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تنبيه  :التفريغ مل يراجع من قبل الشيخ حفظه للا

2

جنتمع يف هذا اجمللس لشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل وسائر
علماء املسلمني.
وعندان هنا مؤلف ،ومؤلَّف ،أما املؤلف فهو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل وهو أشهر عند
عرف به ،وهو معروف امسه حىت عند عامة املسلمني ،وهو أمحد بن عبد احلليم بن
طالب العلم من أن يُ َّ
عبد السالم املشهور اببن تيمية.

ب بتقي الدين فهو تقي
وابن تيمية لقب جده اخلامس فعرفت أسرته هبذا وصار يقال هلم آل تيمية ،وملق ٌ

الدين بن شهاب الدين بن جمد الدين ،وهذه األلقاب تدل على علو منزلة هذه األسرة يف العلم والتدين
والشرف.
فشيخ اإلسالم ملقب بتقي الدين ،وأبوه ملقب بشهاب الدين ،وجده ملقب مبجد الدين أيب الربكات.
كذلك يعرف بشيخ اإلسالم ومن قرأ يف سرية هذا اإلمام جيد عجبا عجااب ،فقد نشأ من صغره على
العفاف ،والتصون والبعد عما يغضب هللا سبحانه وتعاىل ،وكان هلذا أثر عظيم يف الربكة يف حياته ،واخلري
حصله وحصل منه رمحه هللا رمحة واسعة.
والنفع الذي َّ
كان رمحه هللا شديد احلفظ قوي احلفظ فكان سريع احلفظ وكان قوي احلفظ؛ حىت قيل فيه :إنه ما
حفظ شيئا فنسيه ،وكان رمحه هللا حافظا متقنا للقرآن ،وكان ذا عناية كربى ابلتفسري ،وكان له درس
مشهور مشهود يف التفسري ،وكان من أشهر دروسه وقد برع رمحه هللا عز وجل يف هذا العلم براعة فائقة،
وكان يلقي يف دروسه علما متينا والسيما ما يتعلق ابملأثور عن الصحابة والتابعني يف التفسري.
ذُكر أنه رمحه هللا كان إذا جلس للدرس أغمض عينيه ،وأملى على الناس العلم الغزير ،فيما ميأل كراسني
أو أكثر حىت إذا فرغ من درسه فتح عينيه ،وأقبل على الناس يكلمهم ويسمع أسئلتهم وجييبهم.
كما كان رمحه هللا عز وجل على معرفة فائقة ابلسنة رواية ودراية ،فكان حافظا عارفا حىت قال عنه
احلافظ الذهيب رمحه هللا وهو من كبار حفاظ احلديث قال عن شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا( :يصدق
عليه أن يقال كل حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس حبديث لكن اإلحاطة هلل عز وجل) ،وهذا يدل على
سعة حفظ شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ألحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسعة معرفته هبا .
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كذلك كان شديد احلفظ لآلاثر عن الصحابة والسلف الصاحل رضوان هللا عليهم ،ويدلك على ذلك أنه
رمبا كتب رسالة يف مئة ومثانني صفحة مألها ابالستدالل ابلقرآن ،وأبحاديث رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أبلفاظها ،وآباثر الصحابة والتابعني أبلفاظهم ،وابلعزو إىل األئمة والعلماء ،مث يذكر يف آخر هذه
الرسالة أنه كتبها وصاحبها مستوفز عجالن.
لو قرأت هذا وهذا موجود يف رسالة يف جمموع الفتاوى رسالة يف حوايل مئة ومثانني صفحة لو قرأت ما
كتب لظننت أن شيخ اإلسالم أخذ أايما طواال حيرر هذه الرسالة ويراجع ،ولكنه كتبها يف قعدة واحدة
مستوفز عجالن ،كتب هذا كله من حفظه وإذا راجعت وجدت أنه نقل ما نقل
وصاحبها الذي يريدها
ٌ
ابأللفاظ ،وال يكاد خيطئ يف لفظ رمحه هللا رمحة واسعة.

وكان شديد احلفظ للكتب حىت ذكر العلماء أنه إذا قرأ كتااب ال حيتاج أن يرجع إليه مرة أخرى وقال
بعض أهل العلم( :رأس ابن تيمية قبة ُملئت كتبا) ،ما قالوا ملئت علما الشك أنا ملئت علما ،لكن
حلفظه للكتب واستحضاره هلا قالوا ملئت كتبا ،وكان رمحه هللا عز وجل يعرف حىت كتب خمالفيه ،وكان
أعرف بكتب خمالفيه منهم رمحه هللا رمحة واسعة.
وقد فتح هللا عليه يف التدريس والتأليف فألف كتبا كثرية جدا ،ال تكاد ُُتصر من كثرهتا ،وقد أحصى
بعضهم يف ما استطاع ألفي كتاب ورسالة ،ولكن كتب شيخ اإلسالم رمحه هللا تزيد عن هذا بكثري ،وقد
كانت له عناية ابلتأليف يف العقيدة ،ومل تكن له عناية ابلتأليف يف الفقه ،وملا ذكر له هذا قال :أمر
الفروع سهل ،فإذا قلد املسلم إماما من أئمة املسلمني فإنه على خري مامل يتيقن خطأه فإنه ينتقل عن
قوله ،لكن األصول والعقيدة قد كتب فيها املخالفون كثريا ،وأدخلوا فيها ما ال جيوز أن يُعتقد ،وليس

فيها سعة بل األمر فيها واحد قد أمجع عليه السلف ،ولذا كانت عنايته رمحه هللا ابلتأليف يف العقيدة

نصحا للمسلمني ،وتنقية هلا وإعادة للمسلمني يف عقيدهتم إىل ما أمجع عليه أهل القرون املفضلة الثالث
األُول إىل عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم ،فكان رمحه هللا مكثرا من التأليف يف أصول الدين ،أو
األصول والعقيدة.
أما املؤلَّف فامسه العقيدة الواسطية ولو شئت أن تطلق عليه عقيدة الفرقة الناجية ،أو اعتقاد الفرقة
الناجية ،أو أن تطلق عليه عقيدة القرون املفضلة ،أو العقيدة السلفية ،أو العقيدة السنية ،أو العقيدة
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احملمدية ،أو عقيدة أهل السنة واجلماعة ،أو العقيدة الوسطية ،لكنت حمقا فهذا الكتاب جدير بكل هذه
األمساء ،وفيه إشارة إليها فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أن هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية،
وأهل السنة واجلماعة ،وعقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وبىن هذه العقيدة على الوسطية.
لكن االسم الذي اشتهر به الكتاب هو العقيدة الواسطية ،وهذا االسم ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه هللا هلذا الكتاب يف وصف مناظرة مشهورة له ،حيث أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ملا كان
ب عليه،
يدعو الناس إىل عقيدة السلف وإىل السنة وإىل ترك ما أحدثه احملدثون يف العقيدة ،أصبح يُكذ ُ

وينسب إليه يف العقيدة ما مل يقله ،كعادة املناوئني لعلماء أهل السنة يف كل زمان ومكان ،فإن املخالفني
لعلماء أهل السنة ملا أعجزهم أن يقابلوا حجة أهل السنة ابحلجة والربهان ،جلأوا إىل حيلة الشيطان
ابلكذب عليهم والبهتان ،ونسبة أمور إليهم تنفر العامة عنهم؛ وهكذا يف كل وقت كما نراه يف زماننا
هذا فإنك جتد أن املخالفني لعلماء أهل السنة واجلماعة يلقبونم ابأللقاب املنفرة ،وينسبون إليهم ما هم
برءآؤا منه من األقوال واألفعال بل ويصلون إىل النيات واملقاصد.
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا كذب عليه ونسب إليه يف العقيدة ما هو بريء منه فعقدت مناظرة يف
جملس األمري ملناقشة شيخ اإلسالم يف عقيدته فلما انعقد اجمللس وطلب منه أن ميلي عقيدته قال رمحه
هللا :إين لو أمليت من حفظي خلشيت أن أهتم أين كتمت بعض عقيديت من أجل هذه املناظرة ،لكن
هناك رسالة كتبتها قبل حنو سبع سنني حنضرها وتُقرأ ،فقال رمحه هللا :فأرسلت من أحضرها ومعها

كراريس خبطي من املنزل فحضرت العقيدة الواسطية ،وملا أحضر الكتاب أمر األمري قارئ أن يقرأها

فقرئت يف ذلك اجمللس.
وهذا االسم مكون من كلمتني العقيدة ،والواسطية .أما العقيدة يف اللغة فهي من العقد وهو الربط والشد
بقوة ،ويدل معناها يف اللغة :على اإللتزام والتأكيد واإلحكام يدل معىن العقيدة يف اللغة على اإللتزام أنا
ملتزمة ،وعلى التأكيد فهي متيقنة مؤكدة ،وعلى اإلحكام .وأما العقيدة مبعناها العام يقال عقيدة
اإلنسان أو أعتقد كذا فالعقيدة مبعناها العام :هي احلكم اجلازم الذي ال يقبل الشك .فإذا علم اإلنسان
حكما علما جازما ال يقبل الشك وال الريب فإنه يقال اعتقد وهذه عقيدة ،والعقيدة اإلسالمية هي ما
جيب أن يعقد املؤمن قلبه عليه بيقني وهي اإلميان أبركان اإلميان وما يتعلق هبا وتوابع ذلك مما مييز أهل
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السنة واجلماعة العقيدة اإلسالمية إذا أطلقت فإنه يراد هبا عقيدة السلف ،عقيدة أهل السنة و اجلماعة
العقيدة املأخوذة من القرآن و من سنة سيد ولد عدانن صلى هللا عليه و سلم ،فهي احلقيقة واجلديرة أبن
تسمى ابلعقيدة اإلسالمية ،وهي كما قلنا :اإلميان أبركان اإلميان ،وما يتعلق هبا من أصول ،وما مييز أهل
السنة واجلماعة عن غريهم.
هذه مباحث العقيدة ال خترج عن هذا أركان اإلميان الستة وما يتعلق هبا من أصول عند السلف ،وما مييز
أهل السنة عن غريهم من الفرق أدخله العلماء يف العقيدة و جعله من العقيدة ،ولو كان مسألة فقهية
مثل مسألة لبس اخلف ،واملسح على اخلفني هذه املسألة يذكرها العلماء يف العقيدة ،ألنا متيز أهل السنة
عن غريهم و كذلك األخالق احلقيقية الصادقة اليت تبذل هلل عز وجل فإن التخلق ابألخالق احلسنة حقا
وصدقا الذي يبدل هلل عز وجل فيعطى ملستحقه مييز أهل السنة عن غريهم ،فإن أهل السنة و اجلماعة
قد يتظاهرون ابألخالق لكنه ليس هلل عز وجل و إمنا ملا خيدم هواهم ولذلك جتدهم أسوء الناس خلقا
مع أهل السنة بل ومع علماء أهل السنة ،بينما يتظاهرون حبسن اخللق مع العوام و املخالفني يف العقيدة
وغري ذلك ،ولذلك ال تعجب من ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا لألخالق يف آخر هذا الكتاب
ألن هذا مما مييز أهل السنة و اجلماعة على الوجه الذي ذكرانه فهذه هي العقيدة.
والواسطية نسبة إىل واسط من العراق ,وسبب أتليف هذا الكتاب بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
بنفسه يف املناظرة اليت أشران إليها حيث قال :قلت هلم هذه أي الرسالة كان سبب كتابتها أنه قدم عليا
من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي فهذا
الرجل فقيه شافعي وشيخ وقاض ذهب إىل احلج فقدم على شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا قال قدم
علينا حاجا و كان من أهل اخلري و الدين وشكى ما الناس فيه يف تلك البالد أي واسط وما حوهلا و يف
دولة الترت من غلبة اجلهل والظلم ودروس الدين والعلم ،معلوم أن شيخ اإلسالم ابن تيمية كان يف وقت
وجود الترت ,حىت أنه انتقل من حران إىل دمشق مع أهله وهو صغري فرار من الترت ومن بغيهم وظلمهم
وجهلهم ,فهذا الشيخ الواسطي صاحب الداينة كان يؤمله ما يراه من بلده من جهل وظلم وخرافات وقلة
داينة وقلة علم فشكى ذلك كعادة أهل اخلري والدين شكى ذلك إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
قال وسألين أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له وألهل بيته ،وهكذا األخيار أهم أمورهم العقيدة أن
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تسلم هلم العقيدة وأن تصح هلم العقيدة قال :فاستعفيت من ذلك ,طلبت منه أن يعفيين من ذلك
واعتذر له قال ,وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة ،خذ كتاب من كتب
العقائد اليت ألفها أئمة السنة وكلها واحدة عقيدة أهل السنة ال ختتلف وال تضطرب وإمنا خيتلف املؤلفون
يف ألفاظهم أما العقيدة واحدة ألنا عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم ,قال رمحه هللا فأحل علي يف
السؤال ,يعين كما نقول يف تعبرياتنا اليوم لزم أن أكتب له ,وقال ما أحب إال عقيدة تكتبها أنت ما
أحب أن أقتين كتااب إال كتااب يف العقيدة تكتبه أنت فكتبت له هذه العقيدة وأان قاعد بعد العصر ،هذه
العقيدة احملكمة املتقنة كتبها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جلسه بعد العصر وحنن حنتاج يف فهمها وشرحها
إىل جمالس كثرية وساعات طويلة ولن حنيط مبقاصد شيخ اإلسالم ابن تيمية منها وفيها فذاك العلم
وأولئك العلماء.
وهذا الكتاب له مزااي على غريه جتعل طالب العلم يتعلق به ،واملوفق من حفظه من تلك املزااي أنه قليل
املبىن عظيم املعىن فهو صفحات قليلة لكنه كثري الفائدة ،عظيم العائدة فقد حوى أصول أهل السنة يف
العقيدة السيما يف أمور اليت وقع فيها نزاع عند املتأخرين وخالفوا فيها ما كان عليه السلف الصاحل
رضوان هللا عليهم ,وهذه مسة كالم السلف فإن كالم السلف قليل األلفاظ كثري اخلريات والربكات فالعبارة
من العامل السلفي قليلة ولكن إذا أتملت فيها وجدت أنا حوت خريا كثريا و علما غزيرا ،خبالف طريقة
املتأخرين فإنم يكثرون الكالم مع قله الفائدة إال من رحم ريب.
امليزة الثانية :أنه رمحه هللا عز وجل مل يذكر يف هذا الكتاب إال آية حمكمة بينة أو حديثا صحيحا عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو أصال سلفيا قد أمجع عليه السلف ومل يذكر من الكالم إال القليل مل
يذكر من الكالم ما يزيد على ما ذكران إال القليل مما يزيد الفائدة ,وقد قال رمحه هللا ُتَّريت يف هذه
العقيدة اتباع الكتاب والسنة ،وذكر يف موطن آخر أنه مل يذكر إال ما أمجع عليه السلف ،وفعال الشيخ
رمحه هللا ُترى ما يف الكتاب والسنة حيت يف األلفاظ ولذلك سيمر بنا أنه عدل عن لفظ التأويل يف
الصفات إىل لفظ التحريف ُتراي ملا يف الكتاب والسنة ،وما أمجع عليه السلف ،وهذه ميزةٌ عظيمةٌ
للكتاب ،وقوةٌ عظمى له فما فيه ما ميكن أن يدافع وال ينازع إال أن يظلم القلب والعياذ ابهلل كالم هللا
احملكم البني كيف ينازع ويدافع ويرد ابألقوال والعقول املتفاوتة املضطربة املختلفة ،صحيح حديث رسول
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هللا صلى هللا عليه وسلم كيف يرده املؤمن ويقول عقلي ال يقبل هذا والعقول متفاوتة مضطربة ما أمجع
قوي جدا وحجةٌ ظاهره قاطعة
عليه أهل القرون املفضلة كيف يرد؟! الشك أن ما يف هذا الكتاب ٌ
قاصمة حلجج أهل الكالم.
امليزة الثالثة :أنه رمحه هللا مل يذكر يف الكتاب إال ما أمجع عليه السلف ،ما أمجع عليه أهل القرون الثالثة
املفضلة اليت هي خري األمه وفيها خري األمة ،خري أمة حممد صلى هللا عليه وسلم القرون الثالثة املفضلة
كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم "خري أميت قرين مث الذين يلونم مث الذين يلونم" وهذه القرون املفضلة
فيها خري األمة فيها صالح األمة فيها ،عزة األمة وال خري ملن بعدهم إال ابلرجوع إىل ما كانوا عليه فهي
عقيدة السلف أمجعني ما يف هذا الكتاب عقيدة السلف أمجعني ال خيالف واحد منهم يف ٍ
حرف منها
عباراهتم املعروفة عنهم تدل على ذلك وعجز املخالفني عن أن أيتوا بشيء عنهم خيالف ذلك برها ٌن
قطعي على أن هذه العقيدة عقيدة السلف أمجعني.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا يف املناظرة املشار إليها ما مجعت إال عقيدة السلف الصاحلني
مجيعهم .....إىل قوله( :قلت مر ٍ
ات قد أمهلت كل من خالفين يف شيء منها ثالث سنني فإن جاء فيها
حبرف و ٍ
ٍ
احد عن القرون الثالثة خيالف ما ذكرته فأان أرجع عن ذلك) ،أمهل خمالفيه ثالث سنني للبحث

يف كالم السلف الصاحلني قال فمن جاءين حبرف واحد عن السلف خيالف ما كتبته فأان ارجع عن ذلك
ومل يستطع أحد ولن يستطيع إال أن يكذب على السلف أن أييت حبرف واحد خيالف ما يف الكتاب.
امليزة الرابعة :أنه رمحه هللا عز وجل بني يف الكتاب وبىن الكتاب على مسات أهل السنة واجلماعة بني
فالكتاب مسات أهل السنة واجلماعة وبىن الكتاب على مسات أهل السنه واجلماعة وهي اليقني اجلازم
فسمة أهل السنه واجلماعة يف عقيدهتم اليقني اجلازم ال حرية وال اضطراب وال تردد وال ارتياب دل عليها
القرآن داللة بينة ,والسنة داللة حمكمة وأمجع عليها السلف و وافقته الفطرة ،فمن مسات أهل السنه
اليقني اجلازم وهذا بني يف هذا الكتاب وبين عليه الكتاب.
والسمة الثانية :االجتماع وعدم االفرتاق فأهل السنه واجلماعة جمتمعون يف عقيدهتم ،جممعون عليها مل
يفرتقوا فيها وهذا بني مبني يف هذا الكتاب.
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والسمة الثالثة :االتصال وعدم االنقطاع وهذه مسه لعقيدة اهل السنه واجلماعة أنا متصلة مل تنقطع يوما
من بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم أقول إىل يومنا هذا فعقيدة أهل السنة واجلماعة مسندة ابإلسناد
الصحيح متصلة يرثها اخللف عن السلف إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل خيلو منها زمن من أزمنة
أمة حممد صلى هللا عليه وسلم خبالف غريها فإنه ال يصل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بل ينقطع بل
وال يصل إىل القرون الثالث املفضلة ،كل ما خالف ما عليه السلف ال يصل إىل القرون الثالث املفضلة
وال يصل إىل ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم نقول ال يصل إىل القرون الثالثة املفضلة ،أما القرن
األول
فجملة وأفرادا وأ َّما القرن الثاين والثالث فجملة كل ما خالف ما عليه السلف يف مجيع أمورهم ينقطع
دون هذه القرون.
وأ َّما السمة األخرى :فهي الوسطية فأهل السنة واجلماعة هم أهل الوسط يف عقيدهتم ومنهجهم،
الوسطية وعدم التطرف مسة أهل السنة واجلماعة ،وغريهم البد أن يكون متطرفا إما يف ذات اليمني أو
ذات الشمال وهذا يف كل زمان ويف كل مكان.
والسمة التالية ألهل السنة واجلماعة :النجاة والظهور والنصرة ،النجاة يف الدنيا من الزلل ويف اآلخرة من
العذاب ،والظهور فعقيدة أهل السنة واجلماعة ظاهره ابقية ،والنصرة فاهلل انصرها وانصر أهلها ،ألن هذا
من حفظ الدين بل حفظ أصل الدين وهللا عز وجل قد تكفل ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم حبفظ
دينها.
امليزة اخلامسة :أنه رمحه هللا عز وجل مج ع يف الكتاب املسائل العظمى يف العقيدة واليت وقعت فيها
خمالفات من املتأخرين ملا كان عليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم.
فقد ذكر يف الكتاب العقيدة جمملة مث ذكر أصول االعتقاد يف األمساء والصفات ،وعقيدة السلف يف
األمساء والصفات ,وهذا أكثر ما ورد يف الرسالة لعظيم احلاجة إليه وشدة االختالف فيه يف زمنه رمحه هللا
وبعد ذلك الشك أنه بقي وال زلنا حنتاج إىل تلك األصول ،وذكر وسطية أهل السنة واجلماعة بني
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الفرق ،وذكر اإلميان ابليوم اآلخر ،وذكر اإلميان ابلقدر ،وذكر أصوال عظيمة من أصول أهل السنة
واجلماعة.
تتعلق بثالثة أمور عظيمة :حبقيقة اإلميان ،وابلصحابة ،وأبولياء هللا ،ذكر أصوال عظيمة ألهل السنة
تتعلق هبذه األمور الثالثة.
وذكر معامل طريقة أهل السنة واجلماعة مث ختم مبوعظة ألهل السنة واجلماعة ومبيزات ألهل السنة
واجلماعة ،حيث ختم ابألخالق اليت يتميز أهل السنة واجلماعة ابلتخلق هبا هلل وبذهلا ألهلها املستحقني
هلا.
فمن قرأ هذا الكتاب أو حفظ هذا الكتاب فقد مجع أصول العقيدة وضبط ما حيتاج إىل ضبط يف معرفة
عقيدة السلف الصاحل رضوان هللا عليهم.
هذه أمور رأيت أن أقدمها بني يدي كالمنا وشرحنا هلذا الكتاب ،وهي أمور انفعة وحيتاجها طالب
العلم ،وُتفز النفس على العناية هبذا الكتاب.

بسم للا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملي

ابتدأ شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا الرسالة ابلبسملة وذلك لوجوه ثالثة:
ۡ
﴿ٱق ۡرأ ب ۡ
ٱسم ربك ٱلَّذی خلق﴾ [العلق  ]١فأمر أن
الوجه األول :امتثال أمر هللا يف قوله سبحانه وتعاىل
يُقرأ ابمسه والكتاب مؤلَّف ليُقرأ فالقارئ يبتدأ القراءة بسم هللا ولذلك ابتداء الشيخ الكتابة ببسم هللا
الرمحن الرحيم.

الوجه الثاين :اقتداء خبري كتاب بكتاب هللا سبحانه وتعاىل؛ ألن كتاب هللا مبدوء ابلبسملة ،أول ما يف
املصحف بسم هللا الرمحن الرحيم سواء قلنا إن البسملة آية من الفاُتة ،أو قلنا إنا آية منفصلة عن السور
وهو الراجح ،سواء هذا أو هذا فاملصحف مبدوء ابلبسملة.
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والوجه الثالث :االقتداء بكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن العلماء قد استقرأوا كتب النيب صلى
هللا عليه وسلم إىل امللوك ،وإىل األحناء فوجدوها مبدوءة ببسم هللا الرمحن الرحيم فكانت هذه الوجوه
داعية العلماء إىل أن يستقر األمر عندهم على البداءة يف الكتب ببسم هللا الرمحن الرحيم.
بسم هللا الرمحن الرحيم ،بسم هللا :معناها ابلنسبة للكاتب بسم هللا أكتب ،وابلنسبة للقارئ بسم هللا أقرأ،
وهذا التقدير أحسن من قول بعض أهل العلم :أقرأ بسم هللا ،أكتب بسم هللا ,ألن تقدمي االسم أوال
عندما نقول بسم هللا أكتب هذا يدل على احلصر.
واثنيا :التربك ابلبداءة بسم هللا سبحانه وتعاىل ،وأيضا التقدير مبا يناسب احلال أحسن من قول بعض
أهل العلم ابتدئ ,ألن ابتدئ لفظ عام ،واخلاص أوىل من العام.
بسم هللا أكتب ،وهللا :اسم من أمساء هللا عز وجل ،وهللا هو املعبود املألوه ،املستحق للعبادة سبحانه
وتعاىل.
والرمحن :اسم من أمساء هللا عز وجل فهو سبحانه ذو الرمحة الواسعة اليت وسعت رمحته كل شيء ،وهذه
السعه يف الدنيا فاهلل عز وجل وسعت رمحته كل ٍ
شيء وسعت املؤمن والكافر ،والطائع والعاصي ,وكل
من يف الدنيا وما يف الدنيا وسعته رمحة هللا عز وجل.
والرحيم :اسم من أمساء هللا عز وجل فهو سبحانه ذو الرمحة الواصلة للمؤمنني به يف الدنيا واآلخرة،
فاملؤمنون املوحدون مرحومون يف الدنيا برمحة هللا الواسعة اليت تعمهم وغريهم وبرمحة هللا الواصلة هلم دون
غريهم ،وخمتصون يوم القيامة برمحة هللا سبحانه وتعاىل فال يرحم هللا يوم القيامة إال موحدا ،وأما أهل
الشرك فهم أهل الغضب وأهل العذاب املقيم ال رمحة هلم وال مغفرة.
إذا كما قال بعض أهل العلم " :الرمحن" ذو الرمحة الواسعة " ,والرحيم" ذو الرمحة الواصلة ،فهي رمحة
خاصه واصلة للمؤمنني.
وما توفيقي إال ابهلل ا ححلم ُد َهَ
ّلِل اله َذي أَرسل رسولَهُ َاب حْلَُدى و َدي َن ا ححل َق؛ لَيظح َهرهُ َعلَى َ
الدي َن ُكلَ َه َوَك َفى
حَ َ َُ
َح
َ
َ ُ َ
َاب هَ
ّلِل َش َهي ًدا.
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هذا ثناء على هللا سبحانه وتعاىل هبذه النعمة العظمى ،واملنة الكربى فقوله رمحه هللا احلمد :احلمد هو
الثناء على هللا عز وجل مع كمال حمبته وتعظيمه .فإن ُكرر مرة اثنية كان ثناء ،فإن زيد على ذلك كان

متجيدا ،كما يف احلديث" :أن العبد إذا قال احلمد هلل رب العاملني قال هللا :محدين عبدي وإذا قال:
الرمحن الرحيم ،قال هللا :أثىن علي عبدي ،وإذا قال :مالك يوم الدين ،قال هللا :جمدين عبدي" رواه
مسلم.
وعندما نقول احلمد هلل فمعىن هذا أن احلمد على وجه التمام هلل عز وجل وأن احلمد على كل شيء هلل
عز وجل ,فاهلل ربنا حممود على كل شيء وعلى كل حال ،حممود على وجه التمام على كماله سبحانه
وتعاىل وعلى أفعاله ،وعلى شرعه وعلى قضائه وقدره سبحانه وتعاىل ،وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم
يعلم أصحابه أن يقولوا" احلمد هلل على كل حال" فاحلمد على وجه التمام إمنا هو هلل عز وجل ,ومن
محد من املخلوقني على مجيل االختيار هذا ليس على وجه التمام واحلمد على كل حال وعلى كل شيء
إمنا هو هلل سبحانه وتعاىل فهو احملمود على كل حال.
قال :احلمد هلل الذي أرسل رسوله ,أثىن شيخ اإلسالم على هللا عز وجل هبذه النعمة العظمى واملنة
ۡ
ۡ
ۡ
﴿هو ٱلَّذ ۤی أ ۡرسل ر ُسولهُۥ بٱهلُد ٰى ودين ٱحلق ليُظهرهُۥ على
الكربى وهو مأخوذ من قول هللا عز وجلُ :
ࣰ
ٱَّلل شهيدا﴾ [الفتح  ]٢٨فهذا مقتبس من اآلية بلفظ اآلية ،أي أنه سبحانه أنعم
ٱلدين ُكلهۦۚ وكف ٰى ب َّ
على أهل األرض إىل قيام الساعة إبرسال حممد صلى هللا عليه وسلم ابهلدى الذي هو البيان الواضح

والعلم النافع الذي ينري الطريق ،ويشرح الصدر ويهدي من الضاللة ومييز اخلري عن الشر هذا معىن اهلدى
ضر فيه ينري الطريق ويشرح الصدر ويهدي من الضاللة ومييز
أنه بيان واضح ال لبس فيه وعلم انفع ال ُ
ۡ
اخلري من الشر﴿ ،ودين ٱحلق﴾ الذي هو اإلسالم وال يقبل هللا دينا سواه ،أرسل هللا نبيه صلى هللا عليه
وسلم داعيا اجلن واإلنس إليه ،إىل دينه سبحانه وتعاىل وهذا مناسب أن تفتتح به الرسالة فإمنا فيها مما
جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم فما فيها من اهلدى ودين احلق وما خالفها ضاللة ما خالف ما جاء
هبا من عقائد ضاللة وابطل .وهل هذه دعوى؟! ال ,وهللا بل هي احلق املبني وكل ما فيها كما قلنا قول
هللا عز وجل احملكم البني وصحيح حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما أمجع عليه السلف إذن
ورب الكعبة هو اهلدى يف العقيدة وهو دين احلق ومادام ذلك كذلك فإمنا خالفها ضاللة واحنراف عن
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دين احلق ويف هذا خطاب للقلب ايمن صدقت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحببت رسول هللا
ۡ
صلى هللا عليه وسلم عليك هبذه العقيدة فإنا عقيده حممد صلى هللا عليه وسلم ﴿ليُظهرهُۥ على ٱلدين
ُكلهۦۚ ﴾أي :ليظهره على كل دين وقد أظهره هللا على كل دين ،والالم هنا قال بعض أهل العلم للتعليل
فاهلل عز وجل أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق من أجل أن يظهره على الدين كله ،وقال بعض أهل

العلم :الالم للعاقبة أي أن العاقبة هلذا الدين وأن هللا سيظهره وينصر أهله وقد أظهره هللا عز وجل على
وحكما ونصرا.
الدين كله علما ُ
أما يف احلكم فإن هللا عز وجل رفع به األداين وال يقبل من أحد دينا بعد بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم
إال ما جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم من يسمع مبحمد صلى هللا عليه وسلم يهودي وال نصراين مث ال
يؤمن به إال دخل النار إال كان كافرا من أهل النار فحكم هللا عز وجل هلذا الدين ابلظهور على كل
دين.
وأما علما فإن هللا أظهر دينه ابحلجة والبيان والدليل والربهان فهذا الدين ظاهر على كل دين مبا فيه من
احلجة والبيان واألدلة والرباهني.
وأما نصرا فقد أظهر هللا هذا الدين على األداين ابلسيف والسنان فكان منصورا ونُصر أهله على أهل
األداين عندما جاهد املسلمون إلعالء كلمة هللا ال لقتل الناس وال جلمع الدنيا ،وإمنا كان قتاهلم قتال
طلب إلزالة من مينع وصول احلق إىل الناس ولذلك كان املشروع قبل قتال الطلب أن يدعى الناس إىل
الدين فإن استجابوا كف عنهم فقتال الطلب مل يكن املقصود منه أن يُقتل غري املسلمني وال أن ُجتمع
الدنيا ,وإمنا كان املقصود منه أن يوصل احلق اىل الناس إبزالة الطغاة الذين مينعون وصول احلق إىل الناس،
وكانوا جياهدون جهاد الدفع حلفظ داير املسلمني ودين املسلمني ،فنصرهم هللا وأظهرهم هللا ،ومأل قلوب
أعدائهم رعبا وخوفا ومهانة .فأظهر هللا دينه ُحكما وعلما ونصرا .وهذا أيضا مناسب هلذه الرسالة ,ألن

ما يف هذه الرسالة كما قلنا من دين هللا فإذا كنت من أهل هذه العقيدة فاطمئن قلبا فإنا مظهرةٌ يظهرها
هللا عز وجل منصورة ،ومن يناوئها خمذول ولو كانت له جولة فعليه الدولة.

ولن تكون له نُصرة مستقرة مستمرة ،قد يبتلي هللا أهل السنة بظهور أعدائهم وخمالفيهم ،لكن هذا البالء
ال يطول وال يستقر وال يدوم.
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ࣰ
ٱَّلل شهيدا﴾ :كفى ابهلل شهيدا على رسوله وعلى ما جاء به وعلى من أُرسل إليهم
﴿وكف ٰى ب َّ
رسوله صلى هللا عليه وسلم ,فاهلل شهيد على رسوله أنه قد بلغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد حق اجلهاد،
وما مات ويف الدين شيء اب ٍق مل يبينه صلى هللا عليه وسلم ،وشهيد على ما جاء به أنه احلق والدين
احلق املبني والدين املتني الذي ال جيوز العُدول عنه ,وعلى من أرسل إليهم رسوله من املصدقني أو من
املكذبني فهو شهيد سبحانه على املصدقني وجمازيهم ابإلحسان ،وشهيد على املكذبني وجمازيهم مبا
يستحقون ،وهذا أيضا مناسب للرسالة هلذا الكتاب فإن ما فيها حق ،واتباع للنيب صلى هللا عليه وسلم،
فمن اعتقد ما فيها فاهلل شهيد عليه ابلتصديق وحسن االتباع وجمازيه ابإلحسان يف الدنيا واآلخرة ،وهبذا
ترى براعة استهالل الشيخ رمحه هللا عز وجل مبا هو مناسب هلذا الكتاب.
َوأَ حش َه ُد أَ حن َال إَلَهَ إَهال ه
يك لَهُ؛ إَق َحر ًارا بَ َه َوتَ حو َحي ًدا.
اّلِلُ َو حح َدهُ َال َش َر َ
أشهد معناها أُقر بلقيب يقينا ،وأنطق بلساين عال ما ابملعىن قابال له ومنقادا له
كل هذه املعاين تشملها كلمة أشهد ،أُقر بلقيب يقينا ،وأنطق بلساين عاملا ابملعىن قابال له ومنقادا له وعُرب
هن هذه املعاين بكلمة أشهد للداللة على قوة اليقني .كأن املقر هبذا كاملشاهد للمحسوس فكأن ال ُمق ُر
به مشاهد له حمسوس يشهد عليه كما يرى الشمس يف رابعة النهار.

أشهد أن ال اله إال هللا :أي أشهد أنه ال معبود حبق إال هللا ،وحده :توكيد إلفراد هللا ابلعبادة الذي جاء
بقوله ال إله إال هللا ،فال يستحق العبادة إال هللا ،وكل عبادة ملن دونه ظلم ال حق فيها ،وال استحقاق
للمعبودين يف العبادة ،ال شريك له :توكيد للنفي الوارد يف قولك ال إله إال هللا إقرارا به ,هذا من معاين
الشهادة من معاين قولك أشهد أقر ،وتوحيدا :هذا أيضا من معاين الشهادة فقوله إقرارا به وتوحيدا هو
معىن ال إله إال هللا ،فقوله إقرارا وتوحيدا بيان للمعىن وتوكيد ،فجاء ابللفظ الذي هو مفتاح اإلسالم
ومفتاح اجلنة أشهد أن ال إله إال هللا مث جاء أبربع مؤكدات للمعىن :وحده ،ال شريك له ،إقرارا به
وتوحيدا.

َوأَ حش َه ُد أَ هن ُُمَ هم ًدا َع حب ُدهُ َوَر ُسولُهُ.
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أشهد :كذلك معناها أقر بقليب يقينا ،وأنطق بلساين عاملا ابملعىن قابال له ومنقادا له ,أن حممدا عبده
ورسوله :وهذا أفضل ما يوصف به النيب صلى هللا عليه وسلم أنه عبد هللا ورسوله ،فكونه عبد هللا يعين
أنه أكمل من عبد هللا والذل هلل غاية العز ،فمحمد صلى هللا عليه وسلم أكمل وأعظم وأصدق وأحق
شرفه هللا ابلرسالة،
من ذل هلل وعبد هللا وهذا يف غاية املدح له صلى هللا عليه وسلم وهو رسول هللا عبد َّ

فهو عبد ال يعبد و رسول ال يكذب صلى هللا عليه وسلم ويف هذا امتثال لقول النيب صلى هللا عليه
وسلم" :إمنا أان عبد فقولوا عبد هللا ورسوله" .رواه البخاري يف الصحيح.

والشهادة حملمد صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة تعين تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر ،واتباعه صلى هللا
عليه وسلم واالقرار أبنه خامت االنبياء واملرسلني فال نيب بعده صلى هللا عليه وسلم.
َ
ََ
صلهى ه َ
يما َم َزي ًدا.
َ
اّلِلُ َعلَحيه َو َعلَى آله َو َسله َم تَ حسل ً
صلى هللا عليه الصالة من هللا على العبد الثناء عليه يف املأل األعلى وليست هذه خاصة ابلنيب صلى هللا
عليه وسلم بل يثين هللا على عباده يف املأل األعلى ولذلك من صلى على النيب صلى هللا عليه وسلم صلى
هللا عليه هبا عشرا فيثين هللا عليه هبذه الصالة يف املأل األعلى عشرا و كلما زاد ,زاد هللا ثناء عليه هبذه
الصالة ،ويثين هللا مثال على املرابطني يف املساجد ينتظرون الصالة بعد الصالة يف املأل األعلى ويباهي
هبم.
وعلى آله :اآلل تطلق على التابعني له صلى هللا عليه وسلم كل من صدق به و تبعه فهو من آله وتطلق
على أهل بيته وال مانع من إرادة األمرين هنا ولكن إذا قلنا اآلل مبعىن التابعني فيكون ذكر الصحب
بعدهم من ابب ذكر اخلاص بعد العام ,ألن اآلل عام و الصحب من التابعني للنيب صلى هللا عليه وسلم
وإذا قلنا إن اآلل هم أهل بيته فإنه يكون من ابب ذكر العام بعد اخلاص آل بيته املقصودين ابلرتضي
ابتداء هم من كان من صحابته من أهل بيته فهم بعض الصحابة .وصحبه :الصاحب :من لقي النيب
صلى هللا عليه وسلم و مات على ذلك ولو مل تطل صحبته مادام انه لقي النيب صلى هللا عليه وسلم و
كان حال لقياه مؤمنا به ومات على ذلك فهو على ذلك فهو صحايب .أما من لقي النيب صلى هللا عليه
وسلم مشركا مث آمن به بعد ذلك فإنه ليس صحابيا ،فالصحايب :من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم
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مؤمنا به ومات على ذلك ،يقول العلماء :ولو ختللت ذلك ردة فإن هذا ال خيرجه عن حد الصحبة
مادام أنه مات على اإلسالم ولو كانت الصحبة قليلة مل تطل فهو صحايب.
وسلم تسليما مزيدا :سلم :السالم هو السالمة من اآلفات يف الدنيا واالخرة،
مزيدا قال بعض أهل العلم :أي زائدا على الصالة يعين الصالة ويزاد عليها السالم وقال بعض أهل العلم
مزيدا يعين كثريا متتابعا ،من الزايدة يتزايد يعين كثريا متتابعا ،وهذه اجلملة صلى هللا عليه وسلم خربية
مبعىن الطلب ،صلى هللا عليه يعين صلي عليه ,اللهم صل عليه وسلم يعين اللهم سلمه تسليما مزيدا او
سلم عليه تسليما مزيدا.
العلَ ُم اْلَُم حام ،شيخ االسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم رمحة للا عليه يف كتابه
يقول اإلمام َ
النفيس العقيدة الواسطية:

أما بعد :ا حعتَ َق ُ َ َ َ َ
اع َة.
اع َة أ حَه َل ُّ
ورةَ َإَل قَيَ َام ال ه
السن َهة َوا حْلَ َم َ
س َ
اد الحف حرقَة النهاجيَة ال َحم حن ُ
ص َ
يقول الشيخ( :أما بعد) ،هذه يؤتى هبا للدخول يف املقصود ،ومعىن أما :مهما يكن من شيء .فيكون
معىن الكالم ،مهما يكن من شيء بعد ما قدمته ،فهذا :الفاء هنا رابطة جلواب الشرط والبد منها فهي
الزمة ,ألن جواب الشرط هنا مجلة امسية ،وإذا كان جواب الشرط مجلة امسية فالزم أن تدخل عليه الفاء.
ولذلك ما يفعله بعض اخلطباء ،وبعض املتكلمني من قوهلم :أما بعد هذا كذا ،أوأما بعد إخواين ،هذا
من حيث اللغة ال يستقيم ،وكذلك مثال قول العوام :مثال عندما يقول الرجل المرأته إن ذهبت إىل بيت
فالنة أنت طالق ،هذا من حيث اللغة ال يستقيم ،البد أن يقول :إن ذهبت إىل بيت فالنة فأنت طالق،
ولذلك بعض الفقهاء قالوا :إذا قال الرجل :ملرأته إن ذهبت مثال إىل بيت فالنة أنت طالق تطلق فورا،
قالوا :ألن ما ذكره ال يصلح أن يكون جوااب لشرط فيكون كالما جديدا ،لكن الراجح أن العامة
يُعاملون بكال مهم ال بقواعد اللغة العربية ،لكن مقصودي من هذا أن يرسخ يف أذهانكم أن دخول الفاء
هنا الزم والبد منه.

أما بعد ،فهذا.
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معلوم أن هذا اسم إشارة ال يكون إال ملوجود ,تقول :هذا زيد ،لكن إذا كان زيد غائبا فإنه ال يصح أن
تقول هذا زيد هذا إشارة إىل موجود ،طيب مادام أن هذا إشارة إىل موجود فكيف قال شيخ اإلسالم
رمحه هللا هنا فهذا اعتقاد؟!
واالعتقاد مل يذكره حىت اآلن ليس موجودا قال بعض أهل العلم :لعله كتب املقدمة بعد أن كتب
االعتقاد ،أي :بدأ ابملقصود فلما فرغ منه رجع فكتب املقدمة؛ فساغ أن يقول هذا ,وقال بعض أهل
العلم قال هذا ابعتبار أن هذا االعتقاد موجود يف قلبه.
فاستصحب وجوده مكتواب ،يعين يقولون هذا االعتقاد مستقر يف قلب شيخ اإلسالم ابن تيمية فهو
موجود من حيث االعتقاد ،فاستصحب وجوده كتابة .وقال بعض أهل العلم :إمنا استعمل هذا إشارة
إىل أن هذا االعتقاد موجود ظاهر بني املسلمني؛ ألنه اعتقاد الفرقة الناجية ،واعتقاد الفرقة الناجية مل
ينقطع عن األمة قط منذ بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا ،فقاله ابعتبار وجوده واقعا يف
األمة ،وأنه موجود يف زمنه عندما تكلم موجود عند الفرقة الناجية ،وهذا عندي أظهر وهللا أعلم ,ألن
فيه مزيد فائدة وهو أن هذا االعتقاد الذي سأكتبه لك موجود بني املؤمنني ،ظاهر منصور ،فهذا أقرب
ما ُوجه به هذا.
فهذا اعتقاد.
اعتقاد :افتعال من العقد ،وقد سبق يف اجمللس املاضي أن بينت معىن العقيدة :افتعال من العقد ،والعقد
هو :الربط ،والشد بقوة ،واإلحكام.
وقلنا إن العقيدة مبعناها العام ،أو االعتقاد مبعناها العام :احلكم اجلازم الذي ال يقبل الشك .نعم قد
يكون صحيحا ،وقد يكون غري صحيح .اعتقادان أن حممدا رسول هللا اعتقاد صحيح ،حنن جنزم جزما ال
يقبل الشك أن حممدا رسول هللا ،وهذا اعتقاد صحيح ألنه مطابق للواقع ،واعتقاد الكفار أمجعني أن
حممدا ليس رسول هللا هذا اعتقاد فاسد غري صحيح ابطل.
االعتقاد يف الشرع ما جيب عقد القلب عليه وهو اإلميان أبركان اإلسالم ،وما يتعلق هبا ،وما يتبع ذلك
مما مييز أهل السنة واجلماعة.
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ماذا يذكر يف كتب االعتقاد؟
اإلميان أبركان اإلميان ،وما يتعلق ،هبا أي :يعين التفصيل والتفريع عن هذا ،وما مييز أهل السنة واجلماعة
عن غريهم من الفرق.
فهذا ا حعتَ َق ُ َ َ َ َ
اع َة
اع َة أ حَه َل ُّ
ورةَ َإَل قَيَ َام ال ه
السن َهة َوا حْلَ َم َ
س َ
اد الحف حرقَة النهاجيَة ال َحم حن ُ
ص َ
أي :أن هذا االعتقاد املذكور يف هذه الرسالة هو االعتقاد الذي أمجع عليه أهل القرون املفضلة وأمجع
عليه أهل السنة ،فال يعلم فيه نزاع عنهم ،فال حيل ألحد أن يعتقد غري هذا االعتقاد ،وكل اعتقاد خالفه
فهو بدعة مذمومة ،ومن خالف هذا االعتقاد من املسلمني فهو خمطئ يقينا ،فإن كان قد اتقى هللا،
وسلك الطريق املشروع غري أنه أخطأ يف شيء منه فهو جمتهد خمطئ يُرجى أن يغفر هللا عز وجل له ،وقد
يقوم به من األعذار ما يغفر هللا له هبا .

انتبهوا اي إخوة ! نقول كل من خالف هذا االعتقاد فهو خمطئ ،ال يُرتدد يف ختطئته هو خمطئ ،أما احلكم

عليه فإن كان قد اتقى هللا ما استطاع ،وسلك الطريق املشروع لكنه أخطأ يف بعض هذا االعتقاد ،فهذا

جمتهد يرجى أن يغفر هللا له خطأه ،وقد يقوم مبُخالف هذا االعتقاد يف بعضه أعذار يغفر هللا عز وجل له

هبا ،وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف مناظرته ملا ذكر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية ،قال له
خصومه :هذا يعين أن كل من مل يعتقد هذا االعتقاد فهو هالك ،من أهل النار.
قال رمحه هللا :ليس كل من خالف يف شيء من هذا االعتقاد جيب أن يكون هالكا .هو الشك أنه
خمطئ لكن ليس كل من خالف يف شيء من هذا االعتقاد جيب أن يكون هالكا فإن املنازع يعين
ُ
املخالف لشيء يف هذا االعتقاد قد يكون جمتهدا ،أي اتقى هللا ما استطاع ،وسلك الطريق املشروع،
ونظر النظر الشرعي غري أن هللا مل يهده للصواب ،فأخطأ يف شيء من االعتقاد هذا معىن قد يكون
جمتهدا خمطئا يغفر هللا خطأه ،وقد ال يكون بلغه ذلك من العلم ما تقوم به عليه احلجة ،قد يكون جاهال
حقيقة ،ما بلغه من العلم ما تقوم عليه به احلجة ،إىل قوله :بل موجب هذا الكالم أن من اعتقد ذلك
جنا يف هذا االعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون انجيا وقد ال يكون انجيا ،إذن مقصود الكالم بيان أن
انج ال شك يف ذلك ،أما من مل يعتقد فهو خمطئ يقينا الشك يف ذلك،
من اعتقد هذا االعتقاد فهو ٍ
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لكن هل يكون هالكا؟ هل جنزم له أنه من أهل النار؟ اجلواب :ال ،قد يكون هالكا ،وقد ال يكون
هالكا حبسب االعتبار.
فاملقصود أن هذا مقام بيان االعتقاد الصحيح الذي جيب على املسلم أن يعتقده ،وُترم خمالفته ،وليس
مقام احلكم على من اعتقد خالف هذا ،فإن هلذا شأان آخر ومقاما آخر.
أقول هذا ألن بعض الناس أييت فيقرأ يف كالم العلماء فيجد أنم حيكمون على الفعل فيقولون هذا شرك
أكرب خمرج من امللة ،هذا كفر ،فيقول هؤالء العلماء تكفريون يكفرون األمة ،وهذا جهل ابلشرع وحبال
العلماء فإن احلكم على الفعل ال يستلزم احلكم على الفاعل ،بل احلكم على الفاعل له شأن آخر .وقد
وصف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا هذا االعتقاد وصفا صادقا أبوصاف توجب اعتقاده وجتعل
املسلم يلزمه (فهذا اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة أهل السنة واجلماعة) :وهذا تعدد أوصاف ملوصوف
واحد ،فهم الفرقة الناجية ،وهم هم الطائفة املنصورة ،وهم هم أهل السنة واجلماعة ،هذا تعدد أوصاف
واملوصوف واحد.
(فهذا اعتقاد الفرقة) :الفرقة هنا مبعىن الطائفة واجملموعة من الناس ,إذن هي ليست من االفرتاق ليست
فرقة من االفرتاق؛ وإمنا الفرقة مبعىن الطائفة واجملموعة من الناس ،وقد تكون فرقة من االفرتاق ،وهي فرقة
من أجل القسمة ،وإال فهي اجلماعة ،يعين من أجل القسمة ألن األمة افرتقت على فرق فهذه قسمة؛
فسميت فرقة من أجل القسمة وإال فهي اجلماعة ليست فُرقة أو تسمى فرقة؛ ألنا متيزت عن غريها
ففرقة مبعىن ُمفارقة ألهل البدع متيزت عن أهل البدع ,إذن فرقة إما أنا مبعىن طائفة فهي ليست من الفرقة
واالفرتاق وإما أنا من االفرتاق ومسيت فرقة للقسمة مع غريها وإال فهي اجلماعة كما جاء يف النص وإما

أنا فرقة من ال ُفرقة ،مبعىن أنا مفارقة ألهل البدع ،متميزة عن أهل البدع ،فهذا اعتقاد الفرقة الناجية،
الفرقة الناجية يف الدنيا واألخرة ،أما يف الدنيا فهي انجية من الضالل انجية من االحنراف يف عقيدهتا
فهي على اهلدى املبني ألن هذه العقيدة هي عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم ،وأما يف اآلخرة فهي
انجية من النار ،فهي يف اجلنة كما ورد صرحيا يف احلديث.
وقد دلت األدلة النقلية والوقوعية يعين َّ
دل النقل والوقوع على أن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم تفرتق
فدل النقل على أن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم تفرتق َّ
فدل النقل على أن االفرتاق سيقع يف أمة حممد
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صلى هللا عليه وسل م ،ومن ذلك ما جاء يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم :افرتق اليهود على إحدى أو
اثنتني وسبعني فرقة ،وافرتقت النصارى على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة ،وتفرتق أميت على ثالث
وسبعني فرقة ،وهذا احلديث مشهور يف السنن واملسانيد ،وله ألفاظ وقد رواه أبو داود هبذا اللفظ
وسكت عنه ومعىن ذلك أنه صاحل عنده ،وصححه األلباين ،ورواه اإلمام ابن ماجة بلفظ" :افرتقت
اليهود على إحدى وسبعني فرقة فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار ،وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني
فرقة فإحدى وسبعون يف النار و واحدة يف اجلنة ،وستفرتق أميت إىل ثالث وسبعني فرقة واحدة يف اجلنة
وثنتان وسبعون يف النار" ،قيل اي رسول هللا :من هم؟ قال " :اجلماعة" ،فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم
أن أمته ستفرتق ،اليهود افرتقت ،النصارى افرتقت ،أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ,قال النيب صلى هللا
عليه وسلم "تفرتق" وهنا فائدة :وهي أن مجاعة األمة هي ما كانت على ما كان عليه النيب صلى هللا
عليه وسلم وأصحابه؛ ألنم كانوا على اجلماعة ،تفرتق :فعل مضارع يف املستقبل  ،أخرب أن أمته ستفرتق
على ثالث وسبعني فرقة ،واحدة يف اجلنة واثنتان وسبعون يف النار.
ورواه اإلمام أمحد بلفظ" :إن بين اسرائيل تفرقت إحدى وسبعني فرقة ،فهلكت سبعون فرقة وخلُصت
فرقة واحدة ،وإن أميت ستفرتق اثنني وسبعني فرقة فتهلك إحدى وسبعون وختلص واحدة" قالوا اي رسول
هللا :من تلك الفرقة -يعين اليت ختلص وتنجو-؟ فقال صلى هللا عليه وسلم" :اجلماعة ,اجلماعة" .قال
األرانؤوط صحيح بشواهده.
وأان ذكرت لكم األلفاظ؛ ألن فيها الدالالت زائدة يف كل لفظ ،وفيها إشارة إىل الفرقة الناجية ،واحلديث
جبملته حسنه احلافظ بن احلجر ،وصححه الشاطيب ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية حديث صحيح
مشهور وج َّود أسانيده احلافظ العراقي ،وقال الشيخ األلباين كالما نفيسا يف التعليق على احلديث فقال:

تبني بوضوح أن احلديث اثبت ال شك فيه ،ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على االحتجاج به,

حىت قال احلاكم يف أول كتابه املستدرك إنه حديث كبري يف األصول ،وقال أيضا اإلمام األلباين رمحه هللا:
حديث تلقاه كبار األئمة والعلماء من خمتلف الطبقات ابلقبول ،وهذا كالم عظيم من إمام حمقق يف
احلديث رمحه هللا رمحة واسعة وهو كما قال ،وقال الشيخ ابن ابز :عن احلديث اثبت ،وقال حمدث اليمن
ورحيانتها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه هللا :عن احلديث إنه حسن ،إذن احلديث اثبت عند أهل
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العلم بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وفيه داللة بينة على أن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم
ستفرتق وهذه الفرق ختالف احلق إال واحدة ،هي الثابتة على احلق وهي اليت ختلُص ،وهي الناجية ،وهي
كافر خمل ٌد يف النار ،ال ،وإمنا متوعد بدخول النار ،فهذا وعيد
اليت يف اجلنة ابتداء وال يعين هذا أن غريها ٌ

بدخول النار ،كما يدل على تفرق األمة قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :فإنه من يعش منكم بعدي
فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجد
وإايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة "رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة والدارمي
وابن أيب عاصم وغريهم من أصحاب الدواوين ،وسكت عنه أبو داوود ،وصححه ابن حبان ,وقال ابن
عبد الرب :اثبت صحيح ،وصححه ابن تيمية وابن امللقن والعراقي وابن ابز واأللباين ،وقال الوادعي :له
طرق يرتقي هبا اىل الصحة ،فهذا احلديث دل على أن األمة ستفرتق وسيكون هناك اختالف كبري يف
أمة حممد صلى هللا عليه وسلم وأن من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم من سيكون على السنة ومنها من
سيكون على البدعة ،لقوله يف آخر احلديث "فعليكم بسنيت وإايكم وحمداثت األمور" وفيه إشارة إىل أن
افرتاق األمة سيكون قريبا من زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ,ألن النيب صلى هللا عليه وسلم خياطب
من؟ خياطب الصحابة يقول للصحابة" :فإنه من يعش منكم بعدي" ومعىن (يعش) :من يطول عمره من
الصحابة ،فسريى هذا الصحايب سريى اختالفا كثريا ،وقد وقع فظهرت القدرية يف أواخر زمن الصحابة،
وظهر أوائل الرافضة يف أواخر زمن الصحابة ،فوقع هذا اإلختالف والوقوع دليل على هذا فقد خرجت
يف األمة فرقة اخلوارج وفرقة القدرية وفرقة الرافضة وفرقة اجلهمية وغريهم كثري ،وهذا ال ميكن دفعه ولذلك
تعجب ممن يدفع االفرتاق هذا ،ويدفع أن هناك فرقة انجية ويهزئ ويقول أصحاب الفرقة الناجية وهذا
من جهله وقلة عقله ،والشك أن الفرقة الناجية من هذه الفرق واحدة بداللة احلديث فإن احلق واحد
وهو يف العقيدة متعني نعلمه يقينا وهو ما أمجع عليه صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن اتبعهم
إبحسان.
قلت لكم قد دلت األحاديث على أن الفرقة اليت تنجو وختلص من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم هي
واحدة وقد روى ابن وضاح واملروزي عن أمري املؤمنني حبيب قلوهبم كسائر صحابة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وأرضاه أنه قال :إن هذه األمة تفرتق على ثالثة وسبعني
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فرقة كلها يف اهلاوية إال واحدة انجية .وقد تتابع العلماء األثبات على وصف هذه الفرقة أبنا انجية ،ورد
هذا يف كالم العلماء كثريا ،إذن الفرقة الناجية هي املتمسكة ابلكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة
ما كان عليه صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فهذا الوصف األول.
(املنصورة إىل قيام الساعة) فهذا اعتقاد الطائفة املنصورة ،القائمة ابحلق وهذا يستدعي من املسلم أن
يعتقد هذا االعتقاد ليكون من املنصورين وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم ":التزال طائفة من أميت
قائمة أبمر هللا ال يضرهم من خذهلم أو خالفهم حىت أييت أمر هللا وهم ظاهرون على الناس" ويف رواية:
"التزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا وهم كذلك" متفق
عليه واللفظ يف الروايتني ملسلم ،رواه البخاري أبخصر من هذا ،لكن احلديث متفق عليه من جهة املعىن،
واللفظ يف الروايتني املذكورتني ملسلم .وقال صلى هللا عليه وسلم" :التزال طائفة من أميت منصورين ،ال
يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة" وهذا احلديث رواه الرتمذي وابن ماجه وسعيد ابن منصور وكذلك
رواه االمام أمحد وقال :الرتمذي حسن صحيح وصححه األلباين واألرانؤوط .
إذن النيب صلى هللا عليه وسلم وصف طائفة من أمته أبنا ظاهرة ،ابرزة ابحلق منصورة وأبنا منصورة
فهذه الطائفة املنصورة موجودة يقينا ،وإن مل تكن الطائفة املنصورة املتمسكة هي املتمسكة مبا كان عليه
النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،فمن تكون؟ ولذلك تتابع العلماء على أن الطائفة املنصورة هم أهل
احلديث والسنة وال شك يف هذا األمر.
الشيخ هنا قال( :الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة) عرفنا أن الشيخ أخذ هذا من احلديث الثاين يف
قوله صلى هللا عليه وسلم" :حىت تقوم الساعة" ويف رواية الصحيحني" :حىت أييت أمر هللا" ،فإن قال
قائلَّ :
دل احلديث على أن الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق ،نقول املعىن :إىل قرب قيام الساعة ،وما
قارب الشيء أخذ حكمه ،معىن "إىل قيام الساعة" :إىل قرب قيام الساعة ،فإنه من املعلوم أن أرواح
املؤمنني تقبض قبل قيام الساعة فال تقوم الساعة إال على شرار اخللق.
أو يكون املقصود أنه إذا فُقد أهل اإلميان من األرض فال قيمة ملا بقي فكأن الساعة قد قامت! ال قيمة

لألرض إال بوجود أهل اإلميان فإذا قُبضت أرواح املؤمنني كأنه ال قيمة فكأن الساعة قد قامت.
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(أهل السنة واجلماعة) :أهل السنة ألنم املعظمون لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم اآلخذون هبا حيث
ُ
صحت سواء كانت متواترة أو آحاد يف عقيدهتم وأحكامهم ,وألن عقيدهتم عقيدة حممد صلى هللا عليه
وسلم فعقيدهتم هي السنة ,ولذلك مسى بعض السلف كتابه يف العقيدة مباذا؟ ابلسنة ما وجه ذلك؟ أن
هذه عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم فهي السنة ،وهم اجلماعة ،ملاذا؟ ألنم جمتمعون على احلق الذي
فحيث ما ُوجدوا فهم اجلماعة ،وغريهم فُرقة؛ وألن يف عقيدهتم حفظ مجاعة
اجتمع عليه صدر األمة،
ُ
املسلمني فال ُحيافظ على مجاعة املسلمني حقيقة إال أهل السنة ،اجلماعة الشرعية القائمة يف بلد من
بلدان املسلمني ال ُحيافظ عليها وال يُقويها وال يُثبتها إال أهل السنة.

أما أهل البدع فمتقلبون أهل فُرقة ،ولذلك ما إن خيرج خارج على مجاعة املسلمني يف بلد من البلدان إال

وجتد أهل البدع يف صفه ،والفنت من فوائدها أنا متيز أهل السنة واجلماعة عن غريهم ،فتجد أن أهل

السنة واجلماعة مع اجلماعة الشرعية ,مع اإلمام مع ويل أمر املسلمني ،وجتد أن أهل الفرق يتقلبون فإذا
انضم أهل البدع إىل الفتنة ,ولذلك إذا
حدثت الفتنة وجدهتم مع أهل الفتنة ،وكلما قويت الفتنة كلَّما َّ
أردت أن تعرف أهل السنة يف زماننا يف بعض البلدان ،فانظر إىل الفتنة اليت وقعت يف ذلك البلد،

ستجد أن أهل البدع حىت الذين يتقنَّعُون يف زمن من األزمان ابلسنة ،ستجد أنم مع الفتنة؛ ألن البدعة

والفرقة جت ُذ ُهبم.

أما أهل السنة واجلماعة فهم ُحيافظون على اجلماعة الشرعية ،فهم حمافظون ولُزوم طريقهم حيفظ اجلماعة

الشرعية ويُث بتها ويُقويها ,ولذلك ُمسوا أبهل السنة واجلماعة وقد دلت األحاديث اليت تقدمت على
وصفهم هبذا ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :هم اجلماعة ,هم اجلماعة" وقال يف رواية" :من هم
على ما أان عليه وأصحايب" إذن هم أهل السنة ,وهم أهل اجلماعة.
فإذا علم املسلم أن هذا االعتقاد قد أمجع عليه السلف ،واعتقدته الفرقة الناجية يف كل زمان ،والطائفة
املنصورة وأهل السنة واجلماعة ،فكيف يرتك هذا االعتقاد ،أو يرتك شيئا منه.
ولذلك اي من أكرمك هللا ابعتقاد أهل السنة واجلماعة ،فاثبُت ،واصرب ،وال ختف من قلة ال ُمعني يف
زمنك ،ومن قلة السائرين معك ،فإنك من الفرقة الناجية ،ومن الفرقة املنصورة والبد ،ومن أهل السنة
واجلماعة ومن كان من هذا فهو إمام ولو كان وحده ،وهو اجلماعة ولو كان واحدا.
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وإذا ثبت أهل السنة ودعوا الناس ابحلكمة ،وعاملوا الناس ابألخالق فإنم سيزيدون وال بد.
يف كل  ،سيزداد الناس يف البلد ،الذين يتمسكون بعقيدة أهل السنة واجلماعة وهذا أمر ظاهر بلد إذا
ثبت أهل السنة وصربوا ،ودعوا الناس ابحلكمة وعاملوا الناس أبخالق أهل السنة معلوم.
َ
ََ
َ
َ ََ
اإلميَ َ
ث ب حع َد الحمو َ
َ
تَ ،و حَ
قال رمحة للا عليه :حَ
ان َابلح َق َد َر؛
اإلميَا ُن َابَ هّلِلَ ،وَم َالئ َكتهَ ،وُكتُبَهَ ،وُر ُسلهَ ،والحبَ حع َ
َح
َخ حَْيهَ َو َش َرهَ.
بدأ الشيخ رمحه هللا بذكر عقيدة أهل السنة واجلماعة على وجه اإلمجال وهذا شامل ل ُكل العقيدة،
يشمل العقيدة كلها ،فإن كل العقيدة ترجع إىل أركان اإلميان ،إما هي أركان اإلميان ،أو ما يتعلق أبركان
اإلميان.
وهذا االعتقاد أو هذه األُصول اليت ذكرها الشيخ ال يكون أحد مؤمنا أصال إال إذا اعتقدها ،على وجه
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۤ
ٱَّلل وٱلي ۡوم ٱل اخر وٱلملٰ ِٕىكة
اإلمجال ،البد من اعتقادها ،قال هللا عز وجل﴿ :ولٰك َّن ٱلربَّ م ۡن ءامن ب َّ
ۡ
ۡ
ۡ
ۤ
ٱَّلل وملٰ ِٕىكتهۦ وُكتُبهۦ وُر ُسلهۦ وٱلي ۡوم
وٱلكتٰب وٱلنَّبي ۧن ﴾ [البقرة  ،]١٧٧وقال سبحانه﴿ :ومن يك ُف ۡر ب َّ
ا
ۡ
ۡ
ٱل اخر ف قد ض َّل ضلٰال بعيدا﴾ [النساء  .]١٣٦ويف حديث جربيل املشهور أنه قال للنيب صلى هللا عليه
وسلم" :ما اإلميان؟" فقال صلى هللا عليه و سلم" :أن تؤمن ابهلل ومالئكته و كتبه وبلقائه ورسله وتؤمن
ابلبعث" متفق عليه ،و عند مسلم" :بلفظ أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن
ابلقدر خريه و شره".
إذن هذه األصول الستة ،اليت ال يكون اإلنسان مؤمنا إال إذا آمن هبا ،فمن مل يؤمن ابهلل فليس مبؤمن،
ومن مل يؤمن ابملالئكة فليس مبؤمن ،وإن قال أان مؤمن ابهلل ،ومن مل يؤمن ابلرسل فليس مبؤمن ،ومن مل
يؤمن ابلكتب فليس مبؤمن ،ومن مل يؤمن ابليوم اآلخر فليس مبؤمن ،ومن مل يؤمن ابلقدر فليس مبؤمن.
واإلميان ابهلل إمجاال معناه :أن تؤمن بوجود هللا ،وأنه سبحانه موجود وأن تؤمن بربوبيته فتوحد هللا عز
وجل يف أفعاله ،وتؤمن أبلوهيته وأنه املستحق للعبادة ،فتوحد هللا أبفعالك ،وأن تؤمن أبن له األمساء
احلسىن والصفات الكاملة العُال.
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فمن آمن هبذا فقد آمن ابهلل ،مث يزداد اإلميان ابهلل ،مبا سيأيت بيانه إن شاء هللا ،يزداد إميان املؤمن ابهلل
إذا عرف األدل ة على وجود هللا ،إذا عرف تفاصيل توحيد الربوبية ،إذا عرف تفاصيل توحيد األلوهية ،إذا
عرف تفاصيل األمساء و الصفات ،فإن إميانه يزداد .وسيأيت إن شاء هللا يف كالم الشيخ بيان بعض ما
يتعلق ابإلميان ابهلل عز وجل.
واإلميان ابملالئكة إمجاال أن تؤمن أبنم خلق من نور ،وأنم موجودون حقيقة ،وأنم اليعصون هللا ما
أمرهم ،وأن هلم أعماال خاصة ،وأن أعدادهم كثرية جدا ،وأن تؤمن أبمساء من ثبت النص أبمسائهم ،وأن
تؤمن مبا ثبت من أوصافهم وأعماهلم ،هذا اإلميان ابملالئكة ,أن تؤمن أبنم خلق من نور ،وأنم
موجودون ليس خياال وال ومها وال كذا وال كذا ،بل تؤمن أبنم خلق من نور موجودون حقيقة وأن
أعدادهم كثرية وأن هلم أعماال خاصة وأنم أهل طاعة مطلقة اليعصون هللا ما أمرهم ،تؤمن أبمساء من
ثبت النص أبمسائهم ،وتؤمن مبا ثبت من صفاهتم ،وأعماهلم.
وأما اإلميان ابلكتب إمجاال فمعناه أن تؤمن أبن هللا أنزل كتبا على رسله ،وتؤمن أبمساء الكتب اليت ثبتت
هبا النصوص ،فتؤمن أن هللا أنزل كتبا على رسله ،وتؤمن أبمساء الكتب اليت ثبتت النصوص أبمسائها.
وأما اإلميان ابلرسل فمعناه أن تؤمن أن هللا أرسل من البشر رسال يُبلغون رساالته ،وأنم مبشرون
ومنذرون ،وأن عددهم كبري ،وتؤمن أبمساء من عُينت أمسائهم منهم ،وتؤمن ببقيتهم إمجاال ،وتؤمن أبنم
صادقون ،وأن خامتهم حممد ﷺ ،فمعىن اإلميان ابلرسل كما قلنا إمجاال أن تؤمن ،وجتزم ،أن هللا أرسل

من البشر رسال يبلغون رساالته ،وأنم مبشرون ومنذرون ،وأن عددهم كبري ،وتؤمن أبمساء من عينت
أمسائهم منهم ،وتؤمن ببقيتهم إمجاال ،وجتزم وتؤمن أنم صادقون عليهم السالم وأن خامتهم حممد ﷺ.
واإلميان ابلبعث بعد املوت أن تؤمن بكل ما جاء يف القرآن ،وصح يف سنة النيب ﷺ مما يكون بعد
املوت ،إىل دخول اجلنة أو النار ،وما فيهما ،أن تؤمن بكل ما تبث يف القرآن ،وما صح عن النيب ﷺ،
مما يكون بعد املوت ،فمن مات قامت قيامته إىل دخول اجلنة أو النار ،وما فيهما ،ما يف اجلنة وما يف
النار ،فتؤمن بذلك إمجاال.
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واإلميان ابلقدر ،طيب هنا تلحظون أن الشيخ قال والبعث بعد املوت ،ما قال واليوم اآلخر ،ملاذا مل يقل
الشيخ كما هو الشائع املشهور يف ألسنة العلماء ،واليوم اآلخر؟ يظهر يل وهللا أعلم ,أن الشيخ قال
والبعث بعد املوت ,ألن هذا الذي ورد يف الصحيحني ،اتفق عليه الشيخان ،البعث اآلخر أو البعث،
أما لفظ اليوم اآلخر فقد ورد عند اإلمام مسلم ،والكل حق والكل اثبت ،واملدلول واحد لكن االميان
ابلبعث ورد يف حديث جربيل عند الشيخني عند البخاري ومسلم .وقد ذكرت لكم يف اجمللس املاضي أن
الشيخ رمحه هللا يف هذه الرسالة ابلذات يتغّي األلفاظ الواردة يف النصوص فقدم ما ثبت يف الصحيحني
هذا الذي يظهر يل وهللا اعلم.
وأما اإلميان ابلقدر خريه وشره فمعناه أن تؤمن أبن هللا قدر األمور حسب ما سبق به علمه واقتضته
اثبت،
حكمته ،فالقدر عن عل ٍم كان وحبكمة كان ،وأن تؤمن أبن هللا علم كل شيء فعلمه قدميٌ حمي ٌ
ط ٌ
علم يف األزل كل شيء سبحانه وتعاىل ،وأحاط بكل شيء علما فلم خيرج عن علمه حركة وال سكون
علمه اثبت ال يتغري؛ فال ميكن أن يكون يف الواقع خالف علم هللا سبحانه وتعاىل,
سبحانه وتعاىل ،و ُ
وأن تؤمن أبن هللا عز وجل كتب يف اللوح احملفوظ ما هو كائن إىل قيام الساعة .وأن تؤمن مبشيئة هللا،
وأن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ،فال يقع يف خلق هللا وال من خلق هللا إال ما شاء هللا سبحانه
علم ،فكتابة ،ومشيئة ،وخلق ,تؤمن هبذه األربعة .وأن
وتعاىل .وأن تؤمن أبن هللا خالق كل شيء .إذن ٌ
تؤمن أن ما أصابك مل يكن ليُخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك .إذن االميان ابلقدر إمجاال أن تؤمن

أبن هللا عز وجل قدر كل شيء حبسب علمه السابق وحكمته ما اقتضته حكمته.

