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 بسم اهلل الرحهن الرحيم
 

والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء واملرسلني نبينا حممػ  وعلػى هلػص وهػ بص  
 أمجعني ... أما بع  :

إن تبددد خا ايدددرا  أخ  قػػػاؿ شػػػيم اإلسػػػبلـ ابػػػا  يميػػػص رلػػػص ا   عػػػا . وق لػػػص  
فحوا خليعفدوا خلي د وق لػص   تخفوه أخ تعفوا عن سوء فإن اهلل كان عفدوا  دد ارا  
خاهلل العدددوة خلرسدددول   وق لػػػص   أال تحبدددون أن ا فدددر اهلل ل دددم خاهلل  فدددو   حددديم

تبدددا غ  وق لػػػص   فبعتدددوغ ي دددوا عم أ هعدددين وق لػػػص عػػػا  بلػػػي    خللهدددين ين
لددم  وق لػػص   هددت تعلددم لددد  سددهيا وق لػػص   اسددم  بدد  لج الوددكر خا كددرا 

خد  ندن نخن اهلل أاد انا  احبدواعم  خنن ال اس نن ات وق لص   ا ن لد  كفوا  أح 
 . فك توعلوا هلل أا انا  خأاتم تعلهون وق لص   كحب   اهلل

 بسم اهلل الرحهن الرحيم
 

احلمػػ    را العػػاملني وأشػػال  أف ال  لػػص  ال ا  ويػػ ـ ال شػػرد  لػػػص. وأشػػال   
سػػل  أف حممػػ اع عبػػ  ا  ورسػػ لص وهػػليص وىليلػػص هػػلى ا  عليػػص وعلػػى هلػػص وهػػ بص و 

  سليماع كثرياع    دـ  ال دا ... أما بع  :
فالذـ هلة للكبلـ على ما دثبت   جل وعػبل مػا الصػلاص. هػلاص الػذاص  

دعػػػل الصػػػلاص الذا يػػػة املبلزمػػػة   جػػػل وعػػػبل الػػػو ال  نلػػػ  عنػػػص. سػػػب انص و عػػػا . 
ص والصلاص اللعلية الو دتصف هبا يف يػاؿ دوف يػاؿ. يئػي تص وق ر ػص. واػذـ ا دػا

فيالا  ثباص مجلة ما اذـ الصػلاص. فليالػا  ثبػاص هػلة العلػ    جػل وعػبل. و ثبػاص 
هلة املغلرة   جل وعبل. و ثباص هلة العزة   جل وعػبل. وفيالػا أف ا  جػل وعػبل 
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يكػػػة وللصػػػلاص. كمػػػا قػػػاؿ جػػػل وعػػػبل  إن  دتسػػػمى باأل ػػػاء احلسػػػ  املتلػػػمنة للعصلصم.
 وق لػػػص   عدددن سدددوء فدددإن اهلل كدددان عفدددوا  دددد ارا  تبدد خا ايدددرا  أخ تخفدددوه أخ تعفدددوا 

 قػػاؿ   خليعفددوا خلي ددفحوا إال تحبددون أن ا فددر اهلل ل ددم ووو خاهلل  فددو   حدديم
واػػذا كثػري مػػا أف ا  جػػل وعػػبل   أال تحبدون أن ا فددر اهلل ل ددم خاهلل  فددو   حدديم

ي وفيالػػا يف دعػػرؼ عبػػادـ بصػػلا ص وبا اىنػػص احلسػػ  يػػا  ػػاابال  بػػص مػػا األوامػػر والنػػ اا
اػػذـ ا دػػاص  ثبػػاص هػػلة العػػزة   جػػػل وعػػبل. وأاػػل السػػنة وا ماعػػة بػػاهب  يف اػػػذا 
بػػػاا وايػػػ  دثبتػػػ ف اػػػذـ مجيعػػػاع   جػػػل وعػػػبل فمػػػا أثبتػػػص ا  جػػػل وعػػػبل لنلسػػػص مػػػػا 
. ومػػا  ػػى نلسػػص بػػص مػػا األ ػػاء احلسػػ   ػػـ  بػػص جػػبل  الصػػلاص أثبتػػـ  ومػػا نلػػاـ نلػػـ 

ـ. فالبػاا عنػ ا  بػاا وايػ  يف الصػلاص. ال دلرقػ ف وعبل. وما نلػاـ عػا نلسػص نلػ  
يف ذلػػػ  بػػػني هػػػلة وهػػػلة. وال بػػػني نػػػب ونػػػب. ألف البػػػاا بػػػاا وايػػػ  يف ذلػػػ   

مجيعػػػػاع. ألف ا دػػػػة أو احلػػػػ ده  ذا ثبػػػػت أنػػػػص مػػػػا هدػػػػاص الصػػػػلاص أو مػػػػا أياددػػػػه 
الصلاص فإهن  جيروف عليص قاع ة اإلثبػاص ملػا  لػمنص مػا األ ػاء والصػلاص واألفعػاؿ 

يف ا دة األويل فيالػا  ثبػاص هػلة العلػ    جػل وعػبل قػاؿ سػب انص يف سػ رة النسػاء  . 
   إن تبدد خا ايددرا أخ تخفددوه أخ تعفددوا عددن سددوء فددإن اهلل كددان عفددوا ددد ارا  ػػى 

ومػػا أ ػػاء   فددإن اهلل كددان عفددوا ددد ارا   ا  جػػل وعػػبل انػػا نلسػػص بانػػص العلػػ  قػػاؿ 
را ومػػا أ ػاء ا  جػػل وعػبل احلسػػ  الوػ در. فالػػ  ا  احلسػ  العلػػ . وكػذل  قػػاؿ قػ د

سػػب انص قػػ در وعلػػ  وعلػػـ  جػػل وعػػبل ال عػػا رػػعف ولكػػا عػػا قػػ رة وعػػزة وع مػػة 
دعػػػل أال  ذاىػػػذوا مػػػا أ ػػػى بالسػػػ ء يف   أخ تعفدددوا عدددن سدددوء وجػػبلؿ. وق لػػػص انػػػا 

يوكػػػ  أال  ذاىػػػذـو بػػػذل  . بػػػل   ػػػ ا ذلػػػ . وال  ر بػػػ ا أثػػػر السػػػ ء الػػػذ  أهػػػابك  
ما أيت بص بل  عل ف عا ذل . وال  عاقب ا مػا أ ػى بػص. واػذـ اػي هػلة العلػ . علي 

ألف العلػػ  معنػػاـ عػػ ـ املذاىػػذة باللعػػل. واػػذا  لػػا دكػػ ف ملػػا ولػػ  املذاىػػذة. فػػالعل  
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هلة ما هلاص ا ماؿ   جل وعبل. ودك ف العل  كماالع  ذا كػاف عػا  ػري ع ػز. 
نلػاذ العو بػة كػاف العلػ  كمػاالع ألنػص دكػ ف  ذا كاف العل  عا ق رة وعا استطاعة يف  

عا عزة. وق  دعل  اللعيف فيك ف علـ  عػا رػعف ال عػا قػ رة . وا  جػل وعػبل 
لػػػص مػػا الصػػلاص الصػػلاص العػػبل . ولػػص مػػا األ ػػاء األ ػػاء احلسػػ . فلػػص هػػلة العلػػ  
واػ  أنػػص ال دذاىػذ املػػذنت  ردر ػػص علػي مػػا دلػت عليػػص النصػػ ص مػا قيػػ د وشػػروط يف 

لػ  وال دذاىػذـ بػذل  بػل و ػ  ذلػ  عنػص وال دعاقبػص لعلػـ  عنػص جػل وعػبل. وذلػػ  ذ
جيمػػب بػػني العلػػ  وق ر ػػص علػػى   فددإن اهلل كددان عفددوا  ددد ارا   لو ر ػػص واػػذا قػػاؿ انػػا 

 نلػاذ العو بػػة. واػذا صػػبلؼ هػػلة املغلػرة وهػػلص قبػ ؿ الت بػػة. فػػإف ا  جػل وعػػبل مػػا 
والغلػػػار والغلػػػ ر. ومػػػا أ اىنػػػص جػػػل وعػػػبل التػػػ اا أ اىنػػػص العلػػػ . ومػػػا أ اىنػػػص الغػػػافر. 

واػػذـ لتلػػف لػػي  معنااػػا وايػػ اع. صػػبلؼ مػػا قػػاؿ:  ف معػػ  العلػػ  واملغلػػرة وايػػ . 
العلػػ  والغلػػ ر معنااػػا وايػػ . اػػذا لػػي  بصػػ يف. بػػل ا الػػة لتلػػف واملعػػ  فيػػص نػػ ع 

درة. عػ ـ اىتبلؼ. مب أف بينالما اشرتاكا فكما ذكرص ل  العل  ع ـ املذاىذة بػا ر 
املذاىذة بالسي ة دسيء وسي تص   جػت العو بػة. فػإذا ؤ دذاىػذ هػارص عػ ـ مذاىذ ػص 
بػػذل  علػػ اع. وأمػػا املغلػػرة فالػػي سػػرت الػػذن ا أو سػػرت أثػػر الػػذن ا واػػذا جالتػػص أىػػر  
 ػػري  لػػ . ألف  لػػ  فيالػػا املعاقيػػة.  ػػرؾ املعاقبػػة علػػى اللعػػل. واػػذا سػػرت دوف  عػػرض 

وبػل الت بػة عػا عبػادـ. ومعػ  ذلػ  أنػص و ػ  الػذنت وال للعو بة. والت اا ا  الذ  د
دذاىػػذ بالسػػي اص  ذا  ػػاا العبػػ  وأ ػػى باألسػػباا الػػو   ػػ  عنػػص السػػي اص فػػإذا اػػذـ 
ثبلثة أ اء ما أ اء ا  احلس . لكل اسػ  داللتػص  ػري مػا دػ ؿ عليػص االسػ  ا ىػر. 

 ال دذاىػذ العبػاد  راىنػرا  دعػل  فدإن اهلل كدان عفدوا  دد ارا   انا يف اذـ ا دة قاؿ 
وال د قػػب العو بػػة هبػػ  علػػى مػػا فعلػػ ا  ذا شػػاء ذلػػ . وذلػػ  لكمػػاؿ علػػـ  وكمػػا ق ر ػػص 
سػػػب انص. ولػػػ ال علػػػـ  جػػػل وعػػػبل للسػػػ ص األرض والػػػ  النػػػاس ألف العبػػػاد مػػػا مػػػا 
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حل ػػػة فيالػػػا  ال واػػػ  دسػػػت و ف عليالػػػا العو بػػػة. ألف الئػػػرؾ أكثػػػر مػػػا اإلوػػػاف. وأاػػػل 
ا أاػػػل اإلوػػػاف. واألرض مػػػا أزمػػػاف ا دلػػػة منػػػذ أف  نسػػػم العلػػػ  يف اإلشػػػراؾ أكثػػػر مػػػ

ق  ع  فيالا. ع  فيالا الئرؾ وع  فيالػا الكلػر يػت أ ػى نػ ح  فرت ص قبل رسالة ن ح 
  وأرسلص ا  جػل وعػبل فطالػر ا  جػل وعػبل األرض مػا الكػافردا. اسػت ابة لػ عاء

ر ا  جػل وعػبل األرض فطالػ   ب ال ت   على اي ض نن ال افران ناا ا   ن ح 
بالت يي  مث عاد بع  ذل  الئرؾ. والئرؾ أكثر يف األرض ول  دذاىػذ ا  جػل وعػبل 
النػػاس يػػا كسػػب ا مػػا  ػػرؾ علػػى ةالراػػا مػػا دابػػة. واػػذا جػػاء يف هدػػاص يف سػػ رة الن ػػل 
ويف س رة فػاار واػذا متعلػل العلػ  عنػ  أاػل العلػ  اػ  الػذن ا. فػإف الػذن ا م جبػة 

خندددا أكددداب م ندددن ن ددديبأ فبهدددا كسدددب  أاددد ا م  قػػػاؿ جػػػل وعػػػبل للعو بػػػة. كمػػػا 
دعل ال دا يك  باملصػاىنت الػو اػي بسػبت ذنػ بك  وعػ ـ اإل يػاف   خاعفو عن كثير

خليعفددوا خلي ددفحوا أال تحبددون أن ا فددر اهلل  اػ  بسػػبت العلػػ . وقػػاؿ جػل وعػػبل  
يف يوػص.  فالعب   ذا على وهػلف عػا املػذنت الػذ  أذنػت  ل م خاهلل  فو   حيم

فػػإف ا  جػػػل وعػػػبل دغلػػر لػػػػص. واػػػذـ نزلػػت يف امتنػػػاع أر بكػػػر مػػا النلوػػػة علػػػى قردبػػػص 
مصطف. ونزؿ فيالػا اػذـ ا دػة. وعلػى بعػ  ذلػ  أبػ  بكػر عػا مصػطف. وذلػ  ر بػة 

و لػػ ر اػػذا   خاهلل  فددو   حدديم فيمػػا وعػػ  ا  جػػل وعػػبل بػػص يف اػػذـ ا دػػة. قػػاؿ 
غلػػرة. ألف   لػػ ر فعػػ ؿ مػػا  ػػافر. و ػػافر اسػػ  فاعػػل بنػػاء مبالغػػة للكثػػرة دعػػل كثػػري امل

املغلػػرة. واملغلػػػرة سػػػرت الػػػذنت. فػػػبل دللػػػف ا  جػػػل وعػػػبل العبػػػ  بذن بػػػص وال  زدػػػص بػػػل 
دغلػػر لػػػص ذلػػ  ودسػػرـت  ذا الػػت املغلػػرة. و ذا كػػاف مػػب الػػت املغلػػرة مػػب الػػت السػػرت 

فيك ف سرتاا يعػ   ذا كاف معص   بة و نابة    ا  جل وعبل. حميت  ل  السي اص. 
خإاد  ل فدا  لهدن  حم اا أف   جػ  يف هػ اىنف أعمالػص. واػذا كمػا قػاؿ جػل وعػبل 

