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التعليق على (العقيدة الطحاوية)

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
اجمللس األول
 ....العؾؿ والتقحقد واإليؿان.
ٕن اضطرار الـاس إلقف فقق كؾ ضرورة ،وافتؼارهؿ إلقف فقق كؾ فؼر ،وهق أطظؿ الػؼر الؿذكقر يف
ققلف تعالك﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [فاصر].
ومـ هـا فنن مـ هذا العؾؿ َقدْ ر ٓ يصح إيؿان العبد إٓ بف ،فنذا َج َفؾف كان ُم ِ
عرضًا طـ ما يجب طؾقف
مـ العؾؿ ،وذلؽ م ْخ ِرج لف مـ ِ
الؿ ّؾة.
ُ ٌ
وقد أكثر إئؿة -رحؿفؿ اهلل تعالك -مـ التصـقػ يف هذا العؾؿ َب ْسطًا واختصار ًا ،تلصقالً وتػريعًا.
أشرت إلك الؿعـك الؿتؼدم بؼقلل:
وقد
ُ
وبعددددُ  ..فالتقحقدددد طؾدددؿ َي ْػ ُضددد ُؾ
قددد أوجددب الددرحؿـ مـددف َقدددْ ًرا

طؾددددك العؾددددقم كؾفددددا و َيـْ ُب ُ
ددددؾ
ِ
دددرى
لددقس َيصددح الددديـ حتددك ُي َ
مِدددددـ ُك ُتدددددب ُسدددددـّقة سدددددديدة
ولدددؿ يؽدددـ يف َأ ْم ِ
دددرهؿ ِخدددال

ٕهنددددددا سددددددؾقؾة الددددددقحققـ

و َم ْف َقددددع الصدددد َحاب دون َمدددد ْق ِـ

داح ِرص طؾددك التحصددقؾ لؾعؼقدددة
َفد ْ

َصدددددـّػفا إئؿدددددة إسدددددال

السـة :طؼقدة أبل جعػر الطحاوي  $تعالك.
ومـ جؿؾة الؿختصرات التل ُش ِف َرت ٕهؾ ُّ
وقبؾ البدء يف قراءهتا قراءة مـاسبة لؾؿؼام كذكر جؿؾة من الػوائد:
الػائدة إولىُ :مصـّػ هذه العؼقدة هق أحؿد بـ محؿدد بدـ سدالمة الطحداوي أبدق جعػدر إزدي
الحـػل الؿصري الحافظ.
ِ
َدق ّهؿ
السـّة فقؿا ُي َصـّػقن مـ العؼائد :اجتـاب كسدبتفا إلدك إفدراد لد ّال ُيت َ
الػائدة الثاكقة :صريؼة أهؾ ُّ
اختصاصفا هبؿ ،وإ ّكؿا يـسبقهنا إلك طؿقم أهؾ اإليؿان ،فقؼقلدقن :عطؼقددة الؿسدؾؿقـو أو عطؼقددة أهدؾ
السـةو أو عطؼقدة أصحاب الحديثو خال ًفا لؾؿبتدطة.
ُّ
وطؼقدة أبل جعػر الطحاوي إكؿا ك ُِس َبت إلقف كِسبة تصـقػ ،وإٓ ففق ُم َصر ٌح يف َصدْ رها بلن هذه هل
السـة.
طؼقدة جؿاطة مـ إئؿة الؿتبقطقـ مـ أهؾ ُّ
الؿسللة الثالثة :كان شقخـا َح ّؿاد إكصاري  $يؼقل :عهذه طؼقدة أبل جعػر الطحاوي ،ولقست
السـةو؛ وإ ّكؿا َح َؿؾف طؾك هذا الؼقل مقاضع يسقرة ا ْكت ُِؼدَ ت طؾك الؿصـّػ ٓ ،تخرج هبا هذه
طؼقدة أهؾ ُّ
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السـة ،وبذلؽ ُش ِف َرت كؾؿة أهؾ العؾؿ مـفؿ.
الـُّ ْبذة طـ كقهنا مـ طؼائد أهؾ ُّ
الػائدة الرابعة :مجؿقع هذه العؼقدة مؿا وقع آتػاق طؾقف بقـ أتبداع الػؼفداء إربعدة عأبدل حـقػدة،
الس ْبؽل يف « ُمعقد الـ َعؿ ،و ُمبقد الـ َؼؿ».
ومالؽ ،والشافعل ،وأحؿدو كؿا ك َّ
َص طؾك ذلؽ ُّ
الػائدة الخامسة :ا ْكت ُِؼدَ طؾك الؿصـػ  $تعالك مقاضع ِطدّ ة مـ كالمف؛ مـ أحسـ َم ْـ ك ََشػفا
العالمة ابـ ماكع ،والعالمة ابـ باز يف «حاشقتقفؿا طؾك العؼقدة الطحاوية».
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اإلس َالم َأبق َج ْع َػر ا ْل َقر ِ
ِ
اق ال َّط َح ِ
او ّي بِ ِؿ ْص َر :$
ُ
َّ
َق َال ا ْل َعالَّ َم ُة ُح َّج َة ْ ْ
دان بد ِـ ََابِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
دذ َه ِ
السـ َِّة َوا ْل َج َؿا َط ِة َط َؾك َم ْ
دت
ب ُف َؼ َفداء ا ْلؿ َّؾدةَ :أبِدل َحـق َػد َة الـُّ ْع َؿ ْ
ٰهذا ذك ُْر َب َقان َطؼقدَ ة َأ ْه ِؾ ُّ
ِ
ِ
ِ
قؿ إَك َْص ِ
اريَ ،و َأبِل َط ْب ِد اهللِ ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ ا ْل َح َس ِ
دق ُ
ان
قس َ
دـ ال َّشد ْق َباكل ِر ْض َ
ػ َي ْع ُؼ َ
قب ْب ِـ إِ ْب َراه َ
ا ْل ُؽقفلَ ،و َأبِل ُي ُ
ون مِ ْـ ُأ ُص ِ
قل الد ِ
يـ َو َي ِديـ َ
اهلل َط َؾ ْق ِف ْؿ َأ ْج َؿ ِعق َـَ ،و َما َي ْعت َِؼدُ َ
ُقن بِ ِف َر َّب ا ْل َعا َل ِؿق َـ.
ُ
ص الؿصـػ  $همٓء الثالَة بالذكْر ٕكف َصـّػفا ٕصحابف مـ فؼفاء وأتباع أبل حـقػة
إكؿا َخ ّ
مؿ ْـ ُص ِع َـ طؾقفؿ يف آطتؼاد،
الـُّعؿان ،وكان قد فشا يف همٓء الؼقل بالعؼائد الؿرذولة ،فػقفؿ جؿؾة َّ
كالح َؽؿ بـ ُمطقع البؾخل ،وبِ ْشر بـ غقاث الؿريسل ،وابـ أبل دؤاد؛ فنن همٓء مـ أطقان الحـػقة.
َ
السـة والجؿاطة ،وهذا سر
فققع تصـقػ هذه الرسالة
ً
تـزيفا ٕبل حـقػة وأصحابف مـ مػارقة أهؾ ُّ
تعظقؿ أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل مـ كجد وغقرها لفذه العؼقدة.
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قد اهللِ -معت َِؼ ِديـ بِتَقفِ ِقؼ اهللِ :-أ َّنع1واهلل و ِ
قل فِل َتق ِح ِ
احدٌ َٓ ِ
َك ُؼ ُ
شر َ
يؽ َل ُف.
َ َ
َ ْ
ُْ
ْ
َو َٓ شلء مِ ْث ُؾفَ ،و َٓ شلء ي ْع ِ
ج ُز ُهَ ،و َٓ إِ َل َف َغ ْق ُر ُه.
ْ َ ُ
ْ َ ُ
َق ِديؿ بِ َال ابتِدَ ٍاء ،دائِؿ بِ َال اكْتِف ٍ
اء.
َ
ْ
َ ٌ
ٌ
َق ِديؿ بِ َال ابتِدَ ٍاء ،دائِؿ بِ َال اكْتِف ٍ
اء.
َ
ْ
َ ٌ
ٌ

ِ
يؿ بِ َال ا ْبتِدَ ٍاءو كائ ٌـ طؾك جفة الخرب ٓ ،طؾك إرادة تسؿقة اهلل بف؛ فعبارتف حقـ ٍذ
ققلف  $تعالك :ع َقد ٌ
طؾك وجف صحقح ،فنن اهلل ُيخ َبر طـف بؽقكف قديؿًا -أي متؼد ًما طؾك غقره -سابؼًا لف ،وٓ ُيسؿك
بدعالؼديؿو لعدم َبقت ذلؽ.

دائؿا ،إذا جاء عقالو تصقر عقالّ :
عإنو إذا كان ابتداءٕ ،ن بعد الؼقل يخؾػفا ّ
وإنوّ ،
عأنّ ،
عأنو يجقز فقفا ّ
ع1و ّ
إنو،
عإنو ً
إذا صارت طؾك محؾ مػعقل صارت ع َأ ّنو.

التعليق على (العقيدة الطحاوية)

6

َٓ َي ْػـَك َو َٓ َيبِقدُ َ .و َٓ َي ُؽ ُ
قن إِ َّٓ َما ُي ِريدُ .
َٓ َت ْب ُؾ ُغ ُف ْإَ ْو َها ُمَ ،و َٓ ُتدْ ِر ُك ُف ْإَ ْف َفا ُم.
َو َٓ ُيشبِ ُف ْإَكَا َم.
قتَ ،ق ُّقق ٌم َٓ َيـَا ُم.
َح ٌّل َٓ َي ُؿ ُ
ِ
اج ٍةَ ،ر ِاز ٌق بِ َال َم ُموك ٍَة.
َخال ٌؼ بِ َال َح َ
قت بِ َال م َخا َف ٍة ،ب ِ
اط ٌث بِ َال َمش َّؼ ٍة.
ُم ِؿ ٌ
َ
َ
ِ ِِ ِ
يؿا َق ْب َؾ َخ ْؾ ِؼ ِفَ ،ل ْؿ َي ْز َد ْد بِ َؽ ْقكِ ِف ْؿ ش ْق ًا َل ْؿ َي ُؽ ْـ َق ْب َؾ ُف ْؿ مِ ْـ ِص َػتِ ِفَ ،وك ََؿا ك َ
َان بِ ِص َػاتِ ِف َأ َزلِ اقدا
َما َز َال بِص َػاتف َقد ً
ك ََذلِ َؽ َٓ َي َز ُال َط َؾ ْق َفا َأ َب ِد ايا.
ِ
ِ
ِ
اس َؿ عا ْل َب ِ
اريو.
اس َت َػا َد ْ
اس َؿ عا ْل َخال ِؼوَ ،و َٓ بِنِ ْحدَ اَف ا ْل َب ِر َّية ْ
اس َت َػا َد ْ
َل ْق َس ُمـ ُْذ َخ َؾ َؼ ا ْل َخ ْؾ َؼ ْ
ِ
قبَ ،و َم ْعـَك ا ْل َخالِ ِؼ َو َٓ َم ْخ ُؾ َ
قق.
الر ُبقبِ َّقة َو َٓ َم ْر ُب َ
َل ُف َم ْعـَك ُّ
ِ
ِ
ِ
اس َؿ ا ْل َخدالِ ِؼ َق ْب َ
دؾ
است ََح َّؼ ْ
است ََح َّؼ ٰهذا آ ْس َؿ َق ْب َؾ إِ ْح َقائ ِف ْؿ ،ك ََذل َؽ ْ
َوك ََؿا َأ َّك ُف ُم ْحقِل ا ْل َؿ ْق َتك َب ْعدَ َما َأ ْح َقك ْ
إِكْشائِ ِف ْؿ.
َاج إِ َ
َذلِ َؽ بِ َل َّك ُف َط َؾك كُؾ شل ٍء َق ِد ٌيرَ ،وك ُُّؾ شل ٍء إِ َل ْق ِف َف ِؼ ٌقرَ ،وك ُُّؾ َأ ْم ٍر َط َؾ ْق ِف َي ِس ٌقرَ ،
شدل ٍء﴿ ،ﭡ
دك
ل
ت
ح
ي
ٓ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾[الشقرى].
السـة يعتؼددون أزلقدة الصدػات كؿدا يعتؼددون
قرر الؿصـػ  $تعالك يف الجؿؾة السالػة أن أهؾ ُّ

َأ َب ِد ّيتفا.

