رشح العقيدة الواسطية
ادلرس الثان
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا؛ أ ّما بعد:
فكنا قد وصلنا يف ادلرس املايض عند قول املؤلف رمحه هللا تعاىل( :أَ َّما ب َ ْعدُ ؛ فَهَ َذا
الس نَّ ِة َوالْ َج َماعَ ِة)
الساعَ ِة :أَهْلِ ُّ
ا ْعتِقَا ُد الْ ِف ْرقَ ِة النَّ ِاج َي ِة الْ َم ْن ُص َور ِة ِا َىل ِق َيا ِم َّ
ميان ِِب ِهلل)
مث قالَ ( :وه َُو :اإل ُ
ِ
أي :اعتقاد أهل الس نة وامجلاعة :اإلإميان ِبهلل.
اإلإميان يف اللغة -عند أكرث أهلها :-هو التصديق.
وأ ّما يف الرشع :فهو اعتقاد ِبلقلب ونطق ِبللسان ومعل ِبجلوارح والراكن؛ هذا هو
اإلإميان عند أهل الس نة وامجلاعة ،وكام قال اإلإمام الشافعي رمحه هللا( :إل جيزئ أحدها
عن الآخر)؛ فال ب ّد من الثالثة حىت يكون العبد مؤمنا.
ميان ِِب ِهلل) :التصديق بوجود هللا تبارك وتعاىل ،وبربوبيته،
واملقصود بقول املؤلف( :اإل ُ
ِ
وصفاته؛ وتعمل مبقتىض هذا التصديق ،يه أربعة:
وبألوهيته ،وبأسامئه
اإلإميان بوجود هللا ،واإلإميان بربوبيته ،واإلإميان بألوهيته ،واإلإميان بأسامئه وصفاته.
(اإلإميان بوجود هللا تبارك وتعاىل) :كيف نس تد ُّل عليه؟
وِبحلس ،وِبلفطرة؛ أربعة أدةل
نس تدل عليه :بأآايت هللا الكونية ،والآايت الرشعيةّ ،
عىل وجود هللا تبارك وتعاىل.
الول :العقل؛ وذكل ِبلتأمل يف أآايت هللا الكونية ،تتأمل يف خلق هللا ،هذا اخللق
العظمي املتقن احملمك ،تتأمل يف الشمس ،يف القمر ،يف الساموات ،يف الرض ،تتأمل
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يف اإلإبل ،وتتأمل يف نفسك أيضا ،وتنظر اإىل جعيب صنع هللا تبارك وتعاىل و ِع َظ ِم
خلقه ،هذا اخللق يد ّل عىل خالق علمي حكمي خبري قدير ،وقد أشار اإىل هذا املعىن
العرايب عندما ُس ئلَ :ب عرفت ربك؟ قال( :الثَ ُر يدل عىل املسري) وجود الثر عىل
الرض؛ اإذا مىش خشص وترك أثر قدميه عىل الرض ،عندما ترى هذا الثر؛ تعرف
أ ّن خشصا قد َّمر؛ فالثر يد ّل عىل املسري( ،وال َب ْع َر ُة تد ّل عىل البعري) البعرة :يعين الرباز
اذلي ُُيرجه البعري أثناء مسريه وطريقه؛ وجودها عالمة عىل مرور بعري من هذا
الطريق( ،فسامء ذات أبراج وأرض ذات جفاج) يعين :طرقا (وحبار ذات أمواج أ ّإل
تد ّل عىل السميع البصري!؟) انظر اإىل هذا العرايب كيف اس تد َّل بفطرته السلمية عىل
وجود هللا تبارك وتعاىل؛ هذه الطريقة العقلية السلمية يف الوصول اإىل اإثبات وجود هللا
َش ٍء أَ ْم ُ ُُه
تبارك وتعاىل ،قد أشار هللا تبارك وتعاىل اإلهيا بقوهل{ :أَ ْم ُخ ِل ُقوا ِم ْن غَ ْ ِري َ ْ
ون} ،هذه اخمللوقات إل ُيلو حالها من واحدة من أمور ثالث:
الْخَا ِل ُق َ
إا ّما أن تكون يه اليت خلقت نفسها ،أو أن تكون قد ُوجدت صدفة ،أو أن يكون قد
خلقها خالق.