بل ق  دب ؿ ا  جل وعبل بالت بػة السػي اص   تاب خآنن خعهت كالحا  ثم اهت ى
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إال نددن تدداب خآنددن خعهددت عهددك  كددالحا  ف خل دد   يسػػناص كمػػا قػػاؿ جػػل وعػػبل 
  فو ا   حيها و خنن تاب خعهت كدالحا  فإاد  اب ر اهلل سي اتعم حس ات خكان اهلل

مػػا املعلػػـ  أف عػػ ـ املذاىػػذة وعػػ ـ العو بػػة اػػذا دئػػرتط لػػػص   اتددوب إلددى اهلل نتابددا
اإلسبلـ. فإف املئػرؾ لػي  بػ اىل يف أثػر اػذا االسػ  يف ا ىػرة. ودػ ىل يف أثػـر يف 

ئػػػرؾ مث وػػػ ص وؤ الػػػ نيا. ألف ا  ال دعاجلػػػص بالعو بػػػة يف الػػػ نيا. قػػػ  دكػػػ ف املئػػػرؾ د
املػذما صامػة الػزرع والػو  كلذاػا الردػاح مػرة ااانػا ومػرة  در  عواباع. وق  مثل النيب 

اػػا انػػاؾ والكػػافر دا يػػص املػػ ص مػػرة وايػػ ة فيكسػػـر عػػا ذلػػ . دعػػل أف العلػػ  أثػػـر يف 
املسػػل  وأمػػا املئػػرؾ فلػػي  مػػا أاػػل العلػػ  يف ا ىػػرة. واػػ  جػػن  املئػػرؾ ال املئػػرؾ 

مػػا يف الػػ نيا فػػإف العلػػ  كمػػا ذكػػرص لػػ  وسػػب أاػػل األرض مجيعػػاع. ولػػ  ؤ املعػػني. وأ
دعلػػ  ا  جػػل وعػػبل عػػنال  لعػػاجلال  بالعو بػػة. ا دػػة الثالثػػة فيالػػا  ثبػػاص هػػلة العػػزة   

  فبعوتددد  ي دددوا عم أ هعدددين جػػػل وعػػػبل قػػػاؿ سػػػب انص إػػػساع عػػػا قػػػ ؿ  بلػػػي  
اػذـ ا دػة الػو فيالػا  ثبػاص هػلة وهلة العزة   جل وعبل ثابتة وذكػر شػيم اإلسػبلـ 

العػػػزة بعػػػ  هدػػػة فيالػػػا املغلػػػرة وا دػػػة الػػػو فيالػػػا العلػػػ . ذلػػػ  ألف علػػػ  ا  جػػػل وعػػػبل 
ومغلر ػػص عػػا عػػزة واػػذا كمػػاؿ بعػػ  كمػػاؿ. فػػإف هػػلاص الكمػػاؿ   جػػل وعػػبل. منالػػا 
هلة العزة. منالا هلة املغلرة. منالا هلة العل . والعل  كما ذكرص لػ   ذا كػاف عػا 

ل عػػا قػػ رة علػػى  نلػػاذ ال عيػػ . عػػا قػػ رة علػػى  دوػػاع العل بػػة كػػاف علػػ اع علػػى  عػػزة دعػػ
كمػػاؿ. و مػػا  ذاكػػاف عػػا ع ػػز وعػػ ـ عػػزة فلػػي  بكمػػاؿ. بػػل اػػ  عػػا رػػعف. و ال 
فوػ  سػػبل أف ذكػػر شػػيم اإلسػبلـ كمػػا  علمػػ ف. ذكػػر ا دػاص الػػو فيالػػا اسػػ  ا  جػػل 

وعػػبل احلسػػ . واػػ  املتصػػف وعػػبل العزدػػز. وقػػ منا لػػ  أف العزدػػز مػػا أ ػػاء ا  جػػل 
بػػػالعزة سػػػب انص و عػػػا . والعػػػز يف أوهػػػاؼ ا  أو يف هػػػلة ا  جػػػل وعػػػبل لػػػػص ثبلثػػػة 
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معاين. والعزدز لػص ثػبل  معػافذ ذكرنااػا لكػ  فيمػا سػبل. جيمعالػا قػ ؿ ابػا الوػي  رلػص 
 ا   عا .

 وا  العزدز فلا دراـ جنابص
 أىن دراـ جناا ذ  السلطاف

 ر الغبلا ؤوا  العزدز الواا
 دغلبص شيء اذـ هلتاف

 وا  العزدز بو ة اي وهلص
 فالعز يين ذ ثبل  معاين

 واي الو كملت لػص سب انص ...
كملت لػػص اػذ الػثبل  معػاين. فػاألوؿ مػا معػاين العزدػز الػذ  ال دػراـ جنابػص.  

. وال دسػتطيب أيػ  أف دسػلبص  عزدز ممتنب ال دراـ جنابص. ال دصل أيػ     رػـر فيلػـر
 اع. أو أف دػػػنوب مػػػا هػػػلتص أو مػػػا فعلػػػص أو مػػػا ملكػػػص شػػػي اع. بػػػل اػػػ  جػػػل وعػػػبل شػػػي

املمتنب. الذ  ال دراـ جنابص. والثاين أنص العزدز الواار يع  الواار الغبلا عزدػز دوالػر 
. ال دسػػتطيب أيػػ  أف دغالبػػص. أو أف دوالػػـر بػػل اػػ  جػػل وعػػبل  . عزدػػز دغلػػت  ػػرـي  ػػرـي

وع متػػػص. اػػػ  الػػػذ  دوالػػػر وال دوالػػػر. واػػػ  الػػػذ  لتمػػػاـ ق ر ػػػص وق  ػػػص وقالػػػـر وجس ػػػص 
والثالػػه أف العػػزة يعػػ  الوػػ ة.   كتددب اهلل ي لددبن أاددا خ سددل  دغلػػت وال دغلػػت 

 فبعوتد  واي الو اجتمعت اذـ الثبل  معاين اجتمعت   جل وعبل. فإذا ق لػص 
  أاػل فيالا  ثباص هلة العزة   جػل وعػبل علػى مػ  مػا أورػ نا إتصػراع. اػذا قػ ؿ

السنة مجيعاع. دثبتػ ف اػذـ الصػلاص الػو دتصػف ا  جػل وعػبل هبػا. والعػزة هػلة ذا يػة 
ؤ دزؿ ا  جل وعبل عزدزاع وا  جػل وعػبل علػى مػا كػاف عليػص مػا العػزة. العػزة وهػف 
ذايت لػػػػص جػػػل وعػػػبل ال دنلػػػ  عنػػػص. وأمػػػا العلػػػ  واملغلػػػرة فالػػػي هػػػلاص فعػػػل. هػػػلاص 
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دعلػػػ .  ف شػػػاء  لػػر و ف شػػػاء ؤ دغلػػػر. وعلػػػى  اىتياردػػة.  ف شػػػاء علػػػى و ف شػػاء ؤ
ذلػػ   كػػ ف مػػا الصػػلاص االىتياردػػة الػػو اػػي متعلوػػة يئػػي ة ا  جػػل وعػػبل وق ر ػػص. 
أما املبت عة فإهن  على اردوتال  يف ذل . فاما أاػل االعتػزاؿ فػإهن  جيعلػ ف. دلسػروف 

ألشػػاعرة العلػػ  ودلسػػروف املغلػػرة و ػػري ذلػػ  مػػا هػػلاص اللعػػل. دلسػػروهنا باثراػػا. وا
واملا  رد دػػػػة ومػػػػ ا  داول هنػػػػا في علػػػػ ف املغلػػػػرة  رادة كػػػػذا. وجيعلػػػػ ف العلػػػػ   رادة كػػػػذا 
فريجعػػ ف اػػذـ الصػػلاص    الصػػلاص السػػبب الػػو ثبتػػت عنػػ ا  بالعوػػل. واػػذا علػػى 
ن ػػاىنـر ممػػا سػػبل أف مػػر معنػػا مػػراراع يف ذلػػ . مػػا أف مػػا اردوػػة املعتزلػػة يف مثػػل اػػذـ 

ي ددددوا عم  فبعوتدددد  يف التاودػػػػل. يف ق لػػػػص جػػػػل وعػػػػبل الصػػػػلاص واردوػػػػة األشػػػػاعرة 
فيالا أف هلاص ا  جل وعبل جي ز الوس  هبا وأف هػلا ص جػل وعػبل منػص   أ هعين

 سب انص و عا .

ما فيص ش  أف  بلي  دعرؼ هػلاص ا  جػل وعػبل. اػ  أيػذؽ مػا ػ  بلػي   
  بلػػي   دثبػت الصػلاص. وأمػػا بعػ  اػذـ األمػػة اػ  دنلػي الصػػلاص عػا الػص جػػل وعػبل

كلػػػبل ال عػػػا معرفػػػة ا  بػػػل اػػػ  عػػػاؤ بػػػا  عػػػارؼ بػػػص جػػػل وعػػػبل. ولكػػػا كلػػػر  بػػػاءاع 
و ال اػػ  عػػاؤ. واػػذا قػػاؿ جػػل وعػػبل   إال إبلدديأ أبدد  خاسددت بر واسػػتكباراع. قػػاؿ 

فبعوتدد  ي ددوا عم  انػػا إػػساع عػػا قيلػػص. ألنػػص أقسػػ  بصػػلة العػػزة   جػػل وعػػبل قػػاؿ 
بالصػػلاص جػػاىنز. ال بػػاس . الصػػلاص دوسػػ  هبػػا  ذ واػػذا فيػػص أف الوسػػ    أ هعددين

الوسػػػ  بػػػا  جػػػل وعػػػبل وبا اىنػػػص وبصػػػلا ص فتوسػػػ  باسػػػ  ا  العلػػػي اسػػػ  ا  احلكػػػي  
والعلػػي واحلكػػي  واوبػػري والوػػ در واملويػػت واحلسػػيت. و وسػػ  بصػػلاص ا  جػػل وعػػبل 

كػبلـ ا  ومػ  أدلاع. ورلة ا   وص  رلة ا  جل وعبل الػو اػي هػلتص. وعػزة ا  و 
ذلػػػػ  كػػػػل اػػػػذا جػػػػاىنز ألنػػػػص قسػػػػ  يػػػػا لػػػػي  ي لػػػػ ؽ. وأمػػػػا الػػػػذ  وتنػػػػب فالػػػػ  الوسػػػػ  
بامل ل قني فالوس  دك ف با  جل وعبل وبا اىنص وهلا ص. والب ه معػروؼ يف بػاا 
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األوػػػاف. مػػػا كتػػػػت اللوػػػص. كػػػػذل  الصػػػلاص اللعليػػػػة البػػػاا وايػػػػ . لكػػػا  ذا كانػػػػت 
ورلػة ا . سػ اء كانػت فعليػص أو  رياػا مثػل ورلػة الصلة حمتملة لئي ني مثػل الرلػة. 

ا . الرلػة قػػ   كػػ ف هػػلة   جػػل وعػػبل وقػػ   طلػل الرلػػة ودػػراد هبػػا األثػػر. كمػػا قػػاؿ 
دعل املطر. وا نة قاؿ فيالا ا  جل وعبل   فااظر إلى آثا   حهأ اهلل جل وعبل 

وقػػاؿ تت ف   ماىنػػة رلػػة يف احلػػ ده الو سػػي تتأنػػت رلػػولل دعػػل الرلػػة امل ل قػػة. 
دػػري  هبػػا عبػػادـ أمسػػ   سػػعة و سػػعني وأرسػػل وايػػ ة هبػػا دػػرتاي  النػػاسلل دعػػل اػػذـ 
الرلػػػة الػػػو دػػػرتاي  هبػػػا النػػػاس. اػػػي الرلػػػة امل ل قػػػة. فػػػإذا اػػػذـ  نوسػػػ . و ذا كانػػػت 
 نوسػػ  فػػبل جيػػ ز أف دوسػػ   ال بنيػػة أنػػص دوسػػ  بصػػلة ا  جػػل وعػػبل اػػذا معػػروؼ ولػػص 

وأمانة ا  وأمثاؿ ذل  فإذا  ذا كانت الصلة ال  نوس . فالذا وارف أهنػا ن اىنر مثل: 
قسػػػ .  ذا كانػػػت  نوسػػػ  مث ىػػػبلؼ بػػػني العلمػػػاء اػػػل دعتػػػس قسػػػ  مطلوػػػاع باعتبػػػار أف 
األهػػػل أهنػػػا هػػػلة. أـ دعتػػػس قسػػػ  بالنيػػػص ودكػػػ ف صػػػراـ صػػػى الكنادػػػاص. والصػػػ اا يف 

. وأمػػا  ذا كػػاف  ػػري شػػاىنب فبلبػػ  أف ذلػػ  أنػػص دعتػػس قسػػماع.  ذا كػػاف الوسػػ  هبػػا شػػاىنعاع 
دػػايت بالنيػػة يػػت د الػػر اللػػرؽ بػػني مػػرادـ للوسػػ . اػػل اػػ  قسػػ  بالصػػلة أـ قسػػ  بػػاثر 
الصػػلة. دعػػل األثػػر امل لػػ ؽ. بعػػ  اػػذـ ا دػػاص ذكػػر شػػيم اإلسػػبلـ رلػػص ا   عػػا . 
هداص كثػرية فيالػا بيػاف اردوػة أاػل السػنة وا ماعػة يف  ثبػاص الصػلاص فلػي ق لػص جػل 

 ويف ق لػص      خلم ا ن لد  كفوا أحد  ويف ق لػص   هت تعلم لد  سهيا وعبل 
خنن ال اس ندن اتخد  ندن نخن  ويف ق لػص   فك توعلوا هلل أا انا  خأاتم تعلهون

كل اذـ فيالا بياف اردوػة أاػل السػنة وا ماعػة يف    اهلل أا انا  احبواعم كحب اهلل
اص ا  جػػل وعػػبل  ثبا ػػاع ملصػػبلع ودنلػػ ف نليػػاع  ثبػػاص الصػػلاص واػػ  أهنػػ  دثبتػػ ف هػػل

