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@بسم اهللا الرمحن الرحيم @
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى آلـه   احلمد هللا رب العاملني،     

  .وصحبه أمجعني
 »واِسـط « أتى إليه كتاب من      ،/ةَ   لشيخ اإلسالم ابن تيمي    »العقيدة الواسطية «هذا الكتاب   

يسأله صاحبه عن عقيدة أهل السنة واجلماعة، وبعد أن صلَّى العصر، كتب هذه العقيدة من أوهلـا إىل                  
  .، حسب ما نِقل الشمس حىت انتهى منهاتآخرها، فما غرب

ا بعضهم  وحنن اليوم كثري من طالب العلم يدرسون هذه العقيدة يف سنة كاملة وقد ال ينجح منه               
  !وهو كتبها بعد العصر

وطلـب  قلَّ أن يؤتيها أحد، قوة يف القراءة، والبحث، واحلفظ،          ذلك الرجل الذي آتاه اهللا قوة       
 � أن يبصره باحلق، فكان يذهب إىل املساجد اخلَِربة ويصلي فيها ويسأل اهللا              � إىل اهللا    أجاحلق، واللَّ 

علم ما مل حيصل لغريه، وقلَّ أن جتد حبثاً أو فناً يبحث فيه إال حصل له من الأن يريه احلق وأن يبصره به، ف     
 ويكون أعلم به من أهله الذين ختصصوا فيه، فإن حبث يف الفقه فإنه يكون مثالً لو ناظر فقيهـا حنفيـاً                    

                                                 

تفصيل يف شرح الكتاب، وإمنا اكتفى بتعليقـات        مل يرد ال  الشيخ   ألن، ولكن   »شرح العقيدة الواسطية  «: األشرطة معروفة باسم   )١(
  .للتفريغخمتصرة عليه؛ وضعت هذا العنوان 

  ).حممد عماد نوفل. (-تعاىل-حفظه اهللا-وبالنسبة للمنت فقد اعتمدت نسخة أضبط من النسخة اليت شرح عليها الشيخ   
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 وفتح  ه لريد عليهم،  ميكون أعلم بالفقه احلنفي من صاحب املذهب، كذلك يف علم املنطق والكالم، تعلَّ            
  .ليهاهللا ع

 مسع به وبذكائه    ،وقد آتاه اهللا ذكاًء خارقاً، فيقال أنه يف حال صغره، وهو ال يتجاوز سبع سنني              
هو مير بعـد    : فقال له كان عند خياط    اط، أتى إىل البلدة اليت هو فيها وسأل عنه، ف          فأتى إىل خي   ،رجل
 ، يف لوحه عـشرة أحاديـث   وكتب له  فدعاه، ،هو ذاك صاحب القميص األمحر    :  قال له  لما مر ف قليل،

، وهكذا إىل أن كتب     !ب منها حرفاً  ِرخ فقرأها ومل ي   ، اقرأها : فقرأها، فمحاها، وقال له    ، اقرأها :وقال له 
  .(!)له سبعني حديثاً حفظها عن ظهر قلب بقراءة واحدة

ه  ولكنه يف آخر عمـر     ،ابني عنه  دينه ومن الذَّ   ِةظَفَ ليكون من ح   �ذلك الرجل الذي خلقه اهللا      
ترصله الْ  د حاد و سوشو  ا إىل و   وكان كلما أُ   ،كذوب عليه الة األمر بشيء م ِرخج  ِجع فيه   من السجن ر، 

  ./حىت تويفَ وهو فيه 
 احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى وديـن         .بسم اهللا الرمحن الرحيم   :  قال ،باحلمد هللا استهالل  

 ، إقراراً -وحده ال شريك له   -وأشهد أن ال إله إال اهللا       . شهيداًوكفى باهللا   احلق ليظهره على الدين كله،      
 أمـا  . مزيداً ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً             به وتوحيداً 

  .أهل السنة واجلماعة فهذا اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة ؛بعد
أهل السنة واجلماعة، الذين وفقهـم اهللا للحـق فعرفـوه،           و اعتقاد   هذا االعتقاد الذي كتبه ه    

، اليت هي الفرق    من خالفهم من الفرق الضالة كاجلهمية واملعتزلة والقدرية وغريهم من الفرق          وخالفهم  
  .أصول الفرقاخلمس 

هذه الفـرق    .والقدرية، والرافضة اجلهمية، واالعتزال، واملرجئة،    :  اليت هي  ؛أصول الفرق مخس  
  .�تشعبت وبلغت إىل املبلغ الذي ذكره النيب 

 اإلميـان   : هو ؛يعين عقيدم  هو اآلن يصف عقيدة أهل السنة واجلماعة،         :هو اإلميان باهللا  و: قال
  .باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، واإلميانُ بالقدر خريه وشره

أحد عمل وال يكون مؤمناً إال باإلميان        ال يقبل من     ،�هذه األركان الستة اليت ذكرها جربيل       
  .ا

، وإميان بأمسائه وصفاته، من القدرة واهليمنة والعلم وغري ذلك من � إميان بوجوده :فاإلميان باهللا
  .صفات الكمال اليت اتصف ا رب العزة واجلالل
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 ال  ، عنـهم  �هللا   وأم عباد مكْرمون كما أخرب ا      ، اإلميانُ بوجودهم  : فهو ؛أما اإلميان باملالئكة  
منهم من يكـون حافظـاً       الذين   ، إىل عباده  � فهم رسل اهللا     ،يعصونه طرفة عني ويفعلون ما يؤمرون     

  .إىل آخر ما يقال يف هذا.. ألعمال العباد، ومنهم من يكون موكالً بالريح، ومنهم من يكون
ـ  واإلجنيـل، والز  التـوراة، : ة اليت نزلت على الرسل، واملشهور منها      لَزنمالكتب الْ : وكتبه ور، ب

وصإبراهيم، صلوات اهللا وسالمه على رسله مجيعاًِفح .  
أما األنبياء فقـد     .ل كثريون، وقد ورد حديث أم يبلغون إىل ثالمثئة وبضعة عشر          سالر: ورسله

  .هذا احلديث أم مئة ألٍف وأربعةٌ وعشرون ألفاًورد يف 
   والر أن النيب : سولوالفرق بني النيب  ن جـاء برسـالة          بلِّ يكون مغاً لرسالة قبله، والرسول هو م

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ  ﴿ ؛ وانفراده باأللوهية  � إال أن األنبياء والرسل كلهم اتفقوا على توحيد اهللا           ،خاصة
واْ الطَّاغُوتِنبتاجو واْ اللّهدبوالً أَِن اعسٍة ر٣٦: النحل[﴾أُم[.  

عترب  من مل يؤمن بالبعث بعد املوت فإنه ي        هذا أيضاً ركن من أركان اإلميان،     : ملوتوالبعث بعد ا  
 لآلخرة، فمن أطاع اهللا يف      مةًجد هذه احلياة الدنيا لتكون مقد      أو � فاهللا   ،كافراً مهما عمل ال يقبل منه     

  بع شرعه وآمن بكتبه ورسله فإن اهللا        احلياة الدنيا وات� ي ِزجيت حييا فيها فال ميوت     ال ،ه باجلنة ي   ـِصحوي ،
ـ صاة من الكفار واملنافقني والفُ    عأما الْ  .م، وينعم فيها وال ينام    ال يهر وفيها وال يسقَم، ويِشب فيها       ار ج

  .-والعياذ باهللا-دين فإم مصريهم إىل النار لِحموالْ
ن وكل عمل يعمله العباد كله      وسكووأن كل شيء يف هذه الدنيا كل حركة         : مث اإلميان بالقدر  

  .�بقدر اهللا 
  :ون القدر إىل قسمنيمسقَاجلماعة يفأهل السنة و

 اإلميان والكفر، والطاعـة  :ما كتبه اهللا على العباد أن يعملوه، فيدخل يف ذلك        : قدر كوين؛ وهو  
  . وفُِرغَ عنهبِتجور، كل ذلك قد كُواملعصية، والِبر والفُ

  .لَهسالذي أنزله اهللا يف كتبه، وبعث به ر: دير الشرعي؛ وهوالتق: أما القسم الثاين
  .فالتقدير الشرعي والكوين يتحقق يف املؤمنني، أما الكافرين فإم يتحقق فيهم القدر الكوين

ـ  وال يعذب أحداً منهم  ، ال يظلم أحداً من خلقه     � اهللا    بأنَّ وعلينا أن نؤمن   إال ألنـه م ِحستق 
ولَا يظِْلم ربك   ﴿: -وهو أصدق القائلني  -الع و لَّج- فقال   ،فسه بأنه ال يظلم   وصف ن  �لذلك، فاهللا   

 إىل غري ذلك مـن اآليـات      ..]٣١: غافر[﴾وما اللَّه يِريد ظُلْماً لِّلِْعبادِ    ﴿: � وقال   ،]٤٩: الكهف  [﴾أَحداً
ـ  ب هلَعج و ِهِسفْى ن لَ ع ملْ الظُّ مر ح  اهللاَ نَِّإ«: ويف حديث أيب ذر    ،�الدالة على نفي الظلم عن اهللا        يكُنم 
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محرقول بعضهم  -عليهم -تعاىل- رضوان اهللا -وقد صح عن الصحابة     ،  »اًم  :»   ذَّإن اهللا لو عأهـل   ب 
  .» عليهمةُجحمساواته وأهل أرضه لعذم وله الْ

 جيب عليك أن تؤمن ، القدراية هذا هو ، فيجب أن نؤمن بأن اهللا ال يعذب أحداً إال حبجة  ،إذن
  .اًلَسر ماًيِب وال ناًبرقَ ماًكَلَع عليه مِلطْ مل ي� من أسرار اهللا ر والقدر ِس،بذلك وأن تعتقده
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 هذا تكميل لإلميان بأمساء اهللا وصفاته، أم يؤمنون بأن هللا أمسـاء الئقـة               :فال ينفون عنه  : قوله
  .الله أيضاًجبالله، وأن هللا صفات الئقة جب

 - صفات املخلوقني يف االسـم     :أي-صفات بين آدم    هذه األمساء والصفات إن وافق منها شيء        
:  ومن أمسـاء اهللا    ،القادر: موت، ومن أمساء اهللا    ال ي  ي ح :فإنه خيتلف عنه يف احلقيقة، فمن أمساء اهللا أنه        

نها يقال أنه تسعة وتسعون امساً، وقـد         ما هو مذكور م    ،ت ووردت رِكن، وهكذا األمساء اليت ذُ    ِميهمالْ
ـ ا د اهصح أَ ناً م م اس نيِعسِت و ةًعس تِ  هللاِ نَِّإ« :ورد يف احلديث الصحيح    الْ لَخ ـ ج وورد يف هـذا  ،»ةَن 

،  نظر هذا محلُّ  هل هي صحيحة أو غري صحيحة؟      ولكن هذه الزيادة     ،احلديث زيادة جتميع تلك األمساء    
 بـل   � أن هذه التسمية ليست مرفوعة إىل الـنيب          :يقولوناحملققني وأهل احلديث    لم  وكثري من أهل الع   

  .هناك من تتبعها وذكرها
 وليـست أمسـاؤه حمـصورة يف التـسعة          ،واملهم أن الواجب علينا أن نؤمن بأمساء اهللا وصفاته        

ما مل يعلمه إال هو،      منها ما هو معلوم لبعض عباده وال يعلمه الكثري من عباده، ومنها              هاولكن ،والتسعني
ـ اٍض، مكِديي ِبِتياِص، نكِتم أَِن ابكِدب عن ابكدبي عن ِإمالله«: ويف احلديث الصحيح  ـ ي حكْ ِف مك ،

عفِ لٌد قَ ي ضاؤأَ ك ،لُأَسلِّكُ بِ ك ٍم اس ه لَ و ك س ميِه بِ ت فْ نسأَ،  كأَ و نلْزتي كِ  فِ هاِبتأَ،  كو لَّ عمتأَ ه حاً د



óÜÇ@ÕîÜÈnÛaòîĐ�aìÛa@ñ†îÔÈÛa@@ @

  

V@@

ـ ِب ر ميِظع الْ آنَرقُ الْ لَعج ت نْ، أَ كدن عِ ِبيغ الْ ِملْي عِ  فِ ِه بِ ترثَأْت اس و، أَ كِقلْ خ نِم يـ لْ قَ ع ـ ي، و ِب نور 
صِردي، والَءجح ِنزذَي، وهابه مغَي ويم«.  

م معصوم، صـلوات اهللا     من فَ ،  �من رسول اهللا     على أنه خرج     لُّده ي لفظُ ،هذا حديث صحيح  
  .وسالمه عليه
مه أحداً غريهم، ومن    لِّعال ي  اهللا بعض عباده شيئاً      ملِّع قد ي  »كِقلْ خ ناً مِ دح أَ هتملَّ ع وأَ«: فقوله

 : بلقيس قال له ذلك الرجل بعد أن قال العفريت         ِكلْ م  ملا طلب اإلتيان بكرسي    �أن سليمان   : ذلك
﴿             أَِمني ِه لَقَِويلَيي عِإنو قَاِمكِمن م قُوملَ أَن تِبِه قَب ا آِتيكـا        *أَناِب أَنالِْكت نم ِعلْم هقَالَ الَِّذي ِعند 

  فُكطَر كِإلَي دترلَ أَن يِبِه قَب ف  وكان يعر، بامسه األعظم� أنه دعا اهللا : فيقال،]٤٠-٣٩: النمل[﴾آِتيك
  . وإذا بعرش بلقيس بني يديه،االسم األعظم

 : حينما يذهب إىل ربه ليشفع يف فصل القضاء قال         �وهكذا ورد يف أحاديث الشفاعة أن النيب        
 ال  ء اهللا  فأمسـا  ،»ااهيي إِ مِنلِّعا ي ه بِ دهمح أَ محاِمِد الْ ني مِ لَ ع  اهللاُ حتفْية فَ  قَدر جمع  ِهيد ي ني ب دجسأَفَ«

  .حصر هلا بنص هذا احلديث
بأن هذا االتفاق بني    هل يقال    مع اسم من أمساء املخلوقني        إذا اتفق اسم من أمساء اهللا      :يبقى معنا 

  ؟االمسني هو اتفاق يف االسم واحلقيقة
  : ونأخذ على ذلك مثاالً، ال:اجلواب

 ،]٢٥٥: البقـرة [﴾لَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم    اللّه الَ إِ  ﴿ ؛موتي ال ي   اهللا ح  ،اسم احلي : مثال ذلك 
    ؛يووصف اهللا اإلنسان بأنه ح ﴿ يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخالـروم ٣١: يونس[﴾ي ، :

  وق سواء؟ملخلفهل االتفاق يف اسم احلي يكون داالً على أن حقيقة احلياة يف اسم اهللا ويف اسم ا ،]١٩
،  فقبل أن يوجد كـان معـدوماً       ،أن حياة اإلنسان حماطة من اجلانبني بالعدم      : أوالً ال؛: اجلواب

  . وإن بقي منه شيء تبقى أخباره فقط،وبعد موته امنحى من املوجود
أن حياة اإلنسان متوقفة على أمور ال يستطيع احلياةَ إال ا، كاألكل، والشرب، والنـوم،               : ثانياً

  . ألن اهللا خلقه على هذه الصفات؛ ذلكوما أشبه
هم اهللا ال يأكلون وال يشربون وال ينـامون وال          قَلَالذين هم خ  -ولنترك هذا، فهل حياة املالئكة      

   وحياة رم سواء؟ هل حيام-يتعبون وال حيتاجون إىل الراحة
     م من حني خيف الصور   خ عند النف  مجيع األحياء يف  وا إىل املوت الذي يكون شامالً       قُِلمع العلم أ 

  .� وبعد ذلك عند البعث حيييهم اهللا ، ولكن بعد ذلك ميوتون، هم أحياء-قع الصخنف-
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ويبقَى وجه ربك  * كُلُّ من علَيها فَاٍن﴿املهم أن حياة املخلوق حماطة بالعدم األول والفناء الثاين 
  .]٢٧-٢٦: الرمحن[﴾ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم

  .ال ؟ فهل قدرته وقدرة غريه سواء، القدرة: فمن صفاته،كذلك أيضاً صفات اهللا
 من الناس يف عدم اإلميان بأمسـاء اهللا وصـفاته   كثرياً  الشيطان أوقع هكذا جيب أن نفكر، ولكن

إذا أثبتنـا لـه      إنا   : قالوا ، فنفَوا عن اهللا الكالم نفَوا     ، من إثبات هذه الصفة املشاة     مزلْ وهو أنه ي   ؛بشبهة
 أنكم حينما نفيتم عنه الكالم ومل تثبتوا له كالماً بل           : ويقال هلم  ،الكالم فنحن حينئذ نشبهه باملخلوقني    

 نفـِسه  ألنه خلقه يف شيء خلق الكالم يف شيء غـري         ؛ أن القرآن كالم اهللا ولكنه ليس بكالم اهللا        :قلتم
  ِسوحصل هذا ونا إبليس   هذه من ال  ،   إليه باعتبار أنه خالقه    ب ـا  ،شبه اليت أضل وأتباع إبليس أضلوا 

 وقالوا أنه خيلق    �كالم اهللا    واألشعرية الذين تأولوا أيضاً      ، واملعتزلة ، كاجلهمية ،�كثرياً من خلق اهللا     
  .الكالم يف غريه

الذين قالوا أنه ال يتكلم وال جيوز أن نصفه بأنه متكلم ما زادوا على أن شبهوه باجلماد                 املهم أن   
 وشبههم  ،يتبني لنا بأن أقوال هؤالء أقوال باطلة       وحينئذ   ،لذي ال يسمع وال يبصر وال يتكلم وال يعقل        ا

 بأنه يتكلم إذا شاء ومىت شاء وكيف شاء بكالم قدمي �يصفون اهللا  فأهل السنة واجلماعة .شبه داحضة
  .أوسع وسيأيت اإلملام ذا ب، هذه عقيدة أهل السنة واجلماعةد،النوع حادث اآلحا

 لَّج-ونؤمن بأن أمساء اهللا وصفاته الئقة به         ،فاملهم أن الواجب علينا أن نؤمن بأمساء اهللا وصفاته        
وا تتفق معها يف االسم دون احلقيقة             ،-العم فإأمـا احلقيقـة     ، وإن اتفقت مع أمساء املخلوقني وصفا 

 غري حقيقـة  � وحقيقة صفة اهللا ،حليفحقيقة اسم اهللا غري حقيقة اسم املخلوق كما تقدم لنا يف اسم ا   
قُل لَّو كَانَ الْبحر ِمداداً لِّكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبـلَ   ﴿ ؛ واهللا قد أثبت لنفسه الكالم     ،صفة املخلوق 

مـشِرِكني اسـتجارك    وِإنْ أَحد من الْ   ﴿ ،]١٠٩: الكهف[﴾أَن تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مدداً       
  .]٦: التوبة[﴾فَأَِجره حتى يسمع كَالَم اللِّه

هللا وصفاته ينفعنا فيمـا     يف مجيع أمساء ا   يف هذا فإن هذا التوسع يكون أساساً        نتوسع قليالً   عندما  
  .بعد ذلك

  . من املبتدعة من حرف أمساء اهللا وصفاته ألنَّ:من غري حتريف: قوله
  .� صفات اهللا طَّلَ ألن من املبتدعة من ع:لوال تعطي

  .لثِّمف وال نيكَ ال ن:]وال متثيل [ومن غري تكييف
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التحريف والتعطيل مبالغـة يف النفـي        .وينشأ عنها التشبيه   ،التكييف والتمثيل مبالغة يف اإلثبات    
   .وهو نفي صفات اهللا عنه ؛ما يضاد ذلكوينشأ عنها أيضاً 

 ما أثبته لنفسه مـن األمسـاء        �فهم يثبتون هللا    ،  ة وسطٌ بني النفاة واملشبهة    أهل السنة واجلماع  
  .-تعاىل-الالئق جبالل اهللا  يثبتوا على الوجه ،احلسىن والصفات العال

 أخربنـا بأنـه     � اُهللا :وال حيرفون الكلم عن مواضعه    ،  فال ينفون عنه ما وصف به نفسه      : قال
ن كتابه، أنه خلق السماوات واألرض مث استوى على العرش، يأيت           استوى على العرش يف سبعة مواضع م      

  .أنه عبارة عن اهليمنة وامللك والتصرف: فينكرون االستواء، ويقولونأناس من املبتدعة 
أليست خملوقاته كلها حتـت هيمنتـه وحتـت         ! خملوقاته إال بعد ذلك؟   على    أنه ما هيمن   :يقال

 أهل السنة واجلماعة إثباتاً    فيثبتها   ،ا وخلق ما فيها من عوامل     هو الذي أوجدها وهو الذي خلقه      !؟تصرفه
ثُم استوى علَى   ﴿:  يقول �اهللا  : فقال له  /رجل إىل اإلمام مالك     ا جاء   م ولَ .بال تكييف وال تأويل   

   كيف استوى؟)١(﴾الْعرِش
     الهاإلمام مالك وع در )٢(...فأطْروبعد ذلك رفع رأسه     ،ق عاله العر  ،ف بأنه هذا مدار ِفتنة    ، ع 

ف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سـوء، مث             يكَاالستواء معلوم، والْ  : قالو
  .أمر به فأُخِرج
أو حرف هـذه الـصفة       فمن   ، وأهل السنة واجلماعة هذه عقيدم     ، اإلمام مالك  دكان ر هكذا  

عن مواضعه، وأتى بشيء مل يأِت به أصحاب رسـول          تأوهلا فإنه قد كذب اهللا يف خربه، وحرف الكلم          
  .�اهللا 

 وهو داخل يف اإلميان بـاهللا،       ،الذي جيب علينا   اإلميان بأمساء اهللا وصفاته هو نوع من اإلميان          إن
وا يف مثل هـذه     وضخ مل ي  �حنيا على هذا اإلميان ومنوت عليه؛ ألن أصحاب النيب           ،فعلينا أن نؤمن ذا   

  .نعم. اخلَوض ممن جاء بعدهم وإمنا جاء ،األمور
}³½a{@ @
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ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ DÜfl�fl…@ž‡=g@üžìJÛflëčéNÜÛbči@Nü=g@JñŞìSÓ@ü@ŽéNÜÛa@õbfl‘@bflß@floDÜSÓ@JÙflnŞäflu@flo ﴾ } ÑèØÛa Z @SY {  N @ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ Ž†í=ŠŽí@bflß@ŽÝflÈDÐflí@fléNÜÛa@ŞåčØ�Ûflë@DaìSÜflnflnDÓa@bflß@ŽéNÜÛa@flõbfl‘@žìJÛflë ﴾  } ñŠÔjÛa Z @RUS {  N@ @

}�Š’Ûa{@ @
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 أنه مل يكن متسلسالً من      ،نفي الوالدة عنه  : ﴾يِلدلَم  ﴿ .� ويلجؤون إليه فيها فيقضيها      )١(...
 أي مل يكن منه أحد وال كان من أحد، مل يكن متولداً من أحد ومل يتولد منـه                   :﴾دلَو ي ملَو﴿ .والدة
،  هذه السورة هي أعظم السور وأفضلها كما صح بذلك احلـديث           .﴾ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد    ﴿. أحد

  .رآنوهي تعدل ثلث الق
مستقلة عمـا    كل مجلة    ، وقد اشتملت على عشر مجل     ، آية الكرسي  :وأفضل اآليات وأعظمها  

  :قبلها
﴿ وِإالَّ ه الَ ِإلَـه هذه مجلة ،﴾اللَّه.  
﴿ومالْقَي يهذه اجلملة الثانية، ﴾الْح.  
﴿    موالَ نةٌ وِسن ذُهأْخةُ �هذه مجلة نفي للنقائص عنه      ،  ﴾الَ تنهي الغفلة، وقيل، والس:قَ ممات د

  . أخ املوت: وهو؛النوم، والنوم معروف
بأن كل ما يف السماوات ومـا يف   ،هذه مجلة مستقلة، ﴾لَّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرضِ   ﴿

  .األرض ملك له
 ال  : أي ، باالستفهام اإلنكاري  رةٌدصهذه مجلة مستقلة م   ،  ﴾من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنهِ      ﴿

  .� أحد أن يشفع عنده إال بإذنه ؤجر ال ي،أحد يشفع عنده
﴿     ملْفَها خمو ِديِهمأَي نيا بم لَمعهذه أيضاً مجلة مستقلة، يعلم ما كان يف الزمن السابق وما           ،  ﴾ي

  .كان يف الزمن الالحق، يعلم غيب ما مضى وغيب املستقبل
أم ال حييطون كل املخلوقني مـن        ،هذه مجلة مستقلة أيضاً   ،  ﴾طُونَ ِبشيٍء من علِْمهِ   والَ يِحي ﴿
  . ال حييطون بشيء من علمه،وإنس وجن وغريهممالئكة 

  .  هذه مكملة للجملة اليت قبلها،إال ما علمهم إياه: أي، ﴾إالَِّ مبا شاءِ﴿
 وهـو   ، أن الكرسي هو موضع القدمني     : يقال ،﴾ضوِسع كُرِسيه السماواِت واَألر   ﴿: مث قال 
  .دونَ العرش

فـظ   حِ هفُلِّكَ وال ي  هلُِقثْ وال ي  هثُِركْ ال ي  : أي ، هذه مجلة مستقلة   ،﴾والَ يؤوده ِحفْظُهما  ﴿: مث قال 
ن فيهماالسماوات واألرض وم.  

﴿ِظيمالْع ِليالْع وهو﴾،هذه اجلملة املُكِْملَة لعشر ج لم.  

                                                 

  .من البداية، حيث توقف الشيخ للصالة، ومل يسجل كالم الشيخ هنا وِجد انقطاع يف الشريط) ١(
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 مل يصح يف فـضائل      : قالوا اواحملققون فيه  أهل احلديث    قال وهلذا قد    ،هذه أعظم آية يف القرآن    
 فضائل اآليات إال فـضل      يف ومل يصح    ، إال فضل سورة اإلخالص    ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿السور إال فضل    

  .آية الكرسي
 وكانـت   الصدفة كانت من    متر  من صربة حارساً على    �رة جعله النيب    ويف هذا ورد أن أبا هري     

 ، دعين فإين فقري ويل عائلة     : فقال ، فقام أبو هريرة فمسكه    ، وأنه أتاه شيطان فأخذ من التمر      ،يف املسجد 
ـ  وه و كقَدص«: �ويف األخري قال له النيب       ، واحلديث معروف  ،فتركه وزعم له أال يعود      ،»بوذُ كَ

 فـاقرأ آيـة     كِعِجضيت إىل م  تإذا أَ « : فقال له  ،نفعه اهللا به   أنه يعلمه شيئاً ي    �حني زعم أليب هريرة     ف
  .»حِبص شيطان حىت تكبرقْ وال ي، فإنك إذا فعلت ذلك مل يزل عليك حافظ من اهللا؛الكرسي

 :]٣: احلديـد [﴾هو اَألولُ واآلِخر والظَّاِهر والْباِطن وهو ِبكُلِّ شيٍء عِليم        ﴿: -سبحانه-وقوله  
﴿هاَألو اآلِخ﴿وهو  .الذي ليس قبله شيء: ﴾لُوالذي ليس بعده شيء: ﴾ر.  

 إذا أفىن من يف الكون من األحياء مجيعاً عند ذلك ال يبقى حي يف الـسماوات                 -سبحانه-وهو  
 أين:  مث يهزهن فيقول-دي ريب مينيلتا ي وِك-ني بشماِله   فيطوي السماوات بيمينه واَألرضِ   وال يف األرض    

اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ملن امللك اليوم؟ فال جييبه أحد، يقوهلا ثالث مرات فال جييبه أحد، مث جييـب                  
-٢٦: الـرمحن [﴾ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْرامِ      * كُلُّ من علَيها فَانٍ   ﴿ .هللا الواحد القهار  : نفسه

٢٧[.  
ـ  ،�فيه إثبات احلياة هللا      :   ] ٥٨  :  الفرقان [ ﴾ لْحي الَِّذي ال يموت   وتوكَّلْ علَى ا   ﴿   : قولهو ها ولكن

  .حياة مل يسبقها عدم ومل يتبعها فناء
كل مـا   ب اخلبري   ، واحلجة الدامغة  ،البالغة ذو اِحلكمة    :  ] ١  :  سـبأ  [ ﴾ وهو الْحِكيم الْخِبري   ﴿: وقوله
  .يعمله عباده

 أي ما يدخل فيها من أموات ومن نبات يعـين           :]٤: احلديد[ ما يِلج ِفي اَألرِض﴾    يعلَم ﴿ :مث قال 
 من نبات   :﴿وما يخرج ِمنها﴾   .�احلب الذي يبذر فيها واألشياء اليت تدخل فيها كل ذلك معلوم هللا             

  .�ده كل ذلك معلوم عن :﴿وما يِرتلُ ِمن السماء وما يعرج ِفيها﴾ .وغري ذلك
﴿وِعنده مفَاِتح الْغيِب الَ يعلَمها ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة                 : وقال

علمـه   :]٥٩: اماألنع[﴾ ِإالَّ يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرِض والَ رطٍْب والَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبني              
  .�كل ورقة تسقط وكل حبة تلقى يف األرض كل ذلك معلوم لديه  ،شامل وكامل لكل شيء
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 األنثى اليت حتمل حتمل بعلمـه       :  ] ٤٧  :  فصلت [﴾ وما تحِملُ ِمن أُنثَى وال تضع ِإالَّ ِبِعلِْمه        ﴿ : وقال
  . كل ذلك بعلمه-غري كاملسواء كامالً أو - واألنثى اليت تضع ما يف بطنها ،وقدرته

  :  الطـالق  [  ﴾ ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما              ﴿ : وقال

  .�هذه كلها صفات هللا   :] ١٢
  .  ] ٥٨  :  ياتالذار [﴾ ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمِتني ﴿: وقال

 تلك اآليات فيها إثبات     :  ] ١١  :  الـشورى  [ ﴾ ﴿لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع البِصري       :وقال تعاىل 
ـ ل، وأن اإلثبـات م    مجبأن النفي م  : في، وأهل السنة يقولون   وهذه اآلية فيها الن    ،صفات الكمال  ل صفَ

 هٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي﴿ِصريالب ِميعالس و ﴾.  
  .نقف على هذا  .  ] ٥٨  :  النساء [﴾ ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعا بِصريا ﴿ 

}òÜ÷�þa{@ @
÷QZ@@@@Ýöb�Ûa@ÞìÔí@M@@@@@@@@ñcŠ�ßa@o�ã�ã⁄a@òØj�‘@�Ç@ñ†u@åß@Þaû�@aˆçMZ@@@@@b�ß@Š�ßc@¿@ñ‰b‚n��üa@Ý�ç@

†Ç@âc@ñ†yaë@ñŠß@òÇëŠ’ß_paŠß@ñ@ @
  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً

فيما يظهر أنه جيوز لـه إعـادة        فإنه  فإن مل يعزم لإلنسان على شيء معني         ،مشروعةاالستخارة  
 الثالثة يأخـذ     ما استقر عليه رأيه أو استشار واستقر عليه الرأي بعد          ،مرة ثانية وثالثة ويكفي   االستخارة  

  .نعم. به، واخلالف حاصل يف هذه املسألة
÷RZÞìÔí@@Z_ï�ŠØÛaë@”ŠÈÛa@´i@ÖŠÐÛa@bß@ @

هو الذي استقر عليه الرمحن      : العرش-لَّج و وهو  ،، ويقال أن الكرسي هو موضع القدمني      -الع 
  .نعم. أمام العرش
÷SZ@@µbÈm@éÛìÓ@Z﴿@@@@č†čyaflìDÛa@čéNÜčÛ@flâžìflîDÛa@SÙDÜŽàDÛa@=åflàRÛ@=‰bŞèJÔDÛa@﴾}ŠÏbË@ZQV{@@@@@@@@@@�a@á��ü@���Ðm@ì�ç@Ý�ç@

č�Ła@_Š@ @
له امللـك    معناه النفي، يعين ال أحد       استفهام طليب، والظاهر أن    ﴿لِّمِن الْملْك الْيوم﴾  االستفهام  

﴿ِللَِّه الْواِحـِد  فاألمالك اليت كانت يف الدنيا ذهبت، وليس هنا ملك ألحد، مث أثبت امللك لنفسه        اليوم،  
  .نعم. الْقَهاِر﴾

÷TZ@@@@@oã�ã⁄a@åß@pa‰bß⁄a@åß@Þaû�@Z@@ƒî’Ûa@òÜîšÏ@L@@@@@@@@@@@ì�ç@Ý�ç@ï��ŠØÛa@���Ðm@¿@÷bjÇ@åia@Šqc@
_ÉÏŠÛa@áØy@éÛ@Ýçë@_ü@âc@oibq@ @
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 ، بـه   عهدٍ  كنت قد قرأت هذا قبل لكين بعيد        هذا يف الوقت احلاضر، ألين وإنْ      -يعين-ال أذكر   
  . نعم.واآلن أعتذر عن الكالم يف هذا

÷U@ZÞì��Ôm@ñcŠ��ßa@ñ†��u@å��ß@Þaû���Z@ò��îäçˆÛa@pbÔib���½a@á��Øy@b��ß@@b��èîÏ@Ê‹ì��m@���Ûa@ò��îÏbÔrÛaë
_Œöaì¦a@ @

التنزعلى هذه املسابقات املقصود مـن ذلـك أن          باالستطالع عنها أفضل، إن كان املقصود       ه 
  .نعم. يصيب ماالً فالترته عن هذا أفضل

÷VZñ†u@åß@òÜöb�Ûa@�Ðã@@Zæc@¿@òÜîšÏ@ëc@ÝšÏ@Úbäç@Ýç@¿@æb�ã⁄a@åÏ†í@@ñ�Ôß_ÉîÔjÛa@ @
  . نعم.ال أعرف يف ذلك فضيلة

÷WZ@@ÞìÔí@Ýöb�@@Zòîàîm@åia@ÞìÓ@Z@@@@@µg@ñ‰ì–�ä½a@ò�îubäÛa@ò�ÓŠÐÛa@…b�ÔnÇa@aˆ�èÏ@@@òÇb��Ûa@âb�îÓ@
@@òÇbà¦aë@òä�Ûa@Ýçc@N@@@@@J×@óÜÇ@òÜà¦a@êˆç@Þ†m@ücč̂@@@@@@Ží@òîàîm@åia@æc@ÞbÓ@åß@lJÐğŠŽÖ@@@@ñ‰ì–ä½a@òÐöbĐÛa@´i@

_òîubäÛa@òÓŠÐÛaë@ @
  .نعم. حدة ومها وصفان لفئة وا،الطائفة املنصورة هي الفرقة الناجية .نعم. قد يدل على ذلك

÷XZÞìÔí@oíìØÛa@òÛë…@åß@Ýöb�@Z_áí†ÔÛa@éöb�c@åß@Ýçë@_Õ§a@�a@õb�c@åß@Ýç@@ @
 نَّ اللَّه هـو أَ﴿ أما احلق فقد ورد ،هذا ما ورد ما أعرف أنه ورد   احلق من أمساء اهللا، لكن القدمي       

﴾قنعم.)١(الْح .  
÷YZ@@@@@òØj’Ûa@�Ç@ñ†u@åß@òÜöb�@@Z@@@@@@@@@@@@ò�îãìmŠ×@âý�Ïc@¿@ïßý��⁄a@ƒí‰bnÛa@ta†yc@Ýîr·@áØy@bß
_ÞbÐ� ÿÛ@ @
سواء كان لألطفال أم لغريهم، والقول الصحيح أن ندعو إىل اهللا بالوسائل الـيت              التمثيل بدعة،    

إىل دين اهللا حىت بلغـوا       ولكنهم نشروا    ، ما مثلوا  -رضوان اهللا عليهم  -دعا ا سلفنا الصاحل، الصحابة      
 وكذلك من اجلنوب، أما الشمال فبقيت فيه مملكة الروم وممالك           ، وإىل حدود الصني شرقاً    ،احمليط غرباً 

بل جعل اهللا ذلـك      ، بذلك  اهللاُ رم وال أَ  ،بتمثيٍل ما أتوا    -رضوان اهللا عليهم  - أن الصحابة    ، واملهم أخرى
  قالف ،ماعبواسطة اإلخبار والس:             كَـالَم عمـسـى يتح هفَأَِجر كارجتاس ِرِكنيشالْم نم دِإنْ أَحو﴿

ل تقْ أو ي  ، وينصرف دخل يف الدين، وإما أن يأىب     م وي ِلسإذا مسع كالم اهللا فإما أن ي      :  يعين ،]٦: التوبة[اللِّه﴾
  .هذا الرأي فيه لإلمام

                                                 

   .٣٠: ، لقمان٢٥: ، النور٦٢: ، احلج٦: احلج) ١(
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 والسماع هو الغاية يف حق العريب الذي يفهم معـاين           ،غاية جعل السماع هو ال    �اهللا  فاملهم أن   
 ،لكي يفهمه جمي فال بد من ترمجة ما ِمسعه من كتاب اهللا ترمجته له بلغته              عالكالم العريب، أما يف حق الْ     

والشاهد من ذلك أن السماع هو الغاية وال حيتاج أن ننعم.  وباهللا التوفيق،ل لذلكثِّم.  
÷QPZÔi@…ì–Ô½a@bß@ÑÛû½a@ÞìZ_Ý–Ðß@pbjq⁄aë@Ýà©@ïÐäÛa@æc@@ @

 يعـين  ، هذا كالم عام  ]١١: الـشورى [﴿لَيس كَِمثِْلِه شيٌء﴾   :، فقوله ٍصقْن  كلَّ معيالنفي جممل؛ لِ  
  .نعم.  يف كماالته�مياثل اهللا ليس هناك أحد  ،يشمل كل النقائص

   فَأما اإلثبات فيكون موأثبـت   ،ذي أحاط جبميع املـسموعات    الً، فاهللا أثبت لنفسه السمع ال     ص 
إىل آخر  .. ات، وأثبت لنفسه العلم الذي أحاط جبميع املعلومات       رصبملنفسه البصر الذي أحاط جبميع الْ     

  .نعم. ما يقال
÷QQZbîãbĐíŠi@åß@Þaû�@aˆç@Z_œíŠ½a@†äÇ@õbØjÛa@áØy@bß@@ @

  .نعم. هِردوقَ �هللا إذا كان البكاء بكاء عليه فهذا ما ينبغي، بل ينبغي الصرب حلكم ا
÷QRZ@@@@oíìØÛa@òÛë…@åß@Ýöb�@Z@@@@@@@@@@@@æeŠ�ÔÛa@åß@ðŁa@án�@òj�bä¶@oänÇa@pbÐä–ß@õb�c@Š×‡@ìuŠã@

_òíŁa@Öbî�@Éß@óä�§a@õb�þbi@ @
  .حضرين يوال ،ما أذكر اآلن

÷QSZÞìÔí@Zƒî’Ûa@òÜîšÏ@Lsí†§a@¿@|•@†Ó@Z_lbnØÛa@ò¤bÏ@ñ‰ì�@áÄÇc@æc@@ @
 وهي السبع   ، اليت هي مجعت معاين القرآن     ،ورة فاحتة الكتاب   أن أعظم س   : صح يف احلديث   ،نعم

  .»هيتوِتم الذي أُيِظرآن العي والقُثاِنم الْعب السيِه« :� قال النيب ،املثاين
 يف هذه السورة احلديث بأا تعدل       صح ، هو أيضاً صح فيه احلديث     ﴿قُلْ هو اللَّه أَحد﴾   ولكن  

  .نعم. �ها صفة اهللا  ألا في؛ القرآنثَلُثُ
÷QTZ@@ÞìÔí@Ýöb�@Z@@@@@@@@@@@÷b�äÛa@āaŠßc@æìÐ’í@åíˆÛa@÷bäÛa@åß@ñ‰ëb�a@Þë†Ûa@œÈi@¿@ƒî‘@bí@†uìí@

M@ÞìÔí@aˆØçM@@@flí@ó™Š½a@œÈi@ÝÈ£@õbî‘di@ŞnčjŽÉŽíë@ÝuŠÛa@aˆç@@@@õï�‘@Ý�×@¿@é�ÈîĐL@@@@é�Ó‹Ší@�@Ý�u‰@Ý�rß@
@@@@paìä�@�¼@ñ†½@òí‰‡@�aL@@@@@@@@@�½a@Š�èÃ@ó�ÜÇ@é�ß†Ó@É�™ìÏ@õüû�ç@†�yc@ómd�Ï@@@@@ò�ÈĐÔi@b�èĐi‰ë@áî�ÔÈÛa@ñcŠ

õaŠš�LñcŠ½a@êˆç@oÜ»@�bßìí@ñŠ’Ç@ò�¼@†Èi@áq@L_ÙÛ‡@¿@áØnÜîšÏ@ðc‰@bàÏ@@ @
وال شك يف ذلك أن اهللا -ر أن هذا احلَمل سيكون دقَقد يكون أن اهللا م، � جيعلها اهللا هذا فتنة

 وكونه يضع قدمه على      ولكن جعل ذلك إتيان هذا الرجل إىل تلك املرأة         -مقدر أن هذا احلمل سيكون    
  .ا عباده �ة هذا من الفنت اليت يبتلي اهللا قَرِخظهرها ويربط عليها ِب
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 ،وإعطاء الولـد ومنعـه  ، � له التصرف يف شيء من ملك اهللا     ال جيوز أن يعتقد أحد أن أحداً      
   وجعل األوالد ذكوراً محض   اً أو إناثاً محاًض،   أو جعلهما م زِودجوبقـدره   �ر اهللا    كل ذلك بـأم    ،ني

الولد لغريه                    ،هِمكْوح ال جيوز ألحد أن يعتقد يف أحد أنه يفعل ذلك، فلو كان هذا قادراً على أن يعطي 
لقدر أن يدفع املوت عن نفسه، ولكنه ال يقدر أن يدفع املوت عن نفسه، إن اهللا سيمرضه فهل يـدفع                    

  !؟ إن اهللا سيميته فهل يدفع املوت عن نفسه!؟املرض عن نفسه
 من األمور اليت ال يقدر عليها إال اهللا فهو مـشرك كـافر         من اعتقد يف خملوق أنه يفعل شيئاً       ،ال

 ،ل اجلنـة   عليه دخـو   مرح وي ، عليه اخللود يف النار    متح مشرك شركاً أكرب يوجب عليه ي      ،بوحدانية اهللا 
ويحرعليه مغفرة الذنوبم .  

