
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
قال رحمه هللا وهم فً مشٌئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله 
كما ذكر عز وجل فً كتابه وٌغفر مادون ذلك لمن ٌشاء وإن شاء عذبهم 
فً النار بعدله ثم ٌخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعٌن من اهل طاعته 

جنته ذلك بان هللا تعالى مولى اهل معرفته ولم ٌجعلهم فً  ثم ٌبعثهم الى
الدارٌن كاهل نكرته الذٌن خابوا من هداٌته ولم ٌنالوا من والٌته اللهم 

 ٌاولً االسالم واهله مسكنا بالسالم حتى نلقاك به .
وهم اي اهل الكبائر بٌن امرٌن ان شاء هللا عز وجل عذبهم وان شاء 

احسانه ولطفه وجوده ٌغفر لهم مافعلوه من غفر لهم بفضله ورحمته و
الكبائر وادخلهم الجنة ٌعنً ال تمسهم النار مثل لو ان شخصا ٌقطع 
الطرٌق وٌسرق وٌعق والدٌه هو موحد هو ٌوم القٌامة نقول تحت 
المشٌئة ان شاء كما قال المصنف وهم تحت حكمه ومشٌئته ان شاء 

له االمر االول ان شاء غفر عذبهم بعدله ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفض
لهم وعفا عنهم بضله كما قال سبحانه وٌغفر مادون ذلك لمن ٌشاء فقد 
ٌغفر لهم سبحانه تكرما وفضال واحسانا عنهم زالتهم من الكبائر وهذا 
من جوده سبحانه وكرمه وجمٌل احسانه لذلك قال وهم تحت مشٌئته 

 غفر لهم وان شاء وحكمه ٌعنً اهل الكبائر تحت المشٌئة ان شاء هللا
عذبهم وتحت حكمه ان شاء حكم لهم بانهم من اهل الجنة وال ٌدخلون 
النار ان شاء حكم علٌهم بانهم من اهل النار القسم االول مثل ماقال ان 
شاء غفر لهم وعفا عنهم القسم الثانً برحمته القسم الثانً قال ان شاء 

ٌر ظالم لهم كما قال عذبهم بعدله ٌعنً هللا ٌعذب اهل الكبائر وهو غ
سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم ٌظلمون وقال سبحانه وما 
ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمٌن وقال سبحانه وما ربك بظالم للعبٌد 
وقال سبحانه وما هللا ٌرٌد ظلما للعباد فٌعذبهم على قدر ذنبهم ال ٌزاد 

لذلك قال وان شاء  علٌه فً شٌئ من ذلك وٌدخلون النار بسبب ذنوبهم
عذبهم فً النار بعدله قوله فً النار بعدله هناك عقوبات غٌر النار قبل 
النار مثل العقوبة فً القبر فهذه قد تحط من الخطاٌا هناك عقوبات فً 
الدنٌا ٌصاب بها الشخص وهناك مكفرات وهللا عز وجل ان شاء عذبهم 

له  ثم ٌخرجهم من النار فً النار بعدله وكذا ان شاء عذبهم فً القبر بعد
برحمته وشفاعة الشافعٌن ٌعنً اما ان ٌخرجوا من النار برحمة هللا 
سبحانه حتى ولو لم ٌكملوا عذابهم او اذا اكملوا عذابهم وهنا ذكر 
المصنف رحمه هللا امرٌن اثنٌن االمر االول انهم ٌخرجون من النار بعد 

ون من النار بشفاعة ان عذبوا واالمر الثانً ال ٌكمل عذابهم وٌخرج
الشافعٌن ٌعنً ان من دخل النار من اهل الكبائر اما ان ٌنال جزاءه 
وعقابه كامال وبرحمة منه سبحانه وبشفاعة الشافعٌن قد ال ٌناك كامل 
العقاب قد ٌمس بشٌئ من العذاب ثم ٌبعث الى الجنة وقد ٌكمل علٌه 

النار برحمته العذاب لذلك قال وان شاء عذبهم بعدله ثم ٌخرجهم من 



فٌخرجون من النار برحمة هللا وقد ٌخرجون من النار بشفاعة الشافعٌن 
من اهل طاعته فالموحد ٌكرمه هللا عز وجل من اهل الجنة بان ٌشفع 
الحد من اهل النار اال ٌدخلها اذا كان المشفوع له اٌضا موحدا لذلك قال 

