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5املقدمة

مقدمة

إنَّ احلمَد هلل؛ حنمُده، ونس����������تعيُنه، ونستغفرُه، ونعوذ باهلل من 
ش����������رور أنفِسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضلَّ ل�ه، 
وَم����������ن ُيضِلل فال هادي له، وأش����������هُد أْن ال إله إال اهلل، وحده ال 

شريك له، وأشهُد أنَّ حممًَّدا عبده ورسوله.

أمَّ����������ا بعد؛ فإنَّ أصدق احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي 
حممَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَس����������لَّم، وش����������رَّ األمور حمدثَاُتا، وكلَّ حمدثة 

بدعة، وكلَّ بدعٍة ضاللة، وكلَّ ضاللة يف النار.

مثَّ إنَّ من نع����������م اهلل على هذه األمة أن أكمل هلا دينها، وأمتَّ 
عليها نعمته، ورضي هلا اإلسالم ديًنا.

 وإنَّ رس����������ول اهلل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم ما قُِبَض إال وقد تركها 
عل����������ى احملجَِّة البيضاء؛ ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، وما 
ت����������رك خريًا يقرِّهبا إىل اجلن����������ة ويُ�ْبِعدها عن النار؛ إال ودهلَّا عليه، وال 

شرًّا إال وحذَّرها منه؛ ژڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
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گ ژ ]األنفال: 42[.

وقد أمرنا اهلل عزَّ وج����������لَّ أن نرجَع عند االختالف ونتحاَكَم عند 

النزاع إليه وإىل رسوله َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم؛ فقال عزَّ من قائل: ژ جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبمب ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  

جث  مثژ ]النساء:59[.

وعلى هذا النَّهج س����������ار سلُف هذه األمة من الصحابة والتابعني، 

وَمن سلك هنَجهم وخطى ُخطاُهم.

ومن هؤالء ش����������يخ اإلس����������الم أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية الذي 

ألَّف هذ العقيدة املس����������ماة ))العقيدة الواسطية)) نسبة إىل واسط)))، 

وهي -أيًضا- عقيدة وَس����������ِطيَّة كما جاء فيها وصُف أهلها بأهنم: 
))وس����������ٌط يف فرق األمة؛ كما أن األمة هي الوسط يف األمم، فهم 
وس����������ٌط يف باب صفات اهلل س����������بحانه وتعاىل بني أه����������ل التَّعطيل 

))) بلدة أنشأها احلجَّاج بن يوسف الثقفي، عامل اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان، 
يف موضع جنويب العراق، يتوسط بني الكوفة والبصرة، ومسيت )واسط( لتوسطها.

انظر: ))تاريخ واس����������ط(( لبحش����������ل )ص22(. وحاليًّا )واس����������ط( حمافظة وسط   
العراق، عاصمتها )الكوت( تبعد عن بغداد جنوبًا 80) كيلو مرتًا.
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اجلهميَّة وأهل التَّمثيل املشبِّهة، وهم وسٌط يف باب أفعال اهلل بني 
اجلربيَّة والَقَدريَّة وغريهم.. إخل))؛ فهي -إًذا- واسطيَّة وسطيَّة.

����������لفية س����������هولة  ومنت هذه العقيدة من أكثر متون العقائد السَّ
ويس����������ًرا، مع وضوٍح يف العبارة، وصحٍَّة يف االستدالل، واختصاٍر 
يف الكلمات، وقد ُوِضَع هلذه العقيدة الَقبوُل يف األرض، فتلقَّفها 
طالب العلم وَدَرُس����������وها وتداَرسوها ، وحفظوها جياًل بعد جيل، 

وهي حبقٍّ من أمجع ما ُكِتب يف عقيدة أهل السنة واجلماعة.
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ترجمة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيميَّة

نسبه ومولده:
هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر 

ابن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد اهلل ابن تيمية احلرَّاين.

أم����������ا عن لقب )تيميَّة(؛ فقد قيل: إن جده اخلامس حممد بن 
اخلضر حجَّ على درب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد 
امرأته قد ولدت له بنًتا، فقال: يا تيمية، يا تيمية؛ نسبة إىل تيما، 

بلدة بالقرب من تبوك، فُلقِّب بذلك.

وقال ابن النجَّار: ))ذُِكَر لنا أن جدَّه حممًدا كانت أمُّه تسمَّى 
تيمية، وكانت واعظة، فُنسب إليها، وُعِرَف هبا))))).

ولد يوم االثنني، يف العاش����������ر من ش����������هر ربيع األول من سنة 
))66ه�( حبرَّان من أرض الش����������ام. يلقَّب بش����������يخ اإلسالم وتقي 

الدين، ويكنَّ بأيب العباس.

))) انظر: ))العقود الدُّرِّيَّة(( البن عبد اهلادي )ص4).
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أسرته:
أس����������رة آل تيمية من األسر العريقة حبرَّان، وقد اشُتِهَرت بالعلم 

والدين:
- فجدُّه: أبو ال����������ربكات، جمد الدين، من كبار أئمة احلنابلة، 
وم����������ن مؤلَّفات����������ه ))املنتقى م����������ن أخبار املصطفى)) الذي ش����������رحه 

الشوكاين يف كتابه ))نيل األوطار شرح منتقى األخبار)).

- ووالده: ش����������هاب الدين، عبد احلليم، أبو احملاس����������ن، توىلَّ 
املشيخة بعد والده، وعلَّم ولديه: أبا العبَّاس، وأبا حممَّد.

- وأخوه: أبو حممد، شرف الدين، تفقَّه يف املذهب احلنبلي، 
وبرع فيه.

شيوخه:
يقول تلميذه ابن عبد اهلادي: ))وش����������يوخه الذين مسع منهم 

أكثر من مئيت شيخ))))).

))) ))العقود الدُّرِّيَّة(( )ص4).
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ومن أشهرهم:
)- مشس الدين، أبو حممد عبد الرمحن ابن ُقدامة، املقدسي، 

املتوىف سنة )682ه�(.

2- أم����������ني الدي����������ن، أبو الُيم����������ن، عبد الصمد بن عس����������اكر، 
الدمشقي، الشافعي، املتوىفَّ سنة )686ه�(.

3- مش����������س الدين، أب����������و عبد اهلل، حممد ب����������ن عبد القوي بن 
بدران، املرداوي، املتوىف سنة )703ه�(.

تالميذه:
كان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وما زال مدرسة عريقة، 
تتلم����������ذ فيها يف عصره كثرٌي من العلماء، وال يزال يتتلمذ عليها إىل 

يومنا هذا عرب مؤلفاته اجلمُّ الغفري من العلماء وطلبة العلم.

ومن أشهر من تتلمذ على يده:
)- احلافظ يوس����������ف بن عبدالرمحن امل����������زي، صاحب كتاب 

))تذيب الكمال))، املتوىفَّ سنة )742ه�(.

2- مشس الدين ابن عبد اهلادي املقدس����������ي، صاحب كتاب 
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))احملرر))، و))الصارم املنكي))،املتوىفَّ سنة )744ه�(.

3- مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، املتوىفَّ سنة )748ه�(.
4- مشس الدين إبراهيم بن حممد ابن قيِّم اجَلوزية، املتوىفَّ سنة 

))75ه�(.
5- مشس الدين حممد بن مفلح، صاحب كتاب ))الفروع))، 

و))اآلداب الشرعية))، املتوىف سنة )763ه�(.
5- عم����������اد الدي����������ن إمساعيل ب����������ن عمر بن كث�������������ري، صاحب 

))التفس�ري))، املتوىفَّ س�نة )774ه�(.

مذهبه:
؛ بل مبا قام الدَّليل  نشأ حنبليًّا، مث صار ))ال يفيت مبذهب معنيَّ
عليه عنده، ولقد نصر السنة احملضة، والطريقة السَّلفية، واحتجَّ هلا 
برباهني ومقدِّمات، وأمور مل ُيْس����������َبق إليها، وأطلق عباراٍت أحجم 

عنها األوَّلون واآلخرون وهابوا، وَجَسر هو عليها))))).

عقيدته:
يجيبنا هو عن عقيدته بقصيدة نظمها، فقال:

))) من كالم تلميذه الذهيب، انظر : ))الرد الوافر(( )ص7).
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ُرزَِق اهلُ����������َدى َم����������ْن لِْلِهَدايَِة َيْس����������َأُليا َس����������ائِلي عن َمْذَه����������يب وَعقيَديت
قَ�ْولِ����������ِه يف  حُمَقِّ����������ٍق  َكالَم  ُلامْسَ����������ع  ي�َ������تَ������بَ������دَّ َوال  َع������ْن������ُه  ي�َ������ْن������ثَ������ِي  اَل 
����������ُلُحبُّ الصَّحابَِة ُكلِِّه����������ْم ِل َمْذَهُب أَتَ�َوسَّ هِبَ����������ا  الُق����������ْرَب  وَم����������َودَُّة 
أَْفَضُلوِلُكلِِّه����������ْم قَ����������ْدٌر َع����������اَل  َوَفَضائ����������ُل من�ُْه����������ْم  ي����������ُق  الصِّدِّ َلِكنََّم����������ا 
ال�ُمن�ْ����������َزُلَوأَقُ����������وُل يف اْلُق����������رآِن َما َج����������اَءت ِبِه الَك����������ِرمُي  ف�َُه����������َو  آيَاتُ����������ُه 

َوال�ُمْصَطَف����������ى اهلَ����������اِدي َوال أَتَ����������أوَُّلَوأَقُ����������وُل قَ����������اَل اهللُ  َج����������لَّ َجاَللُ����������ُه 
أُِمرَُّها الصَِّف����������ات  آيَ����������اِت  ي����������ُع  َحقًّ����������ا َكَم����������ا ن�ََق����������ل الطِّ����������رَاُز اأَلوَُّلومجَِ
ن�ُ����قَّ����اهِلَ����ا إل���������������ى  ُع�����ْه�����َدت�َ�����َه�����ا  َوَأُصونُ�َه����������ا َع����������ْن ُكلِّ َم����������ا يُت�ََخيَّ����������ُلَوأَُردُّ 
الُق����������رَاَن َورَاَءُه ن�َبَ����������َذ  ِلَم����������ْن  َوإذا اْس����������َتَدلَّ ي�َُقوُل قَ����������اَل اأَلْخَطُلق�ُْب����������ٌح 
����������َماِء ِبغَ����������رْيِ َكْي����������ٍف ي�َْنزُِلَوال�ُمْؤِمنُ����������وَن ي�َ����������َرْوَن َحقًّ����������ا َرب�َُّه����������ْم وإىَل السَّ
أَن�َْه����������ُلوأُقِ����������رُّ بال�ِمي����������زَاِن واحلَ����������ْوِض الَّذي رِيًّ����������ا  ِمْن����������ُه  ب����������َأينِّ  أَْرُج����������و 
ُمْهَم����������ُلوََك����������َذا الصِّ����������رَاُط ُيَدُّ ف�َ����������ْوَق َجَهنٍَّم َوآَخ����������ُر  نَ����������اٍج  َفُمَس����������لٌَّم 
����������ِقيُّ حِبِْكَمٍة وََك����������َذا التَِّقيُّ ِإىَل اجلَِناِن َس����������َيْدُخُلوالنَّ����������ار َيْصاَلَه����������ا الشَّ
ق�َ����������رْبِِه يف  َعاقِ����������ٍل  َح����������يٍّ  َوُيْس����������َأُلولِ����������ُكلِّ  ُهنَ����������اَك  ي�َُقارِنُ����������ُه و  َعَم����������ٌل 
َوَماِلٍك ����������اِفِعيِّ  الشَّ اعِتَق����������اُد  ي�ُن�َْق����������ُله����������َذا  َأمْحَ����������َد  مُثَّ  َحِنيَف����������َة  َوَأيب 
وإِن ابْ�َتَدْعَت َفَما َعَلْيَك ُمَعوَُّل)))ف����������ِإِن ات�َّب�َْع����������َت َس����������ِبيَلُهْم َفُمَوفَّ����������ٌق

وهذه العقيدة الواسطية اليت بني يديك فيها عقيدته تفصياًل.

))) انظر: ))جالء العينني يف حماكمة األمحدين(( )ص58).
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مؤلَّفاته:
وع����������ن مصنَّفاته يقول الذه����������يب: ))مجعُت مصنفات ش����������يخ 
اإلس����������الم تقي الدين أيب العباس أمحد اب����������ن تيمية ، فوجدُتا 

أْلَف مصنٍَّف، مث رأيُت له أيًضا مصنَّفات ُأَخر))))).
وقد صنَّف تلميذه أبو عبداهلل ابن ُرشيِّق املالكي )ت:749ه�( 

كتابًا مساه: ))أمساء مؤلَّفات شيخ اإلسالم ابن تيمية)))2).
وكانت ل�ه اليد الطوىل يف حس����������ن التَّصنيف، وَجْودة العبارة، 
والرتتي����������ب، والتقس����������يم، والتبيني؛ ش����������هد له بذل����������ك خصمه ابن 

الزََّمْلَكاين)3).

وكان يعرف اللغ����������ة العربيَّة )اليهودية(، وي�ُْفَهم ذلك من قوله: 
))واأللف����������اظ العربية تق����������ارب العربية بعض املقارب����������ة، كما تتقارب 
األمساء يف االش����������تقاق األكرب، وقد مسع����������ُت ألفاظ التوراة بالعربية 
من مس����������لمة أه����������ل الكتاب، فوج����������دُت اللغت����������ني متقاربتني غاية 

))) انظر: ))الرد الوافر(( )ص72).
)2) انظر: ))اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية(( )ص282).

)3) انظر: ))الرد الوافر(( )ص05)).
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التقارب، حىت صرُت أفهم كثريًا من كالمهم العربي مبجرَّد املعرفة 
بالعربية))))).

صفاته الُخُلِقيَّة والِخْلِقيَّة:
أم����������ا صفاته اخلُُلقية؛ فقد كاَن ذا كرم، جمبواًل عليه ال يتصنَّعه، 
نيا، ال يتعلَّق منها بشيء، وكان يرتك  وكان ش����������جاًعا، زاهًدا يف الدُّ

كثريًا من املباحات؛ خشيَة الوقوع يف احملرَّمات.

وأما صفاته اخلِْلقية؛ فقد كان أبيض اللون، أسود شعر الرأس 
واللحية، قليل الش����������يب، شعره إىل ش����������حميت أذنيه، عيناه لسانان 
ناطقان، َرْبعة من الرجال، بعيد ما بني املنكبني، جهوري الصوت 

فصيًحا، سريع القراءة، تعرتيه حدَّة، لكنَّه يقهرها باحللم)2).

جهاده:
جاهد رمحه اهلل بلس����������انه وقلمه ويده، وح����������ارب التَّتار، وحرَّض 
املس����������لمني ضدَّهم، وتقدَّم الصفوف يف وقعة )َش����������ْقَحب()3) س����������نة 

))) ))نقض املنطق(( )ص93).
)2) انظر: ))الدرر الكامنة(( البن حجر ))/)5)( نقاًل عن الذهيب.

)3) يف القاموس احمليط: )شْقَحٌب :َكَجْعَفٍر: ع قُ�ْرَب ِدَمْشَق(.
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)702ه�(، وصمد ضدهم يف يوم )َمرْج الصُّفَّر(، ودخل على ملك 
التتار قازان، وكلَّمه كالًما أثار دهشة احلاضرين؛ جلرأته يف احلق، كما 

هدَّد سلطان مصر ملا كاد يسلِّم بالد املسلمني للتَّتار.
ثناء العلماء عليه:)))

لقد أثن على ش����������يخ اإلس����������الم أعداؤه وأقران����������ه قبل أصدقائه 
وتالمذت����������ه، حىت عدَّ ابُن ناصر الدين الدمش����������قي أكثر من مثانني 
عال�ًما من معاصريه أثنوا عليه، وأفرد لذلك كتابه الش����������هري ))الرد 
الواف����������ر))؛ يرد فيه على حممد بن حممد الَعَجمي الش����������هري بالعالء 
البخاري املتوىفَّ س����������نة ))84ه�( ال����������ذي زعم أن من قال عن ابن 

تيمية: شيخ اإلسالم؛ فهو كافر!!

ومن هذا الكتاب اس����������تخرجُت أقواَل أش����������هِر مشاهرِي علماِء 
عصره وعص����������ر املؤلف ابن ناص����������ر الدين، ومل أورد ثناء مش����������اهري 
تالمذت����������ه ل�ه؛ أمثال: ابن القيم، وابن كثري، وابن عبد اهلادي؛ ألهنا 

كثرية ومعروفة.

))) أطلت الكالم هنا إيفاء حلقِّ هذا اإلمام، وردًّا على شبه املغرضني.
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فممَّن أثنى عليه خيًرا، وبيَّن منزلته من اإلسالم:
)- ابن س����������يِّد الن����������اس، صاحب ))عيون األث����������ر يف املغازي 

والشمائل والسري)) )ت:734ه�(؛ قال رمحه اهلل:

))ألفيته ممَّن أدرك من العلوم حظًّا، وكاد أن يستوعب السنن 
واآلثار حفظًا، إن تكلَّم يف التفسري؛ فهو حامل رايته، أو أفىت يف 
الفقه؛ فهو مدرك غايته، أو ذاَكَر يف احلديث؛ فهو صاحب علمه 
وذو روايته، أو حاضر بال�ِملل والنِّحل؛ مل يُ�َر أوَس����������ُع من حِنلته يف 
ذلك، وال أرفع من درايته، برز يف كل فنٍّ على أبناء جنس����������ه، ومل 

تر عنُي َمن رآه مثله، وال رأت عينه مثل نفسه)).

2- مشس الدين الذهيب الش����������افعي املذهب، صاحب ))سري 
أعالم النبالء))، )ت:748ه�(؛ قال رمحه اهلل:

))ه����������و أكرب من أن يُن�َ�بِّه مثلي عل����������ى نعوته، فلو ُحلِّفُت بني 
الرُّك����������ن واملقام؛ حللفُت: أين ما رأيت بعيي مثله، وال واهلل ما رأى 

هو مثل نفسه يف العلم)).
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وقال يف موضٍع آخر: ))قرأ القرآن والفقه، وناظر واستدلَّ وهو 
دون البُلوغ، برع يف العلم والتفسري، وأفىت ودرَّس ول�ه حنو العشرين، 
وصنَّف التصانيف، وصار من أكابر العلماء يف حياة شيوخه، ول�ه 
املصنَّفات الكبار اليت س����������ارت هبا الركبان، ولعلَّ تصانيفه يف هذا 
����������ر كتاب اهلل تعاىل  الوق����������ت تكون أربعة آالف كرَّاس وأكثر، وفسَّ
مدَّة س����������نني من صدره يف أيام اجُلمع، وكان يتوقَّد ذكاء، ومساعاته 
من احلديث كثرية، وشيوخه أكثر من مئيت شيخ، ومعرفته بالتفسري 
إليها املنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق 
في����������ه، وأما نقله للفقه ومذاه����������ب الصحابة والتابعني - فضاًل عن 
املذاه����������ب األربعة - فليس له فيه نظري، وأما معرفته بامللل والنحل 
واألص����������ول والكالم؛ فال أعلم ل�ه في����������ه نظريًا، ويدري مجلة صاحلة 
����������رَي فعجب  ا، ومعرفته بالتاريخ والسِّ من اللغ����������ة، وعربيَّته قويَّة جدًّ
عجيب، وأما ش����������جاعته وجهاده وإقدامه؛ فأمر يتجاوز الوصف، 
ويفوق النُّعوت، وهو أحد األجواد األس����������خياء الذين ُيضرب هبم 

املثل، وفيه زهٌد وقناعٌة باليسري يف املأكل وامللبس)).
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����������بكي الشافعي )ت:756ه�(: بنيَّ رمحه اهلل  3- تقي الدين السُّ
أن ابن تيمية يتحقق فيه:

))كرب قدره، وزخارة حبره، وتوسعه يف العلوم الشرعية والعقليَّة، 
وف����������رط ذكائه واجته����������اده، وبلوغه يف كلٍّ من ذل����������ك املبلَغ الذي 

يتجاوز الوصف..)).

