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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ه ذ يقول ذ :قن ذ أق يقون ذ يقدذذةقكأيو ذ قنذذعقأللقرليال ذ ق فذذأللقي ةذذلكاقدذذةقي لل ذذأ قي ية ذ و ق
غ لهل؛ق تثك تقي رلف رلت؟

ذ ذ  ،لك ذذا م ذذا يشرا ميذ ذ

ه ذذما م لذ ذ

الم ار ذ ذة ،ه ذذي ه ذذع م ار ذذة الا ذذرر يو م ار ذذة ر و

المسذذا ي؟ مذذا يشرا مذذاما ذراش مذذا الم ار ذذة؟ ف ذ ا كذذاا الم ذراش م ار ذذة الاذذرر فمسذذشلة معذذاش الاذذرر
السا ي .ق

ليست بوارش  ،يصول المسا ي وعناويا المسا ي همه ب نها الس ال الثانع لنف

ول :قرلقيألدضعقدةقلوك:ق يقونتبقي ل بقرعقي ش خق ثنلءقي ألل،ق مق نهقوةترع؟قح ذ قننذهق
ن يقنتبقالقوةت وعقي فهمق ه يقرالب.
هما صحيح ما

ي لر ي ما قلب ا فع وفه ،ال ريقة المثلى فع الت لم يا يحضذر ال الذ

الحضور ،يق ير فذع الب ذت ويحفذل القذشر الملصذا لهذما ال ذوم ،يحفظذه ال الذ

قبذي

فذع ب تذه ثذم ار ذ

عليه الارور ،واا كاا هناك يار ة مس لة عليه سذم ها ،ثذم ع ذش ملذك يحضذر ويسذتم فقذ  ،ما
تيسر له يا يس ي فهو يفضي لكع يفرغ مذا التسذ ي علذى نسذلته ،المقصذوش ينذه مما حضذر قبذي
الحضور وق ير الارور ووض عالمات على ما ياكي عليه ،ثم حضر واستم مذ ادش

الم ارعذى

فع مثي همه الم ذال  ،ويسذشل عمذا ياذكي عليذه ،ثذم مما لذرت تذشار مذ ملوانذه ويق ارنذه ،ويتذماكر
م هم ما سم وا ،ح ن م ثبذت ال لذم بهذمه ال ريقذة .يمذا ال الذ

مي فذع الذشر ثذم

ي ي ذرل الكتذا

ذذاإ ملذذى الذذشر اناذذاي عنذذه عذذالت ل  ،الت ل ذ ي اذذك ينذذه مذذا صذذميم الذذشر  ،لكذذا عقذذى ينذذه لذذا

يست ي يا يكت

مي اذعإ يسذ ر ذشا

كي ما يقال فيفوته كث ار مما يقال ،وعلى هما ترك الت ل

لبياا كلمة فع بياا ملة ،يما ايست راشات ويو ه اللالل ويقوال ال لماإ همه ي يست ي كتابتهذا
مي بتفويت ما هو يكثر منها ،فشوي الم ول على الحفل ،ثم الفهم عقراإ الاذرور وسذماا اداذر ة،
ثم ع ش ملذك الحضذور وادش

وايسذتماا ،يسذتم للاذ  ،واما كذاا عنذشه ماذكال يسذشل عمذا ياذكي

عليه ،ثم ع ش ملك ماكر عما سم م

م ما زمال ه يكوا مستواهم متقاربا.

ذأقتفةذلق
ول :قهعقورنيقي ارعقك يقي ل قي لياحق ي ل قي رلا حقدةقصف قهللاقتلل ى؟قرثذعقي س
وضلقتفةقلقبرلنىقي نلر  .ق
ك أقهللاقحلول قتف اقكاال ه،ق نهلق ً

ي يمك ذذا ال مذ ذ بذ ذ ا ادقذ ذوال الملتلف ذذة التالفذ ذا حقيقيذ ذا ،ال ذذتالل تض ذذاش ،ي يمك ذذا ال مذ ذ ب نه ذذا،
واسذذت مال اللفذذل الواحذذش فذذع يكثذذر مذذا م نذذى ممنذذوا عنذذش مهذذور ال لمذذاإ؛ منمذذا يسذذت مي فذذع م نذذى

واحش ما م انيه وم ناه اآللذر يكذوا فيمذا شل علذى مراشتذه السذيا  ،قذش يقذول قا ذي :فذع كتذ
وفذذع كت ذ

التفس ذ ر وفذذع كت ذ

اذذرور الحذذش

ذذمكروا للكلمذذة الواحذذش م ذذانع كث ذذر  ،فهذذم فسذذروا

الكلمذذة عم ذذاا مت ذذشش  ،فلمذذاما ي نفسذذر اآليذذة عالم ذذانع التذذع ذذاإت فذذع كتذ
يريذ

الحذذش

يو كتذ

اللاذة

يريذ

القذذرا يو فذذع

اللاذذة وي رهذذا؟ نقذذول :ن ذذم تذذشتع الكلمذذة الواحذذش فذذع لاذذة ال ذذر ويذراش بهذذا



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

3

3

3
م اا مت شش  ،لكنها ي تراش همه الم انع فع ا واحش؛ منما راش فع كي مذو ا م نذى لصذه ذشل
عليه السيا وتر حه الق ار ا؛ ولما ي يصلح يا يفسر القرا ما هو عذالم عاللاذة فقذ يو مذا لشيذه
اللاذذة فقذ ذ  ،وي يفسذ ذر ح ذذش

اللب ذذر والش اري ذذة ف ذذع كيفي ذذة ا ف ذذاش م ذذا كتذ ذ

النب ذذع -علي ذذه الص ذذال

والسالم -مي ما كانت لشيه م رفة تامة عالسنة ،كمذا ينذه ي يفسذر القذرا مي مذا لشيذه م رفذة تامذة
عذذالقرا ومذذا لذذشم القذذرا ومذذا ي ذ ا علذذى فهذذم القذذرا ،هذ
وكت ذ

ينذذك يرشت تفسذ ار و ار ذذت كتذ

اللاذذة

الاري ذ  ،ثذذم و ذذشت يا هذذمه اللفظذذة مذذا هذذمه اآليذذة ت ل ذ علذذى م ذذاا كث ذذر  ،ك ذذت تنتقذذع

الم نى المناس

للسيا ما همه الم انع؟ ي تست ي مي مما كانت لشيك اللبذر بنصذوا الكتذا

ار يا ادصذذم ع وهذذو مذذا يعلذذم النذذا
والسذذنة وكيفيذذة الت امذذي مذ هذذمه النصذذوا ،مكرنذذا مذر ا

بلاذذة

ال ذذر ويحفذذل يلذذول م لفذذة مذذا القصذذا ش التذذع تاذذتمي علذذى م ذذات ادلذذول مذذا ادبيذذات مذذا لاذذة

ال ذذر الصذذحيحة الفصذذيحة ،ومذ ملذذك يسذذشل عذذا م نذذى الصذذق

الذوارش فذذع حذذش

«ال ذذار يحذ

عصقعه» فيقول :ينا يفسر كالم رسذول هللا -صذلى هللا عليذه وسذلم ،-وال ذر تذزعم يا الصذق

هذو

اللزي  ،فالكالم فع كالم هللا  -ي وعال -والمراش منه ،وكالم نبيه -عليه الصال والسالم -والمراش
منه عالتحش ش قول عا هللا  -ي وعذال-؛ فذ ا كذاا ع لذم فهذو حذ  ،واا كذاا عا ذر علذم فهذو تقذول:

