رشح العقيدة الواسطية
ادلرس السابع
امحلد هلل والصالة والسالم عىل سول هللا؛ أ ّما بعد:
فهذا اجمللس السابع من جمالس رشح العقيدة الواسطية
قال املؤلف رمحه هللا( :وقول{َ :و ْاص ر ِْب رل ُح ْ رْك َرب ّ َرك فَان ََّك ربأَ ْع ُي رننَا}َ { ،و َ َمحلْنَا ُه عَ َىل َذ رات
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ل
ُُس (َْ َ )13ت رري ربأَ ْع ُي رننَا َج َز ًاء ل َم ْن َك َن كف َر}َ { ،وأ ْيت َ ْيك َ َ بَّة م ر ّّن
َألْ َواحٍ َود ُ ٍ
َو رل ُت ْصنَ َع عَ َىل َع ْي رّن})
ال يزال املؤلف رمحه هللا يذكر صفات هللا تبارك وتعاىل اليت ثبتت يف كتاب هللا تبارك
وتعاىل ،وذكر هنا صفة العينني ،واثبات هذه الصفة هلل تبارك وتعاىل أ ٌمر مجم ٌع عليه
عند السلف ،واثباته ابلعدد -وهام عينان اثنتان -أ ٌمر متفقٌ عليه بني أهل الس نة
وامجلاعة ال خالف بيهنم يف ذكل ،والدةل من الكتاب اليت تد ّل عىل ثبوت هذه الصفة
هلل تبارك وتعاىل كبقية أخواهتا من الصفات من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال
متثيل ،ما ذكره املؤلف رمحه هللا بقول{َ :و ْاص ر ِْب رل ُح ْ رْك َرب ّ َرك فَان ََّك ربأَ ْع ُي رننَا}َ { ،و َ َمحلْنَا ُه عَ َىل
ُر ِ
ْ
َ
ر
ً
ُُس (َْ َ )13ت رري ربأَ ْع ُي رننَا َج َز ًاء رل َم ْن ََك َن كف َر}َ { ،و َألقَ ْي ُت عَل ْي َك َم َح َّبة م ر ّّن
َذ رات َألْ َوا ٍح َود ُ ٍ
َو رل ُت ْصنَ َع عَ َىل َع ْي رّن} فهنا هذه لكّها تُثبت صفة العني هلل تبارك وتعاىل ،وليس فهيا ذكر
العدد ابلتثنية،
الوىل قال { :ربأَ ْع ُي رننَا} وهذا مجع.
والثانية قال { :ربأَ ْع ُي رننَا} وهذا أيض ًا مجع.
·والثالثة قالَ { :ع ْي رّن} وهذه مفرد.
واذلي د ّل عىل العدد هو احلديث اذلي قال فيه النيب ﷺ يف ادلّ جال" :ان ّه أعور وا ّن
ربْك ليس بأعور" ،ويف لفظ" :أعور العني المين" ،وبعضهم فرس العور ابلعيب ،وليس
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من عور العني ،وقد انطىل هذا عىل بعض من ال معرفة ل هبذا الفن ويدّ عي التحقيق؛
فقال بقول هؤالء ،مع أن ّه لو تنازل قلي ًال وقرأ رشح الش يخ ابن عثميني رمحه هللا عىل
"الواسطية" لكفاه -ال نريد أن نقول يبتعد أكرث من هذا -فقال الش يخ رمحه هللا( :وال
شك أن ّه حتريف وَتاهل للفظ الصحيح اذلي يف البخاري وغريه" :أعور العني المين
ك ّن عينه عنبة طافية" ،وهذا واحض ،وال يُقال أيض ًا" :أعور" ابللغة العربية ا ّال لعور
العني ،أ ّما اذا قيلَ " :عور" أو " َعوار"؛ فرمبا ُيراد به مطلق العيب) هذا الكم عامل كبري
يف معرفة اللغة العربية.
فهبذا احلديث وابالجامع أثبت أهل الس نة العينني هلل تبارك وتعاىل.
أ ّما امجلع فهو عىل التعظمي ،وأ ّما العني املفردة فهذه جاءت مضافة واملفرد املضاف يع ّم
فيشمل ّ
لك عني هلل تبارك وتعاىل؛ فهذا اللفظ ال يُنايف التثنية وكذكل امجلع ،ولكن
التثنية نص؛ فذلكل أخذ أهل العمل ابلتثنية وفرسوا البقية مبا يتناسب معها.
