
 

 

 

 

 

 

 

بمثابة تعليق عام عىل املتن كله بعد االنتهاء من رشحه مفصال والتي كانت  هذا التعليق كان يف  املحارضة السادسة تنبيه: )

 (، وإن شاء اهلل يرفع قريبا الرشح كامال ، راجيَّا من ريب التوفيق والسداد ، إنه كريم جواد

 

 

 

 



 -احلمد هلل والصالة والسالم عيل رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم وبعد: -

أسأل  وكذا ما ورد يف رشحي أثناء املحارضات ، هم ما ورد يف متن ملعة االعتقاد من مسائل ،أفهذه كلامت خمترصة لبيان 

 اهلل أن يرزقنا فهمها والعمل بأحسنها إنه جواد كريم.

بيان أن سبب ضالل من ضل كان يف عدم حسن تدبر الوحي ، أو  :التي بدأت هبا وأهم ما فيها العقديةاملقدمة  (1)

 .، ورضبت لذلك مجلة أمثلة صول دخيلة عليهأملعارضته بقواعد و

بينت أن من أحسن ما عرفته عن ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل كونه كان عاملا عامال ، وكان جياهد مع صالح الدين  (2)

 ، كذا نحسبه واهلل حسيبه. مع عائلته من املقادسة

ليس  ):هذا الباب قوله تعاىل القاعدة يفوبالكالم عيل صفات اهلل سبحانه املصنف رمحه اهلل تعاىل كتابه بدأ  (3)

 0(األعىلوهو السميع البصري(  )له االسامء احلسني(  )وهلل املثل  ءيشكمثله 

ذم اهلل قد يقولون آمنا به كل من عند ربنا ( و هو متشابه )والراسخون يف العلم هو حمكم ومنه ما من الوحي ما (4)

)فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما بقوله : املبتغني للتأويل الفاسد 

 0يعلم تأويله إال اهلل (

فالواجب يف مثل هذه األلفاظ ( ، ... القديم لفاظ املجملة واملحدثة )كاحلد،ورد يف املتن الكالم ببعض األ (5)

فألفاظ القرآن أويل وأرشد يف التعبري عن  ستفصال عن مراد املتكلم هبا فإن أريد حق أثبتناه بلفظه ومعناه ،اال

( )إليه يصعد الكلم الطيب( وبدالً من القديم ىفيقال بدالً من له حد )الرمحن عيل العرش استو ؛ معاين اإليامن

 0(ءيش)األول الذي مل يسبقه 

الواجب يف نصوص الوحي تدبرها وفهمها بفهم الصحابة ، فإهنم عيل علم هبا ، وأقرب لنزوهلا ، وهلم هبا  (6)

 0برص نافذ ، واملدح جاء للمتبعني هلم بإحسان 

من الصفات التي أشكلت عيل بعض الناس صفتي العجب والرتدد وذلك ملا ظنوه من استلزامها للوازم  (7)

عدم التفرقة بني معانيها يف حق اهلل ومعانيها يف حق البرش ،  قياسها عيل املخلوق ، أو ورة ، بناًءا منهم عيلظحم

فالتعجب قد يكون لعدم العلم بأسباب املتعجب منه ، وهذا ينزه عنه رب العاملني ، وقد يكون استعظاما 

                                            0للمتعجب منه خلروجه عن نظائره ، وهذا الذي يثبت يف حق اهلل سبحانه

والرتدد قد يكون ناشًئا عن عدم العلم باألصلح ،فهذا يف حق املخلوق وينزه عنه اخلالق ، أما املضاف إيل  -

اهلل هو يف حق قبض روح املؤمن ، وهو ليس معناه عدم العلم باألحكم واألصلح ، إذ هذا ينزه عنه ربنا 

هو يبني رمحته سبحانه ، وإرادته وقدره ، كالرجل يعرف دواء ابنه يف  ويف نفس احلديث )ال بد له منه( وإنام

 :مر عليه ، والبد له من ذلك ، وقد قيل رشب دواء معني وهو



 عيل البغضاء مكروه! ءليشفأعجب ****رقه ب كره ، وكره أن أفاشيلا                                 

سبحانه )ءأمنتم من يف من صفات اهلل سبحانه العلو ، فهو )عيل العرش استوي( وعرشه يف السامء ، وقال  (8)

ويف احلديث للجارية : )قال أين اهلل ؟ قالت يف السامء ؛ قال اعتقها فإهنا  السامء أن خيسف بكم األرض (