وإزل :ما َت َع ّؾؼ بالزمـ السابؼ.
وإبد :ما َت َع ّؾؼ بالزمـ الؼادم.
مؿ ْـ يزطؿ أن الؽؿآت اإللفقة لؿ تؼع هلل إٓ بعد حدوث آَارها ،فبِ َخ ْؾؼ
خال ًفا لؾؿعتزلة وأضراهبؿ َّ
وبر ْزقفؿ صار راز ًقا.
الخؾؼ صار خال ًؼاَ ،
ّ
السؿق ،كؿا هق مذهب البصريقـ،
و َم ْـ وطك هذه الؼاطدة طر
أن الصحقح يف اشتؼاق آسؿ هق ُّ
والؿراد بف :ال ُع ُؾق.
أ ّما الؽقفققن الؼائؾقن :عبلن اشتؼاقف مـ َو َس َؿو فؼقلفؿ مبـل طؾك طؼقدة الؿعتزلة يف ما ُيضا إلك
ور ْزق الخؾؼ طالمة طؾك
اهلل مـ الؽؿآت؛ إذ طؾك ققلفؿ صار َخ ْؾؼ الخؾؼ طالمة طؾك اسؿ عالخالؼوَ ،
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اسؿ عالرازقو.
هؾ ففؿتؿ هذه الؿسللة؟
السـةَ ،ف ُفؿ طـدهؿ
ٕهنا مسللة دققؼة ،يتؽؾؿقن طـ َ
عو َسؿو وعالسؿقو ،البصريقن أكثرهؿ مـ أهؾ ُّ
الس ُؿق الؿراد بف ال ُعؾق ،إذا قؾـا :إن آسؿ الؿراد بف ال ُعؾق صارت أسؿاء اهلل يف حؼف دالة طؾك ُطؾقه وكؿالف
ُّ
وإن لؿ تقجد أَار.
ففؿ ربطقها بالعالمات وأَار ،إذا ُو ِجد إَر ُو ِجدَ آسؿ ،فؾقس اهلل خال ًؼا حتك خؾؼ،
أما الؿعتزلة ُ
ولقس رازقًا حتك رزق ،مؼتضك هذا :أكف كان َخؾِ ّقًا مـ كؿآتف قبؾ ضفقر آَاره.
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دػ َط َؾق ِ
دف شدل ٌء َق ْب َ
آج ًآَ .و َ
َخ َؾ َؼ ا ْل َخ ْؾ َؼ بِ ِع ْؾ ِؿ ِفَ .و َقدَّ َر َل ُف ْؿ َأ ْقدَ ًاراَ .و َض َر َب َ
دؿ َي ْ
دؿ،
خ
ل
ؿ
ف
ل
َ
ْ
َ
ُ
دؾ َأ ْن َي ْخ ُؾ َؼ ُف ْ
ْ
ْ
ْ
َو َطؾِ َؿ َما ُه ْؿ َطامِ ُؾ َ
قن َق ْب َؾ َأ ْن َي ْخ ُؾ َؼ ُف ْؿ.
اه ْؿ َط ْـ َم ْع ِص َقتِ ِف.
َو َأ َم َر ُه ْؿ بِ َطا َطتِ ِفَ ،وك ََف ُ
ٍ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ُّ
دؿ ك َ
َدان،
شلء َي ْج ِري بِ َت ْؼد ِيره َو َمشق َتفَ ،و َمشق َ ُت ُف َتـْ ُػ ُذ َٓ َمشق َ َة ل ْؾع َباد إِ َّٓ َما شا َء َل ُف ْؿَ ،ف َؿدا شدا َء َل ُف ْ
َوكُؾ ْ
َو َما َل ْؿ َيش ْل َل ْؿ َي ُؽ ْـ.
َي ْف ِدي َم ْـ َيشا ُءَ ،و َي ْع ِص ُؿ َو ُي َعافِل َف ْض ًالَ ،و ُي ِض ُّؾ َم ْـ َيشا ُءَ ،و َي ْخ ُذ ُل َو َي ْبتَؾِل طَدْ ًٓ.
َو ُك ُّؾ ُف ْؿ َي َت َؼ َّؾ ُب َ
قن فِل َمشق َتِ ِف َب ْق َـ َف ْضؾِ ِف َوطَدْ لِ ِف.
اد و ْإَكْدَ ِ
ِ
َو ُه َق م َت َع ٍ
اد.
ال َط ِـ ْإَ ْضدَ َ
ُ
ِ
َٓ راد لِ َؼ َضائِ ِف ،و َٓ معؼ ِ ِ ِ
ب َِٕ ْم ِر ِه.
ب ل ُح ْؽؿفَ ،و َٓ َغال َ
َ َُ َ
َ َّ
آ َمـَّا بِ َذلِ َؽ كُؾ ِفَ ،و َأ ْي َؼـَّا َأ َّن ك اُال مِ ْـ ِطـ ِْد ِه.

َوإِ َّن ُم َح َّؿدً ا َط ْبدُ ُه ا ْل ُؿ ْص َط َػكَ ،و َكبِ ُّق ُف ا ْل ُؿ ْج َت َبكَ ،و َر ُسق ُل ُف ا ْل ُؿ ْر َت َضك.
ِ ِ
ِ
ِ
قب َرب ا ْل َعا َل ِؿق َـ.
قـَ ،و َحبِ ُ
َوإِ َّك ُف َخات ُؿ ْإَ ْكبِ َقاءَ ،وإِ َما ُم ْإَ ْتؼ َقاءَ ،و َسقدُ ا ْل ُؿ ْر َسؾِ َ
بقب رب العا َلؿقـو مؿدا اكت ُِؼددَ طؾقدف؛ إذ محبدة اهلل ٕ ۵حدد مدـ َخ ْؾؼدف ٓ
وح ُ
ققلف  $تعالك :ع َ
تختص بف ﷺ؛ بؾ هل لؾؿممـقـ طامة.
والؿوافق لؾـصوص :تسؿقتف بد عخؾقؾ رب العالؿقـو.
والخُ ّؾة أطؾك درجات الؿحبة.
والحديث الؿروي يف َو ْصػف ﷺ بد عحبقب رب العالؿقـو طـد الرتمذي وغقره ٓ يصح.
الؿ ِح ّبقـ».
وقد َب ّقـ هذا الؿعـك ابـ الؼقؿ يف «روضة ُ
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َوك ُُّؾ َد ْط َقى الـُّ ُب َّق ِة َب ْعدَ ُه َف َغ ٌّل َو َه ًقى.
ُّقر والضق ِ
ِ
قث إِ َلك َطام ِة ا ْل ِ
َو ُه َق ا ْل َؿ ْب ُع ُ
اء.
جـَ ،وكَا َّفة ا ْل َق َرى ،بِا ْل َحؼ َوا ْل ُفدَ ىَ ،وبِالـ ِ َ َ
َّ
الق َرىو؛
ققلف :عوكَا َّفة َ
لسـن العرب ال ُب َؾ َغاءَ :ت ْرك اإلضافة إلك عكافةو فال ُيؼدال :عكافدة الـداسو ،وٓ يؼدال :عكافدة
الؿوافق َ
القرىو ،وإكؿا تجلء لؾتلكقد فقؼال :علؾـاس كافةو ،وعلؾقرى كافةو؛ هذا مذهب جؿفدقر أهدؾ العربقدة،
وهق الصحقح.
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َ
الؼرآن كَال ُم اهلل ،مِـْ ُف َبدَ أ بالَ َك ْق ِػ َّقة َق ْق ً
ٓ ،وأكْزلف طؾك َر ُسقلِ ِف َو ْح ًقا.
و َأ َّن
ققلف  :$عمِـْ ُف َبدَ أ بالَ َك ْق ِػ َّقة َق ْق ًٓو يعـل بال كقػقة كعؾؿفا.
أ ّما اقرتان الصػة بالؽقػقة فذلؽ مؼطقع بف؛ إذ ٓ تتصقر العؼقل وجقد صػة ٓ كقػ لفا؛ لؽـ يؿؽـ
السـة :عكممـ هبا بال كقػو يعـل بال كقػ كعؾؿف ،أما
ً
طؼال أن يقجد ٌ
كقػ ٓ كعؾؿف ،وهذا معـك ققل أهؾ ُّ
هل يف كػسفا َف َؾ َفا كقػ..
فالؽالم مثالً هو يف كقف الؿخؾوقُ :ك ْط ٌؼ ُم ْػ ِفؿ؛
آلته :مخارج الحرو الؿعروفة.
أما يف حق اهلل :فالؽقػ محجقب ،كؿدا ذكدر ذلدؽ اإلمدام مالدؽ يف جقابدف َّ
لؿدا ُسد ؾ طدـ
الشدفقر ّ
والسمال عـه بدعةو..
آستقاء فؼال :عآستواء غقر مجفول ،والؽقف غقر معؼول ،واإليؿان به واجبّ ،
فػل ققلف :عغقر مجفول) إَبات الؿعـك لؾصػة.
ويف ققلف :عغقر معؼولو َك ْػل معرفتـا لؽقػقة صػات ربـا.
السـةَ :ق ْطع الطؿع طـ إدراك الؽقػقة ٓمتـاع آصالع طؾك الذات
ومـ هـا فنن من أصول أهل ُّ
اإللفقة.
َ
والؼقل يف الصػات كالؼقل يف الذات ..كؿا َذكَره َ
والخطقب البغدادي.
الخ ّطابل،
كؿا أشرت إلك ذلؽ بؼقلل:
السدددددـل يف الصدددددػات
مؼالدددددة ُّ

فددددرع الددددذي يؼقلددددف يف الددددذات

كؿدددا الخطقدددب يف جدددقاب َذ َكدددره

وقدددد قػدددا يف مدددا كحددداه الدددربرة

ومثؾف ققل ابـ طَدّ ود:
ومدددا كؼدددقل يف صدددػات ُقدْ سدددف
فددنن َي ُؼددؾ َج ْف ِؿد ّقفؿ :كقددػ اسددتقى

ددددرع الددددذي كؼقلددددف يف كَػسددددف
َف ْ
هددق
كقددػ يجددل ف ُؼددؾ لددف :كقددػ َ
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َ
بال َك ْق ِػ َّقة َق ْق ًٓ ،وأكْزلف طؾك َر ُسقلِ ِف َو ْح ًقاَ ،و َصدَّ ق ُف الؿممـقن طؾك ذلؽ
الؼرآن كَال ُم اهلل ،مِـْ ُف َبدَ أ َ
و َأ َّن
بؿخؾقق كؽالم الب ِري ِة ،فؿـ ِ
ٍ
ِ
البشر
سؿ َع ُف َف َز َط َؿ َأ َّك ُف كال ُم
َح اؼا ،و َأ ْي َؼـُقا أكف كال ُم اهلل تعالك بالحؼقؼة ،لقس
َ َّ
اهلل
َف َؼدْ َك َػ َر ،وقد ذ َّم ُف اهلل وطا َب ُف وأو َطد ُه َ
بس َؼر ،حقث قال تعالك﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [الؿدَر]َ ،ف َؾ َّؿا َأ ْوطَدَ ُ
ِ
خالؼ ال َب ِ
شر ،وٓ ُي ْشبِ ُف َ
لؿ ْـ قال﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [الؿدَر]َ ،طؾِ ْؿـَا و َأ ْي َؼـَّا أكف ُ
ققل
ققل
بِ َس َؼ ٍر َ
البشر.
ِ
اطتَرب ،و َط ْـ مِ ْث ِؾ ققل الؽ َّػ ِ
ار اك َْز َجر،
َو َم ْـ َو َص َ
فؿ ْـ أ ْب َص َر هذا ْ
اهلل بِؿعـَك م ْـ َمعاين البشر فؼدْ َك َػرَ ،
ػ َ

