
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ونسؤل هللا تعالى أن ٌثبتنا على اإلٌمان وٌختم لنا به وٌعصمنا من األهواء 

المختلفة واآلراء المتفرقة والمذاهب الردٌَّة مثل المشبهة والجهمٌة 

والجبرٌة والقدرٌة وغٌرهم من الذٌن خالفوا الجماعة وحالفوا الضاللة 

أردٌاء وهللا أعلم بالصواب وإلٌه ونحن منهم برآء وهم عندنا ضالل 

 المرجع والمآب .

لما ذكر رحمه هللا قال فهذا دٌننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا دعا بعد ذلك ان 

لى هذا االٌمان ٌثبته هللا عز وجل نحن واٌاه وجمٌع المسلمٌن ان ٌثبتنا ع

ٌمان ٌعنً وقوله رحمه هللا ونسؤل هللا ان ٌثبتنا على وٌختم لنا به باإل

االٌمان ٌعنً نبقى علٌه ما نتغٌر ثم نعود الٌه وانما ثبات وٌختم لنا به نبقى 

على هذا الثبات حتى الممات بمعنى ٌا رب ثبتنا علٌه حتى نصل الموت 

ونحن ندعو ربنا اٌضا ان نثبت علٌه وال نرتد على اعقابنا ثم نعود الٌه 

ه فقوله ونسؤل هللا ان فنخشى انا اذا عدنا وارتدٌنا على ادبارنا اال نعود الٌ

ٌثبتنا على االٌمان ٌعنً ثبات ما فٌه زٌغ عنه وٌختم لنا به ٌعنً حتى 

راء وٌعصمنا من االهواء المختلفة واآلالممات ما نزٌغ عن ذلك الثبات قال 

المتفرقة قوله االهواء المختلفة الذي ٌعلك ابن ادم هو الهوى لذلك قال هللا 

فان الجنة هً المؤوى ولخطورة الهوى  سبحانه ونهى النفس عن الهوى 

وصفه هللا سبحانه بؤنه إله من دونه قال سبحانه أرأٌت من اتخذ إلهه هواه 

فرأٌت من اتخذ إلهه هواه وأضله ت تكون علٌه وكٌال وقال جل شؤنه أأفؤن

وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن ٌهدٌه هللا على علم 

وذم هللا عز وجل الٌهود التباعهم الهوى فلخطورة  من بعد هللا أفال تذكرون

الهوى ٌإدي بالشخص إلى قتل األنبٌاء والمرسلٌن وأتباعهم قال سبحانه 



أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم تهوى اتباع هوى أنفسكم 

استكبرتم غرٌقا كذبتم وفرٌقا تقتلون لذلك قال رحمه هللا هنا وان ٌعصمنا 

رقة لكثرتها هوى فً تحرٌف النصوص هوى فً اتباع من االهواء المتف

الشهوات هوى فً اتباع الشبهات هوى فً اتباع مطامع الدنٌا وهكذا فهً 

اهواء متفرقة قال واآلراء المختلفة قال سبحانه وان هذا صراطً مستقٌما 

فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبٌله فحذر من االهواء المتفرقة 

