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 شرح العقيدة الواسطية
 

 ادي عشرالدرس احل 
وصلوات هللا وتسليماته وتربيكاته على الرسول األمني؛ سيدان  العاملني،بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب 

 وعلى آله وصحابته وسلم تسليًما كثريًا. ،حممد   ونبينا وقدوتنا
 أمَّا بعد ...

جل -يف بيان النصوص اليت تدل على صفات املوىل  -رمحه هللا تعاىل-شيخ اإلسالم كنا قد وقفنا عند كالم 
الصفات الدالة عليها، مث بعد و هذه اآلايت من القرآن، ومضى بنا الكالم يف سرد اآلايت، وتوقفنا عند بيان  -وعال

عليه الصالة -وال تعارضه، وأن النيب لبيان السنة، وأهنا تفسر القرآن وتوضحه،  -رمحه هللا تعاىل-ذلك انتقل 
أويت القرآن ومثله معه، وأن أمهات املؤمنني خوطنب أبن يذكرن ما يتلى يف بيوهتن من آايت هللا واحلكمة،  -والسالم

وأن احلكمة هي السنة، مث بعد هذه املقدمة اليت بني فيها مكانة السنة، وأهنا شارحة ومفسرة وموضحة للقرآن؛ ذكر 
نزل ربنا إىل ي»: -عليه الصالة والسالم-ًة من النصوص النبوية اليت تدل على بعض الصفات؛ مثل قوله أيًضا مجل

؛ داللًة على صفة الفرح، وقوله: «هلل أشد فرًحا»، وصفة النزول، وقوله: داللًة على النزول ؛«السماء الدنيا
العجب، إىل غري ذلك من  صفة ؛ لبيان«عجب ربنا من قنوط عباده»؛ لبيان صفة الضحك، و«يضحك ربنا»

 النصوص اليت أوردها، واليت مرران عليها.
عىن  -لى هللا عليه وسلمص-ِإىلى أىْمثىاِل هىِذِه األىحىاِديِث الَِِّت ُيخِِْبخ ِفيهىا ِرسخولخ هللِا ): -رمحه هللا تعاىل-مث قال 

، يعين: يؤمنون ابلصفات الواردة يف السنة  (ْهلى السُّنَِّة وىاْلْىمىاعىِة ي خْؤِمنخونى ِبذىِلكى رَِّبِه ِبىا ُيخِِْبخ بِِه؛ فىِإنَّ اْلِفْرقىةى النَّاِجيىةى أى 
 كما يؤمنون ابلصفات الواردة يف الكتاب العزيز.

ِْثيلٍ ت )اقال: بنفس احملرتز  للقاعدة يف (، إًذا هو أّصل ِمْن غىْْيِ َتىْرِيٍف وىال ت ىْعِطيٍل، وىِمْن غىْْيِ تىْكِييٍف وىالى َتى
على بيان توحيد األمساء والصفات، وأن  البدء، وأّصل هلا يف التوسط، وأّصل هلا يف اخلتام، فُلبُّ هذه العقيدة مبين

يف صحيح  -صلى هللا عليه وسلم-يُثَبت له ما أثبته لنفسه من الصفات، وما أثبته له نبيه  -سبحانه وتعاىل-هللا 
 رتزات املهمة: التحريو والتعليل والتكييو والتمثيل.السنة، مع اعتقاد خلوها من هذه احمل

بىْل هخمخ اْلوىسىطخ ِف ِفرىِق األخمَِّة؛  مث دخل إىل موضوع آخر، وهو مقصد من مقاصد بيان هذه العقيدة، قال: )
سلية هذه و وسلية هذه األمة، و هنا ينتقل لبيان  -رمحه هللا تعاىل-(، إًذا اإلمام كىمىا أىنَّ األخمَّةى ِهيى اْلوىسىطخ ِف األخمىمِ 

اتمة كاملة، ذات أوجه متعددة، فاألمة وسط يف التاريخ، ووسط يف اجلغرافيا، ووسط يف  ةشامّ وسلية األمة 
إًذا األمة وسط يف فرق  ،-رمحه هللا تعاىل-املعتقدات، ووسط يف املناهج، ووسط يف قضااي االعتقاد اليت سيذكرها 
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، كما أن األمة برمتها وسط بني أهل السنة وسط بني الفرق املنتسبة ألمة اإلسالماألمم، وهي وسط بني األمم، 
 األمم.

أضل أهل  -سبحانه وتعاىل-حني نقول: وسط بني األمم؛ يعين: وسط بني اليهود والنصارى، مثاًل هللا 
واختار هللا هلا اجلمعة،  ، والنصارى األحد، وكانت األمة هي الوسط، الكتابني عن يوم اجلمعة، فاختذ اليهود السبت

 .-رمحه هللا تعاىل-كذلك األمة وسط بني الغلو، بني اإلفراط وبني التفريط، إىل غري ذلك مما سيعرض هو يف بيانه 
ِب ِصفىاِت هللِا سخْبحىانىهخ وىت ىعىاىلى بىْْيى أْهِل الت َّْعِطيِل اْلْىْهِميَِّة، وبدأ هبذا العرض، فقال: ) وىأىْهِل ف ىهخْم وىسىٌط ِف َبى

عن وسلية األمة،  (، طبًعا هو يريد أن يتكلم عن وسلية األمة من جهات كثرية، لكن تكلم إمجااًل التَّْمِثيِل اْلمخشىبِ هىة
، واحد، وأخص أبواب ، فإن هذه العقيدة مبنية على ابب االعتقاد-رمحه هللا تعاىل-مث رّكز على ما هو بصدده 

-وصفاته، قال: فأهل السنة وسط بني طائفتني اثنتني، بني طائفة ميثلون هللا  االعتقاد ابب االعتقاد يف أمساء هللا
اإلهلية، إما عن صفاته، املعلل ينفي صفات  -تعاىل-ويشبهونه خبلقه، وطائفة أخرى تعلل هللا  -سبحانه وتعاىل

، فعندهم -تعاىل-ون هللا برمتها مجلًة وتفصياًل، وإما يثبت بعًضا وينكر البعض اآلخر، هؤالء طرف، وآخرون يشبه
السمع كالسمع والبصر كالبصر، هذا أيًضا طرف، فجاء أهل السنة ليكونوا وسلًا بني هؤالء مجيًعا، فليس أهل 

م إًذا ملا كانوا يف الضفة الوسط كانوا يثبتون السنة مبعللة يعللون هللا عن صفاته، وليسوا مبشبهة يشبهونه خبلقه، فه
مجعوا إًذا بني اإلثبات الذي ال متثيل فيه، ال تعليل  ، وينزهونه عن مشاهبة خلقه تنزيًهافيه إثبااًت ال متثيل هلل الصفات

بني التنزيه الذي ال تعليل فيه، فهم وسط بني فرق األمة يف ابب الصفات، بني أهل التعليل اجلهمية من فيه، و 
، وال إىل هؤالء، ذهبهم وسلًا بني ذلك، ال إىل هؤالءجهة، وبني أهل التمثيل املشبهة من جهة أخرى، فجاء م

 . [143البقرة:﴾]جىعىْلنىاكخْم أخمًَّة وىسىطًا وىكىذىِلكى ﴿
 وهم وسط يف ابب أفعال هللا بني القدرية واجلربية.

