
 
 

 شـرح
    العقيدة الواسطيةالعقيدة الواسطية                  

 
 
 

 ) رحمه هللا ( ةلشيخ اإلسالم أحمد بن تيمي
 
 

 /  شرح فضيلة الشيخ العالمة
 عبد الرحمن بن ناصر البراك

 
 
 



 
 

 شرح العقيدة الواسطية                                         

 2 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ه ال شريك له إقرارا به وحد له إال هللا ال إوكفى باهلل شهيدا . وأشهد أن 

عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه  أن محمدا  وأشهد  وتوحيدا ،
 وسلم تسليما مزيدا .

قيام الساعة أهل أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
عد الموت وهو اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث ب السنة والجماعة ،

 واإليمان بالقدر خيره وشره .، 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح :
الحمد هلل ، هذه افتتاحية في العقيدة الواسطية من تأليف اإلمام الكبير 
الشهير بعلمه وجهاده ، وإحيائه للسنن ومحاربته للبدع ، اإلمام المعروف أحمد 

هللا ، يقول في هذا  الحراني ، رحمه بد الحليم بن عبد السالم بن تيميةبن ع
وم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب من الشيخ كتابتها ، وهو الكتاب الموس

) واسط ( ، بلد معروفة في شمال العراق عرفت ل العلم في نواحي رجل من أه
 وال مشاحة في التسمية ، فالمقصود التمييز .، بالعقيدة الواسطية 

مســـائل االعتقـــاد ، بـــل لعلنـــا ال  كمـــا أش لشـــيخ اإلســـالم مرل ـــا  ك يـــرة فـــي
ش معظم مرل ا  شيخ اإلسالم في مسائل االعتقاد ، فقد ألف فـي : إنبالغ إذا قلنا 

مسائل االعتقاد مرل ا  مطولة ومختصرة ، ومعظمها أل ها إجابـة للسـائلين ، فهـو 
بــــل جــــل مرل اتــــه إجابــــة لمســــائل وردود علــــى ، التــــأليف ابتــــداء   يءال يكـــاد دبتــــد

وإش من أن ع ما ألف فـي االعتقـاد هـذه العقيـدة ، العقيـدة الواسـطية ،  ،  نالمخال ي
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 .............................................................................
 ـــــــــــــــ

التي ذكر أنه كتبها وهو قاعد بعد العصر ، كتبها في مجلس واحد ، وقد نوظر 
رر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح في شأنها وجودل ؛ ألنه ق

، من الصحابة والتابعين وأئمة الددن ومن سلك سبيلهم ، وهذا يخالف ما عليه 
فجمهور الناس وك ير من الناس قد دخلت  جمهور الناس من العلماء والعامة ؛

 ه .عليهم المذاهب المبتدعة ، فلذلك دنكروش ويستنكروش ما يخالف ما هم علي
في المناظرة التي كتبها ، وبين أنه إنما يقرر في ـ رحمه هللا ـ باش أوقد 

هذا االعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة ، وما درج عليه أهل القروش الم ضلة من 
الصحابة والتابعين ، وأنه في هذه العقيدة دتحرى األل اظ الشرعية ، فارجعوا إلى 

ي المجلد ال الث ص حة مائة وستين وما بعدها هذه المناظرة في مجموع ال تاوى ف
. 

فإش ك يرا  ت ـ على سائر ما أل ه رحمه هللا ؛وهذه العقيدة متميزة ـ كما قل
مما أل ه في مسائل االعتقاد يشتمل على ذكر شبها  المبطلين ومناقشتها مناقشة 

ة فإنها عقلية وشرعية ، كما هو ظاهر في الرسالة التدمرية ، أما العقيدة الواسطي
خالصة ، فيها تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبياش أصولهم مع التدليل على 

ومن غير ، ذلك من القرآش ومن السنة ، من غير تعرض لشبها  المخال ين 
 كانت هذه العقيدة جددرة بالح ظ  تطويل لمناقشتها ، فلذلك

رق األمة وقد عرض فيها ألك ر المسائل التي وقع فيها االفتراق بين ف
 فيها أهل السنة سائر فرق األمة .خالف و 

) الحمـد هلل الـذي بـة هـذه الرسـالة أو هـذه العقيـدة:يقول رحمه هللا ، في خط
أرســـل رســـوله بالهـــدى وددـــن الحـــد ليظهـــره علـــى الـــددن كلـــه وك ـــى بـــا  شـــهيدا ( 
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........................................................................ .....
 ـــــــــــــــ

هو الذي أرسل  فإنه تعالى قال في غير موضع :  ؛وهذا مقتبس من القرآش 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين  ، بل قال في سورة ال تح :  رسوله 

 .[  28[ ال تح :  الحق ليظهره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا 
وأش الهدى هو ، دى وددن الحد وتقدم في الليلة الماضية ذكر المراد باله

محمد صلى وأش هذا جماع رسالة  فع ، وددن الحد هو العمل الصالح ،العلم النا
 . هللا عليه وسلم 

) وك ى با  شهيدا ( ك ى هللا ، ك ى به مطلعا على عباده وأحوالهم 
الظاهرة والباطنة ، وفي هذا إشارة إلى دليل من أدلة صدق الرسول صلى هللا 

فإش اإليماش باطالعه تعالى على أحوال الخلد يستلزم اإليماش  ؛وسلم عليه 
سنريهم آياتنا في  بصدق محمد عليه الصالة والسالم ، كما قال تعالى : 

اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل 
 [ . 53] فصلت :   شهيد  يءش

، وصدق ما جاء به  هللا عليه وسلمالرسول صلى فك ى دليال على صدق 
    شهيد  ليال على ذلك أنه تعالى على كل شيءمن القرآش والحكمة ، ك ى د

 . وكفى باهلل شهيدا 
وحده ال شريك له إقرارا به وتوحيدا ( وهذه  ال إله إال هللا ) وأشهد أش 

اإللهية هلل  كلمة التوحيد المركبة من ن ي وإثبا  ، من ن ي إلهية غير هللا وإثبا 
هذه حال مركدة  ( وحدهـ ) وحده ( ف ال إله إال هللا ) وأشهد أش ،  تعالى وحده

 مدلول االست ناء ) إال هللا ( .و لمدلول اإلثبا  ، 
 .) ال شريك له ( هذه أيضا جملة مركدة لمدلول الن ي 
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......................................................................        .......
ــ ـــــ ــــ  ــــ
وحده ال شريك له إقرارا به وتوحيدا ( وهذا تأكيد بعد توكيد ،  ال إله إال هللا ) 

 إقرارا به وتوحيدا له سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته وأسمائه وص اته .
عبده ورسوله ( وهكذا يجب أش يشهد اإلنساش للنبي  أش محمدا  ) وأشهد 

ه وسلم بأنه عبد هللا ورسوله ، يجب أش نجمع في الشهادة للرسول صلى هللا علي
 يءابد هلل ، مربوب مدبر ليس بإله ، وليس له شع عليه الصالة والسالم بأنه عبد

أيها الناس إني رسول  قل يا من خصائص اإللهية ، وهو رسول من عند هللا ، 
ط المستقيم ، الشهادة وهذا هو الصرا[ ،  158] األعراف :  كم جميعا هللا إلي

الرسول عبد هللا ورسوله هو الصراط المستقيم ، فيما يجب اعتقاده في  ا  بأش محمد
طرفاش  الرسول عليه الصالة والسالمفإش الناس في  ؛ عليه الصالة والسالم

فمن الناس من فرط في حقه ، فكذبه ، أو قصر في اإليماش برسالته ، ووسط 
م من غال فيه ورفعه فوق منزلته التي أنزله هللا فيها صلى هللا عليه وسلم ، ومنه

(( ـ يعني ال  والسالم بقوله : )) ال تطروني، وهذا ما حذر منه عليه الصالة 
 ؛في ـ )) ال تطروني كما أطر  النصارى ابن مريم  اتبالغوا في مدحي وال تغلو 

، فعرف الصراط  عبد هللا ورسوله (( ، صلى هللا عليه وسلم إنما أنا عبد ، فقولوا
 عبده ورسوله ( صلى  ا  شهد أش محمدبأنه هو عبد هللا ورسوله ، ) وأ المستقيم ،

 هللا عليه وسلم كما في التشهد .
) صلى هللا عليه ( ، وهذه صـ ة صـالتنا عليـه ، أش نسـأل هللا أش يصـلى  

ك ؟ عليه ، كما قال صلى هللا عليه وسلم لما قال له الصحابة : كيف نصـلي عليـ
فصــالتنا علــى ، علــى محمــد وعلــى آل محمــد ((  ، قــال : )) قولــوا : اللهــم صــل

 .............................................................................
 ـــــــــــــــ
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إن هللا  هو دعاؤنا وسرالنا هللا بأش يصلي عليه ،  الرسول عليه الصالة والسالم
]  النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومالئكته يصلون على 

 [ . 56األحزاب : 
ثناؤه على عبده في  هذا المقام : أش الصالة من هللا :وأحسن ما قيل في 

 المأل األعلى .
ولنبينا عليه الصالة والسالم من ثناء هللا أكمل ما أثنى هللا به على عبد 

هللا ، م هو سيد ولد آدم ، فحظه من صالة من عباده ؛ ألنه عليه الصالة والسال
 ونصيب . ومن ثناء هللا هو أوفر حظ

تباعه عليه الصالة والسالم ، على آله وصحبه ( ، واآلل هنا هم أ) و 
الصحابة على اآلل في هذا المقام من عطف الخاص على العام ، وقد  وعطف  

ه الصالة الرسول عليدرج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصالة على 
 ، يعني خارج الصالة ، أما في الصالة فيتقيد بما ورد بنص ما ورد . والسالم

) وعلى آله وصحبه وسلم ( هذا كله دعاء ، له عليه الصالة والسالم بأش 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا  يصلي هللا عليه ، وأش يسلم عليه ، 

يصلى عليه وبأش تعالى أش نسأل هللا وصالتنا عليه وسالمنا عليه ب،  تسليما 
السالم عليك أدها النبي ورحمة  يسلم عليه ، ومن ص ة السالم ما جاء في التشهد

 هللا وبركاته . 
هــذه هــي الخطبــة ، فقــد اشــتملت هــذه الخطبــة علــى حمــد هللا ، فلــه الحمــد 
 كله ، وله المدح وال ناء كله ؛ ألنـه الموصـوف بجميـع المحامـد ، الموصـوف بكـل

ــــــه إال المســــــتحد لكــــــل كمــــــال ،  ــــــاء كل ــــــه وال ن ــــــال يســــــتحد الحمــــــد كل كمــــــال ، ف
 .............................................................................

 ـــــــــــــــ
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الموصوف بجميع نعو  الجالل ، وليس ذلك إال هللا وحده ، فهو الذي له الحمد 
 الخير كله ، سبحانه وتعالى .كله ، وله الملك كله ، وبيده 

يقول الشيخ رحمه هللا : ) صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( يعني 
: وسلم هللا عليه ، ) تسليما مزيدا ( هذا مصدر مركد ، تسليما موصوال بالزيادة ، 

 مستمرا  دائما ، وسلم تسليما مزيدا .
إلى الشروع في  ) أما بعد ( هذه جملة يأتي بها لالنتقال من المقدمة

المقصود ، وكاش من هديه عليه الصالة والسالم أنه يقول في خطبه : )) أما بعد 
. )) 

 ومعناها عند أهل اللغة : أش مهما دذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا .
) أما بعد فهذا اعتقاد ( ، فهذا إشارة لما هو حاضر مما سيذكره الشيخ 

 في هذه العقيدة .
رقة الناجية المنصورة ( أهل السنة والجماعة ، وبهذا ) فهذا اعتقاد ال 

دتبين أش الشيخ قصد في هذا التعليد ، إلى بياش اعتقاد ال رقة الناجية ، إلى ما 
يعتقدوش في ربهم ، إلى بياش ما يعتقدوش مما أمر هللا باإليماش به ، فهذا اعتقاد 

من  والمنصورة أ خذلص تين ، بالناجية ال رقة الناجية المنصورة ، ووص ها با
حددث افتراق هذه األمة ، كما في الحددث المشهور المروي في المسانيد والسنن 
؛ )) أش هذه األمة ست ترق على ثالث وسبعين فرقة ، كلها في النار إال واحدة (( 
، هذه هي ال رقة الناجية ، قيل : من هي يا رسول هللا ؟ ، قال :   )) من كاش 

ه اليوم وأصحابي (( ، وفي ل ظ )) وهي الجماعة (( ال رقة على م ل ما أنا علي
 الناجية .

 توصف  الرسول عليه الصالة والسالمفال رقة الملتزمة بما كاش عليه 
 .............................................................................

 ـــــــــــــــ
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)) كلها في قوله عليه الصالة والسالم : لبأنها الناجية أخذا من هذا الحددث ؛ 
 النار إال واحدة (( .

فهي موصوفة بالنجاة وبالنصر ، أخذا من  ؛وهي ) المنصورة ( أيضا 
على الحد ظاهرين ال قوله عليه الصالة والسالم : )) ال تزال طائ ة من أمتي 

( هذه لهم ، وال من خال هم حتى يأتي أمر هللا تبارك وتعالى  (يضرهم من خذ
هي الطائ ة أو ال رقة الناجية المنصورة ، أهل السنة والجماعة ، الذدن التزموا 

، وما عليه جماعة المسلمين ، واعتصموا  الرسول صلى هللا عليه وسلمطريقة 
 ة والجماعة هذا اعتقادهم بحبل هللا جميعا ، وجانبوا ال رقة وأسبابها ، أهل السن

والطائ ة معناهما متقارب .) فهذا اعتقاد  ) فهذا اعتقاد ال رقة ( ال رقة
 ال رقة الناجية والمنصورة أهل السنة والجماعة ( .

ثم بين الشيخ هذا االعتقاد إجماال بقوله : ) وهو اإليماش با  ومالئكته 
واإليماش بالقدر خيره وشره ( هذه هي أصول ، وكتبه ورسله والبعث بعد المو  

كما في حددث جبريل حين سأل جبريل  اإليماش ،اإليماش التي فسر بها النبي 
اإليماش ، قال : )) أش ترمن  خبرني عن، فقال : أالنبي صلى هللا عليه وسلم 

وشره (( ، هذه   القدر خيره ببا  ومالئكته ، وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وترمن 
 فجميع مسائل االعتقاد راجعة إلى هذه األصول . ؛أصول اإليماش الستة 

إذ ا هذا هو اعتقاد ال رقة الناجية على سبيل اإلجمال ، وهذا االعتقاد 
باإليماش بهذه األصول على سبيل اإلجمال ، هذا فرض عين على كل مكلف أش 

 .رمن بهذه األصول إيمانا مجمال د
 اإليماش با  ، واإليماش با  يشمل ثالثة أمور :

......................................... ....................................
 ـــــــــــــــ

 اإليماش به ربا : يعني مالكا مدبرا منعما مت ضال خالقا رازقا . •
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 واإليماش به إلها معبودا : ال يستحد العبادة غيره . •

 واإليماش به مستحقا لجميع ص ا  الكمال ونعو  الجالل . •
يته ، وأسمائه وص اته ، على سبيل وإلهفاإليماش با  يشمل : اإليماش بربويته ، 

 اإلجمال .
كما أخبر هللا  كة ، البد من اإليماش بالمالئكة) ومالئكته ( اإليماش بالمالئ

قوش ، موجودوش ، عباد مكرموش ، خيار و عنهم في كتابه ، اإليماش بأنهم مخل
تخذ وقالوا ا ختارهم هللا واصط اهم وفضلهم ، وجعلهم عبادا طائعين خاضعين ا

في هذا رد على من زعم أش المالئكة بنا  هللا ،  الرحمن ولدا سبحانه 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ال  هلل  ا  فجعلوهم ولد

يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يشفعون 
فإن   . [  28ـ  26ء ] األنبيا إال لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 

وفي اآلية  استكبروا فالذين عند ربهم يسبحون بالليل والنهار وهم ال يسأمون 
إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله   :األخرى 

، واآليا  في ذكر المالئكة وص اتهم ، [  206] األعراف :  يسجدون 
 ه ك يرة .وعبادتهم لربهم ، ودوام خضوعهم وتسبيح

ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه   فهم عباد وليسوا آلهة ،
أش يقول أحد منهم ذلك  [ ، وحاشا 29] األنبياء :  جهنم كذلك نجزي الظالمين 

 . وش ، فهم معصوم
يتضمن اإليماش بكـل مـا أنزلـه هللا و اإليماش بالكتب : وهو األصل ال الث ، 

  يجب أش، ما علمنا منها ، وما لم نعلم ، سله من كتبه على من شاء من ر 
 ............................................................................. 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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بأش هللا أنزل كتبا على من شاء من رسله ، منها التوراة واإلنجيل والزبور ، نرمن 
 . هو هذا القرآش وأعظم كتب هللا

اإليماش بالرسل ، فيجب اإليماش برسل هللا إجماال ، : رابع واألصل ال
يجب على كل مكلف أش درمن برسل هللا ، وأش هللا أرسل إلى عباده رسال ، 
ددعوش إلى عبادة هللا وحده ال شريك له ، ويحذروش من عبادة ما سواه ، ددعوش 

 إلى كل خير ، ويحذروش من كل شر .
تابه ، وذكر أنه قد قص منهم ما قص ، وقد سمى هللا من شاء منهم في ك

ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال لم نقصصهم  وطوى علم آخرين 
 .[  164] النساء :  عليك وكلم هللا موسى تكليما 

؛  ويعبر عنه بالبعث ، وهكذا األصل الخامس : وهو اإليماش باليوم اآلخر
فيجب  ،  برزخ إلى الدار اآلخرةش البعث هو الذي يكوش به االنتقال من دار الأل

فهو أصل من أصول اإليماش . وهذه األصول ، هللا تعالى  ؛اإليماش بهذا األصل 
منها ، ويذكرها في مواضع دذكرها مجتمعة في بعض اآليا  ، أو دذكر جملة 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق  كما قال سبحانه وتعالى : مت رقة ؛ 
]  ر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين والمغرب ولكن الب

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون  وقال تعالى :  [ ، 177البقرة : 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق 

 .[  285] البقرة :  طعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وأ
واإليماش بالقدر دندرج في اإليماش با  ، وله أدلة م صلة في القرآش ، 

 ومنها ، [  29] القمر :  كل شيء خلقناه بقدر  اإن ومنها قول هللا تعالى : 
 ............................................................................. 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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تعلم أن هللا يعلم ما في السماء واألرض إن ذلك لفي كتاب  ألم  قوله تعالى :
ما أصاب من مصيبة في  منها قوله تعالى : و  ، إن ذلك على هللا يسير 

يسير   في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على هللا  الو األرض 
  : [  22] الحددد.  