وتؤمن مبراتب القدر ،أن هللا أحاط بكل شيء علما وأمر القلم فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة وأنه
سبحانه شاء فال يكون يف الكون إال ما شاءه سبحانه وتعاىل وأنه خلق كل شيء وأن ما أصابك مل
يكن ليخطئك أبدا و أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك
وتؤمن أيضا أبن اخلري من قدر هللا حلكمة وأن الشر من قدر هللا حلكمة ،وملا كان حلكمة فإن الشر ال
ينسب إليه سبحانه وتعاىل ،وإن كان ُمقدرا له خالقا له ،لكنه ملا كان حلكمة مل يكن الشر لينسب إىل

هللا عز وجل بل هو مقتضى احلكمة التامة.
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فإذا آمن اإلنسان هبذه األصول الستة على هذا الوجه اجململ فهو مؤمن ،وإن غاب عنه بعض
التفصيل ،فهذه هي العقيدة إمجاال وإذا ضبطت هذا فقد ضبطت عقيدة السلف مث تزداد علما فيها
حبسب ما تقرأ من كتب أهل السنة ،ولذلك ينبغي علينا اي أخوة أن نتم بتعليم الناس هذه األصول
الستة ونبدأ ابإلمجال نعلم الناس هذه األصول الستة على وجه اإلمجال ،مث بعد ذلك نفصل هلم حبسب
مقتضيات األحوال ليزداد املؤمنون إمياان ،وهذه الطريقة الشرعية اليت جاءت يف الكتاب والسنة وسار
عليها علماء األمة وسار عليها شيخ اإلسالم هنا فإنه بدأ ابلعقيدة إمجاال مث فصال ما ُحيتاج إىل تفصيله

بزمنه فذكر العقيدة تفصيال وسنبدأ إن شاء هللا من األسبوع القادم يف تفصيل أمور من العقيدة واإلميان
حيتاجها الناس حاجة شديدة السيما بعدما وقعت الفرقة يف األمة وحنن حباجة أن نعلمها وأن نُعلمها ما
أحوج األمة اليوم إىل أن تُعلَّم التوحيد ،وأن تُعلَّم العقيدة األمة أنت واشتكت من البدع وأهلها ،ومهانة

البدع ،وما جرته البدع على األمة من شر يف مجيع أمورها اإلجتماعية ومن قبل ذلك الدينية والسياسية
فما جَّرت البدع وأهلها على األمة إال شرا فاألمة بقادهتا وعامتها حباجة إىل أن تُعلم التوحيد والعقيدة

الصحيحة ابحلجة والربهان وطيب الكالم وطالقة اللسان لعل هللا عز وجل أن ينقذ من اعتقد خالف
عقيدة أهل السنة واجلماعة ،وأن يكفي األمة شرور البدع وأهلها ،وأن يعيد األمة إىل عزها.
يقول هذا السائل :من جعل التوحيد على هذه األقسام ،توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد
األفعال ،هل يعد هذا التقسيم صحيحا؟
اجلواب :اي إخوة ! اخلري أن نسري على ما سار عليه العلماء ،حىت لو كان صحيحا ،مع أنه ليس
صحيحا على هذا االطالق املذكور ،فإن التوحيد إمنا يكون متعلقا ابلربوبية وابأللوهية وابألمساء
والصفات ،والربوبية متعلقة أبفعال هللا سبحانه وتعاىل ،واأللوهية متعلقة أبفعال العباد من جهة إفراد هللا
عز وجل هبا ،واألمساء والصفات متعلقة أبمساء هللا وصفاته ،فهذا التقسيم هبذه األلفاظ فيه خلل من
جهة أوله إال أن يُؤول األول ،وال حاجة إىل أن نستعمل التأويل ،لكن أقول مهما يكن من أمر
فاألحسن واألجدر بطالب العلم أن يسري على طريقة العلماء وأن يرتك الناس على ما استقر يف أذهانم
أخذا عن علماء أهل السنة وينطلق من هذا املنطلق.
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السؤال :هل يصح التفريق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورة؟ وهناك من يضعف حديث الفرقة
الناجية ،فهل هلذا الكالم وجه؟
اجلواب :أما الكالم األخري فقد أجبت عنه يف الدرس ،وقد أطلت يف تقرير احلديث؛ ألبني ضعف
تضعيف هذا احلديث ،وأنه مهما يكن من أمر فإن طالب العلم الذي ينظر يف رواايت احلديث جيزم أن
احلديث اثبت بطرقه ،وأن علماء األمة الكبار قد تلقوه ابلقبول فال يلتفت إىل غريهم.
وأما التفريق بني الفرقة الناجية ،والطائفة املنصورة ،فالذي يظهر من دالالت النصوص وكالم أئمة أهل
السنة أنه ال فرق بينهما من جهة املوصوف ،وإمنا الفرق من جهة الوصف .فاملوصوفون هم لكن ُوصفوا
ابلنجاة ،والنجاة معناها السالمة من الضالل يف الدنيا من جهة عقيدهتم ،والسالمة من النار يف اآلخرة.

ووصفوا أبنم منصورون أي ظاهرون على غريهم ابحلجة والربهان ،وهلم الدولة يف املآل.
ُ
أهل البدع يتذبذبون يرتفعون ويسقطون وأهل السنة ابحلق دائما منصورون .قد تكون ألهل الباطل جولة
ولكن ال تكون هلم دولة .وبعض العلماء فرق فرقا له وجه على كل حال ،ولكنه ال يقتضي املغايرة ،فقال
الفرقة الناجية هم عموم أهل السنة بعلمائهم وعوامهم ،والطائفة املنصورة هم علماء أهل السنة والعوام تبع
هلم ،وأخذ هذا من تقريرات أهل السنة أن الطائفة املنصورة هم أهل احلديث والفضل والعلماء منهم ،وإن
مل أكن وامها أشار الشيخ األلباين رمحه هللا إىل هذا الفرق وإىل أنه ليس بعيدا ،وهذا الفرق ما يقتضي
املغايرة ،وإمنا عموم وخصوص ،فالفرقة الناجية عموم أهل السنة واجلماعة كل أهل السنة واجلماعة فرقة
انجية ،والطائفة املنصورة هم علماء أهل السنة واجلماعة.
ومع ذلك فأان أرى أن الفرقة الناجية هم كل أهل السنة واجلماعة ،وأن الطائفة املنصورة هم كل أهل
السنة واجلماعة ،فالعامي الواحد من أهل السنة واجلماعة حيري سبعني من علماء أهل البدع ،وأما التفريق
الذي أحدثه بعض من يُسمون ابلدعاة يف زماننا هذا فهذا تفريق ساقط ال يلتفت إليه وال يوقف عنده
خمالف للنصوص وإلمجاع أئمة أهل السنة.

السؤال :ذكرتكم حفظكم هللا إن من خالف هذه العقيدة ال يلزم أن نقول بدخوله النار مع أن ألفاظ
احلديث بشىت طرقه صرحية يف النص على دخوهلم النار وأنم يف اهلاوية واهلالك؟
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اجلواب :غفر هللا لك يبدو أنك ما عرفت طريقة أهل السنة واجلماعة يف نصوص الوعيد ،نصوص الوعيد
بدخول النار على قسمني نصوص وردت يف الكفار وهذه متحققة يقينا ،بشرط أن يثبت ابلنص والدليل
أن هذا كفر ،أن املتوعد عليه بدخول النار كفر ،انتبه ملا أقول! ليس التوعد ليس الوعيد بدخول النار
دليل على الكفر فقد يتوعد بدخول النار كافر وغري الكافر ،لكن إذا جاءت نصوص وعيد يف حق
الكفار فهي متحققة يقينا.
والقسم الثاين :أن ترد يف حق العصاة من املسلمني ،كوعيد شارب اخلمر بدخول النار ،ووعيد الزاين
بدخول النار ووعيد الق اتل عمدا بدخول النار ،فهذه ُتت املشيئة إن شاء هللا عفا عنه بعفوه ومغفرته
ورمحته ،وقد تكون هلم حسنات ترجح بتلك السيئات يف امليزان ،وقد يعذهبم هللا مقدار ذنوهبم مث خيرجهم
من النار ،إذن ليس الوعيد ابلنار دليال على الكفر وليس الزم به الوقوع لكن املشروع ملن حيدث الناس
أن ُمير نصوص الوعيد ظاهرها وأن ال يتعرض لكونا ُتت املشيئة حىت ال يضعف آثرها يف نفوس الناس
إال إذا حدثت فتنه وأصبح اخلوارج يستعملون النصوص يف تكفري عموم املسلمني فهنا تُفسر وتبني لدرأ
فتنة أهل الفنت وقد اختلف العلماء يف هذه الفرق هل هي كافرة أو ليست كافرة ،والذي عليه أكثر أهل

السنة والذي تدل عليه األدلة داللة بينة أنم ليسوا كفارا على اإلطالق بل قد يكفر منهم من يكفر،
ويكون بعضهم مبتدعا ،ويكون بعضهم خمطئا.
السؤال :بعض أهل العلم يذكر يف اإلميان ابملالئكة أنم خملوقون من النور ويزيد :وأن هلم أجسادا وأنه
قيد ضروري ،هل هذا صحيح؟
اجلواب :نعم ,يقولون هلم أجسادا لرد على من يقول إنم أرواح ،بعضهم يقول إنم أرواح بال أجساد
فيذكرون هذا ،لكن هذا ال يلزم يف االعتقاد اجململ ،فإذا اعتقد أنم خملوقون من نور ،وأنم موجودون
حقيقة ،وأن هلم أعماال خاصة ،وما ذكرانه فهذا يكفي يف االعتقاد اجململ.
السؤال :أال ميكن أن يقصد شيخ االسالم رمحه هللا بقوله والبعث بعد املوت ذكر هذا األمر خبصوصه؛
ألن هذه املسألة من أعظم مسائل االميان ابليوم اآلخر اليت أنكرها املشركون؟
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اجلواب :هذا ليس مقام ذكر األعظم هذا مقام ذكر األصول االمجالية ،والشك أن شيخ االسالم يريد
كل ما يكون بعد املوت كما سيأيت تفصيله يف الرسالة فإنه يبني أن من اإلميان ابلبعث أو االميان ابليوم
اآلخر ،اإلميان مبا يكون بعد املوت.
السؤال :يف أي قسم من أقسام التوحيد يدخل اإلميان بوجود هللا؟
اجلواب :هذا أصل التوحيد ،كيف يؤمن بربوبية هللا من مل يؤمن بوجود هللا؟ كيف يؤمن أبلوهية هللا من مل
يؤمن بوجود هللا؟ كيف يؤمن أبمساء هللا وصفاته من مل يؤمن بوجود هللا أصال؟ إذن أصل التوحيد هو
اإلميان بوجود هللا فهو يدخل يف كل أنواع التوحيد.
السؤال :من املعلوم أن زايدة اإلميان ونقصانه من عقيدة أهل السنة واجلماعة ،فهل هذه الزايدة والنقصان
يف أصل اإلميان؟
اجلواب :هذه الفلسفات اليت أُحدثت ،أصل اإلميان ،وشرط كمال ،وشرط صحة ،أحدثت فُرقة،

وأضعفت حقيقة االميان عند كثري من الناس ،ملاذا ال نلزم ما أمجع عليه السلف؟ ،أن االميان قول
ابللسان ،واعتقاد ابجلنان ،وعمل ابجلوارح واألركان .عمل ابجلوارح واألركان ما أييت أحد يقول أعمال
القلوب يقصدون أعمال القلوب ،عمل ابجلوارح واألركان
أمجع على هذا أهل السنة واجلماعة .وأن اإلميان يزيد وينقص ونرتك هذه األمور األخرى ،اإلميان قول
ابللسان ،واعتقاد ابجلنان ،وعمل ابجلوارح واألركان ،ال أعلم أحدا من أهل السنة قدميا وال حديثا إىل
وقيت هذا ال يقول هذا لكن فُرعت مسائل شتت األذهان ،وأن اإلميان يزيد وينقص ونقف ،فليسلم لنا
اعتقادان سالمة واضحة ونتميز عن املبتدعة اخلوارج واملعتزلة يف انحية واملرجئة يف انحية أخرى.

السؤال :ما هو الفرق بني التوحيد واإلخالص ؟
اجلواب :اإلخالص من التوحيد ،فالتوحيد أعم ،ألن التوحيد توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية ،وتوحيد
األمساء والصفات ،واإلخالص متعلق بتوحيد األلوهية ،متعلق بتوحيد العبادة .واإلخالص هو عمل يف
توحيد األلوهية ،وتوحيد األلوهية اعتقا د وعمل ،اعتقاد :أن تعتقد أنه ال يستحق العبادة إال هللا ،فال
ضل ،وأن تعمل هبذا.
معبود حبق إال هللا ،وأنه ال جيوز صرف شيء من العبادة ولو ق َّل إىل غري هللا ولو ف ُ
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واإلخالص عمل ومتعلق ابلعمل ،وهبذا تعرف نسبة االخالص اىل التوحيد عموما فهو متعلق بتوحيد
األلوهية ،وتعرف نسبة اإلخالص إىل توحيد األلوهية خصوصا ،فهو متعلق أبحد ركين توحيد األلوهية.
السؤال :هل من فرق اليهود والنصارى اليت ذكرها النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث االفرتاق املشهور
فرقة انجية؟
اجلواب :ال شك يف هذا ،النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :واحدة يف اجلنة" من كان من اليهود على ما
جاء به موسى عليه السالم قبل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم فهو يف اجلنة ،أما من مسع ابلنيب صلى هللا
عليه وسلم منهم ولو سلمنا أنه ابق على أصل ما جاء به موسى عليه السالم لكنه مسع مبحمد صلى هللا
عليه وسلم ومل يؤمن به فهو كافر من أهل النار .ومن كان من النصارى على ما جاء به عيسى عليه
السالم حقا قبل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم فهو يف اجلنة ،أما من مسع ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
منهم ومل يؤمن به فهو يف النار .
السؤال :كيف نفهم أن أهل البدع ال تكون هلم الدولة وقد تكون هلم اجلولة وكيف نفهم وجود دولة
لإلابضية؟
اجلواب :الدولة :هي األمر املستمر املستقر .كما شرحته لكم يف كتاب التوحيد ،وليس الدولة ابملصطلح
السياسي ،فالدولة تعين االستمرار واالستقرار ،فأهل الباطل قد تكون هلم جولة ،لكن ال تكون هلم دولة،
بل يرتفعون ويسقطون كما قلنا ،وأما االستقرار والدميومة فهي ألهل السنة واجلماعة ،فال تفهم الدولة
مبعىن املصطلح السياسي وإمنا مبعىن املصطلح الشرعي.
ولعل يف هذا كفاية وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا وسلم.

درسنا كما تعلمون يف فجر السبت يف شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل
وقد تقدم معنا أن هذا الكتاب كله من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكله قد
أمجع عليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم فلم جيعل فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل من
كالمه إال قليال وما ذكره من كالم التزم فيه األلفاظ من الكتاب والسنة والشك أن هذا الكتاب جيب
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على املسلم أن يعتقد ما فيه اعتقادا جازما؛ ألنه كما تقدم قد أمجع عليه السلف الصاحل رضوان هللا
عليهم.
ان َاب هَ
اإلميَ َ
ّلِل :حَ
يقول شيخ اإلسالم رمحة للا عليهَ :وَم َن حَ
اإلميَا ُن َِبَا
َ
اّلِلُ َعلَحي َه و َسلهم َم حن غَ حَْيََ :تح َر ٍ
صلهى ه
يف َوَال
ص َفهُ بَه َر ُسولُهُ ُُمَ هم ٌد َ
َو َ
َ َ
َتَحثَ ٍ
يل.

وص َ َ َ
سهُ َيف كَتَابَ َهَ ،وَِبَا
َ َ
ف به نَ حف َ
َ
يل ،وَم حن غَ حَْي :تَ حكيَ ٍ
يف َوَال
تَ حعط ٍ َ

بعد أن ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا عز وجل وسائر علماء املسلمني العقيدة إبمجال اليت هي :اإلميان
أبركان اإلميان الستة ،فالعقيدة كلها ترجع إىل هذا .بدأ رمحه هللا عز وجل يُفصل يف مسائل كربى تعظم

احلاجة إىل تفصيلها؛ الحنراف بعض الفرق فيها ،وكثرة النزاع فيها عند املتأخرين ،وظهور شبهات انطلت
على بعض املسلمني فيها ،فعظمت احلاجة إىل بيانا ،وبدأ ابإلميان ابألمساء والصفات ،واإلميان ابألمساء

والصفات من اإلميان ابهلل كما قال الشيخ "ومن اإلميان ".
ومن  :هنا تبعيضية ,ألنه تقدم معنا أن اإلميان ابهلل اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل ،واإلميان بربوبيته،
واإلميان أبلوهيته واإلميان أبمسائه وصفاته فمن اإلميان ابهلل :اإلميان ابألمساء والصفات وذلك لوجوه ثالثة:
أما الوجه األول منها :فهو أن ربنا سبحانه وتعاىل رمحنا وأكرمنا فعرفنا بنفسه وماله من األمساء احلسىن،
وصفات اجلالل والكمال يف كتابه الكرمي ،ويف سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم .فمن اإلميان ابهلل أن
نتعرف إىل هللا عز وجل مبعرفة أمسائه احلسىن وصفاته العلى ،وكلما زاد املسلم علما أبمساء هللا عز وجل
وصفاته عظمت معرفته ابهلل سبحانه وتعاىل ،وزادت عبادته لربه سبحانه ،واشتد خوفه من هللا عز وجل،
وعظم رجاؤه فيما عند هللا عز وجل ،واشتدت مراقبته هلل سبحانه وتعاىل ،كما قال هللا عز وجل﴿ :إَّمنا
اَّلل من عباده العُلماءُ﴾ إذا هذا الوجه األول لكون اإلميان ابألمساء والصفات من اإلميان ابهلل عز
خيشى َّ

وجل.

الوجه الثاين :أن اإلميان بذات ال صفات هلا أمر نظري ال حقيقة له ،بل يؤول يف احلقيقة إىل العدم،
فمحال أن توجد ذات ال صفة هلا ،فاإلميان بصفات هللا من اإلميان ابهلل عز وجل سبحانه وتعاىل ،فمن
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آمن ابهلل عز وجل لزمه ضرورة وعقال وشرعا أن يثبت هلل عز وجل الصفات وال طريق هلذا إال التوقيف
كما سيأتينا إن شاء هللا عز وجل.
اَّلل قيال ﴾ ويوجب تصديق رسول
الوجه الثالث :أن اإلميان ابهلل يوجب تصديق هللا ﴿ ومن أصد ُق من َّ

هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد جاء يف القرآن إثبات األمساء والصفات ،وجاء يف سنة النيب صلى هللا عليه

وسلم إثبات األمساء والصفات ،فكان من إميان العبد ابهلل أن يصدق مبا جاء يف القرآن ،وما جاء يف
سنة النيب صلى هللا عليه وسلم والقرآن والسنة مملوءان من إثبات أمساء هللا عز وجل وصفاته سبحانه
وتعاىل فهذه أوجه ثالثة.
لكون اإلميان ابألمساء والصفات من اإلميان ابهلل بل إن املتأمل يف اإلميان ابألمساء والصفات يعلم أن
اإلميان ابألمساء والصفات كما أنه من اإلميان ابهلل فهو من اإلميان ابملالئكة ،ومن اإلميان ابلرسل ،ومن
اإلميان ابلكتب ،وذلك أن املالئكة قد آمنت ابألمساء والصفات كما ثبت ذلك يف الكتاب والسنة.
فمن اإلميان ابملالئكة أن تؤمن أنا قد آمنت ابألمساء والصفات واملالئكة ال تصدر منها إال الطاعة ،وال
يكون منها إال احلق فمن اإلميان ابملالئكة أن تؤمن ابألمساء والصفات كما أن الرسل عليهم السالم
مجيعا قد أثبتوا األمساء والصفات ونطقوا هبا و اعتقدوها وعلى رأسهم حممد صلى هللا عليه وسلم فإنه
أثبت األمساء والصفات هلل عز وجل بفعله وقوله وتقريره صلى هللا عليه وسلم وأثبت اإلميان ملن أثبت
الصفات بل قرن هذا ابإلميان برسالته فعندما أراد الصحايب الذي صك اجلارية أن يعتقها سأهلا النيب
صلى هللا عليه وسلم "أين هللا؟" فقالت يف السماء وأشارت أبصبعها فقال "فمن أان" قالت رسول هللا
فقال "أعتقها فإنا مؤمنة" فعلمنا من هذا التالزم بني اإلميان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واإلميان
بصفات هللا سبحانه وتعاىل.
فمن اإلميان ابلرسل عليهم السالم أن تصدق الرسول فيما أخرب به وخامتهم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم من اإلميان به أن تصدقه صلى هللا عليه وسلم فيما أخرب به وال تشك يف ذلك أبدا ومن أعظم ما
أخرب به النيب صلى هللا عليه وسلم ودارت عليه سنته أمساء هللا عز وجل وصفاته سبحانه وتعاىل ،كما أن
الكتب اليت أنزهلا هللا جل وعلى على رسله جاء فيها إثبات األمساء والصفات فمن اإلميان ابلكتب أن
تؤمن أب مساء هللا عز وجل وصفاته فتحقق لك اي عبد هللا أن اإلميان أبمساء هللا وصفاته من اإلميان ابهلل،
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واإلميان مبالئكته ،واإلميان برسله ،واالميان بكتبه .وتلحظ أيها املبارك أن شيخ االسالم ابن تيمية رمحه
هللا مل يذكر اإلميان ابألمساء هنا وإمنا ذكر اإلميان ابلصفات؛ وذلك ألن موطن النزاع األكرب مع الفرق إمنا
هو يف الصفات ،فأكثر الفرق ال إشكال عندها يف إثبات األمساء من حيث هي أمساء وإمنا نزاعها يف
الصفات فتُثبت أمساء ولكن ال تثبت الصفة اليت تتضمنها األمساء وال غريها من الصفات على ما جاء

يف الكتاب والسنة وقد ذكران أن شيخ ا السالم ابن تيمية رمحه هللا يف هذا الكتاب إمنا يذكر املسائل
الكربى يف العقيدة اليت وقع فيها النزاع وعظمت احلاجة إىل بيانا.
إذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا إمنا ذكر الصفات فقط ،لكون النزاع األكرب إمنا وقع فيها و كثري

ممن انزعوا يف األمساء يعود نزاعهم يف احلقيقة إىل النزاع يف الصفات.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ومن اإلميان ابهلل اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه ومبا وصفه به
رسوله صلى هللا عليه وسلم من غري ُتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل ،تضمن هذا الكالم
عدة أصول عظمى يف ابب الصفات:
األصل األول  :أن الصفات مبنية على التوقيف كما قال اإلمام أمحد رمحه هللا عز وجل جمليا ما عليه
السلف الصاحل رضوان هللا عليه قال :ال يوصف هللا إال مبا وصف به نفسه ،أو مبا وصف به رسوله صلى
هللا عليه وسلم ال يُتجاوز القرآن واحلديث ،فالصفات مبنية على التلقي مبنية على التوقيف  ،فال جيوز
للمؤمن أن يصف هللا عزل وجل إال مبا وصف به نفسه يف كتابه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم

فص َّح به احلديث وال يتجاوز يف ذلك القرآن و احلديث  ،وذلك أن ربنا سبحانه و تعاىل غيب فهو
سبحانه بنسبة لنا غيب والغيب كما يعلم العقالء ال يعرف إال بطرق ثالث :
الطريقة األوىل :أن يُشاهد فما غاب عنك ال تعرفه ،لكن إذا شاهدته عرفته.
والطريقة الثانية :أن تعرف مثيله ،فيُمثل لك به فتعرفه.
والطريقة الثالثة :أن خيربك بذلك صادق عارف به.
فهذه طرق معرفة ما غاب عنك ،وال شك إن الطريقة األوىل منتفية يف حق ربنا سبحانه وتعاىل فإنه لن
ير هللا أحد يف الدنيا ﴿ قال لن ت رىٰنی ﴾ [األعراف  ]١٤٣فال يتأتى الطريق األول يف حق هللا سبحانه
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وتعاىل كما أنه مما ال شك فيه أن الطريقة الثانية حمالة يف حق ربنا سبحانه وتعاىل فأن ربنا سبحانه وتعاىل
ال مياثله شيء ليس كمثله شيء سبحانه و تعاىل فتعني الطريقة الثالث و هو أن خيربك صادق عارف به
و ال يتحقق هذا إال يف خرب هللا ،أو يف خرب رسول هللا صلى هللا عليه عن هللا سبحانه و تعاىل ،فتعني أن
تعرف أمساء هللا و صفات هللا ابخلرب يف كتاب هللا ويف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس وراء
حي
ذلك إال اهلوى واتباع الظن والعقل املريض قال تعاىل ﴿ :وما ينط ُق عن اهلوى  إن ُهو إال و ٌ
وحي يتبع ،وإما هوى يبتدع ،والنيب صلى هللا عليه
يوحى﴾ [النجم ]٤-٣ :فاألمر على درجتني إما ٌ

وحي يوحى فاملتبع له ال يتبع اهلوى ،وال يبتدع هوى؛ وإمنا يلزم
وسلم ما ينطق عن اهلوى إن هو إال ٌ
الوحي فيأخذ األمساء والصفات من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال هللا عز
َّ َّ ۡ ۡ َّ ۡ
صون﴾ [األنعام  ]١١٦وال شك أن من ترك ما يف الكتاب
ر
خي
وجل ﴿إن ي تَّبعُون إال ٱلظ َّن وإن ُهم إال ُ ُ
والسنه ليس عنده إال الظن و كل هذا كما ترى أيها املبارك قول على هللا بغري علم وهو من أعظم
ۡ
ۡ
الذنوب بل هو أعظم الذنوب ,كما قال هللا عزوجل ﴿قُ ۡل إَّمنا حَّرم ربی ٱلفواحش ما ظهر من ها وما بطن
ۡ
ۡ ۡ
۟
ۡ ۟
ۡ ࣰ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ٱَّلل ما ال ت ۡعل ُمون﴾
ٱَّلل ما ۡمل يُن زل بهۦ ُسلطٰنا وأن ت ُقولُوا على َّ
وٱإلمث وٱلب غی بغري ٱحلق وأن تُشرُكوا ب َّ
[األعراف  ]٣٣فحرم ريب أن يقول العبد عليه ماال يعلم وأعظم ذلك أن يقول عليه يف أمسائه وصفاته
ماال يعلم والشك أن كل قول يف األمساء والصفات مل يثبت يف القرآن ومل يثبت يف السنه قول على هللا
عز وجل بغري علم فإذا استنار لك هذا أيها املؤمن فاعلم يقينا أن األدلة النقلية هي املوصلة إىل العلم
ابهلل سبحانه وتعاىل سواء كان الدليل النقلي من القرآن والسنة معا ،أو كان من القرآن فقط ،أو كان من
السنة فقط ،سواء كانت السنة متواترة أو كانت آحادا ،وعلى هذا أمجع السلف قاطبه رضوان هللا عليهم
وأضف إىل ذلك أن األدلة العقلية الصحيحة مسلمةٌ لألدلة النقلية ،وهبذا تسلم أيها املبارك من األصول

اليت ابتدعها املبتدعة يف ابب األمساء والصفات وهي تعود إىل ثالث أصول:

األصل األول :أن األدلة النقلية تفيد الظن ،قال أن األدلة النقلية من الكتاب والسنه تفيد الظن ،وهذا
أصل ابطل بل من أبطل الباطل.
واألصل الثاين :أن خرب الواحد ال يدل على املعتقد أن خرب الواحد ال يدل األمساء والصفات ،وهذا من
أبطل الباطل فإذا صح اخلرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم لزم تصديقه يعين إذا جاء احلديث خرب
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الواحد ابإلسناد الصحيح فإن ال ُمتيقن أنه جيب على املسلم أن يصدق مافيه .طيب إذا صدق مافيه
اعتقد إذا اعتقد ما فيه ،فإذا مل يعتقد ما فيه فإنه يكذبه.
واألصل الثالث من األصول املبتدعة :تقدمي العقل على النقل وهذه خرافة ،فال ميكن أن يعارض العقل
السليم النقل الصحيح ،فمن علم ما ذكرانه سلم من هذه األصول املبتدعة ،هذا األصل األول يف كالم
ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.
األصل الثاين :أن لزوم ما أمجع عليه السلف يف ابب الصفات ،والبعد عما أحدثه احملدثون فرض الزم،
ۡ
ۡ
ٱلر ُسول م ان ب ۡعد ما ت ب َّني لهُ ٱهلُد ٰى وي تَّب ۡع غ ۡري سبيل ٱل ُم ۡؤمنني نُولهۦ ما
قال هللا عز وجل ﴿ :ومن يُشاقق َّ
ت وَّىل ون ۡصلهۦ جهن ََّۖم وس ۤاء ۡ
ٱلر ُسول ﴾ أي خيالف الرسول
ق
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م
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١١٥
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ۡ
فيكون كأن الرسول صلى هللا عليه و سلم يف جانب و هو يف جانب  ﴿ ،وي تَّب ۡع غ ۡري سبيل ٱل ُم ۡؤمنني﴾

فجعل هللا عز و جل إت باع غري سبيل املؤمنني كمشاقة الرسول صلى هللا عليه و سلم ،ومن املعلوم أن
ۡ
املؤمنني حال هذا اخلطاب هم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ﴿ ،م ان ب ۡعد ما ت ب َّني لهُ ٱهلُد ٰى ﴾
من بعد ما جاء النور يف الكتاب والسنة ﴿ ،نُولهۦ ما ت وَّ ٰىل ﴾ فيكون اتئها ضائعا حائرا يف فرقة و حرية
ۤ
﴿ ونُ ۡصلهۦ جهن ََّۖم ﴾ ألنه فعل هذا الذنب العظيم ﴿ وساء ۡت مصريا ﴾ فدلت هذه اآلية على حرمة
مشاقة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وعلى حرمة خمالفة ما عليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم و
رأسهم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فيلزم املؤمن أن يلزم ما كان عليه الصحابة ،و لزوما كانوا

عليه يف ابب األمساء والصفات ألزم؛ ألن هذا من أصول الدين العظمى ،كذلك قال هللا عز وجل :
َۖ
۟
﴿وأ َّن هٰذا صراطی ُم ۡستقيما فٱتَّبعُوهُ وال ت تَّبعُوا ٱلسبُل ف ت فَّرق ب ُك ۡم عن سبيلهۦۚ ﴾ [األنعام ﴿ ،]١٥٣وأ َّن
هٰذا صراطی﴾ هذا :اسم إشارة و اسم اإلشارة ال يكون إال ملوجود أي ما كان يف زمن النيب صلى هللا
عليه و سلم ،و كان عليه الصحابة هو الصراط املستقيم الذي جيب لزومه ،وأن خمالفته فرقة و عذاب،
وأن من تنحى عما كان عليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم يكون من أهل الفرقة وأهل االفرتاق.
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
وهم إب ۡحسٰ ࣲن َّرضی
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َّب
ٱت
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ٱلسٰب ُقون َّ ُ
ُٰ
كذلك قال هللا عز وجل ﴿ :و َّ
ُُ
۟ ۡ
ٱَّلل ع ۡن ه ۡ
ضوا عنهُ﴾ [التوبة  ]١٠٠فكانت هذه هي الفئة احملمودة ،من هم؟ السابقون األولون
ر
و
م
ُ
َُّ ُ
السابقون إىل اإلسالم األولون من املهاجرين و األنصار و هؤالء هم الصحابة  ،مث من ؟ الذين اتبعوهم
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إبحسان هؤالء هم أهل الرضا وهذا يقتضي من املؤمن الذي يريد رضا هللا ويريد النجاة أن يتبع ما كان
ع ليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم ويف احلديث قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :فإنه من يعش منكم
بعدي فسريى اختالفا كثريا" أي :يف الدين (فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا
وعضوا عليها ابلنواجذ) أي :عند االختالف عليكم بسنيت فإنا احلق وفيها النجاة وهي مركب النجاة( .
وسنة اخللفاء الراشدين املهديني) فأمران النيب صلى هللا عليه وسلم بلزوم سنة اخللفاء الراشدين املهديني
ومن املعلوم أن الصحابة يف زمن اخللفاء كانوا مع اخللفاء فيلزمنا أن نلزم ما كان عليه صحابة رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم.
ومما يعضد ذ لك ويؤكده أن ما كان عليه السلف هو اجلماعة وأن ما حدث بعدهم هو الفرقة وقد أمران
بلزوم اجلماعة وُنينا عن التفرق ،فكل هذا يدل على هذا األصل العظيم يف ابب األمساء والصفات ،وهو
لزوم ما كان عليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم يف ابب األمساء والصفات والبعد عن البدع احملدثة يف
هذا الباب.
األصل الثالث :اإلثبات من غري ُتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل .وهذه طريقة اإلثبات أن تثبت
اللفظ ومعناه على ما يليق جبالل هللا ،فال يكون يف إثباتك ُتريف وهذا اللفظ ..أعين من غري ُتريف
أوىل من قول كثري من العلماء من غري أتويل؛ ألن التأويل له ٍ
معان منها:
التفسري ،ومنها صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل املعىن املرجوح لدليل قوي دل على ذلك ،واألمران
غري منفيني وغري مذمومني يعين عندما يقول املفسرون أتويل هذه اآلية كذا أتويلها كذا ،هذا معىن
تفسريها وهذا أمر حممود.
عندما نصرف اللفظ عن ظاهره إىل املعىن املرجوح احملتمل لكن بدليل قوي يدل على ذلك فهذا أمر
اَّلل فال تست عجلُوهُ ﴾ [النحل ،]١
حممود وإن مسي أتويال مثال يقول هللا عز وجل  ﴿ :أتى أم ُر َّ
﴿أتى﴾ :ماذا أتى؟ فعل ماضي ظاهر اللفظ أنه قد أتى أو مضى لكننا نقول املعىن سيأيت أمر هللا سيأيت
أمر هللا بدليل قول هللا عز وجل  ﴿ :فال تست عجلُوهُ ﴾ لكن لقربه عُرب عنه ابملاضي هذا أتويل لكنه
حممود.
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كما أن التأويل أييت مبعىن صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن آخر بغري دليل أو بدليل ضعيف وهذا
مذموم ،وهذا يف احلقيقة هو التحريف فالتعبري بلفظ يدل على املعىن املذموم وال حيتمل غريه أحسن من
التعبري بلفظ حيتمل معاين.
إذا ما هو التحريف؟ التحريف هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن آخر بغري دليل أو بدليل
ضعيف .كما هو يف أتويالت الفرق يف ابب الصفات.
إذا التحريف ميل ابلصفات عن معناها الظاهر الذي تظافرت عليه النصوص ونطق به السلف الصاحل
رضوان اَّلل عليهم إىل معىن خمرتع ال أصل له يف الشرع ،وهذا كما تلحظُون يوافق معىن التحريف يف
اللغة ،ألن التحريف يف اللغة إمالة الشيء عن موضعه إىل موضع آخر يقال حرفه عن القبلة ،أعمى كان
يصلي إىل القبلة فجاء رجل وأداره عن جهة القبلة نقول حرفه عن القبلة ،أماله من جهة القبلة
الصحيحة إىل جهة أخرى فمعىن التحريف يف اللغة يدور على :اإلمالة ،والتغيري ،والتبديل .وهذا مناسب
ملعىن التحريف هنا.
قال اخلليل بن أمحد :والتحريف يف القرآن تغيري الكلمة عن معناها ومن غري تعطيل والتعطيل هو نفي
الصفات كلها أو بعضها وتعطيل ذات اَّلل عز وجل عن الصفات وهذا موافق ملعىن الكلمة يف اللغة
فالتعطيل يف اللغة مبعىن اخللو والفراغ والرتك ،وبئر معطلة ،أي :مرتوكة مهجورة.
ما الفرق بني التعطيل والتحريف؟ التحريف تفسري ابطل ،والتعطيل نفي .هذا ابختصار التحريف تفسري
ولكنه ابطل ،أما التعطيل فهو نفي من األصل .ومن غري تكييف فال يسألون عن اهليئة والصورة وال
يطلبون معرفة احلقيقة والكنه ،فهم ال يكيفون الصفة ،ألنم مل يعلموا الكيفية كما أنم مل يعرفوا كيفية
املوصوف والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات ويرون السؤال عن هذا بدعة هذي طريقة
السلف يف التكييف ال يكيفون ،ألنم مل يعلموا هم ال ينفون الكيفية لكن ال يكيفون ألنه مل يرد ذلك يف
الكتاب والسنة وال يتطلبون معرفة الكيفية والكنه ،ويرون السؤال عن هذا بدعة وضالل كما قال اإلمام
مالك ملا سأله رجل فقال﴿ :است وى على العرش﴾كيف استوى ،فأصابت اإلمام مالك الرحضاء والعرق
كأنه حمموم من شدة نكارة السؤال عند السلف ،كيف استوى مث قال رمحه هللا عز وجل االستواء منه
معلوم ،والكيف منه غري معقول ،والسؤال عن هذا بدعة ،واإلميان به واجب ،وإين ألظنك ضاال
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أخرجوه .واألثر صحيح ال شك يف صحته عن اإلمام مالك وله ألفاظ ،وهذا ليس قول اإلمام مالك
فقط بل هذا قول السلف الصاحل رضوان هللا عليهم وقد جاء أن الرجل قال لإلمام مالك ملا قال له ذلك
سألت عن هذا أهل الكوفة ،وأهل البصرة ،وأهل بغداد ،فلم يوفقوا إىل ما وفقت إليه وهذا يدلك على
أن الرجل صاحب فتنة وهذه اي أخوة عالمة الذي جتده يتنقل أبسئلته بني املشايخ ويضع األسئلة
امللغومة اليت يرجو أن حيدث يف جواهبا اضطراب اعلم أنه صاحب فتنة ما هو صاحب حق ،وال صاحب
هدى ولو وصف نفسه مبا شاء من األوصاف هذا الرجل صاحب ضالل وفتنة  ،وكان يتنقل يف
األمصار يسأل كيف استوى فأجابه هذا اإلمام األثري السلفي هبذا اجلواب العظيم ،فهذه خالصة
عقيدة السلف يف التكييف أعين ما قاله اإلمام مالك رمحه هللا عز وجل وسائر علماء املسلمني.
ومن غري متثيل :أي من غري تسوية لصفات هللا بصفات املخلوقني فهم يثبتون لرهبم الصفات وينفون عنه
مماثلة املخلوقات ،إذا عقيدة السلف يف األمساء والصفات تقوم على ثالث أركان ال بد منها:
الركن األول :إثبات الصفة ذاهتا.
الركن الثاين :إثبات معىن الصفة الظاهر على ما يليق جبالل هللا ،فهم يثبتون معىن الصفة الظاهر الذي
يفهمه العريب إذا مسع اللفظ على ما يليق جبالل هللا سبحانه وتعاىل.
والركن الثالث :تنزيه هللا عن املماثلة والسالمة من التحريف والتعطيل والتكييف ،تنزيه هللا عن املماثلة
فال يرد يف عقوهلم متثيل أو تشبيه صفة هللا بصفة خملوق ،ويسلمون من التعطيل والتحريف والتكييف.
وهبذا تعرف أيها املبارك أن عقيدة السلف الصاحل يف األمساء والصفات هي سواء السبيل فهم يفارقون
أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التفويض ،السلف يفارقون أهل التعطيل الذين ينفون ،وأهل التمثيل
الذين ميثلون ،ومن مثل حرف ،ال ميكن أن يكون التحريف إال بعد التمثيل ،تنطبع يف صورة الذهن
املماثلة فينفر القلب عنها فيحرف ،وهم يفارقون أهل التفويض الذين يقولون نثبت الصفة ،ونثبت هلا
معىن لكن نفوض معناها ،ال ندري ما معناها ،فإن من قال ذلك أعين التفويض يلزمه إما أن يتهم رسول
هللا هللا صلى هللا عليه وسلم ابلكتمان ،أو يتهمه ابجلهل والعياذ ابهلل ،والبد ألان نقول أن النيب هللا صلى
هللا عليه وسلم تال علينا القرآن ،وأخربان مبا أوحى هللا إليه ،ومل يقل لنا هذه الصفات هلا معاين ال يُدرى
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ما هي ،فإن كان النيب هللا صلى هللا عليه وسلم عاملا هبذا ومل خيربان فلقد كتم ،وإن مل يكن عاملا هبذا فقد
جهل ،وكال األمرين من أشد ما يكون قبحا ،ولذلك محل أهل السنة على أهل التفويض محلة شديدة،
ولكن أهل الكالم جلهلهم مبا عليه السلف ظنوا أن التفويض هو عقيدة السلف ،ولذلك قالوا منهج
السلف أسلم ،ومنهج ا خللف أعلم وأحكم ،ملاذا؟ ألن أولئك جلهلهم مبا عليه السلف ظنوا أن منهج
السلف التفويض يف املعاين ،وأنم ال يثبتون املعىن بعينه ،يثبتون معىن ال يعرفونه ،فقالوا هذا أسلم ،ومنهج
اخللف الذين أولوا وخاضوا يف املعاين أعلم وأحكم ،وال شك أن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم؛
ألنم كما قلنا أثبتوا الصفة ،وأثبتوا معناها الظاهر على ما يليق جبالل هللا ،ومل خيطر يف ابهلم املماثلة،
وسلموا من التحريف ،والتعطيل ،والتكييف ،فكان ما هم عليه موافقا ملا يف كتاب هللا عز وجل وما يف
سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إذا عرفت هذا فقد عرفت األصل الشرعي العقلي الصحيح يف ابب
األمساء والصفات.
مث إن شيخ اإلسالم بعد ذلك سينب أن هذا االعتقاد وهذا املنهج الذي أمجع عليه السلف يف ابب
األمساء والصفات هو الذي عليه القرآن ،وعليه مجيع الرسل ،ويدل عليه العقل ،كما سيبني سالمة هذا
املعتقد مما حذر هللا منه يف كنابه وعلى لسان رسوله هللا صلى هللا عليه وسلم.
كنا يف جملسنا السابق قد شرحنا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات ،وتبني لنا
أن اإلميان بصفات ربنا سبحانه وتعاىل على مراد هللا وعلى مراد رسوله صلى هللا عليه وسلم من اإلميان
ابهلل وبينا وجوه ذلك وبينا ما أمجع عليه السلف الصاحل يف هذا الباب وهو أنم يثبتون ما أثبته هللا عز
وجل لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ال يتجاوزون القرآن والسنة من غري
ُتريف وال تكييف وال متثيل وال تعطيل ،وبينا كل ما يتعلق هبذه اجلمل واملصطلحات غري أنه بقيت
مسألتان فاتين أن أنبه عليهما يف اجمللس السابق:
أما األوىل منهما :فما الفرق بني التشبيه والتمثيل؟
وأما املسألة الثانية :فما العالقة بني التمثيل والتكييف؟ وما الفرق بني نفي التمثيل ونفي التكييف؟
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فأما املسألة األوىل :وهي الفرق بني التشبيه والتمثيل ،فالتشبيه والتمثيل من حيث اللغة قال بعض أهل
العلم :إنه ال فرق بينهما فهما مبعىن واحد ،أو متقارب يكاد أن يساوي اآلخر ،وقال بعض العلماء :إن
فاملثل ،واملثيل هو املساوي من كل وجه ،كالتوأم مثال املتشابه
التمثيل هو تسوية بني شيئني من كل وجه ُ

هذا مثل هذا يساويه من كل وجه.

يوجد فوارق ولكن التشابه أكثر ،التسوية يف أغلب
حبيث ُ
وأما التشبيه :فهو التسوية يف أغلب الوجوهُ ،
الوجوه ،وهذا األقرب وهللا أعلم لغة واستعماال ،وهلذا جاء يف رسالة عمر رضي هللا عنه إىل أيب موسى
األشعري اليت رواها الدار قطين وغريه وصححها األلباين أن عمر رضي هللا عنه قال أليب موسى يف
رسالته( :اعرف األمثال واألشباه) فذكرمها معا وعطف األشباه على األمثال ابلواو ،وهذا يقتضي أن
الفرق ما ذكرانه.
بينهما فرقا و ُ
وأما من جهة االستعمال يف إثبات عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصفات ،فإن بعض أهل العلم قالوا:
إن نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه وذلك لوجوه ثالثة:
الوجه األول :أن الذي ورد نفيه يف القرآن إمنا هو ال مثل والتمثيل لقول هللا عز وجل ﴿ :ليس كمثله
شيءٌ﴾ [الشورى  ]١١وقول هللا عز وجل﴿ :فال تضربُوا ََّّلل األمثال﴾ [النحل  ]٧٤وقد تقدم أن اللفظ
الوارد يف النصوص خري من اللفظ الذي مل يرد يف النصوص ،ولو كان املعىن مستقيما للفظ الذي مل يرد

يف النصوص فإن استعمال اللفظ الوارد يف النصوص أفضل وخري ،وهذا ال شك فيه ،ال شك أن ما ورد
يف كالم هللا أو يف كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري مما ذكره البشر وإن كان املذكور صحيح
املعىن.
الوجه الثاين :أن التشبيه ال يُنفى مطلقا ،فإن كل شيئني البد أن يكون بينهما قدر مشرتك عند
اإلطالق ،أما إذا حصلت اإلضافة والتمييز فال اشرتاك؛ فنفي التشبيه مطلقا أبنه ال يوجد شبه أصال هذا
قدر مشرتك يف االسم واإلطالق
غري مستقيم ال عقال وال شرعا ،فإن املعلوم أن ما من شيئني إال وبينهما ٌ

وذلك عند اإلطالق .أما عند اإلضافة وتصور اإلضافة واالختصاص فال اشرتاك ،مثال :عندما نقول يد
الفيل ويد النملة ،فإن اليدين بينهما اشرتاك من جهة اإلطالق واالسم ،فهذه يد وهذه يد وبينهما
اشرتاك يف املطلق ،أما عند اإلضافة إذا قلنا يد النملة فأضفناها واختصت هبا النملة ،أو يد الفيل
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فأضفناها إىل الفيل واختص هبا الفيل فإنه ال اشرتاك فإن الذهن ينتقل إىل القدر املميز بينهما ،فنفي
التشبيه مطلقا غري سديد .أما التمثيل فنفيه صحيح مطلقا.
والوجه الثالثَّ :
أن نفي التشبيه استعمله املبتدعة يف نفي اإلثبات فيقولون ال نشبه أي ال نثبت ،فيخشى
من استعمال هذا اللفظ أن يتوهم السامع نفي اإلثبات أن يتوهم السامع املعىن الذي يريده املبتدعة
خبالف التمثيل قالوا فلهذا كان نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه.
قلت :إ ن كان هذا من ابب املفاضلة بني احلسن واألحسن فنعم ،فنفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه،
ُ

ونفي التشبيه حسن ،أما إن كان من ابب اجلواز وعدم اجلواز ،فإن هذا غري مستقيم فإن نفي التشبيه
أثري عليه أهل السنة من زمن الصحابة إىل يوم كالمي هذا يقولون من غري تشبيه يف
أ ٌ
سلفي ٌ
ُسلوب ٌ
إثبات الصفات .فنفي الشبه والتشبيه مستعمل عند أهل السنة واجلماعة من غري نفوٍر وال نكري مل ينفر
أحد من أهل السنة واجلماعة من نفي التشبيه ومل ينكر أح ٌد من أهل السنة واجلماعة نفي التشبيه بدء
من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا .فالقول :يعين مثال بقول هللا عز وجل ﴿هل

ت عل ُم لهُ مسيًّا﴾ قال ابن عباس :هل تعلم له ُمماثال أو شبيها ،وكذلك قال جماهد وأئمة السلف يف تقرير

الصفات يذكرون هذا فيقولون من غري تشبيه وعلماء أهل السنه إىل اليوم يستعملون هذا فكتب أهل

السنه مليئة بنفي التشبيه فهذا يدل على جواز هذا وأنه ال حرج فيه.
فإن قال قائل :فكيف تقولون يف األوجه الثالثة املذكورة؟ قلنا:
أ َّما الوجه األول :فصحيح وهو يدل على أن نفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه لكنه ال يدل على قبح
نفي التشبيه.
وأ َّما الوجه الثاين :فنقول أنه ال إشكال فيه هنا؛ ألن نفي التشبيه معناه نفي املشاهبة يف أكثر الوجوه أو
يف األغلب الوجوه وهذا ال ينفي التشبيه عند اإلطالق يف القدر املشرتك فإن النفي هنا َّإمنا هو لالشرتاك
يف أغلب الوجوه وهذا واقع.
وأ َّما الوجه الثالث :فإان نقول إن استعمال املبتدعة للفظ الصحيح ال جيعلنا نرتكه ،وإمنا جيعلنا نبني املعىن
الصحيح ونرد املعىن الفاسد؛ مثال ذلك استعمال املعتزلة لكلمة العدل فإنم جيعلون العدل من أصوهلم
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وحيملون هذا على معىن فاسد وهو :وجوب تعذيب العصاة على هللا سبحانه وتعاىل عما يقولون فإان ال
نرتك كلمة العدل من أجل استعمال املبتدعة لكن نبني معناها الصحيح ونرد املعىن املب تدع وهكذا يف
ُ
نفي التشبيه ،فمن نفى التشبيه مبعىن نفي التمثيل أو نفي التسوية يف أغلب الوجوه فهذا املعىن صحيح
وهو الذي استعمله السلف الصاحل رضوان هللا عليهم وإن استعمله يف نفي مطلق التشبيه حبيث ال يوجد
شبه مطلقا بني الشيئني فهذا غري صحيح ويُرد ،إذن هناك فرق بني نفي التشبيه املطلق وبني نفي مطلق
التشبيه فنفي التشبيه املطلق الذي هو التساوي من مجيع الوجوه ،أو يف أغلب الوجوه صحيح واستعمله

السلف وهو سائغ .ونفي مطلق التشبيه كما حنى إليه املبتدعة أنه ال يوجد أدىن شبه إال االشرتاك اللفظي
احملض يف االسم ،فهذا مردود وغري صحيح.
فتبني لنا هبذا أنه ال حرج عليك أن تقول يف تقرير الصفات يثبتون ما أثبته هللا عز وجل لنفسه يف كتابه
أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم من غري ُتريف وال تكييف ومن غري تعطيل وال تشبيه
واألحسن لو قلت من غري تعطيل وال متثيل وأرجو أن يكون األمر واضحا.
وأما املسألة الثانية وهي ما العالقة بني التمثيل والتكييف؟ وما الفرق بينهما؟
فنقول العالقة أن التمثيل تكييف؛ ألن من مثَّل فقد كيف بداهة ،من قال والعياذ ابهلل عما يقول
الظاملون علوا كبريا يد هللا مثل يد االنسان يعين تساويها فإنه قد كيف هنا ألنه يزعم أنه عرف حقيقة
صفة هللا وُكنهها ،وأنا والعياذ ابهلل مثل يد االنسان لكن ال ُمكيف قد ال يكون ممثال؛ ألن التكييف قد
يكون ابلتمثيل ،وقد يكون ابلتخييل أو بتصور صورة يف الذهن ال مثل هلا يف الواقع ،يعين ال ُمكيف قد

يكيف الصفة ابلتمثيل ،وقد يكيف الصفة أبن يتخيل هلا يف ذهنه صورة تنطبع يف ذهنه على أنا حقيقة

الصفة وال مثل هلا يف الواقع ،إذن كل ممثل مكيف ،وليس كل مكيف ممثل ،فهذا القدر املشرتك والعالقة
بني التكييف والتمثيل.
وما الفرق بني نفي التكييف ونفي التمثيل عند أهل السنة واجلماعة؟ الفرق أن نفي التكييف عند أهل
السنة واجلماعة هو نفي ملعرفة الكيف الذي هو الكنه واحلقيقة وليس نفيا للكيف ،فالكيف اثبت وحنن
ال نعلمه فننفي التكييف ،طيب تقول بعض العلماء قال بال كيف يعين بال سؤال بكيف ،فيكون
املقصود هو نفي التكييف إذا اي إخوة نفي التكييف  :إمنا فيه نفي العلم ابلكيف وليس نفي الكيف أما
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نفي للمماثلة أصال ،فال مثل لربنا سبحانه وتعاىل يقينا ،فاملماثل ة منتفية من أصلها
نفي التمثيل :فهو ٌ
فهذا الفرق بني نفي التكييف ونفي التمثيل عند أهل السنة واجلماعة مث نواصل شرح ما سطره شيخ
اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا  ،جمليا لنا ما كان عليه أول األمة مع اعتقادان اجلازم أنه ال يصلح آلخر األمه
 ،إال ما صلُح ألوهلا وال يُصلح آخر األمة إال ما أصلح أوهلا .

َ َ َ ۡ ࣱۖ
سَ
يقول شيخ اإلسالم رمحة للا عليه :بَ حل يُ حؤَمنُو َن َِبَ هن ه
يع
م
ٱل
و
ه
و
ء
س َكمثحله َشی َ ُ َ ه ُ
اّلِلَ تَ َع َاَل﴿ :ل حَي َ
ۡ
َ
ٱلبَصْيُ﴾ [الشورى ]١١
بدأ شيخ اإلسالم رمحه هللا ببيان األصل الكلي الذي جيب الرجوع إليه يف إثبات صفات هللا سبحانه
َۖ
وتعاىل وهو األصل املقطوع به ألنه من هللا عز وجل وهو قول هللا عز وجل ﴿ :ليس كمثله ش ۡیء و ُهو
ۡ
يع ٱلبصريُ﴾ [الشورى  ]١١وهذا هو اهلدى واحلق املبني املقطوع به يف صفات رب العاملني ،إثبات
َّ
ٱلسم ُ

الصفات ونفي املماثلة للمخلوقات فليس نفي الصفات بدون إثبات حقا لقول هللا عز وجل  ﴿ :و ُهو
ۡ
َۖ
يع ٱلبصريُ﴾ [الشورى  ]١١وليس متثيلها حقا لقول هللا عز وجل ﴿ :ليس كمثله ش ۡیء ﴾
َّ
ٱلسم ُ
[الشورى  ]١١قال نعيم بن محاد وهو اإلمام الكبري شيخ اإلمام البخاري رحم هللا اجلميع :من شبه هللا
خبلقه كفر من شبه هللا خبلقه كفر ،ومن جحد ما وصف هللا به نفسه كفر ،وليس يف ما وصف هللا به
نفسه أو وصفه به رسوله تشبيهٌ وال متثيل وكل هذا مأخوذ من هذه اآلية الكرمية.
يقول نُعيم بن محاد مبينا حكم أهل السنة واجلماعة :من شبه هللا خبلقه كفر .ملاذا؟ ألنه رد قول هللا عز

وجل ﴿ليس كمثله شيءٌ﴾ ومن جحد ما وصف هللا به نفسه كفر ،ألنه رد قول هللا عز وجل ﴿و ُهو
يع البصريُ﴾ وليس فيما وصف هللا به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه وال متثيل وهذا هو الذي يف
َّ
السم ُ
ونفي :للتشبيه والتمثيل.
اآليةٌ ،
وصف :الذي هو إثباتٌ .

