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 2 (3) يةعقيدة الواسطشرح ال
 

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهلسا
 

ورسىوله ببيبىا محمىد وعلىى ولىه وصىحبه  بىد علمين وصلى هللا وسلم وبارك علىى الحمد هلل رب العا
ل )أمىىىىا بعىىىىدل  اىىىىفا اعت ىىىىاد ال ر ىىىىة الباجيىىىىة -تعىىىىالى رحمىىىىه هللا-أجمعىىىىين أمىىىىا بعىىىىدل  ي ىىىىو  الم لىىىى  

والبعث  ،باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وهو اإليمان ،المبصورة إلى  يام الساعة أهل السبة والجماعة
وهى  مىىا مىا بعىىدها  ،بعىد المىوو واإليمىىان بال ىدر ويىىر  ومىر ع )أمىىا بعىدع أمىا حىىر  ت صىيل ومىىر 

و سىىرها سىىيبويه بمامىىا يكىىن مىىن  ،أمىىا بعىىد  اىىفا ، ائمىىة م ىىام المىىر  وجواباىىا مىىا دولىىو عليىىه ال ىىا 
لزمتىه  ، لفلك لزمتىه ال ىا  أمىا بعىد  اىفا ،والمفكور بعد ها  الم ترن بال ا  هو جواب المر  ،م  
 ولفا ي و  ابن مالك    أل يتهل ،ال ا 

             أمىىىىا كمامىىىىا يىىىىك مىىىىن مىىىى   و ىىىىا
                 لتلىىىىىىىىىىىىو تلوهىىىىىىىىىىىىا وجوبىىىىىىىىىىىىا أل ىىىىىىىىىىىىا  .

. 
والىفه بعىد   ،أما كماما يىك مىن مى   و ىا ال ىا  هىف  لتلىو تلوهىا يعبى  بعىد الىفه بعىدها بعىدها بعىد

 يعب  هف  ال ا .ا وحف  فه ال ا     ل  ن بال ا  لتلو تلوها وجوبا أ  يلزمه اال ترا
                                  وحىىىف  فه ال ىىىا  ىىىل  ىىى  ب ىىىر إفا

لىىىىىىم يىىىىىىك  ىىىىىىو  معاىىىىىىا  ىىىىىىد ببىىىىىىفا                   .
. 

ا م ىىدر   اللاىىم إال إفا كىىان بعىىدها ال ىىو  ،ايعبىى  ال تىىرد مىىا ال يىىرد جواباىىا بيىىر م تىىرن بال ىىا  إال بىىادر  
 لألن ال ىو  م ىدم ت ىدير  ؛ما ا ترن بال ىا  ،{فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم} ك يرا  تحف  ال ا  

يعبىى   ،وحىىف  فه ال ىا  ىىل  ى  ب ىىر إفا لىىم يىك  ىىو  لولاىفا ي ىىو  ؛أك ىىرتام ل ي ىا  لىىه أو  ي ىا  لاىىم
ل جىل  وعىال-   ولىه كما   ،ما ال و  ك يرا   الحف  هو األصل  تحف   ،أما إفا  در ال و  ،م در

جىا   ى  البوىاره  ى  حىديث عائمىة  ،أك ىرتم ليعب   ي ا  لاىم ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ
جىىا   يىىه أن  ،وامىىترا  أهلاىىا مىىن األبصىىار الىىوال  ،ومىىرا  والئاىىا أو مىىرائاا وعت اىىا ىى   صىىة بر ىىرة 

هىىىفا  ىىى  الصىىىحي   ىىى   «مىىىا بىىىا  أ ىىىوام ،أمىىىا بعىىىد»وطىىىب   ىىىا ل  -عليىىىه الصىىىالة والسىىىالم-الببىىى  
ال إ ل اىىل ب ىىو  «أمىىا بعىىد مىىا بىىا  أ ىىوام» ،وىىاره بىىدون ال ىىا الب ن م ىىل هىىفا مىىن تصىىر  الىىرواة وا 

مىا  ل ىق و  ،أمىا بعىد لال ىو أو ب ىدر  ،ن هفا دليل على الجىوازإ لأو ب و  ، ما با  أ وام ل األصل
يعبىى  مىىا  يىىه  ،أو ب ىىو  ب ىىو  مىىن ي ىىو  بعىىدم االحتجىىاى بالحىىديث علىىى  واعىىد العربيىىة ،بىىا  أ ىىوام

والوىىىال  بيىىىبام ممىىىاور ومبمىىىق  ،وهىىىفا  ىىىو  عبىىىد أهىىىل العربيىىىة معىىىرو  ،ألبىىىه لىىىي  بحجىىىة ؛دليىىىل
بمىا ألن الروايىة عبىه  ؛ال يحتج بىه -عليه الصالة والسالم-ألن كالم المصط ى  ؛الوال  ال -وا 

عليىىه الصىىالة - يكىىون الحىىف  مىىن الىىرواة ال مىىن الببىى   ،تجىىوز بىىالمعبى -عليىىه الصىىالة والسىىالم
ت ر ىىر  واعىىد  ىى  ن الحىىديث ال يحىىتج بىىه إ ليىىة ي ولىىون هىىفا  ىىو  معىىرو  عبىىد أهىىل العربو  -والسىىالم

 العربية لمافا؟ 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بطى  بىه علىى م ت ىى  -عليىه الصىالة والسىالم- ىالبب   ،زون الروايىة بىالمعبىيىألن أهل العلىم يج
ىا يحىتج بىه الصىحابة الىفين ب لىوا عبىه  ؛ألبه عربى  و ىتكلم باللغىة العربيىة ؛اللغة  ى  و ىو هىم  أي  

لكىىن أتبىىات التىىابعين ال يحىىتج  ،التىىابعون الىىفين ب لىوا عىىبام  ىى  و ىىو االحتجىاى ،االحتجىاى بالعربيىىة
بىىب لام  ىى   واعىىد العربيىىة لمىىافا؟ ألباىىم اوتلطىىوا بغيىىرهم  تىىق رو اللغىىة باىىفا االوىىتال  وأهىىل العربيىىة 

ال يحىىتج بىه يكىىون مىىا بعىد   لي ولىون  ،يجعلىون الحىد ال اصىىل لالحتجىاى مىىن المىعرا  بمىىار بىن بىىرد
لكىن مىن أراد جمىا أطىرا   ،وهىف  مسىقلة كبىرف و ياىا رسىائل وكتىب ،أما من  بلىه يحىتج بىه ،امولد  

 ،   ى  الوىال طىو   ،الوال   او    م دمة وزابة األدب للبغداده    مرح مواهد مىروح الكا يىة
  .وفكر أم لة ك يرة من هفا
ألن الحىىديث  ؛بىىا مىىا مىىن يحىىتج بالحىىديثولو  ،مىىن ي ىىو  بعىىدم االحتجىىاىمعلىىى كىىل حىىا  دعوبىىا 

بو يعب  إلى مبتص  ال رن ال الث الل  هو  و   تدو به ال سيما دواو ن اإلسالم المعرو ة األصو  د 
الم صود أباا    عصر االحتجاى  ،مائتين وومسين ابتاى تدو باا وما بعد فلك كلاا  روت علياا

