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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(1) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىل هللا وسمل وابرك عىل نبينا   -

 محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني.

أ ول   اللقاء، ويف  أ مجل ترحيب يف مطلع هذا  أ هيا الإخوة املشاهدون، نرحب بمك 

عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة لش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني رمحه هللا  دروس رشح كتاب  

تعاىل رمحة واسعة. ويف مطلع هذا اللقاء، يرسين ويسعدين أ ن أ رحب أ مجل ترحيب ابلش يخ 

انرص بن محدان اجلهين، أ حد تالمذة ش يخنا رمحه هللا تعاىل، ونشكر هل تفضهل عىل املوافقة  

 هذا الكتاب. بأ ن يكون الضيف ادلامئ يف رشح

 شكرا كل ش يخ انرص وأ هال ومرحبا بك.

الشكر أ يضا لمك اي ش يخ جامل، ولك الطالب والطالبات، عىل هذا اجلهد املبارك  -

العظمي، وش يخنا رمحه هللا تعاىل من الوفاء يف حقه أ ن نواصل مسريته وطريقه يف حب العمل 

 ونرش العمل.

حامس الإخوة وال خوات يف درس    ابرك هللا فيك. أ نت اي ش يخ انرص لو رأ يت   -

كتاب العمل وما أ بدوه من فرح وحامس يف طلب العمل، لو رأ يته بنفسك لرأ يت أ مًرا جعًبا. 

ن شاء هللا   وهذا مما يدعو طلبة الش يخ وعامة طالب العمل واملشاخي اإىل أ ن يبذلوا العمل. واإ

 تعاىل يس تفيدون منمك ويس تفيدون من هذا الكتاب. 

لعقيدة، نود ش يخ انرص أ ن نبدأ  بأ مهية هذا، ما معىن عقيدة؟ وما مكقدمة يف عمل ا 

 أ مهية دراسة العقيدة؟ 

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وأ صيل وأ سمل عىل رسولنا ال مني   -

 عليه أ فضل الصالة وأ مت التسلمي.

ان نسأ كل علًما انفًعا ومعاًل صاحلًا. ما أ مجل العمل النافع   والعمل الصاحل! اللهم اإ

العمل النافع، يقول عبد هللا بن املبارك رمحه هللا: ل أ عمل شيئًا أ فضل بعد النبوة من 

العمل. والإمام أ محد يقول: العمل ل يعدهل يشء اإن حصت النية. فنسأ ل هللا عز وجل أ ن يفتح  
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علينا وأ ن ينّور بصائران وقلوبنا، وأ ن جيعلنا نسكل هذا املسكل العظمي اذلي من سلكه سكل 

 ا اإىل اجلنة.طريقً 

العقيدة والتوحيد لها أ مهيهتا العظمية، ولن يُقبل منك معٌل البتة اإن مل تكن حمققًا لهذا  

اإن مل تكن معتقًدا لهذا الاعتقاد السلمي الصحيح اذلي تدين هللا عز وجل به.  التوحيد، 

ن مل يتحقق فلن ي  ليه. واإ قبل  ولهذا اكن هو أ ول واجٍب عىل امللكف، وأ ول واجٍب يُدعى اإ

نْثُوًرامنه بعد ذكل يشء ما، ﴿ ٍل فََجَعلْنَاُه َهَباًء مَّ لُوا ِمْن مَعَ ىَل َما مَعِ
ِ
،  [ 23]الفرقان: ﴾  َوقَِدْمنَا ا

ِ َوِبَرُسوهِلِ ﴿ ُْم َكَفُروا اِبَّللَّ لَّ َأَّنَّ
ِ
ْكَت  لَِِئْ  ، ﴿[ 54]التوبة:﴾  َوَما َمنََعهُْم َأن تُْقبََل ِمْْنُْم نََفقَاُُتُْم ا َأرْشَ

 .[ 65]الزمر:﴾ لََيْحَبَطنَّ مَعَكُلَ 

َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ  ولهذا، التوحيد هل أ مهية عظمى، وخلقنا هللا عز وجل من أ جهل ﴿

لَّ ِلَيْعُبُدونِ 
ِ
نَْس ا

ِ
، أ ي ليوحدون، ليحققوا هذا التوحيد وهذه العبودية هلل  [56]اذلارايت:﴾  َوال

ل لتحقيق هذا التوحيد، ﴿عز وجل. وما بعث هللا عز وجل ا َولَقَْد  لرسل، وما أ نزل الكتب اإ

اغُوَت  ٍة رَُّسوًل َأِن اْعُبُدوا هللَا َواْجتَنُِبوا الطَّ  . [36]النحل:﴾ بََعثْنَا يِف لُكِّ ُأمَّ

ًذا، التوحيد هل شأ نه العظمي، وهل أ مهيته العظمية، وهو سبب ال من والفالح والتوفيق  اإ

يَن أ َمنُوا َولَ ﴿ ِ هْتَُدونَ اذلَّ ميَاََّنُم ِبُظمْلٍ ُأولَئَِك لَهُُم اْلَْمُن َوُُه مُّ ِ
، فمل يلبسوا [82]ال نعام:﴾  ْم يَلِْبُسوا ا

مياَّنم برشك، هؤلء هلم ال من، هؤلء هلم الاهتداء، هؤلء هلم التوفيق يف ادلنيا وال خرة.  اإ

َ لنا عظم هذا اي عبدي، ال مر عنده: »  ولهذا يقول هللا عز وجل يف احلديث القديس ليبنّيِ

مغفرةً  بقراهبا  ل تيُتَك  شيئًا،  يب  ترشُك  ل  لَِقيتَين  مثَّ  َخَطااَي،  ال رِض  بقراِب  أ تيتين  «  لو 

. هذا اذلي يريده هللا عز وجل منك، أ ن حتقق توحيده، أ ن تفرده مبا يس تحقه  [3540]الرتمذي:

حلديث املشهور اذلي نعرفه،  من تعظمي، ومن كامل؛ بل يأ يت صاحب البطاقة يوم القيامة، وا

مجيعنا يعرف هذا احلديث أ نه يوضع هل تسعة وتسعون جساًل، لك جسٍل مُد البرص، مث توضع 

هل اإل هللا(، فتطيش هذه البطاقة بلك السجالت.   يف الكفة الثانية بطاقة يسرية فهيا )ل اإ

نه حق ذا حققه الإنسان فاإ ق مراد هللا يف خلقه  هذا التوحيد، هذا ال مر العظمي اجللل اذلي اإ

نه قام بأ وجِب الواجبات، وأ عظم القرابت، وأ عظم الطاعات.  ذا حققه الإنسان فاإ جياده. اإ ويف اإ

 ﴿ حمذًرا:  تعاىل  قال  َوَما ولهذا  النَّاُر  َوَمأَْواُه  الَْجنََّة  عَلَْيِه   ُ اَّللَّ َم  َحرَّ فَقَْد   ِ اِبَّللَّ يرُْشِْك  َمن  َُّه  ن
ِ
ا

َأنَص  ِمْن  اِلِمنَي  ﴿[72]املائدة:﴾  ارٍ لِلظَّ نه  واإ بَِعيًدا،  َضاَلًل  َضلَّ  فَقَْد   ِ اِبَّللَّ يرُْشِْك  ﴾  َوَمن 

َعِظميًا، ﴿[ 116]النساء: ثًْما 
ِ
ا افرَْتَى  فَقَِد  اِبهلِل  ُّرْشِْك  ي ال ايت  [48]النساء:﴾  َوَمن  . لحظ هذه 

 ة. العظمية اليت تبني لنا أ ن مقام التوحيد والسالمة من الرشك مقاٌم عظمي للغاي



 نسخة أولية 

4 

 

وأ مهيهتا  العظمي  شأ َّنا  لها  املسائل  هذه  مثل  يف  والبحث  وادلرس  احلديث  ولهذا 

 العظمية.

عمل   - هللا يفتح عليك. ش يخ انرص، ُأِثَر عن الإمام أ يب حنيفة أ نه مسى هذا العمل    -

 ابلفقه ال كرب. كيف مُسِّي فقهًا أ كرب؟ من أ ي انحية سامه هكذا؟  -العقيدة 

هو فقه حقيقة وجودك يف هذه احلياة. أ نت عندما تفقه ملاذا ُخِلقت؟ خلقك هللا   -

َمن يرِِد هللُا  : »صىل هللا عليه وسمللهذا التوحيد ولهذا هو الفقه ال كرب. ولهذا حديث النيب 

كرب  لبِن عباس، املقصود به ذانك املعنيان: الفقه ال   [2645]الرتمذي:« به خرًيا يُفقِّهُه يف ادلين

 التوحيد، والفقه ال صغر فقه ال حاكم.

ويسمى العقيدة، واصطلح عليه هبذا املصطلح. وأ لَّف الاللاكيئ كتابه الكبري )رشح 

اعتقاد أ هل الس نة وامجلاعة(، وأ لَّف الصابوين كتاب )عقيدة السلف أ حصاب احلديث(؛ فهذا  

ن عقد القلب وهو العزم  املصطلح اصطلح عليه يف تعريف هذا الفن، ل ن العقيدة ُأِخذت م

عىل ما تديُن به من حّقٍ أ و ابطل. العقيدة يه العزم عىل هذا اليشء، ولهذا مسيت الميني  

َأيَْماِنمُكْ  بـ)املنعقدة( ل نه حصل فهيا هذا العزم، قال عز وجل: ﴿ َّْغِو يِف  اِبلل  ُ يَُؤاِخُذُُكُ اَّللَّ َل 

ُ اْلَ  . فاملقصود ابلعقد هو العزم عىل هذا ال مر اذلي [89]املائدة:﴾  يَْمانَ َولَِكن يَُؤاِخُذُُك ِبَما َعقَّدمتُّ

 تدين هللا به، سواء اكن هذا العزم حقًّا أ و ابطاًل. 

عندما   صىل هللا عليه وسملويطلق عىل هذا الفن )التوحيد(، وقد أ طلقه نبينا محمد  

دو أ رسل ادلعاة اإىل المين، فقال: » ل ما تدُعوُُه اإىل أ ن يُوّحِ .  [7372]البخاري:«  ا هللا تعاىلأ وَّ

فسواء قلنا )عقيدة(، أ و )توحيد(، أ و )فقه أ كرب(، فلكها لكامت مرتادفة ملعىن واحد، هو  

فراده مبا يس تحقه من هذا التعظمي وهذا   حتقيق هذا اذلي خلقنا هللا عز وجل من أ جهل وهو اإ

 الكامل وهذا اجلالل. 

ة( مل تؤخذ من النصوص مبارشة، أ فهم من الكمك اي ش يخ انرص أ ن لكمة )عقيد  -

منا اصطلح العلامء عىل تسمية هذا العمل   يف تأ ليف مؤلفاُتم، اصطلحوا عىل    -عمل التوحيد    -واإ

 أ ن يسموه عقيدة. 

نعم، وهو كذكل. مل يرد يف النصوص مثل هذه التسمية، لكن أ خذت من هذا    -

ليه، واصطلح أ هل العمل عىل ذكل.  املعىن اذلي أ رشُت اإ



 نسخة أولية 

5 

 

ورد يف النصوص هو لفظة التوحيد، ملا قال ملعاذ: فادعهم اإىل أ ن يوحدوا   واذلي  -

هللا. القاعدة يف مثل هذا اي ش يخ انرص، حيامن يصطلح العلامء عىل مفهوم واحض ويؤلفون  

 الكتب، هل هناك اإشاكل أ ن نتبعهم يف ذكل؟ 

العلوم،  ل شك أ ن هذا اذلي يفعهل أ هل العمل هو نتيجة الاس تقراء والتتبع وسرب    -

فيصطلحون عىل مثل هذه التعاريف، أ و عىل أ قسام أ و عىل تفاصيل أ و عىل رشوط أ و عىل  

أ راكن، وهذا وهللا من تيسري هللا للعمل، من توفيق هللا لنا حنن ال جيال املتأ خرة؛ حيث 

 سهل أ هل العمل لنا هذه العلوم. وما هذه العقلية اليت أ توا هبا مبثل هذا التقس مي؟ 

ن أ تيت اإىل ما يتعلق  وهللا اي ش   يخ جامل أ ين أ تعجب، عندما أ نظر لاكفة الفنون. اإ

ن أ تيت اإىل احلديث وما يتبعه من مصطلح  ابلفقه، وما يتبعه من أ صول الفقه واملصطلحات، اإ

والسرب   والتقس مي  امليرسة  املتون  جتد  الفنون،  واكفة  العقيدة،  فن  اإىل  أ تيت  ن  اإ احلديث، 

هذه عقلية جبارة اي ش يخ جامل، هذه عقلية جعيبة! مل يكن  والرشوط واملوانع وال قسام..  

ذكل يف زمن الصحابة ريض هللا عْنم ويف بداية الزمن، ورمبا ما اكنوا حيتاجون ذلكل، لكن  

 بعد ذكل جند هذا الفن العجيب وهذا التقس مي البديع عند أ ولئك ال فذاذ من الرجال.

لامء يف مثل هذا املوضع يقولون: )ل وذلكل أ مسع كثريا اي ش يخ انرص عبارة من الع -

 ُمشاحة يف الاصطالح(، ماذا يقصدون هبا؟ 

ذا اصطلح أ هل العمل عىل اصطالح، ومل يرتتب عىل مثل هذا    - نعم، املقصود أ نه اإ

عنه   العمل، واحلديث  أ هِل  أ ن هذا اصطالح  فال شك  املالحظة،  من  الاصطالح يشٌء 

 وحوهل ل مشاحة فيه.

 ه.يعين ل اإشاكل في -

 نعم.  -

ابرك هللا فيك. دعنا ننتقل ال ن، طاملا أ ن لكمة )العقيدة( ملا اصُطلح عليه، وأ يضا    -

يُسمى هذا العمل بـ)عمل التوحيد(، هناك ال ن شقان نريد أ ن نتلكم فهيام، وهام لكمة )أ هل  

 وامجلاعة؟الس نة( و)امجلاعة(، واذلي عنون الش يخ كتابه به. كيف نصف أ هل الس نة 

أ هل الس نة وامجلاعة كام عنون ش يخنا رمحه هللا هبذه التسمية، ذكر غري واحد من    -

أ هل العمل أ ن املقصود بـ)أ هل الس نة( أ هل النص، ما ورد يف الكتاب والس نة، وأ ن املقصود  

ًذا، أ هل الس نة وامجلاعة ُه أ هل الكتاب   بـ)امجلاعة( هو اذلي عليه اإجامع السلف الصاحل. اإ

جامع سلف هذه ال مة. هذه املصادر الثالثة يه اليت يعمتدها أ هل الس نة وامجلاعة،  والس   نة واإ
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معرفة  ويف  الفرق،  معرفة  ويف  الباطل،  معرفة  ويف  الصحيح،  السلمي  الاعتقاد  يف  فمَي؟ 

الطوائف، ويف معرفة الرجال؛ ولهذا نص علهيا ش يخ الإسالم يف )العقيدة الواسطية(، وعندما  

ال  الكتاب  وامجلاعات ذكر  والفرق  الطوائف  هبا  يزنون  اليت  وهذه يه  قال:  والإجامع  س نة 

 والرجال.. 

أ هل الس نة وامجلاعة عن غريُه؟ من اكن يعمتد هذه ال صول، من  ًذا، كيف منزي  اإ

اكنت مصادر التلقي عنده هذه ال صول، يعرف احلق هبا، الكتاب والس نة عىل فهم سلف 

مجلاعة(. ولو مل يوفَّق يف بعض املسائل، ولو خالفه ومل هذه ال مة، فهذا من )أ هل الس نة وا

حيالفه احلظ يف بعض املسائل، رمبا تزحي ابلإنسان نوع من الزاحئة اليت حييد هبا عن بعض  

احلق، لكن أ صوهل حصيحة، لكن مصادر تلقيه حصيحة، اعامتده اذلي يعمتد عليه يف معرفة  

ًذا هو من أ هل الس نة وامجلاعة.  احلق حصيح، اإ

 لكن لو وجدان من يقدم العقل عىل النقل..

 مصدر التلقي عنده العقل.  -

الس نة    - أ هل  أ صوًل مل يكن علهيا  يقدم  النقل، ومن  العقل عنده مقدم عىل  نعم، 

وامجلاعة، ك صول املعزتةل امخلسة، وحنو ذكل، فهذا ليس من أ هل الس نة وامجلاعة ولو وافق  

املقصود بـ)أ هل الس نة وامجلاعة( أ َّنم يعمتدون عىل  أ هل الس نة وامجلاعة ببعض احلق؛ ل ن  

 الكتاب والس نة والإجامع. 

ليه قبل قليل وهو أ ننا نعرف الرجال  ملاذا نقول هذا اي ش يخ جامل؟ أ ول، ملا أ رشت اإ

أ هل الس نة وامجلاعة ومن ل ينتسب اإىل  هبذه ال صول وهذه املصادر، ومن ينتسب اإىل 

 أ هل الس نة وامجلاعة.

القرأ ن والس نة فهيا اثنًيا، لر  أ ن جعل  فاإن هللا من حمكته  الش به ومعرفة احلق،  د 

أ اَيٌت متشاهبات، كام قال تعاىل يف سورة أ ل معران: ﴿ ِمنُْه  َأنَزَل عَلَْيَك الِْكتَاَب  ي  ِ ُهَو اذلَّ

مْ  يَن يِف قُلُوهِبِ ِ ا اذلَّ ْحمَكَاٌت ُهنَّ ُأمُّ الِْكتَاِب َوُأَخُر ُمتََشاهِبَاٌت فَأَمَّ  َزيٌْغ فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه  مُّ

اِِسُوَن يِف الِْعمْلِ يَُقو  ُ َوالرَّ لَّ اَّللَّ ِ
ْن  ابْتِغَاَء الِْفْتنَِة َوابْتِغَاَء تَأِْويهِلِ َوَما يَْعمَلُ تَأِْويهَلُ ا لُوَن أ َمنَّا ِبِه لُكٌّ ّمِ

ِّنَا ينَ . لحظ، ﴿[7]أ ل معران:﴾  ِعنِد َرب ِ ا اذلَّ ْم َزيٌْغ فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابْتِغَاَء الِْفْتنَِة   فَأَمَّ يِف قُلُوهِبِ

اِِسُوَن يِف الِْعمْلِ يَُقولُوَن أ َمنَّا ِبِه لُكٌّ  ُ َوالرَّ لَّ اَّللَّ ِ
ِّنَاَوابْتِغَاَء تَأِْويهِلِ َوَما يَْعمَلُ تَأِْويهَلُ ا ْن ِعنِد َرب ﴾،   ّمِ

منا هذا فهذا الصنيع يبني لنا صن  يع الراِسني يف العمل أ َّنم ل يرضبون القرأ ن بعضه ببعض، واإ

 املتشابه يردونه اإىل احملمك فيصبح اللك حممكًا.
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وقد أ رشت يف أ كرث من لقاء ودرس اإىل مثال واحض يتضح فيه املقال، وال مثةل كثرية. 

ْكَر مثاًل عندما قال تعاىل: ﴿ لْنَا اذّلِ ُن نَزَّ انَّ حَنْ
ِ
انَّ هَلُ لََحاِفُظونَ ا

ِ
، هذه ال ية جاءت  [9]احلجر:﴾ َوا

يف صيغة امجلع من بدايهتا اإىل َّنايهتا، وامجلع يف اللغة العربية أ قهلُّ ثالثة، والقرأ ن نزل ابللسان 

العريب. فلو جاءان من أ ورد علينا أ ن القرأ ن يدل عىل أ ن ال لهة ثالثة بناء عىل هذه ال ية، 

متل ذينك املعنيني: أ ن تكون يف ثالثة فأ كرث، أ و حتمتل التعظمي )وهذا  نقول هل: هذه ال ية حت 

ِم نفَسه(. فكيف نعرف أ ي الاحامتلني هو احلق؟ نرجع اإىل   يف اللغة العربية أ سلوب املعّظِ

َأَحدٌ احملمك. واحملمك عندان: ﴿  ُ َواِحدٌ ، ﴿[1]الإخالص:﴾  قُْل ُهَو اَّللَّ هَلهٌ 
ِ
ا لَهمُُكْ 

ِ
،  [ 163]البقرة:﴾  َوا

هذا ُمحمك ل حيمتل معىن أ خر، وابلتايل نرد هذا املتشابه اإىل هذا احملمك، وحنمل ال ية عىل 

 التعظمي، فيصبح اللك حممكًا. هنا عرفنا احملمك بأ ايت واحضة.

جامع السلف، ول شك أ ن هذا الإجامع هو احلق، )ل جتمتع   أ حيااًن احملمك يكون ابإ

يورده علينا من يورد علينا من الش هبات، نردها اإىل    عىل ضالةل(. فرند هذا املتشابه اذلي

احملمك وهو اإجامع السلف. مثاًل، لو جاءان خشص وقال: اإن هللا مل يس تِو عىل العرش، وأ ىت  

ابلش هبات وأ ىت ببعض ما يس تدل به من ش هباِت عنده، نقول هل: احملمك أ ن هللا اس توى عىل 

الرمحن عال عىل العرش واس تقر، فكيف    العرش وأ ن فهم السلف لهذه ال ية أ ي )عال(، أ ن

نرد هذا احملمك وهو اإجامع السلف مبثل ش هباتك ومثل تأ ويالتك اليت حترف فهيا النص اإىل  

 )اس توىل(؟

الإجامع   الزناع،  يقطع  الإجامع  والإجامع.  النص  أ هل  الس نة وامجلاعة ُه  أ هل  ًذا،  اإ

ن اكن الإجامع قامئًا عىل   الفائدة منه العظمية أ نه ل جيعل أ ن هناك خالفًا معترًبا اإطالقًا، واإ

نص. ولهذا، اس تقرأ  أ هل العمل هذه الإجامعات فوجدوا أ نه ل بد لها من ذكل املصدر، لكن 

منا هو يقطع الزناع، الفائدة منه أ نه يبني احلق من الباطل. ولهذا، املقصود بأ هل  الفائدة منه اإ

 ال مة. الس نة وامجلاعة، ُه أ هل النصوص وأ هل فهم سلف هذه 

فتح هللا عليك، ومجل هللا حاكل اي ش يخ انرص عىل هذه املقدمة الرائعة يف مطلع   -

 هذا الكتاب. 
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(2) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىل هللا وسمل وابرك عىل نبينا   -

حسان اإىل يوم ادلين.محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه   ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هال ومرحبا بمك اإىل 

احللقة الثانية من التعليق عىل كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة لش يخنا محمد بن صاحل بن  

جلهين.  عثميني. واكلعادة يف مطلع لك لقاء، نرحب ابلضيف الكرمي الش يخ انرص بن محدان ا

 أ هال وسهاًل بك ش يخ انرص.

 حياُك هللا مجيعا. -

ش يخنا انرص هللا حيفظك. يف اجمللس ال ول حتدثنا عن مقدمة ومدخل يف عمل   -

العقيدة، يف هذا اجمللس نود أ ن نتلكم عن ش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني. ودعين أ قول كل 

ت ابلش يخ رمحه هللا تعاىل كنت مقدمة اي ش يخ. نعم، أ ان اإىل عهد قريب جدا حيامن التحق 

أ عتقد أ ن الش يخ يُدرس يف قسم الفقه، فلام ذهبت اإىل اجلامعة وجدت أ ن الش يَخ ل يدرس  

منا يُدرس يف قسم العقيدة. وهنا أ اتين السؤال   ولعل من املناسب جدا أ ن    -يف قسم الفقه، واإ

 عقيدة؟ ما عالقُة ش يخنا رمحه هللا تعاىل بعمل ال  -أ طرح هذا السؤال عليك 

منا فقيٌه  كنا نعتقد أ ن الش يخ فقيٌه فقط، أ ما ال ن فقد اتضح بأ نه ليس فقهيًا فقط، واإ

ومفرٌس وأ صويل... فلعلنا نأ خذ الش يخ محمد بن صاحل العثميني بوصفه متحداث يف عمل العقيدة.  

 ماذا تعرف يف هذا الباب ش يخنا؟

نسمل عىل رسول هللا وحنمد نعم، َرِحَم هللُا ش يخنا رمحًة واسعة. بعد أ ن نصيل و   -

ول   -اكنت هجوده يف العقيدة    -الش يخ ابن عثميني   -هللا عز وجل، نقول: ش يُخنا رمحه هللا  

 - رمحه هللا تعاىل  -أ ابلغ اإن قلت أ َّنا ل تقل عن هجده ابلفقه اذلي هو مشهور به. فش يخنا 

لقاء ُخطِبِه، من خالل درو سه يف اجلامعة، اكن  من خالل حمارضاته املتنوعة، من خالل اإ

هـ، فقدر هللا عز وجل أ ن درس نا 1407يُدرس ما يتعلق ابلعقيدة. وحنن طالب ادلفعة بداية  

ىل أ ن خترجنا من هذه اجلامعة والش يخ   الش يخ يف لكيِة أ صول ادلين ابلعقيدة ومواد العقيدة اإ
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يُدرسها خصوًصا  يدرس نا هذا الفن. واكن يؤلف املادة العلمية خبط يده. ويكتب احملاور اليت 

 يف املراحل ال وىل. 

وأ متىن من خالل هذا الربانمج، ش يخ جامل، أ ن أ نقل هذه الرساةل ملن يعتين مبؤسسة  

الش يخ ابن عثميني رمحه هللا، من أ بنائه وغريُه، أ ن يبحثوا عن هذه املادة اليت اكن يُدوَّنا 

ويظهروَّنا ملن يس تفيدون مْنا. فالش يخ  الش يخ، مث لن يعدموا تسجياًل لرشوِحه يف اجلامعات  

رمحه هللا اكن يعتين هبذا الفن اعتناء ظاهًرا ويرشُح املتون املتعلقة هبذا الفن، وعىل رأ سها 

)كتاب التوحيد( للش يخ محمد عبد الوهاب، ورشحه يف دروس كثرية، مث فُّرَِغ هذا ادلرس  

ال  املفيد يف رشح كتاب  بـ)القول  توحيد(، وطبع يف ثالثة جمدلات. واصُطِلَح عىل تسميته 

رشٌح رائع مجيل بديع يذكر فيه الش يخ لكَّ ما يتعلق مبسائل التوحيد من مباحث وأ قسام  

 وحنو ذكل.

وهذه طريقة من طرق اعتناء الش يخ ابلعقيدة، أ ن يرشح مؤلفات كثرية فامي يتعلق  

 هبذا الفن.

َِّفت يف أ يًضا من طرق الش يخ يف اهامتمه ابلعقيدة أ ن خيترص بعض   ُأل الكتب اليت 

هذا الفن اكلتدمرية وامحلوية والواسطية أ يضا، لك هذه جعل علهيا ملخصاٍت تبنُي ما فهيا من  

 نوعٍ من الغموض يف اللكامت وما فهيا من تقس مي. 

واكن تقريب التدمرية هو اذلي يرشحه عىل طالب أ صول ادلين، يف أ خر مس توى 

 الكتاب اذلي اخترصه وقربه لطالب العمل. يتخرجون منه اكن يرشح هذا الفن وهذا

خيتص  فامي  املؤلفات  بعض  يده  أ لف خبط  أ ن  الفن  هبذا  اعتنائه  من  الش يخ  أ يًضا 

ابلعقيدة، ومْنا هذا الكتاب اذلي نرشحه، ومْنا كتاٌب عظمي للغاية يتعلق ابل سامء والصفات، 

َن الكتاب اذلي نرشحه يف ه ذه ادلورة العلمية. هذا الفن  هذا الفن العظمي اذلي من أ جهل ُدّوِ

اذلي حصل فيه تفرق وأ هواء ل هل القبةل أ نفسهم، فضاًل عن غريُه، وهو كتاب )القواعد  

املثىل يف صفات هللا وأ سامئه احلس ىن(. وأ ان أ نصح الطالب مجيعا أ ن يعتنوا هبذا الكتاب، 

ن مل يكن لش يخنا ابن عثميني لكن لدلكتور ال س تاذ عبد ال عزيز بن عبد هللا وكتاب أ خر، واإ

ذا أ ضفته مع    -أ ظن هكذا امسه    -بن جربين   )خمترص تسهيل العقيدة(، كتاب مجيل رائع، اإ

 كتاب القواعد املثىل فاإَّنام كتاابن تس تفيد مْنام اي طالب العمل فائدة عظمية.

ًذا، ك ين فهمت من الكمك اي ش يخ أ ن ش يخنا رمحه هللا تعاىل يف عنايته بعمل    - اإ

 َّ أ ل َف كتًبا ابتداًء مثل هذا الكتاب وهو كتاب )عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة( خبطِّ  العقيدة 
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ََّف أ يًضا كتاب )القواعد املثىل يف أ سامء هللا وصفاته احلس ىن(، وأ يضا قام بتقريب  ميينه، وأ ل

بعض الكتب املهمة مثل تقريِبه لكتاب )التدمرية( وهو لش يخ الإسالم ابن تميية، وكذكل 

اإىل    -طالبنا وطالباتنا    -ة(.. وابملناس بة اي ش يخ انرص، حنن دعوان الطالب  )تلخيص امحلوي

تعرف ثالمثائة   العمل لش يخنا رمحه هللا،  للش يخ، هُيذبوا كتاب  العمل(  أ ن خيترصوا )كتاب 

صفحة، فالطالُب سأ لوا كثريا يف طريقة الاختصار وكيف نلخص وكذا، فلعلهم اإن شاء هللا 

 أ ن يرى الش يخ محمد، كيف.. تعاىل لو أ راد أ حد مْنم 

 طريقته، أ حسنت.  -

)الفتوى   - ويرى  التدمرية(،  )تقريب  يرى  مث  التدمرية،  وهو  الكتاب  أ صل  نعم، 

امحلوية( لش يخ الإسالم ابن تميية ويرى )تلخيص امحلوية(. فهذا أ حد ال مثةل، لعل الطالب  

ن الش يخ رمحه هللا تعا ىل رشح رشًحا موسًعا اذلين سأ لوين كثريا حول هذا املوضوع. مث اإ

أ ن الش يخ رمحه هللا تعاىل اكنت هل هجود يف هذا الباب.  لكتاِب الواسطية، مما يدل عىل 

َب كتًبا موجودة، مث رشح أ يًضا مطولت تعترب مثل رشح الش يخ  فكتب خبط يده، مث قرَّ

هللا.  عىل العقيدة الوسطية أ و حىت كتاب التوحيد. تعترب هذه عناية فائقة من الش يخ رمحه  

ا.   وذلكل حفظك هللا فاإن الش يخ هجوده يف العقيدة اكنت هجوًدا كبرية جدًّ

الس نة   أ هل  )عقيدة  كتاب  يف  وندخل  نزنل  ال ن.  الكتاب  لهذا  ابلنس بة  طيب، 

وامجلاعة(، وسبِب تأ ليف هذا الكتاب اإن اكن هناك سبب، وحمتوى هذا الكتاب. ضع هذا  

 انرص.الكتاب حتت دائرة الضوء اي ش يخ 

ابل سامء    - يتعلق  ما  تأ ليفه  سبب  أ ن  أ رشان  كام  الكتاب  هذا  جامل.  ش يخ  اي  نعم 

والصفات. فعندما حيصل نوع من احلديث والافرتاق والبحث يف مثل هذا الفن، اكن يف  

ذكل الوقت ما حصل من حديث عن هذا العمل، رأ ى الش يخ رمحه هللا تعاىل أ ن يؤلف هذا  

 لعمل ومن يطلع عىل هذا الكتاب.الكتاب ليس تفيد منه طالب ا

الس تة، الإميان ابهلل والإميان ابملالئكة   الإميان  أ راكن  فالكتاُب رشح  أ ما عن حمتواه 

يتعلق يف  فامي  اعتىن زايدة  ن اكن  واإ ال خر وابلقدر خريه ورشه.  واليوم  والرسل  والكتب 

هذه ال راكن الس تة،    الإميان ابهلل وخصوًصا يف ال سامء والصفات. لكن هذا الكتاب يدور عىل

فرأ ى الش يخ رمحه هللا من خاللها أ ن يؤلف هذا الكتاب امجليل اليسري قليل الصفحات لكنه  

 كثري املعاين والفوائد. 
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يركز ويتحدث عن   - تعاىل اكن  أ ن ش يخنا رمحه هللا  لكن ش يخ انرص، نالحظ 

 ذا اي ش يخ؟ويوليه عناية أ كرث من غريه. فلام -كام أ رشت  - توحيد ال سامء والصفات 

طبعا هذا التوحيد حصل فيه اخلالف الكثري وال هواء والتنازع بني الفرق، قدميًا   -

أ نواع  أ كرث من غريه من  الفن  اس متر. ولهذا جند الاعتناء هبذا  أ ن هذا اخلالف  ول شك 

التوحيد، سابقًا ولحقًا. ولهذا، الش يخ اعتىن فعال هبذا الفن، ويرس لطالب العمل قواعد  

َّام بيان وأ حسن بيان، فرمحه هللا رمحة واسعة، وجزاه هللا خرًيا عن  هذا ا َّنَُه أ ي لتوحيد، وبي

 ال مة جزاًء عظميًا.

ش يخ انرص، أ يضا هذا الكتاب نالحظ أ نه ميلء ابل ايت وال حاديث. ملاذا اعمتد    -

 بقية الش يخ يف هذا الكتاب؟ هو رمحه هللا تعاىل مل يذكر يف هذا الكتاب ما ذكره مثاًل يف

 الكتب من الرشوحات، لكنه اقترص يف هذا الكتاب، سلط الضوء عىل ال ايت واحلديث. 

القرأ ن والس نة،    - قامئة عىل  القرأ ن والس نة، وعقيدتنا  ننطلق من  ل ننا حنن  أ وًل، 

ال ايت وال حاديث كثرية فيه، ورمبا الكم الش يخ يسري    -كام أ رشت    -ولهذا اكن الكتاب  

لكن اس تطراَده يف )قال هللا( و)قال رسول هللا( اكنت واحضة وظاهرة يف  وتعليقاته يسرية،  

ثبات   الكتاب؛ وذكل لرييب أ يًضا طالب العمل عىل مثل هذه النصوص وتنوعها وتعددها يف اإ

ثبات املعتقد، فيكون اعتقاد املرء منطلقًا من هذه النصوص. ول شك أ ن هذا   احلق، ويف اإ

ارتباًطا   يزيد يف احلق، ويزيد يف احلجة، النصوص  يرتبط هبذه  املرء عندما  وتقوى عقيدة 

 وثيقًا. 

وهذا أ يًضا اي ش يخ انرص، يزيد املتلقي ثقًة هبذا املؤلَّف؛ ل نه ل يعدو ال ي واحلديث    -

 وهام مصدرا التلقي ال ساس يان للمسمل يف عقيدته. 

التو  أ نواع  أ ن الكتاب حوى  أ ن ندخل، وقد حتدثت اي ش يخ انرص  أ ردان  ذا  حيد  اإ

ال لوهية وتوحيد   توحيد  ثالثة:  أ نواعُه  التوحيد  العلامء:  يقول  فلعكل حتدثنا، حيامن  الثالثة، 

 الربوبية قبل ذكل وال سامء والصفات. أ ان عندي سؤال اي ش يخ انرص، تسمح يل.

 طيب، تفضل. -

من أ ين أ ىت العلامء هبذا؟ هل هناك حديث أ و أ ية تقول: التوحيد أ نواعه ثالثة،    -

 اثنان ثالثة؟ أ م من أ ين؟ كيف عرف العلامء أ ن التوحيد ينقسم اإىل ثالثة أ قسام؟واحد 

نعم. طبعا حنن نس نأ ذُن الطالب يف مقدمة لنبني بعض ال مور الهامة فامي يتعلق    -

ليه. قبل الرشوع يف مادة الكتاب واحلديث والتعليق عليه سوف  هبذا التقس مي اذلي أ رشت اإ
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لثاين، وأ يضا يف اللقاء الثالث، مث بعد ذكل من بداية اللقاء الرابع  نذكر مقدمة يف هذا اللقاء ا 

 سوف تقرأ  اي ش يخ جامل الكتاب ونعلق عليه.

القصد  وتوحيد  ثبات،  والإ املعرفة  توحيد  قسمني:  اإىل  العمل  أ هل  قسمه  التوحيد 

ثبات بينوا أ نه نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد ال سامء و  الصفات. والطلب. وتوحيد املعرفة والإ

فاإن شئت أ ن تقول: التوحيد ابتداًء ينقسم اإىل ثالثة أ قسام: توحيد الربوبية، توحيد ال لوهية، 

ن التوحيد ينقسم اإىل قسمني: توحيد املعرفة  ن شئت أ ن تقول: اإ توحيد ال سامء والصفات؛ واإ

ثبات، وتوحيد القصد والعمل. سوف نتحدث يف هذا اللقاء عىل املعىن والقسم ال ول    والإ

ثبات، ونرجئ احلديث عن القصد والطلب يف اللقاء التايل.  وهو توحيد املعرفة والإ

ثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد ال سامء والصفات. هذا التوحيد  توحيد املعرفة والإ

  - لحظوا    -اذلي يتعلق بأ فعال هللا، يتعلق بأ سامء هللا، يتعلق بصفات هللا. هذا التوحيد  

أ هل العمل توحي الكامل العظمي هل، سامه  نُثبُت هلِل عز وجل هذا  ثبات، يعين  َد املعرفة والإ

اذلي أ ثبته لنفسه يف القرأ ن ويف الس نة، من أ فعاهل ومن أ سامئه ومن صفاته. فهذه لكام أ ثبتناها 

عنا فهيا، وذكران ما ورد فهيا من الكتاب والس نة لكام أ ظهران كامل هللا عز وجل، وأ ظهران  ونوَّ

عز وجل. فاإن التوحيد قامئ عىل التعظمي، التوحيد قامئ عىل تعظمي هللا عز وجل،  تعظمي هللا  

منا هو    - اكئنًا من اكن    -وعدم رفع أ حد من الناس   اإىل درجة اخلالق. ولهذا، هذا التوحيد اإ

توحيد املعرفة أ ن تعرف هللا مبا ورد يف الكتاب والس نة من أ فعاٍل ومن أ سامء ومن صفاٍت،  

  عز وجل. وأ ن تثبت ذكل هلل

فراد هللا بأ فعاهل اليت أ ثبهتا لنفسه،   ًذا، توحيد الربوبية يتعلق بأ فعاِل هللا عز وجل، اإ اإ

غاثِة، ونزول املطِر، ولكُّ أ فعال هللا عز وجل   ماتِة، والرزِق، والإ من اخللِق، والإحياِء، والإ

منا نُفرُد هللَا هبا. ونذكرها، ونعددها، ونذكر أ نواعها. ولكام عددان ب ذكل لكام أ ظهران كامل هللا  اإ

 عز وجل.

أ سامء   من  والس نة  ابلكتاب  ورد  مبا  هللا  نفرد  أ ن  والصفات  ال سامء  توحيد  وأ ما 

 وصفات، وأ سامء هللا ل حرص لها. 

اللهّم اإين أ سأ كُل بلّكِ امٍس هو كل، مسيَت به نفَسك، أ و وذلا جاء يف احلديث: »

خلِقك، من  أ حًدا  علمته  أ و  كتاِبك،  يف  عندك..  أ نزلتَه  الغيِب  عمِل  يف  به  اس تأ ثرت  « أ و 

ًذا لحظ )أ و اس تأ ثرت به(. أ سامء هللا ل حرص لها. وما ورد من حرص يف  [3712]أ محد: ، اإ

نَّ هلِل تعاىل تسعًة وتسعني امًسا.. من أ حصاها دخل اجلنَّةَ احلديث: » لها    [7392]البخاري:«  اإ
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اجلنة، ول يُفهم من احلديث أ ن أ سامء  هذه الفائدة، لها هذه املزية، أ ن من أ حصاها دخل  

 هللا حمصورة هبذا العدد.

ذا، أ سامُء هللا ل حرص لها، ولكها أ عالم تدل عىل ذاِت هللا، يعين لكها مرتادفة؛  اإ

فامُس )الرمحن( هو هللا، وامس )الرحمي( هو هللا، وامس )احلكمي( هو هللا، فأ سامُء هللا أ عالٌم 

 ذات هللا عز وجل. ولهذا، نؤمن هبذه ال سامء، لك ما ورد  مرتادفة، من حيث دللهُتا عىل

 يف الكتاب والس نة، ونؤمُن بصفات هللا اليت وردت يف الكتاب والس نة. 

وصفاُت هللا عز وجل ل حرص لها أ يًضا، ويه أ وسع من ال سامء. ملاذا يه أ وسع من 

وليست لك صفٍة امًسا. ال سامء؟ ل ن أ سامء هللا لكها صفات، فلك امس من أ سامء هللا صفة،  

فهناك من الصفات من ليست امًسا هلل عز وجل، مثل: اجمليء والضحك والاس تواء، مفا  

نسمي هللا عز وجل هبذه الصفات )اجلايئ، والضاحك، واملس توي(. ولهذا ابب الصفات  

 أ وسع من ابب ال سامء؛ ل ن لك امس صفة، وليست لك صفة اسام.

اعدة أ خرى، أ ن ابب ال خبار أ وسع من ابب الإنشاء،  وأ يًضا هذه القاعدة تذكران بق

صىل هللا عليه فأ نت قد خترب عن هللا عز وجل لكن ما تنشئ امًسا جديًدا، كام قال النيب  

أ ان ابُن عبِد املُطلب،: »وسمل النَّيِبُّ ل َكِذب،  أ سامء هللا  [ 2864]البخاري:«  أ اَن  ، وليس من 

 خيرب عن ذكل.  سملصىل هللا عليه و )املطلب(، لكن النيب 

ثبات، توحيد معرفة، أ ن نتعرف عىل هللا   ًذا، لحظوا معي أ ن هذا التوحيد توحيد اإ اإ

عز وجل، أ ن نثبت هل لك ما أ ثبته لنفسه من هذا الكامل من أ سامء هللا وصفاته. ولهذا ما 

منا هو صفاٌت مثبتة، ثبوتية، يثبهتا هللا عز وجل، ول يذكر هللا النف ل  ورد يف النصوص اإ ي اإ

ِميُع الَْبِصريُ عىل سبيل الإجامل، ﴿ ٌء َوُهَو السَّ َهْل تَْعمَلُ هَلُ  ، ﴿[11]الشورى:﴾  لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ

يًّا . فتجد أ ن النفي يأ يت عىل سبيل الإجامل؛ ل ن الكامل ابلنس بة للنفي هو أ ن  [65]مرمي:﴾ مَسِ

ثبات أ ن يكون  عىل سبيل التفصيل والتنوع،    يكون عىل سبيل الإجامل، والكامل ابلنس بة لالإ

ُدون   وهذا اذلي عليه القرأ ن والس نة، وهذا اذلي سار عليه أ هل الس نة وامجلاعة، أ َّنم يعّدِ

ثبات، وأ ما يف النفي فيذكرونَه عىل سبيل الإجامل، ول يذكرونه عىل سبيل التفصيل  يف الإ

ل ملناس بة. ولهذا القرأ ن هو كذكل، فقال هللا عز وجل: ﴿   [ 3]الإخالص: ﴾   َولَْم يُودَلْ لَْم يدَِلْ اإ

ُُّغوٍب ل ن هناك من ادعى أ ن هلِل ودًلا. وقال تعاىل: ﴿ نَا ِمن ل ، ل ن هناك  [38]ق:﴾  َوَما َمس َّ

 من ادعى أ ن هللا تعب بعد أ ن خلق الساموات وال رض.
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أ ننا  منا جاءت عىل سبيل الإجامل، وأ يًضا الكامل فهيا  فالشاهد أ ن الصفات املنفية اإ

ثبات كامل ضدها. ﴿ننفهيا   ِّلَْعِبيدِ مع اإ ٍم ل َُّك ِبَظالَّ نٌَة َوَل ﴾ لكامل عدهل، ﴿َوَما َرب َل تَأُْخُذُه س ِ

 لكامِل قيوميته، وهكذا. [255]البقرة:﴾ نَْومٌ 

ثبات كامل ضدها، لكْنا جاءت عىل سبيل  منا تُنفى مع اإ فنجد أ ن الصفات املنفية اإ

ل ملناس بة. بيامن الصفات الثبوتية جاءت  الإجامل، وما أ تت وما وردت عىل  سبيل التفصيل اإ

ثباُتا اإظهاًرا لكامل هللا عز وجل، يف تفصيلها  متعددة، جاءت متنوعة، جاءت كثرية؛ ل ن يف اإ

 اإظهاٌر لعظمة هللا عز وجل. 

وهذه الصفات الثبوتية قسمها أ هل العمل اإىل قسمني: صفات ذاتية، وصفات فعلية.  

اليت تتعلق بذات هللا اليت ل تنفك عنه حبال من ال حوال. والصفات  الصفات اذلاتية يه  

ًذا،   فاإ يفعلها.  يفعلها مل  أ لَّ  تتعلق مبشيئة هللا، مىت شاء فعلها، ومىت شاء  الفعلية يه اليت 

 الصفات الثبوتية يه متعلقة بذات هللا.

معنوية وصفات خربية. قسمني: صفات  اإىل  الصفات  هذه  العمل  أ هل  قسم   وأ يضا 

املعنوية تدل عىل معىن كقدرة هللا، وعمل هللا، وحياة هللا؛ واخلربية يه اليت اصطلح علهيا 

لينا، ل ن  لينا أ بعاض وأ جزاء، ابلنس بة اإ أ هل العمل هبذا الاصطالح وهو أ ن ُمسامها ابلنس بة اإ

)بعض( و)جزء( هذه ل نتلكم فهيا حبق هللا عز وجل. لكن هذا الاصطالح يُقرُب هذا  

لينا أ بعاض وأ جزاء، العمل مل ن يريد أ ن يس توِعبه ويفهمه أ ن الصفات اخلربية مسامها ابلنس بة اإ

 اكلوجه واليدين والإصبعِ والساق والعينني، وحنو ذكل.

ثبات، هذا التوحيد ل بد ومن الواجب أ ن يؤمن  ًذا، هذا التوحيد توحيد املعرفة والإ اإ

ن مل يفعل ذكل  فليس مبؤمن. هذا التوحيد ل بد من  به املرء، وأ ن يقرره، وأ ن يثبته، واإ

ثباته، ل بد من الإقرار به، لك ما يتعلق بأ فعال هللا عز وجل وما يتعلق بأ سامئه وصفاته.   اإ

لكن الاقتصار عليه والإميان به اجملرد دون حتقيق التوحيد ال خر )توحيد القصد والعمل( 

 املرء شيئًا.  اذلي سوف نتحدث عنه وعن عالقته هبذين التوحيدين ل يفيد

هللا أ كرب هللا أ كرب! فتح هللا عليك اي ش يخ انرص، مع وجود الكثري من املناطق    -

نبدأ  هبا اإن شاء هللا تعاىل يف احللقة  أ ن نقف عندها، ولكن تركتك ليك  ينبغي  اليت اكن 

 الثالثة، مث بعد ذكل تدخل فامي أ نت فيه.

ًذا نكتفي هبذا القدر حفاًظا عىل الوقت   أ هيا الإخوة وال خوات، نسأ ل هللا س بحانه  اإ

  وتعاىل أ ن يعلمنا العمل النافع والعمل الصاحل.
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(3) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىل هللا وسمل وابرك عىل نبينا   -

حسان اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هال ومرحبا بمك اإىل 

احللقة الثالثة من التعليق عىل كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة لش يخنا محمد بن صاحل بن  

عثميني رمحه هللا تعاىل. ويف مطلع لك لقاء، نرحب ابلش يخ انرص بن محدان اجلهين. فأ هال  

 انرص. وسهاًل بك. ش يخ

 حياُك هللا مجيًعا. -

ما شاء هللا اكملطر،    - مليئة ابلفوائد،  الثانية اكنت  احللقة  حقيقة اي ش يخ انرص، 

 فدعين فقط أ حاول أ ن أ خلص وأ سأ ل عن بعض ال مور.

كنا نعرف بأ ن التوحيد ثالثة أ قسام: ربوبية، أ لوهية، أ سامء وصفات؛ أ نت ال ن أ تيتنا  

ثبات وفيه التوحيدان  بفائدة جديدة، وهو أ ن هناك ت  قس ميًا أ خر، وهو: توحيد املعرفة والإ

)توحيد الربوبية، وتوحيد ال سامء والصفات(، وهناك توحيد مبسمى أ خر وهو توحيد القصد  

والطلب )توحيد ال لوهية(. وهذه فائدة جزاك هللا خرًيا علهيا. لكن اذلي لفت انتبايه وأ ود  

ليس لها حرص، مع أ نه جاء يف احلديث أ ن هلل  أ ن أ وحضه، أ نت قلت اي ش يخ أ ن ال سامء  

أ حصاها دخل  بأ ن من عرفها ومن  ت  ُخصَّ ال سامء  بأ ن هذه  وقلت  امًسا،  تسعة وتسعني 

ل فأ سامء هللا ليس لها حرص. وابملناس بة، كثري من الناس يعتقد بأ ن هلل فقط تسعة  اجلنة، واإ

 انرص. وتسعني امًسا، جفزاك هللا خرًيا عىل هذه الفائدة اي ش يخ 

ذا  أ يًضا ما لفت انتبايه اي ش يخ انرص، قضية أ ن الصفات ل تش تق مْنا أ سامء، فاإ

َُّك َوالَْمكَلُ َصفًّا َصفًّااكن هللا جييء، وأ ثبت لنفسه صفة اجمليء ﴿ ، ل  [22]الفجر:  ﴾َوَجاَء َرب

ذا اكن مثال ربنا يضحك كام جا ء يف  يليق بنا أ ن نقول أ ن من أ سامء هللا )اجلايئ( مثال. واإ

جزاك هللا خرًيا    -احلديث، فال نسميه )الضاحك( ل نه مل يثبت يف ذكل. وأ يًضا مما أ فدتنا فيه  

.. هذا التوارد    -اي ش يخ انرص   ثبات أ ن هللا مسيع بصري علمي قادر يحٌّ هو أ ن الكامل هو يف الإ

ثبات، ما شاء هللا ل ينهتيي، أ ما النفي فال ب د أ ن يكون اذلي ورد يف الكتاب والس نة يف الإ
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ُُّغوٍب بسبب، مثل: ﴿ نَا ِمن ل ﴾ وذكل ل ن هناك من نسب  لَم يدَِلْ َولَْم يُودَلْ ﴾، و﴿َوَما َمس َّ

ثبات.   الودل اإىل هللا س بحانه وتعاىل، وأ ن هبذا النفي يُتوصل اإىل كامل الإ

 أ ان حقيقًة أ خترب معلومايت هبذه الطريقة اي ش يخ انرص.

 م أ حسنت امللخص ملا قلناه. هللا يفتح عليك اي ش يخ جامل، نع -

ًذا، دعنا ال ن ننطلق اي ش يخ انرص هبذه احللقة يف التوحيد ال ُه    - جزاك هللا خريا. اإ

 وهو توحيد القصد والطلب. تفضل.

نعم، بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وأ صيل وأ سمل عىل رسولنا   -

 ال مني، عليه أ فضل الصالة وأ مت التسلمي.

ثبات(. وهذه التقس اميت يذكرها أ هل ما   ذكرانه سابقا يطلق عليه )توحيد املعرفة والإ

العمل بناء عىل الاس تقراء وتتبع النصوص، أ يًضا التقس مي الثاليث )الربوبية، ال سامء والصفات،  

ثبات يشمل توحيد الربوبية  ال لوهية(، هذا تقس مي أ خر لنفس التقس مي، توحيد املعرفة والإ

سامء والصفات، وتوحيد القصد والطلب يشمل توحيد ال لوهية. لكن ل ن ال سامء وتوحيد ال  

ثبات كامل هللا عز وجل اصُطلح  ثبات واملعرفة وتنوعها يف اإ والصفات والربوبية تتعلق ابلإ

ذا أ ثبتت   منا هو طريق للتوحيد ال خر، فأ نت اإ ثبات(. وهذا التوحيد اإ علهيا )توحيد املعرفة والإ

نه يلزمك أ ن حتقق التوحيد ال خر  هلل عز وجل هذا الكامل يف أ سامئه وصفاته ويف أ فعاهل، فاإ

 وهو توحيد الطلب، توحيد العمل، توحيد القصد، توحيد ال لوهية.

ولهذا قال أ هل العمل أ ن توحيد الربوبية يس تلزم توحيد ال لوهية، كام قال هللا تعاىل:  

﴿ ِ َا النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت اَّللَّ َماِء َواْلَْرِض  اَي َأهيُّ َن السَّ ِ يَْرُزقمُُك ّمِ  عَلَْيمُكْ َهْل ِمْن َخاِلٍق غرَْيُ اَّللَّ

ٰ تُْؤفَُكونَ  لَّ ُهَو فَأََّنَّ
ِ
هَلَ ا
ِ
، أ نمت اي من تعتقدون بأ ن هللا هو اخلالق، أ ل يوصلمك  [ 3]فاطر:﴾  َل ا

هل اإل هللا(؟ اإىل توحيد القصد؟ اإىل  التوحيد اذلي من أ جهل هذا الاعتقاد اإىل توحيد )ل اإ

﴾، كيف ترُصفون عن هذا ال مر؟  تُْؤفَُكونَ   فَأََّنَّ خلقتمك؟ ولهذا هللا يقول يف أ خر ال ية: ﴿

ثبات يوصلمك اإىل توحيد القصد والطلب. ومن أ من بتوحيد ال لوهية   وأ ن توحيد املعرفة والإ

توحيد القصد والطلب، فهو متضمن لتوحيد الربوبية، فقطًعا من حقق هذا التوحيد، وهو  

ثبات. ولهذا، هذا التوحيد   نه حمقق لتوحيد املعرفة والإ هو اذلي    -توحيد القصد والطلب    -فاإ

لَّ ِلَيْعُبُدونِ من أ جهل ُخلقنا، ﴿
ِ
نَْس ا

ِ
ل ليوحدوِن.َوَما َخلَْقُت اجِلنَّ َوال  ﴾، اإ

نه حمقق لغريه من أ نواع التوحيد ل نه يتضمن ذكل املعىن ، وهللا عز وجل مفن حققه فاإ

ل من خالل   ما أ رسل رسهل، ول قام للجهاد قامئة، ول حصل مثل هذا الامتيز بني الناس اإ
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لكمة   هل  اإل هللا(  هل  اإ )ل  لكمة  ولهذا  ال لوهية،  توحيد  العبودية،  توحيد  التوحيد،  هذا 

، هو التوحيد، ومعناها )ل معبود حقٌّ اإل هللا عز وجل(، يعين هو اذلي يس تحق العبودية

َ ُهَو الَْحقُّ َوَأنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه  اذلي يُفرد هبذه العبودية، كام قال تعاىل: ﴿ كِلَ ِبأَنَّ اَّللَّ َذه

هل اإل هللا، [62]احلج:﴾  ُهَو الَْباِطلُ  . فلك ما سوى هللا ابطل. وذلكل من اخلطأ  أ ن نقول )ل اإ

قادر اإل هللا(، فهذا الاعتقاد يعتقده من  أ ي ل معبود موجود اإل هللا( أ و نقول )ل معبود  

لَّ  يقرر توحيد الربوبية ومل ينفعهم ذكل ككفار مكة، ومرشيك مكة، ﴿
ِ
ِ ا ُُه اِبَّللَّ َوَما يُْؤِمُن َأْكرَثُ

رْشُِكونَ  ثبات، وعدم حتقيق القصد  [106]يوسف:﴾  َوُُه مُّ . فالقتصار عىل توحيد املعرفة والإ

هل اإل هللا، ل معبود حقٌّ  والطلب، ل ينفع صاحبه البت ة. فال بد من حتقيق هذا التوحيد، ل اإ

 اإل هللا عز وجل.

هل موجود..(؟ نقول:  قد يسأ ل سائل، ملاذا نقول )حق(؟ ملاذا خنطئ من يقول )ل اإ

ل ن هناك أ لهة موجودة كثرية عبدها الناس، فالناس عبدوا احلجر والشجر والصمن والنجم 

والشمس وبعًضا ُعبدوا من دون هللا، هؤلء لكهم   والكواكب  الصاحلني، هؤلء لكهم  من 

هل موجود اإل هللا؟ وسامها هللا أ لهة، قال تعاىل: ﴿ ُُهُ  موجودون، فكيف نقول: ل اإ فَلَْوَل نرََصَ

ِ قُْراَباًن أ ِلهَةً  َُذوا ِمن ُدوِن اَّللَّ يَن اختَّ ِ هل أ ي مع [ 28]ال حقاف: ﴾  اذلَّ بود، ، هؤلء أ لهة ُعبدوا. معىن اإ

هل   هل اإل هللا( معناها ل اإ فهؤلء اخُتذوا معبودين من دون هللا عز وجل. فالشاهد أ ن )ل اإ

هل( امسها،   هل(، )اإ .. يعين هو هللا اذلي يس تحق العبودية، )ل اإهل حقٌّ اإل هللا(. فـ)ل اإ حقٌّ

( خربها احملذوف، و)هللا( ]لفظ اجلالةل[ بدٌل م ن اخلرب. فـ)ل( هنا انفية للجنس، و)حقٌّ

هل اإل هللا( معناها ل معبود حبّقٍ اإل هللا عز وجل.   فاملقصود )ل اإ

اللكمة   التوحيد    -هذه  الثاين   -لكمة  النفي، والركن  ال ول  الركن  قامئة عىل ركنني، 

ثبات. ول بد من امجلع بني هذين الركنني؛ ل ن النفي  هل( نفي، و)اإل هللا( اإ ثبات؛ فـ)ل اإ الإ

ىل كامل، النفي اجملرد عدم والعدم ليس كامًل. العدم ليس بيشء، فضاًل عن  اجملرد ل يدل ع

ثبات وحده ل يكفي؛ وذكل أ ن  أ ن يكون كامًل. ولهذا، جمرد النفي وحده ل يكفي، وجمرد الإ

ثبات ل مينع املشاركة، فعندما أ قول )أ نت مسمل( ل يعين أ ن غريك ليس مسلًما، فهناك   الإ

ثبات ل مينع املشاركة، وجمرد النفي عدم والعدم ليس بيشء  غريك أ يًضا مسمل. فاإ  ًذا، جمرد الإ

 فضاًل عن أ ن يكون كامًل. فال بد من امجلع بيْنام.

هل( نفي للك ال لهة اليت ُعبدت من دون هللا، ولن يتحقق   هل اإل هللا، )ل اإ ًذا، ل اإ اإ

ال  صىل هللا عليه نيب  كل توحيدك حىت تنفي لك ما سوى هللا من معبودات. ولهذا قال 
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، َوَكَفَر مبا يُْعَبُد َمن ُدوِن هللِا، َحُرَم َماهُلُ َوَدُمُه، َوِحَسابُُه عىَل  : »وسمل ُ لَّ اَّللَّ
ِ
هَلَ ا
ِ
َمن قاَل: ل ا

 ِ ثبات، يثبت هلل عز وجل هذا الكامل والعظمة اليت يس تحقها [23]مسمل:«  اَّللَّ . )اإل هللا( اإ

 هللا عز وجل. 

للك  - تعرضت  الربوبية  أ نت  توحيد  ش يخ انرص، ويه  اي  لهيا  اإ أ رجعك  أ ن  أ ود  مة 

 يس تلزم توحيد ال لوهية، وأ ن توحيد ال لوهية يتضمن توحيد الربوبية. توضيح لهذه النقطة. 

ذا  يعين من أ قر بتوحيد الربوبية فاإن هذا يوصهل اإىل حتقيق توحيد ال لوهية ويلزمه. اإ

الرازق، أ ن هللا هو احمليي، أ ن هللا هو املميت، كنت تقول أ ن هللا هو اخلالق، أ ن هللا هو  

ًذا، ِلَم ل تعبده؟! يلزمك أ ن تعبده. لكن لو أ ن خشًصا عبد هللا، وأ فرده مبا يس تحقه من  اإ

لهًا وغريه هو اذلي خيلق؟   العبودية، فهذا يتضمن أ ن هللا هو اخلالق الرازق، فكيف يعبد اإ

قق لتوحيد الربوبية، خبالف من حقق توحيد  ولهذا، من حقق توحيد ال لوهية، فقطًعا هو حم

 الربوبية فقد حيقق توحيد ال لوهية وقد ل حيققه، لكن يلزمه أ ن حيققه.

ًذا، فتح هللا عليك اي ش يخ. ال ن فامي يتعلق بطريقتنا يف رشح هذا الكتاب.. -  اإ

عام  قبل ما نتلكم عن الكتاب يف اللقاء، ال ن حنن نريد أ ن نتحدث اي ش يخ جامل    -

هل اإل هللا(، ولعلنا خنمت لقاءان هذا هبذه النقطة، أ م   هل اإل هللا(، عام يبطل )ل اإ يناقض )ل اإ

 هناك يشء اي ش يخ جامل تريد أ ن تضيفه؟ 

 ل، أ بدا. -

ذا عرفنا معناها وأ راكَّنا  هل اإل هللا( من املهم جدا أ ننا نعرف اذلي ينقضها؛ ل ننا اإ )ل اإ

براهمي، هذا  وأ ن حتقيقها هو النجاة وهو   ًذا حنذر من اذلي حيبطها، وهللا يقول عن اإ الفالح، اإ

َّْعُبَد اْلَْصنَامَ اخلليل العظمي: ﴿ براهمي:﴾  َواْجنُْبيِن َوبيَِنَّ َأن ن . فاحلذر من اذلي يناقض )ل  [35]اإ

هل  هل اإل هللا( واذلي حيبط )ل اإ هل اإل هللا( هذا من الواجب. واعمل أ ن اذلي يناقض )ل اإ اإ

ل هل اإل هللا( هو الكفر والرشك والنفاق. هذه الثالثة يه اليت    اإ هللا(، واذلي يبطل )ل اإ

الثالثة. ال صغر يف هذه   ال نواع  هل اإل هللا(. نتحدث حنن عن ال كرب يف هذه  اإ تبطل )ل 

بطاًل جزئيا، ندية جزئية، لكن الندية اللكية العظمية يه اليت تبطل  ال نواع الثالثة يبطل اإ

هل اإل هللا(. لكمة   )ل اإ

فأ وًل الرشك، واعمل أ ن الرشك هو جزء من الكفر، وذكل أ ن لك مرشك اكفر، وليس 

لك اكفر مرشاًك. فالرشك يأ يت يف ال قوال ويأ يت يف ال فعال، ويأ يت يف الباطن يف القلوب،  

ل  ويأ يت فامي يس تحق هللا من الترشيع، فقد يكون الإنسان وقع يف الرشك وحبط معهل كام قا
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ْكَت لََيْحَبَطنَّ مَعَكُلَ تعاىل: ﴿ . فقد يرصف عبادة قولية لفظية لغري هللا  [ 65]الزمر:﴾  لَِِئْ َأرْشَ

عز وجل اكدلعاء، فعندما ترصفه هلل فأ نت موحد هلل، وعندما ترصفه لغري هللا فتنادي: اي 

هل اإل هللا(.  فالن، اذلي هو يف القرب الفالين.. هذا ل شك أ نه مبطل لـ)ل اإ

هل اإل هللا( ما يتعلق ابل فعال. فعندما تسجد لغري هللا، عندما تذحب  أ يًضا يبطل )ل اإ

لغري هللا، فأ نت رصفت هذه العبادة اليت يس تحقها هللا عز وجل، رصفت هذا الفعل لغريه  

هل اإل هللا(.  فأ بطلت )ل اإ

هل اإل هللا( مبا يتعلق ابلباطن من أ عامل. وأ عامل القلوب ل  تقل أ مهية عن تبطل )ل اإ

أ عامل اجلوارح، بل يه أ عظم، وحيصل فهيا التوحيد وحيصل فهيا الرشك. فاخلوف معل قليب، 

ْؤِمِننيَ وربنا يقول: ﴿ ن ُكنمُت مُّ
ِ
. فعندما خياف املرء من  [175]أ ل معران:﴾  فاََل خَتَافُوُُهْ َوَخافُوِن ا

قلبه لهذا القرب وصاحب هذا    القرب الفالين يف املاكن الفالين، لو مل حيصل عنده تعظمي يف

القرب ملا خافه هذا اخلوف اذلي يسميه أ هل العمل )خوف الرس(، هذا اخلوف املرشك، هذا 

 ﴿ به،  بأ س  ل  طبيعي  خوف  هناك  املةل.  من  اخملرج  قَُّب اخلوف  َّرَتَ ي َخائِفًا  ِمْْنَا  ﴾  فََخَرَج 

يقول لكمة احلق، ومل يقلها ن جيب عليه أ ن  ، هناك خوف حمرم ذكره أ هل العمل فمي[ 21]القصص:

القليب، هذا   العمل  الرس. هذا  هنا عن خوف  نتلكم  يقلها، لكن حنن  مل  لو  الناس  ويتأ ثر 

اخلوف القامئ عىل التعظمي. عندما تعظم هذا القرب، وجتعل صاحب هذا القرب بدرجة اخلالق  

ل عْنم أ َّنم قالوا: حصل الرشك. ولهذا قال املرشكون يف النار يوم القيامة، حيدثنا هللا عز وج

ِبنٍي  ﴿ ن ُكنَّا لَِفي َضاَلٍل مُّ
ِ
ِ ا يمُك ِبَرّبِ الَْعالَِمنيَ   *اَتَّللَّ ْذ نَُسّوِ

ِ
. فأ نت عندما [ 98-97]الشعراء:  ﴾ا

 تساوي غري هللا ابهلل فامي يس تحقه هللا حصل الرشك.

ِ َوِمَن النَّاِس َمن يَتَِّخُذ  كذكل قل مثل ذكل يف احملبة، وذلا قال هللا: ﴿ ِمن ُدوِن اَّللَّ

بُّوََّنُْم َكُحّبِ ﴾، انظر هنا هللا عز وجل يبني أ َّنم جعلوا هؤلء أ نداًدا هلل عز وجل ﴿َأنَداًدا حُيِ

 ِ . فرصفوا هذه احملبة، مع حهبم هلل رصفوها لغري هللا، فساَووا غري هللا عز [ 165]البقرة:﴾  اَّللَّ

 وجل ابهلل يف هذا العمل القليب.

ًذا، الرشك حيصل  يف ال لفاظ ويف ال فعال، وفامي يتعلق بأ عامل القلوب، وحيصل يف اإ

ن  حق هللا يف الترشيع. عندما نزل قول هللا عز وجل: ﴿ َُذوا َأْحبَاَرُُهْ َوُرْهَباََّنُْم َأْراَباًب ّمِ اختَّ

 ِ قال عدي بن حامت: اي رسول هللا، وهللا ما عبدانُه. فظن عدي [ 31]التوبة:﴾  ُدوِن اَّللَّ  ،

 عنه أ ن عبادُتم هو أ ن ترصف هلم شيئا من هذه ال قوال وال فعال. فقال النيب ريض هللا
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: أ و ليس حيلون ما حرم هللا فتحلونه؟ وحيرمون ما أ حل هللا فتحرمونه؟ صىل هللا عليه وسمل

 قال: بىل، قال: فتكل عبادُتم. 

﴿ هللا،  يس تحقه  اذلي  هذا  ترصف  أ ن  الرشك  من  هذا  ًذا  ِن  اإ
ِ
ِ ا َّلِلَّ لَّ 

ِ
ا ﴾ احلمُْكُ 

، فتعتقد بتحرمي يشء معلوم يف دين الإسالم من الرضورة طاعة ملطاع، أ و تعتقد  [40]يوسف:

بتحرمي يشء معلوم يف دين الإسالم من الرضورة طاعة ملطاع تعتقد أ نه حالل. هذا الرشك 

هل اإل هللا(.   اذلي يبطل )ل اإ

هل اإل هللا( الكفر. والكفر يعود اإىل أ مرين، ل ن هذين ال مرين   أ يًضا اذلي يبطل )ل اإ

ٰ هبام يتحقق الإسالم هلل عز وجل، وهو الإقرار والانقياد. قال تعاىل: ﴿ َق َوَل َصىلَّ   فاََل َصدَّ

  * ٰ َب َوتََوىلَّ ِكن َكذَّ ـه َ ، )كذب( ضد )صدق(، و)توىل( ضد )صىل(، ضد  [ 32-31]القيامة:﴾  َول

ية وغريه الإجامع عىل أ ن من مل يقر، ومن مل ينقد،  العمل. ولهذا نقل ش يخ الإسالم ابن تمي 

فليس مبسمل. ل بد من الإقرار والانقياد؛ الإقرار بلك ما جاء يف هذا الرشع، والانقياد هل. 