أما وجودها صدفة فس تحيل؛ لننا ندرك بعقولنا أ ّن َّ
لك خملوق إلب ّد هل من خالق،
انظروا مثال اإىل هذه املصنوعات املوجودة عندان اليوم :السفن والطائرات والس يارات
والمكبيوترات وغريها؛ هل ُوجدت صدفة هكذا؟ إلب ّد لها من صانع صنعها وأوجدها،
فكذكل اخمللوقات ِبلاكمل؛ إلب ّد للكّ خملوق من خالق؛ اإذن إل ب ّد من خالق ُيلق هذه
اخمللوقات ،أ ّما أن توجد وحدها هكذا صدفة؛ فال يوجد َشء صدفة ،ويوجد صدفة
هبذا اإلإحاكم واإلتقان املوجود يف هذا الكون؟ هذا مس تحيل.
وكذكل أن يُوجِ دَ نفسه -أن ُيلق نفسه-؛ هذا أمر مس تحيل ،فاملعدوم إل ميكن هل أن
يفعل وأن يُوجد شيئا.
يبق ا ّإإل أن يكون لها خالق خلقها ويتصف بصفات الكامل اليت دلّت علهيا هذه
فمل ّ
اخمللوقات الكونية؛ هذا هو ادلليل العقيل ِبلنظر اإىل الآايت الكونية.
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احلس؛ فهذا جنده يف ادلعاء ،ما من اإنسان ا ّإإل و ّمتر به حلظة
وأ ّما ادلليل الثان وهو ِ ّ
ويكون مضطرا ،يلجأ يف تكل اللحظة اإىل هللا تبارك وتعاىل ويترضع هل ِبدلعاء؛ فيجد
اإلإجابة ويلمتس ذكل ِح َّسا؛ فهذا يد ّل عىل ماذا؟ عىل وجود هللا اذلي ملّا دعاه
السو َء َو َ ْجي َعلُ ُ ْمك ُخلَفَا َء ْ َال ْر ِض أَا َهل
يب الْ ُمضْ َط َّر ا َذا َدعَا ُه َويَ ْك ِش ُف
اس تجاب هل {أَ َّم ْن ُ ِجي ُ
ُّ
ِ
ِ
َم َع َّ ِ
ّ
اَّلل} والرجل اذلي جاء اإىل النيب ﷺ وهو عىل املنرب وشاك اإليه قّل املاء ،رفع
النيب ﷺ يديه ودعا هللا فاس تجاب هللا دعاءه ونزل املاء مبارشة؛ أ ّإل يدل ذكل عىل
حس ملموس.
وجود هللا؟ هذا دليل ي
وأ ّما ادلليل الثالث؛ ادلليل ال ِفطري :اخلَلق مجيعا مفطورون عىل اإلإميان بوجود هللا
تبارك وتعاىل ،قد إل تاكد جتد خشصا مل يتالعب به الش يطان ا ّإإل ويؤمن بوجود هللا
تبارك وتعاىل؛ هذا حال أكرث الناس؛ ا ّإإل ما ندر كفرعون اذلي أنكره يف الظاهر ،أ ّما
يف حقيقة نفسه فاكن مؤمنا به ،ماذا قال هللا س بحانه وتعاىل يف حقّه؟ قالَ { :و َج َحدُ وا
هبِ َا َو ْاست َ ْيقَنَْتْ َا أَنْ ُف ُسهُ ْم ُظلْما َوعُلُ ًّوا} ففي حقيقة قرارة نفسه يؤمن بوجود هللا؛ ولكن
الكرب اذلي اكن عليه هو اذلي منعه من اإلإقرار بذكل.