إىل أن قال: ))وقدره يف نفس����������ي أعظم من ذلك وأجل، مع 
م����������ا مجع اهلل ل�ه من الزَّهادة، والورع، والديانة، ونصرة احلق والقيام 
فيه ال لغرٍض س����������واه، وجريه على َسنن السلف، وأخذه من ذلك 
باألخذ األوىف، وغرابة مثله يف هذا الزمان، بل من أزمان)) ا.ه�.

����������بكي، حممد بن عبد الرب الش����������افعي، )ت777ه�(؛  4- السُّ
قال رمحه اهلل:

))ما يُبغض ابن تيمية إال جاهل أو صاحب هًوى؛ فاجلاهل 
ال ي����������دري ما يقول، وصاحب اهلوى يص����������دُّه هواه عن احلق بعد 

معرفته بِه)).
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5- كمال الدين ابن الزملكاين الشافعي، وكان من خصومه، 
)ت:727ه�(؛ قال رمحه اهلل عن شيخ اإلسالم:

))كان إذا ُس����������ئَل عن فن من العلم؛ ظنَّ الرائي والس����������امع أنه 
ال يع����������رف غري ذلك الفن، وَحَكَم أن أحًدا ال يعرف مثله، وكان 
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه؛ استفادوا يف مذاهبهم 
من����������ه ما مل يكونوا عرف����������وه قبل ذلك. وال يُعَرف أن����������ه ناظر أحًدا 
فانقطع معه، وال تكلَّم يف علم من العلوم - سواء كان من علوم 
الش����������رع أم غريها - إال فاق فيه أهله واملنس����������وبني إليه، مل ير من 

مخسمئة سنة أحفظ منه)).

6- اب����������ن دقيق العي����������د، القش����������ريي املالكي، مث الش����������افعي، 
)ت:702(؛ قال عنه رمحه اهلل:

))ملا اجتمعُت بابن تيمية؛ رأيت رجاًل العلوم كلها بني عينيه، 
يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد)).

7- الربزال، أبو حممد، القاسم بن حممد، اإلشبيلي األصل، 
الدمشقي، )ت:738ه�(؛ قال عنه:



ترمجة ابن تيمية20

))كان إماًما ال ي�ُْلَحُق ُغباره يف كل شيء، وبلغ رتبة االجتهاد، 
واجتمعت فيه ش����������روط اجملتهدين، وكان إذا ذُكر التفس����������ري؛ أهبت 
الن����������اس من كثرة حمفوظه، وُحس����������ن إي����������راده، وإعطائه كل قول ما 
جيح والتضعيف واإلبطال، وخوضه يف كل علم  يس����������تحقُّه من الرتَّ
كان احلاض����������رون يقضون منه العجب، هذا مع انقطاعه إىل الزهد 
والعبادة، واالشتغال باهلل تعاىل، والتجرُّد من أسباب الدنيا، ودعاء 

اخللق إىل اهلل تعاىل)).

8- أبو احلجَّاج املزِّي، الدمشقي الشافعي، صاحب ))تذيب 
الكمال))، )ت:742ه�(؛ قال عن شيخ اإلسالم:

))م����������ا رأيُت مثله، وال رأى هو مثَل نفس����������ه، وما رأيُت أحًدا 
أعلم بكتاب اهلل وس����������نة رسول اهلل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم وال أتبع 

هلما منه)).

وقال مرة: ))مل يُ�َر مثله منذ أربعمئة عام)).

9-  اب����������ن حجر العس����������قالين الش����������افعي، صاح����������ب ))فتح 
الباري))، )ت:852ه�(؛ قال عنه:
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))ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياًما 
ادية، وتصانيفه يف  على أهل البدع؛ من الروافض، واحللولية، واالتِّ

ذلك كثرية شهرية، وفتاويه فيهم ال تدخل تت حصر)).

وقال أيًضا: ))ولو مل يكن للش����������يخ تق����������يِّ الدين من املناقب 
إال تلميذه الش����������هري الشيخ مشس الدين ابن قيم اجلوزية، صاحب 
التصانيف السائرة، اليت انتفع هبا املوافق واملخالف؛ لكان غاية يف 
الدَّاللة على عظم منزلته، فكيف وقد َشِهَد ل�ه بالتقدم يف العلوم، 
والتميُّ����������ز يف املنطوق واملفهوم أئمُة عصره من الش����������افعية وغريهم؛ 

فضاًل عن احلنابلة)).

0)- بدر الدين العي����������ي، احلنفي، صاحب ))عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري)) )ت:855ه�(؛ قال عن الشيخ:

))هو اإلمام الفاضل الب����������ارع، التقي النقي الورع، الفارس يف 
علمي احلديث والتفس����������ري، والفقه واألصول����������ني بالتقرير والتحرير، 
والس����������يف الصارم على املبتدع����������ني، واحَلرْب القائ����������م بأمور الدين، 
واألمَّ����������ار باملعروف والنهَّاء عن املنكر، ذو مهَّة وش����������جاعة وإقدام 
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فيما يروع ويزجر، كثري الذكر والصوم والصالة والعبادة، خش����������ن 
العيش والقناعة من دون طلب الزيادة، وكانت ل�ه املواعيد احلسان 
السنيَّة، واألوقات الطيِّبة البهيَّة، مع كفِّه عن حطام الدنيا الدنيَّة، 
وله املصنفات املشهورة املقبولة، والفتاوى القاطعة غري املعلولة)).

وقال منافًحا، وذابًّا عنه، ذامًّا َمن نال من ِعرِضه: ))ليس هو 
إال كاجلَُعل؛ باش����������تمام الورد يوت حتف أنفه، وكاخلفَّاش؛ يتأذَّى 
ببهور س����������ناء الضوء لسوء بصره وضعفه، وليس هلم سجيَّة نقَّادة، 
وال رويَّ����������ة وقَّادة، وما هم إال صلقع بلقع س����������لقع، واملكفر منهم 
صلمع����������ُة بن قلمعة، وهيَّاُن بن بيَّان، وَهيُّ بن يبٍّ، وَضلُّ بن َضل، 

ل))). وضالل بن التالَّ

ومن الشائع املس����������تفيض أن الشيخ اإلمام العامل العالَّمة تقي 
الدين ابن تيمية من ُشمِّ عرانني األفاضل، ومن جمِّ براهني األماثل، 
الذي كان له من األدب مآدب تغذِّي األرواح، ومن خنب الكالم 
له ُسالفة تزُّ األعطاف املراح، ومن يانع مثار أفكار ذوي الرباعة، 

))) هذه األلفاظ مثل قوهلم: ))هو طامر بن طامر((؛ أي: ال يُدرى من هو؟ وال من أبوه؟
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طبعه املفلق يف الصناعة، اخلالية عن وصمة الفجاجة والبش����������اعة، 
وهو الكاش����������ف عن وجوه خمدَّرات املعاين نقاهبا، واملفرتع عرائس 
املباين بكش����������ف جلباهب����������ا، وهو الذابُّ عن الدي����������ن َطْعَن الزنادقة 
وامللحدين، والناقد للمرويَّات عن النيب سيِّد املرسلني، وللمأثورات 

من الصحابة والتابعني)). اه�

محنُته ووفاته:
لقد تعرَّض شيخ اإلسالم ملِحن كثرية، وكان خصومه -من الفقهاء 
الذين َكرُب عليهم خمالفته هلم يف فتاويهم وآرائهم، ومن الصوفية وأهل 

الكالم- يف كثري من احملن هم من يتوىل القضاء يف شأنه. 

وقد ُس����������ِجن مرَّاٍت عديدة؛ منها )سنة 705ه� يف يوم اجلمعة 
26 رمض����������ان(، ويف ليلة العيد نُقل إىل مكان آخر باجلب، وظلَّ 
حبيًسا به عاًما كاماًل، مث خرج من السجن يف )يوم 23 ربيع أول 

سنة 707ه�(.

مث حبس مرة أخرى بس����������بب دعاوى بعض الصوفية، مث خرج 
)عام 709ه� يوم عيد الفطر(.



ترمجة ابن تيمية24

مث امُتِح����������ن مرة أخرى )ع����������ام 726ه�(، وُمنع م����������ن اإلفتاء، 
واعُتقل، وكان ذلك )يوم اجلمعة 0) ش����������عبان(، وظل يف سجنه 
س����������نتني وأشهًرا، ومات فيه ليلة االثنني، لعشرين من ذي القعدة، 
س����������نة )728ه�(، وش����������هد جنازته من اخلالئق ما ال حيصره عدٌّ، 
وكانت مثاًل واضًحا لقول اإلمام أمحد: ))قولوا ألهل البدع: بيننا 

وبينكم شهود اجلنائز)).

وهكذا مات وعمره 67 سنة، وكانت حياته حافلة بالدعوة، 
واجلهاد، والتدريس، والفت����������وى، والتأليف، واملناظرة، والدفاع عن 

، ومل خيلِّف مااًل. منهج السلف، ومل يتزوَّج، ومل يتسرَّ
رحم اهلل شيخ اإلس����������الم رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه، 

وجزاه اهلل عنَّا وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.

تاريخ كتابة العقيدة الواسطية:
ُوِلَد ش����������يخ اإلسالم ابن تيمية كما أس����������لفت سنة ))66ه�(، 
وكتب العقيدة الواس����������طية قبل سنة )699ه�())) أي أنَّ عمره كان 

))) قال ش����������يخ اإلس����������الم: )كتبتها من حنو سبع س����������نني قبل جميء التتار إىل الشام( 
)جمموع الفتاوى( )94/3)(، وجميء التتار كان عام )699ه�(.
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آنذاك ال يتجاوز 38 س����������نة، وسبب كتابتها أن قاضًيا من واسط 
طلب منه كتابة عقيدة له)))، وخالل س����������بع س����������نوات انتش����������رت، 
وُنس����������خت منها نَس����������ٌخ كثرية)2)، ومل تكن آنذاك قد اشتهرت هبذا 
االس����������م، بل كانت معروفة ب���� )اعتق����������اد الفرقة الناجية( أو )اعتقاد 
الفرقة الناجية املنصورة(؛ ألن ش����������يخ اإلس����������الم بدأها بقوله: )هذا 
اعتقاد الفرق����������ة الناجية املنصورة إىل قيام الس����������اعة(، مث حصل أن 
امُتِحَن فيها وناظر علماء عصره أمام نائب السلطان األفرم، وكان 
ذلك عام )706ه�( على وجه التقريب)3)، وقد أطلق عليها شيخ 

))) قال ش����������يخ اإلسالم: )كان س����������بب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسٍط بعُض 
قضاة نواحيها -شيٌخ يقال ل�ه: رضي الدين الواسطي، من أصحاب الشافعي-، 
قِدم علينا حاجًّا، وكان من أهل اخلري والدِّين، وش����������كا ما الناس فيه بتلك البالد 
ويف دولة التَّرت؛ من غلبة اجلهل والظلم، وُدروس الدِّين والعلم، وسألي أن أكتب 
له عقيدة تكون عمدًة له وألهل بيته، فاس����������تعفيُت من ذلك، وقلُت: قد كتب 
الناس عقائد متعدِّدة، فخذ بعض عقائد أئمة السُّنَّة. فأحلَّ يف السؤال، وقال: ما 
أحبُّ إال عقيدة تكتبها أنت. فكتبت ل�ه هذه العقيدة وأنا قاعٌد بعد العصر(.

)2) قال شيخ اإلسالم: )كتبتها من حنو سبع سنني ... وقد انتشرت هبا نسٌخ كثرية؛ 
يف مصر والعراق، وغريمها( ))جمموع الفتاوى(( )64/3)).

)3) وذلك ألن ش����������يخ اإلس����������الم قال يف مناظرته هلم كما تقدم: )هذه كتبتها من حنو 
س����������بع سنني قبل جميء التتار إىل الشام( وجميء التتار كان عام )699ه�( فتكون 

املناظرة على وجه التقريب عام )706ه�(.
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)))، ومن ذلك احلني 
اإلس����������الم يف املناظرة اسم ))العقيدة الواسطية))

ُعرفت هبذا االس����������م، فانتش����������رت بأمساء متعددة، وال يُعرف مكان 
لألصل الذي كتبه شيخ اإلسالم بيده، إال أن هناك نسخة نفيسة 
قرئت عليه عام )5)7ه�( أي بعد كتابتها ب� 6) عاًما)2) وهي أوثق 
نسخة للعقيدة الواس����������طية أمكن احلصول عليها حىت اآلن وُتقَّق 
ألول مرة؛ إذ إنَّ أقرب نس����������خة قوبلت وطبعت قبل هذه النسخة 
هي نس����������خة دار الكتب الظاهرية)3)، وقد ُنسخت عام )736ه�( 
أي بعد أكثر من 36 س����������نة من كتابتها، وبعد 8 سنوات من وفاة 
شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد كانت وفاته رمحه اهلل عام )728ه�(.    

وصف النسخ الخطية:
����������َر اهلل احلصول على اثنيت عشرة نسخة خطية من العقيدة  يسَّ

))) قال رمحه اهلل: )أرس����������لت من أحضرها ومعها كراريس خبطي من املنزل فحضرت 
))العقي����������دة الواس����������طية(( وقلت هلم: هذه كتبتها من حنو س����������بع س����������نني .....( 

))جمموع الفتاوى(( )64/3)).
)2) سيأيت الكالم عنها مفصاًل.

)3) وهي املرموز إليها يف هذه الطبعة ب�� )أ(. وقد حقق الش����������يخ أش����������رف عبداملقصود 
العقيدة الواس����������طية تقيًقا متقًنا معتمًدا على هذه النس����������خة، ومعها ثالث نسخ 

أخرى، فجزاه اهلل خريًا.
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الواس����������طية، إحداها نفيسة، وأخرى مميزة، والبقية متأخرة ومتفاوتة 
يف جودتا، وقد جعلت األوىل أصاًل، والبقية جعلتها على احلروف 

األجبدية حسب تاريخ نسخها، وهذا وصفها:

النسخة األولى: )األصل(
وهي نس����������خة نفيسة قُرئت على املؤلف ش����������يخ اإلسالم ابن 
تيمي����������ة عام )5)7ه�(، أصلها من املس����������جد األمحدي )مس����������جد 
أمح����������د البدوي بطنطا( وهي حمفوظة اآلن ضمن جمموٍع يف مكتبٍة 
ملحقٍة مبسجد السيدة زينب بالقاهرة، حصلُت على صورة منها 
م����������ن املكتبة املركزية للمخطوطات املصري����������ة بالقاهرة التابعة لوزارة 
األوقاف املصرية)))، عدد أوراقها )2)( ورقة، ونوع اخلط نس����������خ 
واضح ومش����������كول، وهي نسخة كاملة نس����������خها الشيخ حممد بن 
ش����������كر الديري الشافعي)2) عام )5)7ه�(، وقرأها على املؤلف يف 

))) دلَّي عليها األخ الفاضل الشيخ صاحل بن عبداهلل الُعصيمي، فجزاه اهلل خرًيا.
)2) ترج����������م له صالح الدين الصفدي يف ))أعيان العصر وأعوان النصر(( )473/4) 
بقوله: )حممد بن ش����������كر، الش����������يخ اإلمام الفاضل مشس الدين الديري الشافعي 
الناس����������خ، كتب ما ال حيصى كثرة، وكان مقرئًا بالس����������بع، وكان يعرف علم احلرف 
ويتكلم عليه جيًدا إىل الغاية، وله مشاركة يف علوم كثرية،... تويف رمحه اهلل تعاىل = 
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العام نفسه أمحُد بن حممد بن حممود بن ُمري الشافعي))) حبضور 
مجاعة كثريين، جاء يف آخر املخطوط: )قرأتا من أوهلا إىل آخرها 
على شيخ اإلسالم وفريد الزمان اإلمام العالمة اجملتهد الرباين تقي 
الدين مؤلفها )...()2) فس����������مَّعها مجاعٌة كثريون منهم صاحبها)3) 
الص����������در الكبري األمني املرتضى عز الدين حس����������ن بن حمبوب بن 
حسن الدُّجيلي الباقداري، نفعه اهلل بالعلم، وزينه باحللم، وذلك 
يف احلادي والعشرين من ربيع األول سنة مخس عشرة وسبعمائة، 

= يف ذي احلجة  سنة ثالث ومخسني وسبع مائة وقد قارب التسعني عفا اهلل عنه(.
وترج����������م له احلافظ ابن حجر أيضاً يف ))ال����������درر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة((   

)200/5( وأثبَت تاريخ وفاته عام )753ه�(.
وهذا يعي أنه من مواليد )663ه�( تقريباً، فهو من معاصري شيخ اإلسالم ابن   

تيمية ))66-728(، ويصغره بعامني فقط.
))) ترج����������م له الصفدي يف ))أعيان العصر(( ))/388( فقال: )كان يف مبدأ حاله 
منحرفاً عن الش����������يخ تقي الدين بن تيمية، وممن حيطُّ عليه، فلم يزل به أصحابه 
إىل أن اجتم����������ع به، فمال إلي����������ه، وأحبَّه، والزمه، وترك كل ما هو فيه، وتتلمذ له 
والزمه مدة(، وقد امتحن بس����������بب ابن تيمية عام )725ه�( وممن أشار إىل ذلك 
املقريزي يف كتابه ))السلوك(( )3/)8( فقال: )وفيها ُحبس شهاب الدين أمحد 
بن حممد اب����������ن ُمري البعلبكي احلنبلي أحد أصحاب اب����������ن تيمية مقيًدا( وأثبت 

الذهيب يف ))تاريخ اإلسالم(( )294/50( والدته عام )677ه�(.
كلمة غري واضحة. ولعلها )املتقن( أو )املتفنن(.  (2(

)3) لعله يعي ماِلَك النسخة، وعلى اجملموع متلكات أخرى.
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وكتب أمحد بن حممد بن حممود بن مري الش����������افعي عفا اهلل عنه(، 
وهي نسخة مشكولة، قليلة األخطاء، عليها حواٍش، وضرٌب على 

بعض الكلمات، وتصحيح لكلمات أخرى.  

النسخة الثانية: ) أ (
وهي نس����������خة مميزة، ُكتبت عام )736ه�( خبط واضح مقروء، 
موجودة يف دار الكتب الظاهرية ضمن جمموٍع، عدد أوراقها )2)) 
ورقة )23-35(، وهي نسخة مشكولة قليلة األخطاء، ُعورضت 
بأصل منقول، كم����������ا هو مثبت يف الورقة األخرية )بلغت معارضته 
����������ت قدر الطاقة، واحلمد هلل(، وجاء يف  بأصله املنقول منه، فصحَّ
آخرها أيًضا: )متت واحلمد هلل يف عشي يوم اجلمعة يف أوائل العشر 
الوسط لرمضان املعظم، س����������نة ست وثالثني وسبعمائة، باملدرسة 
الظاهرية داخل دمشق احملروسة، على يدي معلقها حممد بن حممد 
اب����������ن حممد بن علي بن عبد الرمح����������ن... لطف اهلل به، وعفا عنه، 

وجعله من أهل الس����������نة واجلماعة، ال ربَّ غريُه، وال موىل س����������واه(.
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النسخة الثالثة: )ب(
ومصدرها برلني الغربية، ُكتبت خبط نس����������خ جيد واضح داخل 
إط����������ار، يرجع تارخيه للقرن العاش����������ر، عدد ورقاتا )))( ورقة، هبا 

بعض السقط واألخطاء.

النسخة الرابعة: )ج(
مصدره����������ا معهد دراس����������ات الثقافة الش����������رقية جبامعة طوكيو، 
ُكتبت خبط واضح كبري، عدد ورقاتا )30( ورقة، نس����������خها عام 
)250)ه�( عبدالرمحن ش����������طي، وهي نس����������خة كاملة، هبا سقط 
وأخط����������اء حىت يف آي����������ات القرآن الكرمي، ج����������اء يف آخرها: )وافق 
الفراغ من كتابتها ضحوية هنار الس����������بت ... من شهر ذي احلجة 
الذي هو من س����������نة ألف ومائتني ومخس����������ني، على يد أفقر العباد 
إليه، وأحوجهم لرمحته يوم العرض عليه، الراجي عفو مواله العلي: 
عبدالرمحن ابن حاج مصطفى ابن حاج حممود شطي احلنبلي غفر 
اهلل له ولوالديه، وللمس����������لمني أمجع����������ني، واحلمد هلل رب العاملني. 
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متت(، ويف أوهلا متلك لعبدالسالم الشطي احلنبلي))) حرر يف 23 
شوال سنة )277)ه�(.

