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 دة الواسطيةشرح العقي
 

 ولالدرس األ 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

صلى هللا وسلم، وابرك على سيدان وإمامنا، وقدوتنا حممد اللهم صلي عليه وعلى آله، و احلمد هلل رب العاملني، 
 ا.ا كثي  وصحابته وسلم تسليم  

 مـــــــم الفــا وما شرفت بتسليــأرض           احلياة اعليه ما حي م صل   ــالله

 ما سبحت فوق السماء األجنم         د  ــعلى النيب حمم ل   ــــاي رب ص

 ك مسلمـام حول محى حرامـــح         امــــــائها ـــــــــت رمحــــا سبحــــــــم

عليه يف األولني، وصلي وسلم عليه يف اآلخرين، وصلي وسلم عليه يف املأل األعلى إىل يوم الدين،  اللهم صل    
 وبصية وعلم ا. ، وانفعنا مبا علمتنا، وزدان هدىينفعنااللهم علمنا ما 

يتجدد اللقاء بعد انقطاع طويل يف هذا الكتاب العظيم لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم  
 وهو املعين بشرح أصول االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة. ،-رمحه هللا تعاىل–بن تيمية احلراين 

ختتلف تقاسيم العلم عند العلماء و إما علٌم ابلظاهر، وإما علٌم ابلباطن،  -خيفى عليكمكما ال –والعلم  
ابعتبار ما يريدون التقسيم له، فالتقسيم من هذا االعتبار؛ علٌم ابألمور املتعلقة ابلظاهر، وأخرى ابألمور املتعلقة 

 ابلباطن.

لح عليه ابلفروع، أو اجلوانب العملية؛ الصالة، حني نتحدث عن العلم املتعلق ابلظاهر، فإننا نعين به ما اصط  
 .لح عليه ابلفقهأو ما اصط  ، احلج... إىل آخرهالصيام، الزكاة، 

األحناف، فإهنم يقسمون العلم إىل فقٍه أكرب، وفقٍه أصغر، فالفقه األكرب عندهم؛  تقسيم بعض األصناف عند
 هذاو  أكثرهم، .....كما يعدوا   الفروع ابألمور العملية، أو هو املتعلق ابالعتقاد، والفقه األصغر عندهم هو املتعلق

 العلم املتعلق ابلظاهر. هو

رب، ؛ فهو الذي حمله القلب، أو االعتقاد، وهذا الذي يعرب عنه البعض ابلفقه األكوأما العلم املتعلق ابلباطن 
 نا إن شاء هللا.أو التوحيد أو اإلميان أو السنة كما سيمر مع أو يعرب عنه البعض ابالعتقاد
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ا العلم بهذا االعتبار ينقسم إىل قسمني

ً
 .لق ابلظاهر، وعلٌم متعلق ابلباطنعلٌم متع :إذ

 -سبحانه وتعاىل–أشرف العلوم على وجه اإلطالق هو هذا العلم املتعلق ابلباطن؛ وهو العلم ابهلل 

ه علم اإلميان، والتوحيد، واالعتقاد، إذ أشرف العلوم، وعلى رأس -سبحانه وتعاىل–والعلم ابهلل، ومبا ينبغي هلل  
 ال يصح من العابد عمٌل إال بعد تصحيح املعتقد.

ُ َواْستَـْغف ْر ﴿: فكل الشريعة فرع ا لإلميان، والتوحيد، واملعتقد مصداق قوله تعاىل َفاْعَلْم أَنَُّه ََل إ َلَه إ َلَّ اَّللَّ
، وقال ابن [ابٌب: العلم قبل القول والعمل] -رمحه هللا تعاىل– اإلمام البخاري بَّوبوعليه  .[19﴾ ]حممد:ل َذنْب كَ 
 ؛ يعين العلم ابلتوحيد واإلميان هو الفقه األكرب.(األكرب الفقه وهو) :أيب العز

يف هذه  -رمحه هللا–مدار هذه الرسالة لشيخ اإلسالم هي االعتقاد، ولكن يف أحد جوانبه، إذ مل يستفصل 
فه بتوحيد عر   فيما يتعلق بتوحيد العبادة، الذي ن   -رمحه هللا تعاىل–كاملة ، فلم يتكلم   الرسالة لذكر أمور التوحيد
فعال العباد إال نذر ا يسي ا، ومل يتطرق له إفراد ا كما فعل شيخ اإلسالم حممد بن أل  -تعاىل–األلوهية؛ وهو توحيد هللا 

سالم يف هذا الكتاب، أن يبني عقيدة أهل السنة وإمنا كان مراد شيخ اإل، عبد الوهاب مثال  يف كتاب التوحيد
 فيما يتعلق جبانب توحيد األمساء واجلماعة، عقيدة أهل احلديث، عقيدة النيب والصحابة، ومن تبعهم إبحسان

 والصفات؛ ألنه اجلانب الذي وقع فيه اخلالف بني طوائف األمة.