صمػػػػبلع. فواعػػػػ ة أاػػػػل السػػػػنة وا ماعػػػػة يف الصػػػػلاص . أف اإلثبػػػػاص دكػػػػ ف ملصػػػػبلع . 
. واػػذا يف النلػػي قػػاؿ  ويف النلػػي قػػاؿ   هددت تعلددم لددد  سددهيا والنلػػي دكػػ ف صمػػبل ع
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وا هلل فدك توعلد ويف النلي قػاؿ جػل وعػبل   خلم ا ن لد  كفوا  أح  جل وعبل 
خنددن ال دداس نددن اتخدد  نددن نخن اهلل أادد انا  ويف النلػػي قػػاؿ جػػل وعػػبل   أادد انا  

تبددددا غ اسددددم  بدددد  لج  ويف اإلثبػػػػاص قػػػػاؿ جػػػػل وعػػػػبل   احبددددواعم كحددددب اهلل
لديأ كهثلد  ءد ء خهدو  الذ  ا  اإلثباص امللصل وفيص قػاؿ   الوكر خا كرا 
ـ اػػػػي قاعػػػػ ة أاػػػػل السػػػػنة نلػػػػى صمػػػػبلع مث أثبػػػػت ملصػػػػبلع. واػػػػذ  السددددهيب الب ددددير

وا ماعػػة. أورػػ الا هبػػذـ ا ملػػة الكثػػرية مػػا ا دػػاص. واػػذا مبػػل علػػى أهػػل وعلػػى 
قاعػػ ة. واػػ  أف النلػػي ا ػػ  لػػي  بكمػػاؿ. بػػل الكمػػاؿ اػػ  اإلثبػػاص امللصػػل. وا  
جػػػػػل وعػػػػػبل د هػػػػػف بصػػػػػلاص الكمػػػػػاؿ. ال د هػػػػػف بصػػػػػلاص الػػػػػنوب. أو د هػػػػػف 

د هػػف جػػل وعػػبل بصػػلاص كمػػاؿ. بصػػلاص ليسػػت بالكمػػاؿ. لتمػػل الػػنوب. بػػل 
ألنػػص جػػل وعػػبل اػػ  احلػػل وأ ػػاـه يػػل. وهػػلا ص يػػل فلػػص مػػا ذلػػ  الكمػػاؿ املطلػػل 
الػػذ  ال  ئػػ بص شػػاىنبة الػػنوب ب جػػص مػػا ال جػػـ  فػػإذا كػػاف كػػذل  فػػإف ا  جػػل وعػػبل 

 د هف بصلاص الكماؿ.

وهػػلاص الكمػػاؿ  لػػا  كػػ ف بالتلصػػيل يف اإلثبػػاص واػػذا يف الوػػرهف التلصػػيل   
 خهدو ال فدو  الدرحيم . والنلي قليل. األكثر اإلثبػاص امللصػل. قػاؿ جػل وعػبل كثري
    إن اهلل كان  فو ا   حيهدا   خكدان اهلل علدى كدت ءد ء ن يتدا     خكدان

 خاهلل عوادو ح دديم    خكددان اهلل عوادوا ح يهددا   اهلل علدى كدت ءدد ء حسديبا
      ر ندك اراد خهو ال فو  الدونخن لخ العدرش الهويد  فعدا    الحهد  هلل

هددو اهلل الدد ج ال إلدد  إال     ب العددالهينو الددرحهن الددرحيمو نالدد  اددو  الدد ان
هددو اهلل الدد ج ال إلدد  هددو عددالم ال يددب  هددو الهلدد  ال دد خس السددك  الهددينن 
يف   هددددو اهلل الخددددال  البددددا   اله ددددو    خالشددددعانة هددددو الددددرحهن   الددددرحيم

يف الوػػرهف يف الصػػلاص اإلثبػػاص واػػ  الكثػػرة الكػػاثرة.  ا دػػاص يف هدػػاص كثػػرية. األهػػل
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أمػػػا النلػػػي فالػػػ  قليػػػل والنلػػػي كمػػػا ذكػػػرص لكػػػ  يف الواعػػػ ة أنػػػص لػػػي  بكمػػػاؿ. ومػػػت 
دك ف النلي كماالع؟ دك ف النلي كماالع  ذا كاف املػراد بػالنلي  ثبػاص كمػاؿ اللػ .  ذا  

اد بػالنلي النلػي ا ػ  كاف املراد بالنلي  ثباص كماؿ الل  فال  كماؿ. و ذا كػاف املػر 
ولػػي  يف مػػراد النػػايف  ثبػػاص رػػ  ذلػػ . فإنػػص دكػػ ف نوصػػاع قػػ   وػػ ؿ: مػػثبلع فػػبلف ال 
. فتنلػي عنػص اػذـ الصػلة  د ل  أي اع. أو  و ؿ ال دوا ل أي اع نليت عنص ذلػ  لع ػـز
قػػ  دكػػ ف لع ػػزة فػػالنلي ال دكػػ ف داىنمػػاع كمػػاالع. وقػػ  دكػػ ف كمػػاالع  ذا كػػاف املػػراد مػػا 

 باص كماؿ ر  الصلة واذا قاؿ الئاعر يف وهف بع  الوباىنل قاؿ:النلي  ث

 وال د لم ف الناس يبة ىردؿ    قبيلة ال دغ روف بذمة

ال دغػػػػ روف ألجػػػػل تاػػػػذا يف ا االيػػػػةل ألجػػػػل أهنػػػػ  ع ػػػػزة ال دسػػػػتطيع ف أف  
دغػػػػػ روا. كػػػػػذل  ال د لمػػػػػ ف النػػػػػاس يبػػػػػة ىػػػػػردؿ ألهنػػػػػ  ع ػػػػػزة أف د لمػػػػػ ا النػػػػػاس. 

 االيػػػػة ومػػػػا ال د لػػػػ  النػػػػاس د لػػػػ . الكمػػػػاؿ عنػػػػ ا . أال ال والكمػػػػاؿ عنػػػػ  أاػػػػل ا
جيلالػػا أيػػ  علينػػا فن الػػل فػػ ؽ جالػػل ا ػػاالني. واػػذا ذمالػػ  بنلػػي وسػػلت الصػػلاص 
اػػػذـ عػػػنال  واػػػذا النلػػػي قػػػ  د الػػػر لػػػ  أنػػػص كمػػػاؿ. ال دغػػػ روف بذمػػػة. لكػػػا اػػػ  يف 

 ئردط.احلويوة أراد ذمال  بذل  لع زا . فإذا هلاص ا  جل وعبل ... فراغ يف ال

و ذا جػػػاء النلػػػي يف الكتػػػاا أو يف السػػػنة فكمػػػا ذكػػػرص لػػػ  دػػػراد بػػػص  ثبػػػاص   
اهلل ال إلد  إال هدو الحد  ال يدو  ال ت اد ه سد أ خال  كماؿ الل . قاؿ جل وعػبل 

فنلي جل وعبل عا نلسص أف  اىػذـ السػنة واػي الغللػة والنعػاس. وأف داىػذـ   او 
. اػػل املػػراد نلػػي اػػذـ الصػػلاص بالػػذاص؟  ال املػػراد أنػػص جػػل وعػػبل لكمػػاؿ قي ميتػػص النػػـ 

ولكمػػػاؿ ييا ػػػص فإنػػػص ال دعػػػرت  ييا ػػػص الكاملػػػة. وال قي ميتػػػص الكاملػػػة نوػػػب وال شػػػاىنبة 
. ولذل  نلػى فيكػ ف املػراد بػالنلي  وردػر و اكيػ   ثبػاص كمػاؿ  نوب ب جص ما ال جـ 

 أ خال اهلل ال إلدد  إال هددو الحدد  ال يددو  ال ت ادد ه سدد احليػػاة وكمػػاؿ الوي ميػػة. قػػاؿ 
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وذلػػ  لكمػػػاؿ ييا ػػػص ولكمػػػاؿ قي متػػػص. فيكػػ ف املػػػراد انػػػا  وردػػػر كمػػػاؿ احليػػػاة   ادددو 
خندددا  بددد  بظدددك     خال اظلدددم  بددد  أحددد ا وكمػػػاؿ الوي ميػػػة. كػػػذل  يف ق لػػػص 

املراد منص النلػي الػذ  فيػص  ثبػاص كمػاؿ العػ ؿ   جػل وعػبل. فػإف ا  جػل   للعبي 
ل وعػػبل قامػػت السػم اص واألرض. أمػػر بػػص وعػبل م هػػ ؼ بكمػاؿ العػػ ؿ. وبع لػػص جػ

يف  اىنػص ك نػػا وأمػػر بػػص يف أررػػص ك نػػا وشػػرعاع جػل وعػػبل. فمػػا  لوػػص مبػػل علػػى العػػ ؿ 
إن اهلل ادد نر بالعدد ر  ومػػا دوػػ ـر مبػػل علػػى العػػ ؿ. كػػذل  أمػػر يف الئػػرع بالعػػ ؿ 

هت تعلم  وقاؿ   خلم ا ن لد  كفوا  أح  كذل  قاؿ جل وعبل    خا حسان
وذلػػ  لكمالػػص يف ا اىنػػص احلسػػ . وكمالػػص يف هػػلا ص العػػبل. فمػػا كمالػػص   سددهيا لددد 

جػػل وعػػبل يف ذلػػ . و  يػػ ـ بػػذل  أف ال دئػػركص أيػػ  يف أ اىنػػص علػػى وجػػص الكمػػاؿ 
وال يف هػػلا ص علػػى وجػػص الكمػػاؿ. وال يف مػػا دتسػػ وص جػػل وعػػبل. كػػذل  قػػاؿ جػػل 

فدد  اي ض إادد  كددان خنددا كددان اهلل ليعوددوه نددن ءدد ء فدد  السددهوات خال  وعػػبل 
 . عليها  د ارا  

كما ذكرص لك  يف ما سلف. أف النلي انا نلػى عػا ا  جػل وعػبل الع ػز.  
نلػػى ا  عػػا نلسػػص الع ػػز. والع ػػز دكػػ ف بسػػت عػػ ـ العلػػ  أو بسػػت عػػ ـ الوػػ رة. 

فػػبل داىػػذـ جػػل وعػػبل   إادد  كددان عليهددا  ددد ارا   واػػذا علػػل بعػػ  اػػذا النلػػي بو لػػص 
ـز شػػػيء يف السػػػم اص وال يف األرض ذلػػػ  لكمػػػاؿ علمػػػص ولكمػػػاؿ الع ػػػز. وال دع ػػػ

ق ر ػػػػص جػػػػل وعػػػػبل. واػػػػذا بػػػػاا واسػػػػب يف أف اردوػػػػة أاػػػػل السػػػػنة وا ماعػػػػة اإلثبػػػػاص 
امللصػػػػػػل. والنلػػػػػػي اومػػػػػػل. قػػػػػػاؿ جػػػػػػل وعػػػػػػبل انػػػػػػا س: ... د: ال مػػػػػػا فيػػػػػػص  كليػػػػػػف  

لص أمػػا ك نا.املوصػػ د شػػرعاع دعػػل يف الكتػػاا. دعػػل فيمػػا أنزلػػص ا  جػػل وعػػبل علػػى رسػػ
املبلىنكػػة ومػػا يف السػػماء فػػػبل  كليػػف ألهنػػ  مػػام روف اػػػ  ناىػػذ يف ذلػػ  أمػػـر جػػػل 
وعػػبل نافػػذ فػػيال  ك نػػا اػػ   ػػري مكللػػني باعتبػػار أهنػػ   ػػري إػػاابني يػػا أنػػزؿ ا  جػػل 
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مبعػػػ    وعػػػبل علػػػى رسػػػلص فيػػػص ىػػػبلؼ دعػػػل أي ثػػػص بعػػػ  أاػػػل العلػػػ  اػػػل النػػػيب 
اػذا فيػص اإلنكػار   هدت تعلدم لدد  سدهيا للمبلىنكة أو ال حملػص معػروؼ يف م رػعص  

دعػل ال أيػ   ػػي   جػل وعػبل. والسػػمي اػ  املثيػػل والن ػري والئػبيص مثػػل النػ  ومثلػػص 
دعػل ولػص   خل  الهثت ايعلدى وق لػص   خهلل الهثت ايعلى ق لص جل وعبل     

النعػػت وال هػػف واالسػػ  األعلػػى وأمػػا ىلوػػص فلالػػ  األرذؿ مػػا ذلػػ . أو مػػا دناسػػت 
فددك توعلددوا هلل  وقػاؿ   خلددم ا ددن لددد  كفددو أحدد  ذاهتػ  ممػػا فيػػص درجػػاص. وقػاؿ 

دعل ن راء وشبالاء وأمثاالع جتعل هنا م ازدة   جل عبل ومماثلة فيما دسػت وص   أا انا  
جػػػل وعػػػبل. اػػػذـ ا دػػػاص ةػػػاارة يف ال اللػػػة علػػػى مػػػا ذكرنػػػا. واملبت عػػػة اػػػ  يف ذلػػػ  

النلػػػي دكػػػ ف ملصػػػبلع. واإلثبػػػاص دكػػػ ف صمػػػبلع. اردوػػػة واػػػي أف األهػػػل عنػػػ ا  أف 
النلػػػػي عنػػػػ ا  ملصػػػػل.  ذا أىػػػػذص كتػػػػاا مػػػػا كتػػػػت املعتزلػػػػة أو كتػػػػاا مػػػػا كتػػػػت 
املتكلمػػني. أو كتػػاا مػػا كتػػت األشػػاعرة فت ػػ  عنػػ ا  النلػػي امللصػػل. دو لػػ ف لػػي  
 ػػ ار وال عػػرض وال جسػػ  وال ذ  جػػ ارح وال دـ وال أعلػػاء وال اػػ  داىػػل العػػاؤ 

. دا يػػػػػ  وال ىارجػػػػػص  وال اػػػػػ  يػػػػػ ده وال اػػػػػ   اىنػػػػػت وال اػػػػػ  مركػػػػػت وال    هىػػػػػـر
بصػػل ة فيالػػا ال ال ال كلالػػا نلػػي فيتعرفػػ ف ودعلمػػ ف مػػا دسػػت وص جػػل وعػػبل بػػالنلي. 
ألف األهل عن ا   ف اإلثباص فيػص التئػبيص والتمثيػل. واػذا دل ػاوف    اردوػة النلػي 

شػػػعردة. وبعػػػ  األشػػػعردة اػػػذـ. اػػػذـ الطردوػػػة للمعتزلػػػة وألاػػػل الكػػػبلـ وملتكلمػػػي األ
 دثبت  ثبا اع ملصبلع على ي  ما عن ا .