النسخة الخامسة: )د(
نس����������خة متأخرة ُكتب����������ت خبط نس����������خ واضح ومق����������روء، عدد 
ورقاتا )))( ورقة، حمفوظة مبكتبة جامعة امللك س����������عود - قس����������م 
املخطوطات، وهي نسخة كاملة قليلة األخطاء والسقط، ُأضيف 
إليه����������ا كلمة )فصٌل( عند االنتقال م����������ن موضوع إىل آخر،  ُكتبت 
س����������نة )326)ه�(، كتبها س����������ليمان بن عبداهلل بن شيخ وجاء يف 
آخره����������ا: )متت ه����������ذه العقيدة بقلم الفقري املق����������ر بذنبه عبده وابن 
عبده، سليمان ابن عبداهلل ابن شيخ)2) غفر اهلل له ولوالديه وجلميع 

ترجم له البيطار يف ))حلية البش����������ر يف تاريخ القرن الثالث عشر ((، والزركلي يف   (((
))األعالم((، ونعتوه بالعامل األديب، بغدادي األصل، دمش����������قي الوالدة واملنشأ 

)256)ه�-295)ه�(.
)2) اش����������تهر أن هذه النسخة من خط الشيخ س����������ليمان بن عبداهلل آل الشيخ حفيد 
اإلمام اجملدد، وهكذا ُكتب على صفحة تعريفها مبكتبة جامعة امللك سعود - قسم 
املخطوطات، وهذا خطأ، فالعالمة س����������ليمان بن عبداهلل تويف سنة )233)ه�( 
وهذه ُنس����������خت سنة )326)ه�( وال يُعرف يف هذا العام من هو مشتهر بالعلم 
ِمن آل الش����������يخ َمن امسه س����������ليمان بن عبداهلل، كما أن االسم جاء نكرة )شيخ( 

بدون )آل( وبدون )أل التعريف(.
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املس����������لمني، آمني، مبنه وكرمه إنه كرمي جواد(، وُكتب على اهلامش: 
)قد حصل الفراغ من نسخها عقب ظهر يوم االثنني من مجاد أول 
مضيا ]كذا[ سنة 326)ه�( وُكتب يف أوهلا متلك حملمد بن عبداهلل 

بن الشيخ وعبدالعزيز بن حممد آل الشيخ، ويف آخرها فائدة.

النسخة السادسة: )ه(
نسخة متأخرة ُكتبت خبط نس����������خ مجيل، عدد ورقاتا )))) 
ورقة، ضمن جمموع )59-69(، صورتا من مكتبة امللك عبدالعزيز 
العامة بالرياض، ورقم احلفظ هبا: )8/435 عقائد(، ُأضيف إليها 
كلمة )فصٌل( عند االنتقال من موضوع إىل آخر، وهي نس����������خة 
كاملة، قليلة األخطاء والسقط، نسخها سنة )327)ه�( إبراهيم 

بن عبداهلل الشايقي. 

النسخة السابعة: )و(
نس����������خة متأخرة ُكتبت خبط نس����������خ عادي، عدد ورقاتا )9) 
ورقات، حمفوظة جبامعة امللك سعود بالرياض برقم عام: )2330(، 
هبا أخطاء وس����������قط قليل، نسخها: حممد بن عبدالرمحن الشويعر، 



33وصف النسخة اخلطية

جاء يف آخرها: )وقع الفراغ من... هذه النس����������خة الشريفة يوم... 
من صفر ثالث وعشرين سنة 333)، بقلم الفقري املقر بالذنب 
والتقصري، عبده وابن عبده... حممد بن عبدالرمحن الشويعر، غفر 
اهلل له ولوالده ومشائخه وعامة املسلمني..(، ويف أوهلا متلك له. 

النسخة الثامنة: )ز(
نس����������خة متأخرة ُكتبت خبط نسخ صغري لكنه واضح ومقروء، 
وأس����������طرها كثرية، وهي نسخة كاملة، هبا أخطاء وبعض السقط، 
عدد أوراقه����������ا )8( ورقات ضمن جمموع وه����������ي أوله، أصلها من 
مكتبة شقراء برقم احلفظ )2(، وحمفوظة مبكتبة امللك فهد الوطنية 
بالرياض برقم احلفظ ))42(، ُنس����������خت س����������نة )336)ه�(، وال 

يُعرف ناسخها. 

النسخة التاسعة: )ح(
ا يعود تارخيه إىل  نسخة متأخرة ُكتبت خبط نس����������خ مجيل جدًّ
القرن الرابع عش����������ر، وهي نسخة كاملة، فيها بعض السقط، عدد 
أوراقها )4)(، أصلها مبكتب����������ة الدمل، وحمفوظة مبكتبة امللك فهد 
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الوطني����������ة بالرياض برق����������م احلفظ )8(، وال يُعرف ناس����������خها، وقد 
الحظ����������ت أهنا توافق األصل يف كثري من مواضع اختالفه مع بقية 

النسخ. 

النسخة العاشرة: )ط(
نس����������خة متأخرة، حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن س����������عود 
ضم����������ن جمموع يف )28( ورقة )32-60(، هبا نقص )5( ورقات 
وهي:  )54/53/36/34/33(ُكتبت خبط مجيل ممزوج بالنسخ 
والرقعة، وهي نس����������خة جيدة، قابلها ناس����������خها، وأحلق يف اهلامش 
الس����������اقط منها، جاء يف آخرها: )بلغ مقابل����������ة وتصحيًحا، كتبه: 
إبراهيم بن صاحل بن عيسى))) لطف اهلل به(، وال ختلو من أخطاء 

وبعض اإلضافات.

النسخة الحادية عشرة: )ي(
نسخة مصورة من مكتبة املسجد النبوي باملدينة املنورة ضمن 
جمموع، ع����������دد ورقات����������ا )9( ورق����������ات )5-3)(، حمفوظة برقم: 

))) نسَّابة ومؤرخ جندي، ترجم له الشيخ عبداهلل البسام يف كتابه ))علماء جند خالل 
مثانية قرون(( ))/8)3( وأثن عليه، تويف عام )343)ه�(.
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)))/2/80(، ناقصة )4( ورقات من أوهلا، ُكتبت خبط نس����������خ 
واضح ومقروء يرجع تارخيه إىل القرن الرابع عشر.

النسخة الثانية عشرة: )ك(
نسخة ُكتبت خبط واضح جدًّا ومقروء، يرجع تارخيه إىل القرن 
الرابع عش����������ر اهلجري، وأصلها من مسجد أمحد البدوي بطنطا، 
وهي حمفوظة اآلن ضمن جمموٍع يف مكتبٍة ملحقٍة مبسجد السيدة 
زينب بالقاه����������رة، التابعة للمكتبة املركزي����������ة للمخطوطات املصرية 
التابع����������ة ل����������وزارة األوقاف املصرية،  تت الرق����������م العام: )3)6)( 
بعنوان: )الواس����������طية يف االعتقاد(، عليها حواٍش ومقابالت، عدد 

أوراقها )))( ورقة )33)-43)(، ليس عليها اسم ناسخ.

منهج التحقيق:
)- جعلت النس����������خة اليت قرئت على ش����������يخ اإلس����������الم هي 

)األصل(، وأثبت أرقام أوراقها ويليها يف الرتجيح النسخة )أ(.

2- أمهلت إثبات الفروق اليت انفردت به نس����������خة واحدة عن 
)األصل(، فمث����������اًل: يف أول املخطوط: ]صلى اهلل عليه وعلى آله 
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)وصحبه( وس����������لم تس����������ليًما )كثرياً( َمزِيًدا[، انفردت نسخة )ج( 
بكلمة )وصحبه(، وانفردت نس����������خة )د( بكلم����������ة )كثرياً(، فلم 

أثبتهما.

3- أثب����������تُّ يف املنت ما ليس يف األصل مما ترجح لدي إثباته،  
أو كان ظاهر اخلطأ أو الس����������قط، وكان موجوداً يف أغلب النسخ، 
خاصة إذا كان منها النسخة )أ( وجعلته بني هاتني العالمتني| |

4- أثب����������تُّ يف اهلامش ما اتفقت عليه نس����������ختان أو أكثر ومل 
يكن يف )األصل(.

5-  أمهلت إثبات الفروق بني عبارات الثناء والدعاء، مثل: 
صلى اهلل عليه وس����������لم، رضي اهلل عنه، سبحانه وتعاىل، ....، ومل 

أثبت إال ما كان يف )األصل(.

6- أمهل����������ت إثبات الفروق اليت ال فائدة من ذكرها، والتكثري 
منها ليس مما ُيدح يف التحقيق.

7- جعلت اآليات حس����������ب الرس����������م العثماين ومل ُأِش����������ر إىل 
األخطاء املوجودة يف املخطوط.
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8- خرَّجت األحاديث خترجًيا خمتصًرا مع ذكر رجته باختصار 
أيًضا.

فوائد من المخطوط األصل:
وقد وقفت -حبمد اهلل تعاىل- على فوائد انفرد هبا املخطوط 
)األصل( الذي قُرئ على مؤلفه ش����������يخ اإلس����������الم ابن تيمية، وال 
يوجد يف أي نسخة مطبوعة حىت اآلن، وهي يف غالب الظن من 

تعديالته واستدراكاته، ومن ذلك:

)- قال عن����������د كالمه عن القدرية: )الذين مساهم النيب صلى 
اهلل عليه وس����������لم جموس هذه األمة( وهي هكذا يف مجيع النس����������خ 
املخطوطة واملطبوعة، فش����������طبها شيخ اإلس����������الم وجعلها: )الذين 
مساهم الس����������لف جموس هذه األمة(، وه����������ذا هو الصواب لضعف 

احلديث الوارد يف ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. 

2- ق����������ال عند كالمه عن فضل الصحابة: )ومن نظر يف س����������رية 
الق����������وم بعلم وبصرية ...(، أضاف هنا كلمة )وعدل(، فقال: )بعلٍم 
وعدٍل وبصرية(، وهذه الكلمة ليست موجودة يف أي نسخة مطبوعة.
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3- ش����������طَب على كلمة )وقوله( يف أكثر من موضع وأضافها 
يف مواضع عدة، وكأن شيخ اإلسالم يرمي إىل ذكرها عند االنتقال 
م����������ن صفة إىل أخرى أو من موضوع إىل آخر، لكن هذا ال يطرد  

أحيانًا حىت يف النسخة )األصل(.

4- اس����������تبدل بقوله تعاىل: ژہ  ہ  ھژ قوَله تعاىل: 
ژٹ  ڤ  ڤ ژ وهو الصحيح املتناسب مع بقية اآليات.

وفي الختام:
أمحد اهلل عزَّ وجلَّ الذي منَّ عليَّ هبذا التحقيق، وأشكره على 
نعمه وفضله، كما أشكر كلَّ من أبدى يل فائدة، أو استدراًكا، أو 
تصويًبا، وأخريًا أشكر اإلخوة الذين قابلوا معي النسخ املخطوطة: 

1- أمحد بن سعد أبو النجا.
2- السيد بن عبداحلميد خليل.

3- صاحل بن أمحد العمودي.
4- صالح بن حامد عمر.

 5- يوسف بن رزق اهلل علي.

والحمُد هلل ربِّ الَعالمين ،،،
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الورقة األوىل من املخطوط )األصل(
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الورقة األخرية من املخطوط )األصل(
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الورقة األوىل من النسخة ) أ (
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الورقة األخرية من النسخة ) أ (
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الورقة اآلوىل من النسخة )ب(
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الورقة األخرية من النسخة )ب(
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الورقة األوىل من النسخة )ج(
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الورقة األخرية من النسخة )ج(
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الورقة األوىل من النسخة )د(
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الورقة األخرية من النسخة )د(
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الورقة األوىل من النسخة )هـ(
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الورقة األخرية من النسخة )هـ(
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الورقة األوىل من النسخة )و(
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الورقة األخرية من النسخة )و(
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الورقة األوىل من النسخة )ز(



55مناذج من املخطوطات

الورقة األخرية من النسخة )ز(
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الورقة األوىل من النسخة )ح(
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الورقة األخرية من النسخة )ح(
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الورقة األوىل من النسخة )ط(



59مناذج من املخطوطات

الورقة األخرية من النسخة )ط(
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الورقة األوىل من النسخة )ي(
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الورقة األخرية من النسخة )ي(
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الورقة األوىل من النسخة )ك(
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الورقة األخرية من النسخة )ك(
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الورقة األوىل - أ
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الورقة األوىل - ب
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الورقة الثانية - أ
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الورقة الثانية - ب



املخطوط األصل70

الورقة الثالثة - أ



71املخطوط األصل

الورقة الثالثة - ب



املخطوط األصل72

الورقة الرابعة - أ



73املخطوط األصل

الورقة الرابعة - ب
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الورقة اخلامسة - أ



75املخطوط األصل

الورقة اخلامسة - ب



املخطوط األصل76

الورقة السادسة - أ



77املخطوط األصل

الورقة السادسة - ب
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الورقة السابعة - أ
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الورقة السابعة - ب
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الورقة الثامنة - أ
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الورقة الثامنة - ب
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الورقة التاسعة - أ



83املخطوط األصل

الورقة التاسعة - ب
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الورقة العاشرة - أ
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الورقة العاشرة - ب



املخطوط األصل86

الورقة احلادية عشر - أ



87املخطوط األصل

الورقة احلادية عشر - ب



املخطوط األصل88

الورقة الثانية عشر - أ
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؛  قِّ َُدى َوِديِن الحَْ ُد هلل الَّذي أَرحَْس����������َل َرُس����������وَلُه بِالحْ /ق1أ/ اَلمحْ
يِن ُكلِِّه وََكَفى بِاهلِل َشِهيًدا. لُِيظحِْهَرُه َعَلى الدِّ

رَارًا ِبِه َوتَ�وحِْحيًدا. َدُه ال َشرِيَك َلُه ِإ��حْ َهُد أنحْ ال إَلَه ِإالَّ اهللُ َوححْ وَأشحْ

َهُد َأنَّ ُمَمًَّدا َعبحُْدُه َوَرُسولُُه َصلَّى اهللُ َعَليحِْه)1) َوَسلََّم تسليًما  َوَأشحْ
َمزِيًدا. 

 الحِْفرحَْ�ِة النَّاِجَيِة الحَْمنحُْصوَرِة إلَ�ى ِ�َياِم السَّاَعِة))).
 اعحِْتَقاُد)))

ُه����������َو اإِلمياُن بِاهلِل، َوَمالَِئَكتِ����������ِه، وَُكتُِبِه، َوُرُس����������ِلِه، َوالحْب�َعحِْث ب�َعحَْد 
ِهِ َوَشرِِّه. الحَْموحِْت، |َو|))) اإِلمَياُن بِالحَْقَدِر َخيحْ

َس����������ُه ِف ِكَتاِبِه، َوِبَا  َوِمَن اإلميَاِن بِاهلِل: اإِلميَاُن ِبَا َوَصَف ِبِه ��َفحْ
َوَصَفُه ِبِه َرُسولُُه َصلََّى اهللُ َعَليحِْه َوَسلَّمحْ؛ ِمنحْ َغيحِْ َتحْرِيٍف َواَل ت�َعحِْطيٍل، 

ِييٍف َواَل َتحِْثيٍل. َوِمنحْ َغيحِْ َتكحْ

َبلحْ ي�ُؤحِْمُنوَن بَِأنَّ اهلَل ُسبحَْحا�َُه وتَ�َعالَ�ى ژ ٺ  ٿ        ٿٿ    

)1) ف النسخ: )ب( و )ج( و )ه( و )و( و )ز( و )ح( و )ك( زيادة: )َوَعَلى آلِِه(.
))) ف النسخ: )د( و )ه( و )و( و )ز( زيادة: )أَمَّا ب�َعحُْد: ��ََهَذا(.

ِل السُّنَِّة َوالحَْماَعِة(. ))) ف النسخ: )أ( و )ه( و )و( و )ز( و )ح( و )ك( زيادة: )َأهحْ
))) ف )األصل(: )هو( واملثبت من بقية النسخ.
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ٿ     ٹ /ق1ب/  ٹژ)1).

رُِّ�وَن الحَْكِلَم  َس����������ُه، َو|اَل|))) ُيَ �َ����������اَل ي�َن�حُْفوَن َعنحُْه َما َوَصَف ِبِه �َ�فحْ
اِء اهلل تَ�َعالَ�ى وآيَاتِِه، )َواَل  َعن مََّواِضعِ����������ِه، َو|اَل|))) ي�ُلحِْحُدوَن ف َأسحَْ

ُيَكيِّ�ُفوَن())) َواَل |يُ�َمثِّ�ُلوَن|))) ِصَفاتِِه ِبِصَفاِت َخلحِْقِه.
َء َلُه، َواَل ِ�دَّ لُه. ألَ�َُّه ُسبحَْحا�َُه َوتَ�َعالَ�ى: اَل سَِيَّ َلُه، َواَل ُكفحْ

َدُق  ِسِه َوِبَغيحْ�رِِه، َوَأصحْ واَل ي�َُقاُس ِبَلحِْقِه؛ �َإ�َُّه))) ُسبحَْحا�َُه َأعحَْلُم بِن�َفحْ
َس����������ُن َحِديثًا ِمنحْ َخلحِْقِه. ُثَّ ُرُس����������ُله َصاِدُ�وَن ُمَصدَُّ�ون؛  ِ�ياًل، َوَأححْ

ِبِاَلِف الَِّذيَن ي�َُقوُلوَن َعَليحِْه َما اَل ي�َعحَْلُموَن.
َوِلَ����������َذا �َ����������اَل ُس����������بحَْحا�َُه وتَ�َعالَ�����������ى: ژ ىئ  ىئ  ی  ی  
خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ    ی   ی  

َسُه َعمَّا َوَصَفُه ِبِه الحُْمَخاِلُفوَن لِلرُُّسِل،  مبىب   ژ)))، َ�َسبََّح ��َفحْ

))) سقطت من )األصل(.)1) ]الشورى: 11[.
))) سقطت من )األصل(

))) ليست موجودة ف: )أ( و )ب(.
))) طمس ف )األصل( ومثبتة ف أكثر النسخ.

))) ف النس����������خ: )ح( و )د( و )ز(، زيادة: )وإمنا يؤمنون با وصف به �فس����������ه أل�ه 
سبحا�ه(.

))) ]الصا�ات: 180-)18[.
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َوَسلََّم َعَلى الحُْمرحَْسِلنَي؛ ِلَساَلَمِة َما �َاُلوُه ِمَن النَّ�قحِْص َوالحَْعيحِْب.

ِي  َس����������ُه بنَي النَّ�فحْ َوُهَو ُس����������بحَْحا�َُه �َ����������دحْ َجََع ِ�يَما َوَصَف)1) ِبِه �َ�فحْ
َواإِلثحْب�َاِت.

َماَعِة َعمَّا َجاَءت ِبِه الحُْمرحَْسُلوَن؛  ����������نَِّة َوالحَْ ِل السُّ َ�اَل ُعُدوَل أَلهحْ
����������َتِقيُم، ِصرَاُط الَِّذيَن أَ��حَْعَم اهللُ َعَليحِْهم مَِّن النَِّبيِّنَي  �َِإ�َُّه الصِّرَاُط الحُْمسحْ

يِقنَي َوالشَُّهَداِء والصَّاِلِنَي. َوالصِّدِّ

َس����������ُه ِف ُس����������وَرِة  َلِة َما َوَصَف ِبِه �َ�فحْ محْ َو�َ����������دحْ َدَخ����������َل ِف ِهِذِه الحُْ
اَلِص الَِّت ت�َعحِْدُل ثُ�ُلَث الحُْقرحْآِن)))، َحيُث ي�َُقوُل: ژ ٱ  ٻ  ٻ   اإِلخحْ
ٻ ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿژ))).