لقس كالبشر.
و َطؾِ َؿ أكَّف بصػاتف َ

هذه الجؿؾة التل ذكرها الؿصـػ  $تعالك َق ّرر فقفا أصؾ ْقن اثـقن:
أحدهؿا :أن الؼرآن كالم اهلل لقس كؽالم البشر ،وقد تقطد اهلل  ۵قائؾف بؼقلف تعالك :ع﴿ﭶ
ﭷﭸ﴾ [الؿدَر]و.
وأخرّ :
أن َم ْـ َش ّبف اهلل يف شلء مـ صػاتف بصػات البشر فؼد كػر ..كؿا َذكَر ذلدؽ جؿاطد ٌة ،مدـفؿ:
ُك َع ْقؿ بـ َح ّؿاد الخزاطل شقخ البخاري؛ إذ قال :ع َم ْـ َش ّبف اهلل َ
بخ ْؾؼف َك َػرو.
والؿراد بالتشبقه :إَبات اتػاق الصػة اإللفقة بالصػة البشرية.
فالؿ َشبفة ُك ّػار.
ُ
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ِ
اطتَرب ،و َط ْـ مِ ْث ِؾ ققل الؽ َّػ ِ
ار اك َْز َجر،
َو َم ْـ َو َص َ
فؿ ْـ أ ْب َص َر هذا ْ
اهلل بِؿعـَك م ْـ َمعاين البشر فؼدْ َك َػرَ ،
ػ َ

لقس كالبشر.
و َطؾِ َؿ أكَّف بصػاتف َ

ِ
كتاب ر ّبـا﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
إحا َص ٍة وٓ َك ْقػ َّق ٍة ،كؿا كَطؼ بف
والرؤي ُة ٌّ
ْ
ُ
الجـَّة بِ َغ ْق ِر َ
حؼ ٕه ِؾ َ
سقر ُه َطؾك ما أرا َد ُه اهلل َتعا َلك َو َطؾِ َؿ ُف.
ﭟﭠ﴾ [الؼقامة] ،و َت ْػ ُ
سقر ُه َطؾك ما أرا َد ُه اهلل َتعا َلك َو َطؾِ َؿ ُفو يعـل أكف الـظر إلك اهلل گ  ،فنن هذه
ققلف  $تعالك :عو َت ْػ ُ
أية يف سقرة الؼقامة صريحة يف كقكف َك َظ ًرا بالعقـ لتعديتفا بد عإلكو ،فنذا ُطدي فِ ْعؾ الـظر هبذا الحر لؿ
يحتؿؾ سقى هذا الؿعـك..
السـة جؿعاء ،وما جاء طؾك خال ذلؽ مـ أَار -طـ مجاهد وغقره -ففل
وطؾك هذا كؾؿة أهؾ ُّ
وز ّلة طالؿ ..كؿا َذكَر هذا أبق طؿر ابـ طبد الرب يف كتاب «التؿفقد» :عفتػسقرها باكتظار الثقاب
َك ْبقة فارس َ
خال الصقابو.
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ِ
ِ
ُّ
رسقل اهلل ﷺ ففق كؿا قالَ ،و َمعـا ُه طؾك ما أرادٓ ،
الصحقح َطـ
وكؾ ما جا َء يف َذلؽ م َـ الحديث َّ
كَدْ ُ
بله َقائـَا ،فن َّك ُف َما َسؾِؿ يف ديـف إ َّ
ولرسقلِف
ٓ َم ْـ َس َّؾ َؿ هلل ۵
خؾ يف ذلؽ ُم َت َلولقـ بِ َآرائـا ،وٓ ُمت ََقه ِؿق َـ ْ
ُ
ﷺ ،ور َّد ِط ْؾ َؿ ما ْاش َت َب َف َط َؾ ْق ِف إلك َطالِ ِؿ ِف.
بت َقدَ ُم اإلسالم إ َّ
وآستِ ْسالَمِ.
ٓ طؾك َض ْف ِر الت َّْسؾقؿ
وٓ َت ْث ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼـع بالتَّسؾِقؿ َف ْف ُؿ ُف َح َج َبف َمرا ُم ُف َط ْـ َخالِ ِ
وصايف
ص الت َّْقحقدَ ،
َف َؿ ْـ َرا َم ط ْؾ َؿ َما ُحظ َر َطـْ ُف ط ْؾ ُؿف ولؿ َي ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يب ،واإل ْق ِ
واإليؿان ،والت َّْص ِد ِ
اإليؿان؛ ف َقت ََذ ْب َذ ُب بق َـ ال ُؽ ِ
يؼ وال َّت ْؽ ِذ ِ
واإلكؽار،
رار
ػر
وصحقح
الؿعرفةَ ،
ُم َق ْس َق ًسا َت ِائ ًفاَ ،شاكااُ ٓ ،م ْممِـًا ُم َصد ًقا ،وٓ َجاحدً ا ُم َؽذبًا.
ٕهؾ ِ
َوٓ َي ِص ُّح اإل ُ
اط َت َب َر َها..
السال ِم لِؿـ ْ
بالر ْؤية ْ
دار َّ
يؿان ُّ

ذكر الؿصـػ  $يف هذه الجؿؾة أصالً طظقؿا هق ققام الديـ ،وهق التسؾقؿ هلل ولرسقلف ﷺ،
ِ
ب بشقئقن اثـقن:
لؿا ُذك َر هذا الشلن يف ققلف تعالك﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [الـساءُ ]56:طؼ َ
ولفذا ّ
أحدهؿا :اإلتقان ِ
بالػ ْعؾ يف ققلف :عو ُي َس ّؾؿقاو ٕن الػعؾ دال طؾك التجدد وآستؿرار.
عتسؾقؿاو.
الؿمكد يف ققلف:
ً
وأخر :التعؼقب بالؿصدر ُ
وكؾ صائػة َو ّلدت ً
ـازع الشرع تار ًة بالعؼؾ ،وتار ًة
ققٓ يف اإلسالم فنكّؿا كشل مـ َت ْرك التسؾقؿ؛ ف ُق َ
وحؽؿ رسقلف ﷺ ،كؿا
والحؽؿ؛ ففذه صقاغقت ُمـازطة ُحؽؿ اهلل ُ
بالرأي ،وتار ًة بالذوق ،وتار ًة بالسقاسة ُ
َذكَره شقخ اإلسالم ،وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ ،وحػقده بالتؾؿذة ابـ رجب ،و َط ْصر ُّيف ابـ أبل العز.
وزاد أهؾ العصر خامسا؛ وهقِ :
الػ ْؽر.
ً
فؿـازطة التسؾقؿ ٓ تخرج طـ هذه إصقل.
العؼؾ طـد الؿتؽؾؿقـ عطؾؿاء الؽالمو.
والرأي طـد أهؾ الػؼف.
والذوق والقجد طـد الؿتصقفة ،والؿتللفقـ.
والحؽؿ طـد إمراء الؿتلمريـ.
والسقاسة ُ
وال َػ ْؽر الققم طـد الؿثؼػقـ والؿػؽريـ.
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ِ
ِ
ٕهؾ ِ
ُ
تلو َلفا بِ َػ ْف ٍؿ إ ْذ َ
ُ
تلويؾ
كان
َوٓ َي ِص ُّح
بالر ْؤية ْ
دار اإلسال ِم لؿـ ا ْط َت َب َر َها مـ ُْفؿ بِ َق ْه ٍؿ ْأو َّ
اإليؿان ُّ
الر ُبقب َّقة بِت َْر ِك ال َّت ْلوي ِؾ و ُلزوم الت َّْس ِ
ُ
الؿسؾِؿقـ.
الرؤية
ْ
ؾقؿ ،وطؾقف دي ُـ ْ
وتلويؾ كؾ َم ْعـَك ُي َضا إلك ُّ
ولؿ ُي ِصب التـ ِ
والتشبِق َف َّ
و َم ْـ لؿ َي َت َّ
ْ
ْدزي َف.
قق الـَّ ْػ َل
زل ْ
ِ ِ
ِ
ِ
َف َّ
أحدٌ مـ
القحدَ اكِ َّق ِةَ ،مـْ ُع ٌ
نن َر َّبـا ّج َّؾ َ
لقس يف معـا ُه َ
قت بِـُعقت ال َػ َر َداك َّقةَ ،
وطال َمقصق ٌ بصػات ْ
ال َب ِر َّي ِة.
كان وإ ْط َض ِ
ِ
اء وإدوا ِ
ود وال َغ ِ
و َتعا َلك َط ِـ الحدُ ِ
ايات ،وإر ِ
حقيف ِ
كسائِ ِر
تَ ٓ ،ت
الج َف ُ
َ
ات الس ُّت َ
ْ
الؿبتَدَ َط ِ
ات.
ُْ
مؿا اكت ُِؼدَ عؾقه من وجفقن:
هذه الجؿؾة مـ كالم الؿصـػ  $تعالك َّ
ِ
أحدهؿاّ :
والسـة.
أن َك ْػل ما َك َػك مـ هذه إلػاظ لؿ يلت يف الؼرآن ُّ
وثاكقفؿاّ :
والسـة اإلجؿال يف الـػل دون تػصقؾ غال ًبا ،مبالغ ًة يف تـزيف اهلل .۵
أن صريؼة الؼرآن ُّ
ٍ
معان باصؾة لؿ ُي ِردها الؿصـػ ع َكـَ ْػل ال ُعؾقو.
وقد َت َق ّهؿ بعضفؿ مـ هذه الجؿؾة
ِ
حقيف ِ
ات الس ُّتو َك ْػل أن
والؿصـػ  $لؿ يؼصد إلك شلء مـ ذلؽ؛ فنن ُمراده بؼقلف :وعٓ َت
الج َف ُ
تؽقن الجفة محقطة باهلل ٓ ،أكف يـػل جفة ال ُعؾق.
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
اجمللس الثاين
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك طبده ورسقلف محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ،
ففذا الؿجؾس الثاين مـ اإلمالءات الؿـاسبة لؾؿحؾ طؾك العؼقدة الطحاوية.
قال الؿملػ  $تعالك:
حؼ ،و َقدْ ُأس ِري بال َّـبِل ﷺ ،و ُط ِرج بِ َش ْخ ِص ِف يف الق َؼ َظ ِة إلك الس ِ
ِ
ؿاءَّ َُ ،ؿ إلك حقث شا َء اهلل
اج ٌّ
َ َ
ْ َ
والؿ ْع َر ُ
َّ
ِ
وأو َحك إل ْق ِف َما َأ ْو َحك ﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [الـجؿ]َ ،ف َص َّؾك اهلل َط َؾ ْق ِف
م َـ ال ُعال ،وأك َْر َم ُف اهلل بِ َؿا َشا َءْ ،
وس َّؾؿ يف ِ
أخ َر ِة وإُ ْو َلك.
َ َ
ِ
أكر َم ُف اهلل تعا َلك بف ِ -غ َقاًَا ُٕ َّمتِ ِفَ -ح ٌّؼ.
ْ
والحق ُض الذي َ
إخ ِ
وي يف ْ
بار.
والش َػا َط ُة التل ا َّد َخ َر َها َل ُفؿ َح ُّؼ كؿا ُر َ
أخ َذه اهلل تعا َلك مِـ آدم و ُذري ِ
ُ
تف َح ٌّؼ.
والؿقثاق الذي َ ُ
َّ
ْ َ
إخ ِ
وي يف ْ
بارو إكؿا أضا رواية عالشػاطةو إلك إخبار
ققلف  $تعالك :عوالش َػا َط ُة َ ..ح ُّؼ كؿا ُر َ
وإحاديث لعدم مجلء التصريح هبا يف الؼرآن الؽريؿ ،وإكؿا جاء التصريح بالشػاطة يف إحاديث
الـبقية.
كعؿُ ..فس َر الؿؼام الؿحؿقد يف ققلف تعدالك﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [اإلسدراء ]97:بلكدف
حؿدد طؾقدف الـبدل ﷺ يف
الشػاطة التل ُيع َطاها الـبل ﷺ ،وٓ ريب أن الشػاطة مـ جؿؾدة الؿؼدام الدذي ُي َ
بالسـة.
أخرة ،إٓ أن أية غقر صريحة يف َل ْػظفا ،وإكؿا ُط ِر َ معـاها ُّ
دال يف الؼدرآن ،كالشدػاطة ،والددّ ّجال،
السدـةُ ،م ْج َؿ ً
ومـ مسائؾ آطتؼاد العظام ما يجلء ُم َػ َّص ً
دال يف ُّ
ِ
السدـة،
وبؼاء الطائػة الؿـصقرة والػرقة الـاجقة -يف مسائؾ ُأ َخر -لؿ تدلت صدريحة يف الؼدرآن و ُبقـَدت يف ُّ
وكلن ذلؽ طؾك وجف آمتحان يف ِصدْ ق آتباع لؾـبل ﷺ ،والتصديؼ بؿا جاء بف؛ إذ خرج يف إُ ّمدة بعدد
السدـة تثبدت
وفاتف ﷺ َم ْـ يزطؿ آكتػاء بالؼرآن ،أو ٓ يدرى ُح ّجدة يف العؼائدد إٓ يف الؿتدقاترو ،وأهدؾ ُّ
طـدهؿ العؼائد بؿا َص ّح مـ إخبار عآحادها ،ومتقاترهاو.
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أخ َذه اهلل تعا َلك مِـ آدم و ُذري ِ
ُ
تف َح ٌّؼ.
والؿقثاق الذي َ ُ
َّ
ْ َ