 من هم القدرية؟ ومن هم اْلِبية؟
الذين زعموا أن أفعال العباد ليس للعباد فيها اختيار، وأن الفاعل ألفعال العباد على احلقيقة هو  هم اْلِبية:

 .-سبحانه وتعاىل-هللا 
  كيو العبد أيكل ويشرب، ويؤمن ويكفر، مث نقول: إن الفاعل هو هللا؟

، والفعل أضيو إىل زيد جمازًا، قالوا: إضافة هذه األفعال إىل العباد إضافة جمازية، زيد أيكل؟ ال، الفاعل هو هللا
 .هكذا يقولون، وهذا مذهب ابطل، فساد بلالنه يغين عن إفساده



 

فعلى العكس، يقولون: إن أفعال العباد وطاعاهتم ومعاصيهم مل تدخل حتت قضاء هللا وال حتت  وأما القدرية:
 قدره.

 من الذي يفعل هذه األفعال؟
هم الذين أرادوها وشاءوها، فيلزم من كالمهم أنه يقع يف ملك هللا شيء مل قالوا: إن هللا مل يُرِدها ومل يشأها، و 

 . -تعاىل-يرده هللا 
معادلة عجيبة! اجلربية يقولون: إن أفعال العباد هي أفعال هللا، والعباد ليس هلم دخل فيها. القدرية يقولون: إن 

، ولذلك مُسوا ال دخل له فيها -سبحانه وتعاىل-وهللا أفعال العباِد العباُد هم الذين يشاءوهنا، وهم الذين خيلقوهنا، 
 .-عليه الصالة والسالم-جموس هذه األمة، وهم الذين ورد فيهم احلديث عن النيب 

 ؟-تعاىل-ما موقف أهل السنة ِف َبب أفعال هللا 
مع أهنم أثبتوا أن العباد يفعلون أفعااًل حقيقية، وليست جمازية  أهل السنة وقفوا يف الوسط، كيو الوسط هنا؟ 

، كما قال غريهم، وهذه األفعال تُنسب إىل الفاعل، اللائع  نقول له: أنت طائع، والعاصي نقول له: أنت عاص 
 وهذا على وجه احلقيقة ال على وجه اجملاز.

وىهللاخ خىلىقىكخْم وىمىا ﴿هللا: ، قال -سبحانه وتعاىل-من الذي خلق الفاعل وما يفعله؟ هللا 
، فأهل السنة يثبتون للعباد أفعاهلم، وأن العباد خيتارون هذه األفعال، وأهنا تُنسب إليهم [96:الصافات﴾]ت ىْعمىلخونى 

حقيقًة، وأهنا تصدر منهم، ويثبتون أيًضا أن للعبد مشيئًة واختيارًا، لكنهم ال جيعلون هذه املشيئة واالختيار مستقلًة 
جل -مصداق قوله ، -سبحانه وتعاىل-ة هللا ، بل مشيئتهم واختيارهم داخلة ضمن مشيئ-تعاىل-عن مشيئة هللا 

 .[29-28:﴾]التكويروىمىا تىشىاءخونى ِإالَّ أىْن يىشىاءى هللاخ رىبُّ اْلعىالىِمْيى ( 28) ِلمىْن شىاءى ِمْنكخْم أىْن يىْستىِقيمى ﴿: -وعال
 ل اجملاز.إًذا اجلربية قالوا: إن هللا هو الذي يفعل كل شيء، العباد فقط تُنسب إليهم األمور على شك

ال دخل له يف  -سبحانه وتعاىل-القدرية قالوا: ال، إن الفاعل هو العبد، وهو الذي خيلق فعل نفسه، وهللا 
 أفعال العباد.

سبحانه -أهل السنة توسلوا، فأثبتوا هلل مشيئًة، وللعبد مشيئًة، فقالوا: إن مشيئة العبد داخلة ضمن مشيئة هللا 
 .-وتعاىل

احلكمة؛ ألننا لو جعلنا الناس جمبورين على اللاعة وعلى املعصية؛  أصاًل قق هبذا وعلى وجه التحقيق يتح
نقول: ففيم الثواب وفيم العقاب؟ إذا كان اإلنسان جمبورًا على أن يكون طائًعا ومسلًما ومؤمًنا ومتقًيا وصائًما وقائًما؛ 

 ما فائدة أن يثاب على شيء مل خيرته هو أصاًل؟
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علوًّا كبريًا، ، تعاىل هللا عما يقولون أثبتنا للكون خالَقنْي قد  نكونولو قلنا أن العبد هو الذي خيلق فعل نفسه؛ 
لذلك ملا كان حقيقة مذهبهم إثبات فاعَلنْي يف الكون؛ مُسوا جموس هذه األمة؛ ألن اجملوس يؤمنون إبله الظلمة والنور، 

 يعين: يؤمنون إبهلني.
ِب أىفْ عىاِل هللِا بىْْيى اْلْىِْبِيَِّة وىاْلقىدىرِيَّةِ وىهخْم وى )قال:  أننا نثبت  -معاشر أهل السنة-(، وجه كوننا وسلًا سىٌط ِف َبى

هلل مشيئة، ونثبت للعبد مشيئة، مشيئة العبد تليق به، ومشيئة هللا فوق مشيئة العبد، مشيئة العبد داخلة ضمن مشيئة 
 .﴾أىْن يىشىاءى هللاخ وىمىا تىشىاءخونى ِإالَّ ﴿هللا، 

ِب وىِعيِد هللِا بىْْيى اْلمخْرِجئىِة واْلوىِعيِديَِّة ِمنى اْلقىدىرِيَِّة وىِغْْيِِهمْ قال: ) ، يف ابب الوعيد أيًضا أهل السنة (وىِف َبى
 وسط.

