على المسلمون أجمع
؟ مكفر غير أوأ مكفر الدين من خروأجهما وأهل
بن وأالجهم درهم بن (الجعد كافران الرجلين أن السنة أهل عند

في الثابتة الواردة وأعل جل الله صفات أنكرا صفوان) لنهما
. النصوص

عباده لبعض يعني ، لعباده وأعل جل الله محبة ينكر من مذهب هذا
.

، ُيَحب وأل ُبُِحي ل الله إن فيقولون لربه العبد محبة ينكروأن كذلك
.العتزال أهل أيضا هذا وأأخذ

. ُيَحب وأل بُِحي ل وأعل جل الله إن يقولون المعتزلة
محبة فيها التي وأالحاديث اليات يفسروأن فكيف كذلك كان إذا

؟ لربه العبد وأمحبة لعبده الله
..  ؟ الجواب ما

جل لله العباد وأمحبة عباده لبعض الله محبة يعني ، يفسروأن كيف
ُهْم مثل النصوص في جاءت التي وأعل ّب ُيِح َنُه﴿ ﴿ ّبو ُيِح يفسر كيف َوأ

؟ الية هذه مثل أوألئك
 نعم

......
. بالطاعة الحب يفسروأن 

؟ الله وأحب ، طيب
. بعضا وأأخطأت بعضا أصبت

؟ آخر قول في
…….

وأإحسانه لهم وأعل جل الله إكرام ، فيه أصاب الذي القسم هو هذا
. المحبة به يفسروأن الذي هذا عليهم وأإنعامه إليهم
، طاعته وأمحبة أمره محبة بأنها يفسروأنها لله العبد محبة لكن

ُهْم فإذن ّب ُيِح َنُه ﴿ ّبو ُيِح ُهْم التجهم وأأهل المعتزلة عند ﴿َوأ ّب ُيِح ﴿
َنُه﴿ ّبو ُيِح وأ ، عليهم وأينعم وأيثيبهم إليهم يحسن يعني يحبهم  َوأ

. سبيله في وأالجهاد وأدينه طاعته يحبون يحبونه) أي(
يجعلونها الله وأمحبة الله لوأامر وألكن لله ليست المحبة فيجعلون

. بالثر المحبة يفسروأن ، المحبة أثر ، النعام
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الرب محبة وأإنكار لربه العبد محبة إثبات هذا في القوال من
 . لعبده
وأهذا ، لله العباد محبة وأإثبات عباده لبعض الله محبة تأوأيل  يعني
المنتسبين من كثير أوأ الشعرية إلى المنتسبين أكثر قول

ل وألكن العبد محبة يثبتون ، النوع هذا يثبتون فإنهم للشعرية
بمن تقوم صفة المحبة لن وأذلك ، وأعل جل الله محبة يثبتون
. بذلك العبد يتصف أن مانع ل وأيقولون بها اتصف

على فالدلة وأالجماعة السنة أهل قول لك وأظهر ذلك لك تبين إذا
شيخ ، وأالسنة الكتاب في كثيرة تعالى الله رحمهم أئمتنا قرره ما

ُنوا وأعل جل قوله منها اليات من بضعا ذكر السلم َأْحِس َوأ ِإّن ﴿
ّلَه ِنيَن ُيِحّب ال ْلُمْحِس . ﴿ا

ُنوا     وعل     جل     قوله َأْحِس ّلَه     ِإنَّ     ﴿َو ُيِحّب﴿     ال
تفيد أنها خبر أوأ نهي أوأ أمر بعد أتت ) إذاَإن( أن لكم ذكرت

. التعليل
ُنوا﴿ بقوله بالحسان أمر وأعل جل وأالله َأْحِس َوأ بأنه ذلك وأعلل ﴿
. المحسنين يحب
. العموم يفيد بالفعل يتعلق ما حذف أن الصول في المتقرر من

وأالديك) (أحسن إلى (أحسن نفسك) إلى (أحسن يقال أن الصل
. ذلك ذبيحتك) وأنحو إلى أهلك) (أحسن إلى

إليه يتوجه الذي يذكر وألم بالحسان أمر وأعل جل الله هنا 
 الحسان

ُنوا﴿ َأْحِس  ؟ من إلى نحسن ﴿
. العموم يفيد هذا

ُنوا﴿ َأْحِس ؟ من إلى ﴿
مأمور أنه على دليل فذلك الحسان إليه يتوجه من يذكر مل

من الدليل خصه ما إل طبعا ، عموم فيه فهذا ، أحد لكل بالحسان
. للمسلمين العداوأة أظهروأا الذين الكفار

ِإّن هنا قال ّلَه ﴿ ِنيَن ُيِحّب ال ْلُمْحِس ُيِحّب﴿ قوله ﴿ا الفعل فيه هذا ﴿
ينحل لكم ذكرت أن سبق كما ينحل المضارع وأالفعل ، المضارع

. الحاضر زمان وأ مصدر إلى
ُيِحّب فقوله ِنيَن ﴿ ْلُمْحِس ُيِحّب﴿  قوله أفاد ﴿ا المضارع الفعل وأهو ﴿

ُيِحّب﴿ قوله أفاد – معي خلوكم–  إثبات المضارع الفعل هو ﴿
. – وأاحد هذا – مصدر على يشتمل المضارع الفعل لن المحبة

مضارع فعل لنه ، الحاضر الزمان في المحبة له يحب) يعني(
ليست للمحسنين وأعل جل الله محبة أن إثبات يحب) وأفيها (أحب
التي الصفات من كثير جنس من وأهذا حديثه هي وأإنما قديمة
. الحاد حادث النوع قديم فيها يقال
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جل الله صفات من وأالمحبة يحب أنه صفاته من وأعل جل فالله
. قديما تعلقا ليس حاضر تعلق أحبه بمن وأتعلقها وأعل
ُيِحّب﴿ قوله فوائد من وأهذا ُيِحّب ﴿ ِنيَن﴿ ﴿ ْلُمْحِس . ا
. أمره امتثل من يحب وأعل جل الله أن أيضا الية فوائد من

. يتفاضل الحسان معلوم هو وأكما ، بالحسان هنا وأالمر
هو أحسنوا) هل( هو اللي المر هذا امتثال في العبد فعل يعني
 ؟ مراتب على أم وأاحدة مرتبة على
وأمن بأكثره يأتي من وأمنهم كله بالحسان يأتي من الناس من
. يتفاوأتون المر امتثال في فالناس ، ببعضه يأت

ُيِحّب وأعل جل الله لن تتفاوأت المحبة فإن عليه وأبناء  ﴿
ِنيَن ْلُمْحِس تفاضل ذلك من فينتج مراتبهم تتفاضل وأالمحسنون ﴿ا

. المحبة
ُطوا وأعل جل قوله ْقِس َأ َوأ ّلَه ِإّن ﴿ ِطيَن ُيِحّب ال ْقِس ْلُم ﴿ا

ُطوا﴿ ْقِس َأ (مقِسط) منها الفاعل (أقسط) اسم فـ ، اعدلوا يعني ﴿
. عادل يعني

هم (قاِسط) وأهؤلء منها الفاعل اسم فإن الثلثية قَسط بخلف
َقَسَط) الثلثي الظلمة وأعل جل قال كما ، وأتعدى ظلم بمعنى (

َأّما َوأ ُطوَن ﴿ َقاِس ْل ُنوا ا َكا ّنَم َف َه ًبا﴿ ِلَج َط . َح
(العادل) الذي وأهو وأعل جل الله أسماء من (المقِسط) فهو أما
. العادل اسم من أعظم وأهو العدل كمال له

وأعل جل الله أسماء في (العادل) وأإنما الله أسماء في ليس وألهذا
(المقسط) .

ذوأ أنه يعني – ) وأالعدلِْلدَالع َُمَك(الح أنه وأعل جل الله صفات من
(العدل) من دللة (المقسط) أعظم         اسم وأالعدل – العدل

. وأزيادة عدل القساط لن
ُطوا هنا قال ْقِس َأ ّلَه ِإّن ﴿ ِطيَن ُيِحّب ال ْقِس ْلُم في الكلم مثل ﴿ا

ُيِحّب﴿ وأأن التعليل حيث من فوائدها في أن في الوألى في ﴿
الصفة هذه تفاضل على وأكذلك الزمان وأعلى الصفة على دللتها

. المر لهذا المتثال بتفاضل
أسماء وأله صفات له وأعل جل الله أن وأهو كثيرا يرد بحث هنا ها

. الصفات تلك من يناسبه ما فيه يكون أن العبد من وأيحب
يحب جميل الله إن( قال وأغيره مسلم روأاه الذي الحديث في مثل

الجمال) 
يكون أن يحي الرجل( آخره في قال المشهور الحديث آخر في

جميل الله إن وأالسلم الصلة عليه قال ، حسنا وأثوبه حسنا نعله
َطُر ،الكبر الجمال يحب َغْمُط الحق َب  .الناس) وأ
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(مقسط)  وأعل جل الجمال) وأالله يحب جميل الله إن( قوله
(المحسنين)   (محسن) وأيحب وأعل جل (المقسطين) وأهو وأيحب

بذلك وأتأثره وأعل جل الله لصفات العبد امتثال وأهي مسألة هذه
فإنهم السنة أهل وأأما ، وأغاٍل جاٍف بين ما فيها الناس ، بها وأإتيانه
. النصوص في جاء ما على ذلك أثبتوا
: ذلك بيان
يقولون – وأالفلسفة الصوفية غلة يعني – وأالفلسفة الصوفية أن
التخلق ، الطاقة قدر على الله بصفات التخلق هي الفلسفة إن

أعلى عندهم هي اللي الفلسفة يجعلون هكذا ، الله بصفات
في وأسواء ُتمتثل وأعل جل الله صفات أن الصوفية عند ، الحكمة

هي التي الصفات أم الجمال إلى راجعة هي التي الصفات ذلك
أم الربوبية إلى راجعة هي التي الصفات أم الجلل إلى راجعة

.  اللوهية إلى راجعة هي التي الصفات
يعني آخره إلى الفناء في مسائل في دخلوا وألذلك تمتثل يقولون

. بيانه محل هذا ليس
العبد بمعرفة إليها ينظر المسألة هذه قالوا هذا في السنة أهل

جل الله حق علم إذا العبد فإن وأعل جل بربه العبد وأبعلم لنفسه
فيها يشاركه ل التي الصفات من وأعل جل يستحقه ما وأعلم وأعل
أنفسهم في يتمثلوها أن عباده من أحب التي الصفات وأعلم أحد
وأتارة الدليل إلى بالنظر الفرقا يكون وأتارة ، الفرقا عنده صار

ما فمثل ، وأعل جل الله بصفات العبد علم إلى بالنظر الفرقا يكون
أثبت (محسن) وأقد وأعل جل الله نقول ، نثبته الصفات من وأرد

جل الله أسماء في تعالى الله رحمهما القيم وأابن السلم شيخ
المحسن وأيحب المحسن هو وأعل جل الله (المحسن) وأقالوا وأعل
عباده من

ما وأيفعل بها وأيتأثر الصفة بهذه العبد يتمثل نقول ، يثبت فهذا
. ذلك من يستطيع

يرحمهم الراحمون( ذلك (رحيم) وأيفعل وأعل جل (الرحمة) الله
السماء) . في من يرحمكم الرض في من ارحموا الرحمن

الجمال كان الجمال) فإذا يحب جميل الله إن((الجمال)  كذلك
. العبد من يحبه وأعل جل الله فإن الشرع يوافق بما

في كان فإذا ، النصوص في جاء ما على ذلك مدار قالوا فإذن
تمثله بمعنى يعني ، الله لصفات العبد امتثال على يدل ما النص

ذلك يفعل فإنه عبوديته يناسب بما ذلك من يستطيع ما وأفعله بها
الكلم يطول ربما وأاسع بحث وأهذا ، ذلك على النصوص لدللة

. الكلم خلصة هذه لكن فيه
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َفَما ذلك بعد  وأعل جل قوله َقاُموا ﴿ َت ُـكـْم اـْسـ َتِقيُموا َل ُـهـْم َفاـْسـ ِإّن َل
ّلَه ّتِقين ُيِحّب ال ْلُم . ﴿ا
َقاُموا﴿ ﴿َما فيها َت لكم استقاموا [ إن يعني (ما) شرطية هذه اْس

. الزمان مع شرط فيها ] لكنها لهم فاستقيموا
ِقيُموا قال َت َفاْس ُهْم﴿ ﴿ ِإّن تعالى قوله وأهو الخير منها الشاهد َل ﴿
ّلَه ّتِقين ُيِحّب ال ْلُم سالفا ذكرنا وأكما المحبة صفة إثبات فيه وأهذا ﴿ا
. تتفاضل التقوى لن تتفاضل المحبة بأن

 (التقوى) اسم جامع لطاعة الله وأاجتناب معصيته ، هذه هي
التقوى ، (التقوى) اسم جامع لطاعة الله وأاجتناب معصيته ،

وأأصلها من (التقاء) اتقاء الشيء ، تقول (اتقيت الشيء
بالشيء) إذا جعلت بينك وأبينه وأقاية ، وأالعرب تعرف ذلك كما

قال شاعرهم :
وألم النصيف سقط

إسقاطه ترد
ناـتـوأاتق فتناوألته

دـيـبال
عليها كانت ، الوجه ينصف ما ، الوجه على يجعل ما النصيف يعني

عفافها النصيف) وأمن (سقط الشاعر قال سقط فلما النصيف
: إسقاطه) قال ترد (لم أنها

يإحدى - يعني فتناوألتهإسقاطه ترد وألم النصيف سقط
1......باليد - وأاتقتنا اليدين

أقوى إن لك قلت وألذلك ، المتقون هم هؤلء المر مخالفة وأتوقوا
وأ(التقوى) ، التقوى بهم قامت الذين هم أنهم للمتقين التعاريف

؟ لماذا جامع اسم
. الله نهي وأاجتناب الله طاعة لمتثال جامع اسم
ِإّن بعــدها  وأعل جــل اللــه قــال ّلــَه ﴿ ِبيَن ُيِحــّب ال ّوا ّتــ ُيِحــّب ال َوأ

ِريَن ّه َط َت ْلُم ﴿ا
ِإّن ّلَه ﴿ ِبيَن﴿ ُيِحّب ال ّوا ّت (التواب)  جمع التوابون ال

 التائب وأهو توبة يتوب تاب ، التائب من مبالغة (التواب) صيغة وأ
 التوبة به قامت من اسم أوأ التوبة فاعل (التائب) اسم وأ

، شيء إلى شيء من رجع بمعنى (التواب) وأتاب منه وأالمبالغة
ذلك. (آب) وأنحو     (ثاب) وأ منه قريب يعني مثل
(التوابون) ؟ هم من

طاعته إلى الله معصية من الرجوع منهم كثر الذين هم التوابون
قلبا الله إلى الله غير وأمن يحبه ما إلى وأعل جل الله يحبه ل وأمما

. وأجوارحا
. الصفة هذه فيهم تحققت الذين العباد أسماء من اسم وأهذا

بالشريط   1 مسح يوجد

182الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

(التواب) الله أسماء من فإن (التواب) أيضا هو وأعل جل وأالله
 ؟ كذلك أليس

؟ الله أسماء (التواب) في معنى فما
.... ..

؟ الله أسماء (التواب) في
 ؟ كذا التوبة يقبل بمعنى التواب

......
هالكلم جبت وأين يعني ؟ الدليل ما ، التوبة يقبل ؟ هو ما التواب

؟
َو﴿ الية من أوأ ، يقبل بمعنى تواب ، تواب ُه ِذي َوأ ّل َبُل ا ْق َبَة َي ْو ّت َعْن ال
ِه ِد َبا ُفو ِع ْع َي َئاِت َعِن َوأ ّي ؟ بصحيح ليس أوأ صحيح المعنى هذا  ﴿الّس

َو﴿ الية بنص صحيح هذا ُه ِذي َوأ ّل َبُل ا ْق َبَة َي ْو ّت . ﴿ال
. التوبة يقبل أنه ب) بمعنى (التوا وأعل جل الله فإذن

؟ آخر معنى من هل
......

بالتائبين وأتعلقه ، بالتائبين متعلق وأعل جل الله أسماء في التواب
. تعلقان

.  التوبة بعد وأالخر التوبة قبل التعلقين أحد
هو ، يتوب أن قبل بالتائب (التواب) فتعلقه هو وأعل جل فالله

وأأعانه وأفقه الذي هو بمعنى يتوب أن قبل التائب (التواب) على
. يتوب أن على
كان وألو التوبة إلى التائب يوفق الذي التواب  وأعل جل فهو

تحصل لم وأعل جل الله من توفيق وأل إعانة دوأن لنفسه العاصي
أن يريدوأن كثر وأالشياطين كثر النسان أعداء لن ، التوبة منه

وأأذن ، التوبة إلى التائب وأفق بمعنى تواب وأعل جل فالله ، يضلوه
. التوبة وأقوع قبل هذا ، بذلك له

يقبل أنه (التواب) بمعنى وأعل جل الله ، التوبة وأقوع بعد وأبعدها
التوبة يقبل بها العتداد وأهو القبول أثر وأيحقق عباده عن التوبة

. بها العتداد وأهو القبول أثر وأيحقق
 ؟ قبولها أثر ما
َي َيا ُقْل﴿قبلها)  ما تجب التوبة( سيئاته عنه تمحى أن ِد َبا ِذيَن ِع ّل ا

ُفوا َلى َأْسَر ِهْم َع ُفِس ْن ُطوا ل َأ َن ْق ِة ِمْن َت ِه َرْحَم ّل ّلَه ِإّن ال ِفُر ال ْغ َي
ُنوَب ّذ ًعا ال . التائبين في نزلت أنها على المفسروأن أجمع ﴿َجِمي

ِإّن هنا ىتعال قوله إذن ّلَه ﴿ ِبيَن﴿ ُيِحّب ال ّوا ّت  ، العباد هم هؤلء ال
جل الله أسماء في التواب أن (التواب) وأعرفت هالل أسماء وأمن
، ذلك بعد وأجهة العبد من التوبة وأقوع قبل جهة ، جهتان له وأعل

. اليات عليها دلت صحيحة وأكلها
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ِإنَّ     وعل     جل     قوله ّلَه     ﴿ ِبيَن     ُيِحّب     ال ّتّوا ُيِحّب     ال َو
َطّهِريَن﴿ َت ْلُم  ا

لهؤلء وأعل جل محبته تفاضل على دللة فيها سبق ما مثل
يتوب ل لكن الذنوب من كثير من يتوب من الناس من لن وألهؤلء

كل من يتوب من كمحبة ليست محبته فإذن الذنوب بعض من
. ذنب

ُيِحّب َوأ ِريَن ﴿ ّه َط َت ْلُم الحسية النجاسات أنواع من تطهروأا الذين ﴿ا
. يتفاضلون أيضا وأهؤلء طهارة أهل صاروأا يعني ، وأالمعنوية

ُتْم     ِإنَْ     ﴿ُقْل     بعدها      وعل     جل     قال ْن ّبونََ     ُك ّلَه     ُتِح ِنيِ     ال ِبُعو ّت َفا
ُكْم ْب ِب ّلُه﴿     ُيْح ال

ُقْل ُتْم ِإْن ﴿ ْن ّبوَن ُك ّلَه﴿ ُتِح حيث نجران نصارى وأفد في نزلت هذه ال
الصلة عليه لمحمد وأعل جل فقال ، الله يحبون أنهم زعموا

ُقْل بقوله ليخاطبهم وأالسلم ُتْم ِإْن ﴿ ْن ّبوَن ُك ّلَه ُتِح ِني ال ُعو ِب ّت َفا
ُكْم ْب ِب ّلُه ُيْح . ﴿ال

وألكن الشأن هو هذا فليس الله تحبون أنكم تزعمون كنتم إن
أن هو وأعل جل الله محبة وأسبيل وأعل جل الله يحبكم أن الشأن
. وأالسلم الصلة عليه محمدا الخاتم رسوله تتبعوا
الشأن وألكن ُتِحب أن الشأن ليس( السلف من قال من قال لهذا
. الية هذه من ُتَحب) أخذا أن

ليس السلم تحب أن الشأن ليس الله تحب أن الشأن ليس
الله نصرة النصرة تحب أن الشأن ليس الدين تحب أن الشأن

. وأعل جل
. كلها تلك بأعمالك الله يحبك أن يعني ، ُتَحب أن الشأن وألكن
هل لكن وأأحباؤه الله أبناء أنهم يزعمون النصارى فإن نظرت وأإذا
؟ كذلك هم
 ل

ِني التباع وأالبرهان مجردة دعوى هذه ُعو ِب ّت َفا ُكْم ﴿ ْب ِب ّله ُيْح . ُ﴿ ال
الله يحبون أنهم يزعمون الخوارج ، السلمية الفرقا في الخوارج

َقر عبادتهم كانت بل الصلة عليه قال كما الصحابة عبادة معها ُتح
قال وأغيرهما نالصحيحي في الذي الحديث في للصحابة وأالسلم

من يمرقون صيامهم مع وأصيامه صلتهم مع صلته أحدكم يحقر(
فإن فاقتلوهم وأجدتموهم أينما الرمية من السهم يمرقا كما الدين

عظيمة صلة أهل لنهم   ،الله) عند أجرا قتلهم لمن قتلهم في
في وأهم الله محبة أهل أنهم يزعمون وأهم عظيمين صيام وأأهل

محبون خائفة وأجلة قلوبهم العظيم الشيء الله محبة من قلوبهم
وأخالفوا الصحابة طريقة يتبعوا لم ، السنة يتبعوا لم لما لكنهم لله
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جل الله نسأل ، الدين من الَمَرقة من وأكانوا وأعيد أهل كانوا ذلك
. العافية وأعل

. الضلل طوائف من طائفة كل وأهكذا
الفرقا من غيرهم من البتداع أهل بعض أوأ الضال الصوفي
جل الله من وأخوف وأدموع وأخشية خوف عنده أن تجد الكلمية

. وأمحبة وأعل
ُد َبُِحي أن العبد ُبِحُي وأعل جل الله أن في الشأن ليس لكن العب
. اللـَه
الشأن لكن تحب أن الشأن (ليس السلف من قال من قال كما
.ُتَحب)  أن

أن العظيمة المسألة إنما أنت تحب أن ليست العظيمة المسألة
طريق عن يكون إنما وأهذا لك وأعل جل الله محبة في تسعى
وأسواء وأباطنا ظاهرا وأالسلم الصلة عليه النبي اتباع وأهو وأاحد
. غيره في سلوكه أم نفسه في الفرد سلوك ذلك في

وأمحبة لربه العبد محبة ، المحبة مسألة وأهي عظيمة مسألة فهذه
. لعبده الرب
المحبة) في (قاعدة اسمها قاعدة ذلك في السلم شيخ كتب وأقد

رسالة وأهي مستقلة انتزعت ثم الرسائل مجموع ضمن طبعت
وأعل جل الرب وأمحبة لربه العبد محبة في المر هذا في نفيسة
كتاب وأهو ذلك في عظيما كتابا كتب الله رحمه القيم وأابن لعبده

. جيدا تفصيل المسألة هذه فيها َلالمحبين) وأفص (روأضة
ِتيِ     ﴿َفَسْوَف     قال     ذكرها     التيِ     اليات     آخر     فيِ ْأ ّلُه     َي ال

ٍم ّبُهْم     ِبَقْو َنُه     ُيِح ّبو ُيِح ﴿  َو
معناها ذكرنا
ْلَغُفوُر     ﴿َوُهَو     آخرها     فيِ     قال ُد     ا ُدو ْلَو ﴿  ا

ُد﴿ ُدوأ َو ْل . وأعل جل الله أسماء من هذا ﴿ا
ِإنَّ     الصف     آية     قبلها ّلَه     ﴿ ّلذَِّيَن     ُيِحّب     ال ُلونََ     ا ِت ِلِه     ِفيِ     ُيَقا ِبي َس
ّنُهْم     َصّفا َأ َيانٌَ     َك ﴿  مَاْرُصوٌص     ُبن
ِإّن ّلَه ﴿ ِذيَن ُيِحّب ال ّل ُلوَن﴿ ا ِت َقا من صفة به قائمة محبة يحبهم ُي

بالمحبة متصف هو ، قاتلوا حين وأعل جل بها اتصف التي صفاته
المحبة تعلق لكن بذلك متصفا وأعل جل الله يزل لم ، الزل في

وأتتعلق ، قديمة أزلية محبة ليست ، قاتلوا حين بالمقاتلين
يحصل بما تتعلق محبة هي وأإنما كذلك ليست بعد فيما بالحادثات

. وأعل جل الله يحب ما من
سبيله في المقاتل الله يحبه المجاهد ، الله أحبه العبد تطهر فإذا

ِذيَن ّل ُلوَن ﴿ا ِت َقا ِه ِفي ُي ِل ِبي ّفا َس ُهْم َص ّن أ
َ َياٌن َك حالة ﴿َمْرُصوٌص ُبن
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أهل يقرره ما هو وأهذا وأعل جل الله يحبهم الحال تلك على كونهم
. ذلك في السنة
ْلَغُفوُر     ﴿َوُهَو ُد     ا ُدو ْلَو ﴿  ا

ُد  ُدوأ َو ْل من وأأصله ، معنيان له الحسنى وأعل جل الله أسماء في ا
. التودد أوأ بالمودة اتصف

ُد وأ ُدوأ َو ْل العربي اللسان في يعني اللغة في وأفعول ، فعول ﴿﴿ا
. مفعول بمعنى تكون وأتارة ، فاعل بمعنى تكون تارة

ُد يعني  ُدوأ َو ْل : معنيان لها الله أسماء في (مودوأد) فا
ُد( ُدوأ ّد) ، يعني فاعل بمعنى  فعول)َوأ . محب يعني (وأا
ُد( ُدوأ (مودوأد) . يعني مفعول بمعنى  فعول)َوأ

ُيَحب ُيِحب أنه إثبات السم هذا في فإذن َود ، وأعل جل وأ َود َي ُي جل وأ
. وأعل

َو ُه َوأ ُفوُر ﴿ َغ ْل ُد ا ُدوأ َو ْل ُيَحب يحب الذي يعني ﴿ا َود وأ َي َود وأ ُي . وأعل جل وأ
كل في أمامهم يروأنه عباده على وأفضله وأإنعامه وأآلؤه ل كيف

َوأَما لحظة ُكْم ﴿ ٍة ِمْن ِب ْعَم ِه﴿ َفِمَن ِن ّل . وأتعالى سبحانه ال
التي وأالمقدمة المحبة صفة الصفة هذه عن الكلم يكمل بهذا

هذا في مهمة وأالقوال ذلك في المذاهب في هي بها لك قدمت
. الموضوع

....
؟ وأضوابط شروأط لذلك وأهل خليل يتخذ أن للمرء يجوز هل
قال وأالسلم الصلة عليه النبي لن خليل يتخذ أن له المرء ، نعم

وألكن خليل بكر أبا لتخذت خليل الناس من متخذا كنت لو(
ْعل من منعه وأالسلم الصلة عليه الله) فهو خليل صاحبكم أبي ج

أنه على يدل وأهذا ، وأعل جل الله بخلة مشغول أنه له خليل بكر
. أخلء يتخذ أن له يجوز فإنه الصفة هذه على يكن لم من

النبي هو خليلهم جميعا الصحابة بل عنه الله رضي هريرة وأأبو 
. وأالسلم الصلة عليه

المحبة له الذي هو خليلي) وأالخليل أوأصاني( هريرة أبو يقول 
وأعل جل قال وأقد ، وأالروأح القلب محبته تخللت الذي العظيمة

ُء﴿ َْلِخل ٍذ ا ِئ ْوَم ُهْم َي ْعُض ْعٍض َب َب ّوأ ِل ُد ّتِقيَن ِإل َع ْلُم   ﴿ا
على خليله مع وأخلته خليل له وأيكون المتقين من هو من فهناك

 الله تقوى وأفي الله طاعة في لنها خير
......

ُنوا تعالى قال يقول َأْحِس َوأ ّلَه ِإّن ﴿ ِنيَن ُيِحّب ال ْلُمْحِس في قالوا ﴿ا
وأالحكمة التعليل فيها وأكذلك وأالقدرية الجبرية على الرد الية هذه

. التوضيح أرجو
. الشراح بعض نقله وأقد الله رحمه القيم ابن كلم من هذا
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ُنوا الية هذه َأْحِس َوأ ّلَه ِإّن ﴿ ِنيَن ُيِحّب ال ْلُمْحِس على الرد فيها نعم ﴿ا
. وأالحكمة التعليل فيها وأكذلك وأالقدرية الجبرية

العبد يقولون وأالجبرية بالحسان أمر فإنه الجبرية على الرد أما
. به يؤمر ل الشيء على وأالمجبور ، عليه مجبورا الشيء يفعل
يعني – القدر ينفون الذين القدرية ، القدرية على الرد فيها كذلك

بعض أوأ مراتبه جميع إما القدر ينفون الذين – النفاة القدرية
ُنوا﴿ بقوله أيضا أمر أنه ذلك وأوأجه مراتبه َأْحِس َوأ الستدلل وأوأجه ﴿

المحسنين يحب  وأعل جل وأالله حادثا يكون المر لهذا المتثال أن
...

- الواسطية العقيدة شرح-   من السابع الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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الثامن الشريط

يعني – القدر ينفون الذين القدرية ، القدرية على الرد فيها كذلك
بعض أوأ مراتبه جميع إما القدر ينفون الذين – النفاة القدرية
. مراتبه
ُنوا بقوله أيضا أمر أنه ذلك وأوأجه َأْحِس َوأ أن الستدلل وأوأجه ﴿﴿

، المحسنين يحب  وأعل جل وأالله حادثا يكون المر لهذا المتثال
ُيِحّب﴿ وأقوله تحققوا الذين (المحبة) لهؤلء صفة إثبات فيها ﴿

سيفعلونه لما محبتهم كتب ، قدرا يحبهم وأعل جل وأهو ، بالحسان
.أيضا فعلوا إذا يحبهم وأهو

ِإّن﴿ قوله في التعليل ، وأالحكمة التعليل فيها كذلك ُنوا ، ﴿ َأْحِس َوأ ﴿
أيضا ذلك في وأالحكمة التعليل فيه هذا المر (إن) بعد مجيء ِإّن﴿

. متصلن وأالحكمة التعليل يعني ،
ابن وأكذلك النار بفناء القول تيمية ابن السلم شيخ عن ثبت هل

؟ القيم
ل وأهو فيها يخوضون الناس من كثير ، ًجدا طويلة مسألة هذه

. يعقلونها
. السلم شيخ ذكر كما عظيمة مسألة هذه
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: وأقال إلي فالتفت  قال المسألة هذه عن سألته القيم ابن يقول
. السلم شيخ وأسكت ، عظيمة مسألة هذه

على تدل لكن متنوعة كتابات فيها كتبت وأقد ، يعقلونها ما وأالناس
شيخ كلم معنى يعون ل الناس وأأكثر ، المسألة هذه عقل عدم

. السلم
الله بقول عليه يردوأن يأتون أنهم العجب من السلم شيخ كلم
ِديَن وأعل جل ِل َها ﴿َخا ًدا﴿ ِفي َب َوأَمْن َأ ْعِص ﴿ ّلَه َي َلُه ال ِإّن َوأَرُسو َناَر َلُه َف

ّنَم َه ِديَن َج ِل َها َخا ًدا﴿ ِفي َب هذه استحضروأا إذا أنهم المعقول وأمن َأ
رحمه السلم بشيخ يظنوا ل أن السلم شيخ على الرد في الية
. الية هذه يجهل أنه الله

وأدللتها مكانها على الية وأدللة ، الية هذه يجهل ل السلم شيخ
. مكانها على أيضا اللغوية

كثير حوله دندن ما عن بعيد بفهم المسألة هذه يفهم السلم شيخ
من وأهي ، المستعان الله لكن المسألة هذه في كتب ممن

. فيها الخوض يحسن ل التي المسائل
الجنة أن يثبتون أنهم ذلك في وأالجماعة السنة أهل طريقة لكن

. تفنيان وأل تبيدان ل مخلوقتان وأالنار
. تبيدان وأل تفنيان ل مخلوقة وأالنار الن مخلوقة الجنة
فيها دخلوا إذا النار وأأهل موت فل خلود فيها دخلوا إذا الجنة أهل

له فذاك بكلمه وأمقاصده السلم شيخ كلم وأأما ، موت وأل خلود
. آخر بحث

هل الصفات منكري وأفي الصفات وأليؤم في الصحيح القول ما
 ؟ منهم المسلم موقف وأما بفسقهم أم بكفرهم يحكم
: صنفان فهما للصفات المنكرين عن يختلفون الصفات مؤوألو

مثل ، كافر هذا الصفات جميع أنكر إذا للصفات المنكروأن أما- 
ل الله إن قال الصفات جميع أنكر إذا ، شابههم وأمن الجهمية
بعض ينكر كان إذا أما , المة بإجماع كافر هذا بصفة يتصف

دليلها يتضح مما الصفة : هل نظر فيه فهذا المعتزلة مثل الصفات
نِبي وأاضح دليلها الصفات بعض ، إيضاح إلى دليلها يحتاج مما أم

هذه ذلك وأنحو وأعل جل الله كلم مثل وأعل جل الله رؤية مثل
ّوعت كثيرا القرآن في ُكّرر ، وأاضح بين دليلها ُن ذلك على الدلة وأ
فيه يحتاج ل الواضحات وأإنكار ، للواضح إنكار هو ذلك فإنكار
ذلك في معينة شبهة عنده من حال في إل الحجة إقامة إلى المرء
الله رحمهم الحديث أئمة فإن ذلك وأنحو المأمون حال مثل فتزال

اتسع وأما عنده قامت التي الشبهة لجل وأذلك بكفره يحكموا لم
وألم توفي لنه ، وأاضحة بينة إقامة الحجة عليه يقيم لمن الزمان

. الولة من بعده لمن وأصلوا وأإنما السنة أئمة من أحد إليه يصل
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اللي ذلك وأنحو وأالماتريدية الشاعرة مثل الصفات مأوألوا  أما-
ل فهؤلء صفة عشرين أوأ صفات سبع يثبتون الصفاتية يسمون

فسق عندهم الذين للُالض المبتدعة من هم وأإنما بكفرهم يحكم
أوأ المر امتثال [ بعدم يكون الفسق لن النص فيه خالفوا بما

اعتقاده فإن بخبر أخبر إذا وأعل جل الله ] فإن الخبر اعتقاد عدم
المر َلَثمتُي لم فإذا وأاجب امتثاله فإن بأمر أمر إذا كذلك ، وأاجب
، فسق تركه فإن تركه في لحد عذر وأل الواجبات من هو الذي
ّوألوا الذين وأأوألئك ، فسق فإنه الخبر اعتقاد عدم كذلك لم أ

لجل فسقة وأ بالتأوأيل مبتدعة فهم النصوص عليه دلت ما يعتقدوأا
على السنة أهل من أحد يحكم فلم تكفيرهم وأأما ، اعتقادهم عدم

مغلظة تكون قد بالبدعة عليهم يحكمون وأإنما بالكفر الشاعرة
. المؤوألين حال بحسب ذلك دوأن تكون وأقد
مثل الحديث أهل أشاعرة منهم درجات الشاعرة ، درجات وأهم

أهل يعني الحديث أهل فهؤلء ذلك (البيهقي) وأنحو (الخطابي) وأ
أشاعرة ، الستقامة في السلم شيخ قسمهم ما مثل الروأاية

وأإل المعنى بهذا الحديث أهل أوأ الحاديث حفاظ أوأ الحاديث روأاة
وأالثر الحديث أئمة اعتقده ما يعتقدوأن [ الذين هم الحديث فأهل

الطبقة ] هؤلء بعدهم وأمن لصحابة اعتقده وأما السلم صدر في
. (الخطابي) وأنحوهم (البيهقي) وأ مثل أخفهم هم

وأعندهم يفقهوه لم وألكن الحديث ببعض أخذوأا ممن طبقة هناك
. منهم أخف وأهؤلء الكلم من نصيب
المتكلمون هم وأبدعة غلظة الشاعرة أعظم يعني درجاتهم وأأدنى

وأنحو المواقف صاحب اليجي الدين وأعضد وأالمدي الرازي مثل
. أئمتهم من ذلك
؟ المحبين روأضة كتاب على ملحظات لكم هل
يقول يستغرب الناس بعض المحبين روأضة ، آخر مجال له هذا
أحب وأاللي الجواري أحب اللي المحبين أخبار فيه ذكر القيم ابن
وأيقول وأأخبار وأأشعار زوأجته أحب وأاللي الدنيا من أحب ما

 ؟ الكلم هذا القيم ابن يذكر لماذا وأيستغرب
. لقصد ذكره هو
من لهم ظهر ِلما بمحبوبيهم قلوبهم تعلقت هؤلء يقول القيم ابن
إذا عينه له تلتذ أنه وأإما صدره يشرح أن إما عليهم محبوبهم أثر
سمع لما سمعه يلتذ خالطه إذا أوأ رآه إذا بدنه له يلتذ أنه وأإما رآه

. ذلك وأنحو
هذه ببعض تكون الدنيا في أحدا أحب فيمن المحبة فأسباب

. النواع
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بعض محبة في حقارتها وأعلى ضآَلتها على فهي كذلك كانت وأإذا
لربهم المتقين محبة جنب في شيئا تساوأي ل هي للدنيا الدنيا أهل
في صفاته آثار وأمن صفاته وأمن الثار من رأوأا لنهم ، وأعل جل

وأإذا وأعل جل له محبتهم يوجب ما شرعه من وأعلموا وأرأوأا خلقه
أطاع من وأأطاع الشعار فيهم وأتناشدوأا أحبتهم أحبوا أوألئك كان

مطيع يحب لمن المحب نإ:
عليه يكون أن ينبغي فكيف المحبة من نفوسهم في قام ما لجل
وأعل جل الله صفات آثار وأعلم وأعل جل الله حق علم من حال
وأنعمه البالغة وأحكمته  وأعل جل الله شرع وأعلم ملكوته في

؟ الله محبة باب في عليه يكون أن ينبغي كيف المتتابعة المتواترة
محبة هذه ، للتحقير هو الذي التمثيل باب من هو ذكره ما فإذن
، وأعل جل ربه يحب من حال فكيف محبوبيهم في فنوا كيف هؤلء

بكلمهم العلم أهل مقاصد تعرف حتى النتقاد في تعجل فل
؟ محسن باسم ىسميت أن لحد هل

مع المخلوقا فيها يشترك التي السماء جنس من محسن ، نعم 
خلقه بعض وأسمى الملك هو وأعل جل فالله ، وأعل جل الخالق

بصير سميع بأنه النسان وأسمى السميع هو وأعل جل وأالله ، بملك
وأهكذا بذلك نبيه وأسمى الرحيم الرؤوأف هو وأعل جل وأالله

. ذلك وأأمثال وأالمقسط المحسن
وأبارك وأسلم الله وأصلى ، وأإياكم ينفعنا أن وأعل جل الله أسأل
. محمد نبينا على
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الله رضى ذكر
وأسخطه وأغضبه

 وأكراهيته
بذلك متصف وأأنه

ُلُه:ُق ّلُه َرِضيَِ ﴿َْو ْنُهْم ال ْنُه َوَرُضوا َع ُتْل َومَاْن﴿ ،ِ)2(﴿َع َيْق
ًنا ًدا مُاْؤمِا َتَعّم ُه مُا ّنُم َفَجَزاُؤ ًدا َجَه ِل ّلُه َوَغِضَب ِفيَها َخا ْيِه ال َل َع
َنُه َلَع ُلُه:ُ ]،93ِ[النساء:ُ﴿َو ِلَك ﴿َوَقو ّنُهْم َذ َأ َبُعوا ِب ّت َأْسَخَط مَاا ا

ّلَه َكِرُهوا ال َنُه َو َلّما﴿ ]،28ِ[ماحمد:ُ﴿ِرْضَوا َنا َف َنا آَسُفو َتَقْم ان
ْنُهْم ُلُه:ُ  ]،55ِ[الزخرف:ُ﴿مِا ِكْن﴿َوَقْو َل َه َو ّلُه َكِر َثُهْم ال ِبَعا ْن ا

َطُهْم ّب َث ُلُه:ُ  ]،46ِ[التوبة:ُ﴿َف ُبَر﴿َوَقْو ًتا َك َد مَاْق ْن ّلِه ِع َأنَْ ال

ُلوا ُلونََ َل مَاا َتُقو ].3[الصف:ُ﴿َتْفَع
2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الرحمن الله بسم

شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، العالمين رب لله الحمد
الله صلى وأخليله وأصفيه وأرسوله الله عبد محمدا أن وأأشهد له

. الدين يوم إلى كثيرا تسليما وأسلم وأصحبه آله وأعلى عليه
علمنا اللهم خاشعا وأقلبا صالحا وأعمل نافعا علما نسألك إنا اللهم

، الراحمين أرحم يا وأعمل علما وأزدنا علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا ما
: بعد أما

. الختيارية الصفات من جملة إثبات فيها اليات فهذه
(الرضا) وأإثبات صفة إثبات على يدل ما الله رحمه المؤلف وأذكر
(الكراهية) صفة (السخط) وأإثبات  صفة (الغضب) وأإثبات صفة

يغضب وأتعالى سبحانه فالله ، وأعل جل (المقت) لله صفة وأإثبات
وأرضاه غضبه في وأعل جل وأهو ، الورى من كأحد ل وأيرضى
ْيَس َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر﴿ الّسِمي ْل . ا
هذا كل وأأسفه وأمقته وأبغضه وأسخطه وأعل جل الله كراهية كذلك
. وأعظمته بجلله يليق
جاءت قد لنها جميعا الصفات هذه يثبتون وأالجماعة السنة وأأهل

. كثيرة مواضع في وأالحاديث اليات في
ّوع ُن وأتارة الماضي بالفعل تارة عليها الدللت بتنوع إثباتها وأ

. الدللت من ذلك وأنحو بالمصدر وأتارة المضارع بالفعل
أثبتها كما وأعل جل لله ثابتة هي الختيارية الصفات هذه فإذن

. وأسلم عليه الله صلى رسوله هل أثبتها وأكما لنفسه
جل الله بذات تقوم [ التي أي الختيارية الصفات بقولنا وأنعني

] . وأقدرته وأعل جل بمشيئته وأعل
. قديما النزاع فيها حصل مما الصفات وأهذه
جل لله تثبت ل الختيارية الصفات بأن القول هذا أحدث من وأأوأل
ّوأل وأإنما وأعل . الجهمية قبلهم ذلك وأقبل ،(الكلبية)  هم ُتأ

ما مثل منفصلة مخلوقات هي الصفات هذه يقولون وأالمعتزلة
الصفات هذه في قالوا كذلك مخلوقا الله كلم أن المعتزلة قال
فـ ، منفصلة مخلوقات هي يقولون الله بمشيئة تقوم التي

أثر هو الغضب وأيجعلون منفصل مخلوقا (الغضب) عندهم
مجاز يقولون منفصل مخلوقا (الرضا) يجعلونه وأكذلك الغضب

أن يعني ، ذلك نحو أوأ الحسان أوأ النعام عن مجاز أوأ النعمة عن
. المنفصلة بالمخلوقات عندهم تفسر هذه

دل ما به وأيثبت أوألئك قول به يرد بقول يأتي أن كلب ابن فرام
الصفات هذه فقال وأسطا طريقة فأخذ إثباته على وأالسنة الكتاب
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هي وأإنما وأقدرته بمشيئته  وأعل جل الله بذات تقوم ل الختيارية
. قديمة صفات
وأمع (الكراهية) قديمة وأ (الرضا) قديم وأ (الغضب) قديم فعنده

. يؤوأل فإنه ذلك
يقول ما مثل (الرادة) وأيقولون صفة إلى مردها هذه يقول

(وأالرضا) النتقام (الغضب) إرادة يقولون وأالماتريدية الشاعرة
(الرادة) إلى القديمة الصفة فيرجعون ، ذلك وأنحو الحسان إرادة

.
هذا في وأالجماعة السنة أهل خالفوا وأالماتريدية  الشاعرة فإذن 

: كون في الباب
. وأاختياره بمشيئته الله بذات قائمة وأليست قديمة الصفة - أوأل
وأسيأتي بالرادة وألونهاؤي وألهذا بالله تليق ل الصفة قالوا - ثانيا
. ذلك بيان
مذاهب على وأالسنة للكتاب المخالفون أوألئك أن لك فتحصل إذن

يثبتون وأالجماعة السنة وأأهل ، الختيارية الصفات هذه في شتى
(الرضا) . (الغضب) وأ صفة إثبات من النصوص عليه دلت ما

ِلَمْن َخِشَي ِلَك  َذ ْنُه  َع َوأَرُضوا  ُهْم  ْن َع ّلُه  قال جل وأعل ﴿َرِضَي ال
َنَك ُعو ِي َبا ُي ْذ  ِإ ِنيَن  ْؤِم ْلُم َعِن ا ّلُه  ْد َرِضَي ال َق َل ّبُه﴿ وأقال جل وأعل ﴿ َر

َعِن ّلُه  ْد َرِضَي ال َق َل َتْحَت الّشَجَرِة﴿ وأتلحظ هنا من قوله ﴿
َتْحَت الّشَجَرِة﴿ أن زمن (الرضا) هو وأقت َنَك  ُعو ِي َبا ُي ْذ  ِإ ِنيَن  ْؤِم ْلُم ا

ْذ ِإ ِنيَن  ْؤِم ْلُم َعِن ا ّلُه  ْد َرِضَي ال َق َل المبايعة قال جل وأعل ﴿
ْذ) ظرف زمان وأظرف ِإ َنَك﴿ يعني حين يبايعونك ، وأ ( ُعو ِي َبا ُي

الزمان ينصب بالواقع فيه كما قال ابن مالك في اللفية قال :
هـفي عـواقـبال فانصبه

راَُمظه
ِهِوْــان أوأ انـك
راَدَـقُم

ْد وأعل جل (رضا) الله هو الزمن هذا في وأقع وأما َق َل ّلُه َرِضَي ﴿ ال
ِنيَن َعِن ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة﴿ َتْحَت ُي أن في ظاهر هذا الّشَجَر

أن يعني وأهذا ، بالمبايعة أوأ المبايعة وأقت في (الرضا) حصل
. المبايعة (الرضا) مع كان وأإنما قديما يكن (الرضا) لم

َوأَمْن الشيخ ذكرها التي النساء آية في وأعل جل الله قال وأكذلك ﴿
ُتْل ْق ًنا َي ْؤِم ًدا ُم َعّم َت ُه ُم ُؤ ّنُم َفَجَزا َه ًدا َج ِل َها َخا َغِضَب ِفي ّلُه َوأ ِه ال ْي َل َع

َنُه﴿ َع َل . وأعل جل (الغضب) لله صفة إثبات فيها َوأ
ّتب أن (الغضب) وأفيها صفة إثبات فيها الية وأهذه (الغضب) ُر
َوأَمْن قال ، القتل على ُتْل ﴿ ْق ًنا َي ْؤِم ًدا ُم َعّم َت وأما شرط فأوأله َفـ﴿ ُم
ُه قال الشرط جزاء هو الفاء بعد ُؤ َفَجَزا ّنُم﴿ ﴿ َه الجزاء أوأل هذا َج

ُه ُؤ ّنُم ﴿َجَزا َه ًدا َج ِل َها َخا َغِضَب ِفي ّلُه َوأ ِه ال ْي َل َنُه َع َع َل وأقوع فإذن ﴿َوأ
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جهنم أن كما القتل بعد اللعنة وأقوع وأكذلك القتل (الغضب) بعد
. الكبيرة تلك ارتكب أن بعد له جزاء كانت

الختيارية الصفات هذه إثبات على دلت النصوص أن ترى وأهكذا
وأفيها الصفات تلك إثبات النصوص هذه وأفي ، الدللت من بأنواع

. وأقدرته بمشيئته وأعل جل الله بذات قائمة الصفة أن
؟ وأقدرته بمشيئته الله بذات قائمة أنها معنى ما

، عليه غاضبا يكن لم أن بعد المعين على غضب وأعل جل أنه يعني
فيما الكتاب وأدللت ، عنه راضيا يكن لم أن بعد عليه رضي
. ظاهرة لك ذكرت
في ذلك على وأاضح دليل القرآن من أيضا بل السنة من كذلك
َوأَمْن طه سورة في وأعل جل (الغضب) قال صفة ِلْل ﴿ ِه َيْح ْي َل َع

ِبي ْد َغَض َق َوى﴿ َف . َه
َوأَمْن فقوله ِلْل ﴿ ِه َيْح ْي َل ِبي﴿ َع . (الغضب) حل أن على يدل َغَض

َوأَمْن قال وأعل جل وأالله قديم هو يقولون وأأوألئك ِلْل ﴿ ِه َيْح ْي َل َع
ِبي ْد َغَض َق َوى َف ّني َه ِإ ّفاٌر َوأ َغ َعِمَل َوأآَمَن َتاَب ِلَمْن َل ِلًحا َوأ ُثّم َصا

َدى﴿ َت ْه يكن لم أن بعد (الغضب) يحل أن على الية دلت فإذن ا
.حال

هذه إثبات فيها كثيرة نصوص في السنة في مبينا جاء أيضا وأهذا
. الصفات

وأعل جل الله يتصف وأقدرته بمشيئته الله بذات قائمة أنه وأفيها
وأتقدس. وأتعاظم وأتعالى ربنا جل شاء كيف شاء متى بها
الله أن الجنة أهل حال بيان في الصحيحين في الذي الحديث في
وأعل جل الله قال – طول فيه حديث في يعني – قال وأعل جل

، الجنة لهل ثواب رضواني) يعني عليكم أحل( قال الجنة لهل
بقي( قال وأأعطيتنا أعطيتنا قد ؟) قالوا شيئا تريدوأن هل(   قال

أبدا) الشاهد بعده عليكم أسخط فل رضواني عليكم أحل شيء
رضواني) يعني عليكم أحل( الحديث هذا في وأعل جل قوله منها
بعده عليكم أسخط فل( بعدها وأقال ، عليهم (الرضوان) حل   أن

. وأقت دوأن وأقت في (السخط) يكون أبدا) كذلك
الشفاعة حديث في ، الخر الحديث في جاء كما أيضا هذا

في وأالسلم الصلة عليه قال ، وأغيره مسلم روأاه الذي المعروأف
غضب قد ربي إن( قال القيامة عرصات في يحصل ما سياقا
.مثله)  بعده يغضب وألن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم
بعده يغضب وألن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب( قال

في وأكان صار الذي وأعل جل الله غضب أن على دل مثله) فإذن
ملحوقا يكون وألن بمثله مسبوقا يكن لم أنه القيامة عرصات

. شاء متى بها وأعل جل الله اتصف صفة هذه فإذن ، بمثله
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. وأتوفيقه الله بحمد جدا وأاضحة مبينة الصول وأهذه
وأصف ما أن يعتقدوأن وأالجماعة السنة أهل فإذن ذلك لك تبين إذا

ذلك أكان سواء وأعل جل به يوصف فإنه نفسه به وأعل جل الله
من كان إذا وأكذلك ، الفعلية الصفات من أم الذاتية الصفات من

. الختيارية الصفات من أم اللزمة الصفات
مخلوقات بأنها الصفات تلك تفسير في وأالمعتزلة الجهمية وأقول

أثبت وأعل جل وأالله للصفة نفي هذا في لن باطل هذا منفصلة
. الصفات تلك لنفسه

أصول أصلوا الذين الجهمية أن الصفات لتلك نفيهم بسبب إن ثم
أصلوا أوألئك وأتحريفها وأجحدها وأتأوأيلها الصفات نفي في البدع
أل وأاحدة بصفة إل بمتصف ليس وأعل جل الله أن وأهو أل ًأصل
. الوجود صفة وأهي
لزم أثبتت إذا هذه يقولون الخرى وأالصفات ، الجهمية قول هذا
. بها اتصف من في العراض حلول منها
أن منه لزم بها اتصف من في العراض حلول بجواز قيل وأإذا

.باطل وأهذا ًاجسم به حلت من يكون
أوألوا ثم باطلة نتائج عنها فنتج باطلة بمقدمة لهذا فقدموا

. النصوص
وأانحرف المعتزلة انحرف به الذي وأهو الجهمية عند أصل وأهذا

باب في الضلل فرقا وأكل وأالماتريدية الشعرية وأانحرف الكلبية
. الصفات

 ؟ الصل هذا ما
َّجنعر أن بأس العراض) وأل (حلول بـ العلم أهل يسميه ما هو

الجهمية نفى لماذا كُمِهْفُي فهمه لن اليضاح من بقليل عليه
 ؟ الصفات

 ؟ الصفات المعتزلة نفى لماذا كُمِهْفُي
لماذا الصفات، وأالماتريدية وأالشعرية الكلبية نفى لماذا كُمِهْفُي

؟ نفوها
ل وأعل جل الله وأجود إثبات بأن القول وأهو أل الصل لهذا نفوها
. العراض حدوأث دليل طريق عن إل يكون

 ؟ الدليل هذا ما
هو تحير فإنه صفوان بن جهم قصة تعرفون ، الجهميةً اأصل هذا
أهل من – السومانية من طائفة له قال لما  وأعل جل ربه في

لهم بمعبود وأل خالق برب وأل بإله يقولون ل الذين التناسخية الهند
. خالقا لها وأأن مخلوقة الشياء هذه أن لنا أثبت له قالوا– 

. العقلي الدليل هذا أخرج ثم – جهم – الزمن من مدة فتتفكر
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بهذا عليهم يحتج أن إلى فاضطر بالقرآن  يقروأن ل أوألئك طبعا
. العقلي الدليل

 ؟ جهم به قال الذي العقلي الدليل هذا ما
أن يمكن ل يعني ، بنفسها تقوم أن يمكن ل أعراض لدينا قال

. هيئة لها ليس نراها
 ؟ العراض هذه ما

 البروأدة مثل الحرارة مثل اللون مثل قال
 ؟ ترى أشياء هذه

. ترى ما
 ؟ ترى الحركة ، الحركة مثل
؟ يرى هل هو حيث من المشي ،  حركة هي حيث من يعني

َثم هل يعني ؟ يرى هل هبوطه أوأ علوه الشيء ارتفاع الرتفاع
 ؟ مجسما تراه علو اسمه شيء

ترى ، البناء ترى ما مثل وأحده تراه مشي اسمه شيء َثم هل
لن ، مشي اسمه شيء ترى أن يمكن ما لكن ، صحيح  جبل

الرتفاع مثل البروأدة مثل الحرارة مثل ، صفة ؟ ايش هذا المشي
. آخره إلى النزوأل مثل
يمكن ل المعاني هذه وأقال أعراضا سماها هذه المعاني أن يعني

 –السومانية يخاطب الضالين أوألئك يخاطب – بنفسها تقوم أن
 ؟ صحيح بنفسها تقوم أن يمكن ل المعاني هذه قال

. صحيح قالوا
. لغيره احتاج إذن الشيء فهذا بشيء حلت إذا إذن لهم قال

. أعراض وأفيه إل جسم َثم فليس
؟ كذلك أليس بالعراض إل الجسم يقوم ل

بهذه يوصف وأل بروأدة وأل حرارة فيه ليس جسم ََثم ليس
 ؟ كذلك أليس المعاني هي اللي الوأصاف

الجسم أن معناه العراض فيه حلت هذا إذن الجسم لهم قال
. الشياء هذه إلى محتاج
. صحيح قالوا
. نفسه بإيجاد مستقل ليس فإذن محتاج الجسم أن دام ما قال
غيره إلى محتاجا يكون أن وأجوده بعض في غيره إلى المحتاج لن
. أوألى الوجود أصل في

لكان نفسها أوأجدت الشياء هذه لو نفسه أوأجد هو كان لو يعني
كذلك؟ أليس ، العراض هذه عن تستغني أن يمكن
كان بنفسها توجد أن يمكن ل وأأنها الجسام هذه إثبات قال فإذن
فيها العراض حلول إثبات طريق عن

. تقوم أن يمكن ل وأالعراض

197الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

 . بنفسها تقوم أن يمكن ل الجسام فكذلك
. وأجوده في غيره إلى محتاج فالجسم إذن

 ؟ الن الكلم استقام
. له موجد من بد فل إذن قال

ّلمنا قالوا . صحيح ، س
. موجد من لها بد ل الشياء أن لهم أثبت فإذن
الخالق هو الرب هو الموجد هذا ، الله هو الموجد هذا لهم قال

. وأعل جل الله بوجود سلموا ، العدم من الشياء هذه أوأجد الذي
. الرب هذا لنا صف إذن قالوا سلموا لما

فكلما القرآن في التي الوأصاف في نظر الوصف يريد أتى فلما
، الدليل ينقض الوصف هذا إثبات أن وأجد بوصف يصف أن أراد

. وأعل جل الله وأجود على غيره يجد وألم أقامه الذي الدليل
مثل الذاتية الصفات بالصفات متصف وأعل جل الله أن أثبت إذا

؟ بنفسها تقوم هذه هل ، آخره إلى الوجه مثل اليدين
الجسام مثل جسم به حلت من فإذن بنفسها تقوم ل هذه يقولون

.
. غيره إلى محتاج هو فإذن

من ذلك وأنحو وأالعلو وأالرضا الغضب مثل هذه الصفات فكذلك
. أوألى باب من الصفات

وأعل جل الله عامله-  جهم وأضعه الذي الصل هذا أوأ النظرية هذه
. المة أضل الصل  هذا- يستحق بما
يؤمن ل لمن الله وأجود لثبات دليل يوجد ل قالوا بعده أتوا من كل

اللي الدليل بهذا إل برسالت وأل بسنة وأل بكتاب يؤمن ل لم بالله
. الجسام في العراض حلول العراض حدوأث دليل هو

تأوأيله أوأ نفيه من بد ل الدليل هذا ينقض ما فكل ، كذلك كان وأإذا
.

الوجود هي وأاحدة صفة إل صفة لله ليس جهم وأقال هذا فأّصل
. المطلق الوجود ، المطلق

، موجودا يكون أن بد ل خالق أنه دام ما طبعا المطلق الجود
. مطلق وأجود فقال
تقول ماذا وأالسنة الكتاب في التي الصفات هذه جهم يا طيب
؟ فيها
السميع قال ، السميع هو الله منفصلة مخلوقات كلها هذه قال

في وأهكذا ، طيب ، المبصرات يعني البصير ، المسموعات يعني
أوألها كلها الختيارية أوأ الفعلية أوأ الذاتية سواء الصفات كل

. منفصلة بمخلوقات
. عقلية صفات هناك وأقالوا بعده المعتزلة أتى
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أقامه الذي الدليل ، انتبه ، صحيح قالوا جهم أقامه الذي الدليل
. صحيح قالوا جهم

في يطعن ل الصحيح وأالعقل عقلي دليل هو قالوا صحيحا كان إذا
. الصحيح العقل
ل الصريح العقل أوأ ، الصحيح العقل في يطعن ل الصحيح العقل
. الصريح العقل في يطعن

 ؟ المعتزلة أيها تريدوأن ماذا
بد ل أنه العقل عليها دل عقلية صفات َثم أنه نقول أن نريد قالوا

بها متصفا الخالق يكون أن
. العقل عليها دل صفات ثلث فأثبتوا

سعيد بن عبدالله ، كلب بن سعيد بن عبدالله عأتبا الكلبية أتي
 وأأتباعه نفسه كلب بن

لم الحديث أهل أن وأجدوأا لكنهم الحديث أهل إلى ميل لهم وأكانوا
عقليا دليل يقيموا لم وأالسلف ، الله وأجود على عقليا دليل يقيموا

.
وأطريقة الجهمية طريقة يزعمون كما فيها خلطوا بطريقة فأخذوأا

. الحديث أهل
. التأوأيل مع فأثبتوا
؟ ماذا أثبتوا
. سبع عقلية صفات أثبتوا
قالوا الصريح العقل يناقض ل الصريح العقل المعتزلة قال ما مثل
.سبع هي صفات ثلث ليست هي

. الشعرية ذلك على وأتبعهم
(التكوين) قالوا صفة هي ثامنة بصفة ذلك على زادوأا الماتريدية

. عقلية صفات كلها بسبع ليست صفات ثمان هي
السلف أئمة من أحد لك يقول حينما تفهم أن هذا من المقصود

 ؟ لماذا جهمي فلن أشعريا كان وألو فلن
 ؟ كيف تقول

فلن عن يقولون لماذا يقولون ، يستعظم الناس بعض ، تستعظم
 ؟ جهمي هذا صفة أوأل اللي
أصل رضي وأقد إل الصفات ََلأوأ ما ، الجهمية بأصل إل ََلأوأ ما لنه

 . ََلأوأ أجله من الذي الجهمية
َبت ما تأصيل في تبعهم هو فإذن ْث َفى ما أوأ ُي ْن جل الله صفات من ُي
. التأصيل حيث من ، وأعل
بتلك رضوا التأصيل حيث من لكن البعض في خالفوهم نعم

. الطريقة
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(الغضب) وأ صفة اليوم الدرس هذا في معنا التي الصفات هذه
(البغض) من (السف) وأ (المقت) وأ (الكراهية) وأ (الرضا) وأصفة

. أعراضا يسمونها الختيارية الصفات هذه كل وأعل جل الله
حلول ذلك معنى لن بها متصف الله بأن القول يجوز ل وأيقولون
جل فيه الحوادث حلول يقولون تارة أوأ وأعل جل فيه العراض

. آخره إلى جسم أنه ذلك وأمعنى وأعل
. للحوادث محل أنه يقتضي لنه يقولون فيمنعونها

ماتريدية يا أوأ أشاعرة يا يصير وأش للحوادث محل صار إذا طيب
؟ كلبية يا أوأ

بعضهم وألهذا ، جسم أنه معناه الحوادث محل صار إذا قالوا
 ؟ لماذا التأوأيل هذا فيقولون يختصر

فيقول الطريق هذا يختصر بعضهم الجسمية يقتضي هذا لن قالوا
. نأوأل
 ؟ تأوأل لماذا
. آخره إلى الجسمية يقتضي إثباتها لن يقول
عليه وأتبعه جهم أصله الذي المضل الضال البشع التأصيل هذا إذن

على شيء أضر كان هذا عقلء أنهم أنفسهم في يعتقدوأن الذين
. الصفات نصوص

. الصفات نصوص في باعتقادها يتصل فيما المة على شيء أضر
أصله الذي البشع الصل بهذا وأرضوا المة أكثر ذلك غمرة فخاض
. يستحق ما الله من عليه صفوان بن جهم المضل الكافر

تذكر البدع أهل مسائل من مسألة تنقض أن أردت إذا الصل هذا
. الصل هذا

. الصل هذا يعلمون فإنهم طريقتهم في ُحذاقا كانوا إذا لنهم
من بعدد الصل هذا نقض التدمرية في السلم شيخ وألهذا

منكم. بعض على مرت ربما التي القواعد
وأعل جل (الرضا) لله صفة إثبات على دلت إليها نرجع اليات هذه

.
شاء كيف شاء متى يرضى به قائمة وأعل جل لله (الرضا) صفة وأ

. وأعل جل
هذا ليس ، للسلف مقولة هذا فليس (الرضا) قديم  إن قال وأمن

. للسلف مقولة
، قديم المؤمن عن رضاه ، قديم فلن عن رضاه يقولون يعني

. للسلف بمقولة هذا ليس قديم الكافر على وأغضبه
؟ لماذا البدع لهل مقولة هي بل

. إيمانه بعد المؤمن عن رضي وأعل جل الله : إن نقول لننا
. عليه غضب كفر فإذا
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لما (رضًى) عنه وأالجماعة السنة أهل عند المرتد حق في فيكون
. ارتد لما (غضٌب) عليه وأ مؤمنا كان

،  قديم)(الرضا يقولون وأغيرهم وأالماتريدية  - الشاعرة وأأوألئك
في يموت يعني باليمان يوافيه أنه منه  وأعل جل الله علم فمن

. كافرا كان وألو عنه راض فهو اليمان
يرمي وأهو أحد معركة أيام في عندهم الوليد بن خالد يعني

ذلك إذ كان المسلمين من يقتل من وأيقتل بالنبل المسلمين
. عنه مرضيا

أحد وأفي بدر في وأسلم عليه الله صلى النبي قاتل لما سفيان أبو
؟ لماذا عنه مرضيا عندهم ذاك إذ كان

. اليمان على يموت يعني باليمان يوافي أنه علم الله : لن قالوا
يموت يعني يوافي وأعل جل الله علم في كان إذا المؤمن ، كذلك
. عليه مغضوب فهو إيمانه حال في حتى فإنه الكفر على

مغضوب اليمان حال في ، باطلة لوازم منه يلزم هذا أن شك وأل
. كثيرة أعمال إلى فوفق عليه
 ؟ عليه مغضوب هو من يوفق الله هل

المسألة فهذه إذن ، كثيرة باطلة لوازم أقوالهم على يلزم يعني
 فيها يدقق ل قد الناس بعض لن مهمة
(المقت) وأ (الكره) وأ (البغض) وأ (الغضب) وأ (الرضا) وأ أن وأهي

كلها هذه فيها الدلة سمعت التي الصفات هذه (السف) أن
. أوألئك عن (الرضا) القديم وأليس ، وأعل جل الله بمشيئة متعلقة

ّلُه ﴿َرِضيَِ قوله وهيِ الية هذَّه ْنُهْم ال ْنُه﴿ َوَرُضوا َع  َع
. ذكرت كما الصفات من صفة العبد عن وأعل جل (رضا) الله

َغِضَب قوله (الغضب) في وأ َوأ ّلُه ﴿ ِه﴿ ال ْي َل من (الغضب) صفة َع
. أيضا الصفات

 ؟ المؤوألة يقول ماذا
. النتقام (الغضب) إرادة ، النعام إرادة ، (الرضا) إرادة يقولون

قلتم لماذا ؟ هو ما الغضب عن سألتهم إذا ؟ الغضب ما طيب
 ؟ الغضب هو الغضب قلتم ما لماذا ، الرادة

لن ، بالله بلئق ليس وأهذا القلب دم ثوران هو الغضب لن قالوا
. بالله لئق غير وأهذا الجسمية إثبات يقتضي إثباته الغضب
الخالق فيه يشترك الصفات من (الغضب) صفة لهم فيقال

. وأالمخلوقا
أليس المخلوقا من وهمعقلت ما الغضب تعريف في حددتم وأأنتم

 كذلك؟
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دم ثوران هذا طيب ، القلب دم ثوران بأنه الغضب فسروأا يعني
في عام بشكل الغضب هو هذا هل لكن المخلوقا في هذا القلب
َلك ؟ المخلوقات جميع وأفي النسان وأفي الَم

أم عينه الغضب هو هل القلب دم ثوران يقال أن الثاني الجواب
 ؟ الغضب عن نشأ أمر هو

، يقولون كما بالدم العروأقا وأامتلء الدم ثوران أن يرى المتأمل
هذه حصلت ثم أوأل غضب ، الواقع في هو ، الغضب هذا يقولون
. الشياء

الوجه لون وأتغير وأالوأداج العروأقا وأانتفاخأ القلب دم غليان فإذن
عن نتجت أشياء هي وأإنما عينه الغضب ليست هذه ، آخره إلى

. النسان في الغضب
تعريف لنه باطل صار التعريف بهذا الغضب ّرفُع إذا فإذن

أهل عند حتى المعّرفين عند بمستقيم ليس وأهذا بأثره للشيء
. العقلء جميع وأعند اللغة
، النتقام (الغضب) إرادة قال من لن باطل فكلمهم إذن

صفة نفى لنه للصفة نفي هذا الحسان أوأ النعام (الرضا) إرادة
. باطل وأهذا الرادة صفة بدلها وأجعل وأالغضب الرضا
 ؟ هي ما وأالرادة ، ذلك بعد نقول
أصحاب يعني المعتزلة تناقش أتيت إذا منهم تتعجب الن يعني

وأفي بعقولهم يعتزوأن أحيانا انهم تتعجب ، الضالة هذه الفرقا
على طمس من سبحان لكن ، أساسيات في يخطئون الواقع

. بصائرهم
بالرادة الغضب فسرت أنت تسأله أتيت إذا ؟ هي ما الرادة طيب
 ؟ ليش
. الجسام آثار من لنه بالله يليق ما الغضب لن قال

 ؟ الرادة عرف ؟ الرادة هي ما ؟ هي ما الرادة طيب
 ؟ إرادة له ليس وأالمخلوقا إرادة لله طيب
عن الرادة ينفي أن يستطيع ل لنه إرادة له المخلوقا قالوا

. المخلوقا
أليس ؟ حصل التشبيه أن ذلك فمعنى إرادة للمخلوقا كان فإذا

؟ كذلك
صفات من هذه الرادة أن معناها إرادة له المخلوقا كان إذا 

؟ كذلك أليس ؟ الجسام
 ؟ بها وأعل جل الله وأصفتم فكيف
التصاف وأجب على ، الرادة وأجوب على العقلي الدليل دل قالوا

. بالرادة
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في الرادة أنها على دليل حصل ما لماذا المخلوقا وأإرادة ، طيب
تثبت المخلوقا في الرادة أن كما الجسمية تثبت جسم الله

؟ الجسمية
في مختلفتان لكن اللفظ في مشتركتان الرادتان ، ل قالوا

.تناسبه وأعل جل الله وأإرادة ، تناسبه المخلوقا إرادة ، الحقيقة
طعنوا فقد قال ، التدمرية في السلم شيخ قال كما ذلك قالوا إذا

. أنفسهم
الجهمي حتى ، صفة يثبت ما المبتدعة من أحد َثم ليس يقول لهذا
. الوجود صفة يثبت صفة وأل يثبت ما اللي

. أثبتها التي الصفة بهذه فاطعنه الجهمي مسكت إذا فيقول
إذن بالوجود متصف ؟ متصف غير أوأ بالوجود متصف المخلوقا

اشتركا لنهما التجسيم اقتضى ، التشبيه اقتضى التماثل اقتضى
. صفة في

. يثبته لم ما بقي فيما فيلزمه بذلك فاطعنه
آخره إلى الماتريدية أوأ الشعرية أوأ المعتزلة أوأ الكلبي كذلك

. ذلك يلزمهم
. وأاحدة صفة وألو يثبت أن للصفات ناف أي عند فرار ل إذن
 ؟ الصفة معنى ما له فقل ، صفة أثبت فإذا
، الصفة هذه فيه وأالمخلوقا له قل ، كذا الصفة معنى قال فإذا

. التشبيه أوأ التجسيم اقتضى فإذن
المخلوقا تناسب وأهذه الخالق تناسب هذا تناسب هذه ل قال فإذا

. الصفات كل في ذلك أيضا قل فقل ،
وأكذلك الخر البعض في كالقول الصفات بعض في القول إذ

حذوأه فيه يحتذى الذات في كالقول الصفات بعض في القول
ُينهج . منهاجه فيه وأ

وأاضح ذلك في المبطلين قول أن شك ل الصفات هذه إذن
الذين من كثيرا لن بالخصوص لك فصلت لكن ، البطلن

في سونَِردُي الذين بعض خاصة أوأ المفسرين بعض كلم يسمعون
وأيرمي النقاط هذه إلى يأتون قد الثانوي في أحيانا أوأ الكليات

الحجة إقامة وأل الرد يحسن وأل العلم طالب وأيأتي الشياء بعض
. الحجة يقيم فل

في الحجج حضأوأ من هي الله بحمد وأالجماعة السنة أهل وأحجج
. وأالمنة الحمد وألله النقليات في الحجج أوأسع من وأهي العقليات

من عليها استدل فيما الله رحمه الشيخ ذكرها التي الصفات هذه
،(الغضب)   صفة مثل ، الصل في مشتركة صفات َثم فيه اليات

.(البغض)  صفة مثل
َلّما الغضب  َف َنا ﴿ ُفو َنا آَس َقْم َت ُهْم ان ْن ﴿ِم
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[ شدة على ] وأيطلق الغضب [ شدة على يطلق السف هنا
(وأآسفني (أسفت) تقول يطلق اللغة في ] يعني وأالحسرة الحزن

. أحزنه أوأ أغضبه فلن) إذا
. الغضب جنس من (السف) هو فهنا
متنوعة تكون الصفات ، أصل لها يكون الصفة أن إلى تنتبه لهذا

. الصل في مشتركة لكنها اللفظ
؟ أيش منه الغضب
. أخر أشياء منه يكون وأقد السف منه الغضب

إثبات على الشيخ استدل يعني ، أثبت (البغض) البغض ذلكك
ِكْن   بقوله وأعل جل (البغض) لله َل َوأ َه ﴿ ِر ّلُه َك ُهْم ال َث َعا ِب ْن ُهْم ا َط ّب َث ﴿َف

ِلَك وأعل جل وأقوله َذ ُهْم ﴿ ّن أ
َ ُعوا ِب َب ّت ّلَه َأْسَخَط َما ا . ﴿ال

السف ذكرنا الغضب يعني ، الغضب جنس من (السخط) هذا هنا
مثل ، البغض في (الكراهية) هذه    هنا لكن – السخط وأهنا

ُبَر قوله (المقت) في َك ًتا﴿ ﴿ ْق .]  البغض [ أشد (المقت) هو َم
وأمنه الكراهية – الجنس هذا من يعني – منه (البغض) جنس فإذن

. آخره إلى المقت
هذا إلى مردها َرخُال الصفات أن يعني ل الصفة أصل فإثبات
. الصل
، البغض هو المقت نقول (البغض) ل : (المقت) هو نقول ل يعني

 .(البغض) (الكراهية) هي
. النص عليه دل ما على ُتثبت صفة كل وأعل جل الله صفات ، ل

جنس (المقت) من لك ذكرت ما فمثل جنس لها ، أصل لها لكن
البغض هو البغض] فليس [أشد بأنه فسروأه (البغض) وألذلك

مراتب البغض ، مراتب له وأهذا الشديد البغض وألكن فقط
. وأهكذا ، متعددة

عند كانت وأإن الصفات هذه أن المر هذا من الخلصة إذن
صفة معنى إن يقال ل لكن بعض من بعضها يقرب قد التفسير

بالترادف الخرى الصفة معنى هو لنفسه وأعل جل الله أثبتها
 المطلق

الصفات في الئمة تكلم ما مثل ، جنسها من هي يقال وألكن ، ل
هي التي – وأغيره السلم شيخ يقول كما – جنس من هي التي
. آخره إلى وأالعلو ، وأالنزوأل وأالمجيء كالتيان الحركة جنس من

اليات على الكلم من بقي
ّلُه     ﴿َغِضَب     وعل     جل     قوله ْيِه     ال َل َنُه﴿     َع َلَع َو

] وأ الرحمة من وأالبعاد [ الطرد هو وأعل جل الله من اللعن 
يكون وأقد دائما وأإبعادا طردا يكون قد الرحمة من وأالبعاد الطرد
. مؤقتا وأإبعادا طردا
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، حقه في اللعن يكون السلم له ثبت الذي المؤمن حق ففي
َغِضَب  القاتل هنا مثل كذا فعل من وأعل جل الله لعن إذا يعني ﴿
ّلُه ِه ال ْي َل َنُه َع َع َل رحمة عن مؤقت وأإبعاد طرد هنا اللعن فيكون ﴿َوأ
يخلص ثم الزمن من حينا النار في يعذب أنه يعني ، وأعل جل الله
. وأتوحيده بإسلمه منها

مسلما كان وألو كذا فعل لمن اللعن من النصوص في جاء ما
 مؤقت وأإبعاد طرد أنه على يحمل

كذا) هذا فعل من الجنة على الله (حرم التحريم لفظ مثل
 . للكفار هذا البدي التحريم وأهناك ، مؤقت تحريم التحريم

، للكافر بالنسبة دائم هو الله رحمة من وأإبعاد طرد اللعن فإذن
اللعن بها استحق التي الكبيرة فعل الذي للمسلم بالنسبة وأمؤقت

. يتب وألم ذلك على مات أوأ
؟ وأعل جل الله من اللعن يحصل كيف
الله من اللعن (يحصل السنة وأأئمة الله رحمه السلم شيخ قال

. فقط بالمعنى بالقول) وأليس
نحو فلنا) أوأ (لعنت فلنا) أوأ (العنوا  وأعل جل الله (بالقول) يقول

. بالقول الله من يحصل اللعن يعني ، ذلك
َغِضَب هنا وأعل جل قوله فإذن ّلُه ﴿ ِه ال ْي َل َنُه﴿ َع َع َل بقوله لعنه أي َوأ

. وأعل جل بكلمه
. اليات بهذه يتصل ما هذا
. نعم

......
ِهْم ْي َل َع َنُة ﴿ ْع ِه﴿ َل ّل ال

يلعن أنه يعني كذا الله لعن النص في جاء إذا يعني الله لعنة ، ايه 
َنُة وأعل جل بالقول ْع َل ِه ﴿ ّل ِة ال َك ِئ ْلَمل ّناِس َوأا ِعيَن﴿ َوأال كذلك َأْجَم
. بالقول

. ُيلعن بأن دعاء وأالناس الملئكة لعنة 
ِئَك معنى ما يعني َل ُأوأ ِهْم ﴿ ْي َل َنُة َع ْع ِه َل ّل ِة ال َك ِئ ْلَمل ّناِس َوأا َوأال

ِعيَن﴿  ؟ معناها ما هذه الله لعنة ؟ َأْجَم
. قول رحمته من وأإبعاده بطرده يأمر يعني ، قول يلعنه الله أن

، الملعونين من يكون بأن يدعون فهم وأالناس الملئكة وأأما
. الملعونين من أوألئك يكون بأن يدعون
السئلة بعض على إجابة الوقت بعض في وأنأخذ القدر بهذا نكتفي

.
ليس الغضب إن قلنا اإذ ، الغضب تعريف ما يقول مهم سؤال هذا
 الغضب؟ هو فما الدم ثوران هو

205الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

ُتحد أن يمكن ل ، بالضطرار تعلم فطرية أشياء ََثم أنه قاعدة هنا
 جميعا معانيها يجمع بتعريف بحد
الخلة ، المودة ، المحبة ، الرحمة مثل جميعا القلبية المعاني مثل

آخره إلى البغضاء ، الحقد ، الكراهية ، السخط ، الرضا ، الغضب ،
. التوكل ، الصبر ، الرحمة ،

. عنها تخرج ل بحدوأد تحدها أن صعب القلبية المعاني
 . تحدها أن يمكن أمامك ماثلة بأشياء ليست لنها وأذلك

. تراه لنك تحده أن يمكن أمامك الماثل الشيء
 . تراه لنك مانع جامع بتعريف تعرفه أن يمكن

وألكن دقيق بتعريف َفََرُعت أن يمكن فل القلبية المعاني أما
معنى ، لغة بأي الكراهية معنى نفسه من يعلم الواحد بالضطرار

 ، لغة بأي الغضب معنى ، لغة بأي البغض
. نفسية انيعم لنها نفسه من يعلمها هذا

يقدر المهم هذا الهواء ؟ الهواء ما منكم لحد قلت لو ذلك مثال
؟ هو ما الهواء ؟ منكم يعرفه وأاحد

 ؟ تعريفه وأش الهواء هو ما لكن الهواء
، تعرفون وأل تشمونه وأأنتم أمهاتكم بطون من طلعتم يوم من

َبْسألك ؟ الهواء عطني أنا أ
 ......

.. ؟ هو وأش الكيميائي عطنا كيميائي
......
هذا ، وأكذا كذا مكوناته لنا يقول يعني ، بتعريفه مو مكوناته هذه

أيضا هذي المكونات وأبعدين ، كذا المكونات تقول ، ثاني شيء
. التعريف غير المكونات أنه بس يعني ، بحث فيها

عطني الهواء وأش لي قال وأاحد أخي يا قال وأاحد جاك الن يعني
 ؟ له ستقول ماذا ؟ الهواء وأش

لماذا ، به إل الحياة تقوم ل الذي هذا تشمه الذي هذا الهواء تقول
؟
، السائل فهم إلى المعّرف يوصل أن التعريف من الفائدة ما لن 

. التعريف فائدة هذه
؟ المنديل ما يقول وأاحد يجي مثل يعني

 وأرقا منديل في يقولون
يكون المنديل أن وأسلم عليه الله صلى النبي زمن في المعروأف

في يقولون وأرقا منديل في قال ، ِخَرقا من ؟ صح ، قماش من
؟ صح ، وأرقا منديل هذا له وأتقول هذا تأخذ ، وأرقا منديل
فتنطبع تريه أن يمكن جسم هذا لن ؟ لماذا ، الفهم له حصل
. الشيء بهذا المعرفة عنده
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َدة ليست النفسية المعاني َه . بمشا
يعرفه ما فيها يرعى أن إلى المعّرف فسيضطر ُعّرفت إذا وألهذا

. يشهده ما أوأ النسان حالة وأهو أل
. الرحمة من يعرف ماذا هو مباشرة الرحمة يعرف أن أراد فإذا

. النسان في التي الرحمة
؟ يعلمها ل وأالتي يعلمها التي الرحمة سيعّرف هل لكن

. الحقيقة على يعلمها ل وأعل جل الله رحمة
غلطا يكون وأهذا للنسان بالنسبة سيعرفها يعرفها حينما إذن فهو
. المعنى في

ما إلى وأتحال تعريفها يصعب المعاني في هذه الكليات فإذن
. بالضطرار المرء يعلمه
يعني ، الرأفة معنى يعرف ، الرحمة معنى يعرف الواحد

. نفسه من داخله من بالضطرار
كثيرا عرف من السنة أهل من المحققين من العلم أهل من نعم
. جميعها ُعّرفت ما لكن الشياء تلك من
السالكين مدارج في المحبة إلى أتى لما الله رحمه القيم ابن لهذا

. تقريب هذا : كل وأقال المحبة في القوم عبارات ذكر ،
َعوذ طلب معنى قال ، الستعاذة تعريف ، الستعاذة إلى أتى لما ال

طيب ، العوذ طلب ؟ الستعاذة معنى لي عّرف ؟ تستعيذ كيف ،
 ؟ العوذ هو ما

ل ذلك من بالقلب يقوم فما وأإل ، تقريب وأهذا قال ثم أشياء ذكر
. الوصف يدركه وأل العبارة به تحيط

لن الصفات في العظيم الصل لهذا تنتبه أن هذا من المقصود
به تحصل ما الوجه فنقول الوجه أما معاني هي التي هذه الصفات

. المواجهة
. وأالمنع وأالعطاء وأالبسط القبض بها يحصل ما اليد نقول اليد
. ُيعرف أن يمكن هذا
عبارة في تجمعها أن يمكن ل معاني لنها القلبية المعاني لكن

. المعاني بتلك اتصف من كل تشمل
......

. النسان في هذا صحيح ، القلب رقة الرحمة قال ، الرحمة
القلب في رقة ليست هي أيضا لكن القلب في رقة الرحمة فيك
 أشياء وأمعها القلب رقة ، فقط
. أشياء عدة في وأمحبته وأانعطافه القلب رقة
أهل من المحققين عند ، ترادف فيها ليس اللغة أن التحقيق لن

 ترادف فيها ليس جميعا اللغات اللغة
. الجهات جميع من آخر لفظ مقامه يقوم لفظ في ما يعني
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الشريف العربي اللسان وأفي العربية اللغة وأفي بصحيح ليس هذا
. محض ترادف ثم هناك ليس أنه شك ل

بلفظ اللفظ تفسر وأإنما ، ل ، جهة كل من هذه تساوأي هذه يعني
. وأالفهام التقريب لمراد آخر

......
. الرحمة هي بأثر مهي ، ل

هو ، ينشأ شيء يعني تقول ما القلب في الرقة لن الرقة ليست
. القلب برقة الرحمة فسر
. مطابق غير بالشيء الشيء تفسير لن أثر إنها تقول ان يمكن
. ذلك تقول أن يمكنك ، الرقة عنها ينشأ صفة الرحمة يعني
؟ كذا ، الحوادث تغيره ل من يا يقول من قول عن يسأل الخأ

(تغيره) أما مسألة عندي التوقف وأجه ، عجيبه هذه يعني وأالله
. خطأ هنا استعمالها شك في ما الحوادث

.... ..
لجل عنها ُينهى لذلك محتملة أنها التقديرات أقل في هي

 ؟ معناه وأش ، الحوادث تغيير التغيير لن الحتمال
الله في ًصفة يغير ل قبل حادثا يكن لم مما يحدث ما كل أن معناه

. وأهذا لهذا محتملة هذه وأعل جل
الحتمال فيها التي العقيدة في اللفاظ هذه مثل العموم وأعلى

يكون قد لنه محتمل بلفظ تأتي أن يجوز ل لنه ، عنه ينهى هذا
المعنى على يكون فيه الناظر أوأ له المستمع يعني له الفاهم فهم

الباطل.
لكن ، السلف استعمال من ليست طبعا منكرة عبارة هي لكن
؟ رفك إنها مثل إنها نقول هل

 بصحيحة ليست ل 
.... ..

غير المعنى لن بصحيحة ليست ، باعتبار صحيحة نقول ما ل
. منها وأاضح

الله صفات شبه أوأ الصفات نفى من حكم ما يتكرر سؤال هذا
؟ أنكرها من حكم مع بالمخلوقا

. الدروأس هذه في هذا معنا مر
 ؟ بالكلبية المقصود هو ما

بن سعيد بن عبدالله ، كلب بن سعيد بن عبدالله أتباع الكلبية
240  أوأ241 سنة أظن احمد المام وأفاة من قريبا توفي كلب
انقرض ثم الكلبية بمذهب سمي خطير جديد بمذهب أتى كان
من انتهى ما بعد الشعري لن ، وأالماتريدي الشعري تبناه لنه

كلب ابن أصحاب فرأى الحديث يطلب ذهب العتزال فترة
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مذهبه عنهم فأخذ عندهم فجلس المور بعض يتدارسون
. مسائله بأكثر الكلبية مذهب وأهو الشعرية بمذهب المسمى

مكر غير مكره إن وأيقال .. بالمكر وأعل جل الله يوصف هل
؟ المخلوقين

أنب أخبر وألكنه وأعل لج مكر ذوأ بأنه نفسه عن أخبر وأعل جل الله
ُكُروأَن وأعل جل قال ، بأوأليائه مكر أوأ بأنبيائه مكر بمن مكره َيْم َوأ ﴿
ُكُر َيْم ّلُه﴿ َوأ فيقال ، مقيدة تثبت التي الصفات من المكر فإذن ال
لله يثبت قيل وأإذا ، به مكر بمن المكر صفة وأعل جل لله يثبت
أيضا هذا مقيد المكر أن القائل مراد وأيكون المكر صفة وأعل جل
العلم أهل عبارات بعض في لوجوده به بأس ل التوسع باب من

بأنه ، به مكر بمن يمكر بأنه وأعل جل الله يوصف لكن ، المتأخرين
هذا في وأهكذا به استهزأ بمن يستهزئ بأنه ، خادعه من يخادع

الجنس
محمد. نبينا على وأسلم الله وأصلى القدر بهذا وأنكتفي
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 الله مجيء ذكر
عباده بين القضاء لفصل
بجلله يليق ما على

ُلُه:ُو ُظُرونََ َهْل﴿ََقو َيُهْم َأنَْ ِإل َين ِت ْأ ّلُه َي َلٍل ِفيِ ال مِاْن ُظ
ِم ْلَغَما َكُة ا ِئ ْلَمل َْلمْاُر َوُقِضيَِ َوا َهْل﴿ ]،210ِ[البقرة:ُ﴿ا

ُظُرونََ َيُهْم َأنَْ ِإل َين ِت ْأ َكُة َت ِئ ْلَمل ِتيَِ َأْو ا ْأ ّبَك َي ِتيَِ َأْو َر ْأ َبْعُض َي
َياِت ّبَك آ َذا َكل﴿ ]،158ِ[النعام:ُ﴿َر ّكْت ِإ َْلْرُض ُد ّكا ا ّكا( َد َد

َء21 ّبَك )َوَجا َلُك َر ْلَم َيْوَم﴿ ،ِ]22-21[الفجر:ُ﴿َصّفا َصّفا َوا َو
ُء َتَشّقُق ِم الّسَما ْلَغَما ُنّزَل ِبا َكُة َو ِئ ْلَمل [الفرقانَ:ُ﴿َتنِزيًل ا

25[.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرحيم الرحمن الله بسم
محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى العالمين رب لله الحمد
بما وأانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم ، أجمعين وأصحبه آله وأعلى
. الكرمين أكرم يا وأعمل علما وأزدنا علمتنا

صفة وأهي وأاحد جنس من صفات ذكر فيها اليات فهذه بعد أما
. وأعل جل (النزوأل) لله (المجيء) وأ (التيان) وأ

فاليات وأإل كمثال اليات هذه ذكر الله رحمه السلم وأشيخ
(إتيانه) وأذكر وأعل جل (مجيء) الله ذكر فيها التي وأالحاديث

بتلك يعني – بها المراد أن معها َُعْطقُي بحيث (نزوأله) كثيرة وأذكر
. الصفات لتلك اللفاظ ظواهر عليها دلت التي حقائقها – الصفات

َهْل وأعل جل قال البقرة سورة آية ففي ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإل َين َي ِت أ
ْ َي

ّلُه َلٍل ِفي ال ِم ِمْن ُظ َغَما ْل َكُة ا ِئ ْلَمل ُقِضَي َوأا َْلْمُر﴿ َوأ ِإل قوله ، ا َأْن ﴿

ُهْم َي ِت أ
ْ ّلُه﴿ َي هذه وأذكر ، العباد بين للفصل القيامة يوم يعني ال

(التيان) صفة وأهي نفسه بها الله وأوأصف وأعل جل لله الصفة
ِإل فقال ُهْم َأْن ﴿ َي ِت أ

ْ ّلُه﴿ َي . ال
ْوأ وأعل جل قال الثانية الية وأفي َأ ِتَي ﴿ ْأ ّبَك َي ْوأ َر ِتَي َأ ْأ ْعُض َي َياِت َب آ
ّبَك ْوأ فقوله ، ﴿َر َأ ِتَي ﴿ ْأ ّبَك﴿ َي وأعل جل لله الصفة هذه إثبات فيه َر
(التيان) . صفة وأهي
َكل وأعل جل وأقال َذا ﴿ ّكْت ِإ َْلْرُض ُد ّكا ا َء َد َوأَجا ّكا() ّبَك َد َلُك َر ْلَم َوأا
ّفا ّفا﴿ َص َء قوله ، َص َوأَجا ّبَك﴿ ﴿ (المجيء) لله صفة إثبات فيها َر
. وأعل جل

ْوَم وأقوله َي َوأ ُق ﴿ ّق ُء َتَش ِم الّسَما َغَما ْل ُنّزَل ِبا َكُة َوأ ِئ ْلَمل ِزيًل﴿ ا قوله ، َتن
ْوَم َي َوأ ُق ﴿ ّق ُء َتَش ِم﴿ الّسَما َغَما ْل جل (النزوأل) لله صفة إثبات فيها ِبا

. القضاء لفصل القيامة يوم وأعل
كما النزوأل ذلك مقدمة هو بالغمام السماء تشقق أن الدللة وأجه
َهْل وأعل جل قوله عليه دل وأكما السنة ذلك بينت ُظُروأَن ﴿ َأْن ِإل َين

ُهْم َي ِت أ
ْ ّلُه َي َلٍل ِفي ال ِم﴿ ِمْن ُظ َغَما ْل . ا

ْوَم فقوله َي َوأ ُق ﴿ ّق ُء َتَش ِم﴿ الّسَما َغَما ْل وأكذلك البقرة آية تفسرها ِبا
العباد بين للفصل القيامة يوم وأعل جل (إتيان) الله ففيها السنة

. وأعل (نزوأله) جل إثبات فيها وأكذلك
الفعل بصيغة ُذكرت اليات هذه في الصفات هذه أن لك يظهر
َهْل اوأعل جل فقال ُظُروأَن ﴿ ُهْم﴿ َأْن ِإل َين َي ِت أ

ْ َهْل َي ُظُروأَن ﴿ َأْن ِإل َين

ُهْم َي ِت أ
ْ َكُة َت ِئ ْلَمل ْوأ ا ِتَي َأ ْأ ّبَك﴿ َي َء وأقال َر َوأَجا ّبَك﴿ ﴿ ْوَم وأقال َر َي َوأ ﴿

ُق ّق ُء َتَش ِم﴿ الّسَما َغَما ْل الله) (وأأتى ربك) أوأ (وأجاء يعني ، ِبا
: شيئين على مشتمل معروأف هو كما بالفعل وأالتعبير

. الفعل لذلك مصدر هو (حدث) وأالحدث (زمن) وأ على مشتمل 
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َهْل قوله في فإذن ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإل َين َي ِت أ
ْ ّلُه﴿ َي ذلك زمن فيها ال

(التيان) . هو الذي الحدث وأفيها ، المستقبل وأهو الفعل
َء قوله كذلك َوأَجا ّبَك﴿ ﴿ هو (المجيء) الذي وأفيه الزمن فيه َر

. المصدر
من طائفة قول هذا على يشكل وأل اليات من غيرها في وأهكذا

أن وأذلك ، الصفات باب من أوأسع الفعال باب إن السنة أهل
يطلق قد أنه الصفات باب من أوأسع الفعال باب بقولهم مرادهم

. وأجه كل من الصفة إثبات به يراد وأل الفعل
ّلُه وأعل جل قوله مثل وأهذا ُئ ﴿ال ِز ْه َت ِهْم﴿ َيْس قوله وأمثل ِب

ُعوَن ِد ُيَخا ّلَه ﴿ َو ال ُه ُهْم﴿ َوأ ُع ِد ُعوَن قوله مثل َخا ِد ُيَخا ّلَه ﴿ ِذيَن ال ّل َوأا
ُنوا ُعوَن َوأَما آَم َد ُهْم﴿ ِإل َيْخ ُفَس ْن فهذا الفعل فيه مما ذلك وأنحو َأ

ِكر وأما ، منقسم شك ل يطلق فعل كل الجميع هذه اليات من ُذ
.وأصف وأالحدث الحدث على مشتمل أنه
فعل كل ليس أن به يعنون أوأسع الفعال باب أن من قالوه وأما

وأجه على الصفة إثبات فيه سيكون وأعل جل الله إلى أضيف
وأجه على الصفة إثبات به وأيراد الفعل يطلق قد بل الطلقا
. التقييد
الفعل يطلق فربما الصفات باب من شك ل أوأسع الفعال فباب

بمن وأعل جل الله (يمكر نقول كما ًمقيدا الصفة إثبات عند وأيكون
به) (من استهزأ بمن الستهزاء صفاته من وأعل جل به) (الله مكر

كاد من ، كاده من كيد صفاته خادعه) (من من خداع صفاته
. ذلك أوألياءه) وأنحو

ُظُرونََ     ﴿َهْل     اليات     هذَّه     فيِ     وعل     جل     قوله َأنَْ     ِإل     َين

َيُهْم ِت ْأ ّلُه﴿     َي  ال
ْوأ الخرى وأالية َأ ِتَي ﴿ ْأ ّبَك﴿ َي َء الثالثة وأفي َر َوأَجا ّبَك ﴿ َلُك َر ْلَم ّفا َوأا َص
ّفا﴿ صفة وأهي وأاحد جنس من هي الصفات هذه ذلك وأنحو َص

(الهروألة) وأنحو صفة (النزوأل) وأمثلها (المجيء) وأ (التيان) وأ
من وأغيره السلم شيخ يقول كما هي التي الصفات من ذلك

. الحركة جنس
 متقاربة وأدللتها وأاحد جنس الصفات وأهذه
يكون (المجيء) وأالمجيء صفة (التيان) إثبات صفة إثبات ففيها

 بمجيء يكون وأالتيان ، إتيان عن
.(النزوأل)  صفة إثبات فيها كذلك
 . الصفات هذه إثبات على دالة اليات فهذه

السنة في وأل الكتاب في ل يرد لم لفظ (الحركة) فهو لفظ أما
عثمان قاله كما الحركة جنس من إنه وأقولهم وأعل جل لله إثباته
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بعض قاله وأكما المريسي بشر على رده في الدارمي سعيد بن
. الحركة لفظ استعمالهم السلم شيخ قاله وأكما أحمد أصحاب

أنه وأهو ذلك نقول حينما اللغة في معناها بها يراد الحركة قالوا
. شيء إلى شيء من بالفعل النتقال فيها
تكون وأقد ذات حركة تكون وأقد نفس حركة تكون وأقد ، أصله هذا

.  صفة حركة تكون وأقد فعل حركة
الكتاب في تستعمل لم وألهذا سعة فيه بابها يعني اللغة في وأهذا

. الحركة بلفظ وأعل جل لله السنة في وأل
(التيان) كصفة به وأعل جل الله وأصف منها فكثيروأن أفرادها أما
(الهروألة) (التقرب) وأ (النزوأل) وأ     (المجيء) وأ وأ ذكرنا كما

. ذلك وأنحو
ُظُرونََ     ﴿َهْل     هنا      وعل     جل     قوله َيُهْم     َأنَْ     ِإل     َين ِت ْأ ّلُه﴿     َي ال

في يدعون فهم المبتدعة وأأما ، ذلك في السنة أهل قول سمعت
. مجاز أنها هذه الفعلية الصفات ، الفعال صفات

. الكلم في حذف ََثم أن عندهم معناه وأالمجاز
َهْل  وأعل جل فقوله ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإل َين َي ِت أ

ْ ّلُه﴿ َي أن [ إل يعني ال
ِفي  ]  الله عذاب يأتيهم أن [ إل ] أوأ الله أمر يأتيهم َلٍل ﴿ ِمْن ُظ
ِم َغَما ْل َكُة﴿ ا ِئ ْلَمل َء قوله وأكذلك َوأا َوأَجا ّبَك﴿ ﴿ [وأجاء أي عندهم َر

ْلك [ وأجاء ربك] أوأ أمر ] ربك ُُم
ِذف أنه يعني ، الحذف مجاز يسمونه وأنحوه وأهذا الفعل بعد ُح
. الفعل إليها يضاف التي هي أوأ الفعل فاعل هي كلمة

نزوأل وأل إتيان وأل بمجيء بمتصف فليس عندهم وأعل جل الله أما
. ذلك غير وأل

بالمجاز يحرفونه وأعل جل لله الصفات تلك إثبات فيه موضع فكل
ْذف مجاز َثم وأيقولون ، . ح

من  لكن- به المقام يطول عليهم الرد – عليهم الرد أصول وأمن
ترك فيه المجاز أن آنفا لكم ذكرت كما أوأل المجاز أن أصوله

ُيصار ل وأهذا ، بينهما لعلقة وأذلك الثاني المعنى إلى الوأل للمعنى
. يناسب لم أوأ الوأل امتنع إذا إل إليه

 –كلمهم على هذا يعني- 
نجاريكم المجاز نقول يعني المجاز إثبات في معهم نتنزل يعني
. مثبت أنه في

من اللفظ بنقل بالمجاز يقال ل بأنه عندكم المجاز قاعدة وأعلى
أوأ المقام يناسب لم إذا إل لعلقة الثاني المعنى إلى الوأل المعنى

. الكلم يصح لم
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َأِل قوله في قالوا ما مثل َوأاْس َيَة ﴿ َقْر ْل ِتي ا ّل ّنا ا َها﴿ ُك فيه هنا قالوا ِفي
في ُتسأل ل القرية ] لن القرية أهل [ وأاسأل يعني حذف مجاز

. أهلها ُيسأل وأإنما نفسها
ِعيَر﴿ وأاسأل كذلك قالوا ْل أصحاب [ وأاسأل يعني النحو هذا على ﴿ا
. ادعوه كما حذف مجاز فيه موضع كل في ] وأهكذا العير
لكن المجاز في مفصل بحث لنا سبق - وأالبحث به قيل إن نقول

حتى نقول زلنت انه لكن بصحيح ليس أصل المجاز نقول إبطاله
مجاز لن وأاحدا مقاما المقام فليس المجاز إثبات على وألو

مجاز بإثبات إل يمكن وأل مشكل الكلم كان إذا إليه ُصارُي الحذف
َأِل في به قيل إذا وأهذا ، الحذف َوأاْس َيَة﴿ ﴿ َقْر ْل ِعيَر﴿ وأاسأل ا ْل ﴿ا

جل قوله وأأما ُتسأل ل القرية لن الواقع للشكال فذلك ذلك وأنحو
َهْل وأعل ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإل َين َي ِت أ

ْ ّلُه﴿ َي كان (التيان) لو ُْيفنف ال
في أتى وأاحد موضع في لنفسه وأعل جل الله أثبته (التيان) الذي

(النزوأل) إلى (المجيء) وأ مثل يعني – وأنظائره هو وأاحد موضع
النصوص لكن التعلق في وأجه لهم يكون ربما لكان – آخره

أن (المجيء) وأمحال إثبات (التيان) وأفي إثبات في متكاثرة
لن موضع كل في الحذف إلى ذاهب هذا على كله الكلم يكون
. حذف مجاز فيها كلها الفعلية الصفات كل أن ذلك معنى
إلى يؤوأل وأهذا وأعل جل لله فعلية صفة كل نفي معناه وأهذا

. باطل هذا أن شك وأل الفعلية صفاته عن وأعل جل الله تعطيل
ل اليات إن يقال أن يمكن وأل الحقيقة إثبات فيها اليات هذه أيضا
ظاهر اليات هذه إن إذ الصفات من فيها جاء ما حقيقة على تدل
َهْل قوله إلى مثل فانظر الصفة المراد أن فيها ُظُروأَن ﴿ َأْن ِإل َين

ُهْم َي ِت أ
ْ ّلُه َي َلٍل ِفي ال َغَمام ِمْن ُظ ْل . ﴿ِا

] إلى الله عذاب يأتي أن الله أمر يأتي [ أن ادعوه الذي المجاز
ِفي آخره َلٍل ﴿ ِم﴿ ِمْن ُظ َغَما ْل . البتة يناسبه ل ، ذلك يناسب ل ا
َء وأعل جل قوله كذلك َوأَجا ّبَك ﴿ َلُك َر ْلَم ّفا َوأا ّفا﴿ َص أن يناسب ل َص
السياقا ] لن ذلك نحو أوأ عذابه وأجاء أوأ أمره [ وأجاء المقام يكون
إذن ، وأعل جل بذاته ذلك (التيان) وأنحو (المجيء) وأ أن على يدل
َطل هذا من ادعوه فما ْب : بأوأجه ُي

فيما مفصل أوأضحناه أن سبق كما أصله من المجاز رد - أصلها
. قبل

فيها اليات هذه أن من ادعوه ما وأإبطال معهم تنازل - الثاني
. بخصوصها فيها المجاز دعوى بنفي مجاز

القرآن في (المجيء) وأنحوه (التيان) وأ فنقول هذا تقرر إذا
: جهتين على وأرد وأالسنة

. مطلقا يرد : أنه - الوألى
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. مقيدا يرد : أن - وأالثانية
. متعديا يكون أن بالمقيد وأنعني ، يتعدى ل أنه بالمطلق وأنعني
َء المطلق وأمثال َوأَجا ّبَك﴿ ﴿ ، شيء إلى المجيء يتعد لم هذا َر
ِإل مثاله ُهْم َأْن ﴿ َي ِت أ

ْ ّلُه﴿ َي هو معناه هذا ، أوألئك الله يأتي يعني ال
جل الله كون يعني ، جهة من ليس لكن المفعول جهة من تعدى
ِإل أتاهم وأعل ُهْم َأْن ﴿ َي ِت أ

ْ ّلُه﴿ َي جل لله صفة (التيان) هنا أن فيه ال
. بالفعل تعديا ليس هنا التعدي لن المطلق قسم من وأهذا وأعل
إلى تعدى الفعل اللغة في كان وأإن بالصفة به أقصد بالفعل يعني

. المفعول
. الوصف فيه ما المطلق تشتبه ل حتى يعني
ّدا يكون فما المقيد وأأما َع وأتكون بمفعول أوأ بحرف شيء إلى ُم

 الصفة فيها ظاهرا ليس هذه التعدية
َتى وأعل جل قوله مثاله َأ َف ّلُه ﴿ ُهْم ال َن َيا ْن ِد﴿ ِمَن ُب َواِع َق ْل تعدى هنا ا

ِد﴿ ﴿ِمَن    فيه وأقال ، البنيان إلى التيان َواِع َق ْل  ا
وأهي الصفة هذه أن على الية فدلت الله رحمه القيم ابن قال

. القواعد وأبين البنيان بين ما لنه وأذلك عذابه إتيان هذه التيان
أنت) هنا إل بالحسنات يأتي ل اللهم( الحديث في قوله كذلك

ّدي بالحسنات) هذا يأتي( الذات إتيان ليس هنا التيان فيكون ُع
التيان يأتي كثيرة مواطن في وأهكذا ، الصفات إتيان هو وأإنما
رحمته وأإما الله عذاب إما ، بالصفات التيان المراد فيكون مقيدا
ببعض أوأ وأرحمته الله كعذاب الصفات ، ذلك وأنحو بملئكته وأإما

. ذلك وأنحو كملئكة خلقه
التي المثلة نحو من ظاهر وأهذا الصفة إثبات فيه هذا المطلق أما

. ذكرنا
ُظُرونََ     ﴿َهْل     وعل     جل     قوله َيُهْم     َأنَْ     ِإل     َين ِت ْأ ّلُه﴿     َي ال
َهْل ُظُروأَن﴿ ﴿ َهْل النتظار بمعنى هنا النظر أن البحث من فيها َين ﴿

ُظُروأَن : استعمالن له يكون فالنظر ِإل﴿ َين
يكون أن هضوابط وأمن النتظار بمعنى النظر يكون أن وأمنها-  

. النتظار بمعنى النظر (استفهام) فيكون (إل) وأقبله النظر بعد
ّدي (الرؤية) إذا بمعنى النظر يكون  وأقد-  ..  محل (إلى) أوأ بـ ُع

. العين رؤية فيكون الوجه وأهو النظر
: يأتي النظر يكون فإذن 

. ضابط له هذا النتظار ) بمعنى1
. الوجه وأهو محله ذكر (إلى) أوأ بـ عدي إذا الرؤية بمعنى ) يأتي2
إلى عدي إذا الرؤية أوأ النتظار يكون أن محتمل النظر ) يكون3

يكون أن محمدا) فيحتمل (نظرت تقول كما بنفسه المفعول
. محمدا رأيت المعنى يكون أوأ انتظرته المعنى
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َهْل هنا وأقوله ُظُروأَن ﴿ ذلك بحث وأيأتي ينتظروأن هل بمعنى ِإل﴿ َين
. وأعل جل الله رؤية في الله شاء إن مفصل
ِإل     قوله َيُهْم     َأنَْ     ﴿ ِت ْأ ّلُه     َي َلٍل     ِفيِ     ال ِم﴿     مِاْن     ُظ ْلَغَما  ا
وأقد الشيء يظل أوأ المرء يظل ما هي ْةَلُوأالظ ْةّلُظ ) جمعَْللُ(الظ
الظلل (يظل) من ، يظل مما بغيره تكون وأقد بالغمام تكون

. بالظاء

- الواسطية العقيدة شرح-   من الثامن الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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التاسع الشريط

ِإّل     قوله َيُهْم     َأنَْ     ﴿ ِت ْأ ّلُه     َي َلٍل     ِفيِ     ال ِم﴿     مِاْن     ُظ ْلَغَما  ا
الشيء يظل أوأ المرء يظل ما هي ْةّلُوأالظ ، ْةّلُظ ) جمعَْللُ(الظ
. ِلظُي مما بغيره تكون وأقد بالغمام تكون وأقد
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ِم﴿ ﴿ِمْن بعدها قال الهذ  ،(الظاء) بـ الظلل ) منُِلُظ(ي َغَما ْل . ا
الخفيف البياض الناصع الرقيق البيض [ السحاب (الغمام) هو وأ

، العباد بين للفصل وأعل جل الله نزوأل يسبق ] وأهذا الجميل
َهْل القيامة يوم القضاء فصل ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإّل َين َي ِت أ

ْ ّلُه َي ِفي ال
َلٍل ِم﴿ ِمْن ُظ َغَما ْل ْوَم الفرقان آية في وأعل لج قال كما وأهذا ا َي َوأ ﴿

ُق ّق ُء َتَش ِم الّسَما َغَما ْل ُنّزَل ِبا َكُة َوأ ِئ ْلَمَل ِزيًل﴿ ا . َتن
َكُة﴿ قوله ِئ ْلَمَل َوأا دلت كما صفوفا وأيكونون أيضا ينزلون الملئكة ﴿
َء الفجر آية عليها َوأَجا ّبَك ﴿ َلُك َر ْلَم ّفا َوأا ّفا﴿ َص ، صفوفا وأيكونون َص

من بالرض يحيطون صفوفا أوأ المحشر بأهل يحيطون هل
؟ أطرافها

الجن من المحشر بأهل يحيطون أنهم وأالظهر قولن فيه فهذا
. الرض من عليه يكونون ما بحسب وأذلك وأالنس

ِدقا تنزل وأالملئكة ُتْح وأالجن بالنس تحدقا ، وأالجن بالناس ُوأ
. صف بعد صفا صفوفا وأرائهم من وأتكون
ُظُرونََ     ﴿َهْل     النعام     آية     الخرىَ     الية     فيِ     وعل     جل     قال َين

َيُهْم     َأنَْ     ِإّل ِت ْأ َكُة     َت ِئ ْلَمَل ِتيَِ     َأْو     ا ْأ ّبَك     َي ﴿  َر
َهْل  ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإّل َين َي ِت أ

ْ َكُة﴿ َت ِئ ْلَمَل َهْل الوألى مثل هذا ا ﴿
ُظُروأَن إل]  ينتظروأن [هل يعني ِإّل﴿ َين

َأْن ُهْم ﴿ َي ِت أ
ْ َكُة﴿ َت ِئ ْلَمَل  بالعذاب يعني ا

ْوأ َأ ِتَي ﴿ ْأ ّبَك﴿ َي بينهم القضاء لفصل َر
ْوأ َأ ِتَي ﴿ ْأ ْعُض َي َياِت َب ّبَك﴿ آ لهذا مغربها من الشمس طلوع وأهي َر
ْوَم ﴿ هابعد قال ِتي َي ْأ ْعُض َي َياِت َب ّبَك آ ُع َل َر َف ْن ْفًسا َي َها َن ُن ُكْن َلْم ِإيَما َت

َنْت ْبُل ِمْن آَم ْوأ َق َبْت َأ َها ِفي َكَس ِن ْيًرا ِإيَما ِظُروأا ُقِل َخ َت ْن ّنا ا ِإ
ِظُروأَن﴿ َت ْن . ُم

، أجمعون بها الناس آمن حصل إذا مغربها من الشمس فطلوع
قد لنهم ينفعهم ل وأهذا مواَوأسل أجمعون بالله الناس آمن يعني
. العظام وأعل جل الله آيات رأوأا

عامة تفسير في اليات بعض هي مغربها من الشمس وأطلوع
ْوأ  قوله في السلف َأ ِتَي ﴿ ْأ ّبَك﴿ َي عليه الله صلى النبي لن وأذلك َر
. بذلك فسرها وأسلم

ْوأ هنا قال لنه العظام وأاليات َأ ِتَي ﴿ ْأ ْعُض َي َياِت َب ّبك﴿ آ ُيعنى َر بها وأ
مرتبة عشر العظام الساعة وأأشراط ، العظام الساعة أشراط

: وأهي الحاديث في جاءت كما
مريم بن عيسى نزوأل ثم- 2الدجال المسيح خروأج- 1

السلم عليه
بالمشرقا خسف ثم- 4وأمأجوج يأجوج خروأج ثم- 3
العرب بجزيرة خسف ثم- 6بالمغرب خسف ثم- 5
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مغربها من الشمس طلوع ثم- 8الدخان ثم- 7
الثامنة وأهي

الناس على الدابة خروأج ثم- 9
 ضحى

إلى الناس تحشر النار ثم- 10
محشرهم أرض

ْوأ النعام آية في هنا قال وألهذا العظام العشر اليات هي هذه َأ ﴿
ِتي ْأ ْعُض ََي ّبَك﴿ َب على دليل هي التي العظام العشر بعض يعني َر

ّتُر ﴿َل الذي السرمدي وأالعذاب بالهلك للكفار اليذان َف ُهْم ُي ْن َع
ُهْم ِه َوأ ِلُسوَن﴿. ِفي ْب ُم
َكّل     وعل     جل     قوله     وهيِ     الفجر     وآية َذا     ﴿ ّكْت     ِإ َْلْرُض     ُد ّكا     ا َد

َء ّكا()َوَجا ّبَك     َد َلُك     َر ْلَم    َصّفا﴿     َصّفا     َوا
َء قوله في َوأَجا ّبَك﴿ ﴿ جل (المجيء) لله صفة إثبات ذكرنا كما َر

. وأعل
َلُك﴿  وأقوله ْلَم َوأا ، وأغيرها البقرة آية في كما الملئكة المراد ﴿

ّفا يأتون الملئكة ّفا﴿ ﴿َص وأيكون ، لك وأصفت ما نحو على َص
الملئكة كون يعني ، وأعل جل الله مجيء قبل الملئكة مجيء
ِبقَي صفوف في ينزلون وأعل جل الله مجيء قبل بالناس َونُْط
. العالمين بين للفصل

أن على الصواعق كتابه في الله رحمه القيم ابن فنبه هذا تقرر إذا
الصفة به يراد ل مما ذكرنا التي الصفات هذه من مقيدا وأرد ما

بالرحمة التيان ، بالعذاب التيان ، العذاب مجيء به يراد وأإنما
َتى كقوله ذلك وأنحو َأ َف ّلُه ﴿ ُهْم ال َن َيا ْن ِد﴿ ِمَن ُب َواِع َق ْل . ذلك وأنحو ا
آخر موضع في أوأ الله بعذاب التيان بأنه يفسر المقيد وأهذا قال

 . الملئكة إتيان أوأ برحمته التيان
حقيقيا ذلك مع لهذه وأعل جل الله إتيان يكون أن يمتنع وأل  قال

. وأعل جل كدنوه وأيكون
مطلق إلى هاَمَسَق الذي هو أنه مع المواضع لكل إعمال منه وأهذا

. الصفة به يراد ل المقيد وأجعل ، وأمقيد
وأعل جل الله يأتي أن ذلك مع به يراد يكون أن يمتنع ل قال لكن
، عرفة أهل من يدنو وأعل جل يكون ماك كدنوه ذلك وأيكون بذاته
ذلك في فيكون ذلك وأنحو الدنيا سماء إلى ليلة كل ينزل وأكما

أوأ بصفاته وأعل جل إتيانه بالتيان المراد أن مع الدنو التيان
. ذلك وأنحو وأرحمته بعذابه أوأ بملئكته

َيْوَم     آية     آخر     فيِ     وعل     جل     قوله ُء     َتَشّقُق     ﴿َو الّسَما
ِم ْلَغَما ُنّزَل     ِبا َكُة     َو ِئ ْلَمَل    َتنِزيًل﴿     ا
ُق ّق َتَش ُء ﴿ ِم﴿ الّسَما َغَما ْل السماء تشقق ، التشقق يسبقه المراد ِبا
. بالغمام
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جل الله بنزوأل إيذان التشقق قالوا ، العلم أهل بعض قال وألهذا
. وأعل

ُق ّق َتَش ُء ﴿ ِم﴿ الّسَما َغَما ْل بعض اليذان لن منه فهو بنزوأله إيذان ِبا
ْؤذن وأهو عليه دال كان مقدمة كان وأإذا ، مقدمة أنه يريد ، به الُم

الله نزوأل بها المراد الية هذه أن على الدليل فيكون الصفة بعض
. الله بنزوأل إيذان التشقق أن وأعل جل
له ليس الموطن هذا في الية لهذه السلم شيخ إيراد يكون وأإل
معنى فما وأنزوأله وأإتيانه الله مجيء على الكلم لن ، مناسبة وأجه

ْوَم تعالى لقوله إيراده َي َوأ ُق ﴿ ّق ُء َتَش ِم الّسَما َغَما ْل ُنّزَل ِبا َكُة َوأ ِئ ْلَمَل ا
ِزيًل﴿ ؟ القضاء لفصل القيامة يوم وأنزوأله الله لتيان مناسبتها ما َتن

اليذان وأقالوا ، بالنزوأل إيذان التشقق أن وأهي هذه مناسبتها
 عليه دل بشيء أوأذن فإذا ، عليه يدل يعني منه هذا بالشيء

(جاء تقول دائما لفلن فلن مصاحبة علمت إذا أنت تقول كما
وأهو عنه ينفك ل دائما يصاحبه من رأيت وأإنما تره محمد) وألم

محمد بقدوأم ذلك على استدللت عبدالله رأيت فإذا ، مثل عبدالله
.

وأمثل ، الشخص مع الصوت سماع مثل المتلزمة الشياء كذلك
 . الشياء من ذلك وأنحو المطر مع وأالبرقا الرعد

دال وأذلك الله بنزوأل إيذان فيها [ أن الية دللة وأجه المقصود 
المعنى بهذا الصفات آيات من الية ] فتكون نزوأله على
......
؟ كيف
...... 

الله صفة من ليس ل ؟ الله صفة من يعني كيف منه يفهم ما ل
من التشقق يعني ، التيان صفة من ، التيان بسبب يعني هو لكن
. الله صفات من مو التيان صفة

التيان بسبب فهو السماء صفات من هو السماء تشقق التشقق 
.

بجلله يليق كما الرض إلى نزل إذا  وأعل جل الله أن يعني
السماء تشقق فيكون السماء تشققت القضاء لفصل وأعظمته

ُء حتمي دليل فهو بنزوأله إيذان ِطٌر ﴿الّسَما َف ْن ِه ُم ُه َكاَن ِب ُد ْع َوأ
ُعوًل﴿ ْف . وأتعالى سبحانه َم

......
َذا التشقق ، نعم حسي التشقق ِإ ُء ﴿ ّقْت﴿ الّسَما ْنَش التشقق ا

تشقق يكون وأهذا بالغمام وأتنزل تتصدع السماء ، حقيقي حسي
: موطنين في يكون السماء

. النفختين بين الوأل - الموطن
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. الثاني الموطن هو - وأهذا
......

الله نزوأل أما القضاء لفصل النزوأل ، الخير للنزوأل هذا التشقق
كله فهذا عرفة عشية نزوأله أوأ ليله كل الدنيا لسماءا إلى وأعل جل

.. نزوأل هذا ، إتيان هذاك يعني ، تشقق معه ليس
أم الروأاح لقبض هو القيامة يوم الملئكة مجيء سبب يقول

َهْل الوألى الية في الكفار لتعذيب ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإّل َين َي ِت أ
ْ ّلُه َي ِفي ال

َلٍل ِم ِمْن ُظ َغَما ْل َكُة ا ِئ ْلَمَل ُقِضَي َوأا َْلْمُر َوأ ؟ ﴿ا
الملئكة مجيء في التفسير في قاعدة ذكر الله رحمه جرير ابن

إتيانهم به فيراد الملئكة إتيان أوأ الملئكة مجيء ذكر إذا فيقول
. الروأاح لقبض إتيانهم أوأ للكفار المستأصل بالعذاب

مجيء ذكر فيه يكون موضع فكل القرآن في جاء الذي هذا يقول
:  شيئين لحد هو فإنما الملئكة إتيان أوأ الملئكة

. الروأاح لقبض إما- 
. للكفار المستأصل للعذاب أوأ- 

َهْل البقرة آية في هنا قوله في فإذن ُظُروأَن ﴿ ُهْم َأْن ِإّل َين َي ِت أ
ْ ّلُه َي ال

َلٍل ِفي ِم ِمْن ُظ َغَما ْل َكُة﴿ ا ِئ ْلَمَل  َوأا
 ؟ للكفار السرمدي للعذاب أوأ الروأاح لقبض هذا هل
ُقِضَي بعدها قال وألهذا للكفار السرمدي للعذاب هو َوأ َْلْمُر ﴿ َلى ا ِإ َوأ

ِه ّل ُع ال ُْلُموُر ُتْرَج . ﴿ا
ّفق كيف هنا يقول ْوَم قوله بين يو َي َوأ ُق ﴿ ّق ُء َتَش َغَمام الّسَما ْل ﴿ِِبا
ْوَم وأقوله َي ِوي ﴿ ْط َء َن َطّي الّسَما ُتِب﴿ الّسِجّل َك ُك ْل ؟ ِل

. موطن في وأهذا موطن في هذا
َء طي َطّي ﴿الّسَما ُتِب﴿ الّسِجّل َك ُك ْل النفختين بين ، قبل هذا ِل

َذا ِإ َف ّقِت ﴿ ْنَش ُء ا َنْت الّسَما َكا ًة َف َد َهاِن﴿ َوأْر ّد  َكال
وأنحو وأالطي فالتشقق ، مختلفة وأالرض السماء أحوال أن يعني
ْوَم السماء تتغير لنها النفختين بين يكون هذا ذلك َي ّدُل ﴿ َب َْلْرُض ُت ا
ْيَر َْلْرِض َغ َوأاُت﴿ ا اللي الوألى النفخة بين ، النفختين بين َوأالّسَما
الجبال ، كثيرة أشياء تتغير هذا ، البعث وأنفخة الصعق نفخة هي

جميعا الناس صافية ملساء الرض وأتكون ترتفع وأالوأدية تروأح
تشرقا حتى آخره إلى الظلمة تعلو ، محشرهم مكان إلى ينظروأن
َْلْرُض ِر ﴿ا ُنو َها﴿ ِب ّب . وأعل جل َر

الفضل فهذا وأاضح إشكال تكون ما السئلة بعض في يعني
لها يرجع بإشكال ليست التي السئلة تكون التي العلم لطالب
العقيدة كتب في أوأ التفاسير في بنفسه يطالعها يعني بنفسه
. ذلك وأنحو
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باب من الله على وأإطلقها الحركة أن نقول أن ممكن هل يقول
؟ الفعال

الله على تطلق ما الحركة أما الفعال باب من جنسها شك في ما
. لك ذكرت كما

(التيان) فعل (المجيء) فعل يعني ، الفعال باب من جنسها
. آخره إلى (النزوأل) فعل

كما بغيره قائمة ليست به قائمة صفات وأعل جل الله وأأفعال
. آخره إلى ، ذلك قاعدة لكم ذكرنا

أطعت إذا إني( القدسي الحديث في تعالى الله قول معنى ما
ُيتِصُع وأإذا ، نهاية لبركتي وأليس باركت رضيت وأإذا رضيت

الولد) وأما من السابع تبلغ وألعنتي لعنت سخطت وأإذا سخطت
َوأَل يقول سبحانه وأالله ذريته ذنب ِزُر ﴿ ٌة َت ِزَر ؟  ُأْخَرى﴿ ِوأْزَر َوأا
آثار في يعني اللهية الثار في هذا قدسي بحديث ليس هذا أوأل
إذا أنا إله ل الله أنا إنني( وأغيره احمد المام ذكرها إسرائيل بني

أنا وأإنني ، نهاية لبركتي وأليس باركت رضيت وأإذا رضيت أطعت
لعنتي وأإن لعنت غضبت وأإذا غضبت ُيتِصُع إذا أنا إل إله ل الله
ليس طبعا الحديث ؟ ذريته ذنب ما الولد) يقول من السابع تبلغ

كذلك كان وأإذا إسرائيل بني أخبار من هو وأإنما قدسي بحديث
. إشكال فيه فليس

؟ الله غضب يا القائل قول مثل الله بصفات الحلف حكم ما
 وأالنداء الحلف بين الفرقا فاهم هو ما أنه وأاضح السائل طبعا

وأقدرة الله وأكلم تقول فتحلف ، بالجماع جائز بالصفات الحلف
كان الله بسمع وأتقول هذا الله وأبصر الله وأسمع الله وأمجيء الله
بالجماع جائز هذا ، كذا كان الله وأبكلم كذا كان الله وأببصر كذا
الحلف يمتنع وأالذي ، مخلوقة غير وأعل جل الله صفات لن

الله) هذا غضب يا القائل قول (مثل بقوله تمثيله أما ، بالمخلوقا
شيخ قال بل محرم وأهو يجوز ل الصفة وأنداء نداء هذا بحلف ليس

كفر الصفة نداء قال أوأائله في البكري على رده في السلم
هو اللي (الكلم) الكلمة وأهي معينة صفة به يعني وأهذا ، بالجماع

ُيعنى كلمة (يا نحو على أوأ السلم عليه المسيح بها الله) وأ
أهل عند الكلم بين للفرقا يؤصله كان فهو ، النصارى معتقدات

به وأيعني-  الصفة دعاء فقال النصارى وأضلل وأغيرهم السنة
الخر الصفات نداء وأأما ، بالجماع كفر قال - ، الكلمة دعاء

غير وأالدعاء النداء جهة من الصفات لن وأذلك محرم فنقول
. المقام ذلك في الذات
هو اللي الطالع لن يجوز ل هذا الطالع) طبعا حسن من (هذا قول

بل تأثير له وأليس قبح على وأل حسن على يدل وأل يملك ل النجم
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لغيرهم مخالطتهم جراء من المسلمين إلى أتت الكلمة هذه
إنما قبح بذي وأليس حسن بذي ليس وأالطالع باطلة كلمة وأهذه

. الله خلق من خلق هو
.......

باب في الصفة قلت لك ذكرت أنا لهذا استعاذة هذا نداء ليس هذا
أما ، المقام هذا في يعني الوجه هذا من الذات غير وأالنداء الدعاء

جنس من الستعاذة ، وأبصفاته  وأعل جل بالله فتستعيذ الستعاذة
الدعاء النداء أما ، وأبأفعاله وأبصفاته بالله يكون وأالقسم القسم
. بالصفات المتصفة للذات إل الدعاء فليس
حديث في إل ترد لم صفة وأهي صفة الهروألة أن ذكرت يقول
ل العبد أن المعلوم هروألة) وأمن أتيته يمشي جاءني وأإذا( وأاحد

ظاهره المراد وأليس ، إليه التقرب به المراد وأإنما الله إلى يمشي
السياقا دللة ظاهر خلف على الهروألة معنى يكون أن فوجب

؟ الكلم هذا في قولكم فما العلم أهل بعض هذا ذكر وأقد
وأعل جل لله ثبتُت أن فيها الصل الهروألة في السنة أهل طبعا
لكن ، السنة أهل عامة قول هذا الصفات باقي جنس من فهي
القسم في الرازي على رده في ذكر الله رحمه السلم شيخ

أنه على الحديث بهذا استدل الرازي أنل يطبع لم الذي المخطوط
. بالجماع الصفة بها يراد ل

جل فقوله الصفات في ليس الكلم لن هذا له قال السلم شيخ
إلي تقرب وأمن ذراعا إليه تقربت شبرا إلي تقرب من( وأعل

يكون ل الله إلى العبد من يكون ل التقرب أن معلوم ذراعا) قال
الذات إلى شيء بقطع يكون ما بالمتار يكون ما يعني ، بالمساحة

إلي تقرب وأمن( قوله كذلك ، كذلك ليس مقابله يكون وأعليه
من يحصل الذي الوأل التقرب أن باعا) معلوم منه تقربت ذراعا
ّتب ما فكذلك قال بالمساحة يكون ل العبد الله تقرب وأهو عليه ر
أتيته يمشي أتاني من( قوله وأكذلك قال باعا العبد من وأعل جل

ذات إلى يعني ماشيا وأعل جل الله يأتي ل العبد أن هروألة) معلوم
روأحه حركة أوأ الله طاعة إلى إتيانه يكون وأإنما بالمساحة الله
أتيته(  فيكون وأعل جل الله من روأحه وأقرب وأعل جل الله إلى

. ذلك هروألة) بمقابلة
الذي الكلم بعض يخالف تفصيلي السلم شيخ من منه الكلم هذا

جهة من الصفة هذه على الفتاوأى في المواضع بعض في أوأرده
عاما وأعل جل الله من القرب هو  طبعا)(التقرب أصل أثبت أنه
. بالصفات وأالقرب بالذات بالقرب التقرب يشمل بما

لنه إما الله رحمه السلم شيخ كلم إن يقال أن فيمكن وأعليه
رحمه السلم لشيخ أنه أوأ ، الرد مقام في ، المناظرة مقام في
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نص يذكر لم الفتاوأى وأفي ، الفتاوأى في أصل ما غير قول الله
يخالف هذا في قول له فنقول ، عليه وأقفت (الهروألة) فيما

وأعل جل الله صفات من الهروألة تكون ل أن وأهو أقواله عموميات
أتاني من( الصفة َْردُي لم أنه على يدل السياقا لن يقول وأذلك

الله إلى يأتي العبد أن وأهو الوأل يَرد هروألة) لم أتيته يمشي
. مراد غير الثاني فإذن ماشيا

نوع فيه وأالكلم الرازي على رده في السلم شيخ كلم هذا
(الهروألة) يثبتون السنة أهل عامة أن وأالمقصود إشكال
بشر على رده في الله رحمه سعيد بن لعثمان كلم على وأوأقفت

: فيه يقول المريسي
من (الهروألة) وأهو صفة إثبات على وأإياكم اتفقنا أوأ أجمعنا وأقد

. الصفة هذه إثبات في السلف عن القديمة النقول
أهل من وألهذا المسألة هذه في البحث أصل هذا أن المقصود

أتيته يمشي أتاني وأمن( قوله في يقال أن يمكن قال من العلم
تفتقر عبادة في يمشي أتاني من إنه يقال أن يمكن هروألة) أنه

. سريعين وأرحمة بثواب أتيته المشي إلى
هو كما َحوأرج المثلى القواعد في عثيمين ابن الشيخ هذا ذكر وأقد
وأهذا صفة أنها وأهو ذكره الذي الوأل القول السنة أهل عامة قول

وأالله الحركة جنس من ، الصفات جنس من فهي ، الصحيح هو
يعني حدوأد له وأليس وأتعالى سبحانه شاء بما يتصف وأعل جل

وأالسنة الكتاب من ذلك يأخذوأن إنما وأالعباد حدوأد لصفاته ليس
عظيمة فالمسألة بعقولهم وأل بأفهامهم ذلك في يخوضون وأل
نشوف الله شاء إن جيد سؤال لنه عنه الجواب نرجئ سؤال هذا

. الله بإذن عنه الجواب
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الوجه إثبات
سبحانه لله 
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ُلُه:ُو ْبَقىَ﴿ََقْو َي ّبَك َوْجُه َو ْلَجَلِل ُذو َر ِم ا ْكللَرا ِْل [الرحمللن:ُ﴿َوا
ٍء ُكّل﴿ ]،27ِ ِلٌك َشيِْ ].77[القصص:ُ﴿َوْجَهُه ِإّل َها
ُلُه:ُو َنَعَك مَاا﴿ََقْو َد َأنَْ مَا َلْقللُت ِلَمللا َتْسللُج َدّي َخ َيلل ،ِ]75[ص:ُ﴿ِب

َلْت﴿ ُد َوَقا َيُهو ْل ُد ا ّلللِه َي َلللٌة ال ُلو ّلللْت مَاْغ ْيللِديِهْم ُغ ُنللوا َأ ُلِع ِبَمللا َو
ُلوا ُه َبْل َقا َدا َتانَِ َي َط ْبُسو ْيَف ُينِفُق مَا ُء َك ].64[المائدة:ُ﴿َيَشا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة العالمين رب لله الحمد

. أجمعين وأصحبه آله
ما علمنا اللهم ، خاشعا وأقلبا صالحا وأعمل نافعا علما نسألك اللهم
أما ، الراحمين أرحم يا وأعمل علما وأزدنا علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا

: بعد
التي وأعل جل الله صفات من صفتين ذكر فيها اليات فهذه

بها اليمان وأيجب وأالسنة الكتاب في إثباتها على الدلة تكاثرت
عن تخرجها التي التأوأيلت وأمنع وأدحض وأعل جل لله وأإثباتها
الله صفات بين وأالمشابهة التمثيل وأنفي الكيفية نفي مع حقائقها

. خلقه وأصفات وأعل جل
وأعل جل قوله الدلة من عليها ذكر وأعل جل (الوجه) لله صفة
ُكّل َها َمْن ﴿ ْي َل َقى َفاٍن َع ْب َي ّبَك َوأْجُه َوأ ْلَجلِل ُذوأ َر ِم ا ْكَرا ِل وأذكر ﴿َوأا
ُكّل قوله ٍء ﴿ ِلٌك َشْي َهُه ِإّل َها  ﴿َوأْج
......
إثباتها على الدلة من جملة وأذكر وأعل جل (اليد) لله صفة ذكر ثم

. سيأتي مما
وأالله ، الذاتية الصفات من فهي وأعل جل (الوجه) لله صفة أما
لذاته أثبت كما العلية لنفسه أثبت كما وأجها لنفسه أثبت وأعل جل

(عينين) وأكما وأسلم عليه الله صلى نبيه له أثبت (يدين) وأكما
(البصر) وأنحو (السمع) وأ كـ الذاتية الصفات سائر لنفسه أثبت
. ذلك
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وأصف التي الصفات تلك جنس (الوجه) من صفة الصفة فهذه
. نفسه بها وأعل جل الله وأصف ، ذاته بها وأعل جل الله

بها ُيؤَمن وأأن بها ُيَصدقا أن يجب الصفات فيها التي اليات وأهذه
أننا فكما ، وأصفة صفة بين فيه فرقا ل وأاحد باب الصفات باب لن

(الكلم) وأصفة   (البصر) وأصفة (السمع) وأصفة صفة نثبت
يثبتها التي الصفات تلك آخر (الرادة) إلى ) وأصفة (الحياة

صفة الذاتية الصفات أيضا نثبت السنة أهل وأيثبتها المبتدعة
. الصفات من ذلك (اليدين) وأغير (الوجه) وأصفة

ذلك في عظيمة وأقاعدة أصل هذا وأاحد باب الصفات باب فالباب
.

نعت بين يفرقوا لم وأصفة صفة بين يفرقوا لم السنة أهل فإن
ًىُْمج الجميع أجروأا بل وأنعت  وأاحدا ر
به وأآمنوا تحريفه وأمنعوا أثبتوه وأعل جل لله صفة كان ما فكل
وأعل جل (الوجه) لله صفة ذلك من وأعل جل به اللئق الوجه على

.
صلى النبي عن أحاديث وأفي كثيرة آيات في إثباته (الوجه) جاء وأ

: وأسلم عليه الله
ُكّل وأعل جل قوله منها َها َمْن ﴿ ْي َل َقى َفاٍن َع ْب َي ّبَك َوأْجُه َوأ ْلَجَلِل ُذوأ َر ا

ِم﴿ ْكَرا ِْل َقى فقوله َوأا ْب َي َوأ ّبَك﴿ َوأْجُه ﴿ (الوجه) لنه صفة إثبات فيه َر
ُذوأ بقوله الوجه نعت نعته ثم وأعل جل الرب إلى الوجه أضاف ﴿
ْلَجَلِل ِم ا ْكَرا ِْل ُكّل وأعل جل قوله كذلك ﴿َوأا ٍء ﴿ ِلٌك َشْي ِإّل َها
َهُه هذا وأفي لنفسه أضافه صفة هو الذي الوجه أضاف هنا ﴿َوأْج
. وأعل جل لله صفة كونه إثبات

ُكّل     قوله     وهيِ     الولىَ     الية     أماا ْيَها     مَاْن     ﴿ َل ْبَقىَ     َفانٍَ     َع َي َو
ّبَك     َوْجُه ْلَجَلِل     ُذو     َر ِم     ا ْكَرا ِْل    ﴿  َوا
التابعين أئمة من إمام يلبشراح بن عامر الشعبي فيها قال فقد
: قال

َفاٍن﴿ قوله على تقف ل ُكّل صل وأإنما ﴿ َها َمْن ﴿ ْي َل َقى َفاٍن َع ْب َي َوأ
ّبَك َوأْجُه ْلَجَلِل ُذوأ َر ِم﴿ ا ْكَرا ِْل الثانية وأالية الوألى الية بين تصل ، َوأا
وأعل جل وأالله ، الفناء يمدح لكن يمدح مما ليس الشياء فناء لن

ُكّل فناؤها هو الية هذه في وأالذي يفنيها َها َمْن ﴿ ْي َل وأإنما َفاٍن﴿ َع
شيء كل بكون وأعل جل الله على وأثناء حمد هو ما بالية أريد

 . وأالكرام الجلل ذوأ وأعل جل الله وأجه وأيبقى يفنى
ُكّل وأعل جل قال َها َمْن ﴿ ْي َل هالك عليها من كل يعني َفاٍن﴿ َع

َقى ْب َي َوأ ّبَك َوأْجُه ﴿ ْلَجَلِل ُذوأ َر ِم ا ْكَرا ِْل الشياء أن إثبات ذلك ففي ﴿َوأا
البقاء ذكر وأهنا وأعل جل الله هو يبقى الذي وأأن فانية هالكة
. وأتعظيمه لتشريفه مقتٍض وأذلك وأعل جل لوجهه
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ُكّل     وعل     جل     قوله     كذَّلك ِلٌك     َشيٍِْء     ﴿    َوْجَهُه﴿     ِإّل     َها
ُكّل ٍء ﴿ ِلٌك﴿ َشْي   المخلوقات من َها
ُكّل ٍء ﴿ ِلٌك﴿ َشْي باستحقاقا موصوفا وأليس وأيذهب يفنى يعني َها

. وأعل جل الله وأجه هو يبقى الذي وأإنما ، البقاء
ُكّل ٍء ﴿ ِلٌك َشْي َهُه ِإّل َها . يبقى  وأعل جل وأالله ﴿َوأْج
ِلَمِن وأعل جل قال غافر سورة آية في جاء كما ْلُك ﴿ ْلُم ْوَم ا َي ْل ِه ا ّل ِل

ِد َواِح ْل ِر﴿ ا ّها َق ْل ِلَمِن فيقول شيء كل يفني أن بعد ا ْلُك ﴿ ْلُم ْوَم﴿ ا َي ْل ا
ِه بقوله العظيمة نفسه وأعل جل يجيب ثم ّل ِل ِد ﴿ َواِح ْل ِر﴿ ا ّها َق ْل . ا
ُكّل وأعل جل فقوله ذلك لك تبين إذا َها َمْن ﴿ ْي َل َقى َفاٍن َع ْب َي َوأْجُه َوأ

ّبَك﴿ على الثانية الية في الكلية وأكذلك الوألى الية في الكلية َر
َقى ـب المراد أن وأهو قدمت الذي التفسير هذا ْب َي َوأ ّبَك﴿ َوأْجُه ﴿ وأ َر

ُكّل ٍء ﴿ ِلٌك َشْي َهه ِإّل َها وأالهلك الفناء به المراد أن على ُ﴿ َوأْج
ُكّل﴿ أن وأذلك التخصيص يدخلها هنا الكلية للذوأات ألفاظ من ﴿
أهل من كثير عنها يعبر أشياء منها يستثنى قد العموم في الظهور

ُكّل﴿ (عموم بقولهم العلم بحسبه)  مقام كل في ﴿
َدّمُر قال الريح وأصف في وأعل جل قال لهذا ُت ٍء ُكّل ﴿ ِر َشْي َأْم َها ِب ّب َر

َبُحوا َأْص ُهْم﴿ ِإّل ُيَرى َل َف ُن ِك َدّمُر فقال َمَسا ُت ٍء ُكّل ﴿ ِر َشْي َأْم َها ِب ّب َر
َبُحوا َأْص ُهْم﴿ ِإّل ُيَرى َل َف ُن ِك وأعل جل أنه مع المساكن بقيت َمَسا

َدّمُر قال ُت ٍء﴿ ُكّل ﴿ ُكّل أن وأذلك َشْي ٍء﴿ ﴿ عليه أتت مما يعني َشْي
الخرى الية في وأعل جل قال وألهذا مخصوص عموم فهو الريح

َذُر ﴿َما الذاريات آية في ٍء ِمْن َت َتْت َشْي ِه َأ ْي َل ْتُه ِإّل َع َل َع ِم﴿ َج َكالّرِمي
َيْت قال بلقيس اليمن ملكة وأصف في وأعل جل قال وأكذلك ِت ُأوأ َوأ ﴿

ٍء ُكّل ِمْن َها َشْي َل ِظيٌم َعْرٌش َوأ بل إياها تؤت لم أشياء ثم أن مع ﴿َع
َيْت المقصود وأإنما ، السلم عليه سليمان بها اختص ِت ُأوأ َوأ ُكّل ِمْن ﴿
ٍء . الغالب في الملوك يؤتاه ﴿َشْي
ُكّل﴿ عموم فإذن إن نقول أوأ الستثناء يقبل وأهذا الظهور فيه ﴿

. بحسبه مقام كل في العموم
ِفَخ وأعل جل قال كما ، الله شاء : ما المستثنى ُن َوأ ِر ِفي ﴿ الّصو

َق ِع َوأاِت ِفي َمْن َفَص َْلْرِض ِفي َوأَمْن الّسَما َء َمْن ِإّل ا ّلُه﴿ َشا فهنا ال
، الله شاء من إل شيء كل وأيفنى شيء كل يصعق أنه استثناء

. التفسيرين أحد على وأهذا
ُكّل بقوله المراد أن اليتين لهاتين الثاني وأالتفسير ٍء ﴿ ِلٌك َشْي َها

َهُه﴿ ِإّل ُكّل وأ َوأْج َها َمْن ﴿ ْي َل َقى َفاٍن َع ْب َي ّبَك﴿ َوأْجُه َوأ به المراد َر
ْعَمل التي العمال آية تفسير في السلف من جمع هذا وأعلى ُت
ُكّل القصص ٍء ﴿ ِلٌك َشْي َهُه ِإّل َها . ﴿َوأْج

وأجهه به أريد ما إل العمال من هالك شيء : كل منهم طائفة قال
َلصة فالعمال ، وأعل جل التي هي أصحابها فيها أخلص التي الُمْخ
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وأعل جل الله وأيفنيها هالكة فهي المشركين أعمال أما ، لهم تبقى
ِذيَن قال كما ّل َفُروأا ﴿ا ِهْم َك ّب ُهْم ِبَر ُل ْعَما ٍد َأ ّدْت َكَرَما َت ِه اْش الّريُح﴿ ِب

ِذيَن وأقال ّل َوأا َفُروأا ﴿ ُهْم َك ُل ْعَما ٍة﴿ َكَسَراٍب َأ َع وأعل جل قال وأكما ِبِقي
َنا ِدْم َق َوأ َلى ﴿ ُلوا َما ِإ ُه َعَمٍل ِمْن َعِم َنا ْل َع ًء َفَج َبا ُثوًرا﴿ َه ْن . َم

ُكّل هنا المعنى يكون فإذن ٍء ﴿ ِلٌك َشْي َهُه ِإّل َها [كل يعني ﴿َوأْج
وأجهه]  به أريد ما إل هالك شيء
ُكّل َها َمْن ﴿ ْي َل َقى َفاٍن َع ْب َي ّبَك َوأْجُه َوأ ْلَجَلِل ُذوأ َر ِم﴿ ا ْكَرا ِْل هل َوأا

 ؟ التفسيرين هذين تحتمل
ُكّل القصص آية مثل الية هذه جعل ن وأمنهم ، نظر فيه هذا َمْن ﴿

َها ْي َل  العمال من يعني َفاٍن﴿ َع
َقى وأقوله فيها ﴿َمْن﴿ لمجيء بوجيه ليس هذا لكن ْب َي َوأ ّبَك َوأْجُه ﴿ َر

ْلَجَلِل ُذوأ ِم﴿ ا ْكَرا ِْل  َوأا
القصص آية لكن ، القصص آية جنس من جعلها من منهم لكن
 –منهم طائفة يعني – فسروأها أنهم على السلف من نص فيها

. وأجهه به أريد ما إل هالك شيء المراد: كل بأن فسروأها
إل تهلك وأالشياء الله لوجه البقاء كون معنى فما ذلك تقرر إذا

 ؟ الله وأجه
َقى بقوله هنا التخصيص فائدة ما ْب َي َوأ ّبَك﴿ َوأْجُه ﴿  ؟ َر

: منه يستفاد هذا
الذاتية الله صفات من صفة بقيت إذا لنه وأعل جل الله بقاء - أوأل
. باقا وأعل جل فالله

وأعظمته وأإكرامه لجلله الوجه خصص هنا يقال أن - وأالثاني
خص فهنا ، العظيم وأجه تقصد المخلوقات لكون بذلك وأتشريفه

نفس في أبلغ ، المستمع نفس في أبلغ هذا فيكون هذا لجل
. المخلوقا

َقى قوله في هنا يقول يليق ل تعبيرا هنا ها بعضهم وأيعبر ْب َي َوأ َوأْجُه ﴿
ّبَك﴿ . الكل وأإرادة الجزء إطلقا من هذا يقول َر

. بجيد ليس التعبير لكن صحيحة وأالنتيجة
ّبر ل وأعل جل الله لن وأذلك وأإنما وأالكل بالجزء صفاته عن يع
، الذات بقاء إثبات يقتضي وأهذا الوجه بقاء إثبات فيه هذا يقال

أوأ يقصدوأنه الناس لن أوأ وألتشريفه لعظمته هنا الوجه تخصيص
. ذلك نحو
وأمعنى بهذا الستدلل وأجه من المراد لك وأوأضح ذلك تقرر إذا

. الوجه ّْلأوأ من منهم الصفة هذه في المخالفين نفإ ناليتي
وأعل جل وأالله الذات به وأالمراد مجاز هنا : الوجه قال من منهم
 كبيرا علوا قولهم عن الله تعالى وأجه له ليس
. الذات به يراد قال
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 ربك ثواب وأيبقى يعني الثواب به يراد الوجه قال من وأمنهم
الصفات في يقولونها التي التحريفات جنس من هذين أن شك وأل

َقى قال وأعل جل الله أن اليتين في بل الية في تنظر وأكما ْب َي َوأ ﴿
ّبَك﴿ َوأْجُه ُكّل قال الثانية الية وأفي َر ٍء ﴿ ِلٌك َشْي َهُه﴿ ِإّل َها  َوأْج

الشياء أن وأعل جل الله صفات في وأهي العربية في وأالقاعدة
: قسمين على الله إلى تضاف التي

. وأصفات- أعيان- 
َقَة وأعل جل الله قال كما ذوأات يعني العيان َنا ِه ﴿ ّل َها﴿ ال َيا ْق َوأُس

مخلوقا إضافة الضافة فهذه ذلك الله) وأنحو الله) (كعبة (بيت
. مالكه إلى مملوك ، خالقه إلى

لنه تشرف مزيد الله إلى أضيف لمن يكون أن تقتضي وأهذه
 بالضافة ُخص
لنه الله عبد بأنه وأسلم عليه الله صلى النبي وأصف كذلك

ّنُه الصفة بهذه مخصوص َأ َوأ ُد َقاَم َلّما ﴿ ْب ِه َع ّل ُه ال ُعو ْد ُدوأا َي َكا
ُنوَن ُكو ِه َي ْي َل ًدا﴿ َع َب . ِل

إضافة هذه  وأعل جل الله إلى العيان الذوأات الذات إضافة فإذن
. الشياء هذه فضل بيان لمزيد تخصيصها افيه وأتشريف تكريم

قسمين على أيضا  صفاتلا وأإضافة ، صفات إضافة الثاني القسم
:

لم بعدها يأتي وأهذه وأعل جل لله مستحقة صفات إضافة- 
. الستحقاقا

. بها وأعل جل الله يتصف صفات إضافة وأالثاني- 
ُد وأعل جل كقوله الوأل القسم ْلَحْم ِه﴿ ﴿ا ّل ْبَحاَن ِل ِه﴿ ﴿ُس ّل فهذا ال

ْبَحاَن ِه﴿ ﴿ُس ّل ْبَحاَن ، ال التسبيح وألكن الله صفات من ليس ُس
ْبَحاَن ُد لله مستحق هذا تسبيح يعني ُس ْلَحْم ِه﴿ ﴿ا ّل الحمد يعني ِل

ِتي(  لله مستَحق ِكي َصَل ُنُس ِه َوأ ّل تكون أوأ لله مستحقة  يعني)ِل
. وأعل جل له مملوكة
وأل ، وأعل جل لله صفة كان ما هو النوع هذا من الثاني القسم

مثل النوع هذا في فعل له ليس العبد لن لذلك مستحق هو يقال
َقى الله) (وأجه هنا جاء ما ْب َي َوأ ّبَك﴿ َوأْجُه ﴿ صفة أضاف هنا هذه َر

. الله إلى الوجه
. صفة فهو بنفسها تقوم بذات ليس يعني بعين ليس صفة وأالوجه
العبد يفعلها مستحقة يعني – لله مستَحقة ليست هنا وأالصفة

يستحقها التي الصفات من صفة هي وأإنما – الله إلى بها يتوجه
ُد كذلك ، لصفته موصوف استحقاقا وأعل جل الله َي ِه﴿ ﴿ ّل هذا من ال

(كلم الله) الله) (قوة (قدرة الجنس هذا الله) من (سْمع الجنس
ِه﴿ الله) ﴿َرْحَمُة ّل . الجنس هذا من الله) كلها (سلم ال
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الذي افهذ كذلك كان وأإذا بها متصف إلى صفات إضافة هي فإذن
رد تقتضي فالضافة الباب هذا في غيرها وأفي اليات هذه في

ّوأل من قول ُكّل قالوا لنهم مجازا الية في إن قال أوأ أ َها َمْن ﴿ ْي َل َع
َقى َفاٍن ْب َي ّبَك﴿ َوأْجُه َوأ المراد هذا وأالوجه ربك وأيبقى يعني قالوا َر

. ذلك وأنحو ربك ثواب وأيبقى أوأ ربك ذات وأيبقى ، الذات به
إلى أضافه أوأل لنه وأعل جل الله صفات من صفة الوجه هنا نقول
. القاعدة من ذكرنا ما على منطبق وأهو نفسه

َقى قوله أن ثانيا ْب َي َوأ ّبَك َوأْجُه ﴿ ْلَجَلِل ُذوأ َر ِم ا ْكَرا ِْل َتَعَن هنا ﴿َوأا
َوأْجُه فقال وأالكرام الجلل ذوأ بأنه الوجه ّبَك ﴿ ْلَجَلِل﴿ ُذوأ َر فـ  ا

ُذوأ) نعت (ذي لقال  وأعل جل للرب النعت أن أراد وألو للوجه (
حيث الرحمن سورة السورة آخر في جاء وأالكرام) كما الجلل

َباَرَك وأعل جل قال َت ّبَك اْسُم ﴿ ْلَجَلِل ِذي َر ِم ا ْكَرا ِْل  ﴿َوأا
أسماء أن وأذلك لسمه ل وأعل جل للرب وأالكرام الجلل أن وأذلك
. سيأتي كما منقسمة الله
َقى  قال هنا ْب َي َوأ ّبَك َوأْجُه ﴿ ْلَجَلِل ُذوأ َر ِم﴿ ا ْكَرا ِْل الجلل فإذن َوأا

 وأعل جل الله لوجه صفتان هاتان وأالكرام
ُذوأ ْلَجَلِل﴿ ﴿ ِم﴿ ذوأ وأهو الله وأجه ا ْكَرا ِْل أن عربية يمتنع هذا ﴿ا

َوأْجُه قال ذي) ل ربك (وأجه للرب نعتا يكون ّبَك ﴿ ْلَجَلِل﴿ ُذوأ َر فهو ا
حيث وأمن العربية حيث من وأاضح ظاهر وأهذا ، للوجه نعت

. الصفات في القواعد
كانوا وأإن طريقتهم على جروأا الذين أوأ للشاعرة المنتسبين من

صفات بين الصفات في يفرقا من منهم الشاعرة طبقات أخف
ّطابي) وأ مثل الفعل وأصفات الذات .(البيهقي)  (الخ

(الخطابي) وأ هو لكنه الشاعرة جنس من تأوأيلت (البيهقي) له
كل في يتابعوهم لم لنهم الشاعرة أخف شاكلتهم على وأمن

جعلهم ما ثلم أصولهم على حرفوا الصفات في وأإنما أصولهم
تأثروأا الذين أوأ  الشاعرة طبقات أخف في السلم شيخ

. بالشاعرة
: يفرقا وأالصفات السماء في (البيهقي) مثل

 ُتثبت يقول عنده الذاتية فالصفات- 
. تثبت ل يقول بالفعل تأوأل ما أوأ الفعلية الصفات- 

(باب بقوله وأالصفات السماء كتابه (البيهقي) في بينها يميز
لله) (باب الوجه إثبات (باب لله) أوأ اليدين (باب لله) أوأ الوجه
)الصبع في جاء ما (باب فيقول الخرى وأأما ،لله)  اليدين إثبات
هذه بين كذا) فيفرقا في جاء ما النزوأل) (باب في جاء ما (باب
أن وأالجواب الخريات إثبات في وأيخالف البعض فيثبت وأهذه
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فيما متناقض فهو بعضا وأأثبت بعضا نفى من فكل وأاحد باب الباب
. فيه فرقا
َقى هنا وأعل جل قوله ْب َي َوأ ّبَك َوأْجُه ﴿ ْلَجَلِل ُذوأ َر ِم ا ْكَرا ِْل (ذوأ) ﴿َوأا

وأالكرام بالجلل الموصوف الجلل صاحب يعني ، صاحب بمعنى
.

وأعل جل لله صفة وأهو ، للوجه صفة هذه وأالكرام الجلل فإذن
َباَرَك السورة آخر في كما َت ّبَك اْسُم ﴿ ْلَجَلِل ِذي َر ِم﴿ ا ْكَرا ِْل . َوأا

إلى منقسمة وأصفاته الله وأأسماء وأالهيبة التعظيم هو وأالجلل
: العتبارات بأحد قسمين

. جلل وأأسماء جلل صفات- 
. جمال وأأسماء جمال وأصفات- 

ابن السلم لشيخ المنسوبة القرآن ختمة ، الختمة في وألهذا
العظيم الله (صدقا أوأله في قال حيث التفريق هذا فيها تيمية

أشعرت التي اللفاظ من الجمال) وأهذه بكمال بالجلل ُالمتوحد
ابن السلم لشيخ الختمة تلك نسبة بصحة العلم أهل من كثيرا
 تيمية

جلل إلى منقسمة وأعل جل الله وأأسماء الله صفات أن المقصود
. وأجمال
وأالهيبة العظمة تورث التي وأالسماء الصفات يعني الجلل معنى

؟ ايش مثل ،وأاحد)  (هذا وأالخوف
هذه آخر (القوي) (العزيز) (الجبار) (القهار) (القدير) إلى

. وأالسماء الصفات
وأالرغب المحبة عنها ينبعث التي هي هذه الجمال وأأسماء صفات

.
. جمال صفة لها يقال المحبة عنها ينشأ صفة فكل
، الجمال صفات من (جميل) هذه أنه وأعل جل الله صفات فمن
الجمال صفات من الرحيم) هذه (الرحمن هو وأعل جل الله

، ذلك (المؤمن) (الودوأد) وأنحو الجمال صفات (السلم) من
الله ربوبية ،  الربوبية تفريعات من هي التي وأالصفات السماء

التوكل حسن تورث التي وأهي الجمال قسم من هذه خلقه على
. وأعل جل الله على

النحو هذا على الصفات تقسيم فيه يعني-  باب هذا أن المقصود
وأعل جل قوله يناسب ما المقصود  لكن- إيضاح مزيد إلى يحتاج

ِذوأ ْلَجَلِل ﴿ ِم﴿ ا ْكَرا ِْل  َوأا
َكرامة)  من (الكريم) أوأ من الكرام هنا الكرام (ال

معناها ما اللغة في وأالكرامة الكريم أن مضى فيما لكم ذكرنا وأقد
 ؟ اللغة في الكريم هو من ؟
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. الكريم هذا الكمال صفات في جنسه فاقا الذي هو الكريم
َقى هنا فقال الجمال صفات هي اللي هنا الكمال وأصفات ْب َي َوأ ﴿

ّبَك َوأْجُه ْلَجَلِل ُذوأ َر ِم ا ْكَرا ِْل  ﴿َوأا
. الجمال أوأصاف في فاقا الذي يعني

َذين وأالجمال الجلل بين الية فجمعت ، الصفات إليهما تنقسم الل
صفة وأفيه الجلل صفة فيه وأعل جل الله وأجه أن على فدل

جل وأذاته صفاته في وأالكرام الجلل ذوأ وأعل جل وأهو الكرام
. وأعل
ُذوأ بـ المراد العلم أهل بعض قال ْلَجَلِل﴿ ﴿ يعني الجلل أهل يعني ا
َو المدثر آية في قال كما يكرم لن أهل يجل لن أهل ُه ْهُل ﴿ َأ

َوى ْق ّت ْهُل ال َأ ِة َوأ ِفَر ْغ ْلَم . يغفر لن أهل يتقى لن أهل يعني ﴿ا
ُذوأ هنا ْلَجَلِل﴿ ﴿ المستحق يعني الجلل أهل معناها بعضهم قال ا
. يكرم لن المستحق يجل لن

. الكاملة بالعبادة إليه يتوجه يعني وأيكرم
. وأعل جل به اللئق التعظيم يعظم يعني وأيجل

قال وأمن ، وأعل جل وأيكرم ُيجل بأن الوأل الوجه ذلك لك تبين إذا
ذلك معنى فإن للكرام المستحق للجلل المستحق هو يقال إنه
وأالكرام الجلل صفة–   الصفة لن وأذلك منفي الوأل أن يوهم أنه
هذا لكن بخصوصه للوجه يثبتها أن يريد فل وأعل جل لله أثبتت– 

. ذكرت لما بسديد ليس
إذن فالواجب اليتين هاتين على بالكلم يتصل ما بعض هذا

جل الله أثبت ما وأإثبات بها وأالتسليم الصفات بنصوص اليمان
حقائقها عن يصرفها بما ذلك في الخوض وأعدم لنفسه  وأعل

فيه فرقا فمن وأاحد باب الصفات باب فالباب ، وأعل جل به اللئقة
. وأتناقض عطل فقد وأصفة صفة بين
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اليدين إثبات
تعالى لله

وأعل جل لله اليد صفة بإثبات متصل اليات من الثاني القسم ثم
ِه:﴿َما الله رحمه السلم شيخ قال ِل ْو َق َعَك َوأ َن َد َأْن َم ِلَما َتْسُج

ْقُت َل ّي﴿ َخ َد َي ِب
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على الجللة صاحب إطلقا حكم ما يقول بالمناسبة سؤال هذا
أرجو أمير أوأ كملك منصب صاحب على يطلق كأن البشر

. التوضيح
فقال الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ المام السؤال هذا سئل

بأنهم وأجماعة عباس ابن َفِصُوأ وأقد تناسبه جللة له لن بأس ل
الشتراك ، تناسبه جللة له الذي يعني الجللة فصاحب ، جللة ذوأ
ليس هذا البشر على إطلقها يمنع أنها منها يريد الجللة بأن هنا

الملك بأنه الدنيا في يملك من على الله أطلق ما مثل صحيح
َقاَل َوأ ِلُك﴿ ﴿ ْلَم الجللة ، منقسمة الجللة ، الملك وأعل جل وأهو ا
وأالتعظيم المهابة ذوأ هو يعني ، هيبة يقتضي وأصف يعني معناها

أرسل لما وأسلم عليه الله صلى وأالنبي تناسبه وأمهابة تعظيم وأله
إلى الله رسول الله عبد بن محمد من( قال الروأم ملك إلى

وأالهيبة وأالجللة العظمة فإذن ، تناسبه عظمة فله الروأم)  عظيم
وأجواب المختصة الصفات من هي وأليست يناسبه بما أحد لكل

(ل قال ذلك عن سئل حينما الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ
الُملك المخلوقا تناسب الرحمة تناسبه) مثل جللة له لن بأس

. آخره إلى المخلوقا يناسب السمع ، المخلوقا يناسب
 وأعل جل لله اليدين صفة إثبات فيها اليات من الثانية الجملة

َنَعللَك     ﴿مَاللا     لبليللس     سللبحانه     قال َد     َأنَْ     مَا َلْقللُت     ِلَمللا     َتْسللُج َخ
َدّي َي ﴿  ِب

 اليد ثنا هنا 
ّي َد ـَي خلقت لما تسجد لن منعك ما قال كأنه يعني ، يد مثنى ِــ
الثنتين بيدي

َلْت     وعل     جل     وقال ُد     ﴿َوَقا َيُهو ْل ُد     ا ّلِه     َي َلٌة     ال ُلو ّلْت     مَاْغ ُغ
ْيِديِهْم ُنوا     َأ ُلِع ُلوا     ِبَما     َو ُه     َبْل     َقا َدا َتانَِ     َي َط ْبُسو ْيَف     ُينِفُق     مَا َك

ُء ْنِفُق     َيَشا ْيَف     ُي ُء﴿     َك َيَشا
ُد قالوا فاليهود  َي ِه ﴿ ّل َلٌة﴿ ال ُلو ْغ . النفاقا عن مكفوفة يعني َم

َبْل وأعل جل قال ُه﴿ ﴿ َدا َتاِن الثنتان يعني َي َط ْبُسو ُق ﴿َم ِف ْيَف ُين َك
ُء ُق َيَشا ِف ْن ْيَف ُي ُء﴿ َك  َيَشا
الدلة وأمن وأعل جل لله اليد صفة إثبات فيها وأغيرها اليات وأهذه
. يدين ذوأ بأنه نفسه وأصف وأعل جل الله أن إثباتها على

. النعمة بمعنى اليد أوأ القدرة بمعنى اليد قالوا وأالمتأوألة 
لن ، مثنى يكون أن العقول ذوأي عند يناسبه ل القول وأهذا

ِلَما قوله وأأما جنس وأالنعمة القدرة ْقُت ﴿ َل ّي﴿ َخ َد َي أن يناسبه فل ِب
.) َّيبنعمت أوأ َّي(بقدرت تكون
قال الرد أوأجه من المريسي بشر على رده في الدارمي وألهذا
هذا إن يقال أن الباطل من أنه شك ل ؟) هذا أراد قدرتين (وأأي
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ِلَم ، وأاحدة القدرة لن القدرتين بمعنى بخصوصهما القدرتان وأ
كله هذا فإذن ، ذلك وأنحو ؟ النعمتين أي ؟ أراد التي القدرتين وأأي
. وأعل جل لله اليد صفة الصفة إثبات فيه

على جاءت وأعل جل لله اليد صفة إثبات فيها جاء التي وأالنصوص
: أنحاء ثلثة
َلْت كقوله مفردة اليد صفة إثبات منها َقا َوأ ُد ﴿ ُهو َي ْل ُد ا ِه َي ّل ال

َلٌة﴿ ُلو ْغ . َم
ِلَما وأعل جل كقوله مثناة اليدين صفة إثبات وأمنها ْقُت ﴿ َل َخ

ّي﴿ َد َي َبْل كقولهوأ ِب ُه ﴿ َدا َتاِن﴿ َي َط ْبُسو . َم
َلْت ﴿ِمّما وأعل جل قال كما مجموعة تكون أن وأمنها َعِم

َنا ِدي ْي َعاًما َأ ْن ُهْم َأ َها َف ُكوَن َل ِل َلْت ﴿ِمّما ﴿َما َنا﴿ َعِم ِدي ْي َنا﴿ ، َأ ِدي ْي َأ ﴿
َنا﴿ ، جمع هذا ِدي ْي َأ . جمع ﴿

. وأالجمع وأالتثنية الفراد على وأردت فإذن
: وأقالوا ذلك في السنة أهل فيها نظر لهذا

َنا﴿ وأالجمع ، نص هذا التثنية ِدي ْي َأ يمنع ل وأالفراد التثنية يمنع ل ﴿
. التثنية

مفردا يطلق قد شيء من أكثر له فمن ، للجنس الفراد أن ذلك
. الجنس لرادة وأذلك

ِري كقوله العين صفة مثل مثله - هذا الجمع أما َتْج َنا﴿ ﴿ ِن ُي ْع َأ وأنحو ِب
أن وأذلك ، النحو في قاعدة اللغة في قاعدة له الجمع - فإن ذلك

أن فيه يجوز فإنه جمع ضمير أوأ تثنية ضمير إلى أضيف إذا المثنى
يبقى أن فيه وأيجوز أفصح وأهذا تخفيفا – المثنى يعني – يجمع
. الستعمال في أقل وأهذا تثنيته على
محمد (يد محمد) وأ (يدا محمد) وأ (يد أقول أنا ، أقول يعني

.وأيداهما)  وأخالد محمد (يد أقول وأخالد) ثم محمد (يدا وأخالد) وأ
(يد أقول أن اللغة في يصح وأأيضا يصح هذا ، تثنية ضمير هذا

إلى أضيف إذا المثنى أن القاعدة لن وأأيديهما) وأخالد محمد
. الفصح وأهو جمعه جاز جمع ضمير أوأ تثنية ضمير
ِإْن التحريم سورة في وأعل جل الله قول القرآن في عليه وأيدل ﴿
َبا ُتو َلى َت ِه ِإ ّل ْد ال َق َغْت َف ُكَما﴿ َص ُب ُلو عائشة وأعل جل فخاطب ُق

ِإْن بقوله وأحفصة َبا ﴿ ُتو َلى َت ِه﴿ ِإ ّل وأحفصة وأاحد قلب لها عائشة ال
ْد فقال قلبان وأالمجموع وأاحد قلب لها َق َف َغْت﴿ ﴿ مالت يعني َص

ُكَما﴿ ُب ُلو ُق ؟ لماذا فَجَمع ﴿
لهذا ، قاعدة هذه المقصود ، التثنية ضمير إلى الضافة أراد لنه

: نقول
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َلْت كقوله الجمع بصيغة مثبتا وأرد ما َعِم َنا﴿ ﴿ ِدي ْي من وأنحوها َأ
بخصوصها عليها ُنص التثنية لن التثنية إثبات فيه فهذا اليات

. التثنية على إل تحمل ل وأالتثنية
بما الصوليين عند نصا فليس الجمع أما المثنى في نص المثنى

.الثنين عن زاد
يكون أن يحتمل بل بالواحد الصوليين عند نصا ليس المفرد كذلك
. الواحد من أكثر المراد

ُد : المفرد نقول لهذا َي ِه﴿ ﴿ ّل المراد لن باليدين يفسر هذا ال
. الجنس
َلْت َعِم َنا﴿ ﴿ ِدي ْي ْينا) لكنه المراد َأ َد ، الجمع ضمير إلى أضافه (ي
الفصح على تخفيفا المثنى فجمع الجمع ضمير إلى المثنى أضاف

. العرب لسان في
أيدي له وأعل جل الله إن يقال أن الباطل فمن ذلك لك تبين إذا

قاله كما أعين له وأعل جل الله أن أوأ ، يفقه لم من بعض قاله كما
للسان فقه وأعدم الثبات في غلو فيه فهذا يفقه لم من بعض

. فيها نص وأهي يدين له بأن موصوف وأعل جل وأالله العرب
التنصيص هذا يبين ما السنة في جاء وألهذا إليه فيرجع جمعال وأأما

يمين) يديه وأكلتا الرحمن يمين على( وأسلم عليه الله صلى بقوله
. اثنتان بأنهما نص هذي يمين) كل يديه كلتا((يديه) 

: تأوألوا الذين أما
عن مجاز إنها وأقال اليد نفي في المجاز إلى ذهب من فمنهم- 

. النعام عن مجاز القدرة
ّوأل ذلك إن قال من وأمنهم-  َأ به استدلوا وأمما ذلك لزم وأالمراد ُي

. وأفضل نعمة يد) يعني علّي (لفلن تقول العرب أن
يد) وأتريد علّي (لفلن تقول العرب فإن صحيح الكلم هذا فنقول
أرادت إذا ذلك تستعمل ل العرب لكن نعمة علي له يعني النعمة
ما الضافة عن القطع وأهو أل فقط وأاحد وأجه على إل النعمة
عليه فضل لمحمد صار علي) إذا محمد علي) (يد فلن (يد تقول
وأإنما قط العرب تستعمله وألم لحن علي) هذا محمد (يد تقول
خرجت بالقطع لنه الضافة عن يد) بالقطع علّي (لمحمد تقول
. الصفة إرادة

(لفلن فتقول ، النعمة بمعنى يد لكن محمد يد ليست (يد) هنا
(يد تقول أن يجوز وأل قطعت لنك نعمة عليك يد) يعني عليك
. علي محمد نعمة علي) بمعنى محمد
العرب لسان في صحيح النعمة بمعنى يد استعمال فإذن

أن وأهو وأاحد نحو على جاء هذا وألكن معروأفة عليه وأالشواهد
. الضافة عن يقطع
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. باليد المتصفة الذات يراد فإنه الذات إلى اليد أضيفت إذا أما
صفة وأكذلك وأعل جل لله اليد صفة في يعني ذلك في قيل مما

وألكن السنة أهل على به اعترض مما  وأعل جل لله الوجه
َنَما قال الوجه في قال وأعل جل الله أن هو باطل اعتراض ْي أ

َ َف ﴿
ّلوا َو َثّم ُت ِه َوأْجُه َف ّل ّلَه ِإّن ال ٌع ال ِليٌم َوأاِس . ﴿َع
جاءت لما قال حيث بذلك عليه َِضُرْتاع لما السلم شيخ

: قال الواسطية في المناظرة
من يعني – منكم وأاحد ظفر لو سنين ثلث وأأمهلكم أتحداكم
تأوألها الصفات في بآَية منكم وأاحد ظفر - لو حوله اللي العلماء
. السلف
. بذلك ظفرنا قالوا غد من أتى فلما ، وأاحدا يوما أرجئنا فقالوا

َنَما وأعل جل قوله تريدوأن أظنكم قال ْي أ
َ َف ّلوا ﴿ َو َثّم ُت ِه﴿ َوأْجُه َف ّل   ال

. نعم قالوا
فثم يعني الله وأجهة فثم تولوا فأينما ، ةالوجه معناه هذا قال

. الصفات نصوص من هذا وأليس القبلة
. الصفات في ظاهرة هي التي النصوص ذلك من قصده يعني
َء قال اليد في وأعل جل قوله في – هذا مثل – وأمثله َوأالّسَما ﴿
َها َنا ْي َن ٍد َب ْي أ

َ ّنا ِب ِإ ُعوَن﴿ َوأ  َلُموِس
َها َنا ْي َن َب ٍد﴿ ﴿ ْي أ

َ .  القوة (أيد) يعني معنى هنا قالوا  ِب
يعني الياء حذفت هنا جرت لما (أيدي) لكن أصلها (أيد) هذه وأ

. قالوا بأيدٍي) هكذا بنيناها (وأالسماء أصلها
العرب لغة (اليد) في أن وأذلك ، بصحيح ليس هذا أن وأالجواب

. القوة (اليد) بمعنى
 (أيد) أصلية في الهمزة أن وأذلك وأاليد اليد بين علقة َثم وأليس

معاٍن وألها القوة وأاليد ، أيدا يؤوأد : آد أصلية فيها (أيد) الهمزة
 أخر

. الكلمة في أصلية همزة وألكنها للجمع ليست هنا فالهمزة
. القوة معناها أن لجل هذا

َء الية هذه فإذن َوأالّسَما َها ﴿ َنا ْي َن ٍد﴿ َب ْي أ
َ (يد)  جمع هنا ليست  ِب

جل قوله عليه لموسعون) وأيدل وأإنا بقوة بنيناها (وأالسماء يعني
ُكْر ص سورة في وأعل ْذ َوأا َنا ﴿ َد ْب َد َع ُوأ ِد َذا َدا ْي َْل ّنُه ا ّوأاٌب ِإ  ﴿َأ
َذا هنا ِد﴿ ﴿ ْي َْل ؟ أيش يعني ا
. غيره مع فيه يشترك لم بما وأعل جل يصفه هنا
. يدين له إنسان كل اليدين جهة من
اختصه التي القوة ذوأ أنه وأهو غيره في ليس بما يصفه وأعل جل
َذا  فقال بها وأعل جل الله خصه ، بها ِد﴿ ﴿ ْي َْل  ا
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ِد﴿ ْي َْل القوة هي (أيد) التي كلمة مع (أل) التعريف عندنا صارت ﴿ا
.

َء الذاريات سورة في التي هي الثانية وأ(أيد) هذه َوأالّسَما َها ﴿ َنا ْي َن َب
ٍد﴿ ْي أ

َ  ، بقوة يعني ِب
َذا ِد﴿ ﴿ ْي َْل وأالمناظرة معروأف باب وأهذا ذلك وأنحو القوة ذا يعني ا
. لله وأالحمد السهل من أوألئك على الرد أوأ

التي الدقائق في السئلة ضبع على وأنجيب القدر بهذا نكتفي
...... نعم ، تبقي

وأاليد اليمنى اليد ، بالنقص الشمال تصف يمين) العرب يديه (كلتا
في فاليمنى ، اليمنى عن ناقصة عندهم اليسرى اليد ، اليسرى
يحمد ل لما هي وأاليسرى ، الكمالت ذات هي العرب عند النسان

صلى فالنبي ، ينبغي ل ما مزاوألة وأفيها العجز فيها ، المور من
ل الرحمن) حتى يمين على( قال ذلك أثبت حينما وأسلم عليه الله

ليست وأالخرى وأصفاتها ذاتها في يمين اليدين إحدى أن يتوهم
كلتا (يعني يمين) يعني يديه كلتا( بقوله الحتمال ذلك رفع كذلك
مفضلة اليدين إحدى ليست الكمال بصفات متصفة شريفة يديه
؟ ل أم شمال بأنها الثانية توصف : هل بحث هنا الخرى) ثم على
متصل . هو موضعه في الله شاء إن يأتي معروأف بحث فيه هذا

. التفصيل من شيء إلى يحتاج لكن باليدين الحقيقة
ّنكه عبدالرحمن كتاب ؟السلمية)  العقيدة (أسس عنه يسأل حب

، السلف كتب تقرأ علم طالب الن المعاصرين لكتب تحتاج ما
قصدا السنة أهل عقيدة يبينون ل الذين المعاصرين كتب

يعني ، إياك العقيدة خاصة ، العقيدة في تحتاجها ما وأيوضحونها
تقرأ أن يمكن ذلك بعد ثم بتفصيلتها السلف عقائد تضبط حتى
الشيخ كتب جنس من الكتاب هذا ، ذلك في الكتب بعض في

ّنكة عبدالرحمن أوأ الشعرية إلى ميل عنده هو الميداني حب
المعرفة) كتاب (ضوابط اسمه كتاب وأله مواضع في بها التصريح
... الفلسفة عند المعرفة يعني فلسفي
. محمد نبينا ىعل وأسلم الله وأصلى القدر بهذا نكتفي
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العينين إثبات
تعالى لله

240الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

ُلُه:ُ و ِبْر﴿ََقو ِم َواْص ْك ّبَك ِلُح ّنَك َر ِإَ َنا َف ِن ُي َأْع ]،48ِ[الطور:ُ﴿ِب
ُه﴿ َنا ْل َلىَ َوَحَم ْلَواٍح َذاِت َع ُدُسٍر( َأ َتْجِري13َو َنا ) ِن ُي َأْع ًء ِب َجَزا

ْيُت﴿ ]،14ِ-13[القمر:ُ﴿ُكِفَر َكانََ ِلَمْن ْلَق َأ ْيَك َو َل ّبًة َع ّنيِ مَاَح مِا
َنَع ُتْص ِل َلىَ َو ِنيِ َع ْي ].39[طه:ُ﴿َع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الرحمن الله بسم

وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة العالمين رب لله الحمد
. أجمعين وأصحبه آله
الثنين يوم وأمعنا الحج قبل الدروأس آخر هو درس فهذا بعد أما
شاء إن وأنقف درس فيه ليس الثلثة وأيوم الزاد في الله شاء إن

إن الدراسة بداية مع نبدأ يعني الدراسة من السبوع أوأل إلى الله
. الله شاء
(العينين) صفة إثبات فيها التي اليات هذه الله رحمه المؤلف ذكر
أركان لن اليمان أركان جملة في داخل كله وأهذا وأعل جل لله

بالله اليمان أن ذكرنا وأللتذكرة وأعل جل بالله اليمان منها اليمان
وأدخل ، وأصفاته وأبأسمائه وأبألوهيته بربوبيته اليمان هو وأعل جل
به الله وأصف بما اليمان – بالله اليمان - جملة الجملة هذه في

من السلم شيخ ساقها التي النصوص هذه من كتابه في نفسه
. بعده ما وأإلى الموضع هذا إلى بدأنا ما أوأل

. وأعل جل (العينين) لله صفة إثبات الصفات تلك فمن
جل قال وأعل جل لله الصفة تلك إثبات على الدالة الدلة ََرَكوأذ

ِبْر وأعل َوأاْص ِم ﴿ ْك ّبَك ِلُح ّنَك َر ِإ َنا﴿ َف ِن ُي ْع َأ ُه وأعل جل وأقال ِب َنا ْل َوأَحَم ﴿
َلى َواٍح َذاِت َع ْل ُدُسر َأ ِري*  َوأ َنا َتْج ِن ُي ْع َأ ًء ِب وأقال َ﴿ ُكِفر َكاَن ِلَمْن َجَزا
ْيُت وأعل جل َق ْل َأ َوأ ْيَك ﴿ َل ّبًة َع ّني َمَح َع ِم َن ُتْص ِل َلى َوأ ِني﴿ َع ْي فيجب َع

وأالسنة الكتاب من وأالنصوص  وأعل جل لله الصفة بهذه اليمان
ّدقا أن فيجب الصفة هذه إثبات على دلت إذ وأعل جل الله خبر ُيَص
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نفسه من وأعل جل نفسه من به أعلم أحد وأعل جل الله يصف ل
هو الذي التحريف جملة من هو وأردها وأتأوأيلها وأاجب بها فاليمان

ُهْم وأعل جل قال كما بالصفات كفر َوأ ُفُروأَن ﴿ ْك َو ُقْل ِبالّرْحَمِن َي ُه
ّبي﴿ ُهْم َر َوأ ُفُروأَن ﴿ ْك جل لله الرحمن اسم أنكروأا لما ِبالّرْحَمِن﴿ َي
من صفة أنكر من فكل اليمامة رحمان إل نعرف ل وأقالوا وأعل

. بها كافر فهو وأعل جل الله صفات
. وأعل جل (العينين) لله صفة إثبات على دلت الدلة هذه
: مجموعة وأذكرت مفردة العين ذكرت اليات هذه وأفي

َع وأعل جل قوله في المفرد إلى مضافة مفردة - ذكرت َن ُتْص ِل َوأ ﴿
َلى ِني َع ْي .  ﴿َع

قال الجمع ضمير العظمة ضمير إلى مضافة مجموعة وأذكرت- 
ِبْر وأعل جل َوأاْص ِم ﴿ ْك ّبَك ِلُح ّنَك َر ِإ َنا﴿ َف ِن ُي ْع َأ ِري قوله  وأكذلك ِب َتْج ﴿

َنا﴿ ِن ُي ْع َأ  ِب
السنة أهل هذا وأعلى وأعل جل (العين) لله صفة إثبات فيه هذا

. قاطبة وأالجماعة
حديث مثل في وأذلك عينين وأعل جل لله أن بيان السنة في وأجاء
وأهو كثير جمع وأخرجه وأمسلم البخاري بين عليه المتفق عمر ابن

بأعور ليس ربكم إن( وأالسلم الصلة عليه قال الباب في العمدة
جاء كذلك ،طافية)  عنبة عينه كأن اليمنى العين أعور الدجال وأإن
الله وأأن أعور الدجال أن غيرهما حديث وأفي أنس حديث في

. بأعور ليس
لن عينيه) وأذلك أحد فقد من هو العور (إن اللغة أهل قال

الحيوان كذلك النسان من العرب لدى المعروأفة الله مخلوقات
َور) لمن السم هذا العرب فوضعت عينان لها كلها َع أحد فقد (ال

 عينيه
. البصر ذهاب هو العور وأليس بذلك خاص فهو
صفة إثبات بأعور) على ليس ربكم إن( الحديث هذا دل لهذا

َور) في أن من اللغوي الوضع بدللة وأعل جل (العينين) لله َع (ال
. العينين أحد فقد هو العرب عند اللغة

الواردة النصوص يفهمون وأالجماعة السنة فأهل ذلك لك تبين إذا
: بعضا بعضها يوافق بما  وأعل جل (العينين) لله صفة في

ْيُت وأعل جل قوله في الفراد - ففيها َق ْل َأ َوأ ْيَك ﴿ َل ّبًة َع ّني َمَح ِم
َع َن ُتْص ِل َلى َوأ ِني َع ْي ل كذلك السنة في التثنية ينافي ل وأالفراد ﴿َع
المفرد أن المعلوم وأمن للقرآن مبينة السنة لن ، الجمع ينافي

َوْحدة على يدل ل المضاف الكثرة على الكثر وأهو يدل قد بل ال
ِإْن مثل قوله في كما َوأ ّدوأا ﴿ ُع ْعَمَة َت ِه ِن ّل َها﴿ َل ال ْعَمَة ُتْحُصو ِن ِه﴿ ﴿ ّل ال
. كثرة وأهي الجنس أراد وأإنما النعم وأاحدة بالنعمة يرد لم هنا
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الكثرة يفيد قد فإنه أضيف إذا المفرد أن العربية في متقرر وأهذا
َوْحدة يفيد وأقد الغالب وأهو فلن) يعني كتاب (هذا تقول كما ال

. الكثرة يفيد وأقد وأاحد الكتاب
الخريين اليتين في جاء الذي الجمع ينافي ل الفراد هنا وألذلك
في جاءت التي التثنية ينافي وأل السلم شيخ ساقهما اللتين

، أضيف إذا حداالو من أكثر على يدل المفرد لن وأذلك الحديث
. أضيف إذا الواحد من أكثر على يدل قد يعني

ِبْر     وعل     جل     قوله     كذَّلك ِم     ﴿َواْص ْك ّبَك     ِلُح ّنَك     َر ِإَ َنا     َف ِن ُي َأْع    ﴿  ِب
الموافق هو العظمة ضمير إلى أضافها (أعين) ثم فقال جمع هنا

َنا﴿ فقال للجمع ِن ُي ْع َأ ِب ﴿ .
من كثير عند زاد فما الثنين على يصدقا وأالجمع وأ(العين) جمع

أهل من السنة أهل بإجماع زاد فما الثلثة على أوأ العلم أهل
. الصول أهل العربية
؟ الجمع نفهم فكيف ، وأعل جل لله العينين إثبات فيها السنة
جل الله يدي بحث في العربية في ذلك في القاعدة معكم مرت
إلى أضيف إذا المثنى (أن العربية قواعد من أن لكم وأبينت وأعل

وأعل جل قال الفصح) كما على ُجِمع ٍجمع أوأ تثنية ضمير
ُقا ِر َوأالّسا َقُة ﴿ ِر ُعوا َوأالّسا َط ْق ُهَما َفا َي ِد ْي ًء َأ َبا ِبَما َجَزا َكال َكَس ِمَن اًَن

ِه ّل ّلُه ال ِزيٌز َوأال ِكيٌم﴿ َع . َح
ُعوا قال َط ْق َفا ُهَما﴿ ﴿ َي ِد ْي وأالسارقة وأاحدة يد منه تقطع السارقا َأ

قال وأعل جل وأالله ، يدين المجموع فصار وأاحدة يد منها تقطع
ُعوا َط ْق َفا ُهَما﴿ ﴿ َي ِد ْي . يديهما وأالمثنى يد جمع وأاليدي َأ

 ؟ جمعت وألم
ُعوا قال تثنية ضمير إلى أضيف لنه َط ْق َفا ُهَما﴿ ﴿ َي ِد ْي . َأ

ُهما) لكن (فاقطعوا الكلم أصل عرفتها وأالقاعدة ثقل فيه يدي
ُعوا فصارت َط ْق َفا ُهَما﴿ ﴿ َي ِد ْي وأعل جل قوله كذلك، الفصيح هو هذا  َأ

ِإْن َبا ﴿ ُتو َلى َت ِه ِإ ّل ْد ال َق َغْت َف ُكَما﴿ َص ُب ُلو وأاحدة لكل وأالمرأتان ُق
قلبان لهما فصارا قلب لها وأحفصة قلب لها فعائشة قلب منهما

ْد فقال جمعا التثنية ضمير إلى أضيفا إذا َق َف َغْت ﴿ ُكَما﴿ َص ُب ُلو . ُق
(العينين) في جاءت (اليدين) أوأ في جاءت التي النصوص وأهكذا

.الصل هذا على هي وأعل جل لله
ِبْر وأعل جل قال َوأاْص ِم ﴿ ْك ّبَك ِلُح ّنَك َر ِإ َنا﴿ َف ِن ُي ْع َأ يعني العين هنا ِب

. العينين
. وأعل جل عينان له بل عينين من أكثر وأعل جل لله ليس
للسان وأموافقتها ذلك على السنة لدللة السنة أهل معتقد هذا

. الشريف العربي
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ُه قال الثانية الية كذلك َـنـا ْل َوأَحَم َـلـى ﴿ َواٍح َذاِت َع ْـلـ ِري َأ َتـْجـ ٍر() ُدـُسـ َوأ
َنا﴿ ِن ُي ْع َأ ِب
َنا﴿ قال ، جمع ضمير إلى أضيف المثنى لن فجمع ِن ُي ْع َأ ِب فجمع ﴿

جمعا المثنى فجعل جمع ضمير إلى أضيف المثنى لن المثنى
ّلتناسب . القاعدة جاءت كما ل

له بأن متصف وأعل جل الله بأن اليمان وأأن ذلك لك تبين إذا
. الذات صفات من ذاتيتان صفتان فهما وأعل (عينين) جل

من (عينين) هذه وأعل جل له وأأن وأعل جل لله العين صفة إثبات
(اليدين) (الوجه) وأ مثل وأعل جل عنه تنفك ل التي الذات صفات
. وأالجماعة السنة أهل معتقد هذا الصفات من وأغيرها

 : الصفات معطلة المعطلة أما
العين صفة وأينفون وأعل جل لله البصر صفة ينفون فالمعتزلة- 

عين له ليس وأعل جل الله أن فعندهم وأعل جل لله وأالعينين
. وأعل جل بصر له وأليس

ذلك على لعقل لدللة البصر صفة فأثبتوا تناقضوا وأالشاعرة- 
. وأعل جل لله العينين صفة وأنفوا
وأأثبتوا  وأعل جل لله البصر فأثبتوا النصوص أعملوا السنة وأأهل

في-  الله رحمه-  الشعري الحسن وأأبو ، وأعل جل (العينين) لله
.. وأعل جل (العينين) لله صفة أثبت البانة كتابه

- الواسطية العقيدة شرح-   من التاسع الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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العاشر الشريط

صفة أثبت البانة كتابه في الله رحمه الشعري الحسن وأأبو
المعتزلة لقول مخالفة هذا في أن شك وأل وأعل جل (العينين) لله

. الشعرية الحسن أبي وأأصحاب الكلبية قول وأكذلك
ِبْر     وعل     جل     الله     فقول     ذلك     لك     تبين     إذا ِم     ﴿َواْص ْك ّبَك     ِلُح َر

ّنَك ِإَ َنا     َف ِن ُي َأْع    ﴿  ِب
 . وأعل جل (العينين) لله صفة إثبات فيه
؟ دللة بأي
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أعين)( قال وأهنا ، للقرآن وأمبينة مفسرة السنة لن السنة بدللة
. عينان أنهما بينت وأالسنة
السنة لن وأعل جل (العينين) لله صفة إثبات الية : في فنقول

. للقرآن وأمبينة مفسرة
 ؟ الية معنى ما

ِبْر معناها َوأاْص ِم﴿ [ ﴿ ْك ّنَك – أوألها شرح يأتي – ِلُح ِإ َف َنا ﴿ ِن ُي ْع َأ يعني ﴿ِب
.]  وأحفظ وأكلءة وأرعاية وأعناية وأبصر منا بمرأى فإنك
الله صلى النبي لن وأذلك ، لذلك السلف تفسير هو التفسير وأهذا
الصلة عليه هو وأإنما صفته هي التي الله بعين ليس وأسلم عليه

.(العينين)  بـ اتصافه أثر هو الذي الله بأعين وأالسلم
باب من هذا يعدوأن بهذا يفسروأن حين السنة أهل وألهذا

(التضمن) 
:  اللفظ لن ، اللفظ دللت أحد وأالتضمن

بالمطابقة دللة له .
بالتضمن دللة وأله .
باللزوأم دللت دللة وأله .
وأعل جل لله العين صفة إثبات المطابقة – بالمطابقة اللفظ فهذا

 –
؟ المعنى ما
. التضمن دللة إلى يحتاج هنا

وأكلءة وأبصر بمرأى وأسلم عليه الله صلى النبي أن معناه فقالوا
 وأعل جل الله من وأحفظ وأرعاية
َنا قوله مضمون لنه وأذلك ِن ُي ْع َأ ِب ﴿﴿ .
من هذا بل يفقه لم من زعمه كما التأوأيل باب من هذا ليس فإذن
. التضمن باب

. اللفظ من وأاضحة عربية دللة وأالتضمن
يفسروأن قد السلف فإن ، العينين صفة إثبات مع هذا السلف قال

التأوأيل من هذا أن الظان وأيظن باللزم يفسروأن وأقد بالتضمن
. غلط وأهذا
. اللفظ دللة من هذا شيء وأاللزوأم شيء التضمن فإن
. اللفظ لدللة محو فهو التأوأيل وأأما

على اللفظ دللت ، اللفظ دللت من هذا وأاللزوأم التضمن
. معناه عن اللفظ صرف فهو التأوأيل أما ، المعنى

ِبْر وأعل جل الله قول فإذن هذا تبين إذا َوأاْص ِم ﴿ ْك ّبَك﴿ ِلُح أمر هذا َر
. الله لحكم يصبر بأن وأسلم عليه الله صلى لنبيه

محبوسا ، حبسا صبرا) أي فلن (قتل ، الحبس اللغة في وأالصبر
من ممنوع وأالتصرف الحراك عن محبوس شيء أوأ مربوط يعني
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(صبر ، حبسه شيئه) يعني فلن (صبر ، فيقتل وأالحركة التصرف
. وأكنزه حبسه ماله) يعني فلن

النفس وأحبس التشكي عن اللسان بسح[ هو الشرع في الصبر
لطم عن الجوارح وأحبس الجزع عن القلب حبس أوأ الجزع عن

الله أقدار خصوص في يعني ذلك وأنحو الجيوب وأشق الخدوأد
المؤلمة] 

ِبْر وأعل جل الله قال الصبر هنا َوأاْص ِم ﴿ ْك ّبَك﴿ ِلُح أن وأاضح  َر
وأقال وأاجب أنه ذلك فمعنى به أمر الصبر

  ..
ِبْر﴿ َوأاْص الصحيح هو هذا وأاجب الصبر أن معناه هذا أمر وأهذا ﴿

أنه وأالصواب غلط هذا مستحب إنه قال من العلم أهل من فإن
. كثيرة آيات في به للمر وأاجب

تسعين من أكثر في القرآن في بالصبر (أمر أحمد المام قال
موضعا) . 

ِم قال ْك ِلُح ّبَك﴿ ﴿ : عليه الكلم تقدم كما نوعان الحكم َر
قدري كوني حكم .
ديني شرعي وأحكم .

: النوعين على بالصبر أمر وأسلم عليه الله صلى وأالنبي
يسر مما فيه وأما القدري الكوني الله حكم على بالصبر أمر- 

معاندة من فيه ما المصائب من فيه ما ، يؤلمها مما أوأ النفس
 صبر إلى فيحتاج بذلك نبيه وأعل جل الله وأابتلء المشركين

اتعالطا على الصبر وأهو الشرعي الحكم على الصبر كذلك- 
 المعاصي عن وأالصبر

الشرعي الله وأحكم الكوني الله حكم على الصبر صار فإذن
 الثلثة الصبر أنواع تضمن

الله أقدار على (الصبر فيه الكوني الله حكم على الصبر إنف
على الصبر(  فيه هذا الشرعي الله حكم على المؤلمة) وأالصبر

الصبر أنواع الية هذه المعصية) فجمعت عن وأالصبر الطاعة
ِبْر الثلثة َوأاْص ِم ﴿ ْك ّبك ِلُح ﴿َر

الطاعات على الصبر .
المعاصي عن صبر .
المؤلمة الله أقدار على صبر .
ّنَك قال ِإ َف َنا ﴿ ِن ُي ْع َأ ّنَك فقال الباء ذكرت وأهنا ﴿ِب ِإ َف َنا ﴿ ِن ُي ْع َأ وأالباء ﴿ِب
[ فإنك يعني ، وأالدوأام الملزمة معنى يفيد الذي اللصاقا تفيد
دللة من وأهذا ] وأرعايتنا كلءتنا وأفي وأببصرنا منا بمرأى دائما
. اللفظية الباء
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ْيُت وأعل جل قال الخرى الية لحظ َق ْل َأ َوأ ْيَك ﴿ َل ّبًة َع ّني َمَح َع ِم َن ُتْص ِل َوأ
َلى ِني﴿ َع ْي  َع
َلى قال َع ِني ﴿ ْي َع ﴿َع َن ُتْص ِل َوأ َلى ﴿ ِني﴿ َع ْي كلءة [ على أي وأالمعنى َع
.]  وأحفظ وأرعاية مني
؟(على)  (الباء) وأ بين الفرقا فما
َىفَْخْتسُي كان السلم عليه موسى فإن الحال دللة لجل تنويع هذا
على منته في وأعل جل وأقال إسرائيل بني أطفال كحال به

ْيُت موسى َق ْل َأ َوأ ْيَك ﴿ َل ّبًة َع ّني َمَح َع ِم َن ُتْص ِل َلى َوأ ِني﴿ َع ْي . َع
(على) تفيد لن وأعلوه ظهوره يفيد (على) ما قوله ففي

السنة في بهم َىفَْخْتسُي كان إسرائل بني وأأطفال ، الستعلء
بأنه موسى على يمن وأعل جل وأالله ، القتل عليهم يحق التي

موسى لشأن وأالظهور الستعلء ذلك في لن عينه على صنعه
. وأرعايته وأحفظه الله لكلءة

(على) وأليس (الباء) وأ بين الفرقا هو هذا ، الفرقا أوأجه من هذا
. وألةؤالم بعض يدعيه كما أخرى فروأقا َثم

ُه     وعل     جل     قال     هنا َنا ْل َلىَ     ﴿َوَحَم ْلَواٍح     َذاِت     َع ُدُسٍر     َأ ()     َو
َنا﴿     َتْجِري ِن ُي َأْع    ِب
بحفظه تجري وأإنما الله عين في تجري ل السفينة أن معلوم

الفات كل من فيها وأمن السفينة حفظ، وأحفظه وأرعايته وأكلءته
ُه﴿ وأعل جل قال ، َنا ْل َوأَحَم َلى نوحا حملنا أي ﴿ َع َواٍح َذاِت ﴿ ْل َأ

ٍر﴿ ُدُس  ألواح ذات ةنالسفي على يعني َوأ
. بها وأتشد واحألال بها تربط التي المسامير هي وأالدسر

ِري وأعل جل قال َتْج َنا﴿ ﴿ ِن ُي ْع َأ ِري ِب َتْج َنا﴿ ﴿ ِن ُي ْع َأ النصر أن يعني ِب
الرعاية لن هالكا سيكون السفينة هذه غير وأأن له سيكون
. فيها وألمن لها كان وأالحفظ
ِري َتْج َنا﴿ ﴿ ِن ُي ْع َأ تجري أنها على دائرة الوألى مثل السلف تفاسير ِب

. تضمن تفسير وأهذا وأرعاية وأكلءة منا حفظ في
ْيُت وأعل جل قال الخيرة الية في وأعل جل قال َق ْل َأ َوأ ْـيـَك ﴿ َل ّـبـًة َع َمَح

ّني﴿  ِم
موسى يحب وأكذلك إسرائيل بنوا وأيحبه فرعون آل يحبه يعني
يحبون وأعل جل بالله المؤمنين لن ، بالله مؤمن كل السلم عليه

لم وأمن شهدوأهم من يعرفوا لم وأمن منهم عرفوا من الرسل
 يشهدوأهم

وأرسله وأعل جل الله أنبياء كل يحبون وأأتباعه السلم عليه فنوح
إبراهيم كذلك يونس بعده من كذلك ، الرسل أوأل هو نوحا أن مع

بجميع يؤمن الرسول ذلك اتبع وأمن رسول كل ، الرسل كذلك
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بعثوا الذين وأكذلك إليهم بعثوا الذين ، الرسل جميع وأيحب الرسل
 يعرفوهم لم ممن غيرهم إلى

بجميع كذب فقد تعلمون كما برسول كذب وأمن عامة وأالمحبة
َبْت وأعل جل قال المرسلين ّذ َك ْوُم ﴿ ِليَن ُنوٍح َق ْلُمْرَس قد وأهم ﴿ا

مكذبين وأعل جل الله فسماهم الرسل أوأل لنه وأحده نوحا كذبوا
رسالة جحد فمن ، وأاحدا رسول كذبوا لنهم المرسلين لجميع
قد رسول تنقص وأمن الرسل جميع برسالة جحد فقد رسول
الله وأأجب محبتهم وأعل جل الله أوأجب لنهم الرسل جميع تنقص

في وأعل جل الله أمر بحسب يطاع كل ، طاعتهم وأعل جل
. إليهم يبعثون الذين القوام خصوص

وأالسنة وأعل جل لله العينين صفة إثبات فيها اليات هذه إذن
 . لذلك ة موضحة
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 وأالبصر السمع إثبات
سبحانه لله

 وأعل جل لله السمع صفة الله رحمه السلم شيخ ذكر هذا بعد
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ْد     وعل     جل     قوله     وذكر ّلُه     َسِمَع     ﴿َق ِتيِ     َقْوَل     ال ّل ُلَك     ا ُتَجاِد
ِكيِ     َزْوِجَها     ِفيِ َت َتْش َلىَ     َو ّلِه     ِإ ّلُه     ال ُكَما﴿     َيْسَمُع     َوال    َتَحاُوَر

لم وأعل جل لله السمع صفة إثبات في ذكرها التي اليات وأهذه
بدللة لله السمع فيثبتون السنة أهل وأأما المعتزلة إل ينفها

. النصوص
النصوص بدللة ذلك يثبتون وأالكلبية وأالماتريدية الشاعرة كذلك

.
ْد الماضي بلفظ الخبار ففيها الدلة وأتنوعت َق َع ﴿ ّلُه َسِم ْوَل ال َق

ِتي ّل ُلَك﴿ ا ِد ْد ُتَجا َق َل َع ﴿ ّلُه َسِم ْوَل ال ِذيَن َق ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا َنْحُن َفِقيٌر ال َوأ
ُء َيا ِن ْغ .  اليات من ذلك وأنحو ﴿َأ
. الماضي وأفيها المضارع فيها

الصوات) سمعه وأسع من (سبحان قالت عنها الله رضي عائشة
التي المبالغة صيغة السم أثبت وأعل جل وأالله بالصفة فجاءت

َو ﴿ فقال الفاعل اسم من هي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي ِإّن ، ﴿ ال ّلَه ﴿ ال
ٌع . َبِصيٌر﴿ َسِمي

فلذلك السمع صفة إثبات على النصوص في الدللت فتنوعت
: متنوعة كانت الدللت لن يكون ما أبشع إنكارها

جاءت كلها ، وأالصفة الفاعل وأاسم وأالمضارع الماضي بلفظ أتى
. هوى بنوع إل المحال من هذا دللتها نفي أوأ فتحريفها

ذلك وأيكون الصفة إثبات يقوي شك ل الصفة على الدللة وأتنويع
. النظر عند وأأوأضح أوأضح

جل الله سمع صفة وأهي اليات هذه في المذكورة الصفة هذه
. بالمسموعات متعلق وأعل جل الله سمع ، وأعل

ْد فقوله َق َع ﴿ ّلُه َسِم ْوَل ال ِتي َق ّل ُلَك﴿ ا ِد ، القول بذلك متعلق ُتَجا
َع  المرأة قالت لما وأعل جل فَسِم

. السنة أهل معتقد هذا
. قديم سمعه يقولون وأجماعات وأالماتريدية الشاعرة

. قديم السمع ، بحادث ليس عندهم السمع وألكن السع يثبتون
. يزعمون هكذا به لعلمه القدم في الكلم فسمع

، بذلك كفارا لكانوا التأوأيل وألول للقرآن التكذيب فيه الكلم وأهذا
ّلُه     يقول وأعل جل الله لن َوأال ُع ﴿ ُكَما﴿ َيْسَم ُوأَر ْد وأقال َتَحا َق ﴿

َع ّلُه َسِم ْوَل ال ِتي َق ّل ُلَك﴿ ا ِد قبل الماضي في السماع كان وأإذا ُتَجا
المرأة بين المجادلة حصول وأقبل حصوله وأقبل الكلم مجيء

ْد يقال أن يصح هل وأسلم عليه الله صلى الله رسول وأبين َق ﴿
َع﴿ ؟ الماضي بصيغة َسِم

ْد يقال وأإنما  َق َع﴿ ﴿  وألهذا وأانتهى وأقع قد المر كان إذا َسِم
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.......1  
يكون فقد المضارع وألفظ الماضي لفظ النصوص في نجد قال
الحادث البصر دوأن القديم البصر القديم السمع إثبات في

وأفيه النصوص لدللت نفي فيه الحادث وأالكلم الحادث وأالسمع
ْد يقول وأعل جل الله لن لها تكذيب َق َع﴿ ﴿ يقولون وأهؤلء َسِم
 . قديم سمعه
 ؟ الكلم حدوأث قبل القدم في سمع ؟ كيف
ْد يقال أن يصح ل هذا َق َع﴿ ﴿ . َسِم

ّلُه وأعل جل الق َوأال ُع ﴿ ُكَما﴿ َيْسَم ُوأَر دللته مضارع فعل هذا َتَحا
. الن تحاوأركما يسمع يعني الحال على

المجادلة أتت الصوات سمعه وأسع من (سبحان عائشة قالت قد
وأليس زوأجها في تجادله وأسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
 .أسمعها) لم جدار إل وأبينها بيني
. وأعل جل ذلك سمع الكلم حين ، يسمع الله

في الصفة يعظم شك وأل هذا ، وأالجماعة السنة أهل يثبته ما وأهذا
َلْم وأنجواه سره يسمع وأعل جل الله أن يعلم لنه المؤمن نفس َأ ﴿

ْا َلُمو ْع ّلَه َأّن َي َلُم ال ْع ُهْم َي ُهْم﴿ ِسّر َوا َنْج السر  وأعل جل يسمع َوأ
من ما ، الصوات وأسع سمعه ، شيء عليه يخفى فل وأالنجوى

النمل دبيب صوت يسمع ، يسمعه وأعل جل وأالله إل َعمْسُي شيء
بدللتها ذكرت كما بها اليمان يجب الصفة وأهذه ، الصفا فوقا

َع﴿ فعل هو حيث من السمع النصوص في السمع على أتى ﴿َسِم
: أنحاء أربعة
َع﴿ الوأل يعني بالمسموعات المتعلق السمع بمعنى ﴿َسِم

. وأاحد هذا ، بالصوات
وأالعلم الفهم سمع وأهو بالمعاني المتعلق السمع الثاني

. وأالعقل
وأهذا ، أجاب (سمع) بمعنى ، اليجاب بمعنى السمع الثالث

. بالسؤال متعلق
َع﴿ ، النقياد بمعنى سمع الرابع (سمع ، انقاد بمعنى ﴿َسِم

. له انقاد لفلن) بمعنى فلن
. لها خامس وأل الربعة هذه وأالسنة القرآن في جاءت أربعة هذه

َع﴿: لوألا قوله وأهي سمعت التي كاليات بالصوات تعلقه  ﴿َسِم
ْد وأعل جل َق َل َع ﴿ ّلُه َسِم ْوَل ال ِذيَن َق ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا َفِقيٌر ال

َنْحُن ُء َوأ َيا ِن ْغ ْد للصوات يعني للمسموعات سماع هذا ﴿َأ َق ﴿
َع ّلُه َسِم ْوَل ال ِتي َق ّل ُلَك ا ِد َها ِفي ُتَجا ْوأِج ِكي َز َت َتْش َلى َوأ ِه﴿ ِإ ّل ال
. أوأل هذا

بالشريط   1 مسح يوجد
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ُنوا وأعل جل كقوله وأإدراك وأعقل فهم : سمع الثاني َكا َوأ ل ﴿
ُعوَن ِطي َت ًعا﴿ َيْس الصوات سماع هنا المنفي ليس َسْم

ُنوا َكا َوأ ُعوَن ل ﴿ ِطي َت ًعا﴿ َيْس وأالفهم الدراك سمع يعني َسْم
َأْم وأعل جل قال ، وأالعقل ُهْم َأّن َتْحَسُب ﴿ َثَر ْك ُعوَن َأ ْوأ َيْسَم َأ

ُلوَن﴿ ِق ْع ْوأ وأعل جل قال ، يفهمون يعني يسمعون َي َأ َقى ﴿ ْل َأ

َع َو الّسْم ُه ٌد﴿ َوأ ِهي سمع هو اللي سمعه ، قلبه ألقى يعني َش
. الثاني . هذا فقط الذن ليس الفهم

قولنا في وأهذا بالسؤال متعلق وأهو أجاب بمعنى : سمع الثالث
سؤال الله أجاب حمده) يعني لمن الله (سمع الصلة في
تكون هنا وأالجابة ، حمده من حمد الله أجاب أوأ حمده من

 . بالعطاء أوأ بالثواب
ُكْم وأعل جل قال كما وأهذا وأالطاعة النقياد : سمع الرابع ِفي َوأ ﴿

ُعوَن ُهْم﴿ َسّما َيا قوله وأكذلك ، لهم منقادوأن يعني َل َها ﴿ ّي أ
َ

ِذيَن ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ُقو َنا َت ْا َراِع ُلو ُقو َنا َوأ ُظْر ُعوا﴿ ان يعني َوأاْسَم
ُعوَن قوله ،كذلك وأأطيعوا وأاتبعوا انقادوأا ِذِب ﴿َسّما َك ْل ِل
ُلوَن ّكا ُعوَن ِللّسْحِت﴿ َأ ِذِب﴿ ﴿َسّما َك ْل . النقياد سمع يعني ِل

سمع يسمع فقد الترتيب هذا على ُمرتبة فهي ذلك لك تبين إذا
ُنوا وأعل جل قال كما يفهم وأل الصوات َكا َوأ ُعوَن ل ﴿ ِطي َت ًعا﴿ َيْس َسْم

. وأجهه على الكلم يفهموا وألم الصوت سمعوا
. لسؤال إجابة يكون وأل وأفهم عقل سمع يكون قد
معنى وأيعقل يفهم الصوات يسمع ، فيفهم فلن ُيسأل أن

. يجيب ل وألكن السؤال
. الصوت وألسمع وأللفهم للجابة متضمن إجابة سمع الثالث
. للجميع متضمن وأهو النقياد الرابع
. الكمال وأجه على وأعل جل لله مثبتة كلها وأهذه

النقياد سمع هو اللي الرابع أما الثلثة هذه وأعل جل لله المثبت– 
 .- المخلوقا بها وأعل جل الله خاطب هذه وأالطاعة

سمع فله بأقلها إل الصفات تلك من يتصف فل المخلوقا أما
. للصوات سمع ، الحقيرة ذاته يناسب

فإنما أجاب إذا ، وأذاته عقله يناسب الذي الفهم فيفهم فهم إذا
انقاد وأإذا ، يديه في التي الحقيرة الشياء من عليه يقدر بما يجيب
جل الله خلق من ِلَُمالك حاشا ، أيضا النقص وأجه على ينقاد فإنه
وأمع كاملة وأطاعتهم وأعل جل لله انقيادهم فإن الرسل وأهم وأعل
وأعل. جل الله يستغفروأن ذلك
جل لله السمع صفة الصفة هذه عظم لك فيظهر ذلك لك تبين إذا

وأيعلم الصوات يسمع وأعل جل (السميع) فإنه الله وأاسم وأعل
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تفنن وأعلى لغاتهم اختلف على الخلق كلم معاني وأعل جل
 حاجاتهم
يخاطبه العجمي وأعل جل وأيخاطبه العربي وأعل جل يخاطبه
وأخلق اللغات خلق الذي هو وأعل جل وأالله لسان كل صاحب
تبارك وأيحاسب وأيثيب وأيجيب ذلك يسمع وأعل جل وأهو اللسنة
وأتعالى.

. وأعل جل (السمع) لله صفة على الكلم ملخص هذا
..  السئلة بعض على نجيب

معنى يعي فاهم من سؤال ، عليكم أقرأه عجيب سؤال هذا
: الكلم
حل إلى فيها أصل أن أريد مناقشة هذه ، عليكم السلم يقول

: وأهي ، لي إشكال
هذا بأن عليه فرددت وأنعمته قوته الله بيد المراد مبتدع قال لو

ِري تفسروأن : أنتم لك قال ، باطل تأوأيل َتْج َنا﴿ ﴿ ِن ُي ْع َأ بالحفظ ِب
هذا إذ هناك وأتنفى هنا تثبت فلماذا باطل تأوأيل وأهذا وأالرعاية

وأالرعاية بالحفظ ﴿أعيننا﴿ آية فسرنا : إنما السنى قال ، تحكم
قال ، الباصرة العين بالية المراد أن تفسير معنى فساد لجل

الحقيقة عن .. وأصرفته القوة باليد المراد بأن قلت : وأأنا المبتدع
تفسيري عن تنهاني فلماذا ، التجسيم لجل المعنى فساد لجل
يخالف بمعنى الية تفسر وأأنت الحقيقة يخالف بمعنى الية لهذه

؟ الحقيقة
من مخلط وألكنه التأوأيل معنى فاهم ، جهة من فاهم السائل هذا
: أن وأذلك أخرى جهة

حينما السنة أهل أن -هو الجواب معه يقصر فرقا أعطيه أنا– 
إذا فهم الحقيقة ينفون ل المطابقة ينفون ل بالتضمن يفسروأن

ِري فسروأا َتْج َنا﴿ ﴿ ِن ُي ْع َأ . مثبتة العين قالوا وأرعايتنا بكلنا يعني ِب
ِلَما يقولون حينما فإنهم المبتدعة أما ْقُت ﴿ َل ّي﴿ َخ َد َي بقدرتّي أي ِب

. اليد معنى ينفون وأقوتّي
من ، المبتدعة يقولها التي المعاني إثبات الصفة إثبات لوازم من

. هي ليست لكن لوازمها
، اللوازم وأيثبتون تضمنته ما وأيثبتون الصفة يثبتون السنة فأهل

، العين صفة إثبات في اليات نسوقا الن لنا ، يثبتونها فالعين
نحن ، تأوأيل يكون حتى العين صفة نفينا ما ، تأوأيل : هذا وأيقول

العينين صفة إثبات : فيها فنقول ، وأعل جل لله العينين صفة أثبتنا
؟ أيش المعنى ، وأالمعنى
 الصفة نفي فيها فليس ، وأرعايتنا بكلنا تجري المعنى
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َباَرَك قائل قال لو َت ِذي : ﴿ ّل ِه ا ِد َي ْلُك ِب ْلُم َو ا ُه َلى َوأ ٍء ُكّل َع ِديٌر﴿ َشْي َق
هذه ، الملك وأتصرفه قدرته تحت الذي تبارك : يعني قائل قال لو
إثبات فيها الية : هذه معها وأيقول السنة أهل من رجل يقولها قد

، وأتصرفه تعالى الله قدرة تحت وأالملك تعالى لله اليد صفة
لنه ، باللزم تفسير ، بالتضمن تفسير هذا ، صحيحا الكلم فيكون

تصرفه تحت يكون أن وأعل جل الله بيد الملك كون من يلزم
الله أن وأعل جل لله العينين إثبات من يلزم هنا وأقدرته وأتدبيره

 المؤمنين مع ، اتقوا الذين مع يكون وأعل جل
ُد وأعل جل الله قول من يلزم َي ِه ﴿ ّل َقا ال ْو ِهْم﴿ َف ِدي ْي تشديد هذا أن َأ
قوله في قالوا السنة أهل من المفسروأن لهذا ، البيعة نكث على
ّنَما ِإ ُعوَن ﴿ ِي َبا ّلَه ُي ُد ال ِه َي ّل َقا ال ْو ِهْم﴿ َف ِدي ْي ُد قالوا َأ َي ِه ﴿ ّل َقا ال ْو َف

ِهْم﴿ ِدي ْي أمر تشديد وأالمعنى وأعل جل لله اليدين صفة إثبات فيها َأ
ُد  البيعة نكث َي ِه ﴿ ّل َقا ال ْو ِهْم﴿ َف ِدي ْي لماذا ، البيعة نكث أمر تشديد َأ

؟
المعنى فيكون اليد وأهي صفته بذكر ذلك شدد وأعل جل الله لن

الصفة. إثبات مع مرادا ذلك عن اللزم
اللفظ يفسروأن السلف أن السنة وأأهل المبتدعة بين فالفرقا

أيضا وأيفسرنها بالمطابقة الصفات آيات يفسروأن ، بالمطابقة
وأيقولون هذه الدللت فينفون المبتدعة وأأما ، وأاللزم بالتضمن
من فيه بد ل – البدع أهل مع المناقشة يعني – من وألبد بالتأوأيل
الشكالت هذه حل فيها الفقه أصول لن ، الفقه أصول معرفة

. الكلم لفهم ، اللفاظ دللت لفهم المرجع هي لنها
معناه على يدل أوأ بالمطابقة معناه على يدل اللفظ نقول فإذن

، اللزم المعنى على وأيدل جميعا وأالتضمن بالمطابقة أوأ بالتضمن
المعنى على فيدل ، ينفى ل جميعا تجتمع دللت ثلث له فاللفــظ

على يدل ، بالتضمن المعنى بعض على يدل ، بالمطابقة جميعا
دللت ينفون المؤوألة ، اللفظ دللت هذه ، باللزم خارج أمر

؟ ظاهر ، آخر شيء إلى يذهبون ، مراد غير هذا وأيقولون اللفظ
وأبدعي سني بين مناقشة السائل قدره الذي الكلم هذا فإذن
الكلم هذا بمثل يقول حاذقا مبتدعا أظن وأل ، هكذا ليس
لكن ، بسرعة عليهم رد الكلم بهذا قالوا لو حذاقا المبتدعة لن
لجل الصفات فينفون ، تجسيم ، تجسيم ، تجسيم هذا يقولون هم

هذا ، جسم  وأعل جل الله تجعلون ، تجسيم ، اللفظ هذا بشاعة
 الخبيثة متعلقاتهم أقوى هي وأهذه ، آخره إلى تمثيل هذا تشبيه

الخلق أفقه فهم كلها المعاني يفهمون لله فالحمد السنة أهل وأأما
 الحمد وألله العربية اللغة دللت وأأيضا وأالسنة الكتاب بدللت
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الفلسفة لوثات فيهم أثرت وأل اليونان لوثات فيهم أثرت ما فهم
. وأالعقل السمع بين جمعوا وأإنما الباطلة العقليات وأل

.  نعم ،  آخر سؤال وأنأخذ
......

 للملصقة الباء الن
.. ؟ معناه .. وأش ؟ النحو في رأتهاق

: درجتين على النحو في الملصقة ، صح ، جميل
. ذاتا بالشيء للشيء ملصقة
. الشيء من الشيء وأقرب

مررت بفلن) كيف (مررت تقول ، الكتاب في سيبويه ذكرها هذه
. للملصقة الباء هذه ؟ ايش بك) يعني (مررت ؟ يعني لصقته ؟

كان فإذا ، بقربه يعني لمكانه ملصق بمكان يعني معناها قالوا
المواضع بعض في هذا ، المماسة معناها الملصقة تفهم ل كذلك
ِإّن َفا . ﴿ َة الّص َوأ ْلَمْر ِر ِمن َوأا ِئ َعآَ ِه َش ّل ْيَت َحّج َفَمْن ال َب ْل ِوأ ا َتَمَر َأ ْع َ ا َفل
َناَح ِه ُج ْي َل ّوَف َأن َع ّط ِهَما﴿ َي ، بذات ذات إلصاقا يعني ، ملصقة ِب

 ؟ صحيح
ِري هنا َتْج َنا﴿ ﴿ ِن ُي ْع َأ .  طيب ، القرب على يدل هذا ِب

 لك وأاضح ، الثاني النوع ، للقرب قةصالمل باء هذه
هذه أن أوأ ، هذه في هذه أن معناها هي ما الملصقة فافهم

. ل ، ذاتا ملصقة
القرب هنا – فكان القرب تصاقالا يعني ، القرب معناها كان وأإذا

. ذلك وأنحو وأرعايتنا كلءتنا في معناها – فائدته ما
؟ المبتدعة حجج من شي باقي في ما ؟ وأاضح
من أقدر وأهو ضابطهم يعني ، فاهمهم الله رحمه السلم شيخ
من يعني المضلة الهواء هذه ظهور بعد من المة هذه في أتى
؟ لماذا ، المبتدعة إفك رد على أتى من أقدر ، الثالث القرن بعد
َتى القواعد في معهم دخل لنه َأ َف ّلُه ﴿ ُهم ال َن َيا ْن ِد ّمَن ُب َواِع َق ْل َفَخّر ا

ِهُم ْي َل ْقُف﴿ َع للناس تيمية ابن السلم شيخ  وأعل جل الله بعث الّس
وأمن ، القاعدة يزلزل ، القاعدة من يأتيهم مجددا عالما

مقدمة يقدم يجي أنه المناقشات في المهمة العقلية الشكالت
، المقدمة تنسى بالنتائج أنت تنشغل تروأح ، أشياء عليها يبني ثم

الباء أن الكلم – به ذكرني اللي – الن مثل ، الرد يصعب
على الملصقة بمعنى سلمنا لو ، عليه يشكل ؟ وأكيف ، للملصقة

. حلها نستطيع وأل قائمة تصير الشكالت كان الذهن في كان ما
السلم شيخ وأمدرسة القيم ابن وأتلميذه الله رحمه السلم شيخ

من يبدأ ، شوف ، القواعد في معهم يغوص بأنه تميز جميعا
يمسك الطريق أوأل من مقدمة جابوا إذا ، منها وأاؤبد اللي النقطة
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على بني ما يصير ، شيء يبقى عاد ما ، خلص ، وأينسفها المقدمة
أن المهم من ، العلم لهل المهمات من وأهذه ، باطل فهو باطل
. القول هذا عليه بني اللي الساس القول ، الساس تفهم

أوأ الحقة القوال سواء لاالقو عليها بنيت التي السس عرفت إذا
وأاحد أتى لو بحيث أساسه من الحق تصور أمكنك الباطلة القوال
ّبه القوال كذلك ، أوأله من فهمته لنك عنه تتزلزل ما عليك بيش

بنقض عليهم ترد أن استطعت أساسياتها من فهمتها إذا الباطلة
. باطل هذا عليه بنوا اللي الساس نفس لن ، أساسياتهم

. محمد بينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى القدر بهذا نكتفي

ِنيِ﴿ ّن ُكَما ِإ َأَرىَ َأْسَمُع مَاَع َلْم﴿ ،ِ]46[طه:ُ﴿َو َلْم َأ َأنَّ َيْع ّلَه ِب ال
ّلذَِّي﴿ ]،14ِ[العلق:ُ﴿َيَرىَ َبَك218َتُقوُم( ِحيَن َيَراَك ا ّل َتَق ِفيِ )َو

ّنُه219الّساِجِديَن( ِإ ِليُم الّسِميُع ُهَو ) ْلَع ،ِ]220-218[الشعراء:ُ﴿ا
ُلوا َوُقْل﴿ َيَرىَ اْعَم ّلُه َفَس ُكْم ال َل ُلُه َعَم ُنونََ َوَرُسو ْلُمْؤمِا ﴿َوا

].105[التوبة:ُ
ُلُه:ُ و ُد َوُهَو﴿ََقْو ْلِمَحاِل َشِدي ُلُه:ُ ]،13ِ[الرعد:ُ﴿ا َكُروا﴿ َوَقْو َومَا

َكَر ّلُه َومَا ّلُه ال ْيللُر َوال ِكِريَن َخ ْلَمللا ُلُه:ُ ،ِ]54عمللرانَ:ُ [آل﴿ا َوَقللْو
َكُروا﴿ ْكًرا َومَا َنا مَا َكْر ْكًرا َومَا ،ِ]50[النمللل:ُ﴿َيْشللُعُرونََ َل َوُهْم مَا

ُلُه:ُ ََوق ّنُهللْم﴿ْو ُدونََ ِإ ِكيلل ًدا( َي ْيلل ُد15َك ِكيلل َأ ًدا )َو ْيلل -15[الطللارق:ُ﴿َك
16.[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهتدى وأمن وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة

: بعد أما ، بهداه
ابن السلم شيخ ساقها التي العظيمة اليات من سمعتم .. ما
استدل التي قبلها السالفة اليات جنس من فهي الله رحمه تيمية

اليات فهذه ، الصفات إثبات على الله رحمه السلم شيخ بها
. وأالجماعة السنة أهل بها يؤمن مما وأأمثالها
ما يعتقدوأن أنهم مرارا أوأضحناه أن سبق كما بها إيمانهم وأمعنى

وأيقوم بألسنتهم وأعل جل لله ذلك وأيثبتون الصفات من فيها جاء
. الصفات تلك أثر قلوبهم في
بلوغ بعد ذلك اعتقاد منها وأالواجب بالصفة اليمان معنى هذا

 .. ، الخبر
في نفسه بها وأصف صفة بكل متصف وأعل جل الله بأن فنؤمن

وأإذا ، بذلك وأنخبر وأسلم عليه الله صلى رسوله بها وأصفه أوأ كتابه
. يؤمن فإنه العبد على أثر للصفة كان

. الثر بذلك يعمل ذلك وأمعنى
. وألعباده لخلقه برؤيته وأعل جل الله ُفْصَوأ فيها التي اليات ذكر
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بلفظ كثيرة نصوص في ثبتت لعباده وأعل جل الله رؤية ، وأالرؤية
َنا قال حين وأهاروأن لموسى وأعل جل كقوله الرؤية ّب َنا ﴿َر ّن َنَخاُف ِإ

ْفُرَط َأْن َنا َي ْي َل ْوأ َع َغى َأْن َأ ْط َفا ل َقاَل َي ِني َتَخا ّن ُكَما ِإ َع ُع َم َأَرى﴿ َأْسَم َوأ
. السمع وأصفة وأعل جل لله المعية صفة إثبات ففيها
يوضح بما الكلم لبعض سنعرض ، عليها الكلم يأتي المعية صفة

. الية من المراد
وأالمقصود السابقة اليات في عليها الكلم سبق السمع وأصفة

أن يعني لعباده  وأعل جل الله رؤية صفة هي هاهنا استدلله من
جل قوله هذا وأنحو ، عليه هم ما وأيبصر عباده يرى وأعل جل الله
ُقْل وأعل َوأ ُلوا ﴿ ْعَم َيَرى ا ّلُه َفَس ُكْم ال َل ُلُه َعَم ُنون َوأَرُسو ْؤِم ْلُم َوأا

وأعل جل قوله وأمثله ة﴿وأالشهاد الغيب عالم إلى وأستردوأن
ِذي ّل ُقوُم()وأ ِحيَن َيَراَك ﴿ا َبَك َت ّل َق َت ِديَن﴿ ِفي َ اليات هذه ففي الّساِج
يراهم ، جميعا خلقه يرى ، عباده يرى وأعل جل الله أن إثبات

. شيء كل فيرى ، عليه هم وأما أحوالهم يرى ، تصرفاتهم وأيبصر
متعلقة أنها وأذلك ، وأعل جل لله البصر متعلق هو الرؤية وأمتعلق

. مسموع بكل متعلق وأعل جل الله سمع أن كما مرئي بكل
ّلقها الرؤية كذلك ، مرئي كل يرى وأعل جل فالله مرئي كل متع
عليه هو ما على وأعل جل يراه شيء كل ، موجود كل يرى يعني
ظاهرا ، خفي غير أم خفيا ، كبيرا أوأ صغيرا الشيء ذلك كان سواء

من وأهذا ترى التي الذوأات من كان إذا وأعل جل يراه ، باطنا أم
المبصرات البصر وأمتعلق ، بصير وأعل جل الله فإن ، البصر جنس

فل الموجودات بكل يعني َصرْبُي شيء بكل بصير وأعل جل فهو ،
تخفى وأل الرض في وأل السماء في وأعل جل غائبة عنه تغيب
شيء كل وأيرى وأيبصر شيء كل يعلم وأعل جل هو بل خافية عليه

. وأتعالى سبحانه الصوات كل وأيسمع
َـفـا ﴿ل ـهـاروأن وألخـيـه لموـسـى طه سورة آية في وأعل جل قال َتَخا
ِني ّن ُكَما ِإ َع ُع َم َأَرى﴿ َأْسَم  َوأ

:  وأعل جل لله صفات ثلث إثبات فيها الية وأهذه
المعية هي الوألى .
السمع هي وأالثانية .
الرؤية هي وأالثالثة .

الرؤية صفة غير هذه ، لخلقه وأعل جل الله رؤية ، الرؤية وأهذه
ربهم العباد رؤية يعني ، الخرة في وأعل جل الله رؤية هي التي
. الخرة في وأعل جل
في وأاقعة الله وأرؤية ، ربهم يروأن العباد تلك ، تلك غير هذه

يرى بأنه وأعل جل الله وأصف به فالمراد المقام هذا أما ، الخرة
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جل المرئي هو الصفة تلك وأفي وأعل جل الرائي فهو ، شيء كل
. المقامين بين وأفرقا البحثين بين ففرقا وأعل
َفا ﴿ل هنا وأعل جل قال ِني َتَخا ّن ُكَما ِإ َع ُع َم َأَرى﴿ َأْسَم ِني وأقوله َوأ ّن ِإ ﴿

ُكَما﴿ َع ، عنكما وأالدفاع وأالعانة وأالتوفيق وأالتأييد بالنصر يعني َم
. هنا ها التفسير أهل من المحققون به فسرها الذي هو وأهذا

ُكَما﴿ َع وأالتوفيق وأالتأييد النصر معية الخاصة المعية هي التي ﴿َم
َقاَل خوفهم مقابلة في جاءت لنها وأذلك َفا ل ﴿ ِني َتَخا ّن ُكَما﴿ ِإ َع َم

موسى قلب من الخوف وأتزيل الخوف تنفي خاصة هنا فمعيته
. وأملئه فرعون إلى وأعل جل الله أرسلهما لما وأهاروأن

ِني هنا وأعل جل الله قال ّن ِإ ُكَما﴿ ﴿ َع فأنا بطشه من تخافا فل َم
وأل ، وأتأييدي بنصري معكم فأنا إيذائه من تخافا وأل بنصري معكم
به ُيَرد وأما الحجج من به يدلي بما أنبئكما فأنا حججه من تخافا
من فرعون به حج الذي السلم عليه موسى كلم وألهذا ، عليه

وأعل جل الله من السلم عليه موسى تيهاؤأ التي وأالبينات الحجج
حيث ، هاروأن وألخيه لموسى وأعل جل الله معية آثار من فهي
َفَمن وأهاروأن لموسى فرعون قال ُكَما ﴿ ّب فأجابه ُموَسى﴿ َيا ّر

َقاَل السلم عليه موسى َنا ﴿ ّب ِذي َر ّل َطى ا ْع ٍء ُكّل َأ َقُه َشْي ْل ُثّم َخ
َدى﴿ َفَما فرعون فسأله َه ُقُروأِن َباُل ﴿ ْل َلى﴿ ا ُلوأ موسى فأجاب ا
َقاَل َها ﴿ ْلُم َد ِع ّبي ِعن َتاٍب ِفي َر ّ ِك ّبي َيِضّل ل وأهذا َينَسى﴿ َوأل َر

سورة في جاء ما وأكذلك ، العظيمة الجوبة لهذه التوفيق
: فرعون له قال حيث فرعون على موسى أجوبة من الشعراء

َوأَما َلِميَن َرّب ﴿ َعا ْل َقاَل23( ا َوأاِت َرّب )  َلْرِض الّسَما ُهَما َوأَما َوأا َن ْي َب
ُتم إن ِنيَن﴿ ُكن ِق فرعون على موسى أجوبة في جاء ما آخر إلى ّمو

الله معية فإن لموسى وأعل جل الله معية آثار من كله هذا ،
هذه العلم لهل الصلح لهل للرسل المؤمنين لعباده الخاصة
على وأالنصرة وأالعانة وأالتأييد التوفيق معناها الخاصة المعية

. أعدائهم
النبي هجرة عن أخبر حينما براءة سورة في وأعل جل قال لهذا

ّ قال الغار في شأنه من كان وأما وأسلم عليه الله صلى ِإل ﴿
ُه ْد َتنُصُروأ َق ُه َف ّلُه َنَصَر ْذ ال ِذيَن َأْخَرَجُه ِإ ّل ْا ا َفُروأ ِنَي َك ْيِن َثا َن ْث ْذ ا ُهَما ِإ

ِر ِفي َغا ْل ْذ ا ُقوُل ِإ ِه َي ِب َ ِلَصاِح ّلَه ِإّن َتْحَزْن ل َنا﴿ ال َع ﴿معنا﴿ يعني َم
بعيد منه فالخوف معه الله كان وأمن ، وأتوفيقه وأتأييده بنصره
. بمراحل عنه وأالذى

فسرها كما العلم معية ، العامة الحاطة فهي العامة المعية أما
يأتي حين موضعه في المعية على الكلم تفصيل وأيأتي السلف

َو بقوله الله رحمه السلم شيخ استدلل ُه ِذي ﴿ ّل َق ا َل َوأاِت َخ الّسَما
َلْرَض ِة ِفي َوأا ّت ٍم ِس ّيا َوى ُثّم َأ َت َلى اْس َعْرِش َع ْل َلُم ا ْع ِلُج َما َي ِفي َي
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َلْرِض َها َيْخُرُج َوأَما ا ْن ِزُل َوأَما ِم ْعُرُج َوأَما الّسَماء ِمَن َين َها َي َو ِفي ُه َوأ
ُكْم َع ْيَن َم ُتْم﴿ َما َأ ﴿َما وأقوله قال حيث ذلك بعد ساقه ما وأكذلك ُكن
ُكوُن َوى ِمن َي ٍة ّنْج َث ّ َثل َو ِإل ُهْم﴿ ُه ُع ِب َوأل قال أن إلى َرا َنى ﴿ ْد ِمن َأ
ِلَك َثَر َوأل َذ ْك ّ َأ َو ِإل ُهْم ُه َع ْيَن َم ُنوا﴿ َما َأ ذلك في اليات آخر إلى َكا

. موضعها في تعالى الله شاء إن مبينة ستأتي التي وأالحاديث
:  معيتان فالمعية إذن
عامة معية  .
خاصة وأمعية .