َس����������ُه ِف َأعحَْظِم آيٍَة ِف ِكَتاِبِه؛ َحيحُْث  َوَم����������ا /ق)أ/ َوَصَف ِبِه ��َفحْ
ي�َُقوُل: ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  

)1) ف جيع النسخ عدا: )األصل( و )د( و )ط( زيادة: )َوسَّى(.
))) يش����������ي إىل ما رواه البخاري ))01)( من حديث أيب س����������عيد اخلدري، ومسلم 

)811( و))81( من حديث أيب الدرداء وأيب هريرة  أجعني.
))) ]اإلخالص: 1-)[.
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ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   

رِثُُه وال ي�ُثحِْقُلُه())). : ال ُيكحْ ی  ی  ژ)1)، )أيحْ

َوِلَ����������َذا َكاَن َم����������نحْ �َ�َرأَ َهِذِه اآليََة ف لَيحْ�َلٍة لَ�����������م يَ�َزلحْ َعَليحِْه ِمَن اهلل 
ِبَح))). َربُُه َشيحْطَاٌن َحتَّ ُيصحْ َحاِ�ٌظ، واَل ي�َقحْ

لِِه ُسبحَْحا�َُه َوتَ�َعالَ�ى: ژ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤژ))). َو�َ�وحْ

ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     ژ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ
یژ))).

)1) ]البقرة: )))[.
))) ف النسخ )د( و )ه( و )ح(: )أي ال يكرثه وال يثقل عليه(.

))) يشي إىل ما رواه البخاري -معلًقا- )010)( من حديث أيب هريرة : �ال: 
)وكلين رس����������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبفظ زكاة رمضان، �أتاين آت، �جعل 
يثو من الطعام �أخذته، �قلت: ألر�عنك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
�قصَّ الديث، �قال: إذا أويت إىل �راش����������ك �ا�رأ آية الكرسي، لن يزال معك 
من اهلل حا�ظ، وال يقربك شيطان حت تصبح، و�ال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

صد�ك وهو كذوب، ذاك شيطان(.
))) ]الديد: )[.))) ]الفر�ان: 8)[
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َو�َ�وحْلِِه: ژ ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  ژ)1)،  َوُهَو   ژڑ    کژ)))   
ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ژەئ   ڄڄژ)))،  ڦ  
حئ         جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ      ۈئ  
حتختژ)))،  جت           يب   ىب   مب   خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ  

لِ����������ُه: ژمت   ژجب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتختژ)))، َو��َوحْ

ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جسژ))).

َو�َ�وحْلِِه:   ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ژ))).

ٹ   ٿ   /ق)ب/  ٿٿ    ٿ    ٺ   ژ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ  
ۆئ    ۇئ    ۇئ   وئ     ەئوئ   ەئ    ائ   ائ   ژى     ٹٹژ)8)، 

ۆئۈئژ))).

لِ����������ِه: ژ ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   َو�َ�وحْ

))) ]سبأ: )[.))) ]التحرمي: )[.)1) ]البقرة: ))[.
))) ]الطالق: )1[.))) ]�اطر: 11[.))) ]األ�عام: ))[.

))) ]النساء: 8)[.)8) ]الشورى: 11[.))) ]الذاريات: 8)[.
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لِ����������ِه: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ  ڄ   ، َو�َ�وحْ
کژ)1)

چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  
لِ����������ِه:  ژ ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ   ، َو�َ�وحْ

ژژ)))
، َو��َوحْلُُه: ژ ٱ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ)))
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ژ))).

ژ)))،  ۓ   ے   ے     ھ   ھ     ھھ   ژ  ل��ُ������������ُه:  َو��َوحْ
ٺ   ٺ     ژ  ژ)))،  ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ژڭڭ  

ۆ   ژ  ٹڤژ)))،  ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ  
ہ   ۀ   ژۀ   ۋۅژ)8)،  ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ  ژ)))،  ہ  ہ    ہ  
ڦ     ڦ   ژڦ   ژ)10)،  ۆ   ۆ   ۇ     ۇ    ڭ   ڭ  

))) ]املائدة: 1[.))) ]البقرة: )))[.)1)   ]الكهف: ))[.
))) ]الجرات: )[.))) ]البقرة: ))1[.)))   ]األ�عام: ))1[.

))) ]املائدة: ))[.)8) ]البقرة: )))[.)))   ]التوبة: )[.
)10) ]الصف: )[.



97العقيدة الواسطية

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃژ)1).
لِِه))):  لِِه تَ�َعالَ�����������ى: ژ مت  ىت  يت  جث  مثىث  ژ))) )))، َو�َ�وحْ َو�َ�وحْ
ژٱ   ٻ  ٻ  ٻژ))) ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

َو�َ����������اَل:  يثژ)))،  ىث   مث   ژجث    ۉژ)))، 
ڤ   ٹ   ژ  ڦژ)8)،  ڦ   ڤ   ڤ   ژڤ     /ق)أ/ 

ڤ  ژ، ژڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ ژ))).

ڳ   ڳ   گ    گ   لِ����������ِه:ژگ   َو�َ�وحْ
َو�َ�وحْلِِه:  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںژ)10)، 

ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ې     ژې  

ھ   ہ    ژہ   َوَ�ولُ����������ُه:))1)     ەئژ)11)،  ەئ  

))) ]البينة: 0)[.)1) ]آل عمران: 1)[.
))) ليست موجودة ف: ) أ (.

))) ف �سخة )د( و )ه( و )و( و )ز(. زيادة: ژ ے     ے    ۓ ژ
)))   ]األحزاب: ))[.))) ]غا�ر: )[.)))   ]النمل: 0)[.

)10) ]النساء: ))[.))) ]يوسف: ))[.)8)   ]األ�عام: ))[.
)11) ]ممد: 8)[.

))1) تفردت �سخة )ج( و )ي( ب��: و�وله تَ�َعالَ�ى: ژ ک  ک  ک  گ  گ   
گ  گ  ڳ  ڳژ.
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، َو�َ�وحْلِِه: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ھ ھژ)1)

ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ ڭژ)))، 
ھھژ))).

لِ����������ِه: ژەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       َو�َ�وحْ
ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   ژ  ژ)))،  ېئىئ   ېئ   ېئ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى   ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ)))، 
ڎ   ڌ   ژڌ   وئژ)))،  ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  

ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ژ))).

َو�َ�وحْلِِه: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ)8)، ژ ڳ    
ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ژ))).

لِ����������ِه: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ژ)10)، ژ ۉ   َو�َ�وحْ

))) ]الصف: )[.))) ]التوبة: ))[.)1)   ]الزخرف: ))[.
))) ]الفجر: 1)-))[.))) ]األ�عام: 8)1[.)))   ]البقرة: 10)[.
))) ]القصص: 88[.)8) ]الرمحن: ))[.)))   ]الفر�ان: ))[.

)10) ]ص: ))[.



99العقيدة الواسطية

ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ       ۈئۈئ  ژ)1).

َو�َ�وحْلِِه: ژ ی  جئ       حئ  مئ  ىئيئ  ژ)))، َو�َ�وحْلِِه:  
ژڌ  ڎ  /ق)ب/ ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک      ک   کژ))) نث ڤ  ڤ    ڦ  مث))).

َو�َ�وحْلِِه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺژ)))، ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ژۅۉ  ٺژ)))،  ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ  
ۉ ېېژ)))،  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      
، َو�َ�وحْلِِه: ژۆ  ۈ  ۈ ٴۇ  ۋۋژ)))، 

ڎ  ڈ  ڈژژ)8)

ژ ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ)10)، ژۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېېژ)11).

))) ]القمر: )1-)1[.))) ]الطور: 8)[.)1) ]املائدة: ))[.
))) ]آل عمران: 181[.))) ]اجملادلة: 1[.))) ]طه: ))[.
)))   ]العلق: )1[.)8) ]الزخرف: 80[.))) ]طه: ))[.

)11) ]التوبة: )10[.)10) ]الشعراء: 18)-)1)[.
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لِِه))): ژ ڳ   ، َو�َ�وحْ
لِ����������ِه: ژمئ ىئ  يئ  جب   ژ)1) َو�َ�وحْ

لُ����������ُه:  َو��َوحْ ژ)))،  ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    
ژگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ژ))).

َو�َ�وحْلِِه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
لُ����������ُه: ژ ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ، َو��َوحْ

ڦ  ڦڦ  ژ)))
ک  ک  کک   گ  گ  گگ  ژ))).

َو�َ�وحْلِِه: ژگ  گ    ڳژ)))، ژجح   مح  
جخ  حخ  ژ)8).

َو�َ�وحْلِِه: ژ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ   ژ))).

َو�َ�وحْلِِه: ژ پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ژ)10)، 

)1) ]الرعد: )1[.
لُُه ژڀ  ڀ  ڀٺژ. ))) ف النسخ )أ( و )ه( و )ي( زيادة: َو��َوحْ

))) ]النساء: ))1[.))) ]الطارق: )1-)1[.))) ]النمل: 0)[.
))) ]املنا�قون: 8[.))) ]النور: ))[.

)8) ]ص: )8[ ، ف النسخ )د( و )ه( و )و( و )ز( و )ط( و )ي( زيادة: )َو��َوحْلُُه 
َعنحْ ِإبحِْليَس(.

)10) ]مرمي: ))[.))) ]الرمحن: 8)[.
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ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿژ)1)، 

ڇ    ڇ   چ   ڇ  ڇ   ژ  ۅۅژ)))،  ۋ    ۋ  
ژ)))،   ژڻ  ۀ   ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ    /ق)أ/  ڍ  ڍ  

ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڭۇ  ۇ  ۆۆژ)))، َو�َ�وحْلِِه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ژ)))، َو�َ�وحْلِِه: 

ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ژ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ    ۇئۇئژ)))، َو�َ�وحْلِِه: ژپ  پ    
پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ  
ژٺ   لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ ژ)))،  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ ژ)8)،  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

))) ]البقرة: ))1[.))) ]البقرة: ))[.)1) ]اإلخالص: )[.
))) ]الفر�ان: 1-)[.))) ]التغابن: 1[.))) ]اإلسراء: 111[.

)8) ]النحل: ))[.))) ]املؤمنون: 1)-))[.
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ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ        ژ 

ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ        گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڱ ڱژ)1).

لِ����������ِه: ژ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ))) ژ ک  ک   َو�َ�وحْ
ک  گژ ف )ستة مواضع())).

ڳ   ژ  ژ)))،  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ
ڳ   ڳ  ڳڱژ)))، َو�َ�وحْلِِه: ژې  ې  ى  ى  ائ      

لِ����������ِه ت�ََعاىل: ژک  ک  ک   /ق)ب/   ائ  ەئەئ  ژ)))، َو�َ�وحْ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   َو�َ�وحْلِِه:  ڱ  ڱ  ڱ  ںںژ)))، 

))) ]طه: )[.)1) ]األعراف: ))[.
))) ]األع����������راف:))[، ]يو�س:)[، ]الرعد:)[، ]الفر�ان:))[، ]الس����������جدة:)[، 

]الديد:)[.
      ورد ف عدد من النسخ: )ف سبعة مواضع( ويعنون به أن االستواء تكرر ف سبعة 
مواضع من القرآن الكرمي، لكن ف )األصل( و )أ( وغيمها: ف ستة مواضع: أي 

أنَّ اآلية ژ ک  ک  ک  گژ تكررت ف القرآن الكرمي ست مرات.
))) ]�اطر: 10[.))) ]النساء: 8)1[.))) ]آل عمران: ))[.
))) ]غا�ر: ))-))[.
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ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ              ڑ    ڑ  ژ)1).

لِ����������ِه))): ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   َو�َ�وحْ
ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  
ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃڃژ)))،  
لُ����������ُه: ژ ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   َو��َوحْ
ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  

لِِه  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍژ)))، َو�َ�وحْ

لِ����������ِه: ژۅ   تَ�َعالَ�����������ى: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇژ)))، َو�َ�وحْ
ی  جئ  حئ  مئ   لُ����������ُه: ژ  َو��َوحْ ژ)))،  ۉ  ۉ  ې   ې  
ٺ   ڀ  ڀ  ژڀڀ  حبخبژ)))،  جب  يئ  ىئ 
ٺژ)8)، َو��َوحْلُُه: ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

)1) ]امللك: )1-)1[.
))) ف النس����������خ )ز( و )ح( و )ي( زيادة: �وله ژژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   

گژ ]السجدة: )[.
))) ]التوبة: 0)[.))) ]اجملادلة: )[.))) ]الديد: )[.
)8) ]األ�فال: ))[.))) ]النحل: 8)1[.))) ]طه: ))[.
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ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   ژ)1).
ٿ   ژ  ژ)))،  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ
، َو�َ�وحْلِِه: ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ ژ)))

ھ ےےژ)))   ژھ مئ ھ /ق)أ/  َو�َ�وحْلِِه:  ڇژ)))، 

ڀڀ    ڀ     ڀ   پ   ژ  چچژ)))،  چ    چ  ژڃ 

ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ژے   ٺژ)))،  ٺ   ٺ  
پژ)))،  پ   ٻ   ٻ        ٻ   ٻ    ٱ   ژ  ڭژ)8)، 
ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ ۀژ)10)،  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ

ىت       مت       خت   حت  جت   يب   ىب    مب   خب   ژحب  

لِِه تَ�َعالَ�ى: ژڄ  ڃ  ڃ   يت  جث  مث      ىثژ)11)، َو�َ�وحْ
ڃ  ڃ  چ    چ    چچ ژ))1) ژڻ  ڻ   ۀ  

))) ]النساء: ))1[.))) ]النساء: )8[.)1) ]البقرة: )))[.
))) ]املائدة: )11[.

))) ]األ�عام: )11[، ف بقية النسخ: )َكِلَمُت َربَِّك(، واملثبت من )األصل( و )أ( 
وهي �راءة �رأ هبا �ا�ع وابن كثي.

)8)   ]األعراف: ))1[.)))   ]البقرة: )))[.)))   ]النساء: ))1[.
)11) ]األعراف: ))[.)10) ]الشعراء: 10[.)))   ]مرمي: ))[.

))1) ]القصص: ))[.
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ۀ  ہ   ہہ  ژ)1).

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ژ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ
ەئ   ائ   ائ    ى   ى     ژې   وئژ)))،  وئ   ەئ   
ۈئژ)))،  ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  

ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ژ  تَ�َع����������اىَل:  لِ����������ِه  َو�َ�وحْ
لِ����������ِه: ژ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ   ىئژ)))، َو�َ�وحْ
لِ����������ِه: ژ جب  حب  خب       مب      ىب  يب   ، َو�َ�وحْ

مئ   ىئ  يئژ)))
ژڻ   لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ جت  حت    خت  مت  ىت  يتژ)))، 

ڑ  ڑ   ڈ  ژ  ژ    ژ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ ژ)))،  ڻ    ڻ  ڻ  
ژۈ   گگژ)8)،  گ      گ   ک   ک   ک   ک  
ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ     ائ   ىائ   ى   ې  
ىئ   ېئ   ېئ      /ق)ب/   ېئ  ۈئ   ۆئ   ۈئ  

))) ]البقرة: ))[.))) ]التوبة: )[.)1) ]القصص: ))[.
))) ]النمل: ))[.))) ]الكهف: ))[.))) ]الفتح: )1[.

)8) ]الشر: 1)[.))) ]األ�عام: ))1[.
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ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   یی   ىئ   ىئ  
ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٺژ)1).

ژ)))،  ٺ   ٺ         ٺ   ڀ       ڀ    ڀ     ڀ     پ   ژ  لِ����������ِه:  َو�َ�وحْ
لِ����������ِه: ژ ٻ  ٻ  ٻ   ژے  ۓ  ۓڭ ژ)))، َو�َ�وحْ

لِ����������ِه: ژ حس  خس  مس  حص  مص  جض  حضژ)))،  ، َو�َ�وحْ
ٻپژ)))

َُدى)))  َوَه����������َذا الحَْباُب ِف ِكَتاِب اهلِل َكِثٌي؛ َمنحْ َتَدبَّ�َر الحُْقرحْآَن طَاِلَب الحْ
. قِّ َ َلُه َطرِيُق الحَْ ِمنحُْه، ت�َب�نيَّ

����������ُر الحُْقرحْآَن وتُ�َبي�ِّن�ُُه، وَتُدلُّ َعَليحِْه،  ُثَّ ُس����������نَُّة َرُسوِل اهلِل ، تُ�َفسِّ
وت�َُعب�ُِّر َعنحُْه. َوَما َوَصَف الرَُّس����������وُل بِ����������ِه َربَُّه ِمَن اأَلَحاِديِث الصَِّحاِح 

َ ُل الحَْمعحْرَِ�ِة بِالحَْقُبوِل؛ َوَجَب اإلميَاُن هِبَا َكَذِلك. الَِّت ت�ََلقَّاَها َأهحْ
�حْ�َيا حنَي يَ�بحْ�َقى ثُ�ُلُث  ِمثحُْل �َ�وحْلِِه : ))ي�َنحْزُِل َربُّ�نَ����������ا إىَل َسَاِء الدُّ
����������أَُليِن  ����������َتِجيَب َلُه؟ َمنحْ َيسحْ ُعوين �َأسحْ اللَّيحْ����������ِل اآلِخُر، �َ�يَ�ُقوُل: َمنحْ َيدحْ

))) ]املطففني: ))[.))) ]القيامة: ))-))[.)1) ]النحل: 101-)10[.
))) ]ق: ))[.))) ]يو�س: ))[.

))) ف جيع النسخ عدا )األصل( و)ب( و )ج(: )طالًبا للهدى(.
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ت�َغحِْفُرين �ََأغحِْفَر َلُه؟)))1). �َُأعحِْطَيُه، َمنحْ َيسحْ

لِِه : ))هللُ َأَش����������دُّ �َ�َرًحا بِت�َوحْبَِة َعبحِْدِه ِمنحْ َأَحدُِكمحْ ِبرَاِحَلِتِه))  َو�َ�وحْ
الديث))).

ُخالِن  ُتُل َأَحُدمُهَا اآلَخَر؛ َيدحْ ِ ي�َقحْ َو�َ�وحْلِِه: ))َيضحَْحُك اهللُ ِإىَل َرُجَلنيحْ
َنََّة))))). الحْ

َو�َ�وحْلِِه: ))َعِجَب َربُّ�َنا ِمنحْ �ُ�ُنوِط ِعَباِدِه َو�ُ�رحِْب ِغَيِِه، ي�َنحْظُُر ِإلَيحُْكمحْ 
أَزِلنَي �َِنِطنَي، ��ََيَظلُّ َيضحَْحُك؛ ي�َعحَْلُم َأنَّ ��ََرَجُكمحْ َ�رِيٌب))))).

)1) ف بقية النسخ زيادة: )متفٌق عليه(.
. والديث رواه البخاري )))11(، ومسلم )8))( من حديث أيب هريرة  

))) ف جيع النسخ عدا )األصل( و )أ( زيادة: )متفٌق عليِه(.
والدي����������ث رواه البخاري ))0))( من حديث أ�س  بلفظ: )هلل أ�رح بتوبة   
عبده من أحدكم(، ومسلم )))))( من حديث أيب هريرة  بلفظ: )هلل أشد 

�رًحا(.
))) سقط الديث من: )ح( و )ي(، وف جيع النسخ األخرى زيادة: )متفٌق عليه(.
. والديث رواه البخاري )))8)(، ومسلم )0)18( من حديث أيب هريرة  

))) ف بقية النسخ زيادة: )حديث حسن(.
والدي����������ث رواه أمح����������د ف ))ال�مس����������ند(( ))/11(، وابن ماج����������ه ف ال�مقدمة،   
)ب����������اب: �يما أ�ك����������رت الهمي����������ة(، والط����������راين ف ))الكب����������ي(( ))08/1)(، 
واآلجري ف ))الشريعة(( )ص)))(، والاللكائي ف ))شرح أصول االعتقاد(( 
))/)))( بلف����������ظ: ))يضحك((، أو ))ضحك ربنا((، كلهم من طريق وكيع = 
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لِ����������ِه: ))ال ت�َزَاُل /ق)أ/ َجَهنَُّم ي�ُلحَْقى ِ�يَها، وتَ�ُقوُل: َهلحْ ِمنحْ   َو�َ�وحْ

َمزِيٍد؟ َحتَّ َيَضَع َربُّ الحِْعزَِّة ِ�يَها َ�َدَمُه)1)، َوِف رَِوايٍَة: َعَلي�حَْها َ�َدَمُه، 

.((((( �َ�يَ�نحْ�َزِوي ب�َعحُْضَها إىَل ب�َعحٍْض، َوتَ�ُقوُل: َ�طحْ َ�طحْ

����������الُم: يَا آَدُم!  لِ����������ِه: ))ي�َُقوُل اهلل َع����������زَّ وَجلَّ آلَدَم عليحِْه السَّ َو�َ�وحْ

��َي�َُقوُل: لَبَّ�يحَْك َوَسعحَْديحَْك. ��َي�َُناِدي ِبَصوٍت: ِإنَّ اهلَل يَأحُْمُرَك َأنحْ ُتحْرَِج 

. َو��َوحْلُُه: ))َما ِمنحْ َأَحٍد إالَّ َس����������ُيَكلُِّمُه 
ِمن ُذرِّيَّتِ�َك ب�َعحْثًا إىَل النَّاِر)))))

َربُُّه، لَيحَْس بَ�يحْ�َنُه َوبَ�يحْ�َنُه َحاِجٌب وال تَ�رحُْجَاٌن))))).