ذكره الشيخ في هذه  ويأتي الكالم في بعض هذه الجوانب م صال فيما
فهذا اعتقاد ، الرسالة ، فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل اإلجمال 

ال رقة الناجية ، اعتقادهم على سبيل اإلجمال ، اعتقادهم إجماال ما هو ؟ إذ ا 
نقول : اإليماش با  ومالئكته ، وكتبه ورسله واليوم اآلخر أو بالبعث بعد المو  

القدر خيره وشره . هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل ب، واإليماش 
اإلجمال ، فهذه هي أركاش اإليماش ، أو أصول اإليماش ، وكما قلت لكم : إش 

 جميع مسائل االعتقاد درجع إلى هذه األصول الستة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال رحمه هللا : 
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ووصفه به ،  ومن اإليمان باهلل اإليمان بما وصف به نفسه في كتابه
من غير تحريف وال تعطيل ، ومن غير ، رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم 

 تكييف وال تمثيل .
، بل يؤمنون بأن هللا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

وال  ، وال يحرفون الكلم عن مواضعه ،فال ينفون عنه ما وصف به نفسه 
فون وال يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ يلحدون في أسماء هللا وآياته ، وال يكي

وال يقاس بخلقه سبحانه ، وال ند له ، وال كفء له ، ألنه سبحانه ال سمي له 
وأصدق قيال وأحسن حديثا من ، وتعالى . فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 

 خلقه .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح : 
ذكر اعتقادهم   ، شرع فيبعد ما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة إجماال

فقال : ) ومن اإليماش با  ( مما ددخل في اإليماش با  ، ) اإليماش ت صيال ، 
بما وصف هللا به ن سه ( في كتابه ، وبما ) وص ه به رسوله صلى هللا عليه 
وسلم  ( ، وبما وص ه به رسوله صلى هللا عليه وسلم فيما صح من سنته ، هذا 

 قدم عنه .هو من اإليماش با  ، كما ت
واإليماش بذلك يكوش بإثبا  ما أثبته هللا لن سه ، وأثبته له رسوله ، وبن ي 

 ما ن اه هللا عن ن سه ، ون اه عنه رسوله ، يكوش اإليماش بهذا بإثبا  وبن ي .
وال تكييف وال تم يل ( ، يقول الشيخ : ) من غير تحريف ، وال تعطيل 

أو وص ه رسوله من غير تحريف ، يص وش هللا ، درمنوش بما وصف به ن سه 
 يعني من غير تحريف للنصوص عن وجهها ، ومن غير تحريف للكلم عن 
 ............................................................................. 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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]  يحرفون الكلم عن مواضعه  مواضعه ، وهو ما ذم هللا به أعداءه اليهود : 
 [ . 13المائدة : 

والتحريف معناه العام : التغيير ، وهو يشمل التغيير الل ظي أو التغيير 
 المعنوي .

فالتحريف الل ظي : يكوش بالزيادة عن النص ، أو النقص منه ، أو تغيير 
الشكل ، فال يجوز تحريف النصوص ، وال سيما آيا  القرآش ، فآيا  القرآش 

غيير زيادة ، وال نقص ، وال تغيير شكل ، وكذلك يجب االلتزام بل ظها ، فال ت
ال يجوز تغيير ل ظها بما يستلزم تغيير ؛  الرسول عليه الصالة والسالمسنة 

جراء النصوص إبل يجب  ،حريف الكلم عن مواضعه تفإش ذلك من  ؛معناها 
 على ظاهرها .

 ،  تعطيل ( ، ومن غير تعطيل ألسماء الرب وص اته بن يها ومن غير) 
عطيل أسماء الرب وص اته ، أو تعطيل الرب عن ص ا  كماله ، إنما يكوش ت

 بجحدها ون يها .
ما وصف معنى الخلو ، يعني إخالء الرب عل بط  مأخوذ التعطيل من الع  
 به ن سه ، ووص ه به رسوله .

ين وش ما وصف هللا به ن سه ، أو و فالمعطلة دن وش ما أثبته هللا لن سه ، 
ب عن كماله المقدس ،  سه ، أو أثبته له رسوله ، فيعطلوش الر ما أثبته هللا لن

 ه على العرش  ، دن وش حقيقة اليددن ، كما سيأتي م صال .دن وش استواء
ومن غير تكييف ( أيضا ، أي من غير بحث عن كيفية ص ا  الرب ) 

 نه ص اته .حددد كوال تعرض لت
 ، وما وص ه به فأهل السنة والجماعة يص وش هللا بما وصف به ن سه 

 ............................................................................. 
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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من غير تحريف لنصوص الكتاب والسنة ، وال تعطيل للنصوص عما ، رسوله 
دلت عليه ، وال تعطيل للرب عما يجب إثباته له ، وال تكييف بص اته ، وال تم ل 

  ا  خلقه .ص اته بص
إذ ا اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب األسماء والص ا  ، قائم على 

تعالى عن كل نقص وعيب بال بال تشبيه ، وتنزيها له  ا  اإلثبا  والن ي ، إثبات
في اإلثبا  حتى شبهوا ص اته بص ا   اخالفا ألهل الضالل الذدن غلو تعطيل 

وخالفا ،، صر كبصري ، ويد كيدي خلقه ، فيقول قائلهم : له سمع كسمعي ، وب
ب هللا ص ا  كماله ، زعما منه أش إثبا  ص اته للمن غال في التنزيه حتى س

 يستلزم التشبيه .
فلهذا كاش مذهب أهل السنة والجماعة بريئا من التشبيه ، وبريئا من 

أعني أهل السنة  ـالتعطيل . فال دن وش ما وصف هللا به ن سه ، وال يحرفوش الكلم 
فإش هللا ذم  ؛وال يحرفوش الكلم عن مواضعه ، وال دلحدوش في أسماء هللا وآياته  ـ

هلل األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا و  حددن في أسمائه، كما قال تعالى :المل
[  180] األعراف :     لون مسيجزون ما كانوا يعفي أسمائه الذين يلحدون 

] فصلت :   آياتنا ال يخفون علينا إن الذين يلحدون في  ، وقال تعالى :  
40  ]. 

بن ي معانيها ، أو بتسمية هللا أو واإللحاد في أسماء هللا ، يكوش بن يها ، 
بغير ما سمى به ن سه ، أو بتسمية بعض المخلوقين بما هو من خصائصه 

 سبحانه وتعالى .
وش وال يحرفوش الكلم عن مواضعه ، وال دلحد) يقول الشيخ ، رحمه هللا : 

 كل هذا تأكيد  (في أسماء هللا وآياته ، وال يم لوش ص اته بص ا  خلقه 
 ............................................................................. 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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من  لجماعة بريء من هذه األباطيل : بريءلما سبد ، وأش مذهب أهل السنة وا
 حاد ، من التكييف ، من التحريف ، من التم يل .من اإلل بريءالتعطيل ، 

وال ، فإنه سبحانه وتعالى ال سمي له  ؛) وال يم لوش ص اته بص ا  خلقه 
] مريم   هل تعلم له  سميا  في كتابه ،  وال كفء له ( وهذا كله من ي  ، ند له 

:65  ]  ولم يكن له كفوا أحد  : [  4] اإلخالص ، ا وأنتم فتجعلوا هلل أنداد
فالسمي والكفء والند ، أل اظ متقاربة كلها ت سر ، [  22] البقرة :  تعلمون 

بالم يل والنظير ، فهو سبحانه وتعالى ال م يل له من خلقه ، وال نظير له من 
وال يقاس بخلقه ، سبحانه وتعالى ، وهو أعلم  ،خلقه ، ال سمي وال كفء وال ند 
 حسن حدد ا من خلقه .بن سه وبغيره ، وأصدق قيال ، وأ
تعلم ما في  كما قال المسيح عليه السالم : ، هو أعلم بن سه ، نعم 

فهو [  116] المائدة :  علم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب أنفسي وال 
ببيانه وتعري ه  أعلم بن سه ، فالعباد ال سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وص اته إال

ن سه وبغيره ، نعم هو أعلم ؛ ألش علمه محيط بكل فهو أعلم بوتعليمه سبحانه ، 
 شيء .

ومن أصدق من هللا قيال  وهو تعالى أصدق قيال وأحسن حدد ا من خلقه 
  : [  122] النساء   ومن أصدق من هللا حديثا  : [  87] النساء . 

ذب ما ك  فإذا كاش تعالى هو أعلم بن سه ، وهو أصدق الصادقين ، فكيف ي  
أثبته لن سه  وأثبته له  في كتابه وعلى لساش رسوله ؟ ، كيف ال د بت ماأخبر به 

 رسوله ؟ .
فالمعطلة قد كذبوا ما أخبر هللا به ورسوله من أسمائه تعالى وص اته ، 
  وهو تعالى أصدق الصادقين ، وهو أعلم بن سه سبحانه ، وكاش هرالء الذدن

............................................. ................................ 
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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م أعلــم بــا  مــن هللا ، جحــدوا مــا وصــف هللا بــه ن ســه ، كــأنهم ادعــوا ألن ســهم أنهــ
ا  من رسول هللا ، وهذا من أبطل الباطل ، وأسـ ه السـ ه ، وأعظـم الجهـل وأعلم ب

 ،  ومن أصدق من هللا قيال  ،   ومن أحسن من هللا حديثا . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال رحمه هللا : 
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ثم رسله صادقون مصدوقون بخالف الذين يقولون عليه ما ال يعلمون 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على  ، ولهذا قال سبحانه : 

فسبح نفسه ، [  182ـ 180] الصافا  :  المرسلين والحمد هلل رب العالمين 
، وسلم على المرسلين لسالمة ما قالوه من  عما وصفه به المخالفون للرسل

 النقص والعيب ومن الشرك واإلفك .
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي 
واإلثبات ، فال عدول ألهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط 

والشهداء  المستقيم ، صراط الذين أنعم هللا عليهم  من النبيين والصديقين
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف هللا به نفسه في سورة  .والصالحين 

هللا الصمد *قل هو هللا أحد  اإلخالص التي تعدل ثلث القرآن ، حيث يقول : 
 .] اإلخالص [  ولم يكن له كفوا أحد * لم يلد ولم يولد  *

إله  هللا ال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول : 
ه ما في السماوات وما في األرض إال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم ل

من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون 
بشيء من علمه إال بما شاء وسع كرسيه السماوات واألرض وال يؤوده 

، ولهذا  [  255] البقرة  م وهو العلي العظيـ أي ال يكرثه وال د قله ـ حفظهما 
كان من قرأ هذه اآلية في ليلة لم يزل عليه من هللا حافظ وال يقربه شيطان 

 حتى يصبح .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح : 
ما يجب في ص اته تعالى ، وأش الواجب  ـرحمه هللا ـ بعد ما ذكر الشيخ 

من أش دوصف هللا بما وصف به ن سه ، وما وص ه رسوله ، وأش هذا 
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.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

 اإليماش با  ، وأش هذا هو سبيل أهل السنة والجماعة .
طريقة أهل السنة والجماعة في باب األسماء والص ا  : أش يص وا هللا 

ر تحريف وال تعطيل وال بما وصف به ن سه ، أو وص ه به رسوله ، من تغي
 تكييف وال تم يل .

فال دن وش ما وصف هللا به ن سه ، وال يحرفوش الكلم عن مواضعه ، وال 
هو  ال يشبهوش ص اته بص ا  خلقه ، هذادلحدوش في أسماء هللا وآياته ، و 

منهجهم ، د بتوش ما أثبته هللا لن سه ، وأثبته له رسوله ، وين وش عنه ما ن اه عن 
 ون اه عنه رسوله ، إثباتا بال تشبيه ، وتنزيها بال تعطيل . ن سه ،

ويعتمدوش في ذلك على كتاب هللا ، وما بينه هللا سبحانه وتعالى ، إيمانا 
با  ، وإيمانا بكتابه ، ولهذا قال األئمة في بعض الص ا  : االستواء معلوم ، 

تصددد هللا ، اإليماش به هو حقيقة  .والكيف مجهول ، واإليماش به واجب 
اإليماش با  وبرسوله وكتابه  وتصددد رسوله صلى هللا عليه وسلم ، ومقتضى

يقول الشيخ بعد ما ذكر هذا ، ثم ) رسله صادقوش مصدوقوش ( الرسل كلهم من 
سماء والص ا  ، وغيره ، جاءوا بالحد المبين خرهم جاءوا في باب األآأولهم إلى 

 ه هو الحد الذي يجب اإليماش به وااللتزام به .، فقولهم هو الحد ، وما جاءوا ب
) ثم رسله صادقوش ( نعم رسل هللا صادقوش ، بل هم أصدق الناس  ؛ 
 ألنهم قد اصط اهم هللا لتبليغ رساالته ، وال يصط ي سبحانه وتعالى لتبليغ 

 رساالته ، وتبليغ شرائعه إال الصادقين .
ـــ) م  ) ثـــم رســـله صـــادقوش مصـــدوقوش ( فـــي بعـــض النســـخ  قوش ( نعـــم الرســـل د   ص 

 الصالة والسالمعليهم من الكذب  وش صادقوش في كل ما يخبروش به ، معصوم
 ............................................................................. 
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
يس والقرآن الحكيم   فا  تعالى يشهد بصدقهم في كالمه : ؛وهم مصدقوش 

] النمل :  إنك على الحق المبين  [ ،  3ـ 1] يس :   ك لمن المرسلين إن
بل إش أعداء هللا  ، وفي اآلية األخرى ، وهم  مصدوقوش عند الموفقين ،[  79

قد نعلم  الك رة ، هم مصدوقوش للرسل في الباطن ، كما قال سبحانه وتعالى : 
 الظالمين بآيات هللا يجحدون نه ليحزنك الذي يقولون فإنهم ال يكذبونك ولكن إ

وجحدوا بها واستيقنتها  وكما قال عن فرعوش وقومه : ، [  33] األنعام : 
فال يكذب الرسل ظاهرا وباطنا إال من ال  [  14] النمل :  أنفسهم ظلما وعلوا 

عقل له ، ما عنده ، أما العقالء وإش جحدوا ظاهرا عنادا وحسدا وكبرا وما إلى 
من ،  مصدقوش لهم في الباطن ، وإش كاش هذا التصددد ال دن عهذلك ، فهم م

  ور ال دن عه تصديقه في الباطن .به فهو الكدصدق بصورة الباطن ، وأظهر تكذ
الصادق هو و أما معنى ) مصدوقوش ( ، المصدوق هو المخبر بالصدق ، 

بر  بالصدق ، فالرسل صادقوش ؛ أل بر بالصدق ، والمصدوق هو الم خ  نهم قد الم خ 
روش بالحد ، فهم دتلقوش علومهم ب  خ  أخبروا بالصدق ، وهم مصدوقوش ؛ ألنهم م  

إنه لقول  وما دبلغونه عن هللا ، بواسطة وحيه ، وبواسطة رسله من المالئكة ،
 [ . 20ـ19] التكوير :   رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين

إثباتا ، ولصدق الرسل وأش ما قالوه إذ ا فما قالته الرسل في هللا هو الحد ، نفيا و 
     ، وما يقولونه في رب العالمين أنه هو الحد ، قال سبحانه وتعالى : 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 
 [ . 182ـ180] الصافا  :  العالمين 

........................................................ ..................... 
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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فسبح ن سه ، سبحانه وتعالى ، عما يص ه به الجاهلوش والم تروش ، والمشركوش 
 ما يص ونه به ، الذدن يقولوش على هللا ما ال يعلموش ، سبح ن سه ع

  سبحان  هذه الكلمة تدل على التنزيه ، على الن ي ، سبحانه أش يكوش
إش هللا ال دنام وال ، ش تكوش له صاحبة ، سبحانه أش دنام له ولد ، سبحانه أ

دنبغي له أش دنام ، سبحانه عما يشركوش ؛ ألش سبحاش هذه فيها داللة على 
 التنزيه ، على الن ي ، على ن ي المعائب والنواقص ، والنقائص .

وسالم على  سالم من هللا على رسله ،  (وسالم على المرسلين ) 
إنما سلم عليهم ؛ ألنهم أولياؤه ، الصادقوش فيما أخبروا به عنه ، و  ، المرسلين 

 المحقوش فيما يص وش به ربهم . 
لسالمة ما قالوه من النقص  (وسالم على المرسلين ) ولهذا يقول الشيخ : 
 والعيب ومن الشرك واإلفك .