املعطلػػة اػػذا اسػػ  اػػ  املعطلػػة دئػػمل كػػل مػػا عطػػل هػػلة أوهػػلاص قلكػػت أو   
كثػػػػرص. فا الميػػػػػة معطلػػػػػة واملعتزلػػػػػة معطلػػػػػة. واملا رد دػػػػػة معطلػػػػػة. والكبلبيػػػػػة معطلػػػػػة. 

هبػا ا ميػب. دىنعػ  هبػا واألشاعرة معطلة. وأال الكبلـ معطلة. فإذا قيل املعطلة. فيعل 
اػػػػذالء مجيعػػػػاع. و ذا قيػػػػل املئػػػػبالة دىنعػػػػ  هبػػػػا مػػػػا مثػػػػل ا  جػػػػل وعػػػػبل بػػػػبع  ىلوػػػػص. 
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فيستعمل للظ املعطلة  ذا أرد  جالة  عطيل ا  جل وعبل عا هلا ص. وأما  ذا  كلػ  
 بالتلصيل.
األشػػػػاعرة درجػػػػاص مػػػػنال  معتزلػػػػة األشػػػػاعرة دعػػػػل دثبتػػػػ ف ودنلػػػػ ف كمػػػػا دنلػػػػي  
كػػػا يف ا ػػػن  معلػػػـ  أف أقػػػرا  لػػػ  اللػػػرؽ    السػػػنة اػػػ  األشػػػاعرة. اػػػ  املعتزلػػػة. ل

أقرا اللرؽ    السنة. مب ما عن ا . دعل أقرا مب بع  املسافة لكا  ذا كػاف بيننػا 
وبػػني أول ػػ  مػػثبلع مسػػرية كػػذا وكػػذا مػػا املسػػافاص فالػػ . األشػػاعرة أقػػرا مػػا  ػػريا . 

ل نػػا يف اإلوػػاف. و الل نػػا يف الوػػ ر. ألف األشػػاعرة عنػػ ا   الل نػػا يف الصػػلاص و ال
و الل نا يف بع  املسػاىنل اإلمامػة. يف بعػ  مسػاىنلالا ال مجيػب املسػاىنل. وعنػ ا  يف 
اػػػذـ األمػػػ ر مػػػا إاللػػػة السػػػنة والبػػػ ع مػػػا د جػػػت ىػػػروجال  عػػػا مسػػػمى أاػػػل السػػػنة 

 تتوسػتلرتؽ اػذـ األمػة وا ماعة. فال  ما مجلػة اللػرؽ اللػالة الػو قػاؿ فيالػا النػيب 
علػػى ثػػبل  وسػػبعني فرقػػة كلالػػا يف النػػار  ال وايػػ ةلل  ذا  بػػني لػػ  ذلػػ  فااػػل البػػ ع 
فالمػػ ا مػػا النلػػي يف النصػػ ص. أف النلػػي اػػ  املوصػػ د. واسػػت ل ا علػػى ذلػػ  بتو وػػص. 

والتوػػ ًن دػػ ؿ علػػى   لدديأ كهثلدد  ءدد ء خهددو السددهيب الب ددير قػػاؿ جػػل وعػػبل 
  مػػا اإلثبػػاص. قػػال ا: واػػذا دوػػ ـ االاتمػػاـ. فلمػػا قػػ ـ النلػػي دؿ علػػى أف النلػػي أاػػ

النلػػي لػػي  بكػػذا ولػػي  بكػػذا. ولػػي  بكػػذا. وبعػػ  ذلػػ   ذا جػػاء اإلثبػػاص دوػػاؿ ولػػص 
مثػػػل العلػػػ  واحليػػػاة والوػػػ رة مثػػػل مػػػا عنػػػ  املعتزلػػػة أولػػػص الصػػػلاص السػػػبب مثػػػل مػػػا عنػػػ  
األشػػػاعرة. أو مػػػ  ذلػػػ  بطردوػػػة أاػػػل الكػػػبلـ. واػػػذا لػػػي  بصػػػ يف بػػػل اػػػ  بااػػػل. 

املوصػػػ د منػػػص االاتمػػػاـ بػػػص. ولكػػػا النلػػػي لليػػػة. واإلثبػػػاص لليػػػة. ومػػػا والنلػػػي لػػػي  
املتوػػرر يف اللغػػة وعنػػ  العوػػبلء أف الت ليػػة  سػػبل الت ليػػة.  لػػي الولػػت مث بعػػ  ذلػػ  
دب أ دلب فيص. يت اذـ قاعػ ة عنػ  العوػبلء لػ  أنػت بتغػري مػثبلع مػا يف اػذا املسػ   

ذلػػ  جتػػي با  دػػ  وقلػػ ا املئػػركني  مػػا فػػرش الـز  نػػ  لليػػص.  طلعػػص ىارجػػص فبعػػ  
كاف فيالا ما الزدغ يف االعتواد. وما التئػبيص ومػا نلػي الصػلاص مػا فيالػا. فػا  جػل 
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وعػػػبل نلػػػى يػػػت  لػػػي الولػػػت مػػػا مماثلػػػة . مػػػا اعتوػػػاد املماثلػػػة . أو اعتوػػػاد املئػػػاهبة 
 فيكػػ ف الولػػت سػػاملا مػػا بػػراثا التئػػبيص والتمثيػػل . مث أثبػػت يػػت دكػػ ف الولػػت أدلػػاع 

كمػػا دوػػ ؿ العلمػػاء. رد علػػى    لدديأ كهثلدد  ءدد ء سػػاملاع مػػا التعطيػػل . ويف ق لػػص 
رد علػػى املعطلػػة. فػػإذا قػػ ا : أف اػػذا   خهددو السددهيب الب ددير املئػبالة. ويف ق لػػص 

ألجػػل االاتمػػاـ نوػػػ ؿ اػػذا لغ دػػاع لػػػي  بصػػ يف. بػػل اللغػػػة فيالػػا أف البػػ اءة بالئػػػيء 
االاتمػػاـ انػػا ال دعػػل أف االاتمػػاـ ألجػػل دػػ ؿ علػػى االاتمػػاـ بػػص اػػذا هػػ يف ولكػػا 

 أف دك ف النلي ملصبلع ال ألف 
الت سػػي  أو التئػػػبيص اػػػذا شػػػر وجيػػػت أف دنلػػػى وأمػػا  وػػػ ًن النلػػػي علػػػى اإلثبػػػاص فإنػػػص 

 ألجل  
 أف الت لية  سبل الت لية.

ومػا   تبا غ اسم  ب  لج الوكر خا كرا  نكمل  ف شاء ا  يف ق لػص  
 ثباص  ف شاء ا   عا  يف املرة الوادمة.بع اا ما هداص اإل

س: دوػػػ ؿ  ذا اجتمعػػػت هػػػلة العلػػػ  مػػػب العػػػزة أو الوػػػ رة علػػػى  نلػػػاذ العو بػػػة أليػػػ  
البئر اػل دصػف أف نوػ ؿ  نػص علػ  كمػاؿي نعػ  دصػف  وػ ؿ اػذا علػ  كمػاؿ بالنسػبة 
للبئػػر. فالبئػػر اػػ  هػػلاص كمػػاؿ بوػػ ر مػػا عنػػ ا  بوػػ ر ذاهتػػ  بوػػ ر مػػا دناسػػبال . 

هػلة كمػاؿ  سػاو  هػلة ا  جػل وعػبل. وفمػا بػني الصػلة والصػلة كمػا بػني  وليست
 الذاص الذاص.

 
 ما يك  الوس  بصلة املكر والغلت؟

 ما جي ز الوس  هبذـ الصلاص ألف اذـ ال  ثبت مطلوة بل  ثبت موي ة. 
 ال دصف لعا الكافر املعني؟ وال ورد ذل  عا السلف الصاحل؟
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 ػػػ از جػػػاىنز دعػػػل الكػػػافر املعػػػني بعينػػػص. جػػػاىنز لعػػػا الكػػػافر املعػػػني مػػػا جالػػػة ا 
واألفلػػل  ركػػص. اػػذا اػػ  الت ويػػل يف اػػذـ املسػػالة والعلمػػاء اػػ  كػػبلـ ا دػػل يف لعػػا 
املعني. فلي علا املعني مػا املسػلمني ىػبلؼ. واألكثػروف أكثػر أاػل السػنة وا ماعػة 

لعمػـ  مػثبلع على أنص ال جي ز لعا املعني مػا أاػل اللسػ ؽ و ف كػاف دئػملص اللعػا يف ا
لكػػػا ال لػػػب ةاملػػػاع بلعنػػػص.   أال لع دددأ اهلل علدددى الظدددالهين دئػػملص لعػػػا يف ق لػػػص 

اللاسػػل دئػػملص اللعػػا ولكػػا ال لػػب فاسػػواع بلعنػػة. واػػذا دعػػل فاسػػواع معينػػاع واػػذا ملػػا 
أويت باي  الص ابة د عى عب  ا  لار. وق  كاف دكثػر شػرا اومػر. فلمػا أويت بػص 

ة أو الرابعػة قػاؿ أيػ  الصػ ابة لعنػة ا  مػا أكثػر مػا دػذيت بػص. فوػاؿ النػيب يف املرة الثالث
عليػػص الصػػبلة والسػػبلـ: تتال  و لػػ ا اػػذا فإنػػص (ػػت ا  ورسػػ لصلل فػػ ؿ اػػذا علػػى أف 
املسػػل  مر كػػت الكبػػرية ال دلعػػا بعينػػص. ال  ػػب بعينػػة. ومػػا السػػلف مػػا أجػػاز لعػػا 

 ع. واػػػذا لػػػي  الػػػذ  عليػػػص عامػػػة أاػػػل املعػػػني مػػػا اللسػػػوة ولعػػػا املعػػػني مػػػا أاػػػل البػػػ
السػػنة. وسػػ ل اإلمػػاـ ألػػ  فويػػل لػػػص: أال  لعػػا اػػذالء دعػػل رهوس أاػػل البػػ ع. فوػػاؿ: 
مت رأدػت أبػاؾ دوػ ؿ أليػ  أبناىنػص أةنػص عبػ  ا  دوػ ؿ: مػت رأدػت أبػاؾ دلعػا أيػ ا. 
واػػػذا يف اللاسػػػل املعػػػني مػػػا املسػػػلمني والكػػػافر كػػػذل  فيػػػص ىػػػبلؼ. واوػػػبلؼ أدلػػػاع 

ار بػػني أاػػل السػػنة اػػل دلعػػا الكػػافر املعػػني أـ دػػرتؾ لعنػػص. لكػػا  ػػرؾ لعنػػص ال ألجػػل جػػ
ع ـ است واقص ولكا ألجل  نزدص اللساف عا اللعا. و ال فإف الكافر دست ل اللعػا. 

 لػا لعػا كلػرة باعيػاهن  اػذا ملػا يصػل اػ   ولكا  نزدص اللساف عا اللعا ألف النيب 
لعػا أق امػػاع. مث  يصػػل كمػا اػ  معػروؼ أف النػيب  مػا  دػذاىنال  املسػلمني وقػتلال  مػا

ليأ ل  ندن  عن  كثري ما أال العل  أف اذا منس خ. نس ص ق ؿ ا  جل وعػبل 
فػػػاللعا للكػػػافر مػػػا   ايندددر ءددد ءو أخ اعددد بعم أخ اتدددوب علددديعم فدددإاعم  دددالهون

ييه ا ػ از جػاىنز لكػا املسػل  لػي  بلعػاف وال اعػاف ويل بلػاي. وال بػذ . و لعػا 
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بت عة نع  لكا املعني ما  لعنص. ما لعنص فذل  دعل فيػص مػا قػاؿ بلعنػص دعػل املعػني امل
ما أال الب ع بئرط ك نص مبت عاع ووهف الب عة  لا اػ  ألاػل العلػ .  ذا كػاف عاملػاع 
دعل  أف اذا مبتػ ع ويكػ  عليػص بالب عػة. جيػ ز لػػص ذلػ  عنػ  بعػ  السػلف. أمػا أف 

ف بالب عػػة مث لعنػػص اػػذا الشػػ  لػػي  عػػا اردوػػة دػػرتؾ األمػػر كػػل مػػا شػػاء وهػػف فػػبل
 أال السنة وا ماعة البتة.

