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الواسطيةالعميدة قمح الندية الفوائد 

اص

عليناوأتم الدين لنا أكمل والأخرين، الأولين إله العالمين، رب لله الحمد 
آلهوعلى المبين، البلاغ بئر الذي محمد نبينا على وملم الله وصلى النعمة، 

.أحممء• حه صو 

._u,^

ظه،الإسلام لشح  ٠٠الواسهلية العقيدة متن رر على متوسط مؤح فهذا 
,كريم جواد إنه فيه، ويبارك ينفعر أن الله أسأل 

بنالحليم عبد بن أحمد العباس أبو الإسلام شخ هو المتن ومولف 
الهجرة.من وستمائة وستين احدتحر ستة ولد الحراني، تيمية بن اللام عبد 

ستالالإدراك، مرح الدهن، صحح العلوم، فى متبءما إماما وكان 
غيرفي له لدة لا والكرم، الشجاعة بقرط موصوقا المحاسن، كثير الفهم، 

البطلين.على والرد بمقتضاه، والعمل وتدوينه الحلم نشر 

والترتبِب،العبارة وجودة التصنيف، حن فى العلولى اليد له وكانت، 
منفن عن سئل إذا الفنون، شتى فى الحلم واسع وكان والتيين، والتقسيم 

يحرفهلا أحدا أن وحكم الفن، ذللئ، غير يعرف، لا أنه والماْع الراش ظى العلم 
مازاهبهمفي استفادوا معه وا حلإذا ، الطوائفسائر من الفقهاء وكان مثله، 

ولامعه، فانقطع أحدا نافلر أنه يعرف ولا ، ذللئ، قبل عرفوه يكونوا لم ما منه 
شروطفيه احتمعت، إليه، والخموبين أهله فيه فاق إلا العلوم من علم في تكلم 



الواسطيةالميده شرح الندية الموائد 

جمعتلكنما مائ، ^ ^رعة 
يريد.ما ويلع يريد، ما منها ياحد عينيه، بين العلوم 

أصولهم،وتقرير السلم،، معتقد وشرح الاعتقاد في بالتاليم، اهتم! وقد 
وصوفية،وفلاسفة، متكلمين، من الفرق؛ سائر من حالفهم من على والرد 

والدع•الأهواء أهل من وغيرهم وباطنية، ورافقه، 
صهوعن الصالح، السلف، معتقد ونصر ثسهاتهم، قي الفرق هذه وناقش 

حجة،وأفحم رد باقوى حالفه من على ورد والقلية، العقلتة بدلائله 
واسعة.رحمة الله رحمه 

تنتهيتكاد وما كثيرة، محنا ذللث، بسسسإ تيمية ابن الإسلام شيخ وامتحن 
وهوربه لقي حتى وبذلا، ثبايا إلا ذللثح فمايزيده حديدة، محنة تبدأ حتى محنة 

وستونسبعة وعمره وسبعمائة، وعشرين ثمان عام بدمشق القلعة سجن في 
الفردوسوأدخله ظه العدد، يفوق حدا كبير جمع حنازته وحضر عاما، 

منهجلسلوك ووفقنا بعلمه، ونفعنا الدين، يوم المثوبة له وأجزل الأعلى، 
المتقثن•

فيوصوح مع ا، ويعن سهولة العقائد أكثر من الواسطية العقيدة وتعسر 
مجملفيها وصح الكلمامت،، في واختمار الاستدلال، في وصحة العبارة، 

والقدر،الإيمان، وقضايا والصفات، الأسماء ؛ام، في السلف، اعتقاد 
منوعددا الباب،، ^ا في السنة أهل ووسعلية والكرامات، والصحابة، 

ودرسوهاالعلم محللابط فتلمفها القبول، لها وفخ وقد الحقي^لة، مكملات 
فيكتب ما وأخمر أجمع من وهي جيل، بعد جيلا وحففلوها وتدارموها، 

يديبين مناؤلرات له وعقدت يسببها، ابتلى وقد والجماعة، السنة اهل عقيدة 
فيها.ما صواب، ويثن المخالف فأفحم القضاة س جمع بحضور السلطة ناب( 



الواسطيهالشدة ثمح الندية الفوائد 

طالبعلى بناء واسط لأهل كتبت لأنها الواسهلية(؛ ب)العقيده وسمتت 
.قضاتهابعض 

سيخ. نواحيها قضاة يعص واسط أرض من علي "قدم • الإسلام شخ هال 
الخيرأهل من وكان حاجا، علينا قدم الواسطي، الدين رصي له• يقال 

الجهلغلبة من التمر؛ دولة وفي البلاد بتلك فيه الناس ما وشكا والدين، 
لهعمده تكون عقيدة له أكتب أن وسألني والعلم، الدين ودروس والظلم، 

فخلمتعددة، عقائد الناس كتبح قد وقالت،! ، ذلك، س فاّتعفيت، بيته، ولأهل 
تكتبهاعقيدة إلا أحب ما ت وقال الموال، في فألح • المسة أئمة عقائد بعض 
نحبها انتشرت وقل العصر، بعد قاعد وأنا العقيدة هذه له فكتبت، أنتج. 

وغيرهمارالوالعراق، ممر في كثيرة؛ 
الشرؤح:هده وس تضمنته، ما وتوضح شرحها العلماء واعش 

حدي.الناصر بن الرحمن عبد العلامة تاليم، اراكييهات 

الرشيد.العزيز عبد للشيخ ت الواسطبة® العقيدة على النية الثتبيهات 
٠العثيمين صالح بن محمل- للشيخ الوامهلية® شؤح 
هراس.خليل محمد تاليف، الوامطية(( العقيدة شؤح 

الجبرين.الله عبل- للشخ ت الوامعلية® العقيدة على الزكية التعليقايت، 
٠الفوران فوزان بن صالح للشيخ ااوا»سهأيةاا العقيدة شؤح 

٠فياض بن زيلو ت أطيةاا الوا،ااالعقيدة شيح الندية الروضة 
تيميةابن الإسلام شيخ بين ت فيهاُ المناؤنرة ومجلس الواسهلية لعقيدة اا 
•الشاويش زهير تحقيق • عصره وعلمام 

(.١٦٤/٣)١(•ج٠رعاكاوىر
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الواسطبةالعميدة شرح الندية الفوائد 

الرحيماللص الله سم : هص 

علىليفهرْ الحي ودين بالهدى وشولث أزتل الذي لله )الحمد 
الويدة الله إلا إَلث لا أن وأشهد شهيدا، بالله وكفى كله الدين 

ورسوله،عبده محمدا أن وأسهد وثوحيدا، يه إئرازا له فريك 
،تغد;■أما مزيدا. تليئا وتلم وصحبي، آله وعز عمحب الله لى صُ 

الرحم(.الرحمن الله م )بمد؛ 

وسنهكتائا إليه مندوب بها البدء لأن بالبسملة؛ بدأ 

لله(.)الحمد تود؛ 

قييبدأ كان أنه عنه صح فقد ، بالرّولاقتداء الله بحمد رسالته افتح 
١، أالحمال.ر خطه 

اللي'سم وب؛ ه، عباس ين الله عبد حدث من ١(  ٧٧٣لم)وم، المحارى)٧( عناد جاء ما مثل )١( 
الهدى،ابع نن على نلأم الزوم: غثلم جزئل إر وينوني الل؛ همد نحني ثى الزجمم، ١^^٠>، 

. ٠٠.. تند. آما 

(.٨٦٨).سلم رواْ ه هماس ابن حديث في كما )٢( 
(=٣٢٧٧)والنماتي اا(، )ه*والترمذي (، ٢١١٨)داود أبو رواء الحاجة: خطة نى وكما 



الواسطيةاكقيدة شؤح الندية الموائد 

وتعظيما.محبة الكمال ممات المحمود ذكر هو ت والحمد 

بتيلينه،وأمر بشؤع، إليه أؤم ذكر إنسان والرسول؛ رسوله، تعث أي 
•يلغه يؤْر ولم جئ إليه أوحي ان إنفهو '' التي وأما 

منبشريعة تعث من والني؛ جديدة، بشريعة نعث من هو الرسول؛ ومل؛ 
■منه 

أنهمكلام مه حديث ني وجاء الله، إلا عددهم يعلم لا كبر والأيياء 
نى.ألف وعشرين وأربعة مائة يلغون 
أبيحديث في كما رسولا، عشر وثلاثة ثلاثمائة فهم الرسل عدد وأما 

قىوالألبانى حبان، ابن صححه وقد صعيم، إسناده وفي ُمحكت، ذر 
.)الصحيحة( 

الخئ(•ودين ربامحدى تود: 

للحبالوسرع الصالح، العمل هو الحق؛ ودين الناغ، العلم هو الهدى؛ 
والسنان.والسيما والبيان، بالحجة نصرته 

.( ٥٣'المتر)U/ الدر ني الملقن ابن وصححي الترمذي، حت • ؤ؛ئئ عود مابن حديث من 
المعاد)ا/\<م\ا(.زاد )صا<(، الحاجة خطة وانفلر: 

ذي؛هك-ابي حدث س ( ٢١٥٠٢واحد)(، ٣٦١)جان وابن ردا، ؛١< 
الصحيحةالميالة ني الألباني نال . ؛؛؛2؛ أمامة ابي يد ح،. من 'T( )٩٣الحاكم وروا، 

مددوان ، لذات، صحح الترجمة حاويث في المذكورين عددالرمل إن ت القول روجملة ■' ( ٣٦٣! ٦١
•لغر،• فهوصحح *نرق، ثلاثة س نر أبي حديث رني طرد، أحد ني المذكورين الأمحاء 



الواسطيةالميدة قمح الندية الموائد 

كله(.الدين عش )لتفهرة  ٠٠مد 

لممصحح وفي الأديان، سائر على وينصره دينه يعلي أن هث الله وعد 
يرأيثالأرض لي روى الله ارإو ه•' الله رسول قال ت قال محك ثوبان عن 

الكنرينوأعطث بجا، لي روي ما محا نتبمغ ض وإة وتقاربها، مشارهها 
الأ-ذمدالأتضلأا،•

نلكررإدا ت قال ه الله رسول أن ;ممحك هريرة أبي عن الصحيحين وفي 
سدهمسي والذي تئده، هيصز هلا هيصر قللث، وإدا بمده، كنزى هلا كنزى 
الاله((لى.نسل قي كثورئنا لمممن 

اللهفتح حتى حهادْ حق الله في لمون المجاهد فقد الأمر، هدا وقع وقال> 
فيوغربا شرما الإسلام رقعة واتسعت، الأديان، سائر على الدين وخلهر عليهم، 

ضالله كلمة علتؤ حتى الكافرة انملل جميع فقهروا عاثا، ثلاثين من أقل 
الدين•وظهر الأديان سائر 

ئهيدا(•بالله )وكمي تود: 

ناصره،وأته الله رسول صدق على إثيايا سبحانه الله بشهادة كفى أي! 
كلعلى مهل.ني فهو ، شيء عنه يغيبا فلا الشهيد، سبحاته أسماته من أن وذلك، 
بؤممفهي أولم ؤ تعالى! قال والرسالة، بالصدق لرسوله شهد وقد شء، 

.[ ٥٣]ئنك: سيده كز عق أقم 

٠ؤقس ثوبان حديث من ( ٢٨٨٩)مسلم رواه )١( 
محك•هم-رة أبي حديث س ( ٢٩١٨)وملم (، ٣١٢)• الخاوي وئام )٢( 



الواسحليةالسدة قمح الندية الموائد 

َلإ،ء بلمهث وقوله• ١ا، إثسؤقره إئلى يعلم  ١٤١^)وقوله• 
اّ؛•لالبردجت

الكلمةهده معنى وهذا الله، إلا بحق معبود لا أنه واعترف أقر أي ت أشهد 
.سواْ ما عبادة وترك بالعبادة الله إفراد وهو الحفليمة، 

.واعتقادانطما وأعظمه العبيد على واجب أول عليه دلت وما الكلمة وهدم 

^؛^١^لملو، ؤيتيعوأ حنهء ألدن ثه ممبلأ أثن لعتددأ إلا بِ،وأ وؤ؟ ت تعالى قال 
.٥[ ]الث: ه ه ألثنق دبذ وليلك ألقوأ 

إلىمعادا الله رسول بعث لما ها عباس ابن حديث س الصحيحين وفي 
علىفدل الاةممار«لا،، أئلناممةوئاإرأ0ننظوا له: قال المن 

العبيد.على واجب أول هو التوحيد أن 

حكمى:حاففل قال 

يالتوحيدالئ->-من نعريه العتيد على واجب أول 
يمهمنى أيا موهمان يهو أعظم الأدابر كل بى ئو إي 

النلىصمايه الخض ألمانه زغلأ خل ١^ ذات إيات 
يحقهاقام فقد بها أتى س وحقوق، وثرومحل أركان لها ا1لآحلأص وكلمة 
الثواب.درجات أعلى واستحق 

جميعناما إله( ف)لأ والإنبات( )القي، انان الله إلا إله لا فأركان 
ه.u_ ابن حديث س ( ١٩وسالم)(، ٧٣٧٢الخاوي)روا، :١( 





الواسطيةالشدة قمح الندية الهوائي 

َلأإلنإلأالوئ،:ائونى: همءاأذمكلأزأمكلأ،د1و: ثونى: 
لأِبملأِبمإلأاللئ،ئو: م: :انبكلبم1دكنجوسا،هاو: هاوئوتى: 

الثحاثزات أن ن لَثونى، :ا داَل: ُه، تشم وئ1 رذ 1تا أنت، إلا 
ومحئنمحي،ؤالآمح

بمإلأالالئ((رن.
أوفعلية أو قولية تكون قد نواقضها أن السنة أهل فمذهب ت نوائضها وأما 

منغيره وذكر عشرة، منها الوهاب عبد بن محمد الإمام ذكر وقد اعتمادية، 
الفقه.كتب من المرتد حكم باب في منها أكثر العلما■؛ 

Vمزيدا(. تسلما وتئم صحبه، و ر

اللهأرماله ورسول ومالكه، ريه فالله لله، عبد محمدا بأن وأعترف أقر ت أي 
الإفراطأهل بين . الرسول، حق في الوممل المنهج هو وهذا الخلق، إر 

والتمريهل.

ويصدقهأمر، فيما يْليعه أن الله؛ رسول محمدا أن نهاية لتحقيق بد ولا 
•شؤع بما إلا الله يعبد ولا وزجر، عنه نهى ما ويجتن—ا أحبر، فيما 

أممهؤالأ قال! حيث الله لأمر امتثالا . الرسول على وسلم صلى ثم 
.٤٠ينيثا نسنمؤأ عقه ص؛ّلوأ ءامنيإ آفيث كأثا 'ألثي عق بمئث ثيكتؤ 

]الآحزاب;آْ[.

معيدأبي عن الهتم، أبي عن المح، أبي دواج طريق من ١( ٠ ٦ • )٢ اعري في النسائي رواه ]١( 
داودوأبو أحمد وصعقها معين، ابن قواها الهيثم أبي عن وأحاديثه ، صدوق دراج ٠ قفك الخيري 
٢(.٠ صزأ التهديب تقريب ،  ٤٧٩؛—ua/aالكمال )تهذيب 

٢٠( ٠ A / ١ ١ ) اكع ش حجر وابن (، ١  ٩٣٦)لخاكم 



الواسطبةالعميدة ح JUIالندية الفوائد 

عليصر *_ قال؛ ه الله رسول أن نمحقي هريرة أبي عن لم موروى 
ناحدةًزالأشنمئا«لا/

الناسارأور ت قال ه الله رسول أن نهئ معود ابن عن الترمذي وروى 
حبان.ابن وصححه الترمذي، حننه ، صلأ0«أ علي أكثنهم المامة وم يى 

علىفتمر ولا والتسليم، الصلاة بين قليجمع ه الني على صلى ؤإذا 
ملبماه.ؤسنمؤأ عثه محبماتإ ءام؛وإ ألأث ت سبحاف لقوله ؛  ١٠٠أحد

)أثاممد(.مد؛

كانوقد آخر، أسلوب إر أسلوب من للانتقال بها يوش الكلمة هذْ 
ومكاتباتهل٣/خلبه قي بها يأتي و. الني 

كئوزأإ١الناجية الفرقة اعتماد )ئهذا ت مد والجماعة(، 
وهيقلوبهم، عليها عقدوا التي الفرقة هده عقيدة هو مادكره ما أي* 
وهىالمفضنة، والقرون نبيهم وسنة ربهم كتاب عن المأخوذة دينهم أصول 

٠قكفي هريرة أبي حديث من ( ٤ ٠ )٨ ملم رواه  ٢١)
٠غريبء *احن وقال؛ ئمحمجي عود مابن حديث من ( ٤٨٤)الترمذي رراْ )٢( 

(.٢٩٥)V/ الأفكار تاتج ني حجر وابن (، ٩١)١ حان ابن صححه 
'اإذصلأ،انمممحضش؛ ء؛ج؛،أبيأمامه حونمث، من ( ٥٩٩٥)ثامحدمحيالهي وله 

ا/)١ القح ني الحافظ نال نئزله•. وتقإمش كان فلاة غش 1هزئلم كان ص بمة، كزم 
ا,بسنده الأبأص (؛ ١٦٧

؛•ها(وغترئ.، ٨٦٧، ٧٦١)وسالم (، ٩٢٧-٩٢٢، ٥٨)٧، الخاوي في كما )٠١( 



الواسطيةانمتيدة /ضح الهوائي 

اختلافولا سلف، عن حلما وتلقوها عقاود|هم عليها السنة أهل بني أصول 
فيها•بينهم 

الثاجتة()الفرقة قولت 

الدنيافى والشرور الهلاك من وسالمت نجت التي الناحية الجماعة أي! 
سلموافهم عليه، واستقامتها بالحق لتمكها عادة اللها وحصل والاحرة، 

وشوالتمريهل، الغلو من مناهجهم وفي والضلال، الأبتدلع من عقائدهم قي 
وشالمستقيم، المراحل مخالفة من الطوائف مائر فيه وقعح، مما نجوا الدنيا 

ومحخهله.الله عداب من نجوا الآحرة 

منملكم من إن ألا ٠١قال; و. الله رسول أن داود وأبو أحمد الإمام وروى 
ثلاثعلى نممترى المله هذه وإو مله، وتين ئسن على اهتزقوا الكتامح، أهل 

اإجناعه،زإممظئجالجنةزهئ اموواحدْش سانوتو0يى ونيص: 
نمىلا مثاحثه، الكنن، يتجارى كنا الأهواء تللث، ^؛١ جارى أهوام أنتي من 
إلادحله«لا،,ولانمصل عرق، منه 

المنة،دائرة عن حرجت، الش المرق هدم تعداد ش العالخاء واحتلم، 
والقدريهوالخوارج الروافص الفرق! هذه فمن طويل، هدا في وكلامهم 
إنإذ يصع_ا؛ الفرق هذه وحصر والصوفية، والجهمية والمعتزلة والمرحثة 

سبيلفاعرف، غيرها، يتجد وقد كثيرة الصحابة عليه كان لما المخالفة الفرق 

•محمحكت سفيان أبي ين معاوية حديث، من ( ٤٥٩٧)داود أبو رواه ر١ا 
أبيبن ومعد مالك، ين وعوف وأنس، مريرة، أبو منهم• الصحابة، من عدد عن جاء وقد 

صحح®حديث ت ٣( ٤ ٥ )ّآ/ الفتاوى مجمؤع في تيمية ابن قال • ه، عمرو بن الله وعبد وقاص، 
حيادء.®أسانيدها ا(ت  WT)ص الإحياء تخرج في العراقي وقال والماندا. المن في مشهور 
للأبني)ةء\(.الصحيحة اللأة واظر: 
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ولتكنبها، وتمسلث، وحمائصها ومنهجها الناجية الفرقة عن بالسؤال النجاة 

عنمالوا حين الصحابة فقهه الذي وهذا المخالفين، به تزن الذي المعيار هى 
الناجية.

ينطالقونالي أصولهم هومعرفة معرض يشغي ما فأهم المخالفة الفرق وأما 
أقوالهمفي التعمق وأما عليهم، الرد وطريقة وضلالهم زيغهم وأساب، منها، 

نفعه،من أكثر فضرره به نفسك، تشغل فلا بينها، الدقيقة والفروق وعقائدهم 
والاجريوأحمد مالك، كالإمام السنة، علماء عليه جرى الذي وهذا 

•وهمرهم بملة وابن واللألكائي 

ررأنهابقوله! المي عن الأحاديث، في الناجية الفرقة أنها وصفها جاء فقد 
.الأءثلما، المواد وأنها وأصحابي، عليه أنا وما الجماعة، 

القاعة(.قثام إز )التثصوزة مدت 

منعلى لها العاقبة وجعل أعدائها عالي ونصرها وأيدها الله أعانها التي أي: 
منطائمه يزال ررلأ قال; ه الله رسول أن مسلم روى كما وحاربها، عاداها 

وهمالله أمر يأتي حس حالمهم أو حيلهم س يضرهم لا الله بأمر هائمه أمي 
ظاتيونظإىارثاس«لا،ب

ررلأت ه الله رسول قال ت قال زمههئ حصين بن عمران عن داود أبى سنن وفى 
lJ^ ، ماتلولأمتح؛ مت؛ طايمه مائل،حم، ناوأهم مت، على ظاهريتر المص على بماتلوذ أمتح، ثى طايمه ال 

٠ُمحأكث معاوية حديث من ( ١ ٠ )٧٣ ملم رواه ( ١ ) 
.نمحقظة عمران حديث من ( ٢٤٨٤)داود أبو رواه )٢( 

(.١٩٥٩)الصحيحة اللمالة في والأuنى (، ٢٣٩٢)الحاكم صححه 
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يأتيأن إلى ظاهرة متحورة الحق على طائفة ببقاء بشارة الأحاديث هذه ففي 
الفرقةهي المنصورة الطائفة وهذه العاقبة، لهم الله ويجعل الله، أمر 

.الناجية الفرقة من أو الماجية، 

الحجةلتقوم ظاهرا؛ أمرها جعل بل حمية المتصورة الهيايفة الله يجمل ولم 
وأبرزها؛صفاتهم، النصوص ببمتا وقد الحجة، وتبين 

كانما وهو ه، الرسول به جاء الذي الدين الحق،وهو على أنهم الأولى؛ 
والصحابةالرسول عليه كان لما موافقون فهم والصحابة؛ الرسول عليه 

الترمذيروى وقد الشرعية، والسياسات والأخلاق والعبادات الحقائد في 
وأصحابيا،را،.علته أثا ما محال: الله؟ رمول يا هى ونى رامحالوا؛ وصعقه، 

منطائمه لاثزال ا) صحيحه؛ في لم ملماروى الله؛ بأمر قيامهم • الثانية 
وقيامهمالله، دين إلى بالدعوة قيامهم هذا في فيدخل اللوار، انر هالمه أنتي 

وإنبها والالتزام المنة بتْلمق وقيامهم النكر، عن والنهي بالمعروف بالأمر 
الله.سيل في بالجهاد وقيامهم الناس، تركها 

ق١^ مت ثنثتث بمنة وزأ من آلمحن بمن َكادن بحانه؛ قال 
[.١١٦]مء: ص نتن شلا إلا آمحقب، 

صحيحه؛في لم مروى لما الماعة؛ محيام إلى ظاهرون أنهم الثالثة؛ 
يشمل:الظهور وهذا ائمانةااأ٢،، يوم إر ®ظاهريي 

تصديهملأن بارزون؛ معروفون فهم استتارهم، وعدم وصوحهم الأول؛ 
اتهموعباد عقائدهم في السنة ومتابعة ونصرته بتبليغه عنه والدفاع الدين لنشر 

عثلنعرص لا غريب، نمئت حديث 'مدا وقال؛ • ه صرو ابن حديث من ( ٤١٢٦ مدى)١ اكر رواه )١( 
صعق.الأفريقي، زياد ين الرحمن مد إساده؛ ش • الوجه* مدا •٢٧ إلا مدا 

٠ؤئقه جائر حديث من ، ١  ٥٦)ملم رواء )٢( 
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ومعروفعلماءهم معهم مشهورون ظاهرون أنهم ت يعني ومعاملاتهم 
منهجهم•

أعظممن وهذا والعقبات، العوائق كثرة ْع والدين الحق على ئتانهم •' ثانيا 
لم;مصحيح في كما والمخاشن، المحدين كثرة رغم على ظهورهم صور 

العقولعلى منهلقهم ومحيهلرة والبيان، يالحجة ظهورهم هدا في ويدخل 
طالبه.على يلتبس لا نور عليه الحق لأن والقلوب؛ 

أنيلزم لا وانتهارهم الله، وعدهم كما عدوهم، على انتصارهم وأيصا! 
كلفي مصور فالحق عدوهم، على لهم العاقبة ولكن وقتا، كل في يكون 
ثمالابتلاء، حصول من ند لا لكن معه، هو من ومصور ومكان، زمان 

للتقوى:العاقبة 

الئحمنسه فهذي تعجن، يلأ وممتحن ننمور والحي 

طائمتانالناس ذاك حل ولا حربه مى حربه يفلهر دبن*اك 
الدتانلدى كانت، ثنا ياتت إن الحق لأهل النقي لكنما 

الشاعة(.محام )إل مد: 

كلروح تمض التي الريح بمجيء موتهم ساعة إلى ذلك علك، هم أي؛ 
الخلق،شرار على إلا تقوم لا فالساعة وإلا هتا، المرادة الساعة وهي مؤمن، 

ررلأقال: أنه نها عمرو بن الله عبد حديث، من صحيحه في لم مروى وقد 
اللهيدعونى لا الجاهلثة، أهل من سز ه؛ا الحلق، شنار على إلا الثاعه موم 

بمءإلأةمحا«.
أتيمن عصابة ررلأئرال يقول: الله رسول فسمعت، أنا وأما عقبة: فقال 
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اثئ^^مسخاصاشث1ها
مسهاالمحك كرج ريحا الله يبمث رريم • أجل اللو■ عبد قفال دلكء، على وهم 

يمِإلأئثلإ:جمشناث
الثاسمحاضمدلا/

الساعة.قيام قبيل الزمان آخر في الريح هده تأتي أن إلى فبقاؤهم 

مد:)أهليادواس(.

وتطبقهاوفهمها بدراسها والمعنن باله، والممكمن المخمن * أى 
وعملا.اعتقادا بها والعمل ونشرها 

والعباداتالعقائد في وتقريراته وأفعاله، س، الّمح، أقوال هي ت والسنة 
واليامحات.والتعاملأت والأخلاق 

والإملأم.المة غير اسم م ليس المنة وأهل 
كالروافصالفعل إلى بون ينفتارة السنة، إلى بون ينلا البلع• وأهل 

كالقدريةالمقالة إلى وتارة كالجهمية، القائل إلى وتارة والخوارج، 
وكفاهموالإسلام، والسنة الكتاب إلى فنسبتهم السنة أهل وأما والجبرية، 

.يدلك

مرت)والجثاغة(.

القيامة,يوم إلى باحان تبعهم ء^ومن النبي أصحاب هنا بهم المقصود 

ه.عاص بن وعقة عمرو بن الاه عد حديث من ( ١٩٢٤ملم)'١،رواه 
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•المحيجن في ما ت ومنها الجماعة، لزوم على الحث في الأدلة تكاثرت وقد 
.، جاهلثه،ال قميثه هنات 1؛^) الجناعه هاري *ن ءهاثن 

M■'الله رسول قال قال: ها هماس ابن عن وت، الترمذي وروى 
رربمالأه;عالبمائى.

ساروس والصحابة، الرمول. عليه كان الذي الحق وافق ما فالحماعة 
•قليلا كانوا ولو نهجهم على 

كانوإن واتباعه، الحق لروم به فالمراد الجماعة بلزوم الأمر جاء وحيث 
عليهكانت، الذي هو الحق لأن كثيرا؛ والمخالف قليلا بالحق المتمسك 
الباطلأهل كثرة الى نفلر ولا ه، وأصحابه ه الني س الأولى الجماعت 
يمدهم.

وحدك،؛كنت ولو الحق وافق ما ارالجماعة ت نمك عود مابن قال 

الجماعةعليو كانت يما ينلنك الجماعة مميت ءإذا حماد! بن نعيم وقال 
حينئذ'االجماعة أئن هائك وحدك، كنت وإن تمد أن قبل 

بعثالتي والجماعة الستة أهل أصول لك سأذكر أني ت المزلف ومقصود 
والتيالمالح، لف الس بعدهم وس الصحابة بها وأخذ الرسول^، بها 

واعممدهابها لثا وتمالأصول هذه فالزم واليع، الأهواء أهل فيها حالفهم 
ومخالفتها.ؤإياك المنصورة الناجية الفرقة س تكن 

•ه ءاس ابن حديث من ( ١ ٨ ٤ )٩ لم وم، ٧( • ٥ ٤ ) الخاري روا0 ( ١ ) 
ستحرزه لا >_، حسن حديث وiال: ه. ماس ابن حديث من ٢(  ١٦٦اكرمذي)رواء )٢( 

٤(.• -ارحدثق)آ-أ/ا، في وضصام (، ١٢١)٣(رواْ'أللألكاأيفيإمحأصلضالسة)١; 
•٩٢٤' أم  ٦١انيهمب، طرين، من يمنت، تاريخ في ام عابن رواه )٤( 
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بمدوالتعب وزنله، وكتبه، ذنوئق، بالله، الإيمان )وهو 
،وفر?(• جير؟ بالمدر والإيمان الموت، 

أركانوهذه ، والجماص المنة أهل عند الإيمان أصول على المؤلم، تكلم 
.وتكميلها تحقيقها في يتفاوتون الإسلام وأهل بها، إلا الأيمان يتم لا 

رأويظنالما ينفين أنت سبحانه؛ قال كما اكمديق، ت لغه والإيمان 
•الإةرارُُ ررهو I الإسلام مخ وقال Jمصدق، أي• [ ١٧ت ]يوسف صيده؛زه 

اعتقادفهو واعتقاد، وعمل قول هو: والجماعة المنة أهل محي وسريمه 
بالعصيان.وينقئس يزيد بالأركان، وعمل باللسان، ونملى بالجنان، 

بالله(•الإيمال )وهو مر: 

وأسمائهوألوهيته، وربوبيته، بوجوده، الأيمان ت يشمل بالله الأيمان 
الكمالبصفامحت، متصف، وأنه والستة، الكتامحتج فى حاء ما على وصفاته 

رمح-،ولا غيره، إله لا الحق الإله وأنه ونقص، ءس_ا كل عن منزه والعفلمة، 
وهوينلممالت، ررمن • الله رمحول قال ت قال ئمحمحي عثمان عن لم ولمسواه، 

البمه((رآ،.ذخل ١^ إلأ؛لا لا أنث 

)وملائكته(.مر: 

وأعمالهم.أوصافهم من ورسوله الله أحبرنا وبما بوجودهم، الإقرار ت أي 

(.YA<\/U)الفتاوى مجموع )ص"ااأ(، الأوسط الإيمان انثر: )١( 
•تمحقن ■ضان حديث من ( ٢٦)ملم رواْ )٢( 
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فيهبما ونقر يالقرآن ونومن والزبور، والإنجيل كالتوراة منها، الله سمى بما 
.ونتعه 

عندين ت تعالى قال مخلوق، غير منزل كلام القرآن ان ونومن 
,[ ٨٢لالساء: ^كيهاه كلنما فه فيجدوا أش جو 

ياتواأن على والجن الإنس اجتمعِك لو النظم معجز القرآن بأن ونومن 
عليه.يقدروا لم بمثله 

مصاحففي الذي هوهذا ^عنه الخما لود الذي القرآن جمح أن ونومن 
٠قيء منه شحنا لم لمين الم

الأحكاممن فيها ما أن ونعلم إجمالا، بها قومن الأنبياء كتب سائر وأما 
ثئثداأنص ١'^؛، إنك ؤوآرلا' تعالى: قال عليها، ومنن القرآن عنه أغنانا 

[.٤٨]الuلأنة: ■:لإمحه ومهييثا ألخكش ثى ديد لتي نما 

)وزنله(•مد: 

بلغواوأنهم به، أحبروا فيما صادقون الله أنبياء بأن والإقرار التصديق •' أي 
فيجببينهم، نفرق ولا ومحبتهم، احترامهم يجبا الأمانة، وأدوا الرسالة 
الوأنبياء غيرهم رسلا لله أن ونعلم رسله، من كتابه في الله سمى بمن الأيمان 

تعالى!قال وقد ءا~دهم، في صحح نص يالتا ولم الله، إلا عددهم يعلم 
موشأك وم عقآكئ مصه>هلم م ورملا ثل ين عثش ئثصثهم هد ءؤدرّتخ 
ونحبهمالأحمال، سبيل على بهم فنؤمن [، ١٦٤]الماءت .ه تحغليما 

شرعه.ونمتثل .، محمد وهو إلينا أرسل من ونتع ونصيقهم، 
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القوت(.تعذ )والتغث I ؤود 

فنؤمنالقيامة، وهويوم فيه، يكون وما ؤإناته، به والإقرار التصديق •' أي 
والميزان،والحساب، البع٠ثا، من الأدلة عليه دلت، مما فيه يكون بما 

.الأمور من وغيرها والنار، والجنة والصرامحل، 

•وثر?( خير? بالمدر )والإيمان تود: 

بتقديرإلا وشر حير من شيء يكون لا وأنه بالقدر، والإقرار التصديق أي: 
وفي[، ٤٩ثدي.٤٩ •ثلتم ق َؤل ت سبحانه فال( كما ومشيئته، الله 

اللهرركتن، I قال ه الله رسول أن ها يمرو بن الله عبد عن لم مصحح 
مال:نة، أش، بمين اثزات حلق أن مل الحلاتق نماد.ر 

الخاء«له.عر وءنسه 
ثمبها، والأيمان التصديق يجب، التي المنة وأركانه الأيمان أصول هذ>ْ 
وواجباتهابأركانها والإتيان تحقيقها في كان فمن تحقيقها، في يتفاوتون الناس 

•وأكمل أعلى إيمانه كان أتم 

كتابهفي مشه به وصف يما الإيمان بالله؛ الإيمان روبى مدت 
ولائحريفِا عير مس محمد رسوله به وصفه ؤبقا الخرير، 

y ض(' ولا ليف عتر وم، طيل، حنV

بهالله وصم، ما كل وإناتهم وتصديقهم إيمانهم المنة أهل أصول من أي: 

هاعمرو بن الله عبد حديث من ( ٢٦٥٣)مسالم رواه يا( 
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أنغير من وعفلمته، بجلاله يليق ما على رموله به وصفه وما كتابه، فى ه نف
تفيقول عليه، دك ما يجحد كمن يعطلوها، ولا وألفاؤلها، معانيها ي«مهوا 

كداسمعه صفة ت يقول كمن يكيموها، ولا بصر، بلا وبصير سْع بلا سمح 
منبريئون الستة فأهل خلقه، بصفات صفاته يثبه كمن يمثلوها، ولا وكدا، 

[.١١زالثورى: آلمأا/_ه آلنيخ ؤهؤ رئئ_إث َؤثلهء ؤلإنأ تعالى؛ قال كله، هذا 
.٤٠آستوئ -؛^، ٥١١عز ■' له فقال مالك، الإمام إلى رجل جاء وقد 

مجهول،والكيف، معلوم، ررالاستواء ؛ مالك، الأمام فقال ، استوي؟ كيف ٥[ ]طه: 
بدعةا'عنه والسؤال ، واجب، به والأيمان 

الصفات,مسائل جمح في كاف شاف جواب وهذا 
أوالبصر، أو مع، الأو النزول، أو المجيء، كيفية عن ان إننتل فإذا 
معلوم،والنزول المجيء فيقول! ؛ ماللئ، الإمام بجواب فيجيب غيرها، 
بدعة.عنه والسوال واجبا، به والأيمان معقول، غير ، والكيف

كتابهفي مشه به وصف بما الإيمال بالله؛ الإيمان )وبس 
.ه(• محمد ونولة به وصمة ؤبما ال؛نزيز، 

الرجال،بآراء لا بالسمع تتلقى إنما سبحانه الله صفات أن على دليل هذا في 
بهوصفه أو ه، نفبه وصفح بما إلا يوصف، لا توفيقية، سبحانه فعفاته 
بهأووصفه تفه، به وصفط بما إلا الله يوصم، ررلأ أحمد؛ الإمام قال رسوله. 
والحادياث،اارالقرآن يتجاوز لا رسوله، 

السنةأهل اءمماد أصول نرح في واللألكاتي (، ١٠٤)الجهمية عر الرد في الدارس رواه )١، 
(.٨٦٧)والممات الأسماء في واليهقي (، ٦٦٤)والجماعخ 

تمْ.( ٢٥٢)اعري الإبانة في بطة ابن ورواْ )ه/آآ(، الفتاوى مجموع في محمية ابن ذمْ )٢( 
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ثخريف(.عير )بى تود: 

فيهفيدخل معانيها، أو والصفات الأسماء لألفاظ التغيير هو فالتحريق 
قالمذموم وكلاهما وصفاته الله لأسماء المعاني وتغيير الألفاظ تغيير 

[.٤٦]!_: مواهيع،دءه عن ألكم يموجو0 هادوا أث؛ن جنا سحانه! 
تغييرأو نقحان، أو بزيادة غيرها إلى حهته عن العدول ت اللفظ فتحريف 

■أنولع أربعة فهده إعرابية، غير أو إعرابية حركة 
ؤإعطاءوحقيقته، وحهه عن بالمعنى العا-ول فهو المعنى! تحريف، وأما 

وأهلمذموم، التحريفين وكلأ بينهما، مشترك ما يقدر آخر لفظ معنى اللفغل 
٠منهم يتيروون السنة 

هيليماهمومى أثم ووظ؛ا الله! قول في قولهم اللفظ! تحريف، مثال 
الجلالة.لففل >1ص [ ١٦٤]الماء: 

سبحانهقوله في قولهم المعي! تحريف، ومثال 
استولى.! قالواه[ ]طه: يؤؤه 

ألمح،ء ض 

٣،(•)ولا مد: 

بذاتهقيامها وإنكار وعلا، حلا الله صفات جحد هنا التعطيل معنى 
الذينالمعتزلة كمل.هب، الكمال، صفات من عليه دلت، ما ونفى سحانه، 
السنةوأهل قدرة، بلا وقلءير بصر، بلا وممر ّْع، بلا سمح يقولون! 
٠ذلائج من يتبرأون 

حاليالأمير فقتله درهم، بن الجعد الإسلام! في بالتعقليل قال من وأول 
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زمانه.علماء استث؛ارة بمد الشري 

القربانذبائح يوم منري ال حالي بجند صش ذا ولأجل 
الدم ٣١موص ولا كلأ حاليلن لين ابرامم ئال: إذ 

بانمن أحي من درك لله ننة صاحك، كل الضحنه شكز 
عنها،وناصل فنشرها صفوان بن الجهم اكعهليل مقالة الجعل عن وتلقى 

أحوز.بن نلم حزانان أمير الجهم قل وقد إليه، المذهب نسب فا.ل«ا 
لالاJاتجاحد المههلل فان الشرك؛ من ثر اروالتعهJل I هءزفق القيم ابن قال 

ولاتبصر، ولا تسمع لا ذائا فان الألوهية، لحقيقة جحد وهو لكمالها، أو 
ولاخارجه ولا العالم داخل ولست، شيئا، تفعل ولا ترصي، ولا تغضب، 
هوشمال، ولا يمين ولا تحن، ولا فوق ولا منفصالة، ولا بالعالم متصلة 
المعطلمن خير فهو غيره، معه عبد لكن بالله مقر والمشرك سواء، والعدم 
والصماات،االا،.للذات، 

فلالله، والصفات، الأسماء نفوا فالجهمية معهللة؛ والمعتزلة والجهمية 
بلاأسماء فيشتون المعتزلة وأما غلاتهم، يقول هكذا صفة ولا اسما لله شتون 
تعالى، ءل.رْ بلا وقدير بمر، بلا وبمير ممع، بلا محمح فيقولون! معان، 

عقلينا.■عؤ'\ قولهم عن الله 

)دضمحئتحف<مد:

سبيلفلا بعلمه، الله استأر مما وهو وكيفيتها، الصفة كنه تعيين • اككييف 
هوإلا هو كيف، يعلم لا فكما ، للموصوف، تابعة الصفة إذ إليه؛ الوصول إلى 

.( ٣٧٨)T/الكتن ات.دارج 
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فلاوتعالى، محبحاته هو إلا هي كيف يطم لا صفاته فكدلك وتعالى، محانه 
بخلقه.يقاس ولا وتعالى، سبحانه غيره صفاته كيفية يعلم 

؛ورردلأنمل(•

صفاتهنمثل فلا متقاربة، ألفافل والنفلير والمثيل فالثييه التشبيه، هو التمثيل 
ولاذاته، في لا له نظير ولا له شبيه ولا له مثيل لا فإنه حلقه؛ بصفايتؤ سبحانه 

َؤثلمء^^٢، • سبحانه قال كما أفعاله، فى ولا صفاته، فى ولا أسمائه، فى 
[.١١• الشورى ت ألتجحره السميح ؤهو 
أسماءفي كلها الانحرافات هده س بريئون السنة أهل أن ت ا هن. وحلاصة 

علىوالممات الأسماء س رسوله له وأتيته لنفسه أثبته ما يثبتون بل وصماته الله 
ولاتمثيل ولا تكييفا ولا تحريفا غير س وكماله وعفلمته بجلاله يليق ما 

.أئءٍار؟4 ألنعيع ؤهو َؤثإانحء ءاؤقس تعالى! قال تحهليل 

آقييعوهز ثن؛ َؤثل،ء ؤلتنأ الله باق يوثلمون )ثل مد: 
الكلميحرثون ولا ئمشه، به وصف ما عنه تئموف ثلأ ألمسره، 

ولاثكثموذ ولا وآياته، الله أسماء في يلحاو.ول ولا مواضعه، غن 
ولالة، سمى لا صئحائةت لأية حلقه؛ بصمات صماته يمئلول 

أعلمقاثه وثعار، نئحانة بحلقه يقاس ولا له، ند ولا له، ء كفل 
حلقه(،من حديثا وأحتن قيلا، واصدق ؤبثشره، بثميه 

ألسيخثبمو ء شح كثيه، ءؤقس اللة بأن يوينون زبل أ مد 

سرسوله له وأثبته لنفسه الله أثبته ما إثبات السنة أهل أصول س أن هنا فزر 
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والمجيءوالبصر كالسمع تكييف، ولا تشبيه ولا تعهليل، ولا ، تحريفغير 
كماحق، عليه دلت وما حق فكلها والبغض، والصب، والنزول والآكلأم 

وجهعلى به ويؤمنون بالخبر، ويصدقون ه^، رموله وأخبر هث الله أحبر 
هق.الله إلى الكيفية وتكلون الكمال، 

وصفاتهأسمائه في ولا ذاته في له مئل لا سبحانه الله أن يؤمنون المنة وأهل 
والممثلة،المشبهة على رد َؤثلتمء ؤلإ0 ت قوله فمي أفعاله، في ولا 

الفاة.المعتللة على رد الميزه ألشيع قوله: وفي 

بلرسوله، به ووصفه نفي به وصف، ما عنه تنمون رملا مر؛ 
عنهوينفون بجلاله، يليق ما على والصفامحت، الأمسماء له يثبتون 
،٠ ت لمخلوقا ١ بهة شا م ّ

سبحانهفانه ق^، رسوله له ورنحيه ه لتفرمحيه ما لربهم رمحوا المنة فأهل 
حمعمن وأنصح وأصدق، بالله، أعلم رسله وكدللئ، وبغيره، بنفسه أعلم 

هالنبي أصحاب، منهاجهم على سار وقد والتبلغ، البيان على وأقدر الخلق، 
اتباعهم•قمح، والخير باحسان، لهم والتابعون 

البداتعالمحدئايت، الأمور وشر الهدتم، الهدى على السالفايتؤ الأمور يخير 
أسمِاءونفوا ه^، رسوله وسنة الله كتاب عن أعرضوا فالهم البيع أهل وأما 

ثرفي ووقعوا التجسيم أو التشبيه يقتضي إلاثما أن منهم زعما وصفاته الله 
قلوبهم.الله أزلخ زاغوا فلما المستقيم، اكرامحل عن ففلوا خافوه، مما 

الأمينأمنة ابن بمنهاج جهم منهاج لنا عوض وما 
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أشماءفي يلجذوف ولا مواضعه، ض الكلم يحرئون )زلا مي؛ 
لاثهحلقه؛ بصمات صمايه يمتثون زلا يكئمول ولا وآتايه، الله 

بحلقهبماس ولا لة، يد ولا لة، ء كن ولا لة، تمي لا شبمحالأت 
،وئعاز(. ثحائة ن ر

أهلفيه وقع مما بريئون فهم وصفاته، الله أسماء في السنة أهل طريقة هدم 
علىظاهرها عالي يجرونها بل والصفات، الأسماء نصوصي تحريف من الكلام 

والسنة.الكتاب بها نْلق كما الكمال، وجه 

أوفيها، الإلحاد أو والصمات، الأسماء نموص تحرف من بريئون فهم 
أنيعتقدون بل عليه، يلم، الذي الحق عن يميلون ولا تمثيلها، أو تكييفها، 

له.يد ولا له، كمحء ولا له، صمي لا سبحانه الله 

عنوآياته وصفاته الله بأسماء العدول وهو فيها، الإلحاد من بريثون وهم 
لها.الثابت، الحق 

اللهبجلال تليق حقيقية صفات أنها يعتقدون فهم ثكثيفها، من بريئون دهم 
١معرفته إلى سيل فلا بعلمه، الله استاير مما فهو كيفيتها أما وعفلمته، 

حلقه.بصفات صفاته تمثيل من بريثون وهم 
سمثاهلم ملر ؤ،ول سبحانه! قال كما له، نفلير ولا له سمي لا سبحانه لأنه 

أوشبيها.مثيلا ت أي [ ٦٠]ريم: 
ؤه،^^٣، I سبحانه قال كما بخلقه، يماس لا سبحانه ولأنه 

اليخاّقه يقاس فلا ؛؟!ا، ]النحل: آلآثال،ه ف ميوأ ^٠١^ وقوله؛ [، ١١]الشورى: 
٠أفعاله فى ولا وصفاته، أسمائه فى ولا ذاته، فى 
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.يُ كالهاملح أوصاف ماؤه أ>ا
إنئفينا والإلحاد إياك 

المسفيها الإلحاد وحقيقه 

طوائفثلاث إدا فال٠لحدورا 

لمعانحملش قد مشتقة 

كفرانمذ الله معاذ كفئ 

والكرانواسل الإشراك بل 

الرحمنمن غضب ئتليجز 

منحديئا وأحشن نيلا، وأصدق ؤبعثرْ، بثميه أعلم )؛ائت 
،حلقه،. 