  والحمد هلل رب العالمين  ثناء من هللا على ن سه ، بإثبا  الحمد  كله
الحسنى ،  لما له سبحانه وتعالى من األسماء والص ا  ، من األسماء ؛ه ل

 ، وبديع المخلوقا  . لىوالص ا  الع
  الحمد هلل رب العالمين و  ، فهذه اآليا  فيها تنزيه ، وتحميد ، وتمجيد

 ، وثناء على المرسلين ، صلوا  هللا وسالمه عليهم .
 فيهم أسوة ، وال سيما نبينا خاتم فالرسل هم األئمة ، وهم القدوة ، ولنا 

 النبيين عليهم الصالة والسالم ، لنا فيهم أسوة ، وسبيلنا سبيلهم .
يقول الشيخ : ) وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به ن سه بين 
الن ي واإلثبا  ( يعني وصف هللا لن سه ، وكذلك وصف الرسول لربه ، فيه ن ي 

 وإثبا .
................. ............................................................ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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فقط ؟ يكوش بالن ي وباإلثبا  ،  ن يالمدح يكوش باإلثبا  فقط أم يكوش بال
فاك ، المدح يكوش بن ي يكوش بإثبا  ال ضائل والكماال  ، وبن ي النقائص واآل

به ن سه بين الن ي واإلثبا  ، فهذه وإثبا  ، ولهذا جمع هللا بما وصف وسمى 
وأعتبرها قاعدة : أش هللا موصوف ، قاعدة كررها شيخ اإلسالم في غير موضع 

باإلثبا  والن ي ، بإثبا  الكماال  ، ونعو  الجالل ، وإثبا  األسماء الحسنى ، 
 وبن ي المعائب والنقائص واآلفاك ، فهو السالم وهو القدوس 

ألهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلوش (  ) فال عدوليقول الشيخ :
أهل السنة ، ال رقة الناجية المنصورة ، ال محيد لهم ، وال عدول لهم عن طريد 

 الرسل .
دعو إلى هللا قل هذه سبيلي أ ) ال عدول لهم عن سبيل المرسلين ( ،  

        ، وقال لنبيه ، سبحانه وتعالى :[  108] دوسف :  على بصيرة  
بعد ما ذكر األنبياء والمرسلين إجماال ، وت صيال ، ،  أولئك الذين هدى هللا 

 . [  90] األنعام :   أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده  قال : 
فال عدول ألهل السنة عما جاء  به الرسل ، فالصحابة والتابعوش ماضوش على 

أدعو إلى هللا على بصيرة  قل هذه سبيلي ،  الرسول صلى هللا عليه وسلمسبيل 
  ،، وسبيل الرسول هو سبيل المرمنين   من بعد ما تبين ومن يشاقق الرسول

جهنم وساءت  ونصلهله الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
 .[  115] النساء:   مصيرا 

به المرسلوش في ص اته تعالى وفي غيرها ، هو الصراط  وما جاء
  .الشيخ : ) فإنه الصراط المستقيم (  المستقيم ، قال

 . ، ليس كل طريد هو صراط يالصراط : هو الطريد الذي يجمع معان
 ............................................................................. 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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الصراط : هو الطريد المستقيم ، الموصل إلى الغاية ، الواسع المسلوك 
ال يكوش الطريد صراطا إال أش تكوش متوفرة فيه ،  الواضح ، هذه خمسة معاش  

هذا معنى ما ذكره ابن القيم في بياش خصائص الصراط ، في كالمه على سورة 
فالصراط : هو الطريد الواضح البين ، ) ال اتحة ( في ) مدارك السالكين ( 

 الغاية ، المسلوك . إلىالمستقيم الموصل 
نعم ، فإنه الصراط ؛  المنعم عليهم همسالكوه و مسلوك  وصراط هللا

م من النبيين صراط الذدن أنعم هللا عليه المستقيم ، صراط الذدن أنعم هللا عليهم ،
وال عدول ألهل السنة  والصالحين ، وحسن أولئك رفقا ،والصديقين والشهداء 

نعم عليهم من والجماعة عن الصراط المستقيم ، فالصراط المستقيم هو صراط الم
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وأهل السنة هم داخلوش في هذا ال ريد 

 في المنعم عليهم على حسب مراتبهم في العلم والددن وال ضل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
 : بهداه أما بعد 

فقد سبد ذكر قاعدة في باب األسماء والص ا  أال وهي : الجمع بين 
الن ي واإلثبا  ، وهو ما عبر عنه الشيخ رحمه هللا بقوله : ) وقد جمع ـ سبحانه 

وسيوضح هذه القاعدة ، وتعالى ـ فيما وصف به ن سه بين الن ي واإلثبا  ( 
، وأش معناها : أنه سبد شرح هذه القاعدة قد و ، بذكر شواهدها من القرآش 

  .موصوف بإثبا  الكماال  وموصوف بن ي النقائص 
ومما دنبغي التنبيه عليه في هذا المقام أش الن ي الذي جاء في النصوص 
واإلثبا  ، أش القاعدة فيه : هو اإلجمال في الن ي ، والت صيل في اإلثبا  ، 

ين ياد للص ا  ، وتعوتعد ،، فيه تعداد لألسماء  يعني أش اإلثبا  يأتي م صال  
لها ، وأما الن ي فيكوش عاما مطلقا ، وهو ما يعبر عنه باإلجمال ، هذا هو 

 الغالب على طريقة الرسل صلوا  هللا وسالمه عليهم .
هللا بإثبا  م صل وبن ي  ا فالرسل جاءوا في ص  ؛الت صيل في اإلثبا  

م صال ، لكن القاعدة  مجمل ، ولكن قد يأتي اإلثبا  مجمال ، كما قد يأتي الن ي
يأتي لهذا ولعله ل في اإلثبا  واإلجمال في الن ي ، ت صي، الغالبة هو ما تقدم 

تطبيد هذه القاعدة ويتم ما نصل إلى شواهد الن ي ، المعنى مزيد إيضاح عند
وإيضاحها ، ثم أيضا الن ي الذي دوصف هللا به ، هو الن ي المتضمن إلثبا  

 اته فهو متضمن إلثبا  كمال ضده ، ضد ذلك فكل ن ي ورد في ص ؛كمال 
المن ي ، أما الن ي المحض الذي ال دتضمن ثبو  كمال ، فهذا ما لم يصف هللا 
به ن سه ؛ ألش الن ي الذي ال دتضمن ثبو  كمال ، هذا ال يكوش مدحا وال كماال 

. 
  عما فال عدول ألهل السنة والجماعةوإذا كاش هذا ما جاء  به الرسل ،
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........................................................................ـــ.....
ــــ  ــــ  ــــ

الرسل ، السيما خاتمهم الذي له على ثار جاء به المرسلوش ، بل هم مقت وش آل
يره ، صلوا  هللا وسالمه تباع ، ما ليس لغالمحبة واالأمته من واجب اإليماش و 

 . المستقيم فإش هذا هو الصراط عليه ؛
والصراط المستقيم : هو ددن هللا الذي بعث به رسوله صلى هللا عليه 
وسلم في كل باب من أبواب العلم ، في مسائل االعتقاد ، في باب األسماء 

لد بسائر أصول اإليماش ، فيما عوالص ا  ، فيما دتعلد باليوم اآلخر ، فيما دت
 دتعلد بالشرائع واألوامر والنواهي .

بعد  .اط المنعم عليم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو صر 
هذا يقول الشيخ : ) قد دخل في هذه الجملة ـ المشار إليها وهي القاعدة ـ قد دخل 
في هذه الجملة ما وصف هللا به ن سه في سورة )اإلخالص ( التي تعدل ثلث 

مد لم يلد ولم يولد ولم قل هو هللا أحد هللا الص القرآش ، وهي قوله سبحانه : 
هذه سورة اإلخالص ؛ ألنها متضمنة للتوحيد العلمي الخبري  يكن له كفوا أحد 

الصالة  عليه النبيالمستلزم لتوحيد العبادة ، وقد ثبت في الصحيحين عن 
والسالم ، أنه قال : )) والذي ن سي بيده ، إنها ـ يعني قل هو هللا أحد ـ تعدل 

عدل ت ةفتالوتها مرة واحد ؛  ل ثلث القرآش من حيث ال وابثلث القرآش (( ، تعد
فالبد من تالوة سائر  ؛ثلث القرآش ، ولكن هذا ال يعني االكت اء بها عن القرآش 

القرآش ، وتدبر سائر النصوص ، لكن هذا دليل على فضل هذه السورة ، وفضل 
 تالوتها .

د ( تعدل ثلث وذكر بعض أهل العلم كذلك ، أش سورة ) قل هو هللا أح
 القرآش ؛ ألش القرآش ثالثة أجزاء : 

 عن أسمائه ، وص اته ، وأفعاله .  خبر: خبر عن هللا ، يعني  •
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.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

وقصص : وهو خبر عن الخلد ، عن الرسل وأممهم ، وعن بدء  •
 ، وعن اليوم اآلخر ، وهذا نوع .الخلد 

 وال الث : األوامر والنواهي . •
 وشرائع أوامر ونواهي .، وقصص ، فالقرآش : توحيد 

وسورة ) قل هو هللا أحد ( هذه خالصة بالتوحيد ، ليس فيها إال ص ة 
يا كاش االرب تعالى ، ولهذا كاش بعض الصحابة ، أحد األمراء في بعض السر 

الصالة ، فإذا قرأ بال اتحة وسورة ختم بها القراءة ، فسئل  يختم بها قراءته في
إنها ) ي عل ذلك (( ، فقال :   عليه وسلم ، فقال : )) سلوه لمالنبي صلى هللا

، فقال : )) أخبروه بأش هللا يحبه (( ، وفي ل ظ : )) (  ص ة الرحمن ، وأنا أحبها
 الحددث . أخبروه بأش حبه إياها ادخله الجنة (( أو كما جاء في

 ) قل هو هللا أحد ( هذه السورة جارية على القاعدة ، الشيخ يقول : 
) وقد دخل في هذه الجملة ما وصف هللا به ن سه في سورة اإلخالص ( ، إذ ا 

إثبا   هللا الصمد  إثبا  ،  أحد  قل هو هللا وإثبا  ،  هذه السورة فيها ن ي
 ،  أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  هذه ثالثة جمل كلها دالة على ن ي
. 

إذ ا هذه السورة هي ص ة الرحمن ، وهي مشتملة على ن ي وإثبا  ، فدلت 
هذه السورة على اسمين من أسمائه الحسنى : األحد ، والصمد ، وهذاش االسماش 

 لم دذكرا في غير هذه السورة ، األحد الصمد .
ه ، وهو دتضمن ن ي الشريك فأما اسمه األحد : فهو ددل على وحدانيت

 والشبيه ، فال شريك وال شبيه .
 واسمه الصمد : فسر بأنه الذي ال يأكل وال يشرب ، نعم ، وهو ال يأكل 
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ــ ــ ــــ  ــــ

الغني سبحانه وتعالى بذاته عن كل غناه ، فهو  ب  ج  و  وال يشرب ؛ ألش هذا هو م  
وهو سبحانه هو الذي ما سواه ، واآلكل والشارب م تقر إلى ما يأكل وما يشرب ، 

عم وال ي    .م ، وهو الذي درزق وهو الرزاق ذو القوة المتين ع  ط  ي ط 
وقيل في معنى الصمد : أنه هو الذي تصمد إليه الخالئد في حوائجها ، وهو 

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الغني  العباد من لوازم غناه وفقر 
وجاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال : [  15] فاطر :  الحميد 

الصمد : هو السيد الكامل في سردده ، والغني الكامل في غناه ، والحكيم الكامل 
ميع ص ا  في حكمته ... إلى آخر ما ورد . يعني الصمد : هو الكامل في ج

 الكمال .
الت صيل يين و فهذاش اسماش من أسمائه الحسنى ، ذكرا على وجه التع

، (  لم دلد ) لم يلد ولم يولد   والتنصيص عليهما ، فهذا من اإلثبا  الم صل
رد على كل من نسب الولد إليه من اليهود والنصارى والمشركين وال الس ة 

، وإش ( ولم دولد  ـ ) نسبه إليه الم تروش ، في هذا إبطال لما ( لددلم  ) وغيرهم ،
ال أعلم أش أحدا قال بأنه ول د ،  ـ لم يقل أحد من الطوائف المقرة بوجوده سبحانه

الوالدة  ـ  وهللا أعلم ـ  ن ى لكن لما ن ى هللا الولد عنه ، ون ى الوالدة ، تال ذلك
 تعالى ـ  كما سيأتي ـ ، لم دلد ولم دولد ، فإنه أش يكوش له والد  ىعن هللا ، ن 

األول الذي ليس قبله شيء ، فال بداية لوجوده ، والمولود محدث وهو جزء من 
 في ذاته . وهللا سبحانه وتعالى صمد ال تجزؤ والده ،

  ولم يكن له كفوا أحد   ليس له نظير ، وهذا لم يكن له أحد نظيرا ،
فلما ل  أحددته وصمددته ، الن ي دتضمن ن ي الولد والوالد والكفء ، دتضمن كما

  .الصمد ، أكد ذلك بن ي الولد والوالد والكفء  أثبت لن سه أنه األحد 
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 إذ ا هذا ن ي متضمن إلثبا  كمال .
ـ : ) ما وصف به ن سه في يقول الشيخ ـ ودخل أيضا في هذه الجملة 

هللا ال إله إال  أعظم آية في كتاب هللا  ، وهي آية الكرسي ، وهي قوله تعالى : 
،  وهذه اآلية  [255: البقرة ] اآلية  هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم 

في كتاب هللا ، كما ثبت عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال  يةآأعظم هي 
أعظم ؟ (( فقال : آية   عب رضي هللا عنه : )) أي آية في كتاب هللا ألبي بن ك

 فقال : )) ليهنئك العلم أبا المنذر (( . هللا ال إله هو .. الكرسي 
 هإلى ما ورد في فضلها ، وأش من فضلها أنـ  رحمه هللاوقد أشار الشيخ ـ 

الشيطاش حتى يصبح ما قرأها عبد في ليلته ، إال لم دزل عليه حارس ، وال يقربه 
. 

كما ثبت هذا في ) صحيح البخاري ( في قصة الشيطاش الذي جاء يح و 
عليها أبا هريرة يح ظها  الرسول صلى هللا عليه وسلممن الزكاة التي كاش قد وكل 

، فجاء ذلك الشيطاش يح و منها فأخذه أبو هريرة ، فتعلل بأنه في حاجة وعليه 
: ))  الرسول عليه الصالة والسالمرة يقول له عيال ، فرحمه وتركه ، وفي كل م

 فرحمته ، فقال :  ،البارحة ؟ (( ، فقال : إنه ذكر حاجة وعياال   ما فعل أسيرك
ولكنه عاد ، إلى أش جاء في  )) كذبك وسيعود (( ، يعني ألنه ذكر أنه ال يعود

 ك فاقرأ  ة ، فقال : اتركني أعلمك آية في كتاب هللا ، إذا أويت إلى  فراشال ال
فإنه ال دزال عليك من هللا حافظ ، وال يقربك شيطاش حتى  ؛ هللا ال إله إال هو 

السالم فلما جاء أبو هريرة للنبي عليه الصالة و  ـشيطاش عنده علم ـ هذا تصبح 
ا فعل م)) في المرة ال ال ة ، قال :
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أسيرك البارحة ؟ (( ذكر له ما تعلل به ، وما جعله دتركه في ال ال ة ، وذكر أنه 
هللا      قال له : دعني أعلمك آية في كتاب هللا ، إذا أويت إلى  فراشك فاقرأ 

وذكره ، فقال عليه الصالة والسالم : )) صدقك وهو كذوب ((  ، ال إله إال هو 
. 

، وبقول الرسول عليه الصالة والسالم : )) صدقك (( ثبت هذا ال ضل 
فهذا ال ضل لم يست ده أبو هريرة ولم نست ده من خبر الشيطاش ، إنما من تصددد 

 الرسول ، وإنما هذا حد .
أش  من ال ضائل ومن العلوم الشرعية التي يمكن م شيئا  الشيطاش قد يعل

للتخلص ه المعرفة ، اتخذ من هذا وسيلة بهذ يخادع بها بعض الناس ، فهذا تعلل
 من قبضة أبي هريرة رضي هللا عنه .

المقصود ، أش آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب هللا ، وقد ورد في 
فضلها أحاددث ك يرة ، وهذا من أصح ما ورد في فضلها ، فإذا أوى اإلنساش إلى 

ن هللا حافظ ، وال يقربه شيطاش فراشه فإنه يشرع له أش يقرأها فإنه ال دزال عليه م
 حتى يصبح .

من البيت  ـ أو دن رـ وورد في سورة ) البقرة ( عموما أش الشيطاش ي ر 
الذي تقرأ فيه سورة ) البقرة ( ، ومن أسباب ذلك أنها مشتملة على هذه اآلية 

 العظيمة . 
المقصود أش هذه اآلية اشتملت أيضا على العددد من أسماء الرب و 
، ولهذا يقول الشيخ : وما وصف هللا ، أي قد دخل في هذه الجملة ما وص اته 

 .  هللا ال إله إال هو  وصف هللا به ن سه في أعظم آية في كتاب هللا 
 هذه كلمة التوحيد ،  هللا ال إله إال هو  فاشتملت على إثبا  وحدانيته 



 
 

 شرح العقيدة الواسطية                                         

 29 

......................ـــ.......................................................
ــ ــ ــــ  ــــ

عمن سواه ، وهذا تحقيد التوحيد ، ال إله  ةف ي هذا إثبا  إلهيته ، ون ي اإللهي
 إال هللا .
  الحي القيوم  ،  اسماش من أسمائه الحسنى ، فهو الحي الذي ال يمو

  وتوكل على الحي الذي ال يموت  : [ .  58] ال رقاش 
لكاملة التي ال يعتريها نقص ، وكمال حياته يستلزم ثبو  الحي : الحياة ا

 كمال ص اته الذاتية له سبحانه وتعالى .
 غيره ، ه القائم بن سه ، الغني عمن سواه ، والقائم ب :ومن أسمائه القيوم 

فال قيام لشيء من الموجودا  إال به ، فهو الحي القيوم . فهذاش اسماش 
 من أسمائه الحسنى .