 ضحواالذين اتريدية، واجلهمية، شاعرة، واملاتأهل الكالم؛ من األطوائف  -رمحه هللا تعاىل–وظهرت يف عهده 
 لكتاب والسنة نصوص ا، وأخذوا ابألمور العقلية واملنطقية، وأرادوا أن جيروا العقيدة جمرى علم الكالم.ا

يف يف أكثر من رسالة، وكان مما انربى هلم فيه هذه الرسالة الوجيزة  -رمحه هللا تعاىل–فانربى هلم شيخ اإلسالم  
 ال ابتداء  وإمنا بطلب. -رمحه هللا تعاىل– كتبها يتلعظيمة اجلزلة يف املعىن واملضمون، وال، ااملبىن

يدعى رضي الدين الواسطي،   -وواسط: بلٌد ابلعراق–: إن رجال  صاحل ا من قضاة واسط -رمحه هللا تعاىل–يقول 
 ، تكون له وألهل بيته وخلاصة حملته.كان ذاهب ا إىل احلج، فانتهى إىل شيخ اإلسالم، وطلب منه أن يكتب له عقيدة  

نه يستطيع أن يرجع إىل ما كتبه األكابر من أهل أم، وذكر له أن ما ك تب يف ذلك، و فاستعفاه شيخ اإلسال 
لعصر، على شيخ اإلسالم، وقال: أريد شيئ ا تكتبه يل أنت، فاتكأ شيخ اإلسالم بعد صالة ا العلم، لكن الرجل شدَّ 
ودهر ا يشرحون مفرداهتا،  لعصر، ومكث أهل العلم فيها عصر االيت كتبها بعد صالة ا، واسطيةوكتب هذه العقيدة ال



 

 

وهذا من الربكة  ، واجلامعات، واألكادمييات شرح ا وحتشية ، وتفصيال  ويستخرجون دررها، وميلئون هبا املساجد، واحللق
 .وعباده لبعض خاصة أوليائه -تبارك وتعاىل–اليت جعلها هللا 

، أو دون  مثال   -هللا عليه وعلى آله وسلم صلى–رسول هللا فهذا  ينطق ابحلديث الذي ال يتجاوز سطر ا مثال 
وائد والدرر، وإقامة هذا النص، واستخراج الف بالحأذهان أهل العلم متفتقة  يف است السطر، أو أكثر منه، مث تذهب

يز، فتذهب أذهان العلماء كل مذهب يف شرح وكذلك كان األئمة من قبل يتكلمون ابلكالم الوج، الشروح عليه
يف هذه الرسالة، ويف غيها من الرسائل؛ ألنه قد   -رمحه هللا تعاىل–ذلك، من هذا الكالم املبارك كالم شيخ اإلسالم 

 ، وكتب ألهل مصر.املراتيشيةالرسالة احلموية، والرسالة التنويرية، والرسالة  -رمحه هللا تعاىل–كتب 

يف  وه ، فذكر-رمحه هللا تعاىل–عاىل هبذه الرسالة نفع ا كبي ا، فانتشرت حىت يف حياة شيخ اإلسالموقد نفع هللا ت
ربت، وبعد سبع سنوات من كتابتها هذه الرسالة، وأهنا شرقت يف البالد وغ سخواالفتاوى ويف غيها أن الناس تنا

مل يزد عليها  السلطان، فجيء ابلرسالة وه إىلببعض املغرضني، وببعض أدعياء البدع فشك -رمحه هللا تعاىل–متحن ا
 .-رمحه هللا تعاىل–

وكان من قوته يف هذه الرسالة؛ أنه يقول: إنين أمهل من خيالفين ثالث سنوات؛ لينظر يف الواسطية، فإن رأى 
 .-محه هللا تعاىلر –فليأتين به، وهذا من تثبته  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم–شيئ ا خمالف ا لكالم هللا، وكالم سوله 

وما قرره شيخ اإلسالم يف هذه العقيدة هو معتقد أهل السنة واجلماعة، ولذلك كان هو أيض ا ال حيب أن تنسب 
حنبلي يف الفروع، أو بدأ  -رمحه هللا تعاىل–هذه العقيدة إليه، وال حيب أن تنسب العقيدة إىل أمحد؛ ألن ابن تيمية 

ا مطلق ا.حنبلي ا مث فتح هللا عليه فصار جم  تهد 

، مث إذا اتسع أفقه يصبح جمتهد ا يف هذا املذهب، مث إذا اتسع أفقه نظر يف املذاهب  تمذهب اوطالب العلم يبدأ م
كلها، مث إذا اتسع بعد ذلك كانت له مرتبة االجتهاد املطلق؛ وهو أنه ال حيتاج أن يقلد إمام ا وال أئمة ، وإمنا ينظر 

وخيتار من أقوال   عنده من العلم ابلكتاب والسنة، واللغة واألصول... إىل آخره، فيجحلنظر اليتهو يف األدلة آبلة ا
 .-رمحهم هللا تعاىل–أهل العلم 

يف مذهب اإلمام أمحد، واإلمام أمحد إمام أهل السنة، ثبت يف حمنة القول خبلق  ذهب افكان شيخ اإلسالم متم
 السابقة يف ذلك. القرآن، فرفع هللا ذكره، وانتشر امسه، وكانت له
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ولكنهم ملا رأوا الفتنة اليت  ،من علماء قائلني ابحلق -رمحه هللا–ه مل يكن يف عهد اإلمام أمحد أنيعين  الهذا  
 واجللد، منهم من ذهب مذهب التورية حىت يسلم بنفسه. والطرد من السجن حلت أبمحد

يجنيل والزبور كل هذه خملوقة، وكان يشي إىل واإل والتوراة نه عقد األصابع، فقال: القرآنأعن بعضهم  نقلي  و  
 أصابعه، ويفهم املستمع أنه يشي إىل هذه الكتب، ويجنا بذلك.