َوَأِقميُوا عندما أ مران بقوهل: ﴿  -كام ذكر أ بو ثور وغريه من أ هل العمل    -وهللا عز وجل أ مران  

اَكةَ  اَلَة َوأ تُوا الزَّ ، ماذا يريد منا؟ يريد منا أ ن نقر بأ ن هذه فريضة، وأ ن ننقاد [43]البقرة:   ﴾الصَّ

ل ما معىن ال مر من هللا عز وجل ﴿ اَلةَ للعمل هبذه الفريضة. واإ  ﴾؟ َوَأِقميُوا الصَّ

ما عدم الانقياد.   ما عدم الإقرار، واإ ًذا، الكفر يعود اإىل واحد من هذين ال مرين: اإ اإ

ب مل يقر، من كذب مب ا جاء يف الرشع، هذا مل يقر. من شك هذا مل يقر. ل بد أ ن  مفن كذَّ

. من حصل عنده نوع من كره  [ 15]احلجرات:﴾  مُثَّ لَْم يَْراَتبُواتكون عىل يقني. قال تعاىل: ﴿

الَهُمْ وبغض لهذا الترشيع، هذا مل يقر، ﴿ ُ فَأَْحبَطَ َأمْعَ ُْم َكرُِهوا َما َأنَزَل اَّللَّ كِلَ ِبأََّنَّ .  [9]محمد:﴾ َذه

هذا لكه عائد لعدم الإقرار. من قبل رشعًا غري رشع هللا، أ و قال بأ ن غري رشع هللا مثل  

صىل هللا رشع هللا، أ و قال بأ ن غري رشع هللا جيوز أ ن نتحاُك هل، هذا لكه مل يقر. ولهذا قال  

، َوَكَفَر مبا يُْعَبُد َمن ُدوِن هللاِ : »عليه وسمل ُ لَّ اَّللَّ
ِ
هَلَ ا
ِ
، وقال تعاىل:  [ 23]مسمل:«  ..َمن قاَل: ل ا

﴿ ِ اغُوِت َويُْؤِمن اِبَّللَّ ًذا، هذا لكه يعود اإىل عدم الإقرار، هذه  [ 256]البقرة:﴾  فََمن يَْكُفْر اِبلطَّ . اإ

 الصور لعدم الإقرار يتحقق هبا الكفر. 

أ يًضا من الكفر اذلي مل ينقد فيه صاحبه الرفض، الرفض من صور عدم الانقياد، أ ن 

ان هذا ادلين، أ ن يأ ىب، أ ن يعرض، أ ن يستنكف عن هذا ادلين. هذا ما ينفعه  يرفض الإنس

نه ل ينفعه. كام   ولو أ قر، هذا امسه حجود العمل، هذا حىت لو أ قر هبذا الترشيع، هبذا ادلين فاإ

ِ قال تعاىل: ﴿  اِلِمنَي ِبأ اَيِت اَّللَّ ِكنَّ الظَّ ـه َ بُونََك َول ُْم َل يَُكّذِ َّنَّ
ِ
َحُدونَ فَا  . [33]ال نعام:﴾ جَيْ
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أ يضا من صور عدم الانقياد الامتناع ولو عن فريضة. هو ل يرفض وميتنع ويأ ىب عن 

ادلين لكه، لكن ميتنع عن أ داء فريضة، يعين كفريضة الزاكة، عندما يأ يت يقول: الزاكة واجبة، 

ولو ُحبس ولو قُتل. الزاكة فريضة، وجيب أ ن خنرهجا، لكنه ميتنع عن أ داهئا، يرفض أ ن يؤدهيا  

فهذا ليس مبسمل، هذا مل ينقد. ولهذا اذلين حارهبم أ بو بكر ريض هللا عنه أ هل الردة اذلين  

الزاكة، ُه مل ينكروا وجوهبا، واكنوا خيرجوَّنا للنيب   أ داء    صىل هللا عليه وسملامتنعوا عن 

، ونقل اإجامعهم أ بو  لكْنم امتنعوا عن أ داهئا ل يب بكر. هؤلء كفار وأ مجع الصحابة عىل ذكل

عبيدة القامس بن سالم يف كتابه )الإميان( وغريه من أ هل العمل. ولهذا عاملوُه معامةل الكفار: 

منا امتنعوا عن الفريضة. ولهذا، انظر اإىل فقه الإمام  يغتمنون أ مواهلم ويس بون نساءُه، فهؤلء اإ

لل(، أ نه س ئل رمحه هللا عن  أ محد رمحه هللا، كام نقهل عنه اخلالل يف كتاب )أ حاكم أ هل امل

اترك الزاكة، رجٌل مل يزِك ول حيقق هذه الزاكة، هل نصيل عليه وندفنه يف مقابر املسلمني؟  

فهذا    -يعين امتنع عن أ داهئا   -فقال رمحه هللا: اإن اكن قد تركها كام تركها من حارهبم أ بو بكر  

ن اكن قد  تركها خباًل فهذا يُصىل عليه ويدفن ل يُصىل عليه ول يُدفن يف مقابر املسلمني، واإ

 يف مقابر املسلمني.

ن كنت   ولهذا، هذه ال راكن، اإن كنت تركهتا حجوًدا وتكذيًبا فهذا كفٌر ابلتفاق، واإ

أ داهئا فهذا ل يقل عن الكفر ال ول ونقل غري واحد من   عراًضا عن  ابًء واإ تركهتا امتناعًا واإ

ن كنت قد تركهتا خباًل وكساًل وُتاواًن وتفريًطا.. يعين الصوم واجب    العلامء الإجامع عليه، واإ

فريضة مث تضعف عن أ دائه، احلج واجب فريضة مث تضعف عن أ دائه، الزاكة واجبة فريضة 

منا  ىل الكفر، اإ أ نه ضالل وجرم عظمي لكنه ل يصل اإ أ داهئا، فهذا ل شك  مث تضعف عن 

 والرفض والإابء.  الكفر يف النوعني ال ولني: التكذيب والإناكر والامتناع

نسان هبذا    -وخنمت هبا    -أ يًضا من صور عدم الانقياد   الاس هتزاء، عندما يس هتزئ اإ

ادلين ويس هتزئ برشائعه ويس هتزئ ابل نبياء، هذا انقاد؟ هذا مل ينقد، ولهذا هللا عز وجل 

َ لنا يف القرأ ن أ ن هذا كفر رصحي، ﴿ ميَ بنيَّ
ِ
 . [ 66]التوبة:﴾ اِنمُكْ َل تَْعتَِذُروا قَْد َكَفْرمُت بَْعَد ا

ًذا، الكفر يرجع اإىل: عدم الإقرار وهل صور متعددة ذكران بعضها، ويرجع اإىل عدم   اإ

 الانقياد وهل صور متعددة ذكران بعضها.

بطان الكفر، هذا ل شك مبطٌل  ال خري: النفاق يف الاعتقاد، وهو اإظهار الإسالم واإ

هل اإل هللا(. وهذه الثالثة اليت ذكرُت ا )الرشك والكفر والنفاق( هناك ما يطلق عليه لـ)ل اإ

بكفر أ صغر ورشك أ صغر ونفاق أ صغر معيل، وهو أ يًضا من ال مهية مباكن والواجب احلذر  
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منه، ول يصفو كل توحيدك اإل ابلسالمة من هذا لكه، لكنا كنا بصدد اليشء اخملرج من  

هل اإل هللا(.  املةل احملبط للكمة )ل اإ

 ش يخ انرص، ما شاء هللا تبارك هللا عىل هذا التدفق املعلومايت فتح هللا عليك اي -

فامي يس تقبل من برامج العقيدة اخملتصة هبذا    -اإن شاء هللا تعاىل    -املهم والغايل والنفيس. لعل  

 ادلبلوم أ ن جند الوقت الاكيف للتعليق عىل كثري مما تفضلت به.

نغادر هذه احللقة، ل ان نود اإن شاء   أ ن  أ ن  لكن قبل  القادمة  هللا تعاىل يف احللقة 

ندخل يف معق الكتاب، لعكل اي ش يخ انرص أ ن تعطينا نبذة عن طريقتنا يف الرشح. ل ن  

الإخوة يف الكتاب السابق )كتاب العمل(، مل نقرأ  الكتاب من اجلدلة اإىل اجلدلة كام حيبون، 

(، لو تعطينا نبذة عن فال أ دري كيف س نقرأ  هذه الرساةل )رساةل عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة

أ نك   هكذا  متوقع  أ ان  وجرًبا خلاطرُه،  تلطيفًا  الكتاب  هذا  هبا  اليت سوف نرشح  الطريقة 

 س تجرب.. س تفهمين اإن شاء هللا تعاىل، تفضل ش يخ انرص.

ذن هللا. طبعا حنن اس تأ ذان الطالب هبذه املقدمة اليت تبني لنا وجتيل لنا ما يتعلق    - ابإ

داخةل يف أ ول ركن ذكره الش يخ )الإميان ابهلل عز وجل(. لكننا من  ابلتوحيد وأ مهيته، ويه  

 اللقاء القادم سوف نقرأ  الكتاب لكمة لكمة ونعلق عىل الكتاب.

نعم، ل ميكن أ ن نعلق عىل لك جزئية فيه، لكن حنن س نقرأ  الكتاب اكماًل، نعدُك 

ذن هللا أ ننا نقرأ  الكتاب اكماًل، وأ ننا نقف مع هذا الكتاب مجةل مجةل، نفصل فيه ونتحدث   ابإ

ذن هللا.  عنه، ونعلق عليه مبا حيقق مقصود هذا الكتاب ابإ
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(4) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىل هللا وسمل وابرك عىل نبينا   -

حسان اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

بعد أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هال ومرحبا بمك  أ ما  

اإىل لقاء يتجدد معمك، مع الش يخ انرص بن محدان اجلهين، شارًحا لكتاب عقيدة أ هل الس نة 

 وامجلاعة للش يخ محمد بن صاحل بن عثميني رمحه هللا تعاىل. 

لش يخ انرص بن محدان اجلهين. يف مطلع هذا اللقاء يرسين ويسعدين أ ن أ رحب اب 

 فأ هال وسهاًل بك.

 أ هاًل وسهاًل ابمجليع، وجزاك هللا خريا اي أ اب راين هللا. -

 لحظت من لقاءايت  ش يخ هللا حيفظك، اليوم لعلنا ندخل اإىل صلب الكتاب وفامي  -

مع الش يخ حسني وردود أ فعال الطلبة أ َّنم حيبون أ ن يكون التعليق مبارشة عىل الكتاب، 

أ ن يتابعوا بأ رقام الصفحات. وذلكل أ س تأ ذنك يف اس تعراض الكتاب حىت نسري جنًبا اإىل  و 

 جنب مع الكتاب. مفا رأ يك ش يخنا؟

 جيد، ممتاز. -

 أ ي نس تعرض الكتاب ومنيش حبسب خطة الكتاب اإن شاء هللا تعاىل. -

ا قدم هبا الش يخ عبد العزيز بن   ابز لو أ ذنت يل اي ش يخ انرص، هنا مقدمة هممة جدًّ

 رمحه هللا تعاىل. يف بداية هذا الكتاب الش يخ عبد العزيز قدم مقدمة وقال:

 امحلد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ل نيب بعده وعىل أ هل وحصبه. 

فضيةل   العالمة  أ خوان  مجعها  اليت  املوجزة  القمية  العقيدة  عىل  اطلعت  فقد  بعد  أ ما 

لكها  ومسعهتا  العثميني  صاحل  بن  الس نة    الش يخ محمد  أ هل  عقيدة  بيان  عىل  مش متةل  فأ لفيهتا 

وامجلاعة يف ابب توحيد هللا وأ سامئه وصفاته، ويف أ بواب الإميان ابملالئكة والكتب والرسل  

واليوم ال خر وابلقدر خريه ورشه، وقد أ جاد يف مجعها وأ فاد وذكر فهيا ما حيتاجه طالب العمل  

ميانه ابهلل ومالئكته وكتبه ور  سهل واليوم ال خر وابلقدر خريه ورشه، وقد  ولك مسمل يف اإ

مض اإىل ذكل فوائد مجة تتعلق ابلعقيدة قد ل توجد يف كثري من الكتب املؤلفة يف العقائد  
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ايه وسائر   جفزاه هللا خرًيا وزاده من العمل والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته وجعلنا واإ

خواننا من الهداة املهتدين ادلاعني اإىل هللا   نه مسيع قريب. اإ  عىل بصرية اإ

بن عبد هللا بن ابز ساحمه هللا وصىل هللا    زيز قاهل ممليه الفقري اإىل هللا تعاىل عبد الع 

 وسمل عىل نبينا محمد وأ هل وحصبه. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية.. 

كبري، أ ل  يعين لو علقت تعليقًا عىل هذه املقدمة يعين بني ش يخ كبرٍي ومع تلميٍذ أ يًضا  

وهو الش يخ عبد العزيز بن ابز مع تلميذه وش يخنا الش يخ محمد بن صاحل العثميني. حياك هللا 

 اي ش يخ انرص.

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وأ صيل وأ سمل عىل رسولنا ال مني   -

 عليه أ فضل الصالة وأ مت التسلمي.

ز بن ابز رمحه هللا رمحة واسعة عن هذا  هذه املقدمة اليت يقدهما الش يخ عبد العزي

أ هل الفضل   منا تدل عىل أ ن  الكتاب لش يخنا الش يخ ابن عثميني رمحه هللا رمحة واسعة، اإ

ل أ هل الفضل. ولهذا، اكنت املقدمة مضيفًة   يعرف بعضهم بعًضا، ول يعرف أ هل الفضل اإ

قدمة أ ن الكتاب ُألف لهذه  للكتاب جامًل أ خر وبُعًدا أ خر. فالش يخ رمحه هللا ذكر يف هذه امل

ال بواب: ال سامء والصفات ابتداًء، مث ما يتعلق ابملالئكة والكتب والرسل والقدر.. مث ذكر 

َن بعض الفوائد وبعض املسائل اليت قد ل توجد يف   الش يخ فائدة مجيةل بأ ن هذا الكتاب ُضِّ

ن َدلَّ يدل عىل معق الش يخ عبد العزيز بن ابز رمحه   كتب العقائد املؤلفة ال خرى؛ وهذا اإ

الش يخني   فرمَح هللا  اكماًل(.  لكه  )مسعته  قال:  ولهذا  الكتاب،  هذا  تفاصيل  ومعرفة  هللا، 

لاكفة املسلمني يف لك ماكن. فرمحة هللا عز وجل عىل   اإضاءًة ونوًرا  الفاضلني اذلين اكان 

 من أ هل  ش يخنا الش يخ عبد العزيز بن ابز رمحة واسعة، ونسأ ل هللا عز وجل أ ن جيعهل

الفردوس ال عىل يف اجلنة، هو وش يخنا الش يخ ابن عثميني واكفة أ هل العمل العاملني الناحصني  

 لهذه ال مة.

لفت انتبايه حقيقة اي ش يخ انرص أ ن الش يخ عبد العزيز هنا يقول: )ومسعهتا لكها    -

أ ن سائاًل سأ ل   فأ لفيهتا مش متةل..(، يعين الش يخ مسع هذا الكتاب، مل يقرأ ه. ملاذا اي ش يخ؟ لو

 هذا السؤال. 

نعم. رمبا كثري من الش باب وال جيال مل يدركوا الش يخ عبد العزيز بن ابز والش يخ    -

بن عثميني. الش يخ عبد العزيز بن ابز أ صيب بفقدان البرص واكن يف ريعان ش بابه، يف حدود 

فقده اكماًل.  السابعة عرشة من معره، مث فقد البرص اكماًل، تدرج يف فقدانه حىت    -أ ظن    -
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َولَِكن فاكن بصرًيا يف قلبه، بصرًيا يف عقهل، ولهذا كام قال تعاىل: ﴿ اْلَبَْصاُر  تَْعَمى  َا َل  َّنَّ
ِ
فَا

ُدور َّيِت يِف الصُّ  . [ 46]احلج:﴾ تَْعَمى الُْقلُوُب ال

 رمحه هللا. رمحة هللا علهيم أ مجعني. -

الصفحة السادسة بدأ  كتابه   طيب. لو أ ذنت يل أ يًضا هنا الش يخ رمحه هللا تعاىل يف

 حبسب الطبعة اليت عندي يقول:  -

هل   ل عىل الظاملني، وأ شهد أ ن ل اإ امحلد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني ول عدوان اإ

ل هللا وحده ل رشيك هل املكل احلق املبني، وأ شهد أ ن محمًدا عبده ورسوهل خامت النبيني   اإ

مام املتقني، صىل هللا عليه وعىل  حسان اإىل يوم ادلين. واإ   أ هل وأ حصابه ومن تبعهم ابإ

أ ما بعد: فاإن هللا تعاىل أ رسل رسوهل محمًدا ابلهدى ودين احلق رمحًة للعاملني وقدوًة  

َ به ومبا أ نزل عليه من الكتاب واحلمكة لك ما فيه صالح   للعاملني وجحًة عىل العباد أ مجعني. بنيَّ

اُه من العقائد الصحيحة وال عامل القومية وال خالق  العباد واس تقامة أ حواهلم يف ديْنم ودني 

أ مته عىل احملجة البيضاء ليلها كْنارها ل    صىل هللا عليه وسمل الفاضةل وال داب العالية، فرتك  

ل هاكل.   يزيغ عْنا اإ

الصحابة   من  اخللق  خرية  وُه  ورسوهل  اس تجابوا هلل  اذلين  أ مته  ذكل  عىل  فسار 

حسان، فقاموا برشيعته ومتسكوا بسنته وعضوا علهيا ابلنواجذ  والتابعني، واذلين   اتبعوُه ابإ

عقيدة وعبادة وخلقًا وأ داًب، فصاروا ُه الطائفة اذلين ل يزالون عىل احلق ظاهرين ل يرضُه  

 من خذهلم أ و خالفهم حىت يأ يت أ مر هللا تعاىل وُه عىل ذكل. 

َّدة ابلكتاب والس نة همتدون  عىل أ اثرُه سائرون وبسريُتم    - وهلل امحلد    - وحنن   املؤي

 نقول ذكل حتداًث بنعمة هللا تعاىل وبيااًن ملا جيب أ ن يكون عليه لك مؤمن. 

ويف   ادلنيا  احلياة  يف  الثابت  ابلقول  املسلمني  خواننا  واإ يثبتنا  أ ن  تعاىل  ونسأ ل هللا 

نه هو الوهاب.   ال خرة وأ ن هيب لنا منه رمحة اإ

ء اخللق فيه أ حببت أ ن أ كتب عىل سبيل الاختصار  ول مهية هذا املوضوع وتفرق أ هوا 

عقيدتنا عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة، ويه: الإميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم ال خر  

 والقدر خريه ورشه، سائاًل هللا تعاىل أ ن جيعل ذكل خالًصا لوهجه موافقًا ملرضاته انفًعا لعباده. 

 مث بدأ  كتابه.

ش يخ انرص لو أ ذنت يل، أ وًل الش يخ هنا قال )ونسأ ل هللا أ ن    ال ن لفت انتبايه اي

خواننا املسلمني ابلقول الثابت يف احلياة ادلنيا ويف ال خرة(، مث قال )ول مهية هذا   يثبتنا واإ
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ق أ هواء اخللق فيه )أ مهية هذا املوضوع   املوضوع..( وذكر السبب يف تأ ليفه للكتاب وهو تفرُّ

ل فيه(.  أ هواء اخللق  الش يخ يدعو ابلسؤال  وتفرق  أ وًل  القضيتني.  لنا عىل هاتني  و علقت 

 ابلثبات، مث ذكر السبب.

َ الش يخ هنا يف املقدمة امجليةل الرائعة أ ن سبب تأ ليفه: أ وًل، أ مهية هذه   - نعم. بنَيَّ

ق وال هواء، واليت سنشري   املادة وأ مهية هذا املوضوع وهو احلديث عن العقيدة، واثنًيا، التفرُّ

 لبعضها أ ثناء رشحنا لهذا الكتاب. رمبا

ومن هذا التفرق ما حصل من اختالف يف مسأ ةل من مسائل ال سامء والصفات 

ويه تتعلق ابملعية، ولهذا الش يخ بني أ ن لهذه ال س باب )التفرق والزناع وأ مهية العقيدة( اكن  

الصحيحة، وحنن نسأ ل تأ ليف هذا الكتاب. ولهذا سأ ل هللا الثبات عىل هذه العقيدة السلمية  

هللا مجيًعا أ ن يثبتنا عىل هذه العقيدة عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة اليت يه النجاح واليت يتحقق  

جيادان.  فهيا مراد هللا عز وجل يف خلقنا واإ

مث بدأ  الش يخ رمحه هللا تعاىل بقوهل )عقيدتنا(. يعين الش يخ اس تخدم اللفظ اذلي    -

أ ن يسمى التوحيد حتدثت عنه اي ش يخ انرص وهو لكم ة )عقيدة( وأ نه ما اصُطلح عليه، 

 ابلعقيدة ول مشاحة يف الاصطالح. قال رمحه هللا تعاىل: 

 عقيدتنا الإميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل، واليوم ال خر، والقدر خريه ورشه. 

 فنؤمن بربوبية هللا تعاىل؛ أ ي بأ نه الرب اخلالق املكل املدبر مجليع ال مور. 

 أ لوهية هللا تعاىل؛ أ ي بأ نه الإهل احلق ولك معبوٍد سواه ابطل. ونؤمن ب 

 ونؤمن بأ سامئه وصفاته؛ أ ي بأ نه هل ال سامء احلس ىن والصفات الاكمةل العليا. 

ونؤمن بوحدانيته يف ذكل؛ أ ي بأ نه ل رشيك هل يف ربوبيته ول يف أ لوهيته ول يف  

َماوَ أ سامئه وصفاته. قال هللا تعاىل ﴿  اِت َواْلَْرِض َوَما بَيَْْنَُما فَاْعُبْدُه َواْصَطرِبْ ِلِعَباَدتِِه  رَّبُّ السَّ

يًّا   . [ 65]مرمي: ﴾  َهْل تَْعمَلُ هَلُ مَسِ

ُ أ ن هذا التأ ليف من بيان أ ن هذه العقيدة    - نعم. هنا الش يخ قال )عقيدتنا(. طبعا يبنّيِ

اجلادة، اذلي عىل   علهيا، حنن ومن اكن عىل هذه  الس نة وامجلاعة، اليت نسري  أ هل  مْنج 

ليه مبينًا هل أ ننا نسري عىل ما سار عليه ال ولون وعىل ما سار عليه املتقدمون   فاإس ناد ال مر اإ

 من سلف هذه ال مة. 
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أ نه ما حيصل فيه من عقد القلب عىل    -أ رشت يف اللقاءات السابقة    -ولكمة عقيدة  

يت ندين هللا عز وجل هبا كام اكن يدين معتقد ما، فبنيَّ الش يخ أ ن هذا الكتاب هو العقيدة ال 

 هللا عز وجل هبا سلف هذه ال مة.

مث ذكر الش يخ أ ن توحيد الربوبية وتوحيد ال لوهية مع توحيد ال سامء والصفات يه  

داخةل الإميان ابهلل. وحنن حتدثنا عن توحيد الربوبية يف اللقاءات السابقة وتوحيد ال لوهية، 

َ أ ن ه  ناك ثالثة أ فعال هلل عز وجل رمبا يدور علهيا هذا التوحيد، ويه  لكن الش يخ هنا بنيَّ

 اخللق واملكل والتدبري. وهذه يتحقق فهيا توحيد الربوبية، مع بقية أ فعال هللا عز وجل.

هل   سهاب يف اللقاء السابق: ما يتعلق بـ)ل اإ أ يًضا ذكر توحيد ال لوهية، وحتدثنا عنه ابإ

ا اذلي ينقضها. مث رشع الش يخ يف توحيد ال سامء والصفات، اإل هللا(، ومعناها، وأ راكَّنا، وم

واذلي هو كام أ رشت لمك املقصود من تأ ليف هذا الكتاب. حىت مقدمة ش يخنا الش يخ عبد 

 العزيز بن ابز رمحه هللا تبني أ ن هذا الكتاب اكن الهدف منه احلديث عن ال سامء والصفات.

بذكر     التوحيد  هذا  عن  يتحدث  الش يخ  بدأ   ابل سامء  مث  يتعلق  فامي  ُذكرت  أ ايٍت 

َ أ ن معىن التوحيد هذا أ ن نوحد هللا هبذه ال سامء وهذه الصفات، نثبهتا هلل  والصفات، وبنيَّ

 عز وجل، ونعتقد بأ ن هللا عز وجل هذه أ سامؤه وتكل صفاته. 

بعد ذكل مجًعا من ال ايت اليت تتعلق يف هذا الباب،   -رمحه هللا تعاىل    - وذكر ش يخنا  

أ ية الكريس مث بعض ال ايت اليت عدها بعد ذكل، هل تريد أ ن منر علهيا رسيًعا قبل أ ن  ذكر

 نتحدث عن هذا الباب؟ 

 نعم، يُفضل أ ن نقرأ  ال ايت مث متر علهيا اي ش يخ. -

 مث قال رمحه هللا تعاىل: 

نَ ونؤمن بأ نه: ﴿  لَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم َل تَأُْخُذُه س ِ ِ
هَلَ ا
ِ
ُ َل ا َماَواِت  اَّللَّ ُ َما يِف السَّ ٌة َوَل نَْوٌم هلَّ

ْذِنِه يَْعمَلُ َما بنَْيَ َأيِْدهِيْم َوَما َخلَْفهُْم َوَل 
ِ
لَّ اِب
ِ
ي يَْشَفُع ِعنَدُه ا ِ يُطوَن    َوَما يِف اْلَْرِض َمن َذا اذلَّ حُيِ

َماَواِت  يُُّه السَّ لَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرس ِ
ِ
ْن ِعلِْمِه ا ٍء ّمِ  َواْلَْرَض َوَل يَُئوُدُه ِحْفُظهَُما َوُهَو الَْعيِلُّ  بِيَشْ

 . [ 255]البقرة: ﴾  الَْعِظميُ 

نعلَِّق عىل لك لكمٍة فهيا خرجنا عن املقصود من   - أ ن  أ ردان  لو  طبًعا هذه ال ايت 

ال سامء   تتضمن  منا  اإ الش يخ  يذكرها  ال ايت  هذه  تش تتت.  الفائدة  حىت  ولرمبا  الكتاب، 

ة عند أ هل الس نة وامجلاعة أ ن أ سامء هللا أ عالم وصفات. ولهذا لك ال سامء  والصفات. والقاعد

)احلي، القيوم، العلمي..(، لكها الش يخ س يذكرها يف مثل هذه ال ايت، لك أ سامء هللا أ عالم  
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ذا قلنا مثاًل  وصفات. أ عالم ابعتبار دللهتا عىل اذلات، وصفات ابعتبار دللهتا عىل املعىن. اإ

أ سامء هللا، يتضمن صفة امس هللا )احلي أ ية الكريس، )احلي( امس من  ( اذلي هو صدر 

ماذا؟ احلياة. )القيوم( امس من أ سامء هللا يتضمن صفة ماذا؟ القيومية. )العلمي( امس من أ سامء 

هللا يتضمن صفة العمل. ولهذا، أ سامء هللا لكها صفات، فهيي تتضمن هذه الصفات. فباعتباِر 

عالم فاهلل )العلمي، احلي، القيوم، السميع..(، هذه ال سامء أ عالم عىل  دللهتا عىل اذلات يه أ  

هللا عز وجل؛ فباعتباِر دللهتا عىل اذلات يه أ عالم، لكن ابعتبار دللهتا عىل املعىن فهيي 

صفات. مفعىن )العمل( غري معىن )احلياة(، غري معىن )القيومية(.. ولهذا اكنت أ سامء هللا ل  

تتضمن صفات، خبالف قول املعطةل عىل اكفة أ نواعهم. مثاًل    -أ رشت  كام    -حرص، ولكها  

كام  تتضمن صفات؟  اليت  ال سامء  وبقية  الصفات. طيب  يثبتون س بًعا من  فقط  ال شاعرة 

س يأ تينا امس )احلكمي( يتضمن صفة احلمكة؛ لكْنم يعتقدون أ ن صفات هللا فقط س بع، وينفون  

يثبتون صفات   ل  املعزتةل  الصفات.  وامجلاعة  بقية  الس نة  أ هل  ولهذا، جتد  عز وجل.  هللا 

يعتقدون بأ ن أ سامء هللا هذه اليت وردت يف هذه ال ايت لكها تتضمن صفات. لكن الصفات  

ُّكَ أ وسع من ال سامء. هناك صفات ليست أ سامًء، مفثاًل صفة )اجمليء( ﴿ ﴾، ليس من  َوَجاَء َرب

مْحَُن   الضاحك؛ صفة )الاس تواء( ﴿أ سامء هللا اجلايئ؛ صفة )الضحك(، ليس من أ سامء هللا الرَّ

تََوى الَعْرِش اس ْ أ هل الس نة  عىََل  أ سامء هللا املس توي. ولهذا من القواعد عند  ﴾ ليس من 

وامجلاعة أ ن بعض الصفات أ وسع من ابب ال سامء؛ وذكل أ ن لك امٍس صفة، وليست لك  

 صفٍة امًسا.

ومثل هذه القاعدة أ يًضا للفائدة: أ ن ابب ال خبار أ وسع من ابب الإنشاء، يعين لو  

أ ن خشًصا سامه أ ههل )عبد الرسول(، ل شك أ ن هذه تسمية خطأ ، ول بد أ ن يُعلق علهيا  

ذا أ خربت قلت: فالن فالن بن فالن   ويُبنيَّ ما فهيا من الضالل، لكن هكذا امسه. فأ نت اإ

«.  أ ان النيبُّ ل كِذب، أ ان ابن عبد املطلب قال: »  صىل هللا عليه وسمل  فهذا خرب. ولهذا النيب

خيرب أ ن هذا هو امسه وامس    صىل هللا عليه وسملليس من أ سامء هللا )املطلب(، لكن النيب  

جده. ولهذا ابب ال خبار أ وسع من ابب الإنشاء. أ نت تنشئ امًسا جديًدا هذا ل جيوز، لكن 

ه )عبد مشس( أ و )عبد ليل(.. وهكذا. فباب ال خبار أ وسع  خُترب عن خشص أ ن من نس ب

 من ابب الإنشاء.

منا تتحدث عن هذه ال سامء والصفات، وأ ن أ سامء هللا عز وجل لكها تتضمن  ًذا هذه اإ اإ

 صفات، وهذا ل شك من كامل هللا عز وجل.
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ي َل ﴿ مث ذكر الش يخ ال ية ال خرى ويه َّناية سورة احلرش:    - ِ ُ اذلَّ لَّ  ُهَو اَّللَّ
ِ
هَلَ ا
ِ
 ا

ِحمُي   مْحَُن الرَّ هَاَدِة ُهَو الرَّ وُس    * ُهَو عَاِلُم الَْغْيِب َوالشَّ لَّ ُهَو الَْمكِلُ الُْقدُّ
ِ
هَلَ ا
ِ
ي َل ا ِ ُ اذلَّ ُهَو اَّللَّ

ِ مَعَّا يرُْشِ  ْبَحاَن اَّللَّ ُ س ُ اَلُم الُْمْؤِمُن الُْمهَْيِمُن الَْعزِيُز الَْجبَّاُر الُْمَتَكرّبِ ُ الَْخاِلُق    * ُكوَن  السَّ ُهَو اَّللَّ

َماَواِت َواْلَْرِض َوُهَو الَْعزِيُز الْحَ  ُح هَلُ َما يِف السَّ ّبِ ىَن يُس َ اُء الُْحس ْ ُر هَلُ اْلَمْسَ ﴾  ِكميُ الَْباِرُئ الُْمَصّوِ

 . [ 24- 22]احلرش: 

تعدد    - منه  يلزم  الصفات ل  تعدد  يعين  يعدد صفاته، واملوصوف واحد.  هنا هللا 

اذلات. ولهذا، من أ نكر صفات هللا عز وجل وقال أ سامء هللا ل تتضمن صفات، دخل من 

الس نة؛  القرأ ن وترده  تعدد اذلات. وهذا يرده  يلزم منه  تعدد الصفات  قال:  هذا املدخل؛ 

منا يه ترجع ملوصوٍف  تتعدد صفات هللا عز وجل لكْنا ملوصوف واحد. فلك هذه الصفات اإ

لنا أ ن هللا عز وجل يتصف هبذه الصفات العظمية. والبحث يف الصفات  واحد. فهذه لكها تبني  

تليق جبالهل، وتليق  ذا اكن من يثبت ذات هللا عز وجل،  اإ فرٌع عن البحث يف اذلات، 

التحريف   حيث  من  اذلات  عن  يتحدث  ول  اخمللوقني،  كذوات  ليست  وأ َّنا  بكامهل، 

هللا عز وجل؟ فالصفة تتبُع   والتكييف، نقول كذكل الصفات. أ ليست الصفات يه صفات

ثباَت كامٍل وتعظمي هلل عز وجل بدون هذه التحريفات   ثبات اذلات اإ ذا اكن اإ املوصوف. فاإ

ثبات اذلات  ثباُت الصفاِت كذكل؛ وذكل أ ن الصفات فرٌع عن اذلات، فاإ ًذا اإ اليت تُذكر، اإ

ثبات كامل يف حق هللا ثبات الصفات هو اإ ثباُت كامٍل يف حق هللا، فكذكل اإ  عز وجل.  اإ

لُُق َما يََشاُء هَيَُب ِلَمن يََشاُء  ونؤمن بأ ن هل مكل الساموات وال رض: ﴿ مث قال:    - خَيْ

ُكوَر   اَناًث َوهَيَُب ِلَمن يََشاُء اذلُّ
ِ
َُّه عَِلمٌي قَِديرٌ   * ا ن

ِ
َعُل َمن يََشاُء َعِقميًا ا اَناًث َوجَيْ

ِ
ْم ُذْكَرااًن َوا هُجُ ﴾  َأْو يَُزّوِ

 . [ 50- 49]الشورى: 

ِميُع الَْبِصرُي  نؤمن بأ نه: ﴿ و  ٌء َوُهَو السَّ َمَواِت َواْلَْرِض    * لَيَْس مَكِثهِْلِ يَشْ هَلُ َمَقاِليُد السَّ

ٍء عَِلميٌ  َُّه ِبلُكِّ يَشْ ن
ِ
ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر ا  . [ 12]الشورى: ﴾  يَبُْسطُ الّرِ

اإىل َّناية الكتاب   ش يخ انرص، الش يخ اس تخدم هذه اللفظة وكررها كثرًيا وس متر معنا

 )ونؤمن(. مل يس تخدم الش يخ )ونعتقد( مثاًل أ و )وجنزم(، ملاذا اي ش يخ انرص؟ 

أ وًل هذا مصطلح رشعي، مصطلح )الإميان( مصطلح رشعي يف النصوص. عندما   -

: ما الإميان؟ فهذا مصطلح رشعي، ولهذا ل  صىل هللا عليه وسملجاء جربيل وسأ ل النيب  

ره أ وىل وُمقدم عىل ذكر غريه. ولهذا، الش يخ يكرر هذا املصطلح شك أ ن احلديث عنه وذك 
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ل نه مبين عىل هذا احلديث العظمي وعىل غريه. مصطلح الإميان مصطلح اثبت يف النصوص  

 الرشعية.

 فتح هللا عليك ش يخنا. قال:  -

ِ  ونؤمن بأ نه: ﴿  لَّ عىََل اَّللَّ
ِ
ٍَّة يِف اْلَْرِض ا َتْوَدَعهَا  ِرْزقُهَا َويَْعمَلُ ُمس ْ َوَما ِمن َداب َتَقرَها َوُمس ْ

ِبنيٍ   . [ 6]هود: ﴾  لُك يِف ِكَتٍب مُّ

بأ نه: ﴿  َوَما  ونؤمن  َوالَْبْحِر   ِ الرَْبّ يِف  َما  َويَْعمَلُ  ُهو  لَّ 
ِ
ا يَْعلَُمهَا  َل  الَْغْيِب  َمَفاتُِح  َوِعنَدُه 

لَّ يَْعلَُمهَا َوَل  
ِ
لَّ يِف ِكَتِب  ا َحبٍَّة يِف ُظلُمَ تَْسُقطُ ِمن َوَرقٍَة ا

ِ
ِت اْلَْرِض َوَل َرْطٍب َوَل اَيبٍِس ا

 . [ 59]ال نعام: ﴾  مبنيٍ 

ُِل الَْغْيَت َويَْعمَلُ َما يِف اْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس  ونؤمن بأ ن هللا: ﴿  اعَِة َويزَُنّ ِعنَدُه ِعمْلُ السَّ

َ عَِلمٌي َخِبري  َماَذا تَْكِسُب غًَدا َوَما تْدِري نَْفٌس  نَّ اَّللَّ
ِ
 . [ 34]لقامن: ﴾  ِبأَّيِ َأْرِض تَُموُت ا

 ونؤمن بأ ن هللا يتلكم مبا شاء، مىت شاء، كيف شاء: ... 

لحظ هذه ال ايت لكها تتعلق وتتلكم يف تنوع الصفات يف حق هللا عز وجل. هنا   -

ا شاء مىت شاء كيف الش يخ ذكر صفة الالكم، مث أ ضاف هذه امجلةل )ونؤمن بأ ن هللا يتلكم مب

صفة ذاتية ابعتبار أ صلها، ل تنفك عن هللا، وصفة فعلية   -صفة الالكم    -شاء(. هذه الصفة  

ابعتبار أ نواعها وأ حادها. ولهذا لحظ، هللا يتلكم مبا شاء )ابلقرأ ن، ابلتوراة، ابلإجنيل(، كيفام 

ا َجاشاء )أ وامر، نواٍه(، مىت شاء )يف أ ي وقت(. ولهذا ﴿ ُّهُ َولَمَّ ﴾، َء ُموََسٰ ِلِميقَاتنَا َولَكََّمُه َرب

ًذا، صفة الالكم صفة ذاتية فعلية: ذاتية كام     مىت هذا الالكم؟ )ملا جاء موَس مليقاتنا(. اإ

الكرمي.  القرأ ن  مْنا  الصفة  وهذه  أ نواعها.  ابعتبار  وفعلية  وأ صلها،  أ ساسها  ابعتبار  أ رشت 

منه   غرُي خملوق،  منه  فالقرأ ن الكم هللا، ُمزنل  بدأ ( هو اذلي تلكم  )منه  يعود؛  ليه  واإ بدأ  

ليه  ليه يعود( لها معنيان: املعىن ال ول هو نفس املعىن السابق )تلكم به ابتداء واإ ابتداًء، و)اإ

يعود، يف أ خر الزمن، تُرفع هذه املصاحف والقرأ ن من صدور الرجال. فالقرأ ن الكم هللا،  

﴾، جفعل ال مر غري اخللق، والعطف   اخلَلُْق َواْلَْمرُ َأَل هَلُ ُمزنل غري خملوق. قال هللا تعاىل: ﴿

ْن َأْمِرانَ يقتيض التغاير، والقرأ ن قطًعا من ال مر: ﴿ لَْيَك ُروًحا ّمِ
ِ
﴾ جفعَل القرأ َن  َوَكَذكِلَ َأْوَحْينَا ا

ًذا القرأ ُن مزنٌل غري خملوق. فش يخنا هنا يتحدث عن صفة الالكم. نعم واصل   من ال مر، فاإ

 ل.اي ش يخ جام

 مث قال:  -
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بأ نه: ﴿  َماُت  ونؤمن  لَكِ تَنَفَد  َأن  قَْبَل  الَْبْحُر  لَنَِفَد  َريّبِ  َماِت  ِللَكِ ِمَداًدا  الَْبْحُر  اَكَن  لَْو 

ا  ﴾، ﴿ َريّبِ  ٍر مَّ ْبَعُة َأحْبُ ه ِمْن بَْعِدِه س َ ََّما يِف اْلَْرِض ِمن ََشََرٍة َأقاَلُم َوالَْبْحُر يَُمدُّ نَِفَدْت  َولَْو َأن

َحِكميُ  َعزِيٌز  هللَا  نَّ 
ِ
ا  ِ اَّللَّ َماُت  هذه ﴾لَكِ عند  احللقة  َّناء  ابإ لنا  تأ ذن  ش يخ انرص  اي  لعكل   .

 ال ايت، مث نعود مرة أ خرى.

ا هناك جزئية صغرية يف هذه ال ايت. ال وىل اكنت صفة الالكم، وذكر الش يخ ﴿   - َولَمَّ

ُّهُ  َرب َولَكََّمُه  ِلِميقَاتنَا  ُموََسٰ  من  َجاَء  اخملالفني  مع  نزاعه  السلف  أ حد  هبا  قطع  ال ية  هذه   ،﴾

ميًااملعزتةل، حيث جاء هذا املعزتل وقال: ﴿ ﴾ وحرف ال ية. قال )ولكَم  َولَكََّم هللُا ُموََس تلَْكِ

هللَا موَس تلكامي(، جفعل لفظ اجلالةل هنا مفعوًل به ُمقدًما حبيُث يكون املتلكُم هو ُموَس.  

فهَتا. ما تقوُل يف قوهِل    فقال هل هذا العامل السلفي الس ين، قال: دعنا من هذه ال ية، أ نت حرَّ

ُّهُ تعاىل: ﴿ ا َجاَء ُموََسٰ ِلِميقَاتِنَا َولَكََّمُه َرب ﴾؟ هنا الضمري الهاء يف )َولَكََّمُه( ل ميكن يكون  َولَمَّ

ذا اكن العامل من ا تقان  يف حمل رفع. هذه من القواعد يف اللغة العربية. وانظر اإ لس نة عنده اإ

ابللغة العربية، قطَع الزناع واكنت جحته قوية، فهُبِت املعزتيل حيث أ نه )لكمه ربه( هذه الهاء 

ما أ ن تكون يف حمل نصب أ و يف حمل  تسمى هاء الغيبة مع اكف اخلطاب مع ايء املتلكم اإ

ًذا، قطًعا هنا املتلكم هو هللا عز وجل.   جر، ول ميكن أ ن تكون يف حمل رفع. اإ

يعين هذا املعزتل اي ش يخ انرص قرأ  ال ية )َولَكََّم هللَا ُموََس( عىل أ ن اذلي تلكم   -

ثبات صفة  م هرواًب من اإ هو موَس وليس هللا. جفعل )هللا( ك نه هو املتلكَّم معه ل املتلكِّ

ا َجاَء ُموََسٰ ِلمِ الالكم، فاحتج عليه العامل الس ين )طيب ماذا تقول هبذه ال ية ﴿ ﴾؟(  يقَاتِنَاَولَمَّ

 ل ن هذه ل ميكنه أ ن يقول فهيا، فهبت هذا املعزتيل، س بحان هللا.

هللا يفتح عليك اي ش يخ انرص، وبيض هللا وهجك، وكرث هللا خريك وعلمك وفتح 

 هللا عليك. 
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(5) 
هللا وسمل وابرك عىل نبينا بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىل    -

حسان اإىل يوم ادلين.   محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هال ومرحبا بمك اإىل 

حلقة جديدة من التعليق عىل كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة لش يخنا ابن عثميني رمحه 

 هللا تعاىل.

ذا اللقاء نسمل وحنيي ش يخنا الش يخ انرص بن محدان اجلهين فأ هال وسهال يف مطلع ه 

 بك.

 حياُك هللا ش يخ جامل.  •

ش يخنا هللا حيفظك. كنا قد توقفنا يف ادلرس املايض حول صفة الالكم. ولعلنا   -

نس تعرض الكتاب ال ن، لو أ ذنت يل حبيث نتحدث من خالل املنت. وكنا قد توقفنا عند 

َماِت َريّبِ لَنَِفَد الَْبْحُر  ول هللا تبارك وتعاىل: ﴿ هذه ال ية، ويه ق لَكِ ِّ َّْو اَكَن الَْبْحُر ِمَداًدا ل قُل ل

َماُت َريّبِ  ََّما يِف اْلَْرِض ِمن ََشََرٍة  يف اللكامت، مث قال: ﴿  [109]الكهف:﴾  قَْبَل َأن تَنَفَد لَكِ َولَْو َأن

ُه ِمن   َ َعزِيٌز َحِكميٌ َأْقاَلٌم َوالَْبْحُر يَُمدُّ نَّ اَّللَّ
ِ
ِ ا َماُت اَّللَّ ا نَِفَدْت لَكِ ٍر مَّ ْبَعُة َأحْبُ .  [ 27]لقامن:﴾  بَْعِدِه س َ

 مث قال الش يخ: 

 . ونؤمن بأ ن لكامته أ مت اللكامت صدقًا يف ال خبار وعدل يف ال حاكم وحس نا يف احلديث 

ذا  - ذكر هذا الكامل هل   هللا أ كرب هللا أ كرب. ولهذا هللا عز وجل هو أ عمل بنفسه، فاإ

هو أ عمل اخللق    صىل هللا عليه وسملمن ال سامء والصفات، كيف حنرفها وخنرج عْنا؟ والنيب  

ذا ذكر شيئًا من ذكل، فاإن احلق والواجب   ابهلل عز وجل، وأ نصح اخللق للخلق. ولهذا، اإ

 هو الإميان مبا ذكره عليه الصالة والسالم، فهو الكامل يف حق هللا عز وجل.

َِّك ِصْدقًا َوعَْدًل ﴿ اس تدل بقوهل تعاىل:  مث - َمُت َرب ْت لَكِ  . [ 115]ال نعام: ﴾  َوتَمَّ

صدقًا يف ال خبار، وعدًل يف ال حاكم. متت هذه اللكمة هبذا التعظمي هلل عز وجل،    -

 فالكمه صدق يف ال خبار وعدٌل يف ال حاكم.
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أ ن لعهل هنا اي ش يخ انرص ملا قال الش يخ )صدقًا يف    - ما  اإ ال خبار( ل ن ال خبار 

منا اخلرب اجملرد،   ليه أ ن يكون عدًل أ و ظلًما، واإ تكون صدقًا أ و كذاًب، ل ن اخلرب ل يتطرق اإ

ما أ ن يكون مل  ما أ ن يكون قد جاء، واإ يعين أ ن يقول فالن من الناس )فالن جاء(، فهو اإ

ىل هذا مطابقة لل ية  يأ ت. فبالتايل، ال خبار يتعلق هبا الصدق أ و الكذب. فالش يخ نص ع

أ ن تكون عدًل أ و ظلًما،  صدقًا يف ال خبار. وعدًل يف ال حاكم ل ن ال حاكم ترتدد ما بني 

 فأ حاكم هللا لكها عادةل. 

ال ية هكذا   أ ن يردوا  يتعلق ابل ايت، ُه ما يس تطيعون  أ نه فامي  نعم. ولهذا لحظ 

قطًعا يه صدق،   ل َّنا  منا حيرفوَّنا،  واإ ال ية،  ذا  ويكّذبوا  اإ لكن  املتواترة؛  ال حاديث  وأ يًضا 

 جاؤوا يف ال حاديث الظنية فعلوا ما فعلوا من رد ومن تأ ويل.

 مث قال:  -

به   بأ ن القرأ ن الكرمي الكم هللا تعاىل تلكم به حقًا وأ لقاه اإىل جربيل، فزنل  ونؤمن 

النيب   عليه وسمل جربيل عىل قلب  الُْقُدِس ِمن : ﴿ صىل هللا  ُروُح  هَلُ  نَزَّ اِبلَْحّقِ   قُْل  َِّك  ب ﴾  رَّ

لََتزِن ، ﴿ [ 102]النحل:  َُّه  ن
ِ
وُح اَلِمنُي    نََزَل ِبهِ *  الَعالَِمنَي    ُل َرّبِ ي َوا ِلَتُكوَن ِمَن  *  الرُّ عىََل قَلِبَك 

بِ   ِبِلَساٍن َعَريِبٍّ *    نَ ي ملُنِذِر ا  . [ 195- 192]الشعراء: ﴾  نيٍ مُّ

بذاته   بأ ن هللا عز وجل عيلٌّ عىل خلقه  تعاىل: ﴿ ونؤمن  لقوهل  لَعيِلُّ  اَوُهَو  وصفاته 

 . [ 18]ال نعام: ﴾  َوُهَو الَْقاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكمُي الَْخِبريُ ، وقوهل: ﴿ [ 255]البقرة: ﴾  لَعِظميُ ا

هذه من الصفات العظمية، صفة العلّو أ يًضا اليت ذكرها الش يخ ونص علهيا. والعلوُّ    -

ثبات صفة علّو هللا  اثبٌت ابلكتاب والس نة   والإجامع والعقل والفطرة، ال دةل متضافرة عىل اإ

 عز وجل.

َِّك اْلَعْىَل القرأ ن: جاءت ال ايت املتنوعة ﴿ ِح امْسَ َرب بِّ لَعيِلُّ اَوُهَو  ، ﴿[1]ال عىل:﴾  س َ

ِعَباِدهِ ، ﴿[255]البقرة:﴾  لَعِظميُ ا فَْوَق  الْقَاِهُر  فَْوِقهِمْ خَيَافُوَن رَ ، ﴿ [18]ال نعام:﴾  َوُهَو  ن  ّمِ ُم  ﴾  هبَّ

َماءِ ، ﴿[ 50]النحل: . لك هذه أ ايت تتحدث عن علّو هللا عز  [16]املكل:﴾  َأَأِمنمُت مَّن يِف السَّ

 وجل.

أ َل  : »صىل هللا عليه وسملالس نة جاءت قولية وفعلية وتقريرية. قولية: يقول النيب  

َماءِ   صىل هللا عليه وسمل . وفعلية: يشري النيب  [4251]البخاري:«  تَأَْمنُويِن وَأاَن أ ِمنُي َمن يف السَّ

صبعه اإىل السامء، وتقريرية: عندما سأ ل اجلارية قال: » « قالت: يف السامء، قال:  أ ين هللا؟ابإ

 ، فأ يدها عىل ذكل. [ 537]مسمل:« أ عتقها، فاإَّنا مؤمنة»
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كام  العلوُّ  أ ليس  يدل،  العقل  العلّو هلل عز وجل.  قامئ عىل صفة  فاهلل الإجامع  ًل؟ 

ذا خالفوا   منا اإ ، اإ يس تحق هذا الكامل. الفطرة: جتد لك الناس مفطورين عىل أ ن هللا يف العلوُّ

 ذكل خالفوا الفطرة. 

ناكرها،   -مع تضافر ال دةل علهيا    -فالشاهد أ ن هذه الصفة   جند أ ن املعطةل أ طبقوا عىل اإ

ل أ هل الس نة وامجلاعة. ولهذا جتد اخمل الفني يقولون: هللا ليس هل هجة، ول يثبت هذه الصفة اإ

أ مام، ول خلف؛ مث يس تدلون  ول داخل العامل ول خارج العامل، ول ميني، ل يسار، ول 

 ببيت شعر ينسب اإىل ال خطل، ينفون به هذه الصفة:

ْيٍف َوَدٍم ُمهَْراقٍ  َتوى بِرْشٌ عىََل الِعَراِق ... ِمْن غرَْيِ س َ  قد اس ْ

اس توى   جامع  قالوا: هنا معىن  واإ املبني ابلكتاب والس نة  )اس توىل(. فريدون احلق 

نه نرصاين.   ال مة والعقل اذلي يدل عليه والفطرة، ببيت شعٍر يُنسب اإىل ال خطل، ويقال اإ

ل شك أ ن هذا من البطالن ومن عدم اعامتد النصوص الصحيحة كام أ رشان سابقًا، 

منا يعمتدون الكتاب والس نة عىل ف  هم سلف ال مة، ويتلقون العقيدة من  أ هل الس نة وامجلاعة اإ

ّذا، هذه صفة العلّوِ اليت   هذا ال مر؛ لكن عندما خيالف من خيالف يكون خمالفًا يف معتقده. اإ

لهيا الش يخ يه من صفات هللا عز وجل اليت دلت علهيا هذه النصوص املتضافرة.   أ شار اإ

 مث قال:  -

بأ نه ﴿  َماَواِت  ونؤمن  السَّ ُِّر  َخلََق  يَُدب الَْعْرِش  َتَوٰى عىََل  مُثَّ اس ْ ٍم  َأايَّ تَِّة  َواْلَْرَض يِف س ِ

ا يليق جبالهل وعظمته ل  [ 3]يونس: ﴾  اْلَْمرَ  ا خاصًّ ُه عليه بذاته علوًّ ، واس تواؤه عىل العرش علوُّ

ل هو.   يعمل كيفيته اإ

القر   - ُذكر يف  العرش  )اس توى( اي ش يخ. الاس تواء عىل  معىن  س بأ  هذا  عة ن يف 

منا هو من أ دةل العلّو، ﴿ تََوىمواضع، اإ مْحَُن عىََل الَْعْرِش اس ْ ، عال واس تقّر. فهذه  [5]طه: ﴾  الرَّ

ثبات العلّو، لكن ل نعرف الكيفية. الكيفية كام   اللفظة يه من أ دةل أ هل الس نة وامجلاعة يف اإ

سهاب قلياًل. حنن نؤمن   ابملعىن، ونعرف املعىن، ولهذا  س تأ تينا يف اللقاء القادم نتحدث عْنا ابإ

تََوىالإمام ماكل ملا سأ هل السائل: اي ش يخ ﴿ مْحَُن عىََل الَْعْرِش اس ْ ﴾، كيف اس توى؟ الإمام الرَّ

ماكل تأ ثر من هذا السؤال، واكن السؤال شديًدا عليه، مث قال: الاس تواء معلوم، والكيف 

ة يف لك ما ورد من صفات هللا  جمهول، والإميان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعد

 عز وجل، نعمل معناها وجنهل كيفيهتا. 

 مث قال:  -
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ونؤمن بأ نه تعاىل مع خلقه وهو عىل عرشه يعمل أ حواهلم ويسمع أ قواهلم ويرى أ فعاهلم  

أ مورُه، يرزق الفقري وجيرب الكسري، يؤيت املكل من يشاء ويزنع املكل ممن يشاء،   ويدبر 

اء، بيده اخلري وهو عىل لك يشء قدير، ومن اكن هذا شأ نه  ويعز من يشاء ويذّل من يش 

﴿ حقيقة:  فوقهم عىل عرشه  اكن  ن  واإ حقيقًة  خلقه  مع  مَكِثْ يْ لَ اكن  يَش َس  مِ ا  َوُهوَ   ءٌ هِلِ    يعُ لسَّ

 . [ 11]الشورى: ﴾  ريُ لَبصِ ا

ذن الش يخ هنا، ملا حتدث عن صفة العلّو، ذكر بعد ذكل صفة املعية، وذكل حىت   - اإ

ذا اكن الفهم خاطئًا. عندما يُفهم من املعية ل يُفهم   بأ ن هذا العلّو يناقض وينايف املعية، هذا اإ

أ ن هللا معنا بذاته يف ال رض، هذا ل شك من املعىن الباطل، وليس ذكل من معتقد أ هل  

الس نة وامجلاعة، لكن صفة املعية صفة حقيقية هلل عز وجل، كام أ ن العلّو صفة حقيقية هلل  

ؤمن بأ ن هللا عاٍل حقيقًة، ونؤمن بأ ن هللا معنا حقيقة، معيًة تليق جبالهل؛ مَفَع  عز وجل. فن

ِه عز وجل ل تُنفى معيته، واملعية عامة وخاصة: العامة عامة عىل امجليع، تقتيض املراقبة   علّوِ

والإحاطة والاطالع، واملعية اخلاصة معية فعلية. والعامة صفة ذاتية ل تنفك عن هللا، لكن 

فكام مر  امل  والتأ ييد واحلفظ، وهذه عند مشيئة هللا عز وجل.  النرص  تقتيض  عية اخلاصة 

علينا، الصفات الفعلية متعلقة مبشيئة هللا؛ فاهلل مع املتقني، مع املؤمنني، مع احملتس بني.. فهذه 

أ ما املعية العامة ﴿ َوى  َما يَُكوُن ِمن جنَّْ املعية معية خاصة تقتيض النرص والتأ ييد والتوفيق. 

لَّ ُهَو 
ِ
لَّ ُهَو َساِدُسهُْم َوَل َأْدََّن ِمن َذكِلَ َوَل َأْكرَثَ ا

ِ
َسٍة ا لَّ ُهَو َراِبُعهُْم َوَل ََخْ

ِ
َمَعهُْم َأيَْن  ثاََلثٍَة ا

. هذه املعية عامة للجميع، تقتيض اإحاطة هللا عز وجل عىل اللك، عىل  [7]اجملادةل:﴾  َما اَكنُوا

 اخللق، واطالعه ومراقبته عىل امجليع. الكون وعىل  

من  خملوقًا  نرى  وحنن  املعية.  صفة  ثبات  واإ العلّو  صفة  ثبات  اإ بني  تعارض  ل  ًذا،  اإ

خملوقات هللا عز وجل يُقال ذكل يف حقه، فاكنت العرب تقول: ل زلنا نسري والقمر معنا. 

منا هو يف العلّو، لكن اإ القمر معهم يف ال رض؟  ن  اإ يُفهم من هذا  لكمة )مع( هذه ل    فهل 

 يرتتب علهيا الوجود يف نفس املاكن.

 اخملالطة واملامزجة. -

منا أ هل الس نة وامجلاعة يعتقدون بأ ن هللا    - اخملالطة كام تقول احللولية والاحتادية، واإ

عاٍل، لكنه ل نه الاكمل يف لك يشء، اذلي يس تحق الاكمل يف لك يشء، فهو مع علوه مع  

لهيا أ نفا. خلقه، هبذه املعاين ال  يت أ رشت اإ

 مث قال:  -
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نه مع خلقه يف ال رض.   ول نقول كام تقول احللولية من اجلهمية وغريُه اإ

 ونرى أ ن من قال ذكل فهو اكفر أ و ضال؛ ل نه وصف هللا مبا ل يليق من النقائص. 

 ل شك أ ن هذا قول ابطٌل وضاٌل وكفر. -

أ نه يزنل لك ليةل اإىل السامء ادلنيا    صىل هللا عليه وسمل ونؤمن مبا أ خرب عنه رسوهل   -

َتجيَب هَل، من يَسأ ليُن فأ عِطَيه، من  حني يبقى ثلث الليل ال خري فيقول: »  َمن يدُعوين فأ س ْ

تغِفُرين فأ غفَر هَل   . [ 1145]البخاري: «  ِيس ْ

 للفصل بني العباد.. ونؤمن بأ نه س بحانه وتعاىل يأ يت يوم املعاد  

الزنول من الصفات الفعلية املتعلقة مبشيئة هللا عز وجل، ول نعرف كيفيهتا، لكن   -

بذكل. يزنل الثلث    صىل هللا عليه وسملنؤمن بأ ن هللا يزَنل ل نه أ خربان الصادق املصدوق  

ُذكر يف احلديث. فهو من الصفات اليت نؤمن هبا، ويه   الليل مث يقول ما  من ال خري من 

الصفات الفعلية اليت تتعلق مبشيئة هللا، مىت شاء فعل ذكل، شاء ذكل يف الثلث ال خري  

 من الليل ففعهل عز وجل. فهذه الصفات نؤمن هبا كام وردت يف النصوص. 

تيان، قال: -  مث ذكر صفة الإ

ذَ ونؤمن بأ نه س بحانه وتعاىل يأ يت يوم املعاد للفصل بني العباد لقوهل تعاىل ﴿ 
ِ
ا  الَكَّ ا

َداكًّ َداكًّ  اْلَْرُض  َوالَْمكَلُ َصفًّا َصفًّا *    ُدكَِّت  َُّك  َرب يََتَذكَُّر  *    َوَجاَء  يَْوَمئٍِذ   َ جِبَهمَنَّ يَْوَمئٍِذ  َوِِجَء 

ْكَرى  نَساُن َوَأَّنَّ هَلُ اذّلِ
ِ
 . [ 23- 21]الفجر: ﴾  اْل

َِّما يُرِيدُ ونؤمن بأ نه تعاىل: ﴿  اٌل ل  . [ 16]الربوج: ﴾  فَعَّ

تيان(. كذكل يه من الصفات الفعلية اليت تتعلق مبشيئة اإن هذه    - صفة اجمليء )الإ

نه  هللا، مىت شاء أ ن يأ يت يف وقت الفصل بني الناس، مىت شاء ربنا عز وجل أ ن يأ يت فاإ

ذن هذه صفة فعلية تتعلق مبشيئة هللا.  يأ يت. اإ

ذا اقتضت حمكة هللا أ ن يأ يَت لفصِل القض ًذا،  والكامل يدور حول حمكة هللا. فاإ اء فاإ

ذا اقتضت حمكة هللا أ ّل يفعل اجمليء أ و الزنول اكن الكامل   ثبات هذه الصفة. واإ الكامل يف اإ

ذا   أ هل البدع من يقول: اإ ثباُتا. ملاذا نقول هذا الالكم اي ش يخ جامل؟ ل ن من  يف عدم اإ

ذا  اكنت صفة كامل، ملاذا ل تس تقرُّ وتكون هلل عز وجل دامئًا؟ يدخُل من هذا املدخل. و  اإ

ن الكامل   اكنت صفة نقٍص فُتنفى عن هللا عز وجل. لكن أ هل الس نة وامجلاعة قالوا هلم: اإ

ذا اقتضت حمكُة هللا أ ن يفعل هذه الصفات الفعلية،  يدور حول حمكة هللا عز وجل؛ فاإ
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ذا اقتضت حمكة هللا أ ّل يفعل هذه الصفات الفعلية فاإن الكامل اكن  اكن الكامل يف فعلها، واإ

 علها.يف عدم ف 

 مث أ َّنيى هذا الفصل بقوهل: -

َِّما يُرِيدُ ونؤمن بأ نه تعاىل: ﴿  اٌل ل  . [ 16]الربوج: ﴾  فَعَّ

 هذه ال ية تشمل اكفة صفات ال فعال، وهللا عز وجل فعَّاٌل ملا يريد. -

 مث حتدث عن الإرادة فقال: -

رادته تعاىل نوعان:   ونؤمن بأ ن اإ

بواًب هل، ويه اليت مبعىن املشيئة، كقوهل  كونية: يقع هبا مراُده، ول يلزم أ ن يكون حم 

َ يَْفَعُل َما يُرِيدُ تعاىل: ﴿  ُ َما اقْتََتلُوا َولَِكنَّ اَّللَّ  . [ 253]البقرة: ﴾  َولَْو َشاَء اَّللَّ

تعاىل:   ل حمبواًب هل، كقوهل  اإ فهيا  يكون املراد  يلزم هبا وقوع املراد ول  ورشعية: ل 

ُ يُرِيُد َأن يَُتوَب عَلَ ﴿   . [ 27]النساء: ﴾  ْيمُكْ َواَّللَّ

هذه الصفة وهذا البحث من أ مجل وأ نفع املباحث يف هذه املسائل، وذكل أ ن صفة   -

ل   رادة رشعية، ولن جتد هذا التقس مي اإ رادة كونية واإ الإرادة قسمها أ هل العمل اإىل قسمني: اإ

والفروع اليت  عند أ هل الس نة وامجلاعة. ولهذا، اعتقادُه اعتقاد سلمي وأ صوهلم أ صول سلمية، 

ترتتب عىل هذه ال صول فروع سلمية؛ ل ن انطالقهم من هذه النصوص، ومن هذا املعىن  

قسموا ال مر اإىل قسمني، قسموا القضاء   -وكام سأ شري    -امجليل. قسموا الإرادة اإىل قسمني  

ل عند أ هل الس نة وامجلاعة.  اإىل قسمني، ول جتد مثل هذا التقس مي اإ

ر  رادة رشعية مبعىن احملبة. يعين عندما فالإرادة تنقسم اإىل اإ ادة كونية مبعىن املشيئة، واإ

ُ يُرِيُد َأن يُْغِويمَُكْ قال هللا عز وجل: ﴿ ن اَكَن اَّللَّ
ِ
رادة كونية، ل يلزم فهيا  [34]هود:﴾  ا ، هذه اإ

 احملبة. هذه ل بد من وقوعها، ول مفّر مْنا، ول مناص مْنا. فالإرادة الكونية واقعة ل حماةل، 

لكن قد حيهبا هللا وقد ل حيهبا هللا. بيامن الرشعية يه مبعىن احملبة، حيهبا هللا عز وجل. وقد 

ُ يُرِيُد َأن يَُتوَب عَلَْيمُكْ تقع وقد ل تقع: ﴿ ، هل هللا يتوب عىل لك أ حد؟ لو  [27]النساء:﴾  َواَّللَّ

رادة كونية لاكن اتب هللا عىل لك الناس، لكن هللا عز وجل بنّي  رادة حمبة. اكنت اإ  أ ن هذه اإ

ُ يُرِيُد َأن يَُتوَب عَلَْيمُكْ ﴿  ﴾، يرىض ذكل وحيب ذكل. َواَّللَّ

ًذا، الإرادة الرشعية مبعىن احملبة والرىض، والإرادة الكونية مبعىن الوقوع واحلصول.  اإ

هوقل مثل ذكل يف القضاء. يعين: ﴿ ايَّ
ِ
لَّ ا
ِ
َُّك َألَّ تَْعُبُدوْا ا ، هل لك [23]الإرساء:﴾  َوقَََض َرب

ًذا، هذا قضاء رشعي. لكن ﴿ ائِيَل الناس عبدوا هللا؟ وّحدوا هللا؟ ل، اإ رْسَ
ِ
ىَلٰ بيَِن ا

ِ
َوقََضْينَا ا
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رادة كونية قطًعا، واقعة واقعة، ول يلزم [4]الإرساء:﴾  يِف الِْكتَاِب لَُتْفِسُدنَّ يِف اْلَْرِض  ، هذه اإ

َذا  مْنا احملبة. وقل مثل ذكل يف ال مر، ﴿
ِ
ِفهيَا فََفَسُقوا ِفهيَاَوا ْكِلَ قَْريًَة َأَمْراَن ُمرْتَ ﴾ َأَرْداَن َأن َّنُّ

 ، هذا أ مر كوين، قطًعا واقع؛ لكن ل يلزم منه احملبة.[ 16]الإرساء:

ولل سف جتد بعض التفاسري اليت ل تدرك مثل هذا، وتفاسري متأ خرة، وبعضها قد 

القضية حتتاج اإىل تركزي، يفرسوَّنا بأ ن هللا أ مرُه  يكون حمسواًب عىل أ هل الس نة. لكن هذه  

َ يَأُْمُرُُكْ َأن  ابلطاعة مث خرجوا عْنا. هذا ليس أ مًرا رشعًيا، هذا أ مر كوين. بيامن جتد ﴿ نَّ اَّللَّ
ِ
ا

 ، هذا أ مر رشعي.[58]النساء:﴾ تَُؤدُّوا اْلََمااَنِت 

ًذا، نالحظ هذا البحث والتقس مي اإىل كوين ورشعي تقس مٌي عل ميٌّ راخس يذكره أ هل  اإ

 الس نة وامجلاعة.