الإيمانهو الله مراد على الله عن جاء بما الأيمان كان هدا ولأحل 
أهللزمه الذي الحق هو ورموله الله عن جاء يما الله ووصف الواجب، 

وحديثهقول، أصدق وقوله أحد، كل من وبغيره ه يفأعلم الله لأن السنة؛ 
أؤين أصدق ءؤومر٠ [، ٨٧زالما،: حديثاه أس يى أصدق ءؤوس حديث أحن 
[.١٢٢]الماء: ملأه 

فاياتسبحانه، الله كلام من بياثا وأتم ا نفسن أحن كلام يوجد فلا 
يتثكلهالم ذلك ولأجل إشكال، ولا فيها لبس لا المعاني واصحة الصفات 
ورسوله.الله مراد على ءلاهرها على بها لإيمانهم الصالح لف والالصحابة 

الله،مراد على الله عن جاء وبما بالله ررآمنت، ظهث: الشافعي الإمام قال 
الله((رسول مراد على الله رسول عن جاء وبما الله برسول وآمن—، 

مصييون،صادقون رسله ريم و من 

إلاعمل ولا قول لأحد يصح فلا الله، عن بلغوا فيما صادقون فالرسل 

(.٣٥٤)n/ الخاوي مجموع لاه )صالاعتماد لمة انظر: ;١( 
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وأوصحعبارة بأبلغ المبين البلاغ بلُوا وأنهم وأمانتهم، صدقهم باعتماد 
بهجاءوا أمر وأعظم يه، ب؛ثثوا مما شسا تكتموا ولم التامة، الشفقة ْع أسلوب 

وكلامهمC وصماته بأسماى، ومعرفته له، لا وحده وعبادته الله توحيد 
اللهوكلام ألغاز، ولا أحاجي فيه ليس الكلام أوصح من الباب هذا في 

بيان.وأوصح عبارة بأحمر للحق موصل مغن شاف، كاف هذا في ورمحوله 
ااننمآوساهتمذئ1وفىاكسحينصءائثةهاقالم،: 

منإلاى أنزو ج،آ ألرسول، ؤئلإ؛ا يقول؛ والله كدب١١ ممد علثه، الله أيزن، مما 
[٦٧]الماندْ: فيماك،ره بمت، ئآ تسل لتِ ؤإن رق، 

تع1مونا.لا ما عليه مولون الذين )بخلاف ؛ قويء 

وصفاتهوأسمائه ودينه شرعه في الله على فيقولون والبيع، الأهواء أهل من 
وأدواتهمالكاسدة، وتخيلاتهم الفاسدة، عقولهم بمجرد بل يعلمون، لا ما 

والسنة.الكتاب في جاء ما على هذا ويقدمون المنحرفة، 
والسنةبالكتاب أيقتدى يقتدي، وبمن دينه ياخذ ممن يعرفؤ أن انمد فعلى 
الرجالباراء اغتر وبمن التقول، على العقول قدم بمن يقتدي أم الأمة، وملفح 
ثئموت'كم ءن ءرم لحم، ألمرم\ن فأي، ؤ الرسول.؟ به جاء ما على وقدمها 

.هنهتددف وثم ألأتن ثم أوكث، ظم إيثيهم يئوأ وؤ ! ^١٣ق؛و< \. 
عليهمأنعمت، الذين صرامحل المستقيم، المرامحل اهدنا فاللهم اخ-'اها، ]الأنعام: 

الصالن.ولا عليهم المغضوب غير 

ه.عائشة حديث من ( ١٧٧لم)ومله، واللفظ ( ٤٦١٢البخاري)رواه :١( 
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صفؤىعث اتجبل' تت ته سحانه; هاو )ولهدا أ تولء 
يشئخآضر(يم، رث هي وثاثد . \1ئنعؤو( عق سقم ن. 

المزتؤبص؛على وتلم للرئل، المحالمون به وصمه عما نمشه 
.والخب(. الثئص بى ئالوة ما تلأمة ل .

وعملاعلما به جاوا وما >ه، وأصحابه ه الرسول عليه كان ما فالحق 
فهووأفكارهم واصقللاحاتهم الرحال أقوال من ذلك حالف ما وكل واعتقادا، 

كان.من كائنا صاحبه عالي مردود 

بيننفشه به وتمي وصض فيما جنغ قد سئخاثه )وهو 

لنمهفأثبت والإثبات، القي بين ه نفيه وصف فيما جمع فد سبحانه فالله 
بحانه.وعظمته كماله على دليل وأثبته نمام ما وكل ، أشياء عنه ونفى أشياء 

والنسيانوالموت والعجز والسنة كالوم نقص، صفة كل ه نفعن فنفى 
[،٢٥٥]الترة:  ٠٤زم ولُ سنة ئأخذ، ؤؤ؛!* سبحانه! كقوله وغيرها، والغللم 

ولاالقائص، من بشيء الرب يوصف فلا [، ٠٢]طه: رؤ،ه مبمل ولا •' وقوله 
ندفلا المخلوقين حمائص من كان ما وكل المخلوقين، خصائص من بشيء 

فالربوالشراكة، والكاح والشراب التلعام إلى كحاجتهم نقص فيه يكون أن 
ذلك.عن منزه 

كالعلم،الوجوه، من بوجه فيها تقمر لا الش الكمال صفات لفه وأثبت، 
.وغيرهاوالمع، والرحمة، والقاوره، والغنى، والكلام، والحياة، 
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والتقيبالأسأت موصوف سحاته فالله الأدلة، حاءُت، وبهذا 
وجهعلى ضده إبان يتضمن النقائص من ه نفعن الله ض ما وكل 

لكمالإثبائا تممن إذا إلا كمال ولا مدح فيه ليس المحص القي لأن الكمال؛ 
الحياةإثبات يضمن الموت فنمي الوحيين، نصوص سارت هذا وعلى صده، 

والقيومئة،الحياة كمال يتضمن والوم السنة ونفي الكمال، وجه على 
.وهكذا

•شيء كمثله ليس الإجمال، القي في المنة أهل وؤلريقة 
والقدرة،والأكلأم، والبصر، المع، لله قاسوا التفصيل: الإثبات وقي 
والاستواء،والرحمة، والغضب، والرصا، والنول، والقدم، والد، 

وكماله.الله Jعظمة يليق ما وعلى والمنة الكتاب في جاء كما وغيرها، 

فيوأئمتها الأمة ّلفج من وأتباعهم واللام الصلاة عليهم الرمل فهلريقة 
والمنة.الكتاب في جاء كما الفصيل، الإثبات وفي الأجمال، النمي 

عزيزوأنه قدير، شيء كل وعلى عليم، شيء بكل أنه الله يخم القرآن وفي 
ويرصمحاال٠و٠٠؛ز،، بمتؤ ذاته عظم على وأنه بصير، محميع وأنه حكيم، 
وأنهالعرش، على استوي وأنه عليهم، وبمخهل الكفار على ويغضب عنهم، 

ذللث،.وأمثال دكا، فجعله للجبل تجلى وأنه موسى، كلم 
لرد4ًُئدا لم ولم ٠ تملي ولم محلي ؤء : ١^، في ويقول 
وأنمتها.الأمة سلفح من تبعهم ومن الرسل محلريقة هذه r-؛[، ]الاخلاص: 

فجاءواالقضية عكوا فقد وغيرهم المتفلمفة المعهللة من حالفهم من وأما 
يقربولا شي،ء س يمرب ليس النفي؛ في فمالوا سل، وإبان ضل بفي 

)صماْءزاكوص؛ة الأول اكاعدة انظر: :١( 



الواسمليةالعميدة قمح الندية الفوائد 

ولاحياة، ولا كلام، له ولا الأحرة، في ولا الدنيا في ثرى ولا شيء، منه 
منغ؛رها إلى خارجه، ولا العالم داخل وليس إليه، يثار ولا قدرة، ولا علم، 

المعدوم.على إلا تطبق لا التي الملبية العبارات، 

النزتلون؛به جاء عئا والجناعة القنة لأهل عدوو )ئلأ مد؛ 
اللمشنمن علئهم الله أتحم الدين صزاط نمتمم، الصراط 

Vوالصامحث(• والئهداء الصدمحى و ر

عقائدهمفي الدين من لون المرمبه حاء عما ينحرمن لا الستة فأهل 
جعلواولدك به، حاووا يما مصيلون آثارهم مقتفون هم بل وعثاداتهم، 

حؤآفيود أق ُني ءؤوس إليه يرجعون الذي الأصل هما والستة الكتاب، 
رقماوحثن وألثدء؛بم ثألثنيي وأيدشذ أتتثن تى عثؤم أثث لم أيكن 

آا■[.همح]اس:

ألحدواالدين واتبعوا الرمل أعداء سبيل لكوا فوالأهواء البيع أهل وأما 
فأراغوأ ^^١ الضلالة في ووقعوا الحق عن فزاغوا وصفاته، الله أسماء في 
فيورسوله الله أمر وحالفوا ، ٠[ ]الصف; ألئسقتيه ألمم تلمزى لا ؤآقة قلؤيهم أثه 
آنرمة عن عمالفؤذ أك؛ن يتندر ؤ ؤ والانحرافالفتنة فى فوقعوا الباب هدا 

٠[ ٦٣]النور; ألبره عياب، .يصحتمم أو نة فتتصيتمم 

فينمشه ثه الله وصف ما الجملة هذه في ذحل )وند ت مبر 
هووض بمووت حيث الهرآل،، يلث، نغدو التي الإحلاص نورة 

©تحدن ;p قه م © \صأ ه @ ا.ثظ أق 
محًقفتائو'©4<وق ثم 



الواسطيةانمشدة قمح الندية الفوائد 

الجئلة(.هد؛ ءى ذحو )وقد مد: 

أهلفمنهج وصفاته، الله أسماء باب في الثابتة القواعد من تقدم ما مراده 
رسولهيه أحبر وما شمه عن به الله أخبر ما جمح في ومتفق مطرد السنة 

فإنهاالإخلاص، سورة فى ه نفبه وصفإ ما ذللئؤ ومن والنفي، الاثبايت، هن 
والاثيايتح،النفي على واستملِت، والتحميد، التنزيه أنويع جمح على استملت، 

كانت،ولهدا السورة، هده إلا للرحمن وصفح كلها سورة القرآن فى وليس 
القرآن.تعدل 

ليدهمسي اروالدي ت قال ه الله رسول أن قمحكن سعيد أبي عن البخاري ففي 

١^٥نت أض م-ي مد:

تفقوله عنه، ريك ث كل نفى المتضمنة لله الأحدية إثيات هدا في 
الثابتةالكمال صفات في شيء كمثله ليس وأنه الفلير، ^؛، على يدل لْده 

له.

.dOمص )وثن مد: 

اسمير نففي اللف عبارت وتتوءتا تعالى، لله الصمد امم إثبات هدا في 
وأهواها)الصمل. 

•نمحهث الخيري سعيد أبي حديث من ٥( ٠  ١٣)البخاري رواه ( ١ ّ 
.القرآنء ثالغ ئعدل أحد الله ص ®محل ت بالفظ ، قنهمس الدرداء يي ١ حديث من ( ٨١١)مسلم ورواه 



الواسحليةالعميدة قمح الندية الموائد 

بالرغبةالقلوب إليه وتصمد الحوائج، في إليه يصمد الذي اليد نه أئ 
والرمة.

الإسلام.شخ ذكره حى، القولين وكلأ له، جوف لا الذي أنه وه 
يتممنوهو له، جوف ولا الكمال، صفات فيه اجتمعت؛ من هو فالصمي 

•إليه وفقره إليه شيء كل صمود 

يةوالأحد للنقائص، المنافي الكمال تثبت رفالصميية I الإسلام شخ قال 
ذلك«ر".الأنماد ثبت 

مد:)مهإ؛وثلإتمثن

يخرجوأن ولد، له يكون أن عن ه نفالله تنزيه تضمنت، الكريمة الأية هذه 
معنىتمام من وهذا المخلوقات، من غيره من يخرج كما الأشياء من شيء منه 

الله،ابن ^^١ أن زعموا من على رد هذا وفى يولد، أن عن وتنزيهه الصمد، 
^؛١.ز\ ذللث، عن الله تعالى الله، ننات الملائكة أو الله، ابن المح أو 

لمدمحفما لإ  JCj)>ؤوثلم تريث

أنهيزعم شيئا جعل من لكل رد وفيها والأنداد، الشركاء نفي تضمنت، وهذه 
صفاتفي شيء كمثله ليس وأنه التفلير نفي على وتدل محبحانه، لله كفو 

الثاتةله.الكمال 

"٢٤)ص النزول حديث شرح ،  ٢٣ ٥٣)ه/الفتاوى مجمؤع ٠ وانظر )ماا/آه؛(، الفتاوى مجمؤع ٢ ١ د 
(.اكاJمية)ص٢٤١)T/ \س بيان (، ٢٥



الواسطيةالعقيدة شرح الندية الفوائد 

بموو:حث كتابه؛ قي آية أعظم في ئمشة به وصم )ونا مد: 

إلاءثهT دئيع 'آكى يا من أؤوي0 ق ؤما لثمتات آة 
إلاشوة تى ِدشء يجملون وي حلمهم وما أيديهر ما بملم 

ومجمئلهتأ يمدم ولا وأإ}ةإآ ألثمؤت محثتة ومحخ ثاء يما 
،ُثقاله((. ولا يكرثه لا )أي .ى أدظغ ديلة أ ر

وصفما وصفاته، الله أسماء إثبات فى القواعد من سبق فيما ويدخل ت أي 
أنلم مروى كما القرآن، في آية أعظم وهي الكرسي، آية في ه نفبه 

اللهأثا ررنا لأبي المي.قال 
يصزبت فال( • ألثث_مه آلم هو آلا إلنه لأ وآس؛ I 3لتإ ت محالا . أصلم؟٠١ معف، 

صر«لا،.أثا  ٣١ليف، ررزالله نهال: فيءندوى 
الكرسيآية تضمنته ما تضمح، واحدة آية القرآن في فليس هدا في غرو ولا 

حليلة.حمل عشر تضننا وقد الجليلة، والمعاني العفليمة الصفات من 

َُ>)واشُلآهإلأمدث

سواهعما ونفيها بالألوهية الله إنفراد إثبات الكريمة الأية هده تضمنتح 

)>آلئاكثر.مد:

منوالحياة الله، أسماء من فالحي والقيوم، الحي • اسس إثبات فيها 

•محنك كب بن أبي حديث من ( ٨١لم)'مرواْ 



الواسطياةانمقيدة قمح التدياة الفوائد 

.صفاته 

القيوم؛ومعي سحانه، له ثايتة القيومئة وصفة الله، أسماء من والقيوم 
سواه.لما المقيم ه بنفالقائم 

كانولهذا والصفات، الأسماء معاني أصل يجمع القيوم الحي واسمه 
الاسمهو هذا أن وأخبر دعائه، في بهما تول الدعاء قي اجتهد إذا هؤ الّمحا 

القيوم()الص معنى في رسالة الإسلام ولشيخ الأعفلم، 
سلهنانمن عليه لأممات ما يا فلأجل كمالها الحياة وله 

عنيانمن لديه للمنام ما أوصافه من المنوم وكيلك 
الوصفانومدارها له يبتن، جميعها الكمال، أوصادسا وكذاك 

وم؛ي سظُ تأئدي )و مد: 

الحياةكمال يتضمن وهذا والنوم، النحاس، وهو الئنة ه نفعن نفى 
والقيومية.

آلأبجاه(•ؤ، ثما ؤ، ما لإ ب:

ولاالأرض، في وما موات الفي لما ماللئ، وأنه ملكه، تمام إثبات هذا في 
آدعإ^٥١٠( والتدبير والتصرف Jالملائج المنفرد هو بل ذلك، فى ثريلث، له يوجد 

لممحما أييوأ ؤ( ولا آلثمؤيت، ض دثم مثال بملظوف لا آق محت؛ تن قتم أفمكث> 
أدك^•لهلس إلا عندءد 'الثفنعق لخخ ^٠ خلهر من ممم لو ؤما شمك ين فيهما 

,آآ-مآ[ لبأ:

الأول)صِا"ا(.الجموئ - المائل جامع :١( 





الواسطيةالشدة قمح التدياة الموائاد 

 I ُ ُ؛• ٠ العصفورهذا مص ما مثل إلا الله علم من وعالثاك عالمي مص ارما اللام؛ 
•عليه متفق التحرا؛ مى يمقارأ 

منفكم الله، بقدرة إلا شيء بُلم بمٌُتطوا لن علمهم بلم؛ مهما والخلق 
ذلك،على يقدروا لم الله يشأ لم لما ولكن إليها الوصول في اجتهدوا الأمور 

.[ ٣٢؛: ]!١٨قتأه نا ١^ لآ يخر لا ممى ^٥١^؛ : الملأئكة قالت كم! 

أأبدم،ه(•ألسمؤت 'همسه )ءؤوسخ ؤود؛ 

بالكتابثابت والكرسي وتعالى، نه سحا كرسه وعفلمة إثبات هدا محي 
.والإجماع والمة 

اينص الًاثم رواْ قنن؛•*" قرن لا ناأمiئ فرتن، _ •اإكن.ءءء 
•ءاسه 

السماواتكرسه ومحع حيث وعلا جل الرب عفلمة على دلالة هدا وقي 
دالأدض-

)>ُلأهلإءمموءود:

يَُ  بلبينهما، وما فيهما ومن والأرض موات الحمفل يكرثه ولا يثقله لا آي! 
علىالرقيب كسبتا، بما نفى كل على القائم وهو لديه، يسير عليه سهل ذللثا 

والأشياء، ماء الفي ولا الأرض في ذرة مثقال عنه يعزب، فلا ، الأشياء جمح 

.كب.؛بن أبي حاوث« س ( ٢٣٨)•وسالم (، ٣٤• )١ الخاري رواْ )١( 
(٢٦٩)اعرى الإبانة ش بملة وابن ٢(، )ا/هأ التوحيد في خزبمة وابن (، ٣١١٦)الحاكم رواْ )٢( 

•٢١العلو)م،أ'مختصر ني وصححه ه. هماس ابن عر مونوئا 



الواسطيةانمشدة شؤح الندياة الفوائد ٣٦٢٦

الحميدالغنى وهو فقيرة، محتاحة إليه يالنسة صغيرة ذليلة متواصعة كلها 
د.د يا الفعال 

مد:)وضاذيُص

المهللق!العلو له الله أن على الدالين الأسمين بهذين الأية هده الله ختم 
وصفاتهوأسمائه ذاته قى المهللقة العظمة وله قدر، وعلو قهر وعلو ذات علو 

,وأفعاله 

الثانعلو مع ونهرا ذائا جميعها الوحو؛ مى العلو وله 

اللهمن عليه يزل لم ليلة في الأية هده قرأ س كان )ولهدا 
يصبح،.حتى ثيهنان يقربه ولا حافظ 

يحمظقه الرسول وكله لما البخاري في نيهمحئ هريرة أبي حديث، في كما 
فيهللقه،فيتوب، يمسآكه وهو ليلة بعد ليلة الثيaلان منه رق فالفطر، اة ك■ 

فاقرأفراثلث، إلى أوت إذا ينفعاك،، ما أءلملئ، يعنى ت الثالثة المرة فى له فقال 
يزاللن فإنه تختمها، حتى آلم هو إلا إلئه ب وك ١لكرسي! آية 

ررصدئالث،ه! المبي فقال تمح، حتى ثيهلان يقربلئ، ولا حاففل الله من عليلئا 
سيهلانأنه وأخبره كدوبءا وهو 

فيالعفليم وتاءثيرها منفحتها وعفليم الكرسي آية قفل على دليل وهدا 
فإذا، والمعارف، العلوم من عليه استمالت، لما وذللئ، الشيهلان؛ من التحرز 

أبعللتها.بصدق الشيهلانية الأحوال عند الإنسان قرأها 

ر

•محك هريرة أبي حدث عن ( ٣٢٧٥)البخاري رواْ 



الواسطيةالميدة شرح الندية الموائد 

بحمي؟؛وسنح بموئ لا ارى آلي و غولأ=قل نعابا؛ ء ر\)مر

فإنالرمل، وصفته وبهيا يموت، لا الذي الحي أنه إثبات ث منها الساهد 
نقمي.صفة والموت كمال صفة الحياة 

هووالتوكل هدا، في كثيرة والنصوص الله، على بالتوكل أمر الأية وفي 
يضر.ما ودفع ينفع ما حلمثج في الله على الاعتماد صدق 

أثكمررلو قال! . الله رسول أن ز؛؛ءمحث عمر عن وصححه الترمذي وحرج 
وروححماصا، ئئدو الطتز، ررق كما لوردكم ئوكله، حث الله على وكلم 

طا؟ا((لا/

رجلاأن أنس عن الترمذي خرج وقد يالأسابج، الأخذ ينافي لا والتوكل 
رااعتياقال: زأركز؟ أْمحا أؤ وأتوكل، أغقمحا الله رنول، يا قال: 

.القaلان معيد بن يحيى عن تضعيفه ونقل ااغرس_إاا، ت الترمذي قال 

صعم حدث س ٤(  ١٦٤)ص وابن أ"اآ(، )٤ الترذي رواْ )١( 

اليلةش ، yUVlj(، ٢٢٧)ش والضياء (. ٧٨٩٤)والحاكم اوزدى، صححه 
(.٤١)٨• المة شرح في البنوي وت (، ٣١)• ( ٦٢• )\إ المحيحة 

زِثقن•أنى بث، حد من ( ٢٥١٧)الترمن.ى )آ(روا0 
القطان;يحيى قال علي* بن عمرو ئال أنس*، حلءيث من غرب حديث *اوهن.ا الترمذي؛ تال 

(.١٠ ٦٨)الجامع صحح في الألباني وحسنه متكر®. حل.يث، عندي ®وهذا 
(،٦٦١٦)والحاكم ، ( ١٧٣ ) حبان ابن صححه قنك؛ القمري أمية بن عمرو حديث من جاء رند 

صداللرانب، التوكل، في خربمة ابن "ورواْ (: ١٦٤)ص• الإحتاء تخرج فى< العراني وغال 
حيدلأ٠بإسناد القمري أمية بن عمرو حديثا 



الواسمليةالعقيدة قمح التدية الموائد 

فلاالأساب، القيام بمافي لا التوكل أن على القوم ررأجمع القيم: ابن قال 
فامحي٠٠لوتوكل فهو وإلا بها، القيام ْع إلا التوكل يصح 

بعإنء;)ولول 

مابه تنثر ما وأحن تعالى، لله الأربعة الأسماء هده إثيات الأية هذه وفى 
أئتاللهم رر قال؛ ه الرسول أن قه هريرة أبى عن لم مصحيح في ثبت 

شنالظا> زك ، ^،٤ بمدك قين م زك ضء، ه هين 
اثاتيشنئوكضة«لأ،.ضة،نك قزقك 

لعلوهوامحمان وأبديته، لأزليته فاسمان متقابلة، الأربعة الأسماء فهده 
وقربه•

الأنJ،ررأئث، فوله: الأولية في أحد كل على محابق وكونه وأزليته فاوليته 
قلإنهبم،تي«.

شئء«.بمدك قلسز الأحر ررزك سواه ما كل آحرية بعد له ثابتة وآخريته 
علىوعلوه فلهوره في شيء فوقه ليس الذي اJرتفع العالي هو والظاهر: 

الأشياء.

منإليه أقرب يكون بحيث ، شيء بكل وإحاطته قربه على دليل والباطن: 
•نمسه 

ارأهررئ،ماالبي^: قول الباب هذا ومن بخلهه، العامة إحامحلته قربه: فمن 

ْدارجالالكين)آ/¥\ا(.)ا(
•ةٍكي أبي'عريرة حدث من ( ٢٧ ١٣لم)مرواه )٢( 



مة0الواسطيةالعصية قمح الندية الموائد 

وقولهلم، مرواه ، الوعاءا،ر هأكثزوا ناجي، وهو وثه، مى العند يكوف 
دعازهإدا ألملع دعوه أجيث، نرئ ؤئ عق عيتادى سألأى ^٢^١ ت سبحانه 

[.١٨٦]القرة: 

بعدثابتة وآخريته سواه، ما كل أولية على سابقة الله ررفأوليه ت القيم ابن قال 
وبهلونهشيء، كل على وعلوه فوقيته سبحانه وءل1هريته سواه، ما كل احرية 

غيرقرب وهدا ه، نفمن إليه أقرب يكون بحيث ، شيء بكل إحامحلته سبحانه 
وهوشيء كمثله ليس فالله لون، وهدا لون هدا حبيبه، من المحب قرب 

((البصير المع 

ءئلوقاته.بجميع علمه ]أحاطه 

ينتابمج وما أو،و ن ئ ما  ٣٠٠نولت آلعلم ؤ \)مِد؛ 
الآنس معايح رءنت» وه ت م نولمياه، نج ^١ آلتنناء يرتَ يرد رما 

ولابماثها إلأ ورنت من _al■ وما وأبمي ألإ ض ما ؤبمر ئو إب بملثها 
ورمات مل وه، يؤ كثؤ 4 إلا يابجر ولا رم دلا أهم، ثلم ي، ثثؤ 
إبهنع ولا أنئ ةثءمح مِ

سبحانه.لله والحكمة العلم صفتي إثبات الكريمات الايات طْ في 

*ُمحهت هريرة أبي، حديث من ( ٤٨٢لم)مرواْ ( ١ؤ 
)أ(>.سالهجرتينرصأآ(.
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إثباتهاوأدلة وأكملها، الوجوه أتم على رس|حاته لله العالم صفة إثبات فيها 
ومايكون وما كان ما يعالم فهوسبحانه تحصى، لا والاثار والحديث القرآن في 
الجبال،أوزان يعلم عددا، شيء كل أحصى يكون، كيف، كان لو يكن لم 

الأميتار،وقعلرات البحار، وأمواج الزمان، ودورات الرمال، وحبات 
ة٢^٠^، قللتن ق حثت وي مأتمها إلأ ورنة من ووما آدم بتي وأنفاس 

.[ ٠٩لااsنuم: نير1(ه كف ؤ، إلا ،لحى ةُ رل، 
والممتتعات.والممكنات الواجبات ويعلم 

التيالواجبات وهي العفليمة، ونعوته العفليمة وصفاته الكريمة ه نففيعلم 
.وجودهاإلا يم،كن لا 

يوجد،لم وما منها وجد ما وعدمها، وجودها يجوز الش الممكنات ويعلم 
الماصيةالأزمان بجميع علمه أحامحل وقد إيجاده، الحكمة تقتض لم وما 

تقبلة.والموالحاصرة 

كماوجدت، لو وجودها على يترتب وما امتناعها، حال الممتنعات ويعلم 
[.٢٢زص: كثة، أق إلا ءئ هآ ي ،و ^ l,u"قال 

تالقيم ابن قال حصرها، يشق كثيرة والأثار والمنة الكتاب في هدا وأدلة 
إعلانوقى م بى الكون ش بالذي علنا أحاط العليم وهو 

نسيانذا وليس المحيهل مهو سحانه علمه شيء وبكل 
الأنذا في والموجود كان ئد وما غدا يكون ما يعلم وكداك 
إمكانذا يكوذ م، كم كان لو يكن لم أمر وكداك 
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آخر:وقال 

الصحرئإ قوى الظلمات يي الدن دسب بزى الذي وهو 
للأصواتالواسع سمعه والإحمات للجهر وسامع 
والحفييائجلي علما أحاط حفي ونا بدا لما وعالمه 

فرقتان:أبرزها فرق العظيمة الصفة هده إثبات فى صل قد وا 

يعلملا مسحاته أته الله،ويزعمون علم ينكرون الذين القدرية غلاة الأولى: 
لمينالمعلماع بهللأنه على اتفق القول وهدا وحولها، بعد إلا العيال أفعال 

فساده.تبين العقلية الأدلة مع والسة والآكتاب قائله، وكمروا 
وهداالجرنيات، دون الكليات يطم الله أن زعموا حيث الفلاممة الثانية؛ 

طوافمن أحد به يقل ولم وأثرها، الأقوال أخبث من وهو وصلال، كدب 
الuإة.

عنالممصلة بالأمور الله إحيار فيه القرآن أن وضلالهم كذبهم يبين ومما 
وموسىوصالح وهود ونوح آدم نمة مثل؛ المعين، وقحله وكادمه الشخص 
التفصيل.وحه على قومهم ْع للأنبياء حرى ما ؤإخار وغرهم، 

وأنهالمدور، ؛اوات عليموأنه وأحفى، المر بملم أنه إخبارْ وكذللثج 
حنؤولأ بملثها إلا ورئة ين معثل ؤوما بلمؤه، ءئج رما ا*لأغيا ؤ( يئ ما 

■ُءءؤه ،٠٣، ؤ، إلا ثابج، ة رم دلا أمح?، فللمت ؤ، 

مب؛

تعالىوالله الحكمة، صفة الأيات هده عليها دلت، الش الثانية الصفة 
وقد، وقدره وشرعه حلقه فى الباهرة الحكمة سبحانه فله بالحكمة، موصوف 
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وأجمعتحصى، تكاد لا مواصع في رسوله وسنة الله كتاب هذا على دل 
لمون.المعليه 

فيكفيالشر، عقول معرفتها عن تعجز وأمره حلقه ش الله حكمة وتفاصيل 
يحئولم لحكمة، إلا أمرا ندر لا الله بان التام والإيمان العام الحلم الخلق 

بعضها.ويجهلون بعضها الخلق يحلم لحكمة، إلا أمئا 
والأشعرية.الجهمية، منهم: ؤلوائفح، الصفة هده في ضل وقل 

فيذللثج بمجيء السنة أهل عليهم رد وقد حمحلير، أمر والتحليل الحكمة فنفي 
•الصوصي 

عدنانهما ما أيصا نوعان أوصافه من وذاك الحكيم وهو 
البرهاننابتا أيصا نوعان منهما يكل وإحكام حكم 

>؛؛)وفودمحبمعان: 
هى ء ص 

هدآهه وأن ؤوو ي َلإا عق آثه أف ^١ 
القوهذو ألثرإق هو أثة وإة ت م يول

وهاتانالمقتدر، القوي فهو وقوته، تعالى الله قدرة إثبايت، الأيتين هاتين في 
شيءكل على الله أن على لمون الماتفق وقد متقارب، معناهما الصفتان 

قدير•

منقادةالأشياء فجمح بجلاله، يليق كما سحانه لله ثابتة القدرة فصمة 
سءكز عق ووم مسحاته: قال كما شيء، يعجزه لا لمشيئته، تابعة لقدرته 
[.١٢•]اياندة: ةي؛ه 

يعتريهالا فقوته بجلاله، يليق كما الوجوه أكمل على لله ثابتة القوة وصفة 
•نقص لايعتريها وقدرته ا ضعف
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سلطاندو قط شيئا رام ما إذا يعحز0 فليس القدير وهو 
الأكوانذي رب لى تما جمعا الموى له القوي وهو 
عصيانبلا طوعا له ور مقد يهو شيء فكل القدير وهو 

فهوممكن وكل قدير، شيء كل على تعالى الله أن المنة أهل عليه والدي 
الممتنعوأما قدير، عليه فهو شيئا يكون أن يصلح ما فكل هدا، في مندرج 
ولاله حقيقة لا فهدا معدوما، موجودا الواحد الميء كون مثل لذاته الحال 
مثلخلق الباب هدا ومن العقلاء، باتفاق شيئا يمي ولا ، وجودْ يتصور 

ؤإك>ت تعالى قوله عموم في داخل غير لنمه فالممتغ ذلك، وأمثال ه، نف
•٢;!.]اJقرة: هدِره شء ؤ أئت 

.ه(•ألتن ألموو ذو ^، ٥١هر أثة مد؛ 

التين.سبحانه وأنه الرراق، بحانه أنه إثبات فيه 

ومحاقهاأقواتهم، وأعهلاهم الخلائق، بارزاق تكمل الذي فهو الرراق أما 
سبحانه!قال كما رازقها، والله إلا بحر ولا بر في دابة من فما إليهم، 

يزهيكثب ق سمل ر،نثندطا ئنة؟ رمز ي_زدها أف عق إلأ آ'لأر»في ي دآئز من ومآ 
٦[.]عود: 

القوى.المديد فمعتاْ التين وأما 

الأحوال.من حال في عجز إليه يشب، لا القدرة التام القوي فهو 
والشاربالآكل وهو الحي، الرزق ؛ عيادْ بأرزاق قيامه ش ويدخل 

للإيمانالهاJادة هو الذي والرزق ونحوها، والأولاد والمال البدن وحوائج 
•وورثته و. رسوله يد على أجرام الذي القلوب رزق وهو والحمل، والعلم 
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أسمائهمئن الرواق وكذلك 

لرسولهب-أ بد على ررق 

والوالإيماف العلم القلوي-، ررق 
وزياالحلأو ض ص هدا 

هيللأعضاء المويت، محوي والثان 
يكوكما الحلال مى يكوى هذا 

نوعانأفعاله من والنوى 
انمعروفذان أبصا نوهمان 

الأبدانلهذه النعي ررذ 
للمنانوالمضل ورائه 

بورانمحوله المجارى تللث، 

ورقانكلاهما الحرام ن مل 

[عمكلي؛سيحانه 

مد:/أدي4، اليخ دم ؛وبوَي• -؛ ر)م؛

يليقكما حقيقه، سبحانه لله والصر المع صفتي إث؛امت، الأيتين اتين هش 
ثوولهاولا تجحدها فلا المنة، أهل عند القاعدة هى كما وعغلمه، الله بجلال 

اللهأن على العقل ودلائل الأمة سلم، واتفاق والمة الكتاب، دل وقد بالعلم، 
•بصمر سمع 

عليهتشتبه ولا ، الأصوات عليه تختلعل لا ويمر يسمع سبحانه فالله 
حلقهما فكل ، شيء كل ويرى يبصر سبحانه، شيء عليه يخفى ولا اللغات، 

حافية:عليه تخفى لا يراه فانه وعلا حل الله 

التحتانيقع اه^^ن في ما كل ويسمع يرى المع وهو 
نويانموالاع—لاذ فالسر حاصئ سمع منه صوت ولكل 



الواسطيةالعميدة شؤح الندية الهوائي 

والدانييعيدها عليه بخفي لا الأصوات واسع منه والمع 
والصوانالصخر ثحت وداء الئ النملة دسب يرى البصير وهو 

بنانمتاطها عريف ليرى أعضائها في الموت مجارى ويرى 
الأجفانئملب كذاك ويرى بلخقبها العيون حياناج ليرى 

مجردهو ليس والجماعة السنة أهل يثبته الذي وبعرْ الله مسمع ومعنى 
والبصر،المع وبين العلم بين فرق الله فإن والمرئيات، موعات يالم الحلم 
موعلمجرد وعلم علم بين يفرق لا وهو والبصر، المع بين وفزق 

إئمأم أستعد ٢؛ آلثتهلأي، محي يرعنك ت بحانه ، ؛LJالمعلومات، 
ءل؛-مهبمّنحغ أقن ءؤةا0 ت آخر موصع في وقوله ، ٢؛؛ • 'ت ]١^١^ ه عليم. سميع 
العلم.صمة غير وأنهما والبصر، المع صفتي إثبات على فدل [، ٢٢٧]القرة: 

Iالأية هذه يقرأ الله رسول سْع ارأنه I ؤئكن هريرة أبي حديثا وفي 
إصعذكوأ آن أةّرا يثث نإدا ^١ ٥١إلتآ ودوأ آن أموقأ أثن ^ ه ؤ 
أذنه،على إبهامه ويضع [ ٠٨]اس: .ه بصيإ عنا ماة أثن إو ي بجلكر ضما اس إن 

ويضعيقروها الله رسول رأينا هكذا ويقول! عينه، على وسبابته 
حبان.وابن الحاكم، وصححه داود، أبو رواْ  ٠١إصبعيه 

صفةغير وأنهما الصفتين، هاتين إثبات على دليل هذا الني وعمل 
والبصر،المع لصفة تحقيئا أصابعه ووصعه صدره، إلى لأثار وإلا ١لعلم، 
٠البيع لأهل مجاراخلاقا لا حقيقة وأنهما 
تحقيقعينه على وسبابته أذنه على إبهامه وصع من مقصوده أن رسبؤ ولا 

محنمحن.هريرة أبي حديث من ( ٤٧٢٨)داود أبو )١،رواه 
المةأهل امحقاد أصول شرح في اللامحاش ونال (، ٢٩٢٥)والحاكم (، ٢٦٥)حان ابن صححه 

فيحجر ابن ونال *ا، إخراجه يلزمه ّلم مشرط على صحح إستاد *اوهو (: ٤٥٥! ٦١والجماعة 
لم،.مثرط ض قوي يند أبوداود •أخرجه • XTsxlsrالفتح)
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يصحلم العلم، والبصر المع لكن فلو بالمخلوق، الخالق تمثيل لا الصفة 
ذلكإث؛ارتا العيد فعلى باليلم، المفتين هاتين أول من حطا يتبين وبهذا ذلك، 

بها.الله يتعيد وأن لله، 

خاءسم،لقد الأ>نؤاذ،، ننثئ زمخ الذي للؤ ءالتت ه: عائشة ئالت، 
تمول:نا أنح U اك،، ناؤة في زانا تكك ام. ار النيادلة 

زآثتاش  ٠٠٠^١^ردئة٤نآ رمححها 1، عيدلك أر مد آثه سيع قوله: جق اللة مأيزل 
أحمد،الإمام رواْ • ١[ ]المجادلة; )وه بمبمثر ّلمح أس إ0 ^^ ١٥٤دسع 

البخاري.محي وأصله والنسابي، 
العاصمن،ونهلق التالين، وتلاوة المتكلمن، وكلام الداعن، دعاء فع 

نيتكوأدى يظلمون لا وهم عملت، ما نفس كل نوش القيامة يوم ثم ويراهم 
[.٢٢٠— ٢١٨ت ]الشعراء أل^لبمه ألسميع هو اد ١لننجدتي ق ؤتثثك يمم ح؛ن 

^^د؛ذ؛ليينق؛

مءلأ أف ثاء ما هلت حننك، يحنن إذ ؤو؛ؤأح ث ضبحإنء )ؤتولء 
قوأ؛أK( نا إلا ألامحِ ينه P وئين مد: ءق4، إلا 
جثري: .ره ثا :ظأ أضَ لأ ءأ آء محي أ و
يمبمثثأن يمد ومن ِللآسثم صدوأ ٥؛>^ دهديئ أن أثه ثري 

اييهأه سميعا أممه ت تعال الله قول باب / التوحيد كتاب الجزم" ميغة معلما البخاري رواه ( )١ 
صححه٠ ؤهأ عاتثة حدث من ( ٢٤١٩٥)وأحمد (، ١٨٨)ماجه وابن (، ٣٤٦٠)ائي النووصله 
الخليقتغليق ني حجر وابن \(، io/A)المير البدر ني _ iJlوابن (، ^٩١١٣)الحاكم 

)ه/همم(.



الواسطيةالشدة قمح التديغ؛ الموائد 

حىر؛لثث>ألتظ؛ ي بمكثد هكآثا محأ صتتمآ صثدرم ثتمل 
®ه(يمحنوث لا ١^ ء ألبمس ه -ممل 

لموما كان الله ثاء ما وأن لله، والمشيئة الإرادة صفة إثبات الأيات هده في 
تايعهالمخلوق ومشيئة وإرادته، يمشيئته فهو وجد ما فكل يكن، لم يشأ 

لحكمه،معم، ولا لأمره، راد ولا سبحانه، لمشيثته راد لا الخالق، لمشيثة 
علىوالأدلة العصية، يشأ ولم الهلاعة ثاء الله أن المعتزلة قول، يبعلل وهدا 

.حدا كثيرة قولهم يقللان 

مسحانه!لله ثابتة كلاهما نوعان الله كتاب في الإرادة وا 

وهىالحوادمحث،، لجمح الشاملة المشيئة وهي ت قدرية كونية إرادة الأول؛ 
وحمحوالقدر، للقضاء المقارنة هي الكونية والشيثة حلقه، لما مشيثته 

لمينمإن، الناُس م ينقأن كونا أراد فالله مشيثته، في احلة د الحلوقامتج 
هداوكل آخرول، ويعنى أقوام وممر فلأن، ويمح فلأن يمرض وأن وكفار، 
.منها كثير علينا يخفى بالغة لحكمة 

الشرعيةفالإرادة ، ورصاْ محبته تتضمن وهدم I دينية شرعية إرادة I الثاني 
الأيمانالناس من فأراد والنهى، للأمر المقارنة وهى Jالaلاءاتا، إلا تتعلق لا 

أكنزييمحقم أثث ؤءريُ_د سبحانه! قوله ومثله! ، الaلاعادت، يفعلوا وأن بالرسل 
وهديصئرصم ثبأ0 أثب ءؤئٍثبث وقوله؛ [، ١٨٠]القرة: ألمتر٤٠ يطم مح دلا 

[.٢٦]اس: عوثره ويؤب ملهظم ين أمحبمن نس 
بالإرادةالكفر الله يريد فلا ، ويرصاْ يحبه يما تختص الشرعية فالإرادة 

قدروقد الخلق، على العام التقا-ير فهي الكونية الإرادة وأما الشرعية، 
المعير.في وفريق الجنة في فريق إلى الناس وانقسام وقوعه، 



الواسطةالعصية ثمح الندبة الفوائد 

والشرعية!الكونية الإرادة بين والفرق 

.وقوعه يلزم فلا الشرعية وأما أرائه، ما وقؤع من ند لا الكونية الإرادة أن 
بمافتختص الشرعية وأما يحبه، لا وما يحبه فيما عامة الكونية والإرادة 

حه.

والمسوق؟كالكفر يحبه، لا ما كوثا الاله يريد كيف قيل: فلو 
وقوعهاأن إلا شرعا الله عند مكروها كان وإن هوا حصول أن ت فالجواب 

الحجة،وأقام السبيل، الله يثن فقد هذا ومع الله، قدرها بالغة لحكمة 
وقعالكونية إرادته من العباد على وقع فما اختله، وممراضيه طرق وأوضح 

وحكمته.سبحانه بعدله 

يأتيوهل لها، بحانه كراهته ْع السيئامحت، تقدير من الحكمة ما قيل! ولو 
بمحبوب؟المكروه 

باللهالأيمان العبد على الواحب، أن - ؤإياك الله وفقنا — اعلم I فتقول 
بفضلهوالفرح وحكمته، بحيله واليقين لأقداره، والتسليم وصفاته، وأسمائه 

حلعلمناه ما إلا وصفاته أسمائه وسائر الله حكمة من نحلم لا ونحن ورحمته، 
•وعلا 

نهىأن بعد تعالى قال كما مرضية، ولا لله محبوبة ليست، لداتها والسيئة 
ولكن، [ ٣٨]الأسراء: .ه عوط ر؛و< عند يط كان دبلكا الكبائر عن عباده 

به.أعلم هو ما ومرضاته محابه من عليها يترتب، 
عليه،الله بقدرة والاعتراف والاذعان والأنابة، كالتوبة فاعلها: حق في إما 

عنه،للحنالت، المحبهل العجب، ونفى مغفرته، ورجاء عقابه، من والخوف، 
الفرائضوالهلاعات،من وغيرها الاستغفار، وملازمة والانكسار، الذل ودوام 

وفيالثناء، غاية بها المتصفين على كتابه في أثنى التي هق للرب المحبوبة 



الواسطيةالعميدة ثمح الندية الموائد 

مسياءوالذي ه؛ الله رسول قال ت قال ؤه هريرة أبي عن لم مصحيح 
الله،مستئفروذ يدذ؛ول، موم ولجاء بكم، الله لذمج ئأديوا، لم لو بيدة، 

ممحم«راز
والهيبالمعروف والأمر الله، إلى الدعوة من فرائض عليها يترتب وقد 

هوالذي سبيله في والجهاد تعالى، الله فرائض أعظم من هو الذي المكر عن 
المخالفين.بوجود إلا تكون لا الأمور هذه وكل الإسلام، سام ذروة 

أرائهيما —جل— وحاكم دالإراده يالحلق منفرد 
يندلهأصله يذؤأ ومن يمفتله ولمه |سأ ينمن 

طريدوذا ممزب ودا والنبيذ الثمي نمنهم 
اهتصاهاعلى الحند ستنج>تا ا قصاهالعة بلحكمة 

علوموي اشِ خبة ثبات إت 
بجلأjهايليى ما 

إةؤوايؤ\ فود: آلثنيcنه، بجن آثه إي ؤوأحسوا )قول؛ 
لثمءأنثقينوأ دؤ آننمموأ فور: بجب آس 
وتحبالتويثن تحب أممه ^إن نود: آكيرى٤ا<، تحب أس إن 

سءؤكانَققِيئهمح رر: ف صث<، 
ؤؤ1نقول؛ دتحبدددآيم، محيم مدم أثه يأي، ^^١، قول: ^^، 

•محئكئ هريرة أبي حديث من ( ٢٧٤٩)ملم رواه '١( 



الواسمليةالمقيئة شرح الندية الفوائد 

تينَكأدهر صدا ثبيدء ؤ، يقتلوث أوت نحب أس 
.ه(•أؤيد أتمر مد؛ وه، متبمؤم 

والجماعةالستة وأهل سحانه، لله المحية صفة إثبات الأيات هدم قى 
عبادهيحب الله أن فيثبتون وعفلمتته، الله بجلال يليق كها حقيقي على يبنونها 
واتفقته، والالكتاب يه حاء الذي هو وهذا والتوابين، والحنين المتقين 

المؤمنينيحب ويحب، يحبا الله أن السالخين علماء وعليه الأمة ، سالفعليه 
وأماالقرآن، من الحبة صفة على الأدلة الشح ذكر وقد المؤمنون، ويحبه 
قالت قال ه الرسول أن البخاري في ما ومنها; فكثيرة، المنة من الأدلة 
يرالدما عليه، اهترصث، مما إلي أحث، بشيء عيدي إلي ئمرن، رروما ت تعالى 
يسمعالذي سمعه كشت، أحببته قإدا أحثه، حى يالنوافل إلق يتمرن، عبا'تي 

يه..\ا/

يجبرجلا الرايه ررلأعطص ت "نمر يوم قال، ه الرسول أن الصحيحين وفي 
وزنوق«ل؟،•اللت زنجة ززنولث، اللأ 

ولاوعقلته، الله بجلال يليق ما على يثبتونها والجماعة المنة فأهل 
يكيفونها.أو يحرفونها، أو يعهللونها، أو يمثلونها، 

 Iتءلائفتان الحية صفة ش ^٠ ٧١المخالفون و

أوعباده يحبا الله أن أنكروا حيثا الجهمية؛ وهم لها المنكرون الأولى؛ 
يحباالله يكون أن وأنكروا الجهتين، من الحبة حقيقة فأناكروا عباده، يحبه 

٠خليلا إبراهيم اتحذ أو المؤمنين 
ة.الأماعر قول وهذا ت وأولها حرفها من • الثانية 

•قبك هريرة أيي حديث من ( ٦٥٠)٢ البخاري رواه )١( 
ه.معد بن سهل حدث من ٢( ٤ > لم)٦ وم■٣(، • )٩ البخاري رواْ )٢( 



الواسطيةالميدة قمح الناوية الموائد 

وحريفباطل مذهب وهدا إليه، الإحسان أو الأنعام إرادة المحبة ت فقالوا 
موصعها.عن للأية 

فيهدا ابتدع من أول وهو درهم، بن الجد الحبة؛ حقيقة أنكر من وأول 
أميرالقمري الله عبد بن حالي به فضحى الثانية المائة أوائل في الامحلأم 
اللهتقبل صحوا الناس ت فقال الأضحى يوم الناس خف والشرق، المراق 

إبراهيمتخد لم الله أن زعم فانه درهم، ابن بالجعد مضحي فاني ضحاياكم 
عنهالمدهب هدا وأحل وذبحه، نزل يم تكليما، موسى يكلم ولم خليلا، 
أحوز.بن سلم الأمير فقتله فاظهرْ، صموان، بن الجهم 

المرّانذباتح بوم فنرى ال حالي يجند صحى ذا ولأجل 
الأم ٣١مس دلا ثلأ خيلت لمت ايرامم ناد: إذ 

بانمن أحي مس درك له لننة هاحم، كل الضحيه شكر 
ممابالمشيثة يتعلق ما وكل الاختيارية، الفعلية الصفالت، من والمحبة 

٠الاختيارية الصفامحت، مجن فهو الرب يه ؤ يتصف

وتعالىسبحانه الله صفامحتخ أن النصوص من فهما المنة أهل بعاض ذكر وا 
:١^١٤ثلاثة على 

الحياةكصفة وأبدا، أزلا بها الله ، يتمفما وهى ت ذاتية صفامحتج الأول؛ 
والحكمة.والقوة والمنى والخلم 

فعليةصفة فهي بالمشيئة، متعلقة صفة كل وهي فعلية؛ صفاين، الثاني؛ 
ورضا0ومجيئه ونزول واستوائه كمحبته سبحانه، ساء متى يفعلها اختيارية 
.وغضبه 

بصفةمتصف فالله سبحانه، لله الكلام صفة ت مثل وفعلية! ذاتية ت الثاك 
ثاء.متى ثاء إذا ؛تكلم أيقناوهو أزلا، الكلام 
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وخاصة.عامة بحانه ورحمته واسعة، الله ورحمة 

رزقمن للكافر يصل فما والكافر، لم المفيها يشترك العامة! فالرحمة 
الله.برحمة هو ونحوه وصحة 

ؤوءفا0بحانه! قال كما المؤمنون، بها يخص الخاصة! والرحمة 
[.٤٣]الأحزاب: ثبمناه 

الصفةهده جحد من فمنهم! البلع، أهل من ؤلواش الصفة هده ش وصل 
بحانه.لله الرحمة صفة يثبت ولم 

علىالله إنعام الرحمة! معنى أن فزعموا عليه، دلت، ما حزف، من ومنهم! 
للهالرحمة صفة تثست، بل دليل، بلا تأويل هن.ا وكل الإنعام، إرادة أو عباده، 

وعفلمته.الله بجلال يليق ما على 

بهالقائمة الصفة على دال الرحمن أن والرحيم! الرحمن اسم بين والمرق 
؛المرحوم.تعلمها على دال والرحيم بحانه، 

صفته،الرحمة أن على دال فالأول للفعل، والثاني ، للوصفالأول فكان 
ءؤوءكا0قوله! فتأمل هدا فهم أرديت، ؤإذا حلقه، يرحم أنه على دال والثاني 

قطؤيجن ولم [. ١١٧]التوبة: قمره رءوف بهر نجماه، آإثوِمبجا 
الراحمهو والرحيم بالرحمة، الموصوف، هو الرحمن أن فاعلم بهم، رحمن 

برحمته.