واثبات صفة العني هبذه الدةل هو ظاهر النصوص ،فأسلوب العرب وطريقهتم يف
التحدث تقتيض ذكل وَتعل هذا ظاهر ًا ،فل ّما قال هللا س بحانه وتعاىل{َ :و ْاص ر ِْب رل ُح ْ رْك
َرب ّ َرك فَان ََّك ربأَ ْع ُي رننَا} الباء هنا يف الآية ابء املصاحبة ،وليست الباء اليت تد ّل عىل
ِ
الظرف واملاكن ،ففهمها عىل هذا املعن -مبعن املصاحبة -موافق لس ياق الدةل اليت
وردت فهيا ،فعندما يقول الب البنه اذلي يأتيه شاكي ًا من جامعة يرتصدون ل يقول ل:
بعيّن) ،ال يَفهم أح ٌد من هذا الالكم أ ّن الابن يف داخل عيّن أبيه،
(اذهب فان ّك َّ
ولكن يَفهم من هذا أ ّّن أنظر اليك وأحفظك وأدفع عنك ،هذا هو املقصود من الكهمم
يف مثل هذا ،فهذا اذلي يُفهم من مثل هذا الس ياق وهلل املثل العىل ،وكذكل قول:
{ َ َْت رري ربأَ ْع ُي رننَا} يف السفينة اليت صنعها نوح عليه السالم { َو َ َمحلْنَا ُه عَ َىل َذ رات َألْ َوا ٍح
ُُس} يعّن سفينة ُمصنّعة من ألواح ومن مسامري ،محل هللا تبارك وتعاىل نوح ًا ومن
َود ُ ٍ
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معه علهيا ،قال{ َ َْت رري ربأَ ْع ُي رننَا} أي :مصاحبة لنظران ،مصاحبة لعيننا ،فننظر الهيا
وحنفظها.
وقول أيض ًاَ { :و رل ُت ْصنَ َع عَ َىل َع ْي رّن} الصنع هنا -صنع االنسان -يه تربيته الرتبية البدنية
والرتبية الفعلية ،فأان أنظر اليك وأربيك وأحفظك.
فظاهر هذه النصوص لكّها يد ّل عىل اثبات صفة العينني هلل تبارك وتعاىل.
وهذه من الصفات اذلاتية اخلِبية ،يه صفات ذاتية والصفات اذلاتية :يه اليت مل يزل
وال يزال متصف ًا هبا ،واخلِبية :يه اليت ابلنس بة لنا أبعاض وأجزاء.
ونذكر هنا من السلف من أثبت هذه الصفة هلل تبارك وتعاىل:
قال ابن خزمية يف "كتاب التوحيد" بعد أن ذكر هذه الدةل اليت ذكرها االمام ابن تميية
رمحه هللا؛ قال( :فواجب عىل ّ
لك مؤمن أن يُثبت خلالقه وابرئه ما ثبت اخلالق البارئ
لنفسه من العني ،وغري مؤمن من ينفي عن هللا تبارك وتعاىل ما قد ثبته هللا يف حمْك
تزنيهل؛ لبيان النيب ﷺ اذلي جعهل هللا مبين ًا عنه عز وجل يف قولَ { :و َأ ْن َزلْنَا الَ ْي َك
ِ
ً
ا ّرذل ْك َر رل ُت َب ر ّ َني لرلنَّ راس َما نُ ّ رز َل الَهيْ ر ْم}َ ّ
فبني النيب ﷺ أ ّن هلل عينني؛ فاكن بيانه موافقا لبيان
ِ
حمْك التزنيل اذلي هو مسطور بني ادلفتني مقروء يف احملاريب والكتاتيب) هذا الكم
ابن خزمية وهو رصحي يف اثبات صفة العينني هلل تبارك وتعاىل.
وقال ادلاريم يف ردّه عىل املرييس بعد أن ذكر بعض هذه الدةل( :فكام حنن ال ُنكيّف
هذه الصفات ال نُك ّذب هبا كتكذيبْك وال نفرسها كباطل تفسريمك) ويف هذا رشح وبيان
ملعن الكم السلف عندما يقولون( :ومن غري تفسري) ،فل ّما يُذكر هذا يف الكم السلف
املفوضة ،ملّا
يف صفات هللا تبارك وتعاىل ال يعنون أّنّ م يُ ّفوضون املعن كام ذهبت اليه ّ
وجدوا يف بعض الكم السلف أّنّ م يقولون من غري تفسري ،أو من غري معن ،مبعن
هذه اللفاظ؛ ظنّوا أ ّن السلف يُ ّفوضون املعن؛ وهذا الكم ابطل ،هنا هذا من الكم
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السلف أيض ًا ف ُيفرس لنا املعن اذلي يريدونه ،فقال( :وال نفرسها كباطل تفسريمك) هذا
املعن اذلي ينفيه السلف من التفسري ،فعندما يقولون( :من غري معن) أي :من غري
املعن اذلي فرسه عليه اجلهمية ومن غري تفسري كتفسري اجلهمية ،ولكننا نفرسها تفسري ًا
حقيقي ًا موافق ًا للغة اليت نزل هبا القرأآن.