وادلليل الخري وهو الرشعي :النظر والتأمل يف أآايت هللا الرشعية إل الكونية ،انظر
اإىل اإحاكم هذا الرشع وإاتقانه ،انظر اإىل أوامر هللا ونواهيه ،انظر اإىل صالحه
وإاصالحه للكّ زمان وماكن؛ يدكل هذا عىل أ ّن هذا الرشع ليس من معل البرش.
هذه المور لكّها تدلّنا عىل وجود هللا تبارك وتعاىل وإل يُنكرها ا ّإإل ماكبر.
هذا النوع الول من اإلإميان؛ وهو اإلإميان بوجود هللا تبارك وتعاىل.
(النوع الثان :اإلإميان بربوبيته) :إل يكون العبد مؤمنا ينفعه اإميانه؛ ا ّإإل أن يكون مؤمنا
بوجود هللا ومؤمنا بربوبية هللا.
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ما معىن الربوبية هنا؟ أن يؤمن بأ ّن هللا هو اخلالق الرازق املدبر ،يؤمن جبميع أفعال
مقرين به { َولَ ِ ِْئ
هللا اخملتصة به؛ وهذا النوع من اإلإميان اكن كفّار قريش مؤمنني و ّ
اَّلل} كذكل يف الساموات ويف الرض
الس َم َاو ِات َو ْ َال ْر َض لَ َي ُقولُ َّن َّ ُ
َسأَلْْتَ ُ ْم َم ْن َخلَ َق َّ
مقرون بأ ّن هللا س بحانه وتعاىل اذلي يفعل ذكل،
واجلبال وغريها ،فن أنزل املاء؟ لكّها ّ
ولكن رشكهم اكن يف النوع الثالث؛ وهو اإلإميان بألوهية هللا.
حبق وأن ّه اذلي يس تحق العبادة
(النوع الثالث :اإلإميان بألوهية هللا) أي أن ّه معبود ّ
رش ُكوا ِب ِه َشيْئا}َ { ،ولَقَدْ
اَّلل َو َإل ت ُ ْ ِ
وحده { َوقَ َىض َرب ُّ َك أَ َّإل تَ ْع ُبدُ وا ا َّإل ا َّاي ُه}َ { ،وا ْع ُبدُ وا َّ َ
َ ِ ِ
ِ
ُ
َّ
ت
ج
ب َ َعثْنَا ِيف ُ ِ ّ
وت} ،وهذا النوع من اإلإميان هو
اَّلل َوا ْ َن ُبوا الطاغ َ
لك أُ َّم ٍة َر ُسوإل أ ِن ا ْع ُبدُ وا َّ َ
اذلي اكن كفّار قريش قد أرشكوا فيه ،وأفسدوه ،وقاتلهم النيب ﷺ عليه ،فاكنوا مقرين
غريه
ِبإلإميان بوجود هللا ،مقرين ِبلثان :وهو بربوبية هللا؛ لكّنّ م اكنوا مرشكني مع هللا َ
غريه معه ،يعبدون الصنام ،فالعبد إل يكون مؤمنا
يف العبادة ،فيعبدون هللا ويعبدون َ
ِبهلل حىت يؤمن بوجود هللا ،ويؤمن بربوبية هللا ،ويؤمن بألوهية هللا ،ويؤمن أيضا
بـأسامء هللا وصفاته.
وهذا النوع الرابع وهو اإلإميان بأسامء هللا وصفاته -النوع الخري-؛ س يأيت تفصيهل اإن
شاء هللا من الكم املؤلف نفسه.