هي التي الخاصة المعية وأمعنى ، العلم العامة المعية وأمعنى
المستقيمين وأالعلماء وأالنبياء بالرسل الله بأوألياء خاصة

. وأتأييد وأنصرة توفيق معية هذه وأالعباد وأبالصالحين
ِني وأعل جل هنا قال ّن ِإ ُكَما ﴿ َع ُع َم َأَرى َأْسَم ُع﴿ وأمعنى ﴿َوأ َأْسَم ﴿

َأَرى ، عليه الجواب وأألهمكم فرعون يقوله ما أسمع يعني َوأ ﴿﴿
قد مما عنكم يخفيه ما أرى ، وأعملكم عمله أرى ، وأمكانكم مكانه

من أمان في تكونوا حتى به فأخبركم به يؤذيكم قد أوأ به يكيدكم
.  ذلك
َفا﴿ ﴿ل من الخوف يكون قد ، متنوعة الخوف جهات فإن َتَخا

، به يمكر مما الخوف يكون قد ، فرعون بها يدلي التي الحجج
وأعل جل وأالله ، ذلك وأنحو حذيرهت من الخوف ، إيذائه من الخوف

كلمه وأيسمع ، وأمقاله مقالهم يسمع فرعون وأمع موسى مع
الرؤية إثبات ففيه ، بالحجة موسى وأعل جل الله وأيلهم وأكلمهما

ِني وأعل جل لله ّن ِإ ُكَما ﴿ َع ُع َم َأَرى َأْسَم  ﴿َوأ
ّلذَِّي     وعل     جل     قوله     كذَّلك َبَك     ِحيَن     َيَراَك     ﴿ا ّل َتَق َتُقوُم()َو

الّساِجِديَن﴿     ِفيِ
َيَراَك﴿  . لعبده  وأعل جل الله إبصار هي التي الرؤية من هذا ﴿

َيَراَك ُقوُم﴿ ِحيَن ﴿ شأن أي في تقوم حين أوأ الصلة إلى يعني َت
. شؤوأنك من

َبَك أيضا وأيرى ّل َق َت ِديَن﴿ ِفي ﴿ إثبات ففيها ، المصلين في الّساِج
. لعبده وأعل جل الله رؤية
ُقْل وأعل جل قوله كذلك َوأ ُلوا ﴿ ْعَم َيَرى ا ّلُه َفَس ُكْم ال َل ُلُه﴿ َعَم َوأَرُسو

َيَرى  َفَس ّلُه﴿ ﴿ . وأعل جل لله الرؤية إثبات فيها هذه ال
هذه إثبات فيها التي اليات من وأغيرها اليات فهذه ذلك تبين وأإذا

يرى وأعل جل الله أن من عليه دلت ما نعتقد وأعل جل لله الصفة
رؤية ليست  وأعل جل بعينيه وأيبصرهم وأعل جل وأيراهم عباده

جل بعينه وأإبصار رؤية هي بل المبتدعة يقوله كما علم وأإبصار
بها وأالعين وأعل جل عينين له بأن أخبر  وأعل جل الله لن وأعل

. البصر يكون وأبها الرؤية تكون
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الشاعرة يثبتها وأالبصر الرؤية أن فيتأوألون المبتدعة وأأما
. العلم سبيلها وأبصر رؤيا هي وأيقولون وأالماتريدية

جل لله العينين يثبتون ل لنهم وأعل جل بعينيه ليس يرى هو يعني
طريق عن الشياء تلك بإدراك وأبصر وأسمع رؤيا يكون وألكن وأعل

، بالعلم المسموعات إدراك ، بالعلم المبصرات إدراك ، العلم
. بالعلم المرئيات إدراك

بصرا وأل رؤية يثبتون وأل كله ذلك ينفون تعلمون كما المعتزلة وأ
بل عليم هو يقولون وأإنما صفة هو علما يثبتون ل وأكذلك سمعا وأل

. علم
ُقْل وأعل جل قوله في َوأ ُلوا ﴿ ْعَم َيَرى ا ّلُه َفَس ُكْم ال َل ُلُه﴿ َعَم َوأَرُسو

ُقْل َوأ ُلوا﴿ ﴿ ْعَم : وأجهان فيه السلف لمفسري هذا ا
تهديد هذا يقول من منهم- 
 الجميع سيراه العمل بأن إخبار هذا يقول من وأمنهم- 

. وأعل جل الله يعصون للذين وأتخويف تهديد هذا يقول من وأمنهم
ُقْل وأقوله َوأ ُلوا﴿ ﴿ ْعَم الله رحمه جرير ابن فسرها كما – يعني ا
من اعملوا وأقل تشاءوأن ما الطاعات من اعملوا : وأقل  –تعالى

ما وأعل جل الله إلى يقربكم مما اعملوا وأقل تشاءوأن ما الخيرات
 تحبون

بأنه وأوأعدهم التائبين عن الكلم بعد سيقت لنها التوبة ذلك وأمن
ُقْل قال عملهم سيرى َوأ ُلوا ﴿ ْعَم َيَرى ا ّلُه َفَس ُكْم ال َل ُلُه َعَم َوأَرُسو

ُنوَن ْؤِم ْلُم . ﴿َوأا
َيَرى قوله في فهنا َفَس ّلُه ﴿ ُكْم ال َل ُلُه َعَم ُنوَن َوأَرُسو ْؤِم ْلُم أن إما ﴿َوأا

. الخرة في تكون أن وأإما الدنيا في الرؤية هذه تكون
الدنيا في كانت فإذا التفسير محققي عند أيضا وأجهان وأهما

َيَرى َفَس ّلُه ﴿ ُكْم﴿ ال َل في عملكم الله سيظهر يعني الدنيا في َعَم
روأاه الحديث في جاء وأقد الثار بعض في جاء وأقد ، الدنيا هذه

–  العامل عمل لو( قال عليه الحكم يحضرني ما لكن أحمد المام
عليه أوأصد وأقد مغلق مكان في عمل لو أنه – الحديث بمعنى
َيَرى فسرت وأبه ،كان)  ما كائنا عمله الله لخرج الباب َفَس ّلُه ﴿ ال

ُكْم﴿ َل جل الله لن مرئيا يكون حتى عملكم الله فسيظهر أي َعَم
ُقْل شيء كل على مطلع وأعل ُلوا ﴿ ْعَم َيَرى ا ّلُه َفَس ُكْم﴿. ال َل َعَم

ُقْل هنا آخروأن وأقال َوأ ُلوا ﴿ ْعَم َيَرى ا ّلُه َفَس ُكْم﴿ ال َل وأقع إذا يعني َعَم
بأنه للعبد البشرى فيه وأهذا يراه وأعل جل الله فإن فعلتموه إذا ،

على مطلع وأهو يراه وأعل جل الله أن وأيعلم العمل العبد عمل إذا
في لما أكثر العبادة على وأيقبل لذلك صدره ينشرح فإنه عمله
. وأعل جل الله تعظيم من قلبه
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َيَرى﴿ قوله لن أوأجه الثاني وأهذا َفَس وأقوع بعد تكون الرؤية أن ﴿
ّ ﴿ وأعل جل قوله نحو في العلم سبيل سبيلها وأليس ، المرئي ِإل

َلَم ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت ِلُب ِمّمن الّرُسوَل َي َق َلى َين ِه َع ْي َب ِق يختلف العلم ﴿ َع
. وأقوعها قبل الشياء يعلم وأعل جل الله لن

الرسول اتبع بمن علمنا ليظهر إل أي لنعلم﴿ ﴿إل قوله َِرسُف لذلك
. عقبيه على انقلب ممن

َيَرى  قوله أما َفَس ّلُه ﴿ ُكْم﴿ ال َل رؤية السنة أهل عند الرؤية فإن َعَم
التفسير هذا فيكون وألهذا المرئي حصول بعد تكون  وأعل جل الله

َيَرى﴿ فيكون وأأحسن أوأجه َفَس الله فإن العمل حصول بعد يعني ﴿
وأالطمئنان البشرى من هذا وأفي العمل حصول بعد ذلك يرى
التهديد فيه كذلك ، فيه ما الصالحات عملوا إذا اليمان لهل

وأعل جل الله يحبها ل التي العمال من عمل عمل لمن وأالوعيد
ُقْل فقال َوأ ُلوا ﴿ ْعَم َيَرى ا ّلُه َفَس ُكْم﴿ ال َل ُلُه﴿ وأسيراه َعَم ﴿َرُسو

ُنوَن﴿ وأسيراه ْؤِم ْلُم  ﴿ا
هذا وأفي يظهر أن يحب وأل القبيح عمله يخفي العبد أن شك وأل
يرضي ل وأما وأالثام بالمعاصي عملوا لمن وأالوعيد التهديد من
من وأتخويف لهم تهديد فيه هذا فإن الخلوات في  وأعل جل الله
 ذلك

وأعل جل قال حيث التائبين ذكر أن بعد ذكر أنه ذلك مناسبة وأوأجه
َوأآَخُروأَن قبلها ْا ﴿ ُفو َتَر ْع ِهْم ا ِب ُنو ُذ ْا ِب ُطو َل ً َخ ِلًحا َعَمل ًئا َوأآَخَر َصا ّي َس

ّلُه َعَسى ُتوَب َأن ال ِهْم﴿ َي ْي َل  َع
َوأآَخُروأَن بعدها وأقال ْوَن ﴿ ِر ُمْرَج ِه َلْم ّل ُهْم ِإّما ال ُب ّذ َع ِإّما ُي ُتوُب َوأ َي

ِهْم ْي َل مرجون وأهم وأهذا هذا خلطوا الذين التائبين في فهي ﴿َع
التهديد وأفيها البشرى فيها الية تكون أن هنا فيناسب ، الله لمر

. وأالوعيد
غير عمل لمن وأالوعيد وأالتهديد صالحا عمل عمل لمن البشرى

. ذلك
َوأَما البقرة آية في بالمناسبة وأعل جل قوله أما َنا ﴿ ْل َع َلَة َج ْب ِق ْل ِتي ا ّل ا

َها ُكنَت ْي َل ّ َع َلَم ِإل ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت ِلُب ِمّمن الّرُسوَل َي َق َلى َين ِه َع ْي َب ِق ِإن َع َوأ
َنْت ًة َكا ِبيَر َك ّ َل َلى ِإل ِذيَن َع ّل َدى ا ّلُه﴿ َه  ال
َها قوله ْي َل َع ﴿ ّ َلَم ِإل ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت ِلُب ِمّمن الّرُسوَل َي َق َلى َين ِه﴿ َع ْي َب ِق َع

وأجهين ذلك من وأنذكر ، التفسير من أوأجه فيها هذه ذكرناها لما
تيمية ابن  السلم كشيخ للمحققين وأالخر جرير لبن أحدهما
. وأغيره

ّ قوله في الله رحمه جرير ابن قال ِإل َلَم ﴿ ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت الّرُسوَل﴿ َي
َلَم﴿ قال ْع َن ِل (إل أراد لنه وأذلك لنفسه العلم وأعل جل الله أضاف ﴿

جمع وأعل جل الله أن وأذلك وأالمؤمنون) وأأوأليائي رسولي ليعلم
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لم وأإن لنفسه الشيء العظيم ينسب كما لنفسه وأنسبه هنا
(فتح العراقا) وأ سواد عمر (فتح القائل بقول عليه ََلَثوأم يباشره

عليه وأاستدل لذلك وأاستشهد ، بجنوده فتحه فارس) يعني عمر
ل جرير ابن طبعا لكن – مسلم روأاه الذي المعروأف بالحديث

وأ تعدني فلم مرضت عبدي يا( الله - قال لمسلم يعزوأ
العالمين رب وأأنت أعودك كيف قال تقرضني وألم استقرضتك

لوجدتني عدته وألو تعده فلم مرض فلن عبدي أن تعلم ألم قال
الله رحمه جرير ابن يروأيه الذي باللفظ هذا بعض عنده) ساقا

مرضت( قال لنفسه الفعل أضاف وأعل جل الله أن فيه هذا قال
في المعنى فيكون عبده هو مرض مرضت) وأالذي(تعدني)  فلم

ّ قوله ِإل َلَم ﴿ ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت وأأوأليائي رسولي ليعلم إل أي الّرُسوَل﴿ َي
ُع ﴿َمن وأالمؤمنون ِب ّت ِلُب ِمّمن الّرُسوَل َي َق َلى َين ِه﴿ َع ْي َب ِق .  َع

: قسمان العلم أن الثاني وأالوجه
باطن علم .
ظاهر. وأعلم

قبل بالشياء علمه وألكن وأقوعها قبل الشياء يعلم وأعل جل وأالله
 به العباد يذم وأل العباد عليه يحاسب ل وأقوعها

المحسن فيثيب أعمالهم على فيجزيهم العباد يحاسب وأإنما
لنه ظاهرا علمه وأصار ظاهرا ذلك عملوا إذا المسيء وأيعاقب

لم شيء على يحاسبهم أن العدل من فليس يعملوه أن قبل
ّ وأعل جل قال فلهذا ، يعملوه ِإل َلَم﴿ ﴿ ْع َن إل يعني المحققون قال ِل
وأجزاء لهم المحاسبة العلم ظهور على فيترتب ، علمناه ما ليظهر

المنافق المسيء المذنب وأجزاء الرسول اتبع الذي المحسن
كشيخ المحققين من جمع قول هو وأهذا عقبيه على انقلب الذي

. وأغيره السلم
ّ العلم ظهور الظهور بمعنى هنا العلمف ِإل َلَم ﴿ ْع َن ليظهر إل يعني ﴿ِل

فيها التي القرآن في التي المواضع في وأهذا ، هؤلء في علمنا
أنه المراد ليس وأقوعها بعد أمورلل وأعل جل الله إلى العلم إضافة

وأما كان ما يعلم وأعل جل هو بل وأقوعها بعد إل الشياء يعلم ل
بقوله المراد وأإنما ، يكون كان كيف كان لو يكن لم وأما سيكون

ّ ِإل َلَم ﴿ ْع َن ذلك فيهم علمنا ليظهر إل مراده ، ذلك وأنظائر ﴿ِل
. عملوا ما على وأالجزاء المحاسبة عليه يكون الذي الظهور

على السلم شيخ بها استدل التي اليات بهذه يتصل ما بعض هذه
. البصر معنى هي التي لعباده وأعل جل الله رؤية صفة
، خافية عليه يخفى ل عباده وأيرى وأيبصر البصير وأعل جل الله
الرائي ، يرى الذي ، الرائي وأعل جل الله أسماء من يأت لم لكن

. البصير أتى وأإنما يرى الذي بمعنى

263الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

جل هو البصير منهما السم وأيرى يبصر ، وأيرى وأيبصر فيسمع
. النصوص في ترد لم لنها الرائي منها يشتق وألم وأعل
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وأالكيد المكر إثبات
 تعالى لله
به يليق ما على

الله أوألياء وأمكر كاد بمن وأالمكر الكيد صفة ذكر في بعدها اليات
، مختصة مقيدة وأالجماعة السنة أهل يثبتها الصفة هذه وأعل جل

َو وأعل جل قوله وأهي ذلك على تدل اليات وأهذه ُه َوأ ُد ﴿ ِدي َش
ْلِمَحاِل َكُروأا وأعل جل وأقوله ﴿ا َوأَم َكَر ﴿ ّلُه َوأَم ّلُه ال ْيُر َوأال َخ

ِريَن ِك ْلَما َكُروأا         وأعل جل وأقوله ﴿ا َوأَم ْكًرا ﴿ َنا َم َكْر ْكًرا َوأَم ُهْم َم َوأ
ُعُروأَن ل ُظْر50( َيْش َفان ْيَف )  َبُة َكاَن َك ِق ِهْم َعا ِر ْك ّنا َم ُهْم َأ َنا َدّمْر

ُهْم ْوَم َق ِعيَن﴿ َوأ ُهْم وأعل جل قوله وأكذلك َأْجَم ّن ِإ ُدوأَن ﴿ ِكي َي
ُد ِكي َأ َوأ ًدا() ْي ًدا﴿ َك ْي لله وأالكيد المكر صفة الصفة هذه إثبات ففيها َك

. الله شاء إن ذلك بيان وأسيأتي ، مختصا مقيدا إثباتا وأعل جل
َو وأعل جل فقوله ُه َوأ ُد ﴿ ِدي ْلِمَحاِل﴿ َش  ا

ْلِمَحاِل﴿ وأهو يعني وأالمكر الكيد وأمنها تفسيرات بعدة فسرت ﴿ا
أوألياءه مكر بمن أوأ أوألياءه كاد ، كاده بمن وأالمكر الكيد شديد

........1

الدقيقة                 1 من عشر الحادي الشريط من بجزء المادة هذه بتسجيل قام من أكمـله وأقد بالشريط مسح هنا
الشريط     44.02إلى  25 في بوضعها رجب       11قمت ابن دار نسخة هي وأهذه ،
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الله وأصف
 وأالمغفرة بالعفو 

وأالعزة وأالرحمة
وأالقدرة

ُلُه:ُو ُدوا ِإنَْ﴿ ََقْو ْبلل ْيللًرا ُت ُه َأْو َخ ٍء َعللْن َتْعُفللوا َأْو ُتْخُفللو ُسللو
ِإَنَّ ّلللَه َفلل َيْعُفللوا﴿ ،ِ]149[النسللاء:ُ﴿َقللِديًرا َعُفللّوا َكللانََ ال ْل َو

َيْصَفُحوا ْل ّبونََ َأَل َو ّلُه َيْغِفَر َأنَْ ُتِح ُكْم ال ّلُه َل ﴿َرِحيٌم َغُفوٌر َوال
 ].22[النور:ُ

ُلُه:ُ و ّلِه﴿ََقْو ِل ُة َو ْلِعّز ِلِه ا ِلَرُسو ِنيَن َو ْلُمْؤمِا ِل ]،8ِ[المنللافقونَ:ُ﴿َو
ُلُه ِليَس:ُ َعْن َوَقْو ْب ِتَك﴿ ِإ ِبِعّز ّنُهْم َف َي ].82[ص:ُ﴿َأْجَمِعيَن َُلْغِو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل أن وأأشهد ، العالمين رب لله الحمد ، الرحيم الرحمن الله بسم

وأرسوله الله عبد محمدا أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إله
تسليما وأسلم وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى ، وأخليله وأصفيه

لله يثبت ما على للكلم صلة فهذه : بعد أما الدين يوم إلى كثيرا
. الذات صفات ، الصفات من وأعل جل

عنه تنفك ل وأالتي وأعل جل لله الملزمة الذاتية الصفات يعني
. وأتعالى سبحانه
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بمشيئته حال دوأن حال في بها يتصف التي الفعلية وأالصفات
. وأقدرته

:  ففيها ، الصفات هذه من جملة إثبات فيها اليات وأهذه
وأعل جل لله العفو صفة إثبات

 وأعل جل لله المغفرة صفة وأإثبات
 وأعل جل لله العزة صفة وأإثبات
المتضمنة الحسنى بالسماء يتسمى وأعل جل الله أن وأفيها

ِإْن     وأعل جل قال كما وأللصفات للعلمية ُدوأا ﴿ ْب ْيًرا ُت ْوأ َخ ُه َأ ُفو ُتْخ
ْوأ ُفوا َأ ْع ٍء َعْن َت ِإّن ُسو ّلَه َف ّوا َكاَن ال ُف ِديًرا َع ُفوا وأقوله ﴿َق ْع َي ْل َوأ ﴿

َفُحوا َيْص ْل ّبوَن َأل َوأ ِفَر َأْن ُتِح ْغ ّلُه َي ُكْم ال ّلُه َل ُفوٌر َوأال َأل قال ﴿َرِحيٌم َغ ﴿
ّبوَن ِفَر َأْن ُتِح ْغ ّلُه َي ُكْم ال ّلُه َل ُفوٌر َوأال الله أن من كثير وأهذا ﴿َرِحيٌم َغ

به يخاطبهم بما الحسنى وأبأسمائه بصفاته عباده يعرف وأعل جل
 . وأالنواهي الوأامر من

السنة وأأهل وأعل جل لله العزة صفة إثبات اليات هذه وأفي
وأعل جل لله جميعا هذه يثبتون وأاحد باب هذا في بابهم وأالجماعة

نفوه نفاه وأما أثبتوه الصفات من لنفسه وأعل جل الله أثبته فما ،
وأما وأعل جل به سموه الحسنى السماء من به نفسه سمى وأما
. نفوه نفسه عن نفاه

وأصفة صفة بين يفرقون ل الصفات في وأاحد باب عندهم فالباب
أوأ الية لن جميعا ذلك في وأاحد باب الباب لن وأنص نص بين وأل

الصفات أحاديث من أوأ الصفات آيات من أنه ثبت إذا الحديث
السماء من تضمنه لما الثبات قاعدة عليه يجروأن فإنهم

..  وأالفعال وأالصفات

- الواسطية العقيدة شرح-   من العاشر الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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عشر الحادي الشريط

جميعا هذه يثبتون وأاحد باب هذا في بابهم وأالجماعة السنة وأأهل
أثبتوه الصفات من لنفسه وأعل جل الله أثبته فما ، وأعل جل لله
به سموه الحسنى السماء من به نفسه سمى وأما نفوه نفاه وأما
في وأاحد باب عندهم فالباب نفوه نفسه عن نفاه وأما وأعل جل

وأنص نص بين وأل وأصفة صفة بين ذلك في يفرقون ل الصفات
ثبت إذا الحديث أوأ الية لن ، جميعا ذلك في وأاحد باب الباب لن
عليه روأنْيجُ فإنهم الصفات أحاديث من أوأ الصفات آيات من أنه

. وأالفعال وأالصفات السماء من تضمنه لما الثبات قاعدة
 . وأعل جل لله العفو صفة إثبات فيها الوألى الية في

ِإنَْ     النساء     سورة     فيِ     سبحانه     قال ُدوا     ﴿ ْب ْيًرا     ُت ُه     َأْو     َخ ُتْخُفو
ِإَنَّ     ُسوٍء     َعْن     َتْعُفوا     َأْو ّلَه     َف  َقِديًرا﴿     َعُفّوا     َكانََ     ال
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ِإّن قال العفو بأنه نفسه هنا وأعل جل الله سمى َف ّلَه ﴿ ّوا َكاَن ال ُف َع
ِديًرا﴿ ِديًرا﴿ قال وأكذلك ، العفو الحسنى الله أسماء وأمن َق َق ﴿

 القدير الحسنى وأعل جل الله أسماء وأمن
عن وألكن ضعف عن ل وأعل جل وأعفوه وأعفو قدير سبحانه فهو

. وأجلل وأعظمة وأعزة قدرة
ْوأ هنا وأقوله َأ ُفوا ﴿ ْع ٍء﴿ َعْن َت أتى من تؤاخذوأا ل أن يعني ُسو

أثر ترتبوا وأل ذلك تمحوا بل بذلك تؤاخذوأه ل أن حقكم في بالسوء
وأل ذلك عن تعفون بل به أتى من على أصابكم الذي السوء
 به أتى من تعاقبوا
بالفعل)  المؤاخذة (عدم معناه العفو لن ، العفو صفة هي وأهذه
صفات من صفة فالعفو ، المؤاخذة يملك لمن يكون إنما وأهذا

 . وأعل جل لله الجمال
قدرة عن العفو كان إذا ، عجز غير عن كان إذا كمال العفو وأيكون

عن يكون لنه كمال العفو كان العقوبة إنفاذ في استطاعة وأعن
. عزة
جل وأالله قدرة عن ل ضعف عن عفوه فيكون الضعيف يعفو وأقد
صفة فله الحسنى السماء من وأله العل الصفات من له وأعل

عليه دلت ما على بجريرته المذنب يؤاخذ ل أنه وأهو ، العفو
يمحو بل بذلك يؤاخذه وأل ، ذلك في وأشروأط قيود من النصوص

. لقدرته وأذلك وأعل جل عنه لعفوه يعاقبه وأل عنه ذلك
ِإّن هنا قال وألهذا َف ّلَه ﴿ ّوا َكاَن ال ُف ِديًرا َع وأقدرته العفو بين يجمع ﴿َق
.  العقوبة إنفاذ على
وأعل جل الله فإن ، التوبة قبول وأصفة المغفرة صفة بخلف وأهذا
وأمن وأالغفور وأالغفار الغافر أسمائه وأمن العفو أسمائه من

. التواب وأعل جل أسمائه
العفو معنى إن قال من بخلف ، وأاحدا معناها ليس تختلف وأهذه

وأالمعنى تختلف الجهة بل بصحيح ليس هذا وأاحد معناهما وأالغفور
. اشتراكا بينهما أن مع اختلف نوع فيه

المؤاخذة عدم ، بالجريرة المؤاخذة (عدم العفو لك ذكرت فكما
عدم صار يؤاَخذ لم فإذا العقوبة توجب وأسيئته بالسيئة) يسيء

. عفوا بذلك مؤاخذته
.الذنوب)  أثر (ستر الذنوب) أوأ (ستر فهي المغفرة وأأما
الفعل على المعاقبة ترك فيها تلك لن ، تلك غير أخرى جهته وأهذا
للعقوبة. ٍُضَرعَت دوأن ستر وأهذا

يمحو أنه ذلك عباده) وأمعنى عن التوبة يقبل (الذي هو وأالتواب
تمحو التي بالسباب وأأتى العبد تاب إذا بالسيئات يؤاخذ وأل الذنب

. السيئات عنه
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دللته اسم لكل الحسنى الله أسماء من أسماء ثلثة هذه فإذن
 الخر السم عليه يدل ما غير
ِإّن قال الية هذه في هنا َف ّلَه ﴿ ّوا َكاَن ال ُف ِديًرا َع يؤاخذ ل يعني ﴿َق

ذلك شاء إذا فعلوا ما على بهم العقوبة يوقع وأل بجرائرهم العباد
 . سبحانه قدرته وأكمال عفوه لكمال وأذلك
ما العباد لن الناس وألهلك الرض لفسدت وأعل جل عفوه وألول
. العقوبة عليها يستحقون وأهم إل فيها لحظة من
 اليمان أهل من أكثر الشراك وأأهل اليمان من أكثر الشرك لن

رسالة قبل وأفترته العلم ََخسََنت أن منذ طويلة أزمان من وأالرض
أتى حتى الكفر فيها وأعم الشرك فيها عم فقد السلم عليه نوح
الرض وأعل جل الله فطهر وأعل جل الله وأأرسله السلم عليه نوح
َذْر ل ّرّب﴿ نوح لدعاء استجابة الكافرين من َلى َت َلْرِض َع ِمَن ا

ِريَن ِف َكا ْل ّياًرا ا بعد عاد ثم بالتوحيد الرض وأعل جل الله فطهر ﴿َد
.  الشرك ذلك

بما الناس وأعل جل الله يؤاخذ وألو الرض في أكثر وأالشرك
سورة في آيات في جاء وأهذا  دابة من ظهرها على ترك ما كسبوا
 فاطر سورة وأفي النحل
ّلق وألهذا موجبة الذنوب فإن ، الذنوب هو العلم أهل عند العفو متع

ُكم َوأَما﴿    وأعل جل قال كما للعقوبة َب ٍة ّمن َأَصا َب ِبَما ّمِصي َبْت َف َكَس
ُكْم ِدي ْي ُفو َأ ْع َي ٍر َعن َوأ ِثي بسبب هي التي بالمصائب يأتيكم ل يعني ﴿َك
. العفو بسبب هو التيان وأعدم ذنوبكم
َيْعُفوا     وعل     جل     وقال ْل َيْصَفُحوا     ﴿َو ْل ّبونََ     أل     َو َيْغِفَر     َأنَْ     ُتِح

ّلُه ُكْم     ال ّلُه     َل  ﴿  َرِحيٌم     َغُفوٌر     َوال
الله فإن حقه في أذنب الذي المذنب عن وأصفح عفا إذا فالعبد

على النفقة من بكر أبي امتناع في نزلت وأهذه له يغفر وأعل جل
عن بكر أبو ذلك بعد اعف وأ الية هذه فيها وأنزل طحسم قريبه

. الية هذه في به وأعل جل الله وأعد فيما رغبة وأذلك طحسم
ّلُه قال َوأال ُفوٌر ﴿ كثير يعني للكثرة مبالغة هذا وأغفور ﴿َرِحيٌم َغ

 المغفرة
وأالمغفرة المغفرة فاعل اسم وأغافر ، غافر من فعيل غفور لن

الذنب)  (ستر
ذلك له يغفر بل يخزيه وأل بذنوبه العبد وأعل جل الله يفضح فل

 المغفرة طلب إذا وأيستره
توبة معه كان إذا ، الستر طلب مع ، المغفرة طلب مع كان وأإذا

َيت وأعل جل الله إلى وأإنابة سترها فيكون ، السيئات تلك ُمِح
جل قال كما وأهذا ، أعماله صحائف في توجد أن محوها بمعنى

ّني وأعل ِإ َوأ ّفاٌر ﴿ َغ َعِمَل َوأآَمَن َتاَب ِلَمْن َل ِلًحا َوأ َدى ُثّم َصا َت ْه . ﴿ا
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جل قال كما حسنات السيئات بالتوبة وأعل جل الله يبدل قد بل
َعِمَل َوأآَمَن َتاَب َمْن ﴿إل وأعل ِلًحا َعَمًل َوأ ِئَك َصا َل ُأوأ ّدُل َف َب ّلُه ُي ال

ِهْم ِت َئا ّي َناٍت َس َكاَن َحَس ّلُه َوأ ُفوًرا ال َوأَمْن َرِحيًما َغ َعِمَل َتاَب ()  َوأ
ِلًحا ّنُه َصا ِإ ُتوُب َف َلى َي ِه ِإ ّل ًبا ال َتا . ﴿َم

له يشترط هذا العقوبة وأعدم المؤاخذة عدم أن المعلوم من
الخرة في السم هذا أثر في بداخل ليس المشرك فإن السلم
. الدنيا في بالعقوبة يعاجله ل الله لن الدنيا في أثره في وأيدخل

. عقابه ير وألم يموت ثم يشرك المشرك يكون قد
التي الزرع بخامة المؤمن وأسلم عليه الله صلى النبي مثل وأقد

مرة الموت يأتيه وأالكافر هنا وأمرة هنا ها مرة الرياح تتكفأها
. ذلك عن فيكسره وأاحدة
أهل من فليس المشرك وأأما المسلم في أثره العفو أن يعني
. – المعين المشرك ل المشرك جنس يعني – الخرة في العفو
، جميعا الرض أهل وأسع لك ذكرت كما العفو فإن الدنيا في وأأما
. بالعقوبة لعاجلهم عنهم وأعل جل الله يعف لم وألو

.  وأعل جل لله العزة صفة إثبات فيها الثالثة الية
ِتَك     إبليس     قول     عن     ماخبرا     سبحانه     قال ِبِعّز ّنُهْم     ﴿َف َي لْغِو

   ﴿  َأْجَمِعيَن
ِذك ، ثابتة وأعل جل لله العزة وأصفة التي الية هذه السلم شيخ ْْروأ

فيها التي وأالية المغفرة فيه التي الية بعد العزة صفة ذكر فيها
كمال وأهذا ، عزة عن وأمغفرته وأعل جل الله عفو لن ذلك ، العفو

. كمال بعد
صفة منها ، العزة صفة منها وأعل جل لله الكمال صفات فإن

عن كان إن لك ذكرت كما وأالعفو ، العفو صفة منها ، المغفرة
إيقاع على قدرة عن ، الوعيد إنفاذ على قدرة عن يعني عزة

عزة وأعدم عجز كان إذا وأأما كمال على عفوا كان ، العقوبة
. ضعف عن هو بل بكمال فليس

التي اليات ذكر تعلمون كما السلم شيخ ذكر أن سبق فقد وأإل
 العزيز وأعل جل الله اسم فيها

وأهو ، الحسنى وأعل جل الله أسماء من العزيز أن لك وأقدمنا
. وأتعالى سبحانه بالعزة المتصف

ثلث له وأالعزيز ، معاني ثلثة له وأعل جل الله صفة في في وأالعز
سبق فيما لكم ذكرناها معان

: تعالى الله رحمه القيم ابن قول يجمعها 
فلن العزيز وأهو

جنابـه  يرام
ذي جناُب ُيرام أنى

السلطان
هذه شيء يغلبهالقاهر العزيز وأهو
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صفتــانلم الغلب
بقوة العزيز وأهو

وأصفهم هي
ثلث  حينئذ فالعز

معـان
له كملت التي وأهي

هـسبحان
: معاني الثلث هذه له كملت

ممتنع عزيز ، جنابه يرام ل : الذي العزيز معاني من فالوأل
أحد يستطيع وأل فيضره ضره إلى أحد يصل ل جنابه يرام ل

من أوأ فعله من أوأ صفته من ُينقص أن أوأ شيئا يسلبه أن
. هبجنا يرام ل الذي الممتنع  وأعل جل هو بل شيئا ملكه

الغلب القاهر بمعنى ، القاهر العزيز أنه وأالثاني
يغالبه أن أحد يستطيع ل غيره يغلب عزيز ، غيره يقهر عزيز

وأجبروأته وأقهره قدرته لتمام وأعل جل هو بل يقهره أن أوأ
يغلب وأل يغلب الذي وأهو يقهر وأل يقهر الذي هو وأعظمته

َتَب﴿ ّلُه َك َبّن ال ِل ْغ َنا َل ِلي﴿ َأ . َوأُرُس
القوة بمعنى العزة أن وأالثالث .
. وأعل جل لله اجتمعت معاني الثلث هذه اجتمعت التي وأهي
ِتَك﴿ قوله فإذن ِعّز ِب َف على وأعل جل لله العزة صفة إثبات فيها ﴿
. مختصرا أوأضحناه ما نحو
الله يتصف التي الصفات هذه يثبتون جميعا السنة أهل قول هذا
. بها وأعل جل

على وأعل جل وأهو عزيزا وأعل جل الله يزل لم ذاتية صفة وأالعزة
. العزة من عليه كان ما

. عنه ينفك ل وأعل جل له ذاتي وأصف العزة
شاء إن اختيارية صفات ، فعل صفات فهي وأالمغفرة العفو وأأما
. يغفر لم شاء وأإن غفر شاء إن ، يعفو لم شاء وأإن عفا

بمشيئة متعلقة هي التي الختيارية الصفات من تكون ذلك وأعلى
. وأقدرته  وأعل جل الله
: ذلك في طريقتهم على فإنهم المبتدعة أما
المغفرة وأيفسروأن العفو يفسروأن فإنهم العتزال أهل فأما- 

 بأثرها يفسروأنها الفعل صفات من ذلك وأغير
المغفرة فيجعلون ، يؤوألونها وأنحوهم وأالماتريدية وأالشاعرة- 

، كذا إرادة العفو وأيجعلون ، كذا إرادة
عندهم ثبتت التي السبع الصفات إلى الصفات هذه فيرجعون

 بالعقل
طريقة من ذلك في مرارا معنا مر أن سبق مما نظائره على وأهذا

. التأوأيل في  الشاعرة وأطريقة الصفات هذه مثل في المعتزلة
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ِتَك وأعل جل قوله في ِعّز ِب َف ُهْم ﴿ ّن َي ِو ْغ ِعيَن﴿ ل صفات أن فيها َأْجَم
سبحانه منه وأعل جل صفاته وأأن بها القسم يجوز وأعل جل الله

 وأتعالى
...... نعم
يثبت إبليس ، وأعل جل الله صفات يعرف إبليس لن ، شك في ما

جل الله عن الصفات هذه ينفي هو المة هذه بعض وأأما الصفات
. وأعل

جل به عارف بالله عالم هو بل بالله معرفة عن ل كفر إبليس
ّ﴿ قال وأاستكبارا إباء كفر وألكن وأعل ِليَس ِإل ْب َبى ِإ َبَر﴿ َأ ْك َت وأإل َوأاْس
بصفة أقسم بأنه قيله عن مخبرا وأعل جل قال وألهذا عالم هو

ِتَك قال وأعل جل لله العزة ِعّز ِب َف ُهْم ﴿ ّن َي ِو ْغ ِعيَن﴿ ل . َأْجَم
بها يقسم الصفات ، بأس ل ، جائز بالصفات القسم أن فيه وأهذا

الله باسم فتقسم وأبصفاته وأبأسمائه وأعل جل بالله القسم إذ
وأالقدير وأالخبير وأالحكيم وأالعلي الحكيم الله باسم العلي

 وأالحسيب وأالمقيت
الله رحمة تقصد الله وأرحمة ، أيضا وأعل جل الله بصفات وأتقسم

هذا كل ذلك وأنحو الله وأكلم الله وأعزة ، صفته هي التي وأعل جل
القسم فهو يمتنع الذي وأأما بمخلوقا ليس بما قسم لنه جائز

. بالمخلوقين
معروأف وأالبحث وأصفاته وأبأسمائه وأعل جل بالله يكون فالقسم

. الفقه كتب من اليمان باب في
محتملة الصفة كانت إذا لكن وأاحد الباب ، الفعلية الصفات ذلكك

غيرها أوأ فعلية كانت الله) سواء (وأرحمة الرحمة مثل لشيئين
:الله) (وأرحمة مثل

 وأعل جل لله صفة تكون قد  الرحمة-
ُظْر﴿ وأعل جل قال كما الثر بها وأيراد الرحمة تطلق وأقد-  َلى َفان ِإ

ِر َثا ِه﴿ ِِةَرْحم آ ّل في وأعل جل الله فيها قال وأالجنة ، المطر يعني ال
وأقال ، المخلوقة الرحمة رحمتي) يعني أنت( القدسي الحديث

وأأرسل وأتسعين تسعة أمسك عباده بها يرحم رحمة مئة لله إن(
بها يتراحم التي الرحمة هذه الناس) يعني يتراحم بها وأاحدة
 . المخلوقة الرحمة هي الناس
أنه بنية إل يقِسم أن يجوز فل تنقسم كانت وأإذا تنقسم هذه فإذن

(وأأمانة مثل نظائر وأله معروأف هذا ، وأعل جل الله بصفة يقسم
. ذلك الله) وأأمثال

ثم تنقسم كانت إذا ، وأاضح فهذا تنقسم ل الصفة كانت إذا فإذن
: العلماء بين خلف

 صفة أنها الصل أن باعتبار مطلقا قسما يعتبر  هل-
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 الكنايات؟ مجرى مجراه فيكون بالنية قسما يعتبر أم- 
وأأما شائعا بها القسم كان إذا قسما يعتبر أنه ذلك في وأالصواب

بين الفرقا يظهر حتى بالنية يأتي أن بد فل شائع غير كان إذا
الثر يعني الصفة بأثر قسم أم بالصفة قسم هو هل للقسم مراده

المخلوقا

لله السم إثبات
عنه الِمثل وأنفي
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كثيرة آيات تعالى الله رحمه السلم شيخ ذكر اليات هذه بعد
ففي ، الصفات إثبات في وأالجماعة السنة أهل طريقة بيان فيها
َهْل وأعل جل قوله َلُم ﴿ ْع ّيا﴿ َلُه َت َلْم قوله وأفي َسِم َوأ ُكْن ﴿ ًوا َلُه َي ُف ُك
ٌد ُلوا فل﴿ قوله وأفي ﴿َأَح َع ِه َتْج ّل ًدا ِل َدا ُتْم َأن ْن َأ َلُموَن َوأ ْع قوله وأفي ﴿َت

َوأِمْن ّناِس ﴿ ُذ َمْن ال ّتِخ ِه ُدوأِن ِمْن َي ّل ًدا ال َدا ُهْم َأن َن ّبو ِه َكُحّب ُيِح ّل  ﴿ال
الصفات إثبات في وأالجماعة السنة أهل طريقة بيان فيها هذه كل

نفيا وأينفون ، مفصل إثباتا وأعل جل الله صفات يثبتون أنهم وأهي ،
. مجمل

يكون الثبات أن الصفات في وأالجماعة السنة أهل فقاعدة
. مجمل يكون وأالنفي مفصل
َهْل قال النفي في وألهذا َلُم ﴿ ْع ّيا﴿ َلُه َت جل قال النفي وأفي َسِم
َلْم وأعل َوأ ُكْن ﴿ ًوا َلُه َي ُف ٌد ُك فل﴿ وأعل جل قال النفي وأفي ﴿َأَح

ُلوا َع ِه َتْج ّل ًدا﴿ ِل َدا َوأِمْن وأعل جل قال النفي وأفي َأن ّناِس ﴿ َمْن ال
ُذ ّتِخ ِه ُدوأِن ِمْن َي ّل ًدا ال َدا ُهْم َأن َن ّبو ِه َكُحّب ُيِح ّل . ﴿ال
َباَرَك وأعل جل قال الثبات وأفي َت ّبَك اْسُم ﴿ ِم الجلل ِذي َر ْكَرا ِْل ﴿َوأا
ْيَس  قال وأفيه ، المفصل الثبات هو الذي َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه َوأ

ُع َبِصيُر﴿ الّسِمي ْل . مفصل أثبت ثم مجمل نفى ا
الجملة بهذه أوأضحها وأالجماعة السنة أهل قاعدة هي وأهذه

. اليات من الكثيرة
ليس المحض النفي أن وأهي قاعدة وأعلى أصل على مبني وأهذا

 المفصل الثبات هو الكمال بل بكمال
النقص بصفات يوصف ل ، الكمال بصفات يوصف وأعل جل وأالله

جل يوصف بل ، النقص تحتمل بالكمال ليست بصفات يوصف أوأ
وأصفاته حق وأأسماؤه الحق هو وأعل جل لنه الكمال بصفات وأعل
النقص شائبة تشوبه ل الذي المطلق الكمال ذلك من فله ، حق

. الوجوه من بوجه
، الكمال بصفات يوصف وأعل جل الله فإن كذلك كان وأإذا

. الثبات في بالتفصيل تكون إنما الكمال وأصفات
الثبات الكثر ، قليل وأالنفي كثير التفصيل القرآن في وألهذا

َو﴿ وأعل جل قال المفصل ُه ُفوُر َوأ َغ ْل ّلَه ِإّن﴿ ﴿الّرِحيُم ا ُفوًرا َكاَن ال َغ
َكاَن﴿ ﴿ّرِحيًما ّلُه َوأ َلى ال ٍء ُكّل َع ًتا َشْي ِقي كل على الله ﴿وأكان ﴿ّم
َكاَن﴿ ﴿1 حسيبا شيء ّلُه َوأ ِزيًزا ال ِكيًما َع ّلُه﴿ ﴿َح ِزيٌز َوأال ِكيٌم َع ﴿َح

َو﴿ ُه ُفوُر َوأ َغ ْل ُد ا ُدوأ َو ْل ُذوأ14( ا َعْرِش )  ْل ُد ا ْلَمِجي ّعاٌل15( ا َف ُد ّلَما )  ِري ُي
ُد﴿ ﴿)16( ْلَحْم ِه ا ّل َلِميَن َرّب ل َعا ْل ِم ) الّرْحمـِن2( ا ِلِك3( الّرِحي ) َمـ

تـــ      ﴿  1 وأجد وأإنما المصحف في أجدها َكاَن  ِإّنلم ّلَه َلى ال ٍء ُكّل َع ًبا َشْي  ﴿ َحِسي
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ِم ْو ّديِن َي َو﴿ ﴿)4( ال ّلُه ُه ِذي ال ّل َلَه ل ا ّ ِإ َو ِإل ِلُم ُه ْيِب َعا َغ ْل ِة ا َد َها َوأالّش
َو َو22( الّرِحيُم الّرْحَمُن ُه ُه ّلُه )  ِذي ال ّل َلَه ل ا ّ ِإ َو ِإل ِلُك ُه ْلَم ا

ّدوأُس ُق ْل ْؤِمُن الّسلُم ا ْلُم ْيِمُن ا َه ْلُم ِزيُز ا َع ْل ّباُر ا ْلَج ّبُر ا َك َت ْلُم ْبَحاَن ا ُس
ِه ّل ُكوَن َعّما ال ِر َو23( ُيْش ُه ّلُه )  ُق ال ِل ْلَخا ُئ ا ِر َبا ْل ّوُر ا ْلُمَص  ﴿ا
 كثيرة آيات في

وأأما ، الكاثرة الكثرة وأهو ، الثبات الصفات في القرآن في الصل
ليس أنه القاعدة في لكم ذكرت كما وأالنفي ، قليل فهو النفي
. بكمال
؟ كمال النفي يكون وأمتى
. الضد كمال إثبات بالنفي المراد كان إذا كمال النفي يكون

المراد كان وأإذا كمال فهو الضد كمال إثبات بالنفي المراد كان إذا
فإنه ذلك ضد إثبات النافي مراد في وأليس المحض النفي بالنفي
. نقصا يكون

أحدا) نفيت يقاتل (ل تقول أحدا) أوأ يظلم ل (فلن مثل تقول قد
. لعجزه يكون قد الصفة هذه عنه فتنفي ، لعجزه ذلك عنه

من المراد كان إذا كمال يكون وأقد كمال دائما يكون ل فالنفي
. الصفة ضد كمال إثبات النفي
: قال القبائل بعض وأصف في الشاعر قال وألهذا

َلـٌة ِي َب دروأنـغـي ل ُق
ةـبذم

الناس يظلمون وأل
خردل حبة

ل عجزة أنهم لجل – الجاهلية في هذا – لجل يغدروأن ل
خردل) حبة الناس يظلمون (ل كذلك ، يغدروأا أن يستطيعون

 الناس يظلموا أن عجزة لنهم
وأالكمال عند أهل الجاهلية (وأمن ل يظلم الناس يظلم) الكمال

عندهم :
دـأح يجهلن ل أل
اــلينـع

جهل فوقا فنجهل
اـالجاهلين

يظهر قد النفي وأهذا عنهم هذه الصفات وأسلب بنفي ذمهم وألهذا
ذمهم أراد الحقيقة في هو بذمة) لكن يغدروأن (ل كمال أنه لك

. لعجزهم بذلك
به يراد لك ذكرت فكما السنة في أوأ الكتاب في النفي جاء إذا

. الضد كمال إثبات
ّلُه﴿ وأعل جل قال َ ال َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ْلَحّي ُه ّيوُم ا َق ْل َ ا ُه ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس َوأل
ْوٌم الغفلة أي السنة تأخذه أن نفسه عن وأعل جل فنفى ﴿َن

 ؟بالذات الصفات هذه نفي المراد هل ، النوم يأخذه وأأن وأالنعاس
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يعتري ل فإنه حياته وألكمال قيوميته لكمال وأعل جل أنه المراد ، ل
من بوجه نقص شائبة وأل نقص الكاملة قيوميته وأل الكاملة حياته

. نفى وألذلك الوجوه
وأكمال الحياة كمال إثبات وأتأكيد تقرير بالنفي المراد فيكون

ّلُه﴿ قال القيومية َ ال َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل ْلَحّي ُه ّيوُم ا َق ْل َ ا ُه ل ُذ ْأُخ َنٌة َت َ ِس َوأل
ْوٌم قيوميته وألكمال حياته لكمال وأذلك ﴿َن

. القيومية وأكمال الحياة كمال تقرير هنا المراد فيكون 
ِلُم َوأل﴿ قوله في كذلك ْظ ّبَك َي ًدا َر ّبَك َوأَما﴿ ﴿َأَح ٍم َر ّ َظل ِد ِب ِبي َع ْل ﴿ّل
فإن وأعل جل لله العدل كمال إثبات فيه الذي النفي منه المراد

قامت وأعل جل وأبعدله ، العدل بكمال موصوف وأعل جل الله
أرضه في به وأأمر كونا سمائه في به أمر ، وأالرض السماوأات

يقدره وأما العدل على مبني يخلقه فما ، وأعل جل وأشرعا كونا
ّلَه ِإّن: ﴿ بالعدل الشرع في أمر كذلك ، العدل على مبني ْأُمُر ال َي

ْدِل َع ْل ِلْحَساِن ِبا . ﴿َوأا
َلْم وأعل جل قال كذلك َوأ ُكْن ﴿ ًوا َلُه َي ُف َهْل وأقال ٌ﴿ َأَحد ُك َلُم ﴿ ْع َلُه َت
ّيا العل صفاته في وأكماله الحسنى أسمائه في لكماله وأذلك ﴿َسِم

في أحد يشركه ل أن بذلك وأتوحده ذلك في وأعل جل كماله فمن ،
فيما وأل الكمال وأجه على صفاته في وأل الكمال وأجه على أسمائه

. وأعل جل يستحقه
ّلُه َكاَن َوأَما﴿ وأعل جل الله قال كذلك ُه ال ْعِجَز ُي ٍء ِمن ِل ِفي َشْي

َوأاِت َلْرِض ِفي َوأل الّسَما ّنُه ا ِليًما َكاَن ِإ ِديًرا َع لكم ذكرت كما ﴿َق
يكون وأالعجز العجز نفسه عن الله نفى هنا النفي أن سلف فيما

النفي هذا بعد علل وألهذا  القدرة عدم بسبب أوأ العلم عدم بسبب
ّنُه﴿ بقوله ِليًما َكاَن ِإ ِديًرا َع يعجزه وأل العجز وأعل جل يأخذه فل ﴿َق
وألكمال علمه لكمال ذلك الرض في وأل السماوأات في شيء
 وأعل جل قدرته
الثبات وأالجماعة السنة أهل طريقة أن في وأاسع باب وأهذا

. المجمل وأالنفي المفصل
. هنا وأعل جل قال

......
. كونا ، تكليف في ما ل

على وأعل جل الله أنزله بما الكتاب في يعني شرعا المقصود
مأموروأن لنهم تكليف فل السماء في وأمن الملئكة أما رسله
باعتبار مكلفين غير كونا فيهم نافذ وأعل جل أمره ذلك في وأنافذ
خلف في ، رسله على وأعل جل الله أنزل بما مخاطبين غير أنهم

مبعوث  وأسلم عليه الله صلى النبي هل العلم أهل بعض أحدثه
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موضعه في معروأف محله ، موضعه هذا ليس ؟ ل أم الملئكة إلى
.

َهْل هنا قال َلُم ﴿ ْع ّيا﴿ َلُه َت  َسِم
هو وأالسمي ، وأعل جل لله سمي أحد : ل يعني النكار فيه هذا

ِه﴿ وأعل جل قوله وأمثله ، الند مثل ، وأالشبيه وأالنظير المثيل ّل ِل َوأ
َثُل ْلَم َلَى ا ْع َل َلُه﴿ وأقوله ﴿ا َثُل َوأ ْلَم َلى ا ْع َل النعت وأله يعني ﴿ا

ما أوأ ذلك من الرذل فلهم خلقه وأأما العلى وأالسم وأالوصف
. درجات فيه مما ذاتهم يناسب
َلْم     وقال ُكْن     ﴿َو ٌد     ُكُفًوا     َلُه     َي ُلوا     فل  ﴿     وقال     ﴿  َأَح ّلِه     َتْجَع ِل
ًدا َدا    ﴿  َأن
وأعل جل لله موازية تجعلونها وأأمثال ، وأشبهاء نظراء يعني

. وأعل جل يستحقه فيما وأمماثلة
في لهم وأالمبتدعة ذكرنا ما على الدللة في ظاهرة اليات هذه
مفصل يكون النفي أن عندهم الصل أن وأهي طريقة ذلك

. مجمل يكون وأالثبات
: مفصل عندهم النفي

أوأ المتكلمين كتب من كتاب أوأ المعتزلة كتب من كتاب أخذت إذا
يقولون ، المفصل النفي عندهم فتجد الشاعرة كتب من كتاب
أعضاء وأل دم وأل جوارح ذي وأل جسم وأل عرض وأل بجوهر ليس

هو وأل غائب هو وأل حديث هو وأل خارجه وأل العالم داخل هو وأل
نفي كلها ، ل ، ل ، ل فيها بصفحة لك يأتي ، آخره إلى وأل مركب

بالنفي وأعل جل يستحقه ما وأيعلمون فيتعرفون
وأنؤيلج فلهذا ، وأالتمثيل التشبيه فيه الثبات أن عندهم الصل لن
. هذه النفي طريقة إلى
. الشعرية وألمتكلمي الكلم وألهل للمعتزلة الطريقة هذه

. عندهم ما حد على مفصل إثباتا يثبت الشعرية وأبعض
......

ّلت صفات أوأ صفة عطل من كل يشمل وه ، اسم هذا المعطلة ق
معطلة وأالماتريدية معطلة وأالمعتزلة معطلة فالجهمية ، كثرت أوأ

فإذا ، معطلة الكلم وأأهل معطلة وأالشاعرة معطلة وأالكلبية
. جميعا هؤلء بها يعنى ، الجميع بها فيعنى المعطلة قيل
. خلقه ببعض وأعل جل الله مثل من بها يعنى المشبهة قيل وأإذا

عن وأعل جل الله تعطيل جهة أريد إذا المعطلة لفظ فيستعمل
 بالتفصيل تكلم إذا وأأما ، صفاته
......
كما وأينفون يثبتون يعني ، معتزلة منهم ، درجات  الشاعرة نعم

إلى الفرقا تلك أقرب أن معلوم الجنس في لكن ، المعتزلة ينفي
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، عندهم ما مع السنة إلى الفرقا أقرب هم ، الشاعرة هم السنة
مثل ذوألك وأبين بيننا كان لو يعني ، المسافة بعد مع أقرب يعني

من أقرب  الشاعرة فهم المسافات من وأكذا كذا ؟ أيش مسيرة
في وأيخالفوننا الصفات في يخالفوننا الشاعرة لن ، غيرهم
، المامة مسائل بعض في وأيخالفوننا القدر في وأيخالفوننا اليمان

من المور هذه في وأعندهم المسائل جميع ل مسائلها بعض في
السنة أهل مسمى عن خروأجهم يوجب ما وأالبدع السنة مخالفة

النبي فيها قال التي الضالة الفرقا جملة من فهم ، وأالجماعة
وأسبعين ثلث على المة هذه وأستفترقا( وأسلم عليه الله صلى
وأاحدة) . إل النار في كلها فرقة

أن النصوص في النفي من فهموا البدع فأهل ذلك لك تبين إذا
وأعل جل قال ، بتقديمه ذلك على وأاستدلوا المقصود هو النفي

ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال
النفي أن على دل النفي قدم فلما الهتمام على يدل وأالتقديم

. الثبات من أهم
بكذا وأليس بكذا وأليس بكذا ليس فيقال النفي يقدم : وألهذا قالوا

وأالحياة العلم وأله قالوا الثبات جاء إذا ذلك وأبعد ، بكذا وأليس
عند ما مثل السبع الصفات له أوأ  المعتزلة عند ما مثل وأالقدرة

. الكلم أهل طريقة ذلك نحو أوأ الشاعرة
منه المقصود ليس وأالنفي ، باطل هو بل بصحيح ليس وأهذا

. تحلية وأالثبات تخلية النفي وألكن به الهتمام
. التحلية تسبق التخلية أن العقلء وأعند اللغة في المتقرر وأمن

. فيه يضع يبدأ ذلك بعد ثم القلب ِيلُْخي
هذا في ما تغير مثل بتغير أنت لو العقلء عند قاعدة هذه إن حتى

تأتي ذلك بعد برع تطلعه تخليه أنك لزم فرش من المسجد
. بالجديد
التشبيه وأمن العتقاد في الزيغ من فيها كان المشركين وأقلوب

القلب يخلي حتى نفى وأعل جل فالله ، فيها ما الصفات نفي وأمن
وأيكون المشابهة اعتقاد أوأ المماثلة اعتقاد من ، المماثلة من

. وأالتمثيل التشبيه براثن من سالما القلب
. التعطيل من سالما أيضا القلب يكون حتى أثبت ثم

ْيَس﴿ قوله ففي ِه َل ِل ْث ٌء َكِم على رد العلماء يقول كما  ﴿َشْي
َو﴿ قوله وأفي ، المشبهة ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . المعطلة على رد ﴿ال

بصحيح ليس لغويا هذا نقول الهتمام لجل هذا أن قولهم فإذن
صحيح هذا به الهتمام على يدل بالشيء البداءة أن فيها اللغة بل

النفي يكون أن لجل الهتمام أن يعني ل هنا الهتمام وألكن ،

280الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

وأأما ، ينفى أن وأيجب شر هذا التشبيه أوأ التجسيم لن ل ، مفصل
. التحلية تسبق التخلية أن لجل فإنه الثبات على النفي تقديم
َباَرَك قوله في الله شاء إن نكمل َت ّبَك اْسُم ﴿ الجلل ِذي َر

ِم ْكَرا ِْل في تعالى الله شاء إن الثبات آيات من بعدها وأما ﴿َوأا
. القادمة المرة
إنفاذ على القدرة أوأ العزة مع العفو صفة جتمعتا إذا يقول

؟ كمال عفو إنه نقول أن يصح هل البشر لحد العقوبة
لهم فالبشر ، للبشر بالنسبة كمال عفو هذا تقول ، يصح نعم

، يناسبهم ما بقدر ، ذاتهم بقدر ، عندهم ما بقدر كمال صفات
الصفة بين فما ، وأعل جل الله صفة تساوأي كمال صفة وأليست
. وأالذات الذات بين كما وأالصفة

؟ وأالغضب المكر بصفة القسم حكم ما
تثبت بل مطلقة تثبت ل هذه لن الصفات بهذه القسم يجوز ما

. مقيدة
الصالح السلف عن ذلك وأرد وأهل ؟ المعين الكافر لعن يصح هل

؟
بعينه المعين الكافر ، جائز الجواز جهة من المعين الكافر لعن
وأالعلماء المسألة هذه في التحقيق هو هذا تركه وأالفضل ، جائز
من المعين لعن ففي ، المعين لعن في طويل كلم لهم

- على وأالجماعة السنة أهل - أكثر الكثروأن وأ خلف المسلمين
اللعن يشمله كان وأإن الفسوقا أهل من المعين لعن يجوز ل أنه
َ﴿ قوله في اللعن يشمله مثل ، العموم في َنُة َأل ْع ِه َل ّل َلى ال َع

ِلِميَن ّظا اللعن يشمله الفاسق ، بلعنة ظالما تخص ل لكن ﴿ال
أتي لما وألهذا ، معينا فاسقا يعني ، بلعنة فاسقا تخص ل وألكن
الخمر شرب يكثر كان وأقد حمار الله بعبد يدعى الصحابة بأحد
(لعنه الصحابة أحد قال الرابعة أوأ الثالثة المرة في به أتي فلما
ل( وأالسلم الصلة عليه النبي به) فقال يؤتى ما أكثر ما الله

مرتكب المسلم أن على وأرسوله) فدل الله يحب فإنه هذا تقولوا
لعن أجاز من السلف وأمن ، بعينه يخص ل ، بعينه يلعن ل الكبيرة
الذي ليس وأهذا البدع أهل من المعين وألعن الفسقة من المعين

هؤلء تلعن أل له فقيل أحمد المام وأسئل ، السنة أهل عامة عليه
أبنائه لحد يقول – أباك رأيت متى فقال ؟ البدع أهل رؤوأس يعني
في وأهذا ؟ أحدا يلعن أباك رأيت متى – يقول الله عبد أظنه

، خلف فيه كذلك وأالكافر ، المسلمين من المعين الفاسق
أم المعين الكافر يلعن هل السنة أهل بين جاري أيضا وأالخلف

 ؟ لعنه يترك
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اللسان تنزيه لجل وألكن استحقاقه عدم لجل ل لعنه ترك لكن
عن اللسان تنزيه وألكن اللعن يستحق الكافر فإن وأإل ، اللعن عن

هذا بأعيانهم كفرة لعن إنما وأسلم عليه الله صلى النبي لن اللعن
هو كما حصل ما وأقتلهم للمسلمين إيذائهم من لهم حصل لما

كثير عند ثم أقواما لعن وأسلم عليه الله صلى النبي أن معروأف
ْيَس﴿ وأجل عز الله قول نسخه منسوخأ هذا أن العلم أهل من َلَك َل
ِر ِمَن َلْم ٌء ا ْوأ َشْي ُتوَب َأ ِهْم َي ْي َل ْوأ َع ُهْم َأ َب ّذ َع ُهْم ُي ّن ِإ ِلُموَن َف فاللعن ﴿َظا

طعان وأل بلعان ليس المسلم لكن جائز الجواز حيث من للكافر
. بذيء وأل بفاحش وأليس
......
- فذلك لعنه من ، تلعنه ما المعين لكن ، نعم ، المبتدعة تلعن
كونه بشرط البعد أهل من المعين لعن ،- لعنهب قال من هفي يعني

أن يعلم عالما كان إذا العلم لهل هو إنما البدعة وأوأصف ، مبتدعا
 السلف بعض عند ذلك له يجوز بالبدعة عليه وأحكم مبتدع هذا

هذا ، لعنه ثم بالبدعة فلنا وأصف شاء من كل المر يترك أن أما 
البتة. وأالجماعة السنة أهل طريقة من ليس شك ل

......
تعيين بدوأن اللعنة بأس في ما

......
يجوز ل يقول من منهم:  قولين على لعنه في العلم أهل إبليس

، اللعن ترك وأالفضل ، الكراهة مع يجوز يقول من وأمنهم ، لعنه
إبليس في وأعل جل الله بقول استدل الكراهة مع اللعن أجاز وأمن

ِإن﴿ ُعوَن َوأ ْد ّ َي ًنا ِإل َطا ْي ًدا َش ِري َنُه117( ّم َع ّل ّلُه )  من وأالمانعون ﴿ال
الله صلى النبي أن فيه الباب في صحيح بحديث استدلوا لعنه
، ينتفخ ، لعن يتعاظم) إذا فإنه الشيطان تلعنوا ل( قال وأسلم عليه
يعني ، يلعن ل أن .. وأالوألى يلعن أنه بحيث شيء صار أنه يعني
. لعنه يترك أنه الوألى هو هذا
أخر مواطن في ضده كمال أثبت نفسه عن الله نفى ما جميع هل

في يذكر لم وأإن اللوازم من الضد كمال أي ذلك يكون أوأ ؟
؟ أخر مواطن

أثبت نفي ما بعض يعني ، هذا وأيحتمل هذا يحتمل ، يحتمل هذا
. باللزم يعرف ما وأمنه آخر موضع في أوأ الية في مع ضده كمال

. القدر بهذا نكتفي
صلى وأ. المتقين عباده من وأإياكم يجعلنا أن وأعل جل الله نسأل

 محمد نبيه على وأسلم الله
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عن الشريك نفي
تعالى الله

ُلُه:ُ  ُد َوُقْل﴿َوَقْو ْلَحْم ّلِه ا ّلذَِّي ِل ْذَّ َلْم ا ّتِخ ًدا َي َل َلْم َو ُكْن َو َلُه َي
ْلِك ِفيِ َشِريٌك ْلُم َلْم ا ُكْن َو ِليِّ َلُه َي ّذَّّل مِاْن َو ُه ال ّبْر َك َو
ِبيًرا ْك ّبُح﴿ ]،111ِ[السراء:ُ﴿َت ّلِه ُيَس َومَاا الّسَماَواِت ِفيِ مَاا ِل

َْلْرِض ِفيِ ِلِك ا ْلَم ّدوِس ا ْلُق ْلَعِزيِز ا ِم ا ِكي ْلَح ]،11ِ[الجمعة:ُ﴿ا
ُلُه:ُ َباَرَك﴿َوَقْو ّلذَِّي َت ْلُفْرَقانََ َنّزَل ا َلىَ ا ْبِدِه َع ُكونََ َع َي ِل

َلِميَن ْلَعا ّلذَِّي1َنذَِّيًرا( ِل ْلُك َلُه )ا َْلْرِض الّسَماَواِت مُا َلْم َوا َو
ْذَّ ّتِخ ًدا َي َل َلْم َو ُكْن َو ْلِك ِفيِ َشِريٌك َلُه َي ْلُم َلَق ا ٍء ُكّل َوَخ َشيِْ

ُه ّدَر ُلُه:ُ  ،ِ]2-1[الفرقانَ:ُ﴿َتْقِديًرا َفَق َذَّ مَاا﴿َوَقْو ّتَخ ّلُه ا مِاْن ال
َلٍد َلٍه مِاْن مَاَعُه َكانََ َومَاا َو ًذا ِإ َذََّهَب ِإ َلٍه ُكّل َل َلَق ِبَما ِإ َلَعَل َخ َو

َلىَ َبْعُضُهْم ْبَحانََ َبْعٍض َع ّلِه ُس ِم91َيِصُفونََ( َعّما ال ِل )َعا
ْيِب ْلَغ َدِة ا َلىَ َوالّشَها َتَعا ُكونََ َعّما َف ]،92ِ-91[المؤمانونَ:ُ﴿ُيْشِر

ُبوا َفَل﴿ ّلِه َتْضِر َثاَل ِل َْلمْا ّلَه ِإنَّ ا َلُم ال ُتْم َيْع ْن َأ َلُمونََ َل َو ﴿َتْع
ّنَما ُقْل﴿ ،ِ]74[النحل:ُ ّبيِ َحّرَم ِإ ْلَفَواِحَش َر ْنَها َظَهَر مَاا ا مِا

َطَن َومَاا ْثَم َب ِْل َبْغيَِ َوا ْل ْيِر َوا ْلَحّق ِبَغ َأنَْ ا ُكوا َو ّلِه ُتْشِر مَاا ِبال
َنّزْل َلْم ًنا ِبِه ُي َطا ْل َأنَْ ُس ُلوا َو َلىَ َتُقو ّلِه َع َلُمونََ َل مَاا ال ﴿َتْع

].33[العراف:ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله عبد محمدا أن وأأشهد
:  بعد أما ، الدين يوم إلى كثيرا تسليما وأسلم وأصحبه
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الشريك نفي وأفيها التوحيد معنى فيها اليات من الجملة فهذه
وأهذه ، وأعل جل لله المثال ضرب تحريم وأفيها وأعل جل الله عن

 منها يراد وأعل جل الله عن الشريك نفي فيها التي اليات
الله رحمه الشيخ يذكره لم مما معناها في كان وأما أجناسها مع

:  منها يراد
التنزيه .
وأالثبات .

إنما-  النفي - كمال وأكماله ، بكمال ليس وأحده التنزيه لن وأذلك
شريكا وأعل جل لله يكون أن ُالتنزيه. فنفي مع الثبات في يكون

. ربوبيته في وأعل جل الله حمد كمال معه ربوبيته في
. وأعل جل لله الربوبية في الكمالت أنواع جميع إثبات يعني
وأاليات التحميد فيها التي اليات أوأرد وألهذا وأالتنزيه التسبيح فهنا
 . التسبيح فيها التي

التحميد وأآيات ، وأالتخلية النفي وأهو التنزيه فيها التسبيح وأآيات
. الثبات فيها

. وأالثبات النفي بين يجمعون أنهم السنة أهل قاعدة وأهذه
. مفصل الثبات وأأن مجمل النفي أن وأعندهم
ُد     ﴿َوُقْل     وعل     جل     الله     قول     فذَّكر ْلَحْم ّلِه     ا ّلذَِّي     ِل ْذَّ     َلْم     ا ّتِخ َي
ًدا﴿ َل َو

ّبُح وأعل جل الله قول ثم ُيَس ِه ﴿ ّل َوأاِت ِفي َما ِل َْلْرِض ِفي َوأَما الّسَما ْلُك َلُه ا ْلُم ا
َلُه ُد َوأ ْلِحْم َو ا ٍء ُكّل َعلى َوأه ْير﴿ َشْي ِد َق

واليللة الللله حمد فيها الولىَ الية ،ِ ماتقابلتانَ اليتانَ فهاتانَ  
. الله تسبيح فيها الثانية

(التنزيلله ماعنللاه القللرآنَ فلليِ وأيضللا اللغللة فلليِ ماعناه والتسبيح
.والبعاد) 

تقول العرب (سبحانَ فلنَ مان كذَّا) إذا أرادت أنه بعيد مان كذَّا
كما قال العشىَ فيِ بعض شعره:ُ

يـجاءن لما ولـأق
رهـخـف

علقمة من سبحان
رـالفاخ

يعني بعيد هذا ، فالتسبيح معناه البعاد وأالتنزيه عن هذا الشيء :
يـجاءن لما ولـأق
رهـخـف

علقمة من سبحان
رـالفاخ

مفتخر ثم يكون أن يبعد يعني ، علقمة من الفاخر سبحان يعني
 ذلك بعيد ، بعلقمة

وأعل جل الله تنزيه وأعل جل لله التسبيح فمعنى كذلك كان إذا
 وأعظمته جللهب يليق ل ما كل عن وأعل جل الله وأإبعاد
: ذلك معنى ففي
ربوبيته في الشركة عن تنزيهه .
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ألوهيته في الشريك عن وأتنزيهه .
وأصفاته أسمائه في الشريك عن وأتنزيهه .
وأقدره قضائه في الشريك عن وأتنزيهه .
وأأمره حكمه في الشريك عن وأتنزيهه .

: في ، الثبات يقابلها أشياء خمسة فهذه
الحمد معنى وأهذا وأعل جل لله الربوبية كمالت جميع إثبات

.
وأعل جل لله اللوهية كمالت جميع وأإثبات .
وأعل جل لله وأالصفات السماء كمالت جميع وأإثبات .
يعني ، وأعل جل لله وأالقدر القضاء كمال جميع وأإثبات

. وأالتقدير القضاء
وأعل جل لله وأالمر الحكم كمالت جميع وأإثبات .
الحمد معنى هذا

ُقْل قوله في فإذن َوأ ُد ﴿ ْلَحْم ِه﴿ ا ّل الربوبية في للكمال إثبات فيها ِل
ُقْل قال وأعل جل الوألى الية في قال وألهذا َوأ ُد ﴿ ْلَحْم ِه ا ّل ِذي ِل ّل َلْم ا
ْذ ّتِخ ًدا﴿ َي َل  َوأ

 وأعل جل حمده أسباب من هذا وألدا يتخذ لم وأعل جل الله فكون
السماء في كماله وأعلى الربوبية في كماله على يحمد فهو

في له وأالكمال الجلل أنواع جميع وأثبوت وأجوب وأعلى وأالصفات
. ذلك

. وألدا يتخذ لم وألهذا
جل لله الحمد ثبوت لجل ، وألدا يتخذ لم له الحمد ثبوت فلجل

. شريك له يكن لم وأعل
يحبهما اللذين المرين هذين بين معجت التي الكلمات أعظم وألهذا
لله) وأ وأالحمد الله (سبحان وأالتحميد التسبيح كلمة وأعل جل الله

الحديث في جاء ما مثل ذلك وأبحمده) وأنحو الله (سبحان
إلى حبيبتان الميزان في ثقيلتان اللسان على خفيفتان كلمتان(

تشتمل العظيم) لنها الله سبحان وأبحمده الله سبحان الرحمن
. وأالثبات التنزيه على
َلْم قال أنه وأعل جل لله الثبات أفراد من أيضا َوأ ُكْن ﴿ ِريٌك َلُه َي َش
ْلِك﴿ ِفي ْلُم َلْم      هامة وأهذه ا َوأ ُكْن ﴿ ِريٌك﴿ َلُه َي ِريٌك﴿ وأ َش هنا ﴿َش

أنواع من يمكن ما جميع فيشمل النفي سياقا في أتت نكرة
 الملك في ِةَِكَرالش

:  الملك في وأالشركة
وأاحد هذا الستقلل وأجه على شركة تكون قد .
الشريك ينفرد ل يعني ، البعضية وأجه على شركة تكون وأقد

بعضه. في يشارك وألكن بملك
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ذلك بغير الشركة تكون وأقد .
. وأعل جل ملكه في له الشركة أنواع جميع نفى وأعل جل فالله
َلْم َوأ ُكْن ﴿ ِلّي َلُه َي ّذّل﴿ ِمْن َوأ َلْم قوله في المتكرر النفي هذا ال ﴿
ْذ ّتِخ ًدا َي َل َلْم َوأ ُكْن َوأ ِريٌك َلُه َي ْلِك ِفي َش ْلُم َلْم ا ُكْن َوأ ِلّي َلُه َي ِمْن َوأ

ّذّل﴿  وأعل جل له الحمد ثبوت لجل كله هذا ال
ُقْل قال وألهذا َوأ ُد ﴿ ْلَحْم ِه ا ّل ِذي﴿ ِل ّل َلْم بأنه للمنعوت الحمد ا ْذ ﴿ ّتِخ َي
ًدا َل َلْم َوأ ُكْن َوأ ِريٌك َلُه َي ْلِك ِفي َش ْلُم َلْم ا ُكْن َوأ ِلّي َلُه َي ّذّل﴿ ِمْن َوأ  ال

. وأالحتياج : الضعف يعني وأالذل ، : الناصر يعني الولي
ّبُح     الية     وبعدها ُيَس ّلِه     ﴿ ِفيِ     َومَاا     الّسَماَواِت     ِفيِ     مَاا     ِل
َْلْرِض ْلُك     َلُه     ا ْلُم َلُه     ا ُد﴿     َو ْلِحْم  ا

وأعل جل لله التنزيه هو لكم ذكرت كما التسبيح إن العلم أهل قال
 وأعظمته بجلله يليق وأل به يليق ل عما

َلُه هنا وأقوله ْلُك ﴿ ْلُم َلُه ا ُد﴿ َوأ ْلِحْم  التعليل مقام في هذا ا
، الحمد وأله الملك له وأعل جل كونه لعلة له التسبيح ثبت يعني
ّبُح قال ُيَس ِه ﴿ ّل َوأاِت ِفي َما ِل َْلْرِض ِفي َوأَما الّسَما ْلُك َلُه ا ْلُم َلُه ا َوأ

ُد ْلِحْم َو ا ٍء ُكّل َعلى َوأه ْير﴿ َشْي ِد َلُه وأقوله َق ْلُك ﴿ ْلُم َلُه ا ُد﴿ َوأ ْلِحْم وأ ا
ّبُح ُيَس ِه﴿ ﴿ ّل : مختلفة اللمات من الثلث هذه ِل
ّبُح الوألى فمعنى ُيَس ِه﴿ ﴿ ّل  الله يسبح معناها ِل
ّبُح فلن (سبح ُيَس ِه الله) ﴿ ّل َوأاِت ِفي َما ِل َْلْرِض﴿ الّسَما هذه اللم َوأا

في ما وأكل ، وأعل جل غيره يسبحون ل يسبحونه لنهم للخلص
ِإن﴿ الله يسبح وأالرض السماوأات ٍء ّمن َوأ ّ َشْي ّبُح﴿ ِإل يعني ُيَس

ِه﴿ الله يسبح َد ﴿.ِبَحْم
َلُه قوله ْلُك﴿ ﴿ ْلُم  الِملك لم هذه اللم ا
 الِملك وأذوأ الُملك ذوأ وأعل جل هو يعني

:  نوعان وأالِملك وأالُملك
ِلك منها الُملك ُذ الذي وأهو الَم ُف  ملكه في أمره ين

 العيان ِِملك يملكه الذي هو يعني مالك فمنها بالكسر الِملك وأأما
ِم ِلِكما﴿ الفاتحة آية في وألهذا ْو ّديِن﴿ َي ِلِك﴿ وأ جاءت ال ِم َمـ ْو َي
ّديِن ﴿ال

ِم ِلِكما﴿ فـ ْو ّديِن﴿ َي ِلِكوأ﴿ الِملك من هذا ال ِم َمـ ْو ّديِن َي من هذا ﴿ال
 الُملك
ملكه هو وأأيضا نصيب فيه لحد ليس مالكه هو وأعل جل وأالله
. اليوم ذلك في يعني فيه أمره ينفذ أحد وأل أمره فيه ُذُينف الذي

َلُه الثالث َوأ ُد﴿ ﴿ ْلِحْم ُد﴿ قوله مثل ا ْلَحْم ِه ا ّل ، الستحقاقا لم هذه ﴿ل
الذوأات إلى المعاني تضيف التي أوأ بعدها يكون التي أنها وأضابطها

.
. للذوأات الذوأات أوأ العيان تضيف التي هي الِملك وألم
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كلها لفلن) هذه (العز لفلن) لي) (المجد (الفخر تقول مثل
لفلن) لفلن) (الجتهاد (المجد   لفلن)  (العز ، اللم ، معاني
. الستحقاقا جهة على يعني

لمن ِملكا الذات هذه تجعل فهي ذات ، عين قبلها كان إذا أما
في نوعان هذان ، ِملكا لحمد) يعني (الكتاب فتقول له أضيفت

. السياقا هذا
أيضا كثيرة وأهي الِملك شبه أوأ الختصاص لم وأهي ثالث نوع بقي
إيضاحها. محل هذا ليس ، القرآن في

َباَرَك     وعل     جل     قوله     فيِ     كذَّلك َت ّلذَِّي     ﴿ ْلُفْرَقانََ     َنّزَل     ا ا
َلىَ ْبِدِه     َع ُكونََ     َع َي َلِميَن     ِل ْلَعا ّلذَِّي     َنذَِّيًرا     ِل ْلُك     َلُه     () ا مُا

َْلْرِض     الّسَماَواِت َلْم     َوا ْذَّ     َو ّتِخ ًدا     َي َل َلْم     َو ُكْن     َو َشِريٌك     َلُه     َي
ْلِك﴿     ِفيِ ْلُم ا

َباَرَك﴿ قوله هنا  َت يقال أن يجوز فل وأعل جل بالله خاص لفظ هذا ﴿
هو وأعل جل الله فلن) لن (تبارك وأعل جل الله غير أحد حق في

. تبارك الذي وأهو البركة له الذي
الذي وأاستقر) فمن وأثبت وأخيره كماله (دام يعني تبارك وأمعنى

؟ خيره يدوأم
 وأعل جل الله هو
َباَرَك﴿ قال عباس ابن َت تعاظم ﴿
َباَرَك﴿ بقوله عباس ابن يريد : ل المحققين من طائفة قال َت ﴿)

جهة من وأزنها على هي يقول وألكن للفظ تفسير تعاظم) أنه
ل اثنين بين يكون (تفاعل) أن في الصل لن مقصورة كونها
 لزما يكون
، فلن) وأهكذا وأآل فلن آل وأفلن) (تشاجر فلن (تقاتل تقول

. اثنين بين تكون أنها الصل في فتفاعل
َباَرَك﴿ فسرها عنه الله رضي عباس ابن َت أنها يريد تعاظم بمعنى ﴿

الخير دوأام معناها البركة فإن وأإل تبارك كلمة معنى يريد ل لزمة
. وأاستقراره وأثباته
ِبْركة البروأك من العرب عند مشتق وأهذا وأالبروأك ، ذلك وأنحو وأال

ِبْركة ، مكانه في وأيثبت البعير يستقر به يدوأم فيها التي هي وأال
. المطر بعد وأيثبت وأيستقر الماء
َباَرَك﴿ هنا إذن َت  وأاستقراره وأثباته وأكماله الخير دوأام فيها ﴿

َباَرَك﴿ أن ذلك من فنفهم َت جل لله الكمالت جميع إثبات فيها ﴿
، الخيرات من عباده على وأعل جل الله يفيضه وأما الذاتية وأعل

هنا وأعل جل قال وألهذا الحمد في الذي الثبات معنى فيها وألهذا
َباَرَك َت ِذي ﴿ ّل َقاَن َنّزَل ا ُفْر ْل َلى ا ِه﴿ َع ِد ْب هو الذي الفرقان وأإنزال َع
هو بل أعظم من هذا ، وأسلم عليه الله صلى النبي على القرآن
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الخير أعظم وأهو وأالسلم الصلة عليه أوأتيه الذي الخير أعظم
ْته الذي َي َباَرَك يقول أن تنزيله في ناسب لهذا ، المة هذه أعط َت ﴿
ِذي ّل َقاَن َنّزَل ا ُفْر ْل َلى ا ِه﴿ َع ِد ْب  العظيمة النعم من هذا لن َع
َنّزَل أنه صفته الذي ، وأكمل الله خير فدام َقاَن ﴿ ُفْر ْل َلى ا ِه َع ِد ْب َع

ُكوَن﴿ َي َلِميَن النبي ِل َعا ْل ِل ِذيًرا﴿ ﴿ َن
ّلذَِّي     هنا     قال ْلُك     َلُه     ﴿ا َْلْرِض     الّسَماَواِت     مُا َلْم     َوا ْذَّ     َو ّتِخ َي
ًدا َل َلْم     َو ُكْن     َو ْلِك     ِفيِ     َشِريٌك     َلُه     َي ْلُم    ﴿  ا
وأعل جل الله عن الولد نفي فيها أنها معناها في سبق ما مثل هذه

ربوبيته وأكمال غناه كمال لجل وأعل جل الله عن الولد وأنفي
 وأصفاته أسمائه في وأكماله
في لكماله الملك في وأعل جل الله عن الشريك نفي وأكذلك
. وأصفاته أسمائه وأفي أمره وأفي ربوبيته

َذ ﴿َما وأعل جل قوله كذلك ّتَخ ّلُه ا ٍد ِمْن ال َل َعُه َكاَن َوأَما َوأ ٍه﴿ ِمْن َم َل ِإ
َذ ﴿َما هنا قوله ّتَخ ّلُه ا ٍد﴿ ِمْن ال َل الله عن الولد نفي في كسابقاتها َوأ
وأعل جل

أشهر وأمن ، الناس من طوائف ادعته وأعل جل لله الولد وأادعاء
:  أوألئك

، له وأوألد لله ابن عيسى أن ادعوا فرقهم أكثر في النصارى -
.  كبيرا علوا يقولون عما الله تعالى

، الله ابن عزيرا أن منهم قليلة طائفة فادعت ، اليهود وأمنهم -
طائفة في يعني ، اليهود عند المشتهر القول من هذا وأليس
. اليهود بين الكثر هي ليست

الملئكة في العرب تعتقده ما أيضا وأنفى ذلك نفى وأعل جل الله
َذ ﴿َما وأعل جل فقال الله بنات بأنها ّتَخ ّلُه ا ٍد﴿ ِمْن ال َل على رد فيه َوأ

. العرب مشركي على وأرد اليهود على وأرد النصارى
َوأَما وأقوله َعُه َكاَن ﴿ ٍه﴿ ِمْن َم َل بنفي الصريح التنصيص فيها هذا ِإ
 وأعل جل الله مع أحد إلهية
ٍه) جاءت وأهي هنا النكرة لن وأذلك َل ِإ قبلها وأجاء النفي سباقا في (
.(من) هو الذي الصلة حرف
النفي سياقا في النكرة قبل مزيد هو الذي (من) هذا الجر حرف
العموم في نصا كونه إلى العموم في ظهوره من النفي نقل ليفيد

. شيء ذلك من يستثنى ل يعني ،
َذ ﴿َما قوله ّتَخ ّلُه ا ٍد﴿ ِمْن ال َل لو لكن ، الولد لجميع نفي هذا كذلك َوأ
يتخذ (لم المواضع كل كانت لو ، الخرى المواضع في ما مثل قال

بعض منه يستثنى أن يحتمل العموم في ظهور هذا وألدا) لكان
 الحالت
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في مقرر هو كما ضعيفا مرجوحا الحتمال كان وأإن يحتمل
 الصول

َذ ﴿َما هنا قوله لكن ّتَخ ّلُه ا ٍد﴿ ِمْن ال َل النكرة (من) قبل زيادة في َوأ
الله عن الولد فيها نفي التي المواضع أن يفهمنا النفي سياقا في
ل هذاوأ الولد نفي على الصريح التنصيص منها المراد أن وأعل جل

. أوألئك جميع شملت وألهذا أحد عنه يخرج
َعُه َكاَن ﴿وأَما قوله كذلك ٍه﴿ ِمْن َم َل هو كما المعبود هو وأالله ِإ

مفعول بمعنى فعال الله ، مرة من أكثر وأقررناه لكم معلوم
. العبودية أوأ العبادة بمعنى وأاللوهة اللوهة من مأخوذ لنه معبود

؟ العبودية له من ؟ العبادة له من ؟ اللوهة له من
 وأعل جل لله هي
َوأَما قوله إذن َعُه َكاَن ﴿ ٍه﴿ ِمْن َم َل يستحق أحد معه يكن لم يعني ِإ
. يعبد أن
ًذا     وعل     جل     قال     ثم ِإ َذََّهَب     ﴿ َلٍه     ُكّل     َل َلَق     ِبَما     ِإ ولعل     َخ

َلىَ     َبْعُضُهْم    َبْعٍض﴿     َع
أن بد وأل مالكا يكون أن بد فل إلها يكون أن يصح أحد ثم كان إذا

 ملك لما خالقا يكون
ًذا﴿ الية هذه في قال وأعل جل فالله ِإ معه إله ثم كان لو يعني ﴿
له خالقا فهو لشيء مالكا كان وأإذا لشيء مالكا الله هذا لكان
ًذا قال وألهذا ِإ َهَب ﴿ َذ ٍه ُكّل َل َل َق﴿ ِبَما ِإ َل من أنواع عدة فصار َخ

ذلك في من يعبده خالق وأكل خالق له ملكوت وأكل الملكوت
. الملكوت

آية في نفي الذي هو وأهذا يكون الذي الفساد أعظم من وأهذا
. النبياء

َوأَما هنا سبحانه قال َعُه َكاَن ﴿ ٍه ِمْن َم َل ًذا ِإ َهَب ِإ َذ ٍه ُكّل َل َل َق﴿ ِبَما ِإ َل َخ
 الربوبية أفراد من الخلق - لن وأالربوبية اللوهية أن لجل وأهذا

 الربوبية أفراد من وأالماتة وأالحياء وأالّرزقا الخلق
ًذا قال فهنا ِإ َهَب ﴿ َذ ٍه ُكّل َل َل َق﴿ ِبَما ِإ َل اللوهية بين لما وأذلك َخ

 الترابط من وأالربوبية
من يعني ، لللهية مستلزمة وأالربوبية للربوبية متضمنة فاللوهية

 متضمن فهذا إلها كان
ُتقد كونه ، إلها كونه يعني - يتضمن إله أنه ادعى أوأ إله أنه فيه اع
الستقلل وأجه على مالك وأأنه خالق أنه رب أنه الدعاء هذا

 له متضمن
بعد إل يكون ل العبادة استحقاقا ثبوت يعني اللهية ثبوت لن

 الربوبية ثبوت
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القرآن آيات في تجد وألهذا ، لللهية مستلزمة فهي الربوبية وأأما
توحيده من أنكروأه فيما المشركين على يحتج وأعل جل الله أن

 غيره إله ل وأأنه إلهيته في وأعل جل
مثل من الربوبية توحيد وأهو به أقروأا بما أنكروأه فيما عليهم يحتج
ِئن﴿ وأعل جل الله قول َل ُهم َوأ َت ْل أ

َ َق ّمْن َس َل َوأاِت َخ َلْرَض الّسَما َوأا
ُلّن ُقو َي ّلُه َل ُتم ُقْل ال ْي َأ َفَر ُعوَن ّما َأ ْد ِه ُدوأِن ِمن َت ّل ِنَي ِإْن ال َد ّلُه َأَرا ال

َفاُت ُهّن َهْل ِبُضّر ِه َكاِش ْوأ ُضّر ِني َأ َد ٍة َأَرا َكاُت ُهّن َهْل ِبَرْحَم ُمْمِس
ِه ِت ﴿َرْحَم
ما عليها رتب ، عليها وأفرع ربوبيته في بتوحيده يقروأن أنهم فأثبت
تعالى قوله وأكذلك ، إلهيته في يفردوأه أن وأهو ذلك من يلزم

ُكم َمن ُقْل﴿ ُق َلْرِض الّسَماء ّمَن َيْرُز ِلُك َأّمن َوأا َع َيْم ْبَصاَر الّسْم َل وأا
ِرُج َوأَمن ْلَحّي ُيْخ ّيِت ِمَن ا ْلَم ِرُج ا ُيْخ ّيَت َوأ ْلَم ْلَحّي ِمَن ا ّبُر َوأَمن ا َد ُي
َلْمَر ُلوَن ا ُقو َي ّلُه َفَس ُلوَن﴿ ، الربوبية أفراد جميعا هذه ﴿ال ُقو َي َفَس
ّلُه ﴿ال
ُقْل﴿ لنبيه وأعل جل قال الربوبية في الحجة عليهم قامت فلما
َ َفل ُقوَن َأ ّت محذوأفة جملة على بعدها لما عاطفة هذه وأالفاء ﴿َت

 السياقا عليها دل الهمزة بعد قبلها
ُقْل﴿ به الشرك تتقون فل ربوبيته في وأاحد بأنه : أتقروأن يعني
َ َفل ُقوَن َأ ّت ُكُم31( َت ِل َذ َف ّلُه )   ﴿ال

ُكُم﴿ وأحده للعبادة المستحق الله فذلكم يعني ِل َذ ّلُه َف ُكُم ال ّب َر
ّق ْلَح َذا ا َد َفَما ْع ّق َب ْلَح ّ ا ﴿الّضلَُل ِإل
 التسبيح ذكر الشريك نفى أن بعد هذا في وأعل جل قال لهذا
ْبَحاَن قال ِه ﴿ُس ّل ُفوَن﴿ َعّما ال َيِص

. المشركون وأصفه ما كل عن لله تنزيها يعني 
ِم ِل ْيِب     ﴿َعا ْلَغ َدِة     ا َلىَ     َوالّشَها َتَعا ُكونََ﴿     َعّما     َف  ُيْشِر

ادعاه عما نفسه وأعل جل وأعالى نفسه وأعل جل الله فنزه
. المشركون

ساقها     التيِ     الخيرة     الية     فيِ     ذلك     بعد     وعل     جل     قال
ُبوا     فل  ﴿     السلم     شيخ ّلِه     َتْضِر َثاَل     ِل َْلمْا ّلَه     ِإنَّ     ا َلُم     ال َيْع

ُتْم ْن َأ َلُمونََ     ل     َو ﴿  َتْع
ُبوا (ل ِر ِه َتْض ّل َثاَل) المثال ِل َْلْم وأالوأصاف النعوت وأهي مثل جمع ا

 وأالقيسة
 لله عبادتهم على بالقياس الله غير عبدوأا المشركين أن وأذلك

نعوتا وأعل جل لله وأضربوا مثل الخلق وأجعلوا بالقيسة فعبدوأه
للوأثان عبادتهم تستقيم حتى شبهوها وأأمثال عندهم من وأأوأصافا
. وأالصنام
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ُبوا فل﴿ هنا فقوله ِر ِه َتْض ّل َثاَل﴿ ِل َْلْم النعوت لله تجعلوا فل يعني ا
يستحق بما جاهلون لنكم وأذلك وأالتشبيهات وأالمثال وأالوأصاف

 عنه تنزيهه يجب وأما وأعل جل الله
ِإّن بقوله النهي ذلك وأعلل ّلَه ﴿ َلُم ال ْع ُتْم َي ْن َأ َلُمون ل َوأ ْع تقرر لما َ﴿ َت

تفيد فإنها المر أوأ النهي بعد أتت إذا عليه دخلت (إن) وأما أن
 التعليل

عن الخلق كل نهي لماذا ؟ لله المثال ضرب عن نهوا لماذا فإذن
؟ المثال لله يضربوا أن

 يعلمون ل لنهم عنها نهوا
من له يصلح وأما يستحق ما وأتفاصيل له يجب ما يعلم وأالذي

ِإّن قال لهذا وأعل جل الله هو يصلح ل وأما المثال ّلَه ﴿ َلُم ال ْع ُتْم َي ْن َأ َوأ
َلُموَن﴿ ل ْع  َت

بقوله وأعل جل له تصلح التي المثال وأعل جل الله ضرب بعدها ثم
ّلُه َضَرَب﴿ ً ال َثل ًدا َم ْب ًكا َع ُلو ّ ّمْم ِدُر ل ْق َلى َي ٍء َع ُه َوأَمن َشْي َنا ْق ّنا ّرَز ِم

ًقا ًنا ِرْز َو َحَس ُه ُق َف ِف ْنُه ُين ْهًرا ِسّرا ِم بعدها الية في قال أن إلى ﴿َوأَج
ّلُه َوأَضَرَب﴿ ً ال َثل ْيِن َم َل ُهَما ّرُج ُد َكُم َأَح ْب َ َأ ِدُر ل ْق َلَى َي ٍء َع َو َشْي ُه َوأ

َلى َكّل ُه َع ْول َنَما َم ْي َوّجهّه َأ َ ُي ْأِت ل ٍر َي ْي ِوي َهْل ِبَخ َت َو َيْس ْأُمُر َوأَمن ُه َي
ْدِل َع ْل َو ِبا ُه َلى َوأ ٍم ِصَراٍط َع ِقي َت ﴿ّمْس

......1  
لن المشركون ادعاه عما وأعل جل تنزيهه : فيها شيئان فيها

شيخ جعلها الية فهذه المثال ضربوا لله ادعوه فيما المشركين
وأعل جل الله ، التسبيح معنى في لنها السابقة اليات بعد السلم

أن نهى أنه ذلك ضمن وأمن المشركون قاله عما نفسه نزه
ادعاه عما وأتسبيحه وأعل جل لتنزيهه المثال له تضرب

. وأعل جل فيه المشركون
ّنَما     ﴿ُقْل     قال     الخيرة     الية     وفيِ ّبيِ     َحّرَم     ِإ ْلَفَواِحَش     َر مَاا     ا
ْنَها     َظَهَر َطَن     َومَاا     مِا ْثَم     َب ِْل َبْغيَِ     َوا ْل ْيِر     َوا ْلَحّق     ِبَغ َأنَْ     ا َو

ُكوا ّلِه     ُتْشِر َنّزْل     َلْم     مَاا     ِبال ًنا     ِبِه     ُي َطا ْل َأنَْ     ُس ُلوا     َو َلىَ     َتُقو َع
ّلِه َلُمونََ﴿     ل     مَاا     ال َتْع

بغير الله على قالوا فالمشركون قبلها التي اليات جنس من هذا 
ما على اللهة تستحقه ما وأقاسوا الله على اللهة وأقاسوا علم

البشر من اللهة لهذه اللوهية خصائص بعض فجعلوا الله يستحقه
. وأغيرهم الصالحين وأمن وأالحجر

وأهذا وأعل جل الله عن الشريك نفي فيها ترى كما اليات هذه      
:  محتمل

ربوبيته في عنه الشريك نفيل .
بالشريط    1 مسح خنا يوجد
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إلهيته في عنه الشريك وأنفي .
وأصفاته أسمائه في عنه الشريك وأنفي .
وأقدره قضائه في عنه الشريك وأنفي .
وأأمره حكمه في عنه الشريك وأنفي .

أصول هي التي الخمسة هذه القرآن في مفصلة جاءت كلها وأهذه
 وأالتحميد التسبيح معاني
……

ُبوا فل﴿ ِر ِه َتْض ّل َثاَل ِل َْلْم ّلَه ِإّن ا َلُم ال ْع ُتْم َي ْن َأ َلُموَن ل َوأ ْع كما هذا ﴿َت
فيه أن أوأل ذكرت ، التحميد وأفيه التسبيح فيه اليات في سبق

 التسبيح مقام هو وأهذا التنزيه
ينزهوا وألم المثال ضربوا المشركين لن وأعل جل الله تنزيه فيه
ينزهه وألم نقص كل عن أبعدوأه يعني يسبحوه وألم وأعل جل الله
ففاتهم وأعل جل لله ما المخلوقين لبعض جعلوا بل نقص عن

الله خلق بعض جعلوا أنهم في فوقعوا المثال فضربوا التنزيه
معه ينبغي ل وأما يستحق ما في وأعل جل كالله

يثبتوا لم المشركين وأأن الحمد هي التي الكمالت إثبات وأالثاني
ليس المشرك فلذلك الكمالت من وأعل جل الله يستحق ما

 الكمال وأجه على وأعل جل لله بحامد وأل بمسبح
؟ الكمال وأجه على وأيحمده الله يسبح الذي من

في الله يسبحون فقد المشركون أما ، المسلم ، المؤمن وه
في به وأيشركون المور بعض في الله ينزهون ، المور بعض
، الشريك عن الله ينزهون الربوبية في أتى : إذا فمثل آخر بعض

السماء في لكن ، الشريك عن الله ينزهون وأالقدر القضاء في
عن وأعل جل يسبحوه لم الشريك عن الله ينزهوا لم وأالصفات
الحكم في كذلك غيره معه عبدوأا اللوهية في كذلك ، الشركاء
أحد معه يكون أن عن وأعل جل الله ينزهوا لم وأالمر وأالتحاكم
ْكُم ِإِن﴿        سبحانه قال كما الحكم تشريع في معه يشترك ْلُح ا

ّ ِه﴿ ِإل ّل . ِل
وألم يسبحوا لم كونهم يعني المرين هذين وأكل ، الشيئان فهذان
إثبات فيه العلم فإذن يعلمون ل أنهم لجل المران هذان يحمدوأا
. الوجوه أكمل على وأعل جل لله وأالحمد التسبيح
، وأاللوهية الربوبية في الكمالت إثبات لكم ذكرت كما التحميد

فقط الذات هو ليس وأالربوبية
الحياء ، متعدي الخلق مثل ، متعدية وأفيها ذاتية أشياء فيها 

 آخره إلى ، الماتة ، متعدي
... متعدي ففيها
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 استواء إثبات
عرشه على الله
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ُلُه:ُ و َلىَ الّرْحَمُن﴿ََقْو ْلَعْرِش َع َتَوىَ ا ُثّم﴿ ]،5ِ[طه:ُ﴿اْس
َتَوىَ َلىَ اْس ْلَعْرِش َع ْبِع ِيِ ف)3(﴿ا مَاَواِضَع:ُ  َس
َلْعَراِف؛ُ ُسوَرِة ِفيِ ُلُه:ُ ا ُكْم ِإنَّ ﴿َقْو ّب ّلُه َر ّلذَِّي ال َلَق ا َخ

َْلْرَض الّسَماَواِت ّتِة ِفيِ َوا ٍم ِس ّيا َتَوىَ ُثّم َأ َلىَ اْس ْلَعْرِش َع ﴿ا
 ].54[العراف:ُ

ُنَس ُسوَرِة ِفيِ ََقاَلو ْيِه ُيو َل ُكْم ِإنَّ﴿الّسلَُم-:ُ  -َع ّب ّلُه َر ال
ّلذَِّي َلَق ا َْلْرَض الّسَماَواِت َخ ّتِة ِفيِ َوا ٍم ِس ّيا َتَوىَ ُثّم َأ اْس
َلىَ ْلَعْرِش َع ]. 3[يونس:ُ﴿ا

ّلُه﴿الّرْعِِد:ُ  ُسوَرِِة ِفيِ َوَقاَل ّلذَِّي ال ْيِر الّسَماَواِت َرَفَع ا ِبَغ
َنَها َعَمٍد َتَوىَ ُثّم َتَرْو َلىَ اْس ْلَعْرِش َع  ]2[الرعد:ُ﴿ا

َلىَ الّرْحَمُن﴿َطَه:ُ  ُسوَرِة ِفيِ َوَقاَل ْلَعْرِش َع َتَوىَ ا ﴿اْس
].5[طه:ُ

ْلُفْرَقانَ ُسوَرِة ِفيِ ََقاَلو َتَوىَ ُثّم﴿ِ:ُ ا َلىَ اْس ْلَعْرِش َع ا
]. 59[الفرقانَ:ُ﴿الّرْحَمُن
َدِة:ُ  آلم ُسلوَرِة ِفيِ َوَقاَل ّلُه﴿الّسْجل ّلذَِّي ال َلَق ا َخ

َْلْرَض الّسَماَواِت َنُهَما َومَاا َوا ْي ّتِة ِفيِ َب ٍم ِس ّيا َتَوىَ ُثّم َأ اْس
َلىَ ْلَعْرِش َع ].4[السجدة:ُ﴿ا

ْلَحِديِد:ُ  ُسوَرِة ِفيِ َوَقاَل  ّلذَِّي ُهَو﴿ا َلَق ا الّسَماَواِت َخ
َْلْرَض ّتِة ِفيِ َوا ٍم ِس ّيا َتَوىَ ُثّم َأ َلىَ اْس ْلَعْرِش َع ].4[الحديد:ُ﴿ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على آيات من به الستدلل سبق ما على معطوفة هي اليات هذه

 وأعل جل لله الصفات إثبات
. العرش على الستواء صفة وأعل جل لله المثبتة الصفات وأمن

جل الله كتاب من عدة مواضع في ذكر العرش على وأالستواء
. السبعة المواضع هذه في لكم ذكر ما مثل وأعل

وأالتأخير التقديم في أيضا باختلف المواضع هذه في يتكرر وأكونه
ُثّم َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش﴿ َع ْل َلى ﴿الّرْحَمُن طه وأآية ا َعْرِش َع ْل ا

َوى﴿ َت ُثّم الفرقان سورة وأآية اْس َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش َع ْل ﴿الّرْحَمُن ا
ُثّم العرش على الرحمن استوى ثم يعني َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش َع ْل ا

. خبيرا﴿ به فاسأل الّرْحَمُن
مواضع: سّت في القرآن في الية هذه وأردت()3

.4الحديد: ،4السجدة: ،59الفرقان: ،2الرعد: ،3يونس: ،54العراف:
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هذه على الدللة في التركيب حيث من اليات تنوعت فإذن
 الصفة
َوى﴿ اللفظ هذا وألهذا َت معروأف وأالستواء ، الستواء من هو ﴿اْس
 اللغة في معناه
جل الله لصفات بوضوح إثبات فيها الصفة هذه كانت لما وألهذا
مشابهة أوأ المماثلة فيه َمَهوَُتي ما المبتدعة عند وأفيها وأعل

. غيرهم وأبين السنة أهل بين فاصلة الصفة هذه كانت المخلوقين
الله بجلل يليق كما حقيقة العرش على الله باستواء فالقرار 

. سني إل به يقول ل هذا وأعظمته وأعل جل
الفرقا من هؤلء وأغير وأالماتريدية كالشاعرة السنة أهل غير وأأما
 فرقان محل عندهم الصفة هذه فإن
القديم الخلف لجل وأذلك منهم يكون أن نفوه يثبتها من أتى فإذا
. أمثالها وأفي الصفة هذه في
(الستواء فقال الستواء عن مالك المام تعلمون كما سئل وأقد
الشهر معلوم) لكن (الستواء  قال آخر لفظ مجهول) وأفي غير

اللغة في المعنى مجهول غير مجهول) يعني غير (الستواء
أراك وأما بدعة وأإنكاره وأاجب به وأاليمان ، معقول غير (وأالكيف

مبتدعا)  إل
غير (الستواء مالك المام قال كما الستواء صفة الصفة هذه

معلوم)  (الستواء مجهول) أوأ
 اللغة في يعني
بما يؤمنون أنهم الصفات هذه في قاعدتهم السنة أهل فلهذا
عليه الله صلى رسوله به وأصفه أوأ نفسه به وأعل جل الله وأصف
اللسان مقتضى على وأيثبتونه ذلك وأيفهمون الصفات من وأسلم

العربي
وأفيه الكلية المعاني فيه حيث من العربي اللسان أن وأمعلوم
 الضافية المعاني

 الذهان في إل توجد - ل الكلية - بشرط هذه كلية معاني فهناك
 لحد إضافته غير من للستواء عام معنى نتصور أن يعني
إذن فكيف ، موجود غير الواقع في لكنه بحت لغوي بحث هذا

؟ اللغوية اللفاظ تفسر
الكلي العام بالمعنى وأتفسرها العرب تفهمها اللغوية اللفاظ

 الذهن في يكون الذي
فيه الضافة تكون فإنه لشخاص إلى الخارج في مضافا صار وأإذا

. إليه بالمضاف يليق ما بحسب
مجهول غير المعنى معلوم اللغة في الستواء ، الستواء فمثل

مثل فتقول ، وأالرتفاع العلو الستواء معنى وأمعناه المعنى
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العلو هو الستواء ، عليها علوت الراحلة) إذا على (استويت
 وأالرتفاع

 ؟ شيء أي إلى مضاف وأالرتفاع العلو هذا لكن
صاعد وأارتفاع علو ، رجل وأارتفاع علو ، المخلوقا وأارتفاع علو

 لجبل
 ؟ وأارتفاع علو أي ؟  الخالق وأارتفاع علو هو هل

ينفي الذي هو هذا اللغة في العام بالمعنى الستواء تفسير فإذن
 التمثيل وأينفي التشبيه

ّوي إذا التمثيل يقع لنه  الستواء له أضيف من بين الخارج في س
 استوى العرش على وأعل جل وأالله استوى الرجل في فقيل
عرشه على استوى وأعل جل وأالله عرشه على استوى الملك

 ، وأاحد معناه الذهن في كليا معنى كونه حيث من الستواء
بحسب يكون ، يختلف المعنى فإن به خصص إذا ، أضيف إذا لكن
 به خصص من

بالضافة معانيها تختلف الكلية المعاني (أن  مهمة قاعدة وأهذه
صيص) خوأالت

 بالوصف اتصف من أوأ الفعل فعل من إلى صيصخوأالت الضافة
له أيضا وأالمخلوقا المحبة له وأعل جل الله ، المحبة صفة فعندنا
 المحبة
؟ المحبة ما قال إذا اللغة حيث من المحبة

محبة بالمحبة المراد أن ذهنه في يجعل بما لغوي فسرها إذا
 يغلط هنا فإنه المخلوقا

الكلية بالمعاني تفسر أن اللغوية اللفاظ تفسير في الواجب لن
 الخارج في توجد ل التي
محبة تشمل المخلوقا محبة تشمل:  الصناف جميع تشمل لكي

محبة للرجل المرأة ، للمرأة الرجل كمحبة الطبيعة النسان
محبة تشمل ، الملئكة محبة ، لمه وأالولد لولدها الم الحيوانات

 الله
في يختلف وأإنما ، الجميع يشمل الذي هو الكلي المعنى هذا

 وأالتخصيص الضافة باختلف الخارج
الستواء له خلقه بعض أن أثبت وأعل جل الله الستواء في وألهذا
َذا﴿ فقال ِإ ْيَت َف َو َت َعَك َوأَمن َأنَت اْس َلى ّم ْلِك َع ُف ْل  ﴿ا
ُقِل﴿ الفلك على وأارتفعتم علوتم يعني ُد َف ْلَحْم ِه ا ّل ِذي ِل ّل َنا ا ِمَن َنّجا

ِم ْو َق ْل ِلِميَن ا ّظا . ﴿ال
َلّما﴿ قوله في كذلك َغ َوأ َل ُه َب ّد َوى َأُش َت عليه موسى يعني ﴿َوأاْس

 جر حرف بل استوى هنا ، السلم
 ؟ استوى الذي من لكن ،
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موسى هنا

- الواسطية العقيدة شرح-  من عشر لحاديا الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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عشر الثاني الشريط

َلّما قوله في َوأ َغ ﴿ َل ُه َب ّد َوى﴿ َأُش َت ، الـسـلم علـيـه موـسـى يعني َوأاْس
 ؟ استوى الذي من لكن ، جر حرف بل استوى هنا
. موسى هنا

َلى الّرْحَمُن﴿ فقال العرش على استوى أيضا وأعل جل الله َع
َعْرِش ْل َوى ا َت . ﴿اْس

 .وأالرتفاع) (العلو هو كلي معنى هو حيث من الستواء
يناسب بما وأعلوه المخلوقا (ارتفاع فيكون وأخصصته أضفته إذا

بما وأعل جل الله وأعلو (ارتفاع صار الله إلى أضفته ذاته) وأإذا
.العلية)  ذاته يناسب

[ الفرقا أن هذا في السنة أهل عند المقررة القواعد من وألهذا
.]  وأالذات الذات بين كما وأالصفة الصفة بين

الفرقا أصلها في اشتركا إذا الله وأصفة المخلوقا صفة بين الفرقا
. وأالذات الذات بين الفرقا كما بينهما
توجد : ل يقول الكبار كتبه وأفي التدمرية في السلم شيخ وألهذا
جل الله عن تنفي المة هذه في ظهرت التي الفرقا من فرقة
أغل بل ، يوجد ما ، وأاحدة صفة له تثبت وأل الصفات جميع وأعل

صفة وأهي وأاحدة صفة تثبت وأالجهمية ، الجهمية هي الفرقا
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إن الستواء عن الكلم وأنفصل المسألة لك نؤصل - وأهذا الوجود
وأهي وأاحدة صفة تثبت - الجهمية القادم الدرس في الله شاء
الشاعرة ، صفات ثلث يثبتون المعتزلة هناك ، الوجود صفة

الماتريدية ، عشرين تصير وأبالتفصيل سبع يثبتون المتقدمون
جميع يثبتون وأالجماعة السنة وأأهل ، ذلك على وأيزيدوأن ثمان

. الصفات
صفة يثبت ل بمعنى الصفات جميع ينكر أحد يوجد : ل يقول

صفة ما ، الوجود صفة له يقولون الغلة وأهم الجهمية ، وأاحدة
الجهمية عند يعني – عندكم الله صفة ما ؟ إلهكم صفة ما ؟ الرب

. المطلق الوجود صفته فيقولون - ؟
كان : إذا يقول دامغة حجة وأهي كتبه في السلم شيخ فيقول
ْلَزم كذلك ُي وأالمشابهة المماثلة لمعنى صفة أنكر من كل ف

. الصفات من أثبت فيما يقولها أن وأالتجسيم
، الوجود بصفة الجهمي على : اطعن يقول الجهمية عندك فمثل

 جهم يا بموجود ألست فيقول
 ؟ بموجود ألست جهمي يا تقول الجهمي تخاطب

؟ تمثيل هذا في أليس ، موجود الله
أن وأهو وأاحد جواب عن محيد له ليس ، بقوله يجيب أن له بد فل

نفى إذا حيلة ثم ليس لنه المخلوقا وأجود غير الخالق يقول: وأجود
يقوله ما هذا ، معدوأم إله عدما صار الله عن الوجود صفة حتى

. عاقل
منه بد ل هذا الوجود وأقالوا التمثيل لجل الصفات جميع نفوا فهم
. به إل يستقيم ما لنه

 ؟ نفيت وأما أثبّت ما بين الفرقا : ما بهذه بالطعن معه تبدأ يقول
الفرقا : ما المسألة هذه تفصيل في كذلك المعتزلة إلى تذهب

؟ الصفات بقية وأنفي القدرة  أوأ.... ، ذلك وأنفيك الحياة إثباتك بين
المخلوقا قدرة وأأما ذلك على العقل دل ، تناسبه قدرة له يقول

. فتناسبه
. َدْرُطت أن يجب الصفات جميع في قاعدة هذه نقول

في كالقول الصفات في القول أن على إذن الكلم هنا فيكون
في كالقول يعني ، منهاجه فيه وأينهج حذوأه فيه يحتذى الذات
. الذات

كيفية إثبات ل وأجود إثبات هو وأعل جل لله الذات إثبات أن كما
كذلك ، كيفية إثبات ل وأجود إثبات هو الصفات إثبات فكذلك

.]  وأالذات الذات بين كما وأالصفة الصفة بين [ الفرقا
كتبه في الخطابي ذكرها مما القواعد وأهذه أخرى قاعدة هذه

الشاعرة مسلك به سلك يعني التوحيد في كتابه - .. في معالم
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هذه نحو أوأ الدين أصول معالم أظنه جيدة تقعيدات قعد لكنه
 –الكلمة

التقعيدات هذه استفادوأا السنة وأأهل قواعد فيها قعد المقصود
. صحيحة تقعيدات لنها منه

. وأالذات الذات بين الفرقا أن كما وأالصفة الصفة بين الفرقا
ِلك هو وأعل جل الله َقاَل﴿ فقال ملك خلقه بعض أن وأأثبت الَم َوأ

ِلُك ْلَم . ﴿ا
. بصير سميع خلقه بعض كذلك بصير سميع وأعل جل الله

. وأالذات الذات بين كما وأالصفة الصفة بين الفرقا فإذن
العلو هو معناها الشتباه فيها وأقع التي الصفات من الستواء صفة

. خاص وأارتفاع خاص علو ، العرش على وأالرتفاع
. وأعل جل الله عن تنفك ل وأعل جل لله ذاتية صفة العلو

يكن لم يعني العرش على مستويا يكن لم وأعل جل الله العرش
خاصا علوا العرش على وأمرتفعا عاليا

. ذاتية صفة هو الذي المطلق العلو له هو
يكن لم هذا العرش على الخاص وأالرتفاع الخاص العلو لكن

فيها التي الدلة أن لجل وأهذا ، استوى ثم وأعل جل عليه مستويا
للتراخي (ثم) هذه أن المعلوم  وأمن)ثم( ذكر أكثرها في الستواء

. كذلك كان ثم كذلك يكن لم أنه تفيد
عل قد وأعل جل الله أن معناها العرش على الستواء صفة لهذا

جل له العلو صفة فإن وأإل خاصا وأارتفاعا علوا عرشه على وأارتفع
. الطلقا وأجه على وأعل
...  القادم السبوع في الله شاء إن وأنكمل القدر هذا عند نقف

وأانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم ، بهداه اهتدى وأمن وأصحبه آله وأعلى
بصرنا اللهم ، الراحمين أرحم يا وأعمل علما وأزدنا علمتنا بما

، باجتنابه علينا وأمن بالباطل وأبصرنا باتباعه علينا وأمن بالحق
ُنَضل أوأ َنِضل أن بك وأنعوذ ، ْورَالك بعد ِورَالح من بك نعوذ إنا اللهم

ِزل أوأ :  بعد أما ، علينا ُيجهل أوأ نجهل أوأ ُنَزل أوأ َن
الله استواء ، الستواء صفة إثبات فيها اليات من الجملة فهذه
. عرشه على وأعل جل

السنة أهَل فيهما خالف قد وأالعرش الستواء المران وأهذان
. خالف من وأالجماعة

أهل عند الستواء هو ليس عندهم الستواء المبتدعة عقائد ففي
السنة أهل عند العرش هو ليس عندهم العرش وأكذلك ، السنة

. وأالجماعة
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على وأعل جل الله استواء  ، الستواء إثبات فيها اليات هذه
. عرشه

مخلوقاته من مخلوقا هو عليه وأعل جل ربنا استوى الذي وأالعرش
وأصفه في كقوله كتابه في بصفات وأعل جل الله وأصفه العظام

َعْرِش َرّب﴿ قوله في عظيم العرش إن ْل ِم ا ِظي َع ْل بأنه وأوأصفه ﴿ا
َعْرِش َرّب﴿ قوله في كريم ْل ِم ا ِري َك ْل وأهذه ، مجيد بأنه وأوأصفه ﴿ا

. معاني لها الصفات
. المجيد الكريم العظيم عرشه وأعل جل الله وأصف كذلك
َيْحِمُل﴿ وأعل جل فقال َلحمُي بأنه عرشه وأصف ّبَك َعْرَش َوأ َر
ُهْم َق ْو ٍذ َف ِئ ْوَم َيٌة﴿ َي ِن . َثَما
الملئكة حوله وأأن به يطاف بأنه عرشه أيضا وأعل جل وأوأصف

ِذيَن﴿ سبحانه قال ّل ُلوَن ا َعْرَش َيْحِم ْل َلُه َوأَمْن ا ْو ّبُحوَن َح ِد ُيَس ِبَحْم
ِهْم ّب ُنوَن َر ْؤِم ُي ِه َوأ ِفُروأَن ِب ْغ َت َيْس ِذيَن َوأ ّل ُنوا ِل . ﴿آَم
جاء كما َلحمُي وأأنه قوائم له بأن العرش وأصف جاء السنة وأفي
يصعق( قال وأسلم عليه الله صلى النبي أن الصحيح الحديث في

بقائمة باطش قال أوأ آخذ موسى فإذا يفيق من أوأل فأكون الناس
)الطور بصعقة َِيوزُج أم قبلي أفاقا أدري فل العرش قوائم من

من بأنه العرش وأصف فيها التي وأاليات الحاديث من ذلك وأنحو
َهد التي العروأش جنس ْع . للملوك ُت
هو العرب لغة في العرش فإن ، اللغة تقتضيه الذي هو وأهذا

ِلك) (سرير   .الَم
إذا الملك عليه يجلس الذي الكرسي أوأ : (المكان اللغة في يعني
عليه)  يدخل من مقابلة أراد

َيْت﴿ وأعل جل قال حيث بلقيس قصة في جاء وأهذا ِت ُأوأ ُكّل ِمن َوأ
ٍء َها َشْي َل ِظيٌم َعْرٌش َوأ  ﴿َع
َع﴿ وأعل جل وأقال َف ِه َوأَر ْي َو َب َلى َأ َعْرِش َع ْل ْا ا ًدا َلُه َوأَخّروأ . ﴿ُسّج

لعلوه عرشا سمي العرب لغة في العرش فإن ذلك لك تبين إذا
. غيره على
َعَرش ُشَرَعالت فإن . فلن رفع بمعنى فلن وأ

. فأكله رفعه اللحم) إذا فلن (عرش
معروأش لنه عريشا سمي وأالعريش ، رفعه إذا بيته فلن وأعرش 

ِرُشوَن َوأِمّما﴿ وأعل جل قال وأقد ، مرفوع ْع يرفعونه وأمما يعني ﴿َي
. يبنون مما

وأسمي ، الرتفاع إلى راجعة العرب لغة في المادة هذه فأصل
ِلك سرير هو الذي العرش الملك إذ لرتفاعه بذلك سمي الَم
العرب لغة في اللفظ هذا معنى وأهذا حوله من على عاليا يجلس

 .

302الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

يحمل وأأنه قوائم له بأن السنة وأفي القرآن في العرش ُوأوأْصف
كريم وأأنه مجيد وأأنه عظيم عرش وأأنه

وأعظمته وأحسنه بهائه في العروأش فاقا أنه تقتضي الصفات هذه 
.

َعْرِش َرّب﴿ وأعل جل فقوله ْل ِم ا ِري َك ْل المؤمنون سورة آخر في ﴿ا
َلى﴿ َعا َت ّلُه َف ِلُك ال ْلَم ّق ا ْلَح َلَه ل ا ّ ِإ َو ِإل َعْرِش َرّب ُه ْل ِم ا ِري َك ْل ﴿ا

َعْرِش َرّب﴿ المؤمنون سورة في بالرفع ْل ِم ا ِري َك ْل وأعل جل وأهو ﴿ا
ِإن﴿ قال العظيم العرش رب ْا َف ْو ّل َو ُقْل َت ِبَي َف ّلُه َحْس َلـَه ل ال ّ ِإ ِإل
َو ِه ُه ْي َل ْلُت َع ّك َو َو َت ُه َعْرِش َرّب َوأ ْل ِم ا ِظي َع ْل . ﴿ا

العروأش جنس (فاقا يعني كريم ، كريما الله عرش كون وأمعنى
.الكمال)  صفات في

تلك أكرم هو الرحمن وأعرش صفات لها المعهودة فالعروأش
إذ ، الكمال صفات في العروأش تلك فاقا الذي هو يعني ، العروأش

الذي غيره به وأصف من يفوقا (أن معناه العرب لغة في الكرم
في غيره فاقا إذا كريم فلن فيقال الكمال) صفات في جنسه من

وأنحو نجدة صاحب ، يطعم ، ماله يبذل نفسه يبذل صار ، الصفات
عن بها تميز التي الصفات فيه كثرت يعني كريم له يقال هذا ذلك
.غيره
. كريم وأعل جل الله عرش فإذن
َعْرِش َرّب﴿ قوله في كريم بأنه ُهُفْفوص ْل ِم ا ِري َك ْل بأنه ُهُفْوأص ﴿ا
العرب لغة في الكريم لن العروأش جنس من أنه يقتضي كريم

. الكمال صفات في جنسه فاقا الذي هو
. الرحمن عرش فكذلك عال أنه اللغة في صفته من وأالعرش

. بالعلو موصوف الرحمن عرش
الرحمن عرش – إنه السنة في جاء ما على العلم أهل قال وألهذا

ُقا هو–  على عال الرحمن عرش وأأن ، الجنة سقف يعني الجنة فو
ثم فليس ، المخلوقات أعلى فهو الكرسي وأعلى السماوأات

العرش وأفوقا ، الرحمن عرش من أعلى المخلوقات من شيء
. وأعل جل العالمين رب
يقتضي اللغة في العرش لفظ أن تقرير إلى هذا من نصل إذن

أنه على يدل السنة وأفي القرآن في العرش وأصف وأأن ، العلو
فاقها لكن ، العروأش جنس من وأأنه صفات له منفصل مخلوقا

أصل في العروأش بقية مع يشترك أنه يعني ، الكمال صفات في
. المعنى

في المخلوقين صفات مع تشترك وأعل جل الله صفات أن كما
، وأالذات الذات بين كما وأالصفة الصفة بين وأما المعنى أصل

أصل في الملوك عروأش مع يشترك هو الرحمن عرش فكذلك
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كانت التي الملوك وأعروأش الرحمن عرش بين لكن المعنى
. وأالذات الذات بين كما الملوك تعتادها

إثبات هو السنة أهل عند العرش إثبات أن فنعلم هذا تقرر إذا
له وأأن يحمل وأأنه صفة له وأأن المخلوقات فوقا عال مخلوقا
. وأعل جل الرب مخلوقات أعلى وأهو قوائم

َوى قوله : معنى فنقول هذا تقرر إذا َت َلى ﴿اْس َعْرِش﴿ َع ْل يقتضي ا
العرش على عل معناه يكون أن
عل يعني العرش على استوى وأمعنى بالعلو موصوف العرش لن

. العرش على
العرش أن في نازعوا المبتدعة ، هذا تفصيل في الدخول وأقبل
إن قالوا ول أنهم رأوأا أنهم المنازعة وأسبب ، وأصفنا ما على

وأالمعتزلة الشعرية عن المشهور هو كما استولى بمعنى استوى
. استولى بمعنى استوى قالوا شابههم وأمن

العرش غير أن منه يفهم بالعرش الستيلء تخصيص هنا فيكون
. عليه يستولي لم

؟ العرش وأغير ، العرش على استولى
العرش وأإنما وأصفتم الذي هذا على ليس العرش قالوا فلهذا 

ْلك معناه َوى ـف الُم َت َلى ﴿اْس َعْرِش﴿ َع ْل الُملك على استولى يعني ا
.

في الخلف وأأصل سبب لبين لك بينته وأهذا المبتدعة قول هذا
. فيه جاءت التي وأالتأوأيلت المسألة هذه
ُثّم وأعل جل الله فقول إذن َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش﴿ َع ْل ﴿الّرْحَمُن ا
َلى َعْرِش َع ْل َوى ا َت ُثّم ﴿اْس َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش َع ْل وأنحو ﴿الّرْحَمُن ا
الله أن على دالة هي المصنف ذكرها التي السبع اليات من ذلك
هذا أن عرشه على الله استواء وأأن ، عرشه على مستو وأعل جل

ّوعت لنه ظاهره عن صرفه يقبل وأل التأوأيل يقبل ل . العبارة ُن
فيه وأالتعرش العرش فإن ، الستواء معنى من فيه العرش إن ثم

 سيأتي كما العلو فيه وأالستواء ، العلو
. الستواء صفة في نص السبع اليات هذه ، النصوص هذه فإذن

أن زعموا الذين بخلف ، آخر معنى تقبل ل أنها نصا كونها وأمعنى
معنى عشر خمسة ، وأكذا كذا كان ربما معان عدة له الستواء
. مواضعه عن الكلم وأيحرف يقول بعضهم

 الستواء صفة في نص اليات هذه
َوى فقوله ذلك تبين إذا َت َلى ﴿اْس َعْرِش َع ْل فسرها (استوى) هذه ﴿ا

: تفسيرات بعدة السلف
(استوى) عل قالوا .
(استوى) استقر .
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َوى َت َلى ﴿اْس َعْرِش َع ْل . ارتفع يعني ﴿ا
َوى َت َلى ﴿اْس َعْرِش َع ْل . صعد بمعنى ﴿ا
، السلف عن المنقولة التفاسير هذه ، صعد ، استقر ، ارتفع ، عل

صلة لها كلها هذه وأاستقر وأصعد وأارتفع عل أن هذه وأسبب
(استوى) في لن ، باللغة التفسير من هي بل اللغوي بالمعنى

. عل معناها اللغة
تعرف ل العرب  : إن- اللغة أئمة أحد-  العرابي ابن قال

.  عل بمعنى (استوى) إل
على وأهو إليهم فنظر العراب أحد زيارة في اللغة أهل أحد وأجاء

. إلّي اصعدوأا يعني ، إلّي استووأا : فقال بيته سطح
بمعنى اللغة (استوى) في فـ ، اللغة في (استوى) معنى هو وأهذا
. وأارتفع عل

عل بيته) يعني على (استوى ، وأارتفع عل الشيء) يعني (استوى
. عليه وأارتفع

َذا﴿ وأعل جل قال ِإ ْيَت َف َو َت َعَك َوأَمن َأنَت اْس َلى ّم ْلِك َع ُف ْل يعني ﴿ا
. عليه وأارتفعتم علوتم
. وأالرتفاع العلو العرب لغة (استوى) في معنى فإذن
َلى ﴿الّرْحَمُن لله الستواء إثبات فيها التي اليات وألهذا َعْرِش َع ْل ا

َوى َت ُثّم ﴿اْس َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش َع ْل ُثّم ﴿الّرْحَمُن ا َوى ﴿ َت َلى اْس َع
َعْرِش ْل وأاستقر) وأهذه وأصعد وأارتفع (عل بـ السلف فسرها هذه ﴿ا

.  اللغوية التفسيرات من كلها
القرآن في الستواء فيها ذكر التي اليات فإن هذا لك تبين إذا

: قسمين على
تعدية بدوأن الستواء فيها : ذكر الوأل القسم .
ّدى الستواء فيها ذكر وأالخرى َع . ُم

. الفعل بعد جر حرف بل يعني تعدية بدوأن
َلّما﴿ ىموس قصة في وأعل جل قال َغ َوأ َل ُه َب ّد َوى َأُش َت هذا ﴿َوأاْس

. تعدية بدوأن
ّدى لم إذا َع . وأتم كمل (استوى) أي معنى يكون ُي

وأارتفاعه علوه غاية بلغ يعني معنى من هذا وأتم كمل أنه معلوم
يعني وأاستواؤه ، شدته يبلغ ثم يطول ، يطول ، يرتفع الشاب لن

، وأالنحناء النزوأل في يبدأ ذلك بعد ثم ، قامته وأانتصاب علوه
َغ﴿ في قالوا وألهذا َل ُه َب ّد َوى َأُش َت التمام لن وأكمل تم يعني ﴿َوأاْس

. المطلق هذا ، بنيتة في وأارتفاعه لعلوه مقارنة هذه وأالكمال
ّيد وأالمقيد ّيد بحرف ُق ُق (على) : بحرف (إلى) وأ

َوى ُثّم﴿ وأعل جل (إلى) قوله بحرف المقيد فمن َت َلى اْس ِإ
.  ﴿الّسَماء
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َذا(على) ﴿ بحرف المقيد من ِإ ْيَت َف َو َت َعَك َوأَمن َأنَت اْس ّم
َلى ْلِك َع ُف ْل َوى ُثّم﴿ ﴿ا َت َلى اْس َعْرِش َع ْل ﴿ا

. وأالرتفاع العلو وأهو يختلف ل  وأاحد)استوى( معنى أصل
َوى ُثّم﴿ فهنا َت َلى اْس ّدي هذا ﴿الّسَماء ِإ (إلى) بحرف الستواء ُع

ِلم ُع (إلى) بـ للتعدية يصلح آخر فعل معنى َُضّمن الستواء أن منه ف
.

 ؟ الكلم هذا معنى ما
في هو وأالتضمين ، التضمين لغتها في تستعمل العرب أن معناه
تثبت الكلم فيطول آخر على فعل تعطف أن فبدل ، العطف مقام

ّديه الصلي الفعل َع ُت وأإنما الفعل هذا يناسب ل جر بحرف وأ
. الصلي المعنى على بالفعل فنستدل ، آخر فعل يناسب
(إلى) على بـ وأنستدل ، وأالرتفاع العلو  على)استوى( بـ نستدل
.(إلى)   يناسب)استوى( في ُضّمن الذي الفعل
وأالبغوي كثير ابن تفسير في تجد كما التفاسير من أن تجد وألهذا

َوى ُثّم﴿ قوله في وأغيره َت َلى اْس  وأقصد عَمد يعني ﴿الّسَماء ِإ
َلفظ ليس تفسير هذا ّدي لما تفسير  وألكن)استوى( ِل (إلى) ، بـ ُع
. وأارتفع عل  بمعنى)استوى( لن

َوى ُثّم﴿ قوله فمعنى َت َلى اْس وأقصد وأارتفع على يعني ﴿الّسَماء ِإ
. السماء إلى

الثاني للمعنى إثبات  وأفيها)استوى( لـ الوأل للمعنى إثبات ففيها
.(إلى)  بـ التعدية يناسب  الذي)استوى( فعل في الُمَضّمن

الحافظ من تأوأيل أوأ البغوي من تأوأيل هذا إن بعضهم قال وألهذا
َوى﴿ قالوا الذين السلف بعض من تأوأيل أوأ كثير ابن َت َلى اْس ِإ

التفسير من هذا بل ، كذلك ليس هذا قصد بمعنى ﴿الّسَماء
. عليه التنبيه إلى ُيحتاج بما الية تفسير من أوأ باللزم

ِلم أما ُع .  وأارتفع عل بمعنى أنه (استوى) 
َوى﴿ هنا َت َلى﴿ اْس َوى﴿ قال هنا فلماذا على استوى المعروأف ِإ َت اْس

َلى﴿  ؟ ِإ
وأارتفع عل بمعنى هو (استوى) الذي ُيَضّمن أن أراد : لنه نقول
. قصد فعل معنى
. نوع هذا ، السماء إلى قاصدا وأارتفع : عل يعني
ّيد من الثاني النوع ّيد الذي الُمق َق ارتفاع أنه يفيد (على) فهذا بـ ي
. خاص وأعلو
ّدي فإذا وأارتفع عل بمعنى (استوى) أصل لن (على) صار بـ ُع

تفيد (على) أيضا لن  ، الخاص وأالرتفاع العلو بمعنى الستواء
؟ كذلك أليس ، الستعلء
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ّواُموَن الّرَجاُل﴿ الستعلء (على) تفيد المر) على (قمت َلى َق َع
ّنَساء  استعلء فيها ﴿ال

ّدى فهنا يعني ، خاص وأعلو ارتفاع أنه (على) ليفيد (استوى) بـ ع
. القرآن في جاء ما وأهذا ، مزيد فيه

وأفلن) فلن (استوى قولهم فيه القرآن في جاء ما وأ اللغة وأفي
هذا ، وأالباب) مثل الساج وأالخشبة) (استوى الماء (استوى
علوهما أوأ ارتفاعهما صار يعني تساوأى بمعنى وأكذا كذا استوى

. فتساوأيا وأاحد
ليس هذا ، وأاحد مستوى في صارا وأالخشبة) يعني الماء (استوى

. القرآن في
. اللغة في الستواء معاني فهذه ذلك تقرر إذا

ُثّم تعالى فقوله َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش﴿ َع ْل على وأارتفع عل يعني ا
. العرش

جل فهو ، أجمعين خلقه على وأمرتفعا عاليا يزل لم وأعل جل الله
بمخلوقاته محيط هو وأ مخلوقاته فوقا الذات علو ، العلو له وأعل

وأعل جل هو وألهذا ، وأعل جل به يحيط مخلوقاته من شيء وأليس
وأقدرته بمشيئته وأعل جل أراد العرش خلق وألما ، العرش خلق

على خاصا علوا وأارتفع عل يعني عليه فاستوى عليه يستوي أن
. العرش

ُثّم قوله معنى فهذا َوى ﴿ َت َلى اْس َعْرِش﴿ َع ْل أهل معتقد وأهذا ا
مالك المام قال كما تكييف غير من الستواء يثبتون أنهم السنة

، معقول غير مجهول معقول) يعني غير وأالكيف معلوم (الستواء
وأالكيف معلوم (الستواء اللغة في الستواء لكن ، نعرفه ما كيف
قال بدعة) ثم عنه وأالسؤال وأاجب به وأاليمان معقول غير

.فاخرج) مبتدعا إل أراك (وأل للسائل
. الصفات كل في كذلك معلوم الستواء هذا
.....
المؤمنين أمهات بعض عن وأيروأى شيخة وأربيعة مالك كلم هو

. ربيعة شيخه وأعن مالك عن ثابت هو لكن وأموقوفا مرفوعا
غير (الكيف العرب لغة في معلوم) يعني (الستواء قوله فإذن

.الستواء كيفية مجهول) يعني أوأ معقول
فما كيفية إثبات ل معنى إثبات العرش على الستواء إثبات فإذن
يكون فل بخلفه الستواء فحقيقة الستواء كيفية في ذهنك توهم
إذ عرشه على وأعل جل الله استواء في تمثيل وأل تشبيه عندك

عروأشها على الملوك كاستواء ليس عرشه على الله استواء
معنى إثبات هو بل ، عليه يجلسون ما على الناس كاستواء وأليس

. الكيفية إثبات دوأن
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النصوص كل في عامة قاعدة وأهذه ، جاءت ما على بالصفة نؤمن
ذكر كما الجواب بهذا وأنقول النصوص في جاء ما نثبت أننا

يزالوا لم السنة أئمة أن جامعه في يعني كتابه في الترمذي
. الصفات من عنه ُيسألون ما كل في الجواب هذا يقولون

اليد ، معقول غير وأالكيف معلوم النزوأل تقول معلوم الستواء 
عنه وأالسؤال وأاجب به وأاليمان معقول غير وأالكيف معلومة

به وأاليمان مجهول أوأ معقول غير وأالكيف معلومة الرحمة ، بدعة
. الصفات كل في ، بدعة عنه وأالسؤال وأاجب

زيد بن وأحماد وأشعبة سفيان (أدركت الطيالسي داوأد أبو قال وأقد
يشبهون وأل يمثلون وأل وأنديح ل وأشريك وأالليث سلمة بن وأحماد

، الثر في جاء ما على الصفات الثر) يثبتونب نطقوا سئلوا فإذا
، عنه يبتعدوأن تمثيلها ، عنه فيبتعدوأن تكييفها يعني تحديدها أما

. عنه يبتعدوأن التشبيه
هذا عرشه على وأعل جل الله استواء إن فنقول هذا لك تبين إذا
للسماوأات بالنسبة الرض أن نعلم إذ وأعل جل جلله صفاته من
بالنسبة السبع السماوأات وأأن ، الصغر في وأمتناهية صغيرة أنها
كسبعة أنها وأعل جل الله قدمي موضع هو الذي الكرسي إلى

ّبب تعلمون كما الترس ، ترس في ألقيت دراهم َق وأالكرسي ، ُم
وأالكرسي ، صغيرة داخله في السماوأات ، السماوأات على كالقبة

وأالعرش ، الرض من فلن في ألقيت كحلقة للعرش بالنسبة
وأل بالعرش يحيط العرش على مستو وأعل جل وأالله ، ذلك فوقا

َأل﴿ محيط شيء بكل وأعل جل هو إذ وأعل جل العرش به يحيط

ّنُه ُكّل ِإ ٍء ِب . ﴿ّمِحيٌط َشْي
تورث ، وأعل جل الله إجلل تورث الستواء عقيدة العقيدة فهذه

صغير يعني كالهباء أنه الرض - في آدم - ابن أنه يعلم إذ تعظيمه
في متناهية أيضا للسماوأات بالنسبة الرض وأأن ، للرض بالنسبة
للكرسي بالنسبة فيها وأما فيها بمن السبع وأالسماوأات ، الصغر

وأالعرش ، كذلك للعرش بالنسبة وأالكرسي ، الصغر في متناهية
فهذا محيط شيء بكل وأعل جل وأالله العالمين رب به يحيط
به جاءت بما إل الدراك عن العبد وأينقطع وأالجلل التعظيم يورث

. النصوص
وأعل جل الله إجلل ذلك وأيورثه وأضعفه فقره معرفة ذلك يورثه

يجل وأأن وأحده يعبد لن وألستحقاقا ربوبيته وأمعرفة وأتعظيمه
. إليه يناب وأأن
.  المبتدعة اَهَمُِرح هذه تورثه وأما العقيدة هذه

أما اللغوي فلن الستواء في اللغة يأتي بمعنى الستيلء قال
الشاعر – حسب كلمهم –
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بشر استوى قد
راقاـالع على

وأدم سيف غير من
راقاـمه

 ، العراقا على بشر استولى العرقا) يعني على بشر استوى (قد
؟ القائل من

. الخطل قاله البيت هذا قالوا
فلم المعروأفون يروأيه الذي الخطل ديوان في العلم أهل بحث
 ديوانه في البيت هذا يجدوأا
 ؟ للخطل نسبه فمن

. إليه المعتزلة إل ينسبه لم
؟ الخطل خصوا لماذا ، الخطل قال
يحتج العرب شعر لن بشعرهم يحتج من حدوأد في يجعلوه حتى

فيه كثر لنه بالشعر يحتج ل ذلك بعد وأما  للهجرة150 سنة إلى به
ّلد َو لذلك الخطل فاختاروأا العربية غير اللفاظ وأاستعمال الم

. ذلك من شيء في يوجد ل وأهو آخره إلى ، ديوانه َِخسُن وألختلف
الجوهري الصحاح كتاب صاحب – البيت هذا أوأرد – أوأرده وأقد

ّلط ُغ معروأف عالم بروأاية معروأف ديوان إلى يعزه وألم ذلك في وأ
.

؟ لماذا ، يبطل أصولهم على أنه شك من ما وأهذا
كان إذا المعتزلة وأأيها الشاعرة وأأيها المبتدعة أيها لهم نقول لننا

. عقيدة يثبت بما بذلك فيه وأاحتججتم استولى بمعنى استوى
في بحجة الحاد خبر ليس تقولون أنكم لديكم المعروأف من وأأنتم

. العقائد
العقيدة في به يحتج ل يقولون وأسلم عليه الله صلى النبي حديث

؟ لماذا ،
لكن ثقات وأهم الرجال وأعلمنا السند صح وأإن آحاد نقل لنه قالوا

الصفات أحاديث فردوأا ، الغلط عليهم يجوز وأالفراد أفراد هم
. الحاد نقل لجل

فهذا ، به اعترضتم ما بمثل أنفسكم على حكمتم : أل فنقول
هي وأإنما أصل الخطل إلى إسناد ََمث ليس ، أحد ينقله لم البيت
ل أنه كلمكم فمقتضى السناد صح وألو ، صحة غير من نسبة
. بهذا يؤخذ

ليس أنه مع ، مشتهرا نقل يكون بد ل ، الحاد بنقل يؤخذ ل
. إليه إسناد ثم وأليس الخطل كتب في موجودا

مقتضى فعلى ، الحاد نقل مرتبة من وأأدنى أدنى إذن فهو
. بذلك الحتجاج يبطلوا أن منصفين كانوا إذا عليهم يجب أصولهم

. عقلية قالوا عندهم الثانية الحجة
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مثل وأارتفع عل بمعنى استوى قيل إذا العرش على الستواء هنا
التجسيم ذلك اقتضى ، التشبيه ذلك اقتضى السنة أهل أثبت ما

منه يعقل ل عليه وأالرتفاع العلو بمعنى العرش على الستواء لن
. عليه وأاستقرار عليه جلوس ثم يكون أن إل معنى

. باطل وأهذا ، الجالس عليه المجلوُس يحوي أن ذلك وأمعنى
. بخلقه وأعل جل الله شبهتم لنكم ذلك ، الباطل من : هذا نقول

لنكم شبهتم الذين أنتم وألكن تزعمون كما التشبيه من فررتم
مثل وأمن جنس من هو بصفاته وأعل جل الله اتصاف أن توهمتم
على وأعل جل الله استواء أن فظننتم بالصفات الخلق اتصاف
استواء أوأ عرشه على الملك استواء جنس من هو عرشه

. عنه نهي فيما وأقعتم وأقد ، تمثيل وأهذا كرسيه على المخلوقا
ْيَس﴿ وأعل جل فالله ِه َل ِل ْث ٌء َكِم ثم أوأل شبهتم فأنتم يقل ﴿َشْي

الصفة ثانيا نفيتم ثم بعقولكم  وأعل جل الله مثلتم ، ثانيا عطلتم
: محذوأرين في فوقعتم

وأالتمثيل التجسيم توهم .
وأالتحريف وأالتأوأيل النفي ذلك بعد ثم .

.  باطل وأهذا باطل هذا
ْلك هو العرش قالوا الستواء مسألة لجل . الُم
. الملك هو عندهم العرش لحظ

 ؟ ذلك أخذتم أين من ، الٌملك هو العرش
ُثل تقول : العرب قالوا إذا ، سبأ عرش ُثل ، فلن بني عرش : 
ُثل ، ملكهم ذهب .  الُملك ذهب يعني العرش ف

: فنقول
يوم بأنه القرآن في وأعل جل الله وأصفه العرش: أوأل

َيْحِمُل﴿ ثمانية يحمله القيامة ّبَك َعْرَش َوأ ُهْم َر َق ْو ٍذ َف ِئ ْوَم َي
َيٌة ِن ليس ، معنوي أمر الُملك ؟ يحمل الُملك فهل ﴿َثَما

هذا ؟ يحمل الُملك فهل ، الُملك هو إنما المملكة هو
. وأاحد

وأالسلم الصلة عليه فيه قال السلم عليه موسى: ثانيا
من بقائمة آخذ قال أوأ بقائمة باطش موسى فإذا(

. ؟ قوائم للُملك  فهل)العرش قوائم
ُثل أن من صحيح اللغة في به احتججتم : ما  نقول:الثالث )

وأذلك ملكهم وأذهب ملكهم ُثل فلن) يعني بني عرش
الملك عرش هو مملكة أهل عليه يحافظ ما غاية لن
ما فآَخر ، منه الوأامر وأيصدر عليه يستقر الذي لنه

المكان من إليه يوصل ما آخر المملكة من إليه يوصل
؟ كذلك أليس ، عرشه هو الملك فيه الوالي فيه الذي

310الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

ُكِسر بيته ُدخل فإذا ، إليه يوصل ما آخر فقد عرشه وأ
فإذن ، إليه يوصل ما آخر هذا ، ملكه وأذهب وأليته ذهبت
ُثل قالت العرب العرش ذهاب لوازم من عرشه) لنه (
ِلك ذهاب ِلك ذهب وأإذا الَم فإذن ، المملكة ذهبت الَم
ُثل تقول العرب صحيحة اللغة هذه احتجاجكم نقول )

وأأما ، فلن بني مملكة ذهبت فلن) يعني بني عرش
هذا نقول الُملك بمعنى العرش أن على يدل هذا كون
. بسديد ليس الفهم لكن صحيح النقل ، بصحيح ليس

. وأالعرش كثيرة الستواء بحوث حال كل على
على مستو بأنه متصف وأعل جل الله أن على يدل ذكرنا ماوأ

وأمن عرشه وأأن ، ربنا وأتبارك وأتقدس وأتعاظم وأعل جل عرشه
وأالله إليه فقراء ، وأعل جل الله إلى محتاجون أنهم العرش يحمل

وأيعين العرش يحمل وأعل جل الذي وأهو ، عنهم غني وأعل جل
 . وأبقوته وأعل جل بقدرته حملته
في الوأهام وأدخول وأالتمثيل التوهم المقام هذا في جائزا فليس

الجلل القلب في تورث الصفة هذه بل العظيم الباب هذا
. وأعل جل لله وأالتعظيم وأالمهابة

ما على السنة أهل وأأدلة السنة أهل - قول ذكرنا بما – بذلك أثبتنا
ما وأأدلة العرش وأفي الستواء في المبتدعة وأقول إليه ذهبوا
. لذلك النقض وأبعض إليه ذهبوا

مقتضبا نذكر لكن طويلة شابهها وأما المسألة هذه بحوث نعم
 الحضور من المتوسطين مستوى يناسب

 نعم
......
َوى﴿ هنا َت َلى اْس َعْرِش َع ْل .. باستقر فسر ﴿ا
يزل وألم وأارتفع عل يعني ، باللزم تفسير ، ذكرت كما لزمها هو

يعني ، العرش على استقر ، الصفة هذه على استقر استوائه على
يخل وألم ، عليه استوائه من يتخلى وألم عليه استوى وأعل جل هو
استوائه..  من
لم بمعنى استقر قلنا ما ، يزل لم بمعنى استقر أخذتها أنت هو

، حالته عن انتقال في صار ما يعني القرار قر يعني استقر ، يزل
ما خلص يعني هذا مكانك في وأاستقررت أتيت الن أنت نقول

استقريت ، البيت في استقريت وأالله قال تنزل ذهبت  عنه برحت
استقريت خلص ، ّيهَج ُوأ الوأل لبيتك روأحة لك عاد ما خلص يعني
َوى ُثّم﴿ وأعل جل قال وأارتفع عل هنا فإذن ، المكان هذا في َت اْس

َلى َعْرِش َع ْل عاليا يكن لم يعني عليه مستويا يكن لم ذلك فقبل ﴿ا
العلو له وأعل جل هو أما الخاص وأالرتفاع العلو عليه وأمرتفعا
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وأالرتفاع العلو لكن قبل من عليه وأمرتفع عال هو المطلق
يكن لم وأعل جل فهو ، كذلك يكن لم الستواء اسمه الذي الخاص
هل عليه استوى فلما ، وأعل جل عليه استوى ثم عليه مستويا

، استقر بمعنى الجهة هذه من فسروأه هنا ؟ الحال هذه فارقا
كل صحيحة كلها أن الصحيح وألهذا وأاستقر وأصعد وأارتفع عل يعني
، بالواحدة الواحدة تفسر ليست الستواء معنى في تجتمع هذه
جميعا ، صحيحة كلها ، وأاستقر وأصعد وأارتفع وأعل جل عل هو

. المراد المعنى توضح
مستوى تفصيله يناسب ما وأقد عنوانه نعطيكم بحث في

صفة أم ذاتية صفة العرش على الستواء : هل وأهو المتوسطين
يحتاج هذا ، هذا وأسبب ؟ ذاتية أصبحت ثم فعلية كانت أم فعلية

... عنه يبحث الراغب ، وأتطويل تفصيل مزيد إلى
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 الله علو إثبات
مخلوقاته على
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ُلُه:ُ و ّنلليِ ِعيَسللىَ َيللا﴿ََقللْو َتَوّفيللَك ِإ َللليِّ َوَراِفُعللَك مُا [آل﴿ِإ
ّلللُه َرَفَعللُه َبللْل﴿ ]،55ِعمرانَ:ُ ْيللِه ال َل ْيللِه﴿ ،ِ]158[النسللاء:ُ﴿ِإ َل ِإ

ُد ِلُم َيْصَع َك ْل ّيُب ا ّط ْلَعَمُل ال ِلُح َوا َيا﴿ ]،10ِ[فاطر:ُ﴿َيْرَفُعُه الّصا
ْبللِن َهامَاللانَُ ّللليِ َصللْرًحا ِللليِ ا ُلللُغ َلَع ْب َباَب( َأ َْلْسلل َباَب36ا َأْسلل (

ِلَع الّسللَماَواِت ّط َأ َلللىَ َفلل َلللِه ِإ ّنلليِ مُاوَسللىَ ِإ ِإ ّنللُه َو ُظ ًبللا ََل ﴿َكاِذ
ُلُه:ُ  ،ِ]37-36[غافر:ُ ُتْم﴿َوَقْو َأمِان ِء ِفيِ مَاْن َأ َيْخِسَف َأنَْ الّسَما

ُكْم َلْرَض ِب َذا ا ِإَ َأْم16َتُموُر( ِهيَِ َف ُتللْم ) ِء ِفلليِ مَاللْن َأمِان الّسللَما
ُكْم ُيْرِسَل َأنَْ ْي َل ًبا َع َلُمونََ َحاِص َتْع ْيَف َفَس -16[الملللك:ُ﴿َنذَِّيِر َك
17.[ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. لله الحمد

. وأعل جل الله علو إثبات في اليات هذه
لكن ، وأالرتفاع العلو بمعنى هو آنفا لكم ذكرت كما وأالستواء
. العرش على خاص وأارتفاع علو هو الستواء

َيا وأعل جل الله علو ففيها اليات هذه وأأما ّني ِعيَسى ﴿ ّفيَك ِإ َو َت ُم
ُعَك ِف َلّي َوأَرا الرافع هو وأعل جل الله وأأن مرفوع عيسى أن فيها ﴿ِإ
. إليه لعيسى

. وأعل جل لله العلو إثبات فيها
ِه ْي َل ِإ ُد ﴿ َع ِلُم َيْص َك ْل ّيُب﴿ ا ّط مر وأقد ، وأعل جل لله العلو إثبات فيها ال
 القتضاب وأجه على وأعل جل لله العلو مسألة سبق فيما معنا

في إن العلم أهل بعض قال وأكما الواضحات من وأالمسألة
 وأعل جل الله علو على يدل دليل ألف القرآن

العلو فقالوا قسمين إلى العلماء بعض قسمه وأعل جل الله وأعلو
: إلى ينقسم

الذات علو .
الصفات علو وأإلى .

: هو العلو ، أقسام ثلثة إلى ينقسم أنه العلم أهل عند وأالمشهور
الذات علو .
ْْرهَالق علو .
ْْردَالق وأعلو .

منه جعلوا الصفات وأعلو قسم الذات علو لن متقاربان القولن
 الصفات من ذلك وأغير وأالقدر القهر
جل لله يثبتون ، وأعل جل لله النواع ههذ جميع يثبتون السنة أهل
. جميعا الصفات وأعلو القهر وأعلو القدر وأعلو الذات علو وأعل
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. العل وأالصفات الحسنى السماء له يقولون لهذا
وأعال ، بقهره خلقه على وأعال بذاته خلقه على عال وأعل جل الله
 وأعل جل بقدره خلقه على

القدر علو هو النصوص في الذي العلو فيقولون البدع أهل أما
جل الله إن يقولون لنهم علو لها فليس الذات أما ، القهر وأعلو
. مكان كل في جلله

بأدلة خلقه على بذاته عال وأعل جل الله أن الذات لعلو َلدَْتسُي
وأالفطرة وأالعقل وأالسنة الكتاب من

العلو  أما- العرش على الستواء-  بالعقل له يستدل ما الستواء
. وأالفطرة وأالسنة بالكتاب عليه الستدلل مع عقلي فدليله

َكر ُتْم وأعل جل كقوله القرآن من أدلة َذ َأِمن َأ ِء ِفي َمْن ﴿ ﴿ الّسَما
َو﴿ قال كما السماء في الذي هو وأعل جل فالله ُه ِذي َوأ ّل ِفي ا

َلٌه الّسَماء ِفي ِإ َلْرِض َوأ َلٌه ا . ﴿ِإ
ِفي ِء ﴿ ُكْم﴿ (على) كقوله (في) بمعنى هنا ﴿ الّسَما ّن َب ّل ِفي لَص
ُذوأِع ّنْخِل ُج .  النخل جذوأع على يعني ﴿ال

ِذيَن﴿ ّل َد َفا ّبَك﴿ ِعن . العلو عندية النصوص في العندية َر
. كثيرة هذا على الدلة السنة في أيضا
الستدلل قسم في ستأتينا السنة وأأدلة – الفطرة دليل أما

من يكون الذي فهو الموطن هذا في بالفطرة الستدلل – بالسنة
. المبتدعة على الحجج أقوى
أنه قلبه في إنسان كل يجدها التي الضروأرة معناه الفطرة وأدليل

. العلو إلى توجه دعا إذا
طلب في تتجه يدعو أن أراد إذا روأحه ، نفسه في ضروأرة يجد

. العلو جهة إلى الفرج
هي بل استدلل عن نتيجة القلب في وأاقعة ليست ضروأرة وأهذه

. ضروأري أمر
إلى توجه دعا إذا أحد َثم فليس ، استدلل إلى يحتاجَ ل يعني

العلو إلى تتوجه روأحه أن يجد دعا إذا فإنه سجد من حتى السفل
. دعا ما إجابة طلب في

، الفطر في المغروأس الشيء يعني الفطري الدليل وأهذا
ُتج مما هذا ، الضروأري  –قال حيث المبتدعة زعماء على به اح
. مكان كل في الله أن على يدل بدليل فرح إنه قال – الجويني

 ؟ به فرحت الذي الدليل هذا فما
وأمحمد – يونس النون ذا – الحوت بطن في النون ذا : إن فقال
من قربهما في وأهذا هذا كان به ُعرج حينما وأالسلم الصلة عليه
. سواء وأعل جل الله
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بن يونس على تفضلوني ل( وأالسلم الصلة عليه قال لهذا:  قال
ّتى﴿ من أفضل يكون أن لعبد ينبغي ما( أوأ – كلمه حسب هذا – م
ّتى﴿ بن يونس . يروأوأن ما حسب على م

وأاحد للقرب بالنسبة المقام وأهذا المقام هذا أن على بهذا استدل
فليس قريب وأهذا قريب هذا القرب جهة من التفضيل جهة وأأن
. يونس على وأالسلم الصلة عليه لمحمد مزية ثم

. بحث له به استدل ما جهة من الكلم هذا
إلى منسوب الهمذاني – الهمذاني الحاضرين أحد قابله المقصود

نجدها التي الضروأرة هذه عن أخبرنا الشيخ  أيها: له وأقال – بلد
تعلقت شيئا الله سأل وأإذا العلو إلى توجه أحدنا دعا إذا قلوبنا في

 ؟ تفسيرها ما عنها أخبرنا الضروأرة هذه ، العلو في بمن روأحه
حيرني فقال ؟ تعليم غير من فينا الضروأرة هذه ُغرست كيف

. الهمذاني حيرني ، الهمذاني
ابن رحلة مثل الرحلت بعض في وألهذا ، جواب له ما سؤال هذا

. مطبوعة وأهي فضلن
روأسيا بلد إلى الخلفاء بعض وأجهه الرابع القرن في فضلن ابن

شيقة رحلة في فيها القصة ذكر المهم أهلها أخبار لينظروأا يعني
هذا ما ، عجبا أمرا رأى أنه رحلته في ذكر فيما ذكر وأصل وألما
روأسيا أهل بهم يعني الترك – الترك أن : رأينا قال ؟ رأيت الذي

وأليس إلها يعرفون ل رأيناهم قال – الجهات تلك الصين وأشمال
خرجوا شدة أصابتهم إذا وألكن أحدا يعبدوأن وأل رسالة عندهم
.  الفرج يطلبون السماء إلى جميعا وأتوجهوا البلد خارج
وأل بدليل عليها يأتي أن أحد يستطيع ما وأالفطرة الضروأرة هذه
. الفطر في مغروأس القلب في شيء لنها ينكرها أن

القلوب أن بذاته وأعل جل الله علو العلو دلئل من نقول وألهذا
إليه وأاحتاجت دعت إذا ضروأرة فيها وأعل جل الله جعل ، ْتَلُِبج

. العلو إلى تتجه أنها عنده ما وأابتغت إليه وأتوسلت وأعل جل
. عرشه على المستوي وأعل جل الله إلى تتجه يعني وأذلك

. بيانه محل هذا ليس العقلي الدليل
وأمن العقل وأمن السنة وأمن الكتاب من دليل ، أدلة له العلو إذن

. الفطرة
أهل قال وألذلك – العرش على - الستواء سمعي دليله وأالستواء

هذه توافر ذاته) مع (علو وأعل جل الله علو ، العلو أنكر من العلم
إنكار الذات علو ، يكفر قالوا أكثر أوأ دليل ألف حوالي النصوص

من قالوا هذا مكان كل في حال وأعل جل الله أن وأادعاء العلو
. يكفر فإنه اعتقده من أوأ ذلك ادعى
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الشاعرة السنة أئمة يكفر لم وأإن العلم من كثير جمع ذلك قال
الدلة لن جلله جل الله عن الذات علو نفي يعتقدوأن أنهم مع

. ذلك في النصوص يردوأن فهم ، كثيرة
هي الفوقية نصوص وألهذا ، الله فوقية وأيقال الله علو يقال العلو

. والعل نصوص
ُفوَن﴿ ُهم َيَخا ّب ِهْم ّمن َر ِق ْو الله فوقية لن العلو على دليل هذا ﴿َف

. الله علو بمعنى
 ؟ وأعل جل الله فوقية الفوقية أقسام ما مثل لك قلت فإذا

.  الصفات وأفوقية ، الذات فوقية : هي نقول
. القهر وأفوقية ، القدر وأفوقية ، الذات فوقية

وأقبل الفوقية ذكر فيها التي – الدلة أي – النصوص العلم أهل قال
ُفوَن﴿       (من) مثل حرف ذلك ُهم َيَخا ّب ِهْم ّمن َر ِق ْو يدل هذا ﴿َف
 ؟ لماذا ، التأوأيل يقبل ل الذي العلو في الصريح النص على
 فوقهم ربهم يخافون الكلم أصل لن
الظاهر من الكلم (من) لينتقل زيدت ، (من) للتنصيص زيدت هنا
. النص إلى

منه المقتطفات بهذه وأنكتفي طويل العلو بحث العموم وأعلى
 السنة دللة في أخرى مرة بحثه وأسيأتينا

الله وأأستغفر محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى هذا قولي أقول
. إليه وأأتوب
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ّية إثبات مع
لخلقه الله 
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ّلذَِّي ُهَو﴿ َلَق ا َْلْرَض الّسَماَواِت َخ ّتِة ِفيِ َوا ٍم ِس ّيا َتَوىَ ُثّم َأ اْس
َلىَ ْلَعْرِش َع َلُم ا ِلُج مَاا َيْع َْلْرِض ِفيِ َي ْنَها َيْخُرُج َومَاا ا ْنِزُل َومَاا مِا َي
ِء مِاْن ُكْم َوُهَو ِفيَها َيْعُرُج َومَاا الّسَما َنَما مَاَع ْي ُتْم َأ ْن ّلُه ُك ِبَما َوال

ُلونََ ُلُه:ُ  ]،4ِ[الحديد:ُ﴿َبِصيٌر َتْعَم ُكونَُ مَاا﴿َوَقْو َثٍة َنْجَوىَ مِاْن َي َثَل
ِبُعُهْم ُهَو ِإّل َنىَ َوَل َساِدُسُهْم ُهَو ِإّل َخْمَسٍة َوَل َرا ْد مِاْن َأ

ِلَك َثَر َوَل َذ ْك َنَما مَاَعُهْم ُهَو ِإّل َأ ْي ُنوا َأ ُئُهْم ُثّم َكا ّب َن ِبَما ُي
ُلوا َيامَاِة َيْوَم َعِم ْلِق ّلَه ِإنَّ ا ُكّل ال ٍء ِب ِليٌم َشيِْ ]،7ِ[المجادلة:ُ﴿َع

ّلَه ِإنَّ َتْحَزنَْ َل﴿ َنا ال ُلُه:ُ  ]،40ِ[التوبة:ُ﴿مَاَع ِنيِ﴿َوَقْو ّن ُكَما ِإ مَاَع
َأَرىَ َأْسَمُع ّلَه ِإنَّ﴿ ]،46ِ[طه:ُ﴿َو ّلذَِّيَن مَاَع ال ّتَقْوا ا ّلذَِّيَن ا َوا

ُنونََ ُهْم ِبُروا﴿ ،ِ]128[النحل:ُ﴿مُاْحِس ّلَه ِإنَّ َواْص مَاَع ال
ِبِريَن َئٍة مِاْن َكْم﴿ ،ِ]46[النفال:ُ﴿الّصا َلٍة ِف ِلي َبْت َق َل َئًة َغ ِف

ًة ِثيَر ْذنَِ َك ِإَ ّلِه ِب ّلُه ال ِبِريَن مَاَع َوال ].249[البقرة:ُ﴿الّصا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة ، العالمين رب لله الحمد
. أجمعين وأصحبه آله

الدين في وأالفقه وأالعافية العفو وألكم لي وأعل جل الله أسأل
باتباعه علينا يمن ثم حقا الحق برؤية علينا يمن وأأن فيه وأالبصيرة

. باجتنابه علينا يمن ثم باطل الباطل برؤية علينا يمن وأأن ،
على الدالة اليات من عليه الكلم سبق لما صلة هذه إن ثم

. وأعل جل الله صفات
اليمان على الكلم أوأل في الله رحمه السلم شيخ ذكره وأما

به وأعل جل الله وأصف بما اليمان فيه يدخل بالله اليمان أن بالله
. وأسلم عليه الله صلى رسوله به هوأصف وأما نفسه

القاعدة على بها اليمان يجب الكتاب في ذكرت التي فالصفات
وأالسنة الكتاب في جاء لما إثبات أنه السنة أهل عند المعروأفة

فهم ، تعطيل غير من وأإمرار تكييف غير من إثبات الصفات من
تعطيلها به عنىُي جاءت كما لها إمرارهم وأليس جاءت كما ُيِمّروأنها

.
هم بل المماثلة أوأ المثلية بإثبات لها إثباتهم وأليس يثبتونها كذلك
وأل وأيمروأن يكيفون وأل يثبتون وأرحمهم عنهم عنه الله رضي

بذلك نفسه عن أخبر الذي هو جلله جل الله لن وأذلك يعطلون
َوأَمْن ُقا ﴿ َد ِه ِمْن َأْص ّل َوأَمْن ﴿ِقيًل ال ُقا ﴿ َد ِه ِمْن َأْص ّل ًثا ال ِدي . ﴿َح
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على دلت التي اليات الله رحمه السلم شيخ ذكر أن وأبعد
الله علو على الدالة اليات ذكر عرشه على وأعل جل الله استواء

مع وأعل جل الله أن على تدل التي اليات الن ذكر ثم وأعل جل
.خلقه
في الخلل حصل ذلك رعاية لعدم لنه مقصود الترتيب وأهذا

 المة هذه من طوائف
جاء كما الحقيقة على عرشه على وأعل جل الله استواء فإثبات

بذاته خلقه على عال وأعل جل الله أن وأإثبات النصوص ظاهر في
علوه مع هو كذلك وأعل جل وأقهره بقدره خلقه على عال أنه كما

بهم بمختلط وأل فيهم بحال ليس هو إذ سبحانه لخلقه وأمباينته
علو له ، استوى العرش على وأعل جل هو بل الذوأات اختلط
مع هو كذلك ، القدر وأعلو القهر وأعلو وأعل جل خلقه على الذات
. غائبة خلقه شؤوأن من وأعل جل عنه تغيب ل خلقه
. خلقه مع بأنه موصوف وأعل جل وأالله

. جميعا خلقه مع وأعل جل فهو ، لخلقه معيته بصفة موصوف
. وأعل جل الله قول منها آيات عليها دلت لخلقه معيته وأ

ّلذَِّي     ﴿ُهَو َلَق     ا َْلْرَض     الّسَماَواِت     َخ ّتِة     ِفيِ     َوا ٍم     ِس ّيا ُثّم     َأ
َتَوىَ َلىَ     اْس ْلَعْرِش     َع َلُم     ا ِلُج     مَاا     َيْع َْلْرِض     ِفيِ     َي َيْخُرُج     َومَاا     ا

ْنَها ْنِزُل     َومَاا     مِا ُكْم     َوُهَو     ِفيَها     َيْعُرُج     َومَاا     الّسَماِء     مِاْن     َي مَاَع
َنَما ْي ُتْم     َأ ْن ّلُه     ُك ُلونََ     ِبَما     َوال  ﴿  َبِصيٌر     َتْعَم

َو قال كانوا أينما خلقه مع أنه وأعل جل أخبر الية هذه في ُه َوأ ﴿
ُكْم َع َنَما َم ْي ُتْم﴿ َأ ْن بعض بها وأعل جل الله يخصص لم معية وأهذه ُك
َو قال بل بعض دوأن خلقه ُه َوأ ُكْم ﴿ َع َنَما َم ْي ُتْم﴿ َأ ْن أوأ وأالعموم ُك

َنَما﴿ لن ، المكنة جهة وأمن الخلق جهة من فيها الشمول ْي َأ تدل ﴿
َو وأقوله  المكنة على ُه َوأ ُكْم﴿ ﴿ َع . وأعل جل خلقه مع يعني َم

ُكونَُ     ﴿مَاا     الثانية     الية     كذَّلك َثٍة     َنْجَوىَ     مِاْن     َي ُهَو     ِإّل     َثَل
ِبُعُهْم َنىَ     َوَل     َساِدُسُهْم     ُهَو     ِإّل     َخْمَسٍة     َوَل     َرا ْد ِلَك     مِاْن     َأ َوَل     َذ

َثَر ْك َنَما     مَاَعُهْم     ُهَو     ِإّل     َأ ْي ُنوا     َأ ُئُهْم     ُثّم     َكا ّب َن ُلوا     ِبَما     ُي َيْوَم     َعِم
َيامَاِة ْلِق ّلَه     ِإنَّ     ا ُكّل     ال ِليٌم     َشيٍِْء     ِب ﴿  َع

المسلم يعم وأهذا يتناجى من لكل وأعل جل معيته فيها ذكر 
البدعة وأصاحب السنة صاحب وأيعم وأالطالح الصالح وأيعم وأالكافر

. ثابتة كانوا مكان أي في لخلقه معيته وأعل جل فالله ،
َتُخي لم التي المعية وأهذه هي هذه طائفة دوأن طائفة بها صْ

. الخلق لجميع العامة المعية
ِإّل بقوله سبحانه أخبر كما وأعل جل لله ثابتة وأهذه َو ﴿ ُهْم ُه َع َم
َنَما ْي ُنوا﴿ َأ العامة المعية فيها هذه ذلك مثل كان وأما اليات فهذه َكا
. وأعل جل لله
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؟ العامة المعية قلنا لماذا
أثبتت السلم شيخ ساقها التي اليات من الخرى المجموعة لن

ّلَه ِإّن َتْحَزْن ﴿َل وأعل جل فقال بصفات لمتصفين معية َنا﴿ ال َع َم
ِني ، الصديق وأمع وأسلم عليه الله صلى النبي مع يعني ّن ِإ ُكَما ﴿ َع َم

ُع َأَرى﴿ َأْسَم ِإّن قال ، الرسل من وأهاروأن لموسى َوأ ّلَه ﴿ َع ال َم
ِذيَن ّل ْوا﴿ ا َق ّت َع ، للمتقين وأعل جل الله جعلها معية وأهذه ا ِذيَن ﴿َم ّل ا
ْوا﴿ َق ّت ُهْم الذين وأمع ا ُنوَن﴿ ﴿ وأعل جل الله جعلها معية ُمْحِس

ِبُروأا للمحسنين َوأاْص ّلَه ِإّن ﴿ َع ال ِريَن﴿ َم ِب الله جعلها معية هذه الّصا
. للصابرين

حقق لمن وأعل جل الله جعلها معية ََمث أن على دلت اليات وأهذه
: المؤمنين أوأصاف
. الصبر ، الحسان ، التقوى
. بالرسل خاصة وأمعية
. بطائفة تخص لم الوأل اليات في المعية وأتلك
منقسمة لخلقه وأعل جل الله : معية العلم أهل قال هذا لجل

التخصيص فيها التي اليات من الثانية المجموعة النقسام وأدليل
المعية هي ليست بمعية واُصُخ هؤلء أن على دليل التخصيص إذ

يكن لم من المعية هذه أن ذلك فمعنى ، َلوُأال اليات في التي
ِإّن فقوله ، تشمله ل الصفات هذه على ّلَه ﴿ َع ال ِذيَن َم ّل ْوا ا َق ّت ا

ِذيَن ّل ُنوَن﴿ ُهْم َوأا أهل بها خص التي المعية هذه أن نعلم ُمْحِس
. للكافر ليست الحسان أهل بها وأخص التقوى

في جاءت التي المعية معه الله ليس الكافر إن قلت إذا فإذن
بالمتقين خصت المعية هذه إذ صحيح هذا نقول الية هذه

. ذلك وأنحو بالصابرين أخر آيات في معية خصت بالمحسنين
هذه أن ذلك فيقتضي ، الخاصة المعية ثبتت كذلك كان إذا فإذن

. السابقة اليات في جاءت التي العامة المعية عن تختلف المعية
وأعل جل الله معية أن على دلت اليات هذه أن هذا من نتج فإذن

: قسمان لخلقه
َُصُخي ل التي هي العامة المعية وأهذه عامة  معية: الوأل القسم

معه وأعل جل اللُه الله خلق من أحد كل بل الله خلق بعض منها
. العامة بالمعية

وأأئمة وأالتابعين الصحابة من السلف فسرها العامة المعية وأهذه
وأالسمع وأالبصر وأالطلع وأالحاطة العلم بمعية فسروأها السلم

. ذلك وأنحو
بها المراد الحديد آية الوألى الية في بها المراد أن على وأأجمعوا

َو وأعل جل الله قول تفسير أن على أجمعوا ، العلم معية ُه َوأ ﴿
ُكْم َع َنَما َم ْي ُتْم َأ ْن ّلُه ُك ُلوَن ِبَما َوأال ْعَم . العلم معية هذه قالوا َبِصيٌر﴿ َت
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. العلم معية هي قالوا بعدها التي المجادلة آية في وأكذلك
. العلم معية هي العامة المعية فإذن
جل قال كما الحاطة يقتضي هذا بخلقه وأعل جل الله علم العلم
ُفوَن﴿ وأعل َتْخ ّناِس ِمَن َيْس َ ال ُفوَن َوأل َتْخ ِه ِمَن َيْس ّل َو ال ُه ُهْم َوأ َع ْذ َم ِإ

ُتوَن ّي َب َ َما ُي ْوِل ِمَن َيْرَضى ل َق ْل وأبصره بسمعه أيضا بعلمه معهم ﴿ا
وأعل جل معهم وأهو أفعالهم وأيبصر يقولون ما يسمع وأعل جل

ُبوَن َأْم﴿ بعلمه ّنا َيْحَس ُع ل َأ ُهْم َنْسَم ُهم ِسّر َوا َنْج َلى َوأ َنا َب ُل َوأُرُس
ِهْم ْي َد ُبوَن َل ُت ْك . ﴿َي
لجل العلم بمعية فسروأها وأالسلف العلم معية هي العامة المعية

فهو بذاته خلقه مع ليس وأعل جل الله أن من بالضطرار قام ما
كل في الخلق مع بذاته وأليس مكان كل في حال ليس وأعل جل

خلقه من بائن عرشه على مستو وأعل جل هو وأإنما مكان
. الذات بعلو موصوف

. الماضي الدرس في لكم ذكرنا كما جدا كثيرة عليه الدلة وأهذا
علو تناقض ل ٌمعية ، الستواء تناقض ل ٌمعية المعية تكون فإذن

عليه دل بما بعضها يفهم أن يجب وأالسنن اليات لن الذات
. الخر البعض

وأل ببعض السنة بعض نضرب وأل ببعض القرآن بعض نضرب ما
بالسنة القرآن وأل بالقرآن السنة

بعضا يصدقا فبعضها وأعل جل الله عند من أتت كلها وأهذا هذا بل 
. بعض على وأيدل
العلم بمعية تفسر العامة المعية وأعل جل الله معية إن نقول لهذا

.
ّلَه ِإّن َتْحَزْن ﴿َل تعالى قوله في جاءت التي الخاصة المعية وأأما ال
َنا َع تفسر وأقد بالتأييد تفسر وأقد بالنصر تفسر قد معية فهذه ﴿َم

. ذلك وأنحو وأالعناية وأالرعاية بالكلءة تفسر وأقد بالتوفيق
َفَسر الخاصة فالمعية كان لمن وأعل جل الله توفيق يقتضي بما ُت

جل لهم وأحراسته لهم وأكلءته لهم وأنصرته خاصة معية معهم
. الخاصة العناية بهم وأعل جل وأعنايته وأعل
ِإّن مثل ، فيها التفاسير اختلفت لهذا ّلَه ﴿ َع ال ِذيَن َم ّل ْوا﴿ ا َق ّت هنا ا
َع ِذيَن ﴿َم ّل ْوا﴿ ا َق ّت َكْم قوله في بعضهم ، وأكلءته بحفظه ا ٍة ِمْن ﴿ َئ ِف
ٍة َل ِلي َبْت َق َل َئًة َغ ًة ِف ِثيَر ْذِن َك ِإ ِه ِب ّل ّلُه ال َع َوأال ِريَن َم ِب َع ﴿الّصا ﴿َم

ِريَن ِب . وأهكذا وأتقويته وأتأييده بنصره ﴿الّصا
بمن وأعل جل الله عناية يقتضي بما فسرت الخاصة المعية فإذن
وأتوفيقه لهم بتأييده وأفسرت لهم وأنصرته خاصة معية معهم كان

. ذلك وأنحو
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لن ، تتفاضل-  الخاصة  المعية- وأالجماعة السنة أهل عند المعية
هذه خاصة معية معهم هو لمن وأعل جل الله ذكرها التي الوأصاف
ِإّن مثل قوله ، تتفاضل أوأصاف ّلَه ﴿ َع ال ِذيَن َم ّل ْوا﴿ ا َق ّت عند التقوى ا

أن وأإما يأتي أن إما وأاحد بشيء ليست وأالجماعة السنة أهل
وأعل جل الله معية فكذلك متفاضلون التقوى في الناس بل يذهب
. تتفاضل معهم
حفظهم وأعل جل له حفظهم بقدر يختلف لعباده الله حفظ

. لحدوأده
. المعية ازدادت كلما زاد كلما وأعل جل لربهم العباد تقوى تقواه
، تتفاضل هذه ، الحسان  ، التقوى ، : الصبر الوأصاف هذه فإذن

. ذلك بتفاضل تتفاضل الخاصة وأعل جل الله فمعية
هي – الخاصة المعية يعني – هي وأعل جل الله معية إن نقول أيضا
ّد أحب لمن وأمودته وأعل جل محبته جنس من َوأ فالله ، عباده من َوأ
َو﴿ يود وأعل جل وأهو يحب وأعل جل ُه ُفوُر َوأ َغ ْل ُد ا ُدوأ َو ْل ُيود الذي ﴿ا

َيود الله يحبه بما أتى لمن وأمودته محبته من وأينتج يحب وأالله ، وأ
. معه وأعل جل الله يكون أن وأيوده وأعل جل

َولية باب وألهذا اليمان فروأع من هذا الوألياء وأكرامات وأالوألياء ال
لنه به يكرمهم بما أوألياءه يكرم وأعل جل فالله الخاصة بالمعية

 يحبونه أنهم كما يحبهم لنه ، خاصة معية معهم
إلي يتقرب عبدي يزال وأل( وأعل جل قال الولي حديث في وألهذا

 معناه)به يسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحبه حتى بالنوافل
في وأأسدده أوأفقه يعني به يسمع الذي سمعه في معه كنت

الذي بصره في معه كنت  يعني)به يبصر الذي وأبصره(   سمعه
كنت  يعني)بها يبطش التي وأيده( بصره في أوأفقه يعني به يبصر
، وأيرضى وأعل جل الله يحب بما إل يبطش فل بطش إذا معه

المؤمنين لعباده وأعل جل الله من وأالمودة وأالمحبة المعية وألهذا
ِإّن قوله من ظاهر فهذا صفاتهم بتفاضل تتفاضل ّلَه ﴿ َع ال ِذيَن َم ّل ا
ْوا﴿ َق ّت ِذيَن تفاضل صفة وأالتقوى ا ّل َوأا ُنوَن﴿ ُهْم ﴿ وأمحسن ُمْحِس

بنصيب أتى أحد كل كذلك يتفاضل وأالحسان الحسان فاعل اسم
. نصيب الخاصة المعية من له ذلك من
التي الله معية إن قالوا المسألة هذه في البدع فأهل ذلك تبين إذا

كل في وأعل جل بحلوله ذاٍت معية هي النصوص هذه عليها دلت
. مكان

رب العرش فوقا وأليس مكان كل في وأعل جل الله أن فعندهم
كل في حال وأعل جل هو بل بذاته خلقه على بعال الله وأليس
 . مكان
. مكان بكل حال وأليس في حال
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هو ، ل ، بالشياء الحلول في ندخل ما حتى مكان كل في حال
الله يوجد تذهب مكان أي في ، يوجد مكان أي في يعني فيها حال

.
الله إن فيقولون وأغيرهم الشاعرة من البدع أهل اعتقاد هذا

مكان كل في وأهو العرش على ليس
َو هنا قال أنه ذلك سبب ُه َوأ ُكْم ﴿ َع َنَما َم ْي ُتْم﴿ َأ ْن دليل هذا قالوا ُك
قالوا زعمهم حسب على الستدلل وأوأجه بالخلق مختلط أنه على

منهم القول وأهذا ، الذات معية معناها (مع) هذه (مع) وأ ذكر إنه
. الذات علو والأبط وألجله الستواء أبطلوا لجله

: وأذلك باطل هذا وأنقول
َع أنه بين جلله جل الله لن ِذيَن ﴿َم ّل ْوا ا َق ّت ِذيَن ا ّل ُنوَن ُهْم َوأا ﴿ُمْحِس

َع ِريَن ﴿َم ِب مفهوم - وأهذا المخالفة بمفهوم يقتضي وأهذا ﴿الّصا
هو فليس كذلك يكن لم من - أن مخالفة مفهوم لها وأالصفة صفة
. معه وأعل جل

، توجه أينما الكافر مع ليس وأعل جل أنه قولهم على هذا فمعنى
. القرآن لنص مضادة وأهذا
بها ُخص حينما المعية أن قالوا ما بطلن على الوأل الدليل فإذن
النبي بها وأخص الصبر أهل بها وأخص الحسان وأأهل التقوى أهل

مع وأالسلم الصلة عليه هو وأالصديق وأسلم عليه الله صلى
ّلَه ِإّن َتْحَزْن ﴿َل قال الغار في الصديق َنا ال َع فوقا وأالمشركون ﴿َم

. معهم أيضا وأعل جل وأالله الغار
ذلك في شابههم وأمن الشاعرة كلم المبتدع كلم مقتضى فعلى

قال لما وأالحلول بالختلط ذات معية التي وأعل جل الله معية ،
ّلَه ِإّن َتْحَزْن ﴿َل وأسلم عليه الله صلى النبي َنا ال َع مزية ثم ليس ﴿َم

كذلك أليس ، ذات معية لنها الكفار على وأالسلم الصلة عليه له
 ؟

المعية كانت إذا الفرقا فما الغار داخل في وأهو الغار فوقا فهؤلء
.  المكان هذا في حال وأهو ذات معية فقط

ّلَه ِإّن َتْحَزْن ﴿َل قوله أن ِملُفع َنا ال َع معية بها المراد ليس أنه ﴿َم
عليه الله صلى للنبي شرف فيها الموطن هذا في لنها الذات
دللة حيث من وأجه هذا ، عنه الله رضي لصاحبه وأشرف وأسلم

. الية
وأذلك اللغة جهة من باطل ذكرتموه ما فنقول اللغة حيث من أما
:  وأالقتران المصاحبة مطلق على تدل اللغة (مع) في كلمة لن

المعاني في وأالمصاحبة المقارنة يكون قد  .
وأتقاربها الذوأات اختلط مع الذوأات في تكون وأقد  .
الذات عن بعيدة وأالذات الذات في تكون وأقد .
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: أشياء ثلثة هذه
َها َيا﴿ قال وأعل جل فالله الوأل أما ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُقو ّت ّلَه ا ْا ال ُنو ُكو َوأ
َع ِقيَن َم ِد ْا﴿          قال ﴿الّصا ُنو ُكو َع َوأ ِقيَن َم ِد ، بذوأاتكم معهم ﴿الّصا

صلى النبي قبل كانوا الذين وأالرسل النبياء الصادقين من هناك
. معهم نكون أن مأموروأن وأنحن وأسلم عليه الله

 ؟ شيء بأي معهم
صفة الصفة هذه في لهم وأمصاحبين لهم مقارنين نكون بأن

جل الله أمر لما وأالستجابة فيه التردد وأعدم اليمان في الصدقا
. وأرسوله به وأعل

ْا﴿ قوله فإذن  ُقو ّت ّلَه ا ْا ال ُنو ُكو َع َوأ ِقيَن َم ِد في معهم يعني ﴿الّصا
.  الصفة هذه في وأصاحبوهم قارنوهم يعني ، الصدقا صفة
. المعاني في نوع هذا

زوأجها) مع (فلنة يقال العرب كلم من مثاله المعاني في أيضا
 ؟ بالعقد أوأ بالذات يعني
في باقية تزل لم أنها زوأجها) يعني مع (فلنة قالت إذا العرب تريد
هو أما المعنى في فهذا ، العقد بحكم معه هي ، يطلقها لم ذمته
ُيسأل ، بلد في وأهي بلد في يكون فقد  ؟ زوأجها مع فلنة : هل وأ

في وأالزوأج الرياض في مثل وأهي ، زوأجها مع فلنة نعم يقول
. بالمعنى معية هذا لن يمنع ل الدنيا أقصى
معا) وأفلن فلن (أتاني فيقول ذوأات معية تكون أن الثاني النوع
(فلن ؟ فلن أين ، الذوأات في هذا ، مجتمعين كونهم حالة يعني

..  الذوأات في هذا ، البيت في امرأته) يعني مع
- الواسطية العقيدة شرح-  من عشر  لثانيا الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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عشر الثالث الشريط

مـعـا) وأفلن فلن (أـتـاني فيـقـول ذوأات معية تكون أن الثاني النوع
(فلن ؟ فلن أـيـن ، الـذوأات ـفـي هذا ، مجتمعين كونهم حالة يعني

. الذوأات في هذا ، البيت في امرأته) يعني مع
المعية وأهذه ، الذات غياب عدم مع معنى معية يكون : أن الثالث

. اختلطا وأل حلول تقتضي ل
. بالقمر السنة قسم من سيأتي ما في لها السلم شيخ وأيمثل
وأمع ، المدينة في من الحضر في من مع هو : القمر يقول

بعيدة – القمر ذات–    ذاته أن مع ، جميعا المسافر وأغير المسافر
المسافر غير عن وأل المسافر عن يغيب ل هو ذلك وأمع علوها في

.
الجميع شملت القمر رؤية ، الجميع شمل القمر ضوء هنا فهذه
كل مع ليس فالقمر ذلك وأمع ، الجميع شمل هذا القمر شهود
. مكان كل في ذات
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هذه من وأاحدا تقتضي المعية بأن تفسيركم : إن نقول وألهذا
العرب عند ثلثة أوأجه أحد لنه باطل هذا الذوأات معية وأهو النواع

هذا خروأج على دلت الدلة لن به يؤخذ ل أن يجب ذكرتموه وأما ،
في ذكرناها أن سبق التي الذات علو أدلة ، الستواء أدلة ، القسم
جل الله لن بممكن ليس النوع هذا أن على دلت الماضي الدرس

. الذات علو له وأعل جل الله لن ، عرشه على مستو وأعل
مقارنة من تعقل كما بذوأاتهما متقاربتين لذات ذات معية فإذن
. سبق لما لمناقضته يمكن ل هذا لفلن فلن ذات
الوأل تحتمل اللغة تقتضيه بما وأعل جل الله : معية نقول فإذن

: معا هما المراد يكون قد أوأ ، هذا أوأ هذا ، الثالث وأتحتمل
قلنا كما وأعل جل وأالله ، المعاني معية فيها فإن الوأل أما-  

. وأاحد هذا ، لهم وأإحاطته بعلمه جميعا خلقه مع بأنه موصوف
مع القمر أن كما نقول ، معهم هو قال كما فهو الثالث أما- 

ناظر عليهم مطلع هو بل عنهم يغيب ل المسافر وأغير المسافر
، خافية منهم عليه تخفى ل سمعه وأتحت بصره تحت هم إليهم
عمن غائب غير القمر أن كما خلقه عن غائبة غير وأعل جل وأذاته

وأعل جل الله جعله الله مخلوقات بعض وأهذا ، جميعا الرض في
. العليم بالعزيز فكيف ذلك في مثل
ٌِعلّطُم ، شيء عليه يخفى وأل عرشه على مستو وأعل جل هو إذن
1...  أحوالهم على

، البدع أهل أوألئك أقوال يوهم بذاته معنا قال إذا القائل قول لن
. عنها البعد يجب ، نفيها يجب العقيدة في الموهمة وأالعبارات

على َْمهْفُي وأممكن كذا على َْمهْفُي ممكن محتمل القول صار إذا
َها َيا﴿ قال وأعل جل الله لن القول هذا نجتنب نقول كذا ّي أ

ِذيَن َ ّل ا
ْا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ُقو َنا َت ْا َراِع ُلو ُقو َنا﴿ َوأ ُظْر كانت اليهود (راعنا) لن ان

يعني ، الرعونة بها وأتريد راعنا ، الرعونة من الكلمة هذه تستعمل
هذه استعمال عن اليمان أهل فنهي ، الحال هذه على أنت

ذلك وأمع آخر معنى بها يريدوأن وأاليهود ، اليهود لمشابهتها اللفظة
. عنها يناِهُن

هذا إطلقا في أن لجل ، ذات معية تقول ما المعية في وأكذلك
: اللفظ

السلف استعمله ما عن : خروأج أوأل .
النصوص عليه دلت وأما .
أوألئك لقوال مشابهة فيه ثالثا ثم .
معية المعية إن – قال من قول بين فّرقا يعني – قال من طبعا
هذا عرشه على الله استواء وأينفي مكان كل في حال وأهو ذات

بالشريط  1 مسح
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أنه مع بذاته خلقه مع إنه قال من وأقول ، البدع أهل أقوال من
. عرشه على مستو

حلوله وأعدم عرشه على استوائه مع بذاته خلقه : مع القول هذا
كلمة زيادة فيه الشكال القول هذا مكان كل في أوأ خلقه في

الذي (بذاته) هذا زيادة لكن السلف كلم من كله وأهو ،(بذاته) 
. السلف أقوال من نعلم عما القول هذا أخرج
. شيء وأهذا شيء هذا ، ل ، المبتدعة قول به ُيعنى ل وأهذا
تكون أن أنكر من الناس من بذاته) لن( لفظ فيه ُصّرح وأإنما

، التقسيم في لكم ذكرت الذي الثالث للمعنى محتملة المعية
. الثالث المعنى يخرج ل حتى التنصيص إلى فاحتاج

إطلقا عدم على أجمعوا أنهم وأاضح ذلك في السلف كلم لكن
قال أنه الكلمة هذه أطلق السلف من أحدا نعلم (بذاته) وألم كلمة

أوأ خاصة معية بذاته المؤمنين مع أوأ ، عامة معية بذاته خلقه مع
بمعية فسرناها وأإذا ، حقيقتها على حق المعية أن مع ، ذلك نحو

وأالتأييد النصر بمعية فسرناها وأإذا مقتضياتها من فهذه العلم
. مقتضياتها من فهذا ذلك وأنحو وأاللهام وأالتوفيق

لعدم تطلق ل بذاته) فهذه (معهم ذاتية) أوأ (معية لفظ لكن
. عليها السلف كلم جريان

......
لخلقه وأعل جل الله معية ، الصفات بقية مثل حقيقة معية هي

أوأ بالعلم لها وأتفسيرنا ، حقيقة معية ، ل ، مجازية معية ليست
، حقيقتها على لها تفسير هذا الخاصة المعية هي اللي بالتوفيق

. جلله جل بالله يليق كما حقيقة معية فهي
......

هذه نعم حقيقية معية تقول أنت ، بالذات تقصد ل ، يصلح ما ، ل
وأهي علم معية إلى تنقسم الحقيقة المعية ، السنة أئمة أطلقها

أهل كلم من هذه ، وأكذا كذا وأهي خاصية معية وأإلى عامة معية
وأ ، مؤخرا الكلم فيها جرى التي هي فهذه ذاتية معية أما ، السنة
. عليها السلف كلم جريان لعدم تركها فالوألى مشتبهة كلمة
إبراهيم بن محمد الشيخ حتى ، حقيقية معية يقول السلم شيخ
معية هي قال الواسطية من الموضع لهذا أتى لما الله رحمه الجد

بالنسبة وأتقتضي ، العلم الخلق لجميع بالنسبة تقتضي حقيقة
وأالصابرين وأالمحسنين وأالمتقين المؤمنين من الخلق لخاصة
كما حقيقية معية فهي قال: وأإل ، وأالتوفيق وأالتأييد النصر تقتضي

وأالمحققين العلم أهل كلم استعمال هذا ، جلله جل بالله يليق
قد لكن صحيحا معنى الواحد بها يريد قد وأاللفاظ ، هذا في

وأاجب العقيدة باب في المحتملت فتجنب ، آخر معنى تحتمل
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... نعم
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الكلم إثبات
تعالى لله

ُللُه:ُ  ُق َومَاْن﴿َوَقْو َد ّلِه مِاْن َأْص ًثا ال َومَاْن﴿ ،ِ]87[النساء:ُ﴿َحِدي
ُق َد ّلِه مِاْن َأْص ْذ﴿ ،ِ]122[النساء:ُ﴿ِقيًل ال ِإ ّلُه َقاَل َو ِعيَسىَ َيا ال

َيَم ْبَن َتّمْت﴿ ]،116ِ[المائدة:ُ﴿مَاْر ِلَمُة َو ّبَك َك ْدًقا َر ْدًل ِص ﴿َوَع
ّلَم﴿ ،ِ]115[النعام:ُ َك ّلُه َو ِليًما مُاوَسىَ ال ْك ]،164ِ[النساء:ُ﴿َت

ْنُهْم﴿ ّلَم مَاْن مِا ّلُه َك َلّما﴿ ]،253ِ[البقرة:ُ﴿ال َء َو مُاوَسىَ َجا
َنا ِت ّلَمُه ِلِميَقا َك ّبُه َو ُه﴿ ]،143ِ[العراف:ُ﴿َر َنا ْي َد َنا ِنِب مِاْن َو َجا

ّطوِر ْيَمِن ال َْل ُه ا َنا ْب ّيا َوَقّر ُللُه:ُ ،ِ﴿َنِج ْذ ﴿َوَقْو ِإ َدىَ َو ّبَك َنا َر
ْئِت َأنَْ مُاوَسىَ ْلَقْوَم ا ِلِميَن ا ّظا َداُهَما﴿] ،10ِ[الشعراء:ُ﴿ال َنا َو
ّبُهَما َلْم َر ُكَما َأ ْنَه ُكَما َعْن َأ ْل ]،22ِ[العراف:ُ﴿الّشَجَرِة ِت

ُله:ُ  َيْوَم﴿َوَقْو َناِديِهْم َو َيُقوُل ُي َذا َف ُتْم مَاا ْب ِليَن َأَج ْلُمْرَس ﴿ا
].65[القصص:ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّوع ، وأعل جل لله الكلم صفة ِذكر فيها اليات هذه السلم شيخ وأن

وأأنه متكلم وأعل جل الله أن على الدلة ، الكلم صفة الله رحمه
كلم أعني – وأأنه ، جلله جل له صفة الكلم وأأن شاء كيف يتكلم

. وأأصوات حروأف له – الله
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َوأَمْن النساء آية فذكر ُقا ﴿ َد ِه ِمْن َأْص ّل ًثا ال ِدي الحديث لفظ فذكر ﴿َح
َوأَمْن هذه قبل التي النساء آية أيضا الية وأذكر ، ُقا ﴿ َد ِه ِمْن َأْص ّل ال

ْذ ، القول ﴿ِقيًل ِإ َوأ ّلُه َقاَل ﴿ َيَم ْبَن ِعيَسى َيا ال ، قول أيضا ﴿َمْر
َتّمْت َوأ ِلَمُة ﴿ ّبَك﴿ َك ّلَم ، الكلم ذكر في هنا َر َك َوأ ّلُه ﴿ ُموَسى ال
ِليًما ْك ّلَمُه ﴿َت َك َوأ ّبُه ﴿ ُه النداء ذكر ثم ، الكلم في هذا ﴿َر َنا ْي َد َنا َوأ ِمْن ﴿
ِنِب ِر َجا ّطو ْيَمِن﴿ ال َْل ُه قال النجا ذكر ، ا َنا ْب َقّر َوأ ّيا ﴿ ، المناجاة ﴿َنِج
ْذ ذلك بعد المناداة ذكر وأأيضا ِإ َوأ َدى ﴿ ّبَك َنا ُهَما ُموَسى﴿ َر َدا َنا َوأ ﴿
ُهَما ّب َلْم َر ُكَما َأ َه ْن أ

ُكَما َعْن َ ْل ِة ِت ْوَم ﴿الّشَجَر َي َوأ ِهْم﴿ ﴿ ِدي َنا . ُي
وأعل جل فالله ، الصفة هذه على للدلة تنويع فيه اليات هذه إذن
يوصف وأعل جل الله أن ذلك وأمعنى ، خلقه من حديثا أصدقا هو

. حديث بأنه كلُمه
َوأَمْن قال يقول وأعل جل الله كذلك ُقا ﴿ َد ِه ِمْن َأْص ّل ْذ ﴿ِقيًل ال ِإ َوأ ﴿

ّلُه َقاَل َيَم ْبَن ِعيَسى َيا ال َتّمْت يتكلم وأعل جل الله ﴿َمْر َوأ ِلَمُة ﴿ َك
ّبَك ّلَم ﴿َر َك َوأ ّلُه ﴿ ِليًما ُموَسى ال ْك أدلة كلها هذه ، يناجي ينادي ﴿َت
. تْاَُفَرصَالت هذه ْفََرصَتَي وأعل جل الله كلم أن على
. وأتعالى سبحانه ناجى شاء وأإذا نادى شاء إذا وأعل جل فالله

. حديث بأنه كلمه وأوأصف ، قول بأنه كلمه وأصف وأعل جل هو
حيث من هو – وأعل جل الله كلم – الكلم أن على تدل فهذه

أصل في الخلق كلم مع مشترك الصفة هذه معنى المعنى
فالخلق ، الخلق كلم تصاريف هي التصريفات هذه لن ، المعنى

ْعهد الذي هذا ، يناجون ينادوأن يتحدثون يقولون يتكلمون أنت ، ُي
.ناجيت)  ناديت تكلمت تحدثت (قلت تقول تعهد فيما
صفة لنفسه أثبت وأعل جل وأالله ، الخلق كلم تصاريف هذه

أن على فدل كلمهم تصاريف من الناس يعهده ما بأنواع الكلم
من ليس يعني ، الخلق كلم جنس غير من ليس وأعل جل كلمه
. المعنى جهة

أليس ، ُيسَمع بشيء يتكلمون إنما بقلوبهم يتكلمون ل فالخلق
 ؟ كذلك

َدوأا إذا . العالي الكلم وأهو البعيد يسمعه كلمهم أن ذلك معنى نا
. القريب يسمعه فكلمهم ناَجوا إذا

أوأ نفسه عن يقوله الذي يعني القول يقول أنه ذلك معنى ، قول
. غيره عن

َدث ، حديث أنه الحداثة صفة فيه الكلم أن يعني يتحدث . مح
جل الله كلم أن على تدل هذه – لكلماتي انتبه – تدل هذه إذن
: الخلق كلم جنس عن بخارج ليس وأعل

. ُيسَمع الخلق كلم أن كما ُيسَمع بكلم متكلم وأعل جل فهو- 
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ّدة يتصف بكلم يتكلم-  يتصف الخلق كلم أن كما وأالحداثة بالج
ّدة . وأالحداثة بالج
بكلمة سنة سبعين منذ وأتكلم سنة ثمانين عّمر رجل : خذ فمثل
يتكلم وأهو سنة وأسبعين ثمان من متكلم هو ، يتكلم مثل الن وأهو

هذا سنة سبعين من به تكلم الذي القديم كلمه لكن ؟ صحيح ،
قال فإذا ، حديث بأنه موصوف الجديد وأكلمه قديم بأنه موصوف

، العرب لغة في مناسب غير سنة) هذا سبعين منذ حديثي (هذا
به) تكلمت الذي ، كلمي هذا ، قولي هذا ، خبري (هذا يقول لكن

 .الجديد الكلم يعني الجديدة الصفات به موصوف إذن فالحديث
الله رحمه السلم شيخ نوعها التي اليات فهذه ذلك لك تبين إذا

الخصوم على بها ُيحتج التي الستدلل أوأجه على وأغوص بدقة
. الخر الصفات جنس من وأعل جل الله كلم أن على لك تبين

وأعل جل الله وأكلم كلمنا وألكن يتكلم وأعل جل وأالله نتكلم فنحن
المخلوقا كلم بأن يختلفان ل لكن ، المعنى أصل في يشتركان

هذا ، المعنى أصل في وأل الله كلم مع يشترك ل آخر شيء
.باطل

هو المخلوقا وأكلم معنى الله كلم قالوا سيأتي كما تأوألوا وأالذين
باطل هذا ، آخره إلى يسمع الذي وأهو وأأصواتا حروأفا يكون الذي

، عظيم فرقا ثم لكن ، الصفة أصل في اشتراك الكلمين بين بل ،
. ذاته يناسب وأعل جل الله وأكلم ذاته يناسب المخلوقا فكلم
المشترك القدر أوأ الصل هذا ، أصله في اشتراك بينهما لكن

. ُتسَمع وأأصوات حروأف الجميع أن هو بينهما
كذلك ، سمعُت وأأصوات حروأف من يخرجه ما هو المخلوقا فكلم
. سمعُت وأأصوات حروأف وأعل جل الله كلم الكلم

ْذ هنا مثل قوله في لهذا ِإ َوأ ّلُه َقاَل ﴿ عليه وأعيسى ﴿ِعيَسى َيا ال
َع فإذن حرفان (يا) هذه وأ (يا) ،  منه سمع وأالسلم منه ُسِم
. حرفان

الله كلم أن من الدلة هذه عليه دلت بما السنة أهل يثبته وأهذا
وأعل جل الله بها تصف وأعظمته بجلله يليق كما صفة وأعل جل
. وأعظمتة بجلله يليق كما

وأل خلقه بكلم تكليمه وأل لكلمه تمثيل غير من له نثبتها صفة
وأأصوات حروأف وأعل جل كلمه وأنقول ، سبحانه خلقه بقول قوله

. يسمع
ُه ناجى وأعل جل شاء وأإذا ، نادى وأعل جل الله شاء إذا َنا ْي َد َنا َوأ ﴿
ِنِب ِمْن ِر َجا ّطو ْيَمِن﴿ ال َْل ُه مناداة فهذه ا َنا ْب َقّر َوأ ّيا﴿ ﴿ كلمة لحظ َنِج

َناه﴿ ْب َقّر َوأ ّيا وأاستعمال ﴿ َنِج ُه ، التقريب مع ﴿﴿ َنا ْي َد َنا َوأ ِنِب ِمْن ﴿ َجا
ِر ّطو ْيَمِن﴿ ال َْل ُه قال ثم ، البعد مع المناداة هذا ا َنا ْب َقّر َوأ ّيا﴿ ﴿ . َنِج
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ْيَس﴿ المماثلة عدم مع الصفات ُتثبت أنه أصل على وأهذا ِه َل ِل ْث َكِم
ٌء َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال

بصـفات موصـوف الـلـه أن علـى وأالجماعة السنة أهل اعتقاد إذن
ـه دلت وأعل جل وأكلمه ، الكلم صفة منها التي الكمال ـة علـي الدـل
: بأنواع

القول فيها التي الدلة فمنها .
الكلم فيها التي الدلة منها .
المناداة فيها التي الدلة منها .
المناجاة فيها التي الدلة منها .
ِهم َما﴿ الحديث فيها التي الدلة منها ِتي أ

ْ ٍر ّمن َي ْك ِهم ّمن ِذ ّب ّر
َدٍث َوأَمْن وأ ﴿ّمْح ُقا ﴿ َد ِه ِمْن َأْص ّل ًثا ال ِدي . ذلك وأنحو ﴿َح

أن يقرروأن ، الباب هذا في يقرروأن السنة فأهل ذلك تبين إذا
. الحاد حادثة النوع قديمة وأعل جل لله الكلم صفة

لم ، الحاد حادثة ، متكلما يزل لم وأعل جل الله أن بذلك يعنون
متى شاء إذا شاء كيف يتكلم ، سبحانه متكلما وأعل جل الله يزل
. شاء

. حديثة الكلم وأأفراد قديم كلمه
َيا بقوله لعيسى وأعل جل الله كلم أن يعني َيَم ْبَن ِعيَسى ﴿ َمْر
ُكْر ْذ الزل في كلما يكن لم هذا ﴿ا

هذا ، إليه متوجها الكلم هذا وأصار عيسى َدِجُوأ حين كلما كان بل
. السنة أهل كلم

الله إن يقولون المبتدعة كلم – تفصيله وأيأتينا – المبتدعة كلم ما
َيا حتى قديم بكلم تكلم َيَم ْبَن ِعيَسى ﴿ ُكْر﴿ َمْر ْذ ، قديم كلم هذا ا

. حديث كلم عندهم فليس
عن الله تعالى يتكلم يعد فلم وأانتهى بكلم تكلم الله أن عندهم
. كبيرا علوا قولهم

إذا شاء كيف يتكلم وأهو الكلم بصفة موصوف وأعل جل الله بل
. وأتعالى ربنا تبارك شاء
......
البدايات لن ، نعم ، بداية له ليس .. يعني قديم وأعل جل كلمه هو

.  الزمان خلق الذي هو وأعل جل وأالله أزمنة هذه
السورة أن يعني ، الحاد حادث النوع قديم كلمه هنا نقول إذن
سمعها وأالسلم الصلة عليه محمد على نزلت حين نزلت التي

وأاليات الحروأف وأسمع الصوت سمع ، وأعل جل الله من جبريل
ّلْى محمد على أنزل ما نحو على ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َدث هذا َوأَس ، مح
ّني﴿ لموسى وأعل جل وأكلمه ، حديث الزمن حيث من َنا ِإ ّبَك َأ َر

ْع َل ْيَك َفاْخ َل ْع ّلْى لمحمد تكليمه قبل به وأعل جل الله تكلم هذا ﴿َن َص
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ِه اللُه ْي َل ّلْم َع جل قوله ، ذلك قبل لدم وأعل جل الله تكليم ، َوأَس
السماوأات خلق في فكان كن للشيء الكونية كلماته في وأعل

. ذلك قبل هو حواء يخلق أن وأقبل آدم يخلق أن قبل وأالرض
آحاده تزال ل يعني ، الحاد حادث النوع قديم وأعل جل فكلمه
وأعل جل يتكلم متكلما يزل مل ،متكلما وأعل جل الله يزال ل تتجدد
. شاء إذا شاء كيف
: مختلفون الكلم مسألة في البدع أهل فيه يخالف وأهذا

الكلم صفة ينفون وأالجهمية المعتزلة أن تعلمون كما وأالمشهور
. مخلوقا الله كلم وأيقولون

ّني﴿ َنا ِإ ّبَك َأ ْع َر َل ْيَك َفاْخ َل ْع خلق مخلوقا بمعنى كلم هو يقولون ﴿َن
الله كلم أن أوأل وأالمعتزلة الجهمية فعند ، المعين المكان في

فسمى شجرة في وأأصواتا حروأفا خلق ، شيئا خلق يعني ، مخلوقا
الله بيت وأمثل الله ناقة مثل الله كلم فصار ، كلما المخلوقا هذا

.  وأالجهمية المعتزلة قول هذا ؟ وأاضح ،
يلقيه وأاحد نفسي معنى أنه قبلهم وأالكلبية الشاعرة قول الثاني

لحظ – النفسي المعنى وأعل جل الله ألقى فلما ، جبريل ُِروأع في
التوراة أنه بإرادة لجبريل النفسي المعنى وأعل جل الله ألقى لما– 

صار القرآن أنه وأبإرادة إنجيل صار النجيل أنه وأبإرادة ، توراة صار
. قرآنا

إرادة بتوجه ِهُِروأع في َِيلقُأ الذي النفسي المعنى أخذ فجبريل
، إنجيل فصار للنجيل بتوجهها ، توراة فصار للتوراة عندهم الله

. قرآنا صار للقرآن بتوجهها
وأقع شيء وأإنما شيئا وأعل جل الله من جبريل عندهم يسمع فلم
جبريل فبلغها جبريل نفس في ألقي ، ُروأعه في ألقي ، صدره في

. 
وألهذا وأالكلبية الشاعرة قول المشهور هو أوأ طائفة قول هذا

ّبر إن وأاحد معنى هو يقولون ّبر ، قرآنا كان بالعربية عنه ُع عنه ُع
ّبر ، كذا كان بالسريانية .  آخره إلى كذا كان بالعبرانية عنه ُع

إلى وأتحتاج وأطويلة شائكة مسألة الكلم مسألة حال كل على
. ذلك من أكثر فيها نفصل ما مقدمات

أنهم-  الكلمة ههذ افهم-  النفسي بالمعنى قالوا هؤلء أن المهم
. النفسي بالمعنى قالوا
معنى هو وأإنما منه َُعمْسُي بكلم يتكلم لم وأعل جل الله أن يعني
بكلم تكلم وأعل جل فهو الزل في وأأما ، كلما فسمي بنفسه قام

، الكلم من انتهى ثم الشياء به يخلق بما به يتكلم أن يريد بالذي ،
. لجبريل إيحاؤه حيث من يتجدد هذا النفسي المعنى ثم

. القديم الكلم عن يعني ، الله كلم عن عبارة هو يقولون وألهذا
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أحد وأهو – المدي قاله بما بطلنه على وأنستدل ، باطل هذا طبعا
ُيكتفى  –المتكلمين هؤلء كبار . بذلك وأ
 وأمما- الكلم مسألة-  جدا عليه أشكلت المسألة هذه إن قال

وأعل جل الله أن المتكلمين قول أوأ الشاعرة قول في شككني
ْد قال َق َع ﴿ ّلُه َسِم ْوَل ال ِتي َق ّل ُلَك ا ِد َها﴿ ِفي ُتَجا ْوأِج . َز
ّلْى محمد بعثة بعد كان إنما ُسمع الذي المرأة وأكلم قال اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع . َوأَس
ْد قال قد وأعل جل الله كان فإذا َق َع ﴿ ّلُه﴿ َسِم يخلق أن قبل ال

 . الصدقا ينافي هذا الخلق
ْد يقول َق َع ﴿ ّلُه﴿ َسِم . الصدقا ينافي هذا بعد يسمع لم وأهو ال
. القول هذا بطلن على الدلة أعظم من هذا يقول
الحجج من عندنا لكن ، طريقتهم على وأهذه جيدة حجة وأهي

، تعرفونها ، التسعينية السلم شيخ ألفوأ كيفوأ ، الكثيرة
الشاعرة قول وأهو القول هذا فيها أبطل التسعينية الرسالة
. النفسي المعنى في وأالكلبية

وألكم لي وأعل جل الله وأأسأل ، القدر بهذا نكتفي العموم على 
نجمعها وأالسئلة ، محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى النتفاع
... الله شاء إن قادمة مرة في عنها وأنجيب

ِإنَْ﴿ ٌد َو ِكيَن مِاْن َأَح ْلُمْشِر َتَجاَرَك ا ُه اْسل َأِجْر ّتلىَ َف َيْسلَمَع َح
ّلِه َكَلَم ْد﴿ ]،6ِ[التوبة:ُ﴿ال ْنُهْم َفِريٌق َكانََ َوَق َكَلَم َيْسَمُعونََ مِا
ّلللِه َنُه ُثللّم ال ُه مَاللا َبْعللِد مِاللْن ُيَحّرُفللو ُلللو َلُمللونََ َوُهللْم َعَق ،ِ﴿َيْع

ُدونََ﴿ ُلوا َأنَْ ُيِري ّد َب ّلِه َكَلَم ُي َنا َلْن ُقْل ال ِبُعو ّت ُكْم َت ِل َذَّ ّلُه َقاَل َك مِاللْن ال
ْبُل ْتُل﴿ ،ِ]15[الفتح:ُ﴿َق ْيَك ُأوِحيَِ مَاا َوا َل َتللاِب مِاْن ِإ ّبللَك ِك َل َر

ّدَل َب ِتِه مُا ِلَما َك ُلُه:ُ ،ِ]27[الكهف:ُ﴿ِل َذَّا﴿َوَقْو ْلُقْرآنََ َه َلىَ َيُقّص ا َع
ِنيِ ِئيَل َب َثَر ِإْسَرا ْك ّلذَِّي َأ ِلُفونََ ِفيِه ُهْم ا َت ].76[النمل:ُ﴿َيْخ
َذَّا﴿ َتاٌب َوَه ُه ِك َنللا ْل َبللاَرٌك َأنَز َنللا َلللْو﴿ ،ِ)4(﴿مُا ْل ْنَز َذَّا َأ ْلُقللْرآنََ َهلل ا

َلىَ َبٍل َع َتُه َج ْي َأ ّدًعا َخاِشًعا َلَر َتَص َيِة مِاْن مُا ّلللِه َخْش [الحشللر:ُ﴿ال
َذا﴿ ]،21ِ ِإ َنا َو ْل ّد َيًة َب َكانََ آ َيٍة مَا ّلُه آ َلُم َوال َنّزُل ِبَما َأْع ُلوا ُي َقللا

.155وأ ،92النعام:()4
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ّنَما ْنَت ِإ َتٍر َأ َثُرُهْم َبْل مُاْف ْك َلُمللونََ( َل َأ َلللُه )ُقللْل101َيْع ُروُح َنّز
ُدِس ْلُق ّبَك مِاْن ا ْلَحّق َر ّبَت ِبا َث ُي ّلذَِّيَن ِل ُنوا ا ًدىَ آمَا ُبْشللَرىَ َوُهلل َو

ِلِميَن( ْلُمْس ْد102ِل َلَق َلُم )َو ّنُهْم َنْع ُلونََ َأ ّنَمللا َيُقو ّلُمللُه ِإ َبَشللٌر ُيَع
ّلذَِّي ِلَسانَُ ُدونََ ا ْلِح ْيِه ُي َل َذَّا َأْعَجِميِّ ِإ ِبيِّ ِلَسانٌَ َوَه ِبيللٌن َعَر ﴿مُا

].103[النحل:ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، العالمين رب لله الحمد
آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله عبد محمد أن وأأشهد له

:  بعد أما ، الدين يوم إلى كثيرا تسليما وأسلم وأصحبه
وأعل جل الله كلم هو العظيم القرآن أن بيان في اليات فهذه
وأأن ، الحروأف من فيه بما وأعل جل الله كلم وأأنه ، وأمعناه لفظه
وأاحد بمعنى وأهما وأكتابا قرآنا يكون وأأنه يسمع وأعل جل الله كلم
له صفة وأعل جل الله كلم أن الماضي الدرس في معنا مر وأقد
يتكلم جلله جل الله وأأن الحاد حادث النوع قديم وأهو وأعل جل

وأصوت بحرف منه ُيسَمع كلمه وأأن شاء متى شاء إذا شاء كيف
. الصالح السلف أتباع أعني وأالجماعة السنة أهل عليه الذي هذا

يعود) وأإليه بدأ منه مخلوقا غير منّزل الله كلم هو : (القرآن قالوا
.

شيخ ساقها التي الدلة الله) لهذه كلم (هو القرآن في وأقولهم
ُه   قوله منها وأالتي الله رحمه السلم َأِجْر َف ّتى ﴿ َع َح َكلَم َيْسَم

ِه ّل ْد وأقوله ﴿ال َق َوأ ٌق َكاَن ﴿ ِري ُهْم َف ْن ُعوَن ِم ِه َكلَم َيْسَم ّل الله وأكلم ﴿ال
التفسير أكثر كان وأإن القرآن أوأ التوراة يحتمل سيأتي كما هنا

ُدوأَن  وأعل جل وأقوله ، التوراة أنه على ِري ُي ُلوا َأْن ﴿ ّد َب ِه َكلَم ُي ّل ﴿ال
. كلمه بأنه القرآن وأعل جل الله فوصف

الدلة. الله) بهذه كلم (القرآن قالوا وألهذا
غير منّزل الله كلم (القرآن المنّزل) أوأ الله (منّزل) (كلم وأقالوا

.مخلوقا) 
ْو وأعل جل كقوله سمعت التي الدلة لهذه (منزل) قالوها َل َنا ﴿ ْل ْنَز َأ

َذا ُقْرآَن َه ْل َلى ا َبٍل َع َذا وأقوله ﴿َج َه َوأ َتاٌب ﴿ ُه ِك َنا ْل َباَرٌك َأنَز وأقوله ﴿ُم
ُقْل َلُه ﴿ ُدِس ُروأُح َنّز ُق ْل ّبَك ِمْن ا ّق﴿ َر ْلَح ، اليات من ذلك وأنحو ِبا

. منّزل بأنه القرآن وأعل جل الله فوصف
العراف سورة في قال جلله جل الله مخلوقا) لن (غير وأقولهم

﴿َ ُق َلُه َأل ْل ْلَخ َلْمُر ا . ﴿َوأا
. المر غير الخلق أن على فتدل المغايرة تقتضي وأالواوأ

قول في الخلق من وأليس المر من أنه على الدليل دل وأالقرآن
ِلَك﴿ وأعل جل الله َذ َك َنا َوأ ْي ْوأَح ْيَك َأ َل َنا ّمْن ُروأًحا ِإ ِر ِري ُكنَت َما َأْم ْد َما َت
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َتاُب ِك ْل ِليَماُن َوأل ا ِكن ا َل ُه َوأ َنا ْل َع ِدي ُنوًرا َج ْه ِه ّن َنا ِمْن ّنَشاء َمْن ِب ِد َبا ِع
ّنَك ِإ ِدي َوأ ْه َت َلى َل ٍم ِصَراٍط ِإ ِقي َت . ﴿ّمْس
َنا ّمْن ُروأًحا﴿ وأعل جل فقال ِر المر من فجعله القرآن هو وأهذا ﴿َأْم

.
َ﴿ قال العراف آية في الشياء انقسام فإذن ُق َلُه َأل ْل ْلَخ َلْمُر ا ﴿َوأا
: شيئان فثم
خلق .
وأأمر .

ِطف لنه المر غير وأالخلق من إنه القرآن في قال وألما ، بالواوأ ُع
 . مخلوقا غير أنه على دلنا المر
القرآن إن قال من قول بطلن على الدلة من ذلك غير إلى

. مخلوقا
منه مخلوقا غير منزل الله يعود) (كلم وأإليه بدأ منه (القرآن قالوا

.يعود)  وأإليه بدأ
جل الله من السلم عليه جبريل تلقاه أنه بدأ) يعني (منه فقولهم

قول هو كما المحفوظ اللوح من جبريل يأخذه وألم ، سماعا وأعل
هو كما العزة بيت من جبريل يأخذه وألم ، المبتدعة من طائفة

ّبر وألم ، المبتدعة من طائفة قول جل الله كلم عن جبريل به يع
. وأعبارة حكاية أنه أوأ طائفة قول هو كما النفسي وأعل
الله من البتداء كان (من) إذا أن عندهم بدأ) وأالقاعدة (منه قالوا
القسمين فتأخذ الله إلى الشياء إضافة مقام تقوم فهي وأعل جل

:
العيان إضافة .
المعاني وأإضافة .
. الله شاء إن بعضه إيضاح سيأتي كما

ّلْى النبي أن ثبت ما يعنييعود)  (إليه يعود) وأقولهم (وأإليه قالوا َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع يبقى ل حتى ليلة في القرآن على ُيسَرى( قال َوأَس
وأاحدة)  آية منه الرض في

. وأعل جل الله إلى القرآن يعود الزمان آخر في يعني
وألم عنه الخلق جميع رغب فإذا ، بقوة وألخذه به للعمل أنزله لنه

في منه يبقى ل حتى وأعل جل الله إلى به أسري إليه يعودوأا
. يعود) وأإليه بدأ يعود) (منه (وأإليه قولهم معنى هذا ، آية الرض

بدأ منه المخلوقا غير المنّزل الله (كلم للقرآن التعريف هذا إذن
. الدلة من كله مأخوذ رأيت كما التعريف هذا  ،يعود) وأإليه
فهموا به عندهم الصل وأهذا بهذا يؤمنون وأالجماعة السنة فأهل

. اليات معاني
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ِإنَْ     وعل     جل     قوله     ففيِ ٌد     ﴿َو ِكيَن     مِاْن     َأَح ْلُمْشِر َتَجاَرَك     ا اْس
ُه َأِجْر ّتىَ     َف ّلِه     َكلَم     َيْسَمَع     َح ْد     قوله     وكذَّلك     ﴿  ال َكانََ     ﴿َوَق
ْنُهْم     َفِريٌق ّلِه     َكلَم     َيْسَمُعونََ     مِا ﴿  ال

ّين اليتين هاتين في ّتى وأقوله ، ُيسَمع الله كلم أن ُب َع ﴿َح َيْسَم
ِه َكلَم ّل ُعوَن ﴿ال َيْسَم ِه َكلَم ﴿ ّل هو المسموع أن على يدل هذا ﴿ال
، القرآن الناس على ُتلي إذا القرآن هو وأالمسموع ، الله كلم
. وأعل جل الله هو ابتداء به المتكلم فإن ذلك وأمع

القائل ، نقل به المتكلم يعني ، القرآن أسمع الذي هو له وأالناقل
. نقل له

ّتى فقال َع ﴿َح ِه َكلَم َيْسَم ّل على فدل ، يسمع الله كلم فهنا ﴿ال
. الله كلم ُيسِمع للقرآن التالي القارئ

. التالي أوأ القارئ قول هو ليس القول فإذن
ّلْى النبي قول هو ليس القرآن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع هو وأل إنشاء َوأَس

. إنشاء القرآن قرأ من قول هو وأل إنشاء جبريل قول
هو منهم خرج الذي هذا إن يقال القرآن وأاؤقر إذا هؤلء وأإنما

. وأإسماعا بلغا قولهم
. له وأالمبلغ للقول المنشيء بين ففرقا
َع قال حين هنا وألهذا َيْسَم ِه َكلَم ﴿ ّل َكلَم قوله أن نعلم ﴿ال ِه ﴿ ّل ﴿ال

.بها متصف إلى صفة إضافة هنا
. النشاء وأباب وأالسماع البلغ باب بين وأفرقا

من ، إنشاء وأعل جل الله قول وأهو به وأعل جل الله تكلم فالقرآن
. له المنشيء هو منه وأسمع به المتكلم هو بدأ وأعل جل الله

بلغا جبريل قول القرآن فيقال ، وأأسمعه القرآن سمع وأجبريل
ّنُه﴿ قال التكوير سورة آية في كما ْوُل ِإ َق ٍم َرُسوٍل َل ِري ِذي19( َك  (
ٍة ّو َد ُق َعْرِش ِذي ِعن ْل ِكيٍن ا . جبريل هو الذي ﴿َم

ّنُه﴿ ْوُل ِإ َق ٍم َرُسوٍل َل ِري َوأَما40( َك َو )  ْوِل ُه َق ٍر ِب آية في ﴿َشاِع
ّلْى النبي به المراد وأهو الحاقة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
إلى وأأضيف جبريل إلى القول جهة من القرآن أضيف هنا فإذن
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . له ُمْسِمعين قالوه وأهؤلء َوأَس
هذا أن ذلك يعني ل الله كلم أسمع من أن على دلت الية وأهذه

ُه قال لنه الله كلم كونه عن خرج المسموع َأِجْر َف ّتى ﴿ َع َح َيْسَم
ِه َكلَم ّل وأهو له المنشيء من الكلم يسمع لن أنه المعلوم وأمن ﴿ال
. له القائل له التالي من سيسمعه وألكن ثناؤه وأجل جلله جل الله

ّنُه﴿ وأعل جل الله قال وألهذا ْوُل ِإ َق ٍم َرُسوٍل َل ِري قول القول وأهنا ﴿َك
. له مبلغ وأجبريل جبريل

ّلْى النبي قول هو ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع كلم فهو الكلم وأأما بلغا َوأَس
. إنشاء وأعل جل الله

338الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

النشاء وأباب البلغ باب بين تفّرقا أن المهم من الباب هذا ففي
.بدأ)  (منه ابتدأه الذي هو وأعل جل الله لن
ّتى الية هذه في قال َع ﴿َح ِه َكلَم َيْسَم ّل َكلَم قوله ﴿ال ِه ﴿ ّل ﴿ال

صفة هي وأإنما قائمة عينا ليست لنها الصفات من (كلم) صفة
. بالشيء تقوم

بالعيان يقوم الكلم وأإنما الكلم اسمه نراه شيء عندنا يوجد ل
إلى أحمد وأكلم صالح وأكلم محمد وأكلم خالد فكلم ، ُترى التي
. بالعيان وأليست بها اتصف بمن قامت صفات هذه آخره
ّتى قوله كذلك َع ﴿َح ِه َكلَم َيْسَم ّل الذات إلى الصفة أضاف هنا ﴿ال

. بها المتصفة
إلى صفة إضافة وأهذه وأعل جل الله إلى الكلم صفة أضاف

. موصوف
إضافة – الضافة أن وأالصفات السماء قواعد في المتقرر وأمن

: نوعان وأعل جل الله إلى الشياء
، منفصلة عين المضاف كان إذا وأذلك خالقه إلى مخلوقا إضافة- 

الله) (مال (أرض ، ذلك الله) وأنحو (ناقة الله) مثل (بيت مثل
ُهمالله) ﴿ ُتو ِه ّماِل ّمن َوأآ ّل ِذي ال ّل ُكْم ا َتا منفصلة أعيان كلها هذه ﴿آ

. خالقه إلى مخلوقا إضافة الله إلى فإضافتها
ل فهذه وأعل جل الله - إلى - معاني صفة إضافة الثاني وأالقسم- 

.  موصوف إلى مضافة صفة تكون أن إل تحتمل
َفْخُت﴿ وأعل جل وأقوله َن ِه َوأ منفصلة عين هنا الروأح ﴿ّروأِحي ِمن ِفي
صارت وألهذا بذاته يقوم منفصل شيء هي وأإنما معنى ليست

. وأتقدس وأتعالى ربنا جل خالقه إلى مخلوقا إضافة هنا الضافة
ُدوأَن قوله ِري ُي ُلوا َأْن ﴿ ّد َب ِه َكلَم ُي ّل ﴿ال
جل الله إلى أضيف الكلم أن جهة من الدللة نفس فيه أيضا هذا

. الصفة إضافة من فهي وأعل
ْتُل وأعل جل قال َوأا ْيَك ُأوأِحَي َما ﴿ َل َتاِب ِمْن ِإ ّبَك ِك ّدَل ل َر َب ِه ُم ِت ِلَما َك ﴿ِل
كان إذا ، خفاء في وأالخبار العلم هو وأالوحي ، الوحي أوأل فيه

. خفاء في العلم
. وأحيا سمي وأخفاء سرعة في اللغة أهل بعض وأقال
مشافهة إما بالشيء رسله الله إعلم هو الوحي الصطلح وأفي
الصطلح في هذا ، بإلهام أوأ منام في وأإما رسول طريق عن وأإما

.
ّلْى النبي إلى أوأحي الذي فإذن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع كتابه هو هنا َوأَس
ّدَل ﴿ل قال َب ِه ُم ِت ِلَما َك . ﴿ِل

ِتَب ما ، المكتوب هو وأعل جل الله كتاب وأالكتاب الله كلم فيه ُك
. وأعل جل

339الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

. القراءة صفة جهة من وأقرآن ، الكتابة صفة جهة من كتاب وأهو
ّلْى محمد رسوله على أنزله الذي وأعل جل الله : كلم فيقال َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع ِلَك﴿ مكتوب أنه جهة من إليه َِرظُن إذا كتاب هو َوأَس َذ
َتاُب ِك ْل َ ا ْيَب﴿ ل .ُيقرأ أنه جهة من إليه نظر إذا قرآن مقروأء وأهو َر

في تغاير بينهما التغاير وأالقرآن الكتاب أن على يدل وأهذا
. الحقيقة في ل الصفات

ْلَك﴿ وأعل جل قال َياُت ِت َتاِب آ ِك ْل ُقْرآٍن ا ِبيٍن َوأ الكتاب هنا ﴿ّم
الحقيقة جهة من وأاحد وأالقرآن

وأالقرآن مكتوبا كونه إلى فيه ُنظر الكتاب الصفة جهة من وألكن
. مقروأءا كونه إلى فيه نظر
ْلَك﴿ قوله في هنا الواوأ فإذن َياُت ِت َتاِب آ ِك ْل ُقْرآٍن ا ِبيٍن َوأ وأاوأ هي ﴿ّم

ل صفات تغاير يكون قد وأالتغاير ، المغايرة تقتضي التي العطف
. ذوأات تغاير

وأاحد وأالقرآن الكتاب أن في السنة أهل لمذهب تقريرا نقوله ذاه
.

