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¢
املقدمة
ُ
أحوال العباد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
احلمد هلل الذي بفضله َص ُلحت
رشيك له ،شهاد ًة خالص ًة من شوائب الرشك واملعايص ومكدرات البدع يف القول
قدره يف الدنيا ويوم يقوم
والعمل واالعتقاد ،وأشهد أن حممدا عبدُ ه ورسو ُله ،رفع اهللُ َ
األشهاد ،نصح األمة وتركَنا عىل ََنج السالمة والوضوح واالقتصاد ،صىل اهلل وسلم
فس ِعد بح ِّبهم أقوا ٌم،
وبارك عليه وعىل آله وصحبه ،الذين نفع اهلل هبم يف كل نادَ ،
وه َلك بب ِ
غضهم آخرون ،ومن ُيضلِل اهللُ فام له ِمن هاد.
َ
ُ
أما بعد،
َّ
فإن اهلل خلق اخللق لعبادته وتوحيده ،قال جل وعال﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﴾ [الذاريات ،]٥٨ - ٥٦ :أي َّ
أن احلكمة من اخلَلق هي عبادته بام أمر عىل لسان
رسوله ،إذ ال يتم صالح وال ُتنال سعادة يف الدّ ارين إال هبا.

()1

قال العالمة ابن عدّ ود ♫ يف مقدمة نظمه لـ«خمترص خليل» يف فقه املالكية:
ـــــل َخ ْل َقـــــه اختِ
َ
َـــــر
ِحلكَـــــم ال َع َب ًثـــــا كَـــــام َذك
يـــــارا بِ َقـــــدَ ْر
َأن َْش
ُ
ْ
ً
()2

« -1حماسن التلويل» ( ،)46/9للقاسمي.
السلف» (ص .)12
« -2جممل اعتقاد َّ
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وقال تعاىل ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [األحقاف ،]٣ :وقد
املفِّسون عىل َّ
والنهي وما
األمر
السموات واألرض هو
احلق الذي ُخلِ َقت به
َ
ُ
أن َ
ُ
ُ
اتفق ِّ
وجحد رسال َة الرسل ،وك َفر
جحد ذلك،
َ
َّب عليهام من الثواب والعقاب ،فمن َ
يرتت ُ
حوادث العامل عىل حركات الكواكب ،فقد ز َعم َّ
َ
خلق السموات
باملعاد ،وأحا َل
أن َ
وخيل ً
أبطل الباطلَّ ،
واألرض ُ
وأن العامل ُخلِ َق عب ًثا ،وت ُِر َك ُسدىُ ،
مهال ،وغاي ُة ما ُخلِ َق
ِ
ُ
له أن يكون متمت ًعا َّ
يفارق
ثم
باللذات احل ِّسية -كالبهائم -يف هذه املدَّ ة القصرية جدًّ اَّ ،
أشخاصا مث َله هكذا أبدً ا .فلي باطل ُ
الوجو َد و ُ ُْت ِد ُ
أبطل من
حركات الكواكب
ث
ُ
ً
هذا؟! وأي عبث فوق هذا؟!

()1

والرسل واألنبياء مجيعهم إنام جاؤوا من أجل ُتقيق هذا األمر العظيم ،وهو ُتقيق
العبودية هلل جل وعال ،قال سبحانه وتعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [ األنبياء.]٢٥ :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية♫(« :)2ولوال الرسالة مل هيتد العقل إىل تفاصيل
والضار يف املعاش واملعاد .فمن أعظم نعم اهلل عىل عباده وأرشف منّة عليهم :أن
النّافع ّ
وبّي هلم الرصاط املستقيم .ولوال ذلك لكانوا
أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبهَّ ،
أرش حاال منها ،فمن قبل رسالة اهلل واستقام عليها فهو من
بمنزلة األنعام والبهائم بل ّ

« -1مفتاح دار السعادة» (.)1391/3
« -2الفتاوى» (.)100/19
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رش الرب ّية ،وأسوأ حاال من الكلب
خري الرب ّية ،ومن ر ّدها وخرج عنها فهو من ّ
واخلنزير واحليوان البهيم» .انتهى كالمه.
وملا انْدَ َر َس ْت معامل ُ التوحيد يف جزيرة العرب و َف َش ْت فيها عباد ُة األصنام ،أرسل
حممدً ا ♥،
آخر الرسل وس َّيدَ األنبياء وإمام املتّقّي نب َّينا ّ
اهلل جل وعال َ
الرشك﴿ ،ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
أرسله اهلل ﷻ داع ًيا إىل التّوحيد ومنذرا عن ّ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [ التوبة:

.]٣٣
حقيقة العلم النافع
الصالح ،وهذان
قال ابن سعدي ♫(« :)1فاألول العلم النّافع ،وال ّثاين العمل ّ
احلق املذكوران يف قوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
األمران مها دعوة ّ
ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [الرعد .»]١٤ :انتهى.
فخالصة دعوة النبي ♀ تقوم عىل أمرين:
ُ تصيل العلم النّافع،
 وُتقيق العمل الصالح.
ٍ
أحوج منهم إىل معرفة ما جاء به الرسول
يشء
َّاس قط إىل
َ
وليس الن ُ
خرج عنه حتى
والصرب عليه ،وجهاد من
♀ ،والقيام به ،والدَّ عوة إليه،
َ
َّ

« -1جمموع الفوائد واقتناص األوابد» (ص .)170
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َ
السعادة
للعامل
يرجع إليه ،وليس
ٌ
صالح بدون ذلك البتَّة ،وال سبيل إىل الوصول إىل َّ
والفوز األكرب إال بال ُعبور عىل هذا ِ
اجل ِّْس.
و َحد ال ِعلمِ :هو ما قامت عليه األد َّلة والرباهّي ،والنافع منه ما تع َّلق بالدين ،وكان
()1

من العلوم املعينة عليه.

()2

أمهية التصنيف يف العلم
ومن وسائل تثبيت العلم وحفظه من الضياع الكتاب ُة فيه والتأليف ،واجلمع بّي
القراءة والدعوة والتصنيف( ،)3فإنَّه مما يقوي النَّفس ،وي َثبـِّت ِ
احلفظ ،و ُي َذ ِّكي القلب،
ُ
ويِيدُ ال َبيان ،و َيـكشف املُ ْش َتبِه ،و ُي َو ِّض ُح املُ ْل َتبِس،
و َي ْش َح ُذ ال َّطبع ،و َي ْب ُس ُط اللسانُ ،

وتليدَ ه إىل ِ
ِ
الذكر َ
ب أيضا َمج َيل ِّ
آخ ِر الدَّ هر( .)4قال الشاعر:
و ُيـ ْكس ُ
ِ
هل ي ِ
ِ
ِ
ــلموات
ــق أموا ًتـــا بـ
ْــر ُه ُم
لحـ ُ
َي ُم ُ
ـــل ُ ُ
والـ َ
لــم ذك َ
ــوت َقــو ٌم ف ُي ْحيِــي الع ُ

« -1مفتاح دار السعادة» (.)864/2
 -2انظر« :الرياض النارضة» (ص  ،)68البن سعدي.
 -3قال الوزير ابن هبرية كام يف «ذيل طبقات احلنابلة» (« :)156/1حيصل العلم بثالثة أشياء:
أحدها :العمل به ،فإن من كلف نفسه التكلم بالعربية ،دعاه ذلك إىل حفظ النحو.
والثاين :التعليم ،فإنه إذا ع َّلم الناس كان أدعى إىل تعليمه.
الثالث :التصنيف ،فإنه ُي ِرجه إىل البحث ،وال يتمكن من التصنيف من مل يدرك َغور ذلك ِ
العلم الذي صنَّف
ُ
َْ
فيه» .انتهى.
 -4انظر« :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع» ( ،)280/2للخطيب البغدادي.
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التعريف باملنظومة وصاحبها وأهم رشوحها
ومن هذا املنطلق ،أقدم لك –أهيا القارئ الكريم -هذا الرشح املتوسط عىل
منظومة لطيفة يف عقيدة أهل السنة واجلامعة ،وهي «املنظومة احلائية البن أيب داود»،
أوسع
وض َح مقاصدُ ها بيشء
وهي حر َّي ٌة بلن ُتبسط معانيها ،وأن ترشح ألفا ُظها ،وأن ُت َّ
َ
ِ
الوكيل.
عم َ
ت ُك ُكله» ،واهلل َحسبي ون َ
در ُك ُكله ال ُي َ
من هذا ،ولكن «ما ال ُي َ
وصاحب هذه املنظومة هو احلافظ الثقة أبو بكر ابن أيب داود السلستاين ،فلبوه
صاحب السنن املعروف ♫ُ .ولد سنة  230هـ ،تفقه عىل أبيه ،وبرز يف العلم
واحلديث ،وصنف التصانيف ،وانتهت إليه رئاسة احلنابلة بِ َب ْغداد ،وتويف سنة 316هـ،
وثامنّي ( )87عام ًا ♫ ،رمح ًة واسعة.
عن َسبعة
َ
ِ
قصائد أ ِ
هل السنة يف باب االعتقاد،
وهذه املنظومة من «بحر الطويل»( ،)2من ُعيو ِن
القصائد املخ َترصة الو ِج َيزة ،وهي حقيق ٌة بل ْن يع َتن ِى طالب ِ
ِ
العلم ب ِحفظها،
حس ِن
ُ
َ َ
َ َ
ومن أ َ
()1

 -1انظر ترمجته ♫ يف عدة مواضع منها« :تاريخ بغداد» ( ،)136/11و«طبقات احلنابلة» (،)51/2
و«وفيات األعيان» ( ،405/2يف ترمجة أبيه) ،و«سري أعالم النبالء» ( ،)221 /13و«لسان امليزان»
( ،)490/4و«األعالم» ( ،)91/4و«التنكيل» ( ،)524-516/2و«موسوعة مواقف السلف» (.)62/5
 -2وتفعيالته هي:

َف ُعــــو ُل ْن َم َفـــــ ْا ِعي ُل ْن َف ُعــــو ُل ْن َم َفـــــ ْا ِعي ُل ْن

َف ُعــــو ُل ْن َم َفـــــ ْا ِعي ُل ْن َف ُعــــو ُل ْن َم َفـــــ ْا ِعي ُل ْن

قال الناظم:
ِ
ُ
ٌ
ويـــــل َلـــــ ُه ُد َ
فضـــــائل
حـــــور
ون ال ُب
َط
املخترص» (ص  ،)70لنور الدين َصمود.
انظر «ال َعروض
َ

ُ
ـــــل
ـــــو ُل ْن َم َف ْا ِع
ـــــو ُل ْن َم َفـــــ ْا ِع ْي ُل ْن َف ُع
َف ُع
ْ
ْ
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ِ
استرشاحها ،وهلذا اهتم هبا ُ
أهل السنة من َعرص املؤلف ،وممن اعتنى هبا
وأن َيس َعى يف
اآلجري( ،)1وتلميذه ابن بطة العكربي ،وتلميذه ابن شاهّي ،وابن البناء(.)2
طال ُبه ك ُ
َص املنظومة(« :)3هذه القصيدة متواترة عن
قال الذهبي ♫ بعد أن ذكر ن َّ
ناظمها ،رواها اآلجري وصنف هلا رشح ًا ،وأبو عبد اهلل ابن بطة يف «اإلبانة»» .انتهى.
وبعد ذلك ،ق ّلت رشوحها -فيام بلغنا ،-حتى جاء الس ّفاريني احلنبيل ♫
تعاىل ورشحها يف كتاب طبع حمققا منذ سنوات يف رسالة جامعية ،يف جملدين عظيمّي.
السنية
واسم الكتاب كام رصح به السفاريني يف مقدمته هو« :لوائح األنوار َ
السنية رشح قصيدة ابن أيب داود احلائية يف عقيدة أهل اآلثار السلفية»،
ولواقح األفكار ُ
وجاء اسمه يف الورقة األوىل من إحدى املخطوطات« :لوائح األنوار السنية ولواقح
األفكار السنية يف شرح قصيدة اإلمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائية يف عقائد
الطوائف السلفية والفرق األثرية» ،وال يبعد أن المؤلف ♫ اختصر العنوان يف
مقدمته ثم ذكره كامال على غالف الكتاب.

-1

()4

وقد أوردها يف كتابه «الرشيعة» ( ،)2562/5فقال« :أمىل علينا أبو بكر بن أيب داود

يف مسلد الرصافة يف يوم اجلمعة خلمس بقّي من شعبان سنة تسع وثالثامئة ،فقال جتاوز اهلل عنه» ،ثم ذكرها.
امللودة» ،وقد علق عليه شيخنا
امللردة عىل ترتيب القصيدة
 -2وكتب عليها رشحا خمترصا سامه« :األصول
َّ
َّ
العصيمي .والرشح متوفر صوتيا ،وهو م َف َّـرغ عندي يف نسخة خاصة.
-3

«العلو» (ص  ،)212و«خمترصه» (ص  .)229والقصيدة يف« :سري أعالم النبالء» (،)233 /13

و«طبقات احلنابلة» (.)53 /2
 -4انظر :مقدمة املحقق د .البصريي (.)57/1
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وهذا الرشح النفيس من السفاريني رشح تفصييل ُم َو َّسع ،ال يستغني عنه طالب
العلم ،غري َّ
أن فيه استطرادات كثري ًة قد ُُتول دون االنتفاع به ،سيام للمبتدئّي.
ِ
املعاصين رشوح عديدة مكتوبة ومسجلة ،ومن أحسنها رشح
وألهل العلم
الشيخ عبد الرزاق العباد -سدده اهلل تعاىل ،-ملا فيه من التقسيامت احلسنة والفوائد
اللطيفة ،وعنوان رشحه« :التحفة السنية رشح منظومة ابن أيب داوود احلائية» ،وهو
بعض
مشتهر بّي طالب العلم وقد كتب له اهلل جل وعال له القبول ،حتى ال يكاد ُ
طالب العلم َي ِ
ف إال هذا الرشح ،وأصله صويت ولكن الشيخ اعتنى به عناية جيدة،
عر ُ
وحرره ،جزاه اهلل خريا.
فمن كان مكتفي ًا برشح واحد فليك َت ِ
ف برشح الشيخ عبد الرزاق العباد -سدده اهلل
تعاىل ،-فهو رشح حسن طيب ال تعقيد فيه ،ألفا ُظه َسلِ َسة ،ومعانِيه َج ِز َلة ،تكفي
طالب العلم يف إدراك حقيقة هذه املنظومة.

()1

أصل هذا الرشح
وأصل كتايب هذا جملسان ألقيتهام عرب «شبكة األنتنت» عىل جمموعة من اإلخوة
واألصدقاء ،وكان املللس األول منه يو َم األحد  17من شوال لعام  ،1439املوافق لــ

 -1قال الشيخ عبد الكريم اخلضري« :رشح الشيخ عبد الرزاق رشح مجيل وواضح ،وفيه فوائد ،يعني رشح
متعوب عليه ،فحري بطالب العلم أن ُيعنى به» .انتهى( .الدرس  1من رشح احلائية ،دروس مفرغة من موقع
الشيخ).
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 01جويلية من عام  2018ميالدي ،واملللس الثاين منه صبيح َة األحد  24من نفس
الشهر لعام  ،1439املوافق لــ  08جويلية من عام  2018ميالدي.

وقد قام بتفريغه من الدرس الصويت أحدُ طالب العلم ،بارك اهلل يف ِ
علمه وعملِه،
َ

وأصلح حا َله ،وغفر له ولوالديه.
دت ِص َ
أقرب إىل رشح مؤ َّلف ُحم َّرر منه
ياغة التفريغ ليكون
أع ُ
وكام جرت العادةَ ،
َ
يبق من األصل الصويت إال القليل ،واهلل حسبي ونِعم الوكيل.
إىل درس ُم َق َّرر ،ومل َ
وكان البد ُء يف ُترير هذا الرشح صبيحة األحد  19من شهر صفر  ،1440املوافق
وانتهيت منه تعلي ًقا وتَنسي ًقا -بفضل اهلل
لـ  28من أكتوبر  ،2018بمدينة «تُلوز»،
ُ
ُسبحانه -ليل َة االثنّي ِ 25من شهر رجب لعام  ،1440املوافق لـ  01أفريل 2019
وسمي ُته يف البداية« :نثر الورود عىل حائية ابن أيب داود» ،ثم
بمدينة «ليون»( )1بفرنسا،
َّ
َ
شيخنا
وجدت أن هذا االسم هو عنوان رشح الشيخ زيد املدخيل ♫ ،فراسلت
صالح بن عبد اهلل العصيمي ،عضو هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية،
ِ
حائية االعتِقاد».
هنج االقتِصاد َرش ُح
فاقتح عيل أن أجعل عنوانهُ « :
والنَّهج :هو الطريق الواضح املستقيم.

()2

واالقتصاد :هو الت ََّوسط يف األمر بال إفراط وال تفريط.

()3

 -1حيث انتقلت إليها يف إطار عميل منذ أشهر ،جعل اهلل إقامتي وأهيل فيها مباركة علينا.
 -2انظر« :النهاية» (ََ ،134/5نَ َج) ،و«املعلم الوسيط» (.)957/2
 -3انظر« :النهاية» (َ ،67/4ق َصدَ ) ،و«القاموس املحيط» ( ،)310/1و«مقصد حفظ النسل» ،للمؤلف.
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ويف «نونية القحطاين»(:)1
ِ
َفا ْق ِصـــدْ ُه ِ
َّ
ــــــان
ــــــور بِال َغ َل َيـ
ور َت ُف
ُـــن ُم َت َغال ِ ًيـــا
ـــد َ
يت وال تك ْ
ُ
إن ا ْل ُقــــــدُ َ
فيكون املراد هبذا العنوان :الطريق الواضح اجليل ،املتوسط بني غلو الغالني وجفاء
امل َف ِّرطني ،يف بيان «املنظومة احلائية» يف اعتقاد املسلمني.
َ
ُ
أكون قد
اسام عىل ُم َس َّمى ،وأن
ورجائي يف اهلل الكريم أن يكون هذا
العنوان ً
ِ
إيضاح وب ِ
اعتقاد ِ
أهل السنة واجلامعة ،عىل طريق َس ِو ٍّي ُمعت َِدل.
يان
قت يف
ُو ِّف ُ
ِ َ
املنهج املتَّبع يف هذا الكتاب
يتلخص منهجي يف هذا الكتاب يف النقاط التالية:
ِ
املباحث التي َط َرقتُها يف األصل الصويت ،مع الزيادة عليها
در املس َتطاع عىل
َ أب َق ْي ُت َق َ
الرشح واف ًيا مفيدً ا لطالب العلم.
ورغب ًة يف أن يكون
ُ
إمتاما للفائدةَ ،
اعتمدت –بعد طلب ال َعون من اهلل -عىل أربعة كتب أساسية:

ُ
 أوهلا :كتايب «واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة للمزين»،
 وثانيها« :رشح السفاريني» للحائية،
 وثالثها« :موسوعة العقيدة» ،جلامعة من الباحثّي.
 ورابعها« :التحفة السنية» ،للعباد.

( -1ص .)23
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 وليس عميل جمرد َن ْسخ و َلصق لرشوح احلائية املطبوعة ،بل هو رشح مستقل فيه من
املباحث ما َي ِعز وجو ُده يف كثري من الرشوح هلذه املنظومة ،مع االستفادة من جهد
علامئنا يف القديم واحلديث ،وهلل الفضل أوال وآخرا.
عت مباحث «لوائح األنوار» ،إذ هو الرشح األوسع للمنظومة ،بال ُم َسا َيرة لكل
 تت َّب ُ
الرشح عن
ما َذ َكر السفاريني ،فإنه استطرد يف عدد من املباحث بام قد ُي ِرج
َ
مقصوده.
 استفدت كثريا مما ق َّيدت يف «واسع املنة» ،سيام يف «كالم اهلل» ،و«القدر»،
ِ
ِ
املباحث ،مع زيادات وإفادات
وغريها من
و«الصحابة» ،و«اإليامن باليوم اآلخر»،
خاصة هبذا الكتاب.
َّ نوعت املراجع بّي األوائل واملتلخرين ،عىل اختالف مذاهبهم الفقهية ،مع اإلكثار
من النقل عن أئمة املالكية ،متى وجدت إىل ذلك سبيال.
َ
النقول من مؤلفات أهل العلم مبارشة ،وربام ن َقلت بواسطة ل َغ َرض ما ،وقد
قت
 و َّث ُ
أرشت إىل هذا يف احلاشية.
ُ
 ابتعدت عن النقل احلريف يف الغالب ،مع صياغة الكالم بطريقة سهلة ،عىل وجه
يمع شتات الكالم ،مع اإلشارة إىل موضع األصل يف احلاشية.
ِ
املعتمدَ ة فيها ،ملن شاء التوسع ،سيام من كتب
املباحث إىل ال ُكتب
أرشت يف ُج ِّل

ُ
َ
ِ
ِ
الدراسات
بعض
عناوين ل
السلف التي هي العمدة يف كل العلوم الرشعية ،مع
َ
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ِ
ِ
وتقريب كالم املتقدمّي،
وحسن اجلمع
املعارصة( ،)1والتي مت َّيزت منها بالتحقيق ُ
وج َعلت هلذه املراج ِع فهرسا خاصا يف آخر الكتاب.
َ ع َز ْو ُت اآليات القـرآنية الواردة يف الرشح ،مع كتابتها بالرسم العثامين.
َ ع َز ْو ُت األحاديث النبوية الواردة يف الرشح ،فإن كان احلديث يف «الصحيحّي» أو
ِ
ِ
مواض ِعه من كتب السنة األخرى
عز ْو ُته إىل
أحدمها اكتفيت بذلك ،وإن مل يكن فيهام َ
املعتمدة ،مقترصا عىل بعضها ،مع ذكر كالم أهل العلم يف بيان درجتها ،خاصة
اإلمام األلباين.
أضطر لنَقل العديد من األلفاظ
َ س َع ْي ُت الختيار الروايات احلديثية التامة ،حتى ال
َّ
للحديث الواحد.
 إذا كان للحديث أكثر ِمن م ِ
وضع يف كتب السنة ،أذكر غالبا املوضع األول منه ،أو
َ
ُ
املوضع املناسب للتمجة املوافقة للمقصود منه ،ألن تراجم العلامء فقه سيام عند
اإلمام البخاري ،والوصول إىل باقي املواضع التي ُذكِر فيها احلديث سهل -بإذن
اهلل.-
َ ض َبط ُت ما حيتاج إىل َضبط ،وع َّلقت يف احلاشية عىل عدة مواطن من الكتاب.
القارئ يف الوصول إىل مباحث الرشح.
عّي
جعلت

ُ
َ
عناوين تفصيلية ُت ُ
َ
الوقوف عىل موضوعات الكتاب.
سهل عىل القارئ
َ
َ 
وضعت فهرسا ُي ِّ

فلريجع إليها ،إذ ال يكفي مثل هذا البحث الستقصاء الكالم يف كل نقطة.
 -1فمن شاء
َ
التوسع يف مسللة ما َ
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جعلت فِهرسا للكتب التي نصحت بالرجوع إليها يف احلاشية ،ورتبتها حسب

ُ
املواضيع.
املعلم.
واملراجع حسب حروف
َّبت املصا ِد َر
 رت ُ
َ
َ
ِ
ئت ِمن
اللهم تقبل منِّي هذا الكتاب خال ِ ًصا
لوجهك ،وانفع به صاح َبه و َمن ِش َ
َخ ِ
لقك ،و ِّ
صل ال َّلهم عىل نبينا حممد وآل ِه وصحبه وس ِّلم.

وكتب
عمـار
الصغ ّيـر بن ّ
ليلة السبت  30من شهر رجب لعام 1440

املوافق لـ  06أفريل  2019بمدينة «ليون» بفرنسا

الصغيــر بن عمار

13

نص املنظومة
قال احلافظ الثقة أبو بكر بن أيب داود ؒ تعاىل:
تَمسَّكك ْْحبَبْكك ِْاهللِْواتَّبِككْعِْالككدَى ْ

والْتَككك ْبِكككدْعِيَّاًْلَعلَّككك َْتُفلِكككحُْ

وَ ِدنْْبِكِتَكككا ِْاهللِْوالسُّكككَنِْالتِككك ْ

ِكككككككككككككككككككككككككككَحُ ْ
حككككاالكتكنْرَسُ ك ِْاهللِْتَ كْ ُْوَتَ كرْب
أَتَ ك ْْعَ

وَْقكك ْْغَيْككرُْمَخْلِكك ٍْكَكك ُْمَليكِ ككا ْ

بْ
ا اْ
ِككك ل َْدَانَْاألتْقِيكككاُْوأَفصككك ُ

وَْالْتَ ْفِك ْْالقكرْننِْْبكال َقْفِْقَكْائِ ً ْ

كَْمَككاْقَككا َْأتْبَككا ٌْلِجَهْ ك ٍْوَأَسْ كجَاُ ا ْ

ْ
والْتَقككك ِْالقكككرننُْخَلككك ٌْقرأتُكككهُ ْ

ْ
فككك نَّْكَككك َْاهللِْبكككاللف ِْيُ ضَكككحُ ْ

وَْقكك ْْيَتَجلَّكك ْاهللْللخَلكك ِْجَهْككرةً ْ

كَْمَكككاْالبكككدْرُْالْيَخْفككك ْوَرَبُّككك َْ

وَْلَكككيْ َْمبْ لككك دٍْولكككي َْبِ َالِكككدٍ ْ

أَوَوْلض
َككككككككككككككككككككككككككككككككحُ ْ
َككي َْلككهُْشِككبْهٌْتَعَككالَ ْاملسَككبَّ

وَْقَككدْْيُ كِككرُْاجلَهْمكك ُّْهَكك اْوعِْككدَنَا ْ

بِ ْمِصْكدَا ِْمككاْقلَككاْحَ كدِي ٌْمُصَ كرِّحُ ْ

رَْوَاهُْجَرِيكككرٌْعكككنْمَقَكككا ِْمُامَّكككدٍ ْ

ْ
فق ْْمِثْ َْمكاْْقَكدْْقَكا َْْيفْذَاكَْتَكْْجَحُ ْ

وَْقَككدْْيُ كِككرُْاجلَهْمِكك ُّْأَيضًككاْيَمِيَْككهُ ْ

ْْْوَكِلتَكككاْيَدَيْككهِْبالف اضِكك ِْتَككْفَحُ ْ

وَْقكك ْْيَْككلِ ُْاجلَبَّككارُْيفْككك ِّْلَيْلَككةٍ ْ

بْ
ِكك ْكَيْككفْجَكك َّْال احككدُْاملتَمَككدِّحُ ْ

ْ
إىلْطَبَككك ِْالكككدُّنياْيَمُكككنُّْبِفَضْكككلِهِ ْ

فَتُْفك كرَ ُْأَبْك ك ا ُْالسَّكككماِْوتُفك كتحُ ْ

يقْك ك ُْأالَْمُسك كتَغفِرٌْيَلك ك َْغك كافِراً ْ

وْمُسك كتَمِْحًٌْخك ك اًْورِزقك كاًْفيُمْك كَحُ ْ

رَْوَىْذاكَْقَككك ٌْالْيُكككرَدُّْحَكككدِيثُه ْ

ْ
أالْخَككا َْقَكك ْ ٌْككك َّب هُ ْوقبِّاُكك ا ْ

وَْق ك ْْإنَّْخَيْ كرَْالَّككا ِْبَعْ كدَْمُاَمَّ كدٍ ْ

وَْزِيككراهُْقِ كدْمًاْثُ ك َّْعُثْمَ كانُْاالرْجَككحُ ْ

وَْرابعُهُككك ْخَيْكككرُْالربيَّكككةِْبَعْكككدَهُ ْ

عَْلِ ك ٌّْحَلي كفُْاخلَ ك ِْبككاخلَ ِْمُ كْجِحُ ْ

ْ
وإنَّهك ك ُْللكككرَّهْ ْالْرَيْككك َْفِكككيْهِ ُ ْ

عَْلَك ك ْنُجُك ك ِْالفِك كرْدَوْ ِْبكككالُّ رِْ

سَْعِيدٌْوسَكعْدٌْْوابكنُْْعَك ْ ٍْْوطَلاكةْ ْ

ْككككككككككككككككككككككككككككككك
َككككردََّحُ ْ
سَكككامِرُْفِهْكككرٍْواللُّبَيْكككرُْاملم
تَوع

ْ

ْ
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وَق ْْخَيْكرَْْقك ٍْْيفْالصَّكاَاْبةِْكلِّهِكْ ْ ْ

والْتَكك ْطَعَّانك كاًْتَعِيْكك ُْوَتَجْك كرَحُ ْ

فَقَْكدْْنَطَك َْْالك َحْ ُْاملكب ُْْبِفَضْكلِهِ ْ ْ

ْ
ويفْالفَ كتْحِْنيٌْيفْالصَّككاابةِْتَمْككدَحُ ْ

وْبِالقَكككدَرِْاملقكككدُورِْأيقِكككنْْف نَّكككهُ ْ

دِ ْعَامَككةْعِق كدِْالككدِّينِْوالككدِّينُْأف كيَحُ ْ

وَْالْتُْكِككرَنْْجَهكك ًْنَكِكك ًاْومُْكَككراً ْ

وَْالْاحلكككك

ْ
وقكك ْْيُخْككرِ ُْاهللْالعَظككي ُْبفَضككلِهِ ْ

ْككحُِْْ
َكككككككككككككككككككككككككككككككك
تُمْص
ِككنْال ككارِْأجْسككادًاْمِككنْالفَا

عَْلَكك ْْالَّهككرِْْيفْالفِككردو ِْْتَاْيككاْْ

تكَْ
َكككاحَُْْ
كككككككككككككككككككككككككككككككجكرَ
ُطاِككك ِّْحَميككك ِْالسَّكككيْ ِْإذْ

َككككككككككككككككككككككككككككككك
بوكم
َككككاافئِهِعٌ ْ
إنَّْرَسُككك َْاهللِْللخَلككك ِْش

يْ
َككككككككككككككككككككككككككككككك
َضَّْكحُ ْ
َطفْ ْفِ ْعَ ا ِ ْالقَكربِْ ْحك ٌّْ ْمُ
وق

ْ
والْتُكفِكككرَنْْأهْككك َْْالصَّككك ةِْْوإِنْْ

ْ
فكلُّهُكككك ُْيَعْصِكككك ْوذوْالعَككككر ِْ

َكككككككككككككككككككككككككككككككك
َّككككْاهُ ْ
عَوالصْتَعتقِككككدْْرَأيَْاخلَكككك ار ِْإن

ْككككككككككككككككككككككككككككككككفكَحُ ْ
صكا ٌْلِمَ كنْْيه ك اهُْيُ كرْدِيْويَفضَ
يمَقَك

ْ
والْتَككك ْمُرْجِككككيًّاْلَعُ بًكككاْبديِكككهِ ْ

ْ
أالْإنَّمَككاْاملرْجِكك ُّْبالككدِّينِْيَمْككلَحُ ْ

ْ
وقك ك ْْإنَّمكككاْاإلميكككانُْقَك ك ْ ٌْونيَّكككة ْ

وِْفعْكك ٌْعَلَكك ْقَكك ِْالكك يِّْمُصَككرَّحُ ْ

وْيَككْق ُْطَكك ْرًاْباملعَاصِكك ْوَتَككارْةً ْ

ب ْطَاعَتِككهِْيَْمِكك ْويفْالكك َزنِْيَككرْجَحُ ْ

وَْدَ ْْع كك َْنراَْالرِّجكككا ِْوَقكك لَهُ ْ

فقَْكك ْ ُْرَسُكك ِْاهللِْأَزككك ْوأَشْككرَحُ ْ

وَْالْتَكك ْمِككنْقكك ْ ٍْتَلَهَّكك ْاْبككديِهِ ْ

فْ
َككتَطعنَْيفْأَهَكك ِْاحلَككدَي ِْوتَقككدَحُ ْ

ْ
إذاْمَككاْاعتقككدْ َْالككدَّهْرَْيككاْصَككاحِْ

فَأَْنكك َْعَلكك ْخَيْككرٍْتَبيكك ُْوتُصْككبحُ ْ

هككككككككككككككككككككككككككككككككك ك ِه ْ
ْ

ْ

َْوالِميككككلانَْإنَّكككك َْ
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بداية الشـرح
مصدر التلقي عند أهل السنة واجلماعة
قال املصنف ؒ يف أول نظمه:
تَمسَّكك ْحبَبْكك ِْاهللِْواتَّبِككعْالككدَى ْ

والْتَككك ْبِكككدْعِيًّاْلَعلَّككك َْتُفلِكككحُْ ْ

وَدِنْْبِكِتَكككا ِْاهللِْوالسُّكككَنِْالتِككك ْ

أَتَك ْْعَككنْرَسُ ك ِْاهللِْتَكْ ُْوَتَ كرْبَحُ ْ

ْبدأ ♫ تعاىل هنا ببيان أمر عظيمْ ،
وهو مصادر التلقي عند أهل السنة
واجلامعة ،وهذا باب يبدأ به أهل السنة يف عقائدهم ،حتى يبينوا للمسلمّي أن هذه
العقيدة التي نحن عليها ،مصدرها :الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة.
وهلذا يذكرون يف مط َلع كتبهم -سيام املطولة منهاِ -م َيزة السنة ِ
وم َيزة التمسك
َ
بالكتاب ورد البدعة ،ثم يبينون خطر الذي ترك الكتاب والسنة وأقبل عىل علم
الكالم ،فإن أهل الكالم كام قال عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف آخر «الفتوى
احلموية»(« :)1ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم يف الغالب يف ﴿ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [الذاريات ،]٩ - ٨ :يعلم الذكي منهم والعاقل :أنه ليس هو
فيما يقوله على بصيرة ،وأن حجته ليست ب ِّينة ،وإنما هي كما قيل فيها:

ــاج ُ
ُح َلـــ ٌج هتا َفـــ ُت كالزجـ ِ
كسور
ح ًقــــا وكــــل كــــا ِ ٌ َمـــــ
تاهلـــا
ُ
ويعلم العليم أَنم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي ♫ حيث قال:

( -1ص .)554
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« ُحكمي يف أهل الكالم أن يرضبوا باجلريد والنعال ،ويطاف هبم يف القبائل والعشائر،
ويقال :هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ،وأقبل عىل الكالم».
ِ
ومن وجه آخر ،إذا نظرت إليهم بعّي القدر -واحلرية مستولية عليهم ،والشيطان
ورفقت هبمُ ،أوتُوا ذكاء وما ُأوتوا زكاءُ ،
وأعطوا ُفهوما وما
مستحوذ عليهم -رمحتَهم
َ
وأبصارا وأفئدة ﴿ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ُأ ْع ُطوا علوما ،و ُأعطوا سم ًعا
ً
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾
[األحقاف.]٢٦ :
ّي له بذلك حذق السلف وعلمهم وخربهتم ،حيث
ومن كان عليام هبذه األمور :تَب َّ َ
حذروا عن الكالم وَنوا عنه ،وذموا أهله وعابوهم ،وعلم أن من ابتغى اهلدى يف غري
الكتاب والسنة مل يزدد إال بعدا» .انتهى كالمه ♫.
من ترك احلق ابتاله اهللُ بالباطل
فهؤالء القوم تركوا احلق الذي هو الكتاب والسنة ،فابتلوا بالباطل .قال اهلل 
عن اليهود يف «سورة البقرة» ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾[

البقرة ،]١٠١ :ثم قال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [البقرة،]١٠٢ :
أن «من ترك احلق ابتيل بالباطل»َّ ،
اآلية .ويف هذا َّ
فإن من العوائد القدرية واحلكمة
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اختيارا ،اب ُتيل باالشتغال بام يرضه.
اإلهلية أن من ترك ما ينفعه
ً

()1

ِ
فهؤالء تركوا الكتاب والسنة فابتالهم اهلل بعلم الكالمَّ ،
السيئة
ألن ِمن عقوبة

قلب العبد من اإلقبال عىل الكتاب والسنة،
السيئ َة بعدَ ها( ،)2وال
أعظم من أن ينسلخ ُ
َ
و ُيقبِ َل عىل علم الكالم.
ِ
القول ُ
قول أهل العلم :كام أن حوض رسول اهلل ♀ يف
ومن َلطيف
املوقف يوم القيامة يشخب فيه ميزابان من َنر الكوثر الذي يف اجلنة ،فكذلك حوض
ورشعته ِ
النبي ♀ يف الدنيا -وهو علمه وسنته ِ
ومنهاجه -يصب فيه
ويشخب فيه ميزابان اثنان :مها الكتاب والسنة وكالمها وحي من اهلل تعاىل.
فمن رشب من حوض علمه الصايف يف الدنيا ،فهو اجلدير أن َي ِرد حوضه يف
اآلخرة ،ومن ظمأ من سنته يف هذه الدنيا ومل يكن له منها ِرشب ،فهو يف اآلخرة أشد
 -1انظر« :تفسري السعدي» (ص .)60

 -2قال القرايف يف «الفروق» ( ،271/2باختصار)« :يعاقِب اهلل عىل الذنب بأحد ثالثة أشياء:
 املؤملات كالنار.
 تيسري املعصية.
 تفويت الطاعة.
ويثيب سبحانه بأحد ثالثة أشياء:
 امللذات كام يف اجلنة.
 تيسري الطاعات.
 تعسري املعايص».
انظر« :تسلية املؤمنني َهبوان ُمصيبة الدنيا عند سال َمة الدين» ،للمؤلف –عفا اهلل عنه.-
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()1

ساق هذا املعنى اإلمام ابن القيم يف «النونية» ،بقوله ♫:
حــوض الكــوثر الصــايف
ورأيــت
َ
إهلــــ ِ
وقــــول ِ
ميــــزاب ســــ ِ
ِ
الـــــــــــــــــــــــــــــــــذيه
نته
ُ ُ
ـــاس ال َي ِردونــــ ُه إال ِمــــن اآل
والنـ ُ

ِ
ال َ
يزابــــان
ب فيــــه ِم
زال َي ْشــــ ُخ ُ
ومهــــا مــــدى األيــــا ِم ال ين ِيـ ِ
ـــان
َ
َّ
َ
ِ
الف أفــــــــرا ًدا ذوي إيــــــــامن

فكان مناسب ًا أن يبدأ الناظم ♫ ببيان مصدر التلقي ،حتى يبّي أن هذه العقيدة
التي سيليت بياَنا َمن َب ُعها من الكتاب والسنة.
قال ♫( :تَمسَّ ْحبَبْ ِ ْاهللِ) ،أي :يا أهيا املسلم السني املتبع لطريقة السلف
الصالح( ،)2اعتصم وتع َّلق (حبَبْ ِ ْاهللِ) ،كام قال تعاىل ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
بتفاسري كثرية ،منها :عهد اهلل،
ِّس
َ
ﭵ ﭶ ﴾ [آل عمران .]١٠٣ :وحبل اهلل جل وعال ُف ِّ َ
والقرآن ،ودينه ،واإلخالص والتوحيد ،واجلامعة،

()3

وغري ذلك مما هو من قبيل

 -1انظر« :اجتامع اجليوش اإلسالمية» ( ،)85/2البن القيم ،و«رشح النونية» ( ،)334/1للهراس.
 -2قال ابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم وفضله» (« :)942/2ليس يف االعتقاد كله يف صفات اهلل وأسامئه
إال ما جاء منصوصا يف كتاب اهلل أو صح عن رسول ♀ أو أمجعت عليه األمة ،وما جاء من أخبار
يناظر فيه» .انتهى.
اآلحاد يف ذلك كله ،أو نحوهُ ،ي َس َّلم له ،وال
ُ
وملا ُع ِقدَ لشيخ اإلسالم ابن تيمية جملس مناظرة حول كتابه «العقيدة الواسطية» ،طلبوا منه أن يكتب هلم
اعتقاده ،فقال هلم ♫ كلمة عظيمة« :ليس االعتقاد يل وال ملن هو أكرب مني ،بل االعتقاد يؤخذ عن اهلل
▐ ورسوله ♀ وما أمجع عليه سلف األمة»« .الفتاوى» (.)203/3
وانظر هلذا« :رشح الطحاوية» (ص  ،)258 ،209 ،134 ،125 ،115 ،98البن ايب العز احلنفي ♫.
 -3انظر« :تفسري الطربي» (.)70/7
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اختالف التنوع ال التضاد.
ذكر السنة ،فقال:
واملراد ب (حبَبْ ِ ْاهللِ) هنا القرآن ،بداللة السياق ،ألنه جاء بعده ُ
(واتَّبِعْالدَى) ،أي :سنة النبي ♀ ومنهاجه.
يقول ابن الق ّيم(ّ « :)1
وكل طريق مل يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق
اجلحيم ّ
الرجيم .والعلم ما قام عليه دليل ،والنّافع منه ما جاء به رسول اهلل
والشيطان ّ
♀» .انتهى.
ثم قال ♫( :وال ت ُ
َك بِدْ ِعيا َلع َّل َك ُت ْفلِ ُح) ،فبعد أن نصح القارئ باإلقبال عىل
السنة ،حذره من الركون إىل ِضدِّ ها وهو البدعة.
والرشيعة مبنية عىل النفي واإلثبات ،ومن ذلك كلمة التوحيد فهي متكونة من
شطرين« :ال إله» وهو النفي ،و«إال اهلل» وهو اإلثبات .فكذلك ،يب علينا أن نقبل
عىل السنة ،وذلك ال يكون إال برد البدعة ،وهلذا قال( :وال ت ُ
َك بِدْ ِعيا) ،أي :صاحب
بدعة ،ق ً
وعمال واعتقا ًداً ،
ً
نابذا للكتاب والسنة وخمالفا ملنهج السلف ╚.
وال
وقوله (وال ت ُ
َك) ،أي :ال تكُن ،والنون ُحذفت تفيفا( ،)2وقوله( :بِدْ ِعيا) ،اسم فاعل

« -1مدارج السالكّي» ( .)174/2ونحوه يف« :فتاوى ابن تيمية» ( ،)388/6و«الرياض النارضة» (ص
 ،)68البن سعدي.
 -2انظر« :لوائح األنوار» ( ،)170/1للسفاريني ♫.
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من البدعة ،وهي« :ما ُأ ِ
حدث يف الدِّ ِ
ين ِم َّما ليس ِمنه بِقصد التع ُّبد».

()1

فصاحب البدعة ضال وإن حفظ نصوص الوحيني ،ألن العربة باالستقامة عىل
السبيل ،ال بقوة االستظهار وكثرة التدليل ،ورحم اهلل اإلمام الربهباري ♫ حّي
قال(« :)2واعلم -رمحك اهلل -أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب ،إنام العامل من اتبع
العلم والسنن ،وإن كان قليل العلم والكتب ،ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب
بدعة ،وإن كان كثري العلم والكتب» .انتهى.
فمن اتبع الكتاب والسنة ،وترك ما ينافيهام من الرشك والبدع واملحدثات ،فهو
الناجي يف الدنيا واآلخرة ،وهلذا قالَ ( :لع َّل َك ُت ْفلِ ُح).
وقولهَ ( :لع َّل َك)ُ ،تتمل أمرين:

()3

 التحقيقَّ :
ألن من متسك بالكتاب والسنة سيفلح حتام ،بالنظر إىل النوع.
عّي ،إذ ال يمكن اجلزم ألحد بتحقق الفالح بغري نص.
 أو
ِّ
الرتجي :بالنظر إىل املُ َّ
والفالح هو مجاع اخلري يف الدنيا واآلخرة( ،)4فقولهَ ( :لع َّل َك ُت ْفلِ ُح) ،أي :عساك
تظفر بكل خري يف الدنيا واآلخرة.
ُ
شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي -يف عدة مواضع ،-وهو تعريف ُخمترص جامع مانع
عرفها
 -1هكذا َّ

ملخوذ من حديث عائشة ▲َ « :م ْن َأ ْحدَ َ
ث ِيف َأ ْم ِرنَا َما َل ْي َس ِمنْ ُه َف ُه َو َرد» .وانظر« :االعتصام»
( ،)47/1و«واسع املنة» ،للمؤلف.
« -2رشح السنة» (ص .)99
 -3انظر« :التحفة السنية» (ص  ،)16لعبد الرزاق البدر.
 -4انظر« :لوائح األنوار» (.)181/1
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َاب اهلل) ،أي اجعله دينك الذي تدين اهلل به قائام عىل (كِت ِ
ثم قالَ ( :و ِد ْن بِكِت ِ
َاب
اهلل ) ،الذي من متسك به اهتدى ،ومن حاد عنه ضل وغوى ،قال تعاىل ﴿ :ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [طه:

 .]١٢٤ - ١٢٣قال ابن عباس ¶« :تضمن اهلل ملن قرأ القرآن ،واتبع ما فيه أن ال
يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة» ،وروي عنه أنه قال« :من قرأ القرآن واتبع ما فيه
()1
ووقا ُه ِمن َه ْول يو َم القيامة».
عصمه اهلل من الضاللةَ ،
ويف قول الناظمَ ( :و ِد ْن بِكِت ِ
َاب اهلل) ،إشارة إىل أن كتاب اهلل متواتر قطعي الثبوت،
وال يتلف فيه املسلمون ،وهلذا اكتفى بقولهَ ( :و ِد ْن بِكِت ِ
َاب اهلل).
ت َعن رس ِ
ول اهلل) ،السنن :مجع سنة،
ثم ملا ذكر السنة ،قال( :والسن َِن التِي أت ْ
َ ُ
واملقصود هبا :ما نُقل عن النبي ♀ من قوله وفعله وتقريره .ويف قوله:
أتت عن رس ِ
ول اهلل) إشارة إىل أن العقيد َة ُت َ
ؤخ ُذ من السنة الصحيحة ،آحادا كانت أو
( ْ
َ ُ
متواترةَّ ،
ألن الكتاب تك َّفل اهللُ بحفظه فال ُيزاد فيه يشء ،بل لو زيد فيه حرف لعرفه
صبيان املسلمّي ،أما السنة فقد زيد فيها ما زيد ،وإن كانت داخل ًة يف النهاية يف مجلة
قول اهلل تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾[احللر.]٩ :
قال العالمة عبد الرحمن المعلمي ♫(« :)2فأما السنة فقد تكفل اهلل بحفظها
أيضا ،ألن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة ،وحفظ لسانه
 -1انظر« :تفسري الطربي» (.)389/18
« -2األنوار الكاشفة» (ص  ،)44 ،33نقال عن كتاب «معركة التوحيد والرشك» ،للمؤلف.
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وهو العربية ،إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها».
انتهى.
قلت :وهلذا نادى الشيخ نارص الدين األلباين ♫ تعاىل -بام ال يفى عىل
طالب العلم -بالتصفية والتبية ،وقصده بالتصفية :تنقية الدين مما ُأ ِ
لصق به من شوائب
الرشكيات والبدع وسائر املخالفات ،وأيضا من األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،التي
أسهمت يف إضالل فئام من الناس.
وأما الرتبية ،فقصده هبا :تربية املسلمّي عىل هذا الدين الصايف قوال وعمال
واعتقا ًدا ﴿ ،ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾[الروم.]٥ - ٤ :
أصل هذا العالمة حممد اخلرض حسّي ♫ يف «رسائل اإلصالح»
وقد َّ
ضمن حمارضة قيمة ،فيها ِحكَم رائعاتِ ،
وعظات بالِغات ،عنواَنا« :االنحراف عن
ِّ
ٌ

()1

الدين :علله ،آثاره ،دواؤه».
وكان مما قال فيها ♫« :وفريق من أبنائنا غري قليل ال يتعرفون اإلسالم من
وجهه الصحيح ،وإنام ينتزعون صورته من مظاهر يرون عليها طوائف من املسلمّي ،ومل
تكن هذه املظاهر من اإلسالم يف كثري وال قليل».
ثم قال« :فمظاهر البِدَ ع واملحدَ ثات من وسائل إضعاف العقيدة يف نفوس أبنائنا،
ومن أصعب العقبات التي حتول بني املخالفني وبني قبوهلم للدين احلق بسهولة».

.)102-97/1( -1
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ثم قال« :ونحن نعلم أن يف كثري من املؤلفات أحاديث موضوعة ،وقصصا
مزعومة ،وآراء ال تستند إىل أصول معقولة ،ومن الذي ينكر أن يف بعض الكتب
أحاديث مصنوعة ،وقصص ًا خمتلفة ،وأن يف مؤلفات بعض أصحاب األهواء
واملستضعفّي يف العلم آراء سقيمة ،وأقيسة عقيمة؟
خف يف العلم
كان هلذه الكتب أثر يسء يف نفوس بعض نشئنا ،وقد اتذ بعض من َّ
وزَنم من هذه الكتب وسيلة إىل الطعن يف علامء اإلسالم .»...إىل آخر ما قال ♫
رمح ًة واسعة.
ِ
ونحوه ُ
مواض َع من كالمه ،منها قوله ♫(:)1
قول العالمة اإلبراهيمي يف
ُ
«فالواجب إذن أن نبدأ بمحاربة تلك البدع واخلرافات بطرق حكيمة تقرب من أذواق
الناس ،فإذا ماتت البدع واخلرافات وص َفت ِ
الفطر من ذلك الشوب َس ُه َل تلقني العقيدة
َ
الصحيحة وتل ّقتها النفوس بالقبول» .انتهى.

« -1اآلثار» (.)86/1
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جزاء من متسك بالكتاب والسنة
ثم ذكر جزاء الذي متسك بالكتاب والسنن الثابتة عن رسول اهلل ♀،
يبّي األمر الذي ينلو منه السني هبذه االستقامة عىل الوحيّي،
فقال( :تَْ ُ) ،ولكنه مل ِّ
واجلواب أن يقال :إن َ
أهل السنة ُي َس َّمون بالطائفة املنصورة والفرقة الناجية ،ونجاهتم
من جهتني:
 األوىل :نجاهتم يف الدنيا :من البدع والشبهات واملسالك املنحرفة التي تؤدي إىلاحلرية والضياع ،مع ضيق الصدر ،وعدم تيقن القلب طملنينته.

()1

 والثانية :نجاهتم يف اآلخرة ،وذلك يكون بالنلاة من عذاب اهلل يوم القيامة.قال تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ﴾[األعراف.]١٧٠ :
ثم قال( :وَتَرْبَحُ) ،وهذا يكون بأمرين:
 األول :الربح يف الدنيا :باالهتداء والثبات عىل طريق احلق ،وهذا أمر عزيز سيام يفزمان الفتنة ،وضعف السنة ،وتكالب أهل الكفر واألهواء عىل أهل املنهج احلق.
 -والثاين :هو الربح يف اآلخرة ،وذلك بدخول جنة عرضها السموات واألرض،

 -1قال البزار (تلميذ شيخ اإلسالم) ♫« :وهلذا َّ
قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة،
ُمقبال عىل مقوالهتم (يعني أهل األهواء) ،إال وقد تزندق أو صار عىل غري يقني يف دينه أو اعتقاده»« .األعالم
العلية» (بواسطة «اجلامع لسرية شيخ اإلسالم» ،ص .)755
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أعدها اهلل لعباده املتقّي ،وعىل رأسهم أهل السنة واحلديث.
وعىل هذا ،فيكون قو ُله( :تنج) من باب ِ
درء املفاسد ،وقو ُله( :تربح) من باب َجلب
ُ
()1

املصالح ،فينلو السني من النار ويفوز باجلنة ،وينلو من البدعة ويظفر بالسنة ،وينلو
تنج) من باب التخلية ،وقو ُله:
من الباطل وينعم باحلق وجزاء أهل احلق .فيكون قو ُلهُ ( :
(تربح) من باب التحلية.
وهل يعني هذا َ
ترك سائر األدلة املعتربة كالقياس واإلمجاع وغريمها؟
اجلواب أن ُيقال :األصل هو الكتاب والسنة ،وعليهام املعول ،وما سوامها من
األدلة األخرى كاإلمجاع والقياس وغري ذلك تابع هلام .فالقياس مثال يكون عىل يشء
معلوم من الكتاب أو السنة ،واإلمجاع كذلك له دليل من الكتاب والسنة ،وإن مل نعلمه
نلزم بوجوده ،مع إيقاننا بلن اإلمجاع دليل مستقل ،وكذلك قول الصحايب حلة عىل
األصح برشطه املعروف يف كتب األصول ،وهكذا األمر بالنسبة لباقي األدلة املختلف
فيها...
 -1وهلذا ملا كتب اإلمام ابن القيم كتابه املاتع «حادي األرواح إىل بالد األفراح» يف ذكر اجلنة ووصفها ،قال يف
أوله مبينا سبب تلليفه (ص « :)13وكان ُجل املقصود منه بشار َة أهل السنة بام أعد اهلل هلم يف اجلنة ،فإهنم
املستحقون للبرشى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،)...( ،فالسنة أجل يف صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا
فقهيا ،أو بحثا جدليا ،أو خياال صوفيا ،أو تناقضا كالميا ،أو قياسا فلسفيا ،أو حكام سياسيا ،فمن قدم عليها
شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود ،وهو عن طريق الرشاد مصدود» .وقال يف آخره (ص  )416بعد
أن ذكر عقيدة أهل السنة واجلامعة التي حكاها حرب صاحب اإلمام أمحد ،قال ♫« :فهذا مذهب
املستحقني (من أهل السنة واحلديث) هلذه البرشى قوال وعمال واعتقادا» .انتهى .وملا فصل نعيم أهل اجلنة يف
آخر «القصيدة النونية» ،قال« :فصل :فيام أعد اهلل تعاىل يف اجلنة ألوليائه املتمسكني بالكتاب والسنة».
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مسألة الكالم
والرابح ،وأن من خالف ذلك
متسك بالكتاب والسنة فهو النَّاجي َّ
إذا تقرر أن من َّ
ألن
فهو البدعي اخلا  ،علمنا أن الذي عليه أهل الكالم هو البدعة والباطلَّ ،
أن ِ
املُ ِ
املعر َض عن التوحيد ُم ِ
رشك ضال،
عر َض عن السنة مبتدع ضال ،شاء أم أبى ،كام َّ
شاء أم أبى( ،)1قال تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [القصص ،]٥٠ :وقال سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [النلم ،]٢ - ١ :ثم بين سبب هذه العصمة من الضالل
الذي هو الجهل بالحق ،والغواية التي هي العدول عن الحق بعد معرفته ،وأنه
♀ عالم بالحق متبع له ،فقال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
﴾ [النلم ،]٤ - ٣ :ونحوه يف قوله تعالى ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﴾ [الزخرف ،]٤٣ :فعلمنا هبذا أن من ترك الوحيين ضل وغوى ،ويف ظلمات
الباطل زاغ وهوى.
ركون إىل علم الكالم ،الذي َج َّر أصحا َبه إىل بدع كثرية(،)2
ومن آثار هذا الضالل ال
ُ

 -1انظر« :إغاثة اللهفان» (.)214/1
أن َ
أهل
 -2قال ابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم» (« :)942/2أمجع أهل الفقه واآلثار من مجيع األمصار َّ
الكالم ُ
أهل بدع وزيغ ،وال ُي َعدون عند اجلميع يف طبقات الفقهاء ،وإنام العلامء أهل األثر والتفقه فيه،
ويتفاضلون فيه باإلتقان وامليز والفهم» .انتهى.
=
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وأوقعهم يف ضالالت كثرية ،ومن ذلك انحرا ُفهم يف باب كالم اهلل تعاىل ،كام سيبينه
الناظم ♫ ،بقوله:
وَقكك ْْغَيْككرُْمَخْلِكك ٍْكَكك ُْمَليكِ ككا ْ

ا اْ
بِككك ل َْدَانَْاألتْقِيكككاُْوأَفصككك ُ

وَْالْتَ ْفِك ْْالقكرْنْنِْبكال َقْفِْقَكْائِ ً ْ

كَْمَككاْقَككا َْأتْبَككا ٌْلِجَهْ ك ٍْوَأَسْ كجَاُ ا ْ

ْ
والْتَقككك ِْالقكككرننُْخَلككك ٌْقرأتُكككهُ ْ

ْ
فككك نَّْكَككك َْاهللِْبكككاللَّف ِْيُ ضَكككحُ ْ

ْمناسبة البدء بمسألة الكالم

ْ

ووجه البداءة بمسألة الكالم راجع -واهلل أعلم -إىل أحد أمرين:
 أوهلام :أنه ملا تكلم عن الكتاب والسنة ،ناسب أن يتكلم عن معتقد أهل
السنة واجلامعة يف هذا الكتاب أي القرآن ،فذكر مسللة الكالم ومذاهب
املخالفّي فيها.
 وثانيهام :أن املصنف ♫ تعاىل كان يف عرص اشتد فيه البالء من جهة
هذه املسللة وهي مسللة كالم اهلل ،وليس بخاف ما وقع لإلمام أمحد
وأصحابه يف هذا األمر.

=

وقد تكلمت عن رضر علم الكالم ،مع اإلشارة لبعض املراجع يف الباب يف رسالتي« :التحفة التونسية يف
اإلجابة عن األسئلة العلمية واملنهلية».
ومن أراد الوقوف عىل رسالة لطيفة يف الباب فيها نقول مهمة يف خطر علم الكالم عىل الرشيعة ،فليقرأ «قصد
السبيل اىل ذم الكالم والتلويل» ،للعالمة صديق حسن خان القنوجي ♫.

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

28

وألمهية هذه املسألة ،قال من قال من أهل العلم :إن علم الكالم(ُ )1س ِّم َي هبذا ألن
يض فيها ووقع فيها البالء واشتهر فيها النزاع( )2بّي أهل السنة
من أول املسائل التي ِخ َ
وأعدائهم من املعتزلة وغريهم هي مسللة الكالم( ،)3وإن كانت ليست هي أول بدعة
ظهرت ،فإن أول البدع ظهور ًا هي بدعة اخلوارج( ،)4كام سيليت يف موضعه بإذن اهلل
تعاىل.
قال الناظم ♫( :وَق ْ ْغَيْرُ ْمَخْلِ ٍ ْكَ ُ ْمَليكِ ا) ،أي :قل يا صاحب السنة
إن كالم اهلل جل وعال غري خملوق .واملليك هو اهلل ،فهو مال ِك َم ِلك َملِيك ،له امللك
كله سبحانه ،واهلل جل وعال قال ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ٍ
وملي َك ُه»(.)5
ﭴ ﭵ ﴾ [القمر ،]٥٥ - ٥٤ :ويف احلديثَ « :ر َّب ك ُِّل َيشء َ

 -1انظر :سبب تسمية علم الكالم يف« :رشح الطحاوية» (ص  ،)126و«التوضيحات اجللية» (،)468/2
للخميس ،و«موسوعة العقيدة» ( ،)2111/4و«مذكرة يف مقاالت الفرق» (ص  ،)97أليب زيد مكي.
 -2انظر ملعرفة النزاع يف مسللة كالم اهلل« :منهاج السنة النبوية» ( ،)358-363/2البن تيمية ،وعنه ابن أيب
ِ
الع ّز يف «رشح الطحاوية» (ص  ،)91والنونية (ص  40وما بعدها ،فصل :يف َجمامع ُط ُرق ِ
أهل األرض
واختالفهم يف القرآن) البن القيم ...
 -3وإن كان قد رد هذا ابن تيمية يف «الفتاوى» ( ،)184/3أثناء مناظرة العقيدة الواسطية ،حيث ذكر َّ
أن
يسمون هبذا االسم قبل منازعتهم يف مسللة الكالم ،وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء :إنه
املتكلمّي كانوا َّ
متكلم ،ويصفونه بالكالم ،ومل يكن الناس اختلفوا يف مسللة الكالم.
 -4انظر« :فتاوى ابن تيمية» ( ،470/12ومواضع أخرى) ،و«تفسري ابن كثري» (... )10/2
 -5رواه أبو داود ( ،)5058والتمذي ( ،)3392وصححه األلباين يف «صحيح الكلم الطيب» (.)22
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فالقرآن غري خملوق ،وهلذا َّفر َق اهلل ﷻ بّي اخلَلق واألمر بقوله﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ﴾[األعراف ،]٥٤ :والقرآن من األمر لقوله تعاىل﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ﴾[الشورى.]٥٢ :
ِ ِ
ِ
قال ابن ُعيينَ َة« :ما َت ُق ُ ِ ِ
يِسَ ،قا ُلواَ :يا َأ َبا ُحم َ َّمد َي ْز ُع ُم
ْ َ َْ
َ
رشا املْ ِّر َّ
ول َهذه الد َو ْي َب ُة؟» َي ْعني بِ ْ ً
وق َف َق َال« :ك ََذ َبَ ،ق َال اهلل َت َع َاىل ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾َ ،ف َ
َأ َّن ا ْل ُق ْرآ َن َخم ْ ُل ٌ
اخل ْل ُقَ :خ ْل ُق
اهلل ،و ْاألَ ْم ُر :ا ْل ُق ْرآن».

()1

يقول العالمة ابن عدّ ود ♫(:)2
ـــف َد ْل
أال لـــ ُه
اخللـــق واألمـــر ،ال َع ْط ُ
ُ

ْ
ـز ْل
ـيس َخ ْل َق ـ ًا َمــا ِم ـ َن األمــر َنـ َ
أن َلـ َ

ا ا) أي :هبذا االعتقاد آمن وصدَّ ق و َت َّعبد
قال( :بِ َل َ ْدَانَ ْاألتْقِياُ ْوأَفص ُ
(األتْقِياُ) مجع تقي :وهو الذي جعل بينه وبّي اهلل وقاية بامتثال أمره ،واجتناب َنيه،
الناظم َ
أهل السنة بلَنم أتقياء ،ألَنم اتقوا الشهوة بالصرب،
ووصف
وتصديق خربه.
َ
ُ
واتقوا الشبهة باليقّي ،وبالصرب واليقّي تُنال اإلمامة يف الدين.
رصحوا وقرروا وأبانوا ،بال مداهنة وال جماملة ،ألَنم
قال( :وأَفص ُ
ا ا) أيَّ :
صادقون يف هذه العقيدة ،يؤمنون هبا

ا وعالنية ،ليس عندهم ازدواجية ،وال تقلب،

بخالف أهل األهواء الذي هم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب ،جمانبون للحق
« -1الرشيعة» ( ،)504/1و«خلق أفعال العباد» (ص  ،103ضمن «عقائد السلف») للبخاري ،وانظر:
«اإلبانة عن أصول الدّ يانة» (ص  ،)36و«رسالة إىل أهل الثغر» (ص  ،)125أليب احلسن األشعري.
« -2جممل اعتقاد السلف» (ص  ،)21وانظر« :النونية» (ص  )51البن القيم.
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والصواب.
يقول العالمة ابن سعدي ♫( )1يف قول اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ

﴾[ آل عمران ،]٨٤ :اآلية« :يف قولهُ ( :ق ْل) إشارة إىل

اإلعالن بالعقيدة والصدع هبا والدعوة هلا ،إذ هي أصل الدين وأساسه» .انتهى.

« -1تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن» (ص .)14
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املذهب احلق يف صفة الكالم هلل
وأهل السنة واجلامعة يقولون :إن اهلل َّ
ُ
جل وعال يتك َّل ُم ،وكالمه غري خملوق ،ألن
الكالم صف ٌة ذات َّية له من ح ُ
يث النَّوع ،ال تَن َفك عنه بحال من األحوال ،فإنَّه مل َي َزل
يث األفرادَّ ،
ُم َت َك ِّل ًام ،وهي صف ٌة فِعل َّي ٌة له من َح ُ
فإن اهلل ﷻ يتك َّل ُم بمشي َئته
ِ
قائم ٌة به تعاىل ،فال
وقدرته( ،)1فيتك َّل ُم بام شا َء ،متى شاءَ ،
كيف شاء ،والكال ُم ص َفة َ
سموع باآلذان َحقي َق ًة من غري
ت ُقوم بغريه خال ًفا ألهل البدع ،وكالمه ▐ َم
ٌ
ت ََوهم ،والقرآن كالم اهلل حقي َق ًةَ ،لف ًظا ومعنًى ،وكام َّ
ليس كمثله يشء ،فكذلك
أن اهلل َ
ِ َ ِ ()2
ليس كلصوات خلقه.
وصوتُه تعاىل َ
ليس ككالم َخلقهَ ،
كالمه َ
وا ِ
فكثري ٌة ِجدًّ ا ،منها قول اهلل
أن اهلل يتك َّلم :أثر َّي ٌة و َن َظر َّي ٌة( ،)3أما األ َثر َّية
ألد َّلة عىل َّ
َ
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [مريم﴿ ،]٥٢ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ﴾ [األعراف﴿ ،]١٤٣ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [النساء﴿ ،]١٢٢ :ﰆ

 -1انظر« :التوضيحات اجللية» ( ،)356/1نقال عن حاشية العدين على «رشح الطحاوية» (ص ،)214
ملعرفة الفرق بّي قول أهل السنة( :الكالم بمشيئة وقدرة) وبّي قول املعتزلة هلذا ،إذ الكلمة الواحدة يقوهلا
السني فيعني هبا حمض احلق ،ويقوهلا البدعي ويعني هبا حمض الباطل ،واالعتبار إنام يكون بطريقة القائل
وسريته ومذهبه ،وما يدعو إليه ويناظر عليه ،كام قرر ذلك ابن القيم يف «مدارج السالكّي» (.)481/3
 -2انظر« :الفتاوى» ( ،)37/12و«واسع املنة» ،للمؤلف.
 -3انظر« :اإلبانة عن أصول الديانة» (ص  )41ألبي الحسن األشعري ،و«الرد على الجهمية» للدارمي
(ص  ،249ضمن «عقائد السلف») ،و«شرح الطحاوية» (ص  ،)92البن أبي العز ،و«مدارج السالكين»
(.)49/1
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ﰓ ﴾ [األعراف:

...]٢٢
اف ا ْلكَام ِل ،و ِضده ِمن َأوص ِ
ف بِال َّتكَل ِم ِمن َأوص ِ
أن ا ْل َو ْص َ
اف
وأما الن َظر َّي ُة ،فهي َّ
ُ ْ ْ َ
َ
ْ ْ َ
َ
النَّ ْق ِ
صَ ،ق َال َت َع َاىل عىل لِسان إبراهيم ♠﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [األنبياء ،]٦٣ :فلم ِ
يعب إبراهيم أصنا َمهم وآهلتَهم التي َيع ُب َ
دون
بال َعلز عن الكالم إال َّ
وأن إهله ُمتَك ِّل ٌم وقائل ،و َق َال َت َع َاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ِ
أن َن ْفي رجوع ال َق ِ
ول و َن ْف َي التكل ِم
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [طه ،]٨٩ :ف ُعل َم َّ َ ُ
لوه ِية ِ
َن ْقص يستَدَ ل به عىل َعدَ م ُأ ِ
الع ْلل ،وقال تعاىل﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ٌ ُْ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ [طه ،]٩٨ :فال خري يف إله ال يتكلم وال يعلم( ،)1وقال َّ
جل
شلنُه ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾ [النحل ،]٧٦ :فل َع َل َن ْفي ِص َف ِة الكال ِم م ِ
وج ًبا ل ُب ْطال ِن ِ
اإل َ ِهل َّي ِة ،وهذا َأ ْم ٌر
ُ
َ
فاقدَ ِص َف ِ
أن ِ
ِ
ِ
الس ِ
ات الكام ِل ال يك ُ
امو َّيةَّ :
ون
يمة وال ُكتُب َّ
السل َ
َم ْعلو ٌم بالف َطر وال ُع ُقول َّ
ِ
حلمدُ  ،ال يف األُوىل،
عيب ناق ٌ
لـها ،وال ُمدَ ِّبرا ،وال َر ًّبا ،بل هو َمذ ُمو ٌمَ ،م ٌ
إ ً
ص ،ليس له ا َ
جلالل.
ات الك َام ِل ،و ُن ُع ُ
وال يف اآلخرة ،وإنام احلمدُ يف األُوىل واآلخرة َمل ِن له ِص َف ُ
وت ا َ

 -1انظر« :سبيل الرشاد يف هدي خري العباد» ( ،)52/2لتقي الدين اهلاليل ♫.