وكل الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة يف ابب الصفات أخذت أبحد الطرفني وتركت اآلخر ،فالنفاة
مثال :نفوا صفات هللا عز وجل فعطلوا وال ميكن أن يصلوا إىل التعطيل إال بعد التمثيل فنفوا ما أثبته هللا
عز وجل وهو الصفة ووقعوا يف ما نفى هللا عز وجل وهو التمثيل النفاة اي أخوة ملاذا نفوا؟ نفوا ألن يف
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أذهانم مثلوا فلما مثلوا نفروا من التمثيل فعطلوا فخالفوا اآلية يف الوجهني ،فنفوا ما أثبته هللا وأثبتوا ما
نفاه هللا أثبتوه يف أذهانم ونفوا ما أثبته هللا عز وجل.
واملمثلة كذلك واملؤولة كذلك فالنفاة ظنوا أنم أخذوا بقول هللا عز وجل ﴿ليس كمثله شيءٌ﴾[الشورى
يع البصريُ﴾ واملمثلة
 ]١١على فهم مغلوط فقيل هلم فأين تذهبون من قول هللا عز وجل ﴿و ُهو َّ
السم ُ
يع البصريُ﴾ قالوا مسعا كسمع وبصر كبصر فقيل هلم أين
أخذوا بزعمهم بقول هللا عز وجل ﴿و ُهو َّ
السم ُ
تذهبون من قول هللا عز وجل ﴿ليس كمثله شيءٌ﴾ ومل أيخذ ابآلية يف طرفيها سوى أهل السنة واجلماعة
هبذا تعرف أن أهل السنة واجلماعة هم العاملون ابآلية املمدوحون احملمدون وأن غريهم خيالف أحد طريف

اآلية ظاهرا وخمالفة الطرف اآلخر تكون عن طريق اللزوم فكل الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة
خمالفة لطريف اآلية فكل الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة مذمومة ألنا مل أتخذ هبذه اآلية العظيمة
﴿ليس كمثله شيءٌ﴾ الكاف هذه فيها حبث طويل جدا للعلماء و أوضح ما قيل فيها أمران:
القول األول :أن الكاف زائدة فيها للتوكيد زائده من ابب اإلعراب ال من ابب املعاين فإن هلا معىن هنا
وهو التوكيد فإنا جعلت اجلملة كأنا هكذا ( ليس مثله شيء ليس مثله شيء) ليس كمثله شيء وهذا
توكيد دلت عليه الكاف ،يقولون أن زايدة احلرف تقوم مقام التوكيد اللفظي الذي يكرر فيه اللفظ مفردا
أو مجلة فصار املعىن :ليس مثله شيء ليس مثله شيء.
وقال بعض أهل العلم الكاف هنا هلا زايدة فائدة ومقصودة وليست زائدة أصال ،ألن املراد قياس التمثيل
ونفي قياس الشمول ،فالكاف املراد هبا هنا نفي قياس الشمول وسيأيت بيان معناه ،وأن هللا عز وجل ال
يقال فيه ك كالفرد الذي يدخل ُتت كل وال يقال فيه مثل الذي هو قياس التمثيل وهذا وجيه أيضا.
قال رمحة للا عليه :فَ َال ي نح ُفو َن َعنحهُ ما وص َ َ َ
سهُ.
َ َ َ
َ
ف به نَ حف َ
هللا أكرب ،نعم النفي بال دليل اي أخوة مذموم عند العلماء والعقالء ،فكيف بنفي ما ثبت به الدليل ،إذا
كان جمرد النفي بال دليل مذموم وقول بال علم فكيف بنفي ما ثبت به الدليل ،ال شك أنه مذموم
والسلف الصاحل و أهل السنة واجلماعة حبمد هللا يثبتون ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله
صلى هللا عليه وسلم فال ينفون عنه ذلك خبالف املعطلة الذين ينفون عن هللا ما أثبته لنفسه أو أثبته له
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رسوله صلى هللا عليه وسلم ،سواء الذين نفوا األمساء والصفات أو الذين نفوا الصفات وأثبتوا األمساء بال
معان كاملعتزلة ،اجلهمية األول نفوا األمساء والصفات غالة الغالة ،واملعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا األمساء
بال معان ،قالوا مسيع نثبت هذا االسم بال مسع ،بصري نثبت هذا االسم بال بصر فهم غالة يف البدعة
واألولون غالة الغالة .والذين نفوا أكثر الصفات كاملاتريدية واألشاعرة وكلهم يدخلون يف هذا ،وجواهبم
اَّللُ﴾[البقرة  ]١٤٠هل أنتم أعلم ابهلل من هللا؟ هل أنتم أعلم ابهلل من رسول هللا
مجيعا﴿ :أأن تُم أعل ُم أم َّ

صلى هللا عليه وسلم؟ هل أنتم أعلم ابهلل من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ حيث مل يرد يف

كتاب هللا وال سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال عن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه السالم
حرف واحد يف النفي ،يف نفي الصفات املثبتة ،وإمنا الذي ورد هو اإلثبات ،وهذا النفي فيه ثالث بواقع
تكفي واحدة منهن يف بطالنه.
األوىل :أنه نفي بال دليل.
والثانية :أنه نفي ملا ثبت ابلدليل بل أبدلة كثرية.
والثالثة :أنه بدعة حمدثة مل تكن يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال صحابة ومل ترد عن أحد من
السلف والواحدة من هذه البواقع تكفي من عنده أدىن علم أن ينفر من هذا النفي؛ فإنا كلها يعين
مذمومة وسيأيت إن شاء هللا بيان منه ج أهل السنة واجلماعة ومن قبل ذلك منهج الرسل عليهم السالم
يف النفي واإلثبات وسنقف معه إن شاء هللا عز وجل.
قال رمحة للا عليه :وَال ُُيَ َرفُو َن الح َكلَم َعن مو َ
اضعَ َه.
َ ح ََ
َ
أهل السنة واجلماعة يثبتون الصفات الواردة يف الكتاب والسنة من غري ُتريف كما تقدم معنا فال
حيرفون اللفظ مل يقع عندهم التحريف اللفظي فقرأوا القرآن كما هو وأثبتوا األحاديث متواترة أو آحاد
ۡ
ٱَّللُ ُموس ٰى تكليما﴾ [النساء
كما هي ومل يتالعبوا ابلنصوص فيقرأون قول هللا عز وجل ﴿۞ وكلَّم َّ

 ،]١٦٤يثبتون اللفظ والنص كما هو قرأه ويثبتون معناه وهو أن ربنا سبحانه كلم موسى عليه السالم وال
ۡ
ٱَّللُ ُموس ٰى تكليما﴾[النساء  ]١٦٤فحرفوا اللفظ ليصرفوا
يقولون كما بعض غالة الضالل ﴿۞ وكلَّم َّ
ۡ
ۡ
﴿ٱلرمحٰ ُن على ٱلع ۡرش
املعىن ليصبح املكلم موسى واملكلم هللا ،وال حيرفون املعاين أيضا فيقولون مثال َّ
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ٱست وى﴾ [طه  ،]٥أهل السنة يقولون ﴿ٱلر ۡمح ن على ۡٱلع ۡرش ۡ
ۡ
ٱست و ٰى﴾ [طه  ]٥كما قال ربنا سبحانه
َّ ُٰ
ٰ

وتعاىل ويثبتون املعىن احلقيقي مبعىن عال و ارتفع واستقر على الوجه الالئق جبالله سبحانه وتعاىل وال

حيرفون املعىن فيقولون استوى مبعىن استوىل ،كما سيأيت بيانه إن شاء هللا عز وجل فلم يكونوا حبمد هللا
۟
على صراط الذين غضب هللا عليهم وهم اليهود الذين من شأنم أنم حيرفون الكالم ملا قيل هلم ﴿قُولُوا
ۡ
۟
ادوا ُحيرفُون ٱلكلم عن
حطَّةٌ﴾ قالوا حنطة ُتريف للكلم كما وصفهم هللا عز وجل بقوله﴿ :من ٱلَّذين ه ُ
َّمواضعهۦ﴾ [النساء ]٤٦

خبالف غري أهل السنة واجلماعة من الفرق فإنم مل يسلموا من التحريف بل كلهم مبختلف أصنافهم
حيرفون الكالم عن مواضعه ُتريفا لأللفاظ وهذا قليل أو ُتريفا للمعاين وهذا الكثري فيهم فشاهبوا اليهود
الذين حيرفون الكلم عن مواضعه أهل السنة واجلماعة وافقوا القرآن والسنة وسلموا من مشاهبة من غضب
هللا عليهم وهم اليهود فكاوان حممودين فمن خالف أهل السنة واجلماعة الغضوب عليهم يف ُتريف
الكالم عن مواضعه.
َْسَ َاء هَ
وَال ي ل َ
آَيتََه.
حح ُدو َن َيف :أ ح
َ ُ
اّلِلَ ،و َ
أهل السنة يثبتون الصفات على سواء السبيل فال مييلون هبا عن مراد هللا وال عن مراد رسول هللا صلى
ۡ ۡ ۤ ۡ
هللا عليه وسلم فسلموا من اإلحلاد يف أمساء هللا وصفاته الذي حذر هللا منه عباده ﴿و ََّّلل ٱألمساءُ ٱحلُ ۡس ٰىن
ۡ
ۡۤ
َۖ
۟
۟
ف ۡٱدعُوهُ هبا وذ ُروا ٱلَّذين يُلح ُدون ف ۤی أمسٰ ِٕىهۦۚ سيُ ۡجز ۡون ما كانُوا ي ۡعملُون﴾ [األعراف  ]١٨٠فبني هللا
ۡ ۡ ۤ ۡ
لعباده سواء السبيل يف أمسائه وحذرهم من اإلحلاد﴿ ،و ََّّلل ٱألمساءُ ٱحلُ ۡس ٰىن﴾ فأثبت هللا سبحانه له
األمساء وهي احلسىن فهي على أحسن ما يكون وال تكون كذلك إال ما كانت متضمنة للصفة متضمنة
َۖ
۟
للمعىن ﴿ ،ف ۡٱدعُوهُ هبا ﴾ وال يكون دعاء هللا هبا إال بعد إثباهتا واعتقاد ما فيها من املعاين ﴿ وذ ُروا ﴾
ۡ
ۡۤ
اتركوا طريق ﴿ ٱلَّذين يُلح ُدون ف ۤی أمسٰ ِٕىهۦۚ ﴾ فينفونا مثال أو جيعلونا لغريه أو ميثلون ما فيها من املعاين
بصفات املخلوقني أو حنو هذا من اإلحلاد كما سيأتينا إن شاء هللا عز وجل.
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ۡ
ۤ
ۡ
وقال هللا عز وجل ﴿إ َّن ٱلَّذين يُلح ُدون ف ۤی ءايٰتنا ال خيف ۡون عل ۡي نا﴾ [فصلت  ]٤٠وهذا وعيد شديد
فأهل السنة واجلماعة سلموا من اإلحلاد خبالف غريهم من الفرق اليت خالفتهم فإنم يلحدون يف أمساء
هللا عز وجل وأمسائه؛ ألن اإلحلاد يف أمساء هللا وصفاته ضابطه العام امليل هبا عما جيب اعتقاده فيها،
سواء كان هذا امليل ابإلنكار والنفي نفي االسم أصال أو نفي املعىن الذي يف االسم فهذا إحلاد يف أمساء
هللا ألنه ميل هبا عما جيب اعتقاده فيها أو ابلتمثيل أن يثبتها على وجه املماثلة للمخلوقني فهذا أيضا
إحلاد يف األمساء واملعاين اليت فيها ،أو بتسمية هللا ابألمساء اليت مل ترد يف الكتاب والسنة ،فهذا إحلاد يف
السنة ألنه ميل عما جيب يف األمساء وهو عدم جماوزة القرآن والسنة أو ابشتقاق أمساء منها للمعبودات
من دون هللا فهذا إحلاد يف األمساء قال القشريي  :اإلحلاد هو امليل عن القصد يعين امليل عن االعتدال
ألن القصد هو االعتدال امليل عن القصد وذلك على وجهني ابلزايدة والنقصان عين ابلزايدة على ما
ورد يف النصوص أو ابلنقصان عن ما ورد يف النصوص قال  :فأهل التمثيل زادوا فأحلدوا فأهل التمثيل
زادوا عن ما ورد يف القرآن والسنة فأحلدوا وأهل التعطيل نقصوا ،نقصوا عن ما ورد يف الكتاب والسنه
ألنم نفوا فأحلدوا.
وقال البغوي :هم املشركون عدلوا أبمساء هللا احلسىن عما هي عليه فسموا هبا أواثنم فزادوا ونقصوا .ألن
اإلحلاد :امليل عن االعتدال إما غلو وإما يعين تفريط أو إجحاف فاشتقوا الالت من هللا ،والعزى من
العزيز ،ومنات من املنان ،قال  :وقيل هو  :أي اإلحلاد يف األمساء تسمية األصنام آله جمرد تسمية
األصنام آهلة :إحلاد يف أمساء هللا ،قال وقال أهل املعاين اإلحلاد يف أمساء هللا  :تسميته مبا مل يتسمى به ومل
ينطق به كتاب هللا وال سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومجلته أن أمساء هللا على التوقيف وهبذا تعرف
أنواع اإلحلاد يف األمساء من النصني تعرف أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا عز وجل وصفاته.
وتعرف أن أهل السنة واجلماعة هم احملمودون ألنم مل يُلحدوا يف أمساء هللا وصفاته خبالف غريهم من

الفرق .وهبذا تلحظ أن مراد شيخ اإلسالم ابن تيميه هبذه اجلُمل أن يُفصل ما تقدم يف عقيدة أهل السنة
واجلماعة يف األمساء والصفات وأن يبني أن أهل السنة واجلماعة يف الباب األمساء والصفات هم أهل

االعتدال واملدح وأن غريهم هو الذي يستحق الذم.
إذا عندان هلذه اجلمل مقصودان عند شيخ اإلسالم ابن تيمية:
48

تفصيل ما تقدم يف عقيدة أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات.
واملقصود الثاين :بيان أن أهل السنة واجلماعة هم الوسط أهل االعتدال يف ابب األمساء والصفات وهم
املمدوحون وأن غريهم على خالف هذا.
ص َف َ
ص َفاتََه بَ َ
قال رمحه للا :وَال ميَُثَلُو َنَ :
ات َخل َحق َه َِلَنههُ ُس حب َحانَهُ َال ََْس هي لَهَُ ،وَال ُك ُف َو لَهَُ ،وَال نَ هد لَهَُ ،وَال
َ
اس َِبَل َحق َه ُس حب َحانَهُ َوتَ َع َاَل.
يُ َق ُ
وال يكيفون وال ميثلون تقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يثبتون الصفات من غري تكييف وال متثيل فهم
معتقدون ما يف القرآن ال يكيفون وال ميثلون ،ألن التكييف والتمثيل ال يكون إال مبشاهدة أو مشاهدة
مثل أو خرب صادق ومشاهدة هللا يف الدنيا منتفية واملماثلة منتفية ﴿ليس كمثله شيءٌ﴾[الشورى ]١١
سبحانه واخلرب الصادق مل أيت ابلتكييف ونفى املماثلة ولذلك ماذا قال الشيخ قال :ألنه سبحانه وانظر

إىل هذه الكلمة كيف وقعت هنا ألنه سبحانه وسبحانه يعين املنزه عن كل نقص المسي له نعم ربنا
سبحانه ال مسي له قال هللا عز وجل ﴿هل ت عل ُم لهُ مسيًّا﴾ [مرمي  ]٦٥وهذا استفهام مبعىن النفي مع
التحدي واالعجاز ،يعين اي إخوة الداللة على النفي ابالستفهام فيها فائدة زائدة عن جمرد النفي وهو
التحدي واالعجاز فيكون املعىن ال مسي له ولن جتد له مسيا ولو صعدت إىل السماء أو نزلت إىل أسفل
أرض فأُتداك أن أتيت بسمي له فهذا نفي مشوب ابلتحدي واإلعجاز أي تعجيز املخلوق أن أييت هبذا
ومعىن ﴿هل ت عل ُم لهُ مسيًّا﴾ أي هل تعلم له مثيال أو شبيها أو شريكا هبذا فسر السلف اآلية كما عند
الطربي يف تفسريه.
وكيف يكون هلل مسي وهو الغين الغىن املطلق وغريه املفتقر إليه الفقر املطلق كيف يكون هلل مسي كيف
يكون هلل مثيل أو شبيه أو شريك وهو الغين سبحانه الغىن املطلق وغريه على االطالق مفتقر إليه الفقر
املطلق ،ال شك أنه ال مسي له سبحانه وتعاىل ،وال كفو له فأهل السنة واجلماعة يعتقدون ما يف القرآن
وهو أنه ليس هلل كفؤ ﴿ومل ي ُكن لهُ ُك ُفوا أح ٌد﴾ أي مل يكن أحد من خلقه مماثال له أو مشاهبا له ال يف
أمسائه وصفاته واليف أفعاله .والكفؤ :هو املثيل والشبيه كما يف لغة العرب الكفؤ يف لغة العرب املثيل

والشبيه تقول آلخر وهل مثلك كفئي هل مثلك يكافئين قد يتطاول عليك صغري السن ضعيف العقل
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قليل العلم ،نبت مل يقوى كما هو شأن بعض الذين نفخوا حىت أصبحوا طبوال ،أصوات عالية وأجسام
كبرية وأجواف فارغة ،شيوخ االنرتنت الذين ال ساحة هلم إال اإلنرتنت وال يفيدون الناس مبا هو عند
العلماء ،الذين استعجلوا إن كان يف أصلهم خري ،ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه هؤالء
جيب هج رهم اهلجر العلمي ،بعدم رفعهم فوق منزلتهم وبعدم الرجوع إليهم فيما يرجع فيه إىل العلماء
كالفتاوى وحنو ذلك أما طالب العلم الصغار الذين يعرفون ابلعلم ويطلبون العلم وحيضرون عند املشايخ
ويتأدبون مع العلماء فهؤالء ينبغي تشجيعهم وتوجيههم وعدم التقليل من شأنم ،بل يشجعون وحيثون
على أن ينقلوا اخلري الذي تعلموه ولكن يوجهون حىت ال يتقدموا عن منزلتهم .فيجب التفريق اي إخوة
بني طالب العلم الصغار ونقصد ابلصغار الذين هم يف أول الطلب وكلنا صغري يف العلم ،الذين يطلبون
العلم ويتأدبون مع العلماء هؤالء ال ينبغي أن نذمهم وال ينبغي أن حنقر من شأنم ،وال ينبغي أن نقلل
من شأنم بل ينبغي أن نشجعهم وأن حنرتمهم وأن نقدرهم وتقدير العلماء هلم أوىل من تقدير غريهم هلم،
وال شك أنه من نعم هللا على العامل أو الشيخ ،وأن نشجعهم أيضا على نشر اخلري مع التوجيه.
أما هؤالء الذين انتفخوا يف االنرتنت و ال يطلبون العلم عند العلماء وال يتأدبون مع العلماء ،وهم يسعون
جاهدين إىل أن يكونوا املرجع دون العلماء حبجة أو بدعوى كاذبة ينشرونا بني الناس وهو أنم الواسطة
بني الناس واملشايخ فلن تصل إىل الشيخ إال عن طريقنا فتقرب إلينا لنقربك ،و اسألنا لنفلرت سؤالك مث
حنن كما يقولون مث نسأل الشيخ لنفلرت جواب الشيخ فليس كل ما يقوله الشيوخ يصلح أن خيرج للناس
هذا واقع اي إخوة ،هذه أمور نعرفها يقينا ونعرف أصحاهبا يقينا ،وحقيقة األمر أنم يريدون أن يكون
املرجع إليهم ،أيضا يرهبون طالب العلم اخضع ،اركع كن طالبا عندان تردد علينا و إال خنرج من الشيخ
كالما فيك هؤالء شر وفتنة وبالء وجيب الوقوف يف وجههم إن مل يتوبوا اىل هللا ويرجعوا إىل هللا وجيلسوا
يف حلق العلماء ويرتكوا هذه الدعوى الباطلة .شيء جاء يف خاطري ملا ذكرت كلمة فأردت أن أذكرها،
وأان دائما أقول العقل والعدل أن ال جتعل التمر كاجلمر وأن ال جتعل اجلمر كالتمر ،اهلجوم على طالب
العلم الصغار ال ينبغي والسكوت عن طريق فتنة ال ينبغي والكل ينبغي أن يُعمل فيه ابحلق والعمل
ابحلكمة مطلوب.
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أقول لو تطاول عليك صغري يف السن ،يف العقل ،يف العلم تقول له وهل مثلك يكافئين؟ يعين هل مثلك
مياثلين ويساويين أو يشبهين حىت أرد عليه فهذا معىن الكفؤ يف لغة العرب.
وال ند له فأهل السنة واجلماعة ينفون الند عن هللا مطلقا ،لقول هللا عز وجل ﴿ :فال جتعلُوا ََّّلل أندادا
وأن تُم ت عل ُمون﴾ [البقرة  ]٢٢واألنداد مجع ند ،والند :هو الشبيه واملثيل هو الشبيه واملثيل فليس هلل ن ٌد يف

ربوبيته ،وال يف أُلوهيته ،وال يف أمسائه وصفاته ،وهبذا تعرف أن أهل السنة واجلماعة خالفوا اليهود ألنم مل

يلحدوا يف أمساء هللا وصفاته ،وخالفوا املشركني ألنم مل جيعلوا هلل أندادا مل جيعلوا هلل أندادا .فأهل السنة
ٍ
مشاهبة ألحد من أهل الكفر.
واجلماعة حبمد هللا خيالفون مجيع أهل الباطل ،وأهل الباطل البد فيهم من
انتبهوا أهل السنة واجلماعة خيالفون يف عقيدهتم مجيع أهل الباطل من الكفار واملبتدعة وكل من خيالف
أهل السنة واجلماعة يف عقيدهتم البد أن يكون له شبه بطائفة من الكفار ،ما نقول البد أن يكون كافرا
السمي والكفو والند متحدة املعاين فكلها
لك ن البد من مشاهبته لبعض طوائف الكفار وتلحظ هنا أن
َّ

مبعىن الشبيه واملثيل ،فعندما تقول :ال مسي هلل :يعين ال شبيه وال مثيل هلل .وعندما تقول ال كفو هلل:
فمعناه أن ال مثيل وال شبيه هلل .وعندما تقول ال ند هلل فإن املعىن أنه ال شبيه وال مثيل هلل سبحانه
وتعاىل ،وما دام أنه ال مسي له وال كفو له وال ند له من أين أييت التمثيل والتكييف؟ ال ميكن أن يكون

ولذلك ذكر الشيخ هذا الكالم عند قوله :وال يُكيفون وال ُميثلون .فهذه مناسبة التعليل بقوله :ألنه
سبحانه ال مسي له وال كفو له وال ند له ملا تقدم.
حنن اي أخوة يف الشرح ال جنمل وال نفصل بعيدا عن األصل الذي يذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
هللا من أجل أن نضبط األصول اليت يريدها شيخ اإلسالم ابن تيمية ونفهمها ألن هذه أصول أهل السنة
واجلماعة يف املسائل اليت كثر فيها خالف املتأخرين فإذا ضبطناها كان سالحنا يف دعوتنا ومناظراتنا قواي
وننفع األمة إن شاء هللا عز وجل.
قبل أن جنيب عن أسئلة هذا اجمللس أشري إىل أين ُسئلت يف اجمللس املاضي سؤاال مث بينت ما فيه بعد
العصر من يوم السبت املاضي وهو أن أحد األخوة سأل فقال السائل هل يوصف هللا ابلذات أو

النفس؟ فأجبت أن هلل ذاات وأما النفس فلفظ جممل نستفصل من قائله فإن ذكر معىن صحيحا قبلناه
وإن ذكر معىن ابطال رددانه مث ذكرت يف العصر أن اجلواب حيتاج إىل زايدة فهو انقص ،ومزيد بيان إذ
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فيه نوع اشتباه وقلت أن الزايدة ومزيد البيان أن نقول هلل ذات وهذا لفظ يستعمله العلماء من غري نفور
وال نكري وال منازعة وال مدافعة لكنها ليست صفة وإمنا الذات هي اليت توصف ابلصفات ،وال ختلو
الذات يف اخلارج عن الصفة فوجود ذات ال صفة هلا يف اخلارج حمال .وأما النفس فلفظ جممل عند
االستعمال فمن أضافه إىل هللا استفصلنا منه ماذا تعين بنفس هللا؟ فإن قال أعين بنفس هللا ذات هللا اليت
ال صفة هلا ،الذات من غري صفة والذات هي املوصوفة قلنا هذا خطأ وغري صحيح ،وإن قال أعين أن
نفس هللا صفة خربية هلل كما قاله بعض أهل السنة قدميا وحديثا قلنا هذا خطأ فإن النفس ليست من
صفات هللا ،فإن قال أعين ابلنفس الروح قلنا هذا ابطل ،وإن قال أعين ابلنفس الدم كما يقول الفقهاء
ما ال نفس له سائلة أي له دم سائلة قلنا هذا ابطل ،فإن قال أعين بنفس هللا ذات هللا قلنا هذا صحيح
ۡ
ٱَّللُ ن فسهُۥۗ ﴾ وكما
لفظا ومعىن فإنه وارد يف القرآن والسنة كما يف قول ربنا سبحانه وتعاىل ﴿ وُحيذ ُرُك ُم َّ
قال ربنا عن عيسى عليه السالم أنه يقول ﴿ ت عل ُم ما يف ن فسي وال أعل ُم ما يف ن فسك ﴾ و يف قول

النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث ورضى نفسه إىل غري ذلك وهي عند مجهور أهل السنة وهو

الصواب مبعىن ذات اَّلل هكذا قررت اجلواب بيان له ولك أن تقول لو تركنا لفظ اإلمجال هنا لكان
أحسن حىت ال يتوهم متوهم خالف املراد فنقول :أما النفس فثابتة يف الكتاب والسنة لقول اَّلل وقول
رسوله صلى اَّلل عليه وسلم ومعنها الذات ،وبعض أهل العلم حبذا استعمال النفس على استعمال
الذات ،وفضل استعمال النفس على استعمال الذات ،وأما تفسريها أبنا ذات ال صفة هلا أو أبنا صفة
خربية فخطأ كما بينه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اَّلل وأما تفسريها مبعان مبتدعة كالروح والدم فباطل
الشك فيه.
ودائما أان أقرر وأكرر أن األلفاظ اليت ال تشتبه أوىل من األلفاظ اليت تشتبه ولو كان املعىن املراد عند
املتكلم سليما.
اس َِبَل َحق َه ُس حب َحانَهُ َوتَ َع َاَل.
َوَال يُ َق ُ
أي أنه عند أهل السنة واجلماعة ال يقاس هللا سبحانه قياسا يقتضي املماثلة واملساواة ،ألنه تقدم معنا
يف آخر الكالم املاضي أن ربنا سبحانه وتعاىل ال مثل له وال كفو له سبحانه وتعاىل ولذلك أهل السنة
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واجلماعة ال يقيسون هللا عز وجل خبلقه قياسا يقتضي املماثلة واملساواة وذلك أن أقيسة الناس يف هذا
الباب ثالثة أنوع:
النوع األول :ما يسمى بقياس التمثيل ،ويسمى أيضا بقياس الفقهاء ،وقياس األصوليني ،وهو إحلاق فرع
أبصل لعلة جامعة ،مثال ذلك أبصل لعلة جامعة مثال ذلك قياس احملصر عن البيت مبرض على احملصر
عن البيت بعدو جبامع اإلحصار يف كل ،فيتحلل هذا كما يتحلل ذاك .احملصر عن البيت الذي ال
يستطيع أن يصل إىل البيت مبرض أو حادث سيارة يقاس على احملصر عن البيت بعدو هذا األصل،
وذاك الفرع جبامع بعلة وهي اإلحصار فالنتيجة أن من ُحصر عن البيت مبرض يتحلل مبا يتحلل به من

حصر عن البيت بعد.

وهذا القياس ال جيوز استعماله يف حق ربنا سبحانه وتعاىل ،ألن هذا القياس يقتضي التمثيل والتشبيه
يقتضي التمثيل والتشبيه التمثيل بني الفرع واألصل أو التشبيه بني الفرع واألصل وهللا سبحانه وتعاىل
ليس ممثله شيء فال تضرب له األمثال سبحانه وتعاىل كما قال﴿ :فال تضربُوا ََّّلل األمثال﴾ [النحل
 ،]٧٤وألن هذا القياس البد فيه من علة جامعة بني األصل والفرع تقتضي املماثلة ،وال علة جامعة بني
اَّلل سبحانه وتعاىل وخلقه تقتضي املماثلة.
وأما النوع الثاين :فهو قياس الشمول ويسمى بقياس املناطقة وهو مبعناه العام الدخول ُتت كلي جيمع
أجزاءه.
القياس قياس الشمول ،أو قياس املناطقة فيه مقدمة صغرى وهي فرد من األفراد ،ومقدمة كربى وهي كلي
يدخل ُتته األفراد ،ونتيجة ،مثال ذلك :أن تقول مثال بيع احلمل أي بيع اجلنني يف بطن أمه فيه غرر
هذه مقدمة صغرى ،بيع احلمل فيه غرر ،وبيع الغرر ابطل هذه مقدمة كربى كلي تدخل ُتته أفراد،
النتيجة بيع احلمل ابطل هذا قياس مشول؛ ألن بيع احلمل فرد دخل ُتت كلي وهو بيع الغرر فالنتيجة أن
حكمه حكم هذا الكلي.
وهذا القياس أيضا ال جيوز استعماله يف حق اَّلل سبحانه وتعاىل ،ألنه يقتضي تساوي األفراد ُتت
الكلي ،وهللا عز وجل ال يساويه خلقه كلهم فضال عن فرد من اخللق فكيف يدخل اَّلل عز وجل ُتت
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كل ٍي مع خلقه؟! ال شك أن اَّلل عز وجل منزه عن هذا وقد قال بعض أهل العلم إن اَّلل عز وجل قد
نفى القياسني يف قوله سبحانه وتعاىل ﴿ليس كمثله شيءٌ﴾ [الشورى  ]١١فنفى قياس التمثيل بنفي
املثل فمدام أنه ال مثل له فإن قياس التمثيل ميتنع ونفى قياس الشمول ابلكاف هنا ،ألن قياس الشمول
يقال فيه هذا الفرد كهذا الفرد من جهة دخوهلم ُتت الكلي وهذه فائدة ذكر الكاف هنا نفي قياس
الشمول وهذان القياسان مع فسادمها يف ذاهتما يف حق هللا فهما فاسدان يف أثرمها فإنما يقودان نفي
صفات هللا الثابتة وإىل احلرية واالضطراب ،فتحصل معنا أن هذين القياسني اللذين يقتضيان املماثلة
واملساواة ممتنعان يقينا يف حق ربنا سبحانه وتعاىل ولذلك مل يستعملهما أهل السنة واجلماعة.
والثالث :هو قياس األوىل وهو :أن يثبت هلل عز وجل من صفات الكمال اليت ال نقص فيها أكملها
وينفى عنه كل نقص فكل ما ثبت لغريه من الكمال الذي النقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به وهلل
املثل األعلى وهذا مستعمل يف القرآن وعند أهل السنة واجلماعة .قال هللا عز وجل ﴿ فأ َّما عاد
َۖ
ۡ
ۡ
۟
ۡ ۡ ۟
ٱستكربُوا فی ٱأل ۡرض بغ ۡري ٱحلق وقالُوا م ۡن أشد منَّا قُ َّوة ﴾ [فصلت  ،]١٥هذا قياس أوىل هم قالوا
ف
مستكربين من أشد منا قوه وهم خملوقون ويقرون أبن هللا خالقهم أكثر الكفار على مر العصور يقرون

ابلربوبية وأن هللا خالقهم فمدام ذلك كذلك فإذا كان هذا املخلوق قواي فإن خالقه أقوى من ابب أوىل،
وهذا كثري يف القرآن.
ومن استعمال أهل السنة لقياس األوىل يف ابب الصفات تقرير نفي مماثلة صفات املخلوقني لصفات
اخلالق سبحانه وتعاىل بقول أهل السنة إن ما يف اجلنة من مطاعم ومشارب وغريها يوافق ما يف الدنيا
امسا وخيالفه حقيقة ،فليس يف اجلنة من مما يف الدنيا إال األمساء ،يف اجلنة فواكه يف اجلنة رمان ،ولكن
حقيقة الرمان الذي يف اجلنة ليست كالرمان الذي يف الدنيا ،فليس يف اجلنة مما يف الدنيا إال األمساء كما
قال ابن عباس رضي هللا عنهما .فإذا كان املخلوق منزها عن مماثلة املخلوق لعلو ما يف اجلنة على ما يف
الدنيا  ،فاخلالق سبحانه وتعاىل من ابب أوىل أن ينزه عن مماثلة املخلوق وإن حصل توافق يف اسم
الصفة.
إذا كنا نؤمن ونثبت القضية األوىل ملا يف اجلنة وهي خملوقة فمن ابب أوىل أن نثبت هذا للخالق سبحانه
مسع
وتعاىل ،فإذا قلنا إن الرمان يف اجلنة ولكنه ليس كالرمان الذي يف الدنيا فإان نقول إن هللا مسيع وله ٌ
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سبحانه وتع اىل وليس كسمع البشر ،فهذا من ابب قياس األوىل .وملا قال قائل  :إن هللا عز وجل ملا كان
قائل مقوله فاسده فقال  :إن هللا حميط خبلقه ،وهذا ال شك فيه هللا
حميط خبلقه كان يف خلقه ،ملا قال ٌ

بكل شيء حميط ،قال فما دام ذلك كذلك فإن هللا موجود خبلقه ،إذا هللا يف كل مكان .

رد عليه اإلمام أمحد رمحه هللا :بقياس األوىل فقال رمحه هللا :لو أن جل كان يف يده قدح من قوارير
صاف وفيه شراب ٍ
جاج ٍ
ٍ
صاف كاملاء مثال ،كان بصر ابن آدم قد
قدح من ُز ٍ
صاف ،أي كان يف يده ٌ
أحاط ابلقدح من غري أن يكون ابن آدم يف القدح.
يقول لو أن اإلنسان بيده إانء من زجاج وفيه ماء فإن بصر ابن آدم حييط ابإلانء ويرى اإلانء من مجيع
جوانبه وليس ابن آدم يف القدح ،يقينا مع إحاطته ابلقدح .قال :فاهلل وله املثل األعلى قد أحاط جبميع
خلقه من غري أن يكون يف شيء من خلقه.
فاهلل سبحانه وتعاىل وله املثل األعلى قد أحاط جبميع خلقه من غري أن يكون يف شيء من خلقه.
فهذا استعمال لقياس األوىل وهو يؤدي إىل إثبات ما أثبته هللا عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى
هللا عليه وسلم وإىل نفي النقص عنه سبحانه وتعاىل؛ وهذا هو األصل احملكم يف ابب الصفات ،فدل
هذا على سالمته فهو أسلوب قرآين فاستعمله أهل السنة واجلماعة.
هذه خالص ة ما يذكره العلماء عن القياس يف هذا الباب و إذا ضبطت هذا مبعانيه استقام لك األمر .
َص َد ُق قَ ًيال ،وأَحسن ح َديثًا َمن َخل َحق َهُ ،ثُه رسلُهُ ص َ
ادقُو َن
فََإنههُ ُس حب َحانَهُ؛ أَ حعلَ ُم بَنَ حف َس َه َوبَغَ حَْيهََ ،وأ ح
ُُ َ
ح
َ ح َُ َ
ص هدقُو َن.
ُم َ
هذه أوجه وجوب تصديق اخلرب عن هللا يف الكتاب والسنة كما أنا أوجه تقدمي منهج أهل السنة
واجلماعة يف ابب الصفات على املناهج املخالفة له
اَّللُ ﴾[البقرة  ]١٤٠فاهلل بكل شيء عليم
الوجه األول :أنه سبحانه وتعاىل أعلم بنفسه ﴿ أأن تُم أعل ُم أم َّ
ۡ
ٱلرمحٰ ُن ف ۡس ۡل بهۦ خب ࣰريا ﴾[الفرقان  ]٥٩على قول عند املفسرين أن
وهو أعلم سبحانه وتعاىل بنفسه ﴿ َّ
املقصود ابخلبري هو هللا سبحانه وتعاىل ،فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعاىل وأصدق قيال كما قال ربنا
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ۡ
ٱَّلل قيال﴾[النساء
اَّلل حديثا ﴾[النساء  ﴿ ،]٨٧وم ۡن أصد ُق من َّ
سبحانه وتعاىل ﴿ ومن أصد ُق من َّ
 ]١٢٢ففي هاتني اآليتني إخبار أبن حديث ربنا وقول ربنا سبحانه وتعاىل أعلى مراتب الصدق فإذا
كان ذلك كذلك فإن ما يناقضه يف أسفل مراتب الكذب ،قول ربنا أعلى مراتب الصدق على اإلطالق
فما يناقضه من قول قائل هو يف أسفل مراتب الكذب.

ۡ
ٱَّللُ ن َّزل أ ۡحسن ٱحلديث ﴾ [الزمر  ]٢٣وهو كالمه
وأحسن حديثا فاهلل عز وجل أحسن حديثا ﴿ َّ
سبحانه وتعاىل كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف خطبه بعد التشهد أو بعد الشهادتني فإن أحسن
احلديث كالم هللا كما جاء عند اإلمام أمحد يف حديث جابر إبسناد صحيح ،فكالم هللا عز وجل
أحسن احلديث ومن حسنه أنه أفصح الكالم وأبني الكالم ،وإذا كان ذلك كذلك فهذه وجوه أربعة
تقتضي صدق اخلرب ،ووجوب تصديق اخلرب فإن األوجه الداعية إىل تصديق اخلرب أربعة:
الوجه األول :علم املخرب وسالمته من اجلهل ،فالعاقل يصدق خرب العامل ،وال يرد اخلرب إال جلهل قائله
واخلرب عن الصفات يف كتاب هللا خرب عامل عن نفسه ،هللا سبحانه وتعاىل عليم وهو خيرب عن نفسه.
واألمر الثاين :صدق املخرب وهللا عز وجل قوله أصدق قول على اإلطالق أعلى مراتب الصدق وأجالها
وأكملها قول ربنا سبحانه وتعاىل.
واألمر الثالث :حسن البيان وفصاحة القول فإن املخرب إذا أابن اخلرب ببيان واضح يستدعي أن يصدقه
العاقل ،وكالم هللا أحسن احلديث وأعظم احلديث بياان وأفصح الكالم.
و األمر الرابع :صدق اإلرادة و هللا عز وجل يريد بعبادة اخلري ،يريد أن يهديهم يريد أن يبني هلم يريد أن
ييسر عليهم فاجتمعت هذه الوجوه األربعة يف حق كالم هللا عز وجل ،وهذا يقتضي من العاقل أن
يصدق اخلرب يف كتاب هللا فكيف ابملؤمن؟ وكيف ابلعارف حبق هللا سبحانه وتعاىل؛ ال شك أن هذا
يقتضي أن يؤمن ويصدق خبرب هللا عز وجل عن نفسه يف كتابه.
هذا الوجه األول املتعلق بكالم هللا لوجوب تقدمي عقيدة أهل السنة واجلماعة ومنهج أهل السنة واجلماعة
يف ابب الصفات على مناهج غريهم ،الوجه األول متعلق بكالم هللا سبحانه وتعاىل.
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الوجه الثاين :متعلق بكالم الرسل عليهم السالم وخامتهم حممد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم ،فإن
رسل هللا صادقون مصدقون يصدقهم أقوامهم من قبل الرسالة ،يعرفونم ابلصدق وال يعرفون على نيب
منهم كذاب من قبل أن يرسلوا ،فمعىن صادقون أنم صادقون يف كالمهم يف ذاته ُمصدقون معروفون
ابلصدق ،مشهود هلم ابلصدق ممن عرفهم؛ حىت أن قريشا كانت تلقب النيب صلى هللا عليه وسلم وهو
شاب ابلصادق األمني صلى هللا عليه وسلم ،إذا الرسل صادقون يف كالمهم وال يقولون إال بعلم ،وال
يداخل علمهم هوى وال ضاللة وال جهالة ،فهم أعلم من غريهم ابهلل ،ولذلك كان النيب صلى هللا عليه
وسلم يقول( :أعلمكم ابهلل أان) كما يف حديث عائشة عند البخاري كان يقول( :أعلمكم ابهلل أان)
ونشهد هللا أنه أعلم أعلمنا ابهلل سبحانه وتعاىل وهم عليهم السالم معصومون فيما يبلغونه عن هللا وهذا
يوجب تصديقهم والتلقي عنهم هم صادقون مصدقون ال يقولون إال بعلم ومعصومون فيما يبلغون عن
هللا وهذا يقتضي اجلزم بصدق أخبارهم ويوجب تصديقهم عليهم السالم.
وأهل السنة واجلماعة أيخذون بكالم هللا وبكالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصفات وال جياوزون
الكتاب والسنة ،خبالف منهج اخللف الذي يقوم على تقدمي نتائج العقول وهي خملوقة يدخلها
االضطراب واالختالف ,فإن منهج اخللف مجعيا يقوم على تعظيم العقل ,و احلقيقة أن العقل الذي
يعظمونه هو نتائج العقل ،وهذه خملوقة ويدخلها االضطراب ولذلك عقائد أهل الكالم كلها اضطراب
وحرية ،فهذا من القول على هللا عز وجل بال علم.
وهبذا تعرف اي عبد هللا أنه إذا كان هللا أعلم بنفسه وكان رسل هللا أعلم ابهلل عز وجل كان ما خيالف
ذلك جهال ابهلل يقينا كان كل ما خيالف ذلك جهال ابهلل يقينا  ,هللا عز وجل قال
﴿ ٱلر ۡمح ن على ۡٱلع ۡرش ۡ
ٱست و ٰى ﴾[طه  ]٥وهذا ما جاءت به رسل عليهم السالم فالعلم اليقيين أن رينا
َّ ٰ ُ
سبحانه وتعاىل قد استوى على عرشه فوق مساواته سبحانه وتعاىل ,فالقول أبن هللا مل يستو علي عرشه,
بل هللا مستويل على عرشه وهو يف كل مكان جهل حمض ،ألنه يقابل العلم احملض وإذا علمنا و تيقنا أن
القول هللا أعلى مراتب الصدق وأن قول الرسل صادق ال شك فيه وال يتطرق إليه كذب كان ما خيالف
قول هللا أو قول رسوله صلى هللا عليه وسلم كذاب حمضا ال خري فيه وإذا علمنا أن كالم هللا عز وجل
أحسن الكالم وأن هدي النيب صلى هللا عليه وسلم أحسن اهلدي ,علمنا أن ما خيالف كالم هللا و ما
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خيالف هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوء حمض وهذا جيعل املؤمن يتمسك بعقيدة السلف و
ينفر نفورا اتما مما خالف عقيدة السلف من كالم اخللف.
ََ َ َ
﴿س حب َحا َن َربَك َر َ
ب الحعَ هزةَ َع هما
ين يَ ُقولُو َن َعلَحي َه َما َال يَ حعلَ ُمو َن َوَْلََذا قَ َ
ال ُس حب َحانَهُ َوتَ َع َاَلُ :
ِب َالف الهذ َ
يص ُفو َن • وس َالم َعلَى الحمرسلَي • وا ححلم ُد َهَ
ّلِل َر َ
ي﴾ [الصافات.]١82 - ١80 :
َح
ب ال َحعال ََم َ
ََ ٌ
ُ ح َ َ َ َح
يف هذه اآلايت ينزه ربنا سبحانه وتعاىل نفسه عما يقولون الظاملون املكذبون وعما يصفه به أولئك
ۡ
ۡ
الظاملون ،ويسلم على املرسلني لسالمة ما قالوه عن رهبم وما وصفوا به رهبم ﴿وٱحل ۡم ُد ََّّلل رب ٱلعٰلمني ﴾
﴿سبحان ربك﴾ وختم اآلايت بقوله﴿ :واحلم ُد ََّّلل رب العالمني﴾ والتسبيح
فبدأ اآلايت بقوله سبحانه ُ
يدل على التنزيه عن النقص بداللة املطابقة ويدل على الكمال بداللة اللزوم قول سبحان هللا يدل على

تنزيه هللا عن النقص بداللة املطابقة ،ألن هذا أصل الكالم ،ويدل على كمال هللا بداللة اللزوم فإنه إذا
نفي النقص عن ربنا سبحانه وتعاىل من كل وجه لزم من ذلك إثبات الكمال املطلق هلل عز وجل.
واحلمد يدل على إثبات الكمال بداللة املطابقة ،وعلى نفي النقص بكل وجه بداللة اللزوم؛ ألنك
عندما تقول احلمد هلل فمعىن ذلك أن احلمد كله هلل وهذا يدل على كمال هللا عز وجل املطلق يف أفعاله
ويف شرعه ويف أمسائه ويف صفاته سبحانه وتعاىل ،فله احلمد كله وعلى كل حال ،فهذا يدل بداللة
املطابقة على ماذا؟ ع لى إثبات الكمال املطلق هلل عز وجل وإذا ثبت الكمال املطلق هلل فإن هذا يستلزم
نفي النقص عن هللا من كل وجه؛ وهذا من ُحسن كالم هللا عز وجل انظر! كيف بُدأت اآلايت ابلتنزيه

املستلزم للكمال ،وختمت ابلثناء الدال على الكمال املستلزم للتنزيه.
ۡ
﴿س ۡبحٰن ربك رب ٱلعَّزة ﴾كلمة رب هنا وردت ثالث مرات يف هذه
وانظر هنا قال هللا عز وجل ُ
﴿سبحان ربك﴾ فأضيفت كلمة الرب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم والرب هنا مبعىن اخلالق
اآلايت ُ
املريب ابلنعم سبحان الذي خلقك ورابك بنعمه وأنعم بك على خلقك.
ۡ
﴿رب ٱلعَّزة ﴾أي صاحب العزة ،الذي عز سبحانه وتعاىل فقهر كل شيء واعتز عن كل شيء ﴿ .رب

العالمني﴾ خالق العاملني ومربيهم ابلنعم سبحانه وتعاىل ،وهذا يبني أن ما جاء يف كتاب هللا ومنهج رسل
هللا هو املنهج احلق يف الصفات وأن منهج غريهم ما خيالف منهجهم ينزه هللا عز وجل عنه ،وأن من
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اعتقد عقيدة السلف يف صفات رهبم سبحانه وتعاىل اليت هي عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم فهو سامل
مسلم عليه من ربه سامل من الزلل ،مسلم عليه من ربه ألن هللا سلم على املرسلني لسالمة ما قالوه يف رهبم
بداللة سياق اآلايت واملؤمن منهجه يف الصفات أن يثبت ما يف الكتاب والسنة وأن ينزه ربه عن كل
كالم يف الصفات خيالف ما يف الكتاب والسنة على ما يف هذه اآلايت العظيمات.
لرس َل ،وسلهم َعلَى الحمرسلَ َ
َ َ
فَسبهح نَ حفسهُ َع هما و َ َ
س َال َم َة َما قَالُوهُ َم َن النه حق َ
ص
ُح َ َ
َ َ
يلَ
ص َفهُ به ال ُحم َخال ُفو َن ل ُّ ُ َ َ َ
َ َ َ
َوال َحع حي َ
ب.
وهذا الواجب على املؤمن يف ابب الصفات فاملوفق يف عقيدته من قال ما يف الكتاب وما قاله رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم واملذموم من خالف ما يف الكتاب والسنة يف عقيدته يف الصفات.
ََ
َ
اإلثحب َ
ات.
ص َ
سهُ بَحَ
يما َو َ
ي النه حف َي َو حَ َ
َو ُه َو ُس حب َحانَهُ قَ حد ََجَ َع ف َ
ف َو َْسهى به نَ حف َ
ملا تقدمت تلك املقدمات ،وهو أن هللا أعلم بنفسه وأصدق قيال وأحسن حديثا ،رتب على ذلك شيخ
اإلسالم ذكر ما يف القرآن يف ابب الصفات وكذلك ما يف السنة ،ففي القرآن والسنة جاء وصف هللا
أبطراف أربعة :إبثبات جممل ،وإثبات مفصل ،ونفي جممل ،ونفي مفصل ،وكان التفصيل يف اإلثبات
أكثر واإلمجال يف النفي أكثر ،ما جاء يف القرآن والسنة يف ابب الصفات جاء على أطراف أربعة ،على:
إثبات جممل ،وإثبات مفصل ،ونفي جممل ،ونفي مفصل ،والتفصيل يف اإلثبات أكثر واإلمجال يف النفي
أكثر فاإلثبات اجململ كل ما يدل على الكمال املطلق هلل عز وجل كما يف قول ربنا ﴿واحلم ُد ََّّلل رب
العالمني﴾ احلمد هلل هذا إثبات جممل جلميع صفات الكمال فإن هللا كما قلنا حممود على كل حال
حممود على أفعاله حممود على شرعه ،حممود على أمسائه وصفاته ،وعلى كل حال ،وهذا إثبات جممل
للصفات.
وأما اإلثبات املفصل فهذا كثري جدًّا يف الكتاب والسنة ،وهو ما جاء من الصفات الثبوتية كإخباره
سبحانه أنه بكل شيء عليم ،وأنه على كل شيء قدير ،وأنه مسيع ،وأنه بصري ،وأنه غفور ،وأنه ودود،
وأنه رؤوف ،وأنه رحيم ،وأنه رمحن ،إىل غري ذلك.
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وأما النفي اجململ فهو تنزيه هللا عز وجل ،تنزيه هللا عز وجل عن صفات النقص مطلقا ،وتنزيه هللا عز
وجل عما كان خمتصا ابملخلوق ،وإن كان مدحا له ،ألن املختص ابملخلوق إمنا هو لنقص املخلوق ،وإن
كان مدحا ألنه متمم لنقصه ،يعين مكمل له من جهة هذا النقص .مثال :كون املخلوق يلد هذا مدح
ولكنه م ن جهة نقصه ألنه حباجة إىل الولد حىت يبقى امسه بعد موته وحىت يعينه ولده فهذا خمتص
ابملخلوق.
إذن انتبهوا لما نقول :تنزيه هللا عز وجل عن كل نقص ،وتنزيه هللا عز وجل عما خيتص به املخلوق ،ألن
ما خيتص به املخلوق إمنا هو من نقصه ،فالبد فيه من نقص ،وتنزيه هللا عن مماثلة املخلوقني وتنزيه هللا
عن مماثلة املخلوقني هذا النفي اجململ ،فيه هذه األمور الثالثة ،كما يف قول هللا عز وجل﴿ :ليس كمثله
شيءٌ﴾[الشورى  ،]١١وكما يف قوله﴿ :ومل ي ُكن لَّهُ ُك ُفوا أح ٌد ﴾[اإلخالص  ،]٤وكما يف قوله﴿ :مل يلد

ومل يُولد ﴾ [اإلخالص  ]٣فهذا فيه إمجال من جهة ،وكما يف قوله سبحانه﴿ :فال تضربُوا للَّه األمثال
﴾[النحل . ]٧٤

وأما النفي املفصل فكما يف قوله سبحانه وتعاىل ﴿ :ال أت ُخ ُذهُ سنةٌ وال ن وٌم ﴾[البقرة  ،]٢٥٥وكما يف
قوله﴿ :مل يلد ومل يولد﴾[اإلخالص  ،]٣وكما يف قوله﴿ :وما م َّسنا من لغُ ٍ
وب﴾[ق  ،]٣٨وكما يف
ُ
قوله﴿ :وما ُكنَّا غائبني﴾[األعراف  ]٧فهذا نفي مفصل.
والنفي اجململ يقتضي إثبات كمال ضده ،يقتضي إثبات كمال ضده ،والنفي املفصل يقتضي إثبات
كمال ضده ،فليس يف القرآن وال يف السنة نفي حمض؛ وإمنا النفي سواء كان جممال أو مفصال يقتضي
إثبات ضده من الكمال ،ملاذا؟ ألن النفي احملض عدم ،النفي احملض عدم والعدم ال ميدح به .وألن النفي
احملض قد يكون لعدم قابلية احملل فال يكون مدحا إذا قلت هذه السارية ال تظلم هذا حق وال ابطل حق
لكن ملاذا ال تظلم؟ ألنا غري قابلة للظلم أصال فهذا نفي حمض ،وقد يقتضي النفي احملض الذم ،هو ال
يقتضي املدح يقينا وقد يقتضي الذم ،فقد تقول إلنسان :أنت ال تظلم وقصدك ألنك عاجز ألنك
ضع يف مل ترد أن تقول له أنت ضعيف مباشرة أو عاجز فتقول له أنت ال تظلم وقصدك أنت عاجز
أنت ضعيف أنت ال تظلم ألنك عاجز فاقتضى الذم كما قال الشاعر:
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قبيلة ال يغدرون بذمة

وال يظلمون الناس حبة خردل

ذمهم مبا يشبه املدح وأشار إىل الذم أبول البيت قال قبيلة صغرهم للتحقري ،ال يغدرون بذمة :هذا يشبه
املدح ،وال يظلمون الناس حبة خردل :هذا يشبه املدح لكن مقصوده أن يذمهم لضعفهم وأنم ضعفة
عجزه ال يقدرون حىت لو أرادو ،لو أرادو الغدر ما يقدرون؛ ألنم ضعفة وان أرادوا الظلم ما يقدرون
ألنم عجزه فلما كان ذلك كذلك مل يكن يف القرآن وال يف السنة نفي حمض يف صفات هللا عز وجل ،بل
النفي اجململ يقتضي اإلثبات اجململ ،إثبات ضده ،والنفي املفصل يقتضي إثبات ضده املفصل ،وقد قلنا
إن الغالب يف اإلثبات ماذا؟ يف اإلثبات التفصيل ،ويف النفي اإلمجال قال العلماء؛ ألن التفصيل يف
اإلثبات أبلغ يف املدح وأوقع يف املدح ،وأمكن يف املدح ،واإلمجال يف النفي أبلغ يف نفي النقص ويف
املدح أيضا ،يعين لو جئت إلنسان وقلت له أنت كرمي صادق عادل ،فإن هذا أبلغ يف مدحه من أن
تقول أنت ال تبخل وال تظلم وال تكذب وال ..وال ..فاإلثبات أبلغ يف املدح ،والنفي اجململ أبلغ يف
نفي النقص .والنفي املفصل كما قلنا قليل يف القرآن والسنة وهو يقتضي إثبات ضده ومع ذلك فله
أغراض يعين مع كونه يقتضي إثبات الضد فإن له أغراضا إذا ورد ،منها دفع توهم النقص يف الصفة ،كما
وت﴾[الفرقان  ]٥٨فهنا ُمجع بني اإلثبات املفصل
يف قول هللا عز وجل ﴿ :وت وَّكل على احلي الَّذي ال ميُ ُ

وت ﴾ نفي
والنفي املفصل ﴿ ،وت وَّكل على احلي ﴾ إثبات احلياة لربنا سبحانه وتعاىل ﴿ الَّذي ال ميُ ُ
مفصل ،ملاذا؟ لدفع توهم النقص يف الصفة ،فإنه ملا كان الناس يعلمون أن كل حي ميوت ،فقد يتوهم
متوهم هذا النقص يف صفة هللا عز وجل ،فجاء النفي لدفع التوهم ﴿ ،وت وَّكل على احلي﴾ الَّذي من
ك إَّال وجههُ﴾[القصص  ]٨٨سبحانه وتعاىل.
شأنه سبحانه وتعاىل أنه ال ميوت ﴿،إَّال ُهو ُكل شي ٍء هال ٌ
والغرض الكلي الثاين :الرد على املبطلني الذين يصفونه مبا ال يليق جبالله سبحانه وتعاىل فإنه ملا قالت
اليهود أخزاهم هللا :إن هللا ملا خلق السموات واألرض تعب سبحانه وتعاىل ،قال هللا عز وجل ﴿وما
م َّسنا من لغُ ٍ
وب﴾[ق  ]٣٨ما مسنا من تعب .وملا قالت النصارى :إن عيسى ولد هللا ،وقال املشركون
إن املالئكة بنات هللا ،قال هللا عز وجل﴿ :مل يلد ومل يُولد﴾[اإلخالص  ]٣فرد ما وصفوه به من الوصف

الباطل.
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والغرض الكلي الثالث :تكميل معىن الصفة ،وتتميم معىن الصفة يف الذهن ،كقول النيب صلى هللا عليه
وسلم ( :أنت األول فليس قبلك شيء) أنت األول مث جاء النفي املفصل( ،فليس قبلك شيء) كما يف
صحيح مسلم ،وهذا لتكميل معىن الصفة يف الذهن وجتلية معىن الصفة.
إذا النفي امل فصل قليل يف النصوص وإمنا املراد به ما يتضمنه وهو إثبات كمال الضد ومع ذلك فله فوائد
عظمى وأغراض كلية ،فهذا ما يف القرآن والسنة وهو منهج أهل السنة واجلماعة ،خبالف غريهم من
الفرق املخالفة ،فإن الذي يكثر يف كالمهم النفي املفصل ،ليس بكذا ،ليس بكذا ،ليس بكذا ،ليس
بكذا إذا قرأت يف عقائد أهل الكالم جتد أن أكثرها نفي ،أن أكثرها نفي مفصل ،واإلثبات :إثبات
جممل فيه حرية حىت عندهم ،ولذلك يف احلقيقة أن كل من خيالفون عقيدة أهل السنة واجلماعة يف
األمساء والصفات كأنم يعبدون عدما ،وهذا يدلك على سالمة منهج أهل السنة واجلماعة ،وأنم
سائرون على الكتاب والسنة وجيعل قلبك يزداد طمأنينة مبا أنت عليه.
ت بَ َه ال ُحم حر َسلُو َن.
فَ َال عُ ُد َ
ول َِل حَه َل ُّ
اع َة َع هما َجاءَ ح
السن َهة َوا حْلَ َم َ
أي مل يعدل ومل ميل ومل ينحرف أهل السنة واجلماعة عما جاء به الرسل مجيعا بل هم سائرون على طريق
الرسل ال مييلون عن ذلك أبدا.
َ
صرا ُ َ
َ
ي ،و َ
َ
فََإنههُ َ
َ
يَ ،وال ُّ
ين أَنح َع َم ه
ش َه َد َاء،
الص َرا ُ
الص َد َيق َ
اّلِلُ َعلَحي َه حم م َن النهبيَ َ َ
ط الهذ َ
يمَ ،
ط ال ُحم حستَق ُ
ي.
َوال ه
صاحلََ َ
وهذا الذي جيب اتباعه ومن كان مع الرسل والصديقني والشهداء والصاحلني يف عقيدهتم ويف داينتهم يف
الدنيا كان معهم يف اجلنة .والذي يعتقد يف ربه ما اعتقده أهل السنة واجلماعة وما اعتقده السلف الذي
اعتقده حممد صلى هللا عليه وسلم فهو على صراط النيب صلى هللا عليه وسلم وعلى اجلماعة ،وهو جمتنب
للسبل املفرقة ،وهو مع النبيني والرسل والصديقني والشهداء والصاحلني يف داينته يف الدنيا ،ويُرجى له أن

يكون معهم يف املنزلة العليا من اجلنة نسأل هللا ذلك لنا مجيعا.
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وهبذا ينتهي شيخ اإلسالم من بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة عقيدة السلف الصاحل يف الصفات على
وجه اإلمجال ،وبيان أنا املمدوحة اليت سلمت مما ذمه هللا يف هذا الباب ومجعت ما ميدح يف هذا الباب،
ليبدأ بشيء من التفصيل وهذه من أحسن الطرق يف التعليم واإلثبات أن يبدأ يف التعليم ابلكلي اجململ،
مث يلحق الكلي اجململ ابلتفصيل والتمثيل فإن هذا يبني ذاك ويوضحه توضيحا تفصيليا ابهلل عز وجل
وهم جيهلون ،وكثري منهم حيارى ،ليست هلم عقيدة مستقرة يف صفات رهبم سبحانه وتعاىل فالواجب
علينا أن نعلمهم ،وأن نبني هلم ،وأن نقرب العلم إىل أذهانم ،والتجديد يف األسلوب مطلوب وخماطبة
الناس بقدر فهمهم من أصول الشريعة حىت يف اللغة ،نعم حيرص طالب العلم على اللغة العربية ،لكن إذا
كان خياطب العوام فينبغي أن يتنزل بلغته إىل ما يفهمه العوام وال يتقعر أو أييت ابأللفاظ اليت يفهمها
طالب العلم أو الذين يراجعون القواميس .وقد يقتضي املقام أحياان أن خياطب العامة ابلعامية ،وخاصة
يف بعض املواقف فقد تكون ختاطب العامة يف بلدك وهم ابتعدوا عن العربية كثريا ،واألعجمية يف لسانم
أكثر من العربية فهم ال يفهمون اللغة العربية ،ال أبس أن تتكلم ابلعربية ،وتشرح شيئا ابلعامية ،وهذا ال
يزري بطالب العلم ،ألن املقصود أن نوصل احلق إىل اخللق مبا يفهمون ،وأبيسر سبيل.
َ
وقَ حد َد َخل َيف َه َذهَ ا حْلملَ َة :ما وص َ َ َ
ث الح ُقر َ
ورةَ حَ
اإل حخ َال َ
آن.
ُح َ َ َ
سهُ َيف ُ
ص» الهَِت تَ حعد ُل ثُلُ َ ح
«س َ
َ
ف به نَ حف َ
َ
أما الفصل وعنوانه فليس من صنع شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا تعاىل وهذا تفصيل بعد اإلمجال فبعد
أن بني شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا عز وجل قواعد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء
والصفات ،بدأ يفصل لبيان تلك القواعد وللتدليل على وجودها يف الكتاب والسنة فقال رمحه هللا وقد
دخل يف هذه اجلملة.
واملقصود ابجلملة جمموع ما تقدم من إمجال قواعد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات.
ويدخل يف ذلك ما تقدم قريبا وهو أن هللا سبحانه وتعاىل قد مجع فيما وصف به نفسه بني النفي
واإلثبات ،وقد دخل يف هذه اجلملة ما وصف هللا به نفسه يف سورة اإلخالص ،سورة اإلخالص الصغرى
ٱَّللُ أح ٌد﴾ [اإلخالص  ]١ومسيت بسورة اإلخالص لثالثة أمور:
هي﴿ :قُ ۡل ُهو َّ
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أن فيها اإلخالص هلل الذي هو التوحيد عبادة هللا عز وجل وحده ،قصد هللا عز وجل وحده ابلعبادة
وهذا اإلخالص موجود يف هذه السورة.
أن فيها صفة الرمحن خالصة مل ختلط بغري صفة الرمحن فكلما ما فيها وصف لربنا سبحانه وتعاىل وتعريف
بربنا سبحانه وتعاىل ،فاإلخالص على هذا الوجه مبعىن اخلالص أو املخلص ،واألمر الثالث :أن قائلها
خيلص من الشرك فهي خملصة من الشرك كله فمن أعتقد ما فيها وقال ما فيها فقد سلم من الشرك كله
ولذلك من قراءها فقد عرف ربه ووحد ربه .وقد جاء أن رجال قرأ سورة اإلخالص يف الركعة الثانية من
سنة الفجر والنيب ﷺ يسمع فقال ( :هذا عبد آمن بربه) رواه ابن حبان
وكانت عند السلف تسمى بسورة التوحيد من زمن الصحابة رضوان هللا عليهم ومن ذلك قول جابر
رضي هللا عنه يف صفة حجة النيب ﷺ يف بصالة ﷺ ركعتني خلف املقام قال جابر رضي هللا عنه وعن
أبيه ( :فقرأ فيهما ابلتوحيد وبقل اي أيها الكافرون) والشاهد أن جابر رضي هللا عنهما قال فقرأ فيهما
ابلتوحيد ،والتوحيد يعين بسورة اإلخالص وبقل اي أيها الكافرون.
فهذه السورة تسمى بسورة التوحيد فمن اعتقد ما فيها وقال ما فيها فقد خلص من الشرك كله .إذن
مسيت سورة اإلخالص هلذه الوجوه الثالثة.
سورة اإلخالص على قلة حروفها عظيمة املعاين ومل يرد يف سورة من سور القرآن ما ورد يف فضلها .قد
قال النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :والذي نفسي بيده إنا لتعدل ثلث القرآن ) ،النيب صلى هللا عليه
وسلم يقسم هبذا القسم العظيم وال يقسم النيب صلى هللا عليه وسلم على أمر إال لعظمه ولتأكيده إنا
لتعدل ثلث القرآن .وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه يوما ( :احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث
القرآن ،فحشد من حشد ،مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو هللا أحد حىت
ختمها مث قال :إين قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن أال إن قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن )،
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ( :أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة ؟ فشق
عليهم وقالوا :أينا يطيق ذلك اي رسول هللا؟ فقال صلى هللا عليه وسلم :قل هو هللا أحد تعدل ثلث
القرآن ).
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وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ( :إن هللا جزء القرآن ثالثة أجزاء ،فقل هو هللا أحد جزء من أجزائه ).
وكان رجل يقرأ سورة قل هو هللا أحد يف كل ركعة فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم :اي فالن ،ما
حيملك على قراءة هذه السورة يف كل ركعة؟ فقال رضي هللا عنه :اي رسول هللا إين أحبها ألنا صفة
الرمحن ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :حبك إايها أدخلك اجلنة ) فأقره النيب صلى هللا عليه وسلم
على أنا صفة الرمحن ،وأخربه أن حبها عمل صاحل عظيم أدخله اجلنة.
وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ( :من قرأ قل هو هللا أحد حىت خيتمها عشر مرات بىن هللا له قصرا يف
اجلنة)
ومعىن أن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن أنا تعدل ثلث القرآن وتساوي ثلث القرآن من جهتني:
جزء القرآن من جهة املعىن ثالثة أجزاء كما تقدم معنا يف
من جهة املعىن :فإن هللا عز وجل قد َّ
احلديث .وهذه األجزاء هي :جزء يتعلق ابألمر والنهي وما يدل على األحكام ،وجزء يتعلق ابلوعد
والوعيد والقصص ،وجزء يتعلق ابلتوحيد .وهذه السورة هي التوحيد وإليها يرجع كل التوحيد ،ففيها
جمامع التوحيد إذن هي تعدل ثلث القرآن من جهة املعىن.
وقال بعض أهل العلم :بسورة أخرى إن القرآن إنشاء وإخبار ،الكالم إنشاء وإخبار ،واإلنشاء هو
األحكام ،واإلخبار إما إخبار عن اخلالق وإما إخبار عن اخللق فهذه ثالثة أمور ،وهذه السورة فيها
اإلخبار عن اخلالق فهي من حيث جهة املعىن تعدل ثلث القرآن
اجلهة الثانية :من جهة الثواب والفضل فهي تعدل ثواب ثلث القرآن ،فمن قرأ قل هو هللا أحد حىت
خيتمها كتب له ثواب قراءة ثلث القرآن كما تقدم يف احلديث (أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف
ليلة) ومعىن أن يقرأ هنا أنه يكتب له ثواب قراءة ثلث القرآن وهذا فضل عظيم ،ومن قرأها ثالاث كأنه قرأ
القرآن كله يف الثواب ولذلك قد حيصل اإلنسان يف يوم واحد على ثواب ختم القرآن ثالث مرات أو
ٱَّللُ أح ٌد﴾ ثالث مرات فهذا ثواب ختمة ثواب القرآن
سبع مرات أو عشر مرات ،فإذا قرأ ﴿قُ ۡل ُهو َّ
كامال.
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ٱَّللُ أح ٌد﴾ تغين عن بقية القرآن بل وال تغين عن آية من آايت القرآن فإنه ال
وهذا ال يعين أن ﴿قُ ۡل ُهو َّ
يستغىن عن شيء من القرآن ال من جهة املعىن وال من جهة الثواب ،ولكنها تعدل ثواب ثلث القرآن من

جهة اجلنس.
وأضرب لكم مثال يقرر املسألة يف أذهانكم لو كان عندان رجالن مع أحدمها ألف رايل نقدا ومع اآلخر
ألف رايل طعاما وشرااب وثيااب فالذي مع هذا من حيث اجلنس يعادل الذي مع هذا ،هذا ألف رايل
وهذا ألف رايل .لكن من حيث النوع ال يغين هذا عن هذا .ال يستغين هذا عما عند هذا وال يستغين
هذا عما عند هذا .فهما من حيث اجلنس متعادالن أما من حيث النوع فكل واحد منهما ال يستغين
عن اآلخر .فكذلك كون قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن فإنا ال تشك تعدل ثلث القرآن يف الثواب
من جهة اجلنس لكنها ال تغين عن غريها ثوااب وال معىن من القرآن.
وكونا تعدل ثلث القرآن يدل على ما عليه أهل السنة واجلماعة من أن القرآن يتفاضل يف آايته
ويتفاضل يف سوره .فآايت القرآن بعضها أفضل من بعض وهذا تفاضل يف الكمال ال يستلزم نقصا.
فاألفضل أكمل واملفضول كامل ،وهذه قاعدة :التفاضل يف الكمال ال يستلزم نقصا.
حنن نفضل بني الرسل كما فضل هللا عز وجل بعضهم على بعض ولكنه تفضيل يف الكمال ال يستلزم
نقصا فكل الرسل فضالء ولكن حممدا صلى هللا عليه وسلم أفضلهم وأكملهم.
وهكذا كما تقدم معنا يف التوحيد يف صفات ربنا فإنا تتفاضل :فالرمحة غلبت الغضب.
وصفة الواحدة أيضا تتفاضل ،ف لله يدان ،فاليد اليمىن أفضل من اليد األخرى كما تقدم معنا يف
التوحيد ،وهذا كما قلنا التفضيل أو التفاضل ال يستلزم نقصا.
ولذلك لو أن شخصا سألك فقال لك :مىت جيوز التفضيل بني آايت القرآن وسوره؟ واألنبياء عليهم
السالم وصفات هللا عز وجل ومىت ال جيوز؟
فإن اجلواب :أنه جيوز ويشرع إذا كان على سبيل التفاضل يف الكمال ومل يعتقد املفضل نقصا يف
املفضول ،وال جيوز إذا اعتقد املفضل نقصا يف املفضول .يعين إذا كان التفضيل على سبيل التنقص من
املفضول ،ولذلك النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :أان سيد ولد آدم وال فخر) ،فأثبت لنفسه أنه أفضل
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ولد آدم فهو أفضل األنبياء عليهم السالم ألن األنبياء من ولد آدم .ومع ذلك قال ال تفضلوين على
يونس ابن مىت أن التفضيل ذاك كان على سبيل تنقص يونس عليه السالم فمنع منه النيب صلى هللا عليه
وسلم .
إذن نعود إىل مسألتنا وهي أن آايت القرآن تتفاضل .وسور القرآن تتفاضل فأفضل آية من آايت القرآن
آية الكرسي ،وأفضل سورة من سور القرآن سورة الفاُتة مث سورة اإلخالص مث سورة الكافرون سورة
الفاُتة اليت فيها جمامع اخلري ،مث سورة اإلخالص ألنا تعدل ثلث القرآن ،مث سورة الكافرون ألنا تعدل
ربع القرآن كما ثبت بذلك احلديث عن النيب ﷺ .
إذن سور القرآن تتفاضل .وهذه السورة من أثبتها واعتقد ما فيها فقد وصف هللا ابلكمال ونزهه عن
النقص ومن نفى شيئا مما فيها صراحة أو بغري صراحة فقد شتم هللا ،وتنقص هللا سبحانه وتعاىل.
ولذلك جاء يف صحيح البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ":قال هللا كذبين ابن آدم ومل يكن له
ذلك وشتمين ابن آدم ومل يكن له ذلك ،فأما تكذيبه إايي فقوله :لن يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق
أبهون علي من إعادته .وأما شتمه إايي فقوله :أختذ هللا ولدا وأان األحد الصمد مل ألد ومل أولد ومل يكن
يل كفؤا أحد " اخللق على غري مثال سابق أشد من إعادة السابق إىل ما كان .فدل ذلك على أن من
نفى شيئا مما يف هذه السورة صراحة أو بتأويل ما يف صفات هللا عز وجل فهو شامت هلل عز وجل شعر
بذلك أو مل يشعر .وهبذا تعلم أيها املبارك أن هذه السورة مجعت اخلري كله يف صفة الرمحن سبحانه
وتعاىل إثباات وتنزيها.
وأن من أعتقد ما فيها كما أراد هللا عز وجل وكما فهمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضوان
هللا عليهم فقد وحد هللا عز وجل ،ومن نفى شيئا مما فيها صراحة أو بتأويل فقد شتم هللا سبحانه وتعاىل.
هذه السورة فيها التوحيد وأصول التوحيد.
أصول التوحيد من إثبات صفات الكمال هلل عز وجل وتنزيهه عن األشباه واألمثال.
والرد على طوائف الكفر كلهم .وعلى مجيع أهل االحنراف ممن ينتسبون إىل اإلسالم يف األمساء
والصفات.
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وفيها أيضا اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى .فقد مسع النيب صلى هللا عليه
وسلم رجال يدعو وهو يقول ( :اللهم إين أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت األحد الصمد
الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ،فقال النيب ﷺ  :والذي نفسي بيده لقد سأل هللا عز وجل
ابمسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ( رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجة وصححه
األلباين .إذن هذه السورة فيها التوحيد كله وفيها أصول التوحيد.
فيها توحيد األمساء والصفات من جهة أصول توحيد األمساء والصفات اليت تقدمت يف كالم شيخ
اإلسالم بن تيمية رمحه هللا تعاىل ،ففيها منهج النفي واإلثبات .وفيها اإلثبات املفصل والنفي املفصل
والنفي اجململ .وفيها الرد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل كما سيأيت إن شاء هللا عز وجل .وفيها
ٱَّللُ أح ٌد﴾ [اإلخالص  ]١كما سيأيت إن شاء هللا ،وفيها توحيد
توحيد األلوهية يف قول هللا﴿ :قُ ۡل ُهو َّ
الربوبية يف قوله ":هللا الصمد " كما سيأيت إن شاء هللا .فاستحقت هذه السورة أن تسمى سورة التوحيد
وأن يعيد السلف جمامع التوحيد إليها.
ٱَّللُ أح ٌد﴾ :قل اي حممد واخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم خطاب ألمته.
حيث يقول ﴿قُ ۡل ُهو َّ
قُل فالبد يف التوحيد من قول جازم ومعرفة ابملعىن و ٍ
اعتقاد له ،قل قوال جازما به عارفا مبعناه معتقدا له.
البد يف التوحيد من هذا.