شيء وأالقرآن شيء الكتاب يقولون نحوهم نحا وأمن لبيةُوأالك
 . آخر

الكلم مسألة في بقولهم مرتبط وأذلك الكتاب غير عندهم القرآن
. الله شاء إن فيها كلمهم بيان سيأتي التي
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 القرآن تنزيل إثبات
تعالى الله من
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َذا وأعل جل قال َه َوأ َتاٌب ﴿ ُه ِك َنا ْل َباَرٌك َأنَز ْو ﴿ُم َل َنا ﴿ ْل ْنَز َذا َأ ُقْرآَن َه ْل ا
َلى َبٍل َع َتُه َج ْي َأ ًعا َلَر ًعا َخاِش ّد َتَص ِة ِمْن ُم َي ِه َخْش ّل َذا ﴿ال ِإ َوأ َنا ﴿ ْل ّد َيًة َب آ

َكاَن ٍة َم َي ّلُه آ َلُم َوأال ْع َنّزُل ِبَما َأ ُلوا ُي ّنَما َقا ْنَت ِإ ٍر َأ َت ْف ُهْم َبْل ُم َثُر ْك ل َأ
ُقْل َلُموَن() ْع َلُه َي ُدِس ُروأُح َنّز ُق ْل ّبَك ِمْن ا ّق﴿ َر ْلَح . الية ِبا

َذا النزال لفظ فيها اليات هذه في َه َوأ َتاٌب ﴿ ُه ِك َنا ْل َباَرك َأنَز ْو ٌ﴿ ُم َل ﴿
َنا ْل ْنَز َذا َأ ُقْرآَن َه ْل ُقْل ﴿ا َلُه ﴿ ُدِس ُروأُح َنّز ُق ْل ّبَك ِمْن ا ّق َر ْلَح ﴿ِبا

من لتكون قلبك على المين الروأح به ﴿نزل قوله وأكذلك
. اليات ﴿المنذرين

لنه القرآن تعريف في داخل هو معنا مر (النزال) كما وألفظ
. منزل

ِزل) وأما (أنَزل) وأ فلفظ مككذل كان وأإذا ُأن في مجراها جرى (
: منها أنحاء على جاءت القرآن

َنا﴿ مطلقا يكون أن أوأل ْل َأنَز َد َوأ ِدي ْلَح ِه ا ْأٌس ِفي ٌد َب ِدي ُع َش ِف َنا َوأَم
ّناِس  ؟ مكان أي من أنزله ﴿ِلل

ُكم َأنَزَل﴿ ، ذكر ما ِم ّمْن َل َعا ْن َل َيَة ا ِن َوأاٍج َثَما النزال جاء أين من ﴿َأْز
. نوع هذا ، ُيذكر لم ؟

ّين أن الثاني النوع َب َنت هذه َماء﴿ الّسَماء ِمَن َأنَزَل﴿ الغاية ُت ّي ُب
. الغاية فيها

ُقْل وأعل جل الله من الغاية ابتداء يكون أن الثالث َلُه ﴿ ُروأُح َنّز
ُدِس ُق ْل ّبَك ِمْن ا ْو ﴿َر َل َنا ﴿ ْل ْنَز َذا َأ ُقْرآَن َه ْل َلى ا َبٍل َع . ﴿َج

َتاٌبـ﴿ك الله من نزل هو إذن (أنزلنا) هنا ُه﴿ ِ َنا ْل من نزل يعني َأنَز
 . وأعل جل الله
(من) على بـ النزال فيه ذكر فيما ينظر فهنا كذلك كان وأإذا

: الضافة قاعدة
. مخلوقا إنزال صار عينا المنَزل كان فإذا- 
. وأعل جل بالله قائمة الصفة هذه كانت صفة المنَزل كان وأإذا- 

السلم شيخ استدلل يستقيم-  القاعدة هذه على - يعني وأهنا
ما النزال لن وأعل جل الله صفة أنه على اليات بهذه الله رحمه

بها اتصف من إلى إضافة أنه ذلك فمعنى وأعل جل الله من أنه دام
. أسماؤه وأتقدست ثناؤه جل

......
ذلك الله) وأنحو من ََلَزالله) (ن من َلِِْزنُ(أ أتت كان (من) إذا هو

قوله عند ذكرناها التي الضافة قاعدة في تدخل ربك) فهذه (من
ُه َأِجْر َف ّتى ﴿ َع َح ِه﴿ َكلَم َيْسَم ّل أنزل أنه ُذكر الذي هذا أن يعني ، ال

مخلوقا يكون فهذا بنفسها تقوم عينا منفصلة عينا كان إذا الله من
.
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، وأعل جل الله وأهو بها للموصوف صفة يكون فإنه معنى كان وأإذا
الله) أن (ناقة الله) وأ (كلم بين الفرقا ، الكلم في قلنا ما مثل

إلى وأأضيفت ناقة أنها معروأف قائمة عين مخلوقا الله) هذه (ناقة
مخلوقا هذه لن تكريم إضافة تشريف إضافة تسمى هذه الله

خالقه إلى مخلوقا إضافة الضافة فتكون الناقة هو اللي مستقل
معاني هذه ذلك الله) وأنحو (سمع الله) الله) (رحمة (كلم بخلف

. صفات إضافة الله إلى إضافتها فيكون بنفسها تقوم ل
ِزل) هنا (نزل) وأ كذلك ُأن في دخلت قائمة عينا منفصل كان إذا (

. الله من مخلوقا إنزال أنها
. الصفات في دخلت معنى هي وأإنما عينا ليست كانت إذا

اليات هذه من الله رحمه الشيخ به استدل لما تقرير هذا
. العظيمة

وأأن وأصوت ٌحرف وأعل جل الله كلم إن يقولون السنة وأأهل
يبلغه أن وأأمره جبريل منه سمعه الذي وأعل جل كلمه هو القرآن

ّلْى النبي إلى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
. وأعل جل الله كلم يسمع جبريل لن
ّلْى النبي إلى يبلغه بأن جبريل ُأِمَر القرآن لكن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

. قرآنا فصار
َغ أن يؤَمر ما وأهناك ّل ّلْى النبي جبريل يب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأل َوأَس
. ذلك غير إلى قدسيا حديثا يكون فتوى يكون ، قرآنا يكون
النبي يعرفها المعروأفة صفاته وأله قرآن هذا وأقال بلغه إذا لكن
. القرآن هو فهذا وأالسلم الصلة عليه

: مراتب له وأعل جل الله كلم هو حيث من القرآن
كتاب في وأعل جل الله كتبه القرآن أن وأهو الكتاب مرتبة فهناك- 

َو َبْل﴿ وأعل جل قال المحفوظ اللوح في وأجعله ٌ( ّمِجيد ُقْرآٌن ُه
ِفي21 ْوٍح )  ُفوٍظ َل محفوظ لوح في هو ، الكتاب مرتبة هذه ، ﴿ّمْح

عباس ابن أثر فيها جاء التي هي الكتابة مرتبة من المرتبة وأهذه ،
بيت إلى به وأنزل المحفوظ اللوح من القرآن (أخذ جبريل أن في

 .مفرقا) ذلك بعد نزل ثم العزة
ما أوأل لنه الكتاب مرحلة في العزة) يعني بيت (في هنا قوله 

ّلْى النبي إلى أوأحي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع العزة بيت َِمْرُكأ القرآن َوأَس
يتكلم أن قبل المكتوب القرآن فيه ُجعل بأن الدنيا السماء في
. بالوقائع نزل لنه كله به وأعل جل الله

يتكلم وأعل جل هو ل ، بالقرآن ، قديما به وأعل جل الله كلم ليس
ّلْى النبي فبلغه جبريل سمعه به تكلم فإذا به ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

. الكتاب مرتبة هذه ، سنة وأعشرين ثلث في
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هنا الموجود المصحف أيدينا بين المكتوب الكتابة مرتبة من كذلك
. كتاب ، مكتوب هو مصحفا هكون حيث من ،

ّلم القرآن مرتبة أخرى مرتبة-  . المسموع ، به المتك
ّلْى محمدا نبيه يبعث أن أراد حين وأعل جل الله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
ّلْى محمدا يبلغه أن وأأمره جبريل سمعه بكلم تكلم الناس إلى َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع . قرآنا َوأَس
ّلْى النبي أعطيه الذي الكتاب هو ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  . َوأَس

. وأالسلم الصلة عليه النبي حجة هو الذي القرآن وأهو
ّلْى النبي جبريل بلغ حين فإذن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع جل الله قول َوأَس
ْأ﴿ وأعل ْقَر ِم ا ّبَك ِباْس ِذي َر ّل َق ا َل غضا كذلك سمعه قد كان ﴿َخ
..  طريا

ّلْى النبي فسمعه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع على المة فبلغه جبريل من َوأَس
بتلوأته المرء يؤجر الذي الله كلم أنه

، القرآن آيات هذه  وأسماه- القرآن هو الذي-  الناس به وأابتلي
. آخره إلى القدسي الحديث أوأ الفتوى وأبين بينها فرقا

أخذ ، القرآن من يقرأ : أخذ يعني بالكتابة القراءة اقترنت إذا هنا
. المصحف من يقرأ

. وأصوت وأمقروأء ، فيه وأمكتوب مكتوب هنا عندنا
. سمع وأصوت ، موعسم شيء مسموع مقروأء ناه

كلم (الكلم المعروأفة قاعدتهم في وأقالوا هذه بين فرقوا السلف
المعروأفة اللفظ مسألة في القاري) يعني صوت وأالصوت الباري
؟ القارئ صوت وأالصوت الله كلم الكلم فقالوا

ّتى قال الله القاري) لن صوت وأالصوت الباري كلم (الكلم ﴿َح
َع ِه َكلَم َيْسَم ّل ، القارئ صوت هو الصوت جهة من فالمسموع ﴿ال
وأعل جل الله كلم هي هذه وأالمعاني وأالحروأف اللفاظ جهة وأمن

.
وأعل جل الله كلم هو القرآن هو المكتوب ، الكتابة جهة من كذلك

وأالمداد الورقا نفس وأأما ، الكتاب نوع في أوأ الكتاب مرتبة في
 . مخلوقة فهذه ذلك وأنحو وأاللوان

وأهو الله صفة هو وأشيء مخلوقا شيء َثم القارئ جهة من فإذن
جهة من هذا ، القاري صوت وأالصوت الباري كلم فالكلم كلمه
. التالي
كلم هو فيه المكتوب المصحف الكتاب يعني المكتوب وأكذلك

إلى وأالمداد الورقا وأأما ، مخلوقا غير صفته هو الذي وأعل جل الله
. البشر صنعها مخلوقة فهذه آخره

يجوز مخلوقا) وأل بالقرآن (لفظه نقول أن يجوز ل قرأ إذا القارئ
.مخلوقا)  غير بالقرآن (لفظه نقول أن
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. بدعة وأهذا بدعة هذا بل
ْعل هذه لفظ كلمة اللفظ لن وأذلك وأتحتمل المفعول تحتمل ف
.  –التلفظ – الفعل

: شيئين أحد منه أفهم بالقرآن) أنا (لفظي القائل قال فإذا 
. بالقرآن بالقرآن) : تلفظي (لفظي يريد أن إما- 
. : ملفوظي يقول أن وأإما- 

. ملفوظي أنه وأاحتمال تلفظي أنها احتمال لفظي
. مخلوقا هذا صوته وأإظهار لسانه حركة هو الذي التلفظ

مخلوقا غير وأعل جل الله صفة هو الذي القرآن هو هذا وأالملفوظ
.

ّدع وألهذا قال من أوأ مخلوقا بالقرآن لفظي قال من السلف ب
. مخلوقا غير بالقرآن لفظي

بن محمد الله عبد أبي المام على جرت التي المحنة وأتعلمون
قال أنه َُظن حينما اللفظ مسألة في الله رحمه البخاري إسماعيل

. مخلوقا بالقرآن لفظي
. المسألة هذه تأصيل حيث من عندك هذا تقرر إذا

طويلة مسألة هذه وأالقرآن الكلم مسألة أن تعلمون كما باختصار
هي لنها ، بها الكلم علم سمي حتى فيها الكلم وأكثير الذيول
ّلَم ما وأأوأل مسائله وأأشكل مسائله أعظم ُك في الصفات في ُت

. وأعل جل الله كلم
المخالفين فإن وأالجماعة السنة وأأهل السلف مذهب لك تقرر إذا

: أنحاء على المذهب لهذا
مخلوقا وأعل جل الله كلم إن قالوا الذين فمنهم .

بن الجهم منه وأأخذها درهم بن الجعد المقالة هذه أظهر من وأأوأل
الله كلم ، مخلوقا القرآن قالوا ، المعتزلة منه تلقفها ثم صفوان
؟ لماذا ، خالقه إلى مخلوقا إضافة هو ، مخلوقا

بحروأف يكون حتى كلما يسمى أن يعقل ل الكلم لن:  قالوا
. وأعل جل الله عن منزه وأهذا وأأصوات

يسمى أن يمكن ل فقالوا ، التأصيل جهة من حذاقا فالمعتزلة
يكون أن بد ل كلم ، وأصوت بحروأف يكون حتى كلما الكلم
. وأصوت بحرف

آخره إلى التجسيم يستلزم أشياء يستلزم وأالصوت وأالحرف
وأعل جل الله عن ذلك فننفي فقالوا

 ؟ لماذا   سيأتينا كما الرؤية نفوا ، الرؤية مسألة في كلمهم مثل 
في الله يكون أن وأيستحيل جهة إلى إل الرؤية تكون ل : لنه قالوا
. الرؤية فنفوا جهة

. الكلم وأأثبتوا وأالصوت الحرف نفوا الذين الشاعرة بخلف
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. سيأتي كما معقول غير أوألئك كلم يعني تناقضوا فإنهم
 ؟ شبهتهم ما هؤلء إذن

بهما الله وأصف يجوز ل وأهذان وأصوت بحرف إل كلم : ل قالوا
بالبشر شبهوه آخره إلى ثوألها لسان له يكون أن يقتضي لنه

حلول في ذلك يكون أنه أوأ ، للحوادث محل أنه أوأ ، فنفوا
.  ذلك فنفوا وأعل جل به العراض

؟ مخلوقا القرآن أن على دليلكم ما
ّلُه﴿ وأعل جل الله : قول قالوا ُق ال ِل ٍء ُكّل َخا . ﴿َشْي

داخلة لنها مخلوقا القرآن أن على الية فدلت ، شيء وأالقرآن
ٍء ُكّل﴿ قوله عموم في . ﴿َشْي

إل يمكن ل الكلم قولكم : إن نقول أن الوألى عن وأالجواب
لسان في نعهد فيما الكلم فإن صحيح هذا نقول وأصوت بحرف
داخل في معنويا كلما وأل نفسيا كلما يكون أن يمكن ل أنه العرب
لله نثبته الذي هو وأهذا ، وأصوت بحرف يكون أن لبد بل الفؤاد

. وأعظمته الله بجلل يليق كما لكن وأعل جل
وأعل جل وأتكلمه ، المخلوقين كأصوات ليس وأعل جل الله فصوت

. المخلوقين كتكلم ليس
ينادي( وأعل جل الله أن البخاري في الصوت صفة في جاء وأقد

ُعد من يسمعه بصوت . الموقف َقُرب) في من يسمعه كما َب
كما بعد من يسمعه( قال المخلوقا صوت صفة ليست وأهذه

.قرب)  من يسمعه
على نقول لكن وأصوت بحرف الكلم بأن نلتزم نقول فإذن

وأعظمته بجلله يليق كما بذلك وأعل جل الله اتصاف إن القاعدة
ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال

. كيفية إثبات ل وأمعنى وأجود إثبات الصفات فإثبات
هو إل يعلمها ل ، بصفاته وأعل جل الله اتصاف كيفية َُمعلُت ل لنه
. أسماؤه وأتقدست جلله جل
ّلُه﴿ بقوله الستدلل في قولهم أما ُق ال ِل ٍء ُكّل َخا :  فنقول ﴿َشْي
. العموم في ظهور على تدل (كل) هذه اللغة جهة من

. بحسبه شيء كل في يكون العموم في وأالظهور
ٍء ُكّل( (كل) وأ كلمة استعمال جاء وألهذا به يرد لم ) فيماَشْي

قصة في وأعل جل قوله في كما التنصيصي الستغراقي العموم
َيْت﴿ بلقيس ِت ُأوأ ٍء ُكّل ِمن َوأ َها َشْي َل ِظيٌم َعْرٌش َوأ وأأوأتيت يعني ﴿َع

. الملوك يؤتاه شيء كل من
َذُر َما﴿ قال وأعل جل الله أرسلها التي الريح ذكر في قوله وأكذلك َت

ٍء ِمن َتْت َشْي ِه َأ ْي َل ّ َع ْتُه ِإل َل َع ِم َج َها ِريٌح﴿ وأقال ﴿َكالّرِمي َذاٌب ِفي َع
ِليٌم َدّمُر24( َأ ُت ٍء ُكّل )  ِر َشْي َأْم َها ِب ّب َبُحوا َر َأْص ّ ُيَرى ل َف ِإل
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ُهْم ُن ِك َدّمُر﴿ قال هنا صار فإذن ، الية ﴿َمَسا ٍء ُكّل ُت َذُر َما﴿ ﴿َشْي َت
ٍء ِمن َبُحوا﴿       قال ثم ﴿َشْي َأْص ّ ُيَرى ل َف ُهْم﴿ ِإل ُن ِك فدلل َمَسا

هي أنها - على العموم ألفاظ من هي - نعم كل عموم أن على
. بحسبها

منه يخرج قد العموم في ظهور وأهو السياقا عليه يدل عموم يعني
ّلُه﴿ قوله نقول كذلك ، ذلك على المقام لدللة أشياء ُق ال ِل ُكّل َخا
ٍء خلقه شيء فكل الية مخلوقا) بهذه صار شيء (كل هنا ﴿َشْي

. وأعل جل الله
َ﴿ قال ، وأأمر : خلق نوعان الشياء أن على دلتنا العراف وأآية َأل

ُق َلُه ْل ْلَخ َلْمُر ا  ﴿َوأا
. الخلق من وأليس المر من الله كلم وأالقرآن

النعام آية في يدخل الذي لن ، الية في يدخل ل أنه على فدلت
ّلُه﴿ ُق ال ِل ٍء ُكّل َخا فيه يدخل الذي غيرها إلى الزمر وأآية ﴿َشْي

من وأليس المر من وأالقرآن فيه يدخل فل المر وأأما المخلوقات
. الخلق

الدرس بعد الماضية المرة في لنه ، الذيول طويل معهم وأالكلم
الناس وأكلم وأعل جل الله كلم في متوسطا الكلم كان الماضي

خرجنا ما بعد الخوة بعض لي فذكر ذلك في الناس آراء يعني
الدرس – بكماله الدرس يعاد أن وأنريد صعبا كان الكلم قالوا

في المسائل أكثر من أنها تعلمون المسألة هذه أنه مع – الماضي
مذهب تقرير حيث من وأطويل كثير فيها الكلم ، بحثا الصفات

فالذي وأمجلدات كثيرة مصنفات فيها وأصنفت وأغيره السنة أهل
جميعا ذلك يحكم ما المبتدئ قد المتوسطين يناسب ما نذكره

عنده الكلم هذا يكون متنوعة مجالس حضر الذي يكون وأقد
ما هنا نذكر لكن بكماله عليه جديدا ليس فيه الفائدة أوأ مكرر

وأل للمبتدئ ل للخوة المتوسط المستوى يناسب ما يعني توسط
. بين بيَن هو إنما للمنتهي

. عليها وأالجواب لدلتهم خفيف بتقرير المعتزلة قول هذا
ُكلّبية قول هو الذي الثاني القول . ال

ُكلّبية . قديم الله كلم بأن القول أحدث من أوأل هم وأال
: هم مخلوقا الله كلم القرآن أن المة في أحدث من أوأل

. المعتزلة ، الجهمية ، الجعدية
معنى وأهو قديم وأهو الله كلم هو القرآن أن أحدث من وأأوأل

ُكلّبية هم نفسي َِبع ُكلّب بن سعيد بن الله عبد أتباع ال كلب ابن وأت
. مذهبه على تبعه وأمن الشعري ذلك على

وأخلع المعتزلة ترك الشعري أن لما المسألة هذه أن وأالسبب
فيها ِسَردُي ، العباسية الخلفة دار هي اللي بغداد في ذهب مذهبه
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، وأالكرامية سونَِردُي وأالكلبية سونَِردُي المعتزلة ، المساجد في
بن الله عبد أتباع بحلقة فلحق ، حلقات لهم مذهب كل أصحاب

فأعجب الكلم مسألة في يتكلمون فسمعهم ، كلب بن سعيد
وأأنه نفسي معنى وأأنه قديم وأعل جل الله كلم أن في بكلمهم
أبو هو اللي ُكلبيا وأصار وأنصره كلمهم فأخذ بالعبارة يختلف
. الشعري الحسن
. ُكلبيا مذهبا يعد الشاعرة مذهب يعد وأهكذا

 . نفسي معنى هو هنا قديم الله كلم إن : قالوا المقصود
حيث من متعدد الصفة حيث من وأاحد النفسي المعنى هذا

. المعني
وأإن نهيا سمي بالنهي تعلق وأإن أمرا سمي بالمأمور تعلق إن

. خبرا سمي بالخبر تعلق
ما جهة من متعدد وألكنه وأاحد وأهو ، الله كلم له يقال وأمجموعها

ُروأع في القديم كلمه وأعل جل الله فألقى ، جبريل ُروأع في ألقي
وأبالعربية إنجيل فصار وأبالسريانية ، توراة فصار بالعبرانية جبريل
. قرآنا فصار
يكون الكلم عندهم ليس نفسي معنى الكلم أن عندهم يعني

في حجتكم ما ؟ لماذا ، قديم نفسي معنى هو بل وأصوت بحرف
؟ ذلك
. وأصوت بحرف الكلم يكون أن مستحيل قالوا

ذكرنا التي الدلة ، وأعل جل لله صفة الكلم أن على دلت وأالدلة
وأالكلم ، وأعل جل الله صفة الكلم أن على دلت سمعتم التي

. وأصوتا حرفا يكون أن مستحيل
ّبه أنه ذلك معنى لن ؟ المخرج فما ، بخلقه وأعل جل الله يش

قالوا وأجدنا في كلم العرب قول الشاعر :
لفي لمـالك إن

اـوأإنم الفؤاد
على اللسان ُجعل

دليل الفؤاد
قال أنه ساعدة بني سقيفة في حصل فيما عمر قول وأوأجدنا

ّوأرت كلما)  نفسي في (فز
: شيئين يحتمل الكلم أن - على قولهم - على فدل

وأصوت بحرف يكون أن يحتمل- 
وأالحرف ، المتكلم داخل في نفسيا معنى يكون أن وأيحتمل- 

، نفسيا معنى ذلك فجعلنا وأعل جل الله حق في ممتنع وأالصوت
.  إنكاره يمكن ل بالنصوص ثابتة صفة الكلم لن

القرآن أن المعتزلة على ردوأا هم فإذن – المعتزلة على  ردا-
. بالدلة وأأتوا صفة هو بل ل وأقالوا مخلوقا الله كلم وأأن مخلوقا
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لكن لجل أن المعتزلة قالوا هو حرف وأصوت وأكان ذلك دليل
عندهم على أنه مخلوقا هربوا من ذلك إلى ضده فأتوا بالمعنى

النفسي أْخذا من قول الخطل كما زعموا النصراني :
لفي لمـالك إن

اـوأإنم الفؤاد
على اللسان ُجعل

دليل الفؤاد
ّوأرت أيضا زعموا فيما عمر وأبقول كلما) . نفسي في (فز

يحتمل ل العرب لغة في الكلم : إن نقول أن هذا عن وأالجواب
. وأصوت بحرف يكون أن بد ل بل النفسي المعنى

أكثرهم الشاعرة ، الشاعرة من أحذقا اللغة حيث من وأالمعتزلة
. اللغة مسائل في تحقيق لهم وأالمعتزلة عجم
أن على دل العرب كلم نعم نقول وأصوت حرف الكلم قالوا فلما

في جني ابن ذلك على وأاستدل وأصوت بحرف إل يكون ل الكلم
وأالميم) ، وأاللم ، (الكاف الثلثة الحرف هذه بأن الخصائص كتابه
تدل ل جمعتها كيفما الكريم العربي اللسان في العرب لغة في

؟ ذلك كيف ، وأشدة قوة على تدل وأإنما وأسهولة لين على
َلَم) يعني خذ قال َك َلَك) خذ خذ ، جرح ( َكُمَل) خذ (َم َكَم) إلى ( َل )

 –الكبر الشتقاقا يسمى الذي بتقليباتها – تدل فتصريفاتها ، آخره
يدل وأالذي وأسهولة لين على تدل وأل وأشدة قوة على تدل هذه
المعنى أما وأصوت بحرف الكلم إخراج هو وأالشدة القوة على

معنى يناسب ل وأالسهولة اللين في مبالغة فهذا الداخلي النفسي
. العرب لغة (تكلم) في

الكبر الشتقاقا يوافق لنه وأصحيح نفيس ذكره الذي وأهذا
ارتباط مثل في أسرار من العرب لغة من نعلمه ما وأيوافق

ِلم الحرف وأتقليبات وأتصريفاتها الكلمات َك .  بعض مع بعضها وأال
. وأاحد هذا

:  نقول الفؤاد في يكون الكلم إن قولكم
الخطل قول من زعمتموه الذي البيت من إل أخذتموه ما هذا - 1

وأالنصارى ، نصراني التغلبي الخطل ، نصراني أوأل وأالخطل
سمى وأعل جل الله قالوا لن الكلم مسألة في ضللهم أعظم
الله صفة أنه معنى من هي الكلمة فجعلوا الله كلمة عيسى

كانت وأإذا ، أوأل هذا  نفسه في الكلم باب في ضلت فالنصارى
من وأرثه مما شيئا استعمل هذا النصراني أن يؤَمن فل ضلت
. وأاحد هذا ، ديانته

من مشروأحة وأل أصل ل نسخة في نجده لم البيت هذا الثاني - 2
ل ، اللغة أهل حفظه مما ملحقاتها في وأل الخطل ديوان نسخ
وأل ةحالمشروأ ل الخطل دوأاوأين من ديوان في كلم في يوجد

 ؟ به أتيتم أين فمن ، الصول
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 - الثالث نقول : روأي هذا البيت على وأجه آخر ، روأي بقوله :3
لفي البيـان إن

اـوأإنم الفؤاد
على اللسان ُجعل

دليل الفؤاد
فل كذلك كان وأإذا ، محفوظة غير الكلم لفظة أن على يدل فهذا

. محفوظ غير بكلم الصل يهدم بما اللغة في الحتجاج يسوغ
. اللغة يوافق الفؤاد) هذا لفي البيان (إن وأقوله
. الفؤاد في يكون أن يمكن ل الكلم لكن الفؤاد في البيان

: كلما) نقول نفسي في (فزوأرت قال أنه عمر عن قولهم أما
في (فزوأرت مقال) وأأما نفسي في (فزوأرت المحفوظة الروأاية
نفسي في (زوأرت قال فهو صحتها فْرض كلما) فعلى نفسي

.كلما)  نفسي في (قلت يقل كلما) وألم
باعتبار ل سيخرجه أنه باعتبار كلما سماه شيئا نفسه في فزوأر

المر. فافترقا نفسه داخل في وأجوده
. يطول هذا في كلمهم على الجواب

يقولون القرآن في وأالشاعرة الكلبية قول أن هذا من المقصود
نفسي معنى الله كلم ، الله كلم هو

؟ فيه الشاعرة وأ الكلبية يقول وأش بأيدينا الموجود القرآن طيب
أن في المعتزلة مع فيتفقون مخلوقا يقولون بأيدينا الذي القرآن
:  قسمين على الله كلم جعلوا لنه مخلوقا بأيدينا الذي القرآن

وأل وأعل جل الله صفة ، مخلوقا غير صفته القديم الله كلم
. بالخلق يوصف

ّبر جبريل روأع في ِلُعج الذي وأهذا هذا ، جبريل عنه فع
. مخلوقا

الله نسأل – الجهتين أي على مخلوقا القرآن جعل من وألهذا
ُه  وأعل جل الله لقول راد فهو – العافية َأِجْر َف ّتى ﴿ َع َح َكلَم َيْسَم

ِه ّل الله كلم الكلم أن إثبات الماضي الدرس في معنا مر وأقد ﴿ال
. بتفصيل ذلك على وأالدليل وأأصوات حروأف وأعل جل

شاء إن كفاية ذكرنا فيما لعل لكن آخر وأكلم بحوث لها المسألة
. تعالى الله

... وأالرشاد وأالتوفيق وأالسداد الهدى وألكم لي الله أسأل
ّتى الله كلم وأهو الله كلم من .. هو نعم َع ﴿َح ِه َكلَم َيْسَم ّل  …﴿ال

يطلق فقالوا وأالقول الكلم بين العلم أهل بعض : فرقا يقول
بلغ أوأ حكى من على وأالقول ابتداء الكلم منشيء على الكلم
منشئ عن وأنقل كثيرا نجد إشكال هذا عن ينشأ وألكن ، الكلم
المنقول هذا ثلث) فهل في ربي (وأافقت عمر قول في الكلم

؟ قول أوأ كلم
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كلم فلن) (هذا (تكلم الكلم لفظ إطلقا أن إلى راجع هذا نعم
تقتضي وأالضافة إليه أضافه لنه أنشأ لمن إل يقال فلن) ل

. منشئه إلى الكلم إضافة
شيخ (قال قلت أنا مثل إذا فلن) لكن (قال يقال له المبلغ أما

، السلم شيخ من؟ كلم هذا وأكذا) الكلم كذا تيمية ابن السلم
من الكلم هذا أيضا لكن السلم شيخ لكلم إبلغا قولي وأالقول

ًء ؟ به تكلم الذي ، به تكلمُت وأتبليغا السلم شيخ به تكلم إنشا
، كلمي ليس السلم شيخ كلم هو ؟ من كلم هذا نقول حين لكن
إلى ل أنشأه من إلى فيضاف وأالتبليغ النشاء بين المر دار إذا لنه
. بلغه من
إذا ، قسمين إلى تنقسم الضافة هذه مني سمعت ؟ من قول هذا

وأاحد ؟ من قول هذا فقال زميله منكم وأاحد سأل ، سائل سأل
شيخ قول ، السنة أئمة قول هذا يقول وأآخر فلن قول هذا يقول

المام قول البخاري قول ، القيم ابن قول ، تيمية ابن السلم
جهة من قولي وأهو القول وأاؤأنش الذين هم هؤلء طبعا ، أحمد
أنا نيأ يلزم ل لكن لي قول فهو عندكم به وأتكلمت ذكرته أني

مسألة فإذن ، به البلغ حظي فيكون استفدته وأإنما أنشأته الذي
قيل إذا فلن) الكلم (قول    فلن) وأ (كلم قوله في نعم الكلم

هو يعني السلم شيخ كلم هذا ، أنشاه الذي هو يعني فلن كلم
ّلْى النبي كلم هذا ، أنشأه الذي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع حيث من يعني َوأَس

. القرينة مع إل يقال فل التبليغ وأأما ، النشاء
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 المؤمنين رؤية إثبات
القيامة يوم لربهم
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ُلُه:ُو ٌه﴿ََقْو ِئذٍَّ ُوُجو ٌة( َيْومَا َلى22ََناِضَر ِإ ّبَها ) ٌة َر ِظَر ﴿َنا
َلىَ﴿ ،ِ]22-21[القياماة:ُ ِئِك َع َْلَرا ُظُرونََ ا ّلذَِّيَن﴿ ﴿َين ُنوا ِل َأْحَس

َنىَ ْلُحْس ٌة ا َد َيا ُلُه:ُ ،ِ]26[يونس:ُ﴿َوِز ُءونََ مَاا َلُهْم﴿ َوَقْو َيَشا
َنا ِفيَها ْي َد َل ٌد َو َذَّا ،ِ]35[ق:ُ﴿مَاِزي َباُب َوَه ْل َتاِب ِفيِ ا اللِه ِك
ِثيٌر،ِ ّبَر مَاْن َك َد ْلُقْرآنََ َت ًبا ا ِل َدىَ َطا ْلُه ْنُه؛ُ ِل ّيَن مِا َب َطُريُق َلُه َت
ْلَحّق .ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهتدى وأمن وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة

وأدعاء خاشعا وأقلبا صالحا وأعمل نافعا علما نسألك اللهم ، بهداه
، باليمان سبقوا الذين وألخواننا وألوالدينا اغفر اللهم ، مسموعا

َنُوأم وأترضى تحب ما على وأدلنا رشدا أمرنا من لنا هيئ اللهم
ْلنا دينك في وأالفهم بالبصيرة علينا ِن َأ يا وأجهك إلى النظر لذة وأ
:  بعد أما ، الكرمين أكرم
على القرآن من الستدلل آخر هي اليات من الجملة فهذه

تعالى الله رحمه الدين تقي الشيخ فيها وأذكر وأعل جل الله صفات
.. الكريم الله وأجه إلى النظر صفة

- الواسطية العقيدة شرح-  من عشر  لثالثا الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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عشر الرابع الشريط
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إلى النظر صفة تعالى الله رحمه الدين تقي الشيخ فيها وأذكر
. الكريم الله وأجه

. وأعل جل الله هو إليه وأالمنظور المؤمنون هم وأالناظر
بالبصار ُيرى وأعل جل الله أن يعني النظر صفة قال من وأقول

 . القيامة يوم
القرآن أدلة وأمن ، ذلك على وأالسنة الكتاب من الدلة دلت قد

وأعل جل قوله فمنها ، الله رحمه الشيخ ذكرها التي اليات هذه
ٌه ُوأُجو ٍذ ﴿ ِئ ْوَم َلى َي ِإ ٌة() َها َناِضَر ّب ٌة َر ِظَر وأعل جل الله وأقول ﴿َنا
َلى َع ِئِك ﴿ َْلَرا ُظُروأَن ا ِرُف َين ْع ِهْم ِفي َت ِه َة ُوأُجو ِم َنْضَر ِعي ّن كذلك ﴿ال
ِذيَن وأعل جل قوله ّل ِل ُنوا ﴿ َنى َأْحَس ْلُحْس ٌة ا َد َيا ِز وأعل جل وأقوله ﴿َوأ
ُهْم َل ُءوأَن َما ﴿ َها َيَشا َنا ِفي ْي َد َل ٌد َوأ ِزي  ﴿َم
. القيامة يوم ُيرى وأعل جل الله أن إثبات أيضا السنة وأفي
ُيرى وأعل جل الله أن على الدللة فيها اليات هذه أوأ الصفة وأهذه

الجنة أهل نعيم أعلى هي الكريم الله وأجه رؤية وأأن القيامة يوم
ِذيَن فقال الزيادة جعلها لنه ّل ِل ُنوا ﴿ َنى َأْحَس ْلُحْس ٌة ا َد َيا ِز ﴿َوأ

. الكريم الله وأجه إلى النظر هي وأالزيادة الجنة هي وأالحسنى
على دلنا الزيادة عليها وأعطف الحسنى أحسنوا للذين جعل وألما

كان وأإن الجنة نعيم من أعلى وأهو مخصوص نعيم هذه الزيادة أن
. الجنة في حاصل هو

أهل من العلم أهل قررها التي المسائل من الرؤية وأمسألة
. فيها المخالفين لكثرة المصنفات فيها وأصنفوا السنة
في بالبصار ُيرى وأعل جل الله أن على بوضوح دلت وأالدلة
المؤمنون وأيراه القيامة عرصات في المؤمنون يراه الخرة

. وأالسروأر الحبور دار الكرامة دار في متنعمين متلذذين
ٌه     وعل     جل     قوله     فهيِ     الولىَ     الية     أماا ِئذٍَّ     ﴿ُوُجو َيْومَا

َلىَ ِإ ٌة() ّبَها     َناِضَر ٌة     َر ِظَر  ﴿  َنا
ربها) .  إلى ناظرة ، ناظرة يومئذ : (وأجوه الكلم ُكَسب
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َلى فقوله ِإ َها﴿ ﴿ ّب الفاعل باسم متعلق وأالمجروأر الجار هذا َر
- الجملة شبه يعني-    وأالمجروأر الجار أن القاعدة  لن)(ناظر
. هنا كما الفاعل كاسم الفعل معنى في بما أوأ بالفعل يتعلق

ٌه قال ُوأُجو ٍذ ﴿ ِئ ْوَم َلى َي ِإ ٌة() َها َناِضَر ّب ٌة َر ِظَر : (وأجوه قال كأنه ﴿َنا
.ربها)  إلى ناظرة يومئذ

: بشيئين الوجوه عن أخبر أوأ الوجوه فوصف
ٌة بأنها عنها أخبر َناِضَر ﴿﴿ .
ٌة بأنها عنها وأأخبر ِظَر َنا ﴿﴿ .

ّنضرة . وأالبهاء الحسن هي: وأال
فيه قال لنه العين نظر هو (ناظر) فهذا منه الذي:  النظر وأأما

َلى ِإ َها ﴿ ّب ٌة َر ِظَر . ﴿َنا
َلى قوله وأكذلك َع ِئِك ﴿ َْلَرا ُظُروأَن ا ﴿َين

ُظُروأَن َين َذَف هنا ﴿﴿ أوأ النظر جهة حذف يعني-  به يتعلق ما َح
– إليه ُينظر ما حذف
َلى َع ِئِك ﴿ َْلَرا ُظُروأَن ا ّي ينظروأن ﴿َين  ؟ شيء أ

َلى قوله في هنا العلم أهل قال َع ِئِك ﴿ َْلَرا ُظُروأَن ا يعني ﴿َين
. نعيم كل إلى ينظروأن

. وأعل جل الله وأجه إلى النظر لذة النعيم وأمن
ُظُروأَن قوله فيكون َين ْوأَن يعني ﴿﴿ لنه يسرهم ما كل بأبصارهم َيَر

أوأ : التعميم يفيده وأمما ، أشياء يفيد الحذف أن المتقرر من
. الختصاص عدم أوأ الشمول

: أنحاء على جاء القرآن (النظر) في فلفظ هذا تقرر إذا
ّدى غير النظر كون في جاء ما فمنه )ََرَظ(ن ، جر بحرف مع

. تعدية بدوأن هكذا
ّدى أنه وأالثاني َع في) . ََرَظ(في) (ن بـ ُي
ّدى أنه الثالث َع إلى) . ََرَظ(إلى) (ن بـ ُي
. خاص معنى له الستعمالت هذه من وأاحد وأكل

ّدى غير يعني منها وأاللزم َع . : انتظر فلن) يعني (نظر الُم
َهل فـ ُظُروأَن ﴿ . ينتظروأن هل يعني ﴿الساعة إل َين

ّد لم فإذا بمعنى (على) فهو بحرف (في) وأل بحرف النظر يع
. النتظار
ُظُروأَن َهْل﴿ قوله وأكذلك ّ َين ُهُم َأن ِإل َي ِت أ

ْ ّلُه َي َلٍل ِفي ال ّمَن ُظ
ِم﴿ َغَما ْل . ا

ُظُروأَن ﴿هل . ينتظروأن هل يعني ﴿َين
َهْل﴿ ِظُروأَن َف َت ّ َين ْثَل ِإل ِم ِم ّيا ِذيَن َأ ّل ْا ا ْو َل ِهْم ِمن َخ ِل ْب يعني ﴿َق

الوأل. القسم هذا ، ينتظروأن
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ّدى أن الثاني القسم َع َلْم ﴿ :(في) بـ النظر ُي َوأ ْا َأ ُظُروأ ِفي َين
ُكوِت َل َوأاِت َم َلْرِض الّسَما َق َوأَما َوأا َل ّلُه َخ ٍء ِمن ال َأْن َشْي َأن َعَسى َوأ

ُكوَن ِد َي َتَرَب َق ْق ُهْم﴿ ا ُل ّديت هنا َأَج .(في)  بـ ُع
ّدي إذا َلْم(في) ﴿ بـ النظر ُع َوأ ْا َأ ُظُروأ ُكوِت ِفي َين َل َوأاِت َم الّسَما

َلْرِض . ﴿َوأا
. وأالتفكر وأالتأمل للعتبار المضّمنة الرؤية بمعنى النظر يكونف

ّدى أن الثالث القسم ّدي فإذا: (إلى)  بـ النظر يع (إلى) بـ النظر ُع
. البحتة البصرية الرؤية معناه فيكون
ٌه وأعل جل فقوله ُوأُجو ٍذ ﴿ ِئ ْوَم َلى َي ِإ ٌة() َها َناِضَر ّب ٌة َر ِظَر فيه هذا ﴿َنا
.(إلى)  بـ النظر تعدية

ٌة  فيكون ِظَر َنا . البصرية الرؤية بمعنى رائية بمعنى هنا ﴿﴿
. الوجوه إلى النظر أضاف أنه وأيؤكده ذلك وأيقوي

من المقصود أن ذلك معنى تنظر التي هي كانت إذا وأالوجوه
. العينين فيها لن الرؤية محل هي الوجوه لن الرؤية النظر
َلى قوله كذلك َع ِئِك ﴿ َْلَرا ُظُروأَن ا ْوأن يعني ﴿َين . َيَر

ُظُروأَن هنا َين ّدها لم ﴿﴿ َع المعنى يكون القاعدة من ذكرنا ما فعلى ُي
.ينتظروأن الرائك : على

ُظُروأَن يكون أن الثاني وأالحتمال َين كذا إلى ينظروأن بمعنى ﴿﴿
. فحذفت ، وأكذا
ّين ذكر سياقا في هذا لن إلى) فحذف (ينظروأن أنه وأهو الثاني تع
. الجنة أهل نعيم

ّعمون لما انتظارهم يناسبه ل الجنة أهل وأنعيم الجنة أهل بل به ين
ليشتهي أحدهم إن حتى ينتظروأن فل ، فورا أتاهم شيئا اشتهوا إذا

- فيأتيه الجنة سماء في – السماء في الطير إلى فينظر الشواء
ًا . لحظة في يشتهي كما مشوي

ُظُروأَن قوله في هنا نقول إذن َين من للنتظار محتملة هي نعم ﴿﴿
ّد لم لنها اللفظ حيث َع . ُت
. النتظار الجنة أهل نعيم يناسب ل لكن

الذي هو ذلك لن الرؤية مسألة على هنا الشيخ بها استدل وألذلك
. الجنة أهل نعيم يناسب
ّلذَِّيَن     وعل     جل     قوله ِل ُنوا     ﴿ َنىَ     َأْحَس ْلُحْس ٌة     ا َد َيا  ﴿  َوِز

ِذيَن ّل ِل ُنوا ﴿ ّلْى النبي سنة وأتابعوا لله أخلصوا يعني ﴿َأْحَس اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع ًء الحسنى لهم الحسان أهل من وأكانوا َوأَس ، وأفاقا جزا
. الحسنى فلهم أحسنوا فكما

المخلوقات نهاية الحسن في البالغة هي لنها الجنة هي وأالحسنى
المخلوقات من الجمال وأغاية المخلوقات من النعيم غاية وأهي

. الجنة سقف هو الجميل البهّي الكريم الرحمن وأعرش
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ٌة قال َد َيا ِز َوأ ّلْى النبي فسرها الزيادة ﴿﴿ ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع بأنها َوأَس
 . الصحيح في مسلم روأاه كما الكريم الله وأجه إلى النظر
ٌة وأقوله َد َيا ِز َوأ ًء جعلها وأالحسنى ، الحسنى على زيادة يعني ﴿﴿ جزا

. للحسان
ل فإنه الكريم الله وأجه إلى النظر لذة وأهي هذه الزيادة وأأما

وأعل جل الله بفضل إل السباب من بسبب البتة العبد ينالها
. بذلك عباده على تفضل الذي هو وأرحمته
وأالجنة الجنة دخول سبب هي الصالحة العمال التوحيد الحسنى

محض فهي الزيادة وأأما وأعل جل الله برحمة العبد لها يدخل
ّنته وأكرمه وأعل جل الله فضل المقيم النعيم بهذا عباده على وأِم

. الكريم الله وأجه إلى بالنظر
ٌة قال لهذا َد َيا ِز َوأ ْا﴿ ، عملهم أجر على زيادة يعني ﴿﴿ ُلو ْدُخ ّنَة ا ْلَج ا
ُتْم ِبَما ُلوَن ُكن ْعَم وأأما ، ذلك في سبب وأأعمالهم لهم جزاء هذا ﴿َت

. وأعل جل الله من كرم فهي الزيادة
ُلُه قال ْو َق ُهْم َوأ َل ُءوأَن َما ﴿ َها َيَشا َنا ِفي ْي َد َل ٌد َوأ ِزي ﴿َم

َنا قوله ُفّسر ْي َد َل َوأ ٌد﴿ ﴿ ِزي كما الكريم الله وأجه إلى النظرب أيضا َم
. السالفة الية في ذكر
وأعل جل لله المؤمنين رؤية إثبات فيها اليات فهذه ذلك تقرر إذا

كلها وأالرابعة وأالثالثة وأالثانية : الوألى اليمان أهل في جميعا لنها
. اليمان أهل في
وأعل جل الله رؤية عن محجوبون فهم وأالمنافقون الكفار وأأما
ّ﴿ سبحانه قال ُهْم َكل ّن ِهْم َعن ِإ ّب ٍذ ّر ِئ ْوَم ُبوَن َي قال ﴿ّلَمْحُجو

أهل أن على دل رؤيته عن الكفر أهل حجب (لما وأغيره الشافعي
. قال كما يروأنه) أوأ اليمان

وأعل جل لربهم الناس رؤية:  وأيقولون الرؤية يثبتون السنة وأأهل
أعينهم في وأعل جل الله يجعلها بقوة الجنة وأفي العرصات في

. الرؤية مقام تناسب
. جلله جل الله يرى أن لحد يمكن ل فإنه الدنيا في وأأما

. جلله جل الله لرؤية بصره يقوى أن لحد يمكن ل
له وأعل جل الله قال الرؤية ربه سأل الكريم موسى سأل وألما

ِني َلن﴿ ِني﴿ الدنيا في يعني ﴿َتَرا ِكِن َتَرا َلـ ُظْر َوأ َلى ان َبِل ِإ ْلَج ِإِن ا َف
َقّر َت َنُه اْس َكا ْوَف َم ِني َفَس َلّما َتَرا ّلى َف ّبُه َتَج َبِل َر ْلَج َلُه ِل َع ّكا َج َوأَخّر َد
ًقا موَسى ِع وأعل جل الله (تجلى قالوا السلف تفاسير وأفي ﴿َص
. الجبل وأساح صعقا موسى وأخر الجبل هذه) فخر كقدر للجبل
. جلله جل الله يرى أن لحد يمكن ل الدنيا ففي

ّلْى وأالنبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع جل الله ير لم أيضا به أسري ليلة َوأَس
. نورا رأى وأإنما جلله
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. النور وأحجابه النور هو وأعل جل وأالله الحجاب رأى
ّلْى النبي سئل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع نورا) رأيت( قال ربك رأيت هل َوأَس
يعني أراه فأنى نور َمَث أراه) يعني أنى نوٌر( قال أخرى روأاية وأفي
 ؟ أراه كيف

لو النور حجابه( الحديث في جاء الذي الحجاب هو هذا وأالنور
ُبحاُت لحرقت كشفه .خلقه)  من بصره إليه انتهى ما وأجهه َس

كشفه لو أنه ذلك فمعنى نهاية له ليس وأعل جل الله بصر وأالبصر
. ربنا وأتعاظم وأتقدس وأعل جل شيء كل لحترقا

البرزخأ في وأل الدنيا في تكون ل أنها السنة أهل عند الرؤية فإذن
في ، أعينهم في وأعل جل الله يجعلها بقوة القيامة يوم هي وأإنما
. فيروأنه المؤمنين أعين
به يحاط ل جلله جل الله لن إحاطة غير من رؤية الرؤية وأهذه
ّ﴿ سبحانه قال ُكُه ل ِر ْد ْبَصاُر ُت َل َو ا ُه ِرُك َوأ ْد ْبَصاَر ُي َل َو ا ُه ِطيُف َوأ ّل ال

ِبيُر ْلَخ . ﴿ا
﴿ّ ُكُه ل ِر ْد ْبَصاُر﴿ ُت َل به يحيط وأكيف ، البصار به تحيط ل يعني ا

بمخلوقا فكيف وأعل جل القيامة يوم قبضته جميعا وأالرض البصر
. جلله جل الله أرض على وأاحد
. الدنيا في وأعل جل لله أحد رؤية بامتناع نقول إذن
: طوائف ثلث هم السنة لهل المخالفون أما
 وأهؤلء: الخرة وأفي الدنيا في ممكنة الرؤية أن تزعم طائفة- 

. نحوهم نحا وأمن الصوفية هم
ُيرى الدنيا في ُيرى وأعل جل الله يقولون  . الخرة في وأ

: وأتقول رابعة العدوأية - وأهي منسوبة لهم - تقول لله جل جلله

حب نـبيـح أحبك
الهوى

أهل لنك وأحب
اـــلذاك

حب هو الذي فأما
وىــاله

عمن بذكرك فشغلي
اـسواك

أهل أنت الذي وأأما
هـــل

َبُْجالح لي فكشفك
أراكا حتى

. اليقظة في جلله جل الله رأى أنه يزعم منهم وأاحد وأكل
َبت الرؤية لن وأذلك باطل وأهذا فقال السلم عليه موسى عن ُحِج
. لموسى وأعل جل الله

ِني َلن﴿ ِكِن َتَرا َلـ ُظْر َوأ َلى ان َبِل ِإ ْلَج ِإِن ا َقّر َف َت َنُه اْس َكا ْوَف َم َفَس
ِني .  ﴿َتَرا
. اليقظة في الدنيا في وأعل جل الله ُيرى ل نقول

في وأعل جل الله رؤية إمكان يثبتون السنة فأهل المنام في أما
. المنام
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هو التي وأعل جل صورته على ليست وأعل جل المنام في وأرؤيته
. فيها يراه أن لحد يمكن ل هذه لن عليها
ْدر على الرائي يراه قالوا وأإنما المقصود يكون الرؤية لن إيمانه ق

. به يؤمن من رؤية بها
ّلْى النبي رأى كما حسنة صورة رأى قويا إيمانه كان فإن اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع الصلة عليه قال صورة أحسن في وأعل جل ربه َوأَس

.صورة)  أحسن في ربي البارحة رأيت( وأالسلم
أكمل وأالسلم الصلة عليه صورة) لنه أحسن في( وأقوله

. إيمانا المؤمنين
. المكان جهة من وأهذا

يرى يراه قد ، يحصل قد لكن الوقوع تكرار على يدل ل وأالمكان
. ذلك وأنحو نفسه في ما على دال ذلك فيكون قبيحة رؤية الرائي
فيه إيمانه له يتمثل ما يرى وأإنما وأعل جل لله رؤية تسمى ل وأهذه

.
إلى رؤية ليست لنها المنام رؤية هو الذي البحث محل هذا ليس
الله يأذن للمثال ضْرب آخر شيء هي وأإنما وأعل جل الله ذات
. لحكمة بها وأعل جل

، وأالمعتزلة الخوارج طائفة وأهي هذه  تقابل: الثانية الطائفة
إن يقولون الذين من شابههم وأمن وأالمعتزلة الخوارج طوائف

. الخرة في وأل الدنيا في ل تكون أن يمكن ل وأعل جل الله رؤية
َلى قوله ذكرنا التي هذه اليات جهة من قالوا ِإ َها ﴿ ّب ٌة َر ِظَر ﴿َنا
. منتظرة يعني

. النتظار بمعنى يأتي وأالنظر
أن من النظر معنى في التفصيل من سبق بما عليه وأالجواب

. أقسام ثلثة إلى ينقسم النظر
ّدى هنا لنه وأممتنع باطل ذكروأه وأما محل (إلى) وأذكر بـ النظر َع

. النتظار بمعنى بحال يكون أن يمكن فل الوجه هو الذي النظر
ِذيَن قوله وأأما قالوا ّل ِل ُنوا ﴿ َنى َأْحَس ْلُحْس ٌة ا َد َيا ِز الزيادة فتفسير ﴿َوأ
في تقبل ل وأالحاد الحاد من هذا الكريم الله وأجه إلى النظر بأنها

.  وأعل جل الله يزيدهم نعيم هي هنا الزيادة وأإنما العقيدة
. زعموا هكذا
ّ﴿ وأعل جل قوله الدلة وأمن قالوا ُكُه ل ِر ْد ْبَصاُر ُت َل وأالدراك ﴿ا

. الرؤية بمعنى
ّ﴿ فقوله ُكُه ل ِر ْد ْبَصاُر ُت َل يشمل عام وأهذا ، البصار تراه ل يعني ﴿ا
. وأالخرة الدنيا

ّ﴿ وأعل جل قوله أن وأالجواب ُكُه ل ِر ْد ْبَصاُر ُت َل ليس الدراك ﴿ا
. الحاطة بمعنى الدراك وأإنما اللغة في الرؤية بمعنى
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َلّما﴿ وأعل جل قال َعاِن َتَراءى َف ْلَجْم ّنا ُموَسى َأْصَحاُب َقاَل ا ِإ
ُكوَن﴿ ْدَر َلّما﴿ فقال بعضا بعضهم رأى قد الجمعين أن أثبت هو َلُم َف

َعاِن﴿ َتَراءى ْلَجْم الجمع وأرأى الجمع ذاك الجمع هذا رأى يعني ا
.الجمع رأى الجمع أن فأثبت الجمع ذاك الخر

َلّما﴿ قال ثم َعاِن َتَراءى َف ْلَجْم ّنا ُموَسى َأْصَحاُب َقاَل ا ُكوَن ِإ ْدَر ﴿َلُم
. الرؤية غير الدراك معنى أن على فدل

ّنا﴿ قولهم وأمعنى ُكوَن ِإ ْدَر . بنا لمحاط إنا يعني ﴿َلُم
ّ﴿ فقوله ُكُه ل ِر ْد ْبَصاُر ُت َل مقطوع وأهذا البصار به تحيط ل يعني ﴿ا

. وأتعاظم ربنا تبارك ، به
َرّب﴿ موسى قال سأله حينما لموسى وأعل جل الله قول قالوا
ِني ِر ُظْر َأ ْيَك﴿ َأن َل . ِإ
ِني َرّب﴿ لله موسى قال ِر ُظْر َأ ْيَك﴿ َأن َل ِني﴿ َلن﴿ فقال ِإ . َتَرا

ِني﴿ َلن﴿ قوله قالوا (لن) تفيد لن وأالخرة الدنيا يشمل هذا َتَرا
ما البد إلى منفي بعدها ما  يعني.مطلقا النفي تأبيد تفيد التأبيد

. استثناء يأت لم
من وأالمحققون غلط هذا التأبيد  تفيد)(لن بأن القول أن وأالجواب

. النحو على دخيل وأاعتبروأه القول هذا ردوأا النحاة
قال ابن مالك في منظومته الكافية الشافية :

بلن النفي رأى وأمن
داـمؤب

وأسواه اردد فقوله
داـفاعض

وأسواه اردد (فقوله المعتزلة مؤبدا) يعني بلن النفي رأى (من 
.فاعضدا) 

في هشام ابن ذكر كما التأبيد على يدل (لن) ل بـ النفي فإن
 1...  المغني
على تدل شواهد أيضا وأهناك آخر دليل من يستفاد النفي فزمن

. التأبيد تفيد (لن) ل أّن
النحو هذا على الدلة بهده استدلوا أنهم هذا من المقصود
. ذلك على شواهد وأيوردوأن

الباضية بقوة الرؤية مسألة يتبنى بخصوصه الزمن هذا وأفي
ْدعون وأالدلة زعموا ما على الدلة وأيقيمون ذلك إلى الناس وأي

ل ساقطة كلها وأالعلم وأالنظر التحقيق عند بها يستدلون التي
. زعموها التي دللتها لنفي أصل العتضاد وأل للعتماد تصلح

أن يمكن ل : الرؤية قالوا الرؤية نفي على المعتزلة أدلة من
إذا لنه وأعل جل الله حق في ممتنعة وأالجهة جهة إلى إل تكون
معناه متحيزا كان وأإذا حيزتم أنه ذلك معنى جهة في وأعل جل كان
. هذا لجل الرؤية ننفي وأقالوا ، باطل وأهذا بالجسام شبيه أنه

بالشريط    1 مسح هنا
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. غلط صحيح القول هذا أن وأالجواب
. صحيح هذا ،  جهة إلى إل تكون ل الرؤية أن جهة من صحيح
تشبيههم على مبني هذا الجسام صفة من الجهة كون وألكن
. بالحال الحال
 . الجهات أحد وأالعلو العلو له نثبت وأعل جل وأالله
عليهم عال وأعل جل وأهو يروأنه وأالناس العلو في وأعل جل فهو

. وأتعالى سبحانه بذاته
. الحاطة عدم معها الرؤية لن منفي فهو التحيز وأأما

يحيط ل محيط شيء بكل وأعل جل الله أن بسبب الحاطة وأعدم
ّنُه َأل﴿ بهم محيط وأعل جل وأهو به البشر ُكّل ِإ ٍء ِب ّمِحيٌط﴿ َشْي

.  وأتعالى سبحانه
الثالثة الطائفة – وأالجوبة اليرادات مختصر هذا – الثالثة الطائفة

..  وأالماتريدية الشاعرة
وأالسنة الكتاب من الدلة ، الدلة عليها دلت كما الرؤية نثبت قالوا
. ُيرى وأعل جل الله أن فنثبت قالوا الرؤية على دلت

. جهة غير إلى أوأ جهة إلى تكون أن إما الرؤية وألكن
الرؤية نقولوأ ذلك فنمنع التحيز ذلك اقتضى جهة إلى كانت فإذا

. جهة غير إلى تكون
 ؟ بالعين
. العين في ُيجعل بإدراك وألكن ، ل قالوا
الرؤية إثبات ، الرؤية صفات سلب مع الرؤية إثبات عندهم إذن
معقول غير وأهذا جهة غير إلى
في يكون إدراك الرؤية وأجعل الرؤية تلك البصر سلب مع ثانيا

في إدراكا يخلق وأعل جل الله وألكن تنظر ل العين أن يعني العين
. لذلك العين
في للوجوه الرؤية جعل وأعل جل الله لن أيضا باطل القول وأهذا
ٌه وأعل جل قوله ُوأُجو ٍذ ﴿ ِئ ْوَم َلى َي ِإ ٌة() َها َناِضَر ّب ٌة َر ِظَر . ﴿َنا

ّلْى وأالنبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع البدر تروأن كما ربكم ستروأن( قال َوأَس
تشبيها وأليس بالرؤية للرؤية كما) تشبيه( التمام) وأقوله ليلة

. بالمرئي للمرئي
:  فيها التمام ليلة للبدر رؤيتكم أن يعني بالرؤية الرؤية وأتشبيه

.  بالبصر الرؤية - أن
كما ربكم ستروأن إنكم( عليك عال هو لمن الرؤية أن - وأالثاني

) .التمام ليلة البدر تروأن
جميعا المؤمنون يراه بل رؤيته في الناس يزدحم ل أنه - وأالثالث

قسم في رؤيته) وأسيأتي في تضاّمون ل( الحديث في جاء كما
. الله شاء إن السنة

362الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

. معقول غير هذا نقول جهة غير إلى رؤية َمَث وأكون
أثبتم فإذا جهة إلى إل رؤية َمَث ليس فقالوا أحذقا المعتزلة لهذا 

فتثبت الرؤية أثبتت فإذا ، صحيح الكلم وأهذا الجهة فأثبتوا الرؤية
. الجهة
ّي مجملة الجهة وألكن  ؟ جهة أ
. وأعل جل لله ثابت العلو لن العلو جهة هي نقول

ِه﴿ ْي َل ُد ِإ َع ِلُم َيْص َك ْل ّيُب ا ّط َعَمُل ال ْل ِلُح َوأا ُعُه﴿ الّصا َف . َيْر
. البحث هذا في ما ملخص هذا

َذَّا     ذلك     بعد     تعالىَ     الله     رحمه     قال َباُب     (َوَه ْل َتاِب     ِفيِ     ا ِك
ِثيٌر     اللِه  )  َك

وأعل جل بالله اليمان باب أوأ الصفات باب يعني الباب بهذا وأيعني
. العموم وأجه على
القرآن في ذلك فإن ، القرآن) من اليمان ْأخذ( الهدى أراد وأمن
وأالفعال وأالسماء الغيبيات وأآيات الصفات آيات جهة من كثير

كتاب في كلها اليمان وأأمور وأالميزان وأالصراط وأالنار وأالجنة
. وأعل جل الله

ّبَر     (مَاْن     قال َد ْلُقْرآنََ     َت ًبا     ا ِل َدىَ     َطا ْلُه ْنُه     ِل  )  مِا
فقال به وأأمر عليه حث جلله جل الله لن وأاجب القرآن تدبر

َفل﴿ سبحانه ّبُروأَن َأ َد َت ُقْرآَن َي ْل َلى َأْم ا ُلوٍب َع َها ُق ُل َفا ْق الية دلت ﴿َأ
. ُقفل قلبه على فإن القرآن يتدبر لم من أن على
َ﴿ وأقال َفل ّبُروأَن َأ َد َت ُقْرآَن َي ْل ْو ا َل ِد ِمْن َكاَن َوأ ِر ِعن ْي ِه َغ ّل ْا ال ُدوأ َوَج ِه َل ِفي

ًفا َ ِتل ِثيًرا اْخ . ﴿َك
َلْم﴿ وأعل جل وأقال َف ّبُروأا َأ ّد ْوَل َي َق ْل ُهم َأْم ا ْأِت َلْم ّما َجاء ُهُم َي َباء آ

ِليَن ّوأ َل . ﴿ا
َنا َوأَما﴿ سبحانه وأقال ْل ّ ّرُسوٍل ِمن َأْرَس ِلَساِن ِإل ِه ِب ْوِم ّيَن َق َب ُي ُهْم﴿ ِل َل

.
ّنا﴿ وأعل جل وأقال ُه ِإ َنا ْل َع ًنا َج ّيا﴿ ُقْرآ ِب ّنا﴿ وأقال َعَر ُه ِإ َنا ْل َع ًنا َج ُقْرآ

ّيا﴿ ِب اليات من ذلك وأنحو َعَر
ِزل اللسان هذا طريق عن ُيفهم عربي القرآن فإذن للتدبر وأأن
ّبَر (َمْن فـ بذلك وأأمر بل تدبره على وأعل جل الله وأحث َد ُقْرآَن َت ْل ا
ًبا ِل َدى َطا ُه ْل ْنُه ِل ّيَن ِم َب ُق َلُه َت ّق َطُري ْلَح . )ا
ًبا الله رحمه الشيخ وأقول ِل َطا َدى ( ُه ْل ْنُه) يدل ِل من أن على ِم
وألكن منه الهدى طلب على ليس وألكن القرآن يتدبر من الناس
الهواء أهل عند حاصل وأهذا وأالتحريف وأالعتساف التأوأيل لطلب

المضلة
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وألكن الهدى لطلب ل لكن القرآن تدبر من منهم المعتزلة فإن
تأوأيلت إلى حقائقها وأعن ظاهرها عن اليات وأجوه صرف لطلب
. زائغة وأتحريفات باردة

ّبَر (َمْن فـ َد ُقْرآَن َت ْل ًبا ا ِل َدى َطا ُه ْل ْنُه ِل ّيَن ِم َب ُق َلُه َت ّق) وأهذا َطُري ْلَح ا
جعله القرآن لن منه الهدى يأخذ أن لجل القرآن يتدبر أن وأاجب

َذا ِإّن﴿ سبحانه قال أقوم هي للتي هاديا وأعل جل الله ُقْرآَن َهـ ْل ا
ِدي ْه ِتي ِي ّل َوُم ِهَي ِل ْق ِتي﴿ وأقوله ﴿َأ ّل َوُم ِهَي ِل ْق . ﴿َأ

. وأالحكام الخبار يشمل يعني العقيدة يشمل عام هذا وأ
الحكام باب وأفي أقوم هي للتي يهدي القرآن الخبار باب ففي

. أقوم هي للتي يهدي القرآن
أراد من وأعل جل الله كتاب في القرآن في فهو الهدى أراد فمن 

في فهو اليمان بيان أراد من القرآن في فهو النفس إصلح
للقرآن مبينة وأالسنة ، القرآن في فهي الحكام أراد من القرآن

َنا﴿ وأعل جل قال كما له وأمفسرة عليه وأدالة له وأشارحة ْل َأنَز َوأ
ْيَك َل ْكَر ِإ ّذ ّيَن ال َب ُت ّناِس ِل ِهْم ُنّزَل َما ِلل ْي َل ُهْم ِإ ّل َع َل ّكُروأَن َوأ َف َت . ﴿َي

أن وأهو شيء على للدللة الشيخ ذكرها التي الخيرة الجمل وأهذه
من طريقتهم أخذوأا إنما القرآن طريقة خالفوا الذين الباطل أهل

. اليونان أقوال من المناطقة أقوال من الكلم أهل أقوال
ّثروأا وأاليونان . العقائد في الناظرين ذهن صياغة في أ

وأالفلسفة – الفلسفة من وأالمنطق – بالفلسفة جاءوأا اليونان لن
: قسمين على
يزعمون كما للعقل إصلح فيه قسم .
للنفس إصلح فيه وأقسم .

حقائق تعرف بها التي القوانين وأضعوا العقل إصلح أصحاب
. الشياء
. الخطأ من وأالعقل المنطق بها وأيسلم

(الشراقيون) أتباع لهم يقال هؤلء النفس إصلح وأأصحاب
. النفس لصلح الفلسفة جعل هذا السكندراني أفلوطين
. العقل لصلح جعلوها آخره إلى وأأفلطون كأرسطو وأطائفة

. الكتب ترجمت لما السلمية البلد على دخلتا المدرستان هاتان
أنهم فنتج الطريق هذا عن عقله إصلح أراد من السلم أهل فمن

السلم من يخرجوا ل أن فأرادوأا للنصوص مصادمة أشياء وأجدوأا
كانوا اليونان  لن- الصحيحة العقول من أوألئك به جاء ما يقبلوا بل

. الشريعة في جاء بما وأيأخذوأن-  كثيرا ُيمدحون
.الكلم)  (علم يسمى ما الخليط هذا من فنتج

أناس وأكان السلم بلد في وأدخلت كتبهم ترجمت وأالشراقيون
الطريقة تلك وأجدوأا أن نظرهم من وأنتج الكتب هذه في ينظروأن
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السلم أهل طريقة تخالف النفس إصلح في الشراقيين طريقة
.

هذا من فنتج السلم أهل طريقة عندهم يخالف ل بما منها فأخذوأا
. التصوف الخليط

بلد إلى اليونانية الفكار تلك دخول طريق عن نشأ كله وأهذا
. المسلمين

ّبَر (َمْن بقوله الصل هذا إلى ينبهك الشيخ وألهذا َد ُقْرآَن َت ْل ًبا ا ِل َطا
َدى ُه ْل ْنُه ِل ّيَن ِم َب ُق َلُه َت ّق) فطريقة َطُري ْلَح إثبات في الكلم أهل ا
طريقة ، القرآن من وأليس المناطقة من أخذوأها الله وأجود

. مختلفة
وأجود يثبت وأالقرآن العراض حدوأث طريق عن يثبتونها أوألئك

ُتْم ِإن﴿ لنفسه شيئا يصنع لم وأأنه النسان افتقار وأعل جل الله ُكن
ْيٍب ِفي ْعِث ّمَن َر َب ْل ّنا ا ِإ ُكم َف َنا ْق َل . آخره إلى ﴿ُتَراٍب ّمن َخ

، آخر شيء القرآن وأفي شيء هؤلء عند النفس إصلح طريقة
. آخره إلى

ّيًة﴿ القرآن وأفي ترهبوا هؤلء ِن َبا ْه َها َوأَر ُعو َد َت ْب َها َما ا َنا ْب َت ِهْم﴿ َك ْي َل . َع
الله رؤية إلى النفس بتربية يصل المرء أن منه النفس إشراقا

 . وأعل جل
. بذلك المسلمين على فدخل

اليوناني بالفكر السلمي التفكير صلة وأيسمى يطول بحث في
. الباحثين من كثير عند
على الدالة اليات ِذكر وأهو الوأل القسم من ننتهي به هذا

. الصفات
. يستوعب وألم اليات هذه في أطال السلم شيخ
ضلل فيه الباب هذا لن ، الباب هذا يثبت أن لجل مختصر لنه
.  المخالفين عند كثير

التي أيضا الصفات على الكلم وأسيكرر السنة يأتي الثاني القسم
. إيضاحها سبق التي الصفات وأمنها السنة في ثبتت
وأجيزا كلما سنذكر تعالى الله شاء إن الثاني للقسم أتينا إذا بهذا
. الصفات أصل من عليه الكلم سبق ما على وأسنحيل فيها
إيضاح يكون وأقد تفصيليا إيضاحا يكون قد الواسطية إيضاح لن

العتقاد كتب وأهكذا مباحث
من بها يتعلق وأما تفسيرها آية كل تأخذ أن التفصيلي فاليضاح

. فيها التي الصفة إثبات مباحثها من وأالتي مباحث
الشيخ وأمراد اليات مجموع نأخذ طريقتنا على الجمالية الطريقة

ثم اليمان من أوأ الصفات من تضمنته وأما بها الستدلل من
. عام بشكل للمبحث يعرض
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قسم بعد ثم السنة بقسم نبتدئ القادم السبوع من الله شاء إن
العقيدة مباحث هي اللي أيضا مهمة مباحث في ندخل السنة
. العام
 نعم
.... ..

وألكن الله يروأن الكفار إن يقول القيم كابن العلم أهل بعض هذه
يلقون أنهم الصواب لكن ، نظر فيه وأهذا نعيم رؤية ل عذاب رؤية
. رؤية غير من لهم محاسبا يلقونه يعني وأعل جل الله
. نعم

َقاء َيْرُجو َكاَن َفَمن﴿ ِه ِل ّب وأكذلك الرؤية إثبات على بذلك استدل ﴿َر
ُهْم﴿ تعالى قال َب َق ْع َأ ًقا َف َفا ِهْم ِفي ِن ِب ُلو َلى ُق ِم ِإ ْو َنُه َي ْو َق ْل ما ﴿َي

  ؟ اليات هذه عن الجواب
َقاء َيْرُجو َكاَن َفَمن﴿ ِه ِل ّب السلف من طائفة فسرها اللقاء ﴿َر

وأاللقاء ، ربه رؤية يرجو كان فمن يعني بالمعاينة، اللقاء بالرؤية
. وأتعالى تبارك لله رؤيته معناه المؤمن من وأعل جل الله لقاء
؟ الجنة هي الحسنى أن على دليل هناك هل
ُلوَن﴿ وأعل جل الله قول نعم َع َيْج ِه َوأ ّل ُهوَن َما ِل ْكَر َتِصُف َي ُهُم َوأ ُت َن ْلِس َأ

ِذَب َك ْل ُهُم َأّن ا َنى َل ْلُحْس َ ا ُهُم َأّن َجَرَم ل ّناَر َل ْل ُهم ا ّن أ
َ ُطوَن﴿ َوأ ْفَر . ّم

يوم لصحابه شفيعا يأتي القرآن بأن احتج من على نرد كيف
؟ الموصوف عن الصفة تنفك فكيف ، القيامة

يعني القيامة يوم القرآن بعض أوأ القرآن يجعل وأعل جل الله
 العبد مظلل يجعله القرآن ثواب

يوم يأتيان عمران وأآل البقرة سورة أن( السنة في جاء كما
صواف طير من فرقان أوأ غيابتان قال أوأ غيايتان كأنهما القيامة
.صاحبهما)  عن يحاجان

. قول هذا ، ذلك ثوابه وأعل جل الله يجعل أنه على يدل هذا
وأليست كذلك أجساما يجعلها وأعل جل الله أن على الثاني القول

القرآن وأأما المحاجة لتكون أجساما ذلك يجعل وألكن القرآن هي
. يعود وأإليه بدأ منه مخلوقا غير منزل وأعل جل الله كلم فهو
. كفاية الله شاء إن القدر هذا في

. محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى
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 في َْصٌلف
 وأصفاته الله أسماء

الله رسول سنة في
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

ّنِة ِفيِ ُثّم ّلىَْ اللِه َرُسوِل ُس ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ّنُة ،َِوَس َفالّسلل
ْلُقرآنََ،ِ ُتَفّسُر ُنُه،ِ ا ّي َب ُت ُدّل و َت ْيِه،ِ و َل ّبُر َع ُتَع ْنُه،ِ و َوَصللَف َللاماَو َع

ّبللُه ِبللِه الّرُسللوُل َلَحللاِديِث مِاللَن َوَجللّل َعللّز َر ِتلليِ الّصللَحاِح ا ّل ا
َلّقاَها ْلَمْعِرَفِة َأْهُل َت ُبوِل؛ُ ا ْلَق ِلكَ. ِبَها اليَمانَُ َوَجَب ِبا َذَّ َك
ِلَك:ُ  َفِمْن َذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأعمل خاشعا وأقلبا نافعا علما نسألك إنا اللهم ، بهداه اهتدى وأمن
وأزدنا علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا ما علمنا ربنا مسموعا وأدعاء صالحا
1...  الراحمين أرحم يا وأعمل علما

. القرآن قرينة وأعل جل الله صفات على الدللة في السنة أن
سنة وأمن وأعل جل الله كتاب من السنة أهل يتلقاها الصفات وأأن

ّلْى رسوله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
ُثّم هنا وأقوله ِة ِفي ( ّن ِه َرُسوِل ُس ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ذكر ) أنهَوأَس

. الصفات إثبات من القرآن في جاء ما ذلك قبل
وأبإلهيته بربوبيته اليمان فيه يدخل وأعل جل بالله فاليمان

. وأصفاته وأبأسمائه
المة سلف وأإجماع وأالسنة القرآن ذلك على الدليل أوأ ذلك وأدللة

.
.ذلك على السنة من الدلة ذكر الن ثم القرآن من الدلة ذكر

بما اليمان بالله اليمان (من قوله في ذلك قبل قال قد لنه 
به الله وأصف ما الجملة هذه في دخل (وأقد نفسه) قال به وأصف
من الستدلل أتم أن إلى وأقوله الخلص) إلى سورة في نفسه

. أراد ما على القرآن
َفْصٌل هنا قال ثم ُثّم ( ِة ِفي :  ّن ِه َرُسوِل ُس ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم . )َوأَس
القرآن من الدلة عن السنة من الدلة بين ما ليميز جعله وأالفصل

المسائل في يذكروأن فإنهم وأالجماعة السنة أهل طريقة وأهذه
. السنة من الدلة يذكروأن ثم الكتاب من الدلة
ُثّم وأقوله ِة ِفي ( ّن ِه َرُسوِل ُس ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  السنة)َوأَس
: بإطلقات تطلق

فيها جاء وأهذه ، العملية العامة الطريقة بها وأيراد تطلق
عمل من وأأجر أجرها له كان حسنة سنة سن من(:  حديث

وأزرها عليه كان سيئة سنة سن وأمن ، القيامة يوم إلى بها
القيامة) . يوم إلى بها عمل من وأوأزر

النبي كلم وأهو القرآن يقابل ما بها وأيراد السنة وأتطلق
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأالسلم الصلة عليه النبي وأأفعال َوأَس
أنه البدري مسعود أبي حديث ، الحديث في جاء كما وأذلك
ّلْى الله رسول قاَل:  قال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع القوم يؤم( َوأَس

فأعلمهم سواء القراءة في كانوا فإن الله لكتاب أقرؤهم
ّلغه ما بالسنة بالسنة) يعني ّلْى النبي ب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

وأعل جل الله كلم من ليس أوأ القرآن من ليس مما أمته
. ربه إلى وأالسلم الصلة عليه ُنماه الذي

بالشريط   1 مسح يوجد
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الصلة عليه النبي إلى يضاف ما كل بها وأيراد السنة وأتطلق
إرادة أوأ َْمه أوأ وأصف أوأ تقرير أوأ فعل أوأ قول من وأالسلم

ْلق أوأ ُلق أوأ ٍَخ المحدثين عند وأهذا السنة في يدخل هذا كل ُْخ
.

وأهذه ، الدين في المرضية الطريقة بها وأيراد السنة وأتطلق
يعني كذا وأالبدعة كذا السنة فيقال البدعة بها َُلباَُقت

في أوأ العبادات في إما كذا الدين في المرضية الطريقة
. وأالبدعة السنة بين فيقابل كذا وأالبدعة السلوك

بهذا الله رحمه السلم شيخ وأمراد ، للسنة الطلقات هي هذه
. فعله أوأ وأالسلم الصلة عليه النبي قول هو الستدلل

من الَحبر مجيء مثل من العتقاد مقام في وأالفعل كثير وأالقول
ْهِذ على السماوأات يضع الله إن محمد (يا وأقال إليه اليهود أحبار

قال كلمه أتم وألما أصابعه يعني ) الحديثْهِذ على وأالرض
ّلْى الله رسول (فضحك ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أوأ الَحبر قول من تعجبا َوأَس

جل لله الصابع إثبات على به يستدل أوأ منه يستفاد الِحبر) هذا
هو وأإنما وأالسلم الصلة عليه منه قول فيه ليس وأهذا ، جلله
. التقرير منه يؤخذ فعل
عليه النبي بقول النقل هو الباب هذا في وأالكثير قليل هذا لكن

 . المسائل هذه في وأالسلم الصلة
ُثّم     قوله     نقول     إذنَ    ّنِة     ِفيِ     ( ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل     ُس اللُه     َص

ْيِه َل ّلْم)     َع َوَس
الغيبية المور ذكر فيها التي وأالسلم الصلة عليه أقواله بها يعني 

. وأتعالى تبارك الله صفات ذكر أوأ
ّنُة     قال ْلُقرآنََ     ُتَفّسُر     (َفالّس ُنُه     ،ِ     ا ّي َب ُت ُدّل     ،ِ     و َت ْيِه     و َل ّبُر     ،ِ     َع ُتَع و
ْنُه  )  َع
عليه تدل تبينه القرآن تفسر : السنة أحمد المام عبارة هذه

. عنه وأتعبر
وأعل جل قال  كما)(الحكمة بلفظ تأتي القرآن في وأالسنة

َأنَزَل﴿ ّلُه َوأ ْيَك ال َل َتاَب َع ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح ﴿َوأا
ْؤَت َوأَمن﴿ وأكقوله ْكَمَة ُي ْلِح ْد ا َق ِتَي َف ْيًرا ُأوأ ِثيًرا َخ وأكقوله ﴿َك

ُكْرَن﴿ ْذ َلى َما َوأا ْت ُكّن ِفي ُي ِت ُيو َياِت ِمْن ُب ِه آ ّل ِة ال ْكَم ْلِح هذه ﴿َوأا
ّلْى الرسول سنة بها يراد الحكمة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

عليه الرسول بأن السنة على الدللة يأتي القرآن في وأأيضا
ُكُم َوأَما﴿ كقوله إياها آتانا وأالسلم الصلة َتا ُه الّرُسوُل آ ُذوأ َوأَما َفُخ
ُكْم َها ْنُه َن ُهوا َع َت . ﴿َفان

على يعني السنة على دليل هذا عنه نهاكم وأما الرسول آتاكم ما
. بذلك السنة عن التعبير
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ّبر كذلك كقول أسوة فيه كان بما السنة توصف أوأ السنة عن يع
ْد﴿ وأعل جل الله َق ُكْم َكاَن َل ِه َرُسوِل ِفي َل ّل ٌة ال َو َنٌة ُأْس ّلَمن َحَس
ّلَه َيْرُجو َكاَن ْوَم ال َي ْل َكَر الِخَر َوأا َذ ّلَه َوأ ِثيًرا ال . ﴿َك

. التساء فيه يشرع كان ما أسوة) يعني فيه كان (بما هنا وأقولي
. التساء فيها يشرع ل التي ةَليِِبِجال الفعال بذلك يخُرج

تدل الدلة هذه وأكل ألفاظ لها القرآن في السنة أن المقصود
. الله عند من حجة وأأنها الشرع من السنة أن على
ّلْى النبي بطاعة المر فيها آية وأكل خاصة أدلة هذه ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم . وأالسلم الصلة عليه سنته بطاعة أمر هي َوأَس
ْا ُقْل﴿ كقوله الوأامر وأهذه ُعو ِطي ّلَه َأ وأكقوله ﴿َوأالّرُسوَل ال

ْا﴿ ُعو ِطي َأ ّلَه َوأ ْا﴿    وأكقوله ﴿َوأالّرُسوَل ال ُعو ِطي َأ ّلَه َوأ َلُه ال ﴿َوأَرُسو
ِإن﴿ وأكقوله ّلوا َف َو ّنَما َت ِإ ِه َف ْي َل ُكم ُحّمَل َما َع ْي َل َع ُتْم ّما َوأ ْل ِإن ُحّم َوأ
ُه ُعو ِطي ُدوأا ُت َت ْه َلى َوأَما َت ّ الّرُسوِل َع ُغ ِإل َبل ْل ِبيُن ا ْلُم ِإْن﴿ وأكقوله ﴿ا

ْيَك َل ّ َع ُغ ِإل َبل ْل ّ َأنَت ِإْن﴿ وأكقوله ﴿ا ِذيٌر ِإل هذه اليات هذه وأنحو ﴿َن
ّلْى الرسول بطاعة المر فيها ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

ّلْى النبي بلغه مما ًشيئا وأعل جل ُخّصَي لم عامة الوأامر وأهذه َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع . شيء دوأن َوأَس

ّلْى الرسول وأطاعة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأتكون الخبار في تكون َوأَس
: الحكام في
. عليه دلت ما وأباعتقاد بتصديقها الخبار في طاعته فأما- 
أوأ به َأمر ما بامتثال وأالسلم الصلة عليه الحكام في وأطاعته- 

. عنه َنهى
ّلْى طاعته فكانت وأالخبار الحكام بين تفرقا لم عامة وأالدلة َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع  وأاجبة الجميع في َوأَس
جل به ربه إليه أوأَحى ما يبلغ وأالسلم الصلة عليه أنه ذلك وأسبب

. وأعل
على ينزل وأجبريل وأعل جل الله من المصدر جهة من فالسنة

ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأقد بالقرآن عليه ينزل كما بالسنة َوأَس
ُق َوأَما﴿ نبيه في وأعل جل قال ِط َوى َعِن َين َه ْل ِإْن3( ا َو )  ّ ُه َوأْحٌي ِإل

﴿ُيوَحى
أوأ نهى أوأ به أمر أوأ وأالسلم الصلة عليه به أخبر ما كل في وأهذا

الله وأوأحي ، وأعل جل الله وأحي من كله ذلك فإن الله لعباد شرعه
: وأالسلم الصلة عليه النبي إلى به أوأحى الذي

القرآن وأهو جلله جل الله من وأمعناه بلفظه هو ما منه- 
. القدسي وأالحديث

ّلْى النبي من وألفظه وأعل جل الله من معناه ما وأمنه-  اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع وأنحو مناما يكون وأقد اللهام جهة من يكون قد لنه َوأَس
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هو وأهذا بعبارته يبلغه وأالسلم الصلة عليه النبي فيكون ذلك
.  وأسنته وأالسلم الصلة عليه حديثه

َفّسُر هنا الشيخ ذكر كما وأالسنة ُت ُقرآَن، ( ْل ُنُه، ا ّي َب ُت ُدّل وأ َت ِه، وأ ْي َل َع
ّبُر َع ُت ْنُه وأ َنا﴿ قال جلله جل الله لن  وأذلك)َع ْل َأنَز ْيَك َوأ َل ْكَر ِإ ّذ ّيَن ال َب ُت ِل

ّناِس ِهْم ُنّزَل َما ِلل ْي َل ُهْم ِإ ّل َع َل ّكُروأَن َوأ َف َت َأنَزَل﴿ فقال ﴿َي ّلُه َوأ ْيَك ال َل َع
َتاَب ِك ْل ْكَمَة ا ْلِح ّلَمَك َوأا َع ُكْن َلْم َما َوأ َلُم َت ْع َكاَن َت ِه َفْضُل َوأ ّل ْيَك ال َل َع
ِظيًما . ﴿َع
ّيَن﴿ للبيان فالسنة َب ُت ّناِس ِل ِهْم ُنّزَل َما ِلل ْي َل ّلْى النبي فوظيفة ، ﴿ِإ َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع . وأالبيان التبليغ َوأَس
: مراتب أربع لها القرآن مع وأالسنة

القرآن في جاء لما ةَِرَرقُم تكون أن الوألى .
قد الحديث موضوع يكون ، فيه جاء لما بيتثوأت له تأكيد فهي
مجيء يكون وألكن الحديث عن تغني الية ، الية في جاء

الصلة عليه بلفظه وأإقراره به وأالتذكير ذلك لتثبيت الحديث
وأالسلم.

له شارحة للقرآن مبينة السنة تكون أن الثانية المرتبة .
، ذلك وأتبين السنة فتأتي بواضح ليس ما القرآن في فيكون

: ذلك في يدخل
تعالى قوله وأالسلم الصلة عليه النبي فسر (التفسير) كما

ِذيَن ّل ِل ُنوا ﴿ َنى َأْحَس ْلُحْس ٌة ا َد َيا ِز إلى النظر هي الزيادة بأن ﴿َوأ
. الكريم الله وأجه

ْا﴿ قوله في القوة فسر وأكما          ّدوأ َأِع ُهم َوأ ُتم ّما َل ْع َط َت ّمن اْس
ٍة﴿ ّو . الرمي بأنها ُق
بيان إلى تحتاجف إجمال فيها الية للمجمل) يكون (بيان أوأ 

كذا وأيحتمل كذا يحتمل معينا معنى له يعرف لم ما وأالجمال        
.

السنة فتأتي معروأفة غير وأالحوال الصفات تكون أن أوأ        
. المجمل لبيان
وأعدد أوأقاتها ببيان السنة فأتت بالصلة وأعل جل الله أمر        

. ركعاتها
يسمى هذا ، بالبيان السنة فأتت الزكاة بإيجاب القرآن أتى       
. كثير هذا ، للمجمل تبيين
المطلق) وأذلك (بتقييد المرتبة هذا في السنة تأتي كذلك

ُقا﴿ وأعل جل كقوله ِر َقُة َوأالّسا ِر ْا َوأالّسا ُعو َط ْق ُهَما َفا َي ِد ْي َجَزاء َأ
َبا ِبَما ً َكَس َكال ِه ّمَن َن ّل ّلُه ال ِزيٌز َوأال ِكيٌم َع يحد لم هنا فإنه ﴿َح
ْا﴿ فقال اليد ُتَحد لم اليد ُعو َط ْق ُهَما﴿ َفا َي ِد ْي أطلقت هنا وأاليد َأ
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َدت فما ّي الكوع إلى الكف بها المراد اليد بأن السنة أتتف ، ُق
 .

عام) مثل تخصيص أوأ عموم توضيح أوأ عام معنى (توضيح أوأ
ِذيَن﴿ وأعل جل قوله ّل ْا ا ُنو َلْم آَم ْا َوأ ِبُسو ْل ُهم َي َن ٍم ِإيَما ْل ُظ ِب

ِئَك َلـ ْوأ ُهُم ُأ َلْمُن َل ُهم ا ُدوأَن َوأ َت ْه ِذيَن﴿ ، ﴿ّم ّل ْا ا ُنو َلْم آَم ْا َوأ ِبُسو ْل َي
ُهم َن ٍم ِإيَما ْل ُظ النفي سياقا في (ظلم) نكرة لن عموم هذا ﴿ِب

ّين وأالسلم الصلة عليه وأالنبي فتعم غير هنا العموم أن ب
من هذا فيكون الخصوص وأليس الخصوص المراد وأأن مراد
إليك تذهبون ما هو ليس( فقال الخصوص به المراد العام
ِإّن﴿ الصالح العبد قول تسمعوا ألم الشرك الظلم إنما

ْلٌم الّشْرَك ُظ ِظيٌم َل . القسم هذا أنواع آخر ) إلى﴿َع
لم جديد لحكم منشئة السنة تكون أن هي الثالثة وأالمرتبة

. البتة القرآن في يأت
يعني ، ذلك وأنحو ْنُسُللح ْليجْفَالت وأحكم ْْمصَالن حكم مثل
قوله في يدخل ل وأأنه القرآن في جاء ما أنه قول على

ُهْم﴿ تعالى ّن ّيُرّن َوألُمَر َغ ُي َل َق َف ْل ِه َخ ّل مثل المقصود ، ﴿ال
جاءت التي المستقلة الحكام مثل أوأ ذلك وأنحو النْمص

.  ذلك وأنحو السفر وأآداب الشرب وأآداب الكل آداب ببيان
أصل القرآن في ليس ما السنة في تكون كثيرة أحكام هذه

.
السنة فتكون موجود هو لكن ، فيه ُيناَزع القسم وأهذا

ّلْى النبي لن وأذلك القرآن في تأِت لم لحكام منشئة اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع ُنَزل َوأَس عليه ُينَزل كما بالسنة بالوحي عليه ي

. وأاحدة مشكاة من فهما بالقرآن
النسخ وأالخيرة الرابعة المرتبة أوأ الرابع القسم .

ّلىَْ     النللبيِ     قوُل     َنَسَخ     كما     القرآنَ     فيِ     لحكم     ناسخة     السنة     تكونَ     أنَ َصلل

ْيِه     اللُه َل ّلْم     َع .     البقرة     لوارث) آيَة     وصية     ل  (     َوَس

هنا السلم شيخ كلم السنة فإذن للسنة أربعة أقسام هذه إذن
. العموم وأجه على
َفّسُر السنة أن يبين أن يريد ُت ُقرآَن، ( ْل ُنُه ا ّي َب ُت المراد تفسر  يعني)وأ
الله وأجه إلى النظر بأنها السنة فسرتها الزيادة مثل القرآن في

. الكريم
ُنه) يعني ّي َب ُت . المجمل هذا تبين السنة فإن مجمل ثم كان إذا (وأ

ُدّل َت ِه) يعني (وأ ْي َل . القرآن السنة فيه وأافقت بيما َع
ّبُر َع ُت ْنُه) هذه (وأ عليه وأتدل وأتبينه القرآن : تفسر السنة هي َع
. متقاربة وأالكلمات ، عنه وأتعبر
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ّبُه     ِبِه     الّرُسوُل     َوَصَف     (َومَاا     قال     ذلك     مان     فرغ     لما َعّز     َر
َلَحاِديِث     مِاَن     َوَجّل ِتيِ     الّصَحاِح     ا ّل َلّقاَها     ا ْلَمْعِرَفِة     َأْهُل     َت ا

ُبوِل ْلَق ِلك     ِبَها     اليَمانَُ     َوَجَب     ِبا َذَّ )   َك
عليه النبي أن وأذلك القرآن بنصوص اليمان وأجب كما يعني

يوِشك أل معه وأمثله القرآن أوأتيت وأإني أل( قال وأالسلم الصلة
نهيي من وأالنهي أمري من المر يأتبه أريكته على شبعان رجل

حرام من فيه وأجدنا وأما أحللناه الله كتاب في وأجدنا ما فيقول
ّلْى – الله رسول حرم ما وأإن( حرمناه) قال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  –َوأَس

ّلْى الله الرسول أحل ما الله) كذلك حرم ما مثل ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم ّلْى النبي به أخبر ما كذلك الله أحل ما مثل َوأَس ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم كلها هي الكلم جهة من الجميع لن الله أخبر ما مثل هو َوأَس

وأالنبي وأعل جل الله من بها موحى كلها هي وأعل جل الله من
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . نفسه عند من بشيء يأت لم َوأَس
ّلْى النبي كلم ُرد وأإذا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ردت أنها ذلك معنى َوأَس

. وأالسلم الصلة عليه رسالته
ّلْى الله رسول به وأصف ما كل فإذن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع جل الله َوأَس
: بشرطين به اليمان وأجب وأعل

. صحيحا الحديث يكون : أن الوأل الشرط
. بالقبول المعرفة أهل يتلقاها : أن وأالثاني

يعني بالقبول المعرفة أهل وأتلقاها صحيحة الحاديث كانت فإذا
في إن يقولوا وألم بالقبول المعرفة أهل وأتلقاها أسانيدها صحت
. عليه دلت بما اليمان يجب حجة هذا فيكون نكارة متونها
. الناس السنة به بلغت ما أقسام على وأهذا
. آحاد هو ما وأمنها متواتر هو ما منها السنة فإن

جهة من متواتر هو ما وأمنه وأمعنى لفظا تواتر هو ما منه وأالتواتر
. المعنى
ليس المشهور – مشهور مستفيض هو ما منه الحاد وأكذلك

غير آحاد هو ما - وأمنه الحديث علماء عند الصطلحي بالمعنى
. الخر عن الواحد ينقله إنما مستفيض

. بالجماع حجة فهذا التواتر فيه كان فما
ّلمون السنة فأهل الحاد جهة من كان وأما شيخ قال كما بذلك يس

. الصحاح بالحاديث وأيؤمنون السلم
حديث النزوأل حديث الصفات في المتواترة الحاديث فمن

ّلْى النبي عن ًنفسا وأعشرين ثمانية من أكثر روأاه النزوأل اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع متأخر هو من وأمنهم السلم متقدم هو من منهم َوأَس

أسلم وأقد عنه الله رضي هريرة أبي عن مشهورة وأروأايته السلم
من روأاه من وأمنهم ، خيبر فتح سنة في أوأ خيبر فتح بعد
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ّلْى النبي أن على فدل المتقدمين ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يقوله كان َوأَس
. مختلفة مجامع في مجلس من أكثر في
ًامع متواتر هو ما الحاديث من . لفظا ل ن

فهو اللفظ أما معناه بتواتر المعنى هذا على الحاديث دلت يعني
. مختلف

اليدين رفع أحاديث مثل ، وأاحد المعنى لكن الدللة مختلف يعني
خروأج أحاديث مثل ، المعنى جهة من متواترة فإنها الدعاء في

نزوأل أحاديث مثل ، المعنى جهة من متواترة فإنها المهدي
متواترة هي وأ المعنى جهة من متواترة فإنها السلم عليه المسيح

آخره إلى العلم أهل من كثير عند اللفظ جهة من
ّلْى الرسول به وأصف بما قيده هنا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأجل عز ربه َوأَس

.
. الحاد الثاني القسم
من خمسة أربعة ثلثة اثنين نقله يعني مستفيض هو ما منها الحاد

. التواتر حد به يبلغوا لك لكن الصحابة
. وأاحد نقله آحاد منه الثاني وأالقسم

أهل الخبر وأتلقى السناد صح (إذا أنه جميعا هذه في فالقاعدة
.عليه)  دل بما اليمان يجب فإنه بالقبول المعرفة

ِديِث بقوله وأيريد َلَحا وأهو بالصحيح الخاص الّصَحاِح) المصطلح (ا
وأل شذوأذ غير من منتهاه إلى مثله عن الضابط العدل نقله (ما

.علة) 
. العلم أهل من جمع عند الحسنة الحاديث يخرج وأهذا
بعضهم يكون بل عليه الحكم على متفق غير الحسن الحديث لن

. يحسنه وأبعضهم يضعفه
َلفا يكون غالبا أوأ دائما الحسن فالحديث . فيه مخت

تلقاه قد الصفة من عليه اشتمل ما كان إذا الحسن الحديث لكن
من الصحيحة الحاديث حكم له يكون فإنه بالقبول المعرفة أهل
. فيه ما قبول جهة
. المعاني جهة من يكون إنما وأهذا
في تكون حسنة أحاديث مثل ، العلو في تكون حسنة أحاديث مثل

. العرش على الستواء
. الصل ذلك لتقويتها الحسنة الحاديث فتروأى ثابت أصلها لن
. هراوأي في ضعف فيه كان ما أما

. ضعيفة بلفظة تفرد
ْثبت ل فهذا . وأعل جل لله صفة ُي

صحة في تنازعهم لجل إثباتها في العلماء يتنازع صفات وأثمت
. السناد
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مسلما فإن وأعل جل لله الشمال إثبات فيه الذي الحديث مثل
هي هل بخصوصها اللفظة هذه صحة في متنازعون وأالعلماء روأاه
وأمن  وأعل جل لله الشمال أثبت صححها فمن ، ثابتة غير أم ثابتة

. جلله جل لله الشمال يثبت لم شاذة أنها وأرأى يصححها لم
... ..

.نعم
. تضعيفه في خزيمة ابن وأشذ صحيح حديث هذا

وأجماعة وأإسحاقا المديني وأابن أحمد صححه صحيح الحديث
هذا ، الحديث هذا وأالجهمي السني بين الفيصل هو وأكان كثيروأن
رحمه خزيمة ابن أنكره وأإنما بالقبول المعرفة أهل تلقاه الحديث

زل خزيمة ابن أن على السنة أهل وأأجمع التوحيد كتاب في الله
. ذلك في
حديث في خزيمة ابن : وأزل النبلء أعلم سير في الذهبي قال

. له الله غفر الصورة
الحديث هذا تضعيف في كلمه خزيمة ابن على السلم شيخ وأرد

جزء في الرازي على رده في صفحة مئة نحو في ألفاظه وأفي
الله رحمه التويجري حمود الشيخ أوأرده وأقد يطبع لم مخطوط

.  اليمان أهل عقيدة كتابه في تعالى
َوأَما قوله أن المقصود ِه َوأَصَف ( ّبُه ِب ِديِث ِمَن َوأَجّل َعّز َر َلَحا ا
ِتي الّصَحاِح ّل َها ا ّقا َل ْهُل َت ِة َأ َف ِر ْع ْلَم ُبوِل؛ِ ا َق ْل َها اليَماُن َوأَجَب ِبا ِب

ِلك َذ كلم لن الصفات من عليه دلت بما العتقاد وأجب  يعني)َك
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . الخبار جهة من به اليمان ٌوأاجب َوأَس

. وأالسلم الصلة عليه به جاء ما بكل فنصدقا
طريقة هو ذكرت الذي النحو على الحاديث قبول وأهو القدر وأهذا
فاختلفوا غيرهم وأأما فقط الحديث أهل من وأالجماعة السنة أهل
:  ذلك في
إل فيها يؤخذ ل العقائد أن إلى وأالتجهم العتزال أهل فذهب- 

. بالمتواتر أوأ بالقرآن
يجوز ل فإنه ذلك غير وأأن – اللفظي المتواتر يعني – ذلك غير وأأن
وأالجهمية ذكرت كما المعتزلة مذهب وأهذا منه العقائد أخذ

.. ذلك في تبعوهم وأطوائف وأالفلسفة
. قبلهم الكلبية وأ نحوهم نحا وأمن الماتريدية وأ الشاعرة الثانية- 

قالوا نثبت الحاديث أحاديث الحاد وألكن إذا كانت أحاديث الحاد
ّنا نفوضها أوأ نؤوألها على قاعدتهم المعروأفة :  توهم تشبيها فإ

أوأهم نص وأكل
اــالتشبيه

وأرم فوض أوأ أوأله
اــتنزيه

. آحاد غير أوأ آحاد السنة أوأ الكتاب من نص) يعني (كل
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ّوأله التشبيه (أوأهم ّوأله) أ آخر معنى إلى الظاهر معناه عن اصرفه أ
. العقلية القرينة التشبيه جواز عدم بقرينة

. المعنى عن مجردا لفظا فوض) أثبت (أوأ
. وأعل جل لله تنزيها) تنزيها (وأرم
ّلْى النبي لحاديث سلب فيه قالوه الذي وأهذا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
. العظيم الباب هذا في الدللة عن

بالله وأالعلم المعرفة باب هو بل جدا عظيم باب الصفات وأباب
ّلْى النبي كلم فيه يقبل ل كان فإذا وأعل جل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

 ؟ الباب هذا في ُيقبل فمن
عقيدة على زمانا كنت : إنني يقول حيث الجويني قول أحسن وأما
النبي أن وأرأيت تأملت إني : ثم قال ، المؤوألين طريقة على أوأ

ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع عن الخبار فيه الذي بالكلم يتكلم كان َوأَس
وأفي أسفاره وأفي خطبه وأفي مجالسه في وأعل جل الله صفات
العرابي منه ذلك وأيسمع وأالبليد الذكي منه ذلك وأيسمع حضره

ِبعه وأل المهاجر وأغير المهاجر منه ذلك وأيسمع وأالحاضر ْت عليه ُي
ظاهره عن كلمه يصرف بما وأاحدة مرة في وألو وأالسلم الصلة

.
النبي قالها التي الخبار ظواهر بأن القطع على هذا : فدلنا قال

ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أن عموما الغيبيات في أوأ الصفات في َوأَس
.  مراد ظاهرها

عليه النبي لن منه جيدة حجة وأهي السنة أهل يثبته الذي هو وأهذا
. الحاجة وأقت عن البيان يؤخر أن له يجوز ل وأالسلم الصلة

مرادة غير ظواهرها كانت إذا أنها شك ل هذه الصفات وأأحاديث
. التمثيل وأإلى التشبيه إلى العامة نفس في تفضي فإنها
. العامة قلوب في يقع أن يجوز ل وأهذا
ّلْى النبي أن على إذن فدل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع إثبات لجل بها أخبر َوأَس

إثبات ل معنى إثبات به يليق ما على وألكن وأعل جل لله ظاهرها
به وأصفه أوأ نفسه به وأعل جل الله وأصف فيما القاعدة لن كيفية

ّلْى رسوله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ْيَس﴿ وأعل جل أنه َوأَس ِه َل ِل ْث َشْيٌء َكِم
َو ُه ُع َوأ َبِصيُر﴿ الّسِمي : فإذن ال

. مطلقا الرد الحاد أخبار من وأالفلسفة المعتزلة موقف- 
الحاد أخبار من الكلبية وأقبلهم الماتريدية وأ الشاعرة وأموقف- 

. تفويضها أوأ بتأوأيلها التشاغل
. وأتلك هذه بين طريقة يسلك العلم أهل بعض
البيهقي وأهو السنة أهل طريقة وأبين الشاعرة طريقة بين يعني

الذين الشعرية طبقات رأس على هم ممن وأجماعة وأالخطابي
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به اعتنائهم جهة من الحديث أهل إلى وأينسبون بالحديث اشتغلوا
. اعتقادهم جهة من ل

الصفة كانت فإذا ، ينوع وأالصفات السماء كتابه في مثل فالبيهقي
يقول الصفة يثبت تأوأيل فيها عنده وأليس وأالسنة القرآن عليها دل

 آخره لله) إلى اليدين إثبات لله) (باب الوجه إثبات : (باب
كذا) في جاء ما (باب بأنه عنه يعبر فإنه عنده تأوأيل َمَث كان إذا

الله) (باب نزوأل في جاء ما (باب   الله) ضحك في جاء ما (باب
. آخره كذا) إلى في جاء ما

طريقة يسلك أن أراد أنه إل حجة وأل دليل عليه ليس تفريق وأهذا
َو فلم الحديث أهل الصفات باب في الشعرية روأاسب لجل يق

. عنده
َوأَجَب وأقوله َها اليَماُن ( ِلك ِب َذ فرض بها اليمان أن يعني  وأجب)َك

. فيه مبتدعا الصل هذا في مخالفا كان تَركه فمن تْركه يجوز ل
اليمان علّي يجب ل الصفات في النصوص هذه أن قال من لن
وأأعمل أستجيب أنا وألكن غيبية أمور لنها بها التصديق وأل بها

العتقاديات وأهذه العمليات في وأرسوله وأعل جل الله وأأطيع
فيها أعتقد أن علّي يجب ل فإنه آخره إلى ذلك في للخلف
. معينا اعتقادا

الذنوب كبائر من وأكبيرة عظيمة وأبدعة وأمحرم باطل هذا نقول
وأالسلم الصلة عليه النبي به أخبر أوأ كتابه في الله أنزل ما لن

. بها اليمان يجب فهذه
وأالسلم الصلة عليه الرسول بأنه له وأالشهادة اليمان معنى لن

ّدقه أن ذلك معنى به أخبر فيما تص
تأت فلم ذلك علي يجب ل قلت أوأ شككت أوأ صدقت ما فإذا

. وأجهها على بالشهادة
ّلْى للنبي الشهادة نواقص من ذلك وأكان ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

. بالرسالة
. وأعل جل بالله كافر فهو الرسول به جاء ما يعتقد لم فمن- 
. وأعل جل بالله كافر فهو الرسول به جاء ما رد وأمن- 
بهذا بذلك اليمان علّي يجب لم النصوص من نص في قال وأمن- 

. الكفر إلى يصل وأقد ضال مبتدع فإنه النص
َوأَجَب بقوله العظيم الصل هذا إلى ينبهك هذا في السلم وأشيخ )

َها اليَماُن ِلك) ِب َذ  .َك
وأليس سمع من على وأجوب هو يعني سمعها لمن الوجوب وأهذا 

: منها اليمان وأاجبات لن اليمان به يَصّحح مما هذا الواجب
. – شرط يعني – ركن هو ما- 
.  بلغه من على وأاجب هو ما وأمنها- 
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غير كافرا كان المكلف يعتقده لم لو ما اليمان أمور من فهناك
. أصل مؤمن
اليمان عليه وأجب بلغه إذا لكن إيمانه لصح يعتقده لم لو ما وأمنه
. بذلك
الجمالي اليمان بين الفرقا في عليه الكلم تعرفون وأهذا

َطب وأأن التفصيلي وأاليمان اليمان جميعا الناس به المخا
اليمان وأأما ، به اليمان وأعل جل الله أوأجب بما الجمالي
تلك من مسألة كل في الخاص النص بلغه لمن فهو التفصيلي
 . آخره إلى أسمائه أوأ الله صفات الغيبية المور في المسائل

َوأَجَب وأقوله َها اليَماُن ( ِلك ِب َذ . الحكم جهة من  يعني)َك
. الطريقة جهة من كذلك
تحريف غير من الله كتاب في جاءت التي بالصفات نؤمن فنحن

كيفية إثبات ل معنى إثبات الصفات فنثبت تعطيل وأل تمثيل وأل
وأالحديث القرآن تتجاوأز ل النحو هذا على السنة في جاء ما كذلك

.
. السنة في جاء ما ِذكر في بدأ
أدلة في جاء ما وأمنه الكتاب أدلة في يأت لم ما منه سيذكره وأما

. الكتاب
في يأت لم وأهذا ذلك وأنحو وأالضحك وأالفرح النزوأل يذكر فمثل

. الوأل القسم
. الوأل القسم في جاء قد وأهذا وأالعلو وأالرؤية المعية وأيذكر

. تعالى الله رحمه قال
؟ هنا بيسأل أحد في
......

لكن ضابطة الله شاء إن دقيقة أظنها عبارتي أنا حال كل على
:  معناها لك أعيد
عليه كلمه أنه أقر إذا وأالسلم الصلة عليه النبي به جاء ما إنكار

هذا أن أعلم أنا يقول ، كافر هذا به يؤمن لم ثم وأالسلم الصلة
ّلْى النبي كلم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أصدقه ما أوأ به أؤمن ما لكن َوأَس
. جلله جل بالله كفر فهذا
ّلْى النبي عن هذا يثبت ل قال إذا أما ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع هذا ل ، َوأَس

وأاحد عن وأاحد نقله ما بالحاد وأيعنون آحاد هذا بصحيح ليس
الحاديث هذا نقلوا آخره وأإلى وأعجم المعنى يغيروأن وأناس

بالنقل تصديق عدم يكون هذا ، العقيدة في بها نأخذ فل العظيمة
ّلْى النبي بكلم تصديق عدم وأليس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أنه يعني ، َوأَس

ّلْى الله رسول كلم أنه عندهم يثبت لم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
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أعلم أنا وأقال وأالسلم الصلة عليه النبي كلم أحد عند ثبت فإذا
فهذا به أؤمن ل وألكن وأالسلم الصلة عليه النبي كلم هذا أن

شك أوأ النقل صحة عدم لجل رده إذا أما ، جلله جل بالله كافر
حتى يشككون العصر هذا في البعض من يكون ما مثل النقل في
لن المتن يرد ما أوأ هو يشكك فما وأمسلم البخاري روأايات في

ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع التحريف دخله هذا يقول هو ، ل ، قاله َوأَس
ْقله هذا ، أن يعقل ما لنه ضعف فيه هذا البخاري صححه وألو ن

بكفر ليس هذا ، بكفر ليس هذا ، كذا يكون أن يعقل وأل كذا يكون
 . المبتدعة طرقا من طريقة لكنه
ّلْى النبي قول عنده ثبت السنة عنده ثبتت من أما ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم ّلْى النبي كلم هذا أن أعلم وأقال َوأَس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأأرده َوأَس
بما يلتزم لم لنه وأعل جل بالله كافر أنه شك ل فهذا بهذا أؤمن ل

. يقبل وألم الرسول به جاء
......

وأاحد هذا الحديث من ليس أوأل ، تلقاه ما لنه ذلك في يدخل ما ل
ّلْى النبي كلم من وأليس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع اجتهاد من هذا ثم َوأَس
َبت ما وأهو اجتهادا ذكره مجاهد من اجتهاد هذا يكون مجاهد ْث ُي

. الصفات من صفة
زمن في وأغيرهم السنة أهل بين فاصل كان هذا مجاهد أثر لكن
في مجاهد أثر الفارقا هو كان الوألى الزمنة في ، الزمنة من

ّلْى النبي إجلس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع جماعة به وأقال العرش على َوأَس
على الله استواء إثبات فيه الجلس أن لجل العلم أهل من

مجاهد خبر أنكر فمن ، به يهتمون وألهذا ، سبحانه بذلك عرشه
إنكار يريد ل – أنكره من – يريدوأن ل لنهم ؟ لماذا جهمي فهو

ّلْى بالنبي الخاصة الفضيلة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع إنكار يريد وأإنما َوأَس
.. بذلك وأعل جل الله وأعلو العرش على الستواء

الواسطية العقيدة شرح من عشر  لرابعا الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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عشر الخامس الشريط

؟ لماذا جهمي فهو مجاهد خبر أنكر فمن
الخاصة الفضيلة إنكار يريد ل – أنكره من يعني – يريدوأن ل لنهم

ّلْى بالنبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع على الستواء إنكار يريد وأإنما َوأَس
. بذلك وأعل جل الله وأعلو العرش

ّلْى النبي إجلس في مجاهد عن الثر هذا كان وألهذا ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم وأأهل السنة أهل بين فارقا أنه وأعل جل الله عرش على َوأَس
مجاهد به جاء ما وأيقبلون يروأوأنه السنة أهل لن ، وأالتجهم البدعة

به يأخذوأن ل الجلس جهة من به تفرد ما لكن الحديث هذا في
العلو يشمل هو لكن عهدته وأعلى مجاهد قول من هو وأيقولون
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يعني تلقت - وأتلقته وأالمة الحديث أهل روأاه وأهذا وأالستواء
. - بالقبول مضمونه

أسانيدها تضعف أحاديث في ، نظائر له ، الوأعال حديث مثل هذا
. وأاهيا يكون وأبعضها

فيه تجد شيبة أبي لبن فيه جاء وأما العرش كتاب مثل رأيت لو
يريد الناقل يريد آخره إلى جدا ضعيفة وأأخبارا ضعيفة أخبارا

قبلوا يعني السنة أهل قبلها الخبار هذه أن بذلك المؤلف
علو على وأدلت عرشه على الله استواء على دلت بما بمضمونها

. وأتعالى تبارك لله الذات
في جاء ما به يراد الكلم هذا لن ذلك في مجاهد أثر يدخل فل

. وأالسلم الصلة عليه النبي حديث
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اللهي النزوأل ثبوت
 الدنيا السماء إلى
بجلله يليق ما على

َفِمْن تعالى الله رحمه قال ِلَك)  َ( َذ
ِعر هذا ذلك وأمن بطرف سيأتي وأإنما السنة بكل يأِت لن بأنه ُيش
.  ذلك من يستحضره مما

ْثُل  :ُ  قال ِلِه     مِا ّلىَْ     َقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ْنِزُل  :ُ «     َوَس َي َنا       ّب َر
َلىَ َيا     الّسَماِء     إ ْن ّد َلٍة  ي  َل     ُكّل     ال ْبَقىَ     حيَن     ْ ُلُث     َي ْيِل     ُث ّل ال

َيُقوُل:ُ مَاْن     الِخُر،ِ ِنيِ     َف ْدُعو َتِجيَب     َي مَاْن     َلُه؟ُ     َفأْس
ِنيِ ُل َأ َيُه،ِ     َيْس ِط ُأْع ِنيِ     مَاْن     َف َتْغِفُر َأْغِفَر     َيْس .  »  َلُه؟ُ     َف

ّتَفٌق ْيِه     مُا َل َع
وأمن هريرة أبي حديث من وأمسلم البخاري روأاه الحديث وأهذا

. المتواتر من الحديث هذا لكم ذكرت وأكما غيره حديث
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اللفاظ وأاختلفت ، الليل في وأعل جل الله بنزوأل الحديث ََرواتَت
. متواتر هو حيث من النزوأل وألكن

ِزُل( قال لنه وأعل جل لله النزوأل إثبات فيه الحديث هذا ْن َنا َي ّب َر
َلى ِء إ َيا الّسَما ْن ّد ٍة ُكّل ال َل ْي َقى حيَن َل ْب ُلُث َي ْيِل ُث ّل الِخُر)  ال

ْنِزُل  (     وقوله َنا     َي ّب َلىَ     َر َيا)     الّسَماِء     إ ْن ّد  ال
إلى ينزل وأالذي وأعل جل الله هو النازل لن صفة كان لما النزوأل
بجلله يليق نزوأل وأعل جل وأنزوأله ، وأعل جل الله هو الدنيا سماء

ْيَس﴿ وأعظمته ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي كنزوأل فليس ﴿ال
الوأل المكان فيكون مكان إلى مكان من ينتقل أنه من المخلوقا

، منه أخفض هو الذي المكان إلى نزوأله بعد أظله قد أرفع كان إذا
هو بل وأعل جل الله حق في ذلك يلزم وأل المخلوقا حق في هذا
ْيَس﴿ وأعل جل ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال

غير من وأإثبات كيفية إثبات ل معنى إثبات النزوأل نثبت فإذن
بجلله يليق كما وأعل جل الله وأنزوأل تجسيم غير وأمن تمثيل

. وأعظمته
بذاته وأعل جل الله ينزل يقال : هل النزوأل في اختلفوا السنة أهل

: أقوال ثلثة على ؟ اللفظ يطلق أم ؟ يقال ل أم ؟
أهل من طائفة قول وأهذا بذاته ربنا ينزل قال من منهم

ل حتى نحتاجها بذاته ربنا ينزل لن وأذلك وأالسنة الحديث
نزوأل أوأ وألةؤالم لهؤوأي كما أمره نزوأل أنه متوهم يتوهم
. رحمته

القول هذا من وأنمنع بذاته ينزل نقول ل ، : ل آخروأن قال ،
إلى لله النزوأل إثبات أوأ بذاته ربنا ينزل القائل قول فعندهم

طائفة قول هذا ، وأمردوأد باطل هذا أن بذاته الدنيا سماء
.  السنة أهل من أيضا أخرى

ل ، هذا وأل هذا يطلق ل أن الصواب وأهو الثالث وأالقول
القرآن يتجاوأز ل أنه السنة في قاعدتهم لن ، ْتَْبُثي وأل َىفُْني

ّلْى فيه يقل وألم النزوأل أثبت فالحديث ، وأالحديث اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع . وأالسلم الصلة عليه أثبته كما فنثبته بذاته َوأَس

ِزُل( ْن َنا) نقول َي ّب لله النزوأل صفة إثبات فيه وأعل جل الله ينزل َر
وأل نثبت بذاته) ل نقول أن يجوز (ل نقول (بذاته) وأل نقول وأل

. ننفي
تقولون هل ؟ وأعل جل الله بذات النزوأل : هل قائل قال وأإذا

 ؟ الله بذات النزوأل
عند ، المناظرة عند هذا لكن الله بذات النزوأل نقول ، نعم نقول

رده في الدارمي يسلكها طريقة وأهذه ، التأوأيل بنفي الِحجاج
ْثبت ل وأالرد المناظرة عند ألفاظا فيثبتوا وأغيره المريسي على ُت
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َبت فيما مهمة قاعدة  وأهذه- الستقلل وأجه على الردوأد عند ُيث
.-  ذلك من يثبت ل وأما الباطلة وأالمعاني التأوأيل نفي لجل

ِزُل( قوله في هنا ْن َثم َي َنا)  ّب بعضهم أثاره ما وأهو معروأف بحث َر
 ؟ ل أم منه العرش بخلو نزوأله : هل أنه من
هذا إلى وأأداه ، العرش منه : يخلو وأالسنة الحديث أهل بعض قال

يلتزم حتى حقيقة يكون ل فهمه في النزوأل أن إليه وأألجأه القول
. بهذا
المحققون عليه الذي الصواب بل ، باطل التزمه الذي وأهذا

الله رضوان الصالح سلفنا وأأئمة الحديث وأأهل السنة أهل وأعامة
بجلله يليق كما وأينزل عرشه على مستو وأعل جل الله أن عليهم

عشية خلقه من وأيدنو عرشه على استوائه مع فينزل وأعظمته
القيامة يوم القضاء لفصل وأيأتي ، عرشه على استوائه مع عرفة

. وأعل جل عرشه على استوائه مع
َقى حيَن( هنا وأقوله ْب ُلُث َي ْيِل ُث ّل الِخُر)  ال
َقى حيَن( ففيها الروأايات فيها اختلفت هذه ْب ُلُث َي ْيِل ُث ّل الِخُر) ال

الليل) ثلث يمضي حين( الليل) وأفيها نصف يبقى حين( وأفيها
يبقى حين( الليل) أوأ ثلث أوأ الليل نصف يمضي حين( شك وأفيها
اللفظ هذا وأأصحها ، بالشك روأيت الليل) يعني نصف أوأ الليل ثلث
النصف ذكر فيها التي الحاديث وأبعده ، المصنف ساقه الذي

الليل) . نصف يمضي حين( الليل) أوأ نصف يبقى حين(
َيُقوُل:ُ مَاْن  ( ِنيِ     َف ْدُعو َتِجيَب     َي ؟ُ)      َلُه     َفأْس
َتِجيَب) هذا( ِني َمْن( الحض جواب لنه منصوب َفأْس ُعو ْد َي

َتِجيَب ِني َمْن َلُه؟ َفأْس ُل َأ َيُه، َيْس ِط ْع ُأ ِني َمْن َف ِفُر ْغ َت ِفَر َيْس ْغ َأ َلُه؟)  َف
ِني َمْن( وأقوله ُعو ْد َتِجيَب َي المسألة دعاء يعم َلُه؟) الدعاء َفأْس
وألدعاء المسألة لدعاء استجابة هي وأالستجابة ، العبادة وأدعاء

. العبادة
الجر يعطى العبادة دعاء وأفي لؤاالس َىْطعُي المسألة دعاء ففي

. الخر وأيعطى وأاحد من يمنع وأقد وأهذا هذا يكون وأقد ،
عين إعطاء من أعم-  الداعي لدعاء الله استجابة-  فالستجابة
الله دعا من ذلك وأمع يعطاه فل بعينه شيئا يسأل فقد ، المسؤوأل
ّلْى النبي لن وأذلك له استجاب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع داع من ما( قال َوأَس

بها الله أعطاه إل رحم قطيعة وأل إثم فيها ليس بدعوة يدعو
من عنه يصرف أن وأإما لهؤاس يعطى أن : إما خصال ثلث إحدى
القيامة)  يوم له تدخر أن وأإما مثلها الشر
. استجابة هي جميعا الثلث وأهذه
بإعطاء يكون فقد دعاه من وأيستجب الدعاء يجيب وأعل جل فالله
، سأل ما مثل الشر من عنه فَصرُي يكون وأقد المسؤوأل عين
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عين يعطيه أن يرد وألم يشأ لم وأعل جل وأالله حاجة يسأل يكون
له يدخرها أوأ مثلها الشر من عنه فيصرف وأعل جل لحكمته حاجته

. القيامة يوم
الخاص السؤال بعده جعل العام هو الذي الدعاء بعد جعل وألهذا
ِني َمْن( فقال ُل َأ َيُه َيْس ِط ْع ُأ ؟)  َف

وأقد حاجة عطاء يكون وأقد مغفرة عطاء يكون قد العطاء ثم
. عافية عطاء يكون
ِني (َمْن بقوله أخص هو ما إلى منه انتقل وألهذا ِفُر ْغ َت ِفَر َيْس ْغ َأ َلُه َف

 .- عليه متفق - ؟)
وأأما جلله جل لله حقيقة النزوأل يثبتون السنة أهل فإذن

وأالماتريدية وأالكلبية الشاعرة وأتلمذتهم المعتزلة من المبتدعة
وأيفسره أصل ينكره من منهم ، النزوأل فينكروأن آخره إلى

هؤلء أمره ينزل يقول من وأمنهم المعتزلة مثل بالمخلوقا
ذلك وأنحو رحمته وأتنزل أمره ينزل وأغيرهم الشاعرة المؤوألة

. القادم الدرس في الله شاء إن سنوضحه بما باطل وأهذا
. محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى
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 الله أن إثبات
وأيعجب وأيضحك يفرح

ُلُهو ّلىَْ ََقْو ْيللِه اللللُه َص َل ّلْم َع ّلللُه:ُ «َوَسلل ّد َل َبللِة َفَرًحللا َأَشلل َتْو ِب
ُه ْبِد ْلُمْؤمِاِن َع ِئِبا ا ّتا ُكْم مِاْن ل ِتِه َأَحِد َل ّتَفٌق»ِبَراِح ْيِه. . مُا َل َع
ُلُه:ُ و ّلىَََْقْو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع َلللىَ اللللُه َيْضَحُك« :َُوَس ْيللِن ِإ َل َرُج

ُتُل ُدُهَما َيْق ْدُخُل ِكلُهَما الَخَر؛ُ َأَح ّنَة َي ْلَج ّتَفٌق»ا ْيِه. . مُا َل َع
ُلُه:ُ و َنا َعِجَب«ََقْو ّب ُنوِط مِاْن َر َباِدِه ُق َيلل َِوُقْرب ِع ُظللُر ِرِه،ِِغ ْن َي

ُكللْم ْي َل ِطيللَن،ِ َأَزليللَن ِإ ِن َظللّل َق َي َلللُم َيْضللَحُك َف ُكللْم َأنَّ َيْع َفَرَج
َحَسٌن. َحِديٌث. »َقِريٌب

ُلُهو ّلىَْ ََقْو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ّنُم َتَزاُل ل:ُ «َوَس ْلَقىَ َجَه ِفيَها ُي
ّتللىَ مَاِزيللٍد؟ُ مِاللْن َتُقوُل:ُ َهللْل َوِهيَِ ْلِعللّزِة َرّب َيَضللَع َح ِفيَهللا ا
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َله ْيَها َوِفيِ[ ُِرْج َل َيٍة:ُ َع ْنَزِوي ِرَوا َي َدمَاُه] َف َلىَ َبْعُضَها َق َبْعللٍض،ِ إ
َتُقوُل:ُ َقط ّتَفٌق. »َقط َف ْيِه. مُا َل َع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  بعد أما ، أجمعين وأصحبه آله وأعلى محمد نبينا على
إثبات على بها مستدل السلم شيخ ذكرها التي الحاديث فهذه
َعَجْب) وأ (الضحك) وأ (الفرح) وأ صفة هي وأعل جل (القدم) لله (ال
. وأعل جل الله صفات إثبات فيها التي الخر النصوص جنس من

الذاتية الصفات وأعل جل لله الصفات بإثبات جاءت وأالنصوص
الصفات وأكذلك اللزمة الفعلية وأالصفات ، الفعلية وأالصفات

. المتعدية الفعلية
فإنه نص من صفة بأخذ َِرُقأ إذا وأاحد باب جميعا النصوص فباب

. الخر النصوص من الصفة تؤخذ أنه القرار ذلك ضمن في
وأيثبتون وأاحدا مجرى النصوص جروأنُي وأالجماعة السنة أهل فلهذا

ثبتت فإذا ، وأنص نص بين تفريق دوأن النصوص في التي الصفات
ّلْى رسوله بسنة أوأ وأعل جل الله بكتاب الصفة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
النفس في وأتحرج حرج دوأن مطمئنة وأنفوسهم ذلك يثبتون فإنهم
ْيَس﴿ قاعدة على النصوص يثبتون لنهم ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه َوأ

ُع َبِصيُر الّسِمي . وأتعالى ربنا سبحان ﴿ال
ذاتية صفات منها لكم ذكرنا أن سبق كما وأعل جل الله وأصفات

 فعلية صفات وأمنها
: تفسيرين بأحد تفسر الذاتية وأالصفات

عن تنفك لم التي الصفة بأنها الذاتية الصفة فسر من منهم
. أبدا عنه تنفك وألن أزل الموصوف

متصفا الله يزال ل التي هي الذاتية الصفة قال من وأمنهم
. وأالبد الزل ذكر بدوأن عنه تنفك ل بها
وأعل جل الله فعلها التي الفعال بعض لن فرقا هذين وأبين

الله اتصف وأإنما الزل في ليس وأعل جل بها اتصف بها وأاتصف
على الستواء مثل وأذلك بها يتصف أن شاء لما بها وأعل جل

جل الله أن جهة من فعل صفة العرش على الستواء فإن العرش
صفة وأهي ، عليه استوى ثم العرش على مستويا يكن لم وأعل

. لزمة
الصفة في تدخل فإنها الذاتية للصفة الثاني التعريف حد وأعلى
. عليه مستويا يزال وأل العرش على استوى الله بأن الذاتية

صفة لن الستواء صفة مثل فيه ُيدَخل فل الوأل التعريف وأأما
لم وأعل جل هو وأإنما أزل وأعل جل لله ملزمة تكن لم الستواء

. وأتعالى سبحانه وأقدرته بمشيئته بها اتصف ثم بها متصفا يكن
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وأنقصد أخرى جهة من وأذاتية جهة من فعلية الصفة تكون قد فإذن
. وأبقدرته وأعل جل الله بمشيئة قائمة تكون التي أنها بالفعلية

أجروأا وأإنما النواع هذه بين النصوص في فرقوا ما السنة أهل
في ثبت ما مثل عندهم السنة في ثبت وأما وأاحدا ُمجرى الجميع
ّلْى النبي لن القرآن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأما بذلك أخبر الذي هو َوأَس

فيه تصديقه يجب مصدوأقا فيه صادقا وأعل جل ربه عن به يخبر
. الله عن يبلغ فيما وأالسلم الصلة عليه صادقا لنه

بها لن الرسل مهمات أعظم من هي الصفات وأذكر وأالصفات
. وأعل جل بالله العلم
القرآن في جاء وأفيما ننُالس في السنة أهل طريقة إن نقول لهذا
في ذلك ثبت وأسواء وأاحد عندهم الجميع أن الصفات ذكر من

صحيحا الحديث دام ما غيرهما في أوأ الصحيحين في السنة
دامت ما َْرخُأ قراءات في أوأ مشهورة قراءة في ثبت إذا وأكذلك

. بذلك الصفة يثبتون فإنهم متواترة أنها
فعلية صفات الموضع هذا في ذكر تعالى الله رحمه السلم يخش

َعَجْب)  (الضحك) وأصفة (الفرح) وأصفة صفة وأمنها .(ال
ضحك لن-  متعدية غير أنها يعني-  لزمة فعلية الصفات وأهذه
لم لزمة الضحك صفة ، بغيره يفعلها لم لزمة صفة وأعل جل الله

 . بغيره يفعلها
الرب عجب كذلك ، بغيره يفعله لم لزم وأعل جل الله فرح كذلك

.بغيره يفعله لم لزم وأعل جل
. الشياء هذه بغيره : فعل يقولون وألةؤوأالم

. آخره إلى غيره أفرح ، غيره عّجب ، غيره أضحك
المنفصلة الفعال من هي وأإنما الصفات من ليست فيجعلونها

بها المراد أن أوأ مخلوقة أنها إلى فأرجعوها وأغيره الخلق مثل
.  تفصيله سيأتي كما التأوأيل

المبتدعة ينكره ما أشد من هي الفعال هذه أن ذلك من المقصود
 وأالماتريدية وأالشعرية وأالعتزال التجهم أهل من

َعَجْب وأصفة الضحك وأصفة الفرح وأصفة غرابة فيها ليس هذه ال
وأعل جل لله العلو وأصفة وأعل جل لله اليد صفة جنس من هي بل

الباب لن وأعل جل لله الصابع وأصفة وأعل جل لله العينين وأصفة
 وأاحد باب
وأعل جل لله الصفات هذه تكون أن تعاظم التشبيه في دخل وأمن
كيفية إثبات ل معنى إثبات هنا بالثبات المقصود بأن أيقن من وأأما
ْيَس وأعل جل الله لن َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم يسيرا الباب هذا يكون فإنه ﴿َشْي

. وأبنعمائه وأعل جل الله بفضل عليه
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ُلُه     السلم     شيخ     قال     الول     الحديث ّلىَْ     (َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل َع
ّلْم ّلُه     َوَس َل ّد     :ُ « َبِة     َفَرًحا     َأَش َتْو ْبِدِه     ِب ْلُمْؤمِاِن     َع ِئِب     ا ّتا مِاْن     ال

ُكْم) َأَحِد

أن إثبات فيه بل وأعل جل لله الفرح صفة إثبات فيه الحديث هذا
ّلُه( قال لنه غيره بفرح يفاَضل وأعل جل الله فرح ّد َل َفَرًحا) َأَش
أشد هو وأعل جل الله فرح أن إثبات وأفيها الفرح صفة إثبات فيها
. غيره فرح من

ْين بين الفرح معنى أصل في الشتراك على يدل وأهذا َل المتفاض
ْين لن َل يستقيم حتى مشترك قدر بينهما يكون أن بد ل المتفاض

. التفاضل
ّلْى النبي قال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ّلُه( هنا َوأَس ّد َل ِة َفَرًحا َأَش َب ْو َت ِه ِب ِد ْب َع

ْؤِمِن ْلُم ِئِب ا ّتا ُكْم) إلى ِمْن ال ِد آخره َأَح
ّلُه( ّد َل وأعل جل لله ملزمة الصفة هذه أن وأاضح َفَرًحا) هذا َأَش

. وأتعالى سبحانه فرح لنه
. لزمة لكنها فعلية صفة آنفا ذكرت كما وأعل جل وأفرحه
المعنى معلوم الفرح إن وأيقولون الفرح يثبتون السنة وأأهل

َعَجْب المعنى معلوم وأالضحك حده يمكن وأل المعنى معلوم وأال
قلب يعني-  القلب إلى راجعة المعاني هذه لن بين وأاضح بحد

فسرها إذا النسان فإن القلب إلى راجعة كانت وألما-  النسان
وأالمعاني الخارج في أدرك بما سيفسرها ، بمعهوده فسيفسرها

أما التصور في كلية توجد ، الذهن في كلية توجد كلية معان هذه
 . وأالضافة بالتخصيص فتختلف الخارج في

أما ، آخر فلن ضحك غير فلن وأضحك فلن فرح غير فلن ففرح
كلي معنى في يوجد هذا فإن الفرح اسم أوأ الضحك اسم مجموع

. مضافا إل يوجد فل الخارج في وأأما الذهن في
عنها التعبير يصعب العامة الذهنية المعاني كانت كذلك كان وأإذا

عداها وأتخرج تحدها جامعة بعبارة
ُِجْرخُي تفسيرا اللفاظ هذه يفسر من السنة أهل من تجد ل وألهذا

. وأكذا كذا معناه وأعل جل الله فرح وأيقولون عنها عداها ما
لكن التقريب باب من ببعضه يفسروأنه وأقد معلوم الفرح فيقولون

يدرك لغته في كّل ، الناس يعلمه العبد يعلمه كلي معنى الفرح
نفسه في ضروأرة المرء يحسه شيء الفرح لن الفرح معنى

َعَجْب نفسه في ضروأرة المرء يحسه شيء وأالضحك شيء وأال
. نفسه في ضروأرة المرء يحسه

الضحك أثر هذا أن السنان وأظهور الشفتين انفراج أن وأسيأتي
. نفسه الضحك هو وأليس
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سيأتي مما وأأمثالها اللفاظ هذه تفسير مثل أن ذلك من المقصود
الذهان في إل كلية توجد ل لنها جامع بحد تحد أن يمكن ل أنها

بكذا الفرح يفسر للنسان وأبالنسبة ، معلوم الفرح نقول وألهذا
بكذا يوصف نقول يفرح كان إذا الله خلق لبعض بالنسبة ، وأكذا
 نراه بما يعني وأكذا كذا معناه وأفرحه المخلوقا يعني
بد ل فإنه بذلك فسر من لن كذا معناه الله فرح إن نقول ما وألهذا

عن متنزه وأعل جل وأالله شاهده الذي الواقع ذهنه في يقوم أن
. صفاته في الخلق مماثلة
ُتثبت الكامل معناها في وأعل جل الله بجلل يليق بما الصفة ف
. وأعل جل به اللئق الكمال وأأشد
قاعدة على ذلك يفسروأن السنة وأأهل ، معلوم الفرح نقول وألهذا
وأالكيف معلوم (الستواء قال الستواء عن سئل حين مالك المام

إل أراك وأل بدعة عنه وأالسؤال وأاجب به وأاليمان معقول غير
.فاخرج)  مبتدعا
في هذا مثل وأيقولون ، النزوأل في هذا مثل السنة أهل وأقال
َعَجْب وأفي الضحك وأفي الفرح . آخره إلى ال
عنه وأالسؤال وأاجب به وأاليمان معقول غير وأالكيف معلوم الفرح
معقول غير وأالكيف معلوم الضحك ، الضحك في وأهكذا ، بدعة
. آخره إلى

الكيفية أما المعنى إثبات منها المقصود الصفات هذه لن وأذلك
. بصفاته وأعل جل الله اتصاف كيفية نعلم فل

الثبات وأهذا وأعل جل لله الفرح صفة إثبات الحديث هذا في إذن
. تعطيل غير وأمن تمثيل غير من إثبات أنه القاعدة على

وأهؤلء هؤلء بين السنة وأأهل نفاة وأالمعطلة مجسمة وأالممثلة
 يمثلون وأل يكيفون وأل يعطلون وأل فيثبتون

على-  الفرح يجعلون فالمعتزلة الصفة هذه في المخالفون أما
ِرح أن شأنه مما يعني منفصل مخلوقا  يجعلونه- قاعدتهم . يف
. فرحا يسمى ِرحْفُي أن شأنه من كان إذا وأالشيء

ّلُه( فهنا ّد َل القصة في حصل الذي هذا أوأ الفعل هذا َفَرًحا) لن َأَش
وأأنا عبدي أنت اللهم( وأفقدها راحلته ضاعت الذي هذا وأقول

من توبة تاب العبد هذا لن ِرحْفُي أن شأنه من شيء ربك) هذا
. الكلمة هذه وأقال المر عليه ضاقا أن بعد راحلته وأجد
للراحلة وأتحصيله هذا وأقول الراحلة وأجود هو الذي الفعل فهذا
هو بل يفرح وأعل جل وأالله الفرح أشد منه يكون هذا فقدها بعد

. هذا من العبد بتوبة فرحا أشد
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من التوبة وأكذلك هَحِْرفُي أن شأنه من له حصل بما العبد فهذا
ما على عندهم يطلق عندهم الفرح فصار العبد تفرح أن شأنها

.  العبد توبة هي اللي يفرح أن شأنه من
لن الحقيقة منه المراد ليس الفرح وأيقولون يؤوألون وأالشاعرة

. التغير يقتضي فإنه حقيقته على أثبت إذا الفرح
بإرادة يفسر عندهم وأالرضا الرضا هو الفرح بأن وأيفسروأنه
. الحسان

يرجعون لنهم الرادة إلى عندهم يرجع الفرح أن إلى المر فرجع
. أثبتوها التي السبع العقلية الصفات إلى الصفات

التقديس أساس في الرازي ذكر كما-  تأوأيل هذا يجعلون فإذن
هو عندهم الفرح الحسان إرادة بأنه الفرح  فيؤوألون- وأغيره
. إرادة أنه إلى الفرح فرجع الحسان إرادة وأالرضا الرضا

أوأ للمعتزلة الوأل التفسير أن كما باطل التفسير هذا أن شك وأل
. للصفة نفي منهما كل في لن باطل الوأل التحريف

مضاد بأنه شك ل فهذا منفصل مخلوقا الصفة َلْعُجت أن اّفأم
ّد( وأعل جل الله لن الدليل لظاهر أنه اللفظ من ٌَفَرًحا) فظاهر َأَش

. المنفصل المخلوقا فيه يدخل ل
ّد( ّد( هو َفَرًحا) يعني َأَش ِة َفَرًحا َأَش َب ْو َت ِه ِب ِد ْب ُكْم ِمْن َع ِد على كان َأَح

ِه) إلى ِت َل . آخره َراِح
ّد( هو فإذن ليس أنه يعني وأهذا فِصُوأ الذي هذا َفَرًحا) من َأَش

في وأل الكلم حقيقة في ل يكون أن يمكن وأل منفصل مخلوقا
قال التفضيل لعبأف أيضا ميزه لنه ملزم وأصف هو بل ، مجازه

ّد(      هو يكون أن يحتمل لم كذلك كان وأإذا َفَرًحا) بكذا َأَش
. منفصل مخلوقا
التأوأيل إلى يرجع لنه المعتزلة قول من أقرب الشاعرة وأقول
ُيرد بالرادة الفرح فأوألوا : عليهم وأ

نفسه من يعلم عبد وأكل آخر شيء وأالرضا أوأل شيء الفرح بأن
عن الرضا فإن به فرحه وأبين الشيء عن رضاه بين الفرقا

وأزيادة الطمأنينة فيه به الفرح وأأما إليه الطمأنينة فيه الشيء
أوأ برؤيته أوأ بمشاهدته أوأ بتحصيله وأاللذة وأالسروأر البهجة

حق في كان فإذا ، المخلوقا حق في هذا ، آخره إلى بسماعه
دليل ذلك كان وأالفرح الرضا بين فرقا ثم أن لزاما نرى المخلوقا

الفرح عن يقصر الرضا فإن الفرح معنى غير الرضا معنى أن على
. فرحا رضا كل ليس

. حق بغير يكون قد وأالفرح محمود وأالرضا
. وأالفرح الرضا بين فرقا ثم فلهذا
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من هذا يعني-  إليه وأارتياحها الشيء إلى النفس طمأنينة الرضا
ما لن بين بحد دَُحت أن يمكن ل هذه المعاني  لن- التقريب باب
ل المعاني الكلم أوأل في لكم ذكرت ما مثل الخارج في وأجود لها

له الذي مانع جامع بحد دَُحي الذي لن جامع بحد دَُحت أن يمكن
تحسه أوأ تراه الذي الشيء فهذا ، تراه الذي الخارج في وأجود

الذي لكن تحده أن يمكن الذي هذا الخمس الحواس بأحد ضروأرة
.تحده أن يمكن اهذ ُيرى الذي هو مانع جامع بحد تحده أن يمكن

. فيها مانع جامع حد ثم فليس المعاني أما
به ُأِحّس إنما لنه مانع جامع بحد يحد أن يمكن ل الهواء مثل لهذا

ما الجاذبية الحاضر العصر في يسمى ما كذلك ، ُيَر وألم إحساس
أشياء في وأهكذا بأثرها تعرف وأإنما نفسها هي دَُحت أن يمكن
أن يمكن ل بنفسه يرى الشيء يكن لم إذا ، تعلمون مما كثيرة

. دقيقا جامعا حدا يحد
وأنحن تقريب تفسير فهي ُفسرت إذا المعاني : هذه نقول لذلك
. النسان من الرضا وأنرى النسان من الفرح نرى

. بالمعنى منه الفرح وأنقرب بالمعنى منه الرضا نقرب لذلك
هذا نقول الرضا هو الفرح بأن الشاعرة تفسير في الرضا فنقول

يكون فقد فرحه غير أنه نفسه من هو يعلم النسان رضا لن غلط
راض غير وأهو بشيء مسروأرا فرحا يكون وأقد فرح غير راضيا

. جهة كل من عنه
كما معناه تقريب هو كما فالرضا ، الفرح عن يختلف الرضا فإذن

بأنه ذلك عن زيادة ففيه الفرح أما للشيء وأارتياح طمأنينة ذكرت
ما جراء من قلبه تكتنف وألذة المرء نفس تنال وأسروأر بهجة
.  آخره إلى عليه حصل أوأ شاهد

:  نقول بالرضا الفرح فتفسير إذن
وأاحد هذا ، باطل لغة هذا .
اللغة في لفظ كل وأأن ترادف فيها ثم ليس اللغة أن الثاني

استعمال فيها جاء وأالنصوص ، الخر المعنى عن يختلف
وأعل جل قال الرضا لفظ استعمال فيها وأجاء الفرح لفظ

ّلُه ﴿َرِضَي ُهْم ال ْن ْنُه َوأَرُضوا َع ْد﴿ وأقال ﴿َع َق ّلُه َرِضَي َل َعِن ال
ِنيَن ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة َتْحَت ُي فجاء الفرح لفظ وأأما ﴿الّشَجَر

ّلُه( قوله في السنة في ّد َل ِة َفَرًحا َأَش َب ْو َت ِده) إلى ِب ْب آخره َع
فدل الرضا لفظ استعمال غير الفرح لفظ استعمال فإذن
. معنى وألذاك معنى لهذا أن على

الرضا بمعنى الفرح جعلتم إنكم نقول الثالث الجواب
؟ ذلك في السبب وأما الرادة معنى إلى عندكم رجع وأالرضا
وأالتمثيل التشبيه فيه الفرح إثبات إن قلتم أنكم السبب
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الله عنه يتنزه وأهذا التغير من شيء الفرح لن وأالتجسيم
نفيتم ما جنس من أثبتم فيما : يلزمكم وأنقول ، وأعل جل

الوجود وأتثبتون للمخلوقا تكون وأالرادة الرادة تثبتون لنكم
يكون وأالكلم الكلم وأتثبتون للمخلوقا يكون وأالوجود

للمخلوقا ثبتت كانت إذا الشياء وأهذه ، آخره إلى للمخلوقا
إل رأيتم فيما قامت ما لنها تجسيم وأعل جل لله إثباتها فإذن

الجسم النسان يعني-  الجسم هو المريد ، بالجسام
أثبتم فيما فيلزمكم إذن     النسان هو  وأالمتكلم- الخاص

مبطل وأالتناقض التناقض حصل وأإل نفيتم ما جنس من
. للحجة

سواء الصفات من صفة نفى من كل ُيلزم وألهذا جلي وأاضح وأهذا 
الفعال أوأ المتعدية أوأ اللزمة الفعلية أوأ الذاتية الصفات من كانت
 ؟ بينهما الفرقا فما أثبت ما مثل هو نفيت ما أنب ُيلزم
 ؟ الحسان يريد وأعل جل الله أن أخذت أين من

إذنف ، الدليل من أخذتها الحسان يريد لكن الرادة عندك الصفة
. هناك أثبت كما هنا تثبت
مناقشة في الحجة هذه تتفهم أن لك فينبغي ، وأاضح وأهذا

أنت ، التناقض ادعاء عليهم به يرد ما أعظم من لن المؤوألين
 ؟ نفيت وأما أثبّت ما بين الفرقا فما صفة وأتنفي صفة تثبت

. بفرقا يقولون وأل
وأقال إل وأعل جل الله وأجود أثبت أحد في ما يعني الجهمي حتى

سئل الصفات جميع نفي يالذ جهم حتى صفة الموجود لذلك إن
البقية وأنفى الوجود صفة .. فأثبت موجود هو فقال صفته عن

. للمحدثات صفات أنها لجل
موِجد إلى محتاج وأالموجود للمحدثات صفة الوجود أيضا فيقال
الشتراك حصل لما الموجود فإن كذلك كان وأإذا رأيك على

جل الله وأبين النسان بين اشتركت صفة أوأ اشترك اسم الموجود
 ؟ وأالتمثيل التجسيم لقصد تنفها لم فلماذا وأعل

ثلث وأأثبتوا كلها الصفات فنفوا الحجة لهذه انتبهوا المعتزلة كذلك
.

، الحجة هذه لجل سبع وأأثبتوا كلها الصفات (وأالشاعرة) نفوا
. فأثبتوا الثبات يلزمهم أنه رأوأا لنه
وأأثبتوا وأعل جل الله كلم من شيء بين يفرقوا فلم السنة أهل أما

. وأالسنة الكتاب في جاء كما الجميع
ُلُه     قال     الضحك     صفة     التالية     الصفة ّلىَْ     (َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل َع
ّلْم َيْضَحُك     َوَس َلىَ     اللُه     :ُ « ْيِن     ِإ َل ُتُل     َرُج ُدُهَما     َيْق الَخَر؛ُ     َأَح
ْدُخُل     ِكلُهَما ّنَة»)      َي ْلَج ا
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. وأعل جل لله الضحك صفة إثبات فيه هذا
َلى اللُه َيْضَحُك( وأقوله َيْضَحُك) فعل ِإ ْيِن) ( َل الفعل وألكن َرُج

لله الضحك صفة منه يثبت وألهذا الضحك وأهو مصدر على مشتمل
. الثبات سياقا الثبات هنا المقصود لن وأعل جل

جل بالله تقوم لزمة فعلية ذكرنا ما مثل لزمة صفة وأالضحك
قاعدتهم على السنة وأأهل لزمة وأهي وأقدرته بمشيئته وأعل

. وأعظمته بجلله يليق كما لله الضحك يثبتون
إلى السنان وأظهور الشفتين بانفراج ُيرى المخلوقا في الضحك

حق في وأذلك فم وأل أسنان له يثبت ل وأعل جل وأالله آخره
. ثابت المخلوقا

ل وأعظمته بجلله يليق كما وأعل جل لله الضحك إن نقول لهذا
انفراج يعني-  للضحك نتيجة فإنه الثر هذا أما ، ذلك كيفية نعلم

بعض السنحة وأتغير الوجه بشرة تغير أوأ السنان وأظهور الشفتين
 هذا- بعض إلى بعضه وأالخدين الوجه جلد بعض وأانضمام الشيء

1...  الضحك هو ليس الضحك آثار من أثر كله

الوجه سنحة تغيير هو الضحك قالوا الصفة هذه إثبات يردوأن
. جلله جل الله عنه منزه وأهذا آخره إلى اللهوات وأانفراج

في المخلوقا في أثر عنها ينشأ قلبية صفة أصله الضحك ، ل نقول
يحصل ذلك بعد ثم ينشأ شيء فهو هو أما تراه الذي بهذا النسان

. الثر هذا النسان في
وأإنما اللغة على تجن لنه غلط هذا بأثره الضحك تفسير فإذن

إلى الشيء بهذا الضحك يعلم النسان ففي بلزمه الشيء علمُي
. آخره
وأعلى وأعل جل لله تثبت التي الصفات من صفة الضحك فإذن

تشبيه غير وأمن تمثيل وأل تكييف غير من أنها السنة أهل طريقة
. تعطيل وأل
الضحك يجعلون أنهم العتزال أهل قاعدة فعلى المبتدعة أما

. منفصل مخلوقا
رضا الضحك يجعلون ، الفرح مثل هو الضحك يجعلون وأالشاعرة

.  –ذلك وأنحو الرضا دليل يعني-  علمة أوأ
أن يمكن ل قال الصفة لهذه أتوا لما المؤوألة من وأغيره وأالرازي

قال وأعل جل الله لن أوأل وأقال بالضحك وأعل جل الله نصف
ّنُه﴿ َأ َو َوأ َكى َأْضَحَك ُه ْب َأ أضحك الذي هو وأعل جل الله كان وأإذا ﴿َوأ

له صفة نثبت فل بغيره فعله فعل أوأ صفة الضحاك فيكون وأأبكى
. به نصفه أن فيمتنع بغيره فعله كان وأإذا بغيره فعله فعل لنه

بالشريط   1 مسح يوجد
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أنه مع عباده ضيُْري كذلك جلله جل الله أن هذا عن وأالجواب
إغنائهم من يشاء ما بعباده يفعل وأعل جل وأهو بالرضا موصوف

وأتعالى سبحانه وأهو الغني وأعل جل وأهو أغنى وأعل جل وأهو
وأعل جل الله ، خلقه في الصفة هذه أثر وأيظهر بالصفة يتصف

. ُيْضِحك وأكذلك ضحكَي وأتعالى سبحانه وأالله وأيغني غني
حديث في يعني-  أنه آخر ضبط اللفظ هذا في جاء إنه قال وألهذا
صفة نفي ذلك من فرام وأعل جل الله ُيضِحُك أنه هذا غير-  آخر

قال الشيخ أوأرده الذي اللفظ بهذا باطل وأهذا أصل الضحك
َلى اللُه َيْضَحُك( ْيِن) هذا ِإ َل ذكر لنه ُيضِحُك تكون أن ينفي َرُج

. أوألوه ما يمنع وأهذا المفعول وأذكر الفعل
وأهذا َذكر كما الوجه سنحة تغير هو الضحك أن ُذكر مما أيضا

دم غليان قالوا الغضب مثل الصفات من كثير في يجري عندهم
هذه يعني ، يفسروأنها الشياء فهذه أمثال ذلك في وألهم القلب

. بآَثارها يفسروأنها اللفاظ
لن قلبه دم يغلي النسان في الغضب أثر هو القلب دم غليان نعم
وأإنما نفسه الغضب تفسير هو ليس أثر هذا لكن قلب وأله دم له

. الغضب عن ينشأ شيء
هذا الضحك آثار من آخره إلى الوجه سنحة وأتغير النفراج كذلك
. عنه ينشأ شيء
جهة من وأباطل تحكم هذا الثر انتفاء لجل الشيء ينفي فكونه
للنص تعطيل النفي هذا في أيضا النصوص جهة من وأأيضا اللغة

نصوص عدة في نص ما غير في جاءت الضحك صفة وأإثبات
بأي تأوأيله يجوز ل متعين إثباتها أن على يدل وأهذا مختلفة بألفاظ

. يرمون مما أخرى صفة
كما الرضا بمعنى الضحك يجعلون – الشاعرة يعني – وأأوألئك
. القبول بمعنى أوأ ذكرت
َلى اللُه َيْضَحُك( يعني ْيِن ِإ َل ُتُل َرُج ْق ُهَما َي ُد يعني آخره الَخَر) إلى َأَح

فأدخلهم عنهم وأرضي السلم في وأدخوله هذا توبة قبل الله أن
. الجنة

سبق ما عليهم الرد من ففيه وأالقبول بالرضا الضحك فيفسروأن
. الفرح صفة على الكلم في ذكرنا أن

ُلُه     قال     بعده     الذَّي     الحديث ّلىَْ     (َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َوَس
َنا     «َعِجَب ّب ُنوِط     مِاْن     َر َباِدِه     ُق َيِرِه،ِ     َوُقْرِب     ِع ُظُر      ِغ ْن ُكْم     َي ْي َل ِإ
ِطيَن،ِ     َأِزليَن ِن َظّل     َق َي َلُم     َيْضَحُك     َف ُكْم     َأنَّ     َيْع َقِريٌب»     َفَرَج
 َحَسٌن)     َحِديٌث
نقله بأن الصحيح رتبة عن روأاته تقاصر ما الحسن بالحديث وأيعني
عّرف كما أوأ ضبطه خف عدل
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مخرجه اشتهر ما هو الحسن الحديث أن وأغيره الخطابي عرفه
. نقلته وأعدلت

. الصطلحي الحسن الحديث يعني الحسن بالحديث المقصود
وأتارة المعنى حسن بمعنى الحسن يستعمل تارة السلم شيخ

ما أكثر وألكن الصطلحي الحسن به وأيريد الحسن يستخدم
المعنى جهة من الحسن وأأما الصطلحي الحسن بمعنى يستعمله

المعنى أن على وأحملت أحاديث في مرات عدة استعمله فإنه
الحديث أهل طريقة على حسنا وأليس حسن

ُلُه قال ْو َق َوأ َعِجَب ( َنا « ّب ُنوِط ِمْن َر ِه ُق ِد َبا ُقْرِب ِع ِه) أوأل َوأ ِر َي في هنا ِغ
ُقْرِب( الصحيح بل بجيد ليس خيره) وأهذا (وأقرب النسخ بعض َوأ

َير ِغ ِه) وأال ِر َي حال إلى حال من الشيء تغييره وأقرب التغيير يعني ِغ
َنا َعِجَب( ّب ُنوِط ِمْن َر ِه) إذا ُق ِد َبا عليهم زادت أوأ المطر يأتهم لم ِع

ُنوِط ِمْن( يعجب وأعل جل وأالله يقنطون فإنهم وأالبأس الشدة ُق
ِه ِد َبا ُقْرِب ِع ِه) يعني َوأ ِر َي . تغييره وأقرب ِغ

الخير إرسال قرب يعني تغييره معنى في خيره) هو (قرب وأ
. إليهم

َعِجَب) هذا َعِجَب( َنا) ( ّب َعَجْب صفة إثبات وأفيها ماضي فعل َر ال
. المصدر على مشتمل لنه

َعَجْب وأصفة . وأعظمته بجلله يليق ما على وأعل جل لله ال
ّلْى النبي عن أحاديث عدة في الصفة هذه جاءت وأقد ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم صبوة) له ليست شاب من ربنا عجب( قوله في كما َوأَس
 الكلم بعض إسناده وأفي المسند في أحمد روأاه الحديث

ْبُت ﴿بل لنبيه وأعل جل الله قال الصافات سورة وأفي عِج
ْبُت ﴿بل ﴿وأيسخروأن َعَجْب صفة إثبات فيها ﴿َعِج وأعل جل لله ال

ِكسائي حمزة قراءة على (عجبُت) من التاء ضم فيها فإن وأال
ْبَت ﴿بل المشهورة وأالقراءة  ﴿وأيسخروأن عِج

ْبت ﴿بل  وأعل جل الله عجب يعني ُ﴿ عِج
ِإن﴿ وأعل جل قوله وأكذلك ْعَجْب َوأ َعَجٌب َت ُهْم َف ُل ْو سورة في ﴿َق
. الرعد

ْعَجْب ِإن﴿  َعَجٌب﴿ أنت ﴿َت ُهْم َف ُل ْو إيمانهم عدم من تعجب يعني ﴿َق
َعَجٌب﴿ قالوه مما آخره إلى البعث إنكارهم أوأ ُهْم َف ُل ْو ﴿َق

َعَجْب صفة إثبات أيضا الية هذه في وأعل جل الله هو فالمتعجب ال
. وأعل جل لله
َعَجْب صفة إذن في وأالسنة القرآن عيها دل وأتعالى سبحانه لله ال

 متعددة نصوص
َعَجْب : شيئين أحد من يكون وأال
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َعَجْب يكون أن إما حصول توقع عدم جهة من وأالتعجب ال
َعّجب ما نحو على حصل ثم بحصوله وأالجهل الشيء َت ُي منه ف

ّقع يكن لم لنه َتو َظّن يكن لم أوأ ُي هذا  وأكذا كذا يحصل أن ُي
. استعمالها في أوأ اللغة في للعجب الوأل المعنى

َعَجْب أن وأالثاني الخلق من لحد شيء حصل إذا يكون ال
علمه عدم فيه-  للمخلوقا بالنسبة-  له بالنسبة وأيكون

َعّجُب فيكون ، نفسه حال في نظره وأعدم بالعاقبة َت منه ُي
. حاله لجل

الثاني وأالمعنى ، المتعّجب جهل إلى راجع الوأل المعنى فإذن
. منه المتعّجِب حال إلى راجع

عن منفيا صار العلم عدم وأفيه هلجال فيه كان لما الوأل وأالمعنى
َبُت وأعل جل الله جهة من وأهذا الثاني المعنى وأعل جل لله وأالمث

. الحد جهة من وأليس لكم ذكرت كما التقريب
ِرد أن يعني َعَجْب مو المخلوقا من حصل أنه ربنا) هو عجب( هو ال

َعّجُب ما َت بحال علمه عدم أوأ بالعاقبة جهله على يدل مما منه ُي
. آخره إلى بتقلباته أوأ نفسه

َعَجْب وأعل جل لله ُيثبُت أن المقصود أما  ، الكمال جهة على ال
َعَجْب وأنحو وأالشك العلم وأعدم الجهل وأمؤداه الجهل فيه الذي ال

كله هذا بالشيء وأالنذهال به وأالنصدام بالمر التفاجؤ أوأ ذلك
وأما حصل ما يعلم سبحانه الله لن وأعل جل الله عنه ينّزه

جل هو وأل غريبا وأل جديدا وأعل جل عنده شيء وأليس سيحصل
عدم أوأ نسيانه لجل فيتعجب نسيان أوأ جهل علمه سبق وأعل

. صفاته في الكامل وأعل جل هو بل علمه
غريبا فعل فعل يعني منه المتعّجِب لحال التعجب يكون وأإنما

على ذلك فيدل نظرائه إلى بالنسبة عجيبا أوأ نظرائه إلى بالنسبة
على جهله على الحال يعلم ل العاقبة يعلم ل منه المتعّجب أن

. العمال من شيء عمل وأقت حاله في النظر عدم
ُيثبت عجب( فقوله إذن َعَجْب ربنا)  وأهو بالله اللئق الوجه على ال

َعَجْب َعَجْب أوأ بحق ال نقص فيه ليس الذي وأعل جل لله الكامل ال
الصفات مثل إثبات وأهو الوجوه من بوجه نقص إلى يؤدي وأل

على الرد ضروأرة من سيأتي ما التفسير إلى اضطرنا لكن الخر
. الكلمة هذه أوأل من
ُظُر( قال ْن ُكْم َي ْي َل ِزليَن ِإ ِطيَن، َأ ِن َظّل َق َي َلُم َيْضَحُك َف ْع ُكْم َأّن َي َفَرَج

ِريٌب) أيضا . ذكرنا ما على الضحك صفة إثبات فيه َق
َعَجْب ذلك تقرر إذا كماله على دليل وأهو ثابت وأعل جل لله فال

ل وأعل جل إليه فقراء ضعاف خلقه وأأن لخلقه وأقهره وأعزته
التردد على أحوالهم بل أحوالهم يعلمون وأل يستقبلون ما يعلمون
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بما العالم هو وأعل جل وأالله ينبغي كما لحوالهم فهمهم وأعدم
. عباده حال من فيتعجب وأتعالى سبحانه يكون وأما سيكون

َعَجْب إذن . جلله جل لله كمال صفة إثبات فال
سبق فيما نظائرها في ذكرنا ما على الصفة هذه فنفوا النفاة أما

َعَجْب وأقالوا ذكرنا ما مثل المنفصل المخلوقا به وأيراد يطلق : ال
َعّجب ما يعني سبق فيما َت . منه ُي

َنا َعِجَب( فـ ّب ُنوِط ِمْن َر ِه) هنا ُق ِد َبا َعِجَب) يعني ِع ما إلى نظر أنه (
َعّجُب . عندهم يتعجب ل وأعل جل فالله وأإل الخلق منه يت

َعّجُب وأقع الذي فالشيء َت َعّجُب منه ُي َت على اطلعوا لو الخلق منه َي
إلى هنا الفعل أضاف وأعل جل وأالله يتعجبوا ذلك عرفوا لو ذلك

. منه يتعجبون شيء حصل لنه عندهم نفسه
َعَجْب صفة وأإن يقول من وأمنهم صفة معنى أن وأعل جل لله ال
َعَجْب من ما غرابة إظهار وأعل جل لله – الشاعرة هم اللي – ال

َعّجب أن شأنه َت . ُي
َعَجْب أن عندهم فالمعتزلة . منفصل ال
َعّجب لما إظهار أنه عندهم وأالشاعرة َت .. أوأ بالقول إما منه ُي

فعل بهم بفعل بأن بالفعل وأإما منه الخلق بتعجيب أوأ به بالشادة
َعّجب ما َت . منه ُي

جل الله لصفة نفي فيه لن باطل الجهات جميع من شك ل وأهذا
. وأعل

َعَجْب أن ذلك إلى قادهم وأالذي إن قالوا لنهم نقص نوع فيه ال
َعَجْب وأل المستقبل يعرف وأل الحقيقة يعرف ل ممن إل يكون ل ال
أن هو ذكره أسلفنا الذي وأالجواب ، سيحصل هذا أن يعرف

َعَجْب من يكون وأما العلم عدم جهة من يكون ما إلى ينقسم ال
ّوألوا وأهم منه المتعّجب جهة . منه المتعّجب جهة من ذلك أ

َعَجْب يثبتون فإذن حال لجل عجبه وأيكون وأعل جل لله ال
حال هو وأعل جل الله عجب بأن مؤوأل وأليس منه المتعّجب
. حاله لجل عجبه وأإنما منه المتعّجب

الحال أجل من المتعّجب هو يكون لن متعّجبا يكون أن بين وأفرقا
من ذكرت بما يؤوأل أوأ نفسه الحال هو وأعل جل عجبه يكون أن أوأ

. ذكروأها التي التأوأيلت
السنة وأأهل المبتدعة ينفيها الصفات هذه أن ذلك من المقصود

لله وأالحمد باطل ذلك كل التأوأيلت من ذكروأه وأما جميعا يثبتونه
تلك به أوألوا فيما أوأردوأه ما وأضعف المحّجة ظهور على وأعل جل

. الصفات
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 وأالقدم الرجل إثبات
سبحانه لله

ُلُه قال ّلىَْ (َوَقْو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ّنُم َتَزاُل :ُ «لَوَس َجَه
ْلَقىَ ّتىَ مَاِزيٍد؟ُ مِاْن َتُقوُل:ُ َهْل َوِهيَِ ِفيَها ُي َرّب َيَضَع َح
ْلِعّزِة َلُه ِفيَها ا ْنَزِوي [َوِفيِ ِرْج َي َدمَاُه] َف َيٍة:ُ َق َبْعُضَها ِرَوا

َلىَ َتُقوُل:ُ َقط َبْعٍض،ِ إ َقط») َف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في وأروأاية ، وأعل جل لله القدم صفة إثبات فيه الحديث هذا
. الصفة بهذه متصف وأعل جل الله وأأن القدم بروأاية ُتفسر الّرْجل
بالقدم وأمتصف بالرجل وأمتصف بالساقا متصف سبحانه وأالله
: الثلث هذه غير يرد وألم

. وأتعالى تبارك لله وأالساقا وأالرجل القدم
تمثيل غير وأمن تأوأيل غير من النصوص في جاء كما ذلك وأنثبت
هذه تمثيل أوأ الصفة تشبيه أوأ نفي بالنا على يطرأ أن غير وأمن

. جلله جل الله خلق بصفات الصفات
ّلْى النبي قول هذا في ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ّتى( َوأَس َع َح ِة َرّب َيَض ِعّز ْل َها ا ِفي

قدمه) 
فيكون الشيء من تقدم ما بمعنى هنا القدم إن قالوا وألةؤوأالم

. جهنم إلى وأعل جل الله من تقدم ما القدم
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ِر﴿ وأعل جل كقوله عندهم وأهذا َبّش ِذيَن َوأ ّل ْا ا ُنو ُهْم َأّن آَم َدَم َل َق
ْدقٍا َد ِص ِهْم ِعن ّب ُهْم﴿ قال ﴿َر َدَم َل ْدقٍا َق وأمنه يتقدم ما وأهو ﴿ِص

. المشي في تتقدم لنها قدما القدم سميت
ُهْم﴿ لفظ لن وأذلك مردوأد هذا التأوأيل جهة من قالوه الذي وأهذا َل
َدَم ْدقٍا َق ِر﴿ قدمه) فقوله(    لفظ عن يختلف ﴿ِص َبّش ِذيَن َوأ ّل ْا ا ُنو آَم
ُهْم َأّن َدَم َل ْدقٍا َق أثر له وأالصدقا الصدقا إلى القدم أضاف ﴿ِص

ذلك يتقدمهم صدقا قدم وألهم البر إلى يهدي الصدقا لن يتقدمه
جل إليه القدم قدمه) أضاف(   ففيها الروأاية هذه في أما أمامهم

وأفسرتها ، معنى إلى القدم يضف لم صفة إضافة وأهذه وأعل
في الوارد الحتمال تنفي وأهذه رجله فيها التي الثانية الروأاية

قدمه) .( روأاية
الحديث أوأل في قال أنه الحتمال هذا ينفي مما أن الثاني الوجه

ّتى( َع َح ِة َرّب َيَض ِعّز ْل َها ا َدَمُه)  ِفي ّتى(َق َع) وأالموضوع َح هي َيَض
المعنى يكون أن يمنع وأهذا وأعل جل الله هو وأالواضع القدم
وأهذا وأعل جل الله عن منفية القدم صفة قالوا وأأوألئك التقدم

لماذا ، ضعيف أوأ موضوع فهو عليه متفقا كان وألو باطل الحديث
 ؟

ّنَم َلْملّن﴿ النار عن يقول جلله جل الله لن قالوا َه ِة ِمَن َج ّن ْلِج ا
ّناِس ِعيَن َوأال وأهذا وأالناس الجنة من جهنم ملء فجعل ﴿َأْجَم
جل وأرجله قدمه فيها الجبار يضع حتى تمل ل أنها فيه الحديث

. للَية منافي وأهذا وأعل
ّيد الشيء ملء لن النصوص رد في التماحل من أنه شك ل وأهذا ق
ّنَم َلْملّن﴿   وأالناس الجنة من بأنه الية في َه ِة ِمَن َج ّن ْلِج ّناِس ا َوأال

ِعيَن ملؤها هل هنا وألكن جهنم بهم ُملَُتس وأالناس فالجنة ﴿َأْجَم
 ؟ شيء ثم فيه بعدها يكون ل أنه بهذا

(وأكذلك يملؤها آخر خلقا لها وأعل جل الله وأسينشئ ستمل الجنة
لها وأعل جل الله وأسينشئ فيها ما يكفيها وألن ملؤها لها أيضا النار
)   1 آخر خلقا

في ستكون القمر وأعظم الشمس عظم على وأالقمر وأالشمس
. الصحيح الحديث في ذلك ثبت كما القيامة يوم النار
ّنَم َلْملّن﴿ قوله فإذن َه ِة ِمَن َج ّن ْلِج ّناِس ا ِعيَن َوأال يراد هذا ﴿َأْجَم
بهؤلء ملؤها عليها الغالب جهنم تكون يعني سيملؤوأنها أنهم بهم

. ذلك غير لشيء متسع فيها يكون ل أنه ذلك في وأليس
دلت َمُث جهنم طبقات من طبقة في يكونون الموحدوأن وألهذا

من الطبقة هذه فتظل الجنة إلى منها يخرجون أنهم النصوص

بعد        1 فيما ذلك وأسيبين الشيخ أخطأ هنا
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الموحدين عصاة طبقة لنها أحد فيها ليس خالية جهنم طبقات
.  منها خرجوا الذين
أن أقسم وأعل جل الله فكون بعضا بعضها يفسر النصوص فإذن
فيها يكون ل أنه يعني ل أجمعين وأالناس الجنة من جهنم يمل

.آخر)  خلقا لها (ينشئ وأعل جل الله بل ذلك لغير متسع
ّنُم     َتَزاُل     ل  (     هنا     قال     ثم ْلَقىَ     َجَه َتُقوُل:ُ َهْل     َوِهيَِ     ِفيَها     ُي

مَاِزيٍد؟ُ)      مِاْن
بملئها وأعدها وأعل جل الله لن وأذلك ، مزيد من أل يعني

ّتى( َع َح ِة َرّب َيَض ِعّز ْل َها ا َلُه ِفي ِوأي ِرْج ْنَز َي َها َف ْعُض َلى َب ْعٍض)  إ َب
ّنَم َلْملّن﴿ لقوله تحقيقا ذلك فيكون َه ِة ِمَن َج ّن ْلِج ّناِس ا َوأال

ِعيَن . ﴿َأْجَم
من أخص وأجهنم النار لبعض اسم : جهنم قال من العلم أهل فمن
طبقاتها لبعض خاص فاسم جهنم أما جميعا لها اسم النار ، النار

لمسمى اسمان وأالنار جهنم أن الصحيح وألكن عام اسم وأالنار
.  الصفة اختلف باعتبار وأاحد
على وأعل جل لله وأالّرجل القدم صفة إثبات الحديث هذا في إذن
غير من أنه الثبات في السنة أهل طريقة من أسلفنا ما نحو

. وأتقدس وأتعالى ربنا سبحان تعطيل وأل تجسيم وأل تمثيل
. محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى القدر بهذا وأنكتفي
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وأالصوت النداء إثبات
وأالكلم

سبحانه له

ُلُه:ُ و َيللا َيُقللوُل«ََقْو َلىَ:ُ  ْيللَك َتَعللا ّب َل َيُقللوُل:ُ  َدُم!ُ َف ْيَك. آ َد َوَسللْع
َناِدي ُي ِإنَّ َف ْأمُاُرَك اللَه ِبَصوٍت:ُ  ِتللَكذ مِاللن ُتْخللِرَج َأنَْ َيلل ّي ًثللا ُّر َبْع

َلىَ ّناِر إ ّتفللٌق»ال ْيللِه . مُا َل ُلُه:ُ  ،َِع ُكللْم مَاللا«َوَقللْو ْن ّ َأَحللٍد مِاللْن مِا إل
ّلُمُه َك ُي ّبُه َس ْيَس َر َل َنُه َو ْي َنُه َب ْي َب .»َتْرُجَمانٌَ َو

ُلُهو َيِة ِفيِ ََقْو ْلَمِريِض:ُ  ُرْق َنا«ا ّب ّلللذَِّي اللَه َر ِء،ِ ِفلليِ ا الّسللَما
ّدَس ِء ِفيِ َأمْاُرَك ُمَك،ِْاس َتَق َلْرِض،ِ الّسَما ُتَك َكَما َوا ِفيِ َرْحَم

ِء َتلللَك اْجَعلللْل الّسلللَما َلْرِض،ِ ِفللليِ َرْحَم َنلللا اْغِفلللْر ا َنللا َل َب ُحو
َنللا،ِ َيا َطا ْنللَت َوَخ ِبيللَن،ِ َرّب َأ ّي ّط ْنللِزْل ال ِتللَك،ِ مِاللْن َرْحَمللًة َأ َرْحَم

ًء ِئَك مِاْن َوِشَفا َلىَ ِشَفا َذَّا َع ْلَوِجِع؛ُ َه َأف ا ْبَر َي َحَسللٌن،ِ َحللِديٌث.»َ
ُه ُبو َرَوا َد َأ ُه،ِ َداُو ُلُه:ُ و َوَغيُر ِنيِ َألَ«ََقْو ُنو ْأمَا َنا َت َأ مَاللْن َأمِايللُن َو
ِء ِفيِ ُلُه:ُو َصِحيٌح،ِ . َحِديٌث»الّسَما ْلَعللْرُش«ََقللْو َق َوا ِء،ِ َفللْو ْلَمللا ا

َق َواللُه ْلَعْرِش،ِ َفْو َل َوُهَو ا ُتْم مَاا ُمَيْع ْن ْيِه َأ َل َحَسٌن،ِ . َحِديٌث»َع
ُه ُبو َرَوا َد َأ ُه،ِ َداُو ْيُر ُلُهو َوَغ َيِة:ُ  ََقْو ْلَجاِر ْيَن«ُل َلْت:ُ»اللللُه؟ُ َأ . َقللا
ِء. َقاَل:ُ  ِفيِ َنا؟ُ مَاْن«الّسَما ْنَت»َأ َأ َلْت:ُ  اللِه. َقللاَل:ُ َرُسوُل . َقا

ِتْقَها« ّنَها َأْع ِإَ َنٌة َف ُه»مُاْؤمِا ِلٌم. . َرَوا مُاْس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اهتدى وأمن وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة
:  بعد أما ، بهداه
جل لله القدم إثبات فيه الذي السابق الحديث على الكلم ففي
 وأعل
ُلُه     الله     رحمه     السلم     شيخ     قال ّلىَْ     َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل َع

ّلْم ّنُم     َتَزاُل     ل  (     َوَس ْلَقىَ     َجَه مِاْن     َتُقوُل:ُ َهْل     َوِهيَِ     ِفيَها     ُي
ّتىَ     مَاِزيٍد؟ُ ْلِعّزِة     َرّب     َيَضَع     َح َلُه     ِفيَها     ا َيٍة:ُ     [َوِفيِ     ِرْج ِرَوا
ْيَها َل ْنَزِوي     َع َي َدمَاُه] َف َلىَ     َبْعُضَها     َق َتُقوُل:ُ َقط     َبْعٍض،ِ     إ َف

ّتفٌق ْيِه)     َقط) مُا َل  َع
تبارك لله القدم وأإثبات الرجل إثبات فيه أن ذكرنا الحديث هذا

. وأتعالى تبارك بجلله يليق ما على وأتعالى
لله قدمان وأهما الفراد بلفظ هنا جاءت القدم صفة الصفة وأهذه

في قال أنه عنه الله رضي عباس ابن عن ثبت لما وأعل جل
 .وأتعالى) تبارك لله القدمين (موضع أنه الكرسي

بقية كإثبات وأإثباتها الصفة بهذه متصف وأتعالى سبحانه فهو
بل وأإثبات خلقه مماثلة عن وأعل جل الباري تنزيه مع الصفات
تعطيل بل المماثلة عن لله تنزيه أنه كما تمثيل بل وأإثبات تعطيل

. نظائرها في السنة أهل قاعدة على
ّنُم َتَزاُل ل( وأقوله َه َقى َج ْل َها ُي ِهَي ِفي َهْل َوأ ُقوُل:  ٍد؟) يعني ِمْن َت ِزي َم
ّتى( ذلك عن تسأل أوأ المزيد تطلب َع َح ِة) وأقوله َرّب َيَض ِعّز ْل هنا ا

َع) يدل( التي هي لنها المعروأفة القدم أن المراد أن على َيَض
وأنحو بالتيان يوصف فإنه المر من يتقدم ما أما بالوضع توصف

. لكم أوأضحت كما ذلك
ّتى( قال َع َح ِة) وأ َرّب َيَض ِعّز ْل ِة) العزة َرّب( ا ِعّز ْل صفات من صفة ا
صاحبه هو الشيء رب ، الصاحب هو وأالرب وأعل جل الله

 ذلك وأنحو له المالك أوأ به وأالمتصف
الذي صاحبها أنه باعتبار وأعل جل الله ربوبية إلى تضاف وأالصفات

الله بذات قائمة الصفات لن لها المالك أنه باعتبار ل بها يوصف
ْبَحاَن سبحانه قال كما وأتعالى تبارك ّبَك ﴿ُس ِة َرّب َر ِعّز ْل َعّما ا

َوأَسَلٌم ُفوَن() َلى َيِص ُد َع ْلَحْم َوأا ِليَن() ْلُمْرَس ِه ا ّل َلِمين َرّب ِل َعا ْل َ﴿ ا
ّتى( هنا وأالسلم الصلة عليه فقوله َع َح ِة َرّب َيَض ِعّز ْل َها ا َها أوأ ِفي ْي َل َع

َدَمُه) فيها الجلل) وأنحو (رب العزة) وأ (رب  يقال أن تصحيح َق
الربوبية معنى أن اعتبار الرحمة) على (رب وأ الصفات من ذلك
. بها المتصف الصاحب أنه هنا
صفاته وأأما لخلقه مالك وأعل جل الله لن هنا يراد فل الِملك أما
. وأتقدس وأتبارك وأعل جل منه فهي وأعل جل
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ِوأي( قال ْنَز َي َها َف ْعُض َلى َب ْعٍض، إ َقط َب ُقوُل:  َت أن بعد َقط) يعني َف
يعني بعض إلى بعضها ينزوأي قدمه وأعل جل الجبار عليه يضع

قدمه عليها الجبار وأضع بعد ذلك بعد جهنم فتصغر طرفاها يلتقي
. بأهلها ذلك بعد مملوءة فتكون
يبقى ثم فيها الجنة أهل وأيدخل ملها وأعل جل الله وأعدها فالجنة

الله فينشيء فضل فيها يبقى السنة في ذلك جاء كما فضل فيها
وأبرحمته بفضله الجنة وأيسكنهم يدخلهم آخر خلقا للجنة وأعل جل

.
الله فإن فضل فيها بقي فإذا جزائه وأدار عدله دار فهي النار وأأما
ئتمتل حتى وأتصغر طرفاها فينزوأي قدمه عليها يضع وأعل جل

َلّن﴿ وأعل جل قوله معنى وأهذا دخلوها الذين بأهلها ّنَم َلْم َه ِمنَك َج
َعَك َوأِمّمن ِب ُهْم َت ْن ِعيَن ِم  ﴿َأْجَم

الخلق إنشاء وأماا مالؤها لها والجنة مالؤها لها فالنار
ول وعل جل الله عدل دار والنار بصحيح ليس فهذَّا للنار

الجنة مان يكونَ مالؤها بل فيملؤها خلقا لها الله ينشيِء
. والناس

الله فينشيِء فضل فيها يبقىَ التيِ فهيِ الجنة وأماا
. آخر خلقا لها وعل جل
الخوة أحد ليِ ذكر كما الماضية المرة فيِ ذكرته فما
ْنَشأ النار أنَ مان العطف وجه علىَ كانت يعنيِ خلق لها ُي
. ُقصدت ماا زلة وهيِ بصحيح ليس هذَّا فإَنَ كلمايِ فيِ

الله عدل دار هي النار أن وأهي الن لك ذكرت ما إثبات المقصود
وألم يثبت لم ذلك لن خلق لها ُينشأ وأل جزائه وأدار وأتعالى تبارك

لها وأالنار آخر خلقا لها الله ينشيء نعمف الجنة أما به الدليل يأت
. ملؤها لها وأالجنة ملؤها

. وأعل جل لله القدمين صفة إثبات هي السنة أهل وأطريقة
جل الله يتصف ل وأقالوا وأنفوه ذلك أوألوا فإنهم البدع أهل وأأما
جل قال كما المر تقدم عن مجاز قالوا القدم لن بالقدم وأعل
ِر﴿ يونس سورة أوأل في وأعل َبّش ِذيَن َوأ ّل ْا ا ُنو ُهْم َأّن آَم َدَم َل ْدقٍا َق ِص
َد ِهْم ِعن ّب  ﴿َر
َدَم﴿ قال ْدقٍا َق َد ِص ِهْم ِعن ّب الذي الشيء ُمتقد بمعنى هنا القدم ﴿َر

. ُهَيرَغ َمدَقََتَيف ُِقْبسَي
 المشي عند البدن تتقدم لنها قدما اللغة في سميت وأالقدم
َدَم﴿ قال أنه دام ما وأقالوا ْدقٍا َق فاحتملت الصفة بها ُيعَن  وألم ﴿ِص

. لجهنم أمره تقدم معناها هنا القدم فيكون وأكذا كذا تكون أن
في القدم وأثبتت هذا غير في بالقدمين ثبت النص لن باطل وأهذا
أوأ التأوأيل ذلك إبطال على دللة النص هذا في ثم النص هذا غير
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ّتى( فيه قال لنه التحريف ذلك َع َح ِة َرّب َيَض ِعّز ْل َها ا ْي َل َدَمُه) أوأل َع َق
ّتى( قوله َع َح ِة َرّب َيَض ِعّز ْل َدَمُه) لفظ ا َق َع) ثم( ..  َدَمُه)( قال َيَض َق
تكون أن تحتمل ل وأهذه جهنم على يضعها العزة رب قدم يعني
الوضع أما ذلك نحو أوأ أتى ، بالتيان عنه يعبر ذلك لن المر تقدم
. التقدم يحتمل ل هذا الشيء على القدم وأضع

َدَمُه) ( فقال  وأعل جل لله القدم أضاف هنا وأأيضا رجله) وأهذا(َق
المعلوم وأمن وأعل جل الله إلى أضيفت الصفة هذه أن على يدل
وأعل جل لله الشياء بإضافة نعني وأعل جل لله الصفات إضافة أن

امالله) وأك (رحمة نقول كما صفات إضافة أنها بنفسه يقوم ل مما
الله) (علم نقول الله) وأكما (يد نقول الله) وأكما (فضل نقول
ل التي صفة إضافة فإنه وأاحد باب الله) الباب (كلم نقول وأكما
جل الله إلى بنفسه يقوم ل الذي الشيء إضافة أوأ بنفسها تقوم
القسم في مفصل تقريره معنا مر كما صفة إضافة تكون وأعل

. الوأل
تقتضي فهذه المنفصلة العيان إضافة أما صفات إضافة هي فإذن

هذه ذلك الله) وأنحو (بيت الله) وأ (ناقة الناقة مثل التشريف
. مرارا ذلك على نبهت كما التشريف تقتضي

بمخلوقات تفسر الصفات هذه أن يروأن هذا مثل في المعتزلة
فإنهم أصل الدلة نفوا ما إذا-  نفيت ما  إذا- القدم يعني ، منفصلة

. منفصلة بمخلوقات فسروأه الدليل أثبتوا إذا
السنة من الدليل يعني – القرآن الدليل ناقض إذا وأالمعتزلة

عن لكم ذكرت كما السنة من الدليل بإبطال حكموا – القرآن
ضعيف هذا عليه متفقا كان وألو باطل هذا أن قال إنه حيث الرازي

وأالناس الجنة من سيكون الملء أن القرآن في لنه موضوع أوأ
قدمه عليها الجبار بوضع سيكون الحديث أن فيه الحديث وأهذا
. باطل الحديث هذا فيكون القرآن في لما مضادة أوأ تناقض فهذا
الوضع بعد وألكن حاصل الملء لن منه الفهم سوء جراء من وأهذا

. ملؤها لها فالنار
الجنة من للنار سيكون الملء أن على دل السنة من الدليل

الجنة من سيكون الملء أن على القرآن من الدليل هذا وأالناس
. وأالناس
الجبار وأضع الملء هذا سيسبق أنه فيه هذا القدم إثبات وأدليل
الجبار يضع أن بعد غيرهم من ل منهم ستمتلئ فهي قدمه عليها
إلى بعضها فينزوأي ذكرت كما وأتعالى تبارك قدمه عليها أوأ فيها

. ظاهر وأهذا ، بأهلها فتمتلئ فتطيق طرفاها فيلتقي بعض
من لنها مختلفين غير متفقين وأالسنة الكتاب يجعل أن فالواجب

. وأتعالى تبارك الله عند من كلها وأاحدة مشكاة
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من تضمنته  ما حيث من الحديث هذا في التالية الحاديث
. مفصل عليه الكلم سبق الصفات
َيُقوُل  :ُ      قال     فأوله ُلُه:ُ « َيا     (َوَقْو َلىَ:ُ  َدُم!ُ) يعنيِ     َتَعا آ
ّلىَْ     قوله ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َيُقوُل     َوَس َيا     (« َلىَ:ُ  َدُم!ُ     َتَعا آ

ْيَك ّب َل َيُقوُل:ُ  َناِدي     َف ُي ْيَك. َف َد ِإنَّ     َوَسْع ْأمُاُرَك     اللَه     ِبَصوٍت:ُ  َي
ِتَك     مِان     ُتْخِرَج     َأنَْ ّي ًثا     ُذّر َلىَ     َبْع ّتفٌق     إ ّناِر». مُا ْيِه     ال َل َع

ُلُه: «َما  ْو َق ُكْم َوأ ْن ٍد ِمْن ِم ّ َأَح ّلُمُه إل َك ُي ّبُه َس ْيَس َر َنُه َل ْي َنُه َب ْي َب َوأ
الله كلم وأأن وأعل جل لله الكلم صفة إثبات فيها َتْرُجَماٌن»ٌ) هذه

. وأصوت بحرف وأعل جل
ُقوُل( قوله وأصوت بحرف أنه على دل َيا َي َلى:  َعا َدُم) وأ َت (يا) آ

على فدل (يا) حرفان وأ بصوت يكون أن بد ل وأالنداء نداء حرف
من بد فل صوت وأالنداء وأعل جل الله كلم في الحرف إثبات
. وأتعالى تبارك لله الصوت إثبات
ِدي( بقوله ذلك بعد فسره وألهذا َنا ُي ِإّن َف ْأُمُرَك اللَه ِبَصوٍت:  َأْن َي

ِرَج ِتَك ِمن ُتْخ ّي ًثا ُذّر ْع َلى َب ِر) وأهذا إ ّنا ِدي)( قوله وأهو اللفظ ال َنا ُي َف
َدى( الصحيح في أيضا روأي َنا ُي ِإّن َف ْأُمُرَك)  اللَه ِبَصوٍت:  َي
لن الملئكة ينادي الذي وأعل جل الله غير المنادي إن قيل وأقد
ْأُمُرَك)  اللَه ِإّن( فيه .َي

بعضها يفسر وأأن تأتلف أن يجب الروأايات لن بجيد ليس وأهذا
َدى( فروأاية بعضا َنا ُي ِدي( روأاية ِبَصوٍت) هي َف َنا ُي ِبَصوٍت) َف

. وأعل جل الله هو فالمنادي
َدى) لجل( قيل وأإذا َنا ُي وأعل جل لله الصوت إثبات من الفرار َف

آدم) إذ يا( قوله في ثابت فهذا وأتعالى تبارك كلمه في وأالحرف
فالنداء ، النداء وأتعالى تبارك لله وأالصوت الحرف إثبات أدلة من

بحروأف تكون أن به إل تحصل ل مما أوأ لوازمها من هذه وأالنجاء
وأيناجي ينادي أنه أثبت العظيم كتابه في وأعل جل وأالله وأأصوات

ْذ﴿ ِإ َدى َوأ ّبَك َنا ْئِت َأِن ُموَسى َر ْوَم ا َق ْل ِلِميَن ا ّظا ْوَم10( ال َق  (
ْوَن َع ُقوَن َأل ِفْر ّت ُه سبحانه وأقال ﴿َي َنا ْب َقّر َوأ ّيا ﴿  ﴿َنِج
هو وأالنداء القرآن في ثابت وأالنجاء القرآن في ثابت فالنداء

للقريب المخاطبة هو وأالنجاء للبعيد يعني مرتفع بصوت المخاطبة
. اللغوي الوضع حسب يعني العرف حسب طبعا وأهذا

المعنى لن وأصوت بحرف أنه على يدل لله النداء إثبات ، فالنداء
. نداء فيه يقال ل النفسي

جل لله الكلم صفة إثبات فيه الحديث هذا أن ذلك من المقصود
المسألة معنا مرت وأقد وأبصوت بحرف وأعل جل كلمه وأأن وأعل
ِإْن الوأل القسم في تعالى قوله عند مفصلة تقريرها في َوأ ٌد ﴿ َأَح

ِكيَن ِمْن ِر ْلُمْش َتَجاَرَك ا ُه اْس َأِجْر ّتى َف َع َح ِه َكَلَم َيْسَم ّل وأقوله ﴿ال
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ّلَم َك َوأ ّلُه ﴿ ِليًما ُموَسى ال ْك من تعالى الله رحمه ذكر ما آخر إلى ﴿َت
. الكلم مسألة على الستدلل

ُلُه: «ـَمـا أيضا قال ْو َق َوأ ُـكـْم ( ْن ٍد ـِمـْن ِم ّ َأـَحـ ّلُمُه إل َك ُي ّـبـُه ـَسـ ْـيـَس َر َـنـُه َل ْي َـنـُه َب ْي َب َوأ
َتْرُجَماٌن»ٌ)

ُكْم َما(  ْن ٍد ِمْن ِم ّ َأَح ّلُمُه إل َك ُي ّبُه) هذا َس الصريح التنصيص فيه َر
. الله سيكلمه أحد كل أن على

َما( (ما) النافية بعد (من) مجيء من استفدناه الصريح وأالتنصيص
ُكْم ْن ٍد) لن ِمْن ِم فتدل النفي سياقا في النكرة قبل (من) تأتي َأَح
. نصه إلى ظهوره من العموم نقل علة

ّ أحد ليس أنه يعني وأهذا ّلُمُه وأ إل َك ُي ْيَس وأعل جل الله َس َنُه َل ْي َب
َنُه ْي َب . َتْرُجَماٌن َوأ
الله كلم وأأن وأعل جل لله الكلم صفة إثبات الحديث هذا ففي
. وأتعالى ربنا تبارك البشر كلم جنس من ليس وأعل جل

قصير وأقت في يكون القيامة يوم للناس وأمحاسبته الله وأكلم
وأعل جل قال الجليلة وأذاته العلية نفسه وأاصفا سبحانه قال كما

َو﴿ ُه ُع َوأ ِبيَن َأْسَر ْلَحاِس َو﴿ قوله معنى التفسير أهل قال ﴿ا ُه َوأ
ُع ِبيَن َأْسَر ْلَحاِس وأيقيم بأعمالهم فيقررهم الخلق يحاسب الذي ﴿ا
َو﴿ الخلئق جميع ساعة في أنفسهم من الحجة عليهم ُه ُع َوأ َأْسَر

ِبيَن ْلَحاِس وأتعالى تبارك لحظة في يعني ساعة في يحاسبهم ﴿ا
. ربنا وأتعاظم وأتقدس

ّ( قال ّلُمُه إل َك ُي ّبُه) وأهذا َس سبق لما الحصر فيه لك ذكرت كما َر
ّلم أحد كل يعني . سيك

ْيَس( َنُه َل ْي َنُه َب ْي َب َتْرُجَماٌن) أن( قوله من الدللة َتْرُجَماٌن) وأوأجه َوأ
ففيها لغة إلى لغة من يسمع ما نقل وأظيفته وأالترجمان الترجمة

فيما يحتاج وأل مسموع سيكلمه لمن وأعل جل الله كلم أن إثبات
ّلم العبارة وأينقل يسمع من إلى يعني ترجمان إلى وأبينه بينه فالمك

يوم أحد كل مع وأيتكلم متكلم وأعل جل وأالله الله كلم يسمع
. أعماله على فيقرره القيامة

جل الله كلم وأأن وأعل جل لله الكلم صفة إثبات فيه هذا إذن
. عَمْسُي بصوت وأعل
فإنه وأعل جل تكلم إذا أنه وأتعالى تبارك الله كلم صفة وأمن

ُعد من يسمعه إسماعهم في يحتاج فل قُرب من يسمعه كما ب
الكلم بل للقريب كلمه غير للبعيد كلمه يكون أن إلى لكلمه
من أحد يكون وأل الله كلم صفات من فهذا وأاحد وأالقريب للبعيد
الصفة هذه له الله خلق من أحد يكون ل ، الصفة هذه له البشر
ُعد من فيسمعه ةالقيام يوم بكلم يتكلم وأعل جل فالله كما ب

. سواء حد على الجميع قُرب من يسمعه
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التي الصفات من أنها معنا مر وأتعالى تبارك لله الكلم وأصفة
. الحاد حادث النوع قديم وأعل جل الله كلم وأأن بالسمع تثبت
محمدا رسوله بعث حين يعني حديث بالقرآن وأعل جل كلمه
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  بالقرآن تكلم َوأَس

سمع ما جبريل فبلغ منه جبريل سمعه بل القدم منذ به يتكلم م
ّلْى النبي إلى وأعل جل الله من ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع حديث فهو َوأَس

َما﴿ وأعل جل قال كما بقديم ليس بربه العهد حديث يعني وأمحدث
ِهم ِتي أ

ْ ٍر ّمن َي ْك ِهم ّمن ِذ ّب َدٍث ّر ّ ّمْح ُه ِإل ُعو َتَم ُهْم اْس ُبوَن َوأ َع ْل )2( َي
َيًة ِه ُهْم ل ُب ُلو ِهم َما﴿ الشعراء آية في قال وأكما ﴿ُق ِتي أ

ْ ٍر ّمن َي ْك ّمن ِذ
ِهم ّب َدٍث ّر َوأَمْن قال كما حديث فهو ﴿ّمْح ُقا ﴿ َد ِه ِمْن َأْص ّل ًثا ال ِدي ﴿َح
َدث وأهو بها َىعنُي محدث لفظ لن به التكلم حديث يعني مح

َغه به تكلم الله أن يعني الزمن حديث ّل ُب . الناس ف
في وأالسلم الصلة عليه قال وأقد كثيرة نصوص في ظاهر وأهذا

أنزل كما طريا غضا القرآن يسمع أن سره من( عبد أم ابن وأصف
حادث النوع قديم الله عبد) فكلم أم ابن قراءة على فليقرأه

. كوني وأكلم  شرعي لم ك: قسمان وأهو الحاد
كونه في وأعل جل الله يحدثه بما المتعلق هو الكوني الله كلم- 

. يشاء  مما
الكتب في وأنهيه وأأمره بخبره المتعلق هو الشرعي الله وأكلم- 

 . رسوله على أنزلها التي
ِلَمُة﴿ وأعل جل بقوله المراد هو الثاني وأهذا َك ِه َوأ ّل َيا ِهَي ال ْل ُع ْل فـ ﴿ا

ِلَمُة﴿ َك ِه َوأ ّل َيا ِهَي ال ْل ُع ْل الحديث في لتكون) – كما قاتل من(  أوأ ﴿ا
بكلمة الله) المقصود سبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون(– 

 . الشرعية الله كلمات ، الله
لحكمه معقب ل وأعل جل الله لن عالية فهي الكونية كلماته وأأما
كلمة تكون حتى يجاهدوأا أن العباد على وأالواجب لقضائه راد وأل

محمد عبده على أنزلها التي الشرعية الله كلمات يعني-  الله
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الذين كلمة وألتكون العليا هي  لتكون- َوأَس
. السفلى كفروأا
ما على زيادات يمكن وأهذه ، وأهذا هذا إلى منقسم الكلم فإذن

على وأالرد تقريرها فأصل الصفة هذه تقرير من آنفا لكم ذكرت
من الدلة قسم في سبق الذي الكلم في تقدم فيها المخالفين

. العظيم القرآن
......

، يراه أن بدوأن الكلم يسمع قد ، الرؤية إثبات فيه ما الحديث
ل أم أحد لكل القيامة عرصات العرصات في ثابتة هي هل الرؤية

 ؟
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. فقط اليمان أهل يراه الذي وأإنما أحد لكل ليست أنها الصحيح
ُلُه     الله     رحمه     قال َيِة     ِفيِ     (.َوَقْو َنا     ُرْق ّب ْلَمِريِض:ُ «َر اللَه     ا
ّلذَِّي  الّسَماِء)     ِفيِ     ا

َنا( أوأ ّب ِذي اللُه َر ّل ّدَس ِفي ا َق َت ِء) ( ِء ِفي َأْمُرَك اْسُمَك، الّسَما الّسَما
َلْرِض، ُتَك َكَما َوأا ِء ِفي َرْحَم َعْل الّسَما َتَك اْج َلْرِض) إلى ِفي َرْحَم ا

. الحديث آخر
ِديٌث قال ُه َحَسٌن، (َح َوأا ُبو َر َد َأ ُوأ ُه) وأأ َدا َغيُر وأالصواب بأشياء َِلُعَوأ
. طرقه لمجموع حسن أنه السلم شيخ ذكر كما

ابن ذلك ذكر كما جدا الرقية في أثرها لها التي الدعية من وأهذا
. وأغيره القيم
عليه وأيتلى المريض على يتلى ما منها المقصود المريض وأرقية

. لشفائه النفث مع
الرض أمم من أمة كل في هي بل الجاهلية في كانت فالرقية
إذا المرض رفع أوأ المكروأه دفع في مؤثرة وأالرقى رقى عندهم

... حل

الواسطية العقيدة شرح من عشر  لخامسا الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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عشر السادس الشريط
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الرض أـمـم ـمـن أـمـة ـكـل ـفـي هي بل الجاهلية في كانت فالرقية
. رقى عندهم
كان وألهذا حل إذا المرض رفع أوأ المكروأه دفع في مؤثرة وأالرقى
ذلك وأكثر يرقون من فيهم الجاهلية أهل وأكان يتعاطونها الناس
َلة وأالتمائم الرقى إن( وأالسلم الصلة عليه قال وأقد فيهم َو ّت وأال

التي الجاهلية أهل يتعاطاها كان التي الرقى بها شرك) يعني
ّلْى النبي فسئل ، الشرك على تشتمل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع عن َوأَس
تكن لم ما بالرقى بأس ل رقاكم علي اعرضوا( فقال الرقى

شرك)  يكن لم ما( شرك) أوأ فيه يكن لم ما( لفظ شركا) وأفي
يعني النبوية بالدعية كان ما وأأفضلها مستحبة أوأ جائزة فالرقى

ّلْى النبي عن مأخوذا كان ما وأالسنة بالكتاب كان ما ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم صحة شروأط فيه يتوفر أن بد ل وألكن جائز فيها وأالجتهاد َوأَس
. الرقية

ثلثة فيه اجتمع ما هي الجائزة الرقية أن على العلماء أجمع وأقد
: شروأط

. بكلمه أوأ وأبصفاته الله بأسماء تكون أن- 
من وأيعرف معناه يفهم بما أوأ العربي باللسان تكون أن الثاني- 

. الخرى اللسنة
ـهـي وأإنـمـا بنفـسـها تؤثر ل أنها وأالمرقي الراقى يعتقد أن الثالث- 

. وأعل جل الله بإذن وأنفعها وأتأثيرها سبب
ففيها ذلك غير من كانت فإن ، جوازها على العلماء أجمع هذه

رقية ، القرآن بغير يعني الله كتاب بغير الرقية مثل ، اختلف
نحو أوأ نصراني يرقى أن أوأ يهودي يرقى أن أوأ بالنجيل أوأ بالتوراة

ذلك
، رقاهم وأتنفع بعضا بعضهم يرقي فاليهود مؤثرة الرقى أن شك ل

إذا يرقون إنما وأهم رقاهم وأتنفع بعضا بعضهم يرقي وأالنصارى
في وأعل جل الله بكلم كانت ما عندهم بها المأذوأن الرقى رقوا

. النجيل في أوأ التوراة
ما منه وأالنجيل التوراة في وأعل جل الله كلم أن المعلوم وأمن

إذا هذا ، وأعل جل الله أنزله ما على باقا هو ما منه ، ُيحّرف لم
أن أوألئك حق في يشترط وأل جائز ذلك فإن المريض على تلي

. الله بكلم يرقوا
به بأس ل هذا فإن بالنجيل أخاه يرقي نصرانيا وأجدّت لو فمثل
بالتوراة يعني القرآن بغير يرقي فقد ، به بأس ل بالمنكر هذا ليس

. وأعل جل الله كلم من كان إذا ذلك وأينفع بالنجيل أوأ
1..... القرآن بغير رقية رقاها ربما أوأ فعلت ربما عائشة كانت وأقد

بالشريط   1 مسح يوجد
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ّبنا     اللهم  (     أو اسمك)      تقدس     السماء     فيِ     الذَّي     ر
ّبنا( خبرا تكون أوأ اسمك) فيكون تقدس السماء في الذي الله ر

. الخبار جهة على
ّبنا الله وأالشاهد منه أن فيه قوله (الذي في السماء) وأهذا (ر

الذي في السماء) ففيها إثبات صفة العلو لله جل وأعل لن قوله
(الذي في السماء) يعني الذي في العلو ، وأالسماء تطلق وأيراد

ً َثل ّلُه َم ْيَف َضَرَب ال َك َتَر  َلْم  َأ بها العلو كما قال الله جل وأعل ﴿
ِفي الّسَماء ( َها  ُع َفْر َوأ ِبٌت  َثا َها  ُل َأْص ٍة  َب ّي َط ٍة  َكَشَجر َبًة  ّي َط ِلَمًة  )24َك

ِفي الّسَماء﴿ يعني َها  ُع َفْر َوأ َها﴿ قال ﴿ ّب ْذِن َر ِإ ِب ُكّل ِحيٍن  َها  َل ُك ُأ ِتي  ْؤ ُت
ِفي الّسَماء﴿ يعني من في ُتم ّمن  َأِمن َأ في العلو ، كذلك قوله ﴿
َنّزُل ِمَن الّسَماء﴿ يعني من العلو ، وأكذلك منه قول ُي َوأ العلو ﴿

: الشاعر

السماء نزل إذا
ومـق بأرض

كانوا وأإن رأيناه
اــغضاب

جهة من أتى لنه ًسماء سماه المطر السماء) يعني نزل (إذا 
. العلو بها المقصود السماء فإذن ، العلو

ّبنا( فقوله  . العلو في السماء) يعني في الذي الله ر
وأاحدة يعني المعروأفة المخلوقة السماء بالسماء أريد وأإن

(في) وأ السابعة السماء هنا بالسماء المراد فيكون السماوأات
لن السابعة السماء على الذي الله ربنا (على) يعني بمعنى تكون
مستو وأعل جل هو بل السبع السماوأات في ليس وأعل جل الله
فوقا وأكرسيه ، سماوأاته فوقا وأعرشه خلقه من بائن عرشه على

الطيط حديث في كما القبة مثل سماوأاته على وأعرشه سماوأاته
.
ّدَس  ( َلْرِض،ِ     الّسَماِء     ِفيِ     َأمْاُرَك     اْسُمَك،ِ     َتَق ُتَك     َكَما     َوا َرْحَم

َتَك     اْجَعْل     الّسَماِء     ِفيِ َلْرِض،ِ     ِفيِ     َرْحَم َنا     اْغِفْر     ا َنا     َل َب ُحو
َنا َيا َطا ْنَت     ،ِ     َوَخ ِبيَن،ِ     َرّب     َأ ّي ّط ْنِزْل     ال ِتَك،ِ     مِاْن     َرْحَمًة     َأ َرْحَم

ًء ِئَك     مِاْن     َوِشَفا َلىَ     ِشَفا َذَّا     َع ْلَوِجِع     َه ؛ُ)     ا
َأ) يعني( قال  ْبَر َي فيه السباب من سبب هذا ، وأعل جل الله بإذن َف

، به الظن حسن وأفيه رحمته وأرجاء به وأالستعانة بالله الستغاثة
ّلْى النبي أن الصحيح في ثبت وأقد ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  قال: قال َوأَس
حّسن شاء) فإذا ما بي فليظن بي عبدي ظن عند (أنا تعالى الله

الله بأن نفسه يرقي أوأ المريض يرقي وأهو بالله ظنه العبد
ذلك فإن ذلك نحو أوأ مرض أوأ سحر أوأ عين من به ما سيكشف

. منه الشفاء وأفي المرض رفع في المؤثرة السباب أعظم من
......
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ّبنا( أنها عندي يرجح .. وأالذي الوجهين لك ذكرت في الذي الله ر
اسمك)  تقدس السماء

َ     قال َأل ُلُه:ُ « ِنيِ     (َوَقْو ُنو ْأمَا َنا     َت َأ  الّسَماِء»)     ِفيِ     مَاْن     َأمِايُن     َو
.  وأعل جل لله العلو صفة لثبات دللة فيه هذا

ْلَعْرُش     قال ُلُه:ُ«َوا َق     َوَقْو ْلَماِء،ِ     َفْو َق     َواللُه     ا ْلَعْرِش،ِ     َفْو ا
َلُم     َوُهَو ُتْم     مَاا     َيْع ْن ْيِه». َحِديٌث     َأ َل ُه     َحَسٌن،ِ     َع ُبو     َرَوا َد     َأ َداُو

ُه) قال ْيُر ُلُه     َوَغ ْيَن     (َوَقْو َأ َيِة:ُ « ْلَجاِر َلْت:ُ ِفيِ     ُل اللُه؟ُ». َقا
ْنَت     الّسَماِء. َقاَل:ُ «مَاْن َأ َلْت:ُ  َنا؟ُ». َقا اللِه. َقاَل:ُ     َرُسوُل     َأ

ِتْقَها َأْع ّنَها     « ِإَ ُه     َف َنٌة». َرَوا ِلٌم)      مُاْؤمِا مُاْس
ثابت الله وأعلو وأعل جل لله العلو صفة إثبات فيها الحاديث هذه

: بنوعيه له
. الصفات وأعلو-  الذات علو- 

: أنواع بثلثة له وأثابت
. القدر وأعلو-  القهر وأعلو-  الذات علو- 

هذه عليه دلت كما ذات علو هو خلقه على وأتعالى تبارك الله فعلو
. ْْرهَق وأعلو ْْردَق علو صفات علو أيضا وأهو الحاديث

خلقه على عال هو وأكذلك ِهِْرهَبق خلقه على عال وأعل جل فهو
سبحانه قال وأقد وأأجل أعظم وأعل جل ُهُْردَفق وأعل جل ِهِْردَبق
َدُروأا َوأَما﴿ ّلَه َق ّق ال ِه َح ِر ْد . ﴿َق

َق     والعرُش  (     حديث     فيِ     وقوله ْلَماِء،ِ     َفْو َق     َواللُه     ا َفْو
ْلَعْرِش)  ا

هذا في جاء كما ماء فوقها السبع السماوأات فوقا الماء هذا
ْدُره َُدرُْيق ل وأالعرش الماء فوقا وأالعرش الحديث . جدا عظيم ، ق
كحلقة للعرش بالنسبة وأالكرسي ، المخلوقات أعظم هو العرش
للكرسي بالنسبة السبع وأالسماوأات الرض من فلة في ملقاة

أعظم وأهو عظيم أمره فالعرش ترس في ألقيت سبعة كدراهم
. كريم وأبأنه عظيم بأنه وأعل جل الله وأصفه قد الله مخلوقات

َقا وأالعرُش( وأالسلم الصلة عليه هنا فقال ْو ِء، َف ْلَما َقا َوأاللُه ا ْو َف
َعْرِش) هذا ْل فهو الفوقية لفظ معك مر وأإذا ، الفوقية إثبات فيه ا

ففوقية وأعل جل الله لعلو دليل للفوقية دليل فكل العلو بمعنى
. عرشه على الله علو هي عرشه على الله

المخالفين على وأالردوأد وأالعرش الله علو على الكلم وأتفصيل
تأكيد هنا المراد وأإنما الوأل القسم في مفصل معنا مر ذلك في

. الصفات إثبات من القرآن عليه دل ما على السنة دللة
َو( قال ُه َلُم َوأ ْع ُتْم َما َي ْن ِه)  َأ ْي َل َع

المعية لخلقه وأعل جل معيته يضاد ل وأعل جل الله علو أن يعني
. عليه هم بما العلم معناها التي العامة
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ُلُه قال ْو َق َوأ ْيَن ( َأ ِة: « َي ِر ْلَجا ِفي ُل َلْت:  َقا ِء.) اللُه؟»ٌ.  الّسَما
ْيَن(  المكان عن بها (أين) يسأل لن المكان عن سؤال اللُه) هذا َأ

ّلْى وأالنبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أن على فدل ذلك عن الجارية سأل َوأَس
. العلو مكانه جهة وأعل جل الله
بالعلو الله وأصف منعوا وأالذين جهة له يكون أن بد ل موجود وأكل
: قالوا
جهة في يكون أن ،  الجهة- المخلوقات عوارض من الجهات لن

  –معينة
تحوزه الجهة وأأن التحيز ذلك اقتضى الجهة أثبتت إذا وألنه

. وأتحوطه وأتشمله
: وأهي عهدوأا بما البشر يعلمها جهات ََثم الجهات لن باطل وأهذا
للبشر بالنسبة وأهذه وأفوقا وأتحت وأشمال وأيمين وأخلف أمام

يعني وأغرب وأشرقا وأجنوب شمال الجهات كذلك ، يتصوروأنها
هذه يروأن لنهم الحصر يقتضي للبشر بالنسبة .. فهذا هي اللي

 غيرها في منحصرة الجهات
. العلو جهة فله وأعل جل الله أما
. العلو جهة في سبحانه هو

. المكان هي وأالجهة الجهة عن سؤال (أين) فيه بـ وأالسؤال
وأعل جل الله سأل إذا الداعي وألهذا العلو هي وأعل جل الله فجهة
الفرج يطلب العلو إلى يديه وأرفع العلو إلى وأنظر العلو إلى توجه

.
: نوعان وأالعلو

علو هذا يعني للبشر بالنسبة علوال يعني- :  نسبي علو
 .- للبشر بالنسبة يعني نسبي إضافي

مطلق وأعلو .
لجميع بالنسبة العلو هو الذي المطلق العلو في وأعل جل وأالله

الرض وأعلو مركزها إلى ينحدر ما الرض ُْلفُسف ، الرض جهات
فيكون تيمية ابن السلم شيخ يقول كما محيطها عن يتباعد ما

وأرفع الله دعا إذا وأالعبد المطلق العلو وأتعالى تبارك لله العلو
شمالها في كان سواء الرض من جهة أي في كان سواء إليه يديه

يديه رفع إذا فإنه الخرى الجهة في أم ظهرها في جنوبها في أم
فإنها الكلمة هذه إلى  وأانتبه- المطلق العلو إلى يديه يرفع فإنه

. – مهمة
جل الله وأعلو العلو في الله فإن ، جهة وأعل جل الله علو فإن
ّلْى النبي وأسؤال الذات علو هو وأعل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أين( بقوله َوأَس

تبارك لله العلو جهة إثبات على دليل هذا السماء في الله) قالت
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َبت لله العلو جهة بإثبات لن مهم وأهذا وأتعالى كثيرة أخر صفات ُتث
.

القسم في معنا مرت باعتراضات هذا على اعترضوا للعلو النفاة
أين( : قوله قالوا أنهم هاهنا من الدليل يناسب الذي لكن الوأل

وألهذا قالوا ، مسلم نسخ بعض في بثابت ليس اللفظ الله) هذا
نسختنا في ليس وأقال وأالصفات السماء كتاب في البيهقي أنكره

. الحديث الله) في أين( لفظ مسلم من
لله العلو صفة ينفون الذين المعاصرين بعض بها أدلى شبهة وأهذه
. وأتعالى تبارك

ِوأ لم الله رحمه مسلما أن ذلك عن وأالجواب رجل إل عنه كتابه ير
. وأاحد

عنه فيروأيه روأاة له َثم البخاري ، كالبخاري ليس مسلم وأكتاب
ِري ْب ِفَر وأكل ، وأفلن فلن عنه وأيروأيه شاكر بن حماد عنه وأيروأيه ال

البخاري في المشهورة الفربري وأروأاية أيضا روأاة له هؤلء من
عساكر ابن وأروأاية الوقت أبي وأروأاية ذر أبي روأاية َثم فيه أيضا

َهني ُكْشمي تابعة البخاري نسخ في موجودة الختلفات وأهذه وأال
الصحيح كتابه فإن الله رحمه مسلم أما ، وأحده الفربري لروأاية

روأاه وأقد الله رحمه سفيان ابن وأهو وأاحد شخص إل عنه يروأه لم
مسلم ُيقرئ لم أوأ سماع وأفاته الكتاب أكثر في مسموعا عنه

مواضع ثلثة ، أصل مسلم من يسمعها فلم ، مواضع ثلثة الراوأي
له فليس ، صفحة ثلثين عشرين على يأتي المواضع بعض كبيرة

وأفاته قبل كتابه ُيقرئ أن له تيسر ما مسلما لن وأاحدة روأاية إل
وأحده سفيان ابن عنه روأاه وأإنما ُيقرئه أن قبل المنية اخترمته بل

روأاية هو بل روأايات اختلف مسلم في َثم ليس أنه على يدل وأهذا
كذا روأاها مسلم روأاة بعض في أن مسلم في يقال فما وأاحدة
. الجهل من هذا ، كذا روأاها مسلم روأاة وأبعض

فالنسخ نسختنا في ليس بأنه ذكرها التي البيهقي نسخة وأأما
وأالروأاية نقص فيه يحصل قد غلط فيه يحصل قد النسخ أن معلوم

عتَمدُي فإنه اللفظة هذه مسلم عن روأى الذي عن ثابتة كانت إذا
محذوأف النسخ بعض في يكون أن وأأما ، الحجة هي وأتكون عليها

وأاحدة روأاية الروأاية لن نفيها على بدليل ليس ذلك فإن هذه فيه
أوأ هذه عن رجع مسلما إن يقال حتى متعددة بروأايات وأليست
جهة من الخلل فيكون وأاحدة نسخة هي إنما مسلم نسخ اختلفت

. الروأاية جهة من وأليس ّساخأُالن
كان إذا ما غير الناسخ جهة من الخلل كان إذا ، كبير فرقا وأهذا

 –البخاري في مثل لكم أضرب – في مثل ، الروأاية جهة من الخلل
رب اللهم( فقال المؤذن سمع من أن المعروأف الذان دعاء في
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وأالفضيلة الوسيلة محمدا آت القائمة وأالصلة التامة الدعوة هذه
وأعدته الذي محمودا مقاما اللهم وأابعثه الرفيعة العالية وأالدرجة

(وأالدرجة بزيادة يعني الطول بهذا الميعاد) هذه تخلف ل إنك
بعض في الميعاد) هذه تخلف ل (إنك الرفيعة) وأبزيادة العالية

بعض وألهذا ، البخاري عن الكشميهني روأاية في البخاري نسخ
وأهذه وأغيره السلم شيخ نسبها كما للبخاري ينسبها العلم أهل

. صحيحة نسبة
الثابت فنقول الخر الروأايات خالفت هنا الكشميهني روأاية وألكن

شذوأذ لجل ضعيفة هذه فتكون هذه إيراد عدم الصحيح روأاية من
جهة من وأاضح بحث هذا ، البخاري عن الفربري عن روأاها من

. وأاضح هذا السنة كتب وأسماع الكتب نقل جهة وأمن الحديث
فاته حتى وأاحدة روأاية إل له ما السف فمع الله رحمه مسلم أما

. تعالى الله رحمهم سفيان ابن راوأيه مواضع ثلثة في السماع
اللفظة هذه أوأ الحديث هذا إن قالوا حينما الحجة هذه فإذن

في بثابتة ليست أنها فيدل مسلم نسخ بعض في موجودة ليست
. جيدة بحجة ليس فهذا مسلم

بالسانيد مسلم كتاب غير في موجودة أنها الجواب من أيضا
فيه اللفظ هذا ، غرابة فيها ما ، غرابة فيها وأليس الصحيحة
ّلْى وأالنبي الجهة عن السؤال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأجهة السائل هو َوأَس

ُتْم قوله في كما الدليل هذا غير في وأعل جل لله ثابتة العلو َأِمن َأ ﴿
ِء ِفي َمْن ُكْم َيْخِسَف َأْن الّسَما َلْرَض ِب َ( قولهك ﴿ا ِني َأل ُنو ْأَم َنا َت َأ َوأ

ِء) وأاضح ِفي َمْن َأِميُن ِء) يعني ِفي َمْن( الّسَما العلو في من الّسَما
. وأتعالى تبارك يعلم لمن (من) هذه

: السئلة بعض ، هذا عند نقف
؟ الله أين بقولهم وأالعامة الطفال سؤال يجوز : هل يقول

الكلمة هذه يتحمل أحد كل عقل ليس ، العقول تتحمله ل مما هذا
وألكن البتلء كلمات من ليست هذه الزمان هذا مثل في خاصة
بهذا الناس امتحان أما وأعل جل الله صفات وأالطفال العامة تعلم

. بجيد فليس السؤال
فوقا وأعل جل كونه مع عباده من القرب الله صفات من هل

ّني﴿ تعالى بقوله قربه على يستدل وأهل ؟ عرشه ِإ ِريٌب َف ُأِجيُب َق

َة َو ْع ّداِع َد َذا ال َعاِن ِإ ؟ آخره إلى ﴿َد
بخلف خــاص قربه أن النصوص في ثبت الذي وأعل جل الله قرب

فـهـو الـقـرب أـمـا ، وأخاـصـة عامة معية إلى تنقسم المعية ، المعية
. وأعل جل خلقه جميع من عام قرب ثم ليس خاص قرب

ُدوأَن﴿ ِري ُلوا َأن ُي ّد َب ِه﴿ َكلَم ُي ّل الية في الله بكلم المقصود هل ال
الشرعي؟ الكلم أم الكوني الكلم
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. الشرعي الكلم منه المقصود ، ل
......