الصغيــر بن عمار

33

التحذير من مذهب الواقفة يف كالم اهلل
ملا َّبّي املصنف أن أهل السنة (أَفصاُ ا) عن عقيدهتم يف كالم اهلل ،عاب الذين
توقفوا يف هذا الباب ،فقال ♫:
وَالْتَ ْفِك ْْالقكرْننِْْبكال َقْفِْقَكْائِ ً ْ

كَمَككاْقَككا َْأتْبَككا ٌْلِجَهْ ك ٍْوَأَسْ كجَاُ ا ْ

الوقف مسلك اجلهمية الذين
ْ أي :يا صاحب السنة ال تتوقف يف القرآن ْ،ألن َ
قالوا« :ال نقول هو خملوق ،وال غري خملوق» .ويف احلقيقة ،الذي يقول هذا مل يعتقد أن
كالم اهلل غري خملوق ،ونعوذ باهلل ممن يشك يف كالم الرب :إنه غري خملوق( ،)1ألن هذه
العقيدة ال َي ُشك فيها املؤمن ،بل َيزم ويرصح هباَّ ،
احلق فيها ظاهر كالشمس يف
ألن َّ
رابعة النهار ،ولكنه كام قال ابن القيم(:)2
ــمس وال ُعيـ ُ
ــون َنـــواظِ ُر
فـــاحلق شـ ٌ

ِ
يــــان
لكنَّهــــا َت َفــــى عــــىل ال ُع ْم

وأنشد اإلمام أمحد ♫(:)3
ــرق اهلُــدى
ولــربام َج ِهــل ال َفتــى ُط ُ

والشــــمس ِ
وار
ُ
باز َغــــ ٌة هلــــا أنــــ ُ

ولربام ا نطلت حيلة اجلهمية الواقفة يف كالم اهلل عىل بعض الناس باسم الوسطية،
ويقولون« :الدين جاء بالوسطية ،والتوقف داخل فيها»؟! ،واجلواب عن هذا أن
يقال :التوقف يف القرآن وعدم اجلزم بأنه كالم اهلل وأنه غري خملوق بل صفة من صفاته
ليس من الوسطية يف يشء ،بل هذا من االنحراف واإلحلاد ،إذ ليس الوسط هو عدم
لآلج ِّري.
 -1انظر( :باب :ذكر النهي عن مذاهب الواقفة) من «الشريعة» (ُ ،)531-526/1
« -2النونية» (ص .)361
« -3جامع بيان العلم وفضله» ( ،)782/1البن عبد الرب .وانظر« :رشف أصحاب احلديث» (ص .)76
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الترصيح باحلق ،ال ،بل هو امليل مع احلق حيث مال ،فإن كان احلق عن اليمّي فلنت
معه ،وإذا كان احلق عن الشامل فلنت معه ،وإذا كان احلق يف الوسط فلنت معهَّ ،
ألن
وج ُفو اجلافّي ،ال
املقصود بوسطية أهل السنة أَنم هم العدل اخليار ،بّي غلو الغالّي ُ
أن جتعل لك أنت مكانا للباطل وتضعه يف الوسط ثم تنسب هذا ألهل السنة ،وهلذا
رأينا من الزائغّي َمن مال عن الشامل وقال« :أنا عىل الوسطية» ،ومن مال عن اليمّي
وقال« :أنا عىل الوسطية» ،وكل هذا باطل وتلبيس ،إ ْذ ال طائف َة أسعدُ بالوسطية من
أهل السنة واجلامعة ،ك َّثر اهلل سوادهم ،ورحم أمواهتم ،وحفظ أحياءهم ،وجعلنا منهم
ظاهرا وباطنا.
نعود لقول الناظم ♫:
وَالْتَ ْفِك ْْالقكرْننِْْبكال َقْفِْقَكْائِ ً ْ

كَمَككاْقَككا َْأتْبَككا ٌْلِجَهْ ك ٍْوَأَسْ كجَاُ ا ْ

ْ فالواقفة رش من اجلهمية ،ألهنم شكوا يف اهللْ،واستاملوا هبذا القول العامة ،ولبسوا
عليهم ،بل الوقف زندقة وكفر ،كام قال السلف( ،)1وقال اإلمام أمحد ملا سئل عنهم:
«صنف من اجلهمية استرتوا بالوقف»( ،)2وكان أبو داود السلستاين صاحب السنن –

 -1انظر( :باب :اإليمان بأن القرآن كالم اهلل غير مخلوق ،خالفا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكت
وقالت :ال نقول :مخلوق ،وال :غير مخلوق) من «اإلبانة الكربى» ( ،284/5وما بعدها) ،البن بطة
♫ ،و(سياق ما روي يف تكفري من وقف يف القرآن شاكا فيه أنه غري خملوق) من «شرح أصول االعتقاد»
( ،357/2وما بعدها) ،لاللكائي ♫...
 -2انظر« :اإلبانة الكربى» (.)310/5
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والد املصنف -رمحهام اهلل تعاىل ،ال يروي عمن وقع يف بدعة الوقف.

()1

ا ا) ،ومعنى (أَسْجَاُ ا) ،أي:
وهلذا قال الناظم( :كَمَا ْقَا َ ْأتْبَا ٌ ْلِجَهْ ٍ ْوَأَسْجَ ُ
النت أنفسهم هبذا القول وسهلت ألفاظهم به( ،)2ويف نسخة ( َ
وأ ْس َم ُحوا) ،أي سمحت
ا ا).
أنفسهم هبذا القول ،فانقادت له ،فتابعته( ،)3وهو قريب من معنى (أَسْجَ ُ
ففرق الناظم بني اللفظني
فأهل السنة أفصحوا باحلق ،وهؤالء أسجحوا بالباطلَّ ،

ملِا ُيعلم من الفرق بني الطائفتني.

 -1انظر :مقدمة تحقيق «سنن أبي داود» ( ،22/1ط .الرسالة) ،و(باب :يف القرآن ،من كتاب السنة) من
«السنن» (.)115/7
 -2انظر« :لسان العرب» ( ،)475/2و«المعجم الوسيط» (.)416/1
 -3انظر« :لسان العرب» (.)489/2
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التحذير من مذهب ال َّلفظية واأللفاظ املجملة عامة
ثم قال بعدها:
والْتَقككك ِْالقكككرننُْخَلككك ٌْقرأتُكككهُ ْ

فككك نَّْكَككك َْاهللِْبكككاللف ِْيُ ضَكككحُ ْ

ْ بعد أن ر َّد الناظم عىل اجلهمية القائلّيْ :
القرآن خملوق ،ورد عىل أتباع اجلهمية
القائلّي :نحن نتوقف ،فال نقول :هو خملوق وال غري خملوق ،ر َّد يف هذا البيت عىل قوم
ُ
حض ،وجعلوا هذا ُس َّل ًام
ظاهرها احلق وباطنُها
آخرين استغلوا ألفاظ ًا
الباطل املَ ُ
ُ
إلدخال البدع عىل املسلمّي ،فقالوا« :ال نقول القرآن خملوق ،لكن نقول :لفظي
بالقرآن خملوق».
ألن من القواعد الرشعية :ال ُبعدَ عن األلفاظ
وهذا املذهب أنكره أهل السنةَّ ،
املجملة واملُشتبهة ،إذ هي أصل ضالل بني آدم ،ألهنا محالة وجوه ،وعرض ٌة للم ِ
حق
ُ
َّ
ُ
سهل هبا إنفاق الباطل بني الناس ،وال سيام إذا صادفت أذهانا خمبطة ،فكيف
واملُبطِلَ ،ي ُ
إذا انضاف إىل ذلك هوى وتعصب!؟

()1

قال شيخ اإلسالم(« :)2األلفاظ امللملة املتشاهبة املشتملة عىل حق وباطل ،يف
إثباهتا إثبات حق وباطل ،ويف نفيها نفي حق وباطل ،فيمنع من كال اإلطالقّي،
بخالف النصوص اإلهلية فإَنا فرقان فرق اهلل هبا بّي احلق والباطل ،وهلذا كان سلف
األمة وأئمتها يعلون كالم اهلل ورسوله هو اإلمام والفرقان الذي يب اتباعه ،فيثبتون
 -1انظر« :مدارج السالكين» ( ،)157/3و«الصواعق المرسلة» ( ،)927/3و«شرح الطحاوية» (ص ،37
 ،)263 ،138البن أيب العز ...و«تعريف اخللف بمنهج السلف» (ص  ،)135-128 ،101-97للربيكان.
« -2درء تعارض العقل والنقل» (.)76/1
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ما أثبته اهلل ورسوله ،وينفون ما نفاه اهلل ورسوله ،وجيعلون العبارات املحدثة املجملة
املتشاهبة ممنوعا من إطالقها :نفيا إثباتا ،ال يطلقون اللفظ وال ينفونه إال بعد االستفسار
والتفصيل ،فإذا تبني املعني أثبت حقه ونفى باطله ،بخالف كالم اهلل ورسوله ،فإنه حق
يب قبوله ،وإن مل يفهم معناه ،وكالم غري املعصوم ال يب قبوله حتى يفهم معناه».
انتهى.
وهلذا اشتهر عن اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة قوهلم يف اللفظية(« :)1من قال:
لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي ،ومن قال :غري خملوق فهو مبتدع» ،ألن هذه الكلمة
جمملة وحمتملة ،فال ُتق حقا ،وال تبطل باطل ،فالنهي عنها هو املتعّي .يوضحه قول
شيخ اإلسالم(« :)2اللفظ يراد به ُ
فعل العبد ،وفعل العبد خملوق ،ويراد باللفظ القول
الذي َيلفظ به الالفظ ،وذلك كالم اهلل ال كالم القارئ ،فمن قال :إنه خملوق ،فقد قال:
إن اهلل مل يتكلم هبذا القرآن ،وإن هذا الذي يقرؤه املسلمون ليس هو كالم اهلل ،ومعلوم
أن هذا خمالف ملا ُعلِ َم باالضطرار من دين الرسول.
وأما صوت العبد فهو خملوق ،إذ كل من بلغ كالم غريه بلفظ ذلك الرجل فإنام بلغ
لفظ ذلك الغري ال لفظ نفسه ،وهو إنام بلغه بصوت نفسه ال بصوت ذلك الغري ،وهلذا
 -1انظر« :السنة» ( ،)64/1لعبد اهلل ،و«صريح السنة» (ص  ،)26للطربي ،و«شرح السنة» (ص ،)95
للربهباري ،و«الشريعة» ( ،)535/1و«اإلبانة الكربى» ( ،)350/5و«شرح أصول االعتقاد» (،)392/2
و«فهارس فتاوى ابن تيمية» (.)701/36
« -2الفتاوى» ( ،74/12باختصار وتصرف) .وانظر« :فهارس الفتاوى» ( ،)701/36تغنيك عن طول
بحث يف هذه املسللة.
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منع اإلمام أمحد وغريه من إطالق النفي واإلثبات الذي يقتيض جعل صفات اهلل
خملوقة ،أو جعل صفات العباد ومدادهم غري خملوق» .انتهى.
فاحلاصل ،أن من قال« :لفظي بالقرآن خملوق»:
 فإما أن يقصد اللفظ أي حقيقة التلفظ وحركة اللسان والصوت ،وهذا
خملوق،
 وإما أن يقصد به امللفوظ أي املقروء ،وهذا غري خملوق ،ألنه كالم اهلل.
وهذه املسللة أي «بدعة اللفظية» هلا نظائر يف هذا العرص ،فكم من مسللة تبل ُتتها
ُ
أهل البدع ،واستتوا عن العامة بللفاظ جمملة ،حتى إذا جاءت الفتن أظهرت ما
عندهم ،وكشفت عن عقارهبم التي غ َّطوها بمعسول القول ،وجممل الكالم.
وصدق الربهباري ♫ ملا قال(« :)1مثل أصحاب البدع مثل العقارب ،يدفنون
رؤوسهم وأبداَنم يف التاب ،ويرجون أذناهبم فإذا متكنوا لدغوا ،وكذلك أهل
البدع ،هم خمتفون بّي الناس فإذا متكنوا ب َّلغوا ما يريدون» .انتهى.
والْتَقككك ِْالقكككرننُْخَلككك ٌْقرأتُكككهُ ْ

فككك نَّْكَككك َْاهللِْبكككاللف ِْيُ ضَكككحُ ْ

ْ أي :ال تقل يا صاحب السنة :إن قراءيت أو ْ
لفظي بالقرآن خملوق ،ألنه لفظ جممل
ال يليق بلهل السنة الذين يرصحون بعقيدهتم ،ويعربون عنها باأللفاظ الواضحة التي
ال لبس فيها( ،ف نَّ ْكَ َ ْاهللِ ْباللف ِ ْيُ ضَحُ) ،وكالم اهلل هو اللفظ واملعنى( ،)2فاملعنى

« -1طبقات الحنابلة» (.)44/2
 -2انظر« :الفتاوى» ( ،132/7( ،)533/6وما بعدها).
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غري خملوق ،واللفظ غري خملوق ،فإذا قلنا :اللفظ غري خملوق ،رددنا عىل الكالبية
واألشاعرة واملاتريدية ،ألَنم قالوا :القرآن الذي بّي أيدينا ألفاظه خملوقة ،ومعناه
النفِس القديم غري خملوق ( ،)1وإذا قلنا :املعنى غري خملوق ،رددنا عىل اجلهمية واملعتزلة،
القائلّي رصاحة بخلق القرآن ،وأن كالمه سبحانه يشء منفصل عنه ،تعاىل اهلل عن
علوا كبريا.
قوهلم ًّ

 -1وهلذا رصح األشاعرة واملاتردية بلنه ال خالف بينهم وبّي املعتزلة يف أن القرآن العريب خملوق ،وقالوا:
القرآن قرآنان :قرآن بمعنى الكالم النفِس ،وهو غري خملوق ،وقرآن بمعنى الكالم اللفظي املركب من
احلروف واألصوات ،وهو خملوق.
وقالوا :إن اهلل يلق صوتا ف ُيسمع جربيل كالمه النفِس بذلك الصوت املخلوق ،فيحفظه جربيل وينقله إىل
النبي ♀.
وقرروا –أيضا -أن القول بخلق القرآن ال ُيقال إال يف مقام التعليم! كام رصح به البيلوري يف «ُتفة املريد
رشح جوهرة التوحيد» (ص  )82ملا قال« :ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثا (أي خملوقا) ال يوز أن ُيقال:
القرآن حادث إال يف مقام التعليم!؟» .انتهى.
وهنا تزداد –يا صاحب السنة -فهام لقول الناظم( :بذلك دان األتقياء وأفصحوا) ،بخالف ِ
غريهم من أهل
البدع! اللهم اهدنا ،واهد ضال املسلمّي .آمّي.
عرى اإلمام السلزي ♫ يف «رسالته إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت»
قلت :وهلذا َّ
وبّي أنه ال فرق بّي عقيدة القائلّي بالكالم النفِس وعقيدة املعتزلة القائلّي بخلق
هذه العقيدة الضالةَّ ،
القرآن ،بل هم أشد تلبيسا منهم.
وانظر للتوسع يف هذا الباب ما ذكره د .حممد اخلميس يف «التوضيحات اجللية عىل رشح العقيدة الطحاوية»
( ،)404-368/1فقد أحسن وأجاد ،جزاه اهلل خريا.
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قال ابن القيم(:)1
ــّي ِ
كالمــه املْـــ
وكــذلك القــرآن َع ُ
بعضــــه
هــــو قــــول ريب كلــــه ال ُ
تنزيـ ُ
رب العـــــاملّي وقو ُلـــــه
ــــل ِّ
أصـــوات العبـــاد وفع َلهـــم
لكـــن
َ
َّ
ولكــن الكــال
فالصــوت للقــاري
ُ
َّ

ِ
ببيــــان
ـــــسمو ِع منــــه حقيقــــ ًة
ِ
لقـــان
لف ًظـــا ومعنًـــى مـــا مهـــا َخ
ـــظ واملعنــــى بــــال روغـ ِ
ال َّلفـ ُ
ـــان
ََ
ِ
ِ
ِ
ــــان
ــــرق خملوقـ
كمـــــدادهم والـ َّ
ِ
اإلحســان
رب العــرش ذي
َم كــال ُم ِّ

وكل هذه الطوائف التي ذكرها ابن أيب داود ،وهم :املرصحون بخلق القرآن،
والواقفة ،واللفظية ،كلهم يعتربون من اجلهمية ،حتى قال اإلمام أمحد ♫(:)2
«أمجع من أدركنا من أهل العلم أن اجلهمية افرتقت ثالث فرق:
 فقالت طائفة منهم :القرآن كالم اهللَّ خملوق،
 وقالت طائفة :القرآن كالم اهللَّ وسكتت ،وهي الواقفة امللعونة،
 وقال بعضهم :ألفاظنا بالقرآن خملوقة.
فكل هؤالء جهمية كفار ،يستتابون ،فإن تابوا وإال قتلوا ،وأمجع من أدركنا من
أهل العلم أن من هذه مقال ُته -إن مل يتب -مل يناكح ،وال يوز قضاؤه ،وال تؤكل
ذبيحته» .انتهى.

« -1النونية» (ص  ،38ونحوه ص .)294
 -2يف رسالته إلى مسدد بن مسرهد .انظر« :طبقات الحنابلة» ( ،)343/1ألبي يعلى.
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خالصة مذهب أهل السنة يف صفة الكالم هلل
ويف ختام الكالم عىل هذه األبيات ،أذكرك أهيا القارئ بأن معتقد أهل السنة
واجلامعة يف كالم اهلل :هو أن اهلل متكلم حقيقة ال جمازا ،والكالم صفة له ،قديمة النوع
حادثة اآلحاد ،فاهلل مل يزل متكل ًام ،لكنه يتكلم بمشيئته سبحانه ،قال تعاىل ﴿ :ﭙ ﭚ
والتكلم بهَّ ،
ألن اهلل تعاىل
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [األنبياء ،]٢ :أي :جديدٌ تنزي ُله
ُ
يتكلم بحرف وصوت( ،)1ويتكلم متى شاء ،وكيف شاء ،قال ﷻ ﴿ :ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [األعراف ،]١٤٣ :فالكالم وقع حّي جاء موسى لذلك
املوضع ،وكالم اهلل صفة ذاتية من جهة وفعلية من جهة أخرى ،ذاتية باعتبار أن اهلل مل
يزل متصف ًا هبا ،وفعلية من حيث جتدد أفرادها.
عض كالم اهلل ،فإن كالم اهلل ال حد له ،منه كالمه الرشعي ومنه كالمه
والقرآن َب ُ
أمره وَنيه ،ككتبه الساموية،
الكوين .والكالم الكوين كقوله« :كن» ،والكالم الرشعيُ :
وأعظمها القرآن ،وهو كالم اهلل حقيق ًة ،من ََّز ٌل من ِ
عنده ُسبحانه ،منه بد َأ من االبتداء،
َ
ُ
ظهر ،لقوله تعاىل﴿:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾[الشعراء،]١٩٢ :
أو بدا من ال ُبدُ ِّو :أي َ
وقوله ﷻ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[اإل اء ،]١٠٥ :أي القرآن ،ويف هذا رد
بلن كال َم اهلل خمَ ٌ
عىل اجلهم َّية واملُعتزلة وغريهم القائلّي َّ
لوق ُمن َف ِص ٌل عن اهللُ ،خلِ َق يف

 -1قال اإلمام السجزي ♫« :فاإلجماع منعقد بين العقالء على كون الكالم حرفًا وصوتًا» .انتهى.
«رسالة يف الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص .)118
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َحم ٍّل ،ثم بدا من ذلك املَ ِّ
حل ،ومل َينزل من عند اهلل ،وإخبار اهلل تعاىل بلنَّه ُمن ََّز ٌل من َلدُ ْن ُه
ي ِ
يكون قد َبدا من ِ
َ
غريه سبحانه ،واهلل يقول﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ناق ُض أن
ُ
ﭹ﴾ [الزمر ،]١ :ويقول﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [السلدة ،]١٣ :ويقول﴿:ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [سبل ، ]٦ :يف آيات كثرية...
ول ا ْب َن املُْ َب َار ِك(َ « :)1م ْن َق َال﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [طهَ ،]١٤ :خم ْ ُل ٌ
َي ُق ُ
وق َف ُه َو
كَافِ ٌرَ ،و َال َينْ َب ِغي ملَ ِ ْخ ُلوق َأ ْن َي ُق َ
ول َذل ِ َك»َ ،و َق َال َأ ْي ًضا:
ـــول بِ َقـ ْ ِ
ـو ًال ُي َضـ ِ
ـــال َأ ُقـ ُ
َف َ
ـو َل ّ
الش ــِ ْر ِك َأ ْح َيا َنــا
اجل ْهــــ ِم إِ َّن َلــــ ُه
ـار ُع َقـ ْ
َقـ ْ
ـــول ْ َ
ِ
ِ
ِ
َـــــىل ِمـــــن ب ِريتِ
ُ
َّ
ـــر َشـــ ْي َطانَا
ـــــه
ـــــول َت
َو َال َأ ُق
ْ َ َّ
َرب ا ْلع َبـــاد َو َو َّىل ْاألَ ْم َ
ِ
ِ
مــــا َقـ َ ِ
ـــذا ِيف َ َجتـ ِ
ـــو ُن َهـ َ
ـو ُن َها َما َنــا
ـــرب ِه
وســى َو َال ف ْر َعـ ْ
ـــال ف ْر َعـ ْ
ف ْر َع ـ ْو ُن ُم َ
َ
آن ك ََال ُم اهللُ ،م َنز ٌَّل َغ ُري َخم ُلوق،
ومن العبارات املُشتهرة عن السلف قوهلم« :ا ْل ُق ْر ُ

ِمنْ ُه َبدَ َأَ ،وإِ َل ْي ِه َي ُعود» .وقوهلمَ « :وإِ َل ْي ِه َي ُعود» :أي يرجع إليه ▐ ،أي يوصف

إن املراد بذلك ما ورد من ّ
اهلل به ،وقيلّ :
الساعة أن يرفع القرآن من
أن من أرشاط ّ
الصدور واملصاحف ،واملَعنَيان صحيحان(.)2
ّ

« -1خلق أفعال العباد» (ص « ،91عقائد السلف») للبخاري ،وانظر« :الرد عىل الزنادقة واجلهمية» (ص
« ،55عقائد السلف») لإلمام أمحد.
« -2التّنبيهات ال ّلطيفة» (ص  )45البن سعدي ،و«رشح الواسط ّية» (ص  )272البن عثيمّي ،وأفاض ُ
شيخ
اإلسالم يف هذا يف كتبه ،ومنها :اجلزء  12من «جمموع الفتاوى».
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وهذا معتقد أهل السنة واجلامعة ،وعليه إمجاع املُسلمني .يقول احلافظ ابن حلر
ول ع ِن الس َل ِ
خم ُل ٍ
آن ك ََال ُم اهللَِّ َغ ْ ُري َ ْ
وقَ ،ت َل َّقا ُه
ف ا ِّت َفا ُق ُه ْم َع َىل َأ َّن ا ْل ُق ْر َ
♫(َ « :)1واملَْنْ ُق ُ َ
َّ
يل َع ِن اهللََِّ ،و َب َّل َغ ُه ِج ْ ِ
ِج ْ ِ
رب ُ
رب ُ
حم َّم ٍد ♥َ ،و َب َّل َغ ُه ♀ إِ َىل
يل إِ َىل ُ َ
ُأ َّمتِ ِه» .انتهى
عّي فال بد أن
الس َل ُ
ف من قال بخلق القرآن ،والكالم هنا عىل النَّوع ،أ َّما املُ َّ
وقد َك َّف َر َّ
أرص بعد ذلك فحينئذ َيك ُفر وال شك ،ألنَّه ليس كل َمن ُيط َل ُق يف
ت َّ َ
ُبّي له َّ
احللة ،فإن َّ
لفظ الكُفر ً
َح ِّقهم ُ
إمجاالُ ،يط َل ُق عىل التَّعيّي.

()2

« -1فتح الباري» (.)573/13
-2

«التوضيحات اجلل َّية عىل رشح العقيدة الطحاوية» للخم ّيس ( ،)377/1و«الفتاوى» (.)466/12

وانظر يف هذا املوضوع خاصة« :إقامة احللة والربهان عىل كفر من قال بخلق القرآن وُتقيق خروجه من
امللة» ،لشيخنا األديب بدر بن عيل العتيبي –وفقه اهلل تعاىل.-
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صفة التجلي ورؤية هللا يوم القيامة
انتقل الناظم ♫ إىل مسللة أخرى من مسائل االعتقاد املهمة وهي رؤية اهلل.
َّ
فإن اهللَ جل وعال ال ُيرى يف الدنيا وإنام ُيرى يف اآلخرة ،ويف احلديث الصحيح ملا َّبّي
َ
الفرق بّي الدجال الذي يدَّ عي اإلهلية واهلل جل وعال ،قال:
النبي ♀
وت»( ،)1فاهلل جل وعال ال ُيرى إال يوم
« َت َع َّل ُموا َأ َّن ُه َل ْن َي َرى َأ َحدٌ ِمنْك ُْم َر َّب ُه َ حتَّى َي ُم َ
القيامة( ،)2وهلذا ملا قال موسى ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
أن رؤية اهلل وإن كانت ممكنة ً
إمجاال( ،)3إال َّ
دل عىل َّ
ﯰ ﯱ ﴾ [األعراف ،]١٤٣ :ف َّ
أن
اهللَ منَعها يف الدنيا ،وا َّد َخرها لعباده يف اآلخرة.

 -1رواه مسلم ( .)169وجاء لفظه يف غري «الصحيح»َ « :وإِ َّنك ُْم َل ْن ت ََر ْوا َر َّبك ُْم َحتَّى َمتُوتُوا» .رواه أمحد
جود إسناده األلباين يف «ظالل اجلنة» (.)428
( ،)22764وأبو نعيم يف« :احللية» ( ،)157/5و َّ
 -2أما الرؤية املنامية ،فهي حاصلة يف الدنيا .قال ابن تيمية« :وقد يرى املؤمن ر ِّبه يف املنام يف صور متنوعة عىل
قدر إيامنه ويقينه ،فإذا كان إيامنه صحيحا مل يره إال يف صورة حسنة ،وإذا كان يف إيامنه نقص رأى ما يشبه
إيامنه ،ورؤيا املنام هلا حكم غري رؤيا احلقيقة يف اليقظة ،وهلا تعبري وتلويل ،ملا فيها من األمثال املرضوبة
للحقائق» .انتهى« .الفتاوى» (.)390/3
وانظر -إن شئت -مباحث أخرى متعلقة برؤية اهلل يف «موسوعة العقيدة» ( ،1328/13وما بعدها).
 -3قال ابن القيم يف «حادي األرواح» (ص  ،)287وعنه شارح «الطحاوية» (ص « :)109فإنه إذا جاز أن
يتلىل لللبل الذي هو مجاد ال ثواب له وال عقاب عليه ،فكيف يمتنع أن يتلىل ألنبيائه ورسله وأوليائه يف
دار كرامته؟!« .انتهى.
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فبام َّ
أن اجلبل مل يستطع االستقرار أمام نور اهلل ،فكذلك اإلنسان ال يستطيع ُتمل
ذلك يف الدنيا ،وأما يف األخرة فإن اآليات واألحاديث املتواترة وإمجاع املسلمني( )1دل
شم َر إليها املُ َش ِّم ُرون ،و َتنَا َفس فِيها املُتنافِ ُسون،
عىل رؤية اهلل ﷻ ،وهي الغاية التي َّ
ِ
ِ ِ
رس ُلون،
عمل العام ُلون ،ا َّت َف َق َعليها األنبيا ُء واملُ َ
وتَسا َبق إليها املُتَسابِقون ،وملثلها َف ْل َي َ
ِ
الصحابة والتابعون ،وأئمة اإلسالم عىل تتابع ال ُقرون ،وأنكرها أهل البدع
يع
َ
ومج ُ
املارقون واجلهمية املُتَهوكُونِ ،
والفرعونية املُ َع ِّط ُلون ،والباطنية الذين هم من مجيع
َ ِّ
الش ِ
يطان ُمت ََم ِّسكون ،ومن َح ِ
نسلِ ُخون ،والرافضة الذين هم بِحبائِل َّ
بل اهللِ
األديان ُم َ
()2
ُمن َقطِ ُعون.
وهلذا قال شيخ اإلسالم (« :)3فأطيب ما يف الدنيا معرفته ،وأطيب ما يف اآلخرة
النظر إليه سبحانه» .انتهى.
 -1وممن نقل اإلمجاع عىل أن املؤمنّي يرون اهلل  يوم القيامة بلعّي وجوههم ،أبو احلسن األشعري ♫
يف «رسالة إىل أهل الثغر» (ص .)134
قال احلافظ ابن حلر يف «فتح الباري» (« :)434/13مجع الدارقطني [يف كتاب «رؤية اهلل»] طرق األحاديث
الواردة يف رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة فزادت عىل العرشين ،وتتبعها بن القيم يف «حادي األرواح» فبلغت
الثالثّي ،وأكثرها جياد ،وأسند الدارقطني عن حييى بن معّي قال :عندي سبعة عرش حديثا يف الرؤية
صحاح» .انتهى.
قلت :ولشيخنا العصيمي تعليق عىل كتاب «الرؤية» للدارقطني ،فلرياجعه من طلب االستزادة يف املوضوع.
 -2من كالم ابن القيم يف« :حادي األرواح إىل بالد األفراح» (ص  )285باختصار ،وعنه شارح «الطحاوية»
(ص .)109
« -3الفتاوى» (.)163/14
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قال الناظم ♫:
وَقكك ْْيَتَجلَّكك ْاهللْللخَلكك ِْجَهْككرةً ْ

كَمَكككاْالبكككدْرُْالْيَخْفككك ْوَرَبُّككك َْ

وَْلَكككيْ َْمبْ لككك دٍْولكككي َْبِ َالِكككدٍ ْ

أَوَوْلض
َككككككككككككككككككككككككككككككككحُ ْ
َككي َْلككهُْشِككبْهٌْتَعَككالَ ْاملسَككبَّ

وَْقَككدْْيُ كِككرُْاجلَهْمكك ُّْهَكك َاْوعِْككدَنَا ْ

بكْمِصْدَا ِ ْمكاْ ْقلَكاْ ْحَكدِي ٌْ ْمُصَكرِّْحُ ْ

رَْوَاهُْجَرِيكككرٌْعكككنْمَقَكككا ِْمُامَّكككدٍ ْ

ْ
فق ْْمِثْ َْمكاْْقَكدْْقَكاْ َْيفْذَاكَْتَكْْجَحُ ْ

ْقوله( :وَق ْ ْيَتَجلَّ ْاهلل) ،وهذا بيان لصفة ْالتليل ،فإن اهلل ُيرى ويتلىل خللقه
▐كيف يشاء.
اخلالف يف رؤية الكفار واملنافقني لرهبم يف َع َرصات القيامة
وقوله( :وَق ْ ْيَتَجلَّ ْاهلل ْللخَل ِ ْجَهْرةً) ،الــ(أل) يف كلمة «اخللق» دخلت عىل
املفرد فتفيد العموم ،أي :عموم اخللق ،ولكن املصنف ال يريد عموم الناس هنا،
بعض اخللق ،ألننا نقطع بلن الكفار حملوبون عن
فيكون قوله (للخَل ِ) مقصودا به ُ
اهلل ،قال جل وعال﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾[المطففين ،]١٥ :وحلبهم هنا إنام
هو عن رؤية اإلنعام والترشيف إمجاعا ،وأما رؤية االمتحان والتعريف فهذه مما اختلف
فيه أهل العلم عىل ثالثة أقوال:

()1

أحدها :أن الكفار ال يرون رهبم بحال ،ال املظهر للكفر ،وال املِّس له وهو املنافق،
وهذا قول أكثر العلامء املتلخرين وعليه يدل عموم كالم املتقدمّي.

 -1انظر« :الفتاوى» ( ،)487/6و«حادي األرواح» (ص  ،)288وعنه شارح الطحاوية (ص .)116
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الثاين :أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه األمة ومنافقيها( ،)1وبقايا من أهل
الكتاب( ،)2وذلك يف عرصة القيامة ،ثم حيتلب عن املنافقّي فال يرونه بعد ذلك ،وهذا
قول أيب بكر بن خزيمة.

()3

الثالث :أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ،كاللص إذا رأى السلطان ،ثم
حيتلب عنهم ليعظم عذاهبم ويشتد عقاهبم ،وهذا قول أيب احلسن بن سامل وأصحابه
وقول غريهم.
واألقرب –واهلل أعلم -أن تُقسم الرؤية إىل نوعني:

()4

 األوىل :رؤية إنعام وترشيف ،وهذه خالصة للمؤمنّي ،ال يرشكهم فيها
ِ
ِ
ِ
ِِ
ور ِت ِه ا َّلتِي
 -1ويف حديث الرؤيةَ « :و َت ْب َقى َهذه ْاألُ َّم ُة ف َيها ُمنَاف ُق َ
ورة َغ ْ ِري ُص َ
وهاَ ،ف َي ْلت ِيه ُم اهللُ َت َب َار َك َو َت َع َاىل ِيف ُص َ
ونَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أنَا َربك ُْمَ ،ف َي ُقو ُل َ
َي ْع ِر ُف َ
ونَ :ن ُعو ُذ بِاهللِ ِمن َْكَ ،ه َذا َمكَا ُننَا َحتَّى َي ْلتِ َينَا َربنَاَ ،فإِ َذا َجا َء َربنَا َع َر ْفنَا ُهَ ،ف َي ْلتِ ِيه ُم
ونَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أنَا َربك ُْمَ ،ف َي ُقو ُل َ
ورتِ ِه ا َّلتِي َي ْع ِر ُف َ
ْت َربنَا َف َيتَّبِ ُعو َن ُه» .رواه البخاري (،)7437
ونَ :أن َ
اهللُ َت َع َاىل ِيف ُص َ
ومسلم ( ،)182واللفظ له.
ِ
ِ
ب كُل َق ْوم إِ َىل َما كَانُوا َي ْع ُبدُ َ
ون،
 -2يف بعض روايات البخاري ( )7439حلديث الرؤيةُ « :ينَادي ُمنَاد :ل َي ْذ َه ْ
آهلة مع ِ
ِ
يب مع ص ِليبِ ِهم ،و َأصحاب األَو َث ِ
ان َم َع َأ ْو َث ِ ِ
آهلَتِ ِه ْمَ ،حتَّى
اب ك ُِّل َ َ َ
اَن ْمَ ،و َأ ْص َح ُ
ْ
ْ َ ْ َ ُ
الص ِل ِ َ َ َ
اب َّ
ب َأ ْص َح ُ
َف َي ْذ َه ُ
ِ
َ
ٍِ
ات ِم ْن َأ ْه ِل الكِت ِ
َاب» .أي :بقايا من أهل الكتاب .انظر:
ُرب ٌ
َي ْب َقى َم ْن ك َ
َان َي ْع ُبدُ اهللََّ ،م ْن َبر أ ْو َفاجرَ ،وغ َّ َ
رب) ،البن األثري.
«النهاية» (َ ،337/3غ َ َ
 -3انظر« :كتاب التوحيد» ( ،)420/2قال ♫« :باب ذكر البيان أن مجيع أمة النبي ♀ برهم
وفاجرهم ،مؤمنهم ومنافقهم ،وبعض أهل الكتاب يرون اهلل  يوم القيامة ،يراه بعضهم رؤية امتحان ،ال
رؤية

ور وفرح ،وتلذذ بالنظر يف وجه رهبم  ذي اجلالل واإلكرام ،وهذه الرؤية :قبل أن يوضع اجلِّس

بّي ظهري جهنم ،ويص اهلل  أهل واليته من املؤمنّي بالنظر إىل وجهه ،نظر فرح و ور وتلذذ».
 -4من إفادات شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي لف ًظا ،وهي يف «معارج القبول» (.)333/1
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غريهم من الكفار واملنافقّي.
 والثانية :رؤية امتحان وتكليف ،وهذه تكون للمؤمنّي ولغريهم.
ولنعد إىل قول الناظم( :وَق ْ ْيَتَجلَّ ْاهلل ْللخَل ِ ْجَهْرةً) ،أي :بلمر واضح ِّبّي
ِجهار ًا( ،كَمَاْالبدْرُْالْيَخْف ْوَرَبُّ َْأَوْضَحُ) ،فشبه الرؤية بالرؤية ،يف وضوحها وعدم
التباسها ،كام يف احلديث الذي سيليت.
وقوله( :وَرَبُّ َْأَوْضَحُ) أيَّ :
أن رؤية املؤمنّي لرهبم أوضح من رؤيتهم للبدر ،فإن
البدر إذا رأيناه ال نشك فيه ،وكذلك رؤية اهلل جل وعال ،بل ستكون أوضح وأعظم
وأبعد عن كل شك.
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ليس هلل مثيل
ثم قال ♫:
وَلَكككيْ َْمبْ لككك دٍْولكككي َْب َالِكككدٍ ْ

وَلَككي َْلككهُْشِككبْهٌْتَعَككالَ ْاملسَككبَّحُ ْ

ْيف هذا البيت تنزيه هلل سبحانه ،وأنه غري مم ْ
اثل خللقه ،وهذا البيت ربام استشكله
طالب العلم ،وظنه مدرجا وسط الكالم عن الرؤية ،واجلواب كام قال السفاريني
♫(« :)1وملا كان ربام توهم متوهم من الزم التليل واالنكشاف والرؤية اجلسمية
قياسا للغائب عىل الشاهد دفع ذلك الوهم
بالقياس عىل ما هو معاين من املخلوقّي ً
بقوله( :وليس) اهَّلل تبارك وتعالى (بمولود) ولده والد (وليس) هو تقدس وتعالى
(بوالد) لشيء من المولدات وال المالئكة وال عيسى بن مريم ،وال ال ُعزير ڽ ،وال
غيرهم (وليس له) سبحانه ( ِشبه) ال يف ذاته المقدسة ،وال يف صفاته المنزهة ،وال يف
أفعاله سبحانه( ،تعالى) ،ارتفع قدره وتقدس(( )2المس َّبح) أي المنز ُه عن أن يكون
شبيها لشيء ،فإنه ▐ ليس له شبيه ،ال يف
والدا لشيء أو مولو ًدا يف شيء ،أو ً
ذاته وال يف صفاته ،وال يف أفعاله( .»)3انتهى.

« -1لوائح األنوار السنية» (.)276/1
 -2يف ذاته وأسامئه وصفاته ،سبحانه.

قول عمرو ِ
 -3وما أمج َل َ
ف بلحوال ال ُع َّباد واملُ َت َع ِّب ِدين»« :واعلم
سامه «ال َّت َعر ُ
بن ُعثامن املَكِّي يف كتابه الذي َّ
رمحك اهلل تعاىل أن ك َُّل ما ومهه قلبك ،أو َسنَح يف جماري فكرك ،أو خطر يف معارضات قلبك من حسن أو
هباء ،أو ضياء أو إرشاق ،أو مجال ،أو شبح مائل ،أو شخص متمثل :فاهلل تعاىل بغري ذلك ،بل هو تعاىل أعظم
=
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وقول الناظم( :وَلَي َ ْلهُ ْشِبْهٌ ْتَعَالَ ْاملسَبَّحُ) ،قريب من قول اإلمام املزين
ات املَ ْخ ُل ِ
♫« :ج َّل ْت ِص َفا ُته َعن َشب ِه ِص َف ِ
جل و َعال ال َ
فإن اهلل َّ
وقّي»(َّ ،)1
مثيل له،
ُ ْ َ
َ
سمي له ﴿ ،ﭚ ﭛ
﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الشورى ،]١١ :وال
َّ
للر ِّب َم َث ًال أو َشبِ ًيها» ،وال نِدَّ
ﭜ ﭝ﴾ [مريم ،]٦٥ :قال ابن عباس« :أي :هل تَع َل ُم َّ
له ﴿ ،ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [البقرة ،]٢٢ :قال أبو العالية« :أي:
رشكَا َء» ،وال كُفء له ﴿ ،ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [اإلخالص ،]٤ :أي :مل
عُدَ َال َء ُ َ
يكن له شبي ٌه وال ِعدل.
قال أبو احلسن األشعري (« :)2وأمجعوا أن صفته  ال تشبه صفات املحدثني ،كام
أن نفسه ال تشبه أنفس املخلوقني» .انتهى.
=

وأجل وأكربَ ...أ َو َمل ْ تعلم أنه تعاىل ملا َّ
جتىل لللبل تدكدك لعظم هيبته ،وشامخ سلطانهَ ،فك ََام َال َيت ََج َّىل لِ ََش ٍء

َومه ُه َأحدٌ إال َه َلك .»...انتهى نقال عن «الفتوى احلموية الكربى» (ص .)363-361
َّإال ا ْندَ َّك ،كذلك ال ت َّ َ
ف ِح َجابا َأ ْر َخا ُه؟ َأ ْو ت َِق َ
ويف هذا يقول أبو الوفاء ابن عقيل يف «الفنون»َ « :أ َت ْط َم ُع َأ ْن َتك ِْش َ
ف َع َىل ِس غَ َّطا ُه؟
ِ
رص ُه َخالِ ُق ُه َع ْن َد ْر ِك َب ْع ِ
ض َخم ْ ُلو َقاتِ ِه ا َّلتِي فِيك ت ُِريدُ َأ ْن َت َّط ِل َع بِ ِه َع َىل ُكن ِْه َب ِاريكَ ،و َاهلل َّ
إن َم ْوتَك َأ ْح َس ُن
ع ْل ٌم َق َ َ
ف النَّاس ِيف م ِ
ف ُي ْق ِد ُم َ
اه َّي ِة ا ْل َع ْق ِل َو َال َيدْ ُر َ
ون َع َىل ا ْلك ََال ِم ِيف
ِم ْن َح َياتِك» .وقال أيضاَ « :وا َع َل ًبا! َ ْ
ونَ ،ف َك ْي َ
يت َِل ُ
ُ
َ
َخالِ ِق ا ْل َع ْق ِل» .إىل آخر ما قال ♫ تعاىل .انظر« :اآلداب الرشعية» ( ،)273-272/1البن ُمفلح.

خلق من خملوقات اهلل -كذلك،
نعيم اجلنة -وهو ٌ
ونظريه قول ابن تيمية يف «احلموية» (ص « :)523فإذا كان ُ
فام الظن باخلالق ▐» .انتهى
 -1انظر« :واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة» للمؤلف.
 -2انظر« :رسالة إلى أهل الثغر» (ص .)122 ،119
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ِ
وا َّلذي ِ
ينبغي اتِّباعا لنصوص َّ
وأما نَفي
َفي املَثِيل والكُفْ ء والنِّدّ
والسم ّيّ ،
َّ
الرشع ن ُ
والسنّة ،وذلك أنّه ما من شيئّي ّإال ويشتبهان ِمن َوجه
التَّشبيه فلم َي ِرد يف الكتاب ّ
ِ ِ
فإَنم يريدون بالتَّشبيه
السنّة إذا قالوا« :من غري تشبيه»ّ ،
و َي ْف َ ِت َقان من َوجه ،وأهل ّ
التّمثيل.

()1

اجلهمية وأتباعهم ينكرون رؤية اهلل
ثم قال الناظم( :وقَدْ ْيُ كِرُ ْاجلَهْم ُّ ْه ا) ،واإلشارة يف (ه ا) تعود عىل ما قبلها،
ِ
أن اهلل ال ُيرى ،كام يزعم َّ
اجلهمي يزعم َّ
أي هذه الرؤيةَّ ،
حيب،
فإن
أن اهلل ال ُحيب وال ُ َ
َّ
فخلت قلوهبم من حمبة اهلل ،وحقيق هبم أن ُحيرموا من رؤية اهلل ،ﷻ.
و(اجلَهْم ُّ) هنا لقب يدخل فيه أهل البدع الذين أنكروا رؤية اهلل ،من اجلهمية
واملعتزلة وغريهم(( ،)2وعِْدَنَا) أي أهل السنة( ،بكمِصْدَا ِ ْما ْقلَا ْحَدِي ٌ ْمُصَرِّحُ)،
ويف هذا تلكيد ملا قرره الناظم يف أول نظمه من االهتامم بمصادر التلقي ،فكل ما يقرره
 -1انظر« :الفتاوى» ( ،)166/3و«التدمرية» (ص  ،)116و«القول المفيد» ( ،)80/2البن عثيمّي.
 -2وههنا تنبيه بخصوص مذهب األشاعرة واملاتردية يف باب الرؤية ،فإَنم يف الظاهر يثبتون رؤية اهلل َّ
جل
و َعال يوم القيامة ،ولكن عند التدقيق يظهر أن ْ
أحبوا نُرص َة مذهب
حل ِّق وهو باطل ،ألَنم َ
مذ َه َب ُهم َمك ُْسو با َ
أهل السنة واحلديث مع إبقاء ما عندهم من البدع السابقة كإنكار ُع ُل ِّو اهلل تعاىل بذاته عىل خلقه ،فلمعوا بّي
ُمتناقضّي ،وقالوا :إن اهللَ ُي َرى ال إىل ِجهة ال أمام الرائي وال َخلفه ،وال عن يمينه وال عن شامله ،وال فوقه
فل َعلوا الرؤية من قبيل املُستحيالت يف عامل ال ُعقالء ،وأت َْوا بعقيدة ال ُي ِقرها َع ٌ
قل رصيح ،وال نَقل
وال ُتتهَ ،
وإمجاع ِ
إمجاع ِ
أهل
أهل السنة،
عيف َفضال عن الثابت الصحيح ،وال ُيقرها أيضا ال ُلغ ٌة وال ُعرف ،فخا َلفوا
َض ٌ
َ
َ
البدعة .انظر« :التوضيحات اجللية عىل رشح العقيدة الطحاوية» ( ،)441-430/1ففيه ُترير خمترص مفيد
ملذهب األشاعرة واملاتردية يف هذا الباب ،مع النقل من كتبهم املُعتمدة.
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أهل السنة هلم فيه دليل ،ألَنم ظاهرون باحللة والربهان يف كل زمان ،بخالف
ظهورهم بالسيف والسنان ،فإنه كائن يف بعض األزمان دون بعض.
يقول ابن أيب العز ♫ يف معرض كالمه عن مسللة الرؤية والرد عىل املخالفّي
فيها(« :)1وكيف يتكلم يف أصول الدين من ال يتلقاه من الكتاب والسنة ،وإنام يتلقاه من
قول فالن؟! وإذا زعم أنه يلخذه من كتاب اهلل ال يتلقى تفسري كتاب اهلل من أحاديث
الرسول ،وال ينظر فيها ،وال فيام قاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان ...ومن ال
يسلك سبيلهم فإنام يتكلم برأيه ،ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين اهلل ومل يتلق ذلك من
الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب ،ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن
أخطأ ،لكن إن أصاب يضاعف أجره» .انتهى خمترصا.

« -1شرح الطحاوية» (ص .)115

الصغيــر بن عمار

53

األدلة عىل رؤية اهلل سبحانه
قال الناظم مدَ ِّلال عىل قوله احلق يف الرؤية ،ورادا عىل اجلهمية باط َلهم( :وعِْدَنَاْ
بكمِصْدَا ِ) أي تصديق ًا ملا قلنا( ،حدِي ٌ ْمُصَرِّحُ) ،وجاء يف بعض النسخ ( ُم َص َّح ُح)،
وكالمها صحيح ،فهو حديث صحيح سند ًا ورواي ًة ،رصيح متن ًا ودراي ًة ،فال يشك فيه
إال ظامل ،وإال فهو واضح ِّبّي ،وهذا احلديث (رَوَاهُ ْجَرِيرٌ) ،أي :جرير بن عبد اهلل
البليل ◙( )1الذي روى حديث الرؤية( ،عن ْمَقَا ِ ْمُامَّدٍ) أي :يرويه عن النبي
حممد ♀ ،فهو حديث مرفوع.
الصحايب الشهري جرير بن عبد اهلل بن جابر البجيل ،يكنّى أبا عمرو،
و(جَرِيرٌ) :هو ّ
وقيل أبا عبد اهلل .اخ ُتلف يف وقت إسالمه ،وكان مجيال ،حتى قال عمر :هو يوسف
هذه األمة ،وقدّ مه عمر يف حروب العراق عىل مجيع بليلة ،وكان هلم أثر عظيم يف فتح
القادس ّية ،ومات ◙ سنة إحدى وقيل أربع ومخسّي.
ويف «الصحيحّي»( )2أنه ♀ بعثه إىل ذي اخلَ َل َصة فهدمها ،وفيها أيضا

()3

عنه قالَ « :ما َح َج َبنِي َر ُس ُ
تَ ،و َال َر ِآين إِ َّال َت َب َّس َم ِيف
ول اهللَِّ ♀ ُمن ُْذ َأ ْس َل ْم ُ
اللهم َثب ْته واجع ْله ه ِ
اديا َم ْه ِديا».
َو ْج ِهي» ،ودعا له ♀ بقولهَ ُ َ ْ َ ُ ِّ َّ ُ « :

ِ
اقتف أثر جرير بن عبد اهلل ◙
ثم قال( :فق ْ ْمِثْ َ ْما ْقَدْ ْقَا َْيف ْذاكَ) ،أي:

 -1انظر« :االستيعاب» ( ،)236/1البن عبد الرب ،و«اإلصابة» ( ،)581/1البن حلر.
 -2البخاري ( ،)3823ومسلم (.)2476
-3

البخاري ( ،)3822ومسلم (.)2475
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الذي نقل هذا عن رسول اهلل ♀( ،تَْجَحُ) ،والنلاح ضده الفشل ،وهو
الفوز وضده اخلِّسان ،فمن متسك هبذا األثر واعتقد معناه فإنه بال شك ناجح رابح.
وحديث جرير ◙ هو قولهُ :كنَّا ُج ُلوسا ِعنْدَ رس ِ
ول اهللِ ♀ ،إِ ْذ
َ ُ
ً
ِ
ِ
ِ
َ ِ
رت ْو َن َر َّبك ُْم ك ََام ت ََر ْو َن َه َذا ا ْل َق َم َرَ ،ال
َن َظ َر إ َىل ا ْل َق َمر َل ْي َل َة ا ْل َبدْ رَ ،ف َق َال« :أ َما إ َّنك ُْم َس َ َ
الش ْم ِ
ون ِيف ُرؤْ َيتِ ِهَ ،فإِ ِن ْاس َت َط ْعت ُْم َأ ْن َال ُت ْغ َل ُبوا َع َىل َص َال ٍة َق ْب َل ُط ُلو ِع َّ
سَ ،و َق ْب َل
ت َُضام َ
ِ
رص َوا ْل َف ْل َر ُ ،-ث َّم َق َر َأ َج ِر ٌير ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ُغ ُر ِ َ
وهبا» َ -ي ْعني ا ْل َع ْ َ
ﮐ ﮑ ﴾ [طه.]١٣٠ :

()1

نضم
ون» :بالتَّشديد ،أي :ال جتتمعون لرؤيته يف جهة ،وال َي َ
ومعنىَ « :ال ت َُّض ُام َ
بعضكم إىل بعض (لوضوح الرؤية) ،ويف روايات أخرى يف «الصحيح»َ « :ه ْل
ُ
بعضكم بعضا بمنازعة أو جدال أو بحلب عن
الرضر ،أي ال يرض ُ
ون» :من َّ
ت َُضار َ
الرؤية ،أو حّي تتضارون بالتزاحم للتلكد من الرؤية؛ ورويَ « :ه ْل ت َُض ُامو َن» :من

الضيم ،وهو الظلم ،فال تُظلمون فيه برؤية ِ
بعضكم دون بعض؛ ورويَ « :ه ْل
َّ
بعضكم بعضا.
ون» :أي ال يشتبِه عليكم وال تَرتابون فيه
فيعارض ُ
َ
اه َ
ت َُض ُ

()2

 -1رواه البخاري ( ،)7434 ،4851 ،573 ،554ومسلم ( ،)633بللفاظ متعددة.
 -2انظر« :فتح الباري» (ط .دار السالم) ( ،526/13 ،544-543/11مع تعليق الشبل عليه ،و«الفتاوى»
(... )86-85/16
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ويف نظم أمحد بن مرشف األحسائي ملقدّ مة «رسالة ابن أيب زيد القريواين»( ،)1قوله
♫:
ِ
ربا
خم َّلــدٌ لــيس يشــى
َ
املــوت والكــ َ

وجنَّـــة اخلُلـــد ال تفنـــى وســـاكنُها
أعـــــدَّ ها اهللُ دار ًا للخلـــــود ملَ ِـــــن

يشــى اإل َلــ َه وللــنَّعامء قــد َشــك ََرا

وينظــــرون إىل وجــــه اإل َلــــه هبــــا

ــمس الظهـــر
ــاس شـ َ
كـــام يـــرى النـ ُ

والقمواَ :يا َر ُس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــر َام
والصحيح( )2عن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ◙ َأ َّن الن َ
ول اهللَِّ َه ْل ن ََرى َر َّبنَا َي ْوَ
َّاس َقا ُل َ
ِ
اب» َقا ُلوا :الَ َيا َر ُس َ
ول
الق َيا َم ِة؟ ف َق َالَ « :ه ْل ُمت َ ُار َ
ون ِيف ال َق َم ِر َل ْي َل َة ال َبدْ ِر َل ْي َس ُدو َن ُه َس َح ٌ
الش ْم ِ
ون ِيف َّ
اب» َقا ُلوا :الََ ،ق َالَ « :فإِ َّنك ُْم ت ََر ْو َن ُه
اهللََِّ ،ق َالَ « :ف َه ْل ُمت َ ُار َ
وهنَا َس َح ٌ
س َل ْي َس ُد َ
ِ
للمرئي باملَرئي ،فإن اهلل ُسبحانه ال َس ِم َّي وال
ك ََذل َك» ،وهذا تَشبي ٌه للرؤية بالرؤية ال َ
َم َ
ُف َء له.
ثيل وال ك ْ
قال حافظ حكمي ♫ يف «سلم الوصول»(:)3
ِ
ـــــرى بِـ َ
ـــــار
ـــــال إِ ْن َكـ
َوإِ َّنــــــ ُه ُيـ َ
ِ
ـــــان
ـــــرا ُه ُر ْؤ َيـــــ َة ا ْل ِع َي
كُـــــل َي
َ
ــــــد ِ
ِ
يث َســــــ ِّي ِد ْاألَنَــــــا ِم
َو ِيف َح
وَنَــــا
ُر ْؤ َيــــ َة َح ٍّ
ت َ
ــــق َلــــ ْي َس َي ْم ُ ُ

ِ ِ
س بِ ْاألَ ْب َصـ ِ
ــــر َد ْو ِ
ــــار
ِيف َجنَّـــــة ا ْلفـ ْ
َكـــــام َأ َتـــــى ِيف ُحم ْ َكـــــ ِم ا ْل ُقـــــر ِ
آن
ْ
َ
ِ
ـــن َغ ْ ِ
ـــري َمـــا َشـــك َو َال إِ َهيـــا ِم
م ْ
ـم ِ
ك َّ
وَنَــا
ـح ًوا َال َس ـ َح َ
س َصـ ْ
اب ُد َ
َالشـ ْ

« -1عقيدة السلف ،مقدمة أيب زيد القريواين لكتابه الرسالة» (ص .)67
 -2البخاري ( )806واللفظ له ،ومسلم (.)182
« -3معارج القبول» (.)305/1
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ض الس ِ
قال ابن األثري ♫ (َ « :)1قدْ ُ َ
أن ا ْل َكافَ كَافُ الت َّْشبِ ِيه
ني َّ
ام ِع َ
ُي َّيل إِ َىل َب ْع ِ َّ
ِ ِ
ِ
الرائِيَ .و َم ْعنَا ُهَ :أ َّنك ُْم ت ََر ْون َر َّبك ُْم ُر ْؤ َي ًة َينْزاح
ل ْل َمرئيَ ،وإِن ََّام ه َي للرؤيةَ ،وه َي ف ْعل َّ
َم َع َها َّ
كرؤ َيتِكم ا ْل َق َم َر َل ْي َل َة ا ْل َبدْ ِرَ ،ال ت َْرتابون فِ ِيه َو َال َمتْتون» .انتهى
الشكُ ،
وهذه األحاديث هي مصداق قوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ﴾[القيامة ،]٢٢ :أي:
َح َسنَة مجيلة من النعيم ،ويف التنزيل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ﴾[اإلنسان ،]١١ :وقوله﴿ :ﭝ
ِ
وح َّق هلا أن ت َ
ُنرض وهي
ﭞ ﭟ ﴾[القيامة ،]٢٣ :قال احلسن البَرصي :تنظر إىل اخلالقُ ،
تَن ُظر إىل اخلالق ( ،)2ونظريه قوله سبحانه ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[املطففّي .]٢٤ - ٢٢ :قال املزين يف «رشح السنة»(:)3
ِِ ِ
َاِضةَ ،و َأ ْع ُين ُُه ْم بِ َف ْضلِ ِه إِ َل ْي ِه نَاظِ َرة».
« َف ُو ُج ُ
وه ُه ْم بِك ََر َامته ن َ
َ
والشوق إىل لقائك ،يف غري رضا َء مرضة،
اللهم إين أسللك لذ َة النظر إىل وجهك،
وال فتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة اإليامن ،واجعلنا هداة مهتدين.

()4

« -1النهاية يف غريب احلديث» (َ ،202/4كـ َام).
« -2تفسري الطربي» (.)72/24
 -3انظر« :واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة» للمؤلف.
 -4هذا جزء من دعاء نبوي عظيم ،رواه النسائي ( )1305عن عامر بن يا

◙ ،وصححه األلباين يف

«تريج الكلم الطيب» ( ،)106وانظر« :رؤية اهلل» ( ،)158للدارقطني .وقد رشحه احلافظ ابن رجب
♫ يف رسالة مفردة ،كام يف «جمموع الرسائل» (.)151/1
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صفة اليدين هلل سبحانه
قال الناظم ♫ مواصال تقرير عقيدة أهل السنة يف صفات الباري سبحانه:
وَقَككدْْيُ كِككرُْاجلَهْمِكك ُّْأَيضًككاْيَمِيَككهُ ْ

ْْوكِلتَكككاْيَدَيْككهِْبالف اضِكك ِْتَككْفَحُ ْ

وَْقكك ْْيَْككلِ ُْاجلَبَّككارُْيفْككك ِّْلَيْلَككةٍ ْ

ْ
بكك ْكَيْككفْجَكك َّْال احككدُْاملتَمَككدِّحُ ْ

ْ
إىلْطَبَككك ِْالكككدُّنياْيَمُكككنُّْبِفَضْكككلِهِ ْ

فَتُْفك كرَ ُْأَبْك ك ا ُْالسَّكككماِْوتُفك كتحُ ْ

يقْكك ُْأالَْمُسككتَغفِرٌْيَلقَكك ْغككافِراً ْ

وْمُسك كتَمِْحًٌْخك ك اًْورِزقك كاًْفيُمْك كَحُ ْ

ْ
أالْخَككا َْقَكك ْ ٌْككك َّب هُ ْوقبِّاُكك ا ْ
رَْوَىْذاكَْقَككك ٌْالْيُكككرَدُّْحَكككدِيثُه ْ
ْقوله( :وَقَدْ ْيُ كِرُ ْاجلَهْمِ ُّ ْأَيضًا) أي مع ما ْأنكر من كالم اهلل وجتليه ِ
خللقه ُينكر
َّ
يمّي اهلل جل
اجلهمي -تابع اجلهم بن صفوان من فرق املعطلة -أيض ًا (يَمِيَهُ) ،أيَ :
وعال( ،وكِلتَا ْيَدَيْهِ ْبالف اضِ ِ) ،مجع فاضلة ،وهي النعم اجلسيمة( ،تَْفَحُ) ،أي تعطي
الرش
َّ
وتتفضل ،من النفح والعطاء ،ويف بعض النسخ( :تَْضَحُ) ،من النَّضح ،وهو َّ
املن والكرم( ،)1كام قال تعاىل ﴿ :ﯯ ﯰ
والسقي ،والكل بمعنى كثرة العطاء وجزيل ِّ
َّ
هلل
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [املائدة ،]٦٤ :ويف الصحيحّي( ،)2قال ♀َ « :يدُ ا َِّ
يض َها َن َف َق ٌة ،سحاء( )3ال َّلي َل والن ََّهارَ ،أر َأيتُم ما َأ ْن َف َق من ُْذ خَ َل َق السمو ِ
َم ْ َ
ات
ْلى الَ َي ِغ ُ
َّ َ َ
ْ َ
ُ
َ َ ْ ْ َ
َ َّ ُ

 -1انظر« :لوائح األنوار» ( ،)299/1و«التحفة السنية» (ص .)43
 -2البخاري ( ،)7411ومسلم (.)993
الس ِّح» ،وهو الصب واهلطل .انظر« :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار»
َ -3س َّحاء :دائمة العطاء ،من « َّ
( ،)209/2للقايض عياض.
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واألَر َضَ ،فإِ َّنه َمل ي ِغ ْض ما ِيف ي ِد ِه ،و َق َال :عر ُشه ع َىل املَ ِ
َانْ َ ،
ُي ِف ُض
اءَ ،وبِ َي ِد ِه األُخْ َرى املِيز ُ
َْ ُ َ
َ َ َ
ُ َْ
َ ْ
َو َي ْر َف ُع».
اجلهمي ال يثبت صفة اليدين هلل مكابرة للنصوص واإلمجاع
فإن اجلهمي ينكر صفات اهلل جل وعال كام أنكر أسامءه ،ومما ُينكر أن هلل يدين،
نوف اجلهمية وأتباعهم .قال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ
واهلل جل وعال له يدان ،وإن َر ِغ َمت ُأ ُ
ﯱ﴾ ،فله سبحانه يدان ،ومها مبسوطتان باملن والعطاء ،ردا لزعم اليهود
القائلّي ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [املائدة.]٦٤ :
وههنا أمر يدر التنبيه عليه ،وهو َّ
أن اهلل مل ينكر عىل اليهود إثبات اليد هلل ،وإنام
أنكر عليهم وصفها بالنقص والعيب( ،)1وهذا يدل عىل ثبوهتا هلل حقيقة ،عىل الوجه
باملن والعطاء.
الالئق به سبحانه ،وهي يد موصوفة ِّ

()2

ومن دالئل ذلك أيضاَّ ،
سلدوا آلد َم ♠ فسلدوا إال
أن اهللَ ملَّا َأ َمر املالئك َة أن َي ُ
إبليس ،قال﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
َ

ﯩ ﯪ ﴾ [ص:

 ،]٧٥وال يصح تلويل من قال« :إن املراد باليد القدرة» ،فإن قوله ﴿ :ﯢ ﯣ
ﯤ﴾ ال يصح أن يكون معناه بقدريت مع تثنية اليد ،ولو صح ذلك لقال إبليس:

 -1انظر« :موسوعة العقيدة» ( ،)3210/6ففيها الرد عىل منكري «صفة اليدين» هلل من أحد عرش وجها ،مع
اإلحالة عىل عدة مراجع يف الباب.
 -2وهذا يؤكد القاعدة املعروفة وهي َّ
أن كل دليل استدل به املخالف للحق ،فهو -إن صح -دليل عليه ال له.
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«وأنا أيضا خلقتني بقدرتك»؟! ،فال فضل له عيل بذلك .فإبليس -مع كفره -كان
أعرف بربه من اجلهمية!
َ

()1

وملا التقى موسى ♠ مع آدم ♠ فاحت ََّلا ،فكان من ُح َّلة موسى آلدم أنه
يك ِمن ر ِ
نت َأ ُبونَا آ َد ُمَ ،خ َل َق َك اهللُ تَعاىل بِ َي ِدهَ ،ون َف َخ فِ َ
وحهَ ،و َأ َمر املَالئِ َك َة
قال لهَ « :أ َ
ُ
ص اهللُ  هبا آدمِ ،ممَّا مل
َف َس َجدُ وا َلك؟»( ،)2فاحت ََّج موسى عىل آد َم بالكرامة التي َخ َّ
ُص َغ َريه هباِ ،من َّ
فس َلدُ وا له ،فمن أنكر هذا
أن ا َ
َي َّ
هلل َ خ َل َقه بِيده ،و َأ َمر َمالئكتَه َ
فقد كفر.

()3

()4
وغريه عن ابن عمر¶ ،أنه قال« :خلق اهلل  أربع َة
اآلج ِّري
وروى أبو بكر ُ
ُ

أشياء بيده :آدم ♠ ،والعرش ،والقلم ،وجنَّات عَدْ ن ،ثم قال لسائر اخللق:
ُن ،فكان».
ك ْ
قال اإلمام ابن خزيمة ♫« :باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ ،والبيان أن
اهلل تعاىل له يدان كام أعلمنا يف حمكم تنزيله ،»...ثم استدل عىل ذلك من السنة بقوله:
«باب ذكر البيان من سنة النبي ♀ عىل إثبات يد اهلل جل وعال ،موافقا ملا
تلونا من تنزيل ربنا ال خمالفا ،قد نزه اهلل نبيه ،وأعىل درجته ،ورفع قدره عن أن يقول
« -1رشح الطحاوية» (ص  ،)137البن ايب العز .وانظر« :احللة يف بيان املحلة ورشح عقيدة أهل السنة»
لقوام السنة األصبهاين.
(َّ ،)276/2
 -2رواه البخاري ( )3341ومسلم ( )495بلفظ مقارب ،وانظر« :السلسلة الصحيحة».)909( :
 -3انظر« :الرشيعة» ( ،)1178/3باختصار وترصف.
« -4الرشيعة» (.)1182/3
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إال ما هو موافق ملا أنزل اهلل عليه من وحيه».