ويف قول هللا عز وجل﴿ :قُ ۡل﴾ دليل على أن العقيدة جيب أن جيهر هبا املؤمن وأن يدعُو غري املسلمني

إىل اإلسالم وان يدعو املنحرفني ممن ينتسبون إىل اإلسالم إىل العقيدة السلفية اليت جاءت يف القرآن

والسنة.
ٱَّللُ ﴾ :هللا هذا االسم العظيم الذي تتبعه األمساء ويعرف هللا به.
﴿قُ ۡل ُهو َّ
ۤ
ٱَّللُ ٱلَّذی ال إلٰه إَّال ُه َۖو﴾ [احلشر ،]٢٢
﴿هو َّ
اَّللُ أح ٌد • َّ
﴿ قُل ُهو َّ
اَّللُ َّ
الصم ُد ﴾[اإلخالصُ ،]٢-١
فيعرف هللا عز وجل هبذا االسم ،واألمساء تتبع هذا االسم ،فهي له كالصفة للموصوف وهذا لعظم هذا
االسم.
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وهللا هو املألوه املعبود حمبة وذال وتعظيما فال يستحق العبادة إال هو سبحانه وتعاىل ،فكل ما عبد أومن عبد من دون هللا عز وجل فإنه ال يستحق العبادة ،فإن ادعى أنه مألوه فهو ظامل أعظم الظلمة ومن
ُرؤوس الطواغيت ومن عبد أحدا من دون هللا فهو ظامل أعظم الظلم.
وهذا يدل على توحيد األلوهية ،فيوحد العبد ربه أبفعاله .فال يصرف شيئا من العبادة صغريا كان أو كبريا
إال هلل عز وجل ،وال يصرف شيئا من العبادة ولو جزءا يسريا إىل ٍ
خملوق ولو كان عظيما فاضال كبريا بل
وال إىل مجيع املخلوقات لو اجتمعت.
ال يصرف شيئا من العبادة لغري هللا سبحانه وتعاىل فمثال دعاءه كله هلل سبحانه وتعاىل يف حال
االضطرار ويف حال السالمة دعاءه هلل ال يدعو إال هللا فال يرفع صوته داعيا إال لربه سبحانه وتعاىل فال
يقول :اي سيدي فالن ارزقين ،اي وتد ،اي قطب ,اي ويل ،اي غوث ,اي حممد اي جربيل ال يقول هذا ألنه
يعلم أن الدعاء هو العبادة فال يدعو مع هللا أحدا بل يعتقد اعتقادا جازما أن اخللق لو اجتمعوا مجيعا
يف شيء واحد ما نفعوه بشيء إال بشيء قد كتبه هللا.
ٱَّللُ أح ٌد﴾ [اإلخالص  " ،]١أحد " هذا اسم من أمساء هللا عز وجل األحد ويدل على صفة
﴿قُ ۡل ُهو َّ

األحدية هلل عز وجل ،واألحد مل يوصف به شيء من األعيان على سبيل اإلثبات إال هللا عز وجل .فهو
اسم يستعمل يف ابب اإلثبات هلل عز وجل ومل يستعمله أحد ألحد يف ابب اإلثبات ٍ
ألحد سوى هلل عز

وجل وإمنا يستعمل للنفي أو ما يشبه النفي كالشرط وحنو ذلك وكذلك يستعمل يف العدد فيقول بعض
الناس :أحد ،اثنان ،ثالثة ،وكذلك مثال يف األمساء أمساء غري األعيان مثل :أمساء الزمان يوم األحد ،أما
األعيان فلم يسمى عني يف ابب اإلثبات ابألحد ،إال هللا سبحانه وتعاىل.
ومعىن األحد :أنه الكامل يف كل شيء سبحانه وتعاىل فهو األحد املتفرد ابلكمال يف كل شيء ،يف
أفعاله ،ويف شرعه ،ويف أ مساءه وصفاته سبحانه وتعاىل .ففي هذا إثبات الكماالت كلها هلل سبحانه
وتعاىل.
ٱلصم ُد﴾ [اإلخالص  ،]٢والصمد جاء تفسريه عن السلف تفسري تنوع ال تفسري تضاد ،فاملعاين
َّ
﴿ٱَّللُ َّ

اليت ذكرها السلف وثبتت عنهم كلها صحيحة.
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فالصمد :هو السيد الكامل يف ُسؤدده الذي ليس فوقه أحد ولذلك قال النيب ﷺ :
( إن هللا هو السيد ) السيد سيادة مطلقة هو هللا عز وجل ،ما من سيد إال وفوقه سيد إال هللا سبحانه
وتعاىل فهو السيد الكامل يف ُسؤدده الذي ال يكون فوقه أحد سبحانه وتعاىل.
وهذا مستعمل يف لغة العرب .فإنم يستعملون الصمد مبعىن السيد السيادة املطلقة.
وقال بعض السلف الصمد :هو الذي ال جوف له فهو ُمصم ٌد أو مصمت ،غري اجملوف تسميه العرب:

ُمصمت ،أو مصمد .ومها جيتمعان يف االشتقاق األكرب فنقول :هذه السارية مصمتة أنا غري جموفة من
داخلها ،أو مصمده .وهذا من كمال هللا عز وجل فإنه سبحانه من كماله ال يدخل إليه شيء سبحانه

وتعاىل.
وقال بعض السلف الصمد :هو الغين الذي تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها ،فكل اخللق حمتاجون إليه
وهو الغين عن خلقه كلهم سبحانه وتعاىل.
وقال بعض السلف :الصمد هو الباقي الذي ال يفىن ،فكل شيء هالك إال وجهه سبحانه وتعاىل.
وكل هذه املعاين صحيحة فالصمد هو الكامل يف ذاته سبحانه الغين فال جوف له سبحانه وخلقه
مفتقرون إليه .فهو السيد الكامل يف سؤدده املقصود يف مجيع احلوائج ،فال حول وال قوة للمخلوق إال به
وهو الكامل يف أوصافه سبحانه.
إذن تعلم هبذا أن اسم األحد واسم الصمد ومها امسان مل يردا يف القرآن إال يف هذه السورة يدالن على
إثبات الكمال املطلق هلل وإثبات الصفات هلل سبحانه وتعاىل.
ۡ
ۡ ۡ
﴿مل يلد و ۡمل يُولد﴾ [اإلخالص  ،]٣هذا يف النفي فاهلل عز وجل من كماله ومن صمديته أنه مل يلد ومل
يولد .وذلك لكمال غناه سبحانه وتعاىل.

ۡ
قوله تعاىلۡ ﴿ :مل يلد﴾ رد على الذين خرقوا له بنني وبنات واخرتعوا كفرا أن له أبناء أو أن له بنات
الر ٰ
مح ُن ولدا ( )٨٨لَّقد جئ تُم شي ئا إ ًّدا ([ ﴾ )٨٩مرمي  ]٨٩-٨٨لقد
وهذا منكر عظيم﴿ ،وقالُوا َّاختذ َّ
جئتم شيئا عظيما ومنكرا.
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كتاب العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا هذا الكتاب من أعظم ما يُتعلم ،ومن أعظم

ما يُدرس فإن فيه مسائل العقيدة الكربى ،وفيه وصف ربنا سبحانه وتعاىل .ومن املعلوم أن شرف العلم

يظهر مبا يتعلق به ،وهو يف هذا الباب علم عظيم حيث يتعلق حبق ربنا سبحانه وتعاىل ،وقد تقدم بيان
عقيدة أهل السنة واجلماعة من حيث اجلملة ،وأنا عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم وأمجع عليها أهل
القرون الثالثة املفضلة ،فأمجع عليها سلف األمة ،ومل أيت يف الكتاب غريها ،ومل ينطق رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم إال هبا ،ومل يعرف الصحابة وال التابعون وال األئمة إال هي ،مث بدأ شيخ اإلسالم يبني
ويفصل عقيدة أهل السنة واجلماعة ليبينها ويثبتها ويدلل عليها ،ويبني أن أصوهلا وتفصيلها يف كتاب هللا
ويف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأنا هي اليت جيب أن يعتقدها املسلم.
فبدأ البيان أبعظم سورة يف القرآن بعد سورة الفاُتة ،أال وهي :سورة اإلخالص ،وسورة التوحيد اليت
فيها أصول اإلميان ابألمساء والصفات ،أصول توحيد األمساء والصفات أصول أهل السنة واجلماعة يف
هذا الباب ،وفيها تفصيل لبعض الصفات وأصول الصفات .ومل أيت فيها أن املراد هبا غري ظاهرها،
وأتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز فعُلم يقينا أن الصفات يُعمل هبا على ظاهرها.
وما وص َ َ َ
سهُ َيف أَ حعظََم آيٍَة َيف كَتَابَ َه
ََ َ َ
ف به نَ حف َ

أي أن أهل السنة واجلماعة يؤمنون مبا وصف هللا عز وجل به نفسه ،يف أعظم آية من كتاب هللا عز
وجل ال يقصرون عنها ،وال يتجاوزونا ،والشيخ رمحه هللا من فقهه أنه استفتح البيان والتفصيل بذكر
سورة عظيمة من سور القرآن ،هي أعظم سورة بعد سورة الفاُتة ،وهي تعدل ثلث القرآن ،وفيها أصول
توحيد األمساء والصفات ،بل وفيها التوحيد كله أبنواعه كلها.
مث أعقب ذلك بذكر أعظم آية يف القرآن وهي آية الكرسي ،ليُعلم أن عقيدة أهل السنة واجلماعة يف
الصفات أتصيال وتفصيال منصوص عليها يف القرآن نصا فهي اليت يف كتاب هللا عز وجل بل منصوص
عليها يف أعظم القرآن .فأعظم القرآن إمنا ذُكر فيه التوحيد وفُصل فيه توحيد األمساء والصفات ،وقد
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ال أن يذكر هللا عز وجل
وحم ٌ
وصف هللا يف تلكم السورة ويف هذه اآلية نفسه أبعظم صفات الكمالُ ،
لعباده وصفه يف تلكم السورة العظيمة اليت تعدل ثلث القرآن؛ ويف أعظم آية من القرآن؛ وهو يريد هبا
غري ظاهرها ،وال يُعلم عباده بذلك ،فإن أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز واملعلوم أن االعتقاد جيب

فورا عند مساع النص فلو كان املراد غري ظاهرها لبيَّنه هللا عز وجل.

فلما ذكر هللا عز وجل هذه الصفات العظمى ووصف هبا نفسه ومل يُبني لعباده أنه يريد هبا غري ظاهرها

علمنا يقينا ال شك فيه أن ظاهرها هو املراد ،بل لو تصفحنا القرآن كله فإان ال جند فيه إال إثبات

الصفات ،وال جند داللة واحدة على أن املراد ابلصفات غريُ ظاهرها.
مما جيعلنا جنزم أن هللا عز وجل وصف نفسه هبذه الصفات ،وأن معناها هو ظاهرها على ما يليق جبالله
سبحانه وتعاىل.
وآية الكرسيُ :مسيت آبية الكرسي ألنا اختصت من سائر القرآن بذكر الكرسي ،فلم يُذكر الكرسي إال

فيها ،وهي أعظم آية يف كتاب هللا كما َّبني ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ففي صحيح مسلم أن

النيب صلى هللا عليه وسلم قال أليب :اي أاب املنذر ،أتدري أي آية يف كتاب هللا معك أعظم؟ فقال أيب:
هللا ورسوله أعلم ،أتداب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :اي أاب منذر
أي آية يف كتاب هللا معك أعظم؟ قال :هللا ال إله إال هو احلي القيوم ،قال أيب :فضرب يف صدري،
وقال :ليهنك العلم أبو املنذر ،ويف رواية( :وهللا ،ليهنك العلم أاب املنذر) ،أي ليكن العلم لك هنيئا ،فإن
هذا هو العلم .فدل هذا احلديث على أن أعظم آية يف كتاب هللا هي آية الكرسي.
وتقرر هبذا احلديث ما قررانه يف الدرس السابق أن القرآن يتفاضل ،وقد فصلنا هذا وبيناه ،وإمنا كانت
آية الكرسي أعظم آية يف كتاب هللا ألن فيها تقرير التوحيد وهي أعظم اآلايت اليت جاءت فيها الصفات
وأصول الصفات .وكون آية الكرسي أعظم آية يف كتاب هللا عز وجل يدل على :أن أعظم معلوم هو
التوحيد ،توحيد هللا سبحانه وتعاىل.
وأن إثبات الصفات من أعظم هذا العلم ،أعين علم التوحيد.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :كانت آية الكرسي أعظم آية يف القرآن ألنا صفة هللا عز وجل،
وتعرف إىل خلقه سبحانه وتعاىل بوصف نفسه
ففيها وصف ربنا سبحانه وتعاىل وصف ربنا فيها نفسه َّ

وآية الكرسي من عظمتها أن فيها اسم هللا األعظم.

قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :إن اسم هللا األعظم يف ثالث سور من القرآن :يف سورة البقرة وآل
عمران وطه) .قال القاسم (:فالتمستها إنه احلي القيوم) ،رواه احلاكم وذكره األلباين يف الصحيحة.
وقد ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن اسم هللا األعظم هو :احلي.
وأقوى ما قيل يف اسم هللا األعظم ال خيرج عن هذه األمساء الثالثة :هللا ،احلي ،القيوم.
فمن جعل يف دعاءه هذه األمساء الثالثة و اي ذا اجلالل واإلكرام ،وال إله إال أنت سبحانك إين كنت من
الظاملني ،وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم فقد أتى جبوامع أسباب اإلجابة القولية.
فهذه اآلية أعظم آية يف كتاب هللا عز وجل  ،فينبغي على املؤمن أن يعتين حبفظها وفهمها واعتقاد ما
فيها.
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﴿ٱَّللُ ﴾ :هللا هذا االسم العظيم قد تقدم الكالم عليه ،هللا هو املألوه سبحانه وتعاىل.
يقول هللا عز وجل َّ
ۤ
﴿ٱَّللُ ال إلٰه إَّال ُهو﴾ :هللا اسم تضمن مجيع احملامد ،وتضمن صفات الكمال هلل ،وقلنا إنه يُعَّرف به
َّ
الرب سبحانه وتعاىل وتتبعه األمساء.
ۤ
﴿ٱَّللُ ال إلٰه إَّال ُهو﴾ :كالتفسري السم هللا عز وجل ،فإنه املألوه املستحق للعبادة ،ف ال إله إال هو :نفي
َّ
للنظراء واألمثال واإلله هو الذي أتهلُهُ القلوب عبادة له ،واستعانة به ،ورجاء له ،وخشية له ،وإجالال له،
كل هذا إال هللا سبحانه وتعاىل فبدأ هللا هذه اآلية العظيمة هبذا
وإكراما له ،وحمبة له وذال له ،وال يستحق َّ

االسم العظيم وهو هللا ،فبدأ إبثبات العبادة له سبحانه وتعاىل ابمسه هللا فإنه املعبود مث أعقب ذلك بقوله
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ۤ
﴿ ال إلٰه إَّال ُهو﴾ ويف هذه اجلملة :نفي استحقاق غري هللا عز وجل للعبودية مهما عظم وإثبات
استحقاق العبودية هلل وحده ،فهو املتفرد ابإلهلية سبحانه وتعاىل.
ۡ
﴿ٱحلی﴾ :هو سبحانه احلي الذي له احلياة الذاتية الكاملة الدائمة ،اليت ليس هلا انقطاع وال انتهاء،
وليس هذا إال هلل سبحانه وتعاىل ،وله مجيع معاين احلياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة واإلرادة
وغريها ففي اسم هللا احلي كمال األوصاف فإن األوصاف كلها تعود إىل هذا االسم العظيم وذكر هذا
ۤ
االسم بعد قول هللا عز وجل ﴿ :ال إلٰه إَّال ُهو﴾ برهان قاطع على أن املستحق للعبادة هو هللا سبحانه
وتعاىل وأن غريه ال يستحق شيئا من العبادة ،ألن الذي يستحق أن يُعبد هو احلي حياة كاملة ال انتهاء

هلا وال انقطاع ،وليس ذلك إال هلل كما قلنا .ولذلك ملا مات النيب صلى هللا عليه وسلم وزلزلت القلوب،

وخطب أبوبكر الصديق رضي هللا عنه خطبته العظيمة قال فيها" :من كان يعبد حممدا فإن حممدا صلى
هللا عليه وسلم قد مات ،ومن كان يعبد هللا فإن حي ال ميوت" رواه البخاري يف الصحيح .فهذا املعىن
اجلليل يف خطبة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه فيه:
أن الذي يستحق أن يُعبد هو هللا ،أن ال خملوق يستحق أن يُعبد فإن أشرف املخلوقات هو حممد صلى

هللا عليه وسلم وأحب املخلوقات إىل هللا هو حممد صلى هللا عليه وسلم ،ومع ذلك حممد صلى هللا عليه
وسلم قد مات ،فمع أنه أشرف املخلوقات ال يستحق أن يُعبد ،ألن الذي ميوت ال يُعبد ،بل الذي ينام
ال يُعبد ،بل الذي ينعس ال يُعبد وإمنا الذي يعبد هو احلي حياة كاملة ال انقطاع ال وال انتهاء ،وهو هللا

سبحانه وتعاىل.
ۡ ۚ
وم ﴾ :قال العلماء القيوم على وزن فيعول ،من القيام فهو سبحانه القائم أبمر اخللق وتدبريهم،
﴿ ٱلقي ُ
وما من خملوق إال وإقامته بتدبري هللا سبحانه وتعاىل حيي ومييت ،وخيفض ويرفع ،ويعطي وينزع ،ويبسط
الرزق ،ويدبر كل خملوق فجميع املخلوقات مفتقرة إليه سبحانه وتعاىل أبفرادها وجمموعها وهو الغين بذاته
سبحانه وتعاىل﴿ ،وم ۡن ءايٰتهۦۤ أن ت قوم ٱلسم ۤاء و ۡٱأل ۡ
ض أب ۡمرهۦۚ ﴾ [الروم  ]٢٥ففي اسم القيوم كمال
ر
ُ
ُ
َّ ُ
األفعال ،قلنا :يف اسم احلي كمال الصفات.
ويف اسم هللا القيوم كمال األفعال.
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قال شارح الطحاوية :فعلى هذين االمسني يعين احلي القيوم مدار األمساء احلسىن كلها ،وإليها ترجع
معانيها.
فإن احلياة مستلزمه جلميع صفات الكمال ،وال يتخلف عنها صفة منها.
اد ن فيُهُ كمال احلياة.
فإذا كانت حياته سبحانه أكمل حياة وأمتها استلزم إثباهتا إثبات كل كمال يُض ُ
متضمن كمال غناه سبحانه وكمال قدرته ،فإنه:
وأما القيوم فهو
ٌ
القومي بنفسه ،فال حيتاج إىل غريه بوجه من الوجوه.
واملُقيم لغريه ،فال قيام لغريه إال إبقامته.
فانتظم هذان االمسان صفات الكمال أمت انتظام.
فالقيوم هو القائم بتدبري خلقه سبحانه وتعاىل ،وال قيام خللقه إال به ،فاخللق مفتقرون به ،وهو الذي قام
بنفسه سبحانه ،فاستغىن عن مجيع خملوقاته .هذا معىن القيوم فتضمن مجيع كمال األفعال.
قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا عز وجل عن اسم القيوم :تدخل فيه مجيع صفات األفعال ألنه القيوم
الذي قام بنفسه سبحانه ،واستغىن عن مجيع خملوقاته ،وقام جبميع املوجودات فأوجدها ،وأبقاها وأمدَّها
جبميع ما ُتتاج إليه يف وجودها وبقاءها.
وذكر هذا االسم برهان اثن قاطع على أن الذي يستحق العبادة هو هللا ،ألن هللا هو الغين القائم جبميع
اخللق ،ومجيع املخلوقات مفتقرة إىل هللا ،واملعبود هو الغين أما الفقري فمحتاج ال يُعبد ،وكل املوجودات
حمتاجة إىل هللا عز وجل فال تستحق شيئا من العبادة.

ۡ
ۚ
﴿ ال أت ُخ ُذهُۥ سنة وال ن ۡوم ﴾ [البقرة  ،]٢٥٥السنة هي النعاس والفتور الذي يلحق اجلسد ولكنه دون

النوم ويف الغالب أنه مقدمة للنوم ،فهو سبحانه كامل احلياة و القيومية ،ال يعرتيه نقص وال غفلة عن

خلقه ،فال ينام وال ينبغي له أن ينام ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف صحيح مسلم ،وال
يغيب عنه شيء ،فهو القيوم الغالب واملعلوم أن الذي ينام مغلوب مقهور ،يغلبه النوم ،ويقهره النوم،
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وهللا عز وجل غالب سبحانه وتعاىل ،حي قيوم فال ينام بل وال أتخذه سنة .كما قال العلماء :النوم
يشغل املدبر عن تدبريه .وهلل املثل األعلى ،األب يقوم على البيت وعلى أوالده لكن إذا انم انشغل
عنهم.
والنعاس مينع املدبر من التدبري ألنه يفرت ويغيب وكل هذا منفي عن هللا عز وجل.
فإن قال قائل :ملاذا مل يقل هللا عز وجل :ال أيخذه نوم؟ ملاذا قال :ال أتخذه سنة وال نوم؟ فنفى النعاس
ونفى النوم؟
قلنا :ألن نفي أحدمها ال يستلزم نفي اآلخر إذ قد يرد النوم بدون مقدمات نعاس ،قد ينام اإلنسان
ۡ
ۡۚ
بدون أن ينعس وقد يرد النعاس وال يوجد النوم ولذلك نُفي األمران ﴿ ال أت ُخ ُذهُۥ سنة وال ن وم ﴾ [البقرة
ۡ
ۚ
 ،]٢٥٥تلحظ هنا أن هللا عز وجل قال ﴿ :ال أت ُخ ُذهُۥ سنة وال ن ۡوم ﴾ فكرر (ال) للداللة على نفي كل
واحد منهما ابنفراده ومبجموعهما ،إذ لو سقطت (ال) الثانية الحتمل املعىن انتفاء االجتماع فقط ،يعين
لو كانت (ال أتخذه سنة ونوم) الحتمل املعىن أنه ال أتخذه سنة ونوم معا .ولذلك يف اللغة جيوز أن
تقول :ما قام زيد وخالد بل أحدمها ،فيكون معىن ما قام زيد وخالد أي :ما قاما معا ،بل قام أحدمها
وقعد اآلخر.
لكن ال جيوز أن تقول :ما قام زيد وال خالد بل أحدمها ،ألنك إذا قلت :ما قام زيد وال خالد معىن
ذلك ما قام كل واحد منهما ابنفراده ،وال قاما معا .فتكرار (ال) هنا كان له أثر عظيم يف املعىن.
ونفي السنة والنوم يتضمن كمال احلياة و القيومية ،وكما تقدم مرارا أن النفي املتعلق بصفات هللا عز
وجل ليس نفيا حمضا بل يتضمن إثباات ،ففي نفي السنة والنوم إثبات كمال احلياة و القيومية هلل عز
وجل.

﴿لَّهۥ ما فی ٱلسم وات وما فی ۡٱأل ۡر ۗ
ض﴾ أي أن كل ما يف السماوات وما يف األرض مما علمناه ومما مل
َّ ٰ
ُ

نعلمه هلل سبحانه وتعاىل فهو ملك هللا عز وجل بغري شريك وال نديد ،وكما أنه هلل ُملكا ،فهو له خلقا

وتدبريا فما خلق شيئا إال هللا ،وما دام أنه اخلالق املدبر فهو املالك وما دام أنه املالك فهو القاهر سبحانه
وتعاىل.
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﴿لَّهُۥ﴾ :قدم ما حقه التأخري للداللة على احلصر ،فامللك التام هلل -سبحانه وتعاىل.-
﴿لَّهُۥ ما﴾( :ما) املوصولة هنا من صيغ العموم .فما من شيء يف األرض وال يف السماء إال وهو هلل
سبحانه وتعاىل.
وتضمنت اآلية نفي امللكية التامة عن غري هللا سبحانه وتعاىل.
يقول شيخ االسالم رمحه للا عليه  :وما وص َ َ َ
سهُ
ََ َ َ
ف به نَ حف َ
قال :وَْل َذا َكا َن من قَرأَ ه َذهَ حاْليةَ َيف لَي لَ ٍة؛ َمل ي ز حل َعلَي َه َمن هَ
اّلِل َحافَظٌَ ،وَال يَ حق َربُهُ َش حيطَا ٌن َح هَّت
َح َ َ
ََ
ح ح ََ
ح ح
َ
صبَ َح.
يُ ح
تكلم شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا عن ما يف آية الكرسي مما يتعلق أبمساء ربنا سبحانه وصفاته،
أعين أنه ذكر هذه اآلية وقد علقنا عليها وبينا فضلها ومعاين ما فيها حبسب اإلمكان وإال فمعانيها كثرية
جدا وما فيها من احلكم والعلم والفوائد شيئا كثريا جدا وملا كانت هذه اآلية كما ذكران يف ما مضى قال
شيخ االسالم رمحه هللا  :وهلذا كان من قرأ هذه اآلية يف ليلة مل يزل عليه من هللا حافظ وال يقربه شيطا ٌن
حىت يصبح  .فمما حيفظ به اإلنسان يف ليله وحيفظ به يف نومه أن يقرأ آية الكرسي وقد جاء يف حديث
أيب هريرة رضي هللا عنه ملا وكلهُ النيب صلى هللا عليه وسلم يف حفظ زكاة الفطر أن الشيطان سرق منه ليلة
بعد ليلة وكان ميسكه مث يظهر الضعف واملسكنة والتوبة ويتوب وأنه ال يرجع فيطلقه رضي هللا عنه مث إن

النيب صلى هللا عليه قال لهُ  :ما فعل أسريك البارحة ؟ يعين يف كل ليلة كان النيب صلى هللا عليه وسلم
يقول له  :ما فعل أسريك البارحة ؟ فيقول  :زعم أنه ال يعود  ،فيقول له النيب صلى هللا عليه وسلم
:كذبك وإنه سيعود فيعود يف الليلة الثانية فلما كان يف املرة الثالثة قال  :دعين أعلمك ما ينفعك  ،إذا
أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي  ،هللا ال إله إال هو احلي القيوم إىل آخرها  ،فإنه لن يزال عليك من
هللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح  .فلما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم هبذا قال  :صدقك يعين
يف هذا الذي قال  :أنك إن قرأت آية الكرسي إذا أويت إىل فراشك سيحفظك هللا يف تلك الليلة وال
يقربك شيطان أبذى حىت تصبح قال  :صدقك وهو كذوب فإبليس يف غايه الكذب  ،كذواب  ،متصف
اتصافا كليا ابلكذب لكنه صدق يف ما قال و هذه القصة رواها البخاري يف الصحيح تعليقا حيث قال:
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عوف عن حممد ابن سريين عن أيب هريرة  ،ووصله النسائي يف الكربى
قال عثمان ابن اهليثم :حدثنا ُ
،بنفس هذا اإلسناد إال أنه جاء فيه أخربان إبراهيم ابن يعقوب قال  :حدثنا عثمان ابن اهليثم إىل آخر
نعيم بسند صحيح .
اإلسناد قال األلباين  :وصله النسائي واإلمساعيلي وأبو ٌ
ومن هنا أخذ العلماء أنه إذا هاجت أحوال شيطانية على اإلنسان من وساوس أو تفكري شديد يف
املعصية أو حنو ذلك  ،أنه إن قرأ آية الكرسي يطرد ذلك الشيطان عنه  .فإن كان ما يهيج عليه إمنا هو
من الشيطان فقط فإنه يندفع عنه  ،وإن كان من هوى النفس وحنو ذلك يندفع مكر الشيطان  .فهذه
اآلية آيةٌ تطرد الشيطان وتبعد الشيطان عن اإلنسان كما أن البقرة تطرد الشيطان وتبعد الشيطان .
قال رمحة للا عليه :
وت﴾ [الفرقان. ]٥8 :
﴿وتَ َوهك حل َعلَى ا ححلَ َي اله َذي َال ميَُ ُ
َوقَ حولُهُ ُس حب َحانَهَُ :
هنا قولُهُ  :وقوله يصح فيها الكسر ،اجلر ويصح فيه الرفع فيصح أن تقول فقوله  ،ويصح أن تقول :

وقولُهُ .

أما الكسر فألنه عطف على قول الشيخ رمحه هللا عز وجل  :وقد دخل يف هذه اجلملة ما وصف هللا به
نفسه يف سورة اإلخالص هذا تقدم ،فيكون املعىن هنا  :وقد دخل يف هذه اجلملة ما وصف هللا به نفسه
يف قوله ( وتوكل )
ويصح فيها الرفع فيكون املعىن هنا  :ودخل يف هذه اجلملة قولُه تعاىل  .ودخل يف هذه اجلملة اليت
تقررت يف إمجال عقيدة السلف قولُهُ تعاىل .
ضبط يف بعض النسخ  ،ويف بعض الطبعات  ،ويصح أن تقول :
فيصح يف القراءة أن تقول وقوله  ،كما ُ

وقولُهُ  .كما ضبط يف بعض الطبعات  ،واملعىن صحيح على احلالني .

وهنا اليزال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يُفصل ما أمجلهُ يف أول الكالم  ،يف عقيدة أهل السنة
واجلماعة يف األمساء والصفات  ،ويبني أن أهل السنة واجلماعة هم املوافقون للنصوص لفظا ومعىن من
غري زايدة عليها وال قصور عنها وال ُتريف هلا ال يف ألفاظها وال يف معانيها .
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فألفاظهم و اعتقاداهتم مطابقة ملا يف القرآن والسنة .
وت﴾ [الفرقان ،]٥٨ :وتوكل  :أي اعتمد يف جلب
يقول هللا عز وجل﴿ :وت وَّكل على احلي الَّذي ال ميُ ُ

منافعك ودفع املضار عنك على هللا ثقة به مع فعل األسباب الصحيحة  .هذا التوكل أن تعتمد على
ربك سبحانه وتعاىل يف جلب املنافع ودفع املضار ثقة به سبحانه مع فعل األسباب الصحيحة  ،فإن
فعل األسباب الصحيحة من التوكل .

وال ينايف التوكل  ،لكن االعتماد ليس عليها  ،وإمنا االعتماد على املنعم هبا  ،على هللا سبحانه وتعاىل .
وقد تقدم الكالم عن التوكل والتفصيل يف شرحنا لكتاب التوحيد .
﴿وت وَّكل على احلي﴾ ،احلي  :اسم من أمساء هللا عز وجل وفيه صفة هللا عز وجل واحلي هو الذي له
حي سبحانه ال أتخذه سنة وال نوم،
احلياة الذاتية الكاملة الدائمة اليت ليس هلا انقطاع وال انتهاء  ،فهو ٌّ

فال تنقطع حياته حىت ابلنوم وحىت ابلسنة كما تقدم معنا يف شرح آية الكرسي وال انتهاء هلا فهو سبحانه
وت﴾
وتعاىل ال ميوت ﴿وت وَّكل على احلي الَّذي ال ميُ ُ
وت﴾ فيه بيان كمال هذه احلياة ،وأتكيد كمال هذه احلياة وأنه ال
وقول هللا عز وجل﴿ :الَّذي ال ميُ ُ
يلحقها انتهاء ،ففي هذه اآلية إثبات صفة ثبوتية على وجه التفصيل وفيها نفي على وجه التفصيل .
واحلكمة من النفي هنا مع أان قلنا  :إن الغالب أن النفي أييت على سبيل اإلمجال وقد أييت على سبيل
التفصيل حلكمة  .احلكمة هنا هي أتكيد كمال هذه احلياة  ،وأنه ال يلحقها انتهاء أبدا .
ويف هذه اآلية الشريفة داللةٌ على أن املستحق للعبادة هو احلي الذي ال ميوت ولذلك قال ﴿ :وت وَّكل
وت﴾ وذكر الصفة هنا كالتعليل كأنه يقول  :وتوكل على هللا ألنه حي ال ميوت،
على احلي الَّذي ال ميُ ُ
حي دون هللا ال
والتوكل عبادة وهذا يدل على أن املستحق للعبادة هو احلي الذي ال ميوت وأن كل ٍ

يستحق شيئا من العبادة  ،فإنه ميوت وال يدفع عن نفسه املوت فكيف يعبد ؟
كل حي دون هللا  :املالئكة  ،األنبياء  ،األولياء وغريهم ال يستحق شيئا من العبادة ولو قلت  ،ألن كل
حي دون هللا  ،ميوت وال يدفع عن نفسه املوت  ،فكيف يعبد ؟
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وإذا كان ذلك يف احلي الذي ميوت حال حياته  ،فكيف ابمليت املقبور يف قربه الذي مل يستطع أن يدفع
عن نفسه املوت وقُرب ؟ فلم يستطع أن يدفع عن نفسه أن يهال عليه الرتاب فكيف يستحق أن يعبد من
دون هللا ؟ وكيف يستغاث من دون هللا ؟ وكيف يدعى من دون هللا ؟ وإذا كان هذا يف احلي الذي ميوت

 ،فكيف مبن ال حيّي أصال وال حياة له كاألصنام ؟
الشك أنه ال يستحق العبادة إال هللا ،ومن صرف شيئا من العبادة لغري احلي الذي ال ميوت فقد أشرك
ولو كان ذلك قليال .
ولو قال إمنا أجعل هذا واسطة بيين وبني اَّلل ولو قال أان كثري الذنوب كثري الدنس ال يليق يب أن
أخاطب اَّلل مباشرة فأجعل واسطة فإن فعله هذا أعظم األدانس وأعظم الذنوب فهو مل يقدم ما ينفعه بل
زاد دنسه لو سلمنا أنه دنس دنسا أعظم مما كان وهو دنس اإلشراك ابهلل عز وجل واإلشراك ابهلل مينع
إجابة الدعاء أما كون اإلنسان مسلما فاسقا فإن هذا ال مينع إجابة الدعاء وإن كان كل ما كان اإلنسان
أصلح كلما كانت إجابة دعائه أقرب فالشاهد أن هذه اآلية العظيمة اليت معنا كما دلت على اسم اَّلل
عز وجل -احلي وعلى اتصافه ابحلياة اتصاف كمال إذ أن حياته ال تنقطع وال تنتهي دلت على أناملتصف هبذه الصفة هو املستحق للعبادة سبحانه وتعاىل .
ٍ
َ
َ
َ
ليم﴾ [ احلديد
قال رمحة اّلِل عليه وقوله ُ :
﴿ه َو اِلَ هو ُل َواْلخ ُر َوالظاه ُر َوالباط ُن َو ُه َو بَ ُك َل َشيء عَ ٌ
]3:

﴿هو األ َّو ُل واآلخ ُر والظاهُر
نعم وقد دخل يف هذه اجلملة ما وصف اَّلل به نفسه يف قوله سبحانهُ :
ٍ
ليم﴾ [ احلديد ]٣:
والباط ُن و ُهو ب ُكل شيء ع ٌ
﴿هو األ َّو ُل  ﴾..إىل آخر اآلية يقول العلماء مجلة معرفة الطرفني طرفاها معرفة
وقول اَّلل عز وجل ُ :
طرفاها معرفة هو األول واجلملة املعرفة الطرفني يف لغة العرب تدل على االختصاص فهذا السياق يدل
على اختصاص ربنا سبحانه وتعاىل هبذه األمساء األربعة على اإلطالق فال تثبت لغريه إال على سبيل
التقييد فال يقال ملخلوق األول  :ابإلطالق وإمنا يقال األول مقيدا األول فيقال األول من طالب الفصل
األول من طالب الفصل مقيد ابلنسبة لطالب الفصل أما األول مطلقا فال يطلق إال على اَّلل سبحانه
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وتعاىل وهكذا يف بقيت هذه األمساء وتلحظون هنا أن ربنا سبحانه وتعاىل أدخل الواو بني هذه األمساء
اليت فيها الصفات مع أنا أمساء ملوصوف واحد وفيها صفات ملوصوف واحد قال العلماء فائدة إدخال
الواو هنا بني األمساء هي الداللة على اجتماعها الداللة على اجتماعها ليدل على أنا جمتمعة ملاذا ؟
ألن هذه األمساء متباعدة متقابلة األول يقابل ذلك متاما اآلخر الظاهر يقابل ذلك متاما الباطن فهي
متباعدة متقابلة  ،فجيء ابلواو لدفع توهم االنفراد وأنا ال جتتمع  ،وللداللة على اجتماعها يف حق ربنا
سبحانه وتعاىل وذلك لكمال ربنا سبحانه وتعاىل يف ذاته وأمسائه وصفاته .
و قد فسر النيب صلى هللا عليه وسلم هذه األمساء تفسريا بينا  ،وإذا جاء التفسري على لسان رسول هللا
وجب صلى هللا عليه وسلم على املؤمن أن يعتقده و أن يلزمه و أن ال يفسر بتفسري رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقد قال صلى هللا عليه وسلم  :اللهم أنت األول فليس قبلك شيء  ،وأنت اآلخر
فليس بعدك شيء  ،و أنت الظاهر فليس فوقك شيء  ،وأنت الباطن فليس دونك شيء .رواه مسلم يف
الصحيح .
وقول النيب  :صلى هللا عليه وسلم أنت األول فليس قبلك شيء ،فيه إثبات اسم هللا األول ومعناه وفيه
ُتقيق وأتكيد على معىن األولية ابلنفي ،أنت األول  :هذا إثبات  ،فليس قبلك شيء  :هذا نفي .
وفائدة هذا النفي التفصيلي أتكيد هذه األولية  ،وأنه ال يلحقها نقص بوجه من الوجوه .
فاهلل هو األول ,األول امسه واألولية صفته مبعىن أنه سبحانه كان ومل يكن شيء قبله .
كما قال النيب عن صلى هللا عليه وسلم دما سأله قوم من أهل اليمن ,النيب ،جاءه صلى هللا عليه وسلم
قوم من بين متيم فقال هلم  :أبشروا ،فقالوا  :قد بشرتنا ،فأعطنا-نريد عطية -فجاءه قوم من أهل اليمن،
فقال هلم :اقبلوا البشارة حيث أابها بنو متيم .فقبلوا البشارة ،وقالوا  :قد أتيناك لنتفقه يف هذا األمر
ونسأل عن أول هذا األمر ما كان ؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :كان هللا ومل يكن شيءٌ قبله .رواه
البخاري يف الصحيح .

و يف رواية عند البخاري :كان هللا ومل يكن شيءٌ غريه  .أول هذا األمر  ،أنه كان هللا ومل يكن شيءٌ غريه
 ،ومل يكن شيءٌ قبله  .على الروايتني يف صحيح البخاري .
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فاألول كما قال ابن جرير رمحه هللا عز وجل  :هو األول قبل كل شيء بغري حد ،فاهلل هو األول قبل كل
شيء وال حد ألوليته ،فليس ألوليته ابتداء ،ومل يسبقه عدم وال شيء ،مل يسبقه شيء من األشياء ومل
يسبقه عدم سبحانه وتعاىل.
وهذا االسم يدل على أن كل ما سوى هللا حادث وكائن بعد أن مل يكن موجودا ،وأنه خملوق خلقه هللا
عز وجل ،وهذا يقتضي من املؤمن أن يوقن أن األمر كله هلل وأن كل خلق هللا بيد هللا ،فلو اجتمعوا على
أن ينفعوه بشيء مل ينفعوه بشيء إال إن كان هللا قد كتب له ذلك ،ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء مل
يضروه بشيء إال أن يكون قد كتب هللا عليه ذلك ،فكيف ال يعلق قلبه ابهلل؟ وكيف يلتمس رضى
الناس بسخط هللا؟ املؤمن إذا أيقن هذا فإن غاية مناه أن يرضي هللا وال يلتفت إىل قلوب الناس وإمنا
يكل قلوب الناس إىل رب الناس ،إن رضي عنه وكان يف رضاهم عنه خري له أرضى عنه الناس ،وهذا
جيعل املؤمن إن حققه متجردا للحق فال يقول ابطال من أجل أن يرضي أحدا ،بل إن ظهر له احلق
واستنار جهر به ،ولو قال الناس  :تغري ،ولو قال الناس  :انتقل من حال حسنة إىل حال سيئة .ما دام
أنه علم وتيقن بعلمه أن هذا يرضي هللا عز وجل أقدم عليه  .مث قلوب الناس يكلها إىل هللا عز وجل،
فإن كان يف رضاهم عنه خري له سريضي هللا الناس عنه وهذا يف سائر أموره .
وكذلك ابلنسبة لألسباب ،املؤمن إذا أيقن أن هللا هو األول ،فإنه يوقن أن األسباب سبقها عدم
ويلحقها عدم ؛ الطبيب سبب من أسباب الشفاء ،وقد سبق الطبيب عدم فلم يكن موجودا أصال ،مث
ملا ولد سبق علمه ابلطب عدمه فلم يكن يعلم الطب ،مث سيلحقه عدم ،سيموت ،فإذا أيقن املؤمن من
هذا فإنه سيفعل األفعال الصحيحة ألن هللا جعلها أسبااب وال يلتفت إليها بقلبه ألنا كانت عدما ،وال
يعلق قلبه هبا ألنا يلحقها العدم وإمنا يكون التفات قلبه وتعلق قلبه ابهلل عز وجل حىت عند فعل
السبب ،ال يتعلق قلبه ابلسبب وإمنا يتعلق ابهلل ألن هللا سبحانه وتعاىل هو األول.
هو األول واآلخر ،هللا عز وجل هو اآلخر وقد فسر النيب صلى هللا عليه وسلم اآلخر بقوله :وأنت
اآلخر فليس بعدك شيء  .فأثبت هلل عز وجل اسم اآلخر والصفة ،املعىن بدليل أنه قال :فليس بعدك
شيء  ,فليس هذا االسم جمردا فنقول هو اآلخر مث نقول  :ال معىن له أو نقول  :ال نعرف معناه ،بل
النيب صلى هللا عليه وسلم أثبت االسم ومعناه فقال :فليس بعدك شيء .وأكد كمال هذه اآلخرية وأنه
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ليس بعد هللا عز وجل شيء فهذه اآلخرية ال يلحقها نقص بوجه من الوجوه ،واآلخر كما قال ابن
جرير :هو الذي يكون بعد كل شيء بغري ناية ،انتبهوا ،األول قبل كل شيء بغري حد واآلخر بعد كل
شيء بغري ناية ،فليس آلخريته انتهاء وال يلحقه عدم سبحانه وتعاىل وهذا يدل على بقاءه وأبديته
سبحانه وتعاىل.
طيب ،لعلي أستشف وأستشعر أن يف أذهانكم سؤاال وهو أن اجلنة ال تفىن وأن النار ال تفىن وأن أهل
اجلنة خملدون بال موت وأن أهل النار خملدون بال موت وهذه آخرية إذن اجلنة آخر ليس بعدها شيء ال
تفىن ليس بعدها عدم ،ال يلحقها عدم والنار كذلك وأهل اجلنة كذلك وأهل النار كذلك .
قلنا :إن هذه اآلخرية انقصة واآلخرية املطلقة إمنا هي هلل عز وجل ونقصها من وجهني:
الوجه األول :أنا مسبوقة ابلعدم ،مل تكن اجلنة موجودة فخلقها هللا ومل تكن النار موجودة فخلقها هللا
وأهل اجلنة مل يكونوا موجودين فخلقهم هللا مث أماهتم هللا مث بعثهم مث أدخلهم اجلنة وكذا أهل النار ،إذن
هذه اآلخرية مسبوقة بعدم أما ربنا سبحانه وتعاىل فهو األول واآلخر فال حد البتدائه وال انتهاء آلخريته
 ,إذن اجلنة والنار وأهل اجلنة وأهل النار وإن كان ال ناية آلخريتهم بل هم مؤبدون إال أن هناك حدا
ألوليتهم لوجودهم هذا الوجه األول
والوجه الثاين  :أن أبدية ربنا يعين آخرية ربنا ذاتية ,أما أبدية اجلنة وأبدية النار وأبدية أهل اجلنة وأبدية
أهل النار فهي إببقاء هللا عز وجل هلا وهلم فلو شاء هللا ألفىن اجلنة لو شاء ألفىن النار لو شاء ألمات
أهل اجلنة كما أماهتم يف الدنيا ولكنه أعطاه م فضال منه األبدية جلنتهم واألبدية فيها وجعل للنار األبدية
واألبدية فيها فتحصل عندان أن ندرك وأن نفهم أنه مع كون اجلنة ابقية ال تفىن وكون النار ابقية ال تفىن
وكون أهل اجلنة ال ميوتون بل هم مؤبدون وأن أهل النار الذين ال خيرجون منها ال ميوتون بل هم مأبدون
فيها أن هذه اآلخرية انقصة وليست مطلقة وأما اآلخرية املطلقة فهي هلل عز وجل
﴿والظَّاه ُر﴾ ،الظاهر فسره النيب صل هللا عليه وسلم بقوله  :وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فأثبت
النيب صلى هللا عليه وسلم االسم واملعىن ومتام املعىن .
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الظاهر :اسم هلل عز وجل ومعناه أنه ليس فوقه شيء وأتكد متام هذا املعىن ابلنفي فالظاهر هو الذي
ليس فوقه شيء فكل عال مهما عال حسا أو معىن فاهلل فوقه كل عال مهما عال حسا أو معىن فاهلل عز
وجل فوقه إن عال اإلنسان يف الدنيا فاهلل فوقه وأعال منه فكيف تقدم رضاه على رضى هللا عز وجل؟
وهللا عز وجل مستو على عرشه فهذا اال سم الظاهر يتضمن معىن اسم العايل ،هذا االسم "الظاهر"
انتبهوا هذا االسم الظاهر يتضمن معىن اسم العايل
ليس الظاهر والعايل مبعىن واحد من كل وجه ولكن معظم معىن الظاهر هو معىن العايل
إذن فالظاهر يتضمن معىن اسم العايل فال شيء أعلى منه سبحانه وتعاىل فهو مستو على عرشه فوق
خملوقاته كما سيأيت بيانه إن شاء هللا عز وجل
﴿والباط ُن﴾ ،فسره النيب صل هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم بقوله :وأنت الباطن فليس دونك
شيء ،فأثبت النيب صلى هللا عليه وسلم االسم واملعىن أي الصفة وأكد كمال هذا املعىن.
والباطن هو :الذي ليس دونه شيء فال شيء أقرب إىل شيء من هللا .
أرض أرض ،و ال خملو ٌق خملوقا و ال
و ال حيجب شيءٌ شيئا عن هللا ،فال ُتجب مساءٌ مساء ،و ال ٌ
حيتجب عنه ما يف البطون  ,ال حيتجب عنه ما يف بطون األمهات ،وال ما يف بطون األودية ،وال ما يف
صوت بصوت .فاهلل مع علوه
بطون البحار ،و ال غري ذلك ،و ال ختتلط عليه خملوقاته ،وال خيتلط عليه ٌ

يب بعلمه ،ومسعه ،وبصره ،وإحاطته سبحانه وتعاىل ،فهذا االسم يتضمن معىن اسم القريب.
بذاته قر ٌ

انتبهوا ! الظاهر  :يتضمن معىن اسم العايل ،والباطن :يتضمن معىن اسم القريب فهو سبحانه وتعاىل
قريب من خملوقاته :بقدرته ،ومسعه ،وبصره ،وعلمه ،كما أمجع عليه أهل السنة واجلماعة.
وهذه األمساء األربعة جمتمعة تدل على كمال إحاطة هللا عز جل خبلقه ،فهو سبحانه وتعاىل بكل شيء
حميط ،.وهذه اإلحاطة زمانيةٌ ،ومكانية .اإلحاطة اليت تدل عليها هذه األمساء األربعة إحاطة زمانية،
ومكانية .
أما اإلحاطة الزمانية ففي اسم :األول ،واآلخر فهذه إحاطة زمانية.
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وأما اإلحاطة املكانية ففي اسم  :الظاهر ،والباطن .فكل ٍ
سابق مسبوق كل سابق دون هللا مسبوق
فتنتهي أوليته إىل ٍ
حد وهللا هو األول وكل متأخ ٍر بعده شيء ،وآخريته انقصة إال هللا سبحانه وتعاىل فهو
اآلخر الذي ليس بعده شيء .
ومن جهة املكان كل عال فاهلل فوقه وكل قر ٍ
يب فاهلل أقرب منه ،على ما بينا معناه .
وختم هللا عز وجل هذه اآلية مبا يناسب هذه األمساء األربعة فمادام أن هللا هو األول واآلخر والظاهر
ٍ
يم﴾ ،فهو سبحانه
والباطن
ُ
فاليقني أنه بكل شيء عليم  .ولذلك قال سبحانه ﴿ :و ُهو ب ُكل شيء عل ٌ
الذي ُكمل علمه كماال مطلقا وأحاط علمهُ ابألمور كلها متقدمها و متأخرها ,متقدمها فاهلل هو األول

و متأخرها فاهلل عز وجل هو اآلخر وظاهرها وابطنها فاهلل هو الظاهر وهو الباطن سبحانه وتعاىل,
جهرها وسرها فهو سبحانه بكل شيء عليم .

بقي مبحث يذكره أهل العلم يف هذه األمساء وهو :هل هذه من األمساء املقرونة اليت ال تفرد ،وإمنا تذكر
مقرونه ،كالضار والنافع واملانع واملعطي ؟ فإن الضار مقرون ال يذكر إال مع النافع واملانع مقرون ال يذكر
إال مع املعطي فهل هذه األمساء األول واآلخر والظاهر والباطن من هذا الباب؟ فال تذكر إال مقرونة؟
فنقول  :األول واآلخر وال نقول  :اآلخر فقط ،ونقول :الظاهر والباطن فال نقول :الباطن فقط ،أم ماذا
؟
أوال  :أذكر لكم الضابط الذي أخذه أهل العلم من النصوص يف األمساء اليت ال تذكر إال مقرتنة وال
تذكر مفردة  ,الضابط عند أهل العلم  :أن إفرادها يوهم النقص فلو قلت  :الضار وسكت  ،السامع قد
يتوهم أنا صفة نقص لكن إذا قلت  :النافع والضار فهذا يدل على متام امللك والتصرف  ,فهل هذه
األمساء من هذا الباب اليت ال تذكر إال مقرونة أو ال ؟ طبعا هذا السؤال ليس ترفا علميا يرتب عليه ما
يتعلق ابلذكر وترتتب عليه أحكام فقهية  ,االسم الذي ال يذكر إال مقروان ال يعبد يف األمساء فال جيوز
أن يتسمى إنسان فيقول  :أان عبد الضار ،ما جيوز مع أنه جيوز أن يقول  :عبد هللا عبد الرمحن لكن ما
جيوز أن يسمى عبد الضار ويقول  :هللا هو الضار نقول  :هذا ال يذكر إال مقروان ال يذكر مفرد واألظهر
عندي وهللا أعلم أن هذه األمساء ليست من األمساء اليت ال تذكر إال مقرتنة أو مقرونة ابآلخر بل جيوز
ذكرها مفردة فيصح أن يقول اإلنسان  :هللا هو األول ،هللا هو اآلخر ،هللا هو الظاهر ،هللا هو الباطن،
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وعليه يصح أن يسمى فيقول :عبد األول ،عبد اآلخر ،عبد الظاهر ،عبد الباطن ،هذا األقرب وهللا
أعلم ،ألن الضابط املذكور ال ينطبق هذه األمساء لكن متام املعىن يف اقرتان كل امسني يف أن تقول  :هو
األول واآلخر ليدل على اإلحاطة الزمانية داللة ظاهرة أصلية وتقول  :هو الظاهر والباطن ليدل على
اإلحاطة املكانية داللة ظاهرة أصلية فهذا األقرب وهللا أعلم  .فاقرتانما يدل على كمال اإلحاطة
املقصودة األول واآلخر املقصود فيهما كمال اإلحاطة الزمانية ,الظاهر والباطن املقصود منهم إكمال
اإلحاطة املكانية مع كون كل امسا هلل عزل وجل مع معناه اقرتانما يدل على عموم اإلحاطة الزمانية أو
عموم اإلحاطة املكانية هذا ما يتعلق هبذه اآلية الشريفة العظيمة اليت فيها معاين عظيمة ،ففيها أمساءٌ لربنا

سبحانه وتعاىل هلا أثرا عظيم يف معتقد اإلنسان ويف أقواله ويف أعماله فإذا علم اإلنسان هذه األمساء
األربعة مع ما ختمت به اآلية أن هللا هو األول واآلخر والظاهر والباطن وأنه بكل شيئا عليم ،سد هذا
كثريا من مداخل الشيطان عليه ،وأثر هذا يف حسن أقواله ويف حسن أفعاله ويف شدة تعظيمه لربه ويف
شدة خوفه من ربه سبحانه وتعاىل وعظيم مراقبته هلل عز وجل وال شك اي عبد هللا أنك كلما كنت ابهلل
أعلم كنت له أخوف إمنا خيشى هللا من عبادة العلماء فأسال هللا عز وجل أن يزيدان علما به سبحانه
وتعاىل وأن يرزقنا أثر هذا العلم يف قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وأن جيعل تعلمنا هذا زايدة لنا يف القرب منه
ويف القرب من مراضيه وأن يباعد بيننا وبني ما يغضبه كما ابعد بني املشرق واملغرب.
ال زلنا مع ما أورده شيخ اإلسالم رمحه هللا من آايت تطابقها عقيدة أهل السنة واجلماعة من غري نقصان
عنها وال جتاوز هلا.
َ
َ
يم﴾ [التحرمي]3 :
يم ا ححلَك ُ
يقول شيخ اإلسالم رمحة للا عليهَ ،وقَ حولُهُ ُس حب َحانَه﴿ :ال َحعل ُ
نعم ،كما تقدم معنا يصح أن تقول هنا  :وقوله ,ويصح أن تقول :وقولُه ،فإذا قلت :وقوله ,يكون املعىن
 :ويدخل يف هذه اجلملة قوله تعاىل :كذا ،وإذا قلت  :قوله ,يكون املعىن  :ويدخل يف هذه اجلملة ما
يم﴾ [التحرمي]٣ :
يم احلك ُ
وصف هللا به نفسه يف قوله﴿ :العل ُ
يف هذه اآلية إثبات امسني عليني من أمساء ربنا سبحانه وتعاىل العليم واحلكيم ،وقد جاء القرن بني هذين
االمسني العليم احلكيم يف القرآن يف أربعة مواطن  ،هكذا العليم احلكيم يف أربعة مواطن ،واحلكيم العليم يف
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موطنني ،وعليم حكيم يف مخسة عشر موطنا ،وحكيم عليم يف مخسة مواطن  ،فكان القرن بني هذين
االمسني الكرميني العليني يف القرآن يف ستة وعشرين موطنا ،والعليم تكرر يف القرآن معرفا ومنكرا يف مئة
وستة مواطن .
يم﴾ :أيها الفضالء فعيل من العلم أي أنه ذو العلم الكامل احمليط الذي أحاط بكل شيء فال
﴿العل ُ
يعزب عن علم ربنا سبحانه وتعاىل شيء ،أحاط ابلظواهر والبواطن ،وابجلهر ،وما خيفى ،وابملاضي
واحلاضر واملستقبل ،والكائن وغري الكائن لو كان كيف يكون ،واملمكن و احملال ،والكثري والقليل،
والصغري والكبري فال يعزب عن علم ربنا سبحانه وتعاىل شيء ،
ۡ
ۡ
ط من ورق ٍة إَّال ي ۡعل ُمها وال حبَّ ࣲة فی ظُلُمٰت ٱأل ۡرض وال رط ࣲب وال ايب ٍ
س إَّال
قال هللا عز وجل﴿ :وما ت ۡس ُق ُ
فی كتٰ ࣲب مب ࣲني﴾ [األنعام  ،]٥٩ما تسقط من ورقة من شجرة يف أي مكان و يف أي زمان إال وهو
يعلمها سبحانه ،علم أنا تسقط قبل أن تسقط بل قبل أن ختلق و علم هبا حال سقوطها و علم
بعد

سقوطها

سبحانه

و

تعاىل

مستقرها عند سقوطها و علم مآهلا
ۡ
﴿وال حبَّ ࣲة﴾ واحلبة الشيء الصغري﴿ ،فی ظُلُمٰت ٱأل ۡرض﴾ ظلمات وليس يف ظلمة واحدة ،احلبة لو
سقطت يف قاع البحر فتكون يف ظلمة القاع و يف ظلمة البحر و يف ظلمة الليل هللا عز وجل يعلمها
ۡ
سبحانه وتعاىل﴿ ،وال رط ࣲب وال ايب ٍ
س﴾ كل رطب فاهلل يعلمه و كل ايبس فاهلل يعلم﴿ ،إَّال فی كتٰ ࣲب

مب ࣲني﴾ :أي أن هللا علمه قبل أن يكون  ،علم كل شيء يف األزل سبحانه و تعاىل و يعلم كل شيء
سبحانه

و

تعاىل

ۤ
ۚ
ۡ
َّ
ٱَّللُ لفسدات﴾ [األنبياء  ،]٢٢ومن املعلوم املتيقن أن وجود إله
ال
إ
ة
اهل
ء
ا
َّ
و قال تعاىل ﴿ :لو كان فيهم ٌ

غري هللا حمال ال ميكن و مع ذلك علم هللا أنه لو وجد إله يف األرض ،لو كان يف األرض والسموات غري
ادوا لما ُنُوا عنهُ وإ َّنُم لكاذبُون﴾[األنعام  ]٢٨فرد أهل
هللا لفسدات وأيضا قال هللا عزوجل﴿ :ولو ُردوا لع ُ
النار بعد أن أدخلوها حمال وهللا عز وجل علم أنم لو ردوا لو وقع هذا احملال ماذا يكون أنم سيعودون

ملا كانوا عليه إىل ما نوا عنه فعلم هللا عزوجل شامل واسع حميط ال خيرج عنه شيء .
يم﴾  :فعيل من احلكمة واحلكيم ذو احلكمة الباهرة الذي ال يقول وال يفعل إال الصواب املنزه عن
﴿احلك ُ
العبث والباطل وهو حمكم لألشياء يف فعله وشرعه يف غاية اإلتقان وكل شيء يف خلق هللا يف موضعه يف
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حركته يف موضعه يف سكونه يف موضعه وكل شيء يف شرع هللا يف موضعه سبحانه وتعاىل  ,ويف مجيع
أفعاله وتشريعاته حكم جليلة وغاايت محيدة وآاثر كرمية من أجلها خلق ومن أجلها شرع سبحانه وتعاىل
واجملادلة يف حكمة هللا مكابرة فإن النقل والعقل قد اجتمعا على بيان هذه احلكمة ,وأيضا احلكيم فعيل
فيأيت مبعىن فاعل فيكون مبعىن احلاكم ألن فعيل يف اللغة أييت مبعىن فاعل فاهلل عزوجل هو احلاكم وله
ٱَّللُ أب ۡحكم
احلكم سبحانه وتعاىل  ,له احلكم الكوين القدري وله احلكم الشرعي األمري ﴿أل ۡيس َّ
ۡ
ٱحلٰكمني﴾ [التني  ]٨إذن احلكيم هو ذو احلكمة والذي يف أفعاله وأقواله احلكم الباهرة واحلاكم سبحانه
وتعاىل .
َ
اْلَبَْيُ﴾[التحرمي ]3
يم ح
قال عليه رمحة للا﴿ :ال َحعل ُ
يم اخلبريُ﴾ ويف بعض نسخها مل يذكر هذه اآلية وهذا ليس
نعم هذا يف بعض نسخ الواسطية ﴿العل ُ
بغريب ألن الكتب قدميا كانت تنسخ ابليد ليست ابآلالت والتصوير وهذا الكتاب قد نسخ كثريا جدا
حىت يف زمان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا فليس غريبا أن يوجد شيء يف بعض النسخ وحيذف يف
بعض النسخ .
يم اخلبريُ﴾ ،العليم كما تقدم واخلبري هو اسم هلل عزوجل وهو يدل على العلم ببواطن وحقائق
﴿العل ُ
األشياء فإن اخلبري العامل حبقيقة الشيء وبباطن الشيء وهللا سبحانه وتعاىل عليم خبري سبحانه وتعاىل.
ض وما ََيحرج َمنح ها وما ين َز ُل َمن ال ه َ
َ
ج فَ َيها﴾
قال عليه رمحة للا﴿ :يَ حعلَ ُم َما يَل ُج َيف حاِل حَر َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
س َماء َوَما يَ حع ُر ُ
َ

[سبأ]2 :

ملا ضلت يف علم هللا عزوجل طوائف ضالال مبينا توسع شيخ اإلسالم يف الداللة على سعة علم هللا
وإحاطة علم هللا عزوجل بكل شيء فإن هناك ثالث طوائف قد ضلت يف علم هللا ضالال مبينا أوهلا :
الفالسفة الذين يزعمون أن هللا يعلم الكليات دون اجلزئيات يقولون  :هللا يعلم الكليات االمور الكلية
دون اجلزئيات فنفوا علم هللا عزوجل أبكثر األشياء ألن أكثر األشياء جزئيات وقد يكون الكلي جزئيا
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ابعتبار كلي أكرب منه فمعىن كالمهم ومؤدى كالمهم أن هللا عزوجل ال يعلم كثريا تعاىل هللا عما يقولوا
الظاملني علوا كبريا.
وأما الطائفة الثانية  :فهم غالة القدرية الذين نشؤا يف أول نشوء الفرق الضالة أواخر زمن الصحابة
رضوان هللا عليهم وقد كانوا يزعمون أن ربنا سبحانه وتعاىل ال يعلم أفعال العباد إال بعد وجودها فكانوا
يزعمون تعاىل هللا عما يقولون أن ربنا سبحانه وتعاىل ال يعلم قول العبد حىت يقوله أما قبل أن يقوله فال
يعلمه وال يعلم فعل العبد حىت يفعله وأما قبل فعله فإنه ال يعلمه فنفوا عن هللا عزوجل علم األشياء قبل
وقوعها وقد كفر العلماء هاتني الطائفتني .
والطائفة الثالثة  :القدرية املتأخرون من املعتزلة وغريهم الذين يثبتون اسم العلم بال صفة فيقولون :عليم
بال علم ويقول بعضهم :عليم ال جيهل فال يثبتون ذات العلم ولكن ينفون مقابله فيقولون  :عليم ال
جيهل .
وهذه الطوائف ضالة ضالل مبني لكن ملا كان كالمها موجودا ونشر بني املسلمني  ،نعم كالم الفالسفة
ال يعلم أن فرقة من فرق املسلمني قالت به لكنه نقل للمسلمني ملا ترجم املنطق اليوانين فأصبح موجودا
يسمع وكالم غالة القدرية قد اندثر ومل يبق يف األمة لكنه بقي حيكى وكالم متأخري القدرية موجود
والزال بعض الناس يقولوا به إىل اليوم ,ملا كان ذلك كذلك رد عليهم شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا
بذكر أدلة تدل على سعة علم هللا عزوجل ومشول علم سبحانه وتعاىل ومن ذلك قول هللا عزوجل﴿ :ي عل ُم
السماء وما ي ع ُر ُج فيها﴾ أي أن ربنا سبحانه وتعاىل يعلم
ما يل ُج يف األرض وما خي ُر ُج من ها وما ينزُل من َّ
ما يدخل يف األرض وما يغيب فيها وما هنا اسم موصول فيشمل كل شيء يدخل يف األرض ،نعلم
قليال منه وجنهل كثريا منه؛ فيعلم املاء بقطراته حيث يدخل يف األرض ،وأين يكون مستقره وإىل أين
يكون مآله ،ويعلم الدود حني يدخل يف األرض وأين يكون مستقره وماذا يفعل ،وأين يكون مآله ،ويعلم
البذر حيث يسقط يف األرض ويدخل يف الرتبة ،وماذا يكون مآله إىل غري ذلك ،علمنا قليال وجهلنا
كثريا.
﴿وما خي ُر ُج من ها﴾ من املاء والزروع والدود واجلن وغري ذلك.
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السماء﴾ كل الذي ينزل من السماء يعلمه هللا سبحانه وتعاىل؛ من املالئكة واملاء
﴿ وما ينزُل من َّ

واألرزاق واألمر وغري ذلك.