 يما ص  من الحديث عبد أهل العلم  يحتج  هو المرج  ال سيماو   ال رون الم  لة  االحتجاى 
 ،أن ال ىو  م ىمر «أما بعدل ما با  أ ىوام»ل -عليه الصالة والسالم-يجاب عن  وله  حيبئف  و  ،به

لمىافا بوجىب  ،إفا  دربا م ل  لبا أن بترك ال ىا  بىاطراد ل د ي و   ائل ،ما با  أ وام لأما بعد  ق و 
 م يستدرك عليه أن ال ىا  الزمىة  ،أما بعد كفا لما من  ائل ؟ت دير ال ا  و وجد م ل هف  األساليب

 ؟مىىا يمكىىن أن يىىرد م ىىل هىىفا؟ لكىىن هىىل يسىىول فكىىر ال ىىو   ىى  كىىل أسىىلوب لأ ىىو  ،أبىىا م ىىدر لبي ىو 
 .تعبير عن  عل أما بعد  الغيبة ممكن بعد حتى هفا ،ا يكون ما هو  و أحياب   ،ا يكون  علأحياب  

ىاوعبىدهم  ،لوال الحف  والت دير لعر  البحو الحمير لعلى كل حا  أهل البحو ي ولون  أبىه ال  أي  
ألبىىىه مطلىىىا علىىىى العربيىىىة وأسىىىرار العربيىىىة وأ ىىىوا  العلمىىىا   يسىىىتطيا أن  ؛يمكىىىن أن يوطىىى  بحىىىوه 

أو أن هىفا  ل ىو   ى  كىل مى  ؟ ال يمكن أن بتبصل من إيجابام ال ا  بعد أمىا بض ىمار ا ،يور  ى
 يىه م ىا  ال يصىل   ،"أمىاى " تب ىى ال اعىدة علىى باباىا وأباىا الزمىة لى ،ا ال يمكىنا وأحياب ىيمكن أحياب ى

والمسىىقلة  ،التعبيىىر عىىن ال عىىل  ىىو  ، يىىه ت ىىدير ال ىىو ؟ ألبىىا  لبىىا احتمىىا  يصىىير  عىىل مىىا هىىو  ىىو 
بيىر  لىو أن عىن باىفا بجيىب   يحتاى إفا أجببا عىن روايىة البوىاره  ،م تر ة    كالم والكالم  و 

ال ىا  هىف  واجبىة وتركاىا مىيخ  لبعد هفا اعت اد ال ر ة الباجيةع وبحىن ب ىو  )أما لميخ اإلسالم  ا 
أما بعد  ق و  هفا اعت اد  يه جىواب؟  لبعم بضمكان أحد يجيب عبه  ي و  ،اإلسالم ووال  ال اعدة

ما  يه أحد من أهل العربية؟ أبا أ و  م ل هفا الكالم يىقت  علىى ال اعىدة بىالب   صى  أو ال؟ إفا 
كىىىل  ،بىىا ال ب ىىدر ال ىىو  وي تىىرن هىىفا ال ىىو  بال ىىا  علىىى هىىفا لكىىل مىىو  أن يحىىف  ال ىىا بإ ل لبىىا

 ت در تحف  ال ا ؟  ،طيب أما ز د  مبطل  ،ال و  ر م ي د    مو  له أن يحف  ال ا 
 طالبل .........
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أما ز ىد  مبطلى  علىى كىل حىا  ت ىدر  هىف   لال، هبا واجبة ال ا  لكن هل تستطيا أن ت در؟ ال و 
ال ال مىك أبىه  ،لم يك  و  معاا  د ببىفا ،هم يعتبون بافا وبصوا عليه    كتبام ..،ت دير ال و  وا 

مىن  -عليه الصالة والسىالم-بافا الل ظ جا  عن البب   ،أما بعد ،يقت  على جل األم لة باإلبطا 
 ،سىائل سىبةولفا اإلتيان به سوا     الوطب أو    الر  ؛أما بعد بافا الل ظ اأك ر من  ال ين طر    

وك ر    أساليب المتىقور ن  ،وال يتم االمت ا  إال بقما بعد ،وك ير من البا  يعتاظ بالواو بد  أما
ولسىبا  ،إن الىواو هىف  عىو  عىن أمىا لو ىالوا ،وبعىد لحتى  بل  ىربين أو  ال ىة موجىود  ىالوا ،وبعد

اولسبا بحاجة  ،بحاجة إلى أن بعو  عن الل ظ الببوه بغير  ألن بع  البا   ؛ بلااإلى  م  أي  
تجيىب  ىم؟  ،علمان إيى  ، م أما بعد ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم .. إلى وور  لي و 

أمىىا بعىىد  لال، لسىىبا بحاجىىة إلياىىا إال لىىو احتجبىىا أن ببت ىىل إلىىى أسىىلوب  الىىث أتيبىىا بالم دمىىة  ىىم  لبىىا
 الث بقت  بى م لبعطى  األويىرة   م أرد با  ب  ية أورف أو بمو وت ،وأتيبا بقسلوب وبحث وا 

ال  األولى ليسو بحاجة إلى  م ،على األولى   .وا 
ألن  بىل وبعىد والجاىاو السىو ت ببىى علىى ال ىم إفا  طعىو عىن  ؛)أما بعدع بعد مبب  على ال ىم
أما بعد ما ت ىدم  حىف  الم ىا  إليىه  ب بيىو علىى ال ىم لكىن لىو  ،اإل ا ة ما بية الم ا  إليه

 يعىرب إفا أ ىي  وكىفلك  ، بىل وبعىد الحكىم واحىد {قدد لتدت مدن قد تكم}عىرب  ضبىه ي ،أ ي  بعد
تعىرب  ..،لى  المىراب وكبىو  ىبال   سىال  ،يعرب إفا  طا عن اإل ا ة ما عىدم بيىة الم ىا  إليىه

وأمىىا  .مىا التبىو ن إفا  طعىو اإل ىىا ة مىا عىدم بيىة الم ىىا  إليىه م لمىا فكربىا  لاىىا  ىالث حىاالو
والوال   ى   ،-عليه السالم-أباا  صل الوطاب الفه أوتيه داود  بعد هف  فكر بع  أهل العلم

 أو  من بدأ باا معرو  عبد أهل العلم على  مابية أ وا  ه  مجموعة     و  الباظمل 
جىىرف الولىى  أمىىا بعىىد مىىن كىىان بادئىىا          

باىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىد أ ىىىىىىىىىوا  وداود أ ىىىىىىىىىرب               .
. 

 عد أ واٌ  أو أ واال ؟ 
 ...طالبل ........
ألن تكىىون  عىىل مىىا  مببىى  للمجاىىو ، أو  عىىل أمىىر عىىدص أبىىو أ ىىواال   الصىىيغة  ؛الصىىيغة صىىالحة

ما تصل  الصيغة لافا وهفا؟ تصل  الصيغة لافا  لصالحة، ها يا داود يصل  أو ما يصل ؟ أ و 
 ىىبع  المصىىادر تجىىدها عىىد أ ىىواال  وبع ىىاا عىىد أ ىىواٌ  وداود أ ىىرب. المباسىىبة ظىىاهرة لمىىا  ،وهىىفا
 ة داود وداود أ رب.. بسقل

                ويع ىىىىىىىىىىىىىىىوب أيىىىىىىىىىىىىىىىوب الصىىىىىىىىىىىىىىىبور وودم
            سىىىىبحان وكعىىىىب ويعىىىىرب ىىىى  و و   .