ف يها خمسة ،  العلي العظيم  خريين وهما : آاآلية باسمين  وختمت هذه
 فهذه أسماء جامعة . أسماء : هللا ، الحي ، القيوم ، العلي ، العظيم ،

هللا : هذا هو االسم الجامع ، لمعاني سائر األسماء ، سائر الص ا  ، 
 وكذلك اسمه الحي القيوم ، اسماش من أسمائه الحسنى .

 الحي القيوم  هذا ن ي ، أما قوله :  ذه سنة وال نوم ال تأخ وقوله : 
 فهذا إثبا  ، إذ ا هذه اآلية فيها إثبا  ون ي ، إثبا  م صل وفيها ن ي م صل 

 ال تغلبه السنة وهي النعاس والوسن وال النوم . ال تأخذه سنة وال نوم 
ام ، كما في الحددث الصحيح : )) إش هللا ال دنام وال دنبغي له أش دن

يخ ض القسط ويرفعه ، درفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل 
حا  وجه ما انتهى ـ لو كش ه ألحرقت سبأو النار ـ عمل الليل ، حجابه النور 

 ليه بصره (( فهو تعالى الحي القيوم .إ
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هذا الن ي دتضمن تأكيدا لكمال حياته ،  ال تأخذه سنة وال نوم  وقوله : 
فإش النوم والسنة دنافياش كمال الحياة ؛ ألش النوم  ؛دتضمن كمال حياته وقيوميته 

هي بدايا  النوم ، فا  تعالى هو الحي الذي ال يمو  ،  ة  ن  أخو المو  ، والس   
ال دليد به النوم . فهذا ن ي ، ألنه  ؛لذي ال دنام وال دنبغي له أش دنام وهو الحي ا

 وهذا إثبا  .
  له ما في السماوات وما في األرض  في هذا إثبا  كمال ملكه على

 كل شيء .
  من ذا الذي يشفع عنده  ، هذا ن ي ، أي ال أحد يش ع عنده إال بإذنه

، ال أحد يش ع عنده إال بإذنه ، بخالف وهذا دتضمن كمال ملكه ، فلكمال ملكه 
صبا عنه ، الملوك والكبراء يش ع عندهم غالمخلوق الذي يش ع عنده الشافعوش 

 مقربوهم بغير إذنهم ، وينزلوش على رغبتهم .
 ـكما تقدم  ـالمقصود أش هذه اآلية اشتملت على العددد من أسماء الرب و 

من ذا    ،ال تأخذه سنة وال نوم   من ص اته ، وقد اشتملت على ن ي والعددد
وال يحيطون بشيء من علمه  هذا فيه ن ي ، وكذلك قوله : الذي يشفع عنده 

  : فيه ن ي ، وهذا لكمال عظمته ، ال يحيط العباد به علما ، كما قال تعالى 
 .[  110] طه :      يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون به علما 

  وال يؤوده حفظهما  لذي اشتملت عليه هذه اآلية ومن الن ي ا
  وسع كرسيه السماوات واألرض وال يؤوده حفظهما  ، ، وأحسن ما قيل

والذي عليه جمهور أهل السنة  : أش الكرسي موضع قدمي الرب ، مخلوق عظيم 
وسع كرسيه السماوات  ال يقدر قدره إال هللا ، والعرش أعظم منه ، 
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الكرسي قد وسع السماوا  واألرض ، فهو أعظم من السماوا   واألرض 
على الرب تعالى ، وال يكرثه  ديعني ال يش  وال يؤوده حفظهما   واألرض ،

إن هللا يمسك السماوات   ، وال يعجزه ح ظ هذه العوالم ، العلوية والس لية
واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما 

 [ . 41] فاطر :  غفورا 
  وهو العلي العظيم  ذاتا ، وقدرا ، وقهرا ، : العلي بكل معاني العلو

لة في آوهو العظيم الذي ال أعظم منه ، والعوالم كلها في غاية الصغر والض
  .انب عظمته ج

وما قدروا حق قدره  عظمته ، ما جاء في قوله :  لومما ددل على كما
واألرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 

 [ . 67] الزمر :  عما يشركون 
ثم يمضي الشيخ من ذكر سورة اإلخالص وآية الكرسي ، يمضي بذكر 

ا وصف هللا به ن سه من الن ي واإلثبا  ، وسنمضي الشواهد من القرآش على م
معه مستعرضين لهذه الشواهد ، ونقف معها حسبما يقتضيه المقام ، وهللا 

 المستعاش .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمــد هلل رب العــالمين ، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى 

 هللا تعالى : المصنف ، رحمه  قال  آله وصحبه أجمعين ،
 عليم    هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء  وقوله سبحانه : 

]  وتوكههل علههى الحههي الههذي ال يمههوت  وقولههه سههبحانه : ، [  3]  الحددــد :  
 وقولههه : ،  [  1] ســبأ :  وهههو الحكههيم الخبيههر  وقولههه : ، [  58ال رقــاش : 

نهها ومها ينهزل مهن السهماء ومها يعهر  فيهها يعلم ما يلج في األرض وما يخهر  م
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال  وقوله :  ،[  2] سبأ :  وهو الرحيم الغفور 

هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات 
 ، وقولهه :  [  59] األنعام :   األرض وال رطب وال يابس إال في كتاب مبين 

 ، وقولههه :  [  11] فــاطر :       ومهها تحمههل مههن أنثههى وال تضههع إال بعلمههه 
]  علمههها  شهههيءقهههدير وأن هللا قهههد أحهههاط بكهههل  شهههيءلتعلمهههوا أن هللا علهههى كهههل 

] الـذاريا  :  إن هللا ههو الهرزاق ذو القهوة المتهين  وقوله : ، [  12الطـالق : 
58 . ] 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

قرآنية المشتملة على أسماء الرب وص اته ، التي فيها ومن النصوص ال
ما وصف هللا به ن سه في هذه ـ الن ي واإلثبا  ، مما ددخل في الجملة المتقدمة 

هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل  اآليا  التي منها قوله تعالى : 
 . عليم  شيء

الحسنى : األول ،  أسماء من أسماء هللا ةفهذه اآلية فيها إثبا  أربع
وأحسن ما قيل في ت سير هذه األسماء ما جاء  .واآلخر ، والظاهر ، والباطن 

   وى إلى فراشه : أالذي كاش يقول إذا  النبي صلى هللا عليه وسلم في دعاء 
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 شيءاللهم رب السماوا  ورب األرض ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل ))  
فالد الحب والنوى ، أعوذ بك من شر ن سي ، ، منزل التوراة واإلنجيل وال رقاش 

اللهم  ـأو كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ـ أنت آخذ بناصيته  شيءومن شر كل 
وأنت الظاهر  ، شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك  شيءأنت األول فليس قبلك 

عنا الددن واغننا من  ، اقض   شيءوأنت الباطن فليس دونك  شيءفليس فوقك 
 ال قر (( ، فهذا أحسن ما قيل في ت سير هذه األسماء .

،  شيءهذا اسم من أسمائه ، هو األول يعني المتقدم على كل  ) األول (
وهللا تعالى فكل ما سوى هللا فإنه محدث بعد أش لم يكن ، مسبوق بعدم ن سه ، 

فهو  ؛؛ ألنه ال بداية لوجوده ، سبحانه وتعالى  شيءهو األول الذي ليس قبله 
قديم ، لكن القديم لم درد في النصوص فال يعد من أسمائه تعالى ، ال يقال من 

به عن هللا فيقال : هللا قديم  أسماء هللا القديم ، لكن معناه صحيح فيصح اإلخبار
، ال بداية لوجوده ، فهذا معنى حد  شيءوده على كل نعم قديم ومتقدم في وج، 

ثابت للرب سبحانه ، لكنه يغني عنه اسمه األول ، فاألول هو من أسماء هللا 
 الحسنى .
)   ( شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك  شيءقبلك  ساللهم أنت األول فلي) 

فكل ؛ له هذا االسم دتضمن دوامه سبحانه وتعالى وبقاءه الذي ال نهاية  ( اآلخر
مخلوق ي نى ، وهللا تعالى ال ي نى ، كما يقول اإلمام الطحاوي ، رحمه هللا ، في 

وال يكوش إال ما ، دائم بال انتهاء ، ال ي نى وال دبيد ، عقيدته : ) قديم بال ابتداء 
 دريد ( سبحانه وتعالى .

ذاتيا وما كتب هللا لهم البقاء م ل النار وم ل الجنة دوامهما وبقاؤهما ليس 
لهما ، بل بقاؤهما بإبقاء هللا لهما ، أما بقاء الرب فهو ذاتي ال يجوز عليه 
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،  شيءبعده ليس ، واآلخر الذي  شيءقبله ليس فهو األول الذي  ؛ال ناء البتة 
داالش على أزليته وأبددته ، يعني على دوام وجوده في الماضي فهذاش اسماش 

 والمستقبل .
الظاهر يعني العالي ، والظهور من  ( شيءوأنت الظاهر فليس فوقك ) 

،  شيءكل  شيء، هو فوق  شيءمعانيه العلو ، فهو الظاهر الذي ليس فوقه 
 . شيءوهو القاهر فوق عباده وليس فوقه 

فبصره نافذ لجميع المخلوقا  ،  ( شيءدونه وهو الباطن الذي ليس ) 
ال يحجب سمعه  ، إذ شيءوسمعه واسع لجميع المخلوقا  ، وعلمه محيط بكل 

 شيءوال يحجب بصره حجاب ، بصره نافذ درى عباده ، وعلمه محيط بكل  شيء
 ،  واألرض  تعلم أن هللا يعلم ما في السماءألم  : وليس [  70] الحج ،

ال ، بل هو بائن من خلقه ، ليس تعالى داخل في المخلوقا   ن أنهمعنى الباط
 من ذاته .  شيءمن مخلوقاته وال في مخلوقاته  شيءفي ذاته 

تقدم ذكر هذا االسم ،  وتوكل على الحي الذي ال يموت  وقوله تعالى 
اعتمد على ( وتوكل على الحي ) أمر من هللا لنبيه ولسائر المرمنين ،  (توكل  )

وفوض أمرك إليه ، على الحي الذي ال يمو  ، فمن توكل عليه فهو الحي ، 
 وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنون  حسبه ، ومن توكل على هللا فهو حسبه ، 

 .[  23] المائدة : 
والشاهد ، الحي ، فالحي اسم من أسمائه ، والحياة ص ة من ص اته ، 

 المو  . افحياته ال يطرأ عليهن ي مركد لكمال حياته ،  ال يموت  وقوله : 
اسماش من أسمائه الحسنى داالش على ،  وهو الحكيم الخبير  وقوله : 

كمال حكمته ، وعلى كمال خبرته ، فهو الخبير ، خبير بدقائد األشياء ، 
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 أخص في المعنى من اسمه العليم وهو الحكيم الخبير . وهو
  يعلم ما يلج في األرض  ، وكأش هذه الجمل ت صيل لمضموش اسمه

ماذا ددخل في األرض ، ) ما ( صيغة عموم  الخبير ، يعلم ما دلج في األرض ،
انا  ، ومن من األحياء ، من الحيو  ، يعني يعلم كل ما دلج في األرض ،

، وما ددخل  يعلم ما يلج في األرض  كل ما ددخل ،  ومن اإلنسالنباتا  ، 
فيها من الجمادا  كالمياه التي تغور في األرض ، الماء دلج في األرض ، 
 وتبتلعه األرض ، الحيوانا  لها مساكن ، وتأوي إليها في األرض 

   يعلم ما يلج في األرض وما يخر  منها هللا العظيم  من كل شيء ، سبحاش 
 . 

 وما ينزل من السماء  من المالئكة ومن األمر الذي دنزل من عنده
يعلم هذا كله ، وهكذا قوله  وما ينزل من السماء وما يعر  فيها  واألقدار 

ـ وهي  عنده خزائن الغيب التي استأثر بعلمها ، ،  وعنده مفاتح الغيب  تعالى 
وينزل  عنده علم الساعة ن هللا إ الخمس التي ال يعلمها إال هللا ـ أو منها 

الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 
فهذه خمس ت رد هللا بعلمها ، ال [  34] لقماش :  خبير أرض تموت إن هللا عليم

 يعلمها ملك مقرب وال نبي مرسل .
 بر وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في ال  ) ما ( ،

يعلم  ويعلم ما في البر والبحر  صيغة عموم ، أي كل ما في البر هللا يعلمه ، 
ما فيه من الحيوانا  والنباتا  التي ال يحصيها إال خالقها  ةما في البحر ، عام

 ، والجمادا  .
  وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال رطب 
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.............................................................ـــ................
ــ ــ ــــ  ــــ

، ) رطب وال يابس ( يشمل كل رطب ويابس ؛ ألش هذه كلها نكرا   وال يابس 
 في سياق الن ي ، والنكرة في سياق الن ي تعم .

  وال رطب وال يابس إال في كتاب مبين  كل هذه الدقائد وكل هذه
وهي أيضا م بتة في الكتاب  ،وقا  ، كلها معلومة للرب وهللا محيط بها المخل

 . إال في كتاب مبين  المبين ، كتاب المقاددر 
، أن ى من بني  وما تحمل من أنثى   الموضوعواآلية األخيرة في هذا 

وال تضع إال بعلمه وما يعمر من معمر وال ينقص   آدم أو من غيره من األحياء
 كل ذلك قد أحاط به علمه وكتابه . إال في كتاب  من عمره

فهذه اآليا  من سورة الحددد ، سبأ ، فاطر ، كل هذه اآليا  ونحوها دالة 
 ، شيءعلى إثبا  علمه سبحانه وتعالى ، وأنه الموصوف بالعلم المحيط بكل 

 فهو تعالى العليم والعلم ص ته ، فهو عليم بعلم . وهو تعالى علمه ال يعزب عنه
وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ال   شيء

وفيها دليل على إحاطة علمه بكل صغير [  3] سبأ :  يعزب عنه مثقال ذرة 
وكبير ، بالجزئيا  وبدقائد المخلوقا  ، خالفا للمالحدة الذدن يقولوش : ) إنه ال 

يعلم الجزئيا  وإنما يعلم المعاني الكلية ( ،  يعلم األشياء إال بعد وجودها ، أو ال
وفي هذه اآليا  رد على من قال : ) إنه ال يعلم الشيء إال بعد وجوده ، أو ال 

بل يعلم سبحانه وتعالى ما كاش وما يكوش وما ال يكوش لو  ،يعلم الجزئيا  ( 
 عنه  ولو ردوا لعادوا لما نهوا  :   كاش كيف يكوش ، كما قال سبحانه وتعالى

 .[  28] األنعام : 
، دن وش  علم عن هللاالوالمعطلة كالجهمية والمعتزلة وال الس ة دن وش حقيقة 

ص ة العلم ، وهذا إلحاد في أسماء هللا وص اته وتنقص لرب العالمين ، 
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.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

فإذا كاش المخلوق دوصف بالعلم ، فكيف ال دوصف الخالد وهو أحد بكل كمال 
؟ فعلمه تعالى ثابت بالعقل وبالسمع ، يعني بالعقل وبالنصوص الشرعية . وقد 

أال   نبه سبحانه وتعالى على الدليل العقلي في مواضع ، منها قوله تعالى : 
 . يعلم من خلق 

أال يعلم  ية من اإلحكام دليل على علمه إذ ا وجود هذه المخلوقا  في غا
وأهل العلم واإليماش وأهل السنة [  14] الملك :  من خلق وهو اللطيف الخبير 

من  والجماعة درمنوش بكل ما وصف هللا به ن سه ، فيرمنوش بما في هذه اآليا 
ل ى وش ، في بتوش علمه باألشياء قبل وجودها ، وي بت األسماء الحسنى والص ا  الع 

علمه بالجزئيا  ، ويرمنوش أنه تعالى عليم ، وأش هذا االسم دال على معنى ، 
فهو عليم بعلم ، وهو عليم والعلم ص ته سبحانه وتعالى ، فسبحاش من أحاط بكل 

لتعلموا أن هللا على  علما ، كما في اآلية األخيرة وهي في سورة الطالق  شيء
لتعلموا أن هللا على كل  سبحانه ، في إثبا  ص ة القدرة له  قدير  شيءكل 

 . علما  شيءقدير وأن هللا قد أحاط بكل  شيء
 
 
 
 
 
 
 

 :  قال المرلف ، رحمه هللا تعالى
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[  58] الذاريا  :  إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله تعالى : 
 وقوله:[ ، 11الشورى : ]  وهو السميع البصير شيءليس كمثله  ، وقوله : 

  إن هللا نعما يعظكم به إن هللا كان سميعا بصيرا  : وقوله ،  [  58] النساء
 :  ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال باهلل  : [  39] الكهف، 

] البقرة :        ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا يفعل ما يريد  وقوله : 
ة األنعام إال ما يتلى عليكم غير محلي أحلت لكم بهيم ، وقوله :  [  253

فمن يرد  ، وقوله :  [  1] المائدة :  الصيد وأنتم حرم إن هللا يحكم ما يريد 
هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 

وأحسنوا إن هللا    ، وقوله : [  125] األنعام :  كأنما يصعد في السماء 
 [ . 95] البقرة :  المحسنين يحب 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح :

ة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ، هذه أيضا الحمد هلل والصال
اء الرب وص اته ، وهي داخلة في مجملة من اآليا  المشتملة على بعض أس

هللا تقريرها بشواهدها ، وهي أش  الجملة التي أشار إليها الشيخ ، وهو اآلش بصدد
فوصف ن سه ، تعالى جمع فيما وصف وسمى به ن سه بين الن ي واإلثبا  

بإثبا  األسماء الحسنى والص ا  العال ، وبن ي اآلفا  والعيوب والنقائص ، 
فمن هذه النصوص القرآنية المشتملة على بعض أسماء الرب وص اته ، وهي من 