و َقدْ َطؾِؿ اهلل تعا َلك فقؿا لؿ ْ
الـار..
الجـَّةََ ،
يزل طَدَ َد َم ْـ َيدْ ُخ ُؾ َ
وطدَ َد َم ْـ َيدْ ُخ ُؾ َ

أخ َذه اهلل تعا َلك مِـ آدم و ُذري ِ
ُ
تف َح ٌّؼو إشارة إلك ققلف تعالك﴿ :ﭦ
ققلف  $تعالك :ع
والؿقثاق الذي َ ُ
َّ
ْ َ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [إطرا ]191:
أية..

07

َّ
الشيخ صالح العصيمي

وطدَ د مـ يدْ ُخ ُؾ الـار جؿ َؾ ًة و ِ
و َقدْ َطؾِؿ اهلل تعا َلك فقؿا لؿ ْ
احدَ ةًَ ،فال ُي َزا ُد
َ ُ ْ َ
يزل َطدَ َد َم ْـ َيدْ ُخ ُؾ َ
الجـَّةََ ْ َ َ َ ،
ص مِـْ ُف.
يف ذلؽ ال َعدَ ُد ،وٓ ُيـْ َؼ ُ
بدالخقاتقؿ ،والس ِ
ِ ِ
ِ
سر لؿا ُخؾِ َؼ َلف ،وإ ْط َؿ ُ
دال
دعقدُ
َّ
فقؿا َطؾ َؿ مـ ُْفؿ َأ ْن ي ْػع ُؾقه ،وك ٌُّؾ ُم َق ٌ
َوك ََذلؽ َأ ْفعا ُلفؿ َ
والش ِؼل مـ َش ِؼل بِ َؼ َض ِ
بؼض ِ
مـ س ِ
َّ
اء اهلل.
اهلل،
اء
ع
دَ
َ
ْ
َ
َ ْ َ
َ
ُّ
ِ
ِ
ؼدر ٌب وٓ كَبدل ُم ْر َس ٌ
ُ
ؾع َطؾدك َذلِدؽ َم َؾ ٌ
دؼ
َّعؿ ُ
لؿ َي َّط ْ
دؾ ،والت ُّ
دؽ ُم َّ
وأصؾ ال َؼدَ ِر س ُّر اهلل تعالك يف َخ ْؾؼفْ ،
ٌّ
ِ
ذلؽ َذ ِريع ُة ِ
ان ،ودرج ُة ال ُّط ْغق ِ
الحرم ِ
الخ ْذ َ ِ
فالحدذ َر ك َّ
َ
َ
الحدذ َر مِد ْـ َذلِ َ
والـَّ َظ ُر يف َ
دؽ َك َظ ًدرا
ُدؾ
ان،
َ
ََ َ
َ
ٓنَ ،و ُس َّؾ ُؿ ْ َ
اهؿ َط ْـ مرامِ ِف ،كؿدا قدال تعدالك يف كتابدف:
وفِ ْؽر ًا َو َو ْس َق َسةً ،فنن اهلل تعالك َص َقى ِط ْؾ َؿ ال َؼدَ ر َط ْـ أكَامِ ِف ،وك ََف ُ
﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [إكبقاء]َ ،ف َؿ ْـ َس َل َل :علِ َؿ َف َع َؾ؟و َف َؼدْ َر َّد ُح ْؽ َؿ الؽِت ِ
َداب؛ َو َمد ْـ َر َّد
ُح ْؽ َؿ الؽِتَاب َ
كان مِ َـ الؽافِريـ.
َفف َذا جؿ َؾ ُة ما يحتَاج إ َلق ِف مـ هق مـَقر َق ْؾبف مِـ َأو ِ
خقـ يف ِ
لقاء اهلل تعالك ،وهل درجة ِ ِ
الع ْؾ ِؿ؛ َّ
ٕن
الراس َ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ ٌ ُ ُ ْ ْ
َ َ َ َّ
َ ُ ْ
قد ُك ْػر ،واد َطاء ِ
الع ْؾ ِؿ الؿقج ِ
الخ ْؾ ِؼ م ْػ ُؼقد ،فنكؽار ِ
ِ
ِ
الع ِ
طؾؿانِ :ط ْؾؿ يف َ
ؾؿ
ْ ُ
الخ ْؾؼ َم ْق ُجق ٌدَ ،وط ْؾؿ يف َ َ ٌ
َّ ُ
ٌ
ُ
الع ْؾ َؿ َ
الع ْؾ ِؿ الؿ ْػ ُؼ ِ
ب ِ
ِ
قل ِ
ِ
اإليؿان إٓ ب َؼ ُب ِ
الؿقجقد ،و َت ْر ِك َص َؾ ِ
الع ِ
ُ
قد.
ؾؿ
الؿػؼقد ُك ْػ ٌر ،وٓ َي ْث ُب ُت
طظقؿا مـ أبقاب اإليؿان؛ وهق اإليؿان بالؼدر؛ الذي هق
ذكر الؿصـػ  $تعالك يف ما سؾػ با ًبا
ً
أحد أصقل اإليؿان الستة العظام.
وقد ُد َّل عؾى تعظقؿه بوجوه؛ مـفا:
إفراده بالذكْر يف الؼرآن الؽريؿ؛ إذ لؿ ِ
يلت قط مجؿقطًا إلك بؼقة أركان اإليؿان ،بؾ ُذكِ َرت أركان
تعظقؿا لف ،كؿا قال تعالك:
اإليؿان غقر مرة متتابع ًة يف ك ََس ٍؼ واحد ،ولؿ ُي َضؿ إلقفا اإليؿان بالؼدر؛ بؾ ُأ ْف ِر َد
ً
﴿ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾ [الؼؿر] ،وقال تعالك﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [الػرقان.]1:
ولؿ تختؾػ هذه إُ ّمة يف شلء مـ أركان اإليؿان كؿا اختؾػت يف باب ال َؼدَ ر الؿذكقر طـدهؿ باسؿ
عمسللة َخ ْؾؼ أفعال العبادو.
ِ
ؾؿقن:
وقد َب ّقن الؿصـف  $تعالى أن العبد يف هذه الدكقا يدور بقن ع َ
أحدهؿا :العؾؿ الؿقجقد؛ وهق طؾؿ الشرع.
وأخر :العؾؿ الؿػؼقد؛ وهق طؾؿ ال َؼدَ ر الذي َغ ّقبف اهلل طـ َ
الخ ْؾؼ.
فنكؽار طؾؿ الشرع الؿقجقد ُك ْػر ،وا ّدطاء العؾؿ الؿػؼقد ُك ْػر.
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و َم ْـ ك َّقر اهلل قؾبف آمـ بالؼدر كؾف خقره وشرهُ ،ح ْؾقه و ُم ّدره ،وقطدع الـظدر طدـ التعؿدؼ يف تضداطقػ
ال َؼدَ ر ،و َك َبح جؿاح كػسف طـ مـازطة َقدَ ر الرب گ بؿا لؿ يلذن بف اهلل.
والخطل يف الشرع والؼدر مـ أطظؿ إبقاب التل دخؾ فقفا الداخؾ طؾك الؿسؾؿقـ قديؿًا وحديثًا،
كؿا َب ّقـ ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف «التدمرية» ،ويف رسالتف «آحتجاج بالؼدر».
وخالصة ما ذكره ترجع إلى أصؾقن اثـقن:
الؿ َؼدَّ ر.
الؿ َط َّفر ٓ بالؼدر ُ
أحدهؿا :أن العبد ُم َت َع َّبدٌ بالشرع ُ
وأخر :أن الؼدر ُيحت َُّج بف يف الؿصائب دون الؿعائب.
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وك ُْممِ ُـ بال َّؾ ِ
قح وال َؼ َؾ ِؿ وبِ َجؿق ِع َما فقف َقدْ ُرقِؿ.
ٍ
ددروا َط َؾق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجتؿع َ
دف،
ف َؾق
ْ
الخ ْؾ ُؼ ك ُّؾفؿ طؾك َش ْلء ك َت َب ُف اهلل َتعالك فقف أكَّف كَائ ٌـ ل ْ
َ
لدؿ َي ْؼ ُ
قج َعؾق ُه غ ْق َر كَدائـ ْ
ٍ
دػ
لؿ ي ْؽتُبف اهلل تعالك فقف أ َّك ُف َغ ْق ُر كَائِ ٍـ لقجع ُؾق ُه كائِـًا لدؿ يؼددروا طؾقدفَ ،ج َّ
ولق ْ
اجت ََؿ ُعقا ُك ُّؾفؿ َطؾك َش ْلء ْ
ِ
ِ
لؿ َي ُؽـ ل ُق ْخطِ ُف.
لؿ َي ُؽ ْـ ل ُقصق َب ُف ،وما َ
أصا َب ُف ْ
ال َؼ َؾ ُؿ بؿا ُه َق كَائ ٌـ إلك َي ْق ِم الؼقا َمة ،و َما َأ ْخط َل ال َع ْبدُ ْ
و َطؾك ال َع ْبد أن َيع َؾ َؿ َأ َّن اهلل َقدْ َس َب َؼ ِط ْؾ ُؿ ُف يف كُؾ ك ٍ
حؽؿدا ُمرب ًمدا،
َائـ مِ ْـ َخ ْؾ ِؼفَ ،ف َؼدَّ َر ذلدؽ
تؼدديرا ُم ً
ً
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
بَ ،و َ
لقس فقف كَاقِ ٌضَ ،و َ
وأر ِضف.
ص وٓ َزائدٌ م ْـ َخ ْؾؼف يف َس َ
ٓ ُم ِز ٌيؾ ،وٓ ُمغ ّق ٌر ،وٓ َكاق ٌ
ٓ ُم َعؼ ٌ
َ
ؿاواتف ْ
ِ
قل الؿع ِر َف ِة ،وآ ْطرتا ِ
ِ
ور ُبقبِ َّقتِ ِف ،كؿا َ
َ
قال تعدالك يف
وذلؽ مِ ْـ طؼ ِد
ْ
اإليؿان ،و ُأ ُص ِ ْ
بتقحقد اهلل تعالك ُ
َ
ِ
كتابف ﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾[الػرقان] ،وقال تعالك﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [إحدزاب،]83:
فقف َق ْؾبًا سؼقؿًاَ ،لؼد ا ْلدتَؿس بِق ْه ِؿ ِ
َفقي ٌؾ لؿـ صار هلل َتعالك يف ال َؼدَ ِر َخ ِصقؿا ،وأح َضر لؾـَّ َظ ِر ِ
دف يف َف ْح ِ
دص
َ َ َ
َْ
ْ َ
ً
ْ َ َ
ِ
ب ِسرا كَتِقؿًا ،وطاد بؿا َ ِ
قؿا.
َ َ
قال فقف َأ َّفا ًكا َأَ ً
ال َغ ْق ِ ا
ُ
والؽرسل َح ٌّؼ.
والعرش
ُّ

