
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 واتبعهم اطوعهم واكرمهم الرحمن اولٌاء كلهم والمؤمنون هللا رحمه قال

 االخر والٌوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل االٌمان هو االٌمان وإن للقران

 ال كله بذلك مؤمنون ونحن تعالى هللا من ومره وحلوه وشره خٌره وبالقدر

 . به جاؤوا ما على كلهم ونصدقهم رسله من احد بٌن نفرق

 جاء الرحمن اولٌاء هم من الرحمن اولٌاء كلهم والمؤمنون هللا رحمه قوله

 ال خوف هللا اولٌاء ان اال وجل عز بقوله االولٌاء هم من ببٌان القران

 متق مؤمن فكل ٌتقون وكانوا ءامنوا الذٌن هم من ٌحزنون هم وال علٌهم

 ضر دفع وال نفع جلب فٌه ٌعتقد ال ولكن هللا اولٌاء من ولً بانه ٌوصف

 من شٌئ ٌهضم اال وحقه منزلته فوق ٌرفع اال اٌضا وحقه ٌؤذى أال وحقه

 االضرحة عباد على  رد فٌه هنا من و درجته من اقل وٌخفض حقوقه

 فهو واتبعه هللا اطاع من كل نقول االولٌاء من ولً هذا قال فاذا واالولٌاء

 فنقول ذلك ونحو اثنٌن او واحدا االولٌاء فلٌس اثنٌن ولٌس واحد فلٌس ولً

 فال هللا اولٌاء من تكون ان نرجوا القران واتبعت هللا اطعت لو انت له

 فً العالمٌن لرب راسك ارفع وانما والرفات االموات الى براسك تخنع

 الرحمن اولٌاء كلهم والمؤمنون وقوله بالعبادة وافراده بتوحٌده السماء

 الظلمات من ٌخرجهم ءامنوا الذٌن ولً هللا  سبحانه قال كما الرحمن اولٌاء

 وقوله الصالحٌن ٌتولى وهو الكتاب نزل الذي هللا ولًٌ ان وقال النور الى

 قٌل اذا لهم مولى ال الكافرٌن وان ءامنوا الذٌن مولى هللا بان ذلك سبحانه

 امره وٌتول عنه وٌدافع ٌنصره ٌعنً المؤمن ٌتولى هللا ان معنى ما

 قال الشر عنه وٌدفع الخٌر الٌه وٌجلب واآلفات الشرور من وٌحفظه

 وهذه هللا رحمه كثٌر ابن قال ءامنوا الذٌن عن ٌدافع هللا ان سبحانه



 واذا المدافعة تلك زادت هلل طائعا كان فاذا هللا من العبد قرب على المدافعة

 ضعفت ضعف وان زادت زاد ان وهكذا قال عنه الدفاع قل عبادته قلت

 مثال علٌه االفتراء او مثال علٌه الناس بكذب الصالح ٌتولى سبحانه فاهلل

 عز قال اطاعه من اي بنصرته وعد قد وجل عز هللا الن عدوه وٌدحر

 لفظ وفً بالحرب بارزته فقد ولٌا لً عادى من القدسً الحدٌث فً وجل

 اهلكه بحربه وجل عز هللا اذن من و بالحرب ءاذنته فقد ولٌا لً عادى من

 او تنزل علٌه بعقوبة واما وذلته بخزٌه واما االمر ذلك فً بفضٌحته اما

 على ٌجب هذا ومن شاء بما وجل عز هللا ٌتواله الذي االمور من ذلك غٌر

 االعداء شرور عنه وٌدحر لٌحفظه وجل عز هللا ٌطٌع ان ٌتبع ان المسلم

 العبد كان واذا وعال جل به متعلقا وٌكون ذلك ونحو والحاقدٌن والحساد

 كلهم والمؤمنون قال لذلك تعالى بإذنه منصورا محفوظا كان هللا اولٌاء من

 له متقٌا هلل طائعا كان اذا مسلم وكل الرحمن اولٌاء كلهم الرحمن اولٌاء

 واذا الطاعة تلك بقدر هللا نصرة من فله هللا نصرة من شٌئ ففٌه نحبه نقول

 نصرة لكن نصرة له نقول وجل عز هللا وٌعصً معصٌة فٌه المسلم كان

 عز هللا كلهم ٌعنً كلهم والمؤمنون قال لذلك وهكذا ذنوبه لكثرة ضعٌفة

 ٌنصرهم هللا الفساق حتى العبد طاعة قدر على لكن ٌنصرهم وجل

 اطاع فمن اطوعهم هلل واكرمهم قال لذلك طاعتهم قدر على نقول وٌحفظهم

 مسلم صحٌح وفً اتقاكم هللا عند اكرمكم ان سبحانه قال كما االكرم هو هللا

 وبالل نسبه ما نفعه قرشً لهب وابو نسبه به ٌسرع لم عمله به بطأ من

 و اطوعهم هللا عند واكرمهم قال لذلك وهكذا اٌمانه رفعه اسود حبشً