ء المختلفة المتفرقة فكل ما فٌه اختالف وافتراق فهو منهً وكذا اآلرا

الشخص عنه كما قال سبحانه وال تكونوا من المشركٌن من الذٌن فرقوا 

دٌنهم وكانوا شٌعا كل حزب بما لدٌهم فرحون ثم قال والمذاهب الردٌَّة 

قصود بالمذاهب هنا المعتقدات فكل معتقد ٌذهب وراءه ناس فسمً الم

ٌرون علٌه ولٌس المقصد بالمذهب هنا تخفٌف ما ظلوا فٌه مذهب لما ٌس

وانما المقصود ما ذهب الٌه على غٌر السبٌل قال مثل المشبهة والمعتزلة 

والجهمٌة ثم قال والجبرٌة والقدرٌة عندنا مشبهه فً جانب والمعتزلة 

والجهمٌة فً جانب اخر مشبهه ٌشبهون هللا ٌشبهونه بصفات خلقه 

االسماء وٌنفون الصفات والجهمٌة ٌنفون االسماء  المعتزلة ٌثبتون

والصفات فالمصنف رحمه هللا جعل المشبهة فً مقابل المعتزلة والجهمٌة 

ثم قال والجبرٌة والقدرٌة طائفتان متقابلتان الجبرٌة غلو فً اثبات القدر 

والقدرٌة غلو فً نفً القدر فالجبرٌة غلو فً القدر فقالوا ان العبد ال 

فً مهب الرٌح والقدرٌة غلو فً نفً  فسه وانما هو مثل الرٌشةٌتصرف بن

القدر وقال لٌس هلل عز وجل مشٌئة على عبده والعبد هو الذي ٌتصرف 

كٌفما شاء قال وغٌرها ٌعنً وغٌر تلك من الطوائف التً خرجت او 

تخرج ألنها لٌس لها حصر وال عدد الن قوله سبحانه وان هذا صراطً 



و واحد ثم قال وال تتبعوا السبل بدون تحدٌد ألنها كثٌرة مستقٌما فاتبعوه ه

قال وغٌرها من المذاهب الردٌَّة واألهواء واآلراء المتفرقة ونحو ذلك قال 

الذٌن خالفوا السنة والجماعة خالفوا السنة والجماعة سواء فً اثبات اسماء 

ٌر ذلك هللا او صفاته او فً اثبات افعاله او فً اسماء الدٌن واالٌمان وغ

مما ذكره المصنف فً عقٌدته قال الذٌن خالفوا السنة والجماعة وحالفوا 

اهل الضاللة ثم بعد ذلك قال ونحن برآء ثم ذكر بعد ذلك وهم عندنا من 

اهل الرداءة واهل الضاللة ثم قال ضالل واردٌاء ٌعنً ما موقف اهل 

مر االول السنة والجماعة من الطوائف المنحرفة موقفنا منهم امران اال

ضالل وشقاوة االمر الثانً التبرإ اعتقادنا بانهم اهل ضاللة ورداءة اهل 

وال ٌكفً اٌضا معرفة بانهم من اهل  ا اعتقدوه فً ذلك فال ٌكفً التبرإمم

ونحن منهم براء وهم عندنا الضاللة فال بد من االمرٌن االثنٌن لذلك قال 

رداءة ثم قال وباهلل ونعتقد بانهم على ضاللة و ء نتبرإردٌاضالل وأ

العصمة والتوفٌق ٌعنً ال ٌحصل الشخص على المذهب والصراط 

راء المختلفة والمتفرقة آلا اذا عصمه هللا من اهل الهوى والمستقٌم اال

كثار من الدعاء انه فً سلوك ذلك الطرٌق ٌعنً باإلوالتوفٌق بٌد هللا سبح

ً ملسو هيلع هللا ىلص لعلً بن ابً طالب بان ٌوفق هللا العبد للطرٌق السدٌد لذلك قال النب

قال ٌا علً قل اللهم اهدنً وسددنً فالعبد ٌنبغً ان قال فً صحٌح مسلم 

ٌكثر من ذلك الدعاء كثٌرا وٌكون بذلك المصنف رحمه هللا قد ختم مصنفه 

العظٌم الجلٌل المفٌد الذي حوى كثٌرا من معتقد اهل السنة والجماعة ومن 

ذا المصنف انه من المصنفات المتقدمة جدا فً العقٌدة ابرز ما ٌتمٌز به ه

فمصنفه توفً القرن الرابع وهو من اوائل من صنف فً معتقد اهل السنة 

والجماعة فرحمه هللا رحمة واسعة وجزاه عن االسالم والمسلمٌن خٌر 



الجزاء ونسال هللا عز وجل ان ٌثبتنا على االٌمان وان ٌختم لنا به وهللا 

  على نبٌنا د .اعلم وصلى هللا