 ،وه بأمسائه احلسىن وصفاته العال    دح توكلوا عليه، آمنوا به، و     ،فيا عباد اهللا، أخلصوا أعمالكم هللا     
 أو يرتل مطراً أو يعطـي  ال تعتقدوا يف أحد سواه بأنه يرفع مرضاً أو جيلب رزقاًال تعتقدوا يف أحد غريه      

هل النـار    ويكون من أ   ، من اعتقد هذا فإنه ميوت كافراً      نَّ فإِ ؛ولداً أو يفعل شيئاً مما ال يقدر عليه إال اهللا         
املخلدين فيها الذين يبقَون فيها بقاءاً سرِدموالعياذ باهللا-اً أبدياً ي-.  

 رسول إال ثَِع فما ب،-صلوات اهللا وسالمه عليهم- إليه األنبياء تع وهذا ما د ،هذا ما أوصي به   
: النحـل [بدواْ اللّه واجتِنبواْ الطَّاغُوت﴾   لَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اع       و﴿ ؛وهو يدعو إىل التوحيد   

٣٦[،                ِمـن نكُـونلَتو لُـكمع طَنـبحلَي كْتـرأَش لَِئن ِلكقَب ِمن ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي لَقَدو﴿
﴾اِسِرين٦٥: الزمر[الْخ[.  

ا عملت من معاصي وأنت حمافظ علـى         مهم ، وحِد اهللا لتلقى اهللا وهو راٍض عنك       ،فيا عبد اهللا  
 ، وال ترجو دخول جنة    ، لكن إن هدمت التوحيد فإنك ال ترجو مغفرة        ،التوحيد فإنك ترجو معها اجلنة    

  . هللا وإنا إليه راجعونا وإن،هوأنت حمروم من اخلري كلِّ
  )١(.صلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

}³½a{@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ čÜžrčàJ×@fl�žîJÛŽ�č–fljÛa@ŽÉîčàŞ�Ûa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čé ﴾ } ô‰ì’Ûa Z @QQ {  N @@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ aĆ�č–fli@bĆÈîčàfl�@flæbJ×@fléNÜÛa@Şæ=g@čéči@áSØSÄčÈflí@bŞàčÈčã@fléNÜÛa@Şæ=g ﴾} õb�äÛa Z @UX {  N @@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿SÓ@ü@ŽéNÜÛa@õbfl‘@bflß@floDÜSÓ@JÙflnŞäflu@floDÜfl�fl…@ž‡=g@üžìJÛflëčéNÜÛbči@Nü=g@JñŞì﴾ } ÑèØÛa Z @SY {  N @ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿Ž†í=ŠŽí@bflß@ŽÝflÈDÐflí@fléNÜÛa@ŞåčØ�Ûflë@DaìSÜflnflnDÓa@bflß@ŽéNÜÛa@flõbfl‘@žìJÛflë ﴾  } ñŠÔjÛa Z @RUS {  N@ @

                                                 

  . األولالدرسانتهى ) ١(
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ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ @@@@@@@@Žß@flŠ�žîJË@žáSØžîJÜflÇ@óJÜžnŽí@bflß@Nü=g@=âbflÈžãJþa@Sòflàî=èfli@áSØJÛ@žoNÜčySc@@@@@@flé�NÜÛa@Şæ=g@ćâŽŠ�Žy@žáŽn�ãJcflë@č†žîŞ–�Ûa@ï�RÜčz
Ž†í=ŠŽí@bflß@ŽáSØžzflí ﴾ } ñ†öb½a Z @Q {  N@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b�Ôğî�fl™@Žêfl‰ž†�fl•@žÝ�flÈžvflí@ŽéNÜčš�Ží@æJc@ž…=Š�Ží@å�flßflë@=âJý�ž�=fičÛ@Žêfl‰ž†fl•@ž�flŠž’flí@Žéflíč†žèflí@æJc@ŽéNÜÛa@č…=ŠŽí@åflàJÏ

ŞÈŞ–flí@bflàŞãJdJ×@bĆuflŠflyõbflàŞ�Ûa@ïčÏ@Ž† ﴾ } âbÈãþa Z @QRU {  N @@ @
Žé����Ž�ÛžìJÓflë Z @ ﴿ @fĺ čäč����žzŽàDÛa@şk���čzŽí@flé���NÜÛa@Şæ=g@DaflìŽäč����žyJcflë﴾ } ñŠ���ÔjÛa Z @QYU {  @N﴿@şk���čzŽí@flé���NÜÛa@Čæ=g@aìSĐč����DÓJcflë

žfĺ čĐč�DÔŽàDÛa ﴾ } paŠv§a Z @Y {  @@L﴿ @@@@JÛ@DaìŽàîčÔflnž�bJÏ@žáSØJÛ@DaìŽßbJÔflnž�a@bflàJÏ@@@@fĺ čÔŞnŽàDÛa@şkčzŽí@fléNÜÛa@Şæ=g@žáŽè ﴾ } @ò�iìnÛa Z @W {  N@﴿ @Şæ=g
flåí=ŠğèJĐflnŽàDÛa@şkčzŽíflë@fĺ čiaŞìŞnÛa@şkčzŽí@fléNÜÛa ﴾ } ñŠÔjÛa Z @RRR {  N  

ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ ŽéNÜÛa@ŽáSØžjčjžzŽí@ïčãìŽÈčjŞmbJÏ@fléNÜÛa@flæìşjčzŽm@žáŽnäS×@æ=g@žÝSÓ ﴾ } æaŠàÇ@Þe Z @SQ {  N @ @
ŽéSÛžìJÓflë Z  @﴿ ŽéflãìşjčzŽíflë@žáŽèşjčzŽí@wâžìJÔči@ŽéNÜÛa@ïčmDdflí@flÒžìfl�JÏ ﴾ } ñ†öb½a Z @UT {  N@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ ć̃ ìŽ•žŠŞß@ćæbflîäŽi@áŽèŞãJdJ×@b¼Ðfl•@čéčÜîčjfl�@ïčÏ@flæìSÜčmbJÔŽí@flåíč̂ NÛa@şkčzŽí@fléNÜÛa@Şæ=g﴾ } Ñ–Ûa Z @T {  N @@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z@  ﴿ Ž…ëŽ…flìDÛa@Ž‰ìSÐflÌDÛa@flìŽçflë ﴾ } xë�Ûa Z @QT {  N @@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @﴿ čiž�=á@č�a@@ŞŠÛa@žy=åà@ŞŠÛa@čyžî=á ﴾ } ò¤bÐÛa Z @Q {  N @﴿ @b�ĆàDÜčÇflë@�òflàžyŞ‰@ñõžïfl‘@ŞÝS×@fložÈč�flë@bfläŞifl‰﴾  } @ŠÏb�Ë Z @

W {  N @ ﴿ @@bĆàîčyfl‰@fĺ čäčßžûŽàDÛbči@flæbJ×flë ﴾ } laŒyþa Z @TS {  N @ ﴿ @@õžï�fl‘@ŞÝS×@žoflÈč�flë@ïčnflàžyfl‰flë﴾ } @ÒaŠ�Çþa Z @QUV {  N @ ﴿ @@@žá�SØşifl‰@flk�flnJ×
@@JòflàžyŞŠÛa@čéč�DÐflã@óJÜflÇ ﴾} âbÈãþa Z @UT { N @ ﴿ @@ŽáîčyŞŠÛa@Ž‰ìSÐflÌDÛa@flìŽçflëč﴾ } �ãìí Z @QPW{  N @ ﴿ @@@@@@@@@Žá�flyž‰Jc@flì�Žçflë@b��ÄčÏbfly@ćŠ�žîfl�@ŽéNÜÛbJÏ

fĺ čàčyaŞŠÛa ﴾ } Ñ�ìí Z @VT {  N @@ @
flëŽéSÛžìJÓ Z @﴿ ŽéžäflÇ@aìŽ™fl‰flë@žáŽèžäflÇ@ŽéNÜÛa@flïč™fl‰ ﴾ } ñ†öb½a Z @QQY {  N@ @

ŽéSÛžìJÓflë@Z ﴿ @@@@@@@@@@@@Žé�fläflÈJÛflë@čéžîJÜflÇ@ŽéNÜÛa@flkčšJËflë@bflèîčÏ@aĆ†čÛbfl�@ŽáŞäflèflu@ŽêŽúeflŒflvJÏ@aĆ†ğàflÈflnşß@bĆäčßžûŽß@žÝŽnDÔflí@åflßflë ﴾ } @õb��äÛa Z @

YS {  N @ @
ìJÓflëŽéSÛ Z @ ﴿ @@@@@@@Žéflãaflìž™=‰@aìŽç=ŠJ×flë@fléNÜÛa@JÁfl‚ž�Jc@bflß@aìŽÈfljŞma@ŽáŽèŞãJdči@JÙčÛfl‡ ﴾} †àª Z @RX {  L@  ﴿ @@@@b�fläžàJÔflnãa@bflãìSÐfl�e@bŞàJÜJÏ

žáŽèžäčß ﴾ } ÒŠ�ŒÛa Z @UU {  N @@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ žáŽèJĐŞjflrJÏ@žáŽèflqbflÈčjãa@ŽéNÜÛa@flê=ŠJ×@åčØ�JÛflë ﴾} òiìnÛa Z @TV {  N @ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ flæìSÜflÈDÐflm@ü@bflß@aìSÛìSÔm@æcfl@čéNÜÛa@fl†äÇ@bĆnDÔß@flŠŽjJ× ﴾} Ñ–Ûa Z@ S {  N @ @

flëŽéSÛìJÓ Z  @﴿ @@@@@@@ŽŠ�žßJþa@flïčš�SÓflë@Sò�JØčöłflàDÛaflë@=âbflàflÌDÛa@flåğß@wÝJÜSÃ@ïčÏ@ŽéNÜÛa@ŽáŽèflîčmDdflí@æJc@Nü=g@flæëŽŠSÄäflí@žÝflç ﴾  } @ñŠ�ÔjÛa Z @

RQP {  N @ ﴿ @@@@@@@@@@JÙği‰fl@čpbflíe@ŽœžÈfli@flïčmDdflí@žëJc@JÙşifl‰@flïčmDdflí@žëJc@SòJØčöłflàDÛa@ŽáŽèîčmDdflm@æJc@Nü=g@flæëŽŠSÄäflí@žÝflç ﴾ } @âb�Èãþa Z @QUX {  N @﴿ @@Ný�J×
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@@b¼×fl…@b¼×fl…@Žāž‰Jþa@čoN×Ž…@afl‡=gJ@b¼Ðfl•@b¼Ðfl•@SÙJÜflàDÛaflë@JÙşifl‰@õbfluflë@ ﴾ } @Š�vÐÛa Z RQ MRR {  N @ ﴿ @�flíflë@@@@=âb�flàflÌDÛbči@õbflàŞ��Ûa@ŽÕNÔfl’�flm@flâžì
�ýí=Œäflm@SòJØčöýflàDÛa@flÞğŒŽãflë ﴾ } æbÓŠÐÛa Z @RU {  N @ @

}�Š’Ûa{@ @
@بسم اهللا الرمحن الرحيم @

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممـد وعلـى آل        
  .وصحبه أمجعني

منها صفات ، ومعلوم أن الصفات   �ب  الدالة على صفات الر    يكتب اآليات    /شيخ اإلسالم     
  .ذاتية، ومنها صفات فعلية

 :  ] ٣٩  : الكهف [ ﴿ولَوال ِإذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاء اللَّه ال قُوةَ ِإالَّ ِباللَِّه﴾         : -الع و لَّج-قوله  ف
  .فات اهللا الذاتية واملشيئة صفة من ص،دليل على صفة املشيئةهذه اآلية 

 تضمنت هذه اآلية      :] ٢٥٣  : البقرة [  ﴾ ﴿ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُواْ ولـِكن اللَّه يفْعلُ ما يِريد            : وقوله
 والثانية صـفة    ،﴿ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُواْ﴾      : اليت هي صفة املشيئة يف قوله      ،صفتان من الصفات الذاتية   

  .﴿ولـِكن اللَّه يفْعلُ ما يِريد﴾ :إلرادة يف قولها
أُِحلَّت لَكُم بِهيمةُ اَألنعاِم ِإالَّ ما يتلَى علَيكُم غَير مِحلِّي الصيِد وأَنتم حرم ِإنَّ اللَّـه                 ﴿   : وقوله
ِريدا يم كُمح١  : املائدة [ ﴾ ي [.  
وسيقت اآلية من أجلها جيعـل       ا   دهشتسكم جيعل حتت الكلمة اليت ي     منأن كل واحد    يحسن  

  . حىت يعرفها فيما بعد؛حتتها خط
  .� هذا دليل على إرادة اهللا :﴿ِإنَّ اللَّه يحكُم ما يِريد﴾: فقوله
ِرد أَن يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا      فَمن يِرِد اللَّه أَن يهِديه يشرح صدره ِلِإلسالَِم ومن ي          ﴿   : وقوله

فَمن يِرِد اللَّه    ﴿  : مرتني ترِكاإلرادة هنا يف هذه اآلية ذُ      :  ] ١٢٥  : األنعام [ ﴾ حرجا كَأَنما يصعد ِفي السماء    
﴿ومن يِرد أَن    ،اً به حِرم راغباً فيه فَ    لإلسال  حمباً  جيعل صدره منشرحاً   أَن يهِديه يشرح صدره ِلِإلسالَِم﴾    

﴾ِضلَّها﴾  والعياذ باهللايجرقًا حيض هردلْ صعجذكرت مرتني فهنا اإلرادة ،﴿ي.  
ولَا ﴿ ؛حبجةب أحداً إال    ذِّعال ي  � ولكننا نؤمن بأن اهللا      ،�يف اآلية إثبات اإلضالل من اهللا       و

 وبـسبب   ، وبسبب أعمالـه   ،بسبب إعراضه من أضله اهللا فإمنا أضله      ف ،]٤٩: فالكه[﴾يظِْلم ربك أَحداً  
  .�استهانته بشرع اهللا 
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ـ - يف هذه اآلية صفة احملبة هللا          :] ١٩٥  : البقرة [ وأَحِسنواْ ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني﴾     ﴿   : قولهو لَّج 
ووأن اهللا   ،  -الع� ِح ي   ال ينبغي أن نقوله؛ ألن حمبة اإلنسان شيٌء وحمبـة   هذا  ب؟ِحب، ولكن كيف ي

 ؛ نثبتها ولكن ال نثبت كيفيتـها      ، وهكذا كل الصفات اإلهلية    ،اهللا شيء آخر، فنحن نثبت له صفة احملبة       
  .حمبةً تليق جبالله: ا ال نعرف كيفيتها، نقولألن

إحسان العمـل   : سان هنا يقع على شيئني    اإلح :وأَحِسنواْ ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني﴾     ﴿   : قوله
  .حيبه اهللا من العبد إىل الغري، فهذا مما -إسداء املعروف-مبعىن إتقانه، واإلحسان مبعىن فعل املعروف 

صفة ذاتية أو فعلية؟    هل احملبة   :   ] ٩  : احلجرات [ ﴾ ﴿وأَقِْسطُوا ِإنّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطنيْ    : كذلك قوله 
  )١(.طيب. صفة ذاتيةمن يقول؟ 
ِإنَّ اللَّه يِحـب     ﴿.   ] ٧  : التوبة [ ﴾ فَما استقَامواْ لَكُم فَاستِقيمواْ لَهم ِإنَّ اللَّه يِحب الْمتِقني         ﴿ : قوله

ِرينطَهتالْم ِحبيو اِبنيوهللا هذه كلها أدلةٌ على إثبات احملبة: ] ٢٢٢  : البقرة [ ﴾ الت �.  
 ﴿        اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبت موهذا أيضاً من األدلة علـى       :  ] ٣١  : آل عمران  [ ﴾ قُلْ ِإن كُنت 

  .صفة احملبة
 اللَّه يِحب الَّـِذين     ِإنَّ ﴿   : وقوله .  ] ٥٤  : املائدة [ ﴾ فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه      ﴿   : وقوله

﴾وصصرانٌ منيم بها كَأَنفِبيِلِه صقَاِتلُونَ ِفي س٤   : الصف [ ي [  . قوله و  :  ﴿ وددالْو فُورالْغ وهو ﴾ ] ١٤   : الربوج [  .  
 الـنعم   -بإنزال-اء   إليهم بإسد  ببح إىل عباده والت   ددو الت �يعين أيضاً من صفات اهللا      : الودود

  .]١٨: النحل[﴿وِإن تعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تحصوها﴾العظيمة عليهم اليت ال حتصى 
  . هنا عندنا صفة الرمحة:] ١  : الفاحتة [ ﴾ ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم ﴿  : وقوله

لدنيا واآلخرة، والـرحيم    ا فالرمحن يشمل    ،واسم الرمحن واسم الرحيم مشتقان من صفة الرمحة       
 والرمحة صفة مـن الـصفات       ،]٤٣: األحزاب[﴿وكَانَ ِبالْمؤِمِنني رِحيماً﴾  خاص باآلخرة برمحة املؤمنني     

  .الذاتية
وصـفة   . اسم الغفور مشتق منها    ، هنا صفة املغفرة   :] ١٠٧  : يونس [ وهو الْغفُور الرِحيم﴾    ﴿ : وقوله

  .ق منها اسم الرحيم مشت،الرمحة
 ، صفة مبالغة:﴾نيِماِح الرمحرأَ﴿:   ] ٦٤  : يوسف [ ﴾ فَاللَّه خير حاِفظًا وهو أَرحم الراِحِمني ﴿ : قوله

فَاللَّـه خيـر     ﴿ : يهِنب لِ � وهلذا قال يعقوب     ، أعظم �وإن كان الناس عندهم رمحة ولكن رمحة اهللا         
الر محأَر وهاِفظًا وحاِحِمني ﴾.  

                                                 

  .، الفقرة الثالثة)١٩(انظر لزاماً صفحة  )١(
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 رمحتـه   ، اليت هي صفة له هذه أعظم      � ولكن رمحة اهللا     ،عباده املتصفني بالرمحة هلم نوع منها     
ـ  و ةًمحا ر هن مِ لَزن أَ ،ٍةمح ر ئةَ مِ  هللاِ نَّأَ«: �أعظم من كل راحم، وقد جاء يف احلديث عن النيب             ةًداِح

ِب ها يتراحالعِ م باد، نَّى إِ  حت ا الدلَ ةَب تفَرع اِف حره ا عن ِدلَ وه ا رحِه بِ ةًم، أَ وى ِتقَبسعـ اً و ـ ح رنيِعسِت ةًم 
يرحِبم ا الْهمِنِمؤيني وِق الْمياجعلنا ممن ترمحهم يا رب العاملنيم الله،»ِةام .  

 هذه كلـها صـفات      ،ى والرض ،وكذلك احملبة، والبغض، والسخط    أن الرمحة صفة ذاتية،      :قلنا
ِإنَّ اللَّه يِحب التـواِبني ويِحـب        ﴿ إذا تعدت للغري     ،حني تتعدى للغري تكون صفة فعلية      ولكنها   ،ذاتية

ِرينطَهتطيب.  إذا تعدت للغري فهي بتعديها للغري تكون فعلية] ٢٢٢  : البقرة [ ﴾ الْم.  
 صـفة   هذه أيضاً صفة الرضى، والرضى    :   ] ١١٩  : املائدة [ ﴾  عنه رِضي اللَّه عنهم ورضوا    ﴿  : قولهو

  . وإذا تعدت للغري تكون فعلية بتعديها،ذاتية
  : النـساء  [ ﴾ ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنه      ﴿ : وقوله

، ويف هذه اآلية صفة الغـضب، ومهـا صـفتان           ، يف اآلية األوىل صفة الرضى      صفة الغضب   هنا :  ] ٩٣
  .نعم. متضادتان

هنـا صـفتان    @:  ] ٢٨  : حممد [﴾ ذَِلك ِبأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَِرهوا ِرضوانه        ﴿   : ولهوق: قال
 كرهوا األفعال الـيت     ﴿وكَِرهوا ِرضوانه﴾ ه  طَخ ما أوجب س    أي ﴿اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه﴾    ،متضادتان

@. صفةط صفة والرضىخ، فالس�توجب رضوانه  @
 ، أغـضبونا  :﴿آسفُونا﴾ : هذه اآلية  ترسفُ  :  ] ٥٥  : الزخرف [ ﴾ فَلَما آسفُونا انتقَمنا ِمنهم    ﴿: قوله

  . بأا من صفة الغضبترسفُ
، الكُره أيضاً صفة من صـفات ذي        ﴿كَِره﴾ : ] ٤٦  : التوبة [﴾ همولَـِكن كَِره اللَّه انِبعاثَ    ﴿   : وقوله

اجلالل واإلكرام، فهو حيب ويكره، ويغضب ويرضى، ويسخط، وما أشبه ذلك من الصفات كما سبق               
  .أن بينا

قُت على أفعال املعاصي واألفعال     مي �اهللا  و ، هو الذنب  تقْم الْ :]٣: الصف[كَبر مقْتا﴾  ﴿ : قوله
ـ باِئغ الْباِنِرض يالِنج الر جرا خ ذَِإ«:  أنه قال ما معناه    �الدنيئة، وهلذا جاء يف احلديث عن النيب          الَ فَ

يتحاَهللانَِّإ فَ؛ثاِند ي قُمتهمِلى ذَلَا عك«.   
وهي صفة فعلية، اإلتيان      فيه صفة اإلتيان،   :]٢١٠: البقرة[لَّه﴾هلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَن يأِْتيهم ال      ﴿: قوله

 يعـين   ﴿ِإالَّ أَن يأِْتيهم اللَّه ِفي ظُلٍَل من الْغماِم والْمآلِئكَةُ وقُِضي اَألمر﴾           .وايء من صفات األفعال   
  .يوم القيامة
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  : األنعـام  [ ﴾ بكر ياِتكَةُ أَو يأِْتي ربك أَو يأِْتي بعض آ       هلْ ينظُرونَ ِإالَّ أَن تأِْتيهم الْمآلئِ      ﴿ : قوله

  . فاإلتيان هنا أثبته اهللا لنفسه، ومن قال يأيت أمره فإنه قد أخطأ خطأً فاحشاً:] ١٥٨
م عباده، يعين معىن    ِركْ ي :بلوازمها، فإن أتوا على صفة احملبة قالوا      األشعرية يتأولون هذه الصفات     

 هذه  ،بلوازمهاكذلك يستقلدون هذه الصفات فيفسروا       ، حتاشياً من أن يصفوه باحملبة     ؛ يكرمهم :حيبهم
 يثبتـون صـفات اهللا       ال ة، ومذهبهم مستقى من مذهب اجلهمية واملعتزلة الذين       لَوؤتمطريقة األشعرية الْ  

  . يسميهم أهل السنة أفراخ اجلهميةون أي األشاعرة يسم،فإنه يقال عنهم بأم أفراخ اجلهمية وهلذا ،�
    :] ٢٢- ٢١ : الفجر [ ﴾  وجاء ربك والْملَك صفا صفا *كَالَّ ِإذَا دكَِّت اَألرض دكا دكا ﴿ 

 أي حال كـون     :﴿والْملَك صفا صفا﴾   : قوله .� فيه إثبات اي هللا      :﴿وجاء ربك﴾ : قوله
  .فَاًاملالئكة صفُو
  .نعم.   ] ٢٥  : الفرقان [ ﴾ ويوم تشقَّق السماء ِبالْغماِم ونزلَ الْمالِئكَةُ تِرتيالً ﴿ : وقوله

}³½a{@ @
Žé���SÛžìJÓflë Z  @ ﴿ @=âaflŠ���D×=⁄aflë@=Þý���flvDÛaëŽ‡@JÙ���ğifl‰@Žé���žuflë@ó���JÔžjflíflë ﴾} å»Š���Ûa Z @RW {  N @ ﴿ @Nü=g@�Ù���čÛbflç@ñõžï���fl‘@şÝ���S×

flèžuflëŽé ﴾ } —–ÔÛa Z @XX {  N @ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ @@@@@@Şðfl†flîči@ŽoDÔJÜfl�@bflàčÛ@fl†Žvž�flm@æJc@JÙflÈfläflß@bflß ﴾ }  ̃Z @WU {  N @ ﴿ @@@@@@@@@@@žo�NÜSË@�ò�JÛìSÜžÌflß@čé�NÜÛa@Ž†�flí@Ž…ì�ŽèflîDÛa@čoJÛbJÓflë

fl’flí@flÑžîJ×@ŽÕčÐäŽíč@æbflnJ� ìŽ�žjflß@Žêafl†flí@žÝfli@DaìSÛbJÓ@bflàči@DaìŽäčÈSÛflë@žá=èíč†žíJcõb ﴾ } ñ†öb½a Z @VT {  N @ @
ŽéSÛìJÓflë Z @ ﴿ @@@@@@@@b�fläčäŽîžÇJdči@JÙ�Şã=hJÏ@JÙ�ğifl‰@=á�DØŽzčÛ@žŠčjž•aflë ﴾ } @‰ì�ĐÛa Z @TX {  N @  ﴿ @@@@@@@@wŠ�Ž�Ž…flë@w�aflì�DÛJc@čpafl‡@ó�JÜflÇ@Žêb�fläDÜflàflyflë@J

@@@flŠ��čÐS×@flæb��J×@å��flàRÛ@õaflŒ��flu@b��fläčäŽîžÇJdči@ð=Š��žvflm ﴾ } Š��àÔÛa Z @QSMQT {  N @  ﴿ Žo��žîJÔDÛJcflë@@@ó��JÜflÇ@flÉfläž–��ŽnčÛflë@ï��ğäğß@�ò��Şjflzflß@JÙ��žîJÜflÇ@
ïčäžîflÇ ﴾ } é� Z @SY {  N @@ @

ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ @@@@@@@@@@@@@@@@@b�flàS×fl‰Žëbflzflm@ŽÉflàž��flí@Žé�NÜÛaflë@čéNÜÛa@óJÛ=g@ïčØflnž’flmflë@bflèčužëfl‹@ïčÏ@JÙSÛč…bflvŽm@ïčnNÛa@flÞžìJÓ@ŽéNÜÛa@flÉčàfl�@ž†JÓ
@@@ć�č–fli@ćÉîčàfl�@fléNÜÛa@Şæ=g ﴾ } Û…b�aò Z@ Q {  N @ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ @@@@@@@@@@@@Žõb�flîčäDËJc@Žå�žzflãflë@ć��čÔJÏ@flé�NÜÛa@Şæ=g@DaìSÛb�JÓ@flåíč̂ NÛa@flÞžìJÓ@ŽéNÜÛa@flÉčàfl�@ž†JÔNÛ@

@@@@DaìSÛb�JÓ@b�flß@ŽkŽnDØfläfl� ﴾ } @@æaŠ�àÇ@Þe Z @QXQ {  N@@Žé�SÛžìJÓflë Z @  ﴿ @@@@@@@@@@@@@@flë@ó�JÜfli@áŽçaflì�žvflãflë@žáŽçŞŠ�č�@ŽÉflàž��flã@ü@b�ŞãJc@flæìŽjfl��žzflí@žâJc@@bfläSÜ�Ž�Ž‰
@flæìŽjŽnDØflí@žá=èžífl†JÛ ﴾} ÒŠ�ŒÛa Z @XP {N @  ﴿ @ôfl‰Jcflë@ŽÉflàž�Jc@bflàSØflÈflß@ïčäŞã=g ﴾ } é� Z @TV { N@  ﴿ @@@ôflŠ�flí@flé�NÜÛa@ŞæJd�či@žáJÜžÈflí@žáJÛJc ﴾ } @Õ�ÜÈÛa Z @

QT { N@  ﴿ @@@@Žâì�SÔflm@fĺ čy@JÚaflŠflí@ðč̂ NÛaJ@@@@@@@@@flåíč†čubŞ��Ûa@ï�čÏ@JÙ�fljÀÜJÔflmflë@@J@@@@@flì�Žç@Žé�Şã=g@@@Žáî�čÜflÈDÛa@ŽÉîčàŞ��Ûa ﴾  } @õaŠÈ’�Ûa Z RQX MRRP {N @
  ﴿ flæìŽäčßžûŽàDÛaflë@ŽéSÛìŽ�fl‰flë@žáSØJÜflàflÇ@ŽéNÜÛa@ôflŠflîfl�JÏ@DaìSÜflàžÇač@ÝSÓflë ﴾  } òiìnÛa Z @QPU {  N @ @

ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ ÞbflzčàDÛa@Ž†íč†fl‘@flìŽçflë ﴾ } †ÇŠÛa Z @QS {N@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ @flŠJØflßflë@DaëŽŠJØflßflëflåí=Šč×bflàDÛa@ŽŠžîfl�@ŽéNÜÛaflë@ŽéNÜÛa﴾ } æaŠàÇ@Þe Z @UT { N@ @
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ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ flæëŽŠŽÈž’flí@ü@žáŽçflë@aĆŠDØflß@bflãžŠJØflßflë@aĆŠDØflß@aëŽŠJØflßflë ﴾  } ÝàäÛa Z @UP {N@ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ @aĆ†žîJ×@flæëŽ†îčØflí@žáŽèŞã=g@JaĆ†žîJ×@Ž†îč×Jcflë ﴾} Ö‰bĐÛa Z@ QU MQV{  N @ @

JÓflëŽéSÛžì Z @ ﴿ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@aĆŠíč†�JÓ@a₣ì�SÐflÇ@flæb�J×@flé�NÜÛa@Şæ=h�JÏ@ñõflì�Ž�@åflÇ@DaìSÐžÈflm@žëJc@ŽêìSÐž‚Žm@žëJc@aĆŠžîfl�@DaëŽ†žjŽm@æ=g ﴾ } @õb��äÛa Z @QTY {  N @
  ﴿ ćáîčyŞ‰@ć‰ìSÐJË@ŽéNÜÛaflë@žáSØJÛ@ŽéNÜÛa@flŠčÐžÌflí@æJc@flæìşjčzŽm@üJc@aìŽzJÐž–flîDÛflë@aìSÐžÈflîDÛflëč ﴾ } ‰ìäÛa Z @RR {  N @ @

Žé��SÛžìJÓflë Z @  ﴿ @@fĺ čäčßžû��ŽàDÜčÛflë@čéčÛì��Ž�flŠčÛflë@SñŞŒ��čÈDÛa@čé��NÜčÛflë ﴾ } æìÔÏb��ä½a Z @X {N@fl�î��čÜži=g@žå��flÇ@Žé��SÛžìJÓflë@ Z @  ﴿ @JÙ��čmŞŒčÈčjJÏ
fĺ čÈflàžuJc@žáŽèŞäflí=ìDËþ ﴾ }  ̃Z @XR {  N @ @

ŽéSÛžìJÓflë Z @  ﴿ =⁄aflë@=ÞýflvDÛa@ðč‡@JÙğifl‰@Žáž�a@JÚfl‰bfljflm=âaflŠD× ﴾ } å»ŠÛa Z @WX {  N @ @
Žé��SÛžìJÓflë Z @  ﴿ @b₣îčà��fl�@Žé��JÛ@Žá��JÜžÈflm@žÝ��flç@čé��čmfl…bfljčÈčÛ@žŠčjJĐ��ž•aflë@Žêž†��ŽjžÇbJÏ ﴾ } áíŠ��ß Z @VU {  N  @ ﴿ @aĆì��SÐS×@Žé��NÛ@å��SØflí@žá��JÛflë

ć†flyJc ﴾ } ˜ý�⁄a Z@ T {  N @ @
ŽéSÛžìJÓflë Z  @ ﴿ @@@@Jcflë@�a…afl†ãJc@čéBÜčÛ@DaìSÜflÈžvflm@JýJÏflæìŽàJÜžÈflm@žáŽnã ﴾} @ñŠ�ÔjÛa Z RR {  N @  ﴿ @čéNÜÛa@=æëŽ…@åčß@Ž̂ č‚Şnflí@åflß@=÷bŞäÛa@flåčßflë

čéNÜÛa@ğkŽzJ×@žáŽèflãìşjčzŽí@�a…afl†ãJc ﴾} ñŠÔjÛa Z @QVU { N@ @
}�Š’Ûa{@ @

ٍء هاِلـك ِإالَّ    كُـلُّ شـي    ﴿   .  ] ٢٧  : الـرمحن  [﴾ ويبقَى وجه ربك ذُوالْجالِل واِإلكْـرامِ      ﴿ : قوله
ههجولكن األشاعرة يقولـون يفـسرون الوجـه         الوجه صفة من صفات اهللا الذاتية،        : ] ٨٨  : القصص [ ﴾ و
كُـلُّ شـيٍء     ﴿  ،بقى ذاته ي:  أي ﴾ ويبقَى وجه ربك ذُوالْجالِل واِإلكْرامِ     ﴿ :  ويقولون يف قوله   ،بالذات

  ههجِإالَّ و اِلكوقـد ورد يف     ،� بل الواجب إثبات صفة الوجـه هللا         ، وهذا أمر ال جيوز    ،ولون يتأ ﴾ ه 
  .»يلِّص للمههج وصبن ي اَهللانَِّإ«:  ويف احلديث الصحيح،آيات وأحاديث كهذه اآليات

، تية أيضاً صفة اليدين صفة ذا   :   ] ٧٥  : ص [ ﴾ ما منعك أَن تسجد ِلما خلَقْت ِبيدي       ﴿  : كذلك قوله 
»يبطُسي داللَّ ِبهِل؛ِلي يتوبيُءِس مهاِر الن،و يبِلسِسيُء اللَّيم وبتاِر؛ ِليهِبالن هدطُ ي«.  