ِ
العرش و َما ُدوكَف.
وه َق ُم ْس َت ْغ ٍـ َطـ
ُ
ٍ
ِ
اإلحا َص ِة َخ ْؾؼ ُف.
ُمحق ٌط بِ ُؽؾ َش ْلء و َف ْق َق ُف ،و َقدْ أ ْط َج َز َط ِـ َ
ُ
ذات
والعرش
ققلف  $تعالك :ع
والؽرسل َح ٌّؼو َأ ْش َع َر بالعطػ تغاير ذاتقفؿا َر ّد ًا طؾك َم ْـ َز َطؿ أهنؿا ٌ
ُّ
واحدة ،و َف َّسر العرش بالؽرسل ،والؽرسل بالعرش.
الص َراح :هق أن العرش محؾ ُطؾق الرب گ
والذي دلت طؾقف إدلة الصحاح واكعؼد طؾقف اإلجؿاع ُّ
واستؼراره ،وأن الؽرسل هق مقضع الؼدمقـ ،و َم ْـ َت َػ ّقه بغقر هذا فؼد أخطل.
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ِ
ِ
ِ
ِ
و َك ُؼ ُ
قؿا.
قؿ َخؾِ ً
يؿا ًكا و َت ْصدي ًؼا و َت ْسؾ ً
قؿا ،إِ َ
قال ،و َك َّؾ َؿ اهلل ُمقسك ت ْؽؾ ً
اهلل ا َّت َخ َذ إِ ْب َراه َ
قل :أ َّن َ
ِ
وكمم ُـ بالؿالئ َؽ ِة والـَّبققـ وال ُؽت ِ
الحؼ الؿبقـ.
ْ
الؿر َسؾق َـ وك َْش َفدُ َأك َُّفؿ كاكقا طؾك َ
الؿـ ََّدز َلة َطؾك ْ
ُب ُ
وكُسؿل َأ ْه َؾ قِ ْب َؾتِـَا ُم ْسؾِؿق َـ مممِـق َـَ ،ما َدا ُمقا بِ َؿا َجا َء بِ ِف الـَّبِل ﷺ ُم ْعت َِرفق َـ ،ول ُف بِ ُؽؾ ما َ
قال و َأ ْخ َب َر
ُّ
ُم َصد ِققـ.
قض يف اهلل ،وٓ ك ِ
وٓ ك ُ
ُؿاري يف ديـ اهلل.
َخ ُ
ِ
وٓ كُج ِ
ِ
قـَ ،ف َع َّؾ َؿ ُف سقدَ الؿرسؾقـ
َدز َل بف
اد ُل يف
الؼرآن ،وك َْشفدُ َأ َّك ُف ك ََال ُم رب العالؿق َـ ،ك َ
الروح إم ُ
ُ
َ
ْ
الؿخ ُؾققِقـ ،وٓ
ُم َح َّؿد ًا صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف أجؿعقـ ،وهق كَال ُم اهلل تعالك ٓ ُيساويف شل ٌء مِ ْـ كال ِم
َك ُؼ ُ
قل بِ َخ ْؾ ِؼ ِفَ ،وٓ ك َ
ؿقـ.
ُخالِ ُ
الؿسؾِ َ
ػ َج َؿا َط َة ْ
ْب ما َلؿ يست ِ
ِ ِ
ِ
َح َّؾ ُف.
وٓ ُك َؽػ ُر َأ َحدً ا م ْـ َأ ْه ِؾ الؼ ْب َؾة بِ َذك ٍ َ ْ َ ْ
ْب ما َلؿ يست ِ
ِ ِ
ِ
َح َّؾ ُفو أراد بالذكب :ما دون الشرك
ققلف  $تعالك :عوٓ ُك َؽػ ُر َأ َحدً ا م ْـ َأ ْه ِؾ الؼ ْب َؾة بِ َذك ٍ َ ْ َ ْ
الؿ َؽ ّػرات ُم ِ
خرجة لؾعبد طـ اإليؿان بـػسفا ،مـ غقر شريطة آستحالل.
وال ُؽ ْػر ،فنن ُ
السـة أرادوا هبا الرد طؾك َم ْـ َك َّػر فاطؾ الؽبقرة ،فؾقس الؿراد طـدهؿ جـس
وهذه الجؿؾة طـد أهؾ ُّ
الذكب مطؾ ًؼإ ،ن الشرك ذكب ،بؾ ُمرادهؿ :الؽبائر فؿا دوهنا مؿا سقى الشرك وال ُؽ ْػر ،فؿا كان كذلؽ
فال يؽػر بف العبد ما لؿ يستحؾف.
والؿررراد بآسررتحالل :اطتؼدداد ِح ّؾددف ٓ ،مجددرد فِ ْعؾددف؛ وذلددؽ بددلن يػعددؾ الؽبقددرة وهددق يجددزم

ِ
ـاضرا يف ُحرمتفا..
بح ّؾفا ،ويـاضؾ ُم ً

كافرا بؿجرد الػعؾ ،بؾ ٓ يؽػر حتك يعتؼد ِح ّؾف ،و َمـ ا ّدطك أن فِ ْعؾف
فؿ ْـ زكك أو َأكَؾ الربا لؿ يؽـ ً
َ

لؾذكب ٌّ
دال طؾك استحاللف لف فؼد َز ّل يف معـك آستحالل ،وٓ َف ْرق يف ذلؽ بقـ الذكب القاحد والذكقب
الؽثقرة..
ٍ
ومـف تعؾؿ أن وجقد بـقك الربا وغقرها مـ الؿقبؼات الظاهرة يف ٍ
برطاية مـ
كثقر مـ بالد الؿسؾؿقـ
القٓيات الؼائؿة فقفا فِ ْس ٌؼ ولقس ب ُؽ ْػر إٓ أن ُتع َت َؼدَ أهنا حالل يف غقر ُش ْبفة.
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ِ
َوٓ َك ُؼ ُ
ْب لؿ ْـ َط ِؿ َؾف.
قلَ ٓ :ي ُض ُّر َم َع
اإليؿان َذك ٌ
َ
ِ
وكَرجق لؾؿح ِسـقـ مِـ ْ ِ
الجـَّة بِ َر ْح َؿتِ ِف ،وٓ َك ْل َم ُـ َط َؾ ْق ِفؿ ،وٓ َك ْشفدُ
ـقـ َأ ْن َي ْع ُػ َق َطـ ُْفؿ و ُيدْ خ َؾفؿ َ
الؿمم َ
َ َ
ُ ْ
ْ ُ
ػر لِ ُؿ ِسق ِفؿ ،وك َ
َخا ُ َط َؾ ْق ِفؿ ،وٓ ُك َؼـ ُط ُفؿ.
لفؿ َ
بالجـَّة  ،وكَس َت ْغ ُ
ِ ِ
ِ
اإلسالَمَِ ،و َسبِ ُقؾ الحؼ َب ْقـ َُفؿا ٕه ِؾ الؼ ْب َؾ ِة.
وإ ْم ُـ والقل ُس َيـْ ُؼالَن َط ْـ م َّؾة ْ
ما ذكره الؿصـػ  $مـ الشفادة بالجـة والـدار قاطدتدف :أن الشدفادة بدالعؿقم لؾؿدممـقـ بالجـدة
ولؾؽافريـ بالـار حؼ بال مِ ْرية ،أ ّما إفراد فال بد مـ التعققـ فقفؿ بدلقؾ ُم َصرحٍ بددار الؿدآل ،لؽدقن أبدل
بؽر الصديؼ ﭬ مـ أهؾ الجـة ،وك َْق ِن أبل لفب إَقؿ مـ أهؾ الـار.

التعليق على (العقيدة الطحاوية)

22

ان إٓ بجح ِ
وٓ ي ْخرج العبدُ مِـ اإليؿ ِ
قد ما َأ ْد َخ َؾ ُف فقف.
ُ ُ
َ ُ ُ ْ َ
َ
ان إٓ بجح ِ
ققلف  :$عوٓ ي ْخرج العبدُ مِـ اإليؿ ِ
قد ما َأ ْد َخ َؾ ُف فقفو هق مـ جؿؾة ما اكت ُِؼدَ طؾك
ُ ُ
َ
ْ
َ ُ ُ
َ
الؿصـػ $؛ ّ
بؿ َؽػ ٍر َك َػر ولق لؿ
فنن العبد قد يخرج مـ الديـ مـ غقر جحقده لشلء مـف؛ بؾ متك جاء ُ
يجحدَ ،كرتْك الصالة مثالً بدون جحقد -لقجقهبا -هق ُك ْػر بنجؿاع الصحابة..
ومِ ْثؾ ذلؽ بؼقة كظائره.
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والتصديؼ بالجـ ِ
واإليؿان :هق اإل ْقرار بالؾ ِ
َان.
سان،
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
الشر ِع والب ِ
ِ
قان ُك ّؾ ُف َح ٌّؼ.
َ
َو َجؿ ُ
قع ما َص َّح َط ْـ َر ُسقل اهلل ﷺ م ْـ َّ ْ
ِ
اض ُؾ بقـَفؿ َ ِ
ِ
اإليؿان و ِ
الز َم ِة
َو
الف َقى ،و ُم َ
احدٌ ْ ،
بالخ ْش َقة وال ُّت َؼك ،و ُم َخا َل َػة َ
وأه ُؾ ُف يف َأ ْصؾِف َسقا ٌء ،وال َّت َػ ُ َ ْ ُ
ُ َ
إَ ْولك.
ذكر الؿصـف  $يف هذه الجؿؾة مسللت ْقن اثـتقن كبقرتقن اكت ُِؼدتا عؾقه:
الجـَان مـ غقر ِذك ٍْر لؾعؿؾ.
ُأ ْوٓهؿاَ :ق ْصره اإليؿان طؾك ققل الؾسان وتصديؼ َ
وإدلة ضاهرة يف كقن العؿؾ مـ جؿؾة حؼقؼة اإليؿان.
وثاكقفؿا :ا ّدطاؤه  $أن أصؾ اإليؿان واحد ،وأهؾف يف ذلؽ سقاء.
وهذه الؿسللة متقلدة مـ إُ ْو َلك؛ إذ جعؾ الؼقل والتصدديؼ َقددْ ًرا مشدرت ًكا هدق َابدت يف حدؼ كدؾ
مممـ ،فقؾزم حقـ ٍذ كقن اإليؿان واحدً ا واستقاء أهؾف فقدف ،وهدذا الؼدقل ضداهر الضدعػ؛ فؾدقس إيؿدان
إكبقاء الؿرسؾقـ والؿالئؽة الؿؼربقـ كنيؿان آحاد الؿسؾؿقـ.
السـة الؼائؾقـ بالتػاوت يؼقلقن بزيادة اإليؿان وكُؼصاكف بخال
ولفذا فنن أهؾ ُّ