جنته اذا اخرجوا وشفاعة الشافعٌن من اهل طاعته ثم قال ثم ٌبعثهم الى 
من النار ٌبعثهم الى الجنة ٌعنً ٌدخلون الجنة اذا صاحب الكبٌرة ان 
دخل النار قد ٌخرج منها بعد ان ٌكتمل علٌه عذابه وقد ٌخرج منها قبل 
ان ٌكتمل علٌه عقابه برحمة هللا او بشفاعة الشافعٌن من اهل طاعته قال 

لم ٌجعل الوحدٌن مثل وذلك ان هللا سبحانه لم ٌجعل اهل معرفته ٌعنً 
اهل النكران ٌعنً لم ٌجعل الموحد مثل المشرك فالموحد صاحب الكبٌرة 
ٌدخل النار ثم ٌخرج منها ان دخلها لذلك قال وذلك ان هللا سبحانه لم 
ٌجعل اهل معرفته فً الدارٌن كاهل نكرته لم ٌجعلهم فً الدارٌن ٌعنً 

دنٌا من الكبٌرة لٌس حتى ولو صاحب الكبٌرة الموحد عمل معصٌة فً ال
حاله كحال المشرك وان كان مخطئا لكن ال نكفره فً الدنٌا نبقً له 
وصف االسالم لكنه مؤمن عاص لذلك قال وذلك بان هللا سبحانه تولى 
اهل معرفته فً الدارٌن توالهم فً الدارٌن فً الدنٌا حمى دمائهم فال 

ز كذلك ان ٌوصفوا ٌجوز ان ٌقتلوا ٌعنً اهل الكبائر الموحدٌن وال ٌجو
بوصف الكفر النهم ما زالوا مسلمٌن هذا فً الدارٌن فً الدنٌا وفً 
االخرة ال ٌجعلهم سبحانه مثل المشركٌن المخلدٌن فً النار لذلك قال 
المصنف وذك ان هللا سبحانه لم ٌجعل اهل معرفته فً الدارٌن قال كاهل 

نقول النه ذكر نكرته ٌعنً كاهل الشرك فاذا قٌل لماذا قال النكرة 
المعرفة قابل المعرفة بالنكرة المعرفة ٌعنً الموحد وغٌر الموحد المنكر 
وهو المشرك ٌقصد هنا المشرك الذي انكر التوحٌد قال الذٌن لم ٌنالوا 
هداٌته الذٌن خرجوا من هداٌته ولم ٌنالوا والٌته الذٌن خابوا من هداٌته 

وان ولم ٌنالوا والٌته كما قال ٌعنً مانالوها فحصل لهم الخٌبة والذل واله
سبحانه وان الكافرٌن ال مولى لهم فصاحب الكبٌرة هللا ٌتواله بال شك 
بسبب توحٌده لكن الوالٌة له ناقصة بسبب ما ٌرتكبه من الذنوب اما 
الكافر فلٌس له والٌة لذلك قال الذٌن خابوا اي اهل الشرك خابوا من 

نصرته سبحانه للمشركٌن ثم قال  هداٌته ما نالوها ومانالو وال ٌته اي
اللهم ٌاولً االسالم واهله ثبتنا علٌه ٌعنً على االسالم ثبتنا على االسالم 
حتى نلقاك به ٌعنً االسالم قوله اللهم ٌاولً االسالم واهله ولً االسالم 
ال شك هللا عز وجل هو الذي تولى هذا الدٌن قال سبحانه انا نحن نزلنا 

ون فمن حفظ الدٌن هللا حفظ القران فحفظ القران هو الذكر وانا له لحافظ
من حفظ الدٌن لذلك قال نبً علٌه الصالة والسالم ال تزال طائفة من 
امتً على الحق منصورة ال ٌضرهم من خذلهم وال من خالفهم وهذا من 
حفظ الدٌن لذلك قال اللهم ٌا ولً االسالم فاهلل هو ولً االسالم واهله 

كما قال سبحانه ان ولًٌ هللا الذي نزل الكتاب وهو ٌعنً اهل االسالم 
ٌتولى الصالحٌن وقال ٌوسف رب قد ءاتٌتنً من الملك وعلمتنً من 



تاوٌل االحادٌث فاطر السماوات واالرض انت ولًٌ فً الدنٌا واالخرة 
فهذا التولً الهل االسالم انت ولًٌ فً الدنٌا واالخرة توفنً مسلما 

سبحانه وهو ٌتولى الصالحٌن وقال سبحانه انما  والحقنً بالصالحٌن وقال
ولٌكم هللا ورسوله والذٌن ءامنوا الذٌن ٌقٌمون الصالة وؤتون الزكاة وهو 
راكعون فتبٌن ان هللا هو ولً االسالم وتبٌن ان هللا ولً اهل االسالمواذا 
كان االله عز وجل هو ولً االسالم فمن طعن فً االسالم ناله 