 ماذا يقصد بقوله: َبب الوعيد؟
يقتل النفس، أو أن النصوص الواردة يف الوعيد.. يعين: مرتكب الكبرية مثاًل الذي  -رمحه هللا تعاىل-يقصد 

عليها بدخول النار، ويف بعض النصوص ابخللود يف النار،  -سبحانه وتعاىل-الذي يزين؛ هذه اجلرائم توعد هللا 
منها أبد اآلبدين، هؤالء هم اخلوارج، وقالوا: إن وعيد  فذهب قوم إىل أن فاعل الكبرية خالد خملد يف النار، ال خيرج

انفذ، وذهب آخرون إىل أن الكافر ال تنفعه طاعة، يعين: الكافر لو صلى، ولو صام، ولو  -سبحانه وتعاىل-هللا 
دام معه ؛ ال تنفعه هذه اللاعات، وعليه يف املقابل فإن املؤمن إذا فعل الكبائر املوبقات... إخل، ما تصدق، ولو أنفق

 أصل اإلميان؛ فلن يضره شيء.
توسلوا، فقالوا: إن مرتكب الكبرية على خلر، وإن أهل الكبائر يدخلون  -رمحهم هللا تعاىل-أهل السنة 

ِإنَّ هللاى ال ي ىْغِفرخ أىْن ﴿جعل اخللود والتأبيد ملن كفر به،  -سبحانه وتعاىل-النار، لكنهم ال خيلدون فيها؛ ألن هللا 
خيرج من النار  -سبحانه وتعاىل-، ووردت النصوص أن هللا [48:﴾]النساءمىا دخونى ذىِلكى ِلمىْن يىشىاءخ يخْشرىكى ِبِه وىي ىْغِفرخ 

 سبحانه-من إميان، من كان يف قلبه مثقال... إخل، فاهلل  ةمن كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان، مثقال حبة من خردل
خيرجهم بعد أن يكونوا قد تفحموا، مث يلقى هبم يف محيل السيل فينبتون من جديد، وردت بذلك النصوص،  -وتعاىل

وعليه فأهل السنة وسط بني اخلوارج البعيدين، وبني املرجئة، اخلوارج يكّفرون ابلكبرية، واملرجئة يرون أن هذه الذنوب 
 .ال تؤثر يف مسمى اإلميان

 يف أن األعمال تدخل يف مسمى اإلميان أو ال تدخل. -معقل املشكلة بينهم-وارج واملرجئة إًذا الفرق بني اخل
 ما رأيكم؟ هل األعمال تدخل ِف مسمى اإلميان؟



 

اآلن: هل األعمال تدخل سأجيبك على مسألة هل اجلربية والقدرية واخلوارج موجودون أو ال، لكن أسألكم 
 يف مسمى اإلميان؟

 الذي يقول: ال؛ ما الدليل؟ 
 يف جهة العلو. -سبحانه وتعاىل-ال، هذا دليل على أن هللا  ؟[10:﴾]فاطراِلحخ ي ىْرف ىعخهخ وىاْلعىمىلخ الصَّ ﴿

وىمىا كىانى هللاخ لِيخِضيعى ﴿: -تعاىل-أهل السنة عموًما يقولون: إن األعمال تدخل يف مسمى اإلميان، بدليل قوله 
سبحانه -حتويل القبلة، فسمى إًذا هللا ، هذه اآلية نزلت يف [143:البقرة﴾]هللاى َِبلنَّاِس لىرىءخوٌف رىِحيمٌ ِإميىانىكخْم ِإنَّ 

، فتسمية الصالة ابإلميان ﴾لِيخِضيعى ِإميىانىكخمْ  وىمىا كىانى هللاخ ﴿الصالة إميااًن، وما كان هللا ليضيع صالتكم املعىن،  -وتعاىل
 يف مسمى اإلميان.دليل على أن األعمال داخلة 

هل تدرون ». قال: «آمركم َبإلميان َبهلل وحده» -عليه الصالة والسالم-وفد عبد القيس قال ويف حديث 
. «شهادة أن ال إله إال هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة». قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: «ما اإلميان َبهلل وحده؟

أدخلها يف مسمى اإلميان،  -عليه الصالة والسالم-ن األعمال؟ بلى، لكن النيب فإقام الصالة وإيتاء الزكاة أليست م
 «.آمركم َبإلميان َبهلل وحده»أبن قال للوفد: 

. فأدخل «ال يزين الزاين حْي يزين وهو مؤمن»: -عليه الصالة والسالم-وميكن أن ُيستدل أيًضا بقوله 
 .األعمال يف مسمى اإلميان

 السنة وبني...إًذا اخلالف بني أهل 
 إًذا أهل السنة يف ابب الوعيد وسط بني املرجئة وبني الوعيدية من القدرية وغريهم.

 مث سألت األخت: هل اجلربية والقدرية واخلوارج موجودون إىل يومنا هذا؟
نعم موجودون، اخلوارج موجودون مثاًل، اإلابضية موجودون يف ُعمان، وموجودون أيًضا يف اجلزائر، ويف طرف 

املعتقدون مببدأ اجلرب قد ال يكونون مدرسة، ولكن موجودون، ولذلك حىت جيري أحيااًن عند عوام الناس من تونس، 
 ايخ، وهو: هل العبد مسرّي أم خمرّي؟سؤال كثريًا ما يرتدد على األئمة وعلى املدرسني وعلى املش

اجلواب على هذا السؤال مبين على هذا االعتقاد وهذه العقيدة، فأهل السنة الذين يقولون ابلوسلية بني اجلربية 
أبن اإلنسان مسري أم خمري؟ إن قلنا: مسري؛ صران جربية، وإن قلنا: خمري؛ صران قدرية، إًذا أهل  مباذا؟ جييبون والقدرية

سبحانه -فيما له فيه يد واختيار، يعين: هللا  خمريالسنة وسط بني اجلربية والقدرية، فنقول: إن اإلنسان مسري وخمري، 
، خمري، وإن اختار طريق الضاللة فهو خمرياهلداية؛ فهو ، وبنّي له اللريقني، فإن اختار طريق هداه النجدين -وتعاىل