وهذه العقيدة اليت بدأها املؤلف رمحه هللا ِبإلإميان ِبهلل مث ّثىن ِبإلإميان ِبملالئكة؛ يه
النيب ﷺ عّنا يك يعلمها لنا ،قال هل :ما اإلإسالم؟ وما
اليت جاء هبا جربيل وسأل َ
اإلإميان؟ وما اإلإحسان؟ وقال هل النيب ﷺ يف اإلإميان" :أن تؤمن ِبهلل ومالئكته وكتبه
ورسهل والبعث وتؤمن ِبلقدر خريه ورشه" ،هذا اذلي جاء يف قصة جربيل يف حديث
معر ويف حديث أيب هريرة يف "الصحيحني".
ميان ِِب ِهلل) أي الاعتقاد اذلي يعتقده أهل الس نة وامجلاعة.
قالَ ( :وه َُو اإل ُ
ِ
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قالَ ( :و َم َالئِ َك ِت ِه)
أي اإلإميان مبالئكته.
ما معىن اإلإميان ِبملالئكة؟ أن تُص ِّدق وتُ َّقر بوجودُه ،فيجب اإلإميان بوجود هؤإلء
املالئكة اذلين ُه عامل غييب -إل نراُه -خلقهم هللا عز وجل من نور ،كام جاء يف
"حصيح مسمل" أ ّن النيب ﷺ قال" :خُلقت املالئكة من نور" ،وجعلهم هللا تبارك
ون َما
ون َّ َ
اَّلل َما أَ َم َر ُ ُْه َوي َ ْف َعلُ َ
وتعاىل طائعني متذللني هل؛ قال س بحانهَ { :إل ي َ ْع ُص َ
ون َع ْن
ون الل َّ ْي َل َوالّنَّ َ َار َإل ي َ ْف ُ ُُتون} ،وقالَ { :إل ي َْس َت ْك ِ ُرب َ
ون} وقال{ :ي َُس ِ ّب ُح َ
يُ ْؤ َم ُر َ
ِع َبا َدتِ ِه} ،ومع عبادهتم وخضوعهم وتذللهم هلل؛ هلم وظائف يقومون هبا ،فنؤمن هبم
ونؤمن بأسامء َمن ُذكر لنا أسامؤُه ،ونؤمن أيضا بوظائفهم اليت ُذكرت لنا؛ جفربيل َّ
مولك
ِبلويح ،وإارسافيل َّ
مولك ِبلنفخ يف الصور ،ومياكئيل مولك ِبلقطر والنبات ،ومّنم
املولك بقبض الرواح وهو مكل املوت ومن معه ،ومّنم املو َّلك بأعامل العباد وُه
َّ
الكرام الاكتبون ،ومّنم املولك حبفظ العبد ،ومّنم املولك ِبلنَّار وعذاهبا وهو ماكل ومن
معه ،ومّنم املولك بفتنة القرب وهو منكر ونكري ...وهكذاّ ،
لك ما ورد يف الكتاب
والس نة من أعامهلم ووظائفهم؛ نؤمن هبا ونصدق.
مث قال املؤلف رمحه هللاَ ( :و ُك ُت ِب ِه)
أي :الكتب اليت أنزلها هللا عىل رسهل ،وللكّ رسول كتاب؛ فالرسول هو اذلي ُيرسهل
هللا تبارك وتعاىل اإىل قومه ليدعوُه اإىل توحيد هللا تبارك وتعاىل ويكون معه كتاب
{لَقَدْ أَ ْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا ِِبلْ َب ِي ّنَ ِ
اب َوالْ ِم َزي َان}.
ات َوأَنْ َزلْنَا َم َعهُ ُم الْ ِكتَ َ
من الكتب اليت عَ ِلمناها :حصف اإبراهمي وموىس ،والتوراة ،واإلإجنيل ،والزبور،
والقرأآن؛ فنؤمن هبذه الكتب ِبلتفصيل ،والبقية نؤمن هبا عىل وجه اإلإجامل من غري أن
نعمل أسامءها لّنّ ا مل تُذكر لنا؛ ّ
لك هذا اذلي نذكره يف هذه العقيدة ثبتت به الدةل من
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الكتاب والس نة؛ ل ّن هذه املسائل العقائدية لكّها غيبية إل تُدرك ا ّإإل ِبلنصوص الرشعية
اليت تأيت من عند هللا تبارك وتعاىل ،فا ثبت مّنا يف الكتاب والس نة ،أثبتناه وما ن ُفي
نفيناه ،وما ُسكت عنه سكتنا.