()1

حق ِ
أن هلل يدين ِ
وقد َّ
يق َّيتني َتلِيقان بلالله وعظمته سبحانه،
دل اإلمجاع أيضا عىل َّ َ
كام حكاه اإلمام أبو احلسن األشعري يف «رسالة إىل أهل الثغر»( ،)2قال ♫:
سمع و َيرى ،وأن له تعاىل يدين مبسوطتني» .انتهى.
«وأمجعوا عىل أنه َ ي ُ

« -1كتاب التوحيد» (.)118/1
( -2ص .)127
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إثبات اليمني هلل سبحانه
ويف قول الناظم هنا( :يَمِي هُ) ،إثبات اليمّي هلل تعاىل ،كام جاء مرصحا به يف قوله
تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﴾ [الزمر ،]٦٧ :ويف قوله ♀« :ما تصدَّ ق أحد
ِ
الرحم ُن بِي ِمين ِ ِه ،وإِن كانت تمرةً،
بِصدقة من ط ِّيب ،وال يقب ُل اهللُ إِ َّال ال َّط ِّيب ،إِ َّال أخذها َّ
فتر ُبو فِي ك ِّ
الرحم ِن حتَّى تكُون أعظم ِمن الجب ِل ،كما ُير ِّبي أحدُ كُم ف ُل َّو ُه( )1أو
ف َّ
ف ِصيل ُه»(.)2
وجاء الترصيح بالشامل يف أحاديث أخرى ،كقوله ♀َ « :ي ْط ِوي اهللُ 
السامو ِ
ولَ :أنَا املَْلِ ُكَ ،أ ْي َن َْ
ات َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةُ ،ث َّم َي ْأ ُخ ُذ ُه َّن بِ َي ِد ِه ا ْل ُي ْمنَىُ ،ث َّم َي ُق ُ
ون؟ َأ ْي َن
اجل َّب ُار َ
َّ َ َ
ولَ :أنَا املَْلِ ُك َأ ْي َن َْ
ني بِ ِش َاملِ ِهُ ،ث َّم َي ُق ُ
ون؟ َأ ْي َن
اجل َّب ُار َ
َرب َ
ونُ .ث َّم َي ْط ِوي ْاألَ َر ِض َ
املُْ َتك ِّ ُ
ون؟».
َرب َ
ا ُ
لـمتك ِّ ُ

()3

وجاء يف حديث آخر الترصيح بلن كلتي يديه يمّي ،قال ♀« :إِ َّن
ني الرمح ِن  ،وكِ ْلتَا يدَ ي ِه ي ِم ٌ ِ
ِ
ني ِعنْدَ اهللِ َع َىل َمنَابِ َر ِم ْن ن ٍ
ين
املُ ْق ِسطِ َ
ني ،ا َّلذ َ
َ
ُورَ ،ع ْن َيم ِ َّ ْ َ
َ ْ َ
()4
ون ِيف ُحك ِْم ِه ْم َو َأ ْهلِ ِ
يه ْم َو َما َو ُلوا».
َي ْع ِد ُل َ
واجلمع بني هذه األحاديث أن ُيقال :إن يدي الرمحان يمني وشامل من حيث

الصغري ،وقيل :ال َفطِيم من أوالد َذوات احلافِر« .النهاية» ( ،474/3فال).
 -1الف ُلو :هو املُ ْهر َّ
 -2رواه مسلم ( ،)1014وللبخاري نحوه (.)7430
 -3رواه مسلم (.)2788
 -4رواه مسلم (.)1827
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احلقيقة واالسم ،إال أهنام من جهة القوة والعطاء والرشف والكامل كلتامها يمني
مباركة ،ولكن ملا كان الوهم ربام يذهب إىل أن إثبات الشامل يعني النقص يف هذه اليد
ني».
وأَنا دون األخرى ،قال ♀« :كِ ْلتَا َيدَ ْي ِه َي ِم ٌ

()1

 -1انظر« :فتاوى ابن تيمية» ( ،)92/17و«فتاوى ابن باز» ( ،)126/25و«فتاوى ابن عثيمين» (.)165/1
قال شيخ اإلسالم« :قال غري واحد من العلامء :ملا كانت صفات املخلوقّي متضمنة للنقص فكانت يسار
أحدهم ناقصة يف القوة ناقصة يف الفعل بحيث تفعل بميا ها كل ما يذم -كام يبارش بيده اليِّسى النلاسات
واألقذارَّ ،-بّي النبي ♀ أن كلتا يمّي الرب مباركة ليس فيها نقص وال عيب بوجه من الوجوه
كام يف صفات املخلوقّي ،مع أن اليمني أفضلهام ،كام يف حديث آدم قال« :اختت يمّي ريب وكلتا يدي ريب
يمّي مباركة» ،فإنه ال نقص يف صفاته وال ذم يف أفعاله ،بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل .ويف الصحيحّي
قال ♀« :يمّي اهلل مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات
واألرض فإنه مل يغض ما يف يمينه .والقسط بيده األخرى يرفع ويفض» ،فبّي ♀ أن الفضل بيده
اليمنى والعدل بيده األخرى .ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمني فالفضل أعىل من العدل وهو سبحانه كل
رمحة منه فضل وكل نقمة منه عدل ورمحته أفضل من نقمته .وهلذا كان املقسطون عىل منابر من نور عن يمّي
الرمحن ومل يكونوا عن يده األخرى .وجعلهم عن يمّي الرمحن تفضيل هلم .»...انتهى مختصرا من
«الفتاوى» (.)93-92/17
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صفة النزول هلل سبحانه
ثم مر الناظم إىل مسللة أخرى وهي إثبات صفة النزول هلل ▐ ،فقال
♫:
وَقكك ْْيَْككلِ ُْاجلَبَّككارُْيفْككك ِّْلَيْلَككةٍ ْ

بكك ْكَيْككفْجَكك َّْال احككدُْاملتَمَككدِّحُ ْ

ْ
إىلْطَبَككك ِْالكككدُّنياْيَمُكككنُّْبفَضْكككلِهِ ْ

فَتُْفك كرَ ُْأَبْك ك ا ُْالسَّكككماِْوتُفك كتحُ ْ

يقْك ك ُْأالَْمُسك كتَغفِرٌْيَلك ك َْغك كافِراً ْ

وْمُسك كتَمِْحٌْخك ك اًْورِزقك كاًْفيُمْك كَحُ ْ

رَْوَىْذاكَْقَككك ٌْالْيُكككرَدُّْحَكككدِيثَه ْ

ْ
أالْخَككا َْقَكك ْ ٌْككك َّب هُ ْوقبِّاُكك ا ْ

ْ فقوله( :وَق ) يا صاحب السنة بلسانك ْ
معتقدا بقلبك (يَْلِ ُ ْاجلَبَّارُ) سبحانه،
نزوال حقيقيا يليق بلالله وعظمته وجربوته ،كام تواترت بذلك النصوص الرشعية
واآلثار السلفية ،وهذا النزول يكون (يف ْك ِّ ْلَيْلَةٍ) ،وال يتص بليلة دون أخرى ،كام
سيليت بيانه يف األحاديث -إن شاء اهلل تعاىل.-
صفة النزول ثابتة بالسنة املتواترة
يقول العالّمة ابن سعدي ♫ تعاىل(« :)1وقد تواترت السنة بنزول الرب إىل
السامء الدنيا ،والكتاب قد ّ
دل عىل كامل قدرته ،وأنَّه الف ّعال ملا يريد ،وأنَّه ليس له مثيل
وال شبيه ،فإذا َأخرب املعصو ُم ♀ بنزوله إىل السامء الدنيا ،فام ُعذر املؤمن إذا
مل يعتقد ما أخرب به ♀ ،وأنَّه ليس كمثله يشء؟! فهو ينزل كيف يشاء مع
علوه من صفاته الذاتية ،ونزوله وإتيانه من أفعاله االختيار ّية التابعة
علوهَّ ،
فإن َّ
كامل ِّ
« -1فتح الرحيم امللك العالم» (ص .)55
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لقدرته ومشيئته» .انتهى.
ونزوله ﷻ من أدلة علوه عىل خلقه سبحانه ،قال اإلمام ابن عبد الرب ♫
ملا تك َّلم عىل حديث النزول(« :)1فيه ٌ
دليل عىل أن اهلل يف السامء عىل العرش من فوق سبع
ساموات ،كام قالت اجلامعة( ،)2وهو من حلتهم عىل املعتزلة يف قوهلم :إن اهلل يف كل
ُ
والدليل عىل صحة قول أهل احلق قول اهلل» ،وذكر بعض اآليات ،إىل
مكان» .وقال« :
أن قال« :وهذا أشهر وأعرف عند العامة واخلاصة من أن حيتاج إىل أكثر من حكايته،
ألنه اضطرار مل ِ
يوق ْفهم عليه أحدٌ  ،وال أنكره عليهم مسلم» .انتهى.
ٌ
مناسبة ذكر اسم اهلل «اجلبار» عند الكالم عىل النزول اإلهلي
و(اجلَبَّارُ) من أسامء اهلل احلسنى ،وهلذا االسم أربعة معان( )3كلها داخلة يف اسمه
اجلبار:
املعنى األول :هو جربه لكل ضعيف ،وكل قلب منكِّس ألجله ،فيلرب الكسري،
ويغني الفقري ،و ُي َّيِّس عىل املعِّس كل عسري ،ويرب املصاب بتوفيقه للثبات ،والصرب،
ويعيضه عىل مصابه أعظم األجر ،فحقيقة هذا اجلرب هو إصالح حال العبد بتخليصه
من شدته ودفع املكاره عنه .ويرب جرب ًا خاص ًا قلوب اخلاضعّي لعظمته وجالله،
« -1التمهيد» (.)159-128/7
 -2قال أبو الحسن األشعري ♫ يف «رسالة إلى أهل الثغر» (ص « :)130وأمجعوا عىل أنه تعاىل فوق
سامواته عىل عرشه» .انتهى.
-3

انظر« :شرح أسماء اهَّلل الحسنى» (ص  ،)176للسعدي ،وعنه الهراس بتصرف يف «رشح النونية»

(.)484/2
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وقلوب املحبّي بام يفيض عليها من أنواع كراماته ،ومجيل فضائله وهباته.
واملعنى الثاين :أنه القهار لكل يشء ،الذي دان له كل يشء ،وخضع له كل يشء.
واملعنى الثالث :أنه العيل بذاته فوق مجيع خلقه ،فال يستطيع أحد منهم أن يدنو
منه.
واملعنى رابع :هو أنّه قد ُيراد به املتكرب عن كل سوء ،ونقص ،وعن مماثلة أحد،
وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو رشيك يف خصائصه ،وحقوقه.
فصار اجلبار متضمنا ملعنى الرؤوف والقهار والعيل واملتكرب.
قلت :وهذه املعاين األربعة مناسبة للمعنى الذي قرره الناظم يف هذه األبيات،
وتوضيحه:
َّ 
أن النزول اإلهلي دال عىل علوه سبحانه ،وهذا موافق للمعنى الثاين وهو علوه
بذاته عىل خلقه.
 وهذا النزول اإلهلي الئق بعظمة اهلل وكربيائه ،فال يامثله فيه أحد ،وهذا موافق
للمعنى الرابع ،بمعنى املتكرب عن كل نقص وعيب.
َّ
وأن هذا النزول من رمحة اهلل ورأفته بخلقه ،إذ يغفر سبحانه وقت نزوله

للمستغفرين ،ويستليب بفضله دعاء الداعّي ،وهذا موافق للمعنى األول السم
اجلبار.
 كام أن استلابته سبحانه للمؤمنّي من آثار قوته وقهره ،إذ هو القادر عىل استامع
النلوى ،وكشف البلوى ،فهو الذي تولى كل شيء بعز جالله ،وقهر كل شيء
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بعظمة سلطانه﴿ ،ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ ﰛ ﴾[فاطر .]٤٤ :وهذا داخل يف املعنى الثاين السم اهلل اجلبار.
ثم قال الناظم ♫ واصفا هذا النزول اإلهلي بلنّه (ب ْكَيْف ْجَ َّ ْال احدُْ
املتَمَدِّحُ) ،فاهلل جل وعال ينزل يف الثلث اآلخر من كل ليلة( ،ب ْكَيْف) ،وليس معنى
هذا :بال كيف موجود ،إذ اليشء الذي ال كيف له ال وجود له ،وإنام مقصود الناظم
فنتحدث بهَّ ،
َ
ألن اهلل ﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
نعلمه
(ب ْكَيْف)
ُ
ﭧ﴾[الشورى ، ،]١١ :وهكذا سائر أسامء اهلل وصفاته جل وعال( ،)1بل سائر
الغيبيات ،نثبتها اعتقاد ًا وإيامن ًا جازم ًا ،ولكننا نلهل الكيفية ،وهلذا أتبعها بقوله( :جَ َّْ
ال احدُ) ،أيَ :ع ُظ َم وتقدس وتبارك( ،ال احدُ) املوصوف بصفات الوحدانية ونعوت
الفردانية ،يف ذاته وصفاته وأفعاله.
ِ
املدح ِم َن
ب إِ َل ْيه ُ
و(املتَمَدِّحُ) ،أي :الذي ُحيب املدح( ،)2ويف احلديثَ « :ل ْي َس َأ َحدٌ َأ َح َّ
دح عباده وثنا َءهم عليه ،ويف ذلك مصلحة للعباد ،ألَنم
اهلل»( ،)3فهو سبحانه ُحيب َم َ
إذا أ ْثنَ ْوا عليه أثاهبم ،فينتفعون بذلك ،وإال فهو سبحانه غني عن العاملّي ،ال ينفعه
مدحهم ،وال يرضه تركهم لذلك ،تعاىل وتبارك وتقدس.

()4

 -1ألن عقيدتنا يف هذا الباب« :إثبات بال تمثيل ،وتنزيه بال تعطيل».
« -2لوائح األنوار» (.)332/1
 -3رواه البخاري ( ،)4634ومسلم ( ،)2760واللفظ له.
« -4شرح النووي على مسلم» ( ،)77/17بترصف .وانظر« :فيض القدير» ( ،)361/5للمناوي.

الصغيــر بن عمار

67

ثم َّبّي الناظم َّ
أن هذا النزول يكون (إىل ْطََب ِ ْالدُّنيا) ،أي :إىل السامء الدنيا ،التي
هي طبق األرضَّ ،
ألن ال َّطـ َبـ َق هو غطاء كل يشء ،وال شك أن السامء غطاء لألرض،
وكل سامء فهي غطاء ملا ُتتها ،و(الدُّنيا) أي :القربية إىل األرض.
ويف هذا النزول (يَمُنُّْبفَضْلِهِ) ،واملِنَّة :هي النعمة العظيمة ،التي يعطيها اهلل لعباده
()1

(بفَضْلِهِ) ،أي :بمحض تكرمه وإحسانه ▐( ،فَتُفرَ ُ ْأَبْ ا ُ ْالسَّماِْ
وتُفتحُ) ،أي :فتكشف وتنشق وتنصدع (أَبْ ا ُ ْالسَّماِ ْوتُفتحُ) لنزول امل ِنَح اإلهلية
منها والرمحة واملغفرة ،وصعود العمل والدعاء إليه سبحانه ،فيستليب ويغفر ويعطي
ويتفضل.▐ ،

()2

يقك ك ُْأالَْمُسك كتَغفِرٌْيَلك ك َْغك كافِراً ْ

ومُسك كتَمِْحٌْخك ك اًْورِزقك كاًْفيُمْك كَحُ ْ

ْوهكذا صحت األخبار ،ف َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ْ
◙ َأ َّن َر ُس َ
ول اهللَِّ ♀
ث ال َّلي ِل ِ
ٍ
اآلخ ُر
الس َام ِء الد ْن َيا ِح َ
ني َي ْب َقى ُث ُل ُ ْ
َق َالَ « :ين ِْز ُل َربنَا َت َب َار َك َو َت َع َاىل ك َُّل َل ْي َلة إِ َىل َّ
ولَ :م ْن َيدْ ُع ِ
وينَ ،ف َأ ْست ِ
َي ُق ُ
يب َل ُه َم ْن َي ْس َأ ُلنِي َف ُأ ْعطِ َي ُهَ ،م ْن َي ْس َتغ ِْف ُر ِين َف َأ ْغ ِف َر َل ُه»(.)3
َج َ
َ
غفران ذنوبه( ،يَل َ) جمزوم بحذف األلف يف
طالب
وقوله( :أالَ ْمُستَغفِرٌ) أي
ٌ
« -1لوائح األنوار» (.)332/1
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)334/1
 -3رواه البخاري ( ،)1145ومسلم ( .)758وانظر سائر الروايات يف «كتاب النزول» للدارقطني.
قال العالمة األلباين ♫ يف «صحيح التغيب والتهيب» (« :)283/2وهو حديث متواتر ،وقد روى
مجلة طيبة منها ابن أيب عاصم يف «السنة» (رقم  )502 - 492وخرجتها يف «ظالل اجلنة» ،كام خرجت قس ًام
كبري ًا منها يف «إرواء الغليل» (.»)449
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جواب الطلب ،و(غافِراً) مفعول لـ(يَل َ) ،واجلملة خرب املبتدأ الذي هو (مُستَغفِر).

()1

ومعنى (مُستَمِْح) أي :مستعط ،وطالب (خ اًْورِزقاًْفيُمَْحُ).
الر ُ
الر ْزق»
اسم لنَفس اليشء ا َّلذي َي ُ
رز ُق اهللُ به ال َعبد ،وأ َّما « َّ
زق» بالكَِّس ،وهو ُ
و« ِّ
بالفتح ،فهو املَصدَ ُر ،ومعناه :ال َع َطاء.

()2

وعليه ،فيكون الناظم قد مجع يف هذا البيت أمرين حيصالن للذين يسألون اهللَ تعاىل
يف الثلث اآلخر من الليل:
 األمر األول :غفران الذنوب ،اقتباسا من قوله تعالى« :من يس َتغ ِْفر ِين َف َأ ِ
غف َر له» ،وهذا
ُ
َ ْ َ
من باب درء املفاسد.
 واألمر الثاين :منح الفضائل واألرزاق ،اقتباسا من قوله تعالىَ « :م ْن َي َ
سأ ُلنِي ُفأ ْعطِ َيه»،
وهذا من باب جلب املصالح.
فيحصل هبذا خري عظيم ملن قام واستغفر اهلل واستمنح األعطيات يف تلك
ألن الليل أخص بالنَّفحات اإلهلية ،وبتجليات الرب سبحانه لعباده،
األوقات ،وذلك َّ
وذلك خللو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل ،ورهبته أقوى عىل استحضار
القلب وصفائه.

()3

 -1انظر« :لوائح األنوار» (.)335/1
الرزق وأنواعه.
 -2انظر« :واسع المنة» ،للمؤلف ،ففيه فصل يف الكالم عىل ِّ
 -3انظر :تتمة الشيخ عطية سالم ♫ لــ «أضواء البيان» (.)38/9
=
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ثم قال الناظم ♫ مبينًا صحة أحاديث النزول اإلهلي:
رَوَىْذاكَْقَككك ٌْالْيُكككرَدُّْحَكككدِيثَه ْ

أالْخَككا َْقَكك ْ ٌْككك َّب هُ ْوقبِّاُكك ا ْ

ْقوله( :رَوَى ْذاكَ) ،أي :روى هذه األحاديثْالصحيحة ( َق ٌ) من أعالم احلديث
ومصابيح اهلدى( ،ال ْيُرَدُّْحَدِيثَه ) ،ال من جهة األسانيد ،فإَنا أحاديث متواترة ،وال
من جهة املتن ،فهي أحاديث رصحية يف أن الذي ينزل هو اهلل حقيقة ،عىل الوجه الالئق
به ،ليس رمحته وال مالئكته ،فكل هذا تلويالت منكرة ،احتوت عىل معان فاسدة.
ثابت
قال اإلمام ابن عبد الرب املالكي يف رشح «حديث النزول»(« :)1هذا حديث ٌ
صحيح اإلسناد ،وال ُيتلف أهل احلديث يف صحته( ،)2وهو منقول من
من جهة النقل،
ُ
=

وقال ابن رجب ♫ يف «املحلة يف سري الدجلة» («الرسائل»« :)420/4 ،واإلدالج :سري آخر الليل،
واملراد به ها هنا العمل يف آخر الليل وهو وقت االستغفار ،كام َق َ
ال تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ﴾ [آل
عمران ،]١٧ :وقال تعاىل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [الذاريات.]١٨ :
وهو آخر أوقات النزول اإلهلي املتضمن الستعراض حوائج السائلني ،واستغفار املذنبني ،وتوبة التائبّي،
وسط الليل للمحبّي للخلوة بحبيبهم ،وآخر الليل للمذنبّي يستغفرون من ذنوهبم .من عجز عن مشاركة
املحبني يف اجلري معهم يف ذلك املضامر فال َّ
أقل من مشاركة املذنبني يف االعتذار» .انتهى.
« -1التمهيد» ( .)159-128/7وانظر« :العلو» (ص  ،)218للذهبي ،و«معارج القبول» (.)301/1
 -2قال العالمة األلباين ♫ يف «صحيح التغيب والتهيب» (« :)283/2وهو حديث متواتر ،وقد
روى مجلة طيبة منها ابن أيب عاصم يف «السنة» (رقم  )502-492وخرجتها يف «ظالل اجلنة» ،كام خرجت
قس ًام كبري ًا منها يف «إرواء الغليل» (.»)449
وجاء يف «التحفة السنية» (ص « :)52واحلديث متواتر ،نص عىل ذلك غري واحد من األئمة منهم :شيخ
اإلسالم يف «رشح حديث النزول» ،وابن القيم يف «الصواعق املرسلة» ،والذهبي يف «العلو» ،والسيوطي يف
=
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طرق سوى هذه ،من أخبار العدول عن النبي ♀» .انتهى.
وقال اإلمام اآلجري ♫(« :)1باب اإليامن والتصديق بأن اهلل  ينزل إىل سامء
املسلم
الدنيا كل ليلة .قال حممد بن احلسّي ♫ :اإليامن هبذا واجب ،وال يسع
َ
العاقل أن يقول :كيف ينزل؟ وال ُيرد هذا إال املعتزلة ،وأما أهل احلق فيقولون :اإليامن
به واجب بال كيف( ،)2ألن األخبار قد صحت عن رسول اهلل ♀« :أن اهلل
 ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة» ،والذين نقلوا إلينا هذه األخبار هم الذين نقلوا إلينا
األحكام من احلالل واحلرام وعلم الصالة والزكاة والصيام واحلج واجلهاد ،فكام َقبِل
العلامء عنهم ذلك كذلك ،قبلوا منهم هذه السنن ،وقالوا :من ردها فهو ضال خبيث
حيذرونه وحيذرون منه» .انتهى.

=

«األزهار املتناثرة» ،والكتاين [يف «نظم املتناثر من احلديث املتواتر»] ،وقد ذكر ابن القيم يف «الصواعق» أن
ثامنية وعرشين صحابي ًا رووه وذكرهم» .انتهى.
« -1الشريعة» (.)1126/3
 -2قال اإلمام ابن خزيمة ♫ يف «كتاب التوحيد» (« :)289/1نشهد شهادة مقر بلسانه ،مصدق بقلبه،
مستيقن بام يف هذه األخبار من ذكر نزول الرب من غري أن نصف الكيفية ،ألن نبينا املصطفى مل يصف لنا
كيفية نزول خالقنا إىل سامء الدنيا ،أعلمنا أنه ينزل واهلل جل وعال مل يتك ،وال نبيه ♠ بيان ما باملسلمّي
احلاجة إليه ،من أمر دينهم ،فنحن قائلون مصدقون بام يف هذه األخبار من ذكر النزول غري متكلفني القول
بصفته أو بصفة الكيفية» .انتهى.
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خاب وخرس من َّ
كذب باحلق أو صدَّ ق بالباطل
ا ا) ،أي :خاب وخِّس من رد هذه
وهلذا قال الناظم( :أالْخَا َْقَ ْ ٌْك َّب هُ ْوقبِّ ُ
األحاديث ،وخالف طريقة أهل السنة واحلديث ،ومعنى (خَا َ) ،من اخلَ ْي َبة وهي
فوت الطلب( ،)1ألن من خالف السنة وعارض األحاديث فاته الربح وخِّس يف الدنيا
ا ا) ،من ال ُقبح وهو ضد احلسن ،وهذا دعاء عليهم.
واآلخرة( ،وقبِّ ُ
قال العالمة زيد املدخيل ♫(« :)2فيه دعاء عىل من كذب من روى هذا
احلديث –حديث النزول -الذي تلقته أمة اإلسالم بالتصديق والقبول ،وتلقاه أهل
البدع والضالل بالتلويل الفاسد املرذول ،أال ذلوا وخرسوا بام أقدموا عليه من تكذيب
ومحلة الرشيعة ُ
احلنَفاء» .انتهى.
أهل الصدق والوفاء ورثة األنبياء َ َ
ويف ختام هذه املسللة ،أنقل كالما حسنا لأللباين ♫( )3حيث قال بعد أن دافع
عن «حديث النزول» رواية ودراية« :اعلم أن نزول الرب ▐ إىل السامء
الدنيا كل ليلة ،هو صفة من صفات أفعاله  ،كاستوائه عىل عرشه ،وجميئه يوم
القيامة ،الثابتّي يف نصوص القرآن الكريم ،يب اإليامن واإلذعان له عىل ما يليق بذاته
« -1المفردات يف غريب القرآن» (ص  ،)300للراغب األصفهاين.
« -2نثر الورود على حائية ابن أبي داود» (ص .)52
قال السفاريني يف «لوائح األنوار» ((« :)338/1قبحوا) أي نسبوهم إىل القبح» .فلعل التقبيح من فعل أهل
البدع الذين أنكروا احلديث وتلولوه .ولكن الذي النسخ املطبوعة هو ( ُق ِّبحوا) ،وعليه أجريت الرشح .واهلل
أعلم بالصواب.
« -3سلسلة األحاديث الضعيفة» (.)362/8
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تعاىل ،دون تعطيل أو تشبيه ،إذ الصفة يقال فيها ما يقال يف ذاته تعاىل ،فكام أننا نؤمن
بذاته دون أن نكيفها ،فكذلك نؤمن بصفاته كلها -ومنها النزول وغريه -دون أن
نكفيها ،فمن نفى نزوله تعاىل حقيقة عىل ما يليق به بطريق التأويل ،لزمه أن ينفي وجود
ذات اهلل تعاىل بنفس الطريق ،وإال فهو متناقض ،كام حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
عديد من كتبه مثل «رشح حديث النزول» ،و«التدمرية» ،و «احلموية» ،ونحوها».
انتهى.
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عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام
بعد أن تكلم املصنف عىل يشء من معتقد أهل السنة واجلامعة يف باب األسامء
والصفات ،وذكر بع َض الصفات الذاتية والفعلية ،كالكالم والتليل وصفة اليدين
والنزول  ،انتقل إىل مسللة أخرى من مسائل االعتقاد املهمة ،وهي املعتقد الواجب جتاه
الصحابة ╚.
ِ
ِ
مباحث االعتقاد ،وهذا من
أصول
وهذه املنظومة عىل اختصارها َح َوت ُج َّل
فإن َ
توفيق اهلل لصاحبهاَّ ،
وج ُز َلت معانيها -أوىل ما
مثل هذه النبذ -التي ق ّلت ألفاظها َ
ينبغي أن تُرصف إليه عناية طالب العلم« ،فلذلك صار كالم املتأخرين كثريا ،قليل
الربكة ،بخالف كالم املتقدمني ،فإنه قليل ،كثري الربكة» ،كام قال ابن أيب العز احلنفي
♫(.)1
وقال ابن رجب احلنبيل ♫ تعاىل(« :)2فليس العلم بكثرة الرواية ،وال بكثرة
املقال ،ولكنه نور ُيقذف يف القلب َيفهم به العبدُ احلق ،ويميز به بينه وبّي الباطل،
ويعرب عن ذلك بعبارات وجيزة حمصلة للمقاصد» .انتهى.
ومبحث الصحابة ليس له عالقة مبارشة بأصول اإليامن الستة التي تنبني عليها
عقيدة أهل السنة واجلامعة( ،)3وهي اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
« -1رشح الطحاوية» (ص .)9
« -2فضل علم السلف عىل اخللف» («الرسائل».)21/3 ،
 -3وا ُملتل ِّم ُل يف الكُتب املُ َصنَّفة يف اعتقاد ِ
َ
أهل السنة واجلامعة ،يِدُ َّ
املسائل املُو َد َع َة فيها عىل أربعة أقسام:
أن
=

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

74

والقدر خريه ورشه ،ولكن أهل العلم ما كتبوا كتاب ًا يف االعتقاد إال ذكروا فيه ما يتعلق
بالصحابة ╚ ،والسبب يف ذلك خالف النواصب -أي اخلوارج -والروافض
يف هذا البابَّ ،
ربؤوا منهم ويف
فإن اخلوارج قدحوا فيهم ،والروافض كفروا ُج َّلهم وت َّ
نفس الوقت َغ َلوا يف بعضهم سيام من آل البيت ،فخرجت كل هذه الطوائف عن حد
الرشيعة إفرا ًطا وتفري ًطا.
قال ابن عباس ¶« :كالم احلرورية ضاللة ،وكالم الشيعة هلكة».
وهلذا صار حب الصحابة ِشعار ًا ألهل السنة ،متيزوا به عن غريهم من الفئات
()1

وخري أتباع األنبياء هم صحابة رسول
أتباعهم،
أحب األنبيا َء
الضالة ،فإن َمن
أحب َ
َّ
َّ
ُ
اهلل ☻ ،فمن توالهم له نصيب من قول اهلل جل وعال ﴿ :ﮮ ﮯ
ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [الصافات- ١٧١ :

 ،]١٧٣فكام أن األنبياء منصورون ،فلتباعهم أيض ًا منصورون ،وكذلك من ا َّتبع أتبا َعهم
=

 القسم األول :ما يتع َّلق بلركان اإليامن الستة ،وهي األصل.
 القسم الثاين :ما مت َّيز به ُ
أهل السنة عن غريهم يف مسائل املُعاملةُ :معام َلة ُوالة األمر ،أو ُمعام َلة
ِ
املبتدع ،أو التَّعا ُمل مع صحابة رسول اهلل ♀ وزوجاتِه.
 القسم الثالث :ما هو من املسائل ال ُفروعية ،التي أنكرها فِرق الضالل كاملسح عىل اخلفّي.
ُ
وصفاهتم التي َُت َّلوا هبا كالتواضع هلل واإلحسان للخلق.
أخالق أهل السنة،
 القسم الرابع:
ُ

انظر« :رشح العقيدة الطحاوية» ( )181/2لصالح آل الشيخ ،وقد نقلت كالمه يف «واسع املنة».
« -1شرح أصول االعتقاد» ( ،)771 ،713/4لاللكائي ،و«اإلبانة الكربى» ( ،)165/4 ،286/3و«جامع
بيان العلم» (.)1168/2
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–وعىل رأسهم الصحابة ،-وأح َّبهم ،وواالهم ،فإن اهلل ينرصه بقدر ما عنده من احلب
والصدق ،فمحبة صحابة رسول اهلل ☻ من أعظم ال ُق ُربات،
وتنق ُصهم من أشد املُهلكات.
قال الناظم ♫:
وَق ك ْْإنَّْخَيْ كرَْالَّككا ِْبَعْ كدَْمُاَمَّ كدٍ ْ

وَزِيككراهُْقِ كدْمًاْثُ ك َّْعُثْمَ كانُْاالرْجَككحُ ْ

وَْرابعُهُككك ْخَيْكككرُْالربيَّكككةِْبَعْكككدَهُ ْ

عَْلِ ك ٌّْحَلي كفُْاخلَ ك ِْبككاخلَ ِْمُ كْجِحُ ْ

ْ
وإنَّهك ك ُْللكككرَّهْ ْالْرَيْككك َْفِكككيْهِ ُ ْ

عَْلَك ك ْنُجُك ك ِْالفِك كرْدَوْ ِْبكككالُّ رِْ

سَْعِيدٌْوسَكعْدٌْْوابكنُْْعَك ْ ٍْْوطَلاكةْ ْ

ْككككككككككككككككككككككككككككككك
َككككردََّحُ ْ
سَكككامِرُْفِهْكككرٍْواللُّبَيْكككرُْاملم
تَوع

وَْق ْْخَيْكرَْْقك ٍْْيفْالصَّكاَاْبةِْكلِّهِكْ ْ ْ

ْ
والْتَكك ْطَعَّانك كاًْتَعِيْكك ُْوَتَجْك كرَحُ ْ

فَقَْكدْْنَطَك َْْالك َحْ ُْاملكب ُْْبِفَضْكلِهِ ْ ْ

ْ
ويفْالفَ كتْحِْنيٌْيفْالصَّككاابةِْتَمْككدَحُ ْ

ْفقوله( :وَق ) يا صاحب السنة( ،إنَّ ْخَيْرَ ْالَّاْ ِ ْبَعْدَ ْمُاَمَّدٍ) أي :إن خري البرش،
وأفضل اإلنس واجلن بعد النبي حممد ♀ هم الصحابة ╚ ،ثم
املبرشون باجلنة ╚ ،وأفضل العرشة
خصص منهم قو ًما ،وهؤالء هم العرشة َّ
أربعة ،وهم اخللفاء الراشدون ╚ ،وأفضل األربعة رجالن ،ومها (وَزِيراهُ)،
ومها أبو بكر وعمر ¶.
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فضائل أيب بكر وعمر
وقوله( :وَزِيراهُ ْقِدْمًا) أي :من أول األمر وأول هذه الدعوة والبعثة النبوية ،وهلذا
ِ
ِ
رشى اهللَِّ َل َكِ ،م ْن
رش َيا َأ ِم َري املُ ْؤ ِمن ِ َ
ملا ُطع َن ُ
ّي بِ ُب ْ َ
عمر ب ُن اخلطاب ◙ ،قيل لهَ « :أ ْب ْ
ُص ْح َب ِة رس ِ
ول اهللَِّ ♀ ،وقِـَـدَ ٍم( )1يف ا ِ
إل ْس َ
يت
ال ِم َما َقدْ َعلِ ْم َتُ ،ث َّم َول ِ َ
َ ُ
َف َعدَ ْل َت» ،احلديث.

()2

قالَ « :ما ِم ْن َنبِي إِ َّال َو َل ُه َو ِز َير ِ
ول اهللَِّ ♀ َ
أن َر ُس َ
وقد ُر ِو َي َّ
ان ِم ْن َأ ْه ِل
ضَ ،ف َأما و ِزير ِ
السام ِء وو ِزير ِ ِ
السام ِءَ :ف ِ
جِْ
يل َو ِميكَائِ ُ
رب ُ
يل
ان م ْن َأ ْه ِل ْاألَ ْر ِ َّ َ َ َ
َّ َ َ َ َ
اي م ْن َأ ْه ِل َّ َ
اي ِم ْن َأ ْه ِل ْاألَ ْر ِ
ضَ :ف َأ ُبو َبك ٍْر َو ُع َم ُر»( ،)3وكذلك قال َزيدُ ب ُن
الس َال ُمَ ،و َأ َّما َو ِز َير َ
َع َل ْي ِه َام َّ

ِ
الش ْي َخ ْ ِ
حل َس ِ
بن َع ِ ِّيل ِ
ّي ِ
َع ِ ِّيل ِ
رب َأ ِم َن َّ
ّيَ :أيب َبكْر َو ُع َم َر
بن َأ ِيب َطالب ملَّا َط َلبوا منه أن ي َت َّ
بن ا ُ
ِ
الراف ِ َض َة»(،)4
رتكُو ُه َو َر َف ُضو ُهَ ،ف ُسموا َّ
¶َ ،ف َق َالَ « :م َعا َذ اهللََِّ ،وز َيرا َجدِّ يَ ،ف َ َ
ومح ُل ِ
زير
عاو َن ُة َ
والوزيرُ :مشتَق من املُ َ
وس ِّم َي َ
ؤاز َرة ،وهي املُ َ
الو ُ
الوزر وهو ال ِّث َق ُلُ ،
ُ
عّي األمري َو ُي ِ
مح َله ِم َن األ ْثقال( ،)5ويف التنزيل:
وحي ِمل َعنْ ُه َما ُ ِّ
بذلك ألنَّه ُي ُ
واز ُرهْ َ ،
َ

﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[ الفرقان ،]٣٥ :أي :معينا وظهريا.
 -1قال ابن حلر يف «الفتح» (« :)65/7وقِـَدم :بفتح القاف وكِّسها ،فاألول [ َقدَ م] بمعنى الفضل ،واآلخر
ِ
السبق» .انتهى.
[قدَ م] بمعنى َّ
 -2رواه البخاري (.)3700
 -3رواه التمذي ( ،)3680وضعفه األلباين يف« :ضعيف اجلامع».)6065( :
 -4انظر« :الفرق بّي الفرق» (ص  ،)61لعبد القاهر البغدادي ،و«لوامع األنوار» (.)78/1
 -5انظر« :النهاية» ( ،179/5وزر) ،و«مقاييس اللغة» ( ،)108/6البن فارس.
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وعمر لرسول اهلل ♀ ،وهلذا جاء يف احلديث َّ
أن
وهكذا كان أبو بكر ُ
النبي ♀ قال فيهامَ « :ه َذ ِ
وع ْن َع ِ ِّيل ْب ِن َأ ِيب َطالِب
رص»(َ ،)1
ان َّ
َّ
الس ْم ُع َوال َب َ ُ
◙َ ،ق َالُ :كن ُْت م َع رس ِ
ول اهللَِّ ♀ إِ ْذ َط َل َع َأ ُبو َبكْر َو ُع َم ُرَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول
َ َ ُ

ِ
ان سيدَ ا ك ُُه ِ
ول َأ ْه ِل َ
نيَ ،يا
ني َواملُ ْر َسلِ َ
ين إِ َّال النَّبِ ِّي َ
اجلن َِّة ِم َن األَ َّولِ َ
ني َواآلخ ِر َ
اهللَِّ ﷺَ « :ه َذ ِ َ ِّ
()2
َع ِيل َال ُ ُْت ِْ
مها» ،ويف لفظَ « :ما َد َاما َح َّي ْني».
رب ُ َ
فضل َخلي َف ِة رس ِ
قال املزين ♫ يف «رشح السنة»(َ « :)3و ُي َق ُال بِ ِ
ول اهلل
َ ُ
الصديق ◙َ ،ف ُه َو َأ ُ
فضل اخلَ ْل ِق و َأ ْخ َ ُري ُهم َبعدَ النَّبِي
☻ :أيب بكر ّ
ِ
فه َام ِ
بن اخلَ َّط ِ
وز َيرا
♀ ،و ُن َثنِّي َبعدَ ه
اب ◙ُ ،
بالفاروقَ :و ُه َو ُع َم ُر ُ
رس ِ
وجلِيسا ُه ِيف اجلنَّة» .انتهى.
ول اهلل ♀َ ،
وض ِليعا ُه ِيف َق ِربهَ ،
َ ُ
ون الر ِشيدَ ♫ قال لِإلما ِم مال ِ ِ
ك ِ
وي َّ
بن َأنَس ♫« :كيف كانت
ور َ
َ
أن َه ُار َ َّ
ُ

وعمر ¶ ِمن ر ِ
سول اهللَِّ ♀؟» ،فقال َمال ِ ٌكَ « :ك ُقرب
َ
َم ِنز َل ُة ِأيب َبكر ُ َ َ
()4
وع َم َر¶،
ِّسوق ♫ُ « :حب أيب بكر ُ
ربهيام من قربه بعد وفاته»  .وقال َم ْ ُ
َق َ
()5
َو َم ْع ِر َف ُة َف ْضلِهام ِم َن السنَّة».

 -1رواه التمذي ( ،)3671وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( .)814وانظر« :فيض القدير» (.)89/1
 -2رواه التمذي ( ،)3665وابن ماجه ( ،)95وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)824
 -3انظره مع رشح املؤلف «واسع املنة».
 -4انظر« :الرشيعة» ( ،)2369/5و«ترتيب املدارك» ( ،)19/2للقايض عياض املالكي.
« -5جامع بيان العلم وفضله» (.)1177/2

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

78

قال القحطاين يف «نون َّيته»(:)1
ُقـــــــل إن خيـــــــر األنبيـــــــاء ُمحمـــــــد

وأج ُّ
ــــل مــــن يمشــــي علــــى ال ُكثبــــان

ج ُّل ُّ
ب
ـــــل
ـــــح ُ
الر لســـــل ص ل
ص ل
ـــــحب ُّ
صح
وأج
وأ

وكـــــذاك أفض ُ
ـــــل صـــــحبه ال ُعمـــــران

ـــــــا
فهمـــــــا اللــــــــذان تظــــــــاهرا لنب ِّينـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ُمحمـ
وهمـــــا وزيـــــرا ُه اللـــــذان ُهمـــــا ُهمـــــا

ـــــــهران
يف نصـــــــره وهمـــــــا لـــــــه ص ل

ـــــم ُع ُه
ُ
وهمــــــا ألحمــــــد نــــــا را ُه وسـ ل
كانــــا علــــى اإلســــالم أ لشــــفق أهلــــه

لفضـــــــــائل األعمـــــــــال ُم لســـــــــتبقان
وب ُق لربـــــــــه يف القـــــــــرب ُم لضـــــــــطجعان
وهمـــــــا لـــــــدين ُمحمـــــــد جـــــــبالن
ُ

وكل هذا بإمجاع املسلمني ،بل حتى الكفار كانوا مقرين هبذا ،ففي «صحيح
()2
ف أبو ُسفي َ
ان فقال :أ ِيف القوم ُحم َ َّمدٌ ؟ فقال
رش َ
البخاري» ملا انقضت معركة أحدَ ،أ ْ َ

ُتي ُبوه» َف َق َالَ :أ ِيف ال َق ْو ِم ا ْب ُن َأ ِيب ُق َحا َفة [أبو بكر]؟ َق َال« :الَ ُ ِ
♀« :الَ ُ ِ
ُتي ُبوه»
َف َق َالَ :أ ِيف ال َق ْو ِم ا ْب ُن اخلَ َّطاب؟ َف َق َال :إِ َّن َه ُؤالَ ِء ُقتِ ُلواَ ،ف َل ْو كَانُوا َأ ْح َيا ًء َألَ َجا ُبوا .ويف
بعض الروايات( )3قال أبو سفيان« :أما هؤالء ،فقد قتلوا ،وقد ُك ِفيتموهم».
قال احلافظ ابن حلر ♫(« :)4ويف هذا احلديث من الفوائد :منزلة أيب بكر
وعمر من النبي ♀ ،وخصوصيتهام به ،بحيث كان أعداؤه ال يعرفون بذلك

( -1ص .)26
 .)4043( -2وانظر« :تريج فقه السرية» (ص  ،)261لأللباين.
-3

«مسند أمحد» ( ،)18593وقال حمققو املسند ( ،556/30ط .الرسالة) :إسناده صحيح عىل رشط

الشيخّي.
« -4فتح الباري» (.)352/7
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غريمها ،إذ مل يسلل أبو سفيان عن غريمها» .وقال ابن القيم ♫(« :)1ومل يسأل إال
عن هؤالء الثالثة لعلمه وعل ِم ِ
قومه أن قِوا َم اإلسالم هبم» .انتهى.
وفضائل الشيخني :أيب بكر وعمر ¶ أشهر من أن تُنكر ،وأكثر من أن تُذكر(،)2
وهي معلومة يف الكتاب إمجاال ،ويف السنة تفصيال ،ومن ذلك قول اهلل تعاىل﴿ :ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ِ
ثل َأيب َب ٍ
اء ۏ ِم ُ
قال ال َّل ُ
ﯔ﴾[التوبةَ ،]٤٠ :
كر
بن َسعدَ « :ما َصح َ
يث ُ
ب ْاألَ ْنبِ َي َ
ال ِّصدِّ ِ
وقال ُسف َي ُ
يق»َ ،
بن ُع َي ْينَ َة« :خَ َر َج َأ ُبو َب ْك ٍر ِ َهب ِذ ِه اآل َي ِة ِم َن املُْ َعا َت َب ِة ا َّلتِي ِيف َقولِ ِه:
ان ُ
الصدِّ ُيق َأن ُي َ
قال ل ُه﴿ :ﮮ ﮯ﴾
﴿ ﮥ ﮦ ﴾» ،وقيل« :إِن ََّام است ََح َّق ِّ
ل ِ ِقي ِ
ام ِه َب ْعدَ النَّبِ ِّي ♀ باألَ ِ
مر ك َِق َيا ِم النَّبِ ِّي ♀ بِه َأ َّو ًال ﴿ ،ﯕ
َ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾[التوبة ،]٤٠ :وقوله﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ﴾ ،أي:
ِ
السكِينَ ُة َع َل ْي ِه.
عىل َأ ِيب َبكْر ◙َ ،ف َل َّما النَّبِي ♀ َف َقدْ كَانَت َّ

وهلذا ،فالذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علامء األمة ويب أن ِ
تؤم َن به
ُ
ُ ُ

الصدِّ يق عىل مجيع الصحابة ،وال ُم َ
القلوب واألفئد ُة َف ُ
باالة بلقوال أهل ِّ
الشيع وال
ضل ِّ
ُ
()3
ُرض ُب َر َقبتُه ،وبّي ُم ْبت َِدع ُم َف َّسق َال تُق َب ُل كَلِ َمتُه.
أهل البدع ،فإ ََّنم بّي ُم َك َّفر ت َ
« -1زاد املعاد» (.)180/3
 -2انظر« :رشح الطحاوية» ( ،)368-363البن أيب العز.
 -3انظر« :تفسري القرطبي» ( ،)148/8و«الرشيعة» (.)1821 ،1710/4
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ِ
اخل َّط ِ
الفاروق ُع َم َر ِ
بن َ
اب ◙ فال تَسأل ،فهو الذي َج َ
هلل
عل ا ُ
وأما عن فضائل
إسالمه فتحا للمسلمّي ،ونُرص ًة للمؤمنّيِ ،
احلق عىل قلبه
وذ َّل ًة للكافرين ،أجرى اهللُ َّ
ً
َ
ِ
ب بعده أبابكر
النبي ♀
حب
َ
فامت وهو عنه راض ،وصح َ
ولسانهَ ،ص َ
َّ
فحكم َ
ومات شهيدً ا ◙.
فعدل،
ومات وهو عنه راض ،واستخل َف ُه بعده،
َ
َ
َ

ِ
ِ
قال ابن مسعود ◙« :كان إِ َ
جر ُت ُه نَرصا ،وكانت
سال ُم ُع َم َر عزا ،وكانت ه َ
ِ
ِ
()1
سلم ُع َم ُر».
محة ،واهللَِّ ما اس َت َطعنَا أن ن َُص ِّ َيل َظاه ِر َ
خ َال َف ُت ُه َر َ
ين َحتَّى َأ َ

« -1الرشيعة» (.)1736/4
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فضائل عثامن بن عفان
ثم قال الناظم ♫( :ثُ َّْعُثْمَانُْاالرْجَحُ) ،بالتخفيف ليستقيم الوزن( ،ثُ َّ) أي
بعد أيب بكر وعمر يف الفضل (عُثْمَانُ) بن عفان ،فإنه أفضل من غريه بعدمها ◙.
ب بذي النورين ألنه
وعثامن بن عفان ◙ هو ثالث اخللفاء الراشدينُ ،ل ِّق َ
تزوج بنتي رسول اهلل ♀ أم كلثوم ورقية ¶ ،وماتا يف حياة رسول
اهلل ♀ .وهو ◙ الرجل الذي اشتى اجلنة مرتّي بامله ،ففي
أن رسول اهلل ♀ قال« :من َ ِ
وم َة َف َل ُه َ
الصحيح(َّ ،)1
اجلنَّ ُة»َ ،ف َح َف َر َها
َ ْ ْ
حيف ْر بِئ َْر ُر َ

رس ِة َف َل ُه َ
اجل َّن ُة»َ ،ف َل َّه َز ُه ُع ْث َام ُن.
ُع ْث َام ُنَ ،و َق َال ♀َ « :م ْن َج َّهزَ َج ْي َش ال ُع ْ َ
وقوله( :ثُ َّْعُثْمَانُْاالرْجَحُ) ،حيتمل معنيّي متقاربّي:

 املعنى األول :األرجح وزن ًا ومكانة بالنسبة ملن بعده من سائر الصحابة غري أيب
بكر وعمر ،فهو ثالثهم يف الفضل ،كام هو ثالثهم يف اخلالفة.
 واملعنى الثاين :عىل الراجح ،إشارة إىل اختالف السلف يف تفضيل عثامن عىل عيل
¶ ،فاجلمهور منهم عىل تقديم عثامن .وروي عن مالك أنه توقف يف
ذلك ،وروي عنه أنه رجع إىل ما عليه اجلمهور ،وهو األصح إن شاء اهلل( ،)2بل
ذكر ابن تيمية يف «الواسطية» َّ
أن اإلمجاع قد استقر عىل هذا.

 -1البخاري ( .)2778وانظر« :فتح الباري» (.)54/7
 -2انظر« :تفسري القرطبي» (.)148/8
=

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

82

ني النَّا ِ
س ِيف
قلت :ويؤيد هذا ما جاء عن اب ِن ُع َم َر ¶ ،أنه قالُ « :كنَّا ُنخَ ِّ ُري َب ْ َ
اخل َّط ِ
َز َم ِن ال َّنبِ ِّي ♀ َفنُخَ ِّ ُري َأ َبا َبك ٍْرُ ،ث َّم ُع َم َر ْب َن َ
ابُ ،ث َّم ُع ْث َام َن ْب َن َع َّفا َن
╚»( .)1قال احلافظ ابن حلر ♫(« :)2ويف احلديث تقديم عثامن بعد أيب بكر
وعمر كام هو املشهور عند مجهور أهل السنة» ،ثم ذكر اخلالف املذكور آنفا.
املبارك ♫:
قال اإلمام ابن َ
ِ
ـــب ُم ْقت َِصــــد
إِ ِّين ُأحــــب َعلِ ًّيــــا ُحـ َّ

و َال َأ َرى ُدو َنــــ ُه ِيف ال َف ْضـ ِ
ـــل ُعث َام َنــــا

والكالم هنا عن األفضلية ،أما مسألة اخلالفة وأهيام أوىل باخلالفة؟ فهذه مل يتلف
فيها املسمون قط ،بل هي حمل إمجاع من البداية ،والذي يالف فيها هو أضل من محار
أهله ،كام قال شيخ اإلسالم ابن تيميه ♫ تعاىل يف «العقيدة الواسطية».

=

قال السفاريني يف «لوائح األنوار» (« :)15/2فتفضيل الصديق ثم عمر جممع عليه بّي أهل احلق ،وأما
املفاضلة بّي عثامن وعيل فمحل خالف ،فاألكثرون -ومنهم اإلمام أمحد واإلمام الشافعي وهو املشهور عن
اإلمام مالك ╚ -أن األفضل بعد أيب بكر وعمر ،عثامن ◙ ثم عيل ◙ وعنهم أمجعّي».
وانظر للتوسع« :عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام« ( ،259/1وما بعدها) ،لنارص الشيخ.
وكتابه من أوسع وأحسن من تكلم يف هذا الباب يف املعارصين.
 -1رواه البخاري (.)3655
« -2فتح الباري» ( ،)16/7وانظر منه )34/7( :أيضا.
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ثم قال الناظم ♫:
وَرابعُهُككك ْخَيْكككرُْالربيَّكككةِْبَعْكككدَهُ ْ

عَلِ ك ٌّْحَلي كفُْاخلَ ك ِْبككاخلَ ِْمُ كْجِحُ ْ

ْفقوله( :وَرابعُهُ ) ،أي رابع األربعة اخللفاء ْهو عيل بن أيب طالب ◙ ،أول
من أسلم من الصبيان ،وكان يف العارشة من عمره ،وكان يعيش يف بيت رسول اهلل
ضائل مشهورة معلومة ِّ
♀ ،له َف ُ
لكل ُمسلم عافا ُه اهللُ من بدع النَّواصب،
ورسو ُله ،وهو الذي كان من النبي
فهو الذي ُحيب ا َ
ورسو َل ُه ُ
وحيبه اهللُ َ
هلل َ
♀ بمنز َلة هارون من موسى ◙ ،وأرضاه.
قال( :وَرابعُهُ ْخَيْرُْالربيَّةِْبَعْدَهُ ) ،أي َّ
أن خري اخلليقة بعد أيب بكر وعمر وعثامن
╚ هو(عل ) بن أيب طالب ◙.
عمن ُيقدِّ م من أصحاب رسول اهلل ♀،
وملا سئل إسحاق بن راهويه َّ
ُ
أفضل من أيب بكر،
قال ♫(« :)1مل يكن بعد رسول اهلل ♀ عىل األرض
ُ
ُ
أفضل من عثامن ،ومل يكن عىل األرض
أفضل من عمر ،ومل يكن بعد عمر
ومل يكن بعده
ُ
أفضل من عيل ╚».
خري وال
بعد عثامن ٌ

وقوله يف وصف عيل بن أيب طالب( :حَليفُْاخلَ ِ) أي أن اخلري حيال ِفه ،فهو موفق

مسدد من عند اهلل ◙( ،باخلَ ِ ْمُْجِحُ) أي ظافر بالنلاح وهو ُتصيل املقصود
وُتصيل الطِلبة ،ويف بعض النسخ (باخلري َي ْمنَ ُح) ،ويف بعضها (باخلري ُممْن ِ ُح) أي أنه

« -1جامع بيان العلم وفضله» ( ،)1172/2البن عبد الرب.
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يعطي الناس ويمنحهم ،ففيه وصفه بالسخاء واجلود والكرم( .)1وكل هذا إشارة إىل ما
كان عليه من التفوق بّي األقران ،ومواالة أهل اإليامن ،واالعتناء بمكارم األخالق،
ومزيد الكرم باألرزاق ◙ ،وأرضاه.
(ِ )3
بن أيب طالب:
عيل َ
قال السفاريني يف « ُد َّرته» ماد ًحا َّ
ــل مــن فِ ِ
ِ
ِ
ِ
يــه
ــر ِدي
الصــدَ ى َيــا َو ْي َ َ ْ
ـلـــيل َّ
ُم ْ
وايف النَّـــدَ ى ُم ْبـــدي ْاهلُـــدَ ى ُمـ ْ
واهلل
اعتْمُْجِحُ)  ،إشارة من الناظم -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَخلَا ِ باخلَ ِْ
ا ْل ِعقلت :ويف قوله( :عَلِ ٌّ ْحَليفُ ْا
َـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ى
()2

أعلم -إىل َّ
احلق كان مع عيل ◙ يف مسللة الفتنة التي وقعت بّي الصحابة
أن َّ
╚ ،ألنه قال( :حَليفُ ْاخلَ ِ باخلَ ِ ْمُْجِحُ) ،أي َّ
أن اخلري حلي ُفه يف حياته ،ومن
ذلك ما وقع بينه وبّي بعض الصحابة ╚ من خالف ،واألدلة عىل صحة
اجتهاد عيل ◙ كثرية ،ومن ذلك قوله ♀َ « :مت ْ ُر ُق َم ِ
ار َق ٌة ِعنْدَ ُف ْر َق ٍة ِم َن
نيَ ،ي ْق ُت ُل َها َأ ْو َىل ال َّطائِ َفت ْ ِ
َني باحل ِّق»( ،)4والذي قتل اخلوارج هو عيل ◙،
املُْ ْسلِ ِم َ
ق َتلهم يف معركة النهروان ،وهذا من أعظم مناقبه ◙.
قال ابن العريب املالكي ♫(« :)5فبّي ♀ أن كل طائفة منهام تتعلق
باحلق ،ولكن طائفة عيل أدنى إليه» .انتهى.
« -1التحفة السنية» (ص  ،)58بترصف.
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)25/2
« -3لوامع األنوار البهية» (.)334/2
 -4رواه مسلم (.)1064
« -5العواصم من القواصم» (ص  .)168وانظر« :فتح الباري» (.)619/6
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وقال احلافظ ابن حلر ♫(« :)1واحلق أن عليا كان مصيبا يف حروبه ،فله يف
كل ما اجتهد فيه من ذلك أجران» .انتهى.
وال شك أن علي ًا ◙ أفضل من معاوية ◙ باإلمجاع ،بل هو أفضل أهل
األرض يف زمانه بعد موت عثامن ◙ ،وال يالف يف هذا أحد وال حتى معاوية
نفسه ◙ ،وإنام وقع بينهم ما وقع ،والصحابة َب َرش ،وليسوا معصومّي ،واهلل جل
وعال قد زكاهم مجيعا وريض عنهم بفضله ،سبحانه.

« -1فتح الباري» (.)309/12
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ثم قال الناظم ♫:
وإنَّهك ك ُْللكككرَّهْ ْالْرَيْككك َْفِكككيْهِ ُ ْ

عَلَك ك ْنُجُك ك ِْالفِك كرْدَوْ ِْبكككالُّ رِْ

ثالثة ْ
ْككككككككككككككككككككككككككككككككرَحُ
والرهط) ،تَس
الرهط :قوم الرجل ،وعددهم من ال
وإهنم َّ
ْوجاء يف بعض النسخ ( ُ
إىل العرشة ،وعليه فقوله( :وإنَّه ُ ْللرَّهْ ) ْ
يعني هبم العرشة املبرشين باجلنة ،وإن
والرهط) فيكون املقصود هبم هنا الستة الباقون ،ألن الناظم ذكر اخللفاء
وإهنم َّ
كانت ( ُ
الراشدين وهم أربعة ،ثم عطف عليهم الستة ،وهم املقصودون بالرهط هنا.
وقوله( :ال ْرَيْ َ ْفِيْهِ ُ) أي :ال شك فيهم وال ُهتمة ،إذ ال يمتي يف عدالتهم ويف
فضائلهم إال ضال هالك يف الدنيا قبل اآلخرة.
وكذلك ال شك يف أَنم من أهل اجلنة ،وهلذا قال بعدها( :عَلَ ْنُجُ ) ،مجع
َن ِليبة ،وهي الدابة الكريمة من اخليل والنوق ،أي :هم عىل دواب اجلنة ،جنة
حلسن والبهاء
(الفِرْدَوْ ِ)(( ،)1بالُّ رِ ْتَسْرَحُ) ،أي :تسري براكبها املستيضء بالنور وا ُ

 -1قال ابن القيم يف «حادي األرواح» (ص « :)99والفردوس اسم يقال عىل مجيع اجلنة ،ويقال عىل أفضلها
وأعالها ،كأنه أحق هبذا االسم من غريه من اجلنات ،وأصل الفردوس البستان» .انتهى.
قلت :وقد جاءت األخبار بطلب الفردوس األعىل من اجلنة ،ففي البخاري ( )2790قال ♥:
» َفإِ َذا س َأ ْلتُم اهللَََّ ،فاس َأ ُلوه ِ
اجلن َِّة َو َأ ْع َىل َ
الف ْر َد ْو َسَ ،فإِ َّن ُه َأ ْو َس ُط َ
مح ِنَ ،و ِمنْ ُه َت َف َّج ُر َأ ْهنَ ُار
الر ْ َ
ْ ُ
اجلنَّةَ ،ف ْو َق ُه َع ْر ُش َّ
َ ُ
َ
اجلنَّة«.
وبعض ُ
اجل َّهال يقول« :أنا راض بلقل درجة يف اجلنة!؟» ،فهذا من خسة اهلمة ،مع ما فيه من اجلهل باهلل ،فإن
اهلل ﷻ ال ممسك لرمحته وال راد لفضله.
=
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سليامن ِ
َ
بن بريد َة عن أبيه :أن رج ً
ال
حيث شاء يف اجلنة .وقد صحت هبذا األخبار ،فعن
سلل النبي ♀ فقال :يا رسول اهلل! هل يف ِ
اجلنة من خيل؟ فقال رسول اهلل
ٍ
♀ِ « :
ٍ
تشاء أن ُحت َ
َ
ياقوتة
فرس من
مل فيها عىل
أدخلك اجلن َة ،فال
إن اهللُ
ُ
محراء يطري بك يف ِ
شئت ،إال كان» .قال :وسلله رجل فقال :يا رسول اهلل!
اجلنة حيث َ
َ
ِ
اجلنة من إبل؟ قال :فلم يقل له ما قال لصاحبه ،قال ♀« :إن
هل يف
ِ
نفسكَّ ،
ولذت عينُك».
ُيدخ َل َك اهللُ اجلن َة ،يكن لك فيها ما اشتهت ُ

()1

تِّسح.
ويف نسخة( :يفْاخللدِْتَسْرَحُ) ،أي :يف دار اخلُلد
ُ
قال السفاريني ♫(« :)2واحلاصل أن هؤالء العرشة مقطوع هلم باجلنة،
يتزاورون عىل النجب يف جنة الفردوس» .انتهى.

=

فكره الصايف دله عىل طلب أرشف املقامات،
يقول ابن اجلوزي يف «صيد اخلاطر» (ص « :)173من أعمل َ

وَناه عن الرىض بالنقص يف كل حال» .وقال (ص « :)321واإلنسان ُحيرش ومعه تلك اهلمة ،ف ُيعطى عىل
حصلت يف الدنيا ،فكام مل َت ُتق إىل الكامل و َقنعت بالدونَ ،قنعت يف اآلخرة بمثل ذلك» .انتهى.
مقدار ما َّ
وقد تكلمت عن اهلمة وتفاوت الناس فيها يف رسالتي« :سبيل النلاة يف فضائل العلم والعمل».
 -1انظر« :صحيح التغيب والتهيب» (.)3757-3755( )522/3
وقد بوب ابن القيم يف «حادي األرواح«« :الباب الثامن واخلمسون :يف ذكر مطايا أهل اجلنة وخيوهلم
ومراكبهم» ،وساق مجلة من األحاديث يف هذا الباب.
« -2لوائح األنوار» (.)52/2
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تراجم خمترصة لبقية الستة ╚
ثم ذكر هؤالء الستة الباقّي ،فقال ♫:
سَعِيدٌْوسَكعْدٌْْوابكنُْْعَك ْ ٍْْوطَلاكةْ ْ

وعَكككامِرُْفِهْكككرٍْواللُّبَيْكككرُْاملمَكككدَّحُ ْ

العدوي القريشُ ،يكنى أبا األعور،
ْ (سَعِيدٌ) :أي سعيد بن زيد بن عمرو بن ُن َف ْيلْ،
ّ
السابقّي إىل اإلسالم ،وهو ابن عم عمر بن
وأ ّمه فاطمة بنت بعلة اخلزاع ّية ،كانت من ّ
اخلطاب ،وزوج أخته فاطمة بنت اخلطاب .هاجر إىل املدينة ،وشهد املشاهد كلها إال
بدرا ،وكان غائبا يف مهمة أرسله هبا النبي ♀.
وكان ◙ من ذوي الرأي وال َبسالة ،وشهد الريموك وحصار دمشق ،وتويف
بال َعقيق ،و ُدفن باملدينة ،وذلك يف سنة مخسّي ( 50هـ) ،وقيل إحدى ومخسّي(51
هـ) ،وهو يومئذ ابن بضع وسبعّي سنة.◙ ،

()1

(وسَعْدٌ) :أي ابن أيب وقاص ،واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف ،ويكنى أبا
لّي ،وأحد اخلمسة الذين أسلموا عىل يد أيب بكر الصديق،
ابقّي األَ َّو َ
الس َ
إسحاق .أحد َّ
الست َِّة.
حلدَ ْيبِ َية ،وأحدُ أهل الش ْو َرى ِّ
َش ِهد بدر ًا ،وا ُ
وكان يقال له :فارس اإلسالم ،وهو أول من رمى بسهم يف سبيل ،ومجع له رسول
اهلل ♀ أبويه ،فقال له يف معركة أحدْ « :ار ِم فِدَ َ
اك َأ ِيب َو ُأ ِّمي»( .)1وكان
◙ جماب الدعوة ،مشهورا بذلك.