هللا يفتح عليك اي ش يخ انرص. هذه من املسائل حقيقًة اليت يكرث عْنا الالكم    -

واحلديث، ابذلات بني الش باب اليوم، اذلين ل يس تطيعون أ ن يفرقوا بني ما حيبه هللا رشعا 

واذلنوب وأ ن يؤمنوا،  ول يلزم وقوعه، مثل أ ن هللا يريد أ ن يتوب عىل الناس من املعايص  

أ يضا. ﴿ الفساد يف ال رض وذكل حلمك عظمية  أ ن يقع  قَدًرا وكواًن وهو  َظهََر وبني ما يريده 

َّهُْم يَْرِجعُ  لُوا لََعل ي مَعِ ِ ِ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت َأيِْدي النَّاِس ِلُيِذيقَهُم بَْعَض اذلَّ ﴾  ونَ الَْفَساُد يِف الرَْبّ

دة الكونية اليت ل مفّر مْنا، وقد تكون يف اليشء اذلي ل حيبه هللا  . حىت الإرا[14]الروم:

ِب س بحانه وتعاىل، لها أ يًضا حمكة ﴿ يِّ ُ الَْخِبيَث ِمَن الطَّ ُ  ، و﴿[ 37]ال نفال:﴾  ِلَيِمزَي اَّللَّ لَيْعمَلَ اَّللَّ

اِبلْغَْيِب  افُُه  خَيَ الك[94]املائدة:﴾  َمن  أ مور كثرية ترتتب عىل الإرادة  أ رادها هللا  . فهناك  ونية، 

 س بحانه وتعاىل ملا فهيا من احِلمَكِ يف متيزي اخللق ومعرفة الصاحل من غري الصاحل. 

اجلهل هبذا ل شك أ نه جيعل الإنسان حيتار فعاًل. أ ان سأ لت مرة طلبة عمل واكنوا   -

َق، هل أ راد هللا   يف مس توى متقدم يف اجلامعة، كنت أ درسهم مادة، قلت هلم: خشص رَسَ

الرسقة أ م مل يردها؟ وهللا وجدت خوفًا من اجلواب وتردًدا يف اجلواب، والسبب هو    هذه

اجلهل هبذا. نقول: أ رادها هللا كواًن ومل يردها رشعًا؛ ل نه كام أ رشان قبل قليل تمتة للموضوع 

َُّك  َولَْو َشاَء رَ أ رادها هللا كواًن يعين شاءها، ول ميكن أ ن يقع يشء يف الكون مل يشأ ه هللا، ﴿ ب

فََعلُوهُ  اْقتَتَلُوا ، ﴿[112]ال نعام:﴾  َما  َما   ُ َشاَء اَّللَّ يقع يف  [ 253]البقرة:﴾  َولَْو  أ ن شيئا  قلنا  ذا  اإ  .

ما عن   كراه، وهللا لن يغفل ﴿  غفةلالكون مل يشأ ه هللا فاإذن هذا اليشء وقع اإ َوَما من هللا أ و اإ

َُّك ِبغَاِفٍل مَعَّا تَْعَملُونَ  .  صىل هللا عليه وسمل، وهللا ل مكره هل، كام قال النيب  [ 93]المنل:﴾  َرب

ُ فلك يشء يقع يف الكون فهو حتت مشيئة هللا ﴿ لَّ َأن يََشاَء اَّللَّ
ِ
 . [30]الإنسان:﴾  َوَما تََشاُءوَن ا
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ًذا، جناوب جبواب )نعم(، أ رادها هللا كواًن يعين شاءها، لكن مل يردها رشعًا، يعين   فاإ

  حيهبا. مل يرضها ومل

 مث قال:  -

ونؤمن بأ ن مراده الكوين والرشعي اتبٌع حلمكته، فلك ما قضاه كواًن أ و تعّبد به َخلَْقُه  

نه حلمكة وعىل وفق احلمكة، سواء علمنا مْنا ما نعمل أ و تقارصت عقولنا عن ذكل،   رشعا، فاإ

 ﴿ تعاىل:  الَْحامِكِنيَ قال  ِبأَْحمَكِ   ُ اَّللَّ ﴿ [ 8]التني: ﴾  َألَيَْس  َِّقْوٍم  ،  ل ُحمْكًا   ِ اَّللَّ ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن 

 . [ 50]املائدة: ﴾  يُوِقنُونَ 

 لعلنا نقف عند هذه وخنمت هبا.

 احلمكة حتتاج لزايدة وقت، جنعلها يف اللقاء القادم. -

جنعلها يف اللقاء القادم ونقف عند هذا احلد. هذا وهللا أ عمل وصىل هللا عىل نبينا   -

 وعىل أ هل وحصبه أ مجعني.محمد 
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(6) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل لقاٍء أ هيا الإخوة وال خوات، السالم عليمك ورمحة هللا  

ُه    -جديٍد يف رشح كتاب عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة، لش يخنا محمد بن صاحل العثميني   َرمِحَ

 هللُا تََعاىَل.

ب ابلش يخ انرص بن محدان اجلهين فأ هاًل وسهاًل بك.   يف مطلع هذا اللقاء نُرّحِ

 لبات.حياُك هللا اي ش يخ جامل وبقية الطالب والطا -

كنا قد توقفنا ش يخ انرص يف احللقة املاضية حول صفة احلمكة، لعلنا نُمِكل ال ن   -

 من حيث انهتينا. 

 بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل، والصالة والسالم عىل رسول هللا.  -

ل  -صفة احلمكة  -، وهذه الصفة -َعزَّ َوَجلَّ -وقفنا فعاًل عند هذه الصفة العظمية هلل 

ل أ هل الس نَّة وامجلاعة. وهللا  يثبهت َوَما تََشاُءوَن يُقيِّد مش يئته هبذه احلمكة؛ ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -ا اإ

َ اَكَن عَِلميًا َحِكميًا نَّ اَّللَّ
ِ
ُ ا لَّ َأْن يََشاَء اَّللَّ

ِ
 . [30]الإنسان:﴾ ا

ا    -ولهذا، الش يخ نبَّه عىل هذه املسأ ةل   منا    -تنبيه رائع جدًّ يه عىل أ ن هذه املشيئة اإ

م هللا ويزُّنِه هللا وهو يثبت هل مشيئة جمردة،   مقتَض احلمكة؛ ل ن من الِفَرق َمن يزمع أ نه يُعّظِ

هبم، ولو شاء  ب أ ولياءه لعذَّ مشيئة مطلقة، قدرة مطلقة، ولهذا يقولون: لو شاء هللا أ ن يُعّذِ

ملشيئة وجمرد القدرة  هللا أ ن يُنِعم عىل أ عدائه ل نعم علهيم، أ ي مشيئة هذه؟ أ ي مدح؟ جمرد ا 

ذا مل تكن عىل موجب احلمكة.   ليست مدًحا اإ

أ نت أ هيا الإنسان ل تُمَدح عىل جمرد مش يئتك وعىل جمرد قدرتك، يعين أ ي خشص 

قادر أ ن يقوم يتلكَّم بالكٍم ساقط أ مام الناس، ويترصَّف بترصفاٍت ساقطة أ مام الناس، هو  

ح عليه؟ ل؛ ل ن احلمكة ل تقتيض هذا  قادر عىل ذكل، هو شاء فعل ذكل، لكن هل يُمدَ 

ذا اكن هذا الكامل يف حق اخمللوق، فاهلل   َعزَّ  -الفعل. فاهلل أ وىل، وهللا هل الكامل املطلق. فاإ

ثبات هذه الصفة    -َعزَّ َوَجلَّ -أ وىل، ولهذا قياس ال وىل اثبت، فالكامل هلل    -َوَجلَّ  صفة    -يف اإ
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منا يه مقرتنة اب ذا اقتضت احلمكة فعل يشء اكن الكامل يف  احلمكة. مفشيئة هللا اإ حلمكة؛ فاإ

ذا اقتضت احلمكة عدم فعل يشء اكن الكامل يف عدم فعهل.  فعهل، واإ

اف( الزخمرشي. ل نه   يف املقابل أ يًضا، انظر عىل سبيل املثال صاحب )تفسري الكشَّ

ْن َأْجِل َذكِلَ َكتَبْنَا عىََل مِ *    فَأَْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ ينفي احلمكة، ماذا قال عند قوهل تعاىل: ﴿ 

ائِيلَ  رْسَ
ِ
ائِيلَ . ال ية تقول: ﴿[32-31]املائدة:﴾  بيَِن ا رْسَ

ِ
﴾، يعين  ِمْن َأْجِل َذكِلَ َكتَبْنَا عىََل بيَِن ا

فَأَْصَبَح  اجلار واجملرور )من أ جل( متعلِّق بـ)كتبنا(، هذه احلمكة. هو ل نه ينفي احلمكة، قال: ﴿

﴾، جفعل )من أ جل ذكل( متعلِّقة مباذا؟ )النادمني( ل نه امس  ِمْن َأْجِل َذكِلَ *    ِمَن النَّاِدِمنيَ 

.  فاعل يقوم مقام الفعل. لك هذا ليك ينفي احلمكة عن هللا َعزَّ َوَجلَّ

ال غراض.  مزنَّه عن  قالوا: وهللا  مْنا،  السامع  يُنفِّروا  احلمكة غرًضا حىت  ويسمون 

فات الفعلية َعَرًضا، وقالوا: هللا مزنَّه عن ال عراض.  ويقصدون بذكل احلمكة. ويسمون الص

ثباُتا. ويسمون الصفات اخلربية كام س تأ تينا بعًضا، وقالوا: هللا مزنَّه عن   حىت أ نت تنُفر من اإ

ال بعاض،   ال عراض، وعن  ال غراض، وعن  أ ن هللا مزنٌَّه عن  ذا مسعت  اإ فأ نت  ال بعاض. 

تعظمٌي يف حق هللا   أ ن هذا  نفي صفة   - والعياذ ابهلل-وهو    - َوَجلَّ   َعزَّ - ظننت  منه:  املراد 

 احلمكة، نفي الصفات الفعلية الاختيارية، نفي الصفات اخلربية اذلاتية اليت سنتحدث عْنا.

. ًذا، احلمكة من صفات هللا َعزَّ َوَجلَّ العظمية اذلاتية اليت يه من كامل هللا َعزَّ َوَجلَّ  اإ

رص هللا حيفظك. وهنا كنا قد توقفنا عند هذه  لعلنا نس تعرض الكتاب اي ش يخ ان  -

ُ ِبأَْحمَكِ الَْحامِكِنيَ ال ية، ويه قول هللا تََباَرَك َوتََعاىَل: ﴿ َوَمْن ، وقوهل: ﴿[8]التني:﴾  َألَيَْس اَّللَّ

ِ ُحمْكًا ِلقَْوٍم يُوِقنُونَ   .[50]املائدة:﴾ َأْحَسُن ِمَن اَّللَّ

 مث قال: 

أ ول  تعاىل حيب  بأ ن هللا  َِّبُعويِن  ياءه وُه حيبونه ﴿ ونؤمن  فَات  َ بُّوَن اَّللَّ حُتِ ُكْنمُتْ  ْن 
ِ
ا قُْل 

 ُ ِبْبمُكْ اَّللَّ بُّونَهُ ، ﴿ [ 31]أ ل معران: ﴾  حُيْ ُْم َوحُيِ هبُّ ُ ِبَقْوٍم حُيِ اِبرِينَ ﴾، ﴿فََسْوَف يَأيِْت اَّللَّ بُّ الصَّ ُ حُيِ   ﴾ َواَّللَّ

َ  ، ﴿ [ 146]أ ل معران:  نَّ اَّللَّ
ِ
بُّ الُْمْقِسِطنيَ َوَأْقِسُطوا ا بُّ  َوَأْحس ِ ، ﴿ [ 9]احلجرات: ﴾  حُيِ ُ حُيِ ُنوا َواَّللَّ

نِنيَ   . [ 195ة: بقر ]ال ﴾  الُْمْحس ِ

ونؤمن بأ ن هللا تعاىل يرىض ما رشعه من ال عامل وال قوال ويكره ما َّنيى عنه مْنا؛  

َ غيَِنٌّ َعْنمُكْ َوَل يَْرىَض ِلِعَباِدِه اْلكُ ﴿  نَّ اَّللَّ
ِ
ْن تَْكُفُروا فَا

ِ
ْن تَْشُكُروا يَْرَضُه لمَُكْ ا

ِ
،  [ 7]الزمر: ﴾  ْفَر َوا

ُ انِْبَعاََثُْم فَثَبََّطهُْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع الَْقاِعِدينَ ﴿   . [ 46]التوبة:  ﴾  َولَِكْن َكرَِه اَّللَّ
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أ منوا ومعلوا الصاحلات: ﴿  َعْْنُْم  ونؤمن بأ ن هللا تعاىل يرىض عن اذلين   ُ َريِضَ اَّللَّ

َّهُ   َوَرُضوا َعْنهُ   . [ 8]البينة: ﴾  َذكِلَ ِلَمْن َخيِشَ َرب

وغريُه:   الاكفرين  من  الغضب  يس تحق  من  عىل  يغضب  تعاىل  هللا  بأ ن  ونؤمن 

عَلهَْيِمْ ﴿   ُ ْوِء َوغَِضَب اَّللَّ َدائَِرُة السَّ ْم  عَلهَْيِ ْوِء  ِ َظنَّ السَّ ِّنَي اِبَّللَّ ان ْن  مَّ   َولَِكن ، ﴿[ 6]الفتح: ﴾  الظَّ

َح اِبْلُكْفِر َصدْ  ِ َولَهُْم عََذاٌب َعِظميٌ رَشَ ْم غََضٌب ِمْن اَّللَّ  . [ 106]النحل: ﴾  ًرا فََعلهَْيِ

لحظ هذه الصفات اليت يذكرها الش يخ من احملبة والرضا، والكره والغضب، هذه    -

َعزَّ َوَجلَّ   -صفات تليق به، ويه من كامهل    -َعزَّ َوَجلَّ    -الصفات الفعلية املتعلقة مبشيئة هللا  

ابه صفات اخمللوقني، ل متاثل صفات اخمللوقني؛ ل ن من اذلين أ نكروا هذه الصفات  ول تُش  -

زمعوا أ ن هذه متاثل صفات اخمللوقني، وأ ن احملبة ميالن النفس ليشٍء مراد، وأ ن الغضب  

اخمللوقني، وهللا   منا يه صفات  اإ هذه  رادة الانتقام..  اإ عىل  القلب  َوَجلَّ    -غليان  هل   -َعزَّ 

تليق جبالهل من احملبة والرضا، والكره والغضب واملقت، ول متاثل هذه الصفات  الصفات اليت  

ءٌ ﴿  . [11]الشورى:﴾ لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ

وجمرد املوافقة يف ال سامء كام سنشري اإن شاء هللا يف الصفات اخلربية ل يعين املوافقة 

منا هذه املعاين اليت قد يُفهَم مْنا   لصفات    -َعزَّ َوَجلَّ -مشاهبة ومماثةل صفات هللا  يف احلقائق، فاإ

، نُثبت حبًّا يليق  أ ننا نثبت غضًبا يليق جبالل هللا َعزَّ َوَجلَّ منا يه تُنفى؛ وذكل  اخمللوق اإ

الصفات   من  فهيي  بكامهل وجالهل وعظمته؛  تليق  منا  اإ الصفات  فهذه   . َوَجلَّ َعزَّ  جبالل هللا 

 يئة.الفعلية الاختيارية املتعلقة ابملش 

 مث، بدأ  يف الصفات اخلربية. قال:  -

َِّك ُذو الَْجاْلِل  ونؤمن بأ ن هلل تعاىل وهًجا موصوفًا ابجلالل والإكرام ﴿  َويَْبَقى َوْجُه َرب

ْكَرامِ 
ِ
 . [ 27]الرمحن: ﴾  َوال

﴾  بَْل يََداُه َمبُْسوَطَتاِن يُنِفُق َكْيَف يََشاءُ ونؤمن بأ ن هلل تعاىل يدين كرميتني عظميتني: ﴿ 

ٌت  ، ﴿ [ 64ملائدة: ]ا  َماَواُت َمْطِوايَّ يًعا قَْبَضُتُه يَْوَم الِْقيََمِة َوالسَّ َ َحقَّ قَْدِرِه َواَلْرُض مَجِ َوَما قََدُروْا اَّللَّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل مَعَّا يرُْشُِكونَ   . [ 67]الزمر: ﴾  ِبَيِمينِِه س ُ

لقوهل   حقيقيتني  اثنتني  عينني  تعاىل  هلل  بأ ن  ﴿ ونؤمن  ِبأَْعُيِننَا  تعاىل:  الُْفكْلَ  َواْصنَعِ 

النيب  [ 37]هود: ﴾  َوَوْحِينَا  وقال  عليه وسمل .  َلْحَرقَْت  : » صىل هللا  َكَشَفُه  لَْو  النُّوُر  ِحجابُُه 

ُه ِمن َخلِْقهِ  لَْيِه برََصُ ِه ما اْنهَتَيى اإ ُبحاُت وهْجِ  . [ 179]مسمل: «  س ُ
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يف    صىل هللا عليه وسمل ؤيده قول النيب  وأ مجع أ هل الس نَّة عىل أ ن العينني اثنتان، وي

َّمُكْ لَيَْس ِبأَْعَور ادلجال: »  نَّ َرب
ِ
َُّه َأْعَوٌر َوا ن

ِ
 . [ 7131]البخاري: «  ا

﴾  لَّ تُْدِرُكُه اَلبَْصاُر َوُهَو يُْدِرُك اَلبَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبريُ ونؤمن بأ ن هللا تعاىل: ﴿ 

 . [ 103]ال نعام:  

ُه هللُا  -ما ذكره الش يخ  - ث عن الصفات اليت اصُطِلح  -َرمِحَ منا يتحدَّ من النصوص اإ

الش باب سابقًا )ما املقصود ابلصفات اخلربية(،  أ هيا  علهيا ابلصفات اخلربية. وقد ذكرته لمك 

واليدين ومْنا   والعينني  الوجه  مثال  وذكر  وأ جزاء.  أ بعاض  لينا  اإ ابلنس بة  اليت مسامها  ويه 

ا اصطلح علهيا هبذا املسمى: "صفات خربية"؛ ل ن دليلها يف ال صل  الساق وال صبع، هذه لكه

 وال ساس هو اخلرب حمض. اخلرب احملض اذلي أ ثبت هلل هذه الصفات. 

َعزَّ -هذه الصفات ذاتية ل تنفك عن هللا حبال من ال حوال، ويه من كامل هللا  

. وهذه الصفات يه أ شد الصفات عىل من أ نكرها. وممن   مني هلل  َوَجلَّ منا اكنوا معّظِ أ نكروها اإ

، لكن هذا التزنيه مل يكن يف ماكنه. التزنيه اذلي ل يرتتب  -َعزَّ َوَجلَّ -، مزّنِهني هلل-َعزَّ َوَجلَّ -

ثبات اذلي ل يرتتب عليه متثيل، هذا هو احلق عند أ هل الس نَّة وامجلاعة.   عليه تعطيل، والإ

ابجلالل والإكرام، ول يُفهَم منه مماثةل وجه    -زَّ َوَجلَّ عَ -فنثبت هلل هذا الوجه اذلي وصفه هللا  

 اخمللوق؛ وذكل أ ن املوافقة ابل سامء ل تعين املوافقة ابحلقائق.

أ رأ يت احلرشة الصغرية؟ أ ليس لها وجٌه؟ والإنسان أ ليس هل وجه؟ هل وجه احلرشة 

ِلَم ل تتوافق احلقائق؟    الصغرية يشابه ومياثل وجه الإنسان؟ اجلواب: ل. قد توافقت ال سامء،

بني   تتشابه  ال سامء  اكنت  ذا  اإ أ وىل.  ابب  من  هذا  بل  واخلالق،  اخمللوق  بني  قل  فكذكل 

اخمللوقني بعضهم مع بعض ول يلزم مْنا املوافقة ابحلقائق، فكذكل ال سامء تتشابه بني اخمللوق  

َعزَّ  -هل من صفات، وهللا    واخلالق ول يلزم مْنا التوافق ابحلقائق. فالإنسان هل وجه يليق مبا

 هل الوجه العظمي اذلي يليق بكامهل وجالهل. -َوَجلَّ 

﴿ : َوَجلَّ َعزَّ  لقول هللا  يَْوَم انظر  قَْبَضُتُه  يًعا  مَجِ َواْلَْرُض  قَْدِرِه  َحقَّ   َ قََدُروا اَّللَّ َوَما 

ٌت ِبَيِمينِهِ  امَواُت َمْطِوايَّ أ ن مناثل ذكل بيد اخمللوق؟ هذه اليد    ﴾؛ أ يُّ يٍد لو أ ردانالِْقيَاَمِة َوالسَّ

.  العظمية اليت تليق ابهلل َعزَّ َوَجلَّ

منا يه صفاٌت هلل َعزَّ َوَجلَّ فهيا الكامل واجلالل وامجلال يف حق  ًذا، هذه الصفات اإ اإ

ةل   ، ول يلزم مْنا أ ن متاثل صفات اخمللوقني. نفَّر مْنا املعّطِ كام أ رشت قبل    -هللا َعزَّ َوَجلَّ

بأ َّنا أ بعاض وهللا مزنَّه عن ال بعاض. ولكمة )بعض(، ولكمة )جزء(، ولكمة )حد(،    - ل  قلي
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ولكمة )غرض(، هذه اللكامت )جوهر، غَرض، وعَرض..(، هذه اللكامت مل ترد يف الكتاب 

ثباُتا رمبا مما   والس نَّة، ولهذا موقف أ هل الس نَّة وامجلاعة من حيث أ لفاظها حنن نتوقف؛ ل ن اإ

، وأ يًضا ل ن نفهيا رمبا يُفهَم منه ما ل يليق ابهلل، فنحن من حيث لفظها نتوقف،  ل يليق ابهلل

ثبات احلمكة يلزم منه الغرض. نقول:   ل: اإ ذا قال لنا املعّطِ لكن من حيث معناها نس تفصل. فاإ

ماذا تقصد ابلغرض؟ اإن كنت تقصد ابلغرض أ ن هذه حمكة هللا تليق جبالهل، فنحن نُثبت 

منا مما ورد يف النصوص من حمكة هللا،  هذا املعىن، لك ن ليس من هذه اللكمة )غرض(، واإ

ن اكن تقصد ابلغرض أ ن هللا حمتاج اإىل هذا اليشء وأ نه يمَكُل به، فهذا املعىن منفيٌّ عن   واإ

ًذا، من حيث املعىن نس تفصل. . اإ  هللا َعزَّ َوَجلَّ

ثبات العلو هلل َعزَّ وَ  َجلَّ أ ن هللا حمدود، أ ن هللا  عندما يأ تينا مبتِدع يقول: يلزم من اإ

يف حد، نقول: ماذا تقصد ابحلد؟ اإن كنت تقصد ابحلد أ ن هللا َعزَّ َوَجلَّ عاٍل عىل خلقه 

منا نثبته مما ورد من علو هللا َعزَّ  فهذا املعىن حص وحق ونثبته، لكن ل نثبته من هذه اللكمة واإ

ن كنت تقصد أ ن هللا حمدود وأ ن خملوقاته حت  ؛ واإ يط به فهذا املعىن فاسد، وننفيه يف  َوَجلَّ

.  حق هللا َعزَّ َوَجلَّ

ثبااًت ول نفيًا.   ننا ل نتلكم فهيا اإ مفن حيث املعىن نس تفصل، أ ما من حيث اللفظ فاإ

وهكذا بقية ال لفاظ اليت يه مومهة ومل ترِد يف الكتاب والس نَّة، فأ هل الس نَّة يس تفصلون  

ثون عن أ لفاظها  ثبااًت ول نفيًا.عن معناها ول يتحدَّ  ل اإ

ش يخ انرص، رمبا أ حيااًن يقِذف الش يطان يف روع املؤمن بعض الشكوك، ويبدأ     -

ذا أ اته   فكره جيول ويس تفصل، ابذلات يف الصفات اخلربية. وقد مسعت يف ذكل أ ن الإنسان اإ

ها بقول هللا تََباَرَك َوتََعاىَل: ﴿ ِميُع  لَيَْس مَكِثْهِلِ مثل هذه الشكوك الباطةل أ ن يردَّ ٌء َوُهَو السَّ  يَشْ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل يف ذاته خمتلف عن خلقه، فبالتايل مثل هذه الصفات  الَْبِصريُ  ذا اكن هو س ُ ﴾. فاإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل ختتلف. ويوقف الإنسان الرساين والاسرتسال يف التفكري حىت ل   الثابتة هل س ُ

م؛ ل    -والعياذ ابهلل    -يصل   ْبَحانَُه َوتََعاىَل هو اذلي أ خرب عن نفسه هبذه  اإىل معىًن حمرَّ نه س ُ

ِميُع الَْبِصريُ الصفات، وهو اذلي قال عن نفسه اجلليةل: ﴿ ٌء َوُهَو السَّ  ﴾.لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ

أ حسنت اي ش يخ جامل، أ حيااًن تأ يت مثل هذه اخلواطر عىل النفس. يف القدر تأ يت،   -

ٍم لِلَْعِبيدِ هام ﴿فتأ يت ال ية فتفصل وتنفي هذه ال و  َُّك ِبَظالَّ . يف ال سامء  [ 46]فصلت:﴾  َوَما َرب

وتفصل  ال ية  هذه  فتأ يت  اخلربية،  الصفات  يف  خصوًصا  اخلواطر  هذه  تأ يت  هنا  والصفات 
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ءٌ وتقيض عىل هذه اخلواطر ﴿ ثبات هذا الكامل    -َعزَّ َوَجلَّ -﴾. مفن عظمة هللا  لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ اإ

 حق اخمللوق.ونفي املامثةل يف 

ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال َرمِحَ

م يوم القيامة: ﴿  ةٌ ونؤمن بأ ن املؤمنني يرون رهبَّ رِضَ َا اَنِظَرةٌ *    ُوُجوٌه يَْوَمئٍِذ انَّ ىَل َرهّبِ
ِ
﴾  ا

 . [ 23  - 22]القيامة: 

ٌء َوُهَو  ونؤمن بأ ن هللا تعاىل ل مثل هل لكامل صفاته: ﴿  ِميُع الَْبِصريُ لَيَْس مَكِثهِْلِ يَشْ ﴾  السَّ

 . [ 11]الشورى: 

نٌَة َوَل نَْومٌ ونؤمن بأ نه: ﴿   لكامل حياته وقيوميته.   [ 255]البقرة: ﴾  َل تَأُْخُذُه س ِ

ونؤمن بأ نه ل يظمل أ حًدا لكامل عدهل، وبأ نه ليس بغافل عن أ عامل عباده لكامل رقابته  

حاطته.   واإ

ََّما  ض لكامل علمه وقدرته: ﴿ ونؤمن بأ نه ل يعجزه يشء يف السموات ول يف ال ر  ن
ِ
ا

َذا َأَراَد َشيْئًا َأن يَُقوَل هَلُ ُكْن فَيَُكونُ 
ِ
 . [ 82]يس: ﴾  َأْمُرُه ا

قوته: ﴿  لكامل  عياء  اإ تعب ول  يلحقه  َوَما  وبأ نه ل  َواَلْرَض  َمـاَواِت  السَّ َخلَْقنَا  َولََقْد 

ُُّغوٍب  نَا ِمن ل ٍم َوَما َمس َّ تَِّة َأايَّ عياء.   [ 38]ق: ﴾  بَيَْْنَُما يِف س ِ  أ ي من تعب ول اإ

القيامة، وأ ن    - يَُرى يوم  بأ ن هللا  الس نَّة وامجلاعة يعتقدون  ذكر صفة الرؤية وأ هل 

والنيب   القيامة،  يوم  رهبم  يرون  عليه وسملاملؤمنني  احلديث    صىل هللا  أ كَّد عىل ذكل يف 

ْوَن َربَّمُكْ كام تََرْوَن هذا القََمرَ املشهور: » نَّمُكْ َسرَتَ وَن يف ُرْؤيَتِهِ اإ ، يعين [554]البخاري:«  ، ل تَُضامُّ

ل تزدمِحون ول تتقاتلون، اللك يرى. فهذه الصفة يؤمن هبا أ هل الس نَّة وامجلاعة بأ ن هللا َعزَّ  

 َوَجلَّ يراه عباده املؤمنون يف اجلنة. 

منا   ثبات  مث ذكر الش يخ الصفات املنفية اليت أ رشان يف قاعدُتا سابقًا أ َّنا اإ تُنفى مع اإ

﴿ ضدها:  لِلَْعِبيدِ كامل  ٍم  ِبَظالَّ َُّك  َرب ﴿َوَما  عدهل،  لكامل  نَْومٌ ﴾  َوَل  نٌَة  س ِ تَأُْخُذُه  لكامل َل   ﴾

لُُغوٍب قيوميته، وهكذا ﴿ ِمْن  نَا  تُنفى مع  َوَما َمس َّ منا  اإ ﴾ لكامل قدرته. فهذه الصفات املنفية 

َّنا السبب يف ذكل يف لقا ثبات كامل ضدها، وبي  ٍء سابق.اإ

 مث قال:  -

من    صىل هللا عليه وسمل ونؤمن بثبوت لك ما أ ثبته هللا لنفسه أ و أ ثبته هل رسوهل  

أ و لسانه:   بقلبه  ن يقول  اإ المتثيل،  نتربأ  من حمذورين عظميني هام:  لكننا  ال سامء والصفات 
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هللا  صفات هللا تعاىل كصفات اخمللوقني. والتكييف: أ ن يقول بقلبه أ و لسانه: كيفية صفات  

 تعاىل كذا وكذا. 

،  صىل هللا عليه وسمل ونؤمن ابنتفاء لك ما نفاه هللا عن نفسه أ و نفاه عنه رسوهل  

ثبااًت لكامل ضده، ونسكت عام سكت هللا عنه ورسوهل.   وأ ن ذكل النفي يتضمن اإ

ونرى أ ن السري عىل هذا الطريق فرٌض ل بد منه؛ وذكل ل ن ما أ ثبته هللا لنفسه أ و  

عْنا س بحانه فهو خرٌب أ خرب هللا به عن نفسه، وهو س بحانه أ عمل بنفسه وأ صدق قياًل  نفاه  

 وأ حسن حديثًا، والعباد ل حييطون به علًما. 

ِّه وأ نصح   وما أ ثبته هل رسوهل أ و نفاه عنه فهو خرٌب أ خرب به عنه، وهو أ عمل الناس برب

 اخللق وأ صدقهم وأ فصحهم. 

كامل العمل والصدق والبيان؛ فال    عليه وسمل صىل هللا ففي الكم هللا تعاىل ورسوهل 

ه أ و الرتدد يف قبوهل.   عذر يف رّدِ

ُه هللُا تََعاىَل -هنا الش يخ بنيَّ لنا    - منا هو من   -َرمِحَ بأ ن ما ورد يف القرأ ن والس نَّة اإ

 ، والكم هللا هو أ عمل هللا بنفسه مث صىل هللا عليه وسملوالكم رسوهل    -َعزَّ َوَجلَّ -الكم هللا  

هو أ عمل    صىل هللا عليه وسملهو أ عمل بنفسه، وأ يًضا هو أ صدق قياًل وأ حسن حديثًا، والنيب  

وأ صدق الناس أ يًضا حديثًا، وأ فصحهم لسااًن، وأ نصحهم بيااًن،    -َعزَّ َوَجلَّ -اخللق ابخلالق ابهلل  

ن غري  ولهذا اكن الواجب أ ن نؤمن مبا ورد ابلكتاب والس نَّة من غري حتريٍف ول تعطيل، وم

 تكييٍف ول متثيل. 

ءٌ بصفات اخمللوق؛ ل ن هللا ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -ما نُمثِّل صفات هللا   ﴾، ول  لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ

ل صفات هللا   ِميُع الَْبِصريُ ؛ ل ن هللا قال: ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -نُعّطِ ل، َوُهَو السَّ ﴾، أ ثبَت هل، فال نُعّطِ

نُمثِّ  نُكيِّف، ول  منا يه  ول حُنّرِف، ول  أ هل الس نَّة وامجلاعة اإ ل. هذه القاعدة العظمية عند 

﴿ : ِميُع الَْبِصريُ مس تقاة من النصوص ومن قول هللا َعزَّ َوَجلَّ ٌء َوُهَو السَّ ﴾. لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ

 هذه ال ية مزيان عند أ هل الس نَّة وامجلاعة.

ءٌ لحظوا ﴿ ؛ لكن هذا    ﴾، هنا نفي المتثيل، هنا لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ تزنيه هللا َعزَّ َوَجلَّ

ِميُع الَْبِصريُ التزنيه ل يرتتب عليه تعطيل، ولهذا قال مبارشة: ﴿ ﴾، تزنيٌه بال تعطيل.  َوُهَو السَّ

﴿ ثبات  الإ الَْبِصريُ وأ يًضا  ِميُع  السَّ ﴿َوُهَو  أ ثبت  ولهذا  المتثيل،  منه  يلزم  ل  ِميُع  ﴾  السَّ َوُهَو 

ءٌ لَيْ ﴾، لكن قال: ﴿الَْبِصريُ   ﴾. َس مَكِثْهِلِ يَشْ
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ثباٌت بال متثيل وتزنيٌه بال تعطيل؛ ل ن من أ هل البدع من هو أ ساًسا يزُّنِه هللا   ًذا اإ اإ

ثبات الصفات وخصوًصا اخلربية فهيا متثيل، فأ راد أ ن  . مفن هذا املنطلق رأ ى أ ن اإ َعزَّ َوَجلَّ

 ً ل هللا فنفاها. لكن أ هل الس نَّة وامجلاعة دامئ ا، أ هل العمل، أ هل الرسوخ، أ هل  يزُّنِه هللا فعطَّ

  ، اليقني، أ هل الوسطية، أ هل الثبات، ولهذا يؤمنون هبذه النصوص ويزُّنِهون هللا َعزَّ َوَجلَّ

ثبات ل يرتتب عليه متثيل.   لكن هذا التزنيه ل يرتتب عليه تعطيل، كام أ ن الإ

تكي  متثيٍل ول  الكتاب والس نَّة من غري  ما ورد يف  نؤمن بلك  ًذا،  الفرق  اإ ما  يف. 

بيْنم؟ المتثيل: أ ن تُمثِّل صفة هللا بقيد، تُقيدها مبخلوق. والتكييف: أ ن تذكر صفة هللا بال 

 قيد، تُكيِّف الصفة. والكهام ابطل.

وأ يًضا نؤمن من غري حتريف ول تعطيل. ما الفرق بيْنام؟ التعطيل: التخلية، الرتك، 

ةَلٍ ﴿ ُمَعطَّ ل هللا    [ 45]احلج:﴾  َوِبْْئٍ  نُعّطِ ننفهيا،  نعتقد ابلصفات،  َوَجلَّ -خالية، فال  عن    -َعزَّ 

تََوىصفاته. التحريف: حُنّرِف معناها: ﴿ ِّكَ ﴾ مبعىن اس توىل، ﴿اس ْ ﴾ مبعىن ثواب ربك،  َوْجُه َرب

 ﴾ مبعىن النعمة والقدرة. يَُد هللاِ ﴿

ًذا، نؤمن بلك ما ورد يف الكتاب والس نَّة من غري حتريٍف ول تعطيل ، ومن غري  اإ

ِميُع الَْبِصريُ تكييٍف ول متثيل؛ ﴿ ٌء َوُهَو السَّ  ﴾.لَيَْس مَكِثْهِلِ يَشْ

ًذا، أ فهم من هذا الالكم اي ش يخ انرص أ ن يف المتثيل تُذَكر الصفة ويُذكر مثيلها،    - اإ

فيقال مثاًل: اشرتيت جوال مثل هذا، فيذكر الصفة ويذكر ما مياثلها. أ ما يف التكييف فهو 

فية الصفة ولكن ل يذكر لها مثاًل، فيقول: صفة هللا كذا وكذا، وكيفيهتا كذا وكذا ول يذكر كي 

أ ما   ال ية.  تتحمهل  ل  أ خر  معىًن  اإىل  الصفة  حُيّرِف  أ ن  تفضلت  كام  والتحريف  مثاًل.  يذكر 

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -التعطيل فهو أ ن ينفي الصفة متاًما، فيقول: ليس هلل عينان مع أ ن هللا   يثبت   -س ُ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -ذلكل، ليس هلل يدان مع أ ن هللا  يثبت ذكل. -س ُ

أ ن نقف يف هذه احللقة عند  أ ن من املناسب  ًذا، هكذا اي ش يخ انرص يبدو يل  اإ

ُه هللُا تََعاىَل -بفصٍل جديد، ذكر الش يخ    -تََباَرَك َوتََعاىَل -هذا، مث نبدأ  مبشيئة هللا   فيه    -َرمِحَ

ن شاء هللا نلتقيك اي ش يخ انرص يف احللقة القادمة فصاًل جديًدا، ن قف عند هذا احلد، واإ

 تََباَرَك َوتََعاىَل. -مبشيئة هللا 
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(7) 
 

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   -

حساٍن اإىل يوم ادلين.محمد وعىل أ هل وأ حصابه   وأ تباعه ابإ

ىل لقاٍء  أ هيا الإخوة املشاهدون: السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإ

ُه هللُا  -جديٍد يف رشح كتاب: عقيدة الس نة وامجلاعة لش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني   َرمِحَ

 تََعاىَل. 

امئ ش يخنا الش يخ انرص بن محدان  يف مطلع هذا اللقاء واكملعتاد، نرحب ابلضيف ادل

 اجلهين فأ هاًل ومرحبًا بك.

 أ هاًل وسهاًل بمك مجيًعا، حياُك هللا. -

دلينا يف هذه احللقة، احللقة السابعة، دلينا فصٌل جديد وهو    -هللا حيفظك-ش يخنا    -

ذنك   حديث الش يخ اذلي أ سهب فيه يف ال سامء والصفات، لعلنا نس تعرضه من الكتاب بعد اإ

 يخ انرص.اي ش  

ُه هللُا تََعاىَل -قال الش يخ   : -َرمِحَ

 فصلٌ 

ننا يف ذكل   ثبااًت أ و نفيًا؛ فاإ جامًل، اإ ولك ما ذكرانه من صفات هللا تعاىل تفصياًل أ و اإ

ة وأ مئة الهدى من بعدُه   ِّنا معمتدون، وعىل ما سار عليه سلف اُلمَّ نَِّة نبي ِّنا وس ُ عىل كتاب رب

جراء   نصوص الكتاب والس نَّة يف ذكل عىل ظاهرها، ومحلها عىل  سائرون. ونرى وجوب اإ

 .  حقيقهتا الالئقة ابهلل َعزَّ َوَجلَّ

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، ونُصيّلِ ونُسمّلِ عىل رسولنا ال مني   -

 عمل الصاحل.أ ن يرزقنا العمل النافع وال  -َعزَّ َوَجلَّ -عليه أ فضل الصالة وأ مت التسلمي. نسأ ل هللا  

ُه هللُا تََعاىَل -يعِقد الش يخ   هذا الفصل يف ختام حديثه عن ال سامء والصفات.    -َرمِحَ

وقد بنيَّ فيه قاعدتني من أ عظم القواعد يف الرد عىل اخملالفني. وهااتن القاعداتن سوف نتحدث  
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ولو مل    - ني  عْنام بعد قليل، هام قاعداتن للك من يسري عىل مْنج السلف يف الرد عىل اخملالف

 لكْنام وهجان يف الرد من أ قوى الوجوه يف الرد عىل اخملالفني.   -يعرف التفاصيل يف الرد 

أ و  ثبااًت ونفيًّا  اإ تََعاىَل: )ولك ما ذكرانه من ال سامء والصفات  ُه هللُا  َرمِحَ الش يخ  قال 

منا حنن عىل كتاب ربنا وس نة نبينا   جامًل اإ رون وعىل اإجامع  سائ  صىل هللا عليه وسملتفصياًل واإ

ُه هللُا تََعاىَل -سلف هذه ال مة ماضون(، فبنيَّ لنا  يف مثل هذه اللكامت أ ن املْنج اذلي   -َرمِحَ

نسري عليه يف مثل هذا املعتقَد هو الكتاب والس نَّة عىل فهم سلف هذه ال مة، كام أ رشت  

، أ هل الس نَّة ُه أ هل سابقًا أ ن املقصود بأ هل الس نَّة وامجلاعة هو هذا املعىن العميق ادلقيق

، والإجامع ُه أ هل فهم السلف صىل هللا عليه وسملالكتاب القرأ ن، وأ هل حديث النيب  

 ويسريون عىل ما اكن عليه السلف الصاحل. 

ًذا، كام ذكر غري واحد من أ هل العمل يف ابب ال سامء والصفات أ ننا ل نتجاوز القرأ ن   اإ

منا نس تدل ابلقرأ ن واحلديث عىل  هذه ال سامء والصفات اليت يه كامل هللا َعزَّ واحلديث، واإ

. فالحظوا   لحظوا أ ن    -ونأ يت ابلقاعدة الثانية بعد ذكل ولكن نفرغ من القاعدة ال وىل    -َوَجلَّ

الش يخ هنا يبنّيِ لنا هذه القضية ويه أ ننا نعمتد الكتاب والس نَّة عىل فهم سلف هذه ال مة.  

ال مهية مباكن، يه املصدر عند أ هل الس نَّة وامجلاعة، يه وأ ان دندنت حولها كثرًيا؛ ل َّنا من  

مياَّنم، وفامي يثبتونه  ال صول عند أ هل الس نَّة وامجلاعة اليت يعمتدون علهيا يف عقيدُتم، ويف اإ

هلل من أ سامء وصفات. وذكل أ ن القرأ ن والس نة كام أ رشان لمك فهيام متشابه. كيف نعرف هذا  

ذا وجدان هذا احملمك يف  املتشابه؟ نعرفه ابملُحمَك، احمل ل معىًن واحًدا، فاإ مَك: هو اذلي ل حيمتل اإ

ذا مل جند هذا احملمك أ و ل نعرف تفاصيل الرد عىل اخملالف فعندان  ليه، واإ القرأ ن والس نَّة رصان اإ

 احملمك البنّيِ الواحض وهو اإجامع السلف.

نََعَك َأْن تَْسُجَد ِلَما  َما مَ مفثاًل: لو جاءان خشص وقال: ليس هلل يدين، هللا يقول: ﴿

: هذا اذلي تقوهل خيالف [ 75]ص:﴾  َخلَْقُت ِبَيَديَّ  يِنّ ، فينفي عن هللا اليدين، فيقول هل الس ُّ

، فهذا احلقُّ البنّيِ  -َعزَّ َوَجلَّ -اإجامع السلف، أ مجع السلف عىل أ ن هلل يدين تليقان ابهلل  

اذلي ل جدال فيه عندان، ولو مل أ عرف أ ن أ رد عليك ش هبتك وأ ن ُأفنِّد عليك ما ذكرته من  

يراد، لكن اليقني   احملمك عندي هو أ ن سلف هذه ال مة وأ هل الس نَّة وامجلاعة مجمعون عىل  اإ

أ ن هلل يدين. ولهذا قال غري واحد من أ هل العمل: العايم من املوحدين يغلب أ لفًا من العلامء 

اليقني، هبذا احملمك. احملمك ما عليه سلف ال مة،  أ لفًا؟ هبذا  الضالني املبتدعني. كيف يغلب 
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يّنِ أ ن احملمك ما أ مجعت ع  ذا مل يس تطع الس ُّ ذا مل يس تطع طالب العمل، اإ ليه هذه ال مة، ولهذا اإ

 يُفنِّد ش هبة اخلصم فاإن احملمك اليقني اذلي عنده ل يزول ول ينهتيي.

انظر لهذه الش هبة اليت قد ل يس تطيع أ ن يردَّها طالب عمل أ حيااًن فضاًل عن غريه،  

، قالوا: أ نمت اي أ هل  [75]ص:﴾  تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديَّ َما َمنََعَك َأْن  قالوا يف قوهل تعاىل: ﴿

الس نَّة تعتقدون أ ن هللا اصطفى أ دم بيده، أ نه خلقه بيده، فاصطفاه بذكل، طيِّب ما تقولون  

لَْت َأيِْدينَا َأنَْعاًمايف قوهل تعاىل: ﴿ ا مَعِ ا: يف هذه ؟ قالو [71]يس:﴾  َأَولَْم يََرْوا َأانَّ َخلَْقنَا لَهُْم ِممَّ

ما أ ن    -َعزَّ َوَجلَّ -وذكر هللا    - َعزَّ َوَجلَّ -ال ية ال نعام تشابه أ دم، فلكها خلق هللا   هبا اليد، فاإ

يف   تتحمكوا  ل  ل  واإ كذكل،  ُخِلقوا  لكهم  وال نعام  أ دم  وأ ن  اصطفاء  هناك  ليس  بأ ن  تقولوا 

ما  النصوص، فتجعلون أ دم مصطفى وتثبتون صفة اليد هنا وهنا تقولون: ل،   . فاإ هذا حتمكُّ

ما أ ن تلزتموا أ ن أ دم وال نعام سواء. هذه ش هبة  -وهذا اذلي يريدونه  -أ ن تنفوا صفة اليد  واإ

ن اكن تفنيدها وردَّها من أ سهل ما  ها، واإ أ ن يُفنِّدها وأ ن يردَّ قد ل يس تطيع طالب العمل 

، مفاذا يكون من فضل هللا عز وجل، وسوف نذكر ذكل، لكن قد ل يس تطيع طالب العمل

، ول ميكن أ ن يزحزح هذا املعتقد يف قليب، -َعزَّ َوَجلَّ -يفعل؟ يقول: أ ن هلل يدين تليق ابهلل  

ها أ و ُأبطلها. ن اكنت هذه الش هبة أ ان ل أ س تطيع أ ن أ ردَّ  واإ

طبًعا هناك فرٌق عظمي بني ال يتني، والفرق يف اللغة والقرأ ن نزل ابلقرأ ن املبني، هناك  

أ ن تُس ند   ِبَما َكَسبَْت الفعل لليد، كام قال تعاىل: ﴿فرق بني  ِ َوالَْبْحِر  َظهََر الَْفَساُد يِف الرَْبّ

؛ يعين مبا كس بوا ُه أ نفسهم سواٌء فعلوا هذا بأ يدهيم أ و فعلوا بأ ي  [41]الروم:﴾  َأيِْدي النَّاِس 

هذا فعل   جارحٍة أ خرى، هنا ل حُترَص قضية اليد عندما تُس نَد اإىل الفعل اليد مبارشة، تقول:

لها  اليد  بيدّي( هنا  بيدّي، فعلت  يدي يعين هذا فعكل، لكن خبالف لو قلت: )كتبت 

، ما قال: )خلقت  [75]ص:﴾  َما َمنََعَك َأْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديَّ مبارشة، ولهذا قال هللا: ﴿

يراد، ال ية ال خرى ﴿ لَْت َأيِْدينَاَأَولَْم يََرْوا َأانَّ َخلَ يداي( حىت يُوَرد هذا الإ ا مَعِ ﴾ ْقنَا لَهُْم ِممَّ

 ، ما قال: مما معلنا بأ يدينا، حىت تكون ال ية مثل ال ية، فش تان بني ال يتني.[71]يس:

اليت  ال ش ياء  الفرائد،  النوادر،  املتشابه،  دامئًا  يتتبعون  البدع  أ هل  أ ن  الشاهد 

ا اختبارا، وأ عظم الاختبار يف  يتلمَّسون هبا.. وهذه حمكة من هللا. حنن ُخلقنا يف هذه ادلني

ِ َوالَْخرْيِ ِفْتنَةً كام خيتربان ابلرش واخلري ﴿ -َعزَّ َوَجلَّ -مثل هذه املعتقدات. هللا   ّ ﴾  َونَْبلُوُُكْ اِبلرشَّ

ي َأنَْزَل عَلَْيَك الِْكتَاَب ِمنُْه أ َاَيٌت ، هو يبتلينا مبثل هذا الِفكر، ولهذا قال: هو ﴿[35]ال نبياء: ِ اذلَّ

﴾ فبنيَّ هللا أ ن هذه حمكته، أ نزل يف القرأ ن هذه  مَكَاٌت ُهنَّ ُأمُّ الِْكتَاِب َوُأَخُر ُمتََشاهِبَاتٌ ُمحْ 
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ا  املتشاهبات اليت حتمتل أ كرث من معىن، مث بنيَّ حال الناس يف مقابل هذا ال مر، قال: ﴿ َأمَّ

ْم َزيٌْغ فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنْهُ  يَن يِف قُلُوهِبِ ِ ابْتِغَاَء الِْفْتنَِة َوابْتِغَاَء ﴾ يبحثون عن هذا املتشابه، ﴿اذلَّ

 ُ لَّ اَّللَّ
ِ
لهيا يف الكيفية، ﴿تَأِْويهِلِ َوَما يَْعمَلُ تَأِْويهَلُ ا اِِسُوَن يِف  ﴾؛ يعين حقيقته اليت يؤول اإ َوالرَّ

ِّنَا َمنَّا ِبِه لُكٌّ ِمْن ِعْنِد َرب  مفا يرضبون القرأ ن بعضه بعض.  [7]أ ل معران: ﴾ الِْعمْلِ يَُقولُوَن أ َ

ال سامء   حبث  ختام  يف  العظمية  امجلةل  هذه  يف  لنا  بنيَّ  هنا  الش يخ  أ ن  فالشاهد 

والصفات، أ ن أ هل الس نَّة وامجلاعة يسريون عىل هذا ال مر، يأ خذون هذا املعتقد من القرأ ن، 

 العظمي  من الس نة، وعىل وفق فهم سلف هذه ال مة. فنعمتد هذا فيكون هذا ال صل عندان

اذلي نعرف فيه احلق من الباطل، اذلي نعرف فيه ونُمزّيِ فيه بني الطوائف وبني الِفَرق،  

ونعرف فيه الرجال اذلين يسأ لون عن اجلادَّة وعىل غري ذكل، هذا املْنج العظمي ل هل الس نَّة  

ليه الش يخ ال ن مْنج عظمي وسديد يف معرفة احلق ويف رد الباط  ل.وامجلاعة اذلي أ شار اإ

 قال:  -

والس نَّة يف ذكل عىل ظاهرها، ومحلها عىل   الكتاب  جراء نصوص  اإ ونرى وجوب 

 .  حقيقهتا الالئقة ابهلل َعزَّ َوَجلَّ

هللا أ كرب، هللا أ كرب، ما أ عظم هذا الالكم! ما أ عظم هذه القاعدة! أ يًضا هذه قاعدة    -

ذا ُذِكر ما خيالف هذا   ل هذا  عظمية أ ن النصوص عىل ظاهرها، اإ الظاهر نطلب ادلليل واإ

﴿ ويقول:  خمالف  يأ يت  عندما  النصوص.  يف  والتحمكُّ  الهوى  من  ِّكَ نوع  َرب َوْجُه  ﴾  َويَْبقَى 

ويقول: املقصود ابلوجه الثواب، أ نت ختالف هذا الظاهر، الظاهر أ ن هللا يثبت   [27]الرمحن:

سائر ال سامء والصفات، لنفسه هذا الوجه، وكذكل يف اليدين، وكذكل يف العلو، وكذكل يف  

منا تفيده الرتاكيب والإس ناد، وظاهر ما يُعَرف   جُنري النصوص عىل ظاهرها. هذا الظاهر اإ

ذا خالفنا هذا الظاهر… وأ يًضا نعود اإىل القاعدة ال وىل اليت أ يًضا يه مرتبطة   يف لغة القرأ ن، فاإ

مة، ما أ مجعت عليه ابلقاعدة الثانية، أ ن الظاهر من هذا النص هو ما فهمه سلف هذه ال  

النصوص    -ريض هللا عْنم-الصحابة   الظاهر اذلي جُنِري  فهذا هو  والتابعون ومن بعدُه. 

ذا جاءان خشص وخالف هذا الظاهر نقول: ائت بدليل. ولهذا هذان وهجان من أ قوى   عليه، فاإ

تقوهل خيالف   الردود عىل اخملالفني. أ وًل نقول: ما تقوهل خيالف معتقد السلف؛ واثنًيا نقول: ما 

 ظاهر النص.
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ذا أ ردان أ ن نزيد يف الرد عىل اخملالف يف بعض ال وجه، ل شك أ ن هذا   مث بعد ذكل اإ

بيان احلق والرد عىل   أ قوى ردين يف  الردان هام  لكن هذان  للحق،  وبيان  العمل  زايدة يف 

 اخملالف.

ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال َرمِحَ

أ  من طريق احملّرفني لها ا  ذلين رصفوها اإىل غري ما أ راد هللا هبا ورسوهل. ونتربَّ

لوها عن مدلولها اذلي أ راده هللا ورسوهل.   ومن طريق املعّطلني لها اذلين عطَّ

 ومن طريق الغالني فهيا اذلين محلوها عىل المتثيل أ و تلكفوا ملدلولها التكييف. 

ه  نَّة نبيِّ   صىل هللا عليه وسمل   ونعمل عمل اليقني أ ّن ما جاء يف كتاب هللا تعاىل أ و س ُ

َأفاََل يََتَدبَُّروَن الُْقْرَءاَن َولَْو اَكَن ِمْن ِعنِد غرَْيِ  فهو حق ل يناقض بعضه بعًضا لقوهل تعاىل: ﴿ 

ِ لََوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَل   . [ 82]النساء:  ﴾  ا َكثرًِيافً اَّللَّ

أ ن ذكر الش يخ بنيَّ لنا    -قبل ما ندخل يف موضوع التناقض    -هنا الش يخ    - بعد 

املْنج السديد اذلي يسري عليه سلف هذه ال مة، وهو اعامتد الكتاب والس نَّة عىل فهم سلف 

جراء النصوص عىل ظاهرها   لني والغالني يف    -لل مة واإ قال: نتربأ  من طريق احملّرِفني واملعّطِ

ثباتنا ملا و  -َرمِحَُه هللاُ -المتثيل أ و التكييف. فبنيَّ لنا الش يخ  رد الكتاب والس نَّة وعىل أ ننا مع اإ

ننا نربأ  من هذه احملاذير ال ربعة لها.  ظاهره، فاإ

َويَْبقَى نربأ  من التحريف، وأ رشان سابقًا أ ن التحريف تغيري، يأ يت اإىل قوهل تعاىل: ﴿

ِّكَ  ﴾، يقول: نعمتاه بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَانِ ﴾، ويقول: ثواب ربك، يأ يت اإىل قوهل تعاىل: ﴿َوْجُه َرب

تََوىه، وهكذا حُيّرِف ﴿وقدرات مْحَُن عىََل الَْعْرِش اس ْ ﴾، يعين اس توىل، فيأ يت هذا التحريف الرَّ

 فنتربأ  من هذا التحريف للنصوص.

ل هللا فينفي عن هللا كامهل يف هذه ال سامء والصفات.   ونتربأ  من التعطيل: من يُعّطِ

 هذان الطريقان نتربأ  اإىل هللا من صنيعهام ومن فعلهام.

اإىل هللا من المتثيل، اعتقاد أ ن هذا اذلي ورد يف الكتاب والس نَّة مياثل ما   ونتربأ  

، نزُّنِه مولان ونزّنِه ربنا ونزّنِه خالقنا أ ن يكون ال مر كذكل. ونتربأ   عليه اخمللوق، وحاشا والكَّ

أ ما   تقيدها مثل يد اخمللوق،  أ ن المتثيل ذكر الصفة بقيد،  أ رشان سابقًا  من التكييف، وقد 

فها بدون قيد وبدون مماثل، فنتربأ  من هذه احملاذير ال ربعة.ال   تكييف ذكر الصفة مطلقًا، يُكيِّ

أ هل البدع من منطلق واحد، مث اختلفوا بعد ذكل: اللك يعتقد أ ن هذه   وينطلق 

منا متاثل الصفات للمخلوق. مث ذكل تغايروا فامي تفرَّع من هذا ال صل؛   الصفات اليت وردت اإ
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لوا هذا اليشء    -َعزَّ َوَجلَّ -المتثيل وقالوا: هللا  فقوم الزتموا   صفاته مثل صفة اخمللوق، وقوم عطَّ

ثباُتا يرتتب عليه  أ ن اإ اذلي وقع ووقر يف قلوهبم من المتثيل فنفوا الصفات؛ ل َّنم اعتقدوا 

ل بعد أ ن اس تقر   ل، ل ميكن يكون معطاًل اإ لوا. ولهذا لك ممثِّل معّطِ المتثيل، فالنتيجة عطَّ

ل هللا عن  كامهل، عطَّ ل هللا عن  أ نه عطَّ ل، من حيث  معّطِ ممثِّل  ذهنه. ولك  المتثيل يف 

 الواجب يف حقه يف ال سامء والصفات.

رون مْنا ويعتقدون بأ ن هذا اذلي ثبت   فهذه احملاذير ال ربعة أ هل الس نَّة وامجلاعة حُيّذِ

منا هو تعظمي هلل، ول ميكن أ ن يشابه  -َعزَّ َوَجلَّ -هلل   َعزَّ  -صفات اخمللوق؛ ل نه تزنيه هلل    اإ

﴿ : الَْبِصريُ َوَجلَّ ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  يَشْ مَكِثْهِلِ  ﴿لَيَْس  أ وًل:  ءٌ ﴾. لحظوا  يَشْ مَكِثْهِلِ  نفي  لَيَْس   ﴾

، ما يس تقر يف ذهولنا أ ن هذا المتثيل حىت بعد ذكل نبحث عن  - َعزَّ َوَجلَّ -المتثيل عن هللا  

منا نقطع  َعزَّ -يشء. هل هذا المتثيل اذلي هلل  -َعزَّ َوَجلَّ -بأ ن ليس مكثل هللا    البعد عنه، واإ

ثبات؟ قال هللا: ﴿ -َوَجلَّ  ِميُع الَْبِصريُ يرتتب عليه عدم الإ ثباٌت بال متثيل.  َوُهَو السَّ ﴾، يعين اإ

ءٌ مث ﴿ مَكِثْهِلِ يَشْ أ ن ياُمثل اخمللو   -َعزَّ َوَجلَّ -﴾ تزنيه، حنن نزّنِه هللا  لَيَْس  قني. هل هذا  عن 

﴿ تعاىل:  قال  اخملالفني؟  هؤلء  عند  حصل  كام  تعطيل  عليه  يرتتب  ِميُع  التزنيه  السَّ َوُهَو 

 ﴾، لحظوا: ل يرتتب عىل التزنيه تعطيل، تزنيٌه بال تعطيل. الَْبِصريُ 

ثباٌت بال متثيل وتزنيٌه بال تعطيل؛ ل ن  فهذه ال ية مزياٌن عند أ هل الس نَّة وامجلاعة، اإ

أ عطاُه هللا  أ هل   َوَجلَّ -الس نَّة وامجلاعة  السلمية، ومن   -َعزَّ  أ صوهلم الصحيحة  ملا اكن من 

عقيدُتم السلمية أ عطاُه هذه القوة يف الإدراك، وهذه القوة يف العمل، فُيزّنِهون هللا لكن ما 

.  يرتتب عىل هذا التزنيه تعطيل هلل َعزَّ َوَجلَّ

ذا جاءت هذه النصوص جيد فَرقًا  أ ولئك بعضهم يزُّنِه هللا، هو ما حتمَّ  ل أ ن يسمع اإ

خوفًا ووجاًل، مث يرتتب عىل هذا اخلوف والوجل اذلي هو منطلق من تزنيه هللا تعطيل 

هللا؛ وذكل ل نه ليس عنده ال ةل واملكنة اليت جتمع بني التزنيه وعدم التعطيل، واليت جتمع بني 

ثبات وعدم المتثيل. هذا جنده عند أ هل الس نَّة وامجلاعة. ولهذا ُه وسط، دامئًا ُه أ هل    الإ

الوسطية بني طرفني حاصل عندُه نوع من الغلو واجلفاء. ولهذا أ هل الس نَّة ُه وسطٌ بني  

ًة َوَسًطاأ هل النَِّحل كام أ ن املسلمني وسط بني أ هل امللل، قال تعاىل: ﴿ ﴾ َوَكَذكِلَ َجَعلْنَاُُكْ ُأمَّ

يعين  [ 143]البقرة: هذه  وسًطا  بني  ،  نور  منا  واإ البينونة  جمرد  الوسطية  ليست  عدول،  خيار 

﴾  قَاَل َأْوَسُطهُمْ ظالمني، وهداية بني ضاللتني. ولهذا الوسطية هنا يعين اخليار ال فضل، ﴿

يعين قال أ حس ْنم قال أ فضلهم. وهذا يف ابب ال سامء والصفات وكذكل يف سائر    [28]القمل:
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ون هذه الوسطية عند أ هل الس نَّة وامجلاعة، ويف ال بواب. س يأ تينا يف ابب القدر كيف تك

ابب الإميان، وسنتحدث أ يًضا عند الصحابة كيف؟ فأ هل الس نَّة دامئًا ُه أ هل الرسوخ وأ هل 

 اليقني وأ هل الوسطية.

ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال َرمِحَ

ه   نَّة نبيِّ   عليه وسمل صىل هللا  ونعمل عمل اليقني أ ّن ما جاء يف كتاب هللا تعاىل أ و س ُ

َأفاََل يََتَدبَُّروَن الُْقْرَءاَن َولَْو اَكَن ِمْن ِعنِد غرَْيِ  فهو حق ل يناقض بعضه بعًضا لقوهل تعاىل: ﴿ 

اْخِتاَل  ِفيِه  لََوَجُدوْا   ِ َكثرًِيا اَّللَّ تكذيب  [ 82]النساء: ﴾  فًا  يس تلزم  ال خبار  التناقض يف  ول ن   ،

 . صىل هللا عليه وسمل بعضها بعًضا، وهذا حمال يف خرب هللا تعاىل ورسوهل  

نّة رسوهل  أ و بيْنام   صىل هللا عليه وسمل ومن اّدعى أ ن يف كتاب هللا تعاىل أ و يف س ُ

 تناقًضا فذكل لسوء قصده وزيغ قلبه؛ فليتب اإىل هللا تعاىل وليزنع عن غّيه. 

نّة رسوهل   أ و    صىل هللا عليه وسمل ومن توُهَّ التناقض يف كتاب هللا تعاىل أ و يف س ُ

ّما لقةّل علمه أ و قصور فهمه أ و تقصريه يف التدبُّر، فليبحث عن العمل وليجهتد   بيْنام، فذكل اإ

مهه،  يف التدبُّر حىت يتبني هل احلق، فاإن مل يتبنيَّ هل فليلِكْ ال مر اإىل عاِلمه، وليكفَّ عن تو 

ِّنَا وليقل كام يقول الراِسون يف العمل: ﴿  ْن ِعنِد َرب وليعمل أ ن الكتاب    [ 7]أ ل معران: ﴾  أ َمنَّا ِبِه لُكٌّ ّمِ

 والس نَّة ل تناقض فهيام ول بيْنام ول اختالف. 

نًا أ ن النصوص ما حيصل عندها  - خيمت الش يخ هذا الفصل يف ال سامء والصفات مبيِّ

ءان خشص يعمتد املتشابه ويظنه أ نه يناقض احملمك، نقول: هذا ما يف  هذا التناقض. يعين لو جا

منا من ادَّعى وجود هذا التناقض فال شك أ ن هذا لسوء قصده. لكن من  تناقض تعارض، واإ

ل القرأ ن ليس   توُهَّ أ ن هناك تناقًضا، نقول: هذا لقصور فهمك أ و تقصريك يف معرفة احلق واإ

 فيه تناقض. 

ََّك َل َُتِْدي َمْن َأْحبَْبَت ول تعاىل: ﴿يعين مثاًل عندما يق ن
ِ
، مث يقول: [56]القصص:  ﴾ا

تَِقميٍ ﴿ اٍط ُمس ْ ىَل رِصَ
ِ
ََّك لهََتِْدي ا ن

ِ
ََّك ، هذه ل تعارض بيْنم ول تناقض؛ ﴿[52]الشورى:﴾  َوا ن

ِ
ا

ََّك لهََتِْدي ﴾ هذه هداية توفيق وفالح، ﴿َل َُتِْدي ن
ِ
رشاد، وهكذا فامي ﴾ هذه هداية دلةل  َوا واإ

. والش يخ الش نقيطي   صاحب كتاب )أ ضواء البيان(، أ فرد لهذا    -َرمِحَُه هللاُ -حيصل من توُهُّ

البحث جمدًلا اكماًل أ خر اجملدل التاسع يف مثل هذا الوُه والتوُهُّ ابلتعارض، وبنيَّ ما حيصل 

 من ذكل وكيف جيمع بيْنم.
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ًذا ل تناقض اي ش يخ. يعين ما قد يتو   - َبه..  اإ مهه بعض الناس ابذلات اليوم يف عامل الش ُ

به  ا اي ش يخ، الفصل هذا ابلتحديد هو يقودان اإىل احلديث عن الش ُّ يعين هذه نقطة هممة جدًّ

ابذلات، طالب العمل حيامن يكون مبتدئًا يف طلب العمل، مث ترِد عليه بعض الش هبات من 

د هل جوااًب حارًضا، بعض الناس اي ش يخ  بعض املضلِّني يف عامل الانفتاح، اليشء اذلي ل جي

ه هؤلء  انرص يتلقَّف الش هبات ول جيد عالًجا رسيًعا لها، فلمثل هؤلء كيف يُمكن أ ن نوّجِ

جابة رسيعة؟   اذلين ل توجد دلهيم اإ

ثين   ذا به حُيّدِ وجدت رجاًل وبدأ  يتحدث   -أ مس أ مس فعاًل    -ابل مس وجدت رجاًل فاإ

.. يعين عالقة  معي عن الس نَّة النبوية   والبخاري.. فقلت هل: أ وًل جيب أ ن تعمل بأ ن القرأ ن فرُّسِ

ا ل ميكن أ ن نفكهام، وأ صدق الكتب بعد كتاب هللا البخاري   القرأ ن ابلس نَّة عالقة قوية جدًّ

ومسمل، فأ وًل: ل أ س تطيع أ ن أ رشح كل لك يشء. خذها هذه القاعدة: ل تس تطيع أ ن تصيل 

ذا وقع الشك يف قلبك ال ن ومل جتد أ حًدا يسعفك،  ول تصوم اإل ابلتفاصي ل اليت ُذِكَرت. فاإ

ِ فسوف تس متر هذه الش هبة يف قلبك. قل ﴿ َمنَّا اِبَّللَّ ُه هللُا    -﴾ وقل  أ َ كام قال الش يخ َرمِحَ

ِّنَا﴿  -تََعاىَل  ْن ِعْنِد َرب ﴾. فهذا حىت تصل اإىل اليقني وتصل اإىل من هيديك من أ هل العمل  لُكٌّ ّمِ

به. جيب أ ل   يقف الإنسان خُييل قلبه من الإميان بسبب ورود الش ُّ

يقول: ﴿  - ربنا  َ لحظ  َأَطاَع اَّللَّ فَقَْد  ُسوَل  الرَّ يُِطعِ  ، جعل طاعة [ 80]النساء: ﴾  َمْن 

ُسوُل فَُخُذوُه َوَما ََّنَاُُكْ َعْنُه فَانهَْتُواالرسول مثل طاعة هللا، ﴿ اَتُُكُ الرَّ ْن  ، ﴿[7]احلرش:﴾  َوَما أ َ
ِ
ا

لَّ َويْحٌ يُوَح 
ِ
، هو هكذا يبنّيِ هللا َعزَّ [3]النجم:﴾  َما يَْنِطُق َعِن الْهََوى، ﴿[4]النجم:  ﴾ُهَو ا

.  َوَجلَّ

ملا جاء عبد هللا بن معرو بن العاص وقال: "اإن    صىل هللا عليه وسملولهذا الرسول  

ده ل خيرج  الناس تتحدث أ نك تغضب وأ نك رمبا تقول الكم"، قال: اكتب واذلي بنفيس بي

يّنِ ُأوتِيُت الُقْرأ َن  هو ويحٌّ يوح، والكهام: »  صىل هللا عليه وسملاإل حقًّا. فالرسول  
ِ
َأَل ا

ذا وصل  َوِمثهَْلُ َمَعهُ  ل بيْنام، والفصل بيْنام ل شك ضالل، واإ « فالكهام ويح ل ميكن أ ن نُفّصِ

ر مثل هذه املسأ ةل. اإىل أ ن الإنسان يُنكر هذا كفر وتكذيب يف هذا الويح،   ولهذا أ وًل تُقرَّ

هذه   مثل  يسمع  أ حيااًن  الناس  بعض  أ ن  أ نت  أ رشت  ا،  جدًّ املهمة  الثانية  النقطة 

ها. طبًعا كام ذكران لمك أ ن هللا   جعل من حمكته أ ن   -َعزَّ َوَجلَّ -الش هبات ول يس تطيع ردَّ

والس نَّ  ابلقرأ ن  تس تدل  أ ن  عىل  مقترًصا  ال مر  فليس  متشاهبات،  بعض  هناك  يأ تينا  قد  ة. 