 س: ؟؟؟؟؟؟
 ما فيص باس دعل لعنص ب وف  عيني؟

 س: ؟؟؟؟
ج :  بلي  أاػل العلػ  يف لعنػص علػى قػ لني: مػنال  مػا دوػ ؿ ال جيػ ز لعنػص ومػنال  مػا 

ب الكرااػة دو ؿ جيػ ز مػب الكرااػة. ودعػل أف األفلػل  ػرؾ اللعػا. ومػا أجػاز اللعػا مػ
خإن ادد عون نددن نخادد  إال ءددييااا  نرادد او  اسػػت ؿ بوػػ ؿ ا  جػػل وعػػبل يف  بلػػي  

قػاؿ  واملانع ف ما لعنص اسػت ل ا دػ ده هػ يف يف البػاا فيػص أف النػيب   لع   اهلل
تتال  لعن ا الئيطاف فإنص دتعػاة لل  ذا لعػا دنػتلم. دعػل أنػص هػار لػػص شػيء أنػص دلعنػص 

 ال دلعا. دعل اذا ا  األو  أنص درتؾ لعنص. وأثر. واألو  أنص
ال مجيب ما نلي ا  عا نلسص أثبت كماؿ ر ـ يف م ااا أىر أو دك ف ذلػ  أ   

 كماؿ الل  
 ما باا البلـز وؤ دذكر يف م ااا هىر؟

اذا (تمل. (تمل اذا. و(تمل اذا. دعل بع  ما نلػي أثبػت كمػاؿ رػ ـ  
.معص يف ا دة أو يف م اا هىر.   ومنص ما دعرؼ بالبلـز

نكتلي هبذا الو ر. ونساؿ ا  جل وعبل أف جيعلنا و داك  ما عبادـ املتوػني.  
 وهلى ا  وسل  على نبينا حمم .
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 بسم اهلل الرحهن الرحيم
 

 الشريط التاسع عشر
 

أشػػػػػػال  أف ال  لػػػػػػص  ال ا  ويػػػػػػ ـ ال شػػػػػػرد  لػػػػػػػص.وأشال  أف حممػػػػػػ اع عبػػػػػػ  ا   
لى ا  عليػػص وعلػػى هلػػص وهػػ بص وسػػل   سػػليماع كثػػرياع    دػػـ  الػػ دا . أمػػا ورسػػ لص. هػػ

 بع  :
فالذـ ا ملة ما ا داص فيالا مع  الت يي . وفيالا نلػي الئػرد  عػا ا  جػل  

وعبل. وفيالا لرًن ررا األمثػاؿ   جػل وعػبل واػذـ ا دػاص الػو فيالػا نلػي الئػرد  
ومػػا كػػاف يف معنااػػا ممػػا ؤ دػػذكـر الئػػيم  عػػا ا  جػػل وعػػبل دػػراد منالػػا مػػب أجناسػػالا.

رلػػص ا . دػػراد منالػػا التنزدػػص واإلثبػػاص وذلػػ  ألف التنزدػػص ويػػ ـ لػػي  بكمػػاؿ. وكمالػػص  
كماؿ النلي  لا دك ف باإلثباص مػب التنزدػص. فنلػي أف دكػ ف   جػل وعػبل شػرد  يف 

ع الكمػػاالص رب بيتػػص معػػص كمػػاؿ لػػ  ا  جػػل وعػػبل يف رب بيتػػص دعػػل  ثبػػاص مجيػػب أنػػ ا 
يف الرب بيػػة   جػػل وعػػبل. فالنػػا التسػػبيف التنزدػػصا واػػذا أورد ا دػػاص الػػو فيالػػا لميػػ . 
وا داص الػو فيالػا التسػبيف. وهدػاص التسػبيف فيالػا التنزدػص واػ  النلػي والت ليػص. وهدػاص 
الت ميػػ  فيالػػا اإلثبػػاص. واػػذـ قاعػػ ة أاػػل السػػنة. أهنػػ  جيمعػػ ف بػػني النلػػي واإلثبػػاص 

خددددت  ف النلػػػي صمػػػل وأف اإلثبػػػاص ملصػػػل. فػػػذكر قػػػ ؿ ا  جػػػل وعػػػبل وعنػػػ ا  أ
اسدددب  هلل ندددا فددد   مث قػػػ ؿ ا  جػػػل وعػػػبل   الحهددد  هلل الددد ج لدددم اتخددد  خلددد ا  

  السددهوات خنددا فدد  اي ض لددد  الهلدد  خلدد  الحهدد  خهددو علددى كددت ءدد ء ددد ار
يػػة فيالػػا  سػػبيف ا . فالا ػػاف ا دتػػاف متوابلتػػاف. فا دػػة األو  فيالػػا لػػ  ا  وا دػػة الثان

والتسبيف معناـ يف اللغة وأدلاع يف الورهف معنػاـ التنزدػص واإلبعػاد.  وػ ؿ العػرا سػب اف 
 فبلف ما كذا.  ذا أرادص أنص بعي  ما كذا. كما قاؿ األعئى يف بع  شعـر :
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  سب اف ما علومة اللاىر     أق ؿ ملا جاءين ف ـر
 إلبعاد والتنزدص عا اذا الئيء :دعل بعي . بعي  اذا. فالتسبيف معناـ ا 

 سب اف ما علومة اللاىر     أق ؿ ملا جاءين ف ـر
دعػػل سػػب اف اللػػاىر مػػا علومػػة. دعػػل دبعػػ  أف دكػػ ف ملت ػػر بعلومػػة بعيػػ   

ذل .  ذا كاف كذل . فمعػ  التسػبيف   جػل وعػبل  نزدػص ا  جػل وعػبل. و بعػاد ا  
 ص فلي مع  ذل : جل وعبل عا كل ما ال دليل  بللص وع مت

  نزدالص عا الئركة يف رب بيتص -1
 و نزدالص عا الئرد  يف أل ايتص. -2
 و نزدالص عا الئرد  يف أ اىنص وهلا ص. -3
4- .  و نزدالص عا الئرد  يف قلاىنص وق ـر
5- .  و نزدالص عا الئرد  يف يكمص وأمـر

 جػػل اػػذـ ةسػػة أشػػياء دوابلالػػا اإلثبػػاص يف  ثبػػاص مجيػػب كمػػاالص الرب بيػػة   
وعػػػبل. واػػػذا معػػػ  احلمػػػ . و ثبػػػاص مجيػػػب كمػػػاالص األل ايػػػة   جػػػل وعػػػبل. و ثبػػػاص 
مجيػب كمػػاالص األ ػػاء والصػػلاص   جػػل وعػػبل. و ثبػػاص مجيػػب كمػػاؿ الولػػاء والوػػ ر 
  جػػل وعػػبل. دعػػل الولػػاء والتوػػ در. و ثبػػاص مجيػػب كمػػاالص احلكػػ  واألمػػر   جػػل 

فيالػػا  ثبػاص للكمػػاؿ يف  خدددت الحهد  هلل  ص وعػبل. اػذا معػػ  احلمػ . فػػإذا يف ق لػ
خدت الحه  هلل الد ج لدم اتخد   الرب بية. واذا قاؿ يف ا دة األو  جل وعبل قػاؿ 

فك ف ا  جػل وعػبل ؤ دت ػذ ولػ اع. اػذا مػا أسػباا لػ ـ جػل وعػبل. فالػ   خل ا   
ا وثبػ ص (م  على كمالص يف الرب بية وعلى كمالص يف األ اء والصلاص. وعلى وج  

مجيب أن اع ا بلؿ والكماؿ لػص   ذلػ  واػذا ؤ دت ػذ ولػ . فؤلجػل ثبػ ص احلمػ  لػص 
ؤ دت ػػػذ ولػػػ ا ألجػػػل ثبػػػ ص احلمػػػ  لػػػص جػػػل وعػػػبل ؤ دكػػػا لػػػػص شػػػرد . واػػػذا كانػػػت 
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أع ػػػ  الكلمػػػاص الػػػو جتمػػػب بػػػني اػػػذدا األمػػػردا الػػػذدا (بالمػػػا ا  جػػػل وعػػػبل كلمتػػػا 
مػػ   . وسػػب اف ا  ودمػػ ـ. ومػػ  ذلػػ  مثػػل التسػػبيف والت ميػػ . سػػب اف ا  واحل

ماجػػػاء يف احلػػػ ده تتكلمتػػػاف ىليلتػػػاف علػػػى اللسػػػاف ثويلتػػػاف يف امليػػػزاف يبيتػػػاف    
الرلا. سب اف ا  ودم ـ سب اف ا  الع ي لل ألهنا  ئتمل علػى التنزدػص واإلثبػاص 

ءددرا  فدد   خلددم ا ددن لددد  أدلػػاع مػػا أفػػراد  ثبػػاص اإلثبػػاص   جػػل وعػػبل أنػػص قػػاؿ 
وشػػرد  انػػا نكػػرة أ ػػت يف سػػياؽ   خلددم ا ددن لددد  ءددرا  واػػذـ عامػػة   الهلدد 

النلي فيئمل مجيب ما وكا ما أنػ اع الئػركة يف امللػ . والئػركة يف امللػ  قػ   كػ ف 
شػػركة علػػى وجػػص االسػػتوبلؿ اػػذا وايػػ  وقػػ   كػػ ف شػػركة علػػى وجػػص البعلػػية دعػػل ال 

ص. وقػ   كػ ف الئػركة بغػري ذلػ  فػا  جػل دنلرد الئرد  يل  ولكا دئػارؾ يف بعلػ
وعبل نلي مجيب أنػ اع الئػركة لػػص يف ملكػص جػل وعػبل وؤ دكػا لػػص ويل مػا الػذؿ. اػذا 

   لدم ا دن لدد  ءدرا  فد  الهلد    لم اتخد  خلد ا النلي املتكرر يف ق لػص 
اذا كلػص ألجػل ثبػ ص احلمػ  لػػص جػل وعػبل. واػذا قػاؿ   لم ا ن لد  خل  نن ال ر

 خدددت الحهدد  هلل الدد ج    احلمػػ  للمنعػػ ص بانػػص ؤ دت ػػذ ولػػ ا وؤ دكػػا لػػػص شػػرد
يف امللػػػػػ  وؤ دكػػػػػا لػػػػػػص ويل مػػػػػا الػػػػػذؿ. الػػػػػ يل دعػػػػػل الناهػػػػػر. والػػػػػذؿ دعػػػػػل اللػػػػػعف 

اسب  هلل نا ف  السدهوات خندا فد  اي ض لدد  الهلد   وااليتياج. وبع اا ا دػة 
رص لكػ  اػ  التنزدػص   جػل وعػبل قاؿ أاػل العلػ   ف التسػبيف كمػا ذكػ  خل  الحه 

  لددد  الهلدد  خلدد  الحهدد  عمػػا ال دليػػل بػػص. وال دليػػل  بللػػص وع متػػص. وق لػػص انػػا 
اذا يف مواـ التعليل دعل ثبػت التسػبيف لػػص لعلػة ك نػص جػل وعػبل لػػص امللػ  ولػص احلمػ  

اسددب  هلل نددا فدد  السددهوات خنددا فدد  اي ض لددد  الهلدد  خلدد  الحهدد  خهددو  قػػاؿ 
وق لػػػص لػػػػص امللػػػ  ولػػػص احلمػػػ  ودسػػػبف   اػػػذـ الػػػثبل  مػػػا   ءددد ء دددد ارعلدددى كدددت 

الآلمػػاص إتللػػة. فمعػػ  األو  دسػػبف  : معنااػػا دسػػبف ا . سػػبف فػػبلف  . دسػػبف 
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ا  مػػػا يف السػػػماواص ومػػػا يف األرض. فػػػالبلـ اػػػذـ لئلىػػػبلص يف أهنػػػ  دسػػػب  نص ال 
خإن  ألرض دسػػػبف ا  دسػػػب  ف  ػػػرـي جػػػل وعػػػبل. فكػػػل مػػػا يف السػػػم اص ومػػػا يف ا

الػبلـ اػذـ الـ   لدد  الهلد  دعل دسبف ا  دمػ ـ. ق لػص   نن ء ء إال اسب 
لػػ  منالػػا 

ىن
لػػ  ن عػػاف. امل

ىن
امل.لػػ . دعػػل اػػ  جػػل وعػػبل ذو امل.لػػ  وذو امللىنػػ  وامل.لػػ  وامل

ل.ػػ . واػػ  الػػذ  دنلػػذ أمػػـر يف ملكػػص. وأمػػا امل.لػػ  بالكسػػر فمنالػػا مالػػ . دعػػل اػػ  
ص
امل

 جػاءص و   نلد  ادو  الد ان لكص مل  األعياف. واذا يف هدة اللالػة  الذ  و
فمال  دـ  ال دا اذا ما املل  ومل  دـ  ال دا اذا مػا امللػ    َنِل  او  ال ان

وا  جػػل وعػػبل اػػ  مالكػػص لػػي  أليػػ  فيػػص نصػػيت. وأدلػػاع اػػ  ملكػػص الػػذ  دنلػػذ فيػػص 
. الثالػه أمـر وال أي  دنلذ أمـر فيص. دعػل يف ذلػ  اليػ مثػل ق لػص   خلد  الحهد  ـ 

 الحهددد  هلل   اػػػذـ الـ االسػػػت واؽ. ورػػػابطالا أهنػػػا الػػػو دكػػػ ف بعػػػ اا. أو الػػػو
 ليف املعػاين    الػذواص والـ امللػ  اػي الػو  لػيف األعيػاف أو الػذواص للػذواص. 
ف مثبلع  و ؿ: الل ر يل. او  للػبلف. العػز للػبلف اػذـ كلالػا معػاين. الػبلـ. العػز للػبل

اوػػػ  للػػػبلف االجتالػػػاد للػػػبلف دعػػػل علػػػى جالػػػة االسػػػت واؽ. أمػػػا  ذا كػػػاف قبلالػػػا عػػػني 
ذاص فالي جتعل اذـ الذاص ملكاع ملا أرػيلت لػػص. فتوػ ؿ: الكتػاا أللػ . الكتػاا 
أللػػػػػ  دعػػػػػل ملكػػػػػػص. اػػػػػذاف ن عػػػػػػاف يف اػػػػػذا السػػػػػػياؽ. بوػػػػػي نػػػػػػ ع ثالػػػػػه واػػػػػػي الـ 

وػػػرهف. ولػػػي  اػػػذا حمػػػل  دلػػػاح.  االىتصػػػاص. أو شػػػبص امللػػػ  اػػػذـ كثػػػرية أدلػػػاع يف ال
تبا غ ال ج اور الفردان علدى عبد ه لي دون للعدالهين  كذل  يف ق لص جل وعبل 

ا اراو ال ج لد  نل  السهوات خاي ض خلم اتخ  خل ا خلم ا ن لدد  ءدرا  فد  
انا ق لص  بارؾ اذا للظ ىاص با  جل وعبل. فبل جي ز أف دوػاؿ يف يػل   الهل 