 -1انظر« :الطبقات الكربى» ( ،)92/6البن سعد ،و«اإلصابة» ( ،)87/3و«األعالم» ( ،)94/3للزركيل.
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أسلم وهو ابن سبع عرشة ( )17سنة وما يف وجهه شعرة ،وشهد بدرا ،وافتتح
القادسية ،ونزل الكوفة ،ووليها لعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان .ثم رجع إىل
املدينة ،ومات و ُدفن هبا ،وذلك سنة مخس ومخسّي ( 55هـ) ،وقيل غري هذا ،وله يوم
مات أربع وستون سنة ،وهو آخر العرشة وفاة.
بد َعو ِ
ف بن َع ِ
مح ِن بن َعو ِ
ف ،وكان اسمه ِيف اجلاهلية
ْ
الر ْ َ ُ ْ
(وابنُ ْعَ ْ ٍ) :أي َعبدُ َّ
()2

عبدَ َع ْمرو أو عبد الكعبةَ ،ف َس َّام ُه َر ُس ُ
محن،
الر ْ َ
ول اهللَِّ ♀ حّي أسلم َع ْبد َّ
ويكنى َأ َبا ُحم َ َّمد.
وهو أحد املهاجرين األولّي ،هاجر اهللرتّي ،وشهد بدر ًا وغريها من املشاهد،
وهو أحد الثامنية الذين سبقوا إىل اإلسالم ،وأحد اخلمسة الذين أسلموا عىل يدي أيب
=

مج َع َر ُس ُ
ول اهلل
 -1رواه البخاري ( ،)2905ومسلم ( .)2411ويف هذا احلديث قال عيل ◙َ « :ما َ َ
♀ َأ َب َو ْي ِه ِألَ َحد َغ ْ ِري َس ْع ِد» .ولعل هذا هو الذي بلغه ،وإال فقد ذكر ابن عبد الرب َّ
أن ذلك لسعد بن
أيب وقاص والزبري بن العوام ¶ ،فقال يف «االستيعاب» (« :)607/2ومجع له (يعني سعدا) رسول اهلل
♀ وللزبري أبويه ،فقال لكل واحد منهام ،فيام روى عنه ♀« :ارم ،فداك أيب وأمي» .ومل
يقل َذلِ َك ألحد غريمها فيام يقولون ،واهلل أعلم» .انتهى.
قلت :وأما الزبري فقد كان ذاك يوم اخلندق ،إ ْذ قال ♀« :من ي ْل ِ
ت َبنِي ُق َر ْي َظ َةَ ،ف َي ْلتِينِي بِ َخ َ ِرب ِهم؟»،
َ ْ َ

ول اهللَِّ ♀ َأ َب َو ْي ِه َف َق َال« :فِدَ َ
مج َع له َر ُس ُ
اك َأ ِيب َو ُأ ِّمي» .رواه
َفا ْن َط َل َق
الزبري بن العوامَ ،ف َل َّام َر َج َع َ َ
ُ
البخاري ( ،)3720ومسلم (.)2416
 -2انظر« :الطبقات الكربى» ( ،)92/6البن سعد ،و«سري السلف الصاحلّي» (ص  ،)235لقوام السنة
األصبهاين ،و«هتذيب الكامل» ( ،)309/10للمزي ،و«سري أعالم النبالء» ( ،)92/1للذهبي ،و«اإلصابة»
( ،)61/3و«األعالم» ( ،)87/3للزركيل.
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بكر ،وأحد الستة الذين جعل عمر بن اخلطاب فيهم الشورى ،وأخرب أن رسول اهلل
♀ تويف وهو عنهم راض.
مات ◙ سنة اثنتّي وثالثّي ( 32هـ) ،عىل األشهر ،وعاش اثنتّي وسبعّي
ّ
وصىل عليه عثامن ،وقيل الزبري بن العوام ،ريض اهلل عن اجلميع.
سنة ،ودفن بالبقيع،

()1

(وطَلاة) :أي طلحة بن عبيد اهلل بن عثامن التميمي ،و ُيكنى أبا حممد ،شلاع ،من
األجواد ،وأحد الثامنية الذي سبقوا إىل اإلسالم ،وأحد اخلمسة الذين أسلموا عىل يد
أيب بكر الصديق ،وهو أحد الستة أصحاب الشورى .شهد ُأ ُحدا وثبت مع رسول اهلل
♀ ،وأبىل بال ًء َحسنًا ،حتى أصيب بلربعة وعرشين جرحا ،وسلِم ،وشهد
اخلندق وسائر املشاهد.
ُقتل ◙ سنة ست وثالثّي من اهللرة ( 36هـ) ،وله أربع وستون سنة.
(وعَامِرُْفِهْرٍ) :أي عامر ُقريش ،واملقصود به أبو ُعبيدَ َة َع ِ
ام ُر ْب ُن َع ْب ِد اهللَِّ ب ِن اجلراح
َْ
ال ُقر ِيش ِ
الفهري ،أمّي هذه األمة ،وأحد الرجلّي الذين ع َّينهام أبو بكر للخالفة يوم
َ ّ
السقيفة ،شهد بدرا و ُأحدً ا واخلندق واملشاهد كلها م َع رس ِ
ول اهللَِّ ♀.
َ َ ُ
ً
()2

 -1انظر« :الطبقات الكربى» ( ،)124/3و«خمترص تاريخ دمشق» ( ،)342/14البن منظور ،و«سري أعالم
النبالء» ( ،)68/1و«اإلصابة» ( ،)430/3و«األعالم» (.)229/3
-2

انظر« :الطبقات الكربى» ( ،)73/3و«سري أعالم النبالء» ( ،)23/1و«اإلصابة» (،)290/4

و«األعالم» (.)321/3
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وكان أحد األمراء الذين ُولوا فتح دمشق ،وشهدوا الريموك ،ثم أفضت إليه إمرة
الشام ،ومات هبا يف طاعون عمواس سنة ثامن عرشة ( 18هـ) ،وعاش ثامنيا ومخسّي
سنة ،وقيل غري هذا.

()1

بن األَسدي القريش ،ي ْكنَى أبا ِ
ِِ
(واللُّبَيْرُ) :أي الزبري بن العوام ِ
عبد اهلل،
ُ
بن ُخ َو ْيلد ِ َ

حواري رسول اهللَّ ♀ ،وابن عمته ،أمه َص ِف َّي ُة بِن ُْت َع ْبد املُْ َّطلِ ِ
ب ،وهو
وهو
ّ
ابن عم خدية بنت خويلد زوج رسول اهلل ♀ ،أسلم عىل يد أيب بكر
الصديق وهو ابن ست عرشة ( )16سنة ،وتزوج ذات النطاقّي أسامء بنت أيب بكر
¶.
هو أول من َّ
سل سيفه يف اإلسالم ،وشهد بدر ًا ،و ُأ ُحد ًا ،وغريها من املشاهد،
وشهد الريموك ،وهو من أهل الشورى.
ُقتِل ◙ سنة ست وثالثّي ( 36هـ) ،وله ست أو سبع وستون سنة.

()2

ف باملدائح الكثرية ،وهي اخلصال التي ُيمدح هبا
وقوله (املمَدَّحُ) :أي :املت ِّص ُ
وحيمد عليها ،إشارة إىل كثرة مناقبه ،وغزور مزاياه.◙ ،

()3

-1

انظر« :الطبقات الكربى» ( ،)409/3و«خمترص تاريخ دمشق» ( ،)264/11و«تاريخ اإلسالم»

( ،)99/2للذهبي ،و«اإلصابة» ( ،)475/3و«األعالم» (.)252/3
-2

انظر« :الطبقات الكربى» ( ،)100/3و«خمترص تاريخ دمشق» ( ،)11/9و«سري أعالم النبالء»

( ،)41/1و«اإلصابة» ( ،)457/2و«األعالم» (.)43/3
 -3انظر« :لوائح األنوار» (.)59/2
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وهؤالء هم الستة ،وتتمة العرشة املبرشين باجلنة ،مع اخللفاء األربعة الراشدين،
البيت اجلميل البن أيب داوود َع َرف أسام َءهم.
ومن َح ِفظ هذا
َ
املبرشين باجلنّة ألَنم ُذكروا يف سياق حديث
الصحابة بالعرشة ّ
وسمي هؤالء ّ
رش ٌة ِيف
واحد ،وإال
ّ
فاملبرشون أكثر من العرشة بكثري .قال النَّبِي ♀َ « :ع ْ َ
اجلنَّةَ ،والز َب ْ ُري ِيف َ
اجلنَّةَ ،و َع ِيل ِيف َ
اجلنَّةَ ،و ُع ْث َام ُن ِيف َ
اجلنَّةَ ،و ُع َم ُر ِيف َ
اجلنَّةَ :أ ُبو َبك ٍْر ِيف َ
َ
اجلنَّة،
اجلنَّة ،وابن عو ٍ
اجلنَّةَ ،و َس ِعيدُ ْب ُن َز ْي ٍد ِيف َ
اجلنَّةَ ،و َس ْعدٌ ِيف َ
ف ِيف َ
َو َط ْل َح ُة ِيف َ
اجلنَّةَ ،و َأ ُبو
َ ْ ُ َْ
اجل َّراحِ يف َ
ُع َب ْيدَ َة ْب ُن َْ
اجلنَّة».

()1

قال ابن أيب العز(« :)2وقد اتفق أهل السنة عىل تعظيم هؤالء العرشة وتقديمهم ،ملا
التكلم بلفظ العرشة ،أو فِ َ
ُ
عل
أجهل ممن َيـكره
اشتهر من فضائلهم ومناقبهم .و َمن
َ
ِ
ِ
يار الصحابة ،وهم العرشة املشهود هلم باجلنة،
يشء يكون عرشة!! لكوَنم ُيبغضون خ َ
وهم يستثنون منهم عليا ◙! ِ
فمن العلب :أَنم يوالون لفظ التسعة! وهم
ُيبغضون التسعة من العرشة! ويبغضون سائر املهاجرين واألنصار ،من السابقّي
األولّي ،الذين بايعوا رسول اهلل ُتت الشلرة ،وكانوا ألفا وأربعامئة ( ،)1400وقد
-1

رواه أمحد ( ،)1675والتمذي ( ،)3747وابن حبان ( ،)7002واللفظ له ،وصححه األلباين يف

«صحيح اجلامع» (.)50
ِ
رش َة ╚» يف «سنن ابن ماجه» ( ،275/3مع «مشارق األنوار الوهاجة» ،لألثيويب)،
انظرَ « :ف َضائ ُل ا ْل َع َ
ِ
ِ
َّرضة يف َمناقِ ِ
الر ُ
ب
و«كتاب املناقب» من سائر كتب السنة.
وللمحب ال َّط َربي ♫ كتابِّ « :
ُ
ياض الن َ
طبوع يف أر َبعة أجزاء .وتكلم عليهم عبد الغني املقديس ♫ يف آخر «خمترص السرية».
رشة» َم ٌ
ال َع َ َ
« -2رشح الطحاوية» (ص  ،)377وانظر« :منهاج السنة النبوية» ( ،)38/1البن تيمية.
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ريض اهلل عنهم ،كام قال تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﴾ [الفتح .]١٨ :وثبت يف «صحيح مسلم»( ،)1عن جابر ◙ ،عن النبي
ت َّ
الش َج َرة» .».انتهى كالمه
♀ ،أنه قالَ « :ال َيدْ خُ ُل الن ََّار َأ َحدٌ َبا َي َع َ ْحت َ
♫.

ِ
اب َّ ِ
 ،)2496( -1ولفظه فيهَ « :ال َيدْ ُخ ُل الن ََّار ،إِ ْن َشا َء اهللُِ ،م ْن َأ ْص َح ِ
ين َبا َي ُعوا َ ُْتت ََها» .قال
الش َل َرة َأ َحدٌ  ،ا َّلذ َ
العلامء :معناه ال يدخلها أحد منهم قطعا ،كام رصح به يف احلديث الذي قبله حديث حاطب ،وإنام قال «إن
شاء اهلل» للتربك ال للشك .انتهى ،نقال عن «رشح مسلم للنووي» (.)58/16
ِ
حلاطِب َجا َء َر ُس َ
ول اهللِ
قلت :وحديث حاطب الذي عناه النووي ♫ هو ما روي َع ْن َجابِرَ ،أ َّن َع ْبدً ا َ
ِ
ب الن ََّارَ ،ف َق َال َر ُس ُ
♀ َي ْشكُو َحاطِ ًبا َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ♀:
ول اهللَِ ،ل َيدْ ُخ َل َّن َحاط ٌ
ت َال َيدْ ُخ ُل َهاَ ،فإِ َّن ُه َش ِهدَ َبدْ را َو ُْ
احلدَ ْيبِ َي َة» .رواه مسلم (.)2495
«ك ََذ ْب َ
وانظر« :السلسلة الصحيحة» ( ،)2160لأللباين.
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حرمة الطعن يف الصحابة ╚
قال الناظم ♫:
وَق ْْخَيْكرَْْقك ٍْْيفْالصَّكاَاْبةِْكلِّهِكْ ْ ْ

والْتَكك ْطَعَّانك كاًْتَعِيْكك ُْوَتَجْك كرَحُ ْ

فَقَْكدْْنَطَك َْْالك َحْ ُْاملكب ُْْبِفَضْكلِهِ ْ ْ

ْ
ويفْالفَ كتْحِْنيٌْيفْالصَّككاابةِْتَمْككدَحُ ْ

ْفقوله( :وَق ْ ْخَيْرَ ْق ٍ ْيف ْالصَّاَابةِ ْكلِّهِ ْ)ْ ،أي قل بلسانك وقلبك يف الصحابة
أحسن األقوالِ ،
واثن عليهم بلحسن الثناء ،و ُظ َّن فيهم أحسن الظنون
ك ِّلهم ╚
َ
بال استثناء ،فهم أهل لذلك ،وال ُيبغضهم إال هالك ،عليهم رضوان اهلل ورمحته.
دين نرجو أن نَلقى اهللَ عليه يو َم القيامة ،فقد َ
قال ا ْل ُف َض ْي ُل ْب ُن
وحبهم ╚ ٌ
ُ
ِع َياضُ « :حب َأ ْص َح ِ
حم َّم ٍد ♀ ُذخْ ٌر َأ َّد ِخ ُر ُهُ ،ث َّم َق َالَ :ر ِح َم اهلل َم ْن ت ََر َّح َم
اب ُ َ
اب ُ َ ٍ
ب َأ ْص َح ِ
َع َىل َأ ْص َح ِ
حم َّم ٍد
اب ُ َ
حي ُس ُن َه َذا كُل ُه بِ ُح ِّ
حم َّمد ♀َ ،وإِن ََّام َ ْ
ِ ِ
♀» ،و َق َال ا ْب ُن املُْ َب َار ِك« :خَ ْص َلت ِ
الصدْ ُقَ ،و ُحب
َان َم ْن كَا َنتَا فيه نَجاِّ :
()1
َأ ْص َح ِ
حم َّم ٍد ♀».
اب ُ َ
وب َّ ِ ِ
ب ُع َم َر
َ
ينَ ،و َم ْن َأ َح َّ
ب َأ َبا َبك ٍْر َف َقدْ َأ َقا َم الدِّ َ
اينَ ،ق َالَ « :م ْن َأ َح َّ
وع ْن َأي َ
الس ْخت َي ِّ
ب ُع ْثام َن َف َق ِد ْاس َتن ََار بِن ِ
السبِ َ
ب َعلِيا َف َق ِد
ُور اهللَِّ َ ،و َم ْن َأ َح َّ
َف َقدْ َأ ْو َض َح َّ
يلَ ،و َم ْن َأ َح َّ َ

ْاست َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْلو ْث َقىَ ،و َم ْن َأ ْح َس َن ا ْل َق ْو َل ِيف َأ ْص َح ِ
حم َّم ٍد َف َقدْ َب ِرئَ ِم َن
اب ُ َ
َ ِ ()2
النِّفاق».
ولفظ ِ
ُ
ابن املبارك نقلته عن «الشفا» ( ،)298/2للقايض عياض املالكي.
« -1الرشيعة» (،)1687/4
« -2الرشيعة» (.)1772/4
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قال القحطاين يف «نونيته»(:)1
ِ
ِ
رابـــة ُســـنَّ ٌة
الصـــحابة وال َق
ُحـــب

ِ
يــــــاين
أح
َألقــــــى هبــــــا َر ِّيب إذا ْ

تعريف الصحايب
ِ
ب النَّبِ َّي
عرفه اإلمام البخاري( )2يف «صحيحه» بقولهَ « :و َمن َصح َ
والصحايب َّ
ِ
ِ
وعرف ُه َ
آخرون بقوهلم:
♀َ ،أو َرآ ُه ِم َن املُ ْسلِ ِم َ
ّيَ ،ف ُه َو من َأ ْص َحابِه»َّ ،
«الصحايب :من َل ِقي النَّبِي ♀ ِ
ومات َعىل ا ِ
ت ِر َّد ٌة
مؤمنا ِبه
إلسالمِ ،ولو َ َُت َّل َل ْ
َ
َّ َ
َّ
َ
َ
يف األَ َص َّح».

()3

فقوهلمَ « :من َل ِق َي»ُ ،
قرصت ،ومن َروى عنه أو
يدخل فيهَ :من طالت جمالستُه له أو ُ

مل ِ
يرو ،رآه أو مل َيره لعارض كال َعمى.
ِ
ِ
صري
وقوهلمَ « :من َلق َي ال َّنبِ َّي ♀»ُ ،
يرج به :من لق َي ُه مؤمنًا به قبل أن َي َ
نبيا ،أيِ :
بعث ،ولكنه مل يدرك البِعثة ،كام و َقع لـ «بحريا الر ِ
مؤمنًا بلنه س ُي ُ
اهب».
ُ
ًّ
َ َ َّ
وقوهلمِ « :
يدخ ُل فيهّ :
مؤمنا»ُ ،
ويرج به :من َلقيه يف
كل مكلف من اجلن واإلنسُ ،

ِ
حال كونِه كافر ًا ،ثم أس َل َم بعد موتِه ♀.
وقوهلمِ « :به» ،يرج به :من َلقيه م ِ
ؤمنًا بغريه من األنبياء ۏ ،كمن لق َيه من
ُ
ُ
مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
( -1ص .)29
 -2ونحوه تعريف شيخه عيل بن املديني ♫ .انظر« :فتح الباري» (.)5-3/7
 -3وهذا من أحسن التعاريف ،قاله احلافظ ابن حلر ♫ يف «نخبة الفكر» ،ورشحه يف« :نُزهة النظر»
(ص  ،)111و«اإلصابة يف متييز الصحابة» (.)158/1
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ومات َعىل ا ِ
ير ُج به :من لق َيه مؤمنا به ثم ارتدَّ  ،ومات عىل
وقوهلمَ « :
إلسالم»ُ ،
ِر َّدته ،فإنه ال ُي َعد صحاب ًّيا.
ِ
النبي ♀
وقوهلم« :ولو َ َُت َّل َل ْ
ت ِر َّد ٌة» ،يعنون به :من ارتدَّ بعد أن لق َي َّ
ِ
رج َع إِىل
تاب
َ
اسم الصحبة باق ل ُه ،سوا ٌء َأ َ
مؤمنًا به ،ثم َ
ومات عىل اإلسالم ،فإِ َّن َ
اتفاق ِ
اإلسال ِم يف حياتِ ِه ♀ َأو بعدَ ه ،ومما يؤكد هذا ُ
أهل احلديث عىل عدّ
األشعث بن قيس ِمن ُمجلة الصحابة.
املسل ِ
اخل ِ
وقوهلم« :يف األَصح» :إِشار ٌة إِىل ِ
الف يف َ
لة.
َ َّ
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عدالة الصحابة ╚
ِ
أن الصحاب َة ╚ ُعدُ ٌ
َّفق ال ُعلامء عىل َّ
بتعديل اهلل تعاىل هلم ،فإذا كان
ول
ات َ
ُ
ثبت بالثناء العظيم من اهلل ﷻ
التعديل َيث ُب ُت بقول اثنّي من الناس ،فكيف ال َي ُ
ُم ِم َع ٌة َع َىل
ومن رسولِه ♀ عليهم ،ويف هذا يقول ابن الصالح(« :)1إِ َّن األُ َّم َة ُ ْ
ِ
َعد ِ ِ
ت ِ
الصحابة ِمن حيث ُ
اجلملة
الص َحا َب ِة» ،وقال العالئي(« :)2مل ُيالِف يف َعدَ الة
يل َمجي ِع َّ
ِ
وأمثاهلم» .انتهى.
َأحدٌ ِمن أهل السنة ،وإنام اخلالف عن املعتزلة واخلوارج
وقال القرطبي(« :)3فالصحابة كلهم عدول ،أولياء اهلل تعالى وأصفياؤه ،وخيرته
من خلقه بعد أنبيائه ورسله .هذا مذهب أهل السنة ،والذي عليه الجماعة من أئمة
هذه األمة .وقد ذهبت شرذمة ال مباالة هبم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم ،فيلزم
البحث عن عدالتهم» .انتهى.
« -1مقدمة ابن الصالح» (ص  ،)295وقد نقل اإلمجاع عىل عدالة الصحابة مجاعة من أهل العلامء :كابن عبد
الرب يف «االستيعاب» ( ،)19/1واخلطيب البغدادي يف «الكفاية» ( ،)49-46وابن األثري يف «أسد الغابة»
( ،)10/1والنووي يف «إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق» ( ،)592/2و«التقريب»
( ،674/2مع «تدريب الراوي») ،وابن حلر يف «اإلصابة» ( ،)23-21/1يف آخرين.
انظر« :رشح الكوكب املنري» ( )473-480/2البن النلار ال ُفتوحي ♫ ،و«عقيدة أهل السنة واجلامعة
يف الصحابة الكرام» ( ،)825-795/2لنارص الشيخ.
ويف الباب كتب مستقلة بعنوان« :عدالة الصحابة ╚ يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع
الشبهات» ،لعامد الرشبينى ،و«عدالة الصحابة ╚ عند املسلمّي« ،ملحمد الفهداوي.
رشيف الصحبة» (ص .)78
ُتقيق ُمنِيف الرتبة ملن ثبت له
ُ
ُ « -2
« -3اجلامع ألحكام القرآن» (.)299/16
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وأن املعصي َة م ِ
وليس املُرا ُد بإثبات عدالتهم ╚ َّأهنم معصومونَّ ،
ستحيل ٌة
ُ
فإن ِ
َ
كال! َّ
عليهمَّ ،
البحث عن عدالتهم،
العصمة لألنبياء ۏ ،ولكن املُرا َد َّأال نت َك َّلف
طلب التزكية فيهم ╚.
وال َ

()1

العجب! كيف يداين أحدا من هؤالء َمن بعدهم؟! فض ً
ال
قال العالئي(« :)2فيا هلل
ُ
عن مساواهتم ،حتى إنه حيتاج الواحدُ منهم إىل الكَشف عن حاله وتزكيتِه» .انتهى.
ُ
الص ُة القول فيهم ،ما قاله اإلمام الشافعي ♫(ُ « :)3هم َفو َقنا يف ك ُِّل ِعل ٍم
وخ َ
ِ
ٍ
ٍ
و َع ٍ
لم ،أو ُي ُ
سبب ُي ُ
درك به ُهدى ،ورأهيم لنا خري من
ودين و َف ْض ٍل ،وك ُِّل
قل
نال به ع ٌ
رأينا ألنفسنا» .انتهى.
قال الناظم ♫:
وَق ْْخَيْكرَْْقك ٍْْيفْالصَّكاَاْبةِْكلِّهِكْ ْ ْ

والْتَكك ْطَعَّانك كاًْتَعِيْكك ُْوَتَجْك كرَحُ ْ

ْفقوله( :والْتَ ْطَعَّاناً) ،أي :ال تكن ِ
طاعنًا ْ
فيهم ،واق ًعا يف أعراضهم ،بنحو ذم أو
غيبة( ،)4إ ْذ ال ُيفهم منه أن الناظم َنى عن كثرة الطعن ويسمح بام دونه ،كام قال بعض
فس َّبه يف بيتك)!؟ ،أال خاب من
املفتونّي يف عرصنا( :إذا أردت أن تسب أبا هريرةُ ،

 -1انظر« :رشح الكوكب املنري» ( )477/2البن النلار ال ُفتوحي ♫.
رشيف الصحبة» (ص .)81
ُتقيق ُمنِيف الرتبة ملن ثبت له
ُ
ُ « -2
 -3نقال عن «الفتاوى» ( ،)158/4وانظر« :مناقب الشافعي» ( )442/1للبيهقي ♫.
 -4انظر« :فيض القدير» ( ،)360/5للمناوي ،و«مرقاة املفاتيح» ( ،)3044/7للقاري.
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قال هذا يف حق رجل من صحابة رسول اهلل ♀َّ ،
ألن هذا الكالم ال يصدر
إال من رافيض خبيث ،أو ضال جاهل متلثر بمقاالهتم وتفاهاهتم.
فقوله( :وال ْتَ ْطَعَّاناً) ،أي ال تطعن ولو بكلمة واحدةً ،
فضال عن كثرة اللعن،
وهذا أسلوب عريب معروف ،إ ْذ قد يليت عىل وزن « َف َّعال» ما ال يراد به املبالغة ،كقوله
تعاىل ﴿ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﴾ [فصلت ]٤٦ :أي :ليس بذي ظلم ،ويف احلديث عن
ِ
ان ،وال بال َّل َّع ِ
املؤمن بال َّط َّع ِ
الفاح ِ
ش ،وال
ان ،وال
ابن مسعود ◙ مرفوع ًاَ « :ل ْي َس
ُ
ال َب ِذيء» ( ،)1أي ليس بذي طعن وليس بذي لعن ،هذا مع عموم املسلمّي ،فكيف
باألمر مع الصحابة املعدلّي.

()2

قال ♫( :وال ْتَ ْطَعَّاناً ْتَعِيْ ُ) ،أي :تنسب الصحابة ╚ إىل العيب،
جلرح ،واملقصود به هنا إسقاط العدالة ،والصحابة
وهو َ
الو ْصمة(( ،)3وَتَجْرَحُ) :من ا َ
عدول بإمجاع املسلمّي ،كام سبق بيانه.
ِ
ِ
ِ
رح اللسان
وج ُ
قال ابن العريب ♫(« :)4سهام الكالم كسهام النِّصال( )1حساَ ،
كجرح اليد» .انتهى.

 -1رواه أمحد ( ،)3839التمذي ( ،)1977والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)312وصححه األلباين يف
«الصحيحة» (.)320
 -2انظر« :التحفة السنية» (ص .)63
« -3القاموس املحيط» (ص .)118
« -4عارضة األحوذي» (.)204/1
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ويف هذا الكالم من الناظم إشارة إىل رد مقالة أهل الضالل والزيغ والوبال ،من
أهل الرفض ومن َنج منهلهم من أهل اجلفاء والبغض للصحابة ╚ ،وكيف
يكون ذلك الطعن والعيب واجلرح يف أهل اجلد واالجتهاد والنصح والرأفة وبذل
املعروف إلعالء كلمة اهلل وإظهار ما جاء به رسول اهللَّ ♀ من الدين املتّي
واحلق املبّي؟!

()2

=

وأنصل ،و ُنصول .انظر« :املعلم الوسيط»
 -1النصلَ :ح ِديدَ ُة الرمح والسهم والسكّي ،واجلمع :نصال،
ُ
(.)927/2
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)93/2
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حكم سب الصحابة وغاية وعاقبة أهله
سب الصحابة حمرم بالكتاب والسنة وهو كبرية باإلمجاع( ،)1ولوال خوض
َّ
إن َّ
اخلائضّي يف أعراضهم ╚ ،ملا احتاج ُ
أهل العلم إىل التدليل عىل عدالتهم ،وال
بيان حال ساهبم ،ولكن ملا وقع هذا األمر ،احتلنا إىل البيان ،والكشف عن حال أهل
السب والبهتان.
والسب :الكالم الذي يقصد به االنتقاص واالستخفاف ،وهو ما ُيفهم منه السب
يف عقول الناس عىل اختالف اعتقاداهتم كاللعن والتقبيح ونحوه.

()2

استوجب َلعنة ِ
أهل األرض والسامء ،قال
ومن تل َّط َخ هبذه اجلريمة النَّـكراء ،فقد
َ
ِ
الئكة والنَّا ِ
صحايبَ ،ف َعل ْي ِه َلعنَ ُة اهللِ واملَ
ِ
س َأمجعني»(.)3
ب َأ
النبي ♀َ « :م ْن َس َّ

قال القايض عياض ♫(« :)4وسب ِ
ِ
وأزواجه ،وأصحابِه
آل َبيتِه،
َ
ون ِ
فاع ُله» .انتهى.
♀ ،و َتنَق ُصهم َحرا ٌم َمل ُع ٌ
وقال القرطبي(« :)5فالمكذب ألصغرهم-وال صغير فيهم -داخل يف لعنة اهَّلل التي

شهد هبا رسول اهَّلل ♀ ،وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن
عليه» .انتهى.
 -1انظر« :الزواجر عن اقتاف الكبائر» ( ،)379/2للهيتمي ♫.
« -2الصارم املسلول» (ص .)531
 -3قال األلباين :رواه الطرباين ( ،)1/174/3وصححه يف« :الصحيحة».)2340( :
« -4الشفا» (.)492/2
« -5اجلامع ألحكام القرآن» (.)298/16
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وقال ابن كثير ♫(« :)1فإن الطائفة املخذولة من الرافضة( )2يعادون أفضل
الصحابة ويبغضوَنم ويسبوَنمِ ،عياذا باهلل من ذلك .وهذا يدل عىل أن عقوهلم
معكوسة ،وقلوهبم منكوسة ،فلين هؤالء من اإليامن بالقرآن إذ يسبون من ريض اهلل
عنهم» .انتهى.
ويف «الصحيحّي»(َّ ،)3
أن النَّبِ َّي ♀ قال« :الَ ت َُسبوا َأ ْص َح ِايبَ ،ف َل ْو َأ َّن
َأ َحدَ ك ُْم َأ ْن َف َق ِم ْث َل ُأ ُح ٍدَ ،ذ َهبا َما َب َلغَ ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْمَ ،والَ ن َِصي َف ُه» ،فال َق ُ
ليل منهم عند اهلل
ٌ
النبوة،
رشف الصحبة الذي ال ُيدانيه
كثري  ،وذلك راجع ألسباب منها:
ُ
فضل بعد َّ
ٌ
اتص ُفوا به من ال َيـقّي والصدق والزهد ،كام قال ابن مسعود ◙
وكذلك ما َّ
ِ
أصحاب حممد ♀ ،وهم
وأكثر صيا ًما ِمن
أكثر صالةً،
ُ
ألصحابه« :أنتم ُ
كانوا خريا منكم ،قالوا :وبِ َم؟ قال :كانوا أزهدَ منكم يف الدنياَ ،
وأ َ
ب منكم يف
رغ َ
اآلخرة»(ُ ،)4يشري إىل أن الصحابة فا ُقوا من بعدهم بشدة تعلق قلوهبم باآلخرة
« -1تفسري القرآن العظيم» (.)203/4
 -2قال ابن تيمية يف «اقتضاء الرصاط املستقيم» (« :)352/2والرافضة أمة خمذولة ،ليس هلا عقل صحيح،
وال نقل رصيح ،وال دين مقبول ،وال دنيا منصورة» ،فعلق ابن عثيمّي قائال« :ومن كانت قيادته يف أيدي
برش باخلري ،ونسلل اهلل أن يفضحهم يف
الرافضة فهو خمذول ،كام قال شيخ اإلسالم ♫ ،وهذا الكالم ُي ِّ
دعوهتم الباطلة» .انتهى كالمه ♫ من تعليقه عىل الكتاب.
 -3البخاري ( ،)3673ومسلم (.)2540
-4

رواه ابن املبارك يف «الزهد» ( ،)501وابن أيب الدنيا يف «الزهد» ( ،)158واحلاكم يف «املستدرك»

( ،)7880وقال اهليثمي يف «جممع الزوائد» (« :)325/10رواه الطرباين ،وفيه عامرة بن يزيد صاحب ابن
مسعود ،ومل أعرفه ،وبقية رجاله ثقات».
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ورغبتهم فيها وإعراضهم عن الدنيا بتحقريها وتصغريها ،وإن كانت يف أيدهيم،
قلوهبم منها فارغ ًة ،وباآلخرة ممتلئ ًة ،وهذه احلال ورثوها من نبيهم
فكانت
ُ
♀.

()1

قال أبو احلسن األشعري ♫(« :)2وأمجعوا عىل الكف عن ذكر الصحابة
╚ إال بخري ما يذكرون به ،وعىل أهنم أحق أن ينرش حماسنهم ،ويلتمس ألفعاهلم
أفضل املخارج ،وأن نظن هبم أحسن الظن ،وأحسن املذاهب ممتثلّي يف ذلك لقوله
رسول اهلل ♀« :إِ َذا ُذكِ َر َأ ْص َحابِى َف َأ ْم ِسكُوا»( ،)3وقال أهل العلم معنى
ذلك :ال تذكروهم إال بخري الذكر» .انتهى.
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾[احلرش ،]١٠ :فاملؤمن حيبهم ويستغفر هلم فكان حريا به أن
ُحيرش معهم ،والفاجر يذمهم ويسبهم ،فكان حريا به أن ُحيرش مع أعدائهم أعداء اهلل
ورسوله ♀.

 -1انظر« :لطائف املعارف» (ص  ،)531و«جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل» (.)414/4
« -2رسالة إىل أهل الثغر» (ص  ،)172ونحوه يف «الشفا» ( ،)296/2لعياض .وانظر« :معارج القبول»
( ،)1208/3حلافظ حكمي.
 -3قال األلباين يف «السلسلة» (« :)34أخرجه الطرباين يف «الكبري» ( ،)2/ 78/2وأبو نعيم يف «احللية» (4
 ،»)108/وصححه.
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حم َّم ٍد ♀،
اب ُ َ
وروي عن ابن ع َّباس ¶ أنه قالَ « :ال ت َُسبوا َأ ْص َح َ
()1
َفإِ َّن اهلل َ أ َم َرنَا بِ ِاال ْستِ ْغ َف ِ
ون».
ار َُهل ْم َو ُه َو َي ْع َل ُم َأ َّهن ُ ْم َس َي ْقتَتِ ُل َ
وقال ابن كثير(« :)2فيا ويل من أبغضهم ،أو سبهم ،أو أبغض أو سب بعضهم».
انتهى.
فإذا كانت الغيبة حرامًا ب ِّينا ،وذن ًبا عظيمًا يف حق فرد من أفراد المسلمين األحياء
الموجودين ،فكيف بغيبة األموات التي صح عن رسول اهَّلل ♀ النهي عنها
بقوله« :ال ت ُس ُّبوا األموات ،فإِن َُّهم قد أفضوا إِلى ما قدَّ ُموا».

()3

خير
الممزقة أعراضهم الم لهتوكة حرماهتم هم ُ
فيكف إذا كان هؤالء المس ُبوبين ُ
الخليقة ،وخير العالم كما قدمنا تحقيقه .فسبحان الصبور الحليم.

()4

ِ
ِ
قر َر املذهب احلق يف األخبار املنقولة حول ما وقع بني الصحابة
ومن
أحسن َمن َّ
سامة« :العقيدة الواسط ّية»،
ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يف عقيدته املباركة املُ َّ

« -1الرشيعة» (.)2491/5
« -2تفسري القرآن العظيم» (.)203/4
 -3رواه البخاري (.)1393
« -4ذب اإلمام الشوكاين عن أصحاب النبي العدناين» (ص  ،)34-33بترصف.
وانظر« :إرشاد الغبي إىل مذهب أهل البيت يف صحب النبي ♀» ضمن «الفتح الرباين من فتاوى
اإلمام الشوكاين» ( ،)868/2وفيها نقل الشوكاين ♫ إمجاع آل البيت عىل حرمة سب الصحابة
╚ أمجعّي.
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()1
ومن َعلِ َم ما َد َّل عليه القرآ ُن
وكذلك يف« :منهاج السنة»  ،حيث قال ♫َ « :
ِ
والسن ُة ِمن الثناء عىل القومِ ،
وأهنم خَ ُري هذه األمة
ورضا اهلل عنهم ،واستحقا َقهم اجلنةَّ ،

خرجت للناس ،مل ُي ِ
التي هي َخ ُري ُأمة ُأ ِ
عارض هذا املُتَي َّق َن املعلو َم بأمور ُمشتبِهة:
 منها :ما ال ُيع َلم صحته،
 ومنها :ما يتَبّي ك َِذبه،
 ومنها :ما ال ُيع َلم كيف وقع،
 ومنها :ما ُيع َلم ُع ْذ ُر القو ِم فيه،
 ومنها :ما ُيع َلم تَوبتُهم منه،
 ومنها :ما ُيع َلم َّ
أن هلم من احلسنات ما َي ْغ ُم ُره،

أهل السنة استَقام قو ُله ،وكان ِمن ِ
سبيل ِ
َ
أهل احلق واالستقامة
فمن َس َلك
َ
واالعتدال ،وإال َح َصل يف َجهل وك َِذب وتنا ُقض كحال هؤالء الضالل (يعني
الروافض)» .انتهى.
قال العوام بن حو َشب« :ا ْذكُروا َ َ ِ
صح ِ
حم َّم ٍد ♀ تَأتَلِفُ
اب ُ َ
حماس َن َأ َ
َ َ َّ ُ ُ َ ْ
ُ
()2
وب َع َل ْي ِهمَ ،و َال تَذك ُُروا َم َس ِ
َّاس َع َل ِ
يهم».
اوئ َُه ْم ُ َحت ِّر ُشوا الن َ
ا ْل ُق ُل ُ

.)312/4( -1
« -2جامع بيان العلم وفضله» (.)1119/2
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ِ ِ ِ
اب رس ِ
َاسا َي َتن ََاو ُل َ
ول اهللَِّ ♀،
ون َأ ْص َح َ َ ُ
وملَّا ق َيل ل َعائ َش َة ▲ :إِ َّن ن ً
حتَّى َأبا بكْر و ُعمر! َف َقا َل ْت« :وما َتعجب َ ِ
ب اهللُ َأ ْن
ون م ْن َه َذا! ا ْن َق َط َع َعن ُْه ُم ا ْل َع َم ُلَ ،ف َأ َح َّ
ََ ْ َُ
َ
ََ
َال َي ْق َط َع َعن ُْه ُم ْاألَ ْج َر».

()1

وقد ذكر ُ
ب الصحابة ╚ عىل ثالثة أقسام:
أهل العلم َّ
أن َس ِّ

()2

ُفر ِ
أكثرهم ،أو َّ
أن عا َّمتَهم َف َسقوا فهذا كفر؛ ألنه
• األول :أن َي ُس َّبهم بام يقتيض ك َ

تكذيب هلل ورسولِه ♀ بالثناء عليهم والتيض عنهم.
ٌ

• الثاين :أن َي ُس َّبهم بال َّلعن والتَّقبيحِ  ،ففي ك ِ
ُفره قوالن ألهل العلم ،وعىل القول
ِ
عام قال.
وحي َبس حتى
َ
بلنه ال يكفر يب أن ُي َلد ُ
يموت ،أو يرج َع َّ
ِ
جلبن وال ُبخل فال َيك ُفر ،ولكن ُي َع َّزر
• الثالث :أن َي ُس َّبهم بِام ال َيقدَ ُح يف دينهم ،كا ُ
بام َي ْر َد ُعه عن ذلك.
« -1رشح الطحاوية» (ص  ،)360البن أيب العز.
-2

الصارم املسلول عىل شاتم الرسول» (ص  ،571وما بعدها) ،البن تيمية ،و«الشفا» (ص
انظرّ « :

 ،)495-492/2و«الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين» ( ،840/2وما بعدها) ،و«التعليق عىل ملعة
االعتقاد» (ص  ،)79البن عثيمّي ،و«منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة» (ص  ،)462-449للدَّ علان،
و«رشح الطحاوية» ( )347-352/2لصالح آل الشيخ ،و«عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام»
( ،)879-831/2لنارص الشيخ ،و«موسوعة العقيدة» ( ،)1771/4و«تسديد اإلصابة فيام شلر بّي
الصحابة» ( ،)144-142للغامدي.
ويف الباب كتب مستقلة ،ومن ذلك« :النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلثم والعقاب« ،للضياء
املقديس ،و«شم العوارض يف ذم الروافض» ،ملال عيل القاري ،و«صب العذاب عىل من سب األصحاب«
ملحمود شكري اآللويس.
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قدح يف اهلل ﷻ ،ويف رسوله
والقدح يف الصحابة ╚ هو يف احلقيقةٌ :
♀ ،ويف دينه ،ويف كتابهَّ ،
جلرح عىل املنقول ،ومن
ألن َج َ
رح الناقل ي ُعود با َ

املعلوم َّ
يبق ثِ َق ٌة فيام
أن الصحاب َة ╚ ُهم َن َق َل ُة الرشيعة ،فإذا سقطت عدالتُهم مل َ
نقلوه من الرشيعة ،وقد ن َّب َه عىل هذا ُ
قديام وحدي ًثا.
أهل العلم ً

()1

قال الشوكاين ♫(« :)2فإن هؤالء املخذولني (يعني الروافض( ))3ملا أرادوا رد
الرشيعة املطهرة وخمالفتها ،طعنوا يف أعراض احلاملني هلا الذين ال طريق لنا إليها إال
-1

انظر هلذا« :رشح أصول االعتقاد» ( ،)1544/8لاللكائي ،و«الكفاية يف علم الرواية» (ص )49

للخطيب البغدادي ،و«رشح الواسطية» ( ،)283/2البن عثيمّي ،و«ذب اإلمام الشوكاين عن صحابة النبي
العدناين» (ص  ،)51 ،40للرازحي .وذكرت هذه النقوالت يف كتايب« :رشح عقيدة ابن سعدي» ُتت فصل
بعنوان( :غاية الروافض من وراء سب صحابة رسول اهلل ♀).
« -2الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين» (.)5441/11
 -3ومن أعظم َمن رد عليهم يف املتلخرين شيخ اإلسالم ابن تيميه ♫ يف كتابه الشهري «منهاج السنة
النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية» ،والذي رد به عىل ابن املطهر احليل ( 726-648هـ) الرافيض ،صاحب
كتاب «منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة».
وكتاب «منهاج السنة» كبري يف حلمه ،فمن مل يستطع قراءة األصل ،فليستفد من خمترصاته ،ومن ذلك:
اختصار للذهبي املسمى« :املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال» ،واختصار
العالمة عبد الرمحن بن حسن صاحب «فتح املليد» ،واختصار الشيخ عبد اهلل الغنيامن .املهم أال ي ِ
غفل
ُ
لطالب االستفادة من هذا الكتاب املبارك إن شاء اهلل تعاىل.
ا
ُ
والتشيع موجود يف جمتمعاتنا -والعياذ باهلل ،-وهو يكثر يف مناطق دون أخرى ،وينبغي للعبد أن يكون متفطن ًا
ملسالكهم ،فال ينتظر حتى يسمع ساب ًا رصحي ًا للصحابة ،فغالب ًا ال يبدؤون ببدعتهم هذه ،فإن عبد اهلل بن سبل
–مؤسسهم األول -مل يبدأ هبذا ،بل بدأ بإظهار األمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصح للعامة ،ثم انتهى به
=
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من طرقهم ،واستذلوا أهل العقول الضعيفة واإلدراكات الركيكة هبذه الذريعة امللعونة
والوسيلة الشيطانية ،فهم ُيظهرون السب واللعن خلري اخلليقة ،ويضمرون العناد
للرشيعة ورفع أحكامها عن العباد ،وليس يف الكبائر وال يف معايص العباد أشنع وال
أخنع وال أبشع من هذه الوسيلة إال ما توسلوا هبا إليه فإنه أقبح منها ،ألنه عناد هلل 
ولرسوله ☻ ولرشيعته.
فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح:
األوىل :العناد هلل .
والثانية :العناد لرسوله ☻.
والثالثة :العناد للرشيعة املطهرة وكيادها ،وحماولة إبطاهلا.
والرابعة :تكفري الصحابة ╚ ،املوصوفّي يف كتاب اهلل سبحانه بلَنم ﴿
ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [الفتح ،]٢٩ :وأن اهلل سبحانه يغيظ هبم الكفار ،وأنه قد ريض عنهم».
انتهى.

=

األمر إىل ما ال يفى عىل أحد .وهلذا بعضهم يبدأ بكلامت يف انتقاد التاريخ اإلسالمي ،وأخرى يف التشكيك
يف البخاري ،تليها أخرى أشد نكارة يف معاوية بن أيب سفيان وأيب هريرة ،وهكذا ،حتى ينتهي به األمر إىل
سب الصحابة مجيعا ،والتشكيك يف الرشيعة عامة.
َ
رائحة ضاللة قادمة ،فيحاول أن
وطالب العلم احلصيف الذكي أول ما يرى هذه الكلامت يتفطن بلن هناك
يقطعها قبل أن متتد يف ال َ
ـخلق ،واهلل حيفظ ديار املسلمّي من الرشك والبدع واملعايص ودعاهتا .آمّي.
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وقد َج َرت ُس َّن ُة اهلل ُسبحانه ،أنَّه ما خاض أحدٌ يف ِعرض صحابة رسول اهلل
♀ إال رأى الناس فيه من آيات اهلل َع َجبا ،وما ت َل َّو َ
بسب الصحابة
ث أحدٌ
ِّ
إال رأي َت ُه ُحم َت َقرا ً
ذليال َمهينًا يف الدنيا قبل اآلخرة ﴿ ،ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[ طه:

ألن اهللَ قد أعلن احلرب عىل من آذى له وليا ِ
َّ ،]١٢٧
واحدً ا ،فكيف إذا كان هذا الويل
ُ َ ًّ
َ َ َ

هم ساد ُة اخلَلق بعد األنبياء ،وهم الصحابة╚!؟

()1

 -1انظر« :الصارم املسلول» (ص  ،)587و«الفتاوى» ( ،)583/4البن تيمية ،و«ذب اإلمام الشوكاين عن
صحابة النبي العدناين» (ص  .)44وعقدت فصال يف كتايب« :رشح عقيدة ابن سعدي» بعنوان( :سنة اهلل
فيمن سب صحابة رسوله ♀).
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فضل الصحابة ╚
قال الناظم بعدهاُ ،مب ِّينًا فضل الصحابة ╚ ،ومستشهدً ا لذلك:
فَقَكدْْنَطَك َْْالك َحْ ُْاملكب ُْْبِفَضْكلِهِ ْ ْ

ويفْالفَك كتْحِْنيٌْللصَّكككاابةِْتَمْك كدَحُ ْ

ط َ) ملخوذ من قوله تعاىلْ ﴿ :
ﯤﯥ
ْقوله( :فَقَدْ ْنَ َ

ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [اجلاثية:

الو ْح ُي ُيطلق عىل الكتاب والسنة مجيعا،
 ،]٢٩وقوله( :ال َحْ ُ) :أي القرآن ،وإن كان َ
َّ
فإن السنة وحي من اهلل وإن كانت ألفاظها من عند رسول اهلل ،وأما القرآن فهو لف ًظا
ومعنى من عند اهلل ﷻ ،ولكن السياق يدل عىل َّ
أن مراد الناظم هنا القرآن ،بدليل
قوله بعدها( :ويفْالفَتْحِْنيٌْللصَّاابةِْتَمْدَحُ).
وقوله( :ال َحْ ُ ْاملب ُ) ،كام قال تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [يوسف،]١ :
أي :الواضح اجليل ،الذي ُيفصح عن األشياء املبهمة ويفِّسها ويبينها( ،)1ويوضح
احلق من الباطل ،واهلدى من الضالل.
واألمر الذي نطق به (ال َحْ ُ ْاملب ُ) هو فضل الصحابة ،ورضوان اهلل عليهم،
وتزكيتهم هلم ،يف آيات كثرية ،ومن ذلك آيات «سورة الفتح» ،وهلذا قال( :ويف ْالفَتْحِْ
نيٌْللصَّاابةِْتَمْدَحُ).
()2
فمن أبغضهم (يعني
قال العالّمة صدّ يق حسن خان القنوجي ♫ َ « :

الصحابة) ونسبهم إىل سوء يف القول أو يف العمل فهو غري عارف بمدارك اآليات
 -1انظر« :تفسري ابن كثري» (.)365/4
« -2الدين اخلالص» (.)288/3
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ّ
الصدق واإلنصاف ،مغمور يف اجلهل واالعتساف».
وبمعزل عن ّ
الرشيفة يف شأهنمَ ،
انتهى.
َ
فضائل كثرية ،عىل األمة
وقال ابن سعدي ♫(« :)1ذكر اهلل ورسو ُله للصحابة
اإليامن هبا ،وأن َي ِدينوا اهللَ هبا ،وحي ّبوا الصحابة ألجلها» .انتهى.
و(نيٌ) :مجع آيه( ،للصَّاابةِ) ╚( ،تَمْدَحُ) :بذكر فضائلهم ،وتزكية
وخص الناظم آيات الفتح بالذكر لعظيم ما اشتملت عليه من
ظاهرهم وباطنهم.
َّ
املعاين البديعة واملآثر الرفيعة واملزايا العظيمة ،واملناقب اجلسيمة .و«سورة الفتح»
الرشيفة نزلت عىل النبي ♀ يف السنة السادسة من اهللرة بعد انرصافه من
احلديبية ،وفيها كانت بيعة الرضوان ،وكانوا أربع عرش مائة عىل املشهور.

()2

ومن هذه اآليات قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ﴾ [ الفتح ،]١٠ :وقوله ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [الفتح ،]١٨ :وقوله
َّ
جل شلنه ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

« -1التنبيهات اللطيفة فيام احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة» (ص .)114
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)101 ،94/2
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [الفتح. ]٢٦ :
ويف ختام السورة آية عظيمة يف بيان منزلة الصحابة عند اهلل ،وأَنم مذكورون يف
الكتب السابقة كالتوارة واإلنليل ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [الفتح.]٢٩ :

()1

قال العالمة ابن عاشور ♫(« :)2واملراد :أصحابه كلهم ال خصوص أهل
احلديبية ،وإن كانوا هم املقصود ابتداء» .وقال(« :)3ويف اجلمع هلم بّي هاتّي اخللتّي
املتضادتّي الشدة والرمحة إيامء إىل أصالة آرائهم وحكمة عقوهلم ،وأَنم يترصفون يف
أخالقهم وأعامهلم ترصف احلكمة والرشد ،فال تغلب عىل نفوسهم حممدة دون
أخرى ،وال يندفعون إىل العمل باجلبلة وعدم الرؤية» .انتهى.
وروي أن هارون الرشيد دخل املسلد النبوي فصىل ثم أتى جملس اإلمام مالك،
فقال« :السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته» ،ثم قال له« :هل ملن سب أصحاب رسول
 -1انظر« :التحفة السنية» (ص  ،)67للشيخ عبد الرزاق العباد جزاه اهلل خريا ونفع به.
« -2التحرير والتنوير» (.)203/26
« -3املصدر السابق» (.)205/26
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اهلل ♀ يف الفيء حق؟» ،فقال اإلمام مالك« :ال ،وال كرامة» ،قال« :من أين
قلت ذلك؟» ،فقال« :قال اهلل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ ،فمن عاهبم فهو كافر ،وال حق
َ
للكافر يف الفيء».

()1

وقال أيضا« :من أصبح من الناس يف قلبه غيظ عىل أحد من أصحاب رسول اهلل
♀ فقد أصابته هذه اآلية» ،يعني قوله تعالى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾.
علق عىل هذا األثر القرطبي بقوله(« :)2لقد أحسن مالك يف مقالته وأصاب يف
تأويله ،فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه يف روايته فقد رد عىل اهلل رب العاملّي،
وأبطل رشائع املسلمّي» .انتهى.
ويف الباب نصوص كثرية يف فضائل الصحابة ╚( ،)3تتبعها أهل العلم
وأفردوا هلا املصنفات املستقلة ،والفصول واألبواب يف كتب العلم والعقيدة واحلديث،
من طلبها وجدها.

()4

« -1ترتيب املدارك» ( ،)46/2بترصف.
« -2اجلامع ألحكام القرآن» (.)297/16
 -3نقلت طائفة من النصوص يف فضائل الصحابة ╚ يف «رشح عقيدة ابن سعدي» ،و«واسع املنة
بالتعليق عىل رشح السنة للمزين» ،نفع اهلل هبام.
 -4ومن ذلك« :فضائل الصحابة» ،للنسائي ،والدارقطني ،و«اإلنصاف يف فضائل الصحابة األرشاف» ،البن
البناء ،ومن أفضلها وأقدمها «فضائل الصحابة» ،لإلمام أمحد ابن حنبل ،وانظر مقدمة الشيخ ويص اهلل عباس
لتحقيقه (.)20-17/1
=
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قال حافظ حكمي يف «سلم الوصول»(:)1
ـــــــرآن
ـــــــم فــــــــي ُم لحكــــــــم ا لل ُقـ ل
ف ُك ُّل ُهـ ل

أ لثنـــــــى علـــــــ ليه لم خـــــــال ُق لاألكلـــــــوان

ــــــي ا للصفـحــــــتلح وا للحديـــــــد وا للقتـــــــال
فـوأج ُّل

وغ ليرهـــــــــــا بأكلمـــــــــــل ا للخصـــــــــــال

ــــــوراة و ل
اإلنلجيـــــــل
كـــــــذاك فـــــــي التـ ل

صــــــــــفا ُت ُه لم م لع ُلومــــــــــ ُة الت لفصــــــــــيل

لـــــــر ُه لم فـــــــي ُســـــــنة ا لل ُم لختـــــــار
و ذك ُ

ــمس فـــي لاأل لقطـــار
قـــدل ســـار ســـ لير الشـ ل

=

ويف املعارصين كتاب حافل بعنوان« :األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة ╚» ،يف  12جملد ،للشيخ
سعود الصاعدي ♫ رمحة واسعة ،وقد تويف من قريب.
وصدر منذ أيام (ونحن يف مجادى اآلخرة من عام  )1440كتاب حافل للشيخ محد العثامن بعنوان «خري
الناس» َّبّي فيه أوجه متيز جيل الصحابة رضوان اهلل عليهم.
« -1معارج القبول» (.)1196/3
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تفاضل الصحابة ╚
ويف ختام هذه املباحث املتعلقة بالصحابة رضوان اهلل عليهم -والتي أطلت فيها
ذكر مراتب الصحابة
لشدة احلاجة سيام يف هذه األعصار -أرى من املناسب َ
╚.
طبقاهتم ╚ يف الفضل من حيث اإلمجال عىل هذا النحو:
فلقول:
ُ

()1

ُ
أفضل الصحابة جلمعهم بّي اهللرة والنرصة،
 املهاجرون
 ثم ُ
أهل َبدر،

()2

 ويليهم األنصار،
 ثم َمن ِ
شهد بيعة الرضوان ،الذين قال اهلل فيهم ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﴾ ،والفتح هنا:
حلديبية عىل الصحيح.
هو ُص ُ
لح ا ُ
 ثم َمن أسلم قبل الفتح ،أي :فتح مكة.
 -1انظر« :باب يف التفضيل» من «سنن أيب داود» ( ،)30/7و«اإلصابة» ( ،)23/1البن حلر ،و«لوامع
األنوار البهية» ( ،)396-324/2و«لوائح األنوار» ( ،)67/2للسفاريني .وأحسن العالمة صالح آل الشيخ
يف تفصيل هذه املسللة يف «الآللئ البهية» (.)434-425/2
-2

قال أبو احلسن األشعري يف «رسالة إىل أهل الثغر» (ص « :)170وأمجعوا عىل أن خري القرون قرن

الصحابة ،ثم الذين يلوهنم ،عىل ما قال ♀« :خريكم قرين» ،وعىل أن خري الصحابة أهل بدر،
وخري أهل بدر العرشة ،وخري العرشة األئمة األربعة :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثامن ،ثم عيل ،رضوان اهلل
عليهم» .انتهى.
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 ويليهم من أسلم بعد ذلك ،من باقي الصحابة الكرام رضوان اهللَّ عليهم أمجعّي.
يتفاو ُت عىل َقدر فضلِهم و َمنز َلتهمَّ ،
ألن
فحبنا للصحابة ╚
َ
وعىل هذاُ ،
وحم َ َّبة رسوله ♀ ،كام قال املزين ♫
حب املؤمن َت َب ٌع ملَ َح َّبة اهلل ﷻ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف «رشح السنة»(« :)1ون ْ
ب َهلُم
ص لك ُِّل َر ُجل م ُنهم من املَح َّبة بِ َقدْ ِر ا َّلذي َأ ْو َج َ
ُخلِ ُ
ول اهلل ♀ ِمن الت ِ
َر ُس ُ
َّفضيل».
وهذا آخر الكالم عىل عقيدة السلف يف الصحابة رضوان اهلل عليهم.

()2

 -1انظر« :واسع املنة يف التعليق عىل رشح السنة» ،للمؤلف -عفا اهلل عنه.-
 -2جاء بعد هذه األبيات يف فضل الصحابة أبيات أخرى ُمدرجة ،منها سبعة جاءت يف آخر «الكتاب اللطيف
لرشح مذاهب أهل السنة» (ص  ،)255البن شاهّي ،ومن هذه السبعة ثالثة ،وهي:
ْـــــرم بِـ ِ
ِ
ُم َع ِ
ـــــــــائ ُش ُأ ِّم املُْ
ـــــلح
ـــــو ُمصـ
ـــــه َف ْه
او َيـــــة َأك
ّي َو َخا ُلنـــــــــا
َو َع
ـــــــــؤ ِمنِ َ
ْ
ُ
َ
ِْ
َ
ِ
ــــــــاج َ
يــــــــارهم
رون ِد
َ
َوو َأأن َجل َصح ُ
ْصــــــــاره َواهل َ

ِ
ظلمــــة الن ِ
زحزحــــوا
َّــــار
ره ُم َعــــ ْن
بنصـــــ ُ
ُ

ِ
ســــن َمــــا
ــــن بعــــدَ ُهم َوالتــــابِ ُعون بِ ُح
َو َم
ْ

َحــــذوا َحــــذوهم َقــــوالً َوفِعــــ ً
ال َفــــل ْفلحوا

وهذه األبيات رشحها السفاريني يف «لوائح األنوار» ،ورصح ( )105/2أَنا« :ليست من كالم الناظم الذي
هو اإلمام احلافظ أبو بكر بن أيب داود ،بل من كالم العالمة املحقق ابن البناء» .انتهى.
قلت :وهذه األبيات زادها ابن البناء يف رشحه للحائية املسمى« :األصول املجردة عىل ترتيب القصيدة
املجودة» ،وهو تعليق خمترص عىل هذه القصيدة ،وعليه رشح لشيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي سدده اهلل
تعاىل يف درس واحد .ويظهر من حيث السبك والصناعة الشعرية أن هذه األبيات ليست للناظم ،وعليه فال
حاجة لنا برشحها يف هذا املوضع.

الصغيــر بن عمار

117

اإلميان ابلقدر
بعد أن أَنى الناظم الكالم عىل عقيدة أهل السنة يف صحابة رسول اهلل
♀ ،انتقل إىل الركن السادس من أركان اإليامن وهو اإليامن بالقدر خريه
ورشه.

()1

فقال ♫:
وبالقَكككدَرِْاملقكككدُورِْأيقِكككنْْف نَّكككهُ ْ

دِعَامَككةْعِق كدِْالككدِّينِْوالككدِّينُْأف كيَحُ ْ

ْ
والقدر( ،املقدُورِ) أي :املقدَّ ر من عند اهلل،
ْفقوله( :وبالقَدَرِ) ،املقصود به :القضاء
قال تعاىل﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾[القمر ،)2(]٤٩ :وقال تعاىل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
﴾ [النساء ،]٤٧ :وقال ﷻ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾[الفرقان ،]٢ :أي :وكان

-1

وقد أفرد له أهل العلم سلفا وخلفا كتبا مستقلة ،تنوعت طرائق أهلها بّي متوسع وخمترص ،وراو

باألسانيد وآخر عىل املتن يقترص ،ومن ذلك –عىل سبيل اإلشارة:-
«القدر» البن وهب وللفريايب ،و«القضاء والقدر» ،للبيهقي ،و«تائية القدر» ،البن تيمية ،مع رشوحها (ومن
ذلك رشح ابن سعدي «الدرة البهية») ،و«شفاء العليل» ،البن القيم ،و«رفع الشبهة والغرر عمن حيتج عىل
فعل املعايص بالقدر» ،ملرعي الكرمي ...ويف املعارصين« :القضاء والقدر» ،البن عثيمّي ،واألشقر ،وآل
حممود ...واألخري كتابه موسع وشامل يف بابه...
 -2روى ِ
وغريه عن حممد بن كعب القرظي أنه قال عن هذه اآلية« :نزلت
الفريايب يف «القدر» (ص )69
ُ
تعيريا ألهل القدر».
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أمر اهلل الذي يقدره كائنا ال حمالة ،وواقعا ال حميد عنه وال َمعدَ ل ،وقضاء مقضي ًا،
وحك ًام مبتوت ًاَّ ،
ألن ما شاء اهلل كان ،وما مل يشل مل يكن.
ُ

()1

وقوله( :أيقِنْ) أي :فليستيقن قلبك به ،واليقّي ضد الشك والريب والتدد ،فهنا
ال بد أن جتزم هبذه العقيدة ومن ذلك عقيدتك يف القدر( ،ف نَّهُ) أي :اإليامن بالقدر
(دِعَامَة) أي :أساس وعمود ،من الدعم وهو التقوية ،ومجعها دعائم( ،عِقدِ ْالدِّين)،
ألن الدين ِ
َّ
كالعقد الذي يوضع يف اجليد (ال ُعنق) وفيه خرزات ،وهذه اخلرزات يشدها
يشء حتى ال تتفكك وتتساقط ،والقدر من األركان األساسية التي ينبني عليها إيامن
املوحدين ،وال يصح إيامن العبد إال به ،ويف حديث جربيل املشهور قال
♀ِ ْ « :
اإل َيامنَ :أ ْن ت ُْؤ ِم َن بِاهللَِ ،و َم َالئِكَتِ ِهَ ،و ُك ُتبِ ِهَ ،و ُر ُسلِ ِهَ ،وا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر،
َوت ُْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر َخ ْ ِ
ري ِه َو َِّ
رش ِه»(.)2
و(أل) يف قوله( :الدِّين) للعهد ،أي دين اهلل الذي بعث به رسوله حممدا
♀ ،وأنزل به كتابه.

()3

فتح البيان يف مقاصد القرآن» ( ،)99/11لصديق حسن خان.
 -1انظر« :تفسري ابن كثري» ( ،)427/6و« ُ
 -2رواه مسلم (.)1
 -3انظر« :لوائح األنوار» (.)117/2
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أمهية اإليامن بالقدر
واإليامن بالقدر من أهم ما جيب معرفته عىل املكلف النبيل فضال عن الفاضل
اجلليل ،فهو من أسنى املقاصد واإليامن به قطب رحى التوحيد ونظامه ،ومبدأ الدين
املبّي وختامه ،فهو أحد أركان اإليامن ،وقاعدة أساس اإلحسان.

()1

ولكن اإليامن بالقدر بعض اإليامن وليس كل اإليامن ،وهلذا قال (والدِّينُ ْأفيَحُ)
أي :أوسع( ،)2فإن مراتب الدين ثالث :إيامن وإسالم وإحسان .والقدر من اإليامن،
فهو إذن بعض الدين ،ومن أركانه العظمى ،ولكن الدين أوسع من هذا.
قال ابن سعدي ♫(« :)3اإليامن بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدا ،وهو أحد
أركان اإليامن الستة ،وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضالل ،فضال عن
املنكرين من امللحدين وغريهم» .انتهى.

« -1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل» (ص  ،)2البن القيم.
ين أ ْف َي ُح) أي أنه واسع ال حرج فيه.
 -2ومحل السفاريني يف رشحه ( )117/2قول الناظم( :والدِّ ُ
قلت :ويف هذا نظر –واهلل أعلم -فإن ذكر حماسن الدين اإلسالمي وأنه ال حرج فيه ال عالقة له بالكالم عىل
القدر هنا ،وإنام املراد -كام سبق بيانه -أن الدين أوسع من القدر ،فالقدر من أسس اإليامن وليس كل الدين.
ومع هذا ،فال شك أن الدين واسع ال حرج فيه كام قال تعاىل ﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾
[املائدة ،]٦ :وقال ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [احلج ،]٧٨ :ومن قواعد الرشيعة الكلية« :املشقة
جتلب التيسري» ،ويندرج ُتتها قاعدة« :األمر إذا ضاق اتسع» ،وبسط هذا يف كتب القواعد الفقهية.
« -3التنبيهات اللطيفة» (ص .)92
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()1
والسنّة وإمجاع األ ّمة أن اإليامن بالقدر أحد
وقال ♫ « :قد ثبت بالكتاب ّ

أركان اإليامن ،وأنه ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،فمن مل يؤمن هبذا فإنه ما آمن
حقيقة» .انتهى.
فإن الذي ال يؤمن بالقدر ال يصح دينه ،وال تُقبل أعام ُله ،وهلذا قال ابن عمر
¶ ملا بلغه أن معبدا اجلهني وأصحابه أنكروا القدر وزعموا أنه ال قدر وأن
ِ
رب ُه ْم َأ ِّين َب ِري ٌء ِمن ُْه ْمَ ،و َأ ََّن ُ ْم
األمر ُأنف –أي :حادث ،)2(-قالَ « :فإِ َذا َل ِق َ
يت ُأو َلئ َك َف َل ْخ ِ ْ
ِ
ِ
ف بِ ِه َع ْبدُ اهللِ ْب ُن ُع َم َر « َل ْو َأ َّن ِألَ َح ِد ِه ْم ِم ْث َل ُأ ُح ٍد َذ َهباَ ،ف َأ ْن َف َق ُه َما
حيلِ ُ
ُب َرآ ُء منِّي»َ ،وا َّلذي َ ْ
َقبِ َل اهللُ ِمنْ ُه َحتَّى ُي ْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ر»(.)3

روى البيهقي( )4عن عيل بن أيب طالب ◙ أنه قال« :إن َأ َحدَ كم لن َ ْ
ُي ُل َص
أن ما َأ َصا َب ُه مل َيك ُْن لِ ُيخْ طِ َئ ُهَ َ َّ ،
ِْ
يامن إىل َقلبه حتى َي ْس َت ْي ِق َن َي ِقينا َغ َري َظن َّ
اإل ُ
وأن َما أخْ َطأ ُه َمل ْ
َيك ُْن لِ ُي ِصي َب ُهَ ،و ُي ِق َّر بِا ْل َقدَ ِر ُك ِّل ُه».
وقال احلسن البرصي ♫« :من كفر بالقدر ،فقد كفر باإلسالم» ،ثم قال« :إن
اهلل خلق خلقا فخلقهم بقدر ،وقسم اآلجال بقدر ،وقسم أرزاقهم بقدر ،والبالء بقدر،
والعافية بقدر».