  .الشيخ أراد أن يأيت باألدلة من القرآن على هذه الصفات
 غُلَّت أَيِديِهم ولُِعنواْ ِبما قَالُواْ بلْ يداه        ] اهللا لعائنعليهم  [ وقَالَِت الْيهود يد اللَِّه مغلُولَةٌ     ﴿ : قوله

  .نيد ي�، نثبت هللا ]٦٤  : املائدة [ ﴾ مبسوطَتانِ ينِفق كَيف يشاء
:  كما جاء يف احلديث    ،أن اهللا ينفق  : ومعىن كوما مبسوطتان   :﴿بلْ يداه مبسوطَتان﴾  : وقوله

»ياِهللاد  ال ىألم ايهضِغياللَّةُقَفَ ن ِليو النفَ أَ،اِرهأَريتما أَ مفَنقم ذُنلَ خقالس مواَألاِتاو ر؟ض«.  
  . ملا أثبته لنفسهتبعاً لكالمه وصف نفسه ذه األوصاف فنحن نثبتها �فاهللا إذن 
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هذا هو حمـل     ﴿فَِإنك ِبأَعيِننا﴾  :قوله:   ] ٤٨  : الطور [ ﴾ واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنك ِبأَعيِننا     ﴿   : وقوله
  .الشاهد
 .]١٤-١٣: القمـر [ تجِري ِبأَعيِننا جزاء لِّمن كَانَ كُِفـر﴾        *وحملْناه علَى ذَاِت أَلْواٍح ودسرٍ     ﴿  

 يف هذا إثبات صفة العني والعينان واألعـني    :  ] ٣٩  : طه [ ﴾ يوأَلْقَيت علَيك محبةً مني وِلتصنع علَى عينِ       ﴿  
  .�هللا 

 إثبات صفة   ، يف هذه اآلية إثبات السمع     :]١: اادلة[قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك﴾      ﴿    : وقوله
  . وهي صفة ذاتية حمضة،-الع ولَّج-السمع هللا 

 يف �لة جتادل رسول اهللا  لقد كانت ااِد!األصوات سبحان من وسع مسعه«: كوقول عائشة 
قَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّتي تجاِدلُك ِفـي         ﴿  : � وإنه ليخفى علي بعض كالمها، فأنزل اهللا         ،ناحية البيت 

  .»﴾ ريزوِجها وتشتِكي ِإلَى اللَِّه واللَّه يسمع تحاوركُما ِإنَّ اللَّه سِميع بِص
إال أنه اختلف عنـه يف       لكن وإن اتفق السمع مع السمع يف االسم          ،أثبت لنفسه السمع والبصر   

 مجيـع   وسـع فـسمع اهللا    سم إال أنه اختلف عنه يف احلقيقة؛         وإن اتفق البصر مع البصر يف اال       ،احلقيقة
أحد فهمت كالم  لو أن عشرة ضجوا عليك وتكلموا ما ، أما مسع ابن آدم فهو ضعيف حمدود ،األصوات

 ال  ،ه ال خيفى عليه منه شيء     ويسمع الكالم كلَّ   ، يسمع كالم السائلني   �لكن اهللا    أليس كذلك؟    ،منهم
ي ه حجاب حجب مسع،  عد   وال يفبصر اهللا نافذ يرى كـل شـيء         ،وهكذا نقول يف البصر    ،خفيه عنه ب 

  .ويعلم
علـيهم  :  ] ١٨١  : آل عمران  [ ﴾ اْ ِإنَّ اللَّه فَِقري ونحن أَغِْنياءُْ     لَّقَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّذين قَالُو      ﴿  : قولهو
، هذا رجل مـن  -الع ولَّج-، وينسبون النقائص إليه � اليهود دائماً أم يسيؤون إىل رم  ،لعائن اهللا 

ـ :  قوله � ملا أنزل اهللا     ، له بنحاص  قالي ،حاص اليهودي ناليهود يقال له بِ    ضأَقْرضـاً     ﴿وقَر وا اللَّـه
إن اهللا فقري وحنن أغنيـاء فهـو        :  قال ،إن اهللا يستقرضكم فأقرضوه   :  قال ]٢٠: ، املزمل ١٨: احلديد[حسناً﴾

  .-والعياذ باهللا- ضرقَيطلب منا الْ
 فكل ما يف أيديهم فهو رزق      ،إذا طلب من عباده القرض فإنه ال يطلبه منهم حلاجته إليه           �واهللا  

 نَمـو ع ي -عليهم لعائن اهللا  - ولكن اليهود    ، ما هو يف أيديهم عاِرية     طاهم إياه، وإنَّ   هو الذي أع   �منه  
  .عن هذه احلقائق

: ] ٨٠  : الزخرف [﴾ أَم يحسبونَ أَنا ال نسمع ِسرهم ونجواهم بلَى ورسلُنا لَديِهم يكْتبونَ           ﴿    : وقوله
  .ر وال يسمع اإلخفاءهزعم أن اهللا يسمع اجلهذا يف رد على من نعم، 
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ِإنِنـي   ﴿  :  أي موسى وهارون قال هلما رمـا       :] ٤٦  : طـه  [ ﴾ ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى    ﴿  : وقوله
  . ومها صفتان ذاتيتان،�ففيه إثبات السمع والرؤية هللا   ﴾ معكُما أَسمع وأَرى

ذا  أنـه إ   � فيه توعد أليب جهل حني توعد النيب         : ] ١٤  : العلق [ ﴾  ِبأَنَّ اللَّه يرى   أَلَم يعلَم  ﴿  : وقوله
  .صلى وهو يراه سيفعل به ويفعل

: الشعراء[ وتقَلُّبك ِفي الساِجِدين﴾    *]-تعاىل-إثبات الرؤية هللا    [ الَِّذي يراك ِحني تقُوم    ﴿  : وقوله

٢١٩-٢١٨[.  
  شديد اِملحال، له احلجـة الدامغـة       � فاهللا   :] ١٣  : الرعد [ ﴾ وهو شِديد الِْمحال   ﴿    : وقوله )١(...
  .ال يقوم هلا شيءالقوية اليت 

  لو  نقصاً دع هناك صفات ت   : ] ٥٤  : آل عمـران   [ ومكَرواْ ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماِكِرين﴾      ﴿    : وقوله
  .بلة فإا تكون كماالً سبيل املقافإذا جعلت علىانفردت، 

 فيه إثبات املكر هللا على سبيل املقابلة ملكر         ومكَرواْ ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماِكِرين﴾      ﴿  : فقوله
  .أعداء اهللا بعباده املؤمنني

 أي أن املشركني مكـروا      :] ٥٠  : النمل [  ﴾ ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم ال يشعرونَ       ﴿    : وقوله
 ، ونعطي كل شاب سيفاً صـارماً      ، من اثين عشر قبيلة    ]شاباً[ عشر   خنتار من كل قبيلة شاباً اثنا     : بقوهلم

ال يستطيع بنو هاشم على قتـال       ف فيتفرق دمه يف القبائل      ،فإذا خرج عليهم يضربونه ضربة رجل واحد      
  .مكرهم، هذا كان العقلمجيع قريش فريضون بـ

 وهذه اآلية أيضاً نزلـت يف       ،﴾ ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم ال يشعرونَ       ﴿  : �يقول اهللا   
 فخرج من   ، وهم نائمون  � وخرج عليهم النيب     ، ألقى عليهم النوم   � أن اهللا    املهم .أمة قبل هذه األمة   

   .بني أظهرهم
  .ال على سبيل املقابلة إ�وصفة املكر ال جيوز أن نصف ا ربنا 

﴿وأَِكيـد  :  فقولـه   :]١٦- ١٥  : الطـارق  [﴾ وأَِكيد كَيدا * ِإنهم يِكيدونَ كَيدا     ﴿ :وكذلك الكيد 
  .أثبته اهللا لنفسه على سبيل املقابلة لكيدهم كَيدا﴾

  .إذن املكر والكيد من الصفات الفعلية
  : ] ١٤٩  : النساء [ ﴾ خفُوه أَو تعفُواْ عن سوٍء فَِإنَّ اللَّه كَانَ عفُوا قَِديرا         ِإن تبدواْ خيرا أَو ت     ﴿   : وقوله

  . وهي بتعديها إىل الغري تكون فعلية، وكذلك القدرة،صفة العفو صفة ذاتيةهذه 
                                                 

  . وهو ما بني وجهي هذا الشريطد هذا املوضع؛ عنانقطاع يف الشريطحصل ) ١(
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 فيـه  :  ] ٢٢  : النور [ ﴾ اللَّه غَفُور رِحيمولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَال تِحبونَ أَن يغِفر اللَّه لَكُم و      ﴿  : وقوله
  . وبتعديهما إىل الغري تكونان فعليتان،، ومها صفتان ذاتيتان�إثبات املغفرة والرمحة هللا 

 فـالعزة   ،ه هو العزيز الذي ال يضام ِعز      ،� العزة هللا    :] ٨  : املنافقون [ ﴾ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلهِ   ﴿  : قال
  .﴾ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ﴿   ،�، وأهل اإلميان عزيزون بعزة اهللا �ة ذاتية هللا صف

 ،-تعاىل-هللا  يف هذه اآلية إثبات العزة      :   ] ٨٢  : ص [ ﴾ فَِبِعزِتك ألغِْوينهم أَجمِعني   ﴿    : بليس إ وقوله عن 
  . � اعترافا منه حبق اهللا -نعوذ باهللا منه-ئن اهللاعليه لعا-وقد أثبتها له إبليس 

  ﴿   كبر ماس كاربكَِته     : تبارك[ تراسم من أمساء اهللا؛ لكثرة ب[  ِاللِذي الْج  ]ةظَمامِ  ]الْعاِإلكْـرو   
   .  ] ٧٨  : الرمحن [ ﴾]�الكرم العظيم [

 وليس لـه    ،ليس هللا سِمي  :  أي :  ] ٦٥  : مرمي [ ﴾ علَم لَه سِميا  فَاعبده واصطَِبر ِلِعبادِتِه هلْ ت     ﴿  : قوله
  . وال حيتاج إىل أحد من خلقه،ريِش وال م، وال وزير،نظري

 نفي النقائص   : اليت هي  ؛السلبهذا من صفات    :   ] ٤ :  اإلخالص [ ﴾ ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد     ﴿ : وقوله
  .�وإثبات الكماالت هللا 

 ي من اهللا لعباده أن جيعلوا له أنداداً:   ] ٢٢  : البقرة [﴾ فَالَ تجعلُواْ ِللِّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ ﴿ : وقوله
  .-ال نظري له: أي- له دمن املخلوقني وهم يعلمون أنه ال ِن

  ﴿ ِحباداً يوِن اللَِّه أَندِخذُ ِمن دتن ياِس مالن ِمناللَِّهو بكَح مه١٦٥  : البقرة [﴾ ون [ .  
  .نقف على هذا

}òÜ÷�þa{@ @
÷QZ@�@†à§aL�a@Þì�‰@óÜÇ@âý�Ûaë@ñý–Ûaë@L†Èië@Z@ @
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  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه

 ومجعين اهللا وإياك والسامعني ومجيع املسلمني بدار        ،أحبك اهللا الذي أحببتين من أجله     : أوالً أقول 
  .كرامته

 والرجـل  كاحلي وكالسمع وكالبصر وكالوجه واليد       :الصفة الذاتية اليت تكون من صفات اهللا      
  . هذه كلها صفات ذاتية،والقدم والساق
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 ، هذه هي صفات ذاتية    ،ضىراهة والر كَط والْ خغض والس ب كاحملبة والْ  :ومنها صفات ذاتية فعلية   
سنني وبأنه حيـب    بأنه حيب املؤمنني وبأنه حيب احمل      �ولكنها بتعديها إىل الغري تكون فعلية، فإخبار اهللا         
﴿كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيـلَ اقْعـدواْ مـع          : املقسطني وإخباره بأنه يكره بعض األشياء كقوله      

﴾ولكن بتعديها للغري تكون فعلية،ىل غري ذلك هذه صفات ذاتيةإ ]٤٦: التوبة[الْقَاِعِدين .  
ا ذَ إِ  اهللاَ نَِّإ«:  ويف احلديث  ،ة إىل هذا العبد   يدعت هذه الصفة م   دع ت إذا أحب اهللا العبد حمبة اهللا له      ف

 م، ثُ ةُكَالِئم الْ هبِحتو ،لُيِرب جِ هبِحي فَ ،بهِحأَاناً فَ لَ فُ بِحي أُ ن إِ ،ليِربا جِ  ي :الَقَ فَ ،لَيِربى جِ اد ن اًدب ع بحأَ
يوضلَ ع قَ الْ هي األَ  فِ ولُبوإن كانت يف األصل     ، أن حمبة اهللا للغري تعترب هذه الصفة       -يعين- فاملهم   ،»ِضر 

  .نعم. ذاتية إال أا بتعديها إىل الغري تكون فعلية
﴿يخاِدعونَ اللّه وهو   :  مثل ؛ فإا تكون صفة نقص    فِْردتل وإذا أُ  قاِبمالصفات اليت تكون يف الْ    

﴾مهاِدع؛ صفة نقص  :داعِخ الْ ،]١٤٢: النساء[خ  فال ي   ِصجوز أن نف   وال جيوز أن نصف     ،عخاِد اهللا بأنه م 
 ؛]١٧-١٦: الطارق[وأَِكيد كَيداً﴾ * ﴿ِإنهم يِكيدونَ كَيداً وال جيوز أن نصف اهللا بأنه كاِئد ،راهللا بأنه ماِك

ـ لة لِ من اهللا على سبيل املقاب    ت  لَص لكن إذا ح   ،تدِرفْإذا أُ كر واِخلداع هذه صفات نقص      مد والْ يكَفالْ ا م
 ألنه جازاهم على فعلهم     ؛� صفة كمال هللا     يفعله أعداؤه بعباده املؤمنني فإن هذه الصفة تكون حينئذٍ        

  . نعم.ذلك
  فمثل قوله  ؛بلْأما صفة الس  :   ولَدي لَمو ِلدي لَم﴿ *     ﴾دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَم٤-٣: اإلخـالص [و[، 

 يعـين تـسلب     ، هذه صفة سلب   ،]١١: الشورى[﴿لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع البِصري﴾     : هومثل قول 
 ، هذا ينفي املشاة كليـاً     ﴿لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع البِصري﴾      ، كلياً  سلباً �النقائص عن اهللا    

  .نعم. الصفات هللا تقتضي املشاة يف هذه اآلية على كل من زعم أن إثبات درنوحينئذ 
÷RZ@@@@DÛa@òÐ•@�@Ýç@@@Ží@Ýçë@_æbŞäflzžäfl–@@@@@@@@@@@@@@@@å�ß@é�îÜÇ@b�ß@ó�ÜÇ@´�Ûý¦a@���Ðm@ñõaŠÔi@áÜÈÛa@kÛb� @|

_ò÷� b�@pýíëdm  
 أخذنا به، لكن ورد ذلـك يف حـديث          �جدت يف حديث صح عن النيب       ان إن و  نحصفة الْ 

  .نعم. ة نظرلَِمكْتاج إىل تضعيف فال نستطيع أن نثبت منه ذلك، واملسألة حت
Ýöb�Ûa@Z_áÜÈÛa@kÛbĐÛ@émõaŠÔi@|–äí@Ýç@´Ûý¦a@��Ðm@ @

 إال إذا كـان  ، لطالب العلـم به لذلك فإنه ال ينصح   ،صاحبه أشعري احلقيقة أن تفسري اجلاللني     
  .نعم. ه هو بنفسه فال ال ينبغيأه على رجل سلفي يبني له ما فيه، أما يقرأيقر
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Þý¨a@ÞbÓëZ_‰bqŁa@êˆç@òz•@ïç@bàÏ@Lïàèu@ìèÏ@ÙÛ‡@ŠØãc@åß@@ @
 يف  »سـبحان «منا قرأت تفسري اآلية اليت يف سورة         وإ ، وال رأيت كتاب اخلالل    ،أنا مل أتتبع هذا   

 كمـا  ، يفعل ما يشاءبذلك فهو �ه  نبيمِركْي فإذا أراد اهللا أن     ، يفعل ما يشاء   � فاهللا   ،تفسري ابن كثري  
 فـاهللا   ،رون واآلخِ لوناألو فيه   هدمحود الذي ي  محم وهو املقام الْ   ،ول شفاعته يف فصل القضاء    بأكرمه بقَ 

  .نعم. عل ما يشاء يف�
÷TZ@@Þaû�@aˆç@@@@@@@@@Þì�Ôm@òØj’Ûa@�Ç@ŠĐÓ@åß@ñcŠßa@åßZ@@@@@@@@@@@@Ý�èÏ@õb��½aë@�bj–�Ûa@‰b�×‡c@o�Óë@pb�Ï@a‡g@

ŽíùŒvbènÓë@paìÏ@†Èi@bçúbšÓ@_óÜÇ@Ý–−@Ýçë@@_Šuþa@�Ðã@ @
إذا أن اإلنسان نسي هذه األذكار وتذكرها قبل الزاول يف الصباح مثالً وقبل منتصف الليـل يف                 

  . إن شاء اهللائ وذلك جيز،هاأ يقراملساء مثالً فهو
÷UZ@@@@bîãbĐíŠi@åß@Þaû�@aˆç@@Z@@@�äÛa@ÞìÓ�Z@D=g@flß@a‡flpb@žia@Žå@fl…e@flâ@žãa@JÔJĐflÉ@flÇ@flà@�SÜŽéNNNC@@sí†�§a@L@@@b�ß@

éÛìÓ@Ýçë@_òí‰b¦a@òÓ†–Ûa@ÑíŠÈm@ìçZ@DflëflëJÛć†fl•@čÛbć|flí@ž†ŽÇJÛ@ìŽéC@_ÁÔÏ@†ÛìÛa@âc@oäjÛaë@†ÛìÛa@Ýà’í@ @
 صدقة  دع يستفيد منه طلبة العلم فإنه ي       إذا كتب العامل كتاباً    ،العلمالصدقة اجلارية هي األوقاف و    

قطعة مـن   ف اإلنسان   وِق أن ي  ، وكذلك األوقاف اليت هي معمول ا عند املسلمني وما أكثرها          ،جارية
  . ال تباع وال تورثةٌسبحتها صدقة وهي ممزرعته جيعل غلَّ
 لـو بنيـت     ، فهذا يعد صدقة جارية    ،رادة للماء يضاً لو جئت إىل مسجد فجعلت فيه ب       أكذلك  

  .نعم.  يعد صدقة جاريةهني وهكذا كل ما ينتفع به وتبقى ع،يف مسجد فهذا يعد صدقة جارية محامات
            الولد إذا قيل يف هذا االسم الولد فهو يشمل الذكر واألنثى، فإمنا يعر  ب كور أو  ب الـذُّ  خاطَأو ي

 لدخول اإلناث حتت اسم الذكور، فهذا يشمل الذكر واألنثى، وكـم  ؛اثويكتفى م عن اإلن  يعرب م   
وف من اهللا وعندها عمل صاحل ودعـاء         يكون عندها إميان وعندها خ     ،من أنثى تكون خرياً من الذكر     

 عاق مارق فاجر ال خري فيـه ال يـرأف           الذكر وقد جتد    ، منها هلما  ربالفضل وبِ  عتراف هلما الوالديها و 
  .نعم. قد حيصل هذاف ، حيبهمابوالديه وال
÷VZ@@@@@@@@@@éÜöb��@Þì�Ôí@�bš�íc@bîãbĐíŠi@åß@Þaû�@aˆç@Z@@@@@@sí†�y@á�èÐã@Ñ�î×@Z@D=gŞæ@J�a@@fl�@@�JÜflÕ@fl…e@flâ@flÇ@@�JÜ@ó

Ž•fl‰ìčmčéC_@ @
  : له تأويالن»ِهِتورى صلَ عم آدقلَ خ اَهللانَِّإ« :قوله
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           كما ن فيكون املعىن أن اهللا خلق آدم على صورته مل ينممذريته، ت     ا فذرية آدم وحـو ـ  ي ق خلَ
 ،لكن آدم خلقه اهللا علـى صـورته  ،  إىل أن يكون كبرياًيتدرجالواحد صغرياً مث يكون رضيعاً مث هكذا     

ـ ر ذِ ونَت سِ اِءمي الس  فِ هلُوطُ« :طولُه يف السماء ستون ذراعاً، وقد ورد هذا ذا اللفظ          اًاع، ـ  و م الَا ز 
  .ديث احل»...ونَصقُن يقلْخالْ

  .م كما حصل لغريه من أبنائهن ويدِز أنه خلقه على هيئته ومل ي؛فإما أن يكون املعىن هذا
مـن   ؛�إما أن يكون املعىن بأن اهللا خلق آدم على صورته مبعىن أن له صفات كصفات اهللا                 و

هذا يثبته  و ،ساقجل القدم ال   كذا الكف األصابع اليد الر     ، السمع والبصر والكالم   ،وجود الوجه والعينني  
ومجاعة معه من السلفيني أو الكثري، أما ابن خزيمة فإنه تأول احلديث على التأويل              اإلمام أمحد بن حنبل     

  )١(.نعم. األول
}³½a{@ @
﴿ čéNÜÛa@ğkŽzJ×@žáŽèflãìşjčzŽí@�a…afl†ãJc@čéNÜÛa@=æëŽ…@åčß@Ž̂ č‚Şnflí@åflß@=÷bŞäÛa@flåčßflë ﴾} ñŠÔjÛa Z @QVU { N@ @
flëŽéSÛžìJÓ Z @ ﴿ @@@flå�ğß@ĞïčÛflë@ŽéNÛ@åSØflí@žáJÛflë@čÙDÜŽàDÛa@ïčÏ@�Ùí=Šfl‘@ŽéNÛ@åSØflí@áJÛflë@aĆ†JÛflë@ž̂ č‚Şnflí@žáJÛ@ðč̂ NÛa@čéBÜčÛ@Ž†žàflzDÛa@=ÝSÓflë

@@aĆ�čjDØflm@ŽêžŠğjJ×flë@ŞÞş̂ Ûa ﴾} õaŠ�⁄a Z @QQQ {  N @﴿ @@@@@@@ž‰Jþa@ïčÏ@bflßflë@čpaflëbflàŞ�Ûa@ïčÏ@bflß@čéNÜčÛ@Ž|ğjfl�Ží@@@@@flì�Žçflë@Ž†žàflzDÛa@ŽéJÛflë@SÙDÜŽàDÛa@ŽéJÛ@=ā
ćŠíč†JÓ@ñõžïfl‘ğ@ÝS×@óJÜflÇ ﴾} åibÌnÛa Z @Q { N@ @

flëŽéSÛžìJÓ Z @﴿ @@@@@@@@@@aĆŠíč̂ flã@fĺ čàJÛbflÈDÜčÛ@flæìSØflîčÛ@čêč†žjflÇ@óJÜflÇ@flæbJÓžŠSÐDÛa@flÞŞŒflã@ðč̂ NÛa@JÚfl‰bfljflm@J@@@@@@čpaflëbflàŞ��Ûa@SÙ�DÜŽß@ŽéJÛ@ðč̂ NÛa
ž̂ č‚Şnflí@žáJÛflë@=āž‰JþaflëaĆŠíč†DÔflm@Žêfl‰Ş†JÔJÏ@ñõžïfl‘@ŞÝS×@flÕJÜfl�flë@čÙDÜŽàDÛa@ïčÏ@�Ùí=Šfl‘@ŽéNÛ@åSØflí@žáJÛflë@aĆ†JÛflë@ ﴾} æbÓŠÐÛa Z@QMR{ N@ @

ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ @@@@@@@@@@@@@@@@@áŽèŽšžÈfli@ýflÈJÛflë@flÕJÜfl�@bflàči@ñéJÛ=g@şÝS×@flkflçfl̂ NÛ@aĆ‡=g@ñéJÛ=g@žåčß@ŽéflÈflß@flæbJ×@bflßflë@ñ†JÛflë@åčß@ŽéNÜÛa@fl̂ fl‚Şma@bflß@@@ó�JÜflÇ@
@@@flæìSÐč–flí@bŞàflÇ@čéNÜÛa@flæbflzžjŽ�@wœžÈfli J@@ @@@@@flæìS×=Šž’�Ží@b�ŞàflÇ@óJÛb�flÈflnJÏ@čñfl…bflèŞ’�Ûaflë@čk�žîflÌDÛa@=áčÛbflÇ ﴾} @æì�äßû½a Z @YQMYR { N@ ﴿ @@Jý�JÏ

@@@@@@@@flæìŽàJÜžÈflm@Jü@žáŽnãJcflë@ŽáJÜžÈflí@fléNÜÛa@Şæ=g@flÞbflržßJþa@čéBÜčÛ@DaìŽi=Šžšflm ﴾} ÝzäÛa Z @WT {  N @﴿ žÝSÓ@@@@@@@@@flŠ�flèJÃ@b�flß@fl“čyaflìJÐDÛa@flïğifl‰@flâŞŠfly@bflàŞã=g@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@čé�NÜÛa@ó�JÜflÇ@Daì�SÛìSÔflm@æJcflë@bĆãbJĐDÜŽ�@čéči@žÞğŒfläŽí@žáJÛ@bflß@čéNÜÛbči@DaìS×=Šž’Žm@æJcflë@ğÕflzDÛa@=ŠžîflÌči@flïžÌfljDÛaflë@flážq=⁄aflë@flåJĐfli@bflßflë@bflèžäčß

flæìŽàJÜžÈflm@Jü@bflß ﴾} ÒaŠÇþa Z@ SS {  N @@ @
žìJÓflëŽéSÛ Z @ ﴿ ôflìflnž�a@=”žŠflÈDÛa@óJÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa ﴾} é� Z @U {  L @ïčÏ@  čòflÈžjfl� @flÉč™aflìflß Z@ @
 @@@ŽéSÛžìJÓ@čÒaflŠžÇJþa@čñfl‰ìŽ�@ïčÏ Z@﴿ @@@@@@@@@ôflìfln�ž�a@Şá�Žq@wâb�ŞíJc@čòŞn�č�@ïčÏ@flāž‰Jþaflë@čpaflëbflàŞ�Ûa@flÕJÜfl�@ðč̂ NÛa@ŽéNÜÛa@ŽáSØŞifl‰@Şæ=g

@=”žŠflÈDÛa@óJÜflÇ ﴾} ŠÇþaÒa Z @UT {  N @@Ž�@ïčÏ@flÞbJÓflë@fl�ŽãìŽí@čñfl‰ìZ @ ﴿ @@@čòŞn�č�@ï�čÏ@flāž‰Jþaflë@čpaflëbflàŞ�Ûa@flÕJÜfl�@ðč̂ NÛa@ŽéNÜÛa@ŽáSØŞifl‰@Şæ=g

                                                 

  .الثاين الدرس انتهى) ١(
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@@@@”žŠflÈDÛa@óJÜflÇ@ôflìflnž�a@ŞáŽq@wâbŞíJc ﴾} �ãìí Z@ S {  N @@@@čč†žÇŞŠÛa@ččñfl‰ìŽ�@ïJÏ@flÞbJÓflë@ Z @﴿ @@@@@čpaflëbflàŞ��Ûa@flÉ�JÏfl‰@ðč̂ �NÛa@ŽéNÜÛa@@@ñ†�flàflÇ@=Š�žîflÌči
@@@@=”žŠflÈDÛa@óJÜflÇ@ôflìflnž�a@ŞáŽq@bflèflãžëflŠflm ﴾} †ÇŠÛa Z @R {  N fléJ� @čñfl‰ìŽ�@ïčÏ@flÞbJÓflë@ Z @ ﴿ ôflìfln�Da@=”žŠflÈDÛa@óJÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa ﴾} é� Z @U {  N @

@=æb��JÓžŠSÐDÛa@čñfl‰ì��Ž�@ï��čÏ@flÞb��JÓflë Z @ ﴿@ŽåflàžyŞŠ��Ûa@=”žŠ��flÈDÛa@ó��JÜflÇ@ôflìfln��ž�a@Şá��Žq ﴾} æb��ÓŠÐÛa Z @UY {  N @�e@čñfl‰ì���Ž�@ï��čÏ@flÞb��JÓflë@
čñfl†�žvŞ����Ûa Z @ ﴿ @@@@@ó���JÜflÇ@ôflìfln���ž�a@Şá���Žq@wâb���ŞíJc@čòŞn���č�@¿č@b���flàŽèfläžîfli@b���flßflë@flāž‰Jþaflë@čpaflëbflàŞ����Ûa@flÕ���JÜ�fl@ðč̂ ���NÛa@Žé���NÜÛa

=”žŠflÈDÛa ﴾} ñ†v�Ûa Z @T {  N @@@@@@@č†�íč†flzDÛa@čñfl‰ì�Ž�@ï�čÏ@flÞbJÓflë@ Z @ ﴿@@@@@@@Ş��Ûa@flÕ�JÜfl�@ðč̂ �NÛa@flì�Žç@@@@@@@@@Şá�Žq@wâb�ŞíJc@čòŞn�č�@ï�čÏ@flāž‰Jþaflë@čpaflëbflà
=”žŠflÈDÛa@óJÜflÇ@ôflìflnž�a ﴾} †í†§a Z@ T {  N@ @

ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ @@@@@@@Şï�JÛ=g@JÙ�ŽÈčÏafl‰flë@JÙîRÏflìflnŽß@ïğã=g@ófl�îčÇ@bflí ﴾} @@æaŠ�àÇ@Þe Z @UU {  N @ ﴿ @@@@@@@é�žîJÛ=g@Žé�NÜÛa@Žé�flÈJÏŞ‰@Ý�fli ﴾} @õb��äÛa Z @

QUX {  N @ ﴿ @ž–flí@čéžîJÛ=g@@@@@ŽéŽÈJÏžŠflí@Ž|čÛbŞ–Ûa@ŽÝflàflÈDÛaflë@ŽkğîNĐÛa@ŽáčÜJØDÛa@Ž†flÈ ﴾} Š� bÏ Z @QP {  N @ ﴿ @@@@@@@ŽÍSÜžiJc@ïRÜflÈNÛ@bĆyžŠfl•@ïčÛ@=åžia@Žæbflßbflç@bflí
@@fllbfljž�Jþa@J@@@@@@@@bĆič‡bJ×@ŽéşäSÃJþ@ïğã=gflë@ófl�ìŽß@čéJÛ=g@óJÛ=g@flÉčÜN� JdJÏ@čpaflëbflàŞ�Ûa@fllbfljž�Jc ﴾} ŠÏbË Z @SVMSW { N@JÓflë@@Žé�SÛžì Z @ ﴿ @@áŽn�äčßJcJc

@@@@@@@@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡=hJÏ@flāž‰Jþa@ŽáSØči@flÑč�ž‚flí@æJc@õbflàŞ�Ûa@ïčÏ@åŞß J@ @ @@@@@@@@@@@bĆj�č•bfly@žáSØžî�JÜflÇ@flÝč�žŠŽí@æJc@õbflàŞ�Ûa@ïčÏ@åŞß@áŽnäčßJc@žâJc
=Šíč̂ flã@flÑžîJ×@flæìŽàJÜžÈflnfl�JÏ ﴾} ÙÜ½a Z @QVMQW {  N @ @

 ﴿@@@@@čpaflëbflàŞ�Ûa@flÕJÜfl�@ðč̂ NÛa@flìŽç@@@@@@@@@@@=āž‰Jþa@ï�čÏ@Žw�čÜflí@b�flß@Žá�JÜžÈflí@=”žŠflÈDÛa@óJÜflÇ@ôflìflnž�a@ŞáŽq@wâbŞíJc@čòŞnč�@ïčÏ@flāž‰Jþaflë
@@@@@@@@@@@@flæì��SÜflàžÈflm@b�flàči@Žé��NÜÛaflë@žáŽn�äS×@b�flß@flå��žíJc@žá�SØflÈflß@flì��Žçflë@b�flèîčÏ@ŽxŽŠ�žÈflí@b��flßflë@õbflàŞ��Ûa@flå��čß@ŽÞ=Œ�äflí@b�flßflë@b��flèžäčß@ŽxŽŠ�ž‚flí@b�flßflë

ć�č–fli ﴾} †í†§a Z @T {  N @ @
ŽéSÛžìJÓflë Z @ ﴿ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@JÙ�čÛfl‡@å�čß@ó�flãž…Jc@üflë@žáŽè�Ž�č…bfl�@flì�Žç@Nü=g@ñòfl�žàfl�@üflë@žáŽèŽÈčiafl‰@flìŽç@Nü=g@ñòflqýflq@ôflìžvŞã@åčß@ŽæìSØflí@bflß

@@@@@@@@@@@@@@@Şæ=g@čòflßbflîčÔDÛa@flâžìflí@aìSÜčàflÇ@bflàči@áŽèŽ÷ğjfläŽí@ŞáŽq@aìŽãbJ×@bflàfläžíJc@žáŽèflÈflß@flìŽç@Nü=g@flŠflrD×Jc@üflë@@@@@ćáî�čÜflÇ@ñõžï�fl‘@ğÝSØči@fléNÜÛa ﴾} @ò�Û…b�a Z @

W {  @N ﴿ bfläflÈflß@fléNÜÛa@Şæ=g@žæflŒžzflm@Jüč ﴾} òiìnÛa Z @TP {  N @ @
Žé���SÛžìJÓflë Z @ ﴿ ôfl‰Jcflë@ŽÉflà���ž�Jc@b���flàSØflÈflß@ï���čäŞã=g ﴾} é���� Z @TV {  N @ ﴿ @á���Žç@flåíč̂ ���NÛaŞë@Daì���JÔŞma@flåíč̂ ���NÛa@flÉ���flß@flé���NÜÛa@Şæ=g

flæìŽäč�žzşß ﴾} ÝzäÛa Z @QRX {  N @ ﴿ @@@@flåí=ŠčibŞ–Ûa@flÉflß@fléNÜÛa@Şæ=g@DaëŽŠčjž•aflë ﴾} ÞbÐãþa Z @TV {  N @ ﴿ @@@@@@@@@@�ò�fl÷čÏ@žo�fljJÜJË@ñò�JÜîčÜJÓ@ñò�fl÷čÏ@åğß@áJ×
flåí=ŠčibŞ–Ûa@flÉflß@ŽéNÜÛaflë@čéNÜÛa@=æž‡=hči@�ñfl�črJ× ﴾} ñŠÔjÛa Z @RTY {  N @@ @

Žé�SÛžìJÓflëZ @ ﴿ @@flåčß@ŽÖfl†ž•Jc@žåflßflë@@bĆríč†fly@čéNÜÛa@ ﴾} õb�äÛa Z @XW {  N @ ﴿ @@@@@�ýî�čÓ@čé�NÜÛa@flå�čß@ŽÖfl†�ž•Jc@žåflßflë ﴾} @õb��äÛa Z @QRR {N@
 ﴿ fláflížŠflß@flåžia@ófl�îčÇ@bflí@ŽéNÜÛa@flÞbJÓ@ž‡=gflë﴾} ñ†öb½a Z @QQV {  N @ ﴿ �üž†flÇflë@b�Óž†č•@JÙğifl‰@SòflàčÜJ×@žoŞàflmflë ﴾} âbÈãþa Z @QQU {  N @ @

ŽéSÛžìJÓflëZ@ ﴿ @@@bĆàîčÜDØflm@ófl�ìŽß@ŽéNÜÛa@fláNÜJ×flë ﴾} õb�äÛa Z @QVT {  @N﴿@@@@@@Žé�NÜÛa@flá�NÜJ×@å�Şß@áŽèžäğß ﴾} @ñŠ�ÔjÛa Z @RUS {  N @ ﴿ @@b�ŞàJÛflë
@@@Žé��şifl‰@Žé��flàNÜJ×flë@b��fläčmbJÔîčàčÛ@ó��fl�ìŽß@õb��flu ﴾} ÒaŠ��Çþa Z @QTS {  N @ ﴿flë @@@ŞŠJÓflë@=å��flàžíJþa@=‰ì��ÀĐÛa@čk��čãbflu@å��čß@Žêb��fläžífl…bflãfl@Žêb��fläži

b₣îčvflã﴾} áíŠß Z @UR {N@Žé�SÛžìJÓflë@Z@ ﴿ @@@@@@@@@@@fĺ čàčÛb�NÄÛa@flâžì�JÔDÛa@čo�žöa@=æJc@ó�fl�ìŽß@JÙşifl‰@ôfl…bflã@ž‡=gflë ﴾} @õaŠÈ’�Ûa Z @QP { N@﴿ @@b�flàŽçafl…bflãflë
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@@@@@ñflŠflvŞ’Ûa@bflàSØDÜčm@åflÇ@bflàSØflèžãJc@žáJÛJc@bflàŽèşifl‰ ﴾} ÒaŠÇþa Z @RR {  L@﴿@@SÔflîJÏ@žá=èíč…bfläŽí@flâžìflíflë@@@@@@@@@žáŽn�äS×@flåíč̂ �NÛa@flïčöbJ×flŠ�Ž‘@flå�žíJc@ŽÞì
@flæìŽàŽÇžŒflm﴾}—–ÔÛa@ZVR{@NŽéSÛžìJÓflë@Z  ﴿fĺ čÜfl�žŠŽàDÛa@ŽáŽnžjfluJc@afl‡bflß@ŽÞìSÔflîJÏ@žá=èíč…bfläŽí@flâžìflíflë ﴾} —–ÔÛa Z @VU {  N @@ @
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى آلـه       

  .وصحبه أمجعني
  .�ل ا على صفات اهللا  لالستدال/هذه اآليات كلها ساقها شيخ اإلسالم 

وقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شِريك ِفي الْملِْك ولَم               ﴿ : -الع و لَّج-قوله  
أنَّ النفـي يف     سبق لنا     هذه اآلية فيها النفي، وقد     :  ] ١١١  : اإلسراء [﴾ يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ وكَبره تكِْبريا      

  . ومنها هذه اآلية،ويف بعضها تفسري جممل، -�نفي النقائص عن اهللا - �كتاب اهللا 



óÜÇ@ÕîÜÈnÛaòîĐ�aìÛa@ñ†îÔÈÛa@@ @

  

SP@@

 سورة اإلخالص نفي     وسبق لنا يف   ، فيه نفي الولد عنه    ﴾وقُِل الْحمد ِللِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَدا      ﴿
ولَـم  ﴿ . وعدم الشريك معه، هذا فيه إثبات امللك له    ﴾ِكولَم يكُن لَّه شِريك ِفي الْملْ     ﴿ .الولد والوالد 

  .﴾يكُن لَّه وِلي من الذُّلَّ وكَبره تكِْبريا
يسبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَـى كُـل                 ﴿ كذلك 

 ٍء قَِديريلَـى   ﴿ : ووصفه بالقدرة يف قوله    ، ووصفه باحلمد  ، بامللك � فيه وصفه    : ] ١  : نالتغاب [﴾ ِّشع وهو
ٍء قَِديريكُل ِّش ﴾.  