وقال حيىي بن ّ
سالم يف تفسريه{( :فَان ََّك ربأَ ْع ُي رننَا} ،أي :نرى ما تصنع وما يُ ْصنَ ُع بك
ِ
فس نجزيك وجنزهيم).
هذا الكم من الكم أمئة السلفَ ،كنوا يُقرون هبذه الصفات ويثبتوّنا ،فالعقيدة اليت
ذكرها االمام ابن تميية رمحه هللا ليست من عنده وال هو اذلي اخرتعها وال تُنسب
اليه؛ بل هو ما عليه ا ّال أن قرأ كتب السلف وأخذ علمهم وانظر عليه وجادل أهل
البدع وأظهره وبينه؛ هذا ما فعهل االمام ابن تميية رمحه هللا ،ومل يأت بدين جديد ،ولو
جاء بدين جديد لرددانه عليه َكئن ًا من َكن ،ليس عندان أحد معظم بعد النيب ﷺ
ومعصوم عن اخلطأ؛ ا ّال اجامع المة فقط؛ هذا املعصوم عن اخلطأ ،بعد ذكل ّ
اللك
خيطئ ويصيب ،و ّ
احلق؛ هذا هو ديننا اذلي ندين
اللك ُير ّد عليه ويُؤخذ منه ما وافق ّ
به وليس عندان أحد معصوم بعد نبينا ﷺ.
وهذا من الكم السلف موافق ملا قرره االمام ابن تميية رمحه هللا.
اَّلل قَ ْو َل ال َّ ريت ُ ََتا رد ُ َكل ريف َز ْو ر َِجا َوت َ ْش َت رِك ا َىل َّ ر
اَّلل ي َْس َم ُع
اَّلل َو َّ ُ
مث قال( :وقول{ :قَ ْد َ رَس َع َّ ُ
ِ
اَّلل َ رَسي ٌع ب َ رصريٌ })
َ َحت ُاو َر ُ َمُك ا َّن َّ َ
ِ
هذه الآية فهيا اثبات صفة السمع والبرص هلل تبارك وتعاىل ،واملقصود ابلسمع :هو
ادراك املسموعات ،وكذكل البرص :رؤية املبرصات -املرئيات-؛ ادراكها ابلبرص؛ هذا
معن السمع والبرص ،وهو مثبت هلل تبارك وتعاىل كام أثبته لنفسه هنا ويف مواطن
كثرية يف الكتاب والس نة.
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ومن الكم السلف يف اثبات صفة السمع؛ قول عائشة ريض هللا عهنا -ويه الصحابية-
تبني لنا بوضوح اثبات الصفات كام أثبهتا هللا تبارك وتعاىل لنفسه؛ جاء عهنا ريض هللا
عهنا أّنّ ا قالت :س بحان اذلي وسع َسعه الصواتَ ،كن بيّن وبيهنا -أي :هذه اجملادةل
اليت َكنت َتادل النيب ﷺَ -كن بيّن وبيهنا جدار وأَسع بعض الالكم والبعض ال
أَسعه ،وَسعها هللا تبارك وتعاىل من فوق س بع ساموات؛ هل يف هذا الالكم اثبات
صفة السمع احلقيقية أم ال؟ الكم واحض ورصحي ليس فيه خفاء؛ هذا مذهب حصابة
رسول هللا ﷺ.
اَّلل فَ رقريٌ َو َ ْحن ُن َأ ْغ رن َيا ُء})
قال املؤلف( :وقول{ :ل َ َق ْد َ رَس َع َّ ُ
اَّلل قَ ْو َل َّ راذل َين قَالُوا ا َّن َّ َ
ِ
وهذه أيض ًا واحضة يف سامع هللا تبارك وتعاىل ملا قال هؤالء القوم.