{ يقتل يقعفىقهللاقرذلقالقتلفرذ يق} ،وهذما مذا عظذا م ادمذور يا يقذول ا نسذاا فذع كذالم هللا -
ي وعال -برييه ولو كاا مستنشا فيذه ملذى لاذة؛ دا اللفذل الواحذش لذه م ذاا مت ذشش  ،قذش يكذوا هذما
ذذش ر عذذالتحرا لل ذ عذذالتوقع ،ي بذذش فيذذه مذذا توق ذذت،

الم نذذى ي ل ذ بهذذما السذذيا  ،وهذذما العذذا
م نذذى هذذمه اآليذذة كذذما م نذذى هذذما الحذذش

كذذما عمذذا سذذلت؛ دنذذه قذذش ي ل ذ اللفذذل وي ذراش عذذه م نذذاه

المتعذذاشر ،وقذذش ي ل ذ اللفذذل وي ذراش عذذه م نذذى وماذذز هذذو حقيقذذة اذذرعية فيذذه ،لكنهذذا ي ذذر الحقيقذذة
المتعذذاشر ملذذى ادمهذذاا ،وقذذش يكذذوا للفذذل الواحذذش يكثذذر مذذا حقيقذذة اذذرعية؛ حذذش « :يتذذشروا مذذا

ما ي شرهم له وي متاا .قال :ي» ،نفى هما التفس ر م ينه حقيقذة اذرعية

المفل ؟ قالوا :المفل

فذذع المفل ذ  ،لكنذذه فذذع هذذما السذذيا الم ذراش لذذي

عحقيقذذة هنذذا ،بذذي حقيقذذة المفل ذ

الاذذرعية فذذع هذذما

السيا ما يشتع عشعمال يمثال ال عال ،يشتع وقش ف ي كما وف ي كما ،ثم تنتهع همه ادعمذال علذى
ال ريقة التع ب نها النبع -صلى هللا عليه وسلم.-
والمفلذ

فذذع عذذا

مقتنياتذذه هذذما مفلذ

الح ذذر والتفلذذي

مذذا ي شرهذذم وي متذذاا ،هذذما مفلذ  ،يو كانذذت ش ونذذه يكثذذر مذذا

يح ذذر عليذذه ،واما ذذاإ فذذع عذذا

الح ذذر والتفلذذي

ت ريذذت المفلذ  ،هذذي يمكذذا

يا تقول :هو ما اإ عشعمذال يمثذال ال عذال ،يمكذا يا تقذول هذما؟ هذو كذالم نبذوا« :يتذشروا مذا
المفل ؟» قال :كما ،ي نع لو م لذم مذشر
المفل ؟ ثم اإ ال

ذشر الفقذه فذع كتذا

الح ذر والتفلذي  ،ثذم سذشل :مذا

ال ذوا  :مذا ذاإ عشعمذال يمثذال ال عذال مذا صذال وصذيام وحذ وي رهذا،

الم ذذشر ي ي ذذه شر ذذة يو م ذذا ي ي ذذه؟ م ذذا ي ي ذذه شر ذذة واا ي ذذا

ب ذ ذوا

نب ذذوا ،لك ذذا الحقيق ذذة

الارعية فع هما المقام تلتلت عا الحقيقة الارعية فع المقام اآللر ،وكلها قش ذاإت مذا ماذكا
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واحذذش  ،فشيلذذة السذذيا يمذذر ي بذذش مذذا مراعاتذذه عنذذش ال ذ

ال لذذم؛ ولذذما ع ذذي اآليذذات يقذذرر ا ذ

ا سالم وي ره ينها ليست ما يات الصفات؛ فمثال :ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ هي همه ما يذات
ا سذالم قذال :ليسذت مذا يذات الصذفات ،وقذي

الصفات؟ المسشلة لالفية ب ا يهي ال لم ،لكا ا

مثذذي هذذما فذذع النصذذوا التذذع ذذاإت علذذى هذذما النحذذو ،فالمسذذشلة تحتذذات ملذذى فهذذم السذذيا  ،والفهذذم
الشق

بنصوا الوح ا.

ول :قهعقحأ :ق«القتتفنل يقدةق يتقهللا»قحأ قصحوح؟ ق
الحش

ي يسلم ما كالم دهي ال لم كما تقشم فع كالم ا

ا سالم.

ول :قهعقت صفقي يتق قي نفلقبل رؤن ،ق يقولل :قي يتقيإل هو ق قي نفلقيإل هو ؟ ق
ي ا ذذك يا ه ذذما ا

ذذال عاعتع ذذار لفظ ذذه م نذ ذ

عاعتع ذذار لفظ ذذه م نذ ذ  ،وعاعتع ذذار مشلول ذذه م ذذمكر،

في امي اللفل عاعتعار لفظه؛ ولما ي شوا الضم ر على ما يحيانا عذال م ويحيانذا عذا فراش عاعتعذار
ينها ما ح

الم نى م  ،وما ح

اللفل مفرش ،واللاة تحتمي هما.

ول :قنرلقتلفمقدإيقريقي حض لق البقعفمقركتأئ يق رثل ة،قدألا ق يقت ضذحقي ذليقي صذحوحق
تل أه؛ق كةقنللدهقريق ق ي قي لفرلءقيألخلى؟ ق

هما م ل

ش ،لكا يحيانا م

ول ايست راش وترش ش الكالم ما ي ي تقرير يصي المسذشلة وفهذم

المسشلة يحيانا يافي عا بياا ال ار ح.

ول :ق شنعقعفةقدةقي أللقي رلضةقرةأ قصف قي لزم،ق نهلقريقصفلتقهللاقتلذل ى،ق قذ كم:ق
نيقي لزمقون يقبلأقي تلأأقدةقي شةء،قدهعق ضحتمقي رةأ ق كثلقحتىق تك يق نلقي ص يب؟ ق

يوي مسشلة ال زم ن رل ينه ي و ش ف ها شل ي ما الكتا

وي ما السنة المصرر برف هذا ملذى النبذع

-عليذذه الصذذال والسذذالم ،-ال ذذزم مرتعذذة مذذا م ارت ذ

القصذذش تكذذوا ع ذذش الهذذا

ملذذك مي تنف ذذم مذذا عذذزم عليذذه ،فهذذو مرتعذذة مذذا م ارتذ

القصذذش ،مضذذافته ملذذى هللا  -ذذي وعذذال -محذذي

واللذذا ر وحذذش

النف  ،والهم ثم ال زم ،ال زم هو الما تقشم الف ي الما هو التنف م ،مما عزم ا نساا ي يكوا ع ذش
لالل ب ا يهي ال لم ،وسا القول ا ا

ا سالم وقال :ما يهي السنة ما ي ثبذت صذفة ال ذزم،

هما القول ادول عاعتعار ينه لم ثبت فيه لبر ملزم ،ثم قال :والثانع -وهذو ادصذح -مثعذات صذفة
ال ذذزم

 -ذذي وعذذال ،-واما ثبتذذت صذذفة

 -ذذي وعذذال -فهذذع علذذى مذذا ل ذ ب اللذذه وعظمتذذه ي

تحتمذذي التذذرشش كصذذفة المللذذو  ،بذذي هذذع كمذذا ل ذ ب ذذالل هللا وعظمتذذه ،ويم سذذلمة تقذذول :ف ذذزم هللا
علع فقلتها ،وهما ي يقال ما قبي الذريا ويثبتذه عذه هذمه الصذفة ،وا مذام مسذلم فذع مقشمذة صذحيحه
يقذذول :ف ذ ما عذذزم لذذع تمامذذه فذذشول مذذا يسذذتف ش منذذه ينذذا ،يول مذذا يسذذتف ش مذذا الكتذذا
الالا م لفه.
ادس لة عقع منها عقية لكا..