بل.  بػػارؾ فػػبلف. ألف ا  جػػل وعػػبل اػػ  الػػذ  لػػػص السكػػة. واػػ  أيػػ   ػػري ا  جػػل وعػػ
. وثبػػػت واسػػتور فمػػػا الػػذ  دػػػ ـو  الػػذ   بػػػارؾ. ومعػػ   بػػػارؾ دعػػل داـ كمالػػػص وىػػرـي
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دعػػل  عػػاة  أو قػػاؿ  بػػارؾ   تبددا غ ىػػرـي . اػػ  ا  جػػل وعػػل ا. ابػػا عبػػاس قػػاؿ  
ارؾ  عػػػاة  أنػػػص  لسػػػري  عػػػاة  قػػػاؿ ااىنلػػػة مػػػا ا ووػػػني. ال دردػػػ  ابػػػا عبػػػاس بو لػػػص  بػػػ

لللظ. ولكا دو ؿ اي على وزهنا ما جالة ك هنا موص رة ألف األهل يف  لاعػل. أف 
دكػػػ ف بػػػني اثنػػػني ال دكػػػ ف الزمػػػاع.  وػػػ ؿ  وا ػػػل فػػػبلف وفػػػبلف  ئػػػاجر هؿ فػػػبلف وهؿ 

فسػػراا  بػػارؾ  فػػبلف. واكػػذا فتلاعػػل يف األهػػل أهنػػا  كػػ ف بػػني اثنػػني. ابػػا عبػػاس 
الزمػػة. ال دردػػ  معػػ  كلمػػة  بػػارؾ. و ال فػػإف السكػػة معنااػػا دواـ  يعػػ   عػػاة  دردػػ  أهنػػا

اوري وثبا ص واستوراـر واذا مئتل عنػ  العػرا مػا الػسوؾ والسكػة ومػ  ذلػ . والػسوؾ 
بص دستور البعري ودثبت يف مكانص. والس.ْكة اي الو فيالا د ـو املاء ودستور ودثبت بعػ  

. فػػنلعال  مػػا ذلػػ  أف املطػػر.  ذا انػػا  بػػارؾ فيالػػا دواـ اوػػ ري وكمالػػص وثبا ػػص واسػػتوراـر
 بػػارؾ فيالػػا  ثبػػاص مجيػػب الكمػػاالص   جػػل وعػػبل الذا يػػة. ومػػا دليلػػص ا  جػػل وعػػبل 
علػػى عبػػادـ مػػا اوػػرياص. واػػذا فيالػػا معػػ  اإلثبػػاص الػػذ  يف احلمػػ . واػػذا قػػاؿ جػػل 

لػذ  اػ  الوػرهف و نزاؿ اللرقػاف ا  تبا غ ال ج اور الفردان على عب ه وعبل انا 
. اذا ما أع  . بػل مػا أع ػ  اوػري الػذ  أو يػص عليػص الصػبلة والسػبلـ على النيب 

 واػ  أع ػػ  اوػػري الػػذ  أعطيتػص اػػذـ األمػػة. واػػذا ناسػت يف  نزدلػػص أف دوػػ ؿ  بػػارؾ 
ألف اػػذا مػػا الػػنع . الػػنع  الع يمػػة. فػػ اـ   تبددا غ الدد ج اددور الفردددان علددى عبدد ه

لتص أنػػص نػػزؿ اللرقػػاف علػػى عبػػ ـ ليكػػ ف النػػيب للعػػاملني نػػذدرا. ىػػري ا  وكمػػل. الػػذ  هػػ
ال ج لد  نل  السهوات خاي ض خلم اتخ  خلد  خلدم ا دن لدد  ءدرا   قاؿ انا 

اذـ مثل ما سبل يف معنااػا. أهنػا فيالػا نلػي ال لػ  عػا ا  جػل وعػبل.   ف  الهل 
كمالػػػص يف أ اىنػػػص ونلػػػي ال لػػػ  عػػػا ا  جػػػل وعػػػبل ألجػػػل كمػػػاؿ  نػػػاـ وكمػػػاؿ رب بيتػػػص و 

وهػػلا ص. وكػػػذل  نلػػػي الئػػرد  عػػػا ا  جػػػل وعػػبل يف امللػػػ  لكمالػػػص يف رب بيتػػػص ويف 
نددا اتخدد  اهلل نددن خلدد  خنددا كددان  أمػػـر ويف أ اىنػػص وهػػلا ص. كػػذل  ق لػػص جػػل وعػػبل 
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ق لػػص انػػا مػػا الػػذ ا  مػػا ولػػ  كسػػابواهتا يف نلػػي ال لػػ  عػػا ا  جػػل  نعدد  نددن إلدد  
 جػػػل وعػػػبل.  دعتػػػص ا اىنػػػف مػػػا النػػػاس. ومػػػا أشػػػالر أول ػػػ  وعػػػبل. و دعػػػاء ال لػػػ   

النصػػار . يف أكثػػر فػػرقال  ادعػػ ا أف عيسػػى ابػػا  . وولػػ  لػػػص  عػػا  ا  عمػػا دو لػػ ف 
علػ اع كبػػرياع. ومػػنال  اليػػ د فادعػت ااىنلػػة قليلػػة مػػنال  أف عزدػراع ابػػا ا . ولػػي  اػػذا مػػا 

ألكثػر بػني اليالػ د. فػا  جػل الو ؿ املئػتالر عنػ  اليالػ د. دعػل يف ااىنوػة ليسػت اػي ا
وعبل نلى ذل . ونلى أدلاع ما  عتو ـ العرا يف املبلىنكة باهنا بناص ا . فوػاؿ جػبل 

فيػػص رد علػى النصػار . ورد علػػى اليالػ د. ورد علػػى   ندا اتخدد  اهلل نددن خلد  وعػبل 
مػػا كػػاف معػػص مػػا  لػػص. اػػذا فيالػػا   خنددا كددان نعدد  نددن إلدد  مئػػركي العػػرا وق لػػص 

الصردف بنلي  اية أي  مب ا  جل وعبل. وذل  ألف النكػرة انػا واػي  لػص التنصيب 
جاءص يف سياؽ النلي وجاء قبلالا يرؼ الصلة الذ  ا  تمال يرؼ ا ر ما اػذا 
الذ  ا  مزد  قبل النكرة يف سياؽ النلي ليلي  نوػل النلػي مػا ةالػ ـر يف العمػـ      

. دعل ال دستث  مػا ذلػ    ندا اتخد  اهلل ندن خلد  شػيء ق لػص ك نص نصاع يف العمـ 
    كذل  اذا نلي  ميب ال ل . لكا ل  قاؿ مثل ما يف امل ارػب األىػر . لػ  كانػت

كػػل امل ارػػب ؤ دت ػػذ ولػػ اع لكػػاف اػػذا ةالػػ ر يف العمػػـ  (تمػػل أف دسػػتث  منػػص بعػػ  
احلاالص (تمل و ف كاف االيتماؿ مرج ياع رػعيلاع كمػا اػ  موػرر يف األهػ ؿ. لكػا 

يف زدػػادة مػػا قبػػل النكػػرة يف سػػياؽ النلػػي دلالمنػػا   ناتخدد  اهلل نددن خلدد  نػػا ق لػػص ا
أف امل ارػػب الػػو نلػػي فيالػػا ال لػػ  عػػا ا  جػػل وعػػبل أف املػػراد منالػػا التنصػػيب الصػػردف 
 علػػى نلػػي ال لػػ . واػػذا ال  ػػرج عنػػص أيػػ . اػػذا ذلػػت مجيػػب أول ػػ . كػػذل  ق لػػص 

ا اػػ  معلػػـ  لكػػ  قررنػػاـ أكثػػر مػػا مػػرة. واإللػػص اػػ  املعبػػ د كمػػ  ناكددان نعدد  نددن إلدد 
اإللػػص فعػػاؿ يعػػ  ملعػػ ؿ. معبػػ د ألنػػص مػػاى ذ مػػا األل اػػة. واألل اػػة يعػػ  العبػػادة أو 

خندا   العب ددة ما لػص األل اة ما لػص العبادة. ما لػص العب ددػة   جػل وعػبل.  ذا ق لػص 
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ؿ جػل وعػبل  ذاع دعػل ؤ دكػا معػص أيػ  دسػت ل أف دىنعبػ . مث قػا  كان نع  نن إل 
لذات كل  لص يػا ىلػل ولعػبل بعلػال  علػى بعػ .  ذا كػاف مث أيػ  دصػف أف دكػ ف 
 لػػص فبلبػػ  أف دكػػ ف مالكػػاع والبػػ  أف دكػػ ف ىالوػػاع ملػػا ملػػ . فػػا  جػػل وعػػبل قػػاؿ يف 

دعػػل لػ  كػاف مث  لػػص معػص لكػػاف اػذا اإللػص مالكػػاع لئػيء و ذا كػػاف   إلا اػذـ ا دػة 
وهػػار   إلا لدد هب كددت إلدد  بهددا الدد  لػػػص. واػػذا قػػاؿ  مالكػػاع لئػػيء فالػػ  ىػػالل

عػػػ ة أنػػػ اع مػػػا امللكػػػ ص وكػػػل ملكػػػ ص لػػػػص ىػػػالل. وكػػػل ىػػػالل دعبػػػ ـ.ما يف ذلػػػ  
امللك ص. واذا مػا أع ػ  اللسػاد الػذ  دكػ ف. واػذا اػ  الػذ  نلػي يف هدػة األنبيػاء 

واػػذا   خنددا كددان نعدد  نددن إلدد و إلا لدد هب كددت إلدد  بهددا الدد  قػػاؿ سػػب انص انػػا 
ألجػػل أف األل ايػػة والرب بيػػة ألف اولػػل مػػا أفػػراد الرب بيػػة ألػػي  كػػذل . اولػػل والػػرزؽ 

  إلا ل هب كت إل  بها الد  واإليياء واإلمانة اذـ ما أفراد الرب بية. فالنا قاؿ 
وذلػػػػ  ملػػػػا بػػػػني األل ايػػػػة والرب بيػػػػة مػػػػا الػػػػرتابط. فاألل ايػػػػة متلػػػػمنة الرب بيػػػػة والرب بيػػػػة 

 ما كاف  لص فالذا متلما دعل ك نص اعتو  فيػص أنػص  لػص أو ادعػى مستلزمة لئلاية دعل
أنػػص  لػػص دتلػػما اػػذا االدعػػاء أنػػص را وأف ىػػالل أنػػص مالػػ  علػػي وجػػص االسػػتوبلؿ . 
متلػػما لػػػص ألف ثبػػ ص اإلايػػة دعػػل ثبػػ ص اسػػت واؽ العبػػادة ال دكػػ ف  ال بعػػ  ثبػػ ص 

جتػ  يف هدػاص الوػرهف. أف ا  جػل  الرب بية. وأما الرب بية فالي مستلزمة لئلالاية. واذا
وعبل. (ػت  علػى الئػركني فيمػا أنكػرـو مػا   ييػ ـ جػل وعػبل يف  الايتػة وأنػص ال  لػص 
. (ت  عليال  فيما أنكرـو يا أقروا بص وا    يي  الرب بية. ما مثػل قػ ؿ ا  جػل   رـي

 خلدد ن سدد لتعم نددن الدد  السددهاخات خاي ض لي ددولن اهلل دددت أفددر يتم نددا وعػػبل 
تددد عون ندددن نخن اهلل إن أ اناددد  اهلل بكدددر هدددت هدددن كاءدددفات  دددرهو أخ أ اناددد  

وفػػرع  بوبيتدد   فاثبػػت أهنػػ  دوػػروف بت ييػػ ـ يف برحهددأ هددت هددن نهسدد ات  حهتدد  
 عليالا ر ت عليالا مادلـز ما ذل  وا  أف دلردـو يف  الايتص. وكذل  ق لص جػل وعػبل
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  خايب دا  خندن اخدر  دت نن ارزد م نن السهاء خاي ض أنن اهل  السدهب
 الحدد  نددن الهيدد  خاخددر  الهيدد  نددن الحدد  خنددن ادد بر اينددر فسددي ولون اهلل 

اػػذـ مجيعػػاع أفػػراد الرب بيػػة. فسػػيو ل ف ا . فلمػػا قامػػت علػػيال  احل ػػة يف الرب بيػػة. قػػاؿ 
واللاء اذـ عاالة ملا بع اا على مجلة   دت أفك تت ون جل وعبل ا  دعل لنبيص 

  اامػػزة دؿ عليالػػا السػػياؽ. دعػػل أ وػػروف بانػػص وايػػ  يف رب بيتػػص فػػبل حمذوفػػة قبلالػػا بعػػ
 تو ف الئرؾ بص. أفبل  تو ف. فػذلك  ا . دعػل فػذلك  اإللػص املسػت ل للعبػادة ويػ ـ 
فذلك  ا  ربك  احلل فماذا بع  احلػل  ال اللػبلؿ. اػذا قػاؿ جػل وعػبل يف اػذا بعػ  

دعػػل  نزدالػػا     هلل عهددا ا ددفونسددبحان ا أف نلػػى الئػػرد  ذكػػر التسػػبيف قػػاؿ 
فنػـز   عالم ال يدب خالشدعانة فتعدالى عهدا اشدركون عا كل ما وهلص املئػرك ف 

ا  جل وعبل نلسص وعاؿ جل وعبل نلسص عما ادعاـ املئرك ف. قاؿ جػبل وعػبل بعػ  
فددك تكددربوا هلل اينثددار إن اهلل  ذلػػ  يف ا دػػة األىػػرية الػػو سػػاقالا شػػيم اإلسػػبلـ 

ال  لػػػرب ا   األمثػػػاؿ. األمثػػػاؿ مجػػػب مثػػػل واػػػي النعػػػ ص   خأادددتم ال تعلهدددون اعلدددم
واألوهػػاؼ واألقيسػػص. وذلػػ  أف املئػػركني عبػػ وا  ػػري ا  بالويػػاس علػػى عبػػادهت   . 
فعب ـو باألقيسص. ف عل ا اولل مثبلع وررب ا   جػل وعػبل نع  ػاع وأوهػافاع مػا عنػ ا  