ُرَك  ����������َماِء، أَمحْ لِ����������ِه ِف رُ�حْ�َيِة الحَْمرِيِض: ))َربَّ�َنا اهلَل الَِّذي ِف السَّ َو�َ�وحْ

= اب����������ن ُحُدس - و�يل: ُعُدس - عن عمه أيب رزين.  ووكيٌع؛ �ال عنه الذهيب: 
))ال يعرف((. و�ال الا�ظ: ))مقبول((؛ �اإلسناد ضعيف.

َله(. )1) ف النسخ )د( و )ه( و )و(: )رِجحْ
))) ف بقية النسخ زيادة: )متفٌق عليه(.

. والديث رواه البخاري )1)))(، ومسلم )8)8)( من حديث أ�س بن مالك  
))) ف بقية النسخ زيادة: )متفٌق عليه(.

والدي����������ث رواه البخاري )1)))(، ومس����������لم ))))( من حديث أيب س����������عيد   
. اخلدري

))) س����������قط الديث من النس����������خة )أ( و )ك(، ومثبت ف أكثر النس����������خ وف بعضها  
زيادة: )متفٌق عليه(.
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ََتَك ِف  َعلحْ َرمححْ ����������َماِء: اجحْ َُتَك ِف السَّ ����������َماِء َواأَلرحِْض، َكَما َرمححْ ِف السَّ
اأَلرحِْض، اغحِْف����������رحْ لََنا ُحوب�ََنا َوَخطَايَا�َا، أَ�حَْت َربُّ الطَّيِِّبنَي، أَ�حْزِلحْ َرمححًَْة 
َِتَك، َوِش����������َفاًء ِمنحْ ِش����������َفاِئَك َعَلى َهَذا الحَْوِجِع، �َي�َ�بحْ�َرأ)))1)،  ِمنحْ َرمححْ
َو�َ�وحْلِِه: ))َوالحَْعرحُْش 

َو�َ�وحْلِِه: ))َأاَل تَأحَْمُنوين َوأَ�َا أَِمنُي َمنحْ ِف السََّماِء)))))، 
، َوُهَو ي�َعحَْلُم َما أَ�حْ�ُتمحْ َعَليحِْه)))))،  

��َوحَْق َذِلك)))، َواهلل ��َوحَْق َعرحِْش����������ِه)))

)1) ف بقية النسخ زيادة: )رواه أبو داود(.
والدي����������ث رواه أبو داود )))8)(، والاكم )1/)))(، والطراين ف ))املعجم   
األوسط(( )80/8)) ))))8(  من حديث أيب الدرداء. و�يه: زيادة بن ممد 
األ�صاري. �ال عنه البخاري والنسائي: ))منكر الديث((. ا�ظر: ))ال�ميزان(( 
))/8)(. و�����������ال الذه����������يب �يه: ))و�����������د ا�فرد حبديث الر�ي����������ة: ربنا اهلل الذي ف 

السماء((، �اإلسناد ضعيف جدًّا.
ورواه اإلم����������ام أمح����������د ف ))ال�مس����������ند(( ))/1)( من حديث �ضال����������ة بن عبيد   
األ�ص����������اري، وف س����������نده أبو بكر بن أيب مرمي الغس����������اين، وهو ضعيف. وهو ف 

))الكامل(( البن عدي ))/))10( من طريق �ضالة عن أيب الدرداء به. 
))) مثب����������ت ف جيع النس����������خ عدا )األص����������ل( و )أ( و )ب( و )ح( زيادة: )رواه البخاري 

وغيه(.
والديث رواه البخاري )1)))(، ومس����������لم )))10( من حديث أيب س����������عيد   

. اخلدري
))) ف )د( و )و(: )َوالحَْعرحُْش ��َوحَْق ال�َماِء(، وبقية النسخ كما ف )األصل(.
))) ف )أ( و )د( و )و(: )�وق العرش(، وبقية النسخ كما ف )األصل(.

))) مثبت ف النس����������خ )أ( و )ب( و )ج( و )ك( زيادة: )رواه أبو داود والرتمذي = 



العقيدة الواسطية110

����������َماِء. �َاَل: ))َمنحْ  : ِف السَّ لِ����������ِه لِلحَْجارِيَِة: ))أَيحْ����������َن اهلُل؟)). �َاَلتحْ َو�َ�وحْ
ِمَنٌة)))1).  َها؛ �َِإ��ََّها ُمؤحْ : أَ�حَْت َرُس����������وُل اهلِل. �َاَل: ))َأعحِْتقحْ أَ�َا؟)). �َاَلتحْ
ِهِه،  . َو�َ�وحْلِِه: ))ِإَذا �َاَم َأَحدُُكمحْ ِإىَل الصَّالِة؛ �َِإنَّ اهلل ِ�َبَل َوجحْ

(((( (

= وغيمها(. والدي����������ث رواه أبو داود )))))(، والرتم����������ذي )0)))(، وابن 
ماجه )))1(، ومل يصح مر�وًعا، وصحَّ مو�و�ًا على ابن مسعود ، وله حكم 
الر�����������ع، بلفظ: ))العرش �وق ال�ماء، واهلل �وق العرش، ال خيفى عليه ش����������يء من 
أعمالك����������م((. رواه ابن خزمية ف ))التوحي����������د(( )1/)))(، والدارمي ف ))الرد 
على املريس����������ي(( )ص))(. وأبو الشيخ ف ))العظمة(( ))/)))(، والاللكائي 

ف ))شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة(( ))/)))).
وصحح إسناده ابن القيم كما ف ))خمتصر الصواعق املرسلة(( ))))( والذهيب   
ف ))العرش(( ))10( وف ))العلو(( )))(، ووا�قه األلباين ف ))خمتصر العلو(( 

)ص)10).
)1) مثبت ف بقية النس����������خ زيادة: )رواه مس����������لم(، وزاد بعضهم: )وابن ماجه وغيه( 

. والديث رواه مسلم ))))( من حديث معاوية بن الكم السلمي
))) ف بقية النس����������خ كلها زيادة: )َو��َوحْلِِه : ))أَ�حَْضُل اإِلمَياِن َأنحْ ت�َعحَْلَم َأنَّ اهلل َمَعَك 

َحيحُْثَما ُكنحَْت)).حديٌث حسن(.
والديث رواه الطراين ف ))املعجم األوسط(( )8/)))) ))))8(، وأبو �عيم   

. ف ))حلية األولياء(( ))/))1(. من حديث عبادة بن الصامت
ف س����������نده عثمان بن كثي �ال عنه اليثمي ف ))جممع الزوائد(( )0/1)(: ))مل   
أَر َمن ذكره بثقة وال جرح(( اه�.  وف سنده أيًضا �عيم بن محاد الراوي عنه، �ال 
عنه الذهيب ف ))ال�ميزان((: ))من األئمة األعالم، على لنٍي ف حديثه((، و�ال 
الا�ظ ف ))التقري����������ب((: ))صدوق خيطئ كثيًا((. والديث ضعَّفه األلباين ف 

))ضعيف الامع(( ))100).
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ِهِه، َواَل َعنحْ مَيِيِنِه؛ َوَلِكنحْ َعنحْ َيَسارِِه، أَوحْ َتحَْت  �َ�اَل ي�َبحُْصَقنَّ ِ�َبَل َوجحْ
، َو�َ�وحْلِِه: ))اللُهمَّ َربَّ السََّمَواِت السَّبحِْع )َوَربَّ اأَلرحِْض())) 

َ�َدِمِه)))1)
بِّ َوالنَّ�َوى،   ٍء، �َاِلَق الحَْ َوَربَّ الحَْعرحِْش الحَْعِظيِم، َربَّ�َنا َوَربَّ ُكلِّ َش����������يحْ
يِل َوالُفرحْ�َاِن، َأُعوُذ ِبَك /ق)ب/ ِمنحْ َش����������رِّ ُكلِّ  ُمنحْزَِل الت�َّوحْرَاِة َواإِلنحِْ
ٌء، َوأَ�حَْت  َدابٍَّة أَ�حَْت آِخٌذ بَِناِصَيِتَها، أَ�حَْت اأَلوَُّل ��ََليحَْس ��َب�حَْلَك َش����������يحْ
ٌء،  اآلِخُر ��ََليحَْس ب�َعحَْدَك َش����������يٌء، َوأَ�حَْت الظَّاِهُر ��ََليحَْس ��َوحَْ�َك َش����������يحْ
يحَْن، َوَأغحِْنيِن ِمَن  ٌء؛ ا�حِْض َعينِّ الدَّ َوأَ�حَْت الحَْباِطُن ��ََليحَْس ُدوَ�َك َش����������يحْ
ِر: ))أَي�َُّها  َواتَ�ُهمحْ بِالذِّكحْ َحابُ����������ُه))) َأصحْ لِِه َلمَّا َرَ�َع أصحْ . َو�َ�وحْ

����������ِر))))) الحَْفقحْ
ُعوَن َأَصمَّ َواَل َغائًِبا،  النَّاُس! ارحْبَ�ُعوا َعَلى أَ��حُْفِس����������ُكمحْ؛ �َِإ�َُّكمحْ اَل َتدحْ
ُعو�َُه أَ�حْ�َرُب ِإىَل َأَحدُِكمحْ ِمنحْ  يًعا))) َ�رِيًبا. ِإنَّ الَّذي َتدحْ ُعوَن سَِ َا َتدحْ ِإمنَّ

)1) ف بقية النسخ زيادة: )متفٌق عليه(.
 ، والديث رواه البخاري ))0) ( ومسلم ))))( من حديث عبداهلل بن عمر  

. ورواه ومسلم )008)( من حديث جابر ين عبداهلل
))) ليست موجودة ف بقية النسخ، وهي مثبتة ف صحيح مسلم.

))) ف بقية النسخ زيادة: )رواه مسلم(.
والديث رواه مس����������لم ))1))( من حدي����������ث أيب هريرة  بلفظ: )اللهم رب   

السموات ورب األرض(.
))) ف النسخ )د( و )و(: )الصحابة(، وف �سخة )ج( )ألصحابه ملا ر�عوا(.
))) ف النسخ )د( و )و( زيادة: )بصًيا( وهي إحدى الروايات عند البخاري.
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ُعُنِق رَاِحَلِتِه)))1).

ِر، اَل  َن الحَْقَمَر لَي�حَْلَة الحَْبدحْ ))) َكَما تَ�َروحْ
َن َربَُّكمحْ َو�َ�وحْلِِه: ))ِإ�َُّكمحْ َست�ََروحْ

َتَطعحُْتمحْ أالَّ ت�ُغحَْلُبوا َعَلى َصالٍة �َ�بحَْل طُُلوِع  يَ�ِتِه؛ �َِإِن اسحْ ُتَضاُموَن ِف ُرؤحْ
ِس َوَصاَلٍة �َ�بحَْل ُغُروهِبَا، �َا��حَْعُلوا))))). الشَّمحْ

ثَاِل َهِذِه اأَلَحاِديِث الَِّت خُيحِْرُ ِ�يَها رُِس����������وُل اهلِل  َعن  ِإىَل أَمحْ
َماَعِة ي�ُؤحِْمُنوَن  ����������نَِّة َوالحَْ َل السُّ رَّبِ����������ِه ِبَا خُيحِْرُ ِبِه؛ �َِإنَّ الحِْفرحَْ�َة النَّاِجَيَة َأهحْ
بَ�َر اهللُ ِبِه ِف ِكَتاِبِه؛ ِمنحْ َغيحِْ َتحْرِيٍف َوال  ِبَذِلَك؛ َكَما ي�ُؤحِْمُنوَن ِبَا َأخحْ
ِييٍف َواَل َتحِْثيٍل؛ َبلحْ ُهُم الحَْوَسُط ِف ِ�َرِق األُمَِّة،  ت�َعحِْطيٍل، َوِمنحْ َغيحِْ َتكحْ

َكَما َأنَّ األُمََّة ِهَي الحَْوَسُط ِف األَُمِم.
ِل  َ أهحْ ��َُهمحْ َوَس����������ٌط ِف بَاِب ِصَفاِت اهلِل ُس����������بحَْحا�َُه َوتَ�َعالَ�ى ب�نيحْ

ِثيِل الحُْمَشب�َِّهِة. ِل التَّمحْ َ َأهحْ ِميَِّة، َوب�نيحْ هحْ الت�َّعحِْطيِل الحَْ

)1) ف بقية النسخ زيادة: )متفٌق عليه(.
     والديث رواه البخاري ))0))(، ومس����������لم ))0))( من حديث أيب موس����������ى 

 . األشعري
))) ف النس����������خ )ز( و )ح( و )ي( زيادة: )ي����������وم القيامة(، كما ف صحيح البخاري 

.((((((
))) مثبت ف بقية النسخ زيادة: )متفق عليه(.

. والديث رواه البخاري ))))(، ومسلم ))))( من حديث جرير بن عبداهلل     
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ِيَِّة. رحْ َ الحَْقَدرِيَِّة َوالحَْ َوُهمحْ َوَسٌط ِف بَاِب أَ��حَْعاِل اهلِل ب�نيحْ

َ الحَْوِعيِديَِّة ِمَن الحَْقَدرِيَِّة)1)  َ الحُْمرحِْجَئِة َوب�نيحْ َوِف بَ����������اِب َوِعيِد اهلِل ب�نيحْ
ِِهمحْ. َوِغيحْ

َ اَلُرورِيَّ����������ِة َو))) ال�ُمعحَْتزَِلِة، َوب�نيحَْ  يِن ب�َنيحْ َوِف بَاِب))) اإِلمَياِن والدِّ
ِميَِّة. هحْ الحُْمرحِْجَئِة َوالحَْ

ََوارِِج. َ اخلحْ َوِف َأصحَْحاِب َرُسوِل اهلِل  َبنَي الرََّواِ�ِض /ق)أ/ َوب�نيحْ

بَ�َر اهللُ  َو�َ����������دحْ َدَخَل ِ�يَما ذََكرحْ�َاُه ِمَن اإِلميَاِن بِاهلِل: اإِلميَاُن ِبَا َأخحْ
ِبِه ِف ِكَتاِبِه، َوتَ�َواتَ�َر َعن رَُّسوِل اهلِل ، َوَأجحََْع َعَليحِْه َسَلُف األُمَِّة؛ 
ِم����������نحْ أَ�َُّه ُس����������بحَْحا�َُه وتَ�َعالَ�ى �َ�وحَْق َسَاَواتِِه، َعَلى َعرحِْش����������ِه، َعِليٌّ َعَلى 
))) َعاِمُلوَن؛ 

َخلحِْقِه، َوُهَو ُس����������بحَْحا�َُه َمَعُهمحْ أَي�حَْنَما َكا�ُوا، ي�َعحَْلُم َما ُهمحْ
َ�َ�وحْلِِه: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   َ َذِلَك ف  َكَما َجََع ب�نيحْ
پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

)1) ف: )ز( و )ح( و )ي( زيادة: )واخلوارج(.
))) ف النسخ )د( و )ه( و )و( و )ط( زيادة: )أساء(.

))) ف )األصل( و )ج( و )ز( و )ح( و )ي( زيادة: )وبني(، واألوحْىل حذ�ها.
))) ف النسخ )ز( و )ط( و )ح( و )ي( زيادة: )عليه وما هم(.
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ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    
َتِلٌط بِاخلحْلحِْق؛  ڃژ)1) َولَيحْ����������َس َمعحَْن �َ�وحْلِِه: ژڦ  ڦژ أَ�َُّه خُمحْ
�َِإنَّ َهَذا اَل تُوِجُبُه اللَُّغُة، وهو ِخاَلُف َما َأجحََْع َعَليحِْه َسَلُف األُمَِّة، 
َوِخ����������اَلُف َما َ�َطَر اهللُ َعَليحِْه اخلَلحَْق، َبِل الحَْقَمُر آيٌَة ِمنحْ آيَاِت اهلِل ِمنحْ 
����������َماِء، َوُهَو َمَع الحُْمَساِ�ِر)))  َغِر خَمحُْلو�َاتِِه، ُثَّ ُهَو َموحُْضوٌع ِف السَّ َأصحْ
أَي�حَْنَما َكاَن. َوُهَو ُسبحَْحا�َُه ��َوحَْق الَعرحِْش، َرِ�يٌب َعَلى َخلحِْقِه، ُمَهيحِْمٌن 
َعَليحِْه����������محْ، ُمطَِّلٌع إليهم، ِإىَل َغيحِْ َذِلَك ِمن مََّعاين الرُّبُوبِيَِّة. وَُكلُّ َهَذا 
الحْ����������َكالِم الَِّذي ذََكَرُه -ِمنحْ أَ�َُّه ��َوحَْق الحَْع����������رحِْش َوأَ�َُّه َمَعَنا- َحقٌّ َعَلى 
َحِقيَقِتِه، اَل َيحَْتاُج َإىَل َتحْرِيٍف، َوَلِكنحْ ُيَصاُن َعِن الظُُّنوِن الحَْكاِذبَِة))).

َوَدَخَل ِف َذِلَك: اإِلميَاُن بِأَ�َُّه َ�رِيٌب ِمنحْ َخلحِْقِه، َكَما �َاَل ُسبحَْحا�َُه 
َوتَ�َعالَ�����������ى: /ق )ب/ ژى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  

)1) ]الديد: )[.
))) ف النسخ )ج( و)د( و )ه( و )و( و )ز( و )ح( و )ط( و )ي( زيادة: )وغي 

املسا�ر(.
))) ف النسخ )د( و )ه( و )و( و )ط( زيادة: ))ِمثحِْل َأنحْ يَُظنَّ َأنَّ ظَاِهَر �َ�وحْلِِه: ژِف 
ِل الحِْعلحِْم َواإِلميَاِن؛  َاِع َأهحْ ����������َماَء ُتِظلُُّه أَوحْ تُِقلُُّه، َوَهَذا بَاِطٌل بِِإجحْ ����������َماِءژ ؛ َأنَّ السَّ السَّ
�َإنَّ اهلَل َ�دحْ َوِس����������َع ُكرحِْس����������يُُّه السََّمَواِت َواأَلرحِْض، َوُهَو مُيحِْس����������ُك السََّمَواِت َواأَلرحَْض 
َأنحْ ت�َُزواَل، َومُيحِْس����������ُك السََّماَء َأنحْ ت�ََقَع َعَلى اأَلرحِْض؛ إالَّ بِِإذحْ�ِِه، َوَمنحْ آيَاتِِه َأنحْ ت�َُقوَم 

رِِه)). السََّماُء َواأَلرحُْض بَِأمحْ
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ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ژ)1)، َو�َ����������اَل النَّبِ�����������يُّ : ))ِإنَّ الَِّذي 
ُعو�َُه أَ�حْ�َرُب ِإىَل َأَحدُِكم مِّن ُعُنِق رَاِحَلِتِه))))).  َتدحْ

����������نَِّة ِمنحْ �ُ�رحِْبِه َوَمِعيَّتِ����������ِه اَل يُ�َناِف َما  َوَم����������ا ذُِكَر ِف الحِْكَتاِب َوالسُّ
ٌء ِف  ِ�يَِّتِه؛ �َِإ�َُّه ُس����������بحَْحا�َُه لَيحَْس َكِمثحِْلِه َش����������يحْ )ذُِكَر())) ِمنحْ ُعُلوِِّه َو��َوحْ

يِع ��ُُعوتِِه، َوُهَو َعِليٌّ ِف ُد��ُوِّه، َ�رِيٌب ِف ُعُلوِِّه. جَِ

َوِمَن اإِلميَاِن ِبِه ِوِبُكتُِبِه: اإِلميَاُن بَِأنَّ الحُْقرحْآَن َكالُم اهلِل ُس����������بحَْحا�َُه 
لُ����������وٍق، ِمنحُْه َبَدأَ، َوِإلَيحْ����������ِه ي�َُعوُد، َوَأنَّ  وتَ�َعالَ�����������ى، )ُمنَ�زٌَّل()))، َغيحْ�ُر خَمحْ
اهلَل َتَكلَّ����������َم ِبِه َحِقيَقًة، َوَأنَّ َهَذا الحُْقرحْآَن الَّ����������ِذي أَ�حْ�َزَلُه اهللُ َعَلى �َِبيِِّه 
ِِه. َوال َيُوُز ِإطحْالُق  ُمَمٍَّد  ُهَو َكالُم اهلِل َحِقيَق����������ًة، اَل َكالُم َغيحْ
الحَْقوحِْل بِأَ�َُّه ِحَكايٌَة َعنحْ َكاَلِم اهلِل، أَوحْ ِعَباَرٌة َعنحُْه؛ َبلحْ ِإَذا �َ�َرأَُه النَّاُس 
أَوحْ َكَتبُ����������وُه ِف الحَْمَصاِحِف؛ ملحْ خَيحْ�رُجحْ ِبَذِلَك َعنحْ َأنحْ َيُكوَن َكالَم اهلِل 
َا ُيَضاُف َحِقيَقًة ِإىَل َم����������نحْ )َتَكلََّم ِبِه()))  َحِقيَق����������ًة؛ �َِإنَّ الحْ����������َكاَلَم ِإمنَّ

)1) ]البقرة: )18[.
. رواه البخاري ))8))(، ومسلم ))0))(، من حديث أيب موسى األشعري (((

))) ف النسخ: )د( و )ز( و )ح( و )ي(: )ذكر�اه(
))) سقطت من النسختني: )و( و )ط(.