منه القرب إن قلت إذا العام القرب ، بعام هو ما خاص القرب ، ل
أما المعية مثل فيصير عرشه فوقا الله لن علم قرب صار عام

ممن قريب ، المؤمنين من قريب أنه ثبت إنما وأعل جل الله قرب
، الدلة في ثبت ما العام وأالقرب ، المحسنين من قريب ، يدعونه

الملئكة قرب هو فإنما العام القرب فيه الدليل من وأرد وأما
َنْحُن﴿ كقوله وأعل جل الله ملئكة ْقَرُب َوأ ِه َأ ْي َل ْبِل ِمْن ِإ ِد َح ِري َو ْل ﴿ا
ذلك. وأنحو

؟ الفصحاء أفصح أوأ (الفاصحين) ؟ أفصح الله يقال أن يجوز هل
من لكن ، نعم ، المتكلمين أفصح هو وأعل جل الله الخبر باب من

. وأتعالى تبارك لله ثابتة الصفة هذه أن أعلم ما الصفات جهة
. محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى ، كفاية القدر هذا وأفي
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ّية إثبات لخلقه الله مع
 علوه تنافي ل وأأنها 

عرشه فوقا

ُلُه:ُ  ِليَمللانَِ َأْفَضللُل«َوَقللْو َلللَم َأنَْ ا ُثَمللا مَاَعللَك اللللَه َأنَّ َتْع ْي َح
ْنَت ُلُه:ُ  َحِديٌث »ُك َذا«َحَسٌن. َوَقْو ُكْم َقللاَم ِإ ُد َلللىَ َأَحلل الّصلللِة؛ُ ِإ
ْبُصَقّن َفلَ َبللَل َي َ َوْجِهللِه،ِ ِق ِنللِه؛ُ َعللْن َول ِإَنَّ َيِمي َبللَل اللللَه َفلل ِق

ِكللْنَو َوْجِهِه،ِ َدمِاِه ََتْحللت َأْو َيَسللاِرِه،ِ َعللْن َل ّتَفللٌق»َقلل ْيللِه،ِ . مُا َل َع
ُلُهو ّلىَْ ََقْو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ْبِع الّسَمَواِت َرّب اللُهّم:ُ «َوَس الّسلل

َلْرِض ْلَعْرِش َوَرّب ،َِوا ِم،ِ ا ِظي ْلَع َنا ا ّب ٍء،ِ ُكّل َوَرّب َر ِلَق َشيِْ َفللا
ْلَحّب ّنَوىَ،ِ ا ْنِزَل َوال ّتْوَراِة مُا ْنِجي ال ِل ْلُقللْرآنََ،ِ ِلَوا ُذ َوا ِبللَك َأُعللو

ّبٍة ُكّل َشّر َومِاْن َْفِسيِن َشّر مِاْن ْنَت َدا ٌذَّ َأ ِتَها،ِ آِخ َي َناِص ْنللَت ِب َأ

َلّوُل ْيَس ا َل َلَك َف ْب ٌء،ِ َق ْنَت َشيِْ َأ ْيَس الِخُر َو َل َدَك َف ٌء،ِ َبْعلل َشليِ
ْنَت َأ ّظاِهُر َو ْيَس ال َل ٌء،ِ َفْوَقللَك َف ْنللَت َشلليِْ َأ ِط َو َبللا ْل ْيللَس ُنا َل َف
َنَك ٌء؛ُ ُدو ّنيِ اْقِض َشيِْ ْيَن َع ّد ِنلليِ ال ِن َأْغ ْلَفْقللِر مِاللَن َو َيللُةر »ا َِوا

ِلٌم،ِ ُلُهو مُاْس ّلىَْ ََقْو ْيللِه اللللُه َص َل ّلْم َع َبُة َرَفللَع َلّمللا َوَسلل الّصللَحا
َتُهْم ْكِر:ُ  َأْصَوا ّذَّ ّيَها«ِبال ِبُعوا َأ ّناُس!ُ اْر َلىَ ال ُكْم؛ُ َع ْنُفِس ُكْم َأ ّن ِإَ َفلل

ْدُعونََ لَ َ َّمَصأ َت ًبا،ِ َول ِئ ّنَما َغا ْدُعونََ ِإ ًبا،ِ َِصيًراب َسِميًعا َت َقِري
ّلذَّي ِإنَّ َنُه ا ْدُعو َلىَ َأْقَرُب َت ُكْم ِإ ُنِق مِاْن َأَحِد ِتِه ُع َل ّتَفٌق»َراِح  مُا

ْيِه. َل َع
ُلُه:ُ  ُكْم«َوَقْو ّن َتَرْونََ ِإ ُكْم َس ّب ْلَقَمَر َتَرْونََ َكَما َر َلَة ا ْي َبللد َل ْل ِر،ِْا

ِتِه،ِ ِفيِ ُتَضامُاونََ لَ َي ِإَنَِ ُرْؤ ُتْم َف َطْع َت ّ َأنَ اْسلل ُبللوا ل َل َلللىَ ُتْغ َع
ْبَل َصلٍة ُلوِع َق ْبلَل َوَصلٍة الّشْمِس ُط ِبَهلا؛ُ َق ُلوا ُغُرو .»َفلاْفَع
ّتَفٌق ْيِه. مُا َل َع
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َلىَإ...  َثاِل ِ َلَحاِديِث َهذَِِّه َأمْا ِتيِ ا ّل ِبُر ا اللِه ِرُسوُل ِفيَها ُيْخ
ّلىَْ ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ِبِه َعن َوَس ِبُر ِبَما ّر ِإَنَّ ِبلِه؛ُ ُيْخ ْلِفْرَقلَة َفل ا

َيَة ّناِج ّنِة َأْهَل ال ْلَجَماَعِة الّس ُنللونََ َوا ِلَك؛ُ ُيْؤمِا َذَّ ُنللونََ َكَمللا ِبلل ُيْؤمِا
َبَر ِبَما ِبِه؛ُ ِفيِ ِبِه اللُه َأْخ َتا ْيللِر مِاْن ِك ِطيللٍل،ِ َول َتْحِريللٍف َغ َتْع

ْيِر َومِاْن ِييللٍف َغ ْك َ َت ِثيلل َول ْلَوَسللُط ُهللُم َبلْل ٍ؛ُلَتْم ِفلَرِق ِفليِ ا
ُلمّاِة؛ُ ُلمّاَة َأنَّ َكَما ا ْلَوَسُط ِهيَِ ا ِم. ِفيِ ا ُلمَا ا

َنُه اللللِه ِصللَفاِت َباِب ِفيِ َوَسٌط َفُهْم ْبَحا َلىَ ُسلل َتَعللا ْيللَن َو َب
ِطيِل أْهِل ّتْع ّيِة ال ْلَجْهِم َأْهِل ،ِا ِثيِل َو ّتْم ّبَهة. ال ْلُمَش ا
ْيَن ِهلال َأْفَعاِل َباِب يِِف َوَسٌط َُهْمو ّيِة َب ْبِر ْلَج ّيِة.و ا َدِر ْلَق َا
ْيَن اللِه َوِعيِد َباِب َِفيِو َئِة َب ْلُمْرِج ّيِة ا ْلَوِعيِد ّيللِة َِنما َوا َدِر ْلَق ا

ْيِرِهْم. َوِغ
ِء َبلللاِب َِفللليِو ِليَملللانَِ َأْسلللَما ّديِن ا ْيلللَن والللل ْل َب ّيلللِةحا َُروِر

َلِة،ِو َتِز ْلُمْع ْيَن َا َب َئِة َو ْلُمْرِج ّيِة. ا ْلَجْهِم َوا
ّلىَْ اللللِه َرُسوِل َأْصَحاِب َوِفيِ ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلْم َع ْيللَن َوَسلل َب

ْلَخَواِرِج. الّراِفَضِة َوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيم الرحمن الله بسم
شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، العالمين رب لله الحمد

آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله عبد محمدا أن وأأشهد له
. الدين يوم إلى كثيرا تسليما وأسلم وأصحبه

وأالعمل النافع العلم وألكم لي وأعل جل الله : فأسأل بعد أما
على فإنه وأتوفيقا وأثباتا إيمانا يزيدنا وأأن ، الخاشع وأالقلب الصالح

الدائمة وأالمعافاة وأالعافية العفو نسألك اللهم ، قدير شيء كل
: بعد أما ، وأالخرة الدنيا في

من الصفات نصوص ذكر من عليه الكلم تقدم لما صلة فهذه
شيخ ساقها التي النصوص أن قبل من لكم ذكرت وأكما ، السنة

عليه اشتملت ما أكثر على الكلم سبق الفصل هذا في السلم
. الصفات على العظيم بالقرآن الستدلل في الصفات من

: فقال ذلك وأنحو القرب وأفي المعية في الحاديث بعض هنا فذكر
ْفَضُل َأ ُلُه: « ْو َق َوأ ِليَماِن ( َلَم َأْن ا ْع َعَك اللَه َأّن َت ُثَما َم ْي ِديٌث َح ْنَت»ٌ َح ُك

َذا ِإ ُلُه: « ْو َق َوأ ُكْم َقاَم َحَسٌن.  ُد َلى َأَح ِة؛ِ ِإ َ الّصل َقّن َفل ْبُص َبَل َي ِق
ِه، ِه َ َوأْج ِه؛ِ َعْن َوأل ِن ِإّن َيِمي َبَل اللَه َف ِه، ِق ِه ِكْن َوأْج َل ِه، َعْن َوأ ِر ْوأ َيَسا َأ

ٌق َتْحَت َف ّت ِه»ٌ. ُم َدِم ِه) إلى َق ْي َل ، الحاديث آخر َع
َأْفَضُل  (       المعية     حديث     هو     الذَّي     الول     الحديث     هذَّا

ِليَمانَِ َلَم     َأنَْ     ا ُثَما     مَاَعَك     اللَه     َأنَّ     َتْع ْي ْنَت)     َح  ُك
جل الله باتصاف العلم وأأن وأعل جل لله المعية صفة إثبات فيه

بأسماء العلم أن على فدل اليمان أفضل أنه الصفة بهذه وأعل
قول اليمان لن ذلك اليمان أفضل هو وأبصفاته وأعل جل الله

. وأاعتقاد وأعمل
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وأصفاته أسمائه في يعني وأعل جل الله في العتقاد هو وأالعتقاد
. العل وأالصفات الحسنى وأللسماء وأاللوهية للربوبية وأاستحقاقه

جل الله بمعية العلم اليمان أفضل وأالسلم الصلة عليه فجعل
هنا قال لنه للمؤمنين الخاصة وأالمعية ، لخلقه العامة وأعل

ْفَضُل( ِليَماِن َأ َلَم) يعني َأْن ا ْع تعلم) (أن لن علمك اليمان أفضل َت
أن علمك اليمان فأفضل بمصدر فيقدر الفعل مع حرفي موصول

. كنت حيثما معك الله
مقامات أفضل من وأعل جل الله بصفات العلم أن على دليل وأهذا

ستة أركانه اليمان لن اليمان مقامات أفضل هو بل اليمان
هو بالصفات وأالعلم ، جلله جل بالله اليمان الركان هذه وأأعلى
.  بالله اليمان وأهو أفضلها إلى راجع فهو وأعل جل بالله العلم
َلَم َأْن( قال ْع َعَك اللَه َأّن َت ُثَما َم ْي ْنَت) ذكرنا َح أن سلف فيما لك ُك

: إلى تنقسم وأعل جل الله معية
. للمؤمنين خاصة معية وأإلى-  الخلق لجميع عامة معية- 

وأعل جل وأالحاطة بالعلم لهم وأعل جل معيته هي العامة وأالمعية
َوأَما﴿ وأتعالى سبحانه قال كما غائبة منهم وأعل جل عنه تغيب فل

ُكوُن ْأٍن ِفي َت ُلو َوأَما َش ْت ْنُه َت َ ُقْرآٍن ِمن ِم ُلوَن َوأل ْعَم ّ َعَمٍل ِمْن َت ّنا ِإل ُك
ُكْم ْي َل ًدا َع ُهو ْذ ُش ِفيُضوَن ِإ ِه ُت جميع لعمل وأعل جل الله ُوأشهود ﴿ِفي
وأاطلع وأإحاطة علم معية فهي لهم العامة معيته من هذا الخلق
. وأتعالى سبحانه وأرؤية

بتسديده اليمان لهل وأعل جل معيته فهي الخاصة المعية وأأما
 . لذلك مقتضية معية فإنها لهم وأنصره وأإعانته وأتوفيقه

في فقال ، القرآن في وأخاصة عامة معيته جعل وأعل جل وأالله
ِإّن الخاصة المعية ّلَه ﴿ َع ال ِذيَن َم ّل ْوا ا َق ّت ِذيَن ا ّل ُنوَن ُهْم َوأا ﴿ُمْحِس
. القتران هي العرب لغة في المعية معنى أن لك وأذكرنا

مع (الرجل فقولهم ، الشيء بذاك الشيء هذا اقترن (مع) يعني
ل زوأجها) يعني مع (الزوأجة         وأ ، بهم مقترنا القبيلة) يعني

َها َيا﴿ وأعل جل قال وأقد ، به مقترنة عصمته في زالت ّي أ
ِذيَن َ ّل ا

ْا ُنو ْا آَم ُقو ّت ّلَه ا ْا ال ُنو ُكو َع َوأ ِقيَن َم ِد في معهم كونوا يعني ﴿الّصا
من به اتصفوا ما في معهم وأكونكم وأأخلقهم بإيمانهم قتراناال

. وأعل جل ربهم مع المعاملة في الصدقا
عليه الكلم سبق ما إلى وأترجع مفصل عليها الكلم سبق فالمعية

هذا لن عليها الكلم تفصيل وأبيان وأأقسامها عليها التدليل في
على السنة من وأاستدلل السنة من استشهاد موضع هو الموضع
. فسبق مفصل الصفة على الكلم أما الصفة
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ُلُه     قال َذا     الصلة     عليه     (َوَقْو ِإ ُكْم     َقاَم     والسلم:ُ « ُد َلىَ     َأَح ِإ
َ     الّصلِة؛ُ ْبُصَقّن     َفل َبَل     َي َ     َوْجِهِه،ِ     ِق ِنِه؛ُ     َعْن     َول ِإَنَّ     َيِمي اللَه     َف

َبَل  »)     َوْجِهِه     ِق
به َلدَستُي لكن صفات عدة بل وأعل جل لله صفتين إثبات فيه اهذ

: صفتين على
يعني خلقه من وأعل جل الله قرب صفة فهي الوألى الصفة أما
. بخلقه وأعل جل وأإحاطته الصلة أهل المؤمنين عباده من
وأعل جل فإنه الحاطة وأأما ، عليه الكلم سيأتي القرب وأأما

عدة في جاءت شيء بكل وأعل جل وأإحاطته شيء بكل محيط
ُهْم َأل﴿ وأعل جل الله كقول كثيرة أحاديث وأفي آيات ّن ٍة ِفي ِإ َي ِمْر
َقاء ّمن ِهْم ّل ّب ّنُه َأل َر ُكّل ِإ ٍء ِب َكاَن﴿ وأكقوله ﴿ّمِحيٌط َشْي ّلُه َوأ ُكّل ال ِب

ٍء ًطا َشْي . اليات من ذلك وأنحو ﴿ّمِحي
وأعل جل علوه منها بل تقتضي خلقه بجميع وأعل جل وأإحاطته

حال المصلي وأجه قبل وأعل جل الله وأيكون يصلي المصلي فكون
وأعل جل وأهو شيء بكل محيط وأعل جل الله أن لجل هذا الصلة

حين المصلي قبل هو ذلك وأمع عرشه على مستو خلقه على عال
ْيَس﴿ فـ شيء بكل وأعل جل لحاطته وأذلك الصلة ِه َل ِل ْث ٌء َكِم ﴿َشْي

محيط هو بل المصلي من قريب عرشه على عال وأهو سبحانه
 صلته حال المصلي وأجه قبل وأعل جل الله إن بل شيء بكل

ّنُه َأل﴿ قوله في النصوص من ِرُكذ فيما وأالحاطة ُكّل ِإ َشْيٍء ِب
َكاَن﴿ وأقوله ﴿ّمِحيٌط ّلُه َوأ ُكّل ال ٍء ِب ًطا َشْي فسرها ذلك وأنحو ﴿ّمِحي

 الحاطة تًِرسُف ، معان بأربعة السنة أهل
- وأالقدرة-  وأالّسعة-  العلم بإحاطة- 

وأالشمول
من بهم محيط وأعل جل وأهو ، وأشمول وأقدرة وأسعة علم إحاطة

جهة من بهم وأمحيط القدرة جهة من بهم وأمحيط العلم جهة
جهة من بهم وأمحيط الحديث هذا ذلك على دل حيث ةََعالس

. الشمول
في وأمن الرض على من يعني جميعا الخلق أن يوضحه وأهذا

الكرسي وأأن فيه ملقاة كدراهم الكرسي إلى بالنسبة السماوأات
وأسع وأالكرسي الرض من فلة في ملقاة كحلقة للعرش بالنسبة

، وأعل جل الله قدمي موضع هو وأالكرسي وأالرض السماوأات
يكون تصورها لكن الواقع جهة من تصورها يصعب المسألة فإذن

. النصوص عليه دلت بما العلم جهة من
وأالقرب ، وأعل جل لله القرب صفة إثبات أيضا فيه الحديث هذا

. التيين الحديثين في ذكره يأتي
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ُلُه     ال  ق ّلىَْ     (َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َرّب     :ُ «اللُهّم     َوَس
ْبِع     الّسَمَواِت َلْرِض،ِ     الّس ْلَعْرِش     َوَرّب     َوا ِم،ِ     ا ِظي ْلَع َنا     ا ّب َر

ِلَق     َشيٍِْء،ِ     ُكّل     َوَرّب ْلَحّب     َفا ّنَوىَ،ِ     ا ْنِزَل     َوال ّتْوَراِة     مُا ال
ْنِجيِل ِل ْلُقْرآنََ،ِ     َوا ُذ     َوا َشّر     َومِاْن     َنْفِسيِ     َشّر     مِاْن     ِبَك     َأُعو

ّبٍة     ُكّل ْنَت     َدا ٌذَّ     َأ ِتَها،ِ     آِخ َي َناِص ْنَت     ِب َلّوُل     َأ ْيَس     ا َل َلَك     َف ْب َق
ٌء،ِ ْنَت     َشيِْ َأ ْيَس     الِخُر     َو َل َدَك     َف ٌء)     َبْع َشيِ

وأالخر (الوأل الحديث هذا في وأعل جل لله أسماء أربعة هذه
وأالباطن)  وأالظاهر

وأعل جل الرب لزلية اسمان فهما وأالخر الوأل الوألن فأما
. وأأبديته
الزمان في ٍاهََنُتم وأالخر الوألية جهة من الزمان في ٍاهََنُتم فالوأل

 . الخرية جهة من
شيء قبله ليس أوأل وأأفعاله وأصفاته وأأسمائه بذاته وأعل جل فهو
صفات وأعل جل صفاته يسبق وألم ذات وأعل جل ذاته يسبق لم

وأعل جل أفعاله يسبق وألم أسماء وأعل جل أسماءه يسبق وألم
. شيء قبله ليس الذي الوأل وأعل جل هو بل لحد أفعال
تفسير وأهذا شيء بعده ليس الذي الخر هو وأعل جل كذلك

َو الحديد آية في الخر لمعنى ُه ّوأُل ﴿ َْل ِهُر َوأاْلِخُر ا ّظا ِطُن َوأال َبا ْل ﴿َوأا
ّلْى النبي ففسرها ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ْنَت( بقوله الحديث هذا في َوأَس َأ

ْيَس الِخُر َل َدَك َف ْع ٌء) فمعنى َب معنى ، وأعل جل الله آخرية َشي
ٌأبدي ٌآخر هو الذي يعني البدي وأعل جل أنه الخر وأعل جل كونه
. وأعل جل شيء بعده فليس ، وأعل جل وأأفعاله وأصفاته بذاته
جل الله أن الزمان جهة من المخلوقات جميع أن على يدل وأهذا
الصفات كذلك ، وأبعدها قبلها وأعل جل فهو بها محيط وأعل

وأعل جل هو الفعال كذلك ،  وأبعدها قبلها وأعل جل هو وأالسماء
. وأتعالى سبحانه وأبعدها قبلها
محدثة الله أسماء إن قال من قول بطلن على دليل هذا وأفي

. الخلق أحدثها
وأعل جل الله صفات إن قال من قول بطلن على دليل وأفيها

. للخلق خلقه بعد بها اتصف
قديم المنظور العالم هذا إن قال من قول بطلن على دليل وأفيها

. الفلسفة كقول أزلي أوأ
ما يفعل وأعل جل الله وأأن قديم المخلوقات جنس أن إثبات وأفيها
. أوأل بصفاته وأعل جل إنه إذ لقضائه راد وأل لحكمه معقب ل يشاء

. الخلق في آثارها تظهر وأأن بد ل وأالصفات
العظيمين المقامين هذين بين بالفرقا يأخذوأن السنة وأأهل

جل أنه على يدل الوأل الله أسماء من السم هذا إن فيقولون
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تظهر أن من لسمائه بد وأل وأأفعاله وأصفاته بأسمائه أوأل وأعل
أن لفعاله بد وأل آثارها تظهر أن لصفاته بد وأل خلقه في آثارها
. آثارها تظهر

. قديم وأأفعاله وأصفاته الرب أسماء آثار فيه تظهر ما فجنس
نراه الذي العالم هذا إن يقولون فإنهم الباطل أهل قول وأأما

لن ، باطل هذا قديم هذا أن وأالنجوم وأالفلك وأالرض تاالسماوأ
وأوأصف ضوأالر السماوأات خلق هذه خلق أنه أخبر وأعل جل الله
ّدر وأأنه ذلك لنا وأالرض السماوأات خلق قبل الخلق مقادير ق

جنس وأأما وألَال معروأفة أنها على يدل وأهذا سنة ألف بخمسين
. ُتَحد فل المخلوقات

وأقول الفلسفة وأقول السنة أهل قول بين الفرقا يوضح وأهذا
. وأالماتريدية الشاعرة وأقول المعتزلة

مزيد وأسيأتي ، الكلم من سلف فيما أقوال خمسة لك ذكرت أنا
. تعالى الله شاء إن نستقبل فيما آخر موضع في لها بسط
ْنَت قال َأ َوأ ِهُر ( ّظا ْيَس ال َل َقَك َف ْو ٌء، َف ْنَت َشْي َأ ِطُن َوأ َبا ْل ْيَس ا َل َنَك َف ُدوأ

ٌء) هذان وأعل جل الله لعلو اسمان وأالباطن الظاهر السمان َشْي
. وأقربه
. منفردا يطلق الظاهر وأاسم

وأجه على إل وأعل جل الله على يطلق فل الباطن اسم وأأما
وأأسمائه ذاته في العلو ذوأ هو الظاهر لن بالظاهر القتران
ْيَس( بقوله وأالسلم الصلة عليه وأفسره وأصفاته َل َقَك َف ْو ٌء) َف َشْي

. الصفات وأفوقية الذات فوقية هي وأالفوقية
ْنَت( بقوله وأالسلم الصلة عليه ففسره الباطن وأأما َأ ِطُن َوأ َبا ْل ا

ْيَس َل َنَك َف ٌء) وأقوله ُدوأ ْيَس( َشْي َنَك َل ٌء) من ُدوأ اللفظ حيث َشْي
وأقدرته علمه دوأن ليس أوأ شيء ذاته دوأن ليس يكون أن يحتمل
. شيء وأقربه
- الذات دوأن ليس المعنى يكون أن تحتمل أنها هو اللي الوأل
كل في وأعل جل أنه على تدل هذه-  شيء ذاته دوأن ليس يعني
المعنى بهذا استدل وألهذا بالخلق مختلط أنه وأعلى مكان

من كل قول وأهذا مكان كل في هو فقالوا وأالشاعرة المعتزلة
. الستواء ينفي
ْيَس( لفظ احتمله وأإن المعنى هذا قالوا السنة وأأهل َنَك َل ُدوأ

ٌء) فإنه ْنَت( قوله ينفيه َشْي ِهُر) فإثبات َأ ّظا ، وأعل جل ظهوره ال
على عال أنه إثبات ، شيء فوقه ليس الذي الظاهر أنه إثبات

ِطل بذاته خلقه على عال وأأنه عليه مستو عرشه ْب يكون أن ُي
وأعلمه قربه جهة من باطن وأعل جل هو بل ذات بطون البطون
 الصفات بعض بطون فيكون
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ّلْى النبي لن ظاهر وأهذا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع بين التفسير في قرن َوأَس
وأل شيء دوأنه ليس وأعل جل كونه وأبين البطون وأبين الفوقية

َهم أن يمكن َو وأعل جل قال كما الظاهر مع إل البطون ُيف ُه ّوأُل ﴿ َْل ا
ِهُر َوأاْلِخُر ّظا ِطُن َوأال َبا ْل دوأنه ليس يعني باطنا وأعل جل وأكونه ﴿َوأا
وأالقرب وأالحاطة وأالقدرة العلم هي التي صفاته في يعني شيء
. ذلك وأنحو
ْنَت( قوله معنى يكون فإذن ِهُر َأ ّظا ْيَس ال َل َقَك َف ْو ٌء) أنها َف فيها َشْي
ْنَت( وأ خلقه على بذاته وأعل جل الله علو إثبات ِطُن َأ َبا ْل ْيَس ا َل َف
َنَك ٌء) فيها ُدوأ . لخلقه وأعل جل وأمعيته وأقربه إحاطته إثبات َشْي

وأعل جل الله علو لثبات وأالباطن الظاهر السمان هذان فيكون
. بخلقه وأعل جل وأعلمه وأإحاطته وأقربه بذاته
. خالف من لكم ذكرت كما فيه خالف المعنى وأهذا

الخلف تفسيرها في كثر التي السماء من هذا الباطن وألفظ
الصلة عليه النبي به فسره بما الباطن فسروأا السنة وأأهل

َهم وأتفسيره وأالسلم ْنَت( قوله مع ُيف ِهُر َأ ّظا ْيَس ال َل َقَك َف ْو َف
ٌء) وأمع ِه قوله َشْي ْي َل ِإ ُد ﴿ َع ِلُم َيْص َك ْل ّيُب ا ّط الله علو أدلة فكل ﴿ال

لمعنى مفّسرة الستواء أدلة وأجميع أنواعها اختلف على وأعل جل
ِرجة البطون ْيَس( قوله معنى عن الذات لبطون وأُمخ َل َنَك َف ُدوأ
ٌء)  .َشْي

العلم جهة من القرب جهة من شيء دوأنه ليس وأعل جل هو فإذن
 المعية جهة من

. عام وأعل جل وأعلمه عامة وأعل جل فمعيته
؟ عام هنا القرب هل
. خاصا وأيكون عاما يكون القرب قال من السنة أهل من

الله قرب قالوا مواضع في القيم وأابن الله رحمه السلم شيخ
خلقه جميع من عام قرب ََثم وأليس عباده لخاصة هو إنما وأعل جل

وأعل جل قربه يكون النصوص في جاء فيما العام القرب وأإنما ،
. بملئكته خلقه جميع من

َنْحُن﴿ وأعل جل فقوله ْقَرُب َوأ ِه َأ ْي َل ْبِل ِمْن ِإ ِد َح ِري َو ْل القرب هنا ﴿ا
الله قرب بأنه – القيم وأابن السلم شيخ فسره يعني – بأنه ّسرُف

َنْحُن﴿ الواقعة سورة آخر في وأقوله ، بملئكته وأعل جل ْقَرُب َوأ َأ

ِه ْي َل ُكْم ِإ ِكن ِمن َل ّ َوأ ْبِصُروأَن ل َنْحُن﴿ ﴿ُت ْقَرُب َوأ ِه َأ ْي َل ُكْم ِإ هذا قال ﴿ِمن
وأعل جل فهو ، بجنوده ، بالملئكة ٌقرب ميت كل من العام القرب
. خلقه من قريبون الملئكة هم الذين جنوده لن منهم قريب

من ، أوأليائه من الخاص القرب فإنه وأعل جل الله قرب القرب أما
قريب وأعل جل فهو ، المؤمنين الله عباد من الداعي من المصلي

على كونه مع ، وأعظمته بجلله يليق بما المؤمنين عباده من
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وأعل جل منهم قريب هو بذاته الخلق على عال كونه وأمع العرش
. وأعظمته بجلله يليق كما

من ، الحوال من يعلمون بما يتصوروأها أن للعباد يمكن ل وأهذه
ْيَس﴿ وأعل جل الله لن المخلوقات أحوال ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه َوأ

ُع َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال
ُلُه     قال ّلىَْ     (َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َبُة     َرَفَع     َلّما     َوَس الّصَحا

َتُهْم ّيَها     َأْصَوا َأ ْكِر:ُ « ّذَّ َبُعوا     ِبال ّناُس!ُ اْر َلىَ     ال ُكْم؛ُ     َع ْنُفِس َأ

ُكْم ّن ِإَ َ     َف ْدُعونََ     ل َ     َأَصّم     َت ًبا،ِ     َول ِئ ّنَما     َغا ْدُعونََ     ِإ َسِميًعا     َت
ًبا،ِ     َبِصيًرا ّلذَّي     ِإنَّ     َقِري َنُه     ا ْدُعو َلىَ     َأْقَرُب     َت ُكْم     ِإ ُنِق     مِاْن     َأَحِد ُع

ِتِه») َل َراِح
متحقق الداعي من وأعل جل الله قرب أن إثبات الحديث هذا في
ْقَرُب(   نفسه من الداعي إلى أقرب وأأنه َلى َأ ُكْم ِإ ِد ُنِق ِمْن َأَح ُع

ِه) من ِت َل فإنه بالهمس المناجي ناجاه فلو ، إليه الشياء أقرب َراِح
ناداه وأإذا ، الداعي دعاء يسمع النجوى يسمع قريب وأعل جل

. دعاءه يسمع منه قريب وأعل جل الله فإن بالدعاء صوته وأرفع
وأمن الداعي من الخاص وأعل جل الله قرب إثبات الحديث ففي

. المؤمنين خاصة من هم الذين الداعين
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 المؤمنين رؤية إثبات
القيامة يوم لربهم
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ُكْم     قال ّن ِإ ُلُه:ُ « َتَرْونََ     (َوَقْو ُكْم     َس ّب ْلَقَمَر     َتَرْونََ     َكَما     َر َلَة     ا ْي َل
ْدِر،ِ َب ْل َ     ا ِتِه     ِفيِ     ُتَضامُاونََ     ل َي ضبط     أو     آخر     لفظ      وفيِ  -     ُرْؤ

ِإَنَِ     ِفيِ     ُتَضامّاونََ     لَ  (     آخر ِتِه) َف َي ُتْم     ُرْؤ َطْع َت ّ     َأنَ     اْس ُبوا     ل َل ُتْغ
َلىَ ْبَل     َصلٍة     َع ُلوِع     َق ْبَل     َوَصلٍة     الّشْمِس     ُط ِبَها؛ُ     َق ُغُرو

ُلوا»  َفاْفَع
لنه المؤمنون سيراه وأعل جل الرب أن على دللة فيه الحديث

ُكْم( قال ّن ْوأَن ِإ َتَر ُكْم) َس ّب َر
ّثل للمؤمنين وأالخطاب ْوأَن َكَما( فقال للقمر برؤيتهم الرؤية وأم َتَر

َقَمَر ْل َلَة ا ْي ِر، َل ْد َب ْل َ ا ِه) ِفي ُتَضاُموَن ل ِت َي ْؤ  .ُر
الثالثة إلى عليه فيطلق ، الليالي من الثالثة بعد لما اسم القمر
تروأن كما( قال وألذلك القمر عليه يطلق ذلك بعد ما ثم هلل

ليلة وأهي عشرة الخامس ليلة القمر البدر) يعني ليلة القمر
في يروأنه جميعا للناس وأاضحا يكون وأهذا ، البدر ليلة ، اكتماله
يطلع الشمس غروأب مع يشرقا البدر ليلة في فهو السماء وأسط

أوأ الليل منتصف في فهو شروأقها مع وأيغيب الشمس غروأب مع
. أحد كل يراه وأاضحا يكون الليل أثناء في

ّلْى فالنبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ْوأَن( فقال بالرؤية الرؤية شبه َوأَس َتَر َس
ُكْم ّب ْوأَن َكَما َر َقَمَر) يعني َتَر ْل جهة من البدر ليلة القمر كرؤيتكم ا

التضام عدم جهة وأمن الرؤية في العناء عدم جهة وأمن الوضوح
وأمع يراه وأالكل البدر ليلة القمر يروأن الجميع بل وأالتنازع فيها
. آخر دوأن بواحد خاص هو ليس ذلك

ّلْى النبي فشبه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع دليل هذا وأفي بالرؤية الرؤية َوأَس
. القيامة يوم بالبصار يرى وأعل جل الله أن على

ْوأَن) يعني( وأقوله َتَر فعل يعني-  عديت إذا الرؤية لن بالبصر َس
، البصرية الرؤية بمعنى كان وأاحد مفعول إلى عدي  إذا -(أرى)

مفعول إلى عدي وأهنا ، العلم بمعنى كان مفعولين إلى عدي وأإذا
ُكْم) ( قوله وأهو وأاحد ّب ْوأَن(َر َتَر ُكْم) الفاعل َس ّب (الواوأ) يعني هم َر

ُكْم) لفظ( الفعل عليه وأقع الذي وأالمفعول ّب ُكْم)( الجللة َر ّب َر
. البصرية الرؤية بمعنى فهي فإذن

علم رؤية وأليست بصر رؤية هنا الرؤية أن أثبتوا السنة أهل وألذلك
.
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القيامة يوم يعلمه وأعل جل الله لن علم رؤية هي قالوا وأالنفاة
. أحد كل يعلمه القيامة يوم ُيعلم فإنه الجميع

... مفعولين إلى تتعدى العلم بمعنى التي الرؤية لن باطل وأهذا
َها َشّك ِفي ُهْم َبْل﴿ الخرة في فعلمهم ْن َها ُهم َبْل ّم ْن ﴿َعِموَن ّم

ّداَرَك َبِل﴿ ُهْم ا ْلُم ِة ِفي ِع الخرة في العلم سيدركون يعني ﴿الِخَر
ُظُروأَن َهْل﴿ وأقال ّ َين َلُه ِإل ِوأي ْأ ْوَم َت ِتي َي ْأ ُلُه َي ِوأي ْأ ينظروأن هل يعني ﴿َت

ما الناس يعلم ، شيء كل الناس فيعلم حقائقه إليه تؤوأل ما إل
وأالعبادة باللوهية المتفرد هو وأعل جل الله وأأن الرسل به أخبرت

.
جل قوله عند عليها الكلم سبق القيامة يوم وأعل جل الله رؤية
ٌه وأعل ُوأُجو ٍذ ﴿ ِئ ْوَم َلى َي ِإ ٌة() َها َناِضَر ّب ٌة َر ِظَر خاصة وأهي ﴿َنا

نعيم أعلى هي الجنة وأفي ، الجنة وأفي العرصات في بالمؤمنين
. المؤمنين

ْوأَن َكَما( وأقوله  َقَمَر َتَر ْل َلَة ا ْي ِر) يعني َل ْد َب ْل في العرصة في ا
َ( القيامة عرصات ِه) وأالرؤية ِفي ُتَضاُموَن ل ِت َي ْؤ تبارك الله رؤية ُر
ّ﴿ لقوله الكفار عن ممنوعة وأتعالى ُهْم َكل ّن ِهْم َعن ِإ ّب ٍذ ّر ِئ ْوَم َي

ُبوَن ﴿ّلَمْحُجو
جل به اليمان لهل الرؤية وأأثبت رؤيته عن الكفر أهل فحجب

. وأعل
. الله شاء إن بعده الذي الفصل في لذلك مزيد وأسيأتي
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السنة أهل موقف
فيها التي الحاديث من 

إثبات
الربانية الصفات 
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َلىَ     قال ِإ َثاِل     ( َلَحاِديِث     َهذَِِّه     َأمْا ِتيِ     ا ّل ِبُر     ا َرُسوُل     ِفيَها     ُيْخ
ّلىَْ     اللِه ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ِبِه     َعن     َوَس ِبُر     ِبَما     ّر  ِبِه)     ُيْخ
التمثيل وأجه على هو إنما السلم شيخ ذكره الذي هذا أن يعني

في الحاديث فأكثر الصفات لحاديث الحصر وأجه على وأليس
. وأعل جل الله صفات
ّلْى النبي بينها التي الدين من البواب فأعظم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

. اليمان أفضل لنها وأذلك بالله العلم أبواب هي
بجلله يليق ما بأفعاله بصفاته بأسمائه وأعل جل بالله العلم

قال وألهذا السنة في جاءت التي البواب أعظم هذا وأعظمته
َلى الله رحمه هنا الشيخ ِإ َثاِل ( ِه َأْم ِذ ِديِث َه َلَحا ِتي ا ّل ِبُر ا َها ُيْخ ِفي
ِه َرُسوُل ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ِه َعن َوأَس ِب ِبُر ِبَما ّر ِه) يعني ُيْخ أنه ِب

من وأحي وأالسنة للناس ربه صفة وأيبلغ يخبر وأالسلم الصلة عليه
وأهو وأالسلم الصلة عليه الله رسول فيها وأالمخبر وأعل جل الله

َو ِإْن﴿ الهوى عن ينطق ل وأعل جل بربه الخلق أعلم ّ ُه َوأْحٌي ِإل
. ﴿ُيوَحى

ِإَنَّ     ال  ق ْلِفْرَقَة     (َف َيَة     ا ّناِج ّنِة     َأْهَل     ال ْلَجَماَعِة     الّس ُنونََ     َوا ُيْؤمِا
ِلَك) َذَّ  ِب

ِإّن قوله في َقَة ( ِفْر ْل َيَة ا ّناِج ْهَل ال ِة َأ ّن ِة) مر الّس َع ْلَجَما معنى معنا َوأا
المباركة العقيدة هذه بداية عند الدروأس أوأل في اللفاظ هذه
َأّما قوله في الناجية الفرقة أن وأبينا ُد ( ْع َذا : َب َه ُد َف َقا ِت ْع ِة ا َق ِفْر ْل ا

ِة َي ّناِج ِة الطائفة ال ْنُصوَر ْلَم ْهِل ا ِة َأ ّن ِة) فأهل الّس َع ْلَجَما السنة َوأا
أن على يدل ما الساعة قيام إلى المنصورة الطائفة وأالجماعة

ألفاظ المنصورة وأالطائفة وأالجماعة السنة وأأهل الناجية الفرقة
. الصفات باعتبار اختلفت لكن وأاحد لمعنى

منصورة الدنيا باعتبار وأمنصورة ، النار من يعني ناجية فرقة فهي
ّنا﴿ القيامة يوم أيضا وأمنصورة الدنيا في َننُصُر ِإ َنا َل َل ِذيَن ُرُس ّل َوأا

ُنوا ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ُقوُم َوأ ُد َي َها َلْش لنهم السنة أهل وأهم ﴿ا
ل لنهم الجماعة أهل وأهم عنها يخرجون وأل السنة يتابعون
. الديان وأل البدان في الفتراقا وأل بالفرقة يرضون
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بأنهم موصوفون فهم الوأصاف تعدد باعتبار هذا يكون وألهذا
َها( ناجون ّل ّنار ِفي ُك ّ ال ًة) إل َد َوأاِح

الحق على أمتي من طائفة تزال ل( منصوروأن بأنهم وأموصوفون
ذلك) على وأهم الله أمر يأتي حتى خذلهم من يضرهم ل منصورة

يجوز ل فيما العقل وأينبذوأن السنة يتابعون لنهم السنة أهل وأهم
الجماعة أهل وأهم ، للسنة تابعا العقل وأيجعلون العقل إعمال فيه

الدين في الجتماع هو الذي العظيم الصل بهذا أخذوأا الذين
قوله في بذلك أمرهم وأعل جل الله لن البدان في وأالجتماع

ْا﴿ َتِصُمو ْع ْبِل َوأا ِه ِبَح ّل ًعا ال َ َجِمي ْا َوأل ُقو َفّر َ﴿ قوله في وأ ﴿َت ْا َوأل ُنو ُكو َت
ِذيَن ّل ْا َكا ُقو َفّر ْا َت ُفو َل َت ِد ِمن َوأاْخ ْع ُهُم َما َب َناُت َجاء ّي َب ْل ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ ُهْم َوأ َل
َذاٌب ِظيٌم َع . الحاديث من ذلك غير إلى ﴿َع
ُنونََ     قال ُيْؤمِا ِلَك     ( َذَّ ُنونََ     َكَما     ِب َبَر     ِبَما     ُيْؤمِا ِبِه     ِفيِ     اللُه     َأْخ َتا )ِك

ِر (ِمْن ذكرها القاعدة  ْي ِريٍف َغ ِطيٍل، َوأل َتْح ْع ِر َوأِمْن َت ْي ِيـيـٍف َغ ْك َ َت َوأل
ِثيٍل)  .َتْم
وأالتمثيل التكييف التعطيل التحريف الربعة اللفاظ هذه وأمعنى

. إليه فترجع ًأيضا الدروأس هذه أوأل في
َبْل قال ثم َوَسُط ُهُم ( ْل ِة؛ِ ِفَرقِا ِفي ا ُلّم ُلّمَة َأّن َكَما ا َوَسُط ِهَي ا ْل ِم) ِفي ا ُلَم ا

ِلَك﴿ بقوله المة هذه وأصف وأعل جل الله  َذ َك ُكْم َوأ َنا ْل َع ًطا ُأّمًة َج َوأَس
ْا ُنو ُكو َت َء ّل َدا َه َلى ُش ّناِس َع ُكوَن ال َي ُكْم الّرُسوُل َوأ ْي َل ًدا َع ِهي فإن ﴿َش

ّلْى محمد أمة السلم أمة أعني المة هذه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع هي َوأَس
جفائهم في النصارى وأبين تشديداتهم في اليهود بين ، المم بين

. وأتساهلهم
وأالنصارى النبوة وأنفوا الله أنبياء قتلوا العتقاد: اليهود جهة من

في : اليهود العبادات جهة من وأعل جل لله ابنا وأجعلوه النبي ألهوا
ثوبه على النجاسة وأقعت إذا أحدهم إن حتى متشددوأن الطهارة

يمضي إنه حتى متساهلون وأالنصارى الثوب من البقعة هذه قطع
أن بذلك يتفاخروأن بل يتطهر لم الزمان من المدة أحدهم على
الماء يمس لم سنة أربعون عليه مر الراهب أوأ منهم العابد فلنا
. ذلك وأنحو
العبادات وأفي العقيدة في المم في وأسطا الله جعلها المة فهذه

يصلح وأما وأالتحكيم الحكم في وأكذلك المعاملت في وأكذلك
. به الناس

في وأسط المنصورة الطائفة الناجية الفرقة وأالجماعة السنة أهل
النفاة بين وأسط ، وأالجفاة الغلة بين وأسط فهم المة هذه فرقا

المكفرة بين وأسط ، وأالممثلة المعطلة بين وأسط ، وأالمجسمة
محمودوأن أنهم على يدل وأهذا جميعا ذلك في وأسط ، وأالمرجئة

. المم بين السلم أهل به ُحمد بما
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ِلَك﴿ وأقوله َذ َك ُكْم َوأ َنا ْل َع ًطا ُأّمًة َج العدل يعني الوسط معنى ﴿َوأَس
جل قال كما المم بين من مختارة خيارا عدل أمة جعلناكم الخيار

ُتْم﴿ وأعل ْيَر ُكن ٍة َخ ِرَجْت ُأّم . ﴿ُأْخ
ُتْم﴿ ْيَر ُكن ٍة َخ ِرَجْت ُأّم أمة خير المة هذه جعل وأعل جل الله ﴿ُأْخ

. وأعل جل الله أخرجها التي المم خير فهي أخرجت
أمة خير للناس كنتم يعني قبله بما متعلق ﴿﴿للناس وأقوله

. أخرجت
وأالجماعة السنة أهل الناجية الفرقة المنصورة الطائفة فهذه
الذين وأهم الرض أهل خير فهم أخرجت أمة خير هم كذلك

الدنيا في وأعل جل الله وأعدهم الذين وأهم وأعل جل الله امتدحهم
يوصفون الذين فهم النار من وأالنجاة بالنصر الخرة وأفي بالنصر
. خيار عدل بأنهم
الفرقة وأبعقائد وأالجماعة السنة أهل بطريقة التزم من فكل

العدل وأهو خير بكل موعود فإنه وأعمل قول بذلك وأأخذ الناجية
. المة هذه بين الخيار

433الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

السنة أهل مكانة
 وأالجماعة

المة فرقا بين

ُـهـْم فـقـال وأالجماـعـة الـسـنة أـهـل وأسطية بيان في الله رحمه ذلك شرح َف )
َفاِت َباِب ِفي َوأَسٌط ِه) ِص الل

. الوسطية مبحث العقيدة باب في يسمى هذا المبحث
السلم أهل وأسطية ، الديان بين يكون تارة الوسطية وأمبحث

وأسطية الوسطية مبحث وأكذلك طويل عليه وأالكلم الديان بين
. الفرقا بين السنة أهل

َباِب     ِفيِ     (َوَسٌط     والجماعة     السنة     أهل     (ُهْم) يعنيِ     فقال   
َنُه     اللِه     ِصَفاِت ْبَحا ْيَن     ُس ِطيِل     أْهِل     َب ّتْع ّيِة،ِ     ال ْلَجْهِم َأْهِل     ا َو

ِثيِل ّتْم ّبَهة)      ال ْلُمَش ا
المنتسبون القبلة وأأهل الناس تنازع تعالى الله صفات باب في
. الصفات في تنازعوا القبلة إلى
 ؟ تثبت أم تعطل هل

جل لله الصفات إن تبعهم وأمن الجهمية هم التي طائفة فقالت
جل لله صفة أي يثبتون فل العقل طريق عن تكون أن يجب وأعل
الله صفات جميع الجهمية نفى وألهذا العقل طريق عن إل وأعل
. المطلق الوجود صفة إل وأعل جل
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الكتاب في الجائية الصفات في فنظروأا التجسيم أهل وأقابلهم
المماثلة وأجه على ذلك وأأثبتوا وأالسنة
أنه إل الوجه من نعقل وأل كأيدينا أنها إل اليد من نعقل ل فقالوا

فأثبتوا ، آخره إلى ككلمنا أنه إل الكلم من نعقل وأل كوجوهنا
جل هو فقالوا التمثيل وأجه على ، التجسيم وأجه على الصفات

. الوألين قول نقيض وأهذا كالجسام جسم وأعل
فقالوا التمثيل عنها وأنفوا الصفات فأثبتوا السنة أهل الله وأهدى
كالذوأات ل ذاتا نثبت أننا فكما بذاته يليق كما وأعل جل صفاته
ْيَس وأعل جل قال كما كالصفات ل الصفات فنثبت َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم َشْي

َو ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي . ﴿ال
. أنواع التمثيل وأأهل أنواع التعطيل فأهل
ْهِل وأقوله َأ ِثيِل ( ّتْم َهة) يريد ال ّب ْلُمَش بالمخلوقا الخالق تشبيه به ا

من اوأهذ المعنى كل في أوأ وأالكيفية المعنى في يعني الصفة في
في شيء كمثله ليس وأعل جل الله فإن وأالضلل البدع أهل أقوال
. ذاته في شيء كمثله ليس أنه كما صفاته
إثبات وأل كيفية إثبات ل وأوأجود معنى إثبات الصفات فإثبات
. وأينزهون يثبتون أنهم في السنة أهل طريقة يتبين وأبهذا مماثلة

. العدم يعبدوأن فالمعطلة
في تخيلوه الذي هو الصنم وأهذا صنما يعبدوأن المجسمة وأالممثلة
. أذهانهم
الذي هذا فعبدوأا وأعل جل لله فجعلوها أذهانهم في صورة صوروأا
 . تخيلوه
الصفات ينفي الذي : (المعطل) يعني السنة أهل يقول وألهذا
وأالله ، بد ل صفات وأله إل موجود شيء ثم ليس عدما) لنه (يعبد
. وأالجمال وأالجلل الكمال بصفات متصف وأعل جل

. لنفسه صنما) جعله يعبد المجسم وأالممثل عدما يعبد (المعطل
ُهْم ذلك بعد وأقال َوأ َعاِل َباِب ِفي َوأَسٌط ( ْف ِه َأ ْيَن الل ِة َب ّي ِر ْب ْلَج ِة) ا ّي ِر َد َق ْل َوأا

القدر في بيانه يأتي الله أفعال باب هو الذي الباب وأهذا ، وأغيرهم
بين وأسط الله أفعال باب في السنة أهل إن هنا وأنقول مفصل

: قسمان وأالجبرية ، وأالقدرية الجبرية
. وأالباطن الظاهر  جبرية- 
. الباطن وأجبرية-  

المشهوروأن وأالجبرية الجهمية هم وأالباطن الظاهر فجبرية
له ليس الريح مهب في كالريشة أفعاله في النسان إن بقولهم
شاءت كيف الريح بها تلعب وأالريشة كالهباءة هو بل البتة اختيار
. الصوفية وأغلة الجهمية وأهم وأالباطن الظاهر جبرية فهؤلء
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الظاهر في يقولون ، الظاهر ل الباطن جبرية الخرى وأالطائفة
. الشاعرة قول    وأهذا ، مجبور الباطن وأفي مختار
الكسب لفظ الشعري الحسن أبو اخترع التفريق هذا وألجل
. لهم كسب العباد أفعال وأقال

. الله هو فالفاعل وأإل إليهم  تضاف: يعني كسب
مجازا الفعل إليهم يضاف وأإنما حقيقة الفعل إليهم يضاف ل وأهم

.
. مختار الظاهر في مجبور الباطن في هو
 ؟ وأظيفته ما

. القطع وأعمله القاطع يد في كالسكين هو قال
على يمرها الذي السكين وأحامل آلة وأالسكين العبد فعل وأالقطع
الفاعل هو قطعه يراد الذي الشيء

الذي حصل الذي الفعل يعني وأالمفعول الله هو حقيقة فالفاعل
. الله هو الحقيقة في فعله

ِعل آلة وأالنسان  . له مكسوبا وأصار الفعل إليها أضيف أوأ بها ُف
وألهذا قال أهل العلم (مما يقال) يعني قال بعض أهل العلم :

حقيقــة وأل يقــال مما
تحتـه

لذي تدنو معقولة
ِم الفهـا

الشعري عن الكسب
عنـ وأالحال

البهشمي ـد
ِم وأطفرة ّظا الن

بالجبر يقولون الذين رةعالشا اختلف وألهذا ، حقيقة لها ما ثلث
الشعري الحسن أبو اخترعه الذي الكسب تفسير في الباطن في
للجوهرة المطولة الشروأح في مذكورة قول عشر اثني إلى

. وأغيرها
. موضعه في الله شاء إن الكلم تفصيل يأتي

وأجبرية وأالباطن الظاهر جبرية قسمان الجبرية أن المقصود
. مختار هو يقولون وأالظاهر فقط الباطن

: قسمان أيضا وأالقدرية
الـسـابق العـلـم ينفون الذين هم هؤلء العلم نفاة الغلة القدرية- 

ـفـإن ـبـالعلم القدرـيـة (ـنـاظروأا    الـسـلف قول فيها جاء التي وأهي
.كفروأا)  أنكروأه وأإن خصموا به أقروأا

للشياء السابق الله علم ينكروأن الذين الغلة بالقدرية َىْنُعي
المر إن وأيقولون وأقوعها بعد إل الشياء يعلم ل الله إن وأيقولون

عمر ابن فيهم قال الذين هم وأهؤلء ، مستأنف يعني أنف
بريء) . منهم أني (أخبرهم

نفسه فعل يخلق العبد إن يقولون الذين هم الثانية وأالقدرية- 
. المعتزلة وأهم
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وأكما يريد كما يفعل قالوا وأهؤلء مجبور العبد مجبور قالوا فأوألئك
. نفسه فعل يخلق هو بل العبد فعل يخلق ل وأعل جل وأالله يشاء

فيكون العبد يخلقها عنها ينتج وأما يخلقها وأقدرته يخلقها فإرادته
. له مخلوقا العبد فعل
. أفعال فقالوا الله أفعال باب في وأسط السنة أهل
... ..

وأهذه ، القدر في يعني الله بأفعال يقصد ، القدر في يعني
القدر يعني الله فأفعال ، العباد أفعال بها المقصود هي المسألة
. العباد بأفعال متعلق وأالقدر

قادرا ليس وأالعبد يجري الذي هو وأالقدر القدرة إن قالوا فالجبرية
ما يفعل الذي فهو وأعل جل الله هو القادر بل أصل شيء على
. مجبور وأالعبد يشاء

. لك ذكرت كما ناقضوهم وأالقدرية
هو فعله خلق وأالذي حقيقة الفعل يفعل العبد قالوا السنة أهل
وأهو يشاء ما وأيخلق يشاء ما يفعل وأعل جل الله لن وأعل جل الله
ّلُه﴿ وأعل جل قال وأقد شيء كل خالق وأعل جل ُكْم َوأال َق َل َوأَما َخ

ُلوَن ْعَم . وأعملكم يعني ﴿َت
َِردَوأق الفعل هذا اختار لنه حقيقة له وأفعله الفعل يفعل فالعبد
لكن حقيقة إليه ينسب فالفعل إليه وأقدرته إرادته فوجه عليه
. العبد فعل خلق الذي هو فالله وأعل جل الله إل خالق ثم ليس

وأعل جل الله شاءه وأقد إل فيقع شيئا يشاء وأل مختار وأالعبد
شاء ما بل اختيار وأل إجبار وأعل جل الله ملكوت في لحد فليس

كان الله شاءه إذا العبد شاءه وأما يكن لم يشأ لم وأما كان الله
ُؤوأَن َوأَما﴿ قال كما ، يكن لم الله يشأه لم وأإذا ّ َتَشا َيَشاء َأن ِإل
ّلُه َلِميَن َرّب ال َعا ْل . ﴿ا

الخلق لكن حقيقة يفعل وأأنه العبد فعل يثبتون السنة أهل فإذن
. الخالق هو وأعل جل الله

فقد وأالسرعة الختصار من بشيء لها عرضت المسألة هذه طبعا
في الله شاء إن هالتفصي يأتي ، جهاتها جميع من مفهومة تكون ل

. حين بعد القدر على الكلم
ِـفـي قـال َوأ ِد َـبـاِب ( ِه َوأِعـيـ ْـيـَن الـلـ ِة) وأبـيـن َب َـئـ ْلُمْرِج ِة ا ّـيـ ِد َوِعي ْل ِة ـِمـَن (ا ّـيـ ِر َد ْلَق ا

ِهْم)  ِر ْي َوأِغ
َوأَسٌط قوله في قدرية واُمُس هم القدرية قوله الوأل طبعا ْيَن ( َب

ِة ّي ِر ْب ْلَج ِة) سموا ا ّي ِر َد َق ْل لنهم جبرية ، للقدر نفاة لنهم قدرية َوأا
. القدر ينفون لنهم وأقدرية بالجبر يقولون

بها يقول لمن تكون النسبة أن المعتاد لن ، المعتاد غير على هذا
النفي إما للقدر نفيهم لجل قدرية فسموا القدر ينفون هؤلء لكن
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مراتبه لبعض النفي وأإما بعدها وأما العلم من مراتبة بجميع الكامل
الفعل يفعل العبد وأأن وأحده الخالق هو وأعل جل الله أن من

. حقيقة
ِفي قال َوأ ِد َباِب ( ِه َوأِعي ْيَن الل ِة َب َئ ْلُمْرِج ِة وأبين ا ّي ِد َوِعي ْل ِة ِمَن ا ّي ِر َد َق ْل ا

ِهْم) يريد ِر ْي به الله توعد ما يعني الوعيد باب في السنة أهل أن َوأِغ
مع يضر ل يقولون الذين الرجاء أهل بين وأسط أنهم العصاة
كبيرة المؤمن فعل إذا يقولون الذين الوعيدية وأبين ، ذنب اليمان

. الكفر في وأدخل اليمان من خرج الذنوب كبائر من
(من بقوله المراد وأهو المعتزلة وأمنهم الخوراج منهم الوعيدية
ِة ّي ِر َد َق ْل ِهْم) القدرية ا ِر ْي فاعل إن يقولون الذين المعتزلة يعني َوأِغ
، المنزلتين بين زلةنم في وأهو اليمان اسم من مخرج الكبيرة

ِهْم) كالخوارج ِر ْي َوأِغ . فرقهم اختلف على (
الكبيرة فاعل بل ذنب اليمان مع يضر ل يقولون الذين رجئةموأال

. سواء اليمان أصل في الجميع الكبيرة يفعل لم وأالذي
: منهم وأالمرجئة

كالجهمية الغلة المرجئة .
كالشاعرة المتوسطون المرجئة وأمنهم .
الفقهاء مرجئة وأمنهم .

عن اليمان أركان بعض يرجئون الذين وأهم أصناف فالمرجئة
إرجاء وأإما العتقاد إرجاء وأإما العمل إرجاء إما اليمان مسمى
تعالى الله شاء إن توضيحه سيأتي مما مللهم اختلف على القول

.
بدرس وأنذكر القادمة المرة الله شاء إن نرجئها مسألتان بقي

. الله شاء إن الذان بعد التفسير
. محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى القدر بهذا نكتفي

الرحيم الرحمن الله بسم
وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
. بهداه اهتدى وأمن
أرحم يا وأعمل علما وأزدنا علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم

وأخطايانا حوبنا لنا وأاغفر عين طرفة لنفسنا تكلنا ل ربنا الراحمين
: بعد أما ،
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عن المباركة العقيدة هذه في تعالى الله رحمه السلم شيخ قال
: قال منها الثاني الفصل في وأالجماعة السنة أهل

(ِفيِ     وسط     والجماعة     السنة     أهل     َوَسٌط) يعنيِ     (َوُهْم
ْيَن     اللِه     َأْفَعاِل     َباِب ّيِة     َب ْبِر ْلَج ّيِة     ا َدِر ْلَق َباِب     َوِفيِ     وغيرهم     َوا

ْيَن     اللِه     َوِعيِد َئِة     َب ْلُمْرِج ّيِة     ا ْلَوِعيِد ّيِة     مِاَن     َوا َدِر ْلَق ا
ْيِرِهْم.َوِفيِ ِليَمانَِ     َأْسَماِء     َباِب     َوِغ ّديِن     ا ْيَن     وال ّيِة     َب ْلَحُروِر ا

َلِة،ِ َتِز ْلُمْع ْيَن     َوا َب َئِة     َو ْلُمْرِج ّيِة     ا ْلَجْهِم َأْصَحاِب     َوِفيِ     َوا

ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ْيَن     َوَس َوبين     الّراِفَضِة     َب
ْلَخَواِرِج) ا

ِفي الله رحمه هنا قوله في َوأ ِء َباِب ( ِليَماِن َأْسَما ّديِن ا ْيَن وأال َب
ِة ّي ِر ْلَحُروأ ِة، ا َل ِز َت ْع ْلُم ْيَن َوأا َب ِة َوأ َئ ْلُمْرِج ِة) يريد ا ّي ْهِم ْلَج أن الله رحمه َوأا

بين وأالحكام السماء مسألة في وأسط وأالجماعة السنة أهل
في هؤلء كالمعتزلة ذلك في شابههم وأمن الحروأرية الخوارج

. آخر طرف في شابههم وأمن وأالجهمية المرجئة وأبين طرف
ِء بقوله وأيعني َأْسَما ِليَماِن ( ّديِن) مثل ا وأاليمان السلم وأال

وأنحو الوعيد أهل من الوعد أهل من مؤمن مسلم أوأ وأالحسان
. ذلك

خارج أنه أوأ الدين أهل من أنه عليه الحكم ، الحكام مسألة وأمثلها
أهل من بأنه عليه الحكم الخرة وأفي الدنيا هذه في الدين من

. ذلك وأنحو الجنة أهل من أوأ النار في الخلود
مما هذه وأالحكام السماء مسائل تسمى التي المسائل فهذه
الغالين بين الوسط في فيه تعالى الله رحمهم السنة أهل كان

 وأالجافين
. وأالجفا الغلو بين وأالتقصير الغلو بين وأسط الدين هذا لن

، شرعا يستحقها عمن وأاليمان الدين أسماء فسلبوا غلوا فالذين
. ذلك في الحكام أوأ وأالمعتزلة الحروأرية هم هؤلء
وأنحو اليمان وأأسماء وأالسلم الدين بأسماء وأصفوا الذين وأبين
. المرجئة وأهم يستحقها لم من ذلك

وأالمعتزلة الحروأرية اعتقاد على مبني المسألة هذه وأأصل
المسائل هذه في اعتقادهم معرفة من بد فل وأالجهمية وأالمرجئة

:
موضع إلى منسوبون ، الخوارج بهم : فيراد الحروأرية أما- 

وأالخوارج ، عنه الله رضي علي على خرجوا ما أوأل فيه تجمعوا
ّفروأا ّفروأا بالمعصية ك . بالذنب ك

خارج كافر هو عندهم فعلها من الكبائر من هي التي وأالمعصية
في خالد الخرة وأفي الدنيا في الكافر اسم عليه يطلق الملة من

. الكفرة سائر مثل أبدا النار
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من أنه حكمه الخرة في الكبيرة فاعل أن : يعتقدوأن المعتزلة- 
اسم نعطيه  ل: يقولون الدنيا وأفي فيها مخلدا خالدا النار أهل

اسم الدنيا في عنه نسلب وأل الكفر اسم نعطيه وأل اليمان
وأهذه ، المنزلتين بين منزلة في هو نقول وأإنما جملة السلم
معه وأمن عبيد بن عمروأ المعتزلة ابتدعها التي هي المنزلة
الخوارج تقول كما ليس الكبيرة فاعل إن وأقالوا عطاء بن وأوأاصل

اليمان مع يضر ل أنه المرجئة يقول كما وأليس الدنيا في كافر
أهل من وأليس اليمان أهل من ليس الدنيا في وألكنه ذنب

. الفاسق اسم عليه يطلق فاسق هو بل الكفران
؟ مؤمن فاسق هل وأهل

مسمى من يخرجه الكبيرة هو اللي الفسق اسم لن ، ل عندهم
. وأالكفر اليمان منزلة بين منزلة إلى اليمان

الكبيرة لن ، الكبيرة فعل أوأ المعصية فاعل مسألة في غلو وأهذا
يخرج ل أنه على دلت الدلة فإن العبد فعلها إذا الذنوب كبائر من
اليمان بين جامع هو بل الكفر اسم في يدخل وأل اليمان اسم من

. الفسق وأبين
مؤمنا يسمى وأل يفسق قالوا وأالمعتزلة يكفر قالوا فالخوارج
. إطلقا في يعني فاسقا يسمى وأل مؤمنا يسمى قالوا وأالمرجئة

فيكون ، جميعا السماء هذه بين عَمْجُي فقالوا السنة أهل وأأما- 
ما وأعل جل الله لن بكبيرته فاسق بإيمانه مؤمن الكبيرة فاعل
ِإن﴿ سبحانه قال الكبيرة فعل من عن اليمان سلب َتاِن َوأ َف ِئ َطا

ِنيَن ِمَن ْؤِم ْلُم ُلوا ا َت َت ْق ِلُحوا ا َأْص ُهَما َف َن ْي ِإن َب َغْت َف ُهَما َب َدا َلى ِإْح َع
ُلْخَرى ُلوا ا ِت َقا ِتي َف ّل ِغي ا ْب ّتى َت َء َح َلى َتِفي ِر ِإ ِه َأْم ّل ِإن ال َفاءْت َف

ِلُحوا َأْص ُهَما َف َن ْي ْدِل َب َع ْل ُطوا ِبا ْقِس َأ ّلَه ِإّن َوأ ِطيَن ُيِحّب ال ْقِس ْلُم )9( ا
ّنَما ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم فيما وأالقتل القتال حصول مع مؤمنين فسماهم ﴿ا

المر هذا فعل أن على فدل الذنوب كبائر من كبيرة وأهذا بينهم
فيبقى ، اليمان اسم من ُيخرج ل أنه على القتل كبيرة هو الذي
نقص ، الكبيرة بهذه فاسق اليمان مع هو وألكن اليمان معه

. الكبيرة لهذه بفعله جدا إيمانه
. وأالمعتزلة الخوارج الحروأرية طرف هو  اللي: طرف هذا

. السنة أهل وأوأسطية
في أرجأت طائفة  المرجئة: وأالجهمية المرجئة الخر وأالطرف

المر آل حتى الكبائر منهم حصل من على الكلم أرجأت الصل
قول (اليمان فقالوا اليمان مسمى عن العمل وأاؤأرج أنهم إلى

. المسمى عن العمل فأخرجوا العمل وأاعتقاد) وأأما
-. لزم-  عنه خارج له لزم هو يقول من منهم

. أيضا بلزم وأليس عنه خارج هو يقول من وأمنهم
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. العتقاد يكفي فقالوا القول أيضا سلبوا من المرجئة وأمن
فقالوا الجازم وأالتصديق العلم يجمع العتقاد قالوا من هؤلء وأمن

أنواع على وأ مراتب على المرجئة وأصار بالعلم أيضا فيه نكتفي
. الجهمية منهم

ْيَن فقوله َب َوأ ِة ( َئ ْلُمْرِج ِة) يعني ا ّي ْهِم ْلَج عليه كان من بالمرجئة َوأا
مسمى عن العمل أخرجوا الذين الفقهاء كمرجئة الرجاء اسم

هو اليمان قالوا الذين وأالجهمية ، وأنحوهم كالشاعرة أوأ ، اليمان
مع يكون أن لبد هل ، معرفة ، العلم اليمان قالوا ، فقط المعرفة
اليمان اسم في ذلك فيكفي التصديق مع يكن لم لو ل ؟ التصديق

. السلم اسم في ،
على الدلة تدل من السلم في وأأبقوا السلم في أدخلوا فهؤلء 

. منه خروأجه
على الدلة دلت من السلم من أخرجوا وأالمعتزلة وأالحروأرية

. وأاليمان السلم في بقائه
. هؤلء بين وأسط السنة أهل

الفتراقا أوأجبت التي المسائل من لنها عظيمة مسألة وأهذه
عليه ِقلُْطت من ، السم مسألة لن المة هذه في وأالختلف

من هذه الفسوقا أسماء عليه ِقلُْطت من أوأ ، اليمان أسماء السم
الشر فيها توبع إذا فدائما المة في الفتراقا أحدثت التي السباب

على بعضهم بغى الناس بغى وأإذا ، وأالفتراقا الختلف حصل ما
. وأالختلف الفتراقا يحصل فإنه بعض
وأاليمان وأالتفسيق وأالفسق وأالتبديع البدعة السماء من كذلك

ل أن يجب السماء هذه كل ، المامة الحسان الشهادة السلم
الدليل دل أوأ ، لها استحقاقه على الدليل دل من على إل تطلق
. إياها بسلبه استحقاقه على

السنة أهل كلم مقتضى وأعن الدلة مقتضى عن فيها وأالخروأج
. وأالختلف الفرقة يوقع
قالوا فإنهم المسألة هذه في الخوارج من الخلف حصل ما أوأل

. طائفة ناقضهم ثم الحكم لجل كفار هؤلء
الذين الخوارج هم الذين المر أوأل في ثلث طوائف عندنا فصار
وأالمرجئة عنه الله رضي عليا ألهوا الذين وأالرافضة عليا كفروأا
. العداء ناصبوا الذين وأالناصبة وأاؤأرج الذين

. وأالحكام السماء في الخلف جراء من وأفرقا أسماء وأظهرت
ما على إل السماء هذه يطلق ل أن العلم طالب على يجب لهذا
هذه من شيء صاحبه على َُقلُْطي أنه الواضح بالدليل علم

. السماء
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لن الجتهاد بحسب عليه يطلق أوأ ظن مسألة المسألة وأليست
الناس على الحكام أوأ السماء هذه إطلقا الناس على الطلقا

في اختلف ثم يكون أن بد ل لنه وأالفرقة الخلف تسبب هذه
حصل الرأي جهة من المعين في الخلف صار فإذا المعين

الدليل جهة من المعين جهة في النظر حصل وأإذا الفتراقا
. التفاقا حصل وأالشرع

وأالثاني إمام يقول هذا ، صالح يقول وأالخر فاسق يقول فهذا
أوأ إمام أوأ مجاهد يقول وأالثالث مبتدع يقول وأهذا زنديق يقول
دليل عن فيها الناظر يخرج السماء هذه ُلابَقَفت ذلك نحو أوأ عالم

. الشرع
أهل سيرة يقتفوا أن العلم طلبة وأعلى العلم أهل على وأالواجب

الفرقة يحصل ل أن لجل المسألة هذه في وأالجماعة السنة
استحقها من على إل السماء هذه يطلقوا فل المة في وأالخلف

. شرعا
فيما فإنهم توسطوا أوأ العلم طلب في ابتدؤا الذين العلم وأطلب
الذين العلم لهل وأيتركوها الطلقات هذه عن يتباعدوأا أن ينبغي

أسماء باسم يوصف وأمن وأإثباتا نفيا الطلقات هذه حدوأد يعلمون
مسألة وأمنه كماله أوأ أصله إما ذلك عنه يسلب وأمن اليمان
أوأ العلم طلب صغار بعض فيها يدخل ل يكفر فيمن التكفير

. كبيرة مسائل تتبعها لنه المتوسطون
مسائل في وأتسمعون تروأن كما خلف الزمن هذا في وأحصل
في الخلف جراء من المسلمين أمصار من كثير في التكفير
في الخلف لجل جديدة وأجماعات فرقا وأظهرت ، الحكام
. هذه وأالحكام السماء

ل (أن فيها وأالجماعة السنة أهل وأوأسطية مهمة المسألة فهذه
عنه يسلب أن أوأ المعين على السماء من باسم القول يطلق
إل الدنيا في حكمه أوأ الخرة في حكمه أوأ الدين أسماء من شيء

. شرعي دليل عن
وأالجماعة) السنة أهل عند مؤصل يكون الشرعي الدليل وأهذا
وأالجماعة السنة أهل دللته أقرت يعني
مسائل في وأالمرجئة الجهمية ذكر ربما آخر موضع في يأتي

مسائل على الكلم عند بدقة يعني بينهما الفرقا وأتفصيل اليمان
. تعالى الله شاء إن اليمان

السنة أهل عند الكبيرة مرتكب أن على دلتنا الوسطية هذه إذنف
خرم لنه أيضا ناقص وأإسلمه مسلم ، ناقص إيمانه لكن مؤمن
هو وأاليمان الظاهر هو السلم لن السلم ظواهر من شيئا

... الجهة هذه من تلزم فبينهما الباطن
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الواسطية العقيدة شرح من عشر  لساسا الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

عشر السابع الشريط
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السنة أهل عند الكبيرة مرتكب أن على دلتنا الوسطية هذه فإذن
. ناقص إيمانه لكن مؤمن
لن السلم ظواهر من شيئا خرم لنه أيضا ناقص وأإسلمه مسلم

هذه من تلزم فبينهما الباطن هو وأاليمان الظاهر هو السلم
. الجهة
ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل     َأْصَحاِب     (َوِفيِ     الله     رحمه     قال اللُه     َص
ْيِه َل ّلْم     َع ْيَن     َوَس ْلَخَواِرِج)      َوبين     الّراِفَضِة     َب ا

ّلْى الله رسول أصحاب في هنا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يجب الصحابة ، َوأَس
المة هذه أفضل هم أنهم يعلموا وأأن يتولوهم أن المؤمنين على
وأعل جل قرني) وأقال خيركم( وأالسلم الصلة عليه قال كما

ْد﴿ َق ّلُه َرِضَي َل ِنيَن َعِن ال ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة َتْحَت ُي وأقال ﴿الّشَجَر
ِريَن﴿ وأعل جل َهاِج ْلُم ِر ا َلنَصا ِذيَن َوأا ّل ُهم َوأا ُعو َب ّت ِإْحَساٍن ا وأالدلة ﴿ِب
ِلَك﴿  قال مثل الفتح سورة آخر في وأكما كثيرة ذلك في ُهْم َذ ُل َث َم
ِة ِفي ْوَرا ّت ُهْم ال ُل َث ِلنِجيِل ِفي َوأَم ُه َأْخَرَج َكَزْرٍع ا َأ ْط ُه َش َفآََزَر

َلَظ ْغ َت َوى َفاْس َت َلى َفاْس ِه َع ِق ْعِجُب ُسو َع ُي ِغيَظ الّزّرا َي ِهُم ِل ّفاَر ِب ُك ْل ا
َد َع ّلُه َوأ ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َوأ ُهم الّصا ْن ًة ِم ِفَر ْغ َأْجًرا ّم َوأ

ِظيًما ٌد﴿ أوألها في قال لنه الصحابة هم وأهؤلء ﴿َع ّرُسوُل ّمَحّم
ِه ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوأا ّداء َم . الية ﴿َأِش

ّلْى الله رسول فصحابة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأاعتقاد توليهم يجب َوأَس
أعراضهم عن وأالدفاع وأنصرتهم وأمحبتهم المة هذه أفضل أنهم

. بشيء ينالوا أن الرضا وأعدم
ّلْى الله رسول صحابة تجاه الواجب هذا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

وأبين بعضهم ألهوا الذين بين الصحابة في توسطوا السنة وأأهل
. كفروأهم الذين
ّفروأا وأالذين الرافضة مثل الصحابة بعض ألهوا الذين الصحابة ك
. الخوارج مثل

المة هذه خير وأهم البشر من بشر عليهم الله رضوان فالصحابة
الله لرسول متابعة أصحها بل وأأقربها تكلفا وأأقلها علما وأأعظمها

ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
الثلث من هم هل السنة أهل تنازع فرقة هؤلء الرافضة

 ؟ ل أم فرقة وأالسبعين
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وأمن ، فرقة وأسبعين الثلث من يخرجون : الرافضة بعضهم فقال
لهذه المنتسبة العامة الفرقا بين من وأالجهمية الرافضة ُُجْرَخي

 .- كطائفة يعني-  فارُك ٍكفرقة الرافضة يكون هذا وأعلى ، المة
من فرقة هي ، فرقة وأالسبعين الثلث من هم آخروأن وأقال

إلى المنتسبة الفرقا من واُجِْرُخي وألم ، فرقة وأالسبعين الثلث
. الجهمية إل القبلة

الحسين) لنه بن علي بن (زيد إمامة رفض لمن اسم وأالرافضة
بني خلفاء  أحد- عبدالملك بن هشام زمن في الخلف حصل لما

زيد المام فُجعل المامة في الخلف حصل علي شيعة بين-  أمية
بكر أبا يلعن وأأن الشيخين من يتبرأ أن طائفة منه فطلب علي بن

رضي عنهما وأترّضى وأأبى ذلك فرفض عنهما الله رضي وأعمر
. إمامته فرفضوا ، وأعنه عنهما الله

بن زيد إمامة لرفضهم رافضة سموا إمامته رفضوا الذين هؤلء 
. الشيخين وأسب لعن البداية من شعارهم (علي) وأصار

. زيدية واّمُس أيدوأه الذين ، الحسين بن علي بن زيد أيدوأا وأالذين
الله رضي علي زمن في تعلمون كما الشيعة خروأج مبدأ وأأصل

يسمون هؤلء دائما حوله وأكانوا عليا لزموا الذين فإن ، عنه
. شايعوه لنهم علي شيعة ، علي شيعة
عمر يبغض وألم عثمان يبغض لم عليا شايع من الصل في وأكان
. بكر أبا يبغض وألم

ثم بعد ذلك حصل تأليه علي وأالغلو في ذلك وأأوأل من بدأه
عبدالله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وأتظاهر بالسلم وأأدخل في

هذه الملة اعتقاد أن عليا إله وأعلي رضي الله عنه حّرقا أوألئك
وأعاقبهم بأشد العقوبة وأقال في شعره المشهور :

ًأمرا المر رأيت لما
ًراــمنك

ناري أججت
ًَقمبرا وأدعوت

. بالنار وأحّرقهم الخاديد لهم فحفر
. إله عليا أن زعموا الذين الغالية هؤلء
شيعة ، الشيعة هؤلء كان وأإنما الّرفض يظهر لم هنا إلى لكن
 غلة شيعة وأهؤلء معه من علي
سبأية سموا وأإنما الوقت ذلك في الغلة بالشيعة يسموا وألم

. سبأ بن عبدالله إلى نسبة
الخلف صار أن إلى على بن زيد حول الجتماع ظهر زمن بعد ثم

. وأرافضة زيدية إلى فتفرقوا
وأمنهم الموسوية عشرية الثني المامية منهم فرقا وأالرافضة
. الجعفرية

445الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

وأالسماعيلية الباطنية السلف عند الرافضة اسم في فيدخل
وأتفرقا التفرقا قبل كان السم هذا لن ، الموسوية فيهم وأيدخل

على الكلم بعد كان هذا وأموسوية إسماعيلية إلى الرافضة
إلى الرافضة فافترقت بزمن ذلك بعد كان علي بن زيد مع الحادثة

. موسوية وأإلى إسماعيلية
لن الصادقا جعفر إلى ينتسبون هؤلء وأالموسوية وأالسماعيلية

السماعيلية من فخرج ، جعفر بن وأموسى جعفر بن إسماعيل
الذين عشرية الثني المامية الموسوية من وأخرج الباطنية
. الرافضة باسم الن يعرفون

تسمية ، صحيح وأهذا رافضي السماعيلي ىَمَسُي أنه تجد فقد
بنيت الرافضة وأبسبب ، الله رحمه السلم شيخ قال كما صحيحة
ُعبد القبور على القباب بالرافضة ْدُصْقَوأي الله دوأن من الموتى وأ

. الفاطمية دوألتهم أعلنوا الذين الباطنية السماعيلية
وأ السماعيلية هنا يشمل الرافضة اسم أن هذا من المقصود
في الفرقا من كثيرا وأيشمل الموسوية عشرية الثني المامية

. الزيدية اسم منه يخرج لكن ذلك
َوأبين الق ِرِج) الخوارج ( َوا ْلَخ . روأريةَالح يعني ا

الصحابة كفروأا الخوارج ، جفوا وأالخوارج غلو الرافضة فإن
من إل الصحابة جميع من يتبرءوأن الرافضة ، عليا ألهوا وأالرافضة

 . عدد من إل الصحابة من يتبرءوأن وأالخوارج عدد
بل صحابي أي من يتبرءوأن ل هؤلء بين وأالجماعة السنة وأأهل

بصحبة تشرفوا الجميع لن الجميع وأيحمدوأن الجميع عن يترضون
ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

أهل عند الوسطية مبحث هو اللي المر هذا مباحث آخر إلى
. الفرقا بين وأالجماعة السنة

وأأهل وأمقصر غال بين ما ، وأجاف غال بين ما الفرقا هذه كل
آخر في الطحاوأي ذكره كما عقائدهم في يذكروأن دائما السنة

هذا الوسطية مبحث يذكروأن ، أيضا جماعة ذكره وأكما عقيدته
من ليسوا ، وأهؤلء هؤلء بين الله رحمهم السنة أهل أن ليبينوا
النبي لنهي الجفاة من وأليسوا الغلو عن وأعل جل الله لنهي الغلة
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  ءالجفا عن َوأَس
ْهَل َيا﴿ الغلو في وأعل جل قال َتاِب َأ ِك ْل َ ا ْا ل ُلو ْغ ُكْم ِفي َت ِن َ ِدي َوأل

ْا ُلو ُقو َلى َت ِه َع ّل ّ ال ْلَح ِإل الخرى الية في أيضا وأعل جل وأقال ﴿ّقا
ْهَل َيا﴿ َتاِب َأ ِك ْل َ ا ْا ل ُلو ْغ ُكْم ِفي َت ِن َ ِدي ْا َوأل ُلو ُقو َلى َت ِه َع ّل ّ ال ْلَح ِإل ﴿ّقا

ّلْى وأالنبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأالغلو إياكم( فقال الغلو عن نهى َوأَس
رميهم في الغلو عن الغلو) وأنهى قبلكم كان من أهلك فإنما

446الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

وأإياكم فارموا هذه بمثل( فقال وأالسلم الصلة عليه للجمار
وأالغلو)
السلوك في وأيدخل العمال في وأيدخل العتقاد في يدخل وأالغلو

.
فكانوا بها وأالتزموا السنة تابعوا بل الغلة من ليسوا السنة فأهل
. خير على

، العتقاد في التقصير أهل ، العتقاد في إما ءالجفا أهل وأيقابلهم
، بعيد آخر طرف وأهؤلء ، السلوك في وأإما العمال في وأإما

الصحابة طريقة هي فطريقتهم وأهؤلء هؤلء بين السنة وأأهل
. عنهم الله رضي
مسائلها كانت وأإن الوسطية مسائل بيان من القدر بهذا نكتفي
تفصيل مزيد الله شاء إن سيأتي لكن عليها يطول وأالكلم كثيرة

مثل في وأسط السنة أهل فيه يكون ما بعض في مواضعه في
المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر وأمسائل المامة مسائل

وأنحو وأالخلقا السلوك مسائل مثل وأمن الوألياء يعني ليةَوأالو
. الله شاء إن الرسالة من نستقبل فيما ذلك
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 اليمان وأجوب
ّية بالستواء  وأالمع

بينهما تنافي ل وأأنه

ْد:ُ  فصل ُه ِفيَما َدَخَل َوَق َنا َكْر ِليَمانَِ مِاَن َذ ِليَمللانَُ ِبللاللِه ا ا
َبَر ِبَما ِبِه،ِ ِفلليِ ِبِه لُهلا َأْخ َتللا َتَر ِك َتللَوا ِلِه،ِ َعللن َو َأْجَمللَع ّرُسللو َو

ْيِه َل َلُف َع ُلمّاِة؛ُ َس ّنللُه مِاللْن ا َنُه َأ ْبَحا َق ُسلل ِتِه،ِ َفللْو َلللىَ َسللَماَوا َع
ِليِّ َعْرِشِه،ِ َلىَع َع ْلِقِه،ِ َ َنُه َوُهَو َخ ْبَحا َنَمللا مَاَعُهللْم ُسلل ْي ُنوا،ِ َأ َكللا

َلُم ُلونََ؛ُ ُهْم مَاا َيْع ْيَن َجَمَع َاَمك َعامِا ِلللَك َب ِلِه:ُ فلليِ َذ ُهللَو﴿ ََقللْو
ّلذَِّي َلَق ا َْلْرَض الّسللَمَواِت َخ ّتِة ِفلليِ َوا ٍم ِسلل ّيللا َتَوىَ ُثللّم َأ اْسلل
َلىَ ْلَعْرِش َع َلُم ا ِلُج مَاا َيْع َْلْرِض ِفيِ َي ْنَهللا َيْخُرُج َومَاا ا َومَاللا مِا
ْنِزُل ِء مِاْن َي ُكْم َوُهَو ِفيَها َيْعُرُج َومَاا الّسَما ْيَن مَاَع ُتللْم مَاللا َأ ْن ُك
ّلُه ُلونََ ِبَما َوال ْيللَسو ]،4ِ[الحديللد:ُ﴿َبِصيٌر َتْعَم َل َنللىَ َ ِلِه:ُ مَاْع َقللْو

ُكْمَوُهَو( ّنُه أ)مَاَع ِلٌط َ َت ْلِق؛ُ مُاْخ ْلَخ ِإَنَّ ِبا َذَّا َف َ َه ُبُه ل ّلَغللُة،ِ ،ُِتوِج ال
ْلَقَمُر َِلب َيٌة ا َيللاِت مِاللْن آ ِتِه،ِ َأْصللَغِر مِاللْن اللللِه آ ُلوَقللا َوُهللَو مَاْخ

ِء،ِ ِفلليِ مَاْوُضوٌع ْلُمَسللاِفِر مَاللَع َوُهللَو الّسللَما ْيللُر ا ْلُمَسللاِفِر َوَغ ا
َنَما ْي َنُه َُهَووَكانََ.  َأ ْبَحا َق ُس َللل َرِقيللٌب َعْرِشللِه،ِ َفللْو ْلِقللِه،ِ ىََع َخ

ْيِمٌن ْيِهْم،ِ مُاَه َل ِلٌع َع ّط ْيِهم...ع مُا َل َلىَ َ ْيللِر ِإ ِلللَك َغ ِنيِ مِاللن َذ مّاَعللا
ِتِه.  ّي ِِب ُبو ُر

ُكّل َذَّا َو ِم َه َكل ْل ّلذَِّي ا ُه ا َكَر ّنُه -مِاْن اللُه َذ َق َأ ْلَعللْرِش،ِ َفللْو ا
ّنُه َأ َنا- َحّق َو َلىَ مَاَع ِتِه،ِ َع َ َحِقيَق َتاُج ل َلىَ َيْح ِكللْن َْحِريللٍف،ِت َإ َل َو

ُنونَِ َعِن ُيَصانَُ ّظ َبِة؛ُ ال َكاِذ ْل ْثِل ا َظّن َأنَْ مِا ِلِه:ُ َظللاِهَر َأنَّ ُي َقللْو
َء َأنَّ ،ِ)الّسللَماءِفلليِ( ّلللُه الّسللَما ِظ ّلللُه،ِ َأْو ُت َذَّا ُتِق ِطللٌل َوَهلل َبا

ِإَْجَماِع ِم َأْهِل ِب ْل ْلِع ِليَمانَِ؛ُ ا ْد اللللَه َفللإَنَّ َوا ّي َوِسللَع َقلل ُهُُكْرِسلل
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َلْرِض،ِ الّسلللَمَواِت َلْرَض الّسلللَمَواِت ُيْمِسلللُك َوُهلللَو َوا َأنَْ َوا

ُيْمِسللُك َتللُزول،َِ َء َو َلللىَ َتَقللَع َأنَْ الّسللَما َلْرِض؛ُ َع ّ ا ِنِه،ِ إل ْذ ِإَ ِبلل
ِتِه َومَاْن َيا ُء َتُقوَم َأنَْ آ َلْرُض الّسَما َأمْاِرِه َوا .ِب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْد تعالى الله رحمه قال َق َوأ َفْصٌل: ُه ِفيَما َدَخَل ( َنا َكْر ِليَماِن ِمَن َذ ا
ِه ِليَماُن ِبالل َبَر ِبَما ا ِه اللُه َأْخ ِه، ِفي ِب ِب َتا َتَر ِك َوا َت ِه، َعن َوأ ِل َع ّرُسو َأْجَم َوأ
ِه ْي َل َلُف َع ِة؛ِ َس ُلّم ّنُه ِمْن ا َنُه َأ ْبَحا َقا ُس ْو ِه، َف ِت َوأا َلى َسَما ِه، َع َعْرِش
ِلّي َلى َع ِه، َع ِق ْل َو َخ ُه َنُه َوأ ْبَحا ُهْم ُس َع َنَما َم ْي ُنوا، َأ َلُم َكا ْع ُهْم َما َي

ُلوَن)  .َعاِم
عرشه على وأعل جل الله علو السلم شيخ فيه ذكر الفصل هذا

قريب ، قريب فهو علوه مع وأعل جل أنه كذلك خلقه على وأمعيته
. وأتعالى سبحانه دنوه في وأعل جل عال علوه في

مسألة ذكر على الله رحمه السلم شيخ فيه نص الفصل فهذا
أشهر هي المسألة هذه أن لجل وأالدنو وأالقرب وأالمعية العلو

. عموما المعطلة مع أوأ الشاعرة مع الخلف فيها التي المسائل
تبارك ذات علو عرشه على وأعل جل الله علو الذات علو مسألة

. وأتعالى وأتقدس ربنا
الثاني الفصل وأفي ، العلو أدلة ذكر الوأل الفصل في أنه تلحظ

هذا عقد أيضا وأهنا وأالقرب وأالمعية العلو أدلة أيضا ذكر السنة من
الله وأقرب وأالخاصة العامة لخلقه وأمعيته الله علو لبيان الفصل

مما أنه وأهو أل المر هذا لتأكيد وأذلك عباده بعض من وأعل جل
. بالعلو اليمان بالله اليمان في دخل

وأقالوا بالعلو اليمان عن-  الذات علو يعني-  العلو أخرجوا الذين
بما يؤمنوا لم هؤلء وأالقهر القدر بعلو اليمان هو بالعلو اليمان

وأالسلم الصلة عليه رسوله عن وأتواتر كتابه في به الله أخبر
. المة هذه سلف عليه وأأجمع
َدَخَل     قال ُه     ِفيَما     ( َنا َكْر ِليَمانَِ     مِاَن     َذ ِليَمانَُ     ِباللِه     ا ِبَما     ا
َبَر ِبِه،ِ     ِفيِ     ِبِه     اللُه     َأْخ َتا َتَر     ِك َتَوا ِلِه،ِ     َعن     َو َأْجَمَع     ّرُسو ْيِه     َو َل َع

َلُف ُلمّاِة؛ُ     َس ّنُه     مِاْن     ا َنُه     َأ ْبَحا َق     ُس ِتِه،ِ     َفْو َلىَ     َسَماَوا َع
ِليِّ     َعْرِشِه،ِ َلىَ     َع ْلِقِه)      َع َخ

الكلم هذا من وأتستفيد سبق فيما الجمل هذه تفصيل لكم ذكرنا
قطعية بدللة الكتاب في أنها وأعل جل لله الذات علو مسألة أن

الدللة قطعية الذات علو أيضا العلو وأأدلة الثبوت قطعي وأالقرآن
، قطعية الدللة صارت وأبالتواتر ذلك رسوله عن تواتر وأكذلك

قطعية أيضا دللته الحاديث هذه في جاء وأما ، قطعيا الثبوت صار
فإذن القطعية صفة له وأالجماع ذلك على المة سلف وأأجمع ،
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مسألة هذه عرشه على وأتعالى تبارك لله الذات علو مسألة
. بها مقطوع

جل مكان كل في ليس وأأنه خلقه على بذاته وأعل جل الله علو
في وأقطعية الثبوت في قطعية هذه المكنة بكل حال وأليس وأعل

 1... الدللة
. تعالى الله رحمهم السلف إجماع الجماع عليه دل ما وأأنكر
لجل ، العلة نفاة تكفير في السنة أهل اختلف التأوأيل لجل وألكن

وأطائفة القهر القدر علو الصفات بعلو العلو أوألوا لنهم التأوأيل
ما أنكروأا لنهم العلو نفاة كفروأا لك ذكرت كما السنة أهل من

 . الدللة قطعي وأكان الدلة به تواترت
ّنُه     (مِاْن     الله     رحمه     فيه     قال     تواتر     الذَّي     هذَّا َنُه     َأ ْبَحا َق     ُس َفْو

ِتِه،ِ َلىَ     َسَماَوا ِليِّ     َعْرِشِه،ِ     َع َلىَ     َع ْلِقِه،ِ     َع َنُه     َوُهَو     َخ ْبَحا ُس
َنَما     مَاَعُهْم ْي ُنوا)      َأ َكا

فهو عرشه على سماوأاته فوقا وأعل جل كونه وأمع علوه مع يعني
. عاملون هم ما يعلم معهم
َكَما ْيَن     َجَمَع     ( ِلَك     َب ِلِه:ُ ﴿ُهَو     فيِ     َذ ّلذَِّي     ََقْو َلَق     ا الّسَمَواِت     َخ

َْلْرَض ّتِة     ِفيِ     َوا ٍم     ِس ّيا َتَوىَ     ُثّم     َأ َلىَ     اْس ْلَعْرِش     َع َلُم     ا مَاا     َيْع
ِلُج َْلْرِض     ِفيِ     َي ْنَها     َيْخُرُج     َومَاا     ا ْنِزُل     َومَاا     مِا َومَاا     الّسَماِء     مِاْن     َي

ُكْم     َوُهَو     ِفيَها     َيْعُرُج ْيَن     مَاَع ُتْم     مَاا     َأ ْن ّلُه     ُك ُلونََ     ِبَما     َوال َتْعَم
)  ﴿  َبِصيٌر

ّلُه قوله في بالعلم وأختمها ﴿﴿يعلم قوله في بالعلم فبدأها  َوأال ﴿
ُلوَن ِبَما ْعَم . َبِصيٌر﴿ َت

صار الية وأآخر الية أوأل عليه دلت بما المعية تفسير فصار
كما العامة المعية هي وأهذه ، علم معية أنها السلف عند تفسيرها

فهو أوأليائه خاصة من فهي الخاصة المعية وأأما قبل من لكم ذكرنا
من ذلك غير إلى وأنصره وأإلهامه وأتأييده بتوفيقه وأعل جل معهم

. الخاصة المعية مقتضيات
، النفاة دعت التي الشبهة أن لجل المعية معنى بيان في قال
َو قوله هي الشبهة الذات علو نفي إلى العلو نفاة ُه َوأ ُكْم ﴿ َع ْيَن َم َأ

ُتْم﴿ َما ْن ل أم الماكن جميع في حلول تقتضي المعية هذه هل لن ُك
 ؟

. وأنفاها الشبهة هذه فأوأرد هذا استحضر السلم شيخ
ْيَس     قوله     فيِ    َل َنىَ     (َو ِلِه:ُ (َوُهَو     مَاْع ّنُه     َقْو َأ ُكْم)  ِلٌط     مَاَع َت مُاْخ

ْلِق؛ُ ْلَخ ِإَنَّ     ِبا َذَّا     َف َ     َه ُبُه     ل ّلَغُة)     ُتوِج ال
بزيادة أفضت أوأ لكم لكررت الحديث وأإطالة الكلم تكرار وألول
 سالفا لكم ذكرته عما

بالشريط   1 مسح يوجد
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اختلطا تقتضي ل اللغة (مع) في كلمة أن قبل فيما لكم ذكرت قد
المقارنة تقتضي هي بل بالذات قرب معية تكون أن تقتضي وأل

َها َيا﴿ وأعل جل قال كما بينهما وأالصحبة الشيئين بين وأالقتران ّي أ
َ

ِذيَن ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُقو ّت ّلَه ا ْا ال ُنو ُكو َع َوأ ِقيَن َم ِد يعني معهم كونوا ﴿الّصا
ّلْى الله رسول صحابة الصادقين وأمن صحبتهم في ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم فيما وأالتفاوأت الزمان في بيننا ما تفاوأت مع معهم وأنحن َوأَس
البدان بين

قال وألهذا وأالصحبة وأالمقارنة الشتراك مطلق المعية فإذن
ْيَس َل َنى ( ْع َو َم ُه َوأ ِه: ( ِل ْو ّنُه َق َأ ُكْم)  َع ِلٌط َم َت ْلِق؛ِ ُمْخ ْلَخ ِإّن ِبا َذا َف َ َه ل
ُبُه َغُة) ُتوِج ّل ال
َ فقوله ُبُه) تنبيه (ل بالذوأات الختلط لن اللغة تجيزه أنه على ُتوِج

كنت؟) (كنت (أين فلن) ، مع (أنا تقول ، المعية معاني أحد هو
بالبدان وأهو أنت كنت ذاته مع ذاتك أن جهة من فلن) يعني مع
يقول كما الية في قلنا كما ذلك غير على وأيكون ، وأاحد مكان في

وأفي ذمته في زالت ل (معي) يعني زوأجته (فلنة) يعني الرجل
. ذلك عن تخرج وألم به مقترنة صحبته في عصمته

بالذات الذات اختلط معنى توجب ل اللغة (مع) في كلمة فإذن
لكم ذكرت كما اللغة (مع) في وأمعنى المعاني أحد هذا وألكن
ِإّن بقوله السلم شيخ عبر وألهذا ذلك من أوأسع َف َذا ( َ َه ُبُه ل ُتوِج
َغُة) ّل .ال

.اللغة)  توجهه (ل النسخ بعض في – قال
......
ُبُه (ل الصحيح لكن َغُة) هذا ُتوِج ّل َغُة) ُهتوجب ل( المعروأف هو ال ّل ال
المسائل في خاصة السلم وأشيخ توجبه وأل ذلك تجيز اللغة لن

- . النظر دقيق اللغوية
ماا     وخلف     الماة     سلف     عليه     أجمع     ماا     خلف     (وهو     قال

الخلق)     عليه     الله     فطر
خلقه على وأعل جل الله علو أدلة تكون الفطرة دليل هنا ذكر 

: قطعية وأكلها الدلة من أنواع أربعة بذاته
َبَر قال الكتاب دليل أوأل فذكر َأْخ ِه اللُه ( ِه) وأهذا ِفي ِب ِب َتا ِك

. معلوم به النقل تواتر
السنة وأتواتر .
وأالجماع .
الذي الخلق) وأهذا عليه الله فطر ما (وأخلف قال ذكر ثم

. الفطري الدليل يسمى
: الكتاب الدلة من أنواع أربعة خلقه على بذاته الله علو أدلة لن

.وأالفطرة وأالجماع وأالسنة
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أمر في يفزع أن أراد وأإذا إل أحد من ما أنه هي الفطرة وأهذه
. دين ذا يكن لم وألو حتى العلو إلى توجه طاقة به له ليس
رحلته فيها يذكر التي رسالته في فضلن ابن أن لكم ذكرت وأقد
القرن الزمان ذلك في روأسيا بلد يعني-  الترك بلد بعض إلى

- الله يعرفون ل القوم وأهؤلء قوما أتى أنه ذكر-  الهجري الرابع
وألكني قال الله يعرفون وأل-  معه وأمن السلم لهم يبين أن يريد

فإنهم شيء إلى احتاجوا أوأ قحط أصابهم أوأ شدة نابتهم إذا رأيتهم
فطري شيء وأهذا ، وأيهمهمون السماء إلى وأيتوجهون يجتمعون
إلى يتوجه فإنه مرض إذا الملحد حتى ، القلب في مغروأس
النفي على نفسه بقسر ينفيه فإنه عارض وأإذا ، فطرة السماء

دليل هو هذا ، السماء في بمن النفس تعلق القلب في هذا لكن
. الفطرة

َبِل     قال ْلَقَمُر     ( َيٌة     ا َياِت     مِاْن     آ ِتِه،ِ     َأْصَغِر     مِاْن     اللِه     آ ُلوَقا مَاْخ
ْلُمَساِفِر     مَاَع     َوُهَو     الّسَماِء،ِ     ِفيِ     مَاْوُضوٌع     َوُهَو ْيُر     ا َوَغ

ْلُمَساِفِر َنَما     ا ْي َكانََ)     َأ
العلى المثل له وأعل جل وأالله الله آيات ببعض تمثيل هذا يقول 

. سبحانه
َقَمُر قال ْل َيٌة (ا َياِت ِمْن آ ِه)  أنت آ وأتنظر الرض في تمشي الن الل
الليلة نفس في أيضا الكيلوات بمئات عنك يبعد وأمن القمر إلى

تنظر الليل وأسط في البدر الشهر نصف في مثل القمر إلى ينظر
عنك بعيد هو من وأأيضا يفارقك ل معك وأالقمر القمر إلى أنت

. أيضا غيرك وأمع معك وأالقمر القمر يفارقه ل الكيلوات بمئات
مكان كل في حالة القمر ذات هل ؟ بالرض حالة القمر ذات وأهل

مع الله مخلوقات أصغر من وأهو القمر هذا بل كذلك ليست ؟
من بينهم ما تباعد مع المسافر غير وأمع الحضر وأمع المسافر
القتران جهة من يعني معهم ، جميعا معهم هو ًجدا المكنة

. العلى المثل له وأعل جل وأالله وأالصحبة وأالملزمة
قياس وأهو صحيح تمثيل الله رحمه السلم شيخ من تمثيل وأهذا

َقر هذا الوألى قياس لن صحيح وأالجماعة السنة أهل عند به ُم
وأغير المسافر مع وأهو الله مخلوقات من القمر لن وأذلك

الخلقة صغير تراه وأأنت أيضا الخلقة عظيم وأالقمر ، المسافر
في من مع يكون مخلوقاته بعض كان إذا علوه في وأعل جل وأالله

ما وأتباعد عليهم القمر طلع إذا يعني بلدانهم اختلف مع الرض
مع سبحانه فهو مخلوقاته من وأأجل أعظم وأعل جل فالله بينهم

. وأعل جل وأإحاطته وأاطلعه بعلمه وأعل جل خلقه كل
مفصلة مرت لنها سريعا مرا عليها نمر ذكرتها المباحث هذه

. سبق فيما مؤصلة
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َنُه     (َوُهَو     قال ْبَحا َق     ُس َلىَ     َرِقيٌب     َعْرِشِه،ِ     َفْو ْلِقِه،ِ     َع َخ
ْيِمٌن ْيِهْم،ِ     مُاَه َل ِلٌع     َع ّط ْيِهم     مُا َل َلىَ     َع ْيِر     ِإ ِلَك     َغ ِنيِ     مِان     َذ مّاَعا

ِتِه) ّي ِِب ُبو ُر
وأيقتضيها الرب اسم يقتضيها التي المعاني هي الربوبية وأمعاني 

. الُملك وأيقتضيها المر تصريف
لهم وأالقهر عليهم وأالهيمنة الخلق على الرقابة فيها المعاني فهذه

، الربوبية إلى الراجعة المعاني من ذلك غير إلى عليهم وأالطلع
بيده الذي وأهو المر في المتصرف هو الخالق هو لنه يعني

. ذلك غير إلى عليه يجار وأل يجير الذي وأهو الملكوت
ُكّل     قال َذَّا     (َو ِم     َه َكل ْل ّلذَِّي     ا ُه     ا َكَر ّنُه     -مِاْن     اللُه     َذ َق     َأ َفْو

ْلَعْرِش،ِ ّنُه     ا َأ َنا- َحّق     َو َلىَ     مَاَع ِتِه،ِ     َع َ     َحِقيَق َتاُج     ل َلىَ     َيْح َإ
ِكْن     َتْحِريٍف،ِ َل ُنونَِ     َعِن     ُيَصانَُ     َو ّظ َبِة)     ال َكاِذ ْل ا

حق العرش فوقا أنه من الله ذكره الذي الكلم هذا كل(:  قال 
على هو وأإنما شيء عن مجازا ذلك ليس  يعني)حقيقته على

على بذاته عال وأعل جل الله أن وأهو منها يفهم التي حقيقته
ُهُْردَق َدرُْيق ل وأالعرش اللفظ حقيقة على وأتعالى سبحانه عرشه

العظيم هو ذلك فوقا وأعل جل فالله قدره يقدر ل كذلك وأالكرسي
. وأتعاظم وأتقدس ربنا تبارك الجل
ّق قال معيته كذلك َلى (َح َقته) وأأنه َع حقيقته على حق معنا َحِقي

َ َتاُج (ل َلى َيْح ِريٍف، َإ ِكْن َتْح َل ُنوِن َعِن ُيَصاُن َوأ ّظ ِة)  ال َب ِذ َكا ْل .ا
ّق أيضا المعية في قوله َلى (َح َقته) هذه َع معنى أن منها يفهم َحِقي

به فسرت فيما معناها أن لخلقه وأعل جل الله معية معنى المعية
ذلك غير إلى وأالتوفيق وأالتأييد النصر معية أوأ العلم معية من

صرفا وأليس حقيقته على المعنى هذا أن ، وأالخاصة العامة المعية
. المجاز إلى للحقيقة صرفا أوأ غيره إلى ظاهره عن للفظ
ّنُه الكلم هذا يدل كذلك َأ َوأ َنا ( َع ّق َم َلى َح ِه) الذي َع ِت َق شيخ قاله َحِقي

وأالتأييد التوفيق وأمعية العلم بمعية تفسر المعية أن على السلم
. أيضا بالمقتضى التفسير هذا الخاصة المعية يعني
العامة المعية تفسير أن لفظة تحتمله ما السلف رأى وألهذا

الحلول لهل الباب يفتح أنه المعية مقتضيات من أنها وأالخاصة
المعية تفسير إن يقولوا فلم مكان كل في حال بأنه يقولون الذي
. بالمقتضى ذلك أن وأالتأييد وأالنصر الحاطة معية أوأ العلم بمعية
. بالمقتضى تفسير هذا الصل وأفي
تقتضيه ما ، بالعلم تكون أن العامة الله معية تقتضيه ما يعني
.وأالتأييد بالتوفيق أنها الخاصة الله معية

فيه يكون لنه المعية تقتضيه هذا أن اللفظ هذا تركوا وأالسلف
شبهة له مكان كل في حال إنه قال من قول يكون أن مجال
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النصر المعية وأمعنى ، العامة اليات في العلم المعية معنى فقالوا
ّلَه ِإّن َتْحَزْن ﴿َل الخاصة اليات في وأالتأييد َنا ال َع هذه قالوا ﴿َم

وأذلك ذلك تقتضي معية يقولوا وألم ، وأتوفيق وأتأييد نصر معية
جل هو السلم شيخ قال كما وألكن لوألئك الباب فتح عدم لجل
. مقتضياتها من هو َِرُكذ وأما المعية معنى حقيقة على معنا وأعل
من هذا إن للناس يقال وأل ذلك في القول يفصل ل لكن

الله استواء وأمع ذات معية أنها أوأ عام بشكل يعني المقتضيات
الله إن يقولون للذين بابا يفتح قد ذلك لن عرشه على وأعل جل
. مكان كل في حال وأعل جل

كذا مقتضاها معية لفظ وأتركوا ذاتية معية لفظ تركوا فالسلف
في يدخل ، مكان كل في حال إنه قال من يدخل ل أن لجل

. المعية بأدلة وأعل جل لله العلو وأنفي العلو تحريف
َتاُج قال َيْح َلى ( ِريٍف) لنه َإ ِكْن متواتر َتْح َل َوأ ُنوِن َعِن ُيَصاُن ( ّظ ال

ِة) مثل َب ِذ َكا ْل  ؟ الكاذبة الظنون ماذا ا
ْثِل     قال َظّن     َأنَْ     (مِا ِلِه:ُ (ِفيِ     َظاِهَر     َأنَّ     ُي َأنَّ     الّسَماء)،ِ     َقْو

َء ّلُه     الّسَما ِظ ّلُه،ِ     َأْو     ُت َذَّا     ُتِق ِطٌل     َوَه ِإَْجَماِع     َبا ِم     َأْهِل     ِب ْل ْلِع ا
ِليَمانَِ؛ُ ْد     اللَه     َفإَنَّ     َوا ّيُه     َوِسَع     َق َلْرِض،ِ     الّسَمَواِت     ُكْرِس َوا

َلْرَض     الّسَمَواِت     ُيْمِسُك     َوُهَو ُيْمِسُك     َتُزول،َِ     َأنَْ     َوا َو
َء َلىَ     َتَقَع     َأنَْ     الّسَما َلْرِض؛ُ     َع ّ     ا ِنِه،ِ     إل ْذ ِإَ ِتِه     َومَاْن     ِب َيا َأنَْ     آ

ُء     َتُقوَم َلْرُض     الّسَما َأمْاِرِه).     َوا ِب
ُيَصاُن ُنوِن َعِن ( ّظ ِة) الظن ال َب ِذ َكا ْل يأتي ما يعني الوهم يعني هنا ا

. التخيلت من الوأهام من الذهن في
. جوفها في أنه البعض يتخيل السماء في الله إن َتْلُق فإذا
ُتْم قوله معنى لن ، باطل هذا َأِمن َأ ِء﴿ ِفي َمْن ﴿ هنا السماء الّسَما

ِفي كذلك ، قبل فيما مفصل ذلك لكم ذكرت قد العلو بمعنى ﴿
ِء﴿ على بمعنى (على) فتكون (في) بمعنى الثاني بالتفسير الّسَما
السماء

ِفي قوله من المتوهم توهم إذا فإذن ِء ﴿ َأّن ﴿الّسَما َء ( ّلُه الّسَما ِظ ُت
ْوأ ّلُه) فإن َأ ِق الذي الكاذب وأظنه الكاذب وأهمه جهة من أتى هذا ُت
. برهان وأل علم عن وأل دليل عن يأت لم

قوله معنى يقولون وأإنما بالسنة العلم أهل يقوله وأل باطل هذا
ِفي ِء ﴿ ِفي العلو في يعني ﴿الّسَما ِء ﴿ وألهذا ، السماء على ﴿الّسَما
ّثل َفإّن بقوله م ْد اللَه ( َع َق ّيُه َوأِس َواِت ُكْرِس َلْرِض) الّسَم َوأا

السماوأات وأسع وأعل جل الرحمن قدمي موضع هو الذي الكرسي
كرسي داخل في السبع وأالرضين السبع فالسماوأات وأالرض
. وأأكبر منها أعظم هو جميعا يسعها الكرسي أوأ الرحمن
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عالية وأعل جل الرحمن قدما فإذن ، القدمين موضع وأالكرسي
فليست الرض على وأعالية السماوأات على وأعالية الكرسي على

عرشه على سبحانه وأعل جل هو بل وأعل جل لله ظرف السماء
وأعل جل هو بل شيء به يحيط وأل وأتعالى تبارك بذاته عليه مستو
. شيء بكل يحيط الذي
َواِت ُيْمِسُك (وأهو قال َلْرَض الّسَم السماوأات َتُزوألَ) يعني َأْن َوأا

عن غني وأعل جل وأالله وأعل جل الرحمن إلى بحاجة وأالرض
.  خلقه
ُيْمِسُك قال َوأ َء ( َع َأْن الّسَما َق َلى َت َلْرِض َع ّ ا ِه) فالسماء إل ِن ْذ ِإ ِب

عنها غني وأعل جل وأالله الرب إلى محتاجة الرحمن إلى محتاجة
. منها بائن وأعل جل هو وأعل جل لله مخلوقات كلها وأهذه
َوأَمْن وأعل جل قال كذلك ِه ( ِت َيا ُقوَم َأْن آ ُء َت َلْرُض الّسَما ِه) َوأا ِر َأْم ِب
وأعل جل الله أمرها إذا وأالرض السماء أن الله آيات من آية هذه
. وأتعالى تبارك أمره فيها قام
. الكاذب الظن هذا بطلن على التمثيل ذلك من يريد
مرارا لك ذكرت كما عليه الكلم تفصيل نامع مر الفصل وأهذا

. التطويل يحتمل ما عليه وأالكلم
. القدر بهذا نكتفي لهذا

القسم في الماضية المسائل يراجع أن أراد من يعني ، وأتراجع
. مفصل الكلم يجد فإنه الكتاب أدلة هو اللي الوأل

 –أخرى مرة القرب عن الكلم تفصل أن ريدن:  يقول سؤال أتى
 . الماضي الدرس في علينا مر اللي يعني

َقد (فصل بعده الذي الفصل في عليه الكلم سيأتي وأنقول َوأ :
ِلَك ِفي ّدَخَل ِليَماُن َذ ّنُه ا َأ ِريٌب ِب . تعالى الله شاء ُمِجيٌب)إن َق

؟ بعلمه مكان كل في الله بأن القول صحة ما
وأعل جل علمه نقول بعلمه مكان كل في الله ، مكان كل في هنا
أن الحسن بعلمه مكان كل في هو نقول ما وألكن ، مكان كل في

ُكوُن َوأَما﴿ وأعل جل قال مكان كل في علمه وأعل جل إنه تقول َت
ْأٍن ِفي ُلو َوأَما َش ْت ْنُه َت َ ُقْرآٍن ِمن ِم ُلوَن َوأل ْعَم ّ َعَمٍل ِمْن َت ّنا ِإل ُك

ُكْم ْي َل ًدا َع ُهو ْذ ُش ِفيُضوَن ِإ ِه ُت ﴿ِفي
أرجو ؟ الفقه أم العقيدة في اختلفوا الربعة الئمة : هل يقول

. ذلك توضيح
ثابت بن النعمان حنيفة أبو بهم عنىُفي الربعة الئمة قيل إذا

بن أحمد عبدالله وأأبو الشافعي إدريس بن وأمحمد أنس بن وأمالك
الئمة قيل إذا ، الفقه أئمة وأهم جميعا تعالى الله رحمهم حنبل

يقال حين يعني فل العتقاد في وأأما ، الفقه في يعني الربعة
من الله رحمه حنيفة أبا لن العتقاد أئمة بهم الربعة الئمة
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في السلف وألعقيدة السلف لمنهج مخالفات لهوأ الفقهاء مرجئة
أتباع لهم كان الذين الئمة فقه في الئمة من فهو مواضع

في السلف أئمة من هو ليس العقيدة في لكن أنصار وألفقههم
في معذوأر وأهو الله رحمه ذلك في مخالفات عنده بل العتقاد

. للجميع معروأف الفقه في إمامتهم على وأالكلم ذلك أكثر
وألزمها بمقتضاها وأفسرها الصفات أوأل من على الرد يمكن كيف

؟ بالمقتضى المعية بتفسير ذلك على وأاستشهد
، بالمقتضى الصفة تفسير أوأ باللزم الصفة تفسير يصح أحيانا

إذا الصفات يؤوأل الذي المبتدع أن وأغيره المؤوأل بين وأالفرقا
ينفي – المؤوأل – ينفي فهو القرآن في الصفات من صفة أتت

الظاهر فيثبتون السنة أهل وأأما باللزم وأيفسر الظاهر دللة
ِذيَن ِإّن﴿ تعالى قوله في فمثل ، اللزم وأيثبتون ّل َنَك ا ُعو ِي َبا ّنَما ُي ِإ
ُعوَن ِي َبا ّلَه ُي ُد ال ِه َي ّل َقا ال ْو ِهْم َف ِدي ْي َكَث َفَمن َأ ّنَما ّن ِإ ُكُث َف َلى َين َع

ِه ْفِس ُد﴿ هنا تفسر قد ﴿َن ِه َي ّل َقا ال ْو ِهْم َف ِدي ْي في تشديد هذا بأن ﴿َأ
ُد﴿ بقوله البيعة نكث أمر في شدد وأعل جل الله وأأن النكث أمر َي
ِه ّل َقا ال ْو ِهْم َف ِدي ْي ينفي ذلك قال من هل لكن الية معنى هو هذا ﴿َأ

قال الذي هذا كان اليد صفة ينفي كان فإن ؟ يثبتها أوأ ؟ الصفة
تفسير قاله الذي هذا فيكون اليد صفة يثبت كان وأإذا تأوأيل

َباَرَك﴿ وأعل جل قوله كذلك ، صحيحا فيكون باللزم ِذي َت ّل ِه ا ِد َي ِب
ْلُك ْلُم َو ا ُه َلى َوأ ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َباَرَك﴿ قائل قال إذا ﴿َق ِذي َت ّل ِه ا ِد َي ِب

ْلُك﴿ ْلُم يثبت كان إن فإنه وأمشيئته تصرفه وأتحت بقبضته يعني ا
هو يعني ، باللزم التفسير من هذا فيكون وأعل جل لله اليد صفة

هذا الية من الواضح الظاهر المعنى أما البعيد المعنى لك يفسر
بهذا وأيفسر الصفة إثبات عن ُِضْرعُي فإنه المؤوأل أتى وأإذا ، مثبت

َباَرَك﴿ يقول السني فمثل ، تأوأيل فيكون ِذي َت ّل ِه ا ِد َي ْلُك﴿ ِب ْلُم هذا ا
قهره وأتحت بيده وأعل جل الرحمن ملك وأأن اليد لصفة إثبات فيه

. كثيرة نظائر وألها صحيح وأهذا ملكه في وأتدبيره وأتصرفه
إلى ينظر أن وأاللزم بالمقتضى وأالتفسير التأوأيل بين الفرقا فإذن
فسر ثم المتكلم يثبته مثبت المعنى أصل كان فإذا المعنى أصل

المعنى أصل ينفي كان وأإن صحيحا تفسيرا ذلك صار باللزم
 التأوأيل من ذلك فيكون الخر المعنى إلى عنه وأيذهب

.....
َقى﴿ ل ْب َي ّبَك َوأْجُه َوأ . كذلك ليس ﴿َر

وأآله محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى القدر هذا عند نقف
.. وأصحبه

الواسطية العقيدة شرح من عشر  لسابعا الشريط انتهى
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تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

عشر الثامن الشريط
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بقرب اليمان وأجوب
 الله

 خلقه، من
 ينافي ل ذلك وأأن

فوقيته وأ علوه
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ِلَك ِفيِ ّدَخَل َوَقد ِليم َذ ّنُه انََُا َأ َجَمَع َكَما ُِجيٌب؛ُما َقِريٌب ِب
ِلَك بيَن ِلِه:ُ  فيِ َذ َذا﴿َقْو ِإ َلَك َو َأ َباِدي َس ّنيِ ِع ّنيِ َع ِإَ َف

َيةا]186[البقرة:ُ﴿َقِريٌب... ِلِه ،ِل ّلىَْ َوَقْو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع :َُوَس
ّلذَِّي ِإنَّ« َنُه ا ْدُعو َلىَ َأْقَرُب َت ُكم ِإ ِتِه ُعنِق مِان َأَحِد َل . َومَاا»َراِح

ِكَر ِتاِب ِيِف ُذ ِك ْل ّنِة ا ِبِه مِاْن َوالّس ِتِه ُقْر ّي َ َومَاِع َناِفيِ ل ِكَر مَاا ُي ُذ
ُلّوِه مِاْن ِتِه؛ُ ُع ّي ّنُه َوَفْوِق ِإَ َنُه َف ْبَحا ْيَس ُس ِلِه َل ْث ٌء َكِم ِفيِ َشيِْ

ِتِه،ِ َجِميِع ِليِّ َوُهَو ُنُعو ُنّوه،ِ ِفيِ َع ُلّوِه ِفيِ َقِريٌب ُد .ُع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيم الرحمن الله بسم
وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
: بعد أما ، بهداه اهتدى وأمن
ِرُكذ لما كالتفصيل هو الفصل هذا في سمعت الذي الكلم افهذ
خلقه على عال وأأنه وأعل جل الله بعلو اليمان أن وأذلك ، قبل من

وأرد الذي وأعل جل بقربه عورض قد عرشه على مستو وأأنه بذاته
. لخلقه وأعل جل بمعيته وأ وأعل جل وأببطونه النصوص في

الله معية وأأن بالمعية يتصل ما مضى الذي الفصل في فذكر
، بذاته خلقه على وأعل جل عال فهو علوه تنافي ل وأتعالى تبارك

عباده وأمع العامة المعية حال كل في وأتعالى سبحانه معهم أنه مع
.  الخاصة المعية المؤمنين

. وأعل جل لله القرب لصفة ذكر فيه الفصل وأهذا
ِلَك     ِفيِ     ّدَخَل     (َوَقد     وقال    ِليَمانَُ     َذ ّنُه     ا َأ خلقه     مان     َقِريٌب     ِب

 مُاِجيٌب)
ّدَخَل وأ ِلَك) يعني ِفي ( وأرسله وأكتبه وأملئكته بالله اليمان في َذ

. وأشره خيره وأبالقدر الخر وأاليوم
ِريٌب وأعل جل وأأنه الصفة بهذه اليمان اليمان أركان في دخل َق )
. ُمِجيٌب) سبحانه خلقه من
ل وأالسنة الكتاب بنص اليمان في دخل ما فإن كذلك كان وأإذا

الحق يناقض ل الحق لن وأالسنة الكتاب بنص فيه دخل ما يناقض
ّق يناقض وأإنما ّق وأيناقض الباطل الح كان ما وأأن الباطَل الح
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حق الجميع فإن وأالسنة الكتاب من الدليل وأهو وأاحدا مورده
وأخارج حق الكل بل يناقضه وأل يعارضه وأل الحق يؤيد وأالحق
. اعتقاده يجب ما على الدللة في وأاحدا مخرجا

على عال وأعل جل الله أن الحق من وأالسنة الكتاب في جاء وأمما
. وأتعالى سبحانه بذاته خلقه على عال وأأنه عليه مستو عرشه

سبحانه قال قريب وأعل جل الله أن وأالسنة الكتاب في أيضا وأأتى
َذا ِإ َوأ َلَك (﴿ َأ ِدي َس َبا ّني ِع ّني َع ِإ ِريٌب...﴿) وأقال َف َو وأعل جل َق ُه ﴿
ّوأُل َْل ِهُر َوأاْلِخُر ا ّظا ِطُن﴿ َوأال َبا ْل َنْحُن﴿ وأعل جل وأقال َوأا ْقَرُب َوأ ِه َأ ْي َل ِإ

ْبِل ِمْن ِد َح ِري َو ْل جلله جل الله أن فيها التي اليات من ذلك وأنحو ﴿ا
. سبحانه عرشه على عال وأأنه عباده من قريب
فيها التي الخرى وأالطائفة اليات من الطائفة هذه الكل فهذا

بعضا بعضها توافق كلها هذه وأتعالى تبارك لله العلو صفة إثبات
َوأَما السلم شيخ قال وألهذا ِكَر ( ِتاِب ِفي ُذ ِك ْل ِة ا ّن ِه ِمْن َوأالّس ِب ُقْر

ِه ِت ّي ِع َ َوأَم ِفي ل َنا ِكَر َما ُي ِه ِمْن ُذ ّو ُل ِه ُع ِت ّي ِق ْو َف الله من جاء الكل  لن)َوأ
من أذهانهم في لما الخلق بعض يتصور قد وأإنما وأعل جل

وأهذا ، هذا يناقض هذا أن يتصوروأن قد ، السقيمة التصورات
. باطل

نعوته في وأتعالى تبارك الرب جعلوا أنهم التصور هذا وأسبب
ممكنا يكن لم وألما ، بخلقه ممثٌل وأعل جل أنه وأأحواله وأصفاته

نفس في عاليا قريبا المخلوقا يكون أن الخلق من شاهدوأه فيما
نفس في وأعاليا قريبا يكون أن يمكن ل وأعل جل الله قالوا الوقت
 . شيء كمثله ليس جلله جل وأالله الوقت
علوه وأبين وأمعيته وأتعالى تبارك قربه بين المنافاة جعلوا فالذين

وأل ذلك نفوا ما لنهم مشبهة هم عرشه على وأاستوائه الذات علو
مثلوا أنهم جهة من إل ذاك ينافي وأهذا ذاك يعارض هذا جعلوا

وألما بهم مشبها بخلقه ممثل صفاته في الله فجعلوا وأشبهوا
وأعل جل الله صفات بين التنافي وألزم التناقض لزم كذلك جعلوه

.
عرشه على وأاستوائه وأعل جل الله علو لبيان معقود الفصل فهذا
. وأتعالى تبارك قربه ينافي ل ذلك وأأن
َذا﴿ سبحانه قال ِإ َلَك َوأ َأ ِدي َس َبا ّني ِع ّني َع ِإ ِريٌب َف َة ُأِجيُب َق َو ْع َد

ّداِع َذا ال َعاِن ِإ  ﴿َد
َذا ِإ َوأ َلَك ﴿ َأ ِدي َس َبا ّني﴿ ِع ّلْى النبي الصحابة سأل قد َع ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم هذه ؟) فنزلت فنناجيه قريب أم فنناديه ربنا أبعيد( فقالوا َوأَس

َذا﴿ الية ِإ َلَك َوأ َأ ِدي َس َبا ّني ِع ّني َع ِإ ِريٌب َف َة ُأِجيُب َق َو ْع ّداِع َد َذا ال ِإ
َعاِن بأنه نفسه وأوأصف قريب بأنه نفسه وأصف وأعل جل فالله ﴿َد
المذكور القرب أن على ذلك فدل دعاه إذا الداعي دعوة يجيب
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سأله ممن الجابة قرب ، العباد من الجابة قرب هو الية هذه في
. وأعل جل دعاه ممن الجابة قرب ، وأتعالى تبارك
وأالسنة الكتاب في وأعل جل الرب قرب أن سلف فيما قلنا وألهذا
من وأعل جل يقرب ، أوأليائه من وأعل جل وأيقرب خاص قرب

فهذا ذلك غير إلى الداعي من العابد من وأعل جل يقرب ، الساجد
. خاص قرب
جل وأالله وأالبطون الحاطة بقرب يفسر فإنه العام القرب وأأما
هو وأإنما الخاص القرب هو ليس لكن خلقه جميع من قريب وأعل
ّلْى النبي فسره الذي البطون وأقرب الحاطة قرب ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم شيء)  دوأنك فليس الباطن وأأنت( قوله في َوأَس
ٌقا إلى يضاف الذي وأالقرب إضافة غير من القرب بين وأفر

. وأالبطون الحاطة
من وأجماعة القيم وأابن تيمية ابن السلم شيخ اختار وألهذا

وأالسنة الكتاب في جاء الذي وأعل جل الله قرب أن المحققين
بعض وأقال العام بالقرب الدليل جاء ما أنهل خاص قرب هو إنما
: قربان : القرب العلم أهل
عام قرب .
خاص وأقرب .

عليهم وأبقدرته وأعل جل بإحاطته الخلق جميع من العام فالقرب
َنْحُن﴿       قوله في جاء الذي هو وأهذا ْقَرُب َوأ ِه َأ ْي َل ْبِل ِمْن ِإ َح

ِد ِري َو ْل َنْحُن﴿ وأقوله ﴿ا ْقَرُب َوأ ِه َأ ْي َل ُكْم ِإ الذي هو الخاص وأالقرب ﴿ِمن
من قريب وأعل جل أنه فيها التي الخر وأالحاديث اليات في جاء

. خلقه خاصة
 ؟ ينقسم ل أم ينقسم القرب : هل السنة لهل وأجهتان وأهذان

صفاته من صفة الجميع عند وأعل جل الله قرب أن ذلك َُلصَُحوأم
. وأتعالى سبحانه به اللئقة

َذا﴿ وأعل جل قال ِإ َلَك َوأ َأ ِدي َس َبا ّني ِع ّني َع ِإ ِريٌب َف َة ُأِجيُب َق َو ْع َد
ّداِع َذا ال َعاِن ِإ قرب جعله وأقد خاص الية هذه في القرب وأهذا ﴿َد
: نوعان الجابة وأقرب وأعل جل إجابة
عطاء قرب .
إثابة وأقرب  .
فيكون المسألة دعاء داعيا كان دعائة في وأعل جل الله سأل فمن
جل ربه العبد دعا وأإذا ، يعطي من قرب منه وأعل جل الله قرب
جل الله قرب كان  عبادة- دعاء يعني-  وأطاعة عبادة في وأعل
. إثابة قرب منه وأعل
َة ُأِجيُب﴿ قوله في السلف تفسير في الجابة فإذن َو ْع ّداِع َد َذا ال ِإ
َعاِن أحد وأكل ، الداعي إثابة أوأ السؤال إعطاء بأنها فسرت ﴿َد
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جل الله فإن شيئا وأعل جل الله يدعو أوأ شيئا وأعل جل الله يسأل
َة ُأِجيُب﴿ دعاءه وأيجيب يعطيه وأعل َو ْع ّداِع َد َذا ال َعاِن ِإ بد وأل ﴿َد
. دعاءه يجيب وأعل جل وأالله إل يدعو داع من ما فإنه

قد العبد فإن السؤال عين إعطاء من أعم الدعاء إجابة وألكن
، خاصة مسألة فيه ليس بدعاء يدعو وأقد مسألة فيه بدعاء يدعو
بإحدى يجاب كذا) فإنه (أعطني خاصة مسألة ربه العبد سأل فإذا
: خصال ثلث

صالحة) (اللهم زوأجة لي يءه (اللهم سأل ما عين يعطى أن إما
لي) خيرا المر هذا اجعل م(الله  رشدا) أمري من لي هيء

. حال هذا سأل ما عين فيعطى سؤاله في فيجاب
الخرة في ذلك له يؤخر وألكنه سأل ما عين يعطى ل أن وأالثانية

الحوال بعض في أعظم هذا ، الخرة في السؤال جواب فيكون
.
شيئا سأل فهو سأل ما مثل السوء من عنه يصرف أن وأالثالث

سأل ما عين العبد يعطي ل أن بحكمته وأعل جل الله وأقضى
الحديث في جاء قد وأهذا سأل ما مثل السوء من عنه فيصرف

الله يدعو عبد من ما( وأغيره الصحيح في مسلم روأاه الذي
إحدى بها الله أعطاه إل رحم قطيعة وأل إثم فيها ليس بدعوة
. أسلفت التي الخصال هذه خصال) وأذكر ثلث
، للعابد إثابة تكون وأقد للسائل إجابة تكون قد الداعي إجابة فإذن

حديث في وألهذا المسؤوأل عين إعطاء من أعم السائل وأإجابة
الدنيا سماءال إلى ينزل الله فإن( وأتقدس ربنا تبارك اللهي التنزل

هل فأعطيه سائل من هل فيقول الليل من الخر الثلث يبقى حين
الستغفار أن فأجيبه) وأمعلوم داع من هل له فأغفر مستغفر من

سائل رفالمستغ فإن الثانية في تدخل الوألى وأالدعاء وأالسؤال
داع كل وأليس داع السائل أن كما مستغفرا سائل كل وأليس
: قسمين إلى ينقسم الدعاء نقول وألهذا ، سائل
مسألة دعاء .
عبادة وأدعاء .
ُأِجيُب وأعل جل قوله في داخل جميعا وأهذا َة ﴿ َو ْع ّداِع َد َذا ال ـاِن ِإ َـع َد

ْا ُبو َتِجي َيْس ْل ْا ِلي َف ُنو ْؤِم ُي ْل ِبي﴿ َوأ
ِلِه  (     الله     رحمه     قال ّلىَْ     َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ِإنَّ  َوَس ّلذَِّي     :ُ « ا

َنُه ْدُعو َلىَ     َأْقَرُب     َت ُكم     ِإ ِتِه»)     ُعنِق     مِان     َأَحِد َل َراِح
ِذي ِإّن(  ّل َنُه ا ُعو ْد ْقَرُب) فعلق َت ممن وأعل جل بقربه هنا القرب َأ

. دعاه
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ّلْى النبي لهم فبين بالدعاء أصواتهم يرفعون كانوا أنهم وأذلك َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع .منهم قريب الله أن َوأَس

تأمل إذا أيضا وأيشهده الخاص القرب هذا في العبد يشهده وأهذا
علمه قوي إذا أنه فيجد شيء دوأنه ليس الذي الباطن الله اسم

في معه لبس ل جليا ظهورا له يظهر فإنه الباطن الله اسم بمعنى
نفسه حدث إذا أنه وأصفاته الله بأسماء العالم المؤمن العبد قلب

به ثّحد ما وأعل جل يسمع قريب معه وأعل جل الله فإن بحديث
الذي الباطن وأعل جل الله لن وأذلك يعلمه عليه مطلع نفسه
. شيء دوأنه ليس

العالمين رب على خفيا فيه تكون أن يمكن شيء ثم أن تتصور فل
بال بخطرة أوأ نفس بخطرة وألو نفس حديث بأقل ذلك كان وألو
اسم آثار من وأهذا ، ذلك يعلم شيء دوأنه ليس وأعل جل الله فإن
ذلك أوأضحنا كما شيء دوأنه ليس وأعل جل فإنه الباطن الله

ّلْى النبي حديث تفسير في البطون معنى في مفصل ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم . مضى فيما َوأَس

ِذي ِإّن( قال ّل َنُه ا ُعو ْد ْقَرُب َت َلى َأ ُكم ِإ ِد ِه) ُعنِق ِمن َأَح ِت َل َراِح
جهة من قربها شدة لجل الراحلة بعنق المفاضلة أوأ هنا وأالتمثيل

تحدث فإذا جدا منه قريب الراحلة عنق فإن الراحلة على ْنَم
وأعل جل وأالله سيسمعه الراحلة عنق على ْنَم فإن خفي بحديث
الصفة معنى لتقريب للتقريب المفاضلة فهذه ، ذلك من أقرب

ِذي ِإّن( ّل َنُه ا ُعو ْد ْقَرُب َت َلى َأ ُكم ِإ ِد ِه) فليس ُعنِق ِمن َأَح ِت َل العبد َراِح
جل وأالله مناجاة أمر المر بل الدعاء في ينادي أن إلى بحاجة

ُه   سبحانه قال كما فناجاه السلم عليه موسى قرب وأعل َنا ْب َقّر َوأ ﴿
ّيا لله العابد المؤمن وأالعبد القرب حاله من هو فالمناجي ﴿َنِج

ذلك آثار وأيستحضر وأصفاته أسماءه يستحضر الذي وأتعالى تبارك
نادى إذا فإنه وأتعالى تبارك الله خلق وأفي نفسه وأفي ملكوته في
الداعي العبد من وأتعالى تبارك الرب بقرب يحس وأعل جل الله

. خاصة
يستلزم الله من العبد قرب ، القرب أن السلم شيخ مراد وأهذا
. العبد من وأعل جل الرب قرب

من مساحة شيئا َبَُرق من بأن مساحة قرب القرب هذا وأليس
ْبُْرق ليس ، منه يقرب المقابل فإن مسافة ْبُْرق أوأ الرض
. وأعل جل بالله يليق كما ٌبُْرق وألكنه مسافة

في وأمسلم البخاري روأاه الذي الصحيح الحديث في وألهذا
ّلْى النبي أن هريرة أبي حديث من صحيحيهما ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

ذراعا إلي تقرب وأمن ذراعا إليه تقربت شبرا إلي تقرب من( قال
العبد من يقرب وأعل جل الله فإن التقرب باعا) وأهذا إليه تقربت
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وأهو وأعل جل ربه من العبد يكون ما وأأقرب( منه العبد قرب إذا
.ساجد) 

بالمسافة قربا ليس أنه نعلم .. لكن العبارة به تحيط ل قرب وأهذا
بجنب هذا يصليان اثنان ، ساجد وأهو العبد لن البدن بحركة يعني
يكون وأالخر وأتعالى تبارك ربه من جدا قريبا أحدهما وأيكون هذا

. وأتعالى تبارك ربه من جدا بعيدا
إحساسا العابد يحسه حق وألكنه العبارة به تحيط ل القرب وأهذا
قرب هو هل ، ظاهر وأهذا عليه يدلل أن إلى معه يحتاج ل بينا

؟ آخر شيء أم النفس علو وأالعلو الروأح
يجول ما فمنها جوالة وأالروأاح (القلوب السلف بعض قال وألهذا
)ْشُالح حول يجول ما وأمنها العرش حول

. قريبا يصير حتى يرتقي يرتقي يرتقي بعضها جوالة فالقلوب
وأفيها الله من العبد قرب فيها النصوص أن ذلك من المقصود

نقول ما ، مستلزما المر وأليس العبد من وأعل جل الله قرب
يكون قد العبد لن العبد من الله قرب يستلزم الله من العبد قرب

أعظم وأعل جل بالله متعلقه وأنفسه وأالبكاء الخشوع أهل من
(ليس السلف من طائفة قال كما الممقوتين من وأيكون تعلق

جل بالله قلبه يتعلق َحب) فهوُت أن الشأن وألكن ِحبُت أن الشأن
العبد قرب من يلزم فل غواية وأعلى ضللة على يكون وألكن وأعل
.منه قريبا وأعل جل الله يكون أن ظنه في ربه من

العبد وأأما وأتعالى تبارك له صفة تعالى الله قرب أن نقول وألهذا
الله فإن وأعل جل الله من تقرب إذا فإنه الصالح َددَسُالم المؤمن

. يشاء كيف منه يقرب
وأعل جل الله من قرب إذا الصالح العبد حق في الستلزام فهذا
تقربت شبرا إلي تقرب من( وأعل جل قال كما منه يقرب الله فإن
أتاني وأمن باعا إليه تقربت ذراعا إلي تقرب وأمن ذراعا إليه

هروألة) . أتيته يمشي
َوأَما الله رحمه قال ِكَر ( ِتاِب ِفي ُذ ِك ْل ِة ا ّن ِه ِمْن َوأالّس ِب ِه ُقْر ـ ِـت ّي ِع َ َوأَم ِفي ل ـا َـن ـا ُي ـَم
ِكَر ِه ِمْن ُذ ّو ُل ِه) ُع ِت ّي ِق ْو َف َوأ

من َِرُكذ ما ينافي ل وأمعيته قربه من وأالسنة الكتاب في َِرُكذ ما 
حقا يناقض ل لك ذكرت كما وأالحق حق الجميع لن وأفوقيته علوه
دال أحدهما وأيكون وأيبينه عليه وأيدل معه يسير معه يكون بل أبدا

. وأهكذا الوأل على دال وأالخر الخر على
ّنُه     قال ِإَ َنُه) هذَّا     (َف ْبَحا ّنُه     تعليل     ُس ِإَ َنُه     (َف ْبَحا ْيَس     ُس ِلِه     َل ْث َكِم

ٌء ِتِه،ِ     َجِميِع     ِفيِ     َشيِْ ِليِّ     َوُهَو     ُنُعو ُنّوه،ِ     ِفيِ     َع ِفيِ     َقِريٌب     ُد
ُلّوِه) ُع
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شيء كمثله ليس ، نعوته جميع في شيء كمثله ليس سبحانه هو
على استوائه في شيء كمثله ليس ، الذات علو علوه في سبحانه
معيته في شيء كمثله ليس قربه في شيء كمثله ليس ، عرشه

شيء كمثله ليس ، العامة معيته في شيء كمثله ليس الخاصة
في شيء كمثله ليس ، قهره في شيء كمثله ليس ، إحاطته في

في شيء كمثله ليس ، جماله في شيء كمثله ليس ، جبروأته
ل العبد أن وأذلك ، البتة شيء كمثله ليس وأتقدس ربنا تبارك جلله
عقل لن بخلفه وأعل جل الله كان إل شيئا يتصور أن يمكن

وأهو مقدمة لهذا صار وأقد إل شيء عليه يطرأ أن يمكن ل النسان
: أنه

ذهنه على طرأ لما مثيل رأى قد  .
له شبيها رأى يكون أوأ .
عليه يقيسه ما رأى يكون أوأ .
ّلُه﴿ شيئا يتصور أن يمكن ل وأإل ُكم َوأال ُطوِن ّمن َأْخَرَج ُكْم ُب ِت َها َ ُأّم ل

َلُموَن ْع ًئا َت ْي َعَل َش ُكُم َوأَج َع َل ْلّسْم ْبَصاَر ا َل َة َوأا َد ِئ ْف َل وأسائل فهذه ﴿َوأا
تحصل حتى القياس يحصل حتى وأالفئدة وأالبصار السمع الدراك

. بالوسائل تحصل إنما وأالمعرفة المعرفة
. رآه قد الشيء ذلك يكون حتى شيئا ريتصو أن يمكن ل وأالعبد

، مثيله رأيت أوأ رأيته قد لنك الكتاب تتصور كتاب لك قلت إذا
؟ صغير هو هل كبير هو هل ؟ كتاب أي لكن كيفيته تتصور كتاب
. الكلمة هذه وأدللة معنى تصور ذهنك في يقوم لكن

. الصفات بعض من يشبهها لما لشبيهها تصور أوأ
لك قيل فإذا النسان فتقول ذكر ما على يقاس لما تصور أوأ

، السماء في وأيطير يخف فإنه عل إذا يعني العلو في النسان
عليه يقاس وأما للنسان بتصورك إل العبارة هذه تتصور ما فإنك

ليس يمشي أنه النسان صفة منوأ إنسان وأهو لطيرانه وأتصورك
في يسبح ، تتصوره ما يطير إنسان لكن ، يطير أنه صفته من

أن بد ل فإنه فوقا من إنسان ألقي إذا هنا لنك تتصوره ل الهواء
، موجودة المقدمات لن ذلك تتصور لكن السفل إلى ينزل

بحركته النسان معناه تعرف السقوط ، معناها تعرف السباحة
الحال هذه على المجهولة الحال تقيس أن فيمكن ، معناه تعرف

. المعلومة
ما ُير وألم له شبيها ُير وألم مثاله ُير وألم ، ُير لم وأعل جل وأالله

جل الله ، شيء البال في يخطر أن يمكن ل فلهذا عليه يقاس
. البال في طرأ لما شبيها يكون وأعل

، اتصاف كيفية إثبات ل معنى إثبات الصفات إثبات يكون وألهذا
نقول أوأ ، بالجمع مثل متصلة اليد وأهذه باليد يتصف نقول ل فإننا
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غير هذا كذا صفة على وأجهه في العينان وأهاتان بالعينين متصف
لله مفوضة الكيفية ، الكيفية نثبت وأل الصفة نثبت وأإنما ، مقول

َلُم َوأَما﴿ وأعل جل ْع َلُه َي ِوأي ْأ ّ َت ّلُه ِإل . ﴿ال
وأفوقيته علوه وأبين وأتعالى تبارك قربه بين منافاة جعل من وألهذا
 ؟ لماذا ، مبطل يكون فإنه
فلما ، التشبيه وأعقله قلبه في قام حتى المنافاة يتصور لم لنه
؟ لماذا ، وأهذه هذه تجتمع أن يمكن ل قال وأالتشبيه التمثيل قام
الذهن عقده ما نفي في سعى ذلك بعد ثم مثل أوأ شبه ذهنه لن

ّبها ّثل مش ّلم أما ، وأمم يثبت فإنه وأالسنة الكتاب لنصوص المس
. كيفية إثبات ل معنى إثبات الصفات

ادعى من وأبطلن وأالتمثيل التشبيه هذا بطلن على يدلك وأمما
أن تصورت إذا وأالفوقية العلو وأبين وأالمعية القرب بين المنافاة

، وأإحاطته وأتعالى تبارك وأسعته وأجلله عظمته من وأعل جل الله
في كخردلة وأتعالى تبارك الرحمن كف في السبع السماوأات أن

تبارك الله ، راحتك في وأتضيع خردل حبة تأخذ ، أحدكم كف
كف في كخردلة الرحمن كف في السبع السماوأات وأتعالى
للسماوأات بالنسبة جدا صغيرة هي التي بالرض فكيف ، أحدكم
. السبع
إل كيفيته يعلم ل بالصفة الله اتصاف أن فهم ذلك لك يقّرب وألهذا

. التسليم علينا وأإنما هو
تتفق ل النصوص وأبعض لبعض مناقضة النصوص بعض جعل فمن

وأمن جهله من ُأتي قد يكون عقله فيها َِلمْعُي حتى آخر بعض مع
بصفاته وأعل جل الله اتصاف جعل لنه وأضلله وأتمثيله تشبيهه

ضل بها التي الضلل أصول من وأهذا بصفاته المخلوقا كاتصاف
. الخلق من كثير

ّنُه الله رحمه قال  ِإ َف َنُه ( ْبَحا ْيَس ُس ِه َل ِل ْث ٌء َكِم ِه) َجِميِع ِفي َشْي ِت ُعو ُن
ْيَس قوله أن لكم قدمنا وأقد  َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم وأعل جل قال كما ﴿َشْي

ْيَس﴿ ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي نفي تأكيد فيها هذه أن ﴿ال
ْيَس قوله في هنا الكاف لن المماثلة َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم صلة هذه ﴿َشْي

لفظا زائدة يعني ، الكلم لتوكيد جاءت صلة ، الصحيح على
أكثر أوأ ، تمرا ...   ثلث إعرابا يعني لفظا زائدة ، معنى مؤكدة
ْيَس فقال َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم شيء مثله ليس شيء مثله ليس يعني ﴿َشْي
ذلك أفادنا ، مرارا تأكيدا الكلم َّرُرك فكأنه ، شيء مثله ليس

. الكاف مجيء
وأقال آخروأن إن الكاف هنا اسم وأليست حرفا وأتكون بمعنى
ِد ْع َب ُكم ّمن  ُب ُلو ُق َقَسْت  ُثّم  مثل وأذلك كقوله جل وأعل         ﴿

ّد﴿ وأجعل ًة﴿ قال ﴿أوأ أش َو َقْس ّد  َأَش ْوأ  َأ ِة  ْلِحَجاَر َكا ِهَي  َف ِلَك  َذ
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ِة ْلِحَجاَر َكا ِهَي  َف (أشد) مرفوعة وأهي معطوفة على الكاف قال ﴿
ًة﴿ من الحجارة ، فصارت الكاف هنا اسما بمعنى َو َقْس ّد  َأَش ْوأ  َأ

مثل ، وأمنه أيضا قول الشاعر :
قلبي في كان لو

ةــلمُق كقدر
أتتك ما ِركِلغي حبا

يـرسائل
اسما الكاف تكون أن بد قلمة) ل كقدر قلبي في كان (لو قال
كل تكون (كان) لنه لـ خبر َمَث يكون فل اسما تكن لم إن لنه

أن بد قلمة) فل كقدر قلبي في كان (لو جملة شبه الكلمتين
. الكلم يستقيم حتى صلة أوأ اسم الكاف تكون

ْيَس قوله أن ذلك من المقصود َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم نفي إثبات فيها ﴿َشْي
. المثلية

ِتِه     َجِميِع     (ِفيِ     قال ِليِّ     َوُهَو     ُنُعو ُنّوه،ِ     ِفيِ     َع ِفيِ     َقِريٌب     ُد
ُلّوِه)  ُع

ِفي ِه) النعوت َجِميِع ( ِت ُعو ، الصفات هي العلم أهل أكثر عند ُن
الرحمن وأنعوت الرحمن صفات فيقال
الصفات فيجعل وأالنعوت الصفات بين يفرقا من العلم أهل وأمن
فيه وأالمر ، بالفعال يتعلق مما النعوت وأيجعل بالذات يتعلق مما

النعوت أن القيم ابن وأتلميذه السلم شيخ وأطريقة ، وأاسع
بل بالفعال مختصة غير فهي الدللة جهة من متقاربان وأالصفات

الباب كلها وأغيره وأالفعلية الذاتية وأصفاته وأعل جل الله نعوت هي
.  وأاحد
ِفي هنا قوله ِه) هذا َجِميِع ( ِت ُعو في يفرقا ل أنه على التنبيه فيه ُن
طريقة من معلوم وأهذا وأبعض الصفات بعض بين المثلية نفي
. السنة أهل

متعلقا النعوت في المماثلة عدم يجعلون المبتدعة من وأطائفة
. بعض دوأن الصفات ببعض

من كان وأما الخلق على يقاس قالوا الفعال جهة من كان فما
.الخلق على يقاس فل الذات جهة
ليس سبحانه نعوته جميع في وأاحد باب الباب فإن باطل وأهذا

أوأ الذات صفات ، الصفات في أوأ الفعال في سواء شيء كمثله
باب جميعا الباب ، الختيارية أوأ الذاتية الصفات ، الفعل صفات

نعوت ، النعوت جميع في شيء وأعل جل الله كمثل ليس وأاحد
وأنعوت الربوبية وأنعوت الكبرياء وأنعوت الجلل وأنعوت الجمال
. شيء كمثله ليس فيه متفرد وأعل جل هو ذلك كل اللوهية

ِليِّ     (َوُهَو     قال ُنّوه،ِ     ِفيِ     َع ُلّوِه)     ِفيِ     َقِريٌب     ُد ُع
دنوه) في (علي وأعل جل أنه المشهورة السلف كلمات من هذه

تبارك دنوه في الذات (علي) علو هنا المقصود وأعل جل وأعلوه
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عرفة) في أهل من كدنوه( الحاديث بعض في جاء الذي وأتعالى
. الملئكة بهم يباهي ُثَم منهم وأعل جل الرحمن يدنو المشهد

ِريٌب وأعل جل وأهو َق ِه) يعني ِفي ( ّو ُل من وأيقرب يدنو سبحانه أنه ُع
بذاته خلقه على عال عليه مستو عرشه على وأهو شاء كيف عباده
. وأتعالى تبارك
فوقية الرحمن وأفوقية وأالقدر وأالقهر الذات علو الرحمن فعلو

الذات إلى الراجعة وأالفوقية العلو أوأ ، وأالقهر وأالقدر الذات
وأل وأتعالى تبارك دنوه ينافي ل ذلك كل الصفات إلى وأالراجعة

في قريب دنوه في علي وأعل جل هو بل وأتعالى تبارك قربه ينافي
ْيَس علوه َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َوأ َبِصيُر الّسِمي وأتقدس ربنا تبارك ﴿ال

. وأتعاظم
ثم الفصل هذا في الدروأس آخر هو الدرس وأهذا هذا عند نقف

يطول قد القادم وأالفصل ، ذلك بعد تعالى الله شاء إن نستأنف
جل لله الكلم صفة على الكلم في لنه الشيء بعض عليه الكلم

. مفصل كلما يتطلب هذا كلمه القرآن وأأن وأعل
الزمن من بقي فيما السئلة بعض على نجيب

.....
َنْحُن﴿ آية أن : ذكرت يقول ْقَرُب َوأ ِه َأ ْي َل ْبِل ِمْن ِإ ِد َح ِري َو ْل تدل ﴿ا
النوع هذا فهل الوريد حبل من أقرب يكون للعبد الله قرب على
حبل من العبد إلى أقرب الله وأأن ذلك على يدل الستدلل من

؟ الملئكة قرب المعنى إن قال من سمعت وأقد الوريد
قربا جعله من عند القرب بأن الماضية المرة لكم ذكرته هذا

قرب بأنه العام القرب فيها التي اليات يفسر خاصا وأاحدا
. الله رحمهما القيم وأابن السلم شيخ طريقة هذه ، الملئكة

هل كالخردلة الله يد في السبع السماوأات أن على : الكلم يقول
المعنى أم محددة بذلك وأتكون السعة نسبة معرفة هذا معنى
؟ التقريب به يقصد

بالنسبة صغيرة هي السبع السماوأات أن الحديث بهذا المقصود
تحديد المقصود ليس ، المقصود هذا ، وأعل جل الله لعظمة
.. النسب

عز لله البطون نثبت هل المماثلة نفي قاعدة على : بناء يقول
؟ بصفاته باطن أنه أم بذاته وأجل
بطون ، الذات بطون وأليس الحاطة بطون أنه قبل من لكم ذكرنا
. مكان بكل حال يجعلونه الذين تفسير هو الذات
الكاف معنى قلنا إذا يءش مثله مثل ليس قولنا معنى : ما يقول
؟ مثل
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فيكون مثل بمعنى الكاف صارت إذا يعني ، شيء مثله مثل ليس
ْيَس قوله معنى َل ِه ﴿ ِل ْث ٌء َكِم وأهذا شيء مثله مثل ليس يعني ﴿َشْي

وأنفي ، المثل مثل نفى لنه المثلية إثبات فيه أن ُظن التركيب
وأليس بعيدال نفى وألنه ، المثل نفي عقل منه يلزم ل المثل مثل

عجمي احتجاج هذا وألكن ، القريب ينفى أن البعيد نفي معنى
مثل نفي أن يعلمون العربي اللسان أهل وأأما عربيا احتجاجا ليس

وأل أحد يشابهه ل من فإن وأالتعظيم التنزيه باب من هذا المثل
بل مباشرة عنه المثلية َىفُْنت ل أن وأإجلله تعظيمه من فإن يماثله

أن عن عظيم متعال متنزه أنه لدللة البعد عن المثلية َىفُْنت
على شيء مثله مثل ليس قولهم فإذن ، الصل في مثل له يكون

العربي اللسان على المثل لوجود إبعادا ذلك يكون التقدير هذا
وأجود يستحق ل عمن النفي لمباعدة يستعمل ذلك مثل لن

إذا التقدير هذا على وألكن مثيل له يوجد ل وأعل جل فالله الصل
ليس يكون التقدير هذا قدر من عند شيء مثله ليس الكلم صار
جل لله التعظيم فيه وأليس المثيل وأجود نفي في المبالغة فيه

مثل بمعنى الكاف أن عندهم التعبير فيكون المثيل وأجود عن وأعل
وأعل جل الله تعظيم لجل ثم المثيل وأجود نفي في المبالغة لجل
التنزيه فيه التقدير هذا يكون فإذن ، جميعا المثيل وأجود عن

، العربي باللسان مثيل له يوجد أن عن وأعل جل لله وأالتعظيم
نفيا وأليس المثل مثل لوجود نفي أنه ذلك من تصور بعضهم
فإنه العربي الكلم أما عقلي عجمي كلم هذا نقول المثل لوجود

 العجم لسان على َمهْفُي ما العربي اللسان على َمهْفُي
هذا سؤال عن الخوارج : ما معنى قول ابن القيم في نونيته في

وأصف الخوارج :
نصوص وألهم

فهمها في قصروأا
التقصير من فأتوا
انـالعرف في

؟ الطريق وأضلوا الخرة أرادوأا الخوارج أن العبارة حتص هل
كل المتأوألة من هذه المة الجميع يريد الخرة الجميع يريد الجنة

الجميع يريد رضا الرحمن جل وأعل فليس كفر من كفر وأضلل
من ضل عن عناد بل ضلوا عن جهل أوأ عن تأوأيل أوأ عن شبه ،
ُتُصِور أن ثم من يعتنق مذهبا عنادا فإن هذا يكون من جهة فإذا 

عناده هذا يكون ل يريد الخرة لكن أراد الدنيا فعاند فأخذ هذا
المذهب ، وأليس هكذا الفرقا التي افترقت عن طريق أهل

السنة وأالجماعة عن طريق الصحابة يعني الثنتين وأسبعين فرقة
، هذه الفرقا جميعها افترقت بتأوأيل حصلت الفتنة الوألى كما

يقول شارح الطحاوأية بين عثمان وأبعده بين علي وأمعاوأية
حصلت هذه الفتنة الوألى فخرجت عدة فرقا خرجت الشيعة
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خرجت الخوارج خرجت الناصبة وأخرج المرجئة ، حدثت الفتنة
الثانية فظهر فرقا ، حدثت الفتنة الثالثة فظهر الجهمية وأ

المعتزلة إلى آخره ، فدائما الفتن تحدث هذا الفتراقا وأسبب
الفتراقا بعد الفتن أن المرء يدخل فيها بتأوأيله يدخل فيها

بعقله ، وأكل أصحاب البدع كما يقول شارح الطحاوأية في آخرها
َثَم صاحب بدعة إل كل أصحاب البدع عندهم بعض الحق ليس 

وأعنده بعض الحق وألكنه َخلط الحق الذي معه برأيه وأهواه
وأعدم تسليمه للمر الوأل فخلط رأيه بالحق فصار عنده خليط

من البدعة وأمن السنة فيأتي التي فينظر إليه فإما أن يذمه
جميعا وأيقول كل ما عليه هذا ضلل وأإما أن يمدحه جميعا وأهم

طائفته وأحزبه وأيقول كل ما عليه حق مثل طوائف الخوارج
طوائف المرجئة القدرية وأهكذا طوائف أهل الضلل ، وأإما أن
ينظر إليه فيقال هذا صاحب بدعة معه حق وأمعه باطل ، فهم
ينظروأن إلى النصوص وأاستدلوا بالنصوص فلهم في النصوص

فهم لكنه فهم قاصر مثل ما قال ابن القيم في الخوارح :
نصوص وألهم

فهمها في قصروأا
التقصير من تواُفأ

انـالعرف في
وأمن العجمة أتي من انحرف عن الحق وأالسنة كما يقوله طائفة

من السلف ، فأوألئك لهم نصوص لهم أدلة لكن قصروأا في
فهمها ، أخذوأا المتشابه وأتركوا المحكم ، لهم كل وأاحد له دليل

ما في أحد ما له دليل ، ل بد ، كل طائفة من طوائف الضلل
لها دليل ، فليس الشأن في الستدلل وألكن الشأن أن يكون

الستدلل على وأفق طريقة الصحابة رضوان الله عليهم وأعلى
فهم أئمة السنة ، أما وأجود المنزع من الستدلل فإن الله ابتلى

هذه المة بأن جعل القرآن فيه متشابه يمكن أن يأخذ منه
ّلْم َوأَس ِه  ْي َل َع ّلْى اللُه  النصراني الحجة على مذهبه بأن محمدا َص

ِذْر َأن َوأ رسالته مخصوصة بالعرب قال النصراني قال تعالى ﴿
ُلوَن﴿ َأ ُتْس ْوَف  َوأَس ْوِمَك  َق ِل َوأ ّلَك  ْكٌر  ِذ َل ّنُه  ِإ َوأ ِبيَن﴿ ﴿ ْقَر َل َتَك ا َعِشيَر

ِه ْي َل َع ّلْى اللُه  فهذا دليل من القرآن على أن رسالة النبي َص
ّلْم خاصة للعرب ، الذي ل يحرم الخمر قال : الله جل وأعل َوأَس

ّناِس﴿ وأقال في اجتنابها ِلل ُع  ِف َنا َوأَم ِبيٌر  َك ْثٌم  ِإ ِهَما  ِفي قال ﴿
ُكْم﴿ ّل َع َل ُه  ُبو ِن َت ِلُحوَن﴿ فعلله بالفلح وأقال ﴿اْج ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ُه  ُبو ِن َت َفاْج ﴿

وأهذا فيه تردي يدل على أن المستحب وأالفضل تركه لكن ل
ُه ُؤ َفَجَزآ ًدا  َعّم َت ًنا ّم ْؤِم ُتْل ُم ْق َي َوأَمن  يدل على حرمته ، الخوارج ﴿
ِفيَها﴿ قالوا هذا دليل على تكفير مرتكب الكبيرة ، ًدا  ِل ّنُم َخا َه َج

ْأُمُروأَن َي َوأ ِر  ْي ْلَخ َلى ا ِإ ُعوَن  ْد َي ُأّمٌة  ُكْم  ُكن ّمن َت ْل َوأ المعتزلة ﴿
ِلُحوَن﴿ قالوا ْف ْلُم ُهُم ا ِئَك  َلـ ْوأ ُأ َوأ ِر  َك ْلُمن َعِن ا ْوَن  َه ْن َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِبا
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ُينهى عن المنكر وألو كان في ذلك الخروأج عن يؤمر بالمعروأف وأ
ُكْم ُكن ّمن َت ْل َوأ المام الحق فإنه ينهى عن المنكر لعموم الدللة ﴿
ِر﴿ َك ْلُمن َعِن ا ْوَن  َه ْن َي َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِبا ْأُمُروأَن  َي َوأ ِر  ْي ْلَخ َلى ا ِإ ُعوَن  ْد َي ُأّمٌة 

َعِن ْوَن  َه ْن َت َوأ ْعُروأِف  ْلَم ِبا ْأُمُروأَن  َت ّناِس  ِلل ِرَجْت  ُأْخ ٍة  ُأّم ْيَر  ُتْم َخ ُكن ﴿
َكِر﴿ فأي منكر وأجد فإنه ل بد من إنكاره باليد إن استطاع ْلُمن ا

الناس دوأن النظر إلى التفريق بين المام وأغيره وأبين المقدوأر
عليه وأغير المقدوأر عليه وأالشرائط التي عند أهل السنة وأهكذا ،

وأهكذا فإن كل طائفة خرجت عن الحق ينطبق عليها كلم ابن
القيم هذا:

نصوص وألهم
فهمها في قصروأا

التقصير من تواُفأ
انـالعرف في

وأسبب ذلك المجملت ، المجملت من أنواع المتشابه لدللتها
ِين وأاتضح بيانه من ُب على أكثر من حال ، وأالمجمل إذا ما 

النصوص وأأفهم بيانه أهُل العلم فإنه يحصل اللتباس في هذه
المجملت يعني التي تحتمل أكثر من شيء ، وألهذا يقول ابن

القيم أيضا في النونية بعد كلم له في بعض مسائل القدر وأهو
انقسام الرادة يقول :

بالتفصيل فعليك
فالـ وأالتبيين

وأالجمال إطلقا
انـبي دوأن

هذا أفسدا قد
... الوجود

وأيبين يفصل فإنه يتكلم العالم كان وأالتبيين) إذا بالتفصيل (عليك
ّلف في يتعلق الناس أكثر فإن وأيبين يفصل الكلم في وأكذلك المؤ

التبيين عدم لجل سمع ما جهة من اشتباه منه وأيقع بالمجملت
نصوصل وأالتبيين وأالتبيين) التفصيل بالتفصيل (عليك فيقول
هذا أفسدا قد بيان دوأن وأالطلقا (فالجمال وأالسنة الكتاب

أخذ من بالمبين يأخذ وألم بالمجمل أخذ من أن الوجود) يعني
الكتاب مع بالدليل يعني بالنص أخذ من بالمقيد يأخذ وألم بالمطلق

من له يحصل فإنه العلم أهل فهم إلى فهمه في ينظر وألم وأالسنة
. للدلة فهمه جهة نم بعد ما بقدر السنة أهل طريقة عن البعد
. تماما يرعاها أن من العلم لطالب بد ل عظيمة مسألة هذه
......

كذا على يصدقا يكون الذي هو اللفظي كََرشتُالم حال كل على
 . تداخل بدوأن وأاحد
كل هذه ، هآخر إلى وأالذهب الماء وأعين الباصرة العين هذه عين

. معنى لها وأاحدة
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دللته يعرف وأل فأكثر معنيين على يدل مما المشترك يكون أوأ
يحمل وأهل ، الحيض على وأيدل الطهر على يدل ْْءُرالق مثل

معانيه على أوأ معنيين على أوأ وأاحد معنى على اللفظي المشترك
؟

وأاحد على الدليل يدل لم ما جميعا معانيه على يحمل أنه الصحيح
معية المعية حال كل على ، التفسير قواعد من قاعدة وأهذه منها
معية هي ، المشترك جهة من ليست لعباده وأتعالى تبارك الله
ذلك وأكل معناها لها العامة وأالمعية معناها لها الخاصة المعية هذه
... لعباده وأعل جل الله معية مقتضيات من

هي فما السلم من الجهمية أخرجوا السنة أهل أن ذكرت يقول
؟ السلم من أخرجت التي الفرقا

الجهمية أخرجهم من السلم عبدالله بن المبارك وأجماعة يعني
أخرجوهم من الثنتين وأسبعين فرقة ، أصل ، وأأخرجهم من

السلم أصل يعني جعلوهم مرتدين أكثر بل كل أهل السنة :
كفرهم تقلد وألقد

في خمسون
العلماء من عشر

دانـالبل في
وأسبعين الثنتين في تدخل ل التي بالفرقا ألحقوا أيضا الرافضة وأ

الثنتين في الرافضة دخول يرى العلم أهل وأبعض ، فرقة
ّلْى النبي قول لن وأذلك فرقة وأالسبعين ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

اثنتين على وأالنصارى فرقة وأسبعين إحدى على اليهود افترقت(
فرقة) هذا وأسبعين ثلث على المة هذه وأستفترقا فرقة وأسبعين
المة هذه من فرقة وأسبعين الثنتين هذه أن على يدل ل الفتراقا

وأ ، بالنار متوعدة هي بل عليه يدل ل النار في مخلدة أنها على
كطائفة السلم من بخارجين ليسوا السائل عنهم يسأل المعتزلة

من يعني منهم لكن فرقة وأسبعين الثنتين الطوائف من هم ،
. السلم من يخرج من المعتزلة

للوالدة بالنسبة تعتبر وأالتي جدتي أخت على َِملَسُأ أن يجوز هل
؟. خالة
. عليها تسلم أن يجوز يعني عليك محرمة خالتك أمك خالة ، نعم

. كفاية القدر هذا وأفي
. السداد الهدى وألكم لي وأعل جل الله وأأسأل
. محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى
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اليمان وأجوب
فيه وأما الخـر باليوم 

ِليَمانَِ :َُومِاَن فصل ِم ا َيْو ْل َبللَر مَاللا ُللّلِكب اليَمانَُ الِخِر ِبا َأْخ

ِبيِّ ِبِه ّن ّلىَْ ال ْيللِه اللُه َص َل ّلْم َع ُكللونَُ مِاّمللا َوَسلل َد َي ْلَمللْوِت،ِ َبْعلل ا
ُنونََ ُيْؤمِا َنِة َف ْت ْبِر،ِ ِبِف ْلَق َذَّاِب ا ِبَع ْبِر َو ْلَق َنِعيِمِه.  ا َو

َأمّاا َنُة؛ُ َف ْت ْلِف ِإَنَّ ا ّناَس َف ُنونََ ال َتَح ُبللوِرِهْم،ِ ِفلليِ ُيْم ُيَقللاُل ُق َف
ُبَك؟ُ للّرُجِل:ُ مَان ُنللَك؟ُد َومَاللا ّر ّيللك؟ُ َللنماَو ِي ِب ّبللُت﴿فللل ّن َث اللللُه ُي

ّلذَِّيَن ُنوا ا ْلَقْوِل آمَا ِبِت ِبا ّثا َياِة ِفيِ ال ْلَح َيا ا ْن ّد ﴿الِخللَرِة َوِفيِ ال
َيُقوُل27[إبراهيم:ُ ّبلليَِ ] َف ْلمْؤمِاُن:ُ َر ِلْسلللَُم اللللُه،ِ ا ِنلليِ،ِ َوا ِدي

ٌد ّلىَْ َومُاَحّم ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع َأمّاا َوَس ّييِ. َو ِب َتاُب؛ُ َن ْلُمْر َيُقوُل:ُ ا َف
َ َهلاه؛ُ هاَه ْدري،ِ ل ّنلاَس َسلِمْعُت َأ ُلللونََ ال ًئا َيُقو ْي ُتلُه،ِ َشل ْل َفُق
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ُيْضللَرُب َبللٍة َف َيِصلليُح َحِديللٍد،ِ مِاللْن ِبِمْرَز ْيَحًة َف ُكللّل َيْسللَمُعَها َصلل
ٍء؛ُ ّ َشيِْ ْنَسانََ،ِ إل ِل َلْو ا ْنَسانَُ؛ُ َسِمَعَها َو ِل  َلُصِعَق. ا

َد ُثّم َنِة َهذَِِّه َبْع ْت ْلِف ِإمّاا ٌَنِعيم إمّاا ا َذَّاٌب،ِ َو َلللىَ َعلل َتُقللوَم َأنَْ ِإ
َيامَاُة ْلِق ْبرىَ،ِ ا ُك ْل ُد ا ُتَعا َلْرَواُح َف َلىَ ا .الْجَساِد ِإ

َتُقوُمو َيامَاُة َ ْلِق ِتلليِ ا ّل َبللَر ا ِبِه،ِ ِفلليِ ِبَهللا اللللُه َأْخ َتللا َلللىَ ِك َوَع
ِلُه،ِ ِلَسانَِ َأْجَمَع َرُسو ْيَها َو َل َيُقوُم َع ِلُمونََ. َف ْلُمْس ّناُس ا ْنِللما ال

ُبللوِرِهْم َلِميَن ِلللَرّب ُق ْلَعللا ًة ا ًة ُحَفللا ُنو ُغللْرل،ًِ ُعللَرا ْد َتلل ْنُهللُم َو مِا
ْلِجُمُهُم الّشْمُس،ِ ُي ُق. َو ْلَعَر  ا
ْنَصُب ُت ْلَمَواِزيُن َف ُتوَزنَ ،ِا َباد،ِ َأْعَماُل ِبَها َُف ْلِع َلْت َفَمْن﴿ ا َثُق

ُنُه ِئَك مَاَواِزي َل ُأْو ِلُحللونََ( ُهللْم َف ْلُمْف ُنُه َخّفللْت )َومَاللْن102ا مَاللَواِزي
ِئللَك َل ُأْو ّلللذَِّيَن َف ّنللَم ِفلليِ َأنُفَسللُهْم َخِسللُروا ا ُدونََ َجَه ِللل ﴿َخا

. ]103-102[المؤمانونَ:ُ
ْنَشُر ُت ّدَواِويُن،ِ َو ِئُف َوِهلليَِ اللل َلْعَمللاِل،ِ َصللَحا ٌذَّ ا َبُه َفآَِخلل َتللا ِك

ِنِه،ِ َيِمي ٌذَّ ِب َبُه وآِخ َتا ِلِه ِك ِء مِاْن َأْو ِبِشَما َقللاَل َللاَمك َظْهللِرِه؛ُ ّورا
َنُه ْبَحا َلىَ:ُ  ُس َتَعا ُكللّل﴿َو ُه ِإنَسللانٍَ َو َنللا ْلَزمْا ُه َأ ِئَر ُنِقللِه ِفلليِ َطللا ُع
ُنْخِرُج َيامَاِة َيْوَم َلُه َو ْلِق ًبا ا َتا ُه ِك ْلَقا ْأ13مَانُشوًرا( َي َبللَك )اْقَر َتا ِك

َنْفِسَك َكَفىَ َيْوَم ِب ْل ْيَك ا َل ًبا َع ].14-13[السراء:ُ﴿َحِسي
ُيَحاِسُبو ِئللَق،ِ ُهلللال َ ُلللو الَخل َيْخ ْبللِدِه َو ْلُمللْؤمِاِن،ِ ِبَع ُه ا ُيَقللّرُر َف

ِبِه؛ُ ُنو ُذَّ ِلَك ُوِصَف َكَما ِب َتاِب ِفيِ َذ ِك ْل ّنِة. ا  َوالّس
َأمّاا ُكّفاُر؛ُ َو ْل ُبونََ َفل ا َبَة ُيَحاَسلل ُتُه ُتللوَزنَُ مَاللْن مُاَحاَسلل َنا َحَسلل

ُتُه؛ُ َئا ّي ّنُه َوَسلل ِإَ َ َفلل َناَت ل َل َلُهللْم،ِ َحَسلل ّد ِللْنكَو ُلُهْم،ِ ُتَعلل َأْعَمللا

ُتْحَصىَ،ِ ُيوَقُفونََ َف ْيَها َف َل ُيَقّرُرونََ َع ِبَها. َو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيم الرحمن الله بسم
وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
: بعد أما ، بهداه اهتدى وأمن
اليمان وأهو أل اليمان أركان من لركن ٌْرِكذ فيه الفصل فهذا

. الخر باليوم
يصح فل به يؤمن لم وأمن وأفرض وأاجب الخر باليوم وأاليمان
. إسلمه
بعد بعثا هناك بأن يؤمن أن منه السلم به يصح الذي وأالقدر
أن أحدا يسع ل أوأ يسوغ ل القدر هذا ، وأنار وأجنة وأحسابا الموت
وأآمن القيامة بيوم يعني الموت بعد بالبعث آمن فإذا ، يجهله
. الركن بهذا إيمانه صح وأالنار بالجنة

هناك ثم ، السلم ِحَحصُي الذي الواجب القدر حيث من هذا
التفاصيل وأهذه الخر باليوم اليمان من الجملة هذه في تفاصيل

ذلك من شيئا علم فمن بدليلها علمها لمن اعتقادها وأيجب يلزم
رسوله وأخبر الله خبر يصدقا وأأن يعتقده أن عليه وأجب بدليله
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . ذلك في َوأَس

474الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

. طويل يوم لنه آخرا يوما سمي القيامة ليوم ٌاسم الخر وأاليوم
ل دائمة وأنار جنة جديدة حياة وأبعده اليام آخر (آخر) لنه وأ

. لها انقطاع
َوأِمَن هنا ها الله رحمه السلم شيخ قال وألهذا َفْصٌل:  ِليَماِن ( ا
ِم ْو َي ْل ِر ِبا ُكّل اليَماُن الِخ َبَر َما ِب ِه َأْخ ِبّي ِب ّن ّلْى ال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

ُكوُن ِمّما َد َي ْع ْوِت) ما َب ْلَم دار ، بعده فما الموت من الموت بعد ا
يعني-  السم هذا في داخلة كلها هذه الخرى الدار ثم البرزخأ
الخر باليوم اليمان لن  وأذلك- السم حكم في الحكم في داخلة

: القيامة نوعي يشمل بالقيامة وأاليمان بالقيامة اليمان هو
الصغرى القيامة .
الكبرى وأالقيامة .

فقد مات من لن الموت بعد بما اليمان هي الصغرى فالقيامة 
الخر اليوم اسم فإذن الكبرى بالقيامة وأاليمان قيامته قامت
ما فيه يدخل وأكذلك الكبرى القيامة يوم من ذكرنا ما على يطلق

. الجساد وأعل جل الله يبعث أن إلى الموت بعد
ِليَمانَِ     (َومِاَن     هنا     الله     رحمه     قال ِم     ا َيْو ْل الِخِر)     ِبا
ُكّل (اليَماُن الواجب اليمان يعني َبَر َما ِب ِه َأْخ ِبّي ِب ّن ّلْى ال اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع ُكوُن ِمّما َوأَس َد َي ْع ْوِت) َب ْلَم  .ا

ِذي﴿ قال كما وأعل جل الله خلقه مخلوقا الموت ّل َق ا َل ْوَت َخ ْلَم ا
َة َيا ْلَح أن كما مخلوقا الموت وأإنما للحياة عدما الموت فليس ﴿َوأا

. مخلوقة الدنيا الحياة هذه
هو هذا وأالبدن الروأح بين الظاهر التعلق انفصال الموت حقيقة
. الموت
: أربعة التعلقات من أنواع لها البدن مع الروأح أن وأذلك

بأن فيؤمر الملك يبعث حين الم رحم في يكون ما الوأل
لكن وأالروأح للبدن حياة فيه وأهذا ، الروأح الجنين في ينفخ

أمه بطن من الجنين خرج إذا كما ليس خاص تعلق هنا التعلق
.

الحياة هذه على بالبدن الروأح تعلق التعلق من الثاني النوع
يقع أنه يعني ، للبدن تبع وأالروأح للبدان الحياة فإن ، الدنيا

الجساد على ذلك وأنحو التألم وأيقع الدنيا في التنعم أوأ النعيم
يكون وأقد ، بسعادته وأتسعد بألمه تألم فإنها له تبع وأالروأح

. ذلك وأنحو وأحزنها تنعمها في للروأح استقلل هناك أيضا
للروأح هناك الحياة البرزخأ حياة ، الموت بعد ما الثالث

تتحرك البدان الدنيا الحياة ، الدنيا الحياة عكس تبع وأالبدن
للروأاح الحياة البرزخأ في الموت بعد وأما غامضة وأالروأاح
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نصيب لها يكون لها تبع وأالبدان الروأاح على وأالنعيم وأالعذاب
. للروأح لتبعيتها النعيم وأمن العذاب من

العظمى القيامة يوم بالبدن الروأح تعلق هو وأالخير الرابع
وأالبدن منفصل مخلوقا الروأح فإن تعلق أكمل وأهذا بعده وأما

وأاقعين وأالعذاب القيامة يوم التنعم وأيكون منفصل مخلوقا
أسراره وأهذا ، لهما تعلق أكمل في جميعا وأالبدن الروأح على

. وأعل جل الله يعلمه
ما على زيادة العلم أهل من طائفة ذكره التعلق من نوع هناك
لكن بالبدن تعلق للروأح النائم أن المنام) وأهو (حال وأهو ذكرنا
- يعني ما منها الروأح أن وأذلك اختلف نوع فيه الدنيا كالحياة ليس
وأعل جل الله يمسكها - ما المكلف المعين روأح بعض الروأح بعض
، الحلم منها وأيكون وأتجيء وأتذهب تسرح ما وأمنها المنام حال

قال وألهذا ، البدنية حياته تكون وأبه للبدن ملزما يكون ما وأمنها
:  ثلثة الروأح منها تتكون التي النفس  إن: طائفة

تكون المنام في النفس هذه تتضح الحياة بها تكون نفس
. البدن حياة الحياة بها

وأعل جل الله يمسكها وأنفس .
النفس وألقاء الروأاح لقاء منها وأيكون وأتجيء تذهب وأنفس

منها وأتكون ، الطيبة الروأاح لقيت إذا الرؤى منها وأتكون
. ذلك نحو أوأ الخبيثة الروأاح أوأ الشياطين لقيت إذا الحلم

ّلُه﴿ وأعل جل الله قال كما وأهذا ّفى ال َو َت ُفَس َي َلن َها ِحيَن ا ِت ْو ﴿َم
َها﴿       قال ثم النفس قال فجمع ِت ْو ِتي َم ّل َها ِفي َتُمْت َلْم َوأا َناِم َم

ُيْمِسُك ِتي َف ّل َها َقَضى ا ْي َل ْوَت َع ْلَم ُيْرِسُل ا ُلْخَرى َوأ َلى ا َأَجٍل ِإ

بعده تكون مخلوقا الموت أن ذلك من المقصود ، الية ﴿ُمَسّمى
بها تكون الجنين في الروأح نفخ لحظة أن فكما جديدة أخرى حياة
جديدة حياة بها تكون البدن من الروأح عنز فإن الجنين لهذا حياة

إلى وأالنعيم بالعذاب يتعلق ما فهم في مهم تفصيل وأهذا ، للروأح
. ذلك آخر

ُكّل     (اليَمانَُ     الله     رحمه     هنا     قال    َبَر     مَاا     ِب ِبيِّ     ِبِه     َأْخ ّن ّلىَْ     ال َص
ْيِه     اللُه َل ّلْم     َع ُكونَُ     مِاّما     َوَس َد     َي ْلَمْوِت)     َبْع  ا
البدن من الروأح وأانفصال ، البدن من الروأح انفصال بعد يعني
: أنحاء على يكون بالموت يعني
علة ل سليم وأالبدن البدن من للروأح القبض يكون أن وأمنها

. فيه
الروأح أوأامر يقبل ل فاسدا صار قابل غير البدن يكون وأآخر

يصلح وأل فسد البدن كان فإذا ، الروأح تسكنه أن يقبل وأل
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لجل الموت ملك يقبضها تخرج الروأح فإن الروأح تسكنه أن
. الروأح مسكن البدن لن الروأح لسكنى البدن مناسبة عدم

وألهذا الروأح محل هو القلب إن العلم أهل من أيضا طائفة قال
صلحت إذا مضغة الجسد في وأإن أل( وأالسلم الصلة عليه قال

القلب) وأهي أل كله الجسد فسد فسدت وأإذا كله الجسد صلح
حيث من وأدما لحما كونه حيث من القلب يقصد ل أنه وأمعلوم

للتكليف محل كونه حيث من القلب يقصد إنما بل مضغة كونه
الروأح مسكن إنه طائفة قال وألهذا للمشاعر محل للعبادات محل

.وأمكانها
لن وأاجب فرض هذا الموت بعد بما اليمان أن ذلك من المقصود

ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . بذلك أخبر َوأَس
ُـنـوَن ـبـأنهم الـسـنة أهل عن السلم شيخ فأخبر ْؤِم ُي ِة ( َـنـ ْت ِف ِر، ِب ْـبـ َق ْل َذاِب ا َـعـ ِب َوأ
ِر ْب َق ْل ِه) ا ِعيِم َن َوأ

، ذلك فصل ثم ، نعيم وأيكون عذاب يكون الفتنة وأبعد القبر بفتنة 
: فقال الثلثة هذه فصل
َأّما َف َنُة؛ِ ( ْت ِف ْل ِإّن ا ّناَس َف ُنوَن ال َتَح ِهْم)  ِفي ُيْم ِر ُبو ُق

البتلء هي الفتنة لن فتنة القبر في يحصل ما بعض سمى
وأامتحنه اختبره يعني الشيء فتن ، وأالختبار

لحدهما يقال خاصين ملكين مجيء الفتنة هذه من وأالمقصود
ربهم عن الناس وأيسألن وأنكير منكر أوأ النكير وأللَخر المنكر

مسائل الثلث هذه الناس يسألن ، دينهم وأعن نبيهم وأعن
. القبر فتنة هي هذه ، العظيمة الثلثة وأالصول العظيمة

عن قبورهم في للناس الملكين سؤال هي القبر فتنة إذن يعني
. العظيمة الثلث المسائل هذه
َأّما الله رحمه قال َف َنُة؛ِ ( ْت ِف ْل ِإّن ا ّناَس َف ِهْم) أوأل ِفي يفتنون ال ِر ُبو ُق
الفتنة لن وأذلك البرزخأ فتنة به المقصود فإن القبر فتنة قيل إذا

وأإنما البرزخية الحياة هو الموت بعد وأما الموت بعد لما وأاقعة
يخص ل وألكن َبروأنْقُي الناس غالب لن القبر بفتنة ذلك سمي

ِبَر من ذلك َقا من دوأن ُق ِر ُذّر مثل ُأْح ّتتت من أوأ وأ نحو أوأ عظامه ُف
قادر وأعل جل وأالله الملكان وأيأتيهم الفتتان عليهم يقع الكل ذلك
. شيء كل على
وأأما َبروأنْقُي الناس معظم لن القبر فتنة ذلك سمي العلماء قال
. الغالب باعتبار السم هذا فأطلق خاصة حالت فإنها المقبور غير

ِإّن الله رحمه هنا قوله َف ّناَس ( ِهْم) قوله ِفي يفتنون ال ِر ُبو ُق
ّناَس) هذا المسلمين من وأالنثى وأالذكر وأالكبير الصغير يشمل (ال
. الناس لفظ هذا ، وأالكافرين وأالمنافقين
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هذا هل كذلك كان وأإذا النس جميع فيه يدخل عام لفظ الناس
 ؟ مراد المفهوم

 ؟ يفتنون جميعا هؤلء بأن مراد اللفظ هذا هل
، الناس من الخلق جميع على تقع القبر فتنة فإن ، : نعم الجواب
الرجل وأيمتحن الكافر وأيمتحن المنافق وأيمتحن المسلم يمتحن

جاءت كلها فهذه ، الكبير وأيمتحن الصغير وأيمتحن المرأة وأتمتحن
: خلف وأفيها الدلة بها
على تقع القبر فتنة الفتنة إن العلم أهل من طائفة قال

. يفتن ل فإنه الكافر أما الكافر دوأن وأالمنافق المسلم
النبي بعثة بعد وأالكافر المسلم على تقع إنها طائفة وأقال

ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ّلْى النبي بعثة قبل من وأأما خاصة َوأَس اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع . قبورهم في عليهم فتنة ل فإنه َوأَس

وأما ، ذلك تعميم الصواب بل بصحيح ليس هذا أن وأالجواب
ّلْى النبي إن قالوا المة هذه في مثل الفتنة حصر من به ََلدَاست َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع قبوركم) في تفتنون أنكم إلي أوأحي إنه( قال َوأَس
أن ذلك وأمعنى المة لهذه الخطاب أنكم) قالوا إلي أوأحي(قال

من وأليس الخطاب باب من هذا أن وأالجواب ، بها خاصة الفتنة
ّلْى النبي لبعث قبورهم في يفتنون فهم الحصر باب ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم على يدل ل اللفظ فهذا يفتن أيضا هم وأغير عليهم َوأَس
ّبُت﴿ وأعل جل لقوله وأذلك عامة الفتنة أن وأالصل التخصيص َث ُي

ّلُه ِذيَن ال ّل ْا ا ُنو ْوِل آَم َق ْل ِبِت ِبا ّثا ِة ِفي ال َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِفي ال ِة َوأ الِخَر
ُيِضّل ّلُه َوأ ِلِميَن ال ّظا َعُل ال ْف َي ّلُه َوأ : التفسير أهل قال ﴿َيَشاء َما ال
خاصا ليس هذه إبراهيم آية في اللفظ وأهذا القبر فتنة في نزلت
. المة بهذه
محمد بأمة خاصة غير القبر فتنة أن الصحيح أن الوأل هذا فإذن
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . بالجميع بل َوأَس
؟ الكفار دوأن وأالمنافقين بالمسلمين خاصة هي : هل الثاني

، البراء حديث عليه دل كما يفتن الكافر بل ، أيضا : ل الجواب
أنه على يدل فقلته) ل شيئا يقولون الناس سمعت( القائل فقول

فأما( يقول أنه البراء حديث في بل فقط وأالمسلم للمنافق
وأيدل ، ذلك في الجميع دخول على يدل المنافق) وأهذا أوأ الكافر

ُيِضّل﴿ تعال الله قول أيضا عليه ّلُه َوأ ِلِميَن ال ّظا َعُل ال ْف َي ّلُه َوأ َما ال
. ﴿َيَشاء

وأقد ، يفتن ل إنه قالوا العلم أهل من كثيرة طائفة فإن الصغير أما
ّلْى النبي أن ثبت ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع من الله يعيذه بأنه لصغير دعا َوأَس

ثبت كان وأإذا ، ذلك في لصغير دعا هريرة أبو كذلك ، القبر عذاب
يقال ل ، يمتحن أنه يعني فإنه القبر في عذابا الصغير على ثمة أن
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هذا نقول ، الجنة في المسلمين أطفال أن على الجماع انعقد إنه
ّلْى النبي خبر وألكن صحيح ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أيضا هذا وأدعاؤه َوأَس
يعذب حتما يكون أن يعني ل للصغير وأالدعاء به اليقان يجب
فمعنى فيه التعذيب من يعاذ وأأن العذاب من يعاذ بأن دعاء وألكن
جواب يجيب فإنه القبر فتنة أسئلة سئل إذا بأنه له دعاء أنه ذلك

. المسدد المسلم المصيب
أهل من أيضا وأجماعة تيمية ابن السلم شيخ اختيار هو وأهذا
. وأغيره القيم كابن تلمذته من العلم

ّنلاَس قوله أنَ ذلك مان المقصود يِ يفتنلونَ (ال ُبلوِرِهْم) ِف علامُق
والصللغير والمنللافقين والمسلللمين للكفللار ولغيرها الماة لهذَّه

. وللمرأة للرجل والكبير
ُيَقاُل     قال ُيَقاُل)     (َف  للّرُجِل) (

. وأنكير منكر الملكان هما القائل
َقاُل ُي َف ُبَك؟) َمن للّرُجِل ( ّر

ُبَك؟) (َمن السئلة أعظم وأهو ، الوأل السؤال هذا  ّر
الرازقا الخالق به المقصود ليس هنا وأالرب المعبود عن السؤال
في يطلق الرب لن يعبد الذي به المقصود وأإنما يتمالم المحيي
على وأيطلق المطاع المتصرف السيد على وأالسنة القرآن
ْين على وأعل جل الله حق في وأهو المعبود تعالى قال لهذا ، المعني

﴿َ ُكْم َوأل ْأُمَر ْا َأن َي ُذوأ ّتِخ َكَة َت ِئ َ ْلَمل ْيَن ا ّي ِب ّن ًبا َوأال َبا ، معبودين يعني  ﴿َأْر
ْا﴿ وأقال ُذوأ ّتَخ ُهْم ا َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه ًبا َوأُر َبا ِه ُدوأِن ّمن َأْر ّل يعني ﴿ال

ْا َوأَما﴿ الله دوأن من معبودين ّ ُأِمُروأ ْا ِإل ُدوأ ُب ْع َي أن على يدل وأهذا ﴿ِل
: وأهذا العبودية معناها وأيكون تأتي الربوبية

يكون أن رب هو ممن يلزم لنه اللزوأم بطريق يكون أن إما- 
. سواه ما دوأن وأحده معبودا

إمام قال قد ، وأافتراقها اللفاظ اجتماع بطريق يكون أن وأإما- 
لفظ (إن الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ الدعوة هذه
في تدخل وأالسنة الكتاب في وأالربوبية وأاللوهية وأالرب الله

اجتمعت) وأهذا تفرقت وأإذا افترقت اجتمعت إذا التي اللفاظ
. اللفظين بين الذي وأاللزوأم التضمن لجل يكون ربما

ُبَك؟) يعني (َمن للمقبور الملكين قول أن ذلك من المقصود من ّر
إنما بالنبوات وأالبتلء وأالرسالت المحنة أن ذلك وأدليل ، معبودك

(َمن فإذن بالربوبية العتراف في يقع وألم العبودية في وأقع
ُبَك؟) يعني ، الوأل السؤال هو هذا ، تعبد الذي من معبودك من ّر

ّبَي يجيب وأالمسلم يقول المنافق ، الله معبودي اللُه) يعني (َر
َهاه َ َهاه؛ِ ( ْدري، ل ْعُت َأ ّناَس َسِم ُلوَن ال ُقو ًئا َي ْي ُتُه) وأالكافر َش ْل ُق َف
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قوله معنى وأهذا ، وأالصنام الوأثان من كذا معبودي يقول يصرح
ُيِضّل﴿ ّلُه َوأ ِلِميَن ال ّظا َعُل ال ْف َي ّلُه َوأ ﴿َيَشاء َما ال

ُيَقاُل     أيضا     قال ُبَك؟َُومَاا     مَان     للّرُجِل     (َف ُنَك؟ُ)      ّر ِدي
هو ما ، تلتزمه الذي الدين هو ما ، الدين من يلتزمه ما يعني الدين
وأهكذا بدينه وأالكافر بالسلم المسلم فيجيب ؟ تعتنقه الذي الدين

ْعُت وأيقول يتردد وأالمرتاب وأالشاك يتردد أيضا وأالمنافق (َسِم
ّناَس ُلوَن ال ُقو ًئا َي ْي ُتُه) . َش ْل ُق َف

ّيك؟ُ)      مَان  ( ِب ّن
ّلْى النبي بعثة وأبعد إليه أرسل الذي النبي عن السؤال ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم . وأالسلم الصلة عليه محمد عن السؤال َوأَس
َهاه المرتاب قول في العلم أهل قال َ َهاه؛ِ ( ْدري، ل ْعُت َأ َسِم

ّناَس ُلوَن ال ُقو ًئا َي ْي ُتُه) في َش ْل ُق أن على يدل ما ذلك المرتاب قول َف
بدليله الحق معرفة من فيها بد ل بل التقليد فيها ينفع ل العقائد

ْعُت قال لنه ّناَس (َسِم ُلوَن ال ُقو ًئا َي ْي ُتُه) وأهذا َش ْل ُق أن ، التقليد هو َف
ّبت من أن ذلك مقتضى يكون فإذن حجة دوأن غيره يقلد ُيلهم يث وأ

المسائل وأهذه بدليلها المسائل هذه أجوبة عرف من هو الحجة
الوهاب عبد بن محمد المام وأبينها أدلتها أوأرد التي هي الثلث
هذه فإن الصول ثلثة باسم المشهورة الرسالة في الله رحمه

.النبي)  من الدين ما الرب (من الثلثة هي الصول
ّبُت     فل     قال َث ُي ّلذَِّيَن     اللُه     ﴿ ُنوا     ا ْلَقْوِل     آمَا ِبِت     ِبا ّثا َياِة     ِفيِ     ال ْلَح ا

َيا ْن ّد    ﴿  الِخَرِة     َوِفيِ     ال
وأالسلم بالتوحيد يعني الثابت بالقول الله يثبتهم الدنيا الحياة في

على الله يتوفاهم حتى وأعل جل الله وأذكر بالشهادتين وأالقول
قيامتهم وأابتدأت آخرتهم ابتدأت إذا يعني الخرة وأفي ، ذلك

عند الله يثبتهم بالموت يعني ، الصغرى القيامة عليهم قامت
. الملكين سؤال

َيُقوُل ّبيَِ     (َف ْلمْؤمِاُن:ُ َر ِلْسلَُم     اللُه،ِ     ا ِنيِ،ِ     َوا ٌد     ِدي َومُاَحّم
ّلىَْ ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ّييِ)     َوَس ِب َن

. بدليلها المسائل هذه أجوبة عرف الذي المؤمن جواب هذا 
َأّما قال  َوأ َتاُب؛ِ ( ْلُمْر َهاه ا ُقوُل:  َي َ َهاه؛ِ َف ْدري، ل ْعُت َأ ّناَس َسِم ُلوَن ال ُقو ًئا َي ْي َش

ُتُه) ْل ُق َف
. به يدين وأما يعبد بما يجيب وأالكافر ، المنافق حال وأهذا

ُيْضَرُب َف َبة) أوأ ( ّبة ِبِمْرَز ٍد، (ِمْن بمرز ِدي َيِصيُح َح ْيَحًة َف َها َص ُع ٍء؛ِ ُـكـّل َيـْسـَم ـَشـْي
ّ ْنَساَن، إل ِل ْو ا َل َها َوأ َع ْنَساُن؛ِ َسِم ِل َق) ا ِع َلُص

هَونُفّلَخثي من نعال قرع يسمع وأالميت العذاب أنواع من نوع وأهذا 
وأبدنه روأحه في وأله خاصة حياة له فإذن ، إياه تخليفهم حال

المنافق فهذا ، قدير شيء كل على وأعل جل وأالله خاصة تعلقات
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َبة العذاب من النوع بهذا يضرب أنه عذابه وأأوأل يعذب ِبِمْرَز ِمْن (
ٍد، ِدي ْيَحًة) من َيِصيُح َح َها أثرها َص ُع َيْسَم ٍء؛ِ ُكّل ( ّ َشْي ْنَساَن) إل ِل ا

.المعذبين عذاب تسمع وأالحيوانات الجن أن على يدل هذا
عبادة إبطال تعالى الله رحمه السلم شيخ أخذ الصل هذا وأمن
وأكانوا هناك مبنيا كان العمدة من عمود دمشق في يعبد كان من

من وأكان العمود هذا في وأيعتقدوأن به وأيتمسحون به يتوسلون
هذا عند يعني عنده أتت إذا الدوأاب أن لذلك السلم شيخ إبطال
يدل وأهذا السلم شيخ قال بطنها في ما وأتخرج تسلح العمود

تسمعه وألهذا يعذب منافق أوأ كافر قبر تحته العمود هذا أن على
. وأتتغير فتسلح الحيوانات

ُأبطل النصوص في فقهه عظيم من وأهذا تحته وأوأجد ِمدُوأه ذلك ف
. نصراني قبر إنه يقال قبر

البهائم وأتسمعها البهائم منه تتأذى وأالعذاب يعذب أنه المقصود
في للنسان ليس ما الحتمال من لها جعل وأعل جل الله وألكن
. ذلك
ْو قال َل َوأ َها ( َع ْنَساُن؛ِ َسِم ِل َق) وأذلك ا ِع بتلقي النسان روأح لن َلُص
الحكمة له وأعل جل وأالله ، الحيوانات وأنفس روأح غير الشياء هذه

. خلقه في البالغة
ُثّم الله رحمه قال َد ( ْع ِه َب ِذ ِة َه َن ْت ِف ْل ِعيٌم إّما ا ِإّما َن َذاٌب)  َوأ َع
حفرة وأإما الجنة رياض من روأضة إما القبر يكون الفتنة هذه بعد
: نوعان القبر في وأالعذاب ، النار حفر من

الموحدين عصاة عذاب وأهو ينقطع ثم فترة ، أمدي عذاب
. غيرهم بعض أوأ

من طائفة أوأ الكفار عذاب وأهو ينقطع ل أمدي وأعذاب
ّناُر﴿ فرعون آل وأصف في قال وأعل جل الله لن الكفار ال

ْعَرُضوَن َها ُي ْي َل ّوأا َع ُد ّيا ُغ َعِش ْوَم َوأ َي ُقوُم َوأ َعُة َت ُلوا الّسا ْدِخ آَل َأ
ْوَن َع ّد ِفْر َذاِب َأَش َع ْل يعرضون الساعة قيام قبل أنهم فبين ﴿ا

. قبورهم في يكون وأهذا وأعشيا غدوأا النار على
......
دار لن وأهذا ، ينقطع ثم مدة يعني أمدي عذاب الوأل النوع

من فيها العذاب وأعل جل الله يجعل قد الدوأر من نوع البرزخأ
ُيزال ذنوب عنده العبد يكون يعني المكفرات الذنوب هذه أثر ف

ّفر ُتك بها يزال أشياء عشرة هناك لن ، البرزخأ في بالعذاب عنه وأ
في وأالمصائب العذاب من يكون ما وأمنها الذنب أثر أوأ العذاب
النواع من ذلك غير إلى القيامة عرصات في وأكذلك البرزخأ

.المعروأفة العشرة

481الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

أوأ النار حفر من حفرة وأالقبر معروأف هو كما ضمة له أيضا القبر
. الجنة رياض من روأضة
عنها الله رضي عائشة رأت وأقد ، أحد منها ينجو ل القبر وأضمة
، القبر ضمت من عليه أشفقت وأقالت فبكت َلمُْحي ميتا صغيرا
نجا لو( وأالسلم الصلة عليه وأقال أحد منها ينُج لم القبر وأضمة

.سعد)  منها لنجا أحد منها
عليه حمقة الرض فإن الكافر ضمة فأما تختلف الضمة وأهذه
فإن المؤمن المسلم وأأما عذاب ضم فتضمه عليه غاضبة حمقة
فقده على تبكي فإنها وأفقدته ظهرها على المسلم كان إذا الرض

وأفقدت مصلّه وأفقدت صلته مكان وأفقدت ذكره تسمع حين
طائفة قال كما المقبور لهذا ضمها في الرض فتكون للخير تنقله

يكون الضمة هذه وألكن لحبيبه الحبيب ضمة تضمه العلم أهل من
. المقبور على يعني المضموم على شدة منها
كافر وأضمة مسلم ضمة بين فرقا وألكن منها بد ل الضمة أن يعني

وأالموت الختام حسن وألكم لنا وأعل جل الله نسأل ، منافق أوأ
. الشهادة على
ّلْى النبي أن القبر عذاب أوأ وأالعذاب النعيم على الدلئل وأمن َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع يعذبان وأما ليعذبان إنهما(      فقال بقبرين مر َوأَس
وأأما البول من يستبرئ ل فكان أحدهما أما كبير إنه بلى كبير في

وأهو القبر عذاب أدلة من دليل بالنميمة) فهذا يمشي فكان الخر
كبيرة كثيرة عليه وأالدلة عليه وأالجماعة السنة أهل أجمع حق

ّلْى النبي أن المتواتر الحديث وأمن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يعلمهم كان َوأَس
الصلة آخر في يدعو (الصلة)  أن من السورة يعلمهم كما الناس

وأعذاب النار عذاب من بك أعوذ إني اللهم( أربع من بالستعاذة
دليل الدجال) وأهذا المسيح وأفتنة وأالممات المحيا وأفتنة القبر
مخالفة هو بل القبر في وأالعذاب النعيم منع لمن حجة وأل ظاهر

ّين وأضلل للنصوص . ب
َلىَ     الله     رحمه     قال ِإ َيامَاُة     َتُقوَم     َأنَْ     ( ْلِق ْبرىَ)     ا ُك ْل ا
في وأهم الكبرى القيامة تقوم أن إلى قبورهم في يلبثون يعني
عن ثبت كما الجنة مقرها المؤمنين أروأاح قبورهم في كونهم حال

ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يعلق طائر المؤمن نسمة( قال أنه َوأَس
فقال الشهيد نفس طائر) وأوأصف المؤمن نسمة(الجنة)  ثمار من

الجنة في وأتسرح تروأح خضر طير حواصل في الشهداء أروأاح(
مقر أن ذلك من العرش) المقصود تحت معلقة قناديل إلى وأتأوأي
يمنع وأل ، النار في الكفار أروأاح وأمقر الجنة في المؤمنين أروأاح
القبر إلى تصل تذهب بل بالقبر تعلق لها الروأح هذه تكون أن ذلك
من أيضا هذا يمنع وأل لحظات في مكانها إلى وأتذهب لحظات في
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ما حسب على قبورهم على أروأاحهم تحبس من الناس من أن
البعض ُيفهم وأبعضها بعضا بعضها يصدقا فالدلة الدلة في جاء

. الخر
َلى قال ِإ ُقوَم َأْن ( َياَمُة َت ِق ْل ْبرى ا ُك ْل ُد ا َعا ُت َوأاُح َف َلْر َلى ا ِد) ِإ الْجَسا

إعادة لن الله رحمه السلم شيخ اختصره الختصار من وأهذا 
القبور في الناس فيلبث كثير شيء يسبقها الجساد إلى الروأاح

إلى الروأاح فتعاد الصعق بنفخة وأذلك الخلئق جميع يموت أن إلى
ِذكرها وأالنفخات البعث بنفخة الجساد في جاء ما جملة من هي وأ

عليه دلت وأالذي الخر باليوم اليمان في فيدخل بيانه النصوص
: نفخات ثلث ، ثلث النفخات أن الدلة

ـسـورة فـي جـاء الـتي الـفـزع نفخـة فـهـي الوألى النفخة أما
ْوَم تعالى قوله في النمل َي َوأ َفُخ ﴿ ِر ِفي ُين َع الّصو ِز َف ـي َمن َف ِـف

َوأاِت َلْرِض ِفي َوأَمن الّسَما ّ ا ّلُه َشاء َمن ِإل ﴿ال

الواسطية العقيدة شرح من عشر  الثامن الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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عشر التاسع الشريط

: نفخات ثلث ، ثلث النفخات أن الدلة عليه دلت وأالذي
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سورة في جاء التي الفزع نفخة فهي الوألى النفخة أما
ْوَم﴿ تعالى قوله في النمل َي َفُخ َوأ ِر ِفي ُين َع الّصو ِز َف ِفي َمن َف

َوأاِت َلْرِض ِفي َوأَمن الّسَما ّ ا ّلُه َشاء َمن ِإل . ﴿ال
الصعق نفخة هي الثانية وأالنفخة .
وأالقيام البعث نفخة هي الثالثة وأالنفخة .

ِفَخ﴿ وأغيرها الزمر سورة في تعالى قوله في ذكرتا اللتان وأهما ُن َوأ
ِر ِفي َق الّصو ِع َوأاِت ِفي َمن َفَص َلْرِض ِفي َوأَمن الّسَما ّ ا َشاء َمن ِإل
ّلُه ِفَخ ُثّم ال ِه ُن َذا ُأْخَرى ِفي ِإ َياٌم ُهم َف ُظُروأَن ِق . ﴿َين
وأابن السلم شيخ رجحه الذي هو أقسام ثلثة إلى التقسيم هذا

ًا عليه وأدل المحققين من وأجماعة القيم هريرة أبي حديث أيض
ْور بحديث المعروأف وأ يعلى وأأبو جرير ابن روأاه الذي الطويل الّص
مجهول فيه لن ضعيف الحديث لكن وأجماعة وأالبيهقي الطبراني

في موافق هو وألكن بذلك حجر ابن الحافظ أعله كما ًوأضعيفا
:  نفخات ثلث القرآن في لن القرآن لظاهر ذلك

. بعث وأنفخة-  صعق وأنفخة-  فزع نفخة- 
الصعق وأنفخة ثنتان هما إنما النفخات إن العلم أهل من كثير قال

الحديث ذلك على وأدل ، صعق وأآخرها فزع أوألها تمتد طويلة
ّلْى النبي أن الصحيح في مسلم روأاه الذي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع قال َوأَس

النفخ يسمع من أوأل – معناه يعني قال كما أوأ–  يسمع من أوأل(
جهة يعني – ًاَْتِيِل وأيرفع ًاَْتِيِل ِيْغصُفي حوضه يلوط رجل الصور في

يتبعه الفزع أن على دليل الناس) فهذا يصعق ثم قال – عنقه
. صعق
وأأن اليات دللة حيث من أظهر الوأل القول العموم وأعلى

ِر ِفي﴿ : نفخ ثلث النفخات َع الّصو ِز َف ِر ِفي﴿ وأنفخ ﴿َف الّصو
َق ِع ِفَخ ُثّم﴿ ﴿َفَص ِه ُن َذا ُأْخَرى ِفي ِإ َياٌم ُهم َف ُظُروأَن﴿ ِق .. َين

نفخة وأالثانية الفزع نفخة هي التقسيم هذا على الوألى وأالنفخة
. الصعق
سمعها من منها يموت نفخة فهي الموت يعني الصعق وأمعنى

ّ﴿  قوله في الذين ذلك من الله استثنى وأمن ّلُه َشاء َمن ِإل ﴿ال
حنبل بن أحمد المام قال ، يصعقون فل الصعق من يستثنون

وأالولدان الحور هم الله استثنى بمن (المقصود        الله رحمه
في الشهداء) وأالقوال (وأأروأاح طائفة الجنة) وأقال في وأالغلمان

.  كثيرة ذلك
تموت  ،- الموت يعني-  الهلك فيها يكون هذه الصعق نفخة

رب لله للقيام العظيمة الكبرى للقيامة وأيستعدوأن الخلئق
. العالمين
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في بيانها جاء زمنية مدة ََثم البعث وأنفخة الصعق نفخة بين
أبا أن وأغيرهما وأمسلم البخاري روأاه الذي الصحيح الحديث
ّلْى الله رسول سمعت قال هريرة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع بين( يقول َوأَس

َيُت قال ؟ يوما أربعون هريرة أبا يا أربعون) قالوا النفختين ، أب
. أبيت قال سنة أربعون قالوا ، أبيُت قال ؟ شهرا أربعون قالوا
ّلْى النبي لن علم به لي ليس ما أقول أن أبيت يعني ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم إل آدم ابن من يبلى شيء وأكل( قال ، وأسكت أربعون قال َوأَس
.القيامة)  يوم الخلق يركب وأمنه ْبَنَالذ َبَِجع

بعد وأعل جل الله أن الصحيحة الحاديث في جاء كما ذلك وأبيان
تتغير الرض وأعل جل الله يغير ذلك قبل بل ُِلْزُني الناس صعق

َدّك ، تغيرت فالرض السماء معالم وأتتغير الرض وأمعالم الرض ُت
َنَك﴿ الجبال ُلو َأ َيْس َباِل َعِن َوأ ْلِج ُقْل ا َها َف ُف ّبي َينِس ًفا َر )105( َنْس
َها َذُر َي ًعا َف ًفا َقا ْفَص َها َتَرى ) ل106( َص َوًجا ِفي ًتا َوأل ِع يعني ﴿َأْم
دفن من ذلك حين فيستوي وأاحدا بسطا منبسطة فتكون ، الرض

وأتحصل جميعا فيستووأن السهلة الرض في دفن وأمن الجبال بين
ّدُل﴿ وأ عظام أمور َب َلْرُض ُت ْيَر ا َلْرِض َغ َوأاُت ا َذا﴿ ﴿َوأالّسَما ِإ

ّوَرْت الّشْمُس َذا1( ُك ِإ َوأ ّنُجوُم )  َدَرْت ال َك َذا﴿ وأقال ﴿ان الّسَماء ِإ
ّقْت َنْت1( انَش ِذ َأ َوأ َها )  ّب ّقْت ِلَر َذا2( َوأُح ِإ َوأ َلْرُض )  ّدْت ا َقْت3( ُم ْل َأ َوأ  (

َها َما ّلْت ِفي َتَخ َنْت4( َوأ ِذ َأ َوأ َها )  ّب ّقْت ِلَر المور هذه أن يعني ﴿َوأُح
. النفختين بين تحصل

ثم بعد ذلك يأمر الله جل وأعل السماء فتحمل مطرا كماء
َطر به الرض أربعون صباحا فتنبت منه أجسام ُتم الرجال ف

الناس ، لن أجسام الناس بقي منها بذوأر هي آخر عظام ..
تنبت منه الجسام هكذا فتنبت الجسام كالشجار تشقق الرض

وأتنبت الجسام بل أروأاح فتظل هكذا أجساما مستعدة قابلة
للروأاح كحال الجنين ثم يأمر الله جل وأعل إسرافيل بأن ينفخ
في الصور النفخة الخيرة وأالعظيمة الجليلة هي نفخة البعث

فتتفرقا الروأاح إلى الجساد فتهتز الجساد بالروأاح ، قال ابن
القيم رحمه الله في جميل ما قال في وأصف ما يحصل إذ ذاك

قال :
راجخإ  الله أراد وأإذا

الـورى
إلى الممات بعد

الثاني  المعاد
الرض على ألقى
تحتها هم التي

وأذوأ  مقتدر وأالله
انـسلط

أبيضا  غليظا مطرا
متتـابعـا

وأعشرا عشرا
عشران بعدها

كأجمل النبات مثلمنه تنبت فتظل
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الريحانالورى  أجسام
انـحـ الم ما إذا حتى

وألدها
- الرض يــنـعـ- ي

انـحـ الم ما إذا حتى
وألدها

فنفاسها  وأتمخضت
متداني

السما رب لها أوأحى
ققتـفتش

كأكمل  الجنين فإذا
الشبان

فل الرض هذه من غرابة في الروأاح عود بعد هنا الناس فيظل
في وأعل جل قال وألهذا السماء يعرفون وأل الرض هذه يعرفون

َذا﴿ الزمر آية ِإ َياٌم ُهم َف ُظُروأَن ِق الرض هذه عرفوا ما ينظروأن ﴿َين
هو الله صنع عجائب من وأهذا تغيرت لنها السماء تلك عرفوا وأل

السماوأات فخلق يعيده الذي وأهو الخلق بدأ الذي وأعل جل
خلقه في له وأتعالى سبحانه وأالله الناس خلق من أكبر وأالرض
. وأعجائب عجائب

َلىَ     الله     رحمه     قال ِإ َيامَاُة     َتُقوَم     َأنَْ     ( ْلِق ْبرىَ)     ا ُك ْل  ا
ُد الخر اليوم يعني َعا ُت َف َوأاُح ( َلْر َلى ا ِد) يعني ِإ ، البعث بنفخة الْجَسا

شاع فيما اسمه بذلك موكل ملك هو البعث نفخة ينفخ وأالذي
. إسرافيل
الصلة عليه قال وأقد ، بالنفخ وأكل الذي الملك هو إسرافيل
متى ينتظر القرن التقم قد القرن وأصاحب أنعم كيف( وأالسلم

  1بالنفخ) ... يؤمر
الخر باليوم اليمان ، الخر باليوم اليمان فيه يكون الذي هو وأهذا

.  العظمى القيامة بهذه بالصالة اليمان هو
َتُقوُم     قال َيامَاُة     ( ْلِق ِتيِ     ا ّل َبَر     ا ِبِه،ِ     ِفيِ     ِبَها     اللُه     َأْخ َتا َلىَ     ِك َوَع

ّلىَْ     ِلَسانَِ ِلُه) َص ْيِه     اللُه     َرُسو َل ّلْم     َع َأْجَمَع     َوَس ْيَها     (َو َل َع
ِلُمونََ) ْلُمْس ا

أوأل من مات وأمن قريبة قريبٌة وأهي محالة ل كائنة القيامة وأهذه 
الله علم في فهم الساعة قيام قرب مات وأمن آدم يعني الخلق
مات من بقرب وأل متقدما مات بمن الزمن بعد يبعد ل سواء

حلت أروأاح وأهما الحقيقة في يفترقان ل ، الساعة ،قرب متأخرا
ينفخ متى ينتظروأن الجميع ثم الروأاح فارقتها ثم أجساد في

ْوَم﴿ تعالى قوله أعظم وأما وأعل جل لله وأيستجاب ُكْم َي ُعو ْد َي
ُبوَن َتِجي َتْس ِه َف ِد ّنوَن ِبَحْم ُظ َت ُتْم ِإن َوأ ْث ِب ّ ّل ً ِإل ِليل . ﴿َق

َيُقوُم     قال ّناُس     (َف ُبوِرِهْم     مِاْن     ال َلِميَن)     ِلَرّب     ُق ْلَعا ا
. لذلك دعاهم الذي هو لنه العالمين لرب يقومون 

بالشريط   1 مسح يوجد
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خاصة حال ، غيره حال عن المسلم حال فيختلف يقومون
وأعل جل قال كما وأافدين الرحمن إلى يحشروأن أنهم بالمؤمنين

ْوَم﴿ ِقيَن َنْحُشُر َي ّت ْلُم َلى ا ًدا الّرْحَمِن ِإ ْف ُقا85( َوأ َنُسو َوأ ِرِميَن )  ْلُمْج ا
َلى ّنَم ِإ َه ًدا َج ، وأافدين يعني وأفدا الرحمن إلى المتقون يحشر ﴿ِوأْر
قبورهم من تنقلهم الجنة من نجائد لهم : تجعل المفسروأن قال
وأردا جهنم إلى فيساقون المجرمون وأأما القيامة عرصات إلى

. وأشدة بغلظة يعني
ًة قال َفا ًة (ُح ُغْرلً) ُعَرا

ُمأ وأالرض أمهاتهم بطون من خرجوا كأنهم هيأتهم على يعني 
َها﴿ ْن ُكْم ِم َنا ْق َل َها َخ ِفي ُكْم َوأ ُد ِعي َها ُن ْن ُكْم َوأِم ِرُج ًة ُنْخ ﴿ُأْخَرى َتاَر

، غرل عراة حفاة أمهاتهم بطون من خروأجهم كحال فيخرجون
قال حينما عائشة استعجبت وأقد ، مختونين غير أي غرل وأمعنى
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الرجال الله رسول : يا فقال ذلك َوأَس

يا( وأالسلم الصلة عليه فقال ؟ بعض إلى بعضهم ينظر وأالنساء
ل نفسي نفسي يقول كل ذلك) يعني من أعظم المر عائشة

َهُل﴿ حوله ما أوأ عاريا يرى أن يهمه ْذ ٍة ُكّل َت َع َعْت َعّما ُمْرِض َأْرَض

ُع َتَض َها َحْمٍل َذاِت ُكّل َوأ َل َتَرى َحْم ّناَس َوأ َكاَرى ال َكاَرى ُهم َوأَما ُس ِبُس
ِكّن َل َذاَب َوأ ِه َع ّل ٌد ال ِدي ّن﴿إ العظيم العذاب يوم هو القيامة يوم ﴿َش
َذاَب ّبَك َع ٌع( َر ِق َوا ِفٍع ِمن َلُه )َما7َل .﴿َدا
ًة َفا ًة (ُح من يسيروأن غرل عراة حفاة كذلك ُغْرلً) يظلون ُعَرا

في يجتمعوا أن إلى اتَصََرالع في يجتمعوا أن إلى قبورهم
العظيمة الساحات منها المقصود اتَصََرالع وأ ، القيامة عرصات

ثم ، فيها الناس لجتماع الرض من وأعل جل الله أعدها التي
ينتظروأن

ُنو     فل    ْد َت ْنُهُم     ( ْلُجُمُهُم     الّشْمُس،ِ     مِا َي ُق)      َو ْلَعَر ا
إبراهيم الخلئق من يكسى من فأوأل ، الخلئق كسىُي وأحينذاك

. عوراتهم لتستر أكسية  الناس يكسى ثم السلم عليه
ُنو ْد َت ُهُم ( ْن حالة لها اكذ إذ لشمسا جعل وأعل جل الّشْمُس) الله ِم
ُهُم فـ فتدنو أخرى ْلُجُم َي ُقا) وأيشتد ( َعَر ْل عجائب وأمن الحر عليهم ا
وأاحد وأكل به خاص وأاحد بكل العرقا أن اليوم ذلك في الله صنع

بحسب كل بجانبه من بعرقا يتأثر ل بجنبه وأالخر عرقه في يسبح
. عمله
ُنو ْد َت ُهُم ( ْن ُهُم الّشْمُس، ِم ْلِجُم ُي ُقا) وأيظلون َوأ َعَر ْل زمنا ذلك على ا
ْوَم﴿ طويل طويل زمنا ذلك في يظلون ، طويل ُقوُم َي ّناُس َي ِلَرّب ال

َلِميَن َعا ْل الغمام من ظلل في الملئكة مجيء ذلك من يحصل ثم ﴿ا
، الناس نّيطوقو صفا صفا الناس نّفيطوقو فشيئا وأشيئا
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من ظلل في وأعل جل الله ينزل ذلك بعد ثم الناس نّيطوقو
. الغمام

وأأحاديث الشفاعة في طلبا المقام طول بعد الناس يتبع ثم
الموازين نصب إلى نصل أن نريد لكن معروأفة ذلك في الشفاعة

.
أنت آدم يا له فيقال السلم عليه آم إلى الخلق من الناس يفزع

نحن ما إلى ترى أل روأحه من فيك وأنفخ بيده الله خلقك البشر أبو
ثم نوح إلى فيذهبون ، نوح إلى اذهبوا نفِسي نفسي فيقول ؟ فيه

أذنبه ذنبا يذكر ٌوأكل موسى إلى يذهبون ثم إبراهيم إلى يذهبون
بعده من إلى يلُِحفي بذنبه العظيم الموقف ذلك في منشغل وأهو
ّلْى بمحمد عليكم فيقول عيسى يأتون حتى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأل َوأَس
ّلْى للنبي فيأتون ، ذنبا يذكر ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع منه وأيطلبون َوأَس

فيأتي وأالسلم الصلة لها) عليه أنا( فيقول العظمى الشفاعة
قال عليه يفتحها بمحامد وأعل جل الله فيحمد العرش تحت وأيخر
من أنواع يعني الن) محامد أحسنها ل( وأالسلم الصلة عليه
حتى ربه على يثني ساجدا فيظل وأعل جل الله يدي بين الثناء
وأاشفع تعط وأسل رأسك ارفع محمد يا( وأعل جل الرب له يقول

في وأأعظمها الشفاعات أوأل وأالسلم الصلة عليه تشفع) فيشفع
عذاب من يستريحوا حتى الناس حساب وأعل جل الله ّليعج أن

للناس ّجلَُعفي أمور ذلك من فيحصل فيه وأما هوله وأمن الموقف
ِزيُن) وأالموازين السلم شيخ قال كما وأتنصب الحساب َوا ْلَم (ا

جل الله عند وأالميزان ، به يوزن الذي هو وأالميزان ، ميزان جمع
ُع﴿ وأعل جل قال كما كفتان له وأعل َنَض ِزيَن َوأ َوا ْلَم ِقْسَط ا ْل ِم ا ْو َي ِل

ِة َياَم ِق ْل َلُم َفل ا ْظ ْفٌس ُت ًئا َن ْي ِإن َش َقاَل َكاَن َوأ ْث ٍة ِم ّب َدٍل ّمْن َح َنا َخْر ْي َت َأ

َها َفى ِب َك َنا َوأ ِبيَن ِب . ﴿َحاِس
ْنَصُب هنا وأقال ُت ِزيُن) ( َوا ْلَم ا

أعمال بها يوزن حتى الخلئق بين بَصُْنفت بها َىؤتُي أنها يعني 
. الصحائف بها وأتوزن العباد بها وأيوزن العباد

موازين أوأ وأاحد ميزان َثم هل القيامة وأيوم ميزان جمع وأالموازين
 ؟

وأاحد ميزان هو العلم أهل من طائفة قال .
ُع﴿ تعالى قوله لظاهر موازين هي آخروأن وأقال َنَض َوأ

ِزيَن َوا ْلَم ِقْسَط ا ْل ِم ا ْو َي ِة ِل َياَم ِق ْل َلُم َفل ا ْظ ْفٌس ُت ًئا َن ْي ، ﴿َش
ْنَصُب السلم شيخ قال الظاهر هذا وألجل ُت ِزيُن) وأ( َوا ْلَم ا

منها وأكل ، وأاحدا ميزانا وأليست موازين أنها الظاهر وأهو
له حقيقي ميزان ، معنويا وأل وأهميا ليس حقيقي ميزان
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ظاهر هو وأكما الحاديث في ذلك جاء كما لسان وأله كفتان
الميزان لفظ

ُتوَزنَُ     قال َباد) (﴿َفَمْن     َأْعَماُل     فيها     (َف ْلِع َلْت     ا ُنُه     َثُق مَاَواِزي
ِئَك َل ُأْو ِلُحونََ     ُهْم     َف ْلُمْف ُنُه     َخّفْت     () َومَاْن     ا ِئَك     مَاَواِزي َل ُأْو َف

ّلذَِّيَن ّنَم     ِفيِ     َأنُفَسُهْم     َخِسُروا     ا ُدونََ     َجَه ِل )  ﴿  َخا
ُتوَزُن قوله  ْعَماُل فيها ( َباد) هذا َأ ِع ْل ، القيامة يوم يوزن ما أحد ا

الموازين في القيامة يوم يوزن ما أن النصوص عليه دلت وأالذي
: أشياء ثلثة
العمال الوأل .
العمال صحائف وأالثاني .
عليه قوله الثالث هذا على وأيدل ، العمل صاحب وأالثالث

من الصحابة ضحك حينما مسعود ابن في وأالسلم الصلة
يوم الميزان في إنهما( قال ساقيه دقة أوأ ساقيه حموشة
الصلة عليه عنه أيضا أحد) وأثبت جبل من أثقل القيامة

يزن فل القيامة يوم السمين بالرجل يؤتى( قال أنه وأالسلم
في ما منه المراد للجسام الوزن بعوضة) إذ جناح الله عند

أثقل كان إيمانا أعظم كان فمن اليمان حقائق من الروأح
ِزل وألم َُلقَث إيمانا أعظم كان من وألهذا على العبور عند ي

. الصراط
ْنَشُر قال ُت َوأ ِوأيُن ( َوأا ّد ِهَي ال ِئُف َوأ ْعَماِل) َصَحا َل ا

ًا كلما أيضا فيه شيء من التفصيل لن شيخ وأهذا يتطلب أيض
السلم اختصر بعض ما يحصل في ذلك الموقف ، وأهذا من

العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه
النصوص منذ موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنَة وأأهل

النار الناَر ، العلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز
به المريدوأن للعلوم النافعة وأقد قال ابن القيم في وأصف

العلوم النافعة :
ثلث أقسام وأالعلم

اـلهـ  ما
ذوأ وأالحق رابع من
انــتبي

الله بأوأصاف علم
ـهــوأفعل

السماء وأكذلك
انـــللدي

الذي وأالنهي المر وأ
هـدين هو

المعاد  يوم وأجزاؤه
يــالثان

وأما وأعل جل الله يجازي وأكيف بالجزاء : العلم العلم ثلث فهذا
آخر إلى السيئة جزاء وأما الحسنة جزاء وأما يجازي وأبما يحصل

. ذلك
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القادم السبوع في وأتفصيلت تتمة تعالى الله شاء إن وأللموضوع
. الله بإذن

: المقام هذا في السئلة بعض على نجيب
المشركين أوألد على وأالفتنة القبر في السؤال يقع : هل يقول
؟ الفترة وأأهل

إليه يؤوأل ما بحسب جوابهم وأيكون عام السؤال ، : نعم الجواب
من كانوا إذا مونََّعُني ل لكن عنهم وأعل جل الله يعلمه وأما حالهم

أوألد يعني العذاب أهل من كانوا إذا يعذبون وأل النعيم أهل
رسول ببعث عليهم الحجة قيام بعد إل الفترة وأأهل المشركين

. القيامة عرصات في لهم
 ؟ نكير وأ منكر الملكين اسم بأن حديث صح هل
أهل من جماعة صححه وألهذا طرقا وأله حسن الحديث هذا نعم

ما في ألف من بعض ، وأالنكير المنكر اسم بذلك وأأثبتوا العلم
َكر ليس وأنكير ِكرْنُم هو قال القبر في يحصل ينكر لنه ِكرُْنم هو من

جهة من وأنكير َكرُْنم أنه الصواب لكن بفتنته المقبور على
َكر أشكالهما فإن أشكالهما . الميت ُوأعَُروأت ُتن

 ؟ القبر فتنة من يستثنى أحد : هل يقول ، جيد السؤال هذا
فمنهم القبر فتنة تشملهم ل الناس من أصناف الدلة في وأرد نعم

ّلْى النبي مع الشهداء ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يموت من ، الشهداء ، َوأَس
جمع بابه وأهذا الفتان َونُؤَمنُي هؤلء ، الجمعة يوم أوأ الجمعة ليلة

صحيح هو ما منها كثيرة أحاديث وأهي هذا في الواردة الحاديث
به صحت الذي لكم ذكرت الذي وأهذا ضعيف هو ما وأمنها

. الحاديث به قبلت أوأ الحاديث
؟ بمعبوده يصرح الكافر أن على الدليل ما

على يجيب وأأن بد ل فإنه ربك من سئل فإذا ، يجيب أن بد ل لنه
. ذلك

شيئا يقولون الناس سمعت يقول أنه الحديث في جاء ما يعني ل
يجيب الكافر ، الكفار كل يشمل هذا أن أدري ل يقول أوأ فقلته

. الحال بحسب
؟ الصحيح على الحوض يكون متى

. بحثه تعالى الله شاء إن يأتينا بالحوض يتعلق ما
وأاهتم مرتبا القيامة يوم في يحصل ما ذكر كتابا لنا تذكر هل

. الصحيحة بالحاديث المؤلف
علم في جيدا ًمرتبا ذلك ذكر النهاية كتابه في كثير ابن الحافظ

َثم ، فيه وأاسع أحوال فيه ذكر ارينيّللسف يطبع لم لكنه كتاب َوأ
الجنَة الجنة أهل دخول إلى النشور من فيها يحصل وأما القيامة

الهند في منه جزء ُطبع لكن الدلة فيها وأذكر مرتبا الناَر النار وأأهل
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، المفقود حكم في فهو بقيته يطبع وألم منه الوأل الجزء قديما
لم زال ل لكن شيء أوأ الدين أصول كلية في رسالة حققت وأأظن
. يطبع

؟ القيامة يوم كفتين للموازين أن على الدليل هو ما
سماها وأإذا ميزانا سماها وأعل جل الله لن كفتان لها الموازين

له ميزان وأكل وأموازين ميزان فهو اللفظ ظاهر على فهو ميزانا
له وأقال العتقاد ُلمعة في قدامة ابن ذكرها وأهذه ، وألسان كفتان
لكن حديث فيه جاء وأأظن الية ظاهر لجل وأهذا ، وألسان كفتان

. الن يحضرني ل
الله سبيل في مرابطا مات وأالذي وأالمبطون الشهيد أن وأرد هل

 القبر فتنة من يؤَمنون الجمعة يوم مات وأمن
. عليه الجواب سبق هذا

......
فترجح كفة في فتوضع( قال البطاقة حديث ، جيد استدلل هذا

مكتوب ببطاقة له فيؤتى ل فيقول عمل من لك هل فيقال سيئاته
سجلت السجلت) يعني فتطيش قال فتوضع الله إل إله ل فيها

أن المعروأف سعيد أبي حديث كذلك ، جيد استدلل هذا ، الذنوب
به) وأأذكرك أدعوك شيئا علمني رب (يا وأعل جل لربه قال موسى

يقولون عبادك كل رب (يا الله) قال إل إله ل قل موسى (يا قال
غيري وأعامرهن السبع السماوأات أن لو موسى (يا هذا) قال
بهن لمالت كفة في الله إل إله وأل كفة في كانت السبع وأالرضين

الله) . إل إله ل
 ؟ يسمعون الموتى هل
قرع ليسمع وأإنه( حديث ذلك في وأيكفي تقريره يطول بحث هذا

ِفي ّمن ِبُمْسِمٍع َأنَت َوأَما﴿ يسمعون وأل يسمعون نعالهم) وأهم
ِر ُبو ُق ْل . حال في يسمعون وأل حال في يسمعون هم ﴿ا

؟ الثياب القيامة يوم يكسون الخلئق أن على الدليل ما
ّلْى النبي قول الدليل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع من يكسى من أوأل( َوأَس

إبراهيم) ... الخلئق
......

. العمال وأصاحب وأالصحائف العمل أشياء ثلثة وزني
......

ِذيَن﴿ منه هذا وأاعتقاد وأعمل قول ، منه العمل هو ّل َفُروأا َفا َك
َعْت ّط ُهْم ُق َياٌب َل ٍر ّمن ِث ْوقِا ِمن ُيَصّب ّنا ِهُم َف ُؤوأِس ْلَحِميُم ُر هذا ﴿ا

. النار في لهم عذاب هذا الكتساء من ليس
 ؟ العربية باللغة يكون القبر في وأالجواب السؤال هل
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يكون وأالجواب السؤال أن على العلم أهل عامة أن الجواب
فقال بعضهم وأشذ العربية أهل من المقبور كان إذا العربية باللغة

السؤال يكون وأبالتالي السريانية هي الجنة أهل لغة أن وأرد إنه
سؤال السؤال من المقصود فإن صحيح غير وأهذا ، اللغة بهذه
 بلغته يرد فكل بلغته يجيب المجيب وأهذا المقبور جواب القبر

....
َِلُعأ وألكن الصحيح في مسلم روأاه هذا موسى حديث  يعني...

ّلْى النبي عليه وأمر يصلي السلم عليه موسى وأكون أيضا اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع في تكون ل روأحه أن يعني ل هذا قبره في يصلي وأهو َوأَس
موسى وأرأى السراء حال في مر وأالسلم الصلة عليه فهو الجنة
السماء في موسى وأرأى المعراج في الليلة تلك وأصعد يصلي
ْسِقَت ل الروأاح حال أن على يدل فهذا ، السماء في روأحه يعني
الروأاح ترى ، ذلك بحقيقة أعلم وأعل جل الله ، الدنيا بحال ذلك
فيمن عجائب نائم وأأنت لروأحك عجائب يحصل مثل المنام في

حال في بأحياء موتى أروأاح إلتقاء وأتحصل ، آخره إلى به تلتقي
يخبره ، الحي يعرفها ل بأشياء الحي هذا الميت وأيخبر المنام
ما وأهو وأكذا وأكذا كذا لفلن قل مثل يقول ، يعرفها ل بأشياء
الله عجيب عالم فهذا ، فَْرُعت ل بأشياء وأيخبره القصة أصل يعرف
َنَك﴿       وأحقيقته به أعلم ُلو َأ َيْس ِر ِمْن الّروأُح ُقِل الّروأِح َعِن َوأ َأْم

ّبي ُتم َوأَما َر ِتي ِم ّمن ُأوأ ْل ِع ْل ّ ا ً ِإل ِليل . ﴿َق
......

الجنة) نسمة ثمار من يعلق طائر المؤمن نسمة(  الحديث...
. خضر طير حواصل في في الشهداء أروأاح وأأما ، طائر المؤمن

......
نسمته فالمؤمن شيء طائر) هذا المؤمن نسمة( الحاديث... 

طير حواصل في داءهالش وأأروأاح( الجنة ثمار من يعلق طائر
شيئ أتذكر ما الن أحفظ ما أنا – وأرد إذا ، ثاني قسم خضر) هذا

إن لكن ، طير جوف في جميعا المؤمنين أروأاح أن وأرد يعني– 
إن مقيد يكون وأذاك مطلق يكون لنه الشهداء بهم فيقصد وأرد
. ذكر ما غير أظنه الطحاوأية في البحث يراجع لكن ، وأرد

......
ّلْى النبي لقيه هو نعم صعد ما ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع في ... لقيه َوأَس

في وأالسلم الصلة عليه لقيهم هو .. يعني صعد ما السماء
.. لنه معه مشوا ما لكن السماء في وألقيهم بهم صلى المسجد

... بأروأاحهم وأهم وأالسلم الصلة عليه وأروأحه بجسده ذهب هو
... ..

493الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

وأكل النبياء بكل ل وأ ؟ بموسى خاص هذا أن تقصد أنت يعني
... لن الجنة في فوقا تصعد أجسادهم الجنة في منهم الموات
عيسى النبياء من جسده ُرفع اللي ، مدفون الرض في جسده

عليه كونه ... لكن عيسى غير أحد ثم وأليس فقط السلم عليه
قال وأفلن فلن النبياء لقي به عرج ليلة لقي وأالسلم الصلة
جسدا لقيه فإنه السلم عيسى إل أروأاحهم لقي يعني العلماء
 ظاهر؟ السماء إلى رفع الذي هو لنه وأروأحا

يعني منهم السماء في وأالذي مدفونون مقبوروأن النبياء إذنف
في مكانهم هم وأإل الروأاح هي إنما المؤمنين من منهم الجنة في

عليه عيسى حيا رفع اللي ، الرض من الجساد ترفع ما ، الرض
كما وأيدفن يموت فإنه الرض إلى الزمان آخر نزل وأإذا السلم

ُه... ﴿ النبياء بقية دفن َنا ْع َف ًنا َوأَر َكا ّيا َم ِل المراد أن أستحضر ما ﴿َع
... أعلم وأالله الجسد رفع

خضر) يعني طير حواصل في( طير) وأالشهيد المؤمن نسمة(
لكن ، طير جوف وأفي طير كونه بين المرين بين جمع الشهيد

قناديل إلى تأوأي( وأأنها ، ل ، طير حواصل في مؤمن كل ليس
. بالشهداء خاص العرش) هذا تحت معلقة

. كفاية القدر هذا في
الستعداد يرزقنا وأأن بالعلم وأإياكم ينفعنا أن وأعل جل الله وأأسأل

. المعاد ليوم
. محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى

494الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

ْنَشُر ُت ّدَواِويُن،ِ َو ِئُف َوِهلليَِ اللل َلْعَمللاِل،ِ َصللَحا ٌذَّ ا َبُه َفآَِخلل َتللا ِك
ِنِه،ِ َيِمي ٌذَّ ِب َبُه وآِخ َتا ِلِه ِك ِء مِاْن َأْو ِبِشَما َقللاَل َللاَمك َظْهللِرِه؛ُ ّورا
َنُه ْبَحا َلىَ:ُ  ُس َتَعا ُكللّل﴿َو ُه ِإنَسللانٍَ َو َنللا ْلَزمْا ُه َأ ِئَر ُنِقللِه ِفلليِ َطللا ُع
ُنْخِرُج َيامَاِة َيْوَم َلُه َو ْلِق ًبا ا َتا ُه ِك ْلَقا ْأ13مَانُشوًرا( َي َبللَك )اْقَر َتا ِك

َنْفِسَك َكَفىَ َيْوَم ِب ْل ْيَك ا َل ًبا َع ].14-13[السراء:ُ﴿َحِسي
ُيَحاِسُبو ِئللَق،ِ ُهلللال َ ُلللو الَخل َيْخ ْبللِدِه َو ْلُمللْؤمِاِن،ِ ِبَع ُه ا ُيَقللّرُر َف

ِبِه؛ُ ُنو ُذَّ ِلَك ُوِصَف َكَما ِب َتاِب ِفيِ َذ ِك ْل ّنِة. ا  َوالّس
َأمّاا ُكّفاُر؛ُ َو ْل ُبونََ َفل ا َبَة ُيَحاَسلل ُتُه ُتللوَزنَُ مَاللْن مُاَحاَسلل َنا َحَسلل

ُتُه؛ُ َئا ّي ّنُه َوَسلل ِإَ َ َفلل َناَت ل َل َلُهللْم،ِ َحَسلل ّد ِللْنكَو ُلُهْم،ِ ُتَعلل َأْعَمللا

ُتْحَصىَ،ِ ُيوَقُفونََ َف ْيَها َف َل ُيَقّرُرونََ َع ِبَها. َو
َيامَاِة َعَرَصاِت َِفيِو ْلِق ْلَحوُض ا ُد ا ْلَمْوُرو ِبيِّ ا ّن ّلىَْ ِلل اللللُه َصلل

ْيِه َل ّلْم َع ّد ماللاُؤه ،ِ َوَسلل َياًضللا َأَشلل َبللِن،ِ مِاللَن َب ّل َلللىَ ال َأْح مِاللَن َو
ْلَعَسِل،ِ ُتللُه ا َي ِن َدد آ ِم َُعلل ِء،ِ ُنُجللو ُلُه الّسللَما َوَعْرُضللُه َشللْهٌر،ِ ُطللو

ْنُه ّيْشَرُب مَان َشْهٌر،ِ َبًة؛ُ مِا َ َشْر ُأ ل ْظَم َدَها َي ًدا. َبْع َب َأ

ْنُصوٌب َالّصَراُطو َلىَ مَا ْتللِن َع ّنللَم،ِ مَا ْلِجْسللُر َوُهللَو َجَه ّلللذَِّي ا ا
ْيَن ّنِة َب ْلَج ّنلاِر،ِ ا ّنللاُس َيُملّر َوال ْيلِه ال َل َللىَ َع ْدِر َع ِلِهْم،ِ َقل َأْعَملا

ْنُهْم َلْمللِح َيُمللّر مَاْن َفِم َبَصللِر،ِ َك ْل ْنُهللم ا َبْرِق،ِ َيُمللّر مَاللن َومِا ْل َكللا
ْنُهم ْنُهم َكالّريِح،ِ َيُمّر مَان َومِا ْلَفَرِس َيُمللّر مَان ومِا ْلَجللَواِد،ِ َكللا ا
ْنُهم َكللاِب َيُمللّر مَاللن َومِا ِبللِل،ِ َكِر ِل ْنُهللم ا ْدًوا،ِ ُدوْللَيع مَاللن ومِا َعلل
ْنُهم ًيا،ِ َيْمِشيِ مَان َومِا ْنُهم مَاْش ْنُهللم َزْحًفا،ِ َيْزَحُف مَان َومِا َومَا

َطُف مَان ْطًفا ُيْخ ْلَقلىَ َخ ُي ّنللَم؛ُ ِفليِ َو ِإَنَّ َجَه ْلِجسللَر َفل ْيللِه ا َل َع
ِليُب ِطُف َكلَ ّناَس َتْخ ِلِهم. ال َأْعَما ِب
َلىَ مَاّر َفَمْن ّنَة. َدَخَل الّصَراِط؛ُ َع ْلَج  ا
َذا ِإَ َبُروا َف ْيِه؛ُ َع َل َلىَ َوَقُفوا َع َطَرٍة َع ْن ْيَن َق ّنللِة َب ْلَج ّنللاِر،ِ ا َوال

َتّص ُيْق َبْعِضِهم َف َذا َبْعللٍض،ِ مِان ِل ِإَ ُبوا َفلل ّذَّ ُنّقللوا؛ُ ُهلل َلُهللْم ُأِذنََ َو
ّنِة. ُدُخوِل ِفيِ ْلَج ا

َأّوُل ِتُح مَاللن َو َتْف ّنللِة َبللاَب َيْسلل ْلَج ٌد ا ّلىَْ مُاَحّملل ْيللِه اللللُه َصلل َل َع
ّلْم َأ ،ِ َوَس ْدُخُل مَان ُّلوَو ّنَة َي ْلَج ِم مِاَن ا ُلمَا ُتُه ا .ُأمّا
َله ّلىَْ َو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع َيامَاِة ِفيِ َوَس ْلِق َشَفاَعاٍت:ُ  َثلُث ا

َيشَفُع الّشَفاَعُة َأمّاا َلىَ:ُ َف ُلْو ْلَمْوِقللِف َأْهللِل َفيِ ا ّتللىَ ا َح
َنُهْم ُيْقَضىَ ْي َد َب َتَراَجَع َأنَْ َبْع ُء؛ُ َي َيا ِب ْن ل

َ َدُم،ِ ا ُنوٌح،ِ آ ْبَر َو ِإ ِهيُم،ِاَو
َيَم ْبُن َوِعيسىَ َومُاوَسىَ،ِ ّتىَ الّشَفاَعِة َعِن مَاْر َتِهيَِ َح ْن ْيِه. َت َل إ
َأمّاللا َيْشللَفُع الّشللَفاَعُة َو َيللُة:ُ َف ِن ّثا ّنللِة َأْهللِل ِفلليِ ال ْلَج َأنَ ا

ُلوا ْدُخ ّنة.  َي ْلَج ا
َتانََ َتانَِ َوَها َتانَِ الّشَفاَع َلُه.  َخاّص
َأمّاللا ّثال الّشللَفاَعُة َو َيْشللَفُعِال َتَحّق ِفيَمللِن َثللُة:ُ َف ّنللاَر،ِ اْسلل ال

ِئِر َلللُه الّشَفاَعُة َوَهذَِِّه ِلَسللا ّييللَن َو ِب ّن ّديِقيَن ال ْيِرِهللْم،ِ َوالّصلل َوَغ
َيْشَفُع َتَحّق ِفيَمِن َف ّناَر اْس ّ َأنَ ال َلَها،ِ ل ْدُخ َيْشللَفُع َيلل ِفيَمللْن َو

َلَها ْنَها. َيْخُرَج َأنَ َدَخ  مِا
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ُيْخِرُج ّناِر مِاَن لُهلا َو ِلِه َبللْل َشَفاَعٍة؛ُ ِبِغيِر َأْقَوامًاا ال ِبَفْضلل
ِتِه،ِ ْبَقىَ َوَرْحَم َي ّنللِة ِفيِ َو ْلَج َلَهللا َعّمللْن َفْضللٌل ا َأْهللِل مِاللْن َدَخ

َيا،ِ ْن ّد ْنِشُئ ال ُي ُلُهُم َأْقَوامًاا َلَها اللُه َف ْدِخ ُي ّنَة َف ْلَج .ا
َناُف َأْص ْتُه مَاا َو َن ّداُر َتَضّم ُةلا ال ْلِحَسللاِب مِاللَن آَِخللَر ّثللَواِب ا َوال

ْلِعَقاِب ّنِة َوا ْلَج ّناِر َوا َتَفاِصيُل َوال ِلَك َو ٌة َذ ُكوَر ْذَّ ُتللِب ِفلليِ مَالل ُك ْل ا
َلِة َنّز ْلُم ِء،ِ مِاَن ا َثاِر الّسَما ِم مِاَن َوال ْل ْلِع ُثوِر ا ْأ ْلَم ِء،ِ َعِن ا َيا ِب ْن ل

َ ا
ِم َوِفيِ ْل ْلِع ْلَمْوُروِث ا ّلىَْ مُاَحّمٍد َعْن ا ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع مِاْن َوَس
ِلَك ْكِفيِ،ِ َيْشِفيِ مَاا َذ َي ُه َفَمِن َو َتَغا ْب ُه. ا َد َوَج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الرحمن الله بسم

وأعلى محمد نبينا على وأالسلم وأالصلة العالمين رب لله الحمد
. أجمعين وأصحبه آله

وأدعاء صالحا وأعمل خاشعا وأقلبا نافعا علما نسألك إنا اللهم
ًا وأزدنا علمتنا بما وأانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم مسموعا وأعمل علم

: بعد أما ، بك إل قوة وأل حول وأل ذلك وألي إنك وأدرجة
وأذكر الخر اليوم في يحصل ما لتفاصيل تتمة سمعتم الذي فهذا

أن يجب ما جملة من هي التي المور من فيه يكون وأما مشاهده
باليوم اليماُن اليمان فرائض وأمن الخر اليوم من لنها به يؤَمن
وأأن يعتقده أن عليه يجب فإنه شيئا ذلك من علم وأمن ، الخر
وأجب فيهما كان وأما السنة أوأ الكتاب عن مأخوذ لنه به يؤمن

. التردد أوأ فيه الشك َُمَروأح به اليمان وأوأجب اعتقاده
ينصب وأعل جل الله وأأن الموازين نصب سبق فيما ذكرنا

َفَمْن العظيم اليوم ذلك في الموازين َلْت ﴿ ُق ُنُه َث ِزي َوا ِئَك َم َل ْوأ ُأ ُهْم َف
َوأَمْن ِلُحوَن() ْف ْلُم ّفْت ا ُنُه َخ ِزي َوا ِئَك َم َل ْوأ ُأ ِذيَن َف ّل ُهْم َخِسُروأا ا ُفَس ِفي َأن

ّنَم َه ُدوأَن َج ِل . ﴿َخا
رحمه السلم شيخ قال الدوأاوأين نْشر اليوم ذلك في يحدث وأمما
ْنَشُر سمعتم فيما الله ُت َوأ ِوأيُن، ( َوأا ّد ِهَي ال ِئُف َوأ ْعَماِل َصَحا َل ٌذ ا َفآَِخ

َبُه َتا ِه، ِك ِن َيِمي ٌذ ِب َبُه وأآِخ َتا ِه ِك ِل ِء َوأِمْن ِبِشَما ِه؛ِ ّوأرا ِر ْه َقاَل َكَما َظ
َنُه) إلى ْبَحا : قال كلمه آخر ُس

ْنَشُر ُت ّدَواِويُن،ِ     (َو ِئُف)     َوِهيَِ     ال َصَحا
. خفيا يكون ل حتى الظهار هو وأالنشر ُتظهر أي تنشر 
ِوأيُن) جمع وأ َوأا ّد ّوأن لما اسم وأالديوان ديوان (ال لما يعني فيه يد

ِئُف بأنها الدوأاوأين السلم شيخ فسر فلهذا ، فيه يكتب (َصَحا
ْعَماِل)  َل .ا
: العمال صحائف وأهي الكتب هي فالدوأاوأين

أمة وألكل كتاب أمة فلكل المم وأباعتبار الناس باعتبار كتب فهي
كتاب إنسان لكل وأكذلك إمام
. الناس أعمال صحائف وأهي
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وأالناس ذلك َىُرفي فيها ما ينشر يعني تنشر القيامة يوم فهذه
. عملوا ما وأيعلمون ذلك يروأن
وأهي النسان يؤتاها الصحف تلك أوأ الدوأاوأين وأتلك الكتب وأهذه
ُكّل وأعل جل قال كما عنه طارت التي َوأ ُه ِإنَساٍن ﴿ َنا ْلَزْم ُه َأ ِئَر َطا
ِه ِفي ِق ُن ِرُج ُع ُنْخ ْوَم َلُه َوأ ِة َي َياَم ِق ْل ًبا ا َتا ُه ِك َقا ْل . ﴿َمنُشوًرا َي

ُكّل ُه ِإنَساٍن ﴿ َنا ْلَزْم ُه َأ ِئَر من النسان عن يطير ما هو الطائر ﴿َطا
فلما يعمل أن قبل سعة في كان كأنه لنه شر أوأ خير من العمل
وأإن فخير خيرا كان إن إرجاعه من يتمكن يعد وألم عنه طار عمل
، عنه طار لنه طائرا النسان يعمله ما فسمي فشر شرا كان

من - يعني منه يحصل لنه طائرا : سمي العلم أهل بعض وأقال
كانت وأهكذا الِشقوة أوأ السعادة وأبسببه منه - يحصل العمل
أن إما يعتقدوأن فيما تطيرها من فيحصل بالطيور تتطير العرب
ْقدموا طائرا فسمي السفر أوأ العمل على يقدموا ل أن وأإما ي
جرى ما بحسب وأالشقاوأة السعادة منه يحصل أنه النهاية باعتبار

- طائرا سمي الطائر وأأن الصحيح هو . وأالوأل الستعمال من
يمكن فل المرء عن طار  لنه- طائرا سمي العمل يعني

ّوأن استرجاعه . كتاب في وأد
ُكّل وأعل جل قال َوأ . وأالكافر المسلم يشمل عموم هذا ِإنَساٍن﴿ ﴿

ُه َنا ْلَزْم َأ ُه ﴿ ِئَر ِه﴿ ِفي َطا ِق ُن الذي منه خرج الذي ذلك جعل يعني ُع
اللسان وأقول القلوب أقوال وأالعمال القوال من منه صدر

عنقه في له ملزما جعل حوأالجوار وأاللسان القلب وأعمل
كتبتها هذه لن القيامة يوم له ملزمة فهي عنه تنفك ل كالقلدة
كما كتاب له ُيخَرج القيامة يوم ، للنسان ملزمة فهي الملئكة

وأعل جل قال
ِرُج ُنْخ َوأ ْوَم َلُه ﴿ ِة َي َياَم ِق ْل ًبا ا َتا ُه ِك َقا ْل تخرج القيامة فيوم َمنُشوًرا﴿ َي
 سبحانه قال ، أيضا ريهاُوأي المرء وأيراها وأتنشر الدوأاوأين

ُه َقا ْل َي ْنَشُر السلم شيخ قال وألهذا ينشر يعني َمنُشوًرا﴿ ﴿ ُت َوأ )
ِوأيُن) فتعبيره َوأا ّد ْنَشُر) لجل بـ ال ُت ًفا﴿ وألغيرها الية هذه ( ُصُح

ًة َنّشَر ُتعرف وأيعرفها تنشر يعني ﴿ّم . أيضا وأ
القيامة يوم وأالناس تتطاير الكتب فهذه الديوان هو الكتاب هذا
الله على عرضات ثلث ونُضَْرُعي الصحيح الحديث في ثبت كما
: وأعل جل
وأمعاذير جدال فعرضتان .
الدوأاوأين وأتتطاير ، الصحف حينها تتطاير الثالثة العرضة ثم

. وأالكتب
وألهذا ، التقرير بعدها يكون التطاير فيها التي الثالثة العرضة وأهذه
َأّما﴿ وأعل جل قال الحساب قبل يكون الدوأاوأين نشر ِتَي َمْن َف ُأوأ
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َبُه َتا ِه ِك ِن َيِمي ْوَف7( ِب َفَس ًبا ُيَحاَسُب )  ِلُب8( َيِسيًرا ِحَسا َق َين َوأ َلى )  ِإ
ِه ِل ْه َأّما9( َمْسُروأًرا َأ َوأ ِتَي َمْن )  َبُه ُأوأ َتا ِه َوأَراء ِك ِر ْه ْوَف10( َظ َفَس  (
ُعو ْد ُبوًرا َي َلى11( ُث َيْص َوأ ِعيًرا )   ﴿َس
ْوَف﴿ قال ًبا ُيَحاَسُب َفَس الحساب ذلك أن على فدل ﴿َيِسيًرا ِحَسا

أخذ فمن ، باليمين الصحف أخذ وأبعد الدوأاوأين تلك نشر بعد يكون
فيها تَلُّجس التي هي الصحيفة تلك تكون فإنه باليمين صحيفته
. فيها ما على فيحاسب العمال

دوأن عرضا عليه تعرض يسيرا حسابا يحاسب فإنه المؤمن أما
الحساب أحد نوقش وألو مناقشة وأدوأن الحساب في محاققة

ألم ، كذا فعلت ، كذا فعلت ، كذا : فعلت تقرير مجرد ، لهلك
جل الله يقول ، كذا فعلك أعرفت ، كذا ذنبك أعرفت ، كذا تفعل
الصحيح في ثبت كما له وأعل جل الله قال أقر فإذا ذلك له وأعل

أغفرها( الن) أوأ عليك أسترها وأإني الدنيا في عليك سترتها إني(
كما ظهره وأراء بشماله كتابه يأخذ فإنه الخر الن) وأأما لك

. سيأتي
ْأ وأعل جل قال ْقَر َبَك﴿ ﴿ا َتا هذا اقرأ ، عملك صحيفة اقرأ يعني ِك

. قلت وأمما عملت مما الملئكة كتبته الذي الكتاب
َفى َك ْفِسَك ﴿ َن ْوَم ِب َي ْل ْيَك ا َل ًبا﴿ َع َفى هنا قوله في َحِسي َك ْفِسَك﴿ ﴿ َن ِب
فاعل (نفس) هنا فـ للتأكيد صلة هنا الباء إذ َُسكْنف كفى يعني
في نفسك تكفي يعني حسيبا عليك اليوم نفُسك كفى يعني

. حسيبا عليك اليوم كفاية نفسك
وأهذا للدوأاوأين النشر وأهذا العباد أعمال على مطلع وأعل جل وأالله

وأعل جل الله رحمة من كله هذا أيضا بيانه سيأتي الذي الحساب
بما إل أحدا يأخذ فل وأبأعمالهم بذنوبهم العباد يقرر وألكي بالعباد
. عنه صدر
َفى قال َك ْفِسَك ﴿ َن ْوَم ِب َي ْل ْيَك ا َل ًبا﴿ َع اقرأ الكتاب أخذ بعد يعني َحِسي

العمل ذلك على نفسك تقرر يعني نفسك تحاسب فأنت كتابك
. له حجة َثم ليس لنه

ما بعض في جدال من الناس بعض من يكون ما ينفي ل وأهذا
قبل العمال تقرير عند تكون وأالمعاذير الجدال لكن يحصل
عرضات ثلث أنها الحديث في معك مر كما الصحف إعطاء

فإن عمل ما وأرأى الكتاب جاء فإذا وأمعاذير جدال منها عرضتان
َ﴿ وأعل جل قال كما شيئا ُدَْحجُي وأل عليه قامت الحجة ُتُموَن َوأل ْك َي

ّلَه ًثا ال ِدي ل أيضا الناس عامة وأكذلك عصى من خاصة يعني ﴿َح
. شيئا الله يكتمون

ُيَحاِسُب ذلك بعد قال َوأ َق) اللُه ( ِئ الَخل
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الدوأاوأين نشر بعد المحاسبة جعل حيث هنا السلم شيخ ترتيب 
نشر بعد يكون العمال تقرير وأهو الحساب إن إذ صحيح هذا

كتابه أَخذ من وأأْخذ باليمين كتابه أَخذ من أْخذ وأبعد الدوأاوأين
. بالشمال

إلى ينقسمون الكتب أخذ في الناس أن سبق فيما معنا مر
: قسمين

ٌذ َبُه (آِخ َتا ِه)  ِك ِن َيِمي  .- السلم شيخ كلم في يعني- ِب
ٌذ َبُه (وأآِخ َتا ِه ِك ِل ِء َوأِمْن ِبِشَما ِه) . ّوأرا ِر ْه َظ
: قسمان فهما

أهل التوحيد أهل المؤمنون وأهم باليمين الكتاب يأخذ من فمنهم
. اليمان
الكفار وأهم الظهر وأراء من بالشمال كتابه يأخذ من وأمنهم

من بالشمال الكتاب يأخذوأن فهؤلء ، المنافقين أعني وأالفجار
. الظهر وأراء
آية وأفي بالشمال للكفار آية في الكتب أخذ جعل وأعل جل وأالله

يعني ، أصناف ثلثة إنها قال من العلم أهل فمن ، الظهر وأراء من
: أصناف ثلثة الخلئق الناس إن

باليمين كتابه يأخذ من منهم .
بالشمال كتابه يأخذ من وأمنهم .
الظهر وأراء كتابه يأخذ من وأمنهم .