ما يقول، فإنه  ليكتب احملابروا ابلصحف، وجردوا فلما رأى أن الناس قد أت -رمحه هللا تعاىل–أما اإلمام أمحد 
 وس جن، ومع ذلك ثبت. وج لد -اىلرمحه هللا تع–الفتنة، وض رب هذه يف و  ثبت يف هذه احملنة

كونه حنبلي ا يف الفروع، فإنه مل يكن يرضى أن يقال: إن هذه عقيدة مع   -رمحه هللا تعاىل–تيمية ابن فالقصد؛ أن 
 أمحد، أو عقيدة أهل احلديث، وإمنا كان يقول: هذه هي عقيدة القرآن، والسنة.

ذا؛ أن اإلمام ، ومعىن ه-رمحه هللا تعاىل–لظهور ألمحد وكما قال بعض املغاربة: املذهب ملالك والشافعي، وا
 احلق، ويعتقدون معتقد أهل السنة كل هؤالء األئمة كانوا يدينون دين  -رمحهم هللا تعاىل– مالك وأن الشافعي

اشفة بت لي بفتنة القول خبلق القرآن، فكانت هذه فتنة مظهرة، وكتب الظهور ألمحد؛ ألنه هو الذي اواجلماعة، وإمنا ك  
 .-رحم هللا اجلميع–

إىل أنه حظي ابلكثي من  على وجازته، وهذا الكتاب [كتاب العقيدة الواسطية]الكتاب الذي بني أيدينا، 
وال يزال ي درس إىل يوم الناس هذا يف  ،والتصانيف والشروح واحلواشي وأ لفت فيه كما ذكرت لكم التآليفاخلدمة، 

 ملساجد كذلك.اجلامعات ويف املعاهد، ويف أربطة ا

نية على العقيدة سَّ نية، أو الفممن كتب شرح ا هلذا الكتاب؛ الشيخ عبد العزيز الرشيد، يف التنبيهات الس  
بن عثيمني، له كتاب اوهو شيخ شيخنا الشيخ  ،-رمحه هللا تعاىل–لرمحن بن سعدي الواسطية، وكذلك الشيخ عبد ا

 [.احتوت عليه الواسطيةالتنبيهات اللطيفة يف املباحث املنيفة فيما ]

نية على العقيدة الواسطية لفيصل بن عبد العزيز املبارك، وهناك شرح للعقيدة الواسطية كذلك التعليقات السَّ 
إبراهيم آل الشيخ مفيت اململكة السابق، وشيخ شيخ مشاخينا الشيخ عبد العزيز بن ابز، وقد قرر، أو بن للشيخ حممد 

، مث اعتىن به إمام احلرم النبوي -رمحهم هللا تعاىل–قاسم جامع الفتاوى بن لرمحن ر هذا الشرح حممد بن عبد احر 
 الشيخ عبد احملسن بن قاسم.



 

 

 [الواسطية عن معايناجللية  كواشفال]خ حممد خليل هراس، وهناك كتاب وللعقيدة الواسطية شرح أيض ا للشي
لة كتب مشك .ئلة وأجوبة عن العقيدة الواسطية، وله كتاب آخر عبارة عن أسنمد السلمااحملللشيخ عبد العزيز 

ولذلك ال تتوفر لكثي من  ،، فط بعت طباعات خيية، مث توقفتأنه كان يشرتط أال ت باعن الشيخ عبد العزيز السلما
 طلبة العلم.

ن للشيخ عبد هللا بن عبد الرمح [التعليقات الذكية على العقيدة الواسطية]كذلك من شروح العقيدة الواسطية؛ 
صويت مسجل، أو  شرحٌ   وله، وما من علم  من أعالم املسلمني يف العصر احلاضر إال-رمحه هللا تعاىل–بن جربيل 

صاحل العثيمني، له شرٌح مطبوع، وله شرٌح مسموع، والشيخ صاحل الفوزان  حممد المكتوب؛ من ذلك شيخنا الشيخ 
الآللئ ]يف  -حفظه هللا–، والشيخ صاحل آل الشيخ [بيةبائك الذهسال]يمان يف نكذلك، والشيخ الرباد، والشيخ الغ

 .[يف شرح العقيدة الواسطية بهيةال

وأما طالب شيخنا ابن عثيمني؛ أمثال: الدكتور أمحد القاضي، والشيخ خالد املصلح، والشيخ عبد الرمحن 
 ها ملنت العقيدة الواسطية.دوراٍت علمية، أو غي  ربإما ع ،ايخ، فإن هلم شروح ا مسجلةالدهش، وعدد كبي من املش

عقيدة أهل احتواء رأس العلوم، وكون  ليت ذكرهتا، كونهوأظنين لست حباجة لتقرير أمهية االعتقاد مع املقدمة ا
، وأن منبعها الكتاب والسنة، وأهنا بعيدة عن كالم املتكلمني، (( 19:26)) صحاء املشربالسنة واجلماعة على 

 .صرباطقة، بل هي سهلٌة واضحٌة ينشرح هلا الصدر، ويلتئم هلا الوفلسفة الفالسفة، ومنطقة املن

 :-رمحه اهلل–التعريف باملؤلف ابن تيمية 
ألنه معلوم، وانتقل بعد أن عرفت قليال  ابلكتاب إىل أن أ عر ف بصاحب الكتاب، واحلق أنه غيٌن  لكسأجتاوز ذ

والدعوة، وهو اإلمام أمحد بن عبد  سنة واجلهاد والعلمه التاريخ، وعلٌم من أعالم العن التعريف؛ ألنه شامٌة يف وج
 احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد هللا بن تيمية احلراين.