))) ف بقية النسخ : )�اله(
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ُمبحَْتِدئًا، اَل إىَل َمنحْ �َاَلُه ُمب�َلًِّغا ُمَؤدِّيًا)1).
َِبُكتُِبِه َوُرُسِلِه: اإِلميَاُن  َوَ�دحْ َدَخَل أيحًْضا ِ�يَما ذََكرحْ�َاُه ِمَن اإِلميَاِن 
َن  �َُه ي�َوحَْم الحِْقَياَم����������ِة ِعَيا�ً����������ا بِأَبحَْصارِِهمحْ،َكَما ي�ََروحْ ِمنِ����������نَي ي�ََروحْ بِ����������َأنَّ الحُْمؤحْ
ِر   َن الحَْقَمَر لَي�حَْلَة الحَْبدحْ ًوا لَيحَْس ُدو��ََها َسَحاٌب، وََكَما ي�ََروحْ َس َصححْ الشَّمحْ
�َُه ُس����������بحَْحا�َُه /ق8أ/ َوُهمحْ ِف َعَرَصاِت  يَِتِه. ي�ََروحْ اَل ُيَضاُم����������وَن ِف ُرؤحْ
َنَِّة؛ َكَما |َيَش����������اُء|))) اهلل ُسبحَْحا�َُه  �َُه ب�َعحَْد ُدُخوِل الحْ الحِْقَياَمِة، ُثَّ ي�ََروحْ

وتَ�َعالَ�ى.
ب�ََر ِبِه النَّيبُّ  ِمَّا  َوِمَن اإِلميَاِن بِالحْي�َوحِْم اآلِخِر اإلميَاُن ِبُكلِّ َما َأخحْ
َيُك����������وُن ب�َعحَْد الحَْموحِْت، ��َي�ُؤحِْمُنوَن ِبِفت�حَْنِة الحَْقرحِْ، َوِبَعَذاِب الحَْقرحِْ و�َِعيِمِه. 
ت�َُنوَن ِف �ُ�ُبورِِه����������محْ، ��َي�َُقاُل للرَُّجِل: َمنحْ  �ََأمَّ����������ا الحِْفت�حَْنُة؛ �َِإنَّ النَّاَس ي�ُفحْ
رَّبُ����������َك؟ َوَما ِديُنَك؟ َوَم����������ن �َِّبيَُّك؟ �يُثَبُِّت اهللُ الَِّذي����������َن آَمُنوا بِالحَْقوحِْل 
اَلُم ِدييِن، َوُمَمٌَّد �َِبيِّي. َوأَمَّا  ، َواإِلسحْ الثَّاِبِت، ��َي�َُقوُل الحْمؤحِْمُن: اهللُ َريبِّ
عحُْت النَّاَس ي�َُقوُلوَن َش����������يحًْئا  )))، اَل أَدحْري، َسِ

الحُْمرحْتَاُب؛ ��َي�َُقوُل: آهحْ آهحْ

)1) ف النس����������خ: )د( و )ه( و )و( و )ز( و )ط( زي����������ادة: )َوُهَو َكالُم اهلل؛ ُحُرو�ُُه، 
ُُروِف(،   ُُروَف ُدوَن الحَْمَعاين، َواَل الحَْمَعاينَ ُدوَن الحْ َوبَ�َياُن َمَعا�ِيِه؛ لَيحَْس َكالُم اهلِل الحْ
و�د وردت هذه العبارة أيضاً ف كتاب ))إ�امة الدليل(( ))/1( للمؤلف �فسه.

))) ف )األصل(: )شاء( واملثبت أصوب، وهو هكذا ف بقية النسخ. 
))) ف بعض النسخ: َهاهحْ َهاهحْ، وهو األشهر.
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����������َمُعَها ُكلُّ  َرُب ِبِرحَْزبٍَة ِمنحْ َحِديٍد، ��ََيِصيُح َصيحَْحًة َيسحْ ��َُقلحْتُ����������ُه، ��َُيضحْ

َعَها اإِل�حَْساُن؛ َلَصِعَق)1). ثُ�مَّ ب�َعحَْد َهِذِه  ٍء، إالَّ اإِل�حَْساَن، َوَلوحْ سَِ َشيحْ

الحِْفت�حْنَ����������ِة إمَّا �َِعيٌم َوِإمَّا َعَذاٌب، ِإىَل يَ����������وم))) الحِْقَياَمِة الحُْكبحْ�َرى، �َ�ت�َُعاُد 

َساِد. اأَلرحَْواُح ِإىَل األجحْ

بَ�َر اهللُ هِبَا ِف ِكَتاِبِه، وَعَلى ِلَساِن َرُسولِِه،  َوت�َُقوُم الحِْقَياَمُة الَِّت َأخحْ

����������ِلُموَن. ��َي�َُقوُم النَّاُس ِمنحْ ��ُُبورِِهمحْ ِلَربِّ الحَْعاَلِمنَي  َوَأجحََْع َعَلي�حَْها الحُْمسحْ

ُس، َوي�ُلحِْجُمُهُم الحَْعَرُق، َوتُ�نحَْصُب  �ُو ِمن�حُْهُم الشَّمحْ ُحَفاًة ُعرَاًة ُغرحْاًل، َوَتدحْ

الحَْمَوازِيُن، ��َُيوَزُن ِ�يَها َأعحَْماُل الحِْعَباِد؛ ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ  
َواِوي����������ُن،  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ژ))). َوتُ�نحَْش����������ُر الدَّ
َوِهَي َصَحاِئُف اأَلعحَْماِل، َ�آِخٌذ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه، وآِخٌذ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه 

)1) يشي إىل ما رواه البخاري )8))1(، وأبو داود )1)))(، والنسائي )1)0)( من 
حديث أ�س بن مالك ، وإىل ما رواه أمحد ف املس����������ند ))))18(، وأبو داود 

)))))( من حديث الراء بن عازب  وهو حديث ثابت مشهور.
))) ف النسخ )د( و )ه( و )ط(: )إىل أن تقوم(.

))) ]املؤمنون: )10[.



العقيدة الواسطية118

رِِه؛ َكَما �َ����������اَل ت�ََعاىل: /ق8ب/ ژں    ()1) ِم����������ن وَّراِء َظهحْ )أَوحْ
ھ   ہ    ہ   ہ    ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   

ھ  ھ  ھ  ے    ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭژ))).

ِم����������ِن، ��َي�َُقرِّرُُه ِبُذ�ُوِبِه؛  َوُيَاِس����������ُب اهللُ اخلَلحَْق، َوخَيحُْلو ِبَعبحِْدِه الحُْمؤحْ
َكَما ُوِصَف َذِلَك ِف الحِْكَتاِب َوالسُّنَِّة. َوأَمَّا الحُْكفَّاُر؛ َ�ال ُيَاَسُبوَن 
ُمَاَسَبَة َمنحْ تُوَزُن َحَسَناتُُه بَسيِّ�َئاتِِه؛ �َِإ��َُّهم اَل َحَسَناِت َلُمحْ، َوَلِكنحْ 
َن هِبَا. ُد َأعحَْماُلُمحْ َوُتحَْصى، ��َُيو��َُفوَن َعَلي�حَْها َوي�َُقرَُّروَن هِبَا، َوُيحَْزوحْ ت�َُعدَّ

وُض الحَْموحُْروُد ِلُمَحمٍَّد ، ماُؤه َأَش����������دُّ  َوِف َعرحَْص����������ِة الحِْقَياَم����������ِة الحَْ
ٌر،  ٌر، َوَعرحُْضُه َشهحْ َلى ِمَن الحَْعَس����������ِل، طُولُُه َش����������هحْ ب�ََياًضا ِمَن اللََّبِ، َوَأححْ
وآ�َِيُتُه َعَدَد ُنُوِم السََّماِء، َ�َمنحْ َشِرَب ِمنحُْه َشرحْبًَة؛ ملحْ َيظحَْمأحْ ب�َعحَْدَها أََبًدا.

 َ ����������ُر الَِّذي ب�نيحْ سحْ ِ َجَهنََّم، َوُهَو الحِْ َوالصِّ����������رَاُط َمنحُْصوٌب َعَلى َمتحْ
ِر َأعحَْماِلِ����������محْ، َ�ِمن�حُْهمحْ َمنحْ  َنَّ����������ِة َوالنَّاِر، ي�َُم�رُّ النَّ����������اُس َعَليحِْه َعَلى َ�دحْ الحْ
ِح الحَْبَصِر، َوِمن�حُْهم َمن ي�َُم�رُّ َكالحْبَ�رحِْق، َوِمن�حُْهم َمن ي�َُم�رُّ  ي�َُم�رُّ  َعَليحِْه َكَلمحْ

)1) ف النسختني )ه( و )ط(: )و( بداًل من )أو(
))) ]اإلسراء: )1-)1[.
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َواِد، َوِمن�حُْهم َمن ي�َُم�رُّ َكرَِكاِب  َكالرِّي����������ِح، وِمن�حُْهم َمن ي�َُم�رُّ َكالحَْفَرِس الحَْ
����������ًيا، َوِمن�حُْهم  ًوا، َوِمن�حُْهم َمن مَيحِْش����������ي َمشحْ اإِلِبِل، وِمن�حُْهم َمن ي�َعحُْدو َعدحْ
َر  سحْ ًفا، َوَمن�حُْهم َمن خُيحَْطُف ��َي�ُلحَْقى ِف َجَهنََّم؛ �َِإنَّ الحِْ َمن ي�َزحَْحُف َزححْ
َعَليحِْه َكاَللِي����������ُب َتحَْطُف النَّاَس بَِأعحَْمالِِمحْ، َ�َم����������نحْ َمرَّ َعَلى الصِّرَاِط؛ 
َنَِّة َوالنَّاِر،  َ الحْ َنََّة. �َ����������ِإَذا َعبَ�ُروا َعَليحِْه؛ َو�َ�ُفوا َعَلى ��َنحَْطَرٍة ب�نيحْ َدَخَل الحْ
بُوا َو�ُ�قُّوا، أُِذَن َلُمحْ ِف ُدُخوِل  �َ�ي�ُقحَْتصُّ لِب�َعحِْضِهم من ب�َعحٍْض، �َِإَذا ُهذِّ

َنَِّة. الحْ

َنََّة  ُخُل الحْ َنَِّة ُمَمٌَّد ، َوأَوَُّل َمن َيدحْ ِتُح بَاَب الحْ تَ�فحْ َوأَوَُّل َمن َيسحْ
. ِمَن األَُمِم أُمَُّتُه

َفُع  َوَله ِف الحِْقَياَمِة َثالُث َش����������َفاَعاٍت: أَمَّا الشََّفاَعُة اأُلوحْىَل؛ ��ََيشحْ
ِل الحَْموحِْ�ِف َحتَّ ي�ُقحَْضى ب�َي�حْن�َُهمحْ ب�َعحَْد َأنحْ ي�َتَ�رَاَجَع األَ�حِْبَياُء: آَدُم،  أَلهحْ
َو�ُوٌح، َوِإب�حْرَاِهيُم، َوُموَس����������ى، َوِعيَس����������ى ابحُْن َم����������رحْمَيَ -َعَليحِْهمحْ ِمَن اهلِل  
����������َفاَعَة َحتَّ ت�َنحَْتِهَي إلَيحِْه. َوأَمَّا الشََّفاَعُة /ق)أ/الثَّا�َِيُة؛  السَّالُم- الشَّ
َنََّة. َوَهاتَاِن الشََّفاَعَتاِن َخاصََّتاِن  ُخُلوا الحْ َنَِّة َأن َيدحْ ِل الحْ َفُع ِف َأهحْ ��ََيشحْ
َتَحقَّ النَّاَر، َوَهِذِه الشََّفاَعُة  َفُع ِ�يَمِن اسحْ َلُه. َوأَمَّا الشََّفاَعُة الثَّالَِثُة؛ ��ََيشحْ
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َتَحقَّ النَّاَر أالَّ  َفُع ِ�يَمِن اسحْ ِِهمحْ؛ َيشحْ يِقنَي َوَغيحْ َلُه َوِلَسائِِر النَِّبيِّنَي َوالصِّدِّ
����������َفُع ِ�يَمنحْ َدَخَلَها َأن خَيحْرَُج ِمن�حَْها. َوخُيحْرُِج اهللُ ِمَن النَّاِر  ُخَلَها، َوَيشحْ َيدحْ
ٌل  َنَِّة َ�ضحْ َِتِه، َوي�َب�حَْقى ِف الحْ ����������ِل اهلِل َوَرمححْ أَ��حَْواًما ِبِغِي َش����������َفاَعٍة؛ َبلحْ ِبَفضحْ
َنََّة. ِخُلُهُم الحْ �حْ�َيا، �َ�يُ�نحِْشُئ اهللُ َلَا أَ�حْ�َواًما �َ�ُيدحْ ِل الدُّ َعمَّنحْ َدَخَل ِمنحْ َأهحْ

َساِب َوالث�ََّواِب َوالحِْعَقاِب  اُر اآلِخَرُة ِمَن الحِْ ُنُه الدَّ َناُف َما تَ�َتَضمَّ َوَأصحْ
َنَِّة َوالنَّاِر. َوت�ََفاِصيُل َذِلَك َمذحُْكوَرٌة ِف الحُْكُتِب الحُْمنَ�زََّلِة ِمَن السََّماِء،  َوالحْ
َو األثَ����������اَرِة ِمَن الحِْعلحِْم الحَْمأحْثُوَرِة َع����������ِن األَ�حِْبَياِء، َوِف الحِْعلحِْم الحَْموحُْروِث َعن 

ِفي، َ�َمِن اب�حْت�ََغاُه َوَجَدُه. ����������ِفي َوَيكحْ ُمَمٍَّد  ِمنحْ َذِلَك َما َيشحْ

ِِه َوَشرِِّه.  َماَعِة بِالحَْقَدِر َخيحْ ُل السُّنَِّة َوالحَْ َوت�ُؤحِْمُن الحِْفرحَْ�ُة النَّاِجَيُة َأهحْ
َرَجُة  ِ. �َالدَّ َواإِلميَاُن بِالحَْقَدِر َعَلى َدَرَجَتي�حِْن؛ ُكلُّ َدَرَجٍة ت�ََتَضمَُّن َشيحْئ�نيحْ
اأُلوىَل: اإلميَ����������اُن بَِأنَّ اهلَل َعِلَم َما اخلَلحُْق َعاِمُلوَن ِبِعلحِْمِه الحَْقِدمِي الَِّذي 
َوالِِم مَِّن الطَّاَعاِت  ي����������َع َأححْ ُهَو َموحُْص����������وٌف ِبِه أََزاًل َوأََبًدا، َوَعِلَم جَِ
ُفوِظ  َوالحَْمَعاِص����������ي َواأَلرحْزَاِق َواآلَجاِل، ُثَّ َكتَ����������َب اهللُ ِف اللَّوحِْح الحَْمححْ
. �َقاَل:  ُتبحْ َمَقاِديَر اخَلالِئِق. �ََأوَُّل َما َخَلَق اهللُ الحَْقَلُم �َقاَل َلُه: اكحْ

ُتبحْ َما ُهَو َكاِئٌن ِإىَل ي�َوحِْم الحِْقَياَمِة. َ�َما َأَصاَب  ُتُب؟ �َاَل: اكحْ َم����������ا َأكحْ
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طَ����������َأُه ملحْ َيُكن لُِّيِصيَبُه، َجفَِّت  ِطَئُه، َوَما َأخحْ اإِل�حَْس����������اَن ملحْ َيُكن لُِّيخحْ

األَ�حْاَلُم، َوطُِوَيِت الصُُّحُف؛ َكَما �َاَل ُسبحَْحا�َُه وتَ�َعالَ�ى: ژ ڻ  ڻ  

ۓ   ۓ        ےے   ھ   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ڭ  ڭ  ڭ ڭژ)1)، َو�َ����������اَل: ژے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ِديُر التَّاِبُع ِلِعلحِْمِه ُس����������بحَْحا�َُه وتَ�َعالَ�ى  ې  ې      ې ژ))) َوَهَذا الت�َّقحْ

ِصياًل: ��ََقدحْ َكَتَب ِف اللَّوحِْح  /ق)ب/ َيُكوُن ِف َمَواِضَع ُجحْلَ����������ًة َوت�َفحْ

ِخ الرُّوِح ِ�يِه،  َِننِي ��َبحَْل ��َفحْ ُفوِظ َما َش����������اَء. َوِإَذا َخَلَق َجَسَد الحْ الحَْمححْ

ب�ََع����������َث ِإلَيحِْه َمَلًكا، ��َي�ُؤحَْمُر بَِأرحَْبِع َكِلَماٍت، )ِبَكتحِْب())) رِزحِْ�ِه، َوَأَجِلِه، 

َوَعَمِلِه، َوَشِقيٌّ أَوحْ َسِعيٌد.. َوَنحَْو َذِلَك. ��ََهَذا الَقَدُر َ�دحْ َكاَن ي�ُنحِْكرُُه 

ُغالُة الحَْقَدرِيَِّة َ�ِدميًا، َوُمنحِْكرُُه الحْي�َوحَْم �َِليٌل.

َرتُُه الشَّاِمَلُة،  َرَجُة الثَّا�َِيُة؛ َ�ِهَي َمِشيَئُة اهلِل النَّاِ�َذُة، َوُ�دحْ َوأَمَّا الدَّ

))) ]الديد: ))[.)1) ]الج: 0)[.
.) ُتبحْ ))) ف بقية النسخ: )��َي�َُقاُل: اكحْ
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()))، َوأَ�َُّه  َوُهَو)1): اإِلمَياُن بَِأنَّ َما َشاَء اهلل َكاَن، )َوَما ملحَْ َيَشأحْ ملحَْ َيُكنحْ
����������َمَواِت َواَل ِف اأَلرحِْض ِمنحْ َحرََكٍة َواَل ُسُكوٍن؛ إالَّ ِبَِشيَئِة  َما ِف السَّ
اهلِل ُسبحَْحا�َُه وتَ�َعالَ�ى، اَل َيُكوُن ِف ُملحِْكِه إالَّ َما يُرِيُد، َوأَ�َُّه ُسبحَْحا�َُه 
ٍء َ�ِديٌر ِمَن الحَْموحُْجوَداِت َوالحَْمعحُْدوَماِت، �َما  وتَ�َعالَ�ى َعَلى ُكلِّ َش����������يحْ
����������َماوات َواَل ِف اأَلرحِْض إالَّ اهللُ َخاِلُقُه ُس����������بحَْحا�َُه  ِمنحْ خَمحُْلوٍق ِف السَّ
وتَ�َعالَ�����������ى، ال َخاِلَق َغيحْ�رُُه، َواَل َربَّ ِس����������َواُه. َوَمَع َذِلَك ��ََقدحْ أََمَر اهللُ 
الحِْعَباَد ِبطَاَعِتِه َوطَاَعِة ُرُس����������ِلِه، َو��ََهاُهمحْ َعن مَّعحِْصَيِتِه. َوُهَو ُسبحَْحا�َُه 
ِس����������ِننَي َوالحُْمقحِْسِطنَي، َوي�َرحَْضى َعِن الَِّذيَن آَمُنوا  يُِبُّ الحُْمتَِّقنَي َوالحُْمححْ
َوَعِملُ����������وا الصَّاِلَ����������اِت، َوال يُِبُّ الحَْكاِ�رِي����������َن، َواَل ي�َرحَْضى َعِن الحَْقوحِْم 
َر، َواَل  َش����������اِء، َواَل ي�َرحَْضى ِلِعَباِدِه الحُْكفحْ الحَْفاِس����������ِقنَي، َواَل يَأحُْمُر بِالحَْفححْ

يُِبُّ الحَْفَساَد.