باالسالم او استهزأ باالسالم خرج منه وتدهده علٌه الخحسران ومن طعن 
لذلك قال النبً علٌه الصالة والسالم ولن ٌشاد احد هذا الدٌن اال غلبه 
النه قوي بقوة هللا ثم قال اللهم ثبتنا على االسالم حتى نلقاك به هذه دعوة 
عظٌمة دعا به ٌوسف علٌه السالم تو فنً مسلما والحقنً بالصالحٌن 

ف كذلك فً مثل هذه الدعوة واال تصرف عنً كٌدهن اصب ودعا ٌوس
الٌهن واكن من الجاهلٌن قال شٌخ االسالم فدعا ربه بالثبات والعٌش فً 
سبٌل هللا اعظم من الجهاد فً سبٌل هللا وهللا سبحانه ٌعنً العٌش فً 
مجاهدة النفس عن الشهوات ومجاهدة النفس فً طلب العلم والطاعات 

هد على الثغور فقد اعظم من الذي ٌقتل فً سٌبل هللا اعظم من الذي ٌجا
ٌعنً هذا ٌجاهد نفسه فالعٌش فً سبٌل هللا اعظم من القتل فً سبٌل هللا 
الن حٌاته اطول وٌتقلب الشخص فً فتن وحن وابتال ءات من ثبت 
علٌها رفعه هللا وهللا عز وجل قال اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن اال وانتم 

حتى نلقاك به قال سبحانه لنبٌه علٌه الصالة والسالم  مسلمون قال
واعبدربك حتى ٌاتٌك الٌقٌن ٌعنً الموت ٌعنً استمر على الطاعة وهللا 
قال ٌا اٌها الذٌن ءامنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقٌن وقال ٌا اٌها الذٌن 
 ءامنوا ءامنوا باهلل ورسوله فسٌتمر الشخص وٌدعوا ربه بالثبات على هذا
الدٌن حتى الممات والفتن اذا خرجت تسقط الرجال وكم فتنة تخرج 
وانظر كم من رجل ٌسقط لذلك ٌدعو الشخص ربه كثٌرا بالثبات على 
هذا الدٌن ولهذا كان من اكثر دعوات النبً علٌه الصالة والسالم اكثر 

كما فً اٌمان النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌقول ال ومقلب القلوب وكان ٌدعو كثٌرا 
حدٌث عائشة بالثبات على هذا الدٌن اللهم ٌامقلب القلوب ثبت قلبً على 
دٌنك هذه دعوة النبً علٌه الصالة والسالم فٌدعو الشخص ال سٌما 
عصر الفتن وتقلب االحوال بالثبات على هذا الدٌن والبعد عن الفتن 

فتن او فٌدعو الشخص فٌقول اللهم ثبتنً على هذا الدٌن اللهم ابعد عنً ال
اصرف عنً الفتن ماظهر منها وما بطن الن الثبات على هذا الدٌن 
تغٌرت قلوب رجال رأوا النبً علٌه الصالة والسالم وصلوا معه فلما 
مات تقلب حالهم وهم اهل الردة الن االٌمان ما وقر فً قلوبهم فالثبات 
على الدٌن صعب جدا صعب لكن مما ٌٌسره كثرة الدعاء ثم طلب العلم 

الصحبة الصالحة واالكثار من التعبد هلل سبحانه من قٌام اللٌل كثرة و
الذكر واالستغفار كثرة قراءة القران وهكذا ومما ٌعٌن اٌضا ان ٌصرف 
الشخص بصره وسمعه عن امور الفتن والشبهات مثل االمور المرئٌة 



التً تضر وكذا االنترنت المواقع التً تضر وهكذا حتى ٌحفظ الشخص 
لى ما ٌملك كل مخلوق ال شك هو الدٌن فاحذر ان ٌنزع منك دٌنه واغ

دٌنك او ان ٌكون قد اصبت فً دٌنك او قد تلطخ دٌنك او قد حصل فٌه 
قوادح ونواقص فالذي تنعم به فً الدنٌا واالخرة هو الدٌن وهللا عز وجل 
امر رسوله بقوله فاستمسك بالذي اوحً الٌك انك على صراط مستقٌم 

ولكم الثبات حتى الممات وان ٌصرف عنا وعنكم الفتن ما نسال هللا لنا 
 ظهر منها وما بطن وهللا اعلم .