املبتدعني وأ ويت فصاحة ورمبا أ ويت بياان وأ ويت حسًرا فيعمتد القرأ ن والس نَّة يف هذه املتشاهبات.  
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وأ ان ذكرت لمك مثاًل سابقًا وذكرت ال ن مثاًل وغريه كثري من ال مثةل اليت رمبا يأ يت ابلقرأ ن. 

هللا قال رسول هللا، نعم هو يقول   ولهذا يأ يت الإنسان الشاب أ و غريه يقول: هذا يقول: قال

)قال هللا( لكن ليس عىل فهم سلف ال مة، ليس عىل اإجامع السلف. ولهذا هذا احملمَك هو  

اذلي تنطلق منه، وال مثةل يف هذا كثرية يرجع لها الإنسان يف مظاَّنا، لكن حنن نريد ال صل  

 اذلي تنطلق منه الكتاب والس نَّة عىل فهم سلف هذه ال مة.

ليك حنن عقدان هذا اجمللس وفتحنا وم  - ن أ جل ذكل اي ش يخ انرص أ حسن هللا اإ

صىل هذا املعهد ليتعملَّ طلبة العمل اليوم ال صول اليت نزل هبا الويح؛ وهو القرأ ن وس نَّة النيب  

، والعقيدة الصافية عىل أ يدي العلامء الراِسني يف العمل املوثوقني، ليك يتصلَّب  هللا عليه وسمل

وطالبة العمل ويس تطيع هو اإن شاء هللا تعاىل أ ن يرد مثل هذه الش هبات اليت    عود طالب 

أ صبحت تُقِلق ال ابء وال همات وحىت طلبة العمل ممن وصلوا العرشين والثالثني ال ن دلهيم  

ل يف مثل هذه اللقاءات.  أ س ئةل كثرية ل جواب لها اإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -نسأ ل هللا   ْبَحانَُه -عىل هذا ادلرب اإىل أ ن يلقاه    أ ن جيعلنا ممن سار   - س ُ س ُ

، شكًرا كل ش يخ انرص عىل ما تفضلت به من تعليٍق ورشح لهذا الفصل املهم من -َوتََعاىَل 

ُه هللُا تََعاىَل -الكم ش يخنا  ْبَحانَُه َوتََعاىَل -، ونسأ ل هللا -َرمِحَ  أ ن يتغمده بواسع رمحته.  -س ُ
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(8) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   - 

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هاًل ومرحبًا بمك اإىل احللقة  أ هيا الإخوة الكرام، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، 

الس نَّة وامجلاعة مع الش يخ انرص بن اجلهين. يف مطلع هذا  الثامنة من رشح كتاب عقيدة أ هل  

ب ابلش يخ انرص؛ أ هاًل وسهاًل بك اي ش يخ انرص.  اللقاء واكلعادة نرّحِ

 حياُك هللا مجيًعا، أ هاًل وسهاًل. -

يبدو أ ننا وصلنا يف احللقة السابقة ويه السابعة اإىل فصٍل جديد وهو الالكم عن   -

 ن لنا بعرض الكتاب حىت نقرأ . املالئكة، لعلنا اي ش يخ تأ ذ 

ُه هللُا تََعاىَل:  يقول الش يخ َرمِحَ

ِبُقونَُه اِبلَْقْوِل َوُُهْ ِبأَْمرِِه يَْعَملُونَ ونؤمن مبالئكة هللا تعاىل وأ َّنم ﴿  ْكَرُموَن َل يَس ْ ﴾  ِعَباٌد مُّ

 . [ 27- 26]ال نبياء: 

وَن َعْن ِعَباَدتِِه  خلقهم هللا تعاىل من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته ﴿ َتْكرِبُ َل يَس ْ

وَن   َتْحرِسُ ونَ   *َوَل يَس ْ َاَر َل يَْفرُتُ َّْيَل َوالْنَّ ُحوَن الْل ّبِ  . [ 20- 19]ال نبياء: ﴾  يُس َ

صىل هللا عليه  جحهبم هللا عنا فال نراُه، ورمبا كشفهم لبعض عباده، فقد رأ ى النيب 

برًشا سوايًّ    وسمل  جربيل عىل صورته هل س امتئة جناح قد سّد ال فق، ومتثل جربيل ملرمي 

ىل النيب   وعنده الصحابة بصورة رجل ل يُعرف    صىل هللا عليه وسمل خفاطبته وخاطهبا، وأ ىت اإ

ىل النيب   صىل  ول يُرى عليه أ ثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، جفلس اإ

، ووضع كفيه عىل خفذيه،  صىل هللا عليه وسمل س ند ركبتيه اإىل ركبيت النيب  فأ    هللا عليه وسمل

صىل  ، وأ خرب النيب  صىل هللا عليه وسمل ، وخاطبه النيب  صىل هللا عليه وسمل وخاطب النيب  

 أ حصابه أ نّه جربيل.   هللا عليه وسمل 

ولنا ال مني، بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، ونُصيّلِ ونُسمّلِ عىل رس  -

ان نسأ كل علًما انفًعا ومعاًل صاحلًا.   عليه أ فضل الصالة وأ مت التسلمي. اللهم اإ
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ُه هللُا تََعاىَل -اإخويت يف هللا مجيع الطالب والطالبات، هذا الفصل عقده ش يخنا    - َرمِحَ

وصف   ابلإميان ابملالئكة. والإميان ابملالئكة هو ركٌن من أ راكن الإميان الس تة. واملالئكة كام

َ َما َأَمَرُُهْ َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -هللا   -، خلقهم هللا  [6]التحرمي:﴾  َل يَْعُصوَن اَّللَّ

  - َعزَّ َوَجلَّ -من نور، وُه قامئون بطاعته ل يتخلَّفون عن ذكل اإطالقًا، جبلهم هللا    -زَّ َوَجلَّ عَ 

ِ فَاِطِر ذه القدرة العجيبة، وهذه ال جنحة ﴿ه   -َعزَّ َوَجلَّ - عىل ذكل. وأ عطاُه هللا   الَْحْمُد َّلِلَّ

َماَواِت َواْلَْرِض َجاِعِل الَْماَلئَِكِة ُرُساًل ُأويِل َأْجِنَحٍة َمثىَْن َوثاَُلَث َوُراَبعَ  ، ورأ ى [1]فاطر:﴾  السَّ

 جربيل عىل صورٍة حقيقية هل س امتئة جناح.  صىل هللا عليه وسمل النيب 

. وجعل عندُه القدرة  هذا اخللق هو ق ، هو عظمة هللا َعزَّ َوَجلَّ درة هللا َعزَّ َوَجلَّ

أ ن يتخلَّقوا بصورة البرش، كام هو يف احلديث املشهور والعظمي حديث الإميان )جربيل(، 

حيث جاء عىل صورة رجل ل يَُرى عليه أ ثر السفر ول يعرفه منا أ حد، واكن كثرًيا ما يأ يت  

اللكيب.  قدرة هللا    عىل صورة دحية  َوَجلَّ -وهذه  أ عطاُه هللا هذا    -َعزَّ  املالئكة،  هبؤلء 

ِمُة اخللق. بل جاء يف احلديث: » ةَلِ الَْعْرِش َما بنَْيَ ََشْ .. ِمْن مَحَ َث َعْن َمكَلٍ ُأِذَن يِل َأْن ُأَحّدِ

نَةٍ  ْبُعِمئَِة س َ ىَل عَاتِِقِه َمِسرَيُة س ُ
ِ
 «. ُأُذِنِه ا

أ ن جعل هؤلء اخمللوقني هبذه القدرة    -َعزَّ َوَجلَّ -عظمٌة من هللا  فهذه العظمة يه  

 العظمية، وس يأ يت ال ن ما هلم من أ عامل وما يتعلق هبم، نواصل حديثنا.

 مث قال:  -

فوا هبا.   ونؤمن بأ ّن للمالئكة أ عامًل لُكِّ

 رسهل. مفْنم جربيل املولكَّ ابلويح، يزنل به من عند هللا عىل من يشاء من أ نبيائه و 

 ومْنم مياكئيل املولكَّ ابملطر والنبات. 

 ومْنم اإرسافيل املولكَّ ابلنفخ يف الصور حني الصعق والنشور. 

 ومْنم مكل املوت املولكَّ بقبض ال رواح عند املوت. 

 ومْنم مكل اجلبال املولكَّ هبا. 

 ومْنم ماكل خازن النار. 

ون ابل جنّة يف ال رحام، وأ خرون   مولكون حبفظ بين أ دم، وأ خرون  ومْنم مالئكة مولكَّ

َماِل قَِعيٌد  مولكون بكتابة أ عامهلم للك خشص ملاكن ﴿ ا يَلِْفظُ ِمن    * َعِن الَْيِمنِي َوَعِن الّشِ مَّ

يِْه َرِقيٌب َعتِيدٌ  لَّ دَلَ
ِ
 . [ 18  - 17]ق: ﴾  قَْوٍل ا
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نه  وأ خرون مولكون بسؤال امليت بعد الانهتاء من تسلميه اإىل مثواه، يأ تيه ملاكن يسأ ل

ِخَرِة  عن ربه ودينه ونبيه فـ﴿ نَْيا َوِِف ال َ يَن َءاَمنُوْا اِبلَْقْوِل الثَّاِبِت يِف الَْحَيوِة ادلُّ ِ ُ اذلَّ ُِّت اَّللَّ يُثَب

ُ الظَّ  ُ َما يََشاءُ ا َويُِضلُّ اَّللَّ براهمي: ﴾  ِلِمنَي َويَْفَعُل اَّللَّ  . [ 27]اإ

ن لُكِّ اَبٍب  ومْنم املالئكة املولكون بأ هل اجلنة ﴿  ْم ّمِ َساَلٌم عَلَْيمُك ِبَما    *يَْدُخلُوَن عَلهَْيِ

ارِ  مُتْ فَِنْعَم ُعْقََب ادلَّ  . [ 24- 23]الرعد: ﴾  َصرَبْ

ويف رواية  - أ ن البيت املعمور يف السامء يدخهل    صىل هللا عليه وسمل وقد أ خرب النيب  

ليه أ خر ما علهي   - يصيل فيه   م. لك يوم س بعون أ لف مكل مث ل يعودون اإ

ُه هللُا تََعاىَل -هنا بنيَّ لنا   مياننا بوجودُه وعظمة خلقهم،   -َرمِحَ مياننا ابملالئكة مع اإ أ ن من اإ

عة. جفربيل مسؤول    -َعزَّ َوَجلَّ -أ ن هلم أ عامًل متفاوتة. جفعل هللا   س بحان هللا هذه ال عامل موزَّ

وان، الرشع فيه حياة عن حياة ال رواح عندما يزنل ابلرشع، الرشع فيه حياة الروح اي اإخ

رسافيل  تلكيفه ابملطر. واإ يكون  النبات حيث  القلوب. ومياكئيل مولكَّ حبياة  القلب حياة 

.- مولكَّ حبياة ال بدان عندما ينفخ يف الصور فتعود ال بدان مرًة أ خرى بقدرة هللا   َعزَّ َوَجلَّ

عها هللا   َ َما َأَمَرُُهْ   َل بني هؤلء اذلين: ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -هكذا ال عامل وزَّ يَْعُصوَن اَّللَّ

َمالِ ﴾، ولك خشص ﴿َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ  : َعِن الَْيِمنِي َوَعِن الّشِ ﴾ ملاكن كام قال َعزَّ َوَجلَّ

، مفالئكة  [37]املعارج:﴾  قَِعيدٌ ﴿ أ و من رّشٍ ، هؤلء يكتبون لك ما يقوهل الإنسان من خرٍي 

عون هبذه ال عامل   وعددُه ل حُيرَص.موزَّ

براهمي، فأ خربه أ ن البيت املعمور   صىل هللا عليه وسملعندما ُأعرِج ابلنيب   وجاء عند اإ

ليه أ بًدا. وكل أ ن تتخيل، لك يوم س بعون أ لف مكل،  يدخهل س بعون أ لف مكل ل يعودون اإ

ا أ ن  وُحقَّ له  -يعين رشف  -ُك س يكون أ عدادُه؟ ل يعودون أ بًدا. ولهذا حصل َأطٌّ للسامء  

ل ويوجد مكل ساجد أ و قامئ. -تئط، ما يوجد موضع شرب   كام جاء يف احلديث اإ

ه هللا بنفخ الصور، النيب   رسافيل اذلي ولكَّ قال: كيف أ نعم   صىل هللا عليه وسملواإ

نَّ َطَرَف  وقد التقم اإرسافيل هذا الصور وينتظر أ مر هللا عز وجل. بل جاء يف احلديث: »
ِ
ا

ُمنْ  وِر  لَْيِه  َصاِحِب الصُّ
ِ
ا يَْرتَدَّ  َأْن  قَْبَل  يُْؤَمَر  َأْن  َمَخافََة  الَْعْرِش  َو  حَنْ يَْنُظُر  تَِعدٌّ  ِبِه ُمس ْ  َ ُذ ُولّكِ

نِ  ايَّ «. هللا أ كرب! َما َطَرف، عينه مل تطُرف منذ أ ن ُولّكِ يرتقَّب  َطَرفُُه َكَنَّ َعْينَْيِه َكْوَكَباِن ُدّرِ

ء هذه الطرفة، ولهذا ما طرف صاحب الصور مذ أ ن  أ مر هللا، خيىش أ ن يأ تيه ال مر أ ثنا

ليه طرفه، ك ن عينيه كوكبان  ولك به مس تعدا ينظر حنو العرش خمافة أ ن يؤمر قبل أ ن يرتد اإ

 دراين. 
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عة ال عامل بيْنم. هؤلء هلم املاكنة عند هللا، هؤلء  هؤلء عددُه كثري، مالئكة موزَّ

َ ُخِلقوا من نور، هؤلء ﴿  ﴾. ومع ذكل لكه ُه  َما َأَمَرُُهْ َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ َل يَْعُصوَن اَّللَّ

مْ خملوقون، ُه ِضَعاف، عىل هذه القدرة ُه ضعاف. قال تعاىل: ﴿ َذا فُزَِّع َعْن قُلُوهِبِ
ِ
﴾،  َحىتَّ ا

نه يُغىَش علهيم،  ل ومن الرهبة العظمية اليت تقع يف قلوب املالئكة فاإ ما يتلكم هللا ابلويح اإ

ذا ُّمُكْ قَالُوا الَْحقَّ َوُهَو الَْعيِلُّ الَْكِبريُ زال الفزع ﴿  فاإ . مفع هذه املاكنة [ 23]س بأ :﴾  قَالُوا َماَذا قَاَل َرب

َوَجلَّ -ُه عباد هلل   أ هل  -َعزَّ  البتَّة رصف يشء يس تحقه هللا هلم. ولهذا عقيدة  ، ل جيوز 

منا أ عطاُه   الس نَّة وامجلاعة أ ن ما يس تحقه هللا ل يرَُصف ل ملكَلٍ  ب ول لنيّبٍ مرسل، واإ مقرَّ

. ولهذا، ل يرَُصف يشء يس تحقه هللا  -هللا هذه العظمة وجحهبم عنا حلمكٍة هل   َعزَّ -َعزَّ َوَجلَّ

 لغري هللا همام اكن هذا اخمللوق اذلي يرَُصف هل. -َوَجلَّ 

لَّ هَلُ َمقَاٌم َمْعلُومٌ وذلكل قالوا: ﴿  -
ِ
يعين ل يتجاوزه، ُرْْغ   [164]الصافات:﴾  َوَما ِمنَّا ا

لك هذه القوة، مكل املوت ومكل اجلبال.. يعين ولهذا وأ نت تتحدث اي ش يخ انرص خطر 

نَْساُن َما َأْكَفَرهُ يف ابيل سؤال: ﴿
ِ
ْبَحانَُه  -الإنسان يظن أ نه جيادل هللا    [ 17]عبس:﴾  قُِتَل اْل س ُ

يِي الِْعَظاَم َويِهَ َرِمميٌ ﴿  -َوتََعاىَل  لَنَا َمثاًَل َونيَِسَ َخلْقَُه قَاَل َمْن حُيْ َب  . يعين  [78]يس:﴾  َورَضَ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -يس تكرب عن عبادة هللا، وانظر اإىل هؤلء املالئكة كيف خيضعون ل مر هللا     - س ُ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -هلل  ويقولون  َعُل ِفهيَا َمْن  ملا قال هلم: ﴿  -س ُ يّنِ َجاِعٌل يِف اْلَْرِض َخِليَفًة قَالُوا َأجَتْ
ِ
ا

َماءَ  ْبَحانَُه -رجعوا اإىل هللا    -س بحان هللا-. يعين ك َّنم  [30]البقرة:﴾  يُْفِسُد ِفهيَا َويَْسِفُك ادّلِ س ُ

حي  -َوتََعاىَل  ل  برًشا  خيلق  أ ن  أ مره  مس تغربني  خُيالفون  وقاًرا،  هلل  يرجون  ل  رهبم،  رتمون 

 ويسفكون ادلماء.

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -وذلكل حىت هللا   ٍَّة يِف اْلَْرِض َوَل  يف سورة ال نعام: ﴿  -س ُ َوَما ِمْن َداب

لَّ ُأَمٌم َأْمثَالُمُكْ 
ِ
نَاَحْيِه ا ذا    ﴾، يعين الإنسان اخمللوق البرش يظن أ نهَطائٍِر يَِطرُي جِبَ لك يشء واإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -ابهلل   لَّ ُأَمٌم َأْمثَالمُُكْ يُذكِّره بأ نه هو أ مة من أ مٍم عظمية ﴿  -س ُ
ِ
الطيور..   [38]ال نعام:﴾  ا

 هؤلء لكهم ممن نراُه؛ مفا ابكل ابملالئكة العامل الغييب.

ه القدرة وهذا  أ عطاه هذ  -َعزَّ َوَجلَّ -فعاًل ش يخ جامل. اخمللوق هذا جعيب، نعم هللا    -

العقل وهذا التفكري وأ كرمه بذكل، لكنه ضعيف ضعيف ضعيف بلك ما حتمهل املقاييس من 

الكرة   أ رابع  وثالثة  ايبس،  ال رضية  الكرة  ربع  عىل  تعيش  الإنسان  أ هيا  أ نت  يعين  معاين. 

ال رضية مياه، أ نت أ هيا الإنسان تعيش عىل أ رض الشمس مثلها مليون وثالمثائة أ لف مرة،  

الشمس جزء من الكون، هناك الكوكب يف السامء مثل الشمس مئة مليون مرة. هذه    هذه
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زينة لسامء ادلنيا، يعين ُك جحم السامء؟ وهناك سامء اثنية وسابعة، ولك هذه   ،الكواكب زينة

َماَواِت َواْلَْرَض الساموات ل يشء مع الكريس، ﴿ يُُّه السَّ والكريس   [255]البقرة:  ﴾ َوِسَع ُكْرس ِ

أ هيا الإنسان ضعيف ضعيف ضعيف بلك أ ما أ نت  أ رٍض فالة.  م العرش كحلقٍة صغرية يف 

يقول: ﴿ ِبأَفَْواِههِمْ املقاييس، ولهذا هللا   ِ اَّللَّ نُوَر  يُْطِفئُوا  َأْن  أ ن [32]التوبة:﴾  يُرِيُدوَن  ، وكل 

خون  تتخيل املعىن، يعين ختيل لو اكنت هناك أ مامنا انر عظمية يف مدينة فيأ يت الناس وينف 

أ نت   أ ن يُطفئوها هبذا الشلك؟ هللا يبني  أ ن يُطفئوها، هل يس تطيعون  بأ فواههم يريدون 

ُ ُممِتُّ نُوِرهِ قدرتك أ هيا الإنسان ضعيف مثل هذا؛ ﴿ ِ ِبأَفَْواِههِْم َواَّللَّ ﴾ يُرِيُدوَن ِلُيْطِفئُوا نُوَر اَّللَّ

يتكرب ويس تكرب ويستنكف ؛ فهذا ل شك كام أ رشت يعين الإنسان ضعيف، مث  [8]الصف:

. -عن عبادة هللا   َعزَّ َوَجلَّ

السؤال واذلي وردين حقيقًة    - يرد عىل   -س بحان هللا-لعلنا خنمت هبذا  أ ن  وأ توقع 

أ حيااًن الإنسان ويُفكِّر: مكَل بس امتئة جناح،  أ ن هللا يأ يت  أ ذهان الطلبة والطالبات، وهو: 

والناس متوت عىل مدار اللحظة والثانية؟! أ خر مولكَّ بقبض ال رواح، كيف يقبض ال رواح  

ويبدأ  الإنسان جيول بفكره يف العامل الغييب، وهو عامل املالئكة عاملٌ غييب. ما هو التوجيه ملن 

يس تطرد ذهنه ويذهب اإىل هذا العامل الغييب ويبدأ  حياول أ ن يفهم ابملعادلت املرئية، ل ن 

ايها، كيف الإنسان يُفكِّر ابلعقل، وينظر ابلبرص، ويسم ع بأ ذنه هبذه احلواس اليت أ عطاه هللا اإ

ه اي ش يخ؟  التوجُّ

أ عطاان هذه    -أ نت خمتت حديثك هبذا الالكم-أ عطاان كام أ رشت    -َعزَّ َوَجلَّ -هللا    -

احلواس، هذه احلواس حمدودة، يعين ل ميكن حنن نرى ما يتجاوز احلواجز اليت أ مامنا، حنن  

عنا. فاهلل أ عطاان هذه احلواس والعقل ما نس تطيع أ ن نتجاوز ما ل ميكن نسمع ما هو بعيد  

ملا موَس طلب من هللا ﴿ به. ولهذا  التفكري  لَْيكَ نس تطيع 
ِ
ا َأنُْظْر  َأِريِن  َعزَّ -﴾، هللا  َرّبِ 

أ نت هبذه القدرة هبذه احلواس ل تس تطيع، هللا جعكل هبذه    -َوَجلَّ  أ نك  أ ن يبنّيِ هل  يريد 

ِن  د من القدرة، وتريد دلياًل اي موَس عىل ذكل، ﴿احملدودية، هبذا احل
ِ
ىَل الَْجَبِل فَا

ِ
انُْظْر ا

َداكًّ  َجَعهَلُ  لِلَْجَبِل  ُُّه  َرب جَتَىلَّ  ا  فَلَمَّ تََرايِن  فََسْوَف  َماَكنَُه  تَقَرَّ  هنا موَس [ 143]ال عراف:﴾  اس ْ  ،

 خالص خرَّ صعقًا، ما يس تطيع أ ن يتجاوب. 

، العامل الغييب هو مما يتعلق بعظمة فاملقصود أ ن العامل الغييب   هو قدرة هللا َعزَّ َوَجلَّ

، وحنن ل ميكن أ ن ندرك ما يكون متعلقًا ابهلل َعزَّ َوَجلَّ من أ فعاهل وأ سامئه  هللا َعزَّ َوَجلَّ

وصفاته فضاًل عن ذاته، ل حنيط بذكل علًما؛ ل ننا مل نَر هذا اليشء ومل نَر نظرًيا هل، ومل 
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ثنا ال صادق املصدوق عن مثل هذه ال مور. ولهذا، لك طرق الإيصال ملعرفة هذا العامل  حُيّدِ

ل التسلمي والإميان اجلازم بأ ن ما ورد هو احلق يف عامل الربزخ،  الغييب مسدودة، ما علينا اإ

يف القرب، يف العامل الغييب عن مشاهدتنا، فامي يتعلق بأ سامء هللا وصفاته، فامي يتعلق بأ فعاهل، 

.فامي ي  منا يه من عظمة هللا َعزَّ َوَجلَّ  تعلق بقدره كام س يأ تينا )القدر رس هللا(.. لك هذه اإ

وُه برش مثلنا   -رضوان هللا علهيم-ولهذا اي ش يخ انرص مصداقًا لالكمك، الصحابة    -

النيب   اإىل  يذهبوا  وسململ  عليه  هذه   صىل هللا  يسأ لوا  مل  لينا،  اإ لُنِقل  سأ لوه  ولو  يسأ لوه، 

ا »التفاصيل  يعين  الناس،  ترِد عىل  اَلِخريُ ليت  الثُّلُِث  يِف  ُّنَا  َرب ال خري  يزَْنُِل  الثلث  « طيب 

 مس متر ما اجلواب؟ واملالئكة وما اجلواب؟ 

ًذا لعكل تقول بلسان حاكل اي ش يخ انرص أ نه ل ينبغي الاس تطراد لعدم القدرة،  اإ

 ول ن هذه ال س ئةل ل َّناية لها، ول ننا لس نا... 

ويقول: أ سامء أ هل اجلنة بيدي هذه،   صىل هللا عليه وسملتهيم الرسول  أ حسنت، يأ    -

وأ سامء أ هل النار بيدي هذه، ول ميكن أ ن يسأ ل أ حد، انظر للتسلمي والتصديق. ما يقول  

أ حٌد: اي رسول هللا كيف أ سامؤُه بيدك؟ بيامن حنن رمبا ال ن يف الوقت املعارص قد يكون من 

و اإس يب( وهذا حيمل  التطور احلديث اذلي حصل لو كنت حتمل بيدك كام يسمى اليوم )ي

، -ريض هللا عْنم-اليشء العظمي، يعين حنن يف وقتنا أ مر قد يكون ل يف وقت الصحابة  

م قلياًل، ومث يتأ خر قلياًل، فيسأ لونه بعد  هذا الإميان، هذا التسلمي. يصيل فهيم الصالة مث يتقدَّ

العنب، ولو أ خذت  الصالة اي رسول هللا رأ يناك تفعل كذا؟ قال: رأ يت اجلنة ورأ يت عنقود  

منه شيئا ل لكمت منه اإىل يوم القيامة، وعندما تأ خرت رأ يت النار ورأ يت معرو بن حلي اخلزاعي  

جير ويدور يف أ معائه يف النار )أ ول من أ دخل ال صنام للجزيرة(. ما قال أ حد اي رسول هللا: 

هذا التسلمي، هذا    وهللا حنن نصيل خلفك، وهللا ما رأ ينا شيئًا اي رسول هللا، هذا الإسالم،

التصديق، هذه املراتب اليت يتفاوت فهيا الإميان ابلقلب، ولهذا ما بلغ أ بو بكر ما بلغه من  

التصديق. فهذه ال مور ل شك قامئة عىل الإميان والتصديق والتسلمي  ل مبثل هذا  اإ الكامل 

 املطلق ملا ورد يف الكتاب والس نَّة.

الش يخ انرص بن مح  - أ َّنيى  ًذا، هكذا  الرائعة امجليةل عن اإ دان اجلهين هذه احللقة 

وجاء  الشك  وقع  ذا  اإ أ نه  والطالبات  وللطالب  ل نفس نا  ونقول  الغييب،  العامل  وهو  املالئكة 

ُه هللُا تََعاىَل -الش يطان وسوس كام قال ش يخنا   َمنَّا  وليقل كام قال الراِسون يف العمل: ﴿  -َرمِحَ أ َ

ِّنَا َوَما لَّ ُأولُو اْلَلَْباِب  ِبِه لُكٌّ ِمْن ِعْنِد َرب
ِ
كَُّر ا  ﴾.يَذَّ
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ايُك مبا مسعناه يف هذا الفصل املبارك عن املالئكة، ونلتقيمك   اإىل هذا احلد نكتفي حنن واإ

ذن هللا   يف احللقة القادمة.  -تََباَرَك َوتََعاىَل -ابإ
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(9) 
  

هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد    -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد، وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل 

ان اجلهين احللقة التاسعة من رشح كتاب عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة للش يخ انرص بن محد

 يرشح كتاب ش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني رمحة هللا عليه، حياك هللا وبيَّاك ش يخ انرص. 

 حيَّا هللا مجيع الطالب والطالبات، أ هاًل وسهاًل.  -

ليك لعلنا توقفنا عند الإميان ابلكتب، فلعكل تأ ذن يل بقراءة    - ش يخنا هللا حيسن اإ

 هذا الفصل. 

 تََعاىَل: َرمِحَُه هللاُ -يقول الش يخ

ونؤمن بأ ن هللا تعاىل أ نزل عىل رسهل كتًبا جّحة عىل العاملني وحمجة للعاملني يعلِّموَّنم  

 هبا احلمكَة ويزكُّوَّنم. 

ِّنَاِت  ونؤمن بأ ن هللا تعاىل أ نزل مع لك رسول كتااًب لقوهل تعاىل: ﴿ لََقْد َأْرَسلْنَا ُرُسلَنَا اِبلَْبي

 . [ 25]احلديد: ﴾  َوالِْمزَياَن ِلَيُقوَم النَّاُس اِبلِْقْسطِ َوَأنَزلْنَا َمَعهُُم اْلِكتَاَب  

 ونعمل من هذه الكتب: 

، ويه أ عظم  صىل هللا عليه وسمل التوراة: اليت أ نزلها هللا تعاىل عىل موَس   •

َأْسلَُموْا  كتب بين اإرسائيل ﴿  يَن  ِ النَِّبيُّوَن اذلَّ مُكُ هِبَا  حَيْ َونُوٌر  يَن  ِفهيَا ُهًدى  ِ ِلَّلَّ

ِ َواَكنُوْا عَلَْيِه ُشهََداءَ  ُتْحِفُظوْا ِمن ِكتَـاِب اَّللَّ ِنيُّوَن َواَلْحَباُر ِبَما اس ْ ابَّ ﴾  َهاُدوْا َوالرَّ

 . [ 44]املائدة: 

جنيل: اذلي أ نزهل هللا تعاىل عىل عيىس   •
ِ
، وهو مصدق  صىل هللا عليه وسمل ال

جِنيَل فِ ا َوأ تَيْنَ للتوراة وممتم لها ﴿ 
ِ
َِّما بنَْيَ يََديِْه ِمَن  ُه ال قًا ل يِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدِ

ِّلُْمتَِّقنيَ  ي ُحّرَِم  ﴿  [ 46]املائدة: ﴾ التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ل ِ َوُلِحلَّ لمَُك بَْعَض اذلَّ

 . [ 50]أ ل معران: ﴾  عَلَْيمُكْ 
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 . صىل هللا عليه وسمل الزبور: اذلي أ اته هللا تعاىل داود   •

براهمي وموَس علهيام الصالة والسالم.  •  حصف اإ

•  ﴿ النبيني  خامت  نبيه محمد  أ نزهل هللا عىل  اذلي  العظمي:  ِّلنَّاِس  القرأ ن  ل ُهًدى 

َن الْهَُدى َوالُْفْرقَانِ  ِّنَاٍت ّمِ َِّما بنَْيَ فاكن ﴿   [ 185]البقرة: ﴾  َوبَي ل قًا   يََديِْه ِمَن  ُمَصّدِ

فنسخ هللا به مجيع الكتب السابقة وتكفّل    [ 48]املائدة: ﴾  اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمنًا عَلَْيهِ 

 ﴿ احملرفني  وزيغ  العابثني  عبث  عن  هَلُ  حبفظه  انَّ 
ِ
َوا ْكَر  اذّلِ لْنَا  نَزَّ ُن  حَنْ انَّ 

ِ
ا

 يوم القيامة. ؛ ل نه سيبقى جّحة عىل اخللق أ مجعني اإىل  [ 9]احلجر: ﴾  لََحاِفُظونَ 

أ ما الكتب السابقة فاإَّنا مؤقتٌة بأ مد ينهتيي بزنول ما ينسخها ويبنّيِ ما حصل فهيا من  

 حتريف وتغيري ولهذا مل تكن معصومة منه، فقد وقع فهيا التحريف والزايدة والنقص. 

َواِضِعهِ ﴿  َم َعن مَّ ّرِفُوَن اْللَكِ يَن َهاُدوْا حُيَ ِ َن اذلَّ  . [ 46]النساء: ﴾  ّمِ

وْا ِبِه ثََمنًا  فََويْ ﴿  ِ ِليَْشرَتُ يَن يَْكُتُبوَن اْلِكتَاَب ِبأَيِْدهِيْم مُثَّ يَُقولُوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد اَّللَّ ِ َِّّلَّ ٌل ل

ُبونَ  ا يَْكس ِ مَّ َّهُْم ّمِ ا َكَتبَْت َأيِْدهِيْم َوَويٌْل ل مَّ َّهُْم ّمِ  . [ 79]البقرة: ﴾  قَِلياًل فََويٌْل ل

َأنَزَل اْلِكتـَ ﴿  َعلُونَُه قَرَاِطيَس  قُْل َمْن  ِّلنَّاِس جَتْ ل ى َجاَء ِبِه ُموََس نُوًرا َوُهًدى  ِ اَب اذلَّ

ُفوَن َكثرًِيا   . [ 91]ال نعام: ﴾  تُْبُدوََّنَا َوخُتْ

ُبوُه ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكتَـاِب  ﴿  نَّ ِمْْنُْم لََفرِيقًا يَلُْووَن َألِْسنهََتُم اِبْلِكتَاِب ِلَتْحس َ
ِ
َوا

ِ اْلَكِذَب َوُُهْ يَْعلَُموَن وَ  ِ َويَُقولُوَن عىََل اَّللَّ ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اَّللَّ َما   * يَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد اَّللَّ

َة مُثَّ يَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوْا ِعَباًدا يّلِ مِ  ُ اْلِكتَـاَب َوالُْحمْكَ َوالنُُّبوَّ ِ ن دُ اَكَن ِلبرََشٍ َأن يُْؤتِيُه اَّللَّ ﴾  وِن اَّللَّ

 . [ 79  - 78]أ ل معران: 

ُفوَن ِمَن اْلِكتَـاِب   ايَ ﴿  ا ُكنمُتْ خُتْ مَّ ُ لمَُكْ َكثرًِيا ّمِ ىل  َأْهَل اْلِكتَـاِب قَْد َجاَءُُكْ َرُسولُنَا يَُبنّيِ ﴾ اإ

يُح اْبُن َمْرمَيَ قوهل: ﴿ َ ُهَو الَْمس ِ نَّ اَّللَّ
ِ
يَن قَالُوْا ا ِ  . [ 17  - 15]املائدة: ﴾  لََقْد َكَفَر اذلَّ

 وهكذا انهتيى الش يخ من هذا الفصل. 

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، ونُصيّلِ ونُسمّلِ عىل رسولنا ال مني،   -

 عليه أ فضل الصالة وأ مت التسلمي، اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علَّمتنا اي أ رمح الرامحني. 

الفصل ركنًا من أ راكن الإميان الس تة؛ وهو الإميان   يف هذا  - َرمِحَُه هللاُ -يبنّيِ لنا ش يخنا  

أ رسل مع رسهل كتًبا، فلك رسوٍل جاء هبذا الكتاب. عِلمنا من   - َعزَّ َوَجلَّ - ابلكتب. فاهلل  

والقرأ ن.  براهمي وموَس  اإ التوراة والإجنيل والزبور وحصف  لينا من  اإ ما وصل  الكتب  هذه 
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 يأ يت لتجديد ودعوة ما جاء به الرسول قبهل؛ يعين وهذا اذلي يُفّرِق بني الرسول والنيب: النيب

 هذا من أ حسن الفروق بني الرسول والنيب. املقصود أ ن الرسل جاؤوا هبذه الكتب. 

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -يعين ك ن الرسل جاءوا برشائع وأ توا معهم كتب من هللا  - ، وال نبياء -س ُ

دوا هذه الرشائع ومل يأ توا بكتٍب مس   .جاؤوا لُيجّدِ  تقةلَّ

ن اكن يُشلِك عليه أ دم، أ دم نيب ومل يكن قبهل يشء. -  هذا من أ وجِه الُفروق واإ

فاملقصود أ ن الإميان هبذه الكتب ركٌن من أ راكن الإمام الس تة، ونعتقد أ ن هذه الكتب  

، وأ ن هللا   ة اليت تقوم عىل العباد، ولبيان احلق اذلي    - َعزَّ َوَجلَّ -حقٌّ منا جاء هبا للُحجَّ يريده  اإ

منا اكنت يف وقت لك نيب، لكن بعد ذكل    -َعزَّ َوَجلَّ -هللا   وسوف  -مْنم، وهذه الكتب اإ

عند الرسل، لكن بعد ذكل الكتب هذه ل وجود لها من   -نذكر مزيًدا من هذا البحث الهام

ف فكيف هبا وقد ُحّرِفَت؟  حيث ادلاينة، ولو اكنت حصيحة مل حُترَّ

لكها، جاء القرأ ن فنسخ الكتب السابقة لكها، فلهذا  جاء القرأ ن فهمين عىل الكتب  

أ ن جعهل حمفوًظا، مل يتكفَّل هللا حبفظ الكتب السابقة،  والقرأ ن من رمحة هللا هبذه ال مة 

أ خر ال مم. فالقرأ ن حمفوظ حبفظ هللا ﴿ يَأْتِيِه ولعل هذا حمكة منه؛ ل ن هذه ال مة يه  َل 

يدٍ   الَْباِطُل ِمْن بنَْيِ يََديِْه َوَل  ل ميكن يأ تيه هذا    [42]فصلت:﴾  ِمْن َخلِْفِه تزَْنِيٌل ِمْن َحِكمٍي مَحِ

 الباطل.

انَّ هَلُ لََحاِفُظونَ وهللا يقول: ﴿
ِ
ْكَر َوا لْنَا اذّلِ ُن نَزَّ انَّ حَنْ

ِ
﴾، يتكفَّل هللا حبفظه. ولهذا، همام  ا

هلم، ومن هجودُه، ومن  فعل املسترشقون، همام فعل ال عداء، همام حاولوا أ ن يُنفقوا من أ موا

أ عامهلم، ومن أ وقاُتم، ومن خططهم عىل أ ن حُيّرِفوا هذا القرأ ن لن يس تطيعوا ذكل، وما أ ن  

ل ويكشفه هللا   هلم أ ن    -َعزَّ َوَجلَّ -بقدرته عىل أ يدي من يريد هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -يفعلوا ذكل اإ

 يكشفوا ذكل. 

 -َعزَّ َوَجلَّ -مر اليت يتكفَّل هللا  وُك مسعنا من الطبعات ومن القصص يف مثل هذا ال  

ًذا هللا تكفَّل قال: ﴿ انَّ هَلُ لََحاِفُظونَ هبا، فاإ
ِ
ْكَر َوا لْنَا اذّلِ ُن نَزَّ انَّ حَنْ

ِ
ر من  ا ﴾. ولهذا، لو مل يُسخَّ

ال س باب اليت عىل أ يدي البرش يف كشف مثل هذا الصنيع اذلي حُيرر يف القرأ ن فاإن هللا  

قال ذكل، هللا تكفَّل حبفظ القرأ ن فلن يصل اإىل القرأ ن أ حٌد    -َعزَّ َوَجلَّ -يتكفَّل به، فاإن هللا  

اإطالقًا، وهذا وهللا من رمحة هللا بنا. أ نت تفتح املصحف وجتزم جزًما قاطًعا بأ ن هذا الكم  

هللا، ول يعرتيك أ ي شك أ و ريبة أ ن هذا اذلي تقرأ ه وهذا املسطور أ نه الكم هللا جَعب  
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َعزَّ -كون فيه املسمل مثل هذا الفضل، وأ ي رمحة تزنُّل لهذا الفضل هللا  حقًّا، أ ي فضٍل ي

 علينا مبثل هذا الفضل، نعم اي ش يخ.  -َوَجلَّ 

قًا ملا    - ورمبا يكون هذا من أ دق الفروق ما بني هذا القرأ ن العظمي اذلي جاء مصدَّ

أ ن هللا مل يلِك حفظه اإىل البرش كام اإىل ال حبار  بني يديه من الكتاب وهممينًا عليه  أ ولك   

أ ضاعوها، وذلكل جاء يف القرأ ن الكرمي:  أ ن حيفظوا تكل الكتب لكْنم لل سف  والرهبان 

ِ َواَكنُوا عَلَْيِه ُشهََداءَ ﴿ ُتْحِفُظوا ِمْن ِكتَاِب اَّللَّ ؛ مفْنم من ادعى أ ن هذا من  [44]املائدة:﴾  ِبَما اس ْ

ْبَحانَهُ -الكم هللا وهو ليس من الكم هللا، فاهلل   مل جيعل حفظ تكل الكتب موكوًل    - َوتََعاىَل س ُ

ليه ومل يتكفَّل حبفظ القرأ ن، ولهذا مصداقًا ملا ذكرت: ال مة لكها تدافع عن حرٍف واحٍد من   اإ

ذا نيل منه، وقد أ ِيَس ال عداء أ ن يأ توا هذه ال مة من خالل التحريف اللفظي   كتاب هللا اإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -رى؛ ل َّنم علموا بأ ن هللا  للقرأ ن الكرمي، وذلكل ذهبوا اإىل جمالٍت أ خ  هو    -س ُ

 اذلي تكفَّل ابحلفظ س بحان هللا!

ُه هللُا تََعاىَل:   مث بعد ذكل يقول ش يخنا َرمِحَ

 فصل: 

لِلنَّاِس  ونؤمن بأ ن هللا تعاىل بعث اإىل خلقه رساًل ﴿  ِلئاَلَّ يَُكوَن  ِيَن َوُمنِذرِيَن  برَّشِ مُّ

ٌة بَعْ  ِ ُحجَّ ُ َعزِيًزا َحِكميًا عىََل اَّللَّ ُسِل َواَكَن اَّللَّ  . [ 165]النساء:  ﴾  َد الرُّ

لَْيَك  ونؤمن بأ ن أ وهلم نوح وأ خرُه محمد، صىل هللا علهيم وسمل أ مجعني ﴿ 
ِ
انَّ َأْوَحْينَا ا

ِ
ا

ِّنَي ِمن بَْعِدهِ  ىَل نُوحٍ َوالنَِّبي
ِ
ٌد  ﴿   [ 163]النساء: ﴾  مََكَ َأْوَحْينَا ا ا اَكَن ُمَحمَّ َأاَب َأَحٍد ّمن ّرَِجاِلمُكْ َولَـِكن  مَّ

ِ َوَخامَتَ النَِّبيِّنيَ  ُسوَل اَّللَّ  . [ 40]ال حزاب:  ﴾  رَّ

براهمي مث موَس مث نوح وعيىس ابن مرمي، وُه اخملصوصون يف   وأ ن أ فضلهم محمد مث اإ

ْذ َأَخْذاَن ِمَن النَِّبيِّنيَ قوهل تعاىل: ﴿ 
ِ
ُّوحٍ  َوا ْبَراِهمَي َوُموََس َوِعيىَس اْبِن   ِميثَاقَهُْم َوِمنَْك َوِمن ن

ِ
َوا

يثَاقًا غَِليًظا   . [ 7]ال حزاب:   ﴾َمْرمَيَ َوَأَخْذاَن ِمْْنُْم ّمِ

أ ن رشيعة محمد   وسمل ونعتقد  عليه  الرسل    صىل هللا  لفضائل رشائع هؤلء  حاوية 

لَْيَك  اخملصوصني ابلفضل لقوهل تعاىل: ﴿ 
ِ
ى َأْوَحْينَا ا ِ يِن َما َوَّصَّ ِبِه نُوًحا َواذلَّ َن ادِلِ رَشََع لمَُك ّمِ

قُوْا ِفيهِ  يَن َوَل تََتَفرَّ ْبَراِهمَي َوُموََس َوِعيىَس َأْن َأِقميُوْا ادّلِ
ِ
ْينَا ِبِه ا  . [ 13رى:  ]الشو ﴾  َوَما َوصَّ

ُه هللُا تََعاىَل -بنيَّ الش يخ    - يف هذا الفصل ما يتعلق بركٍن من أ راكن الإميان الس تة    -َرمِحَ

لْنَا بَْعَضهُْم عىََل بَْعٍض وهو الإميان ابلرسل: ﴿ ُسُل فَضَّ ، وجعل س بحان [253]البقرة:﴾  تِكْلَ الرُّ

هللا هذا التفاضل وهذا الامتيز بيْنم. أ فضل هؤلء الرسل ُه أ ولئك امخلسة وُه أ ولو العزم  
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براهمي ونوح وموَس وعيىس. هؤلء أ ولو العزم  صىل هللا عليه وسملمن الرسل: نبينا محمد  واإ

لهم هللا   لْنَا بَْعَضهُْم تِكْلَ ال، واحلمكة من هللا: ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -من الرسل، وهؤلء فضَّ ُسُل فَضَّ رُّ

 ﴾. عىََل بَْعٍض 

ميان بركٍن من أ راكن الإميان الس تة، وهؤلء الرسل أ وهلم نوح عليه  الإميان ابلرسل هو اإ

. وهؤلء الرسل جاؤوا برشائع، لكن هذه  صىل هللا عليه وسملالسالم، وأ خرُه نبينا محمد  

عًَة َومِ الرشائع ﴿ ، فلك نيّبٍ هل رِشعَة وهل مْناج، لكن  [48]املائدة:﴾  ْْنَاًجاِللُكٍّ َجَعلْنَا ِمنْمُكْ رِشْ

اغُوَت التوحيد لكهم جاؤوا به؛ ﴿  َ َواْجتَنُِبوا الطَّ ٍة َرُسوًل َأِن ُاْعُبُدوا اَّللَّ ﴾ َولَقَْد بََعثْنَا يِف لُكِّ ُأمَّ

اوت وختتلف.  . فتوحيد هللا َعزَّ َوَجلَّ لك الرسل جاؤوا به، لكن رشائعهم قد تتف[ 36]النحل:

: حنن ال نبياء اإخوة لعالت، أ بوان واحد وأ هماتنا ش ىت.  صىل هللا عليه وسملولهذا قال النيب  

ال شقاء   ت،  عالَّ علهيم  ويطلق  أ خياف،  علهيم  ويطلق  أ شقاء،  علهيم  يطلق  ال ن  فالإخوان 

ت أ بوُه واحد وأ هماُتم خمتلفة، وال خوة ال خي اف أ همم الإخوة من ال ب وال م، والإخوة لعالَّ

 واحدة وأ ابءُه خمتلفون.

ٍت قال: »  صىل هللا عليه وسملالنيب   ْخَوٌة ِلِعالَّ
ِ
« يقصد أ ن ال ب واحد، فأ بوُه واحد، ا

ىتًّ من هو أ بوُه؟ هو التوحيد، » هَاُُتم ش َ ًذا لك  َوُأمَّ « ما املقصود ابل همات؟ يه الرشائع. اإ

واكنت  به،  ويُنادون  اخلالص  ابلتوحيد  جاؤوا  منا  اإ الإسالم،   الرسل  وقهتم يه  رشائعهم يف 

 صىل هللا عليه وسمل ويأ مرُه به، لكن بعد بعثة النيب    -َعزَّ َوَجلَّ -الإسالم اذلي يطلبه هللا  

النيب   به  الإسالم اذلي جاء  عليه وسملفالإسالم هو  قال  صىل هللا  َوَجلَّ -، ولهذا  : -َعزَّ 

ْساَلَم ِدينًا  الَْيْوَم َأمْكَلُْت لمَُكْ ِدينمَُكْ َوَأتَْمْمُت ﴿
ِ
. هذا  [3]املائدة:  ﴾عَلَْيمُكْ ِنْعَميِت َوَرِضيُت لمَُكُ اْل

غري الإسالم اذلي جاء به   -َعزَّ َوَجلَّ -هو الإسالم ال ن اذلي أ قبهل، ول اإسالم يقبهل هللا  

، فلك الرسل ورشائعهم من حيث الرشائع واملناجه قد نُِسَخت، صىل هللا عليه وسمل النيب  

صىل هللا عليه  ، ولهذا قال النيب  صىل هللا عليه وسملل دين غري ما جاء به النيب  ول يُقبَ 

، مُثَّ  : »وسمل ، ول نرَْصايِنٌّ ِة هَيُوِديٌّ ٍد بَيِدِه، ل يَْسَمُع يب أ َحٌد ِمن هِذه اُلمَّ واذلي نَْفُس ُمَحمَّ

لَّ اكَن ِمن   ي ُأْرِسلُْت به، اإ ِ . وحارب النيب [153]مسمل:«  أ حْصاِب النَّارِ يَُموُت ولَْم يُْؤِمْن ابذلَّ

الهيود وأ جالُه من املدينة وحارب النصارى، وذكل أ ن ادلاينة احلق يه    صىل هللا عليه وسمل

 .صىل هللا عليه وسملادلاينة اليت جاء هبا النيب  

لك ال داين ابطةل ول تُقبَل عند هللا، واذلي يُقبَل هو الإسالم اذلي جاء به النيب 

صىل هللا عليه ، وبيَّنه هللا يف ال ية اليت ذكرُتا أ نفًا اليت نزلت عن النيب  هللا عليه وسمل  صىل
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الَْيْوَم َأمْكَلُْت لمَُكْ ِدينمَُكْ َوَأتَْمْمُت عَلَْيمُكْ ِنْعَميِت يف احلج وهو يف عرفة يف أ ثناء اخلطبة: ﴿  وسمل

ْساَلَم ِدينًا
ِ
ن أ ية نزلت يف  ﴾. جفاء رجل هيو َوَرِضيُت لمَُكُ اْل دي اإىل معر بن اخلطاب قال: اإ

كتابمك لو نزلت علينا حنن معرش الهيود لختذان ذكل عيًدا؛ يعين من معرفته لفضل هذه ال ية  

نزلت؛   نزلت ومىت  أ ين  أ عمل  اإين  قال: وهللا  فأ خربه  أ ية؟  أ ي  فقال معر:  العميق،  ومعناها 

لقائه لتكل اخلطبة. يف احلج يف عر  صىل هللا عليه وسملفزنلت عىل النيب   فة وهو أ ثناء اإ

اليت ترَُصف هل،   -َعزَّ َوَجلَّ -فاملقصود أ ن الرسل جاؤوا بتوحيد واحد، وعبادة هللا  

مقبول. رأ ى    صىل هللا عليه وسمللكن رشائعهم ختتلف، ولهذا ل يوجد دين بعد بعثة النيب  

وأ لقاها وقال: » التوراة مرًة مع معر فغضب  اَكنَ النيب نسخة  لَّ  لَْو 
ِ
ا َوِسَعُه  َما  َحيًّا   ُموََس 

َِّباِعي منا يزنل وهو فرد من    -عليه السالم-«، وعندما يزنل عيىس بن مرمي  ات يف أ خر الزمان اإ

منا يزنل وهو فرد من أ مة محمد وعىل دين النيب   صىل هللا أ مة محمد، ويُصيّلِ خلف املهدي، اإ

 ورشيعته. عليه وسمل

أ حٍد من رسهل، -َعزَّ َوَجلَّ -ُه هللا  فاملقصود أ ن هؤلء الرسل مزيَّ  نُفّرِق بني  ، ول 

نؤمن بلك الرسل ما عرفنا من أ سامهئم اليت وردت يف القرأ ن والس نة وما مل نعرف، نعم نؤمن  

، جفاءت رشيعته ونسخت  صىل هللا عليه وسملبلك الرسل لكن ادلين والتباع لرسولنا محمد  

 ال داين لكها.

  تََعاىَل:مث يقول َرمِحَُه هللاُ  -

ونؤمن بأ ن مجيع الرسل برش خملوقون، ليس هلم من خصائص الربوبية يشء، قال  

ِ َوَل َأْعمَلُ الَْغْيَب َوَل َأقُوُل  هللا تعاىل عن نوح وهو أ وهلم: ﴿  َوَل َأقُوُل لمَُكْ ِعنِدي َخَزائُِن اَّللَّ

يّنِ َمكَلٌ 
ِ
لَّ َأقُوُل لمَُكْ ِعنِدي َخَزائُِن  وأ مر هللا تعاىل محمًدا وهو أ خرُه أ ن يقول: ﴿  [ 31]هود: ﴾  ا

يّنِ َمكَلٌ 
ِ
ِ َول َأْعمَلُ الَْغْيَب َول َأقُوُل لمَُكْ ا َل َأْمكِلُ ِلنَْفيِس نَْفًعا  وأ ن يقول: ﴿   [ 50]ال نعام: ﴾  اَّللَّ

 ُ لَّ َما َشاَء اَّللَّ
ِ
ا ا ا َوَل َرَشًدا وأ ن يقول: ﴿   [ 188]ال عراف: ﴾  َوَل رَضًّ يّنِ َل َأْمكِلُ لمَُكْ رَضًّ

ِ
قُْل  *   ا

ِ َأَحٌد َولَْن َأِجَد ِمن ُدوِنِه ُملَْتَحًدا  رَييِن ِمَن اَّللَّ يّنِ لَن جُيِ
ِ
 . [ 22- 21]اجلن: ﴾  ا

ونؤمن بأ َّنم عبيد من عباد هللا أ كرهمم هللا تعاىل ابلرساةل، ووصفهم ابلعبودية يف أ عىل  

َُّه اَكَن َعْبًدا  س ياق الثناء علهيم، فقال يف أ وهلم نوح: ﴿  مقاماُتم ويف  ن
ِ
لْنَا َمَع نُوحٍ ا ََّة َمْن مَحَ ُذّرِي

رساء: ﴾  َشُكوًرا 
ِ
 . [ 3]ال

هذا الباب اي ش يخ جامل أ يًضا من املسائل العظمية اليت تتعلق ابلإميان ابلرسل،   -

كل الفزع؛ ل نه يف الْناية خملوق  حنن أ رشان ابملالئكة أ َّنم مع عظمة خلقهم أ َّنم حيصل عندُه ذ
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 -َعزَّ َوَجلَّ -همام بلغ من عظمٍة يف خلقه. وكذكل الرسل ُه أ فضل الناس ول شك، وهللا  

َعُل رَِسالَتَهُ اصطفاُه ﴿ ُ َأعْمَلُ َحْيُث جَيْ ، لكن ليس هلم من خصائص الربوبية  [124]ال نعام:﴾  اَّللَّ

منا حصل يف الغلو ابلصاحلني، فغلوا ابلصاحلني   يشء. الرشك اذلي حصل يف هذه ال مة اإ

منا يه أ سامء أ انس صاحلني، حفصل فهيم الغلو واس متر الغلو   )يغوث ويعوق وسواع ونرسا(، اإ

ذا اكن الرسل وُه أ صلح الناس وأ تقى الناس وأ عبد   الناس ل جيوز أ ن من هذا املنطلق. فاإ

هو أ فضل خملوق خلقه   صىل هللا عليه وسمليرَُصف هلم يشء فغريُه من ابب أ وىل. والنيب 

، صىل هللا عليه وسملهللا، أ تقى خملوق خلقه هللا، أ فضل من وطئت ال رض قدماه هو النيب  

ُد َودَلِ أ َدَم َوَل فَْخرٌ : »-عليه الصالة والسالم- يقول   يِّ ُل َمْن تُْفتَُح هَلُ َأبَْواُب    َأانَ «، »َأاَن س َ َأوَّ

«. هناك مزنةل يف اجلنة اي اإخوان يُطلق علهيا الوس يةل ل تنبغي اإل خشٍص واحٍد هو  اجلَنَّةِ 

، وحنن ندعو بعد لك أ ذان أ ن هللا يؤيت النيب هذه الوس يةل، صىل هللا عليه وسملرسول هللا  

ماًما يف ال نب   صىل هللا عليه وسملالنيب   صىل هللا ياء لكهم يف حادثة الإرساء، النيب  صىلَّ اإ

: ﴿صىل هللا عليه وسملهل هذه املاكنة العظمية، النيب  عليه وسمل َا  ؛ يقول هللا َعزَّ َوَجلَّ اَي َأهيُّ

ِ َوَرُسوهِلِ  ُموا بنَْيَ يََدِي اَّللَّ َمنُوا َل تُقَّدِ يَن أ َ ِ هَرُ ، وقال هللا تعاىل: ﴿ [1]احلجرات:﴾  اذلَّ وا هَلُ  َوَل جَتْ

الُ  َأمْعَ َبطَ  َأْن حَتْ ِلَبْعٍض  أ ن  [2]احلجرات:﴾  مُك اِبلْقَْوِل َكَجهِْر بَْعِضمُكْ  . لحظ، يرتتب عىل هذا: 

ل   حتبط أ عاملمك عندما جتهر ابلقول، ولهذا يأ يت بكر ويقول: اي رسول هللا، وهللا ل أ حدثك اإ

ا. فهذا يبني لنا ماكنة النيب   .صىل هللا عليه وسملرسًّ

ْح كَلَ َصْدَركَ هللا يقول: ﴿و ، فريى [2-1]الرشح:  ﴾َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَركَ *    َألَْم نرَْشَ

َحى ، ﴿صىل هللا عليه وسملالصحابة كيف هللا خياطب نبيه محمًدا  َذا جَسَى   *َوالضُّ
ِ
َّْيِل ا  *َوالل

َُّك َوَما قىََل   عََك َرب ىَض   *َولَْل ِخَرُة َخرْيٌ كَلَ ِمَن اْلُوىَل    *َما َودَّ َُّك فرََتْ ﴾ َولََسْوَف يُْعِطيَك َرب

انَّ َأْعَطْينَاَك الَْكْوثَرَ ، ﴿[5-1]الضحى:
ِ
. فريى الصحابة كيف أ ن هللا خياطب نبيه  [1]الكوثر:﴾  ا

بة هللا يقول  اذلي هو هبذه املثا  صىل هللا عليه وسمل. فهذا الرسول  صىل هللا عليه وسملمحمًدا  

ءٌ هل: ﴿ همْ . عندما قال: »[ 128]أ ل معران:﴾  لَيَْس كَلَ ِمَن اْلَْمِر يَشْ ِ « َكْيَف يُْفِلُح قَْوٌم ََشُّوا نَِبهّيِ

ءٌ يف غزوة أ حد، فقال هللا َعزَّ َوَجلَّ مبارشة: ﴿ ﴾، فالح الناس وعدم  لَيَْس كَلَ ِمَن اْلَْمِر يَشْ

ل ترَُصف لغري هللا. الهداية، قال   -َعزَّ َوَجلَّ -ة هلل  فالهحم ليس كل، هذه خصائص الربوبي

ََّك َل َُتِْدي َمْن َأْحبَْبَت هل: ﴿ ن
ِ
، هذه خصائص الربوبية؛ هداية الناس، توفيق [56]القصص:﴾  ا

ب ول لنيّبٍ مرسل.   الناس، فالح الناس، ل ترَُصف خمللوٍق اكئنًا من اكن، ل ملكَلٍ مقرَّ
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ت ماكنهتم، ويه املاكنة العظمية بل ُه صفوة البرش، فال يرَُصف  ولهذا، الرسل همام اكن

م الناس صاحلًا من الصاحلني، وقرًبا من قبور   هلم يشء، فغريُه من ابب أ وىل، عندما يُعّظِ

ذا اكن الرسول   أ ن هذا ضالل ورشك، فاإ ل   صىل هللا عليه وسملالصاحلني، ل شك يف 

فال شك يف أ ن غريه من   -َعزَّ َوَجلَّ -يس تحقها هللا    جيوز أ ن يرَُصف هل مثل هذه ال مور اليت

 ابب أ وىل.

ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال َرمِحَ

أ خرُه محمد   َعْبِدِه  : ﴿ صىل هللا عليه وسمل وقال يف  عىََل  الُْفْرقَاَن  َل  نَزَّ ى  ِ اذلَّ تََباَرَك 

لِلْعَ  نَِذيًرا اِلَيُكوَن  حْسَـَق  أ خرين: ﴿ ، وقال يف رسل  [ 1]الفرقان: ﴾  لَِمنَي 
ِ
ْبَراِهمَي َوا

ِ
ا َواْذُكْر ِعَباَداَن 

َواَلبَْصـارِ  اَليِْدي  ُأْوىِل  ابٌ ﴿   [ 45]ص: ﴾  َويَْعُقوَب  َأوَّ َُّه  ن
ِ
ا اَليِْد  َذا  َداُووَد  َعْبَداَن  ﴾  َواْذُكْر 

اُووَد ُسلَْيَما ﴿   [ 17]ص:  ابٌ َوَوَهْبنَا دِلَ َُّه َأوَّ ن
ِ
قال يف عيىس ابن مرمي:  ، و [ 30]ص: ﴾  َن ِنْعَم الَْعْبُد ا

لَّ َعْبٌد َأنَْعْمنَا عَلَْيِه َوَجَعلْنَ ﴿ 
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
ائِيلَ ا ا رْسَ

ِ
َِّبىِن ا  . [ 59]الزخرف: ﴾  ُه َمثاًَل ل

وأ رسهل اإىل    صىل هللا عليه وسمل ونؤمن بأ ن هللا تعاىل خمت الرسالت برساةل محمد  

َا النَّاُس اإين  مجيع الناس لقوهل تعاىل: ﴿  َمَوات  قُْل يَأهَيُّ يًعا اذلي هَلُ ُمكْلُ َالسَّ لَْيمُكْ مَجِ
ِ
ِ ا َرُسوُل اَّللَّ

لَّ ُهَو حيُْ 
ِ
هَلَ ا
ِ
مَ   يِي وال رض ل ا ِ َولَكِ ي يُْؤِمُن اِبَّللَّ ِ ِ َوَرُسوهِلِ النيب ال يم اذلَّ تِِه  ا َويُِميُت فأ منوا اِبَّللَّ

َِّبُعوُه لََعلَّمُكْ َُتَْتُدونَ   . [ 158]ال عراف: ﴾  َوات

سالم اذلي ارتضاه هللا تعاىل    صىل هللا عليه وسمل رشيعته    ونؤمن بأ ن
ِ
يه دين ال

ِ الإسالم لعباده، وأ ن هللا تعاىل ل يقبل من أ حد دينًا سواه لقوهل تعاىل: ﴿  يَن ِعنَد اَّللَّ نَّ ادّلِ
ِ
﴾  ا

 َوَرِضيُت لمَُكُ الإسالم  الَْيْوَم َأمْكَلُْت لمَُكْ ِدينمَُكْ َوَأتَْمْمُت عَلَْيمُكْ نعميت ، وقوهل: ﴿ [ 19]أ ل معران: 

﴿   [ 3]املائدة: ﴾  ِدينًا  ِمَن  وقوهل:  ال خرة  َوُهَو يف  ِمنُْه  يُْقَبَل  فَلَن  ِدينًا  الإسالم  غرَْيَ  يَبْتَغِ  َوَمن 

 . [ 85]أ ل معران: ﴾  اخلارسين 

سالم، من دين  
ِ
ال مقبوًل عند هللا سوى دين  قامئًا  دينًا  اليوم  أ ن من زمع  ونرى 

ٌب  الهيودية أ و   ل قتل مرتًدا ل نه مكّذِ النرصانية أ و غريهام، فهو اكفر يستتاب، فاإن اتب واإ

 للقرأ ن. 

هذه املسأ ةل العظمية اليت أ رشان لها قبل قليل، نعم من يعتقد أ ن دينًا غري الإسالم   -

َمْن قَاَل َل يُقبَل عند هللا فال شك أ ن هذا كفر. ل بد من أ ن نكفر مبا سوى الإسالم هللا »

هَلَ 
ِ
لَّ هللا، َوَكَفَر ِبَما يُْعَبُد ِمْن ُدوِن هللاِ ا

ِ
ونَسَخت    صىل هللا عليه وسمل«، جفاءت رساةل النيب   ا

لك الرسالت، فال شك أ نه من الضالل أ ن يقال: هذه أ داين ساموية، وملاذا نفّرِق؟ أ ليس  
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قد أ نزل    -زَّ َوَجلَّ عَ -قد أ نزل كتاب التوراة عىل رسوهل موَس؟ أ ليس هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -هللا  

 كتاب الإجنيل عىل رسوهل عيىس؟ وكذكل أ نزل القرأ ن عىل رسوهل محمد، فلامذا نُفّرِق بيْنم؟ 

ق بيْنم، جعل دين موَس  منا نُفّرِق بيْنم؛ ل ن اذلي أ نزل ذكل هو اذلي فرَّ نقول: اإ

عىل هؤلء  يف وقته هو املقبول، وجعل دين عيىس يف وقته هو املقبول، فاذلي أ نزل الكتب  

منا يه املقبوةل    صىل هللا عليه وسملالرسل هو اذلي بنيَّ لنا أ ن رساةل النيب   وكتابه القرأ ن اإ

 ول يُقبَل سواها. 

ُه هللُا تََعاىَل: -  مث يقول َرمِحَ

ىل الناس مجيًعا فقد كفر جبميع    صىل هللا عليه وسمل ونرى أ ن من كفر برساةل محمد  اإ

يزمع  اذلي  برسوهل  حىت  ﴿   الرسل،  تعاىل:  لقوهل  هل،  متبع  به  مؤمن  نُوحٍ  أ نه  قَْوُم  بَْت  َكذَّ

أ نه مل يس بق نوًحا رسول. وقال    [ 105]الشعراء: ﴾  الُْمْرَسِلنيَ  الرسل مع  بني مجليع  جفعلهم مكّذِ

ِ  تعاىل: ﴿  ِ َوُرُسهِلِ َويُرِيُدوَن َأن يَُفّرِقُوا بنَْيَ اَّللَّ يَن يَْكُفُروَن اِبَّللَّ ِ نَّ اذلَّ
ِ
َوُرُسهِلِ َويُقولُوَن نُْؤِمُن  ا

  انَ دْ َت عْ أ  ِبَبْعٍض َونَْكُفُر ِبَبْعٍض َويُرِيُدوَن َأن يَتَِّخُذوا بنَْيَ َذكِلَ َسِبياًل * ُأولَئَِك ُُهُ َاْلاَكِفُروَن َحقًّا و 

 . [ 151- 150]النساء: ﴾  ِلْلاَكِفرِيَن عََذااًب ُمهِينًا 

ب برسو   - فهو    صىل هللا عليه وسمل لنا محمد  لحظ هذه املسأ ةل ادلقيقة، أ ن من كذَّ

ب برسوهل اذلي يزمع أ نه مؤمن به. فذكل الهيودي اذلي يقول أ نه مؤمن مبوَس نقول:   مكّذِ

ب ملوَس؛ أ ي تزمع أ نك مؤمن.   صىل هللا عليه وسملأ نت اإن مل تؤمن برسول هللا   فأ نت مكّذِ

بَْت قَْوُم نُوحٍ الُْمْرَسِلنيَ ولهذا قال تعاىل: ﴿ يكن هناك من رسول قبل نوح، لكن ﴾، مل  َكذَّ

أ ن التوحيد هو رسالهتم    - كام أ رشان    -تكذيب رسوٍل واحد هو تكذيب مجليع املرسلني؛ حيث  

ب برسول هللا   ب ببقية الرسل وبقية   صىل هللا عليه وسملمجيًعا، ولهذا من يُكّذِ فهو مكّذِ

 ال نبياء.

ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال الش يخ َرمِحَ

، ومن اّدعى النبوة بعده  صىل هللا عليه وسمل ل نيب بعد محمد رسول هللا  نؤمن بأ نه  

جامع املسلمني.  ق من اّدعاها فهو اكفر؛ ل نّه مكذب للكتاب والس نة واإ  أ و صدَّ

 خلفاء راشدين خلفوه يف أ مته علًما.   صىل هللا عليه وسمل ونؤمن بأ ن للنيب  

صىل هللا  ولعلنا خنمت ما يتعلق ابلرسل اي ش يخ جامل؛ ل ن أ خر الرسل هو رسولنا    -

وسمل النيب  عليه  قال  النبيني،  خامت  وهو  وسمل،  عليه  هللا  »صىل  بَْعِدي:  نيَِبَّ  «  َل 

فهذا ل شك أ نه    صىل هللا عليه وسمل. مفن اعتقد أ ن هناك نبيًّا بعد الرسول  [2219]الرتمذي:
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ا ورد يف النص، وخمالف لإجامع املسلمني، وذكل أ ن مجموع هذه ال مة يقوم اكفر، خمالف مل

 مقام ال نبياء السابقني. 