 0مؤمنة(

ويف حق رسله : تكلياًم(  ىومن صفاته سبحانه أنه متكلم بام شاء ، ويسمع كالمه من شاء )وكلم اهلل موس (9)

 0)منهم من كلم اهلل(

املعتزلة الذين قالوا كالم اهلل خملوق ، والكالبية الذين قالوا ببدعة الكالم النفيس ، والذي مآله خالف يف ذلك  (10)

 0يف النهاية للقول بخلق القرآن ، وكذا حال كل من توسط بني احلق والباطل ، جاء وال شك بباطل جديد

لكتاب والسنة فمن الكتاب يف حق ومما يؤمن به أهل السنة أن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة ، دل عيل ذلك ا (11)

 0املؤمنني )وجوه يومئذ نارضة إيل رهبا ناظرة( ، ويف حق املجرمني )كال إهنم عن رهبم يومئذ ملحجوبون( 

خالف يف ذلك املعتزلة الذين قالوا إن اهلل يمتنع عليه أن يري ووافقهم وسار عيل هنجهم يف ذلك الرافضة  (12)

لك ، ثم وافقهم يف النتيجة وإن اختلفوا يف املقدمة األشاعرة ، إذ يقولون والزيدية واإلباضية كلهم ينكرون ذ

 0يري ال يف جهة ، فصار قوهلم حقيقته إثبات الرؤية العلمية ال البرصية

              من أهم أبواب الكتاب باب القدر ، واإليامن به يتم من خالل مراتب :                                                         (13)

مقدًرا ، وال يرتتب عيل ذلك ثواب وال عقاب وعلم  باليشء : علم)أ( اإليامن بأن اهلل عليم وعلمه يكون

                                                           0واقًعا وهو ما يرتتب عليه عقاب أو ثواب  باليشء

رج شئ عن مشيئته  والتفريق بني املشيئة الكونية  واملشيئة الرشعية )ب(اإليامن بمشيئة اهلل الكاملة ، وأنه ال خي (14)

           0الرشعية  لإلرادةعدم التالزم بني ما حيبه اهلل وبني ما يريده فقد أراد الرشك وال حيبه فاملحبة  اعتبارمع 

يف  والكتابةويومية )ج(أن تؤمن بأن اهلل كتب مقادير العباد عيل اختالف درجات الكتابة من عمرية وسنوية 

   0اللوح املحفوظ

  0رادة عليها يرتتب الثواب والعقاب إلكن جعل يف خلقه قدرة و يشء)د( اإليامن بأن اهلل خالق كل 

   0شاعرة ة كام زعمت الظاهرية واأل( اإليامن بعموم حكمة اهلل يف خلقه وأنه يفعل حلكمة ال ملجرد املشيئهـ)

اهلل عنه وهو مقام اجلمع بني الرشع والقدر ، فال  ىعام هن )و( اإليامن بأن العباد مأمورون بام أمر اهلل به ومنهيون

يصح االستدالل بالقدر عيل املعايب بينام يمكن االستدالل به عيل املصائب كام يف احتجاج آدم عيل مويس 

                                0عليهام السالم



اهلل ما هو رش حمض ، لكن كل رش يمكن اعتباره )ز(اإليامن بأن الرش ال ينسب إيل اهلل يف خلقه ، فليس يف خلق 

ُكمْ »من وجه دون وجه ، يفرس ذلك قول النبي صيل اهلل عليه وسلم:  َها، َوُوِقَيْت رَشَّ حني ابتدر  «َلَقْد ُوِقيُتْم رَشَّ

مما يؤجرون عليه ، هو هلا ، وإن كان يف حق الصحابة  رش ةفنسبة فعل الصحابة للحي الصحابة احلية ليقتلوها ، 

وهكذا فالرشك فعله رش واجتنابه خري والظلم والزنا  ؛نسبة فعل احلية للصحابة هو رش هلم ، وهو اللدغو

 0إلخ 000000

يعرفون اإليامن بأنه قول  باًبا لإليامن ولبيان معناه ، وذكرت أن مجهور السلف _رمحه اهلل_ثم عقد املؤلف  (15)

اجلوارح وهو يتفاضل ويزيد وينقص ، ودليل وعمل والقول هو قول القلب واللسان والعمل عمل القلب و

كونه قول وعمل )وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 

القيمة(  ، ودليل زيادته  )فزادهتم إيامًنا( )ليزدادوا إيامًنا(   ودليل نقصانه )أليست إذا حاضت مل تصل ومل تصم 