﴿وما ي ع ُر ُج فيها﴾ أي ما يصعد إليها ويدخل فيها ،قول هللا عز وجل﴿ :وما ي ع ُر ُج فيها﴾ أفادان
األمرين:
ما يصعد إليها ويدخل فيها ،ألن األصل يف يعرج أن يعد ب:إىل لكن هنا عدي ب:يف ﴿وما ي ع ُر ُج
فيها﴾ هنا هذه التعدية هلا فائدة زائدة وهي اإلفادة ابلدخول فصار املعىن :وما يصعد إىل السماء
ويدخل فيها  ,من املالئكة واألرواح وغري ذلك مما يعلمه هللا وال نعلمه .واملقصود أن هللا عز وجل هو
العامل الذي ال خيفى عليه شيء يف السماوات واألرض سبحانه وتعاىل.
﴿و َعن َدهُ َم َفاتَ ُح الحغَحي َ
ب َال يَ حعلَ ُم َها هإال ُه َو َويَ حعلَ ُم َما َيف ال ََ
حب َوالحبَ حح َر
قال رمحة للا عليه ،قال تعاَلَ :
ط َمن ورقَ ٍة هإال ي حعلَم َها وَال حبه ٍة َيف ظُلُم َ
س هإال َيف كَتَ ٍ
اب ُّمبَ ٍ
ض َوَال َرط ٍ
حب َوَال ََيبَ ٍ
ات حاِل حَر َ
ي﴾
َ ُ َ َ
َوَما تَ حس ُق ُ َ َ
َ
[اِلنعام. ]٥9 :
هذه اآلية تدل على سعة علم هللا عز وجل وإحاطته﴿ ،وعندهُ مفات ُح الغيب ال ي عل ُمها َّإال ُهو﴾ مفاتح
قال بعض أهل العلم :مجع مفتح وهو املفتاح ،العرب تسمي املفتاح مفتاحا ومفتحا ،فمفاتح مجع مفتح
أما مفتاح فجمعها مفاتيح .وقال بعض أهل العلم  :بل مجع مفتاح وحذفت الياء يف اجلمع ،األصل أن
يقال  :مفاتيح فقيل  :مفاتح وهذا قليل يف لغة العرب .وقال بعض أهل العلم  :مجع مفتح بفتح امليم
ائن الغيب  ,وقيل أوائل
مفتح و ُهو اخلزانة وهو اخلزانة في ُكون مفاتح يعين خزائن ومعىن اآلية :وعنده خز ُ
ۡ
ٱلساعة
م
ل
يعلمها إال ُهو وهذه املفاتح هي اليت وردت يف قول هللا عز و جل ﴿إ َّن َّ
ٱَّلل عندهُۥ ع ُ َّ
الغيب ال ُ
ۚ
ۡ
ࣰ َۖ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ا
وي ن زُل ۡٱلغ ۡيث وي ۡعلم ما فی ۡٱأل ۡرح َۖ
س أبی أ ۡ
وت
مت
ض
ر
ف
ن
ی
ر
د
ت
ا
م
و
ا
د
غ
ب
س
ك
ت
ا
اذ
م
س
ف
ن
ی
ر
د
ت
ا
م
و
ام
َّ
ࣲ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ا
يم خبريُ﴾ [لقمان  ،]٣٤وقد فسر النيب صلى هللا عليه و سلم مفاتح الغيب هبذا ،فقد روى
إ َّن َّ
ٱَّلل عل ٌ
مفاتيح الغيب مخسة  ،مث قرأ هذه اآلية) ،ويف رواية عند
البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قالُ ( :
تغيض
البُخاري قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :
يعلم ما ُ
مفاتيح الغيب مخسة ال ُ
ُ
يعلمها إال هللا  ،ال ُ
ٍ
املطر أح ٌد إال هللا ُسبحانه و تعاىل و ال
ُ
يعلم مىت أييت ُ
يعلم ما يف غد إال هللا وال ُ
األرحام إال هللا وال ُ
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نفس أبي ٍ
مفاتح الغيب ال يعلمها
لم مىت ت ُقوم الساعة إال هللا) ،فهذه ُ
أرض متُوت إال هللا وال يع ُ
تدري ٌ
إال هللا فقيام الساعة ال يعلمهُ إال هللا سبحانهُ وتعاىل و لذلك امللك الذي يُؤمر ابلنفخ التقم القرن و

ينظر إىل الرمحن ينتظر األمر ألنه ال يعلم مىت ي ُكون فحىت جربيل عليه السالم ال يعلم مىت ت ُقوم الساعة

و لذلك قال للنيب صلى هللا عليه و سلم  :ما املسؤول عنها أبعلم من السائل .
﴿ وي ن زُل ۡٱلغ ۡ
ينزل املطر ،نعم و هللا ال يعلم أح ٌد مىت ينزل املطر وال أين ينزل
فال
﴾
ث
ي
يعلم أح ٌد مىت ُ
ُ
ُ
علمهم علم مقدمات و
فإن قال قائل  :اليوم يتنبؤون وخيربُون أنه سينزل مطر يف الوقت ال ُفالين  ،قُلنا ُ
أسباب قد يقع و قد ال يقع فإن وقع فقد أعلمهم هللا ُسبحانهُ و تعاىل ابملقدمات و إن مل يقع فإن
ُ
علمهم قاصر و هذا املعلوم  ،ي ُقولون  :سينزل على املدينة يف آخر األسبوع مطر فال أيت مطر وال
يذكرون نزول املطر فينزل املطر وقد يرى العبد السحابة فوقه فيظنها ُمتطر عليه فتسقي مكاان غري

مكانه ،كم مرة نرى السحب قد اسودت ونظن أن املطر سينزل فتهب ريح فتفرق السحب فنسمع أن
املطر نزل يف ٍ
مكان بعيد .
﴿وي عل ُم ما يف األرحام﴾ ال يعلم ما يف األرحام إال هللا سبحانه و تعاىل فإن قال قائل :اليوم يعلمون
:علمهم
ابلسوانر و التصوير ما يف َّ
الرحم و أنهُ اآلن على كذا و أنهُ ي ُكون ذكرا أو ي ُكون أنثى نقول ُ
يعلمون ما يف الرحم ابتداء مجيع املختربات ال تستطيع أن تعلم ما يف الرحم ابتداء حىت
انقص فإنُم ال ُ
يعلمون وهللاُ سبحانه وتعاىل
ُجتري ُتليال فيدل على أن املرأة حامل لكن ما ُهو احلمل وما مآلهُ؟ ال ُ
علمهم مبا يف األرحام فهو انقص يف ذاته وهللا علمهُ ُحميط ُسبحانهُ وتعاىل فإنُم
يعلم ما يف األرحام وحىت ُ
ُ
خيرج بوالدة طبيعية كما
ال ي ُ
علمون هل هذا اجلنني سيستمر حيًّا يف الرحم أو ميُوت يف الرحم ؟ هل ُ

يعلمون.
ي ُقولون أو حيتاج إىل عملية؟ ال ُ

ب غدا﴾ قد تظن لكن ال تعلم ،املوظف قد ي ُقول :أان أعرف أين يف آخر
س ماذا تكس ُ
﴿وما تدري ن ف ٌ

الشهر سآخذ الراتب ،هذا ظن ما الذي يدريه أنه سيعيش إىل أن أيخذ الراتب؟ وما الذي يُدريه أن
الراتب سينزل أصال؟ هذا ظن .
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س أبي أر ٍ
وت﴾ ،هل متُوت بني املسلمني أو بني ال ُكفار؟ ما تدري قد
ض متُ ُ
وكذلك ﴿وما تدري ن ف ٌ
ُ
يعلمها إال هللا
يموت يف أمريكا والعكس  ،فهذه
مفاتيح الغيب ال ُ
ُ
يظن اإلنسان أنه ميوت يف املدينة ف ُ
سبحانه وتعاىل .
﴿وي ۡعلم ما فی ۡٱلرب و ۡٱلب ۡح ۚ
يعلم كل ما يف الرب ,و الرب هنا ُهو اليابس من
يعين
وم
العم
ألفاظ
من
ما:
،
﴾
ر
ُ
ُ
ُ
األرض والبحر هو املاء سواء كان ماحلا أو عذاب ُكلها تُسمى حبرا فيصح أن نقول :البحر األمحر وماؤه
يعلم كل ما يف الرب يف املاضي واحلاضر
ماحل ويصح أن ن ُقول :حبر النيل وماؤه ُحلو فاهلل عز وجل ُ

واملستقبل ويعلم كل ما يف البحر  ،قطرات املاء وما يف املاء يف املاضي واحلاضر واملستقبل وهذا يدل على
ُ
ُ
ٍ
ط من ورقة﴾ وقد فسران هذا .
سعة علم هللا ُسبحانه وتعاىل .مث قال هللا ﴿وما تس ُق ُ
ض ُع إَ هال بَعَل َحم َه﴾ [فاطر. ]١١ :
﴿وَما ََتح َم ُل َم حن أُنثَى َوَال تَ َ
قال رمحة للا عليهَ :

العموم املطلق  ،أنثى أي أنثى سواء من بين آدم أو من
هللاُ أكرب﴿ ،وما ُتم ُل من أُنثى﴾ وهذا يدل على
ُ ُ
تضع إال بعلمه ُسبحانهُ وتعاىل فهو يعلم ما يف
ُتمل إال بعلمه ُسبحانهُ وتعاىل وال ُ
احليواانت  ،ما ُ
األرحام قبل أن ي ُكون وعند أول كينُونته وعند تكونه ويعلم مصريه على وجه احلقيقة و اليقني سبحانه
وتعاىل وكل هذا يدل على سعة علم ربنا سبحانه وتعاىل.
َ
ٍ َ
ط بَ ُك َل َش حي ٍء
َحا َ
قال رمحة للا عليه وقوله ﴿ :لتَ حعلَ ُموا أَ هن اللههَ َعلَ ٰى ُك َل َش حيء قَد ٌير َوأَ هن اللههَ قَ حد أ َ
َعل ًحما ﴾[الطالق. ]١2 :
يف هذه اآلية أمران:
األمر األول :سعة علم هللا تعاىل ،وإحاطته بكل شيء ،وقد تقدم الكالم عن ذلك قبل قليل.
والثاين :أن هللا على كل شيء قدير ،ففي ذلك اسم هللا القدير ،وصفة القدرة هلل عز وجل وقد ورد
اسم هللا القدير يف القرآن مخسا وأربعني مرة ،والقدير :فعيل من القدرة فهو التام القدرة الذي له القدرة
الشاملة الكاملة فال يعجزه شيء ،وال يفوته مطلوب فهو سبحانه بقدرته أوجد املوجودات ،وبقدرته
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سواها وأحكمها ،وبقدرته يوجد املعدوم ويعدم املوجود ،وبقدرته حييي ومييت ،وبقدرته
دبَّرها ،وبقدرته َّ
يبعث وجيازي وإذا أراد شيئا يكون كما أراد ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء سبحانه وتعاىل .

واألمور نوعان:
قدير سبحانه فإن شاءه وقع ،وإن مل يشأه مل يقع ال لعجزه
النوع األول :املمكن فاهلل على كل ممك ٍن ٌ
عنه سبحانه وتعاىل وإمنا لعدم مشيئته حلكمة عظيمة كما قال سبحانه﴿ :ولو شاء ربك آلمن من يف
األرض ُكل ُهم مجيعا ﴾[يونس  ]٩٩إميان من يف األرض مجيعا ممكن ،ولو شاءه هللا لوقع فاهلل قدير عليه.
واألمر الثاين :احملال لذاته املمتنع لذاته ككون الشيء موجودا ،ومعدوما يف نفس الوقت .وكوجود إله غري
هللا سبحانه وتعاىل فهذا ليس بشيء أصال فال يدخل يف قول هللا عز وجل ﴿ :لت عل ُموا أ َّن اللَّه عل ٰى ُكل
شي ٍء قد ٌير ﴾ [الطالق  ]١٢ألنه ليس شيئا أصال فال يصح إراده يف هذا الباب وأخطأ من قال :إن
هناك مستثنيات من قول هللا عز وجل ﴿ :لت عل ُموا أ َّن اللَّه عل ٰى ُكل شي ٍء قد ٌير ﴾ [الطالق  ،]١٢هذا
خطأٌ حمظ ألن ما ذكروه من املستثنيات ليس بشيء أصال وليس بشيء أصال فتبقى اآلية على عُمومها،
القادر ،وقد ورد يف القرآن ثالثة عشرة مرة ،والقادر :هو ذو القدرة
وكما ورد اسم القدير ورد اسم
ُ
الشاملة الذي ال يتطرق إليه عجٌز ،وهو املقد ُر لألشياء ،القادر :هو ذو ال ُقدرة الشاملة واملقدر لألشياء،
ۡ
كما قال هللا عز وجل﴿ :ف قد ۡران فن ۡعم ٱلقٰد ُرون﴾ [املرسالت ]٢٣
وكذلك أيضا ورد اسم املقتدر ،وقد ورد يف القرآن أربع مرات ،واملقتدر :هو ذو ال ُقدرة التَّامة الشَّاملة،

قُدرته.

واملظه ُر
فهذه األمساء ُكلها ُمت علقة ابل ُقدرة ،لك َّن القادر فيه مزيد معىن من جهة أنَّهُ املقَّدر لألشياء ،واملقتدر فيه
يد معىن من جهة أنَّهُ املظه ُر قُدرتهُ ،وُكلها ت ُدل على َّ
وجل ذو ال ُقدرة التَّامة الشَّاملة اليت ال
أن هللا َّ
عز َّ
مز ُ
خي ُر ُج عنها شيء.

َ
قال رمحة للا عليهَ ،وقَ حولُهُ﴿ :إ هن ه
ي﴾ [الذارَيت. ]٥8 :
اّلِلَ ُه َو ال هرزها ُق ذُو الح ُق هوة ال َحمتَ ُ
يف هذه اآلية اسم َّ
اَّلل َّ
الرزاق ،وقد ورد يف ال ُقرآن ُمفردا مرة ،وورد بصيغة اجلمع مخس مرات ،فهو سبحانهُ
اق العباد املعنويَّةُ واحلسية ،احلسية :كاألقوات ،واملعنويَّة :كالعلم واهلُدى ،والشَّهادة يف
الذي بيده أرز ُ
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سبيله ،واجلهاد يف سبيله ،والطاعة.

ۡ
ۤ
فبيده أرزاق العباد حسية كانت ،أو معنوية ،كما قال هللا عز وجل﴿ :وما من دابَّ ࣲة فی ٱأل ۡرض إَّال على
ۡ
ط الرزق لمن يشاء وي قدر حبكمة سبحانه وتعاىل
َّ
اق العباد ،ي بس ُ
ٱَّلل رزقُها﴾[هود  ]٦فبيده ُسبحانه أرز ُ
ث رزقه ُسبحانهُ وتعاىل
 ،وي رُز ُق من يشاء بغري حساب .فعلى املؤمن أن يُدرك عظيم نعمة ربه عليه حي ُ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ،كما قال هللا عز وجل﴿ :ولقد كَّرۡمنا بن ۤی ءادم ومحلنٰ ُه ۡم فی ٱلرب وٱلب ۡحر ورزق نٰ ُهم من ٱلطَّيبٰت وفضَّلنٰ ُه ۡم
ۡ ۡ ۡ
بحانه
س
حده
و
ه
ق
ز
ر
الذي
هلل
ه
ت
باد
ع
ل
ع
جي
ن
أ
ن
املؤم
وعلى
]
٧٠
اء
ر
[اإلس
يال﴾
ض
ف
عل ٰى كث ࣲري ممَّن خلقنا ت
ُ ُ ُ ُ
ُ
ۤ
وتعاىل فال يدعو غري هللا وال يعلق قلبه إال ابهلل سبحانه وتعاىل كما قال ربنا سبحانه وتعاىل﴿ :يٰأي ها
ۡ
۟
 ٱلَّذی جعل ل ُك ُم ٱأل ۡرض فراشا
َّاس ۡٱعبُ ُدوا ربَّ ُك ُم ٱلَّذی خلق ُك ۡم وٱلَّذين من ق ۡبل ُك ۡم لعلَّ ُك ۡم ت تَّ ُقون ٢١
ٱلن ُ
ۤ ۤ
۟
َۖ
ۡ
وٱلسم ۤاء بن ۤا ࣰ
ٱلسماء ما ࣰء فأ ۡخرج بهۦ من ٱلثَّمرات رزقا لَّ ُك ۡم فال ۡجتعلُوا ََّّلل أندادا وأنتُ ۡم ت ۡعل ُمون
ن
م
ل
نز
أ
و
ء
َّ
َّ
﴾ [البقرة  ،]٢٢-٢١والرزاق كما تلحظون صيغة مبالغة تفيد التكثري ،فهو الرزاق لكل شيء
٢٢
املفيض ابألرزاق املوسع على العباد الذي يرزق رزقا بعد رزق سبحانه تعاىل فرزقه ال ينقطع عن عباده
فهو رزاق سبحانه وتعاىل ،والرزق هو إعطاء ما ينفع ،سواء كان حالال أو حراما طيبا أو خبيثا ،فاحلالل
نعمة واحلرام استدراج واختبار ،فالرزق ليس إعطاء احلالل وإمنا الرزق إعطاء ما ينفع سواء كان حالال أو
ٱَّلل ٱلَّت ۤی أ ۡخرج لعبادهۦ وٱلطَّيبٰت من
حراما طيبا أو خبيثا كما قال هللا عز وجل﴿ :قُ ۡل م ۡن حَّرم زينة َّ
ۡۚ
ٱلرزق﴾ [األعراف  ،]٣٢إذن الرزق أعم من الطيبات ،فالطيبات بعض الرزق ،فالرزق قد يكون طيبا
وقد يكون خبيثا فاهلل عز وجل يرزق عباده فيعطيهم ما ينفعهم ،وهذا الرزق منه حالل انفع حقيقة ومنه
حرام فيه نفع ينفع لكن ضره أعظم من نفعه ،وإعطاء احلالل نعمة من هللا وإعطاء احلرام استدراج
واختبار من هللا سبحانه وتعاىل .
العقيدة علم عقيدة املؤمن اليت جيب على كل مسلم أن يعتقدها من خالل شرح كتاب العقيدة الواسطية
لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل هذه الرسالة اليت ألفها شيخ اإلسالم ليدل كل مسلم على أن
عقيدة أهل السنة واجلماعة عقيدة السلف الصاحل رضوان هللا عليهم هي املوافقة للنصوص لفظا ومعىن،
وأن أهل السنة واجلماعة مل خيرجوا عن النصوص قيد أمنلة ،فألفاظهم هي ألفاظ النصوص واملعاين اليت
يثبتونا هي معاين النصوص ،وبدأ عقيدة أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات من حيث اجلملة
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ومن حيث التفصيل ،فبني لكل ذي لب منصف أن أهل السنة واجلماعة يوافقون النصوص ،فلم خيرجوا
عن النصوص بشيء أبدا ،وأنم أثبتوا النصوص أبلفاظها ومعانيها على ما يليق جبالل هللا سبحانه وتعاىل
فلم يهجروا النصوص وال شيئا منها ،ومل يغريوا ألفاظها ومل يدفعوا معانيها ،ومل يشبهوا رهبم بشيء من
خلقه ،وخربهم عن هللا عزوجل هو خرب رهبم عن نفسه ،وخرب رسوهلم صلى هللا عليه وسلم عن ربه وخرب
السلف الصاحل رضوان هللا عليهم عن رهبم سبحانه وتعاىل.
ومن قرأ هذه الرسالة أيقن أن أهل السنة واجلماعة مل يتطرق إىل عقيدهتم خلل وإمنا تطرق اخللل إىل
عقيدة خمالفيهم من جهتني :إما من جهة خمالفة املنقول ،وإما من جهة اخللل يف طريق املعقول.
أما خمالفة املنقول فمن جهة االستدالل ،حيث ردوا االستدالل ببعض النصوص الصحيحة كردهم
االستدالل خبرب الواحد ،ومن جهة داللة األدلة حيث مل يسلموا للنصوص من جهة ألفاظها ومعانيها،
فاخرتعوا ألفاظا مل ترد يف الكتاب والسنة ،واخرتعوا معاين مل يردها هللا عزوجل ومل يردها رسوله صلى هللا
عليه وسلم.
وأما من جهة اخللل يف طريق املعقول ،فإنم شبهوا اخلالق ابملخلوق فرأوا أنه يلزم من النصوص الواردة يف
الصفات لوازم فاسدة تلزم على فعل املخلوق ،فجعلوها الزمة لفعل اخلالق ،ففروا من هذا ابلتأويل وغفلوا
عن شأن عظيم وأمر كبري وهو أن هللا عز وجل ليس كمثله شيء وأن هللا سبحانه على كل شيء قدير
فاللوازم اليت تلزم فعل املخلوق ال تلزم صفة اخلالق سبحانه وتعاىل وأن اشرتاك املخلوق مع اخلالق يف
الصفة إمنا هو يف أصلها أما يف اخلصائص فاهلل عز وجل ليس كمثله شيء والزلنا نقرأ من كالم شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ما يبني أن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي املوافقة من كل وجه لآلايت
القرآنية واألحاديث النبوية .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه للا تعاَل يف عقيدته الواسطيةَ :وقَ حولُهُ﴿ :إَ هن ه
ٱّلِلَ ُه َو ٱل هرزها ُق ذُو
ۡ َ ۡ
َ
ي﴾ [الذارَيت . ]٥8
ت
م
ٱل
ٱل ُق هوة َ ُ
نعم تقدم معنا أنه يصح أن نقول :وقوله فيكون املعىن وقد دخل يف هذه اجلملة ما وصف هللا به نفسه
ۡ ۡ
ني﴾ [الذارايت  ]٥٨ويصح أن نقول وقوله فيكون املعىن
ت
م
ٱل
َّاق ذُو ٱل ُق َّوة
يف قوله ﴿ :إ َّن َّ
ٱلرز ُ
ٱَّلل ُهو َّ
ُ
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ۡ ۡ
ني﴾ [الذارايت  ،]٥٨ويف
ت
م
ٱل
َّاق ذُو ٱل ُق َّوة
وقد دخل يف هذه اجلملة قوله سبحانه ﴿ :إ َّن َّ
ٱلرز ُ
ٱَّلل ُهو َّ
ُ
هذه اآلية اسم هللا الرزاق وقد ورد يف القرآن مفردا هكذا الرزاق مرة يف هذه اآلية ،وورد بصيغة اجلمع

مخس مرات وهللا عز وجل هو الذي بيده أرزاق العباد والرزق كله من هللا حسا كان أو معىن ,فالعلم رزق
معنوي هو من هللا عز وجل (ومن يرد هللا به خريا يفقه يف الدين) واملال واملتاع من األرزاق احلسية ،وما
ۡ
ۤ
ٱَّلل
من خملوق إال ورزقه على هللا سبحانه وتعاىل كما قال ربنا﴿ :وما من دابَّ ࣲة فی ٱأل ۡرض إَّال على َّ
ۡ
رزقُها﴾ [هود  ,]٦فبيده سبحانه أرزاق العباد يبسط الرزق ملن يشاء ويضيق الرزق على من يشاء ,إن
بسط فبحكمة وبفضله وإن ضيق فبحكمة وبعدله سبحانه وتعاىل فاهلل ال يظلم الناس شيئا ﴿ي ۡرُز ُق من
ۤ ۡ
اب﴾ [البقرة  ]٢١٢حبكمة وفضل ،فاملؤمن يدرك عظيم نعم هللا عز وجل عليه حيث
يشاءُ بغري حس ࣲ
رزقه اإلميان ورزقه العقل الذي يدرك به وكرمه على كثري ممن خلق  ،وفضله على كثري ممن خلق تفضيال
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴿۞ ولقد كَّرۡمنا بن ۤی ءادم ومحلنٰ ُه ۡم فی ٱلرب وٱلب ۡحر ورزق نٰ ُهم من ٱلطَّيبٰت وفضَّلنٰ ُه ۡم عل ٰى كث ࣲري مم َّۡن خلقنا
ۡ
ت فضيال﴾ [اإلسراء  ،]٧٠وإذا أدرك املؤمن أن هللا هو الرزاق وأن غري هللا لن يرزقه قطمريا وأن العباد إمنا
هم وسائل إن شاء هللا سخرها فأعطوا العبد ما شاء هللا أن يرزقه وإن شاء هللا عطلها  ,إذا أدرك املؤمن
ۤ
هذا فإنه جيعل عبادته خالصة هلل وجيعل تعلق قلبه خالصا هلل عز وجل ،كما قال هللا عز وجل﴿ :يٰأي ها
ۡ
۟
 ٱلَّذی جعل ل ُك ُم ٱأل ۡرض فراشا
َّاس ۡٱعبُ ُدوا ربَّ ُك ُم ٱلَّذی خلق ُك ۡم وٱلَّذين من ق ۡبل ُك ۡم لعلَّ ُك ۡم ت تَّ ُقون ٢١
ٱلن ُ
ۤ ۤ
۟
َۖ
ۡ
و ۤ ࣰۤ
ٱلسماء ما ࣰء فأ ۡخرج بهۦ من ٱلثَّمرات رزقا لَّ ُك ۡم فال ۡجتعلُوا ََّّلل أندادا وأنتُ ۡم ت ۡعل ُمون
ٱلسماء بناء وأنزل من َّ
َّ
﴾ [البقرة  , ]٢٢-٢١فأمر هللا عز وجل العباد بعبادته وحده سبحانه وتعاىل مث ختم اآليتني ابلنهي
٢٢
عن الشرك فبدأ ابألمر ابلتوحيد وختم ابلنهي عن الشرك  ،وبني ما يقتضي التوحيد ويقضي على الشرك
إذا اعتقده املؤمن ،فاهلل عز وجل هو الذي خلق ,هللا هو الذي خلقك أيها اإلنسان ،وهو الذي خلق
غريك ،فكيف تعبد املخلوق وترتك اخلالق؟ وهللا عز وجل هو الذي أمنك يف دنياك فأمن لك املكان
فبسط لك األرض لتعيش فيها ،وجعل السماء سقفا لك تؤمن األرض ورزقك فأنزل من السماء ماءا ال
متلك أن تنزله ،بل ال ميلك العباد مجيعا لو اجتمعوا أن ينزلوه ،وأخرج هبذا املاء مثرات من ابطن األرض
ما كان لك أن خترجها إال إبذن هللا وأمر هللا وكل هذا جيعل املؤمن يتمسك ابلتوحيد وال يفرط يف شعرة
منه وال يصرف قليال من العبادة إىل غري هللا عز وجل ،إذا اعتقد املؤمن أن هللا هو الرزاق ،وأنه ما من
رزق حسي وال معنوي إال من هللا عز وجل كيف يلجأ إىل أصحاب القبور ،وكيف يدعو غري هللا
96

سبحانه وتعاىل؟ وهللا هو الذي أخربه وهو أصدق القائلني :أنه قريب فال حيتاج إىل من يوصل إليه
الدعاء  ،جميب فال حيتاج إىل من يشفع للداعي ليقبل دعاؤه بل إذا أقبل العبد على ربه موحدا ولو كان
متلبسا بكثري من الذنوب فإن هللا عز وجل مسيع جميب ,أما إذا أقبل على هللا يدعوه بشرك متلبسا
ابلشرك فإن هللا ال يسمع دعاءه ،وال جييب دعاءه ،وال يقبل منه دعاءه ,فإذا علم العبد ذلك أخلص هلل
عز وجل .
وتلحظون أن الرزاق صفة مبالغة تدل على الكثرة ،فاهلل عز وجل كثري الرزق للمخلوقات فكل خملوق
صغري أو كبري إمنا يرزقه هللا عز وجل ،ورزق هللا للعبد متتابع ال ينقطع أليس اهلواء من رزق هللا لنا؟ بلى،
وهللا وال ينقطع عنا حلظة ولو انقطع عنا حلظة هللكنا مجيعا ،وهكذا كل رزق فاهلل عز وجل هو الرزاق
املفيض ابلرزق رزقا بعد رزق املكثر من الرزق .
والرزق  :حقيقته إعطاء ما ينفع سواء كان حالال أو حراما ولكن احلالل هو النافع حقيقة واحلرام قد
ينفع بذاته ولكن مآله العقاب ،الرزق احلالل نعمة والرزق احلرام قد يكون فيه اإلبقاء وهو استدراج كرزق
ۡ
ٱَّلل ٱلَّت ۤی أ ۡخرج لعبادهۦ وٱلطَّيبٰت من ٱلرزق﴾ [األعراف
الكفار وهللا عز وجل قال﴿ :قُ ۡل م ۡن حَّرم زينة َّ

 ]٣٢والطيبات هي احلالل ,هل هي كل الرزق ؟

ۡ
اجلواب :ال ،ألن هللا قال﴿ :وٱلطَّيبٰت من ٱلرزق﴾ [األعراف  ,]٣٢إذا احلرام يكون من الرزق إذا كان
انفعا بذاته ولكنه يكون لإلبقاء واالستدراج ،فهذا ما يتعلق ابسم عز وجل الرزاق .
﴿ذُو ال ُق َّوة﴾ :أي صاحب القوة الذي ال يلحقه ضعف ومل يسبق قوته ضعف  ،كل قوة غري قوة هللا عز

وجل يسبقها ضعف ويلحقها ضعف ويعرتيها ضعف ,كل قوي دون هللا يسبق قوته ضعف ،ويعرتي قوته
أثنائها ضعف ،ويلحق قوته ضعف ،أما هللا عز وجل فهو ذو القوة الكاملة اليت مل يسبقها ضعف ،وال
يعرتيها ضعف ،وال يلحقها ضعف .
واسم هللا القوي ورد يف القرآن مرتني أبل ،وورد منوان سبع مرات ورد منوان سبع مرات ،فاهلل سبحانه
وتعاىل قوي ال يغلب غالب وال يرد قضاءه راد وال يفوته شيء سبحانه وتعاىل ،فهو ذو القوة صاحب
القوة املطلقة .
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والقوة والقدرة متقارابن غري أن بينهما فرقا :
فالقدرة يقابلها العجز  ،يقول إنسان مثال :أان قادر على محل هذه الصخرة ويقول آخر :أان عاجز عن
محل هذه الصخرة.
أما القوة فيقابلها الضعف ،فعدم القوة ضعف.
قال الشيخ بن عثيمني رمحه هللا عز وجل  :والفرق بينهما ،يعين ذكر فرقا آخر ،أن القدرة يوصف هبا ذو
الشعور ،والقوة يوصف هبا ذو الشعور وغريه.
واثنيا  :أن القوة أخف فكل قوي من ذوي الشعور قادر ونقول هذا من كالم الشيخ :احلديد قوي وال
نقول احلديد قادر.
نقول :احلديد قوي ،هذا احلديد قوي لكنا ال نقول  :هذا احلديد قادر ،فهذا معىن قويل يف أول الكالم :
القدرة يوصف هبا ذو الشعور أما القوة يوصف هبا ذو الشعور وغريه ،فاحلديد ملا مل يكن ذو شعور فإنه
ۡ
يوصف ابلقوة لكنه ال يوصف ابلقدرة ،فهذا ما يتعلق بقول هللا عز وجل﴿ :ذُو ٱل ُق َّوة ﴾ [الذارايت

 ]٥٨وتلحق إذا قرأت القرآن أن اسم هللا القوي يف الغالب الكثري يقرتن ابسم هللا العزيز فقوة هللا كاملة

مع عزة فسبحانه له الكمال املطلق.
ۡ ۡ
ني﴾ [الذارايت  ]٥٨ففي اآلية اسم هللا املتني و مل يرد إال هنا ،مل يرد
ت
م
ٱل
َّاق ذُو ٱل ُق َّوة
﴿إ َّن َّ
ٱلرز ُ
ٱَّلل ُهو َّ
ُ
إال يف هذه اآلية واملتني هو الشديد القوي الذي ال تنقطع قوته وال تلحقه مشقة أبدا فال يعنته شيء وال
يعجزه شيء ،فاملتانة تدل على شدة القوة والتناهي فيها وُتصيل مقصودها.
تنقطع أبدا ،وال تلح ُقها مشقة ،فال
املتانة تدل على شدة القوة والتناهي فيها والكمال فيها حبيث ال
ُ
تلحق هللا عز وجل سبحانه مشقة وال عنت ،وُتصيل مقصودها ،تدل على ُتصيل مقصود القوة ،ألن
ُ

عز وجل ال يفوتُه شيء سبحانه ،وال يُعجزه شيء ،سبحانه
صل هبا املقصود ،فاهلل َّ
مقصود القوة أن ُحي َّ
وتعاىل بل هو على كل ٍ
شيء قدير.
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وقَ ولُهُ﴿ :ل حَي َ َ َ
س َميع الحب َ
صْيُ﴾ [الشورى. ]١١ :
س َكمثحله َش حيءٌ َو ُه َو ال ه ُ َ
َ ح
َ

َ
وقَ ولُهُ﴿ :إ هن ه ََ َ
اّلِل َكا َن ََْس َ
ْيا﴾ [النساء. ]٥8 :
ً
اّلِلَ نع هما يَعظُ ُكم بَه إ هن هَ
َ ح
يعا بَص ً

أورد الشيخ هاتني اآليتني ،اللتني فيهما إثبات اسم هللا عز وجل السميع ،واسم هللا عز وجل البصري اآلية
يع البصريُ﴾ [الشورى ،]١١ :وقد مرت بنا هذه اآلية عندما
األوىل﴿ :ليس كمثله شيءٌ و ُهو َّ
السم ُ
تكلمنا عن عقيدة أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات من حيث اجلملة وقلنا :إنا ميزان العقيدة
الصحيحة ،أن تثبت األمساء والصفات من غري ٍ
تشبيه ،وال متثيل ،فاهلل عز وجل ليس كمثله شيء ،لكن
مراد الشيخ من ذكرها هنا ،هو آخرها ،وهو إثبات هذين االمسني ،وكذلك يف اآلية الثانية ،واسم ربنا
معرفا ب (أل) تسع عشرة مرة ،وورد منوان كما يف اآلية الثانية َّ :
اَّلل
﴿إن َّ
يع﴾ قد ورد يف القرآن َّ
َّ
﴿السم ُ
السميع
كان مسيعا بصريا﴾ [النساء ]٥٨ :ثالث مرات ،وورد مبختلف اشتقاقاته حنوا من مخسني مرة ،و ُ
فيه إثبات السمع لربنا سبحانه وتعاىل .

السمع املثبت لربنا نوعان:
و
ُ ُ
ٍ
ويسمع كل
صوت،
يسمع كل
مسع عام يشمل مجيع املسموعات ،فاهلل سبحانه وتعاىل
النوع األولٌ :
ُ
ُ
ٍ
شامل جلميع املسموعات ،تقول أمنا عائشة رضي هللا عنها( :احلمد هلل
حرف سبحانه وتعاىل ،فسمعه ٌ
الذي وسع مسعه األصوات ،لقد جاءت اجملادلة تشتكي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان يف
جانب احلُجرة ) ،ومل تكن حجرة النيب صلى هللا عليه وسلم واسعة بل كانت ُحجر النيب صلى هللا عليه

وسلم ضيقة ليست واسعة ،وأمنا عائشة رضي هللا عنها يف طرف هذه احلجرة ليست خارجها ،وال بعيدة

اَّللُ ق ول
بعض كالمها ،فأنزل هللا عز وجل﴿ :قد مسع َّ
عنها ،تقول :وأان يف جانب احلجرة ،خيفى َّ
علي ُ
حيث قال :قال األعمش ،مث ذكر
الَّيت ُجتادلُك يف زوجها﴾ ،وهذا رواه البخاري يف الصحيح معلَّقاُ ،
وصححه األلباين.
إسناده وذكره ،ورواه ابن ماجه والنَّسائي موصوالَّ ،

كالم بكالم ،وال تغيب عنه
فاهلل َّ
عز وجل وسع مسعهُ األصوات كلها ،خفيها ،وجليها ،ال خيتلط عليه ٌ
ٍ
كل
لغة ،وال خيتل ُ
ط عليه ٌ
حرف حبرف ،ولو اجتمع الناس كلهم يف صعيد واحد يدعون هللا عز وجل ٌ
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عز وجل حرف كل ٍ
صوت بصوت سبحانه
بلسانه لسمع هللا َّ
سائل ،ومل خيتلط عليه ٌ
حرف حبرف ،وال ٌ

وتعاىل .

مسع خاص وهو نوعان ،إن شئت قل :وهو قسمان ،حىت ال ختتلط عليك:
والنوع الثاينٌ :
ٍ
ٍ
مسع
مسع اإلجابة والقبول ،أن يسمع هللا لعبده مساع إجابة لدعائه ،وقبول لدعائه ،وهذا ٌ
القسم األولُ :
نفي لإلجابة ال لسماع الصوت ،عندما
خاص ،فإن أُثبت فإنه ٌ
مسع للصوت واإلجابة ،وإن نُفي فهو ٌ
نقول اي إخوة :مسع هللا ملن محده ،يف الصالة كما ثبت يف الصحيحني وغريمها ،فهذا معناه  :مساع صوت

من محده ،وإجابته له ،وعندما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف استعاذته من أربع يف بعض رواايت
احلديث( :ومن دعاء ال يسمع) ،ويف بعض الرواايت ( :ومن دعوةٍ ال يستجاب هلا)( ،ومن ٍ
دعاء ال
ُ
يُسمع) فنُفي هذا السمع هنا ،ليس معناه نفي مساع الصوت ،فاهلل كما قدَّمنا يف النوع األول :وسع مسعه

األصوات كلها ،فاهلل يسمع دعاء من جييب دعاءه ،ومن ال جييب دعاءه من جهة الصوت ،فإذا نُفي
كما يف هذا احلديث فمعناه :أنه ال يستجاب له ،واضح اي إخوة؟ هذا النوع إذا أُثبت :فمعناه مساع
الصوت واإلجابة ،فإذا نُفي فمعناه مساع الصوت ونفي اإلجابة ،فإذا قلنا :هللا ال يسمع دعاء الكافر
على املؤمن ،فليس معناه أن هللا ال يسمع صوت الكافر ،ولكن معناه  :أن هللا عزوجل ال ُجييب دعاءه،
وهذا النوع جاء يف قول هللا عز وجل عن إبراهيم عليه السالم

يع الدعاء﴾ [إبراهيم  ]٣٩يسمعه صوات وجييب الداعي وقوله إنك مسيع قريب،
قال﴿ :إ َّن ريب لسم ُ
ۤ
يع ٱلدعاء﴾ [آل عمران  ،]٣٨هللا عز وجل يسمع
أيضا قول زكراي عليه السالم يف دعائه ﴿إنَّك مس ُ
األصوات كلها يف الدعاء وغري الدعاء فلماذا خص األنبياء هنا الدعاء ؟ ملزيد معىن وهو السمع خاص

وهو مسع اإلجابة ،والقسم الثاين من السمع اخلاص :مسع النصر والتأييد واإلعانة كما قال هللا عز وجل
ۤ ۡ
ملوسى وهارون ﴿إنَّنی مع ُكما أمس ُع وأر ٰى﴾ [طه  ]٤٦فهذا السمع ،مسع أتييد ونصر وإعانة وتقوية هلما
على عدومها.
وأما البصري فاسم هللا عز وجل البصري قد ورد يف القرآن معرفا البصري أربع مرات ،وورد منوان كما يف
اآلية الثانية عشر مرات ،وورد يف خمتلف االشتقاقات حنو اثنتني و أربعني مرة ،فهو البصري سبحانه الذي
كمل يف بصره وأحاط بصره جبميع املبصرات فهو سبحانه يدرك األبصار ويرى اخلفي مهما خفي ويرى
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الظاهر فريى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء فالنملة السوداء اليت تكون
على صخرة صماء يف ليلة ظلماء ال يراها من جبوارها لكن هللا البصري يراها سبحانه وتعاىل بل يرى أصغر
عضو فيها سبحانه وتعاىل ويرى الذرة وأصغر منها سبحانه وتعاىل ،وأييت البصري مبعىن البصري أبعمال
ٱَّللُ مبا ت ۡعملُون بصريٌ﴾ [البقرة  ]٢٦٥ال يغيب عنه منها شيء،
عباده العامل هبا كما قال هللا عز وجل ﴿و َّ
وكما قال هللا عز وجل﴿ :وكفى بربك ب ُذنُوب عباده خبريا بصريا﴾ [اإلسراء  ]١٧سبحانه وتعاىل،
والسمع والبصر كما قلنا السمع إدراك املسموعات والبصر إدراك املبصرات وليس السمع مبعىن العلم
وليس البصر مبعىن العلم ،فإن املؤولة أولوا السمع قالوا  :مسيع مبعىن عليم ،وبصري مبعىن عليم ،وهذا مردود
نقال وعقال.

أما النقل فإن هللا عز وجل قال﴿ :وإما ينزغنَّك من ٱلش َّۡيط ن ن ۡزغ ف ۡ
ٱستع ۡذ ب َّ ۚ
يم﴾
ل
ع
يع
مس
ۥ
َّه
ن
إ
ٱَّلل
ٰ
َّ
ُ
ٌ
ٌ
[األعراف  ]٢٠٠فدل هذا على أن السمع غري العلم ،فاهلل مسيع ،وهللا عليم سبحانه وتعاىل ،واآلايت

يف هذا كثرية.
وأما املعقول :فإن كل عاقل يدرك أن إدراك املعلومات غري إدراك املسموعات واملبصرات ،فاألعمى قد
يكون عاملا من كبار العلماء ،لكنه ال يرى املبصرات ،وهذا كثري ،الشيخ ابن ابز رمحه هللا الذي مأل
الدنيا علما كفيف أعمى ،ما يرى املبصرات ،لكنه أعلم أهل زمانه رمحه هللا فيما نعلم ،وقد يكون
اإلنسان ال يسمع ولكنه يعلم ،فكل عاقل يدرك أن إدراك املسموعات وإدراك املبصرات غري إدراك
املعلومات.
فهذا التأويل ابطل يرده النقل ويرده العقل ،بل ربنا سبحانه وتعاىل مسيع ،وربنا سبحانه وتعاىل بصري،
وربنا سبحانه وتعاىل عليم ،فنثبت هلل عز وجل اسم السميع وصفة السمع حقيقة ،وحنقق الصفة ،ونثبت
لربنا سبحانه وتعاىل اسم البصري وصفة البصر حقيقة وحنقق الصفة ،ونثبت لربنا سبحانه وتعاىل اسم
العليم ،وصفة العلم حقيقة وحنقق الصفة.
هذا ما يكفي املؤمن من مباحث السميع البصري ،وهناك مباحث تطرح ال حيتاجها املسلم يف ُتقيق
عقيدته يف هذا الباب ،وحنن على طريقتنا يف ُتقيق املراد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف شرح
الكتاب ال نفرع وخنرج عن حد املراد .
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه للا تعاَل يف العقيدة الواسطية:
اّلِل َال قُ هوةَ هإال َاب هَ
ّلِل﴾ [الكهف. ]39 :
حت َجنهتَ َ
ك قُل َ
﴿ول حَوَال إ حذ َد َخل َ
حت َما َشاءَ هُ
َوقَ حولُهَُ :

َ
﴿ول حَو َشاءَ ه
ات َولَكَ َن ا حختَ لَ ُفوا فَ َم حن ُهم
ين َمن بَ حع َد َهم َمن بَ حع َد َما َجاءَ حْتُ ُم الحبَ يَنَ ُ
اّلِلُ َما اقحتَ تَ َل الهذ َ
َوقَ حولُهَُ :
اّلِلُ َما اقحتَ تَ لُوا َولَكَ هن ه
آم َن َوَمنح ُهم همن َك َف َر َول حَو َشاءَ ه
اّلِلَ يَ حف َع ُل َما يُ َري ُد﴾ [البقرة. ]2٥3 :
هم حن َ

َ
ص حي َد َوأَنتُ حم ُح ُرٌم إ هن ه
اّلِلَ َحُي ُك ُم َما
ْي َُُملَي ال ه
َوقَ حولُهُ﴿ :أ َُحله ح
ت لَ ُكم ََب َ
يمةُ حاِلَنح َع َام هإال َما يُ حت لَى َعلَحي ُك حم غَ ح َ

يُ َري ُد﴾ [املائدة. ]١ :

َ
َ
َ
َوقَ حولُهُ﴿ :فَ َمن يُ َرَد ه
ضيَ ًقا َح َر ًجا
ص حد َرهُ َ
ص حد َرهُ ل حَْل حس َالَم َوَمن يُ َر حد أَن يُضلههُ َحَي َع حل َ
اّلِلُ أَن يَهديَهُ يَ حش َر حح َ
س َم َاء﴾ [اِلنعام. ]١2٥ :
َكأَهَّنَا يَ ه
صعه ُد َيف ال ه
نعم هذه اآلايت العظيمات أوردها شيخ اإلسالم رمحه هللا عز وجل وهي يف إثبات صفة املشيئة واإلرادة
وقد ذكرمها الشيخ معا ألن املشيئة نوع من اإلرادة  ,واإلرادة نوعان واملشيئة أحد هذين النوعني فاإلرادة
أعم من املشيئة كما سيتبني لنا إن شاء هللا عز وجل وبدأ املصنف رمحه هللا عزوجل هذه اآلايت بقوله؛
وقوله أو وقولهُ كما تقدم توجيهه فيما مضى
اَّللُ ال قُ َّوة َّإال اب ََّّلل﴾ [الكهف ]٣٩ :يف هذه اآلية إثبات املشيئة
﴿ولوال إذ دخلت جنَّتك قُلت ما شاء َّ

هلل عز وجل  ,واملشيئة صفة فعلية وهي أن ما شاء هللا كونه كان فما علم هللا عز وجل أنه يكون فإنه
شاءه فكان وقد تقدم معنا يف كتاب التوحيد وسيأيت إن شاء هللا يف هذا الكتاب عند الكالم عن القدر
أن املشيئة مرتبة من مراتب القدر ,واملشيئة هي اإلرادة الكونية القدرية فهي مرادفة ومساوية لإلرادة
الكونية القدرية وهذه املشيئة من ربنا سبحانه وتعاىل متعلقة ابلكائنات املوجودات وجودا وابملعدومات
عدما ،فما شاء هللا عزوجل كان والبد وما مل يشأ مل يكن والبد فما مل يقع ومل يوجد ومل يكن إمنا كان
ألن هللا عز وجل مل يشأه ،ال ألن هللا غري قادر عليه بل هللا عز وجل على كل شيء قدير على ما وقع
وعلى ما مل يقع ،لكن الذي مل يقع مل يقع ألن هللا عز وجل مل يشأه سبحانه وتعاىل ،فامللك اجلبار القوي
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ۤ
ٱَّللُ لذهب بس ۡمعه ۡم
سبحانه وتعاىل ال يكون يف ملكه إال ما يريد كما قال هللا عز وجل﴿ :ول ۡو شاء َّ
ۚ
ٱَّلل عل ٰى ُكل ش ۡیءࣲ قدير﴾ [البقرة  ]٢٠ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم فإنه لو
وأ ۡبصٰره ۡم إ َّن َّ
شاءه لكان لكنه مل يكن ألنه مل يشأه وهللا عزوجل على كل شيء قدير ،على ما شاءه وعلى ما مل يشأه
سبحانه وتعاىل ،فعلى املؤمن أن يعلم يقينا أن الذي مل يقع ،إمنا مل يقع لكون ربنا سبحانه وتعاىل مل يشأ
وقوعه.
طيب هنا سؤال :هل يصح أن يقول العبد إن هللا على ما يشاء قدير؟
نقول :من حيث األصل إن كان مراده أن هللا قدير على ما شاءه من دون حص ٍر للقدرة يف هذا
فالكالم صحيح .،كما يقول اإلنسان إن هللا على إحياء املوتى قدير ،إن هللا على رزق العباد قدير فهذا
ال يريد حصر القدرة يف هذا ،فاملعىن صحيح ،أما إذا كان يريد حصر قدرة هللا عزوجل يف ما شاءه وأن
الذي مل يقع ال يقدر هللا عليه فهذا ابطل ومردود على صاحبه ومن أجل الرتدد بني هذين املعنيني فإن
األوىل أن يعرب اإلنسان يف دعائه ويف غري ذلك مبا ورد يف النصوص فيقول  :إن هللا على كل ٍ
شيء قدير،
،بل ذهب بعض علمائنا إىل منع أن يقول العبد إن هللا على ما يشاء قدير من أجل هذا االحتمال لكن
من حيث النظر العلمي فاألمر على ما ذكران إذا كان مراد العبد أن هللا قدير على ما كان كما أنه قدير
على ما مل يكن لكنه يف الدعاء أراد أن الكائن فقال إن ريب على ما يشاء قدير فهذا ليس ممنوعا ولكن
األحسن منه واألكمل منه أن يقول  :إن هللا على كل شيء قدير فإنه يشمل ما كان وما مل يكن ،يف
هذه اآلية األوىل يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف مقولة املؤمن لصاحب اجلنتني اللتني فيهما من الثمار أنواع
كثرية فأغرت هبما صاحبهما وكفر بنعمة هللا عزوجل فقال له صاحبه ﴿ :ولوال إذ دخلت جنَّتك﴾ :أي
دخلت بستانك العظيم ومها جنتان ،أي هال قلت عند دخولك جنتك وإعجابك مبا فيها ﴿ما شاء
اَّللُ﴾ :أي ما شاء هللا كان﴿ ،ال قُ َّوة َّإال اب ََّّلل﴾ :أي ال قوة يل إال بعون هللا وقوة هللا وقد تقدم معنا أن
َّ
هللا قوي متني فال أستطيع اجياد هذا املال وال حفظه وال دفع الشر عنه إال إبذن هللا وإعانة هللا وقوة هللا

سبحانه وتعاىل ،فدل ذلك على إثبات املشيئة هلل عز وجل .
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يد﴾ [البقرة :]٢٥٣ :أي لو شاء هللا عز وجل ما
اَّللُ ما اق ت ت لُوا ولك َّن َّ
وق ولُهُ ﴿ :ولو شاء َّ
اَّلل ي فع ُل ما يُر ُ
اقتتل اتباع الرسل بعد أن جاءهم الرسل ابلبينات وما اختلفوا ولكن هللا عزوجل مل يشأ ذلك فلو شاء أن

حيجزهم عن االقتتال ما اقتتلوا أبدا ألن ما شاء هللا كان ولكن هللا يفعل ما يريد سبحانه وتعاىل.
قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا عزوجل  :ولو شاء هللا بعد هذا اإلختالف ما اقتتلوا فدل ذلك على أن
مشيئة هللا انفذة غالبة لألسباب وإمنا تنفع األسباب مع عدم معارضة املشيئة فإذا وجدت اضمحل كل
يد﴾ فإرادته غالبه و مشيئته انفذة ،املؤمن إذا
سبب وزال كل موجب وهلذا قال﴿ :ولك َّن َّ
اَّلل ي فع ُل ما يُر ُ
قرأ هذه اآل ية يؤمن أبن األمر كله هلل قبل فعل األسباب وعند فعل األسباب وبعد فعل األسباب فهو

يفعل األسباب ويعلق قلبه ابهلل عزوجل فإن هللا إذا شاء رتب على السبب أثره و إذا شاء عطل السبب
وأثره وإذا شاء عطل أثر السبب مع وجوده فاهلل سبحانه وتعاىل مشيئته غالبة وإرادته انفذه فدل هذا
على ما قررانه .
الصيد وأنتُم ُح ُرٌم َّ
يد﴾
إن َّ
وق ولُهُ﴿ :أُحلَّت ل ُكم هبيمةُ األن عام َّإال ما يُت لى علي ُكم غري ُحملي َّ
اَّلل حي ُك ُم ما يُر ُ
[املائدة.]١ :

﴿أُحلَّت ل ُكم هبيمةُ األن عام﴾ :أي جنس هبيمة األنعام على الراجح من أقوال املفسرين فهي حالل إال

ما يتلى عليكم من مي تها وحنو ذلك غري حملي الصيد وأنتم حرم فالصيد صيد الرب حرام على احملرم إن هللا
حيكم ما يريد ،إن هللا حيكم ما يريد واإلرادة هنا كونية قدرية تشمل يعين ما أراده شرعا فوقع وما أراده
فعال سبحانه وتعاىل فاهلل حيكم ما يريد .
اَّللُ أن يهديهُ يشرح صدرهُ لإلسالم ومن يُرد أن يُضلَّهُ جيعل صدرهُ ضيقا حرجا كأَّمنا
وق ولُهُ﴿ :فمن يُرد َّ

السماء﴾ [األنعام ،]١٢٥ :وهنا إثبات اإلرادة هلل عز وجل فمن يرد هللا قدرا بفضله أن يهديه
ي َّ
ص َّع ُد يف َّ
يشرح صدره لإلسالم فينشرح صدره لإلسالم وينشرح صدر املسلم للحق ،فإذا أرد هللا عزوجل كوان وقدرا
هداية ٍ
عبد رأيت صدره منشرحا لدين هللا عز وجل ورأيت صدره منشرحا للحق يف دين هللا عزوجل ألنه
احلق الذي أراده هللا عز وجل شرعا  ,و من يرد أن يضله بعدله ،من يرد أن يضله قدرا بعدله جيعل

صدره ضيقا ال يقبل اإلسالم ويضيق عن احلق فإذا جلس جملسا فسمع أهل احلق يتكلمون ابحلق بقال
هللا قال رسوله صلى هللا عليه وسلم انقبض قليه وضاق صدره ومل يطق أن جيلس ومل يطق أن يسمع وإذا
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مسع شيخا يتكلم يف اإلذاعة ابحلق وما جاءت به النصوص انقبض صدره و اغلق املذايع ،هذا أراد هللا
عزوجل قدرا بعدله أن يضله عن احلق وهذه هي اإلرادة الكونية القدرية وقد دلت األدلة على أن ربنا
سبحانه وتعاىل له إراداتن:
األوىل منهما اإلرادة الكونية القدرية  :وهي املرادفة للمشيئة كما تقدم معنا وهي شاملة جلميع احلوادث
ۤ
ۤ
فما أراده هللا عزوجل كان والبد من وقوعه كما قال هللا عزوجل ﴿ :إَّمنا أ ۡم ُرهُۥۤ إذا أراد ش ۡي ا أن ي ُقول لهُۥ
ُكن ف ي ُكو ُن﴾ [يس  ]٨٢فإذا أراد هللا عز وجل قدرا شيئا فإنه يقول له :كن فيكون فما أراده هللا عز
وجل قدرا فإنه البد من وقوعه وال خيرج عن هذه اإلرادة شيء.
والنوع الثاين إرادةٌ شرعيةٌ دينيةٌ أمرية :وهي مرادفة للمحبة وتستلزم احملبة والرضا مثال قول هللا عز وجل:

يد ب ُك ُم العُسر﴾ [البقرة  ]١٨٥هذه اإلرادة شرعية أمرية أي أن هللا يريد
يد َّ
اَّللُ ب ُك ُم اليُسر وال يُر ُ
﴿يُر ُ
اَّللُ أن ُخيفف عن ُكم﴾
يد َّ
بعباده شرعا يف شرعه اليسر وال يريد هبم العسر فذلك قول هللا عز وجل﴿ :يُر ُ
ۡ ۡ
ۡ
ٱَّللُ أن ي ۡهديهُۥ يشر ۡح صدرهُۥ لإل ۡسلٰ َۖم ومن
[النساء  ]٢٨وقول هللا عزوجل يف اآلية اليت معنا ﴿فمن يُرد َّ
ۡ
يُر ۡد أن يُضلَّهُۥ ۡجيع ۡل صدرهُۥ ضيقا حرجا﴾ [األنعام  ]١٢٥هذه إرادة كونية قدرية وهااتن اإلراداتن قد
جتتمعان معا وقد ترتفعان معا وقد تنفرد اإلرادة الكونية وقد تنفرد اإلرادة الشرعية فتجتمعان معا يف

الطاعات الواقعة ،جملسنا هذا أراده هللا عز وجل كوان والدليل على أن هللا أراده كوان أنه وقع ،ما دام أنه
وقع فإن جنزم أنه يقينا أن هللا أراده كوان وأراده شرعا ألن هللا عز وجل أمران أن نطلب العلم وحثنا على
طلب العلم آبايت كثرية وأحاديث كثرية فاجتمعت اإلراداتن الكونية والشرعية ،وترتفعان معا يف املعاصي
غري الواقعة ،هنا مل يرد هللا عز وجل املعصية شرعا ألنه ينهى عنها ومل يردها قدرا ألنا مل تقع ألنا ملا تقع،
يعين اآلن وحنن جلوس حبمد هلل ال نغتاب أحدا ،فالغيبة مل تقع منا يف جملسنا هذا فهنا الغيبة مل يردها هللا
قدرا منا اآلن بدليل عدم وقوعها ومل يردها منا شرعا ألن هللا عز وجل ناان عنها فارتفعت اإلراداتن
الكونية القدرية واألمرية الشرعية و تنفرد اإلرادة القدرية الكونية يف املعاصي الواقعة ،يف املعاصي الواقعة،
الكذاب حني يكذب ،الكذاب حني يكذب أراد هللا قدرا أن يكذب أراد هللا قدرا أن يكذب ومل يرد منه
شرعا أن يكذب بل ناه عن الكذب وتنفرد اإلرادة الشرعية يف الطاعات غري الواقعة الطاعة أرادها هللا
عز وجل شرعا لكن إذا مل تقع من املكلف فإنه مل يردها كوان وقدرا ،مثال :بر الوالدين أراده هللا عز وجل
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شرعا من االبن العاق أراده هللا شرعا من االبن العاق لكنه مل يرده قدرا منه ولذلك مل يرب والديه
فالطاعات غري الواقعة فيها اإلرادة الشرعية وليست فيها اإلرادة الكونية القدرية.
واإلراداتن لربنا سبحانه وتعاىل بينهما فروق تعلم مما تقدم منها  :أن اإلرادة القدرية مرادفة للمشيئة كما
تقدم معنا فالذي يساوي اإلرادة الكونية القدرية هو املشيئة  ,أما اإلرادة األمرية الشرعية فهي مرادفة
للمحبة والرضى فاهلل عزوجل يريد قدرا ما حيب وما ال حيب وال يريد شرعا إال ما حيب .
طيب ،أييت أحدكم فيستشكل علي ويقول اي شيخ :هللا عزوجل أمر إبراهيم عليه السالم أن يذبح ابنه
إمساعيل وهذه إرادة شرعية أمرية ,فهل هللا كان حيب ذبح إمساعيل ؟ واضح ؟ ألن نقول اإلرادة األمرية
ترادفها احملبة نقول  :هذا عند أهل العلم يسمى أبمر االبتالء واملراد منه االمتثال ال الفعل فحسنه يف
امتثال ال عبد له فاهلل أراد شرعا من إبراهيم عليه السالم أن ميتثل ولذلك ملا امتثل إبراهيم مل يذبح إمساعيل
بل فداه هللا عزوجل بذبح عظيم  ,إذن انتبهوا هنا هللا يف أمر االبتالء إمنا أراد االمتثال من عبده ونبيه
وخليله إبراهيم عليه السالم وأحب من نبيه أن ميتثل ومن نبيه إمساعيل أن ميتثل فلما امتثال حصل املراد
الشرعي ومل يقع الفعل.
أيضا من الفرق بني اإلرادتني أن ما أراده هللا عز وجل كوان وقدرا البد من وقوعه واقع والبد أما ما أراده
هللا عز وجل شرعا فقد يقع وقد ال يقع انتبهوا اي إخوة ما أراده هللا عز وجل بنا شرعا فإنه واقع والبد
اَّللُ ب ُك ُم
وما أراده منا شرعا قد يقع وقد ال يقع ,ما أراده هللا عز وجل بنا شرعا فإنه يقع والبد ﴿يُري ُد َّ
اليُسر﴾ [البقرة  ]١٨٥وهللا العظيم قد وقع اليسر يف شرع هللا عز وجل بنا فشرع هللا كله يسر ,أما ما
أراده هللا منا شرعا فقد يقع وقد ال يقع ,هللا أرا د من األوالد الرب آبابئهم و أمهاهتم شرعا لكن هل كل

األوالد يربون آابءهم وأمهاهتم ؟
اجلواب  :ال ،منهم من يرب والديه ومنهم من يعق والديه هللا أراد شرعا من مجيع اجلن واإلنس أن يؤمنوا
أليس كذلك؟ هل آمن مجيع اجلن واإلنس؟ ال ,منهم من آمن ومنهم من كفر وهكذا فما أراده هللا شرعا
من عباده قد يقع وقد ال يقع.
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أيضا من الفروق و هذا انتبهوا له وهو مهم ومفيد أن املراد شرعا مراد لذاته وأن املراد كوان وقدرا قد
يكون مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغريه اي إخوة كل ما أراده هللا كوان أو شرعا ففيه حكمة ومصاحل كل
ما أراده هللا كوان أو شرعا ففيه حكم عظيمة و مصاحل كرمية لكن ما أراده هللا شرعا فمصلحته يف ذاته هللا
أراد منا أن نصلي فالصالة مرادة لذاهتا وفيها ثالث حكم كلية:
احلكمة األوىل :أن هللا حيبها وإذا علمت اي مؤمن أن هللا حيب الصالة كيف ال ُتب الصالة ؟ كيف ال
ُتب الصالة حمبة عظيمة ؟ وهللا عز وجل أمران بصالة اجلماعة فهو حيبها وإذا علم الرجل أن هللا سبحانه
الذي خلقه و رابه ابلنعم حيب صالة اجلماعة كيف ال يصلي مع اجلماعة؟ كيف جيلس يف بيته مع امرأته
وبناته ويرتك صالة اجلماعة فهذه احلكمة الكلية األوىل.
واحلكمة الكلية الثانية  :أن من فعل املأمور به عبد هللا ُتقيق عبودية العبد لربه فلو جاءان رجل وقال:
أنتم تقولون جيب على الرجل أن يعفي حليته ،نقول :ال ما نقول هذا الذي قاله رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم الذي حنبه مجيعا قال ( :اعفوا اللحى) فأمران إبعفاء اللحية قال :ما احلكمة ؟ أان ما امتثل حىت
أعرف احلكمة قلنا  :احلكمة أن هللا حيب أن تعفي حليتك املؤمن إذا مسع هذا ينشرح صدره كيف ما
ينشرح وقد علم أن هللا حيب هذا؟ نزيدك؟ نقول :احلكمة أن ُتقق عبوديتك هلل أن تثبت أنك عبد هلل
إرادة وامتثاال أنت عبد هلل شئت أم أبيت ،لكن من ابب العبودية اإلرادية اليت فيها االمتثال أن تثبت
حقا أنك عبد هللا  ,املسلم لو قلت له :أنت لست عبد هللا يغضب يقول :أان عبد هللا أان عبد هلل,
إثبات العبودية أال ختتار من أمر هللا بل ما تستطيعه من أمر هللا تفعله وكل أمر واجب فأنت مستطيع له
إال أن يعرض لك عارض يضعفك.
واحلكمة الكلية الثالثة :أن فيها املصاحل العاجلة واآلجلة ،نعم كل ما أراده هللا شرعا لك فيه مصاحل يف
دنياك ولك فيه مصاحل يف أخراك وهي كثرية منها ما علمناه ومنها ما مل نعلمه لكنا نتيقن وجوده منها
طمأنينة القلب وهو ما يسمى ابلسعادة ,السعادة يف العبادة ألنك إذا عبدت هللا وامتثلت ما أراده هللا
شرعا اطمأن قلبك والبد وإذا مل يطمئن قلبك فهناك خلل يف عبادتك إما يف اإلخالص وإما يف االتباع
فراجع نفسك واملصاحل يف العاجلة يف الدنيا كثرية ويف اآلجلة أعظم و أكرم يف اآلخرة .
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إذن ما أراده هللا شرعا فهو مراد لذاته أما ما أراده هللا كوان وقدرا فقد يكون مرادا لذاته وذلك فيما أراده
شرعا  ,ما أراده شرعا ووقع فإنه م راد لذاته ما حيبه هللا مما أراده كوان وقلنا إمنا أراده كون مصلحته ومر ٌاد
لذاته ،مصلحته يف ذاته ,وما مل يكن من الطاعات ما مل يكن مما حيبه هللا ملا أراده كوان فإنه مر ٌاد لغريه،

انتبهوا اي إخوة ،صدق الصادق أراده هللا كوان أم مل يرده ؟

أراده هللا كوان ،وهو مر ٌاد لذاته فاحلكم واملصاحل متعلقة بذاته ,كذب الكذاب أراده هللا كوان؟ نعم أراده هللا

كوان ,هل يف مصلحة وحكمة ولكن لغريه وليس لذاته فاملراد القدري املراد منه لغريه ,من ذلك مثال أن
تتميز األشياء ,إذا رأى املؤمن الكذب وقبح
يتميز اخلري من الشر وكما تعرفون يقولون :وبضدها ُ
الكذب ،عرف الصدق وحسن الصدق .ومنها أن يتميز األخيار من األشرار فاخلري يبتعد عن الشر
والشرير طبعه الشر ،ويدور مع الشر .
ومنها ابتالء العباد ليتميز الصادق من الكاذب ,كل يقول :أان أطيع هللا ،لكن إذا جاء األمر يُبتلى العبد
فيتميز الصادق من الكاذب لوال وجود املعصية ما متيز هذا من هذا .