ققل َم ْـ زطؿ أن

اإليؿان واحدٌ  ،وأن أهؾف يف أصؾف سقاء.
وهذه إققال التل ذكرها الؿصـػ  $تعالك يف اإليؿان هل مدـ مدذهب ُمرج دة الػؼفداء ،الدذيـ
ً
السدـة
السـة يف َطد العؿدؾ مدـ ُجؿؾدة اإليؿدان ،وبـدقا طؾدك ذلدؽ
أصدقٓ َبدايـقا فقفدا أهدؾ ُّ
فارققا أهؾ ُّ
والجؿاطة.
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ُقن ُك ُّؾفؿ َأولقاء الرحؿـ ،وأكْرمفؿ ِطـْدَ اهللِ َأ ْصق ُطفؿ و َأ ْتبعفؿ لِؾ ُؼر ِ
آن.
َ ُ َ َُُ
َ ُُ
َ ُ َّ ْ
والؿممـ َ ُ
ْ
أخر ،وال َؼدَ ِر َخق ِر ِه َ ِ
اإليؿان باهللِ ،ومالَئِ َؽتِ ِف ،و ُك ُتبِ ِف ،ورسؾِ ِف ،والقق ِم ِ
ُ
وح ْؾ ِق ِه
واإليؿانُ :هق
ُ
وشرهُ ،
ْ
ُ َ
َ
َُ ُ
َ َ
َو ُمر ِه مِ َـ اهلل َتعا َلك.
لؽ كُؾ ِفَ ،
وك َْح ُـ ُم ْممِـُقن بِ َذ َ
ٓ ُك َػر ُق َب ْق َـ َأ َح ٍد مِ ْـ ُر ُسؾِ ِف ،وك َُصد ُق ُفؿ ُك َّؾ ُفؿ َطؾك َما َجاءوا بف.
َو َأ ْه ُؾ ال َؽ َبائِ ِر -مِ ْـ ُأ َّم ِة ُم َح َّؿ ٍد ﷺ -يف الـ ِ
دؿ ُم َقحددُ َ
ون ،وإِ ْن لدؿ َي ُؽقكُدقا
َّار ٓ ُي َخ َّؾدُ ون ،إِ َذا َمدا ُتقا ُ
وه ْ
ِ ِِ
ِ
ِ
اهلل َط ِ
وح ْؽ ِؿ ِف؛ إِ ْن َشا َء َغ َػ َر َل ُف ْؿ َو َط َػا َطـ ُْفؿ بِ َػ ْضدؾِ ِف ،كؿدا
ارفق َـ ُم ْممـق َـ َو ُه ْؿ يف َمشق َتف ُ
َتائبِق َـَ ،ب ْعدَ َأ ْن َل ُؼقا َ
ِ ِ
َذكَدر  ۵فِددل كتابِ ِ
دذ َب ُفؿ يف الـ ِ
دف﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [الـسدداءَ ،]83:وإِ ْن َشدا َء َطد َّ
دؿ
َّدار ب َعدْ لددفَُ ،د َّ
َ
رج ُفؿ مِـ َْفا بِ َر ْح َؿتِف َو َش َػا َط ِة َّ
الشافِ ِعق َـ مِـ َأ ْه ِؾ َصا َطتِفَّ َُ ،ؿ َي ْب َع ُث ُفؿ إلك َجـَّتِفَ ،و َذلِ َؽ بِلن اهلل تعدالك َتدق َّلك
ُي ْخ َ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِِ
ولؿ َيـَا ُلقا ِو َ
ٓ َي َتف.
َأ ْه َؾ َم ْع ِرفتفَ ،و َل ْؿ َي ْج َع َؾ ُفؿ يف الدَّ َار ْي ِـ َك َل ْه ِؾ ُك ْؽ َرتف ،الذي َـ َخا ُبقا م ْـ هدَ ا َيتفْ ،
ِِ
ِ
اإلسال ِم َحتَّك َك ْؾ َؼ َ
اك بف.
اإلسالَ ِم َو َأ ْهؾف ََب ْتـَا َط َؾك ْ
ال َّؾ ُف َّؿ يا َول َّل ْ

السـة يف َف َعؾة الؽبقرة ،وأهنؿ تحت مشق ة اهلل  ۵إن شاء
ذكر الؿصـػ  $تعالك هـا طؼقدة أهؾ ُّ
َغ َػر لفؿ وإن شاء َط ّذهبؿ؛ هذا يف أخرة.
مؿ ْـ يدخؾ يف اسؿ ع ُمط َؾؼ اإليؿانو ،دون اسؿ عاإليؿان الؿطؾدؼو؛ فعـددهؿ َقددْ ر
أ ّما يف الدكقاُ :
ففؿ َّ
مـ اإليؿان ََ َبت بف كقهنؿ مـ أهؾف ،لؽـ لقس طـدهؿ اإليؿان الؿطؾؼ الؽامؾ.
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اج ٍر مِـ َأ ْه ِؾ ِ
ات مِـ ُْفؿ.
الصال َة َخ ْؾ َ
الؼ ْب َؾ ِةَ ،و َط َؾك َم ْـ َم َ
ػ ك َُّؾ َب ٍّر َو َف ِ ْ
وك ََرى َّ
ٍ
ٍ
أحدً ا مِـ ُْفؿ َجـَّ ًة وٓ كار ًا ،و َ
َو َ
دؿ َي ْظ َف ْدر مدـ ُْفؿ
ٓ ُكـَدز ُل َ
بشرك َوٓ بِـ َػاقَ ،مدا َل ْ
ٓ ك َْش َفدُ َط َؾ ْقفؿ بِ ُؽ ْػ ٍر َوٓ ْ
َش ْل ٌء مِ ْـ َذلؽَ ،وك ََذ ُر َس َرائِ َر ُهؿ إلك اهلل تعالك.
ِ
ػ َطؾك َأ َح ٍد مِ ْـ ُأ َّم ِة ُم َح َّؿ ٍد ﷺ إِ َّ
ػ.
الس ْق ُ
الس ْق َ
ٓ َم ْـ َو َج َ
ب َط َؾ ْقف َّ
َوٓ ك ََرى َّ
ٓ ِة ُأ ُم ِ
ٓ ك ََرى ُ
ٓ كَدْ ُطق َط َؾ ْق ِفؿَ ،و َ
قركَا َوإِ ْن َج ُارواَ ،و َ
وج َطؾك َأ ِئؿتِـَا َو ُو َ
َو َ
ٓ َكـ َْدز ُع َيدً ا مِ ْـ َصا َطة،
الخ ُر َ
الح والؿعا َف ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
الص ِ
اة.
َ
َوكَرى َصا َطت َُفؿ م ْـ َصا َطة اهلل َط َّز َو َج َّؾ َفريضة َما َل ْؿ َي ْل ُمروا بِ َؿ ْعص َقةَ ،وكَدْ ُطقا َل ُفؿ بِ َّ
ِ
ِ
ب ُّ
والخالَ َ وال ُػ ْر َقةَ.
الش ُذو َذ
والج َؿاطةََ ،وك َْجتَـ ُ
السـَّ َة َ
َو َكت ُ
َّبع ُّ
ِ
ِ
ِ
والخ َقاك َِة.
الج ْق ِر
ب َأ ْه َؾ ال َعدْ ِل وإ َماكَة ،وك ْبغ ُض َأ ْه َؾ َ
َوكُح ُّ
َو َك ُؼ ُ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿو فقؿا ْاشتَب َف َط َؾ ْقـَا ِط ْؾ ُؿف.
قل :ع ُ
هذه الجؿؾة التل ذكرها الؿصـػ  $تعالك تشدتؿؾ طؾدك مسدائؾ ِطظدام مؿدا يتعؾدؼ بطاطدة ُوٓة
الجقر والظؾؿ و َت ْرك الخروج طؾقفؿ ،وتػصقؾ هذه الؿسائؾ مؿا يطقل ،لؽـ هذا الؿقضع مدـ «العؼقددة
الطحاوية» كافع يف إَبات رجقع أبل حـقػة  $تعالك طـ الؼقل بجقاز الخروج طؾك أئؿة الجقر؛ إذ ُأَِ َدر
طـف ذلؽ.
وهذه العؼقدة -كؿا َص َّرح الؿصـػ يف َصدْ رها -هل طؼقدة أهؾ اإلسدالم ومدا مضدك طؾقدف أئؿدتفؿ
كلبل حـقػة وأبل يقسػ ومحؿد بـ الحسـ الشقباين.
السـة رحؿفؿ اهلل اختؾػقا يف الخروج طؾك وٓة الجقر فؼد أخطل؛ إذ َطدّ الؼقل
و َم ْـ َذكَر أن أهؾ ُّ
الؿفجقر مشفقر ًا ،وجعؾ الققائع ال َؼدَ رية بؿـزلة إدلة الشرطقة؛
كؿ ْـ يذكر ققل أبل حـقػة الؼديؿ.
فإولَ :
كؿ ْـ يحتج ِبػ ْعؾ ابـ الزبقر ﭬ وطػا طـف.
والثاينَ :
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الؿ ْس َح َطؾك ُ
والح َض ِر ،كَؿا َجا َء يف إَ ََ ِر.
الس َػ ِر َ
الخ َّػ ْق ِـ ،يف َّ
َوك ََرى َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
السا َط ِةُ ٓ ،ي ْبطِ ُؾ ُف َؿا
َو َ
الؿسؾؿق َـ َبرهؿ و َفاج ِرهؿ إلك ق َقا ِم َّ
الح ُّج والج َفا ُد َماض َقان َم َع ُأولل إ ْم ِر م َـ ْ
َشل ٌء و َ
ٓ َيـْ ُؼ ُض ُف َؿا.
ْ
هذه الؿسائؾ التل ذكرها الؿصـػ  $تعالك بد ًءا مـ صاطة وٓة الجقر ،ومرور ًا بالؿسح طؾك
الخػقـ ،واكتفا ًء بنقامة الحج والجفاد مع كؾ َم ْـ َولِل َأ ْمر الؿسؾؿقـ هل مـ جؿؾة الؿسائؾ التل صارت
السـة طؾك وجف الؿخالػة والؿـاقضة ٕهؾ البدطة.
مـ طؼائد أهؾ ُّ
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بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
اجمللس الثالث
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طؾك طبده ورسقلف محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ،
أما بعد ،ففذا هق الؿجؾس الثالث مـ التعؾقؼ طؾك العؼقدة الطحاوية تعؾقؼا يؾقؼ بالؿؼام.
قال الؿملػ  $تعالك:
ِ
ِ
ِ
اهلل َقدْ َج َع َؾ ُفؿ َط َؾ ْقـَا َحافِظِقـ.
َو ْكمم ُـ بالؽ َرا ِم ال َؽاتبق َـَ ،فنِ َّن َ
ؽ الؿق ِ
وك ُْممِـ بِؿؾِ ِ
ت ،الؿق َّك ِؾ بِ َؼ ْب ِ
ض َأ ْر َو ِ
اح ال َعا َلؿق َـ.
َْ
َ
ُ َ
َان َل ُف َأ ْه ًال ،وس َم ِ
َوبِ َع َذ ِ
اب الؼ ْب ِر لؿ ْـ ك َ
قر يف ق ْب ِره َط ْـ َرب ِف َو ِديـِ ِف َو َكبِ َّق ِفَ ،ط َؾك َما َجا َء ْت بِ ِف
ال ُمـْ َؽ ٍر وكَؽِ ٍ ٍ
ُ
إخ َبار ط ْـ رس ِ
رض َق ُ
ان اهللِ َط َؾ ْق ِفؿ.
الص َحا َب ِة ْ
قل اهلل ﷺَ ،وطـ َّ
َ ُ
ْ ُ
اض الجـ َِّةَ ،أو ح ْػر ٌة مِـ ح َػ ِر الـقر ِ
َوال َؼ ْب ُر َر ْو َض ٌة مِ ْـ ِر َي ِ
ان.
ْ ُ َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
ال يقم ِ
ِ
ِ
ِ
َاب ،وال َّث ِ
اب ،وقِ َرا َء ِة الؽِت ِ
والح َس ِ
الؼ َقا َم ِة ،وال َع ْر ِ
قاب
ض
َوك ُْمم ُـ بِال َب ْعث َو َج َزاء إ ْط َؿ َ ْ َ
اب ،والصر ِ
ِ
والؿقز ِ
والع َؼ ِ
ان.
اط
َ
َ
ِ
َان ٓ َت ْػـ ِ
والج َّـ ُة والـَّار م ْخ ُؾق َقت ِ
الج َّـ َة والـ ََّار َق ْب َؾ َ
َقان َأ َبدً ا َو َ
الخ ْؾ ِؼ،
اهلل تعالك َخ َؾ َؼ َ
َ َ
ُ َ
ٓ َتبِقدَ ان ،و َأ َّن َ
ِ
الجـ َِّة َف ْضالً مِـْ ُفَ ،و َم ْـ َشا َء مِـ ُْفؿ إلك الـ ِ
َّار َطدْ ًٓ مِـْ ُفَ ،وك ٌُّؾ َي ْع َؿ ُؾ لؿا
ؿـ َشا َء مـ ُْفؿ إلك َ
َو َخ َؾ َؼ َل ُف َؿا َأ ْه ًالَ ،ف ْ
َقدْ ُف ِر َغ َل ُفَ ،و َصائِ ٌر إلك َما ُخؾِ َؼ َل ُف.
العب ِ
ِ
ِ
َ
والخ ْق ُر َّ
اد.
والش ُّر ُمؼدَّ َران َطؾك َ
ذكر الؿصـػ  $تعالك يف الجؿؾة السابؼة مسائؾ ِطدّ ة تتعؾؼ باإليؿان بالققم أخر.
لؿؾؽ الؿدقت عطزرائقدؾو إلدك التسدؿقة
ومـ محاسـ َت ّصرفف بالؾػظ طدولف طـ التسؿقة الؿشفقرة َ
والسـة وهل ع َم َؾؽ الؿقتو.
القاردة يف الؽتاب ُّ
أ ّما اسؿ عطزرائقؾو فنكف لؿ يثبت فقف شلء.
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وآستِطا َط ُة التل يجب بِفا ِ
الػ ْع ُؾ مِ ْـ ك َْح ِق الت ِ
الؿخ ُؾ ُ
قز ْ
ْ
قق بِ ِف تؽقن مع
ػ
قص َ
َّقفقؼ ا َّل ِذي ٓ َي ُج ُ
أن ُي َ
َ ُ َ
ْ
أٓت َف ِفل َقب َؾ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الػ ْعؾَِ ،وبِ َفا َي َت َع َّؾ ُؼ
َّؿؽقـ َو َسالَ َم ِة
الق ْس ِع والت
َ ْ
آستطا َط ُة م ْـ ِج َفة الصحة َو ُ
الػ ْعؾِ ،أ َّما ْ
ِ
وه َق ك ََؿا قال اهلل تعالك﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [البؼرة.]135:
ابُ ،
الخ َط ُ
العب ِ
اد َخ ْؾ ُؼ اهللِ ،وكَس ِ ِ
العب ِ
ِ
اد.
ب م َـ َ
َ ْ ٌ
َو َأ ْف َع ُال َ
ٓ َما ُيطِق ُؼقنَ ،وٓ ُيطق ُؼ َ
قن إِ َّ
اهلل تعالك إِ َّ
ٓ َما َك َّؾ َػ ُف ْؿ َو ُه َق َت ْػسقر ٓ” :حقل وٓ ققة إٓ
ْ
ولؿ ُي َؽؾ ْػ ُفؿ ُ