الفالعبد . [ ٠٤]الأنuم: (لثح_ثهه مسخ ء ربكم ءؤَق؛ب • ّبءحاتح وقوله 
ولكنبعمله الجنة أحد يدخل ولا فلاحا، ولا نجاه عيه بالله على يستوجبا 

وكونأحد، عليه يوجبه ولم وعدلا تقفلا ه نفعلى الله كتبه الحق هذا 
مقابلة،استحقاق هو وليس وفضل، إنعام استحقاق هو الجزاء يستحق المملح 

المخلوق.على المخلوق يتحق كما 



الواسطيةانمقبدة شمح التدية الموائد 

القيمابن قال 

نمهمبميع قلى الشكور رثو 
واجبحى عليه لالعساد ما 

صائعلديه عمل ولا كلأ 
يممواأو فندك عديوا إن 

حننانبلا يصاعمه لكن 

الشانالعفليم الأجر أوجب ئو 
والإحسانبالإحلاص كان إن 

السلطانذى >سحانى ففخال4 

•١[( • • ]اكرين: ه عنه ويبموأ عمم أممه ؛ )قويّ 

يرصىوأنه لله، يثبتونها السنة وأهل الرصا، صفة إثبات الأية هده أفادت 
وعغلمته.بجلاله يليق كما ورصاه ، يشاء عمن 

إرادةهو الرصا أن وزعموا المبتدعة، من ءiائ٠ة الصفة هذه أنكر وقد 
بغيروحقيقته فناهره عن للقرآن وصرف للصفة، نفى وهدا الإحسان، 

يجوز.لا وهدا موجسا، 

قلوبهمواءلمأنتا الله عن رصوا بانهم المؤمنين وصفا الأية هده وفي 
أجلمن وأنه الله، عن الرصا فضيلة ففيه عنهم، ورصي وثوابه، وأمره لقضائه 

الأمور.

عنهويرضى به، الغلن ويحسن الله، إلى أمره العبد ننلم أن هو ت والرضا 
محاثوابه•

 Bأقسام!ثلاثة بها بالرضا العيد ^٠^ الش الأمور و
الله.بقضاء والرضا الله، عن والرضا بالله، الرضا 

١فرص ربا بالله فالرضا 

بهيهلاو_ا لم أنه إلا وأشرفها، الأمور أجل من كان وإن الله عن والرضا 
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وأيةوكراهيته وثحطه سيحان4 غصبه ]ذكز 
يدلك[مقصف 

جهنمذج-رآؤم مثمند١ مؤيقا يمثل )نود: 
وؤكود: نولثنةُه، عقه آممث إثميت نها -يك 
؛ور تود=قرهوأ أس أسّءح3و ،آ أئجمأ يأدهر 

أسمحكيه فرر: نهره، آنشنا 
أنأس بمد مثتا يظ نرد: ^4ثهلمه، أئثادهلم 

V®4(. ص ي ئ 

والمقت،والأسف،والكرم، الغضب،والسخط، صفة إو؛ارت، الأيات هذه قى 
اللهبجلال يليق كما لله والجماعة السنة أهل يثبتها صفالت، وهى سبحانه، له 

إثباتعلى دالة والسنة القرآن وشواهد والسنة، الكتاب، فى ورد كما وعقلمته 
وتعالى.سبحانه لله ذللث، 

منبوحه فيها نقص لا لله المثبت، والكره والقت، ختل والوالغضب، 
الوجوه.

كمال.صفة عقوبته على القادر من يستحقه من على فالغضب، 

بإثباتجاورا إنما عليهم وسلامه الله صلوات رروالرمل •' الإسلام شخ ئال 
ويسخعلويرضاها، المخلوقة الأمور بعض يءح-_إ الله أن وهو الأصل، هدا 

فىكما أحرى، وثختله تارة ترضيه العباد أعمال وأن ويمقتها، الأمور بعض 
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المقاوئ<االايات 

مطالما،أنكرها فبعضهم المسادءة، من طوائف الصفات هذه أنكر وئد 
الصفة،يثبتوا ولم الانتقام، إرادة والغضسب، السخط أن فزعم حئفه\ ويعضهم 

للنصوصى.تحريف وهذا انتقامه، غضبه! فقالوا 

ولابجلاله يليق كما لله الصفات هده نثست، فيقولون السنة أهل وأما 
يليقما على ذلك كل ويحبا ويرضى ويمخعل يغضب الله ت نقول بل نحرفها، 
٠نيء كمثله لس بعفلمه، 

كرةلكلملأا:ئلانالأ ررإن قال: M الرسول أن الصحيحين في حاء وقد 
الئؤاو،...«رأ،.اكال،،زكثزة ؤىل،ؤإصائ 

هدإثي جتريلI ثادى همدا الله أبمتحز رروإدا ت وصححه الترمذي وروى 
.الآرضاار٣، ش اتئصاء ثه ثتزو ئم الثناء ق هيثادي هلايا، أبمضث 

(.٣٢٢النوبة)ه/ الة مهاج )١( 
محك.ثمة بن المنمرة حديث س ( ٥٩٣وملم)(، ١٤٧٧الخاوي)وواْ )٢( 
غيك٠هريرة أبي حديث هن ( ٣١٦١الترمذي)وواه )٣( 

(.٢٨٣الجامع)صحح ني والألباني (، ٣٦٥حمال)وابن الترمذي، صححه 



الواسحليةالعقيدة قمح الندية الموائد 

ماعل عباده بحن القضاء اشِلفصل خيء وذكر 
بجلاله[يليى 

لمعاء١٠ّنن طلل ل آثم يأسهم أد إلا يظر>ول ءؤه-ل )يورت 
تأمأن للأَ ق \لأهزض: ه ثأشئ 

بمصفا دوم تعث ءاثت بمص يمحل أو ومحا يأه، أو ،^ ٥١
ومام. خ د؛ا ألأول دقي إدا لت ف ^٤٠، تٌ 
إلم ٥١دثمى ؤو؛نأ فش: .ه، صما صه و\ثإإو ربش 

V©<(• محلا ألميذ قل 

والأحاديثالقيامة، يوم لله والإتيان المجيء صفة إثبات قي آيات أرع يكز 
يوموتعار بحانه الرب مجيء تمت كمحرة الأيات وكذا الني. عن متواترة 
أنعر المسلمين كلمة اتفاق الدارمي! سعيد ابن عثمان حكى وقد القيامة، 

الإتيانوأن ذلك،، في يشكوا ولم القضاء، لفصل القيامة يوم ينزل، الله 
عنذكره الله لأن هذا يبتون الستة وأهل ه، ينفالله إتيان الله إر المضاف 

•حديقا وأحن قيلا وأصدق، وبغيره، ه بتفأعلم وهو ه، نف
ويأتيالقضاء لفصل القيامة يوم اتي الله وأن والإتيان، المجيء بصفة قومن 

ئمثله.ولا ثكيفه ولا وعفلمته الله بجلال يليق كما نبته وهذا الإيمان، لأهل 
أنكرهمن ت قمتهم المجيء، إبان ر البيع أهل من ؤلوائفا وحالفه 

أوملائكته أو الله أمر يجيء المقصود I وقالوا حرفه من ت ومنهم بالكلية، 
اللهأبتها كما فتثبتها باحلل، وهذا ممسحانه، مجيئه إبامحتح ونفوا ، اياته و>و3ض 

(.٠٣٤ )أ/ العنيد الجهس المريسي على سعيد بن عثمان الإمام نقص انفئرت ؛١( 



الواسطيةالعميدة قمح الندية الموائد 

المجيءإثبات في صريحة الموصى لأن ابتديع؛ فهو تحريفها وأما ورسوله، 
,ته سحا لله 

سيحانة[لتا،ِ الوجه ]إثباث 

ءأ'لإكرإأءثفي، دو رإى ليه قئ )مد؛ 
ةلا إ ر

مد

علىوالمنة الكتاب في والأدلة تعالى، لله الوجه إثبات الأيتين هاتين في 
،هوجهلتاءا ®!عوذ فال! الرسول أن البخاري صحيح وفي كثيرة، ذللث، 

دخلإذا كان أنه ه المى عن ه، عمرو ابن الله عبد عن داود ولأبي 
مىال٠اJيم وسلطانه الكريم، ويوجهه ال؛؛ظم، يالله ®أعود قالا المسجد 
الثجءملأ٢،.الظان 
أنملم صحح وفي القيامة، يوم الله إلى المؤمنين نفلر إثبات ت ومنها 
إليهاممهى ما وجهه سبحان لأحرق لوكشمه النور ®حجابه قال! هآ الرسول 

.، -؛^،١١٣من بصرة 

٠ه الله همد بن جابر حديث من ( ٤  ٦٢٨)البخاري رواه ( ١ ) 
ه.عمرو بن الله همد حديث من ( ٤٦٦)داود أبو رواْ )٢( 

وتال، جيدء بإمحناد داود أبو رواه حس، احديث ت ٣( ١ ٤ / ١ ) الأحكام حلاصة في الروي تال 
وهمموثقون، ورحاله غريب، حسن حاJيثV ال،ماوا ت ( ٢٧٧ا/ الأفكار) نتائج ®ي حجر ابن الحافظ 

(.٤٨٥)داود أيي صحح في الألباني وصححه وعقبت®. إسماعيل إلا الصحيح رحال من 
•ا؛ءجئ الأشعري موسى أيي حديث من ( ١٧٩)مسلم رواه )٣( 



الواسطيةالعميدة ثمح الندية الموائد 

بجلالهيليق كما تحار، لله الوجه صفة إثتات والجماعة السنة أهل فمذهب 
آلصمحهمهو ثؤنح، َكئراؤء ؤلإس حلقه وجوم يثبه لا وجه وأنه وعفلمته، 
[.١١]الشورى: أشره 

هذافي أن زاعمين وجه لله يكون أن أنكروا حنث محلوائف ذلك ر صل وقد 
تحريفوهذا الثواب، بالوجه المراد I قال وبعضهم بالحلوق، له تشبيه 

للنصوص.

تكييفولا تشبيه ولا ، تحريفبلا ءلاهرْ على إثباته على لف الأجمع وقد 
لوال؛ور ررحجابه ت قال كما وحلاله، بعفلمته يليق ما على وأنه تعطل، ولا 

.حلقه* بن بصنْ إلثه ائتهى ما وجهه نثحامت، لأحزى كشثه 
اللهوجه به يراد فانه الله إر مضاها الوجه كلمة من حاء ما كل فائدة! 

فيها،المقرون ا اختلفواحدة آية في إلا الأصل، هو هذا وتعار سبحانه 
وسحأثه ارى أممه وجه هم مرا يأينما أثثمي، سبحانه! < قو١١وهي 

[.١١٥]lJ^،؛; .ه ءلبم!ث 

وهذاوقالوا: الله، قبلة فثم أي: الجهة، يمعنى هنا الوجه قال: من فمنهم 
القبلة.بيان اق م>اسمتا الأية لأن تحريفا؛ ليس 

جهةأي إر أي الحقيقي، الله وجه هنا بالوجه الراد قال! وبعضهم 
عنثثتا ولأنه شيء، بكل محيط الله لأن سبحانه؛ الله وجه فثم تتجهون 

هذاإر وذهب وجههل١،، بل الله فإن يملي، قام إذا المصلي أن ه الني 
عثتمنابن شيخا ورجحه ، المواضع بعض في الإسلام شيخ 

هعم ابن حديث )ما؛ْ(عن لم وم٤(، )٦• البخاري رواه )١( 
(.A'-vr /vالجهب تلمس يبان انظر: )٢( 
(.rA)\/{<عيمن لأبن الواطة شرح !نظر: )■٢( 



الواسطيةانمميدة ثمح الندية الموائد 

تعال[شِ اليدين لإثبات 

ر؛ميح)إو$و<ؤه.( حكت ن تجد أن منتقي ٠^ ^؛ 
4سوء1تانيداه دل محالؤأ ثا ولموأ عم أي غنتا معلولت آس يد 

لائمتانحقيقيتان يدان وأنهما سحانه، لله اليدين إثيات هاتين في 
للهاليدين شتوا لم الدين البدع لأهل مخالفة هدا وفي وعظمته، بجلاله 

منالقيم ابن عليهم رد وقد فاسد، تأويل وهدا أوالقوة، بالنعمة وأولوها 
.زيادة بدون اثنتين يدين لله أن على مجمعون السنة فأهل ، وجها عثرين 

وأهل، والإفراد والشية الجمع بلففل القرآن في لله اليد صفة إبان جاء وقاد 
عاليهوأجمع والسنة الكتاب عليه دل الذي وهدا يدين، لله يثبتون إنما السنة 
كالتالي!الصوص بين والجمع الأمة، سلف 

آسيذ آتيي سبحانه: قوله ففي مفردة جاءت كونها أما أولات 
العموم،يميد المضاف والمفرد مضافة، وهي بالإفراد، جاءت فهذه 

الثنية.لمغل تعارض فلا يد، من لله ست، ما كل فتثمل 

هأدية ععأوت، ؤمثا قوله: في الجمع بلففد جاءت كونها وأما ثانيا! 
وجهين؛من لله يدين إبان فها المح، الأية ومحن محنها مالجمع ؛، ٧١ل-س؛ 

.٤( • ١ - ١٣٩ الصواعق)ص مجمم انظر: :١( 



الواسمليةالعميدة قمح الندياة الموائد 

أنبهوما وقلنا، نحن •' الرجل كقول التعفليم، به يراد هنا الجمع أن ت الأول 
يممتسمنأ وقوله• اء• لاكعت ٥؛،^ ئحنا ؤإة١ I سبحاته كقوله ذلك، 

[.٣٢]الز>ف: 

الأيايتحالأية هدْ وتوافق الجمعو هنا فيصح اثنان، الجمع أقل أن الثاني! 
الإشكال.ويزول الجمع يحمل وبهذا الأحرى، 

[٤٧ه لمؤسممنينيم سثها ^)؛٥؛ ت سحانه الله قول وأما 
تحريما،ولا تاويلأ هن.ا وليس لله، صفة هنا وليست، القوة، بمعنى هنا الأيد 
٠ؤهوه قال! بل بأيدينا يقل فلم ه نفإلى الله يقمها لم ولهدا 

مرهاوقد [، ٤٢!؛; ١٥١]عن ؤ>وم سبحانه! قوله ! ط)ونظير 
٠الشدة يه المراد قال! من منهم تمسبرين! بأحد السلم، عياء 

لهالقولين وكلأ وتعالى، سبحانه الله محاق به الراد قال! من ومنهم 
يقصدولم الشدة، بالساق! الراد قال بمفردها الأية إلى نظر فمن وجاهته، 

حالفي محمعيد أبي حديت، محياق إلى نظر ومن اويلها، أو الصفات، إنكار 
ابنشيخنا أفاده هك، الله محاق هنا! بها الراد قال الوقف، في الومنين 

هه ه 

لأينءبض)ا/م'م(.الواث شرح انظر: :١( 



الواسطيةالمياوة ٣^ الندية الموائد 

تعال[يته الخنس 

عقءاؤنخمك4 فود؛ أبننآه، ؤ£وأ رش لثؤ ِ ؛
.ه،مز ي0 نش جنآء أسا همه . ويتم خيآ 

Vصؤآه(. عك هملقع ني محنه عثك ^؛v_ فود: 

عينينلله أن يثبتون السنة وأهل هث، لله العين إثبات عر الآيات هدْ دلت 
بالمقلالقرآن فى لله العين صفة اشات حاء وقد وعغلمته، بجلاله يليق كما 

قوله:والإفراد؛ي أساه، ت قوله في فالجمع والأفراد، الجمع 
فيجاء وإنما القرآن، قي يأت فلم التثنية بلفغل وأما مؤاه، هك ءؤمإّم>خ 

أيهارثئلنور٠ الدجال! عن فال . الرسول أن الصحيحين في كما السنة، 
ْعئعارض ولا عينين لله أن على يدل وهذا . بأعور٠٠ ليس الله وأل أعور، 

الارى.الايات 

فيشمل، مضاف، مفرد ه عني عك سبحانه: قوله في الأفراد فلففل 
•همن من لله نت ط م 

أقلأن : أحدهامحملين! أحد على يحمل أسماه الجمع ولففل 
اثنان.الجمع 

التعظيم.اق حمسئمن، أنها والثاني: 

ه.عم ابن حدت س ( ١٦٩وسلم)(، ٣٣٣٧الخاري)رواْ :١( 



الواسطيةانمشدة ش/ح التدياة الموائد 

علىيدل أعور<ا ليس الله وأو أعور، أيه راثئلنوو ت الدجال عن ه وقوله 
•عتبتن لله أن 

إلوقه رنيها ؤ، ؤثدإك أر مل أممه ميع وقآ )يري؛ 
يويءتروه، بمّثر ّءح آس إة تع ؤآممه أممه 

يور:0ه نش* ثنئ أق إن قاوأ ١^ ود أسُ محع 
بك-جوثأدهم ؤدسلتا بق ؤبجريتهئ ًرهم نح لا أق! ةتإث0 ج' 

وأد،اقور: دأش>ه، عع،؛=ظثآأني وإ،، يور؛ .ه، 
ؤ(وبمثك . مهمم حم، ينينك ^١^ مر؛ وه، يرئ أس أف 

أظوأظ رب: فأس، أشخ و الإ @ أضدي 
y وألهمززه(• ورنه ■ءأثؤ أس نوي مV

نةالأهل ومذهب ّسحانه، لله والروية المع صفة إثبات الأيات دم هش 
تشتبهولا المخلوقات، كالأم يمع وأنه لله، المع صفة إثبات والجماعق 

علاسة،ولا م لا ير، ولا ير مسم 
المجار.كلام يسمع كما الأبرار كلام يسمع 

تحريم،غير من وآكماله، حال أتم على بجلاله يليق كما لله المع فيثبتون 
تمثل.ولا تكييف ولا تعطل، ولا 



الواسطيةالعشدة ث1رح الندية الموائد 

فيلا أمرهم، من شيء عليه يخفى لا حلقه، أحوال يرى الله أن يثبون وكذا 
اممابفي هذا ودلائل والإعلان، المر في والمهار، اللل في بحر، ولا بر 

فيالصوص من حملة المخ ذكر حدا،وفد كثيرة الأمة سلمح وأقوال والمنة 
ذلك.

ت)إلأفب القيم ابن قال 
ماكل ويسمع يرى المح فو 

حاصئنئع ْنئ صوت لكل 
الالأصوات واسع منه المع 

الئالتملة ليئن، يرى البصير فو 
أعضائهافي الموت مجارى يرى 
بلحظهاالعيون حيانات يرى 
رآءزفي!حكمي حاظ الشخ ^قال 
اليدذبيب نرى الب•ي ند 

والإحفاتللجهر زنامع 
حفئوما ندا لما علمه 

الممحانيمع عاله الكون في 
نويانموالاعلاد فالنث 

والدانييعيدها عليه يخفى 

والصوانالصخر ثحث وداء 
ببيانلماطها عريق دبرى 
الأجفانكذاك وبرى 

الصخرصم قوى الظلماح، في 
للأصواتالواسع سممه 

والخفئيالجلئ عنئا أحاط 



الواسطيةالعقيدة قمح الندية الموائد ص

اسقب؛[عل ال ممث 

\شومهقئ ءؤو،هقروأ و قويم ثديي بوز )تردت 
ومآؤبا؛؛=؛؛، ٤٠ود؛ ئ.ه، آل*نمكتيى خنأ ثإ؛؛ 

َ|واكدوة ؤأرلم' نود: ©4، ينثروى ك وئم مأ==قة 

المحالت وهي وتعار ّبحانه لله صفات ثلاث إئيات على الايات هذْ دلت 
وجهعلى ه لفأثبتها كما لله يثبتونها والجماعة السنة وأهل والكيد، والمكر 
صفةسبحاته الله حق فى وهى القرآن، فى جاء كما فثبتها والعظمة، الكمال 

وصفكانا ذللئ، يستحق بمن كانا إذا والمكر الكيد أن وذللث، وعفلمة، كمال 
بمنأثبتها إنما والقرآن نقص، صفة كانتا يستحقه لا بمن كانت؛ وإذا كمال 

قمحقإءؤوة5ميأ فقال الله، أعداء مكر مقابلة في جعلها حسثا يستحق 
،وصفإنما فالله . .4 ؤأكد'^!-١ كدا. كدوف 4إمم ت وقوله ■؛ *ّأًًظرل4 

والمنافقين،الآكافرين من ذللث، يستحق لمن المجازاة وجه على بها نفسه 
كمال.وهدا ، ذللث، يستحق بمن لع والخد والمكر بالكيد ه نفإ ووصف

للهثابتة وأنها الكمال، وجه على الأية هدْ عليه دلت، ما نثست، أننا والحاصل 
الإمحللاق،سبيل على بها الله ، يوصفولا ، ذلل؛، يستحق بمن الكمال وجه على 

يكيديقالI وإنما والكائد، والمخايع الماكر وتعار سبحانه عته يمال فلا 
•ذلك تحق يمن ويخلع ويمكر 



الواسمليةالعميدة شمح الندية الموائد 

\أنيئ )ؤو>ؤ مد: 

كفرهفي وتمادى وتكبر عليه طغى لمن والقوية الأحد ثديي أي! 

والرحمةوالغمرة بالعفو اشِ .وصف 
والقدرة[والعرة 

أممتؤ)؛ ثوو عن سوأ 1ؤ عئمزه 1و ه ثدوا وإن )نرد: 
أنئون  VIزبمءأ  \سثور: ف_رإ 

وإرٌّويآلمره ونب مدت ؤيئه، عمئ همأس دؤ ألك بمفن 
^٩٣ومبريلك ت إبليس عن وقوله ■/^٠^،^، 

هق،لله والعزة والرحمة، والمغفرة، العفو، صفة إيايتح الآياات< دم مش 
صفاتتثبه لا بجلاله يليق كما الكمال( وجه على وتعالى سبحانه لله ثايتة وهى 

*الخلوقين، 

*التائيين، للمدلين يغفر الذمحا الغفور فهو 

بولدها.الوالدة من بهم أرحم وهو بعباده، الرحيم وهو 
•عيوبهم ويستر أحْلائهم عن ويتجاوز همادْ عن يعفو العفو لهو 
الوجوه.جمح من الكاملة العزة له العزيز وهو 

كافالأيات من المولفح ذكره وما كثيرة، والمنة اتتحاب فى هدا ودلائل 



الواسطبةالعقيدة قمح الندياة الفوائد 

)؛لأظ.'القيم ابن قال هذا معاني وفي إئاتها، في 
مالنك_انالأرض عار لولاه الورى دّخ معموه النمو وئو 
بمرالهاأتى فلو النمور وهو 
قرايهاملء بالعمران لأتاه 
جناتهترام قلى العنبر يهو 
ليالثلاث القا> العزيز زم 
لصمههي بموة العنبر لهو 
سحانهله كملت التي وهى 

الئ-محمنرثه موحد حطا 
الغمنانواسع هو سبحانه 

النلطانذي جناب ئزام أش 
صفتانهذه شيء نئلبه 

مناننلاث حينئذ فالبر 

النقصانعائم وجه كل من 

اشعن والشريك الثل ونفئ شِ الامحم 
النقائص[عن اممه وتننيه تعال 

نود:
اواحم' 

إلنحو ء _ ؤأم وهتزث )نورت 
.—رَ ر— قول: .4، أرتدأ ء=ئوا ^ 4وثم 

ينخرش ألئ١;٢ا نور؛ وأسم أندادا قو 
-ثثاأند ^١ ١٠وأي اؤ َةءي أندادا أش دون تن 

وأؤ ثق %١ تمد ؤ الى ث ائ 4نفي نود: :وه، 
.ه،منإ وئت أليل ثن وك ر أش وؤ ٢^،؟، ؤ( 
ن4ُأئق ت امحت 4 نتا ألشوت 4 تا ق مد: 

زنأؤى ؤر(نإن فور: وه، ص سء مل ءك وع ألصد 
أعأرى ه ، joئه ذؤن عبمدهء عك ألمهان 



الواسحليةالعقيدة شرح الندية الموائد 

ألمثلىؤ( شؤ إن دش ؤلم ^-١ بئحد ولتِ محألأيمحن ألثمؤت 
منأك اعني ومل مي؛ .ه، نشيل ممدرم تيىءِ حقل وحو 
َةلأ، 51ث إم م قق ١، ١^ ثءبج، ثاٍفلث ثة 

أنهم،عنلم بميفؤرى. عنا أثم ثنءحئ سة ءق بمصهم 
أنمحئوأ وهلا مم؛ ا.يم' يثمثًكؤن عنا ضنق ؤألئهندة 
إثاؤ^، نود: وه، تقتزف لا وأئن ثؤ أئن إة أ/هاة 

ألمحشري َع 
ال^١ أثؤ عث، ني، ،^^١ يي، ^3، ز ن١ إس شجإ نأن 

عنهفنفى، بحانه، عنه نفاها حيث النمائص،؛ م، الله تنزيه الايات هذْ هي، 
الذل،من، والولي، والشريلث،، والسمي،، والمثل، والند، الكفو، بحانه 

الأسماءفى، بحانه له الكمال غاية لإيبايت، ذلك وكل الولد، عنه ونفى، 
والأفعال.والصفاينن، 

ومنفية.ثبوتية هق الله صفات أن الئصوصن! عليها دلت، الي، والقاعدة 
ونقحوما.والحياة والبصر مع والالعلم كإثبات فالشوتية 

والشريلث،.والند والولد والموم الئنة كتفي، • والليية 
القاثص.ونفي، الكمالأت واكي،،إئات باءلاشاُت، إلا تحقهم، لا فالكمال 

أحدفلا له، كفء ولا ولانقلير، شبيه ولا له محمي، لا وتعالى، بحانه فالله 
,وأفعاله وصفاته وأسمائه علمه فى، يكافئه 

نأنتمأندادا بؤ عقلوا ^٧٦ ت وتعالى، بحانه قال كما له، ند ولا 



الواسطياةانم2بدة قمح التدية الموائد 

سبحاهله مثيل لا ولأيه غنام؛ وكمال صفاته لكمال ولدا؛ يتخد ولم 
وتعالى•

لهالله لأن الذل؛ من ولي له وليس وتدييره، وحلقه مالكه قي شريك له وليس 
وقوته.عزته لكمال الوجوه من بوحه الذل يلحقه فلا حميعا، العزة 

بلينفها، فلم عباده من شاء لمن والكرامة المحية وجه عر الولاية وأما 
.[ ٦٢]يونس: عقهتره مؤف لا اش أولياء ارك> ^١٧ ت سبحانه قوله في أثبتها 

دالمنىا((رأ،،آدنته يمد زلث^ لي عادى ررمن قال: ١^، أن اJخاري وفي 
أنإر يحتاج ليل بن• فليس الذل من الولي نفي  L_bمهللئا يتقى لم فالولاية 

مشير•أو وزير أو ولى له يكون 
وماموات الفي ما وعيب نقص كل عن ينزهه— —بمعتى ينثحه أنه وأخير 

ماإثبات سبحانه عنه النقص صفات نفي ْع يتضمن والتسبيح الأرض، في 
السوء.من تبرئته مع له تحفليم التسبيح في فكان عغلمته، من ذلك يلزم 

ءألآثدل؛ا.هلثلي وى يمي أئم ضيعإنءأ )ؤترد 

معهينال مبارك اسمه وأن تعار، لله الأمم إثيات الكريمة الأية هذه في 
التحفليم،يتممن فالجلأل تعار، لله والإكرام الجلال إثبات وفته البركة، 

والحمد.الحبا يتضمن والإكرام 

هٍمحئ.هريرة أبي سئث ( ٦٥٠٢البخاري)رواه ؛١( 



الواسطيةالميدة قمح الندية الموائد 

عرشه.عل اشِ استواء 

نواصي/تئغة في و4، آسى آتني عد \مبث 
أوى.نوأس توثأ >اؤإث قوله: الأعراف نورة في 

نووةبي وهمال آيغزه، ۶؟، أسزئ لإ أثاً ستة ي محآلآلأس 
ستةي وأمح؛ءما آلتتو؛ت حو أرى أك روثأ ؤ,إُى يوش: 

أوىالرعد؛ نوزة ثي وماو ألتخي،ه'، عل آسزئ ئر أثامِ 
نيوو_او ألئربج،ه، و أنوئ م روم ■مد صم نج 

نورةفي ومحال و4، آسى آده عد ؤلإأةإأ طة■' شرر? 
\كلجذؤ,'ألم نورة قي وقال \ذنأواؤ، عز أنيئ ^٠؛^ المرقازت 

أبامستذ ق ؤما و\يلو( آيثمننت حو أوى بظ 
أوى^هو الخدبمد: شوزة في ومحال آلمؤ،ه■. عق سى ار 

^^ىِِءيِعمحاي(إإ\
علىدل وقد تعالى، لله العرش على الاستواء إئيات على دلت، الآياتا هده 

علىصتو الله أن على الدين وأئمة الأمة سلف ^٤ ٠٩ؤإ-نه والالكتاب إثباته 
تكييفبلا وعفلمته، الله بجلال يليق استواء حقيقته، على نثبته وهدا عرشه، 

•تعقلل ولا تحرف ولا تمثل، ولا 

أنى.ه،أدق عل ، ٢٥٢^قوله: عن لآقِذبج مالك الإمام سئل ولما 
معلوم،ارالاستواء قال! ثم الؤحصاء، علته حتى فامحلوق استوي؟ كيف، 

.بدعةا، عته والسؤال واجب، به والأيمان معقول، غير والكيف، 
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منومهم: جحده، من فمنهم: البلع، أهل الاستواء أنكر وقد 
واللسان.واللغة \دوآ.أ بأدلة وباطل مردود وهدا ؛الاستيلاء، 

تأولمن أن على متفقون الأمة وسالمه السنة ®وأهل : الإسلامشخ قال 
فهوسماواته، فوق الله يكون أن يتقى آخر بمعنى أو استولى بمعنى استوي 

حهمىصال<<لا،.

ل1ثيا0ظوؤاشِضمص[

رثنمر٠ اٌ، ورابمأى متومك إذ ءؤيثسئ )مر؛ 
القثيح؛؛دثث آقث، آلإلن >ؤإوه؛نثد نود: ص، آث؛ 

أبلخمي 'مثا ل ق ثهتن مءمحذ نور؛ بربمثهُه، 
ؤإؤ(مؤيٌئ أأنح إق هأطخ أيتعي أنبث . ألآن؛ثث، 

هثسماعمأن آلسمني ق س ؤءلنم يري: حقذاه، محعلئد 
 ،/*Vjرسلأن آلثك ؤ، من نمم أم . نؤر همك ؛^١ ؟.

y ه(* يذير َيتإ مئتد<ون حايٍثا وكم ع..

الكتاب،ذللثح على دو وقد خالقه، على الله علو اناُننح فيها الأيامحنؤ هده 
يأنقزيفله تى فى نمقت معاذ بن سعد حكم ولما الأمة، سلمه و\جم\؛أ والسنة 

®لفدو.' السثا لن هال، ^١^، ٥١وتعم دوقهم، ونمى مقاتلتهم، محل 
معفوق ®من لئظ: وش ، أربمؤ؛' نبمة يوق مى النبلث، حكم فيهم حكمث، 

واك،ثة)\/ه؛ه(.الكبرى)ا-/خآ-إ(، الخاوي :١( 
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قق ؤءمب كقوله! ماء الفي بأنه والتصرح 
ليلةكل الدنيا سماء إلى بنزوله والتصرج 

فرفعالودلغ حجة في ه الرسول أثار كما العلو، إلى حئا إليه والإثارة 
١^^((#١٧^ ت وقال الماء، إلى إصبعه 

بالإيمانالمامءا فى ®أنه الله عن قال لمن ه الرسول وشهادة 

البيع.أهل من ؤلوائف الصفة هذه في صل وهد 
وهمله، ماين ولا خارجه، ولا العالم داخل لا ت وقال أنكرها، من فمنهم: 

الجهمية.المعهللة 

الحلولية.وهم مكان، كل في يخاته إنه يقول! من ومنهم! 
منبائن عرشه، مستوعلى سمواته فوق الله إن فيقولون! المنة! أهل وأما 
■أمرهم من شكاء عليه يخفى لا بعله، بهم محيهل وهو خلمه، 
تهءزلأة الميم ابن قال 

سبحانهبيانه العالي لهو 
الما«س^^^وه وىلو٥ ُم

استويالعرش على حما الذي وهو 
الئلئأنو؛ع فكل العلؤ زئز 

سيانذا حلاه، يستحل إل 

ملكنكل فومح، بل *^، ١١وات 
للأكوانبالميسر ئام قذ 
سكرانبلا ته ابشنله 

هه ه 

•مريرة؛محقئ أبي حديث من ( ٧٥٨)لم وم(، ١١٤٥)البخاري رواه )١( 
•نمحقن جابر حديث من ١( ٢ ١ )٨ لم مرواه )٢( 
•نمحقن السلمي الحكم بن معاوية حليئ، من ( ٥٣٧)لم مرواه )٣( 
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لخك[اش معثة ل|ثاث 

مم سنة ؤ( وآ'لأه آلثثؤن نلق ألوى ت ء وي)ئ
يمحلوما  ١٣؛غة وما أمحا لما ييع ما بمار آمحمحأ عد أنثوئ 

نونث نأشث َقثلم أئ:اذو نئن ِمأ ثج نثا \كلآ ين 
4<وما آلت٠^نت ق ما ذإ أق أن ر ! ^١١٠ت يور ه، ه صر 

إلامحق ولا تانهر ئر إلا يكثف ءئوئ ين بم=محث ما ٦؛^، 
ماأق معير هو إلا أكر ولأ يمح، ين أيد ولأ ثوٍيس-اؤثيم 

همؤ]، آه إف آثيمإ بجم حمؤأ يما قئثر لإ كانوأ 
همدث تتأه، أئ ِإك محزن >لأ ثري: ©4، 

أيفإاومث ع أثم ^.؛١؛ رد: نإيمحره، أسمع ؛يًكنا 
معأق إ؛ رئ؛ ق©٤٠، محبيسؤى هم دأل!ر، 

فكهعتت، تينؤ فكثز من ء)ْثا ول: قألشهمه4، 
Vالكثنرماه(• مع نأس أم يإذن محبج-آ ء /

علىالله كتاب ش المعية وقدجاءت لخلقه، الله معية إث؛ايت، الأيات ده هش 
خاصة.ومعيه عامة، معيه ت قسمين 

حلقهْع بحانه فهو المخلوقات، لجمح الشاملة هي العامة! قالمعية 
وهذه، شيء يعجزه ولا ، شيء عُه يغيب لا ؤإحاطته، وقهره وقدرته بعلمه 

الأتنفي الرادة وهي والكافر، للمسلم والجن، للإنس العامة المعية 
►ؤماوقوله؛ أ؛ا، ]الحديد: َةسيم ما أق ؛^ ٠٠• قوله والشاهد الأوليين، 
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زلأين؛,لك أدق ولا ثادثيم إلاهر خمثغ ئذُ إلأهورامهمِ يلثؤ مى ين بمًمحش 
.٧[ لالمجادلi; كامآه ما ؤا معهن هو إلا أكر 

بهدهالمراد أن على الإحم1ع واحل. غير حكى ررولهذا و.: كثير ابن هال 
ذلك®إرادة في شك ولا مسحاته، عله معية الأية 

حملالذين والتابعين الصحابة من العالخاء ارأجمع ئه: البر عبد ابن قال 
هوإلا ثلثي ءق ين ي،==نيث وما الأية هذه معتى أن من التأويل عنهم 

يحجأحد ذلك في حالفهم وما ماكان، بكل وعلمه عرشه على هو لاوجادلة;ي;ا. 
قولأ.

بالتمرمعهم فهو وأوليائه، برسله الخاصة فهي •' الخاصة المعية وأما 
بقيةفي المذكورة وهذه عدوهم، على والإعانة والتوفيق والحية والتأسي 
هالرسول قالها حينما تئته أثه إُك، محلمزذ ولا تعالى: كقوله ، الآJات، 

منوالعصمة النصر معية هنات بالمعية والمراد الغار، فى وهما يكر لأبى 
أنمركمأي• ا'؛ا• ١^■' وأ;كله أس*ع ،تهكما وإتج، تعالى؛ وقوله الأعداء، 
آك؛بممع آممه وءة الايات باقي وهكذا وأحفغلكم، كلامكم وأسمع وأويدكم 

معأممه إة ووأنهووأ وقوله؛ [، ١٢٨]١^،: ءئبسوى هم آقعإ 
ه=قث؛رة'مفثه عوت لإ ظيقثؤ نن ويكم وقوله؛ [، ٤٦]الأنفال: 

[.٢٤٩]ال؛نرْث ألم؛ثدمنه ح ؤأث، أممه إإذن 
بحلمهمعهم أنه بها؛ الراد أن العامة المعية في الالم< عن القول وأكثر 

.وسمعه 

وحففله.بتاييده معهم أنه بها الراد الخاصة والمعية 

(.vr/Aكير)ابن تمر )١( 
)ْ/هاه(،الخاوي مجموع (، ١٣٦بملة)U/لأبن امرى الإبانة وانفلر:  d\X\Mاكه؛د )٢( 

٢(.• الاّلأمة)ص؛ الجيوش اجتماع 
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تعال[ممه الكلام ثبات إل 

بقأصدى ؤون0 مد؛ محلاه، آؤ يى لنيف )مد؛ 
يور؛•َ،يمه، أئ ينعيش آس هاد ^٧٥ ت ترد حدكاه، آس 

أث،ودم ث نور وعدلاه، هدءا يغث َممنق 
ثوضنآث ؤوإث\ قول: س ؤنئ4ا تور؛دهكيثآه، 

V

والجمائالسنة أهل ومدهب ٌ لله الكلام صفة إثات الايات هد0 قي 
متىشاء إذا يتكلم الله وأن بجلاله، يليق ما على حقيقة لله الكلام صفة إثبات 

حروفهالله كلام وهو مخلوق، غير منزل الله كلام القرأن وأن ، ثاء بما ثاء 
وكماثاء إذا مزكلثا يزل لم الله أن لف الإجماع ذلك على دل وقد ومعانيه، 

قالكما خاإقه، كلام يثبه لا وعغلمته بجلاله يليق كما كلامه وأن ، ثاء 
أنجرسبته بمدءء ثن بمده ؤآير أقر ثمى من آ،تو، ؤ، أيمآ •' 'بحاذه 

.;!٢٧]شان: آوه 'ست مدت ما 
منذك في لما مخلوق؛ القرآن أن زعم من كفر على الأئمة ص وتد 

القرآنإنكار من فيه وما لهم، الله بكلام أمّمهم أخبروا الذين الأنبياء تكذيب 
ثليغالرّسالة لأن الرّسالة؛ إنكار من الكلام صفة إنكار من يلزم وما والوحي، 

بالجمادات.الله تشبيه من يلزم وما المرمل، خهناب 

والسنةالكتاب في ودلائله الله كلام إثبات في السنة أهل مذهب بيان وفي 
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القيمابن ئال 
كأحمدالحديث أولو والآحرويى 

يروم  iLاناة بان : قالوا
يخفكيف الكمال هو الكلام إل 

حقيقهقال العرش رب والله 

ئ1كإلمجلالة خل والأة 
يقووكذا وقائل قال واممة 

معادهمبوم الثملين دبكلمم 
الجنة في حزبث بخلإ وكدا 
المحايوم ننالئ ثكلب وكدا 

حلالهخل التكلي؛ا دثراجغ 
ئنالنزضات في الكفان وبخلإ 

الفي أيضا الكفان وثكلمم 

انالإيموأئمة ومحمد 
وبيانميئه يمتكلما 

إمكانبلا أزل في محن الو 
قنانبغير )طه( مع )حم( 

والبرهانوالمعمول بالثقل 
بالفانيكلاثة لمس لحق ا ل

الثقلانقوله مع فيحما 
والرضوانليم ؛المحيوان 

السنانعن لهم أ قيحقا 
الأسانمن له الجدال وقث 

غفرانبلا وتقريعا بيحا 

هوان؛كز مهااحنئوا أل جحيم 

.ه؛ييا وربمٌ أمحن 'الطؤي جاف ين ؤوو؛ويم ت )يري 
^؛^!،٤١٢ألٌوبم "أب أل، مثحة ؤتك ثادئ بأي' سم؛ قسري

قرر:_، يذئ ش أبث1ا أز ج فور: 
 y4(•صآ محت ناذآ تمحق ِ ءؤ®

وقدبجلاله، يليق ما على هلث لله والصوت الداء إثبات الايات هدْ فى 
الوالداء مواصع، عشرة من أكثر في لعباده بندائه القرآن في تعالى الله أحبر 

الاس.وسائر اللغة أهل باتفاق صوتا إلا يكون 

منيعدهم ومن والتابعين والصحابة ه الني عن الآدار امتفاصت وقد 



الواسطيةالميدة ثمح الندياة الموائد 

يومعباده وينادى موسى، )ادى بصوت، ينادي بحانه الله أن الستة أئمة 
يصوت،يتكلم الله أن فنثست، ، صومت، ويتكلم يمويت، آدم ونادي القيامة، 

ليسفكلامه وعفلمته، بجلاله يليق كما نثبته هذا وكل وعلا، جل ينادى وأنه 
البصير.مح الوهو شيء كمثله ليس حلقه، كنداء ليس ونياته حلقه، ككلام 

حثالنفي؛ المعنى هو الله كلام أن زعم من عر رد الآياُت، هذه ونر 
هؤالإسلام شيح رد وقد يمع، لا المجرد المعنى لأن والقول؛ الداء أثبتت، 
وجهارا،•نعتن من ذلك زعم من عر 

القيمابن قال 
البطلانذي النمس كلام أعنى بطلانه ؛ثنت، دحهثا نسعون 

المعنىهو الله كلام أن فزعموا الييع أهل من طوائف هدا ر صل وى• 
للقرآنتكديب، لأنه باطل؛ وهذا ، يتكلم؛صويت، لم وأنه ه، نففي القائم 

باطلة.لوازم منه ويلزم والسنة، 

رسلهولا ملائكته من أحدا يسجع لم الله أن زعم ففد المحويتإ نفى ومن، 
فقدالقي المعنى هو الله كلام أن زعم ومن إلهاما. إياه ألهمهم بل كلاما، 

.كتاباينزل ولم رسولا يرمل لم الله أن زعم 
ه:القيم ابن قال 

وقبالةالكليم نائي ئد والله 
لهآياصت، تسع ر الندا وأمط 

ندانم، دني م في أيصح 
مىمقلاة الأجمع أم 

الأتزانالث ر الندا تجغ 
المزآنمن فراجنها وصما 

بأدانلنا مسموعا يس ل ء
لمانثمل وأهل اللمان أهل 

(.٠٩٧/٢افمب)انظر: :؛(
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صوتانكلاهما النجاة يهو وصده الزفح الصوت الندا أل 

أقمهكلم مننوف تنهم ئرس كاذ وق ت ملء أسوه، '؛قم 
تود نبملنوث؟ا<، وم عملوه ما بمد بئ محمميؤ ثر 

ود:نلي؛ ئل آثم "؛؛£؛؛ تندؤأ أن ءاؤميثرركث> 
ل؛لإمنيءه،مدل لا مغف •ءكتاد، من إقك أؤتى ،آ 

يم١^ أيكر إسرءيل بي و يقس ألتتءاف هنئا ؤأذ • يري 
ءلأه،أريثث كتب ورثيا نود: .و، عثتيمبمَ نه 

نعننع1حئثئ\ وأسم -صل عق ؟^؛١٧ كدا أئه( وؤ نود: 
ءاثهثمحقاث ءاثة بدثأ وو.إدا نود: هؤهه، حسن نى 

بص ء تفت أق ٩  ٥٤:ود يتآكلمت ثو 
يثثيأو ره من آلئدبن رؤخ ثز؛م ءل و بموف 
تلمموإتن . ؤتسلبة ودئنح> وهدى ^١٠ ١٠آق;رى 

إيهيلحدؤدنث■ أرى ث ١٥.بمئؤ ثنمث إئما ٥^٥٠ أدهن 

وأنهمخلوق، غير مثرل وأنه الله كلام القرآن أن إسات الايات هذه في 
القرآندل وقد والجماعة، السنة أهل مذهب وهدا ومعانيه، حروفه الله كلام 

وأن، ثاء بما ثاء متى يتكلم سبحانه الله أن على والسنة المؤلف— ذكره —كما 
يعرصكان لما ه الرسول قال كما ليبلغه، محمد على أنزله الله كلام القرآن 
هدينتشا هإو قومه إلى حْلنى رجل ررألأ الموقف: فى الناس على نمه 
وقال!والترمذي، داود، وأبو أحمد، رواه ، ربيٌر كلام أبلغ أن ني منم 

ً• نمحأئك جابر حدث من ( ١٥١٩٢)وأحمل ، ( ٤  ٤٧٣ ر داود أبو رواه ( ١ ر 
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•غريب صحيح حن 

ضي حرج بما محل بشيء الم إل رجنوف لا ررإهم جن؛ وقال 
أبيعن الحاكم وصححه المراسيل، في وأبوداود الترمذي، رواه • المنآل 

در
؛؛■'ه•

أعطثتهمنألم، عن المنآذ ثعله من I وئنالى تارك الرب *يموو ه؛ وقال 
ظيالله كمحل امحم ناتر ض الله كلام لإ 'والثاتلين، ض نا تخل 
•محك سعيد أبي عى عرب حس حدبئ ت ومال بزي، الأن رواه حلمه؛؛ 

مواصعهعلى قصعوه الله كلام ١لمنآل هدا ارإذ قال! محق عمر وعن 
غنث«ص,

.٢٤١((الاه كلام الكلام أخنن اران المائي: سنن وفي 
اللهكلام المران أن على الأمة وإ-حملع والمنة الكتاب من المصوصى فهدم 

>ؤاتصه، ؤا ^المر ت فيه وتعالى تبارك قال الذي هو وأنه حميمه، به تكلم 

(٢)

(٣)

(.١٩٤٧المححة)اليلأ في (، ٤٢٢٣والحاكم)(، ٢٩٢٥)صححه
٠مرصلا نفير بن حبير حديث من ( ٥٣٨المراسيل)قي داود وأبو (، ٢٩١٢الترمذي)رواه 
حاءوتد وانقطاءا،٠، لإرساله يصح؛ لا الخبر •هدا ت ١( * انماد)ص٤ أسال، خلق ني البخاري تال 

الميالةر الألباني وصححه ق؛قنط ذر أبى حديث، من ٢( • وصححه)٩٣الحاكم س موصولا 
(.٩٦١)الصحيحة 

٠تمحئف سمد أيي حديث من ( ٢٩٢٦)الترمدي رواه 
عطيةإلا ثقات، ءرجاله (؛ ٦٦)و/ الباري فح في حجر ابن وقال ■ غرب" ااحسن • الترمذي نال 

(.٦٤٣٥)الجامع صعيف في الألاني وصث . صعفء ففيه الموفي 
اينطةفيالإبانةص)ه/وةأ(.رواْ
صحح.وإسناده لمح؛قة. جابر حديث من ( ١٤ ١٤٣ ) وأحمد (،  ١٣ ١١)اش النرواْ 





الواسطيةانمقيدة شرح الندية الهوائي 

هذينمن بواحد منهم أحد يقل فلم لف الأما كلاب، بن سعيد بن الله عبد 
حكايةولا الله كلام عن عبارة القرآن إن ؛ السلم، من واحد يقل ولم القولين، 

يهولونكانوا بل مخلوق، أو قديم، بالقرآن لففلي أن أحدت منهم قال ولا له، 
يقرءونهوالناس الله، كلام القرآن هدا أن من والستة الكتاب عليه دل بما 

غيرالله وكلام الله، كلام اللوحين بين وما بمدادهم، ويكتبونه باصوانهم 
.، مخلوق١٠ل 

وقوم'ري،ؤرث.4، إل يترلأ. ,وعز 4دمحْ)نولت 
!اقأأحسنإتلسئI ه ولوق.ظثوق.4' آ'ادمحأ،ى4ءا

 yمزيد.4(• ؤإدثا دؤ ةوتو0 ما 4لم وقوله• 4، ز- رV

أشرفمن وهدم القيامة، يوم لربهم المؤمنين روية إثيامت، الأيات دْ هش 
ربهمعن هم من وحرمها المشمرون، لها شمر غاية وهي وأحلها، المائل 

•محجوبون 

فانالأجرة في وأما الدنيا، في يرى لا الله أن والجماعة المنة أهل ومذمؤ 
يعهلاْنعيم أعقلم وهي حقيقية، رويا بايمارهم عيائا ربهم يرون المؤمنين 
كثيرة.والسنة الكتاب فى ذلك وأدلة الجنة، فى المؤمنون 

الرؤياأحاديث، نقل فقد السنة! في وأما القرآن، من الأدلة ، ١^١٥ذكر وقد 
.م_آ.م.)ا(ْجموعاص)أا/ا
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ومنها!الأمة، ملف هدا على وأجمع صحابنا، ثلاثين نحو لّ*ي، اص 
هثفلرانيئ خ جلوسا ®كظ ت قا)، عليه المتفق ن؛؛صن الله عبد بن جرير حديث، 

الهدا، ئروو كما عيايا ربكم مثروو ررإُكم فقال؛ البدر، ليله الممر إلى 
الثثسطلؤع مل صلاة على ئئلثوا لا أو امتطئتم فإن وك، قي محامون 
.، داهعلوا«ل الشمس عروم، مل وصلاة 

نرىهل اللو رنول يا ؛ قالواناسا أن محك هريرة أبي عن الصبين وفي 
ليلهالقمر روتؤ ش تحاروذ ررهل ه•' الله رسول فمال القيامة؟ نوم رثنا 

ليسالشمس ره ش تحاروف ررهل ؛ قال، الله، رسول، يا لا ؛ قالواالبدر؟؛؛ 
وغيرها.،، كدللث،ا؛ل ثزوثه )۶^٤٣ قال; لا، قالواI سحاتؤ؟اا دويها 

Iاآقِفة الميم ابن قال 
١^٠^١^تزى ^١ العنان نظن من أسءصاده وينويه 

اءلابمانفاسد إلا ثنكنة P اظه رسول عن ئزم هاوا 
نوعانيانه بهما بصا يتحر مريحا القرآل به وأتى 
بالقرآنجاء فد مص يز تميونس في أنث، قد الزيادة وهي 
الأيماندو الصديق هو بكر أبو ذئز0 كذاك المزيد وهو 

تثبثههو بل بهما، لله تشبيها والقمر الشمس برؤية الله روية تشبيه وليس 
بالمرئي.المرئي تشبيه لا بالرؤية الروية 
الكتابموص تردم باطل مهم وكاد والجهمية، المعتزلة الروية أنكر وقد 
ذلك.في الصريحة والسنة 

ووّهل:طرفان وعدمها الروية إنات ز والناس 

ء؛ءإجئ.حرير حديث من ( ٦٣٣لم)وم(، ٧٤٣٥الخاري)رواه )١( 
هميرْهءكأبي حديث من ( ١٨٢ومنم)(، ٧٤٣٧البخاري)رواْ )٢( 
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الموفيةوهم والاحرة، الدنيا في أثبتوها حتى إثباتها في غلو فقم؛ 
وأصرابهم•

والمعتزلة.الجهمثة وهم والأخر٥، الدنيا في نفوها ت وقسم 

حسبمافمهل، الأخرة في أثبتوها الذين والجماعة السنة أهل هم ■' والوسط 
الأدلة.به تواترت 

كين(.الاه اكان،بيكثاب، مدت)وهدا 

كتابفي كثير الحق من له يجب وما وأسمائه الله صفات على فالكلام 
أصولسئما لا الشريعة أبواب في بدلائلمه الحق بتقرير مليى فالقرآن الله، 

أشدالشيء معرفة إلى الناس حاجة كاJتا وكالما الرحمن، وصفات الأيمان 
أكثرمحرفته محلرق وكانت، وأكثر، اعفلم والسنة القرآن في ذكره كان وأكثر 

كانت،ولما أدل، معانيه على وكانت، أكثر، له المارفة الأسماء وكانت، وأفلهر، 
أعغلمله محرفتهم ثلمرق كانت، الحاجات أعفلم ربها معرفة إلى النفوس حاجة 

مالأسماء ذكرهم س أعغلم لأممائه ذكرهم وكان سواه، ما معرفة محنرق من 
سواه.