لكنه جمرب ومسري يف أمور جتري عليه، هل خيتار اإلنسان املرض؟ ال، األمور اليت جتري عليه وليست جتري منه هو 
 فيها جمرب، يعين مسري وليس خمريًا.
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لقلب، وجراين الدم يف العروق؛ هل أحد منا خمري يف التحكم يف نبضات قلبه؟ يعين: حركة الكبد والكلى وا
من اإلنسان، حركة األايم، وعادايت السنني، والكوارث، والزالزل، واألملار؛ هذه أشياء ال  هذه جتري بدون اختيار

إمنا جتري عليه، فهو فيها مسري وليس خمريًا، لكن فيما يتعلق ابللاعة، والرب، وأداء الصلوات، والعبادات، جتري منه، و 
 هو فيها خمري، وعليه نتيجة اختياره إما أن يثاب وإما أن يعاقب. واملعتقدات؛

ا، وهو أن البعض يقول: ملاذا أدرس يف أبواب االعتقاد مناهج   السؤال الذي ذكرته األخت سناء مهم جدًّ
هنا، ، وليست موجودة اليوم، احلقيقة ما من مسألة ذكرها شيخ اإلسالم يف أبواب االعتقاد كالمية عفا عليها الدهر

لكن ورد فيها على اللوائو الضالة واملضلة إال وهلم أذانب وبقااي، املعتزلة مثاًل ليسوا موجودين مبسمى املعتزلة اليوم، 
موجودين ابسم املدرسة العقالنية اليت ترفع من شأن العقل، وجتعله َحَكًما على املسائل االعتقادية، وآفة املعتزلة 

الشرعيات واألمور العقدية، فمر معنا أن من القواعد يف أمساء هللا وصفاته أهنا ختضع بسبب إعماهلم العقليات يف 
، للسمع، فهي توقيفية، ال جمال فيها للعقل، ال ميكن أن نُعمل العقل يف شأن ليس للعقل فيه دخل وال جمال

رمحه -رد، هم من أّلو فيهم فاملنادون اليوم برفع قيمة العقل فوق مدرسة النقل هم الذين قصدهم شيخ اإلسالم ابل
ا، تتكون من سبع  -هللا تعاىل ، امسه كتب شيخ اإلسالم  م، من أعظجملدات ةكتااًب عظيًما، وموسوعة ضخمة جدًّ

ا، وهي أن النقل الصحيح ال  )درء تعارض العقل والنقل(، قّرر شيخ اإلسالم يف هذا الكتاب العظيم قاعدة مهمة جدًّ
 : ))الشريعة-رمحه هللا تعاىل-ن أن يكون هناك تعارض بني العقل والنقل، ولذلك قال خيالو العقل الصريح، ال ميك

((، معىن الكالم أن الشريعة قد أتيت أبمر حيار منه عقلك، قد أتيت مبحارات العقول، لكنها ال أتيت مبحاالة العقول
أىال ﴿ الشريعة بقضية مينعها العقل، حيتاج وقًتا لتتدبر وتتأمل وتفكر حىت تصل إىل احلقيقة، لكن ال ميكن أن أتيت

يدٍ ﴿ ،[14:امللك﴾]ي ىْعلىمخ مىْن خىلىقى وىهخوى اللَِّطيفخ اْلْىِبْيخ  ، فالشريعة ال أتيت مبا [42:فصلت﴾]تىنزِيٌل ِمْن حىِكيٍم َحِى
اليت انقشها يناقض العقل، فاملدرسة العقالنية اليوم اليت تنادي إبطراح الوحي وحتكيم العقل وأتليهه هي املدرسة 

املعتزلة، يتحدث  لإلخوةيف السوق امسه )العقالنيون( ، وأظن أن هناك كتااًب -رمحه هللا تعاىل-طوياًل شيخ اإلسالم 
لبوس الشرع، ويريدون أن حيكموا العقل، عامة عن وجود هؤالء، سواء من املناطقة، أو الفالسفة، أو الذين يتلبسون 

هناك  -)العقيدة احلرورية( و)درء تعارض العقل والنقل(-يف هذا الكتاب ويف غريه  األشياء اليت انقشها شيخ اإلسالم
 من يقول هبا اليوم، وُوجدت على مر األزمان.

يِن بىْْيى اْلْىرخورِيَِّة وىاْلمخْعتىزِلىِة، وىبىْْيى اْلمخْرِجئىِة : )-رمحه هللا تعاىل-قال  ِب أىْْسىاِء اإِلميىاِن والدِ  ملا (، وىاْلْىْهِميَّةِ وىِف َبى
وهو الذي تكلمنا عنه يف هل األعمال -تكلم على مسألة الوعيد، هذه متعلقة مبرتكب الكبرية، وأما يف ابب اإلميان 

اخلوارج واملعتزلة مدرسة، -أهل السنة وسط بني احلرورية اخلوارج واملعتزلة من جهة  -داخلة يف مسمى اإلميان أو ال



 

، هذه فرقة أخرى؛ ألن البعض خُيرج األعمال من مسمى وبني املرجئة واجلهمية -ذه فرقة واحدةاحلرورية واملعتزلة ه
 ، وأهل السنة وسط يف ذلك.يدخلهااإلميان، والبعض اآلخر ال 

 ؟ماذا قال اْلرورية
اآلخرة قالوا:  قالوا: إن مرتكب الكبرية خالد خملد يف النار، واملعتزلة قالوا: يف الدنيا يف منزلة بني منزلتني، ويف

 يف النار. 
املرجئة،  درجات هم، فاسد قياس طبًعاذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة،  واملرجئة قالوا: ال يضر مع اإلميان

؛ ما يضرك وال شيء، يعين: عندهم -سبحانه وتعاىل-غالة املرجئة يكفي عندهم جمرد املعرفة القلبية، إذا عرفت هللا 
ا، املرجئة درجات، منهم من يقول: جمرد  [،00:38:13] إبليس مؤمن كامل اإلميان، وهذا طبًعا فرق كثرية جدًّ

 كالم فاسد، وأهل السنة وسط فيما بينهم.  ، لكنهاملعرفة، ومنهم من يقول: جمرد النلق... إخل
 ال يزال شيخ اإلسالم يتكلم عن وسلية أهل السنة واجلماعة بني اللوائو املنتسبة لألمة.