 منشأ الشيخ ابن تيمية:
انحيٌة من بالد  رانيف العاشر من ربيع األول سنة واحد وستني وستمائة للهجرة حبران، وح -رمحه هللا تعاىل–و ل د 

 .الشام

والنبوغ  الذكاء خماير من له هللا جعليف بيت علم، فرضع العلم منذ نعومة أظفاره مع ما  -رمحه هللا تعاىل–ونشأ 
 املبكر.
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 أسرته وعائلته:

ألن جلده  ؛حكامقد مر عليكم السيما يف أحاديث اإلأبو الربكات جمد الدين، وهذا االسم ال شك أنه  جده
األوطار  نيلمن أخبار املصطفى، وهو الكتاب الذي انربى لشرحه الشوكاين يف  تقىكتاب املن  -رمحه هللا تعاىل–اجملد 

ومبناسبة ذكر هذا الكتاب، فإن مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز كان كثي االحتفال هبذا ، األخبار تقىيف شرح من
ع من بعض املختصرات يف أحاديث به، وهو أوس ابلغةذا عناية وكان  -رمحه هللا تعاىل–رار ا الكتاب، شرحه م

، وأوسع كذلك من بلوغ املرام.اإل  حكام، أوسع من عمدة األحكام مثال 

، ووالده شهاب الدين عبد احلليم، وكان تقىصاحب املن -رمحه هللا تعاىل–جده أبو الربكات اجملد بن تيمية  إذ ا
 .الدهحلنابلة، توىل املشيخة بعد و ا ةأيض ا من متفق

أيض ا يف املذهب، ويف هذه البيئة  اومن أسرته من اجملتذبني ابلعلم: أخوه أبو حممد شرف الدين، وكان حنبلي ا ابرع  
 .-رمحه هللا تعاىل–العلمية نشأ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 

 أبرز الذين تلقى عنهم العلم:   من
م ليأخذ من شيوخ، واملربزين يف عصره، واتفق له ما مل يتفق وتلقى العلم مع ما تبقى من تركة أسرته، مث انتقل عنه

 .-رمحه هللا تعاىل–لغيه، حيث أخذ العلم عن أكثر من مائيت شيخ، كما نص على ذلك تلميذه ابن عبد اهلادي 

د : أبو حممد عبد الرمحن بن قدامة املقدسي، ومشس الدين أبو عبد هللا حمملكن من أبرز الذين تلقى عنهم العلم 
 ا ليس املقام مقام حصرهم.ي، وشيوخ كثر جد  املرداو بن عبد القوي بن بدران 

 تالميذه:
كثرهتم، وأان يف هذا املقام أقول: لو تالميذ ال حيصون   -ه هللا تعاىلرمح–ذلك أيض ا؛ أن لشيخ اإلسالم  نتج عن

هو مشس الدين،  -كما يلقب–بن القيم ، فاإلمام اىلكف -رمحه هللا تعاىل–بن القيم مل يكن من تالميذه إال اإلمام 
هذا من أنبل وأبرز طالبه، وليس كل طالبه  -رمحه هللا تعاىل– ةقيم اجلوزي مشس الدين إبراهيم بن حممد بن هو فعال  

 زون من طالبه كثر.ابن القيم فقط، بل املرب   



 

 

ة هللا على اجلميع، وابن رمح–من تالميذ شيخ اإلسالم  [هتذيب الكمال]ي صاحب رز امليوسف بن عبد الرمحن 
من تالميذ ابن تيمية،  [ريالس   ]من تالميذ ابن تيمية، واإلمام الذهيب احلافظ صاحب  [راحملرَّ ]عبد اهلادي صاحب 

العماد  ومن أبرز تالميذه كذلك كذلك تتلمذ على ابن تيمية،  [الفروع]املفرح صاحب  بن مفلح مشس الدين حممدو 
زون من حب التفسي املشهور، وتالميذه أكثر من هؤالء الذين ذكران، لكن هؤالء املرب   ابن كثي صا إمساعيل بن عمر

 .-رمحه هللا تعاىل–تالميذ شيخ اإلسالم 

 

(25..:) 

اذ الذين تلقوا عنه، تدل إن هذه احلشوة من الشيوخ األكابر الذين تلقى عنهم، وهؤالء التالميذ األفذ :واحلقيقة
بعد ذلك فنظر يف كتب  ارتقى، مث متذهب مبذهب احلنابلة، وقرأ كتبه ،-ه هللا تعاىلرمح–الشيخ منزلة  مظ  على ع  

مرتبة االجتهاد املطلق، اليت ال  -كما ذكرت لكم-وهذه يف األدلة، واألخذ عنها  للنظراملذاهب األخرى، حىت ترقى 
 يبلغها إال القلة.