اللهعن الكلام منها وأكثر عليها تكلم قضية أعفلم وجد القرآن تأمل ومن 
فحلهوما وحقوقه، وألوهيته، وربوبيته، وصفاته، وأسمائه وتعالى سبحانه 

.وهؤلاء لهؤلاء أعد وما به، كدب أو هذا حقق بمن 

الحي(.طريق له ثتيث بنه؛ للهدى طائ القرآن يدبر )_ تود: 

وماالحق، إلى الله هداه للهدى ٠لالثا تدثره س والشفاء الهدى هو فالقرآن 
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فلئاومعارصنه، القرآن عن لأعراضهم إلا وغيره الماب هذا في صل ئى صل 
الفاسدة،بالتأويلات و-مفوه وئدبره لهمه عن أعرضوا منه الهدى يهللوا لم 

الحقطلب، على ويحرص القرآن يتدبر أن العبد فعلى به، الأنتفيع فحرموا 
منه.

وأهدىالمستقيم، الصراط على أدو الإطلاق على والكتب العلوم في فليس 
وأشرحللهموم، وأطرد عادة، للواحلمح للنفوس، وأزكى للقلوب، 
وصماوأعظم للخيرات، وأحلم، فهما، وأوضح علما، وأعمق للصدور، 

وحثابه، للخلق وتعريها لله ووصما وترهيثا، وترغينا والنار، والجنة للأخرة 
ترقيهاوأعظم للإيمان، وأحلم، للحقائد، وأرمخ وطاعته، يه الأيمان على 

منوتحذيرا للصالحات ودعوة الأيمان على للقلوب وألمت، للقلوب، 
معه.والعيس القرآن تدبر مى = المذكرات 

لأقبلواوالبركة الخير من معه والعيش القرآن بر نو في ْا الخلق علم فلو 
وسنةالله كتاب بر تل. فمن الخير، كل ففيه سواه، ما كل عن به واستغلوا عليه 

*والهدى النور كمال له حصل الحق اتبلع وقصد ه نبيه 
فيهوحل بقلبه، وتدبره بحقله، ه رسوله وكلام الله كلام إلى أصغى ومن 

الالكلام، من شيء في يجده لا ما والمفحة والبركة والحلاوة الفهم من 
.منثوره ولا منفلومه 

وبالجملةالصدور، في ّ وشفاء للقلوب، حياه كلامه جعل الذي فتبارك 
لجميعجامع فإنه والتفاكر، بالتدبر القرآن قراءة من للقلم، أنفع شيء فلا 

يورثالذي وهو العارفتن، ومقامات العاملين وأحوال المارين منازل 
والرضا،والتوكل، والإنابة، والرجاء، والخوف، والشوق، المحبة 

القلبحياه بها التي الأحوال وسائر والصبر، والشكر، والتفويض، 
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ادفبها والتي المذمومة والأفعال الصمات جمع عن يزجر وكذلك وكماله، 
وطكه.القلب 

الهدىزت ؛ذ اكرأن فتذثر 
سفاههللخلاف ثصتك الجئم ما 

لربناالصفات جحد ولا كلأ 

وأيهاالنصوص عرل ولا كلأ 

القرآنئدبر تحث فالعلم 
فلأنرأي وبين الرسول بين 
والشحانالتنزيه قاف في 

الإيمانحقائق تفيد لسمش 

وصفاتهائته، أسماء إثبات عل ]الاستدلال 
ررالشنة((من 

المران،مقر مالقنه ه؛ الله ننول ثنة في ئم )فصل! مر؛ 
صوبث بي الرنول وصذ وما عنت، ومحن علئه، وثدل ومحنت، 

وجببالئثول؛ المغرية أهز ظئاها التي الصحاح الأحاديث 
،كيلك(. بها الإبمان 

فيوالجماعة المنة أهل مهج على القرآن من الأدلة ذكر من مخ لما 
اللهصفات على تدل ام الأحاديث ذكر إلى انتقل والمحقان الأسماء 

سبحانه.

منوحي، لألها الرسول.؛ سنة إلى الرجؤع أهمتة إلى المؤلف أشار وقد 
هالرسول فسنة حهلآ، على يقث ولا الهوى عن يطن( لا و. فالرسول الله، 
دلأمر وهذا والخبر، الأمر من، مجمله ونبئن عليه، ويدل وتيه القرآن تمسر 
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والتابعين،الصحابة من الأمة ملم، عليه واتفق السنة، ووصحته القرآن عليه 
;وقوله . [ ٤٤]الحل: إقسه نإل ما للنا؛؛ن فه أليًًقر إقش • تعالى قال 

داودأبي سنن وفي ، ٧[ ل١لحشر: %نؤإو\ه عنئ وما؛آذغأ قصدؤه ألقؤل ءؤو؛آ؛١^ 
أؤتسث،إي ررألا ت قال أنه ه الله رسول عن ُمحه، يكربح معد بن ام المقد عن 

.معه<ار١، ومثاله ١^١١!، 

٢[.]الجمعة: ألكننس، ءؤو0دهر ت مسحانه وقوله 

ماتتناول لأمته ه الرسول وعلمها القرآن مع عليه الله أنزلها التي فالحكمة 
بالكتابلئ، تمفمن والأمر، الخبر أنولع من القرآن غير من الدين في يه تكلم 

عندوالرجع الأصلان فهما ؤلربق، باقرب الصافي للحلم ووصل نجا والمنة 
الاختلاف،.

الهدىوائع الله بحبل ئمثلثح 
اضوالثن اممه ُكثام، زدن 

قال:إذ القيم ابن الله ورحم 
الحسايوم نحائه يريد من يا 

والالأ/ال، في اس رموو انع 
لعمهما ال1دين الصحيحين وحد 

رموك؛LJ \ض ؛LJ ]لجنإ 
لهوالانقياد عليه، دلت، يما الإيمان وجب ه الرسول عن المنة ثبتت وإذا 

أووالهي، الأمر أو والصفايث،، الأسماء بيان في كانت، مواء وتصديقه، 
كانت،وسواء المستقبلية، الغيبايتط أو الخاصية الأحبار أو والحكمة، \ذثوع 

ئملحفك مدعئا ئك، ولأ 
درحثج اللي رسول، عن أئئه 

امحراندموقات الجحيم من ب، 
القرآنعن تخمج لا أعمال، 

واصفتانوالإيمان لدين ا د
العزهاندوو هلم الصحابه ئاو 

•قهك كرب معدي بن المقدام حديث من ( ١٧١٧٤)وأحمد (، ٤٦٠٤)داود أبو رواه ( ١ ت 
(.٢٦٤٣٠)الجامع صحح في الألباني صححه 
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ماعل الدنيا سماء إل الإلهئ النزول :ثيوث 
بجلاله[يليى 

ُ ْ رن؛إلى ربما لإرو ؛لمل ذلك: )بن مي: 
ممقول: الأخر، 

ننفانمئ، يحاش خ لئ؟ أنتجت فض 
كآْمرا(ت؛نآ ات؟« تأئ:ِ 

ثمانيةمن نحوا رواه حيث ه، الرسول عن تواتر مما الحديث هذا 
بالقبولتلقيه على وأئمتها الأمة سلف واتفق الصحابة، من نما وعشرين 
عليه.دل بما والإيمان 

ينزلالله بأن والأيمان عليه، دل، يما التصديق والجماعة المنة أهل ومنهج 
منوعغلمته بجلاله يليق نزولا الأخير الليل ثلث، يبقى حين الدنيا الماء إلى 
كإثباتلله الزول ؤإثبات تحريف، ولا تعطل ولا تشبيه، ولا تكييف، غير 

اللهوصف، مما وغيرها والرضا والمجيء والعلو كالإمتواء الصفات من غيرْ 
واحد.منهج على كله به الإيمان يجب رسله، بها ووصفته ه نفبها 

علىتأوله أو الناس، عامة عند ذكره يجوز لا أنه أوزعم النزول أنكر ومن 
تدرليأن لأحد يجوز ولا المؤمنين، سبيل غير ساللث، صال فهو ءلاهر0 غير 

وتحلميؤمن بل وصفاته، أسمائه إثبات فى رسوله. أوعلى سبحانه الله على 

٨٠، ٠ رص تخريجه ّبق ( ١ > 
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[.١٤•]الغرة: آدئ؛ه ر أعلم ؤءأتتم 
بالسمةالعلم وأهل وأئمتها الأمة سلف ارواتفق الإسلام شخ قال 

يالقبول١١وتلقيه ذلك تصديق على والحديث 

الربنزول الحديث أصحاب ررويثبت ت الصابوني عثمان أبو الأمام وقال 
ولاالمخلوهين، بنزول له تشيه غير من الدنيا الماء إلى ليلة كل سبحانه 

إليه،فيه وينتهون ، الله رسول أثبته ما يثبتون بل تكييف،، ولا تمثيل 
الله١١إلى علمه ويكلون ، ءلاهر٥ على بذكره الوارد المبمحح الخبر ويمرون 

لأنفيها؛ يثحن، لا الكيفية علم يعنى الله® إلى علمه ررويكلون ت قوله ومعنى 
الدنيا.فى يرى لا والله المشاهدة، على ، تتوقفاممفية 

أحاديثبحض ذكر لما الجهمية على ردْ في الا"ارمي سعيد أبو وقال 
تباركالرب نزول في منها وأكثر كلها جاءيتح قد التي الأحاديث رُفهنْ • النزول 

مشايخنا،من والبصر الفقه أهل أدركنا بها والأيمان تصديقها وعلى وتعالى، 
فحارصت،العصابة هال،ه فلهرُتح حتى روايتها من يمتغ ولا أحل، منهم ينكرها لا 

لمقلنات نزوله؟ كيف، ! فقالوا، يجال> لدفعها وتشمروا برئ، الله رسول آثار 
حلقه،من سيء كمثله وليس قلوبنا، تحقله ولا ديننا، في نزوله كيفية ، يكلف

ربوبيتهولعلفح بقدرته ينزل ولكن وصفتهم، بفعالهم صفة أو فعلا منه فنثبته 
نزولهفي هت الله رسول بقول والإيمان معقول، غير منه فالكيف ساء، كيفإ 

علىالقادر لأنه يسألون؛ وهم يقحل ، كيفيفعل عما الرب يسال ولا واجبا، 
اللهأقدره ما إلا له قدرة لا الذي الضعيف، المخلوق لفعل يقال وإنما ، يشاء ما 

قدرا؛، وكيفيصخ كيفا عليه تعالى 

(.٣٢٢)م/)ا(سوعاسوى 
(.١٩)'ساث الحل. وأصحاب الم< العقيدة )٢( 
(.)ص٢٩)٣(
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سلفمذهب فإن الفاسدة، الفلنون عن وعلا جل بمان الأسان هدا وْع 
تحتيكون لا العرش، فوق يزال، لا الدنيا سماء إلى نزوله مع أنه الأمة 

الأعلى،العلى هو بل ممل، به محيهلة المخلوفاتج تكون ولا المخلوقات، 
علوم.فى القريبح ينوم في العلى 

إلىينزل، بأنه و. رسوله وصفه إذا سحانه ارفالرب الإسلام! شخ وقال 
فيموسى كلم وأنه الحجاج، إلى عرفة عشية يدنو وأنه ليلة، كل الدنيا سماء 

وهيالماء إلى استوي وأنه الشجرة، من المباركة القعة في الأيمن الوادي 
ذللث،من يلزم لم ع ءلادعين أتينا قالتا أوكرها هلوعا ائتيا وللأرض لها فقال دخان 

المشهودةالأعيان هده نزول من نشاهده ما حنس من الأفعال هد0 تكون أن 
وصعودهاالروح نزول فان آخر، وشغل مكان تفريغ يستلزم ذلك يقال! حتى 

العالين!برب فكيف ذللث،، يستلزم لا 

مانفي يجوز فلا الجنس، هل.ا من ونزول صعود لهم الملائكة وكدللثح 
بصفاتذللث، تمثيل يجوز ولا والصفات، الأسماء من ورسوله الله أثبته 

نشاهدهلا لما ئستا ما فإن المخلوقات، من نشاهده لا ما سما لا المخلوقات 
فكيمؤمنها نشاهده لما مماثلا ليس والصفات الأسماء من المخلوقات من 

مخلوقمماثلة من مخلوق كل مماثلة عن أبعل- هو الذي الحالين برب 
الخالقمن يماثله لا الذي ؛الخلوق أشبه فهو مخلوق وكل لمخلوق، 

ىتراُ'علوا لون LlaJايقول عما وتعالى سبحانه بالمخلوق، 

للهحقيقية صفة بالزول يؤمنون والجماعة المنة أهل أن الباب; هذا وقاعدة 
الصفاتحميع يثبتون كما الزول فيثبتون سبحانه، يشاء الش الكمية على هق 

ولايمثلون ولا يكيفون فلا ذلك عند فيقفون والمنة، الآكتاب فى تثبت، التي 

(.٣٥/•١٧الخاوي):ا(سوع 



الواسطيةالشدة قمح الندية الفوائد 

لمولكنه ينزل سحانه أنه أخبرنا الرسول إن ويقولون! يعطلون، ولا ينفون 
•قدير شيء كل على وأنه يريد، لما فعال أنه علمتا وقد ينزل، كيف يخبرنا 

من/الثاب النومن همدة ثوتة يزخا أند ررلله .\)ومتهت: 

غيرهافي كالكلأم فيها والكلام ه، لله الفرح صفة إثبات الحدث هذا في 
الصمات.من 

يليقفرحا يفرح الله أن فنثت له، يليق ما على هق لله حقيقية صفة وأنها 
ولاشيء، كمثله ليس لأنه المخلوق؛ فرح يثبه لا وفرحه وعقلته، بجلاله 
.نكبمهاولا يمتلها، ولا نمللها، ولا الفرح، صفة يحئ؛، 

يثبهولا وأكملها، أنواعه بأعلى الله ا يوصفولهدا كمال، صفة والهمح 
غاياته.في ولا أسبابه، في ولا ذاته، في لا المخلوقين، فرح 

إرادةهو والرضا الرضا، هو الفرح فقالوا حلواثف الصفة هدْ ش خل وئد 
هدهأن توهمهم وسببه؛ ورضاه، لفرحه وتعهليل نفي كله وهدا الثوابح، 
.عفليماعلوا ذللث، عن الله تعالى الخلوق، فى تكون كما فيه تكون المعاني 

العبدمن يقبلها الله وأن الله، إلى التوبة فضل على دليل اا٠حدي٠ث، وفى 

محئك.بن.الك أنى حدث من ( ٢٧٤٧لم)وم(، ٦٣•المخاري)٩ رواء :١( 





الواسمليةالعميدة شرح الندية الموائد 

يشبهلا وهو وعظمته، بجلاله يليق كما بحانه لله العجب صفة إنات وفيه 

*المخلوقين عجب 

•بمال?( منوط )مذ ت يقوله 

•يأسهم ت أى 
غيرة(•)ومرب ت لقوله 

.والرخاء السعة إلى الضيق من أحوالهم تغيير ت أي 
أخرى.نصوص بحانه لله العجب صفة إثبات على دل وقد 

يدحالولقوم مذ الله ارعحب قال! .ه المي عن الخاري رواْ ما منها* 
اأجنهشاثي«لا/

عصثفكناصنيعكمأ من الله عجب ررهد ت قال ه عنه الصهمحين وفي 
الكله«لأا

ءنية«لملن يت ص من بمن لَاللأ *إن قال: ههُ. المد وفى 
رابله: عود مابن قراءة في وحاء لهيعة، ابن لأجل حجر ابن وصحفه 

رشول".ق1لاينح«مفيامب)صاهه(: أوءدس، حدس بن لكح ش الحديث مداد و =
.مريرة؛؛٥؛ ش حدث من ٣( • ١ )* البخاري رواْ )١( 
مئ-مريرة أبي حدث من ٢( •  ٥٤)لم وم(، ٤٨٨٩)الخاوي وئام )٢، 
هتاى الراوي لكن لهيعة، ابن إسادْ دفي • قفك ءاُر بن عب يثر حد س ،  ١٧٣٧)١ أحمد رواء )٣، 

ممنوهب وابن لهيعة، ابن من سمعها تم وما ابن كتاب، ين أحاديثه كتب، وند سيل، بن مونمحة 
ْلريقمن ( ٢٢٧مسنده)في الروياني فقددواء هدا ومع • كب واحتراق احتلاؤله نل قديما منه سمع 

ح؛د؛إسناد •وهذا : ( ٤٨٢ الصحيحة)ا■/ اة الLUني الألباني نال يه. لهيعه، ابن عن وهبح، ابن 
معلوم•.هو كما صحيحة، لهيعة ابن عن وهبا ابن رواية لأن 
١(.• )ه/ه لأنه العلل في كما حاتم أبو ورجحه ُونوئا، جاء وند 







الواسمليةقمح الندية الموائد 

أخرجهابها، ويحتج حان، وبعضها صحاح بعضها حديثا، أربعين من 
بهاواحتج به، واحتج غالبها، أحمد وأ-مج وغيرْ، المهدم، الضياء 

واعتقدوهاالأحاديث هدم صححوا فقد الحديث، أئمة من، وغيره البخاري 
الصفاتسائر في، قالوا كما بجلاله، يليق لا عما الله منزهين 'ُليها، واعتمدوا

هذهلله فأثبتوا وغيرها، والعين، والمع والجي،ء والاستواء النزول من، 
تعطل®بلا وتنزيها تمثيل، بلا إثبايا بالله يليق كما الصفات 

بالواديموسى كلم كما وكلمه آدم نائي الله أن ء؛م، دليل الحديث وش 
والمعراج.الإسراء يوم محمدا كلم وكما طوي، القدمؤ، 

زميث نشن زتئ إلأِجئ ك من، ْئىا ررنا 
تنجمانى«

وأنهوعقلته، الله بجلال يليق كما لله الكلام صفة إثبات الحديثه هدا ني، 
الجهميةعلى الرد الحديث هدا وض ، يشاء من، ويكلم ثاء ومتى ثاء بما يتكلم 

والمنةالكتائب، وأدلة كمال، صفة الكلام فان الكلام، صفة نفاة من، والأشاعرة 
■وأبيه شيء أظهر إثاتها على 

 Hترحمان،بلا القيامة يوم عباده يكلم الله أن عني، الأحاديث، دلت، ئد و
أنولع؛على لعياله سبحانه وتكليمه 
أممهمحعع * سبحانه قال كما واسهلة، بلا عباده حمح تكليمه الأول 

والكافر،اللم يشمل، عام ا وهن. [، I١٠٩ ]المائدة لمستأره ماذا فيقول ألنبل 
محاسبة.كلام لأنه والفاجر؛ والبر 

صّرف.١(  ٤٣را/الأنوارالهية لوامع :١( 



الواسمليةالثلة قمح الندبة الموائد 

فيويكلمهم وتكيت، وتقريع توبيخ تكلم العرصات في الكفار فيكلم 
علترثا ' ^٥١٧تعالى؛ بحانه فال كما تكالمون، ولا فيها اخووا أن النار 
وس و ق؛ ءذ ء مء و ه مء تًئا تمج ثق 

يامز ءاثنا وج يئؤإمحث بمادى نذ مبج، ٌ إمم .١ نلإ فةا آغثؤأ هال 
.[ ١ • ٩ : ١ ٠ ٦ ]المنمون: ه . أري؛!رآ حثر ؤأنت ؤأيتنا 

تكليميكلمهم الله أن على يدلان والحديث، راوالقرآن الإملأم؛ شخ قال 
وودترروقد ، ورحمة؛١ وتكريم تقريب تكليم لا وتبكيت، وتقرع توبيخ 

مشتركونؤإناثهم ذكورهم الناس جمع بأن تمرح وحان صحاح أحاديث، 
السابق.كالحديث، لهم(<رأ، تعالى الله تكليم فى 

أهلويكلم ير، يما فيكلمه المؤمن، تكليمه وهو خاص، تكليم والثاني! 
أطاعونيهمادي ررأيى فيقول؛ الصحاح، الأحاديث، في كما الجنة، 

الحديث،أهل مدهبط تقريره معرض في القيم ابن العلامة هدا إلى أثار وقد 
فقال:الله، كلام صفة في 

سادهميوم الثقمحن يظم 
ادحنة في حزتن ثكلم وكدا 
المحايوم ننلن ظم وكذا 

جلالهجل اككليم دنراجغ 
نؤ\مض[ت في الكفان وثكلم 

الفي أيضا الكفان رثغلإ 

الثقلاننوله مع فيحما 
والرضوانليم بالتحيوان 

السانعن الهم فب^.١ 
انالأنمن له الجدال، ونت، 

غفرانبلا وتمرينا بيحا 

هوانبكل، فيها احنتوا أف جحيم 
(.٤٨٧الفتاوى)٦! مجمؤع )١( 
(.٤٣٥الخاوي)آ/مجموع )٢( 
(.٣١الكبرى)U/ الإبانة ش بملة وابن (، ٢٨٨١سندْ)ش الزار أخرجه )"١( 



الواسمليةالشدة قمح الندية الفوائد 

الثانالمفلسم البخاري ذاك محمد صحيح في حديثا وادكن 
يىوالدانقاصيا يبغ بالصوت معاديا بوم اللي نداة فجه 

واستوائهخلقه عل اشِ علو واثبات 
عرشهعل 

يميس، السماء في الذي الله رُربما ت المريض زقثي في رؤتؤيئ، 
ضزضك كنا ز\لأ°ض1 اثاء ض ^ _، 
خوننالنا اعفن t^»_، قى ن'خظك \ذذ رص 

رحمتك،مس رحمه أثزو الطثسن، رب أمش ^-؛^١^١^١، 
حشن،حديئ مزآرر. الوحع؛ هدا على شمائك من وشماء 

ؤيمس أثين دأئا دامّوني ررألأ مدت ،، وعيرْل داود أبو وواة 
الماء،قوى ء؛ مل،، ص-جيحر حديئ الثناء(،. 

حشي،حديئ علئه،،• أئتم ما يعلم وهو العنش، والله 
فيثالث: الاله؟«. )رأئن ومت وعقزلأم. داؤذ م نواة 

•ؤيئف ١لد٠رداء أيي حديث من ( ٣٨٩٢داود)أبو رواه )١( 
(.٥٤٢٢الجامع)صعق في الألباني وصعقه 

•هيك الخيري سعد أبي حديث من ( ١ • ٦ ٤ ) لم وم(، ٤٢٥١)البخاوى روا0 ( ٢ ) 
مالمطلب عد بن الماص حدين، ص ( ٣٣٢والترمذي)• (، ٤٧٢٣داود)أبو رواء )٣( 

فيخزبمة وابن الجهب)صهْ(، على الرد في الدارس رواه ت ه سعود ابن عر مونوئا وحاء 
(.٥٦٥/٢العظمة)في الشخ وأبو (، ٢٤٤)ا/ الوحيد 

العلووفي ( ١٦٥)٢/ العرش في واك٠بي (، )ص٥٣٤الصواعق مختمر في المم ابن وصححه 
١(.٠ )صن( العلو مختصر في كما الألباني ووافقه (، )صل٩٧



الواسطيةالعميدة قمح الندية الفوائد 

ررأغتميامحاذ: ^. ٧١زنوو أئن هاك: ألا؟((. ررنن لاذ: الشتاء. 
؛(.رواْ مؤمنة؛٠ هإثها 

وقدحلقه، جمع على وفوقته هق الله علو إثبات الأحاديث هذه في 
ذلك.بيان وتقدم الأحاديث، بدلك تواترت 

الشتاء(.)ق ومر؛ 

تبتميرين الماء( رش ث قوله وفسر الله، علو إثبات في صريح 

مناجاهؤ( ممسحانه! قال كما )على(، ت بمعنى أنه ت الأول 
مناكبها.على أي• [ ١٠

علىسبحانه علوه في نص فهي الوجهين كلأ وعلى العلو، في أنه الثاني؛ 
حلقه.

علىحلقه فوق الله أن على القلية الملرق إلى الإثارة في القيم ابن قال 
عرشه

المن أنو١٤ عشئ ولمد 
ء

بواحدتريد أيفتا مثلها مع 
فيالعرش قوى الرب اسواة ت منها 
علوهصريح وئانيها مدا 

علىولففله)الأعلى( لفظ)العلي( 
نصالفوق صر؛ح وثالثها ا ط 
والالروح عروج ورابئها هدا 

الرحمنفوئثة في منقول، 
 Uمحانبلا ننئئنا حن ن

القرآنمحكم في أتت، مع 
رف_ثل\نصريحه بحكم وله 

بالبرهانوالإ٠للأؤ، التعميم 
نوعانوبدونها ب)مى( حوبا 

الرحمنإلى صاعده أملاك 

•٨، ٠ رص تحريجه سيق ( ١ > 



الواسحلياةالميدة شؤح الناوية الفوائد 

كلامناصعرد وحامنها هذا 

وكلوايث ملائك عريج وكذا 
الثرووّاثعها وّادمخ^ هذا 
غافرؤرة بونامنها هذا 
بأثهالنصوهز وتاسنها هذا 

انوالإحإليه الفبات ب

نذلانوهم أعمال بمنا 
 jسرآناتزيل ذلك ك

للرحمنالدرجات رفعه هو 

حننانبلا وذا ماء القوى 

[oloj  علوهثناق لا وما لخلقه اشِ معية
عرشه.فوق 

كنت®حشا ننك ؛ ٧١أو ئعلم أذ الإيمان ررأهصل مد: 
نلأالشلأة؛ إلى أخدكب قنام ءإذا فود؛ حتآرة، ذوي1 
دلكنوجهه، نو الله هإن يمينه؛ ص ولا وجهه، نو ممن 

ربرراللهم وقوله ،، علتي ثممق مومه« حث أو ينار؛، عن 
ثنثانمم،نبما ^٠ ٣٠١والأم الشح 

دالإتجلالتوراة منرل، والنوى، انمب يالش ، ضء ثمل 
_أتت دائه كل نئ زمن ئيى شئ من بك عود أ، 
شن> ١١زأك ب، ملك محن أئغ'الأزو ، ا1\بيخ\ 

بنهمادة حديث عن ١( ٢ ٤ الحلية)آ■/ ني نحيم وأبو (، ٨٧٩٦الأومعد)المعجم ني الطيراني رواء )١( 
داهم•االأوسط اتجراني؛ي ردواه ٦(: • )ل/ الزوائد مجمع الهثثمي؛ي نال • : الصامت 

الللةني الأياني وصعقه • جرح' ولا بقة ذكرْ من أر ولم قلت؛ كير. بن عتمان تقرئ؛،< ونال: 
الضعيفان)أ/هبم(.

•ها صر ابن حديث من ( ٦٦تخريجه)ص ص )٢( 



الواسطيةالعميدة قمح الندية الموائد 

ازطنالظاهئهينمهكضة،ِلإ بمدكشي؛،زأئت 
وزايهالممر« من وأنمى الدين عني امض ضء؛ دونك فض 

يبالدم أصزض اكالأ َزءغ نقا وهزله، كل؛ارا،، 
لإخإلأأذضنأص1زلأمح!ميائيىأسإ؛ 

١^۶٠١ددءوث4 الدي إل هرسا. بصيئا نمبما إئنا عاسا، 
.^٢٢. مممق زاحلته« عنق من أحدكم إر ر

سمين:إلى تتقسم أنها وتقدم ، لعباده الله معية إنبات الأحاديث هده قي 
كثيرة.وأدلتها والامحللاع، العلم معية وهي عامة، معية الأول،؛ 
معكالله أن ئئلم أذ الإيخان ®أضل الأول؛ الحديث في ذكره ما ومنها! 

ظامحث،(<خوثص.
فيعليهم وامحللاعي وعلمه سبحانه قربه استحضار إلى عباده الله ب نل. وقد 

أنفتعلم تراه، لكنك الله تعبي. بأن الإحسان مقام هدا وحعل العبادات، حال 
شؤإوالله إلا بكلام تنهلق ولا عملا تعمل لا وأنك كنت؛،، حيثما معك الله 

هإلظن، إلا عمل بن ثتملوث هتءاي بن ينه ^١ وما ظا ؤ، ظن ورما عليلثإ 
[.٦١]يونس: يه تحيمثوف إي محيا 

أونهاه، حيث، يراه أن الله من امتحيي العبد استحضرها إذا المعية وهذه 
وسبتاالء؛لاءة، وفعل المعمية احتناب على له عوئا فتكون أمره، حيث، يفقده 

٠ودعاء وقرآن وذكر صلاة من الهناعت عند الةاو_إ لحضور 

والحفغلوالتايطل النصر معية وهي الخاصة، الحية الثاني؛ والؤع 
هىمحسرذ ولا I بقوله الراد وهده وأوليائه، برسله خاصة وهده والإعانة، 

(.٤٤)ص تخريجه سبق )١( 

.الأنعري. صس أبي حل.ث من ( ٢٧•)٤ وسلم (، ٤٢• )٥ البخاري رواء )٢( 



الواسهليةانمقبدة ٣^ الندية الفوائد 

[.٦٢]الشما،: تءدنه< ه نين إن كلأ ؤ وقوله: •٤[، ]اكرة: تقآه أثث 
عىولا وجهه، تل سصمن ملأ الصلاة؛ إلى هام ®إدا قوله: وأما 

عش.متقى قومه،ا حش أو يناره، عن ولكن وجهه، تل الله هإل يمينه؛ 
فهوظاهره، على حق وهذا المصلي، وجه قبل يكون الله أن على دل فقد 

ماعلى الحديث، دل، ما فشت، المملى، وجه قبل وهو العرش فوق سبحانه 
ليسحلقه، من بائن حلقه، على عال عرشه فوق كونه هع الله Jجلأل٠ يليق 

يتقبلهاوالقمر فالمس ال٠خلوقادت^ فى يتمتن، الوصم، وهذا مّىء، كمله 
الماء.في وهكى أمامه، فتكون الرجل 
وهذابذاته، مكان كل في الله بأن المعتزلة بعض الحديث، بهلءا استدل وقد 

عرسه،على واستوائه الله علو وتفيد ذللئ، ترد المتواترة والأدلة فاصح، جهل 
هدمه'،.ارأوحت، قوله؛ وهو به، استدلوا ما يقفس الحديث، هذا آخر : وأيصا

محنالآ> زأئثؤ ضء، هبمج محن الأ}و ررأنن الثالثإ: ١^٠^، وفى 
اتاتيينمذ،ني«^^^كخاكئا>ينممحإ بمدكى،نأك،

الأسماءمن وهي والباطن، والظاهر والأخر الأول تعالى أسمائه إثبامحننج 
الخلقأعلم فهو لقائل، مجالا ييع لا بما ه الّكا فسرها وقد الحسنى، 

قولأي إلى يلتفتح أن يصح فلا عليها، تدل التي وبالمعاني الله بامماء حميعا 
فلاوالفناهر بعده، شيء فلا والأخر قبله، شيء فلا الأول فهو قوله، يخالف 

دونه.شيء فلا والباطن فوقه، شيء 

كمامنه، الله قرب، العبد يعتقد أن به: التعبد ونمار الباطن اسمه معاني ومن 
قربهفهذا [، ١٨٦]اوقرْ: ه نرم، هب عي عكادى ساللى  ١٧^سبحانه: قال 

دعاه.ممن 

الناسررأنها يالدكر: أصوائهم الصحاة رلمر لما الراع! الحديث، وفي 
إناممةونضئا:طاأننوائىأثم، 



الواسطيةالعقيدة قمح الندية الموائد 

•عليه متص راحلته® عنق ثى أحدكم إر أيرب ثدعوثه ١^^، إ0 • قرث 
أصواتهميرفعوا أن إلى بحاجة ليس وأنه عباد0، من وعلا حل قربه إثبات 

ينافيلا المذكور القرب وهذا والنجوى، ر البمُلم فإنه والذكر، بالدعاء 
حلقه.على ءلو0 

[.٠٦زالأعراف; ألمصسينه يك ئريب آممه يحمك وقوله• 

،،الJعاءاا١ هأكيروا ناجي وهو زثه من العتد يكوذ ما ®أقزبج .ت وقوله 
•ويراهم يمعهم وعابديه وذاكريه داعيه من خاص قرب وهذا 

منخاص فقرب والثنة القرآن فى الذكور القرب رروأما ت القيم ابن هال 
.الثامحلزا، باسمه التعبد دمرْ من وهو وداعيه، وسائليه عابديه 

^^مح؛القيام؛؛

الوله (كز  lyjتمنا زصإ نثزوف ررإنكب همر: 
مزصلاة على يئالبوا لا أن انتطنتم هإن رزيته، قي يصاموو 

.،((. w مممق هاسلوا(( إتوا،\:< مل وصلاة الشنى طازع >

تواترتوقد القيامة، يوم لربهم المومنص رزية إثبات الحديث ذا هش 
عليه.متفق الحديث، وهذا هت، النبي عن ذللث، فى النصوص 

(.٤٥)ص تخريجه سق ( ١ ) 
الهجرتن)صآآ(.طريق )٢( 
.٩( • )ص تخريجي سق )٣( 



الواسطيةالمياوة قمح الندية الموائد 

يرىسحاته الله أن على المحابة واجهخ المتواترة والسنة الكتاب دل وقد 
الشصترى وكما صحوا، البدر ليلة الممر يرى كما عيانا بالأبصار القيامة يوم 

بالنلهيرة.

والتشديد!بالتخفيف يروى رزتته® هي ئصامول لا ا ت وقوله 
عندالناس يلحق كما رويته في صيم يلحقكم لا • أي ياكمحفيف ومعناها 

للازدحامرويته عند إهانة يعضهم فيلحق عاليه ازدحموا إذا الحسن الشيء روية 
خللم.ولا هم ولا صيم رويته عند يلحقهم لا هك فالله والمع، والخفاء 

رويةعند الناس يتمام كما بعمى إلى بعضكم ينقم لا أي وبالتشديد 
يلحمكملا فالمعنى بعض، عن الروية بعضكم يحجب ولا الخفي، الشيء 

والظهورالتجلي غاية في سحاته رويته أن بيان كله وهدا صيم، ولا صير 
الشيءروية عند يلحقه كما صيم ولا صير الرائي يلحق لا بحيث والكمال 

والمحجوب.والبعيد الخفي 

فيهاالش الآحاديث من السنة(( ررأهل تموقم( 
الربانية[الصفات إثبات 

٠المه مهارئول م الم الأحاديث غدْ أم إلى ): 
والجناعبالقثة أهل الناجية الغ>1ه ئإن به، لمي ثا بي 
صكتابه؛ فى به الله أحم بثا يوتثوف كما بدلك؛ وف  صكتابه؛ فى به الله أحم بقا يوتنوف كنا بدللئ،؛ يوثلموف 

ئئمحل(•ولا محق عم وس ئغطيل، 3لأ نمحريف 

هالرسول عن السنة في ست، ما كل يعتبرون أنهم السنة أهل منهج هنا قزر 





الواسطية dJL_Jlقمح الندية الموائد 

ابنقال محنته. على الرحال أقوال وعرصى الممات، أو الأحكام أحاديث 
•الميم 

عرنما ب قولا قال نن 
وحكمهالرسول قول وافقت، إذ 
علىرددثاها هذا حالملم، أن 
توساغثا أشكلئ، أن 

عالمناإليه أدى ادوى ^ا 

والميزانالم بأقواله 
كالتيجانئشال الرؤوس فش 

إننانمن كان نن يالها نن 

برهانولا علمم بلا تجزم 
أوانكل الله ندبن وبه 

هن/الأنة أن كنا الأنة؛ فزق فى الوشط هم )بل ّ: .\وذ/مد

وعبادات،عقائد، • نيء كل في الفرق بين المنة أهل وسطية ثن 
ومعاملات.

والعبادات.العقائد في الأمم بين وسط فالملمون 
اليهودبخلاف تقصير، إر ولا غلو إر ينحرفون لا عدول وسط فهم 

محهظم' ءؤو5كإك تعار: قال نقيض، طرفي على فهم وانمارى 
لاومة:بأ>[.

العاليبين الله فدين للإسلام، المنتسبة الفرق سائر بين وسهل المنة وأهل 
وحيرها.وأوسهلها الفرق أعدل فهم عنه، والجافي فيه 

ز:>جخالقالي، ى لمخق ^ ١٠١^ غاو.ا الثاس ررء عرته: قال 
الناو.>".1ٌإ 

إمحنادْ•ورجال : ٢( ٢ ٩ / الإحياء)١ أحادث تخرج في شم\و قال :ا(رواْاينأبيب)ا/أ<أ؛*ئ(. 
اقطاءاأ.فه أن إلا ثقات 



الواسمليةالشدة قمح الندية الفوائد 

ع؛؛ريالآم؛[

مب{ابص ولعان نئحاية الله صبات باب في وسط )لقم إ\ميت 

ائلمذلك في يما الدين أمور جمح في ومعل والجماعة السنة فأهل 
العقيدة.

ولموعطلوها نفوها الدين التعطيل أهل بين الصفات باب في وسحل فهم 
وغيرها.والعالم، والنزول، والكلام، والمر، المع، فنفوا لله، شتوها 

سمعله : فقالوا، خك، بصفات الله صفات شتهوا الذين التمثل أهل دبين 
قولهم.عن الله تعالى كبصرنا، وبصر كسمعنا، 

منلقسه أثبته ما كل لله قاسوا وهولأ-ء، هؤلاء بين ومهل المنة فأهل 
رسولهبه وصفه وبما نفسه به ا وصفبما الله ووصفوا والصفات، الأسماء 

التعهليلمن وتبرووا للمخلوقين، مشابهته ونفوا وعفلمته، بجلاله يليق ما على 
يثبهلا الله أن وآمنوا الله، أثبتها كما وأثبتوها والتاول، والتكييف، والتمثيل 

نمحومؤنح، َثمثلنحء ءؤثس سبحانه قال كما وأفعاله، وصفاته ذاته في خلقه 
[.١١]الشورى: آلنيخ 

الأسماءعليه دلت، ما أنكروا صموان بن الجهم أتاع أنهم تقدم والجهمية 
البيع.أهل غلاة من جعلهم ما الباطلة المقالات من ولهم والصفات، 

نحكيأن نسممليع ولا والنصارى اليهود كلام لنحكي ررإنا ت المبارك ابن قال 



الواسطةالعقيدة همحح الندية الموائد 

منليسوا إنهم ت أسباط بن ويوسف المبارك ابن قال حتى ، الجه٠يةاا كلام 
.، ر فرقة والسبعين اكتين الأمة هذه فرق 

Iظه القيم ابن قال 
البلدانفى العالماء من عقنر ش خمسونى كفزهم تملي ولقد 

اسمبراييمنت حكاة تل يي ف حكاة اءلامام واللألكاتؤ 
والمدرية(.الجثرثة ممن الله أمحال باب في وشط )وهم مد: 

طاممتين:بين ؤإرادته الله أفعال باب في ومط المنة آمل فا 
'•وقالوا وعمل، ومشيئة إرادة للعبد يكون أن نفوا الذين ت الجيرية الأولى 

فيكالريثة العبد وأن ألبته، سيئا يقحلون لا أنهم وزعموا الإرادة، ملوب إنه 
وعلىالله، خمل والكل له، إرادة لا المرتعش كحركة وخمله الرح، مهب 

القدرية.الكونية الله لإرادة موافقة لأنها طاعة؛ الأضال كل كون قولهم 
وتثهلله،تردم والعقل والمنة الكتاب وأدلة الذهب، هذا اد ففى ثالث، ولا 
إرادةولا مجبر العبد أن وزعموا القدر، إثثايت، فى غلوا لأنهم جبرية؛ وسموا 

له.