 الص ا  .  ك ير من آي القرآش يقال إنها من نصوصو  نصوص الص ا  ،
ف ي هذه  إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتين  فأول ذلك قوله تعالى : 

 اآلية إثبا  اسم من أسمائه الحسنى وهو ) الرزاق ( . 
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
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 رة الرزق ، هو الرزاق سبحانه رزاق : صيغة تدل على كمال الرزق وك
ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون   : قال قبلهاوقد وتعالى ، 

، فكل ما يحصل لعباده من رزق مادي أو  إن هللا هو الرزاق ذو القوة المتين 
وكأي من دابة ال تحمل رزقها هللا   معنوي ، من علم أو مال أو أي من ع

 . يرزقها 
 ص الم سرة لهذا االسم ك يرة ، فهو تعالى خير الرازقين ، والنصو 

  وما بكم من نعمة فمن هللا  : كل ما دتقلب فيه العباد من [  53] النحل
 .  إن هللا هو الرزاق النعم فهو منه ، هو الذي أعطاه وأمد به العباد 

وما يحصل على أددي الناس من رزق فهم أسباب فقط ، كاإلنساش درزق 
وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل هللا  والده ، يكد ويكدح وين د عليهم ، أ

أمر هللا برزقهم ، يعني باإلن اق عليهم [  5] النساء :   فيها لكم قياما وارزقوهم
  واكسوهم . لكن الرزاق حقيقة ، المطعم حقيقة هو هللا 

القوة  القوة  ذو كما دلت هذه اآلية على ص ة من ص اته وهي القوة 
هللا الذي خلقكم من  المخلوق ، المخلوق دوصف بالقوة  ةالتي ال تشبه قو 

فالمخلوق دوصف بالقوة ، [  54] الروم :  ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
وهللا دوصف بالقوة ، لكن ليست القوة م ل القوة ، ليست قوة المخلوق كقوة الخالد 

 وال قوة الخالد كقوة المخلوق .
من أسمائه القوي ـ كما لعله سيأتي ـ من أسمائه القوي ، ومن ص اته و 

أو لم    القوة ، فهو ذو القوة المتين ، يعني الشددد القوة ، ذو قوة وهو متين ،
 .[  15] فصلت :  يروا أن هللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 

            ماء لهاإليماش بهذه األسفإش  ؛فيجب اإليماش بذلك ومعرفة هللا بذلك 
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
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وأنه ال مانع لما ، آثاره السلوكية ، إذا علم اإلنساش أش كل الخير بيده والعطاء 
أعطى وال معطي لما منع توجه بقلبه إلى ربه في كل حوائجه ، فهو الذي ال 
يأتي بالحسنا  إال هو وال ددفع السيئة إال هو ، دوجب له ذلك الرغبة إلى هللا 
ورجاءه وتوكله عليه في حصول الخير ومنافع الدنيا واآلخرة ، وإذا علم العبد أنه 
تعالى القوي وأنه ذو القوة أيضا ازداد تعظيما لربه ورجاء  له وخوفا منه ، فقوته ال 

 عتريها ضعف ، نعم . قوة ال يوهي يقاومها قوة ، 
وهكذا يقال في سائر الص ا  ، كما تقدم في اآليا  الدالة على إثبا  

، يعلم دقائد األشياء ، كما سبد  شيءعلمه تعالى علم محيط بكل و العلم ، 
وعنده مفاتح   ت صيله ، كما فصل هللا ذلك في م ل اآلية التي تليت من قبل

البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها  الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في
وربك    وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال في كتاب مبين 

وما تحمل من أنثى   [  69] القصص :  يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 
 [ . 47] فصلت :  وال تضع إال بعلمه 

  وجود مخلوقا  من تحوال  وتغيرا هكل ما في الوجود وما يحدث في
وذهاب مخلوقا  ، كل ذلك قد أحاط هللا به علما ، ومن هذه اآليا  قوله تعالى 

 :  إن هللا نعما يعظكم به إن هللا كان سميعا بصيرا  : وقوله[  58] النساء ، 
  وهو السميع البصير  شيءليس كمثله  : ن ي وإثبا  ، [  11] الشورى 

في  شيءليس  مل ، ن ي للم يل عن هللا ،هذا ن ي مج  شيءليس كمثله 
الوجود م له ، ال في علمه وال في سمعه وال في بصره وال في قدرته وال في رزقه 

، ال في ذاته وال في ص اته وال في  شيءوال في قوته وال في عزه ، ليس كم له 
 ، هذا ن ي مجمل . شيءأفعاله ، ليس كم له 

............................................ـــ.................................
ــ ــ ــــ  ــــ
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 وهو السميع البصير   إثبا  ، فيه إثبا  اسمين من أسماء  هللا
الحسنى ، فهو السميع وهو البصير ، وفي هذا إثبا  لص تين من ص اته ، أال 

طلة خالفا للمع، وهما السمع والبصر ، فهو السميع ، وهو ذو سمع سميع بسمع 
سميع بال    الذدن دن وش أسماءه أو يعطلوش ص اته ، كالمعتزلة الذدن يقولوش : 

هذا جهل وضالل وإلحاد ، إلحاد في أسماء هللا ، بل  .سمع ، بصير بال بصر 
بون أنا ال نسمع سرهم أم يحس هو سميع بسمع وسمعه واسع لجميع األصوا  

ما يكون من نجوى  [  80:  ] الزخرف ورسلنا لديهم يكتبون  ونجواهم بلى
مهما أسر [  7] المجادلة :  ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم 

اإلنساش في حدد ه محادثته ومهما تناجى المتناجوش فا  يسمع نجواهم ، يعلم ما 
جرى بينهم ، سمع ليس كسمع المخلوق ، سمع المخلوق محدود ، سمع المخلوق 

و الذي أعطى اإلنساش السمع ، جعل له السمع والبصر وال راد موهوب له ، هللا ه
زال سامعا ، ولم د، أما سمع الخالد فليس بمخلوق ص ة ذاتية له ، لم دزل وال 

، قبل خلقه ، لم دزدد سبحانه وتعالى  هزال بصيرا ، ما زال بص اتددزل وال 
اوي في عقيدته لم يكن قبلهم من ص ته ، هكذا يقول اإلمام الطح بكونهم  شيئا  

إذا وقر في ، فص اته تعالى أزلية ، سمع وبصر السميع ، واإليماش بذلك له أثر 
القلب الشعور بأنه تعالى السميع ، وأنه بصير ، أحدث له المراقبة ، لكن 

 تضعف هذه المراقبة عند ضعف الشعور واالستحضار لسمع الرب وبصره .
يحسب حسابا لما دتكلم به  أما من استحضر أش هللا يسمع كالمه ، فسوف

هللا  إطالع؛ ألنه يستحضر أش هللا يسمعه ، ولكنه درتى اإلنساش من غ لته عن 
  .عليه وسمعه كالمه 

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ
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رآش ، يسمع كالم وت صيل هذدن الص تين السمع والبصر ، ك ير في الق
 المرمنين ، ويسمع كالم الناس العادي ، ويسمع كالم الكافرين المتنقصين لربهم 

سيذكر الشيخ بعض هذه [  181عمراش : ] آل  لقد سمع هللا قول الذين قالوا 
]   قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها  اآليا  في موضع آخر ، 

لعادي ، تحاور في قضيتها ، يسمع كالم الرسل هذا من الكالم ا[  1المجادلة : 
في دعوتهم ، وما درد عليهم قومهم  ، كما قال سبحانه وتعالى لموسى وهاروش : 

  سمع وأرى أإنني معكما : [ 46] طه  إنا معكم مستمعون  : 15] الشعراء 
 ] يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا م أ  يسمع السر والنجوى
. 

ببصر ، وبصره نافذ لجميع المخلوقا  ، فهو ـ سبحانه وتعالى ـ بصير 
هذه اآلية ، وضع إبهامه  النبي صلى هللا عليه وسلم السميع البصير ، ولما قرأ 

على أذنه ، والسبابة على عينه ، قال أهل العلم : لبياش أش المراد بالسمع والبصر 
 قة .حقيقتهما ، أنه ذو سمع حقيقة ، وذو بصر حقي

 ومن اآليا  التي تليت ، اآليا  الدالة على إثبا  المشيئة واإلرادة ، 
  ولو ال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال باهلل  : [  39] الكهف 

هكذا يقول الرجل الصالح المرمن ، لصاحبه الكافر المغرور بجنته ، الذي لما 
دا وما أظن الساعة قائمة ولئن ما أظن أن تبيد هذه أب  دخل جنته ، قال :

منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي  ا  رددت إلى ربي ألجدن خير 
سواك رجال لكنا هو هللا ربي وال أشرك بربي ثم خلقك من تراب ثم من نطفة 

يقول : لو إنك لو  . أحدا ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال باهلل 
   .ك تذكر  أنها إنما حصلت بمشيئة هللا دخلت جنت

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ
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  ما شاء هللا  يعني هذا ما شاء هللا ، وتذكر  أنه ال قوة لك وال لغيرك إال ،
   ، كاش هذا هو الواجب عليك .نك قلت : ما شاء هللا ، ال قوة إال باأبا  ، لو 

هذا ك ر  ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة   أما أش تقول :
إنكار لربوبيته ؛ ألنه تعالى هو و وإنكار ل ضله سبحانه وتعالى ، ، وإنكار للبعث 

يعني هذا  ما شاء هللا  ي ما يشاء لمن يشاءالمنعم المت ضل ، هو الذي يعط
هللا ، يعني هذا كائن بمشيئة هللا ، وفعال ما شاء هللا البد أش يكوش ، وما ما شاء 

لم يكن ، فكل ما يجري في الوجود ، وكل ما يحصل في الوجود ، من  ألم يش
الذوا  والص ا  والحركا  ، فكل ذلك بمشيئته ال يخرج عن مشيئته شيء أبدا ، 

قدر ، بمشيئة هللا ، ولو الحروب الطاحنة واألمور التي تجري ، هي تجري بال
 شاء هللا ما اقتتلوا ، ولكن هللا ي عل ما دريد .

يريد هللا  وهو فعال لما دريد  ،واإلرادة ، هللا أخبر عن ن سه بأنه دريد 
 يريد هللا ليبين لكم ، [  185] البقرة :  بكم اليسر وال يريد بكم العسر 

فمن يرد هللا أن يهديه  ، [  26] النساء :  ويهديكم سنن الذين من قبلكم  
فمن ص اته اإلرادة ، فهو دريد ، ، [  125] األنعام :  يشرح صدره لإلسالم 

كونية ، وإرادة  :ولكن اإلرادة المضافة هلل ، قال أهل العلم : نوعاش ، إرادة ، قالوا 
 شرعية .

 أما اإلرادة الكونية ، فبمعنى المشيئة ، ومن شواهدها قوله تعالى :
  فعال لما يريد  : هذه إرادة كونية ،  [  16] البروج  فعال لما يريد  ، كل

ما شاءه فإنه فعله ، كل ما أراد هللا أش ي عله ، فعله ؛ ألنه ال معارض له ، وال 
، ومن شواهد اإلرادة الكونية ، قوله  فعال لما يريد  يستعصي عليه شيء ، 

يشرح  هللا أش دهديه  أيعني من يش فمن يرد هللا أن يهديه  تعالى : 
ــ ............................................................................ـــــ

ــ ــ  ــــ
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فيه ، ويجعل فيه القبول للحد ،  ، دوسع صدره ، ويقذف النور صدره لإلسالم 
يجعل صدره  ومن درد أش يضله ، أعوذ با  ،  ،يقبل الحد بانشراح وسرور ،

ت قلوب إذا ذكر هللا وحده اشمأز و  دن ر من الحد ، يشمئز ،   ضيقا حرجا 
] الزمر  إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الذين ال يؤمنون باآلخرة و 

وهللا تعالى يمن على من يشاء ، دهدي من يشاء ب ضله وحكمته ، [  45: 
 ، دهدي ويضل ، ويعز ويذل ، ويضل من يشاء بحكمته وعدله ، يعطي ويمنع

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
 .[  26] آل عمراش :  تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 

ه بالمحبة ، فهي إنما تتعلد بمحاب وأما اإلرادة الشرعية : فهي المتضمنة
   ،    يريد هللا بكم اليسر   سبحانه وتعالى ، ومن شواهد اإلرادة الشرعية

إنما يريد هللا ليذهب   ،يريد هللا ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 
 ، فهاتاش إرادتاش . البيت ويطهركم تطهيرا  أهلعنكم الرجس 

 ش ال رق بين اإلرادتين من وجهين : : إقال أهل العلم 
ودا  ، فهي شاملة لما أما اإلرادة الكونية : فإنها عامة لكل الموج •

يحبه سبحانه ، وما ال يحب ، فكل ما في الوجود فهو حاصل 
بإرادته الكونية ، سواء في ذلك ما يحبه هللا ، أو دبغضه ، فكل ما 
في الوجود فهو حاصل بإرادته الكونية ، التي هي بمعنى المشيئة 

 ، فإنه ال يخرج عن مشيئته ، أو عن إرادته الكونية شيء البتة .

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

بما يحبه سبحانه أما إرادة الشرعية : فهي تختص بما يحبه ،  •
فالطاعا  مرادة هلل شرعا ، أما المعاصي فليست مرادة شرعا ، 

صالة وما وقع من الطاعا  ، إذا صليت م ال ، نقول : هذه ال



 
 

 شرح العقيدة الواسطية                                         

 45 

تتعلد بها اإلرادتاش ، اإلرادة الكونية ، واإلرادة الشرعية ، أقول : 
ما وقع من الصالة ، أو أي طاعة ت علها ، فإنها واقعة باإلرادة 

كذلك باإلرادة الشرعية ، فهي مرادة هلل ، كونا  ةالكونية ، ومتعلق
 وشرعا .

يقع في الوجود أما ما يقع من المعاصي ، فهذه مرادة هلل كونا ؛ ألنه ال 
شيء البتة إال بإرادته ومشيئته ، سبحانه ، لكن هل المعاصي محبوبة هلل ؟ ، ال 
هي مبغوضة مسخوطة ، وإش كانت واقعة بإرادة هللا . فهذا هو ال رق بين 

 :كما تقدم اإلرادتين ، من وجهين 
األول : أش اإلرادة الكونية عامة ، لما يحبه هللا ، وما ال يحبه ،  •

في الوجود ، فكل ما في الوجود ، فهو مراد هلل كونا ، وهو  ما لكل
 حاصل بمشيئته سبحانه وتعالى .

 علد بما يحبه سبحانه وتعالى فقط أما اإلرادة الشرعية فهي إنما تت •
قال أهل العلم : فتجتمع اإلرادتاش في إيماش المرمن ، وطاعة المطيع ، الكافر ، 

منه أش  ا  أليس الكافر مطلوبعصية العاصي ، وت ترق اإلرادتاش في ك ر الكافر وم
إذ لو شاء  ؛درمن ؟ لكنه لم يحصل ، فهو مراد هلل شرعا ، ولكنه غير مراد كونا 

] دونس :       جميعا كلهم لو شاء ربك آلمن من في األرض و  هللا الهتدى 
99  ]. 

  شرعا ، وكذلك الطاعة التي أمر بها العبد ، ولكنه لم ي علها ، هذه مرادة هلل
ــ……………………………………………………………………….

ــ ــــ ــــ  ــــ
بها اإلرادة الكونية لحصلت ،  ولكنها لم تتعلد بها اإلرادة الكونية ، إذا لو تعلقت

  .ما أراده هللا كونا ، هذا من ال رق م هاألن
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أبدا ا  : وهو أش اإلرادة الكونية ال دتخلف مرادها ثال  ا  ويمكن أش نذكر فرق
اإلرادة الشرعية فقد يقع وقد ال يقع ، فا  أراد اإليماش من الناس كلهم  ،  ، أما

 ومنهم من ك ر . منهم من آمن ، نأراده شرعا ، أمرهم به وأحب ذلك منهم ، ولك
فاإلرادة الكونية ، ال دتخلف مرادها ، أما اإلرادة الشرعية فقد يحصل 

التي سمعناها ، فيها اإلرادة وهذا ما دتصل باآليا   مرادها ، وقد ال يحصل .
الكونية ، وفيها اإلرادة الشرعية ، والمخلوق له إرادة وله مشيئة ، نعم ، كما قال 

، [  67] األن ال : تريدون عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة  سبحانه وتعالى : 
 لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء  كما قال تعالى : 

رادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة ، وإرادة المخلوق ومشيئة ، لكن إ هللا 
المخلوق مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى ، وتابعة لمشيئته . ومشيئة المخلوق قد 

فقد يشاء اإلنساش ما ال يكوش ، وقد  ؛يحصل مرادها مقتضاها ، وقد ال يحصل 
 يكوش ما ال يشاء ، هذا شأش المخلوق .

لم يكن ، ما شاء فالبد أش يكوش  أاء كاش ، وما لم يشأما الخالد ، فما ش
ه فال يكوش البتة ؛ ألنه سبحانه وتعالى ال يعجزه شيء ، وال ؤ ، وما ال يشا

يعجزه من ان هللا لوما ك  يستعصي عليه شيء ، فما شاء أش ي عله فعله ،
 .[  44] فاطر :  شيء في السماوات وال في األرض إنه كان عليما قديرا 

أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يتلى عليكم غير محلي  وله تعالى : وق
 .[  1] المائدة :   الصيد وانتم حرم 

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ
  أحلت لكم بهيمة األنعام  والغنم ، اإلبل ، والبقر . 