ٍ
ٓ بِؿعقك َِة اهللَِ ،و َ
ٕح ٍد َط ْـ َم ْع ِص َق ِة اهللِ إِ َّ
باهلل“؛ كؼقلِ ٓ :حق َؾ َة َٕ َح ٍدَ ،و َ
ٓ ُق َّق َة
ٕحد وٓ َت َح ُّق َل َ
ٓ َح َر َك َة َ
ٕح ٍد طؾك إِ َقام ِة َصا َط ِة اهللِ وال َّثب ِ
ات َط َؾ ْق َفا إ َّ
ٓ بِتَقفِ ِقؼ اهلل.
َ
َ
َ
وك ُُّؾ َشل ٍء يج ِري بؿ ِشق َ ِة اهلل تعا َلك و ِط ْؾ ِؿ ِف و َق َضائِ ِف و َقدَ ِر ِهَ ،غ َؾب ْت مشق ُتف ِ ِ
ب
الؿشق َات ُك َّؾ َفاَ ،و َغ َؾ َ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
َ
ُ َ
َ َ
َ
اؤه ِ
الح َق َؾ ُك َّؾ َفاَ ،يػ َع ُؾ َما َي َشا ُء َو ُهق َغ ْق ُر َض ٍ
وح ْقـ ،و َتـ ََّدز َه َطـ
الؿ َأ َبد ًا ٓ ،يسلل َت َؼدَّ َس َط ْـ كُؾ سقء َ
َق َض ُ ُ
كؾ َط ْقب َ
وش ْقـ ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [إكبقاء].
ذكر الؿصـػ  $تعالك هـا مسللة َخ ْؾؼ أفعال العباد؛
السـة يعتؼدون أن لؾعبد يف فِ ْعؾف مشق ًة واختقار ًا ،إٓ أهنا تابعة لؿشق ة اهلل واختقاره ،فلفعال
وأهؾ ُّ
العبد حقـ ٍذ بنرادتف الؿحؽقمة بنرادة اهلل كؿا قال تعالك﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [اإلكسان.]83:
وإرادة العبد ٓ ت ّ
ستؼؾ بنيؼاع الػعؾ ما لؿ يجعؾ اهلل لف ُقدرة واستطاطة.
الخ ْؾؼ ُقدَ را ُتؿ ّؽـفؿ مـ ِ
وقد َركّب اهلل گ يف َ
الػ ْعؾ ،و َأ َمدرهؿ بؿدا َأ َمدرهؿ وهدق يف وسدعفؿ ،ولفدؿ
ً َ
ُقدرة طؾك غقره..
فؼقل الؿصـػ  :$ع َوٓ ُيطق ُؼ َ
قن إِ َّ
ٓ َما َك َّؾ َػ ُف ْؿو فقدف َك َظدر؛ بدؾ ُقددرهتؿ فدقق مدا كُؾػدقا ،لؽدـ اهلل
رحؿفؿ َ
فخ ّػػ طـفؿ.
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اء إَح ِ
ويف د َط ِ
قاء َو َصدَ َقاتِفؿ َمـْ َػ َع ٌة لِ َ
أل ْم َقات.
ْ
ُ
ات ،وي ْؼ ِضل الحاج ِ
َجقب الدَّ َطق ِ
ات.
َ َ
َ
واهلل َتعا َلك َي ْست ِ ُ
ََ
ُ
ِ
ٍ
ٓ يؿؾِ ُؽف َشلء ،و َ ِ
اس َت ْغـَك َط ِـ اهللِ َص ْر َف َة
َو َي ْؿؾِ ُؽ ك َُّؾ َش ْلءَ ،و َ َ ْ ُ ْ ٌ َ
ٓ غـَك َط ِـ اهلل َت َعالك َص ْر َف َة َط ْق ٍـَ ،و َم ِـ ْ
ِ
الح ْق ِـ.
َط ْق ٍـ َف َؼدْ َك َػ َر َو َص َار م ْـ َأ ْه ِؾ َ
ٓك ٍ ِ
الق َرى.
َلحد م َـ َ
ب َو َي ْر َضك َ َ
واهلل َي ْغ َض ُ
ُ
ِ
اب رس ِ
ٓ كُػر ُط يف ُحب َأ َح ٍد مِـ ُْفؿ؛ َو َ
قل اهلل ﷺَ ،و َ
ٓ َك َت َب َّر َأ مِ ْـ َأ َح ٍد مِـ ُْفؿَ ،وكُد ْب ِغ ُض َمد ْـ
َوكُح ُّ
ب َأ ْص َح َ ُ
ِ
وإح َس ٌ
وإيؿ ٌ
ُي ْب ِغ ُض ُفؿَ ،وبِ َغ ْق ِر َ
الخ ْق ِر َي ْذك ُُر ُهؿ ،وٓ ك َْذك ُُر ُهؿ إِ َّ
دفؿ ُك ْػ ٌدر
دانَ ،و ُب ْغ ُض ُ
دان ْ
ٓ بِ َخ ْق ٍرَ ،و ُحد ُّب ُفؿ ديد ٌـ َ
اق و ُص ْغ َق ٌ
وكِ َػ ٌ
ان.
و ُك ْثبِ ُت ِ
الخالَ َف َة َب ْعدَ رس ِ
ٓ ٕبل َب ْؽ ٍر الصدد ِ
قل اهلل ﷺ َأ َّو ً
ؼدديؿا َط َؾدك َج ِؿقد ِع
دقال َلد ُف و َت
يؼ ﭬ َت ْػ ِض ً
َ
ً
َ ُ
دؿ لِ َعؾِدل بدـ أبدل َص ٍ
الخ َّط ِ
داب ﭬَُ ،دؿ لِ ُع ْث َؿ َ
دؿ ُ
إُ َّم ِةَّ َُ ،ؿ ل ُع َؿ َر بدـ َ
الخ َؾ َػدا ُء
الدب ﭬ؛ َو ُه ُ
دان ﭬَّ َُ ،
ٍّ
ِ
الراشدُ َ
الؿ ْفتَدُ ون.
ون وإئ َّؿ ُة ُ
َّ
ِ
الجـ َِّة َط َؾك َما َش ِفدَ َل ُفؿ َر ُس ُ
اهؿ َر ُس ُ
قل اهلل ﷺ َو َّ
دقل
شر َة ا َّلذي َـ َس َّؿ ُ
الجـَّة ك َْش َفدُ َل ُفؿ بِ َ
بش َر ُهؿ بِ َ
َو َأ َّن ال َع َ
والزبقدر ،وسدعدٌ  ،وس ِ
َ ٍْ
ْ ُ
اهلل ﷺَ ،و َق ْق ُل ُف ُّ
دعقدٌ َ ،و َط ْبددُ
ؾلَ ،و َص ْؾ َح ُةَ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُّ ،
الحؼَ ،و ُه ْؿ :أ ُبق َبؽرَ ،و ُط َؿ ُر ،و ُطث َؿانَ ،و َط ٌّ
ٍ
الر ِ
الج َّر ِ
اح َو ُه َق َأمِق ُـ َه ِذ ِه إُ َّم ِة ،ﭫ جؿق ًعا.
حؿـ بـ َط ْق  ،وأ ُبق ُط َب ْقد َة ب ُـ َ
َّ
َدس ،و ُذري ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اب رس ِ
اتدف
دق َل فدل َأ ْص َ
َو َم ْـ َأ ْح َسد َـ ال َؼ ْ
دقل اهلل ﷺ ،و َأ ْز َواجدف ال َّطداه َرات مد ْـ كُدؾ َدك ٍ َ َّ َّ
دح ِ َ ُ
س َف َؼدْ ب ِر َئ مِ َـ الـ َػ ِ
الؿؼدسق َـ مِ ْـ كُؾ ِر ْج ٍ
اق.
َ