. 
إباىا  لوأهل العلم ي ولون  ،لكن أ رباا أبه داود ،كل ه ال   يل بالبسبة لام أبه أو  من  ا  أما بعد

  صل الوطاب الفه أوتيه. 
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وهفا اسم إمارة واألصل    اسم اإلمارة أن ي ا  ،المر )أما بعد  افاع ال ا  هف  وا عة    جواب 
على معي ن، اسم اإلمارة إفا  لو )فاع  قبىو تمىير إلىى جاىة أو إلىى مىو  معىي ن تعي  بىه باإلمىارة 

هل هو يمير إلى م   موجود     ، افا ل-تعالى رحمه هللا-والكتاب لما  ا  ميخ اإلسالم  ،إليه
يعبىىى  ك يىىىر بىىىل جىىىل المىىى ل ين يىىىفكرون  ىىى   ؟د  ىىى  األفهىىىاناألعيىىىان أو يمىىىير إلىىىى مىىى   موجىىىو 

هىىم  ؟ اىىل هىىم يمىىيرون إلىىى موجىىود  ىى  األعيىىان أو موجىىود  ىى  األفهىىان ،أمىىا بعىىد  اىىفا لم ىىدماتام
 ..،ي ولون.

 طالبل .........
 الم دمة  بل أو بعد؟

 طالبل ........
تىىىب الىىىفه هىىىفا الىىىفه تكلىىىم بىىىه وكتبىىىه ال ال ىىىة األسىىىطر األولىىىى؟ أو الىىىفه سىىىيقت ؟ م كتىىىوب أو مىىىا ك 

إن كابىو  لسيقت ؟ ما كتب،  كي  يمير إلى م   مىا وجىد إلىى ا ن؟ علىى كىل حىا  هىم ي ولىون 
تبو بعد التقلي   اإلمارة إلى ما هو موجود    األعيان ن كابىو الم دمىة كتبىو  بىل  ،الم دمة ك  وا 

ن م ىل هىفا العلىم أل ؛التقلي   ا  إمارة إلى ما هو حا ىر  ى  الىفهن ممىا هىو  ى  حكىم المتح ى 
د و بىي     ىم من ميخ اإلسىالم هىل يتصىور أن مىيخ اإلسىالم يو ىب الكتىاب و راجعىه مىرار   ا ويسىو  

، ال ير ا ال لم ويكتىب م ىل هىفا الكتىاب -رحمه هللا-بعد يكتب م دمة؟ ميخ اإلسالم ما ير ا ال لم 
ب الحمويىة بىين الظاىر وكتى ،معرو  الميخ مىا ير ىا ال لىم ،بق ل من ساعة بحيث ب  مدة الكتابة

الم صىىود أن  ،كتىىب الكيالبيىىة  ىى  جلسىىة وصىىاحباا مسىىتو ز ير ىىدها  ىى  مىىائت  صىى حةو  ،والعصىىر
مىىيخ اإلسىىالم مىىا يتصىىور مبىىه أبىىه يبتظىىر  ىى  الم دمىىة إلىىى أن يبتاىى  الكتىىاب مىىن أجىىل أن يجعىىل 

تابتىه ومىا هىو متصىور مىا ير ىد أن يكتبىه  بىل ك ،هباك تصور وا   لما ير د أن يكتبه بعد كتابتىه
تعر ىىون مراحىىل  ، يىىه فهبىىه رحمىىة هللا عليىىه  ىى  حكىىم الموجىىود  ىى  األعيىىان  صىىحو اإلمىىارة إليىىه

أوال جمىا  ،البحث ا ن يعب  جلكم طلبة    الجامعة ومتورجون مباا مىرو علىيكم مراحىل البحىث
ك تتىر   ىم بعىد فلىك تبيىي   ىم الم دمىة ، ىم تسىو د صىيابة ،جمىا ،ومراجعىاو ،وأسىئلة ،واستماراو
عىىن البحىىث وهىىو مىىا متصىىور و  يبىى   اإجمالي ىى األباىىا ير ىىد مباىىا أن تعطىى  تصىىور   ، وىىر مىى  

وال يمكن  ،يمكن يطلا على م   جديد هفا من هو    م ل حالبا ما يدره و  يب  ي و  ،يكتب
  .أما ميخ اإلسالم لي  من هفا البوت رحمة هللا عليه ،يصور ما    فهبه حتى يبرز و ورى

ومبىه أ وىف حكىم الىفهن  ،االعت ىاد أصىله مىن الع ىد كع ىد الحبىل ومىد  وبحىو  عاىفا اعت ىادأمىا بعىد  )
ىىم    ع ىىدا ىىاومبىىه  ،الجىىازم  س  الع ىىود واليمىىين المع ىىودة المجىىزوم باىىا التىى  توىىال  لغىىو اليمىىين  أي  

بىىىىه المبىىىىرم ألبىىىىه الىىىىفه يجىىىىب الو ىىىىا  ؛  ژ کک ڑ ڑ ژ ژ ژوالع ىىىىد المبىىىىرم المو  ىىىى  
ومن هفا الحكىم الىفهب  الجىازم  ا، يه است با  أو ويار أو كفا ما بعد صار ع د  أما الفه  ،المحكم
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 ىضن طىاب  الوا ىا  اىو  ،وع يىدة اواعت ىاد   االفه ال تردد  يه وال احتما   يه للب ي  هفا يسمى ع ىد  
ن وىىال  الوا ىىا  اىىو اعت ىىاد باطىىل ،اعت ىىاد صىىحي  واحىىد أحىىد  ىىرد  -جىىل  وعىىال- ي يببىىا بىىقن هللا  ،وا 

إن هللا  الىىث  لو ىىو  البصىىارف  ،هىىفا مطىىاب  للوا ىىا  اىىو اعت ىىاد صىىحي  ،وأبىىه ال إلىىه إال هللاصىىمد 
  . ال ة موال  للوا ا وهو اعت اد باطل

عليىه الصىالة -لب سىه وأ بتىه لىه رسىوله  -جىل  وعىال-بقت  إلى مو وت الرسالة إ باو ما أ بته هللا 
إال عن  -جل  وعال-  لمعر ة م   عن هللا من األسما  والص او ال سبيل لبا وال طر  -والسالم

مىن كتابىه وسىبة ببيىه لىي  لبىا مصىدر  -عليىه الصىالة والسىالم-طر  ه هو وما أبزلىه علىى رسىوله 
لب سىه ومىا أ بتىه لىه  -جىل  وعىال- ضفا اعت ىدبا مىا أ بتىه هللا  ،لتل   هفا العلم إال هفا الكتاب والسبة

أمىا مىا ي بتىه أو يب يىه اإلبسىان بفهبىه أو  ،طىاب  للوا ىاهفا هو الم -عليه الصالة والسالم-رسوله 
إفا  -جىىل  وعىىال-ولىىفا هىى ال  الىىفين يب ىىون الصىى او كيىى  يعر ىىون هللا  ؛وهمىىه هىىفا ال يطىىاب  الوا ىىا