ون})
ُس ُ ُْه َو َ ْجن َو ُ ْ
اُه ب َ َىل َو ُر ُسلُنَا َ َدلهيْ ر ْم يَ ْك ُت ُب َ
قالَ {( :أ ْم َ ْحي َس ُب َ
ون َأانَّ َال ن َ ْس َم ُع ر َّ
هذا لكّه واحض ورصحي يف املراد.
قال( :وقول{ :ان رَّّن َم َع ُُكَا َأ ْ ََس ُع َو َأ َرى})
ِ
ً
الوىل :فهيا اثبات صفة السمع والرؤية أيضا هلل تبارك وتعاىل ،فاهلل يرى كام قال يف
كتابه ،ويه اثبات صفة البرص.
اَّلل يَ َرى} َّ { ،راذلي يَ َراكَ رح َني تَ ُقو ُم (َ )218وتَ َقل ُّ َب َك ريف
قال( :وقولَ { :ألَ ْم ي َ ْع َ ْمل ربأَ َّن َّ َ
اَّلل َ ََعلَ ُ ْْك َو َر ُس ُ ُ
ون})
الس رمي ُع الْ َع رل ُمي}{ ،فَ َس َ َريى َّ ُ
ول َوالْ ُم ْؤ رمنُ َ
الس راج رد َين (ِ )219ان َّ ُه ه َُو َّ
َّ
لكّه اثبات لصفة الرؤية هلل تبارك وتعاىل؛ فنحن نُثبت هلل تبارك وتعاىل ما أثبت
لنفسه.
اَّلل خ ْ َُري الْ َما رك رر َين}،
اَّلل َو َّ ُ
قال( :وقولَ { :وه َُو َش رديدُ الْ رم َح رال} ،وقولَ { :و َم َك ُروا َو َم َك َر َّ ُ
ون َك ْيدً ا
ون} ،وقول{ :اّنَّ ُ ْم يَ ركيدُ َ
وقولَ { :و َم َك ُروا َم ْك ًرا َو َم َك ْرانَ َم ْك ًرا َو ُ ُْه َال ي َْش ُع ُر َ
ِ
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(َ )15و َأ ركيدُ َك ْيدً })
هذه صفة املكر والكيد وا رمل َحال ،هذه الصفات اليت يُسمهيا العلامء بصفات املقابةل ،هذه
صفة املقابةل اليت تكون اترة صفة نقص واترة صفة كامل ،فاذا ُأطلقت من غري مقابةل؛
ماكر ،هذا
تكون صفة نقص ،فاذا قلت مث ًال يف زيد من الناس :ان ّه ماكرٌ ،
فالن رج ٌل ٌ
فالن كيده عظ ٌمي ،هذا ذم ل ،فالن شديد ا رمل َحال؛ هذا أيض ًا
مدح ل أم ذم؟ ذمٌ ،
يعتِب ذم ًا لصاحبه ،لكن اذا جعلت هذا الوصف مقاب ًال ملن فعهل معك ،فقلت مث ًال:
زيد ميكر مبن ميكر به؛ فهذا يد ّل عىل قدرة زيد عىل ّالرد بنفس السلوب ،ويد ّل عىل
عدم جعزه عن مثل هذا؛ فهنا تصبح صفة كامل.
وهلل املثىل العظم؛ فهذه الصفات ما َتدها يف الكتاب والس نة هكذا وحدها من غري
ون َك ْيدً ا ()15
مقابةل؛ ال َتدها جاءت اال مبقابةل؛ { َو َم َك ُروا َو َم َك َر َّ ُ
اَّلل}{ ،اّنَّ ُ ْم يَ ركيدُ َ
ِ
َو َأ ركيدُ َك ْيدً ا} ابملقابل ،عندما يفعلون يقابلهم هللا تبارك وتعاىل بنفس فعلهم ،هذا يدلّ
عىل رع َظم قدرة هللا تبارك وتعاىل عىل ّ
لك يشء.
(ا رمل َحال) :مبعن املكر والكيد ،ولكّها -تقريب ًا -متقاربة يف املعن ،ومعناها التوصل
ابلس باب اخلفية اىل االيقاع ابخلصم ،هكذا ّعرفها العلامء؛ يعّن :أن توقع خبصمك
بأس باب هو ال ينتبه لها ،فهيا خفاء؛ هذه لكّها تقريب ًا مبعن واحد.