(، أي: أهل السنة وسط يف بىْْيى الرَّاِفضىِة وى اْلْىوىارِجِ  -وسلملى هللا عليه ص-وىِف أىْصحىاِب رىسخوِل هللِا قال: )
عليه -بني اخلوارج وبني الرافضة؛ ألن اخلوارج كّفروا أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا ابب أصحاب 
عليه -أن يقاتلوا أصحاب النيب  د، منهم من كّفرهم ابجلملة، ومنهم من كّفر بعضهم، وبلغ هبم احل-الصالة والسالم
 -صلى هللا عليه وسلم-ؤوا على من شهد هلم النيب ، بل بلغ هبم الضالل األكرب واألعظم أن يتجر -الصالة والسالم

ا، الذي -صلى هللا عليه وسلم-ابجلنة، فأقدموا على قتل احلرب صاحب رسول هللا  ، املبّشر ابجلنة يف مواطن كثرية جدًّ
يف ، فقتلوا عثمان وتسوروا عليه احملراب وهو يقرأ القرآن، بعد أن حاصروه -عليه الصالة والسالم-شهد له النيب 

ا، ومل يرعووا، مع أن هؤالء شهد هلم النيب  صلى -داره، مث بقروا بلن زوجته، وقلعوا أصابعها، فعلوا أفاعيل منكرة جدًّ
-وعده حق وصدق، ومل يكتفوا بقتل عثمان، بل قتلوا عليًّا  -صلى هللا عليه وسلم-، والنيب ابجلنة -هللا عليه وسلم

سلما، وعبد الرمحن بن ملجم  وعمرو بن العاص، لكن معاوية وَعْمرًابقتل معاوية ، وََهّوا -وأرضاه رضي هللا تعاىل عنه
نفذ إىل علي بن أيب طالب وقتله، فهؤالء استحلوا دماء املسلمني، وليتهم استحلوا دماء املسلمني  مرادي اخلارجي

سالت دماء الصحابة الزكية، فقط، بل استحلوا دماء أخص املسلمني، وأخص املؤمنني، فقتلوا من العشرة املبشرين، و 
، أتكلم على اخلوارج وليس الرافضة، الرافضة سيأيت الكالم عنهم، فقتلوا -صلى هللا عليه وسلم-نعم يؤمنون ابلنيب 

، وُقّدم -رضي هللا عنه وأرضاه-ملا قتل عليًّا  ، عبد الرمحن بن ملجم مثاًل -عليه الصالة والسالم-خرية أصحاب النيب 
، قلعوا يده اليسرى، فلم جيزع، فلما أرادوا أن يقلعوا -تعاىل-ده اليمىن، فلم جيزع، بقي يذكر هللا للقتل؛ قلعوا ي

يقرؤون القرآن ال »إذ يقول يف صفتهم:  -صلى هللا عليه وسلم-لسانه جزع، جهل، وصدق سيدي رسول هللا 
اخلوارج من أشد الناس يف الدين، ويف هؤالء «. جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية
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العبادة، ويف قراءة القرآن، ويف كثرة اخلتمات، إال أن عندهم فهًما مغلوطًا مبناه اجلهل، ولذلك ملا انظرهم ابن عباس 
 ت رجع منهم طوائو؛ ألنه رد عليهم مبنلق الكتاب والسنة. يف الفتنة اليت حدث -رضي هللا عنه-

وسط  -صلى هللا عليه وسلم-يف معتقدهم أصحاب رسول هللا  -رمحهم هللا تعاىل-فالشاهد إًذا أهل السنة 
يف بعض  غلواالذين كّفروا أصحاب رسول هللا، ولعنوهم، وانبذوهم ابلسيو، وبني الروافض الذين  اخلوارجبني 

 طالب، وقال ، الشيعة الرافضة غلوا يف آل البيت، وغلوا يف علي بن أيب-عليه الصالة والسالم-أصحاب النيب 
، قال له: أنت أنت. قال: من أان؟ قال: أنت هللا. -رضي هللا عنه وأرضاه-أشدهم غلوًّا وقد مثل بني يدي علي 

العقائد اليت أدخلها  وهذا من أعجب األشياء، غلوا فيه إىل حد أهنم اعتقدوا أن الالهوت حل يف الناسوت، هذه من
الكتاب، يعين: النصارى مثاًل يعتقدون أن عيسى جزء منه إنسي، وجزء  ابن سبأ على املسلمني، وهي من عقائد أهل

يعين: هو من -منه إهلي، كونه يف اعتقادهم أنه ابن هللا، تعاىل هللا عما يقولون علوًّا كبريًا، فحل الالهوت يف الناسوت 
، وقال: أنت أنت. هذه عقيدة مأخوذة من أهل الكتاب، فهذا الغايل جاء إىل علي -وجه إنسي ومن وجه إهلي

 قال: من أان؟ قال: أنت هللا. قال علي بن أيب طالب:
 أججت انري ودعوت قنربًا  ملا رأيت األمر أمرًا منكرًا

، حىت هناه ابن عباس وقال: ))ال -رضي هللا عنه وأرضاه-وأخذ حيرقهم فيها  ،قنرب هذا غالم لعلي، أجج النار
 .يعذب ابلنار إال رب النار((

أهل السنة وسط فيهم بني الروافض الغالة وبني اخلوارج اجلفاة،  -عليه الصالة والسالم-النيب إًذا أصحاب 
اختارهم  -تعاىل-أهنم خرية اخللق، وأن هللا  -صلى هللا عليه وسلم-أهل السنة يعتقدون يف أصحاب النيب 

رضي عن السابقني منهم والالحقني،  -تعاىل-، وأن هللا وصحابتهالشرف برؤية النيب واصلفاهم، وأن هلم 
هخمْ  وىالسَّابِقخونى األىوَّلخونى ِمنى اْلمخهىاِجرِينى وىاألىنصىاِر وىالَِّذينى ات َّب ىعخوهخْم ِبِِْحسىاٍن رىِضيى هللاخ ﴿ ، وأن هللا [100التوبة:﴾]عىن ْ

خريها وأنقاها وأتقاها وأصفاها عّدهلم، شهد هلم ابلعدالة، وابن مسعود يقول: ))إن هللا نظر يف قلوب الناس، فوجد 
، فاختاره للنبوة، مث نظر يف قلوب العباد من بعده، فوجد أتقاها وأنقاها وأصفاها -صلى هللا عليه وسلم-قلب حممد 