معاصيهمأن وزعموا العباد، لأضال الله مثيئة أكروا القدرية! الثانية؛ 
أمحاليشأ لم الله أن وزعموا وقدره، الله قفاء في تدخل لم والزنى كالمرقة 

١أيصا باطل وهذا ونفوه، الله تقدير إكار في محلوا العباد، 
وأنحقيقة، فاعلون العباد أن وأثبتوا الaلائمتين، بين وسط المنة وأهل 

؛٥٧٩الثم؛عةلأمى)(، )ه/٥٨للغلال الة للخاري)ص•٣(، انماد انظر: )١( 
١(.• \إلأ-\ بطة)\إا<ص لأبن الك؛رى الإ؛انة \ظو: )٢( 



الواسمليةالشدة قمح التدية الموائد 

الله! فقالواأفعالهم، وحالق خالقهم الله وأن حقيقة، إليهم سب أفعالهم 
تحت،مشيئته لكن والضلال، الحق 'لريق له وبين وإرادة مشيئة المد أعش 
يناءإلاأف وما متقة. أف يك! ثاء ^^٠٢، يحانه! قال كما الله، مشيئة 

[.٢٩لاكم.ر: وه آصك رب أس 
والعقلية.القلية بالأدلة ذللث، وفزروا 

قيهَ/

العذايسجمن المخالفين به وعد ما وهو ~ الله وعيد باب ش وسط المنة فأهل 
•والخوارج المعتزلة من والوعيدية المرجئة بين والمار" 

عنالأعمال أحروا لأنهم التأحير؛ لهو الإرجاء إر سبة والمرجئة 
فامحق،غير الكبيرة مرتكي، وأن ، محواء الأيمان في الماس أن وزعموا الأيمان، 

سلمت، المالحة الأعمال وأن الأنبياء، كإيمان الماس أفمق إيمان وأن 
بالكلية.والعقاب بالوعيد وكذ.؛وا الإيمان، 

لأنهالمدامح؛ أحست، س وهو والمنة، الكاب أدلة تردم باطل ومذهبهم 
المنكرات.واستباحة الواجبات وإهمال الدين س الانسلاخ إلى ينئي 

فركان:والمرجئة 

يعدبالله أن وأثبتوا الإيمان، س لمت، الأعمال إن إ قالوا الدين الأولى! 
بهجاءت كما يالثماعة، يخرجهم ثم بالمار الكبائر أهل من يعيبه من 

مجرديكفي )فلا بلسانه يتكلم أن الأيمان في ئد لا وأنه الصحيحة، الأحاديث، 
مستحقوتاركها واجبة المقروصة الأعمال وأن بالقلبح(، اكمل.يق 

اتكوفة.أهل س الأئمة بعض إلى القول هذا أصيف وقد والعقاب، 



الواسحليةالعميدة قمح الندية الموائد 

ُه،يتكلم لم وإن القلب الممديق مجرد الإيمان إن ! قالواالدين الثانية! 
قولالإيمان فإن والسنة، الكتاب لأدلة وممادمته القول هذا فاد في شك ولا 

لمالأركان هذه من واحد احتل فإن بالجنان، واعتقاد بالأركان وعمل باللسان 
الصالحلف الهذا على ودرج والسنة، الكتاب أدلة هذا وعلى مؤمنا، يكن 
لمين.المأئمة من بعدهم ومن والتابعين الصحابة من 

؛قالواالمعتزلة أصول من أصل وهو بالوعيد، القائلون هم والوعيدية 
المهلح.يس—ا أن عليه يجب كما العاصي يعذب أن عقلا عليه يجيا الله إن 

بالتوبة.إلا الكبيرة لرتكس، يغفر لا الله إن وقالوا؛ 

بالكلية،الإيمان من ويخرجونهم المار، في مخلدون الكبائر أهل وأن 
أنيجوز فلا عبيده أوعد إذا أنه متهم زعما وغيره؛ النبي بشفاعق ويكدبون 

أدلةترده بامحلل وهو والخوارج، المعتزلة به يقول الذهيح وهذا لهم، يغفر 
•حدا كثيرة هذا في والمموصس والأحماع، المتواترة والسنة الكتاب 

بعضمعه الفاسق أن يرون فهم الهلائفتين، هاتين بين وسهل المنة وأهل 
يكفرونولا المار، في يخلدون لا الملمين اق فأن ويعتقدون الإيمان، 
عذبهمالله ثاء إن المشيئة تحت، فهم توبة غير من ماتوا إن وأنهم بالكبائر، 

أولمن الجنة وأدخلهم لهم غفر شاء وإن الجنة، أيحلهم ثم ذنوبهم بقدر 
أنعندهم يجوز بل عملها، كبيرة لأجل بالنار بمنه لمسلم يشهدون ولا وهلة، 
كفرتها،لصاب، وإما كبيرته، تمحو لحنايت، إما عزاب، بلا الجنة يدخل 

الله.برحمة أو مستجاب، لدعاء وإما 

مهللقمعه الفاسق وأن واعتقاد، وعمل قول الإيمان أن يومثون وأيصا 
مستحقوأنه وينقعى، يزيد الأيمان وأن الهللق، الأيمان معه ولمى الإيمان 
الله.مشيئة تحت، عقابه ولكن للعقاب 





الواسحليةالعصية قمح الندية الفوائد 

وحكما،تسمية الباب هدا في يغلون والمعتزلة الخوارج من فالوعيدية 
الإيمانمن ويخرجونهم النار في مخلدين لمين الممن الكبائر أهل فيجعلون 

بالكبائرلم الميكفرون فالخوارج الدنيا! في وأما الأجرة، في هدا بالكلية 
كافرولا بمؤمن ليس هو  '•يقولون والمعتزلة النار، فى محلي هو ويقولون! 

النار.ش مخلد الأخرة وفي المنزلين، بين بمنزلة وص 

تركولا الواجبات فعل الإيمان من ليس ! فقالواوالجهمية المرجئة وأما 
القص.ولا الزيادة يقبل لا الابمان ! وقالواالحفلورات، 

فيه.داخلة غير والأعمال الصديق مجرد المرجئة عنلء فالايمان 

الماسأفز فإيمان فيه، داخلة غير والأعمال المعرفة مجرد الجهمية وعند 
ذنب.الأيمان مع يفر لا ! وقالواوالمرسلين، الأنبياء كإيمان عندهم 

.جفواوالجهمية والرجثة غلوا، والعتزلة فالخوارج 

وعملقول الأيمان ! فقالواالوسهل، للقول والجماعة المنة أهل الله وهدى 
ناقصمؤْى الكبيرة وصاحب بالعصيان، وينقص بالطاعة يزيد واعتقاد، 
بكبيرته.فاسق بايمانه مؤمن الإيمان، 

عيبهثاء وإن عنه عفا الله شاء إن الشيثة فهوتحت، الاخرة! في حكمه وأما 
بالمواقفييكفرون ؤإنما الكبيرة بفعل يكقرون ولا الجنة، أيحله ثم ذنوبه يقدر 
ازكتابأدلة عليه تدل الذي الحق هو وهدا فاعلها، كفر على الأدلت، يلم، التي 

والأئمة.الصالح اللم، وعليه والمنة، 

والخوايج(.الراقصة نص ه الله ونوو أصخاب، )وفي مد: 

والخوارج'الرافضة بين ه رسول أصحاب في المنة أهل وسهلية تثن 





الواسملياةالعميدة قمح الندية الفوائد 

؛Jlplأحد يتولى فلا ، ببراء إلا ولاء لا •' وقالوا عليا قاتل من وكفروا فسموهم، 
•ه وعمر بكر أبي من سرأ حتى 

•له ومفارقتهم نمحقت علي عر لخروجهم بذلك نموا ت والخوارج 
فيحالفهم من وتكفرون بالذنوب، الملمين كمر من أول والخوارج 

الخوارجيدعة الإسلام في حدثت بدعة وأول وماله، دمه ويستحلون ؛دعتهم 
الخواؤجأما الطاJفتين، فعاق تمحقن، علي خلافة أثناء في حدثتا والشيعة 

يفضلهمن كل بجلد وأمر بالنار، غلاتهم فحرق الشيعة وأما فقتلهم، فقاتلوه 
•ه وعمر بكر أمح، عر 

الخوارجفي الحديث، صح وقد الخوارج، ذم في كثيرة أحاديث، حاءين، وقد 
ومنمنها ءلاJفة البخاري وحرج صحيحه، في لم مخلأ-جه[ أوجه، عشرة من 

ذللئذ:

معوصثامه صلاتهم، مع صلائه أحدكم اريحقر حفهم؛ في ه قوله 
الئهمط كثا الدين من يئزهوذ راتهم، بجاور لا المنآف يمؤول صيامهم، 

ميىالرثاار١،•
الطاتهثتنأور يمثلها الننلمين من ج °ؤعند مارهه ءق ه: وقوله 

بالخم«رآ؟د
الأحلام،نمهاء الأسان، أحدالمر قوم الرمان آحر ر ٠رس٠مج ت ه وقوله 
مذبمرهوذ حناجرهم، بمادر لا المرآذ يمةو0 البرية، هول، حير ثذ مولود 

فائوئا،لإنفيقيكنانرذ محا الذين 

١)لم وم، ( ١٣٦ ٠ ) البخاري رواه ( ١ )  •ء؛ك الخيري صعيد أيي حديث من ( ٠٦٤
•قثك الخيري معيد أيي حديث من ( ١٠٦٤)لم مرواه ( ٢) 



الواسمليةالمشية قمح الندياة الموائد 

اكانة(\ا،.ض؛زم ث َقم بمل 
قراءتهمإلى قراءمحم محي المرآو مر٤وJ أض بى قوم رربجج ؛ M وقوله 

بشيء،صيامهم إلى صيامكم ولا .شيء، ٠،؛^^ إل صلامحم ولا شيء، 
ائدايئم لاجاورصلائهم وثرغليهم، لهم بمئجبوذأيث القرآن بمر٤ون 

Uنمتوم \ض- لنبملماليبمن ُنالإنلأممم;ننق٣^٠. 
'>W. rلنان غر م نشذ   U الننل'" ض لامحلوا■

والاهما.ومن ؛ها وعثمان عليا كثروا ■ والحوائج 
حميعوالوا يجفوا، ولم يغلوا لم وسل الصحابة في فقولهم المنة أهل وأما 

ومحابقتهمفضلهم وعرفوا وأحبوهم وغيرهم البيت آل من الصحابة 
ولمحقهم يغمتلوهم فلم يستحقونها، التي منزلتهم وأننلوهم وصحبتهم، 

عليهمالله رصوان ~ وعملا علما الأمة هذا أفضل أنهم واعتقدوا فيهم، يغلوا 
.حدا كثيرة هذا على والممومحس —، أجمعين 

هالله رمحول أن نءءٌ حصين بن عمران عن الصحيحين في ما ت ومنها 
Pظوم، ١^ P طوم، ١^ P ص، «إن قال: 

طون4لم«ص•
ررلأنبوات ه الله رمحول قال ت قال جه هريرة أبي عن لم مصحيح وفي 

مدأدرك م، دما أحد مثل أمي لوأل ند؛ مسى هوالذى أصحا،ي، 
ئصيمها(ر؛،.ولا أحدهم 

•ض س ١( *  ٦٦وسم)
ققك.عالي حدث من ( ١ ٠  ٦٦)مسلم رواه )٢( 

٠قغفي حصين بن عمران حدث من ( ٢٠٣٥)وملم (، ٠٣٦٥ ) البخاري رواء  ٢٣)
•ُمحئئ همريرة أيي حدث من ( ٢٥٤٠)ملم رواه )٤( 



الواسطيةالعميدة قمح الندية الموائد 

إلىاطلع اللأ رالعل ت قال ه الله رسول أن قهن علي عن الصحيمن وفي 
يررمحد أن ايثه،( ٣ ن-بمئ محي شم U اطوا محال: ، مم 

الناريدحل ررلأ ه: الله رسول قال قال: ُءؤكن جابر عن الترمذي وروى 
.صحح<اررحن الترمذي: وقال آ الشجزة«ر ئحت بايع ممى أحد 

خاصومنها: عامه، : منهاالصحابة، فضائل في أحاديث، وودت وقد 
فردا،فردا بالاحاد خاص ت ومنها بالأنصار، خاص ت ومنها بالمهاجرين، 

رسولبمجاورة لبعضهم القطع ومنها: مهللئا، بالجنة لأحدهم القطع ومنها: 
مشهورة.وهي الجنة، في ه الله 

والماثلالمهمة الأبواب هذه ش القرق، بين السنة أهل وسهلية فهذه 
الكبيرة.

ماظهور تمام من وهذا غيرهم، من وعقلا نقلا أصح مقام كل في السنة فاهل 
بالحجةفلهوره كله، الدين على ليظهره الحق ودين الهدى من ه رسوله يه أرسل 

•العالمين رب لله والحمل• لمين، المنقاوة السنة فاهل ٠ ٠ بالقدرة. وظهوره 

هه ٠ 

خنك.الخيري سعيد أبي حديث عن ( ٢٥٤١لم)وم(، ٣٦١البخاري)٣^رواه و =
قك.طالب أبي بن عر حدث من ( ٢٤٩٤وسالم)(، ١٠٩٨٣البخاري)رواه )١( 
قه.جائر حدث من ( ٣٨٦)• واكرuJي (، ٤٦٥٣)داود أبو رواه )٢( 

أصحاببن الله، صاء إذ النار، ندحل رلأ بلفظ قيقئ، جابر حدين، من ( ٢٤٩٦)لم مورواه 
.ثاتعوا^ jjjlأحد، الشحزة 



الواسمليةالعميدة شرح الندية الموائد 

وعلؤ)عرشه، عل اممه بامتواء الإيمان ]وجوب 
بينهمااساق لا وأية لخلقه، ومعيته حلقه عل 

باالإيمان وجوب  وءسوءء حرسج؛ ما ء مسوا يا ب يتما 

بينهمااثثاق لا وأية لخلقه، ومعيته 

أختنبثا الإيمان باللي الإيمان من ذكرئاة فيما ذحل )وثمد ت ملء 
شلذعلئه وأجنغ . ونوله عن وئواثر كتابه، في به الق 

علىعلؤ عرشه، على تتاوايه، يوق ئثخاس أثة من الأمة؛ 
،محآ. حل ر

فوقوأنه عرشه، على واستواءه حلقه، على الله علو من المؤلف ذكره ما 
فىولا مخلوقاته، من شيء ذاته فى ليس خلقه، من بائن عرشه على سمواته 

الأمة.>>اإفا وإجماع الوحيين نصوص ذلك على دو ذاته، من شيء مخلوقاته 

كماعاملون، هم مجا يعلم كانوا أينما معهم مسحانه )وهو ؛ مب 
قوآ'لأوءس ألثمتؤزنم، حو I لود ذللث بين جمع 

بججوما آمح، ف، ييع ما بمو آمحمحا ؤ آنتوئ لإ وك محثق 
َكمما ٢^، تذؤ نئو فج مج وما ايئزة يى يزل، نما يما 

y محتاعنمح©<(• ن،

والعامة.الخاصة الله معية على الكلام تقدم 

علىاستوي أنه أخبر فقد لخلقه، الله معية بنفي لا حلقه على علوه فإثبات 
٠معيته يناقض لا فعلوه عرسه، فوق من أعمالهم يبصر خلقه مع وأنه العرش، 



الواسملبةالمبدة الندية الفوائد 

منأعمالهم يمر خالقه ْع وأنه عرشه صتوعالي الله أن السمنة أهل فمنهج 
حق.وكلاهما علوم، تبطل لا ومعثته معثته، يناقض لا فعلوم عرشه، فوق 

لإنبالحلمق؛ محتلط أثه ٠^^^ ءؤوهن قوله; مغنى وليس )؛ فود
أصعرمن الله آيات يس آته الممر نل اللمه، ئوجئة، لا هذا 

وعثزالمشانر مغ وهو إلثماء، في موضوع وهو محلوياته، 
،انمشافراقئاكاو(. 

المعيةإثبات أن من المخالفون يه وثسه الضالون توهمه ما يهللان هنا بين 
تأوجه من الشبهة هده بطلان من للخلق، الرب ذات مخالطة يقتضى 

,خلقه من بائن الرب أن الأمة سلم، عليه أجمع ما خلاقط هدا أن الأول! 
نزولعند فطرهم فقد الخلق، عليه الله فهلر ما خلاف هدا أن الثاني! 

فهلرالتي الله فْلرة يره، ولا يمنة يلتفتوا لا العلو، إلى يتوجهوا أن الشدائد 
عيها•الناس 

فانأؤللقتح إذا كلمة)مع( لأن اللغة؛ توجبه لا التوهم هذا أن الثالث: 
أويمين عن محاذاة أو همامة وجوب غير من المهللقة المقارنة اللغة فى معناها 
آلكدارهعز أنداء ءعه7 ؤإكن أثي يؤل ومحمد مبحانه: كقوله نمال، 

[.١٤٦]اس: مع وءأوللإلك> [، ٢٩
حقفي هذا كان فإذا العرب، كلام في وكزا كثير، الله كلام في هذا ومثل 

حقفي يكون فلأن بذاته، ذاته اختلاط على تدل لا المخلوق مع المخلوق 
الأولى•بملريق الخالق، 

والقمرسرنا يقال: المضروب، المثل الفاسد الوهم يدغهذا مما الراع: 





الواسطبةالشدة قمح الندية الفوائد 

إلاعقِلق؛يى ير ؤ آلكعآء غر؛نياك 
j^J^ ) يأنيءه(• ثامحس ألس-مآء يمم أن\،

الناميةوالأوهام الكاذبة الظنون عن النصوصى تصان أن يجب أنه هنا بتن 
أوالكتاب عليه يدل لا ظى كل عن ويصان ^؛، JLولا بالرب تليق لا التي 

أثنوالسنة الكاب لأن ازكمال؛ وجه على ظواهرها على تحمل يل السنة، 
وعلاحل بالرب أعلم وهم ه، رسوله وكلام الله كلام وهو كلام، وأصدق 

لشرع.ويا 

يقولون!لا ، ماء الفي أو العرش فوق إنه ! قالواإذا السنة أشل أن بتن ثم 
،شي،■؛• م فوق هو بل ذلك، عن الله تعالى ، يحصر0 أو يحويه شيء هناك إن 

موعن الرهما عن غميا وهو إليه، مفتقر ثسمي،ء وكل ، شي،ء كل عن ومتغن 
مخلوق.

ه(اي ُالتس)^4< ؛ تويء ؤيإ 

تسبحانه قال كما فوق، بمعنى )في( لأن ؛ ماء الفوق أنه ت فمعناه 
والقرآناللغة في السماء لنقل إن ثم فوقها، أي ٢[ ]1^: ا'لأنييم ؤ ءؤدسيمأ 

للحالي.حنس اسم فهو علا، ما لكل اسم 

ه٠ ٠ 



الواسمليةالممدة الندية الموائد 

ذلكوأي حلقه من النم بقرب الإيمان جوب ول 
وقومته[غلو؛ لأينافي 

بينجمغ كما مجيب؛ قريب بائه الإيمان دلك في لحل )وقد 
الأيةه نرث عي بمثادى ثأك ت قوله في ذلك 
إلىألرب ئدعويه الذي ررإن ه؛ ويوله [. ١٨٦رّة: ]ادن

منوالئثة امحتاب في دم وظ زاحلته((را،. محق ئن أخدكم 
لئسنئخائه قانه وثوقه؛ علوم س يكر ما لا ونمه محبه 

فيثريب دJؤ٥، في علع وهو ٌ.< جميع في كمئله 
Vلو?(• ع ر

الأدلةبه نملقت كما لله ذلك يثبتون السنة وأهل الله، زب إنات هذا في 
ينافىولا صفاته، كسائر بحانه به يليق قرب وهو الله، يجلال، يليق ما على 

البصير.مح الوهو شيء كمثله ليس جلاله، نعوت من فهدا العلووالفوقية، 
زاأمنسلنثنن ض ني زاتث نب ض^ 
علر؟في خل المريب دمحر ديوة في اضن يإيه 

.١( • ٩ تخريجه)ص سق !١( 



الواسطيةالعميدة شرح الندية الفوائد 

حقيقهإاشِ كلام ررالقرآن(( بأن الإيمان وجوب ]إ 

اس/كلام \للإلو ائ الإبماذ وكي: بالله الإيمان )وبن \صق: 
حممه،به ئكلم الله وأف تمحود، ؤإكه بدأ، يئه نغلوي، عين ، ^١٠٠
حميمة،الله كلام ئو هن محمد على أوله اليتم، المرآذ هدا وأن 

الله،كلام عث حكاته بانت ١^ إطلاذ يجوز ولا نيرة. كلام لا 

بيانه.وتميم القرآن، في والجمائ السنة أهل معتقد بيان في الأن شؤع 
الذيوهذا مخلوق، غير منزل الله، كلام القران بان يؤمنون السنة فأهل 

الأمة.، JUUعليه وأحهع والستة، الكتاب عليه دل 
أنهعرف من وأول أحمد، الإمام على الابتلاء بسببها حرى المسألة وهذه 

أخذهاثم القرى، حالي به فضحى درهم، بن الجعد مخلوق القرآن قال: 
فأشهرها,صموان بن الجهم 

الرسالة،هذه أول فى المؤلف ذكرها كثيرة أدلة المنة أهل لمعتئد ويدل 
^٥١،وقوله: ٦[، ]الترة: أثله 'قم تسمع حئ ؤةل>ره سبحانه: قوله: ومنها: 

إليحجلي، رجل ا'ألأ ه' الرسول وقول آ*لتا، ]١^،: ألثد;تداه< رمح يزئم 
•ربي،الاا كلام أبلغ أن مد مريشا مإة موبي 

• ٢٨٦)ص تخريجه مبق ٢ ١ ؛ 



الواسطيةالعميدة قمح الندية الفوائد 

تمحود(.3إلثه بدأ، )ط تود: 

السلف.من واحد غير به عبر هكذا 

بالقرآنفالمتكالم غيره، من يبتدئ لم به، المتكلم هو أي بدأ( )منه 
الجهمية.على الرد بهذا لف الومقصود كلامه، والقرآن الله، هو 

اللهإلى رجئوو لا ررإيكم الله رمول هال، ت قال زمحك ذر أبي وعن 
وصححه.والحاكم داود أبو رواه ، المزآذليمي مئهءا حؤج مما أيصل بشيء 

)ئمحموئ(•مد:

المصاحفمن الزمان آخر في بالقرآن يمرى حين يرجع إليه ت أي 
حرف،منه الماحق، في ولا كلمة، منه الصدور في يبقى فلا والصدور، 

١^٢،.أشراط من وهذا 

بجنثى المرأذ رردليترص قال• نمحك عود مابن عن ؛_؛>، روى 
نناحفنا؟مزأ\ء°\0زقيأثقاةفي ألننا الإخض، ^١عند ١٢: أءيئا«قالوا

محي،بجمي هلا الرجال، أجواب، بن بؤ ليلا المرأن ش رربمرى هال• 
ه.ومعاذ حذيفة عن روي وكذا ، شتيء«ل منه الأرض 

.( ٨٧تخريجه)ص سق )١( 

)ه(.الأصهانة الشدة شرح (، ٢٧٤/ ١٢اكادمح،)مجموع انظر: ، ٢١
وعبد؟(، fUU)_الزهد في المارك وابن (، ٨٧•)• ١ ٤ ١ آ/ اعتر العجم ني اتجراني رواْ )٣( 

تجقئ.سعود ابن على مونوظ وعترهم، ( ٨٥٣٨)والحاكم (، ٥٩٨)•الصف في الرزاق، 
ء, مو؛لوفاالكنه صحح، ارسده لما/آ*لات الباري فتح في حجر اين قال 



الواسحليةالعصية قمح الندية الموائد 

نحرجلم الغضاجف؛ في كثبوة أؤ الناس ثرأة إذا )نل مد: 
إنناالكلام ثإن حشمه، ممالى الله كلام يكون أذ عم؛، 

موديا.مثلما ثالة من إلى لا مئثديا، ثاله من إلى حميمه تصاف 
دولالحروف الله كلام لص ومانانيه؛ حروثة، اللي؛ كلام وهو 

Vالحروب(• دون التعايي ولا نماثى، ا ر

علىرد ثم الله، كلام في والجماعة السنة أهل معتمد هتا هلِذبج المؤلف قنر 
والكلأيية.الأثاعرة، ; وهمافيه، صلتا طائفتين 

٠ومعانيه حروفه حقيقة: الله كلام القرآن أن السنة أهل فمعتمد 
كلاممن وليت الله، كلام عن حكاية الحروف فقال(I كلاب اين وأما 

الله.

٠الله كلام عن عبارة هو الموجود القرآن إن I فقالوا الأشاعرة وأما 

القول،وهذا الله، كلام والكلمات الحروف تكون أن أنكرتا الطاتفتين وكلأ 
الأمة.محلف عليه أجمع ولما والسنة، للكتاب مخالف، باطل 

كالقول،باطل فول وهو الأشعري(، الله كلام عن عبارة أنه ت قال، من وأول 
الله.كلام ومعاْ لفظه القرآن أن على دك والأدلة بالذكاية، 

وشيدرس كنا الإنلأم اابمرس ■' بلفغل 0ّرمءا، ةٍجي حذيفة حدث من ( ٤ " ٤ )٩ ماجه ابن رواء و =
افمدغل،مغ؛،زلأمم،نلأس،صشمحاس 

مصباحيي واليوصرى (، ٨٤٦)•الحاكم ابن صححه ايث...<، ب1ن \فوضوإ م تش فلا لتلة، 
نتححجرني ابن (.وقال ١٧١المس)؛/ النالة في والأزتي ١(،  ٩٤)أ/ الزجاجة 

٠نويء ند بماجه ابن ءأحرجه )ّآا/أا(ت 





الواسملبةانمتيدة قمح الندية الهوائي 

,ومعانيه حروفه الله كلام جميعه القرآن وهوأن الأمة، طلق و\جخ الثابتة، 
•غيرْ كلام ذلك ٌن شيء ليس 

يوملرمم اءض برؤية الأيمان إوجوب 
االرؤية ومواضع القيامة 

ؤبكتته،به، الإيمان من دكر0ه فينا أنصا يحل )وقد من؛ 
عياناالقيامة توم ترونة المومحى بأل الإيماذ ؤبرشبه• ؤبئلائكثه، 
وكماتحاب، بها ليس صحوا الشص يروق كما بأئمارهم 

وهمئبخائة تروثة زويته• في نصامون لا النير لثلة الممر يروق 
اللهيشاء كما الجنة؛ يحول تغد تزوثه لم القيامة، عزصات في 

ض•

فيترى الله أن على الأمة ملف واتفاق والنة امماب في كثيرة والأدلة 
وهىالصفات، مائر نثبت كما نثبتها حقيقية روية وهى بالأمأوعيائا، ة الأحر 
طوائف;هزا ل أحطأ وقد المؤمنين. لعباده الله من كرامة 

ضلال؛مبتدعة وهؤلاء الجهمية، وهم بالكلية، الرؤبة أنكر من فمنهم 
والسنة.الكتاب لتكدبيهم 

الأشاعرة،قول وهوا معاينة، ولا حهة غير من يرى الله إن ت قال من ومنهم 
الأمة.طوائف سائر عن به انفردوا باطل قول وهو 

تردم،ه الرسول عن المتواترة فالأحبار بالفرورة؛ معلوم هذا وفساد 





الواسطيةالعصية ثvرح الندية الفوائد 

.محشأناة« 
صالبيع فهو الدنيا، في بعينه الله يرى غيرهم أو الأولياء إن قال؛ ومن 
الأمة.ملف وإحماع والسنة، للكتاب مخالص 

ثعاز(.الله يشاء كما الجثة؛ دخول مِر 
خاصةالرؤية هل ولكن القيامة، يوم ثرى الله أن على الصوص لت، دا 

تهدا عن والجواب والكفار؟، المنافقين تعم أم بالخومنين 
ااعرصارت٠،في يرونه القيامة، يوم ؤق الله فيرون ت المؤمنون أما أولات 

والسنة.الكتاب أدلة عليه دلت، كما الجنة، في دخولهم يعد ويرونه 
اللهرويتهم وكدللئح الجنة، في يكون ما نظير ليمسن، العرصاُتؤ في ورويتهم 

أعلىوهي به، ومعرفتهم الله من قربهم حب على درحات، على الجنة في 
الجنةنعيم 

أنهها معيد وأبي هريرة أبي حدين، ففي ت الناقمون وأما ثانثا! 
دونمنون المؤ فيسجد والنافقين، للمومنين مة القيا فى يجيء وتعالى سبحانه 

المنافقين.

اللهثيأييهم منافموها فيها الأمه هده ءروثهى نيك! هريرة أبي حدينؤ ففي 

قيقن-ض أبي حديث من ( ١٧٨)ملم رواه )١( 
•( ١ ٨ ١ ) لم مرواء حتقث، صهيب حديث في كما ( ٢ ) 

قهك•ميرة أبي حديث من ( ١٨٢)ومسلم (، ٨٠)٦ الخاري رواء )٣( 
ه.سد أيي حدث من ( ١٨٣)لم وم(، ٧٤٣٩)الخارى رواْ )٤( 



١٣٧الواسمليةاكقبدة الغيبة الموائد 

رقكم®أئا يئرهول،مموو: التي ئوزب م صونة قي وتعالى ثارك 
منمار ررحصإدالمسو(إلأْسكاذنئثذ!للت ره: سعيد أبي حديث وفي 

رأيهالقي بى صورة أدمح، هي وثعار نبمانه العالمين رب أيائم دماجر بر 
.فيقا((

أنهمأم الحرمان، يكون ثم العرصات في خاصة روية هذه هل واختلف 
،•قول؛نل عر الرمان ش حتى ابتداء صفته على رزيته من محرومون 

أكثرقول وهذا بحال، الله يرون لا أنهم فالراجح الكفار! وأما ثالئا؛ 
الماخر,^٢،.العلماء 

^^1يوم1لآحي[

١^؛به أحبر ما بكل الإيمان الأم• القوأ الإمحما؛ )ومن ت ر\ترر 

•الأيمان أصول من أصل الأحر باليوم فالابمان 
كونمما رسوله. يه الله أخر ما بكل الإيمان الأحر؛ باليوم الأيمان ومن 

منالأخرة في يكون وما القبور، في يحصل وما المكرائت،، نزول عند 
بهانهلقتا كما حميقتها، على بها لزمن والعيم، والعذاب والصرامحل الحساب 

مها.والخلاف المسالة ذكر فقد ٥(، • ؛-Ao 1)٦! اكاوى مجمؤع اظر؛ )١( 
الشيخ1ل كالح الواصلتة شرح )^ايم\-ه\ا, الخمن لاين الواطئة شرح اظر: )٢( 



الواسحليةالشدة قمح الندية الموائد 

محالكما الدنيا، أحوال عن تختلف الأخر٥ أحوال أن اعتقادنا مع الموص 
ظكىاإسثسْش

لممرواه ، ير->ع،ال يم هإسظن الم 

اص•بمقة )فثوثنول مد؛ 

الملكان،ماله حنث لالمستا والاختبار الامتحان بها المراد هنا الفتتة 
السنةأئمة رواها التواتر، مبلخر بلمتؤ القبر عذاب إثباُتؤ في السنة ونصوص 

ه.الله رسول أصحاب، من الكثير والجمع الغفير الجم عن 
همغيننغ أنه حم أصحاثه ويهب وتور ي قي وضخ إدا »اكد هت:محال 

ئحثد.؟الرجل هدا قي مول محت ما • له ميمولأن يأئعداْ ملكان أتاه نعالهم، 
اللهأبدللتا الناار مى مقعدك !ر ^ ٥١ممال: ورنوله، ١^ همد أثث أنهد هيمون: 

.الجنةا، مى مقعدا يه 

المقول: ص أو ٦^ ذأتا خبميثا. »مزائنا هت: ص ^ 
منيمطزمة يصزب م تليغ، ولا ذرئث، لا ممال: الناس موو ما أهوو كثث، 
عليهمتفق الأمل1ن« يليه!لا من نتنثها صتحه مصح أدته، سن شي 

•نمحقن أنس حديث من 

دمنجر" ر بمدبان لبمدبان،وما ررإنهنا ممال: قبرين، على ق الني وص 
مىيستتر لا محكاو اثآحئ وأما دالنمي٠ة، ينعى محكاذ أحدهما أما ررتر، قال: 

ثمقبر، على منهما واحد كل عزر ثم ااسن، محكنزه رءقا عودا أحد م بوله® 

•ؤءجئ شداد بن المستورد حديث من ( ٢٨٥٨)مسالم رواه ( ١ ) 
أسءإك.حدث س ( ٢٨٧وسلم)• (، ١٣٣٨الخارى)رواْ )٢( 
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■فهت، عباس ابن حديث من عليه متفق تسسااا لم ما عتهنا يخفص ررلعله ت قال 
والمنافق.والفاجر، للمسلم، عام وهذا 

•لا؟ أم الشور قي يمتحتون هل يكلموا لم الذين الصغار في واختلف 
أبوالقاصى ذكرْ ، للكالم، يكون إنما الموالط لأن يمتحنون؛ لا ت فقيل 

يط5،وابر،عمل•

عنالوءلا في مالك رواه لما الستة؛ أهل أكثر قول وهدا يمتحنون، وفيل 
حطيثهنئنل P صبئ على قمحكن ميزْ لمي وراء صلث ت قال الميب بن ممد 
أنهعر يدف وهذا اأمر((ل^، ءداد_، من أس رااللهم ت يمول منمعته قط، 

قولهو كما القيامة، يوم يكلفون إنهم ت يقول من لقول مْلابق وهدا يمتن، 
العالم^.أهل أكثر 

للإسلاميتتنم، بمن خاص أنه أم الكافر، القبريشمل في الموال هل ت مسألة 
ومنافق؟وفاجر ملم من فقهي 

وابنالقيم، وابن الإسلام، شخ واختاره العلمام، جمهور مدهبا 
أدلةعموم ذللثط على دل كما والكافر، والفاسق، للمؤمن، عام أنه ت حجررن 
ألقاِّتألمول ءامنوأ آاثبحك أممه كن ؤ I سبحانه قوله فى كما والمنة، الكتاب 

فينزلمج وقد [ ٢٧]إبراممت آلْلأدانه أف ومحل رة ألاح— وز آليتا لثيرة آ-ي 
الصحيحينفى كما القبر، عذاب 

همحاس ابن حديث من ( ٢٩٢)وسلم (، ١٣٧٨)الخاري دوام )١( 
.( ١٦٦ * ) المصفح قي الرزاق وهمد . ( ١ ■  ١٧)الزهري مصعب أبي رواية الوءلأ~ في مالك )آ(رواْ 

(.٢٧٧/٤اكاوى)مجموع )٣( 
(.yr\^TA/rحجر)لأبن \و\وي نح (، الشم)ص٣٨و٤٨لأبن الروح اظر: )٤( 

هم بن الراء حدث من ( ٢٨٧١وملم)(، ١٣٦٩البخاري))ه(رواْ 



الواسطيةالشدة شرح النيئة الموائد 

•أدريٌ لا • فتقول والمنافق الكائر وأما ١٠ت قال ه الرسول أن البخاري وفي 
للأممعام الموال أن والقرؤلي والاشييلي، القيم، ابن احتار وأيصا 

أحدمنها سالم ولا حق، وأنها الشر بفتنة فنؤمن الأمة، بهده خاصا وليس كلها 
مرابهلا،مات من وكذا ، الله مبيل في هيد ال وهو النعي، استثناهم من إلا 

اامتان«لراوأمى ت الصحيح في كما 

ونجنيه(•المم )ؤبمداب مد: 

عدايج،أو نمم في يكون أن إما الميت أن والجماعة المنة أهل مدم، 
منهامتواترة، ذلك، على والأدلة 

عدة٤^١ نجهوث @آمح أندف نو ئزن قال، سبحانه: قوله 
[.٤٦]ءاز:ْ،، .٤٠ ألدداُ_، أقد ءاد أدجلنا آلناعه دم_م وخرم وعشكا 

.هت)[ أف يهمن تن محر محذوأ ئو ُارا هأدحوأ أٍُ،مأ ظ؛نيم قحآ يقوله• 
•[ ٢٠ت رح نل 

دجوهثمبممئث آيلسكه حقمنوأ ١^؛؛ يتوق ءاد ينئ ووأو وقوله: 
•٠[.]الأنفال: .ه ألميي ثياب ودوؤ' وأدبنرهم 

(.٢٤• )•Y/ حجر لاين \و\وي نح (، )_lAالمم لأبن الروح انفلر: )١( 
تالما الئي، رسول يا قال؛ رجلا أن ائتي. أصحاب من رجل عن سعد، بن راسي حديث في كما ( ٢) 

المائيروا، : اثوفشنلمئأ ئال: الي؟ ^?1؛إلا ق مكون اكذمحن 
الخائن)صآ"ا(.أحكام ني الأب;ي صححه ٢(. •  ٥٣)

سفاللي عتد اللثهيد : اللهرسول تال قال: ثكثمحت كرب معل.ى بن المثوام حويث في وكما 
الترمذيروا، ؛ المر...، ءداُِا ين وتجار الجنة، بى نمنر؛ يترى ذئنة، أول، في لت تئمر ؛ خمال، 

(.Mumالمسة الللة ني الأuني وصححه ءرث«. اًنجغ وتال: (، ١٦٦٣)
٠ُمحءكث ملمان ث حل. من ( ١٩ ١٣)مسالم روا، )٣( 
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.، كير،ال ش يهدثان وما لثنوثان، ®إيهنا ت قوله. الصحيحين وفي 
.، المر٠١١ عداس مى يك أعود إي اراللهم ت وقوله. 

ذخالتاايدنة بجود بخز من غيوزئن اة نازنووالله ه:عائشة وقول 
يعدثووااصاوقا،إوهلم ئقال: يويلب\ في بمدثوو ١^^^ أئز أف هزعنتا علي، 
غدفبن وةنن>أ !لا ضلاةفي بمد زك سا ثالث: نثر الهاتلم« ثنننث غدي 

وجببومحي و. اهمث حنخ قال؛ ه أيوب أبي عن المححن وفي 
.، هثورهاا،رفي تعيب )ريهود ت ممال صوئا محنمع الئئمئ، 

فبمالفي يئثخثوف الناس لإن الفظ؛ )ياثا مد: 
بالقؤلآمنوا الدين الله فبمقت يك؟ ومن ديك؟ وتا تن 

الله،زم برا■' °يثيمول ١^٠، وفي الدمحا الحياة في الئابب 
هامئثمول: النزثاب؛ وأما نبيي. ومحمد. ديني، والإشلار 

بمرزتةثثصزب يقلمه، فتئا يهولون الناس شمغمث، أدرى، لا هام؛ 
ولوالإئشاف، إلا فيء؛ كل يسمعها صئخه نثصيح حديد، مى 

،كعق>م. الإنماف؛ شبغها 

عنهوثور هبرْ في وص^ إذا النيذ ارإف •' ه قوله منها؛ كثيرة، هذا وأدلة 

(.١٣٩تريثا)ص تخريجه ض )١( 
(.٥٨٩لم)وم(، ٨٣٢البخاري)رواه ها؛ عاسة حديث من )٢( 

(.٥٨٨)لم وم(، ١٣١)٧^البخاري رواه خك: مريرة أيي حديث ومن 
ءائنةهاّحديث من ( ٥٨٦)وملم (، ٦٣٦٦)الخاري رواء )٣( 
ه.أيوب أيي حديث من ( ٢٧٦٩)لم وم(، ١٣٧٥)البخاري رواء )٤( 
صححه(. ١٨٦١٤)وأحمد (، ٤٧٥٣)داود أبو رواه يه؛ عازب بن البراء حديث فى كما )٥( 
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هيئموو ماكشت، مقولان؛ ملكان أثاة ينالهم، هؤع لينتع وإثه أصحاث4 
قتماوورسوله، الله غني أقه أسهد ت قيمول المؤمن ماما ، ؟ ه لئحثد الرجل 

ق؛ناهماالجنة، من ممعدا يه الله أبدلك قد النار من تمنيك إلى ادظن له; 
مرج.في يمح أقه لنا ويكر ت قاده قال، جميعا، 
الثيل؟مثوو:ةيىسا نامحث،مموو \إئن\لأوممقاللن: ؤأثا قا'ل: 

نثضزن١ئأيث،، ولا دنيتف، لا : مماJ الناس، يقول ما أقوو كنت، أدري لا 
متفقالثملثنا١ عنز تليه من سممها صحه مصح صرته حديد من ينطارى 

•تمحقن أنى حدينؤ من عاليه 

ارثرلث،قال،: آلئاّت،ه ألثول ءامتؤأ أقمى آثه ءرؤؤكن : قال،الّك،. وم، 
قدشه، محمد وستح، الله رئ مقول: ربلث،؟ من له: مهال القبر، عداب تحر 

ألدكأ-كوء 1، اقلمت ألموو ءانتؤأ قك أس كث ؤ واعار: ّسحانه قزله 
•ه البراء حدث من عليه متفق ، آلآجرمحه'رل ول 

حماد:قال، . ثصأداقا،املكان ئلماها المومنر ريح حرجغ ررإدا • هؤ وقال 
حليبهريح • السماء أهل، ®ومول قال) المنك. وذكر ريجها طيب من ندكر 

يهمتطلى ثعمرينه، كنت، جسد وعر عليك الله صتحر الأرصن، تل، من ^، ٠٤١-^
•الأجل،" آجر إلمح، بو انطلموا مول: ثم ه رثه إر 

الخاتن)صا'ها(.أحكام ني (، ٩٣لحاكم)١;ا =
منحماية صححه ممض، مشهور ثان حدث •هذا الروح)صهأ(ت ني المتم ابن ونال، 

وجعلوهبالقبول، وتلقوه كتهم، في رووه بل نبه، طعن الحديث أئمة من أحدا نعلم ولا الحفاظ، 
وصعودهاالأرواح ونبض ونكير، منكر ومساءلة ونعيمه، المر عياب في الدين أصول من أصلا 
•القبر" إر دجويهأ ثم الله ييتم، محن إر 

(.١٣٨قرنا)ص تخريجه سبق )١( 
(.١٤١تريبا)ص تخريجه سق )٢( 
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أنلوبموو لئنا، وذكر ثننها ويكرمن روحه حرجغ الكاؤرإدا رروإذ • مال 
آخرإلى ُه اثطلموا ت هثماو ت قاو الأرض. تل من جاءت حبيثه رؤح ت الثناء 

•نمحك هريرة أتي حديث ْن لم مرواْ ، الأجل'إ 
أدنىفي الماء إلى بها عؤج قبضت إذا الروح أن الأحاديث دلت وقد 
البدن.في وهي فتنال البدن إلى يعاد ثم زمن، 

علىهو هل الفتنة ^.٥ في يكون وما ومواله، الميت، إقعاد في واختلف، 
والبدن؟الروح على أم شل، الروح 

وتنعموسأل، وتجلس، تقعد قبره في المبته روح أن ت والصحيح 
منوهال،ا قبره، في مفهلجعا كونه مع ببدنه متصل وذللئ، وتصيح، وتعيب، 

فيخوض غير من فشته الدنيا، عالم عن يختلف الأخر٥ وعالم الأخرة، عالم 
.^٢٢الدليل دل بما إلا التفصيل 

عداب،(.3إِثا ئبمم إثا الفتنة ئدْ بمد )ئم تود: 

كانإو والعشي، ثالثداة همعدْ عليه عرض الرجل مات ®إدا • ه مال كما 
ساقال: م قال،: هالثاث«ب الثار م من كان و\أ هالظ، البمة م من 

ه.عمر ابن حديث، من عليه متفق المامةاال"آ، يوم إلته تيمنه الذي مقعدك 
سذب،وإما منعم، إما • مبورهم مي قسمان والأحبار السؤال يعد فالناس 

المار.إلى أو الجنة إلى بابج له يفتح أنه الصحاح الأحاديث، في كما 

•محك هريرة أبي حديث من ( ٢٨٧٢)ملم رواء )١( 
الروح)صاه(.(، ٢٨٢رة/ الفتارى مجمؤع انظرن )٢( 
عمرابن حديث من ( ٢٨٦٦)وملم (، ١٣٧٩)المتحاري ررا0 )٣( 
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تنوعان الجمالة ش القبر وعذاب 

تسبحانه قوله له؛ ويدل الكفار، حال وهدا دائم، عياب الأول! 
ألكاعئيمم ومم وعشي عدوإ ءق؛ا بميثؤث ٢^ . أندف نوء ذرعو0 قال( 

.ه.أتدا>_، أقد فنبموث ءاد أدح،ؤأ 
حمت،الدين العصاة بعض عذاب وهو ينقطع، ثم مدة إلى عذاب الثاني؛ 
مدةالنار في يعذب كمن عنه، يخفف، ثم حرمه، يحسب فثمذب جرائمهم، 

استغفار،أو صدقة، أو يدعام، العذاب عننه ينقهير وقد العذاب، عنه يزول ثم 
صالحعمل ثواب أو 

ونولة،لتان وعلى كتابه، في بها الله أحم التي المتامه وموم 
العالمينلزب ئثورهم من الناس قثموم المشلمحوذ، عليها وأجئغ 

ئتمسثاالخزمح،. ويلجنهم الئس، بنهم ويدئو عرلأ، عراة حماة 
محو؛زينهرملت ^٥٠>، العتاد. أعتال بها ئئوزن الموازين، 

هذ1ويك } ifق نس © ألممزن ثم فأونجف 
اللواوير،،ِؤجيبمنر .ه• حيدؤن جهنإ ي آمسهم شثوأ 

بىأؤ بشماله كثابه وآجد بيبييه، كثابه الأعمال، صحائف 
ألزمتثهإذسني ؤوي=قئ ويعانى: شئخائه يال كنا هلهرو، وراء 

®ع :قنث آكء ج و َوغئ تء ِفى لجئ 
،\®ه(• حثدا ءثك آترم ثمياى َكى c؛^، آثنأ /> 

النتي.•عن الصحيحة الأحار عليه دلت قد هذا وكل 

العيمينلابن الواسعين شرح رجب)ص'ا"(، لابن المور أهوال (، الروح)ص٩٨انفلر■. ؛١( 



الواسطيةاكشدة الندية الفوائد 

ثيثررْ/الم-وثن، بعشيه ونخلو الحلائق، الله )ويخاث ء؛ إ\مل

[،١٨لاا،حازة: الأتان .اه -ؤية مكر ٤^، لا يمصؤير ؤؤ؛وم؟ز تعالى! قال 
مقرهأثل حلمم َكتا ^٣^١ قد صما ؤمح، عق ^٧٩^؟ • تحار وقال 

هأعانيهم نثروأ أسنانا ألثاس نتدر ؤُومِذ I تعار وءال [، ٤٨]امف: 
4برم ش؛ا يرم ثنمثاد —من، بم وش . بره ■حمإ درة ئ مدتا يسل، ثمن 

[.٢٤]اكافات: وه ننمون إنم >ؤومموؤ تعار: وقال -٨[، ٦ ]\ؤؤذ*.■ 
ش:زمصث>،:محسدلآوقال^: 

^بجأشآمث3لأ:رى؛لأ
ُشىولن الناز ئاتموا وجهه، تلماء الناز إلا يزى قلا يديه ين وبمفلز قدم، ما 

•ُمحقث حاتم بن عدى حديث، من عليه متقق ، ئمزة،ال
علمه3_ أثاة؟، فنا ش ص طَل خو صد قدنا تزول ررلأ وقال.٠: 

أثلأْ؟«أأافينا جنيه وعى ، أممه؟ ؤفيما اكتب أين ماله وعن فيه؟ عبل فينا 
١صحح١٠ راحسن وقال: نمحثك الأملي بزره أبي عن الترمذي رواه 

حشنامتئوزف مى مخاتته يخاتثوف قلا الكمازت )وأما مد؛ 
قتخضى،أعنالهم، يغد ولكي لهم، حشناث، لا قإثة ؤنيثاJة؛ 

،بما(. ظثهاومرزوق وممول ق ر

•٢ '١ ٣ رص تخريجه سق )١( 
•محك برزة أبي حديث من ( ٢٤الترمذي)W )٢(روا0 

الخمحة)\ا\ص.راللألة والأJاني اكرمدي، صححه 



الواسطيةالثدة قمح الندية 

لا؟أم يحاسبون هل الكفار 
علبمعتى المحاب إثبات ت الخهناب ررونمل لآةِمح الإسلام شخ قال 

فيلهم نافعة حنان إبان لمعنى لا عليهم وعرصها ؤإحمائها الأعمال 
منواحد كل ليعهلى بأعمالهم، فيقررون ، رساتهماا تقابل القيامة يوم ثواب 

الكفر.من عليه ما يمضوار العانءاب 

Iله ممال المامة، يوم ا\1ئف\لم رريجاة ت ه قوله ت منها كثيرة، هذا وأدلة 
مذI ثه مقال ثنم، ممود عه؟ ئمتدي أكنف ذ٠تا الآوض لء ثك ثوكاو أوأنش 

•نمحك أنس عن عليه متفق ، ذلك«ر من أسئ هز ما نئلت، كنق 
ممئنةكممه عليه يضع حش زثه من المؤمن رريدنو الجوى: في س وقوله 

أئا• هيمول مريتن، أعرف رب ت يمول، أعرف، بلئويه،وعرهسادبكدا،مولت 
أوالأحروذ وأما حنناته، صحفه ثطزى اليوم،َعم لك وأعفنها الديا قي نثزثها 

ألأتقهن ء كديإ ١^ >محلآء ١^: نغوس ئى باثى الكمان: 
•ه عمر ابن حديث من عليه متفق ا عق آس ثنه 

واكل)ه/ا،آاآ(.الخل تعارض درء )١( 
بمنك.أنس حدث س ( ٢٨•وسلم)٥ (، ٦٥٣٨البخاري)رواء )٢( 
ؤعمر ابن حدث من ( ٢٧٦٨وسلم)(، ٤٦٨٥البخاري)رواْ )٣( 



الواسطيةالشدة الندبة الموائد 

^^د؛وصماثه[

ماؤهللمحي. الغوزود المحوص القيامةت عرصات )وبئ مد: 
الشماء،لجوم عدد آيثثه الختل، من وأحلى النتن، ص تثاصا أفد 

بغدهانظما لا فزنه؛ منة يئرب من فهر، وعرصه فهر، طوله 
•تدا( أ ر

فيهوالأحاديث، أوصافه، من صح وبما بالحوض، يؤمنون السنة فاهل 
متواترة.