عليىه الصىالة -أهل السبة الفين ي بتون الص او على  و  مىا جىا  عبىه وعىن رسىوله  ،تجلى لام
 ابىو  ى  الصىحي  مىا  بىو هىفا؟ أبىه يىقت  بغيىر صى ته  ىم لما يقتيام بغيىر صى ته وهىفا  -والسالم

ال لسو رب با الىفه ال ي بىو صى او وال يعتىر  باىا وال ي ىر باىا كيى  يعىر  ربىه  لبعد فلك ي ولون 
 ىم إفا تجلىى بصىى ته عر ىه الم مبىون والىفه يب ى  الصى او علىى وطىىر  ؟إفا تجلىى لىه بغيىر صى ته

وال ي  بىىو لىىه اسىىم؟ م ىىل هىىفا يعبىىد عىىدم ا أو مىىو  ا ال ي  صب ىىو لىىه صىى ة كيىى  يعىىر  مىىيئ   ،عظىىيم
ن إ لتصىىور  ىى  فهبىىه وهجىىم فهبىىه علىىى أوصىىا  مىىبااا بمىى   مىىن ول ىىه الممىىب  اة الىىفين ي ولىىون 

 ىضفا جىا هم  ، اىم يمىباون هللا بول ىه ،مىا أ بتىه لب سىه م ىل مىا أ بتاىا لبىا -جل  وعال-أوصا  هللا 
 لىيكن  ا،بىه يعبىد صىبم  إ لولفا ي ولون عىن الممىبه ؛على ص ته يعر وبه أو ما يعر وبه؟ ما يعر وبه

 لب سه و ب   ما ب ا  عن ب سه.  -جل  وعال-اإلبسان على حفر ي بو ما أ بته هللا 
 ا)أما بعد  افا اعت اد ال ر ة الباجية المبصىورةع وال ر ىة والطائ ىة مى   واحىد و ىد تكىون ال ر ىة جىز   

ألن  ؛مىىن ال ر ىىة ايعبىى   ىىد تكىىون الطائ ىىة جىىز    ،ر ىىةمىىن ال  امىىن الطائ ىىة و ىىد تكىىون الطائ ىىة جىىز   
ىىاوالطائ ىىة تطلىى  علىىى الجماعىىة  ،ال ر ىىة تطلىى  علىىى الجماعىىة  ىىضفا  ،طائ ىىة لو ىىد ي ىىا  للواحىىد أي  

فا  لبىا ،صىار بمعبىى واحىدأطل و ال ر ة على الجماعة والطائ ة علىى الجماعىة  ن ال ر ىة جىز  إ لوا 
 يطلى  علىى الجمىا طائ ىة ويطلى  عليىه  ر ىة ويطلى  علىى  ،من الطائ ة باعتبىار أن الطائ ىة أكبىر

ىىىاالواحىىىد   ژ ژ ۆئ ۆئ ۇئ         ۇئ وئ وئ ەئ ژ ر ىىىة علىىىى الواحىىىد كمبلكىىىن مىىىا يطلىىى   ،طائ ىىىة أي  

 يعب  ولو واحد.  ژ ڄ ڄ ڄ
 يىه  ىري بىين ال  ر ىة وال  ر ىة؟ ال  ر ىة واحىدة ال  ىر ي وال  ر ىة  ،)ال ر ىة الباجيىةع  ىري بىين ال  ر ىة وال  ر ىة

يعبىى  م ىىل مىىا ب ىىري مىىن وجىىه ووىىر بىىين ال  ربىىة وال  ربىىة و  ال ىىري بيبامىىا؟ ال  ربىىة الوعىىا   ،تىىراياال 
 ڱ ژال ر ىة الباجيىة مىن البجىاة  -جىل  وعىال-الفه يو ا  يه الما  وال  ربىة مىا يت ىرب بىه إلىى هللا 
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ألن البىىاج   ىى  م ابىىل  ژ   ڻ  ں ژومىىا عىىدا الباجيىىة مىىاللام الاىىالك والبىىار  ژ  ں ڱ ڱ
-جيىة هىم الىفين ات ىوا هللا اوهفا وص ام ال ر ة الب ،ه ال  هم الباجون  ژ  ں ڱ ڱ ڱ ژالم الظ

ومىىن الزم الت ىىوف  -جىىل  وعىىال-الىىفين لىىم يت ىىوا هللا  ژ   ڻ  ں  ں ڱ ڱ ڱ ژ -جىىل  وعىىال
اإليمىان بكىل والتصىدي   ،واإليمىان بمىا جىا  عبىه مىن الزم اإليمىان بىه ،-جىل  وعىال-اإليمان بىاهلل 
 الفه يعت د الع يدة الصحيحة الت   ،-جل  وعال-واإلفعان واعت اد جميا ما جا  عبه  واالعترا 
هىىىم البىىىاجون وي ىىىابلام  -عليىىىه الصىىىالة والسىىىالم- ىىى  كتابىىىه وسىىىبة ببيىىىه  -جىىىل  وعىىىال-أ بتاىىىا هللا 
وال مىىك أن الىىفه ي ىىل ويعصىى  سىىوا  كىىان  ىىالله باعت ىىاد أو بولىىل عملىى  بارتكىىاب  ،الظىىالمون 

 ڻ   ڻ  ں ژوهىىفا ظىىالم لب سىىه  ژ   ڻ  ں ژقمور هىىفا علىىى وطىىر محظىىور أو تىىرك مىى

  .ژ ڻ
 ،)ال ر ىىة الباجيىىة المبصىىورةع  يىىه مىىن الىىرواة أبىىو الصىىدي  البىىاج  بسىىبة إلىىى ببىى  باجيىىة مىىن العىىرب

البىاج  لمىافا؟ ألبىه ابت ىل  ،و اسىمه لكىن البىاج يو يه ممن لىه تعليى  علىى التربيىب والترهيىب بسى
و يىه مىن لىزوم  ،فهب الما عية وهم يرمون مفهب الحبابلة أن  يه تمديدمن مفهب الحبابلة إلى م

ىى ،وال مسىىاومة علىىى األ ىىراأل ىىر  مىىا أن األئمىىة كلاىىم علىىى  ،مىىن بعىى  األمىىور ل   كقبىىه صىىار  ىى  ح 
يعبى   ،لكىن هىفا مىن بىاب تلىوث األ كىار بىبع  الىدعاوف  ،وعلى هىدف -إن ما  هللا تعالى-وير 
إمىام  ،من أين بجا؟ بجا من اتبات أحمد بن حببل إمام أهل األ ر ، بجا بجلد لألبه م ل ي ا  ؛بجا

  .ألبه ابت ل من مفهب أحمد إلى مفهب الما ع  ؛الباج  لأهل السبة  الوا له
وتىوار خ ال ىرن الرابىا والوىام   يىه إمىكاالو  ،ون بالتمىددز على كل حا  من  ديم وأهل السىبة يببى

الم صىود أن  ،وأباىم يرمىون بكىفا ،اإلمام أحمد بن حببل كبيرة حو  من يعتب  باأل ر و بتسب إلى
 هف  مسقلة اإلمارة إلياا الفه دعا إلياا  و  الم ل ل الباجية. 