((، فنحن نعتقد فيهم احملبة، ونعتقد فيهم العدالة، لصحابته م، فاختاره-صلى هللا عليه وسلم-قلوب أصحاب النيب 
و هبم كما يفعل اخلوارج فنكّفر بعضهم، عياًذا ابهلل، وإمنا حد املعصومية كما يفعل الرافضة، وال نسوال نرفعهم إىل 

، وأن فيهم العشرة -صلى هللا عليه وسلم-نعتقد أهنم أجلة الناس، وأهنم خرية اخللق، وأن هللا اختارهم لصحبته 
ابجلنة، وأن خلأهم  -صلى هللا عليه وسلم-م النيب املبشرين، وفيهم البدريني، وفيهم أهل الشجرة، وفيهم من شهد هل

الفنت فارتفعت به السيوف، كما  [00:48:39]وأن ما شجر بني األصحاب يف مغفور، وأن اجتهادهم مرحوم، 
 ، وأن قاتلهم ومقتوهلم يف اجلنة.-سبحانه وتعاىل-حدث بني علي وطلحة وغريهم؛ أن ذلك شأن يغفره هللا 



 

 بسيوفهم يوم التقى اجلمعان يف الوغى دع ما جرى بني الصحابة
 وكالَها يف احلشر مرحومان   فقتيلهم منهم وقاتلهم هلم

 فأهل السنة إًذا وسط بني اجلفاة وبني الغالة.
هخ ِمنى اإِلميىاِن َِبهلِل اإِلميىانخ ِبىا أىْخِبىى هللاخ ِبِه ِف ِكتىاِبهِ : )-رمحه هللا-قال  ، وىت ىوىات ىرى عىن وىقىْد دىخىلى ِفيمىا ذىكىْرَنى

ْلِقِه، وىهخوى سخْبحىانىهخ مىعىهخْم  رَّسخوِلِه، وىأىْْجىعى عىلىْيِه سىلىفخ األخمَِّة؛ ِمْن أىنَّهخ سخْبحىانىهخ ف ىْوقى ْسىىاوىاتِِه، عىلىى عىْرِشِه، عىِليٌّ عىلىى خى
ق ىْوِلهِ أىيْ نىمىا كىانخوا، ي ىْعلىمخ مىا هخْم عىاِملخونى؛ كىمىا ْجىىعى بىْْيى ذىلِ  ٍم ﴿ :كى ِف ى هخوى الَِّذي خىلىقى السَّمىاوىاِت وىاألىْرضى ِف ِستَِّة أىَّيَّ

هىا وىمىا يىنِزلخ ِمنى السَّمىاء وىمىا ي ىعْ  رخجخ ِفيهىا وىهخوى مىعىكخْم ُثخَّ اْست ىوىى عىلىى اْلعىْرِش ي ىْعلىمخ مىا يىِلجخ ِف األىْرِض وىمىا ُيىْرخجخ ِمن ْ
 .[4 :اْلديد] ﴾تخْم وىاَّللَّخِ ِبىا ت ىْعمىلخونى بىِصْيٌ أىْينى مىا كخن

ْتىِلٌط َِبْلْىْلقِ  [4 :اْلديد] ﴾وىهخوى مىعىكخمْ ﴿ :وىلىْيسى مىْعَنى ق ىْوِلهِ   .(أىنَّهخ ُمخ
، -صلى هللا عليه وسلم-هنا عاد ملا كان قد قرره من أن اإلميان ابهلل يدخل فيه اإلميان مبا تواتر عن النيب 

فوق مساواته، مستو  على عرشه استواًء يليق جبالله، وأنه له  -سبحانه وتعاىل-وأمجع عليه سلو األمة من أن هللا 
معهم، مع كونه عليًّا  -سبحانه-و القهر، ثالثة أشياء، وأنه ، علو الذات، وعلو القدر، وعل-سبحانه-العلو املللق 

األىْرِض وىمىا ُيىْرخجخ ي ىْعلىمخ مىا يىِلجخ ِف ﴿، إال أنه قريب من اخللق، وهو معهم، يعلم ما هم فاعلون، -سبحانه وتعاىل-
هىا عنه شيء، فهو معهم ما يكون من جنوى ثالثة إال هو معهم، ال يعزب عنه شيء، وال يغيب ، [4:﴾]احلديدِمن ْ

 .-جل وعال-بعنايته ورعايته وأتييده وحفظه  -مع الصاحلني منهم-بعلمه وإحاطته، وهو معهم 
ْتىِلٌط َِبْلْىْلقِ  [4 :اْلديد] ﴾وىهخوى مىعىكخمْ ﴿ :لىْيسى مىْعَنى ق ىْولِهِ ) :أنه مث أخذ يقرر قضية، وهي ، فهو يف (أىنَّهخ ُمخ

قريب، أقرب إىل أحدان من عنق راحلته،  ، مستو  على عرشه، ومع كونه عليًّا، إال أنه-وتعاىلسبحانه - جهة العلو
ال  -سبحانه وتعاىل-أقرب إلينا من حبل الوريد، وال تناقض يف ذلك، التناقض يقع يف حق املخلوق، لكن هللا 

 عنهم يف جهة العلو. تناقض يف حقه، فهو إًذا ليس خمتللًا ابخللق، بل هو ابئن عنهم، يعين: منفصل
ا الى قال: ) يعين: يكون معكم ليس معناه االختالط، اللغة ال توجب هذا، وهو خالف ، (اللُّغىةخ  تخوِجبخهخ  فىِإنَّ هىذى

 ما أمجع عليه سلو األمة، وخالف ما فلر هللا عليه اخللق.
اللغة العربية ال  تساعد على هذا،ملا نقول: هو معكم، ال يلزم منه أنه يكون خمتللًا ابخللق؛ ألن اللغة ال 

تساعد على هذا، وإمجاع السلو من الصحابة والتابعني أيًضا ال يساعد على هذا املعىن الفاسد الذي ظن البعض 
 صفة العلو أو املعية. -سبحانه وتعاىل-، فلغى عن املوىل [00:53:40]ستلزم منه أنه ي
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ِت هللِا ِمْن أىْصغىِر ُمىْ بىِل اْلقىمىرخ آيىٌة ِمْن وأراد اآلن أن يبني فقال: ) لخوقىاتِِه، وىهخوى مىْوضخوٌع ِف السَّمىاِء، وىهخوى آَّيى
اِفِر أىيْ نىمىا كىانى  قضية أنه -يريد أن يبني أن هذا  (، ما الذي يريد أن يصل إليه شيخ اإلسالم؟مىعى اْلمخسىاِفِر وىغىْْيخ اْلمخسى