ئجيرْررحوصي الله}.•' رمول عن ها، عمرو ابن عن الصحيحين هم، 
،الثناء كنجوم وكيرائه المسك، من أطيب وؤيحئ المحن، بن أبتم، ماؤْ شهر، 

.، ١ أثداء ثظنأ 3لأ منها شرن، من 
ثال;الشاء ^إر بام مخ لنا قال: نجئ أنس عن الخاوي وفي 

هال،جتريل؟ تا هدا ما هئنت، المجوف، ١^^ تاب حاهتاه ثهر عر ارأست، 
الكنثئ((لئ.سا 

،رلإندال،: سئنا: امم؟«. »أممنونناه: وقوله 
المحامي،يوم أمنح، عمحو ثري هوحوم، كير، حير عمحو قق، يتح، دعديتي ثهر 

ماI همول ، أمنح، ؤت، أ؛ه رب، هأقول؛ منهم العيد هيحتاغ النجوم، عدد آنيته 

هيمرو بن الله مد حديث من ( ٢٢٩٢لم)وم(، ٦٥٧٩الخارمح،))ل(رواْ 
نجك.أنس حدث من ( ٤٩٦٤الخاوي))٢(دوام 



الواسطيةانمقيدة قمح الندية الموائد 

•ُمحمح أنس حديث من لم مرواء ثنيك® أحدس ما يدري 
فيهيمت العسل، مى وأحر اللبن، مى يياصا ررأند فقال؛ شرابه، عن ونئل 

لممرواه ، ^^،٠٠^ من لقب، محن أحدقنا الجثه، من يمدانه بيرابان 
•ُءصن ثوبان حديث من 

ثيد6محمد مس رروالدي • قال الحوضي؟ آنية ما الله رسول يا • قيل ولما 
النفكالتله في ألا ^١^١، اثاء نجوم نيئ من أمحث وطئ 

•ُمحمح ذر أبي حديث من لم مرواء ائئصجيه،، 

الثوزود(•الحوص القيامة عرصاب )وفي تود: 

منهويمنع يختلج لأنه الصراط؛ قبل الحوض أن الصوص فناهر وهذا 
الصراط.يجاوزون لا هؤلاء ومثل أعقابهم، على ارتدوا أقوام 

مروروصفة وملكية معناه ث لصراط ال 
عاليه[الناس 

بتنالدى الجشز وهو حهثم، متن عز منصوب )والصراط تود: 
بئرمن دمئ4؟(ت أعمالهم، ئدر على علقه الناس بمر والنار، الجنة 

لمم)؛(رواه 
الم مرواه )٢( 
٠لم مرواه )٣( 

•تمحقن أنس حديث من '٤( 
٠ضٌ ثوبان حديث من ( ٢٣٠

هه؛ذر أبي حدينا س ، ٢٣'



الواسطيةالشدة شرح الندبة الفوائد 

لكلريح،بمر ض ومنهم؛ بمر من وبنهم؛ امحر، كلغح 
الإبز'كرلكب بمر من زمنهم؛ الجواد، لكلمرس بمر من ومنهم؛ 
منومنهم؛ مشيا، بمشي من ومنهم؛ عدوا، يغدو من ومنهم؛ 
ئإنجهئم؛ في ويلقى حطما يحطم من ومنهم؛ زحما، تزحم 

الناسثحطذ رِ^^^ايسزغ؛خلم4ا 
عليهدك كما ءلاهر٥ على حق وأنه بالمراط، يومنون السنة وأهل 

الدنيا.كثان ليس وأحوالها الأحرة وشأن النصوص، 

يردمجهنم، متن على ممدود وجسر والنار، الجنة بين تئطرة والصراط 
الجسرثم بقللمة، يمرون الموقف، الناس مفارقة بعد والأحرون الأولون 

قالت،كما عبورها، يعد إلا للجنة أحد يصل لا جهنم متن على مضروب 
عترالأرص قيل، نوم الناس نكول أين خل ه الله رسول، إن ؛ هاعائشة 

اهر«لا،ذون الظك م ررخم الله ننولا يقال، زالثنزاث؟ الأم 
لم.مرواه 

وصفه!فى قال. كما الماس، نختلف وكلأك، ■خط\طثف عليه والجمر 
عمماةثوكه لها ثهلثحه وحنكه، وكلألمنؤ حطاؤلمم، علثه مزله، ومدحصه 

وكالرحدكالترن، كالطرف عليها الثومن يمر السنداذ، لها؛ بمال، شحد ئكو0 
نارم دنكدوس نحدوس وناج نظم، ثاج والركاب، الخل وكأجاييد 

أبيحديث، س عليه متفق نحثا«لآ، سحن، آحزئم بئز حس جهنم، 
سعيد..

الأقدام.فيه تزلق زلق أي مدحضة: ومعنى 

٠صجت ثويان حديث من ٣(  ١٥)ملم رواه ( ١ ) 
٠ه سعيد أبي حديث من ( ١٨٣)وسلم (، ٧٤٣٩)البخاري رواه )٢( 



الواسطيةالشدة قمح الندية الموائد 

تىأدل دم أنا ئآئُئ يقم، تى؛^؛1 الصزائ ^نتذتث ه: وتال 
^ظ،نئصىالأيتنممامحلميمجرا<

•ه هريرة أبي حديث من عليه متفق 
مىوأحد ة الشم من أدى الجنز أن ت نٌمحمحئ سعيد أبو وقال 
ملم.رواه ، ل  ١٠النتف 
ؤايدهاهإلا تننؤ جان مسحامحت قوله العلماء من واحد غير فثر وقد 

الصراطعلى المرور بانه [ ٧١]م؛مت 

والئار[الحئة بعن لقنطرة ال 

زممواعك؛ غتزوا قادا الجنه. يخز الصراط؛ غز مؤ )ض مرو 
ئإذابعض، ثن لبعضهم محبمئص والئاد، الجنة بجث محئطرة على 

الجنة(.يحول ق لهم اذن وموا؛ دبوا ه ر

سحاته!قال كما والتنقية، التهديب بعد إلا الجنة يدحلون فلا 

نزن(صدورهم ؤ، ما وورعنا I وقال . [ ٧٣]الزنر: حنيو؛بمه ،ب'شو\ طتز 
.]الأءراف;م؛[ غري 

ُ.أُ؟ الجنةبين يمنطزة حسوا النار من حلهس ررإدا ه؛ الله رسول قال 

أ؛ءمح.هريرة أبي حديت من ( ١٨٢)لم وم(، ٧٤٣٧)البخاري رواه )١( 
(.١٨٣)لم م)آ(رواْ 

ا٤٨٢-٤٧٧/٣)المان أضراء (, yxi-yT'/ ١٨)المان جامع انغلر: )٣( 



الواسطيةالعميدة قمح الندياة الموائد 

لهمأذل وهدئوا موا إدا حر الدئيا محب بسهم لكك مظالم هيثماصوو والنار، 
أدوالجنة محب يمنكنه ندو ه محثد مى هوالب"ي الجثة، بدحول، 

•نمحك سمد أبي، حديث من البخاري رواه الدتالأ في كال يمنزله 

^؛ثثث؛نإإ\
كماهت، محمد فيها والدخول الجنة باب فتح يطلب من أول ت أي 

أس؟من الحازو: ميمول مأسمميح، القيامة يوم الجثة بان، ش ٦١ه؛ قال 
منمسالم روا٥ ا ماللث،<ار أمحثح؛يحد لا أمرين، يلث، قيمولت محمد، هأقولت 
•أنس؛محق حديث 

يومالأولون ايمودحأ ررثحن ت ه لقوله الجنة؛ يحولا الأمم أول وأمته 
أبىحديث من ملم رواْ الجنه«لم يحز نن أول وحن المانة، 

•محفلكن هريرة 

أئظذع' سحانه: قال ،،، ١٧١على ومامتها لفضلها وذلك 
[.١٤٣وسملاهلايرة:

رواه، ١^٠١١٤عر وأكرمها حيرها أشم أمه، نبيي ثودول ررأشم هأت وقال 

٠نمجئ سعيد أيي حديثؤ من ( ٢٤٤٠)البخاري رواه ( ١ ) 
مقو.أنس حديثؤ من ( ١٩٧)ملم رواه )٢( 

نمحقس.هريرة أيي حدث من ( ٨٥٥)ملم رواه  ٢٣)
٢٠)أحمد رواه )٤(  حده.٠عن أبيه، عن حكثم، بن بهز حديث من ( ٠٣٠ )١ والترمذي (، ٠٢٩

حجروابن (، ٦٩٨٧)الحاكم وصححه (. ٢٣٠)١ الجامع صحح في والألماني الترمذي، حسنه 
(.٢٢٥/٨القح)في 



الواسطيةالسدة شرح الندية الفوائد 

.أحمد 

الأممش وجمنذ أيحلها، حى الأسثاء على جمنذ ارالحنه ه.' وقال 
•تمحقن عمر حديث من الطيراذي رواه ا ١١أننىاائدحلها حس 

•الأرض من خروجا الأمم أسبق هؤ محمد فأمة 
الموقف.في مكان أعلى إلى وأسفهم 
سهم.والقضاء الفصل إلى وأممهم العرش، ظل إلى وأممهم 
•الصراط على الجواز إلى وأممهم 
خلهايد حتى الأنبياء من أحد يدخلها لا فالجنة الجنة، دخول إلى وأسبفهم 

•أمته تدخلها حتى الأمم من أحد يدخلها لا و ه، محمد 
فيداود أبو رواه كما ز؛؛إأجي، الصديق بكر فابو يحولا! الأمة أول أما و ,

المزأى-

ئماعاتئلأئ القتامة ى ول )* 

إيصالأو الذنوب، عن التجاوز وطلب للغير، الخير موال هي ; الشفا^ 
♦إله حر 

خنهق-عمر حديث من ( ٩٤٢)الأوسط الطراني»ي رواه )١( 
كفادرى لا حديث.نكر، »سا : (- ٥٣٠)م/ حاتم أبي لأبن الطل ني -كما زرئ أبو نال 

(.٢٣٢٩الضمنة)الدلة فى الأuبى وصعق هو؟«. 
ؤمحق•هميرْ أمح، حديث من ( ٤٦٥٢)داود ابو رواه )٢( 

خالدأمح، (؛هم،بم ٢٢٩/٤اسة)سلة 
■م،آمآ( )التقريب يدلى وكان كيرا، يخشء هالو3، الدالأنى، 





الواسحليةالعقيدة ث1رح الندياة الموائد 

إياهالله أل نأن الله رسول وأمرنا وعدم الذي المحمود المقام وهي 
•، أذازر كل يعد ه له 

بمولوف'ثبتها، ئئح أمة كل جسا، القيامة يوم يصيروف الساس ر'إ0 ■ ه وقال 
 Uاتثاماللث ينثن نن؛ محيلك ه اي إلى الشقائ نكهث خر اشفع، لان حم

البخاري.رواه ، المحيودءار 

ونوح،آدم، الأنبياء! يعتدر أن بعد بينهم يقضي حتى للخلق فيشفع 
حتىالشفاعة عن - السلام عليهم - مريم ابن وعيسى وموسى، وإبراهيم، 

•إليه تنتهي 
لمين،الماحملع ثابتة بينهم يقضي أن لأجل الموقف لأهل والشفاعة 

بهالله اختص الذي المحمود المقام هو وهدا الأحاديث، بها وصحت، 
محمداه.

كانواعما درجاتهم لتقحس يكن لم الشفاعة عن الخمسة الأنبياء واعتتدار 
للعبدالله مغفرة يستدعي الذي المحمود المقام عقلمة من علموه لما يل عليه، 

غفرعيد محمد إلى اذهبوا رر اللام: عليه عيسى قال ولذا لله، عبوديته وكمال 
إذايلام أن يخف، لم ناخر ما له غفر إذا فإنه ، تأحرا، وما ذنبه من تقدم ما له الله 

ليشفع.ربه إلى ذهب، 

^^صثا؛؛(لإ\
وهاتانأهلها، ويدخلها الجنة يابح يفتح أن الجنة لأهل التائية والشفاعن 

٠نمحتكئ جابر حديث من ( ٦١٤)البخاري رواه ( ١ ر 
هعمر ابن حديث من ( ٤٧١٨)البخاري رواْ )٢( 



الواسطيةانمقيدة ثمح الندبة الموائد 

ئئبمدى لم الخنة، م شفح أزو ررك كاق1لي الشفاعتازخايازل، 
آواحذا<ر إلارجل أثتؤ نصدلأس ما سا الأسياء مى وإو صدئت، مآ الأئساء مس 

لم.مرواه 

تخفيففى طالب أبى عمه فى شفاعته. ُهث الخاصة الشفاعات ومن 
ياهال! أنه نمحجت العباس عن مسلم رواه كما إسقاطه، في لا عنه العياب 

لك؟ويعف يحوطك كاف فاز ، يثئء طالب أبا معش هل الله، رمحول، 
منالأنمل الدرك في لكاو أثا ولولا ئار، مس صحصاح قي ص *ئعم، ت مال 

•صحصاحا،لى إلى هآ-مجتث النار مى عمزانر ى رروجدئه 1 لئظ وفي ، النار® 

وممَالئاز، ائثخق فيض ئثشئغ الثالئ: الئناعه )وأمحا مد: 
فيضنمتنغ وعيرهم، والصديقض النبئين له الشفاعه 

،مئهاآ.تخزج أن يحلها محس ويئمغ تدحلها، لا أن الثار امتخى /

أنعلى متفقون والجماعق السنة أهل فإن ، ٤١٠٢٠ثابتة؛١^الشفاعة وهده 
أهلإلا بشفاعته ينتفع لا ولكن أمته، من الكبار لأهل يشفع ه الرسول 
محلقنهريرة أبي عن الخاري صحح وقي الشرك، أهل دون المؤمنون التوحيد 

ممال;المانة؟ ت؛ يشفاظ الناس ألند س اش، 3نول تا ملت: قال: أنه 
تلمن خابما اللت، إلا إل لا مال: نئ المانة :زم شثاض الثامحن »أنند 

ش،(ص.

هالالنارمن من رربمحرج ت قال و. المي عن ه، أنس عن الصبمن وفي، 

■لمحبفف أنس حديث من ( ١  ٩٦)مسلم رواْ ، ١ ) 
نمح؛ئت.العباس حديث من ٢( ٠ )٩ لم وم(، ٦٢ ٠٨)البخاري رواه )٢، 
•محقت هريرة اثي حديث مجن ( ٦٥٧٠)البخاري رواْ )٣( 
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محةسمح،صمحاثرمحئللأبمإلأ
نىئمح،نصيناممحىولأبمإلأ

درددرْْئح؛را'را،•
أمته،من الكبائر لأهل ه المي شفاعة والمعتزلة الخوارج وأنكرت 

النار.في مخلدون الكبائر أهل أن زعموا فإنهم صلأل؛ مبتدعة وهؤلاء 

^^مصليَ/
وبمثي\ر

وشخالثيوذ، وشخ النلأتكه، ثمنت هق! الله اممول ت قال كما 
ثبجابمج ام، بى مصه محمبص الراجمى، أرحم إلا يذ ولم اذث}لحو'أ 

دئا،صانيمنيمحاْ
اثو«لأ/حميل قي الصه ئمخ كنا هي«مجوذ الخام، ثهئ له: 

محئبىالدئثا، أئل بن ذحنها عئن محل الجنة في )وتيمي 
الجنه(.ؤذض أئواتا محا اللث 

حىمرد، من هل ومول؛ فيها يمي جهنم ئرال ررلأ ت بقوله ه بينه وقد 
د؛رتكهط هط ومول: بنص، إلى بنصها متروي قدنه، فيها العرة رب بمغ 

محلقيحكنهم حلما لها الله يمحى حم محل الجنه محب يرال ولا وكرمك، 
•قتمحكث أنس حديث من عليه متفق ايبمي^ 

•ةٍمحن أنس حديث من ( ١  ٩٣)وملم (، ٤٤)البخاري روا0 ( ١ ) 
ؤُقٍ.الخيري صعيد أيي حدبن، من ( ١٨٣)وسالم (، ٧٤٣٩)البخاري رواْ )٢( 
•( ١ ' ٢ )ص تخريجه سق )٣( 
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القيامةيوم التوحيد أهل عصاة أن الأئمة وأهوال والمنة الكتاب دل وقد 
طمات:ثلاث 

منالجنة يدحلون فاولئك مساتهم؛ على حنانهم رجحت قوم • الأولى 
المار.تمسهم ولا وهلة، أول 

الجنة،عن مّيئاتهم بهم فقصرت وسيئاتهم، حنانهم اوت تقوم * أيانية 
أقوالأصح في الأعراف أصحاب وهم المار، عن حسناتهم بهم وتجاوزت 

دخولفي لهم يؤذن ئم الله؛ شاء ما والمار الجنة بين يوقفون العلم، أهل 
الجنة.

ومعهموالفواحش، الائم كبائر على مصزين تعالى الله لقوا قوم الثالثة: 
للثوابمتحقون فهؤلاء بحنانهم؛ ميئاتهم فرححت، اكوحيد؛ أصل 

ثاءؤإن الجنة، أيحلهم ثم بهم عن. الله ثاء إن المشيئة، تحت، وهم والوعيد، 
بقدرالمار يدخلون الدين ومنهم: يعدب، فلا له يشمع من • فمنهم لهم؛ غفر 

قيه،ما أنصاف إلى احده من ومنهم! كعبيه، إلى احده من فمنهم: ذنوبهم، 
منومنهم؛ إرحقويه، لأخذه من ومنهم: رينيه، إلى لأخذه من ومنهم: 

اللهحرم المجود، أثر إلا المار على منه يحرم لا من منهم إن حتى ؛ ذلك، فوق 
تعالىالله لأذن الدين كلهم وهزلاع المجودرا،، أثر لأكل أن المار عر 

والأولياء،بعده، من الأنبياء من ولغيره . محمد لبينا فيهم بالشفاعت 
يحدثم فيخرجونهم، حدا، لهم فيحد يكرمه؛ أن الله ثاء ومن والملائكة، 

مندينار وزن قلبه في كان من فيخرجون هكن،ا، ثم فيخرجونهم، حدا لهم 
ثمثمذرة، ثمخردلة، ثمثرة، ئممنكانفيقلبهضم،دبمارمنحير، خير، 
ّ، حيئااار فيها ئدر لم رررينا الشفعاء: يقول أن إلى ذلك، من أدنى 

(.١٨٢)وملم (، ٨٠٦)البخاري رواه خإس: هريرة أبي حديث في كما )١( 
(.١٨٣)مسلم رواه غؤكت الخيري سعيد أبي حديث في كما )٢( 
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والأوابالحتاب، بن الاجره الداز ئصمنتة ما روأصثاف * ميل' 
الئولةالكتب في مدكوزة ذلك وتفاصل وام، والجنة والثاب، 

العلموض الأبياء، ض الثاتور العلم ض والأيار لشناء، اص 
ابتناهض ويكفي، يئفى ما دلك ص ه مخفي عن ائغوزوث 

وجدة(.

فعلىتحصر، أن من أكثر والسنة الكتاب من الأخر٥ فى يكون ما وأدلة 
فيها.ما واعتقاد عليها الإطلاع المؤمن 

تأقسام ثلاثة ه الرسول عن الموروث العلم أن إلى الإسلام سخ وأشار 
وصفاته.وبأسمائه بالله، علم الأول؛ 
وماالماصة، والأمور الأمم في كان مما به الله أحبر يما علم • الناني 

ونحوها.والنار والجنة القيامة من المستقبل في يكون 

منوالجوارح بالقلوب المتعلقة الأمور من يه الله أمر بما علم ؛ الئالث، 
الإسلاموقواعد الدين وأصول والمستحسح، والواجب، والحرام، الحلال 

الفقه.كتب فى كور من، هو مما وأركانه، 

قوله؛في القيم ابن أشار هذا وإل 
نبياندو والحئ رابع مى لها ما ثلاث، ام أقوالعنلم 

لرحمنلماء الأسوكاJلالثإ وفعله الإله يأوصاف جلم 
الثانيالمعاد يوم وجزاؤ؛ دينه هز الذي والهن والأمز 

٠ه ه 
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خيلأئنذر والجغاعة القئة أم بن الثاجته المزية )وثنين رد: 
'نشن،ثثفس دزجة كز لزجتين؛ على بالقدو والإبمال وسرأ• 

عائلونوهم باكلق، عليم ثتار الله باق الإيقاد الأوأى؛ ثالدزجه 
جميغوعلم وأبدا، أزلا به موصوف هو الذي القديم بعلمه 

الةكثب P والاجاو، والأرزاق والتغاصي الطاعات محن أخوالهم 
قاوالملم الله حلى ما محأوو الخلق. مقادير القخموظ اللوح فى 
يومإلى كائن لهو نا امحب ثال: أكتب؟ نا قال: امحب. لة: 

تكنلم أحهلا٥ وما ليحطتمه، يكن لم الإئتاف أصاب نما القيامة. 
ُ*الى•قال كما الصحن؛ وطويت الأقلام، جمت، ليميثه، 

كف4 ؛٠٥  ١٤١^ ي ن\ ثم أق ك ثم 
ؤ(تمسن ين لتاب ؤ،آ ودالت واه، مار أف عل يمح، إذ 

إةأى همز تن يكنف ؤ، إلا أشم ؤآ ؤإلأ آلأزنج، 
نئخانةلعلمه التابع التفب"ير وهدا دسر.ه أف عز د؛إلكث 
الثخموظاللوح قي كثب نقد وثمصيلأت جمله مواصغ ني ثكول 

إليهتجب بثي؛ الروح يئخ قبل الخنين جثي حلى ؤإدا فاء. ما 
ذ\مخرزنة، اكتت: لة: ئبماز ك4قاب، بازبع نث)نز نلكا، 
يتكزةكان ند التمييز نهدا دلك. ونحو تعيد.. أم وفمي وعملة، 

y قليل(ب اليوم وملخرْ قديما، القدرية لاه غ،

كالتالي!وبيانه القدر، ش والجماعة السنة أمل منهج قرر 
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حدثفي ه الني ذكره كا الإيمان، أصول من بالقدر الأيمان أولا: 
الآ"م،داليدم دورثج'' وكيه، ونلائكتؤ، الله،  'هأذ ت ®الأيمان جرين■' 
ثم.ه>هموحلتم وإيأكو إ سحاه وقوله ، وشر؛® بالقدرحيرة ونومي 
[.٤٩ناشر: 

اثاناتتظق أن مل الخلائق نقادين اللأ »)كتب ه: وiال 
ابنحديث من ملم رواْ الماء® على وعرشه محال؛ نثة، ألم، حمسص 

عمروه•
والممعوالشر فالخير ومدر، بقضاء شيء كل أن المنة أهل منهج ثائا: 

شكاء،ما وخلهما وقوعه، قل شيء كل يعلم والله وقدر، بقضاء كله والضر 
•يمسسئته إلا محميء يكون ولا 

بها؛ويؤمنون الأرح، القدر مرام، يشتون المنة أهل ثالثا: 
مثقالعنه يعزب، لا ثيء، يكل المحعل الله بعلم الأيمان الأولى: المرتبة 

أنقبل حلقه جميع علم قد تعالى وأنه الأرض، في ولا الموات، في ذرة 
حركاتهموحميع وأعمالهم، وأقوالهم، وآجالهم، وعلمأرزاقهم، يخلقهم، 

هوومن الجنة، أهل من منهم هو ومن وعلانيتهم، وأسرارهم وسكناتهم، 
وقال[، ٢٢]انمثم: وألسهثدته أكلم، وعظم تعالى: محال النار، أهل من منهم 

ءثاهسء دُ تاث محي آممه نأن فئ ثيء َلمل عق أقن أف ولنتلترا تعالى: 
[.١٢]اسلق: 

وقال[، ٢٨لالجنت عدداه كل وأ>مئ  ٢٠٢^^بما وؤلحاط تعالى: وقال 
أذكرولأ ألأتين وي ألثثرذ، 1، يرم 4ئماد عنه ثزُث لا آلس وئلّ تعالى: 

•قءقئ صر حديث من )٨( ملم رواه ( ١ ر 
هسرد ابن حديث من ( ٢٦٥٢)'لم مروا0 )٢( 
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•الأنقال: ثوامبجسمحامحمح، ثسنمىل: 
ئادنأُا،.1ئلمبمائاتوا 

بهمحبق ما جمح كتب قد تعالى وأنه ذلك، بكتاية الإبمان I الثانية المرتبة 
والقلم.ياللوح الإيمان ذلك، صمن وفي كائن، أنه علمه 

Iتعالى وقال( [، ٣٨]الأنمام: ثن آوكتد_، ؤ مهلنا ءؤثا تعالى! قال( كما 
ؤ،ملؤه 'ثيىؤ تعالى؛ وقال( [، ١٢]ص: مازه إم ؤآ أنمته شء وه 
عنتعالى وقال( آْ-آل،[، لالمس: .ه ئنتلئ وكم صنم ه . آلتحر 
كثبؤ، ه عث ءلثها هال . ٦^١ المحن باد وتا م■ءون؛ له قال حنن موّى 

ثلمأس أئ تلم  ٠٥١١^تعالى؛ وقال • اْ-آه[ ]تك: .ه ينمى ؤك رق لاتٍل 
.[ ٧٠.ه مر أف عق هن أ0 كثب ق د'للكث إة وا/درم آقذآؤ ق •؛١ 

وأثثتئألر ؤح ما نيتأث مو إلا يع1لثها لا ألثث، مثايح نعني/ ؤ. •' تعالى وقال 
إلا4ثابج( دك زم ْلقنتأ'لآبج،نلأ ولاحثؤف، بميثها ررئغإلا َ>ت، ممْل وما 

[.٥٩لالأن<<ام: .ه ت-؛ني كف 
راكتن،قال! ه الرسول أن ه عمرو بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي 

لآنضمحث،مح،ت،هال:
.الماء،اعر وعرشه 

قبلبالأشياء يعلم الله أن فينكرون القدرية، غلاة تنكرهما المرتبتان وهاتان 
آخرمحا الجهمح، ممد يد علمح، فلير القول وهذا كتابتها، وينكرون وقوعها، 

بلغهلمن ها عمر ابن وقال مقالتهم، وأنكروا منهم فتبرووا الصحابة، عهد 

ه.ماس ابن حدت ص ( ٢٦٦وسلم)•(، ٦٥٩٧الخاري)رئاء :١( 
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وهدامنيل ترقام وأنهم منهم بريء أني فاحبرهم أولئك لقيت إذا ذلك؛ 
هءرالأسقع بن وواثلة هماس، وابن عمر، ابن كلام 

اللهشاء فما الشاملة، وقدرته ايافدة، الله يمثيثة الإيمان الثالثة؛ المرتبة 

•يكن لم يشأ لم وما كان 
.همكث كن لم بمؤل أن سقا ايإد إدآ أمثاو ؤإد1آ تعالى؛ قال كما 

[،٣٠لالأن»ام: ألهدئه< عز لج1عهلم آس شاء تعالى؛ وقال [، ٨٢]ص: 
وشدث١ تعالى؛ وقال [، ١١٨]مود: ئءد،ه أمه آزس -ثنن ربك ثآء 

أيمثىء1ئلبم، آلجثؤ مى جهئر لأنلأف يي ألمل( حى محليي ها-أنه-ا دني، 
يؤلأ ألتمرن ق ي من ِلعجتى آس كاى ؤروما وقوله؛ [، ١٣لال-«جدة: .ه 
[.٤٤]ئ>: ددبثآه عيثا كاث ل>وز آهمأ 

فيذرة من ما وأنه ، شيء كل خالق تعالى الله بأن الأيمان الرابعة؛ المرتبة 
وسكناتهاحركاتها وحالق خالفها والله إلا بينهما ولا الأرض في ولا الموات 
كثيرة،والسنة الكتاب فى ذللا، وأدلة سواه، رب ولا غيره، خالق لا ّسحانه، 

جمعهاالأربعة القدر مراب، هذ0 [. ٦٢زالدنرث تى»ه كز حنإ3ا كقوله؛ 
بقوله؛النامحلم 

وتكوينإيجاد وهو وحلمه مشيئته مولأنا كتابة علم 

يهالاحتجاج يجوز ولا وشره، خيره كله بالقدر يؤمن أن العبد على فيجب، 
أقامالله أن ونعلم نومن؛ذللأف، أن يجبا بل نواهيه، وفعل الله أوامر ترك في 

الرسل.وإرسال الكتب؛، بإنزال الحجة علينا 
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Aَ ء م١ مبحانه:قوله فى كما له، الإرادة وكدا 

ُُ;
وتء

ؤإرادته.الله مشيثة تحت، كلهم وافعالهم العباد بان يؤمنون •' وأيصا 

ئاعلون(.)واياد وله: قض 

علىمحور هو بل له، فعل لا الهد إن ت يقولون الذين البمرية على رد 
ولافيها له حول لا المرتعش حركات بمنزلة فعله وقالوا ، اختيار0 يغير أفعاله 

اتحالهم(.خلق )والله قوله: وفي 

؛مشيئتهموأنهاأفعالهم، يخلق لم الله إن يقولون؛ الذين القدرية على رد 
الله.مشيئة دون 

والكافث(.المؤمن، هو: )والعثد مر: 

والكافر.والمسلم والصائم المصلي هو فالعبد إليه، العيد أفعال نسية فيه 
حقيقة.فعلوها التي أفعالهم على ويثيبهم يعاقبهم والله 

ث;ا@ تين آن مم ٥ ^لش تعالى: قال )كما 
.آلملماأءن.> رب، آس دثاء أى ١^٠ دثاءون 

إلاتكون لا وأنها العبد، مئيثة إثباُتح في السنة أهل قول صريح وهدا 
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احمالو لمه 

البالمدوية عامه بها يكدب المدو من الدز-جه روهده ث مر 
سثرم فيها ويعلو الأمة، هذه مجوس ه' النبي نثاهم 

أ؛عن ويخرجول واحتتازة، ئدوثة العقد تالثوا حتى الإيتات، 
ومصالحها،.حكمها وأحكامه لله ا .

Iالناس من ءلائفتان فيه صل وقد العثليمة، المائل س فالقدر 

العبد،قدرة إثبات ني وغلوا السابق، الله تقدير أنكروا ت القدرية ت الأولى 
مشيئته.ولا الله بقدرة يتعلق لا ما المخلوقات فى أن وزعموا 

وهذاالأمة، ّالف وإح٠اع والمنة للكتاب مخالفون مبتدعة، ضلال وهؤلاء 
تكونأن عن الحواديث، إحراج ويتضمن والتعطل، الإشراك يتضمن القول 
أبوروى فقد الأمة، هذه مجوس هؤ الرسول سماهم وقد ، وتقديره الله بقدرة 
هلا،إذمرضوا هده مجوس المدؤيه ١٠قال: الني. عن عمر ابن عن داود 
.، دنهدوهلم«ل١ ^ ٨٠ماثوا وإو ، ^ ٥٠٣

علىوأحمد الشافعي الإمام نص وقد ، هؤلاء تكفير ؛ي العلماء اختلف وند 

,ه عمر ابن حديث من ( ٤٦٩١)داود أبو رواْ ، ١ ت 
أبيسميع صح إن الشيخين، شرط على صحح حديث ®هدا ت ( ١ ٥ ٩ / ١ ) المستدرك في الحاكم تال 

(.٤٤٤٢)الجامع صحح ر الألباني وحسنه ٠ وشاهده® يحرحاْ ولم عمر، ابن من حازم 
لمدينار بن صلمة حازم أبو ^؛ ٥٥٠٠®هدا •' ( ٢^١٢)ّ؟/ داود أبي سنن مختصر في المذري وتال 

٠يشت® شيء فيها ليس عمر ابن عن طرق عن الحديث هدا روى وتد عمر، ابن من يسمع 
لإوالصحح)'ما/آ*ا(ت العلل في الدارتعلني قال الصحايةت يعص عن موتوئا صح لكنه 

القدريةالملف شثه ءولهدا (: ٥٣٢المعاد)T/ زاد في القيم ابن وقال ءمر«. ابن عن الوقوف، 
عباص®.ابن عن ذلك صح الأمة، هدم مجوس هم وقالوا: بالخجوس، اللهاة 



الواسطيةانمقيدة شرح الندية الموائد 

ا.ر القديم العلم أنكر من تكفير 
وينكرونلله، والإرادة القدر يثبتون الذين وهم الجبرية• الثانية• الْلائفة 

والاختيار،القدرة سلبوهم حتى العباد أفعال نمي في فغلوا المخلوق، مشيئة 
بنالجهم هؤلاء وإمام ألبتة، شيئا يثاوون ولا يفعلون لا أنهم وزعموا 
صفوان.

بالضرورةنفرق فإننا والعقل، والإحماع والمنة ،الكتاب، باطل القول وهذا 
بخلافياختياره الثاني بأن ونعلم البطش، وحركة المرتعش حركة بين 

استحقاقترتب ولا تكليفه، صلح لما أصلا فعل للعبد يكن لم ولو الأول، 
.أفعاله على والعقاب الثواب 

ومصالحها،حكمها وأحكامه الله أئعال عن ويخرجون )أ 

ماويقولون; وقدره، وشرعه أفعاله فى الله حكمة يثبتون المنة فأهل 
عقولعنها نقاصرت وإن بالغة، لحكمة إلا شرعه ولا قضاه ولا شيئا الله حلق 

ؤأسنآقاصقولهّثحانه: و٠نها; كثيرة، فيذك، والأدلة ١^^، 
وماؤألأتبمل آلتمنؤنم، ثكا ^)؛*٢ [. ١١٠:]١^^>!؛ه . مبممي؛ لا ءبّا محأهم ثنا 
.هثمنا لا أء=فمحهم ؤلكث يالص إلأ حكنهمآ ما . لمحئق يما 

]الدخان:

وحلقه.تقديره وفي شرعه في حكيم فالله 

الالله أن ويزعمون الله، حكمة يكرون فإنهم الجيرية: الجهمية وأما 
والرحمة،الحكمة عن مجرد وتصرف، مشيئة محض هو وإنما لحكمة، يفعل 

•٥ء٧/٧،٣٥٢/٣الخاوي)برع اظر: :ا(



الواسطيةالعصية شرح الندية الفوائد 

وفرؤعلوازم الأصل ررولهذا ت القيم ابن قال هذا، ترد والسنة الكتاب وأدلة 
.وجهاتعين من وردها ذكرها ،  ١٠١فاصدة كثيرة 

يزو/والإيغاو الدين أئ والجئالإ القئة أهل أصول )ومن ض
vوالجوارح(. واللشان العلب وعمل واللتان، الماJجا قول وعمل، م/ 

علىينوها عفليمة أصول وهي الأيمان، في السنة أهل أصول بعض هنا ذكر 
٠المتدعة من طوائف فيها وحالفهم الأمة، سلف، وأقوال والسنة الكتاب 
بالجنانواعتقاد باللسان أوقول ونية، وعمل قول الإيمان أن • أصولهم ممن 
صحح.التعريفين وكلأ بالأركان، وعمل 

ومعرفته.وإقراره، القلج، تصديق أي• وصد؛ القلب فقول 
بهما.والمملق بالشهادتين، الإقرار ت اللسان وقول 

شيمذكره لمين، المباتفاق كافر فهو القدرة مم بها يتكلم لم فإذا 
الإّلأمأأ،.

المائةدار )شاح المس الكبتر مماط في ذمس »وقد قال: ١(،  ١٢)ا/ الماعن .دارج )١( 
فييدح كتاب وم وجها، نحوسين من الأصل هذا اد فوئا والإرادة( العلم اعل ومْللبإ 

الاديناا(.وْلريق الهجرين )مفر المس مماسا في أينا وذكرتاه معناه، 
)صأ"ا"ا-،ِ\*ا(.الأوط الإيمان الخاوي مجموع انفلر: رآ(



الواسطيةالضدة شرح الندية الموائد 

للباطنتابع والظاهر وعمل، قول من القلب قي ما ثمرة الجوارح وعمل 
الظاهر.صلح الباطن صلح متى له ولازم 

البدنإلى ذلك سرى ؤإرادة معرفة فيه كان فإذا الأصل، هو فالقلب 
ررإفت ه قال ولهذا القلب، يريده عما البدن يتخلف أن يمكن لا بالضرورة، 

كله،الجند مند متين وإدا كله، الجند صلح صلحث، إدا ثصعه الجند في 
1لأضالقك،«له.

رأسث،فما بالأمصار العلماء من رجل ألف من أكثر ررلقيت، البخاري! قال 
وقال،، ر وينقص(( يزيد وعمل، قول الإيمان أن ش يخالف، منهم أحدا 

•ا والإبمانءرر العمل بين يمرقون لا اللف من مضى من رركان ت الأوراعى 

بالمعصية^.ويمص بالطاعي، زيد الإيمان )وأف من؛ 

أن! وأئمتهاالأمة سلف من بعدهم ومن الصحابة عن المنقول وهذا 
النارمن®آحرجوامن الصحيحين: في كما يفاصل، القلوب في الذي الأيمان 

إيمانا،لن.من حردل، من حبة مثقال مله في كاو 
إيمثكاهورادهم سبحانه! قوله ومنها! كثيرة، ذللث، على والأدلة 

إيحاءؤزاد:ير وقوله: ٤[، ]الفتح: إيثاه ؤِوادوأ وقوله: [، ١٧٣لآلء،ران: 
■[ ١٢٤دت؛سرؤنه همهر 

ه.شر بن الغمان حديث، ْن ( ١٥٩٩)لم وم(، ٥٢)المخارى روا0 )١( 
ه/ههه(.للأتقائي)ا/مها، والجماعف المة أهل اسماي أصول شرح )٢( 
)آ/هم1-مأأ■(.للاحري الثرمت و\م: (. A>U/r)بملة لأبن اعري ١^^١^ )٣( 
•محك سعيد أيي حديث من ( ١٨٤)وملم (، ٢٢)البخاري رواه )٤( 



الواسملبةالضدة قمح التدبة اكواثد 

اللة،إلا ٩ لا  jyس ضة، زنبمون يخخ ررالآ؛نان س: ومله 
عليه.متفق ، ١١١٠الطريقعن الأذى إماطه وأدماها 

وإيمانيتفاصل، بل يتساوى، لا العباد إيمان أن يرون السالف وعامة 
المجرمين.الكائر أهل إيمان من أكل الأولين الساشن 

محاقؤمنهم تمتبد ؤهمم كسه، خلنلر ؤئنهمِ يتفاصلون! الإيمان فاهل 
[.٣٢]فاطرت ب1لخإر)ته 

المحرماتوترك والمستحبات، الواجبات عمل من فالسابق 
والمكروهات.

المحرمات.وترك الواجبات، فعل من والمقتمد 

فكلالمحرمات، يحض وانتهك الواجبات ببعض أحل من ه لفوالذلالم 
مؤمن.أنه عاليه يطلق هؤلاء 

الإسلامسيخ بينه الإيمان مهللق وبين الكامل الأيمان بين فرق وهناك 
٠واكماما<لى الكمال، ذللث، ذم، فقال واجباته، من شيء نقص ارإذا ت بقوله 

المعاصيبئحللق رالقئلة أهل يكمئون لا ذللئ، مغ )وهم ت مي 
مغثابثه الإينانثه الأحوْ بل الحوازج؛ تمعله كنا ؤ١لكتاير؛ 
أجمهمن ثم عتجإ سئحاJهت ثال كنا النعاصي؛ 

علنيحؤأأئتنؤإ ٍين\أوا من ءلادثادا وة-ال؛ أترإذ،يم. 
نجإتحئ ض أؤ آ'لآرئ عل ِإئو>ثهثا بمث، لإف 

•٠٥مرثرة؛؟؛أي "حل-ث من ( )٥٣له" -واللفظّ وملم )٩(، البخاري رواه )١( 
النوية)ه/آ-'أ(.ذن المهاج )٢( 



الواسمليةالشدة شؤح الندية الموائد 

أذينإ0 ؤأمطوأ أتدو ؛يمتا هأصيمأ هاءئ ( jUأس أمر إق 
ئنهيمأ إحوة إثا . أصسيثرن نحب 

احؤي

منفعله ما كان ولو الدب، بمجرد يكمر لا المؤمن أن أصولهم فمن 
الكبائر.

تمنها كثيرة، هذا وأدلة 

معمؤمنين فماهم أقثتلؤأه ألمؤمؤنت ين ءلادمنادأ( ت سبحانه قوله 
•تقاتلهم 

ولايجلد الحصن غير الراني أن لف الو\جم\؛أ النصوص في وثبت 
كفاراكانوا ولو يقطع، والسارق يجلد، والقاذف يجلد، والشارب يقتل، 
بالجلد.اكتفي لما الكبائر هده بفعل 

لمواوالقاذف والمارق، والشارب، الزاني، بأن صريحة والنصوصس 
وماالمتواترة، نة والالقرأن، نصوص حالم، فقد كفارا جعلهم فمن كفارا، 
٠؛هك الصحابة عليه أجمع 

توالمعتزلة الحوائج، هذا في والمخالفون 

مخلدالأخرة وفي كافر، الدنيا في فهو كيرة فعل من أن يرون فالخوارج 
كلعلى ذللث، يطبقون لا وقد بغيرها، ولا بشفاعة لا منها، يخرج لا النار في 

.هذا في تفاصيل ولهم كبيرة 
في،بل لكفر، ولا موس لا الدنيا في فهو كبيرة فحل من أن يرون والمجزلة 

النار•في مخلد الأخرة وفي المنزلتين، بين منزلة 

كمر،وإن الن.س_ا بمجرد يكمر لا المؤمن أن متفقون فهم نة الأهل وأما 



الواسمليةاكقيدة ضح الندية الموائد 

المعتزلة.تقوله كما الإيمان، جمع او_ا يولا الخوارج، تقوله كما 

الإسلاممباني وأما والشرب، كالزنا المعاصي بها يكفر لا التي والذنوب 
مشهور.نزنع تاركها تكفير فقي والعوم والزكاة كالصلاة 

الأمة،ني الاختلاف فيها حصل الش المائل أكبر من التكفير ومسألة 
شيئا.فيها وتفرقوا 

ولاالله ثكمره لم من كمروا حتى صوابهن بلا فكمروا فيها غلوا فالخوارج 
النار•في والخلود الكفر كترة في وقع من على وحكموا رسوله 

تركولو ذنب الأيمان مع يفر لا • وقالوا الحكم، هذا ععللوا والمرحئة 
وعمربكر أبي كايمان الناس أفق إيمان أن وزعموا وأركانه، الإسلام مباني 

المستقيم.للمراؤل الله فهداهم والجماعة المة أهل وأما 
بيقين.إلا منه يخرج فلا بيقين إسلامه ثبت من أن يقرون المنة فأهل 
ولمفئقناْ فئقه ومن ، كئرناْ ورسوله الله كئرْ من ! قالواالمنة وأهل 

نكفره.

الكبائر.بفعل الملمين يكفرون لا المة وأهل 

تتوفرحتى بالكفر يعينه عليه يحكم لم ^٥^١ فحل س I قالوا المة وأهل 
٠المواع وتنتفي التكفير شروط 

اللمتكفير يجوز فلا كفر، الملمين قاتل أو بدعة في وقع من كل فليس 
١القبلة أهل فيها تنانع التي المائل في به أحهلآ حهلآ أو فعله، ؛ذست< 

قتالهمعلى الل،ين أئمة واتفق بقتالهم ه المي أمر الذين الخوارج حتى 
وكزاوبغيهم، لفللمهم دفعا يقاتلون ؤإنما ، العلماء جمهور عند كفارا ليسوا 



الواسْلياةالعميدة قمح الندية الموائد 

قدوهم أموالهم، نمم ولا نساؤهم، سى لا ولذا كفار، لألهم لا لشويهم، 
بالطوائففكيف يكفروا، لم ذلك ومع والإجماع، بالنص ضلالهم ثيت، 

•ملهم أعلم هو من فيها غلط ائل مفي الحق عليهم اشتبه الذين المختلفة 
ونحوهماوصفين الجمل معركة في القتال حصل فقد ، لف، الفعل وهكذا 

موالاةبعصا بعضهم يوالي الاقتتال مع السلف، كان وقد لمون، موكلهم 
العلمبعضهم ويأخذ شهادلهم، فقبلوا الكفار، كمحاداة يحادولهم ولا الدين 

وتاكحون.ويتوارثون، بعض، عن 

وغالب،فيه، مختلفون فالاس والبيع، الأهواء أهل تكفير وأما مسألة■. 
تالتفصيل الأئمة مذاهب، 

كافر.فهو هذا قال من ويقال: كفرا يكون قد فالقول 

يكفرالتي الحجة عليه تقوم حتى يكفره يحكم لا المعين الشخص لكن 
تاركها.

كفار،ألهم أصحابها على يطلق مغلثلة بيع فهناك أصناف،، اليع وكذا 
•يكفرون ولا بدعة ألهم عليهم يهللق وبيع 

ماللئإ،كالإمام الاّلأم، أئمة كبار كمرهم عشرية الاثتي فالرافضة 
،•وغيرهمأ الإسلام، وشيخ حزم، وابن والبخاري، وأحمد، 
كافر.فهو الرسالة، في جبريل علعل وإنما نبي علئا أن اعتقد فمن 
تسقعلباطنة تاويلأيت، له وأن ، وكتمت، آياُت، منه نقحي القران أن زعم ومن 
كفاررأ،.فهم والباهلنية، كالقرامهلة ونحوها المشروعة الأعمال 

(.٤٩٣)مللخلأل المة )ه(، انماد أنمال اظر:خالق )ا(
المرينالمنة منهاج )صآ'هه(، الملول الصارم ٥(، • /٠ YA)الفتاوى مجمؤع انفلرت )٢( 



الواسطيةالعقيدة شمح النديات الموائد 

لأنالسنة؛ أهل من كثير كمرهم وصفاته الله لأسماء المنكرون والجهمية 
.، الخالقل نمليل قولهم حقيقة ولأن الرسول^، يه حاء لما مناقضة أقوالهم 
الLلالانش العلماء ،ص عشو ش حمويز كفرهم تقلد ولقد 

الطراني iULiحكاة ثل يي ذ حكاة الأمام واللألكانن 
قالكما العاصي، ْع ثاُتة الإيمانية الأخوة أن يعتمدون المنة وأهل 

ؤإا0إالممإذ،ه، هئكأ سء لبمه بن لم عغن بئى • القصاص آية في سبحانه 
ففيهمنه، الفل وجود مع أحا القاتل محمى فالله آئثتؤإه. ألعومنن من ءإامن١إت 

الأحرىالأية وفي الذنوب،. بمجرد الأيمان من يخرج لا العاصي أن على دليل 
الامتثالوحول سمر مزمنين فسماهم لحؤمجره ، j\jعلنيمأ إحوه ألمؤيمن ءؤإتما 

الإيمانمن يخرجون لا ألهم على فدل الدين، في لخوْ وجعلهم بينهم، 
لمهمة.يا 

4لك1ئة،يمالابنان ١^٢ المش ١^ يشكون )ولا 
.ال٠عثزلهآ. مول كما الثار؛ نجب يحلدوثه 

صغيرة.على أصر أو كبيرة، فعل من شرعا: والفاسق 
الإسلام.ملة على الذي أي والل: 
يخرجولا يكفر، لا الكبيرة مرتكجخ أن على متفقون والجماعة السنة فاهل 

ثدفلا اكوحيد على مامتج من وأن اكار، في يخلد ولا والإسلام، الأيمان من 
الجنة.يدخل أن 

.ج٠وعاكاوى، ٢( ٠ -٦ ١ للدارس)صاا\< الجهب عر ارد الماد)صهآ(، أسال خالق :ا(اظر: 
.(VoY-ra'/Y•)



الواسطيةالصدة قمح الندية الموائد 

كماوالمعتزلة، الخوارج هدا في صل وقد هنا، مذهبهم الشخ بتن وقد 
تقدم.