 يتلى عليكم  إال ما  في اآلية ال ال ة ، وهي الميتة والدم ، والمنخنقة
 كلها في سورة المائدة .  و والموقوذة والمتردية والنطيحة ، 
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  غير محلي الصيد وأنتم حرم : فهذا محرم على العباد لقوله 
  أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما

  .[  96] المائدة : في آخر السورة   ا  دمتم حرم
  إن هللا يحكم ما يريد  ، هذه هو الشاهد  يريد      إن هللا يحكم ما 

واإلرادة هنا هي اإلرادة الشرعية ؛ ألش هذه اآلية جاء  في سياق األحكام 
يحتمل أش تكوش اآلية شاملة للحكمين  ،  إن هللا يحكم ما يريد  الشرعية ، 

 تين ، أعني الحكم الكوني والشرعي ، واإلرادة الكونية والشرعية .واإلراد
ال ائدة لمعرفة ال رق بين ما هو مراد هلل ، بمعنى أنه قد شاء ، وإال و 

ال دتأتى فهم هذه ، أنه حبة وما أراده بمعنى أنه إرادة ، إرادة تتضمن المحبة مبال
د تقول : إش المعاصي النصوص إال بهذا التقسيم ، ف ي ضوء هذا التساؤل ، ق

راب في ال هم ، طما يصح ، لوال هذا التقسيم لحصل اإلض وهذا ، مرادة هلل !!
فبهذا التقسيم ، وبهذا الت ريد ، وبهذا الت ريد ، حصل التمييز بين ما هو مراد هلل 

 له ، وبين ما هو مراد هلل وهو محبوب له . ا  ، وإش كاش هو مبغوض
 
 
 

 قال رحمه هللا تعالى : 
،   وقوله [   95] البقرة :  حسنوا إن هللا يحب المحسنين أو  وقوله : 

:   ن هللا يحب المقسطين إأقسطوا و  :  وقوله :   [  9] الحجرا ،  فما
 وقوله :  [  4] التوبة :  إن هللا يحب المتقين لهم استقاموا لكم فاستقيموا 

قل إن  ، وقوله : [  222: قرة ] الب إن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين 
فسوف  ، وقوله : [  31] آل عمراش : كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا 

إن هللا يحب  ، وقوله:  [  54] المائدة :  يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونه 
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،  [  4] الصف :  الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 
  . [  14] البروج :  فور الودود وهو الغ وقوله :  

ــ  ــــ ــــ  ــــ
 الشرح : 

وهذه أيضا مجموعة من اآليا  المشتملة على بعض ص ا  الرب 
        ،إن هللا يحب المحسنين  حسنواأو   سبحانه وتعالى ، وهي المحبة ،

 هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين  إن   ،ن هللا يحب المقسطين إ أقسطواو 
 ، يحب المتقين  هللا إن  ، هللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا  إن

 . كأنهم بنيان مرصوص 
فدلت هذه اآليا  ، أنه يحب ، فالمحبة ص ة من ص ا  هللا ، كما قلنا 
في القوة والسمع والبصر واإلرادة ، كلها ص ا  أخبر هللا بها عن ن سه . كذلك 

 أخبر أنه يحب بعض عباده .
 حب المحسنين ي المحسنين بأعمالهم ، والمحسنين إلى عباد هللا ،. 
  يحب المقسطين  وا ل  وما و  الذدن يعدلوش في حكمهم وأهليهم المقسطين

. 
  يحب التوابين لراجعين إليه عن الذنوب ، وعن التقصير .ا 

.........ـــ....................................................................
ــ ـــ ــــ  ــــ

  يحب المتطهرين . كما أمروا 
  يحب المتقين . سبحانه وتعالى 

وفي  ،سبحانه وتعالى ، فوجب اإليماش بأش من ص اته المحبة بها كلها أخبر 
هي فوق ما دناله من  . إش محبة هللا للعبدهذا غاية الترغيب في هذه األعمال 
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قل إن  أولياء هللا دتطلعوش لل وز بهذه المحبة :  ال واب ، فالمرمنوش المخلصوش 
 .[  31] آل عمراش :  كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا 

فالمخلوق دوصف بالمحبة ، ولكن مع ال رق ، فللمخلوق محبة تليد به 
 درغبهأنها ميل الشيء ، أو ميل اإلنساش إلى ما بوتناسبه ، يمكن أش يعبر عنها 

 ذلك . ، أو ما أشبه
محبة الخالد ليست وهللا دوصف بالمحبة ، وليست المحبة كالمحبة ، 

،  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  كذلك العكس ، كمحبة المخلوق ، 
كما يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة ، ال  ،لكن محبته محبة حقيقية 

يحب ، وال تليد به ص ة واألشاعرة الذدن دن وش حقيقة المحبة ، يقولوش : هللا ال 
ي سرونه باإلرادة  ـيحرفوش النصوص  ـالمحبة ، وي سروش ما جاء في النصوص 

 ، يعني دريد اإلنعام عليهم قسطين ميحب ال ، يقولوش : 
  يحب المحسنين دريد أش دنعم عليها ، أو يقولوش  ، يعني :  يحب

ا باإلرادة ، وإما بال واب ، وهكذا ي سروش المحبة إم .يعني د يبهم   المقسطين 
 أو بإرادة ال واب ، فين وش عن هللا حقيقة المحبة .

وهذا مبني على أصولهم ال اسدة ، وأش إثبا  هذه الص ا  يستلزم التشبيه 
 ، فيقعوش في التناقض ، وي روش من شيء ، فيقعوش في نظيره أو في شر منه .

..................................ـــ...........................................
ــ ــ ــــ  ــــ

وأهل السنة والجماعة د بتوش هلل ما أثبته لن سه ، وأثبته له رسوله ، كما 
تقدم في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة ، فيدخل في ذلك إثبا  المحبة ، فأهل 

نه تعالى السنة د بتوش هلل المحبة ، بل د بتوش المحبة من الجانبين ، يقولوش أ
ي ح ب وي ح ب ، يحب المرمنين والمقسطين والمحسنين والمجاهددن ، كما في 

يا أيها  ه ، يحبه المرمنوش ، كما قال سبحانه وتعالى : ؤ اآليا  ، ويحبه أوليا
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]  منكم عن دينه فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم ويحبونه  الذين آمنوا من يرتد
 [ . 54المائدة : 

ته من يشاء ، كما ذكر في هذه اآليا  ، بل إنه بل إنه يختص بمحب
؛ تخذه خليال اتخذ من عباده من اي ضل بعض عباده في هذه المحبة ، ولهذا 

وأتخذ هللا  كإبراهيم ومحمد صلوا  هللا وسالمه عليهما ، وسائر النبيين ، 
 . [  125] النساء :  إبراهيم خليال 

وهو الغفور الودود  ه تعالى : ومن األدلة على إثبا  ص ة المحبة ، قول
  كغ ور يعني ك ير المغ رة ، وودود يعني ك ير  فعول من المودة ، :، الودود

المودة ألوليائه ، وقيل : ودود بمعنى مودود ، أي محبوب ، واألول هو الراجح 
 في ت سير هذا االسم .

، هو محبوب ألوليائه ، يحبهم ويحبونه حقا  مودود ، يعني محبوب ، و 
 االسم ، أش معناه ودود ، واد  لكن رجح العالمة ابن القيم في كالمه على هذا 

يعني ك ير المودة ألوليائه وعباده الصالحين ، إجراء لهذا االسم مجرى غ ور 
 من األسماء الحسنى . و     وشكور وما أشبه ذلك ، وع  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

سلم وبارك على نبينا محمد وعلى الحمد هلل رب العالمين ، وصلى هللا و 
 ، قال المصنف ، رحمه هللا تعالى : آله وصحبه أجمعين 

، [  30] النمل :  بسم هللا الرحمن الرحيم  وقوله سبحانه وتعالى : 
 ، وقوله :  [  7] غافر :  ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما   وقوله :

ورحمتي وسعت كل  قوله : ، و [  43] األحزاب :  وكان بالمؤمنين رحيما 
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]  الرحمة    كتب ربكم على نفسه  وقوله : [ ،  156] األعراف :  شيء 
 ، وقوله : [  107]دونس :  وهو الغفور الرحيم  وقوله : [، 54األنعام : 

 . [  64] دوسف :  وهللا خير حافظ وهو أرحم الراحمين 
 ، وقوله : [  119ائدة : ] الم رضي هللا عنهم ورضوا عنه  وقوله : 

]  ولعنه    ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها غضب هللا عليه 
 . [  93النساء : 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح : 

وعلى آله وصحبه ومن ، الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا 
الرب وص اته ،  أسماءهذه مجموعة من اآليا  الدالة على بعض  .اهتدى بهداه 

المشتملة على إثبا  اسمه ، الرحمن وهي  فهي من نصوص األسماء والص ا  .
  .، الرحيم ، اسمه الغ ور ، وأنه تعالى أرحم الراحمين 

وهذه األسماء تدل على إثبا  ص ة الرحمة ، على ما هو مقرر في 
يم ، كما وهي أش كل اسم متضمن لص ة ، فا  الرحمن الرح ،القاعدة المشهورة 

هذه آية من سورة النمل بإجماع ،  هللا الرحمن الرحيم  بسم  :في هذه اآلية 
إنه من سليمان وإنه بسم هللا الرحمن  : أهل العلم ، في قوله تعالى 

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

 . الرحيم 
البسملة التي ت تح بها السور ف يها خالف ، والصواب أنها آية ، قيل وأما 

قيل : إنها آية أنزلت لل صل بين السور والداللة على و : إنها آية من كل سورة ، 
ابتداء السورة ، وهذا أرجح ، أي إنها آية من القرآش أنزلت للداللة على أوائل 

 السور ، وال صل بين السور .
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جاءا في مواضع ك يرة من القرآش :  الرحمن الرحيم ، قدوهذاش االسماش : 
جاءا مقترنين كما في البسملة ، وفي مواضع أخرى كقوله  (الرحمن الرحيم )

[  163] البقرة :       وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم  تعالى : 
وحده أو مع وجاءا مت رقين ، دذكر الرحمن في مواضع وحده ، والرحيم دذكر ، 

إن هللا بالناس  خر ، فالرحيم قرش بأسماء أخرى كالغ ور والرؤوف آاسم 
[ ،  218] البقرة :  وهللا غفور رحيم  ، [  143] البقرة :  لرؤوف رحيم 

وهذاش االسماش من أسماء هللا الحسنى ، فهو الرحمن ، وهو الرحيم ، والمشهور 
الرحمة العامة ، والرحيم ددل على  في ال رق بينهما : أش الرحمن ددل على

وقال بعضهم : الرحمن ، يعني في الدنيا واآلخرة ،  .الرحمة الخاصة بالمرمنين 
 الرحيم ، يعني في اآلخرة ، وهذا قريب من الذي قبله .و 

والحد أنه سبحانه وتعالى ، الرحمن الرحيم في الدنيا واآلخرة ، وجاء عن 
ل : الرحمن الرحيم ، اسماش رقيقاش ، يعني ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قا

ددالش على الرحمة ، وهي معنى فيه رقة ؛ ألش الرحمة تقتضي اإلنعام ، 
اش ، واإلكرام ، وال يقال أش هذا ت سير للرحمة ، ال الرحمة ص ة معقولة واإلحس

 المعنى .
.........ـــ....................................................................

ــ ــ ــــ  ــــ
ربكم أعلم بكم إن يشاء  وضد الرحمة  القسوة ، وضد الرحمة العذاب ، 

]   حفيظاما أرسلناك عليهم ف ، [  54] اإلسراء :  يعذبكم  أرحمكم وإن يش
] العنكبو  :  يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون  [  80النساء : 

21 . ] 
ي ال رق بين هذدن االسمين ، بأش الرحمن : ددل على وذكر ابن القيم ف

 الرحمة الذاتية ، والرحيم : ددل على الرحمة ال علية .
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الرحمة الذاتية للرب سبحانه ، فإنه تعالى لم دزل وال دزال متص ا بالرحمة 
 ، فالرحمة من ص اته الذاتية .

رحم من وهو موصوف بالرحمة ال علية ، التي تتعلد بها مشيئته ، فهو د
فال دزال درحم من ، يشاء ، فهذه الرحمة ال علية ، ص ة فعلية ، درحم من يشاء 

زال ديشاء كيف شاء ، وتقول : ال دزال هللا سبحانه وتعالى رحيما ، لم دزل وال 
 موصوفا بالرحمة سبحانه وتعالى .

، فأنكر هللا عليهم  نفهذاش اسماش عظيماش ، وقد أنكر الك ار اسمه الرحي
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا  وك رهم  ذلك

سلناك في أمة قد خلت من قبلها كذلك أر  ، [  60] ال رقاش :  وزادهم نفورا 
مم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ال إله إال أ

 .[  30] الرعد :  متاب  هو عليه توكلت وإليه
إذ ا الرحمن الرحيم ، اسماش من أسمائه الحسنى داالش أيضا على ص ة 

 الرحمة .
 ورحمتي وفي اآليا  األخرى ، التصريح بص ة الرحمة ، قال هللا :

وقوله سبحانه ،  علما رحمة و وسعت كل شيء  ربنا   ،وسعت كل شيء 
.....................ـــ........................................................

ــ ــ ــــ  ــــ
فالعباد دوص وش بالرحمة ، ،  فاهلل خير حافظا وهو أرحم الراحمين  وتعالى : 

العباد دوص وش بالرحمة [  29] ال تح :  رحماء بينهم   هللا ، همالراحموش درحم
، وليس هذا من التشبيه في شيء ، فللمخلوق الرحمة التي تناسبه ، وللرب 

 رحمة التي تناسبه وتليد به ، وليست الرحمة كالرحمة وال الرحيم كالرحيم .ال
المخلوق دوصف بالرحمة ، كذلك يسمى رحيما ، كما قال هللا في النبي 

، فا  [ 43] األحزاب :  وكان بالمؤمنين رحيما  عليه الصالة والسالم : 
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وال الرحيم  رؤوف رحيم ، والنبي رؤوف رحيم ، وليس الرؤوف كالرؤوف ،
 كالرحيم .

ومن هذه الص ا  ما دناسبه ، وللرب تعالى  ،فللمخلوق من هذه األسماء 
وأهل السنة ه ويليد بعظمته وجالله وكبريائه ، من أسمائه وص اته ما دناسب

والجماعة ، منهجهم في هذه الص ة ، وفي هذه األسماء منهج واحد ، إثبا  ما 
والص ا  ، مع ن ي التم يل ، ون ي العلم بالكيفية ، أثبته هللا لن سه ، من األسماء 

وها كما جاء  بال كيف ر  م  وهذا هو معنى قول السلف في نصوص الص ا  : أ  
، يعني أمروها كما جاء  ، م بتين لما تدل عليه ، غير محرفين لها ، وال 

 مكي ين لما تدل عليه بال كيف .
على حقيقتها ، وأما أهل  فأهل السنة والجماعة د بتوش هلل ص ة الرحمة

الكالم ، أهل البدع والضالل ، فهم دن وش حقيقة الرحمة عن هللا ، وي سروش 
الرحمة في حقه بنحو ما ي سروش به المحبة فيما سبد ، ي سرونها باإلرادة ، أو 
بما يخلقه هللا من النعم والمنافع التي دنت ع بها العباد ، الجهمية والمعتزلة 

ش حقيقة الرحمة ؛ ألنهم يقولوش : إش الرحمة رقة تعتري من واألشاعرة دن و 
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
قامت به الرحمة ، وهذا ما ال دليد به سبحانه ، الرقة فيها ضعف ، وهذا خطأ ، 

يمكن أش يعبر عنها بأنها رقة تعتري من هي التي و هذا ت سير لرحمة المخلوق ، 
 قامت به ، هذه رحمة المخلوق .

لما توهموا من إثبا  ص ة الرحمة ، أنها م ل رحمة  ـفبسبب هذا التوهم 
ن وا حقيقة الرحمة ، وفسروها إما باإلرادة ، فقالوا : الرحمة من هللا  ـالمخلوق 

 إرادته لإلنعام واإلحساش على عباده .
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رحمته تعالى ، هو ما يخلقه تعالى من النعم التي دنعم هللا بد أو أش المرا
 بها على عباده .

نعم ، الواقع أش هناك رحمة هي مخلوقة ، لكن هذا غير الرحمة التي هي 
ص ة الرب سبحانه وتعالى ، فالرحمة تضاف إلى هللا ص ة له ، كما في هذه 

 ء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شي   ،ورحمتي وسعت كل شيء  اآليا  
 في رحمتك وأنت أرحم الراحمين  ربي اغفر لي وألخي وأدخلنا  : األعراف [

151  ] ،  فاهلل خير  حافظا وهو أرحم الراحمين  ، فهذه الرحمة ، هي الص ة
التي هي ص ة الرب قائمة به ، كعلمه وسمعه وبصره ، وأما الرحمة المخلوقة 

خالقه ، كما في الحددث الصحيح : )) أش هللا  ىإلفإضافتها إليه إضافة المخلوق 
أنزل منها واحدة ، وجعلها بين العباد دتراحموش بها ، وادخر ، خلد مائة رحمة 

وتسعين ، ويوم القيامة دتممها مائة ، ويجعلها كلها في الجنة ، درحم  ا  عنده تسع
 بها عباده المرمنين (( .

ا الذين ابيضت وجوههم ففي وأم  والجنة هي رحمته ، سبحانه وتعالى ،
في الجنة ، وتقول : أدخلني [  107] آل عمراش :  رحمة هللا هم فيها خالدون 

برحمتك ، هذا توسل إلى هللا بالرحمة ، هذه ص ة ، أدخلني برحمتك 
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
 اد الصالحين .في عب

  يدخلهم ربهم في رحمته ففأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات       [
يدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو ف هذه هي الرحمة المخلوقة ، [  30الجاثية : 

 . الفوز المبين 
 ص ة الرحمة المخلوقة .أو فالرحمة المضافة هلل نوعاش : ص ة له ، 

 من إضافة الص ة للموصوف . فاألولى : إضافة إلى هللا ،
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 وال انية : من إضافة المخلوق إلى خالقه .
 نظر ، بعدما ذكر إنزال الغيث ، بعد يأس من العباد ، قال هللا  : اف

   فأنظر إلى آثار رحمة هللا كيف يحي األرض بعد موتها  : [  50] الروم
حمته التي درحم الجنة هي ر و فالمطر رحمة ، ونعم هللا هي رحمة منه لعباده ، 

 بها عباده المرمنين .
أسماء إثبا  ما اشتملت عليه من قصود أش هذه اآليا  هي دالة على فالم

، فيجب إثبا  ذلك له سبحانه وتعالى ، على ما  هللا الحسنى ، وص اته العلى
صرف للنصوص على ظاهرها ، كما ال دليد به ، ويختص به ، بال تحريف ، و 

ضالل ، وال تكييف ، وال تم يل ، فالمنهج واحد في كل ي عل أهل التعطيل وال
 النصوص ، هذا منهج أهل السنة والجماعة .