()5

« -1القول السديد» (ص .)180
 -2بمعنى أن اهلل ال يعلم األمور إال بعد وقوعها ،تعاىل اهلل عن كفرهم علوا كبريا ،وسبحانه بكرة وأصيال.
 -3رواه مسلم ( ،)1وهو مقدمة حديث جربيل املشهور.
 -4يف «القضاء والقدر» (ص .)299
 -5انظر« :الرشيعة» ( ،)882/2و«القدر» (ص  ،)188للفريايب.
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وقال إبراهيم بن إسحاق احلريب ♫« :أمجع عقالء كل أمة أنه من مل جير مع
يتهن بعيشه».
القدر مل َّ

()1

« -1صفة الصفوة» ( ،)512/1البن اجلوزي .قال الشوكاين معلقا عىل هذا الكالم يف «قطر الويل عىل حديث
الويل» (ص « :)396وهذا ص ِ
ت َهبا ْاألَنْفس وحرجت َهبا
حيحَ ،ف َام تعاظمت ا ْل ُق ُلوب باملصائبَ ،و َضا َق ْ
َ
اإليامن بِا ْل ِ
محتكَ ،فإنَّا من الض ْعف َما َأنْت أعلم بِ ِهَ ،ومن عدم
قدر .ال َّل ُه َّم ارمحنا بِ َر ْ َ
الصدُ ور ،إِ َّال من ضعف ْ ِ َ
الز َمان َماال يفى َع َل ْيكَ ،ومن عدم ال َّث َبات ِعنْد املحن َما لديك َح ِق َيقته» .انتهى.
الص ْرب عىل حوادث َّ
َّ
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مراتب اإليامن بالقدر
واإليامن القدر :هو اإليامن بلنه ال يقع يشء يف الوجود إال بعلم اهلل األزيل ،وكتابته
حلوا أو ُم ًّرا.
رشاً ،
خريا أو ًّ
السابقة ومشيئته ملا وقع ،وخلقه لهً ،

()1

وهذه هي مراتب القدر األربع إمجاال ،وهي عىل التفصيل:
ِ
املرتبة األوىل :اإليامن َّ
يعزب( )3عنه مثقال ذرة
لم اهلل حميط بكل يشء ،ال ُ
بلن اهلل ع َ
()2

يف الساموات وال يف األرض ،فيعلم ما كان ،ويعلم ما يكون ،ويعلم ما سيكون ،ويعلم
ما ال يكون لو كان كيف كان يكون ،وأنه تعاىل قد علم مجيع خلقه قبل أن يلقهم،
وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأقواهلم وأعامهلم ومجيع حركاهتم وسكناهتم وأ ارهم
وعالنيتهم ،ومن هو منهم من أهل اجلنة ،ومن هو منهم من أهل النار .قال تعاىل:
﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [لقامن ،]٣٤ :فهو
عليم بالظاهر ،خبري بالباطن ،وقال تعاىل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ [ األنعام ،]٥٩ :وقال جل شأنُه ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
« -1موسوعة العقيدة» (.)2318/5
 -2انظر« :أعالم السنة املنشورة» (ص  ،78وما بعدها) ،حلافظ حكمي .ولشيخنا صالح العصيمي تعليق
نفيس عليه ،منشور عىل موقعه ،وقد ُف ِّرغ وعلقت عىل بعض أجزائه ،يِّس اهلل إخراجه.
-3

أي :ال يغيب.
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ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [األنعام ،]١١٧ :إىل آخر ذلك من اآليات
التي ال ُُتىص إال بكُلفة.
وقد أنكر هذه املرتبة والتي تليها ُغالة القدرية ،وهلذا ملا سئل اإلمام مالك ♫
يعلم الَشء قبل كونه»(.)1
عن «القدرية» ،من هم؟ قال« :إهنم الذين يقولونَّ :
إن اهلل ال ُ
كثري من السلف« :ناظروا القدرية بالعلم ،فإن أقروا به خُ ِصموا ،وإن جحدوا
وقد قال ٌ
السابِ َق بلفعال العبادَّ ،
وأن اهللَ تعاىل
العلم
فقد َك َفروا» ،يريدون :أن من أنكر
القديم َّ
َ
َ
قس َمهم قبل خلقهم إىل شقي وسعيد ،وكتب ذلك عنده يف كتاب حفيظ ،فقد َّ
كذ َب
َّ
أفعال ِ
َ
العباد وشاءها
بالقرآن ،ف َيك ُف ُر بذلك ،وإن أقروا بذلك وأنكروا أن اهلل َخ َلق
وأرادها منهم إرادة كونية قدر َّي ًة فقد ُخ ِصمواَّ ،
ألن ما أقروا به ُح َّل ٌة عليهم فيام
أنكروه.

()2

َ
أحدً ا
انقرض هذا املذهب ،وال
قال أبو العباس القرطبي ♫(« :)3قد
ُ
نعرف َ
عامل بلفعال ِ
ِ
العباد َ
طبقون عىل َّ
َ
ِّ
قبل
املتلخرين .والقدرية اليو َم ُم
ب إليه من
نس ُ
ُي َ
أن اهلل ٌ
ِ
بلن أفعال ِ
قوعها ،وإنَّام خا َلفوا السلف يف ِ
و ِ
زعمهم َّ
وواقع ٌة منهم
العباد مقدور ٌة هلم،
ُ
عىل جهة االستقالل» .انتهى.

 -1انظر« :منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة» (ص  ،)502-501للدعلان.
« -2جـامع العلوم واحلكم» (ص .)45
« -3املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (.)132/1
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وقال احلافظ النووي ♫(« :)1وصارت القدرية يف األزمان املُ ِّ
تلخرة تعتقد
إثبات القدر ،ولكن يقولون :اخلري من اهلل ،والرش من ِ
غريه ،تعاىل اهلل عن قوهلم».
ُ
انتهى.
قلت :والذين ذكرهم القرطبي والنووي :هم املُعتزلة الذين أنكروا ُعموم مشيئة
وأن اإلنسان َي ُلق فِ َ
أن املعايص مل يشلها اهللَّ ،
اهلل ،وزعموا َّ
عل نفسه .وهذا سيليت
تفصيله يف الكالم عىل املرتبة الثالثة والرابعة.
علمه أنه كائن ،وأنه
املرتبة الثانية :هي اإليامن بلن اهلل تعاىل قد كتب مجيع ما سبق به ُ
ِ
كتابة القدر ،واللوح املحفوظ هو
كتب كل يشء يف اللوح املحفوظ بالقلم ،فالقلم آل ُة
املوضع الذي كتب فيه القدر .وهذه الكتابة هي الكتابة العامة( )2التي ال يتخلف عنها
يشء مما هو كائن يف هذه الدنيا.
« -1رشح صحيح مسلم» (.)154/1
 -2وهناك كتابات أخرى خاصة ،كالكتابة ال ُع ُمرية (نسب ًة لعمر اإلنسان) ،فالعبد إذا كان يف بطن أمه يبعث اهلل
إليه ملكا ،فيؤمر بلربع كلامت ،بكتب عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي أو سعيد ،ثم ينفخ فيه الروح.
حلولية ،فهي التي تكون يف ليلة القدر ،كام قال تعاىل ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
وأما الكتابة السنوية أو ا َ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾[ الدخان .]٥ - ٣ :قال جماهد« :يف ليلة القدر
كل أمر يكون يف السنة إىل السنة :احلياة واملوت ،يقدر فيها املعايش واملصائب كلها» ،وقال ابن جرير يف
«تفسريه» (« :)11/22يف هذه الليلة املباركة ُي ْق َض و ُي ْف َصل كل أمر أحكمه اهلل تعاىل يف تلك السنة إىل مثلها
من السنة األخرى» .انتهى.
وهناك كتابة يومية ،عىل أحد األقوال ،وهي التي ُذكرت يف «سورة الرمحن» ،قال تعاىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [الرمحن.]٢٩ :
=
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واألدلة عىل هذه املرتبة كثرية ،منها قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ﴾ [يس ،]١٢ :وقوله ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﴾ [فاطر ،]١١ :وقال رسول اهلل
ُي ُل َق السامو ِ
♀َ « :كتَب اهللُ م َق ِ
اد َير اخل َالئِ ِق َق ْب َل َأ ْن َ ْ
ني
ات َو ْاألَ ْر َض بِخَ ْم ِس َ
َّ َ َ
َ
َ
َأ ْل َ ٍ
ني
ف َسنَةَ ،ق َالَ :و َع ْر ُش ُه َع َىل املاء»( ،)1وقال عباد ُة بن َّ
الصامت ◙ البنه« :يا ُب َّ
ِ
إنَّك لن َ ِ
ُن ل ُي ْخط َئ َك ،وما أخ َط َ
اك
جتدَ
َعلم أن ما أصا َب َك مل يك ْ
طعم حقيقة اإليامن حتّى ت َ
َ
َ
القلم،
خلق اهلل
سمعت
ُن ل ُيصي َبك،
رسول اهلل ♀ يقول« :إن َّأو َل ما َ
ُ
مل يك ْ
ُ
ٍ
يشء حتى تقو َم
مقادير كل
ُب
ُب؟ قال :اكت ْ
رب ،وماذا أكت ُ
ُب ،قالِّ :
فقال له :اكت ْ
َ
َ
مات عىل غري هذا
سمعت
الساع ُة» ،يا بني ،إين
رسول اهلل ♀ يقولَ « :م ْن َ
ُ

=

وهذه الكتابات ملخوذة أساس ًا من اللوح املحفوظ ،وبعضها قد يتغري كالكتابة السنوية واليومية ،وأما
العمرية والتي يف اللوح املحفوظ فهي ال تتبدل وال تتغري ،عىل تفصيل ليس هذا موضع بسطه ،قال جل
وعال ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [الرعد ،]٣٩ :أي :اللوح املحفوظ.
وملرعي الكرمي احلنبيل ♫ تعاىل رسالة بعنوان« :إُتاف ذوي األلباب يف قوله تعاىل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾».
 -1رواه مسلم (.)2653
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ِ
س منْ ُف ٍ
ِ
()1
َاهنَا ِم َن َ
اجلن َِّة
ب َمك ُ
وسة إِ َّال كُت َ
َ
فليس مني»  ،وقال ♥َ « :ما م ْن َن ْف ٍ َ َ
ِ
َوالن ِ
ب َش ِق َّية َأ ْو َس ِعيدَ ة»(.)2
َّارَ ،وإِ َّال َقدْ كُت َ
واملرتبة الثالثة :هي اإليامن بمشيئة اهلل تعاىل النافذة ،وقدرته الشاملة ،فام شاء اهلل
كان ،وما مل يشأ مل يكن ،فال يقع يشء يف ملك اهلل من طاعة الطائعّي أو معصية
العاصّي ومصيبة املصابّي أو فرحة الفرحّي ،إال بمشيئة اهلل جل وعال ،قال تعاىل:
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[ الكهف،]٢٤ - ٢٣ :
وقال سبحانه ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [األنعام ،]١٣٧ :وقال ﷻ﴿ :ﮁ ﮂ
ني
وب َبنِي آ َد َم ُك َّل َها َب ْ َ
ﮃ ﮄ ﮅ ﴾[البقرة ، [٢٥٣ :وقال ♀« :إِ َّن ُق ُل َ
ني ِمن َأصابِ ِع الرمح ِنَ ،ك َق ْل ٍ ِ ٍ
رص ُف ُه َح ْي ُ
اء»(.)3
َّ ْ َ
إِ ْص َب َع ْ ِ ْ َ
ث َي َش ُ
ب َواحدُ ،ي َ ِّ
فمشيئة اهلل وحده مستلزمة ِّ
لكل ما يريده ،فام شاء اهلل كان ،وما مل يشل مل يكن ،وما
سواه ال تستلزم إرادته شيئا ،بل ما أراده ال يكون ّإال بلمور خارجة عن مقدوره ،إن مل
الر ّب هبا مل حيصل مراده ،ونفس إرادته ال ُتصل إال بمشيئة اهلل تعاىل ،كام قال
يعنه ّ
تعاىل ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [التكوير:

 ، [٢٩ - ٢٨وقال تعاىل ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
-1

رواه أمحد ( ،)22705وأبو داود ( ،)4700والتمذي ( ،)2155وغريهم ،وصححه األلباين يف

«الصحيحة» (.)133
 -2رواه البخاري ( ،)1362ومسلم (.)2647
 -3رواه مسلم (.)2654
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ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾[اإلنسان ،]٣١ - ٢٩ :وقال ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾[املدثر.]٥٦ - ٥٥ :

()1

ألن اإلرادة نوعان :رشعية وكونية( .)2وحاصل
واملشيئة هي اإلرادة الكونيةَّ ،
الناس عىل َأ ِ
ِ
لسن َِة
مجيع
الفرق بينهام كام قال العالمة الشنقيطي ♫(« :)3أن اهلل دعا َ
ِ
ِ
مرهم بذلك ،و َأ ْم ُره بذلك ُمست ِ
َلز ٌم لإلرادة الدِّ ينية
ُرسله إىل اإليامن به وعبادته وحدَ ه و َأ َ
الرشعية ،ثم إن اهلل َّ
جل وعال َهي ِدي َمن َيشا ُء منهم و ُي ِضل َمن َيشا ُء بإرادتِه الكَونِية
َّ
ِ
َ
وسعا َدة .»...انتهى.
ال َقدَ رية ف َي
لم من َش َقاوة َ
صريون إىل ما َس َبق به الع ُ
وال تالزم بني اإلرادتني ،بل قد تتعلق كل منهام بام ال تتعلق به األخرى ،فبينهام
عموم وخصوص من وجه.
فاإلرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بام ال حيبه اهلل ويرضاه من الكفر واملعايص،
وأخص من جهة أَنا ال تتعلق بمثل إيامن الكافر وطاعة الفاسق.
واإلرادة الرشعية أعم من جهة تعلقها بكل ملمور به واقعا كان أو غري واقع،
وأخص من جهة أن الواقع باإلرادة الكونية قد يكون غري ملمور به.
« -1جمموع الفتاوى» (.)331/10( )283/5
 -2ومنشل الضالل واالنحراف يف باب القدر من جراء عدم التفريق بّي اإلرادتّي :الكونية والرشعية ،وقياس
أفعال اهلل بلفعال اخللق ،ودخول العقل يف التحسّي والتقبيح ،وعدم التسليم ألمر اهلل وقضائه.
انظر تفصيل هذا يف «رشح الطحاوية» ( ،)414/1للعالمة صالح آل الشيخ ،جزاه اهلل عنا خريا.
« -3أضواء البيان» ( ،)448/7وانظر« :دفع إهيام االضطراب» (ص  ،)122له أيضا.
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واحلاصل أن اإلرادتني قد ُتتمعان معا يف مثل إيامن املؤمن ،وطاعة املطيع ،وتنفرد
الكونية يف مثل كفر الكافر ،ومعصية العايص ،وتنفرد الرشعية يف مثل إيامن الكافر،
وطاعة العايص.

()1

واملرتبة الرابعة :من اإليامن بالقدر هي اإليامن بخلق اهلل تعاىل لكل ما يقع يف ملكه،
ِ
وكافرهم ،فإن العمل ال يتم إال بإرادة جازمة ،وقدرة
ومن ذلك أفعال العباد مؤمن ِهم
أن الناتج عنهام -وهو العمل -خملوقَّ ،
فدل عىل َّ
تامة ،وكالمها خملوق هللَّ ،
فإن ما نتج
عن املخلوق خملوق.

« -1رشح الواسطية» (ص  ،)100للهراس .وقال ابن سعدي يف «التنبيهات اللطيفة» (ص :)102
«وملا ضاق حتقيق هذا املقام عىل قلوب كثري من اخللق انحرفت هنا طائفتان من الناس:
طائفة يقال هلم اجلربيةَ :غ َل ْوا يف إثبات القدر وتومهوا أن العبد ليس له فعل حقيقة ،وأنه ال يمكن أن يثبت
أيضا عموم االختيار.
للعبد عموم املشيئة ،وال يثبت له ً
والطائفة األخرى :القدرية ،قابلتهم فشهدت وقوع أفعاهلم بقدرهتم واختيارهم ،وتومهوا أنه ال يمكن مع
ذلك أن يدخل ذلك يف قضاء اهلل وقدره .ومل تتسع قلوب اجلربية والقدرية لللمع بّي األمرين.
كبريا من نصوص الكتاب والسنة املؤيدة للقول الصحيح ،وهدى اهلل أهل السنة واجلامعة
فرد كل منهام ً
قسام ً
فآمنوا بجميع الكتاب والسنة ،وآمنوا بقضائه وقدره وشموهلام لكل موجود وبرشعه وأمره ،وأن العباد
فاعلون حقيقة خمتارون .فإيامَنم بعموم القدر يوجب هلم االستعانة التامة برهبم» .انتهى.
واخلالصة كام قال شيخنا العصيمي يف رشحه لـ «أعالم السنة املنشورة»« :القدرية من املعتزلة أثبتوا اإلرادة
الرشعية فقط ،وقابلتهم اجلربية فأثبتت اإلرادة الكونية فقط ،فغلطت كل طائفة فيام تركت من حقيقة إرادة
ربنا ▐ ،ونشل من غلطهام يف اإلرادة غلطهم يف القدر» .انتهى.
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قال تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الصافات ،]٩٦ :أي َّ
أن اهلل جل وعال خلق
العامل وعم َله ،فكل فِعل ال يكون إال إذا خلقه اهلل.
ون﴾
قال ابن كثري ♫(« :)1حيتمل أن تكون « َما» يف قولهَ ﴿ :و َما َت ْع َم ُل َ
مصدرية ،فيكون تقدير الكالم« :واهلل خلقكم وعم َلـكم» .وحيتمل أن تكون بمعنى
«الذي» ،وتقديره« :واهلل خلقكم والذي تعملونه» .وكال القولني متالزم ،واألول
أظهر ،ملا رواه البخاري يف كتاب «خلق أفعال العباد»( ،)2عن حذيفة مرفوعا قال« :إِ َّن
اهلل َي ْصن َُع ك َُّل َصان ِ ٍع َو َصنْ َع َت ُه»( .»)3انتهى.

« -1التفسري» ( ،)26/7باختصار وترصف يسري.
( -2ص .)46
 -3ورواه ابن أيب عاصم يف «السنة» ( ،)357وغريه ،وصححه األلباين يف «السلسلة» (.)1637
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ٍ
لعاص يف القدر
الرد عىل اجلربية وبيان أنه ال حجة
جلرب َّية استدلوا هبذه اآلية لباطلهم ،ووجه استدالهلم هو َّ
أن اهلل
ومن العلائب أن ا َ
إذا كان يلق أعامل العباد فهذا يدل عىل أنه ليس هلم اختيار يف ذلك ،وأن اهلل قد
أجربهم عىل ذلك!؟ هكذا زعموا ،جهال ومكابرة للمعقول واملنقول.
واجلواب عن هذا ،أن ُيقالَّ :
إن اهلل ما كان ل ِ ُي ْل ِه َم الكفار من قوم إبراهيم ♠
احلل َة عليه بعد أن آتاه احللة عليهم ،إذ لوكان يريد املعنى الذي زعمته اجلربية لرد
عليه قو ُمه قائلّي( :فام بالك تلومنا عىل أمر ال إرادة لنا فيه ،وال قدرة لنا عليه ،وال
حيلة لنا يف اخلالص منه ،ألن اهلل خلقنا وخلق عملنا ،ومن ذلك :عبادتنا لألصنام،
توجه إلينا ذلك الكالم ،وال تصوب إلينا سهام العتاب واملالم).
فال ِّ
ولو كان إبراهيم يقصد ذلك املعنى لقامت احللة عليه ،والستطاع قو ُمه أن
ُيفحموه ،وما استطاع أن يرد عليهم )1(.ولكن التفسري الصحيح لآلية الكريمة ،والذي
ذكره يف كالم ابن
يساير نصوص القرآن وال ُيافيها ،ويوافقها وال ينافيها ،هو الذي مر ُ
كثري ♫.

 -1انظر« :العقائد السلفية بادلتها النقلية والعقلية» ( ،)459/1للعالمة أمحد ابن حلر آل بوطامي.
واحللج العقلية ،واألمثلة اللطيفة ،والقصص الظريفة يف الرد عىل املستدلّي بالقدر إفراطا وتفريطا ،كثرية
ومبثوثة يف كالم أهل العلم قديام وحديثا .انظر بعضها يف «رشح الطحاوية» (ص  ،)166البن أيب العز
♫.
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إذا تقرر هذا ،فليس يشء من األمور التي تقع يف ملك اهلل إال وقد َعلِمها اهلل
ﷻ أزال ،ثم َكتَبها يف ال َّلوح املحفوظ ،ثم إذا شاءها خَ َلقها ،وهذه املراتب األربعة
عليها أصول اإليامن بالقدر ،ويف ّ
كل مرتبة من هذه املراتب خالف طوائف من أهل
الباطل ،وهذه املراتب األربع متابطة يف ّ
كل يشء من مقادير اهلل تعاىل ولو يف ريشة
يتقلب هبا اهلواء ،فاهلل يعلم عنها يف سابق علمه ،وكتب ذلك يف سابق تقديره ،ومل
تتقلب إال بمشيئته وتقديره ،وملا شاء اهلل ذلك فيها خلقه وأوجده ،ولو أراد مجيع اخللق
أن يدفعوا شيئا شاءه اهلل وأراده ما استطاعوا ،كام لو اجتمع اخللق عىل أن حيدثوا ما مل
ظهرا.
يرده اهلل تعاىل ما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ً

()1

قال ابن سعدي ♫(« :)2واإليامن بالقدر ال يتم إال بتحقيق هذه األمور األربعة
التي يفتقر كل منها إىل البقية ،وقد ارتبط بعضها ببعض ارتبا ًطا وثي ًقا ال ينفصم إال
باالنحراف إىل األقوال املنحرفة» .انتهى.

 -1انظر« :القصيدة احلائية يف السنة» (ص  ،)46لشيخنا بدر بن طامي العتيبي ،سدده اهلل ونفع به( ،والتعليق
مطبوع مع حاشيته عىل عقيدة السلف البن أيب زيد القريواين ،ضمن مرشوع طباعة الكتب السلفية).
« -2التنبيهات اللطيفة» (ص .)92
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يش ٍء بِ َقدَ ٍرَ ،حتَّى ا ْل َع ْجز وا ْل َك ْيس» ( .)1رشح
قال رسول اهلل ♀« :كُل َ ْ
هذا احلديث ابن عبد الرب فقال(« :)2ويف هذا احلديث أدل الدالئل وأوضحها عىل أن
الرش واخلري كل من عند اهلل ،وهو خال ُقهام ال رشيك له وال إله غريه» .ثم روى عن
عطاء بن أيب رباح أنه قال« :كنت عند ابن عباس فلتاه رجل فقال« :أرأيت من حرمني
اهلدى وأورثني الضاللة والردى ،أتراه أحسن إيل أو ظلمني؟» ،فقال ابن عباس« :إن
كان اهلدى شيئا كان لك عنده فمنع َكه فقد ظلمك ،وإن كان اهلدى له يؤتيه من يشاء
فام ظلمك شيئا ،وال ُتالسني بعده».
وذكر عن غيالن القدري أنه قال لربيعة بن عبد الرمحن« :أنت الذي تزعم أن اهلل
حيب أن يعىص»؟ ،فقال ربيعة« :وأنت تزعم أن اهلل يعىص قرسا».
وجه وجهه وقصده لربه :حبب إليه اإليامن
قال ابن سعدي ♫(« :)3فمن َّ
وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ،وجعله من الراشدين ،فتمت
وزينه يف قلبهَّ ،
وجه وجهه لغري اهلل ،بل توىل عدوه الشيطان :مل ييِّسه
عليه نعم اهلل من كل وجه .ومن َّ
فض َّل وغوى وليس له عىل
هلذه األمور ،بل َوالَّه اهلل ما توىل ،وخذله ،ووكله إىل نفسهَ ،
ربه حلة ،فإن اهلل أعطاه مجيع األسباب التي يقدر هبا عىل اهلداية ،ولكنه اختار الضاللة

 -1رواه مسلم (.)2045
« -2التمهيد» ()63/6
« -3هبلة قلوب األبرار» (ص )29
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عىل اهلدى ،فال يلومن إال نفسه .قال تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾[ األعراف .»[٣٠ :انتهى.
ِ
السفر
فمن احتج بالقدر عىل ترك الطاعة وفعل املعايص ،نقول له :لو كنت تريد ّ
الصادق أن أحدمها خموف صعب وال ّثاين آمن سهل،
مل َّكة ،وكان هلا طريقان ،أخربك ّ
عيل ،ولو فعلت
فإنّك ستسلك ال ّثاين ،وال يمكن أن تسلك ّ
األول وتقول :إنّه مقدّ ر ّ
ذلك لعدك النّاس يف قسم امللانّي.
ونقول أيضا :لو عرض عليك وظيفتان ،إحدامها ذات ُمر َّتب أكثر ،فإنّك سوف
ُتتج
تعمل فيها دون الناقصة ،فكيف تتار لنفسك يف عمل اآلخرة ما هو األدنى ثم ّ
بالقدر؟
ونقول له أيضا :نراك إذا ُأصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعالجك،
وصربت عىل ما ينالك من أمل عمل ّية اجلراحة وعىل مرارة الدّ واء ،فلامذا ال تفعل مثل
ذلك يف مرض قلبك باملعايص؟

()1

يقول أبو الوفاء حممد درويش ♫ يف رسالة له يف «القضاء والقدر»(« :)2فإن
قرصنا يف عمل كان يف وسعنا أن نعمله ،وحاق بنا تقصرينا ،كنا خلقاء باللوم
والتثريب ،وأحرياء بام أعد اهلل للمقرصين من اخليبة يف الدنيا ،والعذاب األليم يف
« -1عقيدة أهل السنة واجلامعة» (ص  ،)29البن عثيمّي.
 -2نقال عن «العقائد السلفية» ( ،)467/1ألمحد ابن حلر .وانظر« :التخيل عن التقليد والتحيل باألصل
املفيد« (ص  ،)225للحمالوي.

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

134

اآلخرة ،فكل امرئ يدرك إدراكا تاما الفرق بني ما يأتيه وما يذر ،وما يصيبه وليس له
ِ
نفسه وأنكر عق َله» .انتهى.
فيه اختيار ،ومن أنكر هذا فقد سف َه َ
ولقد أحسن عالمة تونس حممد املكي بن عزوز ♫ حّي قال(« :)1فاإلنسان له
ش وحركة الب ْط ِ
االرتعا ِ
ش .وعىل فعله بِقصده
اختيار ،للفرق الرضوري بني حركة ْ
وتَعمده يثاب ويعاقب﴿ ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ﴾[ البقرة﴿ ،]٢٨٦ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [األنعام:

ٌ
جهل ،فالذي عىل العبد أن يسعى يف الصاحلات،
 .]١٤٩والتفريط اعتامدا عىل ال َقدَ ِر
وال يتلاوز خطته إىل التكلف فيام أخفاه اهلل عنه من أنه املَقدور أو غري املَقدور .ثم
الرجوع إىل القدر يكون عند الطاعات من غري ك ََسل ،وبعد املصائب ،ال عند الذنوب،
فهو سوء أدب ،ومن غرور الشيطان» .انتهى
ومن القواعد يف هذا الباب أنهُ « :يستَدَ ل بال َقدَ ر يف املَصائِب ،والَ ُيستَدَ ل بال َقدَ ر يف
املَ َعائِب».
وقد ق َّرر هذا ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كثرية من كتبه ،ومن ذلك قوله
♫(« :)2فالسعيد يستغفر من املعائب ،ويصرب عىل املصائب ،كام قال تعاىل:
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [غافر ،]٥٥ :والشقي جيزع عند
املصائب ،وحيتج بالقدر عىل املعائب» .انتهى.
« -1عقيدة التوحيد الكربى» (ص .)19
« -2الفتاوى» (.)454/8
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وقال ابن القيم ♫ را ًّدا عىل َمن َحي َتج بال َقدَ ر عىل ُك ْف ِره و ُف ُل ِ
وره(« :)1يا ويله
ظهريا للشيطان عىل ربه ،خصام هلل مع نفسه ،جربي املعايصَ ،قدَ ري الطاعاتِ ،
عاج ُز
الرأي ،مضياع لفرصته ،قاعد عن مصاحله ،معاتب ألقدار ربه ،حيتج عىل ربه بام ال
يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتلوا به عليه يف التهاون يف بعض أمره ،فلو أمر
أحدهم بلمر ففرط فيه ،أو َناه عن يشء فارتكبه ،وقال :القدر ساقني إىل ذلك ،ملا قبل
منه هذه احللة ،ولبادر إىل عقوبته.
فإن كان القدر حجة لك أهيا الظامل اجلاهل يف ترك حق ربك ،فهال كان حجة
لعبدك وأمتك يف ترك بعض حقك؟» .انتهى كالمه ♫ ،وله ولشيخه ابن تيمية
نحو هذا نظام ونثرا يف مواضع كثرية.
ُ
ِ
ِ
صم َأ ِ
َ
َّ
قدار َر ِّبه( ،)2كام قيل:
فإن
صم نَفسه ،واجلاهل خَ ُ
العاقل خَ ُ
وعـــــاج ُز الـــــرأي مضـــــيا ل ُفرصـــــته

حتــــى إذا فــــات أمــــر عاتــــب القــــدر

وأج ُّل صح

 -1يف «مدارج السالكّي» ( .)210/1وانظر« :واسع املنة» (مسللة :توجيه أهل العلم حلديث حماجة آدم
ملوسى عليهام السالم) ،للمؤلف.
« -2مدارج السالكّي» (.)101/1
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اإلميان اليوم اآلخر
قال الناظم ♫:
َْوالِميككككلانَْإنَّكككك َْ

وَالْتُْكِككرَنْْجَهكك ًْنَكِكك ًاْومُْكَككراً ْ

وَالْاحلكككك

ْ
وقكك ْْيُخْككرِ ُْاهللْالعَظككي ُْبفَضككلِهِ ْ

ْككحُِْْ
َكككككككككككككككككككككككككككككككك
تُمْص
ِككنْال ككارِْأجْسككادًاْمِككنْالفَا

عَْلَكك ْْالَّهككرِْْيفْالفِككردو ِْْتَاْيككاْْ

تكَْ
َكككاحَُْْ
كككككككككككككككككككككككككككككككجكرَ
ُطاَككك ِّْحَميككك ِْالسَّكككيْ ِْإذْ

َككككككككككككككككككككككككككككككك
بوكم
َككككاافئِهِعٌ ْ
إنَّْرَسُككك َْاهللِْللخَلككك ِْش

يْ
َككككككككككككككككككككككككككككككك
َضَّْكحُ ْ
َطفْ ْفِ ْعَ ا ِ ْالقَكربِْ ْحك ٌّْ ْمُ
وق

ْانتقل هنا إىل الكالم عىل الركن اخلامس منْ أركان اإليامن ،وهو اإليامن باليوم
اآلخر( ،)1وضابطه كام قال ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية يف «العقيدة الواسطية»(« :)2و ِم َن
ِ
ا ِ ِ
َ
ُون بعد املوت».
رب بِ ِه النَّبِي ♀ ِممَّا َيك ُ
إل َيامن بِا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر َ
اإليام ُن بِك ُِّل َما أ ْخ َ َ
وهذا ملخوذ من كالم السلف ومن ذلك قول ابن عباس¶ يف قوله تعاىل:
﴿ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [البقرة ،]٤ :قال« :أي بالبعث ،والقيامة ،واجلنة ،والنار ،واحلساب،
وامليزان»(.)3

 -1وقد توسعت يف ذكر املباحث املتعلقة باليوم اآلخر يف كتايب «واسعة املنة» ،فلحيل القارئ عليه.
« -2الفتاوى» (.)145/3
« -3تفسري الطربي» (.)252/1
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فتنة القرب وسؤال امللكني
وأول منازل اآلخرة هو القرب ،ومما يقع يف القرب الفتنة ،وهي سؤال امللكّي ،وهلذا،
قال ابن أيب داود ♫:
وَالْتُْكِككرَنْْجَهكك ًْنَكِكك ًاْومُْكَككراً ْ

وَالْاحلكككك

َْوالِميككككلانَْإنَّكككك َْ

بالنون ْ
َككككككككككككككككككككككككككككككككحُ
ْفقوله( :وال) ،ناهية( ،تُْكِرَنْ) :فعل مضارعتُْص
مبني عىل الفتح ،ألنه مؤكد
اخلفيفة يف حمل جزم بـ«ال الناهية»( ،)1فمعنى (وَالْْتُْكِرَنْ ْجَه ً) أي :ال جتحد جلهلك
باحلديث والسنة والعقيدة اإلسالمية الصحيحة (نَكِ ًا ْومُْكَراً)( ،)2ومها امللكان
اللذان يتوليان سؤال الناس يف قبورهم ،ومها أسودان أزرقان ،أحدمها يقال له :منكر،
واآلخر :نكري.
وسبب هذه التسمية ألَنام يلتيان عىل صورة من َكرة مل يعهدها اإلنسان ،وليس فيها
ُأ ْنس للناظرين.

()3

وخلقهام ال يشبه خلق اآلدميني وال املالئكة وال الطري
قال عبد الرؤوف املناوي(َ « :)4
وال البهائم وال اهلوام ،بل َخلق بديع ،وليس يف خلقهام أنس للناظرين ،جعلهام اهلل

« -1لوائح األنوار» (.)144/2

 -2قال ابن القيم يف «الروح» (ص « :)78قال كثري من املعتزلة :ال يوز ت َْس ِمية مالئكة اهلل بمنكر َو َنـ ِكري،
الـمنكَر َما َي ْبدُ و من َت َل ْل ُل ِله إِذا ُس ِئ َل ،والنكري تقريع املْلك ْ ِ
َّي َل ُه!!؟؟» .انتهى.
َوإِن ََّام ُ
« -3التحفة السنية» (ص .)81
« -4فيض القدير» (.)151/5
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َم ْك ُر َم ًة للمؤمن لتثبيته ونرصته ،وهتكا لست املنافق يف الربزخ من قبل أن يبعث حتى
حيل عليه العذاب» .انتهى.
ِ
ف َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ◙ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
تَ ،أ ْو َق َال:
رب امل ِّي ُ
ول اهللَِّ ♀« :إ َذا ُق ِ َ
ِ ِ
ان َأزْ َر َق ِ
َان َأ ْس َو َد ِ
َأ َحدُ ك ُْمَ ،أتَا ُه َملك ِ
مها :املُنْك َُرَ ،ولِآلخَ ِر :النَّكِ ُريَ ،ف َي ُقوالَ ِن:
انُ ،ي َق ُال ألَ َحد َ
ولُ :ه َو َع ْبدُ اهللِ َو َر ُسو ُل ُهَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن الَ
َان َي ُق ُ
الر ُج ِل؟ َف َي ُق ُ
ْت َت ُق ُ
َما ُكن َ
ولَ :ما ك َ
ول ِيف َه َذا َّ
َّك َت ُق ُ
حم َّمدا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ف َي ُقوالَ ِنَ :قدْ ُكنَّا َن ْع َل ُم َأن َ
ول َه َذاُ ،ث َّم ُي ْف َس ُح
إِ َل َه إِالَّ اهللَ ،و َأ َّن ُ َ
َل ُه ِيف َق ْ ِ
نيُ ،ث َّم ُين ََّو ُر َل ُه فِ ِيهُ ،ث َّم ُي َق ُال َل ُه ،ن َْمَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أ ْر ِج ُع إِ َىل
رب ِه َس ْب ُع َ
ون ِذ َراعا ِيف َس ْب ِع َ
َ ِ ُ
رب ُه ْمَ ،ف َي ُقوالَ ِن :ن َْم َكن َْو َم ِة ال َع ُر ِ
وس ا َّل ِذي الَ ُيوقِ ُظ ُه إِالَّ َأ َحب َأ ْهلِ ِه إِ َل ْي ِهَ ،حتَّى
أ ْهيل َفأ ْخ ِ ُ
ت ِم ْث َل ُه،
ونَ ،ف ُق ْل ُ
َان ُمنَافِقا َق َالَ :س ِم ْع ُ
َّاس َي ُقو ُل َ
َي ْب َع َث ُه اهلل ِم ْن َم ْض َج ِع ِه َذلِ َكَ ،وإِ ْن ك َ
ت الن َ
ول َذلِ َكَ ،ف ُي َق ُال لِ َ
ْل ْر ِ
َّك َت ُق ُ
الَ َأ ْد ِريَ ،ف َي ُقوالَ ِنَ :قدْ ُكنَّا َن ْع َل ُم َأن َ
ض :التَئِ ِمي َع َل ْي ِهَ ،ف َت ْلتَئِ ُم
ال َي ُ
ال ُع ُهَ ،ف َ
ف فِ َيها َأ ْض َ
َع َل ْي ِهَ ،فتَخْ تَلِ ُ
زَال فِ َيها ُم َع َّذبا َحتَّى َي ْب َع َث ُه اهلل ِم ْن َم ْض َج ِع ِه َذلِ َك»(.)1
قال القحطاين يف «نونيته»(:)2
ح ًّقــــا ويسل ُلـنَـــــا بــــه املَ َلـــــ ِ
كان
وح َيا ُتنـــــا يف ال َقـــــ ِرب َبعـــــدَ َمماتِنَـــــا
َ
َ
َ
الـملكان :ال َفتَّانَان ،ألَنام َيفتِنان
سمى هذا َ
وسؤال امللكني يسمى فتنة القرب ،وهلذا ُي َّ
(أي يسلالن و َيمتحنان ويتربان) امليت يف قربه عن ر ِّبه ،ودينِه ،ونب ِّيه ،ف ُيليب
املؤمن ،وهيلك الفاجر والكافر.
ُ

 -1رواه التمذي ( ،)1071وحسنه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (.)1391
( -2ص .)23
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يقول حافظ حكمي ♫ يف « ُس َّلم ا ُلو ُصول»(:)1
ـــــــؤ ُ
ًّ
ول
ُـــــــال ُم ْق َعـــــــدٌ َم ْس
َو َأ َّن ك
ُ

الر ُسـ ُ
ـول؟
ـرب َمــا الــدِّ ي ُن َو َمــا َّ
َمــا الـ َّ

وفتنة القرب ثابتة يف الكتاب ،وتواترت هبا السنة ،وعليها إمجاع املُسلمني.
أما الكتاب ،ففي قول اهلل تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾[ إبراهيم:

رب ِاء ْب ِن َع ِ
ازب َع ِن النَّبِ ِّي ♀ َق َال« :إذا ُأ ْق ِعدَ املُْ ْؤ ِم ُن ِيف َق ْ ِ
رب ِه َأتَا ُه
َ ،]٢٧
وع ِن ا ْل َ َ
ٍ
حم َّمدا َر ُس ُ
ول اهللَ ،ف َذلِ َك َق ْو ُل ُه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ
آتُ ،ث َّم َي ْش َهدُ َأ ْن َال إِ َل َه إِ َّال اهللَُّ َو َأ َّن ُ َ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾.

()2

ونقل اإلمجاع عىل اإليامن هبذين امللكّي ابن عبد الرب املالكي( ،)3فقال« :وأما قوله
ُون ِيف ُق ُب ِ
ورك ُْم»( ،)4فإنه أراد فتنة امللكّي منكر ونكري حّي
[♀]« :إِ َّنك ُْم ُت ْف َتن َ
يسلالن العبد :من ربك ،وما دينك ،ومن نبيك؟ فاآلثار بذلك متواترة ،وأهل السنة
واجلامعة وهم أهل احلديث والرأي يف أحكام رشائع اإلسالم كلهم ُممعون عىل اإليامن

« -1معارج القبول» (.)713/2
 -2رواه البخاري ( ،)1369ومسلم (.)2201
« -3االستذكار» ( .)423/2ونحوه يف «التمهيد» ( )247/22له من غري ترصيح باإلمجاع .وكذلك القايض
عياض يف «الشفا» (مع «رشح ُم َّال القاري»  )543/2عدَّ مها من املالئكة املتفق عىل قبول اخلرب هبام.
 -4رواه البخاري ( ،)86ومسلم (.)584
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والتصديق بذلك ،إال أَنم ال يتكلفون فيه شيئا ،وال ينكره إال أهل البدع» .انتهى
كالمه ♫.
قال جالل الدين السيوطي ♫ يف «أرجوزة التثبيت يف ليلة التبييت»(:)1
مو َّف ًقـــــــا ل ُطـــــــر ِق الســـــــدَ ِ
ِ
ـــــــم َهـــــــدَ َ
اد
ـــــــاد
للر َش
اع َل
َُ
َّ
ُ
اك اهللُ َّ
ْ
ِ
ِ
يـــــه َأ ْه ُ
بِ ُح َلـــج َأ ْمضــــَى ِمـــن األَ ِســـن َِّة
ـــــل الســـــن َِّة
ـــــذي َع َل
َأ َّن ا َّل
ِ
ـــــؤ َال املَ َلك ْ ِ
ــر ٌض ُشـ ِ
ــه ْر
ـــــرب
ـــــن ُق
َـــــني َم
َأ َّن ُس
َ
ْ
ــام ُن بِـــه َفـ ْ
َحـــق وااليـ َ
ِْ
ِ
َأتَـــــى بِ
ــــــت آياتُــــــ ُه ا ِ
آن با ِ
ــــــار ْة
إل َث
َووا َف َق
ـــــار ْة
إل َش
ـــــه ال ُق
ْ
ـــــر ُ
َ
َ
ْ

ــــه األَح ِ
َتـــــواتَر ْت بِـ ِ
اديـ ُ
ــــث ا َّلتِـــــي
َ
َ
ِ
َـــــام ُن
فيهـــــا ك
اآليـــــ ُة الس
َ
ـــــؤ ُال َ
وإنَّــــــــام املُنْكِ
ــــــــؤ ِ
ال
ــــــــر للس
َ
ُ

ِّني ِعنْـــدَ ِ
العـــدَّ ِة
َقـــدْ َب َلغ ْ
َـــت ِســـت َ
ِ
ين آ َمنُـــــوا﴾
﴿ ُي َث ِّب
ُ
ـــــت اهللُ ا َّلـــــذ َ
َذوو ابتِـــــــدَ اع و َذوو اعتِ
ـــــــز ِ
ال
َ
ُ
ُ

وفعال ،ال ُينكر هذا األمر من الغيبيات إال صاحب بدعة جهول كلهل االعتزال
ومن سار عىل طريقهم ،وما أكثرهم يف عرصنا ال ك َّثرهم اهلل .وهلذا قال الناظم( :وَالْ
تُْ ِكرَنْْجَه ًْنَكِ ًاْومُْكَراً) ،فبعض الناس ينكر وجود هذين امللكّي ويقول :إن هذا
ال يصح ،وإن هذا من باب أحاديث اآلحاد التي ال تثبت هبا عقيدة ،كام يقول املعتزلة
ومن نحا نحوهم ،وهذا ِمن تناقضهم ،فإَنم ال يؤمنون بلمر يستعيذون باهلل منه يف
صالهتم وأدعيتهم ،فقد كان النبي ♀ يدعو يف تشهد صالته فيقول« :ال َّل ُه َّم
 -1ذكر األستاذ عبد اهلل حممد احلبيش يف كتابه الرائعُ « :معلم املوضوعات املَطروقة يف التلليف اإلسالمي
وبيان ما ألف فيها» (ص  ،)238بعد ذكر «أرجوزة التبييت» للسيوطيَّ ،
أن لصديق حسن خان القنوجي
♫ كتا ًبا بعنوان« :ثامر التنكيت رشح أبيات التثبيت».
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َّار ،و ِمن فِ ْتن َِة املَحيا واملَام ِ
اب ال َق ْ ِ
ربَ ،و ِم ْن َع َذ ِ
إِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َع َذ ِ
تَ ،و ِم ْن فِ ْتن َِة
اب الن ِ َ ْ
َْ َ َ
اب الن ِ
الله َّم َفإِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن فِ ْتن َِة الن ِ
َّار َو َع َذ ِ
َّار،
املَ ِسيحِ الدَّ َّجال»( ،)1وكان يقولُ « :
اب ا ْل َق ْ ِ
َوفِ ْتن َِة ا ْل َق ْ ِ
رب َو َع َذ ِ
رب»( ،)2إىل غري ذلك من األحاديث الشاهدة هبذه احلقيقة املتعلقة
بعامل الغيب الذي من واجبنا اإليامن واالستيقان به والتسليم له والثبات عليه.
وأما أهل البدع ،فهم يقبلون هذه األحاديث يف كتب الفروع ،ثم إذا جاؤوا إىل تقرير
العقيدة ال يثبتوهنا( ،)3وهذا حال من ترك الكتاب والسنة فإنه ال بد أن يتناقض ،قال
تعاىل ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [النساء ،]٨٢ :وقال:
﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾
[البقرة ،]١٧٦ :وقال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [النبل- ١ :

 ،]٣وقال جل وعال عن املرشكّي ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾
[ق ،]٥ :وهذا حال كل من خرج عن احلق ،واملريج :املختلف املضطرب امللتبس ،فال
يعرفون حقه من باطله( ،)4فهم خمتلفون يف الكتاب ،خمالفون للكتابُ ،ممعون عىل
مفارقة الكتاب ،يقولون عىل اهلل ،ويف اهلل ،ويف كتاب اهلل بغري علم.

 -1رواه البخاري ( ،)1377ومسلم (.)588
 -2رواه البخاري ( ،)6377ومسلم (.)589
 -3انظر رسالة العالمة األلباين« :احلديث حلة بنفسه يف العقائد واألحكام».
 -4انظر« :تفسري الطربي» ( ،)329/22و«ابن كثري» (.)395/7
« -5الرد عىل اجلهمية والزنادقة» (ص  ،)56لإلمام أمحد.

()5
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫(« :)1فكل َمن أعرض عن الطريقة السلفية
ِ
جلهل املُ َر َّكب أو ال َب ِسيط».
الرشعية اإلهلية ،فإنه ال بد أن َيض َّل و َيتنا َقض ،و َيبقى يف ا َ
انتهى.
وإىل هؤالء أشار ابن القيم يف «النونية»( )2بقوله:
فِ َئتَــــّي ِمـــــنهم َقـــــط ي َّت ِف َقـــــ ِ
ي ْك ِف َ
ان
فلـن تَـ َرى
صـت
يك أ َّن َك لو َح َر َ
َ
ْ
ُ ْ
ـــت ُاهم ِجــــ ًيال ِمــــن العميـ ِ
ِِ
ـــان
وامها
َ ُ ْ
فـ َ ُ
إال إذا مــــــا َق َّلــــــدا لســــــ ُ َ
األهواء كلها واحدة لقال
وروي عن مطرف بن الشخري أنه قال« :لو كانت
ُ
يتفرق»،
أن َّ
فر َقت َع َرف كل ذي َعقل َّ
احلق ال َّ
القائل« :لعل احلق فيه» ،فلام َت َش َّع َبت و َت َّ
وروي أيضا عن جماهد أنه قال يف قوله تعاىل ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [هود« :]١١٨ :هم
أهل الباطل» ﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾
اختالف».

[هود:

« :]١١٩هم أهل احلق ليس فيهم

()3

« -1درء تعارض العقل والنقل» ( .)356/5وانظر« :الفتوى احلموية» (ص .)271
« -2رشح ابن عيسى» (.)576/2
 -3انظر« :جامع بيان العلم وفضله» (.)920/2
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فتنة القرب عامة لكل األمم
ٍ
رب أو مل ُيق َرب ،ون ُِس َبت لل َقرب تغليباَّ ،
وفتنة القرب تَعم َّ
ب الناس
ألن أغ َل َ
كل م ِّيتُ :ق ِ َ
مجيع األُ َمم ،فتُسلل كل ُأ َّمة َعن نَبِ ِّيها،
قربون ،وهي ال تتص هبذه األمة فقط ،بل تَعم َ
ُي َ
ميع عنه ♀َّ ،
وأما َبعد بِعثة النبي ♀ ف ُي ُ
أرسله
جل ُ
ألن اهللَ َ
سلل ا َ
جلميع الناس بال استثناء .و ُي ُ
والصغري،
والكبري
والكافر،
املؤمن
سلل كل ُم َك َّلف:
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
واملَرأ ُة والرجل.

()1

من يستثنى من فتنة القرب
كالصبي واملَلنون ،ومن صحت األخبار
و ُيستثنى من السؤال غري املُك َّلف،
ِّ
باستثنائه :كالنبي ،ألنه ُيسلل عنه ،وال ُيسلل َّ
ألن السؤال َيتص بمن شلنه أن َيفتَتن،
وثبت بلهاده يف الدنيا ،والصدِّ ُيق الذي هو أعىل
وممن ال ُيسلل الشهيد الذي امتُحن
َ
جلمعة.
ُرتبة من الشهيد ،واملُرابِ ُط ،ومن َ
داوم عىل قراءة سورة املُلك ،ومن مات يوم ا ُ

()2

 -1انظر هلذا «إثبات عذاب القرب وسؤال امللكّي» (ص  ،33وما بعدها) ،للبيهقي ♫.
 -2انظر أدلة هذه األقوال ،ومذاهب العلامء فيها يف عدة كتب ،منها« :التذكرة» ( ،)130-125/1و«فهارس
الفتاوى» ( ،)543/36و«الروح» (ص  ،)112-106و«رشح الطحاوية» (ص  ،)300و«فتح الباري»
( ،)239/3و«أرجوزة التثبيت» ،للسيوطي ،و«لوامع األنوار البهية» ( ،)20/2و«البحور الزاخرة»
( )206/1للسفاريني...
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حوض النبي ♀
قال ابن أيب داود ♫:
وَالْتُْكِككرَنْْجَهكك ًْنَكِكك ًاْومُْكَككراً ْ

وَالْاحلكككك

َْوالِميككككلانَْإنَّكككك َْ

فيه ْ
َككككككككككككككككككككككككككككككككحُ
أيضا ً
وسفها وإحلا ًدا (احل َ) ،و(أل)
ْفقوله( :وَال) ،أي :تنكرن ً
جهال وعنا ًدا تُْص ً
وبدال عن اإلضافة ،أي حوض النبي ْ
ً
حممد ♀ ،فإنه حق ثابت
للعهد
بإمجاع أهل احلق( ،)1وأنكرته املعتزلة ،فلم تقر به مع ثبوته بالسنة الصحيحة الرصحية،
بل والقرآن( )2كام سيليت( .و) ال تنكرن أيضا (الِميلانَ) ،الثابت بالكتاب والسنة
واإلمجاع( ،إنَّ َ) أهيا املستمع هلذا النظم املتفهم ملنطوقه (تُْصَحُ) :من النصيحة ،وهي
ِ
()3
إرادة اخلَ ِري للمنصوح له ،كام قال اخلطايب.
يعرب هبا عن مجلة هي
كلم ٌة َّ
ويقال :إن هذه الكلمة من وجيز األسامء وخمترص الكالم ،فإنه ليس يف كالم العرب
كلمة مفردة تُستوىف هبا العبارة عن معنى هذه الكلمة ،حتى يضم إليها يشء آخر.

()4

فقوله( :تُْصَحُ) :أي يا صاحب السنة ،بلن تقتفي األثر وتتبع النبي ♀
وأصحا َبه ،تُنصح يا صاحب السنة بلن تدرس العقيدة الصحيحة عىل أهل العلم
املوثوقّي ،تُنصح يا صاحب السنة بلن تكون صادق ًا يف تلقي هذه العقيدة ،وأن تبذل يف

« -1لوائح األنوار» (.)164/2
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)173/2
« -3معامل السنن» (.)125/4
« -4أعالم احلديث» ( ،)189/1للخطايب.
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سبيل تعلمها وتعليمها للخلق ما عندك ،فإن اخلري والفالح يف هذه العقيدة الصحيحة،
ِ
ـح).
مر بيانه يف أول هذا الرشح عند قوله ( َل َع َّل َك ُت ْفل ُ
كام َّ
واحلوض :جمتمع املاء ،لغ ًة( ،)1وأما حوض النبي ♀ فهو حوض حقيقي
خملوق ،يكون يف املوقف يوم القيامة ،وهو قبل الرصاط عىل الصحيح( ،)2يصب ماؤه
من َنر الكوثر الذي يف اجلنة ،طوله شهر وعرضه شهر ،وزواياه سواء ،فهو مربع عىل
الصحيح ،ماؤه أشد بياضا من اللبن والثلج والفضة ،وأطيب رحيا من املسك ،وأحىل
مذاقا من العسل ،وأبرد من الثلج ،آنيته أكثر من نلوم السامء عددا( ،)3ومثلها حسنا

« -1املعلم الوسيط» (.)207/1
 -2قال القرطبي يف «التذكرة» (« :)261/1والصحيح أن احلوض قبل الرصاط ،واملعنى يقتضيه ،فإن الناس
يرجون عطاش ًا من قبورهم ،ف ُيقدم قبل الرصاط وامليزان ،واهلل أعلم» .انتهى ،بترصف كبري.
وانظر« :زاد املعاد» ( ،)596/3و«فتح الباري» (.)466/11
-3

وهاهنا أمر منترش عند الناس وهو قوهلم« :اللهم اسقنا رشبة من يد رسول اهلل ♀ عند

احلوض» ،وهذا ال دليل عليه ،وإنام األدلة جاءت عىل وجود آنية يرشب هبا الناس.
وعليه ،فهذا الدعاء ال يصح ال رواية وال دراية ،بل يعد من االعتداء يف الدعاء ،وقد نبه عىل هذا العالمة
صالح الفوزان حفظه اهلل (رشح العقيدة الطحاوية ،رشيط رقم .)14
قال ابن القيم يف «بدائع الفوائد» (« :)13/3فكل سؤال يناقض حكمة اهلل ،أو يتضمن مناقضة رشعه وأمره،
أو يتضمن خالف ما أخرب به ،فهو اعتداء ال حيبه اهلل وال حيب سائله» .انتهى.
احل ْو ِ
قلت :وردت رواية يف صحيح البخاري ( )7049بلفظَ « :أنَا َف َر ُطك ُْم َع َىل َ
إيل ِر َج ٌال ِمنْك ُْم،
ضَ ،ل ُ ْري َف َع َّن َّ
اختُلِ ُجوا ُد ِ
ت ِألُن ِ
وين» .قال العيني يف «عمدة القاري» (« :)176/24وال َف َرط من ي َت َقدَّ م
َاو َهل ْم ْ
َحتَّى إِ َذا َأ ْه َو ْي ُ
الواردين فيهيئ َهلم اإلرشاء والدالء وعدد ِْ
احل َياض ويسقي َُهلم» .انتهى.
ُ
=
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وضيا ًءَ ،ي ِر ُده من شاء اهلل من أمة حممد ♀ ،من رشب منه َرشب ًة ال يظمل
بعدها أبدا.

()1

وقد جاء ذكر احلوض يف القرآن يف قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ﴾
[الكوثر ،]١ :أي :اخلري الكثري ،والفضل الغزير ،الذي من مجلته ،ما يعطيه اهلل لنبيه
♀ يوم القيامة ،من النهر الذي يقال له الكوثر ومنه احلوض.

()2

وقد نقل القرطبي يف «تفسريه»( )3اختالف أهل التلويل يف الكوثر الذي ُأعطيه النبي
♀ عىل ستة عرش قوال ،رجح منها القولّي األولّي ،ومها :تفسريه بالنهر
الذي يف اجلنة ،وباحلوض.

=

وقال القايض عياض يف «مشارق األنوار» (« :)273 ،32/2وقولهَ ( :أ ْه َو ْي ُت ِألُن ِ
َاو َهل ُ ْم) َأي :أسقيهم ب َيدي«.
قلت :فاهلل أعلم بصحة هذا األمر  ،ولكن ترك مثل هذا الدعاء أوىل للشك يف صحة معناه ،وليدع املؤمن
بقوله» :اللهم اجعلنا ممن ِيرد حوض نبيك ♀ ،وارزقنا رشبة منه ،ال نظمأ بعدها أبدا«.
 -1انظر« :موسوعة العقيدة» ( ،)1084/2وهذا الوصف للحوض متفرق يف نصوص األحاديث النبوية.
قال القايض عياض يف «إكامل املعلم بفوائد مسلم» (« :)257/7ظاهره يدل أن الرشب منه بعد احلساب
والنلاة من النار ،فذلك الذي ال يظمل ،لقوله« :مل يظمل أبدً ا» .وقيل :بل ال يرشب منه إال من مل يقدر عليه
بالنار .وقد حيتمل أن من رشب منه من هذه األمة ثم قدر اهلل عليه العقوبة بالنار عىل ذنوبه أنه ال يعذب فيها
بالظمأ بل يكون عذابه بغري ذلك» .انتهى.
« -2تفسري السعدي» (ص .)935
.)218-216/20( -3

الصغيــر بن عمار

147

َ
احلوض ُي َمده ميزابان من هنر الكوثر ،وإن كان
فإن
قلت :والتفسريان متالزمانَّ ،
موضعه يف عر ِ
صات القيامة( ،)1فهو كوثر من جهة األصل والبداية ،وحوض من جهة
ََ
املوضع والنهاية.

()2

ف َع ْن َأنَس ◙َ ،ق َالَ :ب ْينَا َر ُس ُ
ّي َأ ْظ ُه ِرنَا إِ ْذ
ول اهللِ ♀ َذ َ
ات َي ْوم َب ْ َ
َك َيا َر ُس َ
َأ ْغ َفى إِ ْغ َفا َء ًة ُث َّم َر َف َع َر ْأ َس ُه ُم َت َب ِّس ًامَ ،ف ُق ْلنَاَ :ما َأ ْض َحك َ
ول اهللِ َق َالُ « :أن ِْز َل ْت َع َ َّيل
ِ
الر ِحي ِم ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
الر ْ َ
مح ِن َّ
ور ٌة» َف َق َر َأ« :بِ ْس ِم اهللِ َّ
آن ًفا ُس َ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [الكوثرُ ،»]٣ - ١ :ث َّم َق َالَ « :أتَدْ ُر َ
ون َما
ا ْلك َْو َث ُر؟» َف ُق ْلنَا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َالَ « :فإِ َّن ُه َهن ْ ٌر َو َعدَ ن ِ ِيه َر ِّيب َ ،ع َل ْي ِه خَ ْ ٌري كَثِ ٌريُ ،ه َو
َح ْو ٌض ت َِر ُد َع َل ْي ِه ُأ َّمتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ،آن ِ َي ُت ُه َعدَ ُد الن ُجومَِ ،ف ُيخْ َت َل ُج ا ْل َع ْبدُ ِمن ُْه ْمَ ،ف َأ ُق ُ
ولَ :ر ِّب،
إِ َّن ُه ِم ْن ُأ َّمتِي َف َي ُق ُ
ت َب ْعدَ َك».
ولَ :ما تَدْ ِري َما َأ ْحدَ َث ْ

()3

()4
اءَ ،ع ْر ُض ُه َك ُطولِ ِه ،فِ ِيه
وقال ♥« :إِ َّن ِيل َح ْوضا َما َب ْ َ
ني َأ ْي َل َة إِ َىل َصنْ َع َ
ان َينْ َث ِع َب ِ
ِميزَا َب ِ
اجلن َِّة ِم ْن َو ِر ٍقَ ،و ْاآلخَ ُر ِم ْن َذ َه ٍ
ان ِم َن َْ
ب َأ ْح َىل ِم َن ا ْل َع َس ِلَ ،و َأ ْب َر ُد ِم َن ال َّث ْلجِ ،

 -1ال َع َرصات :مجع َع ْر َصة ،وهي ساحات القيامة الواسعة التي ال بناء فيها .انظر« :النهاية» (،208/3
ص).
َع َر َ
 -2وانظر :تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل «أعالم السنة املنشورة» ،ففيه مزيد بيان.
 -3رواه مسلم (.)400
 -4مدينة بّي مرص والشام.
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اجل َّن َة ،فِ ِيه َأ َب ِ
َو َأ ْب َي ُض ِم َن ال َّل َب ِنَ ،م ْن َ ِ
رش َب ِمنْ ُه َمل ْ َي ْظ َم ْأ َحتَّى َيدْ خُ َل َْ
ار ُيق َعدَ َد ن ُُجو ِم
ِ ()1
الس َامء».
َّ
ذكر
وأحاديث احلوض متواترة( .)2قال السيوطي يف «البدور السافرة»(َ « :)3و َر َد ُ
احلوض من رواية بضعة ومخسني صحابيا ،منهم اخللفاء األربعة الراشدون ،وحفاظ
الصحابة املكثرون ،وغريهم ،رضوان اهلل عليهم أمجعّي» .انتهى.

 -1رواه أمحد ( ،)19804وابن حبان يف «صحيحه» ( ،)6458وصححه األلباين يف «صحيح التغيب»
(.)443/3
 -2انظر« :نظم املتناثر من احلديث املتواتر» (ص .)236
 -3نقال عن «لوائح األنوار» (.)164/2
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أسباب احلرمان من ورود احلوض يوم القيامة
 -1اإلحداث يف دين اهلل:
فإن ِمن أكثر األسباب التي ذكرها النبي ♀ َّ
َّ
للذود عن احلوض هي
اإلحداث يف الدين ،وذلك يف قوله ♥« :إِن َ
َّك الَ تَدْ ِري َما َأ ْحدَ ُثوا
َب ْعدَ َك»(.)1

قال احلافظ ابن حلر(« :)2وحاصل ما ُمح ِل عليه ُ
حال املذكورين أهنم:

 إن كانوا ممن ارتد عن اإلسالم ،فال إشكال يف تربي النبي ♀ منهم
وإبعادهم،

()3

 وإن كانوا ممن مل يرتد لكن أحدث معصية كبرية من أعامل البدن أو بدعة من اعتقاد
القلب( ،)4فقد أجاب بعضهم بلنه حيتمل أن يكون أعرض عنهم ومل يشفع هلم اتباعا
ألمر اهلل فيهم حتى يعاقبهم عىل جنايتهم ،وال مانع من دخوهلم يف عموم شفاعته

 -1رواه البخاري ( ،)6576ومسلم (.)2295
« -2الفتح» (.)4/13
 -3يف رواية عند البخاري ( ،)7048قال ♥َ « :أنَا َع َىل َح ْو ِيض َأ ْنتَظِ ُر َم ْن َي ِر ُد َع َ َّيلَ ،ف ُي ْؤ َخ ُذ بِنَاس
ِم ْن ُد ِ
وين»َ ،ف َل ُق ُ
ولُ « :أ َّمتِي»َ ،ف ُي َق ُال« :الَ تَدْ ِريَ ،م َش ْوا َع َىل ال َق ْه َق َرى»َ .ق َال ا ْب ُن َأ ِيب ُم َل ْيك ََة بعد روايته للحديث:
«ال َّل ُه َّم إِنَّا َن ُعو ُذ بِ َ
ك َأ ْن ن َْر ِج َع َع َىل َأ ْع َقابِنَاَ ،أ ْو ُن ْفت ََن» .آمّي.
 -4وهذا الذي اختاره الشاطبي يف «االعتصام» ( ،)6/10حيث قال« :ويظهر من أول احلديث أن ذلك
االرتداد مل يكن ارتداد كفر لقولهَ « :وإِ َّن ُه سي ْؤتَى بِ ِر َج ٍ
ال ِم ْن ُأ َّمتِي» ،ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم ملا ُن ِسبوا إىل
َ ُ
أمته» .وانظر« :التمهيد» ( ،)262/20البن عبد الرب ،و«التذكرة» ( ،)264/1للقرطبي.
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ألهل الكبائر من أمته ،فيخرجون عند إخراج املوحدين من النار ،واهلل أعلم».
انتهى.
وذكر ابن بطال املالكي( )1أنه يدخل يف ذلك كل حدث يف الدين ال يرضاه اهلل من
خالف مجاعة املسلمّي ،ومجيع أهل البدع كلهم فيهم مبدلون حمدثون ،وكذلك أهل
الظلم واجلور وخالف احلق وأهله ،كلهم حمدث مبدل ليس يف اإلسالم داخل يف معنى
هذا احلديث.
قال القحطاين يف «نونيته»(:)2
ــث بعـــد املـــوت و ْعـــدٌ صـ ِ
والبعـ ُ
ــاد ٌق
َ
ِ
وحــــ ْو ُض َنبِ ِّينَــــا
ورصا ُطنــــا َحــــق َ
ُي ْســـ َقى هبـــا الســـني َأ َ
رش َبـــة
عـــذ َب َ ْ

بإِعـــــــاد ِة األرواحِ يف األَبـــــــ ِ
دان
ْ
َ
دق لـــه َعـــدَ ُد النلـــو ِم َأ ِ
ِصـــ ٌ
واين

ويـــــذاد ُكـــــل خمُ ـــــال ِف َف َّتـــــ ِ
ان
ُ
ُ

أن اإلحداث نوعان:
وخالصة الكالم َّ
 حدث أكرب ،وهذا يكون بالردة عن دين اهلل والبدع الكفرية.
 وحدث أصغر ،وهو الذي يكون بسائر البدع.
وكالمها موجب لإلبعاد عن احلوض ،إما إبعادا كليا وهذا ملن فارق الديم مفارقة
تامة ،وإما إبعادا جزئيا ،وهذا ملن فارق الدين مع بقاء أصله وهو التوحيد.
قال األحسائي ♫ يف نظمه ملقدمة «رسالة ابن أيب زيد القريواين»(:)3
« -1رشح البخاري» (.)6/10
( -2ص .)23
« -3عقيدة السلف» (ص .)67
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َّ
للم ْصـــ َطفى َح ْوضـــ ًا َمســـا َف ُت ُه
وأن ُ
ِ
الصــ ِايف َمذا َقتُــ ُه
َأ ْحــ َىل مــن ال َع َســ ِل َّ
ومل َي ِ
تبــــاع ُســــنَّتِ ِه
ــــر ْد ُه ِســــ َوى َأ
ُ
نحـــى و ُين َفـــى كـــل ُمب َتـــ ِدع
و َكـــ ْم ُي َّ

رصى هكَـذا ُذكِـ َرا
مـا َبـ ْ َ
ّي َصـنْ َعا و ُبــ ْ َ
وأ َّن كِ َيزانَـــ ُه ِم ُ
ُـــرى
ثـــل النلـــو ِم ت َ
ِســ َيام ُه ُم َأن َيــ َرى الت َّْح ِل َ
ــر َرا
يــل وال ُغ َ
ــال َأحــدَ ُثوا ِ
َعــن ِو ْر ِد ِه ِ
الغـــ َ َريا
ورجـ ٌ ْ

 -2طاعة األمراء يف املعصية:
ف َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل ¶َ ،أ َّن النَّبِ َّي ♀ َق َال لِ َك ْع ِ
ب ْب ِن ُع ْج َر َة:
اء»َ ،ق َال :وما إِمار ُة الس َف َه ِ
« َأعا َذ َك اهللُ ِمن إِمار ِة الس َف َه ِ
ُون َب ْع ِدي،
اء؟َ ،ق َالُ « :أ َم َر ُاء َيكُون َ
َ
ََ َ َ
ْ َ َ
ون بِ ُسنَّتِيَ ،ف َم ْن َصدَّ َق ُه ْم بِك َِذ ِهبِ ْمَ ،و َأ َع َاهن ُ ْم َع َىل ُظ ْل ِم ِه ْم،
ون ِ َهبدْ يِيَ ،و َال َي ْستَن َ
َال َي ْقتَدُ َ

ِ
ِ
َف ُأو َلئِ َك َليسوا ِمنِّي ،و َلس ُ ِ
َ ْ
ُْ
ت من ُْه ْمَ ،و َال َي ِر ُدوا َع َ َّيل َح ْوضَ ،و َم ْن َمل ْ ُي َصدِّ ْق ُه ْم بِكَذ ِهبِ ْمَ ،و َمل ْ
ُي ِعن ُْه ْم َع َىل ُظ ْل ِم ِه ْمَ ،ف ُأو َلئِ َك ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْمَ ،و َس َ ِ
ري ُدوا َع َ َّيل َح ْو ِض»(.)1
ويف نفس السياق ،دلت األحاديث عىل َّ
أن الصرب عىل جور احلكام ،وعىل استئثارهم

بالدنيا من أسباب ورود احلوض ،فقد قال رسول اهلل ♀« :إِ َّنك ُْم َس َت ْل َق ْو َن
ِ
احل ْو ِ
ربوا َحتَّى َت ْل َق ْو ِين َع َىل َْ
اص ُِ
ض»(.)2
َب ْعدي َأ َث َرةَ ،ف ْ
قال العالمة ابن عثيمّي ♫(« :)3لذلك ُيرجى ملن صرب عىل السلطان وعىل
جوره أن َينال ِم َ
ثل هذا الوعد من النبي ♀» .انتهى.