 منتو  يف حق بعض املخلوقات، أفال يكون منتفًيا يف حق اخلالق من ابب أوىل؟ -خياللكمهو معكم ال يستلزم أن 
ال، هو ما قال: يقول: هذا القمر آية من آايت هللا، من أصغر خملوقاته، هل القمر من أصغر املخلوقات؟ 

 شيء مقارنًة ابلكرسي، أصغر، هو يقول: من أصغر املخلوقات، يقصد إذا جئنا ننظر إىل العوامل الكربى؛ فالقمر ال
القمر ال شيء مقارنًة ابلعرش، القمر ال شيء مقارنًة بكواكب أخرى، واليوم بعد أن تلور العلم نقول: القمر ال 

-شيء مقارنًة ابجملرة اليت حنن فيها، جمرة درب التبانة مثاًل، القمر مقارنًة ابملخلوقات األخرى من أصغر خملوقات هللا 
 و قال: أصغر خملوقات هللا؛ لقلنا: ال، هناك ما هو أصغر.، ل-سبحانه وتعاىل

يقول: هذا القمر الذي ليس هو أكرب املخلوقات هو يف السماء، ومع ذلك هو مع املسافر، أينما سار 
، هل يقتضي من هذه املعية حصول املخاللة؟ يعين: هل القمر هذا يف رحل املسافر على دابته؟ املسافر فالقمر معه

ال، لكنه يف ذات الوقت هو معه، فإذا كان هذا يف شأن خملوق كالقمر؛ أفال يكون يف شأن هللا من ابب أوىل؟ هللا 
 قتضي املخاللة.وهو مع املسافر ومع املقيم معيًة ال تيف العلو املللق أعلى من القمر، 

ْلِقِه، مخهىْيِمٌن عىلىْيِهْم، مخطَِّلٌع عىلىْيِهم ِإىلى غىْْيِ ذىِلكى مِ قال: ) ن مَّعىاين وىهخوى سخْبحىانىهخ ف ىْوقى عىْرِشِه، رىِقيٌب عىلىى خى
ا اْلكىالِم الَِّذي ذىكىرىهخ هللاخ  .رخبخوبِيَِّتهِ  ِقيقىِتِه، الى َيىْتىاجخ إىىلى  -أىنَّهخ مىعىنىا ِمْن أىنَّهخ ف ىْوقى اْلعىْرِش وى  -وىكخلُّ هىذى حىقٌّ عىلىى حى

-(، أما كونه ال حيتاج إىل حتريو فهو على قاعدتنا يف ابب صفات هللا َتىْرِيٍف، وىلىِكْن يخصىانخ عىِن الظُّنخوِن اْلكىاِذبىةِ 
 ، أننا ال حنرف، وال نكيو، وال منثل، وال نشبه، وال نعلل.-تعاىل

ضية أخرى، وهي أنه يصان عن الظنون الكاذبة، كثري من الدوافع اليت دفعت املبتدعة أن ينكروا ذهب إىل ق
 -سبحانه وتعاىل-قوع الظنون الكاذبة يف أذهاهنم، فظنوا مثاًل أن إثبات العلو هلل بعض الصفات أو يعللوها و 

إذا  اجلهة، كأننا حصرانه يف جهة معينة،يستلزم منه تشبيهه مبخلوقيه، من أي وجه؟ قالوا: من جهة أننا جعلنا هلل 
يف العلو، وهذا من أبلل الباطل؛ ألن هذا الظن قلنا: يف العلو؛ معناه أن الدنو خال  منه، اليمني خال  منه، حصرانه 

الذي وقع يف أذهانكم ميكن أن يتحقق يف املخلوق، لكن ليس ابلضرورة أن هذا الظن يتحقق يف اخلالق، اخلالق  
فة، ال تعرفوهنا، لذلك قفوا عند حد السمع، إذا أخربكم هللا أنه يف العلو، مث جاءتكم الظنون الباطلة أن كيفية خمتل

سبحانه -ا، يستلزم أن يكون... هذه اللوازم ال تلزم هللا جسمً هذا يستلزم أن يكون له جهة، يستلزم أن يكون 
؛ ألن -تعاىل-ابلشرع، وليست لوازم صحيحة تلزم هللا  ، هي لوازم ابطلة قامت يف أذهانكم؛ ألنكم مل تتأدبوا-وتعاىل

، القوانني هذه ال جتري على هللا، لكن جتري علّي أان -سبحانه وتعاىل-القوانني اليت حتكمكم غري اليت جتري من هللا 
 ك.له صفات خمتلفة عن صفات -سبحانه وتعاىل-وعليك أنت، فكما أن هللا ذاته خمتلفة عن ذاتك؛ فاهلل 



 

يٌب؛ كىمىا ْجىىعى بْيى ذىِلكى ِف ق ىْوِلهِ )قال:  ِإذىا سىأىلىكى ِعبىاِدي عىّنِ  ﴿ :وىقىد دَّخىلى ِف ذىِلكى اإِلميىانخ ِبِىنَّهخ قىرِيٌب ُمِخ وى
عخونىهخ أىقْ رىبخ ِإىلى أىحىدِكخم ِإنَّ الَِّذي تىدْ ) : -وسلملى هللا عليه ص-اآليىة، وىق ىْوِلِه  .[186 :البقرة] ﴾...فىِإين ِ قىرِيبٌ 

ِه وىف ىْوِقيَِّتِه؛  .(مِ ن عخنِق رىاِحلىِتهِ  فىِإنَّهخ سخْبحىانىهخ وىمىا ذخِكرى ِف اْلِكِتاِب وىالسُّنَِّة ِمْن ق خْربِِه وىمىِعيَِّتِه الى ي خنىاِف مىا ذخِكرى ِمْن عخلخوِ 
يِع ن خعخوتِهِ  ِمْثِلِه شىْيٌء ِف ْجِى هِ لىْيسى كى ه، قىرِيٌب ِف عخلخوِ   .(، وىهخوى عىِليٌّ ِف دخن خوِ 