 ٌضل سبحانه قال كما وجل عز هللا رفعه القران اتبع من فكل للقران اتبعهم

 بهذا ٌرفع هللا ان والسالم الصالة علٌه النبً وقال كثٌرا به وٌهدي كثٌرا به



 نفعه القران تالوة اكثر من هللا رفعه للقران متبعا كان فمن اقواما القران

 عثمان عهد ٌعنً العثمانٌة الدولة عهد وفً هللا رحمه كثٌر ابن قال هللا

 تالوة كثرة ببركة قال الغنائم وكثرت الفتوحات اتسعت عنه هللا رضً

 للقران واتبعهم قال لذلك االفاق فً ونشره القران عنه هللا رضً عثمان

 مجتنبا ألوامره متبعا له متدبرا القران تالوة من مكثرا الشخص كان فكلما

 باهلل االٌمان هو واالٌمان قال ثم الرحمن اولٌاء من هللا بإذن كان لنواهٌه

 رحمه سبق ألنه االٌمان اركان هنا ٌعنً باهلل االٌمان هو االٌمان هنا قصده

 قال وهنا بالجنان والتصدٌق باللسان االقرار هو واالٌمان قوله فً هللا

 باهلل االٌمان هً االٌمان واركان هنا فالمقصود باهلل االٌمان هو االٌمان

 من ومره وحلوه وشره خٌره وبالقدر االخر والٌوم ورسله وكتبه ومالئكته

 االٌمان الى ترجع كلها الستة وهذه الدٌن اصول هً الستة هذه تعالى هللا

 والٌوم والرسل والمالئكة بالكتب االٌمان باهلل االٌمان من فٌتفرع باهلل

 تجدها الستة هذه الدٌن اصول تأملت واذا وشره خٌره وبالقضاء االخر

 راٌتها ما نزلت بالكتب رآهم ما بالمالئكة ٌؤمن شخص ٌعنً سابقة غٌبٌة

 هللا صلى النبً على ٌنزل وهو والوحً نزوله رأٌت ما لكن القران بقً

 والٌوم علٌه الوحً النزول أثر أثره ٌرون لكن الصحابة ٌراه ما وسلم علٌه

 وجعل بالغٌب المؤمنٌن على وجل عز هللا أثنى ولهذا غٌبً كذلك االخر

 فقال العظٌم القران اول فً كتابه اول فً المتقٌن صفات من صفة اول ذلك

 فً صفة اول هم من للمتقٌن هدى فٌه رٌب ال الكتاب ذلك الم سبحانه

 اصبحت لذلك بالغٌب ٌؤمنون الذٌن قال المؤمنون علٌها ٌحمد هللا كتاب

 عند كبٌر وثوابه عظٌم امر الغٌب امر الن الغٌب امور من الدٌن اصول

 ولهذا بالغٌب االٌمان درجته وعلت منزلته عظمت لذلك به باإلٌمان هللا



 كل به ءامنا العبد ٌقول النصوص به جاءت امر كل قاعدة عنده العبد ٌتخذ

 ذلك ومن بالغٌب االٌمان من هذا فان وهكذا ٌره لم ولو حتى ربنا عند من

 ٌقول الشخص وسائلٌه عابدٌه من قربه مثل وجل عز هللا بصفات االٌمان

 االخٌر الثلث فً الدنٌا السماء الى النزول ومثل ربنا عند من كل به ءامنا

 اصبحت االرض ان او ٌرى ما ٌعلم ما الشخص كان لو حتى اللٌل من

 وهكذا ربنا عند من كل به ءامنا نقول وقت كل فً ٌنزل فكٌف كروٌة

 بذلك نؤمن ونحن قال لذلك وجل عز هللا من العظٌم الثواب الشخص لٌنال

 ال الستة الدٌن بأصول االركان بتلك ٌعنً كله بذلك مؤمنون ونحن كله

 الغٌب امور من به جاؤوا ما تصدٌق فً ٌعنً رسله من احد بٌن نفرق

 اخرى وآٌة رسله من احد بٌن النفرق آٌة هللا كتاب فً ءاٌتان وعندنا

 رسله من احد بٌن النفرق بٌنهما الجمع درجات بعض فوق بعضهم ورفعنا

 بعضهم فضلنا الرسل تلك وقوله بهم مؤمنون فكلنا بهم االٌمان فً ٌعنً

 جمٌعا بهم نؤمن فكلنا بهم نحن اٌماننا فً اما درجاتهم فً اي بعض على

 ونصدقهم قال لذلك به جاؤوا بما ونصدق هللا رسل بانهم ونصدق ونوقن

 من هذا فان الشهادة امور او الغٌب امور من به جاؤوا ما على كلهم

 فً ذلك ألف هللا رحمه المصنف الن هللا بصفات االٌمان ذلك ومن االٌمان

 جناب ونعظم بالوحدانٌة سبحانه ونفرده وبصفاته هللا بأسماء فنؤمن العقٌدة

 . اعلم وهللا وعال جل ربوبٌته