من أن وأهو المفسرين أكثر عليه الذي الثاني القول هو وأالصواب
ترك أنه فكما ظهره وأراء من بشماله يأخذه بالشمال كتابه يأخذ
ِبل وألم ياِْرهِظ وأعل جل الله كتاب فإنه وأعل جل الله كتاب على ُيق

قالوا ، ظهره وأراء من شماله من بأنه لكتابه أخذه بصفة يجازى
من للكتاب المنافق أوأ الكافر ذلك أخذ يكون حتى شماله فتخلع
. ظهره وأراء

ٌذ قوله أن المقصود َبُه (وأآِخ َتا ِه ِك ِل ِء َوأِمْن ِبِشَما ِه) هؤلء ّوأرا ِر ْه َظ
. بصنفين وأليس وأاحد صنف
ُيَحاِسُب     ذلك     بعد     قال ِئَق     اللُه     (َو ُلو     الَخل َيْخ ْبِدِه     َو ِبَع

ْلُمْؤمِاِن) ا
اليمان فإن ، الخر باليوم اليمان من المقصود هو الحساب 

ونَُبفيحاس الله إلى الناس فيه يرجع بيوم اليمان معناه بالبعث
إل شيء َثم ما لنه بالحساب اليمان هو بالبعث اليمان فحقيقة

في كثيرة فيه اليات وأهذا ، عليه عبده وأعل جل الله سيحاسب
الحساب أنكر من وأعل جل بالله كفر فإنكاره وأالحاديث إثباته
. للبعث منكرا يكون

499الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

ُيَحاِسُب قال َق) قوله اللُه ( ِئ َق) هذا الَخل ِئ يعم أنه منه ظاهر (الَخل
وأهم الخصوص به المراد العام الظاهر من هو وألكن الخلق جميع

إذ ، وأعل جل الله كلفه من خصوص ، المكلفون خصوص
للمكلف هي إنما شر أوأ خير من العبد عمل ما على المحاسبة

الله وأيحاسب النس الله فيحاسب وأالجن النس هم وأالمكلفون
يدخل من منهم ، الكافر وأمنهم المسلم منهم الجن لن الجن
َلْم﴿ الجنة حور في وأعل جل قال كما النار يدخل من وأمنهم الجنة

ُهّن ْث ْطِم ُهْم ِإنٌس َي َل ْب يدخلون وأالنس الجن أن على فدل ﴿َجاّن َوأل َق
. النار يدخلون كذلك الجنة
ُيَحاِسُب قوله فإذن َق) يعني اللُه (وأ ِئ منهم الجنة المكلفين الَخل

. وأالناس
ُلو قال َيْخ َوأ ِه ( ِد ْب َع ْؤِمِن) هذا ِب ْلُم وأعل جل الله أن المحاسبة معنى ا

ُلو َيْخ ِه ( ِد ْب َع ْؤِمِن ِب ْلُم ُه ا َقّرُر ُي ِه َف ِب ُنو ُذ ِلَك ُوأِصَف َكَما ِب َتاِب ِفي َذ ِك ْل ا
ِة) وأالمحاسبة ّن يخلو ، سرا للمؤمن بالنسبة المقام ذلك في َوأالّس

المل على حوسب إذا لنه أحد يعلمه وأل سرا بالعبد وأعل جل الله
ُلو وأعل جل وأالله ، له فضيحة ذلك في فإن َيْخ ِه ( ِد ْب َع ْؤِمِن ِب ْلُم ا

ُه َقّرُر ُي ِه) كما َف ِب ُنو ُذ ، كذا ذنب أتعرف( الحاديث من لكم ذكرت ِب
معنى وأهذا بالعمل َُرَرقُوأي بالذنب ًَرَرقُكذا) في ذنب أتعرف

ترجمان وأبينه بينه ليس وأعل جل الله سيكلمه وأاحد وأكل الحساب
حساب ، جميعا الناس وأحساب ، الحاديث في ذلك ثبت كما

ل وأعل جل فالله سريع حساب المقام ذلك في جميعا الخلئق
ِغله المخلوقين كحساب لعباده حسابه وأليس شأن عن شأن ُيش

َ﴿ سبحانه قال ْكُم َلُه َأل ْلُح َو ا ُه ُع َوأ ِبيَن َأْسَر ْلَحاِس أسرع هو ﴿ا
فيحاسب وأعل جل وأهيمنته وأقوته وأقدرته علمه لتمام الحاسبين

قال قصير وأقت في الخلئق وأيحاسب المؤمنين يحاسب ، الناس
. بصر كلمحة بعضهم

العمل وأتقرير الصالح العمل تقرير فيها المؤمنين محاسبة إذن
. الصالح غير
عليهم. وأما لهم بما تقريرهم فيها
؟ يحاسبون فهل الكفار وأأما

َأـّمـا الـلـه رحمه قال  َوأ ّـفـاُر ( ُك ْل ُبوَن َفل ا َبَة ُيَحاـَسـ ُتُه ُـتـوَزُن ـَمـْن ُمَحاـَسـ َنا َحـَسـ
ُتُه؛ِ َئا ّي ّنُه َوأَس ِإ َ َف ُهْم)  حساب ل َل

ِقيُم َفل﴿ وأعل جل الله لقول وأذلك ُهْم ُن ْوَم َل ِة َي َياَم ِق ْل ًنا ا وألقوله ﴿َوأْز
َنا﴿ وأعل جل ِدْم َق َلى َوأ ُلوا َما ِإ ُه َعَمٍل ِمْن َعِم َنا ْل َع َباء َفَج ُثوًرا َه ﴿ّمن

.وأسيئاتهم حسناتهم توازن حتى حسنات عندهم ليس فإنهم
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عملوه ما ، أعمالهم عليهم تعد أن هنا المحاسبة من وأالمقصود
عليه فيوقفون فتحصى شر من عملوه وأما خير من الدنيا في

. بها وأيجزوأن بها وأيقروأن
:  الدنيا في الكفار أعمال فإن خير من عملوا ما أما

وأالنية السلم فيه يشترط ما منها .
ذلك فيه يشترط ل ما وأمنها .
في ل تنفعهم وأل منهم تقبل ل فإنها السلم فيه يشترط ما فأما

. الخرة في وأل الدنيا
وأكمثل الخلق حسن كمثل وأالسلم النية فيه يشترط ل ما وأأما

فإن ذلك وأنحو الرحم وأصلة العتق وأكمثل المعسر على التيسير
. الدنيا في عليها يجازوأن هذه

كمال لظهار عليه جوزيتم قد هذا وأأن لكم ما هذا أن لهم ُّينَُبفي
. خلقه في وأعل جل الله عدل

تنفعهم أنها الدنيا في تنفعهم أنها يظنون التي أعمالهم فتبقى
أوأ بها يتعبدوأن كانوا عبادات من صالحة أنها يظنون التي أعمالهم
جل الله فيجعلها بها يدعون كانوا دعوات أوأ يصلونها كانوا صلوات

َنا﴿ سبحانه قال كما منثورا هباء وأعل ِدْم َق َلى َوأ ُلوا َما ِإ َعَمٍل ِمْن َعِم
ُه َنا ْل َع َباء َفَج ُثوًرا َه في ستنفعهم أنها يظنون التي العمال يعني ﴿ّمن
فإنه وأالنية السلم فيه يشترط ل مما الكافر ينفع ما وأأما الخرة
. منثورا هباء يجعل فإنه الخرة في وأأما الدنيا في ينفعه
ُبوَن (ل قال َبَة ُيَحاَس ُتُه ُتوَزُن َمْن ُمَحاَس َنا ُتُه؛ِ َحَس َئا ّي ّنُه َوأَس ِإ َ َف ل

ُهْم) يعني حساب َ بقوله أراد ، وأزن ل َل ُهْم) يعني حساب (ل ل َل
َفل﴿ وأعل جل قال كما وأزنا القيامة يوم له يقام ل وأالكافر ، وأزن
ِقيُم ُهْم ُن ْوَم َل ِة َي َياَم ِق ْل ًنا ا . ﴿َوأْز

ُفوَن أعمالهم تحصى ، لعمالهم عد ذلك بعد وأيكون َق َها (يو ْي َل َع
َقّرُروأَن ُي َها) هذا َوأ النبياء – الرسل جاءتك النبياء جاءتك عملت ما ِب

َلّن﴿ وأعل جل قال كما بلغوك وأ – الرسل يعني َأ َنْس َل ِذيَن َف ّل ُأْرِسَل ا

ِهْم ْي َل َلّن ِإ َأ َنْس َل ِليَن َوأ ْلُمْرَس ُقّصّن6( ا َن َل َف ِهم )  ْي َل ٍم َع ْل ِع ّنا َوأَما ِب ِبيَن ُك ِئ َغآَ
َوْزُن7( ْل َوأا ٍذ )  ِئ ْوَم ّق َي ْلَح . اليات ﴿ا

ِفي ذلك بعد قال َوأ ِة ( ِة َعْرَص َياَم ِق ْل ْلَحوُض ا ُد ا ْوُروأ ْلَم ِبّي ا ّن ّلْى ِلل َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع  )َوأَس
.....

جزاك جيد تنبيه - يعنيالخلئق)  (يحاسب قوله أن شك في ما
ُيَحاِسُب- خير الله َق) فيه اللُه  (وأ ِئ وأهم أصل يحاسب ل من الَخل

في أتوا الذين عذاب وأل عليهم حساب ل الذين ألفا السبعون
وأفيهم( أمته عن وأالسلم الصلة عليه قال المشهور الحديث
الذين هم عذاب) وأهؤلء وأل حساب بل الجنة يدخلون ألفا سبعون
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هم( بقوله وأالسلم الصلة عليه النبي وأصفهم التوحيد حققوا
يتوكلون) ربهم وأعلى يتطيروأن وأل يكتووأن وأل يسترقون ل الذين
ل من فهناك ، للتوحيد تحقيقهم على تدل صفات إلى إشارة

ألفا. السبعون هم وأهؤلء عذاب وأل عليه حساب
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ّلْى النبي حوض اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع  َوأَس

وأصفاته وأمكانه

َيامَاِة     َعْرَصِة     (َوِفيِ     قال ْلِق ْلَحوُض     ا ُد     ا ْلَمْوُرو ِبيِّ     ا ّن ّلىَْ     ِلل َصلل
ْيِه     اللُه َل ّلْم)     َع َوَس

ساحة ، فيه بناء ل الذي الواسع الفناء هي العرصة (عرصة) هذه 
لحد فيها بناء ل فإنه القيامة يوم الرض وأهكذا فيها بناء ل عظيمة

وأينتظروأن الناس فيه يجتمع التي الماكن هي القيامة وأعرصات ،
الجنة عرصات وأهناك ، القيامة عرصات هي هذه ، حسابهم فيها
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عرصات أيضا هناك الجنة دخول وأقبل الصراط جواز بعد ما وأهي
المقام لدار لدخولهم الخلق فيها يجتمع كبيرة ساحات

ِفي قال ِة ( ِة َعْرَص َياَم ِق ْل ْلَحوُض ا ُد ا ْوُروأ ْلَم ِبّي ا ّن ّلْى ِلل ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم ّلْى النبي حوض أن ) يعنيَوأَس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع به جاءت الذي َوأَس

ّنا﴿ وأعل جل قوله عليه دل الذي الحاديث َناَك ِإ ْي َط ْع َثَر َأ ْو َك ْل هو ﴿ا
وأإنما الصراط على العبور بعد ليس أنه يعني القيامة عرصة في
لرب الناس فيها يقوم التي الماكن في القيامة عرصة في هو

الحوض لن إثبات الله رحمه السلم شيخ من وأهذا ، العالمين
. الصراط قبل

على الصراط بعد أم الصراط قبل الحوض : هل تنازعوا وأالعلماء
 : أقوال

الصراط قبل إنه يقول من منهم .
الصراط بعد هو يقول من وأمنهم .
ممتد وأاحد حوض وأبعده الصراط قبل هو يقول من وأمنهم

. الجنة قبل التي العرصات إلى القيامة عرصات من
وأبعد حوض الصراط : قبل حوضان هما يقول من وأمنهم

. حوض الصراط
وأجهنم الحال هذه على الصراط يكون بكيف أعلم وأعل جل وأالله

. متنها على منصوب وأالصراط وأاسعة
وأذلك صحيح وأهذا ظاهر هذا الصراط قبل الحوض أن من ذكر وأما
قبورهم من يخرجوا أن بعد القيامة يوم يجتمعون الناس أن

العالمين رب الله يدي بين العظيم المقام ذلك في يجتمعون
نبينا وأعل جل الله فيكرم وأالحساب وأعل جل الرب نزوأل لنتظار
ّلْى محمد ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع امتداده الذي الحوض ذلك يعطيه بأن َوأَس
عرصات في ذلك فيعطيه ، الجنة من الماء جهة من مدده يعني

. القيامة
ذلك في وأيظلون قبورهم من يخرجون الناس : كون العلماء قال

قبل الحوض يكون أن يناسب وأعظيما طويل وأزمانا وأقتا الموقف
تلك بعد أوأ بعده يظمأ لم شربة منه شرب من لنه الصراط
الذين المؤمنين على تخفيفا يكون أن فناسب ، أبدا الشربة
ِردوأن ّلْى النبي على ي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع 1... َوأَس

طويل ٌامَقُم لنه القيامة يوم اليوم ذلك في امَقُالم لن الصراط 
أن المن وأمن فيه المن من أنواع إلى حاجة في وأالناس جدا

ذلك فإن ، صحيح وأهذا ، أبدا بعدها وأنؤيظم ل شربة يسقوا
. الصراط قبل الحوض

بالشريط   1 مسح يوجد
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جاء قد لنه وأذلك الصراط بعد آخر حوض ََمث يكون أن يمنع ل وأهذا
ّلْى النبي أن الصحيح الحديث في ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يرد( قال َوأَس

ناس على يرد( لفظ فأعرفهم) وأفي الحوض أمتي من ناس علي
رب فأقول دوأني ونُلجَْتُخي ثم فأعرفهم الحوض أصحابي من

أخرى روأاية بعدك) وأفي أحدثوا ما تدري ل إنك فيقول أمتي أمتي
أدبارهم على مرتدين يزالوا لم إنهم قال ، أصحابي أصحابي قال(

وأالسلم الصلة عليه النبي بعد ارتد من تركتهم) يعني مذ
أنه على دليل فهذا قالوا ، النار إلى يؤخذوأن ون) يعنيَُجلَْتُخفي(

. النار إلى فيدفعون يؤخذوأن لنهم الصراط على العبور بعد يكون
محمد أوأتيه الذي الحوض أن في ظاهر هنا السلم شيخ وأكلم
وأقد ، وأاضح وأهذا الصراط قبل يكون فإنه وأالسلم الصلة عليه

. الله شاء إن تأتي بصفات الحاديث في وأصف
من نبي لكل بل وأالسلم الصلة عليه بالنبي خاصا ليس وأالحوض

النبياء لتباع وأأمن نبي لكل ةَمِتكر فإنه ، حوض النبياء
به وأاعتمده الترمذي روأاه حديث في ذلك جاء وأقد وأالمرسلين

. حوض نبي لكل أنه من العلماء
عليه النبي حوض هو الناس عليه وأيرد يظهر الحواض تلك وأأوأل

ذلك ثبت كما سابقة وألكنها آخرة المة هذه فإن وأالسلم الصلة
وأالسلم الصلة عليه أنه هريرة أبي حديث من الصحيحين في
أوأتوا أنهم َدْيَب القيامة يوم الوألون السابقون الخروأن نحن( قال

، قبلنا من الكتاب أوأتوا أنهم غير أوأ أنهم إل قبلنا) يعني من الكتاب
. القيامة يوم سابقة وألكنها آخرة المة فهذه

كل في جميعا المم تسبق المة هذه أن على يدل الحديث هذا
أرض في الحشر في فتسبق ، العظيم اليوم ذلك في شيء

ّلْى النبي حوض من الشربة في وأتسبق المحشر ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم أحواض قبل المة هذه منه وأتشرب يظهر الحوض وأهذا َوأَس
أخذ في وأتسبق الوزن في وأتسبق المحاسبة في وأتسبق النبياء

يوم السابقون الخروأن نحن( عام اللفظ إذ ذلك آخر إلى الصحف
كذلك ، السبق أنواع من بنوع ذلك يخص لم أوأ يقيد القيامة) وألم

عليه فمحمد ، المم من غيرهم قبل الجنة دخول إلى يسبقون
ثم وأالمرسلون النبياء ثم الجنة يدخل من أوأل هو وأالسلم الصلة

القيامة يوم السابقون فهم لها وأعل جل الله من مةِتكر المة هذه
.

أوأل ، عليه يرد من وأأوأل ظهورا الحواض أوأل هو الحوض فهذا
وأالسلم الصلة عليه محمد أمة هم الحواض تلك على يرد من

. ذلك في وأطمأنينة استراحة لهم يكون
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القيامة يوم في أشياء تتكرر : أنه وأهو معروأف سؤال هنا وأها
في المؤمن خوف يستمر فهل ، للمؤمن وأأمان أمن أنها وأنتيجتها

يسيرا الحساب فوجد حوسب من يعني ؟ اليوم ذلك يحصل ما كل
من شرب وأمن مؤمن فإنه باليمين الكتاب أخذ وأمن مؤمن فإنه

التكرير هذا معنى فما ، مؤمن إل أصل منه يشرب ل فإنه الحوض
؟ طمأنينة زيادة أنها أم خائفا يظل هل ؟ ذلك له يحصل أنه

في يحصل ما أنه ، أعلم وأالله اليوم ذلك في يحصل ما أنه الظاهر
تحتاج هذه ، الدنيا في الذي العلم فيه ًعاَْبَتْتسُم ليس اليوم ذلك

ليس اليوم ذلك يحصل ما فإن ، وأسؤال وأنظر بحث إلى منكم
الدنيا هذه في علمت ما أن يعني الدنيا في علمت ما فيه ًعاَْبَتْتسُم

يصحب ل أنه أعلم وأالله الظاهر في فإنه القيامة يوم يحصل مما
فإنه شرب فإذا اليوم ذلك في المؤمن المسلم يصحب ل النسان

ل فإنه حوسب وأإذا يأمن ل فإنه باليمين كتابه أعطي وأإذا ، يأمن ل
وأعل جل الله كلمات بعض عليهم حقت ممن يكون أن يعني يأمن

ممن أوأ القيامة عرصات في يعني شيئا يعذبون ممن يكونوا أن أوأ
. النار في شيئا فيعذبون الكلمة عليهم حقت
. تأملوها بحث مسألة هذه
من بالشرب يطمئن فإنه للمؤمن طمأنينة زيادة هي العموم على

ّلْى محمد أتباع من وأأنه الحوض ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأيطمئن َوأَس
يكون بأن وأيطمئن وأالسلم الصلة عليه النبي لواء تحت بالوروأد
ْوَف﴿ قوله في العلماء قال وألهذا ، يسيرا حسابا حسابه َفَس

ًبا ُيَحاَسُب ِلُب8( َيِسيًرا ِحَسا َق َين َوأ َلى )  ِه ِإ ِل ْه أهله إلى ﴿َمْسُروأًرا َأ
ليس مسروأرا إليهم ينقلب وأالهل الحور من الجنة في من يعني
الله جعلهم الذين أهله وأإنما الدنيا في يعهدهم كان الذين أهله إلى
. الجنة في له ًأهل وأعل جل

وأعدم وأالمان المن للمؤمن بها يحصل الطمأنينة من أنواع فهذه
. العظيم الموقف ذلك في الحزن

ُؤه الحوض وأصف في الله رحمه قال ّد (ما َياًضا َأَش َـبـِن، ِمَن َب ّل َـلـى ال َأْح ـِمـَن َوأ
َعَسِل)  ْل ا

ُؤه ّد (ما َياًضا َأَش َبِن) كما ِمَن َب ّل في الحاديث بعض في جاء ال
الفضة يعني ْقاَِرالو من بياضا أشد أنه بعضها في وأجاء الصحيحين

َلى المسك من رائحة وأأطيب ، َأْح َوأ َعَسِل) فله ِمَن ( ْل هذه ا
: لمائه يعني الصفات

ّد أنه َأَش َياًضا ( َبِن) . ِمَن َب ّل ال
الطيب الخالص المسك يعني المسك من أطيب وأرائحته

فهو وأالسلم الصلة عليه زمنه في معروأفا كان الذي الذكي
. المشمومات أطيب
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َلى َأْح َوأ َعَسِل) العسل ِمَن ( ْل . الخالص ا
ّنا﴿ وأعل جل قال الجنة من مدده الماء وأهذا َناَك ِإ ْي َط ْع َثَر َأ ْو َك ْل ﴿ا

ّلْى محمدا وأعل جل الله أعطاه نهر وأالكوثر ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع في َوأَس
. الجنة
ترد حوضي وأهو( كوثره وأصف في وأالسلم الصلة عليه وأقال
.القيامة)  يوم أمتي عليه

في ُبُْخشَي( أنه آخر حديث في وأجاء ، حوضه وأهو (الكوثر) نهر فـ
- لنه له حوضا الجنة) وأسمي في الكوثر نهر من ميزابان الحوض
هذا في يصب النهر ماء فإذن النهر ذلك من - ماؤه الحوض
ًا صار وأنقص أناس منه شرب فكلما الحوض من به ُيمد بما ملَن
. الجنة في وأالسلم الصلة عليه النبي أعطيه نهر هو الذي الكوثر

ُتُه قال َي ِن ُد (آ َد ِم َع ِء)  ُنُجو الّسَما
السماء) كنجوم آنيته( وأالسلم الصلة عليه قال آخر لفظ وأفي

: مختلفان اللفظان فهذان
يعني العدد جهة من السماء) وأهذا نجوم عدد آنيته( الوأل

.  السماء نجوم ككثرة أنه الكثرة جهة من
ّية هذه السماء) وأالكاف كنجوم آنيته( قال الثاني وأفي مثل

الضاءة جهة من يعني وأالوصف العدد تشمل مثلية وأهي
. وأاللمعان

ُتُه) النية فإذن َي ِن موصوفة الحوض ذلك جوانب على المعلقة (آ
ذات بأنها أيضا وأموصوفة السماء نجوم كثرة جدا كثيرة بأنها

. السماء في التي النجوم وأضياء كلمعان وأضياء لمعان
ُلُه أيضا وأالسلم الصلة عليه وأصفه في قال ُطو ْهٌر، ( َعْرُضُه َش ْهٌر) َوأ َش

سواء) وأهذا زوأاياه( الصحيح في أيضا أخرى روأاية في وأجاء 
ُلُه ُطو ْهٌر) يعني ( َعْرُضُه البل مسيرة َش َوأ ْهٌر) وأقال ( زوأاياه( َش

قال ، مربع يعني سواء وأعرضه طوله مربع أنه يقتضي سواء) هذا
ُلُه العلم أهل بعض ُطو ْهٌر، ( َعْرُضُه َش ْهٌر) يحتمل َوأ يكون أن َش
ّوأرا وأالله مربع أنه سواء) يعني زوأاياه( الخر الحديث في لكن مد
. أعلم
ْنُه ّيْشَرْب (َمن َبًة؛ِ ِم َ َشْر ُأ ل ْظَم َها َي َد ْع ًدا) َب َب َأ

(َمن الشرط ْنّمَضُم موصول اسم يعني شرطية (َمن) تكون هنا
ْنُه ّيْشَرْب َبًة) فما ِم َ قال ؟ ذلك جزاء َشْر ُأ (ل ْظَم َها َي َد ْع ًدا) أوأ َب َب َأ

ْأ (ل ْنُه ّيْشَرْب أبدا) (َمن بعدها يظم َبًة؛ِ ِم َ َشْر ْأ ل ْظَم َها َي َد ْع ًدا) َب َب َأ

: الذي الذي بمعنى يعني شرط بدوأن موصولة (َمن) هنا تقول أوأ
ّيْشَرُب ْنُه ( َبًة؛ِ ِم َ َشْر ْأ ل ْظَم َها َي َد ْع ًدا) . َب َب َأ

المخالفين عامة به وأأقر المعتزلة أنكره مما وأالحوض الميزان
يجعلون وأالمعتزلة ، وأغيرهم الشاعرة من يعني السنة لهل
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ميزان يعني كفتان له ميزان َثم ليس وأأنه العدل بمعنى الميزان
في الظلم وأنفُي العدل إقامة وأهو معنوي ميزان هو وأإنما حسي

. العظيم الموقف ذلك
هذا ُيتصور ل  يعني- حوض ل وأيقولون ينكروأنه أيضا الحوض كذلك

من المؤمنين قلوب في يحصل ما منه المقصود الحوض  وأإنما-
. المقام ذلك في عليهم وأإنعامه الله بنعمة وأالطمأنينة البرد
جهة من يعني – على بالتواتر تدل وأالسنة الكتاب من الدلة وأهذه
وأصف لنه وأصف كما أنه – على قطعية دللة وأتدل متواترة النقل

ّوأل أن إلى فيها مجال ل عديدة صفات ل الغيب أمور إن ثم ، يؤ
ما وأينشُئ خلقه يخلق وأعل جل وأالله الشهادة أمور على تقاس
ما وأيفعل يشاء ما يحكم لحكمه معقب ل يشاء ما وأيبدع يشاء
. يريد

الدخول وأقبل ، الصراط تعالى الله رحمه السلم شيخ ذكر ثم
: سبق مما يحصل ما ترتيب نعيد ، ذلك في
يكون فإنه الموقف وأوأافوا قبورهم من الناس ُنشر إذا

.  الحوض ، سبق ما ترتيب يعني ، أوأل هذا الحوض
الله يدي بين يقومون طويل زمانا هكذا فيظلون يأمنون ثم

القضاء لفصل وأعل جل الله ينزل أن قبل العالمين رب وأعل جل
بحسب عرقهم وأتفاوأت منهم دنت قد الشمس الحال هذه وأفي

. أعمالهم
ًا صفا وأتجيء الملئكة تنزل ثم . بالخلئق وأتحيط صف
فيقوم وأعظمته بجلله يليق كما وأعل جل الله ينزل ثم

الموقف عليهم فيطول منيبين خاشعين العالمين لرب الناس
للشفاعة طلبا وأالسلم الصلة عليه النبي إلى يذهبون ثم جدا
فيبدأ فيشفع ، سيأتي كما آخره إلى آدم من يطلبوها أن بعد

ُيبدأ القضاء فصل يعجل أن في يشفع ، الحساب . بالحساب ف
وأمعاذير جدال فيها عرضات ، العرض يكون الحساب وأقبل

ّلْى النبي لن الحساب من وأهي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع سألته حينما َوأَس
ْوَف﴿ يقول الله أوأليس له فقالت عائشة ًبا ُيَحاَسُب َفَس ِحَسا
هلك) وأفي الحساب نوقش وأمن ، العرض ذلك( قال ﴿َيِسيًرا
ّذب) يعني( روأاية . عرض وأهو حساب اسمه أن ع

َمُث – العرض ذكرنا نحن العرض هذا يعني – الحساب قبل
كتابه وأآخذ باليمين كتابه فآَخذ الصحف وأتطير الدوأاوأين تنشر

وأمعاذير جدال عرضتان يعني ، الثالثة العرضة أثناء في بالشمال
المؤمن فيأتي ، الناس وأيأخذ الصحف تطير الثالثة أثناء وأفي ،
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يطلع ، اطلع ، يسيرا حسابا فيحاسب العرضة تلك ةبقي في
. ذلك على الكافر وأيحاسب ، عليه وأيستر فقط عمله على

الذي هو وأهذا الوزن يكون الحساب بعد ، الوزن يكون ثم
. تعالى الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ ذكره

عليه وأما له ما كّل عرف ، عرفوا قد الناس يكون الوزن بعد
تعبد كانت ما أمة كل َِعّبتت أن منادي فينادي مصيره كّل وأعرف ،
ِذيَن اْحُشُروأا﴿ أزوأاجا الناس وأيكون الناس يحشر فهنا ، ّل َلُموا ا َظ

ُهْم َوأاَج َأْز ُنوا َوأَما َوأ ُدوأَن َكا ُب ْع ِه ُدوأِن ) ِمن22( َي ّل ِذيَن﴿ ﴿ال ّل َلُموا ا َظ
ُهْم َوأاَج َأْز ، الكفر في وأقرناءهم وأأشباههم نظراءهم يعني ﴿َوأ

فرعون عن وأعل جل قال ، تعبد كانت ما أمة كل َِعّبتت أن فيقال
ُهُم﴿ َد ْوأَر َأ ّناَر َف ْئَس ال ِب ُد َوأ ِوْر ْل ُد ا ْوُروأ ْلَم وأكل معبود كل فيأتي ﴿ا

نصب قبل النار في فيتهافتون يعبده كان من ُهُِعّبفيت طاغوت
لعبور ، الجنة إلى المؤمنين لجواز هو الصراط لن الصراط

لنه تهافتا النار في فيتهافتون الجنة إلى النار على من المؤمنين
النار قبل التي الظلمة وأهذه ظلمة النار وأقبل الصراط قبل ََثم
يتبعون يتقدمون يذهبون بل ، المسير أين فيها الكفار يعرف ل

معبودا يتبع كان من وأأما ، النار في يتهافتون حتى معبودهم
إنه العلم أهل بعض قال وأالعزير عيسى يعبد كان كمن صالحا

من أوأ العزير صورة في أوأ المسيح صورة في ملك لهم ُّلثَمُي
الصلة عليه محمد صورة في وأالسلم الصلة عليه محمدا عبد

ملك لهم فيمثل(   الصور حديث في جاء هذا ، ملك وأالسلم،
بهم فيهوي العزير) فيتبعونه صورة وأفي عيسى صورة في

الصور حديث لن – لهم ُّلثَمُي آخروأن قال ، جهنم إلى فيقودهم
عيسى هيئة على شيطان لهم ُّلَثمُي – لكم ذكرت كما ضعف فيه

في لهم يتمثل فإنه عيسى بعبادة أمرهم الذي الشيطان أوأ ،
إلى أوأ العزير بعبادة أمرهم الذي الشيطان أوأ ، الصورة تلك

النار في ونتيتهاف حتى فيتبعونه الصورة بتلك لهم يمثل آخره
. بالله وأالعياذ

ل حتى النار النار أهل فيدخل يتهافتون ، المم تنتهي ثم
يعني ، ظاهرا أوأ وأباطنا ظاهرا أسلموا الذي المسلمون إل يبقى
. المنافقون وأفيهم وأالمم المة هذه تبقى

الصراط يجوز من وأأوأل ، جهنم متن على الصراط ُبَصُْني ثم
وأالسلم الصلة عليه فيتقدم وأالسلم الصلة عليه محمد أمة
. الصراط إلى

الرض تبدل يوم الناس يكون (أين ةَمْلُظ ََثم الصراط وأقبل
الجسر) دوأن الظلمة في هم( وأالسماوأات) قال الرض غير
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فيها يمضي الظلمة هذه ، عظيمة ظلمة ََثم ، الصراط دوأن يعني
، وأالمنافقون المسلمون عليها يقدم يعني يأتيها ، المسلمون

فيبصر الظلمة هذه أتت النار قبل إذا ثم ، نور في كانوا الجميع
للمؤمن المنافق فيقول ، نوره ينطمس وأالمنافق بنوره المؤمن

َنا﴿ ُظُروأ ِبْس ان َت ْق ُكْم ِمن َن ِر ُعوا ِقيَل ّنو ُكْم اْرِج َتِمُسوا َوأَراء ْل ُنوًرا َفا
ِرَب ُهم َفُض َن ْي ٍر َب ُنُه َباٌب ّلُه ِبُسو ِط ِه َبا ُه الّرْحَمُة ِفي ِهُر َظا ِه ِمن َوأ ِل َب ِق
َذاُب َع ْل نور وأاحد كل فيؤتى ، الصراط على العبور بعد يعني ﴿ا

. عمله قدر على
متن على منصوبا الصراط يكون ثم ، بالصراط يؤتى ثم

هذه تعبر ثم فيعبر وأالسلم الصلة عليه النبي يأتي ثم جهنم
. المم قبل المة

هذا ، العبور وأصفة الصراط على الكلم بيان سيأتي العبور وأهذا
النار على المؤمن وأروأد ، الوروأد بأنه القرآن في جاء ما هو العبور

ِإن﴿ قال ، ُكْم َوأ ّ ّمن َها ِإل ُد ِر َلى َكاَن َوأا ّبَك َع ْتًما َر ّيا َح ْقِض ُثّم71( ّم  (
َنّجي ِذيَن ُن ّل َقوا ا ّت َذُر ا َن ِلِميَن ّوأ ّظا َها ال ّيا ِفي ِث : وأروأدان الوروأد ﴿ِج

َثم - 2دخول وأروأد وأروأد َثم - 1 . مروأر وأروأد وأ
سيعبر ممن كان إذا عليها مروأر وأروأد هو النار على المؤمن وأروأد

وأيطهروأن النار سيدخلون ممن الوعيد أهل من كان وأإذا الصراط
. سيدخلونها فإنهم

. الصراط نصب إلى البعث من سيحصل ما تفاصيل هذا إذن
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 الصراط
وأصفته وأمكانه معناه

عليه الناس مروأر

(َوالّصَراُط     قال     هنا     السلم     شيخ     ذكر     كما     المام     تعبر     ثم
ْنُصوٌب َلىَ     مَا ْتِن     َع ّنَم،ِ     مَا ْلَجْسُر     َوُهَو     َجَه ّلذَِّي     ا ْيَن     ا ّنِة     َب ْلَج ا
ّناِر)  َوال
بها يجاء جهنم لن ، ظهرها على يعني جهنم متن على منصوب

زمام كل مع زمام ألف وألها زمام ألف سبعون وألها القيامة يوم
. لكم ذكرت بعدما الصراط يوضع ثم يجروأنها ملك ألف سبعون

.. ينصب أنه (منصوٌب) يعني السلم شيخ قال

الواسطية العقيدة شرح من عشر  التاسع الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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العشروأن الشريط

(منصوٌب)  السلم شيخ قال
. ينصب أنه يعني

َو قال ُه َوأ ْلَجْسُر ( ِذي ا ّل ْيَن ا ِة َب ّن ْلَج ِر) ا ّنا َوأال
ْلجْسُر ِذي (ا ّل ْيَن ا ِة َب ّن ْلَج ِر) ليس ا ّنا ُوصلة هو هأن معناه َوأال بين ال

ل يعني ، الجنة أهل من فإنه عبره من يعني وألكن وأالنار الجنة
. الصراط هذا على إل الجنة إلى طريق

ّلم) . سلم (اللهم يقول كل عليه يعبروأن حين وأالنبياء س
وأأحد الشعر من أدقا وأبأنه مزلة دْحض بأنه ُوأصف الصراط هذا
فله ، بلغا سعيد أبي عن مسلم صحيح في كما السيف من

. صفات
على يدل الصراط لفظ لن وأاسع الصراط العلم أهل بعض قال

الصحيح الدليل به يثبت لم هذا وأحادا دقيقا كونه وألن سعته
. منه الناس يعبر حتى وأاسعا عريضا يكون أن وأالنسب

وأأنه أحاديث به وأجاءت العلم أهل عند المشهور هو ذلك لكن
. كلليب عليه السيف من وأأحد الشعر من أدقا مزلة دحض
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هذا فإن وأاسع إنه قال من وأأما به يؤخذ أن يجب الذي هو فهذا
(صراط) كلمة لفظ على اللغة على اعتمادهم إذ ، بظاهر ليس
. وأالثر الحديث في جاء ما على بها ُيقضى ل وأهذا اللغة في

َيُمّر قال  ّناُس ( ِه ال ْي َل َلى َع ِر َع ْد ِهْم) َق ِل ْعَما َأ

من يعني الصراط على يعبروأن الذين الناس من أحد كل أن يعني 
ل ، عمله قدر على أقصاها سرعة عطىُي وأاحد كل النبياء أتباع

يروأن أنهم شك ل يعني-  فمنهم ، السرعة تلك يتعدى أن يستطيع
عنده ما بأعظم سيأتي وأكل منصوب الصراط  وأهذا- تحتهم النار
قال فلهذا السرعة من

ُهْم ْن َلْمِح َيُمّر َمْن (ِم ِر) َك َبَص ْل ا
ذلك طول وأعلى سعتها وأعلى جهنم عظم على ، لحظة يعني 

من أقل يعني التفاته مجرد يعني البصر كلمح لحظة ، الصراط
َلْمِح﴿ وأعل جل قال كما لحظة ِر َك َبَص ْل ْوأ ا َو َأ ْقَرُب ُه لمح يعني ﴿َأ
. الزمن في متناهي البصر

ُهم قال ْن َوأِم َبْرقِا) َيُمّر َمن ( ْل َكا

من عندهم ما أقصى هذا البصر لمح من أطول زمنه البرقا 
. الثانية الطائفة ، السرعة

ُهم ْن َكالّريِح) َيُمّر َمن َوأِم

. سريعة وأالريح 
ُهم ْن َفَرِس َيُمّر َمن (وأِم ْل ُهم َكا ْن ِـبـِل، َكرـكـاِب َيـُمـّر َمن َوأِم ِل ُـهـم ا ْن ُدوأ ـَمـن وأِم ْـعـ َي

ًوأا، ْد ُهم َع ْن ًيا، َيْمِشي َمن َوأِم ُهم َمْش ْن ًفا)  َيْزَحُف َمن َوأِم َزْح
. وأسرعتهم أعمالهم اختلف على يعني

ُهم قال ْن َوأَم َطُف َمن ( ًفا ُيْخ ْط َقى َخ ْل ُي ّنَم؛ِ ِفي َوأ َه ِإّن َج ْلَجـسـَر َف ِه ا ْـيـ َل ِلـيـُب َع َ َكل
ِطُف ّناَس) َتْخ ال
ذلك َيَتَبَنج على فإنه قليل مر إذا لكنه يمر من الناس من أن يعني

. كلليب الصراط
تجذب فإنها هذه المائلة المعروأفة الخطاطيف هي وأالكلليب

ملئكة معها لن جهنم في وأتجعله هذا وأتجذب ترتفع ، الناس
. ذلك يفعلون

النار من العليا الطبقة في يكونون الموحدين عصاة هم هؤلء
. النار في وأتجعلهم الكلليب تلك فتخطفهم

َفَمْن قال َلى َمّر ( ّنَة) َدَخَل الّصَراِط؛ِ َع ْلَج ا
، تعداها النار هذه لن الجنة دخول ضمن الصراط عبر من يعني 

. وأكرمه بمنه ذلك وأعل جل الله نسأل
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 بين القنطرة
وأالنار الجنة

َذا ِإ َف َبُروأا ( ِه؛ِ َع ْي َل ُفوا َع َق َلى َوأ ٍة َع َطَر ْن ْيَن َق ِة َب ّن ْلَج ِر)  ا ّنا َوأال
وأتلك َْرخُأ عرصات في الجتماع يكون عليه العبور بعد يعني

. الجنة باب إلى يأتوا أن قبل وأاسعة أيضا عرصات
َق﴿ وأعل جل قوله التراخي هذا على يدل العلماء قال ِذيَن َوأِسي ّل ا

ْوا َق ّت ُهْم ا ّب َلى َر ِة ِإ ّن ْلَج ّتى ُزَمًرا ا َذا َح َها ِإ ُؤوأ ِتَحْت َجا ُف َها َوأ ُب َوا ْب لما ﴿َأ
ِتَحْت﴿ قال ُف َها َوأ ُب َوا ْب ، البواب فتح قبل زمن ثمة أن على دل ﴿َأ
ُتفيد الذي وأهذا العبور بعد يعني العبور عند فإنه ظاهر الية من اس
المؤمنون فيها يجتمع الزمن من مدة ثم يكون فإنه الصراط على

ّلْى النبي يشفع أيضا شفاعات هناك تكون ثم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
يدخلوها أن الجنة لهل شفاعته وأمنها الجنة دخول قبل شفاعات

.   الله شاء إن بيانها يأتي الشفاعة من وأأنواع
َذا هنا السلم شيخ قال ِإ َبُروأا ( ِه؛ِ َع ْي َل ُفوا َع َق َلى َوأ ٍة َع َطَر ْن ْيَن َق َب

ِة ّن ْلَج ِر) القنطرة ا ّنا الطريق هو الصراط فإن متقاربة وأالصراط َوأال
يعني مرتفعة أنها صفتها لكن كذلك وأالقنطرة اللغة في الواسع
، الجنة وأدخول العرصات تلك بين أيضا وأاصل المكان من مرتفع

. مدة القنطرة تلك على ونُبسُْحي
ُيْقضىَ َبْعِضِهم     (ف َبْعٍض)      مِان     ِل
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في وأبينه بينه يقضى فإنه خصومة أخيه وأبين بينه كان من يعني
الجنة المؤمنون يدخل حتى أعني الجنة الناس يدخل حتى ذلك

َتّص شيئا أحد على أحد قلب في وأليس ْق ُي َف ِهم ( ْعِض َب ْعٍض)  ِمن ِل .َب
حديث في وأالسلم الصلة عليه قال الغنياء وأيتأخر الفقراء يسبق

من هو من وأفيهم سنة ئةاخمسم يوم) يعني نصف يتأخروأن(
وأغيره عوف بن عبدالرحمن المبشرين وأمن الصحابة سادات

حقوقا فيه المال لن – يتأخروأن الغنياء يعني – المال لن وأذلك
الفقراء وأيسبق حقه حق ذي كل َىْطُعلي فيتأخروأن متنوعة كثيرة

. وأالسلم الصلة عليه النبي مع
من أوأل وأهو فيستفتح الجنة إلى وأالسلم الصلة عليه يأتيف

له محمد) فيقولون( (من) فيقول الجنة نازخ له فيقول يستفتح
فيدخل ، وأالسلم الصلة قبلك) عليه لحد نفتح ل أن أمرنا (بك
. وأالمرسلون النبياء وأيدخل الجنة وأالسلم الصلة عليه

َثم اسم له باب وأكل أبواب ثمانية لها وأالجنة َثم الصلة باب َف وأ
َثم الصدقة أوأ الزكاة باب الجهاد وأباب الصيام باب الريان باب وأ
في العبادات أنواع من بنوع مختصا كان من يدخل آخره إلى

أوأ أدائها في الفرض في العبادات في مزيدة بصفة أوأ النفل
من دخل بصفة مختصا كان فمن البواب هذه بأحد يختص صفتها

كان إذا باب من أكثر من َىْعدُي من وأمنهم البواب تلك من باب
. صفة من بأكثر اختصاصه

: القنطرة تلك على يحبسون الذين في السلم شيخ قال
َذا ِإ َف ُبوا ( ّذ ّقوا؛ِ ُه ُن ِذَن َوأ ُهْم ُأ ِة) ُدُخوِل ِفي َل ّن ْلَج ا
تهذيب عليه كان من ، وأالتنقية التهذيب عليهم الذين هؤلء يعني

. وأينقى يهذب أن بعد إل يدخل ل فإنه وأتنقية
وألكن القنطرة تلك على وأسيحبس إل أحد من ما أنه ذلك معنى
ل ، بعض من أشد بعضهم وأالتنقية التهذيب في يختلفون الناس
ُأخ قلبه سلم من إل الجنة يدخل ل حتى لهم يؤذن . منه الحق َذِوأ
َذا قال ِإَ ُبوا (َف ّذَّ ُنّقوا؛ُ ُه ّنللِة) يعنلليِ ُدُخللوِل ِفلليِ َلُهْم ُأِذنََ َو ْلَج بعللد ا

َنللا﴿ وعل جللل قللال ،ِ بعللض ماللن بعضللهم اقتصاص َنَزْع ِفلليِ مَاللا َو
ُدوِرِهم ًنا ِغّل مّاْن ُص َلىَ ِإْخَوا ِليَن ُسُرٍر َع ِب َتَقا ذلللك فلليِ واليات ﴿مّا

. ماعلوماة
َأّوُل     ذلك     بعد     السلم     شيخ     قال ِتُح     مَان     (َو َتْف ّنِة     َباَب     َيْس ْلَج ا

ٌد ّلىَْ     مُاَحّم ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َأّوُل     ،ِ  َوَس ْدُخُل     مَان     َو ّنَة     َي ْلَج مِاَن     ا
ِم ُلمَا ُتُه)     ا ُأمّا

ّلْى النبي أن الترتيب هذا من ظاهر ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع يستفتح َوأَس
من لك ذكرت ما نحو على وأهذا المة هذه دخول المم أوأل وأأن
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وأالمرسلون النبياء ثم أوأل يدخل وأالسلم الصلة عليه أنه الترتيب
. المم من غيرها المة هذه تسبق ثم

ُتْم﴿ وأعل جل قال كما المم خير هي المة وأهذه ْيَر ُكن ٍة َخ ُأّم

ِرَجْت ِرَجْت﴿     على هنا وأالوقف ﴿ُأْخ الستدلل لجل وأقف ﴿ُأْخ
ّناِس﴿ قوله لن . بأخرجت متعلقا ليس ﴿ِلل

. أخرجت أمة خير للناس : كنتم الكلم تركيب
للناس المة تلك أخرجت أمة خير : كنتم أنها يفهم قد الناس بعض

.
وأعل جل الله أخرجها أمة فخير ، أخرجت أمة خير للناس كنتم ، ل

شاهدة لنها وأسط لنها للناس المم خير وأهي المة هذه هي
وأاستجابتها كثير عددها الستجابة وأأمة التوحيد أمة وألنها عليهم
ّلْى للنبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع قيام من أعظم وأنهيه بأمره وأقيامها َوأَس
..  وأرسلها أنبيائها بأمر المم من غيرها
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شفاعات
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم َوأَس

َله     تعالىَ     الله     رحمه     قال ّلىَْ     (َو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ِفيِ     َوَس
َيامَاِة ْلِق َأمّاا     َثلُث     ا َيشَفُع     الّشَفاَعُة     َشَفاَعاٍت:ُ َلىَ:ُ َف ُلْو ا

ْلَمْوِقِف)     َأْهِل     َفيِ ا
َله آخره إلى ّلْى ( ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ) الشفاعةشفاعات ثلثف َوأَس
إلى ُهََبلَط ِبِطال َُمض هي الشفاعة اللغة في يعني الصل في

إلى طلبه يضم آخر فيأتي طلبا يطلب طالب َثم يعني ، غيره
الوأل الطالب طلب
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ّلْى فله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع هذه أعظمها القيامة يوم شفاعات َوأَس
. السلم شيخ ذكرها التي الثلث

ْع ّمن﴿ التوسط هي الشفاعة أوأ َف َعًة َيْش َفا َنًة َش يعني ﴿َحَس
َها﴿ حسن أمر في يتوسط ْن ْع َوأَمن ّم َف َعًة َيْش َفا َئًة َش ّي يعني ﴿َس
. سيء أمر في يتوسط

َله قال ّلْى ( ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َعاٍت) يعني َثلُث  َوأَس َفا . القيامة يوم َش
َأمّاا َيشَفُع     الّشَفاَعُة     ( َلىَ:ُ َف ُلْو ْلَمْوِقِف     َأْهِل     َفيِ     ا ّتىَ     ا َح

َنُهْم     ُيْقَضىَ ْي َد     َب َتَراَجَع     َأنَْ     َبْع ُء؛ُ     ت َيا ِب ْن ل
َ َدُم،ِ     ا ُنوٌح،ِ     آ َو

ْبَراِهيُم،ِ ِإ َيَم     ْبُن     َوِعيسىَ     َومُاوَسىَ،ِ     َو الّشَفاَعِة     َعِن     مَاْر
ّتىَ َتِهيَِ     َح ْن ْيِه)     َت َل إ

فيها وأعل جل الله قال التي العظمى الشفاعة هي الشفاعة هذه 
ْيِل َوأِمَن﴿ وأالسلم الصلة عليه لنبيه ّل ْد ال َهّج َت ِه َف َلًة ِب ِف َعَسى ّلَك َنا

َثَك َأن َع ْب ّبَك َي َقاًما َر ًدا َم الذي الحديث في جاءت التي وأهي ﴿ّمْحُمو
الدعوة ههذ رب اللهم( فيه فيقول الذان بعد الداعي به يدعو

مقاما ابعثه وأ وأالفضيلة الوسيلة محمدا آت القائمة وأالصلة التامة
.وأعدته)  الذي محمودا
ذكرت كما وأذلك الشفاعة مقام هو وأعده الذي المحمود المقام

إلى يأتوا حتى طويل زمانا الموقف في ينتظروأن الناس أن لكم
الستة النبياء هؤلء يعني آدم من نبي كل من فيطلبون النبياء

َدُم) ثم الشفاعة منهم يطلبون ُنوٌح) آدم : (آ هو نوح ثم مكلم نبي (
ِهيُم) ثم ثم المرسلين أوأل ْبَرا ِإ آخرهم (ِعيسى) ثم (ُموَسى) ثم (

إل ذنبه وأيذكر غيره إلى يحيل وأكل وأالسلم الصلة عليه محمد
نبينا إلى بالذهاب يأمر وأإنما ذنبا يذكر ل فإنه السلم عليه عيسى

- عيسى يعني-  السلم عليه أنه لجل وأهذا وأالسلم الصلة عليه
وأالسلم الصلة عليه محمد أتباع من وأيكون الزمان آخر في ينزل

بن عيسى على مقدم وأالسلم الصلة عليه هو وأإنما ذنبا يذكر فل
وأالسلم الصلة عليه النبي إلى فيأتون ، السلم عليه مريم

فيه نحن ما إلى ترى أل بنا ما ترى (أل الموقف هول له فيذكروأن
لها) أنا لها أنا( وأالسلم الصلة عليه ربنا) فيقول عند لنا تشفع أل

عليه قال بمحامد وأعل جل الله فيحمد العرش تحت فيخر فيأتي
جل الله يعني – علي بها يمن بمحامد فأحمده( وأالسلم الصلة

بتلك الن) فيدعو أحسنها علي) - ل يفتحها(      لفظ وأفي وأعل
بما وأعل جل الله على وأيثني المحامد بتلك يحمد يعني الدعوات

تعط وأسل رأسك ارفع محمد يا( له وأعل جل يقول ثم أهله هو
بل الجنة يدخلوا أن قوم في (فيشفع الراوأي ع) قالّفَشُت وأاشفع
.عذاب)  وأل حساب
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لفصل يشفع يعني العظمى الشفاعة الحديث هذا من وأالمقصود
. القضاء

بين عليها متفق العامة الشفاعة هذه معلوم هو كما وأالشفاعة
لنها ينكرها أحد ل عليها متفق العامة الشفاعة هذه ، الفرقا

فيها التي الثانية الشفاعة وأكذلك الموقف من الراحة في شفاعة
وأإنما الفرقا بين عليها متفق هذه كذلك الجنة الجنة أهل دخول

. الثالثة الشفاعة في الخلف
: نوعان العموم في وأالشفاعة

نافعة شفاعة .
مردوأدة وأشفاعة .

، شرطان فيها كان ما هي وأالسنة الكتاب في النافعة وأالشفاعة
: شرطان فيها توفر ما يعني

. الرضا الوأل الشرط
. الذن الثاني وأالشرط

  1... عن : رضا قسمين إلى ينقسم وأالرضا
َوأاِت ِفي﴿ ِني ل الّسَما ْغ ُهْم ُت ُت َع َفا ًئا َش ْي  . شفاعتهم تنفع ل يعني ﴿َش
﴿ّ ِد ِمن ِإل ْع َذَن َأن َب ْأ ّلُه َي .  يشفع أن يريد ممن يعني َيَشاء﴿ ِلَمن ال
َيْرَضى﴿ . له المشفوع وأعن الشافع عن يرضى ﴿َوأ

. شرعي وأإذن كوني إذن هو أيضا الثاني الشرط هو الذي وأالذن
نبينا يجعل القيامة يوم وأعل جل وأالله ، النافعة الشفاعة هي هذه

ذلك في الشفعاء وأسيد الشفعاء أوأل وأالسلم الصلة عليه محمدا
. العظيم المقام

. الناس ُبَحاسُي الوألى هذه العامة الشفاعة بعد
َأمّاا     قال َيْشَفُع     الّشَفاَعُة     (َو َيُة:ُ َف ِن ّثا ّنللِة     َأْهللِل     ِفيِ     ال ْلَج َأنَ     ا

ُلوا ْدُخ ّنة)      َي ْلَج ا
قبل وأينتظروأا الصراط المم من المؤمنون يجتاز أن بعد يعني

، بشفاعة إل يدخلون ل فإنهم الجنة دخول ينتظروأا ، الجنة دخول
ّلْى النبي يشفع ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع تحت فيخر للجنة دخولهم في َوأَس

آنفا له قيل ما له يقال ثم بمحامد وأعل جل الله فيحمد العرش
جل الله فيسأل ، الشفاعة وأعل جل الله رب) فيسأل أي( فيقول

أيضا ثابتة الثانية الشفاعة وأهذه ، الشفاعة المم تلك إدخال وأعل
ِفرقا عليها وأمتفق أخرى شفاعة وأمعها الشفاعة هذه تثبت وأال

ترفع أن الجنة في لمرتبة مستحقا كان من درجات رفع في أيضا
. الثانية الشفاعة هذه ، مرتبته

َتاَن قال َها َوأ َتاِن ( َع َفا َتاِن الّش َلُه)  َخاّص

بالشريط   1 مسح يوجد
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وأل العلماء وأل الملئكة وأل ُهَُكْرشَي ل النبياء من غيره أن يعني
أن على فدل ، الشفاعتين هاتين في ُهَُكْرشَي أحد ل ، الشهداء
الشفاعات فإن ، النبياء من غيره فيها يدخل الشفاعة من غيرهما

متعددة.
في شفاعته وأالسلم الصلة عليه له الخاصة الشفاعات من أيضا
إل نافع الكفار من أحدا ينفع ل إذ به خاصة فإنها ، طالب أبي عمه
عذاب عليه يخفف أن لعمه يشفع حين وأالسلم الصلة عليه النبي
(هل وأالسلم الصلة عليه سئل أنه الصحيح في ثبت كما ، النار

من ضحضاح في هو نعم( عمل) فقال ما لقاء بشيء عمك جزيت
ذلك النار) ففي من السفل الدرك في لكان أنا وألول النار

النبي بشفاعة العذاب من عنه وأيخفف طالب أبي لعمه شفاعته
. وأالسلم الصلة عليه

َأمّاللا     قللال َيْشللَفُع     الّشللَفاَعُة     (َو َثللُة:ُ َف ِل ّثا َتَحّق     ِفيَمللِن     ال اْسلل
ّناَر)  ال

ّق لفظ َتَح ّناَر) هذه (اْس . فدخلها النار استحق يعني ال
ِه ِذ َه َوأ َعُة ( َفا ِر َلُه الّش ِئ ِلَسا ّييَن َوأ ِب ّن ِقيَن ال ّدي ِهْم) َوأالّص ِر ْي َغ َوأ

وأالعلماء يشفعون وأالنبياء تشفع الملئكة فإن ثابت وأهذا 
وأرضاه وأعل جل الله بإذن وأذلك يشفعون وأالصالحين يشفعون

. عنهم
فقال     السلم     شيخ     لها  ّ  فص     الثالثة     الشفاعة     هذَّه

َيْشَفُع َتَحّق     ِفيَمِن     (َف ّناَر     اْس ّ     َأنَ     ال َلَها،ِ     ل ْدُخ َيْشَفُع     َي َو
َلَها     ِفيَمْن ْنَها)     َيْخُرَج     َأنَ     َدَخ مِا

ُع قوله وأهي الوألى أما َف َيْش َف ّق ِفيَمِن ( َتَح ّناَر اْس ّ َأن ال َها) ل َل ْدُخ َي
القيم ابن قال كما وألكن العلم أهل كلمات عليها تواردت هذه

النار استحق فيمن يشفع أنه بدليل عليه يظفر لم مما إنها رحمه
أثبتها هذه يعني-  قال شفاعة هي وأإنما ، ابتداء يدخلها ل أن

، ظاهر دليل) وأهذا عليها أجد (لم يقول القيم ابن  لكن- العلماء
ُع أنه هي النوع هذا في ثابتة هي التي وأالشفاعة َف َيْش َها ِفيَمْن ( َل َدَخ

َها)  َيْخُرَج َأن ْن .ِم
عليه محمد أمة من الكبائر أهل في الشفاعة هي الشفاعة وأهذه

وأالخوارج المعتزلة فيها خالف التي وأهي وأالسلم الصلة
، يدخلها أن بعد النار من أحد يخرج ل يقولون الذين وأالوعيدية
ّنَك﴿ وأعل جل بقوله ذلك على وأيستدلون ْدِخِل َمن ِإ ّناَر ُت ْد ال َق َف

َتُه ْي ِلِميَن َوأَما َأْخَز ّظا ٍر ِمْن ِلل المعتزلة أيضا وأيستدل ﴿َأنَصا
َفَما﴿ وأعل جل بقوله الشفاعة لهذه نفيهم على أيضا وأالخوارج

ُهْم ُع َف َعُة َتن َفا ِعيَن َش ِف ُهْم َفَما﴿ قوله أن وأالجواب ﴿الّشا ُع َف َتن
َعُة َفا ِعيَن َش ِف الكفار من أحدا ينفع ل ، الكفار في هي ﴿الّشا
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وأأما ، السنة أهل به يقول وأهذا منها يخرج أن في شافع شفاعة
ّنَك﴿ وأعل جل قوله ْدِخِل َمن ِإ ّناَر ُت ْد ال َق َتُه َف ْي ِلِميَن َوأَما َأْخَز ّظا ِمْن ِلل

ٍر ِلِميَن َوأَما﴿ قوله ﴿َأنَصا ّظا ٍر ِمْن ِلل فإن دخلوا الذين يعني ﴿َأنَصا
:  دخولن وأالسنة الكتاب في الدخول

ٍلدخول مطلق َثم .
َثم . المطلق الدخول وأ
. الدخول حصول يعني أصله يعني الدخول مطلق أما

وأمستقرا النار في داخل يكون الذي يعني المطلق الدخول وأأما
. البدي الكامل الدخول يعني الكفر أهل حالة هي وأهذه ، فيها
لخروأج دخوله وألكن دخل أنه عليه يصدقا هذا ليخرج دخل وأمن

ّنَك﴿  الية في وأعل جل قال وألهذا ، لمقام دخوله وأليس َمن ِإ
ْدِخِل ّناَر ُت ْد ال َق َتُه َف ْي قال وألهذا الكافر هو إنما يخزى وأالذي ﴿َأْخَز
ِلِميَن َوأَما﴿ بعدها ّظا ٍر ِمْن ِلل . ﴿َأنَصا
دخول للنار دخوله من حق في هو المنفي وأالشفيع النصير فذلك
لها وأارد فهو ذلك بعد وأيخرج أمديا دخول دخوله كان من أما أبدي

. المستقر غير وأالوارد
ِلِميَن َوأَما﴿ الية هذه في وأعل جل قوله وأأما ّظا ٍر ِمْن ِلل قالوا ﴿َأنَصا
. ظالم الكبيرة وأفاعل ظلم من كل هو الظالمين إن

وأالسنة الكتاب في ينصرف أطلق إذا الظلم اسم أن وأالجواب
ِذيَن﴿ وأعل جل قال كما بالشرك يقيد لم إذا أوأل ّل ْا ا ُنو َلْم آَم َوأ

ْا ِبُسو ْل ُهم َي َن ٍم ِإيَما ْل ُظ المقصود بأن وأالسلم الصلة عليه فسرها ﴿ِب
. الشرك الظلم من

عنه ثبت وأقد ثابتة الشفاعة وأهذه ذلك نفي في أدلة لهم المقصود
من الكبائر لهل شفاعتي(       قال أنه وأالسلم الصلة عليه

من الله رسول : يا عنه الله رضي هريرة أبو له قال أمتي) قد
ل قال من بشفاعتي الناس أحق(:  قال ؟ بشفاعتك الناس أحق
َبل من خالصا الله إل إله قلبه من خالصا(    لفظ  وأفي)نفسه ِق

لقد( هريرة لبي وأالسلم الصلة عليه يقول روأاية وأنفسه) وأفي
حرصك من أعلم لما قبلك أحد هذا عن يسألني لن أنه علمت

الحديث) يدل على حرصك من أعلم لما( الحديث) فقوله على
قال لنه الكبائر لهل شفاعته ، شفاعته ذكر أن سبق أنه على

إله ل يقول مؤمن وأنفسه) وأكل قلبه من الله إل إله ل قال لمن(
إله ل يقول من بعض أنه على فدل خاص شرط هذا لكن الله إل
. النار من الخروأج في الشفاعة بتلك ينتفع الله إل

ُع هنا السلم شيخ وأقول َف َيْش َها ِفيَمْن (وأ َل َها) َيْخُرَج َأن َدَخ ْن ِم
في وأالسلم الصلة عليه له يشفع النار دخل من كل أنه ظاهره
. منها الخروأج
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الصلة عليه النبي فيشفع متعددوأن يشفعون الذين أن وأالظاهر
جل الله أذن إذا يشفع كّل العلماء وأيشفع النبياء وأيشفع وأالسلم

بتلك فيها َبِذُوأع النار استوجب من فيخرج ، يشفع أن له وأعل
. الشفاعات

: فمنها العلم أهل ذكرها هذه غير أخر شفاعات وأهناك
تزاد أن الجنة أهل من لقوم وأالسلم الصلة عليه شفاعته

الشفاعة في تدخل قد أنها آنفا لك ذكرت وأهذه درجاتهم
يدخلوها أن الجنة أهل في تلك لن الجنة أهل في الثانية
. درجاتهم ُتزاد أن الجنة أهل في وأهذه

؟ كم الن ذكرنا ..((نحن الله صلى شفاعته السادس وأقال
ل أن النار استحقوا (فيمن الشفاعة السلم شيخ .. ذكر

هذه اعتبرت منها) إذا يخرجوا أن دخلوها وأفيمن يدخلوها
فيكون أحسن وأهو ثنتين اعتبرتها وأإذا الخامس فهذا وأاحدة

نحن ، وأسيئاتهم حسناتهم تساوأت قوم في السادسة هذه
سبع فصارت طالب أبي عمه في شفاعته أيضا ذكرنا

في جاء كما الكبائر لهل وأالسلم الصلة عليه شفاعته
أربع ، مرات أربع تتكرر أنها الصحيح في الذي الحديث

حدا له ُدَُحفي مرة ، وأالسلم الصلة عليه لهم يشفع مرات
حديث في جاء كما وأرابعة وأثالثة حدا له فيحد أخرى وأمرة
. الصحيح في المعروأف أنس

يكون سوف أنه شك ل أجلناها كنا وألو الشفاعة مهمات بعض هذا
مسائل فيها لنها البسط من يعني وأأبسط هذا من أطول كلم َثم
إن الكفاية ذكر فيما لعله لكن عليها وأالرد وأالدلة خلف فيها ،

. تعالى الله شاء
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 الله إخراج
النار من العصاة بعض

 برحمته
شفاعة وأبغير
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ُيْخِرُج     الله     رحمه     ذلك     بعد     السلم     شيخ     ال  ق مِاَن     اللُه     (َو
ّناِر ِلِه     َبْل     َشَفاَعٍة؛ُ     ِبِغيِر     َأْقَوامًاا     ال ِتِه)     ِبَفْض َوَرْحَم

وأشفعت النبياء شفع( يقول أنه الحديث في ثبت وأعل جل الله 
وأعل جل الله فيأخذ الراحمين أرحم وأبقي وأشفع وأشفع الملئكة
ُيخرج النار من بقبضته الجنة) فيدخلهم قط خيرا يعملوا لم قوما ف
استشكل من العلم أهل من قط خيرا يعملوا لم الذين وأهؤلء
 .قط) خيرا يعملوا لم( قوله معنى

عمل لهم ليس قط) أنهم خيرا يعملوا لم( قوله معنى أن وأالظاهر
قط خيرا يعملوا لم جدا كثيرة أعمال عندهم يعني ، التوحيد إل

في سببا يكون قط خيرا يعملوا لم ، نجاتهم في سببا يكون
من خروأجهم في يشفع لهم عمل ل فيظلون لهم الشفعاء شفاعة

بعباده أرحم وأعل جل فالله شفع لهم شفيع وأل السريع النار
بفضله الجنة وأيدخلهم النار من وأيخرجهم هؤلء فيأخذ المؤمنين
. وأرحمته

ْبَقىَ     قال َي ّنِة     ِفيِ     (َو ْلَج َلَها     َعّمْن     َفْضٌل     ا َأْهِل     مِاْن     َدَخ

َيا،ِ ْن ّد ْنِشُئ     ال ُي ُلُهُم     َأْقَوامًاا     َلَها     اللُه     َف ْدِخ ُي ّنَة)     َف ْلَج ا
َقى ْب َي ِة ِفي ( ّن ْلَج َها َعّمْن َفْضٌل ا َل ْهِل ِمْن َدَخ َيا) وأصف َأ ْن ّد جل الله ال

ٍة﴿ وأالرض السماوأات عرض عرضها بأن الجنة وأعل ّن َها َوأَج َعْرُض
َعْرِض َلْرِض الّسَماء َك َها﴿ ﴿َوأا َوأاُت َعْرُض َلْرُض الّسَما فيبقى ﴿َوأا

وأالنبياء الرسل أتباع من جميعا المؤمنين دخول بعد فضل فيها
من البخاري صحيح في أيضا وأجاء ، خلقا لها وأعل جل الله فينشئ
حتى فيها فيلقيها يشاء من للنار (ينشئ أنه هريرة أبي حديث

البخاري في هو وأقال اعتمده العلم أهل بعض اللفظ تمتلئ) وأهذا
يفهموا لم ، يفهموه وألم الروأاة بعض على انقلب إنه قال وأبعضهم

وأأما ، للجنة يكون وأالنشاء ، روأاية عليهم فانقلب الحديث أصل
هو وأهذا ، َقط قط تقول حتى قدمه فيها وأعل جل الله فيضع النار

ارتكبه بذنب إل بالنار أحدا يعذب ل وأعل جل الله فإن الصحيح
في قدمه وأعل جل الجبار وأضع من الحاديث في جاء ما وأظاهٌر

. النار
َناُف ذلك بعد السلم شيخ قال َأْص َوأ ْتُه َما ( َن ّداُر َتَضّم ُة) ال الِخَر

َناُف) يعني َأْص . أنواع (
ْلِحَساِب (ِمَن ْلِحَساِب) ا . معناه معك مر ا

527الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

َواِب) أ ّث َواِب) (ال ّث َوأال الشيء) (ثاب ، رجع إذا يثوب ثاب من َذِخُ(
يرجع ، ثواب إليه فيرجع العامل من يخرج العمل أن وأذلك رجع
، رجع العمل جزاء يعني ثوابا سمي الراجع هذا ، شيء إليه

. العمل من منه خرج لما رجوع لنه ثوابا فسمي
َقاِب ِع ْل َقاِب) ا ِع ْل َوأا . العقوبة من يحصل ما (

ِة ّن ْلَج َوأا ِر) الجنة ( ّنا وأعل جل الله مخلوقات من الن مخلوقة َوأال
يعرف بما ةَهَّبشُم لنها أوأ العيون عن لستتارها إما جنة وأسميت

فهي ، َىُري ل فإنه دخلها من لن الدنيا في الجتنان من الناس
وأالنبي وأموجودة الن مخلوقة هي ، جنس اسم وأالجنة أيضا جنان
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع النار وأرأى رآها السماء إلى به عرج حين َوأَس
لها يقال الجحيم دار أسماء أحد وأالنار ، وأالسلم الصلة عليه أيضا
تباين باعتبار السماء وأهذه كثيرة وأأسماء وأسقر وأالجحيم النار

. الصفات
َفاِصيُل قال َت َوأ ِلَك ( ٌة َذ ُكوَر ْذ ُتِب ِفي َم ُك ْل ِة ا َل َنّز ْلُم ِء) ِمَن ا الّسَما

العلوم أهم من الجزاء علم لن العلم هذا إلى الحاجة لشدة وأذلك
. تعالى الله رحمه القيم ابن ذكر كما العلم ثلث هو بل

وأالنبياء ، السماء من المنزلة الكتب كل في مذكورة فتفاصيله
جل الله أخبر كما حقيقته على حق وأهو ذلك تفاصيل يذكروأن

على نحمله وأأن الغيب أمور من شيئا نتأوأل أن يجوز ل به وأعل
ظاهره غير

في ما وأفي الصفات في الغيبيات جميع في السنة أهل وأقاعدة
في جميعا قاعدتهم القيامة يوم يحصل وأما الله خلق من الملكوت
ما بها يوصف ألفاظ من الشرع في جاء ما يحملوا أن الغيبيات

بتأوأيلت يؤوألوها ل وأأن ظاهرها على يحملوها أن عنا غاب
. منها المتبادر ظاهرها عن تصرفها

وأما ركوب من القيامة يوم في وأما حشر من القيامة يوم في فما
وأالحوض الشمس وأدنو وأعرقا وأظلمة نور من القيامة يوم في

وأالنار ، حقيقته على َلمُْحي ذلك في ما كل ذلك غير إلى وأالميزان
بحملها هذه كل وأفي آخره إلى مقام دار وأالجنة تستعر نار حقيقة

مبتدعة من إما خالف من فيها خالف منها يتبادر ما غير على
القوال أهل من شتى أصناف في الفلسفة من وأإما المتكلمين

. المة لهذه ُبَسُْنت التي
ِر َثا َوأال ِم ِمَن ( ْل ِع ْل ِر ا ُثو ْأ ْلَم ِء) عليهم َعِن ا َيا ِب ْن َل . السلم ا

َفاِصيُل قال َت َوأ ِلَك ( ٌة َذ ُكوَر ْذ ُتِب ِفي َم ُك ْل ِة ا َل َنّز ْلُم ِء ِمَن ا ِر الّسَما َثا َوأال
ِم ِمَن ْل ِع ْل ِر ا ُثو ْأ ْلَم ِء) عليهم َعِن ا َيا ِب ْن َل . السلم ا

ِم     (َوِفيِ     قال ْل ْلِع ْلَمْوُروِث     ا ّلىَْ     مُاَحّمٍد     َعْن     ا ْيِه     اللُه     َص َل َع
ّلْم ِلَك     مِاْن     َوَس ْكِفيِ،ِ     َيْشِفيِ     مَاا     َذ َي ُه     َفَمِن     َو َتَغا ْب ُه)     ا َد َوَج
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اليات فيها ذكروأا كثيرة مصنفات ذلك في العلماء صنف وأقد 
اليوم ذلك في يكون ما تفاصيل فيها التي الحاديث فيها وأذكروأا
وأهو آت بد وأل محالة ل كائن هو الذي ، كائن بد ل هو الذي العظيم
امتد مهما الغيب ذكر إذا وأالسلم الصلة عليه وأالنبي قريب قريب
أحدكم يلقى أن يوشك(كذا)  أحدكم يفعل أن يوشك( يقول زمانه
وأإن قريب قريب فهو ، آخره كذا) إلى فيكم ينزل أن يوشك(كذا) 

أنه دام ما الزمن لن قريب فإنه العقول بعض أوأ النفوس تباعدته
. قريب لناظره غدا فإن يجري

أشد اليوم لذلك يستعد أن المؤمن على فإن هذا تقرر وأإذا
وأهي عمل ما سيلقى أحد وأكل أصيل ٌيلِهَم يوم لنه ، الستعداد

وأل بعدها للتصحيح دار وأل بعدها حياة َثم ليس التي الباقية الحياة
الذي فالمكان ، حالك فتتغير فيه تعمل أن يمكن بعدها مكان

فإن الدار هذه هو بالستجابة بالتباع فيه وأابتليت فيه اختبرت
فيها كنت وأإن كذلك الخرة في فأنت ناجحا مفلحا فيها كنت

. أعمى الخرة في فأنت أعمى
الخر باليوم اليمان قلبه في يثمر أن المؤمن على يجب وألهذا

معلقا قلبه يكون أن الثمرات تلك وأأعظم وأعديدة عظيمة ثمرات
في أعظم وأعل جل الله يكون وأأن ، وأأعماله حركاته في بالخرة

غضب ّفإن عنه الله رضي إذا لله عمله فيكون الخلق من قلبه
جل الله لن بشيء ليس هذا ّفإن عليه سخطهم أوأ عليه الناس

فإذا الرجعى وأإليه المآَب وأإليه رزقا الذي وأهو خلق الذي هو وأعل
وألهذا يديه بين َىُرسي العمل وأإنما إليه المسير فإنما كذلك كان

الماني الله على يتمنى ل وأأن هَْرذِح يأخذ أن المؤمن على يجب
حياته في جد وأدوأن استعداد دوأن تذهب هكذا حياته يأخذ ل وأأن
ذلك ثمرة فيها ستجد الخرة فإن الدنيا هذه في جادا كنت إذا لنك

.
في وأعزم صالحا عمل عمل إذا المرء أن يكون ما أعظم وأمن
الله توفاه وأإن ذلك له يكتب فإنه كثيرة صالحات أعمال على قلبه
. وأعل جل

ِه ِمن َيْخُرْج َوأَمن﴿ وأعل جل قال ، العظائم من وأهذه ِت ْي َهاِجًرا َب ُم
َلى ِه ِإ ّل ِه ال ِل ْكُه ُثّم َوأَرُسو ِر ْد ْوُت ُي ْلَم ْد ا َق َع َف َق ُه َوأ ِه َعلى َأْجُر ّل فمن ﴿ال

من وأكذا وأكذا كذا يعمل هّبأن معلق وأقلبه شيء في سعى
وأعل جل الله فإن الحياة به امتدت إذا الزمن به امتد إذا الخيرات

رحمته وأمن الثواب لهم وأيجزل حساب بغير عباده يعطي كريم
في بشيء معلقا قلبه كان إذا أنه المؤمنين بعباده وأكرمه

يؤتيه فإنه الوأان حان ما متى الطاعات من يعمله أن المستقبل
. ذلك
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له يحصل وألم الله سبيل في شهيدا يموت أن تمنى رجل من وأكم
وأعل جل الله فبلغه فراشه على فمات الجهاد في العداء لقاء

عالما علمه في يكون أن تمنى رجل من وأكم الشهداء منازل
. ذلك يبلغه أن وأعل جل الله فلعل ذلك قبل فمات للمتقين وأإماما
العبد قصد خلص وأإذا مطايا وأهي عظيمة النيات فإن وأهكذا

جل وأالله الخير على يحصل فإنه وألرسوله وأعل جل لله وأمحبته
. الناس قلوب تكنه ما وأيعلم الصدوأر في ما يعلم وأعل
وأما فأنت ذلك غير َتْيَوَن وأإذا بالخير فأبشر خيرا َتْيَوَن فإذا

. لنفسك ترتضي
من أمنياتك تجعل أن عظاما أمانيك تجعل أن الخير من لهذا

وأالتعلم العلم في مثل أمرك في تقنع ل وأأن عظيمة الخيرات
المؤمنين وأصف في وأعل جل الله قال كما كن بل يسير بشيء

ِذيَن﴿ الصالحين ّل ُدوأَن ل َوأا َه َذا الّزوأَر َيْش ِإ ِو َمّروأا َوأ ْغ ّل ( ِكَراًما َمّروأا ِبال
ِذيَن72 ّل َوأا َذا )  ّكُروأا ِإ َياِت ُذ ِهْم ِبآَ ّب َها َيِخّروأا َلْم َر ْي َل ًنا ُصّما َع َيا ُعْم ( َوأ
ِذيَن73 ّل َوأا ُلوَن )  ُقو َنا َي ّب َنا َهْب َر َنا ِمْن َل َوأاِج َنا َأْز ِت ّيا ُذّر َة َوأ ُيٍن ُقّر ْع َأ

َنا ْل َع ِقيَن َوأاْج ّت ْلُم ِئَك74( ِإَماًما ِل َل ْوأ ُأ ْوأَن )  َفَة ُيْجَز ُغْر ْل َبُروأا ِبَما ا ﴿َص
الله فضل لكن يكونون ل وأقد أئمة صاروأا يكونوا قد بدعوة دعوا
. يشاء من يؤتيه وأعل جل
وأحب الترفع وأبين الدين في المامة حب بين عظيم فرقا وأثم

هذا ذكر وأقد الرجل ذلك إلى الخلق ينظر أن في وأالرغبة الجاه
. وأغيره القيم ابن الفرقا

وأعن وأعل جل الله عن الرضا الدين في المامة محبة فمصدر
وأل بالخرة معلق الرجل وأقلب الخرة في وأالرغبة وأدينه شرعه
إلى يهديهم لكي للمتقين إماما يكون أن يريد فهو الدنيا إلى ينظر
كتابه في جاء وأبما وأنهيه الله أمر في يبصرهم وألكي الله دين

خالقهم على الخلق لدللة محبة وألكن لنفسه ل ذلك فيحب
. وأعل جل ربه يرضي ما إلى الخلق وأإرشاد

وأسمعه جاه الناس في له يكون أن وأقصده فمراده الَخر وأأما
. مبتغاه له حصل ذلك له حصل إذا وأرفعه

. الخلص من فهو الخر وأأما الشيطان من فهذا
نيته فيها وأيخلص الخير أمور على يقدم أن للمؤمن ينبغي وألهذا

، الخير شعب من شعبة على فإنه ذلك في نفسه وأيجاهد وأقصده
أوأ السمعة  حب أوأ الجاه حب أوأ الشهرة حب نفسه من رأى وأإذا
ل القيامة يوم فإنه أصحابك بين تقولها كلمة في حتى الرفعة حب

تصلح به الذي هو وأالخلص شيء كل على تحاسب وأأن بد
الموفق هو وأعل جل وأالله ، المقامات بين وأفرقا وأتحسن العمال
. السبيل سواء إلى وأالهادي
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سيئاتنا عنا يكفر وأأن ذنوبنا يغفر أن جميعا لنا وأعل جل الله أسأل
نسأل ، عدن جنات في العظيم المقام له كتب ممن يجعلنا وأأن
أن وأعل جل وأنسأله الجنة من العلى الفردوأس وأعل جل الله

للمتقين أئمة كانوا الذين وأمن فعملوا تعلموا الذين من يجعلنا
الله أسأل الناس لعجاب محبة غير وأفي الخلق لنظر حب بغير
. وأيتسامح عنا يعفو وأأن ذلك وألكم لي وأعل جل

...   محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى
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 شفاعات
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم َوأَس
 -2- 

 

َله ّلىَْ َو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع َيامَاِة ِفيِ َوَس ْلِق َشَفاَعاٍت:ُ  َثلُث ا
َيشَفُع الّشَفاَعُة َأمّاا َلىَ:ُ َف ُلْو ْلَمْوِقللِف َأْهللِل َفيِ ا ّتللىَ ا َح
َنُهْم ُيْقَضىَ ْي َد َب َتَراَجَع َأنَْ َبْع ُء؛ُ َي َيا ِب ْن ل

َ َدُم،ِ ا ُنوٌح،ِ آ ْبَر َو ِإ ِهيُم،ِاَو
َيَم ْبُن َوِعيسىَ َومُاوَسىَ،ِ ّتىَ الّشَفاَعِة َعِن مَاْر َتِهيَِ َح ْن ْيِه. َت َل إ
َأمّاللا َيْشللَفُع الّشللَفاَعُة َو َيللُة:ُ َف ِن ّثا ّنللِة َأْهللِل ِفلليِ ال ْلَج َأنَ ا

ُلوا ْدُخ ّنة.  َي ْلَج ا
َتانََ َتانَِ َوَها َتانَِ الّشَفاَع َلُه.  َخاّص
َأمّاللا ّثال الّشللَفاَعُة َو َيْشللَفُعِال َتَحّق ِفيَمللِن َثللُة:ُ َف ّنللاَر،ِ اْسلل ال

ِئِر َلللُه الّشَفاَعُة َوَهذَِِّه ِلَسللا ّييللَن َو ِب ّن ّديِقيَن ال ْيِرِهللْم،ِ َوالّصلل َوَغ
َيْشَفُع َتَحّق ِفيَمِن َف ّناَر اْس ّ َأنَ ال َلَها،ِ ل ْدُخ َيْشللَفُع َيلل ِفيَمللْن َو

َلَها ْنَها. َيْخُرَج َأنَ َدَخ  مِا
ُيْخِرُج ّناِر مِاَن لُهلا َو ِلِه َبللْل َشَفاَعٍة؛ُ ِبِغيِر َأْقَوامًاا ال ِبَفْضلل

ِتِه،ِ ْبَقىَ َوَرْحَم َي ّنللِة ِفيِ َو ْلَج َلَهللا َعّمللْن َفْضللٌل ا َأْهللِل مِاللْن َدَخ

َيا،ِ ْن ّد ْنِشُئ ال ُي ُلُهُم َأْقَوامًاا َلَها اللُه َف ْدِخ ُي ّنَة َف ْلَج .ا
َناُف َأْص ْتُه مَاا َو َن ّداُر َتَضّم ُةلا ال ْلِحَسللاِب مِاللَن آَِخللَر ّثللَواِب ا َوال

ْلِعَقاِب ّنِة َوا ْلَج ّناِر َوا َتَفاِصيُل َوال ِلَك َو ٌة َذ ُكوَر ْذَّ ُتللِب ِفلليِ مَالل ُك ْل ا
َلِة َنّز ْلُم ِء،ِ مِاَن ا َثاِر الّسَما ِم مِاَن َوال ْل ْلِع ُثوِر ا ْأ ْلَم ِء،ِ َعِن ا َيا ِب ْن ل

َ ا
ِم َوِفيِ ْل ْلِع ْلَمْوُروِث ا ّلىَْ مُاَحّمٍد َعْن ا ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع مِاْن َوَس
ِلَك ْكِفيِ،ِ َيْشِفيِ مَاا َذ َي ُه َفَمِن َو َتَغا ْب ُه. ا َد َوَج
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الرحمن الله بسم

وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
: بعد أما ، بهداه اهتدى وأمن
رحمه السلم شيخ ذكره الشفاعة مبحث هو الذي المبحث فهذا
ما جملة من عنده وأكأنه الخر اليوم في يحصل بما يتصل بما الله
. فيه يحصل لنه الخر باليوم اليمان في داخل هو

، القيامة يوم في ، اليوم ذلك في تكون الشفاعة لن ظاهر وأهذا
كلم في السنة من الدلة في عليها الكلم تفصيل وأجاء

ّلْى المصطفى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع فسروأا فيما الصحابة كلم وأفي َوأَس
. القيامة يوم يكون مما اليات بعض به

(وأاليوم قوله وأهي الجملة تلك في داخلة فهي كذلك كان وأإذا
. الخر باليوم اليمان الخر) يعني

َله     الله     رحمه     السلم     شيخ     قال ّلىَْ     (َو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َوَس
َشَفاَعاٍت)     َثلُث

لن طلب إذا يشفع شفع من مأخوذة هذه الشفاعة كلمة أصل 
، فردا كان أن بعد له ًشفعا صار آخر معه أتى فإذا وأاحد الطالب
يعني ، غيره شفع شافع يعني فاعل بمعنى فعيل شفيعا فسمي

سميت لهذا ، اثنين من صار وأاحد من كان أن بعد الطلب صار
. اللغة جهة من هذا ، شفاعة

الشفاعة أن وأزيادة اللغوي المعنى أصل فيها الشرع جهة وأمن
. الشرعية بشروأطه وأعل جل الله من ُيطلب ما هي

لعدم مردوأدا يكون لكن شفاعة يكون ما الشفاعات من أن يعني
ُعوَن َوأل﴿ وأعل جل قال وألهذا فيه الشروأط توفر َف ّ َيْش ِلَمِن ِإل

َتَضى ُع َوأل﴿ ﴿اْر َف َعُة َتن َفا ُه الّش َد ّ ِعن ِذَن ِلَمْن ِإل . ﴿َلُه َأ
الشرع في شفاعة وأمسماة شرعا نافعة شفاعة كل ليست فإذن
كانت وأإن بشروأطها صاحبها جاء قد القيامة يوم تكون حتى

. اللغة في شفاعة
شفاعة منها القيامة يوم في وأالسلم الصلة عليه النبي وأشفاعة

مختلف شفاعات أوأ شفاعة وأمنها الفرقا جميع بين عليها متفق
من طائفة وأينفيها الدلة عليه دلت ما منها السنة أهل يقر فيها

. القبلة إلى المنتسبة الفرقا
َله الله رحمه السلم شيخ قال ّلْى (وأ ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َثلُث َوأَس

َثلُث َعاٍت) ( َفا َعاٍت) يعني َش َفا يوم تكون التي وأهي للمؤمنين َش
بل الثلث بهذه مختصة غير وأهي الشفاعات هذه فذكر القيامة

لعمه شفاعته مثل تعالى الله رحمه يذكرها لم شفاعات هناك
. تعالى الله شاء إن سيأتي كما الخر الشفاعات بعض وأمثل
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مثبتة وأجاءت منفية وأالسنة الكتاب في جاءت الشفاعة أن معلوم
.

يعني ، المنفية وأالشفاعة المثبتة الشفاعة يبن فرقا وأهناك
. النافعة غير المنفية وأالشفاعة المثبتة هي النافعة الشفاعة

. الخرة في وأالشفاعة الدنيا في الشفاعة بين أيضا فرقا وأهناك
َوأل﴿ قال بشروأط تنفع عنده الشفاعة أن أثبت وأعل جل فالله

ُعوَن َف ّ َيْش َتَضى ِلَمِن ِإل ْيَس﴿ ﴿اْر َها َل ِه ُدوأِن ِمن َل ّل ِلّي ال َ َوأ َوأل
ٌع ِفي َكم﴿ وأعل جل وأقال ﴿َش َلك ّمن َوأ َوأاِت ِفي ّم ِني ل الّسَما ْغ ُت

ُهْم ُت َع َفا ًئا َش ْي ّ َش ِد ِمن ِإل ْع َذَن َأن َب ْأ ّلُه َي َيْرَضى َيَشاء ِلَمن ال يعني ﴿َوأ
.ثابتة وأعل جل الله عند الشفاعة أصل أن

، الوجاهة مقام في وأليست الفتقار مقام في الشفاعة وأهذه
عبد وأهو يشفع فإنه وأعل جل الله عند شفع إذا العبد أن ذلك وأبيان
الدنيا أهل عند الشفاعة كحال ليس وأعل جل الله إلى مفتقر ذليل
عند وأعز جاه له بمن تكون الناس عند الشفاعة أن وأذلك

أوأ أمير أوأ كملك عنده وأالمشفوع ، يجيب حتى عنده المشفوع
هذا من يرجو يكون آخره إلى تاجر أوأ شيخ أوأ عالم أوأ مسؤوأل
وألهذا ، شفاعته إجابة من يرجو لما شفاعته فيجيب شيئا الشفيع

. الشافع على متفضل الشفيع يكون
وأإنما القبيل هذا من ليست فهي وأعل جل الله عند الشفاعة وأأما
ثم شفيعا يكون أن عباده من شاء من يكرم الذي هو وأعل جل هو

يلهمه وأأن الشفاعة في له يؤذن أن عباده من شاء من يكرم
. يجاب حتى فيها الحسن القول

الشفاعة بخلف وأهذا ، وأانتهاء ابتداء وأعل جل لله فيها فالفضل
جل الله عند الشفاعة أن المشركون ظن وألهذا الدنيا أهل عند
اللهة فاتخذوأا لبعض بعضهم الناس شفاعة جنس من وأعل

وألو وأعل جل الله عند يشفعون أنهم يظنون لنهم شفعاء وأالصنام
الله عند المقام فلهم يرض لم أوأ ذلك في وأعل جل الله يأذن لم

. شفاعتهم وأيجيب سؤالهم يجيب وأعل جل الله يجعل الذي
المثبتة الشفاعة بين تفرقا لكن البحث يطول الباب هذا في فإذن

غير وأالشفاعة النافعة الشفاعة هي التي المنفية وأالشفاعة
عند وأالشفاعة الخرة في وأالشفاعة الدنيا في وأالشفاعة النافعة

الشفاعة هي ما ، الشرع في وأالشفاعة فهمهم في المشركين
هذا يتقرر وأبهذا ، الشرع في الشفاعة هي وأما المشركين عند

العبادة توحيد وأفي هنا يعني العام العتقاد باب في ينفع بما الباب
.

، الجابة رجاء على الدنيا في وأالسلم الصلة عليه النبي شفاعة
قد وأالمرسلين النبياء شفاعة وأهكذا يجاب ل وأقد يجاب قد
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لم مثل فنوح ، الجابة رجاء على وألكنهم يجابون ل وأقد يجابون
. أبيه في دعوته تجب لم وأإبراهيم ابنه في دعوته تجب
، طلب ، دعا يعني شفع ، الدعاء هي الشفاعة حقيقة لن

يكون أن وأعل جل الله من طلب فنوح ، وأدعاء طلب فالشفاعة
وأالنبي ْبَجُي فلم دعا وأإبراهيم يجب فلم الناجين من معه ابنه

قول فيه نزل حتى ْبَجُي وألم لعمه أيضا دعا وأالسلم الصلة عليه
ْيَس﴿ وأعل جل الله ِر ِمَن َلَك َل َلْم ٌء ا قوله في ذلك عن وأنهي ﴿َشْي

ِبّي َكاَن َما﴿ ّن ِذيَن ِلل ّل ْا َوأا ُنو ْا َأن آَم ِفُروأ ْغ َت ِكيَن َيْس ِر ْلُمْش ْو ِل َل ْا َوأ ُنو َكا
ِلي ْوأ َبى ُأ ْيَس﴿ له وأعل جل الله قال أناس على دعا وألما ﴿ُقْر َلَك َل
ِر ِمَن َلْم ٌء ا ْوأ َشْي ُتوَب َأ ِهْم َي ْي َل ْوأ َع ُهْم َأ َب ّذ َع ُهْم ُي ّن ِإ ِلُموَن َف ﴿َظا

من حتى تجاب ل وأقد تجاب قد الدنيا في الشفاعة أن المقصود
النافعة الشفاعة يعني ، شروأط فيها يشترط أنها وأذلك النبياء

: شروأط فيها يشترط
الذن أوأل يشترط .
الرضا وأالثاني .

قوله في جاء وأقد : الرضا الثاني وأالشرط ، : الذن الوأل الشرط
ّ﴿ تعالى ِد ِمن ِإل ْع َذَن َأن َب ْأ ّلُه َي َيْرَضى َيَشاء ِلَمن ال وأقال ﴿َوأ

ً َلُه َوأَرِضَي﴿ ْول ُعوَن َوأل﴿ ﴿َق َف ّ َيْش َتَضى ِلَمِن ِإل من ذلك وأنحو ﴿اْر
. اليات
: نوعان وأالذن

كوني إذن .
شرعي وأإذن .

: نوعان وأالرضا
الشافع عن رضا .
له المشفوع عن وأرضا .

يأذن أن بعد من إل شفاعة تحصل ل أنه : بمعنى الكوني فالذن
بعد إل نفسه عند من شافع يشفع أن يمكن فل ، كونا للشافع الله
ملكوت في شيء يحدث فل ، كونه في بالشفاعة له الله يأذن أن

فإن ، البتداء حق لحد ليس يعني ، الكوني إذنه بعد من إل الله
قلبه يصرف ، أصل يشفع أن من هَّنَكمُي فل الشافع يصرف قد الله

كوني إذن َثم يكون أن بد ل لنه أصل تقع فل نفسه يصرف
.  الشافع من الشفاعة بحصول

حصول يكون أن معناه الشرعي وأالذن ، الشرعي الذن الثاني
الشافع له شفع فيمن الشرعية الشروأط وأفق على الشفاعة

، مشرك لنه شفاعته تنفع ل فالمشرك ، نفسه الشافع وأفي
َفع أن ينفع ل وأالمشرك ْيَس﴿ قال كما له ُيْش َها َل ِه ُدوأِن ِمن َل ّل ال

ِلّي َ َوأ ٌع َوأل ِفي ّفع أن وأل يشفع أن ينفع ل هو فإذن ﴿َش أبا إل فيه يش
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أبي وأحال نوح ابن حال في ظاهر وأهذا ، خاصة حالة في طالب
ّلْى النبي عم وأحال إبراهيم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع آخره إلى الدنيا في َوأَس

.
وأهذا ، له المشفوع عن وأالرضا الشافع عن الرضا ، الرضا الثاني
. ظاهر

أن الصحيح في ثبت لما وأذلك التوحيد أهل عن يكون إنما وأالرضا
أحق : من له فقال وأالسلم الصلة عليه النبي سأل هريرة أبا

يسألني لن أنه علمت لقد( قال ؟ الله رسول يا بشفاعتك الناس
أحق ، الحديث على حرصك من أعلم لما هذا عن قبلك أحد

نفسه) قبل من خالصا الله إل إله ل قال من بشفاعتي الناس
وأهو الخلص شرط وأنفسه) فهذا قلبه من خالصا( روأاية وأفي
. التوحيد لهل
فالشفاعة ، التوحيد أهل هم وأعل جل الله عنه يرضى الذي فإذن

تنفعهم فل وأعل جل بالله الشراك أهل أما التوحيد أهل إل تنفع ل
يرضى ل وأهو وأعل جل ربنا ارتضى لمن هي إنما لنها الشفاعة
ِلِميَن َوأَما﴿ المشركين في وأقال التوحيد إل سبحانه ّظا ِمْن ِلل

ٍر َنا َفَما﴿ أيضا وأقال ﴿َأنَصا ِعيَن ِمن َل ِف ْيَس﴿ وأقال ﴿َشا ُهم َل ّمن َل
ِه ِن ِلّي ُدوأ َ َوأ ٌع َوأل ِفي  ﴿َش

. له المشفوع عن وأالرضا الشافع عن الرضا
الوأل الشرط مع له المشفوع عن وأالرضا الشافع عن الرضا وأهذا
. بالشفاعة للنتفاع شروأط هذه كل ، كله هذا
. الشروأط هذه بعض وأجود عدم مع الشفاعة تقع قد
طبعا الكوني الذن ، تنفع فل شرعي إذن غير من الشفاعة تقع قد
. منه بد ل

فتقع له المشفوع عن رضا أوأ الشافع عن رضا غير من تقع قد
. مجتمعة الشروأط هذه وأجدت إذا إل تنفع ل لكنها
ظاهرة القيامة يوم في وأالسلم الصلة عليه النبي حق في وأهي

بعد إل يشفع ل وأالسلم الصلة عليه فإنه ظهور أتم في وأوأاضحة
. وأعل جل الله يأذن أن

إذا الناس فإن يحاسبوا أن الموقف أهل في العامة الشفاعة وأفي
إلى النبياء إلى يأتون العظيم اليوم ذلك في الموقف بهم طال
وأكل عيسى إلى ثم موسى إلى ثم إبراهيم إلى ثم نوح إلى ثم آدم

عليه النبي إلى تنتهي حتى الرحمن إلى يشفع أن إلى يجيب ل
لها) أنا لها أنا( وأالسلم الصلة عليه فيقول وأالسلم الصلة
ربي فأحمد( وأالسلم الصلة عليه قال ، العرش تحت فيسجد
يحمده أن نبيه على يفتح وأعل جل الله علي) يعني يفتحها بمحامد
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ل( وأالسلم الصلة عليه قال العظيم الثناء بذلك عليه وأيثني
.الن)  أحسنها

فهو وأعل جل الله من تفضل محض الشفاعة أن على يدل وأهذا
ِه ُقل﴿ الشفاعة منه ُبَلُْطت الذي الحقيقة في ّل َعُة ّل َفا ًعا الّش ﴿َجِمي
منه ُبَلُْطفت لها يوفق الذي وأهو يأمر الذي وأهو يأذن الذي هو لنه
ّفع أن . وأالسلم الصلة عليه النبّي العبد في يش

ارفع محمد يا( الن) فيقال أحسنها ل( وأالسلم الصلة عليه قال
ّفع) فهذا وأاشفع تعط وأسل رأسك يبتدئ ل يعني ، الذن بعد تش

ثم نفسه في ما وأعل جل الله وأيعلم وأيثني يحمد بل الشفاعة
شفاعات عدة وأالسلم الصلة عليه فيشفع ، فيشفع رأسه يرفع

. تعالى الله شاء إن وأتأتينا
َله     الله     رحمه     السلم     شيخ     قال ّلىَْ     (َو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َوَس
َشَفاَعاٍت)     َثلُث

َله) اللم قوله  بتفضل الستحقاقا وأهذا الستحقاقا لم هي هنا (
الله يملكها إنما الشفاعة لن هاكيمل ل هو يعني وأعل جل الله من
ِه ُقل﴿ وأعل جل ّل َعُة ّل َفا ًعا الّش وأحده لله ملك الشفاعة ﴿َجِمي

ّلْى محمد نبينا على الله تفضل لكن سبحانه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
لم إما هذه فاللم ، بها مختصا فصار شفاعات فأعطاه

الختصاص لم تكون أن وأإما ، بها عليه الله تفضل لنه الستحقاقا
. بهذه مختص هو يعني

َثلُث وأقوله َعاٍت) العدد ( َفا مفهومه ليس يعني له مفهوم ل هنا َش
 بأربع ليست أنها
َله قال ّلْى ( ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َعاٍت) يعني َثلُث َوأَس َفا أن يريد التي َش

. المقام هذا في الله رحمه السلم شيخ يبينها
ل مرة بعد مرة تحصل لنها تعددها باعتبار شفاعات وأجمعه
أوأ هذه ثم هذه ثم هذه ، وأاحد مقام في يعني وأاحدة دفعة تحصل
الحساب في الموقف من الراحة في بعضها فإن تنوعها باعتبار
في الشفاعات تلك وأبعضها ، الكبائر أهل عن التجاوأز في وأبعضها

. يدخلوها أن الجنة أهل
َأمّاا     قال     ذلك     فّصل َيشَفُع     الّشَفاَعُة     ( َلىَ:ُ َف ُلْو َأْهِل     َفيِ     ا

ْلَمْوِقِف ّتىَ     ا َنُهْم     ُيْقَضىَ     َح ْي َد     َب َتَراَجَع     َأنَْ     َبْع ُء؛ُ     َي َيا ِب ْن ل
َ َدُم،ِ     ا آ

ُنوٌح،ِ ْبَراِهيُم،ِ     َو ِإ َيَم     ْبُن     َوِعيسىَ     َومُاوَسىَ،ِ     َو َعِن     مَاْر
ّتىَ     الّشَفاَعِة َتِهيَِ     َح ْن ْيِه)      َت َل إ

لها) عليه أنا لها أنا( فيقول إليه فتنتهي لك ذكرت ما نحو على
مقامات كل في المقام ذلك في شافع أوأل فهو وأالسلم الصلة

من بالراحة الشفاعة حصول حيث من شافع وأأوأل ، الشفاعة
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دخول في شافع أوأل وأهو الكبائر لهل شافع أوأل وأهو الموقف
. النبياء بين يعني الجنة أهل
َفي قال الشفاعة هذه ْهِل ( ِقِف َأ ْو ْلَم ّتى ا ْقَضى َح ُهْم) وأذلك ُي َن ْي َب
خمسين طوله يبلغ الذي اليوم ذلك في طويل زمانا يمكثون أنهم
ذلك من واُاحَُري أن ُْمهّلَع وأيمكثون وأيمكثون فيمكثون سنة ألف

سؤال وأهو الشفاعة النبياء فيسألون طائفة يتقدم حتى الموقف
الصلة عليه فيشفع ، ذلك على يجيب أن يقدر حاضر لحي

َد قال هذا بيان في جاءت التي الحاديث في ، وأالسلم ْع َب َأْن (

َع َتَراَج ُء) الذي َي َيا ِب ْن َل الصلة عليه قال ان بعد الحاديث في ا
يفتحها بمحامد ربي فأحمد فأسجد العرش تحت فآَتي( وأالسلم

وأاشفع تعط وأسل رأسك ارفع محمد يا فيقال الن أحسنها ل علي
يدخل فيمن فيشفع وأالسلم الصلة عليه رأسه فيرفع  تشفع
يذكر وألم الحاديث في ِْرُكذ الذي عذاب) هذا وأل حساب بل الجنة

وأل حساب بل الجنة يدخل فيمن الشفاعة إل القصة هذه بعد
. عذاب

عدد على اشتملت هذه الروأاية أن لجل ذلك َُص: خ العلماء قال
الروأاة فكأن عليها متفق العظمى وأالشفاعة ، الشفاعة أنواع من

بين العقيدة حيث من اختلف فيه ما وأذكروأا الحديث اختصروأا
وأنقله السلم شيخ به أجاب الجواب وأهذا الفرقا وأبين السنة أهل
هذه من المقصود فإن وأإل معروأف هو كما الطحاوأية شارح عنه

هذه من المقصود ليس ، الناس بين القضاء في الشفاعة
وأإنما الجنة عذاب وأل عليهم حساب ل من دخول في الشفاعة
.الموقف من الراحة منها المقصود

هذه في نظرت فإذا الحاديث هذه في اختصار حصل إذن
ّلْى النبي سؤال فيها أن تجد وألم الحاديث ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أن َوأَس

فذكروأا عليه متفق أنه لجل اختصر هذا فقالوا العباد بين يقضى
بعض ينفون الذين البدع أهل على ّررَقُي ما الحديث بهذا احتجاجا

الله ذكرها التي وأهي ثابتة هذه الشفاعة فإن وأإل الشفاعات أنواع
ْيِل َوأِمَن﴿ قوله في وأعل جل ّل ْد ال َهّج َت ِه َف َلًة ِب ِف َثَك َأن َعَسى ّلَك َنا َع ْب َي
ّبَك َقاًما َر ًدا َم عليه تحمده الذي المقام هو المحمود المقام ﴿ّمْحُمو

المقام ذلك على وأالسلم الصلة عليه النبي تحمد الخلئق
. القضاء في يعجل أن وأهو الخلئق

الخرة في وأمحمد الدنيا في محمد وأالسلم الصلة عليه فهو
الدنيا في عليها ُدَمْحُي التي الصفات كثير الحمد خصال كثير يعني
في عليها ُدَمُْحي التي الصفات كثير وأالسلم الصلة عليه وأهو

مقام الخرة في عليها ُدَمْحُي التي الصفات أعظم وأمن الخرة
: الشفاعة
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- وأالسلم الصلة عليه-  محمد وأهذا محمود العرش فذوأ
الله شاء إن وأاضحة لكنها العظمى بالشفاعة متعلقة مباحث ثم

. تعالى
َأّما قال َوأ َعُة ( َفا ُع الّش َف َيْش َف َيُة:  ِن ّثا ْهِل ِفي ال ِة َأ ّن ْلَج ُلوا َأن ا ْدُخ ّنة)  َي ْلَج ا

ُع َف َيْش ْهِل ِفي ( ِة َأ ّن ْلَج ُلوا َأن ا ْدُخ ّنة) إذ َي ْلَج يدخلونها ل الجنة أهل ا
الجنة تدخل فئة وأأوأل ، بينهم يقضى أن وأبعد الصراط جواز بعد
السابق فهو الجنة باب يستفتح من أوأل وأالسلم الصلة عليه وأهو
. الجنة أهل في يشفع الذي فهو ذلك إلى
ّفع)  وأأوأل شافع أوأل أنا( وأالسلم الصلة عليه قال قد .مش
هو الجنة فدخول ، الشفاعة فيه مقام كل في شافع) يعني أوأل(

فيأتي الجنة يدخل من أوأل وأهو يشفع الذي وأالسلم الصلة عليه
أنت) فيقول (من الملئكة له فيقول الجنة دخول في فيستأذن

أمرنا (بك وأالسلم الصلة عليه له عبدالله) فيقال بن محمد أنا(
البابين بين ما وأعرض البواب تلك قبلك) فتفتح لحد نفتح ل أن
الجنة الناس فيدخل هاِمَِظع من وأالرض السماء بين كما وأكذا كذا

أمته فقراء ثم النبياء وأالسلم الصلة عليه بعده يعني معه يدخل ،
الصلة عليه بشفاعته الجنة يدخل من فأوأل ، المم تتابع ثم

. المم تأتي ذلك بعد ثم أمته ثم النبياء وأالسلم
ُع قال َف َيْش َف ْهِل ِفي ( ِة َأ ّن ْلَج ُلوا َأن ا ْدُخ ّنة) وأقوله َي ْلَج ِفي ا ْهِل ( َأ

ِة) يعني ّن ْلَج وأإحسان وأعل جل الله من بفضل استحقوها الذين ا
. وأرحمة

منذ الجنة أهل من جعلهم وأعل جل الله لن الجنة أهل فيهم وأقيل
وأل النار إلى وأهؤلء أبالي وأل الجنة إلى هؤلء( أروأاحهم خلق

أهل فيظهر القيامة يوم وأعل جل فيهم السابق علمه أبالي) وأظهر
. النار أهل من الجنة
َأن فيهم يشفع ُلوا ( ْدُخ ّنة) كما َي ْلَج هذه شأن في لك أوأضحت ا

. الشفاعة
َتاَن السلم شيخ قال َها َوأ َتاِن ( َع َفا َتاِن الّش َلُه)  َخاّص

هي الجنة دخول في الشفاعة أن يعني ، وأالسلم الصلة عليه
بقية بشفاعته فينتفع الجنة دخول في يشفع الذي فهو به خاصة
. المرسلين أجابوا الذين المم بقية ثم أمته ثم وأالمرسلين النبياء

في الشفاعة وأالسلم الصلة عليه به الخاصة الشفاعات وأمن
في ثبت كما عمه في يشفع وأالسلم الصلة عليه فإنه طالب أبي

عمك نفعت (هل وأالسلم الصلة عليه له قيل أنه الصحيحين
في لكان أنا وألول نار من ضحضاح في إنه نعم( ؟) قال بشيء
في شفاعة فهذه ، وأالسلم الصلة النار) عليه من السفل الدرك

العذاب تخفيف في ، النار من الخراج في وأليس العذاب تخفيف
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عليه النبي غير أحد يشفع ل به خاصة وأهذه طالب أبي عمه عن
الصلة عليه به خاصة هي وأإنما أبدا مشرك في وأالسلم الصلة

. وأالسلم
َأّما قال َوأ َعُة ( َفا ُع الّش َف َيْش َف َثُة:  ِل ّثا ّق ِفيَمِن ال َتَح ّناَر) اْس ال

ل عليها متفق فهذه وأالثانية الوألى ، وأليانُال تانعـالشفا أما 
قال الخلف فيها التي فهي هذه الثالثة وأأما البدع أهل فيها يخالف

في وأالشفاعة القضاء في الشفاعة الوأليان تانـالشفاع يعني– 
: قال السلم شيخ ذكرها التي الثالثة – الجنة أهل دخول
َأمّاا َيْشَفُع     الّشَفاَعُة     (َو َثُة:ُ َف ِل ّثا َتَحّق     ِفيَمِن     ال ّناَر     اْس ال
ِئِر     َلُه     الّشَفاَعُة     َوَهذَِِّه ِلَسا ّييَن     َو ِب ّن ّديِقيَن     ال ْيِرِهْم،ِ     َوالّص َوَغ

َيْشَفُع َتَحّق     ِفيَمِن     َف ّناَر     اْس ّ     َأنَ     ال َلَها،ِ     ل ْدُخ َيْشَفُع     َي ِفيَمْن     َو
َلَها ْنَها)     َيْخُرَج     َأنَ     َدَخ مِا

ِفيَمِن قوله  ّق ( َتَح ّناَر) هذا اْس شيخ ماُهَلّفص حالين يشمل ال
: ذلك بعد السلم

فدخل النار استحق .
يدخل فلم النار استحق .
ِه قال ِذ َه َوأ َعُة ( َفا ِر َلُه الّش ِئ ِلَسا ّييَن َوأ ِب ّن ّديِقيَن ال ِهْم) وأذلك َوأالّص ِر ْي َغ َوأ
القيامة يوم يقول وأعل جل الله أن الصحيح الحديث في جاء لما

رحمة إل تبق وألم الصالحون وأشفع الشهداء وأشفع النبياء شفع(
قط)  خيرا يعملوا لم أقواما النار من ُِجْرُخفي الراحمين أرحم
 ؟ شي أي في ، يشفع وأالسلم الصلة عليه النبي غير فإذن
يشفعون وأالصالحون يشفعون فالنبياء ، النار استحق فيمن يشفع
صغار وأهم المسلمين من ماتوا من يعني وأالصغار يشفعون وأالباء

له شفعوا ماتوا يعني الوألد من مجموعة َّمقد وأمن يشفعون
. الدلة به جاءت فيما وأهكذا

ُع قال َف َيْش َف ّق ِفيَمِن ( َتَح ّناَر اْس ّ َأن ال َها) دليل ل َل ْدُخ من النوع هذا َي
من الكبائر لهل شفاعتي( وأالسلم الصلة عليه قوله الشفاعة

أن لهم ذكر أنه الطويل أنس حديث في جاء ما أمتي) وأكذلك
أنه مضمونه طويل حديث في لهم قال وأالسلم الصلة عليه النبي
في الكبائر أهل في شفاعات أربع وأالسلم الصلة عليه يشفع

أمتي) من الكبائر لهل شفاعتي( وأقوله ، اليوم ذلك مرات أربع
فهي( قال لنه التوحيد على ماتوا الذي الكبائر أهل تشمل هذه
الذي الحديث شيئا) وأفي بالله يشرك ل مات من منهم نائلة

أسعد( هريرة لبي وأالسلم الصلة عليه قال أنه لكم ذكرت
 )قلبه من خالصا الله إل إله ل قال من بشفاعتي الناس

ُع قال َف َيْش َف ّق ِفيَمِن ( َتَح ّناَر اْس ّ َأن ال َها) وأهذه ل َل ْدُخ الجملة َي
في وأالسلم الصلة عليه النبي فيه يشفع مما أنها العلماء ذكرها
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فل لهم يشفع الدخول قبل ، يدخلوها ل أن النار استحقوا أقوام
أجد لم هذا (أن أذكر فيما الله رحمه القيم ابن قال وأقد يدخلونها

فيها أقف لم العلماء يذكرها شفاعات هناك إن دليل) وأقال عليه
لمن ، يدخلها ل أن النار يدخل لم فيمن يعني هذه وأمنها دليل على

. يدخلها أل يدخلها وألم النار استحق
بقوله الشفاعة من النوع لهذا يستدل يعني لهؤلء َُلدَْتسُي وأقد
أمتي) فأثبت من الكبائر لهل شفاعتي( وأالسلم الصلة عليه
أهل أن وأمعلوم ، الكبائر أهل في شفاعته وأالسلم الصلة عليه

فقوله ، يدخل لم أوأ دخل ممن النار استحق من يشمل الكبائر
لم وألمن دخل لمن شمول أمتي) فيها من الكبائر لهل شفاعتي(

من النوع هذا صحة على الحديث هذا بعموم َلدَْتسُفي يدخل
. شفاعة كونه صحة على يعني ، الشفاعة
ُع َف َيْش َف ّق ِفيَمِن ( َتَح ّناَر اْس ّ َأن ال َها ل َل ْدُخ ُع َي َف َيْش َها ِفيَمْن َوأ َل َأن َدَخ

َها) وأهذه َيْخُرَج ْن هو النوع وأهذا الكبائر أهل في الشفاعة هي ِم
: فقالوا وأالمعتزلة الخوارج من المبتدعة فيه نازعت الذي

الله لن الكبائر أهل تنفع وأل النار دخل من تنفع ل الشفاعة إن
ِظِميَن﴿ قال وأعل جل ِلِميَن َما َكا ّظا ٍم ِمْن ِلل ُع َشِفيٍع َوأل َحِمي َطا ﴿ُي

ِلِميَن َوأَما﴿ وأعل جل وأقال ّظا ٍر ِمْن ِلل ْيَس﴿ وأعل جل وأقال ﴿َأنَصا َل
َها ِه ُدوأِن ِمن َل ّل ِلّي ال َ َوأ ٌع َوأل ِفي أن على اليات بهذه فاستدلوا ﴿َش
جل وأالله الوعيد أهل من وأهو بالظلم موصوف فهو النار دخل من

الصلة عليه النبي فقالوا ، الصنف هذا عن الشفاعة نفى وأعل
النار في الكبائر أهل لن الكبائر أهل في يشفع ل وأالسلم
ّلد الكبيرة أن في أصلهم على مخلدوأن . القيامة يوم النار في تخ
خالدا الكفار مع الخرة وأفي كافرا الدنيا في يجعلونه الخوارج

. النار في مخلدا
بين منزلة في كافر وأل بمؤمن ليس الدنيا في يجعلونه وأالمعتزلة
في مخلد خالد أنه في الخوارج مع يتفقون الخرة وأفي المنزلتين

. النار
وأعل جل الله أن ذلك الشفاعة تنفعه ل أنه فمعناه كذلك كان وأإذا
ّنَك﴿   دعائهم في المؤمنين عن قال ْدِخِل َمن ِإ ّناَر ُت ْد ال َق َتُه َف ْي َأْخَز

ِلِميَن َوأَما ّظا ٍر ِمْن ِلل نصير له وأليس َخزي النار دخل فمن ﴿َأنَصا
. الية هذه بنص

من دخلها من حق في الية هذه أن الستدلل هذا عن وأالجواب
ْدِخِل َمن﴿ قال أنه وأذلك الكفار ّناَر ُت ْد ال َق َتُه َف ْي وألفظ ﴿َأْخَز

مطلق على ل منه المطلق على  يحمل)(الخزي (الدخول) وألفظ
أصل ل الكامل الدخول على يحمل يعني الخزي وأمطلق الدخول
في الصل هذا لن ، الخزي أصل ل الكامل وأالخزي الدخول
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ِلِميَن َوأَما﴿ بعدها قال وألهذا ، اللفاظ هذه إطلقا ّظا ٍر ِمْن ِلل ﴿َأنَصا
بدليل وأالمشركون الكفار هم ظالمون بأنهم يوصفون وأالذين

ِذيَن﴿ النعام سورة في تعالى قوله ّل ْا ا ُنو َلْم آَم ْا َوأ ِبُسو ْل ُهم َي َن ِإيَما
ٍم ْل ُظ ِئَك ِب َلـ ْوأ ُهُم ُأ َلْمُن َل ُهم ا ُدوأَن َوأ َت ْه أنه الصحيح في وأثبت ﴿ّم

. الشرك الظلم بأن وأالسلم الصلة عليه فسرها
ِلِميَن َوأَما﴿ قوله أن على فدل ّظا ٍر ِمْن ِلل وأما يعني ﴿َأنَصا

وأالظالم للظالم تصحيح جمع الظالمين لن أنصار من للمشركين
أهل في ليست إذن فهي ، الشرك هو وأالظلم الظلم فاعل اسم

. الكبائر
ليس لكن الخزي من نصيب فلهم النار دخلوا إذا الكبائر أهل نعم

هو بل بعده خروأج ل الذي المطلق الدخول وأليس المطلق الخزي
ِلِميَن َما﴿ وأعل جل قوله كذلك ، خروأج بعده دخول ّظا ٍم ِمْن ِلل َحِمي

ِفيٍع َوأل ُع َش َطا َلُم18( ُي ْع َي َنَة )  ِئ ُيِن َخا ْع َل ُدوأُر ُتْخِفي َوأَما ا في ﴿الّص
(الظالمين) يعني المشركين في أيضا هذه غافر سورة

ْيَس﴿ قوله وأكذلك المشركين ُهم َل ِنه ّمن َل ِلّي ُدوأ َ َوأ ٌع َوأل فهي ﴿َشِفي
َثم فإذن ، المنفية الشفاعة حقهم في الذين فهم المشركين في

: شفاعتان
. منفية وأشفاعة ، مثبتة شفاعة

، الكبائر أهل من كانوا وألو التوحيد لهل القرآن في المثبتة
الكبر الشرك يعني وأعل جل بالله الشرك أهل عن وأالمنفية

. الشفاعة عنهم نفيت الذين هم فهؤلء وأالمشركين الكفار
يذكرها لم َْرخُأ أنواع وأهناك ، ذكرها التي الشفاعات أنواع هذه
الختصار على مبنية المباركة العقيدة هذه لن هنا السلم شيخ

لم أخر الشفاعات من أنواع فهاهنا التفصيل على مبنية ليست
: فمنها تعالى الله رحمه السلم شيخ يذكرها

بل الجنة يدخل من في يشفع وأالسلم الصلة عليه أنه
في النبياء تراجع حديث عليها يدل وأهذه عذاب وأل حساب

ّلْى النبي سؤال ثم الشفاعة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأأنه الشفاعة َوأَس
ِعل حد له ُحد عذاب وأل حساب بل الجنة يدخلون أوألئك فُج

أن يستحقوا لم قوم في يشفع أنه باعتبار له يستدل وأأيضا
النبي بشفاعة فيكون عذاب وأل عليهم حساب ل ممن يكونوا
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ّكاشة بقوله له يستدل كذلك َوأَس بن لع

ألفا سبعون وأفيهم( قال حيث المشهور الحديث في محصن
من الله رسول يا عذاب) قالوا وأل حساب بل الجنة يدخلون

يتطيروأن وأل يكتووأن وأل يسترقون ل الذي هم( قال ؟ هم
رسول يا فقال محصن بن عكاشة يتوكلون) فقام ربهم وأعلى

منهم) بهذه اجعله اللهم( فقال منهم يجعلني أن الله ادع الله
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من النوع هذا على منهم) دليل اجعله اللهم( بالدعاء الروأاية
منهم) أنت قال( المشهورة الخرى وأالروأاية ، الشفاعة
. الدعاء فيها وأالخرى

شفاعته وأالسلم الصلة عليه للنبي أيضا الشفاعات وأمن
فيها ليس مما أيضا وأهذه ، الجنة أهل بعض ثواب زيادة في

وأقال الله رحمه القيم ابن استشكله وأمما صريح وأاضح دليل
ّلْى النبي بدعاء له يستدل أن يمكن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع للميت َوأَس
رفع على دليل المهديين) فهذا في درجته ارفع اللهم( بقوله

ّلْى النبي من وأشفاعة دعاء وأهو الدرجة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
عليه حساب ل من في الشفاعة هو - اللي النوع هذا ، لذاك

غير هذا الثواب زيادة في هذا لكن ، فيها - متنازع عذاب وأل
هذه أن في السنة أهل مع الفرقا أهل يتفق يعني فيها متنازع

الجنة دخل فيمن وأفضل تكرم محض لنها تحصل الشفاعة
عمن العذاب إسقاط وأل النار من أحد إخراج فيها ليس

استحقه
في الشفاعة وأالسلم الصلة عليه له أيضا الشفاعات وأمن

وأهؤلء الجنة يدخلوا أن في وأسيئاتهم حسناتهم تساوأت قوم
قال الذين العراف أهل هم أنهم المفسرين أقوال أحد على
َلى﴿ فيهم وأعل جل الله َع ْعَراِف َوأ َل ُفوَن ِرَجاٌل ا ِر ْع ّ َي ُكل

ُهْم حسناتهم تساوأت قوم أنهم وأمنها تفاسير ففيها ﴿ِبِسيَما
َقفون وأسيئاتهم فيهم فيشفع ، فيهم ينظر حتى رجؤوأنُي فيو

 الجنة فيدخلون وأالسلم الصلة عليه النبي

 الله إخراج
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 النار من العصاة بعض
شفاعة وأبغير برحمته

 -2- 

ُيْخِرُج     ذلك     بعد     السلم     شيخ     قال ّناِر     مِاَن     اللُه     (َو َأْقَوامًاا     ال

َشَفاَعٍة)     ِبِغيِر
يقول وأعل جل أنه الصحيح في جاء كما ، برحمته بل يعني 
وأشفعت الصالحون وأشفع الشهداء وأشفع النبياء شفعت(

لم النار من أقواما فيخرج الراحمين أرحم رحمة وأبقيت الملئكة
قط) خيرا يعملوا

ُيْخِرُج     السلم     شيخ     فيه     قال     الذَّي     هو     فهذَّا    مِاَن     اللُه     (َو
ّناِر ِلِه     َبْل     َشَفاَعٍة؛ُ     ِبِغيِر     َأْقَوامًاا     ال ِتِه     ِبَفْض ْبَقىَ     َوَرْحَم َي َو
ّنِة     ِفيِ ْلَج َلَها     َعّمْن     َفْضٌل     ا َيا،ِ     َأْهِل     مِاْن     َدَخ ْن ّد ْنِشُئ     ال ُي اللُه     َف
ُلُهُم     َأْقَوامًاا     َلَها ْدِخ ُي ّنَة)      َف ْلَج ا

لها وأعل جل الله ينشيء الجنة فإن الحاديث حيث من ظاهر وأهذا
يعني المكلفين من المؤمنون يدخلها وأالجنة الجنة فيسكنهم خلقا
. وأالجن النس من
في هريرة أبي حديث الحاديث بعض في لكم ذكرت كما جاء قد

هذا أن لكم وأذكرت خلقا لها الله ينشيء كذلك النار أن الصحيح
إنما الخلق إنشاء أن الصواب وأأن الروأاة بعض على وأانقلب غلط

. النار دوأن للجنة هو
َناُف     رحمه     السلم     شيخ     ذلك     بعد     قال َأْص مَاا     الله(َو

ْتُه َن ّداُر     َتَضّم ُة     ال ْلِحَساِب     مِاَن     الِخَر ّثَواِب     ا ْلِعَقاِب     َوال َوا
ّنِة ْلَج ّناِر     َوا َتَفاِصيُل     َوال ِلَك     َو ٌة     َذ ُكوَر ْذَّ ُتِب     ِفيِ     مَا ُك ْل َلِة     ا َنّز ْلُم ا

َثاِر     الّسَماِء،ِ     مِاَن ِم     مِاَن     َوال ْل ْلِع ُثوِر     ا ْأ ْلَم َياِء     َعِن     ا ِب ْن ل
َ عليهم     ا
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ِم     َوِفيِ     السلم ْل ْلِع ْلَمْوُروِث     ا ّلىَْ     مُاَحّمٍد     َعْن     ا ْيِه     اللُه     َص َل َع
ّلْم ِلَك     مِاْن     َوَس ْكِفيِ،ِ     َيْشِفيِ     مَاا     َذ َي ُه     َفَمِن     َو َتَغا ْب ُه)     ا َد َوَج

وأتفصيل اليات من فيه القيامة يوم يحصل ما فإن ظاهر وأهذا 
ما وأأنواع العزيز العلم من هو ما معانيها من السنة بينته وأما ذلك

من وأاضح بين كثير يحصل ما وأأصناف اليوم ذلك في يحصل
كافيا بيانا ذلك بين وأالسلم الصلة عليه وأالنبي ، وأجده ابتغاه
فهو النافعة الثلثة العلوم أحد هو المعاد يوم بالجزاء وأالعلم شافيا

. العلم ثلث
من علم أحوال الناس يوم القيامة وأما يحصل في ذلك اليوم

1 ....وأما يكون فإن هذا من ثلث العلم فإن هذا ثلث العلم

ثلث أقسام وأالعلم
ـاـله  ما

ذوأ وأالحق رابع من
انــتبي

الله  بأوأصاف علم
هـوأفعلـ

السماء كذلك وأ
انــللدي

الذي النهي وأ وأالمر
هـدين هو

المعاد  يوم وأجزاؤه
يــالثان

: الثلثة العلوم فهذه
التوحيد .
وأالحرام الحلل .
الجزاء علم .
استنباط ل لنه النصوص من تفصيله يطلب أنه شك ل العلم وأهذا
ليس فقط دليل عن مبني علم هو وأإنما فيه للفهم مدخل وأل فيه

أمرها لن ذلك على كلها العتقاد مسائل وأكذلك ، اجتهاد محل
مسرح فيها وأليس الدليل على موقوفة الغيبية وأالمور غيبي

. وأالرأي للجتهاد
وأهو اليمان أركان من الركن هذا من السلم شيخ انتهى لما

الركان آخر هو إذ بالقدر وأاليمان القدر ذكر الخر باليوم اليمان
 ... الستة

الواسطية العقيدة شرح من العشروأن الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

بالشريط   1 مسح يوجد
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وأ الحادي الشريط
العشروأن
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بالقدر اليمان
القدر وأمراتب

ُتْؤمِاُن ْلِفْرَقُة َو َيُة ا ّناِج ّنِة َأْهِل مِاْن ال ْلَجَماَعللِة الّس َدِر َوا ْلَقلل ِبا
ْيِرِه َوَشّرِه. َخ

ِليَمانَُ َدِر َوا ْلَق َلىَ ِبا َتيِن؛ُ َع َتَضّمُن َدَرَجٍة ُكّل َدَرَج ْيِن.  َت َئ ْي َش
ّدَرَجُة َلىَ:ُ اليَمانَُ َفال ُلو َأنَّ ا َلىَ اللَه ِب ِليٌم َتَعا ِ،ِ َع ْلق ْلَخ ِبللا

ُلونََ َوُهْم ْلِمللِه َعللامِا ِم ِبِع ْلَقللِدي ّلللذَِّي ا ً ِبللِه مَاْوُصللوٌف ُهللَو ا َأَزل

ًدا،ِ َبلل َأ ِلللَم َو ِلِهم َجِميللَع َوَع ّطاَعللاِت مِاللَن َأْحللَوا ْلَمَعاِصلليِ ال َوا
َلْرَزاِق َتللَب ُثللّم ،َِِوالَجللال َوا ّلللْوِح ِفلليِ اللللُه َك ْلَمْحُفللوِظ ال ا

ْلِق. مَاَقاِديَر ْلَخ  ا
َأّوُل َلَق مَاا َف َلَم اللُه َخ ْلَق ُتْب. َقاَل:ُ مَاا َقاَل ا ْك ُتللُب؟ُ َلُه:ُ ا ْك َأ

ُتللْب ْك ِئٌن ُهلَو مَالا َقاَل:ُ ا َللىَ َكلا ِم ِإ َيامَالِة،ِ َيلْو ْلِق َأَصلاَب َفَملا ا

ْنَسانََ ِل ُكللن َلْم ا ِطئ َي ُيْخ ُه َومَاللا ُه،َِللّل َأ َطلل ُكللن َلللْم َأْخ َبُه،ِ َي ُيِصللي ّل
َلْقلَُم،ِ َجّفِت َيِت ا ُطِو َلىَ:ُ َقاَل َكَما الّصُحُف؛ُ َو َلْم ﴿َتَعا َلْم َأ َتْع

ّلَه َأنَّ َلُم ال ِء ِفيِ مَاا َيْع َْلْرِض الّسللَما ِلللَك ِإنَّ َوا َتللاٍب ِفلليِ َذ ِك
ِلَك ِإنَّ َلىَ َذ ّلِه َع مِاللْن َأَصاَب مَاا﴿َوَقاَل:ُ  ،ِ]لل 7[الحج:ُ﴿َيِسيٌر ال

َبٍة َْلْرِض ِفيِ مُاِصي ُكْم ِفيِ َوَل ا ْنُفِس َتاٍب ِفيِ ِإّل َأ ْبِل مِاْن ِك َق
َأَهللا َأنَْ ْبَر ِلللَك ِإنَّ َن َلللىَ َذ ّلللِه َع َذَّاو ]،22ِ[الحديللد:ُ﴿َيِسلليٌر ال ََهلل

ّتْقللِديُر ِبُع ال ّتللا ْلِمللِه ال َنُه ِلِع ْبَحا ُكللونَُ ُسلل َلللًة مَاَواِضللَع ِفلليِ َي ُجْم
َتْفِصيل:ًُ  َو
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َتَب َْفَقد ّلْوِح ِفيِ َك ْلَمْحُفوِظ ال َء. مَاا ا  َشا
َذا ِإ َلَق َو َد َخ ِنيِن َجَس ْلَج ْبَل ا ْيللِه َبَعللَث ِفيِه؛ُ الّروِح َنْفِخ َق َل ِإ

ًكا،ِ َل ُيْؤمَاُر مَا َبِع َف ْأْر ِلَماٍت،ِ ِب ُيَقاُل َك ُتْب:ُ ِرْزَقللُه،ِ َف ْك َلللُه،ِ َلُه:ُ ا َأَج َو
َلُه،ِ َن َأْم َوَشِقيِّ َوَعَم ٌد.. َو ِلَك. َْوحَسِعي  َذ

َذَّا ّتْقللِديُر َفَهلل ْد ال ُه َكللانََ َقلل ِكللُر ْن ُة ُي ّيللِة ُغل َدِر ْلَق َقللِديًما،ِ ا
ُه ِكُر ْن َيْوَم َومُا ْل ِليٌل. ا َق

َأمّاا ّدَرَجُة َو َيُة؛ُ ال ِن ّثا َئُة َفِهيَِ ال ُة،ِ اللِه مَاِشي َذَّ ّناِف ُتُه ال ْدَر َوُق
َلُة،ِ ِليَمانَُ الّشامِا َأنَّ َوُهَو:ُ ا ْأ َلللْم َومَاا َكانََ،ِ اللُه ََشاء مَاا ِب َيَشلل

ُكْن،ِ َلْم ّنُه َي َأ َلْرِض ِفيِ َومَاا الّسَمَواِت ِفيِ مَاا َو َكللٍة مِاْن ا َحَر
ُكونٍَ؛ُ َولَ ّ ُس َئِة إل َنُه،ِ اللِه ِبَمِشي ْبَحا ُكللونَُ َال ُسلل ِكللِه ِفلليِ َي ْل مُا
َ مَاللا ُد،ِ ل ّنللُه ُيِريلل َأ َنُه َو ْبَحا َلللىَ ُسلل ٍء ُكللّل َع مِاللَن ٌَقللِدير َشلليِْ

َداِت ْلَمْوُجو ُدومَااِت،ِ ا ْلَمْع ُلللوٍق مِاللْن فَما َوا َلْرِض ِفلليِ مَاْخ َ ا َول
ِء ِفيِ ّ الّسلَما ِلُقُه الللُه إل ا َنُه،ِ َخ ْبَحا ِلَق ل ُسل ا ُه،ِ َخ ْيلُر َ َغ َول
ُه. َرّب  ِسَوا

ِلَك؛ُ َومَاَع ْد َذ َد َأمَاَر َفَق َبا ْلِع ِتِه ا َطاَع َطاَعِة ِب ِلِه،ِ َو َنَهاُهم ُرُس َْو
ِتِه. َعْن َي  مَاْعِص

َنُه َوُهللَو ْبَحا ّتِقيللَن ُيِحللّب ُسلل ْلُم ِنيَن ا ْلُمْحِسلل ِطيَن،ِ َوا ْلُمْقِسلل َوا
َيْرَضللىَ ّلللذَِّيَن َعللِن َو ُنللوا ا ُلللوا آمَا ِلَحاِت،ِ َوَعِم ُيِحللّب َول الّصللا

َكللاِفِريَن،ِ ْل َ ا ِم َعللِن َيْرَضللىَ َول ْلَقللْو ْلَفاِسللِقيَن،ِ ا َ ا ْأمُاُر َول َيلل
ْلَفْحَشاء َ ،ِِِبا ُه َيْرَضىَ َول َباِد ُكْفَر،ِ ِلِع ْل َ ا َد ُيِحّب َول ْلَفَسا .ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوأ منه الواجبة وأالدرجة ، الستة اليمان أركان أحد بالقدر اليمان

، وأشره خيره بالقدر يؤمن أن ركن هو الذي منه الواجب القدر
. يكون وأما كان بما تقديره سبق وأعل جل الله أن يعني

، وأالشر الخير من ذلك حقق قد فإنه بقدر شيء كل بأن آمن إذاف
فإنه وأالشر الخير من له يحصل مما بقدر شيء كل بأن آمن إذا

تلك علم لمن هذه تفاصيل وأهناك ، الواجب بالقدر أتى قد يكون
. وأالسنة الكتاب من الدلة من التفاصيل

اليمان أركان من الركن بهذا يتصل الدليل من شيئا علم فمن
صادقا به أخبر الذي لن اعتقاده عليه وأجب بالقدر اليمان وأهو
كان أوأ السنة من به الدليل صح إذا يعني ، وأالسلم الصلة عليه
. وأعل جل الله كتاب في

ُتْؤمِاُن     قال ْلِفْرَقُة     (َو َيُة     ا ّناِج ّنِة     َأْهُل     ال ْلَجَماَعِة     الّس َوا
َدِر ْلَق ْيِرِه     ِبا َوَشّرِه)     َخ

ِر) الذي َد َق ْل ِبا هذا الناجية الفرقة وأالجماعة السنة أهل به تؤمن (
هو الذي الكلم هذا في يعني البحث هذا في مفصل جاء الذي هو

على بذلك يؤمنون فهم ، شيئين تتضمن درجة كل درجتين على
. التفصيل وأجه
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كل في أنه لجل المراتب وأهذه الدرجات هذه واُلّفص السنة وأأهل
التقسيم لجل التفصيل إلى فاضطروأا خالف من خالف وأاحدة

، دليل عليها ّدل مرتبة وأكل ، خالفهم وأمن وأافقهم من َفَْرعُي حتى
في لهم المخالفين مخالفة لجل ففصلت دليل عليها ّدل درجة كل

. ذلك
ِر وأقوله َد َق ْل ِبا ِه ( ِر ْي ِه) القدر َخ الشرع في يعني-  بأنه فََّرُعي َوأَشّر

للشياء السابق الله (تقدير     بأنه- وأالجماعة السنة أهل عند
العامة وأمشيئته المحفوظ اللوح في لها كتابته ثم بها وأعلمه
. القدر هو شيء) هذا لكل وأخلقه

: جميعا المراتب يشمل أنه وأجدت التعريف تأملت فإذا
. حصولها قبل للشياء الله تقدير فهو

ُرتّ(قد يقال العرب لغة في هذا وأأصل التقدير من مأخوذ فالقدر
فعله قبل سيحصل ما وأعلم فعله قبل سيفعل ما علم ) إذاُّردَأق
. يقدره ما وأفق على الشيء يجعل ثم

وأقد وأنُّردَقُي لما موافقا يفعلون ما يكون فقد قاصروأن وأالبشر
الله أما ، وأقصورهم لعجزهم وأنُّردَقُي لما مخالفا يفعلون ما يكون

علم لنه سبحانه هاَّرقد كما وأاقعة وأهي الشياء َّرقد فإنه وأعل جل
. وأتعالى سبحانه ذلك فكتب القيامة يوم إلى عاملون العباد ما

ّنا﴿ وأعل جل قال ٍء ُكّل ِإ ُه َشْي َنا ْق َل ٍر َخ َد َق ٍء﴿ ُكّل﴿ قوله ﴿ِب هذا َشْي
ٍء ُكّل﴿ لن عموم كل ، العموم في الظاهرة اللفاظ من هذا ﴿َشْي
. بقدر َِقلُخ شيء
إلى يؤوأل أوأ ََملْعُي أن يصح (ما هو الشيء أن (شيء) عندنا وأقوله

أوأ َملُْعي أن يصح يعني َملُْعي كان إذا شيئا الشيء العلم) فيسمى
. العلم إلى يؤوأل
فإنه العلم إلى يؤوأل أوأ َملْعُي أن يصح أوأ َملْعُي مما سيكون ما فكل
بما وأعل جل منه بتقدير ، سابق قدر ، بقدر خلقه وأعل جل الله

وأهيئته وأصفته  وأزمانه- حدوأثه مكان-  مكانه حيث من سيحدث
وأقال وأعل جل الله قدره ما تعدوأ فل ، ذلك وأتفاصيل وأقدره

َق﴿ سبحانه َل ٍء ُكّل َوأَخ ُه َشْي ّدَر َق ِديًرا َف ْق . ﴿َت
جبريل مجيء حديث أن تعلمون وأكما ، وألزم فرض به فاليمان

اليمان ذكر وأفيه هريرة أبي وأحديث عمر حديث في جاء الذي
يؤمن حتى أحد إيمان يستقيم وألن ، ذلك على الدللة ظاهر بالقدر
. بالقدر

الله سر (القدر َْردَالق في نازعه لمن عنه الله رضي علي قال وأقد
.تكشفه)  فل
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هذا على ًةَّردَقُم الشياء جعل في الحكمة يعلم أن لحد يمكن فل
الله وأعلم العبد- قاصر علم – وأالعلم ، العلم على يةنمب لنها النحو

. كامل وأعل جل
عليه موسى اعتراض أن يبين ما موسى مع ِْرضَالخ قصة وأفي

القدر على فاعترض علمه وأفق على كان ِْرضَالخ على السلم
من القدر ذلك حقيقة يفهم وألم ِْرضَالخ من حصل ما على يعني
ُتُه َوأَما﴿ قال وأذاك وأعل جل الله ْل َع ِري َعْن َف هفعل ما وأكان ﴿َأْم

. للحكمة ًموافقا
وأتعالى سبحانه الله وأحكمة ، لحكمته موافق وأعل جل الله فقدر
. صفاته من صفة

أسمائه من الحكيم وأعل جل هو إذ الله صفات من صفة الحكمة
. الحكمة ذوأ وأبمعنى ِمْكُحالم وأبمعنى الحاكم بمعنى الحكيم

: الشياء الثلثة بهذه يفسر الحكيم الله اسم إذ
سبحانه يشاء ما يحكم حاكم بمعنى حكيم .
َتاٌب﴿ ِكمُْحم بمعنى حكيم ِكَمْت ِك ُتُه ُأْح َيا ِفي َتَرى ّما﴿ ﴿آ

ْلِق ُوأٍت ِمن الّرْحَمِن َخ َفا ﴿.َت
حكمة ذوأ بمعنى وأحكيم .
وأإنما ، وأتعالى سبحانه بالغة حكمة ذوأ ُهَّرقد فيما وأعل جل فهو

. وأرغباتهم أهوائهم وأفق على القدر في دخلوا إذا العباد ُِلضَي
. الفعال تعليل في الخوض هو الباب هذا في الضلل وأسبب

ِلَم الفعال في الخوض هو القدر باب في الضلل أصل ؟ فعل : 
ّدر لَم ؟ كذا كان ِلَم هذا غني هذا مات هذا عاش هذا ؟ كذا علي ُق

. آخره إلى فقير
وأقد قال شيخ السلم في تائيته العظيمة ، تائيته في القدر ،

قال :
الخلق ضلل وأأصل

ٍفرقة كل من
في الخوض هو

ِة  الله فعل بعل
يفهمـوا لم فإنهُم

له حكمـة
نوع على فصاروأا

ِة من الجاهلي
َكْم وأالسرار ، وأل شك أننا ل نستطيع أن ندخل في معرفة الِح
ًا وأأشياء كثيرة ل نعلمها ، وأما قد نعلم بعض الشياء قليلة جد

أحسن قول القائل :
سوى الخلف سبب وأما

ـال اختلف
أوأ بعضا هناك علوم
اــتمام

أن اللـوازم من فكـان
الـ يكـون

فيها مخالفـا إلـه
اـالنام

يحيي للذي شكوراقـدرا لهـا تجعـل فل
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اـالناموأخــذها
أوأ الصغير ابنك مع تختلف أنك الباب هذا في ينفع ما أعظم من
ل وأهو للمصلحة موافق وأفعلك بفعلك يقتنع فل الصغير أخيك مع

تعلم ، العلوم في الختلف هو الخلف وأسبب وأيعارض بذلك يقتنع
ًموافقا وأاعتراضه وأفعله تعلم لما ًموافقا فعلك فكان يعلم ل ما

. العلوم اختلف الخلف وأسبب ، يعلم لما
سبحانه الرب ، وأعل جل الله يكون أن اللوازم من كان فإذن

وأعلم شيء بكل محيط شامل كامل علمه لن الناما فيها مخالفا
. بجانبه ًيسيرا ًشيئا يعدوأ ل قاصر العبد

، َْمِكالح في الخوض عدم على مبني القدر باب الباب فهذا نإذ
جل الله سر ذلك لن ، التسليم على ، التعليلت في الخوض عدم
في ثبت وأما الدلة فهم لجل ندرسه فإننا درسناه فإذا ، وأعل

ّلْى النبي أن الحديث في ثبت ما ، الدليل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع قال َوأَس
علم بغير فيه الخوض عن أمسكوا فأمسكوا) يعني القدر ذكر إذا(

للكتاب فهم ، للنصوص فهم فإنه بعلم القدر في الكلم أما
رسوله وأأخبرنا بذلك أخبرنا وأعل جل الله أن دام وأما وأالسنة

ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع هذا وأذكره وأتدارسه به وأالعلم فهمه فإن َوأَس
الكلم ُكَسْمُي وأإنما فيه الكلم عن ُكَمْسُي مما فليس للشرع ٌفهم
في تعليلت في يعني ، علم بدوأن المسائل هذه في الخوض في
من هذا فإن وأالسنة الكتاب دللت في تفقها كان إذا أما ، آراء

أن المة هذه من طائفة على يجب الذي العلم من بل النافع العلم
. دينها المة على تحفظ حتى وأتعلمه ذلك في تتفقه
ِر الله رحمه السلم شيخ قال َد َق ْل ِبا ِه ( ِر ْي ِه) وأيقصد َخ خير َوأَشّر

ُفًوصُي الذي هو العبد فإن ، العبد إلى بالنسبة القدر وأشر القدر
جل الله قديرت جهة من أما ، وأشر خير بأنه به تعلق الذي الفعل

ّلْى النبي لن محض خير فهو وأعل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ربه وأصف َوأَس
.إليك)  ليس وأالشر( بقوله وأعل جل

صفاته في وأليس شر أفعاله في وأليس َْرشِب ليس وأعل جل اللهف
الذي العميم الخير وأذوأ الواسعة الرحمة ذوأ وأعل جل هو بل شر
. محض خير وأتقديره ، عباده به عم

، ًشرا المعين العبد حق في يكون قد العباد إلى بالضافة لكن
بالقدر( قال كما الحديث في جاء هذا له بالنسبة شر يكون وأقولنا
وأعل جل الله أما للعبد بالنسبة إضافي شر وأشره) فهو خيره

. وأتعالى سبحانه شر إليه فليس
ِليَماُن قال َوأا ِر ( َد َق ْل َلى ِبا َتيِن؛ِ َع ٍة ُكّل َدَرَج َتَضّمُن َدَرَج ْيِن)  َت َئ ْي َش
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َلى بالقدر اليمان مراتب تسمى هذه َع َتيِن؛ِ ( ٍة ُكّل َدَرَج َدَرَج
َتَضّمُن ْيِن َت َئ ْي َلى) لماذا َش ُلوأ كل وأقالوا درجتين إلى قسموها ا

؟ شيئين تتضمن درجة
قبل يكون ما منها المراتب هذه لن ذلك إلى السلم شيخ قسمها

قبل يكون ما منها ، بعده أوأ معه يكون ما وأمنها ّردَقُالم وأقوع
. وأقوعه أثناء في وأقوعه مع يكون ما وأمنها وأقوعه

. درجة هذا معه كان وأما ، درجة هذا قبله كان فما
وأهي ذلك قبل درجة هذه القضاء قبل يعني المقدر وأقوع فقبل
: ضمت التي
السابق العلم 
وأالكتابة .
: ضمت التي هي وأقوعه أثناء في يكون وأما

الشاملة وأعل جل الله مشيئة  .
شيء لكل وأعل جل وأخلقه .

ِليَماُن قوله في التقسيم هذا فإذن َوأا ِر ( َد َق ْل َلى ِبا َتيِن) لجل َع َدَرَج
. موافق شيء وأمنه سابق شيء منه لن المعنى هذا

القدر مراتب من شيء َّثم وأقع الذي لهذا وأعل جل الله تقدير
َثم له سابق . له مقارن شيء ّوأ

وأعل جل وأخلق [ المشيئة ] وأالمقارن وأالكتابة [ العلم السابق
يحصل ما وأكل العباد وأأفعال وأالمعاصي الطاعات من شيء كل
]  . ملكوته في

كثيرة تفريعات وأفيه طويل تعلمون كما القدر - مبحث بهذا يتصل
في المعروأف البحث بهذا يتصل – فيه المهمات على ننبه لكن

 ؟ وأالقدر القضاء بين الفرقا ما ، وأالقدر القضاء بين الفرقا
، وأاحد بمعنى هما وأالقدر القضاء العلم أهل من جماعة قال- 

. كائن قضى وأما كائن قدره فما قدره يعني بكذا سبحانه قضى
ًء كان وأقع إذا القدر آخروأن وأقال-  وأقع إذا لكن قدر وأالقضاء قضا

ِه من مأخوذ وأهذا ، قضاء سمي القدر َِيضُق (القضاء) يعني لفظ
َلْمُر ُقِضَي﴿ قال كما فانتهى ِذي ا ّل ِه ا َياِن ِفي ِت ْف َت َلّما﴿ ﴿َتْس َنا َف ْي َقَض

ِه ْي َل ْوَت َع ْلَم ُهْم َما ا ّل َلى َد ِه َع ِت ْو ّ َم ّبُة ِإل َلْرِض َدا ُكُل ا ْأ َتُه َت َأ ﴿ِمنَس
. انتهى يعني
. انتهى لنه قضاء َيِمُس وأقع فإذا ِيضْقَوأم ٌّردَقُم هو فإذن
النصوص دللت حيث من لكن الفهم حيث من جيد تفريق وأهذا
القدر يطلق وأقد القدر على القضاء يطلق قد ، هذا وأفيها هذا فيها
يستعملون كثيرين فإن الخاص الستعمال في أما ، القضاء على

لما وأعل) (اصبر جل الله قضاء بهذا) (هذا علي (قضي القضاء
. القدر من وأانتهى وأقع لما سبحانه) هذا الله قضى
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ِليَمانَُ     قال    َدِر     (َوا ْلَق َلىَ     ِبا َتيِن     َع َتَضّمُن     َدَرَجٍة     ُكّل     َدَرَج َت
ْيِن َئ ْي َلىَ:ُ اليَمانَُ     َش ُلو َأنَّ     ا ِلَم     اللَه     ِب ُلونََ     الخلُق     ماا     َع َعامِا
ْلِمِه ِم)      ِبِع ْلَقِدي ا

شيخ قال كما ُهُمْلِع وأعل جل وأالله العلم مرتبة هي المرتبة هذه
ْوُصوٌف (قديم) وأ هنا السلم ِه (َم الذات صفات من َأَزلً) وأالعلم ِب

أوأل وأتعالى سبحانه فعلمه وأصفاته بذاته الوأل هو وأعل جل وأالله
. أزلي يعني

ِه لفظ السلم شيخ وأاستعمال ْلِم ِع ِب ِم) يعني ( ِدي َق ْل العلم ْفْوأص ا
القديم لن اللغوي المعنى القديم يريد ل الزلية يعني هنا َمدِبالق
ْدِصْقَي كما به ْدِصْيق هذا شيء) لكن سبقه (ما يعني اللغة في

في قالوا إذا – شابههم وأمن المتكلمين يعني – قالوا إذا الناس
. بالقديم عنه أخبروأا أوأ القديم الله أسماء

وأقد قديمه كذلك صفاته وأأن قديم بأنه عنه َُرْبخُي وأعل جل فهو
الكريم الله بوجه أعوذ( المسجد إلى الداخل بدعاء لذلك ُسَنْأَْتسُي

الصفة. يشمل السلطان أن اعتبار القديم) على وأسلطانه
ِذي ّل َو (ا ْوُصوٌف ُه ِه َم َأَزلً) ِب

لوقوع السابقة الدرجتين من الوألى أوأ ، الوألى الدرجة إذن
َأّن (اليَماُن السلم شيخ قال المقدر ِلَم اللَه ِب ُق ما َع الخل

ُلوَن) فهذا . السابق العلم َعاِم
 ؟ وأقت في حدث هذا العلم هل
ِه قال ْلِم ِع ِب ِم ( ِدي َق ْل ِذي ا ّل َو ا ْوُصوٌف ُه ِه َم ، ْْملِعِب َِملَع َأَزلً) يعني ِب
أزل وأعل جل ُهَمِلَع ، بداية له ليس وأعل جل ُهَمِلَع متى العلم وأهذا

الزمان ، نستطيع ل يعني أوأل هذا سيحصل بما وأعل جل ُهُمْلِع ،
كذا بدايته نقول أن نستطيع فل ، يتناهى ، مخلوقا الزمان ، يتناهى

صفاته من وأعل جل وأالله ، صفر ، بداية له امتد مهما الزمان لن
. قديمة وأعل جل وأصفاته (أوأل) سبحانه وأعل جل

ِلَم     قال ِلِهم     َجِميَع     (َوَع ّطاَعاِت     مِاَن     َأْحَوا ْلَمَعاِصيِ     ال َوا
َلْرَزاِق ُثّم  -     سبحانه     َوالَجاِل) –     َوا َتَب      ( ّلْوِح     ِفيِ     اللُه     َك ال

ْلَمْحُفوِظ ْلِق)     مَاَقاِديَر     ا ْلَخ ا
َتَب  َك ْوِح ِفي اللُه ( ّل ُفوِظ) هذه ال ْلَمْح . الثانية المرتبة هي ا

ِلَم) يعني الوألى المرتبة في قوله َع ِلَم الوألى الدرجة في ( َع ُثّم (
َتَب) هذه شيئين تشمل َك

وأاحد ، العلم .
ثاني ، وأالكتابة .

. الحوال لجميع وأالكتابة الحوال لجميع العلم
َعاِت بـ فالعلم ّطا َعاِصي (ال ْلَم َلْرَزاقِا َوأا جل أنه َوأالَجاِل) يعني َوأا

حدوأث أوأ وأالمعاصي الطاعات حدوأث في شيء يأته لم وأعل
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َِملَع سبحانه هو بل ، وأعل جل عليه ًجديدا ًستأنفاُم يكون الشياء
وأما سيكون وأما كان ما َِملَع ، شيء عليه يخفى ل الزل في هذا
.يكون كان كيف كان لو يكن لم

: فيها المرتبة هذه فإذن
سيكون بما وأعل جل ُهُمْلِع فيها ، وأاحد هذا ، الزلي العلم

على وأآجال وأأرزاقا وأمعاصي طاعات الحوال جميع من
. وأالجزئيات سبحانه الكليات يعلم ، التفصيل

ُثّم قال َتَب ( ْوِح ِفي اللُه َك ّل ُفوِظ ال ْلَمْح ِديَر ا َقا ْلِق) وأهذه َم ْلَخ ا
استدل التي الية في جاءت التي وأهي الثانية المرتبة هي
َلْم وأعل جل قال حيث السلم شيخ بها َأ َلْم ﴿ ْع ّلَه َأّن َت َلُم ال ْع َي
ِء ِفي َما َْلْرِض الّسَما ِلَك ِإّن َوأا َتاٍب ِفي َذ ِلَك ِإّن ِك َلى َذ ِه َع ّل ال

: العلم المرتبتين هاتين بين الية هذه فجمعت َيِسيٌر﴿
. وأالكتابة

. القلم ِْقلَخ بعد وأهذا ، المحفوظ اللوح في الكتابة
. الكتابة عند كان القلم ُْقلَوأخ
يجري أن أمره ُهَقَلَخ فحين ، للكتابة القلم وأعل جل الله ََقلَخ
. القيامة يوم إلى كائن هو ما المحفوظ اللوح في َبُِكتَف

ّوأل هنا وأقوله َأ َف َق َما ( َل َلَم) اللُه َخ َق ْل ا
ما أوأُل( وأغيره داوأد أبو روأاه الذي الحديث في جاءت كما هذه
.أوأُل) ( بعضهم يروأيها اكتب) هكذا له قال القلم الله خلق

يقال أن يختار ل ، النحو هذا يختار ل الله رحمه السلم وأشيخ
.ُل) َوَأأ(

ّوأَل ذكر فيما هنا قراءته َل) فتكونّوَأأ( رأْقُت أن يختار وأإنما َأ َف َما (
َق َل َلَم اللُه َخ َق ْل ُتْب)  َقاَل ا ْك .َلُه: ا

كذا له قال خلقه بعد شيء َْلوَأأ يعني ، حين ) يعنيَّل(أوأ وأمعنى
ّوأَل َأ َف َق َما ( َل َلَم اللُه َخ َق ْل ُتْب)  َقاَل ا ْك .َلُه: ا
.القلم)  الله خلق ما َّلوَأأ( الروأاية فتكون

هي َل) كماّوَأأ إن( ْتَيِوُأوأر ْتَلِقُُل) فنّأوأ( أنها ْتَمُِفه التي وأهي
. ألفاظ

الله خلق ما ّْلوَأأ( القلم) وألفظ الله خلق ما َّلوَأأ إن( لفظ في
القلم) 

َل) َوَأأ( ُل) أوأَوَأأ( هو هل ، المعتمد هو القلم) هذا الله خلق ما ّْلوَأأ(
َِقلُخ الصحيح على القلم لن وأذلك ، حين َل) يعنيَوَأأ( أنه الصحيح

. العرش بعد
مخلوقا كان العرش بل القلم الله مخلوقات َْلوَأأ يكون ل فإذن
. قبل
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َْمدِوأق التسلسل يسمونه مما َْرخُأ بمسائل مرتبطة المسألة وأهذه
. آخره إلى المخلوقات جنس الجنس

أمره َِقلُخ فلما َِقلُخ القلم أن هنا يهمنا الذي ذلك من المقصود
هو وأهذا ذلك قبل مخلوقا كان وأالعرش يكتب أن وأعل جل الله

. القلم قبل العرش أن الصحيح
ِدللة هذا الحديث وأالقول الثاني أن القلم قبل العرش لجل 

َوأُل ما خلق الله القلم فقال له اكتب) في روأاية بالفاء وأهذه ل َأ )
َوأَل ما خلق الله القلم) وأأنا َأ َوأَل) قالوا أيضا فيه (إن  َأ تناسب (

بينت لكم التوجيه أن هذه مروأية بالمعنى وألهذا ابن القيم رحمه
الله :

في مختلفون وأالناس
الـذي القلم

به القضاء َبِـُتك
الدياِن  من

العرش قبل كان هل
بعده هو أوأ

العل أبي عند قولن
الهمذاني

وأالحق (هذا كلم ابن القيم)
العـرش  أن وأالحق

لنـه قبل
ذا كان الكتابة ندـع

أركاِن
. ذلك قبل وأالعرش العرش بعد مخلوقا القلم أن الصحيح هو وأهذا
اكتب) يعني له قال القلم الله ََقلَخ ما َّلوَأفأ( هنا قوله يكون فإذن
. القلم الله ََقلَخ حين

(ما) هنا فتكون الله ِْقلَخ حين القلم) يعني الله خلق ما َّلوَأأ(
.مصدرية هي وأإنما موصولة ليست

. مصدرية الله) (ما) هنا ِْقلَخ َّلوَأ(أ
ُّلأوأ يصير يعني ،الله)  ََقلَخ الذي ُّلوَأ(أ عنيي موصولة كانت إذا

. القلم المخلوقات
. مصدرية (ما) هنا فتكون ذكرنا كما بصحيح ليس وأهذا

. القلَم الله ِْقلَخ َّلوَأأ القلم) يعني الله ََقلَخ ما َّلوَأأ(
. اكتب له قال القلم الله ِْقلَخ َل) حينّوَأأ( يعني
. قال الله خلقه أن بعد له قال لقَْخال عند يعني
ُتفه السلم شيخ يقرره الذي هو وأهذا ما نحو على هذه عقيدته َُمف
. كتبه في يقرر
َقاَل ُتْب ( ْك ُتُب؟ َقاَل: َما َلُه: ا ْك ُتْب َأ ْك َو َما َقاَل: ا ِئٌن ُه َلى َكا ِم ِإ ْو ِة) َي َياَم ِق ْل ا

إلى المحفوظ اللوح في مكتوب هو ما غاية أن على يدل فهذا 
المحفوظ اللوح في َبُِتك فيما داخل غير ذلك بعد وأما القيامة يوم

.
. القيامة يوم إلى الشياء تقدير تشمل المرتبة هذه فإذن
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ليس وأعل جل الله علم لن ، ذلك بعد ما يشمل العلم لكن
. بزمن محدوأدا

الله خلق ما يعني ، هذه القلم كتابة وأهو وأعل جل الله خلق ما أما
محدوأد هذا المقادير من القلم كتب وأما القلم هو الذي وأعل جل

. القيامة بيوم
َفَما السلم شيخ قال ْنَساَن َأَصاَب ( ِل ُكن َلْم ا َئُه، َي ِط ُيْخ ُه َوأَما ّل َأ َط ُكــن َلْم َأْخ َي

َبُه، ُيِصي ّفِت ّل ْقلَُم، َج َل َيِت ا ِو ُط الّصُحُف)  َوأ
النبي فيه قال الذي المشهور عباس ابن حديث من مأخوذ وأهذا
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الله : احفظ كلمات أعلمك إني غلم يا( له َوأَس

وأطويت القلم جفت( قال آخره في ، آخره يحفظك) إلى
وأفق على إل شيء يكون لن وأأنه انتهت الكتابة أن الصحف) يعني

. ّدرُوأق كتب ما
ّلْى النبي - أن مسلم صحيح - في النبي أن ثبت وأقد ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم السماوأات يخلق أن قبل الخلئق مقادير َّردَق الله إن( قال َوأَس
سنة)  ألف بخمسين وأالرض

 ؟ مرتبة أي إلى الخلئق) تنصرف مقادير َّردَق( فقوله
لم أن بعد شيئا يعلم ل سابق الله علم لن بصحيح ليس العلم إلى
. بالكتابة قدرها لكن شيء بكل المع وأعل جل هو بل علمه يكن

السماوأات خلق قبل التي هي هذه الكتابة مرتبة إذن فتكون
قدر الله إن( الحديث معنى فيكون سنة ألف بخمسين وأالرض
. بالكتابة الخلئق) يعني مقادير

َفَما قال ْنَساَن َأَصاَب ( ِل ُكن َلْم ا َئُه) يعني َي ِط ُيْخ سيأتيه المرء أن ّل
منه مفر ل سيلقيه له كتب ما أوأ المرء على كتب وأما ، له َبُِتك ما

أردت مما سيحصل ما وأعالم العباد بأحوال عالم وأعل جل الله لن
أوأ مثل بك ُفعل مما بك يحصل أن ِْدُرت لم مما أوأ بك يحصل أن

. سيحصل ما فكتب الله عند علمه هذا كل َتْمِلُظ أوأ عليك ُجني
يفعل أن للعبد بإجبار ليس سبحانه وأعلمه وأعل جل كتابته فإذن
. يحصل لما كشف هو وأإنما
العبد حق في يعني – العبد أعطى وأعل جل الله لن الكشف وأهذا

التي وأالنهاية هذا وأإما هذا إما فيختار اختيارا أعطاه – المختار
ْتَِبُتك التي وأهي منه وأعل جل الله اَهَمِلَع التي هي وأتحدث يختارها

. عليه
. خذلن وأهناك توفيق هناك نعم

ْنَساَن َأَصاَب (َما قوله في هذه ففي ِل ُكن َلْم ا َئُه) يعني َي ِط ُيْخ ل ّل
ل لنه ، هذا يصيبه يكن لم الفعل هذا غير فعل لو أنه العبد يتصور

يخرج أن يمكن لف بقدر الجميع لن ، هذا فيصيبه هذا يفعل أن بد
. ذلك عن
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مكتوبا كان الذي هو وأهذا حصلت الختيار وأنتيجة فعل باختياره هو
جل خلقه شيء وأكل الخلئق مقادير َّردَق وأعل جل الله لن عليه
. وأتعالى سبحانه َّردَق ما يكون أن بد وأل َْردَقِب وأعل
التي اللفاظ من وأالخذلن وأالتوفيق خذلن وأهناك توفيق هناك

. غيرهم قول عن السنة أهل قول فيها يختلف
الفعل على العبد الله إعانة هو السنة أهل عند فالتوفيق- 

. الفعل تعيق التي السباب إبطال أوأ السباب وأإضعاف
. للطاعات يوفق وأعل جل الله

وأهذا  ،هذا أوأ هذا يختار أن العبد أعطى ، سبحانه اختيارا أعطى
 –يمن - يعني سبحانه العباد بعض وُْبحَي وأعل جل منه عدل الخيار

. يوفقه بأن العباد بعض على وأعل جل
يعطي ، سبحانه المر هذا على يعين ، الطاعة على يعين يعني
أوأ يعطل أوأ يبطل أوأ وأيثبط ، ذلك على يعينه عليه قوة العبد

. فعله دوأن تعوقا التي السباب يضعف
. الكلم يقرب بالمثال لكن تفاصيل لها هذه
له بد ل الفعال من فعل لي تحصيله في شك ل العبد أن يعني
. وأقدرة إرادة من

. وأقدرة بإرادة إل فعل يحصل أن يمكن ل
. تامة وأقدرة جازمة إرادة
أن بد ل لنه ، ْلِعف َْلصَح ما مترددة قاصرة إرادته كانت فإذا

قدرته كانت إذا تامة بقدرة ثم جازمة بإرادة الفعل إلى يتوجه
. الفعل َِمُيت لم قدرة عنده ليس كان أوأ الفعل ََمت ما ناقصة

. جهته من هذا ، الفعل ََمت وأالرادة القدرة الثنان هذان كان فإذا 
إعانة فيه هنا لذلك قلبه يتوجه أن على ، يريد أن على فإعانته
. خاصة
يعني ، خاصة قدرة تحتاج التي العمال بعض في ذلك على إقداره

الله ، العظيمة العمال الجهاد مثل ابتداء العبد إليها يتوجه ما قد
ِدر وأعل جل ْق . الفعل إلى يتوجه هذا ، ذلك في يزيده يعني عبده ُي

شياطين عمل من مثبطات هناك ، الشياطين ، مثبطات هناك
. آخره إلى الشهوات من الملهيات من وأالنس الجن

وأعدم السباب تلك إبطال أوأ الفعل عن المثبطة السباب إضعاف
. التوفيق من هذا ّْفقَوُالم العبد لهذا تعرضها

: شيئين يشمل عندنا التوفيق فإذن
القدرة أوأ الرادة على خاصة إعانة الوأل .
عن المثبطة السباب تعطيل أوأ إبطال أوأ إضعاف وأالثاني

. العمل
. السنة أهل عند التوفيق هو هذا
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. وأنفسه العبد ترك الخذلن فإن الخذلن أما
ْتر أن ّبْط وأل ُقدرة وأل بإرادة ُتعان ل ، بالعدل ُتعاَمل ، أنت َكَُت َث ُت

َطل أوأ فَُتْضع أوأ السباب عنك ّطل أوأ ُتب َع . – المانعة السباب – ُت
ِذل فإذا وأالجن النس شياطين-  الشياطين عليه تسلطت العبد ُخ

. نفسه إلى َِلُكفو َِلذُوأخ الشهوات عليه  تسلطت-
. مبينا خسرانا خسر نفسه إلى َِلُوأك من لهذا
لنها الجنة كنوز من بالله) كنز إل قوة وأل حول (ل كانت لهذا

حول (ل هي الجنة إلى ِلخْدُت التي العمال وأسبب ، خير كل سبب
من إل إعانة وأل بالله إل توفيق ل أنه معناها بالله) لن إل قوة وأل

. الخذلن عن وأإبعاد للتوفيق ٌبَلَفط ، الله
مسلم على شرحه في النووأي عند تكثر وأهذه – الشاعرة أما

: يفسروأن فإنهم – وأغيره
. الطاعة على القدرة ْْقلَخ بأنه التوفيق- 
. المعتزلة وأعند عندهم هذا ، الطاعة عن القدرة منع وأالخذلن- 

مقارنة هذه الطاعة على القدرة َْقلَخ لن بجيد ليس وأهذا
. سابق وأالتوفيق

َوأَما﴿ فسابق التوفيق أما مقارنة هذه الطاعة على القدرة ْْقلَخ
ِفيِقي ْو ّ َت ِه ِإل ّل ّفق الكلمة لفظ من ظاهر هذا ﴿ِبال ُوأ يعنيكذا)  إلى َ(

ّفق فعمل سبق ُوأ َي إلى َ( ِد ُه ، ذكرنا بما الشيء ذلك إلى هذا) 
على تزيد تفاصيل إلى ، عنه المثبطة السباب ْتَلِْطبُوأأ عليه َعينُأ

..  ذلك
نسأل كثيرة تفصيلت له القدر مبحث الله شاء وأإن هذا عند نقف
. وأالعافية العفو وألكم لنا وأعل جل الله

.... محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى
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الرحيم الرحمن الله بسم
وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
: بعد أما ، بهداه اهتدى وأمن

شيئا منه وأأخذنا القدر على الكلم وأهو بصدده كنا ما إلى نعود.. ..
 ..

ّفِت الله رحمه قوله إلى وأصلنا ْقلَُم، (َج َل َيِت ا ِو ُط الّصُحُف) ذكر َوأ
: وأالثانية الوألى المرتبتين تلك على الدلة ذلك بعد السلم شيخ
:  تعالى الله رحمه فقال  ، الكتابة ثم العلم

َلْم َقاَل َأ َلى: ﴿ َعا َلْم َت ْع ّلَه َأّن َت َـلـُم ال ْع ِء ِـفـي ـَمـا َي َْلْرِض الـّسـَما ِـلـَك ِإّن َوأا ِـفـي َذ
َتاٍب ِلَك ِإّن ِك َلى َذ ِه َع ّل َيِسيٌر﴿ ال

َقاَل: ﴿َما ٍة ِمْن َأَصاَب َوأ َب َْلْرِض ِفي ُمِصي ُكْم ِفي َوأَل ا ُفِس ْن َـتـاٍب ِـفـي ِإّل َأ ـِمـْن ِك
ْبِل َها َأْن َق َأ ْبَر ِلَك ِإّن َن َلى َذ ِه َع ّل َيِسيٌر﴿ ال

السماء في لما ٌشامل وأعل جل الله علم أن على دلت الوألى الية
َلْم قال كما الرض في وأما َأ َلْم ﴿ ْع ّلَه َأّن َت َلُم ال ْع ِء ِفي َما َي الّسَما

َْلْرِض﴿ . َوأا
َلْم وأعل جل وأقوله َأ َلْم ﴿ ْع ّلَه َأّن َت َلُم ال ْع ِء ِفي َما َي َْلْرِض﴿ الّسَما َوأا

َلُم قوله لن العلم مرتبة على دليل هذا ْع َي ِء ِفي َما ﴿ الّسَما
َْلْرِض﴿ في يكون بما ٌعلم فهو بزمن مخصوص غير ٌعلم هذا َوأا

. سبحانه شيء بكل عالم وأعل جل فهو ، وأالرض السماء
ِإّن قال ِلَك ﴿ َتاٍب﴿ ِفي َذ ِلَك﴿ بقوله الشارة ِك َذ مما المعلوم إلى ﴿

جل الله ُهَلََعج ما يعني َْردَالق أن وأذلك ، وأالرض السماء في يكون
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في يحدث بما متعلق هذا ًمكتوبا المحفوظ اللوح في وأعل
. الساعة قيام إلى وأالرض السماوأات

ِإّن قال ِلَك ﴿ َتاٍب﴿ ِفي َذ الله جعله وأالرض السماء في يكون فما ِك
. كتاب في وأعل جل

وأإما الصحف إما فيه َُعمُْجي لنه ًكتابا َِيمُس المجموع هو وأالكتاب
. الكلم
أن يبين وأهذا الحروأف يجمع الكاتب لن كتابة للكتابة قيل وألهذا

من َُمهْفُي ما على بالقلم كتابة حقيقة المحفوظ اللوح في الكتابة
مقروأءا ليكون ُهََبَتك ، بقلمه ُهََبَتك الشيء) يعني ُتَْبَت(ك القائل قول
. الكتابة بعد
ِإّن وأعل جل قال ِلَك﴿ ﴿ ِفي المعلوم يعني َذ َتاٍب﴿ ﴿ ِإّن ، ِك ِلَك﴿ ﴿ َذ

شيء بكل وأعل جل وأعلمه كتاب في ذلك كتابة من ِرُذك ما يعني
ِإّن ِلَك ﴿ َلى َذ ِه َع ّل في شيء ُعجزهُي ل وأعل جل فالله َيِسيٌر﴿ ال

ّلُه َكاَن َوأَما﴿ سبحانه قال كما الرض في وأل السماوأات ُه ال ْعِجَز ُي ِل
ٍء ِمن َوأاِت ِفي َشْي َلْرِض ِفي َوأل الّسَما ّنُه ا ِليًما َكاَن ِإ ِديًرا َع . ﴿َق

، سبحانه عليم أنه وأعل جل عليه يسيرة الشياء أن أسباب فمن
تامة وأقدرته الوجوه جميع من كامل تام فعلمه ، سبحانه قدير

. الوجوه جميع من كاملة
لم ما وأعلى يشاؤه ما : على شيء كل على وأعل جل هو قدير
ِإّن هنا قال وألهذا ، شيء كل على عامة فقدرته ، سبحانه يشأه ﴿
ِلَك َلى َذ ِه َع ّل وأكتابته شيء كل بتفاصيل وأعل جل علمهوأ َيِسيٌر﴿ ال

وأجلله لعظمته وأذلك وأتعالى سبحانه الله على يسير هذا لذلك
. وأعل جل وأقدرته علمه وأكمال وأصفاته أسمائه وأكمال
ٍة ِمْن َأَصاَب ﴿َما وأعل جل وأقال َب َْلْرِض ِفي ُمِصي ُكْم ِفي َوأَل ا ُفِس ْن َأ

َتاٍب ِفي ِإّل ْبِل ِمْن ِك َها َأْن َق َأ ْبَر ِلَك ِإّن َن َلى َذ ِه َع ّل أن يعني َيِسيٌر﴿ ال
يقع وأما الناس ُصيبُي ما المحفوظ اللوح في كتب وأعل جل الله
من الرض في يقع ما أيضا وأمفهومه مصائب من الرض في

. خيرات
َتح التي هي لنها الية هذه في المصيبة َّصوأخ مكتوب فالكل سرَُي
، ذلك وأنحو ْطََخس من يقع ما منها النسان نفس في وأيقع عليها
سابق القدر وأأن مكتوب وأأنه بقدر شيء كل أن َِملَع فإذا

موافق ذلك أن وأعلم وأعل جل بربه ظنه وأحسن نفسه اطمأنت
.سبحانه لحكمته

ِإّن ِلَك ﴿ َلى َذ ِه َع ّل . يسير وأعل جل عليه هو ذكر ما يعني َيِسيٌر﴿ ال
. المرتبتين َكِْنَيت على السلم شيخ من استدلل هذا

َذَّا     بعدها     قال ّتْقِديُر     (َوَه ِبُع     ال ّتا ْلِمِه     ال َنُه     ِلِع ْبَحا ُكونَُ     ُس ِفيِ     َي
َلًة     مَاَواِضَع ْد     ُجْم َتْفِصيل:ًُ َفَق َتَب     َو ّلْوِح     ِفيِ     َك ْلَمْحُفوِظ     ال ا
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َذا     مَاا ِإ َء. َو َلَق     َشا َد     َخ ِنيِن     َجَس ْلَج ْبَل     ا ِفيِه؛ُ     الّروِح     َنْفِخ     َق
ْيِه     َبَعَث َل ًكا،ِ     ِإ َل ُيْؤمَاُر     مَا َبِع     َف ْأْر ِلَماٍت،ِ     ِب ُيَقاُل     َك ُتْب:ُ     َف ْك َلُه:ُ ا

َلُه،ِ     ِرْزَقُه،ِ َأَج َلُه،ِ     َو ٌد     َأْم     َوَشِقيِّ     َوَعَم َنْحَو     َسِعي ِلَك)      َو َذ
أوأ التقدير أن إلى الله رحمه السلم شيخ من إشارة فيه هذا
وأإلى الوألى المرتبة وأهي امالع لمِالع إلى بالنسبة هو َْردَالق

وأجه على هذا ، المحفوظ اللوح في الكتابة بمعنى التقدير
. الجمال

الله َْملِع أن وأذلك ، التفصيل وأجه على بالقدر إيمان أيضا وأهناك
في الشياء علم وأعل جل فهو ، المعلوم بحسب يكون وأعل جل

فيوافق وأعل جل علمه الشيء حدث وأإذا تحدث أن قبل الزل
مثل في القرآن في آيات في وأعل جل قال وألهذا ، السابق علمه
ُقوُل﴿ سبحانه قوله َي َهاء َس َف ّناِس ِمَن الّس ُهْم َما ال ّ ِهُم َعن َوأل ِت َل ْب ِق
ِتي ّل ْا ا ُنو َها َكا ْي َل ِه ُقل َع ّل ُقا ّل ِر ْلَمْش ِرُب ا ْغ ْلَم ِدي َوأا ْه َلى َيَشاء َمن َي ِإ

ٍم ِصَراٍط ِقي َت َنا َوأَما﴿ قوله إلى ﴿ّمْس ْل َع َلَة َج ْب ِق ْل ِتي ا ّل َها ُكنَت ا ْي َل ّ َع ِإل
َلَم ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت ِلُب ِمّمن الّرُسوَل َي َق َلى َين ِه َع ْي َب ِق من ذلك وأنحو ﴿َع
. يعلم لكي رهاّدَوأق الشياء ََلَعج وأعل جل الله أن فيها التي اليات
. الشيء وأقوع بعد يكون العلم أن على دليل فيه فهذا
. السابق العلم ينافي ل وأهذا

جملة الشياء يعلم وأعل جل وأالله أدلته فيه السابق فالعلم
إذا وأكذلك السابق الزلي بالعلم وأالجزئيات الكليات وأتفصيل

. ُهَمِلَع الشيء حدث
ّ﴿ هذه البقرة آية مثل من اليات في جاء وأما َلَم ِإل ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت َي

العلم إظهار المحققين عند منه المراد فهذا ذلك وأنحو ﴿الّرُسوَل
. العباد على الحجة به تكون الذي
ّ﴿ قوله ففي َلَم ِإل ْع َن ُع َمن ِل ِب ّت ذلك يعلم وأعل جل هو ﴿الّرُسوَل َي
على الحجة به تقوم الذي العلم لظهار هذا وألكن حدوأثه قبل

. العبد
المسألة هذه هنا ّصَخ وأإنما ، ذلك قبل يعلم وأعل جل فالله

أوأ ََعَرش بأنه – ذلك وأأمثال القبلة تحويل مسألة يعني – وأأمثالها
وأتقوم السابق علمه َِرهْظُي أن لجل ذلك فجعل ، ََملَْعِيل ََلَعف

. العبد على الحجة
مستأنف الله علم إن يقولون الذين بها استدل وأأمثالها الية وأهذه

ّ﴿ قوله لن الطائفة تلك بيان في يأتي كما َلَم﴿ ِإل ْع َن دليل فيه هذا ِل
. بذلك التخصيص ففيه الوقوع بعد يكون العلم أن على
. مستأنف الله علم أن على يدل وأهذا قالوا
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العلم هي التي ، ْتَِيفُن القدر مراتب من مرتبة أوأل هي وأهذه
ٍَردَق وأبل سابق علم بل يحدث وأمستأنف ْفُنُأ المر َِلُعفج السابق

. سابق
يكون لكي السابق العلم إظهار هو اليات هذه معنى أن لك ُنتّوأبي

. متعارضة غير متوافقة فاليات ، العباد على حجة
. الكتابي التقدير من أنواع هناك للكتابة بالنسبة كذلك

عليه فيه قال الذي وأهو المحفوظ اللوح في الكتاب أم في وأأصله
يخلق أن قبل الخلئق مقادير قدر الله إن( وأالسلم الصلة

الماء) على عرشه وأكان سنة ألف بخمسين وأالرض السماوأات
. كتبها الخلئق) يعني مقادير قدر(

قوله في جاء الذي وأهو ، المحفوظ اللوح في العام التقدير هذا
ّلُه َيْمُحو﴿ ِبُت َيَشاء َما ال ْث ُي ُه َوأ َد َتاِب ُأّم َوأِعن ِك ْل الصل الكتاب يعني ﴿ا

. المحفوظ اللوح وأهو يتبدل وأل يتغير ل الذي
. للخلق السابقة العامة الكتابة هذه

. تفصيلية كتابات وأهناك
، المحفوظ اللوح في َبُِتك لما ٌتفصيل التفصيلية الكتابات هذه

: هنا السلم شيخ ذكره ما فمنها
َتَب العامة الكتابة في قال-  َك ْوِح ِفي ( ّل ُفوِظ ال ْلَمْح َء) هذه َما ا َشا

. الصل الكتابة
َذا قال الكتابة من آخر نوعا ذكر ثم-  ِإ َوأ َق) جل ( َل َد وأعل َخ (َجَس

ِنيِن ْلَج ْبَل ا ْفِخ َق ِه؛ِ الّروأِح َن َعَث ِفي ِه َب ْي َل ًكا، ِإ َل ْؤَمُر َم ُي َبِع َف ْأْر ِلَماٍت) ِب َك
َقاُل أربع ِْتبَِكب فيؤمر( الروأاية في أيضا الحديث وأفي ُي َف كلمات) (

َقُه، ِرْز ُتْب:  ْك َلُه، َلُه: ا َأَج َلُه، َوأ َعَم ِقّي َوأ ٌد)  َأْم َوأَش ِعي .َس
 ثم( الحديث في لقوله الروأح نفخ قبل أنه السلم شيخ َْرَكذ وأهذه
.الروأح)  بنفخ يؤمر
، الروأح فيه َُخفُْنست الذي النسان بهذا متعلقة خاصة كتابة هذه
في مكتوب هو ، المحفوظ اللوح في لما تفصيل هو ْبَِتالك وأهذا
حق في تفصيلية كتابة فيكون ، بذلك وأيؤمروأن المحفوظ اللوح

. المعين هذا
جل قال ، القدر ليلة في يكون الذي السنوي التقدير هناك كذلك- 

ّنا﴿ وأعل ُه ِإ َنا ْل ِة ِفي َأنَز َل ْي ِر( َل ْد َق ْل َوأَما1ا ْدَراَك )  َلُة َما َأ ْي ِر َل ْد َق ْل ﴿ا
، السنة تلك في يحصل ما فيها َُرّدَقُي لنها القدر ليلة سميت

ّدر) بمعنى ُيق المحفوظ اللوح في فهو الصلي التقدير أما ، ُيكتب (
)1( حم﴿ الدخان سورة أوأل في تعالى قوله في التي وأهي ،

َتاِب ِك ْل ِبيِن َوأا ْلُم ّنا2( ا ِإ ُه )  َنا ْل ٍة ِفي َأنَز َل ْي ٍة َل َك َباَر ّنا ّم ّنا ِإ ِريَن ُك ِذ )3( ُمن
َها ُقا ِفي ْفَر ٍر ُكل ُي ٍم َأْم ِكي ُقا﴿ ْقاَْرالف وأهذا ﴿َح ْفَر ٍر ُكل ُي يعني ﴿َأْم
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ْفَصل كما الملئكة بأيدي التي الصحف إلى المحفوظ اللوح من ُي
. سنوية كتابة فهذه ، التفسير وأجهي أحد هو

. التعليق فيها يكون هذه وأالسنوية ةَيِرُمُ الع: الكتابتان هاتان
فعل وأإن كذا القدر سيكون كذا العبد فعل (إن فيها يقال يعني
إن ، عمره في َدْيِز ْهَمِحَر وأصل كذا) فإن القدر يكون كذا العبد
. رزقه في له َّعسُوأ ُهَمِحَر وأصل

فيها التي الصحف هذه في هو وأالثبات المحو فيه يكون فما
تكون وأهذه ، الملئكة بأيدي الذي العمري أوأ السنوي التقدير
جل قوله وأهي الرعد آية تفسير في عباس ابن قال كما معلقة

ّلُه َيْمُحو﴿ وأعل ِبُت َيَشاء َما ال ْث ُي ُه َوأ َد َتاِب ُأّم َوأِعن ِك ْل . ﴿ا
. وأالثبات المحو تقبل القدر من أشياء فهناك- 
ل آجال هي بل وأالثبات المحو تقبل ل الكتابة من أشياء وأهناك- 

المحفوظ اللوح في ما وأذلك ، التغير تقبل ل أشياء أوأ التغيير تقبل
.

مكتوب ذلك وأكل ، التغيير يقبل فإنه الملئكة صحف في ما أما
يقبل ل لكنه وأالنهاية التفصيل مكتوب يعني المحفوظ اللوح في

المحو يقبل فإنه الملئكة صحف في ما أما ، وأالثبات المحو
ّلُه َيْمُحو﴿ وأعل جل قال كما وأالثبات ِبُت َيَشاء َما ال ْث ُي ُه َوأ َد ُأّم َوأِعن

َتاِب ِك ْل وأهو عنه الله رضي عباس ابن قاله الذي هو الوجه وأهذا ﴿ا
وأعل جل قال كما للدلة موافق لنه وأالصحة البيان ظاهر ٌوأجه

َعّمُر َوأَما﴿ ٍر ِمن ُي َعّم َقُص َوأل ّم ِه ِمْن ُين ِر ّ ُعُم َتاٍب ِفي ِإل وأقال ﴿ِك
له ُأَسُْنوأي رزقه في له طَسْبُي أن ُهّسر من( وأالسلم الصلة عليه
الرزقا زيادة في سببا الرحم ُوأصل ) فكانُهَمِحَر فليصل أثره في

الرزقا ليحرم الرجل إن(وأ العمر زيادة في الثر أنس في ًوأسببا
. فيها يكون وأما الملئكة صحف في بما كله يصيبه) هذا بالذنب

فيها يعني ، إجمال فيها وأالتقدير : العلم المرتبتان هاتان فإذن
بالكليات علم أوأ ، تفصيلي علم وأهناك ِيلْمُج ٌْملِع ، جملة

المخلوقات لجميع عام تقدير في التقدير وأكذلك ، وأالجزئيات
فيها َّلصَف وأقد التفصيلية الكتابة من وأأنواع َْرخُأ تقديرات وأهناك

المراتب هذه ذكر العليل شفاء كتابه في الله رحمه القيم ابن
عليه به ُحالُي بما عليه الدلة وأذكر الخمسة التقدير أنواع وأذكر
. السابق للقدر تفصيلت كلها لنها

َذا هنا قوله * ِإ َوأ َق ( َل َد َخ ِنيِن َجَس ْلَج ْبَل ا ْفِخ َق ِه؛ِ الّروأِح َن َعَث ِفي ِه َب ْي َل ِإ
ًكا) وأقد َل أهو به َُرمْؤُي مما أنه مسلم صحيح ، الصحيح في جاء َم

بهذه ُيؤمر فالملك ، أنثى أوأ ذكر أهو َْمُيعل يعني ، أنثى أم ذكر
َقُه، الكتابات ِرْز ُتْب:  ْك َلُه، (ا َأَج َلُه، َوأ َعَم ِقّي َوأ ٌد) وأكذلك َأْم َوأَش ِعي َس

َذكر للملك ُقالُي فيكون كذلك كان فإذا ، أنثى أم الجنين هذا أ
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ذلك خرج أنثى أم ذكر هو هل وأهو أل العلم بهذا الملئكة بإعلم
ما ِنوع ُْملِع فإذن ، وأعل جل بالله مختصا غيبا كونه من المعلوم

نفخ قبل وأعل جل بالله مختص هو أنثى أم ذكر هو هل الرحم في
غير يكون فإذن تعلم الملئكة فإن الروأح فيه ْتَِخفُن وأإذا ، الروأح

. أحد عليه ِعلّيط ل الذي الغيب من فليس وأعل جل بالله مختص
هو هل بالجهزة الجنين هذا على َونُِعلّيط الزمن هذا في وألهذا
النثى به تتميز مما الذكر به يتميز ما يروأن لنهم أنثى أم ذكر

الغيب من ليس وأهذا ، فوقا فما الخامس الشهر من تقريبا
المالكي العربي ابن ذكر وأقد ، ْكَْردُي مما هو بل بالله المختص

أهل عند يقينية ِْلبدلئ الجنين نوع معرفة يمكن أنه وأغيره
نفخ عند يكون فما إذن ، زمنه في حتى وأالمعرفة الختصاص

(الرزقا الربع الكلمات هذه الكتابة جهة من الجنين في الروأح
سعيد) . أم وأشقي وأالعمل وأالجل

يقبل فالعمر ، ْرُمُالع عن يختلف الجل العلم أهل بعض قال
وأعل جل لقوله وأذلك التغيير يقبل ل الذي فهو الجل وأأما التغيير

َذا﴿ ِإ ُهْم َجاء َف ُل َ َأَج ْأِخُروأَن ل َت َعًة َيْس َ َسا ِدُموَن َوأل ْق َت وأقال ﴿َيْس
ُكّل﴿ ٍة ِل الستئخار وأعدم الجل ذكر في وأاليات ﴿َأَجٌل ُأّم

َعّمُر َوأَما﴿ ُْرمُالع في وأقال ، كثيرة فيه وأالستقدام ٍر ِمن ُي َعّم َوأل ّم
َقُص ِه ِمْن ُين ِر ّ ُعُم َتاٍب ِفي ِإل ل الجل أن على يدل فهذا قالوا ﴿ِك
. ذلك يقبل وأالعمر وأالستقدام الستئخار يقبل وأل التغيير يقبل
ما باعتبار أما صحيح القرآن في جاء ما باعتبار قالوه الذي وأهذا
هو الجل من كتبُي الذي هذا لن بظاهر ليس فإنه السنة في جاء

له يبسط أن سره من( وأالسلم الصلة عليه لقوله التغيير يقبل
الحديث هذا ألفاظ بعض أثره) وأفي في له وأينسأ رزقه في

في جاء ما أوأ الستعمال لكن ظاهر أجله) وأهذا في له نسأُوأي(
. وأالعمر الجل بين التفريق في وأاضح ذلك من القرآن

َذا ذلك بعد السلم شيخ قال َه َف َدُر ( َق ْد ال ُه َكاَن َق ِـكـُر ْن ُة ُي ِة ُغل ّـيـ ِر َد َق ْل ِديًما، ا َـقـ
ُه ِكروأ ْن ْوَم َوأُم َي ْل ِليٌل) ا َق

الذين وأهم ، السابق العلم ينكروأن الذين القدرية بغلة يقصد
وأمعبد الدمشقي غيلن ، البصرة في عمر ابن عهد في ظهروأا

وأعل جل الله أن زعموا فإنهم الشاكلة هذه على كان وأمن نيَهُالج
. مستأنف ، ْفُنُأ المُر قالوا تحصل أن بعد إل الشياء يعلم ل

عمر عن المعروأف عمر ابن حديث مسلم صحيح في حديث وأأوأل
كانوا البصرة في أناس وأأنه البدايات هذه فيه جبريل حديث وأفي

منهم أني أخبرهم عمر ابن قال ْفُنُأ المر إن قالوا العلم َوأنَُرفَقََتي
. الحديث ساقا ثم براء
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السابق العلم مرتبة ينكروأن كانوا القدر ينكروأن كانوا الذين
ة.َيَِردَالق غلة هم وأهؤلء
ُة وأقوله ُغل ِة) يعني ( ّي ِر َد َق ْل هذا ،هل غلة غير قدرية هناك أن ا

؟ كلمة من صحيح المفهوم
ليسوا من وأمنهم الغلة منهم أنواع ةَيَِردَالق لن صحيح هو ، نعم

. بغلة
العلم أهل وأبعض ،(المتوسطون)  يقول يعبر العلم أهل وأبعض
: للقدرية طبقات ثلث يثبت
الغلة .
وأالمتوسطون 
خفيفة القدر في خالفتهمُم وأمن .

ِة) هذا وأقوله ّي ِر َد َق ْل ِكرُلم اسم (ا تكون النسبة أن وأالصل ، القدر ن
ِبت (الصفاتية) يقال كما ، إليه ننسبه شيئا أثبت فإذا للنافي ل للمث
ِة لكن ، ذلك وأنحو ، العقل (العقلنيين) لمقدمي ، الصفات لمثبت
، خاص اصطلح فهذا القدر نفاة لنهم القدرية لهم قيل هؤلء

، قدرية لهم يقال الغلة غير أم الغلة سواء القدر ينفون فالذين
: كبيرتين طائفتين وأيشمل

العلم أنكروأا الذين الغلة الوألى .
وأعل جل الله أن أنكروأا الذين المعتزلة الخرى وأالطائفة

كما نفسه فعل يخلق العبد أن وأزعموا العبد فعل يخلق
. الخيرة المرتبة في سيأتي

إن الكلم آخر في فرقهم بيان (الجبرية) وأيأتينا القدرية وأيقابل
. الله شاء
ُه قال ِكروأ ْن َوأُم ْوَم ( َي ْل ِليٌل) وأهذا ا يعني السلم شيخ وأقت في َق

.قليل السابق العلم منكروأا
وأمن الفلسفة هم الزمن هذا وأفي زمنه في العلم ينكروأن وأالذين

ينتسبون ل الذين الناس بعض من القدرية غلة مذهب على كان
أن – السلميين الفلسفة يعني – يزعمون الفلسفة ، طائفة إلى
، للعلم إنكار وأهذا ، الجزئيات دوأن الكليات يعلم وأعل جل الله

دوأن بالكليات علم ، تفصيلي ل ّيلُك علم هو السابق العلم يقولون
. السابق العلم إنكار من نوع وأهو الجزئيات

المشهورة كلمته الله رحمه الشافعي فيهم قال الذين هم هؤلء
كفروأا) . أنكروأه وأإن واُمِصُخ به أقروأا فإن بالعلم القدرية (ناظروأا

َأّما قال السلم شيخ ذلك من انتهى لما َوأ ّدَرَجُة ( َيُة) ال ِن ّثا ال
القدر درجتي من يعني 

ِهَي َف َئُة ( ِه َمِشي ُة، الل َذ ِف ّنا ُتُه ال ْدَر ُق َلُة) َوأ الّشاِم
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وأالدرجة ، قديمة وأالكتابة : العلم قديمة الوألى الدرجة أن ذكرنا 
. المقضي ُنِارَقُت ، روأالمقد ُنِارَقُت الثانية
بقدر يكون أن بد ل يقع أن وأعل جل الله شاء إذا أوأ وأقع إذا فالقدر
. مقارن وأبقدر سابق

وأهذه ، الشاملة وأقدرته النافذة الله مشيئة هو المقارن القدر هذا
. مرتبتين وأتشمل الثانية الدرجة هي

َئُة يعني – بقوله السلم شيخ ذلك فّصل ِه - (َمِشي ُة، الل َذ ِف ّنا ال
ُتُه ْدَر ُق َلُة)  َوأ الّشاِم

َو) قال ُه َوأ )
؟ بذلك اليمان يكون كيف الدرجة هذه يعني 

ِليَمانَُ َأنَّ     (ا َء     مَاا     ِب ْأ     َلْم     َومَاا     َكانََ،ِ     اللُه     َشا ُكْن،ِ     َلْم     َيَش ّنُه     َي َأ َو
َلْرِض     ِفيِ     َومَاا     الّسَماَواِت     ِفيِ     مَاا َكٍة     مِاْن     ا َ     َحَر ُكونٍَ؛ُ     َول ُس
َئِة     إلّ َ     ،ِ     اللِه     ِبَمِشي ُكونَُ     ل ِكِه     ِفيِ     َي ْل َ     مَاا     مُا ُد،ِ     ل ّنُه     ُيِري َأ َو

َنُه ْبَحا َلىَ     ُس َداِت     مِاَن     َقِديٌر     َشيٍِْء     ُكّل     َع ْلَمْوُجو ا
ُدومَااِت،ِ ْلَمْع ُلوٍق     مِاْن     َما  ف     َوا َلْرِض     ِفيِ     مَاْخ َ     ا ِفيِ     َول

ّ     الّسَماِء ِلُقُه     اللُه     إل َنُه،ِ     َخا ْبَحا ِلَق     ل     ُس ُه،ِ     َخا ْيُر َ     َغ َرّب     َول
ُه. َومَاَع ِلَك؛ُ     ِسَوا ْد     َذ َد     َأمَاَر     َفَق َبا ْلِع ِتِه)     ا َطاَع ِب

المرتبة وأهي الوألى مرتبتها الثانية الدرجة هذه ، كلمه آخر إلى 
النافذة الله الله) مشيئة بمشيئة (اليمان القدر مراتب من الثالثة

. يكن لم يشأ لم وأما كان شاء ما وأعل جل وأهو ،
ْو﴿ وأعل جل قوله منها جدا كثيرة المرتبة هذه على وأالدلة َل َنا َوأ ْئ ِش

َنا ْي َت ْفٍس ُكّل ل َها َن َدا ِكْن ُه َل ّق َوأ ْوُل َح َق ْل ّني ا قوله وأكذلك ، الية ﴿ِم
ْو﴿ وأعل جل َل ّبَك َشاء َوأ َلْرِض ِفي َمن لَمَن َر ُهْم ا ّل ًعا ُك وأكذلك ﴿َجِمي

ْو﴿ قوله َل َء َوأ ّلُه َشا ْا َما ال ُلو َت َت ْق ِكّن ا َلـ ّلَه َوأ َعُل ال ْف ُد َما َي ِري فهو ﴿ُي
قوله وأمنها ، نافذة مشيئته يريد ما وأيفعل يشاء ما ُُميحك سبحانه

ُؤوأَن َوأَما﴿ وأعل جل ّ َتَشا ّلُه َيَشاء َأن ِإل ِإ َمن﴿ وأقوله ﴿ال ّلُه َيَش ال
ْلُه ِل ْأ َوأَمن ُيْض ْلُه َيَش َع َلى َيْج ٍم ِصَراٍط َع َتِقي هذا في وأاليات ﴿ّمْس
. جدا كثيرة الباب
، كان شاء ما فهو ، نافذة الله مشيئة ، شاملة الله مشيئة فإذن

يخاف وأل لحكمه معقب ل وأعل جل أنه (نافذة) يعني قوله وأمعنى
بل ، وأتعالى سبحانه يشاؤه فيما وأعل جل يتردد وأل أحدا وأعل جل
الكونية الرادة لن الكونية الرادة هي المشيئة وأهذه كان شاء ما

. المشيئة تفسيرها
: قسمان الرادة أن لكم ذكرنا وأكما
كونية إرادة .
شرعية وأإرادة .
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أراده بمعنى كذا الله شاء قلت فإذا ، المشيئة هي الكونية الرادة
. الشرعية المور في المشيئة تكون فل ، كونا

َء (َما هنا وأقوله . كونا َكاَن) يعني اللُه َشا
الله شاء ما لن المشيئة عليها يطلق ل فإنها الشرعية المور أما

. يكن لم يشأ لم وأما كان
الله محبة توافق التي الشرعية الرادة فتدخلها الشرعيات وأأما
وأعل جل يريد ل إذ لمحبته موافق هو شرعا الله أراده ما وأعل جل

يفعله ل وأقد العبد يفعله قد شرعا أراده وأما ، يحبه ما إل شرعا
ّلُه﴿ ُد َوأال ِري ُتوَب َأن ُي ُكْم َي ْي َل يتوب أن يختار ل من العباد من لكن ﴿َع

المشيئة وأهي الكونية الرادة أما ، شرعية إرادة فهذه ، عليه الله
َء (َما قال كما فهذه النافذة .َكاَن)  اللُه َشا

الله شاء ما بأن – جازما اعتقادا اعتقد يعني – بأن العبد آمن فإذا
وأعل جل وأأنه يشاء كما الملك هذا في يتصرف وأعل جل وأأنه كان

وأما وأوأقع حصل شاءه فما يشاء كما ملكه في يحكم له معقب ل
في من بأقطارها من عليه اجتمع وألو يحصل ل وأعل جل يشأه لم

هو شيئا يفعلوا أن يستطيعون ل فإنهم الرض في وأمن السماوأات
كما وأعل جل الله لمشيئة تابعة مشيئتهم إن بل يشاؤه ل وأعل جل
ُؤوأَن َوأَما﴿ سبحانه قال ّ َتَشا ّلُه َيَشاء َأن ِإل َلِميْن َرُب ال . ﴿العا
ّنُه قال َأ َوأ َوأاِت ِفي َما ( َلْرِض ِفي َوأَما الّسَما ٍة ِمْن ا َك َ َحَر ُكوٍن؛ِ َوأل ُس
ّ ِة إل َئ ِه) (ِمْن ِبَمِشي ٍة الل َك َ َحَر ُكوٍن) لنه َوأل الصل ليس ُس

، بقدر ، بمشيئة السكون بل الحركة الصل وأليس السكون
. وأبقدر بمشيئة وأالحركة

أن زعم الصل خلف وأالحركة السكون هو الصل إن قال فمن
. الساكنات دوأن المتحركات إلى راجع القدر
حركة من وأما بمشيئة إل سكون من ما إنه بل باطل هذا وألكن

. بمشيئة إل ْكَِرَحُتم في
السكون فيه الصل لن وأليس اختياره عن ليس الساكن فسكون

هذه في منه وأشاء ، ساكنا يكون أن وأعل جل قدر الله لن بل
تقدير الماضي في يعني قدر قلنا إذا ، ساكنا يكون أن اللحظة
ساكنا فيها الساكن رأيت التي اللحظة هذه وأفي وأالكتابة بالعلم

وأعل جل ُمهَلّوأك ملئكة له سبحانه وأالله وأعل جل الله بمشيئة فهو
كما بذلك ونُلَكَوُم هم ، توكيل ُمهَلّوأك ، سبحانه يشاؤه ما بفعل
ُكم ُقْل﴿ وأعل جل قال ّفا َو َت َلُك َي ْوِت ّم ْلَم ِذي ا ّل ّكَل ا ُكْم ُوأ فهم ﴿ِب

. موكلون
ٍة (ِمْن قال َك َ َحَر ُكوٍن؛ِ َوأل ّ ُس ِة إل َئ ِه) حتى ِبَمِشي الورقة سقوط الل

بمشيئة كله هذا غبار فيه شعاع تراها ةَِيماش َهاءََبه ، الريح هبوب ،

568الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

وأعن النافذة وأعل جل الله مشيئة عن شيء يخرج ل وأعل جل الله
. الشاملة سبحانه قدرته

َ قال ُكوُن (ل ِه ِفي َي ِك ْل َ َما ُم ُد) هذا ل ِري  سبق لما تعليل ُي
ّنُه َأ َوأ َنُه ( ْبَحا َلى ُس ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي َداِت ِمَن َق ْوُجو ْلَم ُدوأَماِت) ا ْع ْلَم َوأا
. الشاملة القدرة هذه

القرآن في لنه الشاملة) وأذلك (قدرته بقوله السلم شيخ ّرعب
. وأالمعدوأمات الموجودات على الشاملة القدرة فيها السنة وأفي
ّلُه﴿ كثيرة آيات في القرآن ففي َلى َوأال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي وأقال ﴿َق

ّلُه إَن﴿ َلى ال ٍء ُكّل َع ِدير َشْي َكاَن﴿ وأقال ﴿َق ّلُه َوأ َلى ال ٍء ُكّل َع َشْي
ِدًرا َت ْق . كثيرة ذلك في وأاليات ﴿ّم

َلى قال َع ٍء) وأ ُكّل ( ُكّل) من َشْي في وأالظهور الشمول ألفاظ (
ٍء) اسم وأ وأالموجود المعدوأم فتشمل العموم العلم يقبل لما (َشْي

، العلم يقبل وأالمعدوأم ، العلم إلى يؤوأل لما أوأ للمعلوم يعني ،
رأيته لما للموجود شاملة وأقدرته نافذة الله مشيئة صارت فإذن

. أيضا وأللمعدوأم
ما سبحانه فهو وأعل جل الله يشأه لم لما (المعدوأم) يعني وأقوله
يكون ل وأربما ، يكون ربما سبحانه عليه يقدر ما لكن ، كان شاءه

في الشمول إطلقا لجل وأهذا ، وأعل جل حكمته بحسب ،
ّلُه﴿ قوله في النصوص َلى َوأال ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي . ﴿َق

شاملة الله قدرة أن وأالجماعة السنة أهل مذهب وأهذا
ْو﴿ سبحانه قال كما وأالموجودات للمعدوأمات َل ِلَم َوأ ّلُه َع ِهْم ال ِفي

ْيًرا ُهْم َخ َع ْو لْسَم َل ُهْم َوأ َع ْا َأْسَم ّلو َو َت ُهم َل ِرُضوَن ّوأ ْع السماع فإذن ﴿ّم
لتولوا الستجابة إسماع أسمعهم وألو حصل ما الستجابة إسماع

. معرضون وأهم
َو ُقْل﴿ وأعل جل قال كما للقدرة أيضا تابع وأهو للعلم تابع وأهذا ُه

ِدُر َقا ْل َلى ا َعَث َأن َع ْب ُكْم َي ْي َل ًبا َع َذا ُكْم ّمن َع ِق ْو ْوأ َف ُكْم َتْحِت ِمن َأ ِل َأْرُج

ْوأ ُكْم َأ ِبَس ْل ًا َي َيع َق ِش ِذي ُي ُكم َوأ ْعَض ْأَس َب ْعٍض َب إثبات الية هذه ففي ﴿َب
َو ُقْل﴿ أشياء الثلثة هذه على قادر وأعل جل الله أن ِدُر ُه َقا ْل َلى ا َع
َعَث َأن ْب ُكْم َي ْي َل ًبا َع َذا ُكْم ّمن َع ِق ْو ، الشيء هذا على قادر هو ﴿َف

؟ معدوأم أوأ موجود ؟ حصل الشيء هذا وأهل
بوجهك) أعوذ( الية هذه تل حينما وأالسلم الصلة عليه قال

ْوأ﴿ قوله في أيضا وأقال ، ْيبِجُفأ ُكْم َتْحِت ِمن َأ ِل أعوذ( قال ﴿َأْرُج
ْوأ﴿ قوله في وأقال ْيبِجُبوجهك) فأ ُكْم َأ ِبَس ْل ًا َي َيع َق ِش ِذي ُي ُكم َوأ ْعَض َب

ْأَس ْعٍض َب . ذلك ِهِْطُعي لم وأعل جل الله أهون) لن هذه( ﴿َب
ما وأعلى شاءه ما على الله قدرة أن على الية دلت العلماء قال
َو﴿ فقوله ، يشأه لم ُه َلى َوأ ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي في عموم فيه ﴿َق

. السنة أهل مذهب وأهذا يشأه لم ما وأعلى شاءه ما على القدرة
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: تعلقان لها القدرة إن يقولون وأغيرهم وأالماتريدية وأالشاعرة
. قديم وأتعلق ، صلوحي تعلق
هنا هذا الكلم يناسب مما أيضا لكن تفصيل إلى يحتاج بحث هذا

. شاءه بما متعلقة وأعل جل الله قدرة ، القدرة إن يقولون
.قدير)  يشاء ما على (وأالله كتبهم في كثيرا الشاعرة يقول وألهذا
المرء يخالف أن يجوز ل باطلة وأالجماعة السنة أهل عند وأهذه
وأعل جل هو َْمعَن قدير) هو يشاء ما على (وأالله وأيقول القرآن نص
فهو يشأ لم ما وأعلى يشاء ما على قدرته لكن قدير يشاء ما على

. يشأه لم ما على وأقدير شاءه ما على قدير سبحانه
متعلقة القدرة السنة أهل وأعند شاءه بما متعلقة القدرة فعندهم

َو ُقْل﴿ سبحانه لقوله يشأه لم وأبما وأعل جل شاءه بما ِدُر ُه َقا ْل ا
َلى َعَث َأن َع ْب ُكْم َي ْي َل ًبا َع َذا ُكْم ّمن َع ِق ْو ْوأ َف ُكْم َتْحِت ِمن َأ ِل ْوأ َأْرُج َأ

ُكْم ِبَس ْل ًا َي َيع َق ِش ِذي ُي ُكم َوأ ْعَض ْأَس َب ْعٍض َب . ﴿َب
على وأإني(قادر)  أشاء ما على إني( الحاديث بعض في جاء نعم
وأعل جل أنه على دليل لنه السنة أهل يثبته قدير) وأهذا أشاء ما

َلى﴿ قوله عليه ّدل وأهذا قدير يشاء ما على ٍء ُكّل َع ِديٌر َشْي ﴿َق
ّلُه﴿ قوله عن ضونِعرُي أنهم شعار عندهم لكن َلى َوأال ٍء ُكّل َع َشْي
ِديٌر .قدير)  يشاء ما علم (وأالله قولهم إلى ﴿َق
مع لهم موافقة فيه استعماله فإن البدع لهل شعارا كان وأإذا

. معنى نفسه في صحته
ما يشمل قدير) هذا شيء كل على وأعل جل (إنه القائل وأقول
. وأالسنة الكتاب من للنصوص موافقة وأفيه يشأه لم وأما شاءه

َداِت (ِمَن السلم شيخ قول معنى هذا ْوُجو ْلَم ُدوأَماِت) هو ا ْع ْلَم َوأا
. وأالمعدوأم الموجود من قدير شيء كل على
جل ُهََعنَم أوأ ُهَأحال مما حالُالم أما يمكن بما متعلق كله هذا طبعا
وأعل جل فهو نفسه على ذلك وأأوأجب ملكه في يكون أن وأعل
حالُم ذلك جعل لما وألكن ، وأذاك هذا على شيء كل على قدير
المحال وألكن ، شيء لكل وأعل جل شاملة وأقدرته ، يكون ل فهو
. محال وأعل جل جعله الذي هو

هذا هل ، البتة يكون فل محال فهذا بحق إله َثم يكون أن مثل
 ؟ بالقدرة متعلق
، يكون ل محال هذا لكن شيء بكل متعلقة القدرة نعم نقول
وألد وأعل جل له يكون أن كذلك ، محال هذا آخر إله يوجد أن كذلك

جعلها الذي وأعل جل هو المحالت وأهذه ، آخره إلى ، محال هذا
. وأتعالى سبحانه محالة
تحت تدخل هل وأطائفة الفلسفة بحثها كما هذه ْثَُتبح ل فإذن

فما محالت وأعل جل الله جعلها هذه لن ، تدخل ل أوأ القدرة
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محال وأعل جل الله جعله ما وأأما النصوص فيه جاءت ما هو ْثَْحُبي
تشمله بهل فيه نخوض وأل النص في جاء ما على نأخذه فإننا

وأاعتراضا استدراكا فيه وألن منه فائدة ل لنه تشمله ل أوأ القدرة
. النصوص على
ُلوقٍا ِمْن (فَما ذلك بعد قال َلْرِض ِفي َمْخ َ ا ِء ِفي َوأل ّ الّسَما اللُه إل

ُقُه ِل َنُه، َخا ْبَحا َق ل ُس ِل ُه، َخا ْيُر َ َغ َع َرّب َوأل َوأَم ُه.  َوا ِلَك؛ِ ِس ْد َذ َق َأَمَر َف

َد َبا ِع ْل ِه ا ِت َع َطا ِة ِب َع َطا ِه) قوله َوأ ِل َع ُرُس َوأَم ِلَك) يعني ( وأجود مع َذ
يعني ل فالقدر ، بطاعته العباد أمر وأعل جل فالله السابق َْردَالق

بما وأعل جل ُهُمْلِع هو وأعل جل الله قدر ، القدر بل العمل عدم
وأتعالى سبحانه ُهَّرقد وأما سيكون لما وأعل جل كتابته ، سيكون

المعصية عن وأنهاهم بالطاعة العباد أمر ذلك وأمع ، عباده على
وأعملوا آمنوا الذين عن وأيرضى المتقين يحب وأعل جل وأهو

1...... الصالحات

تحت تدخل فكيف المشيئة تحت داخلة المعاصي كانت إذا
 ؟ وأعل جل الرب ضِبغُي ما تحت داخلة أنها مع المشيئة

. الضلل في طوائف أوأقعت الشبهة هذه أوأ الضلل وأهذا
المسلمين من المعين حق في يجتمع إنه قالوا السنة وأأهل

فيه يجتمع ، فيه وأعل جل الله أطاع فيما وأالشرعية الكونية الرادة
حين العاصي أوأ - الكافر خالف وأمن ، الكونية وأالرادة المحبة

هذه في وألكنه الكونية وأالرادة المشيئة فيه - نفذت معصيته
طاعته في به تعلق فالمسلم ، الشرعية الرادة يوافق لم الحال
الشرعية وأالرادة المشيئة هي التي الكونية الرادة يطيع حين

دوأن الكونية الرادة به تعلق الكافر أوأ عصى حين وأالعاصي
. الشرعية الرادة

الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ الحادي الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

بالشريط  1 مسح
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وأ الثاني الشريط
العشروأن
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هي التي الكونية الرادة يطيع حين طاعته في به تعلق فالمسلم
. الشرعية وأالرادة المشيئة

دوأن الكونية الرادة به تعلق الكافر أوأ عصى حين وأالعاصي
. الشرعية الرادة
: الشرعية للرادة تبع وأالرضا المحبة صارت فلهذا

الشرعية الرادة فيه وأاجتمعت الطاعة عمل الذي فالمسلم
الله أراده بما لتيانه وأعل جل الله من محبة له حصل وأالكونية

. شرعا
وأالبغض ، الشرعية الرادة لتنفيذ تبع المحبة ، للرادة تبع فالمحبة

. شرعا وأعل جل الله يريده بما التيان لعدم تبع
المحبة موجب يجتمع ، المسلمين من المعين حق في يجتمع وأهذا

. الكونية الرادة فيه تكون الكافر وأفي ، البغض وأموجب
وأيحب المتقين عن الشيخ ذكر كما يرضى الله فإن ذلك تبين إذا

. وأالمقسطين وأالمحسنين المتقين
وأبعضهم الجبر إلى لجلها وأذهبوا طوائف فيها ضل مسألة وأهذه
. فضلوا التعليل في للدخول ذهب وأبعضهم القدر نفي إلى ذهب

. الفعال في الدخول هو ضللهم وأأصل أصناف وأالقدرية
وأقد قال شيخ السلم ابن تيمية في تائيته القدرية :

الله خصوم وأيدعى
معادهم يوم

ًُطّرا النار إلى
ِة معشر القدريـ

سعوا أوأ نفوه سواء
ليخاصموا

به ماروأا أوأ الله به
ِة في الشريع

: العموم حيث من القدرية طوائف فهذه
سبقوا الذين بأصنافهم النفاة .
الشرع في به مارى أوأ ليخاصم سعى نم وأ .

ـمـارى ـمـن الـشـرع) يعـنـي ـفـي ـبـه ـمـارى (ـمـن الطائفتان وأهاتان
بـيـن التفرـيـق ـعـدم إلى راجع المتثال في يعني الشرع في بالقدر
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ـحـق ـفـي يجتـمـع أـنـه فـهـم ـعـدم إـلـى ، وأالـشـرعية الكونية الرادة
ـظـاهر وأهذا ، شرعا وأعل جل يريده ل وأما الكونية المشيئة المعين

. الكلمات هذه في هذا إلى ألمح السلم شيخ وأ ، بين
يناسب ل فيها وأالدخول القوم ْهَُبوأش متنوعة القدر مسائل طبعا
شاء إن أخر مجالس وألها ، وأتأصيلية تفصيلية ردوأد إلى تحتاج لنها
. تعالى الله

:ُ بعدها قال المرتبة هذَّه مان انتهىَ
ُد َبا ْلِع ُلونََ     َوا ّلُه     َحِقيَقًة،ِ     َفاِع َلَق     َوال َلُهم     َخ ُد     أْفَعا ْب ْلَع ُهَو:ُ     َوا

ْلُمْؤمِاُن،ِ َكاِفُر،ِ     ا ْل َبّر،ِ     َوا ْل ْلَفاِجُر،ِ     َوا ّليِ،ِ     َوا ْلُمَص ِئُم.     َوا َوالّصا
َباِد ْلِع ِل ٌة  د  ُق     ِو َلىَ     َْر ِلِهْم،ِ     َع َلُهْم  و     َأْعَما ٌة،ِ     َ َد ِلُقُهْم     َواللُه     ِإَرا َخا

َتُهْم ْدَر َتُهْم؛ُ     َوُق َد ِإَرا َو
. القدرية عامة بها يكذب القدر من الدرجة وأهذه
وأأن الشاملة وأقدرته النافذة الله مشيئة هي التي الدرجة هذه
: مرتبتان هذه ، العباد أفعال خلق الذي هو وأعل جل الله
المرتبة هذه ، المشيئة وأنفوذ القدرة عموم الوألى المرتبة

. القدر مراتب من الثالثة
أفعال ذلك وأمن شيء كل خالق الله أن الرابعة وأالمرتبة

. العباد
ذكر ثم ، الثانية الدرجة من الوألى وأهي الثالثة المرتبة من فانتهى
: فقال القدر مراتب من الخيرة
ُد َبا ِع ْل َوأا ُلوَن ( َقًة، َفاِع ّلُه َحِقي ٌق َوأال ِل ُهم) َخا َل َعا ْف أ

 ؟ المؤلف يريده الذي العبد هذا من ، عبد جمع العباد 
:ُ قال ذلك َلّفص

ْؤِمُن، ْلُم ِفُر) (ا َكا ْل َوأا
ْلُمْؤمِاُن،ِ( َكاِفُر،ِ ا ْل َبّر،ِ َوا ْل ْلَفاِجُر)  ا حقيقللة فعللله يفعل الذَّي هوَوا

؟ُ ذلك ماعنىَ ماا ،ِ حقيقة فعل وإنما ماجازا فعل الذَّي فعله ليس
؟ الصلة فعل الذي من ؟ المصلي من صلى حين يعني

الذي من ؟ الحقيقة على تصدقا الذي من تصدقا حين ، العبد هو
؟ الصدقة فعل

حين سرقا حين الخمر شرب – بالله وأالعياذ – حين ، العبد هو
هذه فعل الذي من ، آخره إلى زنا حين الربا أكل حين ارتشى
؟ الحقيقة على الفعال

فعل خلق الذي هو العبد أن ذلك معنى هل ، العبد فعلها الذي
 ؟ نفسه
، الفعل هذا فعل الذي وأهو وأإرادة قدرة له العبد ، : ل نقول

ْهَْركُي لم بنفسه وأفعله اختاره الذي هو لنه للعبد نسبُي فالفعل
.عليه
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 ؟ فعله خلق الذي من ذلك وأمع
: السلم شيخ قال

ّلُه ِلٌق     (َوال َلُهم)     َخا أْفَعا
فعل ليس الحقيقة على فعل الذي هو العبد يكون أن اجتمع إذنف

الذي هو وأليس ، وأطوائف وأالماتريدية الشاعرة يقوله كما مجازيا
هو وأإنما ، القدرية يعني المعتزلة يقوله كما نفسه فعل يخلق
في هذه لمجيء وأذلك ، فعله خلق الذي هو وأالله حقيقة يفعل

: النصوص
العبد إلى الفعل نسبة النصوص في جاء فلنه حقيقة الفعل أما

ِإّن وأعل جل قال ّلَه ﴿ ِبيَن ُيِحّب ال ّوا ّت ُيِحّب ال ِريَن﴿ َوأ ّه َط َت ْلُم فالعبد ا
اسم من مبالغة صيغة فالتواب التواب هو كان وأإذا التواب هو

فاعل اسم هذا المتطهر ، التوبة فاعل اسم وأتائب ، تائب الفاعل
. التطهر

اللغة للةِبد التطهر فعل الذي وأهو التوبة فعل الذي هو العبد فإذن
.

حقيقة التوبة فعل الذي فهو ، حقيقية للةِالد فهذه كذلك كان وأإذا
. ًتطهراُم وأجعله اباّتو جعله وأعل جل الله لن

باتفاقا الحقيقة فهو العبد إلى َدِْنسُأ ما أن معلوم هو كما وأالصل
قسموا الذين سواء ، الناس باتفاقا الحقيقة هو الصل ، الناس

أن بالتفاقا ، يقسموا لم الذين أوأ وأمجاز حقيقة إلى العرب لغة
. الحقيقة هو الصل
هو للعبد الفعال من وأعل جل الله أسنده ما الجميع عند فإذن
.الصل هو لنه حقيقة فعلها الذي
أمر ، آخره إلى ، تصدقا ، صام ، : صلى جميعا الدلة في وألهذا
الشياء هذه العبد ََلَعف ، بالتصدقا بالصوم بالصلة وأعل جل الله
؟ فعلها كيف لكن ، حقيقة يفعلها إذن فهو

له وأجعل قدرة له جعل – معي ركز – قدرة له وأعل جل الله جعل
؟ خلقها الذي من العبد في جعلها التي القدرة هذه ، إرادة
؟ خلقها الذي من للعبد جعلها التي الرادة وأهذه ، الله خلقها
القدرة الصفتين هاتين عن ينتج العبد ُْلِعفَف ، وأعل جل الله خلقها

. وأالرادة
. مخلوقا منهما يحصل ما فإذن مخلوقتان وأالرادة وأالقدرة

كان إذا لنه ، فعله يخلق ل وأأنه حقيقة يفعل العبد أن اجتمع فإذن
اللة أوأ السباب يعني-  أحدثه ما معناه فعله يخلق يقال أن يصح
يفعل جعلته التي وأاللة ، خلقها الذي هو يكون-  يفعل جعلته التي

وأإنما يخلقها لم هو وأالرادة القدرة الصفات هذه أوأ الجوارح
. وأعل جل الله خلقها
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القدرة له خلق لنه العبد فعل خلق الله أن هي النتيجة فإذن
. الرادة له وأخلق

ل ، وأإرادة بقدرة إل أبدا مطلقا يكون  ل- العبد فعل - وأالعمل
.وأإرادة قدرة عنده تكون حتى عمل يعمل أن يمكن

، التامة القدرة بها نعني وأالقدرة الجازمة الرادة بها نعني وأالرادة
، الجازمة الرادة هي الفعل بها يحصل التي الرادة فضابط
. التامة القدرة هي الفعل بها يحصل التي وأالقدرة

يحصل فهل مترددة إرادته لكن للشيء مريدا يكون قد يعني
؟ الفعل

المسجد إلى أذهب أن أريد متردد أنا يقول يدري ما لنه يحصل ل
الرادة هذه ، مترددة فإرادته ، كذا مكان إلى أذهب أن وأأريد

فإذا ، جازمة إرادة إلى تتحول حتى الفعل بها يحصل ل المترددة
. جازمة إرادته صارت الرادتين إحدى باختيار جزم توجه
أن أراد أوأ بها يمشي رجل عنده آلت عنده قدرة عنده كان فإن

حصل صحيحة وأيده للكتابة متعلم الكتابة على قدرة وأعنده يكتب
. مراده له

جازمة إرادة العبد عند يكون حتى يحصل ل – -الفعل النتيجة فإذن
. الفعل من المعين هذا على تامة وأقدرة الفعل من المعين لهذا
يريد ، ناقصة قدرة عندهم وألكن جازمة إرادة عندهم أناس في
جازمة إرادة هذه وأكذا كذا مكان إلى اللحظة هذه يسافر أن مثل
 ؟ ذلك على قدرة عنده هل لكن

. الفعل يحصل فل قدرة عنده ما
. تامة وأقدرة جازمة بإرادة إل العبد من يكون ل الفعل نقول فإذن

. مخلوقا فالفعل ، مخلوقتان وأالقدرة وأالرادة
. العام التدليل حيث من هذا

ّلُه﴿ وأعل جل قال الخاص التدليل حيث وأمن ُكْم َوأال َق َل َوأَما َخ
ُلوَن ْعَم ّلُه﴿ هنا قوله وأفي ﴿َت ُكْم َوأال َق َل ُلوَن َوأَما َخ ْعَم من وأجهان ﴿َت
: التفسير

وأالذي خلقكم (الذي) [ وأالله (ما) بمعنى تكون أن الوأل
. تعملونه ] يعني تعملون

فيكون بمصدر الفعل مع ّْردَقُت (ما) مصدرية تكون أن لثانيا
] . وأعملكم خلقكم [ وأالله الية معنى

. العباد لفعال خالق الله أن على دليل الية في فإذن
: قال ، المباركة العقيدة هذه في تيمية ابن السلم شيخ قال لهذا

َباِد ْلِع ِل ٌة     (و ْدَر َلىَ     ُق ِلِهْم،ِ     َع َلُهْم     َأْعَما ٌة،ِ     َو َد ِلُقُهْم     َواللُه     ِإَرا َخا
ِلُق َتُهْم     َوَخا ْدَر َتُهْم     ُق َد ِإَرا )  َو

؟ خلقها الذي من هذه الصفات 
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؟ خلقهم الذي من ، يفعلون الذين هم ، العالمين رب
الذي الفعال من منهم يحصل الذي أن النتيجة إذن ، العالمين رب

 . العالمين رب خلقه
؟ من فعل الفعل لكن
. حقيقة العبد فعل
ّدَرَجُة     (َوَهذَِِّه     قال َدِر     مِاَن     ال ْلَق ّذَُّب     ا َك ّيِة     َعامّاُة     ِبَها     ُي َدِر ْلَق ا

ّلذَِّيَن ِبيِّ     َسّماُهُم     ا ّن ّلىَْ     ال ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َهذَِِّه     مَاُجوَس     :ُ  َوَس
ُلمّاِة)  ا

الله بمشيئة اليمان ، الثانية الدرجة يعني ، القدر من الدرجة هذه
العبد فعل يخلق الذي هو الله أنب وأكذلك الشاملة وأقدرته النافذة
. القدرية عامة بها يكذب
. القدر نفي في شابههم وأمن المعتزلة هنا بالقدرية وأيعني

: القدرية هم القدر نفاة
 العلم ينفون الغلة- 
المشيئة هذه ينفي ل من وأمنهم النافذة المشيئة ينفون وأهؤلء- 

. العبد فعل خلق الله أن ينفي وألكن الشاملة القدرة أوأ النافذة
يخلق العبد أن يقولون المعتزلة أن المشهور من أنه وأتعلمون

؟ ذلك قالوا لماذا ، نفسه فعل
الله خلقها المعصية إن قلنا وأإذا ، المعاصي يعمل العبد لن قالوا
: وأجهين من محذوأرا ذلك فيكون وأعل جل
المعصية فعل الذي هو الله يكون أن الوأل .
عليها أجبرهم يكون أن وأالثاني .