الذذما لفذذه
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اإ فع وصفهم ينهم يمرقوا ما الش ا كما يمر السهم ما الرميذة ،يمرقذوا ي نذع :لر ذوا مذا

الش ا؛ ولما سموا لوارت ،لكا اللالل فع المراش عالش ا؛ هي هو الش ا عم نى ا سذالم ،فلذرو هم
ما ا سالم ي نع انساللهم منه ،وهما يقتضع كفرهم ،وقال بهما م مذا يهذي ال لذم ،ومذنهم مذا

يقول :ما الش ا التش ا ،فهم لر وا مذا التذش ا ملذى الفسذ  ،واذ

ا سذالم كشنذه يم ذي ملذى هذما،

ويا الصحاعة ما عاملوهم م املة الكفذار لمذا قذاتلوهم علذى كذي حذال هذما ،..هذي هذم مذا الصذحاعة
مما ك ذذانوا يروا النب ذذع -علي ذذه الص ذذال والس ذذالم -مذ ذ من ا ع ذذه؟ لك ذذا م ذذا م ذذات عل ذذى ه ذذما الم تق ذذش؟

الصحاعة بر وا مذا مثذي هذما؛ دا مذا الصذحاعة مذا ارتكذ

ل

ذة ،مذا ارتكذ

المقذرر عنذش يهذي ال لذم ينهذم مذي هم ثقذات ،وهذما نذافع يا يكذوا مذنهم المتلذع

ادل اإ لكا وفقوا للتوعة منها.

م صذية ،لكذا
ببشعذة و ذش مذنهم

ي ةؤي قي ثلنةقول :قهعق ا زقي تص يلقبل ف أ ؟ق ق
التصوير ب مي ياكاله وينواعه و يته شالي فع نصوا المن .

ولذذذ :قيقتذذذليحقولذذذ :قتلفرذذذ يق يقرذذذتيقي لل ذذذأ قي يةذذذ و قرذذذيقي رتذذذ يقيأل ذذذىقدذذذةقيألةذذذرلءق
ي صفلت،ق ي يق ليهقي حلضلقي أللقك يقي حض لق يقازًقءيقرنهمق ولقبل وة لقركتذأؤ يق،ق ييق

نليقهنلكقبلضق فب قي لفمقي رتلأر ي،ق كيق وةتقيأل

و ق فغل ب؟ق ق

هذ ذذما اقت ذ ذرار يحببنذ ذذا رحذ ذذه ،وينذ ذذتم يشر  ،ولذ ذذو وض ذ ذ اسذ ذذتعانة الذ ذذشر القذ ذذاشم وتمذ ذذر علذ ذذى مي ذ ذ

الحاضريا عس ال يو س ال ا ل مت الفا ش .
المقصوش يا مفاش الس ال يا الكتا
المبت ذذش ا ،ين ذذا ي الذ ذ
اذذرحت الكتذذا

كتذا

مبتذش ا ،ومقتضذى ملذك يا يكذوا الاذرر علذى مسذتو

المبت ذذش ا والمتوسذ ذ ا والمتق ذذشم ا يا يحضذ ذروا قب ذذي الحض ذذور ،واي ل ذذو

اذذرحا ناس ذ

المبتذذش ا ،الاذذرور كث ذذر منهذذا المقذذروإ ومنهذذا المسذذموا يمكذذا يا

يستفاش منه ،لكا مما حضر ال ال

سواإ كاا مبتش ا يو متوسذ ا يو متقذشما وقذ ير فذع الاذرور التذع

تناسذذعه ثذذم حضذذر ي بذذش -ما اذذاإ هللا -يا يسذذتف ش ،يمذذا اذذلا يذذشتع لذذالع الذذمها عذذا ميذ مذذا

يقال هما فا شته ي اك ينها ستكوا قل لة.

هذ يقةذؤي ق نلةذذبق لحذذهقي يقولذ :قدذذةقي حر و ذ ق-هذ يقرذذيقنذذالمقش ذ خقيإلةذذالمق-لحرذذهقهللاق

تلل ى-قدةقي حر و -قول :قدصعققثذمقي لذ قي شذلرعقدذةقاروذعقهذ يقي بذلبق يق صذفقهللاقبرذلق
صفقبهقنفةه،ق قبرلق صفهقبهقلة هق-صفىقهللاقعفوهق ةفم،-ق برذلق صذفقبذهقي ةذلبل يق

يأل

يقالق تال زقي للآيق ي حأ ،ققل قيإلرلمق حرأق-لحرهقهللا:-قالق صفقهللاقنالقبرلق صفق

بهقنفةهق قبرلق صفهقبهقلة هق-صفىقهللاقعفوهق ةفم،-قالق تال زقي لذلآيق ي حذأ ق رذ هبق

ي ةففق نهمقوصف يققهللاقبرلق صفقبهقنفةه،ق برلق صفهقبهقلة هق-عفوذهقي صذال ق ي ةذالم-ق
ريقغ لقتحليفق القتل عق...قن ذىقآخذلقنالرذهقلحرذهقهللا،قالق صذفقهللاق-اذعق عذال-قنالقبرذلق
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صفقبهقنفةهق ق صفهقبهقلة ه،قه يقرحعقالقنشنل قدوه،ق ولقي ةؤي قعنه؛قننرذلقي ةذؤي ق

دةقنالمقش خقيإلةالمقيأل :ق برلق صفهقبهقي ةلبل يقيأل

يقالق تال زقي للآيق ي حأ ،قهعق

رذذلق صذذفهقبذذهقي ةذذلبل يقيأل ذ يقأيخذذعقدذذةقي لذلآيق ي حذذأ ق قهذ قرصذذألقثل ذ قغ ذذلقي ل ذلآيق
ي حأ ؟ ق

ينا يقول :ماشام الصفات توقيفية ،فالساعقوا ادولوا لا يصفوا هللا  -ي وعال -مي عما وصذت عذه
نفسذذه ،فيكذذوا كالمهذذم لذذه حكذذم الرفذ مثلمذذا قلنذذا فذذع صذذفة ال ذذزم عذذا يم سذذلمة ،فذ ما ثبذذت هذذما عذذا
السذذاعق ا ادول ذ ا وقررنذذا يا هذذما ي يمكذذا يا يقذذال عذذالريا ،قلنذذا :ما لهذذم مسذذتنشا ،قذذش يكذذوا هذذما

المستنش لفع عل نا ،وح ن م يكوا له حكم الرف ف ت ه كالم الا
حةيقهللاقن وكق ..ق

رحمه هللا.