:  ]١ : الفرقـان  [﴾ تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعـالَِمني نـِذيرا           ﴿  :كذلك قوله 
﴿كاربلَ﴿و .� اسم من أمساء اهللا      ﴾تزهذا أيضاً صفة هللا      ﴾ن �  بأنه ي ِزن    ـ ل الوحي علـى ر ِهِلس -

ِليكُـونَ ِللْعـالَِمني   ﴿ .� املقصود به من؟ حممـد    ﴾علَى عبِدهِ ﴿ .-صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعاً    
  .﴾نِذيرا

﴿         ي لَما ولَدِخذْ وتي لَمِض واَألراِت واومالس لْكم الَِّذي لَه       لَـقخلِْك وِفي الْم ِريكش كُن لَّه
 ، ونفـي الـشريك    ، إثبات نفي الولد   : هذا كما يف اآلية السابقة     :]٢: الفرقان[﴾كُلَّ شيٍء فَقَدره تقِْديرا   

  .�وإثبات القدرة هللا 
 هذا أيضاً فيه نفي الولد ونفي :]٩١: املؤمنون[﴾ما اتخذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَانَ معه ِمن ِإلَهٍ     ﴿ : قوله

 يعين لو وجدت معه آهلة لذهب       ﴾ِإذًا لَّذَهب ﴿ .هو ال معبود حبق إال      ، أنه ال إله إال اهللا     ،اإلله اآلخر معه  
 ، واحد خيلق األبـصار    ، لو أن هناك آهلة    ،)١(...أبغى خلقي  يعين كل واحد منهم يقول       ،كل إله مبا خلق   

لكان كل واحد منهم يقول أنا      ،   إىل آخره  ..، واحد خيلق البصر   ،لسمع واحد خيلق ا   ،واحد خيلق العينني  
فإذا كان  ،   هو اخلالق املستحق ألن يعبد وحده      � ولكن اهللا     كذا وال أل؟   ،أريد خلقي أمتاز به وأستعد    

  .هو الذي انفرد باخللق فإنه هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة
 فيه إثبات العلـم     :  ] ٧٤  : النحل [﴾ الَ ِإنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ      فَالَ تضِربواْ ِللِّه اَألمثَ    ﴿ : وقوله
  .�، وما علم العباد إال شيء قليل من علم اهللا �الكامل هللا 

غيِر الْحـق وأَن    قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن واِإلثْم والْبغي بِ             ﴿ : وقوله
هذه األمـور   :   ] ٣٣  : األعراف [﴾ تشِركُواْ ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللَِّه ما الَ تعلَمونَ             

  .�فهو الذي يشرع لعباده ما فيه النفع هلم دون غريه ؛ �حرمها اهللا 
  . قال يف سبعة مواضع : ] ٥  : طه [﴾ لْعرِش استوىالرحمن علَى ا ﴿ : وقوله

                                                 

 .كلمة غري مفهومة )١(
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 ﴾ الرحمن علَى الْعـرِش اسـتوى      ﴿  يعين آية فيها     )١(-حفظه اهللا -هو كما قال الشيخ حممد      و
، � فكلها مجلة سبعة مواضع فيها إثبات االسـتواء هللا           ﴾ثُم استوى علَى الْعرشِ    ﴿وسائر اآليات فيها    

  .أن نعدد ذكرها ال حيتاج ،فة صفة فعلوهذه الص
 أن اهللا يف -يعين- فيه :  ] ٥٥  : آل عمران [﴾ ِإذْ قَالَ اللّه يا ِعيسى ِإني متوفِّيك وراِفعك ِإلَي   ﴿ : وقوله

  .العلو
 ملـا كـان     :] ١٠  : فاطر [﴾ الْكَِلم ِإلَيِه يصعد  ﴿ :  وقوله .  ] ١٥٨  : النساء [﴾ بل رفَعه اللَّه ِإلَيه    ﴿ : وقوله

 إذن ناسـب أن يـأيت       ، هو أعلى ما يكون من املخلوقات      ،)٢(... والعرش فني؟    ،االستواء على العرش  
﴿ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيـب والْعمـلُ        ﴿بل رفَعه اللَّه ِإلَيه﴾    ﴿راِفعك﴾اليت فيها    املؤلف ذه اآليات  

 الذي هـو    ،�والرفع إىل من يكون؟ يكون إىل اهللا        ،   صفة الرفع  ، كل هذه فيها الرفع    ح يرفَعه﴾ الصاِل
  . وعلمه يف كل مكان، بائن من خلقه،مستو على عرشه

* يا هامانُ ابِن ِلي صرحا لَّعلِّي أَبلُغُ اَألسـباب           ﴿  :-عليه لعائن اهللا  -وقوله حكاية عن فرعون     
 : ذلك الرجل الذي يقول    : ] ٣٧-٣٦  : غـافر  [﴾ سماواِت فَأَطَِّلع ِإلَى ِإلَِه موسى وِإني َألظُنه كَاِذبا       أَسباب ال 

 واهللا  : قال له  ؟ أتدري من أنا   ؟ أما تعرفين  : فقال له  ،)٣(...فقال له يعين كأنه ما       ،مر به واحد من الكرباء    
ة وأنت فيما بني هذا     رِذيفة قَ ة وستكون فيما بعد جِ    رِذطفة م  من ن  تقِْل ألست أنت الذي خ    ،إين أعرفك 

وِإني َألظُنه  ﴿ : يطلع إىل إله موسى ويقول     ففرعون يف بطنه العذرة ويبغى    ! ة؟رِذعوذاك حتمل يف بطنك الْ    
  .طيب.  نسأل اهللا العفو والعافية،والعياذ باهللا، ﴾كَاِذبا

أَسباب السماواِت فَأَطَِّلع ِإلَى ِإلَِه * لَّعلِّي أَبلُغُ اَألسباب ﴿ يعين بناًء ﴾يا هامانُ ابِن ِلي صرحا   ﴿ 
  . بل هو الكاذب﴾ موسى وِإني َألظُنه كَاِذبا

 للجهميـة    خالفاً ،يف السماء يف جهة العلو     هذا فيه إثبات أن اهللا يف        :أَأَِمنتم من ِفي السماء﴾    ﴿ 
  . نسأل اهللا العفو والعافية،-والعياذ باهللا-! سفلسبحان ريب األ:  إمامهم اجلهم بن صفونالذين قال
 ﴿           ورمت فَِإذَا ِهي ضاَألر ِبكُم ِسفخاء أَن يمن ِفي السم متتحرك وتضطرب  :أي[ أَأَِمنت  [ *  أَم

 يف جهـة     اهللاُ ،]١٧-١٦: امللـك [﴾ ستعلَمونَ كَيف نِذيرِ  أَِمنتم من ِفي السماء أَن يرِسلَ علَيكُم حاِصبا فَ        
  .العلو يف السماء

                                                 

  .أظن أن الشيخ يقصد قارئ املنت )١(
 .كلمة غري مفهومة )٢(
 .كلمة غري مفهومة )٣(
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هو الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يعلَم              ﴿ : وقوله: مث قال 
        ا يما وهِمن جرخا يمِض وِفي اَألر ِلجا يم            اللَّهو ما كُنتم نأَي كُمعم وها وِفيه جرعا يماء ومالس ِرتلُ ِمن

  ِصريلُونَ بمعا تشيء    وأنه يعلم كلَّ   � فيه إثبات عموم العلم هللا       :﴾ ِبم -لَّج و أما االستواء على    ،-الع 
  .العرش فقد تقدم

 هذه املعية معية علم واطالع وهيمنَة وسـيطرة        ﴾ما كُنتم وهو معكُم أَين    ﴿: مث ختم اآلية بقوله   
 عليهم قادر عليهم يفعل فيهم ما يشاء وحيكـم          رِطيس على املخلوقات م   نِميه م � فهو   ،على خملوقاته 
  .فيهم ما يريد

 مطلعـاً علـى     ،عهميكون شريكاً م  : أي [ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإالَّ هو راِبعهم        ﴿  :مث قال 
وال خمسٍة ِإالَّ هو ساِدسهم وال أَدنى ِمن ذَِلك وال أَكْثَر ِإالَّ             ] مطلع على كل ما يستر منهم      ،مناجام

 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِة ِإنَّ اللَّهامالِْقي موِملُوا يا عم ِبمئُهبني وا ثُما كَانمنأَي مهعم وادلـة  [﴾ هفيه إثبات   ] ٧  : ا ،
  . واالطالع واهليمنة�العلم 

 : قال لـه   ، بكر )١(]أيب[ قال لصاحبه    �النيب  :  أي :  ] ٤٠  : التوبة [﴾ الَ تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا      ﴿ : وقوله
  . معية نصرة أي معهم﴾ الَ تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا  ﴿ 

 �حينمـا أرسـل موسـى       :   ] ٤٦  : طه [﴾ ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى    ﴿ :  استشهد بقوله  مث قال 
 عنـده   -يعين-أن فرعون له قوة وله       � يعين عندما شكيا إىل اهللا       ﴾ِإنِني معكُما  ﴿  :وهارون قال هلما  

 فأنا معكم   ﴾  وأَرى ِإنِني معكُما أَسمع   ﴿ : �خلق كثري وخناف من أن يفرط علينا أو أن يطغى قال اهللا             
  .بنصريت

 وهو معهم معية اطـالع      ،صرة هنا املعية معية ن    :]١٢٨: النحل[ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَواْ﴾     ﴿ : وقوله
 ، بل هو مع مجيع خلقه مطلع عليهم       ،واحلقيقة أن معية االطالع واهليمنة ليست خاصة باملتقني        ،وهيمنة

 هذه معيـة    ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَواْ﴾     ﴿  :كن ختصيصه للمتقني يف قوله     ل ،يعين يعلم كل ما يصدر منهم     
  .﴾ هم محِسنونَوالَِّذين ﴿ .نعم .نصرة

كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَـةً كَـِثريةً          ﴿   .  ] ٤٦  : األنفال [﴾ واصِبرواْ ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِرين     ﴿ : قوله
 اِبِرينالص عم اللَّهم  فهـو يف صـفه  ،� فاملعية هنا معية نصرة وتعزيز هلم :  ] ٢٤٩  : البقـرة  [﴾ ِبِإذِْن اللَِّه و

  .وناصر هلم ومعني هلم ومكرم هلم

                                                 

 .أبا بكر: الشيخ قال )١(
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وأنه هو الـصادق     � فيه إثبات الصدق هللا      :  ] ٨٧  : النساء [﴾ ومن أَصدق ِمن اللَِّه حِديثًا     ﴿ : وقوله
  .صدق عبادهاملُ

، وال أحد أصدق     ال أحد أصدق من اهللا قيالً      :] ١٢٢  : النساء [﴾ ومن أَصدق ِمن اللَِّه ِقيالً     ﴿ : وقوله
  .من اهللا حديثاً

 ﴿ ميرم نى ابا ِعيسي ِإذْ قَالَ اللَّهإثبات الكالم هللا ، هنا إثبات النداء:  ] ١١٦  : املائدة [﴾ و �.  
 ﴿ توكبةُ ركَِلم تإثبات الكلمة هللا :   ] ١١٥  : األنعام [﴾ م�.  
 ]ذاتية[والكالم صفة إهلية    ،  � فيه إثبات الكالم هللا      :  ] ١٦٤  : النساء [﴾ وكَلَّم اللَّه موسى تكِْليما    ﴿ 

 حينئذ تكون هذه الصفة     ﴾ ِليماوكَلَّم اللَّه موسى تكْ    ﴿  .، ويف تعلقها باملخلوقني تكون أيضاً فعلية      �هللا  
  .صفة ذاتية فعلية

  .موسى:  ويراد به:  ] ٢٥٣  : البقرة [﴾ منهم من كَلَّم اللَّه ﴿  : قوله
 ﴿      هبر هكَلَّما وى ِلِميقَاِتنوساء ما جلَموأن القرآن   ،� فيه إثبات الكالم هللا      :  ] ١٤٣  : األعـراف  [﴾ و 

  .�كالم اهللا 
 ﴿ا﴾  وِجين اهنبقَرِن وماِنِب الطُّوِر اَأليِمن ج اهنيادفيه إثبات النداء هللا ، النداء:] ٥٢  : مرمي [ن �.  

﴿الظَّاِلِمني مى أَِن ائِْت الْقَووسم كبى رادِإذْ نفيه إثبات النداء هللا :] ١٠  : الشعراء [﴾ و �.  
﴿ مهبا رماهادنةورجا الشن ِتلْكُما عكُمهأَن هللا  النداء فيه إثبات:  ] ٢٢  : األعراف [﴾ ا أَلَم �.  
 ﴿ ِلنيسرالْم متباذَا أَجقُولُ مفَي اِديِهمني مويفيه إثبات النداء هللا :  ] ٦٥  : القصص [﴾ و �.  
 فيه إثبات الكالم :  ] ٦  : التوبة [﴾ أَِجره حتى يسمع كَالَم اللَِّهوِإنْ أَحد من الْمشِرِكني استجارك فَ ﴿ 

  .�هللا 
وقَد كَانَ فَِريق منهم يسمعونَ كَالَم اللَِّه ثُم يحرفُونه ِمن بعِد مـا عقَلُـوه وهـم                  ﴿ : وقوله

  .�م هللا فيه إثبات الكال:   ] ٧٥  : البقرة [﴾ يعلَمونَ
قُل لَّن تتِبعونا   ﴿ .�فيه إثبات الكالم هللا      :  ] ١٥  : الفـتح  [﴾يِريدونَ أَن يبدلُوا كَالم اللَّهِ     ﴿ : وقوله

   .﴾ كَذَِلكُم قَالَ اللَّه ِمن قَبلُ
 فيـه إثبـات     :  ] ٢٧  : الكهف [﴾ واتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ِكتاِب ربك ال مبدلَ ِلكَِلماِتهِ          ﴿ : وقوله
  .�الكلمات هللا 
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القَـصص   :  ] ٧٦  : النمل [﴾ ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بِني ِإسراِئيلَ أَكْثَر الَِّذي هم ِفيِه يختِلفُونَ       ﴿ 
لكالم اهللا   ثبتم وهو يف نفس الوقت      ، إخبارهم مبا خيتلفون فيه باحلق يف ذلك االختالف        ،معناه اإلخبار 

�.  
 أن اهللا أنزل هـذا      ،فيه إثبات صفة الرتول   :   ] ٩٢  : األنعام [﴾ وهـذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك    ﴿: وقوله

  .�ورسوله حممد  أنزله على عبده ،القرآن
فهذه الصفة ، �  فيه إثبات اإلنزال من اهللا:]٢١: احلشر[لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل﴾ ﴿ : وقوله

  .، واإلنزال ال يكون إال من علو إىل أسفل�تتضمن إثبات العلو هللا 
قَالُواْ ِإنما أَنت   ﴿ . هذا أيضاً فيه صفة اإلنزال     :﴾وِإذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيٍةَ اللَّه أَعلَم ِبما ينزلُ         ﴿ 
ـ        ار يقال افتر  ألن االفتر ؛  رتفْقال إمنا أنت م   ال ينبغي أن ي    ﴾مفْتٍر ا عن لؤلؤ، يعين إذا وصفت أسنانه بأ 

 فحذفت الياء   ﴾ِإنما أَنت مفْترٍ  ﴿ا  هكاللؤلؤ، وهذا كثرياً ما يوصف به النساء، لكن هنا اآلية املقصود من           
 للتخفيف وبا التنوين    لَدرٍ  ﴿ت مكافْتم ا أَنتمقال   ﴾ِإنا أَن ﴿:  فينبغي أن يمرٍ ِإنفْتم ما يقال  ﴾ت  :رفت؛ م

 فيـه   ﴾قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ       * بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ   ﴿ . حتول املعىن إىل شيء آخر     -يعين- ترفألن م 
ِليثَبـت  ﴿  هنا صراحة أن جربيل أنزله مـن اهللا        ﴾ِمن ربك ِبالْحق  ﴿ إثبات الترتيل، واملقصود به جربيل    

ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ ِإنماُ يعلِّمه بـشر لِّـسانُ الَّـِذي               * ِذين آمنواْ وهدى وبشرى ِللْمسِلِمني    الَّ
      ِبنيم ِبيرانٌ عـذَا ِلسهو ِميجِه أَعونَ ِإلَيلِْحدفتـراء   اال -يعين- وهذا واضح فيه       ] ١٠٣-١٠١  : النحل [﴾ ي

  . يعلمه القرآن بشر-يعين- بأنه �على النيب 
.  البهاء واحلُسن والرونق والنعيم    : وهي ؛ من النضرة  :  ]  ٢٢  : القيامة [وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ﴾   ﴿ : وقوله

  . ِمن النظَر]٢٣: القيامة[﴿ِإلَى ربها ناِظرةٌ﴾
 إثبات أن النظر يكـون هللا       -يعين- كأنه يريد به     :] ٢٣  : طففنيامل [﴾ علَى اَألراِئِك ينظُرونَ   ﴿ :قوله

  .ينظرون إىل رم وهم على أرائكهم �
 فسرت بأا النظر إىل      هي  والزيادة ، فيه الزيادة  : ] ٢٦  : يـونس  [﴾ لِّلَِّذين أَحسنواْ الْحسنى وِزيادةٌ    ﴿ 
  .وجه اهللا
 ﴿     لَدا وونَ ِفيهاؤشا يم ملَه ِزيدا مناملراد مبزيد هو زيادة النظـر إىل وجـه اهللا          : أي:   ] ٣٥  : ق [﴾ ي

�.  
   . تبني له طريق احلق ومن تدبر القرآن طالباً للهدى، وهذا الباب يف كتاب اهللا كثري: قال
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 ، وأنه معجز للخلق   ،على كل حال فإن من تدبر القرآن تبني له ما فيه من أمساء اهللا وصفاته              ... 
 بني فيه ما حيتاج إليه الناس يف أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعـادهم              ، فيه كل شيء   ني ب �هللا  أن ا و

  .نعم.  صفات اإلله املستحق للعبودية واأللوهيةني وب، كل ذلك بينه اهللا،ودينهم ودنياهم وآخرم
}³½a{@ @

@ïčÏ@ŞáŽqD@č�a@=ÞìŽ�fl‰@čòŞäŽ��C�Ï@[DSòŞäş�Ûa@C@ŽŠğ�JÐŽmDflæežŠSÔÛaCŽéžäflÇ@ŽŠğjÈŽmë@LčéžîJÜflÇ@şÞŽ†flmë@LŽéŽäğîfljŽmë@LN@ @
@@@@@@ŽéŞifl‰@čéči@ŽÞìŽ�ŞŠÛa@flÑfl•flë@bflßflë�@@@@@@@@@@=ÞìŽjJÔDÛb�či@čò�JÏ=ŠžÈflàDÛa@ŽÝžçJc@bflçbNÔJÜflm@ïčnNÛa@=�bflzğ–Ûa@čsíč…bflyJþa@flåčß@L@@@flk�fluflë@

ÙčÛfl̂ J×@bflèči@Žæbfl¹⁄a N fl@ @
@@@čéčÛžìJÓ@ŽÝžrčß� Z @D @fl‰@ŽÞ=Œžäflí@@@@@@@@@@@�č�Ła@=ÝžîNÜÛa@ŽsSÜŽq@óJÔžjflí@fĺ y@ñòJÜžîJÛ@ŞÝS×@bflîžãş†Ûa@čõbflàŞ�Ûa@óJÛg@bfläşiŽŠ@@ŽÞì�SÔflîJÏ@L Z @@@žå�flß@

ŽéJÛ@flkîčvflnž�dJÏ@ïčãìŽÇž†flí_ŽéflîčĐžÇSdJÏ@ïčäSÛJdž�flí@žåflß@_ŽéJÛ@flŠčÐDËJdJÏ@ïčãŽŠčÐžÌflnž�flí@žåflß@ _C  N čéžîJÜflÇ@ćÕJÐŞnŽß@ N @@ @
}�Š’Ûa{@ @

ـ  ت ؛هنيبر القرآن وت   ال شك أن السنة تفَس     :فسر القرآن  فالسنة ت  :قوله بيـ  ن ـ ه وت  جممالِت خصص 
  . أو أي شيء يكون توضحه السنة،ما كان فيه من إمجال أو تعميم حضو وت،عموماته

ول بقَ من األحاديث الصحاح اليت تلقاها أهل املعرفـة بـالْ          �وما وصف الرسول به ربه      : قال
  .ان ا كذلكوجب اإلمي

ـ لَى السماِء الدنيا كُلَّ لَيلٍَة ِحينِزلُ ربنا ِإ « :� قوله فمن ذلك  ، ثُ اللَّيـِل اآلِخـر  ني يبقَى ثُلُ
ثبات الـرتول  فيه إ: »؟  من يدعوِني فَأستِجيب لَه؟ من يسأَلُِني فَأُعِطيه؟ من يستغِفرِني فَأَغِْفر لَه          : فَيقُولُ

  إثباتاً �أنا نثبت هللا صفة الرتول على ما يليق جبالله          : إىل السماء الدنيا، وهي صفة فعلية، ولكنا نقول       
  . نعم.بال كيف وال تشبيه وال تعطيل

}³½a{@ @
@ŽéSÛžìJÓflë� Z @D fl‘Jc@ŽéNÜJÛčêč†žjflÇ@čòfližìflnči@bĆyflŠJÏ@ş†žáS×č†flyJc@žåčß@čkčöbŞnÛa@=åčßžûŽàDÛa@čéčnJÜčyaflŠči@ CN čéžîJÜflÇ@ćÕJÐŞnŽß@ N @@ @

}�Š’Ûa{@ @
  .نعم. �فيه إثبات الفرح هللا  :»أَشد فَرحا«
}³½a{@ @

ŽéSÛžìJÓflë @� Z @ D flŠfl�Ła@bflàŽçŽ†flyJc@ŽÝŽnDÔflí@=åžîJÜŽufl‰@óJÛ=g@S�a@SÙflzžšflíLJòŞäflvDÛa@ŽÝŽ�ž†flí@bflàŽçýč×@ C  N čéžîJÜflÇ@ćÕJÐŞnŽß@ N @@ @
}�Š’Ûa{@ @
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 ذلك أن يكون هنـاك      :» يضحك اُهللا ِإلَى رجلَيِن يقْتلُ أَحدهما اآلخر، ِكالهما يدخلُ الْجنةَ          « 
، مث بعد ذلك فأسـلم الكـافر        ، كان املسلم شهيداً   قتال بني مسلمني وكفار، فأحد الكفار قتل مسلماً       

، كالمها يدخالن اجلنة وقد قتل أحدمها اآلخر ومات على اإلسالم وعلى اإلميان ودخل اجلنة ولقي املؤمن
  .نعم. �فيه إثبات الضحك هللا  .يف اإلسالم، نعم

}³½a{@ @
ŽéSÛžìJÓflë@� Z @D @@@JÓ@žåčß@bfläşifl‰@flkčvflÇ@@@@člžŠSÓflë@čêč…bfljčÇ@čÂìŽä=Ê=ŠflîčË@@@‹Jc@žáSØžîJÛ=g@ŽŠSÄžäflí@LčÛ@@@@SÙflzžš�flí@şÝ�JÄflîJÏ@Lfĺ čĐčäJÓ@fĺ

žáSØfluflŠJÏ@ŞæJc@ŽáJÜžÈflíćkí=ŠJÓ@ C  N ćåfl�fly@ćsíč†fly@ N @@ @
@@ŽéSÛžìJÓflë� Z @ D @@@@@@ŽÞìSÔflm@flïčçflë@bflèîčÏ@óJÔDÜŽí@ŽáŞäflèflu@ŽÞaflŒflm@ü Z @ñ†í=Œflß@žåčß@žÝflç@_@@@Žé�JÜžu=‰@b�flèîčÏ@čñŞŒčÈDÛa@şlfl‰@flÉflšflí@óŞnfly@

 } ñòflíaflë=‰@ïčÏflë Z Žéflßfl†JÓ@bflèžîJÜflÇ@ { flnJÏ@LwœžÈfli@óJÛg@bflèŽšžÈfli@ð=ëflŒžäflîJÏ@ŽÞìSÔ Z DÁJÓ@DÁJÓ@CN čéžîJÜflÇ@ćÕJÐŞnŽß@ N @@ @
}�Š’Ûa@{@ @

  .نعم. �فيه إثبات الرجل والقدم هللا 
}³½a{@ @

ŽéSÛžìJÓflë @�Z @ D @óJÛbflÈflm@ŽÞìSÔflí Z @Žâfl…e@bflí@NŽÞìSÔflîJÏ@ Z @@JÙžífl†žÈ�fl�flë@JÙ�žîŞjJÛ@ N @@ñpìfl–�či@ðč…b�fläŽîJÏ@ Z @@žæJc@JÚŽŠŽßDd�flí@J�a@Şæ=g@
Şíğ‰Ž‡@åčß@flx=Šž‚Žm=‰bŞäÛa@óJÛg@bĆržÈfli@JÙčnC  N čéžîJÜflÇ@ćÕÐŞnŽß@ N @ @

}�Š’Ûa{@ @
  . نعم.�هذا فيه إثبات املناداة هللا : »فَيناِدي ِبصوٍت« :قوله

}³½a{@ @
ŽéSÛžìJÓflë@� Z @DćæbflàŽužŠflm@Žéfläžîfliflë@Žéfläžîfli@fl�žîJÛflë@Žéşifl‰@ŽéŽàRÜJØŽîfl�@Nüg@ñ†flyJc@žåčß@žáSØžäčß@bflßCN @@ @

}�Š’Ûa{@ @
  .إثبات الكالم هللا: »هملَّكَي«كذلك 

}³½a{@ @
ŽéSÛžìJÓflë@�@=œí=ŠflàDÛa@čòflîDÓŽ‰@ïčÏ@ Z @ D @@@@@@@@@čõbflàŞ��Ûa@ï�čÏ@JÚŽŠ�žßJc@LJÙŽà�ž�a@fl÷Ş†�JÔflm@LčõbflàŞ��Ûa@ï�čÏ@ðč̂ �NÛa@J�a@bfläŞifl‰

@@žŠ��čÐDËa@L=āž‰Jþa@ï��čÏ@JÙ��flnflàžyfl‰@žÝ��flÈžua@čõbflàŞ���Ûa@ï��čÏ@JÙ��Žnflàžyfl‰@b��flàJ×@L=āž‰Jþaflë@şlfl‰@flo��žãJc@Lb��flãbflíbJĐfl�flë@b��fläfliìŽy@b��fläJÛ
@@@@@@@@@@fluflìDÛa@afl̂ flç@óJÜflÇ@JÙčöbJÐč‘@žåčß@ĆõbJÐč‘flë@LJÙčnflàžyfl‰@žåčß@�òflàžyfl‰@žÞ=ŒžãJc@Lfĺ čjğîNĐÛa@@JcflŠ�žjflîJÏ@[=É CN @@@@ì�ŽiJc@Žêaflëfl‰@Lćåfl��fly@ćsíč†�fly@

fl…Žëafl…LŽêŽ�JËflë@N@ @
}�Š’Ûa{@ @
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 أَمرك ِفـي  ]�إثبات القدسية هللا  [ي السماِء، تقَدس اسمك،ربنا اَهللا الَِّذي فِ  «  :عدة أمساء فيه  
  تا، أَنانطَايخا ونوبا حلَن ِض، اغِْفرِفي اَألر كتمحلْ رعاِء اجمِفي الس كتمحا رِض، كَماَألراِء ومالس

ِتكمحر ةً ِمنمحِزلْ رأَن ،ِبنيالطَّي بأَرربِع؛ فَيجذَا الْولَى هع ِشفَاِئك ِشفَاًء ِمننعم. » ، و.  
}³½a{@ @

ŽéSÛžìJÓflë@� Z@D čõbflàŞ�Ûa@ïčÏ@žåflß@Ž́ čßJc@bflãJcflë@ïčãìŽäflßDdflm@üJc_ACN @ć|îčzfl•@ćsíč†flyN@ @
}�Š’Ûa{@ @

  . نعم. وأنه يف السماء�علو هللا فيه إثبات ال: »!؟أَال تأْمنوِني وأَنا أَِمني من ِفي السماِء «: قوله
}³½a{@ @

ŽéSÛžìJÓflë @�Z @D @@@@@@@@@@@@@@čé�žîJÜflÇ@žáŽn�žãJc@b�flß@Žá�JÜžÈflí@flìŽçflë@L=”žŠflÈDÛa@flÖžìJÏ@S�aflë@LčõbflàDÛa@flÖžìJÏ@Ž”žŠflÈDÛaflë C  N @@@@@Lćåfl��fly@ćsíč†�fly
ŽêŽŠžîJËflë@Lfl…Žëafl…@ìŽiJc@Žêaflëfl‰N@ @

}�Š’Ûa{@ @
 وهو يعلم ما أنتم     ،خيفى عليه شيء من أعمالكم     واهللا فوق العرش وال      ،هذا يف حديث األوعال   

  . نعم.عليه
}³½a{@ @

ŽéSÛžìJÓflë@�@čòflí=‰bflvDÜSÛ@ Z @ D @S�a@flåžíJc _  C  N @žoJÛbJÓ@ Z @@čõbflàŞ�Ûa@ïčÏ@ N @flÞbJÓ@ Z @D @bflãJc@žåflß _  CN @žoJÛbJÓ@ Z @@@@@č�a@ŽÞì�Ž�fl‰@flo�žãJc@ N @
flÞbJÓ Z @D bflèDÔčnžÇJc[�òfläčßžûŽß@bflèŞã=hJÏ@ CN ćáčÜž�Žß@Žêaflëfl‰@ N @@ @@ @

}�Š’Ûa{@ @
  . نعم.إثبات يف السماء

}³½a{@ @
ŽéSÛžìJÓflë @�Z @ D =æbfl¹=⁄a@ŽÝflšDÏJcZfložäS×@bflàŽržîfly@JÙflÈflß@J�a@ŞæJc@fláJÜžÈflm@žæJc@ C  N ćåfl�fly@ćsíč†fly@ N@ @
ŽéSÛžìJÓflë @�Z @ D @@@@čñýŞ–Ûa@óJÛ=g@žáS×Ž†flyJc@flâbJÓ@afl‡=gL@@@čÓ@ŞåJÔŽ–žjflí@JýJÏ@@@@@@@@@@flÝ�fljčÓ@J�a@Şæ=h�JÏ@[čé�čäîčàflí@žåflÇ@Jüflë@Lčé=èžuflë@flÝflj

čéčßfl†JÓ@fložzflm@žëJc@Lčê=‰bfl�flí@žåflÇ@žåčØJÛflë@Lčé=èžuflë CN čéžîJÜflÇ@ćÕJÐŞnŽß@N@ @
}�Š’Ûa{@ @

  . نعم.�هذا أيضاً فيه إثبات صفة الوجه هللا  )١(....
                                                 

، فلعل »...إذا قام أحدكم إىل الصالة«: و حديثوقد أضفت ما سقط من املنت؛ وههنا أظن أن انقطاعاً حصل يف الشريط،  )١(
  .التعليق على احلديث الذي قبله سقط من الشريط



óÜÇ@ÕîÜÈnÛaòîĐ�aìÛa@ñ†îÔÈÛa@@ @
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}³½a{@ @
@@ŽéSÛžìJÓflë� Z @ D @@@Ş�Ûa@čpaflìflàŞ�Ûa@Şlfl‰@ŞáŽèÜÛa@@@@@@@@ñõžï�fl‘@ğÝ�S×@Şlfl‰flë@b�fläŞifl‰@L=áî�čÄflÈDÛa@=”žŠ�flÈDÛa@Şlfl‰flë@=āž‰Jþaflë@=Éžj @@flÕčÛb�JÏ

@@@žìŞnÛa@flÞ=ŒžäŽß@LôflìŞäÛaflë@ğkflzDÛa@@=æežŠSÔDÛaflë@=Ýîčvžã=⁄aflë@čñafl‰@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñò�Şiafl…@ğÝ�S×@ğŠ�fl‘@žå�čßflë@ïč��DÐflã@ğŠ�fl‘@žå�čß@JÙ�či@Ž‡ì�ŽÇJc@L @@@@ć̂ �č�e@flo�žãJc
@@ŞëJþa@fložãJc@Lbflèčnflîč•bfläči@@@@@@@@@@@@@@@@ŽŠčçb�NÄÛa@flo�žãJcflë@Lćõï�fl‘@JÚfl†�žÈfli@fl�žî�JÜJÏ@ŽŠ�č�Ła@fložãJcflë@Lćõžïfl‘@JÙJÜžjJÓ@fl�žîJÜJÏ@ŽÞ @@@JÙ�JÓžìJÏ@fl�žî�JÜJÏ

ćõžïfl‘@JÙflãëŽ…@fl�žîJÜJÏ@Žåč� bfljDÛa@fložãJcflë@Lćõžïfl‘L=ŠDÔJÐDÛa@flåčß@ïčäčäDËJcflë@flåžíŞ†Ûa@ïğäflÇ@=œDÓa@ C  N @Žêaflëfl‰ ćáčÜž�Žß N@ @
}�Š’Ûa{@ @

 وفيه إثبات أخـذه     ، وفيه إثبات ترتيل التوراة واإلجنيل والقرآن      ، أنه فالق احلب والنوى    فيه إثبات 
. مطْلَقَـة  آخرية   � وفيه إثبات اآلخرية هللا      ،ةقَلَطْ أولية م  � وفيه إثبات األولية هللا      ،بنواصي املخلوقات 

  .نعم
}³½a{@ @

@@ŽéSÛžìJÓflë�Z@@@@@@�Ûbči@žáŽèflmaflìž•Jc@SòflibflzŞ–Ûa@flÉJÏfl‰@bŞàJÛ@=ŠD×ğ̂ Z @ D @@@Ž÷b�ŞäÛa@b�flèşíJc @@@@@@@@@@Jü@žáSØŞã=h�JÏ@[žáSØč��SÐžãJc@ó�JÜflÇ@aì�ŽÈčiž‰c@
@@@@@@bĆjí=ŠJÓ@aĆ�č–fli@bĆÈîčàfl�@flæìŽÇž†flm@bflàŞã=g@LbĆjčöbJË@Jüflë@Şáfl•Jc@flæìŽÇž†flm L @@@@@=Õ�ŽäŽÇ@žå�čß@žáS×č†�flyJc@ó�JÛ=g@ŽlflŠDÓJc@ŽéflãìŽÇž†flm@ðˆNÛa@Şæ=g@

čéčnJÜčyafl‰ C  N JÜflÇ@ćÕJÐŞnŽß@čéžî N @@ @
}�Š’Ûa{@ @

  . نعم. معية العلم واالطالع،يضاً فيه إثبات املعيةأكذلك 
}³½a{@ @
flëŽé��SÛžìJÓ @�Z @ D=æ=h��JÏ@Lčé��čnflížúŽ‰@ï��čÏ@flæìŽßbflš��Žm@Jü@L=‰ž†��fljDÛa@Jò��JÜžîJÛ@flŠ��flàJÔDÛa@flæžëflŠ��flm@b��flàJ×@žá��SØŞifl‰@flæžëflŠfln��fl�@žá��SØŞã=g 

ýfl•@óJÜflÇ@aìŽjJÜžÌŽm@Nü@æJc@žáŽnžÈJĐflnž�abflèčiëŽŠSË@flÝžjJÓ@ññýfl•flë@=�žàŞ’Ûa@=ÊìSÜS� @flÝžjJÓ@ññLaìSÜflÈDÏbJÏ@ CN čéžîJÜflÇ@ćÕJÐŞnŽß@ N @@ @
}�Š’Ûa{@ @

  .... طيب،اهللا أكرب
}³½a{@ @

@@@@@@@@@@@@@č�a@ŽÞì�Ž�=‰@b�flèîčÏ@ŽŠ�čjž‚Ží@ïčnNÛa@čsíč…bflyJþa@čêč̂ flç@=ÞbflržßJc@óJÛ=g�@@@@@@@@@@čé�či@ŽŠ�čjž‚Ží@b�flàči@čé�čiŞ‰@å�flÇL@@@@�JÓžŠčÐDÛa@Şæ=h�JÏ@@Jò
@@JòflîčubŞäÛaM@@čòflÇbflàflvDÛaflë@čòŞäş�Ûa@flÝžçJcM@@JÙčÛfl̂ či@flæìŽäčßžûŽí@[@@@@@@@@@čé�čibflnč×@ï�čÏ@čé�či@S�a@flŠ�fljž�Jc@b�flàči@flæì�ŽäčßžûŽí@bflàJ×@L@@@=Š�žîJË@žå�čß@

@@@@@@@wÝîčržàflm@Jüflë@ñÑîčîDØflm@=ŠžîJË@žåčßflë@LwÝîčĐžÈflm@üflë@ñÑí=ŠžzflmL@@@@@@@@@@@@čò�ŞßSþa@=ÖflŠ�čÏ@ï�čÏ@SÁ�fl�flìDÛa@Žá�Žç@žÝ�fli@L@J×@@@@@@@@flï�čç@Jò�ŞßSþa@ŞæJc@b�flà
=áflßSþa@ïčÏ@SÁfl�flìDÛaN@ @

@č�a@čpbJÐč•@člbfli@ïčÏ@�Áfl�flë@žáŽèJÏ�@=ÝîčĐžÈŞnÛa@=Ýžçc@flåžîfli@IčòŞîčàžèflvDÛaH@=ÝîčržàŞnÛa@=ÝžçJcflë@LIčòflèğjfl’ŽàDÛaNH@ @
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SY@@

@flåžîfli@č�a@=ÞbflÈDÏJc@člbfli@ïčÏ@�Áfl�flë@žáŽçflëDčòŞí=ŠžjflvDÛaCflë@DčòŞí=‰fl†JÔDÛaC@žáčç=ŠžîJËflëN@ @
@flåžîfli@č�a@č†îčÇflë@člbfli@ïčÏflëDčòfl÷čužŠŽàDÛaCë@DčòŞíč†îčÇflìDÛaC@flåčß@DčòŞí=‰fl†JÔDÛaCžáčç=ŠžîčËflë@ N @@ @

@@flåžî���fli@=åíğ†���Ûaë@=æb���fl¹=⁄a@čõbflà���ž�Jc@člb���fli@ï���čÏflëDčò���Şí=‰ëŽŠflzDÛaCflë@Dčò���JÛ=ŒflnžÈŽàDÛaC@flåžî���fliflë@LDčò���fl÷čužŠŽàDÛaC@
flëDčòŞîčàžèflvDÛa CN @@ @

@č�a@=ÞìŽ�fl‰@člbflzž•Jc@ïčÏflë�@@flåžîfliDčòflščÏaŞŠÛaCflë@D=x=‰aflìfl‚DÛaCN @ @
}�Š’Ûa{@ @

 إذن موقف أهل السنة واجلماعة من هذه النصوص اليت يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا                 ،طيب
وجـه  ويعتقدون معانيها يف اللغة العربية على ال       ،وميروا كما جاءت   موقفهم منها أم يؤمنون ا       ،�

ال ( وال تشبيه ،)ثلال يقولون ِم( وال متثيل ،)يعين ال يقولون كيف (تكييف من غري ،�الالئق جبالل اهللا 
 يقولون يا ( وال حتريف    ،)ال يعطلون صفات اهللا عنه    ( وال تعطيل    ،)ه كذا ِبشال ( وال تأويـل     ،)ال حيرفو
  .)يؤلوا

 ، بني أهـل التعطيـل اجلهميـة   �  فهم وسط يف باب صفات اهللا؛فرق األمةمث هم وسط بني  
 وأناس بـالغوا يف     ،أناس بالغوا يف النفي    ،هم وسط بني هؤالء وهؤالء    و ، وأهل التمثيل املشبهة   ،واملعتزلة
  . واملشبهة واملمثلة بالغت يف التشبيه والتمثيل،يفاجلهمية بالغت يف الن، اإلثبات

اجلربية الـذين يقولـون أن       ،والقدرية بني اجلربية    -يعين القدر -وهم وسط يف باب أفعال اهللا       
،  من أعلى اجلبل إىل أسفله     عدع واحلجر الذي يتد   ، وأنه مبرتلة الغصن الذي حتركه الرياح      ،اإلنسان جمبور 

  .  قسريةحركة يعين قوهلم هذا معناه ،فهذه يقال له حركة قسرية
 تأكل هـل أنـت       عندنا تقوم تريد   ؟يف نفسك هل أنت مقهور ومقسور على هذه احلركة        ر ْ كِّفَ

  .  ال: اجلواب؟مقهور وجمبور على األكل اآلن
 عندما تريد أن    ، عندما تريد أن تنام    بأهلك، عندما تريد أن جتتمع      ،عندما تريد أن تقضي حاجة    

كل إنسان  ال،  : اجلواب؟  اًقَو س وقس م -يعين- هل أنت جمبور على أنك       ، عندما تريد كذا   ،تزور أخاك 
  .نعم. ن اهللا جعل لك اختياراً واختيارك ال خيرج عن قدر اهللاولك، يعرف هذا من نفسه

 ألنك لو قلت بأنك جمبور على هذا الفعل معناه أنك أثبـت أن           ،فعليك يا عبد اهللا أن تؤمن ذا      
 وهـذا ال    ،ك تفعلها وعاتبك عليها فيكون عقابه لك ظلماً        أن  أوجب عليك املعاصي وجوباً    -يعين-اهللا  
 كتب ، له فيه احلكمة البالغة واحلجة الدامغة� وأن اهللا ،�ثبته هللا نالقدر ال بد أن  بل أن إثبات ،جيوز
  . نعم. على كل عبد ما هو كائن وما هو عامله ولكنه سيعمله خمتاراً�اهللا 



óÜÇ@ÕîÜÈnÛaòîĐ�aìÛa@ñ†îÔÈÛa@@ @

  

TP@@

 � واهللا   ، ويقولون أن اإلنسان خيلـق أفعالـه       ،وبني القدرية النفاة الذين يقولون ال قدر       ،طيب
  (!!).]٩٦: الصافات[﴾قَكُم وما تعملُونَواللَّه خلَ﴿ :يقول

  .وهم وسط أيضاً يف باب اإلميان بني احلرورية واملعتزلة واجلهمية �
مث جتدهم هـم يعملـون      ،  فاحلرورية يقولون بأن الكبائر مكفرة وكل من أتى كبرية فهو كافر          

  . ، لكن اهلوى!ر وال يكفرون من هم من أهل حزمالكبائ
ولكنهم خملدون يف النار يوم      ،ال مؤمنني وال كفار    -يعين أصحاب الكبائر  - هم   واملعتزلة يقولون 

  . القيامة
 بأن املسلم إذا أتى كبرية فهو مسلم بإسالمه فاسـق           ؛والقول احلق هو قول أهل السنة واجلماعة      

  .نعم. بكبريته
جلهمية يقولـون  ن أن العمل ما يدخل يف اإلميان، واواملرجئة يقول  .وبني املرجئة واجلهمية كذلك   

 أؤلئـك ون املعاصي فإنه خيرجه عن اإلسـالم،       أا يعين اخلوارج يقولون أن العبد إذا عمل عمالً مثالً م          
  .يقولون مهما عمل فإنه ال دخل للعمل يف اإلميان

  . بني الرافضة واخلوارج�كذلك يف أصحاب رسول اهللا 
يشتفي من اخلوارج أيب بكـر      ،  �فالرافضة واخلوارج كلهم يكفرون أصحاب رسول اهللا        ... 