َوالحِْعبَ����������اُد �َاِعُلوَن َحِقيَق����������ًة، َواللَُّه َخاِلُق أ�حْ�َعاِلِ����������م. َوالحَْعبحُْد ُهَو: 
، َوالحَْفاِجُر، َوالحُْمَصلِّي، َوالصَّاِئُم. ِولِلحِْعَباِد  الحُْمؤحِْمُن، َوالحَْكا�ِ����������ُر، َوالحْبَ�رُّ

)1) ف األصل: )وهو أن اإلميان بأن ما شاء اهلل كان(.
))) ف النسخة )أ(: )وما شاء مل يكن( وهذا خطأ، والصواب ما أثبته كما هو مثبت 

ف بقية النسخ.
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َرِتمحْ  َرٌة َعَلى َأعحَْمالِِمحْ، َوَلُ����������محْ ِإرَاَدٌة، َواهللُ َخاِلُقُه����������محْ َوَخاِلُق ُ�دحْ �ُ����������دحْ
َوِإرَاَدِتِمحْ؛ َكَما �َاَل: ژ ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئژ)1).

َرَجُة ِمَن الحَْق����������َدِر ُيَكذُِّب هِبَا َعامَّ����������ُة الحَْقَدرِيَِّة الَِّذيَن  َوَه����������ِذِه الدَّ
ِل  وَس َهِذِه األمَِّة، َوي�َغحُْلو ِ�يَها َ�وٌم ِمنحْ َأهحْ ����������َلُف())): جَمُ َسَّاُهُم )السَّ
ِتَياَرُه، َوخُيرُِجوَن َعنحْ أَ��حَْعاِل  َرَتُه َواخحْ ����������لُُبوا الحَْعبحَْد ُ�دحْ اإلثحْ�َباِت، َحتَّ َيسحْ

َكاِمِه ِحَكَمَها َوَمَصالََِها. اهلِل َوَأححْ
يَن َواإِلميَاَن �َ�وحٌْل َوَعَمٌل، ��َوحُْل   َوِمنحْ ُأُصوِل الِفرحَْ�ِة النَّاِجَيِة َأنَّ الدِّ
َوارِِح. َوَأنَّ  الحَْقلحِْب /ق10أ/ َواللَِّس����������اِن، َوَعَمُل الحَْقلحِْب َواللَِّساِن َوالحَْ

اإلميَاَن يَزِيُد بِالطَّاَعِة، َوي�َنحْ�ُقُص بِالحَْمعحِْصَيِة.

)1) ]التكوير: 8)-))[.
))) ف جيع النس����������خ املخطوطة واملطبوعة: )النيب صلى اهلل عليه وس����������لم(، لكن ف 
)األصل( شطب عليها شيخ اإلسالم ووضع مكاهنا كلمة الغالب أهنا: )السَّلف( 
و�د تكون )الشا�عي(، لكن األرجح أهنا )السلف(، لسببني: األول: ألهنا أ�رب 
����������لف( �يما ظهر يل، والثاين: أن ش����������يخ اإلسالم  �سب هذا  ف رسها إىل )السَّ
����������لف �قال ف ))الرد على املنطقي����������ني(( )ص0))(: )ولذا �ال  الق����������ول إىل السَّ
����������لف: القدرية جم����������وس هذه األمة(، كما أ�ه رمح����������ه اهلل �د ذكر ف ))جمموع  السَّ

الفتاوى(( )8/)))( أنَّ طائفة من أئمة الديث طعنوا ف صحة الديث. 



العقيدة الواسطية124

َل الحِْقب�حَْلِة ِبُطحَْلِق الحَْمَعاِصي َوالحَْكَبائِِر؛  َوُهمحْ َمَع َذِلَك ال ُيَكفُِّروَن َأهحْ
ََوارُِج بَ����������ِل اأُلُخوَُّة اإِلميَا�ِيَُّة ثَابَِتٌة َمَع الحَْمَعاِصي؛ َكَما  َعُلُه اخلحْ َكَما ي�َفحْ

�َاَل ُسبحَْحا�َُه ِف آيَِة الِقَصاِص: ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ژڳ   َو�َ����������اَل:  ڻژ)1)، 
ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں  
ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ      ھ  

ۆ  ۆۈ   ۈ  ٴۇ  ۋژ))).

َم اإلميَاِن بِالحُْكلِّيَِّة، َواَل خُيَلُِّدو�َُه  ����������لُُبوَن الحَْفاِسَق الحِْملِّيَّ اسحْ َواَل َيسحْ
ِم اإلميَاِن؛  ُخُل ِف اسحْ ِف النَّاِر؛ َكَما تَ�ُقولُُه الحُْمعحَْتزَِلُة، َبِل الحَْفاِس����������ُق َيدحْ
ُخُل  لِِه تَ�َعالَ�ى: نث ڦ  ڄ  ڄمث، َوَ�دحْ اَل َيدحْ ِف ِمثحِْل �َ�وحْ

ِم اإِلميَاِن الحُْمطحَْلِق؛ َكَما ِف �َ�وحْلِِه: ژ ٹ  ٹ  ٹ   ِف اسحْ
، َو�َ�وحِْل النَّب�ِيِّ : ))اَل ي�َزحْيِن الزَّا�ِ�ي 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ)))
����������رُِق َوُهَو  ����������ارُِق ِحنَي َيسحْ ����������رُِق السَّ ِحنَي يَ�زحْين َوُهَو ُمؤحِْمٌن، )َوال َيسحْ
َرب�َُها َوُهَو ُمؤحِْمٌن، َواَل ي�َنحَْتِهُب  َر ِحنَي َيشحْ َرُب اخلحْمحْ ُمؤحِْمٌن()))، َواَل َيشحْ

))) ]األ�فال: )[.))) ]الجرات:)-10[)1) ]البقرة: 8)1[.
))) سقطت من النسخ: )أ( و )ب( و )ك(.
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َبًة َذاَت َشَرٍف ي�َرحَْ�ُع النَّاُس ِإلَيحِْه ِ�يَها أَبحَْصاَرُهمحْ ِحنَي ي�َنحَْتِهب�َُها َوُهَو  ��ُهحْ
ِم����������ٌن �َاِ�ُص اإِلمَياِن، أَوحْ ُمؤحِْمٌن بِِإمَيا�ِِه  ُمؤحِْمٌن)))1). َوي�َُقوُلوَن: ُهَو ُمؤحْ
َلُب ُمطحَْلَق  ����������َم الحُْمطحَْلَق، َواَل ُيسحْ �َاِس����������ٌق ِبَكِبي�َرت�ِِه، �َ�اَل ي�ُعحَْطى االسحْ

ِم. االسحْ

محْ  ����������نَِّة َوال�َجَماَعِة: َس����������اَلَمُة �ُ�ُلوهِبِ ِل|))) السُّ َوِم����������نحْ ُأُصوِل |َأهحْ
َوأَلحِْس����������َنِتِهمحْ أَلصحَْحاِب َرُس����������وِل اهلِل ، َكَم����������ا َوَصَفُهُم اهللُ ِبِه ِف 

لِ����������ِه: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ      �َ�وحْ
ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹٹژ)))، َوطَاَعُة النَّب�ِيِّ  ِف �َ�وحْلِِه: 

))اَل َتُسبُّوا َأصحَْحايب ��ََوالَِّذي ��َفحِْسي بَِيِدِه َلوحْ َأنَّ َأَحدَُكمحْ أَ�حْ�َفَق ِمثحَْل 

بَ�ُلوَن َما َجاَء ِبِه   ُأُحٍد َذَهًبا َما ب�ََلَغ ُمدَّ َأَحِدِهمحْ َوال َ�ِصيَفُه))))). َويَ�قحْ
َاُع ِمنحْ َ�َضائِِلِهمحْ /ق10ب/ َوَمرَاتِِبِهمحْ؛  الحِْكَتاُب أِو السَّنَُّة أِو اإِلجحْ
َديحِْبَيِة -  �ي�َُفضِّلُ����������وَن َمنحْ أَ��حَْفَق ِم����������نحْ ��َبحِْل الحَْفتحِْح - َوُهَو ُصلحْ����������ُح الحُْ

. 1) رواه البخاري )))))(، ومسلم )100) )))( من حديث أيب هريرة(
))) سقطت من )األصل(.

))) ]الشر: 10[.
. رواه البخاري )))))(، ومسلم )1)))( من حديث أيب سعيد اخلدري (((
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ُموَن الحُْمَهاِجرِيَن َعَلى  َو�َاَتَل، َعَلى َمنحْ أَ��حَْفَق ِمنحْ ب�َعحِْدِه َو�َاَتَل. َوي�َُقدِّ
َعَة  ٍر - وََكا�ُوا َثالَثَِئٍة َوِبضحْ ِل َبدحْ األَ�حَْصاِر. َوي�ُؤحِْمُنوَن بَِأنَّ اهلَل �َاَل أَلهحْ
ُخُل  )))1). َوبِأَ�َُّه ))اَل َيدحْ َعَش����������َر�: ))اعحَْمُلوا َما ِشئحُْتم ��ََقدحْ َغَفرحُْت َلُكمحْ
ب�ََر ِبِه النَّيبُّ ، َبلحْ  ����������َجَرِة)))))؛ َكَم����������ا َأخحْ النَّاَر َأَحٌد بَاَيَع َتحَْت الشَّ
ث�ََر ِمنحْ أَلحٍْف َوأَرحْبَِعمَئٍة.  َ�دحْ َرِضَي اهللُ َعن�حُْه����������محْ َوَرُضوا َعنحُْه، وََكا�ُوا َأكحْ
َنَِّة ِلَمنحْ َش���ِهَد َلُه َرُسوُل اهلِل ، َكالحَْعَشَرِة، وَكثَاِبِت  َهُدوَن بِالحْ َوَيشحْ

ِِهم ِمَن الصََّحابَِة. بحِْن ِ�يحِْس بِن َشَّاٍس، َوَغيحْ

ِمِننَي َعِليِّ بحِْن َأيب  َويُِق����������رُّوَن ِبَ����������ا تَ�َواتَ�َر ِبِه النَّ�قحُْل َعنحْ أَِم����������ِي الحُْمؤحْ
ٍر،  ِِه؛ ِم����������نحْ َأنَّ َخي�حَْر َهِذِه األُمَِّة ب�َعحَْد �َِبيِّه�َا: أَبُو َبكحْ طَاِلٍب  َوَغيحْ
؛ َكَما َدلَّتحْ َعَليحِْه اآلثَاُر،  ُثَّ ُعَمُر. َوي�ُث�َلِّثُوَن ِبُعثحَْماَن، َوي�َُرب�ُِّعوَن ِبَعِليٍّ
ِدمِي ُعثحَْماَن ِف الحْب�َي�حَْعِة. َمَع َأنَّ ب�َعحَْض  وََكَما َأجحََْعتحْ الصََّحابَُة َعَلى ت�َقحْ

)1) رواه البخاري ))00)) )0)8)(، ومس����������لم )))))( من حديث علي بن أيب 
. طالب

))) رواه مسلم )))))( بلفظ: ))ال يدخل النار إن شاء اهلل من أصحاب الشجرة 
أح����������د. الذين بايع����������وا تتها((. ورواه أمح����������د )0)8)1(، وأبو داود )))))(، 
والرتم����������ذي )0)8)( بلفظ: ))ال يدخل النار أحد من بايع تت الش����������جرة((، 

. كلهم من حديث جابر بن عبد اهلل
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ت�ََلُفوا ِف ُعثحَْماَن َوَعِليٍّ ب�َعحَْد ات�َِّفاِ�ِهمحْ َعَلى  ����������نَِّة َكا�ُوا َ�ِد اخحْ ِل السُّ َأهحْ
َم ��َوحٌْم ُعثحَْماَن:  ٍر |َوُعَمَر|)1)؛ أَي�ُُّهَما أَ�حَْض����������ُل؟ ��ََقدَّ ����������ِدمِي َأيب َبكحْ ت�َقحْ
ت�ََقرَّ  ، َوَ�دَّم ��َوحٌْم َعِليًّا، َو��َوحٌْم ت�ََو��َُّفوا. َلِكِن اسحْ َوَسَكُتوا، أَوحْ َرب�َُّعوا ِبَعِليٍّ
())). َوِإنحْ َكاَ�تحْ َهِذه  ِدمِي ُعثحَْماَن؛ )ُثَّ َعِليٍّ ِل السُّنَِّة َعَلى ت�َقحْ ُر َأهحْ أَمحْ
أََلُة ُعثحَْماَن َوَعِليٍّ - لَيحَْستحْ ِمَن اأُلُصوِل الَِّت ُيَضلَُّل  أََلُة - َمسحْ الحَْمسحْ
أَلَة الَِّت ُيَضلَُّل  ِل السُّنَِّة. َلِكنَّ ال�َمسحْ الحُْمَخاِلُف ِ�يَها ِعنحَْد ُجحُْهوِر َأهحْ
َِليَفَة  اَلَ�ِة؛ َوَذِلَك أَ��َُّهمحْ ي�ُؤحِْمُنوَن َأنَّ اخلحْ ����������أََلُة اخلحِْ ال�ُمَخاِلُف ِ�يَها: َمسحْ
ٍر، ُثَّ ُعَمُر، ُثَّ ُعثحَْماُن، ُثَّ َعِليٌّ َرِضَي  ب�َعحَْد َرُس����������وِل اهلِل : أَبُو َبكحْ
اهللُ َعن�حُْه����������محْ َأجحَِْعنَي. َوَمنحْ َطَعَن ِف ِخاَل�َ����������ِة َأَحٍد مِّنحْ َهُؤالِء؛ ��َُهَو 

ِلِه. َأَضلُّ ِمنحْ مِحَاِر َأهحْ

��َُه����������محْ، َوَيحَْفظُوَن  َل ب�َيحِْت َرُس����������وِل اهلِل ، َوي�َت�ََولَّوحْ َويُِبُّ����������وَن َأهحْ
|))) َوِصيََّة َرُس����������وِل اهلل ، َحيحُْث �َاَل ي�َ����������وحَْم َغِديِر ُخمٍّ:  |ِ�يِه����������محْ
ِل ب�َيحْت))))). َوَ�دحْ �َاَل  ِل ب�َيحِْت، أُذَكِّرُُكُم اهلَل ِف َأهحْ ))أُذَكِّرُُكُم اهلَل ِف َأهحْ

)1) زيادة ليست ف )األصل( و )ح(.
))) سقطت من النسخة )أ(.

))) سقطت من )األصل( ومثبتة ف بقية النسخ.
))) رواه مسلم )08))( من حديث زيد بن أر�م  )كررها ثالثًا(.
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أَيحًْض����������ا لِلحَْعبَّاِس َعمِّه - َوَ�ِد َش����������َكى ِإلَيحِْه َأنَّ ب�َعحَْض ��َُريحٍْش َيحُْفو َبيِن 
َهاِشٍم - ��ََقاَل: ))َوالَِّذي ��َفحِْسي بَِيِدِه؛ اَل ي�ُؤحِْمُنوَن َحتَّ يُِبُّوُكمحْ؛ هلِل  
اِعيَل، َواصحَْطَفى  َوِلَقرَاَبت)))1). َو�َاَل: ))ِإنَّ اهلل اصحَْطَفى /ق11أ/ ِإسحَْ
َاِعيَل ِكَنا�ََة، َواصحَْطَفى ِمنحْ ِكَنا�ََة �ُ�َريحًْش����������ا، َواصحَْطَفى ِمنحْ  ِمنحْ َبيِن إسحْ

َطَفاين ِمنحْ َبيِن َهاِشٍم))))). �ُ�َريحٍْش َبيِن َهاِشٍم، َواصحْ

َوي�َت�ََولَّوحَْن أَزحَْواَج النَّب�ِيِّ  أُمََّهاِت الحُْمؤحِْمِننَي، ويُِقرُّوَن))) بِأَ��َُّهنَّ 
َثِر أَوحْاَلِدِه، َوأَوََّل َمنحْ آَمَن  أَزحَْواُجُه ِف اآلِخَرِة: ُخُصوًصا َخِدَيَة أُمَّ َأكحْ
يَقَة  ا ِمنحُْه ال�َمنحْزَِلُة الَعالَِيُة. َوالصِّدِّ ِبِه )َوَعاَضَدُه())) َعَلى أَمحْرِه، وََكاَن َلَ

)1) رواه بنح����������وه أمح����������د ))))1(، والب����������زار ))/1)1) )))1)(. من حديث 
عبداملطلب بن ربيعة  بإسناد منقطع، �ال ابن تيمية ف ))ا�تضاء الصراط 

املستقيم(( )8/1))(: له شواهد. 
ورواه بنح����������وه اب����������ن ماجه )))(، والاكم ))/)8(، وابن عس����������اكر ف ))تاريخ   
دمش����������ق(( )))/)0)(. من حديث العب����������اس بن عبداملطلب . �ال الذهيب 
ف ))سي أعالم النبالء(( ))/88(: إسناده منقطع، و�ال ابن كثي ف ))جامع 

املسا�يد والسنن(( )))))(: له شاهد.
))) رواه مسلم )))))( من حديث واثلة بن األسقع ، بلفظ: ))إن اهلل اصطفى 
كنا�����������ة من ولد إساعيل، واصطفى �ريًش����������ا من كنا�����������ة، واصطفى من �ريش بين 

هاشم، واصطفاين من بين هاشم((.
))) كذا ف )األصل( و )أ( و )ج(، وف بقية النسخ: )يؤمنون(.