هِ كلمات األخرية تلخص ما مضى، )الثالث   ه، قىرِيٌب ِف عخلخوِ  له  -سبحانه وتعاىل-(، هللا وىهخوى عىِليٌّ ِف دخن خوِ 
العلو واالستواء، ومع ذلك هو قريب من خلقه، أدىن إليهم منهم، أمسع هلم منهم، أال تتذكرون قول السيدة عائشة يف 

عى هللاخ ق ىْولى الَِِّت ُتخىاِدلخكى ِف زىْوِجهىا﴿قوله تعاىل:  ، ))سبحان من وسع مسعه األصوات؟ قالت: [1:اجملادلة﴾]قىْد ْسِى
، وحجرة أمهات املؤمنني مل تكن كبرية، مع ذلك تقول: ال أمسع، يعين: ما مسعت شكاية ((ين لفي طرف احلجرةإن

من فوق سبع مساوات مسع، فاهلل أقرب إىل أحدان من  -سبحانه-زور وهي تشتكي زوجها، لكن هللا خولة بنت األ
أربعوا على أنفسكم، فإنكم »: - عليه وسلمصلى هللا-عنق راحلته، وأقرب إلينا من حبل الوريد، لذلك قال النيب 

ببيان علو  مليئانوالقرآن والسنة  ،«ال تدعون أصم وال غائًبا، إن الذين تدعون أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته
العلو ، فال تنايف بينهما؛ ألن هللا علي يف دنوه، مع كونه عليًّا له ، ويف نفس الوقت معيته وقربه-سبحانه وتعاىل-هللا 

 .-سبحانه وتعاىل-املللق؛ إال أنه قريب، وقريب يف علوه 
عن اإلميان أبن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق، وقد تعرضنا هلذه املسألة  -رمحه هللا تعاىل-مث بعد ذلك تكلم 

قعت فيها يف جملس سابق على وجه السرعة، وسنتعرض هلا يف اجمللس القادم بشيء من التفصيل؛ ألن هذه القضية و 
يف اجمللس  -إن شاء هللا تعاىل-الفتنة اليت عاصرها اإلمام أمحد، وهي املعروفة بفتنة القول خبلق القرآن، نتعرض هلا 

 القادم. 
سأقو إىل هنا، وأريد أن أذكر نفسي وإايكم مبا حنن نعيشه يف هذه األايم من هذا الوابء الذي عم وطم، وذاع 

 العصر احلادث شيء يشابه مثل هذا الوابء، ُعللت امللارات ومصا ح الناس؛ املدارس، وشاع وانتشر، ومل مير علينا يف
اإلميان والدين أن يكون  هلألواألعمال، وأُغلقت املدن، وأُوقفت حركة اللريان، واملرض ينتشر بسرعة، لذلك ينبغي 

التوبة واالستغفار، وإشاعة روح اإلميان هلم وقفة أخرى غري الوقفات الصحية التوعوية، هذه الوقفة هي وقفة اإلانبة و 
إن الشمس والقمر آيتان من »ملا كسفت الشمس أو كسو القمر؛ قال:  -عليه الصالة والسالم-والضراعة، النيب 

إىل الصالة، وأمر الناس ابلصالة  -صلى هللا عليه وسلم-مث هرع  ،«آَّيت هللا، ال ُيسفان ملوت أحدكم وال ْلياته
: -تعاىل-املخوفات عادًة ينبغي أن هنرع إىل الذكر والصالة والعبادة، قال هللا ، ففي -عليه الصالة والسالم-
ف خهخْم فىمىا يىزِيدخهخْم ِإالَّ طخْغيىاًَن كىِبْيًا﴿ هخْم َِبْلعىذىاِب ﴿يقول:  -ىلسبحانه وتعا-، وهللا [60:اإلسراء﴾]وىُنخىوِ  وىلىقىْد أىخىْذَنى

 .-سبحانه وتعاىل-، فإحدى مثرات األزمات العودة إىل هللا [76:﴾]املؤمنونفىمىا اْستىكىانخوا ِلرىّبِ ِْم وىمىا ي ىتىضىرَّعخونى 
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؟ ال، بيوتنا مساجد، ُجعلت لنا األرض مسجًدا وطهورًا، أما قول األخت: أُغلقت املساجد، فكيو نتضرع
الستبقاء حياة الناس؛ فينبغي لنا  األوفقوإذا اجتهد العلماء فرأوا أن إغالق املساجد وتعليل اجلُمع واجلماعات هو 

 .أن نسمع وأن نليع
، وإشاعة االستغفار، واإلانبة -سبحانه وتعاىل-امللحظ الذي أريد أن أنبه عليه هو ملحظ العودة إىل هللا 

، واالخنالع عن املظامل اليت يقومون عليها، -جل وعال-وتذكري الناس آبايت هللا وآبالئه، وتذكريهم بعظيم قدرته 
 . أن يكشو الغمة عن األمة -سبحانه وتعاىل-واإلكثار من الصدقات، وقيام الليل، وقراءة القرآن؛ عل هللا 

أبمسائه احلسىن وصفاته العلى وحبياته  -جل وعز-العلم والذكر نسأل هللا  وحنن يف هذا املقام وجملس من جمالس
 .-عليه الصالة والسالم-ألواء عن أمة النيب أن يرفع البأس وال -سبحانه وتعاىل-وقيوميته، نسأله 

، وتعاىل ك، وتبارك امسك، وعظم سللانكال ميوت، والقيوم الذي ال ينام، جل ثناؤ اللهم أنت احلي الذي 
الداء، فرّج عن أمة املسلمني، اللهم ارفع عن الداء، اللهم ارفع عنا الوابء، وارفع عنا عضال غريك، ، وال إله كجد

ونعوذ برضاك من سخلك، ومبعافاتك من عقوبتك، وبك منك، ال حنصي ثناًء عليك، نستغفرك إنك كنت غفارًا، 
ينا رضوانك، وأنزل علينا عفوك وعافيتك، وعاملنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأحلل عل نستغفرك إنك كنت غفارًا،

بللفك ورمحتك، وال تعاملنا بغضبك وبسلوتك، فإنه ال ِقبل لنا بذلك، إن مل يكن بك علينا غضب فال نبايل، 
 ولكن عافيتك هي أوسع لنا.

لمات اللهم إان نعوذ برضاك من سخلك، ومبعافاتك من عقوبتك، وبك منك، ال حنصي ثناًء عليك، نعوذ بك
 هللا التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن َهزات الشياطني، وأن حيضرون، واحلمد هلل رب العاملني.
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