الخق ِر وإَ ََ ِر ،و َأ ْه ُؾ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الػ ْؼ ِف والـَّ َظ ِرٓ -
قـ – ْ
أه ُؾ َ ْ
قـَ ،و َم ْـ ب ْعدَ ُهؿ م َـ التَّابِع َ
السابِؼ َ
الس َؾػ َّ
و ُطؾؿا ُء َّ
ٍ
ٓ بِ ِ
ُيذك َُر َ
السبِق ِؾ.
ون إِ َّ َ
الجؿقؾَِ ،و َم ْـ َذك َُر ُهؿ بِ ُسقء َف ُف َق َطؾك َغ ْق ِر َّ
ذكر الؿصـػ  $تعالك يف هذه الجؿؾة صر ًفا مؿا يتعؾؼ بػضائؾ أفراد مخصقصقـ مـ إُ ّمة ،وهؿ
َػ الؾسان طـ ِذكْر مساوئفؿ.
الصحابة طؿقمًا ،و َب ّقـ ما يجب لفؿ مـ الؿحبة والثـاء وك ّ
ٍ
َّ
الؿبشريـ ،وأمفات الؿدممـقـ؛ فؾفدمٓء َقددْ ر
أفراد مـفؿ طؾك وجف التخصقص كالعشرة
وأشار إلك
غقرهؿ مـ أصحاب الـبل ﷺُ ،م ْؼتضاه :أن يؽقن لفؿ مـ ال َؼدْ ر ما لقس لغقرهؿ.
زائد مـ الػضؾ فاققا بف َ
الؿ َع َّظؿ يف إُ ّمة هؿ العؾؿاء مـ أهؾ الػؼف والـظر ،وصريؼة السؾػ
و َل ّؿا قضك همٓء ك َْحبفؿ صار ُ

ِ
فؿ ْـ أطؿؾ لساكف فقفؿ بال َّث ْؾب ابتاله اهلل قبؾ مقتف
ذكْرهؿ بالخقر ،و َت َقلقفؿ ٕهنؿ خقاص الؿممـقـَ ،
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ِ
ِ ِ
وكؼدقلَ :كبِدل و ِ
ٍ ِ
ِ
احددٌ َأ ْف َض ُ
ُ
َو َ
دؾ مِد ْـ
السدال ُم،
ٌّ َ
ٓ ُك َػض ُؾ َأ َحدً ا م َـ ْ
فؿ َّ
إول َقاء َط َؾك َأ َحد م َـ إَ ْكبِ َقاء َط َؾد ْق ُ
ج ِؿق ِع إولِق ِ
اء.
ْ َ
َ
وك ُْممِـ بِؿا جاء مِـ كَراماتِ ِفؿ ،وصح َط ِـ الث َؼ ِ
ات مِ ْـ ِر َوا َياتِ ِفؿ.
َ َ َّ
َ
ُ َ َ َ ْ َ َ
بـ مريؿ َط َؾق ِف السالم مِـ الس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
السا َط ِة :مِ ْـ ُخ ُر ِ
ؿاء،
قسك ا ِ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ َّ
وج الدَّ َّجال ،وك ُُزول ط َ
َوك ُْمم ُـ بِ َل ْش َراط َّ
س مِـ م ْغ ِربِفا ،و ُخر ِ ِ
إر ِ
َوك ُْممِ ُـ بِ ُط ُؾق ِع َّ
ض مِ ْـ َم ْق ِض ِع َفا.
وج َدا َّبة ْ
الش ْؿ ِ ْ َ َ َ ُ
ٓ مـ يدَّ ِطل َشق ًا ي َخالِ ُ ِ
ٓ كُصد ُق ك ِ
َاهـًا َو َ
اع إُ َّم ِة.
وإج َؿ َ
والسـَّ َة ْ
ػ الؽت َ
َو َ َ
ْ ُ
ٓ َط َّرا ًفاَ ،و َ َ ْ َ
َاب ُّ
الج َؿا َط َة َح اؼا َو َص َقا ًبا ،وال ُػ ْر َق َة َز ْي ًغا َو َط َذا ًبا.
َوك ََرى َ
إرض والس ِ
ؿاء و ِ
اإلسالَمِ ،قال اهلل تعالك﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
َو ِدي ُـ اهلل يف
احدٌ ُ ،
َ
وهق دي ُـ ْ
ِ َ َّ
ﭼﭽ﴾ [آل طؿران ،]17:وقال تعالك﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [الؿائدة.]8:
ِ
ِ
ِ
الج ْب ِر َوال َؼدَ ِرَ ،و َب ْق َـ إَ ْم ِـ َواإل َي ِ
اس.
َو ُهق َب ْق َـ ال ُغ ُؾق وال َّت ْؼص ِقرَ ،و َب ْق َـ الت َّْشبِقف وال َّت ْعطقؾَِ ،و َب ْق َـ َ
َفف َذا ديـُـًا وا ْطتِ َؼادكًا َض ِ
اه ًرا َو َباصِـًا.
ُ
َ
ػ ا َّل ِذي َذك َْركَا ُه و َب َّقـَّا ُه.
َوك َْح ُـ كربأ إلك اهلل تعالك مِ ْـ كُؾ َم ْـ َخا َل َ
مـ طققن الؿسائؾ التل ذكر الؿصـػ  $تعالك يف كالمف الؿتؼدم :التـبقف إلك أن الجؿاطة رحؿ ٌة
شر وطذاب.
وصقاب ،وأن ال ُػرقة ٌ

ٍ
وٓية معؼقدة.
وضابط الجؿاعة :هل لزوم ما كان طؾقف الـبل ﷺ وأصحابف رضقان اهلل طؾقفؿ تحت

وأما ال ُػ ْرقة :فلحسـ ما ققؾ يف ضابط آفرتاق :هق ما ذكدره الشداصبل يف «آطتصدام» حقدث َج َعدؾ
ّ
ِ
مثال يف إَبات الصدػات،
الؿقجب لفا ُمخالػة الجؿاطة يف أصؾ طظقؿ مـ أصقل الديـ ،كالؿخالػة ً
إمر
أو صاطة القٓة ،أو كقن الجؿاطة واحدةً..
فؿـ خا َلػ يف هذه الؿسائؾ ِ
العظام وكظائرها ففق مـ أهؾ ال ُػ ْرقة.
َ ْ
والـاس باعتبار هذه الؿسللة العظقؿة يـؼسؿون إلى ثالثة أقسام:
وهؿ الؿالزمقن لفا طؾك القصػ الؿتؼدم ،ما لؿ يؽـ إمام كؿا يؼع يف
الؼسم إول :أهؾ الجؿاطة؛ ُ
آخر الزمانَ ،ف َعؾك الؿرء حقـ ٍذ خاصة كػسف.
وهؿ َم ْـ خرج طـ الجؿاطة بؿا يقجب ذلؽ مؿا تؼدم ،غقر أكف لؿ يخرج
والؼسم الثاين :أهؾ ال ُػ ْرقة؛ ُ
مـ اإلسالم.

التعليق على (العقيدة الطحاوية)
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والؼسم الثالث :أهؾ ِ
وهؿ الخارجقن طـ الجؿاطة بؿا أخرجفؿ طـ اإلسالم.
الؿ ّؾة؛ ُ
وهبذه إلػاظ الثالَة ُطؾ َؼت أحؽام الشريعة ،ولؿ ُت َر َّتب طؾك غقرها.
والؿصطؾحات الؿق َّلدة الققم يف هذا الباب كد عالؿدـفجِ ،
والػ ْؽدر ،والؿدذهب ،والؿدرسدةو ٓ وزن
َُ
لفا ،وهل إذا أفضت إلك التباس إحؽام َل ِزم اإلطراض طـفا.

َّ
الشيخ صالح العصيمي
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إرض والس ِ
ددؿاء و ِ
اإلسددالَمِ ،قددال اهلل تعددالك﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ
َو ِديدد ُـ اهلل يف
احدددٌ ُ ،
َ
وهددق ديدد ُـ ْ
ِ َ َّ
ﭻ ﭼﭽ﴾ [آل طؿران ،]17:وقال تعالك﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [الؿائدة.]8:
ِ
ِ
ِ
الج ْب ِر َوال َؼدَ ِرَ ،و َب ْق َـ إَ ْم ِـ َواإل َي ِ
اس.
َو ُهق َب ْق َـ ال ُغ ُؾق وال َّت ْؼص ِقرَ ،و َب ْق َـ الت َّْشبِقف وال َّت ْعطقؾَِ ،و َب ْق َـ َ
واطتِ َؼادكا َض ِ
اه ًرا َو َباصِـًا.
َف َف َذا ديـُـا ْ ُ
ػ ا َّل ِذي َذك َْركَا ُه و َب َّقـَّا ُه.
َوك َْح ُـ كربأ إلك اهلل تعالك مِ ْـ كُؾ َم ْـ َخا َل َ
ِ
ِ
وأر ِاء
الؿ ْختَؾِ َػ ِة،
تؿ َلـَا بِ ِفَ ،و َي ْع ِص َؿـَا مِ َـ ْ
َ
إه َقاء ُ
اهلل َت َعا َلك َأ ْن ُي َثب َتـَا َط َؾك اإليؿان ،و َي ْخ َ
َوك َْس َل ُل َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ِ ِ ِ
ِ
يـ
والج ْب ِر َّية ،وال َؼدَ ِر َّية َو َغ ْق ِرهؿ م َـ ا َّلذ َ
والج ْفؿ َقةَ ،
الرد َّية ،م ْث َؾ الؿش َّب َفة ،والؿ ْعت َِز َلةَ ،
الؿ َذاه ِ َّ
الؿتػرقةَ ،و َ
الضال َل َة وك َْح ُـ مِـ ُْفؿ ُب َرآ ٌءَ ،و ُه ْؿ ِطـْدَ كَا ُضالَّ ٌل و َأ ْر ِد َيا ُء.
والج َؿا َط ِةَ ،و َحا َل ُػقا َّ
السـَّ َة َ
َخا َل ُػقا ُّ
وبِاهلل ِ
الع ْص َؿ ُة َوالت َّْقفِ ُقؼ.
َ

مدددـ خصدددائص هدددذا الدددديـ -وٓسدددقؿا يف إصدددقل الثالَدددة الؽبدددار عالدددرب ،والرسدددقل،
والديـو :-القحداكقة والػرداكقة؛ فالرب واحد ،والرسقل واحد ،والديـ واحد.
ولؿ يختؾػ أهؾ اإلسالم يف وحداكقة الرب والرسقل ،وإن أخطموا يف بعض إفراد الؿتعؾؼة هبذه
القحداكقة ،إٓ أ هنؿ افرتققا يف وحداكقة الديـ ،واكتحؾت صقائػ مـفؿ مؼآت مخالػة لؾديـ الذي جاء
والؿ َش ّبفة والجربية
بف الـبل ﷺ يف أبقاب اإليؿان ،وال َؼدَ ر ،والسؿع والطاطة ،كالؿعتزلة والجفؿقةُ ،
وال َؼدَ رية؛ ففمٓء بؿا أتقا هؿ مخالػقن لؾديـ الصحقح.
ففؿ الباققن طؾك ما كان طؾقف الـبل ﷺ وأصحابف رضقان اهلل طؾقفؿ.
وأ ّما الؿسؾؿقن ح اؼا ُ
الس َّػاريـل إذ قال:
وقد أشار إلك هذا الؿعـك فلحسـ َّ
اطؾدددؿ ُهد ِ
طددـ الـبددل الؿصددطػك خقددر البشددر
ددديت أكدددف جددداء الخدددرب
بدددلن ذي إمدددة سدددق تػدددرتق

بضدد ًعا وسددبعقـ اطتؼددا ًدا والؿحددؼ

مددا كددان يف َهدددْ ي الـبددل الؿصددطػك

وصدددحبف مدددـ غقدددر َز ْيدددغ أو جػدددا

واهلل أطؾؿ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك طبده ورسقلف محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ.