. وأعقل شرعا ممتنعتان وأهاتان
فعل الذي بل فعل الذي هو ليس وأعل جل الله فإن صحيح وأهذا
وأكذلك الجبار) نقول يعني (هذا وأقولهم ، خلق الله وألكن العبد

. منفي الجبار
؟ ِْبرُْجي أنه على دليل الفعل هذا يكون أن يصح هل لكن
؟ الفاعل هو أنه على دليل ذلك أن يصح هل

على ، التباين على دلت النصوص بل بصحيح ليس هذا ، ل نقول
يفعل العبد أن وأعلى يخلق الذي هو وأعل جل وأالله يفعل العبد أن

.شرعا يرضاها وأل كونا بها يأذن وأعل جل وأالله المعصية
. الدرجة هذه في نياللت نيالمرتبت ذلك في فاجتمع

العاصي حق في أنه نظروأا المعتزلة يعني ، العاصي حق في فإذن
 ؟ الفعل هذا خلق الذي من الخمر يشرب وأحين عصى هذا ،

لن فعل الذي هو فمعناه خلقه الذي هو الله إن قلنا إذا قالوا
، خلق يعني فعل كونه ، وأالخلق الفعل بين عندهم تلزم هناك
. خلق الذي هو العبد يكون فإذن ممتنع وأهذا
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وأإذا العبد إرادة ألغينا معناه ذلك خلق الذي هو الله إن قلنا لو أيضا
العدل في يقدح وأهذا المعصية على مجبورا كان العبد إرادة ألغينا
. العدل صفة وأله الظلم عن منزه وأعل جل وأالله
لم لنهم البطلن وأاضح باطل قالوه الذي وأهذا ، شبهتهم هذه

الذي هو وأعل جل الله إن نقول وأكوننا ، وأالخلق الفعل بين يفرقوا
به يكون ما خلق الذي هو وأعل جل أنه بمعنى الشيء هذا خلق
. الشيء هذا

ّباتَسُالم ُثِدُْحت الشرع في السباب أن وأمعلوم ينزل الماء ، ب
الذكر يتزوأج ، سببا الماء جعل وأعل جل الله ، النبات به فينبت
. الولد منه فيكون النثى رحم في ماءه وأيضع
التي فالسباب ، وأعل جل الله هو خلق الذي لكن يفعل فالعبد

. مخلوقة النتائج فإذن مخلوقة المسببات تنتج
في غلة يكونوا أن غرابة وأل العتزال أهل فاتت التي هي وأهذه
ينفون أنهم في يقابلونهم وأالشاعرة وأيناقضون السباب إثبات

. ذلك وأينكروأن السباب
ِذيَن هنا السلم شيخ قال ّل ُهُم (ا ِبّي َسّما ّن ّلْى ال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع :َوأَس

ِه َمُجوَس ِذ ِة) وأهذا َه ُلّم ابن عن السنن في حديث في جاء قد ا
فل مرضوا إن المة هذه مجوس القدرية( غيره وأعن عمر

وأل مرسل أنه الصواب تشهدوأهم) وأهذا فل ماتوا إن وأ تعودوأهم
. غيره عن وأروأي ، مرفوعا يصح
. ْنْالُحس إلى يصل الروأايات هذه مجموع قال العلم أهل بعض
ُلو     ذلك     بعد     السلم     شيخ     ذلك     بعد     قال َيْغ يعني  -   ِفيَها)      (َو
َباِت،ِ     َأْهِل     مِاْن      (َقوٌم  -     الدرجة     هذه     في ْث ّتىَ     ال ُبوا     َح َل َد     َس ْب ْلَع ا

َتُه ْدَر ُه،ِ     ُق َياَر ِت ُيخِرُجونََ     َواْخ َكامِاِه     اللِه     َأْفَعاِل     َعْن     َو َأْح َو
َكَمَها ِلَحَها)      ِح َومَاَصا

: جملتين على احتوت هذه
ُلو الوألى ْغ َي َوأ َها ( ْهِل ِمْن َقوٌم ِفي َباِت) يعني َأ ْث هذه أثبتوا الذين أن ال

يعني-  الشاملة القدرة وأأثبتوا النافذة المشيئة أثبتوا ، المرتبة
في غلوا ، العبد فعل خلق الذي هو الله أن  أثبتوا- يشاء ما على
ُه) يعني قدرته العبد سلبوا حتى ذلك َياَر ِت َوأاْخ الجبرية وأهم إرادته (

القدرة مسلوب العبد إن قالوا حتى القدر إثبات في غلوا ،
: مشهورتان طائفتان الجبرية  وأهؤلء- مجبور عني ي –وأالختيار

كل على مجبور العبد إن يقولون الذين وأهم الجبرية غلة الوألى- 
في كالريشة فهو الفعل إلى المضطر المقصور بمنزلة وأهو شيء
له ليس مجبور العبد ، الكاتب يد في القلم وأكحركة الهواء مهب
، الغلة هؤلء ، يفعل أن بد وأل مجبور وأهو بتاتا مسلوب ، اختيار

. وأطوائف وأالصوفية الجهمية وأمنهم الجبرية غلة
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. وأالماتريدية الشعرية وأهم الجبر في متوسطون وأهناك- 
. ظاهرا ل باطنا مجبور العبد إن يقولون وأهؤلء
. ختارُالم شكل شكله الظاهر في لكن الباطن في ٌمجبور

، مجبور الباطن في الواقع في لكنه وأإرادة قدرة عنده إليه ُُرْظَنت
. الجبر أنه عندهم َْردَالق معنى وأهذا
 ؟ ظاهرا مجبور هو هل لكن

. باطنا مجبور ، ل يقولون
الفعل يفعل هو هل ؟ العبد فعل في تقولون فما كذلك كان إذا

 ؟ حقيقة عندكم ذلك على
. حقيقة له فعل ليس الفعل أن فمعناه مجبورا كان إذا ، ل قالوا
؟ شيء أي على له فعل إذن

. مجازي له فعل قالوا
؟ فعل الذي فمن كذلك كان إذا

. الله هو الفاعل قالوا
؟ مهمته ما العبد
. للفعل ٌمحل العبد قالوا

؟ الفعل محل معنى ما
. الخبز بها يقطع القاطع يد في السكين تكون كما قالوا

التي هي ، المحركة اليد دوأن وأالخبز رآها لمن ًظاهرا فالسكين
. قطعت

. تقطع أن على ٌمجبورة ٌمحل هي الواقع وأفي
 ؟ الخبز ُقطع كيف قال فإذا
. بالسكين يقال
 ؟ السكين حرك الذي من الواقع في لكن

. محرك إلى تحتاج
ُبوا هنا السلم شيخ قال فلهذا َل َد (َس ْب َع ْل َتُه ا ْدَر ُه) فيكون ُق َياَر ِت َوأاْخ
. الجمادات بمنزلة العبد جعلوا

إذن كيف مجاز فعلال يفعل أنه بين عندهم هذا الجتماع هنا
 ؟ العمال له ُتنسب
عند يعني ، عندهم مجبورا هو إذا العمل على يحاسب وأكيف

 ؟ المتوسطة الجبرية وأالماتريدية الشاعرة
هذا على مجبور وأهو ٌبْسَك فللعبد فعله ُبِسْكَي العبد قالوا

. ْبْسَالك
؟ بالكسب تعنون ما

يكون كيف ، السكين بمنزلة هو وأإنما حقيقة يفعل ل تقولون أنتم
 ؟ مجبورا كان إذا ْبْسَك له
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هذا عن الجابة من مناص ل أنه وأحذاقهم عقلؤهم اعترف
. السؤال

اللفظة هذه ، ْبْسَالك َِجْرخُي أن في الشعري أوأقع الذي وأهذا
ما ْبْسَالك وأهذا ، اليراد هذا الشكال هذا عن جوابا خرجت
؟ تفسيره

الكسب تفسير في اختلف عقائدهم شروأح في لهم الشاعرة
. وأغيرها الجوهرة شروأح في تَِرُكذ قول عشر اثني إلى

إذا كان اختلفوا في تفسيره على اثني عشر قول معناه أن
الشيء غير معروأف ، وأالذي ابتدعه الشعري ، وألهذا قال القائل

:
حقيقــة وأل يقـال مما
هـتحت

لذي تدنو معقولة
ِم الفهـا

الشعري عن الكسب
ـعن ُوأالحال

البهشمي ـد
ِم ُةَْرفَوأط ّظا الن

فهناك ثلثة أشياء اخترعها أصحابها ل وأجود لها في الواقع إنما
هي موجودة في أذهان أصحابها ، شيء ل حقيقة له ، لهذا قال :

حقيقة وأل يقــال مما
تحتـه

لذي تدنو معقولة
ِم الفهـا

دعن الكسب
الشعري

الباطن في مجبور هو مجازا يفعل العبد أن قاله الذي الكسب هذا
.

. الباطن في مجبور مختار الظاهر في
. مجبور وأهو كسبا عليه وأيحاسب كسبا العمل له وأينسب

الله ْبِحاسُي حتى الكسب هذا حقيقة ما وألهذا ، ُيفهم ل شيء هذا
؟ عليه العبد

فمعنى ، متضاربة أقوال وأكلها قول عشر اثني إلى فيه اختلفوا
يتفقون بتفسير يفسروأه لم وأهم وأقعدوأه شيئا اخترعوا أنهم ذلك
كما المسائل بطلن أدلة من وأهذا القول هذا أهل وأهم عليه هم

عند وأالطفرة الحال في هاشم أبي قول بطلن على ذلك ناّلَد
. امّّظالن

كثيرا يستعملون وألهذا المتوسطة الجبرية لمذهب خلصة هذا إذن
الفعل) وأيكثروأن يكسب كسبه) (وأالعبد من (وأهذا الكسب لفظة

. عندهم العقيدة هذه لجل اللفظة هذه من
لفظ دائما يستعملون بل كثيرا يستعملون وأالجماعة السنة وأأهل

العبد (كسب يقولون العبد) ما العبد) (صلى َِملَالعبد) (ع ََعلَ(ف
.كذا) 
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طبعا به ُيعني ل السنة وأفي القرآن في ْبْسَالك لفظ من وأرد ما
َها﴿ ، العمل به ُيعنى وأإنما المحدث المصطلح هذا َبْت َما َل َكَس

َها ْي َل َع َبْت َما َوأ َتَس ْك ، شر من عملت ما وأعليها عملت ما لها يعني ﴿ا
في وأرد فما ، شر من عملت ما وأعليها خير من كسبت ما لها

أما ، العمل به يراد ) فإنهَبَسَ(ك لفظ من السنة في أوأ القرآن
ثلثة بعد هذا حدث فإنما ، الخاص المصلح ، ) الخاصْبْسَ(الك

. له حقيقة ل ذكرنا كما شيء وأهذا قروأن
الله وأإنما ُِردْقَي ل قالوا ، وأاختياره قدرته العبد سلبوا هؤلء فإذن
. أراد الذي الله وأإنما هو يريد ل ، فعل الذي

 ؟ فعلها الذي من المعصية
؟ المعصية فعل الذي هو وأعل جل الله هل

محل فصار ففعل عليها َِرْبجُأ ، مجازا العبد فعلها الذي ، ل قالوا
.الجامدة الشياء بمنزلة ، الشيء لهذا
على ردهم في المعتزلة قال كما بالله وأالعياذ فيه شك ل وأهذا

جبري كل وأهكذا ، وأعل جل الله إلى الظلم نسبة فيه الشاعرة
. وأعل جل الله إلى الظلم ينسب فإنه
 ؟ الحكمة في قولهم ما قالوا ما على كان إذا إذن
 ؟ معللة أفعاله وأعل جل الله هل

؟ الظلم إثبات هذا في هل ، الشيء هذا استحضروأا طبعا
 ؟ الشيء هذا حصل ليش هذا إذن

ل وأعل جل الله إن فيقولون الحكمة ينفوا أن إلى فاضطروأا
معلل فعله أوأ لحكمة موافق فعله بأن ُفَوصُي وأل بالحكمة ُفَوصُي
.

قال حيث تيمية ابن السلم شيخ لك ذكرها جملة آخر هي وأهذه
ِرُجوَن ُيخ َوأ َعاِل َعْن ( ْف ِه َأ ِه الل َكاِم َأْح َها َوأ َكَم َها) إذا ِح ِلَح كان َوأَمَصا

لنهم المصالح وأينفون َْمِكالح ينفون أنهم نتيجة شك ل فهو كذلك
أن هناك يكون وأإذن يفعل العبد إن يقولون وأل بالختيار يقولون ل

جل الله نسبة من يتخلصوا حتى ذلك في له حكمة وأل فعل الله
. الظلم إلى وأعل

القدر باب في الضلل أصل ، ذكرنا كما ذلك في الضلل وأأصل
كل المشركين أوأ البليسية الغلة فرقة سواء الفرقا جميع في

. الفعال في الخوض هو ضللهم في الصل هؤلء
من ّسُِح ي- المسائل هذه في خاض ما-  الفطرة على أحد وأكل

شيء وأهذا هذا أوأ هذا يفعل أنه نفسه من ّسُِحي ، مختار أنه نفسه
هذا وأيختار الفعل هذا يختار أنه يحس وأاحد كل ، ضروأري فطري
. هذا وأإما هذا فإما الفعل
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وأتركه بالعدل عامله ، ُهَلَذَوأخ ِهِلْدَِعب العبد وأعل جل الله عامل فإن
.إعانة بدوأن يختار جعله وأنفسه

 وأالله- آخره إلى تركه له ُدَْبي لم وأما اختاره له بدا ما يعني يختار
. وأالختيار القدرة العبد أعطى

. أعانه خيرا بالعبد وأعل جل الله أراد وأإذا
إرادته تكون على وأأعانه الخير في إرادته تكون أن على أعانه
. وأيرضى يحب فيما

. بالتوفيق تسمى التي هي العانة وأهذه
. الختيار على زائد أمر فالتوفيق

ُه﴿ الختيار وأعل جل الله أعطاه يختار أحد كل َنا ْي َد َه ْيِن َوأ َد ّنْج هو ﴿ال
وأأفلح الله وأتعبد أطاع إذا هل المطيع ، فطرة ذلك وأيحس يريد
بأنه نفسه ُِعْنقُي بالرادة هو ّسَحَأ إذا الفعل هذا هل وأأخلص وأتابع

؟ الشياء هذه َّلصَح الذي هو
. التوفيق هو وأهذا ، عليها َينُِعأ أنه يعلم وألكن ، ل

اختار الذي هو أنه يعلم طاعة فعل إذا الفطرة أهل من أحد فكل
، بمعنى ذلك عن لصرفه وأعل جل الله شاء لو لكن فعل الذي وأهو

؟ لصرفه الله شاء لو معنى ما
وأنفسه َكُِرت فإذا يعينه وأل يوفقه فل نفسه إلى يكله أن بمعنى

. ِْلضَي فإنه
بأنه ّسِحُي بالعانة ّسِحُي ، له الله بتوفيق ّسُِحي المؤمن فإذن

ُكر الخير إليه َبُّبح : وأعل جل الله بعدل عومل وأمن ، الشر له َهّوأ
.  الطريق هذا أوأ الطريق هذا اختر أمامك هو

وأفيه المراتب هذه إثبات فيه وأالجماعة السنة أهل مذهب في إذن
الله أحكام وأكذلك الكونية الله أفعال ، معللة الله أفعال أن إثبات

. الشرعية وأعل جل
. ّْللُِعم ِهِنْوَك في الله ُففعل
َعل يعني ، نعلمها ل وأقد نعلمها قد لحكمة ، لعلة وأعل جل الله َف
وأضع بأنها تفسر الله صفات في الحكمة أن لكم ذكرت وأقد

. منه المحمودة للغايات الموافق موضعه في الشيء
في الشيء وأضع كان فإذا ، عدل هذا موضعه في الشيء وأضع

. حكمة صار منه محمودة لغاية موافق موضعه
. للعدل مقابل موضعه غير في الشيء وأضع الظلم
الكونية أفعاله في وأالتعليل الحكمة له ُتَْبثُت وأعل جل الله فإذن
، وأالجماعة السنة أهل مذهب وأهذا ، الشرعية مهاأحك وأفي

. بينة كثيرة ذلك في وأالنصوص
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طويل المبحث هذا ، السلم شيخ كلم في القدر مبحث نهاية هذا
مباحث في خاصة السلم شيخ بكلم يتعلق ما منه ذكرنا لكن جدا

. آخره إلى وأالحكام الفعال
ما الباب هذا في دائما يستحضره أن العلم لطالب ينبغي وأمما

علي قال كما ، وأعل جل الله سر القدر أن وأهو الكلم به تدأنابا
 .تكشفه) في الله سر (القدر عنه الله رضي

؟ ذلك وأيروأم يحاوأل كيف وألكن ، يكشفه أن أحد يستطيع ل
. وأالتعليلت الفعال في خاض إذا

ِلْع العباد على علل ذلك جل ْط ُي الله جل وأعل فعله معلل لكن لم 
وأعل وأتبارك وأتقدس ربنا ، وألهذا قال شيخ السلم في التائية :

الخلق ضلل وأأصل
فرقة كل من

في الخوض هو
ِة  الله فعل بعل

يفهمـوا لم فإنهُم
له حكمـة

نوع على فصاروأا
ِة من الجاهلي

. ًْمِكالح تفهم لن فإنك الله علم تعلم لم إذا فإنك
. مستحيل هذا ، القاصر بعلمك وأالسرار ًْمِكالح تفهم أن وأتريد
َكاَن َما﴿ وأعل جل قال كما العلى المل في الملئكة تخاصم وأقد
ٍم ِمْن ِلي ْل ٍل ِع ْلَم َلى ِبا ْع َل ْذ ا َتِصُموَن ِإ المل اختصام حديث ﴿َيْخ

في ْرضَِخوأال السلم عليه موسى بين وأقع كذلك ، معروأف العلى
َكَرْر التي السورة بينه وأقع ، الكهف سورة الجمعة يوم في دائما ُت

لم لكنه الله كليم أنه مع وأموسى المساءلت تلك ْرضَِخال وأبين
لنه ْرضَِخال مع الصواب وأكان فاعترض عرف ما ، العلل يدرك
ّلم . علما وأعل جل الله لدن من ُّع

فإذن أساس هذا الباب اليمان وأالتسليم ، العلم بأن علم الله
ّدَر لهم ، ُق جل وأعل ل يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إل بما 
وأأن الخوض في الفعال وأالتعليلت : لم فعل ؟ وألم حصل لي

كذا ؟ وألم أفقرت ؟ وألم غنيت ؟وأليش كذا ؟ هذا باب من أبواب
ُلها على العبد ، وأقد ذكر هذه الخلصة الخيرة أحد ْدِخ ُي الشيطان 

العلماء في أبيات جميلة قال فيها :
ِوفاقا عن ََلسَت ال

قد ـاـفربنـ
الملئكة بين حكى

اـالخصام
ُّمَرُكالم ُِرضَالخ كذا

الـ وأالوجيه
به َّمأل  إذ ُّملَُكـم

ـاـِلمام
همهـاِجمع ُصفو َّردَكَت
 راراـم

 ؟ الصفو تكدر لماذا
. بالسئلة
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 ؟ ليش ، علما سىوم ِمُرح
لنه سأل ، وأهكذا من خاض في القدر فإنه يحرم العلم وأمن لم

يسلم فيه يحرم العلم ، قال :
ُّمَرُكالم ُِرضَالخ كذا

ــالـ وأالوجيه
به َّمأل إذ ُّملَُكـم

ـاـِلمام
همهـاِجمع ُصفو َّردََكت
 راراـــم

ِّرالس ُبِصاح َّلَجَعف
الّصراما

لـيـمَك ليـُمَالك ففارقه
ٍبــَقل

ّنى وأقد على ث
اـالملم ِِرضَالخ

وىس الخلف سبب اموأ
ال اختلف

بعضا هناك ـعلوم
اـتمام أوأ

أن اللـوازم من فكـان
الـ يكون

فيها مخالفـا إلـه
النـاما

قـدرا لهـا تجهـل فل
 يعني هذه الحكمة البليغة وأهذا البيان

قـدرا لهـا تجهـل فل
وأخذها

يحيي للذي شكورا
النامـا

غيره في هداهم كما السنة أهل فيه وأعل جل الله هدى باب فهذا 
على الثبات وألكم لنا وأنسأله  منهم جعلنا أن وأعل جل الله وأنحمد
وأل خزايا غير ثابتين يميتنا وأأن الصالح وأالعمل الصالح القول

. أمرنا في وأإسرافنا ذنوبنا لنا يغفر وأأن مفتونين
. محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى
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 اليمان حقيقة
 وأحكم

الكبيرة مرتكب

ّنِة َأْهللِل ُأُصللوِل َومِاْن ْلَجَماَعللِة الّسلل ّديَن َأنَّ َوا ِليَمللانََ اللل َوا
ْلِب َقْوٌل َوَعَمٌل،ِ َقْوٌل ْلَق ّلَسانَِ،ِو ا ْلللِب َوَعَمُل َال ْلَق ّلَسللانَِو ا َال

َأنَّو ْلَجَواِرِح. َو ُد اليَمانََ َا ْنُقُص ّطاَعِة،ِلِبا َيِزي َي َيِة. َو ْلَمْعِص ِبا
ِلَك مَاَع َُهْمو َكّفُرونََ ل َذ َلِة َأْهَل ُي ْب ْلِق َلِق ا ْط ْلَمَعاِصيِ ِبُم ا

ِئِر؛ُ َبا َك ْل ُلُه َكَما َوا ْلَخَواَرُج؛ُ َيْفَع ُة َبِل ا ُلُخّو ّيُة ا ِن ِليَما َتٌة ا ِب مَاَع َثا
ْلَمَعاِصيِ؛ُ َنُه:ُ  َقاَل َكَما ا ْبَحا َأِخيِه مِاْن َلُه ُعِفيَِ َفَمْن﴿ُس

ٌء َباٌع َشيِْ ّت ْلَمْعُروِف َفا ِإنَْ﴿َوَقاَل:ُ  ]،178ِ[البقرة:ُ﴿ِبا َو
َتانَِ ِئَف ِنيَن مِاْن َطا ْلُمْؤمِا ُلوا ا َت َت ِلُحوا اْق َأْص َنُهَما َف ْي ِإَنَْ َب َبَغْت َف
َداُهَما َلىَ ِإْح ُْلْخَرىَ َع ُلوا ا ِت ِتيِ َفَقا ّل ْبِغيِ ا ّتىَ َت َء َح َلىَ َتِفيِ ِإ

ّلِه َأمْاِر ِإَنَْ ال َءْت َف ِلُحوا َفا َأْص َنُهَما َف ْي ْدِل َب ْلَع ُطوا ِبا َأْقِس ِإنَّ َو
ّلَه ِطيَن( ُيِحّب ال ْلُمْقِس ّنَما9ا ِإ ُنونََ ) ْلُمْؤمِا ٌة ا ِلُحوا ِإْخَو َأْص ْيَن َف َب

ُكْم ْي ].10-9[الحجرات:ُ﴿َأَخَو
َو ُبونََ َل ُل ْلَفاِسللَق َيْسلل ّللليِّلا ا ّيللِة،ِ اليَمللانَِ ْسللَما ِْم ّل ُك ْل َ ِبا َول

َنُه ُدو ّل ّنار؛ُ ِفيِ ُيَخ َلُة.  َتُقوُل َكَما ال َتِز ْلُمْع ا
ْلَفاِسُق َبِل ْدُخُل ا ِم ِفلليِ َي ِلِه:ُ ِفلليِ َكَمللا اليَمللانَ؛ُ اْسلل َقللْو

َتْحِريُر﴿ َبٍة َف َنٍة َرَق ْدو ،ِ]92[النساء:ُ﴿مُاْؤمِا َ ََق ْدُخُل ل ِم ِفيِ َي اْس
ِليَمانَِ َلِق؛ُلا ا ْط ِلِه ِفلليِ َكَمللا ُْم َلىَ:ُ  َقللْو ّنَمللا﴿َتَعللا ُنللونََ ِإ ْلُمْؤمِا ا

ّلذَِّيَن َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ َلْت ال ُبُهْم َوِج ُلو َذا ُق ِإ َيللْت َو ِل ْيِهللْم ُت َل ُتُه َع آيللا
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ْتُهْم َد ًَنا َزا ُلُه ]،2ِ[النفال:ُ﴿ِإيَما ّلىَْ َوَقْو ْيللِه اللللُه َص َل ّلْم َع :َُوَسلل
ِنلليِ لَ« ِنلليِ َيْز ِنلليِ ِحيللَن الّزا ُقرَيْسلل َول مُاللْؤمِاٌن،ِ َوُهللَو َيْز ِ

ُق ُق ِحيَن الّساِر َ مُاللْؤمِاٌن،ِ َوُهَو َيْسِر ْلَخْمللَر َيْشللِرُب َول ِحيللَن ا
ُبَها َ مُاللْؤمِاٌن،ِ َوُهللَو َيْشللَر َتِهللُب َول ْن َبللًة َي َيْرَفللُع َشللَرٍف َذاَت َنْه
ّنللاُس ْيللِه ال َل ْبَصللاَرُهْم ِفيَهللا ِإ ُبَهللا ِحيللَن َأ َتِه ْن .»مُاللْؤمِاٌن َوُهللَو َي

ُلللونََ:ُ ُهللَو َيُقو ِليَمللانَِ،ِ َنللاِقُص مِاٌنْمُاللؤ َو ِنِه مُاللْؤمِاٌن َأْو ا ِإَيَمللا ِب
ِتللِه،ِ َفاِسللٌق ِبيَر َك َ ِب َطللىَ َفل َلللَق،ِ الْسللَم ُيْع ْط ْلُم َ ا َلُب َول ُيْسلل
َلَق ْط ِم مُا .الْس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الرحمن الله بسم

أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد ، لله الحمد
وأسلم وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله عبد ًمحمدا
: بعد أما ، الدين يوم إلى كثيرا تسليما

كما وأتبويبها بيانها حيث من وأالجماعة السنة أهل عقيدة فإن
. أقسام ثلثة إلى ونهاُمِسْقَي مرارا لكم ذكرنا

اليمان أركان على الكلم هو القسام هذه من وأالوأل
اليمان على الكلم مضى فيما السلم شيخ بين وأقد ، الستة
اليمان من العظيمة الجملة تلك في دخل ما وأذكر بالله

خالف وأما الصفات وأإثبات ذلك في وأالقواعد وأصفاته بأسمائه
أحسن الله رحمه فقرره ذلك في السنة أهَل المبتدعة فيه

.تقرير
اليمان أركان ببقية أيضا متصلة مسائل ذكر ثم .
إيمان تلك لن أصل اليمان معنى لبيان معقود الفصل وأهذا

وأشره خيره بالقدر بالرسل بالكتب الخر باليوم بالملئكة بالله
؟ هو ما اليمان معنى وأهذا

وأمتى ، اليمان يسلب وأمتى ، الحكم وأمسألة ، اليمان يحصل بم
مما ذلك غير إلى المسلم اسم أوأ المؤمن اسم عليه يطلق

. وأالحكام السماء مسائل يسمى
التي وأهي اليمان مسألة بيان يعني المهمة المور من الكلم وأهذا

فيه الخلف لن وأذلك ، تعالى الله رحمهم فيها السلف ُكلم َُرَثك
. متقدما كان

اليمان مسائل في الخلف هو المة هذه في جرى خلف فأوأل
حصل ثم الخوارج خلف فحصل ، وأالحكام السماء جهة من

. ذلك آخر إلى المعتزلة ثم المرجئة خلف
فيها َفَّنص وألذلك ، العظيمة المهمة المسائل من اليمان فمسألة
.كثيرة مستقلة مصنفات السلف
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وأكتب وأالسنن وأالمسانيد الصحاح من السنة أهل كتب داخل وأفي
قال وألهذا ، المسألة لهذه ّررةَقُم كثيرة أصول وأالشريعة العتقاد

: هنا السلم شيخ
َوأِمْن فصل ْهِل ُأُصوِل :  ِة َأ ّن ِة الّس َع ْلَجَما ّديَن َأّن َوأا ِليَماَن ال ْوٌل َوأا َعَمٌل) َق َوأ
المصار (طفت الله رحمه البخاري قال ، عليه مجمع أمر وأهذا

يقول كلهم المصار علماء المسلمين علماء من ألف نحو وأأدركت
رحمه البخاري إن يقال وأينقص) وألهذا يزيد وأعمل قول اليمان

. وأعمل قول اليمان إن قال لمن إل صحيحه في ّْجَرخُي لم الله
. عمل قول اليمان أن وأهو السنة أهل بين عليه ٌعَمْجُم ْْردَالق وأهذا

.وأنية)  وأعمل (قول وأيقول يزيد وأغيره كأحمد الئمة وأبعض
إلى ترجع وألكنها وأنية) ثلثة وأعمل وأ(قول  اثنان)وأالعمل القول(وأ

. سيأتي كما الثنين
إلى ترجع كلها اليمان أركان بيان في السلف عبارات فتعدد
كلم بيان عند سيتضح كما الخلف من ذلك فليس ، وأاحد معنى
. الله رحمه الشيخ

َأّن أصولهم من قال ّديَن ( ِليَماَن ال ْوٌل َوأا َعَمٌل) الدين َق يشمل َوأ
ْفَْطوأع ، وأالحسان وأاليمان : السلم الثلثة الدين مراتب
به للهتمام وأذلك العام على الخاص عطف باب من عليه اليمان

. اليمان في كان الكلم وألن
: فقال ذلك فّصل ، وأعمل قول إذن فاليمان

ْوٌل َق ْلِب ( َق ْل ّلَساِن)  ا َوأال
وأاللسان قول له وأالقلب ، اللسان وأإلى القلب إلى يرجع القول

: قول له
قلبه في ينطق أنه باستحضار لنه ، اعتقاده فقوله القلب أما- 

قلبا. يقولها أوأ المعتقدات بهذه
. بالشهادتين بتكلمه وأاللسان- 
. النية هو القلب وأعمل- 
بلسانه عباداته في المرء به يتكلم أن يجب ما هو اللسان وأعمل- 

. يجب مما ذلك غير إلى الواجبة وأالذكار الفاتحة مثل من
جوارح وأسائر وأالرجلين اليدين بعمل يتصل بما هاعمل وأالجوارح- 

. المكلفين جوارح سائر أوأ آدم ابن
. الكلمات هذه صلة في الجملة حيث من هذا

. وأالعمل القول وأالنية) هو وأالعمل (القول أن ََعجَر فإذن
هو فالعمل السنة أهل وأعمل) عند (قول اليمان إن قلت فإذا

. نيته هو القلب وأعمل وأالجوارح وأاللسان القلب عمل
عمل فأخرج العمل َّصلَوأنية) ف وأعمل (قول هو قال من فإذن

. النية هو وأقال عليه فنص القلب
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عبادات أنواع فيه يدخل النية من أوأسع القلب عمل أن وأمعلوم
هذا في العبارات ْعُوَنَت ّنَأ بذلك أردت إنما ، بيانه سيأتي كما كثيرة
فمنهم ، المجملت لبعض تفصيل هو وأإنما وأاحد شيء إلى راجع
صحيح وأالكل بذلك وأاكتفى وأعمل قول قال من وأمنهم فّصل من

. للدلة موافق
. اليمان في العبارات تنوع لبيان مقدمة هذه

استعمال وألها اللغة في استعمال لها التي اللفاظ من وأاليمان
. الشرع في
. اللغة في استعمال وألها وأالسنة الكتاب في استعمال لها

ُتق ُيأمن َ(أِمن ْنْمَال من ٌمشتق لغة فاليمان منه َأمانا) وأاش
.(إيمان) 
. المن إلى راجع الشتقاقا حيث من فاليمان
. وأالستجابة  التصديق: اللغة في اليمان وأمعنى

َقا فيما كان إذا وأالستجابة الجازم التصديق ّد بعمل له استجابة ُص
ل القرآن في جاء وأفيما اللغة في الحقيقة في التصديق إن بل ،

. استجاب من على إل يطلق
التصديق هو اللغة في : اليمان يقول العلم أهل بعض وألهذا

له يقال ل التصديق لن وأذاك الستجابة قيد يذكر وأل الجازم
في الستجابة إلى يحتاج كان ما في مستجيبا يكون حتى تصديق

. التصديق أمور
َلّما﴿ قال إسماعيل ابنه مع إبراهيم قصة في وأعل جل قال وأقد َف

َلَما ّلُه َأْس َت ِبيِن َوأ ْلَج ُه103( ِل َنا ْي َد َنا َوأ ِهيُم َيا َأْن )  ْبَرا ْد104( ِإ َق  (
ْقَت ّد َيا َص ْؤ قاّمصد كان السلم عليه إبراهيم أن وأمعلوم ﴿الّر
أنه اعتقاد حيث من شك عنده يكن فلم رآها الذي هو لنه للرؤيا

لما للرؤيا مصدقا سمي وألكن ، رآه الذي الشيء هذا وأرأى ، رأى
ُه﴿ بالفعل استجاب َنا ْي َد َنا ِهيُم َيا َأْن َوأ ْبَرا ْد104( ِإ َق ْقَت )  ّد َص

َيا ْؤ  ؟ متى ﴿الّر
َلَما﴿ لما ّلُه َأْس َت ِبيِن َوأ ْلَج . ﴿ِل

:  العرب لغة في الجازم التصديق فإذن
العتقاد جهة من يكون تارة .
العمل جهة من يكون وأتارة .
الوأامر من كان وأما باعتقاده فتصديقه الخبار من كان فما

جهة من هذا ، بامتثاله فتصديقه النشاءات من يعني وأالنواهي
. القرآن استعمال في جاءت وأكذلك اللغة دللة
هذا الجازم التصديق اللغة في عنه يقال اليمان إن نقول لهذا

تيمية ابن السلم شيخ ذلك قرر كما المن من وأاشتقاقه صحيح
. العلم أهل من وأغيره اليمان كتاب في
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التصديق اليمان ، وأالستجابة التصديق يقال أن وأالوأضح
اليمان يعدى ، باللم القرآن في يعدى لنه وأذلك ، وأالستجابة

، باللم يعدى قد أيضا اللغة في أنه كما باللم القرآن في اللغوي
ّدى ﴿ُلوٌط َلُه َفآََمَن﴿ وأعل جل قال هنا اليمان لن باللم اليمان َع

ْؤِمٍن َأنَت َوأَما﴿ وأعل جل وأقال ، وأاستجابة تصديق َنا ِبُم ْو ّل َل ّنا َوأ ُك
ِقيَن ِد ْؤِمٍن َأنَت َما﴿ ﴿َصا َنا ِبُم هو هنا اليمان لن باللم عداه ﴿ّل
سورة في موسى قصة في أيضا وأعل جل وأقال ، التصديق
ِإْن﴿ الدخان ُنوا ّلْم َوأ ْؤِم ُلوِن ِلي ُت ِز َت ْع معه التصديق يعني ﴿َفا

، اللغوي اليمان اليات هذه في ، اللغوي اليمان هذا ، الستجابة
غالبا. باللم ُيعدى أنه القرآن في اللغوي اليمان استعمال فضابط

َي إذا وأأما اليمان منه يراد فإنه بالباء القرآن في اليمان ُعد
ِزَل ِبَما الّرُسوُل آَمَن﴿ المخصوص الشرعي ِه ُأن ْي َل ِه ِمن ِإ ّب ّر

ُنوَن ْؤِم ْلُم َها َيا﴿ ، الشرعي اليمان بكذا) هذا (آمن بالباء هذا ﴿َوأا ّي أ
َ

ِذيَن ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُنو ِه آِم ّل ِه ِبال ِل َتاِب َوأَرُسو ِك ْل ِذي َوأا ّل َلى َنّزَل ا ِله َع ﴿َِرُسو
.كثيرة بالباء اليمان تعدية في وأاليات ، بالباء
ّدي لماذا ؟ باللم المواضع تلك في اليمان ُع
ّدي التصديق معناه لن أوأ الستجابة معنى ٌنّمَضُم لنه ُع

ِإن﴿ باللم ّىدَعُت اللغة في وأالستجابة ، وأالستجابة ُبوا ّلْم َف َتِجي َيْس
َلْم َلَك ْع ّنَما َفا ُعوَن َأ ِب ّت ُهْم َي َواء ْه لمن الله سمع(لفلن)  (استجاب ﴿َأ

لمن) (أجاب يعني الجابة معنى نّمَضُم هنا السماع حِمده) لن
. الستجابة معه تصديق اللغة في اليمان لفظ أن يوضح وأهذا
. وأاستجابة اعتقاد اليمان اللغة في فإذن
خاص اعتقاد ، مخصوصة بأشياء اليمان صار الشرع وأفي

. وأأركان وأشروأط مراتب وأزيادة ، خاصة وأاستجابة
باليمان ذكرنا كما صلة له الشرعي اليمان فإن ذلك تبين إذا

حتى ، الستجابة منه ، العمل منه اللغوي وأاليمان ، اللغوي
. اللغة في يمتثل حتى المر صدقا إنه يقال ل التصديق

 ؟ متى الجازم التصديق يعني
ُه﴿ ، امتثل إذا َنا ْي َد َنا ِهيُم َيا َأْن َوأ ْبَرا ْد104( ِإ َق ْقَت )  ّد َيا َص ْؤ متى ﴿الّر

َلَما﴿ لما ؟ مصدقا صار ّلُه َأْس َت ِبيِن َوأ ْلَج . ﴿ِل
عليه دلت بما أركانه أخذوأا وأالجماعة السنة أهل عند اليمان

، وأينقص يزيد وأاعتقاد وأعمل قول اليمان إن فقالوا النصوص
: فقال هنا السلم شيخ ذكرها التي الجملة هي وأهذه
ّنِة     َأْهِل     ُأُصوِل     (مِاْن ْلَجَماَعِة     الّس ّديَن     َأنَّ     َوا ِليَمانََ     ال َوا
ْلِب     َقْوٌل     َوَعَمٌل     َقْوٌل ْلَق ّلَسانَِ،ِ     ا ْلِب     َوَعَمُل     َوال ْلَق ا

ّلَسانَِ َأنَّ     َوال ْلَجَواِرِح. َو ُد     اليَمانََ     َوا ّطاَعِة،ِ     َيِزي ْنُقُص     ِبال َي َو
َيِة) ْلَمْعِص ِبا
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ْوٌل وأعمل قول َق ْلِب ( َق ْل ّلَساِن) هذا ا . القول ركن َوأال
وأاللسان القلب قول :

القلب في تكون التي العتقادات جملة فهو القلب قول أما
:
 وأرسله وأكتبه وأملئكته بالله العتقاد- 
وأالتزام الوأامر جميع بالتزام العتقاد الخبار بجميع العتقاد- 

ٌبَخاطُم أنه يعتقد (التزام) أنه بكلمة وأنعني النواهي جميع
القلب قول ، اللتزام اعتقاد ، ،ل الوجوب اعتقاد غير بذلك
. العتقادات جملة

إله ل أن يشهد أن وأهو السلم في يدخله الذي اللسان قول
الله. رسول محمدا وأأن الله إل

القلب عمل ثم :
النية وأأعظمها العمال فأوأل متنوعة كثيرة القلب أعمال

. وأالخلص
. أخرى ًتارة الخر يفارقا وأأحدهما تارة مترادفان وأالخلص النية
النية تستعمل وأتارة ، غيرها عن العبادة لتمييز تستعمل تارة النية
. لله العمل إخلص ، القصد إخلص في
: فنعني وأالخلص النية فيه يدخل القلب عمل إن قلنا فإذا

هذا َّزمي وأقد يتعبد يكون حتى غيرها عن العبادة تمييز بالنية- 
. غيره من العمل

بإسلمه وأحده وأعل جل الله وأجه قصد يكون أن وأالخلص- 
. ذلك آخر إلى باعتقاداته يعمله الذي بالعمل
وأالرجاء وأالمحبة وأالنابة وأالتوكل الصبر القلب عمل في يدخل

وأهي القلوب أعمال أنواع آخر إلى وأالرهب وأالرغب وأالخشية
. وأاجبات

راجعا الوأامر من امتثاله كان ما يعني:  الواجب اللسان وأعمل
. اللسان إلى

هذا الصلة في الشياء لتلك فقوله الصلة في كذا يقول بأن َِرُأم 
من هذا بالحج يهل حين كذا يقول أن َِرُأم ، الواجب اللسان عمل
. الواجب اللسان عمل

الراجعة النواهي وأاجتناب الوأامر امتثال يعني الجوارح وأعمل
.اللسان غير يعني الجوارح أعمال إلى

جنس وأالجماعة السنة أهل عند هنا الجوارح بعمل وأالمقصود
ركن في تدخل التي هي العمال جنس وألكن عمل كل ل العمال
. اليمان
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ّور فلو وألم أمرا يمتثل لم يعني ، البتة عمل يعمل لم أحدا أن ُتُص
أركان من الركن بهذا يأت لم فهذا البتة شيئا عمل ما نهيا يجتنب
وألسان : قلب فيه بد ل العمل لن ، العمل هو الذي اليمان
. جميعا وأجوارح

ّور لو لكن ، أمرا امتثل ، بعضا وأترك الطاعات ببعض أتى أنه ُتُص
، فعل عن النهي يعني التحريم امتثل أوأ ، عشرة ، ثلثة ، أمرين
عند الركن بهذا أتى وأقد اليمان في يدخل فهذا ، ثلثة ، فعلين

. وأالجماعة السنة أهل
الصلة غير أم الصلة هو العمل هذا هل ، خلف الصلة مسألة في

؟
. وأالجماعة السنة أهل بين خلف فيه هذا
 ؟ الصلة غير أم الصلة هو المشترط العمل هل

من به يخرج وأكسل تهاوأنا الصلة ترك هل يكون هنا وأالبحث
 ؟ ل أم اليمان
. ل قال من وأمنهم ، يكفر اليمان من به يخرج قال من وأمنهم

ترك لو يقول فإنه الصلة بترك اليمان من يخرج ل إنه قال من
. اليمان من لخرج العمل جنس
وألم يحج وألم يزك وألم يصل لم قط خيرا يعمل لم كان لو يعني
وألم لله طاعة بوالديه يبر وألم لله طاعتة رحمه يصل وألم يصم
ِرض يعني لله طاعة الزنا يترك فهذا البتة شيء يوجد لم أنه ُف
الصلة في ثم ، بالتفاقا الركن بهذا يأت لم اليمان اسم من خارج

. عندكم المعروأف الخلف
. وأاعتقاد وأعمل قول أخرى بصيغة اليمان أركان صارت فإذن
السنة أهل عند اليمان أن المشهورة العبارة تعرفون وألهذا

وأالركان بالجوارح وأعمل الجنان وأاعتقاد اللسان (قول وأالجماعة
.الشيطان)  بطاعة وأينقص الرحمن بطاعة يزيد

من ركن وأالعمل ، أشياء الخمسة هذه عندهم اليمان فشمل
فقال عمل الصلة سمى وأعل جل الله لن وأذلك اليمان أركان

ّلُه َكاَن َوأَما﴿ سبحانه َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن هو كما هنا وأاليمان ﴿ِإيَما
آيات نزلت لما لنها الصلة هو الية هذه نزوأل سبب في معروأف
إلى توجهنا حين صلتنا شأن ما الصحابة بعض قال القبلة تحويل

يدركوا أن قبل ماتوا الذين شأن ما آخروأن وأقال ، المقدس بيت
 ؟ أعمالهم ضاعت ؟ الجديدة القبلة
ّلُه َكاَن َوأَما﴿ قوله وأعل جل الله فأنزل َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن وأجه ﴿ِإيَما

إطلقا أوأ الشيء وأتسمية ، إيمانا الصلة سمى : أنه الستدلل
هو كما فيه ركنا يعني ماهيته من أنه على دال الجزء وأإرادة الكل
. الصول في مقرر
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الصلة في القراءة أن على العلم أهل استدل القاعدة وأبهذه
ُقْرآَن﴿ تعالى بقوله وأاجبة ِر َوأ َفْج ْل ِر ُقْرآَن ِإّن ا َفْج ْل ًدا َكاَن ا ُهو ﴿َمْش

عليها فأطلق قراءة الصلة فسمى الصلة هنا بالقرآن وأالمراد
. الركنية دلئل من دليل فهذا جزؤها لنها ذلك

َوأَما﴿ وأعل جل قوله اليمان أركان من ركن العمل ّأن ُدليل فإذن
ّلُه َكاَن َع ال ُيِضي ُكْم ِل َن الصلة عليه قوله ذلك على الدلة وأمن ﴿ِإيَما

ما أتدروأن ، وأحده بالله باليمان آمركم( القيس عبد لوفد وأالسلم
رسول محمدا وأأن الله إل إله ل أن شهادة ؟ وأحده بالله اليمان

الله بيت وأحج رمضان وأصوم الزكاة وأإيتاء الصلة إقام وأ الله
الحج إسقاط بعضها المغنم) وأفي من الخمس تؤدوأا وأأن الحرام
تفسير في اليمان في وأالزكاة الصلة وأأدخل سُمُالخ أداء فأدخل
. وأالصيام وأالزكاة : الصلة بالتفاقا السلم أركان وأهذه اليمان
. له ركن أنها على فدل لليمان تفسيرا وأجعلها السلم أركان
على العمل فيها َفُِطع التي اليات أن السنة أهل عند وألهذا

ّ﴿ وأعل جل قال ، العام على الخاص عطف باب من أنه اليمان ِإل
ِذيَن ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َوأ ِذيَن ِإّن﴿ وأقال ﴿الّصا ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم َوأ

ِلَحاِت َعُل الّصا َيْج ُهُم َس ّدا الّرْحَمُن َل اليمان على العمل فعطف ﴿ُوأ
العام على الخاص عطف من وأهذا

عن خارج هو قالوا المرجئة به استدل كما بركن ليس أنه يعني ل
. العام على الخاص عطف من هذا بل الماهية

؟ العام على الخاص يعطف هل
على يعطف العام أن كما العام على الخاص ُعطفُي نعم نقول

ّوأا َكاَن َمن﴿ وأعل جل قال ، الخاص ُد ِه َع ّل ِه ّل ِت َك ِئ ِه َوأَملَ ِل َوأُرُس
ِريَل ْب َكاَل َوأِج ِإّن َوأِمي ّلَه َف ّوأ ال ُد ِريَن َع ِف َكا ْل ّوأا َكاَن َمن﴿ قال ﴿ّل ُد ِه َع ّل ّل
ِه ِت َك ِئ ِه َوأَملَ ِل ِريَل﴿ قال ثم  ﴿َوأُرُس ْب َكاَل َوأِج وأميكال وأجبريل ﴿َوأِمي

البشر إلى الملئكة رسل من يعني أيضا الرسل وأمن الملئكة من
هذه مثل على وأالجماعة السنة أهل أدلة تقرير هذا من نريد ،

. المسائل
. وأينقص يزيد وأاعتقاد وأعمل قول هو عندهم فاليمان

أدلة هي للزيادة وأالدلة ، كثيرة أدلتها فإن وأالنقصان الزيادة أما
ّنَما﴿ وأعل جل قال النقصان ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ َلْت ال َوأِج
ُهْم ُب ُلو َذا ُق ِإ َيْت َوأ ِل ِهْم ُت ْي َل ُتُه َع َيا ُهْم آ ْت َد ًنا َزا َلى ِإيَما َع ِهْم َوأ ّب ُلوَن َر ّك َو َت ﴿َي

ّنَما﴿ قال ، حصرا الية في أن الستدلل وأجه ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل ﴿ا
َذا﴿ بأنهم المؤمنين وأصف فحصر ِكَر ِإ ّلُه ُذ َلْت ال ُهْم َوأِج ُب ُلو َذا ُق ِإ َوأ

َيْت ِل ِهْم ُت ْي َل ُتُه َع َيا ُهْم آ ْت َد ًنا َزا اليمان صفة أن على دل فإذن ﴿ِإيَما
فيها يكون فإنه الزيادة فيها كانت وأإذا الزيادة فيها يكون بالحصر

كان فما متفاوأت هو وأإنما وأاحدا شيئا ليس السم لن النقصان
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إلى رجع الزيادة ذهبت أوأ الزيادة تركت إذا فإنه زيادة من فيه
ُدوأا﴿ وأعل جل قال ، نقص َدا َيْز ًنا ِل َع ِإيَما ِهْم ّم ِن . ﴿ِإيَما
وأكل ، الدلة في ثابتة اليمان زيادة عندهم وأالجماعة السنة فأهل
على يعني ، اليمان نقص على حجة فيه اليمان زيادة فيه دليل

يزيد اليمان أن يعني ، المسمى في داخل اليمان نقص أن
يزيد اليمان عندهم ، الدلة عليه دلت بما اليمان فواّفعر ، وأينقص

. بالمعصية وأينقص بالطاعة
دلت الدلة لن ينقص) وأذلك وأل يزيد (هو قال من السنة أهل من

إذا الشيء لن بجيد ليس وأهذا نقصانه على تدل وألم زيادته على
كان وأما ، ينقص فإنه الزيادة في سببا كان ما عنه ذهب فإذا زاد

. العلماء قرره كما للنقصان قابل فإنه للزيادة قابل
ُهْم الله رحمه السلم شيخ ذلك بعد قال َوأ َع ( ِلَك َم ّـفـُروأَن ل َذ َك ْـهـَل ُي ِة َأ َـلـ ْب ِق ْل ا

َلِق ْط َعاِصي ِبُم ْلَم ِر؛ِ ا ِئ َبا َك ْل ُلُه َكَما َوأا َع ْف َواَرُج) َي ْلَخ ا
وأينقص يزيد وأاعتقاد وأعمل قول اليمان بأن إقرارهم مع يعني 

. المعاصي بمطلق القبلة أهل يكفروأن ل فإنهم
يطلق اسم القبلة فأهل ، إسلمه ثبت من القبلة بأهل وأالمراد

وأكان القبلة إلى صلى من به المراد وأليس ، التوحيد أهل على
أهل هم القبلة بأهل المراد بل كفري لشيء مرتكبا كان أوأ مشركا
.التوحيد

قبلتنا وأاستقبل صلتنا صلى من( صحيح حديث في هذا جاء وأقد
َذ القبلة المسلم) وأاستقبال فهو هذا جاء وأقد ، القبلة أهل منه ُأِخ

إسنادها في التي الحاديث بعض القبلة) في (أهل لفظ التنصيص
مقال
ُهْم َع ( ِلَك َم ّفُروأَن ل َذ َك ْهَل ُي ِة) يعني َأ َل ْب ِق ْل . السلم له ثبت من ا

ّفُروأَن) يعني (ل وأقوله َك الكفر لن ، اليمان من يخرجونه ل ُي
وأإذا الكفر َِدُرط اليمان اسم ثبت إذا متضادان شيئان وأاليمان

انتفاء على دال أحدهما فوجود ، اليمان َِدُرط الكفر اسم ثبت
بكافر ليس فإنه مؤمنا كان إذا اليمان وأجد إذا ، ضدان هما ، الخر
. بمؤمن ليس فإنه كافرا كان وأإذا

ّفُروأَن (ل وألهذا َك ْهَل ُي ِة) يعني َأ َل ْب ِق ْل َلِق التوحيد أهل ا ْط َعاِصي ِبُم ْلَم ا
يكون ل وأبالتالي وأاعتقاد وأعمل قول السنة أهل عند فاليمان ،

لم فإنه الكبيرة أوأ المعصية فعل إذا العمل بعض بترك التكفير
ل فلهذا العمل أصل في يقدح ما ارتكب وأما كله العمل يترك

. اليمان من ُُجْرخَي ل الدين من ُُجْرَخي
َلِق قال ْط ِبُم َعاِصي) المقصود ( ْلَم يعني المعاصي مطلق بقوله ا

. المعصية وأجود
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بعض استعمل الفصل هذا في السلم شيخ وأاستعمال
مطلق بين التفريق هو الصطلح وأهذا الصوليين اصطلحات

. المطلق وأالشيء الشيء
َلِق هنا فقال ْط َعاِصي) ف (ُم ْلَم أوأ المطلقة المعاصي بين ٌقاَْرفَا

. المعصية مطلق وأبين المطلقة المعصية
َلِق فقوله ْط َعاِصي) يعني (ُم ْلَم . المعصية وأجود ، المعصية أصل ا

. درجاته أدنى وأجود الشيء فمطلق
. كماله وأجود أوأ درجاته كل وأجود المطلق وأالشيء

ّفُروأَن (ل فقوله َك ْهَل ُي ِة َأ َل ْب ِق ْل َلِق ا ْط َعاِصي ِبُم ْلَم ِر) يعني ا ِئ َبا َك ْل َوأا
َكَما وأالكبائر صياالمع بعض بوجود ُلُه ( َع ْف َواَرُج)  َي ْلَخ ا

 ؟ يكفروأن ل مل
فإنه وأالعتقاد وأالعمل القول بحصول اليمان اسم له ثبت إذا لنه

.أجزائه بعض بانتفاء عنه يخرج ل
ركن القول ، يكفروأنه ل العمل بعض انتفى فلو ركن العمل يعني

في الدخول في شرط هو ليس الذي القول بعض انتفى إذا
ل فإنهم العتقاد بعض انتفى إذا ، يكفروأنه ل فإنهم اليمان

خاص اعتقاد يوجد حتى الشيء هذا وأجود بمطلق يعني يكفروأنه
أصل يضاد خاص عمل يوجد حتى ، العتقاد ذلك أصل يضاد

. القول أصل يضاد خاص قول يوجد حتى ، العمل أوأ العتقاد
ثبت أحدا ونُجِْرخُي ل السنة أهل فإن بيقين اليمان اسم ثبت فإذا

في أدخله الذي بمثل يقيني بشيء إل باليقين اليمان اسم له
. اليمان

ل بشيء عنه يخرجونه فل وأاليمان السلم اسم له ثبت فهو
. اليمان أصل ينقض
الردة أن يجعلون الفقه كتب في صنفوا فيما السنة أهل وألهذا

. وأاعتقاد وأعمل بقول تحصل
العتقاد هو اليمان يجعلون الشاعرة منهم الذين المرجئة
إما هو الذي العتقاد مضادة هو الكفر يجعلون فلهذا ، وأالقول
. وأحده التكذيب أوأ العتقاد

تعريف فيه لهم السنة أهل من الكفر يعرفون الذين أن تجد وألهذا
. تعريف فيه لهم الشاعرة من الكفر يعرفون وأالذين ،
الكفر يعرف الغزالي ، بالتكذيب الكفر يعرف الرازي مثل ِْلِثم

 ؟ لماذا ، بالتكذيب
وأالشاعرة أشاعرة لنهم العتقاد هو عندهم اليمان أصل لن

. مرجئة
ُهْم هنا السلم شيخ قول إذن َوأ َع ( ِلَك َم ّفُروأَن ل َذ َك ْهَل ُي ِة َأ َل ْب ِق ْل ا

َلِق ْط َعاِصي) هذا ِبُم ْلَم العمل وأهو اليمان أركان أحد إلى بالنظر ا
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من المسلم إخراج هو المة هذه في وأقع شيء أوأل لن وأذلك
من إن قالوا فإنهم الخوارج من حصل الذي وأهذا ، بعمل إسلمه
ًكثيرا فكفروأا وأالسلم اليمان من خارج كافر فإنه الكبيرة ارتكب

وأالسلمة. العافية الله نسأل بذلك وأالعلماء وأالتابعين الصحابة من
......

. عليهم الكلم تفصيل يأتيتنا درجات المرجئة
َلِق قوله ْط ِبُم َعاِصي ( ْلَم ِر) الكبائر ا ِئ َبا َك ْل لفظ وأالكبائر كبيرة جمع َوأا

ْا ِإن﴿ وأعل جل قال ، القرآن في استعمل ُبو ِن َت ِئَر َتْج َبآَ ْوَن َما َك َه ْن ُت
ْنُه ّفْر َع َك ُكْم ُن ُكْم َعن ِت َئا ّي لفظ استعمال جاء أيضا السنة وأفي ﴿َس

. الكبائر
. صغائر وأمنها كبائر منها الذنوب أن فبيقين

في بالنار وأعيد أوأ الدنيا في حد فيه كان [ ما هي ضابطها وأالكبيرة
. الجمال في ] هذا الخرة

ليس الفقهاء اصطلح في الحد هنا بالحد وأالمقصود الدنيا في حد
لفظ النصوص في َلمَْعستُي لنه الشرعي الستعمال في الحد
عند الحد بالحد هنا فالمقصود ، التعزير فيه يدخل وأقد الحد

على تيمية ابن السلم شيخ وأزاد ، الخرة في وأعيد أوأ ، الفقهاء
بالمعصية اقترن الغضب] إذا أوأ اللعن أوأ اليمان نفي جاء [أوأ ذلك
فعلها من على الغضب أوأ فعلها من لعنة أوأ فعلها من ليمان نفي

.
وأهذا نظمه الناظم بقوله :

في حد فيه كان فما
توعد أوأ ناّالد

كبرى فِسْم بأخرى
ِد نص على أحم

جا أوأ المجد حفيد وأزاد
دهــوأعي

وألعن ليمان بنفي
ِدــــلمبعـ

في بالنار وأعيد أوأ الدنيا في حد فيه كان ما هي الكبيرة فإذن
لعنة أوأ بغضب اقترنت يؤمن) أوأ (ل ليمان بنفي اقترنت أوأ الخرة
أهل عند فإنه هذه عليه يصدقا شيئا فعل فإذا ، الكبائر . هذه
اليمان من يخرج الخوارج وأعند ، اليمان من يخرج ل السنة
. كافرا وأيكون

يلحقه وألم َُحّرم (ما يعني الكبائر دوأن كان ما فهي الصغائر أما
فيها النهي وأكان عنها النهي جاء : معصية ّْمالوعيد) ُحر ذلك

ضابط في عليه َُنص الذي ذاك الوعيد فيها يأت وألم للتحريم
. الكبائر

الوأصاف بهذه تنضبط ل وأالصغيرة الكبيرة قال من العلم أهل من
ْتّخف وأما كبيرة فإنه الشرع في مفسدته تَمَُظع ما وأإنما

. أظهر وأالوأل بجيد ليس وأهذا ، صغيرة فإنه مفسدته
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 ؟ الكبائر عدد وأكم
. كثيرة هي ، أقرب ئةام السبع إلى أوأ السبعين إلى هي
مع صغيرة وأل استغفار عم كبيرة (ل السلف بعض قال وأقد

.إصرار) 
الستخفاف من بها يقترن قد الصغيرة إن العلم أهل بعض قالوأ

يقترن وأقد ، بالكبائر يلحقها ما المبالة وأعدم الخوف وأعدم
وأتعظيم وأالخوف الوجل من الكبيرة صاحب يفعلها حين بالكبيرة

على يدل هذا فإذن ، بالصغائر ملحقة يجعلها ما وأعل جل الله نهي
لكن بالصغيرة َْقْحلُت قد وأالكبيرة بالكبيرة َْقْحلُت قد الصغيرة أن

. العام الضابط جهة من ذاك
َكَما ُلُه ( َع ْف َواَرُج)لن َي ْلَخ أن وأهي المسألة هذه ابتدعوا الخوارج ا

الكافر اسم عليه فيطلقون الملة من خارج كافر الكبيرة فاعل
تنفعه ل النار في مخلد الكفار مع هو الخرة وأفي ، الدنيا في

مثل مثله ، الكفار مع ، أحد بشفاعة النار من يخرج وأل شفاعة
. الكفار

الخرة في قالوا ، الخرة في الخوارج شابهوا فإنهم المعتزلة وأأما
يطلق ل الدنيا في لكنه النار في مخلدا خالدا النار أهل من هو نعم

المنزلتين بين منزلة في هو بل الكفر اسم وأل اليمان اسم عليه
. بينهما شيء في ، بكافر وأل بمؤمن ليس

؟ بينهما الذي الشيء هذا ما
أصولهم أحد وأهذا المنزلتين بين المنزلة اسمه ، اسم له ليس

. الخمسة
باطل الخوارج قول أن على الدلة ذلك بعد السلم شيخ قرر

: قال حق السنة أهل قول أن وأعلى
َبِل ُة     ( ُلُخّو ّيُة     ا ِن ِليَما َتٌة     ا ِب ْلَمَعاِصيِ؛ُ     مَاَع     َثا َقاَل     َكَما     ا

َنُه:ُ ﴿َفَمْن ْبَحا ٌء     َأِخيِه     مِاْن     َلُه     ُعِفيَِ     ُس َباٌع     َشيِْ ّت َفا
ْلَمْعُروِف﴿) وهذَّا ِإنَْ     القتل     فيِ     ِبا َتانَِ     (َوَقاَل:ُ ﴿َو ِئَف َطا

ِنيَن     مِاْن ْلُمْؤمِا ُلوا     ا َت َت ِلُحوا     اْق َأْص َنُهَما﴿)      َف ْي َب
، الكبائر من كبيرة وأالقتال ، القتتال وأجود مع مؤمنين فسماهم

الخوارج قول إبطال على الية بهذه يستدلون العلم أهل وألهذا
منهم الكبيرة هذه وأجود مع مؤمنين سماهم وأعل جل الله لن

ِإْن قال ، المسلم قتل كبيرة وأجود مع ، القتتال وأهي َوأ َتاِن ﴿ َف ِئ َطا
ِنيَن ِمْن ْؤِم ْلُم ُلوا ا َت َت ْق ِلُحوا ا َأْص ُهَما﴿ َف َن ْي ّنَما ذلك بعد وأقال َب ِإ ﴿

ُنوَن ْؤِم ْلُم ٌة ا َو ِلُحوا ِإْخ َأْص ْيَن َف ُكْم﴿ َب ْي َو مع مؤمنين اهمّفسم َأَخ
. القتتال وأجود مع إخوة وأسماهم القتتال وأجود

مشترك لهذا) يعني أخأ (هذا القتران على يدل لفظ وأالخوة
: وأصف في به وأمقترن
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َلى﴿ قال كما قبيلة أخوة تكون قد ِإ ٍد َوأ ُهْم َعا ًا َأَخا ﴿ُهود
َلى﴿ ِإ َد َوأ ُهْم َثُمو ِلًحا َأَخا . ﴿َصا

بعيد أب أخوة تكون وأقد .
هو لفلن) يعني أخأ (هذا فيقال قريب أب أخوة تكون وأقد

وأاحد. أب في يشتركان وأالثاني
سيئة صفة أوأ صالحة صفة ، صفة في تكون وأقد .
ّنَما قال اليمان الصلح صفات من ِإ ُنوَن ﴿ ْؤِم ْلُم ٌة﴿ ا َو لنهم ِإْخ

بقي اليمان اسم في الشتراك هذا أن على فدل ، فيه اشتركوا
. ذاك يقتل وأذاك هذا يقتل هذا أن وأجود مع ، القتال وأجود مع

ُهْم﴿ وأعل جل قال الكفر وأفي ُن َوا ِإْخ ُهْم َوأ َن ّدوأ َغّي ِفي َيُم ْل َ ُثّم ا ل
ْقِصُروأَن . ﴿ُي

وأذاك فهذا ، الصفة في للشتراك هو الخوة لفظ أن على دل إذن
فلم اليمان صفة في اشتركا ذلك وأمع القتتال صفة في اشتركا
هذين بعد يعني ذلك بعد قال ، القتال بوجود اليمان يسلب

: الدليلين
َ ُبونََ     (َول ُل ْلَفاِسَق     َيْس ّليِّ     ا ْلِم ّيِة     اليَمانَِ     اْسَم     ا ّل ُك ْل )     ِبا

فاعل اسم الفاسق لن ، الفسق منه حصل من هو وأالفاسق 
. الفسق

المرأة) إذا (فسقت يقال ، الشيء عن الخروأج اللغة في وأالفسق
عنه خرج الرطب) إذا عن النوى (فسق زوأجها طاعة عن خرجت

. أصلها عن خرجت ، وأهكذا خرجت النخلة) إذا (فسقت
. الطاعة عن خرج من على الفاسق اسم أطلق الشرع في
 ؟ طاعة أي

. وأالنواهي الوأامر طاعة
 ؟ وأالنواهي الوأامر كل هل

. كبيرة فعلها التي وأالنواهي ، كبيرة اَهُْكرَت التي الوأامر وألكن ، ل
. الكبيرة صاحب هو فالفاسق

َ قوله إذن َوأل ُبوَن ( ُل َق) يعني َيْس َفاِس ْل . الكبيرة فاعل ا
. الكبيرة فاعل هو وأالفاسق الكبيرة لفاعل اسم الفسوقا فإذن
من الصغائر على الصرار يجعل من العلم أهل من أن لحظ

داخل عندهم الصغائر على المصر فيكون كذلك كان فإذا ، الكبائر
. الفاسق اسم في
ّلّي) المنتسب الفاسق هذا ْلِم السلم اسم عليه بقي الذي للملة (ا

السلم عنه يسلب ل عندهم فإنه كبائره وأكثرت فسوقه كثر مهما
: هنا السلم شيخ قال ، بالكلية
َ ُبونََ     (َول ُل ْلَفاِسَق     َيْس ّليِّ     ا ْلِم )  الْسلْم     ا

 َ ُبوَن) يعني (ل ُل . السنة أهل َيْس
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َق َفاِس ْل ّلّي) يعني (ا ْلِم ل ، للملة المنتسب الكبيرة مرتكب ا
ِة السلم عنه يسلبون ّي ّل ُك ْل . ِبا

َنُه     َولَ  ( ُدو ّل ّنار؛ُ     ِفيِ     ُيَخ َلُة     َتُقوُل     َكَما     ال َتِز ْلُمْع َبِل     ،ِ     ا
ْلَفاِسُق ْدُخُل     ا ِم     ِفيِ     َي المطلق)     اليَمانَ     اْس
قال وأقد اليمان اسم عليه وأبقي السلم اسم عليه بقي الفاسق

َ( وأالسلم الصلة عليه ِني ل ِني َيْز ِني ِحيَن الّزا َو َيْز ُه ْؤِمٌن، َوأ َوأل ُم
ُقا ِر ُقا َيْس ِر ُقا ِحيَن الّسا ِر َو َيْس ُه ْؤِمٌن) وأالزنا َوأ من وأالسرقة ُم
عليه يبقى أنه معناه بمؤمن ليس الكبيرة هذه فعل فحين ، الكبائر

اليمان اسم إليه يرجع الكبيرة هذه عن ينتهي وأحين السلم اسم
.

أنه مسنده في أحمد المام روأاه صحيح حديث في هذا جاء وأقد
فبقي اليمان عنه ارتفع زنى إذا الزاني( وأالسلم الصلة عليه قال
السلم اسم أن على يدل عاوأده) وأهذا ترك فإذا كالظلة عليه
. الفسوقا منه حصل من وأعلى الكبيرة فاعل على يبقى

َبِل قال ُق ( َفاِس ْل ْدُخُل ا ِم ِفي َي ِريُر ِفي َكَما ؛ِ المطلق اليَمان اْس َتْح َف ِه: ﴿ ِل ْو َق
ٍة َب َق ٍة﴿ َر َن ْؤِم ُم

ِريُر َتْح َف ٍة ﴿ َب َق ٍة﴿ َر َن ْؤِم اسم لها حصل التي هي المؤمنة الرقبة ُم
. بالجماع وأالسلم اليمان
يكون أن يجوز المسلم ، أسلم - الذي العبد - يعني التي وأالرقبة

. فاسقا كان وألو بالجماع الكفارة هذه في كفارة في
ِريُر فقوله َتْح َف ٍة ﴿ َب َق ٍة﴿ َر َن ْؤِم بقيد يقيده وألم اليمان أطلق هنا ُم
من ٌطلقُم هنا اليمان أن على فدل أصله قيد أوأ الكمال قيد يعني
. القيد

شيخ كلم في معروأف إشكال المقام هذا في إشكال في هنا
ْدُخُل  هنا قال أنه وأهو السلم َي ِم ِفي (  .المطلق) اليَمان اْس

؟ كذلك أليس ، الكامل هو المطلق اليمان أن آنفا لكم قررنا وأقد
شيخ كلم مع هذا يستقيم فكيف أصله هو اليمان مطلق وأأن

 ؟ هنا السلم
َ الفصل آخر في السلم شيخ ذلك بعد قال وأقد َفل َطى ( ْع الْسَم ُي

َق، َل ْط ْلُم َ ا َلُب َوأل َق ُيْس َل ْط ِم) وأهنا ُم َبِل قال الْس ُق ( َفاِس ْل ْدُخُل ا َي
ِم ِفي  ؟ تعارض وأذاك هذا بين المطلق) فهل اليَمان اْس

ِم بقوله ِدُير لم أنه الجواب الصطلح المطلق) ذاك اليَمان (اْس
أراد وأإنما ، الفصل في كلمه آخر في استعمله وأالذي ذكرنا الذي
ِم بقوله ْدَّيقُي لم الذي اليمان اسم المطلق) يعني اليَمان (اْس
. المقام هذا في إطلقه حين

ْدُخُل َي ِم ِفي ( لم الذي اليمان اسم في المطلق) يعني اليَمان اْس
ِم به يقصد وأل ْدَّيقُي اليمان اسم المطلق) يعني اليَمان (اْس
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َكَما قال وألهذا ، الكامل ِريُر ِفي ( َتْح َف ِه: ﴿ ِل ْو ٍة َق َب َق ٍة﴿) وأهنا َر َن ْؤِم ُم
.بقيود تقيد لم
ْد بعدها الق َق َوأ ) َ ْدُخُل ل ِم ِفي َي ِليَماِن اْس َلِق) يعني ا ْط ْلُم الذي ا

َكَما يقيد لم ِه ِفي ( ِل ْو ّنَما َق ِإ ُنوَن﴿) هنا ﴿ ْؤِم ْلُم ، بالكمال َدُّيق ما ا
. المطلق اليمان اسم في يدخل ل فهنا

إن قوله المطلق لليمان الموضع هذا في استعماله فإذن
ُق َفاِس ْل ْدُخُل (ا ِم ِفي َي ْد اليَمان اْس َق َوأ َ المطلق) ( ْدُخُل ل ِفي َي

ِم ِليَماِن اْس َلِق) ل ا ْط ْلُم الكامل اليمان المطلق باليمان يعني ا
به يعني إنما كلمه آخر في سيأتي وأكما لكم سابقا فناّعر كما

ّيد لم الذي اليمان ِريُر قال كما النص في بقيد يق َتْح َف ٍة ﴿ َب َق َر
ٍة﴿ َن ْؤِم ْد بصفات هنا اليمان يقيد فلم ُم َق َوأ ) َ ْدُخُل ل ِم ِفي َي اْس

ِليَماِن) كما ّنَما تعالى قوله في ا ِإ ُنوَن (﴿ ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ ال
َلْت ُهْم َوأِج ُب ُلو َذا ُق ِإ َيْت َوأ ِل ِهْم ُت ْي َل ُتُه َع ُهْم آيا ْت َد ًَنا﴿) فهنا َزا ْدَّيقُي لم ِإيَما

اسم في يدخل ل لذلك اليمان كاملوا المؤمنون هم هؤلء أن
. ْدَّيقُي لم الذي يعني المطلق اليمان

من يخرج ل الكبيرة فاعل أن وأدليل وأالنقصان الزيادة دليل ذكر
: قال اليمان اسم

ُلُه ّلىَْ     (َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َ     َوَس ِنيِ     :ُ «ل ِنيِ     َيْز ِحيَن     الّزا
ِنيِ ُق     َول     مُاْؤمِاٌن،ِ     َوُهَو     َيْز ُق     َيْسِر ُق     ِحيَن     الّساِر َوُهَو     َيْسِر

َ     مُاْؤمِاٌن،ِ ْلَخْمَر     َيْشِرُب     َول ُبَها     ِحيَن     ا  -  مُاْؤمِاٌن»)     َوُهَو     َيْشَر
َتِهُب     َولَ  -      وأاضحة     هذه ْن َبًة     َي ّناُس     َيْرَفُع     َشَرٍف     َذاَت     َنْه ْيِه     ال َل ِإ

ْبَصاَرُهْم     ِفيَها ُبَها     ِحيَن     َأ َتِه ْن مُاْؤمِاٌن»)      َوُهَو     َي
ِهُب( َت ْن َبًة) يعني َي ْه بالقهر الناس أمام يعني ، قهرا جهرا شيئا يأخذ َن
ِلك عليه يقهر غصب يعني ، وأالناس النهبة هذه فينتهب ُهَما

يستحي حيي المؤمن لن المؤمن فعل من ليس هذا إليه ينظروأن
استخفافه على ذلك دل علنية ذلك فعل فإذا علنية ذلك يفعل فل
. ينتهبها حين اليمان اسم عنه مرتفع فهو بها
الله رحمه الحافظ قال كما ًقهرا ًاجهر تكون أن ضابطها النهبةف

. الباري فتح في للحديث شرحه في
َو قال ُه ْؤِمٌن (وأنقول:  ِقُص ُم ِليَماِن) َنا ا

ناقص لكن مؤمن السنة أهل عند الكبيرة مرتكب أن يعني 
. اليمان

ْوأ َأ ْؤِمٌن ( ِه ُم ِن ِإيَما ٌق ِب ِه)  َفاِس ِت ِبيَر َك ِب
ْؤِمٌن قولهم ِه) يعني (ُم ِن ِإيَما في بدخوله له ثبت الذي اليمان ِب

. باليمان إل يصح ل السلم أن وأذلك السلم
ّْحَحصُي اليمان من بمطلق اليمان من بقدر إل السلم يصح ل

. السلم
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من قدر معه مسلم كل بل البتة بمؤمن ليس مسلم ّروَصَُتي فل
من قدر من له بد ل مؤمن كل أن كما إسلمه به يصح اليمان
. إيمانه به ّْحَحصُي السلم

نعني وأاليمان السلم نقول حين لكن متلزمان وأاليمان فالسلم
جاء كما الباطنة العتقادات وأباليمان الظاهرة العمال بالسلم

ّلْى النبي أن عنه الله رضي أنس حديث من المسند في اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع علنية)  وأالسلم القلب في اليمان( قال َوأَس
. اجتمعا إذا هذا
للعمال وأاليمان الظاهرة للعمال السلم يكون اجتمعا إذا

. القلب أعمال يعني الباطنة

الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ الثاني الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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وأ الثالث الشريط
العشروأن

ِليَمانَِ)     َناِقُص     مُاْؤمِاٌن     (ونقول:ُ ُهَو     قال ا
اليمان ناقص لكن مؤمن السنة أهل عند الكبيرة مرتكب أن يعني

.
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ْوأ َأ ْؤِمٌن ( ِه ُم ِن ِإيَما ٌق ِب ِه) َفاِس ِت ِبيَر َك ِب
ْؤِمٌن قولهم ِه) يعني (ُم ِن ِإيَما في بدخوله له ثبت الذي اليمان ِب

. السلم
من بقدر إل السلم يصح ل ، باليمان إل يصح ل السلم أن وأذلك

مسلم رّوَصَتُي فلن ، السلم ِحَحصُي اليمان من بمطلق اليمان
به يصح اليمان من قدر معه مسلم كل بل البتة بمؤمن ليس

به يصحح السلم من قدر من له بد ل مؤمن كل أن كما إسلمه
السلم نقول حين لكن متلزمان وأاليمان فالسلم ، إيمانه

العتقادات وأباليمان الظاهرة العمال بالسلم نعني وأاليمان
أن عنه الله رضي أنس حديث من المسند في جاء كما الباطنة

ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع القلب في اليمان(         قال َوأَس
السلم يكون اجتمعا إذا ، اجتمعا إذا علنية) هذا وأالسلم
- القلب أعمال يعني-  الباطنة للعمال وأاليمان الظاهرة للعمال

. بكبيرته فاسق بايمانه مؤمن نقول وألهذا
اسم إلى اليمان اسم من خرج يكون وأقد فاسقا تجعله الكبيرة
. السلم
:  قسمين على الكبيرة وأفاعل

هو يقال يعني ، اليمان اسم معه وأيبقى يفعلها من منهم
الكبيرة من فراغه بعد يعني ، الكبيرة من تخلصه بعد مؤمن

هو يقال ل المزاوألة وأحين ، مؤمن هو يقال لها تركه بعد ،
.  حال اهذ ، مؤمن

اليمان اسم عنه بَسلُوأي الكبيرة يفعل : أنه الثانية وأالحال
. مسلم هو وأيقال أصل

َثم : وأغيره السلم شيخ ذكرها التي الفروأقا وأمن ، فروأقا بينهما َوأ
غلبته هكذا فعلها( له ديدنا ذلك يكن وألم الكبيرة فعل من أن- 

 فهذاى)فزن وأشهوته نفسه غلبته ، فسرقا شهوته غلبته ، نفسه
. الفعل ذلك ترك إذا اليمان اسم عليه يبقى
مدمن ، للزنا مدمن ، له ديدنا وأصار ذلك على اجترأ من وأأما

عليه يطلق ل هذا فإن ، للنهب مدمن ، للسرقة مدمن ، للخمر
َلِت﴿ وأعل جل قال ، مسلم هو يقال بل اليمان اسم ْعَراُب َقا َل ا
ّنا ُنوا ّلْم ُقل آَم ْؤِم ِكن ُت َل ُلوا َوأ َنا ُقو َلْم َلّما َأْس ْدُخِل َوأ ِليَماُن َي ِفي ا

ُكْم ِب ُلو اسم قلبه في دخل فإنه جديدا أسلم من حق في هذا ﴿ُق
السلم قلبه في دخل ، عليه منطبقا السلم اسم وأصار السلم
. اليمان مرتبة إلى ينتقل لم لكن بالسلم وأعمل
، مستخفا عليها مدمنا وأصار عليها وأاجترأ الكبائر فعل من وأكذلك

يقال فل اليمان اسم وأيسلب السلم اسم عليه يطلق هذا فإن
.  مؤمن فلن
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ْؤِمٌن هنا السلم شيخ قول فإذن ِقُص (ُم ِليَماِن، َنا ْوأ ا ْؤِمٌن َأ ُم
ِه ِن ِإيَما ٌق ِب ِه) هذا َفاِس ِت ِبيَر َك . الحوال اختلف على ِب

َفاِسٌق) : الفسق : جهتان له وأ(
اعتقاد : جهة الوألى الجهة .
عمل جهة الثانية وأالجهة .
جهة من لكن العمل جهة من ادَُّبع صالحون هم من الفساقا فمن

. ةَقَسَف العتقاد
اعتقاد فسق ، فسقان الفسق الله رحمه القيم ابن يقول وألهذا

: عمل وأفسق
المعتزلة كاعتقادات البدع اعتقاد فهو العتقاد فسق أما- 

. ذلك وأنحو وأالمرجئة وأالخوارج
. الكبائر هذه بفعل عمل وأفسق- 

ل فهؤلء ، أيضا فاسق الكبيرة وأمرتكب ، فاسق المبتدع فإذن 
الشاعرة مثل نقول وألهذا ، السلم أوأ اليمان اسم عنهم يسلب

بهذه ، بفسقهم ، ببدعتهم عنهم ُيسلب ل ، مؤمنون مسلمون
فعل من وأهكذا ، وأالسلم اليمان اسم العتقاد بدعة ، البدعة

. الشهوة جهة من المعاصي
َ قال َفل َطى : ( ْع َق، الْسَم ُي َل ْط ْلُم َ ا َلُب َوأل َق ُيْس َل ْط ِم) ُم الْس
: عليه الكلم قدمنا الذي هذا
َ قال َطى (ل ْع َق) يعني الْسَم ُي َل ْط ْلُم اسم أوأ الكامل السلم اسم ا

. الكامل اليمان
َ َوأل َلُب ( َق ُيْس َل ْط ِم) يعني ُم وأل اليمان مطلق يسلب ل الْس

من ٌوأأصل السلم من ٌأصل معه نقول بل ، السلم مطلق
وأليس اليمان بكامل ليس لكن ، وأايمانه اسلمه به َّحص اليمان
. السلم بكامل

 ؟ وأينقص يزيد السلم هل
اليمان مثل ، وأينقص يزيد السلم نعم ، وأغيره السلم شيخ قال
وأينقص يزيد اليمان يقال حين لنه بمشهورة ليست العبارة لكن
الصلة عليه قال كما السلم فروأع اليمان في يدخل فإنه

الله) إل إله ل قول أعلها شعبة وأسبعون بضع اليمان(  وأالسلم
. السلم من وأهي

الستسلم هو الذي السلم ، وأينقص يزيد الحقيقة في فالسلم
يزيد : السلم العبارة هذه يستعملون ل السنة أهل لكن ، لله

وأينقص بالطاعة يزيد ، وأينقص يزيد اليمان يقولون بل ، وأينقص
.  السلم هنا اليمان في وأيدخل ، بالمعصية

موقف وأبيان ، وأالجماعة السنة أهل اعتقاد هذا ، ذلك تقرر إذا
. الكبائر من وأالمعتزلة الخوارج
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:  نقول بأن وأذلك المسألة هذه في الكلم تلخيص إلى نرجع
وأأنه ، وأالعمل وأالعتقاد  القول: مهمة أشياء ثلثة ََعمَج اليمان إن

. وأينقص يزيد
فيها َفَخال وأالعتقاد وأالعمل القول الثلث هذه من وأاحدة كل في
. َفَخال من

: القبلة إلى المنتسبة الطوائف من ، الناس فمن
وأاعتقاد) وأهؤلء قول (اليمان فقالوا ، العمل في خالفوا من

فقالوا ، اليمان مسمى عن العمل وأاؤأرج ، المرجئة ْونّمَسُي الذين
وأإنما اليمان ّىمَسُم من فليس العمل وأأما وأاعتقاد قول اليمان

اسم عن خرج ما يعمل لم لو لكن يعمل أنه لبد  يعني- له لزم هو
ًأ العمل فجعلوا-  اليمان اليمان فقالوا ، اليمان اسم عن مرَج

. الفقهاء مرجئة هم وأهؤلء فقط وأاعتقاد قول
 هم: وأالشاعرة الماتوريدية ذلك في تدخل التي الطوائف وأمن

محمد الله إل إله ل قال إذا وأاعتقاد قول اليمان إن يقولون
فإنه اليمان أركان يعني الصحيح العتقاد وأاعتقد الله رسول
. قط خيرا يعمل لم وألو مؤمن
أوأل فهذه ، عنه خارج هو ، المسمى في داخل ليس العمل فقالوا

. مخالفة
الكفر يجعلون ل ، وأالعتقاد القول منافاة هو الكفر يجعلون هؤلء
بنقض العقد ذلك نقض  ، اليمان نقض يعني( العمل إلى راجعا
 .العتقاد) بنقض أوأ القول

َضَقُْني أن يتصور ل فإنه اليمان ىّمَسُم من يكن لم اّلم فالعمل
 ؟ لم  ، بعمل اليمان

فلذلك أركانه من ركنا فليس مسماه في عندهم داخل ليس لنه
فإنه الستسلم أصل على يقضي بعمل جاء أوأ العمل َكِرُت لو

داخل غير لنه اليمان رافعات وأل اليمان نواقض في داخل ليس
.  أصل اليمان في

العمل مع العتقاد أرجؤوأا الذين المرجئة من الثانية الطائفة
.فقط)  قول (هو قالوا ، جميعا

العلم أهل من كثير كان وأإن ، ذهبت طائفة( اميةَّرالك هم وأهؤلء
العتقاد أرجؤوأا هم الواقع في لكن الرجاء اسم عليهم يطلق ل

 ؟ وأالعمل) لم
باطل اعتقادهم أن مع بالقول منهم َِىفُْتاك المنافقين لن قالوا

دخلوا أوأ وأسماهم فقط القول منهم وأحصل باطل أوألئك وأعمل
َها َيا﴿ الخطاب في ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا فدل بالسلم بالخطاب وأدخلوا ﴿آَم
. فقط بالقول وأاليمان السلم في كتفيُي أنه على ذلك
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فقط) يعني (اعتقاد : اليمان قالوا من الغلة وأهم المرجئة وأمن
وأإنما ، إليه حتاجُي العمل وأل إليه حتاجُي القول ل ، عمل وأل قول ل

 وأافقهم وأمن الجهمية هم وأهؤلء ، الَجنان اعتقاد ، فقط اعتقاد هو
بعقد اعتقاد أوأ ؟ فقط معرفة يكون العتقاد : هل انقسموا وأهؤلء
 الشيء؟ ذلك صحة على القلب
في وأيتبعهم فقط بالمعرفة يقولون الجهمية فغلة

اسم يبقى أوأ اليمان يصح يقولون ، الصوفية غلة ذلك
، مؤمن أنه عرف من على َُقلُْطفي ، بالمعرفة اليمان
كلمهم لزم على وأفرعون ، مؤمن كلمهم لزم على فإبليس
. بالمعرفة أتى لنه مؤمن

بالمعرفة كتفيُي ل العتقاد هو اليمان إن قالوا وأالذين
مؤمنا يسمى وألم معرفة عنده إبليس إن قالوا ، فقط

إطلقا يصح ل فلهذا مؤمنا يسمى وألم معرفة عنده وأفرعون
وأالعمل القول أما ، العتقاد من بد فل بل فقط المعرفة

بد فل جازما اعتقادا اعتقد إذا فإنه ، للعتقاد لزمان فإنهما
وأالعمل عندهم القول فصار ، يعمل أن له وألبد يقول أن له

مرجئة  يعني- المرجئة أن كما ، الصحيح العتقاد لوازم من
حتى قالوا هؤلء ، اللوازم من العمل إن  قالوا- الفقهاء
وأاستدلوا ، الكلمة أصل في يدخل ل اللوازم من أيضا القول
التصديق هو اللغة في اليمان أصل بأن على ذلك على

هو بل آخر شيء إلى َلنقُي لم الشرع في وأقالوا ، الجازم
. العتقاد هو الذي الجازم التصديق

. المسائل هذه في السنة أهل خالفوا جميعا فهؤلء
مع اليمان في الخلف أن أيضا باليمان المتصلة المسائل من

. ًياِْرُصو خلفا وأليس جوهري خلف المرجئة
رحمهما العز أبي ابن وأالشارح الطحاوأية صاحب لن ذلك وأنقول

في بداخل وأليس اليمان لوازم من العمل إن قالوا وأعل جل الله
مع الخلف : إن قال الطحاوأية وأشارح ، الطحاوأي قاله هذا ، أصله
خلفا وأليس ، شكلي خلف اليمان من العمل يجعلون الذين

. صوري خلف ، حقيقيا
: هذا عن وأالجواب

من جزء العمل أن على دلت الدلة أن وأذلك ، حقيقي الخلف أن
أحد ََجخرَأ فإذا ، اليمان أركان من ركن العمل أن على ، اليمان

وأإذا ، الدليل فهم في مخالفا صار اليمان حقيقة عن الركن هذا
فإنه للدليل وأالجماعة السنة أهل فهم وأترك الدليل فهم في خالف
. اليمان تعريف حقيقة في وأالجماعة السنة أهل خالف
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يعمل وألم وأالعتقاد بالقول أتى أحدا أن َّرُتُصو لو : أنه الثاني
أم ينجو هذا فهل البتة خيرا يعمل لم ، زكاة وأل صلة ل ، البتة شيئا

 ؟ ينجو ل
كافر هو وأالجماعة السنة أهل وأعند ، مؤمن لنه ينجو عندهم
. النار في مخلد

أن منه يلزم قد اليمان مسمى في العمل دخول نفي : أن الثالث
من أخرجوا السنة وأأهل ، بعمل اليمان من الخروأج َلْعجُي ل

وأاعتقاد قول اليمان إن قالوا الذين الحنفية إن بل ، بعمل اليمان
اليمان من وأأخرجوا روأاّكف اليمان مسميات من العمل يجعلوا وألم

: العمل من يسيرة بأشياء
- كفرا هذا جعلوا ، ذلك وأنحو وأمصيحف مسيجد قال من فجعلوا

إلقاء مثل ُكفريا عمل عمل من وأجعلوا-  القوال جهة من هذا
ًا جعلوه ، لصنم السجود أوأ قاذوأرة في المصحف ، كفرا أيض

لمناقضته بالعمل روأهّكف انهم عندهم الجهة ، الملة من مخرجا
. العتقاد لصل
عدم جعل من ، اليمان من العمل عدم جعل من يلزم قد نقول

الخلف منه يلزم قد السنة أهل مع صوريا فيه وأالخلف العمل
. فعل حصل قد وأهذا ، التكفير في

انه من الطحاوأية شرح صاحب ذكره الذي الخلف إن نقول وألهذا
الخلف أن الصواب بل صوابا ليس هذا أن بحقيقي وأليس صوري
الدلة فيها وأجعلوا اليمان كتب السنة أهل صنف وألهذا حقيقي

. اليمان من العمل أن على
كما ذنب اليمان مع يضر ل يقولون أنهم الرجاء أهل أصول من
. طاعة الكفر مع تنفع ل أنه
فيه يستوي وأاحد شيء اليمان أن يعني ذنب اليمان مع يضر ل

كله ، وأاحد المؤمنين وأآحاد وأعمر بكر أبي فايمان جميعا الناس
. الجازم التصديق هو لنه وأاحد

جاء فالتفاضل ، المفاضلة يقبل ل وأهذا اعتقاد الجازم وأالتصديق
ل قالوا فلهذا عندهم اليمان مسمى عن خارج وأالعمل ، بالعمل

. ذنب اليمان مع يضر
قول عندهم لنه يتغير ل اليمان أصل فإن الذنوب وأجدت فإذا

. وأاعتقاد
لن ، صوريا وأليس حقيقي خلف معهم الخلف أن على يدل وأهذا
غير الذنب ََلْعُجي أن اليمان مسمى عن العمل إخراج لوازم من

. اليمان في مؤثر
. كفاية القدر هذا وأفي
السئلة بعض
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  ....
َ كلها الجملة كلها َوأل ُبوَن) اقرأها ( ُل َ كله هذا ، أوألها من َيْس (ل

ُبوَن) مع ُل ، المعتزلة على الكلم هي بعدها التي الجملة َيْس
أنهم المعتزلة على الكلم وأالن ، عليهم الكلم سبق الخوارج
بكافر ليس وأيجعلونه اليمان اسم الملي الفاسق عن يسلبون

ٍم يعني يخلدوأنه الخرة وأفي منزلتين بين منزلة في وألكنه كاس
َكَما فقوله ، النار في ُقوُل ( َلُة) راجع َت ِز َت ْع ْلُم ليس الجملتين إلى ا

هؤلء ، وأيسلبون يخلدوأن أنهم ، الخيرة الجملة إلى راجعا
المعتزلة

 .. ..
الدنيا في يقولون المعتزلة أما كافر الدنيا في يقولون الخوارج

. وأالسلم اليمان اسم نسلبه
؟ كافر طيب
نسلبه الدنيا في عندنا لكن الدنيا في كافر هو نقول ما ، : ل قالوا
 ؟ مسلم عليه يطلق هل ، وأاليمان اليمان اسم

. ل
 ؟ مؤمن عليه يطلق هل

. ل
 ؟ اسمه ما

في هو يقولون الخوارج لكن ، المنزلتين بين منزلة في هذا قالوا
فاعل أن على وأالمعتزلة الخوارج اتفقت الخرة في ، كافر الدنيا

. النار في مخلد أنه عليها مصرا مات الذي الكبيرة
......
أنه ، النسخ من كثير في الموجودة هي وأوأجهناها ذكرنا اللي لكن

ْدُخُل َي ِم ِفي ( ِريُر ِفي َكَما ؛ِ المطلق اليَمان اْس َتْح َف ِه: ﴿ ِل ْو ٍة َق َب َق َر
ٍة﴿ َن ْؤِم ْد ُم َق َ َوأ ْدُخُل ل ِم ِفي َي ِليَماِن اْس َلِق؛ِ ا ْط ْلُم ِه ِفي َكَما ا ِل ْو َق

ّنَما ِإ َلى: ﴿ َعا ُنوَن﴿) وأهذه َت ْؤِم ْلُم فيها إشكال وأل موجودة العبارة ا
. القيد عن خل ما بالمطلق لكم ذكرت ما مثل يعني لنه

. عنا يعفو وأأن وأمنكم منا يتقبل أن وأعل جل الله نسأل
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 الصحابة نحو الواجب
فضائلهم وأذكر
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ّنِة َأْهِل ُأُصوِل َومِاْن ْلَجَماَعِة الّس ِبِهْم َسلمََاُة َوا ُلو ُق
ِتِهْم َن ْلِس َأ ّلىَْ اللِه ِلوَرُس َلْصَحاِب َو ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع َكَما ،َِوَس

َلىَ:ُ  َقْوللللـِه ِفيِ ِبِه اللُه َوَصَفُهُم ّلذَِّيَن﴿َتَعا ُءوا َوا مِاْن َجا
ُلونََ َبْعِدِهْم َنا َيُقو ّب َنا اْغِفْر َر َنا َل ِن ِِلْخَوا ّلذَِّيَن َو َنا ا َبُقو َس

ِْليَمانَِ َنا ِفيِ َتْجَعْل َوَل ِبا ِب ُلو ّلذَِّيَن ِغّل ُق ُنوا ِل َنا آمَا ّب ّنَك َر ِإ
ُءوٌف َطاَعَةو ،ِ]10[الحشر:ُ﴿َرِحيٌم َر ِبيِّ َ ّن ّلىَْ ال ْيِه اللُه َص َل َع

ّلْمِفيِ ِلِه:ُ  َوَس ّبوا لَ«َقْو ِبيِ َتُس ّلذَِّي َأْصَحا ُه َنْفِسيِ َفَوا َيِد ِب
ُكْم َأنَّ َلْو َد ْنَفَق َأَح ْثَل َأ ًبا ُأُحٍد مِا َلَغ مَاا َذَه ّد َب َول َأَحِدِهْم مُا

ُلونََ»َنِصيَفُه َب َيْق َء مَاا . َو َتاُب ِبِه َجا ِك ْل ّنُةاَو ا ِلْجَماُع لّس مِاْن َوا
ِلِهْم ِئ ِبِهْم َفَضا ِت .َومَاَرا

ُلونََو ُيَفّض ْنَفَق مَاْن َ ْبِل مِاْن َأ ْتِح َق ْلَف ْلُح -َوُهَو ا َيِة- ُص ِب ْي َد ْلُح ا
َتَل َلىَ َوَقا ْنَفَق مَاْن َع ُد مِاْن َأ ّدمُاونََ َبْع ُيَق َتَل. َو ْلُمَهاِجِريَن َوَقا ا

َلىَ ْنَصاِر. َع َل ا
ُيؤ ُنلونَََْو َأنَّ مِا ْدٍر َلْهللِل َقلاَل اللللَه ِبل ُنوا َبل َكلا َئللٍة َثلَث -َو مِاا

ِبْضَعَة ُلوا«َعَشَر-:ُ  َو ُتم،ِ مَاا اْعَم ْئ ْد ِش ُكللْم َغَفْرُت َفَق ّنُه .»َل َأ ِبلل َو
ْدُخُل لَ ّناَر َي ٌد ال َيَع َأَح َبَر َكَما الّشَجَرِة؛ُ َتْحَت َبا ِبلليِّ ِبللِه َأْخ ّن ال

ّلىَْ ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ْد َبْل ،َِوَس ْنُهللْم اللللُه يََِضللَر َلَق َوَرُضللوا َع
ْنُه،ِ ُنوا َع َكا َثَر َو ْك ْلللٍف مِاْن َأ َبللِع َأ َأْر َئللة. َو ِا ُدونََ ما َيْشللَه ّنللِة َو ْلَج ِبا
َد ِلَمْن ّلىَْ اللِه َرُسوُل َلُه َشِه ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ْلَعَشَرِة،ِ ،َِوَس َكا

ِبِت َثا ْيِس ْبِن َو ْيِرِهم َشّماٍس،ِ بِن ِق َبِة. مِاَن َوَغ الّصَحا
ُيِقّرونََ َتَرَوت ِبَما َو ّنْقُل ِبِه َا ِنيَن َأمِايِر َعْن ال ْلُمْؤمِا ِليِّ ا ْبِن َع

ِبيِ أ
ِلٍب َ ْنُه اللُه َرِضيَِ َطا ْيِرِه َع ْيللَر َأنَّ مِاْن َوَغ ُلمّاللِة َهللذَِِّه َخ ا

َد ُبو َبْع َأ ّيهـا:ُ  ِب ْكللٍر،ِ َن ُثللونََ ُعَمللُر. ُثللّم َب ّل َث ُي ْثَمللانََ،ِ َو ّبُعللونََ ِبُع ُيَر َو
ِليِّ ْنُهْم؛ُ ُالله َرِضيَِ ِبَع ّلْت َكَما َع ْيِه َد َل َثللاُر،ِ َع َكَمللا ال َأْجَمللَع َو

َبُة َلىَ الّصَحا ِم َع ْثَمانَُ َتْقِدي ْيَعِة. ِفيِ ُع َب ْل  ا
ّنِة َأْهِل َبْعَض َأنَّ مَاَع ُنوا الّس َلُفللوا َقللِد َكا َت ْثَمللانََ ِفلليِ اْخ ُع

ِليِّ ْنُهَملا اللُه َرَضيَِ َوَع َد َع َبْعل ّتَفلاِقِهْم - َللىَ ا ِمَت َع ِدي ِبليِ ْق أ
َ
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ْكٍر ّيُهَما َب َأ ّدَم َأْفَضُل؟ُ َوُعَمَر-  ُتوا،ِ َقللْوٌم َفَقلل َك ْثَمللانََ:ُ َوَسلل َأْو ُع

ّبُعوا ِليِّ،ِ َر ّدم ِبَع ّيا،ِ َقْوٌم َوَق ِل  َتَوّقُفوا. َوَقْوٌم َع
ِكِن َتَقّر َل ّنِة َأْهللِل َأمْاللُر اْس َلللىَ الّسلل ِم َع ْثَمللانََ،ِ َتْقللِدي ُثللّم ُع
ِليِّ.  َع

َنْت نََِْوإ َلُة َهلذَِّه َكا َأ ْلَمْسل َلُة ا َأ ْثَملانََ -مَاْسل ْيَسلْت ُع َل ِلليِّ-  َوَع
ُلُصوِل مِاَن ِتيِ ا ّل ّلُل ا ِلُف ُيَض ْلُمَخا َد ِفيَهللا ا ْنلل َأْهللِل ُجْمُهللوِر ِع

ّنِة. ِكِن الّس ِتيِ َل ّل ّلُل ا َلُة ِفيَها ُيَض َأ ْلِخلََفللِة،ِ مَاْسل ِللَك ا َذ ّنُهلْم َو َأ

ُنللو ِليَفللَة َأنَّ َنَُيْؤمِا ْلَخ َد ا عليلله الللله صلللىَ اللللِه َرُسللوِل َبْعلل
ُبو:ُ وسلم ْكٍر،ِ َأ ْثَمللانَُ،ِ ُثللّم َوُعَمُر،ِ َب ِللليِّ. َومَاللْن ُثللّم ُع َطَعللَن َع

ِء؛ُ مِاْن َأَحٍد ِخلََفِة ِفيِ ِلِه. ِحَماِر مِاْن َأَضّل َفُهَو َهُؤل َأْه

ّبونََ ُيِح ْيِت َأْهَل َو ّلىَْ اللللِه َرُسوِل َب ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلْم َع ،َِوَسلل
َنُهْم،ِ ّلْو َتَو َي ُظونََ َو َيْحَف ّيَة ِفيِهْم َو الللله صلللىَ اللِه َرُسوِل َوِص

:ُ وسلم عليه
ْيُث ُكُم«ُخّم:ُ  َغِديِر َيْوَم َقاَل َح ّكُر َذ ِتيِ َأْهِل ِفيِ اللَه ُأ ْي . »َب
ْيًضللا َوَقاَل ّبللاِس َأ ْلَع َكىَ -َوَقللِد َعّملله ِل َت ْيللِه اْشلل َل َبْعللَض َأنَّ ِإ
ْيٍش ِنيِ َيْجُفو ُقَر ٍم- َفَقللاَل:ُ  َب ّل«َهاِش َيللِدِه؛ُ َنْفِسلليِ ذَِّيَللَوا َ ِب ل

ُنونََ ّتىَ ُيْؤمِا ُكْم؛ُ َح ّبو ِتيِ للِه ُيِح َب ِلَقَرا  .»َو
َطَفىَ اللَه ِإنَّ«َوَقاَل:ُ  ِنيِ اْص َطَفىَ ِإْسللَماِعيَل،ِ َب مِاللْن َواْصلل

ِنللليِ َنلللَة،ِ إْسلللَماِعيَل َب َنا َطَفىَ ِك َنلللَة مِالللْن َواْصللل َنا ْيًشلللا،ِ ِك ُقَر
َطَفىَ ْيللٍش مِاْن َواْص ِنلليِ ُقَر ٍم،ِ َب ِنيَِو َهاِشلل َطَفا ِنلليِ مِاللْن اْصلل َب

ٍم .»َهاِش
ّلللْونََ َتَو َي ّلىَْ اللللِه َرُسللوِل َأْزَواَج َو ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلْم؛ُ َع َوَسلل

ِنيَن،ِ ُأمّاَهاِت ْلُمْؤمِا ُنونََ ا ُيْؤمِا ّنُهّن َو َأ الِخَرِة:ُ  ِفيِ َأْزَواُجُه َب
ْنَهلا الللُه َرِضليَِ َخِديَجلَة ُخُصوًصا َثلِر ُأّم َع ْك َأّوَل َأْولَِدِه،ِ َأ َو

ُهََوع ِبِه آمَاَن مَاْن َد َلللىَ َاَض َكللانََ َأمْاللِره،ِ َع ْنللُه َلَهللا َو َلللُة مِا ْنِز ْلَم ا
َيُة. ِل ْلَعا  ا

ّديَقَة ْنَت َوالّص ّديِق ِب ْنَها،ِ اللُه َرِضيَِ الّص ِتيِ َع ّل ِفيَهللا َقاَل ا
ِبيِّ ّن ِئَشللَة َفْضللُل«:ُ وسلم عليه الله صلىَ ال َلللىَ َعا ِء َع ّنَسلا ال

ّثِريِد َكَفْضِل َلىَ ال ِئِر َع ِم َسا ّطَعا .»ال
َت َي ُءونََبَو ْبِغُضللونََ ّلللذَِّيَنا الّرَواِفِض َطِريَقِة مِاْن َّر َبَة ُي الّصللَحا

َطِريَقللِة َنُهْم. َو ّبو َيُسلل ّنَواِصللِب َو ُذونََ ّلللذَِّيَنا ال ْيللِت َأْهللَل ُيللْؤ َب ْل ا
َعَمٍل.  َأْو ِبَقْوٍل

ُكونََ ُيْمِس ْيللَن َشللَجَر َعّما َو َبِة،ِ َب ِإنَّ الّصللَحا ُلللونََ:ُ  َيُقو َهللذَِِّه َو
َثاَر ّيَة ال ْلَمْرِو ْنَها مَاَساِويِهْم ِفيِ ا ْنَهللا َكللذٌَِّب،ِ ُهَو مَاا مِا مَاللا َومَا

ْد َد َق ُنِقَص ِفيِه ِزي ّيللَر َو ْنللُه َوالّصللِحيُح َوْجِهللِه،ِ َعللْن َوُغ ُهللْم مِا
ِإمّاللا ِفيللِه ُذَّوُرونََ:ُ  ُدونََ مَاْعلل َتِهلل ُبونََ،ِ مُاْج ِإمّاللا مُاِصللي ُدونََ َو َتِهلل مُاْج

ُئونََ. ِط  مُاْخ
ِلللَك َمّاللع َوُهم َ َذ ُدونََ ل َتِقلل َبِة مِاللَن َواِحللٍد ُكللّل َأنَّ َيْع الّصللَحا

ِئِر َعْن مَاْعُصوٌم َبا ِم َك ْث ِل ِئِرِه؛ُ ا ْيِهُم َيُجوُز َبْل َوَصَغا َل ُنوُب َع ّذَّ اللل
َلللِة،ِ ِفلليِ ْلُجْم َلُهللم ا ِبِق مِاللَن َو ِئِل الّسللَوا ْلَفَضللا ُيللوِجُب مَاللا َوا

َة ُدُر مَاا مَاْغِفَر ْنُهْم َيْص َدَر-،ِ نَِْ-إ مِا ّتللىَح َصلل ّنُهللْم َ َلُهللم ُيْغَفللُر إ
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َئاِت مِاللَن ّي َ مَاللا الّسلل َدُهْم؛ُ ِلَمللْن ُيْغَفللُر ل مِاللَن َلُهللم َلنَّ َبْعلل
َناِت ْلَحَس ِتيِ ا ّل َئاِت َتْمُحو ا ّي ْيَس مَاا الّس َدُهْم.  ِلَمْن َل َبْع

ْد َبَت َوَق ّلىَْ اللِه َرُسوِل ِبَقْوِل َث ْيللِه اللللُه َص َل ّنُهْم َع َأ ّلْم َوَسلل
ْيللُر َأنَّ ُقللُرونَِ،ِْال َخ ّد َو ْلُملل َذا َأَحللِدِهْم مِاللْن ا ّد إ َكللانََ ِبللِه َقَتَصلل

َبِل مِاْن َأْفَضَل ًبا ُأُحٍد َج َدُهْم.  مِاّمن َذَه َبْع
َذا ُثّم ْد َكانََ ِإ َدَر َق ْنللٌب؛ُ َأَحِدِهْم مِاْن َص ُكللونَُ َذ َي ْد َف َتللاَب َقلل
ْنُه،ِ َتىَ َأْو مِا َناٍت َأ ُه،ِ َبَحَس ِتِه،ِ ِبَفْضللِل َلُه؛ُ ُغِفَر َأو َتْمُحو ِبَق َسللا

ّلىَْ مُاَحّمللٍد ِبَشَفاَعِة َأْو ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلذَِّي َع ّلْما َأَحللّق ُهللْم َوَسلل

ّناِس ِتِه،ِ ال ِليَِ َأْو ِبَشَفاَع ُت ْب ٍء ا َبلَ َيا ِفيِ ِب ْن ّد ْنُه. ِبِه ُكّفَر ال َع
َذا ِإَ َذَّا َكانََ َف ُنوِب ِفيِ َه ّذَّ ْلُمَحّقَقِة؛ُ ال ْيَف ا َك ُلمُاللوُر َف ِتلليِ ا ّل ا
ُنوا َتِهللِديَن:ُ إنَْما ِفيَهللا َكللا ُبوا؛ُ ُْج َلُهللْم َأَصللا ِإنَْ َأْجللَرانَِ،ِ َف َو

َطُؤوا؛ُ َلُهْم َأْخ ٌد،ِ َأْجٌر َف ُأ َواِح َط ْلَخ  ماْغُفوٌر. َوا
ْدَر ِإنَّ ُثّم ْلَقلل ّلللذَِّي ا َكللُر ا ْن ِليللٌل َبْعِضللِهْم ِفْعللِل مِالْن ُي َنللْزٌر َق

ْنِب ِفيِ مَاْغُفوٌر ِئِل َج ِم َفَضا ْلَقللْو ِنِهْم؛ُ ا ِليَمللانَِ ِللَنما َومَاَحاِسلل ا
ِلِه،ِ ِباللِه،ِ ْلِجَهللاِد َوَرُسو ِلِه،ِ ِفلليِ َوا ِبي ْلِهْجللَرِة،ِ َسلل ّنْصللَرِة،ِ َوا َوال

ِم ْل ْلِع ّناِفِع،ِ َوا ْلَعَمِل ال ِلِح. َوا  الّصا
َظَر َومَان ِم ِسيَرِة ِفيِ َن ْلَقْو ٍم ا ْل َبِصيَرٍة،ِ ِبِع اللللُه مَاّن َومَاا َو
ْيِهم َل ِئِل؛ُ مِاَن ِبِه َع ْلَفَضا ًنا َِملَع ا ّنُهللْم َيِقي ْيللُر َأ ْلللِق ِخ ْلَخ َد ا َبْعلل

ِء؛ُ َيللا ِب ْن ل
َ َ ا ُكللونَُ َول َكللانََ ل ُلُهللْم،ِ َي ْث ّنُهللُم مِا َأ ُة َو مِاللْن الّصللْفَو

ُلمّاِة َهذَِِّه ُقُرونَِ ِتيِ ا ّل ْيُر ِهيَِ ا ِم َخ ُلمَا ْكَرمُاَها ا َأ َلىَ َو .اللِه َع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيم الرحمن الله بسم
له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد حمده حق لله الحمد
وأأدى الرسالة بلغ أنه أشهد ، وأرسوله الله عبد محمدا أن وأأشهد
وأسلم الله فصلى الجهاد حق الله في وأجاهد المة وأنصح المانة
إلى مبهداه اهتدى وأمن وأصحبه آله وأعلى محمد نبينا على وأبارك

:  بعد أما ، الدين يوم
بن أحمد الدين تقي الشيخ السلم شيخ فيه ذكر الفصل فهذا
وأهو أل السنة أهل أصول من أصل تعالى الله رحمه تيمية

عليه يعقدوأن وأما ، عليهم الله رضوان الصحابة في اعتقادهم
ّلْى الله رسول صحابة أمر في بألسنتهم ينطقونه وأما قلوبهم َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع .َوأَس
خالف من مخالفة لجل العقائد في تَلُِأدخ المسألة هذه وأأصل

العتقاد هذا على كان المة تتفرقا أن قبل الجماعة أمر لن ، فيها
الصول من وأالسنة الكتاب في جاء ما جميع اعتقاد على ،كان

طوائف ظهرت مسائل َّمث لكن وأالتفريعات القواعد من ، وأالفروأع
. فيها خالفت

على فيها الجماعة التي المسائل لتلك السنة أهل أفرد لهذا
فصول لها أفردوأا ، الضالين عقائد فيها خالفوا ، بينة وأاضحة عقيدة

611الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

وأما وأالسنة الكتاب من النصوص عليه دلت ما فيها وأبينوا وأكتبا
. فيها بعدهم فمن الصحابة قاله
وأقبلهم وأالروأافض الخوارج مخالفة فإن الصحابة مسألة تلك وأمن

عن بائنة الفرقا تلك جعلت ذلك في مخالفتهم إن ، الغلة الشيعة
ّلْى الله رسول أصحاب طريقة أي الجماعة طريقة ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم .َوأَس
لما ظاهرا كان الصحابة في الخلف أن آنفا لكم ذكرنا وأكما

الناس فإن وأأرضاه عنه الله رضي عثمان مقتل في الفتنة حصلت
: انقسموا بعده

. فيه وأغل عليا تولى من منهم- 
جاءت ما على فيه كان يعني ، فيه ََلدَوأع عليا تولى من وأمنهم- 

. ذلك على تبعهم وأمن جميعا الصحابة وأهم وأالدلة النصوص به
صارت حتى الصحابة من معه من وأجفا عليا جفا من وأمنهم- 

فرقا إلى صارت ، وأمعتدل وأجاف غال بين ما يعني ، هذه القوال
:

أكثر وأاُّروأكف هوهّأل حتى علي في غلوا الغلة الشيعة فالسبئية
وأاُّروأكف نفر أربعة إل الصحابة عامة يكرهون وأكانوا ، الصحابة
.  منهم الكثرين

حصلت لما بالقتال الصحابة قابلوا ، السنة أهل قابلوا الخوارج ثم
عليهم الله رضوان الصحابة في قالوا أن ذلك وأتبع التحكيم مسألة

من كان لووأ مردوأد كافر فإنه الخوارج اعتقاد يعتقد لم من ّأن
ّلْى الله رسول أصحاب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم.  َع َوأَس

أوألئك قابلوا الذين النواصب جاءت ثم .
عليهم الله رضوان الصحابة في الفرقا تنوعت ثم .

من لهم ما في الصحابة في الحق العتقاد اعتقد من فكان
وأحبهم توليهم وأفي اجتهادهم اعتقاد وأفي وأالمنزلة المكانة
ذلك اعتقد من كان ، حقهم في القلوب وأسلمة اللسنة وأسلمة
القول صاحب هو كان الجماعة عليه كانت ما على وأبقي العتقاد

همنع الله رضوان بعدهم فمن الصحابة عليه الذي وأهو الحق
. أجمعين

. ةَفَخالُالم المسألة تلك ذكر سبب إذن
الطوائف تلك أيضا خالفوا السنة أهل من كثيرا أن الذكر هذا وأتبع
: أشياء في

السنة لهل وأكانت وأبينوها الصحابة في العقيدة هذه أظهروأا يعني
فعلوا كما كلمهم وأفي العبادات من أشياء في وأأدخلوها شعارا

المؤمنين أمهات عن الترضي وأ الصحابة عن الترّضي إدخال في
من غيرها وأفي الجمعة خطبة في الل جميع عن وأالترضي
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النبي زوأجات وأعن الصحابة عن الترضي إدخال فإن ، الخطب
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلم َع عهده في يكن لم ، الوأل بالمر يكن ْلم َوأَس
عهد في وأل وأعمر بكر أبي عهد في وأل وأالسلم الصلة عليه

هذا أدخلوا بعدهم فمن التابعين من الئمة ذلك بعد ثم ، عثمان
في السنة لهل شعارا صار لنه الشعار هذا وأأدخلوا الترضي
شابه وأمن وأالنواصب وأالخوارج الروأافض من غيرهم مقابلة
. اوألئك
ّلْى النبي على الصلة مسألة في كذلك ِه اللُه َص ْي َل ّلْم، َع الصل َوأَس
ذلك جاء كما آله وأعلى وأالسلم الصلة عليه ، يهعل الصلة أن فيها
فإن وأغيرهما الصحيحين في وأغيره حميد أبي حديث في مبينا
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأعلى عليه الصلة تكون أن علمهم َوأَس

الصلة عليه ، عليه الصلة ذكروأا إذا السنة أهل فأدخل ، آله
فقالوا ، الصحابة معهم أدخلوا ، الل يذكروأا أن وأأرادوأا ، وأالسلم

وأهذا ، الل على يقتصروأا وألم وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى
في وأالشيعة الرافضة يشابهوا أل لجل السنة أهل أكثر عند

. الصحب دوأن للَل توليهم
. العظيمة المسألة هذه عن تفريع كله هذا

وأالجماعة السنة أهل اعتقاد السلم شيخ فيه ذكر الفصل فهذا
ّلْى الله رسول صحابة في ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع من ليس وأهذا ،َوأَس

لنهم وأالجماعة السنة أهل أصول من وألكنه الستة اليمان أركان
الجماعة عن تفرقت التي الضلل وأفرقا الضلل أهل به خالفوا
إل النار في كلهم(     وأالسلم الصلة عليه فيها قال وأالتي الوألى
الجماعة) . وأهي وأاحدة

َفْصٌل الله رحمه السلم شيخ الق َوأِمْن ( ْهِل ُأُصوِل :  ِة َأ ّن الّس
ِة َع ْلَجَما ِهْم َسلََمُة َوأا ِب ُلو ِهْم ُق ِت َن ْلِس َأ ِه َرُسوِل َلْصَحاِب َوأ ّلْى الل اللُه َص

ِه ْي َل ّلْم) َع َوأَس
َوأِمْن ْهِل ُأُصوِل ( ِة) َأ ّن الّس

: الموضع هذا في به المراد وأالصل ، أصل : جمع الصول 
ِهْم) (َسلََمُة وأالجماعة السنة أهل قواعد من يعني ، القاعدة ِب ُلو ُق

:  أشياء على يطلق الصل لن
الدليل يعني وأكذا كذا المسألة في الصل يقال أن منها ،

من المسألة دليل يعني وأالسنة الكتاب المسألة أصل
. وأالسنة الكتاب

الصل تقول كما المشتهرة القاعدة به وأيراد الصل يأتي أوأ:
على موقوفة أنها العبادات في الصل ، كذا العقود في

ما الناس لعرف متروأكة أنها المعاملت في الصل ، الدليل
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معناه فهذا ، المعاملة أنواع من نوع بتحريم دليل يأت لم
. المسألة هذه ليهاإ ترجع التي المشتهرة القاعدة

القياس فواّعر كما ، الفرع يقابل ما به وأيراد الصل وأيأتي
بينهما) . جامعة ٍةَلِِعل بأصل فرع (الحاقا بقولهم

َوأِمْن هنا السلم شيخ فقول ْهِل ُأُصوِل ( ِة) يعني َأ ّن من الّس
التي العتقاد في عندهم القواعد من ، العتقاد في قواعدهم

 كثيرة مسائل تجمع
ِبِهْم     (َسلمََاُة ُلو ِتِهْم     ُق َن ْلِس َأ صلىَ     اللِه     َرُسوِل     َلْصَحاِب     َو

)  وسلم     عليه     الله
ّلْى الله رسول أصحاب ، وأالصحاب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم(هم َع الذين َوأَس

.ذلك)  على وأماتوا به مؤمنين وأرأوأه صحبوه
ّلْى الله رسول صحابة فإنهم ردة ذلك تخللت : وألو وأالصحيح َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع .َوأَس
هذا يقال ، طويلة ملزمة الملزم هو اللغة في الصاحب وأأصل
الصحبة تلك كانت فسواء طويلة ملزمة لزمه إذا ذاك ُبِصاح
فعلها وألمن حبةُص لها يقال الطويلة الملزمة فإن لجماد أوأ لحي

ْبَت َأْم﴿ وأعل جل قال كما  صاحب ْهِف َأْصَحاَب َأّن َحِس َك ْل ا
ِم ِقي ُنوا َوأالّر َنا ِمْن َكا ِت َيا ًبا آ لنهم الكهف أصحاب لهم قيل ﴿َعَج
ِئَك﴿ طويلة ملزمة لزموه َل ْوأ ِر َأْصَحاُب ُأ ّنا َها ُهْم ال ُدوأَن ِفي ِل ﴿َخا

أبدي خلود فيها يكون قد طويلة ملزمة سيلزمونها الذين يعني
ِئَك﴿ قوله في كذلك ، خلود دوأن طويلة ملزمة تكون وأقد َلـ ُأوأ

ِة َأْصَحاُب ّن ْلَج َها ُهْم ا ُدوأَن ِفي ِل . اليات من ذلك وأنحو ﴿َخا
اللغوي الصل عن َِجُخر عليهم الله رضوان الصحابة حق في لكن
رأى من هي الصحبة لن ، الطويلة الملزمة هي الصحبة أن وأهو

ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وألو قليلة الصحبة كانت وألو به مؤمنا َوأَس
ّلْى النبي خطبة حضر من لن ، نهار من ساعة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
الله رسول صحابة هم ألف مائة أوألئك عرفة يوم الوداع خطبة
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع رآه كان إذا ذلك دوأن ما أدرك من وأكذلك َوأَس

ّلْى بالنبي مؤمنا اليقظة في ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ذلك على وأمات َوأَس
ّلْى الله رسول أصحاب من صاحب فإنه اليمان ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم .َوأَس

الحق هذا لهم الذين هم التعريف ذلك عليهم ينطبق الذين فأوألئك
. الله رحمه السلم لشيخ الكلم هذا في ًبيناُم جاء الذي
ّنِة     َأْهِل     ُأُصوِل     (مِاْن     قال ْلَجَماَعِة     الّس ِبِهْم     َسلمََاُة     َوا ُلو ُق

ِتِهْم) َن ْلِس َأ َو
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مما ذلك وأنحو وأالحسد وأالحقد الغل من يعني القلوب سلمة أما 
ُّلغَي أن لمسلم يجوز ل التي المحرمة القلوب أعمال من يكون
. قلبه عليها
ِهْم) يعني (َسلََمُة قال ِب ُلو لصحاب سليمة قلوبهم تكون أن ُق

ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع القلوب أفعال محرمات من َوأَس
الصفات من ذلك غير إلى وأالحسد وأالغل وأالحقد السيء كالظن

.المذمومة
جل الله قول فيه الصل لن الله رحمه السلم شيخ قاله وأهذا
ِغيَظ﴿ وأعل َي ِهُم ِل ّفاَر ِب ُك ْل سورة آية من ََرَكذ ما في قوله وأكذلك ﴿ا

ِذيَن﴿ الحشر ّل ُؤوأ َوأا ِهْم ِمن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِلْخ َوأ
ِذيَن ّل َنا ا ُقو َب ِليَماِن َس َعْل َوأل ِبا َنا ِفي َتْج ِب ُلو ّ ُق ِذيَن ِغل ّل ُنوا ّل فهنا ﴿آَم

قال الفتح سورة آية وأفي ، القلوب في يكون مما وأهو الغل ََرَكذ
ِغيَظ﴿ َي ِهُم ِل ّفاَر ِب ُك ْل الكراهية وأفيه القلب في يكون الذي فالغيظ ﴿ا

أن يجب مما كلها هذه ، ذلك غير إلى الحسد وأفيه الحقد وأفيه
. عنه القلوب تنزه

ِهْم) هذا (َسلََمُة هنا فقوله ِب ُلو ، وأالسنة الكتاب من الدلة أصله ُق
ٍو غير قلبه كان من أن ذلك ، أصيل أصل وأهو محبة على منط

ّلْى الله رسول أصحاب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع منطويا قلبه كان أوأ َوأَس
على أوأ منهم أحد بغض على أوأ تخطئتهم على أوأ انتقادهم على

قد يكون فإنه أفعالهم بعض على موافقتهم عدم على أوأ حسدهم
. بسليم ليس شيء على قلبه اشتمل

وأل خيرا إل بالصحابة تظن ل سليمة القلوب تكون أن فالواجب
بالمحبة المة هذه أحق هم يكونوا أن إل الصحابة حق في دِقْتع

ُنوَن﴿ وأعل جل قال وأقد وأالنصرة ْؤِم ْلُم َناُت َوأا ْؤِم ْلُم ُهْم َوأا ْعُض َياء َب ِل ْوأ َأ

ْعٍض ّلْى الله رسول صحابة هم ايمانا المؤمنين وأأعلى ﴿َب اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع .َوأَس

ُنوَن﴿ ﴿أوألياء﴿ قال ، المؤمنين وألي فالمؤمن ْؤِم ْلُم َناُت َوأا ْؤِم ْلُم َوأا
ُهْم ْعُض َياء َب ِل ْوأ ْعٍض َأ َولية ﴿َب في وأالمحبة ، وأالنصرة المحبة هي وأال
من شيء أوأ لبعضهم البغض من شيء قلبه في كان فمن ، القلب
عدوأ هو بل لهم مواليا ليس فإنه لهم التغيظ من أوأ لبعضهم الغل
. مضاد لهم

. سليمة القلوب تكون أن الوأل الصل هو هذا فإذن
ّلْى الله رسول أصحاب حق في سليمة اللسنة تكون أن ُّمث َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم، َع القدح وأمن انتقادهم وأمن عيبهم من سليمة َوأَس
وألُدُالع هم فإنهم الخير وأبغير الجميل بغير ذكرهم وأمن ، فيهم
ّلْى الله رسول صحابة وأإن ، عليهم وأعل جل الله أثنى الذين َص

ِه اللُه ْي َل ّلْمهم َع عليه الله أثنى وأمن عليهم الله أثنى الذين َوأَس
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حقه في جاء لما مخالف فإنه بلسانه ُهَضّتعر من فإن عنه وأرضي
سنة وأفي وأعل جل الله كتاب في فعةّوأالر وأالتعديل الكرام من

ّلْى رسوله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم. َع َوأَس
الله ذكرهم الذين حال اللسنة سلمة وأهو الصل هذا دلئل وأمن
ِذيَن﴿ قوله في وأعل جل ّل ُؤوأ َوأا ِهْم ِمن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َل

َنا ِن َوا ِلْخ ِذيَن َوأ ّل َنا ا ُقو َب ِليَماِن َس َنا﴿ ﴿ِبا ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِلْخ ﴿َوأ
ّلْى الله رسول صحابة (إخواننا) هم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم، َع فالذين َوأَس

َنا﴿ يقولون الصحابة بعد من جاءوأا ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِلْخ ِذيَن َوأ ّل ا
َنا ُقو َب ِليَماِن َس ل ألسنتهم لن ذلك قالوا ، اللسان ُهُِدمور وأهذا ﴿ِبا

َعْل َوأل﴿ قال ثم ، الجميل إل الصحابة عن تقول َنا ِفي َتْج ِب ُلو ّ ُق ِغل
ِذيَن ّل ُنوا ّل لم وأإذا ، عليهم الله رضوان الصحابة هم وأأوألئك ﴿آَم
معلوم هو كما وأاللسنة ، سالم اللسان فإن ْلِغ القلب في يكن

.   للقلوب ٌفِغارَم
الصحابة يذكروأن ل وأالجماعة السنة أهل أن في عام أصل وأهذا

.بالجميل إل عليهم الله رضوان
الله شاء إن يأتي وأهذا وأمراتب طبقات وأالصحابة درجات الصحابة

.
الصحابة لجميع مطلق تولي توليهم ، عليهم الله رضوان فتوليهم

بعضهم متفاضلون هم بل سواء الفضل في ليسوا أنهم اعتقاد مع
. بعض من أفضل
أن مع أدناهم كمحبة ليست الصحابة أفاضل محبة أن ذلك وأيتبع

القلب وأسلمة وأتوليهم وأالنصرة المحبة في مشتركون الجميع
حق له منهم المراتب أعلى في كان من لكن حقهم في وأاللسان

. غيره من أعظم ُيتولى أن يعني ليةَالو وأله أعظم
رضي الصديق بكر أبو مرتبة المة هذه وأأعظم المة هذه وأأعلى

من أن هؤلء موالة فيتبع علي ثم عثمان ثم عمر ثم عنه الله
أوألئك موالة فإن منتقدا ذكرهم من ، الجميل بغير ذكرهم

وأالقلم اللسان ّدَرجُي وأأن ِمهِتَْرصُن في َقامُي أن تقتضي الصحابة
َذب ُي . المة هذه أفضل وأهم المؤمنين سادات لنهم عنهم وأ

َكَما الله رحمه السلم شيخ الق ُهُم ( َف ِه اللُه َوأَص ِه ِفي ِب ِل ْو ِذيَن َق ّـلـ َوأا َلى: ﴿ َعا َت
ُءوأا ِهْم ِمْن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َوأ ّل َنا ا ُقو َب ِْليَماِن﴿ َس ِبا
وأالذين ، عليهم الله أثنى هؤلء أن الية هذه من الستدلل وأجه

أثناء في الوصف بهذا وأعل جل الله ذكرهم ، بعدهم من جاءوأا
ممن إن فقال الحشر سورة في ْْءَيالف يستحق من على كلمه

حق لهم فالصحابة ، بعدهم من جاءوأا الذين هؤلء ْْءَيالف يستحق
ثناء وأهذا ، بالفيء حق لهم بعدهم من جاءوأا وأالذين الفيء في
وأألسنتهم قلوبهم متِلَس الذين هؤلء على وأعل جل الله من
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ّلْى الله رسول لصحابة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع دعائهم جملة من فكان َوأَس
َنا قالوا أنهم ّب ِفْر ﴿َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َوأ ّل َنا ا ُقو َب ِْليَماِن َس َعْل َوأَل ِبا َتْج
َنا ِفي ِب ُلو ِذيَن ِغّل ُق ّل ُنوا ِل َنا آَم ّب ّنَك َر ُءوأٌف ِإ آخرها في وأقوله َرِحيٌم﴿ َر

ّنَك ِإ ُءوأٌف ﴿ هذا واُلّعل أنهم يعني التعليل مقام في هذا َرِحيٌم﴿ َر
جل الله بأن دعاءهم وأعل جل الله إجابة رجاء وأهو ، قالوه الذي
. رحيم رؤوأف وأعل

فكل ، الرأفة هي الرحمة درجات أعلى هي ، الرحمة أشد وأالرأفة
. ًرؤوأفا رحيم كل وأليس رحيم رؤوأف
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ، رحيم وأبالمؤمنين رؤوأف بالمؤمنين َوأَس
وأبغيرهم المؤمنين بعباده له الذي الرؤوأف هو وأعل جل وأالله

الخاصة وأالرأفة الرحمة وأكذلك العامة وأالرحمة العظيمة الرأفة
. بهم الرحيم وأهو بعباده الرؤوأف وأعل جل فهو

الحسنى السماء من دعائه في العبد يجعل أن المناسب من وأهذا
: ذلك بعد السلم شيخ قال ، سؤاله يناسب ما الصفات وأمن

َطاَعُة ِبيِّ     (َو ّن ّلىَْ     ال ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َ     ِفيِ  َوَس ِلِه:ُ «ل َقْو
ّبوا ِبيِ     َتُس ّلذَِّي     َأْصَحا ُه     َنْفِسيِ     َفَوا َيِد ُكْم     َأنَّ     َلْو     ِب َد ْنَفَق     َأَح َأ

ْثَل ًبا     ُأُحٍد     مِا َلَغ     مَاا     َذَه ّد     َب َنِصيَفُه»)     َول     َأَحِدِهْم     مُا
وأمسلم البخاري روأاه الذي الخدري سعيد أبي حديث الحديث هذا
الرحمن عبد َّساب الوليد بن خالد أن وأهو قصة له صحيحيهما في
المسبة من بشيء عوف بن الرحمن لعبد ّضوأتعر عوف بن

، المقالة هذه فقال ذلك على وأالسلم الصلة عليه النبي ََعلّفاط
َ( قال ّبوا ل ِبي َتُس ِذي َأْصَحا ّل َوا ْفِسي َف ُه َن ِد َي ْو ِب ُكْم َأّن َل َد َق َأَح َف ْن َأ

ْثَل ٍد ِم ًبا ُأُح َه َغ َما َذ َل ّد َب ِهْم ُم ِد َفُه)  َوأل َأَح .َنِصي
َ( هنا بقوله وأالمقصود ّبوا ل ِبي) يعني َتُس إلى سبقوا الذين َأْصَحا

الرحمن عبد َّسب لما لكنه أيضا الصحابة من خالدا لن الصحبة
العشرة وأمن الوألين السابقين من وأعبدالرحمن ، عوف بن

أصحاب - لخاصة تعرض خالد – ّضتعر فإنه بالجنة المبشرين
ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع بقوله الوصف هذا كأن حتى َوأَس

ِبي) ليس( . الوألين لهؤلء إل َأْصَحا
َ( قال ّبوا ل ِبي َتُس ِذي َأْصَحا ّل َوا ْفِسي َف ُه َن ِد َي ْو ِب ُكْم) يدخل َأّن َل َد َأَح

متأخرا أسلم من يعني ، وأقاتلوا الفتح بعد من أنفقوا الذين فيه
من كان من مثل المرتبة في ليس فإنه الصحابة من وأكان

. الوألين السابقين
ْو( الصحابة من إسلمه تأخر فيمن وأالسلم الصلة عليه قال َأّن َل

ُكْم َد َق َأَح َف ْن ْثَل َأ ٍد ِم ًبا ُأُح َه ّد يبلغ لم َذ ِهْم ُم ِد َفُه) إذن َوأل َأَح هي َنِصي
، متقدما أسلم من وأبين متأخرا أسلم من بين التفضيل حق في
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مقام له ليس من حق في فهو أوألئك حق في كان إذا وأهذا
. أوألى باب من الصحبة

َ( قوله عموم في لما الحديث بهذا يستدلون العلماء وألهذا ّبوا ل َتُس
ِبي) على عنها منهي عنهم الله رضوان الصحابة مسبة أن َأْصَحا

اللسنة وأتسلم القلوب تسلم أن يجب-  الصحابة  أعني- وأأنهم
مد يبلغ مل ذهبا أحد مثل أنفقوا لو بعدهم من وأأن ، حقهم في

ةَمِلْسُم من كان وألو ، الفتح مسلمة من كان لو حتى الصحابي
من - يعني الخر يبلغ لن فإنه ، المتأخرين من يعني ، الوداع حجة
. الواحد الصحابي - مقام بعدهم أتى
َلُمقاُم السلف بعض قال وأقد ِدهم ( ّلْى الله رسول مع ساعة أح َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع سابقة لهم فيها) فكانت وأما الدنيا من خير َوأَس
القلوب تسلم أن حق فلهم صرةّالن سابقة لهم وأكانت ، حبةّالص

. بالجميل إل لهم التعرض من وأاللسنة
َغ َما( َل ّد َب ِهْم) يعني ُم ِد الصحابة غير هو من فإن بالمد تصدقا لو َأَح

ٍد يبلغ لن-  تقدم من مع الصحابة من المتأخر أوأ ُأُح ُهَل كان لو ذهبا ِب
ذلك نصف وأل يعني ذلك نصيف وأل الصحابة أحد مد يبلغه ما- 

. ةَْرصُوأالن السابقة من لهم لما وأهذا ، المد
ُلونََ     السلم     شيخ     قال َب َيْق َء     مَاا     (َو َتاُب     ِبِه     َجا ِك ْل ّنُة     ا َوالّس

ِلْجَماُع ِلِهْم     مِاْن     َوا ِئ ِبِهْم)      َفَضا ِت َومَاَرا
فيها وأالسنة الكتاب أن فظاهر وأالسنة الكتاب في جاء ما أما

في ليسوا وأأنهم ، مراتب الصحابة وأأن ، الصحابة بين التفريق
وأعل جل الله أثنى الجميع أن مع سواء المرتبة في وأل الفضل
ٌد﴿  بقوله عليهم ِه ّرُسوُل ّمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوأا ّداء َم َلى َأِش ِر َع ّفا ُك ْل ا
ُهْم ُرَحَماء َن ْي ُهْم َب ًعا َتَرا ّك ًدا ُر َد﴿ الية آخر في قوله إلى ﴿ُسّج َع َوأ

ّلُه ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َوأ ُهم الّصا ْن ًة ِم ِفَر ْغ َأْجًرا ّم ِظيًما َوأ ﴿َع
أوألها في لقوله الصحابة كل حق في الصحابة جميع في فهذه

ٌد﴿ ِه ّرُسوُل ّمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوأا ّداء َم َلى َأِش ِر َع ّفا ُك ْل ُهْم ُرَحَماء ا َن ْي ﴿َب
َد﴿ آخرها في قال َع ّلُه َوأ ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َوأ ُهم الّصا ْن ﴿ِم
ًة﴿ جميعا كذلك وأهم ِفَر ْغ َأْجًرا ّم ِظيًما َوأ . ﴿َع

ُهم﴿ هنا وأقوله ْن َد﴿ ﴿ِم َع ّلُه َوأ ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َوأ الّصا
ُهم ْن وأالمخالفون ، ابتدائية وأل تبعيضية ليست يةانبي ) ههناْنِ(م ﴿ِم

) ههناْنِ(م أن يزعمون وأالنواصب وأالخوارج الروأافض من
العشرة) من (الربعة الفضة) أوأ من (الدراهم كقولك تبعيضية

. بعضهم ْنِم أنه فلن) يعني آل من (فلن أوأ ، العشرة بعض يعني
) لهاْنِ(م أن العرب لغة في المتقرر إن بل بصحيح ليس وأهذا

علماء ذلك قرر كما أنحاء على ) تأتيْنِ(م فإن كثيرة استعمالت
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عدة ) لهاْنِ(م فـ ، المعاني حروأف كتب في وأخاصة العربية
 : استعمالتها وأمن استعمالت

للبتداء تأتي أن  .
للتعليل تأتي وأأن .
للتبعيض تأتي وأأن .
للبيان تأتي وأأن .

وأقد قال المرادي في نظمه لبعض حروأف المعاني ، في معاني
(ِمْن) قال :
ينـتبيـل ْنِـم أتتنا
ضـوأبع

وأبدء وأتعليل
ـاءـوأانتهـ

وأإبدال وأزائدة
لــــوأفص

وأعلى عن وأمعنى
اءـوأب وأفي

ْنِم (أتتنا بقوله ذلك وأابتدأ ) ،ْنِ(م لـ معنى عشر اثني فذكر
) فيْنِ(م كون أن على يدل فهذا (وأبعض) ، للبيان لتبيين) يعني

. للتبعيض كونها على مقدمة أنها للبيان الصل
كثيرة لمعاني ) تأتيْنِ(م بل تبعيضية أنها بها المراد ) ليسْنِ(م فـ

. ذلك غير إلى وأالبتداء وأالتبعيض البيان وأمنها
َد﴿ الفتح آية في وأعل جل فقوله َع ّلُه َوأ ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم َوأ

ِلَحاِت ُهم الّصا ْن قال لنه غيرهم من ل منهم يعني بيان هذا يعني ﴿ِم
ٌد﴿ الية أوأل في ِه ّرُسوُل ّمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوأا (الذين) من وأ ﴿َم

الصلة عليه معه كان من جميع تعم وأهي الموصولة السماء
. عنه الله رضي أصحابه وأهم وأالسلم

ُلوَن قال َب ْق َي َوأ َء َما ( ِه َجا َتاُب ِب ِك ْل ّنُة ا ُع َوأالّس ِلْجَما ِهْم)  ِمْن َوأا ِل ِئ َفَضا
، الصحابة مراتب وأكذلك كثيرة القرآن في الصحابة فضائل

وأأنفق أسلم من وأذكر النصار وأذكر المهاجرين ذكر فيه فالقرآن
بدر أهل ذكر وأفيه الفتح قبل من وأأنفق أسلم وأمن الفتح بعد من

ّو وألم أحد لهل ذكر وأفيه . القرآن في بينهم َيس
ُقوَن﴿ ًَلَثم وأعل جل قال ِب ُلوَن َوأالّسا ّوأ َل ِريَن ِمَن ا َهاِج ْلُم ِر ا َلنَصا ﴿َوأا

: النصرة صفة وأذكر الهجرة صفة فذكر
 –الفتح قبل من المدينة إلى مكة من هاجر من هم وأالمهاجروأن- 

 .  –مكة فتح يعني
ّلْى النبي نصر من هم وأالنصار-  ِه اللُه َص ْي َل ّلم َع الوأس ْمن َوأَس

. وأالخزرج
من النصوص في النصار على المهاجرين : تقديم العلماء قال

مرتبة من أرفع المهاجرين مرتبة أن على يدل وأالسنة الكتاب
َء (َما بقوله السلم شيخ مراد وأهذا النصار ِه َجا َتاُب ِب ِك ْل ّنُة ا َوأالّس

ُع ِلْجَما ِهْم ِمْن َوأا ِل ِئ ِهْم) كذلك َفَضا ِب ِت ْد﴿ وأعل جل قوله َوأَمَرا َق َل
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ّلُه َرِضَي ِنيَن َعِن ال ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة َتْحَت ُي ذلك وأنحو ﴿الّشَجَر
قال وأقد ، أوألئك مراتب وأبيان الفضل بيان فيها التي اليات من
ِوي ل﴿ أيضا وأعل جل َت ُكم َيْس َق ّمْن ِمن َف ْبِل ِمن َأن ْتِح َق َف ْل َتَل ا َقا َوأ

ِئَك َل ْوأ َظُم ُأ ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّل ُقوا ا َف ُد ِمن َأن ْع ُلوا َب َت َقا ّ َوأ ُكل َد َوأ َع ّلُه َوأ ال
َنى ْلُحْس . مراتب على الصحابة أن في أصل وأغيرها الية وأهذه ﴿ا

ذكر كما مرتبة عشر بضعة تبلغ مراتبهم الصحابة : إن العلماء قال
خمسة تبلغ قد يعني ، الصحابي مبحث في المصطلح علماء ذلك

. مرتبة عشر بضعة ، مرتبة عشر سبعة أوأ مرتبة عشر
:  به يعنون وأهذا ، الحوادث بحسب وأهذا
ّلْى وأالنبي أسلم من أوأل أن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َعْث لم َوأَس ْب ُي

. ّمدَقُم هذا أن رسول
ِه بعد أسلم من ثم ِث ْع . رسول َب
بالسلم الجهر قبل أسلم من ثم .
الحبشة إلى الهجرة قبل أسلم من ثم .
الهجرة بعد أسلم من ثم .
الوألى العقبة قبل أسلم من ثم .
يعني بيَقَع مثل فلن فيقال وأهكذا ، الثانية العقبة قبل ثم

. الوألى العقبة أهل من
الهجرة قبل أسلم من ثم  .
بدر أهل يعني بدر قبل أسلم من ثم .
أحد أهل ثم .
. كثيرة مراتب َْلْعجُت أن فيمكن آخره إلى

:  الجمال حيث من وأمراتبهم
المهاجروأن الوألى : .
بدر : أهل وأالثانية .
النصار وأالثالثة : .
الفتح قبل أسلم : من وأالرابعة .
الفتح بعد من أسلم من ثم .
:  التفصيل أردنا إذا وأالمهاجروأن ، لهم مجمله مراتب هذه

ّلْى النبي بشرهم الذين العشرة وأأفضلهم فأوألهم َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع على وأهم ، وأاحد مجلس في بالجنة َوأَس

 أبو: الربعة الخلفاء وأأوألهم الحديث في جاء الذي الترتيب
. العشرة آخر إلى علي ثم عثمان ثم عمر ثم بكر

ممن وأأفضل المهاجرين من مبكرا أسلموا من ثم
. متأخرا أسلم

بدر يحضر لم ممن أفضل بدر حضر من ثم .
ذكرنا ما آخر إلى ، النصار ثم .
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مفضل هذا ، الشجرة بيعة الرضوان بيعة حضر وأمن مراتب فلهم
ْد﴿ بقوله ذلك ذكر وأعل جل الله لن يحضرها لم من على أيضا َق َل

ّلُه َرِضَي ِنيَن َعِن ال ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة َتْحَت ُي ِلَم الّشَجَر َع ِفي َما َف
ِهْم ِب ُلو َأنَزَل ُق َنَة َف ِكي ِهْم الّس ْي َل بعدما السلم شيخ قال وألهذا ، ﴿َع

: ذكرنا
ُلونََ ُيَفّض ْنَفَق     مَاْن     (َو ْبِل     مِاْن     َأ ْتِح     َق ْلَف ْلُح     -َوُهَو     ا ُص

َتَل َيِة- َوَقا ِب ْي َد ْلُح َلىَ     ا ْنَفَق     مَاْن     َع ُد     مِاْن     َأ َتَل)      َبْع َوَقا
ِوي ل﴿ وأعل جل قال ، الحديد سورة آية لجل وأهذا َت ُكم َيْس ّمْن ِمن
َق َف ْبِل ِمن َأن ْتِح َق َف ْل َتَل ا َقا ِئَك َوأ َل ْوأ َظُم ُأ ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّل ُقوا ا َف َأن

ُد ِمن ْع ُلوا َب َت َقا ّ َوأ ُكل َد َوأ َع ّلُه َوأ َنى ال ْلُحْس . ﴿ا
نزلت وأقد الفتح هو لنه ، الحديبية صلح ، الصلح هو بالفتح وأالمراد
ّنا﴿ الفتح سورة َنا ِإ َتْح ْتًحا َلَك َف ًنا َف ِبي وأذلك الحديبية صلح بعد ﴿ّم

وأصار ًعظيما ًفتحا به وأعل جل الله جعل العظيم الصلح ذلك لن
السلم انتشار وأمن العظيمة المصالح من الصلح بذلك للمؤمنين

جعل ما عدوأهم على وأظهورهم هيبتهم وأمن المسلمين قوة وأمن
ّنا﴿    بقوله بذلك وأعل جل الله وأصفه كما مبينا فتحا ذلك َنا ِإ َتْح َف
ْتًحا َلَك ًنا َف ِبي . ﴿ّم

ْتًحا﴿ وأقوله ًنا َف ِبي ُينُِبوأالم نفسه في الظاهر نَّيالب هو بينُالم ﴿ّم
ّيْن فتحا فكونه ، لغيره أيضا لغيره مبين هو وأأيضا ظاهر وأاضح ب
. مكة فتح وأتبعه خيبر فتح وأتبعه الفتوح من ، الشياء من

ِوي ل﴿ بقوله فالمقصود َت ُكم َيْس َق ّمْن ِمن َف ْبِل ِمن َأن ْتِح َق َف ْل ا
َتَل َقا الصحابة فسرها كما الحديبية صلح هو الفتح هذا أن ﴿َوأ

عن ذلك ثبت كما فتحا كان الحديبية فصلح ، عليهم الله رضوان
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع قال ؟ فتح أهو الحديبية في له قيل َوأَس

نعم) .(
تلك أعظم لكن ، فتح هو مكة فتح وأأ ،  فتح خيبر فتح وأكذلك
قال الحديبية صلح وأهو قتال فيه يحصل لم الذي الفتح ذلك الفتوح

: هنا
ُلوَن َفّض ُي َوأ َق َمْن ( َف ْن ْبِل ِمْن َأ ْتِح َق َف ْل َتَل ا َقا َلى َوأ َق َمْن َع َف ْن ُد ِمْن َأ ْع َتَل) َب َقا َوأ

الفتح قبل ما أن ذلك وأسبب ، الية في جاء ما التفضيل وأسبب
وأأيضا الموال جهة من ضيق ، وأضيق شدة في المسلمون كان
ّلْى الله رسول أصحاب ُدْيِدَع فكان ، النصير جهة من ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم وأأربعمائة ألف بين كانوا الشجرة تحت بايعوا الذين ، قليل َوأَس
يعني مكة دخل بمن قيس إذا قليل عدد وأهذا ، وأخمسمائة وأألف

ّلْى النبي مع كان من ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . مكة فتح في َوأَس
بن خالد دخل ، الدين في دخلوا الذين َُرَثك الحديبية صلح بعد فما

، أمرهم اشتهر الذين الصحابة من وأجماعات هريرة وأأبو الوليد
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الدين وأحاجة المسلمين حاجة ، الحاجة كانت الفتح قبل ما لكن
في بذل من فلهذا ، عظيمة الموال وأبذل وأالقتال النصرة إلى
- وأالقتال أكثر وأالعداء عظيمة فيه الحاجة كانت الذي الوقت ذلك
وأقاتل بعد من أنفق من على مفضل كان ،  أعظم- القلة تلك قتال

َد َدَرَجاٌت ُهْم﴿ وأعل جل قال وأكما ، ِه ِعن ّل . ﴿ال
ّدُموَن قال َق ُي َوأ ِريَن ( َهاِج ْلُم َلى ا ِر) َع ْنَصا َل ا

اسم فالمهاجر ، المدينة إلى مكة من هاجروأا من هم المهاجروأن
. الهجرة فاعل

إلى أهلها من مكة ترك فمن ، المدينة إلى مكة ترك هي وأالهجرة
َلق الذين هم هؤلء المدينة فالهجرة  ، المهاجروأن عليهم ُيط
. وأصف

بنو لهم وأيقال وأالخزرج الوأس بهم وأالمراد ناصر جمع وأالنصار
الوأس هم ، الفيصلين هذين بين تجمع لهم أّم َةَلَْيق لن ، َْهلَْيق

. المهاجرين َونُلَي وأالخزرج
الله أن التقديم دليل ، النصار على المهاجرين السنة أهل يقدم
إحدى ْتَمّدُوأق أوأصاف َّثم كان وأإذا القرآن في ُمهَمّقد وأعل جل

مفضل الصفة هذه صاحب أن تقتضي فإنها غيرها على الصفات
1... غيره على

حصل وألما ، مقدمون القرآن في لنهم ، مقدمة القرآن في نهاأ
ّدََرالت من كان ما وأكان ساعدة بني سقيفة في الخلف القول في ِا

جل الله (إن عنه الله رضي بكر أبو قال ، حصل الذي وأالخلف
المراء فنحن السلم إلى السابقون وأهم المهاجرين َّمقد وأعل

لتقديم أيضا الفهم أصول من أصل الوزراء) وأهذا وأأنتم
. النصار على الجملة في المهاجرين

تقديم به المقصود النصار على مقدمون المهاجرين إن قلنا وأإذا
. النوع على النوع
النوع تفضيل ذكرنا التي وأالمراتب الترتيب هذا في السنة فأهل
فهذا أوألئك من الفرد على هؤلء من الفرد تفضيل أما ، النوع على

من أفضل أنهم المهاجرين في الصل يعني ، بنص إل يكون ل
من وأاحد من أفضل النصار من الواحد يكون قد ، النصار

. أفضل المهاجرين فإن النوع حيث من لكن المهاجرين
: نقول-  الصحابة مراتب جميع في  يعني- خذها قاعدة وأهذه

. الجملة في بها المقصود ، أحد أهل من أفضل بدر أهل- 
. الجملة بذلك المقصود ، ذلك بعد أسلم ممن أفضل أحد أهل- 
، بعدهم أسلم ممن أفضل السلم إلى المؤمنين من السابقون- 

. بالجملة المقصود
بالشريط    1 مسح يوجد
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من الفرد من أفضل أوألئك من فرد كل هل وأعل جل الله عند أما
 ؟ الخرى الطائفة

- أنه وأالصل أوألئك من أفضل هؤلء نقول وأإنما به َْمْزجُي ل هذا
من أفضل أوألئك من وأاحد كل  أن- العامة القاعدة حيث من يعني

. بعدها المرتبة في هم ممن وأاحد كل
النوع يذكروأن ، يعينون ل السنة أهل فإن التعيين أتى إذا لكن

التابعين بأن يقولون كما ، يعينون وأل نوع على نوعا وأيفضلون
وأهذا بعدهم ممن أفضل الثلثة القروأن وأأن التابعين َْعبَت من أفضل

من أفضل بعدهم ممن أكثر أوأ اثنين أوأ وأاحد يكون أن يعني ل
قال ، النوع على النوع تفضيل المقصود لكن التابعين من الواحد

: السلم شيخ
ُنونََ ُيْؤمِا َأنَّ     (َو ْدٍر     َلْهِل     َقاَل     اللَه     ِب ُنوا     َب َكا َئٍة     َثلَث     -َو مِاا

ِبْضَعَة ُلوا     َو ُتم،ِ     مَاا     َعَشَر-:ُ «اْعَم ْئ ْد     ِش ُكْم»     َغَفْرُت     َفَق َل
ّلْى النبي أن طرقا من المروأي الصحيح الحديث في جاء هذا َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع يدريك وأما( قال غيرها وأفي حاطب قصة في قال َوأَس
غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل لىإ اطلع الله لعل

الله إن( بقوله َِيوُأر ع) وأأيضاَلّاط الله لعل( بقوله روأي لكم) وأهذا
ََلَعلكم) وأل غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل إلى ََعلّاط

إلى اطلع الله إن( قوله وأهو الثاني اللفظ هو اللفظين من الرجح
من ذلك َّحُرج لكم) كما غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل

 . آخر محل لبيانه يبسط مما ، الروأاية حيث
وأقد ، غيره وأفي حاطب قصة في ثابت هذا أن ذلك من المقصود

اعملوا فقال بدر أهل إلى اطلع الله إن( وأالسلم الصلة عليه قال
باب من شئتم) هذا ما اعملوا( هنا لكم) قوله غفرت فقد شئتم ما

: التكريم
أقول ما مثل المر َذّفَُنت أن يعني النفاذ به وأيراد يأتي وأالمر- 

(اكتب)  كذا افعل
أن وأمنها ، المأمور امتثال إرادة غير أخرى لمعان المر وأيأتي- 

ُلوا﴿        هنا قوله وأمنه للتكريم يكون ْعَم ُتْم َما ا ْئ ﴿ِش
ُلوا﴿ قوله في كما الهانة به وأيراد وأيأتي-  ْعَم ُتْم َما ا ْئ ّنُه ِش ِبَما ِإ

ُلوَن ْعَم ِذيَن ِإّن﴿ وأعل جل قال فصلت سورة في ﴿َبِصيٌر َت ّل ا
ُدوأَن ْلِح َنا ِفي ُي ِت َيا ْوَن ل آ َف َنا َيْخ ْي َل َفَمن َع َقى َأ ْل ِر ِفي ُي ّنا ْيٌر ال َأم َخ

ِتي ّمن ْأ ًنا َي ْوَم آِم ِة َي َياَم ِق ْل ُلوا ا ْعَم ُتْم َما ا ْئ ّنُه ِش ُلوَن ِبَما ِإ ْعَم ﴿َبِصيٌر َت
ُلوا﴿ قوله ْعَم ُتْم َما ا ْئ ْقا﴿ كقوله ، للتهديد هنا ﴿ِش ّنَك ُذ َأنَت ِإ

ِزيُز َع ْل ِريُم ا َك ْل . وأللتهديد للهانة كله هذا ﴿ا
ُلوا( بدر لهل قوله أما  ْعَم ُتم، َما ا ْئ ْد ِش َق َفْرُت َف ُكْم) هذا َغ َل

. للتكريم
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ْد( وأقوله َفْرُت َق ُكْم) هل َغ جميعا وأالخرة الدنيا في مغفرة هي َل
؟ الخرة في مغفرة أم

عمل إذا فإنه الدنيا في وأأما ، الخرة في مغفرة أنها الظهر
من شرعية عقوبة يعني-     ، عليه ًعقوبة يوجب ما منهم الواحد

ُأخ- ذلك نحو أوأ تعزير أوأ حد الراشدين الخلفاء عمل عليه كما به َذِ 
ُلوا(  فقوله ، ْعَم ُتم، َما ا ْئ ْد ِش َق َفْرُت َف ُكْم) يعني َغ وأقعت وأإن انهم َل

قصة في قال أوأ ذكر وأعل جل وأالله لهم مغفور فإنه ذنوب منهم
سر إفشاء من حصل ما منه حصل لما بلتعة أبي بن حاطب
ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع جل الله قال بدر أهل من وأهو َوأَس

ْلُه َوأَمن﴿ شأنه في وأعل َع ْف ُكْم َي ْد ِمن َق َواء َضّل َف ِبيِل َس ﴿الّس
ذنبه كان لهم مغفور وأهم بدر أهل من وألنه بدريا كان وأحاطب

ًحدا أوأ ًعقوبة يوجب مما شيء منه يحصل من لكن ، مغفورا ذاك
قوله تفسير وألهذا بدر أهل آخذوأا الصحابة فإن مؤاخذة أوأ ًعزل أوأ
ْد( َق َفْرُت َف ُكْم) يعني َغ . الخرة في َل

إما ذنوبهم غفرُت به لما ونُقَّفوُي أنهم ذلك : معنى العلماء قال
لهم يحصل بابتلء وأإما ماحية بحسنات وأإما لهم تحصل بمصائب

. ذلك وأعل جل الله يغفر به وأما الذنوب مكفرات من ذلك نحو أوأ
 مغفرته- المغفرة أسباب من يعني-  به وأعل جل الله يغفر وأمما
به َُرفْغُي مما أشياء للعبد يحصل لم إذا وأهذا سبب بدوأن وأعل جل

ُتست بدر أهل على يمن الله فإن السيئات به َُرفُْغوأت الذنوب َُروأ
: ذلك بعد السلم شيخ قال ، وأعل جل لهم بمغفرته
ّنُه َأ ِب َ     (َو ْدُخُل     ل ّناَر     َي ٌد     ال َيَع     َأَح الّشَجَرِة)      َتْحَت     َبا

ْد﴿ وأعل جل قال ، الية من مأخوذ وأهذا َق ّلُه َرِضَي َل َعِن ال
ِنيَن ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة َتْحَت ُي ِلَم الّشَجَر َع ِهْم ِفي َما َف ِب ُلو َأنَزَل ُق َف
َنَة ِكي ِهْم الّس ْي َل ْد﴿ : قوله العلماء قال ﴿َع َق رضاه فيه هذا ﴿َرِضَي َل

يستحقون ل فإنهم أبدا عنهم رضي كان وأإذا ، أبدا عنهم وأعل جل
أن الصحيح الحديث في ثبت بما الفهم هذا َدّيَأَوأت ، النار دخول
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع تحت بايع أحد الجنة يدخل ل( قال َوأَس

المقطع هذا في السلم شيخ الحديث ذلك َنّمَض كما الشجرة) أوأ
: قال ،

َكَما َبَر     ( ِبيِّ     ِبِه     َأْخ ّن  )  وسلم     عليه     الله     صلىَ     ال
َبْل لكم ذكرت الذي الحديث في يعني ْد ( َق ُهْم اللُه َرَضَي َل ْن َع

ْنُه، َوأَرُضوا ُنوا َع َكا َثَر َوأ ْك ْلٍف ِمْن َأ َبِع َأ َأْر َئة) هم َوأ ِا ألف بين كانوا م
بعد قال وأذاك هذا بين عدد يعني ئةام وأخمس وأألف وأأربعمائة

ذلك
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ُدونََ َيْشَه ّنِة     (َو ْلَج َد     ِلَمْن     ِبا الله     صلىَ     اللِه     َرُسوُل     َلُه     َشِه
ْلَعَشَرِة،ِ     ،ِ  وسلم     عليه ِبِت     َكا َثا ْيِس     ْبِن     َو َشّماٍس،ِ     بِن     ِق

ْيِرِهم َبِة)     مِاَن     َوَغ الّصَحا
بالجنة للصحابة نشهد ، ثابتة هذه الصحابة لجنس بالجنة الشهادة 
الشهادة لن خاصة له خاصة شهادة من بد ل منهم للمعين لكن ،

يكون وأما ، أمره خاتمة في عليه كان ما على موقوفة بالجنة له
ُهُلمِع هذا البدن الروأح مفارقة حين يعني ، أمره خاتمة في عليه
. وأعل جل الله عند

وأللمعين بالجنة للمعين ، نص من فيها بد ل للمعين الشهادة وألهذا
ّلْى الله رسول له شهد فمن ، بالنار ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع فإنه بالجنة َوأَس
. له ُيشهد
ّلْى الله رسول لهم شهد الذين أوألئك فمن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

وأليس ، بالجنة المبشروأن العشرة عنهم وأيقال ، العشرة بالجنة
ليس أوألئك وأغير المبشروأن هم أنهم التخصيص بذلك المراد
بالجنة روأاُّبش لنهم بالجنة مبشروأن لهم قيل أوألئك لكن بمبشر

. وأاحد مجلس في
ّلْى النبي كان ِه اللُه َص ْي َل ّلم َع ايذن معه لمن فقال حائط ْفي َوأَس

ايذن قال ثم ، بكر أبا الداخل فكان ، بالجنة وأبشره له ايذن لفلن
بالجنة وأبشره له ايذن قال ثم عمر الداخل فكان بالجنة وأبشره له

في كذلك ، تتابعوا ثم عثمان الداخل فكان تصيبه بلوى على
وأعمر الجنة في بكر أبو(    وأالسلم الصلة عليه قال وأاحد حديث

بن وأعبدالرحمن الجنة في وأعلي الجنة في وأعثمان الجنة في
عبيد بن وأطلحة الجنة في وأقاص أبي بن وأسعد الجنة في عوف

.العشرة آخر الجنة) إلى في الله
أنهم السنة أهل عليهم فأطلق وأاحد مجلس في وأاُّرشُب فهؤلء

هل ، وأاحد حديث في أوأ وأاحد مجلس في يعني بالجنة المبشروأن
 ؟ يبشر لم غيرهم أن ذلك معنى

النبي ُهَّربش الذي شماس بن قيس بن كثابت كثير َّرشُب قد بل
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع قال حيث الحجرات سورة أوأل نزلت لما َوأَس

َها َيا﴿ وأعل جل ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ّدُموا ل آَم َق ْيَن ُت َدِي َب ِه َي ّل ِه ال ِل ثم ﴿َوأَرُسو

َها َيا﴿ قال ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُعوا ل آَم َف ُكْم َتْر َت َوا َقا َأْص ْو ْوِت َف ِبّي َص ّن َوأل ال

َهُروأا ْوِل َلُه َتْج َق ْل ِر ِبا ْه ُكْم َكَج ْعِض ْعٍض َب َب َبَط َأن ِل ُكْم َتْح ُل ْعَما ُتْم َأ َأن ل َوأ
ُعُروأَن رسول خطيب كان شماس بن قيس بن ثابت وأكان ﴿َتْش

ّلْى الله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع لنه يديه بين الصوت رفع كثير وأكان ،َوأَس
عليه له ًخطيبا كان ، وأالسلم الصلة عليه يقول ما يذكر كان

وأجعل بيته وألزم الية هذه نزلت لما جدا فخاف ، وأالسلم الصلة
كثيرا فخاف اليات تلك تفسير أوأل في معروأف هو كما يبكي
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ّلْى النبي النار) فافتقده أهل من وأأنا عملي حبط (قد وأقال اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع برفعه عمله حبط إنه وأيقول يبكي إنه له فقالوا َوأَس

.الجنة)  أهل من هو ل( فقال النار أهل من وأهو يديك بين الصوت
في خبره جاء الذي المعروأف السدي محصن بن اشةُّكع كذلك
. ألف السبعين حديث
ّلْى النبي له قال حيث عنه الله رضي وأبلل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

.أوألئك غير إلى ،الجنة)  في يدي بين نعليك خشف سمعت لقد(
إذا إل للمعين نشهد ل لكن كثير الصحابة من بالجنة فالمبشروأن

ّلْى الله رسول له شهد ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع : ذلك بعد قال  ،َوأَس
ُيِقّرونََ َتَر     ِبَما     (َو ّنْقُل     ِبِه     َتَوا ِنيَن     َأمِايِر     َعْن     ال ْلُمْؤمِا ِليِّ     ا ْبِن     َع

ِبيِ أ
ِلٍب     َ ْنُه     اللُه     َرِضيَِ     َطا ْيِرِه     َع ْيَر     َأنَّ     مِاْن     َوَغ ُلمّاِة     َهذَِِّه     َخ ا

َد ُبو     َبْع َأ ّيهـا:ُ  ِب ْكٍر،ِ     َن ُعَمُر)      ُثّم     َب
(أفضل قوله وأذلك عنه الله رضي علي عن الحديث به تواتر وأهذا
.عمر)  ثم بكر أبو نبيها بعد المة هذه

فمن وأعمر بكر بأبي كثيرا أوأصى وأالسلم الصلة عليه وأالنبي
أبي بعدي من َذينّبالل اقتدوأا(       وأالسلم الصلة عليه قوله ذلك
وأعمر بكر أبو وأكان ، بالناس يصلي أن بكر أبا أمر وأعمر) وأقد بكر

ّلْى الله رسوِل وأزيرا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع معه وأهما دائما يصحبانه َوأَس
. عليه وأسلم الله صلى ترحاله وأفي حله في

ُثوَن السنة وأأهل ، عمر ثم بكر أبو يقول علي فكان ّل َث ، بعثمان ُي
ُثوَن وأقوله ّل َث ُي َوأ ْثَماَن) يعني ( ُع أهل عامة ، السنة أهل جمهور ِب
. السنة

هذه أن الصواب لكن العلم أهل بعض ذلك على الجماع حكى قد
خالف من فيها خالف الفضل جهة فمن إجماع فيها ليس المسألة

بأن إقرارهم مع عثمان على عليا يفضل من السنة أهل من وأكان
كما الفضل مسألة في لكن علي من بالخلفة الحق هو عثمان
يأتي. فيما الله شاء إن بيانه سيأتي
ُثونََ     قال ّل َث ُي ْثَمانََ،ِ     (َو ّبُعونََ     ِبُع ُيَر ِليِّ     َو ْنُهْم)     اللُه     َرِضيَِ     ِبَع َع

عثمان ثم عمر ثم بكر أبو يقولون الخلفة وأفي الفضل في يعني 
. الخلفة في كترتيبهم الفضل في فهم ، علي ثم
بكر أبي على عليا قدم (من غيره وأقاله السختياني أيوب قال قد

صحيحة الكلمة وأالنصار) وأهذه بالمهاجرين أزرى فقد وأعمر
وأهم بكر أبا قدموا الذين هم وأالنصار المهاجرين لن وأدقيقة
. دنياهم في وألمامتهم دينهم لمامة عمر قدموا الذين

عليا قدم فمن ، الخلفة استحقا به وألعمر بكر لبي الذي فالفضل
نسبهم يعني وأالنصار بالمهاجرين أزرى فقد وأعمر بكر أبي على
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وأيقدمون الفاضل بينهم يكون أن وأهو بهم ِْيْرُزي لشيء
.المفضول

. وأاضحة بينة حجة وأهذه
على عليا يقدم الثوري سفيان وأكان ، سفيان مع أيوب تناظر وألما

بكر أبي على عليا قدم (من الكلمة هذه أيوب له قال عثمان
تقديم عن سفيان وأالنصار) توقف بالمهاجرين أزرى فقد وأعمر
لعثمان تقديمهم لن ، الحكاية هذه ُذكرت كما أوأ عثمان على علي
فكيف بينهم عليا وألن علي من أفضل أنه يقتضي الخلفة في

: السلم شيخ قال ، الفاضل وأيتركون المفضول يقدمون
َكَما َبُة     َأْجَمَع     (َو َلىَ     الّصَحا ِم     َع ْثَمانَُ     َتْقِدي ْيَعِة. مَاَع     ِفيِ     ُع َب ْل ا

ّنِة     َأْهِل     َبْعَض     َأنَّ ُنوا     الّس َلُفوا     َقِد     َكا َت ْثَمانََ     ِفيِ     اْخ ِليِّ     ُع َوَع
ْنُهَما     اللُه     َرَضيَِ َد     َع َبْع ّتَفاِقِهْم     و َلىَ     ا ِم     َع ِبيِ     َتْقِدي أ

ْكٍر     َ َب
ّيُهَما     َوُعَمَر ّدَم     َأْفَضُل؟ُ     َأ ُتوا،ِ     َقْوٌم     َفَق َك ْثَمانََ:ُ َوَس ّبُعوا     ُع ْوَر
ِليِّ،ِ ّدم     ِبَع ّيا،ِ     َقْوٌم     َوَق ِل ِكِن     َوَقْوٌم     َع َل َتَقّر     َتَوّقُفوا.  َأمْاُر     اْس

ّنِة     َأْهِل َلىَ     الّس ِم     َع ْثَمانََ     َتْقِدي ِليِّ)     علىَ     ُع َع
الفضل من ، وأعلي عثمان بين التفضيل مسألة هي المسألة هذه

؟ أفضل علي أم أفضل عثمان هل ؟
: ثلثة السنة لهل فيها القوال 

مفضول عليا أن على السنة أهل وأجمهور السنة أهل عامة
ّمدَقُم عثمان لن علي من أفضل عثمان وأأن عثمان إلى بالنسبة

الصحابة اختاره وأأرضاه عنه الله رضي عثمان وألن الحاديث في
ترك توفي لما معلوم هو كما وأعمر ، علي وأجود مع للخلفة جميعا
ّلْى الله رسول مات الذين نفر ستة في المر ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
على الناس فأجمع علي وأفيهم عثمان وأفيهم راض بينهم وأهو

السنة أهل فاختلف ، وأأرضاه عنه الله رضي عفان بن عثمان
. علي على عثمان تقديم على فعامتهم

على علي بتفضيل وأغيرها الكوفة أهل من قلة وأهم قوم وأقال
أما الخلفة مسألة في ليست التفضيل مسألة في وأهذه ، عثمان

، علي من بالخلفة أحق عثمان أن على ونُِعجمُم فهم الخلفة
منهم فإن التفضيل مسألة أما فيها بينهم اختلف ل الخلفة مسألة

كانوا الكوفة في كان ممن وأجماعة حنيفة وأكأبي الثوري كسفيان
. طائفة منهم وأرجع عثمان على عليا َونُلّضَفُي
عثمان أن يقول فل فيهم توقف من قول هو الثالث وأالقول

هذا حق في وأالفضل الدلة لتعارض أفضل عليا أن يقول وأل أفضل
هو كما الله رحمه مالك المام القول هذا اختار وأممن ، وأهذا

. غيرها وأفي المدوأنة في مذكور
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من أفضل عنه الله رضي عثمان أن القوال هذه من وأالصواب
كترتيبهم الفضل في ترتيبهم وأأن الفضيلة في يليه عليا وأأن علي
أفضل هو من إل الخلفة في يقدموا لم الصحابة لن الخلفة في

ّدموا وهُلّأج وأعلي : قال ، علي من أفضل فهو عثمان وأق
ِكِن َل َتَقّر     ( ّنِة     َأْهِل     َأمْاُر     اْس َلىَ     الّس ِم     َع ْثَمانََ،ِ     َتْقِدي ُثّم     ُع
ِليِّ) َع

، الشيعة لهم يقال الذين الكوفة في الطائفة تلك ذهاب بعد يعني 
أوألئك ذهبوا لما عثمان على علي يقدمون كانوا لنهم علي شيعة

ترتيبهم أن على المر استقر هجري الثالث القرن في الزمن مع
: السلم شيخ ذلك بعد قال ، الخلفة في كترتيبهم الفضل في

ِإْن َوأ َنْت ( ِذه َكا َلُة َه َأ ْلَمْس َلُة ا َأ ْثَماَن -َمْس ْيَسْت ُع َل ِلّي-  َع ُلُصوِل) ِمَن َوأ ا
وأعلي عثمان وأمسألة ، اعتقاد يتبعه ما هو الصل لن صحيح وأهذا 

تضليل عليها ينبني ل ، الخلفة في وأليست الفضل في هي إنما
في علي على عثمان قدم من أن عليها ينبني وأل ، الخرى الطائفة
. أفضل هذا أن الفضل في اختاروأا وأإنما مخطئ أنه الخلفة

هي أصلها في الفضل مسألة فإن الحقيقة في المر تأملت وأإذا
؟ الفضل من ، وأعل جل الله عند

هذا ، سبحانه يعلم الذي هو وأعل جل الله عند أنه المر حقيقة
عليهم الله رضي الصحابة َّمدَق لما وألكن ، أفضل هذا أم أفضل
يقدموا لن أنهم وأهو الصل بهذا نأخذ فإننا علي على عثمان

. أفضل هو من إل دنياهم وأفي دينهم في لمامتهم
تقديمه وأعلى عثمان بيعة على الصحابة إجماع وأهو الصل فهذا
لم الذي ، أفضل هذا أن وأهو الخفي المر ذلك يجعل علي على
هو عثمان أن على المر يجعل فإنه بخصوصه نص فيه يرد

.  مفضول عثمان إلى بالنسبة عليا وأأن الفضل
َلُة قال َأ ْثَماَن (َمْس ِلّي ُع َع ْيَسْت َوأ ُلُصوِل) لن ِمَن َل فيها الدلة ا

كان وأالتفضيل ، علي على عثمان تفضيل في بواضحة ليست
. الصول من ليست كانت وألهذا الخلفة مسألة إلى مستندا
بالخلفة لعثمان بالفضل وأنِّرقُي عثمان على ًعليا فضلوا وأالذين

فيها يختلف التي الصول مسائل من تكن لم فلذلك بها أحق وأأنه
مسألة في بينهم الخلف فإنما الفرقا من غيرهم عن السنة أهل

من علي حق وأفي الحاديث من عثمان حق في جاء لما الفضل
. الحاديث
كل حق في جاء إذا ، اختلف فيها يكون دائما التفضيل وأمسائل

التفضيل إلى جاء من فإن ، ْفضل صحابيين أي يعني الثنين من
. خلف يحصل أن لبد أفضل هذا وأهل أفضل هذا هل
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الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ الثالث الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

وأ الرابع الشريط
العشروأن
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كل حق في جاء إذا ، اختلف فيها يكون دائما التفضيل وأمسائل
التفضيل إلى جاء من فإن ، ْفضل صحابيين أي يعني الثنين من
أحد بأن خلف يحصل أن لبد أفضل هذا وأهل أفضل هذا هل

ْين َل إلى ينظر أن بد ل المسألة هذه في القائلين أحد أوأ المفّض
الخصال بعض إلى يأتي وأآخر ، أجلها من فيفّضل الخصال بعض

على الكلم عند سيأتي كما الخلف فيأتي أجلها من فيفّضل
عنهما. الله رضي وأعائشة خديجة بين المفاضلة مسألة
ْيَسْت     قال َل ُلُصوِل     مِاَن     ( ِتيِ     ا ّل ّلُل     ا ِلُف     ُيَض ْلُمَخا َد     ِفيَها     ا ْن ِع

ّنِة     َأْهِل     ُجْمُهوِر ِكِن     الّس ِتيِ     َل ّل ّلُل     ا َلُة     ِفيَها     ُيَض َأ مَاْس
ْلِخلََفِة)  ا

فأهل فيها السنة أهل بين اختلف ل الله بحمد الخلفة وأمسألة
. علي ثم عثمان بالخلفة الحق أن على مجمعون السنة
ِلَك     بعدها     قال     لهذَّا َذ ّنُهْم     (َو ُنونََ     َأ ِليَفَة     َأنَّ     ُيْؤمِا ْلَخ َد     ا َبْع

ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ُبو     َوَس َأ ْكٍر،ِ     :ُ  ُثّم     َوُعَمُر،ِ     َب
ْثَمانَُ،ِ ِليِّ. َومَاْن     ُثّم     ُع َهُؤلِء؛ُ     مِاْن     َأَحٍد     ِخلََفِة     ِفيِ     َطَعَن     َع

ِلِه)      ِحَماِر     مِاْن     َأَضّل     َفُهَو َأْه

، الحمار وأهو الحيوانات بأبلد ألحقه مبلغا الضلل في بلغ أنه يعني
على الصحابة أجمع بينة ظاهرة مسألة الخلفة مسألة أن وأذلك

الصحابة وأأجمع عمر على بكر أبي بعد الصحابة وأأجمع بكر أبي
، علي على عثمان بعد الصحابة وأأجمع عثمان على عمر بعد

خلفة في يطعن أن لحد يجوز وأل لهؤلء ظاهرة الخلفة فمسألة
. هؤلء من أحد
بعهد الخلفة وألي هل العلم أهل اختلف عنه الله رضي بكر وأأبو
ّلْى الله رسول من ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع باتفاقا الخلفة وألي أم َوأَس

؟ له الصحابة بيعة هي أوأ عليه عهماوأإجم الصحابة
ّلْى النبي لن وأنص بعهد هو بل العلم أهل من قائلون فقال َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع وأعمر) بكر أبي بعدي من باللذين اقتدوأا( قال َوأَس
في تسأله أتته التي للمرأة وأالسلم الصلة عليه أيضا وأقال
ّلْى للنبي أشارت ، إليه أشارت فكأنها دينها قضاء من شيء َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع ايت(  فقال الوفاء تعني كأنها ؟ أجدك لم فإن َوأَس
فليصل بكر أبا مروأا( وأالسلم الصلة عليه قوله بكر) وأكذلك أبا

مرضه أثناء في وأالسلم الصلة عليه النبي بالناس) فرضي
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لها إماما المة لهذه بكر أبا رضي وأالسلم الصلة عليه الخير
منه عهدا ذلك فكان السلم أركان أعظم هي التي صلتها في

ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . بكر لبي َوأَس
لما وأاضحا العهد هذا كان وألو محتملة هذه : بل قائلون وأقال

الصلة عليه وأفاته بعد عليهم الله رضوان الصحابة اختلف
كانت وألو تنازعوا فقد ، الخلفة يلي من مسألة في وأالسلم
كانت القول هذا على إذن فكانت ، تنازعوا لما بعهد المسألة

طائفة رجحه الثاني القول هو وأهذا ، بعهد وأليست وأاجتماع ببيعة
. العلم أهل من المحققين من أيضا

، وأهذا هذا فيها اجتمع المسألة هذه أن عندي ذلك في وأالصواب
: وأالجتماع البيعة فيها وأاجتمعت العهد فيها اجتمع

ّلْى وأالنبي ، كثيرة فيه النصوص فالعهد-  ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أوأصى َوأَس
قال بل به بالقتداء وأأمر الصلة في مهمؤي بأن وأأمر بكر بأبي

مسألة إل بعدي) من( قوله معنى بعدي) فما من باللذين اقتدوأا(
، وأالجتماع العهد بكر أبي حق في اجتمع نقول وألهذا ، الخلفة

ّلْى النبي عهده الذي العهد وأهذا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أبي حق في َوأَس
. خليفة صار به الذي هو ليس بكر

النبي يعهد لم أنه عنى بالجتماع إنه العلم أهل من قال وأمن- 
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ، صحيح وأهذا ، خليفة بكر أبو صار به عهدا َوأَس
ّلْى النبي عهد فإن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع عهد هو ليس بكر لبي َوأَس

أبو يكون بأن وأصية عهد هو وأإنما لعمر بكر أبو عهد كما الخلفة
عليه يريد كان بل ، مكتوب بعهد وأليس الناس إمامة في بعده بكر

الذي وأكان عنده تماروأا لما فتركه عهدا يكتب أن وأالسلم الصلة
الصحيح في ذلك ثبت كما عنه الله رضي عمر الكتابة عن نهى

. وأالمسانيد السنن من وأغيره
عهد بكر أبا لن بكر أبي بعهد خلفته كانت عنه الله رضي عمر
. بالخلفة بعده لعمر

من وأالعقد الحل أهل من له ببيعة ، شورى خلفته كانت وأعثمان
الذين هم ، فيهم المر عمر ترك الذين الستة ، وأغيرهم الستة

ّلْى الله رسول (توفي فيهم عمر قال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأهو َوأَس
. وأاجتماع ببيعة عثمان خلفة راض) فكانت عنهم
عليه وأاجتماعهم المدينة أهل ببيعة ذلك بعد عنه الله رضي وأعلي

.
وأل علي عهد في مستقيمة تكن لم سفيان أبي بن معاوأية وأوألية

على باغيا علي دهع في كان وأإنما بعده علي بن الحسن عهد في
. أجمعين عنهم الله رضي علي
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، عثمان قتلة يسلم حتى بالولية له يقر وألم عليا يبايع لم وأمعاوأية
َوأَمن قال جلله جل الله لن وأذلك ِتل ﴿ ُلوًما ُق ْظ ْد َم َق َنا َف ْل َع ِه َج ّي ِل َو ِل

ًنا﴿ َطا ْل رضي معاوأية فكان معاوأية كان له القرب عثمان وأوألي ُس
يقتص حتى عثمان قتلة له يسلم أن علي من يطلب عنه الله

أن المر لختلف يستطيع ل كان عنه الله رضي وأعلي ، منهم
فتنة وأكانت وأمرج هرج في كانوا الناس لن القتلة أوألئك يسلم

القتلة يسلم أن مستطيعا علي معها يكن لم المدينة في عظيمة
ما على المدينة في المر وأكان له يستتب لم المر لن لمعاوأية
. اكذ إذ كانت التي العظيمة الفتنة من التاريخ من تعلمون

حتى عثمان قتلة أمر يتأخر أن علي وأأراد مستطيعا علي يكن فلم
من يقتص ذلك بعد ثم الخلفة جانب يقوى وأحتى له المر يستتب

.حصل ما وأحصل ذلك على بادره معاوأية وألكن ، عثمان قتلة
علي وألية تكن وألم مستقيمة الخلفة وألية علي وألية تكن وألم 

، وأالدماء القتال من فيها ما فيها كان وأإنما مستقيمة الخلفة
وأفرقوا المؤمنين فتنوا الذين هم لنهم الخوارج ذلك سبب وأكان

. صفوفهم بين
عائشة بين المشهورة الجمل وأقعة في مثل حصلت التي المقاتل

الخوارج أحد هو القتال أثار الذي ، عنه الله رضي وأعلي معها وأمن
وأذهبوا بكلم لهم فنّموا أوألئك إلى ذهبوا ، القتال أثاروأا الذين هم ،

للقتال تأِت لم فعائشة وأإل بكلم لهم فنموا عائشة معسكر إلى
ّلْى الله رسول أمر يعظموا وألكي لصلح أتت وأإنما ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم بما وأالفضل العلم من هي وأالتي يحبها التي زوأجته بحضور َوأَس
، الفئتين بين المقتلة الخوارج حرك لكن ، الفئتين عند معلوم هو

. الخوارج هم الصحابة بين القتال حركوا فالذين
ِتَل لما بن الرحمن وأعبد ، ملجم بن الرحمن عبد قتله ، علي ُق

صالحا عابدا للقرآن قارئا وأكان الخوارج رؤوأس من رأس ملجم
المدينة في عمر عهد في وأكان عنه الله رضي عمر عهد في تقيا

يأتيك (إنه مصر في العاص بن لعمروأ كتب حتى يقدمه عمر وأكان
وأقال عمر عليه وأأثنى الصالحين من وأإنه ملجم بن الرحمن عبد

مصر في الفتنة فيها) حصلت القرآن الناس يقرئ دارا له فاتخذ
معهم فقدم الفتنة أدركته ممن هذا ملجم بن عبدالرحمن وأكان
سيد قتل أن المر آخر كان ثم علي مع ذهب ثم المدينة إلى

علي وأهو زمانه في الرض على من وأأفضل زمانه في المسلمين
فقتل علي بن الحسن منه وأاقتص فقتله وأأرضاه عنه الله رضي

. عنه الله رضي علي موت من أيام بعد ملجم بن عبدالرحمن
الحسن الناس بايع وأإنما لمعاوأية المر استتب ما علي موت بعد
لمعاوأية بالخلفة تنازل ثم أشهر ستة خلفته فاستمرت علي بن
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لن الهجرة من وأأربعين وأاحد عام في معاوأية على الناس فاجتمع
الحسن وألية رمضان من أشهر ستة ثم رمضان في قتله كان عليا
فصار لمعاوأية وأأربعين وأاحد سنة في بالخلفة تنازل ثم علي بن

. الجماعة عام
عهد فبدأ الجتماع عام يعني الجماعة عام المسلمون سماه

الخلفة وألي يعني ، تغلب عهد وأكان عنه الله رضي معاوأية
ملوك وأخير المسلمين ملوك أوأل وأهو ملكا وأكان بالتغلب

. الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ يقول كما المسلمين
وأعثمان وأعمر بكر أبو خمسة الخلفاء أن هذا من تحصل فإذن
. علي بن وأالحسن وأعلي

أهل لكن ، بعدها الخلفة وأوألي منعقدة إمامته علي بن الحسن
خليفة أنه على علي بن الحسن يذكروأن ل العلماء عامة أوأ السنة

الخلفاء يقولون وألهذا الخليفة بمهام يقوم زمان له يحصل لم لنه
. وأعلي وأعثمان وأعمر بكر أبو وأهم أربعة

المرة الله شاء إن وأنكمل ، هذا عند نقف حال كل ... على
...  المباركة العقيدة هذه من يسير نزر معنا بقي ، القادمة

لم أنه السنة منهاج في الله رحمه السلم شيخ ذكر : لقد يقول
سب أن بعد إل الجمعة خطبة في الراشدين للخلفاء الدعاء يكن

على ردا ذلك كان لقد هو السؤال ، الخطبة في الصحابة الرافضة
وأالدعاء ببدعة بدعة نرد ل أن السلف عند المتقرر وألكن ، بدعة

؟ معلوم هو كما يرد لم للصحابة
بأن يأتي وأتارة السلوب بهذا تارة يأتي ، كثيرا يتنوع السؤال هذا

، وأبدعة محدث أنه الخطب وأفي الجمعة خطبة في عموما الدعاء
وأهذا المسألة هذه في العتصام في أيضا الشاطبي كلم وأينقلون

. البدع مسائل في السنة أهل أصول فهم عدم من
أهل كان فإذا ، وأالجماعة السنة أهل طريقة تخالف أن لبد البدعة
َسنن على ، عمل على ، أصل على ، طريقة على وأالجماعة السنة

يكن لم وألو ، بدعة يكون أن يمكن ل الصل وأهذا السنن هذا فإن
الكتاب من معلوم أصل له يكن لم وألو العمل لهذا أوأ الصل لهذا

. بخصوصه فيه السنة أوأ
(صلى يقولون فمثل للرافضة مخالفة أشياء أدخلوا السنة فأهل
الصحابة على الصلة وأسلم) أدخلوا وأصحبه آله وأعلى عليه الله

عهد في كان هذا وأهل للمبتدعة مخالفة بالل مقروأنة أوأ مقارنة
ّلْى النبي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  ؟ َوأَس

ّلْى النبي عهد في النحو هذا على يكن لم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأل َوأَس
مبتدع فهو بدعة إنه قال من بل بدعة هذا إن السنة أهل من قائل

الخطبة ، الخطبة مسألة في كذلك ، السنة أهل لطريقة مخالف
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شعار فيها يكون أن فيجب ، وأالمتقررات للمعتقدات ظاهر شعار
المنحرفة وأالجماعات الضالة الفرقا مخالفة ، البدع أهل لمخالفة

إظهار السلف أئمة وأعند السنة أهل عند كان كذلك كان فإذا ،
في المبتدعة فخالفوا ، مقصود أمر الخطبة في المبتدعة مخالفة
ّلْى النبي زوأجات عن وأالترضي الصحابة على الصلة ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم المبتدعة من طوائف خالفوا ، المور لولة الدعاء وأفي َوأَس
. المسائل هذه في الضالة الفرقا وأمن

هي البدعة أن الجواب لن وأبدعة محدثة المسائل هذه إن يقال ل
السنة أهل قررها المسألة وأهذه بدعة إنها السنة أهل قال ما

. المسائل هذه في السنة أهل بين منكر ل إذ وأأئمتها
وأقرروأا ذلك في كتبوا الذين منهم الئمة السنة بأهل وأالمقصود

وأأنكر أحد أتى إذا ، إنكار دوأن المسائل هذه على العمل وأتتابع
. المسائل بهذه العمل بتقدم محجوجا فيكون ذلك من شيئا

، ببدعة بدعة رد أنه في السائل قاله مما المسألة إذن فليست
ّدعى هذا لن وأللخلفاء وأللزوأجات للصحابة الدعاء يكون أن م

. وأالجماعة السنة أهل سنن من سنة هو بل مدعى هذا بدعة
أمت) هل أن بعد أراه ل من أصحابي من إن( حديث : في يقول

الجملة؟ في الصحابة على يشكل
يورده لو حبذا ؟ حديث هذا هل ، معروأف حديث هذا هل أدري ما

. حديث أنه يعلم كان إذا تخريجه مع أخرى مرة
ّدم ل لماذا التفضيل مسألة في الصحابة من بالجنة ُبشر من كل يق

؟
ل أم الجنة في هو هل يعني الخاتمة إلى راجعا ليس التفضيل لن

لكن فيها مشتركون وأالجنة ، للصفات راجع التفضيل إنما ،
أعلى أنه بالجنة ُبشر من أن يعني فل ، الدرجات في الختلف

، فضله وألظهار طمأنينة البشرى لكن بها يبشر لم ممن درجة
. الصحابة بها تحلى التي وأالمعاني الصفات إلى راجع فالتفضيل

؟ العلم أهل من بالجنة المبشرين حصر من هناك هل
في وأالسفاريني مختصرة ذلك في مؤلفات في ، الدلة في يعني

. وأغيره الحافظ وأكذلك منهم كثيرين ذكر عقيدته على شرحه
ّلْى النبي قول بين الجمع كيف ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الهجرة لول( َوأَس

(وأيفضلون السلم شيخ النصار) وأقول من اؤامر لكنت
النصار) ؟ على المهاجرين

لم ، بالهجرة فضلوا النصار) وأأوألئك من اؤامر لكنت الهجرة لول(
ّيون لنهم يفضلوا ّك الهجرة فلول مهاجروأن لنهم فضلوا وأإنما م

ّلْى النبي لكان ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ًا َوأَس الهجرة وألكن النصار من امرؤ
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وأل أفضل فالمهاجروأن ، مهاجروأن بأنهم يتصفون أوألئك جعلت
. إشكال

ّفر هل ؟ بكبيرته ملَجم بن عبدالرحمن يك
ّفر ل ملَجم بن عبدالرحمن ، ل الله خلق لخير وأبقتله بكبيرته يك

قد ، عنه الله رضي طالب أبي بن علي المكلفين خير زمانه في
 ؟ هم ٌأكفار عموما الخوارج عن عنه الله رضي علي سئل
فروأا).  الكفر من ، (ل قال
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النبوي البيت أهل منزلة
السنة أهل عند

وأالجماعة

ّبونََ ُيِح ْيِت َأْهَل َو ّلىَْ اللِه َرُسوِل َب ْيللِه اللللُه َص َل ّلْم َع ،ِ َوَسلل
َنُهْم،ِ ّلْو َتَو َي ُظونََ َو َيْحَف ّيَة ِفيِهْم َو ّلىَْ اللِه َرُسوِل َوِص اللللُه َصلل

ْيِه َل ّلْم َع ْيُث:ُ َوَس ُكللُم«ُخللّم:ُ  َغِديِر َيْوَم َقاَل َح ّكُر َذ ِفلليِ اللللَه ُأ
ِتيِ َأْهِل ْي . »َب

ْيًضللا َوَقاَل ّبللاِس َأ ْلَع َكىَ -َوَقللِد َعّملله ِل َت ْيللِه اْشلل َل َبْعللَض َأنَّ ِإ
ْيٍش ِنيِ َيْجُفو ُقَر ٍم- َفَقللاَل:ُ  َب ّل«َهاِش َيللِدِه؛ُ َنْفِسلليِ ذَِّيَللَوا َ ِب ل

ُنونََ ّتىَ ُيْؤمِا ُكْم؛ُ َح ّبو ِتيِ للِه ُيِح َب ِلَقَرا  .»َو
َطَفىَ اللَه ِإنَّ«َوَقاَل:ُ  ِنيِ اْص َطَفىَ ِإْسللَماِعيَل،ِ َب مِاللْن َواْصلل

ِنللليِ َنلللَة،ِ إْسلللَماِعيَل َب َنا َطَفىَ ِك َنلللَة مِالللْن َواْصللل َنا ْيًشلللا،ِ ِك ُقَر
َطَفىَ ْيللٍش مِاْن َواْص ِنلليِ ُقَر ٍم،ِ َب ِنيَِو َهاِشلل َطَفا ِنلليِ مِاللْن اْصلل َب

ٍم .»َهاِش
ّلللْونََ َتَو َي ّلىَْ اللللِه َرُسللوِل َأْزَواَج َو ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلْم َع ؛ُ َوَسلل

ِنيَن،ِ ُأمّاَهاِت ْلُمْؤمِا ُنونََ ا ُيْؤمِا ّنُهّن َو َأ الِخَرِة:ُ  ِفيِ َأْزَواُجُه َب
ْنَهلا الللُه َرِضليَِ َخِديَجلَة ُخُصوًصا َثلِر ُأّم َع ْك َأّوَل َأْولَِدِه،ِ َأ َو

ُهََوع ِبِه آمَاَن مَاْن َد َلللىَ َاَض َكللانََ َأمْاللِره،ِ َع ْنللُه َلَهللا َو َلللُة مِا ْنِز ْلَم ا
َيُة. ِل ْلَعا  ا

ّديَقَة ْنَت َوالّص ّديِق ِب ْنَها،ِ اللُه َرِضيَِ الّص ِتيِ َع ّل ِفيَهللا َقاَل ا
ِبيِّ ّن ّلىَْ ال ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ِئَشللَة َفْضللُل«:ُ َوَس َلللىَ َعا ِء َع ّنَسلا ال

ّثِريِد َكَفْضِل َلىَ ال ِئِر َع ِم َسا ّطَعا .»ال
َت َي ُءونََبَو ْبِغُضللونََ ّلللذَِّيَنا الّرَواِفِض َطِريَقِة مِاْن َّر َبَة ُي الّصللَحا

َطِريَقللِة َنُهْم. َو ّبو َيُسلل ّنَواِصللِب َو ُذونََ ّلللذَِّيَنا ال ْيللِت َأْهللَل ُيللْؤ َب ْل ا
َعَمٍل.  َأْو ِبَقْوٍل
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ُكونََ ُيْمِس ْيللَن َشللَجَر َعّما َو َبِة،ِ َب ِإنَّ الّصللَحا ُلللونََ:ُ  َيُقو َهللذَِِّه َو
َثاَر ّيَة ال ْلَمْرِو ْنَها مَاَساِويِهْم ِفيِ ا ْنَهللا َكللذٌَِّب،ِ ُهَو مَاا مِا مَاللا َومَا

ْد َد َق ُنِقَص ِفيِه ِزي ّيللَر َو ْنللُه َوالّصللِحيُح َوْجِهللِه،ِ َعللْن َوُغ ُهللْم مِا
ِإمّاللا ِفيللِه ُذَّوُرونََ:ُ  ُدونََ مَاْعلل َتِهلل ُبونََ،ِ مُاْج ِإمّاللا مُاِصللي ُدونََ َو َتِهلل مُاْج

ُئونََ. ِط  مُاْخ
ِلللَك َمّاللع َوُهم َ َذ ُدونََ ل َتِقلل َبِة مِاللَن َواِحللٍد ُكللّل َأنَّ َيْع الّصللَحا

ِئِر َعْن مَاْعُصوٌم َبا ِم َك ْث ِل ِئِرِه؛ُ ا ْيِهُم َيُجوُز َبْل َوَصَغا َل ُنوُب َع ّذَّ اللل
َلللِة،ِ ِفلليِ ْلُجْم َلُهللم ا ِبِق مِاللَن َو ِئِل الّسللَوا ْلَفَضللا ُيللوِجُب مَاللا َوا

َة ُدُر مَاا مَاْغِفَر ْنُهْم َيْص َدَر-،ِ نَِْ-إ مِا ّتللىَح َصلل ّنُهللْم َ َلُهللم ُيْغَفللُر إ
َئاِت مِاللَن ّي َ مَاللا الّسلل َدُهْم؛ُ ِلَمللْن ُيْغَفللُر ل مِاللَن َلُهللم َلنَّ َبْعلل

َناِت ْلَحَس ِتيِ ا ّل َئاِت َتْمُحو ا ّي ْيَس مَاا الّس َدُهْم.  ِلَمْن َل َبْع
ْد َبَت َوَق ّلىَْ اللِه َرُسوِل ِبَقْوِل َث ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ّنُهللْم َوَس َأ

ْيللُر َأنَّ ُقللُرونَِ،ِْال َخ ّد َو ْلُملل َذا َأَحللِدِهْم مِاللْن ا ّد إ َكللانََ ِبللِه َقَتَصلل
َبِل مِاْن َأْفَضَل ًبا ُأُحٍد َج َدُهْم.  مِاّمن َذَه َبْع

َذا ُثّم ْد َكانََ ِإ َدَر َق ْنللٌب؛ُ َأَحِدِهْم مِاْن َص ُكللونَُ َذ َي ْد َف َتللاَب َقلل
ْنُه،ِ َتىَ َأْو مِا َناٍت َأ ُه،ِ َبَحَس ِتِه،ِ ِبَفْضللِل َلُه؛ُ ُغِفَر َأو َتْمُحو ِبَق َسللا

ّلىَْ مُاَحّمٍد ِبَشَفاَعِة َأْو ْيللِه اللُه َص َل ّلْم َع ّلللذَِّي َوَسلل َأَحللّق ُهللْم ا

ّناِس ِتِه،ِ ال ِليَِ َأْو ِبَشَفاَع ُت ْب ٍء ا َبلَ َيا ِفيِ ِب ْن ّد ْنُه. ِبِه ُكّفَر ال َع
َذا ِإَ َذَّا َكانََ َف ُنوِب ِفيِ َه ّذَّ ْلُمَحّقَقِة؛ُ ال ْيَف ا َك ُلمُاللوُر َف ِتلليِ ا ّل ا
ُنوا َتِهللِديَن:ُ إنَْما ِفيَهللا َكللا ُبوا؛ُ ُْج َلُهللْم َأَصللا ِإنَْ َأْجللَرانَِ،ِ َف َو

َطُؤوا؛ُ َلُهْم َأْخ ٌد،ِ َأْجٌر َف ُأ َواِح َط ْلَخ  ماْغُفوٌر. َوا
ْدَر ِإنَّ ُثّم ْلَقلل ّلللذَِّي ا َكللُر ا ْن ِليللٌل َبْعِضللِهْم ِفْعللِل مِالْن ُي َنللْزٌر َق

ْنِب ِفيِ مَاْغُفوٌر ِئِل َج ِم َفَضا ْلَقللْو ِنِهْم؛ُ ا ِليَمللانَِ ِللَنما َومَاَحاِسلل ا
ِلِه،ِ ِباللِه،ِ ْلِجَهللاِد َوَرُسو ِلِه،ِ ِفلليِ َوا ِبي ْلِهْجللَرِة،ِ َسلل ّنْصللَرِة،ِ َوا َوال

ِم ْل ْلِع ّناِفِع،ِ َوا ْلَعَمِل ال ِلِح. َوا  الّصا
َظَر َومَان ِم ِسيَرِة ِفيِ َن ْلَقْو ٍم ا ْل َبِصيَرٍة،ِ ِبِع اللللُه مَاّن َومَاا َو
ْيِهم َل ِئِل؛ُ مِاَن ِبِه َع ْلَفَضا ًنا َِملَع ا ّنُهللْم َيِقي ْيللُر َأ ْلللِق ِخ ْلَخ َد ا َبْعلل

ِء؛ُ َيللا ِب ْن ل
َ َ ا ُكللونَُ َول َكللانََ ل ُلُهللْم،ِ َي ْث ّنُهللُم مِا َأ ُة َو مِاللْن الّصللْفَو

ُلمّاِة َهذَِِّه ُقُرونَِ ِتيِ ا ّل ْيُر ِهيَِ ا ِم َخ ُلمَا ْكَرمُاَها ا َأ َلىَ َو .اللِه َع
___________________________________________________

الرحيم الرحمن الله بسم
أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد لله الحمد
وأسلم وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله عبد محمدا
: بعد أما ، الدين يوم إلى كثيرا تسليما

أهل أصل بيان وأهي المسألة هذه أصل على للكلم صلة فهذه
الصحابة في اعتقادهم في إليه يرجعون التي وأالقاعدة السنة
ّلْى النبي زوأجات وأفي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع  . َوأَس
وأسلمة قلوبهم سلمة وأالجماعة السنة أهل أصول من فإن

ّلْى الله رسول لصحابة ألسنتهم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع بين كما جميعا َوأَس
الله لقول الكلم أوأل في الله رحمه السلم شيخ المصنف ذلك
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ِذيَن وأعل جل ّل َوأا ُءوأا ﴿ ِهْم ِمْن َجا ِد ْع ُلوَن َب ُقو َنا َي ّب ِفْر َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِِلْخ َوأ
ِذيَن ّل َنا ا ُقو َب ِْليَماِن َس َعْل َوأَل ِبا َنا ِفي َتْج ِب ُلو ِذيَن ِغّل ُق ّل ُنوا ِل َنا آَم ّب ّنَك َر ِإ

ُءوأٌف . َرِحيٌم﴿ َر
أنفسهم ألزموا ما أوأ الصحابة في السنة أهل معتقد َنّبي أن وأبعد

ّلْى الله رسول صحابة تجاه به ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أهل طريقة َنّبي َوأَس
ّلْى النبي بيت آل مع وأالجماعة السنة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
في الصحابة ذكر كسبب العقيدة في البيت آل ذكر وأسبب

البيت آل في البدع أهل من خالف من مخالفة لن العتقاد
ّلْى الله رسول صحابة في البدع أهل من خالف من كمخالفة َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع الغلو ذلك قابلوا البيت آل في غلو الذين أن ذلك  ،َوأَس
وأجودا البيت آل وأحب الصحابة فحب الصحابة ببغض الحب في

. متلزم وأذاك هذا بين خلطا أوأ وأعدما
، عنه الله رضي عثمان مقتل بعد حصل ما حصول الفتن أوأل لن

: شتى أصناف إلى المة به تفرقت الذين الختلف ذلك به حصل
هو وأهؤلء ، الصحابة من وأتبرأ البيت آل في غل من الناس فمن- 

إل وألء ل أنه الباب هذا في أصولهم وأمن الغلة الشيعة الرافضة
وأل البيت لهل تولي ل يعني ، ببراءة إل وألء ل يقولون ، ببراءة
ّلْى النبي لل محبة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ، الصحابة من بالبراءة إل َوأَس

ّلْى الله رسول صحابة ، الصحابة أكثر من ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ، َوأَس
، منهم قليل إل كفروأا الصحابة أن يعتقدوأن لنهم منهم وأيتبرءوأن
، بالجنة المبشرين العشرة فيه ذكر لنه العشرة عدد وأيكرهون

تفصيل في عندهم معروأف هو مما العداد ببعض وأيتشاءمون
. ببراء إل وألء ل أنه معتقداتهم من ، وأآرائهم مللهم على الكلم
آل تولي إن وأيقولون الصل هذا يخالفون وأالجماعة السنة وأأهل
يتم ل وأمحبتهم الصحابة تولي وأأن الصحابة بتولي إل يتم ل البيت

قرينان البيت آل وأتولي الصحابة فتولي البيت آل بتولي إل
يوجد فل ، الخر وأجود هو السنة أهل عند أحدهما وأجود ، متلزمان

تجد وألذلك الصنفين هذين من أحد من يتبرأ من السنة أهل من
عن بمبحث متصل البيت آل عن مبحث في العتقاد مباحث في

سبب هو الصحابة في يعني هؤلء في التفرقا سبب لن الصحابة
. البيت آل محبة مسألة في التفرقا

الله رحمه بعده قال الصحابة في القول السلم شيخ ذكر أن بعد
:
ّبونََ) يعنيِ    ُيِح ّبونََ     والجماعة     السنة     أهل     (َو ُيِح ْيِت     َأْهَل     ( َب

ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َنُهْم)      ،ِ     َوَس ّلْو َتَو َي َو
البيت لهل وأالجماعة السنة أهل قلوب في قامت التي المحبة

ّلْى الله رسول بسبب مودة وأهي الخاصة المودة هي ِه اللُه َص ْي َل َع
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ّلْم حيث ذلك بعد السلم شيخ ذكره الذي الحديث في جاء كما َوأَس
ّلْى النبي قال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ِذي( للعباس َوأَس ّل ْفِسي َوأا ِه؛ِ َن ِد َي َ ِب ل

ُنوَن ْؤِم ّتى ُي ُكْم؛ِ َح ّبو ِه ُيِح ِتي) فمحبة لل َب َقَرا ِل البيت لل السنة أهل َوأ
ّلْى الله وألرسول وألله الله في محبة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأهذه َوأَس

:  فتقتضي السنة أهل عند مقتضيات لها المحبة
نسبا المة هذه فأفضل ، نسبا الناس أفضل أنهم يعتقد أن أوأل

ّلْى الله رسول بيت آل هم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الجاهلية فمن ، َوأَس
ّدم أن َق أن يعتقد كمن الل نسب على نسب أوأ فئة أوأ قبيلة ُت

، ذلك نحو أوأ الل من أوأ الشراف من أفضل القبائل بعض
هو نسبهم أن تعتقد أن المحبة درجات فأوأل ، جاهلية هذه

الرض ظهر على اليوم موجود بيت خير فهم النساب أفضل
فخير ، عنه الله رضي طالب أبي بن علي إلى نسبهم صح إذا

ّلْى النبي بيت آل هم الرض على النسب جهة من بيت اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع .  َوأَس

آل من أنهم لجل يقدموا وأأن المجالس في يكرموا أن وأالثانية
ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع مع منهم العالم كان وأإذا َوأَس
مزية معه أن لجل العلم في شاركه من على يقدم فإنه علماء

ّلْى الله رسول آل من أنه وأفضيلة النسب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
أمثاله على يقدم عليهم يقدم فإنه أمثاله مع العامي كان وأإذا
ّلْى الله رسول بيت آل من لكونه فاقهم لنه ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

.
ّلْى النبي آل أن المحبة هذه مقتضيات من الثالث ِه اللُه َص ْي َل َع

ّلْم ينصروأا وأأن عنهم يدافع وأأن يعانوا وأأن يكرموا أن حق َوأَس
وأالصدقة ، بعامة الفيء في حق وألهم ، أعراضهم تحفظ وأأن

النبي بيت آل كان فإذا ، عليهم حرام المفروأضة الزكاة يعني
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع من على فحق المال بعض إلى محتاجين َوأَس

َنوا أن بد ل فإنهم الفيء منعوا إن لنهم يعينهم أن يحبهم ْغ ، ُي
من يأخذوأا أن البيت لل يعني لهم هل العلم أهل اختلف وأقد

ِنعوا إذا الزكاة شيخ وأأجازه الكثروأن يجزه فلم ؟ الفيء ُم
، هذا في الصوب وأهو العلم أهل من وأغيره تيمية ابن السلم

فإن الزكاة من يعطيهم من َثم يكن وألم الفيء منعوا فإذا
ّلْى النبي بيت آل من لنهم بد وأل يعينونهم الناس ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم ّلْى النبي وأقول لهم وأالمحبة الموالة معنى وأهذا َوأَس اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع ُكُم( َوأَس ّكُر َذ ْهِل ِفي اللَه ُأ ِتي) يعني َأ ْي وأصية أذكرهم َب
ُقل وأعل جل قال وأقد بيتي أهل في الله ﴿ ّ ُكْم ل ُل َأ ِه َأْس ْي َل َأْجًرا َع

ّ َة ِإل ّد َو ْلَم َبى﴿ ِفي ا ُقْر ْل تصلوني أن يعني القربى في وأالمودة ا
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قريش بذلك وأالمخاطب ، القرابة من وأبينكم بيني ما لجل
ّلْى النبي وأآل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . المر هذا في مشتركون َوأَس

ّبوَن قال ُيِح َوأ ْهَل ( ْيِت َأ ِه َرُسوِل َب ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم) َع  (أهل)َوأَس
العظيمة البيوت على إل تطلق (آل) ل لكن (آل) متقاربة وأ

(آل يقال الناس فاقت أوأ رياسة أوأ بعلم اشتهرت إذا ، المشتهرة
. أعم (أهل) هذه فلن) وأ

ْهَل وأ َأ ْيِت ( ِه َرُسوِل َب ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم) َع آله هم النبي  وأأهلَوأَس
في أهل كلمة وأإنما فحسب الزوأجات معناه ليس الهل لن ،

البناء - وأعلى الزوأجة يعني – الزوأج على تطلق الشرع وأفي اللغة
ِإّن معروأفة هذا وأأدلة ، ذلك وأنحو الخأ وأعلى الخوان وأعلى ْب ﴿ ِنيا

ِلي﴿ ِمْن ْه َعل موسى قصة في وأعل جل وأقال َأ َوأاْج ِزيًرا ّلي ﴿ ّمْن َوأ
ِلي ْه َهاُروأَن29( َأ تتناوأب وأهذه (آل) وأ(أهل) هذه فكلمة َأِخي﴿ ) 

في أعم (أهل) لنه لفظ استعمل السلم شيخ ، المعنى حيث من
ّلْى النبي (آل وأ ، السياقا هذا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم) لها َع : إطلقان َوأَس

لهذا ، أهله خصوص يعني ، آله خصوص به يراد أن:  الوأل الطلقا
. الطلقا هذا لجل الهل بلفظ عبر هنا السلم شيخ

ّلْى النبي بقرابة المشهورة بيوت الخمسة بهم يراد وأهؤلء اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع ، أرقم بن زيد عن مسلم صحيح في ذلك جاء كما َوأَس

وأبنو العباس وأآل ، جعفر وأآل ، عقيل وأآل ، علي (آل هم وأهؤلء
.المطلب)  عبد بن الحارث

، الزكاة عليهم تحرم يعني ، الصدقة عليهم تحرم الذين هم هؤلء
عليه قال كما الناس أوأساخأ وأالزكاة طاهروأن لنهم وأمنعوها
أوأساخأ هي إنما محمد لل تحل ل الصدقة إن( وأالسلم الصلة

عليها وأزاد مسلم في جاءت التي بيوت الربعة الناس) فهؤلء
تحرم الذين هم المطلب) هؤلء عبد بن الحارث (بنو العلماء
. وأالسلم الصلة عليه النبي آل هم الزكاة يعني ، الصدقة عليهم
ّلْى النبي عليهم أدار الذين الكساء أهل منهم وأهؤلء ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم في وأعل جل الله قول نزل وأفيهم بذلك وأخصهم كساءه َوأَس
ّنَما الحزاب سورة ِإ ُد ﴿ ِري ّلُه ُي ِهَب ال ْذ ُي ُكُم ِل ْهَل الّرْجَس َعن ْيِت َأ َب ْل ا

ُكْم ّهَر َط ُي ِهيًرا﴿ َوأ ْط ّلْى النبي أدار وأقد َت ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الكساء َوأَس
وأالحسن وأفاطمة (علي وأهم البيت أهل من طائفة على

ّلْى النبي آل وأجميع الخص الحق لهم أخص وأالحسين) فهؤلء َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع . أخص حق لهم وأهؤلء الحق لهم َوأَس
.  وأالسلم الصلة عليه النبي زوأجات الل من أيضا
ّلْى النبي آل شمل فإذن ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع :  فئات ثلث َوأَس

ذكرت الذين بطون الخمس  .
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علي آل في يدخلون وأهم وأالحسين وأالحسن وأفاطمة وأعلي
 . الوأل التفسير في

الوأل هذا ، وأالسلم الصلة عليه النبي وأزوأجات .
ّلْى النبي آل أن:  وأالثاني ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع عام إطلقا تطلق َوأَس

التقياء به يراد الطلقا وأهذا ، الموطن هذا في المراد هو ليس
ّلْى النبي تبعوا الذين ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأسنته وأرسالته دينه على َوأَس

صل (اللهم المصلي قول في الله رحمه القيم ابن اختيار وأهذا ،
صليت (كما محمد أتباع على محمد) يعني آل وأعلى محمد على
أتباع وأعلى إبراهيم على إبراهيم) يعني آل وأعلى إبراهيم على

. إبراهيم
َنُهْم،ِ     قال ّلْو َتَو َي ُظونََ     (َو َيْحَف ّيَة     ِفيِهْم     َو اللِه     َرُسوِل     َوِص

ّلىَْ ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ْيُث     َوَس ُخّم:ُ     َغِديِر     َيْوَم     َقاَل     :ُ َح
ُكُم ّكُر َذ ُأ ِتيِ»)     َأْهِل     ِفيِ     اللَه     « ْي َب

ُظوَن  َف َيْح ِهْم ( ّيَة ِفي ِه َرُسوِل َوأِص ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ) لنهَوأَس
ُكُم( قال وأالسلم الصلة عليه ّكُر َذ ْهِل ِفي اللَه ُأ ِتي) يعني َأ ْي َب

، بيتي أهل في الله وأصية أذكركم ، بيتي أهل في الله أمر أذكركم
تذكر هو بيته أهل في الله فتذكر ، بيتي بأهل الله تقوى أذكركم
ّلْى النبي بيت آل في الله عند من جاء الذي الشرع ، شرعي َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع ّلْى النبي بيت آل إكرام في جاء وأقد ، َوأَس ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم . كثيرة أحاديث وأتوليهم محبتهم وأفي َوأَس
ْيُث قوله ْوَم َقاَل (َح ِر َي ِدي مكة بين ماء فيه ُخّم) (ُخّم) مكان َغ

ّلْى النبي رجع وألما وأالمدينة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الوداع حجة من َوأَس
الغدير هذا عند وأقف الحجة ذي من عشر الثامن اليوم في

الحجة ذي من عشر الثامن يوم اليوم ذلك في الناس وأخطب
ذلك في قال حيث ، المكان ذلك ، الغدير ذلك في الناس خطب

ّكر بالستمساك أمرهم ثم التقوى على وأحثهم وأوأعظهم الناس ذ
عليه ذلك في قال وأعل جل الله كتاب وأهو وأعل جل الله بحبل

: كتاب تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تركت( وأالسلم الصلة
ْهَل( آخره في قال ثم كلما ذكر الله) ثم َأ ْيتي َوأ ُكُم َب ّكُر َذ ِفي اللَه ُأ

ْهِل ِتي)  َأ ْي .َب
أهل وأعترتي الله كتاب( قال بالجمع الحديث هذا روأى من منهم

روأاية هي كما آخره في وأجعل بالمعنى السياقا من بيتي) وأهذا
زيد حديث مسلم صحيح في خم غدير حديث الحديث – الترمذي

روأاية منه مختلفة فيه الروأايات معروأف مشهور حديث أرقم بن
حتى يتفرقا لن وأإنهما( فيها قال حيث – غيره وأعند الترمذي عند
يتفرقا لن اللذين هذين أن ذلك من الحوض) ففهم علي يردا

ّلْى النبي بيت وأأهل وأعل جل الله كتاب ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
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الروأايات في اختصار فيه حصل الحديث هذا لن غلط الفهم وأهذا
في كما الكلم اختصر بأنه ذكر عنه الله رضي أرقم بن وأزيد

لذلك ضبطه لعدم أوأ له حصل لشيء يسقه لم وأأنه مسلم صحيح
هذا فيها جاء غيرها وأفي وأاضحة مسلم صحيح في التي وأالروأاية ،

عدد قال الحوض) وأقد علي يردا حتى يتفرقا لن وأإنهما( اللفظ
بالمعنى سيق اللفظ هذا أن الحديث أهل من المحققين من

هي بل محفوظة غير اللفظة هذه وأأن الشاذ من جعله وأبعضهم
على الحديث–          الحاكم عند الروأاية هذه وأردت وأقد ، شاذة
أن غيره وأعند – الحاكم عند الروأاية لكن يطول الحديث تخريج
ّلْى النبي عليه حث الذي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ما فيكم تركت( فقال َوأَس

وأسنتي الله كتاب( فيه أبدا) قال بعدي تضلوا لن به تمسكتم إن
الصلة عليه الحوض) فهو علي يردا حتى يتفرقا لن وأإنهما

ّلْى رسوله وأبسنة الله بكتاب بالستمساك أوأصى وأالسلم اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع ُكُم( قال وأالسنة بالكتاب الوصية من فرغ فلما ، َوأَس ّكُر َذ ُأ

ْهِل ِفي اللَه ِتي)  َأ ْي .َب
أوأ اللفاظ بعض أمرين) في فيكم تركت( بقوله المراد ليس فإذن

هذين بأحد المراد تضلوا) ليس لن به تمسكتم إن ما فيكم تركت(
ّلْى النبي بيت أهل المرين ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع الكتاب هما بل َوأَس
ّلْى النبي بيت آل المرين هذين أحد جعل وأمن ، وأالسنة اللُه َص

ِه ْي َل ّلْم َع بالمعنى وأروأى شيء في شيئا أدخل فقد العترة أوأ َوأَس
الحديث أهل من الئمة حققه كما بصحيح هذا وأليس فهمه كما

. العقيدة في السنة أئمة وأمن
ْيًضا     (َوَقاَل     ذلك     بعد     السلم     شيخ     قال ّباِس     َأ ْلَع َعّمه     ِل

َكىَ     -َوَقِد َت ْيِه     اْش َل ْيٍش     َبْعَض     َأنَّ     ِإ ِنيِ     َيْجُفو     ُقَر ٍم-     َب َهاِش
ّلذَِّي َيِدِه؛ُ     َنْفِسيِ     َفَقاَل:ُ «َوا َ     ِب ُنونََ     ل ّتىَ     ُيْؤمِا ُكْم؛ُ     َح ّبو ُيِح

ِتيِ»     للِه َب ِلَقَرا ِإنَّ         ،ِ  َو َطَفىَ     اللَه     َوَقاَل:ُ « ِنيِ     اْص َب
َطَفىَ     ِإْسَماِعيَل،ِ ِنيِ     مِاْن     َواْص َنَة،ِ     إْسَماِعيَل     َب َنا ِك
َطَفىَ َنَة     مِاْن     َواْص َنا ْيًشا،ِ     ِك َطَفىَ     ُقَر ْيٍش     مِاْن     َواْص ِنيِ     ُقَر َب

ٍم،ِ ِنيِ     َهاِش َطَفا ِنيِ     مِاْن     َواْص ٍم»)     َب َهاِش
ذكره ما على الدللة ظاهر وأهذا ، خيار من خيار من خيار فأنا

البيت آل يحبون وأالجماعة السنة أهل أن من السلم شيخ
ّلْى الله لرسول لمحبتهم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

ّلْونََ     بعدها     قال َتَو َي ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل     َأْزَواَج     (َو ْيِه     اللُه     َص َل َع
ّلْم ِنيَن،ِ     ُأمّاَهاِت     ؛ُ     َوَس ْلُمْؤمِا ُنونََ     ا ُيْؤمِا ّنُهّن     َو َأ ِفيِ     َأْزَواُجُه     َب

ْنَها     اللُه     َرِضيَِ     َخِديَجَة     الِخَرِة:ُ ُخُصوًصا َثِر     ُأّم     َع ْك َأْولَِدِه،ِ     َأ

َأّوَل ُه     ِبِه     آمَاَن     مَاْن     َو َد َاَض َلىَ     َوَع َأمْاِره)     َع
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ْوَن ّل َو َت َي َوأ َوأاَج ( ِه َرُسوِل َأْز ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َهاِت ؛ِ َوأَس ُأّم

ِنيَن) أزوأاج ْؤِم ْلُم الفصح ، زوأجاته هم وأالسلم الصلة عليه النبي ا
جاء كما قلة على ذلك يجوز وأزوأجة ، الرجل : زوأج للمرأة يقال أن

ّلْى نبيكم زوأجة وأإنها( مسلم صحيح في عائشة وأصف في ذلك َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع .وأالخرة)   الدنيا في َوأَس

ْوَن فقوله ، زوأجة جمع وأالزوأجات ، زوأج جمع وأأزوأاج ّل َو َت َي َوأ َوأاَج ( َأْز

ِه) يعني َرُسوِل . أفصح زوأج وأالمفرد بالزوأاج وأالتعبير ، زوأجاته الل
َهاِت قال  ُأّم ِنيَن) النبي ( ْؤِم ْلُم عددا تزوأج وأالسلم الصلة عليه ا

المقوقس له أهداها التي القبطية بمارية وأتسرى النساء من
ّلْى الله رسول توفي حين زوأجاته وأكانت ، مصر عظيم اللُه َص
ِه ْي َل ّلْم َع . تسعة كن َوأَس
وأالسلم الصلة عليه أحدا عليها يتزوأج وألم خديجة زوأجاته وأأوأل

. وأالسلم الصلة عليه عنده النساء أعظم وأكانت
الصلة عليه قال حيث جحش بنت زينب به لحوقا زوأجاته وأأوأل

في يدا الطول يدا) فكانت أطولكن بي لحوقا أسرعكن( وأالسلم
عنها الله رضي توفيت ، جحش بنت زينب وأالبذل وأالصدقة الخير
وأخمسين سبع سنة توفيت وأعائشة الهجرة من عشرين سنة

. وأعنها عنه الله رضي هريرة أبو عليها وأصلى
ْوَن قال ّل َو َت َي َوأ َوأاَج ( ِه َرُسوِل َأْز ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َهاِت ؛ِ َوأَس ُأّم

ِنيَن) أمهات ْؤِم ْلُم قوله في بذلك وأصفهن الله لن المؤمنين ا
َوأاُجُه َأْز َوأ ُهْم﴿ ﴿ ُت َها من ل المكانة جهة من المؤمنين أمهات وأهن ُأّم

. المحرمية جهة
أن لحد يحل فل ، الحرمة جهة وأمن ، المكانة جهة من يعني

ّلْى الله رسول امرأة يتزوأج ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأالناس ، بعده َوأَس
ّلْى النبي لزوأجات محارم ليسوا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع هن بل َوأَس

.المة عن أجنبيات
ليس المحرمية جهة من أما محرمات الحرمة جهة من هن فإذن

ّلْى النبي لزوأجات محارم الرجال ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
محرمات هن من النساء من وأهناك ، المراتب بين مرتبة هذه
من النساء من وأهناك ، لها محرما كان المرأة عليه حرمت وأمن
مع لها محرما الرجل يكون ل يعني محرما تكون وأل محرمات هن
وأمحرم محرمة هي من النساء من وأهناك ، عليه محرمة أنها

وأنحو سفر في لها محرما أوأ بها خاليا يكون أن يستحسن ل وألكن
. النكاح كتاب في ذلك تفاصيل من معلوم هو ما على ذلك
ُنونََ قال ُيْؤمِا ّنُهّن (َو َأ النللبيِ أزواج لنَ الِخَرِة) ذلللك ِفيِ َأْزَواُجُه َب

ّلىَْ ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ثبت كما الخرة فيِ زوجاته هن الدنيا فيِ َوَس
. الحديث فيِ ذلك
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ِديَجَة) خديجة (ُخُصوًصا الصلة عليه النبي زوأجات أفضل هي َخ
أوأل وأهي له نصرة زوأجاته أعظم وأهي السلم أوأل في وأالسلم
ّلْى النبي زوأجات ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع إسلما الناس أوأل وأهي َوأَس
ّلْى بالنبي وأإيمانا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

ُأّم خديجة وأصف في السلم شيخ قال ِر ( َث ْك ِه، َأ ِد َ ْوأل ّوأَل َأ َأ َمْن َوأ
ِه) آَمَن ُأّم  ،ِب ِر ( َث ْك ِه) يعني َأ ِد َ ْوأل من كان فإنه إبراهيم باستثناء َأ

ّلْى النبي وأأوألد ، القبطية مارية سريته ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع من َوأَس
أن روأي ، خديجة من كانوا الناث وأمن الذكور من يعني الرجال
النبي زوأجات فإن بصحيح ليس هذا لكن وأأسقطت حملت عائشة
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . وأمارية خديجة إل منهن حمل ما َوأَس
َأّوَل خديجة عن قال ُه ِبِه آمَاَن مَاْن (َو َد َاَض َلىَ َوَع َكانََ َأمْاِره،ِ َع َلَها َو
ْنُه َلُة مِا ْنِز ْلَم َيُة ا ِل ْلَعا )ا

َقَة ّدي ْنَت َوأالّص ّديِق)  ِب الّص
. الصديق بنت الصديقة وأأخص يعني

ْنَها،ِ     اللُه     َرِضيَِ ِتيِ     َع ّل ِبيِّ     ِفيَها     َقاَل     ا ّن ّلىَْ     ال اللُه     َص
ْيِه َل ّلْم     َع ِئَشَة     َفْضُل  «  :ُ      َوَس َلىَ     َعا ّنَساِء     َع َكَفْضِل     ال

ّثِريِد َلىَ     ال ِئِر     َع ِم     َسا ّطَعا .  »  ال
وأأحب زوأجاته أعظم لنهما وأعائشة خديجة الزوأجتين هاتين ذكر

عليه النبي ذكر إذا تغار ما كثيرا عائشة وأكانت ، إليه زوأجاته
ّلْى النبي ُأري خديجة توفيت وألما ، خديجة وأالسلم الصلة اللُه َص

ِه ْي َل ّلْم َع وأالسلم الصلة عليه زوأجته وأكانت المنام في عائشة َوأَس
.

ـهـل ، أفـضـل ـهـاتين أي وأعائـشـة خديـجـة ـفـي العـلـم أـهـل اختلف
؟ عائشة من أفضل خديجة

 ؟ خديجة من أفضل عائشة أم
الحاديث من فضلها في جاء لما خديجة فضل من فمنهم

ّلْى النبي وألن الكثيرة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع كملت بأنها وأصفها َوأَس
وأساندته وأالسلم الصلة عليه النبي ناصرت التي وأهي

ردءا له وأكانت مالها وأالسلم الصلة عليه له وأبذلت وأأيدته
. لعائشة ليس ما المر أوأل في المقامات من وألها
ّلْى النبي لن أفضل عائشة وأقال عائشة فضل من وأمنهم َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع ِئَشَة َفْضُل( قال َوأَس َلى َعا ِء) وأالنساء َع ّنَسا ال

نفعت عنه الله رضي عائشة أيضا وأقالوا ، خديجة فيها يدخل
سنة من حفظت وأما الحاديث من روأت بما جميعا المة
حتى الحكام من للمة بينت وأبما وأالسلم الصلة عليه النبي

إذا عائشة إلى يرجعون كانوا عليهم الله رضوان الصحابة إن
في الصحابة من عدد على عائشة وأاستدركت ، اختلفوا

644الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

كتاب منها كتبا العلم أهل بعض ذلك في وأصنف الحكام
الصحابة) على عائشة استدركته فيما (الصابة الزركشي

العلم من لها وألما المحبة من لها لما أفضل عائشة فقالوا
.  لها وأالسلم الصلة عليه النبي وألتفضيل

تيمية ابن السلم كشيخ المحققين من طائفة عليه وأالذي
التي المسائل لن بوجيه ليس التفضيل هذا أن وأغيره
فيها الحكم إنما التفضيل مسائل من العلم أهل فيها يختلف
وأل خديجة على عائشة بتفضيل يأت لم وأالنص ، للنص

أن أوأ مفضلة هذه أن وأرد وأإنما ، مطلقا عائشة على خديجة
فلهذا ، أفضل وأأنها مفضلة الخرى أن وأوأرد أفضل هذه

من الفضل في يتكلم وأأن الفضل جهات في ينظر أن وأجب
يقال أن التحقيق إن السلم شيخ قال لهذا ، حصل ما جهة
من أفضل كانت السلم أوأل في عنها الله رضي خديجة إن

هي وأخديجة شيئا تحسن ل صغيرة اكذ إذ وأعائشة عائشة
ّلْى النبي ناصرت التي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أفضل فهي وأأيدته َوأَس
النبي السلم انتشر وألما ، السلم أوأل في الجهة هذه من

من عنه وأحفظت عنده عائشة كانت وأالسلم الصلة عليه
لم ما أحكامه وأمن كلماته وأمن بيته في أحواله وأمن السنن

فاستفادت ، خديجة عن المة تنقله لم وأما خديجة عند يكن
هذه فمن ، خديجة من تستفده لم ما عائشة من المة
وأهو عدل كلم وأهذا ، خديجة من أفضل عائشة تكون الجهة

. فضل لها كل وأهذه هذه لن كالمتعين
العقيدة مسائل في سواء التفضيل مسائل سائر في ينبغي وأهكذا

في أم العقيدة في وأردت التي المسائل في التفضيل في يعني ،
. الناس فيها يختلف التفضيل مسائل فإن ، غيرها

هذا أوأ أصح هذا أوأ أصح هذا الرجال أوأ المسائل الناس رأى إذا
وأنحو أقدر هذا أوأ أشجع هذا أوأ أعلم العالم هذا أوأ أفضل الرجل

، لزما ذلك في الناس يختلف التفضيل أفعل جاء إذا فإنها ، ذلك
فل ، متعددة التفضيل جهات ، وأاحدة ليست التفضيل جهات لن
. متعددة الجهات لن التفضيل في يختلف أن بد

الختلف ذلك يتبع لم وأبحكمة بعدل التفضيل في الناس تكلم فإذا
أحدث ربما فإنه ابتداء بنوع التفضيل في تكلموا إذا ماأ وأ تفرقا
. تفرقا ذلك

شيخ تحقيق من يستفيد أن العلم طالب على ينبغي وأالذي
وأبين خديجة بين التفضيل مسألة في المسألة هذه في السلم
يفّصل فإنه جهات له الذي التفضيل من ذلك نظائر في عائشة
الجهة هذه إلى نظرت إذا فيقول ، تفصيل مقام المقام فيكون
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هذا فتقول هذه الجهة إلى نظرت وأإذا أفضل العالم هذا فتقول
أعلم العالم هذا تقول الجهة هذه إلى نظرت إذا ، أفضل العالم
وأهكذا مثل وأأحكم أعلم ذاك قلت الجهة هذه إلى نظرت وأإذا أزهد

.
هو يكون فالتفصيل العجاب جهات أوأ التفضيل جهات تعدد إذن

وأهو التفضيل مسائل في الناس تنازع إذا الغالب في العدل
عائشة بين التفضيل مسألة في السلم شيخ كلم من المستفاد
. وأخديجة

السنة أهل تبرؤ
وأالجماعة
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البدع أهل يقوله مما
وأالضللة

وأآل الصحابة حق في
البيت

ُءونََ     ذلك     بعد     قال َبّر َت َي ّلذَِّيَن     الّرَواِفِض     َطِريَقِة     مِاْن     (َو ا
ْبِغُضونََ َبَة     ُي َنُهْم)     الّصَحا ّبو َيُس َو

ُءوأَن) يعني  َبّر َت َي ُءوأَن) يعني ، وأالجماعة السنة أهل ( َبّر َت َي يعلنون (
طريقة وأبغض الروأافض طريقة إلى النتساب عدم وأهي البراءة

ذلك وأبغض النتساب عدم وأإعلن البعد تجمع فالبراءة ، الروأافض
.الشيء

ُءوأَن َبّر َت َي َوأ ِة ِمْن ( َق ِري ِفِض) الروأافض َط َوأا ، رافضي جمع الّر
ْفض به قام من اسم وأالرافضي . العقائد من عقيدة وأالرفض ، الّر

كان وأقد علي بن زيد إمامة رفضوا لنهم رافضة أوألئك وأسمي
وأعمر بكر أبي سب مسألة حصلت حتى البيت آل يتولون الشيعة

الله رضي وألعنهما وأعمر بكر أبا سب ممن علي بن زيد فتبرأ
وأأرفضكم) منكم أتبرأ (أنا علي بن زيد فقال وأأرضاهما عنهما
الرافضة) فسموا (أنتم إمامتك) فقال نرفض (وأنحن فقالوا
وأتولي الترضي رفضوا أوأ علي بن زيد إمامة رفضوا لنهم رافضة

. وأعمر بكر أبا
رافضي اسم فاعل الّرفض بالكسر وأأصله من رفض يرفض

رفضا ، مصدر الرفض بالفتح لكن العلماء جعلوا للعقيدة هذه
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ِرْفض) وأهؤلء رافضة كما قال اسم غير المصدر قالوا (هذا 
الشافعي في بيته المشهور :

آل حب ِرفضا كان إن
محمد

أني الثقلن فليشهد
رافضي

فالروأاية له (ِرفضا) بالكسر كما نبه على ذلك شارح القاموس
الّزبيدي وأغيره من أهل العلم وأهي التي تسمع من أهل العلم

خلفا لمن قرأها بالفتح (إن كان َرفضا حب آل محمد) بل هي :
آل حب ِرفضا كان إن

محمد
أني الثقلن فليشهد
رافضي

حال كل على لكن وأتطويلت تفصيلت له عليهم الكلم الرافضة
ِفِض بقوله السلم شيخ ذكره الموضع هذا يخص ما َوأا ِذيَن (الّر ّل ا

ِغُضوَن ْب َبَة ُي ُهْم)  الّصَحا َن ّبو َيُس .َوأ
عنهم ذكرنا كما لعنهم وأبين الصحابة بغض بين جمعوا الروأافض

بالبراءة إل البيت لهل تولي ل ببراء) يعني إل وألء (ل يقولون أنهم
ّفروأا قد ، الصحابة من مع وأالروأافض ، نفر بضعة إل الصحابة ك

البغض وأيجعلون وأيلعنونهم وأيبغضونهم يكفروأنهم الصحابة
بكر أبا الشيخين خاصة به الله إلى يتقربون دينا وأاللعن وأالتكفير

وأسائر وأعمر بكر أبا يلعنون فالرافضة عنهما الله رضي وأعمر
. الصحابة

َطِريَقِة     قال ّنَواِصِب     (َو ّلذَِّيَن     ال ُذونََ     ا ْيِت     َأْهَل     ُيْؤ َب ْل ِبَقْوٍل     ا
َعَمٍل)     َأْو

وأالنصب ، النصب فاعل اسم وأالناصبي ، ناصبي جمع النواصب 
زمن في حصلت هذه ، وأالعداوأة العداء الببيت آل مناصبة هو

:  الفتنة
حتى المر بهم تدرج هؤلء ، فيه وأغل عليا تولى من منهم فإن

روأافض. صاروأا
نواصب سموا هؤلء وأالل علي من تبرأ من وأمنهم .