))) ف النسخ )ز( و )ح( و )ي(: )وأعا�ه(
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ُل َعاِئَش����������َة َعَلى النَِّس����������اِء  يِق، الَِّت �َاَل ِ�يَها : ))َ�ضحْ بِنحَْت الصِّدِّ
ِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعاِم)))1). َكَفضحْ

)َويَ�تَ�بَ�رَّؤوَن())) ِمنحْ َطرِيَقِة الرََّوا�ِ����������ِض الَِّذيَن ي�ُبحِْغُضوَن الصََّحابََة 
َل الحْب�َيحِْت ِبَقوحٍْل أَوحْ  َوَيُس����������بُّو��َُهمحْ، َوَطرِيَقِة الن�ََّواِصِب الَِّذيَن ي�ُؤحُْذوَن َأهحْ
َ الصََّحابَِة، َوي�َُقوُلوَن: ِإنَّ َهِذِه  َعَمٍل. َومُيحِْس����������ُكوَن َعمَّا َش����������َجَر ب�نيحْ
اآلثَاَر الحَْمرحِْويََّة ِف َمَس����������اِوئِِهمحْ ِمن�حَْها َما ُهَو َكِذٌب، َوَمن�حَْها َما َ�دحْ زِيَد 
ِه����������ِه، َو )َعامَُّة())) الصَِّحيِح ِمنحُْه ُهمحْ ِ�يِه  ِ�ي����������ِه َو�ُِقَص َوُغيِّ�َر َعنحْ َوجحْ
َمعحُْذوُروَن: ِإمَّا جُمحَْتِهُدوَن ُمِصيبُ����������وَن، َوِإمَّا جُمحَْتِهُدوَن خُمحِْطُئوَن. َوُهم 
مََّع َذلِ����������َك اَل ي�َعحَْتِقُدوَن َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِم����������َن الصََّحابَِة َمعحُْصوٌم َعنحْ 
َلِة. َوَلُم مَِّن  محْ �ُوُب ِف الحُْ َكَبائِِر اإِلثحِْ َوَصَغائِ�رِه؛ َبلحْ َتُوُز َعَليحِْهُم الذُّ
ُدُر ِمن�حُْهمحْ -ِإنحْ َصَدَر-،  السََّواِبِق َوالحَْفَضاِئِل َما يُوِجُب َمغحِْفَرَة َما َيصحْ
َحتَّ إ�َُّه ي�ُغحَْفُر َلُم مَِّن السَّيَِّئاِت َما اَل ي�ُغحَْفُر ِلَمنحْ ب�َعحَْدُهمحْ؛ أَلنَّ َلُم 
َسَناِت الَِّت َتحُْحو السَّيَِّئاِت َما لَيحَْس ِلَمنحْ ب�َعحَْدُهمحْ. َوَ�دحْ ثَ�َبَت  مَِّن الحَْ

 ، 1) رواه البخاري )))))(، ومسلم )1)))(. من حديث أيب موسى األشعري(
. وروياه أيًضا من حديث أ�س

))) ف النسختني )أ( و )ج(: )َوي�َب�حَْرُؤَن(.
))) ا�فرد هبا )األصل(.
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ِبَقوحِْل َرُس����������وِل اهلِل  أَ��َُّهمحْ َخي�حُْر الحُْقُروِن)1)، َوَأنَّ الحُْمدَّ ِمنحْ َأَحِدِهمحْ 
 .(((

إَذا َتَصدََّق ِبِه َكاَن أَ�حَْضَل ِمنحْ َجَبِل ُأُحٍد َذَهًبا ِمَّن ب�َعحَْدُهمحْ

ُثَّ ِإَذا َكاَن َ�دحْ َصَدَر َعنحْ َأَحِدِهمحْ َذ�حٌْب؛ ��ََيُكوُن َ�دحْ تَاَب ِمنحُْه، 

ِل َساِبَقِتِه، أَوحْ ِبَشَفاَعِة  أوحْ أََتى حَبََس����������َناٍت َتحُْحوُه، أَو ُغِفَر َلُه؛ ِبَفضحْ

����������ٍد  الَِّذين ُهمحْ َأَحقُّ النَّاِس ِبَش����������َفاَعِتِه، أَِو اب�حُْتِلَي بِب�اََلٍء ِف  ُمَمَّ

�ُوِب الحُْمَحقََّقِة؛ َ�َكيحَْف  ��حَْيا ُكفَِّر ِبِه َعنحُْه. �َ����������ِإَذا َكاَن َهَذا ِف الذُّ الدُّ

رَاِن، َوِإنحْ  ِف األُُم����������وِر الَِّت َكا�ُوا ِ�يَها جُمحَْتِهِديَن: إنحْ َأَصابُوا؛ ��ََلُهمحْ َأجحْ

ُر الَِّذي ي�ُنحَْكُر ِمنحْ  طَأُ مغحُْفوٌر. ُثَّ الحَْقدحْ ٌر َواِحٌد، َواخلحَْ َطُؤوا؛ ��ََلُهمحْ َأجحْ َأخحْ

اِسِنِهمحْ؛   الحَْقوحِْم َوَمَ
ِ�عحِْل ب�َعحِْضِهمحْ �َِليٌل ��َزحٌْر َمغحُْموٌر ِف َجنحِْب َ�َضاِئِل)))

َرِة،  جحْ َهاِد ِف َسِبيِلِه، َوالحِْ ِمَن اإِلميَاِن /ق11ب/ بِاهلِل، َوَرُسولِِه، َوالحِْ

َرِة، َوالحِْعلحِْم النَّاِ�ِع، َوالحَْعَمِل الصَّاِلِح. َوَمن َ�َظَر ِف ِسيَِة الحَْقوحِْم  َوالنُّصحْ

)1) يشي إىل ما رواه البخاري )))))(، ومسلم )))))(. من حديث عبداهلل بن 
مسعود ، بلفظ: ))خي الناس �رين((.

))) يش����������ي إىل ما رواه البخاري )))))(، ومسلم )1)))( من حديث أيب سعيد 
اخلدري ، و�د تقدم.

))) ف )األصل(: )الفضائل(.
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ٍل()1) َوَبِصَيٍة، َوَما َمنَّ اهلُل َعَليحِْهم ِبِه ِمَن الحَْفَضاِئِل؛ َعِلَم  ِبِعلحٍْم )َوَعدحْ
َلحِْق ب�َعحْ����������َد األَ�حِْبَياِء؛ اَل َكاَن، َوال َيُكوُن ِمثحْ�ُلُهمحْ،  يَِقينً����������ا أَ�َّ�ُهمحْ َخيحْ�ُر اخلحْ
َوُة ِمنحْ ��ُ����������ُروِن َهِذِه األُمَِّة الَِّت ِه����������َي َخيحْ�ُر األَُمِم  َوأَ��َُّه����������ُم ُهُم الصَّفحْ

َرُمَها َعَلى اهلِل))). َوَأكحْ

  َماَعِة اتِّ�َباُع آثَاِر َرُس����������وِل اهلِل ����������نَِّة َوالحَْ ِل السُّ ُثَّ ِمنحْ َطرِيِق َأهحْ
����������اِبِقنَي اأَلوَِّلنَي ِم����������َن الحُْمَهاِجرِيَن  بَاِطًنا َوظَاِهرًا، َواتِّ�َباُع َس����������ِبيِل السَّ
َواألَ�حَْصاِر، َواتِّ�َباُع َوِصيَِّة َرُس����������وِل اهلِل ، َحي����������ُث �َاَل: ))َعَليحُْكمحْ 
ِديِّنَي ِمنحْ ب�َعحِْدي، َتَسَُّكوا هِبَا،  َُلَفاِء الرَّاِشِديَن امل�َهحْ ِبُسنَِّت َوُس����������نَِّة اخلحْ
َوَعضُّوا َعَلي�حَْه����������ا بِالن�ََّواِجِذ، َوِإيَّاُكمحْ َوُمحَْدثَ����������اِت األُُموِر)))؛ �َِإنَّ ُكلَّ 
َدَق الحَْكالِم َكالُم اهلل، َوَخيحْ�َر  . َوي�َعحَْلُم����������وَن َأنَّ َأصحْ

َعٍة َضالَلٌة))))) ِبدحْ

)1) ا�فرد هبا )األصل( وهذا من إضا�ات املؤلف رمحه اهلل.
����������نَِّة:  ِل السُّ ))) ف جيع النس����������خ عدا )األصل( و )ج( و )ط( زيادة: )َوِمنحْ ُأًصوِل َأهحْ
لِيَ����������اِء َوَما ُيحْرِي اهللُ َعَلى أَيحِْديِهم مِّنحْ َخَوارِِق الحَْعاَداِت ِف  ِديُق ِبَكرَاَماِت اأَلوحْ التَّصحْ
َرِة َوالتَّأحِْثيَاِت، كالحَْمأحْثُوِر َعنحْ َساِلِف األَُمِم  أَ��حَْواِع الحُْعُلوِم َوالحُْمَكاَش����������َفاِت َوأَ��حَْواِع الحُْقدحْ
ِر َهِذِه األُمَِّة ِمَن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي َوَسائِِر  َِها، َوَعنحْ َصدحْ ِف َوَغيحْ ِف ُس����������وَرِة الحَْكهحْ

�ُ�ُروِن األُمَِّة، َوِهَي َموحُْجوَدٌة ِ�يَها ِإىَل ي�َوحِْم الحِْقَياَمِة).
))) ف النسخ )ب( و )د( و )ه( و )و( زيادة: )�إن كل مدثة بدعة، ... الديث(.

))) رواه أمحد  ))18)1(، وأبو داود ))0))(، والرتمذي )))))(، وابن ماجه )))(، = 
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ِِه ِمنحْ َكالِم  ثِ����������ُروَن َكاَلَم اهلِل َعَلى َغيحْ ُي ُمَمٍَّد ، �ي�ُؤحْ ِي َهدحْ َ����������دحْ الحْ
ِي ُكلِّ َأَحٍد. َوهِبََذا  َي ُمَمٍَّد َعَلى َهدحْ ُموَن َهدحْ َناِف النَّاِس، َوي�َُقدِّ َأصحْ
َماَعَة ِهَي  َماَعِة؛ أَلنَّ الحَْ َل الحَْ ����������نَِّة، َوُسُّوا َأهحْ َل الحِْكَتاِب َوالسُّ ُسُّوا َأهحْ
ًا  َماَعِة َ�دحْ َصاَر اسحْ ُظ الحَْ َه����������ا الحُْفرحَْ�ُة، َوِإنحْ َكاَن َلفحْ ِتَماُع، َوِضدُّ ااِلجحْ
ُل الثَّاِلُث الَِّذي  َتِمِعنَي. )َواإِلِجَاُع()1) ُهَو اأَلصحْ ����������ِس الحَْقوحِْم الحُْمجحْ لِن�َفحْ
ي�ُعحَْتَم����������ُد َعَليحِْه ِف الحِْعلحِْم َوالديِن. ��َُهمحْ يَزِ�ُوَن هِبَِذه))) اأُلُصوِل الثَّالثَِة 
ي����������َع َما َعَليحِْه النَّاُس ِمنحْ أَ�حْ�َواٍل َوَأعحَْماٍل بَاِطَنٍة َوظَاِهَرٍة ِمَّا َلُه ت�ََعلٌُّق  جَِ
����������َلُف  ي����������ِن. )َواإِلِجَاُع())) الَِّذي ي�َنحَْضِبُط ُهَو َما َكاَن َعَليحِْه السَّ بِالدِّ

ِتاَلُف، َوا��حَْتَشَرِت األُمَُّة. الصَّاِلُح؛ ِإذحْ ب�َعحَْدُهمحْ َكث�َُر االخحْ

����������ُروِف، َوي�َن�حَْهوَن  ُثَّ ُهمحْ مَّ����������َع َهِذِه))) اأُلُص����������وِل يَأحُْمُروَن بِالحَْمعحْ

. والاكم )1/))1(. من حديث العرباض بن سارية =
والدي����������ث صححه الرتمذي والاكم ووا�قه الذه����������يب، وابن عبدالر ف ))جامع بيان   
العلم و�ضله(( ))/))11(، وابن تيمية ف ))منهاج الس����������نة(( ))/))1(، واأللباين 
ف ))صحيح سنن ابن ماجه(( )))(, وحسنه البغوي ف ))شرح السنة(( )181/1).

)1) ف أكثر النسخ: )االجتماع(، وهو خطأ متكرر.
))) ف )األصل(: )هذه(.

))) ف أكثر النسخ: )االجتماع(، وهو خطأ كسابقه.
))) ف )األصل(: )هذا(.
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َهاِد  جِّ َوالحِْ َن ِإ�َاَمَة الحَْ ����������رِيَعُة: َوي�َ����������َروحْ َعِن الحُْمنحَْكِر َعَلى َما تُوِجُبُه الشَّ
َم����������ِع َواأَلعحَْياِد َمَع األَُمرَاِء أَب�حْرَارًا َكا�ُوا أَوحْ ُ�جَّارًا، َوُيَاِ�ظُوَن َعَلى  َوالحُْ
 : َماَعاِت، َوَيِديُنوَن بِالنَِّصيَحِة لألُمَِّة، َوي�َعحَْتِقُدوَن َمعحَْن �َ�وحْلِِه الحَْ
 َ ِم����������ُن لِلحُْمؤحِْمِن َكالحْبُ�نحْ�َياِن؛ َيُش����������دُّ ب�َعحُْضُه ب�َعحًْضا، َوَش����������بََّك ب�نيحْ ))الحُْمؤحْ

َأَصاِبِعِه)))1). َو�َ�وحْلِِه : ))َمَثُل الحُْمؤحِْمِننَي ِف ت�ََوادِِّهمحْ َوتَ�رَاُح�ِمِهمحْ 

ٌو؛ َتَداَعى  َتَكى ِمنحُْه ُعضحْ َسِد الَواِحِد؛ ِإَذا اشحْ َوت�ََعاطُِفِهمحْ َكَمَثِل الحَْ

����������َهِر))))). َويَأحُْمُروَن بِالصَّب�حِْر َعَلى  مَّى َوالسَّ َس����������ِد بِالحُْ َلُه َسائُِر الحَْ

ُعوَن ِإىَل  ِر ِعنحَْد الرََّخاِء، َوالرَِّضا ب�ُِم��رِّ الحَْقَضاِء. َوَيدحْ الحَْبالِء، َوالشُّكحْ

 : اَلِق، َوَمَاِسِن اأَلعحَْماِل، َوي�َعحَْتِقُدوَن َمعحَْن �َ�وحْلِه َمَكارِِم اأَلخحْ

َسن�ُُهمحْ ُخُلًقا))))). َوي�َنحُْدبُوَن ِإىَل  ِمِننَي ِإميَا�ًا َأححْ َمُل الحُْمؤحْ /ق)1أ/ ))َأكحْ

. 1) رواه البخاري )81)(، ومسلم ))8))(. من حديث أيب موسى األشعري(

. رواه البخاري )011)(، ومسلم ))8))(. من حديث النعمان بن بشي (((
))) رواه أمح����������د )))))(، وأب����������و داود ))8))(، والرتم����������ذي )))11(، والاكم 

 . 1/))(. من حديث أيب هريرة(
�ال الرتمذي: حديث حس����������ن صحيح. و�����������ال الاكم: هذا حديث صحيح مل   
خُيَرَّج ف الصحيحني وهو صحيح على ش����������رط مسلم بن الجاج. و�ال األلباين 

ف ))صحيح سنن أيب داود((: حسن صحيح.



العقيدة الواسطية134

َأنحْ َتِص����������َل َمنحْ َ�َطَعَك، َوت�ُعحِْطَي َمنحْ َحَرَمَك، َوت�َعحُْفَو َعمَّنحْ ظََلَمَك. 
ِساِن  َواِر، َواإِلححْ ����������ِن الحِْ َويَأحُْمُروَن ِبِرِّ الحَْواِلَديحِْن، َوِصَلِة اأَلرحَْحاِم، َوُحسحْ
ُلوِك. َوي�َن�حَْهوحَْن  إىَل الحَْيَتاَمى َوالحَْمَس����������اِكنِي َوابحِْن السَِّبيِل، َوالرِّ�حِْق بِالحَْممحْ
َلحِْق حِبَقٍّ أَوحْ  ����������ِتطَاَلِة َعَلى اخلحْ َُيالِء، َوالحْب�َغحِْي، َواالسحْ ����������ِر، َواخلحْ َعِن الحَْفخحْ
َساِ�َها. وَُكلُّ  َ َوي�َن�حَْهوحَْن عنحْ َسفحْ اَلِق، . َويَأحُْمُروَن ِبََعايل اأَلخحْ ِبَغيحِْ َحقٍّ
ِِه؛ �َِإ�َّ�َما ُه����������محْ ِ�يِه ُمتَِّبُعوَن  َعُلو�َُه ِم����������نحْ َهَذا أَوحْ َغيحْ َم����������ا ي�َُقوُلو�َُه َوي�َفحْ
اَلِم الَِّذي ب�ََعَث اهلل  لِلحِْكَتاِب َوالسُّنَِّة. )َوَطرِيُقُهمحْ()1) ِهَي ِديُن اإلسحْ

. ِبِه ُم�َحمًَّدا

رَتُِق َعَلى َثالٍث َوَسبحِْعنَي  ب�ََر النَّيبُّ  َأنَّ أُمََّتُه َست�َفحْ َلِكنحْ َلمَّا َأخحْ
َماَعُة)))، )َصاَر  ِ�رحَْ�ًة؛ ُكلَُّها ِف النَّاِر؛ إالَّ َواِحَدًة، َوِهَي السُّنَُّة و الحَْ

)1) كذا ف )األصل( و )ج(، وف بقية النسخ: )َوَطرِيَقت�ُُهمحْ(، واملثبت أ�صح.
))) حديث اال�رتاق رواه بألف����������اظ خمتلفة: أمحد )))))1(، والرتمذي )0)))(، 
وأب����������و داود )))))(، واب����������ن ماجه ))))1( والدارم����������ي ))/)1)(، والاكم 

)18/1)(، وغيهم. 
و�د حس����������نه الرتمذي، و�ال الاكم عن أسا�يده: ))هذه أسا�يد تقام هبا الجة   
ف تصحي����������ح هذا الديث((، ووا�قه الذهيب، و�ال العرا�ي ف ))تريج اإلحياء(( 
))/0))(: ))حديث ا�رتاق األمة أس����������ا�يدها جياد((، وحسن إسناده ابن كثي 
ف ))هناي����������ة البداي����������ة والنهاية(( )1/))(، وابن حجر ف ))تريج الكش����������اف(( 

)108(، وصححه األلباين ف ))صحيح الامع(( )))0)).
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َل  َاِلِص َعِن الشَّوحِْب ُهمحْ َأهحْ ِض اخلحْ ����������اَلِم الحَْمححْ ����������ُكوَن بِاإلسحْ الحُْمَتَمسِّ
َماَعِة()1)، َوِف َحِديٍث َعنحُْه أَ�َُّه �َاَل: ))ُهمحْ َمنحْ َكاَن َعَلى  السُّنَِّة َوالحَْ

َحاب�ِي))))). ِمثحِْل َما أَ�َا َعَليحِْه )الحَْيوَم())) َوَأصحْ

����������َهَداُء، َوالصَّاِلُ����������وَن، َوِ�يِهمحْ َأعحْالُم  يُقوَن، َوالشُّ َوِ�يِه����������ُم الصِّدِّ
َُدى، َوَمَصابِي����������ُح الدَُّجى، أُولو الحَْمَناِ�ِب الحَْمأحْثُ����������وَرِة، َوالحَْفَضاِئِل  الحْ
َع  يِن())) |الَِّذيَن|))) َأجحَْ الحَْمذحُْكوَرِة، َوِ�يِهُم األَبحَْداُل )َوِمن�حُْهمحْ أَِئمَُّة الدِّ
����������ِلُموَن َعَلى ِهَدايَِتِهمحْ َوِدرَايَِتِهمحْ، َوُهُم الطَّائَِفُة الحَْمنحُْصوَرُة الَِّت  الحُْمسحْ
 ، قِّ �َاَل ِ�يِهُم النَّيبُّ : ))اَل تَ�زَاُل طَائَِفٌة ِمنحْ أُمَِّت ظَاِهرِيَن َعَلى الحَْ
����������اَعُة)))))،  اَل َيُضرُُّهم مَّنحْ َخاَلَفُهمحْ، َواَل َمنحْ َخَذَلُمحْ؛ َحتَّ ت�َُقوَم السَّ

)1) ف جي����������ع النس����������خ تأخرت ه����������ذه الملة بع����������د الديث، واملثب����������ت هنا كما ف 
)األصل(  أصوب، وهذا من استدراكات املؤلف رمحه اهلل.

))) ليست ف: )أ( و )ج( و )ك(.
))) جزء من حديث اال�رتاق املتقدم.

))) ف النسخ )أ( و )ب( و )ج( و )ح( و )ي( و )ك(: )و�يهم األئمة الذين(.
))) سقطت من )األصل(.

))) رواه البخ����������اري )11))( م����������ن حدي����������ث املغية بن ش����������عبة ، بلفظ: )ال تزال 
طائفة من أمت ظاهرين حت يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون(، ومس����������لم ))))1) 
من حديث جابر بن عبداهلل ، بلفظ: )ال تزال طائفة من أمت يقاتلون على 

الق، ظاهرين إىل يوم القيامة(.
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َأُل اهلَل الَعِظيَم َأنحْ َيحَْعَلَنا ِمن�حُْهمحْ، َوأالَّ يُزِيَغ �ُ�ُلوبَ�َنا ب�َعحَْد ِإذحْ َهَدا�َا،  �َنسحْ
وي�ََهَب لََنا ِمن لَُّد�حُْه َرمححًَْة؛ ِإ�َُّه ُهَو الَوهَّاُب.

والَحْمُد هلل َوْحَدُه َوَصلَّى َعَلى َخْيِر َخْلِقِه؛ ُمَحمٍَّد 
َوآِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّم
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