وأما المعطلة فين وش حقيقة الص ا  ، ثم يأولوش النصوص ، هذا هو 
ومنهم من ي وض ويقول : هذه النصوص ال نقول فيها شيئا ،  الغالب عليهم ،

هم لمعناها ، فهي نصوص ال تدل على بل نمرها أل اظا دوش ت سير لها ، ودوش ف
 شيء ، وال ي هم منها شيء .

 هذهبل  ـأعني قول أهل الت ويض أهل التأويل  ـوكال القولين باطل 
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
فقه هللا ، فهي تدل على إثبا  معقولة ، ي همها من و  النصوص دالة على معاش  

هذه األسماء وهذه الص ا  لربنا سبحانه وتعالى ، وبهذا عرفنا أنه تعالى رحمن ، 
وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما  وأنه رحيم ، وأش رحمته واسعة ،

 رؤوفا رحيما ، سبحانه وتعالى .أنه لم دزل وال دزال و ، 
ويبعث ، جب التوجه إلى هللا بطلب رحمته وهذا العلم وهذا اإليماش ، دو 

  .الرجاء في قلوب المرمنين 
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إذا تدبر المسلم هذه اآليا  تعلد قلبه بربه ، وقوي أمله فيه ، وقوي 
أولئك الذين  رجاؤه، فصار درجو رحمته ، كما قال هللا في ص ة المرمنين : 

افون عذابه ويرجون رحمته ويخأيهم أقرب يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
 .[  57] اإلسراء :  إن عذاب ربك كان محظورا 

المرمن بناء على هذا العلم ، يضرع إلى ربه ، اللهم ارحمني ، ، ولهذا 
وارحم عبادك المرمنين ، فيدعو لن سه بالرحمة ، ويدعو إلخوانه المرمنين ، 

وأعظم رحمة  بأنواع النعم ، يسأل ربه أش درحمه ، وإذا رحمه هللا ربه ، أنعم عليه
 هللا بها عبده ، أش دوفقه لإليماش والعمل الصالح ، واالستقامة على ذلك . درحم

 
 
 
 
 
 

 قال المصنف رحمه هللا تعالى : 
غضب هللا و لدا فيها اومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خ وقوله : 

 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط هللا ، وقوله :  [  93] النساء :  عليه ولعنه 
]  نتقمنا منهم اوقوله : فلما آسفونا ،[  28] محمد :  وكرهوا رضوانه 

، [  46] التوبة :  ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم  وقوله : ،  [ 55الزخرف : 
 [   3] الصف :  ال تفعلون  كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما وقوله 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 الشرح : 
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 ،شتملت على بعض ص ا  الرب سبحانه وتعالى كذلك هذه اآليا  ا
، والغضب ، والكراهية والمقت ، فا  تعالى موصوف بهذه الص ا   اوهي الرض

]  رضي هللا عنهم ورضوا عنه  عن عباده ،  ا، فا  وصف ن سه بالرض
 .[ 8البينة : 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  وبالغضب والسخط على أعدائه ، 
]البقرة  فباءوا بغضب على غضب    ،غضب هللا عليه ولعنه و دا فيها لاخ
 غير المغضوب عليهم   وقال سبحانه وتعالى في سورة ال اتحة :، [ 90

ولكن كره هللا   المغضوب عليهم من هللا ، وهم اليهود ، وقال في المنافقين :
 كره ، فا  تعالى يكره . انبعاثهم 

رة السرال وإضاعة  )) إش هللا كره لكم قيل وقال وكوكما في الحددث : 
]    كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها  :  وقال سبحانه وتعالى. المال (( 
 .[  38اإلسراء : 

لمقت هللا أكبر من مقتكم  وكذلك وصف ن سه بالمقت للكافرين : 
 والمقت هو أشد البغض .[ 10] غافر :  أنفسكم 

 اءه ، يحب المرمنين ، يحب المقسطين ، التوابين ، فكما أنه يحب أولي
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
 والمتطهرين ، ويحب المتوكلين عليه ، كذلك يمقت الكافرين ويبغضهم ويكرههم .

ررونها كما جاء  ، وأهل السنة والجماعة د بتوش هذه الص ا  ، ويم
درمنوش بأنه تعالى درضى ، ويغضب ، ويكره ويمقت ،حسبما دليد به سبحانه 

 وتعالى .
هللا عنهم  رضي  ، دوصف بالرضا والمخلوق دوصف بهذه الص ا 

 ككل . اوليس الرض في آية واحدة ، ورضوا عنه 
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]    ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا  والمخلوق يغضب ،  
غضب من ؟ غضبه هو  ولما سكت عن موسى الغضب   [  150عراف: األ

 ، وليس الغضب كالغضب .
 . كم لمقت هللا أكبر من مقت كذلك المقت في آية واحدة ، 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا  والمخلوق دوصف بأنه يكره ، 
 خلوق ،، وليس ص ة الخالد ص ة الم يكره، [  12] الحجرا  :  فكرهتموه 

وال ص ة المخلوق كص ة الخالد ، فيجب إثبا  ما أثبته هللا لن سه ، مع ن ي 
 التم يل ، ون ي العلم بالكيفية . 

مذهب أهل السنة والجماعة ، في نصوص الص ا  ، قائم على هذه 
 دتضمن ثالثة أشياء :  ،األصول ال الثة 

 إثبا  ما أثبته هللا لن سه . •
مماثلته تعالى لخلقه ، وأش ص اته ال مع ن ي التم يل ، أي ن ي  •

 تماثل ص ا  المخلوقين .
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
ثال ا : ن ي العلم بالكيفية ، فص اته تعالى ، ال يعلم أحد من  •

الذي يعنينا لكن ، خلقه كي يتها ، ص ة الرب لها كيفية ؟ نعم 
ال نبحث عن كيفية ص ة الرب ؛ ألش ذلك ال أويجب علينا 

 هللا بعلم كيفية ذاته وص اته .  ثرعلم لنا به ، قد أستأ
ولهذا نقول : ن ي العلم ، ال نقول : ن ي الكيفية ، ن ي العلم بالكيفية . فنحن ال 

يف لص اته ، كما جاء  بال كيف ، يعني بال تكي ر  م  نعلمها ، وقول السلف : ت  
 وبال بحث عن كيفية ص اته . 
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وأما المعطلة من الجهمية والمعتزلة ، وكذلك األشاعرة ، في هذه الص ا  
والغضب والكراهة والمقت ، وي سروش هذا كله  ا، فإنهم دن وش حقيقة الرض

باإلرادة ، بإرادة االنتقام ، نحو ت سيرهم الرحمة والمحبة فيما تقدم ، ي سروش هذه 
، وحقيقة الغضب ، وحقيقة  ااني بإرادة االنتقام ، يعني دن وش حقيقة الرضالمع

 الكراهة ، والبغض ، وي سروش ذلك : 
ما ببعض الم عوال  ، وهي ما يخلقه تعالى من العقوبا  إإما باإلرادة ، و 

، يعني ن س العقوبة التي يخلقها هللا ، هي الكراهة ، وهي  الغضب ، وهي كذا 
 وهي كذا .
يرهم للمحبة والرحمة ، ، ي سرونه بإرادة اإلنعام ، نحو ت س الك الرضوكذ

 للكلم عن مواضعه ، كما تقدم . وهذا تحريف
ويدعوش م ال أش الغضب هو غلياش دم القلب ، طلبا لالنتقام ، وهذا 
المعنى ال دليد با  ، فيقال لهم : هذا ت سير لغضب المخلوق ، هذا حقيقة 

أش مكن يقال عنه غضب المخلوق ، هو الذي يمكن غضب المخلوق ، وما ي
 ي سر بأنه غلياش دم القلب ، أما غضب الرب فال ، ما ي سر هذا الت سير .

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

ثاره آ ، ومن الرضا، أو ضده  الرضاغضب الرب معنى معقول يقابل 
 االنتقام وإنزال العقاب بمن غضب هللا عليه ، نعوذ با  من غضب هللا .

فيجب اإليماش بما أخبر هللا به عن ن سه ، من هذه الص ا  ، واإليماش 
بأنه تعالى درضى ، ويغضب ، ويكره ، ويمقت ، دوجب للعبد خوفا ورجاء ، 

إش رضواش هللا ألكبر  هللا , وأش ترغب ن سه في ذلك ، ويوجب له أش يطلب رضا
ه ، حتى إذا دخل المرمنوش الجنة ، هللا دتجلى لهم ئما يمن هللا به على أوليا
فيقولوش : ماذا نريد   ؟أال أعطيكم ما لم أعطي أحد  ؟ويقول لهم : ماذا تريدوش 
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وقد أعطيت لنا ، بيضت وجوهنا ، وأدخلتنا الجنة ، فيقول : أحل عليكم رضواني 
 أبدا ، أو كما جاء في الحددث ، أحل عليكم رضواني فالفال أسخط عليكم 

وعد هللا       أسخط ، فهذا أفضل ما يعطي هللا أولياءه ، قال هللا تعالى : 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ومساكن طيبة 

 يحله رضواش من هللا[  72] التوبة :  في جنات عدن ورضوان من  هللا أكبر 
ه هو أكبر من نعيم الجنة ، يعني مما في الجنة من أنواع النعيم من ئعلى أوليا

 المطاعم ، والمشارب ، والمالبس ، ونحو ذلك .
اإليماش بأنه تعالى يغضب ، دوجب للعبد أش يخاف من غضب هللا ، 

وفي الحددث الصحيح : )) أعوذ برضاك من  فيستعيذ با  من غضب هللا .
بمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، ال نحصي ثناء عليك ، أنت كما سخطك ، و 

 آثارعلى القلب ،  آثارفلإليماش بأسماء الرب وص اته  أثنيت على ن سك (( .
على قلوب العبد ، العلم بأسماء هللا وص اته واإليماش بها ، والتحقد بذلك ، له 

سبحانه ، وخوفه  باطنة وظاهرة ، تورث الموفقين من عباد هللا محبته آثار
 اإليماش بأسمائه وص اته . آثارورجاءه ، والتوكل عليه ، كل هذا من 

 قال المصنف رحمه هللا تعالى : 
هل ينظرون إال أن يأتيهم هللا في ظلل من الغمام والمالئكة   وقوله :
هل ينظرون إال أن تأتيهم  ، وقوله :  [  210] البقرة :  وقضي األمر 
وقوله ،[  158] األنعام :  أتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك المالئكة أو ي

] ال جر :  كال إذا دكت األرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا  تعالى : 
]       ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل المالئكة تنزيال  وقوله :  [  21

 [  25ال رقاش : 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 الشرح : 
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يضا هي من نصوص الص ا  ، وهي تدل على إثبا  وهذه أربع آيا  أ
ينظرون إال أن  هل  معناهما متقارب ، و ص ة فعلية ، وهي المجيء واإلتياش ، 

دنتظروش ، هل دنتظر هرالء : دنظروش يعني  يأتيهم هللا في ظلل من الغمام 
يوم الك ار  إال أش يأتيهم هللا في ظلل من الغمام ، وذلك دوم القيامة ، وهذا ال

إذا لقوا هللا وقد ك روا  عصيب عليهم ، ماذا تكوش حالهمالذي يأتيهم هللا فيه دوم 
إنه لموقف ذل وهواش وحسرة ،  ؟!به وبرسله ، وأشركوا به ، وأعرضوا عن هداه 

ينظرون إال أن يأتيهم هللا في ظلل  هل  إذا جاء سبحانه وتعالى وهذه حالهم 
وجاء ربك والملك   كما في آية ال جر  ة يأتوش والمالئك  والمالئكة من الغمام 
ينظرون إال أن  هل    تأتي المالئكة ، وهكذا قوله سبحانه : ،  صفا صفا 

، وكل هذا حاصل ،  تأتيهم المالئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يرون المالئكة ال بشرى يومئذ  المالئكة ،  كل هذا سيأتي ، ستأتي 

 إلى أش قال تعالى : [  22] ال رقاش :  ن ويقولون  حجرا محجورا  للمجرمي
 .[  25] ال رقاش :          بالغمام ونزل المالئكة تنزيال  السماءتشقق  ويوم

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

ينظرون  هل فاآلية األولى قال :  ؛بعضا  والقرآش متشابه يصدق بعضه
هناك ظلل من الغمام السحاب ، هللا أعلم  إال أن يأتيهم هللا في ظلل من الغمام 

 ويوم بمداه ، وبمقداره ، وبص ته ، أمور غيبية ال تحيط بها عقول العباد ، 

ها تشقد السماء ، وتأتي منها ظلل الغمام ، وتنزل من بالغمام  السماءتشقق 
بأمر هللا ، المالئكة تنزل  ، تنزل األمالك ونزل المالئكة تنزيال  المالئكة ، 

بأمر هللا ، وت عل ما ترمر به ، مما يشاء سبحانه وتعالى ، فالمالئكة في الدنيا 
ه سبحانه ، مالئكة موكلوش بالوحي ، ؤ واآلخرة ، هم رسل هللا ، دوكلوش بما يشا

 جبال ، بما شاء سبحانه وتعالى .رواح ، بالبالقدر ، بقبض األ



 
 

 شرح العقيدة الواسطية                                         

 63 

ويوم القيامة أيضا يأتوش وي علوش ما درمروش ، ال يعصوش هللا ما أمرهم ، 
ينظرون إال أن تأتيهم  هل   ، ونزل المالئكة تنزيال   وي علوش ما درمروش ،

 بعض آيات ربك  يأو يأت متى ؟ ، دوم القيامة ،  المالئكة أو يأتي ربك 
ذا البعض وهو طلوع الشمس من مغربها ، كما ثبت في ) وجاء ت سير ه

الصحيح ( في  ت سير هذه اآلية ، أنه إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو  ا  ال ينفع نفس  على وجه األرض ، ولكن

 .[  158] األنعام :  كسبت 
بحانه وتعالى ، فيجب إثبا  ما دلت عليه هذه اآليا  ، من مجيئه س

ال يصح أش دتخيل العباد كيفية مجيء و فيجب اإليماش بأنه يجيء كيف شاء ، 
؛ ألنه  الرب  ونزوله سبحانه وتعالى ، ال يصح أش نتخيل أو ن كر في هذا أبدا  

ال سبيل لعقول العباد أش دتصوروا كيفية نزوله ، وكيفية مجيئه سبحانه وتعالى ، 
، فالعقول قاصرة عن سبحانه وتعالى يف شاء بل دنزل كيف شاء ، ويجيء ك

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

بل هي قاصرة عن تكييف بعض المخلوقا  ، وهي عن  تكييف ذاته ، وص اته ،
 تكييف الرب تعالى وص اته أعجز .
ش ذلك ، ويرمنوش به ، ويعلموش أنه تعالى وأهل السنة والجماعة  د بتو 

والحكم بينهم ، ويجزي العاملين بأعمالهم ،  لل صل بين عبادهسيأتي دوم القيامة 
 إش خيرا فخير ، وإش شرا فشر ، في ذلك اليوم ، الذي هو دوم الددن .

واإليماش باليوم اآلخر ، واإليماش بما يكوش فيه من مجيء الرب ، 
فإش من الناس من دلقى ربه  وهو  ؛عداد لذلك اليوم وجب اإلومجيء األمالك ، د

ه مسرورا ، ويتلقاه ربه بأنواع الكراما  ، ومن الناس من دلقى اعنه راض ، فيلق
 ربه وهو عليه غضباش ، نعوذ با  من ذلك .
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نا نعوذ برضاك من سخطك ،  وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك إاللهم 
ممن يسعد بلقائه ، ويكوش فائزا مسرورا بذلك ، إنه ، نسأله تعالى أش يجعلنا 

 تعالى سميع الدعاء ، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله محمد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال المصنف رحمه هللا تعالى : 
[  27] الرحمن :  ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام  وقوله تعالى : 

وما  ، وقوله :  [  88 ] القصص : كل شيء هالك إال وجهه  ، وقوله : 
وقالت اليهود يد هللا  ، وقوله : [  75] ص :  منعك أن تسجد لما خلقت 

]  مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 
] الطور :         بأعيننا  فاصبر لحكم ربك فإنك ، وقوله : [ 64المائدة : 

جزاء لمن  لناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعينناوحم ، وقوله :   [  48
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع  ، وقوله : [  14ـ  13] القمر :  كان كفر 

 . [  39] طه :  على عيني 
ــ ــ ــــ ــــ  ــــ
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الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا ، وعلى آله وصحبه ، ومن 
 اهتدى بهداه .

إثبا  بعض ص ا  الرب   ساقها المرلف شواهد وأدلة على هذه اآليا
، فهي من نصوص الص ا  ، فدلت اآلدتاش األولياش على إثبا  سبحانه وتعالى 

ش على إثبا  اليددن ، واآلدتاش ريا، واآلدتاش األخسبحانه وتعالى الوجه له 
 .سبحانه وتعالى على إثبا  العين له اش األخري

هلل على ما دليد به سبحانه ،   بتوش هذا كلهل السنة والجماعة دوأه
د بتونه على ن ي التم يل ، ون ي العلم بالكيفية ، د بتوش الوجه هلل ، واليددن ، 

 والعينين .
]   وجوه يومئذ ناضرة  ش وجهه ليس كوجوه العباد ، العباد لهم وجوهإ

 ، وليس وجه الخالد  كوجه أحد من الخلد .[  22القيامة : 
.......................................................................ـــ......