ا تر ىو الياىود » ل)المبصورةع الطائ ة الباجية وال ر ة الباجية جا و اإلمارة إلىيام بحىديث اال تىراي
وجىا   ،«وست تري هف  األمة إلى  الث وسىبعين  ر ىة كلاىا  ى  البىار إال واحىدة ،وا تر و البصارف 

 -عليىىه الصىىالة والسىىالم-أباىىم هىىم الىىفين علىىى مىىا كىىان عليىىه الببىى   ل ىى  صىى ة هىىف  ال ر ىىة الباجيىىة
إف ا مىىن عىىداهم مىىن ب يىىة  ،الاىىالك ،ومىىن عىىداهم الىىفه ي ابىىل البجىىاة ،هىىم البىىاجون  ،وأصىىحابه هىى ال 
هىىم البىىاجون ومىىن عىىداهم هىىالكون إال إن كابىىو  -عليىىه الصىىالة والسىىالم-ه الببىى  ال ىىري الىىفه عليىى

جىىل  -هىىفا أمىىر  إلىىى هللا  ،الموال ىىة يسىىيرة مىىن البىىدت التىى  ليسىىو مك ىىرة ممىىا يىىدول تحىىو الممىىيئة
وم اىىوم الموال ىىة مىىن حىىديث  ،هىىفا الىىفه دلىىو عليىىه البصىىو  ،لكىىن هىىفا الحكىىم  ىى  الىىدبيا -وعىىال

ال تىزا  طائ ىة مىن أمتى  »د فلك المبصورة علىى سىائر ال ىري وهى  الظاىور  م بع ،اال تراي وا  
أن  ،وجىىىا   ىىى  الحىىىديث ،مبتصىىىر ن علىىىى بيىىىرهم إلىىىى  يىىىام السىىىاعة ليعبىىى  «علىىىى الحىىى  ظىىىاهر ن

 اىل تسىتمر هىف   ،وال ت وم حتى ال ي ا   ى  األر  هللا هللا ،الساعة ال ت وم إال على مرار الول 
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ىىالطائ ىىة إلىىى  يىىام السىىاعة   بمعبىىى أباىىم يب ىىون إلىىى ووىىر إلىىى و ىىو الىىب خ إلىىى  يىىام  ؟ا ح ي يىىايام 
ميىىو وهىىو  لأو أن المىىراد ب يىىام السىىاعة  ىىرب  يىىام السىىاعة؟  ىىرب  يىىام السىىاعة كمىىا ي ىىا  ،السىىاعة

إلىى أن يموتىوا  ليعب  ،إن  يام الساعة موتام لأو ي ا  ،ميو ل ر ب الموو ممن ي حت ر ي ا  له
أمىور بسىبية كىل مىن مىاو   ىد  ، ال يامىة  يامىة كىل إبسىان ،ل أحد موتىهوموو كل أحد أو  يامة ك

  امو  يامته. 
عر بىا  ،علىى مىرار الولى  إلىى  يىام السىاعة وعر با أن الساعة ال ت وم إال ،إلى  يام الساعة لي و 

أو أن سىىاعة  ، ىىرب  يىىام السىىاعة لوالمىىراد ب يىىام السىىاعة ،أن السىىاعة ال ت ىىوم إال علىىى مىىرار الولىى 
  من ماو   د  امو  يامته.  ،واحد مبام موته كل

)أهىىل السىىبة والجماعىىةع بىىد  مىىن ال ر ىىة الباجيىىة هىىم أهىىل السىىبة والجماعىىة الطائ ىىة المبصىىورة وهىىم 
أبىا توصصى   ل ىد ي ىو   ائىل ،ا رو أ وا  علما  األمة على أبام أهل الحديث ت ،ال ر ة الباجية

أو  ،أبىىىا اهتمىىىام    ىىىه لو ىىىد ي ىىىو   ائىىىل ؟وىىىارى هىىىل أدوىىىل  ىىى  الطائ ىىىة المبصىىىورة أو أبىىىا ،ت سىىىير
وال  يىه إفا كىان علىى الجىادة  ،الم سر إفا كان على الجىادة  عمدتىه الحىديث لب و  ،اهتمام  ع يدة
وال يتصىور مىو  يبتسىب  الحىديث، ودار  الع يدة إفا كان على الجادة  عمدته ، عمدته الحديث

 علىىى هىىفا  ىىولام  ،ا لل ىىرونالحىىديث إبمىىا جىىا  بياب ىىألن  ؛إلىىى أهىىل الحىىديث ولىىي  لىىه عبايىىة بىىال رون
 -جىل  وعىال-المراد بالطائ ة المبصىورة هىم أهىل الحىديث يىدول  ىيام الم سىر الىفه ي سىر كىالم هللا 

عليىىىه الصىىىالة -بحىىىديث الببىىى   -تعىىىالى–بعىىىد كالمىىىه  -جىىىل  وعىىىال-وأولىىىى مىىىا ي سىىىر بىىىه كىىىالم هللا 
بحىن  ل  ىا  المحىدث ، سىير وووىر حىديثمبىاظرة بىين مىو  توصصىه ت وولفا صىار  ؛-والسالم

 للكن  ا  الم سر ،حبا الطائ ة المبصورة وأبتم أهل ت سير لألببا كما ي و  أهل العلم ؛أ  ل مبكم
أبىىىتم تعتبىىىون بالت سىىىير وعمىىىدتكم علىىىى الت سىىىير  ل ىىىا  ،بحىىىن أهىىىل هللا وواصىىىته بعتبىىى  بكتىىىاب هللا

أو يىدر  الت اسىير التى   ؟ر وابىن ك يىرهل يىدر   ى  التوصصىاو العليىا ت سىير ابىن جر ى ،بالرأه
 ؛إن كبتم تر دون بالت سىير الت سىير بىالرأه  لسىتم أهىل هللا واصىته ؟ت عبى بالل ظ بالصباعة الل ظية

ن كبىتم ت سىرون ال ىرون بىاأل ر  ىاأل ر تبعبىا مىا هىو تىبعكم  ،ألبه جا  التحفير من الت سير بىالرأه وا 
باىىم أهىىل الحىىديث بعىىين البصىىىيرة إ لبظىىىرو إلىىى  ىىولام ىىضفا  ، ىىبحن  ىى  الح ي ىىة أهىىل هللا وواصىىته

ال يتصىور محىدث  ،ألن كىل مى   ي ى  وص  إلىى الحىديث ؛واإلبصا  وجدو أن الكالم هىو الصىحي 
ألن السىىبة مبيبىىة لل ىىرون مىىارحة لل ىىرون  ؛ال ي تصىىور هىىفا -جىىل  وعىىال-ليسىىو لىىه عبايىىة بكتىىاب هللا 

الت سىير الىفين توصصىام وعبىايتام بىال رون   ىم بعىد فلىك التوصصىاو األوىرف أهىل ،م سرة لل ىرون
ن كابىىىو عبىىىايتام مىىىن جاىىىة البظىىىر إن كابىىىو عبىىىايتام بىىىه مىىىن جاىىىة األ ىىىر  اىىىم أهىىىل الحىىىديث  وا 