َثم فليس ، بعقائدها معروأفة فرقة ليسوا العموم في وأالنواصب
السماء في الكلم تفاصيل لها العقيدة معروأفة الفرقا من فرقة

، النواصب لهم يقال آخره إلى القدر وأفي اليمان وأفي وأالصفات
في اعتقادا لهم أن لجل المقام هذا في يذكروأن النواصب وأإنما

الصحابة في عقيدة كالخوارج فهم ، عليهم الله رضوان الصحابة
، بالخص البيت آل في الخوارج يشابهون وألكن البيت آل وأفي
ناصبوا أنهم يعني الخوارج من يعتبروأا أن يمكن الجهة هذه فمن

وأكذلك البيت آل وأبين بينهم قائمة العداوأة وأجعلوا العداء البيت آل
. الخوارج كنظر هو بل الرافضة كنظر ليس الصحابة في نظرهم
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يغلون الذين الرافضة طريقة بين البيت آل في وأسط السنة أهل
وأجعلوهم أئمة جعلوهم بل أئمة منهم وأجعلوا البيت آل في

الذين النواصب طريقة وأبين ، يجب ما فوقا وأعظموهم معبودين
ّلْى النبي بيت آل وأيؤذوأن وأيلعنونهم يسبونهم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس

من يتبرءوأن ل الل وأيتولون الصحابة يتولون وأسط السنة فأهل
هذا بين يجمع وأاضح الحق فعندهم ، الل من يتبرءوأن وأل الصحابة

. جميعا الل وأحب الصحب حب بين يعني وأهذا
ُكوَن قال ُيْمِس َوأ ْيَن َشَجَر َعّما ( ِة)  َب َب الّصَحا
(َشَجَر) يعني ، الصحابة بين شجر ما أنه السنة أهل عقيدة هذه

. وأاشتباك اختلف فيه يحصل لنه شجارا الشجار وأسمي ، حصل
لتداخل شجرة الشجرة سميت لذلك التداخل هو التشاجر وأأصل

. فروأعها
، بينهم شجر الذي هو الصحابة بين حصل الذي وأالختلف

ُكوَن ُيْمِس َوأ ْيَن َشَجَر َعّما ( ِة) يعني َب َب من حصل عما الّصَحا
ّلْى الله رسول صحابة بين العمال في أوأ القوال في الختلف َص

ِه اللُه ْي َل ّلْم َع . َوأَس
ُكوَن) هذا قوله ُيْمِس باللفظ المساك السنة أهل عند يعم (

وأالحكاية وأبالكتابة وأبالعمل القلب في يدوأر وأبما وأبالقول
في العمل أوأ القول قبيل من كان ما كل ، وأالقراء وأالسماع

يمسك هذا كل العمال من عمل أوأ كتابة أوأ كلما تصرفاته جميع
التأليف عن فيمسكون فيه الصحابة في الخوض عن السنة أهل
عن وأيمسكون القراء عن وأيمسكون الصحابة بين صدر فيما

في عندهم وأإنما أصل الصحابة بين شجر ما يريدوأن فل السماع
ِفْر جميعا الصحابة عن يعني جميعا عنهم يقولون أنهم هذا ْغ َنا ﴿ا َل

َنا ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َوأ ّل َنا ا ُقو َب ِْليَماِن﴿ َس الصحابة جميع يشمل وأهذا ِبا
. عليهم الله رضوان

ِإّن ُلوَن:  ُقو َي َوأ ِه ( ِذ َثاَر َه ّيَة ال ِوأ ْلَمْر ِهْم ِفي ا ِوأي َها َمَسا ْن َو َما ِم ِذٌب، ُه َهـا َك ْن ا َوأَم َم
ْد َد َق ِه ِزي ِقَص ِفي ُن ّيَر َوأ ُغ ِه)  َعْن َوأ ِه َوأْج

حكاية عن التأريخ كتب في الثار من روأي ما في السنة أهل كذلك
هذه إن يقولون فإنهم الحوال تفاصيل وأعن الصحابة بين شجر ما

،شيخ  أقسام ثلثة على هي لهم مساوأئ وأفيها تروأى التي الثار
:  أقسام الثلثة هذه ذكر منها ذكر السلم

َها أن القسام هذه فأوأل ْن َو َما (ِم ِذٌب) وأهذه ُه في معروأفة َك
منها لهم المعايب ..  بعض وأتاريخ جرير ابن كتاريخ التواريخ

عن روأي الذي كذب هو الذي هو وأهذا قطعا كذب هو ما
الطبري تاريخ مخنف) في (أبو وأأشهرهم الكذابين طريق
في مخنف أبي (مروأيات اسمها بذلك مختصة رسالة وأهناك
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ْين هذين (الكلبي) فإن التاريخ) وأكذلك َف كما بالكذب معروأ
. وأغيرهم تيمية ابن السلم شيخ قال

َها الثاني القسم ْن َوأَم ْد َما ( َد َق ِه ِزي ِقَص ِفي ُن ّيَر َوأ ُغ ِه) َعْن َوأ ِه َوأْج
أشياء فيها زيد لكن منهم حصلت صحيحة أشياء منها يعني

إيضاحه جهة من أوأ ظنه جهة من أوأ الراوأي فهم جهة من إما
ِقض ما منها أوأ ، ذلك في وأأخطأ للحال َفّسر ما منه ُن به ُي
لتلك تغيير وأالنقصان فالزيادة كذلك كان فإذا ، حصل الذي

عذر فيها المروأيات تلك تكون أن فبدل وأجهها عن المروأيات
أنه على يفهم شيء ذكر فيها وأالنقصان بالزيادة صار لهم
. عليهم الله رضوان الصحابة مساوأئ من

صحيح وأهو كثير وأهذا ، فيه اجتهدوأا ما الثالث القسم
مما هم مساوأئهم من أنه على يفهم أن يمكن ما لكن

. فيه اجتهدوأا
من كان ما أنه الصحيح هذا في وأالجماعة السنة أهل فاعتقاد 

الصواب فيه لهم فيه مجتهدوأن إما فإنهم صح مما المساوأئ قبيل
تكون التي الذنوب من هو ما وأإما ، عليه يؤجروأن الذي الخطأ أوأ

مغفور عنهم معفو الذنوب تلك في وأهم الصغائر أوأ الكبائر من
. لهم
َوأالّصِحيُح الخير القسم في قال هذا ْنُه ( ِه ُهْم ِم ِإّما ِفي ُذوأُروأَن:  ْع ُدوأَن َم ِهــ َت ُمْج

ُبوَن، ِإّما ُمِصي ُدوأَن َوأ ِه َت ُئوَن)  ُمْج ِط ُمْخ
. ذلك بعد ذكره وأسيأتي الذنوب قسم يذكر لم

ُهْم وأقوله ِه ( ُذوأُروأَن) يعني ِفي ْع إنما الذنوب قبيل من ليس ما به َم
طلحة بين القتال من حصل ما غير الجتهادات قبيل من كان ما

وأمثل وأعلي معاوأية بين القتال من حصل ما وأمثل وأعلي وأالزبير
. يذكر مما ذلك وأنحو الحكمين قصة
أجرين مأجوروأن مصيبون إما فيه مجتهدوأن هم ذلك من كان فما
نعتقد الصحابة بين الخلف من حصل الذي وأهذا ، مخطئون وأإما

الحق نصره قصدهم فإنما تأوأيل عن إل فيه دخلوا ما بأنهم
فمنهم فاجتهدوأا ، الباطل يبطلوا وأأن للحق ينتصروأا أن وأقصدهم

اجتهاده في مخطئا كان من وأمنهم اجتهاده في مصيب هو من
وأدخل وأمعصية ذنب أنه يعلم وأهو أمر في دخل من فيهم وأليس

أن أوأ مصيبا يكون أن فإما اجتهاد عن فيه دخل وأإنما عمد عن فيه
. مخطئا يكون
الله رضي معاوأية يقر وألم عثمان مقتل بعد الفتنة حصلت وألما
لعلي منعقدة الخلفة وأكانت بالخلفة عنه الله رضي لعلي عنه

إلى المسير من حصل ما وأحصل بالخلفة يقر لم معاوأية وألكن
الصحابة من يدخل لم المعروأف الختلف العراقا وأإلى معاوأية
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اعتزلوا الكثر بل رجل ثلثين من يقرب ما الختلف ذلك في
له وأأقروأا عليا بايعوا الصحابة أكثر علي بخلفة وأأقروأا ، القتتال
لم لكن عنه الله رضي عثمان بعد الخليفة هو وأأنه بالخلفة
وأالصحابة ، الصحابة من ثلثين يبلغوا لم القتتال في معه يسيروأا

: أقسام ثلثة على كانوا وأالختلف الفتنة من حصل فيما
الخليفة هو وأأنه علي صواب رأى من منهم الوأل القسم

يذعن لكي مسيرة في أوأ لمعاوأية قتاله في محق وأأنه
أحدا يقر ل أن المام على يجب لنه وأيبايع لبيعته معاوأية

يلجئ أن عليه يجب وأالعقد الحل أهل بايعه إذا يبايعه ل
مصيب عليا أن الصحابة من جمع فرأى بيعته إلى هذا

. وأأيدوأه معه فساروأا
دم من به طالب ما في مصيب معاوأية أن آخر عدد وأرأى

يجب وأأنه وأاجب عثمان لولي القتلة تسليم وأأن عثمان
مظلوما كان عنه الله رضي وأعثمان للمظلوم النتصار

للمظلوم وأالنتصار آله من لنه وأليه هو وأمعاوأية بقتله
َوأَمن وأعل جل قال وأقد وأاجب ِتَل ﴿ ُلوًما ُق ْظ ْد َم َق َنا َف ْل َع َج
ِه ّي ِل َو ًنا﴿ ِل َطا ْل فاجتهد ، المقتول لولي السلطان فجعل ُس
هذا لجل معاوأية مع كانوا أوأ فساروأا الصحابة بعض
عباس ابن . وأاستدل الثاني القسم هو فهذا ، الفهم
إليه سيكون المر وأأن معاوأية إلى صائر المر بأن وأغيره

من وأهذا ، الية بهذه حين بعد بيده سيكون وأالسلطان
العلم الله آتاه من بعض يفهمها التي الشارة جهة

ذلك في قال وأعل جل الله لن أحد لكل ظاهرة وأليست
َوأَمن ِتَل ﴿ ُلوًما ُق ْظ ْد َم َق َنا َف ْل َع ِه َج ّي ِل َو ًنا﴿ ِل َطا ْل ِهم ُس ُف من ف

َ العام السلطان أنه السلطان َفل ِرف ﴿ ْتِل ّفي ُيْس َق ْل ّنُه ا ِإ
ْنُصوًرا﴿ َكاَن وألي لما فإنه معاوأية من حصل الذي هذا َم

وأنصره القتل في يسرف لم فإنه السلطان له الله وأجعل
أبر وأهم المة هذه أفقه هم وأالصحابة بذلك وأعل جل الله
تكلفا وأأقلها علوما المة هذه أعمق وأهم قلوبا المة هذه

ّلْى الله رسول صحبوا قوم ، ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وألمقام َوأَس
ّلْى الله رسول مع ساعة أحدهم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع خير َوأَس

. سنة وأكذا كذا غيرهم عبادة من
القتتال يصوبوا لم الذين هم الصحابة من الثالثة الفئة ،

القتتال يصوبوا لم وألكنهم بخلفته وأأقروأا عليا بايعوا
المدينة في فبقوا ، معه بالسير الجميع يلزم لم وأعلي
الفتنة هذه في الدخول وأتركوا غيرها في بقي من وأمنهم
. الكثروأن هم . هؤلء معه وأمن عمر كابن
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وأالتفـصـيل التأرـيـخ قبـيـل مـن هي المسائل هذه السلم شيخ قال
ِإّمـا قـال  ، فيهـا الكلم نختصـر يعنـي ُدوأَن ( ِهـ َت ُبوَن، ُمْج ِإّمـا ُمِصـي َوأ

ُدوأَن ِه َت ُئوَن) فإن ُمْج ِط فلـهـم أخـطـؤوأا وأإن أـجـران فلهم أصابوا ُمْخ
. وأاحد أجر

ِلَك) يعنيِ     مّاَع     (َوُهم     قال َ     السنة     أهل     َذ ُدونََ     (ل َتِق َأنَّ     َيْع

َبِة     مِاَن     َواِحٍد     ُكّل ِئِر     َعْن     مَاْعُصوٌم     الّصَحا َبا ِم     َك ْث ِل ِئِرِه)     ا َوَصَغا
كل أن يعتقدوأن ل ، الصحابة عصمة يعتقدوأن ل السنة أهل

الصغائر منهم وأتقع الكبائر منهم تقع الصحابة بل معصوم صحابي
.

، وأقته في الصحابة من عددا وأالسلم الصلة عليه النبي حد قد
، الذنوب من كبائر في أيضا الصحابة من عددا بعده الخلفاء وأحد

على التجويز جهة من هذا لكن وأالصغائر الكبائر منهم حصلت
قد فلن الصحابي يقال ل لكن ، الصحابة على التجويز ، الجملة

وأإنما بعينه كبيرة يفعل أن يمكن فلن الصحابي ، كبيرة منه يقع
أوأ الكبائر من معصومون الصحابة إن نقول ل الجملة في نقول

منهم تقع أنها ممكن جوازا وأالصغائر الكبائر منهم تقع بل الصغائر
أنه نعرف لم ما لكن ، الصغائر منهم وأتقع حصل كما الكبائر
هذا لن كبيرة عمل أنه ممكن أنه نقول فل الكبيرة منه وأقعت
. المة هذه خير أنهم وأاعتقاد وأتوليهم محبتهم ينافي

ْعُصوٌم ِر َعْن (َم ِئ َبا ِم َك ْث ِل ِه) الكبائر ا ِر ِئ َغا للثم قسمان وأالصغائر َوأَص
. وأللذنوب
جمهور الجمهور عليه الذي هو وأصغائر كبائر إلى الذنوب وأتقسيم

ِإن  وأعل جل الله لقول العلم أهل ْا ﴿ ُبو ِن َت ِئَر َتْج َبآَ ْوَن َما َك َه ْن ْنُه ُت َع
ّفْر َك ُكْم ُن ُكْم َعن ِت َئا ّي ُكم َس ْل ْدِخ ُن ً َوأ ْدَخل ِريًما﴿ ّم وأجود بمفهوم فقالوا َك

ّ تعالى وألقوله ، صغائر توجد أنها الكبائر ِإل ّلَمَم ﴿ ّبَك ِإّن ال ُع َر َوأاِس
ِة﴿ ِفَر ْغ ْلَم تكفير ذكر في كثيرة وأالحاديث ، الصغائر في وأهذا ا

مضى فيما لكم ذكرنا ، ذلك غير إلى الكبائر دوأن لما الصلة
. نعيده فل الصغيرة وأضابط الكبيرة ضابط

َبْل قال ِهُم َيُجوُز ( ْي َل ُنوُب َع ّذ ِة)  ِفي ال َل ْلُجْم ا
يعملوا أن جائز ، الكبائر يعملوا أن جائز ، عليهم جائزة الذنوب
. الصغائر

ِفي قال مهمة كلمة هنا السلم شيخ قال ِة) وأهذا ( َل ْلُجْم الذي هو ا
نقول ، منهم وأاحد على ذلك جواز يحدد ل أن معناه أن لكم ذكرت

وأكذا كذا عليه يجوز الصحابة من فلن نقول ل يعني الجملة في
، الذنوب عليهم يجوز المجموع في – الصحابة – هم نقول بل

 عليهم تجوز التي الذنوب وأهذه
ُهم َل ِبِق ِمَن ( َوا ِئِل الّس َفَضا ْل َة ُيوِجُب َما َوأا ِفَر ْغ ُدُر َما َم ُهْم)  َيْص ْن ِم
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ُهم السلم شيخ قال َل ِبِق ِمَن ( َوا ِئِل) يعني الّس َفَضا ْل من َوأا
ِإّن قال وأعل جل الله لن الحسنات َناِت ﴿ ْلَحَس ْبَن ا ِه ْذ َئاِت ُي ّي الّسـ

ِلَك ْكَرى َذ ِريَن﴿ ِذ ِك ّذا حق في وأالسلم الصلة عليه قال وأقد ِلل
اليوم) بعد فعل ما عثمان ضر ما( العسرة جيش جهز لما عثمان

وأالسلم الصلة عليه أيضا قال وأقد وأغيره الترمذي في هو كما
العلم أهل أن يعني صحته على المتفق المعروأف الحديث في

فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل على اطلع الله إن( صححوه
. كثيرة ذلك في لكم) وأالحاديث غفرت

ُهم قال َل ِبِق ِمَن ( َوا ِئِل الّس َفَضا ْل َة ُيوِجُب َما َوأا ِفَر ْغ )ُمنهِم ََردَص َما َم
من إيجاب هو هنا ُيوِجُب) الوجوب (َما بقوله هنا السلم شيخ عبر
نفسه على أوأجب الله لن وأوأعده بفضله نفسه على وأعل جل الله

أوأجب  ،شيئا بالله يشرك ل مات لمن يغفر أنه نفسه على وأأحق
أتى لمن يغفر وأعل جل أنه نفسه على وأأحق نفسه على

ِإّن فقال بالحسنة السيئة أتبع وألمن بالحسنات َناِت ﴿ ْلَحَس ْبَن ا ِه ْذ ُي
َئاِت﴿ ّي . الصادقا بوعده هذا ، عليه الله تاب تاب وأمن الّسـ

وأبعضهم بالحرام عنه يعبر العلم أهل بعض الصادقا الوعد وأهذا
كلمه حين موضع في السلم شيخ قال وأقد ، باليجاب عنه يعبر
سعيد أبي عليك) حديث السائلين بحق أسألك( حديث على

الله أحقه حق (هو هذا) قال ممشاي وأبحق( المعروأف الخدري
أحد في نفسه على وأبإيجابه العلم أهل باتفاقا نفسه على

.أقوالهم) 
َة ُيوِجُب (َما قوله إذن ِفَر ْغ ُدُر َما َم ُهْم) يعني َيْص ْن هنا بالوجود ِم

وأيوجب شاء ما نفسه على يحرم وأعل جل وأالله ، الفضل وأجوب
أخبر لما وألكن يوجب الذي هو العبد ليس ، يشاء ما نفسه على
إيجابا يكون يتخلف ل وأوأعده سيكون هذا أن الصادقا بوعده الله
. نفسه على وأعل جل الله من
َة ُيوِجُب (َما قال ِفَر ْغ ُدُر َما َم ُهْم) فالله َيْص ْن ْد قال وأعل جل ِم َق َل ﴿

ّلُه َرِضَي ِنيَن َعِن ال ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة﴿ َتْحَت ُي عنهم وأرضاه الّشَجَر
. عملوه يكونون قد ما سيئات عنهم يعفى أنه معناه
َة     ُيوِجُب     (مَاا     قال ُدُر     مَاا     مَاْغِفَر ْنُهْم     َيْص َدَر     ِإنَْ     مِا ّتىَ     َص ّنُهْم     َح إ

َئاِت     مِاَن     َلُهم     ُيْغَفُر ّي َ     مَاا     الّس َدُهْم؛ُ     ِلَمْن     ُيْغَفُر     ل َلُهم     َلنَّ     َبْع
َناِت     مِاَن ْلَحَس ِتيِ     ا ّل َئاِت     َتْمُحو     ا ّي ْيَس     مَاا     الّس َدُهْم)      ِلَمْن     َل َبْع

عليها دلت معلومة عشرة أسباب له السيئات محو أوأ تكفير
وأهي: العبد من ثلثة نصوص

. الماحية الحسنات - 1
. وأالتوبة - 2
. وأالستغفار - 3
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: وأهي المؤمنين من وأثلثة
. الصلة - 1
. وأالدعاء - 2
. وأالستغفار - 3
توفاهم) لمن المؤمنون يهديها التي (القرب الصلة بدل نقول أوأ

  وأأربعة ، وأالستغفار الدعاء وأفي
......

بعض الستغفار ، الستغفار غير يكون قد الدعاء ، بواحد هو ما ل
التثبيت له اسألوا لخيكم استغفروأا(    ، به يمحو الستغفار الدعاء

ثلث) قال من إل عمله انقطع آدم ابن مات إذا(يسأل)  الن فإنه
. أعم الدعاء ، الدعاء بعض له) الستغفار يدعو صالح وألد أوأ(

......
. الدعاء هي الجنازة صلة نعم

إذا ، الشفاعة فيه يدخل الدعاء قلنا إذا ، جلله جل الله من وأأربعة
وأفي الدنيا في الشفاعة في يدخل المؤمنين من الدعاء قلنا

ّلْى النبي شفاعة أيضا فيها وأيدخل الخرة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع . َوأَس
:  هي وأأربعة

.  كفارات فإنها الدنيا في للعبد تحصل التي المصائب - 1
. القبر في العبد به يعذب ما - 2
. القيامة يوم عرصات في مصاعب من للعبد يحصل ما - 3
. سبب بدوأن للعبد الله مغفرة هو وأالخير - 4

هذه أن ذكرها من وأالمقصود ، العلم أهل بعض ذكرها عشرة هذه
متصورة للغيرة هذه كانت إذا النصيب أوأفر منها للصحابة العشرة

غير وأمن بينهم فيما الصحابة ، المة جميع من للصحابة فهي
شيخ قال وألهذا ، هذا يومنا إلى الصحابة وأقت من لهم الصحابة
ُهم السلم َل َناِت ِمَن ( ْلَحَس ِتي ا ّل َئاِت َتْمُحو ا ّي ْيَس َما الّس ِلَمْن َل

ُهْم) فلهم َد ْع جهادهم مقامهم هم عملوها التي الحسنات ذلك من َب
التي الحسنات كذلك وأعل جل ربهم إلى تقربهم ، آخره إلى

. بعدهم لمن ليس ما لهم هذه المؤمنين من تصلهم
ْد َبَت     َوَق ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل     ِبَقْوِل     َث ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َوَس
ّنُهْم ْيُر     َأ ُقُرونَِ  ْ  ال     َخ

... القادمة المرة في الله شاء إن التتمة ، الكلم آخر إلى 
السلم) ؟ (عليهم بلفظ البيت آل تخصيص حكم ما

(عليهم وأالسلم) أوأ الصلة (عليهم بالصلة أوأ بالسلم التخصيص
. وأالجماعة السنة أهل طريقة من ليس السلم) هذا

كانت إذا أما أحيانا كانت إذا تجوز النبياء لغير وأالسلم وأالصلة 
إنما بالتسليم الشعار أوأ بالصلة الشعار لن ، يجوز ل دائما شعارا
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ّلْى النبي كان فقد أحيانا كان إذا وأأما ، للنبياء هو ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم وأالسلم الصلة عليه قال أموالهم بصدقات قوم أتاه إذا َوأَس

صل اللهم( فقال بصدقة أوأفى أبي ابن عليهم) فأتاه صل اللهم(
(هل معروأف هو كما البخاري عليه أوأفى) وأبوب أبي آل على

ّلى ّلْى النبي غير على يص ِه اللُه َص ْي َل ّلْم) وأالتحقيق َع يسوغ أنه َوأَس
السلم) (عليه أحيانا بكر) يسوغ أبي على صل (اللهم أحيانا
عنه) الله (رضي عليه) أوأ الله (رضوان لفظ كذلك ، أحيانا يسوغ

وأعل جل بقوله عنهم الله رضي الصحابة ، الصحابة غير حق في
ْد َق َل ّلُه َرِضَي ﴿ ِنيَن َعِن ال ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة﴿ َتْحَت ُي وأبقوله الّشَجَر

ّلُه ﴿َرِضَي ُهْم ال ْن ْنُه﴿ َوأَرُضوا َع فغيرهم ، اليات من ذلك غير إلى َع
الله رضي يقال دائما أحمد المام مثل يذكر ، شعرا له يجعل ل

في يلتزم دائما شعارا هذا وأيجعل عنه الله رضي الشافعي ، عنه
ل بما الحيان بعض قيل إذا إنما ، الصحابة غير من هو من حق

. دعاء لنه به بأس ل فإنه شعارا يكون
مع الشيعة أوأ الرافضة من أنهم ينكروأن الطلبة بعض لدينا يقول

حديثهم بظاهر نأخذ فهل .. ، له يقال وأالخر بحراني بعضهم أن
هذا من متبرئون أنهم من نتحقق وأكيف ، الشيعة من ليسوا أنهم

؟ المذهب
لهم السلم دار في إوأ عندنا الشيعة أوأ الرافضة أن مرارا ذكرنا
إلى سرائرهم وأتوكل ظاهرهم منهم يقبل يعني ، المنافقين حكم
إذا ، مبتدع أنه على فيعامل بدعة منهم أظهر وأمن وأعل جل الله

فنعامله بلده نعرف أوأ ابتداء باسمه نعامله ل يعني الذي هذا أظهر
، المنافق حكم لهم ، ل ، ابتداء شيعي أوأ رافضي أنه أساس على
. المسلم معاملة ظاهرا يعامل يعني

الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ الرابع الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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وأ الخامس الشريط
العشروأن

لهم السلم دار في أوأ عندنا الشيعة أوأ الرافضة أن مرارا ذكرنا
إلى سرائرهم َْلوكُوأت ظاهرهم منهم يقبل يعني ، المنافقين حكم
. وأعل جل الله

الذي هذا أظهر إذا ، مبتدع أنه على فيعامل بدعة منهم أظهر وأمن
أساس على فنعامله بلده نعرف أوأ ابتداء باسمه نعامله ل يعني- 

يعامل يعني ، المنافق حكم همل ل-  ابتداء شيعي أوأ رافضي أنه
. المسلم معاملة ظاهرا

على فتعامله المذهب لهذا تبع بأنه صرح أوأ بدعة لك أظهر فإن
ةَلّْحالن تلك أوأ الفئة هذه أهل من أنه
يوجدوأن فأين موجودين كانوا وأإن ، الن موجودوأن النواصب هل

؟
وأإنما ، الناصبة لهم قالُي طائفة َّثم ليس أنه لكم ذكرنا النواصب

الخوارج فلهذا ، ناصبة لهم يقال الل من وأتبرأ الصحابة ّسب من
. نواصب أنهم في يدخلون

ّصُن لما الخرة في عائشة من أفضل خديجة إن يقال ل لماذا
؟ الجنة أهل نساء سيدتا عمران بنت وأمريم أنها الحديث عليه

ًا فنختلف التفضيل فيدخل مختلفة الجهات طبعا هو كما أيض
. الوألون اختلف
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؟ الصحابة سب من يكفر هل
سب وأحكم الصحابة سب حكم ، البحث آخر في تأتينا هذه

. البحث آخر في الزوأجات
في الروأافض يكفر أنه من عبدالعزيز للشيخ ينسب ما صحة ما

؟ بلدنا
الذين الغلة المامية فالرافضة ، وأطوائف أصناف الروأافض

لنهم ّفروأنَكُي العموم حيث من المذهب بهذا اليوم عرفونُي
َعون آلهة أئمتهم أن يعتقدوأن ُيرَجون ُيد مناداة جواز وأيعتقدوأن ، وأ

معتقدات وألهم الئمة وأمناداة عنه الله رضي به وأالستغاثة علي
جهة من هذا ، كافر فهو العتقاد ذلك اعتقد من نقول بها كثيرة

على حكمُي ما السلم دار في المعين جهة من لكن الجنس
، لكم ذكرت ما مثل بظاهره عليه حكمُي بل بالكفر منهم المعين

َكل بالسلم ظاهرا عليه حكمُي ُتو ، وأعل جل الله إلى سرائرهم وأ
عليه حكم بدعة عليه حكم بدعة المعينين من منهم أظهر فمن

من ، بالشرك عليه حكم شركا المعينين من أظهر من ، بالبدعة
بفعل الطائفة تؤخذ وأل ، وأهكذا ، بالردة عليه حكم ردة أظهر

في وأالقضاة العلماء عملته الذي وأهذا السلم دار في الواحد
المويين وأقبلهم العباسيين وألية من السلمية الوليات أزمنة
بأنها عليها يحكم التي الفئات جهة من هذا زمننا إلى بعدهم وأمن

يعاملون ، ل المعين على أتى إذا ، بفئة عامة كعقيدة كافرة
وألكن ، كذا حكمها هذه الطائفة وأيقال منافقون بأنهم كطائفة
ذلك يخالف ما منه يظهر حتى ظاهرا السلم على يعامل المعين
إلى وأالمشايخ الدعوة أئمة زمن في معروأف الرياض في ، الصل
، الرافضة من هم الذهب يبيعون الذين أن معروأف هذا وأقتنا

وأإذا الناس مع يصلون يأتون ... وأكانوا القطيف شيعة من بعضهم
المسجد إمام أوأ الشيخ يجتنب لكن ، عليه َّيُصل منهم الواحد مات

يجعل وألكن ، له تعزيرا عليه الصلة يجتنب رافضي أنه عرف إذا
عمل هذا ، المسلمين مقابر في دفنُوأي عليه يصلون المسلمين

. معهم الله رحمهم الدعوة أئمة
على الصلة في الدوأام يجوز ل أنه قولك بين الجميع وأجه ما

الله عباد وأعلى أنفسنا على نسلم أننا مع عليهم وأالسلم الصحابة
؟ مرات خمس الصالحين

يرد لم فيما ذلك من المقصود لن مكانه غير في استشكال هذا
الصالحين الله عباد وأعلى أنفسنا على السلم وأهذا ، الدليل به

الناس أن من ذلك من أبلغ شيئا قال لو بل ، بهم خاصا ليس هذا
على الله صلى يقال أنه على أجمعوا المسلمين يعني أجمعوا
جميعا الصلة في وأالصحب الل درجُفن ، وأصحبه آله وأعلى محمد
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ُيجعل أن السالف كلمنا أما ، العلم أهل أجازه مما هذا ، أبلغ فهذا
أوأ الزيدية عند ما مثل السلم عليه فلن يقال ، شعارا فئة على
عليه الحسين السلم عليه علي ، السلم عليه : جعفر الشيعة عند

. وأهكذا السلم عليه الكاظم ، السلم
وأالنهاية وأالبداية جرير ابن كتاريخ التاريخ كتب في يكتب ما هل

عدم يشمل الصحابة بين جرى مما الحداث من َِرُكذ مما وأغيرها
؟ بينهم شجر عما المساك

: قسمين على التاريخ كتب ، الكتب
أهل عند فالقاعدة بالسناد كان ما ، بالسناد هو ما منها

، هدةُالع من تبرأ فقد إسناده ذكر إذا العالم أن العلم
المعروأف فلن روأاية فيه السناد وأهذا السناد لك يذكر
الرجال لك ذكر دام ما هدةُالع من انتهى ، كذاب بأنه

يعني هدةُالع من تبرأ فقد الرجال فذكر معك أمينا وأكان
. الروأاية في ُذكر ما عهدة

وأغير وأالنهاية كالبداية إسناد فيها ليس التي الكتب وأأما
، جرى ما فهم في مهم هو ما التفصيل من ففيها ذلك

إذا أما ، الختلف من يعني بينهم شجر عما فالمساك
قد فإنه حصل لما وأإيضاح بيان أوأ الحق بيان فيه كان

عرفت إذا لنك المساك على مساعدة فيه ذلك يكون
هؤلء جهةِوأ جهةِالو تعرف لم إذا وأأما أمسكت جهةِالو
من وأسيلة فيكون بالمساك المرء يقتنع ل هؤلء جهةِوأوأ

. المساك وأسائل
. غيره في ُّزوََجتُي ل ما فيه ُّزوََجتُي وأالتاريخ

عبد محمدا أن وأأشهد له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد
كثيرا تسليما وأسلم وأصحبه آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله
: بعد أما ، الدين يوم إلى

فيه وأعل جل الله أسأل الذي العام هذا لدروأس بداية الدرس فهذا
من انيجعل وأأن نافعا فيه وأعلمنا صالحا فيه عملنا يكون أن

جل الله وأجه يريدوأن الذين به المتواصين الحق على المقبلين
. أعمالهم كل في جلله
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في سعي فيه السعي وأأن مطلوب أشرف هو العلم أن يخفى وأل
إذا وأحركاته عبادة العلم طالب َُفسَفن وأأعظمها المطالب أشرف

فإن ، فيه وأعل جل لله مخلصا كان إذا وأذلك عبادة في فيه كانت
العلم لطالب أجنحتها تضع( الصحيح الحديث في جاء كما الملئكة

له الله سهل علما فيه يلتمس طريقا سلك وأمن(يصنع)  بما ًرضا
.الجنة)  إلى طريقا به

وأبكتابه وأعل جل بالله العلم ، : العلم عقل لمن المطالب فأعظم
ّلْى وأبرسوله ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع عليه الله عبد بن محمد وأبسنة َوأَس

. وأأعظمها المطالب أشرف هو هذا ، وأالسلم الصلة
يطلب أن وأهو العظيم المر هذا إلى َِقُفوأ الموفقين من كان فمن
. وأتعالى سبحانه له القصد فيه يخلص وأأن جلله جل لله العلم
لن العلم المتنافسون فيه يتنافس ما (أعظم العلماء قال وأقد

َلْم العلم بعد يكون العمل ْع َفا ّنُه ﴿ َلَه ل َأ ّ ِإ ّلُه ِإل ِفْر ال ْغ َت ِبَك﴿ َوأاْس َذن ِل
.

العتقاد تضم وأالشريعة ، بالشريعة علم هو الله إل إله بل وأالعلم
. وأالحكام

طلب في بالجد الوصية كررُن الدروأس هذه على إقبالنا في لهذا
وأالناس العمار وأتنقضي اليام تتوالى ل أن التحذير وأنكرر العلم

غير على يطلبونه يكونوا أن وأإما العلم هذا عن غفلة في إما
.وأجهه

ْد سبحانه فقال هَلّسه وأعل جل الله لن ميسور سهل وأالعلم َق َل َوأ ﴿
َنا ُقْرآَن َيّسْر ْل ِر ا ْك ّذ َهْل ِلل ٍر﴿ ِمن َف ِك ّد يشمل للذكر القرآن وأتيسير ّم
. فيه بما وأالعلم وأتدبره تلوأته

الخرى العلوم إلى نظرت فإذا ، ميسور سهل الشرعي فالعلم
ِرثت التي التفكير حصاد أوأ العقول حصاد من المختلفة المم من ُوأ
بمجاهدة إل مغلقة أنها وأجدت يزعمون كما الروأحانيات في

وألكن ميسور سهل فهو وأالسنة بالكتاب العلم هذا أما ، عظيمة
عليه وأبالقبال الصالحة بالنية عليه وأعل جل الله أنعم لمن

. ينفعه ما على وأالحرص عليه وأالثبات
فاته فاتته من طرائق وأله خطوات له العلم أن معلوم هو وأكما

. وأجهه على العلم تحصيل
فإنهم ، بينا ظاهرا ذلك وأجد السلف طريقة في تأمل وأمن

كتبوا إذا الله رحمهم كتبوا وأإذا ، فشيئا شيئا العلم يطلبون
وأنظر المتأمل نظر فيها وأينظروأن فيها يتفقهون فإنهم الحاديث

. دليله معرفة بعد العلم يكتب أوأ العلم يستنبط الذي
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العلم طالُب يطلب أن يعني ، بالدلة يكون أن التعلم في فالصل
في وأيتفقه الحديث يطلب أن وأ ، القرآن في وأيتفقه القرآَن

. الصل هو هذا ، الحديث
وأصار الزمان من قروأن ثلثة نحو هذا على شواَم العلم وأأهل

الزمن من مدة بعد وأالسنة بالكتاب فقيها يكون منهم المتميز
ُبُلْطَي وألكن الصل هو ابتداء النصوص في التفقه لن طويلة

وأالسنة الكتاب بنصوص محيطا معلما ُبُلْطَيوأ ٍدُِجم ٍعلم َبِالَط
. ذلك في الناس وأكلم وأالمنسوخأ وأالناسخ وأالخاص وأبالعام

له أتي لو لكن العلم يقرر من هناك الزمن هذا في ترى وألهذا
كثير من نفسه ُِجْرُيخ ل قد فإنه السنة بتفسير أوأ القرآن بتفسير

. وأاسعا علما يطلب النصوص في الفقه لن وأذلك الشكالت من
الستقصاء عن العلم طلب همة وأضعفت الزمان فتر لما لهذاوأ

أهل خفف ذلك في وأالرحلة العلماء وألقاء الحديث طلب وأعن
التفسير في المختصرة الكتب لهم فصنفوا المحصلين على العلم
الصل بخلف المساعدة العلوم وأفي الفقه في الحكام وأفي
. الوألون عليه درج الذي
لن الناس على العلم تيسير لجل تعالى الله رحمهم منهم وأهذا

. الصالح السلف حمله كما العلم حمل عن ضعفوا الناس
فيمن ثم كثير وأالتابعين الصحابة في السلم فقهاء أن تجد وألهذا

من العلم لصعوبة وأهذا ، وأهكذا أقل بعدهم فيمن ثم أقل بعدهم
. أخذه في وأتوسعا النظر في توسعا َيطلب أنه جهة
كثير لكنه عليه أقبل لمن ميسر استقباله جهة من سهل هو

. التفصيلت كثير المسائل
في المختصرة الكتب فوضعوا قروأن ثلثة بعد العلم أهل نظر

. الحكام وأأدلة وأالفقه العقيدة ذلك أهم وأمن ، شتى فنون
كانوا بل مختصرات شكل على العقيدة يجعلوا لم فالسلف
بن الله لعبد السنة كتاب في ترى كما مبسوطة كتب في يجعلونها

التوحيد كتاب وأفي خزيمة لبن التوحيد كتاب وأفي أحمد المام
ابن من وأالسنة داوأد أبي سنن من وأالسنة البخاري صحيح من

وأنحو وأالتوحيد وأالشريعة وأاليمان ، كثيرة كتب في وأهكذا ماجه
. وأغيرها وأالقدر الكتب من ذلك

لكن يتلقى وأبمن بمكانتهم تليق لنها البسط فيها كتبهم فكانت
فصار الصول لتضبط المختصرات إلى المتعلمين حاجة صارت

النصوص فقه فيه الذي بالمختصر ََأدُْبي أن تسهيل ذلك بعد المر
وأمما النصوص فقه من يعلمه ما مصنفه فيه كتب الذي يعني
. السلم أئمة قرره
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الحكام أدلة عتِمُوأج الفقه وأفي العقيدة في المختصرات تَِبُتفك
وأالنحو الفقه كأصول المساعدة العلوم في المختصرات وأكتبت

. ذلك وأنحو الحديث وأمصطلح
وألكن للصل وأمخالف التيسير لجل كله هذا ، تيسيرا كله هذا

ُيحفظ أن لزاما كان الناس همة وأضعفت الحفظ ضعف لما هكذا
. الكتب هذه بوضع الدين

طريقة على العلم طلب يروأمون الذين أكثر أن وأجدت تأملت وأإذا
معاني فهم في التوسع من عليهم الله رضوان الصالح السلف
تتبع في وأكذلك عليها السلف كلم بمطالعة القرآن نصوص

وأربما جدا عليهم يطول المر أن تجد منها الفقه وأأخذ الحاديث
. المسائل عليهم التبست

طريقتنا شابهت إذا أصل ذاك وألكن الصل هو هذا أن شك ل
. الزمان ذلك في العلم وأطلب السلف استعدادات وأاستعداداتنا

الطلب يعلمون فيما اختلفوا وألُال القروأن بعد العلم أهل لكن
العناية في هذا زماننا إلى عليها وأسلكوا ، الوألى الطريقة تلك عن

. المسألة تقرير بعد الدليل وأطلب بالمختصرات
طريقة لكن ، الستنباط ثم أوأل فالدليل السلف طريقة أما

التي المسألة تكون أن لجل وأهذا دليلها ثم المسألة المتأخرين
بعضها يكون وأقد كثيرة بنصوص العالم ذلك فهم حصيلة هي

ّفق أن إلى يحتاج من بضرب النصوص من آخر بعض وأبين بينه يو
بالنظر يكون وأقد المختلفة الدللة وأأوأجه الفقه أصول استعمال

ذلك وأنحو اللغة فهم إلى بالنظر يكون وأقد الصحابة فهم إلى
المصنف ذلك اجتهاد إليه أدى ما بخلصة أمامك المسألة فجعلوا

. عليها الدليل ثم
وأالمذاهب للَراء المتعصبين أن جهة من منه مشاكل فيه صار هذا

ما وأفق على الدليل وأيكون المسألة في بتأصيله يدلي كّل أصبح
ّدم من يفهم ّبب أنه شك ل وأهذا ، له يتعصب من يفهم ما يق س
الذي الصل لن التعبد جهة من العلم في الطريقة هذه في ثغرة
وأهو وأالسنة الكتاب من النص بفقه يأخذ أن السلف عليه كان
انتهى من أحسن (قد جاء كما التعبد جهة على الفقه على يأخذ
. وأالسنة الكتاب علم يطلب لنه تعبد في سمع) فهو ما إلى
في العيب صار ذكرنا كما المختلفة المور شاعت لما ذلك بعد

هناك ، التعصب جهة على المصنفات ُتصنف أن وأهو وأاحد شيء
جهة على أوأ التعصب جهة على كانت هالفق في مختصرة كتب

في ُينظر أن يعني ، مذهب لتقرير هو ما وأمنها معين مذهب نصرة
ّلف الكتاب هذا ُصنفت كما الئمة من إمام اجتهاد على المؤ
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بل الجهة هذه غير على هو ما منها لكن ، الكثيرة المختصرات
. للمتعلم بتقريره ل المذهب ُنصرة جهة على
العلم فهم من الئمة عليه درج بما للخذ ضروأرة هناك كان لهذا
أن أيضا ضروأرة هناك وأكان عنها وأبالخذ الكتب تلك طريق على
. التعصب لجل ل التصور لجل ذاك الخذ

تؤخذ المختصرات هذه أن ، مهمتان مقترنتان مسألتان فهاتان
طالب بها يهتم عليها الدلة ثم ، وأالعلم وأالفهم التفقه طريق على
أن العلم في التعبد أصل لن التعصب جهة على تؤخذ وأل العلم
. وأالسنة الكتاب نصوص بفهم تتعبد
 ؟ النصوص ُيفهُمك الذي من
عليه دلت ما لفهام أدوأات ، وأسائل العلم فأهل ، العلم أهل

، النص فقه في أفهامهم وأأتعبوا أعمارهم أمضوا لنهم النصوص
ّلْى رسوله على وأعل جل الله أنزل ما فقه في ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس

ِهموا يشرحون فهم للفهم أدوأات فهم ، ُيف . الشريعة ل
ُيتعصب وأإنما لقول ُيتعصب فل المثابة هذه على العلم أهل فإذن
. القول ذلك لدليل

لديك العلماء أوأثق بقول تثق أن فلك اجتهادية المسألة كانت إذا
َبَست إذا . الت

في المبتدئ وأإنما العلم طلب في للمبتدئ يصلح ل طبعا وأهذا
في يعني فيها النظر وأفي المسائل تصوير في يجتهد العلم طلب

الفقه في الحديث في العقيدة في المسألة صورة الصور يفهم أن
حكم فالحكم ، عليه الحكم ثم الصورة يفهم المساعدة العلوم في
. الحكم ذلك على الدليل ثم الصورة تلك
الدليل ثم الحكم ثم الصورة : تحقيق المهمة المراتب الثلث هذه

.
أن الصورة بعد ثم صحيحة صورة إل رأَسك ُتدخل ل أن دِهَْتوأاج

وأجه مع الدليل يكون أن ثم الصورة تلك على منطبقا الحكم يكون
. الصورة لتلك الستدلل

أن خالفت إذا ، وأاضحة : صورة هذه مراتب الثلث العلم هو هذا
بسرعة تقرأها ، تشويش وأفيه دخلت معناه وأاضحة الصورة تكون

على الذهن دخلهاُت المئة في مئة تفهمها أن تجتهد وأل تسمعها أوأ
تكون فترة بعد احتجتها إذا هذا ، فيها لبس ل وأاضحة تكون أن

. العلم حصلت ما مشوشة كانت وأإذا ذهنك في مشوشة
فيكون يشابهها ما يأتي ، مشوشا فيكون تلك على ينبني ما يأتي

يتعاطون مما كثير في الشباب جهة من أرى وأأنا وأهكذا مشوشا
فيها التي السئلة من يوردوأن ما أوأ فيها يلتبس التي المسائل من

الباب لذلك أوأ المسألة لصل فهمه أن جهة من جاء إنما إشكالت
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ينبغي ل وأهذا التشويش من شيء على كان فهمه ، ًداَّعقُم ليس
. بالمسائل يتعلق ما . هذا العلم طالب بذهن مضر هو بل

وأما الذهن في يكون ما أهم من وأهذا البواب فهم الثانية الجهة
عليها ينبني قاعدة له باب كل ، ةَدَّعقُم البواب لن به العلم يرتبط

. الباب ذلك عليها ينبني قواعد له أوأ الباب ذلك
تفاصيله علمت ما لو عليهم الله رضوان الصحابة في الكلم فمثل
في وأتصورتها القاعدة ضبطت إذا قاعدة على مبني هو لكن

الصحابة باب في الباب هذا في إشكالت تَِدوأرُأ فلو تماما الذهن
مدخل هناك يكون لن أجمعين عليهم الله رضوان عليهم وأالكلم
التقعيد لكن جواب إلى يحتاج إيراد أوأ شبهة تكون سوف ، للشبهة

. يهتز ل العلم أهل عن أخذته الذي
ل َادَّعقُم عنده الباب يكون أن العلم طالب في المهم هو وأهذا
محكمة الباب قواعد تكون أن إنما وأالصور المسائل بكثرة يهتم
الباب هذا يتصور حتى ثلث مرتين مرة الباب في ينظر أن يعني

إذا المسائل أوأ زادت إذا صوره ذلك بعد ، شيء أي على َِيُنب
. الساس إحكام مع لكن العلم ازدياد من فهذا كثرت
: جهتان إذن عندنا فصار

. المهمات أهم من وأهذا البواب تقعيد التقعيد جهة الوألى الجهة- 
. المسائل تقعيد الثانية وأالجهة- 

بعض على أوأردت أوأ سألت أوأ استفتيت لو العلم أهل أن تجد لهذا
أوأ باب في تقعيدا يصادم أوأ إشكال فيه مثل حديثا العلم أهل

بعضهم أوأردها أوأ العلم أهل بعض بها احتج أوأ فهمتها ما آية أوأردت
من باب في العلم تحقيق من تعلم ما يصادم مما له استدلل في

هذا أوأ المسألة هذه على اطلع العالم عند يكون ل قد ، البواب
ذلك فهم من عنده يكون يقول لكن الستدلل هذا على أوأ اليراد
ُيبحث هذا وأيقول التأصيل ذلك على ثابتا يظل ما وأتقعيده الباب

المقصود أوأ كذا المراد لعل بكذا توّجه لعلها كذا لعله ُينظر عنه
. كذا
المسائل وأراء تظل بأن العلم حقيقة ليست العلم حقيقة هو هذا

لن تصويرها في وأللمسائل تقعيده في للباب تأصيلت بدوأن
إحكام لكن وأفن فن بين ما تختلف كثيرة القواعد على اليرادات

وأأنت وأالشكالت اليرادات من عليك وأرد مهما هذا البواب تقعيد
.سليما الصل معك يظل فإنه العلم أهل بعض كلم في تقرأ
الكتب في قرأت فلو المسائل وأتأصيلت القواعد ضبطت وأإذا

في أوأ الباري كفتح الحديث شروأح في ، الحديث في المطولة
؟ لم ، ذاك يضرك لن فإنه وأالمجموع كالمغني الفقه
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من أوأ الصور من جاء ما جاء فلو ، سليم وأالتأصيل التقعيد لن
أقوال عشرة أوأ القوال أوأ الستدللت من أوأ المختلفة المذاهب

عليك تلتبس لن فإنك القوال من أربعين أوأ قول عشر اثنا أوأ
مهتزا كان أوأ يكن لم إذا أما عندك موجود التقعيد لن المسألة

العلم طلبة الشباب الخوان من كثيرا أن أجد لهذا ، تضيع فإنك
 الشكالت من الكثير يورد أنه وأتستغرب إشكالت يوردوأن

؟ مل
أوأ ، جيد غير التأصيل أن على يدل الشكالت إيراد كثرة لن

على كثيرة إشكالت أوأرد من فمنهم ، جيد غير الباب فهم التقعيد
تأصيل على إشكالت أوأرد من منهم بل التوحيد كتاب من أبواب

لها وأيستدل بأقوال أتى قال من فجاء ، أصل التوحيد في المسائل
يدل هذا ، وأالعقيدة التوحيد في مقرر هو ما يخالف بما يرى بما

. الحكام عدم على
في أوأل إليه تنظر هذا الئمة قعده ما يخالف بما الدليل وأروأد
ما ؟ تفهمه كيف ، التأصيل من عندك ما يهتز ل نفهمه) لكن (كيف
تجد ، الكتب في نبحث أوأ العلم أهل نسأل نبحث نذهب ؟ وأجهه

تقعيدات ، التقعيدات في يعني المسائل في خاصة مخرجه
يعني المسائل في أما ، الفقه وأفي وأالعقيدة التوحيد في البواب

به جاءت ما باختلف تختلف نعم هذا المسألة على الحكم في
. الدلة
تجلس تتأمل ، البواب تقعيد في الوأل مهمان نوعان هذان فإذن
تصوير ثم ، الباب تقعيد تحكم حتى تتأمل نفسك مع تتأمل

قرأت إذا لنك ، الواقع في التصوير بعد يكون وأالتقعيد ، المسائل
تضبط ذلك بعد التقعيد يأتي عالم مع فهمتها ثلث مسألتين مسألة

. الباب ذلك
تكبر منه أطول هو ما إلى مختصر من تنتقل التقعيد ضبطت إذا

تتفرع ، الشجرة فروأع عندك تعظم أوأ الشجرة أوأراقا عندك
. محكم عندك الصلي الجذع لكن تتفرع
يكون من الناس من ، الذهن استعداد بحسب المسائل كثرة

صورة مئة ثلث مئتين صورة مئة يقبل لن مستعد ذهنه حافظا
. أقل يكون كذلك يكون ل من منهم ، الواحد الباب في
أما ، سليمة القاعدة تكون أن العلم طلب في المهم لكن

أن لبد مشوش دائما اللي علم طالب يسمى ل فهذا المشوش
. جديد من يبدأ

العلم في كوصية الدروأس هذه ابتداء في طرحه ينبغي مما أيضا
ًا العلم في نظرك يكون أن وأالتعلم أعني العلم تحكم حتى مستمر

غيرها دوأن لها كنت إذا إل وأتفهمها تفقهها ل العلوم بعض أن بذلك

665الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

دائما لها كنت إذا فيها وأتقوى تحكمها هذه وأالعقيدة التوحيد مثل
قواعدها تحكم حتى عمرك من شيء فيها تبحث دائما فيها تبحث
إلى انتقلت لو هذا بعد ، القاعدة عندك تكون ، ذلك وأتضبط جميعا

تأصيل يكون فيه البحث وأكثرة الستيعاب حيث من يعني آخر علم
.استقام قد هذه
طلبُت ل التي العلوم من النحو ، النحو المساعدة العلوم في مثل
له متفرغ علم طالَب العلم ذلك يريد ، آخر شيء مشاركة مع

خلص انتهى جدا هتضبط إذا سنة ، تحكمه حتى الزمن من فترة
لها تستلذ سهلة تكون وأقراءات مسائل تفريعات يكون ذلك بعد
لكن عندك مشى التقعيد لن ذلك نحو أوأ صحفيا كلما تقرأ كما
. بالمخالطة يصلح ما هذا

يوم مثل يقول جدوأل له يضع العلم طلبة بعض لن هذا أقول
يوم وأكذا كذا في أقرأ الحد يوم ، وأكذا وأكذا كذا لي يكون السبت
أنواع تسعة في يقرأ به وأإذا جدوأل له يجعل كذا في أقرأ الثنين

يكون هذا ، صحيح غير وأهذا العلوم من أنواع ثمانية أوأ العلوم من
نعم وأالعلوم المعارف من استزادة يكون ، وأالتقعيد التأصيل بعد

العلوم عليه تختلط علما يحكم لم وأهو البداية في لكن ، يصلح
ما على النحوية الخلفات مثل من التفسير في وأرد ما عليه يدخل

، الحديث مصطلح في ما على الفقه أصول في ما على النحو في
وأهكذا الفقه في ما على مثل يدخل التوحيد ، العقيدة في ما

. معه تختلط
، وأالنحو وأالفقه العقيدة التوحيد علوم ثلثة في خاصة الذهن لكن
يؤخذ أن فيمكن غيرها أما ، الشركة تقبل ما الثلثة العلوم هذه
، فشيئا شيئا يعني جربت ما بحسب وأالليالي اليام مر على

تقرأ ما حسب فشيئا شيئا الحديث ، فشيئا شيئا تأخذه التفسير
. أخرُال العلوم وأكذلك ، تستفيد

. الله سم نعم
أربعة يعني جلسات أربع ربما فيها لنا بقي الواسطية العقيدة
...  دروأس
َلمُج منه تركناه ما ببعض متصل بعضه الصحابة في الكلم

. الله شاء إن أنتم تقرؤنها
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موقف
وأالجماعة السنة أهل
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الوألياء كرامات من

ّتْصلِديُق َأْهِل ُأُصوِل َومِاْن ّنِة:ُ ال َكَرامَالاَت الّس ِء ِب َيلا ِل َلْو َومَالا ا
َلللىَ اللُه ُيْجِري ْيللِديِهم َع َداِت َخللَواِرِق مِاللْن َأ ْلَعللا ْنللَواِع ِفلليِ ا َأ

ِم ُلو ْلُع َكاَشَفاِت ا ْلُم ْنللَواِع َوا َأ ْدَرِة َو ْلُقلل ِثيَراِت،ِ ا ْأ ّتلل ُثوِرك َوال ْأ ْلَملل َا
ِلِف َعْن ِم َسا ُلمَا َكْهللِف ُسوَرِة ِفيِ ا ْل ْيِرَهللا،ِ ا ْدِر ََعللْنو َوَغ َصلل

ُلمّاللِة َهللذَِِّه َبِة مِاللَن ا ِبِعيَن الّصللَحا ّتللا ِئِر َوال ُلمّاللِة،ِ ُللُرونَِق َوَسللا ا
ٌة َوِهيَِ َد َلىَ ِفيَها مَاْوُجو ِم ِإ َيامَاِة. َيْو ْلِق ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأصحبه آله وأعلى الله رسوله على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
. بهداه اهتدى وأمن
عبدالسلم بن عبدالحليم بن أحمد العباس أبو السلم شيخ قال
: تعالى الله رحمه تيمية بن

ّتْصِديُق     َأْهِل     ُأُصوِل     (َومِاْن ّنِة:ُ ال َكَرامَااَت     الّس َياِء)     ِب ِل َلْو ا
كتب في ُذكرُي الوألياء كرامات على الكلم مبحث بحثلما هذا

. فيه وأالعقلنيين المعتزلة لمخالفة العتقاد
السنة وأأهل ، شابههم وأمن العتزال أهل نكرهاُي الوألياء فكرامات

. ذلك في الدلة من جاء لما بها وأيصدقون بها وأنِّرقُي
لمخالفة العقيدة كتب في الوألياء كرامات بحث السنة أهل ََعفوض
.ذلك في الضالة للفرقا السنة أهل

وأمنشؤه وأغيرهم العتزال أهل عند الباب هذا في الضلل وأسبب
. النبياء وأبراهين آيات في أصل واُلّأص أنهم
. للعادة خرقه على قائم نبوته وأبرهان النبي آية لن
موسى كعصا وأالرسل النبياء يد على اليات من الله أجرى فما

وأالكمه للمريض السلم عليه عيسى وأكمسح السلم عليه
ذلك وأنحو النار السلم عليه إبراهيم وأكدخول ذلك وأنحو وأالبرص
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في فيه العمدة النبياء صدقا على الدالة وأالبراهين اليات من
. للعادة خارقة أمور أنها شابههم وأمن المعتزلة عند عندهم ذلك
في للنبي قامت الية أن فمعناه للعادة خارقا ذلك كان فإذا قالوا
. نبوته
من لغيرهم تقع أن يجوز َرخُأ للعادة خوارقا هناك كان فإذا

وأليس مشتبهة تكون النبوة فإن الوألياء من أوأ وأالكهنة السحرة
، العادة خرقا على عندهم الدليل عمدة لن وأاضح دليل لها

للعادات خوارقا الساحر وأسحر للعادات خوارقا الوألياء وأكرامات
. وأهكذا

على تكون التي بالخواقا وأل الوألياء بكرامات يصدقون ل لهذا
كما قائمة غير النبي حجة يجعل عندهم ذلك لن قينِخرَمُم أيدي

. لك ذكرت
. الباب هذا في ضللهم وأأصل شبهتهم أصل هذا

: التفريع وأفي التأصيل في السنة أهل فخالفهم
ُيفهم ل ذكروأه الذي العادة خرقا أن من التأصيل في خالفهم- 

  فهموه ما على
الوألياء كرامات في ثبتت النصوص فإن التفريع حيث وأمن- 

، وأتواتر وأقع وأفيما وأالسنة الكتاب في جدا كثيرة عليها وأالدلة
َبت أيضا التفريع حيث فمن الكتاب في عليها الدلة لمجيء ُتث

بحصول التواتر حيث من العقلي القطعي الدليل وأقيام وأالسنة
. المختلفة المم في ذلك
ّتْصِديُق     َأْهِل     ُأُصوِل     (َومِاْن     الله     رحمه     هنا     قال ّنِة:ُ ال الّس

َكَرامَااَت َياِء     ِب ِل َلْو َلىَ     اللُه     ُيْجِري     َومَاا     ا ْيِديِهم     َع َخَواِرِق     مِاْن     َأ
َداِت) ْلَعا ا

أن مهم الكلمة هذه وأالولي وأالوألياء الكرامات على نتكلم أن بلق
ِرقِا وأهي صحيحا فهما ََمفهُت َوا َداِت) ما (َخ َعا ْل ؟ بذلك المراد ا

الكتاب نصوص في وأليس المعتزلة اخترعه َعَرْتُخم اللفظ وأهذا
ل بما فهمُي أن يجب للعادة) وألهذا (خارقا السم هذا وأالسنة
. النصوص يعارض

. النصوص عليه دلت بما دَّيقُت لكن بإحداثها بأس ل المصطلحات
؟ من عادة (العادة) هذه العادة) هذا (خارقا قولهم في نقول لهذا
بين العظيم الفرقا اتضح َْمن عادة (العادة) هذه في فّصلنا فإذا
وأما الوألياء كرامات بين وأما النبياء صدقا وأبراهين النبياء آيات
. ذلك وأنحو وأالكهنة السحرة خوارقا بين

وأمن جميعا الخلق لعادة خارقة النبياء وأبراهين النبياء فآَيات
ُقل وأعل جل قال وألهذا جميعا وأالنس الجن ذلك في أعظمهم ﴿

ِئِن َعِت ّل َتَم ِلنُس اْج ْلِجّن ا َلى َوأا ْا َأن َع ُتو ْأ ْثِل َي َذا ِبِم ُقْرآِن َهـ ْل َ ا ل
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ُتوَن ْأ ِه َي ِل ْث ْو ِبِم َل ُهْم َكاَن َوأ ْعُض ْعٍض َب َب ِهيًرا﴿ ِل عليه موسى فعصا َظ
هذه السحرة أوألئك يأفك ما تلقف تسعى حية بانقلبها السلم
. للعادة خارقة
 ؟ من عادة
غيرهم إلى وأالملئكة وأالنس الجن عادة ، جميعا المخلوقات عادة

ذلك في لن وأعل جل الله إل هذا بمثل أحد يأتي أن يمكن ل ،
الكمه إبراء ، الميت إحياء ، لله هو إنما وأهذا وأخلقا تحويل

أطباؤهم اجتمعت وألو النس عادة في ليس هذا بمسحة وأالبرص
وأليس وأأطباؤهم حكماؤهم اجتمعت وألو الجن عادة في وأليس

. أحد عادة في
تقول أوأ المخلوقات لعادة خارقة النبياء وأبراهين آيات فإذن

. جميعا وأالنس الجن لعادة خارقة
؟ من عادة لكن ، للعادة خارقة الوألياء وأكرامات 

 ؟ جميعا وأالنس الجن عادة هي هل
هي لكن بالنبوة ذلك لشتبه جميعا وأالنس الجن عادة كانت لو ، ل

.زمانهم في الناس لعادة خارقة
لكن النبياء آيات جنس من تكون قد الوألياء كرامات نقول وألهذا

بين الية جنس أيضا وأيختلف ، وأهذا هذا في العادة خرقا يختلف
. وأهذه هذه
فكانت النار دخل السلم عليه إبراهيم أن مثل ، معها تشترك قد

فلم النار دخل اليمامة في الصحابة أحد كذلك ، عليه وأسلما بردا
جنس من كونه من هذا لكن جنس هذه وأالنار هذه فالنار ، تحرقه

وأأيضا ، تلفتخ لهذا أججوها التي وأالنار إبرهيم نار يعني النار تلك
في ذلك في إبراهيم وأآية ، هذا سلمة عن تختلف إبراهيم سلمة

. ذلك في للصحابي وأقع عما يختلف تحديهم
ل لكن حصل ما جنس من تكون قد النبياء آيات بعض هناك

أن على الناس إضطرار وأفي بها التحدي وأفي َمِظالع في تساوأيها
. جلله جل الله عند من إل يكون ل ذلك

هنا السلم شيخ قال كما للعادة خارقة الولي كرامة نقول فإذن
كل في الناس عادة ليست ، زمانهم في الناس عادة هي لكن

. زمان
. فعل ما بمثل ُيفعل وأيكون الزمان يتقدم يكون قد

وأجيزة مدة في آخر مكان إلى مكانه إلى انتقل من منهم مثل مثل
ذلك في مكة إلى الرياض من انتقل ساعة في ، كرامة هذه ،

. الناس عادة من ليست لنها كرامة هي الزمن
 ؟ للولي ذلك جعل الذي من إذن
. الزمان هذا في حصلت ، له كرامة فصارت وأعل جل الله
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، منهم ليس لمن خوارقا هي وأنحوهم وأالكهنة السحرة خوارقا
لعادة خارقة ، ساحرا ليس من لعادة خارقة لكن للناس ليست

وأالسحرة تساعدهم الشياطين لن أظهر فصارت كاهنا ليس من
. شيطان هّدِمُي منهم كل وأالكهنة

أن يجب جديد للعادة) اصطلح (خارقا سمىُالم هذا صار فإذن
وأالسنة الكتاب من النصوص عليه دلت ما مع  يتفق ما على فهمُي

. المة سلف فهم على
 ؟ من عادة ، للعادة خارقا العظيم فالقرآن

وأعل جل قال لهذا وأالملئكة المخلوقات وأجميع بل الثقلين عادة
ُقل ِئِن ﴿ َعِت ّل َتَم ِلنُس اْج ْلِجّن ا َلى َوأا ْا َأن َع ُتو ْأ ْثِل َي َذا ِبِم ُقْرآِن َهـ ْل ا

َ ُتوَن ل ْأ ِه﴿ َي ِل ْث ُقْل وأعل جل وأقال ِبِم ّنَما ﴿ َياُت ِإ َد ال ِه﴿ ِعن ّل الياتف ال
. وأعل جل الله من هذه

في وأغيرهم المعتزلة من لّلُالض به تأصل الذي التأصيل فإذن 
، غلط مقدمة على مبني الوألياء كرامات به نفوا بما الباب هذا

ببعض قيدوأه أن ذلك عن وأنتج غلطا فهموه ثم اخترعوه لفظ
. الشريعة نصوص فهم استيعاب عدم جراء من وأهذا الحوال

ّتْصِديُق     َأْهِل     ُأُصوِل     (َومِاْن     قال ّنِة:ُ ال َكَرامَااَت     الّس ِب
َياِء) ِل َلْو ا

ُق) فيه قوله ِدي ّتْص ل وأقد له يحصل قد ، ذلك بحصول القرار (ال
مؤمن هو للوألياء الكرامات بوقوع إيمانه حيث من لكن له يحصل
. ذلك من شك في ليس مصدقا بذلك

؟ لم
. وأالسنة الكتاب في النصوص في جاء قد لنه

كان لذلك الواجبات من وأاجب النصوص عليه دلت بما فالتصديق
. الوألياء بكرامات التصديق أصولهم من

َكَراَماَت وأقوله ِء) هذه ( َيا ِل ْوأ َل : كلمتان فيها ا
َكَراَماَت) وأهي-   كرامة جمع (
ِء) وأهو وأ-  َيا ِل ْوأ َأ . وألي جمع (

ّنَما الناصر المحب وأهو اللغة في معنى له وأالولي ِإ ُكُم ﴿ ّي ِل ّلُه َوأ ال
ُلُه ِذيَن َوأَرُسو ّل ْا َوأا ُنو ِذيَن آَم ّل ِقيُموَن ا َة ُي َ ُتوَن الّصل ْؤ ُي َة َوأ َكا ُهْم الّز َوأ
ُعوَن ِك َوأَمن55( َرا َوّل )  َت ّلَه َي َلُه ال ِذيَن َوأَرُسو ّل ْا َوأا ُنو ِإّن آَم ِحْزَب َف

ِه ّل ُبوَن﴿ ُهُم ال ِل َغا ْل . الناصر هو الولي ا
َولية ِلَك وأالنصرة المحبة وأال َنا ُه َيُة ﴿ َول ْل ِه ا ّل ّق﴿ ِل ْلَح - ليةَالو ا
ِولية أما ، وأالنصرة المحبة-  الواوأ فتح بالفتح هي فهذه بالكسر ال

وأليي هذا تقول الناصر المحب هو فالولي ، اللغة في هذا ، المارة
ُنوَن وأعل جل الله قول وأمنه ، لي وأناصر لي محب يعني ْؤِم ْلُم َوأا ﴿

َناُت ْؤِم ْلُم ُهْم َوأا ْعُض َياء َب ِل ْوأ ْعٍض﴿. َأ َب
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الولي ،بنبي)  ليس تقي مؤمن (كل هو فالولي الصطلح في أما
 . بنبي ليس تقي مؤمن ُكل السنة أهل عند

ل الصطلحي السم جهة من الولي أن على التعريف اشتمل
بمعنى أوألياء النبياء فإن الصل جهة من أما النبياء فيه يدخل
بهم فنعني الوألياء كرامات هنا قيل إذا لكن أتقياء مؤمنون أنهم

بحثنا في تدخل فل ، بأنبياء ليسوا الذين التقياء المؤمنين كرامات
خوارقا من أيديهم على يحصل وأما النبياء وأآيات النبياء براهين

اصطلحي لفظ هنا الولي لن البحث هذا في يدخل ل العادات
. بنبي ليس تقي مؤمن كل به عنىُي

يونس سورة في قال وأعل جل الله تقي) لن مؤمن (كل قالوا
َأل َياء ِإّن ﴿ ِل ْوأ ِه َأ ّل َ ال ْوٌف ل ِهْم َخ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َوأل ِذيَن62( َيْحَز ّل ) ا

ْا ُنو ْا آَم ُنو َكا ُقوَن﴿ َوأ ّت المؤمنون هم الوألياء جعل وأعل جل فالله َي
. وأوأضوح بظهور الية من مأخوذ   فالتعريف1.. التقياء

َولية أن منه نفهم فالتعريف ذلك تأملت إذا اليمان لن تتبعض ال
. يتبعض أهله في وأالتقوى

. وألي بنبي ليس تقي مؤمن فكل
َولية أن ذلك من فينتج تتبعض وأالتقوى يتبعض وأاليمان . تتبعض ال

. وأالتقوى اليمان َلّمَك من على يطلق الولي اسم لكن
وأاجتهد وأالتقوى اليمان َّلمَك من تقي) يعني مؤمن (كل فقولهم

هناك يكون وأقد ، الولي عليه يطلق الذي هو وأهذا ، ذلك في
. يناسبه ما بحسب وأالتقوى اليمان يكمل لم لمن كرامات

. نتركها بذلك متصلة مباحث هناك ، الولي تعريف هذا
يعني ، خاصة نعمة الصل في وأهي كرامة جمع فهي الكرمات أما
َأّما وأعل جل قال وألهذا ، الخاصة النعمة هي الكرامة اللغة في َف ﴿

ِلنَساُن َذا ا ُه َما ِإ َتل ْب ّبُه ا ْكَرَمُه َر َأ ّعَمُه َف َن ُقوُل َوأ َي ّبي َف ْكَرَمِن﴿ َر َأ

ْكَرَمُه َأ َف ّعَمُه﴿ ﴿ َن على مزيد خاص إنعام ، خاصة نعمة الكرام هذا َوأ
. العام النعام

أمر – تعريفها أعني – هي عندهم فالكرامة الصطلح في أما
ْي على جرى للعادة خارقا َد ي.وأل ي

. وألي يدي على جرى للعادة خارقا أمر الكرامة تعريف هذا
زمانهم في الناس عادة بأنه يدَقُي للعادة) هذا (خارقا وأقولهم
تفعل ، بأصحابها الجن تفعل قد بل ، وأالنس الجن عادة هو وأليس

. للولي يحصل كما أوأ ُيفعل كما بأوأليائها الجن شياطين
الماء على يمضي هذا وأهذا هذا المكان حيث من مثل تجد فقد

على يمشي الخر وأذاك يبس الرض من ٌَددَج وأكأنه عليه يمشي

بالشريط  1 مسح
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يكون وأذاك وأليا يكون وأهذا ، يبس الرض من ٌَددَج وأكأنه الماء
. شيطان خدمه يعني قاِْرخَمُم

الماء على مشوا وأإن بهم تغتر (ل السلف من قال من قال وألهذا
من بد وأالسنة) ل الكتاب على يكونوا حتى الهواء في طاروأا أوأ

هذا التزام حيث من يعني وأالسنة الكتاب من : شاهد شاهدين
. وأالسنة بالكتاب

وألهذا ، الخوارقا من شيء لهم يحصل قد وأالضلل البدع أهل
هذا يكون أن الميزان بل ، للولية ميزان هو ليس الخارقا نقول

. تقي مؤمن يدي على جرى الخارقا
هو وأالولي ، وألي يدي على جرى للعادة خارقا أمر الكرامة قلنا

على العادات خوارقا من يجري ما بذلك فخرج ، التقي المؤمن
وأالبدع وأالفجور الفسق أصحاب من تقي بمؤمن ليس من يدي

. ذلك وأنحو المضلة
يحصل فيما الشيطان وأأوألياء الرحمن أوألياء بين مهم فيصل وأهذا
. العادات خوارقا من لهم
َوأَما الله رحمه هنا السلم شيخ قال ِري ( َـلـى الـلـُه ُيْج ِهم َع ِدي ْـيـ ِرقِا ـِمـْن َأ َوا ـَخـ

َداِت)  َعا ْل ا
ِري قوله ُيْج الذي أوأ الكرامة لهم َّلصَح الذي أن فيه اللُه) هذا (

تحصل أن باختياره فليس ، وأعل جل الله هو بالكرامة عليهم ََمعْنَأ
ِري بذلك عليه ينعم الذي هو وأعل جل الله بل تحصل ل أوأ ُيْج اللُه (

َلى ِهم) ينعم َع ِدي ْي تفضل يكون وأقد لحاجته يكون قد بذلك عليه َأ
: احتياج غير من
فدعا فرسه مات الصحابة أحد أن حصل كما حاجته جهة من- 

مكان في مات لنه أهله إلى أوأصله - حتى - الفرس حيا فقام الله
فلما له فأحياه الله فدعا الهلك بهذا معه يخشى أحد فيه ليس
عمر رؤية، أخرى مرة ميتا الفرس خر الدار وأدخل بيته إلى وأصل

. الحاجة جهة من هذا لعمر سارية وأسماع وأللجيش لسارية
، ابتداء عليهم وأعل جل الله ينعم حاجة غير من يكون وأقد- 

من يطلبهم من هناك كان البصري وأالحسن الثوري سفيان
المنزل في ينظروأن ُطَُرالش فدخل زمانهم سلطان السلطان
كان أيضا وأسفيان الدار صحن في جالسا الحسن وأكان وأيفتشون

هذا ، سفيان وأل الحسن ُطَُرالش ير وألم داره صحن في جالسا
أوأ ذلك إلى يحتاج يعني بحاجة هو ليس ، إنعام ، إكرامه جهة من
. وأإكرام وأعل جل الله من إنعام لكن محتاج أنه نفسه في وأقع هو

. له حصلت من رفعة على تدل ل الكرامة إن العلماء قال وألهذا
تدل ل الكرامة أن الكرامات باب في السنة أهل أصول من وأهذا
ممن أضعف له تحصل لم من وأأن له حصلت من رفعة على
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، كرامات لهم حصلت ما الصحابة أكثر لن وأذلك ، له حصلت
. وأهكذا أكثر التابعين في وأالكرامات

القروأن بعد فيما الكرامات كثرة إن العلم أهل أئمة بعض قال وأقد
له تحصل لم لو من منهم لن اليمان ضعف إلى راجعة المفضلة

في نفسه جاهد لنه الرسالة في لشك أوأ الله في لشك كرامة
ذلك يكون وأقد ، شك له لحصل الكرامة حرم فلو وأالتقوى اليمان

لمن الكرامة فحصول ، إيمانه ضعف جهة من أوأ ذنبه جهة من
ذلك يدي على وأإجراء وأعل جل الله من وأإكرام إنعام له حصلت
أفضل أنه على بدال وأليس ، الكرامة له حصلت من أوأ الولي
. له تحصل لم ممن

ِرقِا (ِمْن قال َوا َداِت َخ َعا ْل َواِع ِـفـي ا ْـنـ ِم َأ ُـلـو ُع ْل َفاِت ا َكاـَشـ ْلُم َواِع َوأا ْـنـ َأ ِة َوأ ْدَر ُـقـ ْل ا
ِثيَراِت)  ْأ ّت َوأال

َواِع السلم شيخ من الكلمة هذه ْن َأ ِم ( ُلو ُع ْل َفاِت ا َكاَش ْلُم َواِع َوأا ْن َأ َوأ
ِة ْدَر ُق ْل ِثيَراِت) هذا ا ْأ ّت . الكرمات لنوعي ذكر َوأال

: نوعان الكرامات
. وأالكشف العلم جهة من كرامات- 
. وأالتأثير القدرة جهة من وأكرامة- 

الكرامة نوعي أحد هذا – يكون قد وأالعلم الكشف – :
العقلي المعلوم كشف جهة من يكون قد .
البصر عن وأالغطاء الحجاب كشف جهة من يكون وأقد .
السمع عن وأالغطاء الحجاب كشف جهة من يكون وأقد .
في يخطب كان حيث عنه الله رضي لعمر حصل ما البصر مثال

الجبل سارية (يا فقال رسُالف جيش وأرأى سارية فرأى المدينة
خلفا وأغيره حجر ابن الحافظ وأقواه هَّنحس حديث الجبل) في

انكشف ، بصري كشف عمر جهة من كشف فهذا ، ضعفه لمن
يره لم شيئا رأى انكشف فإذا حجاب له البصر لن الغطاء عنه

َنا وأعل جل قال كما له الموجود بحجابه ْف َكَش َف َطاءَك َعنَك ﴿ ِغ
َبَصُرَك ْوَم َف َي ْل ٌد﴿ ا ِدي رأى بالموت البصر عن الغطاء انكشف إذا َح

رأى:  الدنيا في يراها يكن لم أشياء رأى بعينيه بروأحه أشياء
هذا ، حياته في يراها ل أشياء وأرأى يخاطبه من وأرأى الملئكة

جل الله لقول بالكشف التعبير هنا الكشف فهنا ، الغطاء كشف
َنا وأعل ْف َكَش َف َطاءَك﴿ َعنَك ﴿ عمر ، الشرع في أصله له فالكشف ِغ

عنه الله رضي وأسارية ، البصر غطاء عنه انكشف عنه الله رضي
المدينة في وأعمر عمر كلم فسمع السمع غطاء عنه انكشف
السمع غطاء عنه فانكشف فارس بلد من مكانه في وأسارية
فلزموا ، جلله جل الله من إكرام هذا ّيوَأدُي عمر كلم فسمع
. وأنجوا الجبل
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بطن في رأى عنه الله رضي بكر أبو البصري الكشف من أيضا
فهذا ، كذلك كانت مدة بعد وألدت أنثى) فلما (فيها فقال زوأجته

. البصر كشف الكشف من
ما العلوم من له وأينكشف له ُفَشُْكي حيث العلمية الكشوف أيضا

. للعبد وأعل جل الله من إكرام هذا غيره بقدرة يكون ل
الكرامات من وأالكشف العلم نوع ، النوع هذا إن نقول وألهذا

وأعل جل الله وأكلمات الكونية وأعل جل الله بكلمات مرتبط
: الشرعية

الكشف إلى راجع الكونية وأعل جل الله بكلمات ارتباطه- 
. ذلك وأنحو وأالسمعي البصري

فيعلم العلم إلى راجع الشرعية وأعل جل الله بكلمات وأارتباطه- 
ليس ما بالنصوص العلم من له فينكشف غيره يعلم ل ما منها

. نوع هذا ، له كرامة ذلك يكون حتى وأيوفق لغيره
َواِع قوله الكرامات من الثاني النوع ْن َأ َوأ ِة ( ْدَر ُق ْل ِثيَراِت) ا ْأ ّت َوأال

يستطيع ل بما يؤثر أوأ غيره عليه يقدر ل ما على يقدر أن يعني
مقدوأر في ليست زائدة قدرة عنده يكون يعني ، غيره يؤثر أن

. زمانه أهل
من نوع هذا الجيش وأمر الماء َسَبَي حيث لسعد حصل ما مثل

. وأالتأثير القدرة من نوع هذا للصحابي الفرس إحياء مثل ، القدرة
َواِع قوله في وأالقدرة ْن َأ َوأ ِة) هو ( ْدَر ُق ْل على الله ِيْرُجي بما يقدر ا

الله لكن مقدوأره عن خارج لنه يقدر أن بوسعه فليس وأإل يديه
القدرة فصارت الكرام جهة من خاصة قدرة يعطيه وأعل جل

. كرامة
تأثيرا يكون وأقد الكونيات في الكون في تأثيرا يكون قد وأالتأثير

عندنا صار وأالتأثير القدرة في هنا عندنا صار ، الشرعيات في
: قسمان

. الكونيات في وأتأثير قدرة- 
. الشرعيات في وأتأثير وأقدرة- 

: وأنصدقا به نؤمن أيضا وأهذا
 لكم مثلنا كما الكونيات جهة فمن- 
من الناس لبعض وأعل جل الله جعل ما الشرعيات جهة وأمن- 

ُيقبل فيهم فيؤثر الناس في التأثير في الكرامة قوله فيكون وأ
نافعة لهم دعوته وأتكون مؤثرا لهم وأإفهامه مسموعا فيهم

من الوعاظ بعض عن العلم أهل ذكر وأقد ، نافعا لهم وأوأعظه
من وأكذا كذا الواحد المجلس في يديه على أسلم ربما أنه العلماء

بعض في ذكروأا كما آلف عشرة يديه على وأتاب وأعظه جراء
، التأثير في الكرامة من نوع هذا ، الله رحمه الجوزي ابن مجالس
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بالشرع ّرأث يعني الشرعيات في تأثير ، بالشرع مرتبط تأثير
في تأثير أوأ ، الشرعيات فهم في ّرأث ، ذلك وأنحو بالشرع باللتزام
. غيره عليه يقدر ل ما على بالقدار الكونيات

تفصيلت لها الجمل وأهذه التقسيم هذا في البحث خلصة هذا
المطولة مظانها من تطلب وأتقسيمات

أن لكم وأذكرت ، مهم بحث الكرامات فبحث ذلك تقرر إذا
وأأهل ، الوألياء بكرامات يصدقون وأل الكرامات ينفون المعتزلة

أيضا يصدقون وأالشاعرة الوألياء بكرامات يصدقون السنة
. الوألياء بكرامات

: الشاعرة وأقول السنة أهل قول بين فرقا وأهناك
على الله ِيْرجُي وأما الوألياء بكرامات يصدقون السنة فأهل- 

الولي كرامة أن من ذكرنا الذي بالقيد العادات خوارقا من أيديهم
. النبي آية تبلغ ل
بينهما وأالفرقا النبي آية تساوأي الولي كرامة يقولون وأالشاعرة- 

كرامة أوأ النبي وأآية النبوة بدعوى مقروأنة ليست الولي كرامة أن
هذه وأالرسل للنبياء وأعل جل الله يعطيه الذي البرهان أوأ النبي

. النبوة بدعوى مقروأنة
الخارقا أوأ الكرامة اقتران جهة من الشاعرة عند بينهما فالفرقا
النبوة دعوى للعادة الخارقا مع كان فإن ، النبوة بدعوى للعادة
صارت النبوة دعوى من خلت وأإن وأمعجزة وأبرهانا آية صارت
.كرامة
أن في السنة أهل أئمة وأقول وأطريقتنا مذهبنا يخالف وأهذا

. النبياء آيات تبلغ ل الوألياء كرامات
أوأ لجنس خارقة النبياء وأبراهين النبياء آيات إن نقول وألهذا

إلى وأالملئكة وأالنس الجن المخلوقات جنس لمقدوأر خارقة
زمانهم ناس لعادة خارقة ، محدوأدة فهي الولي كرامة أما ، آخره

.
يعني مذهبه في المعتزلة مع حزم ابن بالمناسبة ، مهم فرقا هذا

. الكرامات ينكر
كرامات في وأالجماعة السنة أهل مذهب في القول خلصة
: الوألياء

. تتساوأى ل الوألياء كرامات أن
في الكمل يعطى فقد ، اليمان تفاضل لجل ليس تساوأيها وأعدم
ًا منه القل يعطى مما أقل هو ما الكرامة من الولية وأقد إيمان
وأل الكرامة من شيء عصى من أوأ المعصية بعض عليه من يعطى
يقوي ما إلى ذاك حاجة لجل المسدد التقي المؤمن يعطاها
. ذاك حاجة وأعدم به وأعل جل الله وألطف إيمانه
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وأالعصيان وأالمحدثات البدع أهل أن هذا في السنة أهل أصول من
خوارقا أيديهم على جرىُي فل للكرامة بأهل ليسوا وأالكبائر
. للعادات

هو إنما العادات خوارقا من البدع لهل يحصل ما أن يعني وأهذا
ابن السلم شيخ وألهذا ، يحتالون ، الحتيال من أوأ الشياطين من

أحمد إلى منسوبة صوفية طائفة ، الرفاعية له تَِرُكذ لما تيمية
أنهم على تدل التي همتآيا من أنهم الشام في المعروأفة الرفاعي

تيمية ابن السلم شيخ فقال تحرقهم وأل النار يدخلون أنهم أوألياء
النار تصل لم الجسد به اطلي إذا المشرقا في يباع زيتا هناك إن

، النار يدخلوا أن قبل فليغتسلوا صادقين كانوا فإن الجسد إلى
، ذلك يفعلوا أن فأبوا ، النار يدخلوا أن قبل جيدا اغتسال يغتسلوا

. الحتيال جهة من هذا
السكين يدخل كمن الشياطين جهة من يكون قد أخرى جهة من
جهة من هذا ، ذلك وأنحو تصيبه وأل الفعى يأكل أوأ بطنه في

. الشياطين تصوير
ليست الكرامات من لهم يحصل ما البدع أهل أن التقعيد فإذن
: وأاحدة حالة في إل شيطانية خوارقا هي وأإنما كرامات هي

مستثناة حالة فهذه وأالمشركين للكفار البدع أهل قتال حالة وأهي
وأالكفار المشركين قاتلوا إذا البدع أهل أن وأهي السنة أهل عند
. كرامات لهم تكون وأقد كرمونُي فقد

وأعصيان بدع أهل لنهم لشخاصهم إكراما ليست الكرامات وأهذه
السلم أصل من الدين أصل من حملوه لما إكرام وألكن وأضللت

أهل إن غيره وأفي النبوات كتاب في السلم شيخ قال لهذا ،
جهاد إما للمشركين جهاد في كانوا إذا كرامات عطونُي البدع
: سنان جهاد أوأ لسان

ما أن على يدل ل لكن كرامة المبتدع يعطى السنان جهاد  ففي-
بل حق أنه وأالعصيان البدع وأأخذ وأالسنة الكتاب مخالفة من عليه
من أوألئك مع ما على السلم دين أصل من معه ما يفوقا أن لجل
. وأالضلل الكفر

إظهار لجل الكرامة القتال حال في المبتدع إعطاء يكون إذنف
هو من على مبتدعا كان وألو السلم على من أيد وأعل جل الله أن

. الكفر على
المشركين المة هذه من المبتدعة قاتل أمثلة بعدة لذلك ّلوأيمث

من معهم ما لجل وأهذا حديثه وأفي الزمان قديم في وأالملحدين
جل الله دهمّأي الملحد أوأ المشرك الكافر مواجهة في الدين أصل
لجل عليه هم مما أعظم الدين هذا أن لبيان بالكرامات وأعل

 الدين بهذا التصديق
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بعض وأأكرم وأعل جل الله أيد باللسان وأالجهاد بالبيان  المواجهة-
في الشاعرة وأبعض المعتزلة بعض ، المة هذه من المبتدعة
الهند في التناسخية من الضلل لطوائف وأمواجهتهم حجاجهم

ّيدوأن المختلفة الملل وأأصحاب وأالنصارى وأاليهود لوليةُوأالح فيؤ
. الحجاج حال

الكرامة المبتدع يعطى فقد تختلف المسألة الجهاد حال في فإذن
الجهاد مقام في كأنه الدين أصل من معه ما لنصرة وألكن لذاته ل

. الديانة أصل من معه ما لجل أكرمه وأعل جل الله
حصل وأفيما الخير الزمن في خاض ممن وأكثير ، مهم فرقا وأهذا

كرامات إنها قال شاهدها من كرامات إنها قالوا أمور من للفغان
يحصل ل وأالمبتدع مبتدعة هؤلء يقول يكذب من وأهناك نوقلتُوأت
أنهم على يدل وأهذا كرامات هي يقول من وأهناك أصل كرامة له

. ذلك وأنحو الوألياء مكانة لهم وأعل جل الله عند
وأحال الجهاد في الكرامة حال بين الفرقا فهمُي التفصيل وأبهذا

أن على دليل ليست الجهاد في فإنه الجهاد غير في الكرامة
في الحال فإن الواقع هو كما ذلك غير يكون قد بل وألي المجاهد

وأخرافات شركيات عندهم منهم وأكثير مبتدعة منهم كثير أوألئك
وأذلك ، يكون قد النقلة ََلقَن فيما الكرامات من لهم حصل فما

الكفرة أوألئك عليه ما على السلم دين من عليه هم ما تأييد لجل
. العظيم وأالظلم اللحاد من
ِر قال ُثو ْأ ْلَم ِلِف َعْن (وأا ِم)  َسا ُلَم ا

. المة سالف عن بالمأثور التصديق يعني
َكْهِف     ُسوَرِة     (ِفيِ ْل ْيِرَها)      ا َوَغ
أنامهم وأعل جل الله وأأن الكهف أصحاب قصة فيها الكهف سورة

َثلَث الكهف في ٍة ﴿ َئ ِنيَن ِما ُدوأا ِس َدا ًعا﴿ َوأاْز أن العادة وأمن ِتْس
وأعل جل وأالله فيها وأيسلم الطويلة النومة هذه ينام ل النسان

. لهم كرامة ذلك جعل
َكْهِف     ُسوَرِة     (ِفيِ     قال ْل ْيِرَها،ِ     ا ْدِر     َوَعْن     َوَغ ُلمّاِة     َهذَِِّه     َص ا
َبِة     مِاَن ِبِعيَن     الّصَحا ّتا ِئِر     َوال ُلمّاِة،ِ     ِفَرٍق     َوَسا ٌة     َوِهيَِ     ا َد مَاْوُجو

َلىَ     ِفيَها ِم     ِإ َيامَاِة)     َيْو ْلِق ا
يوم إلى وأذلك المة هذه في تحصل تزال ل الكرامات أن يعني

قبل يعني الساعة قيام قبل ما يعني القيامة بيوم وأيقصد ، القيامة
مرتبطة الكرامات لن المؤمنين أنفاس تقبض التي الريح هبوب
الله الله الرض في يقال ل طويلة مدة الناس وأيبقى اليمان بأهل
للَخر فيقول الله يعظم أحد ل يعني مسلم صحيح في جاء كما
. الحمر تتهارج كما فيها يتهارجون بل ، الله اتق الله اتق
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له فيه وأالتوسع مهم بحث وأهو الوألياء اتكرام بحث خلصة هذا
. كبير مجال
الكثير الكلم مؤلفاتهم في لهم القيم وأابن تيمية ابن السلم شيخ
. لك ذكرته الباب هذا أصول لكن ذلك عن

... محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى ، القدر بهذا نكتفي
الطبيعية للعادات خوارقا هي الخوارقا إن وأقال َمّمَع من حكم ما
؟

في الزمان أهل عادة ، عادة لهم ريْجَي فيما النس عادة في هي
. عادة لهم يجري ما

جهة من القدرة جهة من شيء يكون قد الطبيعية العادات
هكذا ينظر يعني ، فيها – الطبيعة – دخل لها ليس هذه الكشف

ما وأيعرف فلن يرى قلبه في عما ُيكِشف ، الناس يفعله ما فيرى
الفراسة على الكلم يذكروأن أنهم تجد وألهذا ، نفسه في يدوأر

على الكلم الله) يذكروأن بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة اتقوا(
لن الكرامات مبحث في ذلك وأأصناف الفراسة وأأنواع الفراسة

بالفراسة وأنعني كشف الفراسة لن الكرامات بمبحث صلة لها
في فهي كشف الكرامة أن كما كشف هي اليمانية الفراسة

يحصل فهذا ذلك وأأشباه الرياضية الفراسة وأأما ، كرامة الواقع
. الكرام جهة من وأليس بالتعلم

. محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى هذا
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الرحيم الرحمن الله بسم
وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
: بعد أما ، بهداه اهتدى وأمن

وأأن وأالعمل القول في السداد وألكم لي وأعل جل الله فأسأل
جميعا أعمالنا يجعل وأأن بطن وأما منها ظهر ما الفتن يجنبنا

هذه ناصرين وأسكناتنا حركاتنا كل في يجعلنا وأأن لوجهه خالصة
المرسلون بها ُبعث التي الخالص التوحيد دعوة هي التي الدعوة
. جميعا

إلى ضده وأدفع الحق إقرار في تحتاج الزمنة أن شك من وأما
من باب أتيح وأإذا ، به القيام من بد ل ذلك وأكل ، وأمجاهده جهاد

فإن وأالخير الصلح في المجاهدة أبواب من باب أوأ الخير أبواب
الله مع َقاَدَوأص الخير في وأرغب وأعل جل لله نيته أحسن إذا العبد
فإنه وأعل جل الله أمر كما يكون أن وأاجتهد تعامله في وأعل جل

، بالجهاد أمر وأعل جل الله لن وأالهدى الفلح أبواب من باب على
وأعل جل قال كما بالسنان يكون أن قبل بالقرآن يكون وأالجهاد

َفل ِطِع ﴿ ِريَن ُت ِف َكا ْل ُهم ا ْد ِه ِه َوأَجا ًدا ِب َها ِبيًرا﴿ ِج بهذا جاهدهم يعني َك
. القرآن
وأمصابرة صبر إلى يحتاج وأبالدعوة وأبالعلم بالقرآن وأالجهاد
راموا ممن كثيروأن وألهذا ، للثبات وأسؤال عناء طول إلى وأيحتاج
السنين بعض طلبه أنه فتجد ، طويل العلم لن تركوه العلم طريق

وأمنها مجاهدة إلى تحتاج كلها وأالمور ، طوله لجل تركه ثم
. العلم طريق

العلم طلب طريق في الخير بها يحصل التي البواب وأمن
إلى وأالدعوة الخير إلى الدعوة لن الجميع يتعاوأن أن وأالدعوة

وأهو كتبها من كتابا ُّسَردُن التي الصحيحة الصافية العقيدة هذه
وأتعليم الناس في وأنشره ذلك إقرار إن الواسطية العقيدة
المهمات من أنه شك ل ذلك وأغير المساجد في وأبثه الجاهل
وأكل العلم وأأهل الخير إلى وأالدعاة العلم طلبة يتعاوأن أن وأيجب

أمر وأعل جل الله لن جميعا ذلك في يتعاوأنون الخير إلى منتسب
ْا سبحانه قوله في بذلك ُنو َوأ َعا َت َوأ َلى ﴿ ْلبّر َع َوى ا ْق ّت َ َوأال ْا َوأل ُنو َوأ َعا َت
َلى ِم َع ْث ِل َوأاِن﴿ ا ْد ُع ْل ُكن وأعل جل قوله وأفي َوأا َت ْل َوأ ُكْم ﴿ ُأّمٌة ّمن

ُعوَن ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروأَن ا َي ْعُروأِف َوأ ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َوأ َك ْلُمن ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ َوأ
ِلُحوَن﴿ ُهُم ْف ْلُم منكم كثير الماضي الدرس حضر ما ربما لهذا ا

وأفي البال على تكون أن نرجو التي العامة الوصية بهذه فابتدأنا
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الخير في بعضا بعضنا يساعد وأأن بعضا بعضنا يترك ل وأأن القلوب
. وأالهدى وأالصلح

السلم شيخ كلم من جملة الماضي الدرس في شرحنا كنا وأقد
َبُِرغ وأقد الوألياء في وأالجماعة السنة أهل اعتقاد أصول فيها ذكر
تقريبا نصف كان الماضي الدرس في الحضور لن ذلك َّرَرُيك أن

الخوة فنستأذن حضروأا ما الخوان من وأكثير اليوم الحضور
ُذكر ما على زيادة فيه يكون وأربما الماضي الدرس حضروأا الذين

. تثبيت الله شاء إن التكرار وأفي تعالى الله شاء إن

ّتْصلِديُق َأْهِل ُأُصوِل َومِاْن ّنِة:ُ ال َكَرامَالاَت الّس ِء ِب َيلا ِل َلْو َومَالا ا
َلللىَ اللُه ُيْجِري ْيللِديِهم َع َداِت َخللَواِرِق مِاللْن َأ ْلَعللا ْنللَواِع ِفلليِ ا َأ

ِم ُلو ْلُع َكاَشَفاِت ا ْلُم ْنللَواِع َوا َأ ْدَرِة َو ْلُقلل ِثيَراِت،ِ ا ْأ ّتلل ُثوِرك َوال ْأ ْلَملل َا
ِلِف َعْن ِم َسا ُلمَا َكْهللِف ُسوَرِة ِفيِ ا ْل ْيِرَهللا،ِ ا ْدِر ََعللْنو َوَغ َصلل

ُلمّاللِة َهللذَِِّه َبِة مِاللَن ا ِبِعيَن الّصللَحا ّتللا ِئِر َوال ُلمّاللِة،ِ ُللُرونَِق َوَسللا ا
ٌة َوِهيَِ َد َلىَ ِفيَها مَاْوُجو ِم ِإ َيامَاِة. َيْو ْلِق ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َوأِمـْن تعـالى اللـه رحمـه السلم شيخ قال ْهـِل ُأُصـوِل ( ُق َأ ِدي ّتْصـ ِة: ال ّن الّسـ

َكَراَماَت ِء) ِب َيا ِل ْوأ َل ا
النبوة دلئل في الكلم عن فرعا جاء فيها البحث الوألياء كرامات

.النبياء وأبراهين النبياء وأآيات
بعض سماها التي وأهي وأببرهان بآَية نبي كل أيد وأعل جل فالله

وأالبراهين اليات لها الشرعية وأالتسمية ، المعجزات المتأخرين
ْد وأالبينات َق ُكم ﴿ ُت ْئ ٍة ِج َن ّي َب ُكْم﴿ ّمن ِب ّب ِفي قال ّر َياٍت ِتْسِع ﴿ َلى آ ِإ
ْوَن﴿ َع  ِفْر

الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ الخامس الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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السادس الشريط
وأالعشروأن
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سماها التي وأهي وأببرهان بآَية نبي كل أيد وأعل جل فالله
اليات لها الشرعية وأالتسمية المعجزات المتأخرين بعض

ْد﴿ وأالبينات وأالبراهين ُكم َق ُت ْئ ٍة ِج َن ّي َب ُكْم ّمن ِب ّب ِتْسِع ِفي﴿ قال ﴿ّر
َياٍت َلى آ ْوَن ِإ َع ِنَك﴿ وأعل جل وأقال ﴿ِفْر َذا َناِن َف َها ّبَك ِمن ُبْر ﴿ّر
ُكِن َلْم﴿ سبحانه وأقال ِذيَن َي ّل َفُروأا ا ْهِل ِمْن َك َتاِب َأ ِك ْل ا

ِكيَن ِر ْلُمْش ّكيَن َوأا َف ّتى ُمن ُهُم َح َي ِت أ
ْ َنُة َت ّي َب ْل . ﴿ا

في جاء ما وأهو وأالبرهان الية في أثر هو ما بذلك وأيلحق
َنا﴿ قال السلطان أنه اليات بعض ُتو ْأ َطاٍن َف ْل ِبيٍن ِبُس ﴿ّم

كما وأعل جل الله عند هي وأإنما البشر يستملكها ل وأاليات
ّنَما﴿      وأعل جل قال َياُت ِإ َد ال ِه ِعن ّل . ﴿ال

ّين الواضح الدليل وأهي الية جمع وأاليات المراد على الب
. عنه يتخلف ل حيث
خارقة هذه صدقهم وأدلئل النبياء وأبراهين النبياء آيات

. للعادة
المعتزلة استعمله ذكرنا كما للعادة) هذا (الخارقا وألفظ

حجة وأالبرهان الية كون على الدليل فجعلوا ، وأالمتكلمون
وأخرقا ، للعادة خرقا فيها أن للرسول وأمعجزة للرسول

. وأعل جل لله إل يكون ل قالوا العادة
: كالجهمية طوائف أنكر فلهذا التأصيل هذا المبتدعة أّصل

لن الوألياء كرامات أنكروأا ، الفقهاء وأبعض وأالمعتزلة
للعادة فالخارقا ، للعادة خارقة أمور عندهم الوألياء كرامات

، يفعلوه أن للبشر إمكان فيه يكون ل بما يحصل ما هو
الكرامة لن الوألياء كرامات فأنكروأا ، للعادة خارقا فصار
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هنا الله رحمه السلم شيخ قال كما للعادة خارقا شيء
: قال

َلىَ     اللُه     ُيْجِري     َومَاا  ( ْيِديِهم     َع َداِت     َخَواِرِق     مِاْن     َأ ْلَعا ا
ْنَواِع     ِفيِ ِم     َأ ُلو ْلُع َكاَشَفاِت     ا ْلُم )   َوا

باب وأهو الباب هذا في ضّل من ضلل من ضلل فسبب
جاءت بما الوألياء كرامات إثبات جعلوا أنهم الوألياء كرامات

. النبوة دليل في يطعن ذلك جعلوا ، النصوص به
، النبي بمعجزة ذلك لشتبه للولي كرامة أثبتنا : وألو قالوا

أن يمكن ل فلهذا العادة خرقا على قامت النبي وأمعجزة
ُقا كرامة للولي يكون . العادة بها ُتْخَر
وأالتابعين الصحابة من وأأرضاهم همعن الله رضي السنة أهل
أن وأهو الصل في المبتدعة خالفوا مسلكهم سلك وأمن
. العادة خرقا على النبياء آيات مبنى
في ليست النبي آية أّن على النبياء آيات : وأمبنى قالوا

الله إل الية بهذه يأتي أن يمكن ل بل المخلوقات إمكان
. وأتعالى سبحانه جلله جل

(خرقا وأكلمة (العادة) هذه كلمة وألكن للعادة خارقة فهي
كذلك كان وأإذا النصوص في تأت لم محدثة العادة) كلمة

. النصوص به جاءت بما تقييدها وأجب
وأالنس الجن عادة هي النبياء آيات تخرقها التي هنا فالعادة

. وأالمخلوقات
، الوألياء كرامات في العادة غير النبياء آيات في فالعادة

الساحر لن ، وأالكهنة السحرة مخاريق في العادة غير
ّطال وأالمشعوذ وأالكاهن لكن ، للعادات بخوارقا يأتون وأالب

 ؟ من عادة
كرامات باب يعني – مبني وأهو الباب هذا نكتة هي هذه

النصوص في جاء ما وأإثبات السحرة على وأالكلم الوألياء
التأصيل هذا على مبني – البدع أهل على وأالرد ذلك في

. ذكرته الذي
بأنها وأذلك النبياء آيات أثبتوا السنة أهل إن نقول لهذا

مخلوقا يكون أن يمكن ل يعني ، المخلوقات لعادة خارقة
حيًة عصا يقلب أن لمخلوقا يمكن ل ، الية تلك بمثل يأتي
حية وأتكون حية العصا فيقلب ، الخلق جهة من هذا لن
أوأ ، حية فعل تكون وألكن التمويه جهة من ليست ، فعل

ًا البحر يجعل أوأ ، رهوا البحر يجعل فرقا يجعل أوأ ، يبس
كالطود كذا وأتلك العظيم كالطود كذا هذه فرقتين البحر
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َكاَن﴿ العظيم ِد ِفْرقٍا ُكّل َف ْو ّط ِم﴿ َكال ِظي َع ْل وأسع في ليس هذا ا
عليه عيسى آية كذلك ، وأعل جل لله هو بل مخلوقا أي

أنه عيسى وأآية ، السلم عليه سليمان آية كذلك ، السلم
يمكن ل وأهذا الموتى وأيحيي بمسحة وأالبرص الكمه ُيبرئ

. وأعل جل لله إل
أن فهمه في الباب هذا أوأ الفصل هذا ُعمدة نقول وألهذا
. يختلف هنا العادة خرقا
أنه نفهم أن بد فل وأاستعملناه المحدث اللفظ بهذا قلنا فإذا

ذكر سياقا في جاء فإذا ، فيه يجيء الذي بالسياقا مقيد
هي النبياء آيات في ُتخرقا التي العادة كانت النبياء آيات
ِئِن ُقل﴿ القرآن في وأعل جل قال ، جميعا المخلوقات عادة ّل

َعِت َتَم ِلنُس اْج ْلِجّن ا َلى َوأا ْا َأن َع ُتو ْأ ْثِل َي َذا ِبِم ُقْرآِن َهـ ْل فهنا ﴿ا
وأهما جميعا وأالنس الجن باجتماع المعارضة طلب وأقع

َ﴿ قال المكلفان الثقلن ُتوَن ل ْأ ِه َي ِل ْث بشيء يأتون قد يعني ﴿ِبِم
عند من كتابا يسمونه أوأ مصحفا يسمونه أوأ قرآنا يسمونه

. كذبا فيكون القرآن مثل يكون ل لكن الله
ّدروأز يدعي ما مثل وأصحف بهم خاصا مصحفا عندهم أن ال

القرآن به - شاكلوا نسخة مصحفهم من - وأعندي خاصة
وأنحو فواصل له وأجعلوا بأشياء وأوأسموه اليات بعض وأأخذوأا

وأل للقلب وأل للنفس ل تحريك فيه وأليس بارد لكنه ، ذلك
وأكذلك ، تكرهه حتى فيه تمضي ل َسِمٌج هو بل السلطان

ّدعى من بعض أن هنا المقصود فإذن ، القرآن معارضة ا
تقول أوأ وأالنس الجن بعادة النبياء آيات في العادة خرقا
ْدِخل يعني المخلوقات عادة جل الله بأمر إل الملئكة فيهم ُت
. وأعل
. منه بد ل التأصيل هذا
في العادة خرقا غير الوألياء كرامات في العادة خرقا هنا

َنى ، نقول لهذا النبياء آيات ْب السنة أهل أن الباب هذا َم
: فروأعه وأفي الباب هذا تأصيل في المبتدعة خالفوا

 ذكرنا بما التأصيل في
سحر وأأن ، حق الوألياء كرامات بأن بالقول الفروأع وأفي

ِرُض السحر ،وأأن حق الساحر وأهو حقيقة وأيقتل حقيقة ُيم
َقة ،وأأن الحقيقة على موجود أن وأالمشعوذين الكهنة َمْخَر

َقة هي هذه تمويها فقط ليست حقيقة وأحاصلة فعل َمْخَر
وأيخفي شيء بدل بشيء يأتي بأن ، حقيقة تحصل لكنها
. للعادة خارقة وأهذه  شيئا، وأيظهر شيئا
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َقْت التي العادة وألكن ِر الناس عادة هي الوألياء بكرامات ُخ
. الزمان ذلك في

َقْت التي وأالعادة ِر ذلك أهل عادة هي السحرة بمخرقة ُخ
. بساحر ليس ممن البلد
. الباب هذا في القيود هي هذه
ّتْصِديُق     َأْهِل     ُأُصوِل     َومِاْن  (     الله     رحمه     قال ّنِة:ُ ال الّس

َكَرامَااَت َياِء     ِب ِل َلْو )  ا
حيث وأمن الوقوع حيث من حق أنها اعتقاد يعني التصديق 

لفراد يحصل الذي المعين الشيء حيث من ل ، الجنس
كرامة هو نقول الكرامات من النصوص به جاءت ما ، المة

. وأاجب بالنصوص التصديق لن بذلك وأنصدقا
َكَراَماَت( قال ِء ِب َيا ِل ْوأ َل في وأالولي ، وألي جمع ) وأالوألياءا

ُنوَن﴿  وأعل جل قال كما الناصر المحب هو اللغة ْؤِم ْلُم َوأا
َناُت ْؤِم ْلُم ُهْم َوأا ْعُض َياء َب ِل ْوأ ْعٍض َأ بعضا يحب بعضهم يعني ﴿َب

ّنَما﴿ وأعل جل وأقال ، بعضا وأينصر ُكُم ِإ ّي ِل ّلُه َوأ ُلُه ال ِذيَن َوأَرُسو ّل َوأا
ْا ُنو ِذيَن آَم ّل ِقيُموَن ا َة ُي َ ُتوَن الّصل ْؤ ُي َة َوأ َكا ُهْم الّز ُعوَن َوأ ِك )55( َرا
َوّل َوأَمن َت ّلَه َي َلُه ال ِذيَن َوأَرُسو ّل ْا َوأا ُنو ِإّن آَم ِه ِحْزَب َف ّل ُهُم ال

ُبوَن﴿ ِل َغا ْل . اللغة في هذا ، وأالمحب الناصر هو فالولي ا
به فيريدوأن الولي قالوا إذا السنة فأهل الصطلح في أما

بنبي) . ليس تقي مؤمن (كل
وأصف وأعل جل الله لن التعريف في تقي مؤمن كل قولهم
َياء ِإّن َأل﴿ سبحانه قال التقياء المؤمنون بأنهم الوألياء ِل ْوأ ِه َأ ّل ال

َ ْوٌف ل ِهْم َخ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َوأل ِذيَن62( َيْحَز ّل ْا ) ا ُنو ْا آَم ُنو َكا ُقوَن َوأ ّت ﴿َي
ُقا عندهم الولي اسم لكن ُد اليمان َكّمَل من على يص

. استطاعته بحسب وأالتقوى
اليمان في مجتهد هو لكن الذنوب بعض عنده يكون قد

. الكمال على وأالتقوى
له ليس من فيهم ليس الناس لن ذلك عن طبعا ينقص قد

. ذنب
، الولي اسم عن النبياء بنبي) أخرج ليس تقي مؤمن (كل
الوألياء وأكرامات الولي السنة أهل اصطلح في قيل فإذا
في وأالرسول اللغة في النبي أن مع النبياء فيها يدخل فل

وأعل جل وأالله ، جلله جل لله ناصر محب لنه وألي اللغة
حيث من بالحرب) لكن في آذنته فقد وأليا لي عادى (من

. النبياء على يطلق ل الصطلح
َية أما َول لكل وأهذه ،  وأالنصرة المحبة - فهي الواوأ - بفتح ال

. درجاتها تختلف لكن تقي مؤمن
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َولية من نصيب له تقي مؤمن فكل . ال
في وألي إنه وأالتقوى اليمان بعض عنده كان لمن يقال وأل

وأالتقوى اليمان من فيه ما بقدر وألية له لكن الصطلح
فقال وأالتقوى اليمان بوصف ذلك علق وأعل جل الله لن
َياء ِإّن َأل﴿ وأعل جل ِل ْوأ ِه َأ ّل َ ال ْوٌف ل ِهْم َخ ْي َل َ َع ُنوَن ُهْم َوأل ( َيْحَز
ِذيَن62 ّل ْا ) ا ُنو ْا آَم ُنو َكا ُقوَن﴿ َوأ ّت ِذيَن﴿ قوله َي ّل ْا ا ُنو يفيد هذا ﴿آَم

ْا﴿ وأكماله اليمان استمرار ُنو َكا ُقوَن﴿ َوأ ّت . كذلك َي
َية أما َول . وأتقوى إيمان عنده من فهو ال

وأينصر الله يحب أنه يعني ، بحسبه َوألية له مؤمن فكل
وأعل جل الله وأكذلك وأتقواه إيمانه بحسب وأعل جل الله
. وأتقواه إيمانه بقدر وأينصره يحبه

َولية َوألية ، لربه العبد َوألية ، فال لعبده وأعل جل الله وأ
قال ، متبعض منهما كل وأصفين على مبنية لنها متبعضة

ِذيَن﴿ وأعل جل ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُنو َكا ُقوَن َوأ ّت أهل عند وأاليمان ﴿َي
ذلك من فنتج تتبعض السنة أهل عند وأالتقوى يتبعض السنة

َولية أن . أيضا تتبعض ال
َولية فليست وأإما يأتي أن إما السنة أهل عند وأاحدا شيئا ال

اليمان كّمَل لمن الولي اسم صار لكن  ، يذهب أن
. استطاعته بحسب وأالتقوى

هي اللغة في وأالكرامة ، الكرامة جمع فهي الكرامات أما
َأّما﴿ وأ جل قال كما الخاص النعام أوأ الخاصة النعمة َف

ِلنَساُن َذا ا ُه َما ِإ َتل ْب ّبُه ا ْكَرَمُه َر َأ ّعَمُه َف َن ِطَف الكرام ﴿َوأ عليه ُع
. الذوأات في أوأ الصفات في التغاير يقتضي وأالعطف النعام

لكن إنعام هي ، النعام على خاص شيء الكرامة نقول لهذا
. اللغة في ، خاص إنعام

على جرى للعادة خارقا أمر هي فالكرامة الصطلح في أما
 هنا السلم شيخ قال وألهذا وألي يدي

َلىَ     اللُه     ُيْجِري     َوماا  ( ْيِديِهم     َع َداِت     َخَواِرِق     مِاْن     َأ ْلَعا )  ا
ِري ما( بـ عبر َلى اللُه ُيْج ِهم َع ِدي ْي على تجري الكرامة ) لنَأ
. الولي يدي

ِرقِا ِمْن( وأقال َوا َداِت َخ َعا ْل . للعادة خارقا الكرامة ) لنا
. وألي يدي على جرى للعادة خارقا أمر إذن فالكرامة

؟ من للعادة) عادة (خارقا
: ذلك في التفصيل لكم ذكرنا
يكون أوأ كذا عادة نقول للعادة خارقة النبياء آيات قلنا فإذا

. ُمستحضرا
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عادة أوأ النس عادة نقول للعادة خارقة الوألياء وأكرامات
أنه على ليدل وأهذا ، جميعا البلد هذا أهل أوأ جميعا الناس
الله عند من هي وأإنما بذلك يأتي أن هو باستطاعته ليس
. وأعل جل
السلم شيخ كلم على فيها الكلم لتفصيل نأتي أن قبل

المشهور أقوال لهم – الكرامات في – فيها الناس نقول
: أقوال ثلثة منها
على وأنوِضُحُه ندرُسُه ما وأهذا السنة أهل قول الوأل-

تعالى. الله شاء إن السلم شيخ كلم
حذا وأمن وأالجهمية المعتزلة قول الثاني وأالقول-

ينفون وأهؤلء ، وأنحوه حزم كابن الفقهاء من حذوأهم
أوأل في ذكرت التي للَُشبهة أصل الوألياء كرامات

. الكلم
الولي كرامة أن وأهو الشاعرة قول الثالث وأالقول-

. النبياء ليات مساوأيًة تكون وأقد ثابتة
آيات تساوأي ل يقولون لكن الكرامة يثبتون السنة وأأهل

الجن لعادة خارقة النبياء آيات لن ، تبلغها ل ، النبياء
أوأ الناس عادة فتخرقا الوألياء كرامات وأأما جميعا وأالنس

. معينة جهة ناس
َلىَ     اللُه     ُيْجِري     َومَاا  (     الله     رحمه     قال ْيِديِهم     َع مِاْن     َأ

َداِت     َخَواِرِق ْلَعا ْنَواِع     ِفيِ     ا ِم     َأ ُلو ْلُع َكاَشَفاِت     ا ْلُم َوا
ْنَواِع َأ ْدَرِة     َو ْلُق ِثيَراِت     ا ْأ ّت )  َوال

َواِع ِفي( قوله ْن ِم َأ ُلو ُع ْل َفاِت ا َكاَش ْلُم أنواع من نوع ) هذاَوأا
: نوعان لها الكرامة فإن ، الكرامة

ٍم في تكون أن إما- . عل
. قدرة في تكون أن وأإما-

ِه في يكون بشيء الشيء يعلم ، كشٌف وأالعلم أوأ ُروأِع
. بسمعه يعلمه أوأ بإبصاره يعلمه
ما يعلم ، غيره يبصر ل ما يبصر ، غيره يسمع ل ما يسمع

. غيره يعلمه ل
. وأالمكاشفات العلوم أنواع في هذا
حصل كما لغيره ينكشف ل ما له ينكشف البصر جهة من

وأحال سارية حال له انكشف فإنه عنه الله رضي لعمر
الجبل سارية (يا المدينة في سارية) وأهو (يا فقال الجبل

المسلمين حال له انكشف لنه الجبل الزم الجبَل) يعني
، فنادى الفرس وأموقع الفرس وأحال المسلمين وأموقع

688الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

لم ما فرأى أمامه اتضحت وأالصورة ، الوضع لعمر فانكشف
. الناس يره
. البصري الكشف جهة من كرامة هذه

أوأ السمعي الكشف جهة من سماعه وأكان ، سمع سارية
. السمع في الكرامة جهة من

الزمان هذا في مثل عندنا وألكن ، بالعادة يكون ل وأهذا
 ؟ ل أوأ مثل بالهاتف يكون

ذلك نحو أوأ صناعية بأقمار صور تسليط هناك يكون قد
انتبه وأيقول بالهاتف وأيتصل مراقب وأيكون المكان فيروأن
. الحديثة الجيوش في هو كما كذا تحرك
ُدوأا القديم من السنة أهل وألهذا ّي في عظيم بتقييد الكرامة ق
ّيَن نفسه في حق تقييد أنه المختلفة الزمنة في ظهر ما وأب
الناس عادة ، للعادة خارقا هو بما قيدوأه أنهم وأهو ، نفسه

. كرامة فصار ، ذلك يتصور أن لحد يمكن ل ، زمانهم في
لن وأعل جل الله بكلمات ارتباط لها وأالمكاشفة العلم هنا

وأقد الكونية الله بكلمات متعلقا يكون قد النكشاف حصول
: الشرعية الله بكلمات متعلقا يكون
رضي لعمر حصل ما مثل الكونية الله بكلمات تعلقه فمثل
عنه الله رضي الصديق بكر لبي حصل ما وأمثل ، عنه الله

، أنثى فيها فقال حبلى وأكانت امرأته بطن في نظر حيث
هذا من يحصل ما وأمثل ، أنثى فصار فترة بعد فولدت
. المكاشفة جهة من الجنس

له انكشف أنه يعني ، الكونية الله بكلمات مرتبطة هذه
ّونه إلى نظر لنه الكونية الله كلمات إلى راجع شيء الله ك

ّونه ما سمع أوأ وأعل جل . وأعل جل الله ك
ما بالشرعيات العلم له ينكشف الشرعية الكلمات جهة من

ينكشف ل العصاة أكثر أن تجد وألهذا ، لغيره ينكشف ل
وأعل جل لربه أتقى العبد كان وأكلما ، الشرعي العلم لهم

النابة وأأكثر الذنب من استغفارا وأأكثر طاعته على وأأحرص
. أكثر له العلم انكشاف كان كلما وأعل جل ربه إلى

أنهم وأهو كثيروأن فيه يخطئ استدلل هناك وأبالمناسبة
ْا﴿ البقرة سورة في تعالى بقوله يستدلون ُقو ّت ّلَه َوأا ُكُم ال ّلُم َع ُي َوأ

ّلُه . العلم تحصيل في مؤثرة التقوى أن على ﴿ال
ْا﴿ وأعل جل قوله لن بصحيح ليس الستدلل وأهذا ُقو ّت ّلَه َوأا ال

ُكُم ّلُم َع ُي ّلُه َوأ ْطف هذا ﴿ال َطَف ، ع ُكُم﴿﴿ َع ّلُم َع التقوى، على ُي
ًا العلم فليس َب َت . التقوى على الية في ُمَر
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وأهذا هذا بين ارتباط ل هنا العلم أهل من كثيروأن قال لهذا
الله (وأاتقوا مجزوأمة لكانت للتقوى أثر العلم كان لو لنه

َأِن﴿ قوله في كما المر بجواب يكون الله) لنه يعلْمكم

ُدوأا ُب ْع ّلَه ا ُه ال ُقو ّت ُعوِن َوأا ِطي َأ ِفْر3( َوأ ْغ َي ُكم )  ُكْم ّمن َل ِب ُنو وأهو ﴿ُذ
. النحو في معروأف

تبتدئ ثم عليها الوقف َيْحُسُن هذا ﴿الله وأاتقوا﴿ فقوله
ُكُم﴿ فتقول ّلُم َع ُي ّلُه َوأ ّلُه ال ُكّل َوأال ٍء ِب ِليٌم َشْي كان بما يعني ﴿َع

وأأحكام الدين كتابة على الكلم من الية في ذلك قبل
. ذلك وأنحو الشهادة

وأالتأثير القدرة في يكون ما الكرامات أنواع من الثاني النوع
.

ل بما يؤثر ، غيره عليه يقدر ل ما على يقدر يعني
. سلف الذي القيد ، أسلفنا الذي بالقيد غيره يستطيعه

كما غيره عليه يقدر ل ما على يقدر ، القدرة في فمثل
فرسه مات لّما أنه عليهم الله رضوان الصحابة لحد حصل
الفرس له يحيي أن الله دعا الرض من خلة في وأكان
حتى الفرس له يحيي أن الله دعا ، الفرس له الله فأحيا
له الله فأحيا هلكة وأستصيبه سينقطع وأإل بيته إلى يرجع

استقبله فلما ، ابنه وأاستقبله داره إلى فوصل ، الفرس
ّيْة فإنه بعيدا بالفرس اذهب بني يا قال فرسه من وأنزل ِر عا

. ميتا سقط به أبعد فلما الولد به فذهب قال ،
ٌة ، القدرة من نوع هذا ْدَر الله كلمات إلى راجعة هذه ُق

له أحيا ميتا له أحيا بأن أكرمه وأعل جل الله فإن الكونية
مّر حينما عنه الله رضي لسعد حصل ما مثل ، ميتة نفسا

َبَس أن الله دعا ، الماء على بالجيش ِبَس الماء لهم يي في
عليه هم وأمن وأبأسلحتهم بخيولهم الجيش عليه فمر الماء
ٍء إلى إلى راجع نوع هذا ، صلبة أرض في وأكأنهم يابس ما

. القدرة
ِدَر هو هل ؟ القدرة يديه على جرت أوأ َق

َوأَما( لقوله تنتبه لهذا ، له كرامة يديه على جرت الجواب
ِري َلى اللُه ُيْج ِهم َع ِدي ْي ) .َأ

الوألياء في فغلوا ، الولي قدرة من ذلك جعلوا وأالغلة
.وأعل جل لله ما من شيئا يستحقون جعلوهم

َواِع( ْن ِة َأ ْدَر ُق ْل ِثيَراِت ا ْأ ّت . غيره في يؤثر أن ) التأثيرَوأال
يؤثر وأقد ، الماء في سعد أثر ما مثل الذوأات في يؤثر قد
غير في عنب يأتيه بأنه لُخبيب حصل ما مثل الزمنة في
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إلى راجع تأثير هذا ، وأقتها غير في الفاكهة وأتأتيه وأقته
. الزمان في تأثير لكن قدرة
ِبَسْت حيث نون بن ليوشع حصل ما مثل الشمس له ُح

(أنِت فقال الشمس خاطب أوأ ، فقال الشمس فنادى
الشمس علينا) فظلت فاحبسها اللهم مأمور وأأنا مأمورة
ذلك صار حتى طويل زمانا ظلت الغروأب من قريبة وأكانت

. فتحا
من نبيا كان أنه القوال أحد على لنه ليوشع آية وأهذه

البشر. قدرة على خارجة هذه وألن النبياء
: تختلف فالتأثيرات ، التمثيل بنوع التأثير المقصود

في تأثيرا يكون وأأحيانا الذوأات في وأتأثير الزمنة في تأثير
الحجاج جند أن حصل ما مثل ، الحواس في وأتأثير المكنة

الحسن على دخلوا يوسف بن الحجاج ُشَرط أوأ يوسف بن
محتذ وأهو فمروأا يبصروأه ل أن وأعل جل الله فدعا البصري

في أحدا يجدوأا فلم وأنظروأا فنظروأا الله رحمه داره بفناء
كرامة هذه ، يديه بين يتحركون وأهم إليهم ينظر وأهو الدار

َنا﴿ ْل َع ْيِن ِمن َوأَج ِهْم َب ِدي ْي ّدا َأ ِهْم َوأِمْن َس ِف ْل ّدا َخ ُهْم َس َنا ْي ْغَش َأ ُهْم َف َ َف ل
ْبِصُروأَن . ﴿ُي

َنا فيما التأثير أن هذا من فالمقصود ْل ّث التأثير إلى راجع به م
. الكونيات في

، الشرعية الكلمات إلى راجع وأالقدرة التأثير من نوع هناك
. بالدين مرتبط يعني

الدعوة ، الدين ، السنة ، القرآن يعني الشرعية الكلمات
. ذلك وأنحو

ْكَرْم ، غيره عليه يقدر ل ما على المور هذه في فيقدر . ُي
من صنف لكنه قصيرا زمانا عاش من العلم أهل من تجد

ِدَر المصنفات َق زمانه علماء عليه يقدر لم ما على وأ
جهة من أوأ الدعوة جهة من الناس في أثر أوأ ، بمجموعهم

ّثَر قلوبهم إلى فدخل بالغا تأثيرا وأوأعظهم إصلحهم َأ في ف
ِرَم الشرعيات ْك ُأ ِثْر بأن وأ َؤ . ُي

يديه على يتوب كان أنه وأغيره الجوزي ابن عن ذكر كما
مجلسه وأكان آلف عشرة نحو أحيانا الواحد المجلس في
أسلم إنه قيل وأكما ، المؤلفة اللف يحضره مسجده في
اليهود من وأكذا كذا حنبل بن أحمد المام وأفاة يوم في

. ذلك وأنحو بغداد في وأالنصارى
ّثُروأا يعني ، الشرعيات في تأثر هذا الشرعيات جعلوا حتى َأ

. الناس لها وأاستسلم مقبولة
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بكلمات مرتبطة الوألياء كرامات إّن العلم أهل يقول وألهذا
في المقام وأتفصيل ، الشرعية الله وأكلمات الكونية الله
. لك ذكرته بما ذلك
ُثوِر  (     قال ْأ ْلَم ِلِف     َعْن     وا ِم     َسا ُلمَا ُسوَرِة     ِفيِ     ا

َكْهِف ْل )  ا
َها( وأاضحة الكهف أصحاب وأقصة  ِر ْي َغ مريم قصة في ) كماَوأ
في ليس لنه وأعل جل الله أوألياء من وألية مريم لن ،

. الرجال في وأالنبوة الرسالة وأإنما نبية النساء
ْدِر     ََعْن  و  ( ُلمّاِة     َهذَِِّه     َص َبِة     مِاَن     ا ِبِعيَن     الّصَحا ّتا َوال

ِئِر ُلمّاِة،ِ     ِفَرٍق     َوَسا ٌة     َوِهيَِ     ا َد َلىَ     ِفيَها     مَاْوُجو ِم     ِإ َيْو
َيامَاِة ْلِق )  ا

. وأكثيرة وأاضحه عليه المثلة وأهذا 
. المبحث لهذا تتمات هنا بقي

ل وأأنهم ، للنبي تابع الولي أن يعتقدوأن السنة فأهل
ُلوَن َفّض نبي وأيقولون النبياء من أحد على الوألياء من أحدا ُي

الله رحمه الطحاوأي قال كما الوألياء جميع من أفضل وأاحد
. عقيدته في

ْتْم القول أحدث من وأأوأل ِولية ِبَخ ْفُضَل أن وأباحتمال ال َي
َكْر فيما النبي على الولي ْذ . الترمذي الحكيم عنه ُي

سماه كتاب له الصول نوادر كتاب صاحب الترمذي الحكيم
َولية) وأعنى (ختم هذا في أصول فيه الوألياء) ذكر (ختم بها ال
هذا في وأالتحادية المتصوفة جهلة لضلل سببا وأكان ، الباب
. الباب
َتْم الولية إن فقالوا َتْم كما ُتْخ أن يمكن وأأنه ، النبوة ُتْخ
. النبي من أفضل الولي يكون
الحاتمي عربي ابن تبناه ، بالله وأالعياذ هذا تبنى وأقد

ُفُصوْص المكية (الفتوحات كتاب صاحب المعروأف َكْم) وأ الِح
ُفُصوْص كتابه في ذكره - قالوا الوألياء خاتم أن وأذكر ، ال
ِتم من - أفضل نفسه يعني . النبياء خا
ُه وألهذا ّفَر قالوا بل بالزندقة عليه وأحكموا بذلك العلماء ك
هو: قال حيث هذا من أعظم كفر وأأي
ّثَل وأالسلم الصلة عليه النبي إن يبق لم بأنه النبياء لبناء م
. اللبنة تلك وأالسلم الصلة عليه هو فكان لبنة إل فيه
ُظُر الوألياء وأخاتم قال ْن َنة ، لبنتين موضع في نفسه َي ِب في َل

َنة وأ الظاهر ِب . الباطن في َل
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َتِقي الباطن وألبنة ، الشريعة رسم تتابع الظاهر فلبنة  َتْس
ِدْن من ْع َتِقي الذي الَم َلْك منه َيْس إلى الخبر أوأصل الذي الَم

. النبي
ّلَف وأقد ًا هو أ جل ربنا عن يروأيها التي الحاديث فيه كتاب
العالمين رب عن الربعين سّماه مطبوع وأهو ، مباشرة وأعل

. هذه هي التفضيل جهة فكانت ،
لنهم التكاليف عنهم سقطت أنه يروأن هؤلء أن تجد وألذلك

يتبعون الظاهر في لكن ، غيرهم به يخاطب لم بما خوطبوا
. الخاصة شريعتهم لهم أوأ معذوأروأن هم الباطن في لكن ،

الدعوة هذه إمام ذكره الذي وأهو زندقة أنه شك ل وأهذا
السلم نواقض في الله رحمه عبدالوهاب بن محمد الشيخ

وأفي حولها وأما نجد في كثيرا وأكان ، المعنى هذا هو ،
أن من هذا يومنا إلى الخرى السلمية البلد وأفي الحجاز

ُعُه أنه يعتقد من الناس من محمد شريعة عن الخروأج َيَس
ّلْى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َع كما َوأَس شريعة عن الخروأج الخضر َوأِس

بختم يقولون الذين هؤلء به يعنون ، السلم عليه موسى
1..... الولية

هو الولي بل ، كبائر صاحب وأل بدعته على مقيما مبتدعا
َتْر وأل وأالسنة الكتاب يتابع الذي ْغ من لهم يجري بما ُي

لهم يحصل قد أنهم وأالمعاصي البدع بأهل يعني الخوارقا
َتْر فل خوارقا ْغ هذا كون أوأ ، الولية برهان فليس ، بهم ُي

بل ، للعادة خارقا له جرى أنه ذلك برهان ليس ، وأليا
نفسه على السنة وأأّمر وأالسنة القرآن تابع أنه ذلك برهان
. الستطاعة بقدر وأباطنا ظاهرا
ليغووأا وأالجن الشياطين من مخاريق تحصل قالوا وألهذا

. السنة عن يذهبوا حتى بهذا الناس
ضلوا الذين المختلفة الفرقا في فإنه حصل الذي هو وأهذا
أوأ ، كرامات لهم وأجعلت الشياطين أغوتهم الباب هذا في

هذه وأقالوا الناس فاغتر الكرامات يشبه ما لهم جعلت
تأتي وأقد ، الشياطين جهة من الواقع في وأهي كرامات
الوقت نفس في محل من أكثر في هو يكون وأقد بصورته

- الضحى - عيد العيد يوم بدمشق ُرئي فلن يقال ما مثل
الله رحمه وأفلن ، اليوم ذلك الجمرة يرمي بمنى وأرئي

خطب بأنه الناس شهد ، مساجد سبعة في الجمعة خطب
الشعراني وأيقول ، هنا وأخطب هنا وأخطب هنا وأخطب هنا

بالشريط   1 مسح يوجد
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: وأكان يقول موضع من أكثر في خطب الذي هذا عن
. القرآن في ليست آيات يتلو الله رحمه
لنهم القرآن في ليست آيات يتلو ، الضلل فوقا ضلل وأهذا

آيات فأعطاه وأعل جل الله يكلمه أن إلى يصل أنه يعتقدوأن
. القرآن في ليست

فالكرامة ، الملة عن وأخروأج وأزندقة كفر أنه شك ل وأهذا
. التقياء المؤمنون وأالسنة للكتاب المتابعين إل ُيؤتاها ل

؟ كرامات البدع لهل يحصل هل
خوارقا من وأالعصيان وأالضلل البدع لهل يحصل ما نقول

قد بل ، الناس لتغوي الشياطين جهة من هي للعادات
من أكثر في به تتمثل الشياطين أن الوألياء لحد يحصل
نفسه عن السلم شيخ قال مثلما ، الناس ُتِضل حتى مكان

كما أصحابي إلى فتأتي بي تتمثل الشياطين : وأكانت قال ،
عني بعيد مكان في وأكانوا شدة في وأقعوا أنهم مرة حصل

ما زال يعني ، فأغاثهم ، بي فاستغاثوا إليهم أنظر فرأوأني
على وأشكروأني أخبروأني رجعوا : فلما قال ، الشدة من بهم
رأيتم الذي كان وأإنما دمشق أبرح لم لهم فقلت ذلك

ّثل شيطانا ُكم ، صورتي في تم َيا ِإ . ف
في يتمثل كان إذا الشيطان نقول وألهذا ، كثيرا هذا يحصل
ليضل المبتدع صورة في يتمثل فقد الصالح العبد صورة
: أنواع ثلثة الخوارقا العلم أهل يقول فلهذا أكثر الناس

. وأبراهين آيات وأهذه للنبياء يحصل : ما الوأل النوع-
. كرامات وأهذه للوألياء يحصل : ما الثاني وأالنوع-
وأالمبتدعة العصيان لهل يحصل : ما الثالث وأالنوع-

خوارقا وأهذه الممخرقين أوأ السحرة أوأ الضلل وأأهل
. شيطانية

لكن ، للعادة الخارقا اسم يجمعها اسم لها وأاحدة كل لن
خارقا يسمى العصيان وأأهل المبتدعة يدي على يحصل ما

. شيطانيا
بين الفرقان كتابه في بتفصيل السلم شيخ ذلك وأأوأضح
. الشيطان وأأوألياء الرحمن أوألياء

وأهي ، وأاحدة حال في كرامات لهم تحصل قد المبتدعة
النصارى جاهدوأا إذا ، السلم أهل من ليس من جهاد حال

فقد المشركين جاهدوأا أوأ وأالزندقة اللحاد أهل جاهدوأا أوأ
أوأ الملحدين أوألئك قاتل الذي الجيش وأعل جل الله يعطي
كانوا وألو الكرامات بعض يعطيهم ، النصارى أوأ اليهود

. مبتدعة
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أصل من معهم لما : وأذلك تيمية ابن السلم شيخ قال
مع ما على ليظهر السلم وأهو الحق دين هو الذي الدين
جل الله أبطله أوأ باطل هو الذي وأالدين الشرك من أوألئك
. وأعل

ْلُت ّث في كثيرا النقاش فيه جرى وأما حصل بما ذلك على وأم
َلْت التي بالكرامات الوأقات من وأقت ِق وأما الفغان عن ُن
ِبْت من وأمنهم ينفي من وأمنهم ، ذلك في لهم حصل ْث  ُي

مبتدعة إنهم يقول - من إخواننا من - يعني يقول من وأمنهم
َطون ل وأالمبتدعة ْع يعني ، مشركين بعضهم ، كرامات ُي

، ذلك من أعظم عنده يكون وأبعضهم ، أصغر شرك عندهم
: فنقول

، أصغر شرك عنده وأمن ، المبتدع أن ذلك في القاعدة 
كرامة أنها نثبت فل ، حصل كما كرامة يعطى قد ذلك وأنحو

كرامة تكون قد نقول بل بكرامة ليست نقول وأل ، مطلقا
من معهم ما لتأييد ذلك أن عندنا التأصيل عليه كما وأذلك
وأتقوم اللحاد أهل عليه ما على ليظهر وأالسلم الدين أصل
الناس على الله حجج من حجة تظهر أوأ وأعل جل الله حجة

.
جل الله فإن بالقرآن المجاهدة في ، المناظرات في كذلك
، بكرامة الشعري يؤيد ، بكرامة المعتزلي ربما يؤيد وأعل
النصارى أوأ اللحاد أهل ُيحاْج كان إذا بكرامة المبتدع يؤيد

معه ما أن ليظهر الباطلة الملل أهل أوأ التناسخية الفرقا أوأ
. خير الدين أصل من

ًا أن الله رحمه تيمية ابن الدين تقي الشيخ ذكر وألهذا كثير
ُلوا الدين إلى دعوا المبتدعة من ْدَخ َأ من طوائف الدين في وأ

كاليهودية الديانات أهل وأمن الوأثان عبدة وأمن ، المشركين
ِلْل الباطلة الملل وأأهل ، وأالنصرانية وأالفرس الهند أهل كِم

بدع فيه الذي السلم من لهم حصل ما فكان ، ذلك وأنحو
على بقائهم من لهم خير السنة عن ضلل وأفيه وأخرافات

َلْل . وأالضلل الكفر ِم
هذا لن تعالى الله رحمه قال كما صواب أنه شك ل وأهذا
ترك لو لكن ، ضال مسلما يكون ، مبتدعا مسلما يكون
تلك على مات لو ، زنديقا كافرا مشركا لكان الوألى وأحاله
. الحجة عليه قامت إن النار أهل من كان الحال

، الفراسة مبحث الباب بهذا المتعلقة أيضا المباحث من
: أنواع ثلثة وأالفراسة

الشريط    .)5 ينتصف هنا
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. إيمانية فراسة-
. طبيعية وأفراسة-
. رياضية وأفراسة-

oَنى ْع الوجه تقاسيم ِدللة من يحصل ما بالطبيعية ُي
ُلِق على َدُل ما أوأ ، صاحبه ُخ َت ِة في به ُيْس َع ِم أوأ ِس َظ ِع

َقًة صدره ْل على ، سريعا يضيق ل ، البال وأاسع أنه على ِخ
َدُل ما وأمثل ، حليم أنه َت أوأ العقل كبر على الرأس بكبر ُيْس

َدُل ما وأمثل ، المخ َت حدة أوأ ، البلدة على الرأس بصغر ُيْس
فتور على العينين بروأد وأ ، الذكاء في قوة على العينين
. الذهن

ّية طبيعية أشياء هذه ِق ْل ّنَف ، الناس فيها تكلم َخ فيها وأُص
شيئا هذا من َدَرْس تعالى الله رحمه وأالشافعي ، مصنفات

وأرفع عنه وأعفا المثوبة له وأأجزل تعالى الله رحمه وأكان ،
يؤثر كان الصغر في هذا درس لما كان العليين في درجته
الربيع له أتى حتى ترجمته في ذكروأا كما عليه وأغلب عليه

ًا باقلء لنا فاشتر اذهب له فقال له أتى مرة تلميذه وأخضر
. فاشتراها - فذهب للبيت أشياء مأكولت - يعني

؟ البائع صفة ما قال
هذا وأأعور يتكسب . - أعرج أعور أعرج كان الربيع فقال
- . وأعل جل الله خلقة
. به تصدقا ، عني اصرفه قال

َلَب . هذا عليه َغ
اليمن إلى : ذهبت الله رحمه الشافعي يقول مما كان

ِلَي الفراسة كتب لطلب َوأ َوأ ًة -  اليمن في البلد لحد ِإْمَر
- الزمن من فترة

في الصفات من فكان الكتب هذه طلبت : لما وأيقول
الشعر أشقر وأكان العرب من كان إذا الرجل أن الكتب
. صفة أخبث فهي العينين أزرقا
، مكان إلى الليل وأآوأاني تهامة في سائر أنا : فبينا قال

كرهته صورته رأيت فلما برجل فإذا فأتيتها بنار : فإذا يقول
. أشقر شعره وأكان العينين أزرقا فكان
: فرحب فقال ، الفراسة كتب في صفة أخبث : هذه وأقلت

 ،وأأنزلني ترحيب أعظم بي
 ؟ تريد وأما عندنا وأعشاءك عندنا : انزل وأقال
لي وأوأضع ، اذهب هيا فقال بيده بنفسه دابتي : وأأخذ يقول
علي وأسهر وأأعلفها الدابة وأأخذ بالعشاء لي وأأتى مكانا
. كله الليل ذلك دابتي وأعلى
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مسيري طيلة الكتب هذه على أنفقت ما خسارة : يا فقلت
. اليمن في وأمكثي

فلن يا لنا أسديت لقد له قلت الصباح أتى : فلما قال
حتى إدريس بن محمد عن فسل مكة أتيت وأإذا معروأفا
. نكافئك

ِرُم ، قط مثلك رجل رأيت : ما الرجل ذلك فقال ْك دابتك ُأ
فلنا اطلب مكة أتيُت إذا وأتقول الليل عليك وأأسهر وأأكرمك

 دنانير خمسة لي انقد ؟
ل فعله في هو وأكان دنانير خمسة إل معي : وأليس يقول

. وأاحدا دينارا إل يستحق
. الفراسة بكتب : فتمسكت قال

. ذلك من أخبار في الله رحمه الشافعي على هذه وأأثرت
من يعني ، طبيعية َخلقية فراسة تسمى هذه أن المقصود

وأكتب هذا في للرازي كتاب وأفي ، بشيء يستدل الشكل
. الُخلق على بالخلق يستدلون

يتعلمها التي هي وأهذه رياضية فراسة الثاني النوع
. وأكذا القضاة

يعلم تصرفه يعلم وألهيئته وألكلمه الرجل لحركة نظرته من
.  ذلك وأنحو ُمبطل أم ُمحق هو هل

هذه ، إيمانية فراسة وأهي ثالثة أخرى فراسة وأهناك
في الذي الحديث فيها جاء التي هي اليمانية الفراسة
(اتقوا قال أنه وأالسلم الصلة عليه عنه وأغيره الترمذي
إيمانة فراسة الله) هذه بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة
َتعلم التي الرياضية الفراسة جهة من ليست بالرياضة ُت
َذْف هكذا وألكن طبيعية خلقية وأليست ، وأبالخبرة بالتعود ْق ُي

جنس من وأهذه ، وأكذا كذا هذا أن نفسه في ُروأعه في
يبحثون العلم أهل وألهذا ، كرامة هي بل الكرامات
كتب في الفراسة فمبحث ، الكرامة بحثوا إذا الفراسة
الفراسة أنواع من لن الوألياء كرمات بعد العقيدة

. الكرامة أنواع من نوع أوأ جزء وأهي اليمانة الفراسة
أنه شك ل وأالبحث الموضوع بهذا يتصل ما بعض هذا

المسائل أصول هذه وألكن كثيرة كتب فيه وأألفت متشعب
. الباب هذا في

؟ الشرعية الله وأآيات الكونية الله آيات معنى : ما يقول
دالة آية وأعل جل الله جعله ما بها المراد الكونية الله آيات
وأالنهار وأالليل وأالقمر الشمس مثل المنظور الكون في عليه
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ِه َوأِمْن﴿ ِت َيا ْيُل آ ّل َهاُر ال ّن َقَمُر َوأالّشْمُس َوأال ْل ، كونية آيات هذه ﴿َوأا
فإن وأعل جل الله على وأوأاضحة ظاهرة دللة تدل لنها آية
جل الحق وأجود على برهانا كفاه وأالنهار الليل في تأمل من

وأتسخير وأالقمر الشمس ، ربنا وأتعاظم وأتقدس وأعل
الدالة اليات من ذلك أن تجد الرض لهل وأالقمر الشمس

. عليه
، المنزلة الله وأكتب القرآن فهي الشرعية الله آيات أما

. الشرعية الكلمات وأهي الشرعية الله آيات هذه
؟ وأالمعجزة الكرامة بين الفرقا ما قال

لم لفظ المعجرة ، حادث لفظ المعجرة ، ذكرناها الكرامة
وأل الصحابة كلمات في وأل السنة في وأل الكتاب في ل يرد
لفظ استعمل من وأأوأل ، التابعين تبع وأل التابعين في

 ؟ لم ، المعتزلة النبياء آيات في المعجزة
َعْجْز على النبياء آيات بنوا لنهم عنها الناس َعْجْز على ال
ذكرنا كما جاء ما المعجزة وألفظ ، الكرامات أنكروأا وألهذا
أنه عليه تعورف بما معناه لكن أحدثه من فيه َضّل وألهذا

يعني النبياء معجزات قيل فإذا ، وأالبرهان الية معنى هو
التي وأالبينات صدقهم على الدالة النبياء براهين النبياء آيات

وأينبغي ُمحدث المعجزة لفظ لكن ، بها وأعل جل الله أيدهم
ّيد أن التباسا يضع ل بما تقييده وأأن محدث أنه وأيفهم يق
. النبياء وأدلئل النبياء آيات فهم في

؟ منهما وأاحدة كل تقع وألمن
للنبي فهي وأالبرهان الية وأهي المعجزة وأأما للولي الكرامة

.
. وأصل ..... حتى أشياء له حصل صلة أن التاريخ في وأجاء
. ذكرتها التي القصة هي هذه
َكَل يقول جيد سؤال هذا بالنسبة العادة إضافة علي َأْش

عليه إبراهيم إحراقا بين مثل الفرقا ما إذ وأالولي للنبي
؟ الخولني إدريس أبي إحراقا وأبين السلم

وأقال النبوات كتاب في السلم شيخ أوأرده الستشكال هذا
النار هي ليست لبراهيم ُأّجَجْت التي النار ، مختلف الجنس

نار هذه إن حيث فمن الخولني إدريس لبي ُأّجَجْت التي
أهل قال وألهذا تلك هذه تساوأي ل وألكن ، نعم نار وأتلك

وأالشاعرة ، النبي آية تساوأي ل الولي كرامة إن السنة
بينهما الفرقا وألكن النبي آية تساوأي الولي كرامة إن قالوا

عند من مرسل هو يقول وأالنبي النبوة يدعي ل الولي أن
. وأعل جل الله
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وأالنبي الولي بين العادة في الضابط هذا ذكر من قال
؟ بالتفصيل نجدها وأأين العلم أهل من وأالساحر
تكلم من أدقا من وألعل كثيرة كتب في مبحوثة المسألة

َؤَصل فهو النبوات كتاب في السلم شيخ البحث هذا عن ُم
. المسألة هذه بيان في

عند وأالمحدثات البدع لهل الكرامات ظهور أن ذكرتم يقول
من ظهر بما مثال وأضربتم ، وأالشرك الكفر أهل قتال

وأل ، كرامات أنها صح إن الفغاني الجهاد في كرامات
شتى من سلفيون فيه شارك الفغاني الجهاد أن يفوتكم

أن يصح أفل ، بكنر أمارة لهم وأكان السلمي العالم أنحاء
منهم السنة لهل ظهرت ظهرت التي الكرامات هذه تكون
؟ وأالخرافيين القبوريين عن بعيدا

يقولون أيضا وأالمبتدعة كرامات لهم ظهرت السلفيون ، ل
الكرامات بظهور نكذب ل ، كرامات أيضا لهم ظهرت إنها
التأصيل هو هذا منهم ظهرت من نقول وألكن نصدقا وأل

ْد ل حتى ِق َت ْع معنى فإن كرامة له ظهرت أنه دان ما أنهم َي
على مقيم وأأنت الكرامة ظهور نقول ، الحق على أنه ذلك

معك لما تأييد هذه البدع على أوأ الصغر الشرك الشركيات
شهد هو الكرامة أصل في كلمته إذا لنك ، الدين أصل من

من يمنع ل أنه على العلم أهل وأتأصيل ، للعادة خارقا شيئا
مجاهدة حال في لكن كرامات البدع أهل مع يكون أن

. ذلك ذكرت كما باللسان أوأ بالسنان إما وأالمشركين الكفار
ُهْم﴿ قوله َنا ْي ْغَش َأ ُهْم َف َ َف ْبِصُروأَن ل العامة بعض يستعملها ﴿ُي
فهل بعضهم فعله كما الناس عن نفسه إخفاء إرادته عند
المذكورة القصص أسانيد نجد أين ثم ؟ شيء ذلك في وأرد
؟ الكرمات في

كتاب منها الكتب من عدد في موجودة هذه القصص أسانيد
لللكائي الوألياء كرامات كتاب وأمنها أحمد للمام الزهد
شيٌء ذلك من فيها الصحابة وأمناقب أيضا التاريخ وأكتب
. كثير

؟ المروأءة وأخوارم العادات خوارقا بين الفرقا هو ما
الخروأج وأهي العدالة في تقدح التي الشياء المروأءة خوارم

العلم أهل عند معروأف هو وأما الشرع أوأجبه ما عن
أنه إلى راجعة فهذه العادات خوارقا أما ، وأالصلح وأالتقوى

إل يفعله أن الحاضرين من يعني أحد يستطيع ما شيء
. بقيود
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فيها دخل التي النار وأأن النار مسألة في وأجيه غير سؤال
. نظر فيه هذا ، الشياطين من الخولني إدريس أبو
شخص أنهما أم العربي وأابن عربي ابن بين فرقا هناك هل

 ؟ وأاحد
أحكام كتاب صاحب معروأف مالكي فقيه هذا العربي ابن

شرح صاحب ،  الحوذي عارضة كتاب وأصاحب القرآن
قليل كان لكنه معروأف المالكية علماء من عالم ، الموطأ
عبد الشيخ سماحة من ذلك سمعت كما بالسنة العناية
وأعنده وأعالما مالكيا فقيها كان وألكنه ، الله حفظه العزيز

اللف بحذف عربي ابن أما ، العلم أهل من غيره عند ما
هو لنه الوأل مثل أيضا العربي ابن هو فأصله وأاللم

تلك في هناك اسم وأالعربي أندلسي الوأل أن كما أندلسي
الزندقة تلك على كان لّما لكن ، به التسمية يكثر الجهات

اللف منها حذفوا بأن الوأل وأبين بينه العلماء فرقا وأالضلل
ابن من فحذفت وأتعريف تشريف وأاللم اللف لن وأاللم
. بالتنكير عربي ابن فقيل يستحقها ل لنه عربي

وأأحسن تاب ثم المسلمين من الكبائر أهل من كان من هل
؟ الكرامات أهل من يكون هل
إذا الكبائر أوأ الكبيرة صاحب ، الكرامات أهل من يكون نعم
أن حقه في يكون قد بل قبلها ما تجب فالتوبة منها تاب
فضل اعظم من هذا ، حسنات سيئاته يبدل وأعل جل الله
ِئَك﴿ الفرقان سورة آخر في ذلك جاء كما وأعل جل الله َل ْوأ ُأ َف

ّدُل َب ّلُه ُي ِهْم ال ِت َئا ّي َناٍت َس وأأحسن تاب إذا الكبائر فصاحب ﴿َحَس
تبدل قد فإنه وأعل جل لله وأأخلص صالحا وأعمل التوبة

لمن ، التائبن لبعض وألكن للجميع ليس وأهذا حسنات سيئاته
الزمن من له ليس وأيكون العبد فيأتي ، خاصة توبة تاب
وأجيزة فترة إل الّصلح في أوأ السنة في أوأ إل السلم في

قلبه في وأقع لنه ؟ لم ذلك قبل كان ممن أفضل وأيكون
ذنبه وأعظم نفسه وأاحتقار وأتوقيره وأعل جل الله تعظيم من

الله فيبدل غيره من أفضل يجعله ما عينيه بين يتراءى الذي
بعض على وأعل جل الله فضل من وأهذا حسنات سيئاته
لي وأعل جل الله وأأسأل كفاية القدر هذا وأفي ، عباده
. محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى ، وأالعافية العفو وألكم
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السنة أهل صفات
وأالجماعة

ّنِة َأْهِل َطِريَقِة مِاْن ُثّم ْلَجَماَعللِة الّس َبللاُع َوا ّت َثللاِر ا َرُسللوِل آ
ّلىَْ اللِه ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع ًنلل َوَسلل ِط َظلاِهًرا،ِ اَبا َبلاُع َو ّت ِبيِل َوا َسل

ِبِقيَن ِليَن الّسا َلّو ْلُمَهلاِجِريَن مِاَن ا ْنَصلاِر،ِ ا َل َبلاُع َوا ّت ّيِة َوا َوِصل
ّلىَْ اللِه َرُسوِل ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلْم َع ُكللْم«َقللاَل:ُ  َحيللُث،ِ َوَسلل ْي َل َع

ِتيِ ّن ّنِة ِبُسلل ِء َوُسلل َلَفللا ْلُخ ْييَن الّراِشللِديَن ا ْلَمْهللِد َبْعللِدي،ِ مِاللْن ا
ُكوا ْيَهللا َوَعّضللوا ِبَهللا،ِ َتَمّسلل َل ّنَواِجللذَِّ،ِ َع ُكْم ِبال ّيللا ِإ َثاِت َو َد َومُاْحلل

ُلمُاوِر؛ُ ِإَنَّ ا ْدَعٍةب ُكّل َف َلٌة ِ .»َضل
َلُمونََ َيْع َق َأنَّ َو َد ِم َأْص َكل ْل ْيَر اللِه،ِ َكلُم ا ْدِي َوَخ ْلَهلل ْدُي ا َهلل

ّلىَْ مُاَحّمٍد ْيللِه اللُه َص َل ّلْم َع ِثُرونََ ،ِ َوَسلل ُيللْؤ َلللىَ لللِهلا َكلََم َو َع
ْيِرِه ِم مِاْن َغ َناِف َكل ّناِس،ِ َأْص ّدمُاونََ ال ُيَق ْدَي َو ّلىَْ مُاَحّمٍد َه َصلل
ْيِه اللُه َل ّلْم َع َلىَ َوَس ْدِي َع َأَحٍد.  ُكّل َه

َذَّا ِلَه َتاِب َأْهَل ُسّموا َو ِك ْل ّنِة،ِ ا ْلَجَماَعللِة؛ُ َأْهللَل َوُسّموا َوالّس ا
ْلَجَماَعَة َلنَّ ِتَماُع،ِ ِهيَِ ا ّدَها الِْج ْلُفْرق َوِض ِإنَْ ُة،َِا َلْفللُظ َكانََ َو

ْلَجَماَعِة ْد ا َنْفِس اْسًما َصاَر َق ِم ِل ْلَقْو َتِمِعيَن. ا ْلُمْج  ا
ِلِجَماُع َلْصُل ُهَو َوا ِلُث ا ّثا ّلذَِّي ال ُد ا َتَم ْيِه ُيْع َل ِم ِفلليِ َع ْللل ْلِع ا

َوالديِن.
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ُنونََ َوُهْم ُلُصوِل ِبَهذَِّه َيِز َثِة ا ّثل ْيللِه مَالا َجِميلَع ال َل ّن َع اُسَللال
َأْعَماٍل َأْقَواٍل مِاْن َنٍة َو ِط ّلٌق َلُه مِاّما َظاِهَرٍة َأْو َبا ّديِن. َتَع  ِبال

ِلْجَماُع ّلذَِّي َوا ِبُط ا ْنَض ْيِه َكانََ مَاا ُهَو َي َل َلُف َع ِلُح؛ُ الّسلل الّصللا
ْذ َدُهْم ِإ ُثَر َبْع ِتلَُف،ِ َك َتَشَر الْخ ْن ُلمّاِة. ِفيِ َوا ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الرحمن الله بسم

ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد العالمين رب لله الحمد
الله صلى وأرسوله الله عبد محمدا أن وأأشهد له شريك

، الدين يوم إلى كثيرا تسليما سلموأ وأصحبه آله علىوأ عليه
: بعد أما

الصالح وأالعمل النافع العلم وألكم لي وأعل جل الله فأسأل
فيما يستعملنا أن وأعل جل وأأسأله المنيب الُمخبت وأالقلب

َدى أهل طريق يجنبنا وأأن وأيرضى يحب من يجعلنا وأأن الّر
. وأالتقوى البر على المتعاوأنين

وأالجماعة السنة أهل طريقة بيان في عام فصل الفصل هذا
وأالجماعة السنة أهل لن ، وأالجماعة السنة أهل وأمنهاج
الصالح السلف وأأتباع الحديث وأأهل الثر أهل هم الذين

العتقاد في غيرهم عن تميزوأا هؤلء عليهم الله رضوان
الناس بين شامًة وأصاروأا العمل في غيرهم عن وأتميزوأا

تلقي في وأطريقتهم العمل في طريقتهم كانت فلهذا
الصالح السلف آثار مع التعامل في وأطريقتهم النصوص

. المخالفين لطريقة مباينًة
الفصل هذا المثوبة له وأأجزل الله رحمه السلم شيخ فذكر
العمل في وأمنهجهم وأالجماعة السنة أهل طريقة لنا ليبين
: تعالى الله رحمه فقال ، اعتمدوأه الذي التلقي مصدر وأفي

ّنِة     َأْهِل     َطِريَقِة     مِاْن     ُثّم  ( ْلَجَماَعِة     الّس َباُع     َوا ّت َثاِر     ا آ
ّلىَْ     اللِه     َرُسوِل ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ًن     َوَس ِط َظاِهًرا     ا  َبا )  َو

ِة ِمْن ُثّم( قوله َق ِري ْهِل َط ِة َأ ّن ِة الّس َع ْلَجَما بالطريقة ) يعنيَوأا
ذلك تعم الطريقة لن وأالسبيل وأالمنهاج وأالنهج ، المنهج هنا

.
كما وأالمنهج النهج فهو المطروأقا الطريق فهي فالطريقة

ُكّل﴿ وأعل جل قال َنا ِل ْل َع ُكْم َج َعًة ِمن َهاًجا ِشْر ْن هو وأالمنهاج ﴿َوأِم
نبيه لصحاب وأعل جل الله فجعل ، الطريق وأهو السبيل

. غيرهم به مايزوأا طريقا تبعهم وأمن وأالسلم الصلة عليه
العقيدة هذه شرح أوأل في معنا مر وأالجماعة السنة وأأهل 

. الجماعة وأمعنى السنة أهل معنى المباركة
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ُع( فمنهجهم َبا ّت ِر ا َثا ِه َرُسوِل آ ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ًن َوأَس ِط اَبا
ِهًرا َظا َهَم الثار ) وأاتباعَوأ ْف علم عن اتبعوا يتبعون حين أنهم َأ
، وأبصيرة علم عن متابعة على يدل التباع لفظ لن وأبصيرة
ُع فيختلف ِب ّت . المقلد عن الم

وأليست التباع هي طريقتهم وأالجماعة السنة أهل فإن
. التقليد هي طريقتهم

القدر وأهو فيه التقليد يجوز ل ما منه الدين أصول وأفي
بل فيه التقليد يجوز ل - ما العقيدة من - يعني الواجب

يتبع أن يسوغ ما وأمنه ، دليله مع فيه الحق يعتقد أن يجب
. وأسنته دينه في موثوقا معتمد عالم قول فيه

ُع( قوله فإذن َبا ّت كانوا وأإذا ، بذلك علموا أنهم منها ) نفهما
على وأروأدهم كثرة وأهي للعلم وأسيلة من بد فل علموا
َنن ّلْى المصطفى ُس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع في قراءتهم وأكثرة َوأَس
المصطفى آثار تعلم بذلك لنه السنة وأكتب الحديث كتب
. وأالسلم الصلة عليه
َثار( وأال َقُل ما وأهو الثر ) جمعآ ْن أوأ القوال في الخبر من ُي
. الحوال في أوأ العمال في

ّلْى المصطفى عن الحديث يعم الثر الصطلح أهل وأعند َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم َع أوأ وأالقوال للصحابة العمال أوأ وأالقوال َوأَس

بقوله هنا قيدها وألهذا ، الثار هي فهذه للتابعين العمال
ُع( َبا ّت ِر ا َثا ِه َرُسوِل آ ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ًن َوأَس ِط ِهًرا اَبا َظا )َوأ

أنهم يعني ، وأالجماعة السنة أهل سمة هذه الثار فاتباع
ّكُمون وأل التباع على يحرصون . أهواءهم وأل عقولهم ُيَح

ِه َرُسوِل( ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع النبي أوأ بالرسول ) التعبيرَوأَس
الرسول لفظ يستعمل وأقد النبي لفظ يستعمل قد ، جائز
وأمنه الرسول لفظ استعمال يحسن المواضع بعض في لكن
. الموضع هذا

ُع( فقوله َبا ّت ِر ا َثا ِه َرُسوِل آ ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ) فيهَوأَس
، وأعل جل الله من بها ُأْرِسَل قد الثار هذه أن على التنبيه
الله من وأحي السنة بأن السنة أهل يعتقده الذي هو وأهذا
هي بل وأالسلم الصلة عليه منه اجتهادا وأليست وأعل جل

وأقد كذا وأاترك كذا اعمل أن إليه وأعل جل الله أوأحاه وأحي
ًا يكون لكن اجتهاد فيها أشياء هناك يكون َقّر لم وأإل عليها ُم
. وأالسلم الصلة عليه آثاره من أثرا تكن

ّية المور من كان ما وأهو ثالث قسم وأهناك ِل ِب الطبيعية الِج
مثل من وأالسلم الصلة عليه عادته بمقتضى يعملها التي

ذلك وأنحو نومته في طريقته مثل وأمن مشيته في طريقته
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الصلة عليه عليه يحض وألم  به يأمر لم هيئة هو مما
َبع النوع فهذا ، وأالسلم ّت جهة على التباع وأيكون أيضا ُي
ْؤجر وألكن نفسه في سنة لنه ليس القتداء لنه فعل من ُي

. القتداء نوى
ّية المور وأهو الثالث النوع هذا أن ذلك من فتلخص ِل ِب الِج

فإن وأالسلم الصلة عليه ترك مما أوأ فعل مما الطبيعية
على ُأِجَر القتداء نوى فإذا ، القتداء بنية يكون فيها التباع

أن على مأجورا ليس الجبلية المور فإن وأإل النية هذه
. القتداء نية على فيؤجر القتداء بنية إل مثلها يفعل
ّية المور هذه إن الصول كتب في العلماء قال وألهذا ِل ِب الِج
يفعل - أن القتداء نية - معنى فيفعل القتداء بنية فيها يؤجر

ما يترك وأأن فعل أنه لجل وأالسلم الصلة عليه فعل ما
. ترك أنه لجل وأالسلم الصلة عليه ترك
أنه لجل مشيته في وأالسلم الصلة عليه بالنبي اقتدى فمن

ّية المور فإن وأإل نيته على يؤجر فإنه هكذا مشى ِل ِب الِج
َبع الذي وأإنما ، نفسها في اتباع محل ليست نفسها ّت ما ُي

. التشريع قبيل من السنة قبيل من كان
جميع في أجر فيه وأالسلم الصلة عليه بالنبي اقتداء وأكل

حيث من العمل اتباع في الجر يكون ما منه لكن الحوال
الترك ، سنة أوأ وأاجبا يكون أن إما عبادة العمل لن ، هو
في الجر يكون ما وأمنه ، مكروأها أوأ محرما يكون أن إما
. القتداء جهة على يترك وأأن القتداء جهة على يفعل أن

ًن( الله رحمه قوله ِط ِهًرا اَبا َظا . وأالمتابعة الخلص به ) يعنيَوأ
، الباطن في الثار اتباع وأهو الخلص من فيه بد ل وأالتباع

. الظاهر في الثار اتباع وأهو للسنة المتابعة من فيه بد وأل
ّلْى الرسول فاتباع ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع أن يقتضي الباطن في َوأَس
عملك تصحح وأأن وأتنيب له تخبت وأأن وأعل جل لله تخلص

سواه دوأنما وأحده لله أعمالك في تكون وأأن الشوائب من
أكمل هو إذ وأالسلم الصلة عليه المصطفى حال وأهذه ،

. وأعل جل لربه وأإخلصا توحيدا وأعل جل الله خلق
أهل طريقة من هذا الباطن في الثار وأاتباع الباطن فإصلح
حولهم من السنة أهل بها يوصي وأصية أعظم وألهذا ، السنة
وأعل جل لله الدين بإخلص الوصية وأراءهم وأمن معهم وأمن

.
. الباطن في الثار اتباع هي هذه

عليه عمل ما نحو على يعمل بأن الظاهر في الثار وأاتباع
وأأخلقه وأسلوكه وأعبادته هيئته في فيكون وأالسلم الصلة
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طريقة على أحواله وأفي نومته وأفي أكله وأفي ملبسه وأفي
ّلْى المصطفى ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع كان من اتباعا فأكملهم ، َوأَس

كان فمن وأالسلم الصلة عليه النبي متابعة في اجتهاد على
. أكمل كان اتباعا أكثر
َباُع  (     قال ّت ِبيِل     َوا ِبِقيَن     َس ِليَن     الّسا َلّو مِاَن     ا

ْلُمَهاِجِريَن ْنَصاِر     ا َل )   َوا
اتباع لن ، غيرهم عن وأالجماعة السنة أهل بها تميز هذه

الكتاب يقول كُل ، الكثروأن يدعيها هذه وأالسنة الكتاب
 ؟ صوابا الدعاوأي تلك أي لكن ، وأالسنة

نحو على وأهذا ، الوألين السابقين سبيل اتبع من قول هي
السلف منهاج على ذلك يكون بأن مشهورة هي التي الكلمة
رضوان الصحابة طريقة على وأالسنة الكتاب نفهم ، الصالح

. الصالح السلف طريقة على ، عليهم الله
الخذ أما غيرهم عن السنة أهل يميز لنه مهم القيد وأهذا

ذلك وأنحو وأالسنة الكتاب طريقة طريقتنا أوأ وأالسنة بالكتاب
السلف بفهم الكتاب نفهم لكن ، الكثروأن فيها يشترك فإنها

طريقة على السنة نفهم ، وأالتابعين الصحابة من الصالح
اتباع من بد ل وألهذا ، وأالتابعين الصحابة من الصالح السلف

. وأالنصار المهاجرين من الوألين السابقين سبيل
وألم الفتن حدوأث قبل كانوا لنهم الوألين بالسابقين وأتقييده
لن ، وأأرضاهم همعن الله رضي افتتان منهم أحد من يحصل

وأعل جل قال كما رضوانه عليهم أحل وأعل جل الله
ُقوَن﴿ ِب ُلوَن َوأالّسا ّوأ َل ِريَن ِمَن ا َهاِج ْلُم ِر ا َلنَصا ِذيَن َوأا ّل ُهم َوأا ُعو َب ّت ا

ِإْحَساٍن ّلُه ّرِضَي ِب ُهْم ال ْن ْا َع ْنُه َوأَرُضو ْد﴿ وأعل جل وأقال ﴿َع َق َل
ّلُه َرِضَي ِنيَن َعِن ال ْؤِم ْلُم ْذ ا َنَك ِإ ُعو ِي َبا ِة َتْحَت ُي . ﴿الّشَجَر
ِقيَن( وأقوله ِب ِليَن الّسا ّوأ َل  ؟ الوألون السابقون هم ) منا

:  العلم أهل بين خلف فيها
ّلوا الذين هم الوألين السابقين إن قال من وأمنهم- ص

. القبلتين إلى
قبل أسلم من هم الوألون السابقون قال من وأمنهم-

. الحديبية
. مكة فتح قبل أسلم من قال من وأمنهم-
. وأالنصار المهاجرين من بدر أهل هم قال من وأمنهم-

أسلموا الذين هم الوألين السابقين أن ذلك في وأالصواب
في دخلوا الذين فكثر ذلك بعد وأأما الحديبية صلح قبل

ِوي ل﴿ وأعل جل الله لقول وأذلك السلم َت ُكم َيْس َق ّمْن ِمن َف َأن

ْبِل ِمن ْتِح َق َف ْل َتَل ا َقا ِئَك َوأ َل ْوأ َظُم ُأ ْع ِذيَن ّمَن َدَرَجًة َأ ّل ُقوا ا َف ُد ِمن َأن ْع َب
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ُلوا َت َقا ّ َوأ ُكل َد َوأ َع ّلُه َوأ َنى ال ْلُحْس فكلها الخرى القوال وأأما ، ﴿ا
. فيه ما فيه
كتابه في القوال تلك على الله رحمه السلم شيخ رد قد

َنا قد وأأظن السنة منهاج في سبق ما في لبعضها َعَرْض
. الصحابة عن الكلم

ِريَن ِمَن( َهاِج ْلُم ِر ا ْنَصا َل من هاجر لمن اسم ) المهاجروأنَوأا
. المهاجرين ناصروأا الذين هم وأالنصار ، المدينة إلى مكة

. الخزرج من وأإما الوأس من إما وأالنصار
. شرعيان وأالنصار) اسمان (المهاجروأن السمان وأهذان

من وأسمى المهاجرين هؤلء سمى الذي هو وأعل جل الله
جل الله قول في الية في ذكرنا ما مثل ، النصار نصرهم

ُقوَن﴿ وأعل ِب ُلوَن َوأالّسا ّوأ َل ِريَن ِمَن ا َهاِج ْلُم ِر ا َلنَصا يدل فهذا ﴿َوأا
ل أن شرط ، تجوز التعريف في التي السماء أن على

َعّصَب َت . اليمان وأمن السلم اسم دوأن من لها ُي
المسلم السلم اسم غير السلم في السماء فإحداث
َعّصَب ل أن بشرط جائز وأالمؤمن َت َعّصَب إذا لنه ، له ُي َت ُي
.... جاهلية كانت للسماء

الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ السادس الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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السابع الشريط
وأالعشروأن
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وأالمؤمن المسلم السلم اسم غير السلم في السماء وأإحداث
َعّصَب أل بشرط جائز َت ُعِصب إذا لنه ، له ُي . جاهلية كانت للسماء ُت
ٌي نادى لما وأالسلم الصلة عليه النبي أن ذلك على يدل مهاجر
لنصرته يندبهم(للمهاجرين فقال)يا النصار وأبين بينه خصومة في

عليه النبي ذلك فبلغ لنصرته يندبهم(للنصار النصاري)يا وأقال
أظهركم) استدل بين وأأنا الجاهلية (أبدعوى فقال وأالسلم الصلة

ُعِصب إذا للتعريف التي السماء أن على العلم أهل به كانت لها ُت
. جاهلية

حنابلة حنبلي مثل السلم في المحدثة السماء جنس من وأهذا
السلوكية المدارس مثل وأمن وأالظاهرية الحنفية وأمالكية شافعية

إذا أما ، بها بأس فل للتعريف كانت إذا السماء فهذه ، ذلك وأنحو
ُعِصب ُتِقد أوأ لها ُت على غيره وأ الحق على فهو اسمه هذا من أن ُأع
ّدوأا بل السنة أهل طريقة من ليس هذا فإن الباطل ، ذلك َر
ّلْى الله رسول صحابة عليه كان بما التسمية حاشى ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم أهل ، الصالح السلف أتباع ، وأالجماعة السنة أهل اسم من َوأَس

ُتها السماء هذه فإن ذلك وأنحو الحديث أهل ،  الثر وأالتعصب نصر
هذا الصحيحة العقيدة من عليه اشتملت لما التعصب بمعنى لها

ًا وأليس السلم لصل تعصٌب لعقيدة تعصب فإذا لُمحدث تعصب
. للحق تعصب فقد أوألئك

ٍم تعصب إذا أما وأل باطل ذلك فإن السم ذلك به تميز ما دوأن لس
. يجوز
أنهم من السلمية البلد بعض في الزمن هذا في يحصل ما مثل

الصحيح العتقاد أهل من يكونون ل وأقد هذه للسماء يتعصبون
الحديث أهل البلد بعض في يتعصب ما مثل ، الكمال وأجه على
السنة أهل بمعنى الصل في الحديث أهل وأاسم السلفيين ضد

وأالجماعة السنة أهل بمعنى الصالح السلف أتباع وأاسم وأالجماعة
. وأاحد بمعنى فهما
احتوت ما دوأن لسماء التعصب هناك حصل الزمن هذا في لكن
وأنحو متنافس أوأ أحزاب ... أحوال لها صارت لنها السماء عليه
. ذلك
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فهو الجتماع وأأما ، للتعريف السماء هذه مثل تكون أن فالواجب
فهي وأالجماعة السنة أهل عليها كان التي الصحيحة العقيدة على
َعَصُب التي َت َفع تنصر التي وأهي لها ُي ُيدا َفع عنها وأ ُيدا أسماء عن وأ

.  أهلها وأ أصحابها
ٍم التعصب أوأ الدفاع كان وأإذا من نوع هذا فإن الحقيقة دوأن لس

. الجاهلية أنواع
كتابه في تيمية ابن السلم شيخ عنها تكلم المحدثة السماء فهذه

ًا وأ المستقيم الصراط اقتضاء ُيعَرَف أن فالواجب غيره أيض
. السماء بهذه التسمي جواز شروأط

صارا قد وأالنصار المهاجروأن الوألن الشرعيان السمان كان وأإذا
ًا ُعِصَب لَما الجاهلية من نوع بذلك سماهم الذي هو الله أن مع له ُت
أن أوألى باب من له تعصب إذا ذلك بغير التسمية أن على دل

ًا يكون . الجاهلية أنواع من نوع
ُع( هنا قال َبا ّت ِة َوأا ّي ِه َرُسوِل َوأِص ّلْى الل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َقــاَل: َحيُث ، َوأَس

ُكْم« ْي َل ِتي َع ّن ِة ِبُس ّن ِء َوأُس َفا َل ْلُخ ِديَن ا ْييَن الّراِش ِد ْه ْلَم ِدي ِمْن ا ْع )َب
ُكْم( وأالسلم الصلة عليه منه المر هذا ْي َل ِتي َع ّن ِة ِبُس ّن َوأُس

ِء َفا َل ْلُخ ِديَن ا ْييَن الّراِش ِد ْه ْلَم ِدي ِمْن ا ْع سنة تعظيم على ) يدلَب
: قولين على هذا فهم في العلم وأأهل الراشدين الخلفاء

َنة أن الوأل اجتمع ما ، عليه أجمعوا ما الراشدين الخلفاء ُس
. الربعة عليه

. العلم أهل من كثيرين قول وأهذا
َنة أن وأالثاني منهم وأاحد سنه ما هو الراشدين الخلفاء ُس

َلُه ِب َق َنة تكون ، زمنه في الصحابة وأ عليه وأالنبي ، أمضاها له ُس
ِته باتباع أمر وأالسلم الصلة َن َنة ٌس الراشدين الخلفاء وأُس

. بعده من المهديين
َبع ل أن وأهو الوأل القول لن الصواب هو الثاني القول وأهذا َت إل ُت

َنة ْفِضي عليها اجتمعوا التي الُس المر هذا تعطيل إلى به القول ُي
تنقضي حتى عثمان زمن وأفي عمر زمن وأفي بكر أبي زمن في

وأاجُب المر هذا لن باطل أنه شك ل وأهذا ، الراشدة الخلفة
اتباع يجب بكر أبي عهد ففي ، الخلفة بكر أبي تولي منذ المتثال

َبع أوألهم بكر وأأبو الراشدين الخلفاء سنة َت ُت . سنته ف
ّنه فيما الخليفة فيطيعون الصحابة يفهمه كان الذي هذا وأ لن س

. بذلك وأالسلم الصلة عليه النبي وأصية
َنن من بكثير السنة أهل أخذ فلهذا كانت وأإن أقّروأها وأ الخلفاء ُس

في كان ما وأخاصًة وأالسلم الصلة عليه النبي زمن في تكن لم
عمر زمن في فإنه ، عنهما الله رضي عثمان زمن وأفي عمر زمن
ذلك وأنحو الدوأاوأين إحداث وأمنها التراوأيح صلة منها أشياء عمل

710الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

في داخلٌة هي لكن المرسلة المصالح قبيل من هذه كانت وأإن
الله رضي عثمان زمن في كان ما كذلك ، الراشدين الخلفاء سنة
وأجمع المساجد تزيين وأ الجمعة في الوأل الذان إحداث من عنه

سنن كلها فهذه الحرف بقية وأإلغاء وأاحد حرف على المصاحف
أمر وأالسلم الصلة عليه النبي لن تعطيلها يجوز ل وأ اتباعها يلزُم
الصلة عليه بعده من المهديين الراشدين الخلفاء سنة باتباع

. وأالسلم
ُكْم  (     الحديث     هذَّا     فيِ     قال ّيا ِإ َثاِت     َو َد ُلمُاوِر؛ُ     َومُاْح ِإَنَّ     ا َف
ْدَعٍة  ب     ُكّل َلٌة     ِ )  َضل

المراد هذا في وأالمحدثات ، المور محدثات أحذركم يعني إياكم
: قسمان المحدثات لن ، البدع بها

بأس ل هذه الدنيا أمر من يعني الدين من ليست محدثات
. ذلك نحو وأ الرزاقا وأترتيب الدوأاوأين عمر أحدث كما بإحداثها

البدع من تكون التي هي هذه الدين في محدثات وأمنها ،
ِثَر الله رحمه الشافعي . قسمان المحدثات قال أنه عنه ُأ

ِإّن( قال ٍةب ُكّل َف َع ْد َلٌة ِ كل لفظ فإن ، ظاهر العموم وأهذا ) ،َضل
َقَسم من تقسيم على يرد وأهذا ، العموم في الظهور على يدل

الصلة عليه قوله فإن سيئة وأبدعة حسنة بدعة إلى البدعة
ٌء ليس أنه على يدل ضللة بدعة كل وأالسلم في البدع من شي

ٍة كُل بل حسنة الدين . وأالسلم الصلة عليه قال كما ضللة بدع
ِدَث ما اللغة في البدعة وأ الله قول وأمنه سابق مثاٍل  غير على ُأح

ُع﴿ وأعل جل ِدي َوأاِت َب َلْرِض الّسَما السموات أحدث من يعني ﴿َوأا
ًعا ُكنُت َما ُقْل﴿ وأعل جل قوله . وأمنه سابق مثال دوأن وأالرض ْد ِب

ًا لست يعني ﴿الّرُسِل ّمْن رسل غير على جئت الرسل من بدع
بالرسالة القول ُمبتدٍع برسوٍل وألست رسل سبقني بل قبلي من

.
ِة معنى هو فهذا عنه الله رضي عمر قول وأمنه اللغة في البدع
اكتَظ وأ وأاحد إمام على اجتمعوا وأقد التراوأيح يصلون رآهم لـّما

اللغوية البدعة هذه يعني ، هذه البدعة نعمة قال بذلك المسجد
عنه الله رضي عهده في سابٍق مثاٍل غير على ُعِمل هذا لن

صلى وأالسلم الصلة عليه النبي لن الشرع في بدعة وأليست
أصحاب ذلك روأى كما معه الناس وأاجتمع رمضان من ليالَي بهم

. السنن
َعّرُف فإنها الصطلح في البدعة أما وأ : بتعاريف ُت

الشرعي الدليل خلف على كان ما منها 
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َفت ُعّر الطريقة بها ُتَضاهى مخترعة الدين في بطريقة وأ
ُد الشرعية ، تعالى لله التعبد في المبالغة عليها بالسلوك ُيقَص

. العتصام في الشاطبي تعريف هو كما
ِدَث ما البدعة بقوله البدعة عرف من العلم أهل وأمن على ُأْح

َلقى الحق خلف َت ّلْى الله رسول عن الُم ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع في َوأَس
ٍد ٍم أوأ اعتقا ِعَل حاْل اوأ عل ًا ذلك وأُج ًا صراط ًا مستقيم وأطريق
ًا . قويم
وأالتعريف مشهور الشاطبي وأتعريف للبدعة مختلفة تعاريف هذه

ًا الثالث . جيد أيض
في طريقة البدعة أن للبدعة الشاطبي تعريف من لنا وأيظهر
: مخترعة الدين

ًا صارت (الطريقة) أنها فمعنى َتَزم . بها ُمل
الصلة عليه عهده في تكن لم (مخترعة) أنها كونها وأمعنى

الراشدين. الخلفاء عهد في وأل وأالسلم
ًا يعطينا القول هذا وأ ًا فرق : السنة وأمخالفة البدعة بين مهم

َتَزم البدعة أن وأهي ِعل ما وأأما ، بها ُمل َتَزْم وألم السنة غير على ُف ْل ُي
. بدعة صار به التزم فإذا ، السنة خلف يقال فإنه به

البدعة بين مهم دقيق فرقا أنه على العلماء نبه الفرقا وأهذا
. السنة وأمخالفة
يكون أن للسنة المخالف العمل وأبين المبتدع العمل بين فالضابط

؟ به ملتزم غير أم به الملتزم هو هل العمل
به التزم ما مرتين أوأ مرة بذلك يتعبد السنة خلف على عمل فإذا
جهة من أوأ الزمن جهة من أوأ الهيئة جهة من أوأ العدد جهة من

. السنة خلف ُيقال فإنه المكان
ً عمل إذا أما  به وأالتزم وأعل جل الله إلى التقرب به يريد عمل

ًا ًا عدد به التزم أوأ للسنة مخالفًة هيئًة به التزم أوأ للسنة مخالف
ًا ًا زمان ًا به التزم أوأ للسنة مخالف ًا مكان . بدعًة صار للسنة مخالف
. وأالمكان وأالزمان وأالهيئة العدد في أشياء أربعة هذه
أما وأ ، السنة خالف هذا يقال يلتزم وألم تعبد وأ السنة أخطأ فمن

وأهذا بدعة صاحب هذا يقال فإنه عليها وأوأاظب بطريقته التزم إذا
. بدعة العمل
َع َمن ذكرت ما مثال َف َو المكتوبة الصلة بعد يديه َر ُع َلَم ، ليد ثم س
َع َف َو المفروأضة الصلة بعد يديه َر ُع : ليد

َيشَرع السلم بعد أنه السنة لن السنة خلف منه الفعل هذا نقوُل
ًا فليس السلم بعد بالدعاء اليدين رفع وأأما الذكار في مشروأع

السنة خلف هذا تقول ذلك يفعل رأيته فإذا ، السنة من وأليس
َنُة ، السلم بعد بالذكار يبتدئ أن وأالسلم الصلة عليه النبي وأُس
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ًا كان فإن أوأ ، بدعًًة صار الفعل هذا يفعل صلة بعد كل لها ملزم
ِزم َت ، يتركه ل التسبيح من عددا اليوم من ما وأقت في يسبح أن يل
ً الصلة بعد له يجعل تكبيرة وأمائة تهليلة وأمائة تسبيحة مائة مثل
ذلك نحو أوأ مرة فعلها إن لكن السنة خلف هذا تحميدة وأمائة
نحو أوأ ذنب تكفير في حاجة له يكون وأقد السنة خلف نقول فهذا
. بدعًة صار التزمه إن لكن به أدرى هو ذلك
ْد العلماء أحد أن المدخل في الحاج ابن ذكر وأقد ّبا ُع كثير كان ال

ُكُر الذكر َيذ وأمائة تسبيحة مائة المكتوبة الصلة بعد وأعل جل الله وأ
. تكبيرة وأمائة تحميدة

هذا سأستطرد أنا – كأنه رؤيا رأى إذ نائم هو : فبينا قال
في رأى يقول – المقام هذا إيضاح لجل لنا اسمحوا الستطراد

ِطَي الملئكة اجتمعت وأقد الساعة قامت قد أنه المنام ُتع الناس ل
- منهم وأهو فقدموا الذكر أهل أين َفِصيَح أعمالهم على أجورهم

منهم. – الذكر صاحب ، المنام رأى الذي هذا
. كثيرين وأمنعوا الناس : فأعطوا قال
وأكذا كذا أفعل كنت ذكر صاحب كنت لقد فقلت : فتقدمت قال
. الذكر من وأكذا

صاحب رسم على فعلت ما ،ليس شيء عندنا لك :ليس له فقالوا
. الشريعة
ًا مقصود بالعداد  وأالتقييد ُيد من بد فل شرع َق َت ، السنة هي هذه ال

ً يحوز أن وأأراد الشرع تعدى فإذا َد قد شيء في فضل ِي بالشرع ُق
من نوع تكون الزيادة فإن مكانه أوأ عدده أوأ زمانه أوأ وأقته في

. العتداء
المبالغة عليها بالسلوك يقصد الشرعية الطريقة بها (تضاهى قال
في المبالغة عليها بالسلوك يقصد تعالى) قوله لله التعبد في

وأالمصلحة البدعة بين فرقا هناك ليكون هذا تعالى لله التعبد
. المرسلة

وأالمصلحة البدعة بين ما الفرقا في المقام إيضاح من بد ل
: المرسلة
ِهمَت - وأالبدعة  وأتعريفها معناها ف

: التعريف في فيها ُمختلٌف فهي المرسلة المصلحة - أَما
ُد من العلم أهل فِمن ُع الخلفاء أحدثها التي العبادات ي

ّدها العمال أوأ الراشدوأن ُع . المرسلة المصالح من ُي
ِيد من وأمنهم . بالدنيا المرسلة المصلحة ُيق
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الوأل على المحققين من وأعدد الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ
زمن في لفعله المقتضي يقم لم ما المرسلة المصلحة يجعلون

. وأالسلم الصلة عليه يفعله وألم وأالسلم الصلة عليه النبي
ِعَل ثم عهده في للفعل المقتضي يقم لم يعني . العبادات من ُف
ُد فهذا َع عند فهي ذلك وأنحو الوأل الذان مثل ، مرسلة مصلحًة ُي
الصلة عليه عهده في يعني المرسلة المصالح من السلم شيخ

ُقم لم وأالسلم بعد للفعل المقتضي قام وأإنما للفعل المقتضي ُي
، المرسلة المصلحة في تدخل عنده هذه العبادات أمور من ذلك

في لفعلها أوأ فعلها على المقتضي قام ما الدنيا أمور من وأكذلك
مرسلة مصلحًة فتسمى ذلك بعد وأقام وأالسلم الصلة عليه عهده

وأقته في كان بما العمل يقيد وألم بها العمل أرسل الشارع لن
. وأالسلم الصلة عليه

الدنيا أمر من كان ما المرسلة المصلحة أن القوال من وأالثاني
فتكون ، دنياهم في الناس أمور وأتيسير العمل تيسير فيه كان وأما

: جهتين من للبدعة مفارقة المرسلة المصلحة
المصلحة وأأما العبادة في الدين في البدعة أن الوألى - الجهة

. الدنيا في فهي المرسلة
في الشاطبي لك قال كما لذاتها تقصد البدعة أن - وأالثاني

المصلحة أما وأ ، التعبد في المبالغة عليها بالسلوك يقصد تعريفه
، التعبد في المبالغة بها يقصد ل الدنيا لمر فهي المرسلة

وأأما الشريعة كليات من كلي لتحقيق وأسيلة المرسلة وأالمصلحة
ًا مقصودة هي وأإنما وأسيلة ليست لذاتها فتقصد البدعة . ذات

لي يظهر وأالذي المرسلة المصلحة وأ البدعة بين الفرقا هو هذا
ل فكأنه تيمية ابن السلم شيخ قول أما الثاني القول هو وأيترجح
. لي يظهر فيما المحدثات من المسائل بعض في ينضبط

ِدَث وأما النبي قول ضمن ندخله الراشدين الخلفاء عهد في ُأح
الراشدين الخلفاء وأسنة بسنتي عليكم وأالسلم الصلة عليه

وأ ، مرسلة مصلحة وأليست الخلفاء سنة فهي بعدي من المهديين
مع الجمهور فيتفق التطبيق جهة من أما اللفظ جهة من الخلف

. تعالى الله رحمه السلم شيخ قول
من تطلب بها يتعلق وأما البدعة في متنوعة تفصيلت هناك

. مظانها
َلُمونََ  (     قال َيْع َق     َأنَّ     َو َد ِم     َأْص َكل ْل جل  -      اللِه     َكلُم     ا
-).     جلله
ًا ليس وأتعالى سبحانه صفته هو الذي القرآن هو الله وأكلم مخلوق

. يعود وأإليه بدأ منه
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ْيَر  (     قال ْدِي     َوَخ ْلَه ْدُي     ا ّلىَْ     مُاَحّمٍد     َه ْيِه     اللُه     َص َل َع
ّلْم)  .  َوَس

أحسن يكون أحد فل وأالسلم الصلة عليه محمد هدي الهدي خير
. هديه من

وأ فعله من كان ما وأالسلم الصلة عليه النبي هدي ، الهدي وأ
ِر أحواله في أوأ المعاملت في أوأ العبادات في أقواله . يومه وأسائ
ًا يأخذوأن أصبحوا الزمن هذا وأفي الصلة عليه النبي هدي غير هدي

الداخل في بالسلميين ُيَسّموَن ممن هم من وأمنهم ، وأالسلم
بعض من يستنكفون فكأنهم الحال حقيقة إلى تنظر الخارج وأفي
ل أوأ العصر يناسب ل أنه يروأن أوأ وأالسلم الصلة عليه النبي هدي

َيَن وأالسلم الصلة عليه وأالنبي الزمان هذا يناسب خير أن لنا ب
مهما أحد هدي يكون فل وأالسلم الصلة عليه محمد هدي الهدي

ًء وأالسلم الصلة عليه هديه من أكمل كان في أوأ الكل في سوا
الهيئات في أوأ المعاشرة في أوأ وأالخروأج الدخول في أوأ الشرب
أوأ الوصية في أوأ الحكم في أوأ النظر في أوأ العبادة في أوأ العامة

فأكمل ذلك غير أوأ الخلقا في أوأ التواضع في أوأ التعامل في
ُي الهدي عليه هديه الهدي وأخير وأالسلم الصلة عليه محمد هد
. وأالسلم الصلة

عليه محمد هدي الهدي خير فيبقى وأتغير الزمان اختلف إذا
وأتوسع النظار وأاختلفت العقول اختلفت إذا ، وأالسلم الصلة
. وأالسلم الصلة عليه محمد هدي الهدي خير فيبقى الناس
السلف آثار أتباع وأالجماعة السنة وأأهل قلب قوة إلى تحتاج وأهذه

كالشامة الناس بين وأهم بذلك الحمد وألله قلوبهم قويٌة الصالح
الصلة عليه محمد هدي الهدي وأخير الوأل المر على لنهم

وأالسلم
ِثُرونََ  (     قال ُيْؤ َلىَ     لِه  ل  ا     َكلََم     َو ْيِرِه     َع ِم     مِاْن     َغ َكل

َناِف ّناِس،ِ     َأْص ّدمُاونََ     ال ُيَق ْدَي     َو ّلىَْ     مُاَحّمٍد     َه اللُه     َص
ْيِه َل ّلْم     َع َلىَ     َوَس ْدِي     َع    َأَحٍد)     ُكّل     َه
ِه تلوأته وأمن بالقرآن العناية من لهم فإن ظاهر وأهذا َداُرِس َت ما وأ
فيها وأالفقه فيها وأالنظر وأمعرفتها السنة وأكذلك ، غيرهم به َبّزوأا

بالقرآن عناية لهم وأالسنة الكتاب أهل فهم ، غيرهم عند ليس ما
، به وأالصلة به وأالقيام وأتدارسه وأحفظه وأتدبره تلوأته جهة من

وأ عليها الوروأد وأيكثروأن السنة في ينظروأن سنة أهل وأكذلك
. فيها يتفقهون

َذَّا  (     قال ِلَه َتاِب     َأْهَل     ُسّموا     َو ِك ْل ّنِة)     ا    َوالّس
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السنة أهل هم هؤلء وأالسنة القرآن أهل ، وأالسنة الكتاب فأهل
فهم على وأالسنة الكتاب أهل كانوا إذا الثر أهل وأهم وأالجماعة

1 الصالح السلف

الله رضي الراشدين الخلفاء زمن في كان ما بالجماعة وأالمقصود
. بعدهم الخلف حصل وأإنما مجتمعين كانوا فإنهم عنهم
ْلَجَماَعَة     َلنَّ  (     قال ِتَماُع،ِ     ِهيَِ     ا ّدَها     الِْج ْلُفْرق     َوِض ُة)  َ  ا

وأالفرقة الجماعة أن الواسطية شرح أوأل في لك ذكرت قد
. متقابلن لفظان

ُع ، الفرقة وأكذلك تفسيرها في السلف اختلف وأالجماعة وأِجما
: نوعان الجماعة أن أقوالهم
ُع هو الذي البدان في جماعٌة . البدان في اجتما
. الدين في اجتماع هو الذي الدين في جماعة وأكذلك

قال نتفرقا ل وأأن أبداننا في نجتمع بأن أمر وأعل جل فالله
ْا﴿ َتِصُمو ْع ْبِل َوأا ِه ِبَح ّل ًعا ال َ َجِمي ْا َوأل ُقو َفّر بالجتماع  كذلك وأأمر  ﴿َت

َع ﴿ وأعل جل فقال الدين في ُكم َشَر ّديِن ّمَن َل ِه َوأّصى َما ال ُنوًحا ِب
ِذي ّل َنا َوأا ْي ْوأَح ْيَك َأ َل َنا َوأَما ِإ ْي ِه َوأّص ِهيَم ِب ْبَرا َأْن َوأِعيَسى َوأُموَسى ِإ

ِقيُموا ّديَن َأ ُقوا َوأل ال َفّر َت ٌد الدين في تفرقا  ﴿َت فيه الجتماع عن وأبع
من ،كذلك فرقة وأالسبعين الثنتين صفة ، الضلل فرقا صفة وأهذه

في التفريق في وأسعى تفرقا الدين وأفي البدان في يجتمع لم
الذين الجماعة أهل طريقة على ليس فهو الدين وأفي البدان
. هنا الله رحمه السلم شيخ ذكرهم

ً ذلك لك وأفَصلُت قاعدته أوأ نكتته لكن إعادته إلى نحتاج فل مطول
:

البدان في فرقة ، نوعان الفرقة وأيقابله نوعان الجتماع أن
: الخرى إلى تؤوأل منهما وأكٌل الدين في وأفرقة

في الجتماع إلى يسعى البدن في الجتماع إلى سعى من فإن
.  الدين
. البدن في الجتماع إلى سعى الدين في الجتماع إلى سعى وأمن
َتَصور فل ، للخرى ملزمة منهما وأكٌل مع الدين في الجتماع ُي

َفُرقا إل البدان في التفرقا أن في سعى فمن ، الضللة أهل ت
في الناس يجتمع أن في سعى فقد الدين في الناس يجتمع

. أبدانهم
السلف طريقة على كان من عن يقاَل أن الفرية أعظم من وألهذا

، التفريق إلى يسعون أنهم وأالهدى الحق إلى وأالداعين  الصالح
ِد إلى دعوا إذا لنهم في الجتماع وأإلى له الدين وأإخلص الله توحي
دعوا الحقيقة في فهم وأعل جل الله أوأامر بين نفرقا ل وأأن الدين

بالشريط   1 مسح يوجد
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إلى يدعو فهو البدن في الجتماع إلى دعا وأمن ، الجتماع إلى
معرفة عدم جهة من الناس يؤتى وأإنما ، الدين في الجتماع
. وأهذا هذا بين الضابط

من وأالجتماع الجماعة مسألة لن العظيمة المسائل من وأهذه
وأنبذ بالجتماع عليهم مَن إذا عباده على وأعل جل الله نعم أعظم
. الفرقة

في الناس اجتماع في سعى فمن ، بصاحبتها صلٌة لها منهما وأكٌل
من مقابله وأكذلك أبدانهم في الناس اجتماع في سعى فقد الدين
الدين في الناس لجتماع سعى البدان في الناس لجتماع اجتمع

قال كما عذاب وأالفرقة ، تفرقا دوأن الناس ُيرَشد أن يمكن به لنه
رحمة (الجتماع الحسن الحديث في وأالسلم الصلة عليه

رحمة الدين وأفي البدن في الجتماع عذاب) يعني وأالفرقة
من به وأعل جل الله يعذب عذاب الدين وأفي البدن في وأالفرقة

. شاء
ِإنَْ  (     قال ْلَجَماَعِة     َلْفُظ     َكانََ     َو ْد     ا َنْفِس     اْسًما     َصاَر     َق ِل

ِم ْلَقْو َتِمِعيَن     ا ْلُمْج )  ا
أما مجتمعون لنهم فلن بني جماعة هذه يقال الصل باب من هذا
ذلك.  من أعم فالجماعة الشرع في

ِلِجَماُع  (     قال َلْصُل     ُهَو     َوا ِلُث)     ا ّثا ال
. وأالسنة الكتاب بعد الجماع

على وأالسنة : الكتاُب أشياء ثلثُة عندهم وأالجماعة السنة فأهُل
الجماع. ثم ، الصالح السلف فهم
َدعوا فكثيروأن ينضبط لم الجماع لكن ل أشياء على الجماع ا
مسائل في الله رحمه أحمد المام قال وألهذا ، الجماع فيها يصح

ُدِعَي ّدعى من الجماع فيها ا مسائل في يعني كاذب فهو الجماع ا
َع مسائل ثَم وأإل معينة . عليها ٌأجِم

ُع قال ِلِجَما َوأا َو ( َلـْصـُل ُـهـ ِلُث ا ّـثـا ِذي ال ّـلـ ُد ا َتـَمـ ْع ِه ُي ْـيـ َل ِم ِـفـي َع ْـلـ ِع ْل ا
عليـهـا اـلـتي الثلـثـة الـصـول ـمـن أصل الجماع أَن شك لَوأالديِن) 

. وأالجماعة السنة أهل
ِقِق َوأَمن﴿ وأعل جل الله قول وأدليلُه ِد ِمن الّرُسوَل ُيَشا ْع ـَن َما َب ّـي َب َت

َدى َلُه ُه ْل ْع ا ِب ّت َي ْيَر َوأ ِبيِل َغ ِنيَن َس ْؤِم ْلُم ِه ا ّل َو ّلى ـَمـا ُـنـ َو ِه َـتـ ِل ُنـْصـ ّـنـَم َوأ َه َج
  ﴿َمِصيًرا َوأَساءْت

ْع﴿ قال ِب ّت َي ْيَر َوأ ِبيِل َغ ِنيَن َس ْؤِم ْلُم . الجماع هو وأهذا ﴿ا
ُئل وأقد َكَر لما ، الشافعي ُس . كتبه بعض في الجماع َذ
. عليه بدليل فاتنا عليه دليل ل به أتيت الذي اللفظ : هذا له قيل
ًا القرآن : فقرأت قال حاصل هذا (يعني عندي إذ أوأله من متدبر

. فنظر عليه دليل من بد ل أنه عندي كلمه) إذ
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تعالى قوله وأهي النساء سورة من الية هذه أتيت : حتى قال
ِقِق َوأَمن﴿ ِد ِمن الّرُسوَل ُيَشا ْع ّيَن َما َب َب َدى َلُه َت ُه ْل ْع ا ِب ّت َي ْيَر َوأ ِبيِل َغ َس

ِنيَن ْؤِم ْلُم ِه ا ّل َو ّلى َما ُن َو ً الية هذه فصارت ﴿َت .  للجماع دليل
ِلْجَماُع  (     أن     ذـلـك     بـعـد     ذكر ّلللذَِّي     َا ِبُط     ا ْنَضلل َكللانََ     مَاللا     ُهللَو     َي

ْيللِه َل َلُف     َع ِلُح؛ُ     الّسلل ْذ     الّصللا َدُهْم     ِإ ُثللَر     َبْعلل ِتلَُف،ِ     َك الْخ
َتَشَر ْن ُلمّاِة)     ِفيِ     َوا ا
َور وأ ، الصول كتب في معروأف أصولي بحٌث وأالجماع َتَص ٌي
وألكنه ، الصالح السلف زمن غير في السنة أهل إجماع ، الجماع

لكن ، الرض من مكان في يخالف من ثَم يكون قد لنه ينضبط ل
. الجماع يكفي اشتهر بما

ُع ِه أهل من هم من إجماع به المقصود وأالجما الدين في الفق
الثر وأأهل الروأاية أهل أما ، وأالسنة الكتاب معاني يفقهون الذين

نّصوا فالصوليون ذلك وأنحو وأمخارجه الحديث معرفة جهة من
فل الدراية أهل من يكن وألم الروأاية أهل من كان من أنه على
َتد ًا يكون ل خالف فلو الجماع في به ُيع . للجماع مخالف

عليها الجماع انعقد مسائل ثَم أن السنة أهل من عدد ذكر وألهذا
الئمة طريقة على يكونوا لم لنهم فيها الظاهرية بخلف عبرة وأل

أئمة هم إذ وأاحمد وأالشافعي كمالك الفقه في الحديث أئمة ،
.  وأالجماعة السنة أهِل عند الفقه أئمة وأهم الحديث

عدم فيه بعده وأما ، الصالح السلف عهد في ينضبط فالجماع
. اختلف وأكثرة انضباط

. وأالسنة بالكتاب وأالدراية الفقه أهل إجماع به المقصود لكن
َور َتَص ٌي بالكتاب المعروأفون الفقهاء أجمع إذا ُيجِمعوا أن بعدهم وأ
.  لهم مخالف ُيعرف وألم وأالسنة

ُنونََ     َوُهْم  (     قال ُلُصوِل     ِبَهذَِّه     َيِز َثِة     ا ّثل مَاا     َجِميَع     ال
ْيِه َل ّن     َع َأْعَماٍل     َأْقَواٍل     مِاْن     اُس  َ  ال َنٍة     َو ِط َظاِهَرٍة     َأْو     َبا
ّلٌق     َلُه     مِاّما ّديِن)     َتَع ِبال

الفئات بها وأتوزن الناس بها يوزن الثلثة الصول هذه أن شك ل
. وأالشخاص وأالطوائف

ما وأاعتماد بها وأالستدلل بها العناية جهة من وأسنة قرآن ، كتاب
ًء العلم وأتفيد العمل تفيد وأأنها عليه دلت أوأ متواترة كانت سوا
ًا كانت . آحاد

َتَرط للعلم السنة فإفادة السنة ثبتت فإذا السنة ثبوت له ُيْش
ًا العمل وأأفادت العلم أفادت . ذلك بعد أيض

أتباع من وأغيرهم المعتزلة من الصوليين بعض ذكره ما وأأما
َنما العلم يفيد ل الحاد حديث أَن من المذاهب العلم يفيد وأإ

. الصالح السلف لطريقة مخالٌف فهذا الظني

718الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

. اليقيني العلم أوأ الظني العلم يفيد نقول وأل العلم يفيد نقول بل
ّبر العلم أهل من كثيٌر لكن َع ، الظني العلم يفيد الحاد حديث بأن ُي
أوأ القرائن به احتفت إذا وأذلك بشروأطه اليقيني العلم يفيد وأقد
ًا كان كما بالقبول المة تلقته أوأ ، ذلك وأنحو الصحيحين في ُمَخّرَج
إذا الحاد : وأخبُر قال حيث النخبة شرح في الحافظ ذلك ذكر

اليقيني.  العلم أفاد القرائن به احتفت
: وأهما لفظان هناك

الدللة قطعية .
الثبوت وأقطعية .

ما ثبوت أوأ قطعيا السنة ثبوت يكون أن : يعني الثبوت - قطعية
ًا القرآن من كان . قطعي

، بالتواتر المنقولة الروأايات من كان إذا بالقطع ثابٌت نقول القرآن
ذلك وأنحو الشاذة الروأايات يعني بالتواتر ُتنقل لم التي الروأاية أما

فإذا ، السند صحة على موقوفة وأالجماعة السنة أهل عند فهذه
َبَرة فإنها ذلك وأنحو كالعمش القارئ إلى السند صح َت ْع لم إذا ُم

. العمل وأتفيد العلم وأتفيد ، المتواترة القراءة تخالف
ليست هذه الشاذة القراءات عندهم فإن القراء طريقة بخلف

. معتمدة
َة أن السنة أهل طريقة لكن القراءة صحت إذا ، صحت إذا القراء

. وأالعمل العلم تفيد فإنها متواترة تكن لم وألو سندها صح ،
، الشاذ في السناد صحة جهة من ذلك ثبوت إلى راجعة وأالقطعية

.  ذلك من أكثر هو ما أوأ العشر القراءات في معروأف وأالتواتر
كانت إذا الثبوت قطعية ، متواترة كانت إذا قطعيًة تكون فالسنة
. الثبوت ظنية إنها فيقال متواترة غير كانت إذا أما ، متواترة

بل القطع وأجه على تكن لم إثباتها طريقة أن يعني اصطلح وأهذا
. بالتواتر ُتنقل  لم لنها مظنونة

ِدللة قطعية ذلك يقابل . نادر وأهذا وأالسنة بالكتاب ال
- أغلب الحكام نصوص – الدللة قطعية ليست النصوص أغلب وأ

وأأما للجتهاد مجال فيها بل الدللة قطعية ليست الحكام نصوص
أوأ الغيبيات عن أوأ صفاته عن أوأ وأعل جل الله عن خبر ، الخبار

بما اليقين حصول جهة من الدللة قطعية فهذه النبياء قصص عن
. عليه دلت

للفهم مجال فيه يكون هذا وأكذا كذا تحتمل ألفاظ هناك يكون قد
. وأالدللة

الدللة قطعي السنة أوأ الكتاب من نص تكون قد فإنها الحكام أما
. يكون ل وأقد
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وأالظني القطعي في نستطرد نريد - (ما الصوليين - عند وأعندهم
النص الصوليين تبحثونها) عند كلمات لكن المقام هذا في

ًا عشر اثني من سلم إذا القطعية يكتسب في موجودة وأهي أمر
. الصوليين كتب

. الناس وأالجماعة السنة أهل بها يزن الصول هذه أن المقصود
َكر فلم القياس أما  . فيه ُمختلف القياس لن ُيذ

يقس لم من منهم الصالح السلف عند حتى فيه ُمختلف القياس
. بالقياس يرض وألم

. فروأع وأقياس قواعد : قياس نوعان وأالقياس
خلف ل هذا ، المعنى عموم جهة من هو الذي القواعد قياس

ًا ُيعملونه السلف كان بل السلف بين فيه العلم من وأهو كثير
. العظيم النافع

الصوليين عند المعروأف هو الفروأع وأقياس ، فروأع قياس وأهناك
ٍة بأصل فرٍع (إلحاقا وأهو بالقياس ٍة لعل بينهما) - يقصدوأن جامع

- ، عليه المنصوص الحكم وأالصل عنه المسكوت الحكم بالفرع
، المعنى عموم يسمى الذي هو فهذا القواعد قياس القياس وأأما
رب عن الموقعين معالم أوأائل في القيم ابن عنه تكلم الذي هو

تحقيق يسمى الذي وأهو ، تقريره وأفي فيه الكلم وأأطال العالمين
. العبادات في الفقهاء من يكون الذي وأهو ، المناط

وأبين القياس بين يفرقا ما العلم طلب بعض أوأ العلم أهل بعض
ًا ألحق أنه يرى العبادات باب في أنه تجد ، القواعد بشيء شيئ

. ممتنع العبادات في وأالقياس قياس هذا فقال
جهة من ببعض العبادات بعض ألحقوا الصحابة بل بجيد ليس هذا

مقبول وأهذا ، القواعد قياس القياس جهة من المعنى عموم
.  باضطراد عندهم

ًا منه كان وأما ، خلف بينهم الذي هو فهذا الفروأع قياس وأأما جلي
منه كان ما وأ وأأحمد وأالشافعي كمالك السنة أئمة اعتمده هذا

ًا . وأالرد للخذ وأعرضة خفي
ْع أصول هذه لكن ذلك في طويلة مباحث ثَم العموم على لك َتْجَم
.  وأالجماعة السنة أهل وأمنهج طريقة في الموضوع هذا
ُنوَن( قال ، كلمة هنا قال ِز ِذه َي َه ُلُصوِل ِب ِة ا َث ّثل َع ال ِه َما َجِمي ْي َل َع
ّن َواٍل ِمْن اُسَال ْق ْعَماٍل َأ َأ ٍة َوأ َن ِط ْوأ َبا ٍة َأ ِهَر ٌق َلُه ِمّما َظا ّل َع َت

ّديِن) هذا لن ، بالدنيا تعلق له ما بها ُيوَزُن ل الصول هذه  عنيِبال
القوال فيزنون بالدين تعلق له ما أما ، التوسع فيه الصل

. وأالباطنة الظاهرة وأالعمال
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بهذه ُتوزن وأأقوالهم ُتوزن وأالطوائف الفراد الناس فأحوال
ًا كان فمن النصوص طريقة على فهو الصالح السلف طريقة متبع

. وأالجماعة السنة أهل
المقاصد بها وأتوزن وأالعمال القوال بها توزن الصول فهذه

ميزاٌن أنه شك وأل ، بطن وأما ظهر ما بها وأيوزن النيات بها وأتوزن
تطبيقه لن العلم في الراسخون إل تطبيقه يحسن ل لكن عظيم
الظاهرة العمال أما الباطنة المور في خاصًة ، دقة إلى يحتاج
. الصول بهذه الوزن جهة من الكثيروأن فيه يشترك قد هذه

. السئلة بعض على نجيب وأ القدر بهذا نكتفي
......
وأشرحها النخبة في عليها نص هذه حجر ابن الحافظ عند نعم

الشرح في ذكر ، بشروأطه اليقيني العلم يفيد الحاد خبر : وأ يقول
أوأ بالقبول المة تلقتها أوأ القرائن به احتفت إذا شروأطه من أنه

َق ِف ُت . وأنحوه تخريجه على ا
الصالح السلف فهم على وأالسنة الكتاب نفهم قولنا من يلزم هل
ً مثل دليلهم في نظرنا دوأن حجة كلمهم يصير أن نأخذ أن مثل

هو يصبح وأ العتقاد في مهران بن وأميمون البصري الحسن أقوال
؟ حجة

ْق هو ما منه السلف كلم أن شك ل َف ّت ، للصول موافق عليه ُم
فهذا ، وأالسنة الكتاب وأنصوص الشريعة وأقواعد ، الشريعة أصول

هو ما أقوالهم في يكون وأقد ، للنصوص فهٌم لنه بفهمهم تأخذ
ِبْه َت الحجة تأخذ فل ، غيرهم أقوال في ينظر أن بد ل فهذا ُمْش
أوأ الصحابة أحد قول كذلك ، بفعله أوأ التابعين من وأاحد بقول
ل فإنه مخالف ّثَم كان إذا أما ، مخالف له يعلم لم إذا إل بفعله
وأصلته الضابط هذا ذكرت وأقد الدلئل في ينظر بل بقوله يؤخذ

(قواعد بعنوان وأكان العامة الدروأس أحد في وأالمتشابه بالمحكم
َيحُسن . للمنهج تأصيلت فيه لن إليه الرجوع القواعد) وأ

؟ اليقيني وأالعلم الظني العلم هو ما
العصر بعبارة ، تتيقنه ل لكن راجح به العلم يكون ما الظني العلم
ّلْى الرسول أن المائة في مائة ليس ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ، هذه قال َوأَس
السناد لن قالها أنه الظن وأغالب المائة في تسعين نقول لكن
ما اليقيني وأالعلم ، الظني بالعلم قصدهم هذا ، ذلك وأنحو صّح

يصح بما العلماء بعض عنه يعبر ، قاله المائة في مائة نقول
ِلق أنك صح إذا ، عليه التطليق ً تط طالق زوأجته قائل يقول مثل

يكون هذا ، الحديث هذا وأالسلم الصلة عليه النبي يقل لم إن
كلها هذه لكن ، المثابة بهذه عنده يكون ل ما وأالظني يقين عنده

. اللفاظ هذه مثل عندهم فليس السلف أما الخلف أقوال من
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؟ سيئة وأبدعًة حسنة بدعًة هنالك أن زعم من في الحكم ما
الفقيه وأسيئة حسنة إلى أعلم فيما البدع بتقسيم قال من وأأوأل

على الناس وأتتابع قسمها الذي هو عبدالسلم بن العز محمد أبو
رضوان الصحابة لن البدع وأمن المحدثات من هذا أن شك وأل هذا
ًا البدع نفوا عليهم الله (كل وأالسلم الصلة عليه وأقوله جميع

ٍة . القول هذا على الئمة رد وأقد ، ذلك ضللة) ينفي بدع
المام جامعة في دكتور القائل - يقول المتكلمين بعض ذكر يقول
ٍة خلل من السلم يفهم ل أن ينبغي - أنه أوأ ، الدعوات من دعو

ٍة المسلمين الخوان دعوة أوأ الوهابية كدعوة ، الحركات من حرك
؟ القول هذا في رأيكم فما ، الدعوات من غيرها أوأ

السماء إلى النتساب وأ الدعوات أن يظهر ، سمعتم بما الجواب
:  قيل وأكما ذكرنا التي بالصول يوزن هذا

ً يدعي وأكـٌل وأصل
بليلــى

لهم تقر ل وأليلـى
بــذاك

بالنتساب نفسه النسان يرفع أن العظيم الشرف من أنه شك ل
على الكلم لكن ، الصالح السلف وأطريقة وأالسنة الكتاب إلى

ٌع هو هل البرهان دعواٌت منها وأالدعوات ، ل أم لطريقتهم متب
الصالح السلف طريقة وأعلى وأالهدى الحق على بأنها الجميع شهد
– عبدالوهاب بن محمد السلم شيخ المصلح المام دعوة مثل

ٌة أنها الخصوم بشهادة فإنها – تعالى الله رحمه توحيد لتحقيق دعو
عليه دعا ما مثل على ، النبوة ميراث على وأهي وأعل جل الله

بين ظاهٌر أمٌر وأهذا ، وأالسلم الصلة عليهم وأالمرسلون النبياء
العتقاد وأ وأالعمل القول في الصالح السلف طريقة فيها اتبع وأقد
وأالبصيرة وأالعلم الفقه بين فيها وأجمع ذلك وأنحو العلقات وأفي

إلى وأقته من دعوة ُيعلم وأل ، المثوبة له وأأجزل تعالى الله رحمه
النبياء إليه دعا ما إلى الدعوة في دعوته قاربت الزمن هذا

ًا كان من إل ، وأالسلم الصلة عليهم وأالمرسلون ، بدعوته متأثر
طريقة خلف على أمورها وأأكثر وأفيها ففيها الخرى الدعوات أما

. عليهم الله رضوان الصالح السلف
؟ السلف لجماع المخالف يبدع هل

ْد فهو السلف إجماع خالف من شك ل َع َدع هو ، متو َب جل الله لن ُي
ْع﴿ قال وأعل ِب ّت َي ْيَر َوأ ِبيِل َغ ِنيَن َس ْؤِم ْلُم ِه ا ّل َو ّلى َما ُن َو ِه َت ِل ُنْص ّنَم َوأ َه َج

.  ﴿َمِصيًرا َوأَساءْت
ِدَث مما ذكرت هذا هل ، المصاحف تزيين عثمان زمن في ُأح
؟ يعارض وألم الخلفاء سنة يعتبر

هناك حيث المساجد تزيين ذكرت أنا ، المساجد يريد أظن أنا
هناك أنه لشك نعم ، المساجد تزيين عن النهي في أحاديث
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وأ المساجد تزيين الساعة أشراط من أنه بيان في أحاديث
جاء ما أن العلم أهل َقّرَر وأقد ، ذلك وأنحو المساجد في المباهاة

ًا يفيد ل فإنه الساعة أشراط من بأنه العمال من وأصفه أوأ ذم
ًا ، لللهاء سبٌب المساجد وأتزوأيق ، التأصيل حيث من هذا ، مدح
، الكتابات في ينظر الزخارف، في ينظر حيث ، المصلي إلهاء
َغب أمٌر هذا ، صلته عن فيلهيه التخطيط في ينظر وأقد عنه ُير
ما ألهاه صلته عن فألهته مرة وأالسلم الصلة عليه النبي صلى

ٌيؤتى وأأن بإبعادها فأمر وأالسلم الصلة عليه صلته عن افترشه
، آنفا صلتي عن ألهتني خطوطها إن وأقال ، جهم أبي بامبجانية

وأضع يعني ُجّصَصت عثمان عهد في لكن ، المساجد تزوأقا لم لهذا
بمعنى المساجد تزيين حصل وأما ، فقط تبييض ، الِجْص لها

الوليد عهد الخير العهد في أمية بني عهد في إل المساجد زخرفة
كانت إذا الناس أن تعالى الله رحمهم الفقهاء قال وأقد ، بعده وأما

ٍو على مساكنهم ينبغي فإنه ذلك نحو وأ وأتبديجها التزيين من ما نح
َغْب ل حتى المساكن نحو على المساجد تكون أن عن الناس َيْر

زمننا في تأملت لو ظاهر وأهذا ، حضورها من وأيتعففوا المساجد
عليه النبي عهد في كان ما على المسجد هذا جعلنا لو الحاضر
كثيرين - فإن الحجارة - الحصب بالحصباء فرش وأالسلم الصلة

ُبهم من إلى يحتاجون لنهم يرغبون ل قد الترف أهل من وأمع ُيَرِغ
من منهم ذلك مع التيسير وأهذا الفرش وأهذه اللت هذه وأجود

قالوا حينما بصيرة على الفقهاء كان وألهذا الكثروأن وأهم يكسل
لكن شديدة زخرفة تزخرف ل ، البيوت نحو على المساجد تكون

في الناس يرغب حتى البيوت نحو على تكون الراحة حيث من
. عنها يرغبوا وأل المساجد

ذكر - يقول الماضية السنة من درس بالشفاعة يتعلق - هذا يقول
ّلْى للرسول الشفاعات أن السنة أهل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع ثمان َوأَس

هو ما الباقية الثلث وألكن أدلة لها وأرد منها خمسة شفاعات
من في : شفاعة هي وأالشفاعات أدلة لها أجد لم حيث دليلها

؟ وأغيرها المعاصي أهل في وأشفاعته وأسيئاته حسناته تساوأت
العموم على ، دقق ما أوأ المر عليه اختلط يبدوأ يعني أدري ما

َكر ما دليل (شفاعتي عنه صح فيما وأالسلم الصلة عليه قوله َذ
من يشمل الكبائر لهل شفاعتي قوله وأ أمتي) ، من الكبائر لهل
تساوأت من وأكذلك الكبيرة أهل من المعصية أهل من كان

جل قال كما الكبائر باجتناب تغفر الصغائر لن وأسيئاته حسناته
ْا ِإن﴿ وأعل ُبو ِن َت ِئَر َتْج َبآَ ْوَن َما َك َه ْن ْنُه ُت ّفْر َع َك ُكْم ُن ُكْم َعن ِت َئا ّي ﴿َس

َفر ُتغ الصلة إلى وأالصلة ، الكبيرة اجتناب بشرط الصغيرة ف
ُتنبت إذا بينهما لما مكفرات الكبائر لهل (شفاعتي فـ الكبائر اج
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لهل وأالشفاعة العراف لهل الشفاعة فيها أمتي) يدخل من
ٍم في وأالشفاعة العصيان ل أن يدخلوها أن النار إلى بهم أمر قو
ٍم وأفي يدخلوها وأالشفاعة ، وأهكذا منها يخرجوا أن النار دخلوا قو

ًا الحاديث بعض فيها العراف لهل بهذا نكتفي لكن الخاصة أيض
. العام الحديث

. المساجد زخرفة عن السابق الخأ سؤال نفس عن يسأل هذا
- تلهي التي - الزخرفة النهي فيها جاء التي هي بالزخرفة نقول ما
يرغب يرى حتى البيوت نحو على بجعلها المساجد تزيين أما

. الوأل المر عليه كان ما من هذا فيها الناس
الوألى الثلثة القروأن بعد المتأخرة العصور في الجماع ٌنِقل إذا

ًا يسع ل حجة يكون فهل ًا يصير بحيث خلفه أحد ًا إجماع قطعي
؟ ينضبط ل فهذا كذلك كان فإن

من أحمد المام قال وألهذا ينضبط ل المتأخرين عند وأالجماع
. كاذب فهو الجماع ادعى

العلم أوأ الظني العلم تعتبر متواترة الغير الصحيحة الحاديث هل
؟ اليقيني

. عنه الكلم ذكرنا
؟ المرسلة بالمصالح المقصود ما

. ذكرناه
كالذباب الطائرة الحشرات يقتل الذي الجهاز في استفتاء هذا

؟ الطعمة بيع أماكن في يكثر بالكهرباء يعمل وأالذي
مدة من عنه المشايخ أسأل بالي في كان بجوابه علم عندي ما

. نسيت لكن
ّلْه من كتاب جاء ً أَن للمزني َمَح كذا فعلت (يس) ل وأرب قال رجل

إن يقول فهو يحنث قال وأمن عليه شيء ل المزني قال ، فحنث ،
؟ العبارة هذه هي ما معناه، أوأ مخلوقا القرآن

(يس) هذه وأرب قال (يس) حينما – جيد إستشكاٌل (يس) - هذا
الصلة عليه النبي أسماء من إنه (يس) قيل لن ، محتملة
ُقْرآِن1( يس(يس) ﴿ سورة أوأل في تعالى قوله في وأالسلم ْل َوأا  (
ِم ِكي ْلَح َلى َسلٌم﴿ النبياء من نبي (يس) اسم وأكذلك ﴿ا ِإْل َع
وأالسلم الصلة عليه (يس) النبي وأرب بقوله أراد فمن ﴿َياِسيَن

هذا ، لمخلوقا وأعل جل الله بربوبية أقسم فهذا (يس) النبي أوأ
. منعقد حلف أنه وأاضح

ِني في ل) لكن أوأ دقيق النقل هل أدري (ما الخأ نقل فيما الُمَز
ُفِسرت (يس) ، وأرب قوله ، القرآن أسماء من ، قرآن بأنه (يس) 
ّطعة الحروأف في معروأف هو كما ًا المق أسماء (الم) من جميع

القرآن أسماء من (يس) هذه منها القرآن أسماء (قا) من القرآن
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ِعَل (يس) كأنه وأرب وأقوله ، ِهْم هنا ُج (يس) برب الحالف أن منه َف
َلَف ، رب له يكون فكيف بمخلوقا ليس وأالقرآن ، القرآن برب َح
هو القرآن لنه ، النحو هذا على كان إذا عندي مفهوم غير وأهذا
أن يحتمل القرآن وأرب القائل وأقول وأصفته وأعل جل الله كلم
صفة هو الذي القرآن - يعني به يريد أن وأيحتمل الصفة به يريد
َنع ، مخلوقا القرآن أن يريد أن - وأيحتمل وأعل جل الله ُيم منه ف

وأرب يعني القرآن وأرب يكون أن ،وأالوأل الحتمال هذا لجل
رٌب أنه جهة من جائز هذا صاحبها وأعل جل أنه بمعنى الصفة
ْبَحاَن﴿ وأعل جل كقوله للصفة ّبَك ُس ِة َرّب َر ِعّز ْل ُفوَن َعّما ا ﴿َيِص

رب فيقال ، وأعل جل صفاته من صفة وأالعزة العزة رب وأهو
العزة رب ، بها المتصف صاحبها وأعل جل أنه بمعنى الرحمة
. بها المتصف وأعل جل أنه بمعنى

يسوغ ل الكلمة هذه مثل لكن به المتصف أنه بمعنى القرآن رب
، مخلوقا القرآن يقولون من كلمات من هي هذه لن تقال أن

(يس) رب وأرب يقول من قول كان وأقته في المزني فكأن
ذلك على نبه فلذلك مخلوقا القرآن أن يعتقد من يقولها ، القرآن
يقال فإنه الصل جهة من أما ، زمنه في كان الذي للحال رعاية

جل به تكلم الذي به المتصف بمعنى أوأ صاحبه بمعنى القرآن رب
صفة القرآن لن عنه ُيبتعد بل يقال ل الختيار عند هذا وألكن وأعل
، المخلوقا ربوبية إل الربوبية من يعقلون ل وأالناس وأعل جل الله

. بها المتصف أنه بمعنى الصفة ربوبية ل
 ؟ المجانين في الصوفية اعتقاد هو ما

وأل السودان من الخوان من وأاحد ، المجانين في الصوفية اعتقاد
: يقولون هم ، ... يجاوأبنا من

سر أن إل مجانـين
 جنونهــم

ًا أبوابه على عزيز
العقل يسجد

؟ ُجّن لماذا
الفاني يرى فيما فهو ، الباقي إلى الفاني عن انصرف عقله لن
، أوألياء يعدوأنهم وألهذا ، وأعل جل الباقي مع عقله لكن مجنون أنه

ُذوأب يسمى المجنون أَن وأعندهم ِذَب يعني َمْج جل للحق عقله ُج
ًا فليس وأعل ِذَب وألكنه مجنون . ُج
من كثير في الن حتى كثيرين في صار إعتقاد بالله وأالعياذ وأهذا
السودان وأفي غيرها وأفي العراقا وأفي الشام وأ مصر في البلد
، أوألياء المجاذيب يعدوأن أنهم هذا مثل وأجود يكثر أفريقيا وأفي
. وألي فهو مجذوأب أنه دام ما ، المور أفحش على كانوا وألو حتى
أحد التاريخ) أَن في الغمر (إنباء كتاب في حجر ابن الحافظ وأذكر
، موكبه في - مر السلطين - أحد موكبه في مر دمشق وألة
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ًا المجاذيب أحد وأكان ، الشيء بعض ضيق طريق ثم وأكان ، جالس
، الرغيف صاحب يا مرتفع بصوٍت هذا قال الموكب مَر فلما

المجذوأب هذا إلى وأالتفت الكلمة هذه من السلطان فانذهل
؟ تعني ماذا له وأقال وأنزل إليه وأالتفت المسير وأأوأقف

 ؟ البارحة الرغيف فعل ماذا الرغيف صاحب يا قال
الوالي هذا ، فانذهل نفسه في الشيطان ألقاها هكذا جاءت كلمة
أدري ما ، أحد عن الرغيف خذا ادري ما الرغيف في قصة له كان
. هذه الرغيف قصة وأش

يدخل – حجر ابن الحافظ يقول – يدخل المجذوأب هذا فكان يقول
يتمسح وأالسلطان السلطان وأجه في وأيبصق  السلطنة بيت

.  ببصاقه
ِلي الفاسد العتقاد من نوع هذا العقلية في انحراف سبب ال

َبب ، السلمية يتحكمون الذين هم هؤلء وأصار انحراف س
. وأعل جل لله أوألياء المجاذيب وأيعدوأن وأيمشون

؟ ماذا أم شيء كل في هي هل النبياء عصمة
معصومون النبياء أن عندهم السنة أهل لكن ، الناس عند مذاهب

بالتبليغ صلٌة لها التي الذنوب صغائر وأعن الذنوب كبائر عن
ِوزوأن الصغيرة الذنوب من يشين وأعَما وأالرسالة ُيَج يقولون ل َف

بعض النبي من أوأ الرسول من يقع قد يقولون ، منهم وأاقعة إنها
أوأ بالتبليغ أوأ بالرسالة مساس لها تكون ل لكن الصغيرة الذنوب

َتَرْط بما نقول ، وأعل جل قوله ذلك وأيؤيد ذلك وأنحو للنبوة ُيْش
ّنا ﴿ وأعل جل قوله ذلك على وأيدل َنا ِإ َتْح ْتًحا َلَك َف ًنا َف ِبي ِفَر1( ّم ْغ َي ِل  (

ّلُه َلَك ّدَم َما ال َق ِبَك ِمن َت َأّخَر َوأَما َذن ًا له فجعل  ﴿َت وأالشاعرة ذنب
جميع عن معصومون النبياء يقولون ، معصومون هم يقولون
يجوز المراض حتى يقولون الشاعرة ، وأالصغيرة الكبيرة الذنوب
صاحب وأيقول للنص مصادم وأاضح ضلل وأهذا منها اليسير عليهم

: الشاعرة عقائد في له منظومة في عقيدتهم
من حقهم في وأجائز

عــرِض
كخفيِف نقٍص بغير

المـرِض
هم أين ، الخفيفة المراض منها العراض عليهم يجوز أنهم يعني
ًء الناس (أشد وأالسلم الصلة عليه النبي قول من ثم النبياء بل

ابن عليه دخل دينه) وأقد قدر على الرجل ُيبتلى ، فالمثل المثل
وأالسلم الصلة عليه النبي على دخل ، عنه الله رضي مسعود

ًا يوعك وأهو ًا وأعك َعُك أئنك الله رسول يا فقال ، شديد فقال لتو
. وأالسلم الصلة منكم) عليه رجلن ُيوعك كما لوأعك إني أجل

قدوأمك أوأ مجيئك بركات من المر هذا لفلن فلن قول يقول
؟ شيء اللفظ هذا في هل علينا
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. عمل وأبركة ذات : بركة نوعان البركة
. وأالسلم الصلة عليهم وأللرسل للنبياء الذات فبركة

ًا عملوا إذا يعني عمل بركة فلهم الصالحون أما إلى دعوا ، خير
ّكروأا ، الله ، البين ذات أصلحوا ، الرحم وأصلوا ، الصلة وأصلوا ، ذ
عقد ضاع لَما الصحابة أحد قال كما أعمالهم بركات من يكون هذا

آل يا بركتكم بأوأل هذه : ما - قال حضير بن أسيد - أظنه عائشة
َتَمَسح بمعنى الذات بركة أما ، العمل بركة يعني بكر أبي بهم ُي

وأالسلم الصلة عليهم وأالرسل للنبياء إل ليست فهذه ذلك وأنحو
.