.  مثل عمار بن ياسر وفالن وفالن      -يعين-وعمر، ويشتفي من الرافضة علي وبنيه وعدد قليل من غريهم           
  .نعم

  .اللهم صلي على حممد وعلى آله وصحبه
}òÜ÷�þa{@ @

÷QZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@L@@@ÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z@@@@@émb×Šië@�a@ò»‰ë@áØîÜÇ@âý�Ûa@@@L@@@@ƒî’�Ûa@òÜîšÏM
@@@�a@å�ycÙîÛgML@@@@@Þì�ŠÛa@†–Ó@a‡bß�@éÛìÔi@Z@ D @@@@žáS×Ž†flyJc@flâbJÓ@afl‡=gčÛ@@@@žÕŽ–�žjflí@Jý�JÏ@[čñýŞ–Ü@@@@@@Jüflë@Lčé�=èžuflë@flÝ�fljčÓ@
čéčäîčàflí@žåflÇ@Lčéčßfl†JÓ@fložzflm@žëJc@Lčê=‰bfl�flí@žåflÇ@žåčØJÛflë C@_�a��@�a@á×aŒuëN@ @

ـ  يالَ و،ِهِهج ولَب ِقاَهللا نَِّإ فَ؛ِهجِه و لَبق قِ صبال ي  « ، يف هذا واضح   �مراد الرسول    بـ ص ق عن 
الْنَِّإ فَ؛ِهيِنِمي لَمكع نِهيِنِم ي،و لكن يبصقع نأَِهساِر ي وت حقَت الِْهِمد يسنعم .»ىر.  

   .نعم.. ل أو يتنخم أو يبزق أوفُت يعين ي؟»قصبي«ما معىن 
  . نعم.ه هذا جيب علينا أن نؤمن ب:»ِهِهج ولَبِق«

÷RZÞd�í@Ýöb�@bäç@ÞìÔíë@Z_|îz•@sí†y@ÞbÇëþa@sí†y@Ýç@@ @
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  . نعم.هذا حيتاج إىل مراجعة
÷SZ@@@@Ýöb�@aˆç@M@@@bîãbĐíŠi@åß@òØj’Ûa@�ÇM@ÞìÔí@Z@@@@@@ÞìÔí@åß@ÑÜ�@ñý–Ûa@‹ì¯@Ýç@ZS�a@@Ý×@¿@

_éÐÜ�@ïÜ–ã@Ýç@ÞìÔí@a‡bß@ÒŠÈã@üë@†v�½a@bäÜ�…@a‡gë@L@æbØß@ @
حدة الوجود، وأصحاب   إن اهللا يف كل مكان فهذا من أصحاب و         ال تصلي وراء هذا ، من يقول      

 مشركي العرب ليترتهون ويرتهون اهللا      ، واهللا إنَّ  -والعياذ باهللا -وحدة الوجود كفار، كفرهم أشد الكفر       
 فنسأل اهللا العفو    ،-والعياذ باهللا - )١(... متمثالً يف    -يعين- أن ينسبوه إىل األماكن القذرة، أو جيعلوه         �
  .نعم. -والعياذ باهللا- كفرهم غليظ جداًيعين ف ،افيةوالع

÷TZ@@@@@Þì�Ôí@Ýöb��@bäçZ@@@@@@ƒî�‘@b�í@M@@@@Ù�îÛg@�a@å��ycML@@@@@æc@��ßþa@¿@pŠ�×‡@D@Ú‰b�jmC@@@å�ß@á��a@
@�a@õb�cL@@@@âìîÛa@ÙÛ‡@pŠ×‡@ÙÛˆ×ë@L@@@@@@aˆ�ç@Şï�ÜÇ@ÝØ�‘cë@L@@@@@@@´×‰b�jß@�a@á�ØÜÈu@Ýî–�ÐnÛa@Ý�ße@@b�àrîy@

ánä×N@ @
@@@@@Š�e@Þaû�@�bšíc@Þaû�Ûa@�Ðã@¿ëL@@Þb�Ó@Z@D@Ú‰b�jmC@@@@@@@@@@@�a@pbÐ�•@å�ß@òÐ�•@o��îÛc@�_@@@@@å�ß@ì�çë@

@@ò×�Ûa@åß@ÝÇbÐmL@Ï@@@é�a@åß@ˆ�ûm@ò×�ÛbL@@@@@J×@üg@ÝîÜÓ@Š×ˆí@ýÏ@@�ŞrflŠ@@@@é�îÏ@Ú‰b�ië@êL@@@@òÜ÷��þa@ï�ç@ñ�r�×ë@
Ú‰bjm@¿@p…‰ë@�ÛaL�a@õb�c@åß@ìç@_Ýî–ÐnÛa@áØnyb�@åß@æìÜßdí@N@ @

 هذا حتت الدرس حىت يكـون لـه     نتركين   ونخلِّيلنا إياه يع   ،القول بأنه صفة من صفات اهللا     لعلَّ  
  . نعم.إجابة أخرى بعد اليوم

÷UZ@@@@ÞìÔíë@Þd�í@Ýöb�@bäç@@Z@@@DÛa@âb�Óc@ïç@bßflàčÈŞî@@@@@@@@@@ïç@òîÈ½a@æc@ÞbÓ@åß@ÑÜ�Ûa@åß@Úbäç@Ýçë@_ò
_émaˆi@òîÈß@ @

 أو مـا ورد يف  ،ال أعرف أحداً من أهل السنة واجلماعة قال أن املعية معية ذاتية يف املخلوقـات          
  . نعم. وإمنا يعين املعية معية بالعلم واهليمنة والقدرة،واألحاديثاآليات 

÷VZÞìÔí@Ýöb�@bäç@ZáØäÇ@bÐÇë@áØîÛg@�a@å�yc@L_ÊbÐm‰üaë@ìÜÈÛa@õaìn�üa@ïãbÈß@åß@Ýç@@ @
ـ عالْو﴿ يتضمن العلو ويتـضمن االرتفـاع،        ؛ال شك أن االستواء على العرش يتضمن هذا        لُم 

اِلالصحي فَرعكذلك﴾ه نعم. ع إليهفْ الر.  
÷WZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@L@ÞìÔí@Ýöb�@bäç@Þd�í@@Z@@@@@�a@æc@ò�í‰b¦a@Þì�Ó@å�Ç@Þì�Ôã@æc@|–í@ÝçD@¿

õbà�ÛaC_õbà�Ûa@¿@�a@æc@ñŠĐÏ@pbjqg@éãc@@ @

                                                 

  .كلمة غري مفهومة) ١(



óÜÇ@ÕîÜÈnÛaòîĐ�aìÛa@ñ†îÔÈÛa@@ @

  

TR@@

أن اهللا يف السماء هذا أيضاً من الفطرة اليت فطر اهللا عليها الناس إال من حتـول        أن اعتقاد  ال شك 
 كيف نفعل يف هذه الضرورة اليت تضطرنا على         :جويين ملّا قال له ذلك الرجل     الْأن   حىت   ،عن هذه الفطرة  
  . فصعق اجلويين ورأى أن هذا قد خاصمه؟�أنا نرفع إىل اهللا 

ذلك أن كل عبد وكل خملوق عاقل يعرف أن          و ،املهم يعين أن هذا فطرة يف القلوب ويف العقول        
  .نعم. اهللا فوق

÷XZ@@@@@@Þì�Ôí@Ýöb�@bäç@M@@@û��Ûa@aˆ�ç@@@@@@@@o�íìØÛa@å�ß@òØj’�Ûa@��Ç@ÞaM@Z@@Ý�ç@@@@ƒ��äm@òzîz–�Ûa@òä��Ûa
@kvÈnÛa@òÐ•@�@æc@ojq@Ýçë@_æeŠÔÛacŽÈÛa@ëžv_ð‰bØän�üa@k@ @

»يعجب ر بمِ ك ن ر لَجِني قْ يأَ لُت حده ما اآلخر« »يعجبر بِمك ناب لَ الشيسلَت ـ ه ص بةو« 
  . نعم.ب إقرارج وإمنا هو ع،هذا ليس فيه استنكار

÷YZ@Ù��îÛg@�a@å��yc@LÞì��Ôí@Z@Þì�Ôã@æc@|–��í@Ý��ç@Z@Ñ��îîØm@æë…@å��ß@ò��ÔîÔ§a@ó��ÜÇ@ò��îÈ½a@æc@
_pbÐ–Ûa@ïÓbj×@ @

  .نعم. ال ، املعية معية علم واطالع
÷QPZ@@@@Ýöb�@bäçM@pa‰b�ß⁄a@åß@òØj’Ûa@�ÇM@Þì�Ôí@Z@@@ð‹aŠ�Ûa@Þì�Ó@Ý�ç@Z@D@@@@ÖŠ�ĐÛa@lŠ�Óc@p†�uëë

æeŠÔÛa@òÔíŠ�C�Èí@_pbÐ–Ûa@ojrí@éãc@@ @
 معاين الكلمات فإنـه  -يعين- كل حال العريب إذا قرأ القرآن وهو يفهم اللغة العربية ويفهم        على

ِقرنعم. � على وجهه الالئق جبالل اهللا � مبا ورد يف كتاب اهللا وما ورد يف سنة رسول اهللا ي.  
÷QQZ@@@ŠÔã@Þaû�@bäç@c@@@kmbØÛa@éjn×@bà×@ê@@LÞbÓZ@@@âŒnÜß@lb‘@bãc@LbÈ½a@µg@æbĐî’Ûa@ïãŠuë@@ï�•L@

@@@@@@pŠÐÌn�aë@�a@µg@oÈu‰ë@ojm@æŁa@bãcëL@@ŞïÜÇ@Ýç@@@@@@@@@‰bÐÌn��a@å�ß@éíì��c@õï�‘@_@@@@@@¿@Ù��ànß@æŁa@ï�ãþë@
�í…Lïãë†îÏc@N@ @

عليك أن تصدق يف توبتك، فال تعود للمعاصي العظيمة اليت حتارب فيها ربـك، وعليـك أن                 
تصاحب األخيار وجتتنب صحبة األشرار، عليك أن تألف املساجد وجتتنب احلانات ومواضـع اللـهو،               

  وتتأمله، عليك أن حتافظ على الفرائض يف املساجد وتستكثر من          عليك أن تألف كتاب اهللا وتقرأه دائماً      
 أن يقبل توبتك ويغفر زلتك وجيعلـك مـن عبـاده            �، عليك أن تستكثر من الدعاء إىل اهللا         النوافل

 فإياك  ، أحداً عن بابه   در واهللا ال ي   ،-تعاىل- إذا فعلت هذا نرجو لك اخلري من اهللا          ،الصاحلني يف املستقبل  
 متع نفسك وبعد ذلـك      :كرارون من أبناء جنسك الذين يقولون ل      غأن خيدعك الشيطان أو خيدعك الْ     

  .نعم. تتوب
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TS@@

÷QQZ@@@@Ù�îÛg@�a@å�yc@L@@@@@@@@@@@òÛd��ß@Þì�y@p…‰ë@ñ�r�×@òÜ÷��c@b�äç@[@ï�çë@@Z@@@@@æd�i@Þ†n��í@å�ß@Úb�äç
ÝuŠi@éÜr·@†äÇ@Ýí�u@sí†y@åß@Œöbu@ÝîrànÛaL_áèîÜÇ@…ŠÛa@ìç@bàÏ@@ @

يف هذا اسـتدالل   ،�يستدلون بأن التمثيل جائز من كون جربيل متثل للنيب      أستغفر اهللا العظيم،    
فالذي يقول أن التمثيل    ،  غري حمله، والتمثيل حيتوي على الكذب وعلى التصنع وعلى أشياء كثرية فظيعة           

 حينما نـشر اهللا     �هل احتاج أصحاب رسول اهللا       يسأله اهللا عنه وسيحاسبه عليه،       جائز هذا قال قوالً   
 هل احتـاجوا إىل     ؟ متثيل دعوم يف مشارق األرض ومغارا وجنوا ومشاهلا هل احتاجوا إىل         باإلسالم  
  . نعم. ال؟ هل احتاجوا إىل شيء من هذا القبيل؟أناشيد

÷QRZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@L@ÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z@ÞìÔã@æc@‹ì¯@Ýç@ÑÜ�@å−_@@@@��nÈí@Þì�ÔÛa@aˆ�èi@Ýçë@
lŒy@òîÐÜ�Ûa@æc_⁄a@¿@Ýße@Lòibu�a��@�a@á×aŒuë@N@ @

 كون السلفية حزب فهذا ال يقوله إال ضال         مبعىن أنك تتبع السلف، أما    جيوز أن تقول أنا سلفي،      
تـبعني  م ، أن نكون تابعني لسلف األمـة       أوجب اهللا علينا مجيعاً    ،مفتون مبتدع، السلفية ليست حبزب    

  . نعم.فالواجب علينا مجيعاً أن نكون سلفيني سواء قلنا حنن سلفيني وال ما قلنا، إذن آثارهم
÷QSZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@L@@@@@Þaû��@bäç@M@@òØj’�Ûa@��Ç@@b�îãbĐíŠi@å�ß@M@Þì�Ôí@Z@@@ü@ñý–�Ûa@¿@âb�ß⁄a@

_´ße@ÞìÓc@ÝèÏ@åßûí@ @
  . نعم. حىت تنبههم على خطأهم؛نعم قول آمني

÷QTZÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z_ñŠÇb‘þa@bçŠÔí@�Ûa@Éj�Ûa@pbÐ–Ûa@ïç@bß@@ @
 هـذه ثـالث   ، وهي معروفة  ،..الصفات السبع اليت يثبتها األشاعرة هي القدرة والسمع والبصر        

  . نعم.الشجرة الكالم يف خلق وإن أقروا بذلك ولكنهم يقولون أن اهللا ،الكالم .نها العلم م،منها
÷QUZ@@@ÙäÇ@�a@bÐÇ@L@@@ÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z@@@æìÛìÔí@÷bäÛa@œÈi@@Z@@Žã@æc@k�¯@ü@ñŠÇb�‘þa@æc@@áèuŠ�‚

áèäß@áç@Ýi@òÇbà¦aë@òä�Ûa@Ýçc@åßL_ÙÛ‡@laìu@bàÏ@@ @
 ،ر أحداً منهم  فِّكَ وال نستطيع أن ن    ،م بدع  ولكنا نقول بأن عنده    ،ليسوا من أهل السنة واجلماعة    

  .نعم.  ولكن نقول أن البدع عندهم بدع،ال
÷QVZ@@@@Ýöb�@bäç@M@@ÙäÇ@�a@bÐÇMÞìÔí@@Z@@ñbÇ†�Ûaë@õbàÜÈÛa@ÝjÓ@åß@paŠ™b�a@âbÔm@æc@ôŠm@Ýç

_áèmŠĐÏ@óÜÇ@ÙÛ‡@aì×�í@âc@òßbÈÛa@óÜÇ@pbÐ–Ûaë@õb�þa@�Š‘@¿@áÜÈÛa@lý� ë@ @



óÜÇ@ÕîÜÈnÛaòîĐ�aìÛa@ñ†îÔÈÛa@@ @

  

TT@@

ت على الوجه الالئق جبالل اهللا وبياا على الوجه الالئـق           حِرالصفات إذا ش  أن األمساء و  احلقيقة  
 لكن ال يتعمق التعمق الـذي جيعـل ذلـك           ، فإذا فعل أحد ذلك فال بأس      للعامةهذه ال يكون فيه فتنة      

  . نعم.مشِكالً على العامة
÷QWZ@@Þaû�@bäç@M@@@@bîãbĐíŠi@åß@òØj’Ûa@�Ç@MÞìÔí@Za@óÜÇ@Ñz–½a@ÚŠm@‹ì¯@Ýç@ā‰þ_@Ýç@ëc@
Ží@æc@‹ì¯DÔflŠJc_ā‰þa@óÜÇ@ìçë@Ñz–½a@@ @

رفع يئاًش[ أحسن، وإذا كانت األرض نظيفة فال أرى يف ذلك ه[نعم. رفع أفضل، ولكن كونه ي.  
 وهو أين قرأت يف فتح الباري يف كتاب احلدود حينمـا            ؛ أن أنبه عليها أو دليل     أريدهنا مسألة   

ن الرجم يف التوراة وهم ينكرون ذلك فأيت بالتوراة فأخذ الوسـادة            دراس وقال هلم إ   ِم الْ �دخل النيب   
 فأنـا قـد   ؟؟ صحيح-يعين- لكن هل هذا احلديث ، أذكر هذا،ها مث وضعها عليها  لَباليت كانت عنده قَ   

  .نعم.  ألين مررت عليه من مدة طويلة؛نسيت
÷QXZåÇ@Þd�í@Ýöb�@bäç@@_kĐÓ@†î�@kn×@ñõaŠÓ@ @

 وفيها أمور ال ينبغي لـك أن        مطام ففيها   ؛لم أن تقرأ كتب سيد قطب     ال ينبغي لك يا طالب الع     
  .نعم. تقرأها فتقع يف هذه األمور

÷QY@Z@@Þaû�Ûa@aˆèi@án®@ZÞbÓZ@@ƒî’Ûa@òÜîšÏ@L@@@@@@@@é�mb×Šië@�a@ò�»‰ë@áØî�ÜÇ@âý�Ûa@N@@†�ÈiëZ@
@ïÛaû�MÙîÛg@�a@å�ycM@Z@âc@òîÐîÓìm@ñìÇ†Ûa@Ýöb�ë@Ýç_òí…bènua@ @

: يوسف[﴾هـِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصريٍة أَناْ ومِن اتبعِني          ]حممديا   [قُلْ﴿ :قال �اهللا  

يعـين الطريقـة    ة،  فيسائل الدعوة من العبادات توقيفية، إذن فوسائل الدعوة توقي        فكما أن غري و   ،  ]١٠٨
  .توقيفية

           أما إذا قلنا مثالً مسألة الوسائل إذا قصدنا به اآلالت اليت تا مثالً كأن يكون هناك أشرطة       و لص
 الكمبيوتر أو ما أشبه ذلك من األمور املعينـة فهـذا          يعين توزع وفيها الدعوة إىل اهللا أو كتابة ب        -يعين-

 وهو أن طريقة هؤالء ، وأصحاب املغالطة يزعمون بأم يقصدون هذا ولكنهم يقصدون شيئا آخر،شيء
  .؟ يعتربوا صحيحة اهللا هل هي صحيحةالذين يزعمون أم قائمني بالدعوة إىل

 وكيف ما هـي     ، وجيوز أن نتخذ الوسائل    ، نعم وسائل الدعوة إىل اهللا غري توقيفية       :أظنك تقول 
،  وفسروا بأشياء من األمور الـيت يعملوـا        ، وفسروا باألناشيد  ، رمبا فسروا بيعين التمثيليات    ؟الوسائل

  ! بالبدع ويريدون أن تكون هذه من وسائل الدعوةيتركون التوحيد ويتغاضون عن الشرك ويتعبدون
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وأما الوسـائل   ،  جيب علينا أن نبدأ بالتوحيد وأن نترك البدع وأن نعمل بالسنن          ،  ال ليس كذلك  
 مثالً كما قلت االستعانة باألشياء اليت حصلت يف هذا العصر وأعانت النـاس علـى                -يعين-اليت هي   

  .نوعها فهذا ال بأس به ال نقول ممالدعوة وغري
 وجتتنبـون   ، وحتذرون من الـشرك    ، وأنتم تبدأون بالدعوة إىل التوحيد     ،لكن نقول اعملوا هذا   

 وفطـر   ، من صوم مجاعي   ؛ وتتركون األمور اليت تعملوا    ، وتتركون األناشيد  ، وتتركون التمثيل  ،البدع
لك من األمـور     أو ما أشبه ذ    ، إمارة يف احلضر   -يعين- أو   ، أو مترين على اخلروج    ، وكذا وكذا  ،مجاعي

  )١(. نعم.اليت يعملوا
}³½a{@ @

@@@@@@č�bči@=æbfl¹=⁄a@flåčß@ŽêbflãžŠJ×fl‡@bflàîčÏ@flÝfl�fl…@ž†JÓflëZ@@@@@@ï�čÏ@čé�či@S�a@flŠ�fljž�Jc@bflàči@Žæbfl¹=⁄a@D@čé�čibflnč×C@@@å�flÇ@flŠflmaflì�flmflë@L
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@@@flàŞ�Ûa@SÙč�žàŽí@flìŽçflë@L=āž‰Jþaflëaflëb@@@@žàŽíflë@LJüëŽŒflm@žæJc@flāž‰Jþaflë@čp@@@@@@@@@@@@@žå�flßflë@Lčé�čãž‡=hči@Nüg@=āž‰Jþa@ó�JÜflÇ@flÉ�JÔflm@žæJc@flõbflàŞ�Ûa@SÙč�
čê=ŠžßJdči@Žāž‰Jþaflë@ŽõbflàŞ�Ûa@flâìSÔflm@žæJc@čéčmbflíe N @@ @

}�Š’Ûa{@ @
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

نبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى آلـه   صالة والسالم على أشرف األاحلمد هللا رب العاملني، وال    
  .اهم واتبع آثارهم إىل يوم الدينني، ومن اهتدى دوصحبه أمجع
 ، وتواتر عن رسـوله    ، كتابه به اهللا   أخرب اإلميان مبا    : من اإلميان باهللا   هقد دخل فيما ذكرنا   و: قوله

ه يف كـل     وعلم ، عاٍل على خلقه   ، فوق مساواته على عرشه    -سبحانه- من أنه    ؛مةوأمجع عليه سلف األ   
هو الَِّذي خلَق السماواِت واَألرض ِفي ِستِة       ﴿: ما مجع بني ذلك يف قوله      ك ، يعلم ما هم عاملون    ،مكان

  .]٤: احلديد[﴾أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش
 ونرته عن مسات املخلوقني وصفات      ،نؤمن مبا أخرب به من الصفات الفعلية      ،  �جيب أن نرته اهللا     

ال نقـول   ،  � وأنه مستٍو عليه استواء يليق جبالله        ،استوى على عرشه   نؤمن بأن اهللا   : فنقول ،نيِثدحمالْ
وال ن ،كيف، وال ِلمشبه، وال نطِّعل، وال نحرف، وال نؤهل االستواء من اهللا على عرشه : قولال نل، فو

إلميـان بـه    فاالستواء معلوم، والكيف جمهول، كما قال مالك وغريه، وا         استواء يوجب املالمسة أم ال؟    
  .واجب، والسؤال عنه بدعة

 وقد ثبت أنه يرتل كل ليلة عند الثلث األخري أو األوسط إىل ،إذا قلنا أنه مستٍو على عرشه وأيضاً  
  هل من سائل فأعطيه؟ هل من داٍع فأستجيب له؟: ويقول ،السماء الدنيا

لق، فإن املخلوق إذا     ألن هذا من صفات اخلَ     ؛هل خيلو منه العرش عند نزوله؟     : ال جيوز أن نقول   
انتقل من مكان إىل مكان خال منه املكان األول الذي انتقل عنه، وكان موجوداً يف املكان الثاين، هـذه                   

 فهي خبالف صفات املخلوقني، علينا      -دسقَتى و الَعتو لَّج و زع- أما صفات اهللا     ،من صفات املخلوقني  
من وحـدة    م، وال موجوداً فيهم، كما تقوله الصوفية الغالية          أن نؤمن أنه بائن من خلقه، ليس خمتلطاً       

  .-والعياذ باهللا- الوجود، أو احللول، فإن اعتقاد هذا كفر من أعظم الكفر
ر وِب يعلم ما هم عليه، من إميان وكفر،         ،مع خلقه مجيعاً  وهيمنته   �مث علينا أن نعلم أن علم اهللا        

  .ك يوم القيامةيجازيهم بذلفوفجور، وطاعة ومعصية، 
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 ، وعلى غريه من املخلوقني    وقدرته عليه  ، وهيمنته على نفسه   ،على العبد أن يؤمن برقابة اهللا عليه      
: الواقعـة [﴾علَى أَن نبدلَ أَمثَالَكُم وننِشئَكُم ِفي ما لَا تعلَمونَ* ِإنا لَقَاِدرونَ ﴿: -الع و لَّج-كما يقول   

  .نعم. ]٦١-٦٠
}³½a{@ @

@@ŽéŞãJdči@Žæbfl¹=⁄a@JÙčÛfl‡@ïčÏ@flÝfl�Ş…@†JÓflëDćkí=ŠJÓCčéčÔDÜfl�@žåčß@@DćkîčvŽßC@čé�čÛžìJÓ@¿@JÙčÛfl‡@fĺ i@flÉflàflu@bflàJ×@[ Z @ ﴿@afl‡=gflë
@@@ï��či@Daì��ŽäčßžûŽîDÛflë@ï��čÛ@DaìŽjîčvflnž���flîDÜJÏ@=æb��flÇfl…@afl‡=g@=ÊaŞ†��Ûa@Jñflì��žÇfl…@Žk��îčuSc@ćk��í=ŠJÓ@ïğã=h��JÏ@ï��ğäflÇ@ðč…b��fljčÇ@JÙJÛJd��fl�@žá��ŽèNÜflÈJÛ@

flæëŽ†Ž‘žŠflí﴾} ñŠÔjÛa Z @QXV {  N@čéčÛžìJÓflë@� Z @ D ŽäŽÇ@åğß@áS×č†flyJc@óJÛ=g@ŽlflŠDÓJc@ŽéflãìŽÇž†flm@ðč̂ NÛa@Şæ=gčéčnJÜčyafl‰@=Õ CN @ @
@@@@ïčÏ@flŠč×Ž‡@bflßflëDčlbčnčØDÛaC@flë@DčòŞäş�ÛaC@@@@@@@@@@@@@@@@@čêğì�SÜŽÇ@žå�čß@flŠ�č×Ž‡@b�flß@ïčÏb�fläŽí@Jü@čé�čnŞîčÈflßflë@čéčižŠSÓ@žåčß@@@@@Žé�Şã=hJÏ@[čé�čnŞîčÓžìJÏflë

čêğìSÜŽÇ@ïčÏ@ćkí=ŠJÓ@LêğìŽãŽ…@ïčÏ@ĞïčÜflÇ@flìŽçflë@LčéčmìŽÈŽã@=Éîčàflu@ïčÏ@ćõžïfl‘@čéčÜžrčàJ×@fl�žîJÛ@ŽéflãbflzžjŽ� N @ @
}�Š’Ûa{@ @

 مستٍو على عرشه بائن من خلقـه، وعلمـه   � وهو أن اهللا ؛هذا يتضمن الكالم السابق تضمنه   
 فهو علي  وليس هناك تناٍف بني علوه ودنوه،        ،طالعه عليهم يف كل مكان    وقدرته وهيمنته على عباده وا    

  .نعم. يف دنوه، وقريب يف علوه، علي بذاته، وقريب باطالعه وعلمه وهيمنته وسيطرته على العباد
}³½a{@ @

@@@čéčjŽnS×flë@č�bi@=æbfl¹=⁄a@flåčßflëZ@@@@@ŞæJd�či@Žæb�¹⁄a@D@flæežŠ�SÔDÛaC@@JË@LćÞŞŒ�fläŽß@Lč�a@Žâý�J×@@@@@@LJcfl†�fli@Žé�žäčß@LwÖì�SÜž‚flß@ŽŠ�žî
@@@@@@@@@@afl̂ flç@ŞæJcflë@L�òJÔîčÔfly@čéči@fláNÜJØflm@J�a@ŞæJcflë@LŽ…ìŽÈflí@čéžîJÛ=gflëDflæežŠSÔDÛaC@@@@@óJÜflÇ@ŽéJÛflŒžãJc@ðč̂ NÛa@@@čéğîčjflã@@ñ†ŞàflzŽß�@Z@J×@flìŽç@@č�a@Žâý

ŽâýJ×@Jü@L�òJÔîčÔflyčê=ŠžîJË@ N @ @
@@@@ŞãJdči@=ÞžìJÔDÛa@ŽÖýD� =g@Ž‹ìŽvflí@üflë@@@@@@�ñfl‰bfljčÇ@žëJc@Lč�a@=âJýJ×@žåflÇ@�òflíbJØčy@ŽéŽéžäflÇ@L@@ï�čÏ@ŽêìŽjflnJ×@žëJc@Ž÷bŞäÛa@ŽêJcflŠJÓ@afl‡=g@žÝfli@

DčÑčybfl–flàDÛaC@@@�òJÔîčÔfly@óJÛbflÈflm@č�a@flâýJ×@flæìSØflí@žæJc@žåflÇ@JÙčÛfl̂ či@žxŽŠž‚flí@žáJÛ@[[@@@@@@�ò�JÔîčÔfly@ŽÒbflš�Ží@b�flàŞã=g@flâJý�JØDÛa@Şæ=h�JÏ@
JÛbJÓ@žåflß@óJÛ=gbĆíğ…flûŽß@bĆÌRÜfljŽß@ŽéJÛbJÓ@žåflß@óJÛg@Jü@LbĆöč†flnžjŽß@Žé N@ @

čé��îčãbflÈflßë@LŽé��SÏëŽŠŽy@[č�a@Žâý��J×@flì��ŽçflëL@flæëŽ…@flïčãb��flÈflàDÛa@Jüflë@Lïčãb��flÈflàDÛa@flæëŽ…@flÒëŽŠ��ŽzDÛa@č�a@Žâý��J×@fl�žî��JÛ@
čÒëŽŠŽzDÛa N @@ @

}�Š’Ûa{@ @
 إثباتاً  �يثبتون الكالم هللا    السنة واجلماعة    وهو أن القرآن كالم اهللا، وأن أهل         ؛وهذا أيضاً ظاهر  
بكالم قدمي النوع حادث اآلحاد،      إن اهللا يتكلم  : وال تأويل، يقولون   ، وال تعطيل  ،بال تكييف، وال متثيل   
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وكيـف  أن اهللا يتكلم مىت شاء وكيف يشاء؛ مىت شاء يتعلق بالزمان،            قدمي النوع حادث اآلحاد، يعين      
  .يشاء يتعلق بكيفية الكالم

ـ  :لوقُيفَ ،ليِربى جِ اداً ن دب ع بحا أَ ذَ إِ �  اهللاَ نَِّإ« :قال �قد جاء يف احلديث عن النيب       ف ا  ي
 مثُ ،وهبِحي فَ ،وهبِحأَالناً فَ  فُ بِح ي  اهللاَ نَّ إِ :ِةكَالِئمي الْ  فِ لُيِرب جِ ياِدني فَ ،بهِحأَاً فَ الن فُ بِح أُ ين إِ ،ليِربِج
يوضلَع قَ الْهِفولُب ِضي األر«.  

  ....فاملناداة هنا هي كالمإذن فإن اهللا يتكلم مىت شاء وإذا شاء وكيف شاء، 
 وجربيل يكلم املالئكـة،     ، مالئكته فيها، يكلم جربيل    -تعاىل- ويكلم اهللا    ،أمور تتعلق بالكون  

ِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَِلمات ربي         قُل لَّو كَانَ الْبحر ِمداداً لِّكَ     ﴿ ،�فالكالم صفة هللا    
  . نعم.]١٠٩: الكهف[﴾ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مدداً

}³½a{@ @
@flÝ��fl�Ş…@†��JÓflëMbĆš��žícMčéčÜ��Ž�ŽŠčiflë@čé��flnJØčöJýflàčiflë@čé��čjŽnSØčiflë@čé��či@=æb��fl¹=⁄a@flå��čß@Žêb��flãžŠJ×fl‡@b��flàîčÏ@ Z ŞæJd��či@Žæb��fl¹⁄a@@

@@@@@@@@@@@@@@@@flæžëflŠ�flí@b�flàJ×flë@Lćlbflz�fl�@b�flèči@fl�žî�JÛ@aĆìžz�fl•@fl�žàŞ’Ûa@flæžëflŠflí@bflàJ×@žáčç=‰bfl–žiJdči@bĆãbflîflÇ@čòflßbflîčÔDÛa@flâžìflí@ŽéflãžëflŠflí@fĺ čäčßžûŽàDÛa
čéčnflížúŽ‰@ïčÏ@flæìŽßbflšŽí@Jü@=‰ž†fljDÛa@JòJÜžîJÛ@flŠflàJÔDÛa N @ @

@@ŽéflãžëflŠflíMfléflãbflzžjŽ�M@@@@@@@DÛa@čpb�fl•flŠflÇ@ï�čÏ@žá�Žçflë@@@@@@@@@@@S�a@Žõbfl’�flí@b�flàJ×@[čò�ŞäflvDÛa@=Þì�Ž�Ž…@fl†�žÈfli@Žé�flãžëflŠflí@Şá�Žq@Lčò�flßbflîčÔ@
µbÈmN@ @

}�Š’Ûa{@ @
 من األمور االعتقادية، جيب على كل مسلم أن يؤمن ا، ويعتقد بأن املؤمنني يرون               �رؤية اهللا   

 كنا جالسني عند : قال، حديث عن جرير بن عبد اهللا البجلي: منها،رم يوم القيامة، ويف ذلك أحاديث   
 سم الـش نَورا تم كَهنورت لَمكُن، ِإمعن«:  يا رسول اهللا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: فقلنا،�النيب  

 أو كما قـال     »حاب س ِنوداً بِ وح ص ِردب الْ ةَلَي لَ رمقَ الْ نَورما ت كَحاب، و  س ِنوداً بِ وح ص ِةريِهي الظَّ ِف
�.  

أهل السنة واجلماعة يعتقدون هذا، وأن املؤمنني يتلذذون برؤية رم إذا جتلى هلم، عندما يتجلى               
من الزوجات واملآكل واملشارب والنعيم الـذي عنـدهم   - عن كل شيء عندهم من النعيم   يذهبونهلم  

ينما يكـشف    ح �نهم رم   كِّم ي ، نظر إكرام  ، ينظرون إليه وهم على سررهم وأرائكهم      - عنه يذهبون
  .احلجاب عن وجهه فيمكنهم من رؤية وجهه
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 فِشإن رؤية املؤمنني لرم يف اجلنة تدل على قوة أبصارهم، فلو كُ           «:  يقول /يقول ابن القيم    
 واجتمعت أبصار اجلن واإلنس كلها يف بصر رجل واحد وأراد         -يعين-احلجاب عن الشمس وأراد أحد      
  . كالماً هذا معناه»!؟�نور الشمس هو شيء من نور اهللا  كيف و،أن ينظر إىل الشمس ملا استطاع
 وذلك أن أبصارهم تكون قوية يف اجلنة قوية قوة عظيمة،   ، رؤية إكرام  �إذن فإن رؤيتهم لرم     

 ِهِهج و اتحب س تقَرحأَ لَ هفَش كَ و لَ -ار الن :ويف رواية - رالنو هابجِح«:  أنه قال  �احلديث عن النيب    ف
  .نعم.  وهذا حديث ثابت،»ِهِقلْ خن ِمهرص بِهيلَى ِإهت انما

  .نعم. �نسأل اهللا أن يرزقنا اجلنة وأن يرزقنا التلذذ فيها برؤيته 
}³½a{@ @

@@@=Šč�Ła@=âžìflîDÛbči@=æbfl¹=⁄a@flåčßflëZ@@@@@@@şïčjŞäÛa@čéči@flŠfljž�Jc@bflß@ğÝSØči@Žæbfl¹⁄a@�@@@@čpžì�flàDÛa@fl†�žÈfli@Žæì�SØflí@bŞàčß@@flæì�ŽäčßžûŽîJÏ@L
čéčàîčÈflãflë@=ŠžjJÔDÛa@člafl̂ flÈčiflë@L=ŠžjJÔDÛa@čòfläžnčÐči N @ @

@SòfläžnčÐDÛa@bŞßJdJÏ@@@@@@@@@@@@@=Ý�ŽuğŠÜÛ@ŽÞb�JÔŽîJÏ@Lžáčç=‰ì�ŽjSÓ@ï�čÏ@flæì�ŽäflzflnžàŽí@fl÷b�ŞäÛa@Şæ=hJÏ@ Z @I@@@JÙ�ŽiŞ‰@å�flß _ @@@@JÙ�Žäíč…@b�flßflë@ _ @@@å�flßflë@
ÙşîčjŞã _ NH@ @

@@@@aìŽäflße@flåíč̂ NÛa@S�a@ŽoğjflrŽîÏ@@@@@@@Žåčßžû�àDÛa@ŽÞì�SÔflîJÏ@LčñflŠ�č�Ła@ï�čÏflë@bflîžãş†�Ûa@čñb�flîflzDÛa@ï�čÏ@čočibŞrÛa@=ÞžìJÔDÛbči Z I@@flï�ğifl‰@
@ć†ŞàflzŽßflë@Lïčäíč…@ŽâJýž�=⁄aflë@LS�a�ïğîčjflã@ HN @ @

@ŽlbflmžŠŽàDÛa@bŞßJcflëL@ŽÞìSÔflîJÏ@ Z @I@@@@@@@@SÔJÏ@bĆ÷žîfl‘@flæìSÛìSÔflí@fl÷bŞäÛa@ŽožÈčàfl�@Lð‰ž…Jc@Jü@[êbflç@êbflçŽéŽnDÜHN@@@ñòflifl‹žŠčàči@ŽlflŠžšŽîJÏ@
ñõžïfl‘@şÝS×@bflèŽÈflàž�flí@�òflzžîfl•@Ž|îč–flîJÏ@Lñ†íč†fly@žåčßLflÕčÈŽ–JÛ@Žæbfl�žã=⁄a@bflèflÈčàfl�@žìJÛflë@Lflæbfl�žã=⁄a@Nüg@ N@ @

ćlafl̂ flÇ@bŞß=gflë@ćáîčÈflã@bŞßg@čòfläžnčÐDÛa@čêč̂ Čç@fl†žÈfli@ŞáŽqN@ @
}�Š’Ûa{@ @

 : ومن ذلك  ، اآلخر ومبا احتوى عليه من مقدمات اليوم اآلخر        يؤخذ من هذا املقطع اإلميان باليوم     
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيـك؟      : سأل عندما يوضع العبد فيه وي     : فتنة القرب  ،عذاب الربزخ وفتنة الربزخ   

هاه هاه ال :  فال يستطيع اإلجابة، بل يقول�فاملؤمن يثبته اهللا بالقول الثابت، واملنافق والكافر خيذله اهللا 
  .، ونسأل اهللا العفو والعافية-والعياذ باهللا- ، مسعت الناس يقولون شيئاً فقتلهأدري

-اً للناس دلِّقَ مفهو يكون ،وهذا حال الذي يكون مع الناس إن أحسنوا أحسن وإن أساؤوا أساء
  .نعم.  يف عذاب القرب يف القرب عند السؤال-يعين- فهذا يكون حاله يوم القيامة -والعياذ باهللا

}½a³{@ @
a@flâìSÔflm@žæJc@óJÛ=gfl…bflÈŽnJÏ@LôŠžjSØDÛa@SòflßbflîčÔDÛ@č…bfl�žuþa@óJÛ=g@Ž�aflëž‰Jþa N @ @
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@@@@@@@@ïčÏ@bflèči@S�a@flŠfljž�Jc@ïčnNÛa@SòflßbflîčÔDÛa@ŽâìSÔflmflëDčéčibflnč×C@@@čéčÛìŽ�fl‰@=æbfl�čÛ@óJÜflÇflë@L@@@@flæìŽàčÜž��ŽàDÛa@bflèžîJÜflÇ@flÉflàžuJcflë@L L @
=‰ìŽjSÓ@žåčß@Ž÷bŞäÛa@ŽâìSÔflîJÏŽÖflŠflÈDÛa@ŽáŽèŽàčvDÜŽíflë@L@Ž�žàŞ’Ûa@ŽáŽèžäčß@ìŽãž†flmflë@L�üžŠSË@�ñaflŠŽÇ@�ñbJÐŽy@fĺ čàJÛbflÈDÛa@ğlflŠčÛ@žáčçN@ @
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Žm@ş†flÈófl–žzŽnJÏ@LžáŽèSÛbflàžÇJcbflèči@flæëŽ‰ŞŠJÔŽíflë@bflèžîJÜflÇ@flæìSÐJÓìŽîJÏ@ bflèči@flæëflŒžvŽíflë@LN@ @
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  :القيامة قيامتان
  . من مات قامت قيامته،هي املوت: القيامة الصغرى
ِعوج لَه  يومِئٍذ يتِبعونَ الداِعي لَا     ﴿ومجع الناس ليوم ال ريب فيه،        ،هي البعث : والقيامة الكربى 

  .]١٠٨: طه[﴾وخشعت الْأَصوات ِللرحمِن فَلَا تسمع ِإلَّا همساً
خشعاً أَبصارهم يخرجونَ ِمن الْأَجداِث كَأَنهم      * يوم يدع الداِع ِإلَى شيٍء نكٍُر       ﴿: �وقال  
 ِشرنتم ادراِع *جِإلَى الد ِطِعنيهمِسرع موذَا يونَ هقُولُ الْكَاِفر٨-٦: القمر[﴾ ي[.  