ي حرأقهللقلبقي لل ر يق صفىقهللاق ةفمقعفىقنك نلقرحرأق عفىقآ هق صذحبهق ارلذ ي،ق رذلقبلذأ:ق
دلأققل قي رصنفق-لحرهقهللاقتلل ى:-قدذالق نفذ يقعنذهقرذلق صذفقبذهقنفةذه،ق القوحلدذ يقي كفذمق

عيقر يضله،ق الق فحأ يقدةق ةرلءقهللاق آولته،ق القونوف يق القورثف يقصذفلتهقبصذفلتقخفلذه؛ق
ألنذذهقةذذبحلنهقالقةذذرةق ذذهق القنف ذ ق ذذهق القنذذأق ذذه،ق القولذذللقكخفلذذهق-ةذذبحلنهق تلذذل ى،-قدإنذذهق
الًق حةذذذيقحذذذأ ًقثلقرذذذيقخفلذذذه،قثذذذمقلةذذذفهقصذذذلأق يق
ةذذذبحلنهق عفذذذمقكنفةذذذهق بغ ذذذله،ق صذذذأيققذذذو ق

ي؛ق هذذ يققذذل :قﮋﯺﯻﯼﯽﯾ
يقكخذذالاقي ذذ يقول ذذ يقعفوذذهقرذذلقالقولفرذذ ق
رصذذأ ق ق

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ قدةبقحقنفةهقعرلق صفهقبذهقي رخذل ف يق
فلةع،ق ةفقمقعفىقي رلةف يق ةالر قرلققل هقريقي ذنل

ق ي ل ذب،ق هذ قةذبحلنهققذأقارذعقدورذلق

صذذفق ةذذرىقبذذهقنفةذذهقكذ يقي نفذذةق يإلثبذذلت،قدذذالقعذذأ قألهذذعقي ةذذن ق ي ارلعذ قعرذذلقاذذلءقبذذهق

ي،قدإنهقي صليطقي رةتلوم،قصذليطقي ذ يق نلذمقعفذ همقرذيقي نك ذ يق ي صذأول يق ي شذهأيءق
ي رلةف ق
ي صل ح ي .ق
الحمش

ر ال الم ا ،وصلى هللا وسلم وعارك على عبشه ورسوله نب نذا محمذش وعلذى لذه وصذحعه

ي م ذ ا ،يقذذول الم لذذت -رحمذذه هللا ت ذذالى -لمذذا قذذشم عصذذحة مذذمه

السذذلت الصذذالح يهذذي السذذنة

وال ماعة وما تع هم ب حساا ملى وم الش ا ،وينهم منذوا عمذا ذاإ عذا هللا علذى مذراش هللا  -ذي

وعال -وعشركذاا ا يمذاا كلهذا علذى ضذوإ مذا ذاإ عنذه وعذا رسذوله -عليذه الصذال والسذالم -ويا
مما

ا يماا عه ،ا يماا عما وصت هللا عه نفسه ووصفه عه رسوله -عليه الصذال والسذالم-

ما ي ر تحريت وي ت

ي ،وما ي ر تك ت وي تمث ي ،بي منذوا عذشا هللا سذعحانه لذي

كمثلذه

اعإ وهو السمي العص ر ،وقش رش على لساا ع ي الم لف ا فذع ال ق ذش تبذش ي التمث ذي عالتاذبيه

يقولوا :مذا ي ذر تاذبيه وي تمث ذي وي تحريذت وي ت

ذي ،و ذاإ عذا هذما ةذؤي قةذلئعقولذ :قرذلق

ي فليقك يقي ترث عق ي تشكوه،ق ِ َمقَ ْمق نلقش خقيإلةالمقي تشكوه؟
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ا سذذالم ثذذر مذذا ذذاإ نفيذذه فذذع القذذرا { :ذذولقنرثفذذهقشذذةء} فذذرثر هذذمه الكلمذذة؛ دنهذذا

ورشت فع النا ،وكلما كاا ايست مال فع ايصذ الحات الاذرعية مذشلوما مذا نصذوا الكتذا
والسنة كاا يقو ويش ويع ش عا ا راش عليه؛ ولما ما قال :مذا ي ذر تك ذت وي تاذبيهُ ،رش عليذه
عشا التابيه و وش و ه اعه ولو مذا و ذه ع ذش دشنذى ماذابهة ،يقذال :تاذبيه يشنذى ماذابهة ،يقذال:

تابيه ،فع مثي قوله -عليه الصال والسالم« -منكم تروا ربكم كما تروا القمذر ل لذة البذشر ،لذي

شونه سحا  ،ي تضاموا فع ر يته» هما تابيه ،وهنذاك و ذه اذعه ،و ذه الاذعه فذع الر يذة ي فذع

المر ع ،لكنه تابيه ما و ه ،والتابيه ما و ه ي ي نع م اعقة الماعه عالماعه عذه مذا كذي و ذه،
واما ذذاإ مثذذي هذذما فيمذذا ب ذ ا اللذذال والمللذذو ففيذذه تاذذبيه مذذا و ذذه ،وي ي نذذع يا المر ذذع ماذذاعه
للمر ع يبشا فع قوله -عليه الصال والسالم« :-مما س ش يحشكم فال برك كما بذرك الع ذر» ،هذي
م نذذى هذذما يا ا نسذذاا مما قذذشم شيذذه قبذذي ركبتيذذه صذذار ع ذذرا ،يو ياذذعه الع ذذر فذذع للقتذذه؟ ي ،منمذذا

فع هما الف ي ياعه الع ر ،فال برك كما بذرك الع ذر ،وم ذرول المذراش عذالبروك المقصذوش ينذه قذش
و ذذش تاذذبيه مذذا و ذذه ي لذذي عذذالمراش ،فلذذي

التاذذبيه ممنوعذا مذذا كذذي و ذذه بلذذالل التمث ذذي ،وهذذما

فيه ما الشقة واللفاإ ما يحتات لالنتعاه الاش ش ل الذ

ال لذم ،ماذابهة المللذو لللذال فذع الو ذوش

مذذثال؛ اللذذال مو ذذوش والمللذذو مو ذذوش هذذما و ذذه اذذعه ب نهمذذا ،لكذذا هذذي هذذما يقتضذذع التك ذذت
والتمث ي يبشا و ه اعه ما ع ش ،المقصوش يا مثي هما ي يقتضع تابيه الماعه عذه مذا كذي و ذه،

منما يابهه ما همه الح ثية ،كوا اللال له و ه والمللو له و ه يابهه فع مثعذات هذمه الصذفة،
لكا هي همه الصفة مثي همه الصفة ،التمث ي ممنوا يابهه فع مثعات همه الصفة لكي ما اللذال
والمللذذو ؛ فذ ما كذذاا ماذذابهة المللذذو للمللذذو فذذع هذذمه الصذذفة ي تقتضذذع المماثلذذة فذذال تقتضذذع
المماثل ذذة بذ ذ ا الل ذذال والملل ذذو م ذذا ع ذذا

يول ذذى ،فذ ذ ما ك ذذاا الل ذذال ل ذذه و ذذه كم ذذا ذذاإت ب ذذملك

النصوا الق ية والمللو لذه و ذه ،وينذواا المللوقذات لهذا و ذوه؛ ا نسذاا لذه و ذه ،والحمذار لذه
و ه ،والقرش لذه و ذه ،والذم

لذه و ذه ،والنملذة لهذا و ذه ،والف ذي لذه و ذه ،هذي هذمه الو ذوه تتاذاعه،

و وه المللوقات تتااعه ،هذع ياذعه ع ضذها ع ضذا عذشا ال ميذ لذه و ذه ،لكذا مفذرشات هذمه الو ذوه
ي مماثلذذة ب نهذذا؛ ولذذما التذذار الا ذ
منذذوا يا هللا لذذي

-رحمذذه هللا ت ذذالى -نفذذع التمث ذذي ولذذم لتذذر نفذذع التاذذبيه ،بذذي

كمثلذذه اذذعإ وهذذو السذذمي العصذ ر فذذال نفذذوا عنذذه ،..الفذذاإ هذذمه تفري يذذة فذ ما