 0من نقصان دينها (  ، وجيمع ذلك )اإليامن بضع وسبعون شعبة(، فذلك 

خالف يف ذلك املفهوم اخلوارج واملعتزلة واملرجئة وهو أول خالف حقيقي ظهر يف اإلسالم يف شأن مرتكب  (16)

 الكبرية ما اسمه؟ وما حكمه ؟

 احلكم           االسم           الفرقة      

 خالد يف النار كافر اخلوارج

 وقد ذكرخالد يف النار  يف منزلة بني املنزلتني عتزلةامل

ا وهو  األشعري فرقا طفيفًّ

 اهنم يف غري نار املوحدين.

 يف اجلنة مؤمن كامل اإليامن  املرجئة

الفاسق امليل ، أو مؤمن  أهل السنة

 ناقص اإليامن

حسابه إيل اهلل إن شاء عذبه 

 .عفا عنه وإن شاء

 

 0كله أو يذهب كله( ىيامن كل ال يتجزأ، إما أن يبقهؤالء قوهلم هو )أن اإلاألصل الذي بني عليه  (17)

اختار اخلوارج واملعتزلة ذهابه كله ، واختار املرجئة بقائه كله ، أما أهل السنة فقوهلم القسط والعدل فقالوا يذهب  -

، ويبقى معه أصل اإليامن ، إال  أن يرتكب من الذنوب ما جعله الرشع سببا يف  من إيامنه بقدر ما يفعل من ذنب

 .هل السنةأالكفر ، مع مراعاة ضوابط ذلك عند 

 0ل عنها اسم العرشة مثل هؤالء لقوهلم بالعرشة إذا نقص منها واحد زا  -



 سالم بردين :رد عليهم شيخ اإل -

 0أنه وإن زال اسم العرشة إال أن باقي أجزاء العرشة موجود ، فصارت عرشة إال واحد )أ(

 0واإليامن من هذا الباب؛)ب( أن من األسامء ماال يتأثر بخروج بعض أجزائه كالرمل والبحر 

ورضب  ، به من الغيبالنبي صىل اهلل عليه وسلم يامن بام أخرب وجوب اإللبيان  باًبا _رمحه اهلل_(عقد املصنف 16)

 0أمثلة بأرشاط الساعة وعذاب القرب ونعيمه وغري ذلك 

نار املوحدين عند ابن كالما عاما خمترصا عن فناء  وذكرتوال تفنيان ان ( ثم تكلم عن اجلنة والنار وكوهنام خملوقت17)

 0تيمية رمحه اهلل تعاىل

 . التفصيلبعض ل ومجاثم الكالم عيل الصحابة وأفضليتهم من حيث اإل، باًبا يف ختم النبوة بعد ذلك ( عقد 18)

ويف مقابلهم  خالف يف هذا الباب كل من الشيعة الذين ظاهر مذهبهم الرفض وحقيقة مذهبهم الكفر املحض  -

 0انحرف اخلوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم 

 (ختم املتن بجملة من القواعد اهلامة ومنها :19)

 0نا لهوكل من شهد له النبي صيل اهلل عليه وسلم باجلنة شهد -

ولكن نرجو للمحسن وال نجزم ألحد من أهل القبلة بجنة وال نار إال من جزم له اهلل أو رسوله صيل اهلل عليه وسلم  -

  0ونخاف عيل املسئ

 0ذنب  (كل)وال نكفر أحدا من أهل القبلة ب -

 0ماضًيا مع طاعة كل إمام بًرا أو فاجًراواحلج ونري اجلهاد  -

، مفاده أن مرد  ذلك للموازنة بني حكام املسلمني عيل تفصيل ذكرته باملحارضة  ثم ذكر الواجب يف التعامل مع -

 0املصالح واملفاسد

وقد بينت أن هذا يراعى فيه مقام الرشع برد اخلطأ ومقام  0وكذا ذكر كالًما يف التعامل مع املبتدع وختم به املتن  -

 ، بال بغي وال ظلم.أو اهلجر ما يناسب بدعته  والتحذير منه املسلم بعدم البغي عليه ، وأن يناله من الرد

ل اهلل العظيم السداد والقبول إنه جواد كريم وهو أهذا ما وفقني اهلل إليه من استعراض ألهم عنارص املتن وأس -

 0ا ونعم الوكيل حسبن

 املرصي يوسف : فارس كتبه

faresalmesry@yahoo.com 