 ، حفاة عراة غرالً   ، بأن الناس يقومون من قبورهم لرب العاملني       قدر � وأن اهللا    ،هكذا سيكون 
 ألنه يبعـث    ، الذَّكَر -يعين-؟ يعين أن الغرارة اليت هي اخللفة اليت تغطي احلشفة تعود على             ما معىن غرالً  

 وعراة ال ثيـاب     ، حفاة ال نعال هلم    ، فيبعثون على هذه اهليئة حفاة عراة      ،مثل ما خلق   يبعث   ،كما خلق 
  .يعين كما خلقوا:  وغرالً،هلم

نعم.األنفال كما ثبت ذلك يف حديث �كسى إبراهيم وأول الناس ي.  
 تدنو الشمس منهم ويلجمهم العـرق يف يـوم          : ويلجمهم العرق  ،وتدنو منهم الشمس  : مث قال 
ـ  ، ألف سنة، ويقال أن مقدار الوقوف يف ذلك املوقف يقدر خبمسمئة عام            مقداره مخسني  ِش ييفيـه   ب 
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 وهذا إىل ، هذا رشحه إىل كعبيه؛ ويكون الناس يف رشحهم على قدر أعماهلم، ويعظم فيه الكرب،الوليد
  .-والعياذ باهللا-  العرق إجلاماًيلجمه وهذا ، وهذا إىل ركبتيه،نصف ساقيه

 فيأمر اهللا بفصل القـضاء بعـد        ، يف فصل القضاء بطلب من املؤمنني      �النيب  مث بعد ذلك يشفع     
 آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم       ،عةا الرسل مجيعاً من هذه الشف     تنصل وبعد   �شفاعة النيب   

  .رون منهاذ منها ويعتيتنصلون
 ويعطَون الصحف  وحينئذ املؤمنني تنشر هلم الدواوين،       ، ويأمر اهللا بفصل القضاء    �فيشفع النيب   

 وهذا بشماله، وأما الكافر فيعطى صحيفته من وراء ظهره، وال توجد            ، هذا بيمينه  ،-صحف األعمال -
 نسأل اهللا العفو    ، وإن نفعت فإم تنفعم يف الدنيا      ،-والعياذ باهللا - حابطةله حسنة؛ ألن حسنام تكون      

  . نعم.والعافية
}³½a{@ @

@@@čò�flßbflîčÔDÛa@čpbfl•flŠflÇ@ïčÏflëZD@@Žāì�flzDÛaC@@@@@@ğï�čjŞäÜčÛ@Ž…ëŽ‰žì�flàDÛa@�@@@@@@@@@@@@@@@flå�čß@ó�JÜžyJcflë@L=åflj�NÜÛa@flå�čß@b�Ć™bflîfli@ş†�fl‘Jc@êŽúb�ß@
@@@@@@@žlflŠž’�Şí@å�flß@LćŠžè�fl‘@Žé�Ž™žŠflÇflë@LćŠžèfl‘@ŽéSÛìS� @LčõbflàŞ�Ûa@=âìŽvŽã@Ž…fl†flÇ@ŽéŽnflîčãe@L=Ýfl�flÈDÛa@@�òfližŠ�fl‘@Žé�žäčß@L@Dd�flàDÄflí@Jü@@@bflçfl†�žÈfli@

aĆ†fliJcN@ @
}�Š’Ûa{@ @

  .�صات القيامة احلوض املورود للنيب  ويف عر:قال
       األحاديث الواردة يف احلوض أحاديث كثرية تبلغ حالتواتر، واختلف أهل العلم هل أن احلوض        د 

 � ألنه جاء فيه أن النيب       ؛ والذي يظهر أنه الصواب أن احلوض قبل الصراط        ؟يكون بعد الصراط أو قبله    
ـ  جِل اخت مهلَناِو أُ نْ أَ تدرا أَ ذَِإِف«:  قال م بسيماهم، ليه أناس من أمته يعرفه     إ يكون قائماً فيأيت    ،مهنوا ِم

 مهن ِإ،كدعوا بثُدحي ما أَِرد ال تكنِإ: � فيقال للنيب .يِتم أُنم ِمهن ِإب ر،يِتم أُنم ِمهن ِإبر: لوقُأَفَ
  .� أو كما قال .»يِدع بلَد بنم ِلاًقَح ساًقَحس: ولُقُأَ فَ.كاِبقَعى أَلَ عنيِفِرحنوا مزالُ يملَ

    هذا احلوض قد وصف بأن ه مسريت   زيرضه، وأنه كِ  ه شهر، طوله كعه كعدد جنوم السماء، وأنـه      ان
  .ماؤه أبيض من اللنب، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً

ـ فَ ،لٌج رمهنيبي وِني بالَم ح هلَاِون أُ نْ أَ تمما ه ذَى إِ تح« :وله لق ؛األصح أنه قبل الصراط     :الَقَ
لُهقُأَ فَ .مىل أَ  إِ :لُويفَ ؟ن قُيإِ :لُو  اِرىل الن قُأَ فَ .اهللا ولُو: ر إِ ب نهمِ م أُ ن إِ ،يِتم نهمِ م أُ ن فَ .يِتم أَ :القَي نك 

ال تِردا أَي محثُدوا بعدِإ،ك نهم بأقُ فَ.والُدلو:س اً ِلقَحمنب لَدب ه ثابت هذا كلُّ.»يِدع.  
  .نعم.  قبل الصراطا يدل على أن ذلكولكونه يقال عنهم هلموا ويقال إىل النار، هذ
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  .)٢(... هذا كما قد سبق �أول من يستفتح باب اجلنة حممد  )١(...

                                                 

  .أن انقطاعاً حصل يف الشريط عند هذا املوضعأظن  )١(
  .كلمة غري مفهومة )٢(



ƒî’ÜÛ@Z»cïàväÛa@óî°@åi@† 

  

US@@

 هو شـفاعته يف أهـل       ؛رونأما الشفاعة العظمى واملقام احملمود الذي حيمده فيه األولون واآلخ         
 ،�ينها أمة حممد  وأول أمة يقضى ب،فصل اهللا بني العباد فحينئذ ي،فصل بينهم ويقضى بينهمن يأاملوقف 

 بينهم  � يفصل اهللا    ، واملؤمنني واملنافقني  ، وفجارهم وأبرارهم  ،تكون اخلصومة بني مؤمنيهم وكافريهم    
 كلحـظ   ، هذا مير على الصراط كـالربق      ، أعماهلم  مث بعد ذلك ميرون على الصراط على قدر        ،يف ذلك 

نسأل اهللا أن   ،   إىل آخر ما يقال    .. وكذا وكذا  ، كأجاويد اخليل  ، ومنهم من مير كالريح    ، كالطرف ،العني
  . وأن يوفقنا للعمل الذي يعيننا على ذلك،يرزقنا املرور عليه

  .ويشفع يف استفتاح باب اجلنة: مث قال
  . وهناك شفاعات أخرى،ل ا عن غريهله ثالث شفاعات يستق �النيب 

، والشفاعة يف    باب اجلنة  يف فتح والشفاعة  ،   الشفاعة يف فصل القضاء    : فهي ؛أما الثالث شفاعات  
 فإن ، وهو يف خندق من النار فيخرجه إىل ضحضاح منها� يأيت إليه النيب   ،� طالب أن خيرجه اهللا      يبأ

  .هما دماغُ يف قدميه يغلي منهالطئتانله مجرتان كالنعلني 
، وهناك شفاعات أخرى يشترك معـه فيهـا النبيـون           �هذه الثالث شفاعات خاصة بالنيب      
  :وهي؛ واملرسلون واملؤمنون والشهداء والصاحلون

يعفـو اهللا   ف ،م فيشفع فيهم ويشفع الشافعون فيه     ،الشفاعة يف قوم استحقوا دخول النار بظلمهم      
  .عنهم ويدخلهم اجلنة بدون عذاب

 فيـشفع  ،شفاعة يف قوم دخلوا النار تساقطوا فيها من فوق الصراط وعذبوا فيها           : انيةالشفاعة الث 
  . فيخرجون من النارفيهم ويشفع الشافعون فيهم

فـوق    يرفعهم اهللا درجـة    : أي ، فيشفع فيهم  ، يف قوم استحقوا درجة بأعماهلم     :الشفاعة الثالثة 
  .الدرجة اليت استحقوها بأعماهلم

،  ويـشفع فـيهم    ،وم استوت حسنام وسيئام وهم أصحاب األعراف       يف ق  :الشفاعة الرابعة 
  .يدخلهم اهللا اجلنة بغري عذابف

هذه أربع شفاعات يشترك معه فيها املرسلون والنبيون والصديقون والشهداء والصاحلون وسائر            
  .أم الثالث شفاعات األوىل فهي خاصة به، وهذه مجلة الشفاعات وهي سبع ،املؤمنني

  . بفضله ورمحته،ج اهللا من النار أقواما بغري شفاعة وخير:قوله
ات خيرجهم من النار بفضله ورمحته، فيدخلـهم        ي حيثو من النار ثالث حث     اهللاورد يف احلديث أن     

        اجلنة ويبقى يف اجلنة فضل عمن دخلها ال يكُسخيلـق اهللا أقوامـاً   فعند ذلك ينشئ اهللا أقوامـاً      ،ه أحد ن  
  .ذا مما يبعث األمل والرجاء العظيم يف دخول اجلنةهو ،فيدخلهم اجلنة برمحته
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 وأصناف ما تضمنته الدار اآلخرة من احلساب والثواب والعقاب واجلنة والنار وتفاصـيل              :قال
 عـن   املوروثذلك مذكورة يف الكتب املرتلة من السماء واآلثار من العلم املأثور عن األنبياء ويف العلم                

  .وجدهمن ابتغاه  ، من ذلك ما يشفي ويكفي�حممد 
}³½a{@ @

čêğŠfl‘flë@čê=Šžîfl�@=‰fl†JÔDÛbči@čòflÇbflàflvDÛaflë@čòŞäş�Ûa@=ÝžçJc@žåčß@SòflîčubŞäÛa@SòJÓžŠčÐDÛa@ŽåčßžûŽmflë N @ @
=́ flnflufl‰fl…@óJÜflÇ@=‰fl†JÔDÛbči@Žæbfl¹=⁄aflëL=åžîfl÷žîfl‘@ŽåŞàflšflnflm@ñòflufl‰fl…@şÝS×@ N @ @

@óJÛëSþa@Sòflufl‰Ş†ÛbJÏ Z @@Jdči@Žæbfl¹⁄a@@@@J�a@ŞæMóJÛbflÈflmM@@@@@@@@@@@@ðč̂ �NÛa@=áíč†�JÔDÛa@čé�čàDÜčÈči@flæìSÜčßb�flÇ@žáŽçflë@čLÕDÜfl‚DÛbči@ćáîčÜflÇ@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@flk�flnJ×@Şá�Žq@L=Þb�fluŁaflë@=Öafl‹ž‰Jþaflë@ï�č•bflÈflàDÛaflë@čpb�flÇbNĐÛa@flå�ğß@á=èčÛaflì�žyJc@flÉîčàflu@fláčÜflÇflë@LaĆ†fliJcflë@�üfl‹Jc@čéči@ćÒìŽ•žìflß@flìŽç

flàDÛa@=�žìNÜÛa@ïčÏ@S�a=ÕDÜfl‚DÛa@flŠíč…bJÔflß@čÃìSÐžz N @ @
ŽéJÛ@flÞbJÓ@fláJÜJÔDÛa@S�a@flÕJÜfl�@bflß@ŽÞŞëJdJÏ Z žkŽnD×a@ N flÞbJÓ@ Z ŽkŽnD×Jc@bflß@ _ flÞbJÓ@ Z čòflßbflîčÔDÛa@=âžìflí@óJÛ=g@ćåčöbJ×@flìŽç@bflß@žkŽnD×a@ N@ @

@@@@@@@flí@žá�JÛ@ŽêJd�JĐž�Jc@b�flßflë@LŽé�fl÷čĐž‚ŽîRÛ@å�SØflí@žá�JÛ@flæbfl�žã=⁄a@fllbfl•Jc@bflàJÏ@@@@@@čo�flí=ìS� flë@LŽâJý�DÓJþa@čo�NÐflu@LŽéfljîč–�ŽîRÛ@å�SØ
ŽÑŽzş–ÛaL@@@óJÛbflÈflm@flÞbJÓ@bflàJ×@ Z @ ﴿ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@JÙ�čÛfl‡@Şæ=g@ñlb�flnč×@ï�čÏ@JÙ�čÛfl‡@Şæ=g@=āž‰Jþaflë@õbflàŞ��Ûa@ï�čÏ@b�flß@ŽáJÜžÈflí@fléNÜÛa@ŞæJc@žáJÜžÈflm@áJÛJc

@@ć�č�flí@čéNÜÛa@óJÜflÇ ﴾} w§a Z @WP { @flÞbJÓflë@LZ @ ﴿ @bfl•Jc@bflß@@@@=ÝžjJÓ@åğß@ñlbflnč×@ïčÏ@Nü=g@žáSØč�SÐãJc@¿@üflë@=āž‰Jþa@ïčÏ@ñòfljîč–şß@åčß@fll
ć�č�flí@čéNÜÛa@óJÜflÇ@JÙčÛfl‡@Şæ=g@bflçJcflŠžjŞã@æJc ﴾} †í†§a Z @RR {  N @ @

�ýîč–DÐflmflë@�òJÜžàŽu@flÉč™aflìflß@ïčÏ@ŽæìSØflí@ŽéflãbflzžjŽ�@čéčàDÜčÈčÛ@ŽÉčibŞnÛa@ŽŠíč†DÔŞnÛa@afl̂ flçflë Z @ @
flõbfl‘@bflß@čÃìSÐžzflàDÛa@=�žìNÜÛa@ïčÏ@flkflnJ×@ž†JÔJÏ N@ @

@@@@@@@čéîčÏ@=�ëşŠÛa@=ƒDÐflã@flÝžjJÓ@=́ čäflvDÛa@fl†fl�flu@flÕJÜfl�@afl‡=gflëL@@@@@@@@@Žé�JÛ@ŽÞb�JÔŽîJÏ@Lñpb�flàčÜJ×@=Éfliž‰Dd�či@ŽŠflßžû�ŽîJÏ@Lb��ØJÜflß@čé�žîJÛ=g@flsflÈfli@ Z @
žkŽnD×a Z fl�@žâJc@ĞïčÔfl‘flë@LŽéJÜflàflÇflë@LŽéJÜfluJcflë@LŽéJÓž‹=‰@ć†îčÈNJÙčÛfl‡@flìžzflãflë@ N @ @

@SñýSË@ŽêŽŠčØžäŽí@flæbJ×@ž†JÓ@ŽŠíč†DÔŞnÛa@afl̂ flèJÏDčòŞí=‰fl†JÔDÛaCŽŠčØžäŽßflë@LbĆ¹č†JÓ@ëćÝîčÜJÓ@flâžìflîDÛa@Žê N @@ @
SòflîčãbŞrÛa@Sòflufl‰Ş†Ûa@bŞßJcflëZflìŽçflë@LSòJÜčßbŞ’Ûa@ŽéŽmfl‰ž†SÓflë@LSñfl̂ čÏbŞäÛa@č�a@Sòfl÷îč’flß@flï=èJÏ@ Z @ @

bfl¹=⁄a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñòJ×flŠfly@žåčß@=āž‰Jþa@ïčÏ@bflßflë@čpaflìflàŞ�Ûa@ïčÏ@bflß@ŽéŞãJcflë@LžåSØflí@žáJÛ@Ddfl’flí@žáJÛ@bflßflë@LflæbJ×@S�a@flõbfl‘@bflß@ŞæJdči@Žæ
@@@@@@@ğÝS×@óJÜflÇ@ŽéflãbflzžjŽ�@ŽéŞãJcflë@LŽ†í=ŠŽí@Jü@bflß@čéčØDÜŽß@ïčÏ@ŽæìSØflí@Jü@LŽéflãbflzžjŽ�@č�a@čòfl÷îč’flàči@Nüg@wæìSØŽ�@Jüflë@@@@flå�čß@ćŠíč†�JÓ@ñõžï�fl‘

@@@@@@@@@@@@@@@@flÕčÛb�fl�@ü@LŽéflãbflzžj�Ž�@Žé�SÔčÛbfl�@S�a@Nüg@čõbflàŞ��Ûa@ï�čÏ@Jüflë@=āž‰Jþa@ï�čÏ@wÖì�SÜž‚flß@žå�čß@b�flß@LčpbflßëŽ†žÈflàDÛaflë@čpafl…ìŽužìflàDÛa
Žêaflìč�@Şlfl‰@Jüflë@LŽêŽŠžîJË N@ @

JÙčÛfl‡@flÉflßflëLčéčnflÇbJĐči@fl…bfljčÈDÛa@flŠflßJc@ž†JÔJÏ@LčéčÜŽ�Ž‰@čòflÇbJ� flë@čéčnflîč–žÈflß@žåflÇ@žáŽçbflèflãflë@L N@ @
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@@@@@@@@@@ŽßDdflí@Jüflë@Lfĺ čÔč�bJÐDÛa@=âžìJÔDÛa@=åflÇ@ófl™žŠflí@Jüflë@Lflåí=ŠčÏbJØDÛa@şkčzŽí@üflë@LčpbflzčÛbŞ–Ûa@@@@@@Žêč…b�fljčÈčÛ@ófl™žŠflí@Jüflë@Lčõbfl’žzJÐDÛbči@ŽŠ

fl…bfl�JÐDÛa@şkčzŽí@Jüflë@LflŠDÐSØDÛa N @ @
áŽèJÛbflÈDÏc@flÕJÜfl�@ŽéNÜÛaflë@L�òJÔîčÔfly@flæìSÜčÇbJÏ@Ž…bfljčÈDÛaflë N @ @

Ž†žjflÈDÛaflëZflìŽç@  ŽáčöbŞ–Ûaflë@LïRÜfl–ŽàDÛaflë@LŽŠčubJÐDÛaflë@LşŠfljDÛaflë@LŽŠčÏbJØDÛaflë@LŽåčßžûŽàDÛa@ N@ @
=ë@@@@@�ñfl…afl‰=g@žáŽèJÛflë@Lžá=èčÛbflàžÇJc@óJÜflÇ@�ñfl‰ž†SÓ@č…bfljčÈDÜčÛ@@@čmfl‰ž†SÓflë@žáŽèSÔčÛbfl�@S�aflë@L=è@čmfl…afl‰=gflë@žá=è@@@@@óJÛb�flÈflm@flÞb�JÓ@bflàJ×@[žá Z  @

﴿ fláîčÔflnž�flí@æJc@žáSØäčß@õbfl‘@åflàčÛ@J@fĺ čàJÛbflÈDÛa@şlfl‰@ŽéNÜÛa@õbfl’flí@æJc@Nü=g@flæëŽúbfl’flm@bflßflë﴾} ŠíìØnÛa Z @RXMRY {  N @ @
@@@@@@@@@@@@Sò�ŞßbflÇ@b�flèči@Žlğ̂ �JØŽí@=‰fl†�JÔDÛa@flåčß@Sòflufl‰Ş†Ûa@čêč̂ flçflëD@čò�Şí=‰fl†JÔDÛaC@@@@@@şï�čjŞäÛa@ŽáŽçbŞà�fl�@flåíč̂ �NÛa@ @� @D @fl÷ì�ŽvflßC@@@čêč̂ �flç@

@@@@@@@@@@@@Žíflë@LŽêfl‰bflîčnž�aflë@Žéflmfl‰ž†SÓ@fl†žjflÈDÛa@aìŽjJÜfl�@óŞnfly@Lčpbfljžq⁄a@=ÝžçJc@žåčß@ćâìJÓ@bflèîčÏ@ìSÜžÌflíflë@LčòŞßSþa@@@@@@@č�a@=Þb�flÈDÏJc@žå�flÇ@flæì�Žu=Š‚
bflèflzčÛbfl–flßflë@bflèflàDØŽy@čéčßbJØžyJcflë N @@ @

}�Š’Ûa{@ @
ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة يؤمنون بالقـدر خـريه       ... 

ن من الـستة  آمن خبمسة أركا فلو أن عبداً     ، وهذا اإلميان هو ركن يف اإلميان ال يتم اإلميان إال به           ،وشره
 والدليل على ؛اليت هي أركان اإلميان وكفر بواحد منها كان إميانه باخلمسة باطالً حىت يؤمن بالستة مجيعاً

ـ نِمؤ تنْأَ« : قال، جلربيل حني سأله عن أركان اإلميان  �ذلك قول النيب     ـ كَالِئم و،اِهللا ِب ـ تكُ و،ِهِت  ،ِهِب
ورِهِلس، ِب واليِر اآلخِ ِمو، و تِمؤالقَ بِ نِرد خ ِهِري و شفمن آمن باألربع وأنكر اليوم اآلخر والقدر فإنه         ،»ِهر
فراًاعترب ك ي،       وهلذا ملا سئل عبد اهللا بن عمر سأله ذلك          ،عترب كافراً  ومن آمن باخلمس وأنكر القدر فإنه ي 

إذا لقيت  « : فقال له  ،» ال قدر  العلم وكذا ولكنهم يقولون    )١(... لنا أقوام بإنه قد ظهر قِ   « :الرجل بقوله 
 ما قبل اهللا منه حىت       أحد ذهباً  ل وأنه لو أنفق أحدهم مث     ،أولئك فأخربهم أم برآء مين وأين بريء منهم       

  .»يؤمن بالقدر
كذلك أركان اإلسالم أيضاً لو أنك آمنت بأربعة وكفرت بواحد من األركان لكـان إميانـك                

من بالشهادتني وبالصالة والصيام والزكاة لكن ال       و أ ،أؤمن باحلج ولو قال إنسان أن ال       ،باألربعة باطالً 
 �عراب الذين بعد موت الـنيب       ملا قال أولئك األ    ، أو أومن ذه ولكين ال أومن بالزكاة       ،من باحلج وأ

  : قال قائلهم، الزكاة وال نسلمهانقبلال :  وقالوا، خرجوا على األمة،على أيب بكرخرجوا 
  فيا عجبا ما بال ملك أيب بكر �  ن بينناأطعنا رسول اهللا ما كا

                                                 

  .كلمة غري مفهومة )١(
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  )١(فتلك لعمر اهللا قاصمة الظهر �  نبينا بكر إذ مات ويريد أبما 
  . واحلمد هللا، وكلهم قد ظهروا منتصرين عليهم، ثالث عشرة فرقة�وقد جهز أبو بكر 

 يعـين   ،اجـب ركان اخلمسة لإلسالم واإلميان باألركان الستة لإلميان أنه و        فاملهم أن اإلميان باأل   
فمن مل يؤمن بالقدر خـريه      ،   باجلميع  ومن انتقص منها واحدة فإنه يعبتر كافراً       ،واجب اإلميان ا مجيعاً   
  .وشره فإنه ال إميان له

  .وقدر شرعي، قدر كوين: ينقسم إىل قسمنيوالقدر 
ة واخلـري    ما كتب اهللا يف اللوح احملفوظ من الكفر واإلميان والطاعة واملعصي           : هو ؛فالقدر الكوين 

  .والشر حىت أي حركة يتحركها العبد فهي مكتوبة يف ذلك الكتاب
ما  ﴿  . ] ٧٠  : احلج [﴾ ِإنَّ ذَِلك ِفي ِكتاٍب ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه يِسري        ﴿ :جاء شيخ اإلسالم باآلية   كما  

من قَبِل أَن نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَـى اللَّـِه          أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي اَألرِض وال يف أَنفُِسكُم ِإالَّ ِفي ِكتاٍب            
ِسرينعم.  مث ما يكون بعده هو تفريع منه،فهذا هو التقدير العام .  ] ٢٢  : احلديد [﴾ ي.  

بعلمه القدمي الذي هو موصوف     ،   عليم مبا اخلق عاملون    � اإلميان بأن اهللا     :فالدرجة األوىل : قال
 مث كتـب اهللا يف اللـوح        ،يع األحوال من الطاعة واملعاصي واألرزاق واآلجال      لم مج  وع ،به أزالً وأبداً  

  .احملفوظ مقادير اخللق
ِت لك كُ  زٍق رِ أيب    اهللا أن تطعمه ال متوت حىت تأخذه        قدر إليك، طعامك الذي     لَِص ال بد أن ي 

ك وأعمالك وأنفاسـك    أيامك وآثار ،  شرابك الذي قدر اهللا أن تشربه ال متوت حىت تأخذه مجيعاً          ،  مجيعاً
، ها مكتوبة معلومة عند اهللا    لُّكُ والدقائق والثواين    وساعاتك والسنون اليت تبقى فيها واألشهر والساعات      

مكن أن يصل إليك املوت وبقي لك شيء من عمـرك            ي -يعين-وال  ،  ال متوت وبقي لك ثانية مكتوبة     
  .املهم هذا الكوين .نعم. أبداً

 من اإلميـان    ، وأنزله يف كتبه   ، ما أمر اهللا به على ألسنة رسله       : فهو ؛أما الشرعي التقدير الشرعي   
 -يعـين - �فـاهللا  ن نفذ هذا الشرعي فهو املؤمن،  وم، واألمر للعباد بذلك اإلميان وبالطاعة  ،�باهللا  

نسأل اهللا أن تكون ايتنا إىل       . وكل سيصري وينتهي إىل ما قدر له       ،كتب هذا القدر وقدره شرعاً وكوناً     
  .نة وأن خيتم لنا خبرياجل

                                                 

  .ت؛ حيث مل أفهم األبيات جيداً من الشيخ؛ ألن الشريط غري واضح متاماً يف األبيالعلَّ هناك خطأ )١(
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وقد كتـب يف     ، يكون يف مواضع مجلة وتفصيالً     ،-سبحانه- وهذا التقدير تابع لعلمه      :قال... 
بل نفخ الروح فيه    ، وإذا خلق جسد اجلنني ق     ما شاء فقد كتب يف اللوح احملفوظ      ،  اللوح احملفوظ ما جاء   

  .بعث إليه ملكاً
  .ح احملفوظ ما كتب يف اللو: هو؛فالتقدير الكوين العام

يعين الدليل عليه حديث ابـن      ،   ما يكتب عند ختليق العبد ونفخ الروح فيه        : هو ؛التقدير العمري 
  .مسعود

 *ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَـدِر       ﴿ليلة القدر   لول  حول إىل الْ  ح ما يكتب من الْ    : هو ؛التقدير احلَويل 
 تنزلُ الْملَاِئكَةُ والروح ِفيها ِبِإذِْن ربِهم من *يلَةُ الْقَدِر خير من أَلِْف شهٍر       لَ *وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر      

يف ليلة القدر يكتب الذين ميوتون هذا العام ويكتب أعمال الباقني يف هـذا              ،  ]٤-١: القدر[﴾كُلِّ أَمرٍ 
  .العام وهكذا

 ، فأنت يا عبد اهللا كتب اهللا لك أنك اليوم تكون يف كـذا             ،ر التمثيل للقد  : وهو ؛التقدير اليومي 
  . وهكذا، وأنك اليوم تتحرك كذا، وأنك اليوم متشي كذا، وأنك اليوم تأكل كذا، كذايف ن تكووغداً

  .هذا متثيل للقدر، وهو مأخوذ من القدر الكوين العام الذي هو مكتوب يف اللوح احملفوظ
  :ةأنواع التقدير أربع :إذن نقول

  .... والثالثة الباقية مأخوذة من التقدير العام،التقدير العام
هذه كلها مأخوذة ومتثيـل للقـدر       . التقدير اليومي ،  التقدير احلويل ،   التقدير العمري  :اليت هي 

  .الكوين الذي حصل
 فإذا صعدوا إىل    ،احلافظون أم يكونون مع الناس ويكتبون أعماهلم      وقد ورد أن املالئكة الكرام      

  .نعم. طبق األصلماء قابلوا بني املكتوب عندهم واملكتوب يف اللوح احملفوظ فيجدونه الس
  . نعم. يعين يتحقق فيهم التقدير الشرعي والكوين،التقدير الشرعي يتحقق يف املؤمننيإذن 

 ولَـا   ِإن تكْفُروا فَِإنَّ اللَّه غَِني عنكُم     ﴿لكن الكفار يتحقق فيهم التقدير الكوين دون الشرعي         
لَكُم هضروا يكُرشِإن تو اِدِه الْكُفْرى ِلِعبضر٧: الزمر[﴾ي[.  

 ، وهذا تقرير لتمثيل القـدر     ، وقدرته الشاملة  ، مشيئة اهللا النافذة   : فهي ؛ وأما الدرجة الثانية   :قال
ض من حركـة    ر وأنه ما يف السماوات وما يف األ       ،يعين وهو اإلميان أن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن           

  . ال يكون يف ملكه ما ال يريد-سبحانه-وال سكون إال مبشيئة اهللا 
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UX@@

ن أن العبد خيلق أفعاله لو قلنا هـذا         ولو قلنا كما قالت القدرية النفاة الذين يقولون ال قدر ويقول          
 يف هذا القول من لـوازم هـذا  حكم  وي�ره دقَ مل ي-يعين-  فيعمل شيئاً�لكان أن العبد يغلب ربه    

  . نعم. عنه رب العزة واجلاللةلُِّجوهذا أمر ي، بأنه يكون يف ملك اهللا ما مل يشأه ومل يردهالقول 
، وـاهم   -وهذا هو التقدير الشرعي   -رسوله   ومع ذلك فقد أمر اهللا العباد بطاعته وطاعة          :قال
ا وعملـوا   الـذين آمنـو     ويرضى عن  ، حيب املتقني واحملسنني واملقسطني    -سبحانه- وهو   ،عن معصيته 
 وال يرضى لعبـاده     ، وال يأمر بالفحشاء   ، وال يرضى عن القوم الفاسقني     ، وال حيب الكافرين   ،الصاحلات

  . وال حيب الفساد،الكفر
 فإنه قد منعه    دره كوناً  وإن قَّ  ، وال يأمر بالكفر وال يرضاه     ، وال يرضاه   ال يأمر بالفحشاء   �اهللا  

  .شرعاً
  . نقف على هذا وننتهي إن شاء اهللا،فعال العباد إليهم حقيقةفال تنايف بني إثبات القدر وإسناد أ

 ال  ، واهللا خـالق أفعـاهلم     ،- بلـى   أليس كذلك؟  ،أفعاهلم حقيقة -  والعباد فاعلون حقيقة   :قال
  .يقدرون على أن يفعلوا شيئا غري ما يريده اهللا كوناً

  . والفاجر واملصلي والصائم يعين اسم العبد يشمل املؤمن والكافر والرب،والعبد هو املؤمن والكافر
  .... هو الذي أقدرهم على ذلك� اهللا ،ولعباده قدرة على أعماهلم

ِلمن شاء ِمنكُم أَن يستِقيم     ﴿ : كما قال تعاىل   ، واهللا خالقهم وخالق قدرم وإرادم     ،فلهم إرادة 
*الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشونَ ِإلَّا أَن ياؤشا تم٢٩-٢٨: ويرالتك[﴾ و[.  

  .]٩٦: الصافات[﴾واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ﴿ :وكذلك قول اهللا تعاىل
، إن   جموس هذه األمـة    �الذين مساهم النيب     وهذه الدرجة من القدر يكذب ا عامة القدرية        

  .صح هذا احلديث
خـالق  ،  لخلق خالقني اوس جعل ل  ،   ألم جعلوا للخلق خالقني    ؟ كيف شاوا اوس   مفيعين لِ 

هذه حقيقة اوس الذين يعبـدون  ،  أن النور خلق اخلري والظلمة خلقت الشر :وقالوا،  اخلري وخالق الشر  
  ؟لكن هؤالء ماذا فعلوا وشاوا اوس، النار

  .... هذافعلوا الشر عليهم بل هم الذين أفعال إن اهللا ما قدر :ألم قالوا
علوا اهللا خالق اخلري وجعلوا اإلنسان خالق الشر فإم بـذلك           ولكوم جعلوا للخلق خالقني ج    

  ....-والعياذ باهللا- شاوا جموس األمة
  .اللهم صلي على حممد وعلى آله وصحبه
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}òÜ÷�þa{@ @
@@@@émb×Šië@�a@ò»‰ë@áØîÜÇ@âý�Ûa@@L@òÜîšÐÛa@kyb•L@@@@@@@@@@å�ß@òØj’�Ûa@��Ç@p…‰ë@ñ�r×@òÜ÷�c@bäç@

@òÜ÷�cë@Þë†Ûa@œÈi@åßë@òØÜà½a@Ý�a…áØnÜîšÏ@óÜÇ@bè™ŠÈã@‰ìš§a@ñì�⁄a@åß@�bšícN@ @
  .الم، حياكم اهللاوعليكم الس

÷QZ@@@ÞìÔí@Ýöb�@Úbäç@@Z@@@@@@†�‘cë@ŠÈ’�Ûa@å�ß@Ö…cë@Ñî��Ûa@åß@†yc@éãc@ÂaŠ–Ûa@åÇ@ÞìÔí@åß@Úbäç
kÜÈrÛa@åß@�bãbÓ‰ë_ÙÛ‡@Ş|•@ÝèÏ@L@ @

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آل وصحبه
 من الثعلب هذا    ورقاناًأما قولك أشد    ،  حد من السيف وأدق من الشعر فهذا ورد       أما القول بأنه أ   

  . يف غري حملِّهكالم
÷R@ZÝöb���Ûa@Þì��Ôí@LÙ��îÛg@�a@å���ycZ@é��ÛìÔi@âý���⁄a@ƒî��‘@…aŠ��ß@b��ß@Z@ó��ÜÇ@Õ��y@b��äÈß@é��ãcë
_énÔîÔy@ @

  .نعم.  يعين بالعلم واهليمنة والقدرة،يعين معنا بعلمه حق على حقيقته هذا هو معناه
÷SZÞìÔí@Ýöb�@bäç@ZâýØÛa@òÐ•@åÇ@érí†y@†äÇ@�@pì–Ûa@pbjqg@âý�⁄a@ƒî‘@Š×ˆí@�@N@ @

  .نعم.  مل يرد وال تقل شيئاً بقدر ما أخرب� عندما وقف النيب قفأنت ت
÷TZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@@@LÞìÔí@Ýöb�@bäçZ@@@@@@@@@@ò�Èi‰þa@kçaˆ�½a@å�ß@òä��Ûa@Ý�çc@å�ß@†�yc@å�Ç@…‰ë@Ý�ç@

_òßbîÔÛa@âìí@�a@òíú‰@æìÐäí@ @
  .نعم. رد عن املعتزلةو

÷UZÙ��îÛg@�a@å���yc@@L@@æì��ÛìÔí@åíˆ��Ûa@òš��ÏaŠÛa@ó��ÜÇ@laì��¦a@b��ßZ@@aë†��m‰a@†��Ó@òibz–��Ûa@æc@
bß@ð‰†m@ü@Ùãg@sí†¡@æìÛ†n�íëa‡_Ú†Èi@aìq†yc@@ @

ال دليل هلم يف ذلك، وهؤالء ليس معىن ذلك أم ارتدوا، ولكن معناه أم تركوا بعض األوامر                 
  .نعم. وارتكبوا بعض املناهي

÷VZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@@@L@ÞìÔí@Ýöb�@bäçZæbnÐ×@éÛ@æaŒî½a@æc@òä�Ûa@¿@ojq@L@@@@Š×ˆ�i@ÝîÛ†�Ûa@b�àÏ@
_ÑÜ�Ûa@âý×@¿@æb�ÜÛa@ @

        عرف به الْ  ال بد للميزان من كفتني ولسان، اللسان الذي يمأما إذا كـان     ،الن إذا كان بسيطاً   ي 
  . نعم.امليالن شديداً فال حيتاج إىل لسان

÷WZÙîÛg@�a@å�yc@@LÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z@�a@æëŠí@æìÔÏbä½aë@‰bÐØÛa@ÝçMflmfl‰bjJÚflë@flmflÈJÛbóM_@ @
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 صحت فهي رؤية تبكيت وليست رؤيـة تلـذذ          الرؤية يف عرصات القيامة للكفار واملنافقني إنْ      
  .نعم. وتنعم كما حيصل للمؤمنني

÷XZ@@@ÙäÇ@�a@bÐÇ@L@@@ÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z@@@@@@@µb�Èm@é�ÛìÔi@…aŠ�½a@bß@Z@﴿flížà@�Žz@S�a@ì@@�flß@b@@�flí@Žõb’﴾}@†�ÇŠÛa@Z

SY{__ÙÛ‡@æìØí@Ñz–Ûa@ðc@¿ë@@ @
 تفسري �عن النيب   قد ورد يف احلديث      ﴾يمحو اللّه ما يشاُء ويثِْبت وِعنده أُم الِْكتابِ       ﴿ :قوله

 اهللا ما كان فيه ثـواب وعقـاب،   تِبثْيذلك، وأن األعمال تعرض على اهللا يوم اإلثنني ويوم اخلميس، فَ  
  .نعم. دا ذلكوميحو ما ع
÷YZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@@@L@@ÞìÔí@Ýöb�@bäçZ@@@@Þ†jnm@ÙÜ½a@òibn×@Ýç@_@@@@@@@@ÙÛˆ�i@Þì�Ó@Úb�äç@Ý�çë@_@@†�ÔÏ@

@@@@@@@ÞbÓ@…ìÈ�ß@åi@�a@†jÇ@åÇ@Šqc@…‰ë@ZD@@@@@@@@@@@@@@@@a†îÈ��@�j�n×aë@o�jn×@b�ß@|ßb�Ï@bîÔ�‘@�n�jn×@oä×@æg@áèÜÛaC@N
_Þ†jnm@ñ…bÈ�Ûaë@ñëbÔ’Ûa@Ýçë@ @

  . نعم.ه ولرينا صحتهأنا ال أعرف هذا األثر، فإذا كان حصل فلرينا إيا
÷QPZ@@@ÙäÇ@�a@bÐÇ@@@L@@@@Þì�Ôí@Ýöb��@bäç@Z@@@@@@@@é�mb×Šië@�a@ò�»‰ë@áØî�ÜÇ@âý��Ûa@@L@@@@@æc@sí†�y@Ý�ç

_|îz•@òßþa@êˆç@÷ì©@áç@òí‰†ÔÛa@ @
الذي أعرفه أن هذا احلديث فيه ضعف، وإذا كان شيخ اإلسالم أورده يعين ما دام شيخ اإلسالم                 

  .نعم.  صحيح عنده-يعين-يدل على أنه  أورده فهذا
÷QQZþa@œÈi@µg@ÝÔnäã@÷‰†Ûa@Êì™ìß@x‰b�@�Ûa@òÜ÷�N@ @

@ÞìÔí@Ýöb�@bäç@ZÙîÛg@�a@å�ycL’£@a‡g@d_òä�Ûa@¿@ÙÛ‡@¿@…‰ë@Š×‡@åß@Ýç@æb�ã⁄a@@ @
  .نعم. حيمد اهللا

÷QR@Z@@ÙîÛg@�a@å�ycL@@@ÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z@@SË@Ýç@@@@@@@@@�Ží@Ý�çë@_kuaë@ñ��Ûa@É™ëë@òÈà¦a@Ý�flûŞq@@ëc@á
ŽífljŞ†_bè×‰bm@Ê@ @

 ملا  � ألن عمر بن اخلطاب      ؛ واألصح أنه سنة مؤكدة وليس بواجب      ، اجلمعة فيه خالف   غسل
أنه يذهب ويغتسل، فهذا يدل على أن الغسل ليس للوجـوب    خربه أنه مل يغتسل مل يأمره       أجاء عثمان و  

  . سنة مؤكدة،ؤكدةاملسنة للوإمنا هو 
 أما اجلمهـور فهـم      ،جوا ويرى بعض أهل العلم و     ،السترة يف الصالة هي أيضاً سنة مؤكدة      

  .نعم. يقولون أا سنة مؤكدة
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÷QSZÞaû���@b��äç@L@Þì��ÔíZ@@Ú‰b��n×@é��àØy@a†��àÇ@b��ènÓë@å��Ç@b��çŠ�ûßë@ñý–��Ûa@¿@æëb��èn½a@Ý��ç@
_ñý–Ûa@ @

 إىل آخر وقتها فهذا نفاق، وقد قال الـنيب          -يعين- تارك الصالة كافر، واملؤخر عن وقتها عمداً      
ـ  ح سم الش بقُري و سِلج ي :قناِفم الْ الةُ ص كلْ تِ ،قناِفم الْ الةُ ص كلِْت ،قناِفم الْ الةُ ص كلِْت« :� ى ت
ذَِإوا كانتب يقَن رني الشقَطاِني فَام قَنها أَرربعكُذْاً ال ينعم. »يالًِليها إال قَ ِف اِهللار.  