كذذانوا منذذوا عذذا علذذى الو ذذه الاذذرعع ف ذ نهم ي نفذذوا وي يحرفذذوا وي يكيفذذوا وي يمثلذذوا ،هذذما
تفريذ علذذى مذذا تقذذشم مما كذذانوا منذذوا عذذا  ،ومذذا ا يمذاا عذذا ا يمذذاا عمذذا وصذذت عذذه نفسذذه تفذذرا

على هما ينهم ي نفوا لماما؟

دا ما مقتضى ا يماا مثعات ما يثبته هللا لنفسه ،ف ما نفوا عنه ما يثبته لنفسذه هذي يكونذوا منذوا
عذذه؟ ي نذذع مذذا مقتضذذى ا يمذذاا عذذه ا يمذذاا عصذذفاته ،واما منذذا عمذذا يثبتذذه لنفسذذه مذذا صذذفات هذذي

م نى هما ينهم نفوا؟ هذما تنذاقي ،مذا مقتضذى ا يمذاا عذه :ا يمذاا عصذفاته ،ا يمذاا عمذا ثبذت
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عنذذه ،عمذذا يثبتذذه لنفسذذه مذذا ادسذذماإ والصذذفات ،فذ ما نفذوا عنذذه مذذا وصذذت عذذه نفسذذه فذ نهم ح ن ذذم لذذم
منوا عه ا يماا الصذحيح؛ دا ايعتقذاش ما ذاب الواقذ فصذحيح ،واا لذالت الواقذ فهذو عا ذي
فاسذذش ،قذذش يقذذول قا ذذي :ينذذا ي مذذا عذذا  -ذذي وعذذال ،-لكذذا تذ ما عذذه ميمانذا ي ذذاب الواقذ يو لذذالت

الواق ؟ ما كاا ي اب الواق على ضوإ ما اإ عنه وعلى لساا رسوله -عليه الصذال والسذالم-
فهذذو ميمذذاا صذذحيح واعتقذذاش صذذحيح ،واا كذذاا ميمانذذك عذذا علذذى و ذذه لذذالت مذذا ذذاإ عنذذه وعذذا

رسذذوله -عليذذه الصذذال والسذذالم -فهذذو اعتقذذاش فاسذذش ،فهذذما تفريذ علذذى مذذا تقذذشم ،فذذال نفذذوا عنذذه مذذا
وصت عذه نفسذه؛ دنذه يثبذت لنفسذه يسذماإ ويثبذت لنفسذه صذفات فمذا نفذع عنذه مذا يثبتذه لنفسذه لذم
يصح ينه ما عه على مراشه ،وي يحرفوا الكلم عا مواض ه ،والتحريت ممالذة الكذالم عذا الم نذى

المتعذاشر منذذه ملذذى م نذذى لذذر ي ذذشل عليذذه اللفذذل ،وي شل ذذي علذذى مراش هذذما ايحتمذذال ،لكذذا لذذو شل
ال ذذشل ي عل ذذى مراش ه ذذما ايحتم ذذال المر ذذور س ذذم ناه ت ذذشويال ه ذذم يس ذذموا تحذ ذريفهم تشوي ذذي ،المبتشع ذذة

يسذذموا تحذريفهم تذذشويال ،ك ذذت ينذذتم تقولذذوا :التحريذذت ممالذذة الكذذالم عذذا الم نذذى المتعذذاشر منذذه ملذذى
م نذذى لذذر ،التشويذذي صذذرل الكذذالم عذذا ايحتمذذال ال ذ ار ح ملذذى ايحتمذذال المر ذذور ،فهذذم يسذذمونه
تشويي ما همه الح ثية؛ مما اإ عا هللا  -ي وعال -وصت ما يوصافه كال ش مذثال ال ذش الحقيقيذة
و اإ فع لاة ال ر م القها على الن مة ،هم يقولوا :ال ش الحقيقية احتمال ار ح والن مة احتمذال

مر ذذور ،فذذنحا ن مذذش ملذذى ايحتمذذال المر ذذور وهذذما هذذو التشويذذي ،نقذذول :ي ،ما كذذاا عنذذشكم شل ذذي
يقتضع تر يح هما ايحتمال المر ور واراش هما ايحتمال المر ور ما كتا

واما كذذاا مذذا عنذذشكم شل ذذي قلنذذا :تحريذذت{ ،وحلد ذ يقي كفذذمقعذذيقر يضذذله} ولذذي

يو سنة قلنا :تشويذي،

بتشويذذي؛ دا مذذا

ذر مذذا يقذذول
التشويذذي مذذا هذذو مقبذذول ،والتشويذذي ي لقذذه يهذذي ال لذذم ويريذذشوا عذذه مذذا ذراشل التفسذ ر ،وكث ذ ا
ممذذام المفسذريا ابذذا ريذذر ال بذذرا :القذذول فذذع تشويذذي قذذول هللا  -ذذي وعذذال ،-ويريذذش بذذملك التفسذ ر،

وي لذ التشويذذي علذذى مذذا ذ ول مليذذه ادمذذر ،وي لذ ييضذذا علذذى تحقذ الوعذذش مذذثال يو اللبذذر تحققذذه

يسذمى تذذشويال {هذ يقتأ يذذعقلؤوذذلي} المقصذذوش يا التشويذذي لذذه مسذذتنش ولذذه مذذر ح ،فذ ما لذذال عذذا هذذما
المذذر ح قلنذذا :تحريذذت؛ ولذذما قذذال ا ذ

ا سذذالم -رحمذذه هللا { :-القوحلد ذ يقي كفذذمقعذذيقر يضذذله}

م ذ موض ذ  ،والتحريذذت يكذذوا فذذع اللفذذل كمذذا فذذع قذذول هللا  -ذذي وعذذال -ﮋﭹﭺﭻﮊ قذذال
لذذوا المذذتكلم موسذذى والمكلذذم هذذو هللا  -ذذي وعذذال ،-هذذما تحريذذت

المبتشعذذة :وكلذذم هللاو موسذذى
لفظذذع ،تحريذذت م نذذوا صذرفهم م نذذى الكذذالم الماذذتمي علذى الحذذرول وادصذوات ملذذى م نذذى وهذذو
لاوا وهو الت ريح ،كلم هللا موسى :رحه ،يقولذوا :عشظذاف ر الحكمذة ،هذما تحريذت م نذوا ،وماك

تحريت لفظع ،فذال يحرفذوا الكلذم عذا مواضذ ه ،وي لحذشوا فذع يسذما ه و ياتذه { رذلقولفذمقتأ يفذهق
نالقهللا} ي نع :المتااعه الما استشثر هللا ع لمه على اللالل فع الوقت مما كذاا الوقذت علذى لفذل

ال اللذة { رلقولفمقتأ يفهقنالقهللا} والذواو اسذت نافية { ي ليةذخ يقدذةقي لفذم} اسذت نال عم نذى :ينهذم
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ي ي لموا تشويذي المتاذاعه ،فمثذي هذما لذا ي لذ عليذه يحذش ،ي ي لمذه مي هللا ،ويكذوا ح ن ذم موقذت
المسذذلم مذذا مثذذي هذذما هذذو موقذذت ال ارسذذل ا{ :ول ذ يقآرنذذلقبذذه} الذذما ي شركذذه ا نسذذاا مي مذذا
ريذ هللا يو مذذا ريذ رسذذوله ولذذم يذذشت اذذعإ ياذذرر لذذه ملذذك مذذا ريذ ومثلذذه لذذو اسذذتال عليذذه
م نى ية ،وهما ما التااعه النسبع سبعه القصور فع الفهم ،يو التقص ر فع العح  ،ياكي عليذك

