
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

قال رحمه هللا ودٌن هللا فً السماء واألرض واحد وهو دٌن اإلسالم قال 

هللا تعالى ان الدٌن عند هللا اإلسالم وقال تعالى ورضٌت لكم اإلسالم دٌنا 

وهو بٌن الغلو والتقصٌر وبٌن التشبٌه والتعطٌل وبٌن الجبر والقدر وبٌن 

واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن برآء إلى هللا من كل األمن والٌأس فهذا دٌننا 

 من خالف الذي ذكرناه وبٌَّناه .

ودٌن هللا فً االرض والسماء نسبة الدٌن هلل نسبة تشرٌف قوله رحمه هللا 

وتعظٌم لهذا الدٌن واحد أي ان الواجب على اتباع الخلق هو دٌن واحد 

من دٌن فٌه النصرانٌة ولٌس المقصود بالوجود فانه ٌوجد فً االرض اكثر 

وفٌه الٌهودٌة والبوذٌة وغٌرها من االدٌان لكن المطلوب قدرا وكونا 

وشرعا هو دٌن واحد وهو دٌن االسالم وقوله دٌن هللا فً االرض ٌعنً 

المطلوب من اهل االرض ان ٌتبعوا دٌنا واحدا وهو دٌن االسالم كما قال 

وقال سبحانه ومن ٌبتغ غٌر  سبحانه كما سٌاتً ان الدٌن عند هللا االسالم

االسالم دٌنا فلن ٌقبل منه وقال والسماء قوله والسماء ال ٌعلم تكلٌف فً 

السماء وانما ٌنزهون هللا وٌعظمونه وهم غٌر مكلفٌن عباد للرحمن لكن 

غٌر مكلفٌن باداء شعائر وانما تسبٌح وتنزٌه هلل سبحانه قال سبحانه وما 

والجن واالنس فً االرض وقول المصنف  خلقت الجن واالنس اال لٌعبدون

رحمه هللا ودٌن هللا فً االرض والسماء ٌعنً ودٌن هللا الواجب اتباعه فً 

االرض والذي انزل علٌه من السماء واحد وهو دٌن االسالم كما قال 

سبحانه ان الدٌن عند هللا االسالم ٌعنً الدٌن الذي امر هللا به هو االسالم 

قل بل ملة وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا  كما قال سبحانه اٌضا

ابراهٌم حنٌفا وبلقٌس قالت واسلمت مع سلٌمان هلل اسلمت اسالم وقال 



اٌضا تبت الٌك فرعون قال وانا من المسلمٌن طلع دٌن الرسل واحد كما 

نبٌاء دٌننا واحد وهو افراد هللا قال علٌه الصالة والسالم نحن معاشر األ

من رسلنا اجعلنا من دون  وجل واسال من ارسلنا من قبلكسبحانه قال عز 

ك من رسول لهة ٌعبدون ال واحد قال سبحانه وماارسلنا من قبلالرحمن آ

نا فاعبدون ولقد بعثنا فً كل امة رسوال ان اال نوحً الٌه انه ال إله إال أ

ما الشرائع مختلفة مثل كشرب  واجتنبوا الطاغوت فدٌنهم واحد أاعبدوا هللا

ٌعنً حتى فً شرٌعة لخمر مباح فً غٌر شرٌعة دمحم بعد ان نسخ منها ا

لكل جعلنا دمحم فً صدرها كان مباح الخمر ثم حرم قبل حالل قال سبحانه 

فالشرائع فٌها اختالف لكن اصل الدٌن واحد ٌعنً لم منكم شرعة ومنهاجا 

د لكن ٌدع نبً قط بان ٌكون مع هللا شرٌك والعٌاذ باهلل وانما دٌنهم واح

الفروع فٌها اختالف فمثال اٌضا صفة صالتنا تختلف عن صفة من كان 

قبلنا وهكذا كما قال سبحانه ان الدٌن عند هللا االسالم وقال ورضٌت لكم 

االسالم دٌنا ٌعنً هللا عز وجل لم ٌرض الحد من عباده ان ٌسلك دٌنا 

م وال سوى دٌن االسالم كما قال سبحانه ان تكفروا فان هللا غنً عنك

ٌرضى لعباده الكفر وان تشكروا ٌعنً بالتوحٌد ٌرضه لكم وقال عز وجل 

ومن ٌبتغ غٌر االسالم دٌنا ثم بٌن محاسن وفضائل ومعتقد هذا الدٌن وهو 

دٌن االسالم وانه دٌن وسط قال وهو بٌن الغلو والتقصٌر المراد فً الغلو 

غلو مثل ٌعتقد ان والتقصٌر أي فً االعتقاد والعمل اٌضا فمثال االعتقاد 

عٌسى علٌه السالم إله ونحو ذلك كما قال عز وجل ٌا اهل الكتاب ال تغلوا 

انما المسٌح عٌسى ابن مرٌم رسول فً دٌنكم وال تقولوا على هللا اال الحق 

هللا وكلمته ألقاها الى مرٌم وروح منه الى ان قال فامنوا باهلل ورسله وال 

د غلو فً العمل مثل لما جمع الصحابة تقولوا ثالثة هذا غلو فً االعتقا



رضً هللا عنهم حجارة فً الحج قال اٌاكم والغلو هلك المتنطعون ومن 

الغلو فً العمل اٌضا الذٌن اتوا الى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وقال احدهم ال اتزوج واالخر 