ا، ومؤلفات شيخ اإلسالم  كما ذكر   -اىلرمحه هللا تع–ونتج عن هذا العلم الغزير كذلك خمرجات علمية كثية جد 
 على ألف مصنف. احلافظ الذهيب تربو

شيخ اإلسالم مات وله سبٌع وستون سنة، والذهيب خيربان أن مصنفاته تربو على ألف مصنف، وهذه  :ابملناسبة
 الكثيون، وهي بركة الوقت اليت كانت عندهم وليست عندان. الربكة اليت يتحدث عنهاهي 

كان يف أخرايت حياته يشتكي أنه ال جيد بركة الوقت، اليت كان   -رمحه هللا تعاىل–حىت أن احلافظ بن حجر 
السنة كالشهر، فيها اليت أصبحت  ؟جيده يف شبابه، فماذا يقول احلافظ بن حجر لو عاش يف مثل أزماننا هذه

 .حني حتدث عن تقارب الزمان -وسلم صلى هللا عليه–كاجلمعة، واجلمعة كسائر أايمنا، أو كما قال النيب والشهر  

بركة  يف أوقاهتم، فكان الواحد منهم يف عمٍر يسي ينجز شيئ ا كثي ا، وممن يذكر  طرح هلم -تعاىل–أن هللا  :الشاهد
، "اجملموع"، وصاحب كتاب "رايض الصاحلني"كتاب صاحب   -رمحه هللا تعاىل–يف هذا املقال؛ اإلمام النووي 

، وهو أحد أبرز أئمة الشافعية، تويف وله مخس وأربعون سنة، ومصنفاته إىل اليوم ت عقد عليها ف"التصاري"وصاحب 
، لة من طلبة العلم، والباحثني يف األكادميياتث  جيتمع على الكتاب الواحد إال ال رسائل ماجيستي، ودكتوراه، وال يكاد

 ز ذلك يف عمٍر يسي.وهو قد يجنَّ 
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–على ألف مصنف، وأما صفاته  تربو -كما ذكر احلافظ الذهيب رمحه هللا تعاىل–إذ ا مصنفات اإلمام ابن تيمية  
ا ز ؛ فكان كرمي ا، شجاع ا، - تعاىلرمحه هللا ا، جاهد-رمحه هللا تعاىل-اهد  يف مواقع كثية،  (28:25) ، وكان جماهد 

 وصرب، وح بس مرار ا، وكان كرمي النفس سخي ا، زاهد ا يف الدنيا. وقال كلمة احلق،

من كرمي أخالق الشيخ شيئ ا كثي ا ال حيصيه احملصي، من ذلك؛ أنه كان أشد  -رمحه هللا تعاىل–وذكر ابن القيم 
، فذهبت رمحة  خبصومه رمبا من بعض أهلهم، بلغه ذات مرة، أو قال ابن القيم: بلغين أن أحد خصوم الشيخ تويف

مستبشر ا إىل الشيخ ألخربه، فاسرتجع، وقال: إان هلل وإان إليه راجعون، اذهب بنا نعزي فيه، قال: فلما انتهى إىل أهله 
شيٍء أن ينصرفوا إليه، وأنه سيكون يف حاجتهم، وهذا  ىلإطلب منهم أن يكون هلم حمل الفقيد، وأن إذا احتاجوا 

 .-رمحه هللا تعاىل–يدل على صفاء نفسه 

هلا عالقة مبقدار أثر العلم يف القلب؛ ألن العلم يورث اخلشية، والعلم يزيد يف اإلميان، وكلما  وهذه القضية احلقيقة
، كلما صفا داخله  .ازداد املرء إمياان 

 .وَل ينال العال من طبعه الغضب ....تعدوا به الرتب منَل حيمل احلقد 

 قه ابلدنيا.كلما قل تعل  ؛كذلك كلما زاد إميان املرء  

يدارسه القرآن، كان أشد كرم ا، أجود فيف رمضان حني يلقاه جربيل  -سالمعليه الصالة وال–ومن هنا كان النيب 
أن سبب هذه  -هللا تعاىلرمحه –، ذكر احلافظ بن حجر -صلى عليه وعلى آله وسلم–ابخلي من الريح املرسلة 

دة يف رمضان هو أنه كرمي، لكن السبب يف هذه الزاي - عليه وسلمصلى هللا–أو زايدهتا؛ ألن األصل يف النيب  األرحيية
 :حصول ثالثة أشياء

 .وهو رمضان ،الظرف الزماين الصاحل -

 .مث قراءة القرآن -

 .مث اللقاء ابلصاحلني وهو جربيل -

 هبا. روافع اإلميان، يصبح اإلنسان أقل تعلق ا ابلدنيا، وأكثر سخاء   -ان نسميهاو دع-فلما اجتمعت هذه اليت 



 

 

وعبادة، ال ينقطع عن الذكر، حيدث ابن القيم عن  اهد ا وصاحب تبتلز و  وشجاع ا فشيخ اإلسالم كان كرمي ا
أنه كان جيلس يف مصاله من بعد صالة الفجر إىل أن تضرب الشمس يف حنر الظهية،  :-رمحه هللا تعاىل–شيخه 

 مل أتغدها مل تكد حتملين أقدامي. لويقول: هذه غدويت 

 قعد يف مصاله إىل منتصف النهار، عبد اهلادي، أو غيه مرة ، أنه رمق الشيخ بعد صالة الفجر، قدابن وذكر 
 والقرآن العظيم. ورة يف كتاب هللا، السبع املثاينيكرر سورة الفاحتة؛ ألهنا أعظم س -رمحه هللا تعاىل–قال: وكان 