 -1رواه أمحد ( ،)14441وابن حبان ( ،)4514وصححه األلباين يف «صحيح التغيب» (.)540/2
 -2رواه البخاري ( ،)4330ومسلم (.)1845
« -3رشح العقيدة السفارينية» (ص .)480
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لكل نبي حوض
وهل احلوض خاص برسول اهلل ♀؟ اجلواب :أن لكل نبي حوضا ،فقد
روى التمذي يف «جامعه»(َ ،)1ع ْن َس ُم َرةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ♀« :إِ َّن
ِ
ُون َأ ْك َث َر ُه ْم َو ِار َدة».
اه ْو َن َأ ُهي ْم َأ ْك َث ُر َو ِار َدةَ ،وإِ ِّين َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
لك ُِّل َنبِي َح ْوضاَ ،وإِ َّهن ُ ْم َي َت َب َ
وعليه ،فحوض النبي ♀ يمتاز بميزات:
 منها :ما ذكرنا من وصفه وحسنه وعظمته،
 ومنها :أنه أكثر احلياض ُورود ًا ،بّي سائر األنبياء ۏ.
ومن رشب من حوض سنة النبي ♀ ونصوص الوحي يف الدنيا ،كان
خليقا بلن يرشب من حوضه ♀ يوم القيامة ،واجلزاء من جنس العمل.

 ،)2443( -1وقال عنه األلباين يف «الصحيحة» (« :)120/4ومجلة القول :إن احلديث بملموع طرقه حسن
أو صحيح .واهلل أعلم».
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امليزان يوم القيامة
إذن ،قال ابن أيب داود ♫:
وَالْتُْكِككرَنْْجَهكك ًْنَكِكك ًاْومُْكَككراً ْ

وَالْاحلكككك

َْوالِميككككلانَْإنَّكككك َْ

َككككككككككككككككككككككككككككككككحُبه ْ
ْفقوله( :والِميلانَ) ،أي :وال تنكرن أيضا تُْ ً
ص وعنا ًدا (الِميلانَ) الذي توزن
جهال
األعامل من حسنات وسيئات يوم القيامة ،ألنه ْ
حق ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.
قال تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾[األعراف٨ :

  ،]٩وقوله﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾[األنبياء،]٤٧ :
ور َش ْط ُر ْ ِ
اإل َيام ِنَ ،و َْ
يزَان»( ،)1وغري ذلك من
احل ْمدُ هللَِّ َمت ْ َْلُ املْ ِ َ
وقال♀« :الط ُه ُ
النصوص الواضحة اجلل َّية يف بيان هذه احلقيقة الغيب َّية.

 -1رواه مسلم (.)223
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تعريف امليزان وموضعه يوم القيامة
وامليزان ُلغَةْ :اآل َلة ا َّلتِي ُت َقدَّ ُر هبا األشيا ُء ِخ َّف ًة وثِ َق ًال( ،)1وأما املقصود به هنا فهو
ميزان َحقيقي من ِجنس املَوازين ،له
امليزان الذي توزن به األعامل يوم القيامة ،وهو
ٌ

ِ
ِ
رصح السلف كابن عباس واحلسن ،ومن سار عىل
ك َّفتَان ح ِّس َّيتان ُم َش َ
اهدَ تان .وهبذا َّ
طريقهم من أهل العلم.

()2

وعىل هذا إمجاع أهل السنة .قال ابن حلر(« :)3قال أبو إسحاق الزجاج :أمجع أهل
السنة عىل اإليامن بامليزان ،وأن أعامل العباد توزن يوم القيامة ،وأن امليزان له لسان
وكفتان ،ويميل باألعامل .»...انتهى.
ومع هذا ،فالباب َغيب َحم ْ ٌض ،واهلل أعلم بام وراء ذلك من الك ِ
َيف َّيات ،ويف هذا
ٌ
ُ
يقول ابن تيمية(« :)4وأما كيفية تلك املوازين ،فهو بمنزلة كيفية سائ ِر ما ُأ ِ
خربنا به من
الغيب» .انتهى
وقد أنكر املعتزلة ومن نحا نحوهم امليزان ،جهال وعنادا ،وقالوا :هو عبارة عن
العدل ،فخالفوا مجاعة املسلمّي ،ومن جهل شيئا عاداه ،ومن ترك اتباع احلق ابتُيل
بالذل لعقله وهواه.
 -1انظر« :لسان العرب» ( ،446/13وزن) ،و«التعليق عىل ملُعة االعتقاد» (ص  ،)59البن عثيمّي.
-2

انظر« :التذكرة» ( ،)272/2و«لوامع األنوار البهية» ( ،)198/2و«لوائح األنوار» (،)180/2

و«موسوعة العقيدة» ( ،)2909/5إذ فيها خالصة حسنة.
« -3الفتح» (.)538/13
« -4الفتاوى» (.)302/4
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قال ابن أيب العز احلنفي(« :)1فعلينا اإليامن بالغيب ،كام أخربنا الصادق
♀ من غري زيادة وال نقصان .ويا َخيبة من ينفي وضع املوازين القسط ليوم
القيامة كام أخرب الشارع ،خلفاء احلكمة عليه ،ويقدح يف النصوص بقوله( :ال حيتاج إىل
امليزان إال البقال والفوال)!! وما أحراه بأن يكون من الذين ال ُيقيم اهلل هلم يوم القيامة
وزنا» .انتهى.
وهل هو ميزان أو موازين؟
اختلف أهل العلم يف هذا(ِ ،)2
ّي بلد َّلة كثرية،
فمن قائل :إهنا
موازين متعدِّ دةٌ ،مستد ِّل َ
ُ
منها قوله تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،وقوله ُسبحانه ﴿ :ﮜ ﮝ
ﮞ ﴾.

()3

« -1رشح الطحاوية» (ص  .)316وانظر« :الفتح» (.)538/13
الوجيز» ( ،)376/2البن َعطية األندلِس ،و«رشح الطحاوية» (ص  )314البن أيب العز،
حرر َ
 -2انظر« :املُ َّ
و«ُتقيق الربهان يف إثبات حقيقة امليزان» ،ملرعي ،و«البحور الزاخرة» ( ،)854/2و«لوامع األنوار»
( ،)199/2و«لوائح األنوار» (... )194/2
قال الشيخ عبد الرمحان خليف ♫ -مفتي القريوان -يف كتابه «مشاهد الناس بعد املوت» (ص )117
ُمتحد ًثا عن ميزان يوم القيامة« :وما َورد يف القرآن إال بصيغة اجلمع ،وأما وروده مفردا يف قوله﴿ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[الرمحن٧ :

  ،]٩فاملُراد به ال َعدل ،وهو حكم مؤكد من اهلل إللزام البرش يف الدنيا بلن يتعاملوا بتامم العدل» .انتهىبترصف يسري.
-3

واختاره ابن عثيمّي يف «رشح السفارينية» (ص  ،)474وصالح آل الشيخ يف «رشح الطحاوية»

( ،)226/2و«الآللئ البهية» (.)231/2
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والقول اآلخر -وهو األشهر :-إنَّه ميزان واحدٌ جلميع األمم ،وجلميع األعامل،
ِ
امليزان ِم ْن
كثريةٌ ،منها قوله ♀َ « :ما ِم ْن َيش ٍء َأ ْث َق ُل ِيف
واألدلة عىل ذلك َ
ُح ْس ِن الـخُ ُلق»( ،)1وغري ذلك من النصوص.
أصحاب هذا القول عن اآليات التي ذكرت فيها «املوازين» ،هكذا بصيغة
وأجاب
ُ
اجلمعَّ ،
واختار ُه احلافظ ابن حلر،
َثرة املَ ْوزونات ،ال لتَعدد املَوازين،
َ
أن ذلك بالنَّ َظر لك َ
والسفاريني ،وغريمها...

()2

موضع امليزان
وامليزان يكون بعد احلساب ،واحلكمة يف ذلك -واهلل أعلم -أنَّه إذا انقىض احلساب
َ
ُ
الوزن لللزاء ،فينبغي أن يكون بعد املحاسبة ،فإن
وزن األعامل ،ألن
كان بعده
بح َسبها.
املحاسبة لتقدير األعامل والوزن إلظهار مقاديرها ،ليكون اجلزاء َ

()3

ما الذي يوضع يف كفتي امليزان
اخلالف يف هذه املسألة حاصل بني أهل السنة واجلامعة ،عىل أقوال:
القول األول :إ َّن املوزون هو العمل فقط ،واختاره ابن أيب زيد القريواين( ،)4واحلافظ
ابن حلر( ،)5وابن عثيمّي(.)1
وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (.)876
 -1رواه التمذي ( ،)2003وأبو داود (،)4799
َّ
 -2انظر« :فتح الباري» (« ،)538/13لوائح األنوار» ( ،)194/2و«لسان العرب» (.)446/13
« -3التذكرة» (.)269/2
ُوضع املوازين لو ْز ِن َأعام ِل ِ
العباد» .انتهى.
ُ َ
 -4قال ♫ يف «عقيدته» (ص « :)59وت َ ُ
َ
« -5الفتح» (.)539/13
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وكأن القحطاين صاحب «النونية» يتاره ،ملا قال(:)2
َّ
ِ
وع ًة يف كِ َّفـــــ ِة امل ِ
وكــــذلك األعـ ُ
يـــــزان
ـــامل َيو َمـــــئِذ تُــــ َرى
وضـــــ َ
َم ُ
وصوبه القرطبي ،وابن عبد الرب،
والقول الثاين :إن املوزون هو صحائف األعامل،
َّ
ومرعي الكرمي ،والسفاريني ،ونسبه إىل مجهور املفِّسين.

()3

ِ
ُوز ُن
يحا ،فتار ًة ت َ
اجل ْم ُع بّي هذه اآلثار بِ َل ْن يكون ذلك كُل ُه َصح ً
والقول الثالث :هو ْ َ
وز ُن َف ِ
()4
اع ُل َها ،وهذا اختيار ابن كثري.
ُوز ُن َحمَاهلَا ،وتار ًة ُي َ
ْاألَ ْع َام ُل ،وتار ًة ت َ
والقول الرابع :وهو َّ
أن الكل يوزن ،أي :العمل ،والعامل ،وصحائف األعامل،
مج ًعا بّي األدلة ،واختاره شارح «الطحاوية»( ،)5والشيخ صالح بن عبد العزيز آل
َْ
الشيخ( ،)6وإىل هذا أشار شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي بقوله:
ِ
ــت األ َم ْ
ْ
ُ
ــل
للعمــــل
ـــول
والـ
ــح ِف ِه نِ ْل َ
ــع ُص ْ
وعامــل َم ْ
ـــح َقـ ْ
ـــوزن يف أصـ ِّ

=

 -1قال يف «رشح العقيدة الواسطية» (« :)143/2ولكن عند التلمل نلد أن أكثر النصوص تدل عىل أن
نفسه» انتهى.
الذي يوزن هو العمل ،و ُيـخَ ص بعض الناس فتوزن صحائف أعامله ،أو يوزن هو ُ
( -2ص .)23
 -3انظر« :التذكرة» ( ،)272/2و«ُتقيق الربهان يف إثبات حقيقة امليزان» ،و«لوائح األنوار» (،)196/2
«البحور الزاخرة» ( ،)855/2و«لوامع األنوار» ( )200/2للسفاريني ...
« -4التفسري» (.)390/3
( -5ص .)316
« -6رشح الطحاوية» ( ،)227/2و«الآللئ البهية» (.)232/2
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احلكمة من الوزن يوم القيامة
فإن قيل :أليس اهلل ﷻ يعلم مقادير األعامل ،فام احلكمة يف وزَنا؟
إن َ
أهل العلم ذكروا ِحكَـام متعددة للوزن الكائن يوم القيامة ،ومن
اجلواب أن ُيقالَّ :
ذلك:

()1

 امتحان اخللق باإليامن بذلك يف الدنيا ،وهذا عام يف امليزان ويف غريه من الغيبيات.
يوضحه:
 إظهار عالمة السعادة والشقاوة يف اآلخرةِّ .
 إظهار فضل املتَّقّي ُبرجحان أعامهلم يف امليزان.
 إقامة الذل ِ
واخلزي عىل الكافرين ،وبيان َّأَنم ال وزن هلم عند اهلل ،كام مل يكن
لإليامن باهلل ورسوله ♀ يف قلوهبم يف الدنيا وزن.
 تعريف العباد ما هلم وما عليهم من خري ورش.
 إقامة احللة عليهم.
 إظهار عدل اهلل بّي الناس ،وأنه ال يظلم أحدا.
 بيان رمحة اهلل ،بلن ضاعف احلسنات ،وأفرد السيئات﴿ ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[النساء ،]٤٠ :ومع هذا

 -1انظر« :زاد املسري» ( ،)103/2البن اجلوزي ،و«التذكرة» (« ،)274/2رشح الطحاوية» (ص ،)316
و«ُتقيق الربهان يف إثبات حقيقة امليزان» ،ملرعي احلنبيل ،و«موسوعة العقيدة» (.)2914/5
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كثري ،والنَّاجون يوم القيامة َقليل،
ال َفضل العظيم ،والرمحة الواسعة ،فالـ َهلكَى ٌ
ِ ()1
والويل ملن غلبت آحا ُده عرشاته.

 -1روى الطربي يف «جامع البيان» عند تفسريه آليات أصحاب «األعراف» ( )454/12عن ابن مسعود
◙ أنه قال ...« :العبد إذا عمل حسنة كتب له هبا عرش ،وإذا عمل سيئة مل تكتب إال واحدة .ثم قال:
أعشاره».
هلك من غلب ُو ْحدَ انُه
َ
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إخراج املُ َوحدين من النار إىل اجلنة
بعد التحذير من إنكار بعض السمعيات املتعلقة باإليامن باليوم اآلخر ،تكلم الناظم
♫ هاهنا عىل الشفاعةَّ ،
وأن الصاحلّي وعىل رأسهم األنبياء ۏ يشفعون يوم
القيامة يف أقوام دخلوا النار ولكن اهلل جل وعال أخرجهم منها بفضلهَّ ،
ألن معهم شي ًئا
من اإليامن يمنع خلودهم يف النار ،فإن الذي يلقى اهلل عىل التوحيد مهام ُع ِّذ َب ،فإن
املوحد ال ُيلقى يف النار
َنايته إىل اجلنة ،وهذا من فضائل التوحيد ،حتَّى قال ُ
بعضهمِّ :
كام ُيلقى الكفار ،وال َيلقى فيها ما َيلقى الكفار ،وال يبقى فيها كام يبقى الكفارْ ،
فإن
وإخالصه هلل فيه ،وقام برشوطه ك ِّلها بقلبه ولسانه وجوارحه ،أو
كم َل توحيدُ العبد
ُ
ُ
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب ك ِّلها ،ومنعه من
بقلبه ولسانه عندَ املوت،
َ
دخول النَّار بالكلية.
كل ما سوى اهلل حمب ًة وتعظي ًام وإجالالً
فمن ُت َّقق بكلمة التوحيد َقل ُبه ،أخرجت منه َّ

ومهاب ًة ،وخشي ًة ،ورجا ًء وتوكالً ،وحينئذ ُ ُْت َر ُق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت ِم َثل
األعظم( ،)1فلو وضع
اإلكسري
فإن هذا التوحيدَ هو
زبد البحر ،وربام قلبتها حسناتَّ ،
ُ
ُ
ِ
ٍ ()2
جبال الذنوب واخلطايا ،لقلبها حسنات.
ذرة منها عىل
َّ

عم َ
 -1جاء يف «املعلم الوسيط» (« :)22/1اإلكسريَ :ما َّدة مركبة ك َ
ون َأ ََّنَا ُتول املَْ ْعدن
َان األقدمون َي ْز ُ
ِ
احل َياة» .وانظر« :معلم متن اللغة» (.)191/1
الرخيص إِ َىل ذهب ورشاب ِيف زعمهم ُيطيل ْ َ
« -2جامع العلوم واحلكم» (.)417/2
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قال ابن أيب داود ♫:
وقكك ْْيُخْككرِ ُْاهللْالعَظككي ُْبفَضككلِهِ ْ

مِككنْال ككارِْأجْسككادًاْمِككنْالفَاْكك ِْ

عَْلَكك ْْالَّهككرِْْيفْالفِككردو ِْْتَاْيككاْْ

َكككاحَُْْ
كككككككككككككككككككككككككككككككجكرَ
تكَُطاِككك ِّْحَميككك ِْالسَّكككيْ ِْإذْ

َككككككككككككككككككككككككككككككك
بوكم
َككككاافئِهِعٌ ْ
إنَّْرَسُككك َْاهللِْللخَلككك ِْش

يْ
َككككككككككككككككككككككككككككككك
َضَّْكحُ ْ
َطفْ ْفِ ْعَ ا ِ ْالقَكربِْ ْحك ٌّْ ْمُ
وق

وحد (يُخْرِ ُْْاهلل العَظي ُ ْبفَضلِهِ) العميم وكرمه
ْفقوله( :وق ْ) ،أي :أهيا السني املُ ِّ
اجلسيم وعفوه الفخيم( ،مِنْال ار) املعهودة التي هي نار جهنم املوقودة (أجْسادًا) بعد
دخوهلا فيها وإصابتها من عذاهبا ما تستحقه منها( ،مِن ْالفَاْ ِ) ،أي :بعد ما صاروا
حام ،والفحم :اجلمر الطايف( ،تُطرَحُ) :أي ُترمى و ُتلقى.
َف ً

()1

وصح عن رسول اهلل ♀ أنَّه قالَ « :أما َأه ُل الن ِ ِ
ين ُه ْم َأ ْه ُل َهاَ ،فإِ َّهن ُ ْم
َّار ا َّلذ َ
َّ ْ
َّ
ِ
َال يموت َ ِ
َاس َأ َصا َبت ُْه ُم الن َُّار بِ ُذن ِ
اه ْم-
ُوهبِ ْم َ -أ ْو َق َال بِخَ َطا َي ُ
حي َي ْو َنَ ،و َلك ْن ن ٌ
ُون ف َيها َو َال َ ْ
َُ
َ
اع ِةَ ،ف ِ
اهت ْم إِ َماتَة َحتَّى إِ َذا كَانُوا َف ْحامُ ،أ ِذ َن بِ َّ
يء ِهبِ ْم َض َبائِ َر َض َبائِ َر(َ ،)2ف ُبثوا َع َىل
الش َف َ
ج َ
َفأ َم َ ُ
ات ْ ِ
َأ ْهن َ ِ
ُون ِيف َمحِ ِ
يلَ :يا َأ ْه َل َْ
ار َْ
اجلن َِّةُ ،ث َّم قِ َ
يل
اجلن َِّةَ ،أفِ ُ
ُون َن َب َ
احل َّب ِة َتك ُ
يضوا َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َينْ ُبت َ

الس ْي ِل».
َّ

()3

ويف قوله( :بفَضلِهِ) :إشارة إىل َّ
أن هذا اإلخراج من النار من فضل اهلل عىل عباده،
الذي أهلم هؤالء القوم التوحيد الذي استوجب خروجهم من النار برمحة اهلل سبحانه.
ومن مجيل الشعر ُ
قول اإلمام الشافعي ♫:
« -1لوائح األنوار» ( ،)235-234/2باختصار وترصف.
 -2قال أهل اللغة :الضبائر مجاعات يف تفرقة« .رشح مسلم» (.)38/3
 -3رواه مسلم (.)185
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إِن ك َ
ِ
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ِ
ـــاف يف َيـــو ِم املَ
عـــاد َو ِعيـــدَ ا
َو َت
ُ
فــاض ِمــن نِ َعــم َع َل َ
يــك َمزيــدَ ا
َو َأ َ
ــم َقل َبـ َ
ــك ال َّتوحيـــدَ ا
مـــا كـ َ
ــان َأ َهلـ َ

ويف قوله( :أجْسادًا) :إشار ٌة إىل أنَّه ما بقي منهم يشء –والعياذ باهلل من حاهلم،-
وهلذا قال بعدها( :مِنْالفَاْ ِْتُطرَحُ) ،فهي أجسا ٌد مت َف ِّحم ٌة حمتقة.
بّي املوضع الذي تُطرح فيه أجسادهم ،فقال( :عَلَ ْالَّهرِ ْيف ْالفِردو ِ ْتَاْياْ
ثم َّ َ
بكمَكائِهِ).
عَلَكك ْْالَّهككرِْْيفْالفِككردو ِْْتَاْيككاْْ

كَاِككك ِّْحَميككك ِْالسَّكككيْ ِْإذْجَكككاَْ

تلك ْ
َككككككككككككككككككككككككككككككك كحُ
بكم
َككككككككككككككككككككككككككككككك«كاتئُِطهِرَْحُ»( ،يفي)َطفجنة (الفِردو ِ ْتَاْيا) :أي:
فقوله( :عَلَ ْالَّهرِ)ُ :م َتع ِّل ٌق بـ
ْ
حام و ُط ِر َحت عىل ْالنهر الذي هو يف جنة الفردوس
األجساد بعد ما صارت َف ً
بس َيالن
(بك)إصابة (مَكائِهِ) ،أي :ماء ذلك النهر لتلك األجساد ،وتنبت تلك األجساد َ
ماء أَنار اجلنة عليها كام َتنبت ِحبـ ُة (حَمي ِ ْالسَّيْ ِ) أي ِ
احلبة التي حيملها السيل ،ويف
َّ
ُ
ِ
الس ْي ِل) ،ومها بمعنى واحد( ،إذ ْجَاَْيَطفَحُ) :أيَ :يـ ِفيض،
كح َّبة َ ْ
بعض النسخَ ( :
مح ِل َّ
فوحا :امتأل وارتفع ،وإناء طفحان يفيض من جوانبه.
فحا ،و ُط ً
يقالَ :ط َفح اإلناء َط ً

()1

ويف «الصحيحّي»( )2قال رسول اهلل ♀« :إِ َذا َفر َغ اهللُ ِمن ا ْل َق َض ِ
ني
اء َب ْ َ
َ
َ
ا ْل ِعب ِ
ُي ِر ُجوا ِم َن الن ِ
محتِ ِه َم ْن َأ َرا َد ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
َّارَ ،أ َم َر املَْ َالئِ َك َة َأ ْن ُ ْ
ادَ ،و َأ َرا َد َأ ْن ُ ْ
َّار
ُي ِر َج بِ َر ْ َ
َ
ِ
َان َال ُي ْ ِ
مح ُه ِمم َّ ْن َي ُق ُ
ولَ :ال إِ َل َه إِ َّال اهللُ،
ِم ْن ك َ
رش ُك بِاهللِ َش ْيئا مم َّ ْن َأ َرا َد اهللُ َت َع َاىل َأ ْن َي ْر َ َ
« -1لوائح األنوار» ( ،)235/2باختصار يف مواضع ،وزيادات يف أخرى.
 -2رواه البخاري ( ،)806ومسلم (.)182
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ود ،ت َْأك ُُل النَّار ِمن اب ِن آدم إِ َّال َأ َثر السج ِ
َّار ،يع ِر ُفوهنم بِ َأ َث ِر السج ِ
ود،
ُ
ُ
َف َي ْع ِر ُف َ
َ
ُ َ ْ ََ
وهن ُ ْم ِيف الن ِ َ ْ َ ُ ْ
َّار َأ ْن ت َْأك َُل َأ َثر السج ِ
ون ِم َن الن ِ
َح َّر َم اهللُ َع َىل الن ِ
َّار َو َق ِد ْامت ََح ُشواَ ،ف ُي َصب
ودَ ،ف ُيخْ َر ُج َ
ُ
َ
ت ِْ
احل َّب ُة ِيف َمحِ ِ
اء َْ
الس ْي ِل».
ُون ِمنْ ُه ك ََام َتنْ ُب ُ
احل َي ِاةَ ،ف َينْ ُبت َ
يل َّ
َع َل ْي ِه ْم َم ُ
ُون ِمنْه كَام َتنْب ُت ِْ
احل َّب ُة ِيف َمحِ ِ
الس ْي ِل» ،أيَ :ين ُبتون
فقوله ♀« :ف َينْ ُبت َ ُ َ ُ
يل َّ

بسببه ،وأما « ِْ
وجوانِب
الرباري َ
احل َّب ُة» بكِّس احلاء ،فهي بِ ْز ُر ال ُبقول وال ُع ْشب تنبت يف َ
ِ
ِ
()1
الز َبد،
الس ْيل» ،هو َّ
الس ُيول ،مما ليس بقوت ،ومجعها ح َب ٌ
ب بكِّس احلاء  ،وأما « َمحيل َّ
ُ
السيل.
الس ُيل ِمن طّي أو ُغثاء ،ومعناه:
حممول َّ
وما يلقيه عىل شاطئه ،أي :ما جاء به َّ
السيل ،فإَنا تنبت يف يوم وليلة ،واملرا ُد
فإذا اتفقت فيه ِح َّب ٌة
واستقرت عىل شط جمرى َّ
َّ
ِ
خرجّي من النار بعد أن احتقت فيها ،ب ُِّسعة ظهور
تشبي ُه عة َع ْود أجسام املُ َ
ِ
()2
راوتِـه.
وحسنه و َط َ
النَّبات ُ
قال القايض عياض ♫(« :)3وتشبيهه نباهتم بنبات ِ
احلبة لوجهني:
•
•

بياضها كام ُذكر يف احلديث فيهم وفيها (كاللؤلؤ)،
أحدمهاُ :
والثانية:

عة نباهتا ألَنا قالوا تنبت يف يوم أو ليلة ألَنا ملا رويت من املاء ثم

ترددت يف غثاء السيل وقد رويت وتيِّست قلبتها للخروج فإذا خرجت إىل طّي
الشط يف محيل السيل غرزت عروقها فيه حلينها ونبتت بِّسعة» .انتهى.
طلق عىل ِ
 -1أما احلَ َّب ُة :بفتح احلاء ،فهي البذور التي ُت َ
احلنطة والشعري .انظر« :مشارق
بذر يف األرض .و ُي ُ
األنوار» ( ،)174/1و«صحيح التغيب» (.)432/3
مح َل).
 -2انظر« :رشح مسلم» ( ،)23/3و«النهاية» (َ َ ،442/1
« -3مشارق األنوار» (.)175/1
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ويف هذين البيتّي اإلشارة إىل َّ
النبي ♀ كغريه من األنبياء واملالئكة
أن
َّ
والصاحلّي يشفع يف عصاة املوحدين ،ف ُيخرجون من النار ويصريون إىل اجلنة ،ألَنم
كثري من املفِّسين قديام
من أهلها انتها ًء ،وإن كانوا من أهل النار ابتدا ًء ،وعىل هذا َمح َل ٌ
(وهو قول ابن عباس ،والضحاك ،وغريمها) وحديثا قو َله تعاىل﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
االستثناء عائدٌ عىل ال ُعصاة ِمن ِ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾[هود ،]١٠٧ - ١٠٦ :وهو َّ
أهل
أن
َ
التوحيد ،ممن ُُي ِر ُجهم اهللُ من النار بشفاعة الشافعني ،من املالئكة والنبيني واملؤمنني،
ُخرج من النار َمن مل
حني يشفعون يف أصحاب الكبائر ،ثم تأيت رمح ُة َأرح ِم الرامحني ،فت ُ
َي ْ
خريا َقط( ،)1وقال يو ًما من الدهر« :ال إله إال اهلل» ،كام وردت بذلك األخبار
عمل ً
الصحيحة املستفيضة عن رسول اهلل♀.

()2

وهذا فيه رد عىل اخلوارج واملعتزلة الذين يقولون :إن مرتكب الكبرية خملد يف النار،
وإن اختلفوا يف حكمه يف الدنيا ،كام سيليت تفصيله يف موضعه –إن شاء اهلل تعاىل.-

 -1قال أبو احلسن األشعري يف «رسالة إىل أهل الثغر» (ص « :)163وأمجعوا عىل أن اهلل تعاىل ُيرج من النار
من كان يف قلبه يشء من اإليامن بعد االنتقام منه» .انتهى.
 -2انظر« :تفسري ابن كثري» ( .)351/4وحكى –عىل عادته يف ُحسن اجلمع -أبو الفرج بن اجلوزي ♫
أقواال كثري ًة حول تفسري هذه اآلية يف «زاد املسري» (.)402/2
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قال الشيخ عبد الرزاق البدر نفع اهلل به(« :)1ويف البيتني أيضا :إشار ٌة إىل اجلنة
ِ
ِ
وعذاهبا ،واإليامن بذلك وبكافة التفاصيل الواردة يف الكتاب والسنة
ونعيمها ،والنار
املتع ِّلقة باجلنة والنار هو من اإليامن باليوم اآلخر» .انتهى.
قلت :وتفاصيل هذا مبثوثة يف نصوص الكتاب والسنة( ،)2كام قال شيخ اإلسالم
♫ يف آخر كالمه عىل مبحث اإليامن باليوم اآلخر من «العقيدة الواسطية»(:)3
«وأصناف ما تضمنته الدار اآلخرة من احلساب والثواب والعقاب واجلنة والنار
وتفاصيل ذلك مذكورة يف الكتب املنزلة من السامء واآلثار من العلم املأثور عن
األنبياء .ويف العلم املوروث عن حممد ♀ من ذاك ما يشفي ويكفي ،فمن
ابتغاه وجده».

« -1التحفة السنية» (ص .)88
 -2وقد فصلت شيئا منها –بفضل اهلل -يف كتايب «واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة للمزين» (ص ،)244
ِ
يشء بعدُ .
وسائر كتبي ،التي بقيت َحبيسة اخلزانة اإللكرتونية الشخصية ،فإنَّه مل ُينرش منها
يرس اهلل طباعته
َّ
ٌ
فإن االستعجال بإخراج التآليف ليس بمحمود ،حتى يشتد الساعد بالعلم،
ولعل يف هذا خريا –إن شاء اهللَّ ،-
ِ
ويزدان القلم باألدب ،وربام كان مع املُ
فإن اهلل لو َعلِ َم فيها خريا ألخرجها ونفع هبا من شاء من
ستعجل النَّدمَّ ،
خلقه –ولو بعد حني .-والعربة بالصدق مع اهلل ،وشدة اإلقبال عليه ،وكثرة االنطراح بني يديه ،حتى جيعل ملا
نقول ونكتب عنده ُقبوال ،وال جيعل آلثار أعاملنا ُأفوال ،فام كان هلل دام واتصل ،وما كان لغريه انقطع وانفصل!
وما أمجل قول اإلمام ابن عبد الرب ♫ يف «الكايف يف فقه أهل املدينة» (« :)1132/2ومن طلب العلم هلل
فالقليل يكفيه ،ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثرية» .انتهى .ونحوه يف «التمهيد» و«االستذكار».
 -3انظرها برشحها الرائع« :التنبيهات السنية» (ص  ،)244للعالمة عبد العزيز النارص الرشيد ♫.
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شفاعة النبي ♀ يوم القيامة
رصح هبا ابن أيب داود ♫ بقوله:
وبعد اإلشارة إىل الشفاعة إمجاالَّ ،
وإنَّْرَسُككك َْاهللِْللخَلككك ِْشَكككافعٌ ْ

وق ْ ْفِ ْعَ ا ِ ْالقَكربِْ ْحك ٌّْ ْمُ َضَّكْحُ ْ

ْفحرف الواو يف قوله( :و) ،أي :ومما ينبغي أن ُْيعت َقدَ و ُيقال أيضا( :إنَّ ْرَسُ َْاهللِ):
حممد بن عبد اهلل النبي اهلاشمي القريش ♀ (للخَل ِ) مجي ًعا ،بال استثناء،
(شَافعٌ) ،اسم فاعل من الشفاعة ،واملقصود هبا هنا الشفاعة ال ُعظمى للخلق يوم
القيامة ،وهي خاصة برسول اهلل ♀ بّي سائر األنبياء واملرسلّي وكافة
العاملّي ،وهي لواء احلمد ،واملقام املحمود الذي ذكره اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [اإل

اء.]٧٩ :

()1

و«عسى» من اهلل واجبة ،فهذا املقام واقع قطعا يوم القيامة .قال ابن جرير الطربي
♫(« :)2قال أكثر أهل العلم :ذلك هو املقام الذي هو يقومه ♀ يوم
القيامة للشفاعة للناس لريحيهم رهبم من عظيم ما هم فيه من شدَّ ة ذلك اليوم» .انتهى.
رش ُكه فيها أحد ،ومقامات ال
ولرسول اهلل ♀ ترشيفات يوم القيامة ال َي ْ َ
ُيدانيه فيها أحد :فهو أول من تنشق عنه األرض ،ويبعث راكبا إىل املحرش ،وله اللواء

 -1بترصف عن رشح «القصيدة احلائية يف السنة» (ص  ،)49لشيخنا بدر بن طامي العتيبي.
« -2جامع البيان يف تلويل القرآن» (.)526/17
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الذي آدم فمن دونه ُتت لوائه ،وله احلوض الذي ليس يف املوقف أكثر واردا منه ،وله
الشفاعة العظمى عند اهلل لفصل القضاء بّي اخلالئق.

()1

ويف «الصحيحّي»(َ )2ع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة ◙َّ ،
أن َر ُسول اهلل ♀ قالَ « :أنَا
ِ
َس ِّيدُ الن ِ
ون بِ َم َذ َ
ين
َّاس َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،و َه ْل تَدْ ُر َ
جي َم ُع اهللُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ْاألَ َّولِ َ
ني َو ْاآلخ ِر َ
اك؟ َ ْ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
رصَ ،وتَدْ نُو َّ
َّاس ِم َن
الش ْم ُس َف َي ْب ُلغُ الن َ
يف َصعيد َواحدَ ،ف ُي ْسم ُع ُه ُم الدَّ اعيَ ،و َينْ ُف ُذ ُه ُم ا ْل َب َ ُ
ا ْلغ َِّم َوا ْلك َْر ِ
َّاس لِ َب ْع ٍ
ول َب ْع ُض الن ِ
ونَ ،ف َي ُق ُ
ض :أ َال ت ََر ْو َن َما
حيت َِم ُل َ
ب َما َال ُيطِي ُق َ
ونَ ،و َما َال َ ْ
ون َم ْن َي ْش َف ُع َلك ُْم إِ َىل َر ِّبك ُْم؟ َف َي ُق ُ
ول َب ْع ُض
َأ ْنت ُْم فِ ِيه؟ أ َال ت ََر ْو َن َما َقدْ َب َل َغك ُْم؟ أ َال َت ْن ُظ ُر َ
ْت َأ ُبو ا ْل َب َ ِ
َّاس لِ َب ْع ٍ
الن ِ
رش ،خَ َل َق َك اهللُ بِ َي ِد ِه،
ونَ :يا آ َد ُمَ ،أن َ
ُون آ َد َمَ ،ف َي ُقو ُل َ
ض :ا ْئتُوا آ َد َمَ ،ف َي ْأت َ
يك ِمن ر ِ
ِ
وح ِهَ ،و َأ َم َر املَْ َالئِ َك َة َف َس َجدُ وا َل َكْ ،اش َف ْع َلنَا إِ َىل َر ِّب َكَ ،أ َال ت ََرى إِ َىل َما
َو َن َف َخ ف َ ْ ُ
ِ
ن َْح ُن فِ ِيه؟ َأ َال ت ََرى إِ َىل َما َقدْ َب َل َغنَا؟ َف َي ُق ُ
ب
ب ا ْل َي ْو َم َغ َضبا َمل ْ َيغ َْض ْ
ول آ َد ُم :إِ َّن َر ِّيب َغض َ
ِ
ب َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُهَ ،وإِ َّن ُه َهن َ ِاين َع ِن َّ
الش َج َر ِة َف َع َص ْي ُت ُهَ ،ن ْف ِس َن ْف ِس(،)3
َق ْب َل ُه م ْث َل ُهَ ،و َل ْن َيغ َْض َ
 -1انظر« :تفسري ابن كثري» (.)104/5
 -2البخاري ( ،)4712 ،3340ومسلم ( ،)194واللفظ له .ورواية مسلم للحديث تامة كام قال الشيخ
األلباين يف «صحيح التغيب» (.)462/3
ت ُهنَاك ُْم» كناي ًة عن أن منزل َته دون املنزلة املطلوبة ،أي :أنا
 -3ويف روايات كثرية أن كل نبي يعتذر بقولهَ « :ل ْس ُ
دون مقام الشفاعة .انظر« :مرقاة املفاتيح» (.)3538/8
قال القايض عياض ♫ يف «إكامل املعلم» (« :)577/1وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إىل أن هذه
الشفاعة وهذا املقام ليس له ،بل لغريهَّ ،
األمر إىل صاحبه بدليل
ودل كل واحد منهم عىل اآلخر حتى انتهى
ُ
قوله« :أنا هلا» ،وحيتمل أَنم علموا أن صاحبها حممد ♀ ُم َع َّين ًا ،ويكون إحالة كل واحد منهم عىل
اآلخر عىل تدريج الشفاعة يف ذلك إىل حممد ♀.
=
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ا ْذ َه ُبوا إِ َىل َغ ْ ِ
ْت َأ َّو ُل الر ُس ِل إِ َىل
ُوحَ ،أن َ
ُون نُوحاَ ،ف َي ُقو ُل َ
ريي ،ا ْذ َه ُبوا إِ َىل ُنوحٍ َ ،ف َي ْأت َ
ونَ :يا ن ُ
ْاألَ ْر ِ
ضَ ،و َس َّام َك اهللُ َع ْبدا َشكُوراْ ،اش َف ْع َلنَا إِ َىل َر ِّب َك ،أ َال ت ََرى َما ن َْح ُن فِ ِيه؟ أ َال ت ََرى َما
ِ
ِ
َقدْ َب َل َغنَا؟ َف َي ُق ُ
ب
ب َق ْب َل ُه م ْث َل ُهَ ،و َل ْن َيغ َْض َ
ب ا ْل َي ْو َم َغ َضبا َمل ْ َيغ َْض ْ
ول َُهل ْم :إِ َّن َر ِّيب َقدْ َغض َ
َت ِيل َد ْع َو ٌة َد َع ْو ُت ِ َهبا َع َىل َق ْو ِميَ ،ن ْف ِس َن ْف ِس ،ا ْذ َه ُبوا إِ َىل
َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُهَ ،وإِ َّن ُه َقدْ كَان ْ

ِ
ِ
ْت َنبِي اهللِ َو َخلِي ُل ُه ِم ْن َأ ْه ِل
ونَ :أن َ
يمَ ،ف َي ُقو ُل َ
يم ♀َ ،ف َي ْأت َ
ُون إِ ْب َراه َ
إِ ْب َراه َ
ْاألَ ْر ِ
ضْ ،اش َف ْع َلنَا إِ َىل َر ِّب َكَ ،أ َال ت ََرى إ ِ َىل َما ن َْح ُن فِ ِيه؟ َأ َال ت ََرى إِ َىل َما َقدْ َب َل َغنَا؟ َف َي ُق ُ
ول
ِ
ِ
ِ
ب َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُه،
ب َق ْب َل ُه م ْث َل ُهَ ،و َال َيغ َْض ُ
ب ا ْل َي ْو َم َغ َضبا َمل ْ َيغ َْض ْ
يم :إِ َّن َر ِّيب َقدْ َغض َ
َُهل ْم إِ ْب َراه ُ
و َذك ََر ك ََذ َباتِ ِهَ ،ن ْف ِس َن ْف ِس ،ا ْذ َه ُبوا إِ َىل َغ ْ ِ
وسى
وسىَ ،ف َي ْأت َ
ُون ُم َ
ريي ،ا ْذ َه ُبوا إِ َىل ُم َ
ول اهللِ َف َّض َل َك اهللُ بِ ِرس َاالتِ ِه ،وبِ َتكْلِ ِ
ْت َر ُس ُ
يم ِه
وسىَ ،أن َ
♀َ ،ف َي ُقو ُل َ
َ
َ
ونَ :يا ُم َ
َع َىل الن ِ
َّاسْ ،اش َف ْع َلنا إِ َىل َر ِّب َك ،أ َال ت ََرى إِ َىل َما ن َْح ُن فِ ِيه؟ أ َال ت ََرى َما َقدْ َب َل َغنَا؟ َف َي ُق ُ
ول

ِ
ب َق ْب َل ُه ِم ْث َل ُهَ ،و َل ْن
ب ا ْل َي ْو َم َغ َضبا َمل ْ َيغ َْض ْ
وسى ♀ :إِ َّن َر ِّيب َقدْ َغض َ
َُهل ْم ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسى
ب َب ْعدَ ُه ِم ْث َل ُهَ ،وإِ ِّين َق َت ْل ُ
َيغ َْض َ
وم ْر بِ َقتْل َهاَ ،ن ْفس َن ْفس ،ا ْذ َه ُبوا إِ َىل ع َ
ت َن ْفسا َمل ْ ُأ َ
ِ
♀َ ،في ْأت َ ِ
ْت َر ُس ُ
َّاس ِيف
ول اهللَِ ،و َك َّل ْم َ
يسى َأن َ
يسىَ ،ف َي ُقولُ َ
ت الن َ
ونَ :يا ع َ
ُون ع َ
َ
ِ ِ
ِ
وح ِمنْ ُهَ ،ف ْ
اش َف ْع َلنا إِ َىل َر ِّب َك ،أ َال ت ََرى َما ن َْح ُن فِ ِيه؟
اها إِ َىل َم ْر َي َمَ ،و ُر ٌ
املَْ ْهدَ ،وكَل َم ٌة منْ ُه َأ ْل َق َ

ِ
ِ
أ َال ت ََرى َما َقدْ َب َل َغنَا؟ َف َي ُق ُ
يسى ♀ :إِ َّن َر ِّيب َقدْ َغض َ
ول َُهل ْم ع َ
ب ا ْل َي ْو َم َغ َضبا َمل ْ
=

وفيه تقديم ذوي األسنان واآلباء عىل األبناء يف األمور التي هلا ٌ
بال ،وعىل هذا جاء تدريج سؤال األنبياء يف
ِ
هذا احلديث ومباد ِ
الكرامة
رة النبي ♀ لذلك وإجابته لرغبتهم ملا حققه ♀ من أن هذه
َ
وعد ُه هبا ربه» .انتهى.
واملقاولة خاصة كام َ

الصغيــر بن عمار

169

ِ
ب َب ْعدَ ُه ِمثْ َل ُهَ ،و َمل ْ َي ْذك ُْر َل ُه َذنْبا(َ ،)1ن ْف ِس َن ْف ِس ،ا ْذ َه ُبوا إِ َىل
ب َق ْب َل ُه م ْث َل ُهَ ،و َل ْن َيغ َْض َ
َيغ َْض ْ
ول اهللِ ،وخَ اتَم ْاألَ ْنبِي ِ
ريي ،ا ْذهبوا إِ َىل ُ َ ٍ
َغ ْ ِ
ْت َر ُس ُ
اء،
حم َّمدُ َ ،أن َ
ونَ :يا ُ َ
ُوين َف َي ُقو ُل َ
حم َّمدَ ،ف َي ْأت ِّ
َ
َُ
َ
ُ
َو َغ َف َر اهللُ لَ َك َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنب ِ َكَ ،و َما ت ََأخَّ َرْ ،اش َف ْع َلنَا إِ َىل َر ِّب َكَ ،أ َال ت ََرى َما ن َْح ُن فِ ِيه؟ َأ َال
شَ ،ف َأ َق ُع َس ِ
ت ا ْل َع ْر ِ
اجدا لِ َر ِّيبُ ،ث َّم َي ْفت َُح اهللُ َع َ َّيل
ت ََرى َما َقدْ َب َل َغنَا؟ َف َأ ْن َطلِ ُق ،ف ِآيت َ ْحت َ
ام ِد ِه ،وحس ِن ال َّثن ِ
حم ِ
حم َّمدُ ،
َاء َع َليْ ِه َش ْيئا َمل ْ َي ْفت َْح ُه ِألَ َح ٍد َق ْب ِيلُ ،ث َّم ُي َق ُالَ :يا ُ َ
َو ُي ْل ِه ُمنِي ِم ْن َ َ
َ ُ ْ
ْار َف ْع َر ْأ َس َكَ ،س ْل ُت ْع َط ْهْ ،اش َف ْع ت َُش َّف ْعَ ،ف َأ ْر َف ُع َر ْأ ِِسَ ،ف َأ ُق ُ
ولَ :يا َر ِّبُ ،أ َّمتِي ُأ َّمتِيَ ،ف ُي َق ُال:
ِ
ِ
حممدُ َ ،أد ِخ ْل َْ ِ
اب ْاألَ ْي َم ِن ِم ْن َأ ْب َو ِ
اب َع َل ْي ِه ِم َن ا ْل َب ِ
اب َْ
اجلن َِّة،
اجلنَّ َة م ْن ُأ َّمت َك َم ْن َال ح َس َ
ْ
َيا ُ َ َّ
َّاس فِ َيام ِس َوى َذلِ َك ِم َن ْاألَ ْب َو ِ
َاء الن ِ
ني
ابَ ،وا َّل ِذي َن ْف ُس ُ َ
حم َّم ٍد بِ َي ِد ِه ،إِ َّن َما َب ْ َ
رشك ُ
َو ُه ْم ُ َ
ِ
()2
اع ْ ِ
ني ِم ْن َم َص ِ
اري ِع َْ
رصى».
ني َم َّك َة َو َه َج ٍرَ ،أ ْو ك ََام َب ْ َ
اجلن َِّة َلك ََام َب ْ َ
رص َ
ني َم َّك َة َو ُب ْ َ
املْ ْ َ
وهناك شفاعات أخرى خاصة به ♀ ثبتت هبا النصوص ،كشفاعته يف
عمه الكافر أيب طالب يف أن ُيفف اهلل عنه العذاب ،ومنها شفاعته يف املؤمنّي حتى
يدخلوا اجلنة.

()3

 -1ويف بعض الروايات يف «سنن التمذي» (« :)3148فيأْت َ ِ
ول :إِ ِّين ُعبِدْ ُت ِم ْن ُد ِ
يسىَ ،ف َي ُق ُ
ون اهللَِ ،و َلكِ ْن
ُون ع َ
َ
حم َّمدا ♀» .انظر« :القيامة الكربى» (ص ،)175لعمر األشقر ♫.
ا ْئتُوا ُ َ
 -2ويف بعض الروايات يف «الصحيح»ُ « :ث َّم َأ ْش َف ُع َف َي ُحد ِيل َحداَ ،ف ُأ ْخ ِر َج ُه ْم ِم َن الن ِ
َّار َو ُأ ْد ِخ ُل ُه ُم َْ
اجلن ََّة»َ ،ق َال:
ِ ِ
ولَ :يا َر ِّبَ ،ما َب ِق َي ِيف الن ِ
الرابِ َع ِةَ ،ق َالَ « :ف َأ ُق ُ
ب َع َل ْي ِه
َّار إِ َّال َم ْن َح َب َس ُه ا ْل ُق ْر ُ
ي َو َج َ
آنَ ،أ ْ
َف َال َأ ْد ِري ِيف ال َّثال َثة َأ ْو ِيف َّ
ِ
ِِ
ُْ
اخل ُلو ُد».
ب َع َل ْيه ْ ُ
اخل ُلو ُد»َ .ق َال ا ْب ُن ُع َب ْيد ِيف ِر َوا َيتهَ :ق َال َقتَا َد ُةَ « :أ ْي َو َج َ
مت –بعون اهلل وفضله -عن موضوع الشفاعة وتفاصيله يف عدة مواضع منها« :رشح القواعد
 -3وقد تك َّل ُ
ورشو ُطها»،
األربع»« ،والتعليق عىل نظم املهامت من كشف الشبهات» ،وبحث بعنوان« :الشفاعة:
أنواعها ُ
ُ
ومن آخرها كتايب« :شذا العبري برشح قصيدة (أنا الفقري)».
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وهناك شفاعات أخرى هي له ولغريه من األنبياء واملالئكة والصاحلّي ،ومن ذلك
شفاعته يف قوم دخلوا النار أن يرجوا منها ،وشفاعته يف قوم استحقوا النار أالَّ
يدخلوها ،وشفاعته يف أقوام من أهل اجلنة يف رفع درجاهتم فيها .وهناك شفاعات
أخرى ُتصل له ♀ يوم القيامة ،أوصلها بعض أهل اعلم إىل مخس

()1

وآخرون إىل ثامن( ،)2وبلغت عند بعضهم عرشا.

()3

قال السفاريني ♫(« :)4فشفاعة النبي ♀ من السمعيات التي
وردت هبا األخبار ،وصحت هبا اآلثار ،حتى بلغت مبلغ التواتر ،وانعقد عليها إمجاع
أهل احلق من السلف الصالح قبل ظهور املبتدعة» .انتهى.
اودي بن ُسو َدة املُ ِّري ♫ يف حواشيه عىل «صحيح البخاري»:
قال الشيخ ال َّت ْ

ِ
ُ
حـــديث َمـــن كَـــ َذ ْب
ـمــــا َتواتَــــ َر
م َّ
حلـــــــ ْو ُض
ور ْؤ َيـــــــ ٌة َشـــــــ َ
فاع ٌة وا َ
ُ

()5

ب
واحتَــــ َس ْ
و َمـــن َبنــــَى هللِ َبيتًـــا ْ
و َم ْســـ ُح ُخ َّفـــ ِ
وهـــ ِذي َب ْعـــ ُض
ّي َ

« -1التذكرة» (.)215/1
« -2رشح الطحاوية» ( ،)150-146البن أيب العز .وانظر« :فتح املليد» (ص.)223
« -3البحور الزاخرة» (.)769/2
« -4لوائح األنوار» ( ،)247/2بحاشية املحقق ،فقد ذكر عدة مراجع يف باب الشفاعات اخلاصة بالنبي
♀.
 -5ذكره حممد بن جعفر الكتاين يف «نظم املتناثر من احلديث املتواتر» (ص .)18

استفدت هذا من شيخنا صالح العصيمي ،وما هذه بلول إفاداته وال آخر لطائفه وإبداعاته ،حفظه اهلل ِمن

عامل ر َّباين ،وناصح للطالب بتفاين .آمّي.
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قال أبو احلسن األشعري ♫(« :)1وأمجعوا عىل أن شفاعة النبي ♀
مح ًام،
ألهل الكبائر من أمته ،وعىل أنه ُيرج من النار قوم ًا من أمته بعد ما صاروا ِ َ
ِ
ِ
السيل» .انتهى.
طرحون يف َنر احلياة ف َين ُبتون كام َتن ُبت احلبة يف َمحيل َّ
ف ُي َ

« -1رسالة إىل أهل الثغر» (ص  .)164وقال (ص « :)163وأمجعوا عىل أن اهلل تعاىل يرج من النار من كان
يف قلبه يشء من اإليامن بعد االنتقام منه» .انتهى.
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تعريف الشفاعة ورشوطها
والشفاعة لغة :من « َّ
اليش َء َش ْف ًعا،
الشفع» ،وهو َّ
الزوج يف مقابلة الوترَ ،ش َف ْع ُت َّ ْ
َض َم ْم ُت ُه َإىل ا ْل َف ْر ِد( ،)1واصطالحا هي :التوس ُط عند اهلل للغري ،جللب خري أو دفع ضري.
()2

والشفاعة نوعان:
 شفاع ٌة َم ِنف َّية ،مل تتحقق رشو ُطها ،كالتي أثبتها املرشكون ومن ضاهاهم من
()3

جهال هذه األمة وضالهلم ،وهي من الرشك.
 وشفاع ٌة ُمث َبتةُ ،تققت رشوطها ،كالتي أثبتها اهلل تعاىل لعباده الصاحلّي.
ورشوط الشفاعة ،هي:
 أوال :الرضا عن الشافعَّ ،متكّي الشافع من الشفاعة تكريم له وترشيف ،واهلل ال
فإن
َ
ُيكرم إال من ريض قو َله وعم َله.
 -وثانيا :الرضا عن املشفوع له ،لقوله تعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾[األنبياء:

 ،]٢٨وقوله﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ﴾ [النلم ،[٢٦ :وأعظم األسباب التي تنال هبا الشفاعة هو جتريد

 -1انظر« :املصباح املنري» ( ،317/1شفع).
 -2انظر« :القول املفيد» (.)330/1
 -3انظر «جمموع الفتاوى» ( ،)332/1ومواضع أخرى كثرية من كتبه ،بسط فيها ابن تيمية هذا الباب فلاء
باهلدى واحلق ♫.
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النبي ♀ قالَ « :أ ْس َعدُ الن ِ
التوحيد ،ففي «الصحيح» (َّ )1
َّاس بِ َش َفا َعتِي
أن
َّ
يوم ِ
َ ْ ِ ِ ()2
الق َي َام ِةَ ،م ْن َق َال «الَ إِ َل َه إِ َّال اهللُ»َ ،خالِصا ِم ْن قلبه».
ََْ
 وثالثا :اإلذن بالشفاعة ،لقوله ﷻ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ﴾[سبل ،]٢٣ :وقوله﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾[البقرة ،]٢٥٥ :وقوله:
﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ﴾
[يونس.]٣ :
قال العالمة ابن القيم ♫ (« :)3فهذه ثالثة أصول ،تقطع شجرة الشرك من
قلب من وعاها وعقلها ،ال شفاعة إال بإذنه ،وال يأذن إال لمن رضي قوله وعمله ،وال
يرضى من القول والعمل إال توحيده ،واتبا رسوله ،فاهَّلل تعالى ال يغفر شرك
العادلين به غيره ،كما قال تعالى ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [ األنعام.»]١ :
ويف إذنَه ▐ بالشفاعة للشافع:
ُرفع الدرجات.
 رمح ٌة باملشفوع له ،إذ بالشفاعة تُغفر السيئات ،وت ُ
إظهارا لفضله ،وإعال ًء ملنزلته بّي
 ورمح ٌة بالشفيع ،الذي أكرمه اهلل بالشفاعة
ً
العاملّي.

 -1رواه البخاري (.)99
 -2انظر كالما حسنا يف الشفاعة للعالمة املييل ♫ يف «رسالة الرشك ومظاهره» (ص .)331
« -3مدارج السالكّي» ( ،)256/1و«الصواعق املرسلة» (.)461/2
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()1
األمر ك َّله هلل ،هو الذي ُيـ ِ
الشفيع
كرم
َ
قال ابن تيمية ♫ » :وهذا كله ُيبني أن َ
والشفيع ال يشفع إال فيمن يأذن اهللُ له ،ثم ُيـ ِحد للشفيع َحدا
باإلذن له يف الشفاعة،
ُ

وج ُه الشفعاء وأفض ُلهم هو عنده
فيدخلهم اجلنة،
فاألمر بمشيئته و ُقدرته واختياره .و َأ َ
ُ
فضله عىل غريه واختاره واصطفاه بكامل عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه
الذي َّ
فيام حيبه ويرضاه« .انتهى.
و َب ُ
سط الكالم يف الشفاعة وأنواعها والرد عىل منكرهيا ومن غال فيها يف غري هذا
املوضع.

()2

 -1انظر« :جمموع الفتاوى» ( ،)295/1و«رسالة الرشك ومظاهره» (ص  )317للمييل.
 -2وموضوع الشفاعة من املواضيع املهمة التي اعتنى هبا ُ
أهل السنة ،فلودعوها املخترصات ،وفصلوها يف
حممد
املطوالت ،وأفردوا هلا العديد من املصنفات ،ومن ذلك يف عرصنا« :قل هلل الشفاعة مجيعا» أليب الوفاء ّ
درويش ،و«الشفاعة» ملقبل الوادعي ،و«الشفاعة» لنارص اجلديع...
وموضوع الشفاعة ُيبحث يف كتب أهل العلم من جهتني:
 يف كُتب العقيدة العامة ،وبالتحديد عند الكالم عن اليوم اآلخر ،ويف هذا الباب ُيركزون عىل أنواع
الشفاعة ،وخاصة شفاعته ♀ يف أهل الكبائر ،والرد عىل اخلوارج واملعتزلة الذين انحرفوا يف
باب الشفاعة ،فلنكروها ملخالفتها أهواءهم.
وحرمة طلبها
 ويف كُتب التوحيد التي ُتعنَى بتوحيد العبادة ،ويف هذا الباب ُيركزون عىل رشوط الشفاعة ُ
من األموات ،وما يتعلق بذلك من مباحث.
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اإليامن بعذاب القرب ونعيمه
بعد الكالم عىل الشفاعة يوم القيامة ،قال ابن أيب داود ♫:
......................................................

وق ْ ْفِ ْعَ ا ِ ْالقَكربِْ ْحك ٌّْ ْمُ َضَّكْحُ ْ

ْ .......
فحرف الواو يف قوله( :و) عطف عىل املسائلْ اجلليلة التي تم بياَنا يف هذا النظم
ْ
صاحب السنة ً
بلنانِك( ،فِ ْعَ ا ِْ
املبارك ،و(ق ْ) ،يا
قوال بلسانك معتقدً ا إياه َ
َ
القَربِ) ،ونعيمه (ح ٌّ) ،ال ِمرية فيه ،وال ُيادل فيه إال ُمبطل ،ألنَّه (مُ َضَّح) يف اآليات
القرآنية ،وتواتر النصوص النبوية( ،)1واآلثار السلفية ،وإمجاع أهل احلق عليه ،وال
ينكره إال معتزيل ضال.

()2

 -1قال ابن عبد الرب يف َمعرض رده عىل أصحاب الرأي املذموم ،والكالم املسموم ،يف «جامع بيان العلم»
(« :)1052/2فردوا األحاديث املتواترة يف عذاب القرب وفتنته ،وردوا األحاديث يف الشفاعة عىل تواترها،
وقالوا :لن يرج من النار من فيها ،وقالوا :ال نعرف حوضا وال ميزانا ،وال نعقل ما هذا ،وردوا السنن يف
ذلك كله برأهيم وقياسهم» .انتهى كالمه ♫.
 -2أو خارجي ،أو رافيض ،وكذلك الذين ُي َس َّمون –زورا -بالقرآنيّي عىل هذا املسلك من إنكار عذاب القرب.
وباألمس القريب ُأ ِ
رسل يل مقطع فيديو لرجل ينكر عذاب القرب ،ويستدل ُ
بش َبه أوهى من خيط العنكبوت.
فِّس من
وهذا رجل دجال خرج عىل الناس يفِّس القرآن بقواعد الفيزياء والرياضيات ،وليس له ما حيتاج املُ ِّ
آالت ،وإنام هو جاهل ضال يفهم القرآن عىل هواه ،من غري نور وهدى من اهلل ،فتاه يلوي أعناق النصوص
ونسبه للتلديد آخرون! وهو ُجمدد ،ولكن لدين املعتزلة ال
بام يوافق نظرياته املزعومة ،ف ُلعلب به البعضَ ،
لدين اهلل وسنة رسول اهلل ♀ .ومن طالع كالم السلف يف ذم الرأي املخالف للرشع ،سيام يف
ووبال َج ِسيم.
لم أن هؤالء عىل خطر عظيمَ ،
تفسري كتاب اهلل َع َ
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عذاب ِ
باحلق ُي َ
وض ُح)( ،)1واملعنى واحد.
إن
القرب ِّ
ويف بعض النسخ( :وقل َّ
َ
وجه التعبري بعذاب القرب دون النعيم
رب ُ
أهل العلم بـ«عذاب القرب»( ،)2مع العلم أن هناك نعي ًام يف القرب أيضا،
غالبا ُي َع ِّ ُ
َّ
بعضها أقوى من بعض:
ولعل السبب يف ذلك –واهلل أعلم -راجع إىل عدة أوجه ُ
الوجه األولَّ :
أكثر اخلَلق ُي َع َّذبون -والعياذ باهلل ،-كام أن أكثر اخللق يف النار،
أن َ

ول اهلل  يوم ِ
ففي «الصحيحّي»( :)3قال النَّبِي ♀َ « :ي ُق ُ
الق َي َام ِةَ :يا آ َد ُم،
َْ َ
ولَ :لبي َك ربنَا وسعدَ ي َكَ ،فينَادى بِصو ٍ
ت :إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر َك َأ ْن ُ ُْت ِر َج ِم ْن ُذ ِّر َّيتِ َك َب ْعثا إِ َىل
َ ْ
ُ َ
َي ُق ُ َّ ْ َ َّ َ َ ْ ْ

َّار؟ َق َالِ :من ك ُِّل َأ ْل ٍ
ث الن ِ
الن ِ
َّارَ ،ق َالَ :يا َر ِّب َو َما َب ْع ُ
ني» .وقال
ف تِ ْس َع ِمائ ٍَة وتِ ْس َعة َوتِ ْس ِع َ
ْ
ابن القيم ملا عدَّ د أسباب العذاب يف القرب(« :)4وملا كان أكثر الناس كذلك ،كان أكثر
أصحاب القبور معذبني ،والفائز منهم قليل ،فظواهر القبور تراب ،وبواطنها حِّسات
وعذاب» .انتهى.
الوجه الثاينَّ :
أن أهل البدع أنكروا العذاب ،ولو كان الكالم عىل النعيم فقط ملا
أنكره منهم أحد ،ولكنهم استعظموا وجود العذاب ،فلرهم ذلك إىل إنكار كل ما

 -1وهذا الذي جرى عليه السفاريني يف «رشحه» (.)267/2

 -2وبعضهم يذكر النعيم أيضا ،كام فعل ابن تيمية يف «العقيدة الواسطية» ،حيث قالَ « :ف ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِ ِفتْن ِة ا ْل َق ْ ِرب،
اب ا ْل َق ِرب ون َِع ِ
يم ِه».
َوبِ َع َذ ِ ْ َ
 -3رواه البخاري ( ،)4741ومسلم (.)222
« -4الروح» (ص .)105
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يتعلق بالربزخ من نعيم أو عذاب ،بخالف أهل اإليامن فإَنم يثبتون العذاب والنعيم،
وهم أهل للنعيم –إن شاء اهلل.-
الوجه الثالثَّ :
أن النصوص وردت يف االستعاذة باهلل من عذاب القرب ،ومل ترد
الله َّم َفإِ ِّين َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن فِ ْتن َِة الن ِ
َّار
مر معناُ « :
بسؤال اهلل النعيم فيه ،ومن ذلك ما َّ
َ ِ ْ َ ِ ()1
اب الن ِ
َّارَ ،وفِ ْتن َِة ا ْل َق ْ ِ
َو َع َذ ِ
رب َو َعذاب الق ْرب».
الوجه الرابعَّ :
أن للقرب ضغط ًة ال ينلو منها أحد إال األنبياء ،وهي عا َّم ٌة للكافر
ضمة عذاب للكافر ،وتتواصل حتى
واملسلم ،إال أَنا َتت ُ
كام وكَي ًفا ،فهي َّ
َلف بينهام ًّ
ُ
تكون يف أول نزوله إىل قربه،
َضمة احلبيب حلبيبه،
للمؤمن ،ك َّ
ضمة َشوق ُ
البعث ،وهي َّ
ِ
اح له فيه( .)2وعليه ،فالقرب فيه نوع َأمل حاصل من هذه اجلهة.
ثم يعود االنف َس ُ
الوجه اخلامس :أسباب تفريج اهلموم وتنفيس الشدائد يوم القيامة أكثر منها يف
القرب ،مع اإليامن بوجود نعيم عظيم ينتظر املؤمنّي يف الربزخ ،جعلنا اهلل وإياك منهم.
الوجه السادس :أن القرب أول منازل اآلخرة ،وجاء عن السلف أنه فظيع املنظر ،وهلذا
بن عفان ◙ إذا وقف عىل قرب بكى حتى َي ُب َّل حلي َته ف ُيقال له :تذكر
كان عثامن ُ
اجلَنة والنَّار فال تبكي وتبكي ِمن هذا؟ فيقول :إن رسول اهلل ♀ قال« :إِ َّن

 -1سبق تريه.
 -2وقد بسطت الكالم عليها يف كتايب« :واسع املنة» .وانظر« :موسوعة العقيدة» (.)1885/4
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ِ
ِ ِ ِ ِ
رس ِمنْ ُهَ ،وإِ ْن َمل ْ َين ُْج ِمنْ ُهَ ،ف َام َب ْعدَ ُه َأ َشد
رب َأ َّو ُل َمنَازل ْاآلخ َرةَ ،فإِ ْن ن ََجا منْ ُهَ ،ف َام َب ْعدَ ُه َأ ْي َ ُ
ا ْل َق ْ َ
رب َأ ْف َظ ُع ِمنْه».
ِمنْه» ،وقال رسول اهلل ♀َ « :ما َر َأ ْي ُ
ت َمنْ َظرا َقط إِ َّال َوا ْل َق ُْ

()1

الوجه السادس :الذي اشتهر يف القرآن من األدلة جاء حول عذاب آل فرعون كام يف
آية «غافر» ،ومن السنة يف قصة الرجلّي ال َّلذين ُي َّ
عذبان عىل النميمة وعدم التنزه من
البول ،وغريها من األدلة ،كام سيليت بيانه -إن شاء اهلل.-
والتعبري ب َعذاب ال َقرب نسبة للقرب من باب التغليب ،وإال فمن ُذ ّر َّي يف اهلواء ،أو أكله
ُ
يشتعل
أضالعه و
لف
احلوت يف املاء ،أو بقي مع َّلق ًا يف السامء ،فإنه إن كان كافر ًا ستَخ َت ُ
ُ
نارا ،وسيسلله امللكان ،ولو ُف ِعل به ما ُف ِعل بعد املوت ،فبعض الفراعنة ُحمنَّ ٌط
ربه ً
عليه ق ُ
بعض املؤمنّي ما بقي
إىل اآلن ،وهو إن مات عىل الكفر فهو يعذب عذا ًبا أليام ،وكذلك ُ
منه يشء ملا مات ،فربام خسف به أو نسف من فوقه أو ُح ِّر َق بالنار ،ولكنه اآلن ُينَ َّعم،
َّ
ألن ال َغيب حملو ٌب عنا ،واملؤمن يؤمن به عىل حقيقته ،وإن َج ِه َل الكيفية ،وهذا عام
يف كل السمعيات والغيبيات.
هاب الرياح،
الـميِّ ُت عىل ُر ُؤوس ْاألَشلار يف َم ِّ
قال ابن القيم(« :)2حتى لو ُع ِّلق َ
ِ
ِ
()3
ألصاب َج َسدَ ُه من ع ِ
الر ُ
الح يف َأتُون
جل الص ُ
َ
الربزخ َحظ ُه ونَصي ُبه ،ولو ُدفن َّ
ذاب َ

وحسنه األلباين يف «صحيح التغيب» (.)391/3
 -1رواه التمذي ( )2308وابن ماجه (،)4267
َّ
« -2الروح» (ص .)98
 -3هو املَ ِ
وقدُ الكبري .انظر« :لسان العرب» (.)7/13
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ِ
يج َع ُل اهللُ الن ََّار عىل
وحظهَ ،ف ْ
ور ْوحه نصي ُبه َ
الربزخ َ
من النار ألصاب جسدَ ه من نَعيم َ
هذا َبردا و َ
وس ُموما .»...انتهى.
سالما،
واهلواء عىل ذلك نارا َ
َ
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أدلة عذاب القرب ونعيمه
من أوضح األدلة يف القرآن عىل هذا قوله تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ِ
َّ
وغريها البخاري يف «صحيحه»( )1يف:
واستدل هبذه اآلية
ﮫ﴾[غافر.]٤٦ - ٤٥ :
«باب ما جاء يف عذاب ال َقرب.»...
دال ِل ِ
استِ َ
وقال ابن كثري يف «تفسريه»(« :)2وهذه اآلي ُة ٌ
أهل السنَّة عىل
َبري يف ْ
أصل ك ٌ
ِ
الرب َزخِ يف ال ُقبور» .انتهى.
عذاب َ ْ
قال ابن سريين :كان أبو هريرة يلتينا بعد صالة العرص ،فيقولَ « :ع َر َجت َمالئ َك ٌة،
ِ
ِ
سم ُع ُه َأ َحدٌ إِ َّال َي َت َع َّو ُذ باهلل ِمن
وع ِر َض ُآل ف َ
وه َب َطت َمالئ َك ٌةُ ،
َ
رع ْو َن عىل النَّار ،فال َي َ
النَّار».