1؛قرئ *ي كنا الإيمان؛ انم م يتحل المابس )بل \دود؛ 
همثؤ"مخ يذ 

أحكامفيأخذ الإّلأم، وهو الثلاهر الإيمان اسم في يدخل فالفاسق 
'<-■/ثّ' َ'ءَ.  همؤمنة رمؤ مهمٍر تعالى؛ قوله في كما الدنيا، في والمؤمنين لمين الم

المساق.حتى فيشمل 

فييدخل لا ولكنه معهم، داخل فهو المؤمنين أو لمين للمنداء حاء فإذا 
الكامل.الأيمان اسم 

أنهيعتقدون السنة فاهل الإيمان، ناقص مؤمن والسارق والشارب فالزاني 
تقال ولا،ا الأيمان، ْمللق يسلي، لا لكنه الواجب، الأيمان كمال >نلذج قد 

ئوببم كنا انمئلق؛ الإيتان انم في يدخل لا )وئد مد: 
نإدامزمم ثحلتا أممه يكر إدا ١^■؛؛< ألمويوث ؤإد1ا ئ_مال_ى: 

إبمادأهرادتهم ءايتم عنيم دلت< 
ولامومى، يني برني جيى الرائي برني ررلأ ه ويوله 
الحمنيشرب ولا مومى، وفو بسري حيى الناري ينرذ 

شنفذاث نلأ ص ذلا ثؤمنَ، زئز يخزبخا حض 
،٠مؤمن«روهو ينتهنها حيى أثصارفم فيها إلته الناس 

•محنك هريرة أبي ث حل• من ( ٠٧)وملم (، ٢٤٧٥)البخاري رواه !١( 





الواسمليةالثدة التدياة الفوائد 

^^م^لصيي؛كئضئلهملإ

وأز؛يهمكيهم تلامه والجما-ءةت الئنة أهل أصوو وبى \)فصلت 
ثعالى:قوله في به الله وصمهم كنا ء، الله زئوو لأصحاب 
ولإحوثا ١٥اعقر ربما يموى بمدهم  otو ٠١٠■وقت 

\ptِلقن غلا ي 4 قز ه الايم ::^١ وئ 

والثناءالله رسول صحابة محبة والجماعة السنة أهل أصول من 
منوعقوبة القدحفتهم، وامم،عن وموالاتهم، ونشرفضائلهم، عليهم، 

أوقليلا ه الني صحب من لكل مطرد وأصل عام وهدا بالقول، إليهم أساء 
 ١^•

أولياءوساداُت، المؤمنين، لخيار غل القلب فى يكون أن القلوب حث ومن 
•بقوله المؤلف ذكره ما ت منها كثيرة، ذللئ، في والأحاديث، النيين، بعد الله 

قوالذيأصحابي، ئننوا ررلأ نوله: فى هت النبي )وطاعة 
ثدأئزلث ثا ذمآ ك ثل أشق لنوؤب أن لإ بمد؛ شي 

عليه(•متفق ، يصيمهءر ولا حدهم أ ,

(.١٢٣ست>يج<)ص 



الواسطيةالعميدة شرح الندية الفوائد 

منأحدا لعن ومن حرام، ه الصحابة ب أن عر دليل هذا قفي 
الدين.أئمة باتفاق الملينة العفوية استحق ث أو الصحابة 

—ساعة أحدهلم يلثمام ه، محمد أصحاب سوا ررلأ ت هغجت عمر ابن محال 
عنزة«أا،.أخدم عنل ءصمن ه-،الني مع يعني 

إلايدكروتهم فلا الصحابة، في ألستهم ملامة السمنة! أهل أصول محمن 
•بض 

وبمهمونهمعليهم، يترحمون بل عليهم، والحقد الغل من تلويهم وسلامة 
والقرون.الأمة حير ولأنهم ولخيرهم، لفضلهم 

ءصاياهأَكبن والإجغاء ؤالق1ث الكتاب به جاء ما روتمتلوو 
Vذص 

والواصب.الروافض على الرد هذا وفي 

ويثمهرونهاوالخاصة، العامة لهم الثايتة الفضائل يقبلون السنة فاهل 

علىالئها-آضتن وبمدنون وهمائل• بمد بس أنهؤ، س على وبائل 
ؤبصعهيالإ ذوحمذ -وكائوا تدر لأهل قال الله بان ومحوبثون الأنصار. 

يدحللا ؤبأتة لكلم((لم. >اذاا °ظممد شئتم. ^١ رراعمإوا عشر-: 

وابنأبينمة)ها؛\م(.(، ١٦٢^)الفضائل)ها(و)<آ(،واين في )١(رواْأحمد 
,مات* رحاله صحيح، إستاد ت ٢( ٤ / )١ الزجاجة مصباح في اليوصيري تال 

•٢١٢٤رص ، ٢١
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لمدنز ، ^١١٢النغ بؤ أخثز كنا الشجرة؛ نحت با:خ أحد الثار 
مائة(وأزبع ألف ثى أكم وكائوا عنة، ورصوا عنهم الله yرصي 

الدينثم الأول، القرن القرون! فاقفل مرام،، الفضل في محمد فأمة 
يلونهم•

أفضلوالأنصار المهاجرين من الأولون امون فايمرام،! على والصحابة 
الثثجمل ين أمق تن مكر دسوى سبحانه! فال كما الصحابة، مائر من 

.١[ • ]الحديد: رقنأؤأه بمد عى أنمهمإ تن دتبمه أعظم أنكلث، وثنل 
أمحابن حاطب نمة في كما لمرهم، ليس ما الفضل من بدر ولأهل 

نمحمحن-بلتعة 

قال!هت الرسول أن الصحيحين في كما خاص، قفل الرضوان سعة ولأهل 
فيهمالله أنزل الذين وهم ، اليجرة® تحث، باخ أحد النار يدخل رالأ 

.[ ١٨]1^؛ ،لوآإمب< ق ما شم أشنرؤ محت مايمدك إذ ألموينؤى عن أس 

كالعشرة،ه، اللي ننول له فهد لئن بالجنة )ويشهدون 
الصخالإ(.محن وعيرهم ثئاس، ابن نيس بن ونابت 

فيالمدكورين كالعشرة بالجنة، ه الرسول له شهد من لكل فيثهدون 
قيدعئ الجني، قي وعثئان الجني، ش وعنن البمه، في بكر ارأبو هت: قوله 

الجنؤ'قي عوب .ثذ الرحمن،دب الجني، قي دالرمحر ألجني، قي وشحه الجني، 
ا.الجنة«ل في ١^١^ يى صدة وأبو الجنة، في ونعيي الجنة، ي ونعي 

(.١٢٤)ص نححريجة مبق )١( 

يقه.عوف بن الرحمن ب حديث من ( ١٦٧٥)وأحمد (، ٣٧٤٧)اكرمدي رواه )٢( 
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مناشتهر لما وتقديمهم؛ العثرة هؤلاء تعظيم على المنة أهل اتفق وقد 
العشرةلفظ يكرهون بل ويسبونهم، يبغضونهم الدين للراففة خلاها فضلهم 

'ههه عليا إلا ستثنون ولا بالجنة، البشر؛ن العثرة امم لموافقته 
•ه الله رمحولط له قال حث ه الرسول خهليت، زنحثمحن قيس بن ثامن، وكدا 

البخاري.رواْ الخنة|لا، م مئ ١^،ولكنك م مئ ك، »اإنك، 
محاذ،بن وسعد وعكاشة، والحسين، والحز، سلام، بن الله وعبد 
جميئارأ/ه وغيرهم 

.عمرر مم أنو يبيهتات بمد الأمة هده حير أن ص وعير؟ نمحمحن 

وقدها، وعمر بكر أيى أفضلية فى النقل به تواتر بما يقرون المنة فأهل 

٧٠)حبان ابن ححه ص=  (.٥٠)الجامع صحح في والألباني (، ٠٢
٠ؤُقة زيد بن معيد حديث من ( ٣٧٤٨)والترمذي (، ٤٦٤٩)داود أبو ورواه 

وصححه٠ الأول، الحديث من أصح هو • يقول الخاريّ ~أي محمدا ءوسمعت ت الترمجدي تال 
٤(.٠ ١ )٠ الجاح صحح ني والأJانى ١(، )م/م• المختارة في والماء (، ٦٩٩٣)مان ابن 

٠قهقئ أنس حديث من ( ٤٨٤٦)البخاري رواْ ( ١ ) 
(.٢٤٨٣)وسالم (، ٣٨١٢)المخاري فرواه يك: ملام بن امم- عبد أئ )٢( 

كما— أحمد صححه وأحمد)هههءا(. (، ٣٧٦٨)الترمذي فرواه ه؛ والحسين الحسن وأما 
(،٤٧٧٨)والحاكم (، ٦٩٥٩)حبان وابن والترمذي، -، ( ١٢٤)الخلال علل من المتخب في 

(.٧٩٦الصحيحة)الللة فى والألباتى 
(.٢٢٠)ومسلم (، ٦٥٤١)البخاري فرواه • قهقف محمن بن عكاشة وأما 
(.٢٤٦٨)وملم (، ٣٨٠٢)البخاري فرواه معاذ.: بن سعد وأئ 

(.٣٦٧١)البخاري رواه ُمحءجئ: طالب أبي ين علي حديث من )٣( 
(.٣٦٥٥)البخاري رواه ه• عمر ابن حديث رمن 
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.وعمرا، بكر أبو نبيها بعل الأمة هذه خير ٠١ت قال أته ;؛نؤمحت علي عن صح 
حميعا.الأربعة لهولأم الراشدة بالخلافة ويقرون 

ثمبكر، أبو فافضلهم الخلافة، في ترتيبهم على الأربعة الخالفاء وأفضالية 
كانواأنهم جميعا عنهم المنقول البيت، آل حتى السنة أهل بين حلاف بلا عمر 

متواترةعنهم والنقول علي، على يفضلونهما وكانوا وعمر، بكر أبا يتولون 
■ه علي، ثم عثمان، ثم ثابتة، 

^سعيإةآنك
بمد- ها وغلي فى'محال اخطفوا ند كانوا القئة أئل بمص 

عومعقيم أئصل؟ ايهغا - وعثر نكر أبي تقديم على اتمانهم 
يوثموا•وثوم عليا، ثوم وقدم بعلي، رجموا أؤ ونكثوا، عفنان: 

ؤإنعلق. P كان، Jفليم على الئثة أهل أم ائثفؤ لكن 
الأصولمن لبمئ، - وعئ عققان مشاله - الئشاله هذه كانث 

التيلكن القئة• أهل جمهور عند فيها الئحاش بملل التي 
بغدالخلة أئ ث)مزو ي وذنك الخلأدة، ننشاله ٠^: يظن 
وم،؛م عثمان، ثم وعمر، بكر، أبو الله زنوو 

واختيار•رصا بيعة وكانتا عمر، بعد عليها الصحابة اتفق عثمان بيعة 

والأنصار.المهاجرين عن المعروف، هو علي على عثمان وتقديم 
بالمهاجرينأزرى فقل• عثمان على علئا قدم من  ٠٠الختياني! أيوب قال 

والأنصار،،

/i(بئ\ص)(:٢٦.)^
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السنةررأهل عند النبوي البيت أهل منزلة 
والخماعة((

وبممحمظولويولؤد4؛ا، ه الله زنوو تثب ض )ويجقول تتود 
ررأذكركمت حم يوم قال حيب الله. ننول وصية فيهم 
aji  ائثكى-وقد غئه لمحاس أبما وفال ييى«لا،، أئل ش
مييرروالذي ئمال؛ هاشم~ ثني يجمر لرص تغص أف إليه 

وفال:ل ولمزاسي«ل لله بحوب حتى لا.ئ}يف0 ديدْ؛ 
إنمامحلص يذ واصش إنماعيل، بص اصطمى الله ررإة 

ممرثس بن واصطمى هزئشا، بمانه مذ واصفمى فانه، 
،هارممُل بجي من واصطماني هاشم، 

بأيهنويومنوو الئوبتين، أمهآت غ الله ننول أرواج ويثولوف 
وأولأولاده، أكثر أم ها حديجه خصوصا ١^■؛؟^؛: فى أرواجة 

العالته.المئزله مئة لها وكاف أمره، على وعاصية به آمن من 
ارمحصلالمحي.٩•' فيها قال التي ها، الصديق بنت والصديمه 

،الطعام«ل؛/ نائر عر الثريد كمصل الثناء على ايشه ع /

■محقن أرمم بن زيد حديث من ( ٢٤سلم)٨'رواه )١( 
اٌرثقنب يدحل لا 'رواللو، يقظ؛ ، امجٍ ب، المطلعبد ين العباس حدين، ص ( ١  ٧٧٧)احمد روا0 ( ٢) 

(.٥٠)٣٣ الجامع صعيمح ني الألباني صعقه . ولقراتي" للي، يحبكم حص إيناذ 
بجك.الأمقع بن رانلأ حدث، ص ( ٠٣٦ والترمذي)٥ (، ٢٢٧٦لم)مرواْ )٣( 
•ييتقن عومك، أض، حديث من ( ٢٤٣١)لم وم(، ٣٤١١)البخاري رواه )٤( 



الواسطيةالمقيدة قمح الندية الموائد 

جعلالله فان لهم، الله شرعها الي البيت أهل حقوق يرعون السنة أهل 
علىالصلاة ْع عليهم الصلاة وهمع والفيء، الخص في حما لهم 

لغيرهم.ليس ما والموالاة الحبة من فلهم ه، رموله 

عند~ محقن أرقم بن زيد كحديث ذلك، على الحث، في الأدلة بعض وذكر 
مفي الله لجي، م في الله »أدكثئا خم: غدير ماء عند - لم م

:ض،أذمتماسةيم:ني(.
فقال!هاشم، بني يجفوا قريش بعض أن إليه اشتكى لما للماس وقوله 

فيأحمد روا0 لله، يحبكم حى إيماذ امرئ محلنا يدحز لا اروالله، 
المسند.

علي،آل وهم: ، بعده الصدقة من أنهم ه: الشي آل محي والأقرب 
حدبن،فى كما بيته، آل من وأزواجه جعفر، وآل العباس، وآل عميل، وآل 
أقسويد يا محب؟ أهل ومي ت حصين له فقال ت وفه السابق، محق؛ أرقم بن زيد 

الصدئحرم من عه أهل ومحن عه، أهل ثن يساوم ت محال محو؟ أهل بن يحاوْ 
عثاسوآل جعمر، وآل عميل، وآل عئ آل هثر I قال هم؟ ومن ت فال، بمده، 
ئإص.فال،: الذدفة؟ ض فإلا؛ كل قال: 

اإنؤ I ه الّكا ناء خهلاب ش سبحانه لقوله الإسلام؛ شيح اختاره ما هدا 
[.٣٣]الأحزاب: دنله_ارإه ؤقليه أنتن أند ألببمس عهمحقم أثه مبد 

يكرهونهملا اجتمعا فإذا وقرابتهم، إيمانهم أمران: لهم الحية هده وبج، 
.أيدا

عملهب، فأبو ه، الرسول أقارب من كانوا ولو تجه، لم منهم كفر فمن 
•ه الني ولإيدائه لكفره كراهته؛ تج-ا اليي 

المملأبن الأفهام جلاء انفلر: :١( 
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خلاف.بلا تسع ص الرسول. توفي وقد 
لمفضائل منهن واحدة لكل جاء وقد ها، وعائشة خديجة نسايه! وأفضل 

•'غيرها يشاركها 

بخاصة،منهما واحدة كل اختص وقد أفضل؟ أيهما العالماء اختلف وفد 
وتشته،، الله رسول لي توكانت الإسلام، أول في تاثيرها كان فخديجة 

.لغيرها ليس ما والبدل الصر من فالها مالها، دونه وتبدل 

ليسما للأمة وتبليغه الدين، في والممقه الإسلام آخر في اثيرها وعائشة 
لغيرهال١،.

البدعأهز يمولة مما والحماعة(( المة ر)أهل ؛ص 
البيت(([ور)آل ررالصحابه(( حى ي والصلاله 

وعدل،يعلم فيهم ويتكلمون الْومّين، جمح يتولون والجماعة السنة أهل 
الصحابةجمح ويتولون جميعا، والمواصب الروافص طريقة من ويتروون 
الب--،•أهل حمونا ويرعون وفضلهم، قدرهم ويعرفون السابقين، 

الصحابةفي تهلعن فالرافضه والتواصسؤ؛ الرافضة السنة أهل يفارق وبهيا 
يبغضونوالواصسح بالله—، —والعياذ ردتهم ويعتقدون رجلا، عشر بضعة إلا 

الضلاكين.هاتين من سالمون السنة وأهل ، العداء ويناصونهم الست، وآل عليا 

)أ/يم.الخاوي مجموع انظر: 
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لملأنهم ناصبة؛ السنة أهل سميتهم وضلالهم: الرافضة كذب ومن 
الذينالواصب من وأشباههم الخوارج ويقابلهم بدعتهم، على يوافقوهم 

يلقبونالبدعق وأهل وصلال، كذب وهذا رفقي، البيت أهل محبة أن يزعمون 
رميفي الأهواء أهل ديدن وهذا ويتقصوهم، عنهم لينمروا بدلك السنة أهل 
بأهله.إلا اليث المكر يحيق ولا والزور، بالهتؤ يخالفهم من 

ينزلونوهم والعصب، الهوى عن بعيدون عدل، أهل السنة وأهل 
■بهم تلثق امح، منزلهم البيت وآل الصحابة 

إنه^هكتويتزلإ
زيدمحي ما ومنها: كذب، هو ما منها: متاويهم في اكزويه الائاز 

إمامغدوزون: فيه هم منة والصحيح وجهه، عن وتحر ونقص فيه 
الدللئ، مغ وهم مخطئون. مجتهدوف ؤإما مصيقوف، مجتهدون 
الإثمكتاير عى مغصوم الصحابة من واحد كل او تغثقّدوو 
القوابقمن ولهم الجئلة. في الدئوب علقهم يجوز تل وصعايره؛ 

إثهمحتى صدز- إذ منهم يصدز ما معفرة يوجب ما والقصايل 
منلهم لاذ بغدهم؛ لشن يعمن لا ما القئثاص، من لهم يعفر 

يثث،وند بغدهم. بنن ليس ما الثئثاب، نمحو التي الخشنات 
إذاأحدهم ص المد وأف المروق، حير أثهم الله زنوJ، بموو 

إذاثم بقدهم. ممن دهنا أحد جبل ص أيفل كاف به يصدق 
أئىأؤ منه، ثابر ئد نتكون ذنب؛ أحدهم ص صدز ند كان 

محمدبثهّاعة أؤ سابئته، بفصل له؛ غفر أو ئمحوْ، تحشثاب، 
كمنالدئيا في بيلأء ابثبي اؤ بثناعيه، الثاس أحق هم لذي اه 

الشالاثموز نكئفل النحئذ؛ الدنوب ز هدا كان نايا عنه. به 
نلهمأحطووا؛ ؤإن أجزان، نلهم أصابوا؛ إن مجتهدس: فيها كائوا 
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نغلمن ينكر الذي الفدو إن يم معمور، ؤالحملا واحد، أجر 
منوتخاسنه؛إ؛ القوم محام جنب في مغموو نزو قليل، تمحهم 
والنصرة،والهجرة، سبيله، في وانجهاد وزنوله، بالله، الإيمان 
،الصاي(. والختل الثالإ، م  ِ

بينشجر ما تجاه العبمحح ، والموقفالسليم المنهج متين بكلام هتا بين 
١^^،ذكر0 وما هي، أخطاء من عنهم ثقل وما اختلاف، من الصحابة 

فوائد:ق وحاصله وظاهر، واصح 

ذكرويجب فيه، يخاض فلا الصحابة، بين شجر عما الكف، الواجب، الأولى• 
شجرعما لهم العير واعتقاد عليهم، التحامل وترك عليهم، والترصي محاستهم، 

اجتهاداأو مغمورا، أوذنئا مشكورا، سعئا أحدهم عمل يكون أن إما لأنه بيتهم؛ 
الكلاممن أحد يمكن لا أنه الستة أهل أصول، فمن فيه، الخطأ عن لصاحبه عفي قد 

وماعدول، فكلهم وديانتهم، عدالتهم في يمدح بكلام المختلفين هؤلاء في 
نفسها،تصوفّا اعتقلُتإ شبهة طائفة لكل كان فقد بينهم الحروب من حمل 
.- أجمعين ههم الله رصي ~ متأولون عدونا وكلهم 

إلافيها يشارك فلم متوافرون، والمبمحاية فامت، الفتتة أن اعلم الثانية• 
منشارك ومن الصحابة، غير من وأثارها فيها شارك من وأكثر القليل، 

مغفوراخطأ مخهلئ أو ماجور، مصسب، فهوإما مجتهدا، متاولأ كان المحاية 
الفتثة.في يدخلوا لم فجمهورالمحابة له، 

فماه، آلافعشرة الله رسول، وأصحاب الفتثة ارهاجت، ت سيرين ابن قال 
،•ثلأثينٌأيبلخوا لم بل مائة، منهم حضرها 

=الإناد ااوسا : ( ٢٣٧/النوة)ا■ المنة منهاج في تمة ابن نال (. ٧٢٨الخة)في الخلال وام دا 



الواسطيةالشدة قمح الندية ١^١^! 

بنعمر قاله ما ونقول ، نقاله وعدم ، بيتهم شجر عما الكف السلامة فهلريق 
ملأمنها، ندي الله طهز دماء »_ فقال: سهم، وقع عما نثل لما العزيز بد 

فيهااال١،.لساني أحضب أف أحب 
Iنوعض على المثالب من الصحابة عن ينقل ما  '•الثالثة 

أحرجهاما والنقصان الزيادة من فيها دخل محرفة أو مكذوبة آثار الأول! 
واللعن.الذم إلى 

أمثالالكدابون يرويها إنما الباب، هذا من هو المهلاءن من المنقول وأكثر 
ولااعتقاده يجوز لا فهذا وغيرهما، والكلبي، مخف،، أبو يحيى بن لوط 
•سره 

ممض؛عر وهذه الصحيحة، الأحبار الثاني! 
منويجعلها ذنوبا، تكون أن من تخرجها معاذير فيها لهم أكثرها الأول! 

وعامةواحد، أحر فله أحهلآ ومن أجران، فله أصاب فمن الاجتهاد، موارد 
ازب.هذا من الأربعة الخلفاء عن الثابت المقول 

مواردمن ليمتا الش والأحْناء الذنوب من بعضهم من حصل ما الثاني! 
يرتفعالمحقق الذنب لأن ومحابقتهم؛ فضلهم من علم فيما يقدح لا الاجتهاد 

والممائبازحية، والخنان التوبة، منها! بامحباب، الأخرة فى عقابه 
بتامن وما ، نبيهم وشفاعق لبعفى، بعضهم المؤمنين ودعاء المكفرة، 

أحقفهم به، أحق والصحابة إلا الأمة من أحد عن والعقاب الذم به يسقط 

سدما-اه •نطقه، ني الناص أورع س سترين بن وسمد الأرض، وجه •ض إمناد اصح ص = 
■المرامحيلُ أصح 

١(.١ ٤ )ا</ الحلة في رواءأبوتحتم )١( 
؛-؛.o(.AU/U)الخاوي مجموع انظر: )٢( 



الواسطيةالعميدة الندية الموائد 

عماالكف الواجب السنة! أهل قال هدا ولأجل ذم، كل ونفي مدح، بكل 
•ه بينهم حمل مما مل وما الصحابة من وبدر شجر 

ولاالبيت،، آل ولا الصحابة من أحد عصمة يرون لا السنة أهل الرابعة! 
فطائفةالجانيين، من غلوا الدين البيع أهل بخلاف باجتهادهم، يوثمونهم 
أJمتهم.وطائفة عصمتهم، 

علىيفرون لا الرسالة تبلخ في معصومون أنهم العلماء فاتفق ! الأنبياء وأما 
الولكن منهم، تقع فقد الصغائر وأما الكبائر، من معصومون وهم خطأ، 

عليها.يقرون 

علتهمالله من وما وبصيرة، بعلم القوم ميزة في نْلر )ومن وورث 
كانلا الأسثاء؛ بعد الحلق حير أيهم تقينا ءإ-مِ المصائل؛ من به 

هيالتي الأمة هدأ محروق من الصئوه واثهغ ثلملهم، يكون ولا 
صض وهملإا الأمم خئز 

كثيرة.الأمة سلف، وأقوال والسنة، الكتاب، في هدا وشواهد 
الحزفإن ، مايث، قد بمن فلبس مستنا منكم كان مجن را ظف! محوي ابن قال 

وأعمئهاقلوئا، الأمة هده أ؛ئ محمد أصحاب، أولئلئج الفتنة، عليه يؤمن لا 
لهمفاعرموا ديته، ؤإقامة نبته لصحبة الله اختارهم قوم تكلما، وأقلها علما، 

المتقيم١٠^١،.الصراط على كانوا فإنهم بهديهم، وتمتكوا حمهم، 
ةرئي((لى.القرون ررحير قال! ه الرسول أن الصحيح وفي 

قلوبفي اطلع دعالى الله ررإل قال! معودنمحمحن ابن عن أحمد الإمام وروى 

٢(.١ ٤ )ا/ المنة ثرح في الغوتم، وذكره (، ٩٤٧)آ/العلم بان جامع ش الر همد ابن وواه ( ١١
(.١٢٣تخريجه)ص سق )٢( 



الواسطيةالعميدة قمح الندية الموائد 

قلونمافي ثقلن ثإ يعلمه، واسخته يرسالته، محتعثه ه، محمدا فاحثاو العباد 
ه((سه ووزر١٤ دينه، ألصار فجفنهم أصحاثا، له ةاحتار بمد، الناس 

والقرآن،والإسلام، الأيمان، من القيامة يوم إلى لمون المفيه خير فكل 
النار،من والنجاة الجنة ويحول والعياداُت،، والمعارف،، والعالم، 

الصحابةعمله ما ببركة فهو الله، كلمة وعلو الكفار، على وانتصارهم 
كانلا أجمعين— عنهم الله —فرصي الله سيل في وجاهدوا الدين بلعوا الذين 

المعيم•دار ءي بهم وجمعنا مثلهم، يكون ولا 

رركرامايتق والخماعة(( المنة ررأهل موقف 

وظَالأولناء، بماظُت، الثصديق القئة: أهل أضول )ومث فصل: 
العلومأنواع ش الغاداض، حوارق، ثمن أيديهم على الله يجرى 

•عؤزسالبكالمانور والتاثيراُن،، الميزة وأنواع والنكاشمانم،، 
منالأمة هذه صدر وعن وعشرها، ١^،^، نورة في الأمم 

يومإل فيها موجوذْ وهي الأمة، ئزون وتاير والئاجمل الصحابة 
،ائقتامةآ. 

القرآنعليها دل، كما حق، وأنها ، الأولياء كرامايت، إJبادت، نة الأهل منهج 

مجمعفي الهثثمي قال • ( ٨٥٨٢)١(  ١٢المجير)؟/ العجم ئي والطراني ،، ٣٦'أحمد)'رواه '١( 
حسُ*ءإسناد (ت ١٨٧الدراية)آ/في حجر ابن وقال مومونء٠ ارجاله (ت ١٧٨الزوائد)ا/

حسن،,موقوف ءوهو )صىاحه(ت الحنة المقاصUJا في المخاوي وقال 



الواسطيةالعميدة قمح الندية الموائد 

عليهاواتفق الكثيرة، والاثار الصحيحة، والأحاديث، موصع، غير في 
وهيحى، الأنبياء فكرامات تابعهم، ومن البيع أهمل أنكرها وإنما العلماء، 

أوالقدرة، في أو العالم، خوارق في أحياثا فتكون للعادة، حارقة تكون أمور 
ونحوها.الضروريات، بعفى عن الاستغناء فى 

بنسارية يا قال،: حتى بنهاوند جبمه المسر على تمحك عمر روية ذلك؛ ومن 
علىالعدو وجه في وسارية المشر على باJدبة وعمر الجل، الجل حمن 
ناداهحين ذلك، سارية وسمع الجل، الجز سارية يا شهر، معيرة 

يخرجبمن محقن عمر ؤإخبار ل ش٦ زوجته يطن أن محقن بكر أبي وإخار 
بالغلامعلمه في موسى صاحّتا ونمة عائلا، فيكون ولده من 

وسربسراب، ولا طعام بلا الطويلة المدة وبقائهم الكهف، أهل ونمة 
بهيفر أن غير من الم الوب. بن حالي 

مولىسفينة أن النكير بن محمد فعن ه، الله رسول مولى سفينة ونمة 
فركبت،فيها كنت، التي شتتي فانكسرت البحر 'رركبت • قال س الله رسول 

يريدني•إل فاقبل الأسد، مها أجمة في اللوح فطرحتي ألواحها من لوحا 
فدفعنيإلق وأقل رأسه فطاطا ه الله رسول مولى أنا الحارث أبا يا فقلت، 

أنهففلننتا وهنهلم الطريق، على ووصعني الأجمة من أحرجني حتمح، بمنكه 
يودءنى«لْ،.

للمهقيالاعتماد الاعمماد()ه/يآا(، أصول شرح )صمن للألكائي الأولياء كرامات اننلر؛  ٢١)
.( ١٣٩النوات)ا/ (، ١٦اكيْلان)_\وأولياء الرحمن أولياء بين القرنان ، ٢٣١)ص؛ 

الأونء)بم/ممآا(.كراuت في واللألكاتي ، ٢٢٩٣٩اووْلأ)في  viULرواء  ٢٢)
اكاوى)اا/هاما.مجموع  ٢٣)
١ا.٤ • )١/ الموات وانظر; . ٢١• ٥ )٤/ الك؛ير المعجم ني الءلهّاني وواْ  ٢٤)
=في نعيم وأبو (، ٤٢٣٥)المدرك في والحاكم ، ٢٨•)U/ الهمر المعجم في الطبراني رواء  ٢٥)



الواسطيةالعشدة قمح الندية الموائد 

أنهالتواريخ أهل ذكر فقد غغكت، عمر المؤمنين أمير بكتاب النيل وحريان 
^١لنيلنا ^، ٠١أنجا ; ققالوا الخاص بن ءو آئألأا أز مثئ اس 

الاخا.ح!؛لأءي 
سنا١^ فد١ من خلت ؤله ة1نن- ١^، كانت ١^١ : دالوا ذك؟ Uj :  Jفا
والمحابالحر مذ عليها وجعلنا أبويها فاوصبما أبويها، مذ يكر جارية إر 

١^فدا في ألمناذا م قوة، نا أشو 
ناهدم ولائلأب أذ الإنلأم، في قوذ لا مئا قدا إة ءو: م قال 

٠ُ ت0 
هماله.

الغلاء،قنوا قش ^١، زلا قليلا نخري لا زالنيل أشهزا قافاترا قال: 
الديأس، قد ١^ : ١^ فكب ذي،، الخطاد، بن غمز قنزوار قكب 

المحل-قي فامحها ؟ثانج،، ذاحل بْلاقة إليك قد؛عشن، ؤار قعلت،، 
أميرعمن الثو عند ررمى : فيهاقادا الطاقه عمزو أحد كتابة قدم قلما 

ومنقبي، مذ ثجري إثما محن، قإف بمد، أما مصر، أهل نيل ار المومنتذ 
الواحدالله بأمر تجري إنما كنت، ؤإن فيلث،، لنا حاجة فلا تجر فلا أمرك 

الطاقةقالش قال: سأواش-نارألمه،، وهوالذيم4ج، الف4ار، 
لتلؤمحي، وراعا عثر سه النيل الله أجزى وقد المثيت، توم قاصتحوا النيل، في 

امحم«لا/مطرار أئل غن الثنة تللثج اللن زثبغ ناحية، 
لحجةتكون إنما الصالحين وعباده الله لأولياء تجري التي الكرامايت، فهذه 

والرزق،النصر من منه بد لا لما والحاجة الله، دين لاقامة فالحجة أوحاجة، 
،.٢١٠١٧١دين يقوم به الذي 

او؛هفىفىالأءمماد)صآاص.و =

•الأولتاءللألكاش)ا'/آ'آا( كراس )١( 
(.oiA/T)الماد زاد (، ١٢٧٤; ١ ، )\/٤٨الخاوي .جموع )صهه\(، الفرقان امملر: )٢( 



الواسطيةالعقيدة قمح الندية الموائد 

;الأولياء كرامات ش صل وقد 

كراماتوأنكروا الأنبياء، معجزات إلا تثسن ولم أنكرتها ءلارفة ت الأولى 
الممزلة.أكثر حال وهزا الأولياء، 

المتصوفة،وهم الحد، فيها وأفرؤلوا الكرامة، إثبات في غلت ت والثانية 
الحتى وحده؛ الله حمانص من هو ما للأولياء الكرامة باسم ادعوا حيث، 

الولييد وعر والكاهن، الساحر يد عر الخوارق من يحصل ما محن يفرقون 
الصالح.

دونالأولياء كرامات إثبات وهو الستة، أهل إليه ذهب، ما والصواب 
غلو،دون الأدلة ووفق النصوصي صوء عر للأولياء الكرامات فأيبتوا غيرهم، 

تفرط.أو إفراط، أو حفاء، أو 

كانوإن الأولياء، كرامات من فليس والكهان للسحرة يكون ما وأما 
خاريا.

يرمحيما ليعمل بل له، الكرامة وقؤع يتطلب، أن للمسلم يبض فلا هذا ومع 
ثباثا،ونادته يغتر، ولم الله حمد كرامة يديه عر وقعتا فان دينه، وينصر ربه 
ولاللبعض تقع مقصدا لا وسيلة الكرامة أن فليعلم شيئا يديه عر يقع لم وإن 
وتهواه.صلاحه ْع للأكثر تقع 

ءنلثكزانة، منانا لا للانقانة ءناتا رركن الجوزجار: عر أبو قال 
الأسمامه((أا،بمنلئ، يطلن، وريلئ، الكزامة ءلل_، عر منجلة ئئسلث، 

الئ.يهلانية:والأحوال الأولياء، كرامات بين فرق هناك 

الشيطانيةوالأحوال والتقوى، الإيمان سببها الأولياء كرامات أن الأول؛ 

(.٣٢ا/•)١ الخاوي مجمرع انظر: 



الواسطيةالعميدة قمح الندية الفوائد 

هورسوله عنه الله نهى ما سببها 

الأحوالوأما وتوحيده، الله بذكر تقوى والأولياء الأنبياء آيات أن الثاني• 
الكرسي،آية ميما لا القرآن وقراءة الله ذكر عند نفعن، أو فتبهلل الشيطاسة 

الشيهلانيةالخوارق هذه عامة تبطل فانها 

وأمامنها، بأقوى ولا يمثلها لا تعارض لا المحالحين كرامايت، أن ! الئالث،
منهوأقوى بمثله معارضته فيمكن للرسل مخالف وكل الحرة به يأتي ما 

فهيرسله، وتمديق الله عبادة مقصودها المالحين كرامات أن الراع! 
السحرةبه يأتي ما وأما واحد، متللوب على متعاضدة وبراهين ودلائل آيات 

والظلموالعصيان والفسوق الكفر فمقصوده والكهان 

ا

اللهننول آثار ايثاغ والجماعة الئنة أهل طريفة مى )ثمم فمل! 
 mاكيامسبن الأزيز الئابمث محو زاتاغ وظا،>ا، ابما ت

ارعليكميال؛ حئ ظ^، الله ننول وصية واتثاغ والأنصار، 
مىاكة-دسر، الحلماء ونئة بش 

زثخدتاتو\ئ\لإ L^_، محا زمحوا ثقا، نمثكوا 

انظر)١( 

انظر)٢( 

انظر)٣( 

انظر)٤( 

١٩•القرنان)صاِاا، 

اووات)آآ/'آا(.

اووات)أ/آا/-ا(.
١(.• )أ/٢٨النوات 



الواسطيةالشدة قمح الندياة الموائد 

الكلامأصذذ أف وتمحلئوذ صلأله«ره. م م قإن ١^؛ 
اللهكلام ويويروف محمد هدي الهدي وحير الله، كلام 
تحمدهدي ويقدمون الناس، أصناف كلام بى عيره على 
ونئواوالئثة، الكتاب أهل ئئوا ولهذا أحد. كل هدي عز 
ؤإذايُه، وصدئ الإمحناغ، هئ الجتاعه لأن الجئاعة؛ أهل 
اكبمجمن.المزم لثفس اتئا صار قد الجماعة لفظ كان 

والدين.ايلم ني ثغثئد'تح اّفي الثالث الأضل هو والإجماع 
أقوالص الماس عليه ما ججيغ الثلاثة الأصول بهدم يرثون وهم 

الذيوالإجماع بالدين. ثغلق لة مما ظ-اهزة أؤ باطثة وأعمال 
كنزبغدهم إي الصالح؛ القلذ عليه كان ما هؤ يئمبمط: 

Vالأمة(. ق وامحقز لاحتلأف، ا ر

تأصول ثلاثة يعتمدون محلريفتهم في والجماعة السنة فأهل 
كله،للدين متص فانه وأساسها، أصلها وهو القرآن! الأول! الأصل 

قولهمنها! كثيرة، ذلك وأدلة اتبعه، من كاف الهدى، ليل موصح 
١[ ٤٨لالماتاوْ: ه يديه عى لما مصدثا يآلم، ألكثب إللى ؤدآرلا • بحانه 

القرآنلففل للماس نثن ه الرسول فإن الموية! المة الثاني! الأصل 
كان،من كائنا أحد قول وقوله الرسول هدي على يقدمحون فلا ومعناه، 

الوره ٧[• لالحثر: ذخسذوْه< أليؤل( ءايكر ءؤر،آ سبحانه! قال كما 
[.٦٥اء: ]التينهره مجر معا يأم^موك حئ يوينولى 

٠قهف صارية بن باض الم حديث من ٢( ( )٦٧والترمذي (، ٤٦٠٧)داود أبو رواه آ ١ ّ 
)T/العلم سان جامع ني البر عبد وابن (، ٣٢٩)والحاكم )٥(، حان وابن الزمذى، صححه 
(،٥٨٢)آ/المير البدر ني ص وابن (، ١٦٤)أ/السة منهاج ر تب وابن (، ١١٦٤

٢(.٠ ٥ / )ا الط رح في الغوي وحسه (. ٢٤٥٥)الإرواء ني والألباني 



الواسطياتالمقيدة همحح الندية الموائد 

فهديالخلفاء...،،، وسه سش ررعليكم ت نمحمجت العرباصى حديث، وفي 
وافقهافما والأقوال، الأعمال يه توزن الذي الميزان هي وسنته الرسول. 

كان.من كائنا صاحبه على رد حالفها وما مل، 

سبحانه!قال كما الملمون، عليه اتفق ما وهو ت ا1لآحماع ت الثالث، الأصل 
ألئؤعثزهسيل غر ويئج ألهدئ له نمن ما بمد بم، ألرسول، يثامت، ؤوما 
منالترمذي رواه ، صلاله،،ل على أمض تجتمع لا ٠٠وقوله ْااء• ]،_: 

ه•عمر ابن حديث 
الصحابة،زمن في الصالح اللفح عليه كان ما ينضبد: الذي والإجماع 

قوليعرف، ولكن الأحم.اع، صبهل فيمعّب، الأمة انتشريته فقي. بعدهم أما 
اللماء.أكثر أو الجمهور 

البيع؛عن وبعدهم ه الرسول هدي على حرصهم المنة أهل أصول ومن 
اللهيشرعها لم عبادة إنبات والايد؛ع الدين، به الله كئل ه الرسول لأن 

•، مهوريال ئيه، أمرثاهداماليس ض أحديث، ااس ت ولذاقال. ه، ورسوله 
!الأوزاعي وقال ، ٢ كفيتم،ال فقد تبتيعوا ولا انعوا  ٠٠؛ عودغ!4مح مابن قال 
زخرفواؤإن الرحال وآراء وإياك الناس، رفضلث، وإن ، سلفص باثار ارعليلثج 

مالكأيي حديث من ( ٤٢٥٣)داود ايو ورواه ه■ عمر ابن حديث من ( ٢١٦٧)الترمذي رواه )١( 
خلولا كثيرة هلرق له مشهور، ءاحديث لاينجم>رفىاسخيصانمير)م/ههأ(ت الأشعري. 

٠انقهلاع إساد0 وفي ٠ ٠ . مرفوعا الأشعري مالك أبي عن داود لأبي •' منها • مقال من منها واحد 
ضعيف،وهو المدني، شعبان بن سليمان وفيه • • مرفوعا• عمر ابن عن والحاكم وللترمجنءي 

.شواهدء له الحاكم وأحرج 
محك.عاتشة حدث من ( ١٧١٨)ومسلم (، ٢٦٩٧)المخاري رواه )٢( 
الكييرالمعجم في والعلبراني (، ١١)البيع في وضاح وابن (، ٢١١)سننه في الدارمجي رواْ )٣( 

(.٣٢٧/١)الإبانة في بطة وابن (، ١٥٤)ه/ 



الواسمليةالعميدة قمح التدياة الفوائد 

لكاكول«لا،.

صدق،فأحبارْ كلام، أصدق الله كلام أن اعتقادهم المنة أهل أصول ومن 
هدىأكمل الرسول هدى وأن التمام، على وشرعه عدل، وأحكامه 
.جفاء أو غلو إما فهو حالفه مجا فكل وأحنه، 

فيه رمولهم عن الثابتة والمنة الكتاب، لأساعيم المنة؛ أهل نموا وإنما 
والفرؤع.الأصول 

والامحتضاءةإ هه الرسول آثار على لاحتماعهم الجماعة؛ أهل ومموا 
,الحق على المجتمعون هم فالجماعة وتحكيمه، بأنواره، 

تمامامطابقة المعاصرة القرون في وعثاداتهم والجماعة المنة أهل فعقائد 
فلاواحدة، والكلمة واحد، المصدر لأن والصحابة؛ س الرسول لعقاتد 

كلشيعا، وكانوا دينهم فرقوا فإنهم الأهواء أهل بخلافج بينهم، اختلاف 
•فرحون لديهم بما حزب 

(.٢٣٣الدخل)ني والمهمي (، ١٢٧الشرمة)ني ١^ رواء :١( 



الواسطيةالعصية شرح النال؛ياة الموائد 

الأخلاجمكارم من العقيدة مكتملات يان بت 
المنة((؛!ررأهل جها يتحل الش الآءمال ومحاسن 

عنوتنهون بالمعروف، نامحروف الأصول هذه ثغ هم )ثم فصل: 
والجهادالمحج إيامة ويرون الئ-ريعهت ئوجنة تا علي المنكر 
علىويحافظون محجاوا، أو كائوا أبزاوا الأمراء مغ والأعياد والجمع 

قولهمغنى ؤيغثقLJول للأمة، بالنصيحة ويدينون الجماعات. 
بعصا((،بعضه يشد i ١^٢'^ص كالسان للمزمن المزمن رر 

لوائهمفي المزبجى ررمثو م وثوبه ،، بجث وثبك 
عصو؛منه اثتكي إذا الجند؛ كنئل ووعاط؛هم وراحمهلم 

بالضروتاموJ زالنإر((رم. ئاتص ث نائن ة ئدض 
إرويد■ءوJ، المصاء، بمر والرصا الرحاء، عند والسكر ائتلأء، عئذ 

قولهمغنى ويعثقدول الأعمال، ومحاسن الأحلاق، مكارم 
أن\و ويندنون خالقا((أم. أخنن4لم إينانا ررأتمثل 

ظلمك.عمن وثغئو حرمك، من ويغطئ قطعك، من ئصل 
والإحساب،الجوب، وحشن الأوحام، وصلة الوالدين، بجر ويامحرول 

ويئهوفبالمملوك• والرءز، القبيل، وابن والمساكن اليتامى إلى 
بعثرأؤ بحق الحلق عإى والأتتهلالة والتعي، والحتلأء، المحر، عن 

نمحمحس.الأشعري موسى أبي حديث من ( ٢٥٨٥وملم)(، ٤٨١)البخاري رواه )١( 
ه.شر بن العمان حديث من ( ٢٥٨٦)وملم ٦(، ٠ ١ )١ البخاري رواه )٢( 
■قفس هريرة أبي حديث من ( ١١٦٢)والترمذي (، ٤٦٨٢داود)أبو رواه )٣( 



الواسطيةانمقيدة شرح الندية الفوائد 

ماوكو شافها. عن وتئهول الأحلاق، بمعالي ويامحروف حن• 
للكتابئتتغول فيه هم محإيما وعيره؛ هدا من ؤتسالووق تمولوثة 

والقنة(.

بعدالعمالي ملكيم في والجماعة السنة أشل به تميز ما القمل هدا في ثن 
•دينهم وأصول عقائدهم في به تميزوا ما ذكر من الفرلغ 

المنكرعن والنهي بالمعروف، بالأمر قيامهم ت ومحاسنهم سماتهم فمن 
والعلم.والصر بالرفق الشريعة وفق على 

.حداكثيرة الأمر هذا على الحث في والسنة الكتاب من والمحوص 
والأعيادوالجمع والجهاد الحج إقامة يرون أنهم ومحاسنهم؛ مماتهم ومن 

ونالهمعليهم الخروج يرون ولا والفجار، الصالحين حش الأمور ولاة ْع 
معاصحصول عند والصيحة الصبر ويرون وظلوا، حاروا وإن باليفا، 

الولاة.من وانحراف وفم 
والرافضة،الخوارج، من البدع أهل فيها حالفهم التي أصولهم من هذا وكل 

مافعلوا إذا الأمور ولاة على الخروج جواز يرون الذين وغيرهم والمعتزلة، 
باطلوقولهم النكر، عن والنهي بالمعروف الأمر باب من ويرونه ظلم، هو 

والمنة.الكاب أدلة ترده 

محتوهأم ه أؤئ ثآيمحأ أق محزا أك؛اءا >:ةأج، نمار: قال 
راإعكمقال ه الرسول أن نيك أنس حديشر من الصحيحين وفي ، [ ٠٩ت ]التاء 

الخنض((ُ'ا،.عر حم داصّنوا ارْ، بمدي نتزوف 

(.٢٨٤)انمححة الميّلة ني ، yUSllj)٢(، والحاكم ٤(،  ١٧٦)حبان وابن الم.LJ.^،، س حم =
=٠ قءجي أنس حديث من ٣( ١  ٦٣)البخاري رواه )١( 



الواسطبهالشدة قمح الندية الموائد 

واجب»الحهاد قال: ه الرسول أن تمحمحن هريرة أي عن داود أبو وروى 
ئاجنا«>".أن ^ أم، ئز خ ظير 

ينيا فبغ انن قال: ه الك وسول أن ها عم ابن ص سلم وردى 
ميتهمات ثبمه، عطه ي وليس مات ومي لث، لاحجه القيامة يوم الله لي طاعة، 

خاة(لى.