أنه ملا ح بس يف سجن القلعة يف أخرايت حياته، ابلقرآن، وابلذكر إال  -رمحه هللا تعاىل–ومع عناية الشيخ 
 .-تبارك وتعاىل–مل يكن صرف كل الوقت يف كتاب هللا  انصرف بكليته إىل القرآن، ندم أنو 

رمحه هللا –فكان أبيض اللون  :، وأما صفاته اخللقيةوالذكر وكثرة العبادة الكرم والشجاعة والزهد :إذ ا صفاته
ال ابلطويل وال ابلقصي، وكان جهوري الصوت، فصيح اللسان، سريع  ربعة  ل الشيب، قلي ، كان أسود الشعر،-تعاىل

 كما قال الذين ترمجوا لشيخ اإلسالم.  ، وكانت فيه شدٌة، لكنه كان يكبتها ابحللم-ه هللا تعاىلرمح–القراءة 

رهم ابهلل، وقاتل التتار مرة، وكان يرفع عزائم اجلند، ويطوف بينهم، ويذك ما وأما جهاده؛ فقد جاهد التتار غي
 إن شاء هللا حتقيق ا ال تعليق ا. للناس: ننتصر عليهم، فقالوا: قل إن شاء هللا، فقال: أقول مرة ، وقال

األشاعرة، وأهل الكالم، ساد؛ سواء  يف قضااي االعتقاد؛ ألنه ظهر يف عهده مرة، وتسلط عليه احل   ما ا بت لي غي
ولذلك وشوا به غي ما مرة إىل السلطان، وس جن يف  ؛-رمحه هللا تعاىل–يف حلوقهم  وكةواملعتزلة، وكان ش واجلهمية

، وهذا كان  -رمحه هللا تعاىل–قد مات يف سجن القلعة و أكثر من فتوى،   ائة ومثاٍن وعشرين.بعمعام سمسجوان 

رمحه هللا –يعم ر ين، فإنه مل ائة ومثاٍن وعشر بعمتني وستمائة للهجرة، وتوىف سنة سوإذا قلنا: إنه و لد عام واحد وس
والتأليف، وتقرير معتقد أهل السنة،  وستني سنة، كانت حافلة ابلعلم والتدريس والوعظ واجلهاد اإال سبع   -تعاىل

 فرمحه هللا رمحة  واسعة.

أن رجل  -كما مر معنا–العقيدة الواسطية، طبع ا سبب تسميتها ابلواسطية  عنما ذكر أهل العلم  من لطيف
 مساه كتااب    -رمحه هللا تعاىل–اإلمام فكتب له  ؛اإلسالم أن يكتب له هذه العقيدة طلب من شيخ "واسط"هل من أ

 .نسبة  إىل هذا الشيخ الواسطي "ابلعقيدة الواسطية"، مث ع رف بعد ذلك "االعتقاد"، أو كتاب "اعتقاد الفرقة الناجية"

وسط عمره، فهي واسطية هبذا االعتبار، وكتبها بعد  لكن من الطرائف أن شيخ اإلسالم كتب هذه العقيدة يف
يف اعتقاد أهل السنة  -رمحه هللا تعاىل–صالة العصر وهي الصالة الوسطى، فهي أيض ا واسطية هبذا االعتبار، وكتبها 
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لسنة هل اواجلماعة، وهم وسٌط كما قرر يف آخر الرسالة، فإنه سيمر معنا يف آخر الرسالة، أن شيخ اإلسالم قرر أن أ 
األمساء والصفات بني هؤالء  اببالذين يكفرون ابلكبية، وبني املرجئة، وهم وسٌط يف  وسٌط بني اخلوارج مثال  

 [143:]البقرة﴾َكَذل َك َجَعْلَناُكْم ُأمَّة  َوَسط ا﴿ :-تعاىل–قول هللا استناد ا إىل وهؤالء، فذكر وسطية أهل السنة 
 فكانت واسطية أيض ا هبذا االعتبار.

ن طرائف تسميتها ابلواسطية؛ أهنا نسبة  إىل واسط ابلعراق، وأيض ا كتبها يف وسط عمره، وكتبها بعد الصالة فم
 .أهل السنة، الذين هم وسٌط بني الطوائف منهجالوسطى، وكتبها يف 

ا رسالة خصائص
ً
 :العقيدة الواسطية أيض

 هذه الرسالة هلا مميزات؛ من مميزاهتا:  (2037:)ات، العقيدة الواسطية ومميز  هلا خصائصاحلقيقة هذه الرسالة 

من  -رمحه هللا تعاىل–أهنا رسالٌة جامعة، فبالرغم من صغر حجمها إال أهنا رسالة جامعة، مجع فيها مراده  -
بيان معتقد أهل السنة واجلماعة يف قضااي األمساء والصفات، وقضااي اإلميان ابليوم اآلخر، وقضااي التكفي، وتكفي 

 وقضااي اإلثبات والنفي ... إىل آخره. املعني،

أهنا تعترب رسالة متأخرة، شيخ اإلسالم عاش يف القرن السابع اهلجري، يعين هذه  :ومن خصائصها أيض ا -
، كتب الاللكائي، كتب ابن خزمية، كل هذه الكتب هبن مندامثل: كتب اإلمام  ،الرسالة جاءت بعد كتب االعتقاد