 .و د ز  ك ير مبام ،بالرأه  ا ال  رالت اسيوعمدتام على  ،ولون الل ظيةوالصباعة على ما ي 
ال بىد أن تكىون عبايىة العىالم  ،التو يى  الم صود أن العىالم إفا لىم تكىن عبايتىه بالحىديث  لىن يحال ىه

ومىن وىال  الحىديث يعبى  مىا ال ىرون يعت ىد االعت ىاد  ،ي سىر ال ىرون الحىديث ومىن وىال  ،بالحديث
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ىىاومىىن وىىال  الحىىديث  ،الصىىحي  صىىلى هللا -يت  ىىه ال  ىىه الم صىىل علىىى كتىىاب هللا وسىىبة ببيىىه  أي  
صىىر هللا بىىه اإلسىىالم ممىىن هىىو علىىى وال يمبىىا أن يىىدول  ىى  الطائ ىىة المبصىىورة مىىن ب -عليىىه وسىىلم

 .-عليه الصالة والسالم-وعلى ما كان عليه البب   ،الجادة
و جتمعىون علىى  -عليىه الصىالة والسىالم-أهل السبة والجماعة يعب  هم الفين يعبون بسبة الببى  

ىا اىم أهىل السىبة وهىم أهىل األ ىر وهىم  ،فلك  ومىبام ،الىفين اجتمعىو كلمىتام علىى هىفا المعت ىد أي  
ل    أهل السبة  الث  ىري  ى  ار  ،من يتوسا    اإلطالي  ي دو  وامىا األبىوار لب   ى  وهىفا  علىه الس 

مامام أحمد بىن حببىل لأهل السبة  الث  ري  لي و  ،و اله بير  مىامام أبىو  ،األ ر ة وا  واألمىعر ة وا 
مامام أبو مبصور الماتر ده ،الحسن األمعره  ة على أباىم أهىل أهل السبة والجماع ،والماتر دية وا 

اجتمات وأهل ائىتال  وأهىل  ىو  واحىد  ى  الجملىة  ى  األصىو  التى  ات ى  علياىا سىل  هىف  األمىة 
لكن ال يلزم  ،بعم بيبام وال او يسيرة    مسائل من مسائل االعت اد ،الت  ال يسول  ياا الوال 

عليىىه الصىىالة -ألن البصىىو  الىىواردة  ياىىا محتملىىة يعبىى  كمىىن أ بىىو ر يىىة الببىى   ؛مباىىا ت ىىليل
الم صىود أن مىا لىم يت ى  عليىه سىل   ،أو ب اهىا أو أ بىو السىاي أو ب ىا  -جل  وعىال-هلل  -والسالم

ت لكىىن مىىا ات ىى  عليىىه سىىل  هىىف  األمىىة  ،هىىف  األمىىة والبصىىو  احتملىىو هىىفا ال ي ىىلل  يىىه وال ي ب ىىد 
ال ىري  ،م السىاعةوأئمتاا ال مىك أباىم يت  ىون عليىه أهىل السىبة والجماعىة ومىن جىا  بعىدهم إلىى  يىا
عليىىىه الصىىىالة -األوىىىرف التىىى  فكروهىىىا األمىىىعر ة هىىىل يتصىىىور أن يكىىىون ممىىىن كىىىان عليىىىه الرسىىىو  

ص اته الت  أ بتاا    كتابىه وعلىى لسىابه ببيىه  -جل  وعال-وأصحابه من يب   عن هللا  -والسالم
اىا كلىه حى ؟ ن إ بىاو الصى ة وب يإ لإال اليسىير مباىا إال سىبا؟ هىل ب ىو  -عليه الصالة والسالم-

اعت اد  ؟ن الح     الب   أو    اإل باوإ ل ال ب و  ،اإل باو والب   مت ابالن والح     أحدهما
 ،هىفا هىو الحى  -عليىه الصىالة والسىالم- ى  كتابىه وعىن سىبة ببيىه  -جىل  وعىال-ما جا  عن هللا 

فا كان الح     اإل باو  الب   لىي  بحى  بىه مىن إ لا  الىفه لىي  معىه حى  ال يسىتح  أن ي ى ،وا 
هباك  ،وبع  البدت أهون من بع  ،بعم البدت مت اوتة .و ل م ل هفا    الماتر دية ،أهل السبة

لكن يب ى أن أهل السبة الفين ا ت وا األ ر وأ بتىوا مىا أ بتىه هللا  ،البدت المك رة وهباك البدت الم س ة
مىن يوىال ام  ى  ال ىو  ال لب سه ال مك أباىم هىم أهىل السىبة والجماعىة ومىن عىداهم م -جل  وعال-

ن إ ل-إن مىا  هللا تعىالى- د ي و   ائل وهىفا سىيرد بالت صىيل  ،المسمىيمكن أن يدول معام    
أوال كىىوبام  ،مىىن أن يكىىون لىىه يىىد -جىىل  وعىىال-الىىداع  لاىىم لب ىى  هىىف  الصىى او هىىو تبز ىىه البىىاره 

 ،إال بعىىىد أن مىىىباوا ،يزعمىىىون التبز ىىىه متىىىى وصىىىلوا إلىىىى مرحلىىىة التبز ىىىه والب ىىى  الىىىفه هىىىو التعطيىىىل
بب   عن هللا  لوالبصو  على ما سيقت  الم بتة للص او واألسما  لي  من الزماا التمبيه لب و 

هىو الىفه جمىا بيبامىا  ى   -جىل  وعىال- ىاهلل  ،بمىباه بمولىوي  لىئال ؛مىا أ بتىه لب سىه -جل  وعىال-
زم يعبىىى  هىىىل بسىىىتطيا أن ب ىىىو  لىىىي  مىىىن ال ژ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژبىىى  واحىىىد 
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أبه لي  بسميا وال بصير؟ هل يسول م ل هىفا؟ بكىون  ژ ٿٿ      ٿ ٺ ژ ل-جل  وعال- وله 
جىىل  -الىىفه ب ىىى ممىىاباة المولىىو ين لىىه  -جىىل  وعىىال- ىىاهلل  ،ومبىىا بىىبع  الكتىىاب وك ربىىا بىىبع 

 ، عليبا أن ب بو    مو ا اإل باو وبب      مو ا الب   ،هو الفه أ بو هف  الص او -وعال
 . -إن ما  هللا تعالى-ت  على ما سيق

 قهىىل السىىبة هىىىم سىىل  هىىىف  األمىىة وأئمتاىىىا الىىفين ا ت ىىوا أ ىىىر الكتىىاب والسىىىبة ومىىن تىىىبعام إلىىى يىىىوم 
 ال يامة. 