ذا حصل نس يان وبُْعد عن دين النيب السابق، فيبعث هللا نبيًّا  اكنت ال مم السابقة اإ

لحقًا هلم، لكن هذه ال مة فاإَّنا مبجموعها تقوم مقام ال نبياء السابقني يف ال مم. ولهذا، ل ميكن 

ن  حيصل ضالل جملموع هذه ال مة، ل ميكن جتمتع هذه ال مة عىل ضالةل. مفجموع أ فرادها يقومو 

مقام ال نبياء السابقني ابس مترار احلق، وبيان احلق، وادلعوة اإىل احلق، فال نيب بعد نبينا محمٍد  

 .صىل هللا عليه وسمل

ًذا هكذا فامي يبدو يل اي ش يخ انرص نقف عند هذا احلد، مث نأ يت اإن شاء هللا    - اإ

 .عليه وسملصىل هللا تعاىل اإىل ما يتعلق ابخللفاء الراشدين، مث حصابة النيب 

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -لقد اكنت حلقًة رائعًة حيامن يتحدث هللا  -عن أ صفى عباده وخلقه  -س ُ

 ؛ فهم قدوة اخللق. -علهيم الصالة والسالم

ج الش يخ   ُه هللُا تََعاىَل -مث عرَّ عىل أ فضلهم وأ زاكُه مزنةًل وأ رفعهم ماكنًة عند هللا    -َرمِحَ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل - صىل هللا عليه ، فهنيئًا لنا بنبينا محمد  صىل هللا عليه وسملبينا محمد  وهو ن   - س ُ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -أ ن اختاران هللا    وسمل من بني سائر ال مم أ ن نكون من أ تباعه بعد أ كرث من    -س ُ

د   ؛ ونقرأ  تعلاميته، ونقرأ  القرأ ن اذلي  صىل هللا عليه وسملأ لف وأ ربعامئة س نة وحنن ال ن نرّدِ

ا طرايًّ ك نه نزل اليوم، فهنيئًا لنا هبذا النيب  جاء ب - ، نسأ ل هللا  صىل هللا عليه وسمله غضًّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل  روه ونرصوه واتبعوا النور اذلي أ نزل معه   -س ُ أ ن جيعلنا من اذلين اتبعوه وعزَّ

 أ ولئك ُه املفلحون.
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(10 ) 
الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   بسم هللا الرمحن  -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد، وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل 

الس نَّة وامجلاعة لش يخنا محمد بن صاحل بن اللقاء العارش من التعليق عىل كتاب عقيدة أ هل  

 عثميني.

هل يف  تفضُّ بن محدان اجلُهين ونشكر هل  الش يخ انرص  ب  نُرّحِ اللقاء  يف مطلع هذا 

 الرشح والتعليق عىل هذا الكتاب، أ هاًل وسهاًل بك اي ش يخ انرص.

ب ابمجليع حياُك هللا. -  وأ ان ُأرّحِ

ادلرس التاسع حول ما يتعلق ابلصحابة،    ش يخ انرص هللا حيفظك كنا قد توقفنا يف  -

 فلو أ ذنت يل أ ن أ س تعرض الكتاب حىت نبدأ  نقرأ < 

ُه هللُا تََعاىَل:   قال َرمِحَ

ونؤمن بأ ن للنيب ملسو هيلع هللا ىلص خلفاء راشدين خلفوه يف أ مته علًما ودعوة وولية عىل املؤمنني،  

ن بن عفان، مث  وبأ ن أ فضلهم وأ حقهم ابخلالفة أ بو بكر الصديق، مث معر بن اخلطاب، مث عامث

 ريض هللا عْنم أ مجعني. - عيل بن أ يب طالب  

وهل احلمكة    - وهكذا اكنوا يف اخلالفة قدًرا كام اكنوا يف الفضيةل، وما اكن هللا تعاىل  

 ليويل عىل خري القرون رجاًل، وفهيم من هو خري منه وأ جدر ابخلالفة.  - البالغة  

وق فهيا من هو أ فضل منه، لكنه  ونؤمن بأ ن املفضول من هؤلء قد يمتزي خبصيصة يف

، ل ن موجبات الفضل كثرية متنوعة.   ل يس تحق هبا الفضل املطلق عىل َمْن فََضهَلُ

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وُأصيّلِ وُأسمّلِ عىل رسولنا ال مني،   -

انفًعا ومعاًل  علًما  نسأ كل  ان  اإ اللهم  التسلمي.  وأ مت  الصالة  أ فضل  ما  عليه  علِّمنا  اللهم   صاحلًا، 

 ينفعنا، وانفعنا مبا علَّمتنا اي أ كرم ال كرمني. 

ب العمل وطالبات العمل، وأ سأ ل هللا   أ ن يوفقمك، وأ ن يفتح    -َعزَّ َوَجلَّ -حيَّا هللا طالَّ

عليمك ابلعمل النافع والعمل الصاحل، وُك أ نمت حمس نون لنا وعلينا؛ وذكل أ ن هذه ادلروس العلمية  
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للقاءات العلمية ما اكنت لول هللا مث وجودُك وحرصمك وطلبمك، ولهذا أ نمت حمس نون  وهذه ا

منا الطالب حمسن عىل أ س تاذه، وال س تاذ   علينا حقًّا، ل نقولها جمامةًل ول جمرد حديث عابر واإ

 حمسن عىل طالبه مبا أ عطاه هللا من هذا العمل.

ُه هللُا تََعاىَل   نسأ ل   -الش يخ محمد بن صاحل بن عثميني  هذا الفصل يذكره ش يخنا َرمِحَ

مبا يتعلَّق بصحابة رسول    -هللا أ ن يغفر هل وأ ن يرمحه وأ ن يسكنه الفردوس ال عىل من اجلنة  

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعىل رأ سهم اخللفاء الراشدون.

َعْنهُ والصحابة ريض هللا عْنم: ﴿ َوَرُضوا  َعْْنُْم   ُ اَّللَّ الصحابة [22]اجملادةل:﴾  َريِضَ   ،

ادل قال هللا عز وجل: ﴿بلغوا  ولهذا  الكبرية،  العظمية  العالية  َوَرُضوا  رجة  َعْْنُْم   ُ اَّللَّ َريِضَ 

تتعلق َعْنهُ  اليت  املسائل  هذه  بعض  عن  حديثه  معرِض  الش يخ يف  كام سيشري  ولهذا   ،﴾

 بفضيلهتم.

ومن هو الصحايب ابتداًء؟ الصحايب ريض هللا عنه اذلي لقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا به 

. هذا هو الضابط اذلي نعرف فيه الصحايب من غريه، وهو اذلي لقي النيب  ومات عىل ذكل

منا لقيه ولكمة )لقيه( تشمل من رأ ه  ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا به، ليس ال مر مقترًصا عىل جمرد اللقاء، واإ

َرمِحَُه  -ومن مل يَره، لكن اكن هذا اللقاء وهو مؤمن به مث مات عىل ذكل. واحلافظ ابن جحر  

بة(: "ولو ختلَّلت ِردَّة عىل ال حص"، يعين ولو ارتد ورجع بعد ذكل فهو  يقول يف )النخ   -هللاُ 

 أ يًضا من الصحابة ريض هللا عْنم. 

ه هللا   هؤلء ُه صفوة البرش بعد   -َعزَّ َوَجلَّ -هذا هو الصحايب، هذا هو اذلي مزيَّ

، ولهذا قال: ﴿ ُ َعْْنُْم َوَرُضوا َعْنهُ َريِضَ  ال نبياء، هؤلء اصطفاُه هللا َعزَّ َوَجلَّ ﴾. اذلين اَّللَّ

ابيعوا حتت الشجرة أ لف وأ ربعامئة رجل، هؤلء ُه من أ هل اجلنة، وهللا َعزَّ َوَجلَّ جتاوز 

 عْنم، جتاوز عن خطيئاُتم وعن سيئاُتم.

الش يخ   هللاُ -هنا  واخللفاء   -َرمِحَُه  الراشدين،  ابخللفاء  الصحابة  عن  احلديث  بدأ  

فون: أ بو بكر ومعر وعامثن وعيل، ُه أ فضل الصحابة عىل الإطالق، ومزنلهتم  الراشدون املعرو

جامع ال مة، فال أ فضل من أ يب بكر بعد ال نبياء رجٌل وطأ ت   ا؛ يَقُدهمم أ بو بكر ابإ عظمية جدًّ

يق   ريض  -ريض هللا عنه. مث يأ يت بعده الفاروق معر بن اخلطاب  -ال رض قدماه، هذا الصّدِ

 هللا عنه.

مون    -وما حصل يف أ ول ال مر    -ال مر اكن أ هل الس نَّة وامجلاعة  يف بداية   اكنوا يُقّدِ

م عليًّا مث عامثن؛  م عامثن مث عليًّا، وبعضهم اكن يُقّدِ أ اب بكر مث معر مث يتوقفون، وبعضهم اكن يُقّدِ
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جامع أ هل الس نَّة عىل أ ن ترتيهبم ابلفضل  جامع أ هل العمل واإ لكن اس تقر ال مر بعد ذكل ابإ

تيهبم ابخلالفة؛ ل ن ترتيهبم ابخلالفة ل خالف فيه اإطالقًا، بل قال الإمام أ محد: "من مل  كرت 

أ ضلُّ من حامر أ ههل"، ونقل هذه ش يخ الإسالم يف )الواسطية(. فرتتيهبم  يقل بذكل فهو 

 ابخلالفة أ بو بكر مث معر مث عامثن مث عيّل، هذا مجمع به اإجامعًا قطعيًّا، ولهذا ترتيهبم ابلفضيةل

 هو كرتتيهبم ابخلالفة، هذا اذلي اس تقر عليه أ هل الس نَّة وامجلاعة. 

ُه من بني الصحابة لكهم ريض هللا عْنم    -َعزَّ َوَجلَّ -هؤلء اخللفاء الراشدون هللا   مزيَّ

ُه هللُا تََعاىَل -بأ َّنم يفوقون سائر الصحابة هبذه املاكنة وهذا الفضل، ولهذا نبَّه الش يخ    -َرمِحَ

 (. ونؤمن بأ ن هؤلء اخللفاء الراشدونل مر حيث قال: )عىل هذا ا

مث بنيَّ الش يخ مسأ ةًل دقيقًة: ويه أ نه قد يكون أ حيااًن يمتزي الإنسان خبصيصة، بفضل، 

بأ ن عليًّا رمبا متزي ببعض   أ نه متزي باكفة املزااي عن ال خر. والش يخ يشري لهذا  لكن ل يعين 

أ نه  املزااي، وعامثن متزي ببعض   املزااي وهو ذو النورين، ومعر متزي، لكن هذه املزية ل تعين 

يصة معينة لكن ل تعين أ نه يفوق من   أ فضل من اذلي أ عاله. بل تكون أ حيااًن املزية يف خّصِ

أ عىل منه؛ مكوَس   فاإن هللا  -عليه السالم-هو  بأ نه لكمي هللا، فهل هو    -َعزَّ َوَجلَّ -،  ه  مزيَّ

منا ا  لإطالق ابل فضلية يه للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ل أ فضل منه  أ فضل من ملسو هيلع هللا ىلص؟ ل، اإ

البتة، فهو س يد ودل أ دم ول خفر، وتكل املزنةل اليت يف اجلنة الوس يةل يه خاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص،  

ماًما يف حادثة الإرساء، لكن هللا مزي موَس بأ نه لكمي هللا، فهذه املزية ل تعين  وصىلَّ هبم اإ

 أ نه أ فضل من اذلي هو أ عاله. 

ْخَوايِن، قالوا: اي رسول أ ولس نا  وق
ِ
ل مثل ذكل يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: َوِدْدُت لَْو َرَأيُْت ا

يَن يَأْتُوَن بَْعَد َذكِلَ أ َمنُوا يِب َولَْم يََرْويِن، لِلَْواِحِد ِمْْنُ  ِ ْخَوايِن اذلَّ
ِ
ايِب، ا ْم  اإخوانك؟ قال: َأنمُْتْ َأحْصَ

. فهذا اذل ِسنَي َواِحًدا ِمنْمُكْ ي جاء متأ خرا أ من ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل يره، ومزيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص  َأْجُر ََخْ

هنا هبذه املزية أ ن للواحد مْنم أ جر َخسني من الصحابة، هذا فضل عظمي ل ولئك املتأ خرين  

اذلين أ منوا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل يروه ونرصوا دينه، لكن هذا ل يعين أ َّنم أ فضل من الصحابة، 

م عدول، الصحابة لكهم هلم ذكل القدر العظمي وتكل الصحابة بلغوا املرتبة العالية، الصحابة لكه

 املاكنة العظمية يف رشعنا وديننا. 

أ ن نعرف قدرُه، وأ ن نعرف مزنلهتم، وأ ن   الس نَّة وامجلاعة:  أ هل  أ صول  ولهذا من 

لبعض هذه املسائل.   -َرمِحَُه هللاُ -تسمَل أ لس نتنا وقلوبنا من الطعن فهيم، وكام سيشري ش يخنا  



 نسخة أولية 

77 

 

ًذا، هذه أ صول  َعزَّ  -أ هل الس نَّة وامجلاعة ابلعتقاد بأ فضلية هؤلء الصفوة اذلين مزيُه هللا    اإ

.  َوَجلَّ

اي ش يخ مثاًل هل ميكن أ ن يُقال بأ ن الفضل اخلاص ل يعين الفضل العام؛ يعين   -

ثبوت فضل خاص مثاًل ل يب هريرة يف رواية احلديث النبوي، أ و يف خادل بن الوليد يف قيادة  

-ن س يف هللا املسلول، هذا ل يعين بأ َّنام مثاًل أ فضل من أ يب بكر الصديق اجليش وأ نه اك

نظًرا ل ن النيب مل يقل يف معر مثلام قال يف أ يب هريرة أ و مثلام قال يف خادل   -ريض هللا عنه

 بن الوليد. 

الوليد وأ ظن عبد   - نقاش بني خادل بن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا حصل  نعم ل شك. ولهذا، 

دل الوليد جمرد قال: سابقتمك يف الإسالم وكذا، يعين يشري اإىل أ نه نعم الرمحن بن عوف، خفا

ايِب أ نمت س بقتوان لكن حنن لنا الفضل، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » بُّوا َأحْصَ « هنا يقصد خاصة َل تَس ُ

ل خادل من الصحابة. فكون خادل بن الوليد ذكر هذه الفضيةل وهذه اخلصيصة   الصحابة، واإ

س يف هللا املسلول، وأ نك ما دخلت معركة اإل وانترصت،    -يث  كام جاء يف احلد  -بأ نك  

َل خادل هل الفضل، لكن ل تعين أ نه أ فضل من السابقني املتقدمني، ولهذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »

بُّوا أ حْصايِب؛ فلْو أ نَّ أ َحَدُُكْ أ نَْفَق ِمثَْل ُأُحٍد َذَهًبا، ما بَلََغ ُمدَّ أ َحِدُِهْ ول نَِصيَفهُ  .  [ 2541]مسمل:«  تَس ُ

ن اكن ملتأ خري الصحابة عىل املتقدمني    -وهذا الالكم   فهو لاكفة ال مة عىل معوم الصحابة.   -واإ

ننا لن نبلغ مبلغ أ ولئك الرجال اذلين اصطفاُه هللا   م والطاعة فاإ همام بلغنا ابلعمل واجلهاد والتقدُّ

ل أ حٍد ذهًبا، هؤلء مزيُه  ، بل ل نبلغ ُمدَّ أ حدُه ول نصيفه لو أ نفقنا مثل جب-َعزَّ َوَجلَّ -

.-هللا   َعزَّ َوَجلَّ

ًذا لعلنا نس تمكل القراءة ش يخنا هللا حيفظك. -  اإ

ُه هللُا تََعاىَل:  وهنا يقول الش يخ َرمِحَ

ُكنمُتْ َخرْيَ  ، لقوهل تعاىل: ﴿ - َعزَّ َوَجلَّ - ونؤمن بأ ن هذه ال مة خري ال مم وأ كرهما عىل هللا  

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس   ِ ُأمَّ  . [ 110]أ ل معران: ﴾  تَأُْمُروَن اِبلَْمْعُروِف َوتَْْنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن اِبَّللَّ

ونؤمن بأ ن خري هذه ال مة الصحابة مث التابعون مث اتبعوُه، وبأ نّه ل تزال طائفة من  

.هذه ال مة عىل احلق ظاهرين، ل يرّضُه من خذهلم أ و خالفهم حىت يأ يت أ مُر هللا    َعزَّ َوَجلَّ

أ ن هذه ال مة خري ال مم،   -تأ كيًدا ملا ذكرانه يف بداية اللقاء    -هنا الش يخ يبنّيِ لنا    -

لِلنَّاِس وأ ن خري هذه ال مة ُه حصابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ﴿ ُأْخرَِجْت  ٍة  ُأمَّ ﴾، فهذه  ُكْنمُتْ َخرْيَ 

حصابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،   ال مة أ مة محمد يه خري ال مم، وصفوة هذه ال مة وخري هذه ال مة ُه
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يَن يَلُوََّنُمْ ولهذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » ِ يَن يَلُوََّنُْم، مُثَّ اذلَّ ِ .  [3651]البخاري:«  َخرْيُ النَّاِس قَْريِن، مُثَّ اذلَّ

ًذا، الكامل وال فضلية لقرن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث التابعون مث اتبعو التابعني وهكذا. ول تزال يف هذه   اإ

والنيب ملسو هيلع هللا ىلص   -ريض هللا عْنم-عىل ما صارت عليه الصحابة  ال مة تكل الطائفة اليت تسري  

 ظاهرة ل يرضها من خذلها ول من خالفها.

 مث يقول: -

من الفنت، فقد صدر عن تأ ويل   - ريض هللا عْنم - ونعتقد أ ن ما جرى بني الصحابة  

ه  اجهتدوا فيه، مفن اكن مْنم مصيًبا اكن هل أ جران، ومن اكن مْنم خمطئًا فهل أ جر واحد وخطؤ 

 مغفور هل. 

ل مبا يس تحقونه من الثناء امجليل،   ونرى أ نّه جيب أ ن نكف عن مساوهئم، فال نذكرُه اإ

َل يس توي ِمنمُك َمْن  وأ ن نطهّر قلوبنا من الغل واحلقد عىل أ حد مْنم، لقوهل تعاىل فهيم: ﴿ 

 ِ ُ  َأنَفَق ِمن قَْبِل الَْفْتِح َوقَاتََل ُأولَئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمْن اذلَّ يَن َأنَْفُقوا ِمن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوالُكًّ َوعََد اَّللَّ

ىَن  فينا: ﴿ [ 10]احلديد: ﴾  الُْحس ْ تعاىل  لَنَا  ، وقوهل  اْغِفْر  َّنَا  َرب يَُقولُوَن  بَْعِدُِهْ  ِمن  َجاُءوا  يَن  ِ َواذلَّ

َعْل يف   َبُقواَن ابلإميان َوَل جَتْ يَن س َ ِ ْخَواِننَا اذلَّ
ِ
ََّك َرُءوٌف َرِحمي َوِل ن

ِ
يَن أ َمنُوا َربّنَا ا ِ ﴾  قُلُوِبنَا ِغالًّ ِلَّلَّ

 . [ 10]احلرش: 

ُه هللُا تََعاىَل -خيمت ش يخنا    - هذا الفصل للصحابة ريض هللا عْنم هبذه املسأ ةل   -َرمِحَ

سالمة أ لس نة   -كام أ رشت اإىل ذكل سابقًا    -العظمية اليت يه من أ صول أ هل الس نَّة وامجلاعة  

ثون عن الصحابة مبا يكون فيه نوع من القبح. أ هل ال  س نَّة وامجلاعة، سالمة قلوهبم، ل يتحدَّ

نه راجع لتأ ويٍل اجهتدوا فيه؛ مفن  هؤلء كام أ رشت ُه صفوة الناس. ولهذا، ما جرى بيْنم فاإ

أ جٌر واحد، فهو عن اجهتاد. ولهذا ذكر غري   أ صاب مْنم فهل أ جران، ومن أ خطأ  مْنم فهل 

مل وقد نقل الاللاكيئ يف رشح أ صول اعتقاد أ هل الس نَّة وامجلاعة عن اعتقاد واحد من الع

ُه هللُا تََعاىَل -ال مئة البخاري   وغريُه    والإمام أ محد، وعيل بن املديين وأ يب حامت الرازي،  -َرمِحَ

من أ هل العمل، أ ن عقيدُتم يف ذكل أ َّنم ل يتحدثون عن الصحابة ويكفُّون احلديث فامي َشر 

ذا َحمَكَ احلاُِكُ فاْجهَتََد مُثَّ أ صاَب  ؛ وذكل ل نه أ وًل، راجع لجهتاٍد مْنم، ويف احلديث: »بيْنم اإ

ذا َحمَكَ فاْجهَتََد مُثَّ أ ْخَطأَ فهََلُ أ ْجرٌ  ، واثنًيا: أ ن ما اكن عندُه [7352]البخاري:«  فهََلُ أ ْجراِن، واإ

ليسوا معصومني، ولهذا جيمع   فهم برش  ال خطاء  أ َّنم  من مثل بعض  الس نَّة وامجلاعة  أ هل 

ذن هللا-كذكل. ولهذا، ما حصل عندُه من خطأ  أ و من زلل أ و من معصية فاإَّنا تُغَفر     - ابإ

ونرجو من هللا ذكل لسابقهتم يف الإسالم، ونرصُتم لهذا ادلين وللنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وملا حيصل لدلنيا 
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م، وأ َّنا تنهتيي فامي من ابتالء ومن أ مور، فتجد هذه ال مور نعتقد بأ َّنا تذوب يف حبر حس ناُت 

ة لهذا ادلين، ﴿ موه من نرُْصَ تَِوي ِمنمُْكْ َمْن َأنَْفَق ِمْن قَْبِل الَْفْتِح َوقَاتَلَ قدَّ ﴾، قبل فتح  َل يَس ْ

فتًحا، فاإن أ ولئك    -َعزَّ َوَجلَّ -صلح احلديبية، هذا النرص العظمي وهذا الفتح الكبري سامه هللا  

موه يف بداية هذا ا نه ينهتيي ويزول ويضمحل  الرجال ما قدَّ ل مر، فاإن لك ما حيصل بعد ذكل فاإ

ذا كرُثت فاإَّنا تُبِطل السيئات ﴿ ة. واحلس نات الكثرية العظمية اإ نَاِت ملا فعلوه من نرُْصَ نَّ الَْحس َ
ِ
ا

ِّئَاِت  ي نََة تَْمُحهَا، »[114]هود:﴾  يُْذِهْْبَ السَّ يْئََة الَْحس َ ، فكيف  [2655الرتغيب:]حصيح  «  َأتِْبْع السَّ

روه لنرصة هذا ادلين؟  مه الصحابة؟ فكيف مبا سطَّ  حبس نات الصحابة؟ فكيف مبا قدَّ

منا هو عند أ ولئك أ حصاب ال هواء، أ ولئك اذلين يف قلوهبم هذا   والطعن يف الصحابة اإ

منا هو طعٌن يف هللا، وطعٌن يف رسول هللا، وطعٌن يف دين هللا ؛ احلقد. والطعن يف الصحابة اإ

وذكل أ ن من طعن يف الصحابة مفن اذلي جعل هؤلء الصفوة ُه حصبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟  

ذا طعنت فهيم فأ نت طعنت يف هللا. ذن اإ  هو هللا حبمكته، يه مشيئة هللا العظمية، اإ

ذا طعنت فهيم فأ نت طعنت يف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، َمن اذلي اختار هؤلء الصفوة؟ من  واإ

ًذا،  اذلي صاحهبم؟ من اذلي جالسهم؟ من اذل  َّدُه؟ من اذلي لكفهم؟ هو رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص. اإ ي أ ي

 الطعن يف الصحابة طعن يف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

الطعن يف الصحابة طعٌن يف ادلين، طعن يف الرشيعة؛ وذكل أ َّنم ُه اذلين نقلوا لنا 

هذا ادلين. حنن كيف عرفنا هذا ادلين؟ كيف عرفنا هذه العقيدة؟ كيف عرفنا هذا املعتقد  

ل بنقل الصحابة   لهذين الوحيني، نقل الثقات عن الثقات.  -ريض هللا عْنم  -اإ

ولهذا الطعن يف الصحابة هو طعٌن يف هللا ويف رسول هللا ويف دين هللا. ولهذا اكن 

قلوهبم عىل  الس نَّة وامجلاعة وأ صوهلم اليت يعمتدوَّنا وينطلقون مْنا سالمُة  أ هل  من معتقد 

 الصحابة ريض هللا عْنم أ مجعني.

حقيقًة ش يخ انرص، مشلٍك عىل كثري من عامة الناس دعنا نقول، وأ يًضا    هنا أ مر  -

عىل طلبة العمل، وهو اكلتايل: ال ن الش يخ وحض عقيدتنا ابذلات موقفنا مما وقع وجرى بني  

ادلخول يف   لكن  مصيًبا.  من اكن  ومْنم  اجهتاد  عن  فعلوه  بأ َّنم  نعتقد  أ ننا  وهو  الصحابة، 

اس بني العامة قبل اخلاصة، لحظنا أ ن هناك انًسا عاديني  تفاصيل ما جرى ونرشه بني الن

ن بعضهم أ خذ يف قلبه عىل  بون، بل اإ ئون ويُصّوِ دخلوا فامي جرى بني الصحابة وأ صبحوا خُيّطِ

ما قرأ  رواايٍت غري حصيحة،  أ م املؤمنني عائشة وأ صبح يكره أ فراًدا من الصحابة ل نه دخل اإ

 ها هبذا الْنج اذلي تفضلت به.أ و قرأ  رواايت حصيحًة لكنه مل يفهم 
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ال ن نريد اي الش يخ توجهيًا ما بني الإمساك مع أ ن هذا ذكره بعض املؤرخني، هذه  

الناس   عامة  هل  وبلغين  لو مسعت  ماذا  الثانية،  النقطة  اذلين -نقطة؛  طالبنا  نقول  دعنا 

لينا   عام جرى  مباذا تنصحهم؟ ل ن هناك من يتحدث اليوم يف املنصات العامة    -يس متعون اإ

 بني الصحابة وحيصل يف الكمه يشء من التأ ثري عىل القلوب. 

َبُقواَن  ربنا يقول: ﴿  - يَن س َ ِ ْخَواِننَا اذلَّ
ِ
َّنَا اْغِفْر لَنَا َوِل يَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدُِهْ يَُقولُوَن َرب ِ َواذلَّ

َمنُوا أ َ يَن  ِ ِلَّلَّ ِغالًّ  قُلُوِبنَا  يِف  َعْل  جَتْ َوَل  ميَاِن 
ِ
يقول هللا    [.10]احلرش:﴾  اِبْل َوَجلَّ -لحظ  : -َعزَّ 

يَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدُِهْ ﴿ ِ ﴾، يعين أ ان وأ نت ولك السامعني ال ن جاؤوا من بعدُه كيف تكون َواذلَّ

ميَانِ قلوهبم جتاههم؟ ﴿
ِ
َبُقواَن اِبْل يَن س َ ِ ْخَواِننَا اذلَّ

ِ
َّنَا اْغِفْر لَنَا َوِل   ﴾ وعىل رأ س هؤلء يَُقولُوَن َرب

أ نه  عائشة  خُيرِب  يأ يت جربيل والنيب ملسو هيلع هللا ىلص  عائشة اذلي  الإخوان ُه حصابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

ث    -عليه السالم-يقرئك السالم، جربيل   ر القرأ ن براءُتا وحتدَّ يُقرئ عائشة، عائشة اليت سطَّ

ا هبا، عائشة أ م املؤمنني   كيف جيرؤ الإنسان املسمل اذلي    -ريض هللا عْنا-عْنا حديثًا خاصًّ

 ن ابهلل وبرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويؤمن هبذا ادلين أ ن يتلفَّظ اجتاه عائشة.يؤم

بلغوا تكل املزنةل العظمية، ولهذا الواجب أ ن نكف عن   -ريض هللا عْنم-الصحابة  

أ هل   احلديث عام َشر بيْنم، ُه برش ليسوا معصومني، وكام أ رشان وأ شار الش يخ وأ شار 

أ َّنم بني مصيٍب وبني خمطئ. ولهذ ل عىل سبيل  العمل قاطبة  ا، ل نتحدث عام َشر بيْنم اإ

اذلي  ما  الناس،  عامة  وأ مام  العامة  اجملالس  يف  نتحدث  أ ن  أ ما  الفائدة،  التوضيح،  العمل، 

ث الناس حديثًا  نك لن حُتّدِ ل أ ننا رمبا نوغر صدور بعض من ل يعِقل. واإ نس تفيده من ذكل؟ اإ

أ هل العمل ملا    -س بحان هللا-لهذا جند  ل تبلغه عقوهلم اإل اكن لبعضهم فتنة، ولهذا نكف. و 

وا علهيا أ ن نكفَّ عن احلديث عام َشر  نُِقلَت عقائدُه يف الكتب ذكروا مثل هذه ال مور ونصُّ

بنا الصحابة. فالواجب عىل طالب العمل وعىل طالبة العمل أ ن يكفُّوا عن هذا احلديث اإل كام  

 ب عليه بعض املسائل اليت ينصح هبا. أ رشت ملا يكون فيه من فائدة علمية ودرس علمي يرتت 

مث أ يًضا اي ش يخ انرص قد يُقال: بأ ن العلامء املوثوقني اكبن كثري ممن أ رَّخ يف هذا ُه    -

دخلوا يف هذا وأ رَّخوا لتصحيح الرواايت الباطةل اليت َرَوت أ كذوابت ممن دسَّ يف التارخي  

 الإساليم ما ليس منه..

 وُه كثري.. -

ن الإنسان يعرف ما يف قلبه اي ش يخ انرص؛ يعين حيامن يس متع   - ُه دخلوا لهدف، مث اإ

ثك عام جرى بني جدك وبعض   نسان وحدَّ اإىل حديث.. يعين ال ن عىل سبيل املثال، لو جاء اإ
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ثك عن أ مور   ذا به حُيّدِ الناس أ و بني أ عاممك مما مل تدركه أ نت واكن قلبك صافيًا علهيم، واإ

حة. ماذا تس تفيد أ نت اي ش يخ انرص؟ ما الفائدة؟ يضيق صدرك وكذا، كنت رمبا تكون حصي

رُه وجُتلُّهم وتدعو هلم، ال ن قلبك يتغري دون أ ي فائدة. وهذه العموميات، حىت  حترتهمم وتُقّدِ

ُه هللُا    -الش يخ   انظر اإىل العبارة اليت حتدث عْنا الش يخ هللا جيزاه اخلري ويغفر هل عبارة   -َرمِحَ

ونرى أ نه جيب أ ن  ما يكون، أ ان كنت أ تأ ملها أ ثناء ما كنت ترشح، الش يخ يقول: )  يف أ دق

ل مبا يس تحقونه من الثناء امجليل، وأ ن نُطهِّر قلوبنا من الغل   نكف عن مساوهئم فال نذكرُه اإ

مْنم أ حٍد  ولو اكنت  واحلقد عىل  املؤمنني حىت  أ م  اليوم عن  ث حقيقًة  يتحدَّ اذلي  ل ن  (؛ 

ثك عن انس قابلهتم ويسمون بطلبة العمل   -الرواايت حصيحة   وهللا اي ش يخ انرص أ ان أ حّدِ

ت صدورُه، ومل يعد يف قلوهبم من الإجالل ل همات املؤمنني وبعض الصحابة كام اكن يف  تغريَّ

 السابق. 

جزاك هللا خري ش يخنا وبيَّض هللا وهجك، لعلنا نكتفي هبذا القدر مما يتعلق ابلصحابة، 

ندخل اإن شاء هللا تعاىل يف الفصل اذلي يليه؛ ابرك هللا فيك، ومجَّل هللا حاكل، وجزاك  و 

لت به يف هذه احللقة.   هللا خرًيا ش يخنا عىل ما تفضَّ
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(11 ) 
 بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا  -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد، وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل 

 حلقٍة جديدٍة ويه احللقة احلادية عرشة من التعليق عىل كتاب عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة. 

ب الش يخ انرص م عىل    يف مطلع هذا اللقاء نُرّحِ بن محدان اجلُهين، ول ننىس أ ن نرتحَّ

ُه هللُا تََعاىَل -ش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني   أ هاًل وسهاًل بك اي ش يخ انرص. -َرمِحَ

 أ هاًل وسهاًل، حيَّاُك هللا مجيًعا اي ش يخ جامل. -

ش يخنا هللا حيفظك كنا نتحدث يف ادلرس املايض وأ َّنينا ما يتعلق ابلصحابة؛ يعين    -

تََعاىَل -ما جرى بني الصحابة، مث دخل الش يخ   ُه هللُا  يف فصٍل جديد يتعلق ابلإميان    -َرمِحَ

 ابليوم ال خر، لو أ ذنت يل بعرض الكتاب عىل الصفحة.

ل اي ش يخ.  -  تفضَّ

هللا يفتح عليك. حقيقًة ش يخ انرص فامي يتعلق ابليوم ال خر، أ ان أ طرح تساؤًل: أ ان   -

اكن الس تة من أ راكن الإميان هناك حمّرِك داخيل احلقيقة يدعو املؤمن  مما لحظته أ ن هذه ال ر 

أ و املرتبة من  الركن  اإىل الابتعاد عن املعايص والاس تعداد. وهو هذا ابلتحديد هذا  دامئًا 

ل سلوك املؤمن، وجتعهل دامئًا متجهًا حنو الهدف الصحيح اذلي   مراتب الإميان يه اليت تُعّدِ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -   من أ جهل ُخِلق، وذلا هللا اِط  يقول: ﴿  -س ُ َ ِخَرِة َعِن الرّصِ يَن َل يُْؤِمنُوَن اِبْل َ ِ نَّ اذلَّ
ِ
ا

 ؛ يعين يتعرثون، يعين خُيطئون الطريق.[74]املؤمنون:﴾ لَنَاِكُبونَ 

فاملؤمن اذلي يعمل بأ ن هناك يوم حساب وجزاء ل يظمِل، ل يرِسق، ل يغفل عن 

امئًا مس تعد حفقيقة أ شعر بأ ن هذا هو من العوامل الرئيسة لصالح  هللا س بحانه وتعاىل، د

ران مبا فتح هللا عليك وحنن   قلب املؤمن وصالح معهل، وذلكل لعكل اإن شاء هللا تعاىل تُنّوِ

 نقرأ  هذا الفصل العظمي وهو الإميان ابليوم ال خر.

 أ حسنت، هللا يفتح عليك اي ش يخ جامل.  -

  تََعاىَل:يقول ش يخنا َرمِحَُه هللاُ  -
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أ حياء   القيامة اذلي ل يوم بعده، حني يُبعث الناس  ونؤمن ابليوم ال خر وهو يوم 

ّما يف دار العذاب ال لمي.  ّما يف دار النعمي واإ  للبقاء اإ

النفخة   اإرسافيل يف الصور  ينفخ  تعاىل املوىت حني  حياء هللا  اإ فنؤمن ابلبعث وهو 

وِر فََصِعَق مَ الثانية ﴿  ُ مُثَّ نُِفَخ  َونُِفَخ يف الصُّ لَّ َمن شاء اَّللَّ
ِ
َمَوات َوَمن يف ال رض ا ن يف َالسَّ

َذا ُُهْ ِقيَاٌم يَنُظُرونَ 
ِ
 . [ 68]الزمر: ﴾  ِفيِه ُأْخَرى فَا

ثياب، غُْرًل بال   نعال، عراة بال  العاملني، حفاة بال  الناس من قبورُه لرب  فيقوم 

َل َخلٍْق  ختان ﴿  انَّ ُكنَّا فَ مََكَ بََدْأاَن َأوَّ
ِ
 . [ 104]ال نبياء: ﴾  نيَ لِ عِ ا نُِعيدُه َوْعًدا عَلَْينَا ا

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل، والصالة والسالم عىل رسول هللا، ونسأ ل هللا    -

 عز وجل أ ن يوفقنا اإىل ما حيبه ويرضاه. 

ُه هللُا تََعاىَل -هذا الفصل يعقده ش يخنا  ليوم ال خر، والإميان مبا يتعلَّق ابلإميان اب  -َرمِحَ

هو احملّرِك للقلوب.    -ويه اإشارة مجيةل وبديعة ورائعة-ابليوم ال خر كام أ رشت اي ش يخ جامل  

ذا كنت تعتقد بأ ن هناك يوًما، تقطع بذكل وجتزم به بأ ن هذا اليوم هو أ خر يوم يف  أ نت اإ

تطلع الشمس بعد ذكل،   ادلنيا ولهذا مُسِّي اليوم ال خر. هذا اليوم أ خر يوم يف هذه ادلنيا، لن

بل الشمس س تنهتيي، والقمر س ينهتيي، وينهتيي لك ما نعرفه من هذه ال ايم، اليت تبدأ  بطلوع  

ذا كنت تعتقد بأ ن   الشمس وغروهبا فينهتيي. ولهذا، مُسِّي اليوم ال خر هبذه التسمية. فأ نت اإ

 لنتظار هذا يوٌم ل بد منه وسوف يأ يت، ل شك أ ن هذا يبعث يف النفس نشاًطا ومعاًل 

ث ش يخنا يف أ خر الكتاب عن   ن شاء هللا وحتدَّ وترقُّب مثل هذا اليوم. وسوف نتحدث اإ

ميان ابليوم ال خر سوف نُسهب فهيا يف  مثرات الإميان هبذه ال راكن الس تة، وعقد مثرات لالإ

ذن هللا.  ذكل الوقت واحلني ابإ

ًما، مل تكن شيئًا  أ نت أ هيا الإنسان متر يف مراحل متعددة. كنت ل يشء، كنت عد

﴿ َمْذُكوًرامذكوًرا؛  َشيْئًا  يَُكْن  لَْم  ْهِر  ادلَّ ِمَن  ِحنٌي  نَْساِن 
ِ
اْل عىََل  َأىَت  مث [1]الإنسان:﴾  َهْل   .

هَاِتمُكْ َخلْقًا ِمْن بَْعِد َخلٍْق  س بحان هللا! انتقلت من هذه اإىل مرحةل امحلل ﴿ لُُقمُكْ يِف بُُطوِن ُأمَّ خَيْ

 . [6]الزمر:﴾ ٍث يِف ُظلَُماٍت ثاََل 

هَاِتمُكْ مث انتقلت اإىل مرحةل ويه مرحةل الاختبار احلقيقي: ﴿ ُ َأْخَرَجمُكْ ِمْن بُُطوِن ُأمَّ َواَّللَّ

َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ  ، مرحةل العمل والتعملُّ والعبادة واجلهد والعناء؛ ﴿[78]النحل:﴾  َل تَْعلَُموَن َشيْئًا

لَّ ِلَيْعُبُدونِ 
ِ
نَْس ا

ِ
 .[56]اذلارايت:﴾ َواْل
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مث انتقلت اإىل مرحةل قُبيل ال خرة ويه مرحةل الربزخ، مرحةل احلياة اليت بني ادلنيا 

وال خرة. هذه املرحةل هللا أ عمل ُك مدُتا لكْنا متر عىل املؤمن س بحان هللا مروًرا رسيًعا، ويتنعَّم 

 فهيا يف قربه. 

اليوم ال خر، مرحةل يوم القيامة. هذه املرحةل مث تأ يت املرحةل الْنائية وال خرية: مرحةل  

َذكِلَ ِبأَنَّ  العظمية اليت يعتقد أ هل الس نَّة وامجلاعة ويؤمنون هبذا اليوم ال خر وهذا البعث؛ ﴿

ٍء قَِديرٌ  َُّه عىََل لُكِّ يَشْ يِي الَْمْوىَت َوَأن َُّه حُيْ َ ُهَو الَْحقُّ َوَأن تَِيٌة َل *    اَّللَّ اعََة أ َ  َريَْب ِفهيَا َوَأنَّ  َوَأنَّ السَّ

َ يَْبَعُث َمْن يِف الُْقُبورِ   . [ 7-6]احلج:﴾ اَّللَّ

انَّ لََمْبُعوثُوَن َخلْقًا هكذا عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة، ﴿
ِ
َذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرفَااًت َأا

ِ
َوقَالُوا َأا

َيُقولُوَن َمن يُِعيُداَن  َأْو َخلْقًا  *    قُْل ُكونُوا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا *    َجِديًدا ا يَْكرُبُ يِف ُصُدوِرُُكْ فَس َ مَّ ّمِ

ةٍ  َل َمرَّ ي فََطَرُُكْ َأوَّ ِ َل َخلٍْق نُِعيُدهُ ، ﴿[51-49]الإرساء:  ﴾قُِل اذلَّ َوُهَو ، ﴿[104]ال نبياء:﴾  مََكَ بََدْأاَن َأوَّ

ي يَْبَدُأ الَْخلَْق مُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن عَلَْيهِ  ِ عادة اخللق أ هون من  [27]الروم:  ﴾اذلَّ ، ل شك أ ن اإ

ابتداء اخللق. فأ هل الس نَّة وامجلاعة يؤمنون هبذا البعث، وأ ن اإرسافيل ينفخ يف هذا الصور  

النفخة ال وىل فميوت الناس من اكن حيًّا يف ذكل الوقت، مث ينفخ النفخة الثانية فيبعث هللا  

سابقًا يف احلديث عن املالئكة أ ن هذا صاحب   لك من يف القبور. وكام أ رشت  -َعزَّ َوَجلَّ -

ن َطَرَف َصاحُب الصوِر  الصور مذ ُولّكِ به مس تعًدا ينظر حنو العرش، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » اإ

ليِه َطْرفُُه ك ن َعينْيِه  َ به ُمس تعٌد يَنظُر حَنَو العرِش، َمخافَة أ ن يُؤمَر قبَل أ ن يرتدَّ اإ ُمنذ ُولّكِ

ن ، فينفخ يف الصور فُيبَعث الناس، فيبعثون الناس  [1078 الصحيحة:]السلسةل«  كوَكَباِن ُدرايَّ

َل َخلٍْق نُِعيُدهُ : ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -ُحفاًة ُعَراًة غُْرًل كام أ خرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وكام قال هللا   ﴾ مََكَ بََدْأاَن َأوَّ

ن، يرجع اخلتان . ُحَفاًة ل نعل يلبسوَّنا، ُعَراة ل ثياب يلبسوَّنا، غُْرًل ل ختا[104]ال نبياء:

ًذا، يعتقد أ هل    -َعزَّ َوَجلَّ -اذلي قُِطع مْنم يف أ ول ال مر فريجعون كام خلقهم هللا  أ ول مرة. اإ

 الس نَّة وامجلاعة ويؤمنون هبذا البعث. 

ُه هللُا تعاىل: -  مث يقول َرمِحَ

ا َمْن أ ويتونؤمن بصحائف ال عامل تعطى ابلميني أ و من وراء الظهور ابلشامل ﴿    فَأَمَّ

وًرا  *فََسْوَف حُيَاَسُب ِحَسااًب يَِسرًيا  *    ِكَتابَُه ِبَيِمينِهِ  ىَل َأْههِلِ َمرْسُ
ِ
ا َمْن أ ويت  *    َويَنَقِلُب ا َوَأمَّ

نَْساٍن  ، ﴿ [ 12- 7]الانشقاق: ﴾  َويَْصىَل َسِعرًيا   *فََسْوَف يَْدُعو ثُُبوًرا    * ِكَتابَُه َوَراء َظهْرِِه  
ِ
َولُكَّ ا

رُِج هَلُ يَْوَم الِْقيَاَمِة ِكَتااًب يَلَْقاُه َمنُْشوًرا   اْقَرْأ ِكَتابك َكَفى ِبنَْفِسَك    * َألَْزْمنَاُه َطائَِرُه يِف ُعُنِقِه َوخُنْ

رساء: ﴾  الَْيْوَم عَلَْيَك َحِسيبًا 
ِ
 . [ 14- 13]ال
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َولُكَّ  كام قال: ﴿   -َعزَّ َوَجلَّ -أ هل الس نَّة وامجلاعة يؤمنون هبذه الصحائف، وأ ن هللا    -

َمنُْشوًرا يَلْقَاُه  ِكتَااًب  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  هَلُ  رُِج  َوخُنْ ُعُنِقِه  َألَْزْمنَاُه َطائَِرُه يِف  نَْساٍن 
ِ
َكَفى  *    ا ِكتَابََك  اْقَرْأ 

َحِسيبًا عَلَْيَك  الَْيْوَم  َهَذا  ﴾، ﴿ِبنَْفِسَك  َماِل  َويْلَتَنَا  اَي  َوَل  َويَُقولُوَن  َصِغرَيًة  يُغَاِدُر  َل  الِْكتَاِب 

َُّك َأَحًدا ا َوَل يَْظمِلُ َرب لُوا َحارِضً لَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما مَعِ
ِ
 . [49]الكهف:﴾ َكِبرَيًة ا

َعِن الَْيِمنِي َوَعِن هناك ملاكن يكتبان عن ميينك وعن شامكل، يكتبان لك ما تفعهل: ﴿

َماِل قَِعيدٌ  يِْه َرِقيٌب َعتِيدٌ َما يَلْ *    الّشِ لَّ دَلَ
ِ
، فهذا الكتاب يعتقد أ هل  [18-17]ق:﴾  ِفظُ ِمْن قَْوٍل ا

الس نَّة وامجلاعة ويؤمنون بأ ن يوم القيامة تُعَرض عليك هذه الصحائف، فريى الإنسان حصيفته 

م. فاس تحرض أ يخ املبارك كيف املشهد وأ نك ترى أ عامكل أ مام عينيك ماثةًل ل  ويرى ما قدَّ

جيعل يدك تتلكم، وجدلك يتلكم، جيعل جدلك يتلكم،   -َعزَّ َوَجلَّ -تس تطيع أ ن تُنِكرها، وهللا  

ق احلق، لو أ ن خشًصا جادل فهذا يُقمي احلجة عليه. -َعزَّ َوَجلَّ -لك هذه يُنطقها هللا   ليك حُتِ

ًذا، يؤمن أ هل الس نَّة وامجلاعة هبذه الصحائف، وأ ن من الناس من يأ خذ حصيفته   اإ

ينه، ومْنم من يأ خذ حصيفته بشامهل من وراء ظهره زايدًة يف الناكل والعقوبة عليه. مفن أ خذ بمي 

أ نه من الناجني، من الراحبني، وُه ينقسمون اإىل قسمني: ال برار   حصيفته بميينه فال شك 

ًذا، نؤمن حنن أ هل الس نَّة وامجلاعة بأ ن   بون، وأ حصاب الميني، والكهام انجٍ وسمِل. فاإ هناك  املقرَّ

 حصائف، وأ ن هناك هذه الصحائف تُعَرض علينا يوم القيامة.

ليك،   - نسأ ل هللا أ ن نكون ممن ينال كتاب بميينه، هنا سؤال ش يخنا هللا حيسن اإ

قال:   بميينه،  كتابه  يأ خذ  أ وًل من  أ ورد يف مسأ ةل حصائف ال عامل يف  الش يخ  أ ن  كام نرى 

يَِسرًيا﴿ ِحَسااًب  حُيَاَسُب  َ *    فََسْوَف  وًراَوي َمرْسُ َأْههِلِ  ىَل 
ِ
ا قال هللا [9- 8]الانشقاق:﴾  ْنقَِلُب   ،

ْبَحانَُه َوتََعاىَل: ﴿ ا َمْن ُأويِتَ ِكتَابَُه َوَراَء َظهْرِهِ س ُ ، ويف سورٍة أ خرى قال: [ 10]الانشقاق: ﴾  َوَأمَّ

ا َمْن ُأويِتَ ِكتَابَُه بِِشَماهِلِ ﴿ اختالف ال حوال،  . هل هذا اي ش يخ حُيَمل عىل  [ 25]احلاقة:﴾  َوَأمَّ

 أ م أ ن يده الشامل تزُنَع وتوضع يف ظهره فينال هبا كتابه؟

 ذكر أ هل العمل ذكل وأ نه يأ خذ بشامهل من وراء ظهره. -

أ و أ نه يُقال أ يًضا أ نه عىل اختالف ال حوال فبعض الناس يأ خذها بشامهل، وأ خرون   -

 يأ خذوَّنا من وراء ظهورُه.

 قد يكون عىل اختالف.  -

ما اختالف ال حوال أ و أ َّنا تزُنَع وتوضع والعياذ ابهلل من وراء ظهره  عىل خالف  - ؛ اإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل - ولكها مفزِعة، نسأ ل هللا   أ ن جيعلنا من أ هل الميني.  -س ُ
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ُه هللُا تََعاىَل:  يقول ش يخنا َرمِحَ

ا  فََمن يَْعَمْل ِمثْقَ ونؤمن ابملوازين تُوضع يوم القيامة فال تُظمل نفٌس شيئًا ﴿  ٍة َخرْيً اَل َذرَّ

ا يََرهُ *    يََرهُ  ٍة رَشًّ   فََمن ثَُقلَْت َمَوازِيُنُه فأ ولئك ُُهُ الُْمْفِلُحونَ ، ﴿ [ 8- 7]الزلزةل: ﴾  َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

َ خَ *   وا َأنُفَسهُْم يف هَجَمنَّ يَن َخرِسُ ِ تَلَْفُح ُوُجوَههُُم النَّاُر  *    ون ادِلُ َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه فأ ولئك اذلَّ

ِّئَِة  ، ﴿ [ 104- 102]املؤمنون: ﴾  َوُُهْ ِفهيَا اَكِلُحونَ  ي نَِة فهََلُ َعرْشُ َأْمثَاِلهَا َوَمن جاء اِبلسَّ َمن جاء اِبلَْحس َ

لَّ ِمثْلَهَا َوُُهْ َل يُْظلَُمونَ 
ِ
َزى ا  . [ 160]ال نعام: ﴾  فاََل جُيْ

َوالَْوْزُن يَْوَمئٍِذ الَْحقُّ  ازين، قال هللا تعاىل: ﴿هنا يتحدث ش يخنا رمحه هللا عن املو   -

اإىل أ خر ال ايت، فبنيَّ هللا عز وجل    [8]ال عراف:﴾  فََمْن ثَُقلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَئَِك ُُهُ الُْمْفِلُحونَ 

منا توزن ال عامل،  أ ن الوزن يوم القيامة يف ذكل اليوم العظمي هو احلق، وما اذلي يوزن؟ اإ

حل من  ويبقى معكل،  أ نت  ويرجع ودلك  ماكل  يرجع  ولهذا  لعمكل،  فأ نت رهنٌي  موتك  ظة 

فالعمل هو اذلي يأ تيك يف القرب، والعمل هو اذلي يُنجيك يوم احلرش، والعمل هو اذلي  

مك عند هللا   ، وهكذا، والعمل هو اذلي جيعكل جتوز الرصاط به، فالعمل -َعزَّ َوَجلَّ -يُقّدِ

 هو املقصود يف ذكل اليوم.

مت يف هذه ادلنيا، وهو مزيان يعتقد أ هل الس نَّة وامجلاعة أ نه  ولهذا توزن أ نت مبا قدَّ

﴾، مفن رحجت حس ناته  َوالَْوْزُن يَْوَمئٍِذ الَْحقُّ مزيان حقيقي، وقال هللا تعاىل كام أ رشت: ﴿

ن  به، واإ حبس نة فقد جنى، ومن رحجت سيئاته ولو بسيئة فهو حتت املشيئة؛ اإن شاء هللا عذَّ

 ء غفر هل، لكنه قطًعا يف الْناية اإىل التوحيد. شا

ولهذا، من رمحة هللا أ ن جعل احلس نات تُكتَب احلس نة بعرش حس نات، والسيئة 

تُكتَب بسيئة واحدة، ولهذا قال بعض السلف: "خاب وخرس من غلبت أ حاده عرشاته"، 

ون سيئاتك احلس نات تُكتَب بعرش حس نات، والسيئات تُكتَب بسيئة واحدة مث بعد ذكل تك

 أ كرث من حس ناتك؟! ل شك أ ن هذا تفريط ملا حصل يف هذه ادلنيا.

املقصود أ ن أ هل الس نَّة وامجلاعة يؤمنون بأ ن هناك مزيااًن، وورد أ ن ساق عبد هللا  

ل حنمل النصوص لكها هذه عىل ظاهرها وأ ن هذا مزيان  بن مسعود أ َّنا أ ثقل يف املزيان، واإ

ر، لكن املقصود يف لك هذا هو العمل، فالساق ماذا حيمل  حقيقي ويوزن فيه لك هذا ال م

من حلٍم أ و عظم، لكن املقصود أ نه ثُقل هبذا الساق مبا قدم لنفسه من معل. ولهذا، العمل 

- هو اذلي عليه املدار واحلساب واجلزاء والفوز بعد ذكل، من القرب اإىل دخول اجلنة أ و  

 كل.دخول النار، فأ نت رهنٌي لعم -والعياذ ابهلل
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ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال َرمِحَ

ذنه ليقيض   ونؤمن ابلشفاعة العظمى لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، يشفع عند هللا تعاىل ابإ

براهمي   ىل أ دم مث نوح مث اإ بني عباده، حني يصيهبم من اهلّمِ والكرب ما ل يُطيقون فيذهبون اإ

 مث موَس مث عيىس حىت تنهتيي اإىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

ابلشفاعة فمين دخل النار من املؤمنني أ ن خيرجوا مْنا، ويه للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وغريه  ونؤمن  

بغري   املؤمنني  من  أ قواًما  النار  من  خُيرج  تعاىل  وبأ ن هللا  واملالئكة،  واملؤمنني  النبيني  من 

 شفاعة، بل بفضهل ورمحته. 

أ هل   أ نواع كام قررها  أ ن الشفاعة س تة  هنا يذكر الش يخ مسأ ةل الشفاعة، واعلموا 

 لس نَّة وامجلاعة: ثالثٌة مْنا خاصٌة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وثالثٌة أ خرى يشرتك فهيا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص غريه. ا

الشفاعة  وهذه  العظمى،  الشفاعة  ال ن  الش يخ  ذكر  ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص:  اخلاصة  فالشفاعة 

العظمية اليت يظهر فهيا املقام احملمود للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وتظهر فهيا هذه الس يادة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما 

يِّ قال: » «، حيث أ ن الناس يبحثون عن خمَرج، قد قربت الشمس ُد َودَلِ أ َدَم َوَل فَْخرٌ َأاَن س َ

براهمي   يطلبون منه الشفاعة    -عليه السالم-مْنم وبلغ العرق فهيم مبلغًا عظميًا، فينطلقون اإىل اإ

هللا   َوَجلَّ -عند  نوح،    -َعزَّ  اإىل  يذهبوا  أ ن  ويُرشدُه  براهمي  اإ مْنا  فيعتذر  بيْنم،  ليقيض 

لقون اإىل نوح، مث اإىل موَس، مث اإىل عيىس، واللك يعتذر من هذه الشفاعة، فيقول فينط

م من ذنبه وما تأ خر، فيأ يت الناس اإىل النيب   نه قد غُِفر هل ما تقدَّ عيىس: اذهبوا اإىل محمد فاإ

ملسو هيلع هللا ىلص ويطلبون منه الشفاعة، فيسجد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، بعد أ ن يقول: »َأاَن لَهَا«، فيسجد هلل جسدة  

: اي  -عز وجل- ليه من الثناء يف هذا املقام ما مل اكن يقوهل قبل ذكل، فيقول هللا  ويفتح هللا ع 

ُد، اْرفَْع َرْأَسَك، وَسْل تُْعطَ، واْشَفْع تَُشفَّْع   . هذه الشفاعة العظمى  [ 3148]سنن الرتمذي:ُمَحمَّ

 خاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ل هل احملرش.

نه لن يدخل  الشفاعة الثانية اخلاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص شفاعته يف دخول أ هل   اجلنة اجلنة، فاإ

ل بشفاعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا من ماكنته عليه الصالة والسالم عند هللا.   اإ أ هل اجلنة اجلنة 

والشفاعة الثالثة اخلاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص شفاعته يف معه أ يب طالب حيث شفع هل أ ن يكون يف 

 حضضاحٍ من النار. هذه الشفاعات الثالثة خاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص.

شرتك فهيا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص غريه من الشهداء والعلامء والصاحلني هناك ثالث شفاعات ي 

ال سايس   اللغوي  ابلُعْرف  علهيا  يُطلَق  كام  هللا  من  يُطلَب  أ ن  هو  والشفاعة:  فيشفعون. 
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هؤلء واسطة بني الناس وبني خالقهم، فيطلبون   -َعزَّ َوَجلَّ -الواسطة، الواسطة أ ن جعل هللا  

 .-َعزَّ َوَجلَّ -من عند هللا 

الشفاعات الثالثة اليت يشرتك فهيا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، الشفاعة ال وىل الشفاعة فمين دخل 

دين أ ن خيرج مْنا، فيشفعون عند هللا فُيخرِج هللا   مبشيئة وحمكته    -َعزَّ َوَجلَّ -النار من املوّحِ

دين خيرج مْنا. -قبوًل لشفاعة هؤلء  -  من اكن يف النار من املوّحِ

يشرتك فهيا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص غريه الشفاعة فمين اس تحق أ ن يدخل    الشفاعة الثانية اليت

النار أ ل يدخلها، هذه الشفاعة فمين اس تحق أ ن يدخل النار، هو مل يدخلها لكنه اس تحق  

يقون والعلامء والصاحلون   مبوجب أ عامهل أ ن يدخل النار، فيشفع النيب ملسو هيلع هللا ىلص والشهداء والصّدِ

 النار.بأ ل يدخل هذه   -َعزَّ َوَجلَّ -عند هللا 

الشفاعة ال خرية واليت يشرتك فهيا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص: الشفاعة يف رفعة ادلرجات يف اجلنة:  

مَعَ ﴿ ِمْن  َألَْتنَاُُهْ  َوَما  َّهَتُْم  ُذّرِي ْم  هِبِ َألَْحْقنَا  ميَاٍن 
ِ
اِب ُذّرِيَّهُتُْم  ََّبَعهْتُْم  َوات َمنُوا  أ َ يَن  ِ ءٍ َواذلَّ يَشْ ِمْن  ﴾  ِلهِْم 

 . [21]الطور:

ًذا هذه ا  منا تكون يوم القيامة؛ ثالثة خاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وثالثة  اإ لشفاعات الست اإ

ل للموحدين؛ ل َّنم ُه اذلين يرىض هللا عْنم:  يشرتك فهيا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص غريه. ولن يُشَفع اإ

لَّ ِلَمِن اْرتَََض ﴿
ِ
ذن هللا، ل بد أ ن يأ ذن هل  [ 28]ال نبياء: ﴾  َوَل يَْشَفُعوَن ا ل ابإ ، ولن يشفع أ حٌد اإ

َوَجلَّ -  هللا للشافع، والرضا عن   -َعزَّ  لها هذان الرشطان: الإذن  فالشفاعة  الشفاعة،  هبذه 

 املشفوع.

هذه الشفاعات الست يعتقد هبا أ هل الس نَّة وامجلاعة. انظروا لنقل أ هل العمل لالإجامع  

وعىل رأ سهم وخصوًصا ش يخ الإسالم ابن تميية. عندما أ راد أ ن ينقل ش يخ الإسالم الإجامع  

الشفاعة فمين دخل النار أ ن خيرج مْنا أ و من اس تحقها قال: "اتفق أ هل الس نَّة وامجلاعة  عىل  

عىل..." مث ذكر هذه املسأ ةل يف الشفاعة. ملاذا قال: اتفق أ هل الس نَّة وامجلاعة؟ ل ن من أ هل 

  القبةل من خُياِلف وُه الوعيدية من اخلوارج واملعزتةل، يعتقدون أ ن هؤلء أ هل الكبائر أ َّنم

ون يف انر هجمن، لكن عندما جاء اإىل الشفاعة يف رفعة درجات أ هل اجلنة، قال:  خادلون خمدلَّ

"اتفق املسلمون عىل شفاعة رفعة ادلرجات يف اجلنة"، وهذه يتفق فهيا امجليع ول خُيالفون  

راخس. فهيا أ هل الوعيدية من الِفَرق اخملالفة. وهذه دقَّة يف النقل اي اإخوان، هذا العمل، هذا ال

أ ن يكون النقل اثبتًا  أ و حبٌث حمقَّق". هذا العمل  ق  نقٌل مصدَّ يقول ش يخ الإسالم: "العمل 



 نسخة أولية 

89 

 

ًرا حمققًا، خيرج منه طالب العمل ابلعمل والنور والفائدة،   أ و يكون حبثًا حمرَّ قًا حصيًحا،  مصدَّ

 وخيرج أ يًضا املس متع بذكل. 

ًذا اخلالصة: أ ن هذه الشفاعات يعتقد هبا ويؤمن هب  ا أ هل الس نَّة وامجلاعة.اإ

فتح هللا عليك اي ش يخ، لعلنا نْنيي هذا الفصل، بقيت يف اليوم ال خر مباحث    -

لنا   ليك: لكمة توجهيية  اإ لعلنا جنعلها يف حلقٍة قادمة اي ش يخ. ولكن اي ش يخنا هللا حيسن 

الفقه وفروع املسائل، و العمل، يف  العمل يغوص يف  اليوم كثري من طلبة  يف كطالب عمل، 

احلالل واحلرام، ورمبا أ يًضا انشغلنا ببعض ال مور. مثل هذه املعاين الإميانية اليت حنن ندرسها  

يقرأ  الكتاب   أ ل يتحول اإىل طالب عمل فقط  ال ن؛ كيف يس تطيع الإنسان اي ش يخ انرص 

وجُييب عىل أ س ئةل يف الفرائض ويف الفقه ويف بعض مسائل ال حاكم، وينىس اجلانب الإمياين  

ثت عنه من تصوير أ هوال يوم القيامة، وأ ن أ مامنا عاملًا عظميًا هموًل ينتظران. كيف  اذل ي حتدَّ

ه؟ يعين كيف جيمع طالب العمل بني العمل الرشعي املتعلِّق ابملسائل وبني العمل   ميكن أ ن نُوّجِ

 السلويك الرتبوي؟ 

الناس    - للعموم لك  ال ول  عاملهم وجاهلهم، هناك جواابن اي ش يخ جامل. اجلواب 

وطالب العمل واذلي مل يكن كذكل، بأ ن الإميان ابليوم ال خر ل شك أ نه يُلنّيِ القلب ويرشح 

د الإميان عنده، ويكون رقيق    -س بحان هللا    -الصدر، وأ ن الاهامتم به جيعل الإنسان   يتجدَّ

يوازن   الإنسان  أ ن  ول شك  العظمي،  اليوم  هذا  مستشعًرا  العني،  دامع  هذه القلب،  يف 

 ال مور، ولكنا كام أ رشت حمتاجون اإىل مثل هذه املعاين اللطيفة اليت يُرقق فهيا القلب.

ل من ركَّز وانتبه هل: أ ن هذا العمل بتفصيالته   واجلواب الثاين وهو خاص ولن يدركه اإ

منا جيعل القلب رقيقًا صافيًا مع مجود الع منا يزيد الإميان، واإ مل، لكن  ادلقيقة يف احلالل واحلرام اإ

وفقَّك بأ ن هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -، يزيدك يف أ ن هللا  -َعزَّ َوَجلَّ -هذا العمل يزيدك يف خش ية هللا  

ر قلبك، بأ ن هللا أ عطاك ما مل يُعطِ أ حًدا غريك.  فتح عليك، بأ ن هللا نوَّ

ضل ولهذا كام أ رشان العمل يقول الإمام عبد هللا بن املبارك: "ل أ عمل شيئًا بعد النبوة أ ف

من العمل". وهذا العمل بتفصيالته، قد يشعر بعض الناس أ حيااًن جبمود قلبه، وبأ نه رمبا يُبعده 

ميااًن  اإ التأ مُّل وعند التفكُّر؛ بل اإن هذا العمل يزيدك  عن هذه الإميانيات، ويف احلقيقة عند 

ُّقًا ابهلل  .-ويزيدك تقوى، ويزيدك تعل  َعزَّ َوَجلَّ

رص عىل هذه املوعظة البليغة، ورمح هللا ش يخنا رمحًة فتح هللا عليك اي ش يخ ان  -

 واسعة. هكذا أ هيا ال حبة نكون قد وصلنا اإىل َّناية هذه احللقة، نلتقيمك عىل خري.
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(12 ) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   -

حساٍن اإىل يوم ادلين.محمد   وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل 

حلقة جديدة من التعليق عىل كتاب عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة، لش يخنا محمد بن صاحل بن  

ًة َواِسعَ  ُه هللُا تََعاىَل َرمْحَ  ة.عثميني َرمِحَ

ب ابلش يخ انرص بن محدان اجلهين فأ هاًل ومرحبًا بك.  يف مطلع هذا اللقاء نُرّحِ

 هللا حيييمك مجيًعا.  -

أ خرى    - مرة  بنا  تُبِحر  أ ن  ولعكل اي ش يخ انرص  ا  رائعة جدًّ عش نا معك حلظات 

لهي اإ حنن  اليت  احلقيقية  وحياتنا  القادم  العامل  العلوي،  العامل  اإىل  السفيل  العامل  من  ا  وتأ خذان 

 قادمون، تسمح يل ابس تعراض ما تبقى من اليوم ال خر؟

 نعم هللا يفتح عليك. -

ُه هللُا تََعاىَل: -  يقول ش يخنا َرمِحَ

العسل،   من  وأ حىل  اللْب،  من  بياًضا  أ شدُّ  ماؤه  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  ونؤمن حبوض 

وأ طيب من راحئة املسك، طوهل شهر وعرضه شهر، وأ نيته كنجوم السامء حس نًا وكرثًة،  

 يرده املؤمنون من ُأّمته، من رِشب منه مل يظمأ  بعد ذكل. 

أ عامهلم، فميرُّ أ وهلم   ونؤمن ابلرصاط املنصوب عىل هجمن، ميرُّ الناس عليه عىل قدر 

اكلربق مث مكّرِ الرحي مث مكّرِ الطري وأ شد الرجال، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قامئ عىل الرصاط يقول: اي رب  

. حىت تعجز أ عامل العباد،   فيأ يت من يزحف، ويف حافيت الرصاط الكليب معلَّقة  سمّلِ سمِلّ

 مأ مورة، تأ خذ من ُأِمَرْت ِبِه؛ مفخدوش انجٍ ومكردٌس يف النار. 

تََعاىَل -يذكر الش يخ    - ُه هللُا  هذه املسائل اليت يه من مسائل اليوم ال خر،    -َرمِحَ

 أ نفس نا وعىل اكفة أ حبتنا؛  أ ن جيعل هذا اليوم العظمي يوًما يسرًيا عىل  -َعزَّ َوَجلَّ -وأ سأ ل هللا  

﴿ : ٌء َعِظمٌي  وذكل أ نه كام قال هللا َعزَّ َوَجلَّ اعَِة يَشْ نَّ َزلَْزةَلَ السَّ
ِ
َّمُكْ ا َُّقوا َرب َا النَّاُس ات يَْوَم    *اَي َأهيُّ

لَهَا َوتََرى النَّاَس ُساَكَرى َوَما ٍل مَحْ  تََرْوََّنَا تَْذَهُل لُكُّ ُمْرِضَعٍة مَعَّا َأْرَضَعْت َوتََضُع لُكُّ َذاِت مَحْ



 نسخة أولية 

91 

 

ِ َشِديدٌ  ، الناس منظرُه ك َّنم ساكرى يتخبَّطون ميينًا  [2]احلج:﴾  ُُهْ بُِساَكَرى َولَِكنَّ عََذاَب اَّللَّ

ال مر أ َّنم ليسوا كذكل، ولكن ما يرون من أ حداث ومن أ مور هيول لها  وشامًل، لكن حقيقة  

الرضيع، وهيول لها الوليد، وهيول لها لك امرٍئ ينظر اإىل مثل هذه املشاهد، فنسأ ل هللا أ ن  

ن علينا مثل هذا اليوم.   خُيفِّف وأ ن هُيّوِ

نبيه محمًدا    -َعزَّ َوَجلَّ -ذكر الش يخ هنا مسأ ةل احلوض؛ واحلوض هذا َّنر أ عطاه هللا  

انَّ َأْعَطْينَاَك الَْكْوثَرَ ملسو هيلع هللا ىلص، وسامه هللا الكوثر يف القرأ ن ﴿
ِ
، فالكوثر هو هذا احلوض  [ 1]الكوثر:﴾  ا

من  أ حىل  وأ نه  اللْب،  من  بياًضا  أ شد  ماءه  وأ ن  أ ن طوهل شهر،  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ذكر  املقصود. 