ومنها التوبة من الذنب فإن هللا حيب التوبة وحيب التواب .
إذا فهمت هذا ينحل عندك إشكال يقع يف نفوس بعض ما ال علم عندهم يقول :كيف يريد هللا
املعاصي؟ كوان وقدرا؟ نقول :يريدها كوان وقدرا ألمر يف غريها وهذا فرق يعين عظيم.
وأهل السنة واجلماعة أثبتوا هذه اإلرادة هلل عز وجل على ما ورد يف النصوص هبذين النوعني املذكورين
وخالفهم يف ذلك طوائف من أهل البدع .
قال رمحه للا تعاَل :
َح َسنُوا إ هن ه
ي ﴾ [البقرة. ]١9٥ :
اّلِلَ َُُي ُّ
ب ال ُحم حح َسنَ َ
﴿وأ ح
َوقَ حولُهَُ :
َ
﴿وأَق َ
حسطُوا إ هن ه
ي ﴾ [احلجرات. ]9 :
اّلِلَ َُُي ُّ
ب ال ُحم حق َسط َ
َ

﴿فَما استَ َقاموا لَ ُكم فَ َ
يموا َْلُ حم إ هن ه
ي ﴾ [التوبة. ]7 :
اّلِلَ َُُي ُّ
ب ال ُحمت َهق َ
ح ح
َ ح ُ
استَق ُ
﴿إ هن ه
ين ﴾ [البقرة. ]222 :
ي َو َُُي ُّ
ب الت ه
اّلِلَ َُُي ُّ
هوابَ َ
ب ال ُحمتَطَ َه َر َ
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ف ََيَحِت ه
اّلِلُ بََق حوٍم َُُيبُّ ُه حم َو َُُيبُّونَهُ ﴾ [املائدة. ]٥4 :
س حو َ
﴿فَ َ

ََ
اّلِل َُُي ُّ َ
َ
وص ﴾ [الصف. ]4 :
ص ٌ
ص ًّفا َكأَ هَّنُ حم بُنح يَا ٌن َم حر ُ
ين يُ َقاتلُو َن َيف َسبَيله َ
﴿إ هن هَ
ب الهذ َ

اّلِلَ فَاتهبَعُ َوِن ُحُيبَحب ُك ُم ه
﴿قُ حل إن ُكنتُ حم ََُتبُّو َن ه
اّلِلُ َويَغح َف حر لَ ُك حم ذُنُوبَ ُك حم ﴾ [آل عمران. ]3١ :
هذه اآلايت يف إثبات احملبة هلل عزوجل  ،فالذي دلت عليه األدلة أن ربنا سبحانه وتعاىل حيب وحيب .
واحملبة صفة فعلية اختيارية لربنا سبحانه وتعاىل ,وأهل السنة واجلماعة يثبتون هذا على ما يليق جبالل هللا
سبحانه وتعاىل ,فاهلل سبحانه حيب نفسه وصفاته وآاثر صفاته ,كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :
إن هللا وتر حيب الوتر ) متفق عليه .وكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ( :اللهم إنك عفوا ُتب العفو
فاعف عين ) رواه الرتمذي وابن ماجة وصححه األلباين .
وهللا عزوجل حيب ما شاء فهو حيب من شاء من عباده فيحب احملسنني ،وحيب املقسطني العادلني،
وحيب التوابني ،وحيب املتطهرين ،وحيب اجملاهدين الصادقني ,إذا أحب عبدا دعا جربيل عليه السالم
فقال  :إين أحب فالان فأحبه ،فيحبه جربيل عليه السالم ،مث ينادي يف السماء إن هللا حيب فالان
فأحبوه ،فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض.
كما ثبت ذلك يف احلديث عند الشيخني.
وهللا عزوجل حيب أعماال ،حيب أشخاصا ،حيب أعماال فاهلل حيب اإلحسان ,ألن هللا حيب احملسنني
إلحسانم ,فعلة احملبة هي اإلحسان ,أو سبب احملبة هو اإلحسان ,وهللا حيب العدل ,وهللا حيب التقوى,
وهللا حيب التوبة ,وهللا حيب التطهر ,فاهلل عزوجل حيب أعماال ،هللا عزوجل حيب أقواال كقول النيب صلى
هللا عليه وسلم ( :أحب الكالم إىل هللا أربع :سبحان هللا ،واحلمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكرب ،ال
يضرك أبيها بدأت) .رواه مسلم يف الصحيح ,فدل هذا على أنه حيب كالما وأن أحب الكالم إليه
سبحانه هذه األربع .
وهللا حيب أماكن كما يف احلديث( :أحب البالد إىل هللا مساجدها) .واحلديث عند مسلم يف الصحيح .
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وحمبة هللا عزوجل تتفاوت كما يف احلديث الذي تقدم معنا قبل قليل :
أحب الكالم إىل هللا أربع ,أحب صيغة تفضيل تقتضي مزيد حمبة وكما يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم
عن ربه أنه قال( :وما تقرب عبدي إىل بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه).
هللا عز وجل حيب أن تتقرب إليه ابملستحبات ،حيب أن تتنفل لكن تقربك ابلفرض أحب ،ومن هنا قال
العلماء :الفرض يقدم على النفل ،فإذا تعارض الفرض والنفل قدم الفرض ،ألنه أحب إىل هللا عز وجل،
واحلديث عند البخاري يف الصحيح ,كذلك ما جاء يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم ( :إن أحب
األعمال إىل هللا ما دوم عليه) واحلديث عند مسلم.
فاهلل حيب األعمال الصاحلة كلها ،لكن ما داوم عليه صاحبه ،فإنه أحب إىل هللا ،يعين :لو كنت تعمل
عملني ،تواظب على أحدمها ،وتفعل أحدمها حينا وترتكه ،كالمها حمبوب إىل هللا ،لكن الذي تداوم عليه
أحب إىل هللا سبحانه وتعاىل.
كذلك أيضا ما جاء يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا
عز وجل من هذه األايم العشر) رواه الرتمذي ،وأبو داود ،وابن ماجه ،وصححه األلباين .فدل ذلك على
أن حمبة هللا عز وجل تتفاوت.
ۡ
۟
ٱَّلل ُحيب ٱل ُم ۡحسنني﴾ [البقرة  ]١٩٥هذا يشمل اإلحسان كله ،اإلحسان يف عبادة هللا،
﴿وأ ۡحسنُ ۤوا إ َّن َّ
واإلحسان إىل خلق هللا ,هللا حيب احملسنني ،الذين حيسنون يف عبادهتم ،فيعبد أحدهم ربه كأنه يراه ،فإن
مل يكن يراه ،فإنه يعلم ويعتقد أن هللا يراه  ,يعبد هللا كأنه يرى هللا ،فإن قصر عن هذه املرتبة عن
اإلحسان عبد هللا وهو يعلم ويعتقد ويوقن أن هللا يراه ،فيؤثر هذا يف عمله ،وكذلك اإلحسان إىل خلق
هللا من اإلنس وغريهم :اإلحسان إىل الوالدين ,اإلحسان إىل األقارب ,اإلحسان إىل طالب العلم,
اإلحسان إىل الذبيحة عند ذحبها ,اإلحسان إىل البهيمة عند عطشها كله يدخل يف هذا ،إذا أردت أن
حيبك هللا فأحسن عبادتك هلل ،وأحسن إىل خلق هللا.
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ۡ ۟
ۡ ۡ
ٱَّلل ُحيب ٱل ُمقسطني﴾ [احلجرات  ]٩يعين اعدلوا ،إن هللا حيب العادلني ،وهذا يشمل
﴿ وأقسطُ ۤوا إ َّن َّ

كل عدل ،والعدل فرض الزم من كل أحد لكل أحد ،إذا أحببت فاعدل ال جيعلنك حبك متيل إىل من
ُتب فتحكم له مثال ،إذا أبغضت أحدا فاعدل ال جيعلنك بغضك إلنسان تظلمه ،وهكذا.
يموا هلُم َّ
اَّلل ُحيب ال ُمتَّقني ﴾ [التوبة. ]٧ :
إن َّ
﴿فما است ق ُاموا ل ُكم فاستق ُ
َّ
اَّلل ُحيب الت ََّّوابني وُحيب ال ُمتطهرين ﴾ [البقرة. ]٢٢٢ :
﴿إن َّ
أي :أن هللا حيب املتطهرين معنا وحسا ,فاملتطهرون معنا هم التوابون ،يتطهرون من قذر الذنوب,
واملتطهرون حسا :هم املتوضئون واملغتسلون عند وجود سبب الغسل الشرعي.
اَّللُ وي غفر ل ُكم ذُنُوب ُكم ﴾ [آل عمران ،]٣١ :يف هذا إثبات أن
اَّلل فاتَّبعُوين ُحيبب ُك ُم َّ
﴿قُل إن ُكنتُم ُُتبون َّ

هللا حيب من عباده ،قل إن كنتم ُتبون هللا وأن هللا حيب من شاء من عباده حيببكم هللا.

اَّللُ بقوٍم ُحيب ُهم وُحيبونهُ ﴾ [املائدة ،]٥٤ :والزم حمبتهم هلل ،ثالث أمور :تتحقق هبم
﴿فسوف أييت َّ
حمبتهم هلل وُتصل هبا حمبة هللا هلم ،انتبهوا عليها واحرصوا أن تكونوا من أهلها.
أما األمر األول :فهو اتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,كلما كنت أحرص على اتباع حممد صلى
هللا عليه وسلم  ،دل ذلك على حبك هللا سبحانه وتعاىل ،وحصلت به حب هللا سبحانه ﴿قُل إن ُكنتُم
اَّللُ ﴾ [آل عمران]٣١ :
اَّلل فاتَّبعُوين ُحيبب ُك ُم َّ
ُُتبون َّ
واألمر الثاين :التقرب إىل هللا عز وجل ابلطاعات( ,وما تقرب عبدي إيل بشيء أحب إيل مما افرتضته
عليه ،وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه).
والثالث :ذكر هللا ,فمن أحب أكثر الذكر ،من أكثر الذكر كان ذكر هللا على قلبه أبرد من املاء البارد
على العطش ،وألذ وأحلى من العسل واللنب ألنه حيب هللا ،فيأنس بذكر من حيب.
هذه األمور الثالثة لوازم حمبة العبد هلل ،وجتلب للعبد حمبة هللا ،فيحصل هبا حمبة هللا سبحانه وتعاىل.
وقولهَّ :
وص ﴾ [الصف ،]٤ :فاهلل حيب
﴿إن َّ
ص ٌ
اَّلل ُحيب الَّذين يُقاتلُون يف سبيله صفًّا كأ َّنُم بُن يا ٌن مر ُ
اجملاهدين الصادقني الثابتني عند لقاء العدو.
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ۡ
ۡ
ود﴾ [الربوج ]١٤
د
و
ٱل
ور
ف
غ
ٱل
عندي يف نسخيت ،وقوله﴿ :و ُهو ُ ُ ُ ُ
الود أو املودة وعندان
فالودود :اسم من أمساء هللا عز وجل ،واملودة هي :صفو احملبة .عندان احملبة وعندان ُ

اخللة كلها حمبة لكن الود صفة احملبة ,صفة احملبة هو الود ،واخللة أعلى احملبة وحممد صلى هللا عليه وسلم
وأبوه إبراهيم عليه السالم هلما من هللا احملبة والود واخللة هلما من هللا احملبة والود الذي هو صفة احملبة،
واخللة اليت هي أعلى احملبة ( إن هللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال).
فاهلل عز وج ل ودود يود عباده املؤمنني ويوده عباده املؤمنون فاملؤمنون حيبون هللا عز وجل أصفى حمبة
فأصفى حمبتهم هي حمبتهم لرهبم ال تدانيها يف قلوهبم حمبة أبدا ﴿ والَّذين آمنوا أشد ُحبًّا ََّّلل ﴾ [البقرة

 ]١٦٥سبحانه وتعاىل وهللا عز وجل ودود حيب عباده املؤمنني ويودهم سبحانه وتعاىل وتلحظ هنا أيها
املبارك أن هللا قرن اسم الودود ابلغفور وسيأيت إن شاء هللا الكالم عن الغفور يف موطنه لكن الذي أريد
أن أنبه عليه هنا السر اللطيف الذي نبه عليه أهل العلم ومنهم ابن سعدي رمحه هللا وسائر علماء
املسلمني يف القرن بني اسم الغفور والودود  :وهو اإلشارة إىل أن املذنب إذا اتب ورجع إىل هللا فإن هللا
يغفر له وحيبه  ,ليس فقط يغفر له ال ,يغفر له وحيبه فما الذي حيجز العاصي عن التوبة؟ إذا اتب غفر
هللا له وأحبه هللا سبحانه وتعاىل بتوبته فعندك سبب ُتصل به حمبة هللا إذا كنت مذنبا والبد للعبد من
ذنب ,كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون ,فتش يف نفسك ،فتش يف نفسك ،احبث يف أحوالك
ستجد ذنبا تب إىل هللا منه عجل وأسرع وابدر تب إىل هللا منه ماذا يكون؟ يغفر هللا لك وحيبك
سبحانه وتعاىل وهذا سر لطيف يف القرن بني الودود واللطيف نبه عليه أهل العلم .
ود من
قد تقرر يف اجمللس املاضي أن ربنا سبحانه وتعاىل ُحيب ُ
وحيب سبحانه وتعاىل ،وأنه الودود الذي ي ُ

الود أو الود هو صفة احملبة ،وأصفى احملبة ،وأن هللا عز
عباده من شاء وي ُ
وده عباده املوحدون ,وعرفنا ُ
وجل يتخذ من شاء من عباده خليال وأن اخلُلة هي أعلى احملبة ,وعرفنا أن إبراهيم عليه السالم وحممدا

صلى هللا عليه وسلم ُحيبهما هللا ،ويودمها هللا ،واختذمها هللا خليلني ،فلهما احملبة ،وهلما الو ُد ،وهلما اخللة,

وعرفنا أن حمبة العبد لربه تقتضي أمورا هي جالبة حملبة الرب لعبده ،أوهلا  :التقرب إىل هللا عز وجل مبا
حيب ،وأعلى ذلك التقرب إىل هللا عزوجل ابلفرائض ،وأعلى ذلك التقرب إىل هللا عز وجل ابلتوحيد ،مث

يلي ذلك التقرب إىل هللا عز وجل ابلنوافل ،فمن أحب هللا أحب التقرب إىل هللا وأحب ما حيبه هللا ويف
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ت عليه وما ي ز ُال عبدي
يل عبدي بشي ٍء أح َّ
ب إ َّ
احلديث أن هللا عز وجل قال  (:ما ت قَّرب إ َّ
يل ممَّا افرتض ُ
ت مسعهُ الَّذي يسم ُع به وبصرهُ الَّذي يُبص ُر به ويدهُ الَّيت
ب إ َّ
يل ابلنَّوافل ح َّىت أُحبَّهُ فإذا أحب ب تُهُ ُكن ُ
ي ت قَّر ُ
ش هبا ورجلهُ الَّيت ميشي هبا وإن سألين ألُعطي نَّهُ ولئن است عاذين ألُعيذنَّهُ )
ي بط ُ
واثنيها  :اتباع حممد صلى هللا عليه وسلم ،فمقتضى حمبة العبد لربه أن ُحيسن اتباعه حملمد صلى هللا عليه
وسلم  ،ومن أحسن اتباعه حملمد صلى هللا عليه وسلم انل حمبة هللا سبحانه وتعاىل﴿ :قُل إن ُكنتُم ُُتبون

اَّللُ﴾ [آل عمران . ]٣١
اَّلل فاتَّبعُوين ُحيبب ُك ُم َّ
َّ

واثلثها :كثرة ذكر هللا عز وجل فإن من أحب هللا أنس بذكره ،وسعد بذكره ،وكانت لذة جملسه أن يذكر
ربه سبحانه وتعاىل ،ومن ذكر هللا ذكره هللا أعظم من ذكره إايه  ,فمن ذكر هللا يف نفسه ذكره هللا يف
نفسه وشتان بني األمرين ،ومن ذكر هللا يف مأل ذكره هللا يف مأل خري منه .
وإذا تقرر ذلك فإن املؤمن الذي عرف أن ربه ليس كمثله شيء ،وقدر هللا حق قدره يؤمن بصفة احملبة هلل
عز وجل مبعناها الظاهر احلقيقي على ما يليق جبالل هللا سبحانه وتعاىل
أما من كان عنده نقص يف قدر هللا عز وجل قدره ،ويف إدراك أنه سبحانه ليس كمثله شيء فإنه إذا مسع
الصفة متثل صفة املخلوق فاستعظمها ،واستهوهلا ،وأوهلا فنجد أن كثريا ممن مل يعرفوا األصول الشرعية يف
هذا الباب أيولون الصفات أو أيولون أكثر الصفات واخللل إمنا جاءهم يف هذا الباب من أمرين كليني
ترجع إليهما أصوهلما يف هذا الباب :
أما األمر األول :فهو قياس اخلالق ابملخلوق ،فإذا مسعوا صفة هلل عز وجل يف الكتاب والسنة قاسوا
اخلالق سبحانه ابملخلوق فرأوا أن هذه الصفة ال تليق ابهلل بناء على هذا القياس وهذا من أفسد القياس
فإن هللا عز وجل ليس كمثله شيء فكيف يقاس ابملخلوق؟
وأما األمر الثاين :فهو أنم حيكمون ابجلزء على الكل وهذا من أظلم األحكام أال ترى اي أخي أنه لو أن
أحدا رأى مسلما يسرق فقال :املسلمون سراق ؛ أو رأى مسلما يقتل فقال  :املسلمون قتلة؛ او رأى
رجال من دولة يكذب فقال :أهل الدولة الفالنية كذبة  ،أو خونة .أال ترى أن هذا من الظلم البني ؟
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فمن خلل القوم أنم حيكمون ابجلزء على الكل  ,فمثال يف احملبة ملا رأوا أن احملبة يف املخلوق هي :ميل
القلب إىل ما يستلذه ويشتهيه .حكموا هبذا احلكم على كل حمبة  ،فحكموا ابجلزء على الكل وهذه
طريقة فاسدة.
ولذلك أيها اإلخوة من الطوائف املنحرفة يف هذا الباب من أنكر أن هللا حيب من شاء من عباده وحيبه
عباده فأنكر الطرفني و أولوا اجلهتني ،وهؤالء هم اجلهمية فقد أولت اجلهمية حمبة العبد ربه بطاعته
وامتثال أمره ،أو حمبة عباده الصاحلني فقالوا :معىن أن العبد حيب هللا ليس حقيقة أنه حيب ربه ،ال وإمنا
معناها أنه يطيعه وميتثل أمره وحيب عباده ،وال شك أن هذه من آاثر حمبة العبد لربه لكنها ليست حمبة
العبد لربه ,لكن هكذا أولوا ،وأولوا حمبة هللا تعاىل لعبده أبنا اإلحسان إليه أو إرادة اخلري له فقالوا :هللا ال
حيب عبده حقيقة وإمنا معىن حمبة هللا للعبد أنه حيسن إليه أو أنه يريد اخلري له وهذه أتويالت فاسدة
ختالف النصوص وما أمجع عليه السلف.
ومن الناس من أثبت حمبة العباد هلل لكن أتول حمبة هللا ملن شاء من عباده أبنا إرادة اإلكرام أو اإلاثبة
أو غري ذلك وكل هذا خمالف لنص الكتاب والسنة وما أمجع عليه السلف ومبين على األمرين الفاسدين
املتقدم ذكرمها ومما ينبغي أن يعلمه املؤمن و أن يعتقده أن هللا عز وجل كما حيب يبغض فيبغض أقواما
ويبغض أفعاال ﴿إ َّن ٱَّلل ال حيب ۡٱلم ۡ
ٱَّللُ ال ُحيب ُك َّل كفَّا ٍر أثي ٍم﴾ [البقرة
﴿و
,
]
١٩٠
[البقرة
﴾
ين
د
ت
ع
َّ
َّ ُ
ُ
ۡ
ٱَّلل ال ُحيب ُك َّل ُخمت ࣲال ف ُخ ࣲور﴾ [لقمان  ،]١٨ويف احلديث عند مسلم( :وإذا أبغض عبدا
﴿ ,]٢٧٦إ َّن َّ
اندى جربيل فيقول :إين أبغض فالان فأبغضه فيبغضه جربيل مث ينادي يف أهل السماء أن هللا يبغض
فالان فأبغضوه فيبغضونه مث توضع له البغضاء يف األرض) ،فعلى املؤمن كما يتطلب أن حيبه هللا أن حيذر
حذرا شديدا من عدم حمبة هللا ومن بغض هللا سبحانه وتعاىل وسيأيت مزيد بيان إن شاء هللا عز وجل يف
موضعه املناسب مث نواصل التعليق على ما أورده الشيخ من كتاب ربنا مما تطابقه عقيدة أهل السنة
واجلماعة لفظا ومعنا من غري زايدة وال نقص وقد علمتم أن الشيخ ال يذكر يف هذا الكتاب من الكالم
إال ما البد منه أعين من كالم الناس والعلماء وإمنا يذكر فيه قال هللا ؛ مث يعقب ذلك يف فصل
ابألحاديث املتعلقة مبا يذكره من املعتقد والزلنا مع تفصيل عقيدة أهل السنة واجلماعة املطابقة ملا يف
الكتاب والسنة .
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه للا تعاَل يف عقيدته الواسطية :
وقَ ولُهُ﴿ :ر َ
ض َي ه
ضوا َعنحهُ﴾ [البينة]8 :
اّلِلُ َعنح ُه حم َوَر ُ
َ ح
َ
نعم ،هذه صفة الرضى وهي يف كثري من النسخ مقدمة هنا ويف بعض النسخ مؤخرة والتأخري أوىل
فأحسن سياق النسخ اليت أخرت فيها صفة الرضى بعد صفة الرمحة وقبل الكالم عن صفة الغضب
والسخط وما يتعلق هبا ،وأان أسري على هذا النسق ولذلك نؤخر الكالم عن هذه اآلية عند املوطن الذي
يف النسخ األخرى أليق ابلنسق واملعىن فنأيت هبا يف موضعها إن شاء هللا عز وجل.
قال رمحه للا تعاَل ،وقَ ولُه{ :بَس َم هَ
اّلِل ال هر حمحَ َن ال هرَح َيم} [النمل. ]30 :
َ حُ ح
نعم ،هنا بدأ املصنف رمحه هللا عز وجل الكالم عن صفة الرمحة بذكر اآلايت القاطعة بثبوت صفة الرمحة
لربنا سبحانه وتعاىل ويف هذه اآلية بيان امسي هللا عز وجل الرمحن الرحيم واسم الرمحن ورد يف القرآن مائة
وستني مرة ،و اسم الرحيم ورد يف القرآن مئة وستا وأربعني مرة ،وقد تضمن هذان االمسان إثبات صفة
الرمحة لربنا سبحانه وتعاىل  ،وقد تكلم العلماء يف الفرق بني هذين االمسني املتضمنني إلثبات صفة الرمحة
هلل عز وجل فقال بعض أهل العلم :الرمحن اسم دال على الصفة القائمة بربنا سبحانه وتعاىل ،والرحيم
اسم دال على تعلق الرمحة ابملرحوم ،فالرمحن للوصف والرحيم للفعل ،فالرمحن دال داللة أولية على صفة
الرمحة لربنا سبحانه وتعاىل والرحيم دال على فعل هللا عز وجل برمحة عباده وأنه يرحم عباده سبحانه
وتعاىل.
ومن الفروق بينهما أيضا أن اسم الرمحن ال يسمى به أحد غري هللا ،فال يقال ملخلوق :الرمحن ,أما اسم
الرحيم فيسمى به بعض عباده ،ورمحته تناسبه كما يف قول ربنا عن نبينا صلى هللا عليه وسلم:
يم﴾[التوبة .]١٢٨
﴿ابل ُمؤمنني رءُ ٌ
وف رح ٌ
ومن الفروق بينهما أيضا أن الرمحن أبلغ يف الداللة على الرمحة من الرحيم عند مجهور العلماء ،ومن
الفروق بينهما أيضا أن الرمحن يدل على رمحة هللا الواسعة اليت وسعت كل شيء ،وعمت كل حي،
ووسعت كل ٍ
خملوق ،وكل معلوم ،وأن الرحيم دال على الرمحة الواصلة لعباد هللا املؤمنني ،فاملؤمنون
يشملهم االمسان الرمحن الرحيم ،وخيتص املؤمنون ابلرحيم وهذا على الغالب ،وإال فرمحة هللا عز وجل
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واصلة إىل كل اخللق ،لكنها ليست كرمحة هللا الواصلة للمؤمنني ،رمحة هللا عز وجل واصلة إىل كل اخللق
مبا سخره هلم حيث جعل األرض مهادا ،وجعل النهار معاشا ،وجعل الليل سباات ،وجعل هلم ما تتحقق
به مصاحلهم الدنيوية يف أرضهم ،وما تدفع عنهم به املفاسد ،وهذا لكل الناس قال هللا عزوجل ﴿ :إ َّن
يم﴾[البقرة  ]١٤٣فاهلل مبا سخره يف األرض ،وما يسره من وسائل النقل ،وما محى
َّ
اَّلل ابلنَّاس لرءُ ٌ
وف رح ٌ

به اخللق واألرض ،قد أوصل رمحته إىل الناس ،فيتحصل من الفروق اليت ذكرها العلماء أن اسم الرمحن

خاص يف لفظه وعام يف معناه ،وأن اسم الرحيم عام يف لفظه ،وخاص يف معناه ،فاسم الرمحن خاص يف
لفظه فال يسمى به غري هللا ،وعام يف معناه فهو على وزن فعالن الذي يدل على السعة ،فهو يدل على
سعة رمحة هللا عز وجل ،وأما الرحيم فهو عام يف لفظه ،حيث يسمى به غري هللا ،وخاص يف معناه
حيث يتعلق ابلرمحة الواصلة ،والرمحة الواصلة تكون للمؤمنني وهذه الرمحة اخلاصة ابملؤمنني ،وتكون
واصلة لغري املؤمنني وهذه الرمحة الدنيوية اليت يشرتك فيها املؤمنون وغري املؤمنني ،فاهلل عز وجل رمحن
رحيم .
قال رمحه للا:
ت ُك هل َش حي ٍء َر حمحَةً َو َعل ًحما﴾ [غافر. ]7 :
﴿ربهنَا َو َس حع َ
َوقَ حولُهَُ :
نعم هذا من قول املالئكة عليهم السالم الذين ال يقولون إال بعلم فهم أهل الصدق اخلالص ،والطاعة
املطلقة ،وقوهلم عن علم وحق ،وهو يدل على سعة رمحه ربنا عز وجل من جهتني :
اجلهة األوىل :من جهة كلمة كل ،وكلمة كل تدل على العموم والشمول ﴿وسعت ُك َّل شي ٍء رمحة
وعلما﴾[غافر ]٧ :فرمحة هللا وسعت كل شيء ،وعمت كل حي .
وأما اجلهة الثانية  :فهي القرن بني سعة الرمحة وسعة العلم فدل ذلك على أن كل شيء وصله علم هللا
عز وجل وعلم هللا ال خيرج عنه شيء ،وسعته رمحة هللا سبحانه وتعاىل ،فرمحة هللا وصلت إىل ما وصل
إليه علمه وخلقه ،فلم خيلوا خملوق وال معلوم من رمحة هللا سبحانه وتعاىل.
وقَ ولُه﴿ :وَكا َن َابلحم حؤَمنَ َ
يما﴾ [اِلحزاب. ]43 :
ُ َ
ي َرح ً
َ حُ َ
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﴿وكان ابل ُمؤمنني رحيما﴾ وهذا يدل علي احلصر أن هللا عزوجل رحيم ابملؤمنني ،فكيف جنمع بني هذه
اَّلل
اآلية واآلية اليت قبلها﴿ :وسعت ُك َّل شي ٍء رمحة وعلما﴾[غافر ]٧ :وبني قول هللا عزوجل﴿ :إ َّن َّ

يم﴾[البقرة . ]١٤٣
ابلنَّاس لرءُ ٌ
وف رح ٌ

واجلواب  :أن رمحة هللا عزوجل ابملؤمنني هي رمحة خاصة ال يشاركهم فيها غريهم ،فلهم يف الدنيا احلياة
الطيبة ،وهذا من رمحة هللا ابملؤمنني ،احلياة يشرتك فيها املؤمنون وغري املؤمنني ،أما احلياة الطيبة فإمنا هي
للمؤمنني﴿ ،م ۡن عمل ص لحا من ذك ٍر أ ۡو أُنثى وهو م ۡؤمن ف لن ۡحيي نَّهۥ حي و ࣰة طيب ࣰَۖة ولن ۡ
َّه ۡم أ ۡجرُهم
ن
ي
ز
ج
ٰ
ُ ُ ٰ
ُ
ٰ ُ ُ
۟
أب ۡحسن ما كانُوا ي ۡعملُون﴾ [النحل  ،]٩٧واحلياة الطيبة هي اليت يذل فيها املخلوق للخالق ويعز على
املخلوقني وما ذاك إال للمؤمن ،أما الكافر فلو تنعم بلذائذ الدنيا فإنه ال يذل هلل ،ومن ال يذل هلل مل تكن
حياته طيبة وقلبه مغلف عن اللذة ،فلذته ظاهرة أما يف الباطن فخواء ،ولذلك جتد الكفار يقبلون على
شرب اخلمور ،ويقعون يف إدمان املخدرات أكثر من غريهم ،وأن أغنياؤهم يقعون يف هذا املستنقع أكثر
من غريهم ،بسبب أن قلوهبم مغلف ة عن اللذة فال حياة طيبة هلم ،إذن من رمحة هللا اخلاصة ابملؤمنني يف
الدنيا أن هلم احلياة الطيبة ولو كانوا فقراء ،ولو كانوا ال جيدون ما أيكلون إال قليال ،هلم احلياة الطيبة وأن
هلم الرمحة يوم القيامة دون غريهم ،فال يرحم هللا يوم القيامة كافرا ،وهذا األصل وسيأيت الكالم عن بعض
األمور عندما نتحدث عن الشفاعة إن شاء هللا فرق بني رمحة هللا الواسعة اليت تشمل كل شيء ،وبني
رمحة هللا اليت حصرها يف املؤمن اليت هي الرمحة اخلاصة ،فنحن جيب علينا أن نؤمن برمحة هللا الواسعة وأن
نؤمن برمحة هللا اخلاصة ابملؤمنني ،وكالمها من صفة الرمحة هلل ربنا سبحانه وتعاىل .
ب َربُّ ُك حم َعلَى نَ حف َس َه ال هر حمحَةَ﴾ [اِلنعام. ]٥4 :
وقالَ ﴿ :كتَ َ

مما يف بعض النسخ قوله﴿ :ورمحيت وسعت ُك َّل شي ٍء ﴾ [األعراف  ]١٥٦قال هللا عز وجل﴿ :قال
ۡ
ۤ
ۤ
يب بهۦ م ۡن أشا َۖءُ ور ۡمحتی وسع ۡت ُك َّل ش ۡیءࣲ ۚ فسأكتُبُها للَّذين ي تَّ ُقون ويُ ۡؤتُون َّ
ٱلزك ٰوة وٱلَّذين ُهم
عذابی أُص ُ
ۡ
ۡ
ۡ
ٱلر ُسول ٱلنَّب َّی ٱألُم َّی ٱلَّذی جي ُدونهُۥ مكتُواب عند ُه ۡم فی ٱلت َّۡورىٰة وٱإلجنيل
ب ايٰتنا يُ ۡؤمنُون ١٥٦
 ٱلَّذين ي تَّبعُون َّ
﴾ [األعراف  ]١٥٧-١٥٥فعذاب هللا ال يصيب كل شيء ،وإمنا يصيب من يستحقه مبعصيته لربه
١٥٧
وهللا يعفوا عن كثري ،وأما رمحته سبحانه فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي يف الدنيا ،فهذه رمحة
ۡ
عامة وللمؤمنني رمحة خاصة ،ولذلك قال هللا عز وجل﴿ :ورمحيت وسعت ُك َّل شي ٍء فسأكتُبُها للَّذين
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ي تَّ ُقون ﴾ أي :أن الرمحة اخلاصة سيكتبها هللا عزوجل لعباده املؤمنني ابهلداية واألمن واحلياة الطيبة يف
الدنيا ،والرمحة يوم القيامة.
ويف هذه اآلية أن رمحة هللا يناهلا العبد بفضل هللا هبذه العبادات العظيمة بتقوى هللا ،إذا أردت أن يرمحك
هللا فاتق هللا ،إن اتقيت هللا استجلبت رمحات هللا أنت يف ضيق ويف كرب وتريد أن يرمحك هللا فعليك
بتقوى هللا تستجلب رمحة هللا ،وعليك ابلصدقات فإن الصدقة تستجلب هبا رمحة هللا ،وعليك إبتباع
النيب صلى هللا عليه وسلم حقق اتباعه وأحسن يف اتباعه ،هو األصل واجعل إتباعك لغريه اتبعا التباعك
له ،إتباعك للعامل يف أحكامه يف أقواله اجعله تبعا التباعك حملمد صلى هللا عليه وسلم ال لذاته ،فإن
ُتقق عندك أن العامل يف حكمه يوافق حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاتبعه ،وإذا ظهر لك أن
العامل أراد حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي هو حكم هللا ،فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال
ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ،إذا ظهر لك أن العامل أراد حكم هللا وهذا الذي جيب أن تعتقده
يف العامل الرابين وأال تتهمه يف هذا الباب أبدا أنه إمنا أراد حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي هو
حكم هللا لكنه أخطأ ،والعامل مهما كان فضله قد خيطئ ،فإنك ال تتبعه يف حكمه وال هتدر فضله ،أصل
جيب أال يغفل حىت ال يضيع نور العلم يف ظلمة الفنت؛ فإان نرى أصوال أتصل ال أصل هلا يف الكتاب
والسنة ،وال وجود هلا يف كالم العلماء املتقدمني ،أتصل وتفصل للفتنة وهذه جتتنب ويلزم اإلنسان
العتيق.
واحلقيقة اي إخوة أن يف هذه الفتنة اليت مير هبا املؤمنون يف هذه األايم ،ال هتمنا األطراف إال بتحقيق
احلق ،لكل أحد أحببناه أو أبغضناه يف هللا ،وإمنا الذي يهمنا األصول الشرعية أن ال تغيب وأن ال توضع
األصول اليت يسرتق هبا املؤمنون رقا علميا حكميا وهي غري صحيحة وال سديدة ،وإن من اجلهاد أن
تقابل األصول غري الصحيحة ببيان األصول الصحيحة لكي يبقى احلق قائما.
وإين ابملناسبة ألحذر طالب العلم ُتذيرا شديدا من ملز العلماء وإخراج بعض الناس ما تكنه نفوسهم
من بغض للعلماء ،لكنهم كانوا يكتمونه ،فرأوا الفرصة مواتية ،إلخراج شيء من ذلك السم ،كاهتام ،أو
ملز ،بعض العلماء الكبار ،أبنم كربوا يف سنهم ،فتأثرت عقوهلم ،أو أصبحوا ألعوبة يف يد غريهم ،فإن
هذا من اللمز اخلبيث ،والكذب البني ،ويدرك اإلنسان أن أولئك العلماء الذين يلمزون هبذا ما زادهم
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كرب السن إال اتقادا يف أذهانم وكماال يف عقوهلم ،وحسن فهمهم أما التخطئة والتصوبة فواردة على
اجلميع.
نعم أقول :إن مما تستجلب به رمحة هللا ،أن ُتقق اتباعك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما أعظم هذا
وما ألذه وإن كنت ستجد مشقة من الناس يف هذا الباب ،كثري من الناس ،يدعون حب رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وال يرضيهم أن ُتقق اتباعك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكن اخلري لك أن
ُتقق اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم  ,سبق أن ذكران أن اتباع حممد صلى هللا عليه وسلم حيقق للعبد
حمبة هللا ،وهنا نقول :إن اتباع حممد صلى هللا عليه وسلم جيلب للعبد رمحة هللا ،كما أن رمحة هللا،
تستجلب برمحة خلق هللا ،فمن صفات املؤمن ،أنه يرحم خلق هللا ،ومن صفات السلفي الصادق ،أنه
يرحم خلق هللا ،يرمحهم ويرفق هبم ،ومن رمحته هبم أنه قد يغلظ أحياان عليهم رمحة هبم  ,فقسى ليزدجروا،
ومن يك حازما فليقس أحياان على من يرحم ،ورمحة هللا عز وجل تستجلب برمحة املخلوقني قال النيب
صلى هللا عليه وسلم( :من ال يرحم الناس ،ال يرمحه هللا) متفق عليه ,وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
(ارمحوا من يف األرض) رواه الرتمذي وصححه األلباين ,وقال النيب صلى هللا عليه وسلم( :الرامحون
يرمحهم الرمحن )( ,ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داوود وصححه األلباين.
ورمحة العبد للمخلوقات ولو كانت دوااب ،جتلب له رمحة هللا ،قال رجل للنيب صلى هللا عليه وسلم :إين
ألذبح الشاة وأان أرمحها ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  :والشاة إن رمحتها رمحك هللا .رواه أمحد
وصححه األلباين.
ومن أراد هللا رمحته وفقه للرمحة ،ومن أراد شقاءه نزع الرمحة من قلبه ,قال النيب صلى هللا عليه وسلم ( :ال
تنزع الرمحة إال من شقي ) .رواه أبو داوود والرتمذي وصححه األلباين.
ومن اتصف ابلرمحة يف الدنيا رحم يف اآلخرة وكان من أهل اجلنة ،يقول النيب صلى هللا عليه وسلم :وأهل
اجلنة ثالثة  :ذو سلطان ،مقسط ،متصدق موفق (ذو والية ،عادل ،موفق ،متصدق) ورجل رحيم القلب
لكل ذي قرىب ومسلم هذا من أهل اجلنة ومن أوىل الناس ابجلنة ،وعفيف متعفف ذو عيال :عنده عيال
وفقري ،فهو ذو حاجة وفقري ومع ذلك متعفف وعفيف وال يسأل الناس شيئا ،فهو من أوىل الناس
ابجلنة .وهذا احلديث رواه مسلم يف الصحيح.
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ب َربُّ ُك حم َعلَى نَ حف َس َه ال هر حمحَةَ﴾ [اِلنعام. ]٥4 :
وقالَ ﴿ :كتَ َ
نعم ،هللا عز وجل من فضله وإحسانه ،أوجب على نفسه الرمحة ،بل وجعلها سابقة غالبة لغضبه سبحانه
وتعاىل وهذا يدل على رمحة هللا سبحانه وتعاىل.
َ
يم﴾ [يونس. ]١07 :
﴿و ُه َو الحغَ ُف ُ
وقولهَ :
ور ال هرح ُ
يم﴾ [يونس ،]١٠٧ :املغفرة هي سرت الذنوب مع الوقاية من آاثرها ،ليست سرتا
ور َّ
﴿و ُهو الغ ُف ُ
الرح ُ
جمردا هي سرت مع فضل ،سرت الذنوب مع الوقاية من آاثرها ،فاملغفرة متضمنة للوقاية من شر الذنوب
ولرضى هللا سبحانه وتعاىل فهي سرت مع فضل وسيأيت إن شاء هللا قريبا الكالم عن العفو واملغفرة يف
كالم الشيخ وسأفرق هناك إن شاء هللا لكم بني العفو واملغفرة والسرت اجملرد سيأيت هذا يف موضع قريب
فنتكلم عنه إن شاء هللا والرحيم تقدم الكالم عليه .
نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا ممن عرفه فرجاه وخافه وأحسن سريه إليه وأسأل هللا عز وجل أن يرزقنا
بفضله حمبته ورمحته وأن ال يعاملنا مبا حنن أهله .
اي معاشر الفضالء نواصل شرحنا هلذا الكتاب الصغري حبجمه العظيم يف مضمونه ونفعه (العقيدة
الواسطية) لشيخ االسالم ابن تيمية رمحة هللا حيث يثبت شيخ اإلسالم ابلدليل املقنع والربهان الساطع
أن عقيدة أهل السنة واجلماعة مطابقة ملا يف القرآن وصحيح أحاديث عن سيد ولد عدانن صلى هللا
عليه وسلم وأنا عقيدة حم مد صلى هللا عليه وسلم وعقيدة أيب بكرا وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة
األكارم وعقيدة سلف األمة واملؤمن إذا علم هذا كيف ال يتعقد هذه العقيدة وكيف يرتكها إىل غريها ؟
الشك أن املؤمن الذي يرجو ما عند هللا وخياف هللا سبحانه وتعاىل سيلزم هذه العقيدة ويعظ عليها
ابلنواجد وشيخ اإلسالم يف أول هذه العقيدة تكلم عن أصول أهل السنة واجلماعة يف اإلميان ابألمساء
والصفات مث عقب ذلك بتفصيل هذا إبيراد النصوص من القران اليت تدل على مطابقة عقيدة أهل السنة
واجلماعة يف األمساء والصفات لقول هللا سبحانه وتعاىل مث سيعقب ذلك إن شاء هللا عزوجل ابألحاديث
الصحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم اليت تدل على ذلك وال شك أن املؤمن يتلذذ ويتمتع بسماع
اآلايت اليت فيها وصف ربه سبحانه وتعاىل والزلنا مع اآلايت اليت يوردها شيخ اإلسالم رمحه هللا عزوجل
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يف صفات ربنا سبحانه وتعاىل وكان آخر ما ُتدثنا عنه صفة الرمحة وكان آخر ما ُتدثنا عنه صفة الرمحة
لربنا سبحانه وتعاىل وقد شرحنا أكثر اآلايت اليت أوردها املصنف رمحه هللا عزوجل يف هذه الصفة
العظيمة وتبقى أظن آية مل نعلق عليها.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه للا تعاَل يف عقيدته الواسطية :
اّلِلُ َخ حْي حافَظًا و ُهو أَرحم ال هر ََ
ي﴾ [يوسف. ]64 :
امح َ
وقوله﴿ :فَ ه ٌ َ
َ َ حَ ُ
الرامحني﴾ [يوسف ]٦٤ :وقد
هذا من قول نيب هللا يعقوب عليه السالم﴿ :ف َّ
اَّللُ خريٌ حافظا و ُهو أرح ُم َّ
ۡ
ۡ
علم األنبياء ذلك وتوسلوا إىل رهبم بذلك قال موسى عليه السالم﴿ :قال رب ٱغف ۡر لی وألخی وأ ۡدخلنا
فی ر ۡمحت َۖك وأنت أ ۡ
اَّللُ ل ُكم و ُهو
م
ح
ر
ٱلرامحني﴾ [األعراف  ]١٥١وقال يوسف عليه السالم﴿ :ي غف ُر َّ
ُ َّ
ۡ
الرامحني﴾[يوسف  ،]٩٢وقال تعاىل ۞﴿ :وأيوب إذ اند ٰى ربَّهُۥۤ أنی م َّسنی ٱلضر وأنت أ ۡرح ُم
أرح ُم َّ
ٱلرامحني﴾ [األنبياء  ]٨٣فاهلل عزوجل أرحم الرامحني  ،فالرامحون كثر وهللا عزوجل أرحم الرامحني ولو
َّ
مجعت رمحات اخللق كلهم إنسهم وجنهم وحيوانم وغري ذلك لكانت رمحة عزوجل أعظم وأكرم وأوسع
بل رمحات اخللق كلهم إمنا هي من آاثر رمحة ربنا سبحانه وتعاىل ،فاهلل عزوجل من رمحته أنه خلق خللقه
رمحات هبا يرتامحون وهبا يرمحون قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :إن هللا خلق الرمحة يوم خلقها مئة رمحة
فأمسك عنده تسعا وتسعني رمحة وأرسل يف خلقه كلهم رمحة واحدة) رواه البخاري  ,وقال النيب صلى
هللا عليه وسلم( :جعل الرمحة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا وأنزل يف األرض جزءا واحدا
فمن ذلك اجلزء ترتاحم اخلالئق حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ) وقال صلى هللا
عليه وسلم( :إن هلل مئة رمحة أنزل منها واحدة بني اجلن واإلنس والبهائم واهلوام فبها يتعاطفون وهبا
يرتامحون وهبا تعطف الوحش على ولدها وادخر هللا تسعا وتسعني رمحة يرحم هبا عباده يوم القيامة) ومن
تلك الرمحات اجلنة يرحم هللا هبا عباده  ،قال هللا عزوجل للجنة( :أنت رمحيت أرحم بك من أشأ من
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عبادي)كما يف الصحيحني ،وأبلغ من تلك الرمحات املخلوقة رمحة هللا عزوجل اليت هي صفة هللا سبحانه
وتعاىل وهي ليست خملوقة وال يعلم كنهها إال هللا وال ُتصر أبدا .

إذن انتبهوا أيها األكارم رمحة هللا عزوجل تطلق على أمرين:
األمر األول :رمحة اليت هي وصف هللا سبحانه وتعاىل فهذه صفة هلل ليست خملوقة وال ُتصر وقد وسعت
كل شيء .
رحيم،
واألمر الثاين  :رمحة هللا املخلوقة اليت خلقها وهذه قد ُتصر ،وهللا عز وجل يرحم عباده ألنه ٌ
ويرحم عباده يوم القيامة برمحات خلقها هللا عز وجل خلق الرمحة مئة جزء وأرسل بني اخلالئق و أنزل بني

اخلالئق رمحة واحدة جزء واحد ،فكل رمحات اخلالئق هي جزء ،وادخر تسعا وتسعني رمحة من هذه
الرمحات اليت خلقها يرحم هبا عباده يوم القيامة وفوق هذا ،وأعظم من هذا ،وأكرم من هذا ،أن هللا
سبحانه وتعاىل متصف بصفة الرمحة فما أعظم رمحة هللا ،فإذا كانت رمحات اخللق اليت علمناها واليت مل
نعلمها  ،إمنا هي جزء من الرمحات اليت خلقها هللا ،يرحم هبا عباده فكيف برمحته اليت هي صفته سبحانه
وتعاىل .
اَّللُ خريٌ حافظا و ُهو
اَّللُ خريٌ حافظا﴾ [يوسف﴿ ،]٦٤ :و َّ
ويف اآلية صفة أخرى ،وهي صفة احلفظ ﴿ف َّ

الرامحني﴾ [يوسف ]٦٤ :وقد قرئ هبذا وهذا يف القراءات السبعية فاهلل سبحانه وتعاىل خري
أرح ُم َّ
احلافظني وهو على كل شيء حفيظ ،وحفظ ربنا نوعان :
النوع األول :حفظ ما اقتضت حكمة هللا عز وجل حفظه ،فاهلل عز وجل حيفظ السماوات واألرض وال
يؤوده حفظهما سبحانه وتعاىل وهللا حيفظ عباده حفظا عاما مبا خلقه هلم ،وما جعله هلم وهللا عز وجل
ۡ
ۡ
حيفظ دينه ﴿إ َّان ۡحن ُن ن َّزلنا ٱلذكر وإ َّان لهُۥ حلٰفظُون﴾ [احلجر  ]٩فاهلل حيفظ القرآن والزم ذلك حفظ
الدين ،وهللا عز وجل حيفظ عباده املؤمنني ،حيفظ هلم دينهم وحيفظهم بدينهم ،وكل ما كان العبد هلل
أحفظ كان حبفظ هللا أحظى ولذلك قال :النيب صلى هللا عليه وسلم البن عباس رضي هللا عنهما:
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(احفظ هللا حيفظك ) كلما كان العبد هلل أحفظ بفعل أوامره واجتناب نواهيه بفعل الطاعات واجتناب
املعاصي كان حبفظ هللا له أحظى من غريه .
ۡ
والنوع الثاين :هو حفظ األعمال ،فاهلل حيفظ لعباده أعماهلم ال يضيع منها شيء ﴿فمن ي ۡعم ۡل مث قال
ۡ ۡ ۡ
ࣰ
خري
وتعاىل
سبحانه
فاهلل
]
٨
٧
لة
ز
ل
ز
[ال
﴾

٨
ۥ
ه
ر
ي
ا
ر
ش
ة
ر
ذ
ال
ق
ث
 ومن ي عمل م
ذ َّرةٍ خ ۡ ࣰريا ي رهُۥ ٧
َّ
ࣲ
ُ
ٌ
حافظا ،وإذا علم املؤمن أن هللا أرحم الرامحني فإنه لن ييأس من رمحة هللا ولن يقنط من رمحة هللا مهما
اشتدت الكروب فإنه يوقن برمحة هللا سبحانه وتعاىل ومهما عظمت منه الذنوب فإنه يوقن برمحة هللا عز
وجل لكن إيقانه برمحة هللا عز وجل يدعوه إىل التوبة وإىل اإلقبال على هللا عز وجل وال جيعله يغرت هبذه
الرمحة ويزداد عتوا ،ويزداد ذنوبه ال وكال بل إذا أيقن من أن ربه أرحم الرامحني فإنه يوقن أن هللا سيتوب
عليه إن اتب فيقبل على هللا ويتوب توبة صادقة من ذنوبه ،واملؤمن إذا علم أن هللا أرحم الرامحني وأيقن
من هذا فإنه سيسعى لنيل رمحة هللا سبحانه وتعاىل ويبذل ما يستطيع ليكون من أهل رمحة هللا سبحانه
وتعاىل وإذا أيقن املؤمن أن هللا حفيظ وأنه حافظ ،وحفيظ أبلغ من حافظ فإنه لن يتوكل إال على هللا،
ولن يعلق قلب إال ابهلل ،لن يعلق قلبه مبخلوق أبدا ،وإمنا يعلق قلبه ابهلل ،ألن هللا عزوجل خريٌ حافظا،
ٍ
بتميمة يضعها ليحفظ
وألنه سبحانه وتعاىل حفيظ فال يلجأ إال هلل ،وال يعلق قلبه إال ابهلل ،ال يعلق قلبه
هبا ،فيضع كفا فيه مخسة ،أو يضع خرزة زرقاء يف خامته ،أو يضعها يف عنقه ،أو يضعها يف سيارته ،وال
يضع مصحفا يف سيارته حلفظها ،وال يكتب على سيارته ﴿قُ ۡل أعُوذُ برب ٱلنَّاس﴾ فإن كل هذا من
التمائم ،ومن تعلق متيمة وكل إليها ،وإمنا يتوكل على هللا ،ويرجو احلفظ من هللا ،ويعلم أنه إن ذكر هللا
حفظه هللا وإن حفظ هللا حفظه هللا سبحانه وتعاىل .
قال رمحه للا تعاَل :
وقَ ولُهُ﴿ :ر َ
ض َي ه
ضوا َع حنهُ﴾ [البينة]8 :
اّلِلُ َع حن ُه حم َوَر ُ
َ ح
َ
هذه اآلية الكرمية فيها إثبات صفة الرضى لربنا وهي صفة فعلية اختيارية فاهلل سبحانه وتعاىل يرضى وال
شك يف هذا هللا ،يرضى عن األعمال ،ويرضى هبا ،كما قال هللا عز وجل﴿ :وإن تش ُك ُروا ي رضهُ
ل ُكم﴾[الزمر  ]٧فاهلل عزوجل يرضى عن الشكر ،ويرضى ابلشكر ،فاهلل رضي لكم الشكر اي عباد هللا
123

ويرضى عنكم ابلشكر ،فمن األسباب اجلالبة لرضى هللا شكر هللا ،أن تكون عبدا شكورا إذا أردته أن
يرضى هللا عنك فكن عبدا شكورا تقدر نعم هللا قدرها وُترص على شكرها إذن هللا يرضى عن الشكر
يت ل ُك ُم اإلسالم
فرضي هذا العمل ويرضى ابلشكر فريضى عن الشاكر وقال سبحانه ﴿ورض ُ
دينا ﴾[املائدة  ]٣فرضي هللا اإلسالم وقال النيب صلى هللا عليه وسلم( :إن هللا يرضى لكم ثالثة أن
تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا) رواه مسلم يف الصحيح ،وجاء عند
اإلمام أمحد وأن تناصحوا من واله هللا أمركم  ,فاهلل عزوجل رضي توحيده ورضي مجع الكلمة على احلق
على كتاب هللا وعلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي مناصحة والة األمر وهذا أيضا كما قلنا
يرضي هللا فأعظم ما يرضي هللا التوحيد أن تعبد هللا ,أن جتعل عبادتك كلها هلل عزوجل وأن ال تشرك به
شيئا ومما يرضى هللا به عن العباد أن جيتمعوا اجلماعة الدينية واجلماعة البدنية  ,أما اجلماعة الدينية فهي
التمسك مبا كان عليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم يف الداينة وهذه مجاعة ال ُتدها حدود فمن
متسك مبا يف الكتاب وال سنة وسار على طريقة السلف الصاحل فهو على هذه اجلماعة اليت يرضاها هللا
ويرضى عن أهلها يف بلد كان  ,واجلماعة البدنية هي مجاعة األبدان ُتت راية ويل األمر املسلم واألصل
أن تكون مجاعة املسلمني البدنية واحدة لكن إذا تعذر هذا كما هو احلال يف زماننا فإن أهل كل بلد
مج اعة ُتت راية ويل أمرهم املسلم  ,هللا يرضى اجلماعة ويرضى عن اجلماعة فإن أردت أن يرضى هللا
عنك فالزم اجلماعة بنوعيها الزم اجلماعة الدينية فكن على منهج السلف على طريقة السلف رضوان هللا
عليهم وإايك أن خترج عن هذا والزم مجاعة بلدك ُتت راية ويل أمرك املسلم وهللا يرضى أن نناصح والة
أمران ويرضى عن من يناصح ويل األمر وينصح لويل األمر فينصح له وأيمر الناس أبداء حقه الشرعي من
غري إفراط وال تفريط وينصح ويل األمر ابلطريقة الشرعية يناصحه سرا مبا ال يهيج قلوب العامة عليه أيضا
قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :إن هللا لريضى عن العبد أيكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة
فيحمده عليها) رواه مسلم فاهلل يرضى عن العبد احلامد وهذا نوع من الشكر فإذا أكل األكلة محد هللا
علم أوال أنا من هللا فلوال هللا ما كانت ولوال هللا ما وصلت ولوال هللا ما النت فدخلت ولوال هللا ما
نفعت فإذا علم ذلك محد هللا وشكر هللا فريضى هللا عزوجل عنه وقال النيب صلى هللا عليه وسلم ( :رضا
هللا يف رضا الوالد ) رواه الرتمذي وحسنه األلباين
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فاهلل عزوجل يرضى رضي الرب ويرضى عن البار فمن أراد أن يرضى هللا عنه فلريضي والديه وليحرص
على إرضاء والديه وهذه األحاديث كما قلنا تتضمن الرضى عن العاملني فاهلل عزوجل يرضى والرضى
صفته وليس رضى هللا أمرا خارجا منفصال  ,وليس رضى هللا إرادة الثواب كما يقول بعض املؤولة  ,وليس
رضى هللا هو الثواب نفسه كما يقول بعض املؤولة ,بل رضى هللا عزوجل صفته وربنا سبحانه وتعاىل
ضوا عنهُ﴾ وهذا جزء من اآلية الكرمية اليت قال هللا عزوجل فيها﴿ :قال َّ
يقول﴿ :رضي َّ
اَّللُ عن ُهم ور ُ
ٱَّللُ
ۡ ۡ ۡ
ۤ ࣰ َۖ
ۡ ۚ
ۡ
ۡ
ٱَّللُ عن ُه ۡم
ی
ض
ر
ا
د
ب
أ
ا
يه
ف
ين
د
ل
خ
ر
ن
َّ
هٰذا ي ۡوُم ينف ُع َّ
ٱلصٰدقني صدقُ ُه ۡم هلُ ۡم جنَّٰت جتری من ُتتها ٱأل ُٰ ٰ
َّ
۟ ۡۚ ا ۡ ۡ ۡ
يم﴾ [املائدة  ]١١٩فأهل اجلنة من أعظم نعيمهم نيل الرضى أنم يرضون
ظ
ع
ٱل
ضوا عنهُ ذ لك ٱلفوُز
ور ُ
ُ
عن رهبم الذي هداهم يف الدنيا صراطه املستقيم ولوال هللا ما اهتدوا كم من رجل أو امرأة يسمع القرآن
ولكنه من املشركني ولكن هللا اصطفى من شاء من عباده فهداهم إىل صراطه املستقيم  ,وهللا لوال هللا
ماصلينا وهللا لوال هللا ما صمنا وهللا لوال هللا ما قعدان هذا اجمللس نتعلم يف مسجد رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فهم يرضون عن رهبم وهم يف جنته حيث هداهم يف الدنيا صراطه املستقيم وادخلهم بفضله
ورمحته اجلنة فإنه ال يدخل أحد اجلنة بعمله وإمنا اجلنة تدخل بفضل هللا والعمل سبب لنيل فضل هللا فهم
يرضون عن رهبم  ،ويتنعمون برضى هللا عنهم وهذا أفضل هلم من مجيع النعيم ،يقول النيب صلى هللا عليه
وسلم( :إن هللا تبارك وتعاىل يقول ألهل اجلنة :اي أهل اجلنة فيقولون لبيك اي ربنا وسعديك ،هللا أكرب ما
أعظم هذا النعيم ،هللا خياطبهم أيهل اجلنة فيقولوا لبيك ربنا وسعديك فيقول :هل رضيتم ؟ فيقولون وما
لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعطي أحدا من خلقك فيقول :أان أعطيكم أفضل من ذلك  ،هذا النعيم
الذي عشتوه ورأيتموه أعطيكم أفضل منه ،قالوا اي ريب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول :أحل عليكم
رضواين فال أسخط عليكم أبدا) متفق عليه ،فيتنعمون برضى هللا عزوجل عليهم ورضوان هللا عليهم يف
ۡ ۚ
ۡ
ٱَّلل أكربُ﴾ [التوبة  ]٧٢وهذا احلديث اي
اجلنة أكرب من كل نعيم كما قال هللا عزوجل ﴿ :ورضوان من َّ
أفاضل فيه رد على املؤولة الذين يقولون :إن رضا هللا هو إرادة الثواب ،يقولون أن هللا ال يرضى حقيقة
لكن رضوان هللا أو رضى هللا معناه إرادة الثواب ،فإان نقول  :إن هللا أراد ثواب أهل اجلنة قبل أن يقول
هلم :هذا القول أحل عليكم رضواين.
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والذين يقولون :إن رضا هللا هو ثواب هللا ،قلنا نعيم اجلنة هو من ثواب هللا ومع ذلك جعل هللا عزوجل
رضوانه أفضل من ذلك فهذا يدل على ربنا سبحانه وتعاىل يرضى حقيقة .
وهذه اآلية اليت ذكرها الشيخ كما قلنا هي جزء من اآلية اليت ذكرانها وجاءت أيضا يف آايت أخرى
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[التوبة  ]١٠٠سبحان هللا السابقون األولون من املهاجرين واألنصار هم قادة أهل احلق بعد حممد صلى
هللا عليه وسلم ،وإمنا يفضل من بعدهم ابتباعهم إبحسان ،فإذا أردت أن تكون من الفضالء الذين رضى
هللا عنهم ورضوا عنه فالزم غرز األولني وإايك وما أحدثه املتأخرون فأولئك القوم هم الذين رضى هللا عنهم
مجيعا أعين صحابة رسول هللا صلى هللا عليهم وسلم ومن تبعهم إبحسان فإن هللا يرضى عنهم ،وهم قد
رضوا عن رهبم الذي هداهم وأكرمهم وأعد هلم اجلنات.
قال رمحه للا تعاَل :
وقَ ولهُ﴿ :ومن ي حقتُل م حؤَمنًا ُّمتَ ع َم ًدا فَجزا ُؤهُ ج َهن َ َ
َ
ب ه
اّلِلُ َعلَحي َه َول ََعنَهُ﴾ [النساء:
َ
ََ َ ح ُ
َ ح
هم َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
ََ َ ُ
. ]93
هذه اآلية أوردها املصنف إلثبات صفة الغضب هلل عز وجل ،فإن هللا عز وجل يغضب على من يستحق
الغضب ،وغضب هللا عدل يف ذاته ويف أثره ،فاهلل ال يغضب هللا إال على من يستحق الغضب وإذا
غضب وشاء أن يؤاخذ فإنه ال يؤاخذ إال بعدل ،إذا غضب هللا من عدل هللا وهو عدل يف ذاته ألن هللا
ال يغضب إال على من يستحق أن يغضب عليه.
وهو عدل يف أثره ،ألن هللا ال يظلم الناس شيئا وإن غضب سبحانه فإن شاء أن يؤاخذ من غضب عليه
فإنه أيخذه بعدل وال يظلمه شيئا ،هللا غضب على اليهود لكفرهم وقتلهم األنبياء كما قال هللا عز وجل:
﴿وابءوا بغض ٍ
اَّلل وي قتُلُون األنبياء بغري ح ٍق ٰذلك مبا عصوا
اَّلل ٰذلك أب َّنُم كانُوا يك ُف ُرون آبايت َّ
ب من َّ
ُ
َّوكانُوا ي عت ُدون﴾ [البقرة  ،]٦١وهللا عز وجل يغضب على الكافرين الذين يكفرون مبا أنزل على حممد
اَّللُ ب غيا أن
صلى هللا عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه﴿ :بئسما اشرتوا به أن ُفس ُهم أن يك ُف ُروا مبا أنزل َّ
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ب عل ٰى غض ٍ
اَّللُ من فضله عل ٰى من يشاء من عباده ف باءوا بغض ٍ
ب﴾[البقرة  ،]٩٠وكذلك يغضب
يُن زل َّ
ُ
ُ

هللا على املؤمن إذا فر عند التحام الصفني من غري عذر فاهلل عزوجل يغضب.