واإليمىىان  ،وهىىو اإليمىىان بىىاهلل ومالئكتىىه وكتبىىه ورسىىله والبعىىث بعىىد المىىوو ،)أهىىل السىىبة والجماعىىة
-ولمىا سىئل الببى   ،جىا و  ى  أك ىر مىن ويىةو  ،هو اإليمان وأركابىه السىتة بال در وير  ومر ع هفا
عىن اإليمىان أجىاب باىفا  ى  حىديث أبى  هر ىرة المت ى  عليىه وحىديث عمىر  -عليه الصالة والسالم

 الىىدين مىىامل ل سىىالم واإليمىىان  ،يسىىقله عىىن الىىدين لىىيعلم البىىا  الىىدين ،الموىىرى  ىى  مسىىلم وبيىىر 
 ،الئكته وكتبىه ورسىله والبعىث بعىد المىووأن ت من باهلل وم ل لما سقله عن اإليمان  ا  ،واإلحسان

   ىى  ك يىىر مىىن كتىىب اللغىىة المتىىقورة واإليمىىان يعىىر   ،تىى من بال ىىدر ويىىر  ومىىر  هىىف  أركابىىه السىىتةو 
 ل الىفه ي ىو  ،بمصىدي لأه {وما أنت بمؤمن لنا} ،وكتب أهل الم االو المتقور ن بقبه التصدي 

ومبىو  ؟هىل تكىون ومبىو تسىاوه صىد و ولببظىر إلىى التعديىة بىالحر  ،ومبو باهلل بمعبىى صىد و
 ..؟باهلل هل معباها أب  صد و باهلل التصدي  وما أبو بم من

 طالبل ......
بعىىم  ىىد يكىىون مىىن ح ي تىىه  ،بعىىم،  التعديىىة اإليمىىان يتعىىدف بحىىر  والتصىىدي  يتعىىدف بحىىر  ووىىر

 ؛جىىهلكىىن لىىي  التصىىدي  مسىىاوه ل يمىىان مىىن كىىل و  ،اللغويىىة أو بعىى  ح ي تىىه اللغويىىة التصىىدي 
فعىىان وجىىزم  رحمىىه هللا-ومىىيخ اإلسىىالم  ..،هىىفا اإليمىىان ، اإليمىىان تصىىدي  معىىه إ ىىرار واعتىىرا  وا 

ي ىىرر أن الح ىىائ  المىىرعية ال تىىقت  باسىى ة للح ىىائ  اللغويىىة مىىا تىىقت  علىىى ت ىىاد تىىام مىىا  -تعىىالى
بمىىا تكىىون الح ي ىىة اللغويىىة جىىز    ؛الح ىىائ  اللغويىىة ة اللغويىىة  تكىىون الح ي ىى ؛مىىن الح ي ىىة المىىرعية اوا 
 ؛ ىم بعىد فلىك ح ي ىة هىفا المى   المىرعية هى  الح ي ىة اللغويىة مىا إ ىا ة  يىود ،متجاة إلى مى  

فا كىان ح ي ىة  ،ان المىرت زاد علياىا  يىود  إ لن من ح ي ة اإليمان اللغوية التصدي   لباإ ل ضفا  لبا وا 
فا  ،الصىىىالة اللغويىىىة هىىى  الىىىدعا   ح ي ىىىة الصىىىالة المىىىرعية الىىىدعا  وز ىىىادة كابىىىو ح ي ىىىة الصىىىيام وا 

 ىىىال تبىىىا ر بىىىين الح ىىىائ  اللغويىىىة مىىىا  ،اللغويىىىة اإلمسىىىاك  ح ي ىىىة الصىىىيام المىىىرعية إمسىىىاك وز ىىىادة
أ ىىىي  إلياىىىا ممىىىا جىىىا   ىىى  البصىىىو   ،بىىىل تكىىىون الح ىىىائ  اللغويىىىة أبعىىىا  ،الح ىىىائ  المىىىرعية

قبه موجود إف ال اإليمان ب لاإليمان باهلل ومن م ت ى اإليمان به واإلفعان واالعترا  به ،المرعية
لىىي  بمىى   كمىىا  يمكىىن أن يىى من مىىو  بمىى   معىىدوم؟ المعىىدوم أصىىال   ،يمكىىن اإليمىىان بالمعىىدوم



 

 

 

 

0

0  
00 

 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لىي  بمى   إف ا كيى  يى م ن بىال مى    ىال  ، رر ميخ اإلسالم وبير  وهو  و  ك ير من أهل اللغة
  .موجود -جل  وعال-بقن هللا  واإل رار بد من اإليمان والتصدي  واإلفعان واالعترا 

ىااألمر ال اب  أبىه  الىرب الوىال  الىرازي المتصىر  وحىد  ال مىر ك  ،وأبىه رب ،مت ىرد بالربوبيىة أي  
ىىا ،األمىىر ال الىىث اإليمىىان بقبىىه اإللىىه المعبىىود وال معبىىود بحىى  سىىوا  ،لىىه  لمىىن الزم اإليمىىان بىىه أي  

لىك مىا يتعلى  بمىا  ى  ف -عليىه الصىالة والسىالم-اإليمان بجميا ما جا  عبه    كتابه وسبة ببيىه 
المالئكىة  ،اإليمىان بىاهلل ومالئكتىه ،به من أسىما  وصى او  ىدول  ى  اإليمىان أبىوات التوحيىد ال ال ىة

ىى ،عىىالم بيبىى  اإليمىىان باىىم ركىىن مىىن أركىىان اإليمىىان  ،ا هىىم المالئكىىةبىى من وبجىىزم وبعت ىىد أن هلل ول  
وصىى ام أباىىم ال لىىه هىىفا الولىى  الىىفين جىىا  مىىن  ،جمىىا ملىىك وأصىىلاا مىىلك أو مقلىىك مىىن األلوكىىة
جىا   ى   ؛ومىبام مىن سىم  لبىا ومىبام مىن لىم يسىم   ،يعصون هللا ما أمرهم وأن السىما  معمىورة باىم

ىاوجىا   ،البيو المعمور أبىه يدولىه  ى  كىل يىوم سىبعون ألى  ملىك ال يعىودون إليىه  ى  حىديث  أي  
ن كان  يه ما  يه من م ا  لكن طر ه تد  علىى أن لىه أصىال   سىما  مو ىا مىا  ى  ال» لاألطيط وا 

الم صىود أن عىددهم ال يعلمىه  ،«أربعة أصابا أو مو ا  دم أو مبر إال و يه ملك ساجد أو  ىائم
 -جىل  وعىال-أو بعىد مىن بلغبىا عىن التسىمية عىن هللا  ؟هل بستطيا أن بعد كل ه ال  ،إال هللا لكن
سرا يلكى  -عليه الصالة والسالم-وعن ببيه  بمىا وكىل إلىيام ب من بام وب من  ،جبر ل وميكائيل وا 
علىىى حىىد مىىا  ،وميكائيىىل هىىو الىىفه يبىىز  بىىال طر ،وأن جبر ىىل هىىو الىىفه يبىىز  بىىالوح  ،مىىن أعمىىا 

ألن هىىفا عىىال م بيبىى   بىى من باىىم  ؛إال مىىا وتابىىا ومىىا أبلغبىىا إيىىا  -جىىل  وعىىال-ال يكل بىىا هللا  ،وصىىلبا
 وأبام ال يعصون هللا ما أمرهم. 