أ نيته   بعد هذه الرشبة  ك كواب السامء، وأ ن من رشب منه مل يظمأ     -كزيانه    -العسل، وأ ن 

 أ ن يُسقينا من هذا احلوض، وأ ن جيعلنا ممن يرشب منه. -َعزَّ َوَجلَّ -أ بًدا، فنسأ ل هللا 

َعزَّ - فيؤمن أ هل الس نَّة وامجلاعة هبذا احلوض، وأ نه هديٌة أ هداها وعطاء أ عطاه هللا  

ماكنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا مما يضيف اإىل كثري من النصوص اليت بيَّنت    -َوَجلَّ 

، ولهذا أ عطاه هذا الْنر وهذا الكوثر  -َعزَّ َوَجلَّ -وأ ن ماكنته عظمية عظمية عظمية عند هللا  

 يف اجلنة. 

منا هو جرس عىل انر هجمن، ول   ويؤمن أ هل الس نَّة وامجلاعة ابلرصاط، والرصاط اإ

أ حد: ﴿ منه  أ ن يسمل  نميكن 
ِ
عىََل مِّ   َوا اَكَن  َواِرُدَها  لَّ 

ِ
ا َمْقِضيًّا  نمُْكْ  َحْتًما  َِّك  ،  [71]مرمي:﴾  َرب

الورود هنا هو الرصاط، والرصاط عىل اجلرس عىل هجمن، جرس عىل هذه النار. ولهذا، ل  

بُدَّ من أ ن يِرد لك خشص هذا اجلرس، فهذا اجلرس يعربه الإنسان بعمهل كام أ رشان، وال ن  

ل ويعربه برسعة    أ نت رهني معكل يف لك يشء؛ مفْنم من يكون اكلربق، ما يأ يت هذا الرصاط اإ

الربق، ومْنم من يكون ك رسع جواد، ومْنم من جيري، ومْنم من مييش، ومْنم من حيبو  

فه هذه الالكليب اليت يه عىل ميني وعىل يسار الرصاط    -َوالِْعَياُذ اِبهللِ - حبًوا، ومْنم   من تتخطَّ

 َوالِْعَياُذ اِبهلِل.-فُتلقيه يف هجمن 

ًذا، يؤمن أ هل ا لس نَّة وامجلاعة هبذا الرصاط، وأ نه جرس حقيقي عىل انر هجمن ل بُدَّ  اإ

من عبوره، ولن يتجاوزه الإنسان اإطالقًا، ولن يدخل اجلنة ولن يذهب بعد ذكل اإىل القنطرة  

ل ابلعبور هبذا الرصاط. فنسأ ل هللا   أ ن جيعلنا ممن يعربه   -َعزَّ َوَجلَّ -اليت يه بعد الرصاط اإ

حساٌن وجود.  كرسعة الربق فضلٌ   من هللا واإ

ُه هللُا تََعاىَل: -  مث يقول َرمِحَ

 ونؤمن بلك ما جاء يف الكتاب والس نَّة من أ خبار ذكل اليوم وأ هواهل أ عاننا هللا علهيا. 
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 ونؤمن بشفاعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ل هل اجلنة أ ن يدخلوها، ويه للنيب ملسو هيلع هللا ىلص خاصة. 

ها   هللا تعاىل للمؤمنني املتقني، فهيا  ونؤمن ابجلنّة والنار، فاجلنّة دار النعمي اليت أ عدَّ

فاََل تَْعمَلُ نَْفٌس َما  من النعمي ما ل عنٌي رأ ت، ول ُأذٌن مسعت، ول خطر عىل قلب برٍش ﴿ 

ِة َأْعنُيٍ َجَزاءً   . [ 17]السجدة: ﴾  ِبَما اَكنُوا يَْعَملُونَ   ُأْخِفي لَهُم ِمْن قُرَّ

ها هللا تعاىل   للاكفرين الظاملني، فهيا من العذاب والناكل  والنار دار العذاب اليت أ عدَّ

َتِغيثُوا يَُغاثُوا ِبَماءٍ ما ل خيطر عىل البال ﴿  ن يَس ْ
ِ
اِدقُهَا َوا ْم رُسَ اِلِمنَي اَنًرا َأَحاَط هِبِ انَّ اعتدان لِلظَّ

ِ
  ا

اُب َوَساَءْت مُ  َ  . [ 29]الكهف: ﴾  قًا ْرتَفَ اَكلُْمهِْل يشوي الْوُجوَه ِبئَْس الرشَّ

ِ َويَْعَمل صَ ن ال ن ولن تفنيا أ بد ال بدين: ﴿ وهام موجودات يُْدِخهْلُ    ًحا الِ َوَمن يُْؤِمن اِبَّللَّ

هِتَا ال َّن   اٍت َجنَّ  رِي ِمن حَتْ ينَ   رُ ا جَتْ ُ هَلُ ِرْزقًا   َخادِلِ نَّ  ، ﴿ [ 11]الطالق: ﴾  ِفهيَا َأبًَدا قَْد َأْحَسَن اَّللَّ
ِ
ا

َ لََعَن َاْلاَكِفرِيَن َوَأعَدَّ لَهُْم َسِعريً  ُدوَن َوِليًّا َوَل نَِصرًيا *    ااَّللَّ يَْوَم تَُقلِّب  *    خادليِن ِفهيَا َأبًَدا َل جَيِ

ُسول  َ َوَأَطْعنَا َالرَّ  . [ 66-   64]ال حزاب: ﴾  ُوُجوُههُْم يِف النَّاِر يَُقولُوَن اي لَْيتَنَا َأَطْعنَا اَّللَّ

ث الش يخ عن اجلنة والنار، واجلنة والنار موجوداتن، وأ ع  - ها هللا كام هنا يتحدَّ دَّ

ْت لِلُْمتَِّقنيَ ذكر هللا يف القرأ ن: ﴿ ها هللا  [133]أ ل معران:﴾  ُأِعدَّ ، يعين ال ن موجودة خملوقة أ عدَّ

وما فهيا من نعمي وما يف النار من حجمي. ونعمي اجلنة ل يس تطيع أ حٌد أ ن يصفه أ و   -َعزَّ َوَجلَّ -

َأعنُْيٍ  فَ : ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -أ ن يتحدث عنه، ولهذا قال هللا   ِة  قُرَّ لَهُْم ِمْن  ُأْخِفَي  نَْفٌس َما  تَْعمَلُ  اَل 

ِبَما اَكنُوا يَْعَملُونَ  اِلِحنَي َما َل عنَْيٌ  ﴾ »فاََل تَْعملَُ ، ﴿[17]السجدة:﴾  َجَزاًء  َأعَْدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّ

َعْت، َوَل َخَطَر عىََل قَلِْب برََشٍ   «.َرَأْت، َوَل ُأُذٌن مَسِ

استشعر اي عبد هللا أ ن هذا ال مر ُمَعد وجاهز وينتظرك. أ نت لو قيل كل: بعد شهر 

سوف يأ تيك مبلغ كبري فلنقل مثاًل مليار، بعد شهر سوف متكل مليار رايل، كيف تعيش  

هذا الشهر؟ كيف مير عليك هذا الشهر؟ طبيعي أ ان وأ نت ولك خشص مير عىل هذا الشهر  

تبطئ هذا الوقت، لكن مير عليه وهو يتنعَّم ك نه قبض عىل  ، نعم هو يس -س بحان هللا-يعين

هذا املال، ملاذا؟ ل ن لك أ ٍت قريب، هذا أ ٍت قريب، وقطًعا يوم القيامة أ ٍت وهو قريب كام  

ٍء قَِديرٌ قال تعاىل: ﴿ َُّه عىََل لُكِّ يَشْ يِي الَْمْوىَت َوَأن َُّه حُيْ َ ُهَو الَْحقُّ َوَأن اعََة *    َذكِلَ ِبأَنَّ اَّللَّ َوَأنَّ السَّ

تَِيٌة َل َريَْب ِفهيَا ذا اكن هذا ال مر ل ريب فيه، وأ نه أ ٍت قطًعا ل حماةل، فأ نت [7- 6]احلج:﴾  أ َ . فاإ

يبعث يف  أ ن هذا  ه هللا كل، ل شك يف  وأ عدَّ ينتظرك  النعمي اذلي  تستشعر هذا  تعيش 

َمنُوا َوتَْطمَ نفسك وعىل نفسك يعين والطمأ نينة؛ ﴿ يَن أ َ ِ ِ اذلَّ ِ َأَل ِبِذْكِر اَّللَّ ِِئُّ قُلُوهُبُْم ِبِذْكِر اَّللَّ

 .[ 28]الرعد:﴾ تَْطَمِِئُّ الُْقلُوُب 



 نسخة أولية 

93 

 

ها هللا،  ها هللا، وأ ن النار خملوقة وأ عدَّ ًذا، نؤمن هبذا ال مر، وأ ن اجلنة خملوقة وأ عدَّ فاإ

يَن ِفهيَا َأبًَداوأ َّنام ل يفنيان أ بًدا؛ وذكل أ ن هللا نص ﴿ يف اجلنة ويف النار   [65اب:]ال حز ﴾  َخادِلِ

وصف هذا اخللود بأ نه أ بدي. ولهذا يعتقد أ هل الس نَّة وامجلاعة بأ ن النار خملوقة ول تفىن، 

 وأ ن اجلنة خملوقة ول تفىن، فهذا اعتقاد أ هل الس نَّة وامجلاعة ابجلنة والنار.

ُه هللُا تََعاىَل: -  نسأ ل هللا أ ن جيعلنا من أ هل اجلنة. مث يقول َرمِحَ

 ونشهد ابجلنَّة للك من شهد هل الكتاب والس نَّة ابلعني أ و ابلوصف. 

مفن الشهادة ابلعني الشهادة ل يب بكر ومعر وعامثن وعيّل، وحنوُه ممن عيَّْنم النيب  

 ملسو هيلع هللا ىلص. 

 ومن الشهادة ابلوصف الشهادة للك مؤمٌن أ و تقي. 

 ونشهد ابلنار للك من شهد هل الكتاب والس نَّة ابلعني أ و ابلوصف. 

 الشهادة ابلعني الشهادة ل يب لهب ومعرو بن حلي اخلزاعي وحنوهام. مفن 

 ومن الشهادة ابلوصف الشهادة للك اكفٍر أ و مرشٍك رشاًك أ كرب أ و منافق. 

ث فهيا عن احلمك بأ ن خشًصا من أ هل اجلنة، فبنيَّ    - ُه -هذه املسأ ةل اي ش يخ يتحدَّ َرمِحَ

نصوص الرشعية، من شهدت هل النصوص بعينه أ و  أ ننا نشهد مبا جاء لنا يف ال   -هللُا تََعاىَل 

العرشة   وبقيَّة  الراشدين،  اكخللفاء  بعينه  النصوص  هل  مفن شهدت  بوصفه.  هل  من شهدت 

ين )سعد بن أ يب وقاص، وسعيد بن زيد، وأ بو عبيدة بن اجلراح، وطلحة بن عبيد   املبرشَّ

يًضا اثبت بن قيس النيب هللا، وعبد الرمحن بن عوف(، هؤلء العرشة املبرشون ابجلنة. وأ  

 ملسو هيلع هللا ىلص نصَّ عىل أ نه من أ هل اجلنة، أ يًضا بالل، فنؤمن مبا شهد هل النص بعينه. 

ونؤمن مبا شهد هل الوصف، فاجلنة للمؤمنني، للمتقني. هذه ال وصاف يه أ وصاف  

 أ هل اجلنة.

ذا  -َعزَّ َوَجلَّ -والشهادة ابجلنة، أ و الشهادة ابلنار ليست ل حٍد اإل هلل   أ وح لعبٍد  ، واإ

. ولهذا، ل نتأ هلَّ عىل هللا اإطالقًا، ول حنمك عىل  -من عباده بذكل فهو ويحٌّ من هللا   َعزَّ َوَجلَّ

خشٍص بأ نه من أ هل اجلنة أ و من أ هل النار ما مل يرِد ادلليل يف ذكل، فهذا ليس لنا، كام أ ن 

فكذكل الشهادة بأ ن    هداية الناس ليست لنا، كام أ ن توفيق الناس وفالح الناس ليست لنا،

منا يه هلل . - فالاًن من أ هل اجلنة أ و بأ نه من أ هل النار هذه ليست لنا اإ  َعزَّ َوَجلَّ
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ًذا، نشهد مبن شهد هل الشارع   أ و أ وح اإىل رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص بذكل بأ نه    - هللا َعزَّ َوَجلَّ    -اإ

ه، وأ يًضا من النار بعينه كعمرو بن لُحي اخلزاعي، فرأ ه النيب ملسو هيلع هللا ىلص يدور يف اجلنة عىل أ معائ

نه يف النار، نتلكم ال ن يف النار.   أ بو لهب فاإ

 رأ ى معرو بن لُحّيٍ جير قُصبُه يف انر هجمن. -

نعم، جيرُّ قُصبه يف انر هجمن يف صالة الكسوف ملا أ خرب الصحابة ريض هللا عْنم.  -

يف   -َجلَّ َعزَّ وَ -فعمرو بن لُحى اخلزاعي شهد هل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعينه يف النار، وأ بو لهب ذكر هللا  

 . فهؤلء ُشهد هلم بعينه بأ نه من أ هل النار. [3]املسد:﴾  يَْصىَل اَنًرا َذاَت لَهٍَب هذه القصة بأ نه ﴿

ننا نشهد بأ نه من   أ يًضا الشهادة ابلوصف. لك مرشك، لك اكفر، ومات عىل ذكل فاإ

 ار. أ هل النار. نشهد للك مرشك ولك اكفر مات عىل رشكه ومات عىل كفره بأ نه من أ هل الن

ًذا الشهادة ابلعني أ و الشهادة ابلوصف مبا جاء يف نصوص الكتاب والس نَّة، وكذكل  اإ

 الشهادة ابجلنة ابلعني أ و الوصف. 

يعين الفرق اي ش يخ حسب ما فهمت من الكمك ال ن أ ن الشهادة ابلعني سواًء   -

ومثهل معر، وبقية من ثبت ابجلنة أ و ابلنار، ميكننا أ ن نقول مثاًل: أ ن أ اب بكر قطًعا يف اجلنة،  

هبم النص. ونقول أ يًضا فمين ثبت النص فيه بعينه ك يب لهب ومثل معرو بن لُحي اخلزاعي  

 اذلين ثبت هبم النص بأ َّنم بأ عياَّنم.

بقينا ال ن يف ال وصاف، هذا هو اذلي أ حيااًن يُشلِك عىل بعض طلبة العمل وعامة 

هل اإل هللا،  الناس، يعين أ ان اذلي فهمته من الالكم أ ن يُ  قال: أ ن لك من مات وهو يقول: ل اإ

للتوحيد، فهو يف اجلنة بشلٍك عام، املتقون يف اجلنة، املؤمنون يف اجلنة،   مؤمنًا هبا حمققًا 

املسلمون يف اجلنة بشلٍك عام؛ ل ن ال ايت جاءت هبذا الإطالق. لكن هل ميكن أ ن يُقال:  

رين، مات، فنشهد هل بعينه بأ نه يف اجلنة، هل  اإن عبًدا من عباد هللا، رجل صاحل من املتأ خ

 نس تطيع هذا اي ش يخ انرص؟ 

وحنس به كذكل، لكن ل    -َعزَّ َوَجلَّ    - ل بعينه ما نس تطيع؛ يعين نرجو من هللا    -

 نشهد لشخص بعينه اإل من شهِدت هل النصوص.

والعكس كذكل ش يخ انرص؟ نقول: لك من مات عىل الكفر؟ يف هذه ال ايم لك   -

مات اكفًرا فهو يف انر هجمن، لكن لو قيل لنا: فالن من الناس تعلمون أ َّنم مل يكن مسلًما  من  

مفات، فنشهد هل بنار هجمن؟ أ و نقول كذكل: حنن نشهد للك أ و نشهد عىل لك من مات 

 اكفًرا بأ نه يف انر هجمن؟ 
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نه من أ هل النار، لكن العني    - حنن نشهد عىل لك من مات عىل الكفر والرشك فاإ

 ا جاء يف النصوص، ما جاء يف النصوص نشهد عليه بعينه. م

فتح هللا عليك، هناك مسأ ةل أ يًضا لو أ ذنت يل تتعلق هبذه: ويه الشهادة للشهداء،   -

يُقال: فالٌن شهيد، قد يكون مثاًل مات يف معركٍة بني املسلمني وغري املسلمني، فُيقال: فالٌن  

 شهيد.

 ند هللا كذكل. نقول نرجو هل الشهادة، وحنس به ع  -

ل ن لفظ الشهادة اي ش يخ هو شهادٌة ابجلنة يف احلقيقة؛ ل ن الشهيد قطًعا يف اجلنة،    -

ذا قلنا: أ حيااًن الناس تتوسع يف هذه العبارة أ و املفردة الرشعية، يعين لكمة الشهادة يه   فاإ

ذا قالها الإنسان فال بُدَّ أ ن يُدرك أ ن معناها الشهادة تلقائ  يًّا ابجلنة واليت ورد  مفردة رشعية، فاإ

يف الكم الش يخ أ نه ل ميكن ل حٍد أ ن يشهد ل حٍد ابجلنة اإل من شهد هل الكتاب أ و الس نَّة.  

منا يقال: نرجو هل كام تفضلت، هللا   فبالتايل حىت هذه ويه لفظة الشهادة ينبغي أ ل تُقال، واإ

 يفتح عليك ش يخنا انرص هللا حيفظك. 

 ش يخنا. لعلنا نْنيي هذا الفصل رسيًعا 

ُه هللُا تََعاىَل:   قال َرمِحَ

ِّه ودينه ونبيه فـ﴿  يَن  ونؤمن بفتنة القرب: ويه سؤال امليت يف قربه عن رب ِ ُ اذلَّ ُِّت اَّللَّ يُثَب

نَْيا َوِفَّ ال خرة  براهمي: ﴾  أ َمنُوا اِبلَْقْوِل الثَّاِبِت يف َالَْحْياة ادلُّ فيقول املؤمن: ريب هللا، وديين    [ 27]اإ

ا الاكفر واملنافق فيقول: ل أ دري مسعت الناس يقولون شيئًا فقلته.  سالم، ونبيّيِ محمد، وأ مَّ
ِ
 ال

 ﴿ للمؤمنني:  القرب  بنعمي  عَلَْيمُكُ  ونؤمن  َساَلٌم  يَُقولُوَن  ِبنَي  َطّيِ الَْماَلئَِكُة  تََتَوفَّاُُهُ  يَن  ِ اذلَّ

 . [ 32]النحل: ﴾  ِبَما ُكنمُتْ تَْعَملُونَ ُاْدُخلُوا الَْجنََّة  

للظاملني الاكفرين: ﴿  القرب  ذِ ونؤمن بعذاب 
ِ
ا تََرى  الَْمْوِت  ا  َولَْو  َراِت  ََغَ اِلُموَن يف  لظَّ

َزْوَن عََذاَب الْهُوِن ِبَما ُكنمُتْ تَُقولُونَ  ِ    َوالَْماَلئَِكُة اَبِسُطو َأيِْدهِيْم َأْخرُِجوا َأنُفَسمُكُ الَْيْوَم جُتْ عىََل اَّللَّ

ونَ غرَْيَ الَْحّقِ َوُكنمُتْ َعْن أ ايَ  َتْكرِبُ  . [ 93]ال نعام: ﴾  ته تَس ْ

أ ن يؤمن بلك ما جاء به الكتاب   وال حاديث يف هذا كثريٌة معلومة، فعىل املؤمن 

والس نَّة من هذه ال مور الغيبيَّة، وأ ل يعارضها مبا يشاهد يف ادلنيا، فاإن أ مور ال خرة ل تُقاس  

 دلنيا لظهور الفرق الكبري بيْنام، وهللا املس تعان. بأ مور ا 

هذا احلديث عام يتعلق يف احلياة الربزخية يف القرب، فيعتقد أ هل الس نَّة وامجلاعة   -

ِخَرةِ أ ن هناك فتنًة يف القرب: ﴿ نَْيا َويِف اْل َ َمنُوا اِبلْقَْوِل الثَّاِبِت يِف الَْحَياِة ادلُّ يَن أ َ ِ ُ اذلَّ ُِّت اَّللَّ ﴾  يُثَب
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براهمي: . فرسَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديث الرباء بن عازب أ نه يُسأ ل املؤمن يف قربه فُيجاوب: [ 27]اإ

أ ن ريب هللا، وأ ن ديين الإسالم، وأ ن نبيي محمد، وأ ما املنافق يقول: هاه هاه ل أ دري، فهذا  

أ رشان مراًرا  من فتنة القرب اليت يُفنَت الإنسان فهيا هبذا السؤال، واذلي جياوب هو معهل، كام 

مك أ و يُؤخرك.  وتكراًرا أ ن معكل هو اذلي يكون أ مامك وهو اذلي يُقّدِ

للقرب حجميًا وعذااًب   وأ ن  فيه،  املؤمن  يتنعَّم  نعميًا  للقرب  بأ ن  ملن   -َوالِْعَياُذ اِبهللِ -فنؤمن 

َ يس تحق ذكل، قال هللا تعاىل: ﴿ يًّا َوي ا َوَعش ِ اعَُة َأْدِخلُوا  النَّاُر يُْعَرُضوَن عَلهَْيَا غُُدوًّ ْوَم تَُقوُم السَّ

ا وعش يًّا،  [ 46]غافر:﴾  أ ََل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ الَْعَذاِب  ، يعرضون علهيا ال ن يف احلياة الربزخية غدوًّ

فهذه اليت فهيا غدو وعيش، يوم القيامة ما يف غدو وعيش، ما فهيا، أ خر يوم، ينهتيي فهيا 

 الغدو والعيش. 

ًذا يؤمن أ هل الس نَّة وامجل اعة هبذا ال مر، وأ ن هناك فتنًة يف القرب وسؤاًل يف القرب، اإ

نعميًا وعذااًب، نسأ ل هللا   َوَجلَّ -وأ ن هناك  القرب، وأ ن    -َعزَّ  يُنعَّمون يف هذا  أ ن جيعلنا ممن 

 يُسلِّمنا مجيًعا وأ حبابنا. 

ليك، الش يخ  - ُه هللُا تََعاىَل -فتح هللا عليك، ش يخنا هللا حيسن اإ ام هذا  يف خت -َرمِحَ

الفصل العظمي ذكر قاعدًة: ويه أ ن أ مور ال خرة الغيبية ل تُقاس بأ مور ادلنيا؛ ل ن كثريا من  

الناس اي ش يخنا ال ن يسأ ل يقول: كيف رضس الاكفر يوم القيامة مثل جبل أ حد؟ كيف  

ذا اكنت انر ادلنيا جزءا من س بعني جزًءا من   ب هذا العذاب وحنن نُدرك بأ ننا اإ الناس تُعذَّ

اي ش يخنا؟ هذه  ان رأ يك  مفا  ال خرة.  أ مور  هبا  ويُفرّسِ  ادلنيا  أ مور  يقيس  فيبدأ   ال خرة؟  ر 

أ دري ما هو املوقف الرشعي   أ موًرا ل  أ ن يفهم بعقهل  ال س ئةل تكرث يعين، حُياول الإنسان 

 لطالب العمل حيامن يتأ مل يف اليوم ال خر.

ال س ئةل، وكيف صاحب القرب  صدقت فعاًل؛ بعض الناس يُقِحم نفسه مبثل هذه    -

أ مور غيبية ل ميكن  يأ تيه امللاكن ويسأ لنه؟ هذه  نعالنا وحنن نسري؟ وكيف  يسمع صوت 

- ، وصفاته  -َعزَّ َوَجلَّ -، وأ سامء هللا  -َعزَّ َوَجلَّ -، وعظمة هللا  -َعزَّ َوَجلَّ -نُدركها، أ فعال هللا  

ه هللا  -َعزَّ َوَجلَّ  ل ما ورد   - َوَجلَّ َعزَّ -، وهذا النعمي اذلي أ عدَّ لنا يف اجلنة، حنن ل نعمل منه اإ

لنا، هذه عظمة هللا، هذه قدرة هللا، حنن بعقولنا هذه قارصون، حنن هبذه العقول قارصون، 

دراكه هبذا اخللق.  ل ميكن أ ن ندرك ما مل نس تطع اإ

لن   -َعزَّ َوَجلَّ -وقد أ رشت قبل ذكل كيف أ ن موَس سأ ل هللا أ ن يراه فبنيَّ هللا  

بعقولنا،  حمدودا،  خلقنا  وجعل  خلقنا  التكوين. هللا  هبذا  اجلسم،  هبذا  القدرة،  هبذه  تراين 
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بأ بصاران، بأ سامعنا، بتفكريان، مفن ذكل الإميان ابلغيب، وهو اختبار لنا، والاختبار أ نك أ نت  

بار  حتاُر فيه، نعم هو ليس مس تحياًل ل ن هذه قدرة هللا، لكن حتار العقول، هنا يأ يت الاخت 

أ روع ال مثةل هبذا الإميان،    -ريض هللا عْنم-ويأ يت الإميان الغييب العظمي. والصحابة   رضبوا 

بأ نه رأ ى اجلنة ورأ ى   بأ نه رأ ى معرو بن لُحي اخلزاعي يف النار، ومبارشة  مبارشة يؤمنون 

هذه   مثل  يف  دخلوا  ول  ذكل،  كيف  قالوا  ول  تساءلوا،  ول  اس تفرسوا  ما  فهيا،  العنب 

 يس، وهكذا. املقاي 

يذكرها هللا   صفة  أ ول  ابلغيب  الإميان  ًذا،  َوَجلَّ -فاإ صفة   -َعزَّ  املهتدين،  صفة  يف 

يَن يُْؤِمنُوَن اِبلْغَْيِب املفلحني، ﴿ ِ الإميان ابلغيب هو احملك، هو الاختبار للمؤمن   [3]البقرة:﴾  اذلَّ

ق ما جاء يف هذه النصوص.   اذلي يُصّدِ

ًذا، فتح هللا عليك اي ش يخ ان  - رص، وحقيقًة مل تدع ملن وراءك شيئا يقوهل. فهذا  اإ

لُكُّ نَْفٍس   اُهنَاكِلَ تَْبلُو الفصل العظمي ]فصل الإميان ابليوم ال خر[ وما سرناه وتراه لك عني ﴿

ونَ  ِ َمْوَلُُهُ الَْحّقِ َوَضلَّ َعْْنُْم َما اَكنُوا يَْفرَتُ ىَل اَّللَّ
ِ
وا ا سأ ل هللا . ن [ 30]يونس:﴾  َما َأْسلََفْت َوُردُّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل - أ ن يُيرّسِ حسابنا، وأ ن يمُيِّن كتابنا، وأ ن جيمعنا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص وبصحابته الكرام   -س ُ

َّنَا  يف يوٍم يُذِهب هللا عنا احلََزن، ونقول مجيًعا: ﴿ نَّ َرب
ِ
ي َأْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن ا ِ ِ اذلَّ الَْحْمُد َّلِلَّ

ي َأحَ *    لَغَُفوٌر َشُكورٌ  ِ نَا ِفهيَا لُُغوبٌ اذلَّ نَا ِفهيَا نََصٌب َوَل يََمس ُّ َّنَا َداَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضهِلِ َل يََمس ُّ ﴾ ل

 . [35-34]فاطر: 

ذن هللا   معك اي ش يخ انرص ومع املهتدين   -تََباَرَك َوتََعاىَل -هناك يف الفردوس ال عىل ابإ

، ومع اذلين أ نعم هللا علهيم -تََعاىَل   َرمِحَُه هللاُ -من هؤلء طالبات وطالب العمل، ومع ش يخنا  

 من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أ ولئك رفيقًا.

ما  عىل  وشكًرا كل  والعافية،  ابلصحة  ومتَّعك  انرص،  ش يخ  اي  وهجك  بيَّض هللا 

ايُك   لت به، ونس تأ ذنك لإَّناء هذه احللقة ونس تأ ذن الإخوة املشاهدين، اإىل هنا نصل واإ تفضَّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -ختام هذه احللقة، أ سأ ل هللا اإىل  بون.  -س ُ  أ ن جيمعنا بمك وأ نمت طيِّ
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(13 ) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   -

حساٍن اإىل يوم   ادلين.محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

اإىل  بمك  وأ هاًل ومرحبًا  وبراكته،  السالم عليمك ورمحة هللا  املشاهدون:  الإخوة  أ هيا 

احللقة الثالثة عرش يف التعليق عىل كتاب عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة، لش يخنا محمد بن صاحل 

ُه هللُا تََعاىَل.  بن عثميني َرمِحَ

ب ابلش يخ انرص   بن محدان اجلهين فأ هاًل وسهاًل يف مطلع هذا اللقاء واكلعادة نُرّحِ

 بك اي ش يخ انرص.

أ سأ ل هللا    - ابمجليع،  أ رحب  َوَجلَّ -وأ ان  والعمل   -َعزَّ  النافع  ابلعمل  عليمك  يفتح  أ ن 

 الصاحل.

لعلنا نس تأ ذن منك اي ش يخ نس تعرض الكتاب وننطلق يف أ ول فصول هذه احللقة،   -

  ابرك هللا فيك. وأ عتقد أ ننا سنتحدث عن فصل متعلق ابلقدر اي ش يخ انرص

ُه هللُا تََعاىَل: -يقول ش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني   َرمِحَ

 فصلٌ 

ونؤمن ابلقدر: خريه ورّشه، وهو تقدير هللا تعاىل للاكئنات حس امب س بق به علمه  

 واقتضته حمكته. 

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وُأصيّلِ وُأسمّلِ عىل رسولنا ال مني   -

أ فضل الصالة وأ مت التسلمي. اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علَّمتنا اي أ رمح الرامحني.   عليه 

 اللهم فقِّهنا يف ادلين، وعلِّمنا التأ ويل، وِزدان علًما برمحتك اي أ رمح الرامحني. 

  اإخويت يف هللا، هذا الفصل يتعلَّق بركٍن من أ راكن الإميان الس تة: وهو الإميان ابلقدر 

ه، وهذا الركن كام هو يف حديث جربيل   اَلم- خريه ورّشِ ذكره الركن السادس من   -عَلَْيِه السَّ

ًذا، القدر سواٌء اكن  أ راكن الإميان، ونصَّ عليه حبديث جربيل أ نه الإميان ابلقدر خريه ورشه. اإ

ا فاهلل   ر للك هذه ال قدار. وسوف  -َعزَّ َوَجلَّ -خرًيا وسواٌء اكن رشًّ - يعقد ش يخنا    هو املقّدِ

فصاًل س يأ تينا يف احللقة الثالثة من القدر ما يتعلَّق يف الرش وكونه يُنَسب اإىل هللا    -َرمِحَُه هللاُ 
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مياننا   أ و ل يُنَسب، س يأ يت احلديث تفصياًل عنه يف اللقاء ال خري فامي يتعلق ابلقدر؛ لكننا هنا اإ

ميان ابخلري والرش. لك ما يقع يف الكون فاإن ره:   -َعزَّ َوَجلَّ -هللا    ابلقدر هو اإ هو اذلي قدَّ

تَْقِديًرا﴿ َرُه  فَقَدَّ ٍء  أ و خري، من  [2]الفرقان:﴾  َخلََق لُكَّ يَشْ ، فلك ما يقع يف الكون من رّشٍ 

 طاعة أ و معصية، حس نات أ و سيئات، لك ذكل بقدر هللا.

هللا كام أ شار غري ولهذا القدر اي أ هيا الطالب والطالبات: القدر قدرة هللا، القدر رسُّ  

أ هل العمل. انظروا اإىل هذا احلديث العظمي يف السنن اذلي هو من دعاء النيب  واحٍد من 

َل  ملسو هيلع هللا ىلص: » ِمنْـك،  َوِبَك  ُعُقوبَتَِك،  ِمْن  َوِبُمعـافاتِـَك  َِسَِطـَك،  ِمْن  ِبرَِضـاَك  َأُعـوُذ  ِنّـي 
ِ
ا َّلهُـمَّ  ال

، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص هنا يس تعيذ  [486]مسمل:«  ثْنَـْيَت عَلـى نَْفسـِكُأْحصـي ثَنـاًء عَلَـْيَك، َأنْـَت مَكَـا أَ 

برضا هللا من ِسطه، ويس تعيذ مبعافاة هللا من عقوبته، ويس تعيذ ابهلل من هللا كام قال تعاىل: 

﴿ ِ ىَل اَّللَّ
ِ
وا ا فيفر الإنسان اإىل هللا من هللا، من أ قدار هللا اإىل عظمة   [50]اذلارايت:﴾  فَِفرُّ

 ، فهذا القدر اي اإخوان. -لَّ َعزَّ َوجَ -هللا 

القدر ل بُدَّ أ ن جنزم جزًما قاطًعا وس يأ يت التفصيل يف املراتب اليت س ُتجيل لنا هذا  

ره هللا   قدَّ اإل وقد  الكون  بقدر هللا، ول يقع يشء يف  أ كرث وأ كرث؛ فلك يشٍء  َعزَّ -ال مر 

ه، فلك هذا  -َوَجلَّ  يشمل القدر، ولهذا نؤمن  ، ولهذا جاء يف حديث جربيل القدر خريه ورّشِ

ل وهو بقدر هللا  ميااًن جازًما قاطًعا بأ نه ل يقع يشء يف الكون اإ . -اإ  َعزَّ َوَجلَّ

ٍء ِبقََدِر  : »-ريض هللا عْنام-ولهذا جاء يف حصيح مسمل من حديث ابن معر   لُكُّ يَشْ

يف حديث حصيح مسمل  ، هكذا نصَّ عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص  [2655]مسمل:«  هللِا َحىتَّ الَْعْجُز َوالَْكيُْس 

« جعز الإنسان وَخول الإنسان وكسل  َحىتَّ الَْعْجزُ ، »-ريض هللا عْنام-من حديث ابن معر  

« ضد العجز، ما يفعهل الإنسان من حرص ومن مِهَّة لك يشء، بل قال والَكيُْس الإنسان »

رت".-ريض هللا عْنام-ابن عباس  ك فاإَّنا قد قُّدِ  : "حىت وضع يدك حتت خّدِ

ًذا، هذا ابتداء أ ن القدر يشمل لك يشء، ولهذا القدر خريه ورشه، القدر الإميان   اإ

نه جيب أ ن نؤمن به، وأ ن نعتقد   ، فاإ خبريه ورشه، لك ما يقع يف هذا الكون من خرٍي أ و رّشٍ

. -أ ن هذا بقدر هللا   َعزَّ َوَجلَّ

ُه هللُا تََعاىَل:-مث يقول  -  َرمِحَ

 وللقدر أ ربع مراتب: 

: العمل، فنؤمن بأ ن هللا تعاىل بلك يشٍء علمي، عمٍل ما اكن وما يكون  املرتبة ال وىل 

 وكيف يكون بعلمه ال زيل ال بدي، فال يتجدد هل عمل بعد هجل، ول يلحقه نس يان بعد عمل. 
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هذه املرتبة ال وىل. الإميان ابلقدر هل أ ربع مراتب، وما اذلي دلَّ عىل هذه املراتب؟    -

 علينا سابقًا يف التقس مي والرشوط وال راكن والتعاريف، هذه  هو اس تقراء النصوص كام مرَّ 

لكها يس تنبطها أ هل العمل ويس تقرئون النصوص مث خيرجون هبذه ادلرر وهذه الفوائد. فالإميان 

، -َعزَّ َوَجلَّ -ابلقدر هل أ ربع مراتب، أ ول مرتبة: مرتبة العمل، أ نه ل يشٌء خيرج عن عمل هللا  

 ن، وما مل يكن لو اكن كيف يكون.عمِل ما اكن، وما س يكو

نَّ أ زيل وأ بدي: ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -عمل هللا  
ِ
َماِء َواْلَْرِض ا َ يَْعمَلُ َما يِف السَّ َألَْم تَْعمَلْ َأنَّ اَّللَّ

ِ يَِسريٌ  نَّ َذكِلَ عىََل اَّللَّ
ِ
لَّ ُهَو  َوِعْنَدُه َمَفاتُِح الْغَْيِب َل  ، ﴿[70]احلج:﴾  َذكِلَ يِف ِكتَاٍب ا

ِ
يَْعلَُمهَا ا

ِ َوالَْبْحرِ  ِ َوالَْبْحِر َوَما تَْسُقطُ  ﴾، ما اذلي خيرج من هذا؟ ﴿َويَْعمَلُ َما يِف الرَْبّ َويَْعمَلُ َما يِف الرَْبّ

لَّ يِف ِكتَ 
ِ
لَّ يَْعلَُمهَا َوَل َحبٍَّة يِف ُظلَُماِت اْلَْرِض َوَل َرْطٍب َوَل اَيبٍِس ا

ِ
﴾ اٍب ُمِبنيٍ ِمْن َوَرقٍَة ا

 . [ 59]ال نعام:

كام أ رشان يف ال سامء والصفات أ نه اكمل    -َعزَّ َوَجلَّ -عمٌل دقيق، عمٌل عظمي، وعمل هللا  

ِعلُْمهَا ِعْنَد َريّبِ يِف ِكتَاٍب َل يَِضلُّ  من لك وجه، مل يكن مس بوقًا جبهل، ومل يُلَحق بنس يان؛ ﴿

بار ما س بق، ول ينىس ابعتبار ما س ُيلَحق، خبالف  ل يضلُّ ابعت   [52]طه:﴾  َريّبِ َوَل يَنىَْس 

هَاِتمُكْ َل تَْعلَُموَن  علمنا فنحن علمنا قارص، كنا عىل هجل سابق ﴿ ُ َأْخَرَجمُكْ ِمْن بُُطوِن ُأمَّ َواَّللَّ

َذا نَِسيُت فََذكُِّرويِن ، وسوف ننىس وقطًعا »[78]النحل:﴾  َشيْئًا
ِ
، فَا ََّما َأاَن برََشٌ ن

ِ
  [ 401:]البخاري«  ا

ًذا، هذه أ ول مرتبة، هذه مرتبة العمل ل خيرج ول يعزب عْنا مثقال ذرة   يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص. فاإ

 يف السامء ول يف ال رض.

يعين يف هذه املرتبة اي ش يخ انرص نقول: أ ن يؤمن الإنسان بأ ن هللا عمَِلَ مقادير لك    -

 يشء، يعين هكذا يكون ترتيب الإميان يف هذه املرتبة. 

ة: مرتبة العمل؛ أ ن هللا عمل مقادير لك يشء، ولهذا جاءت ال لفاظ ابلعموم،  أ ول مرتب  -

 )املقادير( ل شك أ ن هذه مما يُضيف ملا يتعلَّق ابلقدر، فعمل هللا شامل للك يشء.

ُه هللُا تََعاىَل: -  مث يقول َرمِحَ

ىل  املرتبة الثانية: الكتابة، فنؤمن بأ ن هللا تعاىل كتب يف اللوح  احملفوظ ما هو اكئٍن اإ

نَّ ذكِلَ عىََل  يوم القيامة: ﴿ 
ِ
نَّ ذكِلَ يِف ِكَتاٍب ا

ِ
َماِء وال رض ا َ يَْعمَلُ َما يِف السَّ َألَْم تَْعمَلْ َأنَّ اَّللَّ

ِ يَِسريٌ   . [ 70]احلج: ﴾  اَّللَّ

هذه املرتبة اي ش يخ املرتبة الثانية. بعد املرتبة ال وىل بأ ن هللا عمل لك يشء، أ يًضا   -

َعزَّ -كتبه هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -املرتبة الثانية أ ن نعتقد بأ ن هللا كتب لك يشء. لكُّ ما يف عمل هللا  
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الئق، فكتب هللا ، وهذا وهللا اليشء العظمي يكفي عمل هللا، يكفي عمل هللا ملقادير اخل-َوَجلَّ 

 مقادير اخلالئق، كتب هللا لك يشٍء سوف يقع يف هذا الكون. 

أ ن   وكيف  ال مور،  وضبط  ال مور،  يف  قة  ادّلِ مْنا:  نس تفيد  منا  اإ املرتبة  هذه  ولهذا 

ل فاإن هللا   يكفي علمه، وربنا لو اكتفى   -َعزَّ َوَجلَّ -الإنسان يضبط علمه، ويضبط كتابته، واإ

هللا كفى ال مر، لكنه من ادلروس اليت ذكرها أ هل العمل أ ن نس تفيد هذا  بعلمه عن الكتابة لو 

 التفصيل وهذه ادلقة.

الكتابة اي اإخوان ذكر أ هل العمل أ ن لها أ نواعًا. أ ول نوع الكتابة ال زلية، ويه يف اللوح 

لَُق السموات َوال ْرَض خِبَ احملفوظ؛ » نٍَة، َكتََب هللُا َمقَاِديَر الَْخالئِِق قَْبَل أ ْن خَيْ ْمِسنَي أ لَْف س َ

الَْماءِ  عىََل  َوَعْرُشُه  احلديث يف حصيح مسمل  َواَكَن  يََشاُء  ، ﴿[ 2653]«، هذا  َما   ُ اَّللَّ يَْمُحوا 

 وهو اللوح احملفوظ، فاللوح احملفوظ فيه الكتابة ال زلية.   [39]الرعد:﴾  َويُثِْبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ الِْكتَاِب 

َخلََق هللُا   َما  ُل  السنن وهو حصيح    -القَمَلَ  َوَأوَّ :   -كام يف حديث عبادة يف  هَلُ قَاَل 

ىَل يَْوِم الِقيَاَمِة، فأ نطق هللا هذا القمل. 
ِ
اْكُتب، قال: َوَما َأْكُتُب؟ قال: اْكُتْب َمقَاِديَر اخلاََلئِِق ا

ًذا، هذه الكتابة تسمى الكتابة ال زلية، يف ال زل، كتب هللا مقادير لك يشء.  اإ

كتابة معرية، يعين يف العمر مرة واحدة. وهذه حديهثا حديث عبد هللا بن مث هناك  

نَّ أ َحَدُُكْ  يف الصحيح أ نه قال: حدثنا ملسو هيلع هللا ىلص وهو الصادق املصدوق: »  -ريض هللا عنه-مسعود   اإ

ِه أ ْربَِعنَي يَْوًما، مُثَّ يَكوُن عَلَقًَة ِمثَْل ذكَل، مُثَّ يَكوُن مُ  َمُع َخلُْقُه يف بَْطِن ُأّمِ «،  ْضغًَة ِمثَْل ذكلَ جُيْ

أ ربعون يوًما، قطعة حلم: » أ ربعون يوًما، مضغة  أ ربعون يوًما، علقة  يُْرَسُل  انظروا نطفة  مُثَّ 

، َأوْ  ، َوَشِقيٌّ هِلِ ، َومَعَ َماٍت: ِبَكْتِب ِرْزِقِه، َوَأَجهِلِ وَح، َويُْؤَمُر ِبأَْربَعِ لَكِ « َسِعيدٌ   املكََلُ فَيَْنُفُخ فيه الرُّ

أ مك، [ 2643]مسمل: ، هكذا يكتب املكل هذه ال مور ومعرك مائة وعرشون يوًما يف بطن 

 هذه كتابة يُطِلق علهيا أ هل العمل الكتابة العمرية.

ر هذا احلديث بقوهل: الصادق املصدوق،  ولحظ فقه عبد هللا بن مسعود كيف صدَّ

اذلي يُصَدق فامي نُِقل وما الفرق بيْنام؟ الصادق اذلي يصُدق يف الكمه، لكن املصدوق هو  

ليك.  منا يف الطريق واخلرب اذلي وصل اإ ليه، قد تكون أ نت صادقًا لكن ال فة ليست فيك، اإ اإ

أ ن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو صادق يف نفسه ومصدوق   -ريض هللا عنه-فهنا يُبنّيِ عبد هللا بن مسعود  

ر به هذا احلديث العظمي؛ ل نه يتعلق يف مثل هذه   ليه. ويصّدِ املسأ ةل العظمية يف فامي يُنقَل اإ

ًذا، هذه كتابة معرية.   الإميان ابلقدر. اإ
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القدر، ﴿ ليةل  كام يف  كتابة حولية س نوية،  ُكنَّا  هناك  انَّ 
ِ
ا ُمبَاَرَكٍة  لَْيةَلٍ  يِف  َأنَْزلْنَاُه  انَّ 

ِ
ا

قدر، ولهذا:  ، وهذه الليةل قطًعا يه ليةل ال [4-3]ادلخان:﴾  ِفهيَا يُْفَرُق لُكُّ َأْمٍر َحِكميٍ *    ُمنِْذرِينَ 

انَّ َأنَْزلْنَاُه يِف لَْيةَلِ الْقَْدرِ ﴿
ِ
انَّ ُكنَّا ُمنِْذرِينَ ، ﴿[ 1]القدر:﴾  ا

ِ
انَّ َأنَْزلْنَاُه يِف لَْيةَلٍ ُمبَاَرَكٍة ا

ِ
ِفهيَا يُْفَرُق *    ا

 ﴾ هكذا يه ال ية نعم.لُكُّ َأْمٍر َحِكميٍ 

نصَّ  كام  احلولية  الكتابة  ليةل  القدر  ليةل  الليةل  هذه  ًذا،  من اإ واحد  غري  ذكل  عىل   

ومن التابعني أ نه يُكتَب فهيا السعادة من الشقاوة، ويُكتَب فهيا    - ريض هللا عْنم-الصحابة  

 الصحة من السقم، ويكتب فهيا الغىن من الفقر يف العام القادم.

ُه هللُا تََعاىَل -هناك كتاب يومية ذكرها ش يخ ذكرها ابن القمي  يف )شفاء العليل(،   - َرمِحَ

 . [29]الرمحن:﴾ لُكَّ يَْوٍم ُهَو يِف َشأْنٍ س تدل لها بقوهل تعاىل: ﴿وا

فالحظوا أ هيا الطالب والطالبات أ ن هذه املرتبة مرتبة الكتابة اكنت عىل هذه ال نواع  

 من الكتابة. مث تأ تينا املرتبة الثالثة: مرتبة املشيئة، واصل اي ش يخ. 

ًذا يه أ ربع مراتب، أ ربع أ نواعٍ من الكتاب -  ة: ال زلية، العمرية، احلولية، اليومية.اإ

انَّ ُكنَّا ُمنِْذِرينَ حنن يف ال ية ﴿
ِ
انَّ َأنَْزلْنَاُه يِف ﴾ هكذا أ نت حصَّحت ال ية اي ش يخنا؛ ﴿ا

ِ
ا

انَّ ُكنَّا ُمنِْذرِينَ 
ِ
 ﴾. فتح هللا عليك ش يخنا.ِفهيَا يُْفَرُق لُكُّ َأْمٍر َحِكميٍ *   لَْيةَلٍ ُمبَاَرَكٍة ا

ُه هللُا تََعاىَل: بعد ذكل ي  قول ش يخنا َرمِحَ

املرتبة الثالثة: املشيئة، فنؤمن بأ ن هللا تعاىل قد شاء لك ما يف السموات وال رض،  

ل مبش يئته، ما شاء هللا اكن وما مل يشأْ مل يكن.   ل يكون يشء اإ

ه ل  مث تأ يت هذه املرتبة الثالثة بعد مرتبة العمل والكتابة ويه مرتبة املشيئة؛ يعين أ ن   -

ُ يكون يشٌء يف الكون اإل وقد شاءه هللا، ولهذا قال تعاىل: ﴿ لَّ َأْن يََشاَء اَّللَّ
ِ
﴾  َوَما تََشاُءوَن ا

تعاىل: ﴿[30]الإنسان: وقال  يُويِح  ،  َوالِْجّنِ  نِْس 
ِ
اْل َياِطنَي  ش َ ا  عَُدوًّ نيَِبٍّ  ِللُكِّ  َجَعلْنَا  َوَكَذكِلَ 

ىَل بَْعٍض  
ِ
َولَْو  ﴾ مث ماذا قال هللا تعاىل عن هؤلء ال عداء؟ ﴿ُزْخُرَف الْقَْوِل غُُروًرابَْعُضهُْم ا

ونَ  َُّك َما فََعلُوُه فََذْرُُهْ َوَما يَْفرَتُ  . [112]ال نعام: ﴾َشاَء َرب

أ نه لو شاء ما فعلوا هذا املكر وهذا التخطيط فهو مبشيئة   -َعزَّ َوَجلَّ -يُبنّيِ لنا هللا  

منا يه عظمة هللا. لك يشٍء اي اإ  خوان يقع يف هذا الكون فاإن هللا قد شاءه، وهذه املشيئة اإ

نه ل خيلو من أ مرين:   هللا وقدرة هللا وحمكة هللا، ولو أ ن شيئًا وقع يف الكون مل يشأ ه هللا فاإ

ما أ ن يكون عن غفةٍل من هللا، وس بحان هللا وحاشا ربنا أ ن يكون كذكل، ولهذا قال تعاىل:  اإ

َُّك بِ ﴿ كراٍه عىل هللا، ومن يُكرِه  [123]هود:﴾  غَاِفٍل مَعَّا تَْعَملُونَ َوَما َرب أ ن يكون عن اإ ما  ؛ واإ
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ْن ِشئْ 
ِ
َّهُمَّ اْغِفْر يِل ا ، َوَلَ يَُقوَل: الل َذا َدعَا َأَحُدُُكْ فَلَْيْعِزم الَْمْسأةََلَ ِ

 .َت هللا؟! ولهذا النيب ملا قال: ا

ذا ز  ًذا، اإ . اإ َُّه َل ُمْكرَِه هَلُ ن
ِ
ل أ ن لك يشٍء شاءه هللا فَا .- ال هذان ال مران مل يبَق اإ  َعزَّ َوَجلَّ

ًذا، هذه املرتبة مرتبة املشيئة، ولهذا قال هللا   ُ َما فََعلُوهُ : ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -اإ ﴾ َولَْو َشاَء اَّللَّ

ُ َما اْقتَتَلُوا، ﴿[137]ال نعام: لَّ ، ﴿[ 253]البقرة:﴾  َولَْو َشاَء اَّللَّ
ِ
نَّ َوَما تََشاُءوَن ا

ِ
ُ ا  َأْن يََشاَء اَّللَّ

َ اَكَن عَِلميًا َحِكميًا  ﴾.اَّللَّ

يعين لك ما حيصل اليوم اي ش يخ انرص فهو مبشيئة هللا سواًء اكن شيئًا حُيبُّه هللا،   -

ْبَحانَُه -أ و اكن شيئًا ل حُيبُّه ول يرضاه، لكن لك ما حصل حىت الكفر فهو مما شاءه هللا   س ُ

 َوتََعاىَل. 

ُه هللُا تََعاىَل:  مث يقول  َرمِحَ

َخـاِلُق ُكـّلِ يشء َوُهَو عىََل لُك يشء  املرتبة الرابعة: اخللق، فتؤمن بأ ن هللا تعاىل ﴿ 

َماَواِت َواَلْرِض *    َوِكيلٌ  ُ َمَقاِليُد السَّ  . [ 63- 62]الزمر: ﴾  هلَّ

اعتقاًدا جازًما بأ ن هذه اي ش يخ جامل هذه املرتبة الرابعة: مرتبة اخللق؛ أ ي نعتقد    -

ُ َخاِلُق لُكِّ  هللا عمل لك يشء، وكتب لك يشء، وشاء لك يشء، وخلق لك يشء؛ ﴿ اَّللَّ

ِكيلٌ  ٍء وَّ لُكِّ يَشْ ٍء َوُهَو عىََل  تَْقِديًرا﴾، ﴿يَشْ َرُه  فَقَدَّ ٍء  انَّ لُكَّ ، ﴿[2]الفرقان:﴾  َخلََق لُكَّ يَشْ
ِ
ا

ٍء َخلَْقنَاُه ِبقََدرٍ  يبنّيِ لنا هنا أ ن لك يشء و)لك(   -َعزَّ َوَجلَّ -لحظ، هللا  ،  [49]القمر: ﴾  يَشْ

ََّة يف الكون اإل خالٌق وخملوق، هللا   هذه من أ قوى أ لفاظ العموم؛ يعين ما خيرج يشء، ل مث

هو اخلالق وما سواه خملوق، َخلَق ذواتنا، وخلق أ عاملنا، وخلق أ اثر أ عاملنا، وخلق اجلنة، 

وخلق الإنس، وخلق اجلن، ل خيرج يشٌء اإطالقًا عن ذكل.  وخلق النار، وخلق املالئكة،  

ميااًن   اإ ل خالق وخملوق، هللا هو اخلالق وما سواه خملوق، فنؤمن  اإ ولهذا، ل مثة يف الكون 

 خلق لك يشء. -َعزَّ َوَجلَّ -جازًما بأ ن هللا 

قبلها املشيئة حصل فهيا خالف عند طائفة يُطلَق علهي ا  هذه املرتبة ال خرية واليت 

القدرية املعزتةل، وحنن نشري لهذا؛ ل ن الش يخ سوف يعِقد لنا يف الفصل القادم أ و يف ادلرس  

م هذا.   القادم ما يتعلَّق بقدرة العبد واختيار العبد، حفبذا أ ن نُقّدِ

القدرية اي ش باب يُطلَق علهيم جموس هذه ال مة، ملاذا ُه جموس هذه ال مة؟ ل ن 

قني: النور والظالم؛ النور خلق اخلري، والظالم خلق الرش، اجملوس يعتقدون أ ن للكون خال

خلق أ جسامنا، ذواتنا وأ بداننا ومل خيلق أ عاملنا أ فعالنا.  -َعزَّ َوَجلَّ -والقدرية يعتقدون أ ن هللا 

ون هبا، يرون حنن مس تقلون مبشيئة أ فعالنا،  ولهذا مرتبة املشيئة ومرتبة اخللق هذه ل يُقرُّ
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أ فعالنا. ولهذا ك َّنم يعتقدون أ ن ذلواُتم خالقًا، وأ ن ل عامهلم خالقًا أ خر، وحنن اذلين أ وجدان  

ل هذه املسأ ةل دقيقة خنلهيا يف لقاءاٍت   ولهذا ُه شاهبوا اجملوس من هذه اجلهة، ليس ابلتفريق واإ

ًذا، القدرية مُسُّوا جموس هذه ال مة من هذا ال مر أ َّنم يعتقدون أ ن   ذا هللا أ حياان. اإ قادمة اإ

 امهلم خالقًا، وأ ن ذلواُتم خالقًا.ل ع

 املتنيب ميدح س يف ادلوةل يقول:  -س بحان هللا -ولهذا ملا جاء 

ََّة تكِذُب      وُك لظالم الليل عندك من يٍد   ُث بأ ن املانِوي  حُتّدِ

يعين يقول: أ نت ابلظالم أ نت تُعِطي وتُنِفق، وهذا يؤكد أ ن املانوية الطائفة اجملوس ية  

 يعتقدون أ ن الظالم هو اذلي خيلق الرش.أ َّنا تكذب، 

هنا اي ش باب قال مجٌع من أ هل العمل: انظروا هؤلء القدرية ابلعمل، انقشوُه ابلعمل، 

ن أ نكروه كفروا. انظر العمل. يعين    -َعزَّ َوَجلَّ -هل هللا   وا به ُخِصموا، واإ يعمل أ فعالنا؟ فاإن أ قرُّ

ذا جئت اإىل قدري، اإىل املعزتيل هذا، وتسأ هل ن قال:    -َعزَّ َوَجلَّ -: هل هللا  اإ يعمل أ عاملنا؟ اإ

ن قال: يعمل، يعمل أ فعالنا ومل يشأ ها؟ فُِعلَت   ل يعمل فهذا كفر، سوف يقول: يعمل قطًعا، واإ

كراٍه عليه أ و عن غفةٍل منه؟ يعمل أ عاملنا ومل خيلقها؟ ولهذا ُخِصم، ُأقميت عليه.   عن اإ

رية املعزتةل ما اذلي أ دَّى هبم، يعين أ ين  لكن هنا سؤال اي ش يخ انرص، هؤلء القد   -

 ش هبهتم اليت جعلهتم يُنكرون هاتني املرتبتني حىت... أ ين املشلكة؟ أ كيد هذه مشلكة.

لهتا، لكن أ نت جزاك هللا خري بسؤاكل   - أ ان قبل قليل كنت سأ تلكم عْنا وبعدين أ جَّ

 هذا...

 أ اب راين وأ نت الوكيل عنَّا؟   ل نه رصاحًة يأ يت سؤال يقول: ملاذا ما سأ لت الش يخ اي  -

 يه اليت كنت قبل قليل سأ تلكم عْنا. -

يُطلَق علهيا  أ فعال اذلنوب واملعايص. هذه  الش هبة: هو  للش هبة، منشأ   هناك منشأ  

ل حيب    -َعزَّ َوَجلَّ - ل يرىض لعباده الكفر، هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -منشأ  الش هبة. يعين تأ ملوا هللا  

مشلكهتم أ َّنم ل يُفّرِقون بني الإرادتني، التفريق بني الإرادتني ل جتده  اذلنوب واملعايص، وُه  

 اإل عند أ هل الس نَّة وامجلاعة. 

الش هبة من هذا   فنشأ ت  العبد يرسق وهللا هو اذلي شاء الرسقة؟  كيف  فقالوا: 

، ما -َجلَّ َعزَّ وَ -املنطلق، ما عرفوا أ َّنم لو قالوا: أ ن هللا مل يشأ  هذه الرسقة فهم تنقَّصوا هللا 

وا منه، وأ َّنم نس بوا  موا هللا، ُه أ رادوا أ ن يزُّنِهوا هللا فوقعوا يف رّشٍ مما فرُّ نزَّهوا هللا، ما عظَّ

أ ن شيئًا يقع يف الكون هللا مل يشأ ه، وأ ن شيئًا يقع يف الكون هللا مل خيلقه ومل يُوجده. ول  
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أ ن هذا نقص يف حق هللا   جامل هذا يُطلَق عليه منشأ     ، لكن اي ش يخ-َعزَّ َوَجلَّ -شكَّ 

 الش هبة.

ذا عدان قلياًل وخنمت   - اح الس نَّة، لكن اإ أ دخلت التعقيب عىل بعض رشَّ أ نت ال ن 

ذا  هبذا: يعين منشأ  الش هبة هو وجود الرشور وال عامل اليت ل يرضاها هللا، وك َّنم قالوا: اإ

ا كبرًيا، فقالوا: هللا مل قلنا: هللا شاء الكفر وشاء املعصية كيف؟ يعين تعاىل هللا عن ذكل  علوًّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -يشأ ، فأ صبح اجلواب كام تفضلت قالوا: خامصوُه ابلعمل، هل علمها هللا   ؟  -س ُ

 فاإن قالوا: ل، كفروا؛ ل نه ل ميكن أ ن حيصل يشء يف ملكوت هللا وهللا ل يعلمه. 

 ول يُنَسب اجلهل هلل.  -

ن قالوا: نعم علمها خفالص ما -  ذا نكون... هبدام علمها فهيي حصلت مبش يئته، و  واإ

 ش يخ ليك ننهتيي، ل ن الش يخ يقول لكامت تتعلق ابملراتب اقرأ . ال أ مكل لكامت  -

 قال:  -

وهذه املراتب ال ربع شامةل ملا يكون من هللا تعاىل نفسه، وملا يكون من العباد، فلك  

معلومة هلل تعاىل مكتوبة عنده، وهللا  ما يقوم به العباد من أ قوال أ و أ فعال أ و تروك فهيي  

َتِقميَ تعاىل قد شاءها وخلقها: ﴿  لَّ َأن يشاءَ *    ِلَمن شاء ِمنمُكْ َأن يَس ْ
ِ
ُ َربُّ    َوَما تََشاُءوَن ا اَّللَّ

َ يَْفَعُل َما يُرِيدُ  َولَْو شاءَ ، ﴿ [ 29- 28]التكوير: ﴾  الَعالَِمنيَ  ُ َما ِاْقتََتلُوا َولَِكنَّ اَّللَّ ،  [ 253بقرة: ]ال ﴾  اَّللَّ

ونَ ﴿  يَْفرَتُ َوَما  فََذْرُُهْ  فََعلُوُه  َما   ُ اَّللَّ شاء  ﴿ [ 137]ال نعام: ﴾  َولَْو  تَْعَملُونَ ،  َوَما  َخلََقمُكْ   ُ ﴾  َواَّللَّ

 . [ 96]الصافات: 

ًذا، الش يخ خيمت هذا الفصل يُبنّيِ أ ن مراتب العمل هذه تشمل ما يكون يف حق   - اإ

 ون يف أ عاملنا، فلكها داخةل يف هذه املراتب ال ربع. من أ عامل وما يك -َعزَّ َوَجلَّ -هللا 

ذن هللا    - ليك، ونُمِكل ابإ ًذا، نقف عند هذا احلد ش يخنا هللا حيسن اإ  -تََباَرَك َوتََعاىَل -اإ

 يف احللقة القادمة.
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(14 ) 
وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني،  

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل لقاٍء 

د معمك يف التعليق ورشح كتاب عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة لش يخنا محمد بن   صاحل بن  يتجدَّ

لقاء الش يخ انرص بن محدان اجلهين.   عثميني من اإ

ب بك ش يخ انرص.  يف مطلع هذا اللقاء واكلعادة نُرّحِ

 حياُك هللا مجيًعا. -

السابق اكن يدور حول منشأ    - اللقاء  به  انهتيى  ش يخنا هللا حيفظك احلوار اذلي 

ي فقط قبل أ ن ندخل فامي تبقى من الكم الش ي ُه هللُا تََعاىَل -خ  الش هبة، ولكن أ ان بوّدِ أ ن    -َرمِحَ

 نُعّرِج عىل الفرق بني الإرادتني. 

ا. -  نعم أ حسنت اي ش يخ جامل، هذا سؤال وجيه جدًّ

هناك فرٌق بني الإرادة الكونية والإرادة الرشعية. الإرادة الكونية معناها املشيئة، ول 

ًذا، معىن الإرا اإ الكونية يه املشيئة؛ يعين  بُدَّ من وقوعها، وقد حيهبا هللا وقد ل حيهبا.  دة 

ا هللا وقد  -َعزَّ َوَجلَّ -شاءها هللا   ، ويلزم وقوعها، ل بُدَّ من أ ن تقع، ول يلزم حمبهتا فقد حيهبُّ

ل حيهبا. أ ما الإرادة الرشعية: يه مبعىن احملبة، ول يلزم وقوعها؛ قد تقع وقد ل تقع، كام قال 

ُ يُِر : ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -هللا   رادة رشعية، يعين حيهبا [ 27]النساء:﴾  يُد َأْن يَُتوَب عَلَْيمُكْ َواَّللَّ ، هذه اإ

هللا، لكن قد تقع وقد ل تقع، ولهذا هناك من يتوب هللا علهيم وهناك من مل يتب. خبالف 

ِفهيَا فََفَسُقوا ِفهيَاالإرادة الكونية ﴿ َذا َأَرْداَن َأْن َُّنْكِلَ قَْريًَة َأَمْراَن ُمرْتَ
ِ
رادة  [16]الإرساء:﴾  َوا ، هذه اإ

 أ ن هُيكِل هذه القرية، فال بُدَّ من وقوعها.  -َعزَّ َوَجلَّ -كونية؛ يعين شاء هللا 

الكونية والإرادة الرشعية. وهناك فرٌق يف ال مر،   الفرق بني الإرادة  ًذا، هذا هو  اإ

َذا َأَرْداَن َأْن َّنُْ : ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -وهناك فرق يف القضاء؛ قال هللا 
ِ
ِفهيَاَوا ﴾ هذا  كِلَ قَْريًَة َأَمْراَن ُمرْتَ

ىَل َأْهِلهَاأ مر كوين، خبالف ﴿
ِ
َ يَأُْمُرُُكْ َأْن تَُؤدُّوا اْلََمااَنِت ا نَّ اَّللَّ

ِ
هذا أ مٌر رشعي.    [58]النساء:﴾  ا
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﴿ هُ القضاء:  ايَّ
ِ
ا لَّ 
ِ
ا تَْعُبُدوا  َألَّ  َُّك  َرب ﴿  [23]الإرساء:﴾  َوقَََض  بيَِن  َوقََضيْ قضاًء رشعيًّا،  ىَل 

ِ
ا نَا 

رْسائِيَل يِف الِْكتَاِب لَُتْفِسُدنَّ يِف اْلَْرِض   ، هذا قضاء كوين.[4]الإرساء:﴾ اإ

وعقد ابن القمي فصاًل رائًعا بديًعا مجياًل يف كتابه )شفاء العليل( عن هذه املسائل،  

م اإىل رشعًا وقدًرا كونيًّا.  وكثري من اللكامت اليت تُقسَّ

نقو   - ماكننا  ابإ من يعين  بُدَّ  ل  الكونية  فالإرادة  أ ساس يان:  فرقان  هناك  ش يخ:  ل اي 

وقوعها، الإرادة الرشعية قد تقع وقد ل تقع، الإرادة الكونية تكون فامي حيبه هللا وفامي ل حيبه 

 هللا، أ ما الإرادة الرشعية فال بُدَّ من أ ن تكون فامي حيبه هللا.

ش يخ، اي  ايك  واإ يوفقنا  هللا  عليك،  يفتح  البيان    هللا  هذا  عىل  خري  هللا  جزاك 

والتوضيح، واعذران عىل املقاطعة، وال ن نعود اإن شاء هللا تعاىل اإىل الكتاب ونتابع قراءتنا 

ذن هللا تعاىل.   ابإ

ُه هللُا تََعاىَل:   قال َرمِحَ

 ولكننا مع ذكل نؤمن بأ ن هللا تعاىل جعل للعبد اختياًرا وقدرة هبام يكون الفعل. 