فددك تكددربوا  هت  لؤلوثػػاف واألهػػناـ . فو لػػص انػػا وأمثػػاالع شػػبال اا يػػت  سػػتوي  عبػػاد
دعػػل فػػبل جتعلػػ ا   النعػػ ص واألوهػػاؼ واألمثػػاؿ والتئػػبيالاص وذلػػ    هلل اينثددار

ألنك  جاال ف يا دست ل ا  جل وعبل. وما جيػت  نزدالػص عنػص . وعلػل ذلػ  النالػي 
ىلػت عليػص  ذا أ ػت ملا  وػرر أف  فك ومػا د  إن اهلل اعلم خأاتم ال تعلهون بو لص  

بع  النالي أو األمر فإهنا  لي  التعليل. فإذا ملػاذا هنػ ا عػا رػرا األمثػاؿ   ملػاذا هنػي  
كػػل اولػػل عػػا أف دلػػرب ا   األمثػػاؿ. هنػػ ا عنالػػا ألهنػػ  ال دعلمػػ ف. والػػذ  دعلػػ  مػػا 
جيػت لػػص و لاهػػيل مػا دسػػت ل ومػا دصػػلف لػػص مػا األمثػػاؿ ومػا ال دصػػلف اػ  ا  جػػل 
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مث بعػػ اا رػػرا ا  جػػل وعػػبل  إن اهلل اعلددم خأاددتم ال تعلهددون  ذا قػػاؿ وعػػبل اػػ
 ددرب اهلل نددثك  عبدد ا  نهلوكددا  ال ا دد    األمثػػاؿ الػػو  صػػلف لػػػص جػػل وعػػبل بو لػػص 

   أف قػاؿ    على ء ء خنن  زد اه ن ا  زددا  حسد ا  فعدو ا فد  ن د  سدرا  خ عدرا  
هها أب دم ال ا د   علددى ءد ء خهددو  خ درب اهلل نددثك    لدين أحدد  ا دػة بعػ اا  

كدت علدى ندوالهو أايهددا او عد  ال اد ت  بخيددرو هدت اسدتوج هددو خندن اد نر بالعدد ر 
فػػإذا فيالػػا شػػي اف. فيالػػا  نزدالػػص جػػل وعػػبل عمػػا ادعػػاـ   خهددو علددى كددراي نسددت يم

املئػػػػرك ف ألف املئػػػػرك ف فيمػػػػا ادعػػػػـ    رػػػػرب ا األمثػػػػاؿ. فالػػػػذـ ا دػػػػة جعلالػػػػا شػػػػيم 
ص السػابوة. ألهنػا يف معػ  التسػبيف فػا  جػل وعػبل نػـز نلسػص عمػا اإلسػبلـ بعػ  ا دػا

قالػػص املئػػرك ف. ومػػا رػػما ذلػػ  أنػػص هنػػى أف  لػػرا لػػػص األمثػػاؿ لتنزدالػػص جػػل وعػػبل 
دت إاهدا حدر   و سبي ص عما ادعاـ املئرك ف فيص جل وعبل. ويف ا دة األىرية قػاؿ 

الح  خأن تشركوا باهلل ندا   ب  الفواحش نا  عر ن ا خنا بين خا ثم خالب   ب ير
اػذا مػا جػن  ا دػة الػو   لم ا ور ب  سليااا خأن ت ولوا على اهلل ندا ال تعلهدون

قبلالا. فاملئرك ف قال ا على ا  بغري عل . فواس ا ا اة على ا . وقاس ا ما  سػت وص 
ئػر ا اة على ما دسػت وص ا . ف علػ ا بعػ  ىصػاىنب األل ايػة اػذـ ا اػة. مػا الب

أو احل ػر ومػا الصػاحلني و ػريا . اػذـ ا دػػاص كمػا  ػر  فيالػا نلػي الئػرد  عػػا ا  
جل وعبل. واذا مئتمل لنلي الئرد  عنص يف رب بيتص. ونلػي الئػرد  عنػص يف  ايتػص. 
. ونلػػػي  ونلػػػي الئػػػرد  عنػػػص يف أ اىنػػػص وهػػػلا ص ونلػػػي الئػػػرد  عنػػػص يف قلػػػاىنص وقػػػ ـر

. واػػذـ كلالػػا جػػاءص ملصػػلة يف الوػػرهف. اػػذـ اومسػػة  الئػػرد  عنػػص يف يكمػػص وأمػػـر
 الو اي أه ؿ معاين التسبيف والت مي .

  فدك تكدربوا هلل اينثددار إن اهلل اعلدم خأادتم ال تعلهددون   اػذا كمػا سػػبل
يف ا دػػػاص فيػػػص التسػػػبيف وفيػػػص الت ميػػػ . فػػػذكرص أوالع أف فيػػػص التنزدػػػص واػػػذا اػػػ  موػػػاـ 
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ركني رػػػرب ا األمثػػػاؿ. وؤ دنزاػػػ ا ا  جػػػل التسػػػبيف فيػػػص  نزدػػػص ا  جػػػل وعػػػبل. ألف املئػػػ
وعػػبل وؤ دسػػب ـ  دعػػل أبعػػ ـو عػػا كػػل نوػػب وؤ دنزاػػـ  عػػا كػػل نوػػب. بػػل جعلػػ ا 
للم ل قػػػاص أو لػػػبع  امل لػػػ قني مػػػا   جػػػل وعػػػبل. فلػػػاهت  التنزدػػػص. ورػػػرب ا األمثػػػاؿ 
ف قعػػ ا يف أهنػػ  جعلػػ ا بعػػ  ىلػػل ا  كػػا  جػػل وعػػبل يف مػػا دسػػت ل ومػػا ال دنبغػػي 
معػص. والثػاين  ثبػاص الكمػاالص الػو اػػي احلمػ  وأف املئػركني ؤ دثبتػ ا مػا دسػػت ل ا  
جػػل وعػػبل مػػا الكمػػاالص فلػػذل  املئػػرؾ لػػي  يسػػبف وال دامػػ    جػػل وعػػبل علػػى 
وجػص الكمػاؿ. مػا الػػذ  دسػبف ا  و(مػ ـ علػى وجػػص الكمػاؿ؟ اػ  املػذما. املسػػل . 

األمػػػػػ ر. دنزاػػػػػ ف ا  يف بعػػػػػ  األمػػػػػ ر أمػػػػػا املئػػػػػرك ف فوػػػػػ  دسػػػػػب  ف ا  يف بعػػػػػ  
ودئرك ف بص يف بع  هىػر. فمػثبلع  ذا أ ػى يف الرب بيػة. اػ  دنزاػ ف ا  عػا الئػرد . 
يف الولػػاء والوػػ ر دنزاػػ ف ا  عػػا الئػػرد . لكػػا يف األ ػػاء والصػػلاص ؤ دنزاػػ ا ا  

 ػرـي   عا الئرد . ؤ دسب ـ  جل وعبل عا الئركاء. كذل  يف األل ايػة عبػ وا معػص
كذل  يف احلك  والت ػاك  واألمػر ؤ دنزاػ ا ا  جػل وعػبل علػى أف دكػ ف معػص أيػ  

فالػػػذاف   إن الح دددم إال اهلل دئػػػرتؾ معػػػص يف  ئػػػردب احلكػػػ . كمػػػا قػػػاؿ سػػػب انص 
الئػػي اف وكػػل اػػذدا األمػػردا دعػػل كػػ هن  ؤ دسػػب  ا وؤ (مػػ وا اػػذاف األمػػراف ألجػػل 

بػػػاص التسػػػبيف واحلمػػػ    جػػػل وعػػػبل علػػػى أكمػػػل أهنػػػ  ال دعملػػػ ف. فػػػإذا العلػػػ  فيػػػص  ث
.  ال جـ 

الت ميػػػ  كمػػػا ذكػػػرص لكػػػ   ثبػػػاص الكمػػػاالص يف الرب بيػػػة واألل ايػػػة والرب بيػػػة  
لػػػػي  اػػػػ  الػػػػذاص فوػػػػط فيالػػػػا أشػػػػياء ذا يػػػػة وفيالػػػػا متع دػػػػة فػػػػاولل متعػػػػ  . اإلييػػػػاء 

. فليالا التع  .  متع  . األما ة    هىـر

 يف سبعة م ارب :  استوىالرحهن على العرش  ق لص  عا   
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إن  ب ددددم اهلل الددد ج الدددد  السددددهوات  يف سػػػ رة األعػػػراؼ يف ق لػػػػص سػػػب انص  -1
ا شدد  الليددت ال عددا  ايلبدد     خاي ض فدد  سددتأ أاددا  ثددم اسددتوى علددى العددرش

وق لػػػص يف هدػػػة   خالشدددهأ خال هدددر خال ودددون نسدددخرات بددد نره وق لػػػص   حثيثدددا
واي الو ذكر ابعػاع   و  نسخرات ب نرهخالشهأ خال هر خال و الن ل        

خالشددهأ  هدػػة األعػػراؼ االسػػت الؿ علػػى االسػػت اء ب دػػة األعػػراؼ  . فلػػذل   صػػري 
 واذـ كلالا  تمة لػص كلالا هدة واي ة.  خال هر خال وو 

إن  ب دم اهلل الد ج الد  السدهوات خاي ض  وقاؿ سب انص يف سػ رة دػ ن   -2
 .  شف  ستأ أاا  ثم استوى على العر 

اهلل ال ج  فب السهوات ب ير عهد  ترخاعدا ثدم اسدتوى  وقاؿ يف س رة الرعػ   -3
 . على العرش

 .  الرحهن على العرش استوى وقاؿ سب انص يف س رة اص  -4
 . ثم استوى على العرش الرحهن وقاؿ يف س رة اللرقاف  -5
 ض خنددا بي عدددا اهلل الددد ج الدد  السدددهوات خاي وقػػاؿ يف سػػ رة أؤص السػػ  ة  -6

 . ف  ستأ أاا  ثم استوى على العرش
هدو الد ج الد  السدهوات خاي ض فد  سدتأ أادا  ثدم  وقاؿ يف س رة احل د   -7

 . استوى على العرش
اذـ ا داص اي معط فة على ما سبل االست الؿ بص ما ا داص علػى  ثبػاص  

سػػػػت اء علػػػػى الصػػػػلاص   جػػػػل وعػػػػبل. ومػػػػا الصػػػػلاص املثبتػػػػة   جػػػػل وعػػػػبل هػػػػلة اال
العرش. واالست اء على العرش ذكر يف م ارب ع ة ما كتاا ا  جل وعبل. مثػل مػا 
ذكر لك  يف اػذـ امل ارػب السػبعة. وك نػص دتكػرر يف اػذـ امل ارػب بػاىتبلؼ أدلػاع يف 

الددرحهن علددى العددرش  وهدػػة اػػص    ثددم اسددتوى علددى العددرش التوػػ ًن والتػػاىري 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح العقيدة الواسطية                                                لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ
 

 

   113 

دعػل مث اسػت     م اسدتوى علدى العدرش الدرحهنث وهدة س رة اللرقاف   استوى
الػػػرلا علػػػى العػػػرش. مث اسػػػت   علػػػى العػػػرش الػػػرلا فسػػػ ل بػػػص ىبػػػرياع. فػػػإذا  ن عػػػت 
ا داص ما ييه الرتكيت يف ال اللة على اذـ الصلة واػذا. اػذا الللػظ اسػت   اػ  

يالػػػا مػػػا االسػػػت اء. واالسػػػت اء معػػػروؼ معنػػػاـ يف اللغػػػة. واػػػذا ملػػػا كانػػػت اػػػذـ الصػػػلة ف
 ثباص ب ر ح لصػلاص ا  جػل وعػبل. وفيالػا عنػ  املبت عػة مػا دتػ ا  فيػص املماثلػة. أو 
مئػػاهبة امل لػػ قني. كانػػت اػػذـ الصػػلة فاهػػلة بػػني أاػػل السػػنة وبػػني  ػػريا . فػػاإلقرار 
باست اء ا  على العرش يويوة كما دليل  بلؿ ا  جل وعبل وع متص. اذا ال دو ؿ 

السػنة. كاألشػاعرة واملا رد دػة و ػري اػذالء مػا اللػرؽ. فػإف  بص  ال سػل. وأمػا  ػري أاػل
اػػػذـ الصػػػلة عنػػػ ا  حمػػػل فرقػػػاف. فػػػإذا أ ػػػى مػػػا دثبتالػػػا نلػػػـ  أف دكػػػ ف مػػػنال . وذلػػػ  
ألجل اوػبلؼ الوػ ًن يف اػذـ الصػلة وبامثااػا. وقػ  سػ ل كمػا  علمػ ف اإلمػاـ مالػ  

. ولكػا عا االست اء. فواؿ: االست اء  ري صال ؿ. ويف للظ هىر قاؿ اال ست اء معلػـ 
األشالر االست اء  ري صال ؿ. دعل  ػري صالػ ؿ املعػ  يف اللغػة. والكيػف  ػري معوػ ؿ. 
واإلوػػاف بػػص واجػػت و نكػػاـر ب عػػة. ومػػا أراؾ  ال مبتػػ عاع. واػػذـ الصػػلة هػػلة االسػػت اء  
كمػػا قػػاؿ اإلمػػاـ مالػػ . االسػػت اء  ػػري صالػػ ؿ أو االسػػت اء معلػػـ  دعػػل يف اللغػػة. اػػذا 

لسنة قاع هت  يف اذـ الصلاص أهن  دذمن ف يػا وهػف ا  جػل وعػبل بػص نلسػص أال ا
مػػا الصػػلاص ودلالمػػ ف ذلػػ  ودثبت نػػص علػػى موتلػػى اللسػػاف  أو وهػػلص بػػص رسػػ لص 

العػػرر. ومعلػػـ  أف اللسػػاف العػػرر مػػا ييػػه املعػػاين فيػػص املعػػاين الكليػػة. وفيػػص املعػػاين 
يػػة ال   جػػ   ال يف األذاػػاف. دعػػل أف اإلرػػافية فالنػػاؾ معػػاين الكليػػة اػػذـ بئػػرط الكل

نتصػػ ر معػػ  عػػاـ لبلسػػت اء مػػا  ػػري  رػػافتص أليػػ . اػػذا دػػه لغػػ   دػػت لكنػػص يف 
ال اقػب  ػري م جػػ د فكيػف  ذا  لسػر األللػػاظ اللغ دػة. األللػاظ اللغ دػػة  لالمالػا العػػرا 
  و لسراا باملع  العاـ الكلي الذ  دك ف يف الذاا و ذا هار ملافاع يف اوارج   

 األش اص فإنص  ك ف اإلرافة فيص دست ما دليل بامللاؼ  ليص.
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فمػػثبلع االسػػت اء. االسػػت اء : يف اللغػػةا معلػػـ  املعػػ   ػػري صالػػ ؿ املعػػ  ومعنػػاـ  
معػػ  االسػػت اء العلػػ  واالر لػػاع. فتوػػ ؿ مػػثبلع اسػػت دت علػػى الرايلػػة  ذا علػػ ص عليالػػا. 