الحرف أحرقا عنه الله رضي عثمان إن قال من على نرد كيف
ّلْى الرسول أَن مع الستة ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع مسلم عند ثبت كما َوأَس

سبعة إلى وأصلت حتى الحرف من يزيده أن الله من يطلب كان
؟ آخره إلى أحرف

كانت أحرف بالسبعة وأالقراءة ، القراءات في معروأف سؤاٌل هذا
أن وأاجبة ليست ، جائزة وأالسلم الصلة عليه النبي زمن في

سبعة على القرآن نزل وأإنما ، أحرف سبعة على القراءة تكون
قلوبها تأتلف حتى المة هذه على وأعل جل الله من توسعة أحرف
وأهذا ، وأالسلم الصلة عليه النبي على وأيجتمعون العرب وأيأتلف

الحاجة فوقت ، الوجوب وأجه على ليس الجواز وأجه على كان
يجتمعوا أن وأهو الجتماع مصلحة به تتحقق ما فبقي انتهى إليه

على المصاحف يكتبوا أن أمرهم عثمان وألذلك ، وأاحد حرٍف على
، معلوم هو كما منقوطة غير المصاحف وأكانت ، قريش حرف

1. المصحف رسم يحتمله فيما السبعة الحرف بعض فبقيت

بالشريط  1 مسح
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كلية قضايا

ُلُصوِل ّهذَِِّه مّاَع ُهم ُثّم ْأمُاُرونََ ا ْلَمْعُروِف،ِ َي ْنَهونََ ِبا َي َعللِن َو
َكللِر ْن ْلُم َلللىَ ا ُبُه مَاللا َع َيللَرْونََ الّشللِريَعُة،ِ ُتللوِج ْلَحللّج ِإَقامَاللَة َو ا
ْلِجَهاِد ْلُجَمِع َوا َياِد َوا َلْع ِء مَاَع َوا ُلمَاَرا ْبَراًرا ا ُنوا َأ ُفّجللاًرا،ِ َأْو َكا

ُظونَََُوي َلىَ َحاِف ْلَجَماَعاِت. َع ا
ُنونََ َيِدي ّنِصيَحِة َو ُلمّاللِة،ِ ِبال ُدونََ ل َتِقلل َيْع َنللىَ َو ِلِه مَاْع ّلىَْ َقللْو َصلل

ْيِه اللُه َل ّلْم َع ْلُمللْؤمِاُن«:ُ َوَسلل ْلُمللْؤمِاِن ا َيللانَِ ِل ْن ُب ْل ْلَمْرُصللوِص؛ُ َكا ا
ّد ّبَك ،ِ»َبْعًضا َبْعَضُه َيُش ْيَن َوَش ِبِعِه،ِ َب ِلِه َأَصللا ّلىَْ َوَقللْو اللللُه َصلل

ْيللِه َل ّلْم َع َثللُل«:ُ  َوَسلل ِنيَن مَا ْلُمللْؤمِا ّدِهْم ِلليِف ا َتَراُحِمِهللْم َتللَوا َو
ُطِفِهْم َتَعا َثِل َو ْلَجَسِد؛ُ َكَم َذا ا َكىَ ِإ َت ْنُه اْش َداَعىَ ُعْضٌو؛ُ مِا َلللُه َت

ِئُر ْلَجَسِد َسا ْلُحّمىَ ا  .»َوالّسَهِر ِبا
ْأمُاُرونََ َي ْبِر َو َد ِبالّص ْن ِء ِع َبل ْل . ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرحيم الرحمن الله بسم
وأصحبه آله وأعلى الله رسول على وأالسلم وأالصلة لله الحمد
: بعد أما ، بهداه اهتدى وأمن

ًا وألكم لي وأعل جل الله فأسأل ًا علم ً نافع ًا وأعمل ًا صالح وأقلب
ًا وأجوه من بك وأنعوذ وأترضى تحب فيما استعملنا اللهم ، خاشع
. الردى

العقيدة هذه في الله رحمه السلم شيخ كلم من الجملة هذه
ّيَن المباركة المر في وأالجماعة السنة أهل مذهب أصول فيها ب

، الولة مع التعاملت أنواع وأفي ، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف
. المسلمين على وأعل جل الله وألهم الذين المور وألة
في وأإدخاله ، العملية الحكام من وأالنهي المر وأهو الصل وأهذا

ْقا أن جهة من جاء العقيدة ِفَر وأالرافضة كالخوارج الضالة ال
الجماعة عليه كانت ما وأتركوا الصل هذا في خالفوا وأالمعتزلة

الشيعة وأخالفت ، الصحابة طريقة الخوارج فخالفت ، الوألى
خالف وأكذلك الصل هذا في وأالتابعين الصحابة طريقة وأالرافضة
. الصل هذا في السنة أهل المعتزلة

َكَر َذ مسألة ذكروأا ، وأالسنة السلم أئمة من كغيره السلم شيخ ف
أهل فيها خالف التي الكبيرة المسائل من لنها وأالنهي المر

. الضلل أهل السنة
المسائل من المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر وأمسألة
وأالنهي المر سببه الدين في الصلح لن الدين في العظيمة
سببه الناس حياة في أوأ الدين في وأالفساد ، الخير إلى وأالدعوة

عن وأالنهي بالمعروأف المر مسائل في الشريعة توجبه ما ترك
أهل من طائفة وأعده العظام المسائل من صار لهذا ، المنكر
. العظام وأمبانيه الدين أصول من العلم
ّهذَِِّه     مّاَع     ُهم     ُثّم  هنا:ُ       الله     رحمه     السلم     شيخ     قال

ُلُصوِل التي     الصول     هذه     مع     وأالجماعة     السنة     أهل     ثم     يعني  -      ا
ْأمُاُرونََ  -      سلفت ْلَمْعُروِف،ِ     َي ْنَهونََ     ِبا َي َكِر     َعِن     َو ْن ْلُم َلىَ     ا َع

ُبُه     مَاا .     الّشِريَعُة     ُتوِج
منها كثيرة مواضع في السنة وأفي الكتاب في جاء وأالنهي وأالمر

ُتْم ﴿ وأعل جل الله قول ْيَر ُكن ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروأَن ِلل َت
ْعُروأِف ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت ِر َعِن َوأ َك ْلُمن ُنوَن ا ْؤِم ُت ِه َوأ ّل جل قوله وأمنها  ﴿ِبال

ُكن﴿ وأعل َت ْل ُكْم َوأ ُعوَن ُأّمٌة ّمن ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروأَن ا َي ْعُروأِف َوأ ْلَم ِبا
ْوَن َه ْن َي ِر َعِن َوأ َك ْلُمن ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ ِلُحوَن ُهُم َوأ ْف ْلُم وأعل جل قوله وأمنها  ﴿ا

ُنوَن( ْؤِم ْلُم َناُت َوأا ْؤِم ْلُم ُهْم َوأا ْعُض َياء َب ِل ْوأ ْعٍض َأ ْأُمُروأَن َب ْعُروأِف َي ْلَم ِبا
ْوَن َه ْن َي ِر َعِن َوأ َك ْلُمن ِذيَن( وأعل جل الله قول ) وأمنهاا ّل ُهْم ِإن ا ّنا ّك ّم
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َلْرِض ِفي َقاُموا ا َة َأ ُوا الّصل َت َة َوأآ َكا َأَمُروأا الّز ْعُروأِف َوأ ْلَم ْوا ِبا َه َن َوأ
ِر َعِن َك ْلُمن ِه ا ّل ِل َبُة َوأ ِق ِر َعا ُلُمو . كثيرة الصل هذا في ) وأالياتا

مسلم روأاه فيما وأالسلم الصلة عليه النبي قول السنة وأمن
عليه النبي أن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي حديث من وأغيره
ًا منكم رأى (من قال وأالسلم الصلة لم فإن بيده فليغيره منكر
اليمان) أضعف وأذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه يستطع

ًا وأفيه من (ما قال وأالسلم الصلة عليه أنه مسلم صحيح في أيض
يهدوأن وأ بسنته يستنون حواريون أمته من له كان إل الله بعثه نبي

ُلُف إنه ثم بهديه يفعلون ل ما يقولون خلوف بعدهم من َتْخ
وأمن مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن ، يؤمروأن ل ما وأيفعلون
وأليس مؤمن فهو بقلبه جاهدهم وأمن مؤمن فهو بلسانه جاهدهم

ًا حبة اليمان من ذلك وأراء السنن في جاء كما خردل) وأأيض
فقال الناس خطب إذ عنه الله رضي بكر أبي حديث من وأالمسند

غير في فتضعونها الية هذه تقرؤوأن إنكم الناس (أيها لهم
َها َيا﴿ تعالى قوله وأهي موضعها ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ُكْم آَم ْي َل ُكْم َع ُفَس َ َأن ل
ُكم َذا َضّل ّمن َيُضّر ُتْم ِإ ْي َد َت ْه ّلْى الله رسول سمعت إني وأ ﴿ا اللُه َص

ِه ْي َل ّلْم َع ُوَن بالمعروأف : لتأمرن  يقول َوأَس المنكر عن وألتنه
الحق على تأطروأنه  السفيه يد على قال أوأ السفيه وألتأطرن

في جاء كما عنده) أوأ من بعقاٍب الله يعمهم أن يوشك أوأ أطرا
يضيق معلومة كثيرة الباب هذا في وأالحاديث . وأاليات الحديث
. وأبسطها ذكرها عن المقام

ًا المة أجمعت قد المر وأجوب وأهو الصل هذا على أيض
. المنكر عن وأالنهي بالمعروأف

شيخ لن وأبيان تفصيل إلى وأتحتاج مهمة أنها شك ل الجملة وأهذه
قوله في المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر أحكام أجمل السلم

. الشريعة توجبه ما على
أهل أقوال تفاصيل ، كثيرة تفاصيل فيها التي هي الكلمة فهذه

وأنحن ، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر في العلم وأأهل السنة
. للمقام أوأضح يكون حتى مسائل في ذلك نذكر

وأالمنكر المعروأف كلمة تفسير في المسائل تلك من الوألى :
ِرَف ما هو به المر جاء الذي النصوص في المعروأف فإن حسنه ُع
. الشرع في

. الشرع في قبحه عرف ما وأالمنكر
جل الله يحبه ما لكل جامع إسٌم المعروأف العلم أهل بعض وأقال
. الخير أمور من وأيرضاه وأعل

أمور من وأيأباه وأعل جل الله يسخطه ما لكل جامع إسٌم وأالمنكر
. الشر
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المنكر في وأدخل ، وأالمستحبات الواجبات المعروأف في فدخل
. المحرمات

وأأقبح المنكر وأأبشع ، جلله جل الله توحيد المعروأف وأأعظم
في العالية أبو قال وألهذا جلله جل بالله الشرك وأأردؤه المنكر

ِذيَن﴿ تعالى الله قول ّل ُهْم ِإن ا ّنا ّك َلْرِض ِفي ّم َقاُموا ا َة َأ ُوا الّصل َت َوأآ
َة َكا َأَمُروأا الّز ْعُروأِف َوأ ْلَم ْوا ِبا َه َن ِر َعِن َوأ َك ْلُمن بتوحيد أمروأا قال ﴿ا

. الشرك عن وأنهوا الله
فهو القرآن في منكر وأكل التوحيد فهو القرآن في معروأف وأكل

التوحيد فروأع من كلها الخير وأأبواب الطاعات أن ذلك ، الشرك
. الشرك آثار من وأالمعاصي ، التوحيد آثار وأمن
وأمسائله بفروأعه وأيؤمر التوحيد به يؤمر ما أعظم فلهذا

وأينكر عنه ينهى ما أعظم وأكذلك الطاعات من وأمستلزماته
. جلله جل بالله الشرك

ًا وأالمنكر درجات المعروأف أهل قواعد من كان وألهذا درجات أيض
ِلْب الذي المعروأف أن السنة ْط أعلى كان ما معروأفان تزاحم إذا ُي

ْنهى الذي وأالمنكر ، فتترك أعلى كان ما منكران تزاحم إذا عنه ُي
بتحصيل جاءت الشريعة لن العلى فتنكر ، أعلى هو لما القل

. المفاسد وأدرء المصالح
المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر حكم الثانية المسألة

. أحواله على الكلم وأتفصيل
النصوص في سمعت كما المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر

كفائي أم عيني وأجوب هو هل الوجوب وأهذا وأاجب وأهو به مأمور
؟

المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر أن : وأهو تفصيل المسألة في
ًا يجب (من الحديث في جاء كما رآه إذا المعين على يجب ، عين
ًا منكم رأى فيجب ، يستطع) الحديث لم فإن بيده فليغيره منكر
ًا رآه من على . القدرة مع عين

إنكار يجب وأ ، بيانها سيأتي التي هذه مراتبه له المنكر وأإنكار
الكفاية. وأجه على المة على المنكر

: قسمان وأالواجبات ، قسمان وأالمنكرات
معرفة في يشترك وأمنكرات الجميع معرفتها في يشترك وأاجبات

. المسلمين جميع منكرة أنها
ذلك شابه وأما الرحام وأصلة وأالزكاة : الصلة الواجبات في مثاله

. القرآن وأقراءة
الرشوة وأأخذ وأالسرقة وأالزنا الخمر شرب المنكرات في وأمثاله

. ذلك وأنحو الزوأر وأشهادة
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على فيه النكار يجب الجميع معرفته في يشترك الذي فهذا
. العلم لهل فيه النكار في يختص ل  الجميع،

أدلة فيها التي المسائل وأمن الجتهاد مسائل من كان ما وأأما
وأإنما الجميع معرفتها في يشترك ل العلم أهل من بيان وأفيها
إل أوأ الخاصة إل يعلمه ل مما ذلك وأنحو وأاستدلل بيان إلى تحتاج
َتَرُط فهذه ، العلم وأأهل العلم طلبة . العلم أنكر لمن فيها ُيْش

فيها العلم فإن اجتهاد مورد فيها المورد يكون التي وأالمسائل
ُنوْط . فيه الراسخين العلم بأهل َم

بحسب فيه النكار يكون فإنه بالفرد تتعلق المسائل من كان وأما
ًا علم إذا يعني ، علمه النووأي ذلك ذكر كما العلم بحسب أنكر شيئ

. وأغيره
َتَرُط أنه وأهو منه بد ل هذا في المقام فتفصيل المر لوجوب ُيْش

وأل يأمر ل ، وأالنهي المر قبل العلم المنكر عن وأالنهي بالمعروأف
. عالم إل ينهى
مسلم أي ، أحد كل بها يأمر هذا مشترك بها العلم مسائل هناك
. مشتركة هذه لن الزنا عن ينهى وأأن بالصلة يأمر أن عليه يجب
التي المسائل أوأ الخفية المسائل أوأ الجتهادية المسائل وأأما

مسائل من يعني ذلك وأنحو مصالح وأرعاية نظر إلى تحتاج
علم ، العلم أهل علم لكن ، علم من فيها بد ل فهذه الجتهاد

وأتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشريعة لن فيه الراسخين
. وأتقليلها المفاسد وأدرء
المر في رسالته في تعالى الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ قال

بالمعروأف المر (إَن    يقول المنكر عن وأالنهي بالمعروأف
ًا يكون أن عليه يجب المنكر عن وأالناهي وأينهى يأمر أن قبل عالم

ًا يكون وأأن وأدرء وأنهيه أمره في المصلحة بحصول متيقن
ًا كان وألو بظٍن وأالنهي المر في دخل فإن ، المفسدة ًا ظن راجح

المصالح) . جلب على مقدم المفاسد درء لن أثم
ًا أظنها القاعدة فهذه أن من السلم شيخ ذكره فيما عليها مجمع
فإذا ، المفاسد وأدرء المصالح تحصيل منه المقصود وأالنهي المر
ٍم على وأالناهي المر كان وأأن راجحة المر من المصلحة بأن عل

برجحان عنده تكون لن المفسدة وأأن برجحان ستكون المصلحة
كان إذا ،وأأما  يأثم وألم وأالنهي المر في دخل ذلك تيقن فإذا

ًا قد فلن على ننكر العمل هذا نعمل أوأ هذا نقول يقول مظنون
بد ل التيقن من فيه بد ل لنه يأثم ذلك قال إذا ، مصلحة معه يكون

به. ُيكتفى فل الظن أما العلم من فيه
عن وأالنهي بالمعروأف المر أحكام أن المسألة هذه من فتحصل 

ًا يكون وأقد ، وأاجب الجملة في المنكر ًا وأاجب ًا يكون وأقد عيني وأاجب
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ًا العامة وأالمسائل ، البقية كفى الناس من طائفة به قام إذا كفائي
أوأ العامة فيه يدخل ل العلم لهل يكون وأالنهي فيها المر العظيمة

ًا يكن لم من . العلم في راسخ
توجبه ما على هنا السلم شيخ قول في الثالثة المسألة

: الشريعة
المر في الشريعة لحكام رعاية دوأن نهى وأ أمر من أن فيه

يأمروأن السنة فأهل السنة أهل طريقة على فليس وأالنهي
الراء أوأ الهواء توجبه ما على ل الشريعة توجبه ما على وأينهون

ً الشرعي بالحكم معرفة وأالناهي المر عند يكون أن بد فل وأدليل
لجل وأهذا ، الشريعة توجبه ما غير على أمر يكون وأإل يعتمده
. المسألة هذه في وأالمعتزلة وأالشيعة وأالرافضة الخوارج مخالفة
: طوائف أخرج الشريعة توجبه ما على وأقوله
عن وأنهوا بالمعروأف المر في غلوا هؤلء لن ذكرنا من أخرج

المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر من جعلوا حتى المنكر
من الفجار أوأ يظلمون الذين الولة وأ الجور وألة على الخروأج

عن وأالنهي بالمعروأف المر من عليهم الخروأج جعلوا ، الولة
. المنكر

الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ السابع الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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وأ الثامن الشريط
العشروأن
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َلى( وأقوله ُبُه َما َع َعُة) ُتوِج ِري ذكرنا من أخرج ، طوائف  أخرجالّش
جعلوا حتى المنكر عن وأنهوا بالمعروأف المر في غلوا هؤلء لن
الجور وألة على الخروأج المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر من

عليهم الخروأج جعلوا ، الولة من الفجار أوأ يظلمون الذين وأالولة
. المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر من

. وأالجماعة السنة أهل لطريقة مخالف باطل وأهذا الغلو من وأهذا
ً وأالنهي المر ترك من هؤلء وأيقابل وأحال المتصوفة كحال أصل
َدَر يروأن الذين َق ًا ال .  وأنهي أمر إلى يحتاج فل الناس في ماضي

السلم وأأعداء وأالدين الملة أعداء دخل المتصوفة هؤلء وأبسبب
. السلم بلد
. وأاهية بحجٍج وأالنهي المر يتركون ممن غيرهم يشابههم وأقد

كثرة السلم بلد الصليبين وأدخول الفرنجة دخول أسباب فمن
، السادس القرن وأأوأائل الخامس القرن أوأاخر في المتصوفة

ُدوأا لنهم الصليبيين دخول سببت أوألئك فكثرة َع ْق عن الناس َأ
بالمعروأف وأالمر الجهاد النفوس في وأأحبطوا وأالنهي المر

. المنكر عن وأالنهي
. وأهؤلء هؤلء بين وأسط السنة وأأهل طائفتان فعندنا

وأمن الصوفية وأهم جفوا وأقوم ، شابههم وأمن كالخوارج غلوا قوم
. شابههم
َلى المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر ُبُه َما َع َعُة ُتوِج ِري الّش
ًا ذكرنا كما يتطلب ًة وأ علم ْيَر . وأهذا هذا يجتمع أن لبد ، َغ
ْيَرة ، شابههم وأمن وأالمعتزلة الخوارج فات فالعلم َغ دين على وأال

. شابههم وأمن الصوفية فاتت الله
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ْيَرة وأمن صحيح علم من بد فل ْيَرة فاتته فمن َغ َغ عنده وأكان ال
. يأمر لن فإنه علم
في الشريعة توجبه بما علم عنده وأليس غيرة عنده كانت وأمن
.  أفسدته وأالنهي المر
الشريعة إضعاف وأحصل الفساد حصل الفريقين هذين جراء وأمن
. هذا زمننا إلى الزمن أوأائل من السلم عصور في

على يغاروأا لم وألكن علموا وأأناس ، علم دوأن بغيرة دخلوا فأناس
. وأعل جل الله دين

الله حرمات على فغاروأا السنة أهل بأصول تمسك من الله وأهدى
َلى لكن وأنهوا وأأمروأا ُبُه َما َع َعُة ُتوِج ِري وأ المصالح فحققوا الّش
. المفاسد درؤوأا

رأى (من وأالسلم الصلة عليه قوله في الرابعة المسألة
ًا منكم فإن فبلسانه يستطع لم فإن بيده فليغيره منكر

اليمان) أضعف وأذلك فبقلبه يستطع لم
ًا منكم رأى (من رؤيته عند المنكر بتغيير المر فيه هذا منكر

، (رأى) فيه كلمة أن وأذلك مهم الحديث هذا بيده) وأفقه فليغيره
. بالشرط جاءت هذه
ًا منكم رأى (من : فليغيره) فعندنا منكر
ً وأجوب شرط أّن وأهو الحديث في جاء الذي الشرط أوأل

. رؤية َثّم يكون أن  التغيير
المنكر وأالثاني .
التغيير وأالثالث .

ِلم ما وأهو عنه تكلمنا وأالمنكر َتُه أن أوأ ، بالشرع ُقبُحه ُع َثاَر كانت َم
ناقصي اجتهاد عن يكون ما مقتضى أوأ الهوى بمقتضى ل بالشرع

. العلم
ً ًا) رأى منكم رأى (من قوله أوأل وأليست البصرية هي هنا منكر

ِلَم هنا رأى معنى ليس ، العلمية لنه البصر رؤية معناه وأإنما َع
. وأاحد مفعول إلى عداها
بصرية رؤيًة كانت وأاحد مفعول إلى النحو في تعدت إذا فرأى
ًا) . منكم رأى (من منكر

ِلَم فتفسيرها َع . بصحيح ليس ب
َق التي هنا فالرؤية ِل البصرية الرؤية هي النكار وأجوب عليها ُع
المنكر رأيت إذا فباللسان تستطع لم فإن باليد تنكر أن ،فيجب
. القدرة شرط مع بعبينيك

ًا سمعته وألكن تره لم إذا أما ًا سماع امراة سمعت كأن محقق
سمعت أوأ امرأة يراوأد رجل محقق بسماع سمعت أوأ تصرخأ
ًا ًا سماع . بالرؤية تلحق ترها لم وأإن فهذه ذلك وأنحو ملهي محقق
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كتيقن السمع بحاسة متيقنة لنها بالرؤية العلم أهل ألحقها
. الرؤية بحاسة المرئي

َبُر مما ذلك غير وأأما ، إنكار مجال فيه المجال فليس المرء يه ُيخ
ًا سمع أوأ رأى من على النكار يجب وأإنما ًا سماع من أما محقق
ِبْر . النصيحة مجال فمجاله ُأْخ

. منه فصل وأالنكار باب النصيحة ، النكار غير وأالنصيحة
أبواب من باب المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر أن يعني

. النصيحة
. المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر النصيحة وأمن عامة النصيحة

. أوأسع فالنصيحة
في جاء بما أحوالها وألها شروأطها لها نصيحٌة كان ما وأالنهي وأالمر

. الشريعة
عليه النبي أن الصحيح الحديث في جاء كما عامة هذه وأالنصيحة

الدين ، النصيحة الدين ، النصيحة (الدين قال وأالسلم الصلة
ًا ، النصيحة الصحابة - قال - يعني الله رسول يا لمن قلنا ، ثلث

المسلمين وألئمة وألرسوله وألكتابه لله قال ؟ الله رسول يا لمن
وألعامتهم) 
. نصيحة كله الدين ، عامة فالنصيحة
. وأالنهي المر تشمل وألعامتهم المسلمين لئمة هذه وأالنصيحة

شروأط له لكن النصيحة بعض المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر
. العام من كالمخصص فهو خاصة

. المعروأفة أحكامه له هذا ، بشروأطه العموم من وأالتخصيص
بالمعروأف المر على جارية النصيحة أحكام كل ليست فإذن

عن وأالنهي بالمعروأف المر أحكام كل وأليست المنكر عن وأالنهي
عن وأالنهي بالمعروأف المر بل النصيحة على جارية المنكر
وألكن وألعامتهم المسلمين وألئمة الله لعباد نصيحة المنكر

. الشرعية بشروأطه
oالسر فيها الصل النصيحة أن بينهما الفروأقا وأمن .

ًا تكون النصيحة الصل هذا ، تحديد بدوأن ُمجملًة وأتكون سر
عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر ، العلم أهل قّرره كما فيها

ًا أحواله بعض في يكون قد المنكر أن فيه الصل وألكن سر
ًا يكون . علن

oِؤي إذا يكون المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر المنكر ُر
ًا ُسِمع أوأ ًا سماع ذلك من بأوأسع تكون وأالنصيحة ، محقق

َتُه أوأ ُسٍمع أوأ ُرؤي إذا فيما ِلغ كذا حصل أنه بلغك أوأ ، ُأب
. وأكذا
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المنكر حصل إذا فيما يكون المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر
العام الصل إلى نعود فإنه عنك غيبة في حصل إذا أما ، أمامك

وأالسلم الصلة وأالسلم الصلة عليه النبي لن النصيحة وأهو
ّيد ًا) ، منكم رأى (من بقوله النكار وأجوب ق رأى فمن منكر

منه حصل فلن له قيل أوأ سمع بل يرى لم وأمن عليه وأجب
فيه فالمجال وأكذا كذا فيه حصل الفلني المر أوأ وأكذا كذا

. نصيحة مجال
oًا الفروأقا من وأاستفصال تثبت إلى تحتاج النصيحة أن أيض

يعني ، منه متيقن فإنك أمامك حصل بما وأالنهي وأالمر
وأتثبت علمته بما تكون النصيحة يحتاج لمن النصيحة أن

قال كما اليقين من فيه بد ل فهو وأالنهي المر وأأما منه
. وأغيره السلم شيخ

oالمنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر أن بينهما الفروأقا من
حديث في يعني المنكر عن النهي أن ، بالمنكر متعلق

ًا منكم رأى (من هذا سعيد أبي متعلق فليغيره) هذا منكر
المر من ينتفع بمن متعلقة فهي النصيحة وأأما ، بالمنكر

. المنكر عن النهي أوأ
لفاعل ذكر فيه وأليس بالمنكر متعلق سعيد أبي فحديث
ًا منكم رأى (من قال ، المنكر ليغير يعني فليغيره) ، منكر
. فيه الحال يختلف فهذا المنكر في الواقع أما ، المنكر

: تفصيل إلى يحتاج مقامه
ِكر يكون أن الوألى الحال يعني ،  الحسبة أهل من رآه للذي الُمن

الناس عامة حال غير حالهم فهؤلء ، النكار في الوالي نواب من
، َلْه المر وألي بتخويل ، َلْه السلطان بتخويل يعاقبه أن َلُه فهذا ،

يعاقب أن له للمنكر الفاعل رأى إذا ، المنكر برؤية يعاقب أن َلُه
ِعل ما بحسب ذلك. في السلطة من له ُج

الن نقول ما مثل يعني الحسبة أهل غير يعني ، الناس عامة أما
فهؤلء ، الهئية غير ، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر رجال غير
ُقوا أن بد ل حقهم في َفّر . المنكر فاعل وأبين المنكر بين ُي

فهذا – المنكر به قام من يعني – وأفاعله إنكاره يجب المنكر
ُع﴿ نصيحة مقام فيه المقام ْد ِلى ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ِة َر ْكَم ْلِح ِة ِبا َظ ْوِع ْلَم َوأا

ِة َن ْلَحَس ُهم ا ْل ِد ِتي َوأَجا ّل . ﴿َأْحَسُن ِهَي ِبا
ًا معه رأيت المسلمين أحد مع رأيت إذا ذلك مثال رأيت أوأ خمر
ًا معه ًا أمر ًا يمارس رأيته أوأ منكر ًا أمر المنكر فإنكار ، منكر

المنكر صاحب أما ، باللسان أوأ أمكن إن باليد بتغييره ، بإزالته
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له وأأصلح أنفع هو وأما وأالناة الرفق معه تستعمل فهذا فيه الواقع
.

ُيشتَرُط المنكر عن وأالناهي بالمعروأف المر إن العلماء قال وألهذا
: شروأط ثلثة له

العلم هو الشرط وأذلك ، وأينهى يأمر أن قبل الوأل .
الرفق هو الشرط وأذلك ، ينهى وأحين يأمر حين وأالثاني .
الصبر وأهو ينهى أن وأبعد يأمر أن بعد وأالثالث .
ّثّم : شروأط ثلثة ف
ِبْر﴿ قال كما بعده وأصبر مقارن وأرفق قبل علم َلى َوأاْص َما َع

َبَك َنّي َيا﴿ ﴿َأَصا ِم ُب ِق َة َأ ْأُمْر الّصل ْعُروأِف َوأ ْلَم ْنَه ِبا ِر َعِن َوأا َك ْلُمن ا
ِبْر َلى َوأاْص َبَك َما َع لن ، وأالنهي المر بعد الصبر من بد فل ﴿َأَصا
من كانوا وألو الناس أكثر ، الخلق يشتهيه ما يخالف وأالناهي المر

وأل ، الصبر إلى وأينهى يأمر من فيحتاج ، لهوائهم تبع المسلمين
ِرن رفق من بد َكْر عمل بمن رفق فهذا مقا ْن . الُم

ِر وأالنكار ِك ْن ًا منكم رأى (من قوة من فيه بد ل هذا نفسه للُم منكر
في مجاملة العصر أهل يقول ما مثل فيه يكون بيده) ما فليغيره
ِر َك ْن . نفسه الُم

ْيْه فهذا فعله فيمن أما ِد . أحسن هي بالتي وأتدعوه ُتها
ُعُه أوأ معه الذي المنكر تكسر شيء معه رأيت ِط َق بينه تحجز أوأ ُت
. المصلحة تقتضيه ما بحسب وأبينه

َكْر فتعلق كذلك كان إذا ْن َكْر بفاعل الُم ْن ًا يحتاج الُم تفصيل إلى أيض
:

َكَر أن ذلك ْن ًا يكون تارة فاعله مع الُم ًة منفك ًا يكون وأتار : ملزم
ًا كان فإن المنكر أوأ فاعلها عن منفكة المعصية أن بمعنى منفك

لنا الله - نسأل أحد على تدخل ان مثل ، فاعله عن منفك
فتجد أحد على تدخل – وأالهداية وأالسلمة العافية وأللمسلمين

عارية صورة أمامه أن تجد أوأ يسرقا انه تجد أوأ خمر كأس أمامه
الخمر كاس لن منفكة فيها الجهة فهذه ، ذلك وأنحو إليها ينظر

. يشربه أن يريد من عن منفصل
. يشاهدها أن يريد من عن منفصلة العارية الصورة
. عنه منفصل يسرقه أن يريد الذي وأالمال

- المنكر - يعني يديه بين الذي هذا تغير بأن المنكر إنكار فهذا
، باللسان ذلك عن تحجزه بمعنى فبلسانك تستطع لم فإن بيدك

. بالمكان ذلك كان إن بيدك تكسره أوأ
ًا كان من ًا كان إذا فهنا المنكر هذا لتيان ُمريد معه يكون منفك

. وأالناة وأالرفق النصيحة
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َكُر ْن ًا تكن ل نفسه فالُم من فيه بد فل فيه وأقع من وأأما ، به رفيق
في كان ما الرفق (إن قال وأالسلم الصلة عليه النبي لن الرفق
َع وأل زانه إل شيء ِز شانه) . إل شيء من ُن

تكون أن هي هنا المصلحة كانت فإن المصلحة تحقيق بحسب هذا
ًا ًا المنكر إنكار في رفيق ًا وأرفيق نصيحة أوأ دعوة أوأ تعليم في أيض

المصلحة تحقيق فإن يواقعه أن يريد من أوأ المنكر هذا فعل من
النكار أن الصل وألكن ، منها لبد المقام هذا في المفسدة وأدرء
ًا تكون فإنك ستكون مفسدة َثّم كان إذا إل بقوة يكون في رفيق
. وأاقعه من على وأالنكار ، المنكر إنكار وأفي وأالنهي المر

ًا المنكر يكون أن الثانية الحالة أن مثل المنكر لصاحب ملزم
ًا يكون ً يكون أن أوأ للحيته حالق ًا يكون أن أوأ لزاره مسبل لبس
ًا يكون أن أوأ لذهٍب اختلط فيها فهذه ، ذلك شابه ما أوأ سكران
ًا الحليق فتجعل تغير أن تستطيع ل ، بفاعله المنكر أن وأل ملتحي
ًا المسبل تجعل النكار هنا فيكون ، مستطيع ليس هذا ، ُمَشّمر

ًا منكم رأى (من باللسان يستطع لم فإن بيده فليغيره منكر
أوأ وألية له لمن ، الختصاص لهل باليد النكار فبلسانه) يكون

فيكون ، وأالمنكر الفاعل بين فرقا هناك يكون ما هذا ، باللسان
. وأالنهي المر في وأالناة الرفق هنا
ًا منكم رأى (من هنا وأالسلم الصلة عليه قوله في فليغيره منكر

المحقق بالسماع أوأ بالبصر هنا الرؤية وأأن رأى معنى بيده) عرفنا
، النصيحة ثم التثبت من فيه بد ل هذا قال قيل سمعت إذا أما ،

ًا تكون وأالنصيحة التي الحال بحسب يكون وأالنهي وأالمر سر
. ذكرتها

ًا) هنا (فليغيره قبل بيده) بل (فليغيره قال المنكر بيده) (منكر
ِلم ما فيه هنا المراد ِلَمْت ما ذكرنا كما ُع ُتُه ُع وأهذا ، بالشريعة نكاَر
: صورتين في يدخل

ًا كان ما الوألى الصورة . عليه ُمجمع
ًا كان ما الثانية وأالصورة َلف َت ، ضعيف فيه الخلف وألكن فيه ُمخ

َكر فهذا . ُين
َع ما ٍلف وأما ينكر عليه ُأْجِم ُت ًا ضعيف فيه الخلف وألكن فيه اخ أيض

. تنكره
َع ما آخره إلى وأالرشوة وأالسرقة الزنا إنكار مثل وأاضح عليه ُأْجِم
.

ِلف وأما ُت ًا هذا ضعيف فيه الخلف وألكن فيه اخ .  إنكاره يجب أيض
ِلف وأما ُت َكْر ل هذا قوي فيه وأالخلف فيه اخ ْن إنكاره يجوز ل بل ، ُي

ُظر وألكن َا َن َدُل فيه ُي ُيَجا . فيه وأيبحث فيه وأ
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ًا فيه الخلف كان ما مثال الحنفية بعض تبيحه الذي النبيذ ضعيف
ًا وأصار اشتد الذي العصير أوأ الوأائل بعض وأيبيحه يعني مسكر
ًا يكون هذا ، حر في أيام ثلثة جلس العلم أهل من طائفة ، مسكر

البنكية الفوائد إباحة يعني ، الربوية الفوائد إباحة أوأ ، يبيحونه
أنواع تفصيل أوأ القرض وأراء من المنفعة أوأ وأالفائدة وأالعملت
فيها هذه ، ذلك وأنحو استهلكية وأقروأٍض صناعية بقروأٍض القروأض

. خلف
في خالف لمن حجة ليس لنه ضعيف عندنا فيها الخلف وألكن
َكْر فهذه وأاضحة حجة المسائل هذه ْق ، ُتن ْلَح المجمع بالمسائل ُت

الخلف) . مسائل في إنكار (ل  قال من قول في تدخل وأل ، عليها
ًا فيه الخلف كان ما أما َكْر ل فهذا قوي في الفاتحة قراءة مثل ، ُين

ً تركها فمن ، الصلة في تجب هل ، قوي فيه الخلف هذا مثل
فيها الخلف هذا ، المام يتحملها ، تجب ل أم المأموم على الصلة

شيء أخذ بعدم اللحية إعفاء وأمثل الحل زكاة مثل ، معروأف قوي
. المسائل من ذلك وأنحو القبضة عن زاد بما أوأ منها
الئمة وأمذاهب العلماء فيها وأاختلف ، خلف فيها المسائل هذه
. ذلك وأنحو معروأفة فيها
ل وأمجادلة دعوة باب فيها الباب ، قوي فيها الخلف المسائل هذه
. إنكار باب

َفّصل المناسبة وأبهذه في إنكار (ل يقول من مسألة في القول ُن
إطلقه على القول هذا أن لك يتبين ذكرت وأبما الخلف) ، مسائل

َفّصل أن فيه الصواب بل ، غلط ، الخلف مسائل في القول ُت
: قسمين تنقسم الخلف مسائل نقول أن وأذلك

. فيها ُينكر فهذه ضعيف فيها الخلف - مسائل
الخلف مسائل في إنكار ل فهذه قوي فيها الخلف - وأمسائل

. فيها
ّيد وألهذا مسائل في إنكار (ل قال من قول العلم أهل من طائفة ق

ًا الخلف كان إذا الخلف) بما ًا الخلف كان إذا أما ، قوي ضعيف
َكر فإنه مسائل في إنكار (ل قال من قول عبارة وأتشابهها ، ُين

مسائل غير الجتهاد مسائل لن الخلف مسائل غير الجتهاد) هذه
. الخلف
. النوازل من نازلة في العلم أهل فيها اجتهد التي الجتهاد مسائل

وأقال كذا طائفة قال ، العلماء فيها فاجتهد نزلت النوازل من نازلة
. كذا طائفة

، بالنص النازلة إلحاقا في فيها الجتهاد يكون ما الجتهاد فمسائل
ًا فيها الجتهاد كان ما الخلف وأمسائل . النص فهم إلى راجع
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ًا الفهم كان فإذا ذكرت التي المسائل مثل في النص إلى راجع
. الخلف مسائل تسمى فهذه لكم

. قوي خلفها التي الخلف مسائل في إنكار ل
ًا فيها إنكار في الجتهاد مسائل وأأما لنه ، تفصيل بدوأن مطلق

َنّص وأل بالنصوص ليلحقها النازلة في اجتهد أنه دام ما ، اجتهد
َثّرُب ل فهذه ، فيها إذا إل عليه ينكر وأل الخر على المجتهدين أحد ُي
الشرعية القواعد مصادمة في أوأ النص مقابلة في اجتهاده كان
. الفقه أصول في معلوم هو ما على

ذكرنا كما هنا وأإيجابه ، المنكر تغيير أوأجب بيد) هنا (فليغيره
: بـ مشروأط

. منكر هذا بأن - علمه1
َنة المصلحة  - وأأن2 َق َي َت . بشروأطه يعني ، ُم

ً ، ينفع ل النكار أن ظنه على غلب إذا إذا أنه ظنه على يغلب مثل
1.... على أنكر

؟ يجب ل أم النكار يجب فهل ، منه فائدة َثّم يحصل وألن
: قولين على المسألة هذه في العلماء اختلف
ِرْج دليل وأل الصل هو لنه النكار يجب طائفة - قالت هذه ُيخ

رحمه أحمد المام عن الروأايتين أصح وأهذا ، ذلك عن المسألة
. العلم أهل من الكثر قول وأهو الله

النتفاع عدم ظنه على غلب إذا للمنكر الرائي أن الثاني - وأالقول
َتَحُب فإنه بإنكاره ِكر أن له ُيْس ْن فيما هذا إلى وأمال ، يجب وأل ُي

َهُم ْف ِدَل ، تيمية ابن السلم شيخ كلمه من ُي ُت ذكر بل بهذا وأاْس
ً السلم شيخ ّكر﴿ وأعل جل بقوله ذلك على دليل َذ َعِت ِإن َف َف ّن

ْكَرى ّذ التذكير فأوأجب ، فذكر الذكرى نفعت إن الية معنى قال ﴿ال
. النتفاع ظنه على غلب إذا وأالنهي المر فيه وأيدخل
، عليه يجب ل فإنه النتفاع ظنه على يغلب لم إذا أنه الية مفهوم
ًا الحال وأيكون . الستحباب على إذ

أهل من كثير جماعة قول وأهو وأأصح عندي أظهر القول وأهذا
الله رضوان الصحابة أن وأيؤيده بعدهم فمن الصحابة من العلم
في المراء بعض على وأدخلوا أمية بني وألة على دخلوا عليهم
ِكُروأا فلم منكرات عندهم فوجدوأا زمنهم ْن غلب أنه على ُحِمَل ، ُي

تركوا أنهم على ُيْحَمَل أن من أوألى لنه النتفاع عدم ظنهم على
ًا . وأاجب
لهذا وأصيانًة للشريعة حمايًة الستحباب يبقى يجب ل أنه قلنا وأإذا

ما أوأل إسرائيل بني (إن الحديث في جاء وأكما الشرعي الواجب
الله اتق هذا يا له فيقول الرجل يلقى الرجل كان النقص دخلهم

بالشريط    1 مسح يوجد
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وأشريبه) وأقعيده أكيله يكون أن من ذلك يمنعه فل ، تصنع ما وأدع
الستحباب جهة على هذا فيبقى ذلك يترك وأ مرة يأمره أنه يعني
ًا . المنكر إنكار في ينتفع ل أنه الظن على غلب إذا دائم
في الوجه كاشفات النساء وأجود من اليوم ترى ما مثل

في أوأ المطارات في أوأ السواقا بعض في أوأ المستشفيات
َكْر هذا فإن السيارات ْن ألئك بعض أن الظن على يغلب لكن ُم

بالنكار. ينتفعن ل النسوة
تنتفع ل أنها ذلك على رآها التي المرأة أن ظنه على غلب فمن

ِثُمُه ل بمعنى ، النكار عليه يجب ل فإنه ، بالنكار َؤ . ترك إن ُن
كما العلم أهل أكثر قول وألكن ، هذا على العلم أهل أكثر وأعمل
ًا باليجاب هو ذكرنا مع سيما حرج فيه المسلمين وأتأثيم ، مطلق
ّكْر﴿ قوله في الدليل ظهور َذ َعِت ِإن َف َف ْكَرى ّن ّذ من ذكرنا وأما ﴿ال
. العلم وأأهل الصحابة عمل

شيخ لن الحديث هذا شرح في أطلت - أنا التغيير (فليغيره) هنا
َلى( قوله في السلم ُبُه َما َع َعُة ُتوِج ِري هذه ) يستحضرالّش

كتبه من غيره وأفي السنة منهاج كتابه في فصلها كما المسائل
- . الله رحمه
َلى َع ُبُه َما ( َعُة) هذه ُتوِج ِري ّيَز عظيمة كلمة الّش السنة أهل بها َتَم

. ذلك في المقام تفصيل من بد فل غيرهم عن
......

ُقٌن وأذاك ، وأهذا هذا بين فرقا ، ل َي وأل ، راجحة المصلحة بأن َت
أن يتيقن أن بد ل بل ، المصلحة حصول ظنه على يغلب أن يكفي

. مهملة أوأ زائلة المفسدة وأأن راجحة المصلحة
جلب على مقدم المفاسد (درء المعروأفة القاعدة وأتعلمون

: ضابط لها المصالح) هذه
فدرء عندك استوت إذا وأالمفسدة المصلحة أن وأضابطها
. المصلحة جلب على مقدم المفسدة

درء نقول فهنا تقاربت أوأ مفسدة وأهذه مصلحة هذه استوت إذا
. مقدم المفاسد

ضعيفة ، مرجوحة قليلة وأالمفسدة راجحة المصلحة كانت إذا وأأما
تحصيل بل ، المصالح جلب على مقدم الفاسد درء نقول ل فهنا ،

َفة وأتكون إل تحصيلها ُيراد مصلحة من ما لنه راجح المصلحة ِل ُمخا
وأاحد تأمر مثل ، مفسدة نوع َثّم يكون أن بد فل ، الخلق لهواء
بيزعل هو لكن المنكر َيُزوأل أوأ بينفذ إنه صحيح عليك يزعل

يكون أوأ رحم قطيعة أوأ فتنة تكون لن لكن ، ذلك نحو أوأ وأبيغضب
يزعل أوأ يغضب إنه مجرد لكن القلوب في اختلف أوأ فساد هناك

743الوأل الـشـريـط



الشيخ آل عبدالعزيز بن صالح الشيخ فضيلةل الواسطية العقيدة شرح

َبُل ل لكنها مفاسد نعم هذه ، عليك يتكلم أوأ ذلك نحو أوأ ُتقا
. الراجحة بالمصلحة

المفاسد (درء صحيحة قاعدة وأهي العلم أهل من يقول من فقول
وأالمفسدة المصلحة تقاربت إذا المصالح) فيما جلب على مقدم

. وأالمصلحة المفسدة تساوأت أوأ
وأضعيفة مرجوحة وأالمفسدة بيقين راجحة المصلحة كانت إذا أما
ًا جلب على مقدم المفاسد (درء فيه ُيقال ل هذا فإن بيقين جد

ٍة من ما المصالح) لنه شيء يحصل بد وأل إل تحقيقها يراد مصلح
أهواء موافقة على تأت لم الشريعة لن بتحقيقها مفسدة من

. الخلق
. فليزله يساوأي ل اللفظ (فليغيره) هذا قوله

لم (فإن قال أنه عليه يدل ، الزالة يساوأي ل الشرع في التغيير
بلسانه) . (فليغيره بيده يغير أن يستطع) يعني

وأمعلوم ، بلسانه المنكر فليغير فبلسانه) يعني يستطع لم (فإن
. يكون ل وأقد إزالة معه يكون قد باللسان المنكر تغيير أن

. بقلبه المنكر فليغير فبقلبه) يعني يستطع لم (فإن قال
جل الله توسعة من وأهذا ، يكون ل وأقد بإزالة يكون قد فالتغيير

. المة هذه على وأعل
. ُمستطاعة كانت إذا إل تجب ل الزالة وألكن التغيير فيجب
باللسان وأالتغيير ، بإزالته يكون باليد بيده) التغيير (فليغيره فقوله
ُيسّمى بالنكار يكون ًا وأ ّير َغ . ُم
ًا أنكر فمن ّيْر قد يكون بلسانه منكر . َغ

المنكر وأتغير ، المنكر عن وأتنهى بالمعروأف تأمر كانت إذا وأالمة
ًة تكون فإنها المنكر على تسكت وأل تقره ل باللسان ّيَر َغ ل ُم
ِعَن﴿ وأعل جل الله قول في جاء الذي الوعيد يلحقها ِذيَن ُل ّل ْا ا َفُروأ َك

ِني ِمن ِئيَل َب َلى ِإْسَرا َد ِلَساِن َع ُوأوأ ْبِن َوأِعيَسى َدا َيَم ا ِلَك َمْر ِبَما َذ
ْا َعَصوا ُنو َكا ُدوأَن ّوأ َت ْع ْا78( َي ُنو َكا  ( َ ْوَن ل َه َنا َت ٍر َعن َي َك ُه ّمن ُلو َع إذا ﴿َف

ّيْر به وأيحصل يكفي هذا فإن عنه وأنهى المنكر وأذكر باللسان َغ
ًا يكون فإنه اليد استطاع إذا إل التغيير . باليد بتغييره مخاطب

أن وأهو ضابط له بالقلب التغيير أن الحديث في التي الحكام من
فيه الذي المكان وأيترك فعله يرضى وأل بقلبه الُمنكر هذا يكره

. المكان ترك في المصلحة كانت أوأ ، استطاع إن المنكر
: فيه بد ل بالقلب التغيير فإذن
oالمنكر بغض البغض ، وأاحد هذا ، المنكر كراهة من .
oبحصوله يرضى ل ، يمقته وأأن به يرضى ل الثاني .
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oمن راجحة مفارقته كانت إن المكان يفارقا أن الثالث
. المصلحة حيث

. الحديث في المهمة بالحكام يتعلق ما بعض هذا
نصيحة بين بالفرقا تتعلق مهمة مسألة وأهي الخامسة المسألة

لعامة بل ، للولة المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر الولة
. الناس

ًا تكون أن فيها الصل ذكرنا كما النصيحة فيه الصل وأالمنكر سر
ًا يكون أن . علن

في وأالسلم الصلة عليه قوله الصل هذا بيان في جاء وأقد
ِه فل سلطان لذي ينصح أن أراد (من الصحيح الحديث ِد ْب ، علنية ُي
ّدى قد يكون وأإل فذاك منه قبل فإن ، به وأليخلو ، بيده وأليأخذ أ

ّعف من ُيِصْب وألم ، قوي إسناده الحديث عليه) وأهذا الذي ض
، الزوأائد مجمع في الهيثمي ذكرها كثيرة شواهد وأله إسناده
ِكَر أن أرادوأا أنهم (من البخاري صحيح في جاء ما وأيؤيده ْن أسامة ُي

قد إني أما وأقال يفعل لم زيد بن فأسامة ، عثمان على زيد بن
ًا له بذلته وأهو الصل لهذا موافق شر) وأهذا باب فاتح أكون ل سر

مخالفات من الوالي وألية في السلطان وألية في يقع ما أنه
ٍة جهة من به تعلقت ما لنها ، النصيحة بابه فهذا للشرع لفعله رؤي

. له محقق سماٍع أوأ
ًا يفعل بنفسه السلطان رأى من أما يأمره غيره مثل فإنه منكر

. وأينهاه
ًا يكون ل عنده يكون السلطان وأنهي وأأمر في جاء لما عنه بعيد

جائر سلطاٍن إلى قام وأرجل حمزة الشهداء (أفضل الحديث
فقتله) وأنهاه فأمره
منه سمعته أوأ بنفسك منه رأيته فيما يكون السلطان وأنهي فأمر

ًا ًا سماع ِكر بأذنك منه سمعته ، محقق ْن ُت ، الستطاعة بحسب ف
ًا يتيسر ما بحسب القدرة بحسب . غيرها أوأ علن

. وأليته في يجري ما فهي النصيحة أما
بما النصيحة بين  لك، ذكرت بما المقام هذا في فرقوا العلم وأأهل

ًا يكون ما وأبين الولية في يقع بحضرة السلطان يفعله منكر
. الناس
وأأنكر الصحابة فيها أنكر وأالحاديث وأالدلة الحوادث من وأكثير
ًا السلطان ذوأي على التابعون فيها بدوأن تأملتها إذا وأكلها ، علن

أوأ منه رأوأه ، بحضرتهم فعله المنكر أن المر فيها يكون استثناء
ًا سمعوه ًا سماع . منه محقق

على العيد خطبة تقديمه في مروأان على الرجل أنكر ما مثل
َع شيء فهذا ، الصلة ًا فعل إذا السلطان كان وألو ، منه ُسِم َكر ْن ُم
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َكْر فإنه ْن ًا هنا يقال وأل ، عليه ُي َكْر بل سر ْن بحضرة كان وألو عليه ُي
أوأ مقتلة من منه أعظم فساد ثّم يكون أن ُيؤَمَن أن بشرط الناس

. ذلك نحو أوأ عظيمة فتنة
. الثوبين لبسه في عمر على النكار من حصل ما وأكذلك
. كثير ذلك وأأشباه ، معاوأية على النكار من حصل ما وأكذلك

. النكار باب غير النصيحة باب فإن
ٍة يكون النكار باب السلطان من المنكر رؤية كانت سواء ، برؤي
. الناس عامة من أم
. بنفسك رأيته إذا
النصوص ذلك في وأتأمل ، الولية في يقع فما النصيحة باب أما

ًا المسألة هذه في المقام لتحقيق رعايًة تأملتها وأقد ، جميع
ًة المهمة ِبْط لك ذكرت الذي هذا أن وأوأجدت ، للذمة وأبراء ْنَض ُم

ًا ذلك ذكر كما ، العلم أهل قال كما َق َق شرحه في رجب ابن ُمَح
ًا) وأكما منكم رأى (من لحديث ّنحاس ابن ذكره منكر كتابه في ال
تأمر (ل عنهما الله رضي عباس ابن قال قد الغافلين) بل (تنبيه

عنه وأبينه)  روأاه بينك فيما إل منكر عن تنهاه وأل السلطان
. صحيح بإسناد عبدالرزاقا

وأما النصيحة بين ما الفرقا هذا على يدوأر تأملته إذا السلف وأكلم
. النكار بين

. شيء النصيحة وأباب شيء النكار فباب
ٍة بقيده النكار النكار أن وأتلحظ ، محقق سماع أوأ فعل ممن برؤي
أوأ المعصية انفكاك من ذكرنا الذي التفصيل بحسب يكون

. ملزمتها
يجب وأالنهي المر أن المهم الباب هذا في السادسة المسألة

َذى أن يأمن أن بشرط الكفاية على أوأ العين على ْؤ ًى ُي ل أذ
. يناسبه
َتل أن يأمن ْق ْد أوأ ُيْضَرْب أن يأمن أوأ ُي َل خاف فإن ، ُيْسَجْن أوأ ُيْج
ِرزقا قطع نفسه على خاف أوأ السجن أوأ القتل نفسه على وأنحو ال
المام نص وأهذا بالستحباب باب يبقى ، عليه يجب ل فإنه ذلك

َتَرط تعالى الله رحمه أحمد ُيْش نفسه على يأمن أن الوجوب في (
َتَحب بل عليه يجب ل فإنه فتنًة خشي فإن ، على قوي إن ُيْس

. البلء على يقوى أحد كل البلء) وأليس
ِقُط الذي اليذاء من وأليس أوأ السب وأالنهي المر وأجوب ُيْس
يعذر ل هذا ، الناهي المر على الباطلة الشاعات إشاعة أوأ الشتم

. به
كان إذا إل ، قيل ما عرضه في قيل وألو وأينهى يأمر أن عليه يجب

. ذلك شابه ما أوأ رزقه في أوأ نفسه في يتحمله ل إيذاء َثّم
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فيما المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر ، السابعة المسألة
ٍر أوأ قتٍل من البلد بعض في الزمان هذه في يحصل نحو أوأ تفجي

هذه الكافرة الدوأل على أوأ الكفر وألة على خروأج أوأ ، ذلك
مهمة. المسألة
فيها نعلم المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر الخروأج وأمسألة

لم باقي السلم أصل أن دام ما المسلمين أئمة على الخروأج أن
بالخروأج العانة وأل عليهم الخروأج يجوز ل فإنه السلم عن يرتد

. عنهم التثبيط وأل عليهم
تفصيله وأيأتي معلوم هو كما  وأالجماعة السنة أهل عند أصل هذا
. بعدها تأتي التي الجملة في
لكن ، جائز عليهم الخروأج فإن الكفر وألة أوأ الكفر دوأل وأأما

. المفسدة وأدرء المصلحة وأتحصيل القدرة مع جوازه
َطٌة ذلك في وأالمفسدة وأالمصلحة ُنو العلم في الراسخين بقول َم

. المجتهد باجتهاد منوطة ليست ، الكلم أوأل في ذكرنا كما
المر هذا في َدَخَل من أّن السلم شيخ كلم من لكم ذكرنا وألهذا

ّقٍن غير ِي َت خير المنكر بعد وأيكون وأتزوأل ستكون المصلحة أن ُم
. ذلك له يجوز ل فإنه
َكر إنكار مراتب أن الله رحمه القيم ابن ذكر وأقد ْن : أربعة الُم

ِكر أن منها الوألى ْن َكر ُي ْن ُفُه وأ فيزوأل الُم ُل وأهذه ، الخير َيْخ
. العظم المطلوب وأهي مشروأعة

ِكر أن منها الثانية المرتبة ْن َكر ُي ْن َيِخْف الُم َكر يقل ، وأ ْن ل وأ الُم
. يقل لكن ، يزوأل

َكر يزوأل أن وأالثالثة ْن ٍوأ آخر منكر وأيحصل الُم . له مسا
َكر يزوأل أن وأالرابعة ْن . منه أنكر منكر وأيحصل الُم

تجوز ل وأالرابعة اجتهاد محل وأالثالثة شرعيتان وأالثانية الوألى
. باتفاقا

ٍر المنكر عن وأالنهي بالمعروأف أمر من يحصل فما وأنحوه بتفجي
تحقيق فيه : إنه يقولون أصحابه عمل في هذا البلد بعض في

المنكر إنكار في يشترط وأل ، منكر إنكار فيه هذا وأ ، مصلحة
وأفيه مصلحة تحقيق فيه فيقولون ، ذكرنا التي الشروأط عندهم

. ذلك وأنحو مفاسد درء
هذه في المصلحة تحصيل أن السنة أهل قاعدة إن هنا فنقول

ُنوطٌة المفسدة وأدرء المسائل هذه لن ، العلم أهل باجتهاد م
ً سيسبب إنكار وأهي ، بالعامة متعلقة مسائل ًى وأيسبب قتل أذ

ًى يسبب إنكاره كان إذا وأالمنكر ، غيره على َيُجْز لم غيره على أذ
ُه أن ِكَر ْن بهم تعلق قد لنه الخرين برضى إل ِي
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مثل ، فقط نفسه على الذى سيناله أنكر إذا ، النكار كان إذا وأأما
بأس ل فنقول ، فيقتله ، وأينهاه فيأمره جائر سلطاٍن إلى يقوم من
كما الشهداء خير وأهذا ، بذلك بأس فل لنفسك بذلك رضيت إذا

. وأالسلم الصلة عليه النبي قال
ْؤذى أنكر إذا أما ُي أوأ أعراض ستنتهك أوأ النساء من غيره س

ْؤذى ُي ُيْسَجن الناس من غيره س يجوز ل فإنه بلء هناك فيكون وأ
. العلم أهل باتفاقا النكار

العلم أهل باتفاقا يجوز ل فإنه المسائل هذه بمثل النكار كان فإذا
بمثل إنكاره يجوز ل فإنه الضرر تعدى وأإذا ، الضرر تعدى قد لنه
. باليد النكار أنواع من يكون ما بأبلغ النكار فيها التي هذه

َنا ْل بأهل بفهم منوطة وأالمفسدة المصلحة أّن ذلك من فتحّص
. وأالمفاسد المصالح يقدروأن الذين هم العلم أهل وأأّن ، العلم

ً المسائل هذه مثل في يدخل أن لحد يجوز فل ًى إل أصل من بفتو
لن بالجواز المور هذه في ُيفتون ل العلم وأأهل ، العلم أهل

ّدي الشريعة أصول من معلوٌم تحريمها َع َت مفسدتها وألن الضرر ل
. تظن التي المصالح من بكثير أعظم

لم من عمل بسبب نال الذى من وأكثير الخير أبواب من كثير بل
َلى وأينهى يأمر ُبُه َما َع َعُة ُتوِج ِري . بذنوبهم ُيؤاخذوأن وأالعباد ، الّش

ًا إلى يحتاج المقام لعلنا لكن المسائل هذه في تفصيلت أيض
وأتجمعون هذا في العلم أهل كتب وأتنظروأن ، بذلك نكتفي

هذا ضابط ، الضوابط معرفة العلم نفائس من لن ، الضوابط
بعض في عاطفتك تكن أوأ ، بإجمال المسائل تأخذ تكن ل ، الحكم

. علمك على غالبة المسائل
المر مسائل في خاصة متوازنة وأعلم غيرة هناك يكون أن بد ل

السنة أهل وأنهج طريق يتحقق حتى المنكر عن وأالنهي بالمعروأف
َع ُهم ُثّم( قوله في هنا السلم شيخ ذكر فيما وأالجماعة ِه ّم ِذ ّه

ُلُصوِل ْأُمُروأَن ا ْعُروأِف، َي ْلَم َهوَن ِبا ْن َي ِر َعِن َوأ َك ْن ْلُم َلى ا َما َع
ُبُه َعُة) ُتوِج ِري  .الّش
الدين في الفقه وألكم لي وأعل جل الله وأأسأل القدر بهذا نكتفي

. العلم أهل بكلم وأالنتفاع
َكر ل انه الشرح أثناء ذكرتم قال ْن اجتهد إذا فهل ، المجتهد على ُي
؟ عليه ينكر ل أحد أي
َكر ل أنه المراد المجتهد ، ل ْن ممن العلم أهل من هو الذي عليه ُي

ليس من أوأ الجاهل شبيه أوأ جاهل اجتهد إذا أما ، الجتهاد له يجوز
ً يجتهد أن له يجوز فل الجتهاد أهل من َكر أصل ْن ُي اجتهاده عليه ف
. العلم أهل اجتهاد مقابلة في

......
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فهم في يدخل ما الجتهاد بمسائل أراد إذا إل صحيح غير هذا ل
. الوأل إلى يرجع هذا ، النصوص

؟ وأالتبديع التكفير في الحجة إقامة في القواعد هذه في رأيك ما
َأل عن هذه القواعد هل هي ُيْس ْذ سؤال عن الرأي لن الرأي مذموم ، وأ ِب َأَح ما 

َأل الواحد عن رأيه ، أنا رأيي ُيس صحيحة أم ل  حسب ما يقتضيه العلم ، أما الراء ل 
َنُه ّي ُكُر لهم إل ما يقتضيه العلم الذي عليه كلم أهله أوأ ما ب لنفسي ، لكن للناس ما نذ

أهل العلم من دللت النصوص ، أما الرأي ما يذكر العالم رأيه ، يذكر فقهه في
النصوص ، فهمه لكلم أهل العلم ، نعم ، لن العلماء إنما هم أدوأات ، العلماء وأسطاء

في إيصال معاني النصوص للناس ، هذه وأظيفة العالم وأهي خير وأظيفة وأأعظم
ّيَن للناس معاني الكتاب وأالسنة ، ليس مكان العالم عندنا أن يذكر َب ُت وأظيفة أن 

ْعِمَل فهمه في فقه النصوص وأيستنير بأقوال أهل ُي ُه ، الرأي ل قيمة له ، إل أن  َء آرا
العلم نعم ، أما الرأي المجرد وأالستحسان وأأرى كذا وأهذا أحسن ، ترجيحات وأنحو

ذلك فهذا ل قيمة لها ، العلم قال الله وأقال رسوله ، قال اصحابة هم أوألو العرفان ،
ًا رحمه الله  : مثل ما قال ابن القيم أيض

ثلٌث أقساٌم العلم وأ
 لهــا ما

ذوأ الحق وأ رابع من
تبيــان

الله بأوأصاف علٌم
 وأنعتـــه

السماء وأكذلك
للديـــان

الذي وأالنهي المر وأ
 دينـه هو

المعاد يوم جزاؤه وأ
الثانــي

القرآن في وأالكل
التـي وأالسنن

المبعوث عن جاءت
بالفرقآَن

ٌؤ قال ما وأالله امر
ٌق متحذلــ

من إل بسواهما
 الهذيـــان

بكلم يعتني أن العلم طالب على به وأعل جل الله ينعم ما أعظم 
وأفهمها ، المسائل بتصوير يعتني ، للنصوص فهمهم في العلم أهل

ًا ذلك وأيربط ، العلم أهل وأأحكام ، ما أعظم من هذه ، بالنص دائم
. الفوائد من يكون

: وأالتبديع التكفير في الحجة لقامة القواعد هذه قال المقصود
ً سب مثل حجة إقامة غير من صاحبه وأيكفر كفر وأفعٌل قوٌل - أوأل

. الرسول وأسب الله
وأإنما ، عليه الحجة إقامة بعد إل صاحبه يكفر وأل كفر وأفعٌل - قوٌل

. الصفات تأوأيل مثل يبدع
الحجة إقامة بعد إل صاحبه يبدع وأل البدعة لزمه وأفعل - قول
. الموالد مثل عليه

ليس وأغيرها التراوأيح صلة مثل الدلة على مبني أفهام - خلف
. تكفير وأل تبديع فيه
فيه يخوض أن َيْحُسْن ل التقعيد هذا مثل أوأ التفصيل هذا مثل

ًء التقعيدات هذه مثل أن بسبب ، أجناسه في العلم طلب سوا
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من أعْم وأالتقعيد ، الواقع على مبنية تكون غيرها في أوأ ذكر فيما
ِدين بعض يعني ، الواقع رؤية ّع َق فيستخلص الواقع إلى ينظر الُم

من طائفته عند ما أوأ الرأي من عنده ما بحسب وأيقسمها الحوال
َقّسم ذلك بعد ثم ، الرأي ، زمنه في الذي الواقع حسب على ي
يقول وأكذا وأكذا كذا الحال معين زمن في يشاهد من مثل

ًا رأيه يكون حتى نقسمهم ، العلم مقتضى ليس هذا ، صواب
أهل وأكلم النصوص عليه دلت ما إلى تنظر أن العلم مقتضى

في العلم أهل كلم تنزل ثم المعين الواقع هذا حصول قبل العلم
ثم الصل هو الواقع تجعل أن ل ، الواقع على للنصوص فهمهم
ٍد لنه يسوغ ل هذا ، عليه وأالتقسيمات الكلم تحمل َع وألهذا ، َت
أما ، الواقع على وأننزله وأتقعيداتهم العلم أهل كلم نفهم نقول
.  قواعد أنها أفهم فل ذكر فيما التقسيمات كثرة
التي الحداث أن نجد السلمية الدوأل بعض إلى النظر عند يقول
الجماعات من هناك أن ، العلمية الوسائل طريق عن تصلنا

ْد أوأ ، العنف منهج يتبنى من السلمية بالسلح العنف َقْص
السلمية الجماعات تتبناها الفعال هذه أن صحيح فهل وأالتفجير

ًا كان وأإذا ؟ جماعة الجماعة هذه على تطلق أن يصح فهل صحيح
؟ إسلمية

أنفسهم يسمون هم ، السم بحسب السلمية الجماعة هو
ً الجبهة أوأ ، غيرها أوأ مصر في ما مثل ، السلمية الجماعة مثل

عليهم الناس يطلقها لم أسماء هذه ، ذلك نحو أوأ الجزائر في
َظر وأ ، السماء بتلك أنفسهم سّموا هم وأإنما ْن الفعال تلك في ُي

مسائل فهم في مخالفات عندهم هم ، الشرعية الحكام بحسب
المر في معهم البحث ، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر

وأالمصلحة فيه السنة أهل وأكلم الشرعية وأأصوله وأالنهي
الراسخين إلى وأالرجوع ذلك في المرعية وأالقواعد وأالمفسدة

. فيه العلم في
كلمة (أفضل وأالسلم الصلة عليه قوله بين الجمع كيف يقول 

بعض دخول قال) وأبين كما أوأ جائر سلطان عند قيلت حق
؟ عليهم إنكارهم وأعدم أمية بني حكام على الصحابة

وألة ، – الولة نقول ، حكام يقال أن من - أحسن أمية بني وألة
خليفة ملٌك وأهو وأأرضاه عنه الله رضي معاوأية فيهم أمية بني

، خالطوا عليهم الله رضوان وأالصحابة ، الرض ملوك وأخير
عندهم أنهم شك ل زمن كل وأفي الماضي الزمن في وأالولة
ًا كان عنه الله رضي معاوأية ، بوليتهم حماية الولية أمر في شديد

، ذلك في حق له كان لنه حضرته في الصحابة يتكلم ل كان ،
كانت التي الحوادث وأمن ، بإذنه إل أحد يتكلم أن يرضى ل وأكان
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في كان الصحابة أحد أن ثابتة وأهي المؤرخون ذكرها ذلك في
على وأحجٌر (كيف حجر بن عدي أوأ ، عدي بن حجر أظنه ، الكوفية

أمير في أصحابه وأمعه هو تكلم ، عدي بن حجر الطريق) أظنه
أن معاوأية فأمر منه وأنالوا يتكلم وأهو مرة عليه وأأنكروأا الكوفة
العباد أوأ الفقهاء وأأحد الصحابة أحد هذا حجر وأكان ، إليه ُيبعثوا
ًا عشر سبعة في وأهو الشام إلى فأتى منهم ، أصحابه من نفر
ًا معاوأية لهم أرسل دمشق من مقربة على كانوا فلما من جند
ًا فقتلوهم جنده قال معاوأية بن يزيد بيعة كانت وألما ، جميع

إن قال ، لغيرهما أوأ أحسب فيما عمر وأابن لنس قال ، للصحابة
فقال ، بعدي أحد يتكلمن فل تكلمت فإذا فتقدما الكلم أردتما
وأقال عنه الله رضي معاوأية المنبر على فقام ، كلم عندنا ليس
معاوأية بن يزيد لبني العهد وأوألية البيعة عقدت إني الناس أيها

ّلْى الله رسول صحابة وأهؤلء ، فبايعوه فقوموا ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع َوأَس
الناس فقام ، بذلك مقروأن أنهم على بذلك ينبئ يعني ، حاضروأن

ليس فيزيد وأإل ذلك في يتكلموا أن الصحابة استطاع فما فبايعوا
إلى قيس بن الحنف جاء لما ذلك وأنحو ، العهد وألية في حق بذي

المجلس غّص وأقد مجلسه في وأكان عنه الله رضي معاوأية
ًا وأكان قبيلة رئيس الحنف أن وأمعروأف ، بالناس حكماء من حكيم
، ليزيد بيعتنا في تقول ما أحنف يا فقال معاوأية فصاح ، العرب
ِرْج الحنف ، المؤمنين أمير يا فقال وأبينه بينه لمعاوأية فأسر ُأْح

وأنخافك كذبنا إن الله نخاف ، يسمعون ل الناس ، وأبينه بينه فيما
صدقنا إن وأنخافك أهل إنه وأقلنا كذبنا إن الله نخاف ، صدقنا إن

استغل عنه الله رضي معاوأية ، وأبينه بينه هذا ، بأهل ليس فقلنا
ً الناس في فصاح هذا ًا الله جزاك قائل ، أحنف يا الطاعة عن خير

. المسألة وأمضت ، البيعة نعم إنها يقول أنه أوأهم
الوأل الزمن في المؤمنين وأأمراء بها يتعلق وأما الولة فمسائل

يقرؤوأا وأأن بها يعتنوا أن العلم لطلبة ينبغي الحاضر الزمن إلى
كل في الولة العلماء عامل كيف فقه عندهم يكون حتى التاريخ

المصالح تحصل حتى ذلك وأنحو الولة من يحصل الذي ما وأ زمن
ْء ْدَر ُت عظيم أمر المفاسد وأدرء المصالح تحصيل لن ، المفاسد وأ

في النظر وأ رعاية من بد وأل وألها الشريعة قواعد من وأقاعدة
أمية بني وألة خالطوا عليهم الله رضوان فالصحابة ، الوألين سبر
أوأ لخوفهم أوأ ينفع ل النكار بأن لظنهم إما عليهم ينكروأا وألم

َوّجه مما ذلك نحو أوأ لضعفهم مسائل هناك تكون قد ، فعله به ُي
ًا يراها بعضهم إجتهادية وأالمسائل ، إجتهادية مسألة وأهي منكر

وأل فيها يجتهد أن الوالي أوأ فيها يجتهد أن المر لولي الجتهادية
. النكار باب من تكون
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؟ النتفاع وأعدم وأالنتفاع وأالمفاسد المصالح بين التفريق أرجو
. معروأفة وأالمفسدة معروأفة المصلحة
وأكان الشرع في به ُأِمَر ما هي وأالمصلحة ، مصلحة جمع المصالح

العباد. حق أداء أوأ الله حق أداء فيه
حق تحصيل أوأ وأعل جل الله حق تحصيل إلى راجعة وأالمصالح

ًا هما أوأ العباد . مع
تعطيل أوأ وأعل جل الله لحق تعطيل فيه كان ما ، ضدها وأالمفاسد

. العباد حق على أوأ الله حق على جرأة أوأ العباد لحق
. المفسدة تقابلها المصلحة ، متقابلن وأهذا فهذا

َكر ينتفع أن ظنه على يغلب يعني النتفاع وأعدم النتفاع ْن عليه الُم
المنكر عن ينتهي ، يصلح قلبه ، ينتفع ، يستجيب يعني ، بالنكار

. ذلك وأنحو
ًا الكلم هذا سمع أنه ظنه على يغلب النتفاع عدم يعرف ، مرار

، يتأثر وألن الفعل هذا يفعل يجوز ل أنه يعرف ، محرمة هذه أن
يحصل ما مثل ، عليه وأرد ما لكثرة عنده وأاحد قلت ما أوأ له قلت
أوأ محرم اللحية حلق يعرفون اللحية حالق على النكار مثل الن
محرم الجماعة صلة ترك أن يعرفون الجماعة صلة تارك على

ْئ يكون وأبعضهم ِر َتْم خاصًة النساء بعض كشف مثل أوأ ، لذلك ُمْس
عندها ، ذلك وأنحو وأجهها تكشف ، البلد هذه أهل من ليست من

يستفيد بمعنى ينتفع فيها يقال التي هي هذه فمثل ، سيان المر
عنده وأاحد أن بمعنى ينتفع ل أوأ ، الشر وأيترك الخير ُيَحّصْل فيترك

هذا. أوأ هذا
الخلف يكون وأقد وأالقوي الضعيف الخلف في الضابط ما يقول
ًا آخر وأعند قوي شخص عند ؟ ضعيف
ًا عندك الخلف كان إذا ِكر فل قوي ْن ًا عندك الخلف كان وأإذا ُت ضعيف

ِكْر ْن وأعل جل ربه وأبين بينه ما بحسب ، المكلف ظن فبحسب ، فأ
ً يكون أن بشرط هذا يعني ، . الخلفية المسائل في للنظر متأهل

وأبارك وأسلم الله وأصلى القدر بهذا نكتفي ، عليكم الطالة نخشى
. محمد نبينا على

َيَرْونََ ْلَحّج ِإَقامَاَة َو ْلِجَهاِد ا ْلُجَمِع َوا َياِد َوا َلْع ِء مَاللَع َوا ُلمَاللَرا ا
ْبَراًرا ُنوا َأ ُظونَََُوي ُفّجاًرا،ِ َأْو َكا َلىَ َحاِف ْلَجَماَعاِت. َع ا
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ُنونََ َيِدي ّنِصيَحِة َو ُلمّاللِة،ِ ِبال ُدونََ ل َتِقلل َيْع َنللىَ َو ِلِه مَاْع ّلىَْ َقللْو َصلل
ْيِه اللُه َل ّلْم َع ْلُمللْؤمِاُن«:ُ َوَس ْلُمللْؤمِاِن ا َيللانَِ ِل ْن ُب ْل ْلَمْرُصللوِص؛ُ َكا ا
ّد ّبَك ،ِ»َبْعًضا َبْعَضُه َيُش ْيَن َوَش ِبِعِه،ِ َب ِلِه َأَصللا ّلىَْ َوَقللْو اللللُه َصلل

ْيللِه َل ّلْم َع َثللُل«:ُ  َوَسلل ِنيَن مَا ْلُمللْؤمِا ّدِهْم ِلليِف ا َتَراُحِمِهللْم َتللَوا َو
ُطِفِهْم َتَعا َثِل َو ْلَجَسِد؛ُ َكَم َذا ا َكىَ ِإ َت ْنُه اْش َداَعىَ ُعْضٌو؛ُ مِا َلللُه َت

ِئُر ْلَجَسِد َسا ْلُحّمىَ ا  .»َوالّسَهِر ِبا
ْأمُاُرونََ َي ْبِر َو َد ِبالّص ْن ِء،ِ ِع َبل ْل ْكِر ا َد َوالّش ْن ِء ِع َوالّرَضللا الّرَخللا

ِء.لا ِبُمّر  َْقَضا
ْدُعونََ َيللل َللللىَ َو ِم ِإ َكلللاِر َلْخلِق،ِ مَا َلْعَملللاِل،ِ َومَاَحاِسلللِن ا ا
ُدونََ َتِقلل َيْع َنللىَ َو ِلِه مَاْع ّلىَْ َقللْو ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلْم َع ْكَمللُل«:ُ َوَسلل َأ

ِنيَن ْلُمْؤمِا ًنا ا ُنُهْم ِإيَما ُلًقللا َأْحَسلل ُبونََ ،ِ»ُخ ُد ْنلل َي َلللىَ َو َتِصللَل َأنَْ ِإ
َطَعللَك،ِ مَاللْن ِطلليَِ َق ُتْع َتْعُفللَو َحَرمَاللَك،ِ مَاللْن َو َلَمللَك،ِ ّللْنمَع َو َظ

ْأمُاُرونََ َيلل ِبللّر َو ْيِن،ِ ِب َد ِللل ْلَوا َلِة ا ِم،ِ َوِصلل َلْرَحللا ْلِجللَواِر،ِ َوُحْسللِن ا ا
ِلْحِسانَِ َلىَ َوا َتامَاىَ إ َي ْل ِكيِن ا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل،ِ َوا َوالّرْفللِق الّسلل

ُلوِك،ِ ْلَمْم ْنَهللللْونََ ِبللللا َي ْلَفْخللللِر،ِ َعللللِن َو ِء،ِ ا َيل ْلُخ َبْغلللليِِ،ِ َوا ْل َوا
َلِةتَوالْسلل َطا َلللىَ ِ ْلللِق َع ْلَخ ْيللِر َأْو ِبَحللّق ا ْأمُاُرونََ َحللّق،ِ ِبَغ َيلل َو
ِليِ َ،ِ ِبَمَعا َلْخلَِق ْنَهْونََ ا َي ِاِِفَها.  َعْن َو َسْفَس

ُكّل َنُه مَاا َو ُلو َنُه َيُقو ُلو َيْفَع َذَّا مِاْن َو ْيِرِه؛ُ َه ّنَما َوَغ ِإَ ِفيِه ُهْم َف
ِبُعونََ ّت َتاِب مُا ِك ْل ّنِة،ِ ِل َطِر َوالّس ُتُهْميَو ِم ِديُن ِهيَِ َق ّلذَِّي الْسلَ ا

ًدا ِبِه اللُه َبَعَث ّلىَْ مُاَحّم ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع .َوَس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحيم الرحمن الله بسم
له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد العالمين رب لله الحمد

ًا أن وأأشهد ، آله وأعلى عليه الله صلى وأرسوله الله عبد محمد
: بعد أما ، الدين يوم إلى بهداهم اهتدى وأمن وأصحبه

بالمعروأف المر عن بالكلم السلم شيخ ابتدأه الذي الفصل فهذا
من قسمين شمل المسائل من ذلك تل وأما ، المنكر عن وأالنهي

ُلها التي القسام ْدِخ ٌع ُي . العقيدة في السنة أهل من َجْم
: هما هنا القسمان وأهذان
التعامل - منهج

 الخلقا - وأالثاني
َقا خالفوا إنهم حيث ، بعامة المنهج يسمى ما أوأ الضلل أهل ُطُر

في فاتبعوا غيرهم مع سلوكهم  وأفي أنفسهم في سلوكهم في
. الوأل الرعيل أثر وأاقتفوا السنة الكتاب نصوص ذلك
ُه الذي هو وأهذا التعامل فكلمة ، المواجهة المعاصرين بعض سّما

هذه شابه وأما الخلقا أوأ الدعوة طريقة أوأ المواجهة طريقة أوأ
أهل عقيدة في داخلة كلها هذه المعاني من عليها دّل وأما اللفاظ
السنة.
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اشتملت الموطن هذا إلى الكتاب أوأل من معك مر كما فالعقيدة
: متنوعة مباحث على
. الستة اليمان أركان شرح في أصلية مباحث منها
. معنا مر كما لذلك متممات وأمنا

مّر الذي وأهو يكون بما وأالحتجاج التلقي منهج على الكلم وأمنها
لها وأالتسليم النصوص عن تكلم حيث السابق الفصل في معنا

بهذه يتصل وأما المر به ينضبط وأما ، ذلك وأحجية وأالجماع
. المسائل

مسائل أصول عن تعالى الله رحمه المام يتكلم الفصل هذا في
أهل فعقيدة ، وأالجماعة السنة أهل عقيدة من وأهي التعامل

ْع وأالجماعة السنة ْتبا التعامل في طريقتهم فيها الصالح السلف َأ
وأكذلك ، الكافرين وأمع منافقين وأمع المسلمين مع ، الخلق مع
، علمائهم مع تعاملهم ، وألتهم مع تعاملهم المسلمين أصناف في

أهل بقية مع وأتعاملهم ، أتقيائهم وأ المسلمين خاصة مع تعاملهم
. السلم أهل عصاة مع وأتعاملهم ، المطيعين من السلم

وأالجماعة السنة لهل كلها الناس أصناف من النواع فهذه
لن ، المر به ينضبط وأما وأنهيهم وأأمرهم مواجهتهم في ضوابط

الخوارج من الضلل وأأهل البتداع أهل فيها دخل المسائل هذه
، وأالحديثة القديمة الفرقا من شابههم وأمن وأالرافضة وأالمعتزلة

أن وأالجماعة السنة أهل مميزات من فكان ، بأهوائهم فيها دخلوا
ًا لهم ًا منهج ْق مع التعامل في وأاضح ْل ، الناس مع التعامل ، الَخ

السنة أهل كتب في ظاهر ذلك وأدليل ، العقيدة صلب من وأهذا
العقيدة السلم شيخ ككتاب وأالمتوسطة وأالحديثة القديمة

. وأغيره الواسطية
المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر من المسائل هذه فإذن

ْع المراء مع وأالجهاد المراء مع الحج وأإقامة مع وأالجماعات وأالُجَم
ًا المراء ًا أوأ كانوا أبرار ْع على وأالمحافظة فجار وأالجماعات الُجَم

َنْة ُنو ْي ّد لهل منهج كلها هذه ذلك شابه وأما بالنصيحة للمة وأال
. غيرهم عن به تميزوأا وأالجماعة السنة

. مضى فيما تفصيلها سبق وأالنهي المر وأمسائل
 المر وأوألة بالمراء يتعلق ما بعدها وأذكر
َيَرْونََ     قال ْلَحّج     ِإَقامَاَة     (َو ْلِجَهاِد     ا ْلُجَمِع     َوا َياِد     َوا َلْع مَاَع     َوا

ُلمَاَراِء ْبَراًرا     ا ُنوا     َأ ُفّجاًرا)     َأْو     َكا
ّنُة هي هذه  روأي وأالسلم الصلة عليه فالنبي فإّن الماضية الُس

المراء مع ماضيان وأالجهاد (الحج قال أنه السنن في كما عنه
ًا ًا) وأفي أوأ كانوا أبرار على السنة أهل وأأجمع ، بحث إسناده فجار

وأل الولة على الخروأج يجوز ل وأأنه القرار َقّر لـّما الصل هذا
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قال الصلة أّخُروأا وألو معهم الجماعات حضور عن التخلف يجوز
فإنها معهم وأصلها لميقاتها الصلة (صل وأالسلم الصلة عليه فيها
هذا المير فجور أوأ المير بر لن معهم الجهاد نافلة) وأكذلك لك

. نفسه إلى يرجع
: تعالى الله رحمه المبارك ابن قال وأقد

تأمن لم الخلفة لول
  سبٌل لنا

. عنه المشهورة البيات في
(إن قال ، البصري الحسن ، وأرحمه عنه الله رضي الحسن وأقال

يفسدوأن) مما أكثر يصلحون ما
ما وأوأاٍل أمير كل في وأالجماعة السنة أهل عند عام الصل وأهذا
بالله وأكفر السلم عن خرج فإذا ، السلم عن يخرج لم أنه دام
ًا البحث كان وأعل جل باقٍا السلم اسم أّن دام ما لكن ، آخر بحث

على بقاؤه معه يصح الذي القدر إل ليس معه كان وألو عليه
ماضية وأالجمعة معه ماض وأالجهاد معه ماٍض الحج فإن السلم

ٌء وأذلك ، وأالعياد كذلك وأالجماعات معه ًا أكان سوا أم صالح
ًا ًا ، طالح ًا فاسق ًا أم بالفسق معلن عندهم المر ، بالفسق مستتر
. ذلك في وأاحد

ًا كثيرة الصل هذا على الدالة وأالنصوص وألة طاعة أن في جد
الحج وأإقامة معهم وأالصلة محرم عليهم وأالخروأج وأاجبة المور

صحيحه في البخاري روأى فقد السنة أهل طريق من هذا وأالجهاد
ًا كان عمر ابن أن ِتي ْف وألة من المؤمنين أمير جهة من الحج في ُم

الظالم يوسف بن الحجاج الحج إمرة في الذي وأكان ، أمية بني
وأإياه معه وأيكون وأيستشيره عليه يدخل عمر ابن وأكان ، المبين
ابن (أن صحيحه في البخاري روأى ، وأالفتوى الحج أمور في بحث
، اقعد للحجاج يقول وأكان الحجاج خلف يصلي كان الحج في عمر
ّلْى القاسم أبي سنة نعم قال ، الساعة هذه في الحجاج قال َص
ِه اللُه ْي َل ّلْم) َع َوأَس

ّتل وأخلف المفسد وأخلف الضال خلف فالصلة َق الله لوألياء الُم
عن يتخلفون فل السنة أهل سمة من هذا ذلك وأنحو كالحجاج
لجل أوأ المير ظلم لجل شابهها وأما الصلة في العام الجتماع

أوأ المة ظلمه أوأ نفسه في ظلمه أوأ المة في أوأ نفسه في فسقه
وأبقاء الهيبة بقاء فإن ، ذلك شابه وأما للناس أوأ للصالحين تقتيله
راجح هو ما وأالجماعة السنة أهل عند المصالح من فيه المر اتباع
. عنه وأالبعد منه وأالبراءة الظالم ترك مصلحة على
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َبع ل َتا َوأن وألكن ظلمه في ُي َعا َت من وأعل جل الله أمر ما على معه ُي
ْا﴿ وأالتقوى البر ُنو َوأ َعا َت َلى َوأ ْلبّر َع َوى ا ْق ّت َ َوأال ْا َوأل ُنو َوأ َعا َلى َت ِم َع ْث ِل ا

َوأاِن ْد ُع ْل . ﴿َوأا
على الخروأج مسألة في لهم كان عليهم الله رضوان وأالسلف

. النصوص فيه خالف اجتهاد لبعضهم كان المر أوأل في المام
َبع ل منه الجتهاد وأهذا ّت ًا وأليس إليه ينسب بل فيه ُي لهل طريق

َعَل هكذا يقال بل ، الصالح السلف أتباع وأالجماعة السنة َف
ً الصحابي تبع فعل هكذا أوأ فلن التابعي فعل هكذا أوأ فلن مثل

. فيه نظروأا لتأوأيٍل الوالي على به خرجوا فيما فلن التابعي
:  قسمان بالسيف الولة على يخرجون وأالذين
سائغ بتأوأيل المام على يخرجون الذين : وأهم البغاة الوأل القسم

فهؤلء ذلك وأنحو الدين في تأوأيل لهم أوأ المال في إّما تأوأيل لهم ،
أهل قتال في البغاة تعريف في الفقهاء قال كما البغاة ُيَسَمون

فإن سائغ) ، بتأوأيل المام على خرجوا الذين (وأهم قالوا البغي
حد فيهم جاء الذين المحاربون فهم سائغ غير بتأوأيل خرجوا كانوا

. الحرابة
الذين الخوارج الولة على يخرجون الذين من الثاني وأالصنف

ُلوأل الخوارج عقيدة يتبعون المام على خرج من كل فليس ، ا
ًا المسلم المر وألي على ، الحق ًا يكون قد بل خارجي تأوأيله له باغي

َتل ُيقا ًا يكون وأقد ، وأعل جل الله أمر إلى يفيء حتى وأ ، خارجي
على يخرجون الذين وأهم المعروأفة الخوارج أحكام له وأالخارجي

. ذلك في معتقداتهم لجل المام
ٌة وأالطاعة السمع وأجوب على الدالة وأالنصوص معروأفة كثير
َها َيا﴿ وأعل جل الله كقول مشهورة ّي أ

ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو ْا آَم ُعو ِطي ّلَه َأ ال
ْا ُعو ِطي َأ ِلي الّرُسوَل َوأ ْوأ ُأ ِر َوأ َلْم ُكْم ا ِإن ِمن ُتْم َف ْع َناَز ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدوأ َفُر

َلى ِه ِإ ّل ُتْم ِإن َوأالّرُسوِل ال ُنوَن ُكن ْؤِم ِه ُت ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوأا ِلَك الِخ ْيٌر َذ َخ
َأْحَسُن ً َوأ ِوأيل ْأ الصلة عليه النبي أن الصحيح في ثبت وأكما ، ﴿َت
وأمن أطاعني فقد المير أطاع (من قال وأالسلم الصلة وأالسلم

ًا عنه وأثبت عصاني) ، فقد المير عصى وأالسلم الصلة عليه أيض
ًا أميره من رأى (من قال أنه عموم فيه فليصبر) وأهذا يكرهه شيئ

. وأالعتقادات وأالعمال القوال يشمل هذا إن السنة أهل قال ،
ًا أميره من رأى من أوأ للحق المخالفة القوال من يكرهه شيئ

فسلك للحق المخالفة العتقادات أوأ للحق المخالفة العمال
الطاعة من اليد نزع يجوز وأل الصبر يجب فإنه ، المبتدعة سبيل

شر في كانوا أنهم مع العباس بني وألة مع أحمد المام فعل كما
فيها وأحبسوا وأقتلوا ، إليها الناس وأدعوا بها الناس أخذوأا مقالة

ًا ينزع لم أنه أحمد المام طريقة فكانت حبسوا من طاعة من يد
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على الخروأج في وأرغبته طريقته في الخزاعي نصر ابن نهى بل
ِتَل حتى الوالي في أحمد للمام قيل وألما ، ذلك في الخزاعي ُق

هذه ترى أل فيه الناس ما ترى (أل له قيل ، معلوم هو ما ذلك
أل – فيه الناس وأفتنة ، القرآن بخلق البتلء فتنة - يعني الفتنة
وأسالت السيف وأقع وأإذا خاصة فتنة هذه قال ، الفتنة هذه ترى

إياكم ، وأالدماء إياكم ، وأالدماء إياكم ، عامة فتنة صارت الدماء
. الكراهية أشد لذلك كالكاره يديه ينفض وأالدماء) وأجعل

ًا أميره من رأى (من هنا وأالسلم الصلة عليه وأقوله يكرهه شيئ
ًا كلمة أن الصول في معلوم هو فليصبر) كما جاءت نكرة شيئ

ْكَره التي الشياء فتعم الشرط سياقا في حديث في جاء وألهذا ، ُت
مالك) وأذلك وأأخذ ظهرك جلد وأإن المير (أطع الصحيح في آخر
ًا يكون ضرره لن الذي الظلم أوأ به تحصل التي الفتنة أوأ محدوأد

ًا يكون منه يحصل َعت عّم إذا أما ، محدوأد ِز ُن الطاعة من اليد وَأ
ًا ذلك يكون فإنه . الفساد من لنواع ُمسبب
(وألم قال ، له كلم معرض في تيمية ابن السلم شيخ ذكر وأقد

عليه بالخروأج أفسدوأه ما وأكان إل المر وألة على طائفة تخرج
َبُه الصلح) وأهذا من ظنوه مما أعظم َبُه من َجّر عصر في َجّر

.  نفع فما بعدهم وأمن التابعين
كان الوالي على الخروأج أن حجر ابن كالحافظ بعضهم ذكر وألهذا

– حجر ابن الحافظ تعبير هذا – استقر ثم ، السلف عند قولن فيه
الخروأج يجوز ل أنه على وأالجماعة السنة أهل أمر استقر ثم ، قال
. عقائدهم في ذلك وأذكروأا الولة على
بل بجيد ليس هذا ، للسلف فيه قولن َثّم أنه من قاله الذي وأهذا

ما بعضهم فعل لكن ، الخروأج عن النهي على متتابعون السلف
ْنَسُب وأهذا الخروأج من فعل ً يعد وأل إليه ُي ، للنص مخالف لنه قول

من إلى ننِسَب أن يجوز ل أنه كما ، ذلك في كثيرة فالنصوص
ً أحدث قول هذا يقول أن التابعين من كان وألو العقائد في قول

قول هذا نقول أن يسوغ ل المامة مسائل في فكذلك ، للسلف
وأمن ، التابعين من كان بالقدر القول أحدث من لن للسلف
ِيه جهة من ، التابعين من كان بالرجاء القول أحدث ِق ، للصحابة ُل

ّد لكن ّدْت ، ذلك ُر ْغ وألم عليه القوال تلك ُر قائل يقول أن أحد ُيِس
المامة مسائل كذا)  فكذلك مسألة في للسلف قولن ثم (كان
جهة من الشتباه حصل وأإنما ، تابعهم وأمن وأاحد فيها السلف أمر

ذلك في غيرهم أوأ التابعين تبع أوأ التابعين من الفعال بعض وأقوع
. منها لهم حظ ل عليهم مجتمعة وأالنصوص ،

ْوأَن َيَر َوأ َقاَمَة ( ْلَحّج ِإ ِد) الجهاد ا َها ْلِج . الولة كل مع مضى َوأا
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من فترة أي في الجهاد عن يتخلفوا لم وأالسنة الحديث أهل
. مسلم بالجهاد أمر الذي الوالي أن دام ما السلم تاريخ فترات

  
الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ الثامن الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

التاسع الشريط
وأالعشروأن
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من فترة أي في الجهاد عن يتخلفوا لم وأالسنة الحديث أهل
، مسلم بالجهاد أمر الذي الوالي أن دام ما السلم تاريخ فترات

الجهاد عن يتخلفون ل فهم ، زمنه في الجهاد كان أوأ ، عليه حّث أوأ
المر وألي أن أوأ كذا فيه الوالي أن لجل اليوم جهاد ل يقولون أوأ

وألة بعض من كان كما ذلك وأنحو وأالطغيان الظلم من كذا فيه
. بعدهم فمن العباس بني وألة وأبعض أمية بني

ْع كذلك . الئمة مع ماضين وأالجماعات الُجَم
في جاء كما أمراء سيكون أنه وأالسلم الصلة عليه النبي ذكر وأقد

عن الصلة يؤخروأن أمراء (سيكون قال وأغيره مسلم صحيح
معهم صلوها ثم لوقتها الصلة صلوا قال ؟ تأمرنا فما قالوا ، وأقتها
وألة بعض أن التمهيد في عبدالبر ابن ذكر (وأقد نافلة لكم فإنها
إلى يخرجون فل الجمعة صلة في الناس يحبسون كانوا أمية بني

وأكان الناس في الصحابة وأكان العصر قريب إل الجمعة صلة
وأكان الناس في التابعين وأعلماء التابعين وأسادات التابعون
المير إتيان قبل أحد يصلي ل أن الرؤوأس على يقفون الُشَرُط
َقوَن فكانوا ْل بعضهم فكان عبدالبر ابن قال ، وأشدة عنًة ذلك من َي
ًء يصلي الوقت) . ذهاب من خشيًة إيما
مسائل في ، شديدة الوأل الزمن في هذه المسائل فكانت
وأمع الزمان ذلك في المراء يراه ما المر وأكان العبادة وأ الصلة

ّلت النصوص لن وأاحدة السنة أهل طريقة كانت ذلك على د
مع فيه يختلفوا وألم ذلك فلزموا محدد شيء عن وأنهت عام شيء
. المختلفة الزمنة في الحوال تغير
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َع( قال ِء) َم ُلَمَرا الذي المير وأيشمل المر وألي يشمل  وأالميرا
ًا المر وألي جعله ًء أمير . سفر إمارة أوأ َحَضْر إمارة كانت سوا

ِعل من هو فالمير ًا كان إذا فهذا ، عنده من على يأمر ُج أمير
ًا كان أوأ العامة بالولية المر له ينعقد فإنه الخاصة بالولية أمير

ًا ًا أم كان بر . فاجر
بعض مع مسعود ابن وأغير عنه الله رضي مسعود ابن صلى وأقد
بهم يصلي فكان الخمر يشرب من منهم وأكان بعثمان الكوفة وألة

ًا الفجر . معلوم هو كما ذلك وأنحو أربع
من نظر لها ليس هذه فجوره أوأ المير ِبّر أّن ذلك من المقصود

ًء فيطاع ، المير طاعة ، الطاعة جهة ًا كان سوا ًا أوأ صالح ، فاسد
هذا ليؤيد الله (إن قال وأالسلم الصلة عليه النبي أن ثبت وأقد

ٍم الفاجر بالرجل الدين لهم) . خلقا ل وأبأقوا
وأالجماعة السنة أهل عند تنعقد هذه المامة أوأ الولية أوأ وأالمارة

: أمور من بواحد
ثم له - اختيارهم له وأاختيارهم له وأالعقد الحل أهل ببيعة الوأل

هي وأهذه ، الختيار وألية العلم أهل يسميها التي - وأهي له بيعتهم
َدُل ل حصلت لو الولية أنواع أفضل ْع وألية ، غيرها إلى عنها ُي

َتاْر من إل المة على يكون ل أن ، الختيار . لها ُيخ
عمر وألية ، عنه الله رضي بكر أبي وألية منها هذه الختيار وأوألية

أبي بن معاوأية وألية وأكذلك الراشدين الخلفاء ، عثمان وألية ،
ثم ، إختيار وألية كانت فإنها بالخلفة الحسن له تنازل لما سفيان

أمكنة وأفي محدوأدة أزمنة في إل إختيار وألية َيِصْر لم ذلك بعد
. ظاهرة وأل عامة ليست متفرقة

ًا ُتسّمى الجبار وأوألية ، الجبار وألية الثاني النوع التغلب وألية أيض
ٌد يغلب أن وأهي ، الناس وأيدعو وأسنانه بسيفه المسلمين على أح

َلَب لنه بيعته تلزم هنا فإنه بيعته إلى . َغ
ُلْب وألية تسمى وأهذه َغ وأفي غيرها وأفي الطحاوأية شرح في كما َت
. الفقه كتب
، المامة حقوقا وأجميع الطاعة به تلزم التغلب وألية النوع هذا
ًا وأليس الصل هو ليس هذا لكن الفتنة لدرء هذا بل ُمختار

وأعدم المير طاعة أوأجبت النصوص فإن بالنصوص وأاللتزام
فل طاعته إلى الناس وأدعا الناس على غلب وأهذا ، عليه الخروأج

ّلَف أن يجوز . مبايعته عن ُيتخ
ِولية أنواع في حصل مما الله رضي أبابكر أن الخلفاء زمن في ال
ِلَي عنه ّلْى الله رسول من بنص َوأ ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأبالجتماع َوأَس

ِلَي وأعمر ، عليه بالجتماع ثم عنه الله رضي بكر أبي من بنص َوأ
ِلَي عنه الله رضي وأعثمان عليه ، نفر ستة في الولية عمر بجعل َوأ
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ًا اختاروأا لم عنه الله رضي وأعلٌي الناس بايعه ثم بينهم من عثمان
. غيرهم وأبايعه المدينة في كان من بايعه وأإنما عليه الناس يجتمع

الوالي من عليه بالتنصيص تحصل الشرعية الولية أن فيه هذا
ليزيد بيعة عقد حين عنه الله رضي معاوأية أخذه الذي وأهو ، قبله
وأليًة ليزيد البيعة عقد وألما ، للعهد وأليًة حياته في معاوأية بن

ِزَمْت للعهد . بعده وأاستمرت حياته في ذلك َل
وأالعقد الحل أهل من اختيار بعدها كان إن هذه التنصيص فولية
أحد يستطيع ل أنه الغلبة جهة من كانت وأإن ، إختيار وألية صارت

ِعَل وأإل يخالف أن ُف . تغلب وألية صارت وأفعل به ل
وألية من ل التغلب وألية من معاوأية بن يزيد وألية يعدوأن وألهذا

المسلمين ملوك خير فإنه عنه الله رضي معاوأية بخلف الختيار
عن له تنازل عنه الله رضي الحسن لن بالختيار كانت وأوأليته
سنة معاوأية على الناس فاجتمع المؤمنين إمرة وأعن الخلفة

. الجماعة عام أوأ الجتماع عام العام ذلك وأسمي وأأربعين وأاحد
هذه بأحد يكون الشرعية الولية حصول أن ذلك من المقصود

. الشياء
وأفيها أفضل فيها التغلب وألية أوأ ، الجبار وأوألية الختيار وألية
: جائز
في ، المر وألي في تجتمع أن ، الوالي في تجتمع فأن الفضل أما

أن مثل من ، الحاديث في جاءت التي الشرعية الشروأط المام
ًا يكون ًا ُقرشي ًا يكون وأأن عالم أوأ المروأءة خوارم من سليم

ًا أوأ العدالة نواقض ًا يعني الفسق من سالم من ذلك وأنحو صالح
. الفقهاء عليها تكلم التي العامة المعتبرة الشروأط

. الختيار وألية في هذه
ًا يكون أن الوالي في يشترط ؟ وألية أي في ، ُقرشي

. الختيار وألية في
َقُر الفتنة لدرء هي فإنما التغلب وألية أما ُي ًا كان وألو الوالي ف عبد

ًا قال وأالسلم الصلة عليه النبي أن الصحيح في جاء كما حبشي
ًا كان وألو وأأطع (اسمع ًا عبد ْع حبشي ّد رأسه كأن الطراف ُمَج
َبْة) ُزبي
. التغلب وألية في وأهذا

قال الثانية وأالروأاية – عامة هذه كان وأإن هذه – الثانية وأالروأاية
َأَمَر (وأإن (وأإن روأاية حبشي) وأفي عبد عليكم تأمر وأإن – فيها – َت
المعتبرة الشروأط فقد أن بيان فيها كلها حبشي) وأهذه عليكم ُأِمَر

الشروأط هذه إجتماع يعني ، إنما هذه وأنحوها القرشية : الئمة
َظر فل التغلب وألية في أما الختيار وألية في يكون هذه إلى ُين

. بالسيف غلبة مسألة المسألة لن الشروأط
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وأوألية الختيار وألية بين الفرقا وأظهور المقام هذا تحرير فينبغي
يجب وأالجماعة السنة أهل عند شرعية وأليٌة منهما وأكٌل التغلب

. كاملًة المير حقوقا معها
وأعل جل الله قول في جاء كما المر وألة طاعة أوأجبت النصوص

ْا﴿ ُعو ِطي ّلَه َأ ْا ال ُعو ِطي َأ ِلي الّرُسوَل َوأ ْوأ ُأ ِر َوأ َلْم ُكْم ا القيم ابن قال ﴿ِمن
ليست وأرسوله الله لطاعة تبع المر وألة طاعة وأغيره الله رحمه

الله من ُيؤخذ الشرع وأإنما شرعية جهات ليست لنهم استقللية
ّلْى رسوله وأمن وأعل جل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع المور وألة وأأما ، َوأَس

أن في الحق لهم فليس رسوله وأطاعة الله لطاعة تبع فطاعتهم
ّلوا ً ُيِح ًا ُيحّرموا أن وأل حلل جّل الله يبحه لم بما يأمروأا أن وأل حرم
. الخالق معصية في لمخلوقا طاعة فل بمعصية أمروأا فإن ، وأعل
. المعصية غير في وأاجبة طاعٌة المور وألة طاعة أن يعني
، المعصية غير في يطاع المير أن النصوص عليه دلت الذي هذا

في عامة فإنها الجور وأوألة العدل وألة بين فّرقت ما وأالنصوص
ِلي أمير كل . َوأ

ًا وأيقولون يطلقون السنة أهل عقائد وأهكذا ًا أم كان بر فاجر
ًء كاملة حقوقه وأيروأن ًا كان سوا ًا أوأ بر ًء يعني وأذلك فاجر سوا

ً كان ًا أم عادل الخروأج وأحّرمت الطاعة أوأجبت فالنصوص ، ظالم
أوأجب وأعل جل الله حق لن المعصية في المير طاعة وأحّرمت

. يطاع فل بمعصية أمر فإذا
المراء طاعة إن قالوا وأالجماعة السنة أهل أن ذلك من نفهم
: التكليفي الحكم من أشياء أربعة في تكون
وأفي ، المباحات وأفي ، المستحبات وأفي ، الواجبات في تكون

. المكروأهات
ًا جاريٌة الربعة وأهذه ُيطاع فإنه ابنه على الوالد وألية حق في أيض

ُيطاع الواجب في ُيطاع المستحب في وأ في ُوأيطاع المباح في وأ
وأاجبة طاعته فإن مكروأه وأهو كذا افعل لك قال إذا ، المكروأه

ُيرّجح فيه إثم ل المكروأه وأفعل جهة من أرجح لنه الواجب جانب ف
. الحكم
ِهَي ما وأهو الخامس التكليفي الحكم يبقى ل فإنه تحريم نهي عنه ُن
. الخالق معصية في لمخلوقا طاعة ل إذ فيه ُيطاع
َقا العلم أهل بعض : قسمان الولة وأقال فّر
. جور وأوألة عدل وألة

. المعصية غير في يطاعون العدل - وألة
ل ما أما ، طاعة أنه ُيعلم فيما إل ُيطاعون فل الجور وألة - وأأما
العبد يأُمر أن ُيؤَمن ل لنه ، فيه يطاعون ل فإنهم طاعة أنه ُيعلم

. تطيع حتى طاعة هذا أن تعلم أن بد ،فل بمعصية
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كلم بعض في موجود وأهو ، للنصوص مخالفة فيه القول وأهذا
. تعالى الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ

َعُه به أراد الكلم هذا ذكر حين السلم وأشيخ ْن َع حين َم ِن من ُم
ْع ، الصالح السلف بعقائد القول ْن إذ الله رحمه السلم شيخ وأَم

السلف عقيدة بنشر قام وأقته في أحد ل إذ معصية فيه ذاك
ِنع فلو ، هو إل الصالح فلو – السلم شيخ كلم بحسب هذا – هو ُم

ِنع ًا للمنع وأاستجاب هو ُم السلف لعقيدة انطفاء يكون فإنه مطلق
الصالح السلف بعقيدة يقول أحد ل أنه وأقته في رأى وأقد ، الصالح

. الناس بين وأينشرها
أهل وأأكثر اجتهاداته من وأهو التفريق هذا السلم شيخ ذكر فلهذا
. خلفه على العلم
في إليه الحاجة تشتد ما رأى لنه قال فيما معذوأر السلم وأشيخ
الكل إلى الناس حاجة من أعظم ، الضروأريات من هو بل وأقته

ّين أن وأالملبس وأالمسكن وأالشرب َب الصالح السلف عقيدة لهم ُي
الرابع القرن انتهاء منذ بل وأقته في بها يقوم من َثَم وأليس

ما إل وأتفصيل بظهور الصالح السلف بعقيدة يقوم أحد ل الهجري
ُد لهم ليس أفراد من كان قليلين أفراد - يعني لكن ، وأجهاد ُجه
الظهور في السلم شيخ بمرتبة ليسوا لكن وأكذا تصنيفات لهم

يزال ل بأنه المة هذه وأعد وأالسلم الصلة عليه - وأالنبي وأالبيان
. الحق على ظاهرة منها طائفة

، المعصية غير في العدل للمام طاعٌة ، الطاعة بين التفريق هذا
ًلم فيما وأالظلم الجور للمام طاعة ْع غير التفريق هذا ، طاعة أنه ُي
إل نقول بل ، وأاحدة حالة في إل ، للنصوص مخالف لنه صحيح

الواجب الناس بتبيين يقوم من َثّم ليس انه وأهي معينة حالة في
. العبادة جهة وأمن العتقاد جهة من عليهم

وأعبادتها عقيدتها للناس يصحح ما بتبيين يقوم من َثّم ليس كان إذا
العقيدة بيان ترك في طاعته لن ذلك في يطاع ل إنه يقال فإنه

َنة ّي الفرد هذا على المتعينة العبادات بيان أوأ الفرد هذا على المتع
أن المسألة فصارت ، الوألى الحال إلى المر رجع ، معصية هذه

في المعصية غير في يطاعون الولة أن النصوص عليه دلت ما
. يطاعون فل بمعصية أمروأا وأإذا التكليفية الربعة الحكام

ُظونََ  ُ  َوي  (     والجماعة     السنة     أهل     وصف     فيِ     قال َلىَ     َحاِف َع
ْلَجَماَعاِت)     الُجَمِع ا

أنـهـم وأـسـلوكهم وأطريقتـهـم منهجهم من ، منهج لهم الوصف وأهذا
طواـئـف ذـلـك ـفـي مـخـالفين وأالجماـعـات الُجـَمـِع عـلـى يحافظون

. الضلل
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المنافقين طائفة الوصف بهذا خالفوها التي الطوائف فأوأل ،
ما إل الُجَمع يحضروأن وأل الجماعات يحضروأن ل المنافقين فإن

. اشتهوا
جمعة ل يقولون الذين الروأافض خالفوها التي الثانية وأالطائفة

المعصوم. المام مع إل جماعة وأل
يصلون ل الخوارج لن الخوارج خالفوها التي الثالثة وأالطائفة

عقيدتهم. مثل على كان من خلف إل
ّلون ل الذين الرابعة وأالطائفة عقيدته يعلمون من خلف إل يص

. الباطن في
ل قال (وأمن موضع في الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ قال

في عقيدته أعلم من خلف إل العيد وأل الجمعة وأل الجماعة أصلي
المة) . وألسلف الربعة الئمة لقول مخالف مبتدع فإنه الباطن

ممن الزمن هذا في وأموجود الوأل الزمن في موجود وأهذا
َلُم ل الناس يجعلون الذين الوقف جماعة ُيَسّمون ْع – عقائدهم ُت

وأمن ، مشرك أنه ظهر أوأ موحد أنه ظهر من إل – مستوروأن يعني
ّلى فل أمره موقوف فهذا شركه أوأ توحيده يظهر لم خلفه ُيص

َلَم حتى ْع . الباطن في عقيدته ُت
َدع قوٌل هذا َت السنة أهل فإن السنة أهل لطريقة مخالف ُمب

لم أنه دام ما ، السلم المسلم في الصل يجعلون وأالجماعة
ّفر منه يظهر فيه الصل فإن الملة من مخرج منه يظهر وألم ُمك

َلَم أن يصلي الذي في نشترط فل ، السلم ، الباطنة عقيدته ُتع
في حاله نعلم حتى خلفه نصلي فل عنه ندري ما هذا وأنقول
. الباطن في وأاعتقاده الباطن

صلى وأقد ، وأالجماعات الُجَمِع على وأنحافظ نصلي لنه باطل هذا
بعض خلف وأصلوا ، الُجَمع في الجهمية خلف السلف أئمة

وأنحو المرجئة غلة بعض خلف وأالجماعة الجمع وأصلوا المعتزلة
َكَر ، وأغيره تيميه ابن منهم ، عنهم الئمة ذكره كما ذلك عن ذلك َذ

. السلف
الذي المام خلف يصلون لنهم السلف بين عليه متفق القدر وأهذا

مسألة في السلف تنازع وأإنما ، وأالجماعة الجمع بالناس يصلي
 ؟ ل أم الصلة تعاد هل
. أخرى مسألة هذه
تفارقا ما بالناس يصلي من خلف ، تصلي خلفهم الصلة يعني

. وأالجمعة الجماعة
كالجهمية مكفرة عقيدة منه ظهر من خلف الصلة تعاد هل لكن

؟ الصلة تعيد ل أم وأالمعتزلة
. الفقه في معروأفة غيره وأعند أحمد المام عند قولين على
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للصلة وألية بدوأن سيتقدم من َثّم كان إذا الفضلية جهة من لكن
صحيح أنه ُيعلم من وأهناك عقيدته ُتعلم ل وأهو يتقدم من َثّم ،

ّدم فإنه موحد السلف لطريق متابع العقيدة ُتجهل من على ُيق
مجال المجال كان إذا مبتدع خلف الصلة يجوز ل لنه ، عقيدته
اللي المام - يعني بولية إمامة المسألة في كان إذا أما ، اختيار
الجمع على محافظة وأراءه تصلي فإنك المام - هو امعينه

 وأالعيد وأالجماعة
.......
ِرض ، إجتهاد مسألة هذه بعض مثل من هذا في أسئلة علينا ُع

يكفروأن ل الكاثرة الكثرة يكون ، ذلك وأنحو أفريقيا مناطق
؟ فيه العمل ما فهذا ، بالطاغوت

؟ معهم الصلة ُتترك أم الصلة على ُيحافظ هل
ٍد من تمكنوا إن أنهم الحال من الظاهر ًا فيه يؤمون مسج 1 بعض

فيهم وأالغالب مشركون نقول ما مثل أكثرهم منطقة في لكن
صلته وأله يصلي يعني ُثَم بالطاغوت يكفروأا وألم يحققوا لم أنهم

هو كما خلف فيها بالمأموم المام صلة وأارتباط ، صلته وألذاك
وأقد ، صلته له وأالمام صلته له المأموم أن وأالصواب معروأف

في اجتهدوأا فقال باز بن عبدالعزيز الشيخ سماحة ذلك في ُسئل
ًا فيه تصلون مكان يعني .. تجدوأن المر ما فإذا لكم مسجد إمام

ّلوا وأجدتم . الله شاء إن مقبولة لله وأصلتكم خلفهم ص
......
يكون الحيان بعض لنه الوضع فيها يختلف عملية مسائل هذه

يحضر هذا أن يعلمون لنه ، المسألة هذه في شديد حرج هناك
ِير وأل الله لغير الذبح يحضر ، الله لغير بها يذبح التي الموالد أوأ ُيغ

ِرَضت إذا كفر ما هذا ، عنها المنفرين من كان التوحيد مسائل ُع
إذا يكون قد بل ، المشركين جنس من مشرك وأهذا ، بالطاغوت

ًا وأأعظم فتنة أشد القراء من أوأ العلماء من كان ، العامة من شرك
. إشكال فيه يحصل الذي هو فهذا
استفتاء فيه فيحصل شيء ذلك من َعَرْض إذا العموم على

ُيجابون للمفتين . الله شاء إن بالصواب ف
ُنونََ  (     قال َيِدي ّنِصيَحِة     َو ُلمّاِة)     ِبال  .  ل

َوأْل الُجَمْل ُل يلي من وأمع المور وألة مع التعامل منهج في هذه ا
، العصاة مع المنكر عن وأالنهي بالمعروأف بالمر وأأوألها ، المامة

. أمورها ذكرنا ، وأغيرهم المبتدعة مع
(إننا بعضهم قول وأهي الزمن هذا في انتشرت كلمة على هنا ننبه

عصرية) وأيقول وأمواجهة سلفية عقيدة إلى الزمن هذا في نحتاج
بالشريط    1 مسح يوجد
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تناسب مواجهة تكون وأالمواجهة السلف عقائد على (العقيدة
غلط وأهي المعاصرين الخوان بعض قالها الكلمة العصر) وأهذه

كلمة لن الصالح السلف عقيدة وأعلى الصالح السلف على
. مجملة كلمة هذه عصرية مواجهة

؟ عصرية المواجهة بكون يراد ماذا
ً يعني ، بالوسائل المراد كان إن وأبالدعوة وأبالردوأد بالشريط مثل

قد وأسائل هذه ، صحيح فهذا ذلك وأنحو ُتفتح التي وأبالمكاتب
. فيها الناس يتوسع

النكار من أنواع ُتحدث أن المواجهة بعصرية المراد كان إذا أما
جديدة بطرقا الولة ُيواَجْه أن أوأ السلف عقيدة على ليست
. السلف لمنهج مخالف هذا فإن السلف منهج على ليست

منها العقيدة ، اللفاظ هذه مثل ، المواجهة منها وأالعقيدة
طريقة أجزائها أحد وأالجماعة السنة أهل عقيدة ، المواجهة
مع الولة مع المبتدعة مع العصاة مع التعامل طريقة ، المواجهة

هذا في عليك مّّر كما ذلك وأنحو الصلة أئمة مع الناس مع العلماء
. الموضع

ًا فالواجب شملت السلف عقائد لن ، سلفية عقيدة يقال أن إذ
إلى حاجة فل البدع وأأهل الضلل أهل عقائد به نخالف ما جميع
. الوألين طرقا يخالف المواجهة في عصري شيء

جديدة صور فيها تدخل قد هذه عصرية مواجهة القائل قول لن
هذا في الناس وأبعض المجتهدين بعض يحدثه مما الزمان هذا في

بل ، الئمة على غالطين السلف على غالطين فيكونون المر
مسائل منها ، اليمان مسائل منها التي العقيدة تكون أن الواجب

الصحابة في وأالكلم كلها الركان الصفات مسائل منها القدر
بقية في وأالكلم الوألياء كرامات في وأالكلم المؤمنين وأأمهات

وأالسنة الكتاب التلقي منهج مسائل في وأكذلك ، العلمية المسائل
وأالتعامل المواجهة مسائل في وأكذلك العقل وأنبذ وأالجماع

السنة أهل عند أشياء خمسة هذه ، الخلقا مسائل في وأكذلك
السلف عقيدة من المواجهة وأإخراج ، رعايتها من بد ل وأالجماعة

جملة من فيكون الزمان هذا قبل أحد إليه يسبق لم هذا الصالح
. المحدثات

ُنونََ  (     قال َيِدي ّنِصيَحِة     َو ُلمّاِة)     ِبال  .  ل
النصيحة) وأقوله (الدين وأالسلم الصلة عليه النبي لقول هذا

. يتعبدوأن يعني يدينون
ّبد يعني بكذا دان ، تعبد الدينونة بالنصيحة يتعبدوأن فهم ، بكذا تع

ُنصح وأعل جل الله إلى يتقربون يعني ، للمة في جاء كما المة ب
(الدين قال وأالسلم الصلة عليه النبي أن الداري تميم حديث
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رسول يا لمن قلنا ، النصيحة الدين ، النصيحة الدين ، النصيحة
وأعامتهم) . المسلمين وألئمة وألكتابه وألرسوله لله قال ؟ الله
له الدين بإخلص لله النصيحة .
وأترك سنته بمتابعة وأالسلم الصلة عليه للنبي وأالنصيحة

. البدع
حلله وأتحليل وأتحكيمه بتلوأته الله لكتاب وأالنصيحة

. حرامه وأتحريم
المعصية غير في بطاعتهم المسلمين لئمة وأالنصيحة

. عليهم الخروأج ترك وأفي
إرشادهم في السعي في المسلمين لعامة وأالنصيحة

يصلحهم فيما وأالسعي لهم الخير وأمحبة وأالهدى للحق
. وأالتقوى البر على معهم وأالتعاوأن

وأتشمل الدين أصول تشمل جامعة كلمة هذه النصيحة فكلمة
عليه قال وألهذا ، المعاملت وأتشمل التوحيد تشمل ، فروأعه
في محصور الدين النصيحة) فجعل (الدين وأالسلم الصلة

ُنْصْح حقيقة لن النصيحة .  وأعل جل لله وأالعمل القول إخلص ال
، المتابعة يخلص أن يتضمن وأعل جل لله وأالعمل القول إخلص وأ

ًا وأيكون ، الكتاب اتباع وأيخلص ًا بالطاعة دائم الخير بمحبة وأدائم
. للمة

شيء هذا ، الشيء خالص هو النصح إن قالوا ما مثل فالنصح
. شائبة تشبه لم خالص يعني نصيح

المحبة تلك يشوب ل بأن الخير لهم تحب أن للمة وأالنصيحة
. شائبة
ُدونََ  (     هنا     قال     وقد َتِق َيْع َنىَ     َو ِلِه     مَاْع ّلىَْ     َقْو ْيِه     اللُه     َص َل َع

ّلْم ْلُمْؤمِاُن  «  :ُ      َوَس ْلُمْؤمِاِن     ا َيانَِ     ِل ْن ُب ْل ْلَمْرُصوِص؛ُ     َكا ّد     ا َيُش
ّبَك     ،ِ  »  َبْعًضا     َبْعَضُه ْيَن     َوَش ِبِعِه)     َب  .  َأَصا

ًا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن كامل المؤمن يعني بعض
ًا للمؤمن اليمان ًا بعضه يشد كالبنيان مطلق . بعض

. اليمان كامل بها المراد الوألى وأالمؤمن
السم ل السم مطلق معه من بها المراد الثانية  وأالمؤمن
. المطلق
مطلق بها المراد وأالثانية ، المطلق اليمان بها المراد فالوألى
. اليمان
يشد كالبنيان اليمان أصل معه من للمؤمن اليمان كامل المؤمن

ًا بعضه َلْت وألذلك ، بعض للمة بالنصيحة يدينون اليمان َكَم
وألو أصابها ما على وأيصبروأن وأيرشدوأنها ذلك في وأيسعون
وأينصحون يحبونهم فإنهم به يلمزوأن بما وألمزوأهم وأآذوأهم سبوهم
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لو (وأددت    وأغيره تعالى الله رحمه أحمد المام قال وأقد ، لهم
ُقّرَض الله أطاعوا الخلق أن بالمقاريض) يعني جسمي وأ

ّطع هذه الكبار بالمقصات ّطع ُق المر لكان الله أطاعوا وأالناس ُق
ًا . هين

ًا قال وأقد ، لهم محبته ِعظم من وأهذا َي فيما أيض ِوأ رحمه عنه ُر
– أحمد المام هذا – رب (يا   بقوله سجوده في يدعو كان أنه الله
ًا جعلت إن ًء خلقك من أحد الصلة عليه محمد أمة لعصاة فدا

الرجل) ذلك فاجعلني وأالسلم
يود فإنه ، لهم وأالنصح للخلق المحبة من يكون ما أعظم وأهذا
. أصابه ما أصابه هو كان وألو الجنة دخلوا جميعهم أنهم

المرادة هي وأهذه النفس على تغلب التي المحبة شدة من هذا وأ
. هنا

جاء ما على وأيصبر لخوانه الخير يحب اليمان كامل فالمؤمن
ًا يقال كما يكون ل وأ منهم ًا أوأ أناني يحب بل لنفسه الخير محتكر
يؤمن (ل الصحيح الخر الحديث في جاء كما لنفسه يحب ما لخيه

يؤمن ل هنا لنفسه) وأالمراد يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم
هذه المؤمنين لخوانك الخير محبة لن ، الكامل اليمان أحدكم

من لكنها ، الحال بحسب مستحبة أوأ وأاجبة ، اليمان كمالت من
ًا ليست اليمان كمالت . صحته في شرط

ِلِه  (     قال ّلىَْ     َوَقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َثُل  «  :ُ      َوَس مَا
ِنيَن ْلُمْؤمِا ّدِهْم     ِيِ  ف     ا َتَراُحِمِهْم     َتَوا ُطِفِهْم     َو َتَعا َثِل     َو َكَم

ْلَجَسِد؛ُ َذا     ا َكىَ     ِإ َت ْنُه     اْش َداَعىَ     ُعْضٌو؛ُ     مِا ِئُر     َلُه     َت َسا
ْلَجَسِد ْلُحّمىَ     ا    )  »  َوالّسَهِر     ِبا

َثُل( قال ِنيَن) َم ْؤِم ْلُم توادهم في إيمانهم َكُمل الذين  يعنيا
. الجسد كمثل وأتعاطفهم وأتراحمهم

اليمان ناقص ، المثابة هذه بمثل ليسوا فإنهم اليمان ناقصوا أما
وأسعي له كراهية عنده وأيكون ، المؤمن لخيه بغض عنده يكون
. ذلك وأنحو عليه وأأحقاد يضره فيما ربما
وأتعاطفه وأتراحمه تواده في إخوانه مع هو اليمان كامل لكن

ٌء لنهم الواحد الجسد كمثل وأاحد. شي
ْأمُاُرونََ  (     قال َي ْبِر     َو َد     ِبالّص ْن َبلِء)     ِع ْل ا
. العقيدة من الخير القسم وأهو الخلقا في هذه ، آخره إلى

الصالح السلف أتباع أخلقا أوأ وأالجماعة السنة أهل عند الخلقا
. تعالى الله شاء إن القادم الدرس إلى عليها الكلم نرجئ
......

ّلْى الرسول عنه قال الذي البواح الكفر تفسير ما ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلْم ًا تروأا أن (إل َوأَس ًا) ؟ كفر بواح
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: الظهور صفتين يجمع ما البواح ، الغالب الظاهر هو البواح الكفر
. وأالغلبة

. وأظهر غلب يعني
ًا ُرؤي إذا ًا كفر ًا ظاهر ًا الخروأج يصبح هنا فإنه غالب . فيه مأذوأن

......
يكون وأش قولين على أوأ روأايتين على العلماء قال إذا قلنا إذا هو
؟

. العادة بعدم الثاني وأالقول بالعادة الوأل القول
السنة أهل وأمذهب الحق يبينون علماء هناك يكن لم أنه قلت لقد
لوجود وأذلك ، صحيح غير نظري في وأهذا السلم شيخ زمن في

؟ وأتلميذه السلم شيخ مشايخ من كثير
يكن لم قال من يعني بقوله ، صواب ذكره اللي الكلم يعني هو

شيخ زمن في السنة أهل وأمذهب الحق يبينون علماء هناك
تأمل لو لكن ، صحيح عليه العتراض اللفظ بهذا يعني ، السلم
كررتها ، هذه تذكروأن ، ُيظهروأن من هناك يكن لم قلت أنا كلمتي

لم لكن صنفوا علماء قبله من هناك كان ، ظهورهم في ، مرة كذا
ابن السلم شيخ بمثابة له وأإظهارهم بالحق ظهورهم في يكونوا
. علماء فهناك ، علماء هناك أنه أما ، تيمية
ًا نشأ ، السلف مذهب غير على نشأ تيمية ابن السلم شيخ مبتدع
طريقة غير على نشأ بل الصالح السلف طريقة على يكن ،لم

الصالح السلف طريقة على يكونوا لم وأمشايخه ، الصالح السلف
ّدر إل مشايخه أكثر يعني ، . منهم ُن

فقد أنا (وأأما الفتاوأى في موضع في قال نفسه عن ذكرها هذه
موجودة الصالح) هذه السلف طريقة غير على الصلين في كنت

لذلك وأعل جل الله هداه إنما السلم شيخ ، الفتاوأى في النص
ًا وأعمره يعني ، وأتسعين ستمائة ، تسعين سنة بعد يعني متأخر

الصحيحة العقيدة على ينشأ لم ، الثلثين حول هو أوأ الثلثين جاوأز
طريقة على الحنابلة من مشايخه وأأكثر ، الغربة رأى وألذلك ،

عندهم الصفات في ، يفوضون الصفات في لكنهم السلف
. التفويض أنه أحمد مذهب يفهمون

. باطل وأهذا
الله رحمه زمنه في عظيمة أشياء يواجه كان السلم فشيخ
. الجزاء خير عنا وأجزاه المثوبة له وأأجزل تعالى

عن تتحدث التي بقراءتها تنصحون التي الكتب أفضل هي ما
؟ المر وألي طاعة
مصنفات وأهناك المذهب هذا فيها كلها بعامة العقيدة كتب

كتأصيل لكن وأمطولة مختصرة رسائل بين يعني ذلك في مستقلة
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في وأكذلك جيد بحٌث الطحاوأية شرح في ، العقيدة كتب في هي
ًا للسفاريني النوار لوامع كلم وأفي فيه النصوص جمع كذلك أيض
. المفيد الجميل الكلم ذلك من القيم ابن السلم شيخ
الظاهرة المنكرات لبعض المشايخ بعض إنكار يعتبر الناس بعض

، الدين لصول المخالفة المظاهر وأبعض كالربا المجتمع في
ًا وأأنكره ذلك في تكلم من فيعتبروأن رأي فما ، الطاعة عن خارج
؟ محتار لني الجابة أرجو ، ذلك في فضيلتكم

حيرة في ما الحق طلب في الجتهاد مع ، الله شاء إن انحيره ما 
.

فيما الفساد انتشار أوأ الربا من المجتمع في المنكرات إنكار
شرعي وأاجب إنكاره هذا المنكرات من ذلك نحو أوأ بالنساء يتعلق

جل فقال المنكر إنكار المة هذه على أوأجب وأعل جل الله لن
ُتْم﴿  وأعل ْيَر ُكن ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروأَن ِلل ْعُروأِف َت ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت َوأ
ِر َعِن َك ْلُمن ُنوَن ا ْؤِم ُت ِه َوأ ّل ُكن﴿  فقال بذلك وأأمر ﴿ِبال َت ْل ُكْم َوأ ُأّمٌة ّمن

ُعوَن ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروأَن ا َي ْعُروأِف َوأ ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َوأ َك ْلُمن ِئَك ا َلـ ْوأ ُأ َوأ
ِلُحوَن ُهُم ْف ْلُم هذا المجتمعات في تكون التي المنكرات فإنكار ﴿ا

َوّجْه من وأعلى العلم أهل على شرعي وأاجب لكن ، الناس ُي
في الطريقة وأإيجاب ، مستقل وأاجب هذا المنكر إنكار إيجاب
وأوأاجب النكار : وأاجب وأاجبان فهناك ، مستقل وأاجب هذا إنكاره

ْأُمُروأَن( قال السلم شيخ كلم في معنا مّر ما مثل ، الطريقة َي
ْعُروأِف، ْلَم َهوَن ِبا ْن َي ِر َعِن َوأ َك ْن ْلُم َلى ا ُبُه َما َع ُ) ُتوِج َعة ِري ، الّش

الواجب بل فقط الواجب هذا وأالنهي المر المقصود ليس يعني
هذه فمثل ، الشريعة توجب ما على وأالنهي المر يكون أن

أنه فيها الشرعية الطريقة ، وأغيرها الكبائر من وأالذنوب المعاصي
ٍر بدوأن المنكر عن ُينهى َظ ، محرم الربا فيقال ، فيه الواقع إلى َن
ًا يجب الذي هو هذا ، شرعي كحكم الربا يذكر ذلك عدا وأما ، شرع
هي هل النظر فيها يكون التي هي هذه ، ذلك وأغير الساليب من

بعضهم لن ، موافقة غير أم السنة أهل لطريقة موافقة أساليب
ًا بها مأذوأن غير أساليب يتخذ ، المنكر في الواقع تحديد مثل شرع
ً يقول َكر مثل ْن ً وأقع ، الجهة هذه في وأقع الفلني الُم في مثل

ّد ، الفلنية المؤسسة في وأقع أوأ الفلنية الوزارة هذا وأيع
النبي ، غلط وأهذا ، شرعية بطريقة للمنكر النكار من التشخيص

في جاء كما إنكاره وأأراد شيء بلغه إذا كان وأالسلم الصلة عليه
بال وأكذا) (ما كذا يقولون أقوام بال (ما يقول كان أحاديث عدة

ًا يشترطون أقوام وأهذه ، ذلك الله) وأنحو كتاب في ليست شروأط
عهد في يعني ، الزمن قديم من وأالدين العلم أهل طريقة هي
، الصالح السلف طريقة هي هذه ، هذا وأقتنا إلى الدعوة أئمة
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ل لكن ، عامة الناس بسماع العام النهي المنكر عن ينهون لنهم
لن عنه ينهون بل فيه الواقع من أوأ بالمنكر أتى الذي من يحددوأن
ًا منكم رأى من فيه الحديث ْا﴿ فيها وأالية بيده فليغيره منكر ُنو َكا

َ ْوَن ل َه َنا َت ٍر َعن َي َك ُه ّمن ُلو َع ْئَس َف ِب ْا َما َل ُنو ُلوَن َكا َع ْف : وأاجبان فثم ﴿َي
ملعونة أمة لكانت النكار المة تركت فلو متعين هذا النكار وأاجب

. إسرائيل بني وأعل جل الله لعن كما
الداعية من أوأ الخطيب من المنكر إنكار يكون أن الثاني وأالواجب

يكون أن ، مكان أي في أوأ سوقه في أوأ بيته في الشاب من أوأ
. شرعية بطريقة النكار

، المسائل بعض في المشكلة المسائل من وأهي عليه اشتبه إذا
. الستفتاء من بد ل ، الثم من بها يسلم التي الطريقة هي ما

الدرس في تيمية ابن السلم شيخ كلم من لك ذكرت وأقد
غلب وأقد وأنهي أمر إذا وأالناهي المر (إن يقول كان أنه الماضي

يأثم) ، فإنه مرجوحة المفسدة وأأن راجحة المصلحة أن ظنه على
وأالمفسدة راجحة المصلحة أن بإنكاره ظنه على غلب إذا

 ؟ لم ، يأثم مرجوحة
ل (لنه هذا في الظن بغلبة ُيكتفى اليقين) ما من بد ل لنه (قال 

أن المفاسد) تعلم وأبدرء المصالح بتحصيل اليقين من بد
وأالله انسويها خل يمكن وأالله اتقول أما ، بيقين راجحة المصلحة

شيء يحدث ربما تدري ل لنك ، به تأثم هذا ، تنفع لعلها يمكن
على مقدم معلوم هو كما المفاسد وأدرء ، عنه نهيت مما أعظم
تحصيل فيه فعلك أن تتيقن حتى المر فتترك ، المصالح جلب

في الناس لن الكلم هذا تحصيل فإذن ، المفسدة وأدرء المصلحة
أهل من المحققين كلم فهموا ما الشباب يعني ، المسألة هذه

في أوأ الخطب في أوأ الدعوة في المنكر إنكار أن فظنوا العلم
غلط هذا بل ، السلف لطريقة مخالف هذا أن ذلك وأنحو المجالس

أن يجب لكن المنكر إنكار يجب بل ، السلف منهج على كبير
. وأالجماعة السنة أهل طريقة هي هذه ، الشرعية بالطريقة يكون
أهل لطريقة مخالف هذا طريقة أي على المنكر إنكار أوأجب فمن

. السنة
المسائل كل في فقط العلم أهل على النكار بل تنكر ل قال وأمن
. غلط هذا

:  التفصيل وأالصواب
كان - ما الماضي الدرس في لكم ذكرنا - كما العلم من كان فما
المنكر إنكار ، النكار هذا الناس فيه يشترك مما العلم من

. علمه من على وأاجب إليه وأالدعوة
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ًا كان وأما مختص فهذا المة في عامة بمصلحة يتعلق ما أوأ خاص
. العلم في بالراسخين

ل المنكر فعلت التي الوزارة أوأ الجهة تحديد إن قلت لقد قال
الشرقا مجلة في الحائك عبدالفتاح قال ما أنكرت وأقد يجوز

؟ ذلك بين أجمع كيف ، الوأسط
عدم من وأهو بشيء فاحتج شيء رابح كأنه يعني السائل يعني هذا

منكم رأى (من قال وأالسلم الصلة عليه النبي ، قلت لما فهمه
ًا بيده) . فليغيره منكر

باسمه له مقال أحد َنَشَر فإذا ، باسمه جريدة في ُنِشر مقال هذا
ّيْن المنكر فعل الذي فهنا ، التعيين مع المنكر أعلن فقد َع ، ُم

هذه ، طريقته بمثل عليه ُيرد أن يجب فهذا ، الناس في وأانتشر
ً ، أحد يعلمه ل وأزارة في حصل ما أما ، المنكر إنكار طريقة مثل
شركة في حصل أوأ شيء السعودية وأخطوط جهة في حصل

ِلَمُه ، عنه يعلمون ما الناس ، شيء السمنت فيه اللي الموظف َع
ل فيه لن هذا اقرأ قال بالخطاب فأتاني فيه اللي الشباب أحد أوأ
المر بهذا أمر  الفلني المدير فعله الذي باسم المنكر هذا ننكر بد

يجوز ل هنا نعم نقول فهذا ، تلك الجهة في هو مما ذلك وأنحو
ًء جهة بأي فلن جريدة في نشر ، هو شهره إذا إل إنكاره كان سوا
ًا ًا أوأ المسؤوألية في كبير ًا نشر ، غيره أوأ وأزير ، صغير في منكر

ما هو هذا لن ، طريقته بمثل عليه ُيرد فهنا الجرائد من جريدة
ًا يجب ًا منكم رأى (من شرع ْد فليغيره منكر ُيَر أما ، عليه بيده) ف

ًا كان إذا ًا شيئ أوأ ، هذا فإن به استعلم وأما طائفة إل علمه ما ، خفي
عامة بمصلحة يتعلق ما كان أوأ ، له التي الجهة تعرف ما كان

دوأن المنكر بتحديد المر فيه يكون إنما هذا ذلك وأنحو بالمة
ٍم بال (ما وأالسلم الصلة عليه قال ما مثل فاعله كذا يقولون أقوا

ٍم بال وأكذا) (ما من المنكر بهذا علم الذي يشترطون) لن أقوا
أما ، المسلمين كل وأليس المسلمين من فئة فعل الذي ذلك

تلك نشر فهذا الوأسط الشرقا مجلة في الحائك عبدالفتاح
. بأسابيع ذلك وأبعد توبته وأأعلن العامة على الكفرية المقالة

هل الجزائر في الذين الثوار هل يقول ، الجزائر عن يسأل هذا
؟ الخوارج من يعتبروأن

، مسلمة غير دوألة هناك دوألتهم لن الخوارج من يعتبروأن ل
مسألة في معهم الكلم وأإنما ، البغاة من وأل الخوارج من فليسوا

للمصلحة تحقيق فيه هذا فعلهم هل ، ل أم مصلحة فيه هذا هل
ًا يرجونها التي دوأن المر هذا في دخلوا أنهم وأالواقع ، ل أم شرع
البغاة لكن ، مفاسد من صار ما صار وألذلك ، شرعي علم

. المسلم المر وألي على خرج لمن إل تقال ل وأالخوارج
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.......
ًا جيد سؤال هذا المر بولة الن الولة تسمية صحة ما يقول ، جد

توحيد وأعدم العالم في تعددهم مع ِوأليتهم على الدليل وأما ،
ًا المسلمين ٍر وألٍي على جميع ؟ وأاحد أم

: مسألتين عليه اشتبه وأهو الموضوع إثارة حيث من جيد سؤال
يعني – أمر وألة هؤلء تسمية وأهي ، عليها متفق أوألى مسألة

ًء باتفاقا أمر وألي يسمى المسلمين أمر يلي الذي المسلم سوا
- ذلك في خلف ل مائة أوأ عشرين أوأ عشر أوأ بلدين أوأ بلد كان

ًا تسميته في بعضهم خالف وأإنما للمام البيعة وأإنعقاد ، إمام
ُد إنما المامة أن عندهم يعني ، المتعدد َق ْع عليه اجتمع لمن ُت

ًا المسلمون البيعة له تجب الذي وأهو المام لفظ هذا ، جميع
، الشباب بعض أوأ العلم طلبة بعض عند شبهة هذه ، عندهم
المر وألي فعندهم ، وأالئمة المر وألة بين تفريق هناك عندهم

المسلمون يجتمع حتى بيعة له تجب ما وألكن الطاعة له تجب
. وأاحد وأالي على
المسلمين أن وأذلك المجانبة َثّم للصواب مجانب القول وأهذا

لمامين الشرعية المامة انعقاد على اختلف وأل نكير بل أجمعوا
، الندلس في أمية بني وأإمام ، بغداد في العباس بني إمام هما

ًا ذلك على المة وأمضت المامين هذين من وأاحد وأكل ، قروأن
بيعته تجب الذي المام هذا يقول بلده في السنة وأأئمة العلماء
يشترط ل البيعة أن على منهم إجماع وأهذا ، عليه الخروأج وأيحرم

ِلَي بمن منوطة البيعة بل العامة الراشدة الخلفة لها لن المر َوأ
الحديث في جاء كما الوالي بحسب ، البلد حسب تتجزأ البيعة

ًا بايع (من قال وأالسلم الصلة عليه أنه الصحيح فأعطاه أمير
ًا بايع قلبه) من ثمرة وأ يده صفقة على المير هذا بايع سواء أمير
البيعة تنعقد فهذه ، خاصة إمارة أوأ عامة إمارة على بايعه أوأ جهاد

، العظمى بالمامة مرتبطة وأليست المر بولية مرتبطة فالبيعة ،
السنة أهل عند المعتبرة هي العظمى (المامة يقول بعضهم لذلك

وأالجماعة السنة أهل معتقد على كبير غلط وأالجماعة) وأهذا
الندلس في أمية بني بيعة على الندلس في السنة أهل لجماع

بني لولة المسلمين بيعة على الشرقا في السنة أهل وألجماع
. مسلمتان دوألتان وأهاتان ، العباس

ًا الطوائف تعددت لّما القرن دوأل يعني – الدوأل صارت ، أيض
ًا ، مختلفة دوأيلت صارت – وأالخامس الهجري الرابع َع ما أيض ِز ُن
ُأنيط المامة اسم فهذا ، وأالجماعة السنة أهل عند عام بإمام وأ

عليه أجمع لمن تكون إنما المامة أن ظن وأمن مهم البحث
العباس بني إمام وأجود إلى ينظر فلم ، زمن في المسلمون
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إمامته له منهما كل أن على السنة أهل وأإجماع أمية بني وأإمام
بالندلس أمية بني دوألة أن وأتعلمون ، دوألتان فقامت الشرعية

على العباسيون فخرج أمية بني على العباسيين خروأج قبل كانت
ًا المويون يليها التي البلد من فأخذوأا أمية بني فيها فأقاموا بعض

اللي ، المويين وألية فيه بقيت يستطيعوا لم وأما العباسيين حكم
فترة بعد العباسيين في دخل المغرب ثم ، وأالمغرب الندلس هي
أمية بني عند وأهو الندلس سقط حتى ذلك في بقي الندلس لكن

دخل وأل بغداد في وأهم العباس بنو وألية ، العباس بنو سقط ثم
َقْن إجماع فهذا ، الندلس في بالولية لهم َي َت أهل من أحد وأل ُم

لهم وأليس بأئمة ليسوا الندلس في أمية بني وألة إن قال السنة
لوجود بيعة لهم وأليس أئمة ليسوا العاس بنو وألة وأكذلك بيعة

. بحث هذا ، الزمان ذلك في إمامين
إل تكون ل البيعة أن وأهو القول هذا أن المسألة هذه في وأالثاني

قول وأأن أزمان منذ ذهبت قد البيعة أن يلزمه العظمى المامة مع
مات بيعة عنقه في وأليس مات (من وأالسلم الصلة عليه النبي
وأهذا ، بعض دوأن الزمنة ببعض مخصوص هذا جاهلية) أن ميتة

ُكٌم ُكٌم وأ النص دللة في َتَح ًا َتَح فالبيعة ، السنة أهل كلم في أيض
يحدها وألم ماضية هي بل ، السنة أهل عند يحدها زمن لها ليس
منه يلزم هذا العظمى بالمامة منوطة البيعة بأن وأالقول ، أحد

. الباطلين اللزمين هذين
فإنه باطل منه لزم إذا القول أن الجدل بحث في معلوم هو وأكما
ً يكون لنه بالحلول الجهمية قول أبطلوا السنة أهل وألذلك ، باطل
ل بالحلول القائلين أن مع المستكرهة الشياء في يحل يكون

ًا ، منه يلزم قالوا لكن بحلوله يقولون يلتزم ل بالقول القائل أحيان
، القول لوازم يلتزم ل ، القول عن ينتج ما يعني يلتزم ل ، القول
ليس المذهب لزم العلماء قال وألهذا ، هذا ألتزم ما أنا يقول

القول أن على تدل القول على الباطلة اللوازم لكن ، بمذهب
. العلم أهل كتب ... في تجده الذي هذا ، باطل
......

هو لنه الوأل بيعة تلزمه فهذا وأإقامة سفر انتقال انتقاله كان إذا
يعني ، استيطان انتقال انتقاله كان إذا وأأما ، وأسيرجع مسافر

ًا له وأاتخذ الوطن هذا ترك البلد استوطن انه دام فما ، آخر وأطن
أن تعلم وأكما ، البلد ذلك في المر وألي أحكام فيلزمه الخر

: أقسام ثلثة إلى الناس قسموا الفقهاء
ْدِخل وأمقيم مسافر يقول وأبعضهم ، وأمستوطن وأمقيم مسافر ُي وأ

. المقيم في المستوطن
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ً المستوطن .. ، فيها وأاستوطنت أخرى بلد إلى ذهبت أنت مثل
فيها جهة تبع تشتغل وأل المملكة تبع تشتغل ل البد هذا تركت
، البلد تلك في وأسكنت خلص هذه تركت أنا قلت وأإنما ذلك وأنحو
الذي البلد بحسب وأالطاعة وأالسمع الحكام جريان حيث من فهنا

إما اليد وأصفقة القلب ثمرة ، القلب عقد حيث من ، إليه ذهبت
فيها ترغب ما بحسب هذه وأالعقد الحل أهل بواسطة أوأ بنفسك

تجدد وألم الصل هي لنها الوألى البيعة بقاء في رغبت فإن أنت
الخر للوالي ثانية بيعة جددت وأإذا ، الوألى على فأنت ثانية بيعًة

مسألة ماهي دين مسألة المسألة وأهي ، الوالي ذلك يلزمك فأنت
على جاهلية) يعني ميتة مات بيعة عنقه في وألي مات (من أهواء
؟ ايش فهو الكبائر من كبيرة على كان وأإذا ، الكبائر من كبيرة

ّفر ل صغائره َك ْا ِإن﴿ ُت ُبو ِن َت ِئَر َتْج َبآَ ْوَن َما َك َه ْن ْنُه ُت ّفْر َع َك ُكْم ُن َعن
ُكْم ِت َئا ّي مات إذا بينهما لما مكفرات غير الصلة إلى الصلة ﴿َس

بينهما لما مكفر غير الصيام إلى وأالصيام ، بيعة عنقه في وأليس
أوأ بآَراء المر هذا في التساهل يعني وأ دين لنها عظيمة فالمسألة

الستهانة من يعني شباب بسوالف أوأ مجالس بحديث أوأ بأقوال
. المستعان وأالله السنة أهل عقائد من بشيء

ألسنة على دارج هو القرآن) كما تحدث (لقد قول في رأيكم ما
؟ المتكلمين من كثير

المحدثة اللفاظ من كلها هذه وأنحو القرآن قال ، القرآن تحدث
وأجعل تحدث الذي لن استعمالها يجوز ل التي الثقافية وأاللفاظ

ًا القرآن هذا ُقا َوأَمْن﴿ وأعل جل الله هو حديث َد ِه ِمَن َأْص ّل ًثا ال ِدي ﴿َح
جل الله كلم القرآن إنما ،  بمخلوقا ليس ، هو يتحدث ل القرآن

ِهم َما﴿ وأعل جل الله هو يتحدث فالذي وأعل ِتي أ
ْ ٍر ّمن َي ْك ِهم ّمن ِذ ّب ّر

َدٍث .  ﴿ّمْح
......
َذا ِإّن﴿ يقول ُقْرآَن َه ْل ُقّص ا َلى َي ِني َع ِئيَل َب َثَر ِإْسَرا ْك ِذي َأ ّل ِه ُهْم ا ِفي

ُفوَن ِل َت ، قال غير يقص كلمة أن لي يظهر أنا يعني لكن ، ﴿َيْخ
ما الن وأقال تحدث لكن ، القصص من فيه بما يقص ، تحدث
. الله شاء إن تأمل تبيلها الية هذه على جواب عندي

ًا النصيحة تعتبر هل ًا بالمعروأف أمر ؟ المنكر عن وأنهي
. ل أوأ الماضي الدرس حضر ما هذا ادري ما

ْقا يأمر هل ُفّسا ؟ المنكر عن وأينهون بالمعروأف ال
وأكونه ، المطيع مثل وأينهى يأمر أن عليه يجب الفاسق ، نعم

ًا فيجب متداخلة الواجبات لن الواجب يترك أن يعني ل فاسق
ما المعصية يفعل كان فإذا ، ينهى أن عليه وأيجب يأمر أن عليه
عليه فيجتمع معصية في وأاقع أنه لجل عليه الواجب يترك
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من إل بالمعروأف يأمر لم (لو مالك المام قال وألهذا ، مخالفات
ًا وأجدت لما تركه من إل المنكر عن ينهى وألم فعله ًا) آمر ناهي
. وأالمخالفة الناس في المعصية لكثرة يعني

ًا سؤال هذا هنا – بهم ُيعنى المر وألة قلنا إذا ، المر وألة عن أيض
قال ما مثل ، المراء بهم نعني – هذا الدرس ، هذا بحثنا في يعني
َع( هنا السلم شيخ ِء َم ُلَمَرا ْبَراًرا ا ُنوا َأ ْوأ َكا كلمة  أماُفّجاًرا) َأ
لنهم للمراء الصل في فإنها النصوص في المر وأأوألي المر وألي

أمية بني عهد من غير وأالعلماء غير المراء صار وألما ، علماء
ِلي﴿ تعالى الله قول تفسير في وأذكروأا ذلك العلم أهل قسم ْوأ ُأ َوأ
ِر َلْم ُكْم ا طاعته تجب فيما ُكٌل يعني وأالمراء العلماء هم قالوا ﴿ِمن
العلم من فيه طاعتهم وأعل جل الله أوأجب فيما فالعلماء ، فيه

ثغورهم على وأالحفاظ الناس بدنيا يتعلق فيما وأالمراء وأالدين
. ذلك وأنحو الشرعية وأالفرائض الحدوأد وأإقامة
. محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى القدر بهذا نكتفي

ْأمُاُرونََ َي ْبِر َو َد ِبالّص ْن ِء،ِ ِع َبل ْل ْكِر ا َد َوالّش ْن ِء ِع َوالّرَضللا الّرَخللا
ِء.لا ِبُمّر  َْقَضا
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ْدُعونََ َيللل َللللىَ َو ِم ِإ َكلللاِر َلْخلِق،ِ مَا َلْعَملللاِل،ِ َومَاَحاِسلللِن ا ا
ُدونََ َتِق َيْع َنللىَ َو ِلِه مَاْع ّلىَْ َقللْو ْيللِه اللللُه َصلل َل ّلْم َع ْكَمللُل«:ُ  َوَسلل َأ

ِنيَن ْلُمْؤمِا ًنا ا ُنُهْم ِإيَما ُلًقللا َأْحَسلل ُبونََ ،ِ»ُخ ُد ْنلل َي َلللىَ َو َتِصللَل َأنَْ ِإ
َطَعللَك،ِ مَاللْن ِطلليَِ َق ُتْع َتْعُفللَو َحَرمَاللَك،ِ مَاللْن َو َلَمللَك،ِ ّللْنمَع َو َظ

ْأمُاُرونََ َيلل ِبللّر َو ْيِن،ِ ِب َد ِللل ْلَوا َلِة ا ِم،ِ َوِصلل َلْرَحللا ْلِجللَواِر،ِ َوُحْسللِن ا ا
ِلْحِسانَِ َلىَ َوا َتامَاىَ إ َي ْل ِكيِن ا ْلَمَسا ْبِن َوا ِبيِل،ِ َوا َوالّرْفللِق الّسلل

ُلوِك،ِ ْلَمْم ْنَهللللْونََ ِبللللا َي ْلَفْخللللِر،ِ َعللللِن َو ِء،ِ ا َيل ْلُخ َبْغلللليِِ،ِ َوا ْل َوا
َلِةتَوالْسلل َطا َلللىَ ِ ْلللِق َع ْلَخ ْيللِر َأْو ِبَحللّق ا ْأمُاُرونََ َحللّق،ِ ِبَغ َيلل َو
ِليِ َ،ِ ِبَمَعا َلْخلَِق ْنَهْونََ ا َي ِاِِفَها.  َعْن َو َسْفَس
ُكّل َنُه مَاا َو ُلو َنُه َيُقو ُلو َيْفَع َذَّا مِاللْن َو ْيللِرِه؛ُ َهلل ّنَمللا َوَغ ِإَ ُهللْم َف

ِبُعونََ ِفيِه ّت َتاِب مُا ِك ْل ّنِة،ِ ِل َطِر َوالّس ُتُهْميَو ِم ِديللُن ِهيَِ َق الْسلللَ
ّلذَِّي ًدا ِبِه اللُه َبَعَث ا ّلىَْ مُاَحّم ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع .َوَس

ِكْن َبَر َلّما َل ِبيِّ َأْخ ّن ّلىَْ ال ْيِه اللُه َص َل ّلْم َع َتُه َأنَّ َوَس ُأمّا

ُق َتِر َتْف َلىَ َس ْبِعيَن َثلٍث َع ّلَها ِفْرَقًة؛ُ َوَس ّنار؛ُ ِفيِ ُك ّ ال إل
ًة،ِ َد ْلَجَماَعُة. َوِفيِ َوِهيَِ َواِح ْنُه َحِديٍث ا مَاْن ُهْم«َقاَل:ُ  ّنُهَأ َع

َلىَ َكانََ ْثِل َع َنا مَاا مِا ْيِه َأ َل َيوَم َع ْل ِبيِ ا َأْصَحا َصاَر ،ِ»َو
ُكونََ َتَمّس ْلُم ِم ا ْلَمْحِض ِبالْسل ِلِص ا ْلَخا َأْهُل ُهْم الّشْوِب َعِن ا

ّنِة ْلَجَماَعِة. الّس َوا
ّديُقونََ،ِ َِفيِهُمو ِء،ِ الّص َدا ِلُحونََ،ِ َوالّشَه ْنُهللُم َوالّصللا َأْعلُم َومِا

َدىَ،ِ ْلُه ِبيُح ا ّدَجىَ،ِ َومَاَصا َناِقِب ُأولو ال ْلَم ُثوَرِة،ِا ا ْأ ِئِل ْلَم ْلَفَضا َوا
ُكوَرِة،ِ ْذَّ ْلَم َداُل،ِ َوِفيِهُم ا ْب َل ِئّمُة َوِفيِهُم ا ّديِن،ِ َأ ّلذَِّيَن ال َأْجَمللَع ا

ِلُمونََ ْلُمْسللل َللللىَ ا ِتِهْم َع َي َدا ِتِهلللْم،ِ ِهللل َي ِئَفلللُة َوُهلللُم َوِدَرا ّطا ال
ُة ْنُصوَر ْلَم ّلذَِّيَن ا ِبيِّ ِفيِهُم َقاَل ا ّن ّلىَْ ال ْيللِه اللُه َص َل ّلْم َع :َُوَسلل

ِئَفٌة َتَزاُل لَ« ِتيِ مِاْن َطا َلىَ ُأمّا ْلَحّق َع ًة،ِ ا ْنُصوَر َ مَا َيُضّرُهم ل
َلَفُهْم،ِ مَاْن َ َخا َلُهْم؛ُ مَاْن َول َذَّ ّتىَ َخ . »الّساَعُة َتُقوَم َح

َأُل َن َأنَْ اللَه َنْس َل ْنُهللْم اَيْجَع َأنَْ مِا َ َو َنللا ُيِزيللَغ ل َب ُلو َد ُق ْذ َبْعلل ِإ
َنا،ِ َدا َأنَْ َه َنا َيَهَب َو ْنُه مِان َل ُد ّنُه َرْحَمًة ّل الَوّهاُب.  ُهَو ِإ

َلُم. َواللُه َأْع

ّلىَو َلىَ اللُه ََص ِلِه مُاَحّمٍد َع ِبِه َوآ ّلَم َوَصْح ِليًما َوَس ِثيًرا َتْس َك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرحيم الرحمن الله بسم

محمد نبينا على وأبارك وأسلم الله وأصلى العالمين رب لله الحمد
: بعد أما ، أجمعين وأصحبه آله وأعلى
بالعقيدة ُسّميت التي المباركة الرسالة هذه خاتمة فهذه

. وأالجماعة السنة أهل أخلقا بيان وأفيها الواسطية
ّثرت بأنهم غيرهم عن تميزوأا السنة وأأهل ّثَر المتابعة فيهم أ وأأ
في وأالسلم الصلة عليه للنبي اتباع أهل فجعلهم العتقاد فيهم

. العملية المسائل وأفي العلمية المسائل
مرتبة في جعلوها ، وأالخلقا العملية المسائل جعلوا البدع وأأهل

. الدين قشور من هذه إن يقولون أوأ بمهمة ليست
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عليه للنبي وأاتباعهم وأفقههم اعتنائهم جهة من السنة وأأهل
العملية المسائل وأفي العلمية المسائل في تابعوا وأالسلم الصلة

.
فلذلك ، الخلقا وأمنها الفروأعية الحكام منها العملية وأالمسائل

المصطفى بطريقة المؤمنين لسبيل اتباع أهل السلوك في هم
من عليهم الله رضوان الصحابة وأطريقة وأالسلم الصلة عليه
. بعده

ْقا ِفَر : تنوعت الخلقا باب في السنة أهل لطريقة المخالفة وأال
ً بهذا يهتم لم من منهم إذا وأأما الكلية بالمور يهتمون وأإنما ، أصل
يهتمون ل فإنهم وأديانتهم وأأخلقهم وأعملهم سلوكهم إلى أتيت
الخلق حقوقا جهة من وأل ، وأعل جل الله حقوقا جهة من ل ، بذلك

وأأخذوأا ذلك في فيفرطون ، المستحبات وأ الواجبات جهة من ،
تكون ما أشبه مباحث عندهم فصارت ، العقليات جهة من العتقاد
في تؤثر عقدية بمباحث وأليست ، النصارى عند اللهوت بمباحث

ًا القلب ً الجوارح لها فتستجيب عقد ًا فعل . وأحركة وأسلوك
ًا أقسى فالمتكلمون بما وأعل جل الله وأجود ُيثبتون أنهم مع قلوب

في معلومة هي مما أشياء وأيثبتون البعث وأيثبتون به يثبتونه
في ذكاء بذوأي ليسوا لكنهم يخالفون فيما وأيخالفون العقيدة
في أوأ ، وأصفهم في الله رحمه السلم شيخ قال وألهذا ، قلوبهم
ًء (أوأتوا أئمتهم وأصف ًا وأأوأتوا ، ذكاءا يؤتوا وألم ذكا يؤتوا وألم علوم

ُهوما). ُف
ٍة من العتقاد مباحث في دخلوا كثيرين فإن وأاقع وأهذا عقلية جه
له ينبغي كما وأعل جل الله تعظيم في منها يستفيدوأا وألم بحتة
ّلْى رسوله تعظيم في وأل وأعل جل ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع التعظيم َوأَس

ّلْى لرسوله به الله أذن الذي ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع محبته جهة من َوأَس
. به جاء ما وأاتباع وأطاعته

ً يعتنوا لم هؤلء ، شابههم وأمن المتكلمون ، الفئة فهذه أصل
يهتموا لم كذلك السلميين الفلسفة وأمثلهم بالعمل وأل بالخلقا
. متنوعة أصناف وأهؤلء ، بالعمل
به المأذوأن جاوأزت حتى الخلقا في غلت أخرى جهة يقابلهم

. المتصوفة وأهم ذلك في السنة وأجاوأزت
وأكان للهجرة الثاني القرن أوأاسط في نشأت فرقة وأالصوفية

المصار خارج للنصارى مخالطتهم وأمنها أسباب أوأ سبب لنشوئها
بغداد خارج – بالسكان متأهلة هي التي البلد يعني – البلد خارج ،
. ذلك وأنحو دمشق خارج ،
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من طائفة فخالطهم وأينعزلون الرهبنة إلى يميلون النصارى كان
ُدوأهم المسلمين جهلة ّل ، الجانب هذا في غلوا حتى ذلك في فق
.  فيه الصالح السلف لطريقة مخالفين فصاروأا ، الخلقا جانب

ِهم إلى ُنِسبوا الصوفية وأهم غلوا الذين وأهؤلء ْبِس ًا الصوف ُل تقليد
. أظهرها هو هذا لكن ، أخر أقوال وأهناك للنصارى

الصلة عليه النبي عن جاء ما يتابعوا لم وأالحوال المقامات ففي
. بالذوأقا دخلوا وأإنما وأالسلم

القرن أوأائل في ُترِجَمْت لّما اليونان كتب أن وأذلك سبب له وأهذا
ِدَمْت الثالث َق . فلسفية ألئك كتب كانت ، المسلمين بلد وأ

. الحكمة طلب معناها وأالفلسفة
ًة وأالحكمة ًة العقليات في تكون تار . الروأحانيات في تكون وأتار

: الفرقتين هاتين على اليونان وأالفلسفة
ُنوا من - منهم من وأجماعة وأأفلطون كأرسطو بالعقليات ُع
معرفة بطلب ظنهم بحسب الفلسفية المسائل فحققوا كبارهم
وأراء ما معرفة وأكذلك ، عليه هي ما على الطبيعية الشياء
. عندهم العقلي البرهان عليه يظهر ما على الطبيعة

ًا ليس هذا القسم هنا ُيهمنا الذي لكن الموضع هذا في عندنا مهم
طلب ، النفس إصلح بطلب اعتنوا الذين الفلسفة وأهم الثاني

. النفس إصلح طريق عن الحكمة
وأإصلح ، النفس إصلح طريق عن إل يكون ل الحكمة طلب قالوا

الجواء في وأتنطلق الرضية العلئق من تتجرد بأن النفس
الرياضة وأهذه ، رياضة من لها بد فل كذلك كان وأإذا ، السماوأية

ْة َد َتِم ْع إلى ينظروأا فل ، الجسد عن الروأح فصل على عندهم ُم
ّلْص الروأح إلى ينظروأا بل البتة الجسد ُيَخ تعلقها من الروأح ف
.  بالرض تعلقها من يعني ، بالجسد
. الفيض نظرية أصحاب أوأ الشراقا أهل ُيسمون الفلسفة وأهؤلء
كان أفلوطين – أفلطون غير – أفلوطين يمثلهم كتب لهم هؤلء
. الفيض نظرية صاحب وأصار السكندرية في يعيش

القوال هذه وأصلت أنها المقصود ، متشعب هذا في وأالبحث
ُترجمت ، المسلمين إلى النظريات وأهذه في اليونان كتب ف

إصلح وأفي العقل إصلح في يعني ، الروأحانيات وأفي العقليات
. الروأح
َنُه المنطق أن تعلمون وأأنتم ُفو َعّر عن العقل تضبط قوانين بأنه ُي

. الخطأ
َنْس عن الروأح تضبط عندهم الروأح وأقوانين َد هذه فدخلت ، ال

َاْت بالعقليات تعتني التي الكتب طريق عن وأهذه ، الفلسفة نَش
. المتكلمين غير وأالفلسفة
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الوأائل بفلسفة اعتنوا الذين الفلسفة وأظهر الفلسفة نشأت
. هؤلء وأنحو سينا وأابن وأأشباهه المتقدمين من كالفارابي

في غلوا وأالذين ، النفس إصلح في غلوا الذين الثانية وأالجهة
الشراقية وأبالكتب لك ذكرت كما بالنصارى تأثروأا النفس إصلح

. هذه
. اليونانية عن ُترجمت التي الفيض نظرية كتب
ًا صار ًا النفس إصلح إذ . السلف لطريقة مخالف

الخلقا في فتكلموا الزيغ فيهم بدأ الذين كلم رأوأا السنة فأهل
ممن جماعة مثل ، النصوص عليه دلت ما بغير النفس إصلح وأفي
ًا كان وأقبله أحمد المام عصر في كانوا المام عصر وأفي أفراد
غير على المسائل هذه في يتكلم من هناك كان وأبعده أحمد

وألهذا وأموجودة معروأفة مصنفات فيها وأصنفوا ، السلف طريقة
عن فيها الضلل أهل وأمخالفة الخلقا بتأصيل السلف قابلهم
. وأالرقائق الزهد كتب طريق

ًا كان وأالرقائق الزهد كتب فتصنيف الطائفة هذه لمخالفة مقصود
النبي طريق فتركت السلوك في غلت ، الخلقا في غلت التي
ًا ، وأالسلم الصلة عليه الدنيا إلى نظروأا الذين على الرد وأأيض

. الحساب يوم وأنسوا بالعقليات وأأخذوأا
ّد وأهؤلء فهؤلء كان ما ، وأالرقائق الزهد بكتب السلف عليهم َر

أصحابه عليه كان وأما الزهد من وأالسلم الصلة عليه النبي عليه
. وأهكذا وأسلمه الله صلوات عليهم النبياء عليه كان وأما

لم الذين للجفاة مخالفين النفس إصلح باب في السنة أهل فصار
ًا فابتدعوا غلوا وأللذين الخلقا بإصلح يعتنوا إصلح في طرق

. وأالخلقا النفس
لن الباطنة الصورة منها وأالمقصود عامة كلمة هذه الخلقا كلمة

ْق ْل َق ، الَخ َل ُق َخ ُل ًا يخ ْلق اليجاد. هو خ
ٌة ، صورتان له المخلوقا وأهذا ْق وأهي ظاهرة صور ْل ُقُه ، الَخ ْل َخ

ُتُه َق ْل ُقه وأهي باطنة وأصورة ِخ ُل . ُخ
ّظم وألهذا أحاديث في الخلق حسن وأالسلم الصلة عليه النبي ع
. تعالى الله شاء إن بعضها يأتي متعددة كثيرة

ّنَك﴿ وأالسلم الصلة عليه لنبيه وأعل جل الله قال قد ِإ َعلى َوأ ُلٍق َل ُخ
ٍم ِظي طويل حديٍث في عائشة حديث من مسلم صحيح وأفي ، ﴿َع

الصلة عليه النبي عن عنها الله رضي عائشة بعضهم سؤال في
ُق عن عائشة وأسألوا ، وأالسلم ُل الصلة عليه ْالمصطفى خ
القرآن) . خلقه (كان فقالت وأالسلم

وأالخلقا بالزهد يتعلق ما تصانيفهم في ذكروأا السنة فأهل
. الباطنة وأالصورة العمل وأإصلح
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، الخلقا مكارم من الباطنة الصورة وأإصلح الظاهرة المتابعة
لن ذلك ، المر هذا في السلف طريقة يخالف ما كل عن وأنهوا

تكون قد النفس إصلح وأمسألة الخلقا وأمسألة التربية مسألة
. الصالح السلف طريقة غير على
ُلق إصلح باب في عليه هم ما أصول ذكروأا فلهذا إصلح ، الُخ

رحمه السلم شيخ إليه أشار مما النفس إصلح ، الباطنة الصورة
. الجملة هذه في تعالى الله

السنة أهل كتب في الخلقا ذكر أن البيان هذا في المقصود
ٌد وأالجماعة . غيرهم عن به تميزوأا ما جملة من وأهو مقصو

. وأغاٍل جاٍف بين ما الباب هذا في فغيرهم
ً الغزالي تصانيف إلى نظرت وأإذا الباب هذا في غل أنه وأجدت مثل

أبي بن كمكي منه أخف وأمشايخه ، السنة أهل طريقة فخالف
ُقشيري القلوب) وأ (قوت كتاب في طالب لكن ذلك وأنحو ال
ًا عندهم . بلء أيض
الباب هذا في المتأخرين أن وأجدت الزمن مضى كلما وأهكذا
. انحرافا قبلهم من على يزيدوأن النفراج لسعة
وأالكلم ، الخلقا باب في السنة أهل كلم ُيؤصل أن المهم فمن
ْق وأالرقائق الزهد في ُل ًا ليس وأالُخ ًا أمر لم من يقوله كما ثانوي

ًا أوأ يفهم ًا أمر َباْب وأليست قشور أوأ شكلي ُل . ب
َباْب كله الدين عليه لنبيه وأعل جل قال كما ثقيل قوٌل وأكله ُل

ّنا﴿ وأالسلم الصلة ْلِقي ِإ ُن ْيَك َس َل ً َع ْول ً َق ِقيل المام سئل وأقد ﴿َث
ٍة عن تعالى الله رحمه مالك . أدري ل فقال مسال
. خفيفة المسألة هذه : إن السائل له فقال
قال ثقيل كله العلم خفيف شيء العلم في : ليس وأقال فنهره

ّنا﴿ وأعل جل الله ْلِقي ِإ ُن ْيَك َس َل ً َع ْول ً َق ِقيل  ﴿َث
عليه المصطفى به أمرنا وأما به وأعل جل الله أمرنا بما فنأمر

أهل بذلك وأنخالف نأخذه وأهدى حق وأالكل وأالسلم الصلة
. الضلل

وأمن السنة أهل خصائص من هذه الخلقا هذه إلى الدعوة فإذن
ّثَل وأمن ، النفس على العقيدة أثر فهو الصحيحة العقيدة َتَم

ُلَح الذي هو الله عباد من فالصالح ، الصالح ، وأظاهره باطنه َص
بأن وأظاهره ، الفاضلة وأالخلقا الصحيح بالعتقاد باطنه وأصلح
ًا يكون ًا الله لحقوقا مقيم . الخلق لحقوقا وأمقيم

بحقـوقا القـائم الـلـه بحقـوقا القـائم ـهـو العلـم أـهـل عند فالصالح
ـفـي ـفـرط فـمـن ، ـصـالح فـهـو وأهذا بهذا القيام جمع فمن ، الخلق
ـضـده ـمـن ـشـيء وأـيـدخله الصلح من ينقصه فهو هذين من شيء

. وأترك فرط ما بحسب
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الواسطية العقيدة شرح من العشروأن وأ التاسع الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ

الثلثون الشريط

بحقللوق القائم ،ِ الله بحقوق القائم هو العلم أهل عند فالصالح
وماللن ،ِ صللالح فهللو هللذَّا وفيِ هذَّا فيِ القيام جمع فمن ،ِ الخلق
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شلليِء ويدخله الصلح مان ينقصه فهو هذَّين مان شيِء فيِ فّرَط
. وترك فّرَط ماا بحسب ضده مان
السنة أهل وأصف في هنا تعالى الله رحمه السلم شيخ قال

: قال معهم وأحشرنا تعالى الله رحمهم
ْأمُاُرونََ َي ْبِر     َو َد     ِبالّص ْن َبلِء،ِ     ِع ْل ْكِر     ا َد     َوالّش ْن الّرَخاِء     ِع

   َْقَضاِء  ل  ا     ِبُمّر     َوالّرَضا
. بها المر جاء لنه بهذه يأمروأن
لن ، الجوارح وأصبر القلب : صبر يشمل هذا البلء عند وأالصبر
. الحبس اللغة في الصبر

ِتل ًا فلٌن ُق ًا يعني صبر ِبس ، حبس ِبَط ُح يعني ، قتل حتى بشيء وأُر
. قتال غير من
عن اللسان وأحبس التسخط عن القلب : حبس الشرع في وأهو

وأنحو الجيوب وأشق الخدوأد لطم عن الجوارح وأحبس التشكي
. ذلك
. يصبروأن فإنهم بلء أتى فإذا
من أوألدهم في أوأ أهليهم في أوأ أنفسهم في بشيء ابتلوا إذا

فإنهم ذلك شابه ما أوأ الموال في نقص أوأ الطراف في نقص
. البلء عند يصبروأن
. بمستحب وأليس الواجبات من وأاجب وأالصبر

عن القلب يحبس ، القلب يتسخط ل أن وأاجٌب ، وأاجب الصبر بل
شكوى عن اللسان وأيحبس ، وأعل جل الله فعل على التسخط

ْق إلى وأعل جل الله ْل من الجزع إظهار عن الجوارح وأيحبس الَخ
. ذلك شابه وأما وأعويل وأشق لطم

غيره وأفي مسلم في الذي الصحيح الحديث في جاء كما الصبر
يكون ما أعظم من ضياء) وأهذا (وأالصبر وأالسلم الصلة عليه قال
وأيضيء القلب يضيء وألكنه حبس الصبر فإن الصابرين عند

الطريق
. بالصبر يكون هذا البلء على وأالجر ، وأاجب فالصبر

، العبد عليه يؤجر عليه وأالصبر ، للسيئات مكفر نفسه في البلء
: جهتان له المؤمن في البلء فصار
. للسيئات تكفيره - جهة

. البلء هذا على إثابته - وأجهة
ّفْر البلء َك هل الصبر فقد فإن ، الصبر على تكون الثابة وألكن ُي
؟ ل أم التكفير يقع

لتكفير ُيشترط ل الصبر أن ذلك في وأالظاهر العلم أهل بين خلٌف
للسيئات تكفير فيه بنفسها المصيبة وأقوع بل ، بالمصيبة السيئات

ُكم َوأَما﴿ وأعل جل قال كما وأعل جل الله من رحمة َب ّمن َأَصا
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ٍة َب ِبَما ّمِصي َبْت َف ُكْم َكَس ِدي ْي ُفو َأ ْع َي ٍر َعن َوأ ِثي (من الصحيح وأفي ﴿َك
ًا به الله يرد منه) ُيِصْب خير

ُيؤجُر فإنه عليها صبر إذا شك وأل ، للمسلم الخير يكون فبالمصيبة
. السيئات عنه وأتكفر

مدارج وأفي التوحيد كتاب في الصبر على الكلم وأتفاصيل
. الصبر منزلة في السالكين

ِر( قال ْك َد َوأالّش ْن ِء ِع . كثيرة عبادات فيه يدخل عام ) الشكرالّرَخا
قوله مثل في به أمر وأعل جل الله لن العباد به ُيؤَمُر مما وأالشكر

ْا﴿ ُكُروأ َ ِلي َوأاْش ُفُروأِن َوأل ْك ُكْر َأِن﴿   ﴿َت ْيَك ِلي اْش َد ِل َوا ِل ِليٌل﴿ ﴿َوأ َق َوأ
َي ّمْن ِد َبا ُكوُر ِع ُلوا﴿ ﴿الّش ُكْم ّرْزقِا ِمن ُك ّب ُكُروأا َر ذلك وأنحو ﴿َلُه َوأاْش
. وأاجب وأهو به مأمور فالشكر ، اليات من

: كلها وأاجبة ثلثة أركان له وأالشكر
عند من النعمة أّن ، الله عند من أنه القلب في يقوم أن الوأل

ًا القلب فيكون ، وأعل جل الله الله من الفضل أن على منطوي
ُكم َوأَما﴿ غيره من ل وأعل جل ٍة ّمن ِب ْعَم ِه َفِمَن ّن ّل . ﴿ال

النعمة بهذه التحدث وأالثاني .
َعَم من ُيِحّب فيما استعمالها وأالثالث ْن َيْسَخط فيما ل بها َأ

ْه ْكَر َي ِذَن ما يشمل ُيِحب فيما إستعمالها قلنا وأإذا ، وأ جهة من به َأ
أن فالوألى وأإل التغليب جهة من المباح يشمل يعني ، التغليب

ِذَن فيما استعمالها يقال استعمل من لن المباح فيه فيدخل به َأ
في أوأ المستحبات في أوأ الواجبات في وأعل جل الله نعم

. المحرمات في استعملها من بخلف شاكر فإنه المباحات
. بالعمل وأتعلق بالقلب تعلق له معلوم هو كما وأالشكر
ًا وأبالعمل بالقلب يكون الشكر . جميع
. الجوارح وأعمل اللسان عمل وأالعمل

ًا الشكر فصار ًا إذ ًا وأالجوارح وأاللسان بالقلب متعلق ، جميع
. الحمد بخلف
. بالعمل تعلق له وأالشكر بالعمل تعلق له ليس الحمد
ٌء الحسنة بالصفات اتصف من على ثناء الحمد ًا أكان سوا ِعم ْن أم ُم

ِعم غير ْن مقابلة في الحمد بل ، النعمة مقابلة في الحمد فليس ، ُم
. الحسنة الصفات

. نعمة مقابلة في فهو الشكر وأأما
ِر(( هنا قال وألهذا ْك َد َوأالّش ْن ِء ِع رخاء العبد أصاب )) فإذاالّرَخا
. شكر

. لله النعمة ينسب يعني بقلبه يشكر
َأّما﴿ النعمة بهذه يتحدث بأن بلسانه وأيشكر ِة َوأ ْعَم ِن ّبَك ِب ّدْث َر ﴿َفَح

. عليه الله نعمة يكتم ما
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ِعم يحب ما في يستعملها بأن بعمله وأيشكر ْن وأعل جل قال كما الُم
ُلوا﴿ ْعَم َد آَل ا ُوأوأ ْكًرا َدا ِليٌل ُش َق َي ّمْن َوأ ِد َبا ُكوُر ِع . ﴿الّش

. عمل فيه وأالشكر ثناء الحمد ، الحمد غير الشكر صار فإذن
ُد ، الكمال أوأصاف على الحمد وأأما نعمة على الشكر َتْحَم ل من َف

. أهله هو بما عليه تثني ، النصاف جهة من تحب
. وأتعالى سبحانه لسان بكل المحمود هو وأعل جل وأالله
ِر( قال ْك َد َوأالّش ْن ِء ِع كما متقابلن هذان وأالشكر ) وأالصبرالّرَخا
شكر) لن وأنصٌف صبر نصٌف نصفان (اليمان الحديث في جاء

: حالته من حال أي في يخلو ما العبد
ًا يستوجب شيء في يكون أن إما . لك شكر
ًا يستوجب شيء في أوأ . صبر
ًا وأهذا هذا من يخلو وأل ًا فيكون وأهذا هذا من بد فل ، جميع إذ

ًا . وأبالشكر بالصبر متعبد
ِء) لا ِبُمّر َوأالّرَضا( قال َقَضا المقامات من مقام هنا الرضاْ

الصالحون عباده عنه رضي وأعل جل وأالله ، للقلب العظيمة
ّلُه َرِضَي﴿ ُهْم ال ْن ْنُه َوأَرُضوا َع شيء وأعل جل الله من يأتي فما ﴿َع
ّلم فيرضى له خير أنه يعلم وأالمؤمن إل ُيَس من يأتيه فيما وأ

. غيرها من يأتيه وأما الخيرات
الرضا لن أرفع الشكر فمرتبة ، برضا إل يكون أن يمكن ل الشكر
ٍو . الشكر تحت منط
ٍر فكل . يشكرها بالنعمة وأالراضي ، راٍض شاك
ِء)لا ِبُمّر َوأالّرَضا( قوله في وأهنا َقَضا الرضا وأجهي أحد  تخصيصْ
. العبد يصيب ما عن الرضا ، المصايب عن الرضا وأهو

فهو الرضا وأأما ، حبس الصبر ، الصبر عن مختلف وأالرضا
أوأ المصيبة هذه عن وأرضاه لها القلب وأاستئناف لهذه التسليم

. القضاء ُمْر أوأ المصيبة بهذه أتى من عن رضاه
الرضا وأمنها الواجب الرضا منها أحكام للرضا صار وألهذا

. المستحب
؟ مستحب الرضا أوأ وأاجب الرضا هل
الرضا بأن ذلك في المقام وأتحقيق ، مرات عدة ذكرتها هذه

: جهته تختلف
ًا يكون تارة ًا يكون وأتارة ، وأاجب . مستحب

فعل جهة ،  القضاء جهة إلى النظر يكون أن الواجب - فالرضا
عليه وأجب وأعل جل الله فعل إلى العبد نظر فإذا ، وأعل جل الله
َتَسَخَط ل وأأن به يرضى أن ْعَل َي ْدٌر فهذا وأعل جل الله ِف . وأاجب َق

، مستحب بها الرضا فهذه نفسها في المصيبة ، المقضي - أما
بذلك يرضى ل فقد إليه بالنسبة شر وأأنها المصيبة إلى نظر فإذا
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له المستحب لكن أصابه مرض أوأ مال فقد أوأ وألد فقد جهة من
. بذلك يرضى أن

ل وأأن يرضى أن عليه فيجب وأعل جل الله فعل جهة من أمام
. قضائه في وأل فعله في وأعل جل الله يتهم

. مستحب بالمقضي وأالرضا وأاجب بالقضاء فالرضا
العلم أهل فيها اختلف التي المسألة هذه في القول تحقيق هذا وأ
.

آخر شيٌء وأالصبر شيء الرضا ، الرضا غير معلوم هو كما وأالصبر
وأرضي وأعل جل الله عن رضي فإذا يرض لم من يصبر قد لنه

ً ذلك صار جاءته التي بالمصيبة على زيادة وأهو حقه في كمال
الصبر

ِء) لا ِبُمّر َوأالّرَضا( َقَضا وأعل جل الله قدره ما وأهو معروأف القضاءْ
ًء سمي ، . محالة ل سيقع لنه قضا

ًء يسمى قد القدر ل سيقع وأأنه نهايته باعتباره يقع أن قبل قضا
. محالة

معناهما أم متفاوأتان وأالقضاء القدر هل العلم أهل اختلف لهذا
؟ وأاحد

فهو يقع أن بد ل القدر أن باعتبار وأاحد معناهما قال من فمنهم
ّدَر ما لن يحصل أن قبل وألو قضاء . محالة ل كائن وأعل جل الله َق

ْقا من وأمنهم وأقوع يسبق ما القدر بأن وأالقضاء القدر بين فّر
ّدْر وأقع فإذا المقضي َق ًء وأصار ُقِضَي وأانتهى الُم . قضا

ٍء إلى يؤوألن متقاربان وأالمعنيان . وأاحد شي
ْدُعونََ  (     قال َي َلىَ     َو ِم     ِإ َكاِر َلْخلِق،ِ     مَا َومَاَحاِسِن     ا

َلْعَماِل)  .  ا
. الخلقا مكارم إلى الخلق وأيدعون بذلك يأمروأن يعني يدعون
ْق جمع ، الباطنة الصورة هي لك ذكرت كما الخلقا ُل ْق ، ُخ ُل وأالُخ
وأيفصح الباطن في عليه يكون ما يعني للنسان الباطنة الصورة

ْق مع حاله وأإصلح ربه مع حاله إصلح من الظاهر عنه ْل . الَخ
ْق في فيدخل ُل الصبر من اليمان مقامات فيه وأيدخل الخلص الُخ
. ذلك وأنحو وأالشجاعة وأالعفة وأالعلم وأاليقين وأالرضا
ًا وأيدخل ْق في أيض ُل بينك ما صلح فيه ما يعني ، : الظاهر الُخ

وأإغاثة المظلوم وأنصرة الحديث وأصدقا المانة بأداء الخلق وأبين
ْق على التعدي وأترك الملهوف ْل َفة الَخ َنَص ذلك وأنحو العالم من وأال

.
ْق حسن عماد العلم أهل بعض قال ُل َكَرْم الُخ ْق وأ ُل تكون أن الُخ

ًا ْق منصف ْل ْق مع تكون وأأن نفسك على الَخ ْل . نفسك على الَخ
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ْق وأبين بينك كان إذا يعني ْل وأهذا ، عليك معهم فتكون معاملة الَخ
ْدْر لنفسك تأخذ يجعلك َق . تتجاوأز ما ، به ُأذن الذي ال
أهل أخلقا من وأأّن الثر في جاء كما نفسك على معهم فتكون
َفْة اليمان َنَص العالم). من (وأال

عليهم تكون وأل نفسك على معهم تكون يعني منك تنصفهم
ًا فتكون نفسك على معهم كن معهم اختلفت إذا بل ، متسلط

ًا ِبت ْث ًا للحق ُم . بحق ليس بما راد
ْكُرَمْة جمع وأالمكارم . الكرم من مأخوذة وأهي َم

. منها الكامل وأالعمال وأالصفات القوال في وأالكرم
َبة الكمال صفات في غيره فاقا الذي هو وأالكريم . المناِس
جهة من هذا ، الكمال صفات في غيره فاقا من الرجال فكريم
. اللغة عموم
إنه للجواد يقولون يعني ، الجواد الكريم يسمون العرب ُعْرْف
الزمن ذلك في الناس إليه يحتاج ما أعظم من لن وأذلك كريم
أن هو الكريم لفظة فإن وأإل ، بالضيافة وأالكرام وأالشرب الكل
. الكمال صفات في غيره يفوقا
صدقا وأفي الحسان وأفي الجود في غيره يفوقا أن فيه يدخل

. ذلك آخر إلى المظالم عن البعد وأفي المانة أداء وأفي الحديث
ِبيَن ِكَراًما﴿ كرام بأنهم الملئكة وأعل جل الله وأصف وألهذا ِت ﴿َكا

َلْم﴿       كريم بأنه الزرع وأوأصف َوأ ْوأا َأ َلى َيَر َلْرِض ِإ َنا َكْم ا ْت َب َها َأن ِفي
ْوأٍج ُكّل ِمن ٍم َز ِري ّور مما غيره فاقا أنه باعتبار كريم النبات ﴿َك ُيتص
الحسن في غيره فاقا تصورت لو يعني ، الرض من يخرج مما

صفاته في له لوجدت النبات هذا تأملت فلو ، صفاته في وأالبهاء
ًا . عجب
في غيره تقول أوأ جنسه فاقا الذي الكريم إن هذا في قيل فكما

. له المناسبة الكمال صفات
في غيره فاقا وأعل جل لنه الكريم وأعل جل الله أسماء وأمن

الله مع فيها يشتركون قد صفات لهم فالخلق ، الكمال صفات
الحقيرة ذاتهم يناسب ما منها لهم ، المعنى أصل في وأعل جل

العظم الكمال الصفات هذه من وأعل جل لله لكن ، الوضيعة
ٍه عيب إليه يتطرقا وأل نقص يعتريه ل الذي المطلق من بوج
. الوجوه

. غيرها فاقت التي الخلقا يعني الخلقا مكارم فإذن
. غيره فاقا الذي هو الكريم فالخلق

تعاملهم وأفي وأعل جل ربهم مع معاملتهم في يدعون السنة فأهل
ْق مع ْل ْق إلى الَخ ُل غيره فاقا الذي الُخ
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مع التصرفات من أنواع ثلثة في اختيار عندك كان أنت فإذا
ْق ْل ْق صلة وأأبلغها وأأرقها وأأكملها بأحسنها تصرفت فإذا ، الَخ ْل بالَخ

ْق هو هذا فإن ُل ْق وأهو الكريم الُخ ُل في جاء كما الحسن الُخ
في روأاية الخلقا) وأفي مكارم لتمم بعثت (إنما الصحيح الحديث
الخلقا) فمكارم َحَسَن لتمم – نحوها أوأ – بعثت (إنما الموطأ
ِعَث موجودة كانت الخلقا ُب ليتمم وأالسلم الصلة عليه النبي ف
من الباطنة الصورة الخلقا مكارم في فيدخل ، الخلقا مكارم

ًا وأالخلقا الخلص مع التعامل في الظاهرة وأكذلك الباطنة جميع
. الخلق

ُعوَن( قال ْد َي َلى َوأ ِم ِإ ِر َكا َلْخلقِا) َم خلق بكل يأمروأن  يعنيا
. حسن
ًا أحسن العبد كان فكلما ُلق أقرب كان كلما العقيدة صحة مع ُخ

. عليهم الله رضوان الصالح السلف طريقة إلى
وأالشافعي وأمالك وأوأكيع وأسفيان أحمد المام طريقة تأملت وأإذا
ًا وأجدت الناس مع ُة فهم ، عجب َيَر وأجدت تراجمهم قرأت وأإذا ، الِخ

ُلُحوا أنهم ُلُحوا عباداتهم في َص ّدوأا الخلق مع وأَص عليهم يجب ما فأ
. عباده وأتجاه وأعل جل الله تجاه
ْعَماِل) َوأَمَحاِسِن( قال َل الذي العمل في يعني العمال  محاسنا
. الخلق مع أوأ وأعل جل الله مع هو

ُدونََ  (     قال َتِق َيْع َنىَ     َو ِلِه     مَاْع ّلىَْ     َقْو ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َوَس
ْكَمُل  «  :ُ  ِنيَن     َأ ْلُمْؤمِا ًنا     ا ُنُهْم     ِإيَما ُلًقا     َأْحَس )  »  ُخ

َقُه َكّمَل من نقول وألهذا ُل أخلقه إكمال في سعى من ، الحسن ُخ
ًا أكمل يكون فإنه وأالباطنة الظاهرة َكّمْل لم ممن إيمان .  ذلك ُي

ْكَمُل( ِنيَن َأ ْؤِم ْلُم ًنا ا ُهْم ِإيَما ُن ًقا َأْحَس ُل إصلح أن على يدل ) وأهذاُخ
فإن الناس مع التعامل جهة من الظاهر وأإصلح الباطنة الصورة

ْق ُحْسْن من هذا ُل ْق حسن أن على يدل وأهذا الُخ ُل أعظم من الُخ
كتابه في البيهقي منهم جماعة فيه كتب وألهذا ، اليمان أعمال
ِر على مبني فهو ، اليمان ُشعب ْك من وأأكثرها اليمان شعب ِذ

. الخلقا جهة
ُبونََ  (     قال ُد ْن َي َلىَ     َو َطَعَك)     مَاْن     َتِصَل     َأنَْ     ِإ    َق

وأالحض الدعوة جهة على بذلك وأيأمروأن يحضون أن يندبون
ُبون ، يندبون ، بذلك وأالمر ّغ . قطعك من تصل أن في ُيَر
َعُه من َيِصْل وأالذي َط . الواصل هو َق

َعُه من وأأما وأصله من َيِصْل الذي وأأما َط قد فهذا يقطعه فإنه َق
الصلة عليه أنه الحديث في جاء كما َيِصْل وألم بالعدل عامل

ما مثل يعمل اللي بالمكافئ) يعني الواصل (ليس قال وأالسلم
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طيب في تكلم ، بجيه جاني معي عمل وأالله يقول .... ، يعمل
. قبيح فيه بتكلم قبيح فيني تكلم طيب فيه بتكلم

الواصل (ليس قال بمثله الشيء ترد ، مكافئ يسمى هذا
َعْت إذا من الواصل إنما بالمكافئ ِط جاءه وألقد وأصلها) ، َرِحُمُه ُق

قرابًة لي إن الله (يارسول فقال رجل وأالسلم الصلة عليه
كما كنت إن قال ، إلي وأيسيؤوأن إليهم وأأحسن وأيقطعوني أصلهم

ُهم فكأنما قلت ّف ًا) - الرماد الَمّل ُتِس ّف لنك – وأجوههم في الحار س
َتِل َوأل﴿ وأعل جل قال ... وأقد ْأ ُلوا َي ْوأ َفْضِل ُأ ْل ُكْم ا ِة ِمن َع َأن َوأالّس

ُتوا ْؤ ِلي ُي ْوأ َبى ُأ ُقْر ْل قطعه الذي قريبه مع بكر أبي قصة في وأهذا ﴿ا
.

َهْل﴿ وأاجبة الرحم صلة أن ذلك من وأالمقصود ُتْم َف ْي ُتْم ِإن َعَس ْي ّل َو َت
ُدوأا َأن ْفِس َلْرِض ِفي ُت ُعوا ا ّط َق ُت ُكْم َوأ ِئَك22( َأْرَحاَم َل ْوأ ُأ ِذيَن )  ّل ا

ُهُم َن َع ّلُه َل ُهْم ال َأَصّم ْعَمى َف َأ ُهْم َوأ ْبَصاَر بصلة تكون الرحم وأصلة ، ﴿َأ
الصلة عليه النبي أن غيره وأفي مسلم في جاء وأقد ، قطع من

َفُر قال وأالسلم ْغ ُي أسبوع كل من الثنين يوم في مؤمن لكل (
أركوا فيقال خصومة أخيه وأبين بينه كانت رجل إل الخميس وأيوم
ِظُروأا ، يصطلحا حتى هذين ْن في خير يصطلحا)فكل حتى هذين ا
.  القطيعة في شر وأكل الصلة

من فتصل ، بعامة المسلم وأصلة الرحم صلة يكون وأالوصل
  1.... ، قطعك

ًا ليس حقه المسلم أخاه المسلم وأإعطاء يعطيك ذاك أن مبني
َقَك َحَرَمَك وألو ذلك أوأجب الله لن حقه تعطيه بل ل ، حقك . َح
بمسألة المعروأفة المسألة الفقه كتب في ذكروأا العلماء وألهذا

َفْر َظ َفُر وأهو ، ال  ؟ يأخذه أن له يجوز هل بحقه الحق صاحب َظ
ً يعني ، بيته في جيته ، عنده فوجدت ريال ألف منك خذ وأاحد مثل

... وأنحو منك خذها وأهو ريال ألف كذا أوأ الكرسي على وأجدت
وأتضعها وأتأخذها تسرقها تقول ؟ أخذ ما بمثل منه تأخذ فهل ذلك
؟ جيبك في
ّد وأالسلم الصلة عليه قال من تخن وأل ائتمنك من إلى المانة (أ

اختلفوا العلماء فإن لك بمال ظفرت وأإذا ُتؤدى خانك) فالمانة
كانت ما أن منها وأالتحقيق ، أقوال على تأخذه ل أوأ تأخذه ذلك في

المر كان إذا وأأما ، أخذه جاز ذلك في إشكال ل بينة ظاهرة دلئله
ًا تقطع الحقوقا لن القاضي طريق عن إل أخذه يجوز ل فإنه خفي

ّبُت القطيعة َث ُت . الصلة وأ
َتْعُفَو  (     قال َلَمَك)     ّْن  م  َع     َو َظ
َلْم من عن العفو لن ظلمك من عن تعفو . ُمستحب هذا َظ

مسح  1 يوجد
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عن بالعفو الحسان وألكن عدل هذا ، بأس فل بالقصاص أخذ من
ِإْن﴿ وأعل جل قال كما ، ظلمك من ُتْم َوأ ْب َق ْا َعا ُبو ِق َعا ْثِل َف َما ِبِم

ُتم ْب ِق ِه ُعو ِئن ِب َل ُتْم َوأ َبْر َو َص ُه ْيٌر َل ِبريَن َخ في وأعل جل وأقال  ﴿ّللّصا
َلَمن﴿ الشورى آية َبَر َوأ َفَر َص َغ ِلَك ِإّن َوأ ِم َلِمْن َذ ِر َعْز ُلُمو وأهذا ﴿ا
عن يعفو وأأن ظلمه من عن يعفو وأأن المرء يصبر أن الفضل هو
. وأالسلم الصلة عليه كان وأهكذا إليه أساء من

َو( ُف ْع َلَمَك)  ّْنمَع َت في يكون وأقد البدن في يكون قد الظلمَظ
ذلك. وأنحو المال في يكون وأقد العرض

بمن ، ظلم من عن بالعفو تتعلق لنها إليها ننبه مسألة وأهنا
ًا اغتاب أوأ إخوانه اغتاب ًا أوأ أحبابه أوأ أصحابه من أحد من أحد

فإنه غيرهم من أوأ العلم أهل من عامتهم أوأ أئمتهم من المسلمين
. التحليل يطلب أن عليه وأيتأكد له ُيستحب

َلَل أن يطلب في جاء كما عنها المغفول السنن من وأهذه ، ُيَح
ِلمة عنده كانت (من قال وأالسلم الصلة عليه أنه البخاري مظ

ِلمة – لخيه َلمة ليست اللم بكسر مظ عنده كانت - من مظ
ِلمة أن قبل ، اليوم منه فليتحلل  عرٍض أوأ ماٍل في لخيه مظ

دينار) وأل فيه درهم ل يوٌم يكون
فتقول ، ماله في أوأ عرضه في ظلمته ممن تتحلل أن فالمستحب

. حللني حقك في أخطيت أنا لخيك
فل ظلمه من عن التحليل منه طلب من يعفو أن وأيستحب
اللي وأش ؟ في قلت إيش  ؟ قلت ماذا فيقول ، منه يستفصل

 ؟ منك صاير اللي وأش ؟ تعديت
وأأباحك الله حللك له يقول أن حللني له قال أتاه لمن فيستحب

. ظلمه من عن عفا من جزاء يتولى وأعل جل وأالله عملت مما
، التوحيد أهل أموات من مات وأمن ، المؤمنين صفات من فهذه

لعله ، حلله اللهم ، الله حلله تقول ، له فتقول اليمان أهل أموات
ًا بعضهم يحب وأالمؤمنون ، الحساب عليه يخف أوأ بذلك ينجو بعض
قلب لكن منه يحصل وأقد يعصي وأقد يغلط قد المؤمن كان وأإن

. الذنوب عليهم تكثر أن يحب فل إخوانه على المؤمن
ًا ًا الظلم يكون أحيان لكن جائز بمثله السيئ القول وأرد ، عظيم
ّ﴿ وأعل جل الله قال كما الفضل هو ليس ّلُه ُيِحّب ل ْهَر ال ْلَج ا

ِء َو ْوِل ِمَن ِبالّس َق ْل ّ ا ِلَم َمن ِإل ِلَم من يعني ﴿ُظ وأعل جل الله فإن ُظ
َهَر أن أباح . الجزاء جهة من القول من بالسيء له ُيْج
؟ الفضل هو هل لكن

عليه عنه ثبت وأقد ، ظلمه من عن الرجل يعفو أن الفضل ، ل
ٌد ازداد (وأما قال أنه وأالسلم الصلة ٍو عب ًا) فالذي إل بعف يعفو عز
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ِهْر يعتز هو بل ينقص أنه يظن ل ْظ ًا له وأعل جل الله ُي لنه منار
. إليه وأعل جل الله ندبه ما وأفعل نفسه حظ من تخلص
ْأمُاُرونََ  (     قال َي ِبّر     َو ْيِن)     ِب َد ِل ْلَوا ا
قرنت الكبائر من كبيرة الوالدين وأقطيعة فرض الوالدين وأبر

َقَضى﴿ بالشرك ّبَك َوأ ّ َر ْا َأل ُدوأ ُب ْع ّ َت ُه ِإل ّيا ْيِن ِإ َد ِل َوا ْل ِبا ًنا َوأ ﴿ِإْحَسا
 معلومة ذلك في وأاليات
َلِة ِم     َوِص َلْرَحا    ا
. فيها ما بعض ذكرنا

ْلِجَواِر     َوُحْسِن    ا
يشمل الجار إلى وأالحسان ، جارك إلى تحسن أن الجوار حسن

:  مرتبتين
. حقه له تؤدي أن الوألى المرتبة
. عنه الذى تكف أن وأالثانية
على الجوار حسن حق لهم الذين – الجيران يعني – وأالجوار
: مراتب

ًا أعظمهم أعظمهم هذا الملصق الجار وأهذا ، الملصق حق
ًا كثيرة أحاديث معه الجوار حسن إلى الندب في جاء وأقد ، حق

جبريل زال (ما وأالسلم الصلة عليه قوله فيها جاء حتى
، الوألى المرتبة هذه سيورثه) ، أنه ظننت حتى بالجار يوصيني

من يعني ، هنا أوأ هنا أوأ هنا ملصق ، منك القريب الملصق
. حق له هذا ، الجهات

ُنْب الجار الثانية وأالمرتبة ُنْب ، الُج . البعيد يعني الُج
ُنْب حد ما ؟ الُج

ِكْر ما وأهو السلف فيه اختلف ِر﴿ النساء آية في ُذ ْلَجا َبى ِذي َوأا ُقْر ْل ا
ِر ْلَجا ُنِب َوأا ْلُج . ﴿ا
ُنْب الجار . البعيد الُج

؟ حده ما
، جهة كل من أبيات سبعة ، بيت يعني ، أبيات سبعة بعضهم قال
. بهم وأوأصى وأعل جل الله أمر جنب جيران ُيعتبُروأن هذا
ًا أربعون آخروأن قال ، ضعيف وألكنه حديث فيها جاء وأقد ، دار

ًا أربعون ًا أربعون ، الجهات كل ، جهة كل من يعني دار هنا من دار
ُنْب الجار في يدخلون هؤلء ، هنا وأمن هنا وأمن  بعيد جار ، الُج

التي البلد في يساكنك من ، البلد جيران الجيران من وأالثالث
فإنه البلد طرف في وأأنت البلد طرف في كان وألو ، فيها أنت

ًا يسمى َنَك ل﴿وأ وأعل جل قال كما جار ِوأُروأ َها ُيَجا ّ ِفي ً ِإل ِليل ﴿َق
ًا يعتبر البلد نفس في معك يسكن فالذي حق فله ، جار

: مراتب لكن ، الجوار حسن ، الحسان
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أعظمها أوألها .
أمر عظيم حق وأله متوسط الجنب الجار وأالثاني

. به الله
للعامة الجوار وأحسن العموم باب من وأالثالث .

ًا تنقسم وأالثانية الوألى المرتبة يعني القريب مراتب إلى أيض
: الحق بحسب

ًا كان - إذا ـحـق ، حـقـوقا ثلـثـة ـلـه ـصـار وأمسلم َرِحْم وأصاحب جار
. الَرِحْم وأحق ، السلم وأحق ، الجوار
ًا كان - وأإذا ًا جار . حقان له صار َرِحْم بذي وألي مسلم
ًا كان - وأإذا . الجوار حق له صار َرِحْم بذي وأل بمسلم وأليس جار

بعض يزوأر وأالسلم الصلة وأالسلم الصلة عليه النبي كان وأقد
فيه فهذا ، ذلك وأنحو الطعام بعض من لهم وأيرسل اليهود جيرانه

. الجوار حق
ِلْحِسانَِ  (     قال َلىَ     َوا َتامَاىَ     إ َي ْل ِكيِن     ا ْلَمَسا ْبِن     َوا َوا

ِبيِل)    الّس
أنها شك وأل تطلبونها لديكم معلومة وأتفاصيلها هذه عن نمر لعلنا
َنْة على الخلق مع عملك يكون به ما تتطلب أن المهمات من ّي . َب
؟ غيره وأبين العلم طالب بين يفرقا الذي ما

بمقتضى ، سماعه بمقتضى الشيء يعمل قد العلم طالب غير
يعمل العلم طالب لكن ، عادته بمقتضى ، طبيعته بمقتضى ، فعله

يعمل يتحرك وأهو ، به مأمور أنه يعرف ، به يتعبد وأهو الشيء
من فيه ما يتذكر المر، من فيه ما يتذكر ، الدليل من فيه ما يتذكر
. فيعمله العلم أهل كلم

ُلُب فلهذا ، وأذاك هذا يستوي ل شك ل ْط وأأنواع الخلقا مكارم َت
، الباطن في أوأ – القلب في يعني –   النفس في مما الخلقا هذه

المقام وأتفاصيل ذلك وأأحكام ، الخلق مع التعامل في يكون وأمما
. هذه على نمر ، فيها
ِلْحِساِن( قال َلى َوأا َتاَمى إ َي ْل ِكيِن ا ْلَمَسا ْبِن َوأا ِبيِل)  َوأا اليتامىالّس

. يعيلهم من مات ممن الحتلم سن دوأن من هم أنهم معروأف
. حاجته يجد لم من ، الفقراء فيه يدخل ، وأالمساكين

. المنقطع السيبل وأابن
ُلوِك     َوالّرْفِق ْلَمْم ِبا

ْق ، العبد ، الرقيق يعني الخادم هو المملوك  َف من ُيكلف وأل به ُيْر
النسان يطعمه مما وأيطعم عليه ُيعان ، يطيق ما إل العمل

. ذلك وأنحو منه يكتسي مما وأيكسى
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ْنَهْونََ َي ْنَهْونََ  -      المنهيات     جانب     هذا      –  َو َي ْلَفْخِر،ِ     َعِن     َو ا
َيلِء،ِ ْلُخ َبْغيِِ     َوا ْل َوا

بحق عليه أنت ما بذكر يكون الفخر لكن ، متقاربان وأالبغي الفخر
. بصدقا عليه أنت بما وأتفخر فيك يكون يعني ،

. عليه أنت لست شيء ، بالباطل افتخار فيه وأالبغي
. مذموم هو ما وأمنه به مأذوأن هو ما : منه نوعان وأالفخر

. الموضع هذا في السلم شيخ أراده الذي هو وأالمذموم
ْوَن( قال َه ْن َي ِر) َعِن َوأ َفْخ ْل الفخر وأأما ، المذموم الفخر  يعنيا

ُكُر ، المحمود ْذ ْكُر ، المر بيان جهة على فيه أنت ما َت ِذ ذلك وأ
فخر) وأل آدم وألد سيد (أنا وأالسلم الصلة عليه قال كما للناس
مما ذلك الله) وأنحو سبيل في بسهم رمى من أوأل (أنا سعد وأقال
َكُر ْذ . للخلق بيانها جهة على الصالحة العمال فيه ُي
عليهم وأالترفع الخلق على الستطالة جهة على يكن لم إذا هذا

ًا يكون فإنه الباطن بفساد . المذموم الفخر من يصير وأل محمود
أن ، المحمود وأالفخر المذموم الفخر بين الفرقا في الضابط وأ

ًا يذكر أن المحمود الفخر ًا شيئ هي هذه ، عليه الله بنعمة تحدث
. الوألى الصورة

أنا ، العمل على ليشجع ذلك يذكر ، به ُيقتدى أن لجل الثاني
كراهة على منطو باطنه لكن ، عليه الناس ليشجع وأكذا كذا فعلت
بنعمة التحدث لجل ذلك ذكر فإذا ، الخلق على وأالستطالة الفخر

ذلك ذكر كما ، به بأس ل هذا فإن الفعل على الخلق لدللة أوأ الله
. وأغيره القيم ابن الدين شمس العلمة

ًا الخلق على استطالة ذلك يذكر أن فهو المذموم الفخر أما وأترفع
. عليهم
ِبْر تعريف وأجاء ِك الحق الناس) رفض وأغمط الحق (بطر بأنه ال

َ﴿ وأعل جل وأالله وأالستطالة الناس وأغمط ً َكاَن َمن ُيِحّب ل َتال ُمْخ
. ﴿َفُخوًرا

ليس وأالختيال وأالترفع بالستطالة الفخر العلم أهل بعض قال
ًا : بحالين إل محمود

.  الصدقة وأالثانية ، الجهاد الوألى الحال
ً الصفوف بين يمشي ، الجهاد في فالختيال العدوأ يقابل مختال

مشية هذه (إن الحديث في جاء كما به مأذوأن هذا ، باختيال
َها ِغُض ْب . الخيلء مشية يعني الموطن) ، هذا في إل الله ُي
ممدوأح هذا وأإظهارها بها وأالفرح بالصدقة الفخر ، الصدقة وأكذلك

. العلم أهل من طائفة عند
َلِة  ت  َوالْس  (     قال َطا َلىَ     ِ ْلِق     َع ْلَخ ْيِر     َأْو     ِبَحّق     ا َحّق)     ِبَغ
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مع يلين أن العبد على الواجب بل مذمومة الخلق على الستطالة
أهون هو وأعل جل الله يرحمه لم إن نفسه يعتبر وأأن الخلق
. نفسه من وأينصف يستطيل ل فلهذا ، الخلق
ْأمُاُرونََ  (     قال َي ِليِ     َو َ،ِ     ِبَمَعا َلْخلَِق ْنَهْونََ     ا َي َعْن     َو

ِاِِفَها) َسْفَس
. منها الرذيل ... سفساف

ُكّل َنُه     مَاا     َو ُلو َنُه     َيُقو ُلو َيْفَع َذَّا     مِاْن     َو ْيِرِه؛ُ     َه ّنَما     َوَغ ِإَ َف
ِبُعونََ     ِفيِه     ُهْم ّت َتاِب     مُا ِك ْل ّنِة،ِ     ِل َطِر     َوالّس ُتُهْم  ي  َو ِهيَِ     َق
ِم     ِديُن ّلذَِّي     الْسلَ ًدا     ِبِه     اللُه     َبَعَث     ا ّلىَْ     مُاَحّم اللُه     َص
ْيِه َل ّلْم     َع َوَس

باب في طريقتهم في أنهم لك ذكرت ما على تنبيه فيه هذا
الصلة عليه نبيه به الله بعث ما فيه يتابعون إنما الخلقا

. وأالغلة الجفاة من الضلل أهل به يفارقوا وأهذا ، وأالسلم
ِكْن     ذلك     بعد     قال َل َبَر     َلّما     ( ِبيِّ     َأْخ ّن ّلىَْ     ال ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع َوَس

َتُه     َأنَّ ُق     ُأمّا َتِر َتْف َلىَ     َس ْبِعيَن     َثلٍث     َع ّلَها     ِفْرَقًة؛ُ     َوَس ِفيِ     ُك
ّنار؛ُ ّ     ال ًة،ِ     إل َد ْلَجَماَعُة. َوِفيِ     َوِهيَِ     َواِح ْنُه     َحِديٍث     ا ّنُه  َ  أ     َع
َلىَ     َكانََ     مَاْن     ُهْم  «  َقاَل:ُ  ْثِل     َع َنا     مَاا     مِا ْيِه     َأ َل َيوَم     َع ْل ا

ِبيِ َأْصَحا ُكونََ     َصاَر     ،ِ  »  َو َتَمّس ْلُم ِم     ا ْلَمْحِض     ِبالْسل ِلِص     ا ْلَخا ا
ّنِة     َأْهُل     ُهْم     الّشْوِب     َعِن ْلَجَماَعِة).     الّس َوا
: مباحث عدة أوأ بحث فيه المقطع هذا

أمة ل الجابة أمة به المراد الفتراقا حديث أن الوأل
من هذه ، فرقة وأالسبعين الثنتين ، الفرقا فهذه ، الدعوة

وألم الوألى الجماعة خالفت التي الفرقا وأهم ، الجابة أمة
ِفْر كفرقة منها يحدث َك . الملة من مخرج ُم
الغلة الجهمية لن ، الجهمية بالجماع منها السنة أهل أخرج
فرقة وأالسبعين الثنتين من ليسوا هؤلء الوأائل جهم أتباع
ً . أصل

المتأخرين وأ المتقدمين من العلم أهل من طائفة وأأخرج
ًا الغلة الرافضة . فرقة  وأالسبعين الثنتين من أيض

الملة عن خارجة بكافرة ليست وأالسبعين الثنتين الفرقا هذه
متوعدة النار) يعني في (كلها وأالسلم الصلة عليه وأقوله
ًا وأليس بالنار . النار في بالخلود لها محكوم
ظن (من قال ، السلم أئمة من وأغيره السلم شيخ قال
خالف فقد كافرة النار في مخلدة خالدة الفرقا هذه أن

هذه على يحكموا لم الصالح الصالح) وأالسلف السلف إجماع
. الملة عن خارجون كفار بأنهم الفرقا
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تسمية هذه النارية) ، الفرقا (هذه فيقول بعضهم يغلط وألهذا
أن تحتمل النارية كلمة لكن ، النار في كلها صحيح ، محدثة
ظاهر يكون وأقد ، مخلدة غير أوأ النار في مخلدة تكون
هذه تقال أن يصلح ل وألهذا ، النار في مخلدوأن أنهم اللفظ
، بالنار متوعدة ، النار في الفرقا هذه يقال بل ، الكلمة
مبتدعة ، ذلك وأنحو ضالة ، السنة أهل طريق عن خارجة

. متفاوأتة مختلفة وأبدعهم
َها ّل ُك ّنار؛ِ ِفي ( ّ ال ًة، إل َد ِهَي َوأاِح َعُة) الجماعة َوأ ْلَجَما هي من ا

. الخر الحديث في تفسيرها جاء ،
ُهْم قال َلى َكاَن َمْن ( ْثِل َع َنا َما ِم ِه َأ ْي َل َيوَم َع ْل ِبي) ا َأْصَحا َوأ
َلى َكاَن (َمْن ْثِل) المثلية َع العمليات وأفي العلميات في هنا ِم

. وأالعبادة السلوك جهة وأمن العتقاد جهة من يعني ،
ُكوَن (َصاَر قال َتَمّس ْلُم ِم ا ْلَمْحِض ِبالْسل ِلِص ا ْلَخا ْوِب َعِن ا الّش
ْهُل ُهْم ِة َأ ّن ِة) فأهل الّس َع ْلَجَما وأاحدة فئة وأالجماعة السنة َوأا

أهل وأهم الحديث أهل وأهم ، وأاحدة طائفة ، وأاحدة فرقة ،
وأهذا ، عليهم الله رضوان الصالح السلف أتباع وأهم ، الثر
هم وأالجماعة السنة أهل أن على السلف من إجماع شبه
من ذلك شابه وأما ، الثر أهل ، الحديث أهل ، العلم أهل

. المراد على الدالة الكلمات
فقالوا وأغيرهم الحنابلة من العلم أهل من طائفة غلط

: فئات ثلث عن عبارة الناجية الفرقة
الحديث : أهل الوألى .
الشاعرة وأالثانية : .
الماتريدية وأالثالثة : .

ّفاريني قاله كما من غيره وأقاله البهية النوار لوامع في الس
أوأ الناجية الفرقة القول هذا يشمله (الذي قالوا ، المتأخرين

، الشاعرة ، الحديث أهل هم وأالجماعة السنة أهل
الماتريدية) .

من وأالماتريدية الشاعرة لن كبير وأغلط ، باطل قوٌل وأهذا
: في السنة أهل لمخالفتهم الوعيد عليها التي الفئات

 التلقي  - منهج2 التلقي - أبواب1
على العقل يقدمون لنهم العقل على النصوص  - وأتقديم3

 النصوص
 - كذلك5 الصفات في  - كذلك4

 اليمان في
مسائل  - في7 القدر في  - كذلك6

 السنة أهل خالفوا أخر
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بل ، الصالح السلف أتباع وأالجماعة السنة أهل من فليسوا
. الُضلل المبتدعة من هم
ّديُقونََ،ِ     َِفيِهُم  و َداِء،ِ     الّص ِلُحونََ     َوالّشَه َوالّصا
ُقوَن،( ّدي ِء، الّص َدا َه ِلُحوَن) َوأالّش لجل الثلثة هؤلء  ذكرَوأالّصا

ِطِع َوأَمن﴿     وأعل جل قوله وأهي النساء آية ّلَه ُي َوأالّرُسوَل ال
ِئَك َلـ ْوأ ُأ َع َف ِذيَن َم ّل َعَم ا ْن ّلُه َأ ِهم ال ْي َل ّييَن ّمَن َع ِب ّن ّديِقيَن ال َوأالّص

َداء َه ِلِحيَن َوأالّش ِئَك َوأَحُسَن َوأالّصا َلـ ًقا ُأوأ ِفي ِلَك69( َر َذ َفْضُل )  ْل ِمَن ا
ِه ّل وأالشهداء ، وأالجماعة السنة أهل من فالصديقون ﴿ال

أهل من هؤلء ، البدعة غير على ، السنة على ماتوا الذين
وأحقوقا الله بحقوقا القائمون وأالصالحون ، وأالجماعة السنة
. وأالجماعة السنة أهل من هؤلء الخلق
وأمن ، الله بحقوقا القيام يشمل ما الصالحين لفظ وأفي

المور في يعني العلميات في تكون أن الله حقوقا
في جاء ما على ، به وأعل جل الله أمر ما على العتقادية
كانت وألو الصلح وأصف من المبتدعة فيخرج ، النصوص

النهار يصوم كان أوأ ، السجود فيها أثر ... قد فيها جبهته
جل الله في بدعي اعتقاد على أنه دام ما ، الليل وأيقوم

. بسليم ليس فقلبه وأعل
َقَرْب ما أعظم هذا سليم اعتقاد مع القليل الصالح فالعمل َت ُي

الدرداء أبي أثر في جاء وألهذا ، وأعل جل الله إلى به
كيف ، وأإفطارهم الكياس نوم حبذا (يا قال المعروأف

مع بر من ذرة وألمثقال ، وأصومهم الحمقى سهر يغبنون
ًة الجبال أمثال من أعظم وأيقين تقوى المغترين) . من عباد

السلف وأمتابعة العقيدة في القلب صلح مع القصد فالقصد
َغْل وأنفي الصالح َغْل الَز َد المؤمنين لخوانه يحب وأأن عنه وأال

َلَم وأأن ، لنفسه يحبه ما َلْم لسانه َيْس َتْس في وأيكون يده وأ
ًا عمله وأفي عقيدته معه يزكو هذا الصالح للسلف موافق

ً كان وألو عمله وأأجود الكرمين أكرم وأعل جل وأالله ، قليل
على أنه شك ل هذا ضلل وأمع بدعة مع لكن ، الجودين

. خطر
ْنُهُم     قال َدىَ،ِ     َأْعلُم     (َومِا ْلُه ِبيُح     ا ّدَجىَ)     َومَاَصا ال
. الدجى وأمصابيح الهدى أعلم السنة أهل من يعني منهم
ًى صاروأا : الذين الهدى بأعلم يقصد َتد ْق . الئمة من بهم ُم

ْؤخذ : الذين الدجى وأمصابيح أقوالهم فصارت ، قولهم ُي
َلْم في مصابيح فصاروأا ، المة في محفوظة ُظ ُيهتدى ال
ُينظُر بأقوالهم في الثر فلهم ، أثرهم فيقتفى سيرهم في وأ

. بذلك المة
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ُأولو     قال َناِقِب     ( ْلَم ُثوَرِة،ِ  ا     ا ْأ ِئِل     ْلَم ْلَفَضا ُكوَرِة)      َوا ْذَّ ْلَم ا
َطْر هو مما يعني مناقب ذكر في ، العلم أهل كتب في ُمَس

أبي ابن ، الثوري سفيان ، عيينة ابن سفيان ، مالك ، الشافعي
، البخاري وأالحفاظ الئمة آخر إلى زرعة أبو ، حاتم أبو أوأ حاتم

أوألو هم فهؤلء ، العلم هؤلء وأأمثال النسائي ، داوأوأد أبو ، مسلم
السنة أئمة وأهكذا ، المذكورة وأالفضائل المأثورة المناقب
َقَر سيرهم في نظر فمن ، وأالسلم في وأالنظر ، معهم نفسه َح

، بهم القتداء في رغبة يعطيك السنة أهل أئمة وأسير سير
في تكن لم وألو وأيقويك ، نهجهم على تنهج أن في رغبة وأيعطيك

ًا إل هذا . وأاحد
تكون فإنك الكثروأن أوأ كثيروأن خالفك وألو سيرهم في نظرت إذا

ٍد على ، قالوا ما وأقالوا وأهدى وأحق سنة أئمة سبقك لنه وأيقين بر
قبلهم. من تابعوا لنهم النجاة فيها فإن وأآثارهم بأقوالهم فتمسك

من عن أثروأه بما إل يتكلمون ل أنهم السنة أهل خصائص وأمن
، السالف عن الخالف يأخذها مأثورة طريقة فطريقتهم ، قبلهم

وأإنما استئناف وأل ابتداء فيها ،ليس المتقدم عن المتأخر يأخذها
وأصل حتى وأهكذا ، عمله هذا عن ينقل هذا ، بالسناد منقولة هي
ًا تروأن كما اليوم الدين إلينا ًا غض الصحابة علمه كما طري

. محفوظ هو بل ، ذهب الدين من شيء فليس ، وأالتابعون
َداُل     السنة     أهل     في     يعني     –     َوِفيِهُم  (     قال ْب َل )  - ا

لم لكن ، الحاديث بعض في جاء لفظ وأهو بدل جمع وأالبدال
العلم أهل بعض كان وأإن الصحيح على البدال في حديث يصح

. الحاديث بعض البدال في صحح
منهم ذهبت إذا ، السنة وأأهل الثر وأأهل الحديث أهل هم وأالبدال

. أخرى طائفة بهم وأعل جل الله أبدل طائفة
(ل وأالسلم الصلة عليه قوله معنى هو البدال كلمة فمفهوم

الساعة) فـ تقوم حتى ظاهرين الحق على أمتي من طائفة تزال
. البدال هم الطائفة طائفة) هذه تزال (ل

، المنصورة الطائفة بعض بأنهم البدال العلم أهل بعض وأقيد
الوألياء هم ، وأالصالحون الصديقون وأهم ، الناجية الفرقة بعض

. المتقون
ًا يكون أن إما البدل فلفظ الفرقة ، المنصورة الطائفة في عام

. الناجية
ًا يكون أن وأإما َقى أهل به مخصوص ُت َكى ال الوألياء وأهم وأالَز

. وأالصالحون وأالصديقون
ًا مقارنة ألفاظ هناك ، الوأتاد ، : القطاب المة في ظهرت أيض

أوأل في كان وأإحداثها محدثة ألفاظ كلها وأهذه ، ذلك وأنحو الغوث
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ًا ليس المر ثم ، الباطلة المعاني من عليه تشتمل ما به مراد
الله بغير وأاستغيث الله غير فعبد الباطلة المعاني في استخدمت

فيه مما ذلك وأنحو الكبر وأالغوث الكبر القطب ، اللفاظ بهذه
. أسماؤه وأتقدست جلله جل بالله بالشرك للعامة توجيه
ِئّمُة     َوِفيِهُم  (     قال ّديِن،ِ     َأ ّلذَِّيَن     ال ِلُمونََ     َأْجَمَع     ا ْلُمْس ا
َلىَ ِتِهْم     َع َي َدا )  ِه

َع( قوله في ِلُموَن َأْجَم ْلُمْس َلى ا ِهْم) إخراج َع ِت َي َدا من كان من ِه
أبواب في هدايته في المسلمون عليه يجمع لم الدين أئمة

. وأالعتقاد السنة
ُثْر الدين فأئمة الكتب كأصحاب ، الحديث أئمة من ، ُك
وأالوأزاعي وأوأكيع وأالسفيانان وأأحمد وأالشافعي وأمالك الستة
إلى شهاب وأابن الئمة هؤلء وأأشباه ، سلمة بن وأحماد
وأابن تيمية ابن السلم شيخ ، الدين أئمة هم فهؤلء ، آخره
بن محمد السلم شيخ لدن من الدعوة هذه وأأئمة القيم

أخذ وأمن وأتلمذته وأأبنائه تعالى الله رحمه عبدالوهاب
. هذا زماننا إلى بطريقته وأأخذ بدعوته

. هدايتهم على المسلمون أجمع الدين أئمة هؤلء
هدايتهم على الحق أهل أجمع يعني هنا بالمسلمين المقصود

المسلم لفظ ، هو حيث من السلم لفظ فإن وأإل ،
ًا ليس بالسلم المتصف َلوا المعتزلة لن ، هنا مراد َت اب

ًا ليس أحمد فالمام ، أحمد المام الفرقا بين عليه ُمجمع
الناجية للفرقة بالنسبة عليه مجمع هو وأإنما وأسبعين الثلثة

وأأهل العتزال فأهل ، مالك كذلك ، الشافعي كذلك ،
السلم إلى منتسبون وأهم ، ذلك في خلف لهم الضلل
. السلم اسم على وأباقون

ِلَم ُع َع قوله أن بذلك ف َأْجَم ِلُموَن ( ْلُمْس َلى ا ِهْم َع ِت َي َدا )ِه
به وأيراد يطلق قد العام اللفظ لن الخصوص هنا المقصود

. الظاهر هو هذا ، الخصوص
ِئَفُة     َوُهُم  (     قال ّطا ُة     ال ْنُصوَر ْلَم ّلذَِّيَن     ا ِفيِهُم     َقاَل     ا

ِبيِّ ّن ّلىَْ     ال ْيِه     اللُه     َص َل ّلْم     َع ِئَفٌة     َتَزاُل     لَ  «  :ُ      َوَس مِاْن     َطا
ِتيِ َلىَ     ُأمّا ْلَحّق     َع ًة،ِ     ا ْنُصوَر َ     مَا َلَفُهْم،ِ     مَاْن     َيُضّرُهم     ل َخا

َلُهْم؛ُ     مَاْن     َولَ َذَّ ّتىَ     َخ الّساَعُة)     َتُقوَم     َح
وأالطائفة وأالجماعة السنة وأأهل الناجية الفرقة أن يعني

المسمى ، وأاحد المعنى وألكن اختلفت ألفاظ هذه ، المنصورة
ًا ليس وأاحد الناجية الفرقة هم وأالجماعة السنة فأهل ، مختلف
. المنصورة الطائفة وأهم
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ِهَم وأإنما النصوص في جاء ما الناجية الفرقة وألفظ قوله من ُف
الواحدة لهذه وأاحدة) قيل إل النار في (كلها وأالسلم الصلة عليه
في يرد لم ناجية فرقة لفظ وأإل ، الفهم باعتبار ناجية فرقة

من طائفة تزال (ل المنصورة الطائفة وأرد الذي وأأما النصوص
وأاحدة طائفة وأالناجية وأالمنصورة منصورة) ، الحق على أمتي

بل وأالجماعة السنة أهل من بعدهم فمن الصالح السلف بإجماع
. متنوعة عبارات هذه وأإنما ، ذلك في بينهم خلف

. النار من نجوا ، الخرة باعتبار ناجية فرقة لهم قيل
ُنِصُروأا أنهم في وأالخرة الدنيا باعتبار منصورة طائفة لهم وأقيل

ّنا﴿ وأعل جل قال ، الخرة في وأسينصروأن الدنيا في َننُصُر ِإ َنا َل َل ُرُس
ِذيَن ّل ُنوا َوأا ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ُقوُم َوأ ُد َي َها َلْش منصوروأن فهم ﴿ا

القيامة يوم وأهم ، الشهاد يقوم يوم وأمنصوروأن الدنيا الحياة في
. ناجون
، السيف أسماء مثل ، وأاحد المسمى لكن اختلفت أسماء فهذه
، السد وأأسماء ، السماء تختلف ، ذلك وأنحو المطر أسماء وأمثل

. الصفات اختلف باعتبار
ِلْط ، أبيض ، صام ، سيف جهة من وأاحد شيء هو ، مهند ، ُمْس

َيْت التي صفته لكن المسمى ِن جهة من مختلف هذا السم بتغير ُع
. وأاحد المسمى جهة من لكن ، الصفة
الحيوان وأهو ، وأاحد المسمى المختلفة أسماؤه السد كذلك

طل قلت أوأ غيث قلت أوأ مطر قلت إذا المطر وأكذلك ، المعروأف
. صفته باختلف لكن السماء من ينزل ما هو ذلك نحو أوأ

السنة أهل ، المنصورة الطائفة ، الناجية الفرقة اسم كذلك
شيء كلهم ، العلم أهل ، الثر أهل ، الحديث أهل ، وأالجماعة

ًا كان من به يراد وأاحد صحابة عليه كان ما العتقاد في متبع
ّلْى الله رسول ِه اللُه َص ْي َل ّلْم َع وأفي المر صغير في وأخرج َوأَس
. الوألى للجماعة المخالفين قول عن كبيره

: الجامعة المختصرة العظيمة الرسالة هذه آخر في قال
َأُل َن     َأنَْ     اللَه     َنْس َل ْنُهْم     ا  َيْجَع مِا

من قّرَر ما مع السلم شيخ فإن للنفس التزكية عدم فيه وأهذا
ِم جهاده من معلوم هو ما وأمع ، العقائد هذه َظ هذا في مقامه وأِع

. يرجو لكنه ، الصالح السلف اعتقاد وأنشر الدين
الموحد المؤمن على الواجب ، المسلم على الواجب هو وأهذا

الله وأيسأل الصالح العتقاد أسباب في ، النجاة أسباب في يسعى
مع الناجية الفرقة وأمن المنصورة الطائفة من يجعله أن وأعل جل

أعلم وأعل جل الله فإن نفسه يزكي وأل ذلك أسباب في سعيه
ّكوا َفل﴿ قال ، بالمتقين ُكْم ُتَز ُفَس َو َأن َلُم ُه ْع َقى ِبَمِن َأ ّت . ﴿ا
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ِزمنا وأأن منهم يجعلنا أن وأعل جل الله فنسأل ْل وأأن كلمتهم ُي
. بهديهم بالهتداء علينا يمن وأأن بأقوالهم يبصرنا
العظم وأباسمك العلى وأبصفاتك الحسنى بأسمائك نسألك اللهم
على تميتنا أن ، أعطيت به سئلت وأإذا أجبت به دعيت إذا الذي

راض وأأنت إل تميتنا ل وأأن ، عليهم الله رضوان الصحابة اعتقاد
ًا منا كان من اللهم ، عنا الرشاد سبيل وأاهده له فاغفر مقصر

ًا منا كان وأمن ، النصوح بالتوبة عليه وأُمّن ذنبه له فاغفر عاصي
اللهم عمله جهة من أوأ اعتقاده جهة من قصور فيه منا كان وأمن
أل الجواد الكريم وأأنت نسألك اللهم ، كماله أسباب له فهيئ
أوأله من أقبح عملهم آخر يكون الذين من وأل الخائبين من تجعلنا

ًا أعمالنا آخر تجعل وأأن . أوأائلها من خير
قبل يرضيك ل شيء كل من نصوح بتوبة علينا تمن أن نسألك

. الممات
ًا نسألك الله وأأن المة هذه لسلف وأمتابعًة العتقاد على ثبات

ِلَص ِلَص وأأن ، الغش من قلوبنا ُتَخ تجعلنا وأأن الرياء من أعمالنا ُتَخ
. الغروأر دار عن متجانبين الخرة في راغبين

َأُل  (     تعالىَ     الله     رحمه     قال َن     َأنَْ     اللَه     َنْس َل ْنُهْم     ا  َيْجَع مِا
َأنَْ َ     َو َنا     ُيِزيَغ     ل َب ُلو َد     ُق ْذ     َبْع َنا)     ِإ َدا َه
إنللك رحمللة لللدنك ماللن لنا وهب ،ِ هديتنا إذا بعد قلوبنا تزغ ل الله

،ِ بللك إل قللوة ول لنللا حللول ل ،ِ خيللرك إل خيللر ل ،ِ الوهللاب أنللت
تفضلللت أنَ علللىَ لللك والنعمللة لللك والفضل لك والحمد نحمدك

،ِ ذلللك وللليِ فللأنت فيه وبالبذَّل وبإَفادته العلم هذَّا بسماع علينا
ن وتقبلله ،ِ القائلل مالن تقبلله اللهلم ،ِ مانلا ذللك تقبلل اللهم ما

صللل الللله ،ِ بللذَّلك أفادنللا الللذَّي السلم لشيخ واغفر ،ِ المستمع
َء عبللدالله بن ماحمد الخير الناس ماعلم علىَ وسلم علللم ماللا ِكَفللا
َء ِكَفا ًا وابعثه , الله أرشد ماا و ًا ماقاما . وعدته الذَّي ماحمود
عنهم ارض اللهم رضوانك عليهم نبيك صحابة عن وأارض اللهم

َأْرِضي وأل باليمان سبقونا الذين لخواننا اغفر اللهم ، عنهم وأ
ً قلوبنا في تجعل رحيم. رؤوأف إنك ربنا آمنوا للذين غل

ًا وأسلم وأصحبه وأآله محمد نبينا على وأسلم الله وأصلى تسليم
ًا . الدين يوم إلى كثير
.  الله شاء إن القادم للدرس السئلة إجابة نترك
لها الشروأح وأأنفس ، شرحها مع الرسالة هذه تكرروأن لو وأحبذا
رشيد بن عبدالعزيز للشيخ السنية التنبيهات كتاب ، اطلعت فيما

. تعالى الله رحمه
، فائدة فيها كلها مسائله ، علم كل جامع ، للغاية نافع ، نافع كتاب

. الكثير الشيء وأالفادات وأالقواعد الضوابط من فيه
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ًا بل وأشروأحها الواسطية يترك ل العلم وأطالب عليها يمر دائم
. أخرى تلو مرة

. الله وأأستودعكم ، القبول وألكم لي وأعل جل الله وأأسأل

الواسطية العقيدة شرح من الثلثون الشريط انتهى
تعالى الله حفظه الشيخ آل العزيز عبد بن صالح العلمة للشيخ
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