م نى ية ،هي م نى هما ينك ت ولها برييك؟

تقول :هللا يعلم ،منا عما اإ عا هللا ،حتى تقت علذى مذا بذ ا لذك م نذى هذمه اآليذة ،ومذا القذرا
ما ي يمكا يا وقت على م ناه وهو المتااعه ،ونصوا الصفات
ملك لإلمام مالك وهو منه براإ

لها ع ي ال لماإ وينسذ

لونها ما المتااعه ،والصذحيح ينهذا مذا المحكذم وي تكذوا مذا

المتااعه مي على ريا المفوضة مي عنش ما يقول عالتفويي ،يما ما ي تقش اعتقاش السذلت الصذالح
م ذذا يا له ذذا م ذذانع م لوم ذذة ،لك ذذا الكيفي ذذة م هول ذذة تك ذذوا م ذذا المحك ذذم ،وي يحرف ذذوا الكل ذذم ع ذذا

مواض ه ،وي لحشوا فذع يسذما ه و ياتذه :ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﮊ فهما ملحاش فع ادسماإ ،وا لحاش فع اآليات شل عليه قوله  -ذي وعذال :-ﮋﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﮊ وا لحاش مر بنا ساعقا ينه الم ذي وال ذشول ،ومنذه اللحذش فذع القبذر الم ذي عذه ملذى
هة القبلة ،وا لحاش فع ادسماإ هو ال شول بها وعحقا قهذا وم ان هذا عذا الحذ الثابذت لهذا مذشلوم

م ذذا الم ذذي الم ذذمكور ،وي لح ذذشوا ف ذذع يس ذذما ه و يات ذذه ،وي يكيف ذذوا ،يكيف ذذوا ي ن ذذع :يس ذذشلوا عنه ذذا

عك ت؟

ولما لما س ي مالذك عذا كيفيذة ايسذتواإ يثبذت -رحمذه هللا ت ذالى -يا م نذى ايسذتواإ م لذوم ،لكذا
الكيفية م هولة ،والس ال عك ت بشعذة ،والسذا ي مبتذشا ،الذما يسذشل عذا الكيفيذة ي نذع ك ذت تسذشل
عا اعإ يلفاه هللا  -ي وعال -لم ي ل عليه يحشا؟ ومثي هما ي يمكا يا تست مي فيذه ادقيسذة

ي يقيسوا هللا بللقه؛ دا المللو يمكا يا تشرك كيف ته عالماذاهش وعالقيذا

علذى مثلذه ونظ ذره،

ي نع :مما كاا زيش ينت ما ير ت زيش وهو مثي عمرو وينت ت رل عمرو ،ت ذرل اذ ا مذا صذفات

زيش؛ دنك عرفت نظ ره ،وهللا  -ي وعال -ي نش له وي نظ ر ،فك ت يقا

عا ره؟

وي يكيفوا وي يمثلوا صفاته عصفات للقه ،والتمث ي اعتقاش ينهذا مثذي صذفات المللذو وهذو الذما
ر المبتشعذة ملذى الت
ع ذذش ملذذك قذذالوا :لذذي

ذي؛ دنهذم اعتقذشوا التمث ذي ،اعتقذشوا يا هللا  -ذي وعذال -مماثذي لللقذه ،ثذم
كمثلذذه ا ذعإ ،ثذذم ع ل ذوا مذذا عذذا

التنزيذذه ،ع ل ذوا ،فهذذم يل ذ وا فذذع البشايذذة

والنهايذذة ح نمذذا زعم ذوا يا اللذذال مثذذي المللذذو مذذا لذذالل مثعذذات الصذذفات ،ثذذم قذذالوا :مذذاشام ياذذعه
المللو وهللا لي

كمثله اعإ مما ننفع همه الصفات التع تقتضع المماثلذة ،فل ذ هم مذا البشايذة

ذذرهم ملذذى الل ذذش فذذع النهاي ذة ،وهذذم فذذع البشايذذة عبذذشوا -ح نمذذا مثل ذوا -عبذذشوا صذذنما ،وفذذع النهايذذة

عب ذذشوا ع ذذشما ،ك ذذت تص ذذور مو ذذوش ب ذذشوا ص ذذفات؟ ي يمك ذذا تص ذذور و ذذوشه وي س ذذيما يا ه ذذمه



شرح العقيدة الواسطية ()6

01

01
الصذذفات قذذش يثبتهذذا هللا لنفسذذه ،وقلنذذا فذذع شر سذذب  :ما ه ذ يإ الم لذذة عل ذ هم ل ذذر عظذذيم ذذوم

القيامة؛ مما يتذى هللا  -ذي وعذال -عصذفاته التذع ي رفهذا المثبتذوا ،فك ذت ي رفذه مذا نفذع الصذفات
عنه؟ تر مثي هما اللبر

ي فع النف

النصوا ومرلهم فع اآللر هللا يعلم عنه.

حرقة على مثي ه يإ الذم ا نحذوا هذما المنحذا ،ولذالفوا

الصفات المكفذر يمرهذا م ذرول ،البذشا المكفذر يمرهذا م ذرول ،والبذشا التذع شونهذا تحذت الماذ ة،
لكا عقذى يا هذما ل ذر عظذيم والزلذة فذع عذا

ايعتقذاش يمرهذا ل ذر ،ليسذت مثذي زلذة فذع يحكذام

عملية يو يمور مت لقة عال عاش ،ف ما اإ هللا  -ي وعال -على الصفة التع مكرها فع كتاعذه وعلذى
لساا نبيه -عليه الصال والسالم -ك ت ي رفه ما نفى الصفات؟ هما ماكال كب ذر ي تذريهم؛ ولذما
ه يإ الم لة ه يإ النفا ما ال همية ويضرابهم كفرهم م يف ر ما يهي ال لم:
ولقش تقلش كفرهم لمسوا فع

عار ما ال لماإ فع البلشاا

.

ي نع لمسما ة عالم؛ دا مفاش ما ول مليه كالمهم ينهم ي بشوا عشما.

وي لحذذشوا فذذع يسذذما ه و ياتذذه ،وي يكيفذذوا وي يمثلذذوا صذذفاته عصذذفات للقذذه؛ دنذذه –سذذعحانه -ي

ذرول} وي كفذذو ،الكف ذ والمكذذافل والمسذذاوا
سذذمع لذذه ،يا لذذي لذذه مث ذذي وي نظ ذذر {هذذعقتلفذذمق ذذهقةذ ًق
عم نذذى واحذذش ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ وي نذذش لذذه ،والنذذش وهذذو ييضذذا ادنذذشاش ادمثذذال والنظذراإ،
قريذ ذ

م ذذا الس ذذمع ،وي يق ذذا

بللق ذذه -س ذذعحانه وت ذذالى -يا :ي

تقتضذذع المماثلذذة والمسذذاوا بذ ا المقذذي

والمقذذي

نظ ذذر ،فك ذذت يقذذا ؟ هذذي يمكذذا يا يقذذا

المقذذي

عذذالمقي

ذذوز اس ذذت مال ادقيس ذذة الت ذذع

عليذذه؛ دنذذه ي مثذذي لذذه وي سذذمع لذذه وي نذذش لذه وي

الاذذعإ عا ذذر مثلذذه؟ ي بذذش مذذا و ذذوش و ذذه اذذعه ذرب

عليذذه ،لذذو تقذذول مذذثال :اللذذبا حذرام ،لمذذاما؟ دنذذه ماذذرو مثذذي اللمذذر ،ي نذذع هذذي