 ل العبد ابختياره وقدرته أ مور: وادلليل عىل أ ن فع 

َولَْو َأَراُدوا الُْخُروَج  وقوهل: ﴿   [ 223]البقرة: ﴾  فَأْتُوا َحْرثمَُكْ َأَّنَّ ِشئمُْتْ ال ول: قوهل تعاىل: ﴿ 

ةً  وا هَلُ عُدَّ رادته.   [ 46]التوبة: ﴾  َلَعَدُّ عداًدا ابإ تيااًن مبش يئته واإ  فأ ثبت للعبد اإ

ُه هللُا تََعاىَل -هنا اي ش يخ جامل، الش يخ    - ر هذه املراتب ال ربع، وأ ن    -َرمِحَ بعد أ ن قرَّ

اإطالقًا، فاهلل   العباد ل خترج عْنا  َوَجلَّ -أ عامل  يتبادر    -َعزَّ  علمها وكتهبا وشاءها وخلقها، 

هبا هل حنن العباد لنا دور هبا، أ و يه كام نفهم من هذه املراتب    السؤال هنا: أ عاملنا اليت نقوم

 أ ننا ل خنرج عن هذه املشيئة وهذا اخللق؟ 

هنا بنيَّ الش يخ أ ن مع اعتقادان اجلازم بأ ن هللا شاء أ فعالنا وأ نه خلق أ فعالنا، لكن هللا  

رادتنا حبمكته أ وجد لنا وخلق لنا هذه الإرادة والقدرة، فنحن ن  -َعزَّ َوَجلَّ - فعل أ عاملنا بقدرتنا واإ

ذا مل تُرِد أ ن تعمل شيئًا لن  رادة، أ نت اإ منا يه انجتة عن قدرة واإ واختياران. لك أ عامل العباد اإ

ذا ل تقدر عىل أ ن تعمل شيئًا لن تقدر عليه، فعمكل انبع من القدرة والإرادة،   تعمهل، وأ نت اإ

ذا اكن السبب التام وهو ا ًذا هو خالق  ويه السبب التام لفعكل، فاإ لقدرة اليت خلقها هللا، اإ

رادتنا ويه سبب أ فعالنا.  املسبَّب، ما ينتج عْنا، فاهلل خلق قدرتنا واإ

ًذا، خلق هللا أ فعالنا؛ لكن هذه ال فعال أ عطاان هللا مشيئة لها واختيار، وأ عطاان هللا   اإ

كيف؟ نقول: هذا قدرة علهيا، ولهذا هللا حياسبنا عىل هذه القدرة وعىل هذه املشيئة، تقول  
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رس هللا، هذا قدر هللا، حنن اي ش باب ل ميكن أ ن نُدِرك حقائق أ فعال هللا، حقائق أ قدار  

ذا كنا حنن البرشية نعجز عن معرفة حقيقة  هللا، حقائق أ سامء هللا، حقائق صفات هللا، اإ

وُح ِمْن َأْمِر رَ أ مر خملوق وهو الروح ﴿ وحِ قُِل الرُّ لَّ  يَْسأَلُونََك َعِن الرُّ
ِ
يّبِ َوَما ُأوتِيمُتْ ِمَن الِْعمْلِ ا

، الروح خملوقة هل ميكن للبرشية أ ن تدرك حقيقة هذه الروح؟ ل ميكن،  [85]الإرساء:﴾  قَِلياًل 

ذا اكنت هذه الروح ويه خملوقة حنن ل ميكن ندرك حقيقهتا، أ تريد أ ن نُدِرك حقائق أ قدار  فاإ

 ، حقائق صفات هللا؟! هللا، حقائق أ فعال هللا، حقائق أ سامء هللا

عىل    - َعزَّ َوَجلَّ -خلق لنا قدرة وخلق لنا مشيئة، حياسبنا هللا   -َعزَّ َوَجلَّ -ولهذا هللا  

ة، ذكر الش يخ  هذه القدرة واملشيئة، واذلي يدل عىل أ ن لنا قدرة ومشيئة ل فعالنا أ مور عدَّ

﴾ يعين كل مشيئة، أ نت  َأَّنَّ ِشئمُْتْ فَأْتُوْا َحْرثمَُكْ ال ن مجموعة مْنا، مْنا هذا الوجه هللا قال: ﴿ 

ذا مل تشأ  أ ن تفعهل لن تفعهل، جفعل هللا للعبد مشيئة.  اذلي تشاء أ ن تفعل هذا ال مر، واإ

وا هَلُ وأ يًضا قال ال ية ال خرى ﴿  ًذا، لو أ رادوا  [ 46]التوبة:﴾  َولَْو َأَراُدوا الُْخُروَج َلَعَدُّ ، اإ

وا هل، ولهذا الإع ذا مل يُرِد هذا اخلروج ل عدُّ ذا أ راد شيئًا فعهل، واإ داد اكن انبًعا عن الإرادة، فاإ

رادة عىل فعهل.  ذا هذا وجه يدل عىل أ ن للعبد قدرة واإ  شيئًا مل يفعهل. اإ

 قال:  -

ىل العبد، ولو مل يكن هل اختيار وقدرة لاكن توجيه ذكل   الثاين: توجيه ال مر والْنيي اإ

أ مر   ليه من التلكيف مبا ل يطاق، وهو  تأ ابه حمكة هللا تعاىل ورمحته وخربه الصادق يف  اإ

لَّ ُوْسَعهَا قوهل: ﴿
ِ
ُ نَْفًسا ا ُف اَّللَّ  . [ 286]البقرة: ﴾  َل يلَُكِّ

اَكةَ يقول: ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -يعين عندما هللا    - تُوا الزَّ َوأ َ اَلَة  ، هللا  [78]احلج:﴾  َأِقميُوا الصَّ

ه لنا هذا اخلطاب، لو مل يكن لنا قدرة   واختيار ومشيئة عىل هذا ال مر لاكن هذا التوجيه  يُوّجِ

َعزَّ  -عن ذكل، ولاكن هذا التوجيه تلكيفًا فامي ل يطاق ونزُّنِه هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -عبثًا ونزُّنِه هللا  

لَّ ُوْسَعهَا﴿  -َوَجلَّ 
ِ
ُ نَْفًسا ا ُف اَّللَّ ًذا، حنن لنا قدرة، لنا مشيئة، وله[286]البقرة:﴾  َل يلَُكِّ ذا  ، اإ

ه لنا هذا اخلطاب للفعل. نعم الوجه الثاين.   هللا وجَّ

اثبة لك مْنام مبا    -  ساءته، واإ اإ الثالث: مدح احملسن عىل اإحسانه وذم امليسء عىل 

رادة العبد واختياره لاكن مدح احملسن عبثًا، وعقوبة امليسء   يس تحق، ولول أ ن الفعل يقع ابإ

 . ظلًما، وهللا تعاىل مزّنه عن العبث والظمل

يعين لو مل تكن لنا هذه املشيئة وهذه القدرة لاكن مدح احملِسن عىل فعهل عبثًا،    -

منا هو جمبور، ولاكن عقوبة من أ ساء ظلًما؛ ل نه ل مشيئة  ليس هل مشيئة، ليس هل قدرة، اإ
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وهللا   فعهل،  عىل  قدرة  ول  َوَجلَّ -هل  ﴿  -َعزَّ  الظمل  عن  لِلَْعبِ يزُنَّه  ٍم  ِبَظالَّ َُّك  َرب ﴾ يدِ َوَما 

ًما: »-َعزَّ َوَجلَّ -، يقول هللا [46]فصلت: مْلَ عىََل نَْفيِس َوَجَعلُْتُه بَيْنمَُكْ ُمَحرَّ ْمُت الظُّ يّنِ َحرَّ
ِ
 «.ا

ُه هللُا تََعاىَل: -  قال ش يخنا َرمِحَ

ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلئاَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس  الرابع: أ ن هللا تعاىل أ رسل الرسل ﴿  برَّشِ ِ  مُّ عىََل اَّللَّ

ُسلِ  ٌة بَْعَد الرُّ رادته واختياره، ما بطلت جّحته  [ 165]النساء: ﴾  ُحجَّ ، ولول أ ن فعل العبد يقع ابإ

رسال الرسل.   ابإ

تََعاىَل -هنا اي ش يخ جامل الش يخ    - ُه هللُا  أ عاملنا انجتة عن   -َرمِحَ أ ن  يف صدد بيان 

رادتنا، ولو اكنت أ عاملنا غري انجتة عن   رادتنا لكنا احتججنا أ مام هللا  قدرتنا واإ َعزَّ  -قدرتنا واإ

؛ ل ننا مل نفعل هذا عن قدرة ول اختيار، وهللا بنيَّ يف هذه ال ية أ نه بعد بعثة الرسل -َوَجلَّ 

ة للعباد، قال: ﴿ ُسلِ ل ُحجَّ ٌة بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ  ﴾.ِلئَالَّ يَُكوَن لِلنَّاِس عىََل اَّللَّ

كراه، فهو  اخلامس: أ ن لك فاعٍل حيسُّ   -   أ نّه يفعل اليشء أ و يرتكه بدون أ ي شعوٍر ابإ

رادته، ول يشعر بأ ن أ حًدا يكرهه عىل   يقوم ويقعد، ويدخل وخيرج، ويسافر ويقمي مبحض اإ

ق تفريقًا واقعًيا بني أ ن يفعل اليشء ابختياره وبني أ ن يكرهه عليه مكرِه. وكذكل   ذكل، بل يُفِرّ

، فمل يؤاخذ الفاعل مبا فعهل مكرًها عليه فامي يتعلق حبق هللا  فّرق الرشع بيْنام تفريقًا حمكًيا 

 تعاىل. 

رادتنا هبذا الوجه:  - ًذا، خيمت الش يخ هذا البحث وهو أ ن أ فعالنا انجتة عن قدرتنا واإ اإ

أ ن العبد حُيسُّ ابلتفريق بني ما يعمهل عن قدرة واختيار وبني ما يعمهل عن عدم قدرة وعدم  

فيه أ و ل حياس بك.    -َعزَّ َوَجلَّ -ذا الإحساس هو اذلي حياس بك هللا  اختيار. وهذا التفريق وه

فاإن فعلت اليشء عن قدرة واختيار فاإن هللا حياس بك عليه. ولهذا، الشارع عذر اجلاهل  

لَّ َمْن  والنايس واخملطئ واملكَره: ﴿
ِ
ميَانِ ُأ ا

ِ
ُ  َوَما ، ﴿[106]النحل:﴾ ْكرَِه َوقَلُْبُه ُمْطَمِِئٌّ اِبْل اَكَن اَّللَّ

َ لَهُْم َما يَتَُّقونَ  ْذ َهَداُُهْ َحىتَّ يَُبنّيِ
ِ
ْن نَِسينَا  ، ﴿[115]التوبة:﴾  ِلُيِضلَّ قَْوًما بَْعَد ا

ِ
َّنَا َل تَُؤاِخْذاَن ا َرب

َأْخَطأاْنَ  ََّما، و»[ 286]البقرة:﴾  َأْو  ن
ِ
فَا ًيا فلُيمتَّ َصْوَمُه  َأْو رَشَِب اَنس ِ امِئُ  َألَكَ الصَّ َذا 

ِ
َأْطَعَمُه هللُا   ا

ُّكَ «، والرجل اذلي أ خطأ  من شدة الفرح، قال: »َوَسقَاهُ  َّهُمَّ َأنَْت َعْبِدي َوَأاَن َرب « بنيَّ لنا يف  الل

 احلديث أ خطأ  من شدة الفرح. 

منا حُياسب عىل الفعل اذلي يفعهل عن  ًذا، هذه ال عذار فاإن العبد ل حياسب علهيا، اإ اإ

 ن قصد، فهذه مما تبني أ ن للعبد قدرًة واختياًرا.قدرة وعن اختيار، وعن عمل وع

 مث دخل الش يخ يف قضية احتجاج املعايص. 
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 قال:  -

ونرى أ نه ل جحة للعايص عىل معصيته بقدر هللا تعاىل، ل ن العايص يقدم عىل املعصية  

ل   ذ ل يعمل أ حد قدر هللا تعاىل اإ بعد  ابختياره، من غري أ ن يعمل أ ن هللا تعاىل قّدرها عليه، اإ

اَذا تَْكِسُب غًَدا وقوع مقدوره ﴿ فكيف يصح الاحتجاج حبجة    [ 34]لقامن: ﴾  َوَما تَْدِري نَْفٌس مَّ

أ بطل هللا تعاىل هذه احلجة   قدامه عىل ما اعتذر هبا عنه، وقد  اإ ل يعلمها احملتّج هبا حني 

ُ َمأ   بقوهل: ﴿ ُكوْا لَْو َشاَء اَّللَّ يَن َأرْشَ ِ َيُقوُل اذلَّ ْمنَا ِمن يشء َكَذكِلَ  س َ ْكنَا َوَل أ اَبُؤاَن َوَل َحرَّ َأرْشَ

َِّبُعو ن تَت
ِ
ْن ِعمْلٍ فَُتْخرُِجوُه لَنَا ا نَا قُْل َهْل ِعنَدُُك ّمِ يَن ِمن قَْبِلهِْم َحىتَّ َذاقُوْا بَأْس َ ِ َب اذلَّ لَّ  َكذَّ

ِ
َن ا

ُرُصونَ  لَّ خَتْ
ِ
ْن َأنمُتْ ا

ِ
نَّ َوا  . [ 148]ال نعام: ﴾  الظَّ

فهيا الاحتجاج ابلقدر، وهذا هو الوجه ال ول ل ن   -َعزَّ َوَجلَّ -هذه ال ية أ بطل هللا    -

َعزَّ -الالكم اذلي ذكره الش يخ ال ن ابتداًء سوف يعيده يف الوجه الثاين. فهذه ال ية قال هللا 

ُ مَ : ﴿-َوَجلَّ  ُكوْا لَْو َشاَء اَّللَّ يَن َأرْشَ ِ َيُقوُل اذلَّ ْكنَا َولَ   اس َ ْمنَا ِمن يشءَأرْشَ ﴾ ماذا  أ اَبُؤاَن َوَل َحرَّ

َوَجلَّ -قال هللا   نَا؟ ﴿-َعزَّ  بَأْس َ َذاقُوْا  قَْبِلهِْم َحىتَّ  ِمن  يَن  ِ اذلَّ َب  َكذَّ َعزَّ -﴾ فبنيَّ هللا  كََذكِلَ 

 أ ن هذا الاحتجاج كذب وأ نه ل يُقبَل.  -َوَجلَّ 

ِيَن َوُمنِْذرِيَن ِلئَالَّ ُرُساًل مُّ : ﴿الاحتجاج ابلقدر بقوهل   -َعزَّ َوَجلَّ -وأ يًضا أ بطل هللا   برَّشِ

ُسلِ  ٌة بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ﴾ فلو اكن الاحتجاج ابلقدر حصيًحا مقبوًل ملا أ بطل  يَُكوَن لِلنَّاِس عىََل اَّللَّ

 هللا احلجج بعد بعثة الرسل، هذا الوجه ال ول، مث واصل اي ش يخ.

 مث يقول: -

ذا مل تقدم عىل الطاعة مقدًرا أ نَّ هللا تعاىل قد كتهبا  ونقول للعايص احملتج ابلقدر: ملا 

َّا   نه ل فرق بيْنا وبني املعصية يف اجلهل ابملقدور قبل صدور الفعل منك؟ ولهذا مل كل، فاإ

أ خرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة بأ ن لك واحد قد ُكتَِب مقعده من اجلنة ومقعده من النار قالوا: أ فال  

ٌ ِلَما ُخِلَق هَلُ َل، امْعَ نتلك وندع العمل؟ قال: »  «. لُوا فلَُكٌّ ُميرَسَّ

ر كل الهداية؟    ر كل اخلري، قدَّ ر أ ن هللا قدَّ يعين أ نت أ هيا احملتج ابلقدر ملاذا ل تُقدَّ

؟ فمِلَ -َعزَّ َوَجلَّ -فهذا يف مقدور هللا، فكيف حتتجُّ عىل أ مٍر هو يف مقدور هللا ويف عمل هللا  

ر الوجه ال خر أ ن هللا  ر كل التوفيق. ولهذا، الاحتجاج    -َعزَّ َوَجلَّ -  مل تُقّدِ ر كل الهداية، قدَّ قدَّ

هذا احتجاج غري حصيح، وما اكن يف عمل هللا لن حُتاَسب عليه  -َعزَّ َوَجلَّ -عىل أ مٍر يف عمل 

ولهذا هللا   َوَجلَّ -اإطالقًا،  َ يقول: ﴿  -َعزَّ  ي ا  َولَمَّ الَْجنََّة  تَْدُخلُوا  َأْن  َحِسبمُْتْ  يَن  َأْم  ِ اذلَّ  ُ اَّللَّ ْعمَلِ 

اِبرِينَ  يعين يظهر ما يف عمل هللا لمك، أ ما كونه يف عمل   [ 142]أ ل معران:﴾ َجاَهُدوا ِمنْمُكْ َويَْعمَلَ الصَّ
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هذه   العمل  أ هل  يسمي  ولهذا  معلوٌم  يظهر  عندما  لكن  عليه،  حُتاسب  لن  فهذا  سابقًا  هللا 

يعمل ذكل سابقًا لكن لُيظهر معلومه لمك، فأ نت    -َوَجلَّ َعزَّ  -ال ايت: عمل الظهور، فاإن هللا  

ذا ظهر هذا املعلوم، أ ما قبل أ ن يظهر فكيف حتتج به؟  حُتاسب اإ

بأ ن أ هل اجلنة ُعِرف مقاعدُه وأ هلها    -ريض هللا عْنم-النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا أ خرب الصحابة  

ل هذا، فقالوا: اي وأ هل النار كذكل، سأ ل بعض الصحابة سؤاًل بريئًا يُطَرح عندما يُذَكر مث

النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  العمل،  وندع  ُكتِب  قد  ال مر خالص  يعين هذا  نتلك؟  أ فال  رسول هللا 

ُخِلَق هَلُ » ِلَما   ٌ ُميرَسَّ فلَُكٌّ  لُوا  أ نت  امْعَ تُسأَل ولن حُتاَسب عىل ما يف عمل هللا،  أ نت ل   ،»

ٌ ِلَما ُخِلَق هَلُ حتاسب عىل معكل » لُوا فلَُكٌّ ُميرَسَّ هل هو اذلي   - َعزَّ َوَجلَّ -ما خلق هللا «، امْعَ

سوف يقع، وهذا كام أ رشت مراًرا: هذه عظمة هللا، هذه قدرة هللا، هذا رسُّ هللا، هذا  

اذلي ل ميكن أ ن ندركه، حنن اذلي نُدركه أ ن هللا ل يظمل أ حًدا، حنن اذلي نقطع به أ ن هللا  

ٍم لِلَْعِبيدِ ﴿  : -َعزَّ َوَجلَّ -لن يظمل أ حًدا اإطالقًا. ولهذا، قال   َُّك ِبَظالَّ ، لحظ [46]فصلت:﴾  َوَما َرب

ِبقَت بنفي فتفيد العموم، لك ُظمٍل ولو اكن أ دَّن أ دَّن   م( نكرة وس ُ اي ش يخ جامل أ ن )ظالَّ

مْلَ عىََل  يف احلديث القديس: » -َعزَّ َوَجلَّ -أ دَّن ظمل، بل قال هللا  ْمُت الظُّ يِنّ َحرَّ
ِ
اَي ِعَباِدي: ا

ًمانَْفيِس َوجَ   «. َعلُْتُه بَيْنمَُكْ ُمَحرَّ

ليه املرء، ونفسه أ يًضا تعتقد جازمة هبذه   ميااًن يطمِئ اإ هذا اذلي جيعل الإميان ابلقدر اإ

القدر، وهذا اذلي ورد يف النصوص والقرأ ن والس نَّة بأ ن هللا لُك يشء علمه وكتبه وشاء 

، هكذا عظمة - َعزَّ َوَجلَّ -  وخلقه وأ ننا نفعل هذا اليشء بقدرتنا واختياران، هكذا قدرة هللا

، فاملقصود أ ن العبد ل جيوز هل البتَّة أ ن حيتج ابلقدر، وأ ن الاحتجاج ابلقدر  -َعزَّ َوَجلَّ -هللا  

مع الاس مترار عىل املعايص، نعم أ نت حتتج ابلقدر عىل ذنوٍب مضت، نعم أ نت حتتج ابلقدر  

ر هللا  وما شاء فعل. نعم احتجاجمك  عىل مصائب ومعايب، يعين حصل كل حادث تقول: قدَّ

ابلقدر عىل املعيبة، عىل املصيبة هذا سائغ، واحتجاجك بقدر عىل ذنوٍب مضت وأ نت اتئب  

مْنا هذا أ مر سائغ، لكن أ ن حتتج ابلقدر عىل ذنوب وأ نت تس متر علهيا هذا هو الاحتجاج  

 الباطل.

ة أ ن القدر  لكن هنا فتح هللا عليك كام فتحت علينا اي ش يخ انرص، ويه: قضي  -

رسٌّ من أ رسار هللا، وأ ن العبد بعلمه وقدرته احملدودة ل يس تطيع أ ن يصل اإىل ال رسار خلف  

بعض ال س ئةل اليت ل ميكن أ ن جنيهبا للناس، وذلكل هنا نرجع اإىل القاعدة الرشعية ورمبا اي  

ثت عْنا يف بداية الكتاب ويه: ردُّ املتشابه اإىل احملمَك، فلو   جاء يف عقل  ش يخ انرص حتدَّ
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ٍم الإنسان كيف حيصل هذا اليشء؟ فنأ يت اإىل القاعدة الرشعية الكبرية ويه: ﴿ َُّك ِبَظالَّ َوَما َرب

لن  لِلَْعِبيدِ  وأ نت  تس توعب،  مل  أ و  اس توعبت  تفهم،  مل  أ و  فهمت  أ ن حيصل،  ﴾، ل ميكن 

  تس توعب لك يشء يف هذا الباب؛ ل نه غيب. هذه ال راكن الس تة من أ راكن الإميان يه 

أ ول وصٍف  بأ ن هذا  لت يف حلقٍة سابقة  هللا به   وصَف   الإميان يف الْناية ابلغيب كام تفضَّ

يَن يُْؤِمنُوَن اِبلْغَْيِب عباده املؤمنني يف سورة البقرة: ﴿ ِ ، فالإميان ابلقضاء والقدر  [ 3]البقرة:﴾ اذلَّ

 هو يدخل حتت هذه القاعدة الرشعية.

ذا كنت وأ يًضا حنن اي ش يخ جامل عاجزون، حنن    - هللا خلقنا هبذا العجز، ما أ دري اإ

ذا اكنت الروح خملوقة والبرشية تعجز عن الإحاطة   أ ان أ رشت قبل ذكل عن مسأ ةل الروح، اإ

وُح ِمْن َأْمِر َريّبِ َوَما : ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -هبا، ويه خملوقة خلقها هللا   وحِ قُِل الرُّ يَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

الِْعملِْ  ِمَن  قَِلياًل   ُأوتِيمُتْ  لَّ 
ِ
أ فعال هللا، حقائق  ا أ قدار هللا، حقائق  نُدِرك حقائق  أ ن  ﴾، نريد 

 أ سامء هللا وصفاته، ل ميكن.

ولهذا السلف الصاحل اكنوا عىل رسوخ من العمل عندما وقفوا، هذا الوقوف اي ش يخ  

منا عن   يراد ال س ئةل، اإ جامل مل يكن عن جعز، مل يكن عن ضعف، مل يكن عن هروب من اإ

عليك، وأ نك ل ميكن    -َعزَّ َوَجلَّ - ورسوخ. أ نت تعرف أ ن هذا احلد هو اذلي أ وجبه هللا  عمل

تُدِرك ما وراء ذكل؛ ل ن هللا جعل عقكل قارًصا، وتفكريك قارًصا يف حدود ما ترى، وقدرتك  

- أ صاًل قارصة، ويف اجلنة يعطيك هللا طاقة مئة رجل اليت تتحمَّل بعد ذكل أ ن ترى هللا  

 ، وأ ن تكون كل هذه الطاقة. -َجلَّ َعزَّ وَ 

فتح هللا عليك اي ش يخ انرص وبيَّض هللا وهجك وجزاك هللا خرًيا، لعلنا نكتفي مبا   -

الش يخ   قول  عند  هنا  توقفنا  ذكره، وحنن  تََعاىَل -س بق  ُه هللُا  احملتج  -َرمِحَ للعايص  )ونقول   :

ادق أ ن أ حدهام خموف( اإىل ابلقدر: لو كنت تريد السفر ملكة واكن لها طريقان أ خربك الص

 أ خر ما قال. 

 واصل اي ش يخ ليك خُنمت، واصل بدون تعليق. -

 قال:  -

أ خربك   لها طريقان،  السفر ملكة واكن  تريد  لو كنت  للعايص احملتج ابلقدر:  ونقول 

أ ن   الثاين ول ميكن  نك ستسكل  فاإ أ من سهل،  أ حدهام خموف صعب والثاين  أ ن  الصادق 

نه مق  ؛ ولو فعلت لعّدك الناس يف قسم اجملانني. تسكل ال ول وتقول: اإ  در عيلَّ
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نك سوف   حداهام ذات مرتب أ كرث، فاإ ونقول هل أ يًضا: لو عرض عليك وظيفتان اإ

 تعمل فهيا دون الناقصة، فكيف ختتار لنفسك يف معل ال خرة ما هو ال دَّن مث حتتّج ابلقدر؟ 

واحضة، نِقف عند ما نقف ما يف أ شاكل، هذه أ وجه عقلية ذكرها الش يخ ويه    -

 يتعلق يف املصيبة يف اللقاء الثالث اإن شاء هللا جزاك هللا خري. 

ًذا نكتفي هبذا القدر، من أ ين نبدأ  اإن شاء هللا اي ش يخنا ادلرس القادم؟  -  اإ

من عند املصيبة نُعلِّق علهيا يف تمتة الاحتجاج ابلقدر، مث ندخل يف املسأ ةل ال خرية    -

 اإىل هللا؟ مسأ ةل الرش هل يُنَسب 

ذا أ صبت مبصيبة(؟  يعين نبدأ  من عند: )ونقول هل أ يًضا: اإ

 من هنا نعم.  -

ًذا أ هيا ال حبة، أ هيا ال خوة وال خوات، نقف عند هذا احلد اإىل   - ذن هللا تعاىل، اإ ابإ

َوتََعاىَل -هللا   من رشح ش يخنا الش يخ انرص بن محدان اجلهين عىل كتاب ش يخنا    -تََباَرَك 

ُه هللُا تََعاىَل -صاحل بن عثميني  الش يخ محمد بن   عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة، ونلتقيمك عىل    -َرمِحَ

 خري، دممت خبري والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته. 
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 رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة 

(15 ) 
نبينا بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل    -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة وال خوات، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل لقاٍء 

ُه هللُا تََعاىَل -جديٍد من التعليق عىل كتاب ش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني   كتاب عقيدة    - َرمِحَ

 أ هل الس نَّة وامجلاعة.

ب ابلش يخ انرص بن محدان اجلهين فأ هاًل وسهاًل بك.  ويف مطلع هذه احللقة نُرّحِ

ب ابمجليع.  -  وأ ان ُأرّحِ

مسأ ةل   - القدر ويف  الش يخ حول  توقفنا حول َّناايت الكم  قد  كنا  ش يخ انرص، 

الاحتجاج عىل القدر ابملصيبة أ و ابملعايص، لعلنا نبدأ  من حيث توقفنا يف احللقة السابقة  

ُه هللُا تََعاىَل: -ند قول الش يخ ويه ع   َرمِحَ

ذا أ صبت مبرض جسمي طرقت ابب لك طبيب لعالجك،   ونقول هل أ يًضا: نراك اإ

وصربت عىل ما يناكل من أ مل معلية اجلراحة وعىل مرارة ادلواء. فلامذا ل تفعل مثل ذكل يف  

 مرض قلبك ابملعايص؟ 

وُأصيّلِ وُأسمّلِ عىل رسولنا ال مني،   بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني،  -

 عليه أ فضل وأ مت التسلمي. اللهم ِزْدان علًما وهًدى وتُقًي برمحتك اي أ رمح الرامحني.

وقفنا فعاًل مع قول الش يخ فامي يتعلق ابملصيبة وذكل يف ذكر ال وجه اليت حُيتَجُّ هبا 

ُه هللُا تََعاىَل -ابلقدر، فبنيَّ الش يخ   تعددة يف بيان بطالن الاحتجاج ابلقدر، مث أ وهًجا م   -َرمِحَ

 خمت هبذا الوجه وهو ما يتعلَّق ابملصيبة.

ذا تأ ملنا ابب املصائب، وابب ال رزاق، وابب الهداية والتوفيق والفالح، لك   وحنن اإ

رة، انهتيى ال مر فهيا: » منا يه مقدَّ هِلِ َوَشِقىٌّ َأوْ هذه ال بواب اإ «،  َسِعيدٌ ُكتَِب ِرْزِقِه َوَأَجهِلِ َومَعَ

َأَصاَب ِمن ﴿ ِ مُّ   َما  ْذِن اَّللَّ
ِ
اِب لَّ 
ِ
ا أ حوال [ 11]التغابن:﴾  ِصيَبٍة  ذا رأ ينا  اإ رة. مث  ، فلك هذه مقدَّ

الناس جند أ َّنم يُفّرِقون بني هذه ال وجه، فال مانع عندُه من الاحتجاج ابلقدر عىل املصيبة،  

ال رزاق،   عىل  أ يًضا  ابلقدر  من الاحتجاج  عندُه  مانع  الهداية  ول  اإىل  نأ يت  عندما  لكن 
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والتوفيق، وأ ان أ قصد الاحتجاج ابلقدر عىل املصائب؛ يعين ما يعمتدون عىل ما قدر هللا مث  

 يستسلمون للمصيبة. 

يعين أ نت تقصد اي ش يخ انرص أ نه ليس دلهيم اإشاكلية يف الإميان ابلقضاء والقدر    -

 فامي يتعلق ابل س باب، يتعاملون معه بشلٍك سلمي.

رة وُه يبحثون   - فعندما نتحدث عن ال رزاق فال مر عندُه واحض وجيل أ ن هذه ُمقدَّ

رة،  عن أ س باهبا، ويسعون اإىل حتقيق أ س باهبا، ول مانع ول اإشاكل عندُه بأ ن املصائب مقدَّ

ذا   مث ُه يتفادون الوقوع فهيا ول مراء عندُه يف ذكل ول جدال، وال مر عندُه واحض. لكن اإ

يقول:   -َرمِحَُه هللاُ -اية والتوفيق والفالح جند أ َّنم حيتجون ابلقدر. فالش يخ هنا  جئنا عند الهد 

ملاذا أ نمت يف حال املصيبة ال مر عندُك واحض، وتبحثون عن العالج، وتبحثون عن الطبيب  

ذا فعلمت ذكل يف أ مراض   ر، فمِلَ ل تفعلون ذكل يف أ مراض قلوبمك؟ اإ املناسب وهو أ مٌر مقدَّ

 ل تفعلون ذكل يف أ مراض قلوبمك؟ تبحثون عن اخملرج، تبحثون عن التوفيق،  أ بدانمك فمِلَ 

 تبحثون عن الهداية، ول حتتجون ابلقدر عىل ما أ نمت عليه يف اس مترارُك عىل املعايص.

وقد جاء حديث ورمبا مل يفهمه البعض الفهم السديد، ولهذا سبَّب اإشاكًل عند بعض 

اَلم- يف الصحيح، أ ن موَس    الناس. وهو خمامصة أ دم مع موَس يقول ل دم: أ نت    -عَلَْيِه السَّ

أ خرجتنا من اجلنة، وأ نت خيَّبتنا، موَس اكن شديًدا كام أ رشان رمبا يف لقاٍء سابق، فقال هل  

ره هللا عيلَّ قبل أ ن ُأخلَق بأ ربعني س نة؟! جاء يف احلديث: حفجَّ   أ دم: أ تلومين عىل أ مٍر قدَّ

ة. فهنا فهِم البعض أ ن أ دم  أ دم موَس، حفجَّ أ دم موَس ، حفجَّ أ دم موَس، يعين غلبه يف احلُجَّ

عن   فضاًل  العاقل  اللبيب  املؤمن  من  يقع  ل  هذا  أ ن  اذلنوب، ول شك  بقدره عىل  حيتج 

منا حيتج أ دم هنا عىل هذه املصيبة. حنن خرجنا من اجلنة  ال نبياء، فضاًل عن أ يب البرش، واإ

ذا أ صابك يشء فقل:  بسبب ما حصل وهذه مصيبة حنتج اب لقدر. ولهذا، النيب أ رشد أ نه اإ

َر هللُا َوَما َشاَء فََعلَ » َر «، ول تقل: لو أ ين فعلت كذا وكذا اإىل أ خر احلديث، فقل: »قَدَّ قَدَّ

ًذا حيتج املسمل ابلقدر عىل املصائب ول ضري يف ذكل.هللُا َوَما َشاَء فََعلَ   «. اإ

رء رمبا حيتج ابلقدر عىل املعايب يعين عىل وأ يًضا هناك معىن أ خر للحديث: أ ن امل 

اذلنوب لكن يف حال التوبة مْنا، يعين خشص وقع بذنب مث اتب منه، فلو أ ن خشًصا لمه 

أ نت احتججت ابلقدر عىل   ذا  فاإ ره هللا عيّل،  قدَّ ر  أ مٌر مقدَّ أ يخ هذا  عىل ذكل يقول: اي 

ذا ل ضري فيه، لكن الإشاكل هو  اذلنوب لكن ابلتوبة مْنا مث اذلهاب اإىل الطاعة والعمل ه
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ر، فبنيَّ الش يخ هذه   ة أ ن هذا أ مٌر مقدَّ الاحتجاج ابلقدر عىل الاس مترار عىل اذلنوب حُبجَّ

 ال وجه املتعددة امجليةل العظمية وخمتها هبذا الوجه.

ًذا، يف حديث املناقشة أ و اخلصام اذلي حصل بني أ دم وموَس    - اَلم-اإ   - عَلَْيِه السَّ

؟  ملا قال هل ره هللا عيلَّ : أ نت اذلي أ خرجتنا من اجلنة، قال: هذا أ مٌر تلومين عىل يشٍء قدَّ

ة عىل أ دم، قلت اي ش يخ:  قال: حفاجَّ أ دم موَس يف َّناية احلديث أ ن موَس اكنت هل احلُجَّ

ما أ ن يكون عىل أ ساس أ َّنا مصيبة ول اإشاكل يف أ ن يقول  ج بأ حد خترجيني: اإ أ ن هذا خُيرَّ

صابين من مصيبة فهذا بقدر هللا، حوادث مرورية، أ مراض، وهذا ل اإشاكل  الإنسان: ما أ  

ذا اكنت هذه معيبة أ و ذنب وقع فيه فال مانع أ ن يقول: حيتج ابلقدر   فيه؛ أ ما ال مر ال خر، فاإ

لكن بعد التوبة منه، ل عىل سبيل الاس مترار. ل ن بعض الناس فعاًل يقول: هللا ما أ راد أ ن  

ا ابلقدر. فتح هللا عليك   أ صيل، هللا ما أ راد ، ويس متر حمتجًّ أ ن أ توب، هللا ما أ راد أ ن ُأزيّكِ

 اي ش يخنا. 

ُه هللُا تََعاىَل:   مث يقول َرمِحَ

النيب ملسو هيلع هللا ىلص:   قال  لكامل رمحته وحمكته،  تعاىل  اإىل هللا  يُنسب  ل  الرش  بأ ّن  ونؤمن 

لَْيكَ » 
ِ
ُّ لَيَْس ا رش أ بًدا؛ ل نّه صادر عن    « رواه مسمل، فنفس قضاء هللا تعاىل ليس فيه َوالرشَّ

ناّم يكون الرشُّ يف مقتضياته، لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف دعاء القنوت اذلي علّمه   رمحة وحمكة، واإ

ّن الرش يف املقتضيات  َوِقيِن رَشَّ َما قََضيَْت احلسن: »  «. فأ ضاف الرش اإىل ما قضاه، ومع هذا فاإ

ا خالًصا حمًضا، بل هو رش يف حمهل من وجه، خري من   وجه، أ و رش يف حمهل، خري  ليس رشًّ

 يف حمل أ خر. 

فالفساد يف ال رض من اجلدب واملرض والفقر واخلوف رش، لكنه خري يف حمل أ خر.  

ي  قال هللا تعاىل: ﴿  ِ ِ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت َأيِْدي النَّاِس ِلُيِذيَقهُْم بَْعَض اذلَّ َظهََر الَْفَساُد يِف الرَْبّ

َّهُْم يَْرجِ  لُوا لََعل  . [ 41]الروم: ﴾  ُعونَ مَعِ

زهاق   اليد واإ للسارق والزاين يف قطع  الزاين رش ابلنس بة  يد السارق ورمج  وقطع 

النفس، لكنه خري هلام من وجه أ خر، حيث يكون كفارة هلام، فال جُيَمع هلام بني عقوبيت ادلنيا  

ن فيه حامية ال موال وال عراض    وال نساب. وال خرة، وهو أ يًضا خري يف حمل أ خر؛ حيث اإ

ُه هللُا تََعاىَل -هنا يبنّيِ الش يخ    - مسأ ةًل من املسائل العظمية اليت أ رجو أ ن يُركِّز    -َرمِحَ

الطالب والطالبات يف فهمها، حنن مرَّ علينا أ ن الإميان ابلقدر خبريه ورشه؛ يعين أ ن هناك 

ا، ولكها يه بأ قدار هللا   أ ةل التفصيلية أ دق من  ، هذه املس-َعزَّ َوَجلَّ -خرًيا، وأ ن هناك رشًّ
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تكل املسأ ةل، فنحن ال ن نقطع وجنزم بأ ن لك ما يقع يف الكون من خرٍي أ و رش هو داخل يف 

عمل هللا والكتابة واملشيئة واخللق كام مرَّ علينا، وأ نه ل خيرج يشء من الكون عن هذه ال مور  

 ال ربعة. 

أ ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال:  لكن هذه املسأ ةل مسأ ةل دقيقة وجليةل يف مباحث   القدر، وهو 

لَْيكَ »
ِ
ُّ لَيَْس ا لَْيكَ « هكذا يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح يف أ نه »َوالرشَّ

ِ
ُّ لَيَْس ا «،  َوالرشَّ

. هو اذلي خلق الرش، هو اذلي أ وجد الرش، هو اذلي  - فال يُنَسب الرش اإىل هللا   َعزَّ َوَجلَّ

ق   ركزوا  -أ هل العمل بني القضاء واملقيض  اكن عن مش يئته وعن خلقه؟ هنا اي ش باب فرَّ

، ول ن النصوص اليت وردت يف الإميان ابلقدر خريه ورشه أ يًضا من النصوص اليت  -معي

لَْيكَ وردت »
ِ
ُّ لَيَْس ا  «، فالك النصني اثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فكيف جنمع بيْنام؟ َوالرشَّ

املقضيا الإميان ابلقدر هو يف  نقوهل يف  فامي  املقصود  الرش  أ ما قضاء هللا  نقول:  ت، 

 فليس فيه رشٌّ اإطالقًا. 

نَْسانِ   فقََضاُؤُه ِصفٌة ِبه قَامْت وَما الــــ  
ِ
لَّ صنعُة ال  ــَمقيِضُّ اإ

أ رضب لمك مثاًل حىت تتضح الصورة مث نس تطرد يف حديثنا. أ خُذ ادلواء املكروه عىل 

يشعر بأ ن هذا رش،   النفس والكريه عىل النفس مبرارته وعدم ذلة طعمه يأ خذه الإنسان وهو

املفعول رش.   الفعل خري لكن  ًذا، هذا  اإ لهذا ادلواء هو خري.  لهذا ال مر وأ خذه  لكن فعهل 

« النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  بىل،  العالج؟  من  اليك  أ ليس  َعَسٍل،  واليك،  بَِة  رَشْ ثاََلثٍَة:  يِف  َفاُء  الِشّ

َطِة ِمْحَجٍم، َوَكيَِّة اَنرٍ  ا عىل املرء وأ مل وانر    . طيب هذا اليك[5680]البخاري:«  َورَشْ أ ليس رشًّ

ن اكن   ًذا نقول: هذا الفعل خري واإ وُحْرقَة؟ بىل، أ ليس يف هذا الفعل دواء شفاء عالج؟ اإ

ا.   املفعول رشًّ

ًذا، املفعولت حيصل فهيا هذا الرش، لكن الفعل يف ال صل هو خري. هذا يف أ مثةل  اإ

؟ ولهذا أ فعال هللا وقضاء هللا -زَّ َوَجلَّ عَ -نقوم حنن هبا والإنسان يقوم هبا، فكيف بأ فعال هللا  

النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: » أ هيا الإخوة ال اكرم، ولهذا  لَْيكَ هذا خري قطًعا اي 
ِ
ا لَيَْس   ُّ «. وأ دب  َوالرشَّ

براهمي   اَلم-اإ السَّ مع هللا    -عَلَْيِه  َوَجلَّ -يف الكمه  ﴿  -َعزَّ  يَْشِفنيِ قال:  فَهَُو  َمرِْضُت  َذا 
ِ
﴾ َوا

ن اكن من املقضيات ما تنس به،    [ 80]الشعراء:  هذا أ يًضا من ال دب أ نك ما تنسب الرش واإ

ذا مرضت وطبًعا اذلي أ مرضك هو هللا   لكن نسب    -َعزَّ َوَجلَّ -دامئًا تنسب اإىل هللا اخلري، اإ

﴿ نفسه،  اإىل  َمرِْضُت املرض  َذا 
ِ
شفاك هللا،  َوا اذلي  الشفاء  لكن  فَهَُو ﴿﴾،  َمرِْضُت  َذا 

ِ
َوا
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 َ والتعظمي هلل  ْشِفنيِ ي والتوحيد  الإميان  ال دب مع هللا، ومقة  متام  َعزَّ -﴾ ول شك هذا من 

 .-َوَجلَّ 

بنيَّ لنا مسأ ةًل يف غاية ال مهية، وهو: أ ن الرش ل    -َرمِحَُه هللاُ -فاملقصود أ ن ش يخنا  

لَْيكَ يُنَسب اإىل هللا، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص »
ِ
ُّ لَيَْس ا َوارْصِْف َعيّنِ  وت: »«، وقال يف دعاء القنَوالرشَّ

  - َرمِحَُه هللاُ -« جعل الرش يف املقيض كام أ رشت لمك ابل مثةل، وبنيَّ الش يخ هنا  رَشَّ َما قََضيَْت 

ا يف   ا يف حمل ويكون خرًيا يف حمل أ خر، وقد يكون رشًّ أ ن حىت هذا املقيض قد يكون رشًّ

 احملل وخرًيا يف نفس احملل.

ِ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت َأيِْدي النَّاِس ِلُيِذيقَهُْم بَْعَض   َظهََر الَْفَسادُ كيف؟ مفثاًل ﴿ يِف الرَْبّ

يَْرِجُعونَ  َّهُْم  لََعل لُوا  مَعِ ي  ِ منه؟  اذلَّ احلمكة  ما  الفساد اذلي ظهر  الرش وهذا  ﴾. لحظ هذا 

َّهُْم يَْرِجُعونَ ﴿ ًذا، هذا القضاء الََعل ذلي قضاه ﴾ رجوع الناس، أ ليس رجوع الناس خرًيا؟ بىل. اإ

هو هذا الفعل هو رجوع الناس، لكن هذه املقضيات اليت سبب لرجوع    -َعزَّ َوَجلَّ -هللا  

الناس حيصل فهيا مثل هذا اخلري والرش؛ فهو رش يف حمل يف أ ماكن كثرية، لكنه خري يف حمّلٍ 

 أ خر وهو رجوع الناس.

ا يف حمل وخرًيا يف نفس احملل. مثاًل كقطع يد ا نه رش هل وأ يًضا يكون رشًّ لسارق فاإ

.-لكنه خري هل؛ ل نه ينهتيي عن هذه اجلرمية ويرجع اإىل هللا   َعزَّ َوَجلَّ

أ ن قضاء هللا لكه خري؛ ل نه من  ًذا هذه مسأ ةل حتتاج منا اإىل تركزي وانتباه وهو  اإ

منا الرش يف املقتضيات، يف املفعولت.  أ فعال هللا وأ فعال هللا خري قطًعا ولكها خري، واإ

نَْسانِ     ِصفٌة ِبه قَامْت وَما الــــ  فَقَضاُؤهُ 
ِ
لَّ صنعُة ال  ــَمقيِضُّ اإ

ًذا اي ش يخ انرص، ك ين فهمت بأ ن القضاء هو فعل هللا وصفٌة من صفاته، وفعل   - اإ

ليه، أ ما املقضيات ويه الناجت وهو   هللا صفة من صفاته، وهذا هو احملذور أ ن يُنَسب الرش اإ

ر هللا، أ و أ ي يشء بعد ذكل، اذلي يقوم به الإنسان؛ مثل   حادث مروري، أ و مرض ل قدَّ

نسان، هذه  فهذا املقيض وهو ما شوهد ابلعني أ اثره السلبية املؤملة عىل الإنسان والضارة لالإ

الرش يكون فهيا وهو رشٌّ حصل بقضاء هللا وقدره، لكنه ل يُنَسب اإىل فعل هللا؛ لقول النيب  

لَْيكَ ملسو هيلع هللا ىلص: »
ِ
ُّ لَيَْس ا  .«َوالرشَّ

ذن هللا حمل سؤال يف الامتحان الشامل اإن شاء  ًذا اي ش يخ انرص هذا س يكون ابإ اإ

ش الطالب من احلني.  هللا نُغّشِ
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ظاهرة ابل مثةل اليت نقع فهيا حنن، يعين ليست مسأ ةل   -س بحان هللا    -وهذه املسأ ةل    -

ميان ابلغيب، وتوكيل ال مر هللا   أ كرث، واإ كام مرَّ علينا يف    -َعزَّ َوَجلَّ -مثاًل حتتاج اإىل دقة 

أ فعال العباد وبعض ادلقائق، لكن هذه مسأ ةل ظاهرة ومع ذكل نقول: لو مل تظهر فاإن الإميان 

الواجب عىل املرء أ نه يعِرف أ ن هذه أ قدار هللا، وأ ن هذه عظمة هللا، وأ ن هذا ال مر رسٌّ  

. لكن ال مر كام أ رشان ابل مث-من أ رسار هذا التعظمي هلل  ةل يظهر أ نه يكون يف حمل َعزَّ َوَجلَّ

رش وهو خري يف حمّلٍ أ خر، ويكون أ يًضا عىل نفس الشخص هل رش ويكون هل خرٌي يف هجٍة 

 أ خرى. 

 ما رأ يك نعيد قراءة كتاب الش يخ ول ما حيتاج حىت جيمعون الطالب؟ 

ُه هللُا تََعاىَل -الش يخ  -  يقول: -َرمِحَ

لكام تعاىل  اإىل هللا  يُنَسب  ل  الرش  بأ نَّ  النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  ونؤمن  قال  ل رمحته وحمكته، 

لَْيَك« رواه مسمل، فنفس قضاء هللا تعاىل ليس فيه رش أ بًدا، ل نّه صادر عن  
ِ
ُّ لَيَْس ا »َوالرشَّ

ناّم يكون الرشُّ يف مقتضياته..   رمحة وحمكة، واإ

 هذه املفعولت اليت ظهرت عىل ال رض اليت يه املرض..

 من هذه ال مور.واحلوادث واحلروب وما حيصل يف ادلنيا  -

رادته الكونية.  -  وهذه أ رادها هللا س بحانه ابإ

«. فأ ضاف  َوِقيِن رَشَّ َما قََضيَْت لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف دعاء القنوت اذلي علّمه احلسن: » 

ّن الرش يف املقتضيات ليس رًشا خالًصا حمًضا، بل هو رش   الرش اإىل ما قضاه، ومع هذا فاإ

  حمهل، خري يف حمل أ خر. يف حمهل من وجه، خري من وجه، أ و رش يف 

لكنه خري يف حمل   والفقر واخلوف رش،  ال رض من: اجلدب واملرض  فالفساد يف 

ِ َوالَْبْحِر ِبَما َكَسبَْت َأيِْدي النَّاِس ِلُيِذيَقهُْم بَْعَض  أ خر. قال هللا تعاىل: ﴿  َظهََر الَْفَساُد يِف الرَْبّ

َّهُْم يَْرِجُعونَ  لُوا لََعل ي مَعِ ِ  . [ 41]الروم: ﴾  اذلَّ

هذا هو اخلري يف حمل أ خر رجوع الناس، يكون هذا يف حمل غري املصائب رمبا   -

 ال حداث اليت حصلت الزلزل، رمبا الرجوع يكون يف ماكٍن أ خر.

رادة هللا الكونية، أ يٌة أ خرى يف القرأ ن الكرمي اي ش يخ    - وهذا الفساد اذلي ظهر ابإ

بُّ الَْفَسادَ : ﴿-تََعاىَل تََباَرَك وَ -انرص لو أ ذنت يل قول هللا   ُ َل حُيِ حبًّا رشعيًّا    [ 205]البقرة:﴾  َواَّللَّ

رادته الرشعية متنع هذا، لكن هذا الفساد اذلي حصل حصل ابملشيئة القدرية الكونية ول   واإ

 تعارض حىت نربط لك املسائل مع بعض.
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مة. ُك تعطيين اي ش يخ انرص يف هذه؟ ما شاء هللا تبارك هللا أ نت دامئًا يف   املقّدِ

 يقول:

زهاق   اليد واإ للسارق والزاين يف قطع  الزاين رشٌّ ابلنس بة  يد السارق ورمج  وقطع 

النفس، لكنه خري هلام من وجُه أ خر، حيث يكون كفارة هلام فال جُيَمع هلام بني عقوبيت ادلنيا  

ن فيه حامية ال موال   وال عراض وال نساب. وال خرة، وهو أ يًضا خري يف حمل أ خر، حيث اإ

أ عتقد هبذا تكون املسأ ةل هذه عىل أ مهيهتا، وهللا اي    - هللا جيزيك اجلنة اي ش يخ، 

ش يخ هناك كثري من التساؤلت يف ابب القضاء والقدر، ابذلات دلى بدأ  الش باب ودلى 

املراهقني ودلى من الناس، وهذا البيان امجليل اخملترص يف ابب القضاء والقدر من ش يخنا  

ُه هللُا تََعاىَل رَ -  ما شاء هللا اتضحت به الصورة، واجنلت به الغشاوة بفضل هللا ومنَّته. -مِحَ

ًذا لعلنا نكتفي هبذا القدر يف هذه احللقة ش يخنا ش يخ انرص، نسأ ل هللا   ْبَحانَُه -اإ س ُ

 أ ن يكتب كل ال جر واملثوبة والعطاء. -َوتََعاىَل 
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 وامجلاعة رشح كتاب عقيدة أ هل الس نة 

(16 ) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل 

كتاب عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة لش يخنا محمد بن صاحل بن  درٍس جديٍد من التعليق عىل  

 عثميني رمحة هللا عليه.

ب ابلش يخ انرص بن محدان اجلهين فأ هاًل وسهاًل بك ش يخ   يف مطلع هذا اللقاء نُرّحِ

 انرص.

 أ هاًل وسهاًل جبميع الطالب والطالبات. -

نا اإىل الفصل ال خري  وهللا اي ش يخ انرص طالئع الْناية بدأ ت تبدو، حنن ال ن وصل   -

بن  بن صاحل  الش يخ محمد  ش يخنا  بقلمه  وكتبه  َّفه  أ ل اذلي  وامجلاعة  الس نَّة  أ هل  عقيدة  يف 

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -عثميني، أ سأ ل هللا   أ ن يتغمده بواسع رمحته. -س ُ

ُه هللُا تََعاىَل -الش يخ   وصل اإىل الفصل ال خري لعلين اقرأ  لمك اي ش يخ انرص ما   - َرمِحَ

ُه هللُا تََعاىَل -الش يخ كتبه   يف هذا الفصل ال خري.  -َرمِحَ

ُه هللُا تََعاىَل:  يقول َرمِحَ

 فصـــــلٌ 

 هذه العقيدة السامية املتضمنة لهذه ال صول العظمية تمثر ملعتقدها مثرات جليةل كثرية. 

ُه هللُا تََعاىَل -هنا يبنّيِ ش يخنا    - والسالم عىل رسول بعد قولنا: امحلد هلل والصالة    -َرمِحَ

ميان ابهلل ورسهل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم  هللا، يبنّيِ لنا هذه المثرات العظمية اجلليةل لالإ

العامة اليت تدخل يف مجيع  المثرات  نبنّيِ هنا بعض  ال خر والقدر خريه ورش. حنن سوف 

من أ راكن هذه  ال قسام من أ راكن الإميان، مث نواصل حديثنا مع كتاب ش يخنا عن لك ركٍن  

 الإميان الس تة وما يتعلق به من مثرات. 

منك.   -َعزَّ َوَجلَّ -أ وىل مثرات الإميان أ هيا الطالب والطالبات أ نك حُتقِّق ما يريد هللا  

ل الإميان هبذه ال مور لكها؛ الإميان ابهلل، الإميان ابملالئكة،    -َعزَّ َوَجلَّ -ماذا يريد هللا   منك اإ
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ذا حققت هذا حقَّقت أ عظم مطلوب يُطلَب منك،  اإىل الإميان ابلقدر خ ريه ورشه. وأ نت اإ

جيادك يف هذا الكون، فاإن ال ساس اذلي ُخِلقت من أ جهل   وحقَّقت أ عظم مقصود خللقك واإ

لَّ ِلَيْعُبُدونِ يف ال صل هو حتقيق هذه العبودية وهذا الإميان، ﴿
ِ
نَْس ا

ِ
﴾ َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْل

 منك.  -َعزَّ َوَجلَّ -ًذا بتحقيقك لهذه ال راكن والإميان هبا أ نت حُتقق ما يريد هللا  . اإ [ 56]اذلارايت:

ذا حققت ما أ راد هللا   منك سوف يكون الثناء من   -َعزَّ َوَجلَّ -مث تأ تينا مثرة عظمية، اإ

، منك بتحقيق هذه ال راكن: اجلنة  -َعزَّ َوَجلَّ -هللا، والنعمي من هللا، والفوز اذلي يريده هللا  

 ،َعزَّ َوَجلَّ -نعمي اجلنة، مثرات اجلنة؛ تنعم ول تبأ س، ختدل ول متوت، حيلُّ عليك رضوان هللا  

نه ينال هذا الفوز وهذا اجلنة.  ترى وجه هللا، هذه من المثرات العظمية اليت من أ من فاإ

هَتَْت َأنُْفسُ نار، ﴿من ال أ يًضا السالمة   ونَ َل يَْسَمُعوَن َحِسيَسهَا َوُُهْ يِف َما اش ْ ﴾ هُْم َخادِلُ

الطمأ نينة،   [102]ال نبياء: حُتققه من هذا الإميان.  للغاية  السالمة من النار وهذا يشء عظمي 

﴿ الطيبة،  َبةً احلياة  َطيِّ َحيَاًة  َُّه  فَلَُنْحِييَن ُمْؤِمٌن  َوُهَو  ُأنََْث  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  َصاِلًحا  مَعَِل  ﴾  َمْن 

َمنُوا َوتَ ، ﴿[ 97]النحل: يَن أ َ ِ ِ تَْطَمِِئُّ الُْقلُوُب اذلَّ ِ َأَل ِبِذْكِر اَّللَّ .  [28]الرعد:﴾  ْطَمِِئُّ قُلُوهُبُْم ِبِذْكِر اَّللَّ

خوان حُيقِّق هذه المثرة العظمية، هذه الطمأ نينة يف النفس، وهذا التعلُّق   الإميان هبذه ال راكن اي اإ

.-ابهلل   َعزَّ َوَجلَّ

بناء امللوك ما حنن عليه جلادلوان عليه يقول بعض السلف: "وهللا لو يعمل امللوك وأ  

ابلس يوف". ويقول أ خر لو اكن نعمي اجلنة وما يف اجلنة مثل ما متر عليه بعض ال حوال اكنوا 

 يف خري، ول شك أ نه أ عظم وأ عظم.

خوان من   -َعزَّ َوَجلَّ - التعلُّق ابهلل   عظمي، تتعلَّق ابلكبري العظمي اجلليل، هذه مثرة اي اإ

 . مثرات الإميان

﴿ عنك  يدافع  هللا  أ ن  الإميان:  هذا  مثرات  َمنُوامن  أ َ يَن  ِ اذلَّ َعِن  يَُداِفُع   َ اَّللَّ نَّ 
ِ
﴾ ا

أ هيا الفرد الصغري! كيف ذكل؟ [ 38]احلج: ، وكل أ ن تتخيل العظمي الكبري يدافع عنك أ نت 

 ابلإميان.

 -س بحان هللا-من مثرات الإميان اي اإخوان الصرب، الصرب عىل طاعة هللا، هذه الطاعة  

حتتاج اإىل صرب، واجلنة ُحفِّت ابملاكره، والنار ُحفِّت ابلشهوات، أ نت حتتاج اإىل معني، هذا  

املعني يأ تيك من مثرات هذا الإميان، أ نك تصرب عىل طاعة هللا، وتصرب عن احملرمات، وتصرب 

منا جننهيا اي اإخوان مع الإميان وحتقيقنا   ذن هللا-عىل ال قدار. هذه المثرات العظمية اإ ميان.   -ابإ  لالإ



 نسخة أولية 

123 

 

ميان ابهلل   -من مثرات الإميان العظمية حتقيق ُحْسن اخللق، ُحْسن اخللق اي اإخواين اإ

. وذلكل جاءت النصوص لتبني لنا ذكل يكون صاحب الإميان هذا حَسن اخللق،  َعزَّ َوَجلَّ

أ جّلِ العبادات، وينال الإنسان علهيا وهللا من ال جر ما ل   يناهل  وُحْسن اخللق عبادة من 

َأاَن َزِعمُي.. بَيٍْت يِف َأعْىَل اجلَنَِّة غريه من الطاعات يف بعض ال وجه، ولهذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »

امِئِ القَامِئِ ، »[4800]أ بو داود:«  ِلَمن َحُسَن ُخلُُقهُ  ْسِن ُخلُِقِه َدَرَجَة الصَّ ُجَل لَُيْدِرُك حِبُ نَّ الرَّ
ِ
«  َوا

خوان عظمية من مثرات الإميان. . هذه مثرة اي [ 25537]أ محد:  اإ

ذا حقَّق الإميان لن يدخل النار اإطالقًا.   خنمت هبذه المثرة من هذه المثرات، أ ن الإنسان اإ

الإميان اي اإخوان مينع صاحبه من ادلخول يف النار، الإميان املطلق، الإميان الاكمل اذلي حُيقِّق  

نه مينع صاحبه من  فيه الإنسان الإميان هبذه ال راكن، ومطلق الإميان،   أ ما الإميان الناقص فاإ

 اخللود يف النار؛ فهناك خلود، وهناك دخول.

انظر للمثرة العظمية اليت تنالها بتحقيق هذا الإميان: أ ن الإميان مينعك من دخول النار 

 اإطالقًا، فأ نت من أ هل اجلنة ابتداًء.

د مثرات الإميا ن وهللا اي اإخوان لطال هذه مثرات عظمية اي اإخوان، ولو أ ردان أ ن نعّدِ

مثراٍت كثرية يف   -َرمِحَُه هللاُ -بنا املقام، ولن نصل اإىل عدٍد معني، مثرات عظمية وذكر ابن القمي 

 ثنااي كتبه عن الإميان.

ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال ش يخنا َرمِحَ

ميان ابهلل تعاىل وأ سامئه وصفاته يمثر للعبد حمبة هللا وتعظميه املوجبني ل 
ِ
لقيام بأ مره  فال

ادلنيا   يف  السعادة  كامل  هبام  َّنيه حيصل  واجتناب  تعاىل  بأ مر هللا  والقياُم  َّنيه،  واجتناب 

َبًة  وال خرة للفرد واجملمتع ﴿  َُّه َحيَاًة َطّيِ ُأنََْث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَن ن َذَكٍر َأْو  َمْن مَعَِل َصـاِلًحا ّمِ

ُْم َأْجَرُُه ِبأَحْ   . [ 97]النحل:  ﴾  َسِن َما اَكنُوْا يَْعَملُونَ َولَنَْجزِيَْنَّ

املقصود ال عظم من الإميان ابهلل تعاىل وأ سامئه وصفاته،    -َرمِحَُه هللاُ -هنا بنيَّ الش يخ    -

أ ن  الشأ ن لك الشأ ن  منا  اإ أ ن حُتبَّ هللا،  الشأ ن  أ ن حيبك هللا. وليس  العظمية: وهو  المثرة 

ذا أ حبك هللا   نه سوف يعينك، وسوف تقوم بأ داء الواجبات    -َجلَّ َعزَّ وَ -حيبك هللا، فأ نت اإ فاإ

واجتناب املْنيات، وهنا حتصل السعادة اليت ينشدها لك مؤمن يف هذه احلياة، بل لك فرد 

ل بطاعة هللا   . ﴿-يبحث عن هذه السعادة، ولن تكون سعادة اإ َمْن مَعَِل َصـاِلًحا َعزَّ َوَجلَّ

ن َذَكٍر َأْو ُأنََْث َوُهَو ُمْؤمِ  َبةً ّمِ َُّه َحيَاًة َطيِّ ، أ تظن أ ن هذا الوعد من هللا  [97]النحل:﴾  ٌن فَلَُنْحِييَن

يتخلَّف؟ ل وهللا قطًعا لن يتخلَّف، وهللا س يعيش اذلي يعمل الصاحلات هذه احلياة الطيبة،  
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وليس ال مر مقترًصا عىل حظوظ ادلنيا، بل رمبا يكون من أ فقر الناس، بل رمبا يكون من  

من حيث املرض والابتالءات، لكن سعادته يف القلب. ولهذا جند الصحابة،  أ بأ س الناس  

 - ريض هللا عنه-مْنم من هو غين، ومْنم من هو فقري، ويربط بطنه ابحلجارة ك يب هريرة  

خوان مناًطا حبظوظ هذه ادلنيا من ال موال واجلاه واملناصب، هذه   وغريه، ليس ال مر اي اإ

نًا لبيبًا اكنت وابًل عليه، وخسارة هل يف ادلنيا قبل ال خرة. لكن بل رمبا اإن مل يكن الإنسان فطِ 

املقصود هو أ ن نعرف هللا بأ سامئه وصفاته، نعرف امس الرحمي، نعرف امس العلمي، نعرف امس  

اب، نعرف امس الكبري، نعرف امس العظمي، وهنا ل شك يبعث يف نفوس نا هذه احملبة  التوَّ

ذن الإميان ابهلل، الإميان بأ سامئه، الإميان بصفاته، يوِرث -َعزَّ َوَجلَّ -  لهذا العظمي وحُيبُّنا هللا ، اإ

 ، وحب هللا للعبد، ولهذا تفوز ابدلنيا وال خرة.-َعزَّ َوَجلَّ -هذا احلب بني العبد وهللا 

وهللا اي اإخوان هذا جعب، وهللا أ ن الإنسان أ حيااًن يتأ مل ويتفكَّر، والتفكُّر عبادة، 

ض السلف: "تفكُّر ساعة خرٌي من عبادة شهر"، أ نت عندما تتفكر مبثل هذه  ولهذا قال بع

ال مور أ نت تفوز ابدلنيا قبل ال خرة، يعين أ نت تفوز ابدلنيا: احلياة الطيبة، احلياة املطمئنة،  

هذا الإرشاق، وهذا النور، وهذا الاس تقرار، انهيك عام أ عدَّ    -س بحان هللا-احلياة اليت فهيا  

وأ سامئه    -َوَجلَّ   َعزَّ -هللا   الإميان ابهلل  مثرات  من  مثرات عظمية  ولهذا هذه  ال خرة،  كل يف 

 وصفاته. 

ل    - ليك عىل الكمك الطيب هذا، يعين لو مل يمُثِر اإ وهللا اي ش يخ انرص هللا حيسن اإ

ف عليه، ومعرفة عظمة هللا   ْبَحانَُه َوتََعاىَل -فقط معرفة العبد بربه والتعرُّ ا  اذلي يوِرث أ يضً   -س ُ

احلديث:  جاء يف  وذلا  أ كرث،  عليه  ف  تعرَّ لكام  أ كرث  س ُيحبُّ هللا  الإنسان  ل ن  حمبة هللا؛ 

ىَل هللاِ »
ِ
ْف ا فنا عليه شيئًا فشيئًا ازددان  تََعرَّ « يعين ك ن املسافة بيننا وبني هللا طويةل، ولكام تعرَّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل. -حبًّا هلل   س ُ

س بحان -ترى هو الباعث للعبادة، لكام أ حبَّ املرء شيئًا  نعم، واحلب اي ش يخ جامل    -

أ زاحه، مىت هذا    -هللا عائق  جاءه  عائق، ولكام  أ مامه  يقف  ومل  وعقهل وطاقته  نفسه  ِسَّر 

ذا أ حببت شيئًا سعيت يف حتقيقه، وحرصت عىل أ ن   يكون؟ ولهذا حنن ل نرى يف أ نفس نا اإ

العبودية، العبودية قامئة عىل احملبة والرجاء  ما يقف أ مامك عائق، فلهذا احملبة ركن ركني من  

سهُلت    -س بحان هللا    -واخلوف، ولهذا لك ما اكن الإنسان يف قلبه هذا احلب هلل َعزَّ َوَجلَّ  

ذ ابحلياة لكها وهللا اي ش يخ. ذ ابلطاعة، بل تَّلَّ  عليه الطاعة، بل تَّلَّ
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ا هلل، وأ عظمهم وأ خشاُه ولهذا اي ش يخ انرص جند أ ن ال نبياء اكنوا أ كرث الناس حبًّ   -

ِ هلل، النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » َّيِن َأْخَشاُُكْ َّلِلَّ ن
ِ
« يعين وملاذا صار أ خىش خلق هللا هلل؟ لِعَظم َأَما ا

ميان النيب ملسو هيلع هللا ىلص. وذلكل ملا جاء النفر الثالثة لك واحد فهيم   ميانه وارتفاع اإ معرفته هلل وكامل اإ

ِ  نام، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »أ راد أ ن هذا يرتك النساء وهذا يقوم الليل فال ي  َّيِن َأْخَشاُُكْ َّلِلَّ ن
ِ
َأَما ا

ْبَحانَُه َوتََعاىَل  اَلم-«، حىت نوح  س ُ َوقَاًرا﴿  -عَلَْيِه السَّ  ِ ك َّنم    [13]نوح:﴾  َما لمَُكْ َل تَْرُجوَن َّلِلَّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -بكرثة معرفهتم ابهلل   ْبَحانَهُ -يس تغربون أ ن يتعامل البرش مع هللا    -س ُ  - َوتََعاىَل س ُ

لِعَظم معرفهتم، وذلكل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » قَِلياًل هبذا الشلك  لََضِحْكمُتْ   ، َأعْمَلُ َما  تَْعلَُموَن  لَْو 

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -« ك نه يعمل عن هللا ولََبَكْيمُتْ َكثرًِيا  ما ل يعلمه غريه. -س ُ

فمت عىل هللا ا زداد حبمك هلل وتعظميمك  وذلكل نقول لطالب وطالبات العمل: لكام تعرَّ

هلل، وقلَّت املعايص تدرجييًّا؛ ل نه ل ميكن تعرف عظمة هللا مث تعصيه، ل ميكن أ ن تعرف  

عظمة هللا مث تقل حمبته يف فؤادك، فهيي مرتابطة، وهذه من فوائد وكرامات دراسة هذا الفن  

ْبَحانَُه َوتََعاىَل. هللا يفتح  س ُ -العظمي وهو فن العقيدة، وهذا العمل العظمي اذلي يربط القلب ابهلل  

 عليك اي ش يخ.

ُه هللُا تََعاىَل -مث يقول   ويسكنه فس يح اجلنات:   -َرمِحَ

ميان ابملالئكة: 
ِ
 ومن مثرات ال

 وقوته وسلطانه.   - تََباَرَك َوتََعاىَل - أ وًل: العمل بعظمة خالقهم  

ى ال فق، هذا ل شك؛ ل ن عندما تعرف أ ن املكل هل س متئة جناح، جربيل غطَّ   -

ثنا عن املالئكة، لكام عرفت أ وصاف   وكام مرَّ علينا أ ن بعض املالئكة فيه من ال وصاف، حتدَّ

 هؤلء هبذا التعظمي تعرف عظمة خالقهم، العظمي هو اذلي خلق مثل هذا اخللق.

اثنًيا: شكره تعاىل عىل عنايته بعباده، حيث ولكَّ هبم من هؤلء املالئكة من يقوم    - 

 ابة أ عامهلم وغري ذكل من مصاحلهم. حبفظهم وكت 

أ ن ولكَّ هؤلء املالئكة هبذه    -َعزَّ َوَجلَّ -هذا من رمحة هللا بنا، ولهذا نشكر هللا    -

ال بدان،   عادة  ابإ ذكل  بعد  املولكَّ  فاإرسافيل  ادلنيا،  هذه  علهيا  تقوم  اليت  العظمية  املصاحل 

هؤلء املالئكة، وجربيل املولكَّ ابلويح    ومياكئيل املولكَّ هبذا النبات وهذا املطر وهذا اخلري،

 واحلياة اليت حتصل عند ال رواح ويف ال رواح. 