قالَ (:و ُر ُس ِ ِهل)
والرسل :أي ُرسل هللا ،وُه اذلين أوىح هللا تبارك وتعاىل اإلهيم ِبلرشائع ،وأمرُه
بتبليغها واكنت معهم كتب ،وأوهلم نوح عليه السالم {اانَّ أَ ْو َح ْينَا الَ ْي َك َ َمَك أَ ْو َح ْينَا ا َىل
ِ
ِ
ِ
ن ُو ٍح َوالنَّ ِب ِي ّ َني ِم ْن ب َ ْع ِد ِه}؛ اإذن اكن النبيون بعد نوح وليسوا قبهل.
والرسل ُكرث َمن ُذكر لنا مّنم ِبمسه أآمنا به ِبمسه؛ مكوىس وعيىس وإابراهمي ومحمد ﷺ
وغريُه ،ومن مل يذكر لنا ِبمسه؛ أآمنا به مجمال.
قالَ (:والْ َب ْع ِث ب َ ْعدَ الْ َم ْو ِت)
املقصود ِبلبعث هو اإلإخراج ،أي اإخراج الناس بعد موهتم للحساب ،مث بعد ذكل اإىل
جنّة أو انر ،وهذا أمر متفق عليه بني املسلمني إل خالف فيه بأ ّن الناس يُبعثون يوم
القيامة؛ بل حىت الهيود والنصارى يؤمنون هبذاَ { ،ز َ ََع َّ ِاذل َين كَفَ ُروا أَ ْن لَ ْن يُ ْب َعثُوا قُ ْل
ب َ َىل َو َر ِ ّيب لَ ُت ْب َع ُ َُّث} والآايت يف ذكل كثرية والحاديث كثرية وإاجامع المة منعقد عىل
هذه العقيدة.
قال( :واإلمي َ ِان ِِبلْ َقدَ ِر)
ِ
القدر هو تقدير هللا للش ياء كام س بق به ِعلمه واقتضت حمكته ،مث اإجيادها بعد
ذكل عىل حسب ما جرى به القمل ،قال تعاىل{ :اانَّ ُ َّ
َش ٍء َخلَ ْقنَا ُه ِبقَدَ ٍر} ،وقال:
لك َ ْ
ِ
{ َو َخلَ َق ُ َّ
َش ٍء فَقَد ََّر ُه تَ ْق ِديرا}؛ هذه الآايت تد ّل عىل القدر ،وعىل وجوب اإلإميان
لك َ ْ
ِبلقدر ،وحديث جربيل يشملها لكها ،وإل يمت اإميان عب ٍد ِبلقدر؛ حىت يؤمن بأربعة
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مراتب:
الوىل :العمل.
الثانية :الكتابة.
الثالثة :املشيئة.
الرابعة :اخللق.
هذه مراتب القدر الربعة.
اَّلل ِب ُ ِّ
َش ٍء
العمل :تؤمن بأ ّن هللا عا ِلم بلكّ َشء ،ودليهل قوهل تبارك وتعاىل{ :ا َّن َّ َ
لك َ ْ
ِ
عَ ِلمي}.
والكتابة :تؤمن بأ ّن هللا كتب مقادير ّ
اَّلل ي َ ْع َ ُمل
لك َشء ،كام قال س بحانه{ :أَلَ ْم تَ ْع َ ْمل أَ َّن َّ َ
اب ا َّن َذ ِ َكل عَ َىل َّ ِ
اَّلل ي َِسري} ،وجاء يف احلديث
الس َما ِء َو ْ َال ْر ِض ا َّن َذ ِ َكل ِيف ِك َت ٍ
َما ِيف
َّ
ِ
ِ
بأ ّن هللا تبارك وتعاىل كتب مقادير ّ
لك َشء قبل أن ُيلق الساموات والرض خبمسني
ألف س نة ،فاإذن هللا س بحانه وتعاىل ِعمل وكتَب وشاء.