ٌصوم والثالث ٌصلً فنهاهم عن هذا الغلو لذلك غلو فً االعتقاد او العمل 

تقصٌر كذلك اعتقاد او عمل تقصٌر فً االعتقاد مثل اعتقاد ان هللا وال

سبحانه وتعالى معه شرٌك هذا تقصٌر فً االعتقاد بمعنى تقصٌر فً 

اعتقاد ان هللا قادر على قضاء الحاجات فٌجعل معه شرٌك تعالى هللا عن 

زنى سرقة وهكذا تقصٌر فً ذلك تقصٌر فً العمل مثل فعل المنكرات 

ل ترك الصالة ومثل عدم اداء الزكاة وغٌر ذلك فدٌن االسالم العمل مث

وسط بٌن هذا ال غلو وال تقصٌر ثم قال وبٌن التشبٌه والتعطٌل بٌن التشبٌه 

والتعطٌل ٌعنً فً صفات هللا عز وجل ال ٌشبهون هللا بخلقه وال ٌعطلون 

صفات هللا عز وجل عنه سبحانه بل هم وسط كما قال سبحانه لٌس كمثله 

ثم قال وبٌن الجبر والقدر هذا فً باب افعال هللا ًء وهو السمٌع البصٌر ش

الجبر غلو فً اثبات القدر والقدرٌة غلو فً اثبات افعال الجبرٌة غلو فً 

اثبات القدر والقدرٌة غلو فً اثبات افعال العباد كٌف الجبرٌة غلو فً 

انما القدر ٌسٌره اثبات القدر قالوا ان العبد لٌس له اختٌار فً فعل نفسه و

القدرٌة غلو فً افعال العبد فقالوا العبد هو الذي ٌخلق فعل نفسه واهل 

السنة توسطوا قالوا هللا عز وجل له مشٌئة والعبد له مشٌئة لكن مشٌئة هللا 

ٌاس ٌعنً االمن من عذاب هللا مشٌئة العبد قالوا بٌن االمن واإلغالبة على 

انه أفأمنوا مكر هللا فال ٌأمن مكر هللا ومكره وسخطه وعقوبته كما قال سبح

ٌاتا وهم تٌهم بأسنا بان ٌأاال القوم الخاسرون وقال أوأمن أهل القرى 

أفأمنوا مكر  تٌهم باسنا ضحى وهم ٌلعبوننائمون او امن اهل القرى ان ٌأ

ئات ان ٌخسف هللا بهم االرض او من الذٌن مكروا السٌهللا قال سبحانه أفأ



خذهم على تخوف فان ربكم حٌث ال ٌشعرون او ٌأ نتٌهم العذاب مٌأ

لرؤوف رحٌم هنا االمن وقال سبحانه فً الٌاس من هللا والمراد الٌاس من 

هللا القنوط من رحمة هللا سواء فً قبول التوبة او القنوط فً دخول جنته 

وطلب مرضاته قال سبحانه ومن ٌقنط من رحمة ربه اال القوم الضالون 

س من روح هللا اال القوم الكافرون هنا كفر وهناك ه ال ٌٌأنوقال فً الٌاس ا

واحد وقال سبحانه قل ٌا عبادي الذٌن اسرفوا على انفسهم  ومأداهما ضالل

ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا ٌغفر الذنوب جمٌعا انه هو الغفور الرحٌم 

ودٌن االسالم وسط ٌخافون من هللا وٌرجون رحمته كما قال سبحانه انهم 

كانوا ٌسارعون فً الخٌرات وٌدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعٌن ثم 

ما بٌن رحمه هللا هذه المعتقدات العظٌمة فً االسالم وما ٌسٌر علٌه اهل ل

الحق قال فهذا دٌننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ٌعنً هذا هو الدٌن الذي ندٌن 

هللا عز وجل به ونعلن تمسكنا به دٌننا فً الظاهر والباطن واالعتقاد فً 

ا نعتقده فً الباطن والباطن شًء للظاهر بالجوارح ظاهرا وباطنا م

الظاهر من الجوارح وفً الباطن من اعمال القلوب لذلك قال فهذا دٌننا 

لى هللا ٌعنً بُرآاء ٌعنً نتبرأ ونحن إراء واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن ب  

براء الى هللا مما ٌخالف الذي ذكرناه وبٌناه ٌعنً المعتقد السالف معتقد اهل 

 السنة والجماعة وهللا اعلم .