ون ريف َّ ر
اَّلل َوه َُو َش رديدُ الْ رم َحالر }؛
الآية الوىل قال هللا تبارك وتعاىل فهياَ { :و ُ ُْه ُ َُيا ردلُ َ
قال الطِبي رمحه هللا( :وهللا شديدة مماحلته يف عقوبة من طغى عليه وعىت ومتادى يف
كفره ،وا رمل َحال :مصدر من قول القائل :ماحلت فال ًان فأان أماحهل مماحةل وحما ًال ،منه
حملت أحمل :اذا َّعرض رجل رج ًال ملا هيلكه) أي :مبعن املكر الشديد ،املكر والكيد،
القوة ،لكّها تفاسري ذكرت ،لكن يه قريبة من
وقيل مبعن شديد الخذ ،وقيل شديد ّ
معن املكر والكيد؛ هذه الصفات تسمى بصفات املقابةل كام ذكران ،وتكون صفة كامل
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عندما تكون مقابةل ملن فعل هذا الفعل ،وكذكل الاس هتزاء أيض ًا من هذا الباب -صفة
يصح أن نطلق القول فهيا مطلق ًا ونقول :هللا ماكر أو هللا كيده
مقابةل -فهذه الصفات ال ّ
عظمي أو هللا مس هتزئ ؛ ال؛ ولكن نُقيّدها كام قيدها هللا تبارك وتعاىل.
اَّلل ََك َن َع ُف ًّوا
مث قال املؤلف( :وقول{ :ا ْن تُ ْبدُ وا خ ْ ًَريا َأ ْو ُ ُْت ُفو ُه َأ ْو تَ ْع ُفوا َع ْن ُسو ٍء فَا َّن َّ َ
ِ
ِ
قَ رد ًيرا})
العزة؛ ولكّها اثبتة يف كتاب هللا كام س يذكر
هنا بدأ بذكر صفة العفو واملغفرة والرمحة و ّ
املؤلف رمحه هللا ،وهذه الآية اليت بني أيدينا فهيا اثبات صفة العفو هلل تبارك وتعاىل،
اَّلل ََك َن َع ُف ًّوا قَ رد ًيرا}.
كام يف قول تعاىل{ :فَا َّن َّ َ
ِ
اَّلل غَ ُف ٌور َر رح ٌمي})
اَّلل لَ ُ ْْك َو َّ ُ
ون َأ ْن ي َ ْغ رف َر َّ ُ
قالَ {( :ولْ َي ْع ُفوا َولْ َي ْص َف ُحوا َأ َال ُ رحت ُّب َ
هذه صفة املغفرة هلل تبارك وتعاىل ،وغفور هنا جاءت عىل وزن فعول؛ فتكون مبعن
كثري املغفرة.
قال( :وقول{َ :و ر َّ رَّلل الْ رع َّز ُة َو رل َر ُس ر ر
ول َو رللْ ُم ْؤ رم رن َني})
العزة هلل تبارك وتعاىل.
هذه الآية فهيا اثبات صفة ّ
قال ابن فارسّ ( :عز :العني والزاي أص ٌل حصيح واحد يد ّل عىل شدّ ة وقوة وما
ضاهاهام من غلبة وقهر ،قال اخلليل :العزة هلل ج َّل ثناؤه وهو من العزيز ويُقالّ :عز
اليشء حىت ياكد ال يُوجد) فهيي ابملعن اذلي ذكره ابن فارس رمحه هللا مبعن الشدّة
والقوة.
قال( :وقول عن ابليس{ :فَ رب رع َّزرت َك َ ُل ْغ رويَهنَّ ُ ْم َأ ْ َمج رع َني})
هذا كقول ابليس هلل تبارك وتعاىل ،وقد أ ّقره هللا تبارك وتعاىل عىل القسم بعزة هللا
تبارك وتعاىل.
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اْس َرب ّ َرك رذي الْ َج َال رل َو ْاال ْك َرا رم})
قال( :وقول{ :تَ َب َاركَ ْ ُ
ِ
اْس َرب ّ َرك} هنا أثبت أ ّن هلل تبارك وتعاىل
هذا اثبات الاْس هلل تبارك وتعاىل {تَ َب َاركَ ْ ُ

اسامً ،و(تبارك) مبعن :تعاىل وتعاظم اْس ربك ذي اجلالل واالكرام.
مث يبدأ املؤلف بعد ذكل ابلصفات السلبية -صفات النفي -فقد انهتيى من ذكر الصفات
املثبتة يف القرأآن ،وسيبدأ بذكر الصفات املنفية ،فنؤجلها ان شاء هللا اىل ادلرس القادم.
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