املشيئة :فا شاء هللا اكن وما مل يشأ مل يكن {ان َّ َما أَ ْم ُر ُه ا َذا أَ َرا َد َشيْئا أَ ْن ي َ ُقو َل َ ُهل ُك ْن
ِ
ِ
ون}؛ فلكّ َشء حتت مشيئة هللا تبارك وتعاىل.
فَ َي ُك ُ
اَّلل خَا ِل ُق ُ ِ ّ
َش ٍء}.
واخللقُ َّ { :
لك َ ْ
وهذا القدر قد ضلَّت فيه طائفتان:
طائفة القدرية ،وطائفة اجلربية.
وهؤإلء القدرية قسامن:
قدرية ينفون العمل -عمل هللا تبارك وتعاىل -وإل يؤمنون به :وهؤإلء كفار ِبإلتفاق ،حىت
قال اإلإمام الشافعي رمحه هللا( :انظروا القدرية ِبلعمل فاإن أ َّقروا به خصموا وإان أنكروا
وحجدوا؛ كفروا) ،وهؤإلء قد انقرضوا.
والقسم الثانُ :ه اذلين ينفون أفعال العباد؛ يقولون بأ ّن العباد ُيلقون أفعاهلم بأنفسهم،
إل ُيلقها هللا تبارك وتعاىل وليست داخّل حتت مشيئة هللا تبارك وتعاىل؛ هذه الطائفة
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الثانية.
وأ ّما اجلربية :فهم اذلين يقولون بأ ّن هللا تبارك وتعاىل قد جرب العباد عىل أفعاهلم،
همب الرحي؛ هذه
والعباد إل اختيار هلم يف أفعاهلم ،وفعل العبد كورقة الشجر يف ّ
الطائفة الخرى اليت ضلَّت يف هذا الباب ،وس يأيت اإن شاء هللا تفصيل القول يف
ذكل.
رش ِه)
قال( :واإلمي َ ِان ِِبلْ َقدَ ِر ِخ ْ ِري ِه َو َ ّ ِ
ِ
أي أ ّن ما قدَّره هللا تبارك وتعاىل يُوصف بأن ّه خري وأفعال هللا تبارك وتعاىل لكّها خري،
فال توصف أفعال هللا ِبلرش؛ ولكن الرش هنا ِبلنس بة للمقدور -اخمللوق -فاهلل
رش،
س بحانه وتعاىل خلْ ُقه لكّه خري ،وتقديره لكّه خري؛ لكن يف اخمللوق واملقدور ما هو ّ
وهذا الرش يكون رشا نسبيا؛ فاهلل س بحانه وتعاىل مل ُيلق رشا حمضاّ ،
لك َشء ترى
فيه رشا؛ ففيه رش من وجه وفيه خري من وجه أآخر ،اكدلواء املر عندما ترشبه ،هذا
يكون مكروها مرا ،لكنّك ترشبه؛ ل ّن من ورائه منفعة؛ فاإذن هو من وجه مكروه
لكنّه من وجه أآخر حمبوب ،هذا خلق هللا تبارك وتعاىل.
وأ ّما الرش فال يُنسب اإىل هللا تبارك وتعاىل؛ كام قال النيب ﷺ" :والرش ليس اإليك"؛
فاإذن إل يُنسب الرش اإىل هللا تبارك وتعاىل.
مث سيبدأ املؤلف ِبلالكم يف مسأةل الصفات؛ اإلإميان مبا وصف هللا تبارك وتعاىل به
نفسه ،نؤجهل اإن شاء هللا اإىل ادلرس القادم يك يكون الالكم فيه متتابعا.
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