ًذا نشكر ربنا   أ ن هيأ  هؤلء املالئكة لتحقيق هذه املصاحل لعباده يف    -َعزَّ َوَجلَّ -اإ

لوَّنا، ويف املقابل أ عاملنا اليت نفعلها من   هذه ادلنيا، وال عامل اليت نقوم هبا من طاعات يُسّجِ
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عىل عباده،   -َعزَّ َوَجلَّ -معصية ومن سيئات، ولهذا، هذا وهللا من رمحة هللا وفضل هللا  

 فنشكر مولان لهذا ال مر، وهو املالئكة وخلق املالئكة. 

ال مكل    -  الوجه  عىل  تعاىل  هللا  عبادة  من  به  قاموا  ما  عىل  املالئكة  حمبة  اثلثًا: 

 واس تغفارُه للمؤمنني. 

وثق ُعَرى الإميان أ ن حتب يف هللا وأ ن تكره يف هللا. هؤلء اي سالم اي سالم؛ أ    -

َ َما َأَمَرُُهْ َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ املالئكة حنهبم حبًّا عظميًا؛ ل َّنم ﴿ .  [6]التحرمي:﴾  َل يَْعُصوَن اَّللَّ

ت هبم وُحقَّ لها أ ن  -َعزَّ َوَجلَّ -هؤلء يقومون بطاعة هللا   تَئط، رُشفت  ، هؤلء السامء أ طَّ

َل ُوِجَد َمكَلٌ َساِجٌد َأْو َراِكٌع. هؤلء حنهبم لهذه الطاعة اليت  
ِ
وخفرت، َما يُوَجُد َموِضُع ِشرْبٍ ا

ًذا حنهبم لهذه   يقومون هبا مع ال مور العظمية اليت أ شار لها الش يخ قبل قليل من ال عامل. اإ

 الطاعة.

تس ت املالئكة  لنا،  يس تغفرون  ل َّنم  حنهبم؛  للمؤمنني، هؤلء  ويس تغفرون  لنا  غفر 

ارِ املالئكة تُسمّلِ علينا يف اجلنة ﴿ مُتْ فَِنْعَم ُعْقََب ادلَّ ، املالئكة  [24]الرعد:﴾  َساَلٌم عَلَْيمُكْ ِبَما َصرَبْ

وأ نت جالس يف املسجد تنتظر الصالة تس تغفر كل، املالئكة تس تغفر كل اي طالب العمل، 

غفر كل حىت احليتان يف البحر كام جاء يف احلديث.  تس تغفر كل وأ نت تطلب العمل، بل يس ت

املالئكة حنهبم ملا يفعلون من هذه ال مور، وملا يقومون من طاعة هللا، وملا يس تغفرون لنا 

 حنن عباد هللا، ولهذا اكن حهبم مثرة من مثرات الإميان به.

ا ال حبة، نعم لعلنا نكتفي هبذا القدر اي ش يخ؛ ل ن الوقت أ وشك عىل الْناية، أ هي  -

أ هيا الإخوة الكرام: نكتفي مبا سلف ذكره من مثرات الإميان ابهلل واملالئكة، ولعلنا اإن شاء هللا  

ِّم ما تبقى من هذه الرساةل العظمية عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة فامي يتبقى من ادلروس،  تعاىل نمُت

 نس تودعمك هللا، والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.
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 كتاب عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة رشح  

(17 ) 
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

أ هيا الإخوة املشاهدون، السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، وأ هاًل ومرحبًا بمك اإىل 

الس نَّة وامجلاعة، رمحة هللا عىل   أ هل  كتاب ش يخنا عقيدة  التعليق عىل  حلقٍة جديدٍة من 

 ش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني.

ب دوًما ابلش يخ انرص بن محدان اجلهين  ان ويُسعدان أ ن نُرّحِ يف مطلع هذا اللقاء يرسُّ

 فأ هاًل وسهاًل بك ش يخ انرص.

 أ سأ ل هللا أ ن يسعدُك يف ادلنيا وال خرة. أ هاًل أ هاًل جبميع الطالب والطالبات، -

عدم    - قضية  عىل  نهبتين  ابلكتب،  الإميان  مثرات  عند  توقفنا  قد  كنا  ش يخ انرص 

 التسكني.

ُه هللُا تََعاىَل:  يقول ش يخنا َرمِحَ

ميان ابلكتب: 
ِ
 ومن مثرات ال

 م به. أ وًل: العمل برمحة هللا تعاىل وعنايته خبلقه، حيث أ نزل للك قوم كتااًب هيدهي 

اثنًيا: ظهور حمكة هللا تعاىل، حيث رشع يف هذه الكتب للك أ مة ما يناس هبا. واكن  

 خامت هذه الكتب القرأ ن العظمي، مناس ًبا مجليع اخللق يف لك عرص وماكن اإىل يوم القيامة. 

 اثلثًا: شكر نعمة هللا تعاىل عىل ذكل. 

 عىل رسول هللا. بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل، والصالة والسالم  -

ش يخنا طبًعا يرى أ ن هذه الرساةل قصرية وحُتقِّق مقصوًدا معينًا أ راد حتقيقه. ولهذا،  

لو أ راد أ ن يس تطرد يف هذه المثرات لرمبا ذكر أ عداًدا غفرية، لكن يذكر هو خالصة وزبدة  

ة هللا علينا، ومعرفة رمح  -َعزَّ َوَجلَّ -هذه المثرات. ومن ذكل رمحة هللا، الاعتقاد برمحة هللا  

نزال هذه الكتب؛ حيث أ نزل مع ال نبياء هذه الكتب، ول شك أ ن هذا   وأ نه اعتىن بنا ابإ

الكتب يه ما جيعل الإنسان  أ يدينا، هذه  الكتب يه ويح هللا بني  رمحة من هللا. هذه 

 . َعزَّ َوَجلَّ -مطمئنًا راًِسا اثبتًا قوايًّ هبذا ادلين؛ ل ن اذلي بني يديه هو كتاب هللا 
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فهكذا عاشت ال مم يف أ وقاُتا حيث شعروا هبذا املعىن العظمي يف كتاب التوراة حني  

وقت موَس، وشعروا يف ذكل املعىن العظمي يف كتاب الإجنيل حني وقت عيىس، وهكذا  

منا نشعر هبذا بأ ن هللا رمحنا، وبأ ن هللا اعتىن بنا، وبأ ن هللا  بقية الكتب، وحنن املسلمون اإ

أ نزل هذه الكتب ليك تس تقمي حياتنا، ليك تكون لنا   -َعزَّ َوَجلَّ -، وأ ن هللا  ما خلقنا وتركنا

 اإضاءًة وشعاعًا يف هذه احلياة. 

ولهذا من أ وىل هذه المثرات أ ننا نستشعر رمحة هللا، ونستشعر فضل هللا، ونستشعر 

 بنا. -َعزَّ َوَجلَّ -عناية هللا 

مل يكن ال مر مقترًصا عىل عناية هللا  مث ذكر الش يخ أ يًضا مثرًة عظمية، أ ن هذه الكتب  

منا يه مْنج نسري عليه يف هذه احلياة وجعل للك نيّبِ   حفسب وعىل أ َّنا رمحة من هللا، واإ

منا فهيا هذا املْنج وهذه الرشيعة اليت ينطلق مْنا املرء يف عبادته  رشعًة ومْناًجا. فهذه الكتب اإ

.-هلل   َعزَّ َوَجلَّ

وأ نزل الرسل  أ رسل هللا  لتحقيق رضوان هللا    وما  ل  اإ َوَجلَّ -الكتب  وحتقيق    - َعزَّ 

طاعته وعبوديته. فنجد يف هذه الكتب هذا ال مر اذلي يُعيننا عىل هذا التحقيق، ويُعيننا  

 عىل أ ن نعبد هللا عىل بصرية، وأ ن نعبد هللا عىل ما رشعه لنا نبينا، وهكذا ال نبياء يف زمْنم.

منا هو   رشيعة ميشون علهيا يف أ وقاُتم، لكن بعد رشيعة النيب ولهذا الإميان يف كتهبم اإ

م، ال محر  ملسو هيلع هللا ىلص وبعد الكتاب اذلي جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أ صبح مناس ًبا مجليع اخللق، عرهبم وجعمهيُّ

نه داخل يف هذه   وال صفر وال بيض وال سود، اذلكور والنساء، لك من جاء بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاإ

 دون لون، ول عىل فئٍة دون فئة. ال مة، أ مة ادلعوة، فاإَّنا ل تقترص عىل لونٍ 

ولهذا، لك من ُوجد بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص جفاءت هذه الكتب لتناسب ما حيتاجه من رشع،  

أ عمل مبا يس تقمي   -َعزَّ َوَجلَّ -أ عمل خبلقه، هللا    -َعزَّ َوَجلَّ -ما حيتاجه من مْنج، هللا أ عمل بنا، هللا  

 هلم وما يصلح هلم.

ًذا، من مثرات الإميان ابلكتب،   عىل هذه النعمة العظمية   -َعزَّ َوَجلَّ -أ ننا نشكر ربنا  اإ

كام رشع لنا   -َعزَّ َوَجلَّ -اليت ساقها لنا، وأ نزل لنا كتبه ليك نسري عىل بصرية، وليك نعبد هللا  

للناس، صىلَّ هللا علهيم مجيًعا، علهيم  أ رسهل  الكتب، وعىل ما فعهل رسوهل اذلي  يف هذه 

 أ فضل الصالة وأ مت التسلمي.

ُه هللُا تََعاىَل: -  مث يقول َرمِحَ

ميان ابلرسل: 
ِ
 ومن مثرات ال
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لهيم أ ولئك الرسل الكرام   أ وًل: العمل برمحة هللا تعاىل وعنايته خبلقه، حيث أ رسل اإ

رشاد. 
ِ
 للهداية وال

 اثنًيا: شكره تعاىل عىل هذه النعمة الكربى. 

هبم، ل َّنم رسل هللا تعاىل وخالصة  اثلثًا: حمبة الرسل وتوقريُه والثناء علهيم مبا يليق  

 عبيده، قاموا هلل بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصرب عىل أ ذاُه. 

وهذه أ يًضا من مثرات الإميان ابلرسل. أ وًل: أ ننا نعرف عناية هللا بنا وحمبته لإرسال    -

منا أ رسل هؤلء الرسل ل  -َعزَّ َوَجلَّ -هؤلء الرسل، فنستشعر أ ن هللا   يك يبني لنا الطريق،  اإ

ليك نعبد هللا عىل عمل وعىل بصرية. ولهذا، العمل مبحبة هللا لنا، العمل بعناية هللا بنا. َهْب لو  

أ نه تركنا هكذا بال اإرسال رسل، كيف نعرف احلق؟ كيف نعرف الطريق؟ كيف نس تدل  

وأ ننا نعمل حب هللا   عىل هذا ال مر؟ ولهذا من مثرات الإميان ابلرسل أ ننا نعمل عناية هللا بنا،

 لنا حيث أ رسل لنا هؤلء الرسل.

ولهذا جاءت المثرة الثانية أ ن نشكر هللا، نشكر هللا اي اإخوان، والشكر دامئًا مطلب  

عظمي ل نغفل عنه. الشكر دامئًا سبب لزايدة فضل هللا، اس تزنال نعم هللا، اس تزنال خريات  

َوَجلَّ -هللا   ال -َعزَّ  تس تزِنل  ابلشكر  أ نت  تس تزنل رحامت هللا  ،  ابلشكر  أ نت  عليك،  نعم 

عليك، تشكر مولك بلسانك، تشكر مولك بقلبك وابطنك، تستشعر هذه النعمة، تشكر  

لُوا أ ََل َداُووَد ُشْكًرامولك جبوارحك، يقول: ﴿  ، تشكر هللا جبوارحك أ ن تطيع  [13]س بأ :﴾  امْعَ

ًذا، هذا من مثرات    -َعزَّ َوَجلَّ -هللا   ذا عرفنا عناية هللا بنا وكيف هبا. اإ الإميان ابلرسل، أ ننا اإ

.-أ نه أ رسل لنا هؤلء الرسل فاإان نشكر ربنا   َعزَّ َوَجلَّ

أ يًضا من المثرات أ ن حنب هؤلء الرسل، كيف ل حنهبم وُه طريقنا لالإرشاد، وُه 

رابعية النيب طريقنا للتوفيق، وُه عانوا ما عانوا وصربوا، ولقوا ما لقوا من ال ذى، وَُشَّت  

ملسو هيلع هللا ىلص، وحصل هل من ال ذى ما حصل، وقُِتل من ُه حوهل من أ قاربه ومن حصابته اخلاصني، 

ْعب ثالث س نني يف احلصار؛ أ لكوا اجللود،  وحصل هل من الابتالء العظمي، بل جلس يف الّشِ

ع صياح الصغار والثاكىل والنساء من شدة اجلوع، وكل أ ن تستشعر   وأ لكوا ال وراق، ومُسِ

ماكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يرتك بعض  وتتخي ل كيف صرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ل نه يصرب عىل هذا ادلين. اكن ابإ

غد والنعمي وهللا اليشء العظمي ﴿ ي َأْوَحْينَا  اليشء ويرى من الرَّ ِ ْن اَكُدوا لََيْفِتُنونََك َعِن اذلَّ
ِ
َوا

َُذوَك َخِلياًل  ًذا َلختَّ
ِ
ُه َوا لَْيَك ِلتَْفرَتَِي عَلَْينَا غرَْيَ

ِ
، يعين لو أ نك فعلت هذا جلعلوك  [73اء:]الإرس ﴾  ا
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َُذوَك خلياًل هلم، وأ بدوا وأ سدوا وأ عطوا من النعم اذلي ل ميكن أ ن تتصورها، ﴿ ًذا َلختَّ
ِ
َوا

ْم َشيْئًا قَِلياًل *    َخِلياًل  لهَْيِ
ِ
 اإىل أ خر ال ايت.  [74-73]الإرساء:﴾  َولَْوَل َأْن ثَبَّتْنَاَك لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن ا

ود أ ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيف ل حنبه وهو اذلي صرب حىت وصل لنا هذا ادلين كام فاملقص

ة بيضاء ليلها كْنارها ل يزيغ عْنا اإل هاكل.  نرى، امحلد هلل حمجَّ

ُه هللُا تََعاىَل:  -  مث قال ش يخنا َرمِحَ

ميان ابليوم ال خر: 
ِ
 ومن مثرات ال

وم، والبعد عن معصيته  أ وًل: احلرص عىل طاعة هللا تعاىل رغبة يف ثواب ذكل الي

 خوفًا من عقاب ذكل اليوم. 

 اثنًيا: تسلية املؤمن عام يفوته من نعمي ادلنيا ومتاعها مبا يرجوه من نعمي ال خرة وثواهبا. 

ميان ابليوم ال خر. أ وًل: احلرص عىل طاعة هللا   - هللا أ كرّب هذه من أ جّلِ المثرات لالإ

أ عدَّ لنا هذا اليوم وفيه ذكل النعمي، املؤمن اي اإخوان   -َعزَّ َوَجلَّ -والرغبة يف ثواب هللا، هللا 

َونََزْعنَا َما يِف ُصُدوِرُِهْ ِمْن ِغّلٍ  ينعم ول يبأ س، خيدل ول ميوت، املؤمن ابهلل ينهتيي لك ُه؛ ﴿

ٍر ُمتَقَاِبِلنيَ  ْخَوااًن عىََل رُسُ
ِ
، احلياة  ، ل ِغل، ل َُهَّ، ل نكد، ل يشء يُنغِّص احلياة[47]احلجر:﴾  ا

ََّّلة فاإَّنا منغصة ابملوت، سوف  همام اكنت اليت نعيشها يف ادلنيا همام اكن فهيا من النعمي وال

 متوت. 

اَكِر املوِت والهََرمِ   ل طيب للعيِش ما دامْت منغصًة   اتُُه ابّدِ  ذَلَّ

ن مل متت سوف ُتَرم، وسوف تكرب، وسوف حيصل كل هذا   أ نت سوف متوت واإ

. أ نت تعيش حياة أ بدية رسمدية  [108]هود:﴾  َعَطاًء غرَْيَ َمْجُذوذٍ ال خرة أ بًدا ﴿اخلرف، لكن  

ذ هبذا النعمي، تعيش وأ نت   وتعيش مع َمن؟ تعيش وال نبياء تراُه ابس مترار، تعيش وأ نت تتَّلَّ

ل   مع احلور العني، تعيش وأ نت مع هذه اليت قطوفها دانية من الامثر وال َشار اليت ل تعرف اإ

﴿ أ سامء أ صاًل؛  تعرفه  مل  ما  يكون  ورمبا سوف  اْلَعنُْيُ ها،  َوتَََّلُّ  اْلَنُْفُس  يِه  هَتِ تَش ْ َما  ﴾  ِفهيَا 

.- ، تعيش وال َّنار جتري من حتتك، تعيش وأ نت ترى هللا [71]الزخرف:  َعزَّ َوَجلَّ

ْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه يَ هللا أ كرب ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -أ عظم نعمي اي اإخوان يف اجلنة هو نعمي رؤية هللا  

ةٌ  ىَل *    اَنرِضَ
ِ
َا  ا َوِزاَيَدةٌ ، ﴿[23-22]القيامة:﴾  اَنِظَرةٌ   َرهِبّ ىَن  الُْحس ْ ُنوا  َأْحس َ يَن  ِ   [ 26]يونس:﴾  ِلَّلَّ

.-فرسَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص الزايدة عىل احلس ىن ويه اجلنة هو رؤية هللا   َعزَّ َوَجلَّ

تعينك  أ قوى مثرات الإميان ابليوم ال خر، المثرات العظمية اليت  ًذا، هذا وهللا من  اإ

أ عدَّ كل ما ل عني رأ ت، ول أ ذٌن مسعت،  -َعزَّ َوَجلَّ -عىل الطاعة، فأ نت تستشعر أ ن هللا 
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ِة َأعنُْيٍ َجَزاًء ِبَما اَكنُوا يَْعَملُونَ رش؛ ﴿ول خطر عىل قلب ب  ﴾  فاََل تَْعمَلُ نَْفٌس َما ُأْخِفَي لَهُْم ِمْن قُرَّ

. ل شك يف أ ن هذا يبعث النفس عىل الصرب عىل الطاعة، عىل الاس مترار عىل  [17]السجدة:

ل أ ايم يسرية مث تدخل  أ نت يف هذا  الطاعة، ما يه اإل سويعات، ما يه اإل دقائق، ما يه اإ

أ حدان من   ىل  أ قرب اإ النعمي يف قربك فضاًل عام بعد ذكل يف اجلنة؛ فاجلنة قريبة اي اإخوان 

ذا مات امليت ماتت قيامته، هذه القيامة الصغرى، دخل يف اليوم  رشاك نعهل. اجلنة قريبة اإ

 ال خر.

جيد   -س بحان هللا-من أ عظم الإميان ابليوم ال خر: أ ن الإنسان    -س بحان هللا-ولهذا  

أ ن نفسه تدفعه للطاعة وتُثبِّته عىل الطاعة، ولكام غفل ولكام نيس تذكَّر هذا النعمي اذلي ُأعدَّ  

ت.   هل، واجلنة ُأعّدِ

نسان يف هذه احلياة، ما يأ تيك من ُه وْغ ونكد سوف يزول،  مث هو فيه تسلية لالإ

وهللا يؤىت اي  سوف ينهتيي، حىت لو مل ينهتيي يف ادلنيا فسوف يذهب وينهتيي يف ال خرة.  

اإخوان بأ بأ س أ هل ادلنيا يف ادلنيا وهو من أ هل اجلنة فُيغمس َغسة واحدة يف اجلنة فيقال  

 -س بحان هللا- هل: هل رأ يت بؤًسا؟ فيقول: ما رأ يت بؤًسا قط، سوف تنهتيي اهلموم، تنهتيي  

ادلنيا من َغوم ومهوم ونوع من هذه   أ صابك يف هذه  ما  تزول، لك  ال كدار سوف  هذه 

 ات فاعمل أ َّنا س تنهتيي يف اجلنة. ال ف

ولهذا تسلية كل يف هذه احلياة، أ نت تُسيّلِ نفسك صرًبا، صرًبا اي أ يهتا النفس، صرًبا 

ًذا، هذا من المثرات العظمية  وسوف تدخلني هذا النعمي، وسوف ترين هذا الفضل العظمي. اإ

مهوم وَغوم وأ كدار وحنو  اي اإخوان: أ ن يُسيّلِ املؤمن نفسه يف هذه احلياة عىل ما يصاب من  

 ذكل. 

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -يف القرأ ن الكرمي اي ش يخ انرص أ كَّد هللا    -س بحان هللا-ولهذا    -  - س ُ

لت هبا، ومثلها قوهل تََباَرَك َوتََعاىَل: ﴿ َوَما  هذا املفهوم ابذلات يف مثل هذه ال ايت اليت تفضَّ

ٍء فََمتَاُع الَْحَياِة ادلُّ  ِ َخرْيٌ َوَأبْقَى َأفاََل تَْعِقلُونَ ُأوتِيمُتْ ِمْن يَشْ   [ 60]القصص:﴾  نَْيا َوِزينهَُتَا َوَما ِعْنَد اَّللَّ

 س بحان هللا.

ًذا، هللا َوتََعاىَل -اإ ْبَحانَُه  ُّنا   -س ُ أ ي ليبلوان  واحلياة  ابملوت  وابتالان  احلياة  هذه  أ نزلنا يف 

ل فالطريق واحض ﴿ ِخَرُة َخرْيٌ َوَأبْقَى، ﴿[ 83]القصص:﴾  نيَ َوالَْعاِقبَُة لِلُْمتَّقِ أ حسن معاًل، واإ ﴾ َواْل َ

يربط، وجيعل ال خرة مركزية وادلنيا اثنوية عابرة، فال   -س بحان هللا-، لك القرأ ن  [17]ال عىل:

 حيزن الإنسان عىل ما ُأصيب فهيا.
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 وذلكل النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

ل اإصبٌع َدميِت    ويف سبيِل هللِا ما لقيت  هل أ نِت اإ

َّمون، فيقول هلم: »وملا اكن مير   بون ويتأ ل نَّ َمْوِعَدُُكْ  بأ ل ايرس يُعذَّ
ِ
، فَا ا أ َل اَيرِسٍ َصرْبً

ذا اكن الإميان ابليوم ال خر اكلإميان كام هو ابلعامل املشهود، الَْجنَّة «، فلكام يصاب الإنسان فعاًل اإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -ل يشعر الإنسان همام أ صيب يقول يعين درجات عند هللا   .س ُ

يَن يَتَُّقوَن َأفاََل تَْعِقلُونَ ﴿  - ِ َِّّلَّ اُر اْل ِخَرُة َخرْيٌ ل ﴾ هللا  َأفاََل تَْعِقلُونَ ، ﴿[32]ال نعام:﴾  َولدَلَّ

يقول: أ ين العقول هذه؟ ترى ادلار ال خرة خري كل، ترى ادلار ال خرة يه اخلري، أ نت ُخِلقت  

ر من أ جلها، يه احلياة الرسمدية، أ نت ال ن يف هذه احل  خ مصريك، أ نت تُسّطِ ياة وهللا تُؤّرِ

َعزَّ -، هذه دار ممر اي اإخوان، ادلار احلقيقية عند هللا  -َعزَّ َوَجلَّ -اترخيك احلقيقي عند هللا  

، ولهذا فعاًل فعاًل ال ايت تنص عىل ذكل وتُبنّيِ ذكل حتتاج منا اإىل تعقُّل وتفكُّر حىت  -َوَجلَّ 

 ندرك مثل هذه ال مور.

ولهذا اي ش يخ انرص هذه املعاين العظمية ما كنا نعرفها من قبل اي ش يخ انرص، ملا   -

-تعلَّمنا العمل ودخلنا يف هذا بدأ  الإنسان يعرف ملاذا أ صبح العلامء ُه أ تقى اخللق، قال هللا  

َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماءُ : ﴿-َجلَّ َوعاََل  ََّما خَيْىَش اَّللَّ ن
ِ
عمل الإنسان عرف قدر    فلكام زاد  [28]فاطر:﴾  ا

هللا، وعرف ما عند هللا، وجنة هللا، وخاف من عقاب هللا أ كرث من عامة الناس، وذلكل 

يعين -ملا قيل هل: اي ش يخ    -رمحة هللا عليه-طابت قلوهبم وصار همام أ صيب.. وأ ذكر ش يخنا  

أ صيب ابملرض    قال الش يخ محمد بن عثميني ملا جاؤوا يعين يُبلِّغونه  -هذه ذكرها أ حد املشاخي

ايك- اخلطري مرض الرسطان   ، فالش يخ ابتسم، فقالوا هل: اي ش يخ ما تضايقت  -عافاان هللا واإ

ُه هللُا تََعاىَل -وكذا؟ قال: اذلي يصاب هبذا املرض يف الغالب أ نه ميوت، مث قال   : املؤمن -َرمِحَ

ل أ ن يدخل اجلنة؟ قالوا هل: نعم، قال: وهل   ميكن أ ن يدخل اجلنة ماذا يبتغي يف هذه ادلنيا اإ

ل بعد أ ن ميوت؟!   اإ

املوت هو جرٌس ل بُدَّ منه حىت تدخل اجلنة، مث يقول الش يخ اذلي نقل يقول: مث 

، لّكٍ ييب ادلنيا(؛ يعين حىت خيش هو أ نه يُزيّكِ نفسه  ُه هللُا تََعاىَل -قال الش يخ: )هنّيِ ،  - َرمِحَ

ر يل أ   ن ُأعاِف وُأشاِف وأ عود اإىل احلياة وكام كنت ما  قال: )لّكٍ ييب ادلنيا(؛ يعين أ ان لو قُّدِ

جنة، وأ يّنِ ل ميكن أ دخل اجلنة   -اإن شاء هللا-أ كره ذكل، لكن ُأسيّلِ نفيس بأ ن ما بعد املوت  

 . ذا ِمتُّ ل اإ  اإ
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وأ يًضا لكمته هذه نوع من الهروب عن تزكية النفس، يعين ل يُفهَم أ ين أ ان أ قول هذا    -

: "أ ل اإين مل أ كن مستيقًظا -ريض هللا عْنم-نة، مثلام قال الصحايب  الالكم أ ين أ ان من أ هل اجل 

منا دلغت"، يعين حىت ل يفهم أ حيااًن مثل هذه الزتكية، فهؤلء حيرصون دامئًا  ابلليل لصالة واإ

 عىل طهارة قلوهبم ونقاء نفوسهم وتزكيهتا.

ْبحَ -وهذا وهللا درس عظمي اي ش يخ انرص أ ننا نس تعد للقاء هللا    - ، قال  -انَُه َوتََعاىَل س ُ

أ حد الصاحلني اي ش يخ انرص: أ ان حيامن أ لقى ادلروس وأ كون يف طلب العمل يقول: أ متىن أ ن  

أ رواحنا،   أ قول: اي مكل املوت ليتك جتيء ال ن وتأ خذ  يأ يت مكل املوت يف هذه اللحظة، 

ا املوقف حنن أ قرب اإىل هللا؛ ل نه ل ميكن أ ن يكون الإنسان أ قرب اإىل هللا أ فضل من هذ

َوتََعاىَل -وحنن نطلب العمل؛ ل ن هللا   ْبَحانَُه  العمل ل يعدهُل    -س ُ أ محد: "طلب  كام قال الإمام 

ذا خطف هللا   ْبَحانَُه َوتََعاىَل - يشء ملن حصَّت نيَّته"، فك نه يشعر ابل من وال مان اإ روحه   -س ُ

 وهو مقمٌي عىل طاعة.

ل    - ا وأ صاًل ما يقوهل اإ نسان يُدرك معىن العمل، وحقيقة العمل، هذا الكم مجيل جدًّ اإ

ئنه وهللا   ذن هللا-لكن أ ان أ برش هذا وأ مثاهل وُأطّمِ لو متَّ عىل فراشك فهذا اجلهد عند    -ابإ

هللا لن خييب. ليس ال مر أ ن متوت عىل هذا احلال، مات النيب عىل فراشه، ومات خادل بن 

مثل هذه ال عامل، نمتىن أ ن ندرك من  الوليد س يف هللا املسلول عىل فراشه. نعم، حنن نمتىن  

يعمل فعكل ويعمل ما تقوم   -َعزَّ َوَجلَّ -هذه احلياة وخنرج عىل هذه ال عامل، لكن تأ كد أ ن هللا  

 به، وهللا هل احلمكة يف َّنايتك.

ة معٍل؛ يعين بنيَّة أ ن يكون،   - عىل ال قل أ ن نُقبَض عىل مثل هذا العمل أ و عىل نيِّ

 يت وسوف أ مكل. عىل النيَّة، أ ان انهت 

يه مشاعر مجيةل كام قلت يف ال ول، ابلعكس مشاعر مجيةل، ودامئًا وهللا اي ش يخ    -

جامل وأ ان أ قول هذا الالكم يل ولإخواين حىت ننشط، دامئًا أ نت فعاًل مع هذه ال عامل تشعر 

هذا احلال  ، ول شك أ ن الإنسان يفرح لو اكن عىل  -َعزَّ َوَجلَّ -ابلإميان ونشوة وتعلُّق ابهلل  

. وهللا أ ذكر دورة قرأ نية أ قميت سابقًا كنت أ ان مرشف علهيا، ما أ نىس -قابل هللا   َعزَّ َوَجلَّ

تكل اللحظات، وتكل الَّلة، وذكل ال مر اذلي كنت أ عيشه يف تكل الفرتة، فهذا طبيعي، 

 ولهذا نمتىن أ ن نُدرك عىل مثل هذه ال نفس.

ًذا أ هيا ال حبة الكرام، أ هيا اي رب، اي رب، رمحة هللا عىل ش يخنا.    - نقف عند هذا، اإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -الإخوة وال خوات: نسأ ل هللا   - أ ن جيزي ش يخنا الش يخ محمد بن عثميني    - س ُ
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ُه هللُا تََعاىَل  نه ويلُّ ذكل   -َرمِحَ رمحًة واسعة، أ ن جيزيه بأ عىل اجلنان، وأ ن جُينِّبه عقابه وعذابه اإ

ل والقادر عليه، ونشكره أ يضً  ا أ ن جيزي ش يخنا الش يخ انرص بن محدان اجلهين عىل ما تفضَّ

ونسأ ل هللا   بليغة،  موعظٍة  َوتََعاىَل -به من  ْبَحانَُه  القول    -س ُ يس متعون  اذلين  من  أ ن جيعلنا 

ون للقاء هللا  ونه اإىل ال فضل، ويس تِعدُّ ْبَحانَُه َوتََعاىَل.-فيتبعون أ حس نه، ويُغرّيِ  س ُ
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 أ هل الس نة وامجلاعةرشح كتاب عقيدة 

(18 ) 

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد هلل رب العاملني، وصىلَّ هللا وسملَّ وابرك عىل نبينا   -

حساٍن اإىل يوم ادلين.  محمٍد وعىل أ هل وأ حصابه وأ تباعه ابإ

اإىل  بمك  ومرحبًا  وأ هاًل  وبراكته،  عليمك ورمحة هللا  السالم  وال خوات،  الإخوة  أ هيا 

ال خرية،   وامجلاعة احللقة  الس نَّة  أ هل  عقيدة  كتاب  التعليق  من  الثامنة عرشة  احللقة  ويه 

ُه هللُا تََعاىَل.-لش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني   َرمِحَ

ب بش يخنا الش يخ انرص بن محدان اجلهين، فأ هاًل  يف مطلع هذا اللقاء واكلعادة نُرّحِ

 ومرحبًا بك ش يخ انرص.

نمت أ هيا الطالب والطالبات، هذا كام أ شار الش يخ  أ هاًل ومرحبًا وسهاًل ابحملس نني أ   -

ب فيمك، أ ان أ قول: أ نمت احملس نون كام أ رشت قبل ذكل،   جامل أ خر لقاء، ولهذا أ خر لقاء ُأرّحِ

لمت علينا بتسجيلمك يف  لينا أ هيا الطالب هبذه احللقات وهبذه ادلروس، وتفضَّ وهللا أ حسنمت اإ

فأ س ادلروس،  هذه  املنصة، وحرصمك عىل  َوَجلَّ -أ ل هللا  هذه  فيمك، ويف    -َعزَّ  يبارك  أ ن 

 أ عاملمك، ويف علممك، ويف أ وقاتمك، ويف لك أ مرُك.

ُه هللُا تََعاىَل -توقفنا مع ش يخنا  -  عند الإميان ابلقضاء والقدر يقول: -َرمِحَ

ميان ابلقدر: 
ِ
 ومن مثرات ال

وامل  السبب  ل ن  ال س باب،  فعل  عند  تعاىل  سبب الكهام  أ وًل: الاعامتد عىل هللا 

 بقضاء هللا وقدره. 

هنا الش يخ خيمت لنا هذا الكتاب امجليل العظمي بمثرات الإميان ابلقدر. والإميان ابلقدر    -

ىل بعض املسائل حىت نصل اإىل الإميان به بلك تفاصيهل،   كام أ رشان حيتاج منا اإىل تفصيل واإ

 .ول يكون يف القلب يشء مما رمبا يرِد عليه من الش هبات وحنو ذكل

الش يخ   أ نت مبراتب    -َرمِحَُه هللاُ -ال ن  تؤمن  ثنا عن مثرات هذا الإميان، عندما  حُيّدِ

خلقك وخلق أ فعاكل وخلق مثرات أ فعاكل، وأ ن ل   -َعزَّ َوَجلَّ -القدر، وعندما تؤمن بأ ن هللا  

ل خالق وخملوق؛ فاهلل هو اخلالق وما سواه اخمللوق، أ نت ل شك أ ن هذا   مثة يف الكون اإ

 ميان يمُثر مثرات. الإ 
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من ضن هذه المثرات أ وىل المثرات قال: العمل ابل س باب، هنا الش يخ يقول ماذا؟ 

( يعين التولكُّ عىل هللا والاعامتد عليه عند فعل الاعامتد عىل هللا تعاىل عند فعل ال س باب)

أ ن هللا جعل للك يشٍء سببًا، اجلنة يه جنة ﴿ ُكْنمُتْ  اْدُخلُوا  ال س باب، وذكل  ِبَما  الَْجنََّة 

، سبب دلخول اجلنة، نعم هو ليست عوًضا؛ لن يدخل أ حدُك اجلنة [ 32]النحل:﴾  تَْعَملُونَ 

بأ س باب دخول هذه اجلنة،  ذا كنت ممن يقوم  اإ ل  اإ بعمهل، لكْنا سبب، ولن تدخل اجلنة 

قال: ﴿ فَِلنَْفِسهِ ولهذا  َصاِلًحا  مَعَِل  أ ن ه   [46]فصلت:﴾  َمْن  لنا  اإل  وبنيَّ  ذه اجلنة لن تدخل 

 ابلتوحيد والطاعات.

املقصود اي ش باب أ ن هناك أ س بااًب، أ ن هللا جعل يف هذا الكون أ س بااًب بل جعل 

يعتقدون فهيا الاعتقاد   الس نَّة وامجلاعة دامئًا كعادُتم  أ هل  للك يشٍء سببًا. هذه ال س باب 

الناس من جنح اإىل   السلمي، الاعتقاد الراخس؛ ل ن من الناس من جنح اإىل طرف، ومن

طرٍف أ خر. من الناس من جنح اإىل أ ن لك يشء يقع هكذا، الطبيعة أ وجدته، وهؤلء ُه  

املالحدة، غلوا يف ال س باب جفعلوا ال س باب يه بنفسها أ وجدت هذا ال مر، ول شك أ ن  

 . ومن الناس من جنح اإىل الطرف ال خر وجعل هذه ال س باب ل-َوالِْعَياُذ اِبهللِ - هذا غلو  

وأ نه ل مؤثِّر غريه يف هذا الكون، ولهذا   -َعزَّ َوَجلَّ -تأ ثري لها البتة، ويعتقد أ ن املؤثِّر هو هللا 

لو قلت: أ ن الزجاج ُكرِس ابحلجر فأ نت أ رشكت ابهلل؛ ل نك جعلت احلجر مؤثر، هللا هو 

 املؤثر.

 -ِعَياُذ اِبهللِ َوالْ - ل شك أ ن الك الطائفتني عىل ضالل، وهذا ال مر ال ول وهو الإحلاد  

أ ثَّر يف طائفة من الناس. وال مر الثاين وهو هذا النوع من اخلََرف ومن اجلهل ومن الُبْعد عن  

احلقيقة جعل هذا ادلين ينُفر الناس منه، ملاذا يف الغرب انترشت العلامنية؟ ل َّنم جعلوا هذا  

فًا ويأ تون ابل ابطيل، جفاءوا  -َوالِْعَياُذ اِبهللِ -ادلين    -العمل التجرييب    -رأ وا أ ن العمل اجملرب    حمرَّ

أ ن هناك أ س بااًب يرتتب علهيا نتاجئ، ويرون أ ن هذا عمل، فلام وجدوا أ ن الكنيسة ختالف هذا  

أ ن هللا   نفروا عن الكنيسة. لكن عندما نرجع اإىل ديننا جند  جعل هذه   -َعزَّ َوَجلَّ -ال مر 

ولكن هذا السبب ومسبَّبَه الناجت منه، ال س باب أ س بااًب حقيقية، وجعل للك يشٍء سببًا،  

من اذلي خلقه؟ هو هللا. ولهذا لو شاء هللا أ ن يسلب السبب عن مسبَّبه لفعل كام فعل  

براهمي، قال: ﴿ بَْراِهميَ يف النار اليت دخلها اإ
ِ
فالنار    [ 69]ال نبياء:﴾  اَي اَنُر ُكويِن بَْرًدا َوَساَلًما عىََل ا

ًذا هذا  َوَساَلًما﴾ ضد الإحراق، ﴿ُكويِن بَْرًدا﴿ُمحرِقَة ُمهِلكة، هللا قال:   ﴾ ضد الإهالك، اإ



 نسخة أولية 

137 

 

النار  فهيا.  نقول ونعتقد وأ ن هللا جعل هذا السبب  النار سبب لالإحراق، هكذا  السبب 

 ، لو شاء هللا أ ن يسلب هذا السبب لسلبه.-َعزَّ َوَجلَّ -سبب للهالك لكْنا بيد هللا 

،  -َعزَّ َوَجلَّ -ال س باب واملسببات يه بيد هللا  ولهذا عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة أ ن  

ناكرها  ولو شاء هللا أ ن يسلب هذا السبب عن مسبَّبه؛ يعين عن نتيجته لفعل. ل نغلو يف اإ

منا نعتقد أ َّنا أ س باب. ولهذا   ةل، واإ ثباُتا كام فعل بعض املعّطِ كام فعلت املالحدة، ول نغلوا يف اإ

م يف أ س باب يشٍء ما م، ولهذا الرسول قال: »  أ نت لكام تتقدَّ ِ لكام تُفِلح ولكام تتقدَّ تَِعْن اِبَّللَّ اس ْ

ل هناك [ 2664]مسمل:«  َوَل تَْعَجز ، يعين هذا اذلي ل جيعكل حتقق أ هدافك هو العجز، واإ

 أ س باب لتحقيق هذه ال هداف. 

لَّ فاز ابلظفرِ    وقلَّ من جدَّ يف أ مٍر يُطاِلُبُه   رَب اإ  واس تصَحَب الصَّ

ًذا، اخلالصة أ ن من مثرات هذا الإميان ابلقدر أ ننا نعمتد عىل هللا عند فعل السبب،  اإ

ملاذا؟ ل ن السبب بيده واملسبَّب بيده ولك يشٍء بيده، ولهذا نتولك عىل هللا ونعمتد عليه، 

لهيا نتاجئها ومسبباُتا، هو بيده  ونعتقد أ نه هو اذلي أ وجد هذه ال س باب وهو اذلي رتَّب ع

 ال مور لكها، ولهذا نتولك عليه ونعمتد عليه.

ُه هللُا تََعاىَل: -  يقول َرمِحَ

أ ن ذكل بقضاء هللا تعاىل، وأ ن   القلب؛ ل نه مىت عمل  اثنًيا: راحة النفس وطمأ نينة 

د أ طيب  املكروه اكئن ل حماةل، اراتحت النفس واطمأ ن القلب وريض بقضاء الرب، فال أ ح

 عيًشا وأ رحي نفًسا وأ قوى طمأ نينة ممن أ من ابلقدر. 

ميان ابلقدر، وهذه المثرة    - هللا أ كرب! وهللا اي ش يخ جامل، هذه من أ عظم المثرات لالإ

النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » قال  املؤمن،  ل  اإ ينالها  لن  أ نه  ْن  اعلموا 
ِ
ا ؛  َخرْيٌ لُكَُّه  َأْمَرُه  نَّ 

ِ
ا الُْمؤمِن  ِلَْمِر  ًبا  جَعَ

، َولَيَْس َذكِلَ ِلََحٍد   َأَصابَْتهُ  ا هَلُ ْن َأَصابَْتُه رَضَّاُء َصرَبَ فاََكَن َخرْيً
ِ
، َوا ا هَلُ اُء َشَكَر فاََكَن َخرْيً رَسَّ

لَّ لِلُْمْؤِمنِ 
ِ
نك تعمل علًما جازًما قاطًعا »ا ذا هبذا القدر فاإ َأنَّ  «، هكذا يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أ نت اإ

ِلُيخِطئَك، و  يَُكن  لَْم  َأَصابََك  َوَجفِّت  َما  اَلْقالُم،  ُرفَعت  ِلُيِصيَبَك،  يَُكْن  لَْم  َأْخَطأََك  َما  َأنَّ 

ُحُف   «. الصُّ

ر هللا؟ امحلد هلل. هذا ال مر هو من قَدر هللا، أ نت قبل   ولهذا تأ يت الطمأ نينة، قدَّ

وما   تس تطيع  ما  وتفعل  وحتتاط،  ال وىل  المثرة  يف  ذكران  كام  ال س باب  تفعل  اليشء  وقوع 

هنا قطًعا أ ي أ مر انهتيى اعمل عمل   -انتهبوا-حصل القدر، هنا قطًعا اي اإخوان  بوسعك، لكن  

اليقني أ نه خري، اإايك أ ن تُدِخل )لو( عىل ابكل وعىل ذهنك؛ لو اكن كذا لاكن كذا، طاملا 
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ره هللا فاعمل علًما يقينيًّا بأ ن هذا هو اخلري. ولهذا عندما تس تخري   أ ن ال مر قد انهتيى وقد قدَّ

تس تخري هللا، وتستشري من تشاء من الناس، مث بعد ذكل اليشء اذلي يتيرسَّ    هللا، أ نت 

كل، فاذلي فُِعل قطًعا هو اخلري خالص، قطًعا هو اخلري، خصوًصا بعدما يف هذا ال مر أ نت  

اس تخرت هللا ليشٍء يف نفسك لعمٍل ما، لكن حنن نتلكم عىل العموم، أ ي أ مٍر قد قيُِض 

اخلري؛ ل ن قضاء هللا كام شاء هللا س بق هو اخلري، عقيدتنا أ ن لك    فعقيدتنا أ ن ما قضاه هللا

 يشء وقع فهو خرٌي لنا.

الإميان القدر يبعث عىل الطمأ نينة، ويبحث عن الراحة، ويبعث    -س بحان هللا-ولهذا  

ره هللا ليس كل حيةل فيه، ولهذا ماذا أ جاب أ دم   النفس عىل الهدوء والسكينة، وهذا أ مر قدَّ

ره هللا عيّل، يكون الإنسان مطمئنًا، أ مر انهتيى خالص  موَس؟ بلك   هدوء، هذا أ مٌر قدَّ

ر بقضاء هللا  ًذا، هذه مثرة عظمية ويه الطمأ نينة.-َعزَّ َوَجلَّ -قيُِض، أ مر قُّدِ  . اإ

يشاهد   - لنا مجيًعا، وللك من  يشاهد،  ك َّنا رساةل للك من  ًذا، اي ش يخ انرص  اإ

مني؛ ل نه قد يوجد من بيننا من فقد حبيًبا صديقًا مات  ويس متع من طلبة العمل مبتدئني ومت قّدِ

عليه، أ و أ صيب مبرٍض خطري يعاين منه ويتخوَّف وينتظر حلظة ال جل، فنقول للك هؤلء: 

ر اكن ل ميكن الفرار منه، وذلا جاء يف احلديث لن   اي أ حبتنا لك ما أ صبمت به مكتوٌب مقدَّ

ك مل يكن ليخطئك وأ ن ما أ خطأ ك مل يكن ليصيبك،  تس تمكل الإميان حىت تعمل بأ ن ما أ صاب

ٍء قَْد  رفعت ال قالم وجفت الصحف. » لَّ بِيَشْ
ِ
ٍء لَْم يَْنَفُعوَك ا لَْو اْجتََمَعوا عىََل َأْن يَْنَفُعوَك بِيَشْ

لَّ بِيَشْ 
ِ
وَك ا ٍء لَْم يرَُضُّ وَك بِيَشْ ، َولَْو اْجتََمُعوا عىََل َأْن يرَُضُّ ُ كَلَ ُ عَلَْيَك؛  َكتََبُه اَّللَّ ٍء قَْد َكتََبُه اَّللَّ

ُحُف   . [2516]الرتمذي:« ُرِفَعْت اْلَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُّ

ذا ابتعدان عن مثل هذه املواعظ   لكن حنن اي ش يخ ننظر اإىل ال مل اذلي حيصل لنا اإ

ال مل  اإىل  فقط  وينظر  قلبه  الإنسان  فُيعامل  واضحل،  الإميان  أ ثر  ذهب  يعين  ش يخ؛  اي 

واحلدث، وينىس ال مور ال خرى، فس بحان هللا! ما أ ذل الإميان، وما أ قوى قلب املؤمن يف 

ي هذه املصائب والصرب علهيا، وذلكل ال نبياء اكنوا   أ قوايء لِعَظم معرفهتم    -س بحان هللا-حتّدِ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -ابهلل  َذيُْتُموانَ ، وذلكل قالوا: ﴿-س ُ نَّ عىََل َما أ َ براهمي:﴾ َولَنَْصرِبَ ، اللكمة هذه  [12]اإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -العظمية ك َّنم يعين ل يبالون لِعَظم معرفهتم ابهلل   كرب هللا يفتح عليك  أ  . هللا  -س ُ

 اي ش يخ انرص.

 يقول:
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جعاب ابلنفس عند حصول املراد؛ ل ن حصول ذكل نعمة من هللا مبا  
ِ
اثلثًا: طرد ال

جعاب. قّدره من أ س باب اخلري والنجاح، فيشك 
ِ
 ر هللا تعاىل عىل ذكل ويدع ال

هنا الش يخ تلكَّم عن مسأ ةل الإجعاب. أ حيااًن أ نت تُرَزق علًما، أ حيااًن تُرَزق ماًل،   -

أ حيااًن تُرَزق جاًها، أ حيااًن تُرَزق فصاحة، فاإايك اإايك أ ن تُعَجب بنفسك، اعمل أ ن هذا قدٌر  

من هللا. فاعمل أ ن هذه ال مور لكها من هللا. ولو فعلت أ نت أ س بابه، ال س باب هذه قدر  

، ولهذا تشكر هللا أ ن أ عطاك هذا العمل، أ ن أ عطاك هذه الصحة، أ ن  -َعزَّ َوَجلَّ -بأ قدار هللا  

أ عطاك هذا امجلال، أ ن أ عطاك هذه العافية، أ ن أ عطاك هذا املال، وحنو ذكل من احلظوظ  

الِكرْب،    -س بحان هللا-ويدخكل  الكثرية يف هذه ادلنيا، فال يدخكل الإجعاب ويدخكل الغرور  

ر هل من هذا اخلري فهو   ض النفس، وجيعل الإنسان يعمل أ ن ما قدَّ ولهذا الإميان ابلقدر يُرّوِ

 حينئٍذ. -َعزَّ َوَجلَّ -، فيشكر ربه فزييده هللا -َعزَّ َوَجلَّ -فضٌل من هللا 

نٍَة فَِمَن  َما َأَصااي ش يخ انرص: ﴿  -تََباَرَك َوتََعاىَل -يعين مصداق قوهل    - بََك ِمْن َحس َ

ِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوَأْرَسلْنَاَك لِلنَّاِس َرُسوًل  ِ َوَما َأَصابََك ِمْن َسي -، نسأ ل هللا  [ 79]النساء:﴾  اَّللَّ

ميااًن عظميًا عند حلول املصائب، وأ ن يقينا هذا الإجعاب، هذا   - ْبَحانَُه َوتََعاىَل س ُ  أ ن يرزقنا اإ

س   واإ وشكًرا هلل  من هللا  اجلزع،  النعمة  لهذه  َوتََعاىَل -ناًدا  ْبَحانَُه  الإجعاب   - س ُ حصول  عند 

ْبَحانَُه َوتََعاىَل. -ابذلات أ ن ينسب الإنسان الفضل اإىل هللا   س ُ

َما َأَصابََك انظر ال ية هذه اليت ذكرُتا اي ش يخ جامل، ال ية هذه العظمية العظمية ﴿  -

 َ ِ َوَما َأَصاب نٍَة فَِمَن اَّللَّ ِّئٍَة فَِمْن نَْفِسكَ ِمْن َحس َ ، لحظ ال ن احلس نة  [ 79]النساء:﴾  َك ِمْن َسي

والسيئة لكها من عند هللا، لكن انظر اإىل ال دب، انظر القرأ ن كيف يربينا، كيف جيعلنا نس ند  

َوَما َأَصابََك ، ونس ند السبب يف السيئة ل نفس نا، ولهذا ﴿-َعزَّ َوَجلَّ -الفضل يف اخلري اإىل هللا  

ُ قُلُوهَبُمْ ﴾ يعين أ نت السبب، أ نت السبب فهيا، ﴿ئٍَة فَِمْن نَْفِسكَ ِمْن َسيِّ  ا َزاغُوا َأَزاَغ اَّللَّ ﴾ فَلَمَّ

أ نت عندما تقحم نفسك يف الرشور ول مثل هذه السيئات    -َعزَّ َوَجلَّ -. فاهلل  [5]الصف:

﴿ عليك عظمي  فاإن فضل هللا  ما وراءها، واحلس نة  لنفسك  تسبب  فأ نت  َما واملصائب؛ 

 ِ نٍَة فَِمَن اَّللَّ ومن قدر   -َعزَّ َوَجلَّ -﴾ فهيي من هللا، أ ساًسا يه من فعل هللا  َأَصابََك ِمْن َحس َ

 هللا.

فال ية تربينا عىل مثل هذا ال مر، وأ ن نعمل عمل اليقني أ ن هذا اخلري واحلس نة اليت  

ل فقد جعل هللا   -َعزَّ َوَجلَّ -  أ صبت هبا فهيي فضٌل من هللا، اإايك أ ن تركز عىل السبب، واإ
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  - َعزَّ َوَجلَّ -هناك أ س بااًب أ نت مقت هبا، لكن اذلي خلق السبب من؟ هو هللا، ولهذا هللا  

ل عليك يف هذا ال مر.  هو املتفّضِ

ُه هللُا تََعاىَل: -  مث يقول َرمِحَ

رابًعا: طرد القلق والضجر عند فوات املراد أ و حصول املكروه، ل ن ذكل بقضاء هللا  

هل مكل السموات وال رض وهو اكئن ل حماةل، فيصرب عىل ذكل وحيتسب ال جر،    تعاىل اذلي 

ىل هذا يشري هللا تعاىل بقوهل: ﴿  لَّ يف  واإ
ِ
ِصيَبٍة يف ال رض َوَل يف َأنُفِسمُكْ ا َما َأَصاَب ِمن مُّ

ِ يَِسريٌ  نَّ َذكِلَ عىََل اَّللَّ
ِ
َأَها ا َّرْبَ ن قَْبِل َأن ن تَأَْسْوا عىََل َما فَاتمَُكْ َوَل تَْفَرُحوا  ِليَكْ َل  *    ِكتَـاٍب ّمِ

بُّ لُكَّ ُمْخَتاٍل فَُخورٍ  ُ َل حُيِ اَتُُكْ َواَّللَّ  . [ 23- 22]احلديد: ﴾  ِبَما أ َ

َوَجلَّ -لحظ هنا هللا    - انظر: ﴿  -َعزَّ  املصائب،  أ ن هذه  لنا  ِمْن يبنّيِ  َأَصاَب  َما 

َأَهاُمِصيَبٍة يِف اْلَْرِض َوَل يِف َأنُْفِسمُكْ   لَّ يِف ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل َأْن نرَْبَ
ِ
﴾ يعين من قبل ماذا؟ أ ن ا

ِ يَِسريٌ خنلقها ونوجدها، ﴿ نَّ َذكِلَ عىََل اَّللَّ
ِ
﴾، ملاذا  ِليَكْ َل تَأَْسْوا عىََل َما فَاتمَُكْ ﴾، مث قال: ﴿ا

املصيبة   أ ن خيلق هللا  قبل  ر  مقدَّ أ مٌر  احلزن؟ وهذا  يأ تيك  ملاذا  ال َس؟  أ ن  يأ تيك  وقبل 

خيلقك أ نت، بل قبل أ ن خيلق الكون بأ رسه؛ ل ن هللا خلق السامء وال رض قبل أ ن خيلقك  

 خبمسني أ لف س نة، كتب لك يشء.

﴾،  ِليَكْ َل تَأَْسْوافاملقصود أ ن هذا ال مر مكتوب ولهذا ملاذا حتزن؟ ملاذا حتزن؟ ﴿

ِليَكْ هللا عليك وبنعمة هللا عليك، ﴿ويف املقابل: ملاذا تفرح الفرح اذلي ل تشعر فيه بفضل 

بُّ لُكَّ ﴿  -َعزَّ َوَجلَّ -﴾ مبا أ عطاُك هللا  َل تَأَْسْوا عىََل َما فَاتمَُكْ َوَل تَْفَرُحوا ِبَما أ َاَتُكُْ  ُ َل حُيِ َواَّللَّ

﴾ هذا الفرح املذموم، هذا الفرح اذلي يرتتب عليه الغرور والِكرْب والغطرسة، ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

منا الفرح املطلوب أ ن يفرح الانسان مبا أ عطاه هللا  -َعزَّ َوَجلَّ -ذه أ مور لكها من عند هللا  ه ، اإ

َمُعونَ ، ﴿-َعزَّ َوَجلَّ - ا جَيْ تِِه فَِبَذكِلَ فَلَْيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ِممَّ ِ َوِبَرمْحَ ،  [58]يونس:﴾  قُْل ِبَفْضِل اَّللَّ

هللا أ عطاه هذا العمل، أ ن أ عطاه هللا هذا اخلري   يفرح الإنسان أ ن هللا أ عطاه هذا ادلين، أ ن 

. -ويف رضوان هللا  -َعزَّ َوَجلَّ -فيُسخرها لكها يف طاعة هللا   َعزَّ َوَجلَّ

ُه هللُا تََعاىَل -مث خمت  -  هذه الرساةل فقال: - َرمِحَ

تنا عىل هذه العقيدة، وأ ن حيقق لنا مثراُتا ويزيدان من فضهل  ،  فنسأ ل هللا تعاىل أ ن يثبِّ

نه هو الوهاب. وامحلد هلل رب العاملني.   ذ هداان؛ وأ ن هيب لنا منه رمحة، اإ وأ ل يزيغ قلوبنا بعد اإ

حسان.   وصىلَّ هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل أ هل وأ حصابه والتابعني هلم ابإ

 هـ. 1404شوال س نة    30بقمل مؤلفها محمد الصاحل العثميني يف  
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. انظر، قبل أ ربعني س نة أ لَّف هذه الرساةل، من  رمحه هللا رمحًة واسعة، َرمِحَُه هللاُ   -

أ ن يتغمده برمحته، وأ ن يسكنه الفردوس ال عىل من اجلنة،   -َعزَّ َوَجلَّ - هـ. نسأ ل هللا  1404

 نسأ ل هللا أ ن خيمت لنا مجًيعا ابخلري وامحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات.

حيامن خمت هذه اخلامتة الطيبة    -تََعاىَل   َرمِحَُه هللاُ -ش يخ انرص لفت انتبايه أ ن ش يخنا    -

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -سأ ل هللا   الثبات عىل العقيدة، مث قال: )وأ ن حُيقِّق لنا مثراُتا ويزيدان من   -س ُ

ذ هداان(، هذه املعاين معاين الثبات ودعاء هللا بأ ن ل   فضهل( مث قال: )وأ ل يُزيغ قلوبنا بعد اإ

 ة هذا ادلعاء اي ش يخ انرص؟ يزيغ القلب، اإىل أ ي مدى أ مهي

نعم وهللا اي ش يخ، وهللا حنن يف أ مس احلاجة بل النيب ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء يف احلديث:   -

يُكرث من قوهل: » ِدينِكَ اكن  قُلُوبَنَا عىََل  ْت  ِّ ثَب الُقلُوِب  ُمقَلَِّب  فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص يدعو بذكل  اَي   ،»

أ ننا يف أ مس احلاجة ﴿ ْذ َهَديْتَنَا فنحن كيف يكون حالنا؟ ل شك 
ِ
َّنَا َل تُزِْغ قُلُوبَنَا بَْعَد ا َرب

اُب  ََّك َأنَْت الَْوهَّ ن
ِ
ًة ا نَْك َرمْحَ . احلَيُّ َل تُْؤَمُن عَلَْيِه الِفْتنََة. أ نت  [ 8]أ ل معران:﴾  َوَهْب لَنَا ِمْن دَلُ

ل  يف هذه احلياة تُبتىل هبذه الابتالءات املتنوعة املتعددة، ولهذا دامئًا ل تغفل   عن ادلعاء اإ

ُمقَلَِّب   اَي  وتُكرِث:  ينفعك،  فامي  ك  يُبرّصِ وأ ن  ويُنري طريقك،  يُنري دربك  وأ ن  ابلثبات،  ل  جّعِ

ْت قُلُوبَنَا عىََل ِدينَِك. ِّ  الُقلُوِب ثَب

وأ يًضا نريد اي ش يخ لكمة ختمت هبا هذا اجمللس والطالبات والطالب اذلين ما شاء   -

نا وعلهيم هبذا اجمللس املبارك وهذا املعهد املبارك، كيف يس مترون؟ هللا تبارك هللا منَّ هللا علي 

تنا، وحنن حقيقًة نسعى اي ش يخ انرص اإىل أ ن نثبت يف هذا الطريق وهو   الش يخ قال: يُثبِّ

 طريق طلب العمل؛ ل ن ادلنيا مشغةل. 

ر، يعين يأ   لك حنن اي ش يخ انرص ش بعنا من ادلنيا، وادلنيا لك ما فهيا من الَّلات مكرَّ

د، لكها  الثوب مث يذهب وجُيّدِ يلبس الإنسان مث يبىل عليه  أ خرى،  الإنسان مث جيوع مرة 

ا، فكيف تنصح اي ش يخ انرص هؤلء  أ نعام... أ ما هذا النعمي اذلي عش ناه فهو خمتلف جدًّ

 الطلبة والطالبات؟ 

 الش يخ انرص: العمل اي ش باب وهللا كام أ رشان سابقًا حياة.

ــ تُ    نبو  ــ املهنُد ليَس ي هو الَعضُب   صيُب بِه مقاتَِل من أ ردَت ـــــ

ــ يه لِ ــ وَكزٌن ل ختاُف عل  ا  ـــــ  خفيَف امحلِل يوجُد حيُث ُكنَت    صًّ

نـــــيزي ن بِه ك   نُه  ــ فاِق م ـــــُد بكرثِة الإ ــ وينُقُص اإ  فًّا َشَددَت ــــــ

ــ ل ثرَت الت   ولو قد ذقَت من حلواُه طعًما   ــ  واجعملَُّ ــــ  هتدَت ــــــ
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أ نت عندما تستشعر هذه الَّلة وهذه املعاين للعمل وطالب العمل، أ ثرت هذا التعملُّ 

احلياة ل   فهذه  خواين ابلصرب والاس مترار عىل هذه احلياة.  أ وَّص نفيس واإ فأ ان  واجهتدت. 

أ ن يشغكل دك فهيا، يريد  يُزّهِ أ ن  أ ن يُنفِّرك عْنا، يريد  أ ن عدوان الش يطان يريد   مبا شك 

سواها؛ ل نه يعمل أ نك اي طالب العمل أ نت قوي هبذا العمل، هبذا الإميان، أ نت لست فقط  

ماًما لغريك يف ثباتك ويف حبك   تُقّوِي نفسك، أ نت تُقّوِي نفسك وتُقّوِي غريك، أ نت تكون اإ

للعمل ويف اس مترارك. ولهذا، الش يطان ل يريد هذا العمل، وأ شد ما عليه هو أ ن يوجد طالب  

مل يبحث عن هذا العمل. فالثبات الثبات، الثبات عىل هذا العمل عىل هذه احلياة ليك تعبد ع

 -َعزَّ َوَجلَّ -هللا عىل بصرية، وعبادة هللا عىل بصرية تكون من خالل هذا العمل، أ سأ ل هللا  

 أ ن ينفعمك مبا علممت وما تعلَّممت، وأ ن يزيدُك علًما وفضاًل وهًدى وتُقَى. 

ًذا أ هيا ا  - ل حبة هكذا نصل اإىل ختام هذه احللقات املباراكت يف التعليق عىل كتاب  اإ

لقاء وتعليق الش يخ انرص  ش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة، من اإ

ابن محدان اجلهين، هذه يه احللقة ال خرية، ولكن ل يزال املشوار مس متًرا، ول يزال الطريق  

ف عىل هللا أ كرث، لك يوم يزداد حبنا وتعظمينا -ْبَحانَُه َوتََعاىَل س ُ -مس متًرا اإىل هللا   ، لك يوم أ تعرَّ

َوتََعاىَل -هلل   ْبَحانَُه  هل -س ُ حمبُّون  وحنن  أ رواحنا،  يأ خذ  وأ ن  قلوبنا،  يأ خذ  أ ن  ونسأ ل هللا   ،

مون هل.   وُمعّظِ

للعمل، أ نمت ال ن متثِّلون  أ هيا ال حبة، أ هيا الإخوة والاخوات، أ نمت ال ن أ صبحمت طلبًة  

للش يخ   العمل(  )كتاب  العظمية، درس مت  املدرسة  تََعاىَل -هذه  ُه هللُا  أ َّنيمت هذا  -َرمِحَ وال ن   ،

ْبَحانَُه َوتََعاىَل -الكتاب وهو كتاب )عقيدة أ هل الس نَّة وامجلاعة(، ففضٌل من هللا  يف مدٍة  -س ُ

ًذا، اي اإخوة،  - تََعاىَل َرمِحَُه هللاُ -قصرية أ صبحمت طلبًة من طالب ش يخنا   ، والطريق أ ماممك. اإ

دوا ما علممت، ادعوا اإىل هللا   ْبَحانَُه َوتََعاىَل -امعلوا مبا علممت، ورّدِ ، علِّموا أ قاربمك، اجهتدوا  -س ُ

يف ادلعوة اإىل هللا، كونوا عثمييني يف بيوتمك، ذوي أ خالٍق عالية، وذوي مهٍم عالية، واعلموا 

نه  بأ ن هذا الطريق سلكه ق  بلمك العلامء، وسلكه قبل العلامء ال نبياء، وهذا الطريق ل أ قول اإ

ب، بل موثَّق، فاإن هللا   ْبَحانَُه َوتََعاىَل -جمرَّ ْبَحانَُه َوتََعاىَل    -س ُ أ شهد العلامء عىل وحدانيته، وس ُ

يَن َأنَْعَم اهو اذلي قال: ﴿ ِ ُسوَل فَأُولَئَِك َمَع اذلَّ َ َوالرَّ يِقنَي  َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ ّدِ ِّنَي َوالّصِ ْم ِمَن النَِّبي ُ عَلهَْيِ َّللَّ

اِلِحنيَ  هََداِء َوالصَّ ، وقد أ خذان مع الش يخ حسني الشمري أ ن هؤلء الشهداء  [ 69]النساء:﴾  َوالشُّ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل. -العلامء؛ ل ن هللا أ شهدُه عىل وحدانيته  -عىل قول-ُه   س ُ
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ذن هللا   س تكونون يف يوٍم من ال ايم عثمييني وعلامء، وهذا هو    -اىَل تََباَرَك َوتَعَ -فأ نمت ابإ

املأ مول، وحنن وهللا اي ش يخ انرص لو يكن أ ماًل يف قلوبنا أ ن خيرج من هؤلء من يكون 

يقوم هبذا ادلور، وهكذا ادلال عىل اخلري كفاعهل؛   أ و طالب عمل  عاملًا وداعيًة وطالبة عمل 

نه  فاهلمة اهلمة ول تنسوا اي أ حبابنا و اي اإخواننا أ ن تدعوا لش يخنا محمد بن صاحل بن عثميني، فاإ

قد جاهد يف ادلنيا ليبقى هذا العمل، أ ل وقد بقي، وها أ نمت أ هيا ال حبة تدرسون عمل الش يخ 

 ابن عثميني ك نه يح.

الش يخ   تََعاىَل -اكن  هللُا  ُه  كتبه    -َرمِحَ اليوم  وس بعمئة،  س متئة  ُك؟  يُدّرِس  ُعنزية  يف 

ذا عمل هللا طارت يف ال   ْبَحانَُه -فاق، وهذا املعهد يدّرِس ال لف، فس بحان هللا! وهكذا اإ س ُ

منمك الصدق هيَّأ  لمك من خيدممك بعد موتمك، مرُتنون بأ عاملمك يف قبورُك، لكن جتري    -َوتََعاىَل 

 عليمك أ عاملمك، ول أ عظم من العمل.

َوتََعاىَل -فنسأ ل هللا   ْبَحانَُه  وأ    -س ُ للش يخ،  يغفر  وأ ن أ ن  فس يح اجلنات،  يُسكنه  ن 

خيلفه يف َعِقبه، وأ ن جيعلنا ممن أ حبه يف هللا، وأ ن جيمعنا به يف أ عىل اجلنان، وجيمعنا بش يخنا  

الش يخ انرص، وبنبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وبأ ابئنا وأ هماتنا ومن يعز علينا، ومن هل حقٌّ علينا، ومن 

َّنَا لَغَُفوٌر  الَْحْمُد  أ حبنا فيه وأ حببناه فيه يف يوٍم نقول مجيًعا: ﴿ نَّ َرب
ِ
ي َأْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن ا ِ ِ اذلَّ َّلِلَّ

 . [ 34]فاطر:﴾ َشُكورٌ 

احلزن، وذلكل هللا   يأ يت  أ حيااًن  فيه حَزن،  واحد  َوتََعاىَل -لك  ْبَحانَُه  ذكر هذا:    -س ُ

َّنَا لَغَُفوٌر َشُكورٌ ﴿ َرب نَّ 
ِ
َعنَّا الَْحَزَن ا َأْذَهَب  ي  ِ ِ اذلَّ الُْمقَاَمِة ِمْن  *    الَْحْمُد َّلِلَّ َّنَا َداَر  َأَحل ي  ِ اذلَّ

نَا ِفهيَا لُُغوبٌ  نَا ِفهيَا نََصٌب َوَل يََمس ُّ  . [35-34]فاطر: ﴾ فَْضهِلِ َل يََمس ُّ

ذن هللا   ابقوا طالبني للعمل، حمس نني الظن يف هللا    -تََباَرَك َوتََعاىَل -اإىل ذكل امللتقى ابإ

ْبَحانَُه َوتََعاىَل - ْبَحانَُه َوتََعاىَل - هذا الطريق حىت تلقوا هللا    ، وسريوا عىل-س ُ ، س بحانك اللهم -س ُ

ىل امللتقى، والسالم عليمك   ليك، واإ أ س تغفرك وأ توب اإ أ نت،  ل  هل اإ أ ن ل اإ وحبمدك، أ شهد 

 ورمحة هللا تعاىل وبراكته. 