()3

لت
نت إِذا ت ََل َّم َ
واألحاديث يف هذا قد بلغت حدَّ التواتُر( .)4قال ابن القيم(َ « :)5و َأ َ
ِ
َأح ِ
يث َع َذ ِ
ونعيمه َوجد َهتا َت ْف ِص ًيال وتفسريا ملَ ِا ّ
اد َ
دل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْرآن» .انتهى.
اب ا ْل َق ْرب
َ
« -1فتح الباري» (.)203/3
« -2التفسري» ( ،)146/7وانظر ما ذكر بعد هذا الكالم ،فإنه مفيد.
« -3أهوال القبور» (ص  ،)43البن رجب .ونحوه عند البيهقي يف «شعب اإليامن» (.)396
 -4انظر« :نظم املتناثر» (ص  ،)125للكتاين .ونقل هذا التواتر مجاعة من أهل العلم كابن تيمية ،وابن القيم،
وابن أيب العز ،وابن رجب ،والسيوطي ،والسفاريني ،والزبيدي ،والشوكاين ،واملناوي ،واأللباين.
وانظر« :موسوعة العقيدة» (.)2024/4
« -5الروح» (ص .)102
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ومنها ما جاء َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ¶ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ ♀« :إِ َّن
ِ
ِ
ِ
َان ِم ْن َأ ْه ِل َْ
اجلن َِّة َف ِم ْن َأ ْه ِل
َأ َحدَ ك ُْم إِ َذا َم َ
َش ،إِ ْن ك َ
ات ُع ِر َض َع َل ْيه َم ْق َعدُ ُه بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َّار َف ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
َان ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
َْ
َّارَ ،ف ُي َق ُالَ :ه َذا َم ْق َعدُ َك َحتَّى َي ْب َع َث َك اهلل َي ْو َم
اجلن َِّةَ ،وإِ ْن ك َ
ِ
الق َي َام ِة»(.)1
ور ُه ْم
ويف «الصحيحّي»( )2قو ُل النبي ♀ يو َم اخلندقَ « :م َْلَ اهللُ ُق ُب َ
ال ِة الوس َطى حتَّى َغاب ِ
ت َّ
الش ْم ُس».
َ
َ
وهت ْم نَارا ،ك ََام َش َغ ُلونَا َع ْن َص َ ُ ْ
َو ُب ُي َ ُ
رب ْي ِنَ ،ف َق َالَّ « :إهنُام َل ُي َع َّذ َب ِ
ان َو َما
وعن ا ْب ِن َع َّباس َأ َّن النَّبِ َّي ♀ َم َّر بِ َق ْ َ
َ

ُي َع َّذ َب ِ
ان ِيف َكبِ ٍ
َان َال َي ْست ْ ِ
َربئُ ِم ْن َب ْولِ ِهَ ،و َأ َّما ْاآلخَ ُر :فكا َن َي ْم َِش
مهاَ :فك َ
ريَ :أ َّما َأ َحدُ ُ َ
ِ
يم ِة»(.)3
بِالنَّم َ
يص ال َب ِ
الِّس يف َت ِص ِ
ول
قال احلافظ ابن رجب ♫(« :)4وقد َذك ََر َب ُ
عض ُهم ِّ َّ
نازل ِ
والن َِّميمة ِ
أن ال َقرب َأ َّو ُل َم ِ
والغي َبة بِ َع ِ
ذاب ال َقرب ،وهو َّ
اآلخرة ،وفيه ُأن ُْمو َذ ُج ما َي َق ُع
القيامة ِمن ِ
يف يو ِم ِ
العقاب وال َّثواب.
ِ
ِ
ِ
وحق ل ِ ِعباده ،و َأ َّو ُل َما
َوعانَ :حق اهللَ ،
واملَ َعايص ا َّلتي ُيعا َقب َع َليها َيو َم القيامة ن َ
الع ِ
ومن ح ُقو ِق ِ
وق اهللِ :الصالةُِ ،
ي ْق َىض فيه يوم ِ
القيامة ِمن ُح ُق ِ
باد :الدِّ َماء.
ُ
َّ
ُ
َ َ

 -1رواه البخاري ( ،)1379ومسلم (.)2866
 -2رواه البخاري ( ،)6396واللفظ له ،ومسلم (.)627
 -3رواه البخاري ( ،)216ومسلم (.)292
« -4أهوال القبور» (ص .)50
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ِ
و َأما الرب َز ُخ َفي ْق َىض فيه يف م َقدِّ م ِ
ات َه َذ ِ
الصالة:
ين احلَ َّق ّْي َو َو َسائلهاَ ،ف ُم َقدِّ َمة َّ
ُ
ُ َ
َّ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ومها
يمة َ
والوقي َع ُة يف األَ ْعراضَ ُ ،
حلدَ ث واخلَ َبث ،و ُم َقدِّ َم ُة الدِّ َماء :النَّم َ
ال َّط َهارة من ا َ
َأيِّس َأنوا ِع األَ َذىَ ،فيبدَ ُأ يف الربزَخِ بِاملُحاسب ِة ِ
قاب َع ِ
والع ِ
ليهام» .انتهى.
َ َ َ
َ
ُ
َُْ
وأما اإلمجاع ،فقد قال أبو احلسن األشعري ♫( « :)1وأمجعوا عىل أن عذاب
القرب حق ،وأن الناس يفتنون يف قبورهم بعد أن حييون فيها ويسللون ،ف ُيث ِّبت اهلل َمن
أحب َتثبيته» .انتهى.

« -1رسالة إىل أهل الثغر» (ص .)159
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هل العذاب والنعيم يف القرب عىل الروح والبدن؟
أهل السنة واجلامعة عىل َّ
َّفق ُ
أن العذاب والنَّعيم عىل الروح والبدن مجيعا ،أي:
ات َ
ِ
اتصاهلا بالبدن ،ووقع اخلالف بينهم يف ُح ُص ِ
ِ
العذاب
ول
عىل الروح منفردة ،وحّي
والنَّعي ِم للبدن بدون الروح.
واحلق ا َّلذي تنرصه ِ
َّعيم عىل الروحِ َ
واجل َسد َمعا ،وهذا هو
أن
األد َّل ُة هو َّ
َ
العذاب والن َ
ُ ُ
اختاره املح ِّق ُقون من أهل العلم :كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وابن أيب
ا َّلذي
َ
العزَّ ،ومجاعة ،وعليه علامؤنا املُ ِ
()1
عاصون.
هل عذاب القرب مستمر أو منقطع؟
واجلواب أن ُيقال(َّ :)2
إن العذاب منه مستمر ومنقطع.
أما املستمر ،فهو الذي يكون للكفار خاصة ولبعض عصاة املوحدين الذين مل
طهروا من خطاياهم بعدُ أو هم ُيعذبون عىل ذنوب معينة استوجبت استمرار العذاب
َي ُ
عليهم إىل قيام الساعة.
وقد يكون العذاب منقطعا ،وهذا لعصاة املوحدين خاصة ،ألنه عذاب ينقطع قبل
يوم القيامة ،ويزول بزوال سببه.
اللهم اجعلنا ممن َينْعم يف الدنيا باإليامن ،ويف الربزخ ،ويوم القيامة باألَمان.
 -1انظر« :الفتاوى» ( ،)282/4و«الروح» (ص  ،)70و«رشح الطحاوية» (ص  ،)299و«اآليات ال َب ِّينَات
يف َعدَ ِم َسام ِع األَ ْموات» (ص  )113لآللويس ...
-2

انظر هلذه املسللة« :الروح» (ص  ،)121و«رشح الطحاوية» (ص  ،)300و«موسوعة العقيدة»

(.)2024/4
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أسباب عذاب القرب
أسباب عذاب القرب كثرية ،ومنها(:)1
الغيبة والوقوع يف أعراض الناس،

()2

والكذب ،سيام الكذب الذي يبلغ اآلفاق،

()3

وعدم التنظف من البول،
وعدم العمل بالعلم،
اخليان ُة يف املَ ْغنَم والِّس َقة من ال َغنِيمة قبل ِ
وال ُغلول :وهو ِ
()5
الق ْسمة،
َّ
()4

وتعذيب احليوان،
والكرب واخلُ َيالء،
وأكل الربا،
والزنا،
والنوم عن الصالة،
حلكم عليه بغري علم،
وال َّت َللـِّي عىل اهلل وهو القول وا ُ

()6

 -1انظر« :الروح» (ص « ،)103موسوعة العقيدة» (.)2030/4
 -2وقد تكلمت عن الغيبة وخطرها وما يوز منها يف آخر كتايب« :واسع املنة».
 -3وما أكثر وأسهل ذلك يف عامل التقنيات ووسائل التواصل االجتامعي!! واهلل املستعان.
 -4وقد أطلت يف ذكر األدلة عىل خطر العلم بال عمل يف كتايب « :سبيل النلاة يف فضائل العلم والعمل».
« -5النهاية» (َ ،380/3غ َل َل).
 -6انظر« :النهاية» (َ ،62/1أ َىل).
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وغري ذلك من األسباب التي أوجبت ألهلها العذاب يف قبورهم ،والعياذ باهلل من
ِ
ومآهلم.
حاهلم
األسباب املُنجية من عذاب القرب
وأسباب ذلك كثرية ِمجاعهاُ :تقيق التوحيد ،واتباع سنة النبي ♀،
واالستقامة عىل رشعه ظاهرا وباطنا ،واإلكثار من حماسبة النفس ،واإل اع بالتوبة،
ولكن جاء التنصيص عىل أسباب معينة تُنلي من عذاب القرب ،ومن ذلك:
أسباب عذاب القرب كثرية ،ومنها(:)2
الرباط والشهادة يف سبيل اهلل،
واملوت بمرض البطن ،وغري ذلك.

 -1انظر« :الروح» (ص « ،)103موسوعة العقيدة» (.)2030/4
 -2انظر« :الروح» (ص « ،)106موسوعة العقيدة» (.)2032/4

()1
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اإلميان بني أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم
بعد أن أَنى املصنف الكالم عىل اإليامن باليوم اآلخر ،انتقل إىل مسللة عظيمة من
مسائل االعتقاد ،وهي حقيقة اإليامن عند أهل السنة واجلامعة وخمالفيهم.
وعنْ َون هلذه األبيات السفاريني ♫ بقوله(« :)1فصل يف ذكر بعض قبائح أهل
َ
البدع والضالل َ
َنج
ومتادهيم مع ال َغ ِّي وارتكاب املُحال» ،ثم قال« :بعد أن بّي الناظم َ
َ
وسبيل أصحاب االتباع والصدق ،وكلنه يقول :قد بينا ما يب اعتقاده مما
أهل احلق
خالفنا فيه أهل البدع ،فاحذر أن تقول بقوهلم ،وتعتقد اعتقادهم ،فحيث علمت ذلك
فالزم مذهب أهل احلق» .انتهى.
وبّي َّ
النبي ♀
فإن الناظم ♫ ملا ذكر
إخراج ِّ
َ
أن َّ
املوحدين من النار َّ
يشفع فيهم ،تكلم هنا عىل عدم تكفري أهل الصالة الذين هم أهل توحيد ،أل َّن املعتزل َة
واخلوارج ك َّفروا املسلمّي أصحاب الكبائر ،عىل ما بينهم من خالف يف الدنيا واتفاق
َ
يف أحكام اآلخرة.
واجلامعة ِمن و ٍ
هل السنة َ
إن ممَّن وافق َأ َ
اخلوارج واملُعتزلة،
جه وخال َفهم من وجه:
ف َّ
ُ
َ
وعمل واعتقاد ،وهذا حق وافقوا فيه َ
ٌ
أن اإليامنٌ :
فإَنم ذهبوا إىل َّ
أهل السنة،
قول
ِ
ولكنهم خا َلفوهم ،ف َق َّرروا َّ
ب
أن اإليامن إذا
ذهب ُ
بعضه َ
خر ُجوا ُمرتَك َ
ذه َ
َ
ب كُلهَ ،فل َ
رب ،وقالت
الكبرية من اإليامن ،واختلفوا فيام بينهم؛ فقالت
ُ
ُفرا أك َ
اخلوارج :هو كافر ك ً
املُعتزلة :هو يف منزلة بّي منزلتّي ،مع اتِّفاقهم مجيعا عىل ُخ ُل ِ
وده يف النَّار يو َم القيامة.
ً
« -1لوائح األنوار» ( ،)271/2بترصف.
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وهؤالء الضالل ملا ابتدعوا بدعة تكفري أهل املعايص -وهي من أول البدع ظهورا
()1
جرهم هذا إىل بدعة أخرى( )2وهي إنكار أحاديث الشفاعة القاضية
يف اإلسالمَّ ، -

بخروج املوحدين من النار إىل اجلنة.
تدرج حتى وصل إىل الكالم عىل أصل البدعة وهو تكفري أهل
فالناظم ♫ َّ
الصالة ،فقال ♫:
والْتُكككككفِرَنْْأهْككك َْالصَّككك ةِْوإِنْْ

فكلُّهُكككك ُْيَعْصِكككك ْوذوْالعَككككر ِْ

َكككككككككككككككككككككككككككككككك كْاهُ ْ
عَوالصْتَعتقِكك كدْْرَأيَْاخلَكك ك ار ِْإنَّكك

ْكككككككككككككككككككككككككككككككك كفَحُ ْ
صكا ٌْلِمَ كنْْيه ك اهُْيُ كرْدِيْويَفضَ
يمَقَك

والْتَككك ْمُرْجِيًّكككاْلَعُ بًكككاْبديِكككهِ ْ
ْ

أالْإنَّمَككاْاملرْجِكك ُّْبالككدِّينِْيَمْككلَحُ ْ
ْ

وقك ك ْْإنَّمكككاْاإلميكككانُْقَك ك ْ ٌْونيَّكككة ْ
ْ

وِْفعْكك ٌْعَلَكك ْقَكك ِْالكك يِّْمُصَككرَّحُ ْ

وْيَككْق ُْطَكك ْرًاْباملعَاصِكك ْوَتَككارةً ْ

ب ْطَاعَتِككهِْيَْمِكك ْويفْالكك َزنِْيَككرْجَحُ ْ

ْ

ْ

 -1انظر« :فتاوى ابن تيمية» ( ،470/12ومواضع أخرى) ،و«تفسري ابن كثري» (.)10/2
 -2فإن البدع مواريث.
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التحذير من تكفري املسلمني بغري حق
فقوله( :وال ْتُكفِرَنْ) ،أي :وال ُتكم باخلروج من الدين ،وال ُتـك ِّفر (أهْ َْ
الصَّ ةِ) ،املعهودة التي هي أحد أركان اإلسالم ومباين الدين العظام ،ويف هذا إشارة
إىل أن من مل يكن من أهل الصالة ال يدخل يف هذا الكالم ،واملصنف عىل مذهب
اإلمام أمحد ♫ ،ومعلوم عند احلنابلة –يف أشهر الروايتّي -أَنم ي َكفرون تارك
الصالة.

()1

قال شيخنا بدر العتيبي -نفع اهلل به« :)2(-وقوله «أهل الصالة» أي أهل القبلة،
يت َع ْن
ألن الصالة هي شعار أهل اإلسالم الظاهر ،كام قال النبي ♀ُ « :هنِ ُ
َقت ِْل املُ َص ِّلني» ،رواه أبو داود( ،)3ومثلها يف الداللة عىل صحة اإلسالم ما هو أفضل
منها كالتوحيد ،وما هو أدنى كالزكاة ،من ذلك قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

﴾[التوبة:

ِ
ِ
الناس حتى َ
يشهدُ وا أن ال إله إال
 ،)4(]١١وقول النبي ♀« :أم ْر ُت أن أقاتل َ
ِ
ُ
صموا مني
أن حممدا
اهللَّ ،
رسول اهلل ،ويقيموا الصالةَ ،و ُيؤتوا الزكاةَ ،فإذا َف َعلوا ذل َك َع ُ
للمرداوي.
 -1انظر« :الكايف» ( ،)177/1البن قدامة ،و«اإلنصاف» (َ ،)37/3
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل حسن يف حكم تارك الصالة ذكره يف جواب له يف «الفتاوى» (.)40/22
« -2القصيدة احلائية يف السنة» (ص  ،)50بترصف يسري.
 -3يف «السنن» ( ،)4928وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)2506
حرمت هذه اآلية
 -4روى ابن جرير الطربي يف «تفسريه» ( )153/14عن ابن عباس ¶ أنه قالَّ « :
دماء أهل ِ
الق ْبلة».
َ
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ِ
ساهبم عىل اهلل» ،متفق عليه( .)1فالصالة ال تكون
مائه ْم ،إال َّ
ِد ُ
بحق اإلسالم ،وح ُ ُ
عاصمة للدم إال ببقية دعائم اإلسالم العظام وأمهها صدق التوحيد» .انتهى.
قلت :ونظري قول ابن أيب داود( :والْتُككفِرَنْْأهْ َْالصَّ ةِ) قول السلف «و ُن ْم ِس ُك
عن َتـك ِْفري ِ ِ
يتوج َ
هون يف صالهتم إىل الكعبة ،وهم ا ُملسلِمون
أهل ا ْلق ْب َلة» ،أي :الذين َّ
َ
عموما :طائعهم وعاصيهم ،سنيهم وبِ ِ
دعيهم.
ُ
ً
فعن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِك ◙َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللَِّ ♀َ « :م ْن َص َّىل
ِ
يح َتنَاَ ،ف َذلِ َك املُ ْسلِ ُم ا َّل ِذي َل ُه ِذ َّم ُة اهللَِّ َو ِذ َّم ُة َر ُسولِ ِهَ ،فالَ
َص َ
ال َتنَا َو ْاس َت ْق َب َل ق ْب َل َتنَاَ ،و َأك ََل َذبِ َ
ِ ِ ِ ()2
ُ ُْت ِف ُروا اهلل ِيف ذ َّمته».
ني
قال ابن أيب العز عند قول أيب َجعفر الطحاويَ « :ون َُس ِّمي َأ ْه َل قِ ْب َلتِنَا ُم ْسلِ ِم َ
ني» ،قال(« :)3واملراد بقولهَ « :أ ْه َل قِ ْب َلتِنَا»َ ،من َيدَّ ِعي اإلسال َم و َيستقبِ ُل الكعبة،
ُم ْؤ ِمن ِ َ

 -1رواه البخاري ( ،)25ومسلم (.)21
قال احلافظ ابن رجب احلنبيل يف «الفتح» (« :)56/3وذكر استقبال القبلة إشارة إىل أنه ال بد من اإلتيان
بصالة املسلمني املرشوعة يف كتاهبم املنزل عىل نبيهم وهي الصالة إىل الكعبة ،وإال فمن صىل إىل بيت املقدس
بعد نسخه كاليهود أو إىل املرشق كالنصارى فليس بمسلم ،ولو شهد بشهادة التوحيد.
ويف هذا دليل عىل عظم موقع استقبال القبلة من الصالة ،فإنه مل يذكر من رشائط الصالة غريها ،كالطهارة
وغريها» .انتهى.
 -2رواه البخاري (.)391
« -3رشح الطحاوية» (ص  ،)221وانظر تفصيل مسمى «أهل القبلة» عند الشيخ صالح آل الشيخ يف «رشح
الطحاوية» (.)538-534/1
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أهل األهواء ،أو ِمن ِ
وإن كان ِمن ِ
ُ
الرسول
أهل املَعايص ،ما مل يكذب بيشء مما جاء به
♀» .انتهى.
األدلة عىل حتريم التكفري بغري حق
ِ
ِ
ت(َ ،)1
كم
َّكفري :نِس َبـ ُة
حل ُ
ورشعا :ا ُ
والس ُ
الشخص إىل الكُفر ،وهو ُلغة :التَّغط َي ُة َّ
والت ُ
أعم ف ُيقال:
أحد من الناس بلنَّه قد
عر ُ
َ
عىل َ
ف بوجه َّ
خرج من اإلسالم ( .)2وقد ُي َّ
عّي».
«التكفري :هو احلكم الرشعي بالكفر عىل مقالة ،أو طائفة ،أو شخص ُم َّ

()3

ويف ال َّتنزيل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾[احللرات،]١١ :
قال جماهدُ « :يدْ َعى بِال ُك ْف ِر َب ْعدَ ا ِ
إل ْس َ
ال ِم»( ،)4أيَ :ينس ُبه للكفر وهو مسلم.
وقال سبحانه﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾[النساء،]٩٤ :
رصيح عن التِّسع يف تكفري الناس ،بل يب ُقبول ما أظهروا من إسالم،
ويف هذا َني
ٌ
الف ذلك مما ُينايف اإليامن.
حتى ُيبدُ وا ِخ َ

 -1انظر« :مقاييس اللغة» ( ،)191/5و«النهاية» (َ ،185/4ك َف َر) ،و«املصباح ا ُملنري» (َ ،535/2ك َف َر).
جلل َّية عىل رشح العقيدة الطحاوية» ( ،)750/2للخم ِّيس.
 -2انظر« :التوضيحات ا َ
 -3انظر« :موسوعة العقيدة» (.)702/2
ورة احلُ ُلرات» .انظر« :الفتح» (.)589/8
 -4أورده البخاري عند «تفسري ُس َ
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قال املازري ♫(« :)1إدخال كافر يف امللة ،وإخراج مسلم عنها عظيم يف
الدين» .انتهى.
الضح ِ
ِ
اكَ ،عن النَّبِ ِّي ♀ َق َال:
ويف «صحيح البخاري»(َ ،)2عن َثابِت ْب ِن َّ َّ
ِ
ِِ
ِ
احل ْر َمةَ ،وقيلِ :ألَن نسبته إِ َىل ا ْلك ْفر
« َو َم ْن َر َمى ُم ْؤمنا بِ ُك ْف ٍر َف ُه َو َك َقتْله»َ ،يعنيِ :يف ْ ُ
ِ
()3
لليشء كفاعله.
املُْوجب ل َقتله كال َقتل ،ألَن املُتَس ِّب َ
ب َّ ْ
ويف «الصحيحّي» ،واللفظ لـمسلم( ،)4عن ا ْب ِن ُع َم َر ¶ قالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ

ِ
ِ ِ ِ
َان ك ََام َق َال،
مها ،إِ ْن ك َ
اء ِ َهبا َأ َحدُ ُ َ
♀َ « :أي َام ْام ِر ٍئ َق َال ألَخيهَ :يا كَاف ُرَ ،ف َقدْ َب َ
ت َع َل ْي ِه».
َوإِ َّال َر َج َع ْ
قال اإلمام ابن عبد الرب املالكي (َ « :)5و َه َذا َغا َي ٌة ِيف الت َّْح ِذ ِير ِم ْن َه َذا ا ْل َق ْو ِلَ ،والن َّْه ِي

َع ْن َأ ْن ُي َق َال ِألَ َحد ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِق ْب َل ِةَ :يا كَافِ ُر» .انتهى.

ِ
الوعيد ،وهي ال تعني
وقوله ♀َ « :وإِ َّال َر َج َع ْ
ت َع َل ْيه» :من نُصوص َ

()1
رشاح احلديث
ُفر األكرب ،بل الك َ
الك َ
ُفر األصغر  ،وتفصيل ذلك عند الرجوع إىل ُ َّ

رمحهم اهلل.
« -1املُ ْعلم بفوائد مسلم» ( .)36/2وهو يف «إكامل املُعلم» ( ،)612/3للقايض ،وعنه النووي يف «رشحه»
( ،)160/7بلفظ« :أو إخراج مسلم عنها» بدل «منها» ،واملعنى واحد.
.)6105( -2
« -3عمدة القاري رشح صحيح البخاري» ( ،)180/23لبدر الدين ال َعينِي ♫.
 ،)60( -4وعند البخاري (.)6104-6103
« -5التمهيد» (.)22/17
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ِ
ُفر املُ ِ
الرشك والك ِ
أن ك َُّل عمل ُد َ
الوعيد هو َّ
خرجِ
ون
والقاعدة العامة يف نُصوص َ
ِ
َعن ِم َّل ِة اإلسالم ،فإنَّه َي ِ
فر
ب
َ
رجع إىل َمشيئة اهلل ،فإِ ْن َع ّذبه فقد است َْو َج َ
العذاب ،وإِ ْن َغ َ
له َفبِ َفضلِه َ ِ
()2
ورمحته.
وع ْفوه َ
وقد ذكر هذه األحاديث اإلمام البخاري ♫ يف «صحيحه»

()3

وبو َب عليها:
َّ

« َباب َم ْن َك َّف َر َأ َخا ُه بِغ ْ ِ
َري ت َْأ ِو ٍ
يل َف ُه َو ك ََام َق َال» ،ثم َأت َب َعه بــ « َباب َم ْن َمل ْ َي َر إِ ْك َف َار َم ْن َق َال
َذلِ َك متَأَوال َأو ج ِ
اهال» ،وكلنَّه أراد إخراج هذه الصورة من عموم قولهَ « :ف ُه َو كام
ُ ِّ ْ َ
َق َال».

=

 -1وال يدخل يف هذا من أخطل يف التكفري تلويال وهو أهل للكالم يف هذه املسائل.
قال ابن القيم ملا تكلم عن فوائد قصة حاطب بن أيب بلتعة ◙ يف «زاد املعاد» (« :)371/3وفيها :أن
املسلم إىل النفاق والكفر متأوال وغضبا هلل ورسوله ودينه ال هلواه وحظه ،فإنه ال يكفر بذلك،
الرجل إذا َنسب
َ
بل ال يأثم به ،بل ُيثاب عىل نيته وقصده ،وهذا بخالف أهل األهواء والبدع ،فإَنم يكفرون ويبدعون ملخالفة
أهوائهم ونِ َحلهم ،وهم أوىل بذلك ممن كفروه وبدعوه» .انتهى.
 -2انظر« :فتح املليد» (ص .)343
« -3الفتح» (.)514/10
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أهل السنة ال يكفرون من ك َّفرهم
وأهل السنة واجلامعة أصحاب عدل وإنصاف ،فإَنم ال ُيكفرون من كفرهم،
َّ
وألن التكفري حكم رشعي ال دخل
ألَنم يعاملون من عىص اهللَ فيهم بطاعة اهلل فيه،
للعقل واهلوى فيه.
يقول شيخ اإلسالم ♫(« :)1فلهذا كان أهل العلم والسنة ال يك ّفرون من
خالفهم ،وإن كان ذلك املخالف يكفرهم ،ألن الكفر حكم رشعي فليس لإلنسان أن
يعاقب بمثله ،كمن كذب عليك وزنى بلهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه وتزين بلهله،
ألن الكذب والزنا حرام حلق اهلل.
وكذلك التكفري حق هلل فال يكفر إال من كفره اهلل ورسوله ،وأيض ًا فإن تكفري
املعّي وجواز قتله موقوف عىل أن تبلغه احللة النبوية التي يكفر من خالفها،
الشخص ّ
وإال فليس كل من جهل شيئ ًا من الدين ُيكفر .».انتهى.
ِ ِ
هل ِ
ون ِمن َ
العلم (َ « :)2
وهلذا يقول َأ ُ
اخلطأ ِيف َس ْفك
أه ُ
واخل َطأ ِيف ت َْرك أ ْلف كاف ٍرْ ،
حمجمة ( )3من د ِم مسلِ ٍم و ِ
ِ
اح ٍد» .انتهى.
ُ ْ َ
ْ َ َ

« -1الرد عىل البكري» (ص .)252
« -2الشفا بتعريف حقوق املصطفى» (ص .)473
ِ

 -3بكِّس امليم األوىل ،وهي آلة احللامة .قاله ُم َّال عـيل القاري ♫ يف« :رشح الشفا» (.)499/2
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قال العالمة ُم َّال عيل القاري ُمع ِّل ًقا(« :)1وقد قال علامؤنا :إذا ُو ِجد تسع ٌة وتسعون
ِ
وجها تُشري إىل تَكفري مسلمٍ ،ووجه ِ
إسالمه ،فينبغي للمفتي
واحدٌ إىل إبقائِه عىل
َ ْ ٌ
َ ْ
ُ
ُ
الوجه» .انتهى.
والقاض أن َيعمال بذلك َ
الرجوع يف مسائل التكفري إىل أهل العلم وبيان اآلثار املرتتبة عليه
واص ِ
الشهاب القرايف
أهل العلم ،وإىل هذا َأ ْن َب َه
ُ
رج ُع فيه خلَ ِّ
وموضوع التَّكفري ُي َ
♫ ،بقوله (« :)2ليس كُل ال ُف َق ِ
ِ
مسائل التَّكفري» .انتهى.
هاء له َأهل َّي ُة النَّ َظ ِر يف

أن الكُفر حق هلل ولرسولِه ♀ ،فال ُي َك ِّف ُر ُ
وذلكَّ ،
أهل السنة إال َمن

ك َّفره اهللُ ورسو ُله ♀ ،وال يتساهلون يف هذا األمر العظيمَّ ،
ألن َمن دخل يف
اإليامن ُبربهان ،ال ُحيكَم عليه بالكفر إال بربهان.
يقول العالمة ابن القيم ♫ يف «القصيدة النونية»(:)3
ِ
ـــالن
بــالنص يثبـــت ال بقــول ُفــ
الكــــــــفر حــق اهلل ثــم رسولِـــه
ِّ
ِ
الكفـــــران
قــد ك ّفــراه فــذاك ذو
مـــن كـــان رب العـــاملّي وعبـــدُ ه
َ
أصول أنوا ِع الردة ،وهي :الردة بالقول،
وأمتمت هذين البيتني ببيتّي نظمت فيهام
أو بالفعل( ،)1أو باالعتقاد ( ،)2أو بالشك ،فقلت (:)3

« -1رشح الشفا» (.)499/2

« -2ال ُفروق» ( ،)292/1وانظر :تعليق ابن الشاط ♫ عىل هذا املوضع من كالم القرايف.
 -3انظر« :رشح ابن عيسى» (.)412/2
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والكــــــفر إمــا كــائن بــالقول أو
ويكـــون أيضـــا يف العقائـــد مـــثلام

بالفعـــل أو بالشـــك يف اإليمــــان
ِ
لبــــان
َك َفــر اليهــود وعابــدو الص

وإذا كنا ملمورين بالرجوع ألهل الذكر يف دقائق أمور الرشيعة ،فكيف بمثل هذا
ُ
احلكم الذي ترتتب عليه أحكام خطرية ،ومن ذلك:

()4

 أن البحث يف التكفري متعلق بمسألة «األسامء واألحكام»( ،)5أي« :اسم» صاحب

=

ُ
ويدخل فيه «التك» (وهو املسمى «كفر اإلعراض») ،كام هو معلوم يف كتب األصول ،والدليل قوله
-1

تعاىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾[املائدة ،]٧٩ :وقوله:
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾[املائدة.]٦٣ :
ُ
ويدخل فيه «كفر النفاق».
-2
 -3عرضت هذين البيتّي عىل شيخنا األديب الشاعر صالح العصيمي ،فاستحسنهام.
عت أنواع الكفر :كفر اجلحود والتكذيب ،وكفر االستكبار ،وكفر اإلعراض ،وكفر الشك ،وكفر
وقد َمج ُ
النفاق [وزاد بعضهم غري هذه األنواع :كالسب واالستهزاء] ،فقلت:
ِ
َّ
والشــــــــك ِز ْد
ــــــــروا
وبالنفــــــــاق َك َّف
ُ

و ُم ْعـ ِ
ـــــر ٌض ُمسـ
ـــــتكرب و َمــــــن َج َحــــــدْ
ٌِ

 -4كل من كتب يف خطر التكفري بغري حق ،تكلم عن هذه اآلثار السيئة.
 -5ويف الباب عدة كتب ،سيام يف املتأخرين من جهة ضبط املسألة بعيدا عن غلو اخلوارج املُناطحني ،وجفاء
املرجئة املنبطحني ،ومن ذلك –عىل سبيل التمثيل:-
«التحرير يف بيان أحكام التكفري» ،للسناين ،و«التقرير يف حكم وخطورة التكفري والتفلري» لسليامن أبا اخليل،
و«ضوابط التكفري» ،لعبد اهلل القرين ،وغريها من الكتب التي أثنى عليها العلامء ،وإال فليس كل أحد أهل
عمت ال َبلوى بتصدر الصغار ملثل هذه املسائل الكبار ،فيزداد
ألن يكتب يف هذه املسائل العظام ،فكم َّ
ونتائج عظيمة واهلل
بكالمهم الرش ،ألَنم تكلموا بغري أهلية ،سيام واخلطل يف هذه املسائل له عواقب وخيمة،
َ
=
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الكبرية يف الدنيا و«حكمه» يف اآلخرة ،وهي من أعظم مسائل االعتقاد ،إذ هبا
تتعلق السعادة والشقاوة يف الدنيا ،واجلنة أو النار يف اآلخرة.
 أن بدعة اخلوارج وما َجروا عىل األمة من ويالت يف القديم واحلديث ،ما ظهرت
إال بسبب الغلو يف باب التكفري ،الذي هو السبب الرئيس للقتل والتفلري،
واخلراب والتدمري.
 أن الغلط يف التكفري ،فيه رجوع بذلك احلكم عىل صاحبه.

()1

 أن احلكم عىل املعني بالكفر ينبني عليه آثار عظيمة يف جهة األحكام ،كالتفرقة بّي
الزوجّي ،وإقامة حد الردة من ويل األمر ،وعدم التوارث ألن امللل اختلفت،
وعدم الدفن يف مقابر املسلمّي ،وعدم جواز التحم عليه ،وغري ذلك من األحكام
املبثوثة يف كتب الفقه من كل مذهب.

=

يقول ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [النساء.]٨٣ :
سمى كفرا أشد من الذي
 -1وتقدم أن رجوعه عىل صاحبه يكون كفرا أصغر ،ومع هذا فإن الذنب الذي ُي َّ
ليس كذلك .وعليه ،فإن إثم التكفري بغري حق عظيم.
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واآلن ،نعود لقول الناظم:
فكلُّهُكككك ُْيَعْصِكككك ْوذوْالعَككككر ِْ

والْتُكككككفِرَنْْأهْككك َْالصَّككك ةِْوإِنْْ

واملعايصْ ،
ْككككككككككككككككككككككككككككككككفَحُ
الصَّ ْ ةِْوإِنْْيَعَص
َكككككككككككككككككككككككككككككككك ْا
عَص
صَ ْا) ،بارتكاب الذنوب
فقوله ♫( :والْتُكفِرَنْْأهْ َْ
احلديث القديس(« :)1يا ِعب ِ
فإن الذنب مكتوب قدر ًا عىل ابن آدم ،ويف ْ
ْ
ادي ،إِ َّنكُم
تُخطِئُون بِال َّلي ِل والنَّه ِ
ار ،وأنا أغ ِف ُر ُّ
الذنُوب فاستغ ِف ُرونِي أغ ِفر لكُم».
وقوله( :فكلُّهُ ُ) ،أي :العباد( ،يَعْصِ ) :من ِ
العصيان وهو خالف الطاعة،
واملعصية تشمل الكبائر والصغائر( ،)2و(وذو)  ،أي :صاحب (العَر ِ) ،العظيم الذي
الصفح وهو اإلعراض عن
هو أعظم املخلوقات والعايل عليها مجيعا( ،يَصْفَحُ) :من َّ
املؤاخذة ،و ُ
ترك التّثريب ،وهو أبلغ من العفو.

()3

فاهلل (ذو ْالعَر ِ يَصْفَحُ) عن املذنبّي ،ويقبل توبة التائبّي ﴿ ،ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [الشورى ،]٢٥ :وهو القائل ﴿ :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [ الزمر.]٥٣ :

()4

 -1رواه مسلم (.)2577
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)277/2
 -3انظر« :املفردات» (ص  ،)486للراغب ،و«التحرير والتنوير» ( ،)671/1البن عاشور.
 -4قال ابن كثري يف «التفسري» (« :)106/7هذه اآلية الكريمة دعوة جلميع العصاة من الكفرة وغريهم إىل
التوبة واإلنابة ،وإخبار بلن اهلل يغفر الذنوب مجيعا ملن تاب منها ورجع عنها ،وإن كانت مهام كانت وإن
كثرت وكانت مثل زبد البحر .وال يصح محل هذه اآلية عىل غري توبة ،ألن الرشك ال يغفر ملن مل يتب منه».
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ير ذو قوائم ،خلقه سبحانه بيده( ،)1وال يعلم قدره إال اهللُ ،تمله

املالئكة( ،)2وهو أعىل املخلوقات وأعظمها وسقفها ،وهو كالقبة عىل العامل ،استوى اهلل
عليه وارتفع استوا ًء يليق بلالله ،جاء وصفه يف القرآن بلنه عظيم كريم جميد.

()3

ُ
أهل السنة ال ُيكفرون صاحب الكبرية
الصابوين ♫(« :)4ويعتقد ُ
املؤمن وإ ْن
أن
أهل السنة َّ
َ
يقول اإلمام أبو عثامن ّ
ٍ
تائب
غري
صغائر
أذنب ُذنوبا كثرية
وكبائر فإنه ال َيـك ُفر هباْ ،
َ
َ
َ
وإن خرج من الدنيا َ
منها ،ومات عىل التوحيد واإلخالص ،فإن أمره إىل اهلل  إن شاء عفا عنه ،وأدخ َله
ِ
غري ُم ً
بتىل بالنار وال ُمعا َقب عىل ما ارتكبه واكتسبه ،ثم
اجلنة يوم القيامة ساملا غانامَ ،
استصحبه إىل يوم القيامة من اآلثام واألوزار ،وإن شاء عفا عنه َّ
وعذبه مدة بعذاب
النار ،وإذا َّ
خرجه منها إىل نعيم دار القرار» .انتهى.
عذبه مل ي ِّلده فيها ،بل أعت َقه وأ َ
ِ
حطاين ♫ يف «نون َّيته»(:)5
يقول ال َق
ِ
و ُد ُخ ُ
ّي َج َهـــن ََّام
ـــول َب ْع
ـــض املُســـلِ ِم َ

ِ
ـــــان
بِ َك َبــــــائِ ِر اآل َثــــــا ِم والط ْغ َيـ

 -1انظر« :الرشيعة» (.)1182/3
-2

رجحه
و َ
محلة العرش اآلن يف الدنيا أربعة من املالئكة ،ويوم القيامة ثامنية كام جاء يف القرآن ،وهذا القول َّ

ابن كثري ،وابن اجلوزي ،وعزاه لللمهور .انظر :كالم حمقق كتاب «العرش» البن أيب شيبة (ص  ،101ط.
مكتبة الرشد) .ونقلت األدلة عىل هذا القول يف كتايب «واسع املنة».
-3

انظر« :املوسوعة» ( .)2047/4وقد أفرد ُ
أهل السنة يف موضوع العرش كتبا مستقلة ،ومن ذلك:

«العرش» ،البن أيب شيبة ،والذهبي ،و«الرسالة العرشية» ،البن تيمية.
« -4عقيدة السلف أصحاب احلديث» (ص .)27
( -5ص .)24
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ِ
ـــــد ِه ْم
ـــــح ِة َع ْق
مح ُه ْم بِ ِص
واهللُ َي
ـــــر َ ُ
َّ
ْ
َ
وشــــ ِفي ُع ُهم عنــــد اخلُــــروج ُحم َّمــــدٌ
حتـــى إذا َطهـــروا ُهنالِـــ َك ُأ ِ
دخ ُلـــوا
ُ

ويبــــدَّ ُلوا ِمــــن َخــــوفِ ِهم بِ َلمـ ِ
ـــان
ْ
َُ
ْ ْ َ
ِ
ِ
ـــوان
حليـ
ـــور ُهم يف شــــاطئ ا َ
و ُطهـ ُ
ات َعـــدْ ن وهـــي َخـــري ِجنَـــ ِ
جنَّــ ِ
ان
َ
ُ

قال اهلل تعاىل يف آية ال َق َصاص﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
أخا َلو ِّيل املقتولَّ ،
فس َّمى القاتِ َل ً
أن األُخو َة
فدل عىل َّ
ﮠ﴾[البقرةَ ،]١٧٨ :
اقرتاف املَع ِ
ِ
ايص ،بل والكبائر.
بالرغم من
َ
اإليامني َة ثابِ َت ٌة َّ
يقول حافظ حكمي ♫ يف «س ّلم األصول»(:)1
ِ
ِ
وا ْل َف ِ
ـــــق املْ ِ ِّ
اإليمــــــان
ـــق
ـــــــان
ـــــيل ُذو ا ْل ِع ْص َي
اس
ْـــف َعنْـــ ُه ُم ْط َل ُ
َمل ْ ُين َ
ُ
َ
ِ
ِ
ــــن بِ َقــــدْ ِر ا ْل ِف ْس ِ
ِ
ــــاص
إِ َيامنُـــ ُه َمــــا َز َال ِيف انْتِ َقــــــ
ــــايص
ــــق َوامل َع
َلك ْ
ـــول إِ َّنــــ ُه ِيف النَّــــــــــــ ِ
ُخم َ َّلــدٌ َ ،ب ْ
َو َال َن ُقـ ُ
ــر ُه للبــــــــــــاري
ــــار
ــل َأ ْم ُ
ُتــــت مشـــــيئة اإل َل ِ
ــــه النَّافِــ َ
ـــــذ ْه
ِ
ِ
ـــــهَ ،وإِ َىل ِْ
بِ َقـــــدْ ِر َذنْبِ
َـــــــــــان
اجلن

آخـ َ
إِ ْن َشـــا َع َفـــا َعنْـــ ُه َوإِ ْن َشـــا َ
ــذ ْه
ـــىل اإليـ ِ
ـــات َعـ َ
ـــامن
ُْ
ـــر ُج إِ ْن َمـ َ
يـ َ

يقول العالمة ابن سعدي يف «تفسريه»( ،)2عند قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
عصية الكُفر َفام دونَه ِمن املَ ِ
دخل يف اسم املَ ِ
ﯷ﴾[النساءَ « :]١٤ :و َي ُ
عايصَ ،فال
ُ
ُ
َّب ُد َ
للخوارج ال َقائلّي بِكُفر َأهل املَعايصَّ ،
َيك ُ
ُون فِيها ُش ْب َه ٌة َ
خول
فإن اهللَ تَعاىل َرت َ

« -1معارج القبول» (.)1017/3
( -2ص .)170
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ِ
عصيته وم ِ
ول النَّار عىل م ِ
َّب ُد ُخ َ
عصية َرسولِه،
اجلَنة عىل طاعتِه
َ
ورت َ
َ
َ
وطاعة َرسولهَ ،
خل َ
أطاعه طا َعة ت ََّامة َد َ
اجلنَّة بِال َعذاب.
َفمن َ
ومن عىص اهللَ ورسو َله م ِ
عصية تامة َيدخُ ل فيها ِّ
الرش ُك َفام ُدونَهَ ،د َخل النَّار وخُ ِّلد
َ َ َ
َ
َ ُ
كان فيه ِمن مو ِجب ال َّثواب ِ
فيها ،ومن اجتَمع فيه م ِ
والع َق ِ
اب بِ َح َسب
عص َي ٌة
وطاع ٌةَ ،
َ
ُ
َ
َ
ما فيه ِمن الطاعة واملَ ِ
عصية.
وقد َد َّلت النصوص املُتواترة عىل َّ
وحدين الذين َمعهم طاع ُة التَّوحيدَ ،غ ُري
أن املُ ِّ
اخل ِ
ُخم َ َّل ِدي َن يف النارَ ،ف َام َمعهم ِمن التَّوحيد َمان ِ ٌع َُهلم ِمن ُ
لود فيها» .انتهى.
الس َّفاريني ♫ يف «الد َّرة املُض َّية»(:)1
يقول العالمة َّ
ـــلمره م َفــــو ٌض لِـ ِ
ِ
ـــن ْ
ـــذي ا ْل َع َطــــا
اخلَ َطـــا
ـــن َي ُم ْ
َّ
ُـــب م َ
ـــت َو َمل ْ َيت ْ
َو َم ْ
َفـ َ ْ ُ ُ ُ
َوإِ ْن َي َش ْ
َفـــإِ ْن َي َش ْ
ــز َل الـــنِّ َع ْم
ـــف َوإِ ْن َي َشـــا انْـــ َت َق ْم
ـــل َي ْع ُ
ـــل َأ ْع َطـــى َو َأ ْجـ َ
فمرتكب الكبرية عند أهل السنَّة :مؤمن بإيامنِهِ ،
االسم
َبريته ،ال ُيع َطى
ك
ب
ق
فاس
ٌ
ُ ٌ
ُ
َ
ُ
َ
مات عىل َغ ِ
ري تَو َب ٍة ،فإن
يوم القيامة إن َ
املُط َلق ،وال ُيس َل ُ
وأمره إىل اهلل َ
ب ُمط َل َق االسمُ ،
وُي ِر ُج ُه من النار إىل َ
شاء َّ
حم َص
عذ َب ُه ب َعدله سبحانهُ ،
اجلنَّة متى ُ ِّ
شاء َغ َفر له ب َفضله ،وإن َ
َ
مات عىل التَّوحيد ﴿ ،ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
و ُط ِّهر ،إن َ
ﮮ﴾ [النساء.]٤٨ :
ففي قوله تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ رد عىل أهل الكتاب واملرشكّي
والكفار ،ويف قوله﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ رد عىل اخلوارج واملعتزلة ،ويف قوله ﴿ :ﮭ
« -1لوامع األنوار» (.)314/1
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ﮮ﴾ رد عىل املرجئة.
وعليه ،فالناس أربعة أصناف(:)1
 كافر مات عىل كفره ،فهذا خملد يف النار بإمجاع،
 ومؤمن حمسن مل يذنب قط ومات عىل ذلك ،فهذا يف اجلنة حمتوم عليه حسب اخلرب
من اهلل تعاىل بإمجاع،
 وتائب مات عىل توبته فهو عند أهل السنة ومجهور فقهاء األمة الحق باملؤمن
املحسن،
 ومذنب مات قبل توبته ،فهذا موضع اخلالف ،بّي أهل السنة واحلق وأهل البدع
من اخلوارج واملعتزلة واملرجئة.

 -1مستفاد بترصف من كالم حسن البن عطية األندلِس املالكي يف «املحرر الوجيز» (.)64/2
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التحذير من عقيدة اخلوارج
بعد أن َنى الناظم عن القول بتكفري أهل الصالة -وإن اقتفوا كبائر الذنوب
والسيئات ،-أردف ذلك بالنهي عن اعتقاد رأي اخلوارج ،فقال ♫:
والْتَعتقِكك كدْْرَأيَْاخلَكك ك ار ِْإنَّكك كهُ ْ

مَقَككا ٌْلِمَ كنْْيه ك اهُْيُ كرْدِيْويَفضَ كحُ ْ

فسمىْ الذي هم عليه رأ ًيا ،ألنه رأي من
ْ(وال ْتَعتقِد) بقلبك( ،رَأيَ ْاخلَ ار ِ)َّ ،
نتائج عقوهلم ،ومن ِ
ِ
نسج أفكارهم ،ال يقو ُم عىل دليل من الكتاب والسنة.

()1

و(اخلَ ار ) :مجع خارج ،وأص ُلهم الذين خرجوا عىل أمري املؤمنّي عيل بن أيب
طالب ◙( ،)2وفارقوه بسبب قضية التحكيم ،وكانوا اثني عرش أل ًفا ،فلرسل

 -1انظر« :التحفة السنية» (ص .)99
 -2قال األلباين ♫ يف «سلسلة األحاديث الصحيحة» ( )1240/7متحدثا عن خروج اخلوارج عىل عيل
بن أيب طالب ◙ وهم يعلمون دون أي شك أو ريب أنه مل يروا منه كفر ًا بواح ًا« :ومع ذلك استحلوا
قتاله وسفك دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعّي ،فاضطر ◙ لقتاهلم واستئصال شلفتهم ،فلم ينج
منهم إال القليل ،ثم غدروا به ◙ كام هو معروف يف التاريخ.
واملقصود أهنم سنوا يف اإلسالم سنة سيئة ،وجعلوا اخلروج عىل حكام املسلمني دينا عىل َمر الزمان واأليام،
رغم ُتذير النبي♀ منهم يف أحاديث كثرية...
واليوم -والتاريخ يعيد نفسه كام يقولون ،-فقد نبتت نابتة من الشباب املسلم ،مل يتفقهوا يف الدين إال قليالً،
ورأوا أن احلكام ال حيكمون بام أنزل اهلل إال قليالً ،فرأوا اخلروج عليهم دون أن يستشريوا أهل العلم والفقه
واحلكمة منهم ،بل ركبوا رؤوسهم ،وأثاروا فتنا عمياء ،وسفكوا الدماء ،يف مرص ،وسوريا ،واجلزائر ،وقبل
ذلك فتنة احلرم املكي ،فخالفوا بذلك هذا احلديث الصحيح الذي جرى عليه عمل املسلمّي سلف ًا وخلف ًا إال
اخلوارج» .انتهى.
=
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رص عىل املخالفة
ووعظهمَ ،فرجع ُ
ابن عباس ¶ ،فلادهلم َ
إليهم َ
بعضهم ،و َأ َّ
آخرون.

()1

وهؤالء اخلوارج ُسموا بذلك ألهنم خرجوا عىل اجلامعة من جهتني:
اجلهة األوىل :خرجوا عىل مجاعة األديان ،بالبدع الشنيعة والضالالت.
والثانية :خرجوا عىل مجاعة األبدان وأئمة املسلمّي وحكوماهتم ،بالسيف
والويالت.
فخرجوا بالدين أوال ،ثم باألبدان ثانيا.

()2

=

حل بديار املسلمّي بام يسمى –زورا ِ
قلت :كيف –لو عاش الشيخ -ورأى ما َّ
وخداعا -بالربيع العريب؟! ال
ُ َ َّ
شك َّ
َّ
أن كال َمه سيكون أشد ،وتصديق الواقع والرشع له أوضح وأظهر ،واهلل املستعان يف إصالح أحوال
املسلمّي دينًا ودنيا ،وحاال ومآال.
 -1انظر« :لوائح األنوار» ( ،)322/2و«مقاالت اإلسالميّي» ( ،)84/1أليب احلسن األشعري.
 -2وقد تكلمت عن يشء من بالئهم عىل األمة يف رسالتي« :التحفة التونسية».
ومن أراد التوسع يف باب الرد عىل اخلوارج وبيان فساد مقاالهتم وعقائدهم ،فرياجع عدة كتب منها:
كتب الفرق واملقاالت ،ومن أحسنها« :مقاالت اإلسالميّي» أليب احلسن األشعري ،وكتب العقيدة التي
دونت عقائد السلف كـ«الرشيعة» و«اإلبانة» و«أصول اعتقاد أهل السنة جلامعة» ،وغريها ،وكتب ابن تيمية
خاصة «منهاج السنة» ،و«الدرر السنية لعلامء الدعوة النلدية»« ،مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل تلثر
بمذهب اخلوارج» ،وفتاوى علامئنا املعارصين :كـ«فتاوى الللنة» ،وابن باز ،وابن عثيمّي ،واأللباين،
وغريهم ممن حارب هذا الفكر الضال ،وفضح ما عليه رؤساؤه من جهل وهبتان.
وهناك دراسات خاصة –ال عىل سبيل احلرص ،-ومن ذلك« :اخلوارج والفكر املتلدد» ،للعبيكان« ،حقيقة
اخلوارج يف الرشع وعرب التاريخ» ،لللاسم ،و«القطوف اجلياد من حكم وأحكام اجلهاد» ،لعبد الرزاق
=

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

204

ومجيع فِ َرق
بعضهم بعضا ،ولكنهم كام قال السفاريني(« :)1
وهم فرق كثريةُ ،يك ِّفر ُ
ُ
مارقة ،وللدين القويم ُم ِ
اخلوارج ِ
فارقة ،إال من أتبع هداه ،وصادم هواه» .انتهى.
ثم قال الناظم ♫ عن رأي اخلوارج( :إنَّهُ ْمَقَا ٌ) :شنيع ،ورأى فظيع،
رشبه قلبه (يُرْدِي) :أي :ي ِ
سق ُط و ُيكِب
ُ
(لِمَن) ،أي لكل إنسان( ،يه اهُ) :ويميل إليه ،و ُي ِ ُ ُ
يف ُه َّو ِة اهلوى ،وظالم الباطل( ،ويَفضَحُ) صاح َبه ،ومن انتسب إليه الدنيا واآلخرة.
ِ
ِ
فأي ِخ ٍ
وإضعاف الدول اإلسالمية
تكفري املسلمني وقتلِهم بغري حق،
أعظم من
زي
ُ
ِ
وسلِ َم منهم ُع َّبا ُد
التي أشغلوها بإرهاهبم الفاجر ،وس َّلطوا عليها كل خبيث ماكرَ ،

=

العباد ،و«رش قتىل ُتت أديم السامء :كالب أهل النار» ،للحارثي ،و«ثالثون عالمة تدل عىل أن هؤالء
املخربّي خوارج» ،لشيخنا بدر العتيبي ،و«اجلهاد أنواعه وأحكامه واحلد الفاصل بينه وبّي الفوىض» ،حلمد
العثامن ،و«تلثر اخلوارج املعارصين بلصول اخلوارج املتقدمّي» ،للفهيد ،و«األحاديث املسندة يف الواردة يف
الرشعية واالنفعاالت
السياسة بّي التطبيقات ّ
اخلوارج وصفاهتم :مجعا ودراسة» ،لألمّي ،و«مدارك النَّظر يف ّ
احلامسية» ،و«فتاوى العلامء األكابر يف ما أهدر من دماء يف بالد اجلزائر» ،و«تليص العباد من وحشية أيب
القتاد» ،و«متييز ذوي الفطن بّي رشف اجلهاد و ف الفتن» ،و«طليعة احلوار الدارج بّي السنة واخلوارج»،
ومجيعها لعبد املالك الرمضاين (وهو متميز يف هذا الباب) ،و«اإلرهاب وأثره عىل األفراد واألمم» ،لزيد
املدخيل ،و«بـ«أي عقل ودين يكون التفلري والتدمري جهاد ًا؟!» ،لعبد املحسن العباد ،و«الرد عىل كتب
مشبوهة» ،ملحمد بازمول ،و«تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد» ،يف الرد عىل املقديس» ،للريس،
و«اخلوارج أول الفرق يف تاريخ اإلسالم» ،لنارص العقل...
ومن آخرها وأشملها يف الباب« :القصة الكاملة خلوارج عرصنا» ،للمحيميد ،وهو استقراء ألكثر من ألفي
كتاب ورسالة ومقال ملنظري خوارج العرص.
« -1لوائح األنوار» (.)329/2
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األوثان ،وأعداء البرشية.

()1

وقد نقل ابن عبد الرب اإلمجاع عىل وجوب قتال هؤالء الذين شقوا العصا ،وفارقوا
اجلامعةَ ،
وش َهروا عىل املسلمني السالح ،وأخافوا السبيل ،وأفسدوا بالقتل والسلب،
بال حق وال دليل.

()2

 -1انظر« :نثر الورود على حائية ابن أبي داود» (ص  ،)65إذ فيه كالم عن أبرز ضالالت منهج الخوارج.
« -2التمهيد» (.)339/23
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اخلوارج أصحاب هوى واهلل يفضح أمرهم
فضاحة أكثر من سائر
ويف قول الناظم( :ويَفضَحُ) إشار ٌة إىل أن بدعة اخلوارج َّ
البدع ،إ ْذ بدايتها صياح وفوىض باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر( ،)1وآخرها
سيف وقتل وفوىض أكرب باسم اجلهاد يف سبيل اهلل –زعموا -وجهاد الطواغيت –
بحسب عقوهلم السفيهة ،-وخامتتهم املُروق من الدين ،كام أخرب به سيد املرسلّي
♀.
ُ
اإلنسان بمذهب اخلوارج فال بد
يقول الشيخ عبد الكريم اخلضري(« :)2ولو استت
أن َيبدُ َو ويظهر ذلك عليه ،ال سيام إذا كان من اخلوارج الذين ال َي ِ
عرفون ُجما َمل ًة وال
َي ِ
عرفون َت ِق َّي ًة ،فإنه يوجد ِمن أهل البدع َمن يتقي ،ويوجد من ُيدَ ِّلس عىل الناس
ِ
وي َلـبس عليهمِ َ ،
مكن أن َُيت ُفوا ببِدعتهم» .انتهى.
لكن
اخلوارج ال ُي ُ
َ
وي َتفي ببِدعته ،و َّ
ُ ِّ ُ
اخل ِ ِ
قلت :ومن تلمل قول النبي ♀ فيهمَ « :
الب النار»(َ ،)3علِم
وار ُج ك ُ
ِ
كلمة الناظم عن مذهب اخلوارج بلنه( :مَقَا ٌْلِمَنْْيه اهُْيُرْدِيْويَفضَحُ).
حقيق َة معنى

-1

ور ِّد
قال اإلمام ابن عبد الرب يف «التمهيد» (« :)322/23وكان
ُ
للمنكر َ
خروجهم فيام زعموا تغيريا ُ

ِ
املنكر وأشدَّ الباطل» .انتهى.
أعظم
الباطل ،فكان ما جاؤوا به
َ
 -2يف رشحه الصويت (الدرس  ،)5بترصف.
 -3رواه أمحد ( ،)19130وابن ماجه ( ،)173والطرباين يف «األوسط» ( ،)9085عن ابن أيب أوىف ،وجاء
أيضا عن أيب أمامة الباهيل ¶ ،صححه األلباين يف «صحيح اجلامع».)3347( ،
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قال العالمة املناوي ♫(« :)1املؤمن يست ويرحم ويرجو املغفرة والرمحة،
واملَفتون اخلارجي َهيتِك و ُي َع ِّري و ُي َقنِّط ،وهذه أخالق الكالب وأفعاهلم ،فلام َك َل ُبوا عىل
عباد اهلل ونظروا هلم بعني النَّقص والعداوة ودخلوا النار ،صاروا يف ه ِ
يئة أعامهلم كالبا
َ
كام كانوا عىل أهل السنة يف الدنيا كالبا» .انتهى.
ويف قول الناظم يف رأي اخلوارج( :مَقَا ٌْلِمَنْْيه اهُ) :إشارة إىل َّ
أن الذي ُهم عليه
ُجمر ُد أمر وافق أهوا َءهمَ ،فركِبوه ،وهلذا جاءت النصوص واآلثار عن السلف بذم
اهلوى.
وما أحسن قول املاوردي الشافعي ♫(« :)2وأما اهلوى فهو عن اخلري صاد،
فضائحها ،ويعل
قبائحها ،و ُيظهر من األفعال
وللعقل مضاد ،ألنه ُينتِج من األخالق
َ
َ
ِ
ت املروءة َمهتو ًكا ،و َمدخل الرش َمسلو ًكا» .انتهى.
س َ
وان نُزعت نونُه ،ومنه قول الشاعر(:)3
وقيل :اهلوى َه ٌ
ــون ْاهلـ ِ ِ
ــت َه َوا َنـــا
ــوى َمســــ ُرو َق ٌة
ــت َف َقـــدْ َل ِقيـ َ
َفـــإِ َذا َه ِويـ َ
ــن ْاهلَـ َ
ــوان مـ َ
ُنـ ُ َ َ
قال تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
﴾ [الروم ،]٢٩ :وقال ﷻ ﴿:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﴾[ ص ،]٢٦ :وقال
« -1فيض القدير» ( .)509/3ويمكن أن يزاد معنى آخر ،وهو أَنم -أي اخلوارجِ -
مصالح الكفار
يدمون
َ
ُ
عدوهم من املسلمّي .والرشع والواقع يشهدان
عىل وجه صاروا به كالكالب التي ُترس ِح َ
ياضهم ،وتنكل َّ
هل اإلسالم ويذرون َ
هبذا ،فإن النبي ☻ وصفهم بلَنم يقتلون أ َ
أهل األوثان.
« -2أدب الدنيا والدين» (ص .)29
 -3انظر« :تفسري القرطبي» (.)168/16
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سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾[ اجلاثية ،]٢٣ :فال هيوى شيئا إال ركبه ،وقال َّ
جل
وعال ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾[ القصص .]٥٠ :قال عمر بن
عبد العزيز ◙« :ال تكن ممن يتبع احلق إذا وافق هواه ،وُيالفه إذا خالف هواه،
فإذن أنت ال ُتثاب عىل ما اتبعته من احلق ،وتعاقب عىل ما خالفته» ،وهو كام قال
◙ ألنه يف املوضعّي إنام قصد اتباع هواه ومل يعمل هلل.

()1

احلق واستس َلم للهوى ،فإنام ي ِ
يقول عبد الرمحن املع ِّلمي(« :)2فأما من ِ
ستحق أن
كره َّ
َ
َيزيدَ ه اهللُ َضالال ،قال  ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾[الرعد .»]٢٧ :انتهى.
اجلهل ،أو يف زُ ِ
ومن بدائع ابن اجلوزي(« :)3لقد َض َّل َمن مشى يف ُظلمة َ
قاق
َاهلوى» .انتهى.
َ
أجهل الناس
اخلوارج
ومن أسباب دفع اهلوى طلب العلم والعمل به ،وهلذا ُتد
َ
وأكثرهم َس َفها ،وأق َّلهم َعقال.
علام،
َ
قال ابن رجب(« :)4العلم ِمصباح يستضاء به يف ُظ ِ
لمة َ
فمن سار يف
اجلهل واهلوىَ ،
ٌ ُ
ُ
طريق عىل َغ ِري ِمصباح مل َي ْل َمن أن َيـقع يف بِئر َبوار ف َي ْع َطب» .انتهى.
 -1انظر« :الفتاوى» (.)480/10
« -2القائد إىل تصحيح العقائد» (ص .)20
« -3صيد اخلاطر» (ص  .)87وله ♫ كتاب مشهور بعنوان« :ذم اهلوى».
« -4لطائف املعارف» (ص .)125
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والقصد بيان َّ
العري عن العلم
أن مذهب اخلوارج -املبني عىل اهلوى والرأي
ِّ
والعقل فضال عن موافقة النقل ،-من أفسد املذاهب وأعظمها رشا ،فام زالوا َي ْس َعون

السيف عىل ِ
أهل الدين،
يف َقلب نظا ِم املسلمّي ،و ُي َف ِّرقون كلِمة املؤمنّي ،و َي ُسلون
َ
()1
ِ
األرض ُم ْف ِسدين.
و َي ْس َعون يف

 -1انظرِ « :
الف َصل يف امللل واألهواء والن ًِّحل» ( ،)171/4البن حزم .ويف كتايب «واسع املنة» تفصيل خلطر
اخلروج عىل حكام املسلمّي ،وطائفة من النقول يف مسللة «السمع الطاعة» والتحذير من مفارقة اجلامعة.
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التحذير من عقيدة املرجئة
ملا ظهر رأي اخلوارج الغالني الذين يقولون( :إن اإليامن قول وعمل واعتقاد ،ومن
ترك فعل يشء من الطاعات أو ارتكب شيئ ًا من املعايص أي الكبائر فإنه يكفر)،
قابلهم اجلفا ُة فقالوا( :اإليامن يصح بال عمل ،وهو ال يزيد وال ينقص ،وال يتفاضل
أه ُله فيه ،ومن فعل ذنب ًا ال َيرضه ذلك الذنب) ،وهؤالء هم املرجئة ،عىل ما بينهم من
خالف وتفرق ،ولكنهم يمعهم أمر –زياد ًة عىل حمادهتم للحق وأهله -وهو تلخريهم
ا َ
سمى اإليامن.
لعمل عن ُم َّ
ِ
َفي الت ِ
وكام َّ
َّكفري نَف ًيا عا ًّما ِجنا َي ٌة
أن ال ُغ َّ
لو يف باب التكفري جنا َي ٌة و َب ْغ ٌي ،فكذلك ن ُ
و َب ْغ ٌي ،فكام َّ
فإَنم أغلظوا كذلك عىل املُرجئة القائلّي
الس َل َ
ف َأغ َلظوا عىل اخلَوارجَّ ،
أن َّ
بلن مرتكِب الكبرية مؤمن ِ
كام ُل اإليامن.
ٌ
َ
َّ ُ
وإىل هذا املَعنى أشار ابن أيب ِ
الع ِّز احلن َِفي ♫ تعاىل( ،)1ملا قال ُم َع ِّل ًقا عىل كالم
َ
ْب ،ما مل يست ِ
وال ُن َك ِّفر أحدا ِمن أه ِل ِ
القب َل ِة بذن ٍ
َح َّلهَ ،
ال َّطحاويَ « :
وال نقول َال َي ُرض مع
ْ
ُ َ
َ ْ
يامن ذنْب ملَ ِن ع ِم َله»« :واعلم أن باب التكفري وعدم التكفري ،باب َع ُظمت ِ
ا ِ
الفتن ُة
َ
إل ِ ٌ
َ
وتعارضت فيه
واملِحن ُة فيه ،و َك ُثر فيه االفتاق ،وت ََشتَّتت فيه األهوا ُء واآلرا ُء،
َ
دالئ ُلهم.
فالناس فيه عىل طرفني ووسط:

« -1رشح الطحاوية» (ص  ،)224باختصار.
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التكفري نفيا عاما ،مع العلم بلن
فطائفة تقول :ال نكفر من أهل القبلة أحدا ،فتَنفي
َ
يف أهل القبلة املنافقّي ،الذين فيهم َمن هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب
والسنة واإلمجاع ،وفيهم من قد ُي ِ
بعض ذلك حيث ُي ْمكِنُهم ،وهم يتظاهرون
ظه ُر َ
بالشهادتّي.
وأيضا :فال خالف بّي املسلمّي أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة
املتواترة ،واملحرمات الظاهرة املتواترة ،ونحو ذلك ،فإنه يستتاب ،فإن تاب ،وإال ُقتِل
كافرا مرتدا...
وهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول بلنا ال نكفر أحدا بذنب ،بل ُيقال:
«ال نكفرهم بكل ذنب ،كام تفعله اخلوارج».
وفرق بني النفي العام ونفي العموم .والواجب إنام هو نفي العموم ،مناقضة لقول
اخلوارج الذين يكفرون بكل ذنب» .انتهى املراد من كالمه.
قال ابن أيب داود ♫:
والْتَككك ْمُرْجِككككيًّاْلَعُ بًكككاْبديِكككهِ ْ

أالْإنَّمَككاْاملرْجِكك ُّْبالككدِّينِْيَمْككلَحُ ْ

ْومعناه( :وال) أيها السين(ْ ،تَ ) ،بحذف ْ
النون تفي ًفا( ،مُرْجِكيًّا) ،أي :مرج ًئا،
عىل دين املُرجئة القائلّي( :ال يرض مع اإليامن معصية ،كام ال ينفع مع الكفر طاعة ،وال
تالعبهم بالدين ،وعدم
كثري اللعب ،إشار ًة إىل كثرة ُ
عمل يف اإليامن)( ،لَعُ بًا) ،أيَ :
ِ
والفاجر ال َغ ِوي ،وهذا ِمن ُشؤم البدع عىل أهلها،
ساو ْوا بّي املؤمن التقي،
اجلد فيه ،إ ْذ َ
وخطرها عىل أصحاهبا.
تالعبت بيشء ،فال َت ْل َع َب َّن
وقد قال اإلما ُم مالك بن أنس ♫« :مهام
َ
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بدينك».