÷QTZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@L@äç@@@@@@@@@L†v�½a@òî¤@ñý•@åÇ@Þd�í@Ýöb�@bÔíÞìZ@@@†v��½a@åß@xŠ±@ðˆÛa@
xëŠ¨a@ÙÛ‡@Áib™@bàÏ@éîÛg@ÉuŠí@æc@†íŠí@ìçë__ñ…ìÈÛa@¿@†–Ó@ëc@òäîÈß@ñ†ß@éÛ@Ýçë@@ @

 يف  عكَرأمر يقتضي تكرار الدخول واخلروج و     األظهر أن تكرار اخلروج والدخول إذا كان هناك         
نعم.ما يظهر يل هذا في،مرة ثانية إذا تكرر يف وقت قريبف بالركوع لَّكَأول مرة أنه ال ي .  

÷QU@Z@@@LÙ�îÛg@�a@å��yc@@Þì��Ôí@†‘���ß@lb�‘@aˆ��çZ@@@@òßbÔn��üa@Õ�íŠ� @ò��ía†i@ó�ÜÇ@b�ãc@L��JÏ@čjflá@
@@@@@@@@@@@ò�íìãbrÛa@å�ß@o�uŠ¥@†�Óë@ò�•b�@_�ãìèuìmë@�ãìz–ämL@@@@@@@@µg@âc@òîÇŠ’�Ûa@âì�ÜÈÛa@µg@é�£c@Ý�èÏ@

ôŠ�þa@âìÜÈÛa__áØnzî–ã@ïç@bß@@ @
وم ل ألنك تقصد بتعلمك للع    ؛ يف اجتاهك هذا    وأن ختلص  ، بأن تتجه إىل العلوم الشرعية     كأنصح
 . والبعد عن الباطـل    ،والعمل باحلق  ، وإمنا تقصد بتعلمك معرفة احلق من الباطل       ،وظيفةالالشرعية ليس   

  .نعم
 يف كل ما تأيت وتذهب، وأن تصاحب املتقني، وأن تألف املساجد، وأن تكثر              �وأن ختلص هللا    

ـ � اهللا من القراءة يف كتاب اهللا ويف سنة رسول     شائخ الـسلفيني وجتتنبـب   ، وأن تطلب العلم على امل
 هلـم مراقبـة علـى       -يعين- ال تصاحبهم بل صاحب أهل الطاعة الذين         ،وجتتنب أهل الغفلة  احلزبيني،  

  .أسأل اهللا أن يوفقين وإياك. أنفسهم حىت يكون لك حظ من ذلك
÷QVZ@@@@Ýöb�@bäç@M@@ÙäÇ@�a@bÐÇML@@Þì�Ôí@Z@@@@@@@@@@@Š�í@æc@†�íŠí@å�ß@Ý�ÈÐí@a‡b�ß@@@@@@@@üë@bè�Üçc@µg@�b�Ä½a@…
åíc@ð‰†í@çá_ÞìÔí@áq@Zá�@õbÇ†Ûa@ïÐØí@Ýç@_@kÜĐí@…b‘‰gë@gñ…bÏN@ @

 فَردهـا  ها إذا كنت تعرفهم وتعرف ما ظلمتهم به من        ، أن تردها إليهم   فيجبإذا كنت تعرفهم    
 ،وا عـذري  تقبل أسألكم باهللا أن تعفو عين وأن        ا وأن ، تبت إىل اهللا   ا أن : وقل هلم  ، واعترف خبطئك  ،إليهم

  .وما أشبه ذلك
أما إذا كنت ال تعرفهم فادع هلم، وكذا من تعرف بأنك ظلمته بكذا تصدق بقدر املال الـذي                  

  .نعم. ظلمته به، وادع له مع ذلك
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VR@@

÷QWZÙîÛg@�a@å�yc@@LÞìÔí@Ýöb�@bäç@Z_ÙÛˆi@�bÇ@ìçë@òÇ†jÛa@óÜÇ@æbÇc@å¾@bäÐÓìß@bß@ @
ـ ه ون رذَحاتق اهللا ربك، فإن أىب فيجب أن ن        : ويقول له  ، وأن ينصحه  ،جيب أن ينكر عليه    ر ذِّح

  .نعم. منه
...)١( نعم... أعم، يدخل فيه اإلخواين والسروري والتحريري والشبايب وكذااحلزيب .  

  . نعم. كل واحد على حدة، لكن اسم احلزيب يدخل فيه كل من حتزب-يعين-وهذه أمساء 
÷QXZ@@@ÙîÛg@�a@å�yc@@@L@@@́ nÓ‰ìi@ómc@Ýöb�@bäç@@òÜ÷�c@ñŠ’Ç@åß@Šr×c@bèîÏ@@L@Þd�m@bç…bÐß@åØÛë

@@@@@@@¿aŠËìmìÐÛa@ëc@ìí†îÐÛa@ëc@a�ßbØÛbi@Šíì–nÛa@áØy@åÇL@@@@@@@@@@@@@@ò�Ûü…@é�îÏ@o�ãb×@a‡g@æì�mŠØÛa@âý�Ïþa@á�Øyë@
åí†��ÛaìÛa@Š��ië@Öý���þa@â‰b��Øß@ó��ÜÇL†î��‘bãÿÛ@Þb��Ð� þa@Êb���ë@L@œ��Èi@å��ß@ÞŒ��ä½a@¿@‹b��ÐÜnÛa@É��™ëë@

´§b–ÛaL@‰ë†m@ñ�r×@òÜ÷�c@aˆç@ÞìyN@ @
@ñ…bÏ⁄a@éäß@òÜîšÐÛa@kyb•@óÜÇ@òÜº@bèîĐÇc@ïÜÈÛ@åØÛë@LéÛb§@Þaû�@Ý×@…aŠÏg@kÜ�…b‘‰gëN@ @

 . سواء أكان باليد أو بالكامريا أو ما أشبه ذلك كل ذلك حرام            ،التصوير حرام ] التصويرحكم  [
  .نعم

 ،ةما فيها حسن  ] الكرتون اليت فيها إرشاد وأخالق حسنة وداللة على حسن        [كذلك أيضاً بعده    
  .خري منها تقرأيعين أفالم الكرتون أو غريها 

ه  أن :أقول،  ]؟ وحبس ظل  ٢...ن التصوير بالكامريا عكس لألشياء    ما اجلواب على من يقولون أ     [
إن حبست الظل فأنت الـذي      ،   أنت تفعل ذلك   ، ال جيوز  ، ال عكس لألشياء أو وال حبس ظل       ،ال جيوز 
  . غريك حبسه؟ الأحد؟  حبسه غريكأحد ؟غريك ه وال أل؟ من الذي حبسكذا ،حبسته

 لَِع جورةً صرو صنم«:  ويقول»ينِروصم الْ اهللاُ نعلَ«: �إذن فنحن نقول أنا أقول يقول النيب        
إذن  ، إىل غري ذلك من األحاديـث      »متقْلَا خ وا م يح أَ :مه لَ الُقَي و ِةاميِق الْ موا ي ه بِ بذَّع ي ةًورا ص ه بِ هلَ

  .نعم.  هذافنقف عند
األشـجار  إن كان وال بد فصور      « :وعبد اهللا بن عباس قد استنصحه رجل كان يصور فقال له          

  .»وما ال روح فيه

                                                 

 . وهو ما بني وجهي هذا الشريط عند هذا املوضع؛انقطاع يف الشريطحصل  )١(
 .كلمة غري مفهومة )٢(
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ـ لْخ كَ قلُخ ي به ذَ نم مِ ملَظْ أَ نمو«: ولكن عندنا حديث أيب هريرة     ـ لُخيلْ فَ ،يِق ، ةوروا ذُ قُ
لْويقُلُخ ِعوا شإذن فترك التصوير ما يكون فيـه        ،والذورة والشعرية ليس هلا روح    . �ال   أو كما ق   »ةري 

  .روح وما ال روح فيه هو الواجب
 أن التصوير جيوز فيما يصنعه اإلنسان من البيوت والسيارات والباخرات والطـائرات             :مث أقول 

 فإنـه ال جيـوز       بصنعه وصورته  �أما ما خيتص اهللا     ،  تصويرهابواألشياء اليت يصنعها اإلنسان ال بأس       
  . نعم.يل هذا الذي يظهر ،لإلنسان أن يصوره

÷QYZ@@@@ÝčØ’n�ß@bäç@M@@òØj’Ûa@�Ç@åßM@ÞìÔí@@Z@@áØnÜîš�Ï@æg@@án�ÜÓ@@@@@@@@@@aì�ÈÜÏë@Š�ßaëþa@œ�Èi@aì�×Šm
@@@@@@�äÛa@pbÏë@†Èi@ïçaìäÛa@†Èi�@@ŠÄã@éîÏë@L@@@@@@@@@@@@ÒŠ–�äí@Ú†�Èi@aìq†yc@bß@ð‰†m@ü@Ùãg@sí†y@æc@|îz–Ûaë@

éÈß@aìãb×@åíˆÛa@òibz–Ûa@�Ë@µgN@ @
  . أنا ال أذكر أين قلت أن الصحابة فعلوا كذا:أوالً

ا نعطيهم العصمة وليس  ومل يتركوا واجباً فمعىن ذلك أن ولكن إذا قلنا أن الصحابة مل يرتكبوا ياً       
 وحيئـذ   ، نقول أن الصحابة شأم شأن غريهم تقع منهم الصغائر وقد تقع من بعضهم الكبائر              ،كذلك

م نرجو أأعلم-تعاىل- واهللا ، عقوبة أخروية-يعين- ا مغفورة وقد يعاقب بعضهمفنقول أن ذنو .  
ال ينقص من أقدارهم أن نقول أم قد حتـصل          ؟   هكذا وال أل   ،لكن هذا ال ينقص من أقدارهم     

  .منهم معصية
يقول إم من أصحايب معناه من أميت معنـاه مـن           �أما قويل يف الشفاعة يف احلوض وأن النيب         

أرأيت يا رسول    :� ملا قال الصحابة للنيب      ، حمجلني  ألم يردون عليه غرالً    ؛ يعرف أمته  � والنيب   ،أميت
ـ  مكُِدحأَ لِ نَّ أَ و لَ متيأَرأَ« :� قال النيب    ؟اهللا كيف تعرف أمتك من بني األمم يوم القيامة         خ ـ  الًي  الًر غُ

محالًج ب ين خ ِلي د ٍمه و ْيٍلخ ب فَ أَ ٍصر ال يأُ نَِّإفَ« : قال . بلى : قالوا »؟هافُِرع ِتم أْي يونَت ي وِق الْ مغُ ِةيام الًر 
محِلجِمني الِْرثَ أَن ووِءض«.  

 ،علماً بأن الصحابة ليسوا معصومني    ،   إم من أصحايب ليس معىن ذلك أم من الصحابة         :فقوله
 وأعمـاهلم الـصاحلة     �هادهم مع الـنيب      ولكنا نقول أن اهللا يغفر هلم بسبب ج        ،فشأم شأن غريهم  

  .نعم.  وعملهم حسنام مقبولة وسيئام مغفورة، فهم أرجى من غريهم،�وصحبتهم للنيب 
@@@@@@@@@a@kyb–�Û@ŠØ’�ãë@ò�íbÐ×@‰†�ÔÛa@aˆ�ç@¿@ÝÈÛ@@@@@@@@Lpb�ibug@å�ß@é�i@â†�Ôm@b�ß@ó�ÜÇ@òÜîš�ÐÛ@@�a@Õ�Ïë

énÇbĐÛ@Éîà¦aL†àª@óÜÇ@áÜ�ë@�a@óÜ•ë@N@ @
  .سي الكويتمن عبد اهللا الفار: شيخال
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أنصح أخي عبد اهللا الفارسي الذي التقيت به قبل مخس سنوات يف الكويت ووجدتـه سـلفياً                 
 اهللا وأن يثبت على الـسلفية       ي ولكن ذكر يل عنه شيء فأرجو أنه يراجع أمره وأن يتق           ،صحيح العقيدة 

 ، وحيشرنا عليه،انا عليه وأن يتوف، وأسأل اهللا أن يثبتين وإياه على احلق،اليت اختارها ومشى عليها سنوات
  )١(. وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه،وجيعلنا من أهله

ù‰bÔÛa@ÞbÓZ@ @
@�@†à§aL@�a@Þì�‰@óÜÇ@âý�Ûaë@ñý–Ûaë@L@@@âì�í@µg@�a�r�×@�bàîÜ�m@áÜ�ë@éibz•cë@éÛe@óÜÇë@

åí†Ûa@N†Èi@bßcZ@ @
@@@@oã�ã⁄a@òØj‘@�Ç@âìîÛa@ƒî’Ûa@òÜîšÐÛ@Þaû�@…‰ë[Ðß@bß@ìçë@ê…bZ@@@†�àª@ƒî’�Ûa@é�a@�ýu‰@æc@

@@ÞìÔí@ð†väÛa@…ìà§aZ@@@@@@@@@@@@@@lb�n×@—‚�‘@Ý�×@ò�jnØß@¿@æì�Øí@æc@ï�Ìjäí@é�ãc@D@@æeŠ�ÔÛa@Þý�ÃC@ëc@D@@Þý�Ã@¿
æeŠÔÛaCL@@@@âìîÛa@÷bã@éi@Ý–maë@L@ÞbÓë@Z@@@@òä��@Š’�Ç@bäqa@ÝjÓ@âýØÛa@aˆç@æc@L@@@@@Þý�™@é�Û@´j�ní@å�Øí@�ë@

kĐÓ@†î�LÞìÔíë@Zc‰@óÜÇ@æŁa@bãc@@ïÜ�†½a@Éîi‰@ƒî’Ûa@ðkĐÓ@†î�@¿N@ @
âìîÛa@ÝÔã@ðˆÛa@éßý×@áØÛ@cŠÓcë@LÞìÔíZ@ @

@@@ƒî’Ûa@òÜîšÏM@@@†�»c@ƒî’Ûa@†–ÔíM@@@@@@@@@@@@@@@@@o�íìØÛa@å�ß@o�ã�ã⁄a@òØj�‘@��Ç@âì�îÛa@Š�vÏ@Þaû��@…‰ë@L
@@@@@@@ÞìÔí@ð†väÛa@…ìà§a@†àª@ƒî’Ûa@æc@Ýöb�Ûa@ÞìÔíZ@@@@óÜÇ@ïÌjäí@@@@@@@@@@@@å�ß@áèmb�jnØß@aì�Ü¥@üc@á�ÜÈÛa@ò�jÜ�

kĐÓ@†î�Û@ÞýÄÛa@lbn×@LÉß@Þb–müa@�@†Óë@lbudÏ@…ìà§a@†àª@ƒî’Ûa@Méßý×@—ã@aˆçëMZ@ @
D@@@@@@Ž‡@bß@æg@L|îz•@�Ë@aˆç@æcč×flŠ@@@@@@@@k�ĐÓ@†î�@áèäà™@åßë@åíŠ�Ð½a@åß@òÜº@L@@@@@@áç†�äÇ@æc@pŠ�×‡ë@

@@ñ†îÔÈÛa@¿@õbĐ�cL@@@@@@òä�@Š’Ç@bäqa@ÝjÓ@aˆç@æb×ë@L@@@@@éîÏ@ðˆÛa@éäÇ@ÒŠÇc@å×c@�ë@L@@É�îi‰@ƒî’Ûa@´i@óny@
Þý™@åß@ÝuŠÛa@¿@bß@éibn×@¿L@b�c@ü@bãcëíc‰@¿@Éîi‰@ƒî’Ûa@ÑÛéCN@ @

êŠ×‡bß@aˆçLéßý×@aëcŠÓa@†»c@ƒî’Ûa@ÞbÓ@†Óë@N@ @
  :الشيخقال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى آلـه       

  :أما بعد. وصحبه أمجعني
 وأنه عرف فيما بعد ما عنـد        ،من هذا الكالم الذي قيل    ل  صن وأنه ت  ،فبعد بلوغ هذا الكالم إلينا    

ما :  فنحن نقول  ، وأنه على رأي أهل السنة فيه وأصحاب املنهج السلفي فيه          ،سيد قطب من الضالالت   
                                                 

 . الرابعالدرسانتهى ) ١(
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 ونرجو اهللا أن    ،دام وهو كذا وقد اعتذر ذا فنسحب ما قيل أوالً بناًء على تلك العبارة اليت تنصل منها                
أن يكون من اإلخوة السلفيني املتبعني ملـا جـاء يف            -لشيخ حممد محود النجدي   ا-يكون أخانا يف اهللا     

 ونسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا حيب        ،كتاب اهللا وما جاء يف سنة رسول اهللا وما كان عليه السلف الصاحل            
  .صلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،ويرضى

}³½a{@ @
@@@=ÞìŽ•Sc@žåčßflëD@@flë@čòŞäş�Ûa@=ÝžçJcčòflÇbflàflvDÛaCZ@@@=⁄aflë@flåíğ†Ûa@ŞæJc@@@@ŽÞžìJÓ@LćÝflàflÇflë@ćÞžìJÓ@flæbfl¹@@@@ŽÝflàflÇflë@L=æbfl�RÜÛaflë@čkDÜJÔDÛa@

=�=‰aflìflvDÛaflë@=æbfl�RÜÛaflë@čkDÜJÔDÛa N @ @
čòflîč–žÈflàDÛbči@Ž—SÔžäflíflë@LčòflÇbNĐÛbči@Ž†í=Œflí@flæbfl¹⁄a@ŞæJcflë N @@ @

@@@@@@flæëŽŠRÐJØŽí@ü@JÙčÛfl‡@flÉflß@žáŽçflëD@@flÝžçJcčòJÜžjčÔDÛaC@@@=ŠčöbfljJØDÛaflë@ïč•bflÈflàDÛa@=ÕJÜDĐŽàči@@M@@@@@Žé�SÜflÈDÐflí@b�flàJ×D@Žxfl‰aflì�fl‚DÛaCM@@@=Ý�fli@
@@@@ïč•bflÈflàDÛa@flÉflß@�òflnčibflq@SòŞîčãbfl¹=⁄a@SñŞìŽ�Sþa[@@ŽéflãbflzžjŽ�@flÞbJÓ@bflàJ×@@@@=̃ b–�čÔÛa@čò�íe@ï�čÏ@Z @﴿ @@@@@@čé�îč�Jc@žå�čß@Žé�JÛ@flï�čÐŽÇ@žå�flàJÏ

@@čÒëŽŠžÈflàDÛbči@ćÊbfljğmbJÏ@ćõžïfl‘ ﴾} ñŠÔjÛa Z @QWX { N@flÞbJÓflë@ Z @ ﴿ @@@@@@@@æ=hJÏ@bflàŽèfläžîfli@aìŽzčÜž•JdJÏ@aìSÜflnflnDÓa@fĺ čäčßžûŽàDÛa@flåčß@=æbflnJÐčöbJ� @æ=gflë
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b�flàŽèfläžîfli@aìŽzčÜ�ž•JdJÏ@žpõb�JÏ@æ=h�JÏ@čé�NÜÛa@=Š�žßJc@ó�JÛ=g@flõï�čÐflm@ó�Şnfly@ï�Ìjm@ïčnNÛa@aìSÜčmbJÔJÏ@ôflŠž�Sþa@óJÜflÇ@bflàŽçafl†žy=g@žoflÌfli

či@@@@@fĺ čĐč�DÔŽàDÛa@şkčzŽí@fléNÜÛa@Şæ=g@aìSĐč�DÓJcflë@=Þž†flÈDÛb @J@@@@@@@@@@@žáSØžíflì�fl�Jc@flåžî�fli@DaìŽzčÜ�ž•JdJÏ@�ñflì�ž�=g@flæì�ŽäčßžûŽàDÛa@bflàŞã=g﴾} @paŠ�v§a Z @YM
QP {  N@ @

���ŞäÛa@ï���čÏ@Žé���flãëŽ†RÜfl‚Ží@Jüflë@Lčò���ŞîRÜSØDÛbči@=æb���fl¹⁄a@=á���ž�a@Şï���RÜčàDÛa@flÕ���č�bJÐDÛa@flæìŽjSÜž����flí@Jüflë‰b[@ŽÞì���SÔflm@b���flàJ×@
DSòJÛ=ŒflnžÈŽàDÛaCN @ @

@@@@æbfl¹⁄a@=áž�a@ïčÏ@ŽÝŽ�ž†flí@ŽÕč�bJÐDÛa@=Ýfli[čéčÛžìJÓ@ïčÏ@bflàJ×@ Z @ ﴿ ñòfläčßžûşß@ñòfljJÓfl‰@ŽŠí=ŠžzflnJÏ ﴾} @õb��äÛa Z @YR { @@Jü@ž†�JÓflë@L
@@@@@@@@@@@@@@óJÛb�flÈflm@čé�čÛžìJÓ@ï�čÏ@b�flàJ×@[=Õ�JÜDĐŽàDÛa@=æb�fl¹=⁄a@=áž�a@ïčÏ@ŽÝŽ�ž†flí Z @ ﴿ @�flàŞã=g@@@@@@@@@@@@žo�JÜčuflë@Žé�NÜÛa@flŠ�č×Ž‡@afl‡=g@flåíč̂ �NÛa@flæì�ŽäčßžûŽàDÛa@b

@@@@@@bĆãbfl¹=g@žáŽèžmfl…afl‹@ŽéŽmbflíe@žá=èžîJÜflÇ@žoflîčÜŽm@afl‡=gflë@žáŽèŽiìSÜSÓ ﴾} ÞbÐãþa Z@ R { @čÛžìJÓflë@Lčé  @� Z @ D @@@@@@@flì�Žçflë@ïčãžŒflí@fĺ čy@ïčãaŞŒÛa@ïčãžŒflí@Jü
@@@@@flí@fĺ čy@ŽÖ=‰bŞ�Ûa@ŽÖ=Šž�flí@üflë@LćåčßžûŽß@@@@@@@@@@@@@@@@@Žk�=èflnžäflí@Jüflë@Lćåčßžû�Žß@flì�Žçflë@bflèŽiflŠž’�flí@fĺ �čy@flŠžàfl‚DÛa@ŽlflŠž’flí@Jüflë@LćåčßžûŽß@flìŽçflë@ŽÖ=Šž�

ćåčßžûŽß@flìŽçflë@bflèŽj=èflnžäflí@fĺ čy@žáŽçfl‰bfl–žiJc@bflèîčÏ@čéžîJÛ=g@Ž÷bŞäÛa@ŽÉJÏžŠflí@ñÒflŠfl‘@flpafl‡@�òfljžèflã CN @ @
ŽÞìSÔflãflë Z @@@@=æbfl¹=⁄a@Ž—čÓbflã@ćåčßžûŽß@flìŽç@@@@@@@LflÕ�JÜDĐŽàDÛa@flá�ž�üa@ó�JĐžÈŽí@Jý�JÏ@Lčéčmfl�čjJØči@ćÕč�bJÏ@čéčãbfl¹=hči@ćåčßžûŽß@žëJc@L

Jüflë=áž�üa@flÕJÜDĐŽß@ŽkJÜž�Ží@ N @ @
}�Š’Ûa{@ @

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وصحبه أمجعني

ومن أصول أهل السنة واجلماعة أن الدين واإلميان قول وعمل، قول القلـب واللـسان،               : صلف
  .وعمل القلب واللسان واجلوارح، وأن اإلميان يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية

  .اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل اجلوارح: اإلميان يتكون من
ون القول خمالفاً لالعتقاد، وال العمل خمالفاً والقول والعمل تكون على مقتضيات االعتقاد، فال يك 

ِإذَا جاءك  ﴿:  فيهم �له، فمن قال قوالً وهو يعتقد خالفه فإن حاله يكون حال املنافقني الذين قال اهللا                
           شي اللَّهو ولُهسلَر كِإن لَمعي اللَّهولُ اللَِّه وسلَر كِإن دهشاِفقُونَ قَالُوا ننونَ   الْملَكَاِذب اِفِقنينِإنَّ الْم ده * 

ِهنيم ذَابع مِبيِل اللَِّه فَلَهن سوا عدةً فَصنج مهانمذُوا أَيخ٢-١: املنافقون[﴾ات[.  
فاملهم أنه ال بد من توافق القلب واللسان واجلوارح على اإلميان، فالقلب يعتقد، واللسان ينطق،               

  .ذا توافقت على هذا فإن هذا هو اإلميانواجلوارح تعمل، وإ
أن اإلميان اعتقاد بالقلـب، ونطـق       : وأهل السنة واجلماعة هذا رأيهم، وهذا اعتقادهم، يقولون       

  .ون اإلميانفُرعهكذا ي، باللسان، وعمل باجلوارح
لكن اإلميان درجات، فمن استكمل هذه الدرجات وتلك الشعب، عمل بالفرائض اليت فرضـها            

، والواجبات اليت أوجبها اهللا، وانتهى عن احملرمات اليت حرمها اهللا، واعتقد إباحة ما مل يكن فرضـاً                  اهللا
  .وال واجباً وال حمرماً وال مكروهاً اعتقد إباحته، فإذا أن اإلنسان فعل ذلك فهو مؤمن كامل اإلميان

ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَـت قُلُـوبهم وِإذَا        ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين    ﴿:  يف سورة األنفال   �وقول اهللا   
، فهؤالء هم أهل اإلميان الكامل، ومن ]٢: األنفال[﴾تِليت علَيِهم آياته زادتهم ِإمياناً وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ

  عداهم ممن ضعيف بعـض     متسكه، وخرج عن مقتضيات اإلميان يف بعض أموره، يف بعض أقوالـه            ف ،
 االعتقاد اإلمياين فإنه حينئذ يكون مؤمن بإميانه فاسق بكبريته كما يقول أهل             -يعين-أفعاله، مع اعتقاده    

  .السنة واجلماعة
إن من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، فهو مـؤمن كامـل                 : أما املرجئة فيقولون  

سواء،  جربيل وأيب بكر واألنبياء وإميان أفسق الناس         اإلميان، وال يضر مع ذلك ذنب، ويعتقدون أن إميان        
            وهذا خطأ فاحش، وضالل كبري، بل أن اإلميان درجات وأن اإلميان مراتب وشب، مـن اسـتكملها     ع

استكمل اإلميان، ومن انقَتصمنها ان ِقتصمن إميانه بقدر ما ان قَتمن تلك الشعبص .  
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 شيئاً مـن احملرمـات      -يعين- أن من عمل     :ئة، يقولون  فهم على العكس من املرج     وارجأما اخل 
وا جانب الوعيد، وأن    بلَّوالكبائر فإنه يعترب قد خرج من اإلسالم، وكما قد سبق أن قلت أن اخلوارج غَ              

 بالوعد يف حمله،    فعملواه،  حلِّوا جانب الوعد، وأن أهل السنة واجلماعة عملوا بكل شيء يف م           بلَّاملرجئة غَ 
 ارتكب شـيئاً مـن   وإن حمله، فمن شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فهو مسلم،            والوعيد يف 

 .)١(]وال يعطونه اإلميان املطلق، وال يسلبونه مطلق اإلميان  [الكبائر فإنه يكون مؤمناً بإميانه فاسقاً بكبريته،        
  .نعم

  ملاذا مسى اهللا الفئتني املقتتلني إخوة؟
 وأَداء ِإلَيـِه    فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيٌء فَاتباع ِبـالْمعروفِ         ﴿لى اخلوارج،    فيه رد ع    هذا يعين
﴿ِإنمـا الْمؤِمنـونَ ِإخـوةٌ    :  يف سورة احلجـرات �، وكذلك أيضاً قول اهللا   ] ١٧٨  : البقرة [﴾ ِبِإحساٍن

﴾كُميوأَخ نيواْ بِلحاآلية  ] ١٠ : احلجرات [فَأَص .  
ى لَ ع اِنطَياً للش نووا ع ونكُا ت لَ«:  قال له  ، شارب اخلمر  ب لذلك الرجل الذي س    �وقول النيب   

  .نعم .، فسماه أخاً مع أنه شارب مخر»مكُيِخأَ
}³½a{@ @
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 .لَّ الصواب ما بني املعقوفني، واهللا أعلم، ولع»وال يعطونه مطلق اإلميان، وال يسلبونه اإلميان املطلق«: الشيخ قال) ١(
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، كما وصفهم   � سالمة قلوم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا        :من أصول أهل السنة واجلماعة    

والَِّذين جاؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِإلخواِننا الَِّذين سبقُونا ِباِإلميـاِن              ﴿ : اهللا يف قوله تعاىل   
بوا رنآم لِّلَِّذين ا ِغاللْ ِفي قُلُوِبنعجال توِحيمر وفؤر كا ِإن١٠  : احلشر [﴾ ن [  .  

ِللْفُقَـراء  ﴿: �وهذه اآلية جاءت يف سورة احلشر بعد ذكر املهاجرين واألنـصار، قـال اهللا         
             رنـصياناً وـوِرضاللَِّه و نالً مونَ فَضغتبي اِلِهموأَمو وا ِمن ِدياِرِهمِرجأُخ الَِّذين اِجِرينهالْم   ونَ اللَّـه

والَِّذين تبوؤوا الدار والِْإميانَ ِمـن قَـبِلِهم يِحبـونَ مـن هـاجر               * ورسولَه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ   
ِهمباعتبار أن املهاجرين دخلـوا يف       ؛يعين يف اجلملة يقدمون املهاجرين على األنصار       ،]٩-٨: احلشر[﴾ِإلَي 

 بعضهم وحصل هلم مـا      بذِّ أبلوا فيه وع   ،وا يف اإلسالم قبل أن يهاجروا     لُب وأم أُ  ،ألنصاراإلسالم قبل ا  
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اً،  وهو فقري ال جيد شيئ،غاية ما يكون أن الرجل منهم يهجر، وال يعطى شيء، فيظل أهله أغنياء            حصل،  
  ].شيئاً[وال يرأفون به، وال يعطونه 

فاً قبل  رت م -يعين- أهله أغنياء، وكان قبل      -يعين-كان شاباً   ،  �كما حصل ملصعب بن عمري      
    حىت إنه قُِتل يوم أحد عطوه شيئاًأن يدخل يف اإلسالم، فلما دخل يف اإلسالم قطعوا عنه كل مدد، فلم ي ،

حىت أنه يقال   أسه، وإن غطوا رأسه انكشفت قدماه،       وليس عليه إال شملَة إن غطوا به قدميه انكشف ر         
ولكن بعد ذلك حصل     ،يمر عطره قبل أن     -يعين-ذا مر يف الشارع يشم رائحة       أنه قبل أن يسلم كان إ     

  .له ما حصل، هكذا، أبلوا يف اإلسالم
بعضهم عذِّب مثل الزبري بن العوام، عذب، كان عمه يتركه يف بيت حبسه يف بيت وكان يسلط                 

  .�عليه الدخان، وعذبه، وكهذا غريهم كثري منهم عذبوا يف اهللا 
  .دموم هلذه املزية، وألم دخلوا يف اإلسالم قبل األنصار، وأوذوا فيهفهؤالء يق

  .� لذلك قدمهم اهللا ، الرتبة فاملهاجرون أقدم يف اإلسالم-يعين-فيعين من حيث 
 فلهم أيـضاً حقهـم      ، تبوءوا الدار واإلميان من قبل     نوجاء بعدهم باألنصار، واألنصار هم الذي     

  . هكذا جاء اإلسالم، ونعطي كالً حقه،حلق هلؤالء وهؤالء ال بد أن نعرف ا،ومعرفة حقهم
والَِّذين جاؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفـر        ﴿: مث بعد ذلك ذكر اهللا الذين يأتون بعدهم فقال        

لِّلَّـِذين آمنـوا ربنـا ِإنـك رؤوف         لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبالِْإمياِن ولَا تجعلْ ِفي قُلُوِبنا ِغلّـاً            
ِحيمأن من سب الصحابة فإنه ال يعطى مـن         :ن هذه اآلية  م  استنبط /حىت أن مالكاً     ،]١٠: احلشر[﴾ر 

  . ال يستحقونه-والعياذ باهللا-؛ ألم الفيء شيئاً
 ِبيِده لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق ِمثْلَ       الَ تسبوا أَصحاِبي، فَوالَِّذي نفِْسي     «: �كذلك أيضاً قول النيب     

ِصيفَهال نو ِدِهمأَح دلَغَ ما با مبٍد ذَهأُح«.  
يتصدق به يف ذلك الزمن الذي كـانوا فيـه أو           الـمد يتصدق به من أولئك السابقني األخيار        

  . مثل أحد ذهباً يسبقنصف املد
  .�إذن فال جيوز الكالم يف أصحاب النيب 

  .ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم
 الـذين نـصروا اهللا      ،يعين ما صح به السنة وما جاء يف القرآن من فضائل الصحابة ومراتبـهم             

 نشره أولئك القوم بسيوفهم بفضل اهللا       ، الدين على أكتافهم   رِشون ،� وقاتلوا دون رسول اهللا      ،ورسوله
  . به� اإلسالم والقرآن الذي نصرهم اهللا -يعين-مث بفضل 
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ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل               
لَا يستِوي ِمنكُم من أَنفَق ِمن قَبِل الْفَتِح وقَاتلَ أُولَِئك أَعظَم درجةً            ﴿: �الفتح وقاتل، كما قال اهللا      

 ﴾كُلّاً وعد اللَّه الْحـسنى    ﴿ ،]١٠: احلديد[﴾لَِّذين أَنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى        من ا 
  .نعم. ولكن على مراتبهم

 -كمـا سـبق   - كما يف قصة ذلك الرجل الذي كتب         ،كذلك نؤمن بأن اهللا قال عن أهل بدر       
  . سورة املمتحنة فأنزل اهللا فيه أول، أن يتخذ عندهم يداً ألنه أراد؛الذي كتب لقريش واعتذر

ـ  ِله أَ ن مِ هن؟ إِ يكِردا ي مو« :قال. دعين أضرب عنقه  : ملا قال عمر بن اخلطاب    عند ذلك    ب ٍرد ،
لَ اطَّ اَهللانَِِّإوعى أَلَ عِلهب لَكُم: الَقَر فَد تغَفَر فَقَد ملُوا ما ِشئْتماع«.  

وكانوا أكثر من ألف     يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة، السمرة اليت كانت باحلديبية،             ال وبأنه
  .وأربعمئة

 العشرة املشهود هلم باجلنة، وثابت بن قيس : مثل،�ويشهدون باجلنة ملن شهد له ا رسول اهللا    
  . نعم.بن مشاس، واإلسرائيلي عبد اهللا بن سالمة
 وغريه من أن خري هذه األمـة        �مري املؤمنني علي بن أيب طالب       ويقرون مبا تواتر به النقل عن أ      

  . اتباعاً ملا كان عليه الصحابة؛ ويربعون بعلي، ويثلثون بعثمان، مث عمر، أبو بكر:بعد نبيها
؛ ألـم   � من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بأصحاب رسول اهللا            :وهلذا قال بعض السلف   

  .رضوان اهللا عليهم أمجعنيأمجعوا على تقدمي عثمان على علي، 
بعد اتفاقهم على تقـدمي أيب      - بمع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا يف عثمان وعلي            

 لكن  ، وقوم توقفوا  ، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علياً          ، أيهما أفضل  -بكر وعمر 
 ليست -مسألة عثمان وعلي-املسألة  وإن كانت هذه ،استقر أمر أهل السنة على تقدمي عثمان على علي       

  .من األصول اليت يضلل املخالف فيها عند مجهور أهل السنة
 وذلك أم يؤمنون أن اخلليفة بعد رسول اهللا أبو بكـر، مث             ،لكن اليت يضلل فيها مسألة اخلالفة     

 قفليف  فاحلديث الذي ، ما حصل له-يعين-شار احلديث إىل أ قد   �عمر، مث عثمان، مث علي، وعثمان       
أو كمـا    »هعلَخا ت لَ فَ ِهِعلْى خ لَ ع وكراد أَ نِْإ فَ ،اًيصِم قَ كسِبلْي س  اهللاَ نَِّإ« :� وكذلك قول النيب     ،البئر
  .�قال 

  .نعم .ومن طعن يف خالفة أحد من هؤالء فهو أضل من محار أهله
}³½a{@ @
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 يوم قال  حيث ، � ية رسول اهللا  ص فيهم و  وحيفظون،  ويتولوم ،� اهللا رسول تبي أهل وحيبون
   .»أُذَكِّركُم اَهللا ِفي أَهِل بيِتي«  : خم غدير

والَّـِذي   «  :  فقـال  -بعض قريش جيفو بين هاشم     وقد اشتكى إليه أن   - عمه للعباس أيضاً وقال
ِحبى يتونَ حِمنؤِدِه؛ الَ يفِْسي ِبيِتينابِلقَر؛ ِهللا ووكُم «.  