لمبزلىة علىى الرسىل وأبىه بىز  مىا كىل رسىو  كتىاب لكىن ال )اإليمان بىاهلل ومالئكتىه وكتبىهع الكتىب ا
 ،صىىح  إبىىراهيم ،بكل ىى  بمىىا لىىم يبلغبىىا مىىن هىىف  الكتىىب كىىالتوراة واإلبجيىىل وال ر ىىان وصىىح  موسىىى

 ،ومالئكتىىه وكتبىىه ورسىىله ومىىا لىىم يىىفكر لبىىا بىى من بىىه إجمىىاال   يعبىى  مىىا فكىىر لبىىا بىى من بىىه ت صىىيال  
إال مىن سىم   إجمىاال  الرسل وعدد األببيىا   بى من باىم والرسل كفلك وجا     حديث أب  فر عدد 

وعىدة مىن سىم   ىى  ال ىرون ومسىة وعمىرون هىى ال  بى من باىم بقعيىابام ومىىن  ،لبىا  بى من بىه بعيبىىه
إفا  ،وأن البىا  يبع ىىون  ،البعىىث بعىد المىوو ،والبعىث بعىد المىوو ،ورسىىله ،عىداهم بى من بىه إجمىاال  

ببي ىىه  ىى  كتابىىه أن  -جىىل  وعىىال-أمىىر هللا و ىىد  ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژ ،مىىاتوا يبع ىىون 
 ژ ىت مت خت جتحت يب ىب مب ژ لاألو   ى  سىورة يىوب  لي  سم على البعىث  ى   ال ىة موا ىا

والمو ا ال اب     سورة سبق    ا ية  ،المو ا ال اب  هف  ا ية  ال ة وومسين من سورة يوب 
  ے ے ژ لتغىىابنوالمو ىىا ال الىىث  ىى  سىىورة ال ژ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ   چ ڃ ڃ ژ لال ال ىىة

فا لىىىىم يىىىى من اإلبسىىىىان  ، اإليمىىىىان بالبعىىىىث ركىىىىن مىىىىن أركىىىىان اإليمىىىىان ژ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ      ۓ وا 
إفا كان اإلبسىان ال ي بعىث وال ي جىازف ال علىى عمىل الويىر إن  ؛بالبعث  ما ال ائدة من اإليمان كله
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واإليمىىان بال ىىدر  ،وم ىىاد  تعطيىىل المىىرائا والبعىىث بعىىد المىىو  ،عملىىه وال علىىى عمىىل المىىر إن عملىىه
الم ىىدر علىىى عبىىاد  والمكتىىوب علىىيام  بىىل أن يولىى   -جىىل  وعىىال-ال ىىدر وهىىو سىىر هللا  ،ويىىر  ومىىر 
 الول  بكم؟ 

 طالبل ..........
اكتىىب مىىا  ل ىىا  ؟مىىا أكتىىب ل ىىا  .اكتىىب لبعىىم، بومسىىين ألىى  سىىبة، وأو  مىىا ولىى  هللا ال لىىم  ىىا  لىىه

وسىيقت  ت صىيل  ژ      يت ىت مت            خت حت ژكىل مى   م ىدر   ي من اإلبسىان بىقن ؛كائن إلى يوم ال يامة
 . -إن ما  هللا تعالى-هفا إجما  يقت  الت صيل  ،   الرسالة -إن ما  هللا تعالى-هفا كله 

طىر  بىال  ؛)بال در وير  ومر ع واإليمان بال در على ما سيقت  أن  يه من األ وا  طر ين ووسىط
أهل السبة والجماعىة وتوسىطوا وومبىوا  -جل  وعال-وهدف هللا  ؛وطر  بال    اإل باو ؛   الب  

 ،وهى ال  بلىوا  ى  الب ى  ؛واإلبسىان يولى   علىه ؛ال  ىدر ل مبام من  ىا  ؛وجمعوا بين أدلة ال ر  ين
والطىر   ،مىن هىفا   حديث ابن عمر    صىحي  مسىلم بىوتووجد أصلام    عصر الصحابة و 

وهىى ال  هىىم الغىالة مىىن ال در ىىة  ،امىا  يىىه مىى   م ىدر سىىاب  أبىد   ،إن األمىىر أبىى  لال ىاب  الىىفين  ىالوا
 ،وأبكىىىروا علىىىيام وامىىىتد البكيىىىر علىىىيام ،الىىىفين هىىىم مجىىىو  هىىىف  األمىىىة وجىىىد  ىىى  عصىىىر الصىىىحابة

ن العبىىد يولىى   علىىه وهىى ال  ي ولىىون العبىىد مجبىىور إ لوالطىىر  الم ابىىل الجبر ىىة الىىفين ي ولىىون هىى ال 
يستدلون  ژ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ژالمجر  حركته كحركةو  ،ولي  له من األمر م  

   تعفيبه له  -جل  وعال-ا لكان هللا ألبه لو لم يكن مجبور   ؛إن العبد مجبور لوي ولون  ،بم ل هفا
ب و  مىا كوبىه لىه إرادة وممىيئة يعا ىب ويعىفب مىن أجلاىا إال أن هىف  اإلرادة ليسىو مسىت لة  ،ظالم

جىىل  -أمىىا  عىىل هللا  ،الم ىىدر -جىىل  وعىىال- بىىل هللا ويىىر  ومىىر  الم ىىدر مىىن  ،كمىىا ي ولىىه بىىالة الب ىىاة
يب ى أن الم در والم دور الباتج عىن هىفا ال ىدر  يىه مىا  ،«والمر لي  إليك» لي   يه مر  -وعال

وهىفا المىر  ،و يىه مىا ي ىر  ، يه ما يب عه وهفا هو الوير بالبسىبة لىه ،يب ا اإلبسان و يه ما ي ر 
ن ت رر به إال     مولو او  ،ا من جااو وال يوجد مر مح  أبه له ب ع  بالبسبة له على أبه وا 

 ؟  الع ارب والحياو هف  ظاهرها المر لكن هل ه  مر مح -جل  وعال-هللا 
بعىىم  ىى  بدبىىه  لب ىىو  ؟بىىه ت ىىرر مىىن كىىل وجىىهإ لهىىل ب ىىو  يلىىدل اإلبسىىان مىىن  بىىل ع ىىرب مىى ال  

 كي  بلدل  ،كاا ي جر علياالكن األ ر المترتب على هف  المصيبة إفا كابو الموكة يما ،ت رر
و ل م ل هفا    ك يىر مىن األمىور مىو  كلمىا وىرى صىار عليىه حىادث هىل هىفا  ىرر  ؟ع رب
ا  د يكون هفا أ  ل له من ك يىر مىن أعمالىه التى  ظاهرهىا الويىر يى جر من كل وجه؟ أبد    مح

ن كان    ظاهر  مر ،عليه ي جر على م ل هفا  او وير من هف  الحي ية  عىل هللا  ولي   ى  ،وا 
بما األ ر الباتج عبه وهو الم دور  د يكون  يه مر    بظىر اإلبسىان وهىو  ى  ح ي ىة أمىر   ؛مر وا 

  .بالت صيل    مو عه -إن ما  هللا تعالى-ويقت  بحث ما يتعل  بال در  ،ا د يكون وير  
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 عين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبد  ورسوله ببيبا محمد وعلى وله وصحبه أجم ،وهللا أعلم