إىل غيه، فكون الرسالة جاءت متأخرة، معناها أهنا أحاطت مبا كتبه األئمة يف  .ي ..متقدمة، كتاب اإلمام البخار 
 ختصر.من املاالعتقاد، فجاءت خالصة ، أو جاءت معتصر ا  أبواب

رمحه هللا –ومما مييزها أيض ا: أهنا كتبت بلسان الشريعة، وحني نقول: بلسان الشريعة، فإننا يجند شيخ اإلسالم  -
 واألحاديث، وهذه ميزٌة كبية. آلايتها الكثي من اقد كال في -تعاىل

ميزة؟ ألنه ال يعرف هذه امليزة إال من قرأ عن االعتقاد، أو األصول على طريقة املتكلمني، فإنك  إهناملاذا نقول 
إثبات وال حديث ا، وإمنا هي حجج عقلية، ومقدمات فلسفية منطقية، يراد منها  ابلكتاب الكامل ال تكاد جتد آية  متر 

 .ر فأي نوٍر فيهإذا كان الكتاب خلٌو من هذا النو ما يراد إثباته، وحنن نقول: 



 

 

: علم الكالم ال حيتاج إليه الفقيه، ال -رمحه هللا تعاىل–ا لطريقة أهل الكالم، وهو القائل شيخ اإلسالم كان حماد  
يقول: حكمي  -رمحه هللا تعاىل–الم، الشافعي علم الكب حيتاج إليه العامل، وتعرفون مقول الشافعي وغيه يف املشتغلني

 ال: هذا جزاء من ترك الكتابقلنعال، وأن ي طاف هبم يف العشائر والقبائل، وي  وا أهل الكالم؛ أن ي ضربوا ابجلريد يف
 والسنة، وأقبل على علم الكالم.

عليه –ي من أحاديث النيب فميزة هذه الرسالة؛ أهنا ك تبت بلسان الشريعة، حشاها ابلكثي من اآلايت، ابلكث
ا  ،رحهاأو ش والسهولة والسالسة واالنشراح أثناء قراءهتا فكان من نتاج ذلك خمرجاته اليسر ؛-الصالة والسالم بعيد 

 والفلسفة. عن طريقة أهل الكالم

لكالم األئمة الكبار،  -رمحه هللا تعاىل–فهم شيخ اإلسالم  :ومن خصائص العقيدة الواسطية أيض ا -
أن هذه رسالة متأخرة، جاءت بعد كتب املتقدمني، فشيخ  قبلها ماعه وتلخيصه، وكنت قد ذكرت لكمواستج

 اإلسالم استوعب كل هذه الكتب، مث خلصه بعبارته اجلامعة املانعة يف هذه الرسالة.

 أختها، إىلكذلك متتاز العقيدة الواسطية حبسن الرتتيب، حبسن االنتقال من املقدمة إىل النتيجة، ومن املسألة 
حجج ا عقلية يف الرد على  تنها تضملك ،لنصو أنه مألها ابتضمن حجج ا عقلية، صحيح  وهذا ال يعين أهنا مل

 كما يقول عنه تالميذه: كان أعلم ابلكالم حىت من أهل الكالم.  -رمحه هللا تعاىل–أهل الكالم؛ ألن شيخ اإلسالم 

هم بنفس بضاعتهم، وهو املنطلق جَّ أنفسهم، فجادهلم وحاالم شيخ اإلسالم كان أعلم ابلكالم حىت من أهل الك
شيخ اإلسالم: أن صحيح  املعقول، أعيد قاعدة صريحمن قاعدته اليت تقول: إن صحيح املنقول ال يتعارض مع 

ا ال يتعارض أب والقرآن الكرمي -صلى هللا عليه وسلم-النيب من أحاديث إلينا  اليت ن قلتألدلة الصحيحة ا ،املنقول د 
 مع العقل.

تقول: إن الشريعة ال أتيت ، فهو صاحب قاعدة "درء تعارض العقل والنقل" ولذلك ألف كتااب  ضخم ا، امسه
العقول، قد أتيت مبحارات العقول، يعين: قد أتيت الشريعة أبمٍر حتار فيه  التالعقول، الشريعة ال أتيت مبحا التمبحا

العقل، فهذا ما ال ميكن  ي ضادوعب القضية، لكن أن أتيت الشريعة بشيء العقول، تلبث فيه األفهام وقت ا حىت تست
ا.  أبد 

إذا جاء أمر شرعي معارض للعقل، فهو إما أن نتهم أن هذا ليس ابلعقل الصحيح، وإما أن نتهم النقل، فنقول: 
يح املعقول، ر ض مع صقاعدة الشيخ: أن صحيح املنقول ال يتعار  إذ ااحبثوا يف سند احلديث، فقد ال يكون صحيح ا، 
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حجج -رمحه هللا تعاىل–ا شيخ اإلسالم كثي ا، وسنعرف كيف أدمغ هب  معناوهذه القاعدة على وجازهتا ستمر  
 اآلخرين، الذين استندوا إىل لوازم ابطلة، وأرادوا هبذه اللوازم أن يبطلوا هبا حق ا.