ــ ــ ــــ  ــــ
هذه داللة تقدم  وال يعلم العباد كيفية وجهه ، كما ال يعلموش كيفية ذاته ،

 التنبيه عليها .
، سبحانه وتعالى وهكذا د بت أهل السنة اليددن له تعالى ، تصديقا لخبره 

ددن ، ي عل بهما ، ويخلد بهما ما يشاء ، وليست كأددي العباد ، أنه تعالى له د
 وال يعلم العباد كي يتهما .

وهكذا العيناش ، د بتهما أهل السنة ، درمنوش بأش هلل عينين ، ويرى بهما ، 
 ربك فإنك لحكم فاصبر  ،  14] القمر :   بأعيننا تجري   كما في اآلدتين :

 .[  39] طه :  عيني  على ولتصنع [  48] الطور :  بأعيننا 
صولهم الباطلة ، ومن أصولهم أنه تعالى ال أوأهل الضالل الذدن أصلوا 

تقوم به أي ص ة ، فهو ذا  مجرد ، فهرالء دن وش حقيقة الوجه ، واليددن ، 
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والعينين ، كل هذا ، يقولوش : إش إثبا  هذا هلل تشبيه ، فين وش عن هللا الوجه ، 
 ، ش أبدا  ا، وليس له دداش ي عل بهما ، ويخلد بهما ، وليس هلل عينليس هلل وجه 

 وهذا رد لما أخبر هللا به ورسوله ، ويسلكوش في هذه النصوصدن وش هذا كله ، 
 : 

و ال تتدبر إما طريقة الت ويض ، يقولوش : هذه نصوص تقرأ  •
سبحانه له ا شيء ، وال تدل على إثبا  ص ا  وال ي هم منه

  .وتعالى 

 ولوش الوجه ، يقولوش : أفي آخروش دتأولوش هذه النصوص ،و  •
الوجه هذه كلمة زائدة ، صلة ، ما لها معنى  ويبقى وجه ربك 

ويبقى ربك ، هذه الصلة ما لها معنى ، حذفها ما : ، المعنى 
 أو المراد ،يضر بالكالم ، تعالى هللا عما يقولوش ،

.....................................ـــ........................................
ــ ــ ــــ  ــــ

أو ، يعني ذا  ربك ، ويبقى وجه ربك  بالوجه ن س الذا  ، 
ال واب ، وجه ربك يعني ثواب ربك ، وهذه من تأويالتهم 

 وتحري اتهم الباطلة السمجة .
وا ما أصلل، فسبحانه وال موجب لهذا إال أصلهم الباطل ، وهو ن ي ص ا  الرب 

معارضتها به ددفعوش  ، ا  األصل الباطل ، البد أش يق وا لهذه النصوص موق 
 . لمذهبهم الباطل ، فيحرفونها

النعمة ، وهذه : القدرة ، اليد : ولونهما بالقدرة ، اليد أش ياوهكذا اليد
شرع ، وال يقال من التأويال  تخالف سياق الكالم ، وال أصل لها من اللغة ، وال 

، هللا له قدرة تامة ، ال يعجزها وال يستعصي عليها شيء ، ونعمه له قدرتاش 
ما منعك أن  ليست نعمتاش ، بل نعم ك يرة ، ال تحصى ، ولو كاش معنى : 
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آدم و يعني بقدرتي م ال ، لما كاش آلدم خصوصية ،  تسجد لما خلقت بيدي 
 .سبحانه وتعالى ، الكل مخلوق بقدرته حينئذ كغيره 

، يعني العينين بن سه ، البصر أو الرؤية عند من د بت  وهكذا دتأولوش 
الرؤية أو البصر أيضا كاألشاعرة ، األشاعرة د بتوش البصر ، الرؤية م ال ألنه 

، لكنهم ال د بتوش العينين له سبحانه وتعالى ، وأما أهل منها بمعناها أو قريب 
  .السنة فمجمعوش على إثبا  هذه الص ا  

سبحانه وتعالى فقوله  ؛هذه الص ا  الكتاب والسنة واإلجماع وقد دل على إثبا  
 :  كل من عليها فان  : فناء كل ما على األرض ، سي نى [  26] الرحمن

ويذهب كل ما عليها من نبا  وحيواش ، ثم دبعث هللا الموتى من قبورهم بعدما 
لقصص : ] ا  هالك شيءكل  وهكذا قوله   ويبقى وجه ربك  ي نيهم جميعا 

هالك وميت ، يمو  اإلنس والجن  شيء، كل [  88
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
 والمالئكة الكل إال وجهه سبحانه وتعالى .

وتدل على بقائه ، على ، ش اآلدتاش على إثبا  الوجه له تعالى فتدل هاتا
فهو  ؛حانه وتعالى الباقي الذي ال ي نى كما ي نى غيره ، له البقاء والدوام أنه سب

، فال يجوز عليه  شيء، وهو اآلخر الذي ليس بعده  شيءاألول الذي ليس قبله 
هو الحي الذي ال يمو  ، والقوي الذي ال يضعف ، والقددر  ؛ال ناء وال المو  
 .سبحانه وتعالى الذي ال يعجز ، 

إش اآلية إنما تدل  ويبقى وجه ربك   : أش يقول : إش قولهوليس لقائل 
كما طرح هذا بعض السائلين ، ال دتوهم هذا  .على بقاء الوجه فتحتاج إلى تأويل 

لكالم ، كل عاقل يعرف أساليب الكالم والسيما اللغة ددرك اإال جاهل بدالال  
عالى وعلى أش له أنها تدل على بقائه ت  ويبقى وجه ربك  أش معنى قوله : 
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على أش البقاء لوجهه فقط ، هذا فهم ساذج وسمج  وال تدل بظاهرها أبدا   ، ا  وجه
وساقط ، من دزعم أش ظاهر اآلية أش البقاء لوجهه فقط وأش هذا ظاهرها فتحتاج 

 إلى تأويل ، فهو هكذا ساذج ال يحسن فهم الكالم .
أو عن االحتمال والتأويل هو صرف الكالم عن ظاهره إلى معنى آخر ، 

هل هاتاش اآلدتاش تحتاجاش إلى تأويل ، : الراجح إلى االحتمال المرجوح ، فنسأل 
ا ، أنه سبحانه وتعالى ، أش البقاء لوجهه فقط  ـ أعوذ مبحيث أنه يقول أش ظاهره

با  من ذلك ـ هل هذا ظاهرها ؟ ال ، ليس ظاهر اآلدتين هذا ، بل ظاهرهما أنه 
. ي هم كل عاقل ي هم دالال   ويبقى وجه ربك  اقي ، سبحانه وتعالى الب

الباقي الذي ال ي نى وأش  سبحانه وتعالى ن ي هم منهما أنه يالكالم أش هاتين اآلدت
 . ا  له وجه

 ، التركيب إثبا  البقاء له تعالى وإثبا  الوجه له سبحانه وتعالى  نافأفاد
................................ـــ.............................................

ــ ــ ــــ  ــــ
وال ي يد أش البقاء خاص بالوجه دوش ذاته تعالى ، تعالى هللا عن فهم الخاطئين 

 الغالطين .
وجهه  سبحانه وتعالى ، وقد وصف هللا  ا  فدلت اآلدتاش على أش له وجه

لجالل ، فوجهه موصوف با ويبقى وجه ربك ذو الجالل  بالجالل واإلكرام 
الذي يكرم عباده ، وهو تعالى فهو  ذو الجالل  بالعظمة والكبرياء وباإلكرام ، 

وه بطاعته وبتقواه وبتعظيمه مهو المستحد من عباده أش يكر ، المستحد لإلكرام 
وتنزيها له عن كل نقص وعيب ، له  وتعظيما  ، له  عليه وتمجيدا   وبإجالله ، ثناء  

 ، الل واإلكرام ويبقى وجه ربك ذو الج  فوجهه دوصف بالجالل واإلكرام وهو
 تعالى دوصف بالجالل واإلكرام ، كما قال سبحانه في آخر سورة الرحمن : 

 فهو تعالى ذو الجالل واإلكرام .  تبارك اسم ربك ذي الجالل واإلكرام 
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هالك ، فإذا  شيءكما تدل اآلدتاش على أش كل عمل لغير هللا باطل ، كل 
 شيءكل   وأش البقاء له وحده ، فهو الذي دبقى وال ي نى ، ا  ذاهب يءشكاش كل 

فإش ذلك دتضمن أنه اإلله الحد الذي ال يستحد العبادة سواه  ؛ هالك إال وجهه 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل  ذاهب هالك ، وأش كل عمل لغيره فهو فاش 

 ما كاش خالصا لوجهه  وال دبقى إال[  23] ال رقاش :  فجعلناه هباء منثورا 
 . [  46] الكهف :        والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمال 

توبيخ من هللا إلبليس عندما امتنع  ما منعك أن تسجد  وكذلك قوله تعالى : 
يظهر هللا فضل آدم ،  سجد لما خلقت بيدي تما منعك أن  من السجود آلدم 

وعلمه أسماء كل ، : ن خ فيه من روحه  فضله هللا ب ضائل وقد
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
 ، وأسجد له المالئكة ، وخلقه بيده ، من بين سائر المخلوقا  . شيء

 خلقها بقدرته ومشيئته وأمره  سبحانه وتعالى كل الموجودا  هي خلقه 
لكن آدم [  40] النحل :  إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 

إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم  خلقه هللا بمشيئته وبأمره ،
ولكن خص آدم بأش خلقه بيديه تعالى [  59] آل عمراش :  قال له كن فيكون 

ذ بيديه ما شاء ، كما ثبت في كيف شاء ، وهللا ي عل بيديه ما شاء ، ويأخ
)) أش هللا يأخذ دوم القيامة أرضه  النبي صلى هللا عليه وسلم الصحيحين ، عن 

أدن ؟ أدن ملوك األرض ، وسماءه بيديه فيهزهن ويرجهن ويقول أنا الملك 
وما قدروا   : أدن المتكبروش (( ، وهذه األحاددث ت سر قوله تعالى؟ الجباروش 

امة والسماوات مطويات بيمينه (( ألرض جميعا قبضته يوم القيهللا حق قدره وا
يأخذ بهما ما ، له دداش سبحانه وتعالى ي عل بهما ، يخلد بهما  [ 67] الزمر : 

وال نتخيلهما أبدا ، نرمن بهما ، نرمن بأش هلل ، شاء كيف شاء ، وال نكي هما 
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ا شاء سبحانه وتعالى يأخذ بهما م، يخلد بهما ما شاء ، دددن حقيقة ي عل بهما 
. 

فإش هذه العبارة يطلقها بعضهم  ؛إنه له دداش وليستا جارحتين : وال نقول 
، وهي عبارة مبتدعة موهمة ، وقد تتضمن ن ي حقيقة اليددن ، يعني له دددن 

 لكن ليست دددن .
فل ظة جارحة تحتاج إلى ت سير ، من أدن ؟ له دداش حقيقة ، وإذا قلنا له 

لد ، لكن دداش ي عل بهما ، خال يعني أش دديه كأددي أحد من الدداش حقيقة ف
 .سبحانه وتعالى يأخذ بهما ما شاء ، 

 اآليا  . هذا إخبار من هللا عن  تجري بأعيننا ....  وكذلك قوله : 
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
]  اصنع الفلك بأعيننا ووحينا و  ة نوح عندما أمره هللا بصنعها فصنعها س ين

، فنوح عليه السالم صنع ال لك على عين هللا وبمرأى من هللا ، [  37هود : 
وجر  به وبمن معه من المرمنين أيضا بمرأى من هللا ، تجدوش في ت سير أهل 

 ، شيءمن التأويل في  بمرأى منا ، وليس هذا: أي  تجري بأعيننا  السنة 
المعنى : تجري وهللا تعالى درعاها ويراها بعينه التي ال تنام ، فمن قال تجري ف

بمرأى منا فقد عبر عن المعنى تعبيرا صحيحا ، وليس هذا تأويال للعين وال نفيا 
، ألش العين بها تكوش الرؤيا هلل جل وعال للعين ، بل هذا دتضمن إثبا  العين 

، ناتجري بأعين    واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا  ، ، فيه تصبير للرسول
فإنك بأعيننا  صبر ، اعلى أذى أعدائك ،  اصبر لحكم ربك  به ، لوت بيت لق

  ،  ، بأعيننا بمرأى منا ، فا  دراك ، ومن كاش هللا دراه ، ويرعاه ، ويح ظه
 ويحرسه فإنه ال خوف عليه ، كما قال تعالى :
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  نه هو إعلى العزيز الرحيم الذي  يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل
 .[  220ـ 217] الشعراء :  السميع العليم 

ويقول أهل السنة : إش هلل عينين ، وإش كاش ل ظ العينين لم درد في القرآش 
، ولم يصح به حددث فيما أعلم ، وإش ذكر فيه حددث ، لكن في ثبوته نظر ، 

فهموا من كالم هللا ، من القرآش أش هلل عينين ، وال يجوز الخروج  لكن أهل السنة
ولتصنع على        فسبيل المرمنين هو هذا ، وقوله :  ؛عن سبيل المرمنين 

في موسى ، دربى في بيت فرعوش على عين هللا ، وهللا [  39] طه :  عيني 
ولتصنع  ددن ، ، من كيد الكاسبحانه وتعالى تعالى درعاه ويح ظه ، ويحرسه 

فا  تعالى يحبه ، وحببه إلى من  ،  ألقيت عليك محبة مني    ،على عيني 
هذه  ولتصنع على عيني   شاء من عباده ،

.............................................................................ـــ
ــ ــ ــــ  ــــ

أنها تدل على أنه   يصح أش يقاللكن الاآلية تدل على إثبا  العين هلل ، 
 ؛ال يصدر  إال من جاهل بدالال  الكالم  يءليس هلل إال عين ، هذا فهم خاط

هل تدل على أنه ليس هلل [  1] الملك ك  بيده الملك  فكما أش قوله تعالى : 
، ، ال  بيده الملك  الغالطوش ، ليس هلل إال دد واحدة  د واحدة ؟ كما يقولهإال د
 أو  كاش له دداش ، يقال : هذا بيده ، وأخذ هذا بيده ، وال ددل على إفراد اليد ،من 

ال ددل على أنه   ولتصنع على عيني  على أنه ليس هلل إال دد ، إذ ا قوله : 
ليس هلل إال عين ، كل من كاش على ال طرة ، وفطرته نقية سليمة من الشبها  ، 

 أنه ليس هلل إال عين واحدة . ى ذهنه ، ووساوس الشيطاش ، أبدا ال دتبادر إل
هذا األسلوب ال ددل على أش هلل  تجري بأعيننا  وكذلك قوله تعالى : 
ال ددل على أش [  71] يس :  مما عملت أيدينا  أعين ، كما أش قوله تعالى : 

 هلل أددي ك يرة . 
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كاش والحقيقة أنه لوال وجود بعض األفكار والوساوس والتساؤال  ، لما 
لهذا التوقف ، لكن هناك إلقاءا  شيطانية ، تكلم بها من تكلم من أهل  هناك داع  

 . البدع ، وتكلم بها من جهال الناس
ال ددل على أش هلل أعين ؛ ألش من قواعد اللساش العربي أش  تجري بأعيننا  إذ ا 

، قال ع الم نى  إذا أضيف إلى الجمع ، أو صيغة الجمع ، فإنه دذكر بل ظ الجم
 38] المائدة :  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  :أهل العلم : كقوله تعالى

السارق والسارقة ، تقطع كم ؟ أربع أددي لهما ، تقطع أربع أددي لهما ؟ دداش ، [ 
]  فقد صغت قلوبكما   من السارق دد ومن السارقة دد ، وهكذا قوله تعالى :

 قصة  ، هذا في ؟ أم قلباش ؟ للمرأتين قلوب[  4التحريم : 
.............................................................................ـــ

ــ ــ ــــ  ــــ
، إذ ا الجمع هذا ما  هللا فقد صغت قلوبكما  إن تتوبا إلى عائشة وح صة ، 

 من القلوب . ا  كبير  ا  ددل على أش للمرأتين عدد
تدل بها أهل السنة ، على إثبا  العينين هلل تعالى ، وال إذ ا هذه اآليا  اس

يجوز التوقف في هذا البتة ، ال دتوقف في هذا إال جاهل بما عليه السلف 
 الصالح ، وجاهل بدالال  الكالم .

شبه يفيجب اإليماش بكل هذه الص ا  على ما دليد به سبحانه ، فال 
ال في ذاته وال في ،   شيءليس كمثله  من المخلوقين  شيءمن ص اته  شيء

من هذه الص ا  ، فال يجوز  شيءص اته وال في أفعاله ، وال يعلم العباد كيفية 
أش نتخيل كيفية وجهه أو كيفية دده أو كيفية العينين له تعالى ، ال ت كر فيما ال 

فإش هذا من العبث ومن الهوس ومن التشابه ومن فتح أبواب األفكار  ؛سبيل إليه 
، ت كر في ماذا ؟ نرمن أنه تعالى ذو سمع وذو بصر ، فهو سميع  ال اسدة

وذو بصر ، كما تقدم ، بصر نافذ لجميع ، وسمعه واسع لجميع األصوا  
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المخلوقا  ، وأش له تعالى عينين درى بهما كيف شاء ، وله عيناش تليقاش به 
، كل ذلك حقيقة ، كما أش له دددن حقيقة ، كما أش له علما وقدرة وحياة حقيقة 

من ص اته ص ا   شيءال يماثل ، للرب تعالى على ما دليد به ويختص به 
 خلقه .

 
 
 