وهذه اآلية أيضا فيها أن هللا يلعن فيطرد من استحق الطرد من رمحته ،وهذه صفة أخرى لربنا سبحانه
وتعاىل.
يقول هللا عزوجل﴿ :ومن ي قتُل﴾ ،من شرطية من يقتل مؤمنا هذا خيرج غري املؤمن ،فالكفار ال يدخلون
يف الوعيد الوارد يف هذه اآلية ,لكن ال يعين ذلك أنه قتل الكفار مطلقا جائز فإن الكافر املؤمن ال جيوز

قتله ,املؤمن بعهد أو أمان أو حنو ذلك ال جيوز قتله  ،لكنه ال يدخل يف هذه اآلية .
فما أييت مغفل يقول هللا عزوجل فيقول ﴿ومن ي قتُل ُمؤمنا مت عمدا﴾ وأان ما قتلت مؤمن قتلت يهوداي أو

نصرانيا ألن قتل من أمن حرام ومن كبائر الذنوب ومن قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة لكن هذا القيد

إمنا هو هلذا الوعيد﴿ ،ومن ي قتُل ُمؤمنا مت عمدا﴾ أي بقصد وهذا خيرج من مل يقصد كمن ضربه بعصا

ال تقتل غالبا فمات ،هو مل يقصد قتله ،قصد ضربه لكن مات! هذا شبه العمد ،أو أطلق رصاصة على
شيء فأخطأت مسارها فقتلت مسلما ،هذا ال يدخل يف الوعيد وكذلك ال يدخل يف الوعيد من ال
قصد له كاجملنون ،اجملنون لو قتل مؤمنا فإنه ال يدخل يف الوعيد ألنه ال يقال أنه متعمد ألنه ال قصد له.
وكذلك يقول العلماء  :الصيب الصغري إذا قتل فإنه ال يدخل يف الوعيد ،طبعا اي إخوة حنن نتكلم عن
الوعيد ال عن القتل﴿ .فجز ُاؤهُ جهن َُّم﴾ :وهذا اسم من أمساء النار والعياذ ابهلل ﴿خالدا فيها﴾ :طيب
خالدا فيها عقيدة أهل السنة واجلماعة أن مرتكب الكبرية مؤمن انقص اإلميان وأنه ال خيلد يف النار

فكيف جياب عن هذه اآلية أو كيف توجه هذه اآلية؟ ﴿خالدا فيها﴾ قال بعض أهل العلم :املقصود
هبذه اآلية الكافر يقتل مؤمنا قالوا يف اآلية مل يعني القاتل واملقصود هو الكافر يعين :والكافر إذا قتل
مؤمنا متعمدا وهذا ضعيف ألن الكافر خيلد يف النار بكفره وألن اآلية عامة وقال بعض أهل العلم :
توجه اآلية يف ما إذا قتله مستحال قتله واملستحل يكفر وهذا أيضا ضعيف ،ألن املستحل خيلد يف النار
ولو مل يقتل لو أن شخصا اعتقد أنه جيوز قتل املؤمنني فإنه يكفر حىت لو قعد يف بيته وقال بعض أهل
العلم :هذه مقيدة بقيد إن جازاه يعين خيلد يف النار إن جازاه هللا هبذا وهذا أيضا بعيد فإن املؤمن ال
خيلد يف النار.
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وقال بعض أهل العلم :هذا سبب للخلود يف النار ويكون اإلميان مانعا من اخللود يف النار فيوجد
السبب لعظم اجلرم ويقابل املانع فيمنع من اخللود واضح اي إخوة هذا الوجه؟ هذا الوجه جيد يقولون :
هذا سبب للخلود يف النار لعظم اجلرم ولكن إذا كان القاتل مؤمنا فإنه يقابل السبب مانع وهو اإلميان
فيمنع من خلوده يف النريان.
وقال بعض أهل العلم﴿ :خالدا فيها﴾ أي ماكثا فيعا مكثا طويال ،فقالوا :اخللود معناه املكث الطويل,
مث هذا املكث قد يكون مؤمدا وقد يكون مؤبدا ،قد يكون مؤمدا أي له حد ينتهي إليه كما يف شأن
القاتل عمدا وقد يكون مؤبدا كما يف شأن الكفار والذي يدل على هذا األدلة.
مث قاعدة أهل السنة واجلماعة  :أن كل وعيد ورد على كبرية دون الشرك مقيد بقول هللا عز وجل:
ۤۚ
ۡ
﴿وي غف ُر ما ُدون ذ الك لمن يشاءُ﴾ [النساء  ]٤٨فإن هللا قد يغفر ,ولكن انتبهوا أهل السنة واجلماعة
إذا أوردوا نصوص الوعيد ال يريدون هذا القيد حىت ال تذهب فائدة الوعيد وهذا معىن قول بعض أهل
العلم :أمروها كما جاءت أي اذكروا الوعيد للناس كما جاء مع أنك تعتقد أن هذا الوعيد مقيد بقول
ۤۚ
ۡ
هللا عز وجل﴿ :وي غف ُر ما ُدون ذ الك لمن يشاءُ﴾ [النساء  ، ]٤٨لكن إذا جئت تقرأ على الناس اآلية
ما تقول هلم :وهذا مقيد حىت ال تذهب فائدة الوعيد من نفوسهم .
اَّللُ عليه ولعنهُ﴾ :أي طرده من رمحته وهذا عند أهل العلم مقيد مبا إذا مل يتب أما إذا اتب
﴿وغضب َّ
صادقا فإن هللا يتوب عليه ،والتوبة تسقط حق هللا من اتب ،اتب هللا عليه ولكنها ال تسقط حق
املخلوقني فيبقى القصاص لألولياء وإن عفوا فذلك خري ويبقى حق املقتول ألنه حق للمخلوق وسيسأل
ربه ويقول :اي ريب سل هذا مل قتلين؟ وقد يقتص للمخلوق من قاتله وقد يعف هللا لكن ذهب مجع من
العلماء إىل أنه إن اتب يف الدنيا أرضى هللا خصمه يوم القيامة.
بقي ما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال ( :إن القاتل عمدا ال توبة له ) وقد جاء عنه رأاين
يف املسألة لكن على هذا الرأي فما توجيهه؟
قال بعض أهل العلم  :مقصوده أنه ال يوفق للتوبة فالقتل العمد ورطة ال خمرج منها فال يوفق للتوبة ولو
اتب لتاب هللا عليه ،وهذا مثل قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :إن هللا حجب التوبة عن كل صاحب
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بدعة) أي أنه ال يوفق للتوبة ،بل ذهب بعض أهل العلم  :إىل أن القتل عمدا قد يؤول بصاحبه إىل
الكفر فتضيق نفسه حىت يكفر وهذا أحد الوجوه اليت وجه هبا بعض أهل العلم اآلية ﴿خالدا فيها﴾ قالوا
إنه يقتل فتضيق نفسه وال يتوب حىت يقع يف الكفر ابهلل عز وجل ،فيكون خملدا يف النار هذا وجه .
و الوجه الثاين :أن مراد ابن عباس رضي هللا عنهما أن توبته ال تكون اتمة ومعىن ال تكون اتمة أنا ال
تسقط مجيع احلقوق إذ يبقى حق األولياء قائما فلهم حق القصاص و لو اتب و يبقى حق املقتول يوم
القيامة قائما فكانت التوبة انقصة لنقص أثرها ألن األصل أن التوبة هتدم الذنب و هتدم مجيع آاثره فمراد
ابن عباس رضي هللا عنهما أنا ليست اتمة و ليس املقصود أنا ليست مقبولة مطلقا و هذا البد من
توجيهه ليتفق مع ما أمجع عليه أهل السنة و اجلماعة.
قال رمحه للا :
ط ه
ض َوانَهُ﴾ [ُممد. ]28 :
َس َخ َ
اّلِلَ َوَك َر ُهوا َر ح
َوقَ حولُهُ﴿ :ذَلَ َ
ك َِب هََّنُ ُم اتهبَ عُوا َما أ ح
﴿ذلك﴾ أي ذلك احلال السيء من كون املالئكة عند املوت يضربون وجوههم و أدابرهم ،فالكافر عند
موته تضربه املالئكة على وجهه وتضربه على دبره و ذلك بسبب أنم اتبعوا ما أسخط هللا و كرهوا
رضوانه ،ويف هذه اآلية إثبات صفة السخط هلل عز وجل وهو كالغضب صفة اختيارية ،والسخط عند
كثري من العلماء مرادف للغضب فهما مبعىن واحد يقال :سخط عليك ويقال :غضب عليك مبعىن
واحد ،وفرق بينهما بعض العلماء فقال بعض العلماء :السخط هو أول مراتب الغضب ،وقالوا :أن
الغضب ثالث مراتب :سخط ،وغضب ،ومقت ،السخط أول مراتب الغضب مث الغضب مث املقت وهو
أشد الغضب  ،فقالوا  :السخط هو أول مراتب الغضب وفرق بينهما بعض العلماء أبن الغضب يقع من
الكبري على الصغري ومن الصغري على الكبري ،فالكبري يغضب من الصغري و الصغري يغضب من الكبري
أما السخط فال يكون إال من الكبري على الصغري فيقال للصغري إذا غضب من أبيه :غضب وال يقال:
سخط ،فالغضب يكون من الكبري على الصغري و يكون من الصغري على الكبري أما السخط فإمنا
يكون من الكبري على الصغري  ،إذن بعض أهل العلم بل أكثرهم يرون أن السخط هو الغضب و بعضهم
يرون أن السخط أول مراتب الغضب فهو نوع من الغضب و بعضهم يرون أن الغضب أعم من السخط
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من جهة من يقع منه فالغضب يقع من الكبري على الصغري ومن الصغري على الكبري ،أما السخط فال
يقع إال من الكبري على الصغري  ،وال مانع من كل هذه يف هذه الصفة  ،فالسخط غضب وهو نوع منه
وهو واقع من هللا عز وجل على من يستحق ذلك و املقصود إثبات صفة السخط هلل عز وجل .
حنن يف هذا اجمللس نشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل وال زلنا مع
اآلايت اليت تبني صفات ربنا سبحانه وتعاىل تزداد هبا معرفتنا بربنا ونرجو هللا عز وجل أن تزداد مبعرفتها
إمياان به سبحانه وتعاىل وقراب منه وسعيا إىل إرضائه سبحانه وتعاىل وقد تقدم معنا يف اجمللس املاضي أان
علمنا أن ربنا سبحانه وتعاىل يرضى  ,فاهلل عز وجل يرضى عمن شاء ويرضى عما شاء فريضى عن أقوام
وال يرض عن أقوام نسأل هللا أن يرضى عنا مجيعا  ,وقد علمنا أن أهل اجلنة يرضون عن هللا عز وجل
ويرضى عنهم رهبم سبحانه وتعاىل وأن رضوان هللا عز وجل عليهم أكرب من النعم الذي أعده هلم يف اجلنة
فأهل اجلنة هلم نعيم أعده هللا عز وجل هلم فيها وقد أعد هللا لعباده الصاحلني يف اجلنة ما ال عني رأت وال
ۤ
ۡ
أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ﴿فال ت ۡعل ُم ن فس َّما أ ُۡخفی هلُم من قَُّرة أ ۡع ُ ࣲني ﴾ [السجدة ]١٧
يتنعمون ابلزوجات املباركات ويتنعمون ابألشربة ويتنعمون ابلطعام ويتنعمون بسائر النعيم املعد هلم وأكرب
من هذا النعيم كله رضوان هللا عز وجل عليهم فيحل هللا عز وجل عليهم رضوانه فال يسخط عليهم أبدا
ويتنعمون فوق ذلك النعيم ابلزايدة اليت هي النظر إىل وجه رهبم الكرمي سبحانه وتعاىل فأهل اجلنة يرضى
عنهم هللا عز وجل ,وعلمنا أن ربنا سبحانه وتعاىل يغضب نعوذ ابهلل من غضبه ومن ذلك غضبه على
من يقتل مؤمنا متعمدا ,وأن غضب ربنا سبحانه وتعاىل درجات فغضب أشد من غضب ,وعلمنا أن
ربنا سبحانه وتعاىل يسخط وعرفنا أن السخط والغضب مبعىن واحد عند كثري من العلماء وأن بعض أهل
العلم فرقوا بينهما أبن السخط أول مراتب الغضب فهو املرتبة األوىل من مراتب الغضب وأن هللا عز
وجل يسخط على أ قوام كما يرضى عن أقوام وأظن أنه وقفنا عند هذا املقام فنتم قراءة اآلايت اليت ذكرها
الشيخ رمحه هللا ونعلق عليها .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه للا تعاَل:
وَن انتَ َق حمنَا َمنح ُه حم﴾ [الزخرف. ]٥٥ :
آس ُف َ
َوقَ حولُهُ﴿ :فَلَ هما َ
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يف قوله سبحان وتعاىل ﴿ف ل َّما آس ُفوان﴾ إثبات صفة األسف هلل عز وجل واألسف مبعىن الغضب هذا ما
تدل عليه لغة العرب ونص عليه سلف األمة قال ابن جرير الطربي :فلما آسفوان أي أغضبوان وروى عن

ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال  :فلما آسفوان أغضبوان ونقل ذلك عن مجع من السلف وممَّا ينبغي
أن يعلم أن األسف أييت مبعىن احلزن وأييت مبعىن الغضب وهو املراد هنا قال هللا عز وجل﴿ :ول َّما رجع
ۡ
ُموس ٰۤى إ ٰىل ق ۡومهۦ غضبٰن أسفا﴾ [األعراف  ]١٥٠فوصف موسى عليه السالم حال رجوعه أبنه كان
غضبان أسفا ,فهنا قال بعض أهل العلم :أسفا يعين حزينا ،فرجع عليه السالم وهو غضبان وحزين.
وهذا فسره به بعض السلف ،قال ابن عباس رضي هللا عنهما :أسفا أي :حزينا ،وقال بعض السلف:
األسف هنا مرتبة وراء الغضب ،منزلة وراء الغضب فغضبه كان شديدا ولذلك كان غضبان أسفا ،وهذا
الذي قاله بعض السلف ،ومنهم أبو الدرداء رضي هللا عنه ،قال :األسف :منزلة وراء الغضب وأشد من
الغضب.
شاهدوا أن األسف أييت مبعىن احلزن وهو غري مراد هنا يقينا ،وأييت مبعىن الغضب وقد فسره بعض أهل
العلم :أبنه أشد مراتب الغضب ،وهذا معىن قول أيب الدرداء منزلة وراء الغضب وأشد من الغضب فهي
أشد مراتب الغضب ،فلما أغضبوان ويف هذا إثبات صفة األسف هلل عز وجل ،وهي مبعىن الغضب.
﴿انت قمنا من ُهم﴾ قال العلماء االنتقام هو :األخذ مع غضب ،فتقول :انتقمت من فالن إذا آخذته
بذنبه وأنت عليه غضبان وتقول :عاقبته :إذا آخذته بذنبه ،يعين مىت تقول انتقمت؟
إذا أخذته بذنبه حال كونك غضباان ،فاالنتقام كما قال العلماء هو :األخذ بغضب .فأخذهم هللا عز
وجل وهو عليهم غضبان فأغرقهم .
قال رمحه للا:
َوقَ حولُهَُ ﴿ :ولَكَن َك َرهَ ه
اّلِلُ انبَ َعاثَ ُه حم فَ ثَ بهطَ ُه حم﴾ [التوبة. ]46 :
اَّللُ﴾ فهذه اآلية إثبات صفة الكراهة هلل ،وإن شئت قل :إثبات صفة الكراهية هلل عز وجل،
﴿ولكن كره َّ
وهي :أن هللا عز وجل يكره ،فهي مرتبة قريبة من الغضب والبغض ،فاهلل عز وجل كما حيب ،فإنه

يبغض ،ويكره ،فاهلل عز وجل يكره أقواما ،ويكره أفعاال ،فصفة الكراهة هلل عز وجل اثبتة ،وهي كما
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قلنا :قريبة من صفة البغض ،وقد تقدم معنا أن هللا كما حيب ،فإنه يبغض ،نسأله سبحانه وتعاىل أن
حيبنا ،ونعوذ به سبحانه من بغضه.
قال رمحه للا:
وقَ ولُهَ ﴿ :كب م حقتا َعن َد هَ
اّلِل أَن تَ ُقولُوا َما َال تَ حف َعلُو َن﴾ [الصف]3 :
َُ َ ً
َ حُ
يف هذه اآلية إثبات صفة املقت هلل عز وجل ،واملقت هو :أشد الغضب ،ويتضمن البغض ،فهذا قدر
زائد عن الغضب ،إذن هو غضب مع بغض.
وهللا عز وجل له صفة املقت ،ويف احلديث (إن هللا عز وجل نظر إىل أهل األرض فمقتهم ،عرهبم
وعجمهم ،إال بقااي من أهل الكتاب) ففي هذه اآلية إثبات صفة املقت لربنا سبحانه وتعاىل ،وأن هللا
ميقت أفعاال ،وميقت أقواما ،فيمقت هذه الصفة الذميمة ،وهي القول الذي خيالفه الفعل ،كحال
املنافقني الذين يقولون آمنا ،واعتقادهم وفعلهم خيالف ذلك.
فهذه الصفة الذميمة ينبغي أن يرتفع عنها املؤمن ،وأن يبتعد عنها املؤمن ،أعين :أن يقول ماال يفعل،
فهذه صفة من أقبح الصفات ،وهللا عز وجل ميقتها.

ۡ
ۡ
ۡ
يف بعض النسخ قال الشيخ ،وقوله﴿ :إ َّن ٱلَّذين كفرو۟ا ي ناد ۡ
ٱَّلل أكربُ من َّمقت ُك ۡم أن ُفس ُك ۡم ﴾
ق
م
ل
ن
و
ت َّ
ُ
ُ ُ

[غافر ]١٠

الكفار يوم القيامة ميقتون أنفسهم ويغضبون على أنفسهم أشد الغضب ،مع البغض لكونم مل يطيعوا هللا
عز وجل ،إذا رأوا عذاب هللا ،وعاينوه فإنم ميقتون أنفسهم ،فينادون  :ملقت هللا وغضبه عليكم ،وبغضه
لكم أكرب من مقتكم أنفسكم ،نعوذ ابهلل من سوء احلال .
قال رمحه للا:
اّلِل َيف ظُلَ ٍل َمن الحغَم َام والحم َالئَ َكةُ وقُ َ
َ
ض َي حاِل حَم ُر﴾ [البقرة:
َوقَ حولُهَُ :
﴿ه حل يَنظُُرو َن هإال أَن ََيحتيَ ُه ُم هُ
َ
َ َ َ َ
. ]2١0
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ض آَي َ
ض
ت َربَ َ
﴿ه حل يَنظُُرو َن إَهال أَن ََتحتَيَ ُه ُم ال َحم َالئَ َكةُ أ حَو ََيَحِتَ َربُّ َ
َوقَ حولُهَُ :
ك يَ حوَم ََيَحِت بَ حع ُ
ك أ حَو ََيَحِتَ بَ حع ُ َ
آَي َ
ك﴾ [اِلنعام. ]١٥8 :
ت َربَ َ
َ
وقَ ولُهَُ ﴿ :ك هال إذَا ُد هك َ
ص ًّفا﴾ [الفجر.] 22-2١:
ك َوال َحملَ ُ
ض َد ًّكا َد ًّكا • َو َجاءَ َربُّ َ
ت حاِل حَر ُ
ص ًّفا َ
ك َ
َ ح
س َماءُ َابلحغَ َم َام َونُ َز َل ال َحم َالئَ َكةُ تَ حن َز ًيال﴾ [الفرقان. ]2٥ :
ش هق ُق ال ه
﴿ويَ حوَم تَ َ
َوقَ حولُهَُ :
يف هذه اآلايت املباركات إثبات صفة اجمليء واإلتيان لربنا سبحانه وتعاىل ،وهااتن صفتان فعليتان
اختياريتان ،يفعلهما هللا عز وجل مىت شاء ،وكيف شاء سبحانه وتعاىل ،فيأيت هللا عز وجل يوم القيامة
للفصل بني العباد.
أ خربان هللا عز وجل أنه أييت ،وأنه جييء فنؤمن بذلك يقينا ،ولكن هللا مل خيربان عن كيفية ذلك ،فال نسأل
عن الكيف ،بل نؤمن مبا أخربان هللا عز وجل به ،إمياان يقينيا على ظاهره ،وننزه ربنا عن أن يشبه شيئا
من خملوقاته وال نسأل عن هذه الصفات ب كيف وال نؤول جميئه ونصرفه عن ظاهره كما فعل املؤولة.
واإلتيان واجمليئ مبعىن واحد ،ويستعمل هذا مكان هذا ،وهذا مكان هذا ،وفرق بينهما بعض علماء
اللغة من حيث املعىن اللغوي ،فقالوا  :إن اجمليئ أعم من اإلتيان ألن اإلتيان هو اجمليئ بسهولة ،فاجمليئ
أعم واإلتيان نوع ،لكن ال يظهر وهللا أعلم أن هذا وارد هنا بل مها هنا مبعىن واحد ،هللا عز وجل أييت
يوم القيامة للفصل بني العباد وأييت للمؤمنني املوحدين ليتبعوه فقد ثبت يف الصحيحني أن هللا عز وجل
يقول لكل قوم ( :اتبعوا ما كنتم تعبدون) ،فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون ويتساقطون يف النار وتبقى هذه
األمة وفيها منافقوها فيأتيهم رهبم سبحانه وتعاىل فيقول  :أان ربكم فيقولون  :نعوذ ابهلل منك هذا مكاننا
حىت أيتينا ربنا فيأتيهم رهبم يف الصورة اليت يعرفون وابلعالمة اليت يعرفون فيقولون :أنت ربنا فيتبعونه ،فاهلل
عز وجل أييت هلذه األمة يوم القيامة ألنا تعبده فتتبعه سبحانه وتعاىل كما تتبع كل أمة ما تعبد ومن تبع
هللا جنا وسلم وكان من الفائزين.
اّلِل َيف ظُلَ ٍل َمن الحغَم َام والحم َالئَ َكةُ وقُ َ
َ
ض َي حاِل حَم ُر﴾
قال رمحه للا َوقَ حولُهَُ :
﴿ه حل يَنظُُرو َن هإال أَن ََيحتيَ ُه ُم هُ
َ
َ َ َ َ

[البقرة. ]2١0 :
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﴿هل﴾ سؤال مبعىن النفي وقد قال العلماء :إذا جاءت يف سياق االستفهام "إال" فهذا يدل على أن
االستفهام مبعىن النفي ،هل :مبعىن "ما"﴿ ,ينظُُرون﴾ أي ينتظرون ،يعين :ما ينتظر هؤالء الذين يتبعون
خطوات الشيطان وال يطيعون هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم
َّ
اَّللُ يف ظُل ٍل من الغمام﴾ يف :مبعىن مع أي أن أيتيهم هللا مع ظلل من الغمام والظلل
﴿إال أن أيتي ُه ُم َّ

هي الطبقات الكبرية والغمام هو السحاب األبيض البارد ،والسحاب األبيض ينري .إذا استيقظت مثال

وجدت السماء مكسوة ابألبيض فإنك ترى كأنك يف النهار من النور ،والسحاب األبيض البارد ينعش
النفس ،يف ظلل من الغمام أي مع طبقات من السحاب األبيض البارد ،وهذا من تعظيم هللا عز وجل
وهذا معروف يف االستعمال ،تقول مثال :جاء امللك يف موكب كبري ،أي جاء امللك مع موكب كبري ،ف
"يف" هنا مبعىن :مع
َّ
اَّللُ يف ظُل ٍل من الغمام والمالئكةُ﴾ أي أييت هللا عز وجل مع طبقات من السحاب
﴿إال أن أيتي ُه ُم َّ
األبيض البارد وأتيت املالئكة أيضا صفا ،صفا وهذا لعظمة هللا سبحانه وتعاىل
﴿وقُضي األم ُر﴾ فيفصل هللا بني العباد سبحانه وتعاىل ويف هذا هتديد ألولئك العصاة يف ذلك املوقف
العظيم ،فينبغي على املؤمن أن يتقي هللا عز وجل ،أن يتقي ذلك اليوم الذي أييت هللا عز وجل فيه
ليفصل بني العباد ويوضع فيه الكتاب ،على املؤمن أن يتذكر ذلك اليوم وأن ال ينساه أبدا وأن يتقي هللا
عز وجل وكل ما دعته نفسه إىل معصية فليتذكر هذه اآلية ،وأن هللا عز وجل أييت يف ظلل من الغمام
وصفوف من املالئكة العظام ليفصل بني العباد ،ويقضى األمر ،فما فائدة لذة معصية زائلة تعقبها حسرة
وضيق يف الصدر يف الدنيا والوعيد يوم القيامة ،نعوذ ابهلل من سوء احلال.
ض آَي َ
ك
ت َربَ َ
﴿ه حل يَنظُُرو َن إَهال أَن ََتحتَيَ ُه ُم ال َحم َالئَ َكةُ أ حَو ََيَحِتَ َربُّ َ
قال رمحه للاَ ،وقَ حولُهَُ :
ك أ حَو ََيَحِتَ بَ حع ُ َ
ض آَي َ
ك﴾ [اِلنعام ]١٥8 :أي ما ينتظر هؤالء املعرضون املكذبون إال أن أتتيهم
ت َربَ َ
يَ حوَم ََيَحِت بَ حع ُ َ
املالئكة عند موهتم ،وإذا أتتهم املالئكة عند موهتم فإنم يالقون منهم أمرين عسريين حال خروج الروح,

األول :أنم يضربون وجوههم وأدابرهم.
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والثاين :أنم يبشرون بسوء احلال (أيتها النفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث اخرجي ذميمة وأبشري
حبميم وغساق وآخر من شكله أزواج) ،فتأتيهم املالئكة عند موهتم ال ابحلسىن والبشرى وإمنا مبا يسوهم
والعياذ ابهلل من ضرهبم وأمرهم إبخراج أنفسهم وتبشريهم بسوء احلال والعياذ ابهلل خبالف املؤمنني الذين
يبشرون خبري حال فعند ذاك حيبون لقاء هللا فيحب هللا عز وجل لقاءهم  ,املوت يكرهه كل أحد لكن
املؤمن حال موته يبشر (أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب أخرجي محيدة وأبشري بروح ورحيان
ورب غري غضبان) فإذا بشر املؤمن هبذا أحب لقاء هللا فيحب هللا عز وجل لقاءه ولذلك إذا غسل
املؤمن وكفن ومحل على األكتاف فإنه ينادي من حيملونه ويقول  :قدموين ،قدموين ,أحب لقاء هللا
فيحب هللا عز وجل لقاءه ,لكن أولئك املعرضني املكذبني والعياذ ابهلل متوعدون أبن أتتيهم املالئكة
عند موهتم وجميء املالئكة جميء حقيقي فإن املالئكة تنزل مع ملك املوت وجتلس من امليت مد بصره
وجيلس عنده ملك املوت فإذا خرجت روح امليت مل يدعها املالئكة يف يده أعين يف يد ملك املوت يف
يد ملك املوت طرفة عني .
أو أييت ربك أي يوم القيامة يف ظلل من الغمام واملالئكة ليفصل بني اخلالئق نسيت أن أقول أنه يف
اآلية السابقة يف املالئكة قراءاتن قراءة ابلرفع واملالئكة أي وأتيت املالئكة مع رهبا وقراءة ابخلفض
واملالئكة أي أييت هللا عز وجل مع ظلل من الغمام ومع املالئكة .
﴿أييت ربك﴾ :سبحان هللا يف اآلية األوىل إال أن أيتيهم هللا وهذا ال حيتمل غري هللا ويف اآلية الثانية أو
أييت ربك وال رب إال هللا سبحانه وتعاىل رب حممد صلى هللا عليه وسلم ورب العاملني
ض آايت ربك﴾ واملقصود ببعض اآلايت هنا طلوع الشمس من مغرهبا وهي آية عظمى من
﴿أو أييت ب ع ُ

آايت هللا عز وجل وإذا طلعت الشمس من مغرهبا مل تقبل التوبة وسد ابب التوبة ألن اخللق مجيعا إذا

رأوا الشمس قد طلعت من مغرهبا أدركوا ما هم فيه وآمنوا لكن هذا اإلميان ال ينفع من كان مل يؤمن قبل
ألن هذا اإلميان ليس إمياان اختياراي فاهلل عز وجل يتوعد هؤالء هبذه املواقف العظيمة أن ميوت أحدهم
وإذا مات أتته املالئكة على ما ذكران أو يبقى إىل آخر الزمان إن كان من أهل آخر الزمان فتطلع
الشمس من مغرهبا فال تقبل التوبة وال يقبل اإلميان ملن مل يكن مؤمنا قبل ذلك  ,أو احلساب والبد من
إدراك هذا وهذا وعيد شديد تنخلع له القلوب وختاف من هللا خوفا شديدا والعجب أن املؤولة قد أولوا
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هنا بتأويالت عجيبة جدا فلم يسهل عليهم أن يؤمنوا بقول هللا كما قال هللا فارتكبوا أنواعا من التأويالت
فقال بعضهم  :أو أييت ربك يعين أو أييت أمر ربك وهذا التأويل يرده جمموع اآلايت الذي يدل داللة بينة
على أن الذي أييت هو هللا عز وجل ومن أعجب ما قرأت أن بعض أئمة التأويل أولوا هذه اآلية بشيء
عجيب قالوا معىن أو أييت ربك أن أييت ملك كان يريب حممدا فهو امللك الذي رىب حممدا فاخرتعوا ملكا
يريب حممدا صلى هللا عليه وسلم وأولوا النص به والعقل إذا مل يضبط ابلشرع يهيم بصاحبه يف األودية
ولذلك من أمجل عبارات العلماء عبارة تنفع اإلنسان يف حياته كلها يف اعتقاده يف فهمه يف دنياه العاقل
يقيد عاطفته بعقله ويقيد عقله ابلنقل إذا أردت أن تراتح يف كل شيء فقيد عاطفتك بعقلك العاطفة قد
تدعوا اإلنسان إىل أمور يندم عليها بعد ذلك فالعاقل ال يستجيب الشتعال العاطفة ولكنه يقيدها
ابلعقل وينظر بعقله يف مآالت األمور مث العاقل املوفق يقيد عقله ابلنقل ويضبط عقله ابلنقل فيصري على
صراط مستقيم يف حياته الدنيوية وأموره الدنيوية ويف عقيدته ويف مجيع أموره وما من عبد يطلق لعاطفته
العنان إال ندم وما من عبد يكتفي بعقله عن النقل إال هوى وغوى والعقل عند املؤمن ُمقيد ابلنقل وال

عكس ،فالنقل ال يُقيد ابلعقل ،والعقل السليم ال يُعارض النقل الصحيح .هذا التقسيم يدل داللة بينة

على أن املقصود أن هللا عز وجل أييت إتياان حقيقيا يليق جبالله سبحانه وتعاىل

قال رمحه للا وقَ ولُهَُ ﴿ :ك هال إذَا ُد هك َ
ص ًّفا﴾
ك َوال َحملَ ُ
ض َد ًّكا َد ًّكا • َو َجاءَ َربُّ َ
ت حاِل حَر ُ
ص ًّفا َ
ك َ
َ ح
[الفجر. ] 22-2١:
ض د ًّكا د ًّكا﴾ فدكت جباهلا ،وسويت وأصبحت كاألدمي املمدود
﴿ك َّال ﴾:للتنبيه﴿ ،ك َّال إذا ُد َّكت األر ُ
ال ترى فيها عوجا وال أمتا ،مستوية وذلك يف يوم القيامة.

ك صفًّا صفًّا﴾ :امللك هنا جنس وليس واحدا ،فاملالئكة أتيت صفا ،صفا يف ذلك
﴿وجاء ربك والمل ُ
اليوم من إجالل هللا عز وجل ،ومن هيبتها وخوفها من هللا عز وجل فتقوم املالئكة يف ذلك املوقف
صفوفا ال يتكلمون ،ففي هذه اآلية داللة بينة على جميء هللا عز وجل جميء حقيقيا .
س َماءُ َابلحغَ َم َام َونُ َز َل ال َحم َالئَ َكةُ تَنح َز ًيال﴾[الفرقان]2٥
ش هق ُق ال ه
﴿ويَ حوَم تَ َ
قال رمحه للا َوقَ حولُهَُ :
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السماءُ﴾ ،تشقق تدل على أنا تنشق شيء فشيئا﴿ ،وي وم
َّق َّ
األرض تُدك والسماء تشقق ﴿وي وم تشق ُ
السماءُ ابلغمام﴾ تشقق السماء فيثور منها السحاب األبيض طبقات ،طبقات.
َّق َّ
تشق ُ

﴿ونُزل المالئكةُ ت نزيال﴾ تقول ما عالقة هذه اآلية ابآلايت السابقة ،اآلايت السابقة تتكلم عن إتيان

هللا وجميء هللا ،وهذه اآلية ليس فيها ذكر إتيان هللا وجميء هللا فهل غفل شيخ اإلسالم رمحه هللا وذكر
هذه اآلية يف غري موطنها ؟
اَّللُ يف ظُل ٍل من الغمام
اجلواب  :ال ،اربط هذه اآلية ابآلية األوىل ﴿هل ينظُُرون َّإال أن أيتي ُه ُم َّ
السماءُ ابلغمام﴾ هذه ضلل الغمام طبقات
َّق َّ
والمالئكةُ﴾ [البقرة ]٢١٠ :وهذه اآلية ﴿وي وم تشق ُ
السحاب األبيض البارد تثور ﴿ونُزل المالئكةُ ت نزيال﴾ إذن مقصود هذه اآلية إتيان هللا عز وجل وأن هللا

عز وجل أييت يف ضلل من الغمام واملالئكة ،فهذه اآلية تُربط ابآلية األوىل  ,وإذا ربطناها ابآلية األوىل
عرفنا املراد ،وتبني لنا املراد من هذه اآلية ،ومن إيراد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا هلذه اآلية

هبذا نعرف ونوقن أن ربنا سبحانه وتعاىل أييت وجيئ مىت شاء كيف شاء ،وهذا ال ينايف علوه سبحانه
وتعاىل كما سنتكلم عن هذا عندما نتكلم عن صفة النزول ونبسط هذا الكالم إن شاء هللا هناك  ,مث
سيأيت يف األحاديث مزيد كالم عن جميء هللا عز وجل وإتيانه عندما يذكر شيخ اإلسالم بعض
األحاديث اليت تدل على صفات هللا عز وجل
أسأل هللا عز وجل أن يزيدان إمياان به ومعرفة به وأن جيعلنا من عباده الذين خيشونه .

مراد شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه للا -أن يبني أن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي عني ما ورد يف
الكتاب والسنة ،فقول أهل السنة واجلماعة هو قول هللا -عز وجل -وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم من
ٍ
نقصان عن ذلك.
غري زايدة على ذلك ،وال
فالواجب على املؤمن أن يعتقد عقيدة أهل السنة واجلماعة ،وأن يصدق هبا ،ألن يف هذا تصديق قول
يعيب
هلل-عز وجل -وتصديق قول رسوله -صلى هللا عليه وسلم -كما أن يف هذه الطريقة بيان أن من ُ
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عقيدة أهل السنة واجلماعة ،ويرمي أهل السنة واجلماعة ابأللقاب القبيحة من أجل عقيدهتم ،فإنه يف
ويعيب قول رسوله صلى هللا عليه وسلم.
يعيب قول هللا عز وجل،
ُ
حقيقة األمر إمنا ُ
فر يف ذاهتا من جهة كون ذلك ردا وتكذيبا ملا
ولذا فحقيقة األمر أن خمالفة عقيدة أهل السنة واجلماعة ُك ٌ

يف الكتاب والسنة ،وإن كان املخالف ال حيكم ب ُكفره بعينه وإن قال ُكفرا أو اعتقد ُكفرا
ُ
سب
فر؛ ألنه ٌّ
والتأويل ٌ
مانع من تكفري األعيان ،كما أن سب أهل السنة واجلماعة ،وشتم عقيدهتم ُك ٌ
تم ملا يف كتاب هللا ،وملا يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن كان ال يلزم من ذلك أن يكون
وش ٌ
الشامت لعقيدة أهل السنة واجلماعة كافرا ،ألن القوم اليدركون هذه احلقيقة ،وأن عقيدة أهل السنة
واجلماعة هي عني ما يف الكتاب والسنة
وقد شرحنا ُجزءا من هذا الكتاب والزلنا مع اآلايت الكرميات الشريفات اليت أوردها شيخ اإلسالم ابن

تيمية-رمحه هللا عز وجل-لبيان أن عقيدة أهل السنة واجلماعة ،مطابقة متام املطابقة لقول هللا -عز

وجل-مث ستأيت أحاديث يوردها شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -لبيان أن عقيدة أهل السنة
واجلماعة مطابقة متام املطابقة لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ونواصل شرح هذا الكتاب والتعليق
على ما أورده شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا من النصوص فليتفضل االبن نور الدين وفقه هللا
والسامعني يقرأُ لنا من حيث وقفنا،
ك ذُو ا حْلََال َل َو حَ
اإل حك َر َام ﴾ [ الرمحن]27 :
وقولهَ ﴿ :ويَبح َق ٰى َو حجهُ َربَ َ
هذه اآلية العظيمة فيها إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعاىل حيث قال هللا عز وجل ﴿ :وي ب ق ٰى وجهُ ربك

ذُو اجلالل واإلكرام ﴾ فأضاف الوجه إىل هللا ،والعلماء يقولون :إن اإلضافة إىل هللا نوعان:

• إضافة صفات؛ وهذا من ابب إضافة الصفة إىل املوصوف
• وإضافة ٍ
أعيان قائمة بذاهتا؛ وهذا من ابب إضافة املخلوق إىل خالقه ،مع تشريف ذلك
املخلوق ،فيقال :بيت هللا ،ويقال :انقة هللا ،وهكذا...
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والذي معنا هنا من النوع األول وهو من ابب إضافة الصفة إىل املوصوف﴿وي ب ق ٰى وجهُ ربك ذُو اجلالل

واإلكرام﴾ ذو؛ ابلرفع وهذه قراءة العامة

موصوف أبنه ذو اجلالل والعظمة واهليبة واإلكرام
وصف للوجه؛ فوجه ربنا سبحانه وتعاىل
ٌ
وهذا ٌ
فاهلل عز وجل يُكرم أهل اجلنة ابلنظر إىل وجهه الكرمي؛ حيث يكشف احلجاب سبحانه وتعاىل ويزيدهم
على نعيمهم أعظم من نعيمهم أال هو النظر إىل وجهه سبحانه وتعاىل ،ولذة النظر إىل وجه ربنا ال

موصوف
نعيم أعظم من نعيم أهل اجلنة يزيده هللا عز وجل ألهل اجلنة ،فوجه ربنا
ٌ
يُدانيها لذة أبدا فهو ٌ
موصوف ابلسبحات.
ابجلالل واإلكرام ،كما أنه
ٌ
كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم (( :حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبُحات وجهه ما انتهى إليه

بصره من خلقه)) ،رواه مسلم يف الصحيح

حجاب ألحرقت
حجاب من نور رمحة من ربنا خبلقه وخللقه ،فإنه لو مل يكن لوجه ربنا
فوجه ربنا له
ٌ
ٌ
عظمة وجه ربنا ،وهيبة وجه ربنا ،وهباء وجه ربنا ،ما انتهى إليه بصره من خلقه ،وبصر ربنا ينتهي إىل كل
خلقه ،فلو مل يكن ذلك احلجاب الحرتق مجيع املخلوقات ،ولكن هللا رحم خلقه فجعل حجااب ال
يُكشف إال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،وأصبح أهل اجلنة يطيقون النظر إىل وجهه الكرمي سبحانه وتعاىل.
وهذه اآلية هلا داللتان :داللة مطابقة ،وداللة لزوم
• أما داللة املطابقة فإنا تدل على أن كل ٍ
شيء يفىن إال وجه هللا سبحانه وتعاىل فإن وجه هللا ٍ
ابق
• وأما داللة اللزوم فإنا تدل على أن هللا يبقى ،تدل ابملطابقة على أن وجه هللا يبقى وال يفىن،
وتدل ابللزوم على أن هللا يبقى وال يفىن
• وذلك أيها األحبة أن بقاء الصفة يلزم منه بقاء املوصوف؛ ألنه ال قيام للصفة إال ابملوصوف،
فإذا ثبت أن الصفة تبقى ،فإن الزم ذلك أن الذات املوصوفة بتلك الصفة تبقى ،فدلت هذه
اآلية مبطابق تها على أن وجه ربنا الكرمي يبقى وال يفىن ،ودلت بلزومها على أن ربنا الكرمي
سبحانه وتعاىل يبقى وال يفىن.
ك إَهال َو حج َههُ﴾ [القصص]88:
وقولهُ ﴿ :كلُّ َش حي ٍء َهالَ ٌ
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هذه اآلية مثل اآلية اليت قبلها تدل على ثبوت الوجه لربنا سبحانه وتعاىل ،وأن كل ٍ
شيء يفىن ،إال وجه
حي ،وإمنا يبقى وجه
هللا سبحانه وتعاىل ،وذلك عند َّ
الصعق؛ حيث يُصعق مجيع املخلوقات وال يبقى ٌّ
مقرٌر يف عقائد أهل السنة واجلماعة.
ربنا ،وربنا سبحانه وتعاىل ،مث يكون البعث كما تعلمون ،وكما هو َّ
ٍ
نصوص كثريةٍ جدا
إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعاىل؛ وثبوت الوجه لربنا قد جاء يف
ويف هاتني اآليتني ُ
من الكتاب كما مسعنا يف هاتني اآليتني ،ومن السنة كقول النيب صلى هللا عليه وسلم ٍ
لسعد رضي هللا

متفق عليه
تضع يف يف امرأتك )) ٌ
عنه (( :إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال أُجرت عليها حىت ما ُ
وقول النيب صلى هللا عليه وسلم (( :وأسألك لذة النظر إىل وجهك )) رواه النسائي وصححه األلباين.
وقد أمجع سف األمة على إثبات الوجه هلل عز وجل على ما يليق جبالل هللا سبحانه وتعاىل ،ومل يُنقل
عنهم حرف يف أتويل وجه ربنا سبحانه وتعاىل ،بل املنقول عنهم اإلمجاع على إثبات الوجه هلل حقيقة
على ما يليق جبالله سبحانه وتعاىل مع التنزيه التام عن مشاهبة املخلوقني
يقول ابن القطان :أمجعوا على أن هلل وجها
ويقول الشافعي :وأن له وجها
فنحن ومجيع علمائنا نقر بذلك
ويقول ابن خزمية بعد أن ذكر مجلة من النصوص يف إثبات الوجه ،قالُ :
أبلسنتنا ،ونصدق ذلك بقلوبنا ،من غري أن نشبه وجه خالقنا بوجه ٍ
عز ربنا أن يشبه
أحد من املخلوقنيَّ ،
وجل ربنا عن مقالة املعطلني
املخلوقنيَّ ،
عز وجل وصف هبا نفسه ،فعلينا أن
وقال الشيخ األمني الشنقيطي رمحه هللا :الوجه صفةٌ من صفات هللا َّ
نصدق ربنا ،ونؤمن مبا وصف به نفسه ،مع التنزيه التام عن مشاهبة صفة املخلوقني.

الوجه هو ما تكون به املواجهة ،ويوصف به هللا حقيقة وال يُشبَّه وجهه بوجه املخلوق ،وهذا ليس بغر ٍ
يب
أيها األخوة ،فإن وجه اإلنسان وجهٌ حقيقي ،ووجه البقرة وجهٌ حقيقي ،والشك أن كل عاقل يُدرك أن

وجه البقرة ال يشبه وجه اإلنسان ،وأن وجه اإلنسان ال يشبه وجه البقرة ،ووجه البقرة وجهٌ حقيقي ،ووجه
الفيل وجهٌ حقيقي ،وكل ٍ
عاقل يدرك أن وجه البقرة ال يشبه وجه الفيل إال يف املعىن الكلي.
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واملقصود من هذا أن نتبني أيها األخوة أنه ال يلزم من إثبات احلقيقة وجود التشبيه ،وهذا ما مل يدركه
املؤولة ،فكلما مسعوا صفة تصوروا التشبيه ،فلما تصوروا التشبيه ،أرادوا تنزيه هللا عن التشبيه ابلتأويل ،ولو
أدركوا هذه احلقيقة لسلموا من هذه اآلفة؛ وهو أنه ال يلزم من إثبات احلقيقة وجود التشبيه أبدا
وأهل السنة واجلماعة كما ذكرت مطبقون على إثبات هذه الصفة على هذه احلقيقة من غري تشبيه لوجه
ربنا سبحانه وتعاىل .واملخالفون ألهل السنة واجلماعة يف هذا الباب طائفتان:
*طائفةٌ ضلت ضالال مبينا ،بل قالت كفرا بينا ،فشبهت وجه هللا بوجوه خلقه ،وقالوا :هلل وجهٌ
كوجوهنا ،تعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا.
وجها  ،فكأنم يزعمون أنم أعلم ابهلل من هللا ،فاهلل يثبت لنفسه
*وطائفةٌ أ هولت الوجه ومل تُثبت لربنا ً
وجها وهم يقولون :ال ،يتنزه ربنا عن الوجه ،والنيب صلى هللا عليه وسلم يثبت لربنا وجها وهم يقولون:
ال ،حنن أعلم بربنا من نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وتصور هذا ٍ
كاف يف رد التأويل ،هذه الطائفة أولت
الوجه بتأويالت كثرية ،أشهرها عندهم :أن الوجه هو الذات وأن املراد ابلوجه يف هذه اآلايت الذات
فيقولون ﴿ :وي ب ق ٰى وجهُ ربك﴾ ،وجه هنا :صلة زائدة؛ يعين ليس هلا معىن ،واملعىن ( :ويبقى ربك )...

وهذا أتويل ابرد؛ ألن ظاهر النص واضح جدا أن اإلثبات للوجه ،وما كان ربنا عاجزا أن يقول " ويبقى
ربك" فلماذا هذا التطويل لو كان املراد :الرب ،ملاذا يذكر مع الرب الوجه واملراد هو الرب مباشرة ال

شك أن هذا ال يليق ابلفصاحة؛ ألنه لو كان املراد الذات لكانت اآلية هكذا:
﴿وي ب ق ٰى وجهُ ربك ذي اجلالل واإلكرام ﴾؛ ألن الرب هنا جمرور فينبغي أن تكون صفاته جمرورة ،فلو
كان األمر كما يقولون لكانت اآلية على هذا:
﴿ وي ب ق ٰى وجهُ ربك ذي اجلالل واإلكرام﴾ لكن اآلية هكذا:
﴿ وي ب ق ٰى وجهُ ربك ذُو اجلالل واإلكرام﴾والصفة تتبع املوصوف
وصف للوجه فدل ذلك على أن املراد الوجه ،وليس املراد الذات وهذا يكفي يف احلقيقة يف رد هذا
فهذا
ٌ

التأويل.
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وأما التأويل الثاين عندهم فقالوا :الوجه معناه الثواب ،فوجه هللا هو ثواب هللا ،وهذا يف احلقيقة أتويل أبرد
مما قبله فإنه خمالف لظاهر النص ،وخمالف إلمجاع السلف الصاحل رضوان هللا عليهم ،وبعيد جدا.
مث إن النيب صلى هللا عليه وسلم كما مسعنا كان يقول "وأسألك لذة النظر إىل وجهك " فهل النيب صلى
هللا عليه وسلم يسأل هللا لذة النظر اىل الثواب هذا ال يعقل وال يكون.
وثبت ابلنصوص الصرحية الصحيحة أن هللا عز وجل يكشف احلجاب عن وجهه ألهل اجلنة وينظرون
اىل وجهه فهل املراد هنا الثواب ،وقد أثيبوا ودخلوا اجلنة ،أيضا ثبت يف أحاديث كثرية أن النيب صلى هللا
عليه وسلم استعاذ بوجه هللا :أعوذ بوجه هللا الكرمي ،يف أحاديث كثرية.
فلو كان املراد الثواب ملا استعاذ النيب صلى هللا عليه وسلم بوجه هللا ،ألن الثواب خملوق وابإلمجاع
االستعاذة ابملخلوع كفر ،فكيف ينسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل ما هو كفر " أعوذ ابهلل من
سوء احلال ".
لو كان املراد بوجه هللا الثواب ملا قال النيب صلى هللا عليه وسلم " :أعوذ بوجه هللا " فلما ثبت عن النيب
صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية أنه استعاذ بوجه هللا علمنا يقينا أنه ليس املراد ابلوجه الثواب؛
فتعني تعينا واضحا إثبات الوجه هلل عز وجل على ما يليق جبالله سبحانه وتعاىل من غري تشبيه لوجه
ربنا بوجوه املخلوقني .
ي﴾
ت بَيَ َد ه
﴿ما َمنَ َع َ
ك أَن تَ حس ُج َد لَ َما َخلَ حق ُ
قال رمحه للا وقولهَ :
يف هذه اآلية إثبات اليد هلل سبحانه وتعاىل حيث خياطب هللا عز وجل إبليس الذي امتنع من السجود
ي﴾
ت بيد َّ
آلدم عليه السالم الذي أمر هللا عز وجل ابلسجود له بقوله﴿ :ما من عك أن تس ُجد لما خلق ُ
أي ما منعك أن تسجد ملخلوق أظهرت شرفه من بني املخلوقات ،فاملخلوقات خلقتها بقويل كن ،وهذا

ا ملخلوق مع عدد قليل من املخلوقات خلقته بيدي ،إظهارا لشرفه وبياان ملقامه ،مث أمرت املالئكة
ابلسجود له .فدل ذلك على أن هلل يدين على ما يليق جبالله سبحانه وتعاىل من غري تشبيه وال تعطيل.
ت أَيح َدي َهم ولُعَنُوا َِبَا قَالُوا بل ي َداهُ م حبسوطَتَ َ
وقوله﴿ :وقَال َ
ف
ان يُ َنف ُق َك حي َ
ود يَ ُد الله َه َمغحلُولَةٌ غُله ح
َت الحيَ ُه ُ
ح َ
َ
َح َ َ ُ
شاءُ﴾ [ املائدة]64 :
يَ َ
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قالت اليهود يد هللا مغلولة؛ فكانت اليهود تثبت هلل يدا ولكنهم ينسبون إىل هللا القبائح  -قبحهم هللا
حيثما كانوا  -اليهود ال أيتون إال بشر.
قالت اليهود يد هللا مغلولة؛  -نعوذ ابهلل  -يقولون هللا خبيل ولو مل يكن هللا خبيال لكان مجيع الناس
أغنياء؛ حلبهم للمال وعبادهتم للمال يزنون األمور هكذا .قالوا هللا خبيل  -أعوذ ابهلل مما قالوا ،تعاىل هللا
عما يقولون علوا كبريا
يقولون ولوال ذلك لكان مجيع الناس أغنياء قلنا حكمة هللا أن قسم األرزاق بني الناس لتستقيم حياهتم لو
كان مجيع الناس أغنياء ملا أطاقوا العيش فمن الذي خيدم ،ومن الذي يعمل  ،الكل غين ،كيف تقوم
احلياة؟ حكمة هللا عظيمة ويد هللا مبسوطة ما من إنسان إال وهللا قد أعطاه وأعطاه وأعطاه ولو كان أفقر
الناس ،ولكنهم قوم يفرتون.
﴿غُلَّت أيديهم﴾ فحكم هللا عليهم مبا نسبوه إليه فكان اليهود أحرص الناس على مجع املال ،وأخبل
الناس ابملال؛ ألن هللا حكم عليهم هبذا﴿غُلَّت أيديهم﴾ فهم يعذبون جبمع املال وال يتمتعون به على

وجه احلقيقة.

﴿ولُعنُوا مبا قالُوا﴾؛ طردوا من رمحة هللا سبحانه وتعاىل.
﴿يداهُ مب ُسوطتان يُنف ُق كيف يشاءُ﴾ فيدا هللا سبحانه وتعاىل مألى ينفق كيف يشاء وال ينقص ذلك
من ملكه شيئا سبحانه وتعاىل.
ففي هاتني اآليتني إثبات اليدين هلل عز وجل ،وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ففي أحاديث كثرية
جاء إثبات اليدين هلل عز وجل وأمجع على ذلك سلف األمة
قال أبو احلسن األشعري :وأمجعوا على أن هللا عز وجل يسمع ويرى وأن له تعاىل يدين مبسوطتني
واليدان اثبتتان هلل تعاىل على وجه احلقيقة.
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ك﴾
وقد جاء وصف هللا ابليد مفردة ،ومثناة ،وجمموعة  ،كما يف قوله تعاىل﴿ :ت بارك الَّذي بيده ال ُمل ُ

وكما يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم (( :إن هللا يبسط يده ابلليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده
ابلنهار ليتوب مسيء الليل)) رواه مسلم يف صحيحه.

وهذا ال ينفي أن هلل يدين ,فإن االثنني جيوز أن يعربا عنهما ابجلزء ابليد ,فأقول لك يدك مع أن لك
يدين ,أيضا املفرد املضاف يعم فهنا﴿ :ت بارك الَّذي بيده﴾؛ يد مفرد مضاف إىل الضمري فتعم اليدين.
وجاء مثىن ابلتثنية كما معنا هنا ,وقد أمجع السلف أن هلل يدين اثنتني ,وكلتا يديه ميني له يدي ميني وله
يد أخرى وكالمها ميني شرفا وفضال
ربنا الكرمي سبحا نه وتعاىل له يدان يد ميىن ويد أخرى وكلتا اليدين ميىن شرفا وفضال وإنفاقا سبحانه
وتعاىل ،وجاءت جمموعة كما يف قول هللا عز وجل﴿ :أومل ي روا أ َّان خلقنا هلُم ممَّا عملت أيدينا أن عاما﴾
فجاءت جمموعة واملقصود اليدان ,وإطالق اجلمع على االثنني مستعمل شرعا ولغة
يقول هللا عز وجل ﴿ :إن ت تُواب إىل اللَّه ف قد صغت قُلُوبُ ُكما﴾﴿،إن ت تُواب﴾ اثنتان ﴿ إىل اللَّه ف قد
صغت قُلُوبُ ُكما﴾ مجع ,فأطلق اجلمع على القلبني وإال فاملراد :فقد صغا قلباكما
السارقةُ فاقطعُوا أيدي ُهما﴾ واملقصود الشك أنه ليس قطع األيدي
السار ُق و َّ
أيضا قول هللا عز وجل﴿ :و َّ

األربع وإمنا قطع يدين ,فإطالق اجلمع على االثنني مستعمل يف الشرع ومعروف يف لغة العرب

فإلزام املؤولة ألهل السنة أبن وجود اليد املفردة واأليدي يلزم منها التأويل ابطل ألن الكل يرجع إىل
اليدين وال نكارة يف هذا ,بل هذا أمر معلوم
فإن قال لنا قائل :ملاذا ال تثبتون هلل أيدي؟
قلنا :ألن النصوص املفصلة أثبتت يدين وذلك يف مقام االمتنان فلو كان هلل أكثر من يدين لذكر هللا
ذلك
فلما ذكر هللا يف مقام االمتنان يف هاتني اآليتني املذكورتني هنا ذكر اليدين علمنا أن لديه يدين سبحانه
وتعاىل وأنا ليست أكثر من ذلك
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كما أن السلف قد أمجعوا على أن هلل يدين ,فإثبات أيدي متعددة خمالف ملا أمجع عليه السلف الصاحل
رضوان هللا عليهم
وهللا عز وجل يفعل بيديه ما شاء ,ومن ذلك أنه خلق آدم بيديه كما يف هذه اآلية اليت معنا ومن ذلك
أنه كتب التوراة بيده ،ففي صحيح مسلم أن آدم عليه السالم قال ملوسى (( :أنت اي موسى قد
اصطفاك هللا بكالمه ,وخط لك التوراة بيده ))
وجاء عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال (( :خلق هللا أربعة أشياء بيده :العرش ,والقلم ,وآدم ,وجنة
عدن )) [ ،رواه الدارمي والاللكائي ,قال األلباين :يسند صحيح على شرط مسلم]
وهذا اي إخوة مثال ملا ذكران لكم املوقوف الذي له ح كم الرفع فإن مثل هذا ال يقال ابلرأي واالجتهاد
فيكون مرفوعا حكما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فاهلل عز وجل خلق قليال من املخلوقات بيده وخلق
املخلوقات األخرى بقوله كن.
السماء ب ن ي ناها أبي ٍد﴾؟
فإن قال قائل فما معىن قول هللا عز وجل﴿ :و َّ
قلنا ﴿ :أبي ٍد﴾ يعين بقوة ,يعين خلقنا السماء قوية.
قال:ها ،آ َّأولتم فيلزمكم أن تؤولوا النصوص األخرى
قلنا :إمنا أصبت من جهة جهلك بلغة العرب فإن ﴿ أبي ٍد﴾ ليست مجعا ليد وإمنا األيد هو القوة .يقال:
رجل أي ٌد يعين قوي ,فاأليد غري األيدي.
ٌ
جهل بلغة
قال ابن خزمية رمحه هللا " :وزعم بعض اجلهمية أن معىن(خلق هللا آدم بيديه) أي بقوته ,وهو ٌ

العرب ,والقوة إمنا تسمى األيد يف لغة العرب ال ،األيد وفرق بني اليد واأليد ،هذا كالم ابن خزمية امسعوا
ماذا يقول
يقول " :فمن ال يفرق بني األيد واأليدي فهو إىل التعليم والتسليم إىل الكتاتيب أحوج"
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معروف أن الكتاتيب اي إخوة هي اليت يعلم فيها الصغار ,يعين يقول الذي ال يعرف الفرق بني اليد
واأليد ال يصلح أن يتكلم يف العلم أصال فضال (١٨ :٣٨ )..أن يتكلم يف أشرف العلوم وهو صفات
هللا سبحانه وتعاىل وإمنا هذا حيتاج أن ندخله الكتاتيب حىت يتعلم وحىت يعرف
فالشاهد أن أهل السنة واجلماعة أثبتوا هلل عز وجل يدين على ما يليق جبالل هللا سبحانه وتعاىل من غري
تشبيه ومن غري تعطيل .وهم بذلك طابقوا متام املطابقة قول هللا عز وجل وقول النيب صلى هللا عليه وسلم
وأما من خالفوا أهل السنة واجلماعة فإنم أتولوا اليدين ابلقوة واحلقيقة أن من نظر يف هاتني اآليتني علم
يقينا أنه ليس املراد ابليدين :القوة والقدرة ,فإنه لو كان املراد ابليدين القوة والقدرة هل آلدم مزية؟
كل املخلوقات قد خلقها هللا بقوته وقدرته ,فلو كان املراد ابليدين أو ابليد القوة والقدرة ملا كان آلدم
مزية على بقي ة املخلوقات ,وهللا ذكر هذه اآلية يف مقام بيان مزية آدم على املخلوقات ,وإقامة احلجة
على إبليس ,ولو كان املراد ابليدين ما ذكره هؤالء ملا قامت احلجة على إبليس هم نصروا إبليس ما تقوم
عليه احلجة؛ ألن إلبليس أن يقول وماذا يف هذا؟ أان خلقتين بيديك!
ألن إبليس خلقه هللا بقدرته وقوته وأيضا ١ :٤٠بقول هللا عز وجل ﴿ :بل يداهُ مب ُسوطتان﴾ كيف
توصف القوة ابلبسط﴿بل يداهُ مب ُسوطتان يُنف ُق كيف يشاءُ﴾
وأيضا ذكر العلماء أن إفراد اليد وتثنية اليد ومجع اليد يف النصوص أيىب أن يكون املراد ابليد القدرة والقوة
فإن اليد ال أتيت مبعىن القوة والقدرة إال مفردة فالشاهد أن بطالن التأويل واضح جدا وتدل عليه أدلة
كثرية جدا
تعرف إىل ربه وقدر ربه قدره وآمن مبا يف كتاب هللا
نسأل هللا عز وجل أن يفقهنا يف دينه وأن جيعلنا ممن َّ

ومبا يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم من التشبيه القبيح ومن التعطيل املنكر وكان على
عقيدة صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت أخذوها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
إن درسنا يف مسجد نبينا صلى هللا عليه و سلم يف فجر السبت هو يف شرح كتاب العقيدة الواسطية
لشيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل وحنن يف هذه الرسالة نتعرف على ربنا من خالل اآلايت
القرآنية واألحاديث النبوية فنسمع كالم ربنا عن ربنا مث يف قادم األايم إن شاء هللا سنسمع كالم نبينا
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صلى هللا عليه وسلم عن ربنا فنتعرف إىل ربنا سبحانه وتعاىل معرفة صحيحة سليمة ونعرف اعتقاد أهل
السن ة واجلماعة يف صفات ربنا سبحانه وتعاىل وأن اعتقاد أهل السنة واجلماعة مطابق متام املطابقة لقول
هللا عز وجل وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم فهو االعتقاد الذي جيب لزومه وحيرم ذمه وأن من ذم
اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف صفات هللا عز وجل فقد ذم كالم هللا سبحانه وتعاىل وذم كالم رسوله
صلى هللا عليه وسلم من حيث ال يشعر َّ
وإمنا أٌيت من جهله بكالم هللا وبكالم رسوله صلى هللا عليه و
سلم
وقد تقدم شرح عدد من اآلايت اليت أوردها شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا ليثبت إثباات قاطعا أن
عقيدة أهل السنة واجلماعة هي عني قول هللا عز وجل يف كتابه
ونواصل يف هذا اجمللس شرح بعض اآلايت اليت أوردها رمحه هللا عز وجل ونقف مع املقصود منها ومع
معانيها فيتفضل االبن نور الدين وفقه هللا والسامعني يقرأ لنا.
ۡ ۡ َ ۡ
ۡ ۖ
َ
َ
َ
ه
ك َِبَعيُنَنَا﴾
ن
إ
ف
ك
ب
ر
م
ك
َ
﴿وٱصَب حلُ َ َ َ
قال شيخ اإلسالم رمحه للا تعاَل يف عقيدته الواسطية وقولهَ :
[الطور .]48
يف هذه اآلية العظيمة أيمر هللا عز وجل عبده ابلصرب حلكمه وحكم هللا هنا يشمل احلكمني؛ احلكم
القدري واحلكم الشرعي فهو أمر ابلصرب أبنواعه الثالثة:
• أمر ابلصرب على طاعة هللا.
• وأمر ابلصرب عن معصية هللا وهذا يتعلق ابحلكم الشرعي.
• وأمر ابلصرب على أقدار هللا وهذا يتعلق ابحلكم القدري.
َۖ
﴿فإنَّك أب ۡعيُننا﴾والباء هنا للمصاحبة تقول البنك أنت بعيين أي أن عيين مصاحبة لك أراقبك فال
أمهلك فالباء هنا للمصاحبة.
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﴿أبعيُننا﴾مجع عني ويف هذه اآلية إثبات العني هلل سبحانه وتعاىل وهذه صفة ذاتية خربية وإذا قيل يف
الصفة إنا ذاتية خربية فمعىن كونا ذاتية أنا مالزمة لذات هللا سبحانه وتعاىل وإذا قيل عنها أبنا خربية

فإنا إمنا تٌؤخذ من اخلرب احملض وقد أمجع السلف الصاحل من الصحابة واألئمة الكبار على إثبات العني
هلل عز وجل وأمجعوا أن هلل عز وجل عينني ينظر هبما حقيقة ويرى هبما حقيقة على الوجه الالئق جلالله
سبحانه وتعاىل
وقد دل على أن هلل عينني احلديث واإلمجاع ودليل الكمال أما احلديث فهو قول النيب صلى هللا عليه
وسلم ( :إن ربكم ليس أبعور ) واحلديث يف الصحيحني ومعلوم أن العور هو ذهاب ضوء إحدى
العينني أو اخنساف إحدى العينني فهذا احلديث يدل على أن لربنا سبحانه وتعاىل عينني وقد أمجع
السلف على هذا األمر فأطبقوا على أن هلل عينني أمجع على ذلك الصحابة ومن بعدهم من أئمة
اإلسالم ومل خيالف يف ذلك إال أهل البدع احلادثون احملدثون فال التفات إىل اتفاقهم وال اعتبار خبالفهم
وأما دليل الكمال فإن القاعدة وقد تقدمت مرارا وتكرارا معنا أن:
كل كمال ال نقص فيه ٍ
بوجه من الوجوه للمخلوق فاهلل أحق به
فمعطي الكمال أوىل ابلكمال كل كمال للمخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه فان هللا أوىل به وكل
نقص يتنزه عنه املخلوق فاهلل أوىل أن ينزه عنه.
وال شك أن العينني كمال يف املخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه فاهلل أوىل ابالتصاف بذلك وال شك
أن العني الواحدة نقص يف املخلوق يتنزه املخلوق عن أن يوصف بذلك فاهلل أحق أن يُن َّزه عن ذلك وال

شك أن زايدة العيون عن العينني نقص يف املخلوق فاهلل أحق أن يُن َّزه عن ذلك.

وهذا الدليل إمنا هو اتبع للخرب ولو مل يثبت اخلرب مل يكن هلذا الدليل مكان هنا؛ ألن قلنا إن هذه
الصفة خربية إمنا تثبت ابخلرب مطلقا.
فإن قال قائل :إن هللا عز وجل قال يف هذه اآلية﴿ :أبعيُننا﴾ وهذا مجع.
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قلنا :إن اجلمع ال ينايف التثنية ال ينايف أن هلل عينني وذلك لوجوه:
الوجه اِلول :أن نقول ابلقول القائل :إن أقل اجلمع اثنان فاالثنان فما فوقهما مجاعة فيكون اجلمع داال
عن االثنني.
والوجه الثاِن :أن نقول إن هذا املذكور هنا جا ٍر على أسلوب عريب فصيح وهو التناسب بني املضاف
وامل ضاف إليه فإذا كان املضاف إليه مجعا فيحسن مجع املضاف ما مل يكن هناك حمظور فلما كان
املضاف إليه هنا مجعا على سبيل التعظيم انسب أن يكون املضاف مجعا إذ ال حمظور هنا.
والوجه الثالث :أن نقول :إن املثىن قد يطلق عليه لفظ اجلمع عند أمن اللبس كما يف قول هللا عز وجل:
﴿ف قد صغت قُلُوبُ ُكما﴾ [التحرمي ]٤ :ومها قلبان وقول هللا عز وجل﴿ :فاقطعُوا أيدي ُهما﴾ [املائدة:
 ]٣٨ومها يدان.
فال إشكال يف هذا بل هو جا ٍر على األساليب العربية الصحيحة.