: هناك من نفى بعض الصفات عن هللا حىت ال يكون الكالم جمرد عن التمثيل، أذكر لكم على وجه السرعة  مثال 
ملا تنفون عن هللا  صفة الوجه، فإذا س ألوا -وتعاىل سبحانه–، يعين: من املعطلة من نفى عن هللا -سبحانه وتعاىل–

 .أصال   ابطلالالزم هذا  ،ن إثبات الوجه تشبيهه ابملخلوقنيالوجه؟ قالوا: ألنه يلزم م

–فيها نسبة الوجه هلل  ت، والنصو  اليت ذ كرأبطل منه، وهو إنكار اآلاي فنتج عن هذا الالزم الباطل ما هو
، وهذا من أبطل الباطل، إذ ا شيخ اإلسالم يهدم قاعدهتم، ويسويها ابألرض، مث يقيم على أنقاضها -تعاىلتبارك و 

 قاعدة صحيحة.

يهه ابملخلوقني؛ ألن املخلوقني ال يستلزم منه تشب -تعاىل–فيقول، أو مقتضى كالمه يقول: أن إثبات الوجه هلل 
للنملة؟  ة الفيلمماثلا، أليس للفيل وجه؟ وللنملة وجه؟ هل إثبات الوجه للفيل معناه هلم أوجٌه ال يشبه بعضها بعض  

 شاسع. بني ابينهم

لإلنسان وجه، وللحيوان وجه، وال يقتضي إثبات الوجه لإلنسان، أو احليوان، أن أحدمها يشبه اآلخر، فإذا كان 
 .!ذلك يف املخلوقني مع التقارب النسيب بينهم من حيث كون اجلميع خملوق، فكيف بني اخلالق واملخلوق؟

 أشار إشارة إىل املخالفني، ورد -رمحه هللا تعاىل–إذ ا مما مييز العقيدة الواسطية أيض ا: أن شيخ اإلسالم  -
 عقلية.ال يةقناعإيف احلجج فيد عليهم حبجٍج ويكفيه بذلك، واترة  ينزل معهم  عليهم، اترة  يرد عليهم ابلنصو 

ا عند الدارسني لالعتقاد ومما مييز العقيدة الواسطية أيض ا: أهنا مل هتمل اجلانب السلوكي، وهذا أمرٌ  -  مهم جد 
 واملدرسني له، وهو: أن االعتقاد ليس خلو ا عن السلوك.

، أو يقول: أان سلفي ال م نيعين: اليوم   إن له:  نقولوأخالقه،  وال يكون سلفي ا يف سلوكهعقيدة، ينادي مثال 
ومل متثل، ومل تشبه، ومل  ،يتجزأ، فكما صح اعتقادك فلم تشرككٌل ال   -رمحهم هللا تعاىل-–السلف الصاحل منهج 

 والبخاري، وغيهم. وابن منده تقيم سلوكك على ما كان عليه أمحد والشافعيأيض ا أن يس ينبغيتعطل، 

العقيدة الصحيحة يف آخر رسالته،  خمرجاتمن  خرجأملح إىل اجلانب السلوكي كم -تعاىل رمحه هللا–الشيخ 
 العتقاد الصحيح ال بد أن يثمر سلوك ا صحيح ا.وا ،وكثمرةٍ 



 

 

ورذيٌة كربى، ي ذكر هبا  العبادة، ختلفه عن العلم، مصيبةٌ سواء يف جانب السلوك، أو يف جانب  وختلف العمل
لعمل: ألن من إخال  ا ؛«ألعمال ابلنياتاإمنا : »حديث عمر ي ثابكل مرة، ولذلك   ليموالتعاملشتغلون ابلعلم، 

 .أن يوافق العمل العلم

 .معذب من قبل عباد الوثن ...وعامل بعلمه مل يعملن  

الكتب، وبني يدي العلوم، من ذلك املقدمات املعروفة يف كل  يدي هناك مقدمات يطيل فيها أهل العلم بني
  .علم

  كــــــــــل علــــــــــم  ع ــــــــــرةبــــــــــاد ء  إن م 
 
 

 ةاحلـــــــــــــــــد واملوضـــــــــــــــــوع   ال مـــــــــــــــــر  
 وفضـــــــــــــــــله ونســـــــــــــــــبته والواضـــــــــــــــــ  

 
 ســـــتمداد حكـــــم ال ـــــارعســـــم اَلواَل 

 كتفـــــــىا مســــــائل والــــــبع  ابلــــــبع   
 

 ومـــــــن در  اجلميـــــــ  حـــــــا  ال ـــــــر  
درس إىل الكتاب، ونشرح البسيط، مث بعد ذلك ن جهذا التعري جعر ببت يف هذا اللقاء األول، أن أ  لكن أح 

 .-رمحه هللا تعاىل–نحاول أن نقسمه تقسيم ا يقرب إىل فهمه، ويسهل الوصول إىل مراد مؤلفه فته، مفردا

والعلم، كما  عنا مبا علمنا، وأن يرزقنا اهلدى والبصيةوإايكم ما ينفعنا، وأن ينف أن يعلمين -جل وعال–أسأل هللا 
، وجيعله نصيب اال عل ألحٍد يف هذا العمل حظ ا و جي الوالعمل، وأ أن يرزقنا اإلخال  يف القول -جل وعال–أسأله 

 خالص ا لوجهه الكرمي.

علم ا انفع ا، ورزق ا واسع ا، وقلب ا خاشع ا، ولساان   نسألكاللهم اي معلم إبراهيم علمنا، واي مفهم سليمان فهمنا، 
 .حلمد هلل رب العاملنيذاكر ا، وا

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد  وعلى آله.
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