و ذذه الاذذعه كونذذه ماذذرو يقتضذذع ملحذذا الفذذرا عادصذذي فذذع الحكذذم؟ لذذم ياذذترك ،ي يمكذذا ،مذذا
ااتركوا فع ال لة التع هع مناط التحريم ،ف ما قلت :المللو مثي اللال ؛ دنه مو وش مثله ،وهللا
 -ي وعال -يقول { :ولقنرثفهقشةء} يمكا القيا

عمثي هما ،ي يمكا القيا

ي مثذذي لذذه وي نذذش لذذه وي سذذمع لذذه وي كف ذ لذذه ،فك ذذت يقذذا

عمثي هما؛ دنذه

هذذما عمذذا ي يماثلذذه وي تف ذ م ذذه فذذع

اعإ مي فع مسمى الو وش؟ مثلما قارنا مثلما قسنا اللبا على اللمذر ،ي نذع عم ذرش ينذه ماذرو ،
وهذذمه علذذة ي تقتضذذع المسذذاوا وادقيسذذة ين ذواا ،فهنذذاك قيذذا

تمث ذذي وهذذو ملحذذا الفذذرا عادصذذي؛

لو وش ال لة وهذما ي يمكذا يا يسذت مي فذع حذ هللا  -ذي وعذال -ل ذشم المسذاوا فذع ال لذة ،وهنذاك
ييض ذذا قي ذذا

الاذذمول ،وه ذذو الم ذذرول عنذذش المنا ق ذذة ع ذذالكلع عل ذذى ال ز ذذع بواسذ ذ ة انذذشرات مل ذذك

ال ز ذذع مذ ي ذره تحذذت هذذما الكلذذع ،وهذذما مبنذذع علذذى اسذذتواإ ،ادفذراش المنشر ذذة تحذذت الكلذذع ي نذذع
عح

ياملها قاعش كلية تتساو يفراشها ،وي يمكا است مال هما القيذا

عالنسذعة

 -ذي وعذال-

ذر -فذذال
؛ دنذذه ي نذذشرت م ذ ي ذره تحذذت قاعذذش يو تحذذت عمذذوم -ت ذذالى هللا عمذذا يقولذذوا علذذوا كب ذ ا
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مسذذاوا بذ ا هللا وب ذ ا للقذذه ،وهنذذاك قيذذا

0 00
0

يسذذمى قيذذا

00
ادولذذى ،وهذذما يسذذت مي فذع حذ هللا  -ذذي

وعال ،-ف ما يثبتنا يا كمال للمللو  ،ويمكا يا تصت عه اللال فاللال يولى عه مذا المللذو
لكا هناك ما الكمايت عالنسعة للمللوق ا ما ي يمكا يا تصت عه اللال  ،الولذش كمذال عالنسذعة

للمللو وال قم نقا عالنسعة للمللو  ،لكا هذي الولذش كمذال عالنسذعة  ،نقذول :هذما الكمذال الذما
يثبت للمللو هللا يولى عه ي يمكا؛ دا هما نقا ،وقش اإ النا على نفيه لم لش ولم ولش.
يقول الا
مذذا قيذذا

-رحمه هللا ت الى :-وي يقا

بللقه سذعحانه وت ذالى ،يا :ي

التمث ذذي والاذذمول ،واا ذذاز اسذذت مال قيذذا

ذوز اسذت مال ادقيسذة

ادولذذى ،كذذي كمذذال تصذذت عذذه المللذذو

ويمكا وصفه ت ذالى عذه فهذو يولذى عذه ،الكذرم كمذال عالنسذعة للمللذو  ،لكذا هللا  -ذي وعذال -يولذى

عذذه عذذا الكذذرم الم لذ  ،المللذذو ييضذذا يمذذشر ويثنذذى عليذذه ،وهللا  -ذذي وعذذال -لذذه الحمذذش الم لذ ،

و مي ذ الصذذفات التذذع وصذذت بهذذا نفسذذه هذذو يولذذى بهذذا  -ذذي وعذذال ،-ييضذذا كذذي كمذذال يمذذشر عذذه
المللو  ،فالنبع يولى عه -عليه الصال والسالم -فمثال مما ت ذاري عنذشنا نصذاا واحذش مذا ف لذه
عليه الصال والسالم -والثذانع مذا قولذه ،والقذولع تضذما مذا هذو يكمذي مذا الف لذع ،هذي نقذول:ما هما الف ي ما لصا صه والقول عالنسعة لألمة؟

فمذذثال ي ذ فلذذمك فذذع رهذذش ،ف ذ ا الفلذذم عذذور  ،وفذذع حذذش

ين ذ

حسذذر النبذذع -صذذلى هللا عليذذه

وسذذلم -مذذا فلذذمه ،هذذي نقذذول :ما حسذذر الفلذذم لذذاا عذذالنبع -عليذذه الصذذال والسذذالم-؟ نقذذول:
تا يذة الفلذم كمذال يو نقذا؟ كمذال مما لذ
ما ادمة ي ل

مذذا ادمذة كمذال فنب هذا يولذى بهذما الكمذال ،ي نقذذول

منها الكمال والنقا لتا عه النبع -عليذه الصذال والسذالم -يبذشا؛ دنذه -عليذه

الصال والسالم -ادكمي وادعلم وادلاذى

 -ذي وعذال ،-فذع حذش

ابذا عمذر ينذه رقذع علذى

ب ت يلته حفصة فو ش النبع -عليه الصال والسالم -قبي يا يقعي ع ام يقضع حا تذه مسذتقبي

ب ت المقش

مستشبر الك عة ،قالوا :هما ما لواصذه -عليذه الصذال والسذالم -مذا لذواا ت ظذيم

ما عظم هللا  -ي وعال ،-ت ظذيم الب ذت مذا يا يسذتقبي يو يسذتشبر ببذول يو يذا  ،هذما كمذال يو
ي؟ كمال ي ل

ما نب ها ادكمي الكمذال العاذرا ،مذا يمكذا ،ي بذش يا نعحذ

ما ادمة وي ي ل

عذذا و ذذه لل م ذ ي ذذر هذذما ،فذذال يقذذا

ممه

السلت الصالح ،ممه

-سذذعحانه وت ذذالى -بللقذذه ف نذذه ت ل ذذي ،هذذما ت ل ذذي لصذذحة

يهي السنة وال ماعة ،ت ل ي لصذحة ملذك فذع مثعذات مذا يثبتذه لنفسذه

عالق وش الممكور التع اإت عنه وعا نبيه -عليه الصال والسالم -وعشم قياسه بللقه ،ف نذه يعلذم
بنفسذذه وعا ذره ،ي نذذع لذذو كانذذت صذذفاته ماذذبهة لصذذفات المللذذو يو مماثلذذة لصذذفات المللذذو لبذ ا
ملك؛ دنه ي لم المللو هذو الذما للقذه وي لذم المللذو لقذال مذا عذا

التوضذيح والبيذاا يا صذفة

شه كصفة فالا ك ش فالا؛ دنه ي لم نفسه وي لم المللو  ،فهو سعحانه يعلم بنفسه وعا ره.
فع حش « :ف ا هللا لل

شم علذى صذورته» هللا  -ذي وعذال -يعلذم بنفسذه ويعلذم عذالمللو

ويعلم عا ره ،هذي نقذول :ما صذور شم علذى صذور الذرحما؟ يو نقذول :ما آلشم صذور ماذتملة مذا
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الصفات ،نظ ر الصفات التع يثبتت للرحما ،ي نع :شم له و ه وهللا  -ي وعذال -لذه و ذه ،و شم
له عصر ،و شم له سذم  ،ولذه ذش ولذه ر ذي ،وهللا  -ذي وعذال -كذملك ،فذ ا هللا للذ