وقوله﴿ :و َمحَلحنَاهُ َعلَ ٰى ذَ َ
اح َو ُد ُس ٍر ََتح َري َِبَ حعيُنَنَا َج َزاءً لَ َمن َكا َن ُك َف َر﴾ [القمر]١4-١3 :
ات أَل َحو ٍ
َ
﴿ومحلناهُ﴾ أي محلنا نوحا ومن معه.
﴿عل ٰى ذات ألو ٍاح﴾ أي السفينة.
﴿ذات ألو ٍاح و ُد ُس ٍر﴾ أي مسامري تُشد هبا تلك األلواح.
﴿جتري﴾ يف البحر
﴿ أبعيُننا﴾ كما يف اآلية السابقة الباء للمصاحبة وهي متضمنة معىن احلفظ والرعاية
﴿أبعيُننا﴾ كما تقدم يف اآلية السابقة.
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﴿جزاء لمن كان ُكفر﴾ فهذه اآلية أيضا تدل على إثبات العني هلل سبحانه وتعاىل

وقولهَ :
صنَ َع َعلَ ٰى َع حي َِن﴾
﴿ولتُ ح
َ
َ َ
صنَ َع َعلَ ٰى َع حي َِن﴾ [طه]39 :
ت َعلَحي َ
﴿وأَلح َق حي ُ
ك َُمَبهةً م َِن َولتُ ح
َ
﴿ولتُصنع﴾ أي لرتىب
﴿عل ٰى عيين﴾ ويف هذا إثبات العني هلل عز وجل وعني هنا مفرد فهل تنايف أن هلل عينني؟
اجلواب :ال؛ ألن عني هنا مفرد مضاف واملفرد املضاف يعم مجيع أفراده فيدل على العينني وليس عينا
واحدة.
فهذه اآلايت تدل بداللة املطابقة على أن لربنا سبحانه وتعاىل عينا يرى هبا ويبصر هبا على وجه
احلقيقة.
وقد أمجع السلف على أنما عينان والواجب يف مسائل االعتقاد لزوم ما أمجع عليه السلف فال جيوز
حبجج تدل على عدم فهم.
اخلروج عما أمجع عليه السلف ٍ
فبعض الناس قد أييت فيقول :نُثبت هلل أعيننا؛ ألنا جاءت مجعا يف اآلايت.
فنقول :أخطأت مرتني أما:
املرة األوىل :فألنك تركت ما أمجع عليه السلف الصاحل رضوان هللا عليهم من إثبات العينني.
وأما املرة الثانية :فألنك مل تفهم اجلمع على األساليب العربية الصحيحة.
فالواجب على املؤمن أن يثبت خلالقه سبحانه وتعاىل ما أثبته لنفسه من العني وأن يلزم ما أمجع عليه
السلف من أن هلل عينني وقد دل على ذلك احلديث الصحيح الذي مسعناه.
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ومما ينبغي أن تعلمه أيها العبد املبارك أن هذه اآلايت هلا داللتان :داللة مطابقة وداللة لزوم.
أما داللة املطابقة :فإنا تدل على العينني والرؤية ابملطابقة.
وأما داللة اللزوم :فإنا تدل على الرعاية واحلفظ والكالءة.
فالزُم قول هللا عز وجل﴿ :فإنَّك أبعيُننا﴾ احلفظ والرعاية والكالءة فهي تدل على هذا بداللة اللزوم.
وأهل السنة واجلماعة يثبتون الداللتني فإذا وجدت عاملا من علماء السلف فسر اآلية مبعىن احلفظ الرعاية
والكالءة فاعلم أنه يتكلم عن داللة اللزوم وداللة املطابقة معلومة.
أما بعض أهل البدع فإنم يرتكون داللة املطابقة وحيملون اآلايت على داللة اللزوم؛ وهذا أتويل مذموم
ال جيوز اتباعه.
فالبد للمؤمن من أن يثبت داللة املطابقة مث يثبت داللة اللزوم

• قال رمحه للا :و قوله﴿ :قد ََْسع الله هُ قَ و َل الهَِت َُتَ َ
ادل َ
ُك َيف َزحو َج َها َوتَ حشتَكَي إَ ََل الله َه َوالله هُ
َ
ح
اوَرُك َما﴾ [ اجملادلة]١ :
يَ حس َم ُع ََتَ ُ

تقدمت آايت ذكرها املصنف رمحه هللا عز و جل فيها أن هللا مسيع بصري وتكلمنا هناك عن صفة السمع
وعن صفة البصر وبينَّا أن السلف قد أمجعوا على أن هللا عز وجل مسيع وعلى أنه سبحانه يسمع مسعا
يليق جبالله سبحانه وعلى أنه سبحانه بصري وأنه يبصر بصرا يليق جبالله سبحانه فهو سبحانه يبصر
وينظر ويرى ويدرك املبصرات ويسمع سبحانه ويدرك األصوات
وقد تقدم الكالم عن هذا مفصال ولكن الشيخ رمحه هللا أورد هنا آايت تدل داللة قطعية بينة على أن
هللا عز وجل يسمع األصوات حني حدوثها ويرى األشياء عند حدوثها فربنا سبحانه وسع مسعه
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األصوات ال يغيب عن مسعه صوت ووسعت رؤيته املبصرات ال يغيب عنه منها شيء فهو سبحانه
وتعاىل يسمع األقوال إذا وجدت مع كثرهتا وتباينها ما بني مرتفع وخفي ال يغيب عن مسعه منها صوت
وال خيتلط منها صوت بصوت
فعندما قمنا يف صالة الفجر فقلنا مجيعا هللا أكرب مسع هللا قولنا مجيعا عندما قلنا هللا أكرب مل خيتلط تكبري
زيد منا بتكبري عمر ومل خيفى عن ربنا تكبري شخص منا وهكذا عندما نقوم ندعو فإن ربنا يسمع صوتنا
و كالمنا عندما ندعو ال يغيب عنه صوت وال خيتلط عليه صوت بصوت سبحانه تعاىل وهو يرى ببصره
األشياء عند حدوثها حييط بصره هبا فال يغيب عنه شيء صغري وال كبري سبحانه وتعاىل.
وشيخ اإلسالم هنا يرد على طائفتني هبذه اآلايت:
• طائفة تزعم أن مسع هللا يف األزل وأن هللا ال يسمع عند حدوث األصوات فيقول نعم نقول إن هللا
مسيع لكن مسع هللا قدمي يف األزل وال نقول إنه يسمع صوت املتكلم عند كالمه وهذه اآلايت ترد
على هذه املقولة ردا بينا واضحا.
• والطائفة الثانية :تزعم أن معىن مسع هللا أمسع هللا فيقولون معىن مسع هللا أن هللا أمسع غريه ال أنه
ردا بينا
سبحانه قد مسع وأنه مسمع معىن مسيع مسمع لغريه وهذه اآلايت ترد على هذا الزعم الباطل ًّ
فاهلل عز وجل يقول يف هذه اآلية﴿ :قد مسع اللَّهُ ق ول الَّيت ُجتادلُك يف زوجها﴾

قد؛ للتحقيق﴿قد مسع اللَّهُ ق ول الَّيت ُجتادلُك يف زوجها وتشتكي إىل اللَّه واللَّهُ يسم ُع ُت ُاورُكما﴾ أي مسع

قوهلا و مسع قولك

فتقول أمنا عائشة رضي هللا عنها :احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات رواه البخاري
وعند النسائي وابن ماجة و صححه األلباين؛ قالت( :احلمد الذي وسع مسعه األصوات لقد جاءت
اجملادلة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وأان يف انحية البيت تشكو زوجها وما أمسع ما تقول فأنزل هللا﴿قد
مسع اللَّهُ ق ول الَّيت ُجتادلُك يف زوجها وتشتكي إىل اللَّه واللَّهُ يسم ُع ُت ُاورُكما﴾)
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ففي هذه اآلية ،داللة بينة قاطعة على أن هللا مسع شكواها عندما اشتكت ومسع رد النيب صلى هللا عليه
وسلم عندما رد عليها.
َ
َ
ين قَالُوا إَ هن اللههَ فََقْيٌ َوَحَن ُن أَغحنَيَاءُ﴾ [آل عمران]١8١ :
وقوله﴿ :لهَق حد َْس َع الله هُ قَ حو َل الهذ َ
هذه اآلية أيضا فيها أن هللا عز و جل مسع قوهلم عندما قالوا هذا القول وبئس ما قالوا.
َْسَ ُع َوأ ََر ٰى ﴾ [ طه]46 :
وقوله﴿ :إَنهَِن َم َع ُك َما أ ح
يف هذه اآلية إثبات مسع هللا عز و جل لألصوات عند حدوثها ورؤية هللا للمبصرات عند حدوثها﴿إنَّين
مع ُكما﴾ وهذه املعية ابلسمع و البصر كما دلت عليه اآلية﴿إنَّين مع ُكما أمس ُع وأر ٰى﴾ وهذه هي املعية
خاصة اليت تتضمن احلفظ والرعاية وهي لعباد هللا املؤمنني فمعية هللا لعباده نوعان:

معية عامة بسمعه وبصره جلميع خلقه وهي تتضمن الوعيد للفجار واحلفظ والرعاية لألبرار فهذه اآلية
مراد شيخ اإلسالم من إيرادها بيان ما ذكرانه وهو أن هللا عز وجل يسمع األصوات عند حدوثها ويبصر
املبصرات عند حدوثها.
اه حم بَلَ ٰى َوُر ُسلُنَا لَ َديح َه حم يَكحتُ بُو َن﴾ [الزخرف]80:
سبُو َن أَ هَن َال نَ حس َم ُع َس هر ُه حم َوَحَن َو ُ
و قوله﴿ :أ حَم َحُي َ
هذه اآلية فيها أن هللا يسمع السر ويسمع النجوى فهو شاهد على العبد مبا يقول واملالئكة تكتب ما
يقولون ففي هذا بيان أن هللا عز وجل يسمع السر عند حدوثه ويسمع النجوى عند حدوثها.
قال رمحه للا :و قوله﴿ :أََملح يَ حعلَ حم َِبَ هن ه
اّلِلَ يَ َر ٰى﴾ [العلق]١4 :
أمل يعلم أبن هللا يراه حينما يتهدد نبيه يريد أن يؤذي نبيه لكونه يصلي عند الكعبة فهذا يدل على املراد و
هو أن هللا يرى األشياء عند حدوثها
قال﴿ :اله َذي ي ر َ َ
ك َيف ال ه َ َ
ين﴾ [الشعراء]2١9 - 2١8 :
وم * َوتَ َقلُّبَ َ
اك ح َ
ي تَ ُق ُ
ساجد َ
ََ
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وم﴾ فيٌبصرك سبحانه حني قيامك فهذا دل على املقصود الذي ذكرانه ..و
﴿الَّذي ي راك حني ت ُق ُ
تقلبك يف الساجدين
س َْيَى اللههُ َع َملَ ُك حم َوَر ُسولُهُ َوال ُحم حؤَمنُو َن﴾ [ التوبة] ١0٥ :
وقوله َ :
﴿وقُ َل ا حع َملُوا فَ َ
﴿وقُل اعملُوا فسريى اللَّهُ عمل ُكم ور ُسولُهُ وال ُمؤمنُون﴾ وهذا يدل على أن رؤية هللا عز وجل رؤية حقيقية
وأنه يراهم حني عملهم ألعماهلم ومما ينبغي أن نعلمه أمران:

األمر األول :أن الرؤية أتيت مبعىن العلم وأتيت مبعىن اإلدراك ابلبصر والذي يدل على هذا املعىن وهذا
املعىن هو السياق مثال :يقول هللا عز وجل﴿ :إ َّنُم ي رونهُ بعيدا* ون راهُ قريبا﴾ [ املعارج] ٧ - ٦:
الرؤاي هنا مبعىن العلم ﴿إ َّنُم ي رونهُ﴾ يتومهونه بعيدا وهم يظنون أنم على علم فيستبعدون البعث ويوم
وم﴾ [ الشعراء] ٢١٨ :
القيامة ونراه قريبا نعلمه قريبا وقول هللا عز وجل مثال﴿:الَّذي ي راك حني ت ُق ُ

الرؤاي مبعىن اإلدراك ابلبصر هذا األمر األول

واألمر الثاين :أن هذه اآلايت اليت مسعناها تدل بداللة املطابقة على ما ذكرانه وهو أن هللا عز وجل
يسمع كل صوت عند حدوثه وأن مسعه حميط ابألصوات ال يغيب عنه صوت سبحانه وتعاىل ،وأن هللا
يرى األشياء ال يغيب عن رؤيته شيء سبحانه وتعاىل
وتدل بداللة اللزوم على أن هللا جيازي على األقوال واألعمال فالزم مسع هللا لألصوات ورؤيته لألفعال
واألشياء انه جيازي عليها إن خريا فخري و إن شرا فشر كما أنه يلزم من ذلك الوعيد ألعدائه واحلفظ
ألوليائه تدل اآلايت بداللة اللزوم على الوعيد ألعدائه فإنه يراهم و يسمع كالمهم ومادام أنه يراهم
ويسمع كالمهم فإنم معرضون؛ ألن أيخذهم أخذ عزي ٍز مقتدر وإن أمهلهم فلم أيخذهم يف الدنيا فإنم
معاقبون اب لعقاب األليم يوم القيامة يف اآلخرة وأما أوليائه فإن الزم مسعه لكالمهم ورؤيته ألفعاهلم أن
يرضى عنهم وأن جيازيهم ابحلسىن وأن يكرمهم يف الدنيا ويرزقهم الفوز يف اآلخرة وأن حيفظهم و يكألهم
وهم يف دنياهم.
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ۡ
قال رمحه للا وقوله﴿ :و ُهو َش َدي ُد ٱل َم َح َ
ال﴾ [الرعد ]١3
َ َ

ۡ
ۡ
يد ٱلمحال﴾
د
﴿ش
معىن
أن
األول:
التفسري
ان:
ري
تفس
اآلية
هذه
يف
للسلفي
هنا
﴾
ال
ح
م
ٱل
يد
ُ
﴿و ُهو شد ُ

أي و هو شديد األخذ وقال بعضهم وهو شديد العقوبة وقال بعضهم وهو شديد القوة هذا التفسري
األول للمحال أنه العقوبة أو القوة أو األخذ

ۡ
والتفسري الثاين :أن﴿ٱلمحال﴾ هو املكر و هذا ذهب اليه مجع من السلف و اختاره شيخ االسالم ابن
ۡ
ۡ
يد ٱلمحال﴾ وهو
د
﴿ش
هو
و
فمعىن
املكر
هنا
﴾
ال
ح
م
ل
تيمية و شيخ االسالم ابن القيم أن معىن ﴿ٱ
ُ
شديد املكر والكيد مبن يستحق ذلك وسنتكلم عن هذا بعد أن نفرغ من الكالم عن اآلايت.
ۡ
۟ ۡ
ۡ
وقوله﴿:وَم َك ُروا َمك ًرا َوَم َك ۡرََن َمك ًرا َو ُه ۡم َال يَشعُ ُرو َن﴾ [النمل ]٥0
َ

ۡ
هللا عز و جل يقول﴿ :ومك ۡران مكرا﴾ أي مكرا عظيما أولئك الرهط التسعة الذين يفسدون يف االرض
ۡ
و ال يصلحون مكروا بصاحل و أهله مكرا عظيما ليقتلوه﴿ومك ۡران مكرا﴾ اي مكر هللا هبم مكرا أعظم من

ۡ
ۡ
مكرهم ﴿و ُه ۡم ال يشعُُرون﴾ فأخذهم هللا بعقوبته ﴿و ُه ۡم ال يشعُُرون﴾.

وقوله﴿ :إَ هَّنُ ۡم يَكَي ُدو َن َك ۡي ًدا* َوأَكَي ُد َك ۡي ًدا﴾ [الطارق ]١6 - ١٥

ۡ
ۡ
يد ك ۡيدا﴾ ؟ أي أن الكفار املكذبني ابلنيب صلى هللا عليه و سلم يكيدون له و
يدون كيدا* وأك ُ
﴿إ َّنُم يك ُ
ميكرون به؛ ليثبتوه أو يقتلوه أو خيرجوه و هللا يكيد ألولئك الكفار كيدا أعظم من كيدهم و ميلي هلم
ليخزيهم يف الدنيا و يعذهبم يف اآلخرة.
ۡ
﴿وَم َك ۡرََن َمك ًرا﴾
وقولهَ :
﴿واللَّهُ خريُ الماكرين ﴾ [آل عمران ]٥٤ :أي و مكروا بعيسى عليه السالم ليقتلوه وأوجدوا خائنا من

جلسائه ليدهلم عليه ليقتلوه عليه السالم ومكر هللا هبم إحقاقا للحق ونصرة ألهل احلق وجمازاة هلم على
مكرهم فرفع عيسى عليه السالم وألقى شبهه على ذلك اخلائن الذي استعملوه فلما وجدوه أرادوا قتله
فقال :إين لست عيسى فلم يصدقوه فقتلوه وظنوا أنم قتلوا نيب هللا عيسى عليه السالم وما قتلوه يقينا.
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فهذه اآلايت فيها إثبات املكر هلل عز وجل واملكر هو :إيصال املكروه إىل الغري من حيث ال يشعر بطرق
خفية واملكر من املخلوق قد يكون حممودا وقد يكون مذموما فيكون مذموما إذا كان على سبيل اخليانة
واملخادعة والظلم ويكون حممودا إذا كان ٍ
حبق على سبيل املقابلة كما ميكر جيش املسلمني جبيش الكفار
فهذا مكر حممود؛ ألنه مكر حبق على سبيل مقابلة مكر الكفار
وأما مكر هللا فكله حممود وكله عدل و فيه إحقاق احلق والعقوبة ابملثل فهو مكر مبن يستحقه .فيه
األمران اجلليالن العظيمان :العدل إبحقاق احلق وإيقاع العقوبة مبن يستحقها
وهذه الصفات و ما يشبهها يُكتفى يف إثباهتا مبا ورد به النص فال تطلق على هللا عز وجل مطلقا هكذا

بال قيد فال يقال :إن هللا تعاىل ميكر أو يقال إن هللا تعاىل يكيد أو إن هللا خيادع هكذا؛ ألنا إذا أٌطلقت
فإنا ُتتمل املعىن املمدوح وُتتمل املعىن املذموم وهذا ال جيوز يف جناب هللا سبحانه وتعاىل وألنا أيضا مل

ترد هكذا مطلقة وإمنا وردت مقيدة وال يُشتق منها أمساء هلل فال يقال إن هللا عز وجل خمادع أو ماكر أو
كائد كما ذهب إليه بعضهم يف عد أمساء هللا وزعم أنه وصل إىل أشياء مل يصل إليها غريه من العلماء

فأمساء هللا عز وجل كلها حسىن وال ُتتمل إال احلُسن فاألشياء املنقسمة إىل ممدوح ومذموم ال يُسمى هبا

هللا فتعلم هبذا أن هللا يوصف هبذه الصفات مقيدة؛ إما ابللفظ و هذا هو األكثر كما يف هذه
۟
اّلِل﴾ ﴿ ،إ َّن ۡم يكيدون ك ۡ
ه
يد ك ۡيدا﴾ أو مقيدة ابلسياق تفهم من
ك
أ
و
ا*
د
ي
ر
ك
م
و
وا
ُ
ُ
ُ
اآلايتَ ﴿:وَم َك ُر َ َ َ َ ُ
ۡ
يد ٱلمحال﴾ وليست مطلقة وهذا منهج أهل السنة واجلماعة يف
السياق كما يف قول هللا﴿و ُهو شد ُ
إثباهتا

إذن تنبه هلذه األمور الثالثة هذه الصفات تٌثبت هلل على وجه احلقيقة على املعىن احملمود مقيدة لفظا أو
سياقا هذه القضية األوىل.
ا لقضية الثانية :هذه األفعال ال تضاف إىل هللا مطلقة ألمرين  :األمر األول أنا مل ترد يف النصوص
مطلقة  ،واألمر الثاين :أنا لو أٌطلقت الحتملت املعنيني :احملمود واملذموم .
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القضية الثالثة :أن هذه الصفات ال يُشتق هلل منها أمساء؛ ألن أمساء هللا كلها حسىن ال ُتتمل إال احلُسن
فما حيتمل املدح والذم ال يُشتق هلل عز وجل منه اسم
تلحظون يف اآلايت أنه ورد احملال ففيه صفة املماحلة ،واملكر والكيد ابلنسبة للمحال علمنا أن بعض
السلف فسروا احملال أبنه القوة أو األخذ أو العقوبة فال يكون ذلك داخال معنا هنا
وبعض السلف فسروا احملال ابملكر والكيد فيكون احملال هو املكر والكيد وعندان املكر والكيد واملكر
والكيد لفظان مبعىن واحد والفرق بينهما عند أهل اللغة لغوي حبت ليس معنواي
قال بعض أهل اللغة املكر ال يتعدى إال ابحلرف والكيد يتعدى بنفسه ويتعدى ابحلرف هذا فرق لغوي
أما من حيث املعىن فال فرق بينهما
وقد علمت فيما ذكرت لك أن املكر والكيد هو إيصال املكروه إىل الغري بطرق خفية من حيث ال يشعر
وعلمت أنه اذا كان حبق ومقابلة فانه حممود وإذا كان خبديعة وظلم فانه مذموم ومكر ربنا سبحانه وتعاىل
كله حممود.
نواصل شرح العقيدة الواسطية هذا الكتاب الصغري يف حجمه العظيم يف رمسه الذي حوى أصول عقيدة
السلف وبناه شيخ اإلسالم رمحه هللا على ستة مقاصد عظام:
املقصد األول بيان مطابقة عقيدة أهل السنة واجلماعة للقرآن لفظا ومعىن فألفاظ أهل السنة واجلماعة
يف عقيدهتم هي األلفاظ يف كالم هللا يف القرآن الكرمي واملعاين اليت يثبتونا هي ظواهر القرآن اليت ال شك
فيها
واملقصد الثاين :بيان أن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي عقيدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلا اعتقد
وهبا نطق صلى هللا عليه وسلم ومل أييت عنه حرف واحد يدل على أنه يراد هبا خالف ظاهرها بل أقواله
وأفعاله مؤكدات على أن ظاهرها هو املراد فأنت اي عبد هللا إذا اعتقدت أن هللا يف السماء وأنه مستو
على عرشه وأنه يتكلم سبحانه وأنه ينزل يف كل ليلة إىل السماء الدنيا نزوال يليق جبالله فأنت تعتقد
عقيدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
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واملقصد الثالث :بيان أن عقيدة أهل السنة واجلماعة قد أمجع عليها صحابة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ومل خيرج حرف واحد منها عن إمجاع صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهي عقيدة اجلماعة
وهبا االجتماع وما خالفها فرقة وافرتاق ،افرتاق للجماعة وفرقة للحق واهلدى.
واملقصد الرابع :بيان أن عقيدة أن أهل السنة واجلماعة موافقة للمعقول الصحيح الصريح وكيف ال تكون
كذلك وقد قبلها عقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل أيىب حرفا منها وهو أشرف العقول وقبلتها
عقول األنبياء عليهم السالم ،فمن املعلوم أن دين األنبياء الذي أوحي إليهم من هللا واحد ال خيتلفون فيه
فهي من هذا الباب دين وليست أدايان ،فاألنبياء مجيعا نطقوا مبا اعتقده السلف الصاحل رضوان هللا
عليهم وقبلت عقوهلم هذه العقيدة السليمة الصحيحة العظيمة.
للفائدة دين األنبياء الذي أوحاه هللا األنبياء واحد هو اإلسالم هو احلنيفية وإمنا اختلف األنبياء يف
الشرائع حبسب ما يصلح زمانم ومكانم وهللا عليم حكيم لكن ابلنسبة ملا يضاف إىل األنبياء اليوم
بعدما دخله التحريف حاشا دين اإلسالم فهي أداين هبذا االعتبار ال ابالعتبار األول.
أعود فأقول :إن عقول األنبياء قد رضيت هذه العقيدة وقبلت هذه العقيدة وقبلتها عقول صحابة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم الذين هم أشرف األمة وأكمل األمة يف كل شيء بل هم أكمل البشر وأشرف
البشر بعد األنبياء عليهم السالم فكيف ال تكون هذه العقيدة موافقة للعقول الصحيحة الصرحية؟.
واملقصود اخلامس :بيان أن عقيدة السلف موافقة للفطرة السليمة ،فهي سهلة ال حرية فيها ،وال
اضطراب فيها؛ ألنا موافقة لفطرة اإلنسان ،وإن شئت فخذ مثاال واحدا :إن العبد إذا أصابه كرب ،أو
أصابه هم وجد قلبه يتجه إىل السماء ،يتجه إىل أعلى ،إىل هللا سبحانه وتعاىل؛ ألن هذه هي الفطرة،
وهكذا يف سائر هذه العقيدة.
واملقصود السادس العظيم بيان أن أهل السنة واجلماعة وسط بني الفرق ،فعقيدة أهل السنة واجلماعة
فيها الوسطية احملمودة شرعا ،احملمود فاعلها ،اليت من متسك هبا عاش على الوسطية ،ومات على
الوسطية ،وبعث على الوسطية.
ومن قرأ هذا الكتاب بتجرد وإنصاف تيقن من هذه األمور الستة ،وعلم صدقها ومطابقتها للواقع،
وتيقن أن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي العقيدة الصحيحة اليت ال حيوز اعتقاد غريها ،وال جيوز التشنيع
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على أهلها ،وال جيوز تقبيحها ،بل أيقن أن املشنع على أهلها واملقبح هلا على خطر عظيم ،وذلك ملا
تقدم من موافقتها هلذه األصول الستة العظيمة يف شرعنا.
والزلنا مع املقصد األول من مقاصد الكتاب ،وهو بيان مطابقة عقيدة أهل السنة واجلماعة للقرآن لفظا
ومعىن ،وقد تقدم شرح جزء كبري مما يتعلق هبذا املقصود ،ونواصل الشرح ملا أورده املصنف رمحه هللا وبيان
لطائف ذلك.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه للا تعاَل يف العقيدة الواسطية :وقوله :ﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱠ

اّلِل غَ ُف َ
ص َف ُحوا ِۗ أ ََال ََُتبُّو َن أَن يَغح َف َر ه
يمﭐﱠ
وقوله :ﭐﱡﭐ َولحيَ حع ُفوا َولحيَ ح
اّلِلُ لَ ُك حم ِۗ َو هُ ٌ
ور هرح ٌ
يف هاتني اآليتني العظيمتني إثبات صفة العفو واملغفرة لربنا سبحانه وتعاىل ،فاهلل سبحانه عفو غفور.
والعفو أصله احملو والطمس ،ومعناه :حمو أثر الذنب ،ودفع عقوبته ،أو رفع العقوبة بعد وقوعها.
(العفو معناه :حمو أثر الذنب)؛ الذنب له آاثر ،فالعفو من هللا معناه :حمو أثر هذا الذنب.
(ودفع العقوبة قبل وقوعها)؛ الذنوب هلا عقوابت عامة فإذا عفا هللا دفع العقوبة عن املذنب وقد تقع
العقوبة مث يرفعها هللا بعفوه سبحانه وتعاىل والعفو صيغة مبالغة تدل على الكثرة فاهلل سبحانه وتعاىل كثري
العفو وعفوه سبحانه وتعاىل عن قدرة وكرم منه سبحانه وتعاىل وعفو هللا عام يشمل العباد كلهم وخاص
ابملؤمنني هناك عفو عام يشمل مجيع العباد ،وهناك عفو خاص ابملؤمنني والعفو العام يف الدنيا أبن ال
يؤاخذ هللا العباد بكل ما كسبوا بل يعفو سبحانه وتعاىل عن كثري ولو آخذ هللا الناس مبا كسبوا ملا
استقرت هلم نعمة ولكانوا يف مصائب عظيمة ألن املصائب اليت تصيب الناس إمنا هي بسبب ذنوهبم
لكن هللا من رمحته يعفو عن كثري ﭐﱡﭐﳌﳍﳎﳏ ﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱠ
الشورى30 :

والعفو اخلاص ابملؤمنني يف الدنيا واآلخرة فاهلل يعفو عن املؤمنني يف الدنيا ويعفو عنهم يف اآلخرة وربنا
عفو حيب العفو كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ( :إن هللا عز وجل عفو حيب العفو) كما
سبحانه ٌّ
عند اإلمام أمحد ويف الدعاء الذي علمه النيب صلى هللا عليه وسلم ألمنا عائشة (اللهم إنك عفو ُتب
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الغفو فاعف عين) رواه الرتمذي وأبو ماجه وصححه األلباين .فاهلل سبحانه وتعاىل عفو وحيب العفو
وأيمر سبحانه ابلعفو كما قال هللا:

ﭐﱡﭐﱸﱹﱺﱠ النور22 :

واملطلوب من املؤمن يف هذا االسم العفو أن يعتقد اعتقادا جازما أن هللا سبحانه وتعاىل عفو وأن حيب
العفو وكيف ال حيب العبد ما حيبه هللا سبحانه وتعاىل وما أمر هللا به وأن يتوسل إىل هللا بعفوه ويسأله
العفو والعافية وهذا خري الدعاء أن يسأل العبد ربه العفو والعافية وأن يعامل الناس ابلعفو واجلزاء من
جنس العمل هكذا سنة هللا فمن عفا عن اخللق عفا عنه اخلالق إذن مطلوب منك اي مؤمن أن تعتقد
اعتقادا جازما أن ربك عفو وأن ُتب العفو ،وأن تتوسل إىل هللا هبذا اإلسم ،وأن تسأل هللا العفو ،وأن
تعامل العباد ابلعفو ومعىن هذه اآلية األوىل ﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ أي إن تظهروا ايمعاشر املسلمني مجيل القول ومجيل الكالم للناس جزاء
إحسانم لكم أوختفوه فال تظهره ولكنه يف قلوبكم فإن هللا يعلمه ويشكركم فمن شكر الناس شكره هللا
ومن شكر الناس شكر هللا من شكر هللا أن تشكر الناس احملسنني وإذا شكرت الناس شكرك هللا سبحانه
وتعاىل أو تصفحوا عمن أساء إليكم ابلقول فال جتهر له ابلقول كما أُذن لكم فأنتم قادرون على أن
جتهروا له ابلسوء من القول شرعا وطبعا ولكنكم ترتكون ذلك هلل فإن هللا يعلمه وعفوكم خري لكم فإن
ربكم كثري العفو عن خلقه مع قدرته على عقاهبم.
فتخلقوا أنتم اي معاشر املسلمني هبذه الصفة واعفوا عمن أساء إليكم مع قدرتكم على عقوبته فذلك
خري لكم وتلحظون أن هؤالء العلماء قصروا اآلية على القول يف إظهار مجيل القول والصفح عن سيئ
القول وذهب بعض العلماء إىل أن اآلية عامة يف اخلري كله سواء كان فعال أو قوال فمعناه إن تفعلوا خريا
وتظهروه للناس ال بقصد محدهم أو ختفوه عن الناس فإن هللا يعلمه وجيازيكم عليه وإن تتجاوزوا عمن
أساء إليكم بقوله أو بفعله فإن هللا يعلمه ويعفو عنكم فمن عفا عمن يف األرض عفا هللا عنه يف السماء
وهللا سبحانه وتعاىل غفور غفار وكالمها من صيغ املبالغة اليت تدل على الكثرة .قال العلماء :صيغة
املبالغة هنا تدل على كثرة المغفرة وعلى كرب المغفرة فمهما كان الذنب كبريا فمغفرة هللا أكرب منه حىت
الشرك إذا اتب اإلنسان منه غفر هللا له.
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واملغفرة اي إخوة هي سرت الذنب مع الوقاية من شره سرت الذنب مع الوقاية من شره ويقول بعض أهل
العلم املغفرة سرت الذنب ظاهرا وابطنا .سرت الذنب ظاهرا أبن ال يفضح هللا العبد يذنب فيسرته هللا،
وابطنا أبن ال يؤاخذ هللا العبد ابلذنب؛ فاملغفرة سرت الذنب ودفع العقوبة أما العفو كما تقدم فهو حمو
أثر الذنب ودفع العقوبة أو رفعها؛ يعين املغفرة اي إخوة ما توجد مع العقوبة املغفرة تدفع هبا العقوبة ،أما
العفو فتدفع به العقوبة أحياان وتوجد العقوبة أحياان مث ترفع هذا من الفرق بني العفو واملغفرة.
والعفو أبلغ من املغفرة ألنه حمو ال يوجد الذنب حمو إزالة ،أما املغفرة فسرت تغطية .وقال بعض أهل
العلم :إن الغالب يف العفو أن يكون يف ترك الواجبات والغالب يف املغفرة أن تكون يف فعل احملرمات؛
فإذا أساء العبد فرتك الواجب عفا هللا عنه ،وإذا أساء ففعل احلرام غفر هللا له.
وهذان االمسان العفو والغفور مما قال فيهم العلماء :إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا؛ فإذا اجتمعا
يكون هناك فرق بني العفو واملغفرة ،وإذا افرتقا فذكرت املغفرة فقط تضمنت معىن العفو أو ذكر العفو
فقط تضمن معىن املغفرة فهما إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا.
والذي ينبغي على العبد واملطلوب من العبد يف هذا االسم الغفور الغفار أن يعتقد اعتقادا جازما أن ربه
غفور غفار ،وأن يثبت هذا االسم هلل عز وجل وأن يكثر االستغفار.
اي إخوة إذا اعتقد املؤمن أنه مذنب فكل بين آدم خطاء واعتقد أن ربه غفور فكيف ال يكثر االستغفار
؟
ﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ ،كذلك مطلوب من املؤمن أن يكون توااب كثري التوبة
حريصا على األعمال الصاحلة حريصا على االستقامة ألن هللا عز وجل قال :ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﱠ طه82 :

أيضا على املؤمن يف هذا االسم أن يرجو مغفرة هللا من غري اغرتار وأن خياف عذاب هللا من غري أيس
أن يرجو رمحة هللا ومغفرة هللا وعفو هللا من غري اغرتار فإن الزلل يف االغرتار بعض الناس يفعل الذنب
فتقول له :اي أخي اتق هللا هذا حرام قال :هللا غفور رحيم ،هللا أرحم يب منك .هذا اغرتار اغرت مبغفرة هللا
حىت جرؤ على شعائر هللا هذا زلل ،وبعض الناس إذا أذنب أدبر وقال :أان كثري الذنوب كيف أذهب إىل
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حلق العلم وأان أفعل ذنوب يعلمها هللا كيف أصلي الليل وأان أفعل ذنوب يعلمها هللا؟ فيدبر وهذا على
خطأ عظيم املؤمن يرجو عفو هللا ومغفرة هللا من غري اغرتار وخياف عذاب هللا من غري أيس فإن هللا قال
ﭐﱡﭐﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠ الحجر50 :

بعض الناس يقف عند الغفور الرحيم وبعض الناس ال يدرك من اآلية إال العذاب األليم واملؤمن يدرك
هذا وهذا فريجو عفو هللا ومغفرة هللا مهما أذنب فإن هللا يغفر الذنوب مجيعا وال حيول بني العبد ومغفرة
هللا شيء إال أن يشرك وميوت على الشرك.
وهناك أمور خطرية دون الشرك تؤخر املغفرة مثل التهاجر بني املؤمنني فوق ثالث من أجل الدنيا فإنا
تؤخر املغفرة نعوذ ابهلل من احلرمان ومعىن اآلية الثانية ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﱠ النور22 :

أي وليتجاوز أهل الفضل و اخلري عمن أساء إليهم وليزيلوا تلك اإلساءة من قلوهبم هللا أكرب ما هذا العلو
يف التعامل ليس فقط العفو العفو معناه أن ال تؤاخذ ابلذنب لكن قد يبقى يف القلب قد خيطئ عليك
أخوك يسيء إليك فتعفو عنه ما تؤاخذه يف ذنبه لكن يبقى يف قلبك لكن التعامل أعلى من هذا عفو
وصفح فال تؤاخذ من أساء إليك بذنبه وال تبقي ذنبه يف قلبك بل متحوه كأنه ما فعل شيئا تسمع أن
أخاك قد اغتابك يف جملس فتلقاه وقد أزلت هذا من قلبك ومل تؤاخذه بذنبه فليتجاوز أهل الفضل واخلري
عمن أساء إليهم برتك عقوبتهم على اإلساءة وليمحوا ذلك الذنب من نفوسهم وليؤدوا إليهم من فضلهم
سبحان هللا عفو وصفح وإحسان هذه أخالق املؤمنني وهذه مقتضى األخوة عفو وصفح وإحسان فإن
كان عندك فضل فإنك ال ُترم أخاك الذي أساء إليك من هذا الفضل فإن العفو والصفح واإلحسان
ملن أساء من املؤمنني سبب ملغفرة هللا واملؤمن حيب أن يغفر هللا له فإذا كان حيب أن يغفر هللا له فليعف
عن خلق هللا وليصفح وليتجاوز وليحسن إىل من أساء إليه وهللا غفور رحيم فخري للمؤمن أن يغفر
ويرحم.
ّلِل الحعَ هزةُ ولَرسولَ َه ولَل َ
قال رمحه للا وقوله ﭐﱡﭐوَهَ
يﱠ
حم حؤمنَ َ
ََُ َ ُ
َ

َ
ي ﭐﱠ
هه حم أ ح
وقوله ﭐﱡﭐفبعَ هزت َ
ََجَعَ َ
ك َِلُ حغ َويَن ُ

ّلِل الحعَ هزةُ ولَرسولَ َه ولَل َ
قول هللا عز وجل ﭐﱡﭐوَهَ
ي ﱠ يف هذه اآلية إثبات العزة هلل؛ فللَّه عز وجل عزة
حم حؤمنَ َ
ََُ َ ُ
َ
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القدر فال أعز منه وال نظري له وله سبحانه وتعاىل عزة القهر فهو الغالب الذي ال يغلبه شيء الغالب
لكل شيء الذي ال يغلبه شيء سبحانه وتعاىل ،وعزة االمتناع عن كل سوء ونقص فهو القوي الذي ال
يلحقه نقص ،وهو املعز ألوليائه شديد االنتقام من أعدائه هذه العزة املثبتة هلل عز وجل عزة القدر وعزة
القهر وعزة االمتناع وإعزاز األولياء واالنتقام من األعداء فللَّه سبحانه وتعاىل العزة.
وأصل العزة الشدة والقوة والغلبة واالمتناع فاهلل هو العزيز وال ينال أحد من خلقه العزة إال إبعزازه له
سبحانه وتعاىل ولذا كانت العزة للرسول صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنني ولكن عزة هللا عزة ذاتية ،وعزة
الرسول صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني إبعزاز هللا هلم وهي عزة يلحقها نقص؛ عزة الرسول صلى هللا عليه
وسلم حلكمة وعزة املؤمنني يلحقها نقص حلكمة عظيمة من هللا سبحانه وتعاىل وقد قال إبليس :ﭐﱡﭐﳤ
ﳥﳦﳧﳨﱠ ص82 :

فبعزتك ألغوينهم أمجعني أي بغلبتك وقدرتك وسلطانك فأقسم إبليس بعزة هللا؛ ألن املقام مقام مغالبة
هو يغالب بين آدم فأقسم بعزة هللا عز وجل أن يضل بين آدم كلهم؟
ال استثىن ،استثىن العباد املخلصني املخليصني ،مل؟ ألن هللا أعزهم فال يستطيع أن يغلبهم فمن أعزه هللا
ُ
ُ
ال غالب له.
واملطلوب من املؤمن يف هذا االسم العظيم أن يعتقد اعتقادا جازما أن العزة هلل سبحانه وتعاىل،

ويثبت اسم هللا العزيز ،وأن يكون موقنا أنه ال يعز إال هللا وال يذل إال هللا فالعزيز من أعزه هللا ال تعزه
جيوشه وال تعزه قوته وال تعزه أمواله وإمنا العزيز حقا من أعزه هللا والذليل من أذله ولن يكون عزيزا أبدا
فاهلل يعز من يشاء ومن أعزه هللا ال مذل له ويذل من يشاء ومن أذله هللا فال عزة له ،ولن يعز العبد إال
ابلتذلل هلل وكلما عظم تذلل العبد لربه كلما عظمت عزته .ولذلك أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد
ألن هذا أبلغ ما يكون يف التذلل أن يضع اإلنسان جبهته وأنفه على األرض هبذه اهليئة هيئة السجود
هذا أبلغ ما يكون يف التذلل هلل سبحانه وتعاىل فيكون أقرب ما يكون إىل هللا سبحانه وتعاىل.
وكلما عظم تذللك هلل زادت عزتك وهللا والتذلل هلل يكون ابلطاعة وترك املعصية وكذلك تنال العزة من
هللا للعبد ابلتواضع خللق هللا تواضع من غري ذلة وكلما زاد العبد تواضعا زاده هللا عزا كلما زاد العبد
تواضعا فتواضع للضعفة وعفا عن الضعيفة مع أنه ال يرجو منهم شيئا زاده هللا عزا فهذا ما ينبغي للمؤمن
وما يشرع له مع هذا االسم العظيم.
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ك َذي ا حْلََال َل َو حَ
اإل حك َر َامﭐﱠ
اس ُم َربَ َ
ار َك ح
قال رمحه هلل وقوله :ﭐﱡﭐتَبَ َ
يف هذه اآلية الكرمية العظيمة إثبات أن هلل األمساء احلسىن فاسم هنا هو جنس يشمل األمساء مجيعا وأنا
مباركة ،وأن الربكة تنال هبا فمع اسم هللا الربكة فباسم هللا يكثر اخلري وينمو وابسم هللا حيفظ العبد من
الشر فإذا مسى اإلنسان على طعامه ابركه هللا وصار طعام الواحد يكفي االثنني ويكفي الثالثة وإذا مسى
على ذبيحته حلت وبوركت وإذا مسى اإلنسان عند اجلماع إن كتب هللا ولدا من هذا اجلماع حفظ من
الشيطان وإن مسى اإلنسان ثالاث( :بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو
السميع العليم) عند صباحه ومسائه حفظ يف يومه ذلك من الشر وهكذا ،فالربكة مع اسم هللا سبحانه

وتعاىل ويف هذه اآلية إثبات اجلالل واإلكرام هلل وأن هللا سبحانه وتعاىل صاحب اجلالل واإلكرام واْلالل

هو :العظمة ،واإلكرام أي :الذي يُكرُم ويُكرم ،فاهلل يُكرم عن كل نقص ُويكرم من هو أهل لإلكرام من
عباده وهذا يستلزم إثبات صفات الكمال هلل ونفي النقص عن هللا وسيأيت إن شاء هللا يف الدرس القادم

ما يتعلق بنفي النقص ،واإلجالل يستلزم التعظيم فإذا كان هللا صاحب العظمة فإن هذا يستلزم أن

يعظمة العبد واإلكرام يستلزم احلب واحلمد فإن الكامل حيب وحيمد وإن املكرم حيب وحيمد ،فاهلل ذو
اجلالل واإلكرام ،لكن هل من أمساء هللا اجلليل؟
بعض أهل العلم يذكرون هذا وتسمعون يف اخلطب لبعض العلماء الكبار أنه مثال يقول :اجلليل ،اذكروا
هللا اجلليل يذكركم وقد ثبت تسمي بعض السلف بعبد اجلليل مما يدل على أن ذلك كان شائعا عندهم
ومل يرد إنكاره لكن مل يثبت يف نص صحيح اسم اجلليل واألمساء كما هو متقرر توقيفية ،أمساء هللا توقيفية
تؤخذ عن التلقي فنحن نثبت هلل اجلالل واإلكرام وأنه ذو اجلالل واإلكرام أما اسم اجلليل فهذا مل يرد يف
نص صحيح.
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مث اي معاشر الفضالء نواصل شرح كتاب الواسطية؛ هذا الكتاب الصغري يف حجمه العظيم يف نفعه
والذي ينبغي على طالب العلم أن يدرسه ويكرر دراسته فله مقاصد عظام بيناها فيما مضى ،وأول هذه
املقاصد بيان مطابقة عقيدة أهل السنة واجلماعة للقرٱن لفظا ومعىن ومنهجا فعقيدة أهل السنة واجلماعة
مطابقة ملا يف كتاب هللا عز وجل يف ألفاظها فأهل السنة واجلماعة يذكرون األلفاظ اليت يف القرٱن ويف
معانيها فاملعاين اليت يثبتها أهل السنة واجلماعة هي ظواهر معاين القرآن اليت جيب القول هبا والطريقة اليت
يسري عليها أهل السنة واجلماعة يف عقيدهتم هي ما جاء يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل ،الزلنا مع هذا
املقصد األول حيث ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عز وجل ما يتعلق بشيء من اإلثبات يف
صفات ربنا سبحانه وتعاىل ونواصل قراءة ما سطره الشيخ -رمحه هللا تعاىل -والتعليق على ذلك.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه للا تعاَل ورضي عنه:-
وقوله ﭐﱡﭐﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱠ

طريقة القرآن يف شأن الرمحن سبحانه وتعاىل ،اإلثبات املفصل وقد أييت أحياان جممال لفائدة والنفي
اجململ وقد أييت أحياان مفصال لفائدة ،كما أن النفي يف شأن الرمحن ال أييت نفيا حمضا فقط للنفي ألن
النفي احملض عدم وإمنا أييت لتنزيه ربنا سبحانه وتعاىل عما ال يليق جبالله ،مع إثبات الضد من
الكماالت هلل سبحانه وتعاىل ،فمثال جاء نفي الشريك عن ربنا سبحانه وتعاىل وذلك لتنزيه ربنا سبحانه
وتعاىل عن أن يكون له شريك وإلثبات العظمة واأللوهية لربنا سبحانه وتعاىل ،وجاء نفي املثل لربنا
سبحانه وتعاىل إلثبات العظمة لربنا سبحانه وتعاىل والتفرد بصفات الكمال مع تنزيهه سبحانه عما ال
يليق جبالله ،وجاء نفي العجز لتنزيه ربنا سبحانه وتعاىل عن النقص وإلثبات كمال القدرة ،وهكذا ،وقد
تقدم يف هذا الكتاب العظيم اجلليل شيء مما يتعلق ابإلثبات املفصل وهو كثري جدا وهنا يورد الشيخ
رمحه هللا عزوجل بعض اآلايت املتعلقة ابلنفي يف شأن ربنا سبحانه وتعاىل ،ويبدؤها هبذه اآلية العظيمة
يف قول ربنا سبحانه وتعاىل ﭐﱡﭐﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱠ [مريم ]65 :
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تبع له يف ذلك ،وإما أنه خطاب لكل من يصلح لذلك ،ﭐﱡﭐﱆﱠ
اخلطاب إما أنه للنيب ﷺ والناس ٌ

أي الزم طاعته ،وذُ َّل ألمره ونيه حمبة وتعظيما وصابر على ذلك صربا عظيما واعلم أنك ستجد مشقة يف

ذلك ،لكن جاهد نفسك وصابر على طاعة هللا عزوجل ،فقول هللا عز وجل ﭐﱡﭐ ﱇ ﱠ يفيد هذا،
يفيد اجملاهدة على الصرب ،وأنك ستلقى مشقة يف هذا ،ألن العلماء يقولون (:الزايدة يف املبىن زايدة يف
املعىن) ،فعندما نقول{واصرب} هذا مبىن وعندما نقول ﭐﱡﭐ ﱇ ﱠ فهذا مبىن فيه زايدة ،يفيد أتكيد
الصرب ،مث يقول العلماء :ثقل املبىن دليل على ثقل املعىن ،ﭐﱡﭐﱇﱠ املبىن ثقيل يف النطق فأفاد وجود
مشق ٍة يف هذا الصرب وأن الصرب على طاعة هللا فيه مشقة ألن العوائق كثرية من دواعي النفس و دواعي
األصدقاء ودواعي شياطني اإلنس ودواعي شياطني اجلن ،ﭐﱡﭐﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍ

ﱎ ﱠ هل تعلم له شبيها مطلقا؟ هل جتد له شبيها يف كرمه وجوده؟ هل تعلم له شبيها يف رمحته
وإحسانه؟ هل تعلم له مساميا يساميه ويساويه؟ هل تعلم من يستحق مثل امسه على وجه الكمال؟ وهذا
مضم ٌن للنفي والتحدي استفاهم إنكاري مضمن للنفي فكأنه مبعىن
االستفهام اي إخوة استفهام انكاري َّ
ال تعلم له مسيا ال جتد له مسيا وللتحدي املعجز فإن اإلنسان مهما حاول لن جيد لربه مسيا مهما حاول
لن جيد لربه سبحانه وتعاىل مسيا وهذا النفي إلثبات كمال هللا سبحانه وتعاىل املطلق فله الكمال املطلق
سبحانه وتعاىل.
قال رمحه للا وقوله ﭐﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱠ

ما كان وال يكون ولن يكون هلل عز وجل مكافئ أي مساوي له سبحانه وتعاىل
وأحد :نكرة يف سياق النفي فتعم فليس هلل عز وجل من يساويه وهذا فيه إثبات الكمال هلل سبحانه
وتعاىل
وقوله:ﭐﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱠ

ربكم سبحانه وتعاىل ليس له شبيه وال مثيل فال جتعلوا هلل أشباها وأمثاال تصرفون هلا شيئا مما هلل سبحانه
وتعاىل فاهلل سبحانه وتعاىل ليس له ن ٌد يساويه وال ضد يناويه سبحانه وتعاىل فال يستحق العبادة إال هو
سبحانه وتعاىل فال تصرفوا شيئا من أنواع العبادة هلل عز وجل وأنتم تعلمون أنه ال ند له سبحانه وتعاىل
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فأنتم كما أنكم ال جتعلون هلل ندا يف ربوبيته كما تقدم يف أول اآلية ﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ فأنتم ما تقولون إن هناك خالقا غري هللا ﭐﱡﭐ ﲘ

ﲨ وكل
َّ ﲩ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
هذا تؤمنون به وال جتعلون هلل فيه ندا ما دام ذلك كذلك ﭐﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱠ

فال جتعلوا هلل أنداد يف ألوهيته وأنتم تعلمون أنه ال ند لربكم سبحانه وتعاىل.
ﱷﱠ
وقولهﭐﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱸ

أي أن هللا عز وجل ليس له شريك وال مثل سبحانه وتعاىل ولكن بعض الناس من ظلمهم واعتدائهم
جيعلون هلل أندادا حيبونم كحب هللا
بعض أهل العلم قال معىن اآلية حيبون آهلتهم كحبهم هللا فهم يشركون يف احملبة فيحبون هللا وحيبون اآلهلة
ويشركون يف هذه احملبة
وبعض أهل العلم قال حيبون آهلتهم كحب املسلمني هلل فاهلل عز وجل حيبه املسلمون .املشركون حيبون
آهلتهم كحب املسلمني هلل سبحانه وتعاىل وهذا فيه وقوع هذا الظلم ،من هؤالء الظلمة اجلهلة وهذه االٓية
مرتبطة ابليت قبلها فمع أن الربهان بني قاطع على أنه ال ند هلل فإن من الناس من وقع يف هذا الظلم
العظيم وجعل هلل أندادا حيبهم كحب هللا سبحانه وتعاىل.
وقوله :ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ
ﲫ ﲬﱠ

ﭐﱡﭐﲖﭐﱠ بعض أهل العلم قالوا اخلطاب حملمد صلى هللا عليه وسلم واألمة تبع له
وبعض أهل العلم قال :ال اخلطاب لكل من يصلح له فكل من يصلح له يدخل أصالة يف اخلطاب.
ﭐﱡﭐﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ فله سبحانه وتعاىل مجيع الكماالت ومنزه سبحانه وتعاىل عن النقائص
فله احلمد املطلق على كل حال وال يستحق احلمد املطلق على كل حال إال هللا سبحانه وتعاىل ولذلك
العلماء يقولون الالم هنا لالستحقاق واالختصاص ،لالستحقاق مبعىن ال يستحق احلمد املطلق إال هللا،
واالختصا ص أن هذا خاص ابهلل سبحانه وتعاىل وذلك لكماله سبحانه وتعاىل وهو املستحق للعبادة
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الذي مل يتخذ ولدا وذلك لكماله سبحانه وتعاىل فهو الغين القوي ولو اختذ ولدا لكان له شيء مما هلل،
تعاىل هللا عن ذلك سبحانه وتعاىل.
ﱡﭐﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ ومل يكن له شريك يف ملكه بل هو املالك املتفرد يف ملكه سبحانه
وتعاىل لكمال غناه وقوته سبحانه وتعاىل ومل يكن له حليف أو وزير أو ُمشري أو معني حلاجته إليه ألن

ويل من الذل ،نعم هللا له
ذليل ابلنسبة إليه ،عند احلاجة يكون ذليال فلم يكن هلل عزوجل ٌ
احملتاج إىل غريه ٌ
أولياء لعزه سبحانه وتعاىل فاهلل أولياؤه املؤمنون املتقون لعزه سبحانه وتعاىل يعزهم وينصرهم وحيفظهم

ويل حلاجة سبحانه وتعاىل.
ويل من ذل ،ليس له ٌ
سبحانه وتعاىل لكنه سبحانه ليس له ٌ
ﭐﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ وكربه تكبريا أي عظمه تعظيما مستمرا ،بلفظك وحالك مبقالك وحالك عظمه
اعتقادا وعظمه أفعاال وعظمه ألفاظا وكربه تكبريا سبحانه وتعاىل ومن تعظيمه وتكبريه أن تنزهه عن كل
ما ال يليق جبالله سبحانه وتعاىل.
قال رمحه للا وقوله ﭐﱡﭐﱁﱂﱃ ﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑ ﱒﱓ
ﱔﱠ

هذه اآلية مرتبطة ابآلية اليت قبلها فاهلل الذي له امللك بال شريك يسبح له كل شيء يف السماوات
واألرض وينزهه عن كل ما ال يليق جبالله سبحانه وتعاىل وهذا التسبيح اي إخوة قد يكون ابحلال وقد
يكون ابملقال ابحلال اي إخوة مبا يف القلوب واألحوال ظاهرها وهذا عام ما من شيء إال وهو يسبح هللا
ويسبح هلل سبحانه وتعاىل حىت الكافر يف حاله يسبح هللا ويف قلبه يوجد هذا وإن كان ينكر ويكابر وهو
يعلم هبذه النعم اليت يعيشها أن هللا عز وجل يسبَّح.
أما ابملقال فالكل يسبح هللا ولكن ال نفقه تسبيح أكثر خلق هللا إال املكابر وهو الكافر فإنه ال يسبح هللا
مبقاله ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱠ

بال شريك ﭐﱡﭐ ﱌ ﱍﱎ ﱠ وله احلمد من كل اخللق على كل حال ألنه ال يصل إىل اخللق خري إال منه
وال يُدفع عنهم شر إال به سبحانه وتعاىل وتفضل عليهم فال يفعل إال حلكمة وال يشرع إال حلكمة
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ولذلك هو سبحانه حممود على كل حال حممود على النعماء مشكور عليها وحممود على البلوى ألنا
عن حكمة سبحانه وتعاىل.
ﱔ وهو على كل شيء قدير له القدرة التامة اليت ليس معها عجز عن شيء
ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ َّ
سبحانه وتعاىل وهذه اآلية فيها تنزيه هللا عما ال يليق جبالله يف قوله سبحانه ﭐﱡﭐ ﱁ ﱠ يسبح ألن
التسبيح هو التنزيه عما ال يليق جبالله سبحانه وتعاىل.
قال رمحه للا وقوله :ﭐﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﱠ

يعين تنزه عن كل سوء ودام خريه وكثر الذي نزل القرآن الذي فيه الفصل بني احلق والباطل والتمييز بني
اخلري والشر ،أنزله سورة سورة وآايت آايت حبسب املناسبات على عبده حممد صلى هللا عليه وسلم الذي
هو عب ٌد يعبد ربه وال يُعبد من دون هللا سبحانه وتعاىل شرفه هللا بكونه عبدا وشهد له ابلعبودية ونزل

عليه القرآن فجمع هللا له بني الشرفني بني كونه عبدا لربه آمرا بعبادة ربه ال يُعبد من دون ربه

وبني كونه نزل عليه القرآن فشرفه ابلرسالة صلى هللا عليه وسلم ليكون جلميع اإلنس واجلن نذيرا يُنذرهم
عقاب هللا وخيوفهم عذابه وهو سبحانه الذي له امللك التام لكل شيء فال خيرج عن ملكه شيء وال

يشاركه يف ملكه شيء سبحانه وتعاىل فملكه اتم وسلطانه غالب وقضاؤه ٍ
ماض ومل يتخذ ولدا لكماله
سبحانه وتعاىل فهو اإلله املستحق للعبادة وما سواه سبحانه خملوق يسبحه ويعبده سبحانه وتعاىل وال
يستحق أن يعبد.
وال شك اي إخوة أن على املخلوق أن يذل خلالقه وأن يعبد خالقه سبحانه وتعاىل وهو سبحانه قد
خلق اخللق يف أحسن تقومي وآتى كل خلق ما يصلحه وأمت خلقة خلقة بين آدم كل خملوق خلقه هللا على
ما يصلحه وأمت خلقة خلقة بين آدم وال شك أن يف هذا تنزيه هللا عن ما ال يليق جبالله وإثبات أنه
سبحانه وتعاىل املستحق للعبادة.
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قال رمحه للا وقوله ﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧﱨ ﱠ

أي ما اختذ هللا من ولد وهذا يقتضي النفي التام العام هذا أتكيد وذلك لكماله سبحانه وتعاىل وما كان
معه سبحانه وتعاىل من إله يستحق أن يُعبد فإن كل ما سوى هللا خملوق واملخلوق ال يستحق أن يُعبد
ولو كان يف السماوات أو يف األرض آهلة تستحق العبادة لذهب كل إله مبا خلق ألنه ال يستحق العبادة
إال اخلالق فلو كان هناك آهلة خلقت يعين آهلة يف السماوات أو يف األرض غري هللا خلقت لذهب كل
إله مبا خلق واختص به ،و لتنازعت تلك اآلهلة ووقع بينها النزاع يف التدبري واختل نظام الكون؛ ولكن
هذا مل يكن أو لغلب بعض اآلهلة بعضا فقهر واحد منها البقية واملقهور ال يستحق أن يكون إله فتعني
أن اإلله واحد هو هللا سبحانه وتعاىل وهذا برهان عقلي حمسوس لو كان هناك آهلة حبق مع هللا يف
األرض أو يف السماوات البد أن تكون قد خلقت وإذا خلقت البد أن يذهب كل إله مبا خلق ويدبر
خملوقاته كما يشاء فيضطرب الكون والترى هذا النظام العجيب البديع يف الكون ولكنك مل ترى هذا
االضطراب بل ترى هذا النظام البديع الذي يدل داللة قطعية على أن اإلله واحد.
أو االحتمال الثاين أن يتنازع هؤالء اآلهلة ويريد واحد منهم أن يقهرهم حىت يقهر اجلميع واملقهور ال
يصلح أن يكون إله فبطل كونه إله أصال فتعني أن يكون اإلله واحدا هو هللا سبحانه وتعاىل.
ﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﭐﱠ تنزيه هلل سبحانه وتعاىل عما يصفه به الظاملون من صفات النقص
كزعم بعضهم أن له ولدا أو أن معه آهلة أخرى وحنو ذلك
ﭐﱡﭐﱢﱣﱤﱠ قال عامل الغيب والشهادة هو سبحانه وتعاىل العليم الذي أحاط علمه بكل
شيء فهو يعلم ما يغيب عن املخلوقات وجيهلونه وما تشاهده املخلوقات ويعلمونه فهو سبحانه وتعاىل
الذي ال يغيب عن علمه شيء فتعاىل وتبارك وتنزه وتقدس عما يشركون
قال رمحه للا وقوله :ﱡﭐفَ َل تَ ْ
َللا يَ ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم َل تَ ْعلَ ُمونَ ﭐﱠ
ض ِربُوا ِ ّ ِ
لِل ْاْلَ ْمثَا َل ۚ ِإنّ ّ َ
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هللا عز وجل ليس كمثله شيء ال مثل له يف ذاته وال يف صفاته ﱡﭐفَ َل تَ ْ
لِل ْاْلَ ْمثَا َل ۚ ﱠ ال يف
ض ِربُوا ِ ّ ِ
أذهانكم وال يف أقوالكم ومن ذلك إذا مسعتم صفات ربكم فأثبتوها كما أثبتها ربكم سبحانه وتعاىل على
معانيها الظاهرة على ما يليق جبالل هلل عز وجل من غري أن خيطر ببالكم تشبيه ربكم خبلقه أبدا فإنه
ليس كمثله شيء.
وهو سبحانه وتعاىل ﱡﭐيَ ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم َل تَ ْعلَ ُمونَ ﭐﱠ إال أن يعلمكم هللا ،الناس إما أنم ال يعلمون أصال
وهذا األصل فيهم أنم ولدوا من بطون أمهاهتم ال يعلمون شيئا.
وإما أنم يعلمون شيئا علمهم هللا إايه ولكنهم ال يعلمون إال قليال إذا الناس األصل فيهم عدم العلم وما
يتعلمونه إمنا هو مكتسب بتعليم هللا هلم وما جيهلونه أكثر مما يعلمون ولذلك صح نفي العلم عنهم.
واملعلوم اي إخوة أن من ال يعلم يُسلم ملن يعلم فتحصل اهلداية وحيصل اخلري وُتصل االستقامة أما لو

حصل العكس فلم يُسلم من ال يعلم ملن يعلم حصل الضالل وفُتحت أبواب الشر على الناس.

إذن الواجب عليكم أن تُسلموا هلل فتثبتوا ما أثبته هللا سبحانه و تعاىل ولذلك قال بعض أهل العلم هذه

اجلملة كالتعليل ملا قبلها ﱡﭐ فَ َل تَ ْ
َللا يَ ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم َل تَ ْعلَ ُمونَ ﭐ ﱠ
ض ِربُوا ِ ّ ِ
لِل ْاْلَ ْمثَا َل ۚ ﱠألن ﱡﭐ ّ َ
يعلم وأنتم ال تعلمون من أجل أن هللا يعلم وأنتم ال تعلمون ال تضربوا هلل األمثال ألن ذلك من القول
على هللا بال علم.
وتقدم معنا اي إخوة أن القياس الذي فيه ضرب املثل ميتنع يف حق هللا فال يُستعمل يف حق هللا قياس
الشمول وقياس الشمول اي إخوة هو االشرتاك يف اجلنس يكون اجلامع هو اجلنس وهذا ال جيوز استعماله
يف حق هللا ال يف اإلثبات وال يف النفي فما أييت إنسان يقول :هللا عز وجل حي واإلنسان حي،
فيشرتكان يف جنس احلياة فحياة هللا كحياة اإلنسان .نقول هذا ابطل .هللا عز وجل ﭐﱡﭐﱐ ﱑ ﱒﱓ

ﱠ أو أييت آخر يف النفي فيقول :هللا حي واإلنسان حي فتكون حياة هللا كحياة اإلنسان .وهذا ابطل
فنؤول احلياة بغري ظاهرها نقول ما دعاك إىل هذا التأويل إال أنك ضربت هلل املثل وقست بقياس الشمول
أو قياس التمثيل الذي يكون اجلامع فيه العلة التسوية بني الفرع واألصل بعلة واحدة وهذا أيضا ال جيوز
استعماله يف حق هللا هو من ضرب األمثال هلل؛ فيأيت إنسان يف اإلثبات فيقول :هلل يد هلا أصابع
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ولإلنسان يد هلا أصابع فيد هللا كيد اإلنسان جبامع األصابع يف ٍ
كل نقول :هذا ضالل ﭐﱡﭐ ﱐ ﱑ
ﱒ ﱠ  ،أو أييت إنسان فيقول :النصوص تدل على أن هلل يدا ولإلنسان يد فيد هللا كيد اإلنسان
ﱓ
فوجب أن نُؤول اليد ابلقدرة نقول :هذا ضالل ألنك أوال شبهت مث جبهلك ظننت أنك نزهت فأثبت
ما مل يثبت ونزهت على غري الوجه الصحيح ألنك يف أول شيء يف ذهنك أثبت اليد اليت هي مثل يد
ﱒﱠ سبحانه وتعاىل وإمنا يستعمل يف حق
الناس مث نزهت هللا عن ذلك وهللا عز وجل ﭐﱡﭐﱐ ﱑ ﱓ
هللا قياس يعين األوىل وهذا القياس له كلية عند أهل العلم املخلوق ال يكون أكمل من اخلالق ،اخلالق
أكمل من املخلوق ولذلك يستخدم قياس األوىل يف اإلثبات والنفي فكل كمال ال يعد نقصا بوجه من
الوجوه وهبهُ اخلالق للمخلوق؛ فاهلل أوىل به على وجه الكمال؛ ألنه لو مل يكن ذلك كذلك لكان
املخلوق أكمل من اخلالق وكل نقص ينزه عنه املخلوق ال لنقصه فاهلل أوىل أن ينزه عنه كل نقص ينزه عنه
املخلوق ال لنقصه ألنه قد يعد الشيء نقصا يف املخلوق لنقصه .مثل أن يكون الرجل بال ولد هذا يعد
نقصا ألن اإلنسان حباجة إىل الولد هذا ما يدخل معنا كل نقص ينزه عنه املخلوق ال لنقصه فاهلل أوىل
أن ينزه عنه سبحانه وتعاىل .
َ
ش َما ظَ َه َر َمنح َها َوَما بَطَ َن َو حَ
اإل حُثَ َوالحبَ غح َي بَغَ حَْي ا ححلَ َق
قال رمحه للا وقوله :ﭐﱡﭐقُ حل إَ هَّنَا َح هرَم َرَ َّب الح َف َواح َ
ّلِل ما َمل ي نَ َز حل بَ َه سلحطَ ًاَن وأَن تَ ُقولُوا َعلَى هَ
َ
اّلِل َما َال تَ حعلَ ُمو َن ﱠ
ُ
َوأَن تُ حش َرُكوا َاب ه َ ح ُ
َ
أي قل اي حممد :ما حرم ريب عليكم شيئا ليحرمكم منه وإمنا حرم عليكم ما فيه الشر والسوء؛ فحرم ريب
الفواحش اليت تعاظم فحشها وهي كبائر الذنوب ما ظهر منها وما بطن .بعض أهل العلم قال :ما ظهر
منها أي ما جياهر به وما بطن أي ما يسر به فالفواحش قد تكون أمورا سرية وقد تكون أمورا ظاهرة،
وبعض أهل العلم قال :ما ظهر فحشه وابن وعرفه العقالء وما خفي عليهم فحشه.
ﭐﱡﭐ َو حَ
اإل حُثَ ﱠ قال أكثر أهل العلم كل ذنب كل معصية وكل معصية ضارة وقال بعض أهل العلم :اإلمث

هو اخلمر ألن اخلمر جممع اآلاثم إذا شرب اإلنسان اخلمر ذهب عقله فال يقف عند حد لكن األول
أوىل أن اإلمث هو كل ذنب.
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ﭐﱡﭐ َوالحبَ غح َي بَغَ حَْي ا ححلَ َق ﱠ الظلم واالعتداء بغري حق إال أن تقتصوا إبذن هللا على ما شرع هللا فإنه ليس
ظلما بل عدل .بغري احلق اي إخوة ال يوجد ظلم حبق إال يف الصورة فقد تكون الصورة صورة ظلم واعتداء
وهي يف احلقيقة عدل وذلك يف مقام االقتصاص الذي أذن هللا به على وفق شرعه فهذا عدل وليس
ظلما

ﭐﱡﭐ وأَن تُ حش َرُكوا َاب هَ
ّلِل َما َملح يُنَ َز حل بَ َه ُسلحطَ ًاَن ﱠ هذا من عطف اخلاص على العام ألن هذا اي إخوة من
َ
الفواحش أكرب الكبائر وخص ابلذكر ألنه أكرب الكبائر ﭐﱡﭐ وأَن تُ حش َرُكوا َاب هَ
ّلِل َما َملح يُنَ َز حل بَ َه ُس حلطَ ًاَن ﱠ ما
َ
مل ينزل به سلطاان قال العلماء هذا قيد لبيان الواقع وليس إلخراج شيء كل الشرك مل ينزل هللا به سلطاان
ﭐﱡﭐوأَن تَ ُقولُوا َعلَى هَ
اّلِل َما َال تَ حعلَ ُمو َنﭐﱠ فهذا مما حرمه هللا عز وجل أن تقولوا على هللا ما ال تعلمون يف
َ
ذاته يف صفاته يف دينه يف شرعه فالتمثيل والتشبيه يف الصفات قول على هللا بال علم حرمه هللا والتأويل
وصرف اللفظ عن ظاهره بغري دليل قول على هللا بغري علم والعلم هو ما عليه أهل السنة واجلماعة الذي
يطابق القرآن لفظا ومعىن كما تقدم معنا.
مث بعد ذلك سيبدأ شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بذكر املسائل الكبار املتعلقة ابلصفات أو مسائل
الصفات الكبار اليت وقع فيها النزاع من الفرق وانزعوا أهل السنة واجلماعة سيتكلم عن االستواء وعن
علو هللا سبحانه وتعاىل وعن كالم هللا سبحانه وتعاىل وسنستعرض هذه املسائل إن شاء هللا عز وجل
شيخ اإلسالم يسري على طريقة علمية بديعة كما قلت لكم بدأ ابملقصد األول وهو املتعلق ابلقرآن وبيان
أن عقيدة أهل السنة واجلماعة مطابقة للقرآن يف كل شئ مث ذكر طريقة أهل السنة واجلماعة يف اإلثبات
وبني ذلك ابآلايت مث ذكر طريقة أهل السنة واجلماعة يف النفي وبني ذلك ابآلايت مث سيعود إىل املسائل
الكربى يف الصفات اليت وقع فيها نزاع من الفرق اليت خالفت أهل السنة واجلماعة مث ينتقل إىل املقصد
الثاين وهو بيان أن عقيدة أهل السنة واجلماعة هي عقيدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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