أبتر؛؛_ مْ ُرمئ ت قال . الرسول أن ه عاس ابن عن الصحيحين وفي 
يمان،شتئا، الئلطان من حؤج الناس من أحد ليس هإثه عليه، هفيتسن اذسا، 

ه،هسسهخاه(لم.
فلابمعصية أمروا إذا وأما طاعة، من به أمروا فيما طاعتهم وجوب فيرون 

الأمور.سائر في بيعتهم بقاء مع الأمر ذلك في لهم طاعة 
وجماعتهم،لمين المإمامة لزوم على اكأكيد في المحوصن هده وكل 
المناغمن بدلك يحصل لما عليهم؛ الكلمة وحمع معهم، الشعائر وإقامة 

معاشهم،قي الحبال مصالح وانتظام الدين، سعادة ففيها العامة، والمصالح 
عندردها يعسر لمقامي ودفعا لكلمتهم، وجمعا لمين، المبيضة على وحفاظا 
ذلخ،.مخالفة 

ررإف• ؤه' علي قال كما ربهم، وطاعة دينهم إظهار على ؛دللئ، ويمتعينون 

تقلموو*اثكم ت يلفظ زيدز؛؛؛في، بن الله عبد حديث من ( ١ ' ٦ ١ ) وملم ، (  ٤٣٣• ) رواءالبخاري و =
•ادمض٠ ش حس أرة، بمدى 

هم؛رةأمح، س يسع لم مكحول منقطع؛ وهو • ه؛؛جئ هريرة أبي حديك من ٢(  ٥٣٣)أبوداود رواء ( )١ 
.صحيخا،ايره ولم مدا، أحمد أنكر اوند )ا*/خ\،أ(; الباري فتح في رجب ابن وقال ن؛ءئة. 

(.٢٦٧٣)الجامع صعن، في الألباني وصعقه 
ه■عمر ابن حديث من ( ١٨٥١)ملم رواء )٢( 
ه.ءثاس ابن حديث من ( ١٨٤٩)لم وم(، U.a)؛البخاري رواء )٣( 



الواسطيهالشدة ثمح النديات الفوائد 

ررهم! الأمراء في الحن وقال ،، ها->زااأ أو نث إمام إلا يصدحه؛إ لا الناس 
والحدود،والثغور، والعيد، والجماعة، الجمعة، ! حمناأمورنا ص يلون 
بهم*لآ،•إلا الدين يتقيم ما والله 

تدوم.ضة س خير غشوم فللوم وإمام وابل، مملر س خير عادل فإمام 
كانالمن الوثض بعروته منه ناعتصموا الله حبل الخلافة إن 
ودنيانامنه رحمة ليما عن معضلة بالساعلان الله يدغ كم 

لأقرانانهجا أصعقا وكان سبل لنا نومن لم الخلافة لولا 
المحمداومة مع الأئمة جور على الصر ومحامنهم! سماتهم ومن 

فهزاالسيف رغ وأما الشريعة، به جاءيت، ما حب المنكر ؤإنكار والتل.كير، 
فيوكان إلا سلءلان ذي على خرجتا 'طائفة يعرف يكاد فلا لأصولهم، مخالف 
حصلما الأمثلة: وس ^١^٣٢، الذي اد المس أكثر الضاد من خروجها 

الزكية،القس وذي الأشعث، وابن ه، والحسين الزبير، ابن >وج في 
•وعيرهم 

قسمةكانوا وإن لمين، المباحماع حرام وقتالهم الولاة على فالخروج 
أنعلى السنة أهل وأجمع ذللثج، بمعنى الأحاديث، تفلاهرتا وقد ءلالمين، 

بالقز.ينعزل لا الإمام 

الفتنة،س ذللثج على يترتب ما ت عليه الخروج وتحريم انعزاله عدم ومجب 
الممسيةص أكثر ذللثج في المفسدة فتكون البين، ذات، اد وإفالدماء، وإراقة 

المفارسدوتعهليل وتكميلها، المصالح تحصيل على مبناها والشريعة بقائه، في 

(.٣٧٢٠٤ب)أبي ابن دوام )١( 
١(. ١٧والخكم)آ/الخلوم جامع ت اننز )٢( 
(.٣٩١المرية)٣; المة مهاج انظر: )٣( 
(.٥٣١-١٥٢٧/٤لموية)المة مهاج انظر: )٤( 



الواسطبةالممدة قمح الندية الموائد 

الخروجوفي الشرين، وثر الخيرين خير ومعرفة الإمكان، بحسب وتهليلها 
السلطانوأما يدفئها، مأمورون نحن كثيرة مفاسد الفاسق اوسلهلان على 

الخروجعلى المترتية المفاسد أصعاف إزالته على المترتبة فالمصالح الكافر 
عله.

يولهمغنى للأمة، بالئمسيخة )ؤييينون مي؛ 
بعصاا،،بعضه يشد اأننصوص؛ كالسيأن للمؤمن المؤمن رُ 

يوالهمقي المومنيى ررمثل ٣•' ويؤلب أصابجه، بص وفئث 
عصو؛منه انتكى إدا الجنب؛ كمثل ود؛ناطفؤم ويراحمهم 

زالنهر«(.ثالخنى الجند نائث له داعى ت >

فىالهسعلصن لعموم يالنضحه يدينون أنهم نة الاهل أحلاى فمن 
أنُمحمحئ الداري أوص ين تميم حديث في كما والعامة، الخاصة مصالحهم 

»ش،ص،زلزنيك،فاق: بمن؟ ررالديناشذ«محا: الرّولهقال: 

.. . سق«، المنلم على المنلم ررحى ,ه■' قوله لم مصحح وفى 
.، ر ا، له هائصغ استنصحك رروإدا ت ومنها 

•منبم ئب عليهن بغل لا ررثلاث ت قال الرسول أن الترمذي وروى 
لإلالثنيص جماعة ولروم الأمور، ولاة ومناصحه لله، العمل إحلاض 
وراءهم((من تحيط ذقزفب 

*خقق الداري تميم حديث عن ( ٥٥)لم مرواء ( ١ ر 
•ييك مريرة أبي حديث من ٢( ١ ٦ لم)٢ مرواه ( ٢ر 

'قمحمحت ممعود ابن حديث من ( ٢٦٥٨)الترمذي رراْ )٣( 



الواسطيةالعقبدة قمح الندية الفوائد 

يعفنا،يعشمهم د وي، وامالهم يالامهم ويحوز ، لمبمن للمفصحون 
معاملةفي عادة ®الت الإسلام شيح قال كما الله، وجه هذا في نمدهم 
اللهوتخاف الله، في ترجوهم ولا فيهم، الله فترجو لله، تعاملهم أن الخلق! 

لمكافاتهم،لا الله ثواب رجاء إليهم وتحن الله، في تخافهم ولا فيهم، 
ْنهم«للا الله من حوما فللمهم عن ، وتكف

ؤالرصLكالرخاء عند والشكر الثلأء، عند بالصبر )ويامروف ملء؛ 
الأعمال،ومحاسن الأحلاق، مكاوم إلى وتدعون المصاء. بئر 

لخيآإنانا ايزض محل ٠٠ه: محب تهش وثغثقدون 
حزملث،من وئغطي مملعللمؤ، من تجل أن إلى وتئدبول حلما®. 

وحشنالأرحام، وصلة الوالدين، بم ويأمرون ظلملن،• عس وسو 
والرمح،القبيل، وابن والئشاكين اليتامى إلى والإحيان الجوار، 

عاىوالائيهياله والثئي، والحثلأء، المعتمر، عن وتئهوو بالمملوك. 
عثالأحلأ3،،وثئهول بمعالي ويامرول حى• بعير أؤ يخئ الخمح، 

فيههم قإثما وعيره؛ هدا من وتمعلونه تئولويه ما وكل تعشافها. 
اوالئثة(. ل1كثاب بوو ث ر

كثيرة،والمة الختاب في وشواهدها وآدابهم، أحلاقهم من جملة وهده 
ذلكفي إمامهم لأن وتعاملا؛ وهديا أحلاما لمين المأحن السنة فاهل 

والسنة.امماب ومصدرهم ه، والصحابة ه، الرسول 
بقلوبالمصاب يتلقون بل يجزعون، فلا ت المصائس، عند الناس أصر فهم 

•ه ٌالك بن داس ثان، بن وذيل طعم، بن جتر مهم؛ جماعة، ه الني عن نددواه و -
الجامعصحح في الألباني وصححه 

.( ٥ ١ / ١ ) الفتاوى مجمؤع ، ١ ّ 



الواسمليةالميدة ثمح الندياة الموائد 

يصبحيرا يه الله يرد من وأن الرب، وحكمة الصبر، بفضل لعلمهم • راضية 
منه.

يبهلرون.ولا يجحدون، فلا ت العم عند اكاص أشكر وهم 
والموافقوالبعد، القريب ْع وتعاملا حلما الماس أحن وهم 

.تسليم وأزكى صلاة أقفل عاليه الكريم الني ذلك في ةا-وتهم والمخالف، 

محمدابه الله بعث، الذي الإسلام دين هؤر روطريمئهم I مد 
رتبجثثلاث غد طرف أئ أن m اي امحت لئا مح، غ، 

خيبولي الج-؛-ائأا*. ربى ُاجنء، إلا الثاو ض كليا ؛رئة؛ 
اليومعليه أثا ما مثل على كاذ مى ®هم ناوت اثه علمه 

عنالخالص المحض بالإسلام المثمشكوو صار ،، وأصحايى«أ
والشهداء،الصدبمون، وفيهم والجماعي، السنة أهل هم الشوب، 

الث1اقباأولو الدجى، ومصابيح الهدى، أعلام ومنهم ؤاامأالحول، 
الدين،أثمه وفيهم الابدال، وفيهم المدكوزة، والهصايل الثأثوزؤ، 

الئائمهولهم ودزايبهم، هدايتهم على المشلمون أجمع الدس 
أنشمن طاتمه ثزال ®لا هت؛ النيئ مهم محال الذين المنصوزه 

نقزلا خاك4لم، ئذ نئإئم لا نموزة، ، ٢٠١ض
وأنمم أنِ:ظ ١^ نتأو الثائ((إم، قوم ص خدي؛ 

لهوإثة زحمه لدئة من لنا تهن، وأن لهدانا، إي بعد ئلوبثا يزغ لا 
وملموصحبه وآله، محمد على، الله وصلى أعلم. والله الوئانء. 

،كثيزا(. ماليئا ت ر

،١ ٥ )صى الافتراق حديث تخرج سبق )١( 
(.١٦)ص تخريجه سبق )٢( 

(.١٦)ص تخريجه سق )٣( 
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لهمفليس والجماعة، الستة أهل هم المنصورة والهiائفة الناحية فالفرقة 
الناسأعلم وهم ، الله رسول س أعلى وأفعاله لأقواله يتحاكمون متبؤع 

.وسقيمها صحيحها بين تمييرا الأمة وأعفلم وأفعاله، بأقواله 
العالمأهل كثرة ش مثلهم الأمة فرق، ائر ّفي يوحد لا والجماعة المنة وأهل 
بأفعالهم،أقوالهم صدقوا الدين الصديقون ففيهم والصلاح، والجهاد والزهد 

فيهمالواردة فالأحادين، الأيدال وأما ، العلماء وهم الهدى وأعلام ، والشهداء 
،،المنيفالمنار في القيم وابن الفرقان، في الإسلام شخ بيه كما صحيفة، 

'•ه الله رمحول لقول المجددون؛ ذلك عن ويغنى ، الضعيفة في والألماني 
أبورواه دينها((رى لها تجدد من سة ماثة كل رأس عر الأمة بجدة يبمئ الله ررإذ 

داود.

الجهلفان ، الطوائفسائر بخلاف، والضلال الحيرة عن الناس أبعد وهم 
قالوأشعارهم. كلامهم على ذللث، محلهر حتى عقائدهم في ظاهر والتناقص 

الثهرستاني:

المعالمنالك، بين طرفي وسيرت كلها المعاهد طمته لقد لعمري 
نائمسن قارعا أو دمن على حائر كفؤ واضعا إلا أر فلم 

الرازي:وقال 

صلألالمالمين معي وأكثئ عقال العقول، إئدام نهايه 
الووبأذى ا اندنيوغابه جومنا من وحشة فى وأرواحنا 

وقال:(، ٩٣٥)، yUbUالضمنة اليلة )صآ-مل(، الميف المار )صس المقان انفر: )١( 
وأنالعض، من صعئا أشد وبضها معلولة، وكلها ، شيء مها بمح لا الأبدال أحاديث، أن ااواءا-م 

ذكرها.نم .« .. عنوكانف بعضها، للئ< ذاكر 
.( ١  ٤٨)آ/ الصحيحة فى الألباني صححه هثك. هريرة أبي حدث من ( ٤٢٩١)داود أبو رواء ( ٢) 
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وقالواقيل فيه جمعتا أل سوى عمرنا ؤلول بحثنا من نتفد ولم 
الأمة،لف معليه كان وما والسنة بالكتاب يعتصم لم من كل حال وهذا 

صحيحة.نتيجة إلى الوصول وعدم والاصعلراب الحيرة إلى فمآله 
بالظفرالفوز يدعون وكلهم ورددا رأوا ئد فيها الناص تخالف 

البشرسيد عن وإما الله عن إما ناصره المحن يكون بقول فخد 

وأصدقهمءلرُفة، وأحسنهم عقيدة، الأمة أصح فهم السنة أهل وأما 
نقلا،وأثبتهم سبيلا، وأهداهم نقونا، وأزكاهم أخلايا، وأؤليبهم إيمائا، 

،للرسول وأتبعهم ايا، وييدا وأعفهم عبادة، وأكثرهم عقلا، وأجودهم 
اللهفنحمد اتفاقا، وأكثرهم اختلافا، وأقلهم والمعقول، للمنقول وأعرفهم 

علىيتوفانا أن ونسأله الله، هدانا أن لولا لنهتدي كنا وما لهدا هدانا أن على 
والسنة.الإسلام 

وصحبهآله، وعلى محمد، نبينا على الله وصلى العالمين، رب لله والحمد 
أجمعين•

المالحان.تتم بنعمته الذي لله والحمد 

هه ٠ 
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ااْ،وضوءاتفهرس 

المقدمة

٨الرحيم الرحمن الله م ب
الدبنعلى لطهره الص زيين بالهدى وموله أرسل الدي لله )الحمد ت قال 
٨إ شهيدا( يالله زض كله 

٨الرحيم( الرحمن الله م )بقوله: 
٨ه يف ألمحند حؤ قوله! 

٩ألمه■ ءؤألهنئ ت قوله 
١٠ًكإهءه ألدمن عق ؤؤْلهنم ت قوله 

١١ زيح1ا(. يه ١^^١ لن ثريك لا زخدئ ١^^ آلا ^ lYVf)^قوله: 
وصحتهآيي وعلى علثه الله صلى ورسوله عبده محمدا أف )وأنهي قوله؛ 
١٣مزيدا( تسليما ونلم 
١٤بمد( )أثا قوله: 
الثنةأفل الثاعة تام إلى المنصورة الثاجقة الفرية اعتماد )نهدا قوله: 

١٤والجناعة( 

١٤اكثوزة( الثاجة \ؤو°ف- امحفائ )نغدا قوله: 
١٥الناجة( )١^^ قوله: 
١٦الئاغة( تام إر )اكوزة قوله: 
١٨الئاغة(.' تام )إر قوله: 
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٣٢. ................بملثوو(. لا نا غش مولوو الذين )يخلأف قوله: 
عقنملم تمغؤئ. هما ٢؛■>• ثن ثه ت سحاه قاو )ولهذا ت نوله 

٣٣ثن هو وئئتو . \ىةإو؛ 
النميبص نمه يه وسئى وصف يما جمع ُذ سبحانه )وهو • قوله 

٣٣؛ دالإثات( 
دانثاكْطل؛ ُه خاء غثا ;اكاغة الثنة لأئا, غدوق )فلا قوله: 

٣٥. . ...........ّ!...ء.اا.....ه.ا.َّهّ.ا... .محر.
صورةنى نمه ُه الله وصف ما الجملة هذ0 ني يحل )وفد قوله: 

٣٠الئن(ن وثث نعدل الي الإحلاص 
٣٦الغش( _؟ في ذخل )زقي قوله: 
٣٦وه أمحي آثت هن ^؛j قوله: 
0٣٦ه قوله: 
٣٧وه تمثن دلء ًم م قوم' 
٣٧. ......................وه. لكد حفئ١ لإ هآؤ ؤنلتأ قوله: 
لا"ؤ\ه بموو: حط محايه؛ قي آية أعظم في نمه لو وصف )وما قوله: 

تنآلأئ ي َوثا اص ِل نا لإ ٣ ف محته تأخدإ ظ؛٠ ألم ثو اب إئ 
ييرءنمْإول ولا خلمهر وما أثدييخ بص ثا بملم إلا هثْآ كيع ءى يا 

أينقنئن ذلأزلأ بجدم ولا اثثوت 'آربنه وّخ ثآء يثا إلا لمهء ءئ 
٣٨وه آصر 

^٢الآإك لا <\ظ نوله
٣٨

قوله
قوله

٣٨

٣٩إبئأئئ.;ّئأهوه 
٣٩^ه ق وثا ١^٧ ِذ ما 

٤٠؛اذنوءه إلا يموه!- يئثع آقوى يا اس 
٤٠حلمهأه ء!ما أثديهخ ؛٨٤ ثاوبملم 
٤٠. .................قآءه. بما ^٠ علمهء نذ ثشء يجْلوف أولا 
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وأب}>ثه؛؛>^، ٥١َآرسسن ءؤوّخ ت قوله 

ألثيثّه١^٤ وئت • قوله 
ولاحافظ الله من عاليه يزل لم ليلة في الأية هذه قرأ من كان )ولهذا ت فوله 

يصح(حتى شيطان يقربه 
اوأنييته وأرلتته ويريه علوم محذ 

هي، دًْقمح، بمتزئ' ونتح بموئ لأ ١^ أل/، ؤ ؤوؤيم=قذ ت تحار نوله 
٠ ٠٤حبمإ ادهء عبم

•0ه• ميم سء إلإ وم دأقهر؛؟0^0 ألأود؛لابر ^٥^ سبحانه: وقوله 
مخاوقاتهآبجمع علمب زاحاطة 

يماؤتاهزلنماعثج أمح؛ني ف، مائيح وبملم ت وقوله أنمحذه، •وقوله 
محثآ4بمج نبما ألثعآء يكن 

سءيخر ^١^ ئد أثن إن زير ّيىم كإ هل آٌه أف ؤإ؛ّا*وأ • بحانه وقوله 
ه
......................اه أتتيئ ألمرو ذو ألرغيى نر أثت وإلا فوله: 

•• •٠•.•..■•■■........■.■■......سبحادهآ للي واليصعر ا لإر؛امت 

ضثاأئه ؤزلأ • وقوله أشره، ألتّييع ؤهو سكنح، َئسإبجء ؤثررَ • نوله 
بصهإهععا '؛اة أقن إي مآ يبمء 

سبحانث[لله والإرادة الضة ]إتات 
الوه،إلا مء لأ أثث شاء ما ئنت -حننقا يحنن إذ بحانه: رأوقوله 

أ'لأ>ته.يمييثه لم >ؤأءلت، وقوله: 
..............بجلاله[ يليى ما على لأوليائه ومودته الله محبة ]اثبات 
نحثأثث إن وقوله: بجب أثن إن وأحسوا ؤ وقوله: 

٥٠ألثشل؛ن4 

٠٠

٥٢

٥٢

٥٥
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٠٨. ........................ممسحاته[ والمغفرة والئح0إ امافه ]إثبات 
وقوله•لوه، ألكي ءِح آم ءؤق*ِ—-ي سبحانه: وقوله 

٠٨وعلماه ؤحثه ثىي حشل وسنت 
٦٠ه عنه ومحبمؤأ عمم أقه قوله: 
٦٢. ..........يذلك[ متصف وأثه وكراهيته ونحطه سبحانه غفبه ]ذكر 

يناحثإ4ا جهنم قج-زاؤه مثمني١ ا مو,أثيشل ؤوئ0 • وقوله 
٦٢وثثمه شه ء ونيب 

٦٤. ......بجلاله[ يليق ما على عبادج بض القضاء لفصل الله مجيء ]ذكر 
وقضى'ألمعاي نى يلثل ؤ أقه يوهم أف يإلأ" تظمون ^٥^، وقوله: 
٦٤أدوه 
٦٤صداه. صئا وألملش ربش وثنآء . د؛ ذخ أ/دير دقث إدا وقوله: 
٦٤. ...........©4. ي آثيق َقو إء & يثمى وقوله: 

٦٠سحامم[ لله الوجه 

٦٠.ه ةلإَةراي م ذر رش ثجه ؤولم-وا وقولهت 
٦٥ه وجهم إلا هالك ق ءؤَم • وقوله 

٦٧تعالى[ لله اليدين ]إثبات 
٦٧. .....٠ .٠ ....٠ ...١ ٠ ....٠ حلمت لما تسجد أن منعلث ؤؤما وقوله: 
يتفقنثؤيمتان بز،؛١٠  ٧٥ثا ولموأ آديؤم غك معلولم أممي يد أيود ءؤوه١لت • وقوله 

 ٦٧^٠
٦٩تعالى[ لاه الخبين ]إناث 
٦٩ؤوإن< رش ,4ئؤ ^١ ١٠وقوله:
٦٩َقزيم '؛اذ لتن جمآء شثا عني، . ؤدم آليج دان عك وقوله: 

٠• ؤهآه عق ؤلثنج ني محثه عثك : ١،، وقو  ٦٩. ..............٠
٧٠سبحانه[ لله والبصر اشع ]إثبات 
تتحنآممث أف إل يوجها 1، عثتدلك أؤ مل أثث سخ إ وقوله 

٧٠®4 محن سمع آس إن 
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٧٠. ..... دشهذيرّ أثن إن ،وأ أق؛زكث- مد أثم سخع وص وقوله• 
٧٠. يكثتزو|ه. إوفب ؤثمثقا بث رءئوذه>ُ يهم ئثثع لا أة محثثوة وآم ت وقوله 
٧٠إُكن-ه أسمع ءث؛كما وإتج، ت ونوله 

٧٠|.ه يرئ أس أل ،ر وأد وقوله• 
٠.٧٠ ؤ، وؤبمقك I وقوله 

٧٠أصرو أشح هز وإنم وقوله: 
٧٠ّ ٠ .....٠ .....٠ وألنفيوفه. ){،■وؤ أفه ذإةءأ أغثاوأ ووؤب وقوله؛ 
٧٢. ..................به[ يليق ما على تعالى لله والكيد المكر ]إثبات 
٧٢ثديي وؤبمو وقوله• 

٧٢. ...........®4.ه وسموأزساةمحُ 
٧٢. .......®4 ثنتحك. ثُ  I^jbj•ه==فثإ وتؤ؟ ث==كثل ووقك؛يأ 

٧٢. ...................®4. أكدثدا ® َأئا كددئ وإلإ 
٧٣أبمل4 ءيد ه

٠٧٣ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ١ .٠ .ّ. ..والقدرة[ والعزة والزحمة والمغفرة بالعفو الله ]وصف 

^١َ؛ال أممه ستوؤ؛ن عن تئوأ آو محمزه أو ث؛رإ ثدوا وإن ت وقوله 
Am ٧٣

وقوله
وقوله
وقوله

٠٧٣ يبم4. غمق ثآفُ 2> أق بمفز أن بجن ألا ومحفم1 ووؤميأ وقوله: 
٧٣وةمؤ!ببم4 يا؛دء ولئّألمث، وو,ف وقوله: 
٧٣. ....................محن4. لامحم ويثنلث إبلم: ص وقوله 

عنالله وتنزيه تعالى الله عن والشريك المثل ونفي لله الأم ]إثبات 
٧٤القائص[ 

وقوله
وقوله

وقوله

لمنحان ثل س ص آئثنئ 
٧٤. .....ّاّ.اّ...مي.ّ.ّ.©4• ص طوا ئ وزم 
٧٤. .................تشوذك4. محأنم أمدادا ععع_لوأهي وفة 

رأديقأؤ َةئي لإ*أم ١ددادا آثه دمن ين ينخث ش النا;بم ويبنك 
٧٤مح4 ثة؛ ثث أص 
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ربجا ؤؤ ٢^،؛، ؤ( شك يم مجر ة وف شن نم آلءا ,ف لنتد ؤوُفي ' وقوله 
٧٤.ه ة|، لئن؛ ألدة نن نلأ 

َلإ،ءق ثئر أيحمت ؤلد ألته ثن أشف ؤ، تك ألثمؤتي ؤ، ما ،بمي ثح ؤ وقوله؛ 
٧٤ iOظ م 

ثمآري محل هكيهج لبجن عبمدأء ْق ١^،؛،، لثل أؤكا ت وقوله 
٧٤بهخده يؤ و\يوص تلثعذب علقا 

حإىيما َم يوهب إذا إلتغ ين معم محكاث ؤما ؤق ثن أق انحن ت وقوله 
٧٠تدلأ:مء:لإص 

٧٥. ......لاثاثنث.٤٠ إةأثنبملرؤأنتر ألآ،قل، ف ؤؤ،لأثضؤإ وقوله• 
أدمبمن دأث؛س وآلإ ئثلى ديم*آ ع غلثر ما آلذوبجش يق حدم إيا ؤءل وقوله؛ 

٧٥أش...ه شهإ تأن 
٧٦. .............@ه. دأ'لآأ؛ِم أئم ذى َه أم ج سحانه: وقوله 

٧٧عرشه[ على الله استواء ]إثبات 

نورةقي مواصع؛ سبمب قي آني أتمح، هث ؤلإأةإأ روقوله؛ 

ؤإأسؤئ ثم آثام ستة ي، نأمحلإس ألثعنتتي قث ١لك، أثء ركبجأ 'ءؤلُى هوذ'ت 
٧٧أوتنسه 

ستةؤ، وأ'لأيئ ألثمنثت -٠^٠ ألءا أس ووقأ ؤإُى ت يوس محورة في وياق 
P  S ٧٧ص ؤ آنزئ

يمل^ ٣١م روئآ حمد بمي ألّتزثت غ أركا وهث* ت الرعد محورة قي وقال 

٧٧. ..............ْاه أسى قئ عل ، ٢٥١^طه؛ نورة قي ودال 
٧٧. .ّ.ّ.ّّا. .ّا..مي.ّ. آلع،ه عل أنص I قان المز محورة ني وقال 
ؤسهثا تما تآمحس اقثتث -غاى أقكc الثجدة: آنم نورة في وقال 
٧٧آلعنيه< عق اسنخ؛ ر أبام سنة 

٧٨مخلوقاه[ على الله علو ]إثبات 
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.........................وراضك متونك- إل ءؤيسى ت وهوله 

.............مسره ألمشبح ؤألسلر أشب أء بمعد ؤ[زب •' وفوله 
أمجنب. ألأسنب آبخ قلإ خ؟ ل آم بنهنتئ ؛؛؛؛، ت زقوله 

..ا..ا..ق..ُ...حقندواه. ثممهم ؤإفي( ترّنى إله إقأ قأطئ ألثتؤت 
شبنم أم . ئئ بجتتث ألأرص؛يا يمم محثا أن ألثء ؤ، ش ؤءبنم ت قوله ثن 
ءكةأ؟ا<ينسل أن أيثك ؤ( 

لخلقه[الله معثة ]إثبات 
ماثنلر ألإقأ عق آستوئ م م ستذ ؤ، وأ'لآرثش ألثثؤن حؤر أيوى ين ت قوله 

يزدهوما بمج؛نثا رما ^-< 4٥١، يج 
ئثثؤخؤا ثن دهكمث ما أيثم؛_أ ؤ، وما ف، ما بمام أثن أف ر وؤ • وقوله 

للأمتإبمهمحيمم4
وقوله
وقوله
وقوله

وقوله

تهأثن إءتح زذ حمو 
إُمحلهأمح ع،ثءكثا ^,؛^، 

■٠ - ٠ • نحسؤت.ه هم أثفؤأ ائ؛ن مع أثه وإل 
معأثه إف ٩^٧ 

معؤآثم أس غإذن ءكث\نآ فكه عوت هلملإ فكز من 

تعالى[لله الكلام لإث؛اث 
وقوله

وقوله

وقوله
وقوله

•■ ■■•••• ئلاه أؤ ين أصدى <وس 
■• ■■■■■• حدكاه أثو يف آصدق ورمى 
•• ••َ،يم4• أئ بمحش أس قاد بوإد 

...ص.َهضوثا هت 
.......ث٩ءظJم١ه. موّى آس <وةم 

.............

ظزه.ذثإ Jثغثا تزش آت ؛;^:١ 

٧٨

٧٨

٧٨

٧٨

٧٨

٨١

٨١

٨١

٨١

٨١

٨١

٨١

٨١

٨١٠

٨٣

٨٣

٨٣

٨٣

٨٣

٨٣

٨٣
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ثادئ^؛٩' وقوله؛ ه، محا وقربمس أإم؛بمن آطؤي جاب ين ءؤونند-ينثه وقوله؛ 
٨٤.ه آلكتبين أئئزم آتت أي *وع تيك 

٨٤. ..............يت؛ةا ثن آأعؤ1ا أز ي ءؤنئات>يثا وقوله: 
٨٤. ..............^٠ أحبمر مادآ مقؤل نالتهم وقوله؛ 
٨٦. ..مثع ثئ يأ آسثاتق أشكي تن آنر ؤوأ0 وقوله؛ 
مابمد مى بممبمثؤ ثر أثم يفثم ممثوث ننهم ئي_بم كاف وقوله؛ 

٨٦. ....ئييآد م م• ممر تد:مقهد.^s؛! 

.... .٨٦

وقوله؛

وقوله؛

وقوله؛

٨٦. ...لكشه،■من.ل لا نغف يتكتاب من اثك أو؟ى ءآ ؛ؤآنل 

٨٦. مه ئتر أوى أيكر بؤآ عق يقس آلئ؛قا0 ندا إة 
٨٦

-كئتممن نمتسن.عا غثئا ؤأثهُ جم عق آلمنءان ئد؛ أنها أؤ 
٨٦

ءئثاءاوا يرو__ نمعا أنلر وأس ءاثد >^ ١٤؛،=؛؛١؛.^ داولث\ ^٢^١ وقوله؛ 
٨٦ل ئ أتت 

٨٩القيامة[ بوم لزبهم المومنيى روية ]إثبات 
وقوله
وقوله
وقوله

وقوله

٨٩• . • .■.ّ....اء..ءّ..4• دافتآ ر؛ا إق . ُاتيخ ععدِ ؤو-و' 
٨٩®ه ءون ألأآك ؤء 
٨٩نيج4 لص آشخمأ ه

٨٩®4 محن روث ي؟ -ص ى وم 
٩١محنت( الله محاب في ازب )نفدا قوله؛ 
٩١. .....الخق(. ْويق لن تثن محن؛ محيى منانا ١^;^ ئدثز )نن قوله؛ 

٩١٢. ...........اااوث,نةاا[ من وصفاته الله، أسماء إثبات على ]الأستا؛،لأو 
وتبينه،الئرآف، شئت يالثنه ه الله رسول، سنة في ثم )فصل؛ قوله؛ 

٩٦. .........بجلاله[ يلق ما عر الدنيا سماء إر ١^٠^؛، الإول، ]نوث 
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قلةكز الديا الثناء إر زقا »مو س:  Aiyبثل ذلك: )فمن قوله: 
٩٦حينتفىثكافلالآ> 

٩٩ويعجب[ ويضحك يفرح الله أل ]اثبات 
يزاحك؛اخدم بن التاثب ]ين ٥١غدة زتؤ قرخا أشد  ٥٠^٥ 
٩٩غش( نممق 

دخلكلائنا الأخر؛ أخدئنا قثل نيم  Jiالأئ »ضك ه وقوله 
٠عليه( مممئ ١^؛  ٠

٠٠ مثءبص أرلين إلبجم بمظر حير؛، رقرب عباده قنوط من رقا عجب ٠٠ت وموله 
٠٢سحانه[ لله والقدم الزجل ]اثبات 
بمعحر تريي؟ ثى هز مونت وهن فيها تش جهنم تزان ؛رلأ و.■' وموله 

٠٣تعالى[ لله والكلام ]إوأاتَألأدزَوالخوت 
إفيصوت• مسائي ونعيش. لسك عمون: آدم! يا ذن\ز رريئول ومحوله: 

مخأف إصك الله 
.. رجنال؛وثنه نتنه وقس زيه نثكلمه إلا أحد يى بنكم ®ما ومحوله: 
•عرشه[ على واستوائه خلقه على الله علو ]إثبات 
أمركاسمك، قدس الثناء، في الذي الله اازثنا : النريضررمحيه محي وموله 

زالأزضالثناء فى 
ممممح،وهو صجغ خدبق الثناء؛ في نى أمص وأنا ناثنويي ارألأ فقوله: 

٣

غلته؛أنم ما ^٣ وهز المش، محزق زالله ١^١؛، محزق ررزالعزش وموله؛ 
أثوذاثذزمحئنواة خدبقخسن، 

................الثناء(. ش قال1،: اولت؟«. «أين للخارتة: زنزلت 
الثناء()فى وقوله: 
٠٨• .■ .اّ• ّ . ٠ ...عرشه[ فوق علوه ينافي لا وأيها لخلفه الله معية ]إثبايت، 
٠٨. خس. كئت،؛خدسثج >تثنا معك الله أل نعلم أف الإينان ءرأمحصل ومحوله: 

٧
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عنولا وبهو، قبو يبمس ملأ الصلاة؛ إر أحدكم مام ررإذا ومولن؛ 
٠٨وجهب قبل الله مإف يبمتبو؛ 
العظيم،العرش ووب والأرض الثبع الئموات رب ٠اللهم ه؛ وموله 

٠٨ذيء كل ورب ربما 
ض^^١ النازا »أبجا يالدم: أْنواهلم الضانه زمغ لنا ه

٠٩أمسكلم 
١١القيامة[ يوم لربهم ١^٠^؛، روية ]إنات 

١١ ^ قي نحانوف لا الدر، لثلة الم تزوق كنا رمح( ءوف •رامح( ملن: 
١٢. .اوانثة[ الضان إثباث فيها الش الأحاديث من النة« »أهل ]موقف 

بناربو عن س اللي رمول قيها بمئبر الي الأحاديث مدم أئثاو )إلى قوله؛ 
١١٢به بجر 
فىالنط هئ الأثة أ0 ئا الأنة؛ فرق فى النط م )تل ءوله: وفى 

١٤.^.......ز......سس...........ب..ل.....ب...ب..ب.م(. 
١٠. ....................الأمة[ فزق بين والج٠اعةاا النة أهل ١١]مكانه 

المملأئل ثن لأنار نبمانن اللب صفات ناب في زط )ير قوله: 
١٠الننئهة( التئيل وأهل الجهمثة، 

٠١٦ .ّّ . .والمررثة(. الجترثة نص الله أئعال تاب في ونط )وهم وقوله: 
١٧• وعثرهت(( القدرية ثن والوعثدية امجقة ثن الله وعيد باب )وقي قوله؛ 
نثنزالثنثزنة، دووي، ثن والدين الإينان أنناء باب )وقي قوله؛ 

١٩وائجهمثة( المرجئة 
٢٠والحوائج(• الراقصة بين الله. رسول أصحاب )وقي وقوله؛ 

لخلفي،ومعثتب حلمه على وعلوه عرشه، على الله يامتواء الإيمان ]وجوب 

؛٢٠بينهماء قاثي لا دائه 
فيُه الله أحتر ينا الإيماف ثالله الإينان من ذكرناه فينا يحل )ومحي ر فوله 

١٢٠محابي 
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بينجمع كما عاملون هم ما يعلم كانوا أينما معهم بحانه روهو قوله* 

الفذا قاف الخلق؛ ثختيئ أنث ه >نئن ؛: Jyنش )زين إن 
١١٢٦^ توجثن 
مطبعمحم، محي خمحه، على ريب هون نلخانن )وهز قوله: 
؛٢٧غلتهم 
هقزله: فنام أو نفلن أف مثل الكاذبة؛ الظنون ض ينائ )زلكن قولن: 

؛٢٧

١٢٩

١٢٩

١٢٩

١٣٠

وفوقيته[علوه تنافى لا ذلك وأف حلقه من الله بقرب الإيمان وجوب ت
•■ دبك محذ جمع كما مجيب؛ قريب ياثه الايماذ دلك في يحل )زقي 

•• • راحلتي؛ عنق من أحدكم إلى ألرب تدعونه الدي ®إف ه: زمولي 
...................حقيقه[ الله كلام ارالقرآزا؛ بان الأيمان ]وجوب 

مئثزو، الله، كلأء القزآف باق الإبماف زكي باللي الإنان )زمن نمل 
١٣٠ندأ منن تخلوق، 

١٣١زالثببموئ( ندأ،)منن قوله: 
١٣١)٧^-^( قوله: 
أفغن دد.لائ، يحرج لم المصاحف؛ في كتثوه أو الناس قزأه إذا )تل قوله: 

أؤاللي، كلام غن حكانة يانئ ١^ لخون »زلأ \دؤذف:' زوداز;ال 
'اما.......ن..ّ.اء.اا..ّ........ق..........ا...ا.....

دو0الحرون الله كلام لئن ومعايب؛ حرومه، اللي؛ كلام )زهز قوله: 
١١١٠٣^( ذوق انماي زلا انماني، 
١٣٤• ••الرؤيبا ومواصع القيامة يوم لربجم المومنى برؤية الأيمان ]وجوب 

١٣٤زرنّثلي زو.ن.لأئكتي زوكسي يي الإينان من ذكنواْ ينا  l^jiيحل )زند قوله: 
ذحووبمد ينونه ثم القناني، عرضان في ؤهلم ّثتحاثه )ينونه قوله: 

١٣٦-نار( الأئ نشاة محا ١^؛ 



الواسطيةقمح الندية الفوائد 

١٣٧الأحر[ باليوم الإيمان في ]ماندحل 
منااي. يه أين U قل الإبمائ الأخر يايزم' الإيمان )زم قوله: 
١٣٧الموت( نعد تكون 

١٣٨الفبرا بمي )موثنوف قوله؛ 
١٤٠ونعيمه( القبر )وبعداب قوله: 
ننثقاو قورهم، في سو0 النا>، فإف الفئ؛ )ذأنا قوله: 
١٤١ديناك زنا زنك؟ 

المامهء م« أف از, ءاJارا، 4َاما نعد اما الفتنة هذْ تعذ )يثر له: ق
١ ٤٣.ز. إ . ؛_(  Jlالآززاخ فتحادُ ١^، 

وئثومالأجناد، إلى الأرواح فتعاد الكترى، المامه موم أ0 )إر قوله: 
١٤٤المامة 

كتابهوآخذ بيمينه كتابه فآخذ الأعمال ، صحائفوهي الدواوين وتنثر 

^١؛ ajjjJl)ثفئر0 الموْن، يعبده ونحلو الحلأتيى، الله )ونحاسنا قوله: 
١٤٥والئنة( الكتامح، في ذللث، وصف 
قإئهونتئاته؛ حنناته ثورف س محاسنه ثحانبوذ ملأ الكمار؛ )وأما قوله: 

١٤٠ل4لم لأختاري،
١٤٧وصفاثه[ ومآكائه هؤ ام، ل-حوهمر، 

تاصاأسد ماره ه للثئذ النوردد الًوص امحانب عرصاين، رومح، قوله: 
١ ٤٧. ....س.ب ب س س ت • ••س اش ين 

١٤٨المزرود( الحوص المامة عزصان، )وفي وقوله؛ 
١٤٨. .................عليه[ الناس مرور وصفه ومكاثه معناه \ط 

اكثل الذي الجنز زئو -بجم، ض غلى شنون، )والئزاط وقوله: 
١٤٨غض الناّئ تنز زالنار، 

١٥٠والنار[ الجنة بص ]القنطره 

غلىزمموا غلته؛ غبروا مإذا الجنه. ذحل الصزاط؛ غلى مز )ممى ونوله؛ 
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مىالحنه ندحل من وأول ه محثد الحنة تاب ننمميح وأول؛من ت'") وقوله 
١٥١. .......ك(.\لأو 
١٥٢شفاغات( ثلاث المانة و ه )زنه نوله: 
بمدمفني حش الموقف أهل قي مشمع الأولى؛ الشماعه )أما قوله: 

•الجنة ندحلوا أن ١^^ أهو في مئمع الثاته؛ الئماء1 )وأ٠ا دوله'ث' 
١٠٤له( حاصتان الشماعتان وهاJال 

لهالشماعه وهده الناJ، اسحيى ممن مشمع الثالثه؛ الشماءه )وأما نوله: 
١٠٠الين زلنائر 

١٠٦. ورحمته(. مصيه تل سماعة؛ يغير أقواما النار مى الله )ويحؤج قوله: 
لها ٧١١قبمشن الدتا، أهل من ذخلها عئن صل الجنة ني )وينمى قوله: 

١٠٦الجنه( مد أهزاما، 
والعماُس،والثواد_، الصاد_، من الآحزْ الدار ثصثنته ما )زأصنام قوله: 

١٠٨زالنار زالخنة 
١٠٩المدر[ ومراب باكور، ]الابمائ 

•وثر؟ حيرة بالقدر والجماعة الثنة أهل من النا->ته المرفه )وئومن قوله؛ 
١٠٩بالمدر زالإيخائ 
يعلمهءاملول ^ غيإ؛الؤلق، نحاز الله ياف الإيناو الأولى: قالدزحه 

١٠٩•••■القديم 
١٦١٣..الشامله وئدرثه النالأ0، الله مشينه فهي الثانيه؛ الدرجه )وأما قوله: 
عنونهاهم رنله، وطاعة بطاعته العباد أمر قفي ذلك؛ )ونع قوله: 

١٦٣نغصته 

والصائم•والمصلي، والماجن، والبز، والكافئ، ١^٠٢؛،، هز: والعبد 
١٦٣ض ميزة وشباد 

١٦٤قاعلوف( )زالماذ قوله: 
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٦٤أسالهم( حلق )والله قوله: وفي 
٦٤زاللكفن( >_، Jlم: )زاكد قوله: 
يثنأف إلا دثآ»وة وم1 . تشز أير ٠؛؛^ ئة ^١٠٢٧ تعالى: قال ركما قوله: 

٤٠.٦٤ أهيمن> رب أثث 
النئنمائر الدبن القدرية عامه يها يكدب المدر مى الدرجه )وهدم قوله: 
٦٥الأمة هده مجوس ه: 

٦٦. .....ومصالخها(. حكمها وأحكامه الله أئعال عى )ويخرجوو قوله: 
٦٧الكبيرة[ مرتكس( وحكتر الإيماب؛ ]حميقه 

زغنو، Jyزالإنان الدين أف زاكاغة الق م أصوو )وثن قوله: 
٦٧واللتان القلب قول 

٦٨. ............والمعص1ة(. وينمص Jالطاعة، يزيد الإيمال )وأف قوله: 
زامحاءض؛انماصي بمللي اكئ أقو لأُتكهموذ ذلك نع )زم وقوله: 

٦٩ج ١J١Jلxقيمعله كما 
وتخلدونث زلا يالكلثة، الإنان انب الملق الفاسق طثوذ )لا قوله: 
٧٣؛الممزله( قول ئا النار؛ 
رمؤقوله؛ في كما الأيمان؛ اسم ثي يدحو الناسؤ رنو قوله؛ 

٧٤محكوه 
^،؛٥يعار: قوله في كما المهللق؛ الإيمان امم في يدحل لا )ومد قوله: 

٧٤ ٠٤أس ذكر [٥١ أمأ ألعفي-وث 
حينالثارى تنرى ولا قومن، وهو بزيي حص الزاني يزني رالأ M•' زلإلأ 
٧٤موس وهو سرق 

٧٦فضائلهم[ وذكر الصحاة نحو ]الواجب 
وألمشهبقلوبهم نلأنه والجماعة الثنة أهل أصول، وس ت )فصل 

٧٦الله. رنول لأصحاي-، 
ندهنمى مواليي أصحابى، ننبوا ررلأ قوله: فى المى. )وؤناجة موله: 

٧٦أص أحدكم أذ لو 
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خ0:إؤلمثن زالأيناغ زالئنة امحتاث يه جاء نا )زبملوف قوله: 

عرومار الحدسة- صلح -وهو المح ثل ثى أص نى قوله؛)وتمصلول 
١٧٧'• سأص 

بنوفائت كالعشزة، الله. زنوو له شهد لنن يالجنة )ويشهدوذ قوله: 
١٧٨الضانة( ئن ي شئاس، بن قبمي 
ًناببأبي بن عئ الموثغى أمحر عن النقل به فوائر يما )ومروق ت قوله 

١٧٩ضونيسأئمح 
بمصأ0 نخ ايبمة. في محاذ تقدم ض أيمع )زئا قوله: 

١٨٠اختلفوا قد كانوا الثنة أفل 
١٨٢. ..............والجماعة«[ السنة ررأهل محي الشوي البيت أهل ]منزله 

١٨٢■■■•محهم ويحمفلول وثولونهم، ه الله زسوو ثب أهل )ويحثوذ قوله: 
حقفي والفثلألة البيع أهل يئوله مما والجماعةاا المة اراهل ]سرؤ 

١٨٥البيتا<[ ورام ارالصحابة« 
وتنبونهم•الضانه ثغصوذ الدين الئوافض طريفة ين )ويحتوو0 قوله: 

١٨٥النواصب وطريقة 
الاقارهده إل ونئولوف: الصحابة، بتن شجن عما )وومس.كول قوله: 

١٨٦نناويهم في المرويه 
سبب عليهم الله من وما وبصيرة، يعلم القوم سنة في نفلن )ومن قوله: 

١٨٩أئهم يقينا علم القص.ايلي؛ 
١٩٠. .............الأولياء،،[ »كرافت ش والجماعق،، المنة ررأهل ]موقف 
اللهيجري وما الأولتا؛ يكزاماث التصديق الئنة: أهل أصوو )ويى فمل: 

١٩٠بهم أياء عر 
١٩٤والجماعي،،[ المنة اءأهل ]صفات 

باطئاه الله رمول آقار ائاع والجماعة الثنة أهل طريقة يى اا)م فصل: 
 ١٩٤^١



الواسطيةالعميدة الندية الفوائد 

يتحلىالتي الأعمال ومحامن الأخلاق مكارم من العقيدة مكملات ]ييا0 
١٩٨الة«[ »أهل بها 

المنكرعن وسهوف Jالمموف، يأْروذ الأصول هذه مع هم )ثم فمل؛ 
١٩٨ثوجبه ما على 
المزمنرر قولي معثى ويعتقدول للأمة، يالنصيحة )وندينول ت قوله 

٢٠٢كامحان للمثوثن 
٢٠٣الفصاء بمئ والزصا الئحاء عند والشكر البلاء، عند يالهسئر )وبأمروق ت قوله 
لمامحن ه محمدا يه الله نعث، الذي الإسلام دين هئ )وطرفتهم ت قوله 
٢٠٤أي 

الهدى،أعلام والهثالحوذ، والشهداء، العنديئوف، وفيهم 
٢٠٤الدجى ومصاييح 

٢٠٧الموضوعات فهرس 

٠ه ه
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