واالر لػػاع ملػػاؼ    أ  شػػيء. علػػ  االسػػت اء اػػ  العلػػ  واالر لػػاع لكػػا اػػذا العلػػ  
وار لاع امل ل ؽ. عل  وار لاع رجػل. علػ  وار لػاع هػاع   بػل. اػل اػ  علػ  وار لػاع 
اوػػالل. أ  علػػ  وار لػػاع فػػإذا  لسػػري االسػػت اء بػػاملع  العػػاـ يف اللغػػة. اػػذا اػػ  الػػذ  

يف لػػص دنلي التئبيص ودنلي التمثيل ألنص دوػب التمثيػل  ذا سػ   يف اوػارج بػني مػا أرػ
االسػػت اء فويػػل يف الرجػػل اسػػت  . وا  جػػل وعػػبل علػػى العػػرش اسػػت   امللػػ  اسػػت   
على عرشص. وا  جل وعبل است   على عرشص االست اء ما ييه ك نص مع  كلياع يف 
الػػػذاا. معنػػػاـ وايػػػ  لكػػػا  ذا أرػػػيف  ذا ىصػػػب بػػػص. فػػػإف املعػػػ   تلػػػف. دكػػػ ف 

ملعػػػػاين الكليػػػػة لتلػػػػف معانيالػػػػا دسػػػػت مػػػػا ىصػػػػب بػػػػص. واػػػػذـ قاعػػػػ ة مالمػػػػة. أف ا
باإلرػػػافة والت صػػػػيب. اإلرػػػػافة والت صػػػػيب    مػػػا فعػػػػل اللعػػػػل. أو مػػػػا ا صػػػػف 
بال هػػف. فعنػػ نا هػػلة ا بػػة ا  وعػػبل لػػػص ا بػػة وامل لػػ ؽ أدلػػاع لػػػص حمبػػة. ا بػػة مػػا 
 ييه اللغة  ذا قػاؿ: مػا ا بػة.  ذا فسػراا لغ دػاع يػا جيعػل يف ذانػص أف املػراد يف  لسػري
ا بة حمبة امل لػ ؽ. فإنػص انػا دغلػط ألف ال اجػت يف  لسػري األللػاظ اللغ دػة أف  لسػر 
باملعػػاين الكليػػة الػػو ال   جػػ  يف اوػػارج. لكػػي  ئػػمل مجيػػب األهػػناؼ.  ئػػمل حمبػػة 
امل لػػػػػ ؽ  ئػػػػػمل حمبػػػػػة اإلنسػػػػػاف الطبيعيػػػػػة. حمبػػػػػة الرجػػػػػل للمػػػػػرأة واملػػػػػرأة للرجػػػػػل حمبػػػػػة 

ألمص. حمبةاملبلىنكػة.  ئػمل حمبػة ا . اػذا املعػ  الكلػي  احلي اناص. األـ ل داا. وال ل 
اػػػ  الػػػذ  دئػػػمل ا ميػػػب و لػػػا  تلػػػف يف اوػػػارج بػػػاىتبلؼ اإلرػػػافة والت صػػػيب. 

فدددإلا  واػػذا يف االسػػػت اء ا  جػػػل وعػػبل أثبػػػت أف بعػػػ  ىلوػػص لػػػػص االسػػػت اء. فوػػػاؿ 
للػ   ذا اسػت دت أنػت ومػا معػ  علػى ال  استوا  أا  خنن نع  علدى الفلد 
ف ددددت الحهدددد  هلل الدددد ج اوااددددا نددددن ال ددددو   دعػػػػل علػػػػ  م وار لعػػػػ  علػػػػى الللػػػػ  
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فلهدا بلدغ  دعل م سى   فلها بلغ أء ه خاستوى كذل  يف ق لص    الظالهين
انا است   ببل يػرؼ جػر. لكػا مػا الػذ  اسػت   انػا  م سى   أء ه خاستوى

حهن علدددى العدددرش الدددر  م سػػػى. ا  جػػػل وعػػػبل أدلػػػاع اسػػػت   علػػػى العػػػرش وقػػػاؿ 
االسػػػػت اء مػػػػا ييػػػػه اػػػػ  املعػػػػ  الكلػػػػي اػػػػ  العلػػػػ  واالر لػػػػاع.  ذا أرػػػػلتص   اسددددتوى

وىصصػػتص فيكػػػ ف ار لػػاع امل لػػػ ؽ وعلػػـ  يػػػا دناسػػت ذا ػػػص. و ذا أرػػلتص    ا  جػػػل 
وعػػػبل هػػػار ار لػػػاع وعلػػػ  ا  جػػػل وعػػػبل يػػػا دناسػػػت ذا ػػػص العليػػػة. واػػػذا مػػػا الو اعػػػ  

اػػػػذا أف اللػػػػرؽ بػػػػني الصػػػػلة والصػػػػلة. كمػػػػا بػػػػني الػػػػذاص املوػػػػررة عنػػػػ  أاػػػػل السػػػػنة يف 
والػػذاص. اللػػػرؽ بػػني هػػػلة امل لػػ ؽ وهػػػلة ا .  ذا اشػػرتكا يف أهػػػلالا. اللػػرؽ بينالمػػػا  
كمػػا اللػػرؽ بػػني الػػذاص والػػذاص. واػػذا شػػيم اإلسػػبلـ يف الت مردػػة ويف كتبػػص الكبػػار. 

  جػػل وعػػبل دوػػ ؿ  ال   جػػ  فرقػػة مػػا اللػػرؽ الػػو ةالػػرص يف اػػذـ األمػػة.  نلػػي عػػا ا
مجيػػب الصػػلاص وال  ثبػػت لػػػص هػػلة وايػػ ة. مػػا د جػػ . بػػل أ لػػى اللػػرؽ اػػي ا الميػػة 
وا الميػة  ثبػت هػػلة وايػ ة واػػي هػلة ال جػ د. واػػذا أههػل لػػ  املسػالة . ونلصػػل 

 الكبلـ عا االست اء  نئاء ا  يف ال رس الوادـ.

ف ثػػػبل  ا الميػػػة  ثبػػػت هػػػلة وايػػػ ة واػػػي هػػػلة ال جػػػ د انػػػاؾ املعتزلػػػة دثبتػػػ   
هػلاص. األشػػاعرة املتوػ م ف دثبتػػ ف سػػبب وبالتلصػيل  صػػري عئػردا. املا  رد دػػة  ػػاف. 
ودزدػػػ وف علػػػى ذلػػػ . وأاػػػل السػػػنة وا ماعػػػة دثبتػػػ ف مجيػػػب الصػػػلاص دوػػػ ؿ: ال د جػػػ  
أي  دنكر مجيػب الصػلاص يعػ  ال دثبػت هػلة وايػ ة. ا الميػة واػ  الغػبلة دو لػ ف: 

ا هػػلة  اػػاك ؟ مػػا هػػلة ا  عنػػ ك ؟ دعػػل عنػػ  لػػػص هػػلة ال جػػ د. مػػا هػػلة الػػرا؟ مػػ
ا ماليػػة فيو لػػ ف هػػلتص ال جػػ د املطلػػل. فيوػػ ؿ شػػيم اإلسػػبلـ يف كتبػػص. واػػي ي ػػة 
دامغػػػػػة دوػػػػػ ؿ  ذا كػػػػػاف كػػػػػذل  فيلػػػػػـز كػػػػػل مػػػػػا أنكػػػػػر هػػػػػلة ملعػػػػػ  املماثلػػػػػة واملئػػػػػاهبة 
 والت سي  أف دو اا فيما اثبت ما الصلاص. فمثبلع عنػ ؾ ا الميػة دوػ ؿ ااعػا علػى
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ا المػػي بصػػلة ال جػػ د. فيوػػ ؿ: ألسػػت ي جػػ د دػػا جالػػ  لااػػت ا المػػي  وػػ ؿ: دػػا 
جالمي ألست ي ج د. فا  م ج د ألي  يف اذا  ثيل. فبلب  أف جييت بو لص: لي  
لػػػص حميػػ  عػػا جػػ اا وايػػ  فيوػػ ؿ: وجػػ د اوػػالل  ػػري وجػػ د امل لػػ ؽ. ألنػػص لػػي  مث 

ماع واػذا معنػاـ  ػري. دعػل عػ ـ  لػص ييلة  ذا نلى يت هػلة ال جػ د عػا ا  هػار عػ 
معػ ـو اػذا مػا دو لػص عاقػػل. فالػ  نلػ ا مجيػب الصػػلاص ألجػل التمثيػل. وقػال ا: ال جػػ د 
اذا الب  منص ألنص ما دسػتوي   ال بػص. دوػ ؿ  بػ أ معػص بػالطعا هبػذـ. مػا اللػرؽ بػني مػا 

بػػني  أثبتػػت ومػػا نليػػت.  ػػذات    املعتزلػػة كػػذل  يف  اهػػيل اػػذـ املسػػالة. مػػا اللػػرؽ
 ثبا ػػ  احليػػاة. ونليػػ  ذلػػ ؟ أو الوػػ ة أو الوػػ رة ونلػػي بويػػة الصػػلاص. قػػل لػػػص قػػ رة 
 ناسبص دؿ العول على ذل . وأما ق رة امل لػ ؽ فتناسػبص. نوػ ؿ اػذـ قاعػ ة يف مجيػب 
الصػػلاص جيػػت أف  طػػرد. فيكػػ ف انػػا الكػػبلـ  ذا علػػى أف الوػػ ؿ يف الصػػلاص كػػالو ؿ 

فيػػص منالاجػػص. دعػػل كػػالو ؿ يف الػػذاص. كمػػا أف  يف الػػذاص. (تػػذ  فيػػص يػػذـو ودػػنال 
 ثباص الذاص   جل وعبل ا   ثباص وج د ال  ثباص كيلية فكذل   ثباص الصػلاص 
اػػ   ثبػػاص وجػػ د ال  ثبػػاص كيليػػة كػػذل  اللػػرؽ بػػني الصػػلة والصػػلة كمػػا بػػني الػػذاص 

 ؿ والػػذاص اػػذـ قاعػػ ة أىػػر . واػػذـ الو اعػػ  ممػػا ذكراػػا اوطػػار يف كتابػػص معػػاؤ أهػػ
الػػػ دا أو مػػػ  اػػػذـ الكلمػػػة. املوصػػػ د قعػػػ  فيالػػػا ق اعػػػ  وأاػػػل السػػػنة اسػػػتلادوا عليػػػص 
التوعي اص منص ألهنا  وعي اص ه ي ة اللرؽ بني الصلة والصلة. كما أف اللػرؽ بػني 
 الػػذاص والػػذاص. وا  جػػل وعػػبل اػػ  امللػػ . وأثبػػت أف بعػػ  ىلوػػص ملػػ . فوػػاؿ 

ذل  بعػػػ  ىلوػػػص  يػػػب بصػػػري. فػػػإذا ا  جػػػل وعػػػبل  يػػػب بصػػػري كػػػ  خددددار الهلددد 
اللرؽ بني الصػلة والصػلة كمػا بػني الػذاص والػذاص. هػلة االسػت اء مػا الصػلاص الػو 

العػػرش علػ اع ىاهػػاع اػػ  لػػػص العلػػ   وقػب فيالػػا االشػػتباـ. معنااػػا اػ  العلػػ  واالر لػػاع علػػى
املطلل الذ  ا  هلة ذا ية لكا العل  اواص وا  االر لاع اواص علػى العػرش علػ  
ىاص وار لاع ىاص. العلػ  هػلة ذا يػة   جػل وعػبل. ال  نلػ  عػا ا  جػل وعػبل. 
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العػرش ا  جػػل وعػػبل ؤ دكػػا مسػػت داع علػػى العػرش. دعػػل ؤ دكػػا عاليػػاع ومر لعػػاع علػػى 
واػػذا ألجػل أف األدلػػة   ثدم اسددتوى العػرش اػذا ؤ دكػػا مسػت داع عليػػص جػل وعػػبل 

ومػا املعلػـ  أف مث مث مث اػذـ للرتاىػي  ليػ    ثم الو فيالا االست اء يف أكثراا ذكػر 
أنػػص ؤ دكػػػا كػػػذل  مث كػػػاف كػػػذل . اػػػذا هػػػلة االسػػػت اء علػػػى العػػػرش معنااػػػا أف ا  
جػػل وعػػبل قػػ  عػػبل وار لػػب علػػى عرشػػص علػػ اع وار لاعػػاع ىاهػػاع. و ال فػػإف هػػلة العلػػ  لػػػص 

 ابلؽ.جل وعبل على وجص اإل

ألسب ع الوادـا وهلى ا  وسػل  نوف عن  اذا الو ر ونكمل  نئاء ا  يف ا 
 على نبينا حمم .
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