  .»حتى يِحبوكُم؛ ِهللا وِلقَرابِتي« ، ال يؤمنون اإلميان الكامل: معناه»ونَنِمؤ يالَ«
 ولكن معناه أم ال يؤمنـون اإلميـان         ، ال ، أم ال يكونون مسلمني    »ونَنِمؤ ي الَ«وليس معىن   

  .حمبتهم لكم لقرابيت إياكم، الكامل إال بذلك
ِإنَّ اَهللا اصطَفَى بِني ِإسماِعيلَ، واصطَفَى ِمن بِني إسماِعيلَ ِكنانةَ، واصطَفَى ِمن ِكنانةَ              «   : وقال

   .  » قُريشا، واصطَفَى ِمن قُريٍش بِني هاِشٍم، واصطَفَاِني ِمن بِني هاِشٍم
  .� أو كما قال   »اٍري ِخن ِمياٍر ِخن ِميارا ِخنأَفَ« :قال

  .يف اآلخرة ويؤمنون بأن أزواجه، أمهات املؤمنني � ويتولون أزواج رسول اهللا
ه، د اليت آزرته وأعانته يف حال ابتداء نبوته، وهي أم أكثـر أوال           م  بنت خويلد  خدجية خصوصاً

  . نعم.فهي أم فاطمة، وأم عبد اهللا، وأم القاسم، وأم زينب، وأم أم كلثوم
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 منه  اه، وكان هل   آمن به من النساء وعاضده على أمره، وهي أول من عاضده على أمر             وأول من 
  .املرتلة العالية

فَضلُ عاِئشةَ علَى النساِء كَفَضِل الثَِّريِد       «   : � اليت قال فيها النيب   ،  ك والصديقة بنت الصديق  
    .  » علَى ساِئِر الطَّعاِم

  .� وباألخص عائشة اليت برأها اهللا �لذين يسبون زوجات النيب أال لعنة اهللا على الرافضة ا
  :يقول،  تقي الدين اهلاليلللمغريبكالماً أذكر 

 ومـر   ،العراقومر يف طريقه وهو راجع إىل بلده مر على           ، كذا أوأظنه يف اهلند    أنه كان يدرس    
 أين كنت معهم يف جممع فيه       :املهم يقول  ، عندهم  هذا شيعي وهو عامل مشهور     -يعين-سن  على فالن حم  

  . عائشة فكلهم سبوها بالفم الواحد عندما ذكرتترِكذُ فَ،ما ال يقل عن ثالمثئة شخص
لوا ؛ ألم ال يقرأون إال للرافضة الذي حو       � على زوجات النيب     -والعياذ باهللا -يعين جترؤ فظيع    

  .نعم .العفو والعافية فنسأل اهللا ، عن الدين اإلسالمي]يتحولوا[هم أن ودينهم وأراد
}³½a{@ @
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مـا حـصل   -  السكوت عنه، وال جيوز ألحد نـشره سكت عنه، جيبيما شجر بني الصحابة     

  .نه يؤدي إىل ازدرائهم واحتقارهم أل؛-بينهم
وطريقـة النواصـب الـذين       ،ويتربؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوم       

  . نعم.يبغضون أهل البيت بقول أو عمل
 أبا بكر وعمر ومن دوما إال نفراً قليالً الذين كانوا مـع علـي               الروافض أخرجوا من اإلسالم   

مث أم أعطوا أهل البيت أكثر من حقهم، فاعتقدوا فيهم العصمة، وقالوا بـأم              ،  يعدون على األصابع  
  .معصومون، حىت إم أجروا هذا عليهم إىل زمن طويل، وإىل أزمنتنا هذه

ومنهم مـن   ،  ثىن عشرية ثنا عشر الذين يعتقد فيهم اال     منهم من قال أن املعصومون هم األئمة اال       
  . باطلة واضحة البطالناتويف القوم اعتقاد، قال أن عصمة أهل البيت جارية إىل اآلن

  فمن أين هلم أن علي بن أيب طالب معصوم؟ كيف بغريه؟
ـ ومـن ب  ،  مث أيضاً احلسن أو احلسني مل يدعيا العصمة       ،  بن أيب طالب ال يعترف ذا      علي دهم ع

 ،وموسـى الكـاظم  ، وجعفر بن حممد، وحممد بن علي بن احلسني ابنه، كعلي بن احلسني زين العابدين   
  . نعم.مل يدع أحد منهم العصمة أبداً، ليس أحد منهم،  وأمثاهلم،وعلي الرضا

  .خمطئون خطأً فاحشاً ال جيوز هلم فهؤالء أيضاً ،كذلك أيضاً النواصب الذين يزدرون أهل البيت
يؤمنـون بفـضلهم    الـصحابة   ،  حقهم �ل السنة واجلماعة فإم يعطون أصحاب النيب        أما أه 

 يؤمنون حبقهـم يف     ،� وكذلك أهل البيت يؤمنون حبقهم من قرابة رسول اهللا           ،ويعترفون به وينشرونه  
 ولكنـهم   ،بل يقولون أم بشر خيطئون ويصيبون     ،   وال يعطوم ما أعطتهم الرافضة من العصمة       ،ذلك
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 فإن صدر من أحدهم شيء من اخلطأ فإنه يكون          ،� وهلم قرابة من رسول اهللا       ،وعلم وعمل أهل فضل   
  .�مغفور له بسبب عمله وبسبب قرابته من النيب 

 يف صـفني    حصل ما   -يعين-ومثل  ،   يعين مثل موقعة اجلمل    ،وميسكون عما شجر بني الصحابة    
  . وما أشبه ذلك،بني علي ومعاوية
 ومنها ما قد زيد فيه ونِقص منه        ،روية يف مساوئهم منها ما هو كذب       إن هذه اآلثار امل    :ويقولون
 وهم  ، وإما جمتهدون خمطئون   ، إما جمتهدون مصيبون   ، هم فيه معذورون    منه  والصحيح ،وغري عن وجهه  

بـل جتـوز علـيهم    ، مع ذلك ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره     
  .وجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرم من السوابق والفضائل ما ي وهل،الذنوب يف اجلملة

 والذين حصل عليهم ما حصل إما زنـا         ، إن الدين محله الصحابة إلينا     :جيب أن نفكر يف مسألة    
وإن كانوا هم من أصحاب     -نقل عنهم شيء يف الدين       من الكبائر هؤالء مل ي     -يعين-وإما أي شيء من     

-فالذين حصل منهم شيء هذه الـذنوب         -ة واجلهنية وما أشبه ذلك     كماعز والغامدي  ،�رسول اهللا   
 مل ينقل عنهم ومل يقعوا      ، وإمنا نقل عن قوم من الصحابة مستورين        مل ينقل عنهم شيء من الدين،      -يعين

  . واحلمد هللا،يف شيء من هذه القاذروات
ثل الناس حيصل منهم  بل يقولون بأم بشر م،مع أن أهل السنة واجلماعة ال يعتقدون هلم العصمة

  . واحلمد هللا، ولكنهم على جانب االستقامة،اخلطأ
 وإمـا أن    ،وما ذكر من اآلثار اليت يكون فيها شيء من األشياء اليت أثرت عنهم معظمه كذب              

  .نعم. يكون منه شيء قليل من الصدق زيد فيه ألم غري معصومني كما قلنا
  .نعم.  يف حماسنهم اليت قد ذكرتوما حصل من بعضهم من بعض األشياء فهو مغمور

}³½a{@ @
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 ولكنهم ال يبالغون فيها مبالغة الصوفية، الذين جيعلون الكرامات شيئاً           ،امات األولياء كربيؤمنون  
  .-والعياذ باهللا- كبرياً، بل وقد قالوا يف الكرامات أشياء يستحي اإلنسان من ذكرها
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ـ ومن أراد أن يعرف ما هم عليه من الكذب والتبجح والكالم الفا            طبقـات  «ي فلينظـر يف     ض
 - ونسأل اهللا العفو والعافيـة     ،والعياذ باهللا -، جيعلون    فيها مصائب  »قات الشعراين طب« نعم   ،»الشعراين

  . نعم. هذه مصيبة،جيعلون املساوئ جيعلوا كرامات
: فقد أجرى اهللا على أيدي بعض أوليائه ما يكون من كرامات األولياء، كقول عمر بن اخلطاب               

  . إن صح ذلك»يا سارية اجلبل«
فوقعت  ،�ين عند النيب    د بن بشر وواحد معه من األنصار كانا سامر        عباني  وكما صح أن رجلَ   

 فاشتعل رأس سوط أحدهم نـاراً يعـين        ، راجعني إىل بيوم   -يعين-، فجاؤوا خرجوا    ووقع دوار ظلمة  
  . فلما افترقوا افترق الضوء مع كل واحد منهم، واستضاؤوا به،ضوءاً

، كقصة أيب بكـر مـع       � يف زمن النيب     هذا صحيح صح، وغري ذلك من األشياء اليت حصلت        
وكأنه مل ينقص منه     �ل إىل بيت النيب     ِسر، حىت أم أكلوا، وأُ    �أضيافه، وأن الطعام يعين باركه اهللا       

  .نعم. شيء
  .وسائر قرون األمة من الصحابة والتابعني وعن صدر هذه األمة

يال اليت جاءت، يوجد فـيهم      وسائر قرون األمة وليس فرق األمة، سائر قرون األمة، يعين األج          
  .نعم. صاحلون وتكون له كرامات، فقد يؤثر منها ما يؤثر، وبعضها قد ال يذكر
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ما صح عن رسول اهللا     أن   هو الواجب على كل طالب علم، إذ         �اتباع آثار رسول اهللا     طيب،  
 قد أمرنا بذلك يف مواضع من كتابه، أمرنا باتباع الـنيب            �واهللا   فنحن خماطبون به وعلينا أن نتبعه،        �
: األعـراف [﴾والَِّذين يمسكُونَ ِبالِْكتاِب وأَقَامواْ الصالَةَ ِإنا الَ نِضيع أَجر الْمـصِلِحني          ﴿ ؛ وبطاعته �

١٧٠[  ،﴿ ا أَيـولُ       يحي واْ أَنَّ اللّهلَماعو ِييكُمحا ياكُم ِلمعوِل ِإذَا دسِللرواْ ِللِّه وِجيبتواْ اسنآم ا الَِّذينه
-٢٤: األنفـال [﴾صةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خآ      واتقُواْ ِفتنةً  * بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ     

والعيـاذ  - علماً بأن الذين يتبعون غري سبيله ويهتدون بغري هدية فأولئك اختاروا ألنفسهم األدىن            ،  ]٢٥
 آثاره،  ا، ويتبعو �واختاروا ألنفسهم الضاللة، وكان الواجب عليهم أن يتبعوا هدي رسول اهللا            ،  -باهللا

  .ألخصهذا هو الذي جيب على كل مسلم، وعلى كل طالب علم با
علَيكُم ِبسنِتي وسنِة الْخلَفَاِء الراِشِدين الْمهِديني ِمن بعِدي، تمسكُوا ِبهـا،      «: يقول �والنيب  

  .»ضاللَةٌكُلَّ ِبدعٍة و، ةٌعد ِبٍةثَدح ملَّ كُنَِّإ فَوعضوا علَيها ِبالنواِجِذ، وِإياكُم ومحدثَاِت اُألموِر؛
 الذي  �، وأن خري اهلدي هدي حممد       -الذي هو القرآن  - ويعلمون أن أصدق الكالم كالم اهللا     

 علـى   � ويقدمون هدي حممد     ،جاء لنا يف سنته، ويؤثرون كالم اهللا على غريه من كالم أخيار الناس            
يـا  ﴿ : يقول� فاهللا ، بل يقدموا على غريها، أي شيء� ال يزنون بسنة رسول اهللا    ،هدي كل أحد  

         ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوِلِه وسرِي اللَِّه ودي نيوا بمقَدوا لَا تنآم ا الَِّذينهوا * أَينآم ا الَِّذينها أَيي
 ِبالْقَو وا لَهرهجلَا تو ِبيِت النوص قفَو كُماتووا أَصفَعرلَا ت الُكُممطَ أَعبحٍض أَن تعِلب ِضكُمعِر بهِل كَج

  .]٢-١: احلجرات[﴾وأَنتم لَا تشعرونَ
 أمر ا حينما أمر يف سورة األنبياء وسـورة املؤمنـون يف     � ألن اهللا    ؛باتباع اجلماعة  ويأمرون

ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ﴿ ،]٥٢: املؤمنون[﴾م فَاتقُوِنوِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُ﴿: قوله
  .]٩٢: األنبياء[﴾ربكُم فَاعبدوِن

فإذا وجد اإلمجاع على شـيء اتبعـوه،        حيرصون على اجتماع األمة على احلق، وترك الباطل،         
ب عليهم، وأن من أخذ حزباً أو اتبع         هذا هو الذي وج    ،وجيب أن حنرص على اجتماع األمة على احلق       

  .نعم.  قد ضل بفعله ذلك-والعياذ باهللا-عملت بالبدع وتركت السنن فإنه فرقة من الفرق اليت 
}³½a{@ @
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NÜfl�flë@čéčjžzfl•flë@čéčÛeflë@ñ†ŞàflzŽß@óJÜflÇ@S�a@óNÜfl•flëaĆ�črJ×@bĆàîčÜž�flm@flá N  @ @
}�Š’Ûa{@ @
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  .مة خاِتمة عظيمةسبحان اهللا العظيم، هذه اخلاِت
   .الكتاب والسنة اإلمجاع:  األصول الثالث: أي،مث هم مع هذه األصول: بدأ فيها بقوله

  .يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر على ما توجبه الشريعة
اد مع األمراء أبراراً كانوا أم فجاراً، هذه عقيدة أهـل           ويرون إقامة احلج واجلهاد واجلمع واألعي     

 كل من كان فاسقاً فيجـوز       :يقولون أما أهل الزيغ والبدع والضالل فهم يقولون ال،          ،السنة واجلماعة 
  .�اخلروج عليه، وإمنا يريدون أن يتخذوا وسيلة إىل اخلروج وكثرة القتال واالفتراق يف أمة حممد 

 وهم  ، أمرنا بطاعة والة األمور املسلمني     �، وهم يريدون االفتراق، واهللا       أمرنا باالحتاد  �اهللا  
جوعاً، وأن  ، وأن يتبدل رغَد العيش      )١(]األمن خوفاً [ وأن يتبدل    ،نقلقهم وأن   ،يريدون أن خنرج عليهم   

 حيصل بعده إذا حصل     -الذي كان اإلنسان يأمن فيه على دينه وعلى دمه وعلى ماله          -حيصل بعد األمن    
تراق وحصل القتال وكل فئة تقول احلق معي، وكل فئة تريد أن تكون السيطرة هلا، عندئذ حيـصل                  االف

إزهاق األراوح، سفك الدماء، احتالل األوطان، يعين كل        ،  )٢(]اخلوف بعد األمن  [واجلوع بعد الشبع،    
هذا كله فجور، وال    ، هذا كله حرام، و    -والعياذ باهللا - فرقة تريد أن حتتل هي األوطان ويكون األمر هلا        

البدع ويعملـون ـا     جيوز للناس أن يعملوا هذا، وال جيوز هلؤالء املبتدعة الضالل الذين يعلمون على              
  .ويربون عليها ال جيوز هلم ذلك

 أبراراً كانوا أم فجاراً، هذا حكاية ملا أمجع   مع األمراء ويرون إقامة احلج واجلهاد واجلمع واألعياد       
ن أعلم النـاس     شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي هو مِ       -يعين-ماعة، وقد حكى ذلك     عليه أهل السنة واجل   
  .باالجتماع واالفتراق

 وعـدم   ، واالحتـاد  ، واألعياد ، واجلمع ، يعين اجلماعات يف املساجد    :وحيافظون على اجلماعات  
  .االفتراق

 الْمرصوِص، يـشد    الْبنياِنالْمؤِمن ِللْمؤِمِن كَ   « : ويعتقدون معىن قوله   ،ويدينون بالنصيحة لألمة  
ضعض بعب اِبِعهِ    » اًهأَص نيب كبشثَـِل           «: ، وقوله  وكَم ـاطُِفِهمعتو ِمِهماحرتو ِهمادوِفي ت ِمِننيؤثَلُ الْمم

  .�، أو كما قال »ِبالسهِر والْحمى ِإذَا اشتكَى ِمنه عضو؛ تداعى لَه ساِئر الْجسِد ،داِحو الْالْجسِد
  .ضى مبر القضاء والر، والشكر عند الرخاء،ويأمرون بالصرب عند البالء

                                                 

 .»األمن خوفاً«: الشيخ قال )١(
 .»األمن بعد اخلوف«: الشيخ قال )٢(
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 يف كتابه وعلى    �مكارم األخالق اليت أمر اهللا      ويدعون إىل مكارم األخالق، وحماسن األعمال،       
  . ا، وحماسن األعمال�لسان رسوله 

  .  » كْملُ الْمؤِمِنني ِإميانا أَحسنهم خلُقًاأَ « : �ويعتقدون معىن قوله 
ويندون إىل أن تصل من قطعك،       ب    ن ظلمـك، ويـأمرون بـرب       وتعطي من حرمك، وتعفو عم

 وابن  -كل ذلك يأمرون به   - واإلحسان إىل اليتامى واملساكني      الوالدين، وصلة األرحام، وحسن اجلوار،    
 عن البخل واخليالء والبغي واالستطالة على اخللق سواء أكان حبـق أو             السبيل، والرفق باململوك، والنهي   

  .بغري حق
  . هكذا هذه طريقة أهل السنة واجلماعة،مبعايل األخالق وينهون عن سفاسفهايأمرون 

من هذا وغريه فإمنا هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هـي            وكل ما يقولونه أو يفعلونه      
  .� اهللا به حممداً دين اإلسالم، الذي بعث

 وهي،  كلها يف النار إال واحدة     ،فرقة وسبعني ثالث على ستفترق أمته أن � النيب أخرب ملا لكن
 صـار  ؛» هم من كَانَ علَى ِمثِْل ما أَنـا علَيـِه وأَصـحاِبي            «  : ويف حديث عنه أنه قال      .»الْجماعةُ«

  .بالشو عن اخلالص احملض باإلسالم املتمسكون
 دلَّ على أن أهل البدع خيلطون احلق بالباطل، وخيلطون الـسنة            ، الْخاِلص عن الشوب   الْمحض

  .�بالبدعة، وخيلطون ما امر اهللا به مبا مل يأمر اهللا به 
، �فعلينا أن نتمسك بطريقة أهل السنة واجلماعة، الذين يأخذون بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا               

 وكـذلك   ، به يـستبعدونه   �ستبعدون كل شوب وكل خلط مل يأمر اهللا         وبعمل السلف الصاحل، وي   
  . وال من اعتقادام ال يقبلونه وال يرضونه أن يكون من أعماهلم أبداً،يستبعدون كل ما كان من البدع

  .اخلالص عن الشوب هم أهل السنة واجلماعة صار املتمكسون باإلسالم احملض
أولو املناقب  ،  ومصابيح الدجى ،  ومنهم أعالم اهلدى  ،  وفيهم الصديقون، والشهداء، والصاحلون   

 من العلماء الذين أسـسوا  � كالدعاة الذين صاروا أئمة يف الدعوة إىل اهللا ،يعين األعالم فيهم،  املأثورة
  .من اخلري من ال ينكره إال من ال خري فيه

الذين قـال    الَِّذين   ،ر وهم الطائفة املنصو   لذين أمجع املسلمون على هدايتهم،     ا ،وفيهم أئمة الدين  
 ،، الَ يضرهم من خالَفَهم، والَ من خذَلَهم       ظاهرينالَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي علَى الْحق         «   :� فيهم النيب 

  .» حتى تقُوم الساعةُ
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إنـه   لنا من لدنه رمحةوأن يهب ، أون ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا أن جيعلنا منهم   �  اهللاَ فنسأل
  .واهللا أعلم  . هو الوهاب

   .وسلم تسليماً كثرياً وآله وصحبه وصلى اهللا على نبينا حممد
}òÜ÷�þa{@ @

  :السائل
áîyŠÛa@å»ŠÛa@�a@á�i@ @

@@�a@†à−�@@@@@�a@ôŒ�uë@LÝ�íŒ¦a@³�½a@aˆ�çë@LáîÄÈÛa@lbnØÛa@aˆç@õbèãg@åß@bäîÜÇ@åß@bß@óÜÇ@
@@@@@c@óÜÇ@LbäÈß@ê†èu@óÜÇ@bä‚î‘@@@@@@@@@�a@Þd�äÏ@LbäÛ@éyŠ‘ë@LlbnØÛa@aˆç@óèãc@æ�@@@@@@@@b�¶@´Üßb�Ç@b�äÜÈ¯@æc@

�b–Ûa@bäÐÜ�@éîÜÇ@æb×@bß@óÜÇ@òä�Ûbi@´Ø�ànß@bäÜÈ¯@æcë@LbäàÜÈmN@ @
@@@@@@@@@@@@@�bàîÜ��m@áÜ��ë@Léibz�•cë@é�Ûe@óÜÇë@L�a@Þì�‰@óÜÇ@âý�Ûaë@ñý–Ûaë@L´½bÈÛa@l‰@�@†à§a

åí†Ûa@âìí@µg@�a�r×@N†Èi@bßcZ@ @
ƒî’Ûa@òÜîšÏLáØîÛg@�a@å�ycë@Lémb×Šië@�a@ò»‰ë@áØîÜÇ@âý�Ûa@N@ @

÷Q@Z@@@sí†§a@´i@Éà¬@Ñî×Z@DJÛžì@Jc@žãJÐflÕ@Jc@flyŽ†S×žá@čß@žrflÝ@Sc@Žyñ†@fl‡@flçflj@flß@�b@fli@bJÜflÍ@�Žß@Ş†Jc@@�flyč†čçžáflë@@�JÛ@�flã@bč–žîJÐŽéC@
ÜÇ@Þ…@ðˆÛa@sí†§aëó_òibz–Ûa@åß@´�¼@Šuc@éÛ@æcë@æbßŒÛa@Š�e@¿@ÝßbÈÛa@ÝšÏ@@ @

  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى آلـه       

  .وصحبه أمجعني
  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: أقول:أوالً
ـ                 أن  : وثانياً أهل العلم قد وفقوا بني هذه األحاديث بأن ما دل على فـضيلة خاصـة ال يشل م

من عمل بالسنة عند فساد األمـة  وفضيلة  فضائل عامة،   �ففضائل أصحاب رسول اهللا     عامة،  الفضيلة ال 
  .نعم. فال تقدم الفضيلة اخلاصة على الفضيلة العامةفضيلة خاصة، 

÷RZ@@ƒî’Ûa@òÜîšÏ@L@@@@@émb×Šië@�a@ò»‰ë@áØîÜÇ@âý�Ûa@L@@@@áØî�Ûg@�a@å��ycë@@L@@@õb�àÜÈÛa@Š×ˆ�í
ÞìÓ@�bàöa…Zë@L—Ôäíë@†íŒí@æb¹⁄a@@üâý�⁄a@Š×‡@†äÇ@á�ìÓ@¿@ÙÛ‡@æëŠ×ˆíL_kj�Ûa@bàÏ@@ @

  .-والعياذ باهللا-بالكفر   إىلال خيرج منه إالفيكون مع العبد اإلسالم 
اإلميان،  استكمل االت وعمل ا  استقصى هذه الكم  من  كماالت،   وله   ،أما اإلميان فإن له مراتب    

  . ولكن يعطى اسم اإلسالم،ميانهذا يعطى اسم اإلفإنه يكون معه إميان ناقص، ومن قصر 
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لكن اإلميان يكون مراتب وكماالت     ،  الفرق بأن اإلسالم ال خيرج منه إال إىل الكفر        ؛  هذا الفرق 
  .نعم. ونقص وهكذا

÷SZ@ÞìÔí@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k��ë@Š�à¨a@lŠ�‘ë@âì–�Ûaë@ñý–�Ûa@ÚŠ�m@a‡g@æì�ä�a@á�Øy@é�àØy@‰ìz��½a@Ý�ç@
_ÙÛ‡@óÜÇ@pbßë@òäèØÛaë@ñŠz�Ûa@µg@kç‡ë@éí†Ûaë@ @

إىل حالة مل تكن معهودة منه بـسبب        الذي كان عليه    ه  علْسحور الذي أثر السحر فيه وغري و      امل
مبا حيصل منه يف حال املرض وتغري الذهن الذي يستجيز فيه مـا مل               ال يؤاخذه    �هذا السحر فإن اهللا     

 .هذه احلالة  أرحم بعباده من أن يأخذهم مبا حيصل هلم يف مثل            �واهللا   ،اإلجابةيكن يستجيزه يف حال     
  .نعم

÷TZéÜöb�@ÞìÔí@òØj’Ûa@�Ç@bfl�J§a@åß@Þaû�@aˆç@ZâŒy@åia@†ÔnÈß@bß@__ÕzÜí@å¶ë@@ @
  ابن حزم ظاهري   ئ   وهو معتقده معتقد     يف العقائد،     يف الفروع، وأشعريولكن ،   غري جيد بل سي

  .نعم. الفروع يعمل بظواهر األدلةيف 
÷UZ@@@@@@@@Ðß@LòÜ÷��þa@åß@òÇìà©@ê†äÇ@Ýöb�@aˆç@@b�ç…bZ@@@@@@@@@@paë†�äÛaë@paŠ�™b�a@Šíì–�m@å�Ç@Þd��í@

@@@@@@@@Ù�Û‡@¿@òzÜ–�ß@Úbäç@Ýçë@ìí†îÐÛa@pa�ßbØi_@@@@@@@@@@@�bš�íc@Þd��íë@_Šíì–�nÛa@¿@ò�àØ§a@b�ßë@@@@@ñ†çb’�ß@å�Ç@
òîäí†Ûa@âýÏÿÛ@ÞbÐ� þaL@ÙÛˆ×ë@_pìîjÛa@¿@æìíŒÐÜnÛa@‹bèu@Þb�…g@áØy@bß@ @

  .خذها واحدة واحدة
Ýöb�Ûa@Za�ßbØÛbi@Šíì–nÛa@La�ßbØÛaN@ @
  .نعم. هذا الذي أعتقده وأدين اهللا به، ال أتزحزح عنه بالكامريا ال جيوز، التصوير

  .ال جيوز التصوير باليد وال بالكامريا
Ýöb�Ûa@Zòîäí†Ûa@âýÏÿÛ@ÞbÐ� þa@ñ†çb’ßN@ @

  اخلري يف تركها، األفالم إيش؟
Ýöb�Ûa@Zòîäí†Ûa@âýÏþaN@ @

  .نعم. األفالم الدينية عنها الدروس الدينية، يكفي عنها
aÝöb�Û@Z_òîßý�⁄bi@ñbà�½a@†î‘bãþa@ @

نوا حكمها واحلمـد هللا، ويل  يوللعلماء عليها تعليقات كثرية وبهذه أناشيد الصوفية وهي بدعة،    
    وأنا الذي أدين اهللا بـه       ،كتايب الذي فيه الفتاوى فسترون ذلك      فإن خرج    ،�ره اهللا   يف ذلك ما قد يس 

  .نعم. أا بدعة ال ينبغي فعلها
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öb�ÛaÝ@ZpìîjÛa@¿@æìíŒÐÜnÛa@Þb�…gN@ @
  .نعم. إدخال التلفزيون يف البيوت، األحوط واألوىل عدم إدخاله: الشيخ

÷VZ@@Ýöb�Ûa@ÞìÔí@Z@@@@@bä‚î�‘@áØîÛg@�a@å�yc@@@L@@@@@@@@lb�jÛa@¿@��Ûa@ò�íaëŠÛa@@@@òä��Ûa@lb�n×@¿Z@@@æh�Ï@
æìÔÈ–í@÷bäÛaNsÈjÛa@†Èi@òßbîÔÛa@âìí@aˆç@æc@ÞbÓ@å½@ÝîÛ…@bèîÏ@ÝèÏ@_|î™ìnÛa@ìu‰c@N@ @

ـ  ع قشن ت ن م لُوا أَ نأَ« :�الذي يدلنا على أا بعد البعث قول النيب          .نعم. هو الظاهر هكذا   نه 
ـ  وسا م ذَِإ فَ يِسأْ ر عفَرأَفَ« »رخال فَ و« لكن هذا احلديث ليس فيه       »رخال فَ  و ِةيامِق الْ مو ي ضراَأل ن ى ب
  .نعم. »ى اُهللانثْت اسِنم ِمانَ كَمي أَِلب قَقامفَي أَِرد وال أَِشرع الِْمواِئ قَن ِممٍةاِئقَ ِبشمران باطِع

÷WZ@ÞìÔí@Z@flí@Ş†@@@@@@@@@@@Ý�îÜÓ@áç…†�Ç@á�çë@L†yaë@Þbí‰@—‚‘@Ý×@åß@æìÈÏ†í@áèãc@ÍîÜjnÛa@òÇbº@ïÇ
aˆç@Ýç@Lñ�r×@|öbiˆi@æìmdíë_õbîÛëþa@pbßaŠ×@åß@@ @
  .نعم. من كذاب األدعياء ، وليس من كرامات األولياء،هذا من أرباب األدعياء

، راح عـروة البـاركي      »ةيِحض أُ ِهي بِ  لِ ِرتاش« : أرسل عروة الباركي بدينار، وقال له      �النيب  
واشترى بالدينار أضحية، مث وقف على إحدامها وقف عليها كأنه يريد البيع، وباع إحدامها بدينار، وأتى            

  .بدينار وأضحية
   كذا وال أل؟، الدينار إىل دينارينحولأن يت هتكون كرامته �كان النيب 

 على ذلك،   �لكن مل حيصل ذلك إال بطريقة البيع والشراء الذي عمله عروة، ولذا شكره النيب               
  .نعم.  فكان ال يعرض شيئاً للبيع إال ربح فيه، دعا له،»كِعيي ب ِفك لَ اُهللاكارب« :وقال

÷XZÞìÔí@pa‰bß⁄a@åß@Þaû�@bäç@Z�ÔÛa@òänÏ@Ýç@@_‰bÐØÛa@Ýà’m@âc@´ÔÏbä½aë@´àÜ�½bi@ò•b�@ @
  .نعم. تشمل الكفار واملنافقني واملسلمني واملؤمنني كلهم

÷YZ@@@Þì�Ôí@aˆç@Z@@@@@@@@@@ïãb�jÛþa@ƒî’�Ûa@å�ß@bã†Ðn��a@/@@@sí†�§a@¿@Z@DDÛa@�ŽàžûčßŽå@čÛ@DÜ@�Žàžûčß=å@J×@DÛbŽjžä@�flî=æb@
DÛaflàžŠŽ•flí@˜ìŽ’ş†fli@žÈŽšŽéfli@žÈflš�bC@òÄÐÛ@æc@D˜ì•Š½aC@Ý•c@ü@òä�Ûa@kn×@¿@b�N@ @

  .نعم. ستنكرة وكلمة املرصوص م،»الْمؤِمن ِللْمؤِمِن كَالْبنياِن«هو فيما يظهر أنه صحيح، 
÷QPZ@Þì��Ôí@Ýöb���@aˆ�ç@Zƒî’��Ûa@òÜîš��Ï@L@�a@¿@Ù��jyc@b��ãg@L@êˆ��ç@¿@Úb��äÏŠÇ@æc@�a@†��à−ë

@ñ‰ë†ÛaŽm@oãcë@æbØ½a@aˆç@¿ë@ò×‰bj½aflÈRÜòä�Ûaë@åí†Ûa@á@Läànãëñ‰bíŒÛa@‰ŠØnm@æc@óN@ @
ïÛaû�ëZ@@@@@@@áèî×Œíë@´îiŒ§a@åÇ@ÉÏa†í@åàîÏ@áØíc‰@bß@L@@@@@@@Öb�ÐäÛbi@áèàèníë@´îÐÜ�Ûa@åß@‰ˆ°ë@

ð…bÔnÇüaL@@@@@@@@@@@@@@@@@@��¨a@Ý�çc@lŠ�™@Ý�uc@å�ß@��¨a@Ý�çc@÷b�jÛ@æì�jÜí@áèãcë@L@@@@@@@†v��ß@lbz�•di@áèèj’�íë
‰aŠšÛa_@ @



ƒî’ÜÛ@Z»cïàväÛa@óî°@åi@† 

  

XS@@

 أن جيعـل    � ونسأل اهللا    ، ووفقنا وإياك ملا حيب ويرضى     ، يا أخي جزاك اهللا خرياً     : أقول :أوالً
  .� وأن جيمعنا يف دار كرامته ، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يدميها على ذلك،حمبتنا فيه ومن أجله
  .� والغيب هللا ،تكرار الزيارة هذا شيء يعلمه اهللا: األمر الثاين

ـ             : األمر الثالث  ن السؤال عمن يدافع عن احلزبيني ويتهم السلفيني فهذا أمر معروف من كثري م
  فهـؤالء نـسأل اهللا أن     ، وهم مع ذلك يتعاطفون ويدافعون عن احلـزبيني        ،ون باخلري الناس الذي يتسم 

 الذين يظهرون للناس ، أو يهلكهم وأن يريح السلفيني من هذا القسم من الناس ،يصلحهم ويبصرهم احلق  
  .نعم. بأم أهل حق وهم مع ذلك يتعاطفون مع أهل البدع

÷QQZ@@@bämõbu@òÛb�‰@êˆç@@@@@@�Ç@oíìØÛa@åß@@Lƒî’ÜÛ@ïç@bà×@bèÜÔãc@bãcë@òØj’ÛaÞìÔíZ@}�Š×‡{@bí@
@@@@@@œ�Èi@ð†�väÛa@†�àª@ƒî’Ûa@†äÇ@ƒî‘@bí@åØÛë@LÙÛ@êŠ×‡@bß@k�¡@ïÐÜ�@ð†väÛa@†àª@ƒî’Ûa@æc@ƒî‘

@@@@@@@bèîÏ@áÜØní@ëc@bäèjäí@æŁa@µg@�Ûa@‰ìßþaL@ÏbèäàZ@@@@ÞìÔíë@LòíìÇ†Ûa@ñ‰bß⁄a@ôŠí@éãc@Z@@ò�Èîi@b�èîÏ@�îÛ@L
@èîÏ@kuìíë@@@@ñìÇ†�Ûa@¿@é�Èß@Ý�…@åß@óÜÇ@òÇbĐÛaë@Éà�Ûa@bL@@Þì�ÔíëZ@@@@@@ò�îÈà¦a@¿@b�äîÜÇ@á�ÜØm@å�ß@Ý�×@
@�a@êýniaNN@@@âýØÛa@Š�e@µg@L@@ÞìÔí@�bšícZ@@@@@@@@@@@@@@@@@ê��Ë@¿@b�äÐÛb�@†�ÔÏ@†î��@¿@b�äÔÏaë@æg@ƒî�‘@bí@aˆèÏ@L@@é�Ûë@

@@‰ìßþa@åß@bç�ËL@ÞìÔíëZ@@@@ÝuŠÛa@aˆç@M�ÈíM@@@@@@åß@´îÐÜ�Ûa@‰ˆ°ë@ïiŒy@´îÐÜ�ÛaL@ÞìÔíë@@Zãdi@@@å�ß@áè
ā‰þa@¿@åí†�Ð½aLáqe@ìèÏ@áè�ë‰…@Ššy@åßë@LÝv�ß@âýØÛa@aˆçë@N@ @

  .نسأل اهللا أن يصلح األحوال، حسبنا اهللا ونعم الوكيل
 اهللا أن يوفق اجلميـع      فنسأل ، ونبذ كل البدع   ،بكل ما فيها  ال يكون سلفياً إال من أخذ السلفية        

  . نعم.واإلمارة يف احلضر ال شك أا من البدعلنبذ البدع، 
÷QRZ@@ÞìÔí@Ýöb�@Z@@@@ƒî’Ûa@òÜîšÏ@M@�a@áØÄÐyML@@@@@@@@@@@´ßb�ÈÛa@†�Èi@éßc@ð†q@åß@ÝÐĐÛa@Êb™‰g@Ýç

_ü@âc@âaŠy@´Ûëþa@ @
ِلمن أَراد أَن يِتم    ﴿: وأيضاً قال  ، احلولني كمال الرضاع عند    ينقطعما هو حرام، لكن ينبغي أن       

  . نعم.نيلَوحقبل الْ وإال فالرضاعة ميكن أن تتم ،]٢٣٣: البقرة[﴾الرضاعةَ
÷QSZ@ÞìÔí@Z@@@áØîÛg@�a@å�yc@L@@@@@@@�a@Þì��‰@Þì�Ó@´�i@É�à¦a@éuë@�Z@DJcž‰@�ŽuJc@ìžæflm@SØ@�Žãì@�fl‘@aìDĐflŠ@

DÛaSdŞßčòC´ØÛb�a@´i@òÜîÜÓ@ñ‰ì–ä½a@òÐöbĐÛa@æcë@òÜÓ@Õ§a@Ýçc@æì×@´ië@N�a��@�a@á×aŒuë@N@ @
وأما أمة اإلجابة فكثري منهم وة فهم كثريون، أما أمة الدع . وأمة إجابة ،تنقسم إىل أمة دعوة   األمة  

عذب يف النـار بقـدر      ولكن الذي تكون إجابته ناقصة وإن       ،  ال تكون إجابته كاملة، بل تكون ناقصة      



óÜÇ@ÕîÜÈnÛaòîĐ�aìÛa@ñ†îÔÈÛa@@ @

  

XT@@

الـيت  ثلون مثانني صفاً من صفوف اجلنة، أن أمته مي �وقد أخرب النيب ، جنايته فإنه سيكون مآله إىل اجلنة     
  .نعم. اًهي مئة وعشرون صف

�Ûa@��þa@Þaû@Z@@@@áØnÏŠÈß@ô†ß@bßM@�a@áØÄÐyM@@@@@@@@��èÃ@ï�g@æb�yg@ƒî’Ûa@òÜîšÐi@/_@@@ì�Ûë@
@òšÏaŠÛa@†™@òä�Ûa@Ýçc@åÇ@éÇbÏ…@åÇ@ánàÜØmM�a@áèzjÓMN@ @

 حـىت   ،وبني احلق جاهد وكتب   ، ولقد   /أنا مل أعرف إحسان إهلي ظهري إال من خالل كتبه           
ر عليه، فاستشهد حاِضاغتالوه ووضعوا له كمية متفجرة حتت الكرسي الذي ي/.  

          رفَفنسأل اهللا أن يلحقنا وإياه بالصاحلني، وأن جيعلنا وإياه ممن تدرجتهم يف اجلنة بسبب دفاعهم      ع 
  .عن الدين

  )١(.وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

�	�	�	  
  


  
  

                                                 

  ).هـ١٤٢٨حمرم ( يف -حبمد اهللا- وقد انتهيت من تفريغه، نتهى الدرس اخلامس، وذا متَّ التفريغا) ١(