شم علذى هذمه

الصور التع ف ها همه الصذفات ،لكذا هذي ي نذع يا هذمه الصذور مثذي هذمه الصذور مذا لذالل هذما

الحذذش ؟ ي ،كمذذا يننذذا نثبذذت يا آلشم ذذش و  -ذذي وعذذال -ذذش ،لكذذا ذذش المللذذو ليسذذت كمثذذي ذذش
اللال  ،كي له ما لصه واا اتحش ايسم ،ف ما كاا فع ال نة ف ها رماا ،هي المقتضذى يا يكذوا
مسمى الرماا المو وش فع ال نة مثي الرماا المو وش فذع الذشنيا لذي

فذع ال نذة ممذا فذع الذشنيا مي

ادسذماإ ،لكذذا م ذرش ايتفذذا فذع ايسذذم ،ايتفذا فذذع الصذور ي ي نذذع ايتفذا مذذا كذي و ذذه؛ ولذذما
ذذاإ فذذع الحذذش

الصذذحيح« :يا يول زمذذر تذذشلي ال نذذة علذذى صذذور القمذذر» ،هذذي ي نذذع هذذما يا

هذ يإ ذشللوا بهذذما الاذكي المذذشور الذما ي ياذذتمي علذى عذ ا وي ينذذت وي فذم وي اذذعإ؟ هذي هذذمه
م اعقة ما؟ هي يمكا يا شلي يهي ال نة بهمه الصفة؟
لكا لهم صور كما يا للقمر صذور  ،ومثذي هذما ياذكي م نذاه علذى كث ذر مذا النذا  ،وهذما ي اذك
ينذذه يحذذي ا اذذكال ،ف نذذه سذذعحانه يعلذذم بنفسذذه وعا ذره ،ويصذذش قذذيال ،يصذذش قذذيال ،هذذي يمكذذا يا
يق ذذال :ما هللا  -ذذي وع ذذال -لا بن ذذا عم ذذا نفه ذذم ويلف ذذى عن ذذا الحق ذذا ؟ ي ن ذذع لا بن ذذا عا ذذعإ ي ذذر

الحقيقة ،الحقيقة يلفاها عنا؛ دنذا ي نذشركها ،يلفذى عنذا الكيفيذة؛ دننذا ي نذشركها ،لكذا هذي نقذول:
منذذه يلفذذى عنذذا الحقذذا

كمذذا يقذذول العا نيذذة؟ ي نذذع يع انذذا يسذذماإ الصذذال مذذثال ،الزكذذا  ،الصذذوم،

يع انا همه ادسماإ ،لكا هي م نى الصال عنذش العا نيذة هذع التذع ذاإ اذرحها عف لذه؟ وقولذه -
عليه الصال والسالم« :-صلوا كما ير تمونع يصلع»؟

ي ،الصال عنشهم تلتلت التالفا كث ار ،يكوا هما ل ا

واي فالحقذذا

تلتلذذت ،نقذذول :ي يذذا يلذذع الحقذذا

لل وام عمذا شركونذه علذى قذشر عقذولهم،

هذذع الحقذذا ؛ دنذذه  -ذذي وعذذال -يصذذش قذذيال؛

دنه لو لا بنا عما لذالت الواقذ  ،الكذالم عمذا لذالت الواقذ صذش يو كذم  ،الذما لذالت الواقذ
كم  ،وهللا  -ي وعال -يصذش قذيال ،وهذو ييضذا يحسذا حذش ثا ويبذ ا ععذار  ،وي يبذ ا وي يفصذح،
وي يبلذذن مذذا كذذالم هللا  -ذذي وعذذال ،-فهذذي نسذذت ي يا نسذذتبشل ع ذذي النصذذوا عا رهذذا لكونهذذا
يوضح؟ ي نست ي ؛ ولما ا

ماا على يا القرا ي ت وز روا تذه عذالم نى وي

ذوز تبذش ي حذرل

منذذه عحذذرل لذذر ،ن ذذم ذذاإ فذذع السذذنة يو ذذاإ مذذا يق ذوال يهذذي ال لذذم ،بذذي هذذو قذذول ال مهذذور يا

الحش

ت وز روا ته عذالم نى؛ دنذه لذي

ذز بلفظذه ،ولفظذه لذي
م ا

ذز ولذم ت بذش عذه كذالقرا
م ا

ويحسذذا حذذش ثا مذذا للقذذه ،ثذذم ع ذذش ملذذك رسذذله المبلاذذوا عنذذه الذذم ا هذذم الواس ذ ة ب نذذه وب ذ ا للقذذه،

والمذراش عالواسذ ة هنذذا فيمذذا نذذزل مذذا هللا  -ذذي وعذذال -ي فيمذذا يصذ ش مليذذه مذذا يعمذذال ال عذذاش ،فذ ما
يثبتنا الواس ة ب ا اللذال والمللذو فيمذا نذزل مذا هللا  -ذي وعذال ،-لكذا هذي نثبذت واسذ ة بذ ا

اللال والمللو فيما رتف مليه ما يعمال ال عاش؟ ي ،ي واس ة ب ا اللال والمللو .



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

0 03
3

03
ثذذم رسذذله صذذاشقوا ،مقتضذذى الرسذذالة ادصذذش قذذيال ،هذذي يمكذذا يا نتقذذع مذذا بلذذن عنذذه مذذا ي
تصت بهمه الصفة؟ دنك افترضت يا ادصي المرسي صاش  ،بي يصش النا
عنذذشه كذذم

ولذذو لذذم يكذذا كذذمو وانمذذا يكذذم

ثم يرسذي واحذشا

يحيانذا ،هذذي وث ذ بهذذما المرسذذي عكذذالم المرسذذي الذذما

يرسذ ذذله بواس ذ ذ ة هذ ذذما الكذ ذذما ؟ ي يمكذ ذذا يا وث ذ ذ عذ ذذه فالذ ذذما هذ ذذو يصذ ذذش قذ ذذيال انتقذ ذذى الصذ ذذاش

والصاشق ا المصشوق ا ،فهم -يعنع الرسي -صذاشقوا ي يقولذوا اذ ا لذالت الواقذ  ،بذي كالمهذم

كله م اب للواق  ،وهذم ييضذا مصذشوقوا صذشقهم مذا يرسذلهم ،وييضذا هذم مصذشقوا يصذشقهم مذا

سم هم؛ دنهم يشتوا عالح مي ما عانش وتكبر ،فمثذي هذما ي يشعذه لذه وي عبذر عذه فذع حذش

ابذا

مسذ ذ وش« :يلبرن ذذع الص ذذاش المص ذذشو » والرس ذذي كله ذذم ص ذذاشقوا مص ذذشوقوا ص ذذشقهم هللا  -ذذي

وعال -وصشقهم عشا يلقى على ي ش هم الم زات التع ت ي النا

يصشقونهم ،وي ر على ش هم

مذذا علذذى مثلذذه ذ ما يقذوامهم ،ولذذو لذذم يكذذا لنب نذذا -عليذذه الصذذال والسذذالم -مذذا الم ذزات مي هذذما

القرا ال ظيم بلالل الم ا يقولوا عليه ما ي ي لموا.

وصلى هللا وسلم وعارك على عبشه ورسوله نب نا محمش وعلى له وصحعه ي م ا.