()1

(أال) :أداة استفتاح ،وتفيد التحقيق ملا بعدها( ،إنَّمَا) ،أداة حرص( ،املرْجِ ُّ) :بياء
للوزن أو هو لغة ،واحلق الثاين.
النسبة إىل طائفه من املرجئة ،و َترك الناظم اهلمز َ
(أالْإنَّمَاْاملرْجِ ُّْبالدِّينِ) القويم واإليامن املستقيم( ،يَمْلَحُ) :من املُزاح والدعابة،
وذلك َّ
مذهب املرجئة ينقض ُع َرى اإلسالم ،وهو ُس َّل ٌم لتك الطاعات واجلراءة عىل
أن
َ
ـهج هذا املنهج فهو
ب أن هذا مزاح بالدين ولعب ،ومن َن َ
املحرمات ،وال َيرتاب ذو ُل ٍّ
أقرب منه لسرية األبرار.
عىل َش َفا ُج ْرف هار ،وهو لسرية أهل الكفر واإلحلاد
ُ

()2

« -1ترتيب املدارك» (.)65/2
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)341 ،331/2
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تعريف اإلرجاء وذكر طوائف املرجئة
واإلرجاء لغة :اإلمهال والتلخري ،وقيل :من الرجاء أي :األمل ،الذي هو ضد
اليلس.
واصطالحاُ :يطلق عىل طائفتّي.
فقد سئل ابن عيينة عن اإلرجاء ،فقال« :اإلرجاء عىل وجهني:

()1

أرجوا أمر عيل وعثامن ،فقد مىض أولئك.
قوم َ
فأما املرجئة اليوم :فهم قوم يقولون( :اإليامن قول بال عمل) ،فال جتالسوهم ،وال
تؤاكِلوهم ،وال تشاربوهم ،وال تصلوا معهم ،وال تصلوا عليهم» .انتهى.
واستقر املعنى االصطالحي عند السلف إىل وقتنا هذا عىل املعنى األخري ،وهو
مذهب املرجئة القائلّي َّ
بلن الرشائع ليست من اإليامن ،وأن اإليامن إنام هو التصديق
بالقول دون العمل ،فكل من أرجأ العمل عن مسمى اإليامن فهو مرجئ.
ِ
ب الرجاء عىل
واملناسبة بني املعنى اللغوي واالصطالحي ،هو أن املرجئة غ َّلبوا جان َ
ِ
جانِ ِ
نصوص الوعيد ،فشارفوا عىل األمن من مكر
ونصوص الوعد عىل
ب اخلوف،
َ
()2

 -1رواه الطربي يف «هتذيب اآلثار» ( .)659/2وانظر« :مذكرة الفرق» (.)82/1
 -2انظر« :هتذيب اآلثار» ( . )660/2وكالم السلف يف التحذير من املرجئة هو باألساس ينطبق عىل مرجئة
الفقهاء ،ثم وقع التوسع فيه و ُأطلق عىل سائر املرجئة الذين هم أشد انحرافا يف اإليامن كاجلهمية والكرامية
واألشعرية واملاتريدية ،وهؤالء مجي ُعهم ُيرجئون العمل عن مسمى اإليامن.
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()1

واملرجئة طوائف:

()2

 فمنهم من قال :اإليامن جمرد معرفة القلب ،وأنه ال يتبعض ،وال يتفاضل أهله فيه،
وهو قول اجلهمية.
 ومنهم من قال :اإليامن هو قول اللسان دون القلب ،وهو قول الكرامية.
 ومنهم من قال :اإليامن هو التصديق القلبي ،وهو قول املاتريدية واألشاعرة.

()3

 ومنهم من قال :اإليامن هو القول باللسان والتصديق بالقلب ،وهو قول مرجئة
الفقهاء وابن كالب.
أقول السلف يف التحذير من املرجئة
قال ابن وهب :سمعت مالك ًا يقول« :إن املرجئة أخطلوا وقالوا قوالً عظي ًام».

()4

وقال عبد الوهاب بن جماهد :كنت عند أيب ،فلاء ولده يعقوب ،فقال :يا أبتاه ،إن
لنا أصحابا يزعمون أن إيامن أهل السامء وأهل األرض واحد ،فقال« :يا بني ،ما هؤالء

 -1وقد تكلمت عىل األعامل القلبية وتفاوت الناس فيها يف كتابني« :رشح منظومة السري إىل اهلل» ،و«رشح
قصيدة :أنا الفقري».
 -2انظر« :لوائح األنوار» ( ،)342/3و«التعليقات اجللية» ( ،)801/2و«اإليامن عند السلف» (-185/1
 ،)295آلل خضري ،فقد أحسن صاحبه يف ُترير هذه املذاهب.
درس يف كثري من جامعاهتم.
 -3وهذا هو القول الذي اعتمده متلخرو األشاعرة ،وصار ُي َّ
انظر« :اإليامن عند السلف» ( ،)232/1آلل خضري.
« -4ترتيب املدارك» (.)48/2
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بلصحايب ،ال جيعل اهلل من هو منغمس يف اخلطايا كمن ال ذنب له».
ِ
األزارقة
وقال إبراهيم النخعي« :ألنا لِفتنة املرجئة أخوفُ عىل هذه األمة من فتنة
()1

[أي اخلوارج]».

()2

وعن عبد امللك بن أيب النعامن اجلزري ،عن ميمون بن مهران ،قال :خاصمه رجل
يف اإلرجاء ،فبينام مها عىل ذلك ،إذ سمعا امرأة تغني ،فقال ميمون« :أين إيامن هذه من
إيامن مريم بنت عمران؟!» ،فانرصف الرجل ،ومل يرد عليه.

()3

وقال سعيد بن جبري« :املرجئة هيود القبلة».
ويقول الزهري« :ما اب ُت ِد َع يف اإلسالم بدع ٌة هي َ
أِض عىل أهله من هذه ،يعني
()4

اإلرجاء».

()5

قال اإلمام ابن بطة ال ُعك َْربي ♫( )6عقب ذكره ألثر الزهري« :فاحذروا -
رمحكم اهلل -جمالسة قوم َم َرقوا من الدين ،فإَنم َج َحدوا التنزيل ،وخالفوا الرسول،
وخرجوا عن إمجاع علامء املسلمني ،وهم قوم يقولون :اإليامن قول بال عمل،

« -1السري» ( .)455/4نقال عن «اآلثار الواردة عن أئمة السنة يف أبواب االعتقاد» (ص  ،)472لبشريبادي.
« -2السنة» ( ،)313/1لعبد اهلل بن اإلمام أمحد ،و«اإلبانة الكربى» ( ،)888/2البن بطة ،و«رشح أصول
االعتقاد» ( ،)1060/5لالكائي.
« -3السري» ( .)73/5نقال عن «اآلثار الواردة عن أئمة السنة يف أبواب االعتقاد» (ص .)472
« -4السنة» ( ،)341/1و«اإلبانة» ( ،)886/2و«رشح أصول االعتقاد» (.)1061/5
« -5اإلبانة» (.)893/2
« -6اإلبانة» (.)893/2
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عملوها ،وليس
ويقولون :إن اهلل  فرض عىل العباد الفرائض ومل ُي ِرد منهم أن َي َ
ِ
فهم مؤمنون وإن ارتكبوها ،وإنام اإليامن
وحرم عليهم
املحار َم ُ
بضائر هلم أن يتكوهاَّ ،
ِ
عندهم أن َي ِ
عتفوا ُبوجوب الفرائض وأن يتكوها ،و َي ِ
املحارم وإن استحلوها،
عرفوا
ويقولون :إن املعرفة باهلل إيامن يغني عن الطاعةَّ ،
وإن من َع َرف اهللَ تعاىل بقلبه فهو
مؤمن ،وإن املؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمن كامل اإليامن كإيامن جربيل ،وإن
اإليامن ال يتفاضل وال يزيد وال ينقص ،وليس ألحد عىل أحد فضل ،وإن امللتهد
واملُ َق ِّرص واملطيع والعايص مجيعا س َّيان» .انتهى كالمه ♫ ،وهو يف غاية النفاسة
والوضوح.
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اآلثار املرتتبة عىل قول املرجئة يف اإليامن
الفسق ِ
أهل ِ
ِ
خبيث ين ُف ُذ منه ُ
ٌ
والعصيان ،وكم
ومس َل ٌك
َّ
إن اإلرجاء ُس َّل ُم احلرمانَ ،

ِ
هر ًبا من طريق الغالة ،وال يدري –املسكّي -أن
من َر ُجل وقع يف يشء من هذه البدع َ
جلفاة ،وإنام هو يف اتباع طريق أهل السنة واإليامن ،ولزوم غرز
احلق لن يكون يف صف ا ُ
السلف واتباعهم يف كل عرص ومكان.
وقد ذكر ُ
أهل العلم قديام وحديثا اآلثار املرتتبة عىل قول املُرجئة يف اإليامن ،ومن
ذلك:

()1

 خمالفة كالم اهلل ﷻ وكالم رسوله ♀ وما أمجع عليه السلف
╚.
 إضعاف القوة اإليامنية عند األمة اإلسالمية.
 إضعاف القوة املادية عند األمة اإلسالمية.
 ضعف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 فتح امللال للزنادقة والفسقة للنيل من الدين اإلسالمي والسخرية واالستهزاء به
والتهاون بتعاليمه ،إذ الفاسق عند القوم مؤمن كامل اإليامن.
 التهاون بلعظم األصول الدينية وهو توحيد األلوهيةَّ ،
ألن املرجئة -بمذهبهم يف
إثبات اإليامن بال عمل -أخرجوا يف كالمهم عن التوحيد ما له عالقة بالعمل وهو
توحيد العبادة ،فتاهم يف تعريفهم وذكرهم للتوحيد ال يذكرون سوى الربوبية
 -1انظر« :التعليقات اجللية» ( ،)803/2و«مذكرة الفرق» ( ،)89/1أليب زيد مكي.
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واألسامء والصفات لتعلقهام باملعرفة واإلثبات ،وهيملون ذكر توحيد األلوهية،
ف مفهوم كلمة التوحيد «ال إله إال اهلل» يف قلوب هؤالء القوم ومن سار
وهبذا َض ُع َ
عىل منهلهم.
أحسن العالمة حممد خليل َه َّراس استنبا ًطا ،وهو يتحدَّ ُ
ث عن بدعة
قلت :ولقد َ
رق شديدٌ ِ
لسياجِ التَّوحيد» ،فقال ♫(َّ « :)1
بلَناَ « :خ ٌ
فإن
اإلرجاء واص ًفا إياها َّ

األعامل من ُح ِ
َ
ُ
سمى اهللُ
قوق التَّوحيد و ُمك َِّمالتِه،
فإمهاهلا ٌ
نقص يف التَّوحيد ،وقد َّ
ِ
ُفرا.
تَركَها رشكًا وك ً
قال تعاىل ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [الروم ،]٣١ :وقال:
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [فصلت .»]٧ - ٦ :انتهى.

« -1دعو ُة التَّوحــيد :أصوهلا  -األدوار التي مرت هبا  -مشاهري دعاهتا» (ص .)226
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الكالم عىل حقيقة اإليامن عند أهل السنة واجلامعة
بعد الكالم عىل مذاهب املنحرفّي يف اإليامن ،وهم اخلوارج من جهة ،واملرجئة
من جهة أخرىَّ ،بّي الناظم ♫ يف هذه األبيات عقيدة أهل السنة واجلامعة يف
حقيقة اإليامن ،فقال:
وقك ك ْْإنَّمكككاْاإلميكككانُْقَك ك ْ ٌْونيَّكككة ْ

وِفعْكك ٌْعلَكك ْقَكك ِْالكك يِّْمُصَككرَّحُ ْ

وْيَككْق ُْطَكك ْرًاْباملعَاصِكك ْوَتَككارْةً ْ

ب ْطَاعَتِككهِْيَْمِكك ْويفْالكك َزنِْيَككرْجَحُ ْ

بلنانكْ ،
مذعنًا بلركانك( ،إنَّما) :أداة حرص،
ْفقوله( :وق ْ) ،بلسانك ،معتقدً ا َ
(اإلميانُ) الرشعي ،الذي ال ينلو أحد بدونه( ،قَ ْ ٌ) باللسان ،وبالقلب أيضا( ،ونيَّة)،
أيَ :قصد ،وهي من عمل القلب( ،وِفعْ ٌ) ،باجلوارح واألركان( )1وباللسان كذلك،
كام سيليت بيانه –إن شاء اهلل تعاىل.-
(علَ ْقَ ِ ْال يِّ) حممد بن عبد اهلل ☻( ،مُصَرَّحُ) ،مبتدأ مؤخر،
خربه ِشبه اجلملة (علَ ْقَ ِ ْال يِّ) ،أي َّ
أن الـ(قول) والـ(نية) والـ(فعل) جاء
َ
فمن قال
الترصيح بلَنا من اإليامن يف قول النبي ♀ يف
أحاديث كثريةَ ،
 -1وقد سللت شيخنا العصيمي عن الفرق بني اجلوارح واألركان عند تعريف اإليامن ،فقال حفظه اهلل:
«إن هاتّي الكلمتّي ُيقصد هبام اآلالت التي تؤدي العمل ،واجلوارح هي التي جترح أي تؤدي .واألركان هي
التي يتكب منها الفاعل ،وعربوا عن هذا من باب السلع ،عىل أن إطالق الركن عىل اإلنسان ليس يف كالم
العرب القدامى ،فالركن عندهم :هو اليشء املحسوس اجلامد كركن البيت وهكذا ،وبالتايل فاألوىل التعبري
بــ «عمل باجلوارح»» .انتهى .انظر« :مسائل العصيمي» التي نقلتها عنه.
وللشيخ نحو هذا الكالم أثناء تعليقه عىل أبواب يف حقيقة اإليامن من «اإلبانة الكربى» البن ب َّطة ال ُعكربي.
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بذلك فقو ُله َم ْبن ِي عىل ما جاء عن الرسول ♀.

()1

وجاء يف بعض النسخ( :علَ ْقَ ِ ْال يِّ ُم َص َّب ُح) ،وهو بمعنى (مُصَرَّحُ) ،وهذا
حيتمل أن الناظم ♫ أراد أنَّه جاء الترصيح بلن اإليامن حقيقة مركبة من قول
وعمل ونية ،ولعله ُيشري إىل ما روي عن النبي ♀ أنه قال« :اإليامن قول
باللسان ،وعمل باألركان ،ويقني بالقلب» ،ولكن احلديث ال يصح وإن احتج به
وبنحوه بعض أهل السنة.

()2

َ
ومذهب أهل احلق من السلف -و َمن وافقهمَّ -
اإليامن يتفاضل أه ُله فيه ،فيزيد
أن
وينقص ،ولذا قال الناظم ♫ تعاىل بعدها( :ويَْق ُ) :أي اإليامن( ،طَ ْرًا) :أي
مرة( ،باملعَاصِ ) :مجع معصية وهي ما يذم مرتكبها من كبرية وصغرية.
(وَتَارةً) :أي مرة أخرى( ،بطَاعَتِهِ) :أي العبد املؤمن( ،يَْمِ ) ،ويف نسخة( :ينمو)
نموا زاد وارتفع و َك ُثر.
واملعنى واحد ،أي :يزيدُ ،يقال :نمى اليشء ينمو ً
(ويفْال َزنِ) ،أي :امليزان( ،يَرْجَحُ) ،أيَ :يث ُقل ،لزيادته بالطاعات.

()3

عرفوا اإليامن قالوا :اإليامن مخس نونات« :قول باللسان،
وهلذا أهل السنة إذا َّ
واعتقاد َ
باجلنان ،وعمل باجلوارح واألركان ،يزيد بطاعة الرمحن ،وينقص بطاعة
الشيطان».

 -1انظر« :التحفة السنية» (ص .)106
 -2انظر« :القصيدة احلائية يف السنة» (ص  ،)52لشيخنا بدر العتيبي.
 -3انظر« :لوائح األنوار» (.)306/2
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قال اهلل تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾
[األنفال ،]٤ - ٢ :وقال ﷻ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾[التوبة،]١٢٥ - ١٢٤ :
إىل غري ذلك من النصوص الدالة عىل زيادة اإليامن ونقصانه وتفاضل أهله فيه.
قال شارح الطحاوية(« :)1واألدلة عىل زيادة اإليامن ونقصانه من الكتاب والسنة
واآلثار السلفية كثرية جدا» .انتهى.

( -1ص .)247
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تعريف اإليـمـان ُلغَة
واإليامن ُلغَةُ :مشتَق من األَ ْمنَ :أ ِم َن يل َم ُن َأمانًا ،وهو اإلقرار( ،)1أو التصديق اجلازم
الذي َيتبعه ٌ
عمل يل َم ُن معه املؤم ُن الغائلة أو العقوبة.

()2

ِ
الراس َخ،
الثابت املُتَي َّقن
التصديق
َ
وأما من َف َّرس اإليامن لغة بالتصديق ،فإنام َق َصدَ
َ
الذي يتتَّب عليه ِ
انقيا ٌد وعمل.
َ
قال حافظ حكمي ♫(« :)3ومن هنا يتبّي لك َّ
أن من قال ِمن أهل السنة يف
اإلذعاين املستلز َم لالنقياد
التصديق
اإليامن :هو التصديق عىل ظاهر اللغة أَنم إنام َعنَوا
َ
َّ
ظاهرا وباطنا بال شك ،مل َي ْعنُوا ُمرد التصديق ،فإن إبليس مل ُيك َِّذب يف ِ
أمر اهلل تعاىل له
بالسلود وإنام َأ َبى عن االنقياد كفرا واستكبارا ،واليهود كانوا يعتقدون صدق
الرسول ♀ ومل يتبعوه ،وفرعون كان يعتقد صدق موسى ومل َين َقد ،بل
وع ُل ًّوا» .انتهى.
َج َحد بآيات اهلل ُظ ْلام ُ

 -1انظر« :فتاوى شيخ اإلسالم» ( ،290/7وما بعدها؛  ،)638 ،529/7و«رشح الواسطية» (،)230/2
البن عثيمّي.
 -2انظر« :املفردات» (ص  ،)91للراغب ،و«الآللئ ال َبه َّية» ( ،)376-373/2للعالمة صالح آل الشيخ،
و«التوضيحات اجللية» ( ،)797/2وانظر يف كتب اللغة :مادة ( َأ ِم َن)« :الصحاح» ( ،)2071/5لللوهري،
«املصباح املنري» ( ،)24/1و«القاموس» ( ،)182/1و«لسان العرب» ( ،)21/13وغريها.
« -3معارج القبول» حلافظ حكمي (.)594/2
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وقد ر َّد ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يف كتابه «اإليامن الكبري»( )1عىل من ا َّدعى
إمجاع ِ
أهل اللغة َّ
أن اإليامن هو التصديق.
َ
فإن األلفاظ الرشعية ُحت َم ُل عىل
أن اإليامن يف اللغة هو التصديقَّ ،
ولو س َّلمنا جدال َّ
ٌ
مشتمل عىل التَّصديق
احلقيقة الرشعية ،ال عىل احلقيقة اللغَوية ،واإليامن الرشعي
جلنان والعمل باألركان واإلقرار باللسان.
با َ

()2

تعريف اإليـمـان َرشعا مع بيان أدلته
ِ
ف عىل أ َّنه َق ٌ
ٌ
أكثر
وعمل ،وهذه ِع َبار ُة
ول
الس َل ُ
وأما اإليامن رشعا ،فقد أمجع َّ
ِ
الس َلف(ِ )3من التَّابعني وأتبا ِع التابعني َف َمن َبعدَ ُهمَ ،بل ن َ
اإلمجاع
َقل َمجاع ٌة
َ
املُتقدِّ مني من َّ
()1
الشافعي وأبو َث ٍ
َعليها ،كام نق َله َّ
وغريهم...
ور
ُ
أحسن الشيخ
« -1جمموع الفتاوى» ( ،123/7وما بعدها) .وانظر« :فهارس الفتاوى» ( ،)615/36وقد
َ
جلل َّية» (.)810/2
اخلميس يف تلخيص كالم ابن تيمية يف كتابه «التوضيحات ا َ
 -2انظر« :رشح خمترص التحرير» ( ،)150/1للفتوحي ،و«التوضيحات» ( ،)810/2و«جمموع الفتاوى»
( ،)127/7و«اهلداية الربانية» ( ،)480/1للراجحي ،و«رشح الطحاوية» ( ،)37-32/2آلل الشيخ.
وربام اختلفت عبارات السلف يف اإلفصاح عن حقيقة اإليامن ،مع اتفاقهم عىل حقيقته ،فيكون ما بينهم
ُ -3
من اختالف العبارات إنام َم َرده إىل اختالف االعتباراتّ ،
فكل من أراد أن يفصح عن يشء يستحق اإلفصاح،
ن ّبه عليه بعبارة ّ
ثم وقع
تدل عليه .ف ُيعلم من هذا أن السلف رمحهم اهلل تعاىل ر ّدوا اإليامن إىل القول والعملّ ،
يف عبارات بعضهم ما يزيد األمر بياناِ ،
وعبارة اإليامن قول وعمل كافية يف الداللة عىل املقصود.
ّ
وانظر رشح شيخ اإلسالم لعبارات السلف يف اإليامن يف «جمموع الفتاوى» (،)506-505 ،170-171/7
وكان مما قال (« :)505/7وليس بني هذه العبارات اختالف معنوي ،ولكن القول املطلق ،والعمل املطلق يف
كالم السلف يتناول قول القلب واللسان ،وعمل القلب واجلوارح ،فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو
=
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ومعنى قول السلفِ « :
ُ
ُ
ُ
عم ٌل» أيُ :
اإل َيام ُن َق ٌ
وعمل
وقول
وعمل القلب،
قول
ول َو َ
ِ
قول القلب واللسان ،و َع ُ
اللسان ،مع عمل اجلوارح ،أو ُ
القلب واللسان
مل
واجلوارح.
الرب املالكي ♫(« :)2أمجع ُ
أهل الفقه واحلديث عىل أ َّن
قال اإلمام ابن عبد َ
ِ
اإليامن ٌ
َ
ٌ
بالطاعة و َين ُقص
وعمل ،وال
قول
عمل إال بن ِ َّيـة ،واإليامن عندهم َيزيدُ
َ
والطاعات كلها عندهم إيامن .»...انتهى.
باملَعصية،
ُ
إذنُ ،
قوهلم :اإليامن قول وعمل ،يندرج فيه أمور:
ّأوهلا :قول القلب :وهو تصديقه وإقراره واعتقاداته التي َحملها القلب :كاالعتقاد
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه( .)3ويف التنزيل قوله

=

قول املنافقّي )...( ،وكذلك عمل اجلوارح بدون أعامل القلوب هي من أعامل املنافقّي ،التي ال يتقبلها اهلل،
فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر» .انتهى بحذف يسري.
 -1من تقريرات ِ
شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي عىل أبواب يف حقيقة اإليامن من «اإلبانة الكربى».
وانظر« :موسوعة العقيدة» ( ،)470/1وفيها فوائد مجة ،جزى اهلل من قام عليها خريا.
« -2التمهيد» (.)238/9
إيامن العبد إال به ،ولو أعرض عنه كان ُم ِ
صح ُ
عر ًضا
در
واجب ال َي ِّ
ٌ
 -3وكل ركن من هذه األركان الستة فيه َق ٌ
عن َت َعلم أصل الدين .قال الشيخ عبد اللطيف ن عبد الرمحن بن حسن ♫ ملا سئل عن كُفر اإلعراض:
ُ
َ
ُفر إعراض» ،قال الشيخ
دخل به يف اإلسالم،
«إذا ُع ِد َم
األصل الذي َي ُ
وأعرض عن هذا بالكلية ،فهذا ك ُ
سليامن ابن سحامن ♫ ُم َع ِّق ًبا يف «منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل اجلهل واالبتداع» (ص :)81
ِ
يدخل به اإلنسان يف اإلسالم» .انتهى.
«فتبني أن اإلنسان ال يكفر إال باإلعراض عن تعلم
األصل الذي ُ
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تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [الزمر .)1(]٣٣ :قال
صديق القلب مل َتنفع َبقي ُة األجزاءَّ ،
ابن القيم ♫(« :)2وإذا َ
صديق
فإن َت
زال َت
َ
ُ
ِ
ِ
وكوَنا نافع ًة» .انتهى.
اعتقادها
القلب َرش ٌط يف
وثانيها :قول اللسان :وهو نط ُقه بالشهادتّي ال َّلتّي َي ُ
دخ ُل هبام العبدُ يف اإلسالم.
ِ
َّاس َحتَّى َي ُقو ُلوا:
ويف «الصحيحّي» قال رسول اهلل ♀ُ « :أ ِم ْر ُ
ت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
الَ إِ َل َه إِ َّال اهللََُّ ،ف َم ْن َق َ
اهلا َف َقدْ َع َص َم ِمنِّي َما َل ُه َو َن ْف َس ُه إِ َّال بِ َح ِّق ِهَ ،و ِح َسا ُب ُه َع َىل اهلل»( ،)3فمن
صدق بقلبه ومل يتَك َّلم بلسانه –مع القدرة -فليس بمؤمن إمجاعا.

()4

وثالثها :عمل القلب :وهو حركاتُه وإراداتُه التي ال َيصح إيامنُه إال هبا ،كاملحبة
والصرب ،وغريها ،ومن ذلك قو اهلل ▐﴿ :ﭧ
واخلوف والرجاء والتوكّل َّ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﴾ [األنفال .]٢ :و ُ
أهل السنة ُممعون عىل زوال اإليامن إذا زال عمل
القلب مع اعتقاد الصدقَّ ،
ينفع مع انتفاء عمل القلب.
فإن
َ
التصديق ال ُ

()5

 -1انظر« :تفسري ابن كثري» (.)99/7
« -2الصالة وأحكام تاركها» (ص .)56
 -3البخاري ( ،)1399ومسلم (.)20
 -4انظر« :جمموع الفتاوى» (.)550 ،337 ،140/7
 -5انظر« :الصالة وأحكام تاركها» (ص .)56
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أن َ
والفرق بني قول القلب وعمل القلبَّ :
َّفي واإلثبات أي
قول القلب ُم َت َع َّل ُقه الن ُ
وأعامل القلب ُ
ُ
تنشل
وح َركاتُه،
فم َت َع َّل ُقه تَوج َه ُ
ات القلب َ
االعتقادات ،و َأ ّما َع َم ُل ال َقلب ُ
ُ
عنها ُ
وأقوال اللسان.
أعامل اجلوارح
ورابعها :عمل اللسان :وهو ما ال يؤ ّدى إال به ،كتالوة القرآن وذكر اهلل واإلهالل
باحلج وغري ذلك .قال تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﴾ [األحزاب.]٤٢ - ٤١ :
ِ
أن َ
والفرق بني قول اللسان وعمل اللسانَّ :
بلصل
قول اللسان َيتع ّلق باإلقرار
ٌ
الدّ ين وهو ّ
أعامل واجب ُة أو ُمستَح َّب ٌة ِسوى النطق
الشهادتان ،وأما َعم ُله فيتع َّلق به
بالشهادتّي ،ال يتمكن العبد من أدائها إالّ باللسان.

()1

وخامسها :عمل اجلوارح :كالصالة والزكاة واحلج واجلهاد وغريها من األعامل.
قال اهلل تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [البقرة ،]١٤٣ :أي :صالتَـكم إىل بيت
ِ
سامها إيامنًا َّ
املَقدسَّ ،
وقول اللسان
ألن الصال َة جامع ٌة ل َقول القلب وعملِه
فإن اهللَ َّ

وعملِه وعمل اجلوارح.

()2

 -1انظر« :معارج القبول» (.)591/2
وكثري من السلف من يكتفي يف تعريف اإليامن بقول اللسان عن ذكر عمل اللسان ،فيعرفونه بلنه« :قول
اللسان ،واعتقاد القلب ،وعمل اجلوارح» ،فيلعلون َ
قول اللسان شامال للنطق بالشهادتّي وسائر العبادات
أن َ
أهل السنة واجلامعة ُممعون عىل أن حقيقة اإليامن
هني ،إذ َّ
القولية كالذكر وقراءة القرآن ،واألمر يف هذا ِّ
مركبة من كل هذه األمور التي تم تفصيلها.
 -2انظر« :معارج القبول» (.)591/2
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ـمع وص َفني:
واملقصود بالعمل املُ َص ِّحح لإليامن هنا ما َج َ
أحدمها :أن يكون عمال مرشوعا ،أي مطلوبا رشعيا ،سواء بالفعل أو بالتك،
فمن املطلوب الرشعي مثال بالفعل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[البقرة ،]٤٣ :ومن
املطلوب الرشعي بالتك﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾[اإل اء.] ٣٢ :
وثانيهام :أن يكون هذا العمل ممّا يتم ّيز به املسلم عن غريه ،ال مما يفعله الـ َ
لق
خ ُ
ِ
حلسنى مع األصدقاء
كرب الوالدين ،واإلحسان إىل اجلريان ،واملعاملة با ُ
جبِ َّل ًة و َطبي َع ًةِّ ِ ،
ِ
ِ
والفاجر ،مما ال ُيع َترب دليال
الرب
واألصحاب،
وغري ذلك من األعامل التي يشتك فيها َ
عىل وجود اإليامن يف القلب.

()1

ترك العمل ِ
 -1فإذا ت ُِرك العمل ههنا صار ُ
خمرجا من اإليامن ،واملراد بتك العمل ترك العمل ك ِّله ،ال َفر ًدا ِمن
أفراده ،إذ ُيعترب ترك ِج ِ
نس العمل أحدَ أنواع كُفر اإلعراض.
الرباك يف «جواب يف اإليامن ونواقضه» (ص « :)23وينبغي أن ُيعلم أن املكلف ال
قال الشيخ عبد الرمحن َ
يرج من كفر اإلعراض – املستلزم لعدم إقراره – بفعل أي خصلة من خصال الرب ،وشعب اإليامن ،فإن من
هذه اخلصال ما يشتك الناس يف فعله – كافرهم ومؤمنهم – كإماطة األذى عن الطريق ،وبر الوالدين ،وأداء
األمانة .وإنام يتحقق عدم هذا اإلعراض ،والسالمة منه بفعل يشء من الواجبات التي ُتتص هبا رشعية
اإلسالم التي جاء هبا الرسول ♀ -كالصالة والزكاة والصيام واحلج -إذا فعل شيئ ًا من ذلك إيامن ًا
واحتساب ًا» .انتهى.
يكون الرج ُل م ِ
ويقول شيخ اإلسالم يف «الفتاوى» (َ « :)621/7
ؤمنا باهلل ورسولِه مع َعد ِم يشء ِمن
فال
ُ َّ ُ ُ
ِ
جي ِاهبا حممدٌ ♀» .انتهى.
الواجبات التي َُيتَص بإِ َ
=
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مجيع املأمورات ،سواء كان من
يدخل يف اإليامن
وعىل هذا التعريف ،فإنه ُ
ُ
الواجبات أو املستحبات ،ويدخل فيه ُ
ترك مجيع املَنهيات ،سواء كان ذلك املنهي ُينايف
َ
أصول الدين بالكلية أو ال .فام من خصلة من ِخصال الطاعات الظاهرة والباطنة إال
وهي من اإليامن ،وال ترك حمرم من املحرمات الظاهرة والباطنة إال وهو من اإليامن.

()1

=

رصاح ًة عىل
ومجعت –يف ورقات -عدَّ ة أقوال عن علامء املسلمّي -قديام وحديثاَ -تنُص
عيل
ُ
َ
وقد م َّن اهللُ َّ
إمجاع أهل العلم عىل أن تارك عمل اجلوارح ليس بمسلم ،والكالم عىل من متَكَّن من العمل ،أما املعذور فهذا
خارج حمل النزاع...
ويف الباب كتب كثرية ينبغي أن حيرص عليها طالب العلم ،ومن ذلك:
اإليامن البن أيب شيبة ،وأليب عبيد القاسم بن سالم ،والبن منده ،والبن تيمية (وهو يف اجلزء  7من
«الفتاوى») ،و«تعظيم قدر الصالة» ،للمروزي ،و«التوضيح والبيان لشلرة اإليامن» ،البن سعدي ،و«زيادة
اإليامن ونقصانه واالستثناء فيه» ،لعبد الرزاق العباد ،و«أسئلة وأجوبة يف اإليامن والكفر» ،للراجحي،
و«جواب يف اإليامن ونواقضه» ،و«أقوال ذوي العرفان يف أن أعامل اجلوارح داخله يف مسمى اإليامن»،
للسناين ،و«مسللة اإليامن» ،للشبل ،و«اإليامن بّي السلف واملتكلمّي» ،للغامدي ،و«اإليامن :حقيقته،
خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة واجلامعة» ،لألثري ،و«اإليامن عند السلف» ،آلل خضري ،وهو كتاب جيد
يف بابه.
« -1حاشية ابن قاسم عىل ثالثة األصول» (ص  ،)100بترصف .وانظر« :التمهيد» ( ،)238/9و«الصالة
وأحكام تاركها» (ص  ،)54البن القيم ،ملا تكلم عىل شعب اإليامن.
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وقد جاء الترصيح بحقيقة اإليامن املركبة من القول والعمل واالعتقاد يف قوله
♀ِ ْ « :
ون ُش ْع َبةَ ،ف َأ ْف َض ُل َها َق ْو ُل َال إِ َل َه إِ َّال
ون َأ ْو بِ ْض ٌع َو ِست َ
اإل َيام ُن بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
ِ ()1
َاها إِ َما َط ُة ْاألَ َذى َع ْن ال َّط ِر ِ
اء ُش ْع َب ٌة ِم ْن ْ ِ
اإل َيامن».
اهللَ ،و َأ ْدن َ
يقَ ،وا َحل َي ُ
قال احلافظ ابن حلر ♫(« :)2هذه الشعب تتفرع عن أعامل القلب ،وأعامل
اللسان ،وأعامل البدن» .انتهى.

 -1رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( ،)35واللفظ له.
« -2الفتح» (.)52/1
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َمنزلة العمل من اإليــامن

َ
َ
َّ
والعمل يف اإليامن ينتظِامن يف ِسلك واحد ،وال َين َفك أحدُ ُمها عن اآلخر،
القول
إن
حتى قال اإلمام األوزاعي ♫(« :)1ال يستقيم اإليامن إال بالقول ،وال يستقيم
اإليامن والقول إال بالعمل ،وال يستقيم اإليامن والقول والعمل إال بنية موافقة للسنة.
وكان من مض من ِ
قون بني اإليامن والعمل ،والعمل من اإليامن،
سلفنا ال ُي َف ِّر َ
واإليامن من العمل ،وإنام اإليامن اسم يمع هذه األديان اسمها ،ويصدقه العمل ،فمن
آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي ال انفصام هلا،
ومن قال بلسانه ومل يعرف بقلبه ومل يصدقه بعمله مل يقبل منه وكان يف اآلخرة من
اخلا ين» .انتهى
كتبت عىل ِ
ألف َن َف ٍر ِمن ال ُع َلامء ِ
وزيادة ،ومل
وقال اإلمام قال البخاري♫(ُ « :)2
عمن قال :اإليامن قول» .انتهى.
أكتب إال َع َّمن قال :اإليامن قول وعمل ،ومل أكتب َّ
فمن كان صادقا يف إيامنه الباطن ،فال بد أن يتجم ذلك اإليامن يف الظاهر ،وإال
كان ِ
كاذ ًبا يف دعواه ،متناقِ ًضا فيام ادعاه.
قال اإلمام ابن القيم ♫(« :)3وكل حقيقة باطنة ال يقوم صاح ُبها برشائع
باملح َّبة واخلوف ومل
ـمزَّ َق
القلب َ
ُ
اإلسالم الظاهرة ال َت ُ
نفع ولو كانت ما كانت ،فلو َت َ

« -1اإلبانة الكربى» ( ،)807/2و«رشح أصول االعتقاد» (.)956/5
« -2رشح أصول االعتقاد» ( .)1036 ،959/5وانظر« :الرشيعة» ( ،611/2وما بعدها).
« -3الفوائد» (ص .)142
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ِ
الرشع مل ُينْ ِ
ِ
وظاهر َّ
بظواهر اإلسالم وليس
جه ذلك من النار ،كام أنه لو قام
َي َت َع َّبد باألمر
يف باطنه حقيق ُة اإليامن مل ُينْ ِله من النار» .انتهى.
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تفاض ُل ِ
ُ
أهل اإليـمـان
َ
تقدَّ م َّ
اإليامن عند أهل السنة :قول وعمل واعتقاد ،يزيدُ و َين ُقص ،وعليه
أن
فاملؤمنون يتفاضلون تبعا لزيادة اإليامن ونُقصانه ،ويف هذا قال الناظم:
ويَككْق ُْطَكك ْرًاْباملعَاصِكك ْوَتَككْارةً ْ

بطَاعَتِككهِْيَْمِكك ْويفْالكك َزنِْيَككرْجَحُ ْ

ْفاإليامن َيزيدُ بال َّطاعات ،وينقص باملعايص ْ،والطاعات تشمل أعامل القلوب،
واجلوارح ،واللسان.
واهلل يقول﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ِ
أن َ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [التوبة ،]١٩ :ويف هذا تقرير َّ
إليامن
أعامل ا
ِ
لتفاوت مصاحلها.
واخلري ليست عىل درجة واحدة ،بل هي متفاو َت ٌة ت َب ًعا ُ

()1

ِ
ُ
أقوال القلب؟ أي اعتقاده وتصديقه وإقراره؟
التفاضل يف
دخل
وهل َي ُ
القائم بالقلوب
ّصديق
فإن الت
َ
اجلواب :نعم ،وهذا هو مذهب أهل السنة واجلامعةَّ ،
َ
مت ِ
َ
َفاضلَّ ،
َّ
يصري كلنّه شهادةٌ،
الغيب لقلوهبم حتى
يتلىل
إيامن الصدِّ يقّي الذين
فإن
ُ
ُ
َ
َ
االرتياب ،ليس كإيامن غريهم ممّن مل يبلغ هذه الدّ رجة
ّشكيك وال
بحيث ال َيقبل الت
َ
بحيث لو ُشك َ
ِّك لدخله َّ
الش ّك.

()2

 -1انظر« :تفسري أيب السعود» ( ،)52/4و«التحرير والتنوير» ( ،)146/10حيث رجح ابن عاشور ♫
َّ
أن املخاطبّي هبذه التسوية مؤمنون ،ألَنم لو كانوا غري مؤمنّي ملا جعلوا مناصب دينهم مساوية لإليامن ،بل
جلعلوها أعظم .وإنام تومهوا أَنام عمالن يعدالن اجلهاد ،ويف الشغل هبام عذر للتخلف عن اجلهاد ،أو مزية
دينية تساوي مزية امللاهدين .واهلل أعلم .وتفصيل القول يف هذا حمله كتب التفسري.
 -2انظر« :جامع العلوم واحلكم» ( ،)116/1و«جمموع الفتاوى» ( ،)480/6و«رشح مسلم» (.)148/1

الصغيــر بن عمار

233

إذن ،التفاضل بني املؤمنني يكون يف أمرين:
للمرجئة القائلّي َّ
بلن
 يف أصل اإليامن ،وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره ،خال ًفا ُ
الناس يف أصل اإليامن سواء.
َ

()1

للمرجئة القائلّي بعدم زيادة اإليامن
 ويف سائر األقوال واألعامل ،خال ًفا ُ
ونقصانه.
وعرب عن هذا العالم ُة ابن عثيمّي ♫ بقوله(« :)2واإليامن يزيد بالكمية
َّ َ
والكيفية ،فزيادة األعامل الظاهرة زيادة كمية ،وزيادة األعامل الباطنة كال َيـقّي زيادة
كيفية» .انتهى.
َّاس يتفاوتون يف َمبلغ اإليامن من قلوهبم كام يتفاوتون يف أعامل اإليامن
فالن َ
عم ُله كلهم يف آن واحد ،ويف مكان واحد،
الظاهرة ،بل يتفاضلون يف عمل واحد َي َ
والنّاظر إليهم يراهم مستوين يف صورة العمل ،ولو ك ُِشف له احللاب لرأى من
الفرقان ما ال يقدر قدره إال اهلل الذي أحاط ِّ
بكل يشء علام.
وإىل هذا أشار اإلمام ابن القيم يف «نونيته» بقوله:
ِ
ِ
ـــام ِل َبـ ْ
ــام ِن
ـورة ا ْلــ
ــل بِ َح َقـــائ ِق اإليـ َ
َأ ْع َ
فالفضل عنْـد اهلل َلـ ْي َس بِ ُص َ
ـاحبِها ِمــن الرب َهـ ِ
ِ
ُم بِ َق ْلـ ِ
اض ُ
ـان
ــع َمــا َي ُقــ ْو
َو َت َف ُ
ـب َصـ َ
ــل األعــامل َي ْت َب ُ
ْ ُْ
 -1قال ابن أيب العز يف «رشح الطحاوية» (ص « :)240-239فإن الكفر مع اإليامن كالعمى مع البرص ،وال
شك أن البرصاء يتلفون يف قوة البرص وضعفه ،فمنهم األخفش واألعشى ،ومن يرى اخلط الثخّي ،دون
الدقيق إال بزجاجة ونحوها ،»...إىل آخر ما قال ♫ ،وأنصح بمراجعته يف موضعه.
« -2القول املفيد» (.)373/2
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ِ ِ ِ
َحتَّـــى َيك َ
َمهـــا
ُـــون ال َعـــامالَن كال ُ َ
َه َ
ـــام
َـــام َب ْ َ
الس َ
ـــّي َّ
ـــذا و َب َيـــن ُْه َام ك َ
ــو ِ
ــو ِ
َو َيك ُ
اب َذا
ُــون َب ْ َ
اب َذا َو َث َ
ــّي َث َ
ــر ِ
ب َجـ َّ
َهـ َ
ــل َج َ
ال ُلـــ ُه
ــذا َع َطـــا ُء الـ َّ

ِيف ر ْتبــــة َتبــــدُ و َلنَــــا بِ ِعيـ ِ
ـــان
َ
ْ
ْ
ُ َ
واألرض يف َفضــــــــــــل ِ
ويف

ر َتـــب م َضـــا َع َف ٌة بِـــال حســـب ِِ
ان
ُ ْ َ
ُر ْج َُحـ ٌ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــان
اك ُتعــر ُ ِ
َوبِ َ
الــر ْمح ِن
ف حك َْمــ ُة َّ
ــذ َ ْ َ

ّاس فيها عىل هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما َو َقر يف
ومجيع أعامل اإليامن ،الن ُ
ُ
ُقلوهبم من العلم واليقني ،وعىل ذلك يموتون وعليه يبعثون ،وعىل قدره َي ِق ُفون يف
ِ
الو ُ
الرصاط،
زن والص ُحف ،وعىل ذلك ُت َق َّس ُم
َع َر ِق املَوقف ،وعىل ذلك َ
األنوار عىل ّ
ُ
يمرون عليه ،ومن ُي ْبطِل به عم ُله مل يِّسع به نس ُبه ،وبذلك يتسابقون يف
وبحسب ذلك ّ
رهبم -تبارك
دخول اجلنّة ،وعىل حسبه رفع درجاهتم ،وبقدره تكون مقاعدهم من ّ
يتص برمحته من
وتعاىل -يف يوم املزيد ،وبمقدار ذلك َممَالِكُهم فيها ونعيمهم ،واهلل
ّ
يشاء ،واهلل ذو الفضل العظيم.

()1

أمهية اإليامن يف حياة اإلنسان وثمرات حتقيقه
تظهر أمهية اإليامن للعبد من عدة أوجه ،منها:
أعظم واجب يف حياة اإلنسان.
 كونه
َ
حق اهلل عىل عباده.
 وكونه َّ
 وكونه الفرقان احلقيقي بّي األشقياء والسعداء.
 وكونه َّ الفالح يف الدنيا واآلخرة.

« -1معارج القبول» ( ،)1016/3باختصار.
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اإليامن سبب:
فإن
َ
وأما عن آثارهَّ ،

()1

ووال َيته.
 للفوز بمحبة اهللَ ،
 والتنعم باحلياة الطيبة.
 وال َّظ َفر بالنرص والتمكّي.
 والفوز باجلنة والنلاة من النار.

-1

انظر« :التوضيح والبيان لشلرة اإليامن» (ص  ،)90-69للسعدي ،نقال عن «موسوعة العقيدة»

(.)483/1
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التحذير من اتباع الرأي والقدح يف أهل احلديث
بعد الكالم عىل أصناف من أهل البدع والضالل كاخلوارج واملرجئة وغريهم،
ختم الناظم ♫ هذه القصيدة املباركة بالتهديد من الطعن يف أصحاب احلديث،
واملراد هبمُ :
أهل احلديث ِصناعة (رواي ًة ودراي ًة) ،وهم َنق َلـ ُته املُع َتنون به ،وكذلك
الذين يتبعونه وهيتدون هبدي النبي ♀ وأصحابه ،وإن مل يكونوا من أهل
اإلتقان فيه.
يب للرشيعة ،ألَنم نق َلـ ُتها ،ومن املعلوم أن
وع ٌ
فالطعن والعيب يف هؤالء طعن َ
قدح يف املنقول.
القدح يف الناقل ٌ
وفضائل ِ
الورى مبثوثة شهرية ،قد أفر َدها مجاع ٌة
أهل احلديث كثرية ،ومناقبهم يف َ
من أهل العلم بالتلليف.

()1

قال ابن أيب داود ♫:
وَدَ ْْع كككك ك َْنراَْالرِّجككككككا ِْ

فقَكككك ْ ُْرَسُكككك ِْاهللِْأَزككككك ْ

َّكككهُْاْْ
َه لَ
َقككككككككككككككككككككككككككككككك
و وَالْتَككك ْمِكككنْقككك ْ ٍْتَل

ْكككككككككككككككككككككككككككككككَيرَحُِْْ
وأَشفَكك كتَطعنَْيفْأَهَكك ك ِْاحلَكك كد

ْ
بكككككككككككككككككككككككككككككككديِهِ ْ

وْتَقكككككككككككككككككككككككككككككك كدَحُ ْ

ْ

ْ

 -1ومن أشهر تلك الكتب كتاب« :رشف أصحاب احلديث» ،للخطيب البغدادي ♫ تعاىل.
ويف الباب أيضا« :االنتصار ألصحاب احلديث« ،للسمعاين ،و«العواصم والقواصم» ،البن الوزير،
و«االنتصار ألهل السنة واحلديث» ،لعبد املحسن العباد ،و«مكانة أهل احلديث ومآثرهم وآثارهم احلميدة يف
الدين» ،و«أهل احلديث هم الطائفة املنصورة والفرقة الناجية» ،لربيع املدخيل.
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ذم اآلراء املخالفة للرشيعة
فقوله( :وَدَ ْْع َْنراَْالرِّجا ِْوَق لَهُ )َ ،عو ٌد منه ♫ لتقرير أمر مهم -سبق
وأن أشار إليه الناظم يف أول هذه «القصيدة احلائية» ،-وهو :أمهية العناية بمصادر
بح ْب ِل اهلل وا َّتبِع ُاهلدَ ى» ،ويف
التلقي عند أهل السنة ،ففي أول املنظومة قالَ « :مت َّس ْك َ
كل ِ
فإن َّ
آخرها يقول( :وَدَ ْ ْع َ ْنراَ ْالرِّجا ِ ْوَق لَهُ )َّ ،
أهل البدع الذين م َىض
ذكرهم آ َّفـ ُتهم ِمن ِج َهة ترك الكتاب والسنة واإلقبال عىل آراء الرجال يف مقابلة النص
ُ
وما كان عليه السلف الصالح.
قال( :وَدَ ْ) أيَ :ذر واجتنب واترك ،يا من يسمع هذا النظم( ،ع َ) ،غري
ُمـحت َِفل وال ُم َ ِ
كتث( ،نراَ ْالرِّجا ِ) :مجع رأي ،وهو ال ِفكر والنظر ،واملعنى :ال َت ْب ِن
ِ
واألقوال املُحدَ ثة ،بل ا ْبن ِها عىل الكتاب والسنة،
دينَك وعقيدَ تك عىل اآلراء ا ُملـ َتـ َك َّلفة،
ففيهام السالمة والعصمة والنلاة.

()1

و(الرِّجا ) :مجع رجل ،وذكر الرجال هنا ال مفهوم له ،إذ املراد ترك آراء مطلق
ً
خصهم
الناس ِمن َذ َكر أو أنثى ،ولكن ملا كان الغالب أن يكون أصحاب الرأي
رجاال َّ
بالذكر.
رض ٌة للخطل،
(وَ) دع عنك (ق لَهُ ) ،فال هتتم به ،وال جتعله لك مذهبا ،ألنه ُع َ
والفوز بالدرجات
الصواب ،ولكن إن كنت َتبغي النلاة
وغري َمضمون ألصحابه
َ
ُ
ُ
العالية والنعيم املقيم (فك) ا َّتبِـع (قَ رَسُ ِ ْاهللِ) حممد بن عبد اهلل ♀،
 -1انظر« :لوائح األنوار» ( ،)359/2و«التحفة السنية» (ص .)110
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املعصوم من الزلل واخلطل ،واملو َّفق لإلصابة يف كل ما ُيب ِّلغ ،ألنه ال ينطق عن اهلوى،
بل َيصدُ ر عن ِ
يوحى.
خري وحي َ

أطهر وأص َفى
فهو (أَزك ) ،أفعل تفضيل ملخوذ ِمن َزكى َي ْز ُكو َزكا ًء ،أي :فهو
ُ

ص وأن َقى من مجيع أقوال الناس وآراءهم ،ألنه خرج من مشكاة نور اهلداية
و َأخ َل ُ
وينبوع عّي الفالح.
وجاء يف بعض النسخ (أوىل) ،أي :باألخذ والتقديم.
ني وأوضح وأوسع وأفسح من مقاالت املُ َت َح ْذلِ ِقني ،وآراء
(وأَشْرَحُ) ،أيَ :أ ْب َ ُ
ِ
وأخرجوها عن
مواض ِعها،
النصوص عن
املُ َت َع ِّم ِقني ،وتأويالت املُ َتنَ ِّط ِعني ،فإَنم َح َّر ُفوا
َ
َ
ِ
وحقائقها بالرأي املُ َل َّرد الذي حقيق ُته ُزبالة األذهان ،و ُبن َّيات األفكار،
معانِيها
ِ
وو ِ
َ
األوراق سوا ًدا،
وحواد ُس اخلواطِر ،فملؤوا به
ساو ُس الصدور،
و ُعصارة األوهامَ ،
والقلوب ُشكوكًا ،والعلم َفسا ًدا ،فكل من له ُم ْس َك ٌة من علم وقليل من الفهمَ ،يع َل ُم
َ
ِ
َ
َّ
العامل َ
اآلراء عىل الوحي ،والعقل واهلوى عىل
وخرا َبه إنام َن َشل ِمن تقديم
أن فسا َد
النقل ،وما استحكم هذان األصالن الفاسدان يف قلب إال اس َتح َك َم هال ُكه ،وال يف أمة
أمرها أ َت َّم فساد.
إال و َفسدَ ُ

()1

بع احلديث
ونستفيد من قول الناظم( :فقَ ْ ُ ْرَسُ ِ ْاهللِ ْأَزك ْوأَشْرَحُ) ،أ َّن ُم َّت َ
منرشح الصدر ،مرتاح البال ،ثابت اإليامنَّ ،
فإن اتباع قول رسول اهلل ♀
ُ

« -1لوائح األنوار» ( ،)361/2بترصف.
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أرتح للفؤاد ،وأ ْد َعى لطملنينة النفس.
أرشح للصدر ،و ُ
ُ

()1

أهل احلديث واألثر ،وأكثر َ
اخللق َح َرية ُ
أكثر الناس سعادة ُ
أهل األهواء
َّ
فإن َ
املنتسبون زورا إىل العقل والنظر.
قال ابن تيمية( )2يف كالم له طويل ُيثني فيه عىل أهل احلديث ومذهبهم ،وأَنم أكثر
الناس ثباتًا ،بخالف أعدائهم من الفالسفة واملتكلمّيُ « :
أكثر الناس
أهل الكالم ُ
ِ
انتقاال ِمن ٍ
ِ
وتكفري قائلِه يف
وج ْز ًما بنَ ِقيضه
وج ْز ًما بالقول يف َموضع َ
قول إىل قولَ ،

م ِ
وضع آخر ،وهذا دليل عدم اليقني...
َ

وأما أهل السنة واحلديث ،فام ُيعلم أحدٌ من علامئهم وال صال ِـح عا َّمتِهم َر َجع َقط
ربا عىل ذلك وإن امتحنوا بلنواع امل ِ َحن
عن قوله واعتقاده ،بل ُهم أع َظ ُم الناس ص ً
ِ
و ُفتِنُوا بلنواع ِ
وأتباعهم ِمن املتقدمّي كلهل األخدود
الفتن ،وهذه حال األنبياء
ِ
وغريهم من األئمة ،حتى كان
ونحوهم ،وكسلف هذه األمة ِمن الصحابة والتابعّي،
ِ
بالء» ،أي :إن اهلل ال بد أن
مالك ♫ يقول« :ال ُت ْغبِطوا أحدا مل ُي ِص ْب ُه يف هذا
األمر ٌ
املؤمنْ ،
فإن َص َرب َر َفع درج َته...
بتيل
َ
َي َ
ومن َص َرب ِمن ِ
أهل األهواء عىل قولِه فذاك ملا فيه من احلق ،إذ ال بد يف كل بدعة من
َ
()3

 -1انظر« :التحفة السنية» (ص .)111
« -2الفتاوى» ( ،50/4وما بعدها) ،باختصار وترصف يسري.
وانظر مقدمة ابن قتيبة لكتابه «االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهة» (ص .)20
 -3انظر للفائدة كتايب« :تسلية املؤمنّي هبوان مصيبة الدنيا عند سالمة الدين».
وانظر مقدمة ابن قتيبة لكتابه «االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهة» (ص .)20
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احلق الذي جاء به الرسول ♀ ويوافِ ُق عليه ُ
أهل السنة واحلديث :ما
يوجب قبوهلا ،إذ الباطل املحض ال ُيقبل بحال.

()1

ِ
ِ
أضعاف
أضعاف
فالثبات وا
وباجلملة،
الستقرار يف أهل احلديث والسنة أضعافُ
ُ
ُ
ِ
ما هو عند أهل الكالم والفلسفة ،بل املُت َف ِ
وح ْرية يف ِ
أمره ِمن
ف
لس ُ
أعظم اضطرابا َ
ُ
لس ِ
املتكلم ،ألن عند املتكلم من احلق الذي تلقاه عن األنبياء ما ليس عند املُت َف ِ
ف.
وأيضا جتد َ
أعظم الناس افتاقا واختالفا مع َد ْع َوى ُك ٍّل
أهل الفلسفة والكالم
َ
أعظم
منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه الربهان .وأهل السنة واحلديث
ُ
أقرب كان إىل االتفاق
الناس اتفاقا وائتالفا ،وكل َمن كان من الطوائف إليهم
َ
أقرب...
واالئتالف
َ
ولست ُتد اتفاقا وائتالفا إال بسبب اتباع آثار األنبياء من القرآن واحلديث وما
َ
َيـ ْتـ َبع ذلك ،وال ُتد افرتاقا واختالفا إال عند من ترك ذلك وقدم غريه عليه ،قال تعاىل:
﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [هود ،]١١٩ - ١١٨ :فأخرب
ُ
أن َ
وأهل الرمحة هم أتباع األنبياء قوال وفِعال ،وهم أهل
أهل الرمحة ال ُيتلفون(،)2
َّ
فمن خا َلفهم يف يشء فا َته من الرمحة بقدر ذلك».
القرآن واحلديث من هذه األمةَ ،
ِ
وحماسن الفهم هلذه الرشيعة.
انتهى كالمه ♫ ،وهو من بديع ال َقول وروائع الكلِم

خللق ،ممن مل يعل اهلل له
 -1وهلذا سميت الشبهة شبهة ،ملا فيها من اشتباه احلق بالباطل،
فتنطيل عىل ضعفاء ا َ
َ
نورا وفرقانا من اهلدى ودين احلق.
نحوه عن جماهد ♫ .انظر« :جامع بيان العلم» (.)920/2
 -2ومىض ُ
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والناس يوم القيامة ال ُيسللون عن آراء الرجال ،إنام ُيسللون عن اتباعهم خلري
الرجال ،وهم األنبياء عليهم الصالة والسالم ،كام قال تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ﴾ [القصص ،]٦٥ :وهذا بعد قوله سبحانه﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [القصص ،]٦٢ :فلاء السؤال عن حق اهلل أوال –وهو
التوحيد ونبذ التنديد ،-ثم عن حق أنبياء اهلل ۏ ثانيا ،وهذا موافق ألسئلة القرب
()1
وم ْن َنبِي َك؟ َو َما ِدين َُك؟».
الثالثَ « :م ْن َرب َك؟ َ
قال أبو العالية الرياحي ♫ عند قوله تعاىل﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [احللر« :]٩٣–٩٢ :كلمتان ُيسأل عنهام األولون واآلخرون:
ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم املرسلّي؟».
فـ(ماذا كنتم تعبدون؟)ُ :تقيق شهادة أن ال إله إال اهلل.
و(ماذا أجبتم املرسلّي؟)ُ :تقيق شهادة أن حممدا رسول اهلل.

()2

تعريف الرأي وأقسامه :الرأي املحمود والرأي املذموم
جاء يف «موسوعة العقيدة»(« :)3الرأي يتناول مجيع ما يكون يف فكر اإلنسان مما

 -1وقد تقدَّ م تفصيل هذا عند الكالم عىل «فتنة القرب» .انظر« :تفسري ابن كثري» (.)250/6
« -2الفتاوى» ( ،)58-55/4باختصار كبري.
 ،)1322/3( -3ومنها استفدت سائر املباحث يف تقسيامت الرأي ،فلزى اهلل القائمّي عليها خريا ،فقد
قدموا لطالب العلم خدمة جليلة ،جعلها اهللُ هلم ُذخرا يوم القيامة ،ونفع هبا الناس يف الدنيا.
=
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يستدعي التأمل والنظر للوصول إىل حكم يف قضية من القضايا.
وعليه ،فيكون الرأي شامال:
 لالجتهاد يف تفهم معنى النص الرشعي ،وتفسريه ،والتحقق من انطباقه عىل
الواقعة املع َّينة،

 كام يشمل إعامل الذهن يف األقيسة الرشعية ،التي تستدعي النظر يف ِعلل
األحكام ومناطاهتا وتعديتها إىل نظائرها،
 ويتناول كذلك :إعامل الفكر للنظر يف مآالت األفعال وعواقبها ،واملوازنة بّي
املصالح الفردية واالجتامعية».
والرأي ينقسم –إمجاال -إىل قسمني:
وسوغوا
القسم األول :الرأي الصحيح أو املحمود ،وهو الذي استعمله السلفَّ ،
القول به والعمل بمقتضاه.
والقسم الثاين :الرأي الباطل أو املذموم ،وهو الذي منع منه السلف ،وصاحوا عىل
أصحابه بالذم والعيب والتحذير.
وأما عىل وجه التفصيل ،فالرأي املحمود يدخل حتته عدة أنواع:
النوع األول :رأي الصحابة ╚ ،وهم أهل الفقه والعلم والعقل ،وكانوا
ُيفتون ويتهدون بآرائهم إذا مل يدوا يف املسللة نصا رصحيا.
=

وقد ذكر يل الشيخ الفاضل د .عبد اهلل العنقري –وهو ممن أسهم يف مراجعتها وإخراجها -أَنا ستتجم إىل

اللغات األجنبية ،وس ُينشل هلا موقع إلكتوين ،ليعم نف ُعها بّي الناس.
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النوع الثاين :الرأي الذي ُيفِّس النصوص ،و ُي ِّبّي وجه الدالة منها.

()1

النوع الثالث :الرأي الذي أمجعت عليه األمة ،فإنه ال يكون إال صوابا ،ألن هذه
األمة ال ُجتمع عىل اخلطل أبدا.
النوع الرابع :الرأي احلاصل ممن كان أهال لالجتهاد من أهل العلم بالرشع ،وهذا
أمر ال بد منه ،وإال انغلق باب االجتهاد.
وأما الرأي املذموم ،فهو أيضا عىل أنواع:
النوع األول :الرأي املخالف للنص أو اإلمجاع ،كالقياس واالستحسان العقيل
املعارضّي للنصوص الثابتة ،وملا أمجع عليه املسلمون.

()2

النوع الثاين :إعامل الرأي يف تفسري كالم اهلل وسنة رسوله ♀ عىل غري
ما تقتضيه اللغة العربية ،والقواعد الرشعية ،وإنام بمحض الرأي واهلوى والظن
الكاذب.

()3

النوع الثالث :الرأي املتضمن تعطيل أسامء اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله باملقاييس
نحوهم.
الباطلة ،والقواعد الكالمية الساقطة ،التي جاء هبا اجلهمية واملعتزلة ومن نحا َ
النوع الرابع :الرأي الذي يرجع إىل االبتداع يف الدين ،وتغيري السنن وهلرها ،فإن
مجيع البدع من قبيل الرأي املذموم ،إذ مبناها عىل استحسان عقيل يف مقابلة الرشع.
 -1روى ابن عبد الرب يف «اجلامع» ( ،1050/2ومواضع أخرى) َّ
أن َعبدان بن عثامن قال :سمعت ابن املبارك
ِ
ِ
ِ
يقول« :لِيك ِ ِ
ك احل ِد َ
رس ل َ
يث».
ُن ا َّلذي َت ْعتَمدُ َع َل ْيه ُه َو ْاألَ ُثر َو ُخ ْذ م َن َّ
َ
الر ْأ ِي َما ُي َف ِّ ُ
« -2الفتح» (.)282/13
 -3وما أكثرهم يف زماننا ،ال ك َّثرهم اهلل.

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

244

ذم الرأي املخالف للرشيعة
لقد تواترت النقول عن السلف –من الصحابة والتابعّي فمن بعدهم -يف ذم
الرأي الباطل الذي يدخل يف األنواع التي سبق بياهنا ،ومن ذلك:
قول عمر بن اخلطاب ◙« :السنَّ ُة َما َسنَّ ُه اهللُ ورسو ُله ،ال َ ُْت َع ُلوا َخ َ
الر ِ
أي
طأ َّ
ِ ْ ُ ِ ()1
ُسنَّة لْل َّمة».
وعقد البخاري ♫ يف «صحيحه»( )2بابا سامه« :باب ما ُيذكر من َذ ِّم الرأي
ف ِ
و َتـكَل ِ
القياس﴿ ،ﯯ ﯰ﴾ ال َت ُق ْل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾

[اإل

اء ،»]٣٦ :ثم

ساق بابا آخر( )3قال فيه« :باب ما كان النَّبِي ♀ ُي ْس َل ُل ِممَّا مل ُين َْز ْل عليه
الو ْح ُي ،ومل َي ُقل بِ َر ْأي َوالَ
الو ْح ُيَ ،ف َي ُق ُ
ب حتى ُين َْز َل عليه َ
ول« :ال أدري» ،أو مل ُيِ ْ
َ
بِ ِق َياس ل ِ َق ْول ِ ِه َت َع َاىل ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [النساءَ ،]١٠٥ :و َق َال ا ْب ُن َم ْس ُعودُ :سئِ َل النَّبِي

َت حتَّى ن ََز َل ِ
♀ َع ِن الر ِ
ت اآل َي ُة».
وح َف َسك َ َ

ومصطلح أهل الرأي مشتهر يف علمي :العقيدة والفقه( ،)4فلما العقيدة :فاملراد به
َ
العقل عىل النقل ،وخالفوا عقيدة الصحابة
أهل الكالم املبتدع ،الذين ُيقدم أصحا ُبه
« -1جامع بيان العلم» ( .)1047/2وانظر فيه أيضا ،1041/2( :ومواضع أخرى) قول عمرَ « :أ ْص َب َح َأ ْه ُل
يث َأ ْن يعوها ،و َت َف َّلت ْ ِ
ِ
الر ْأ ِي».
است َب ُق َ
َت من ُْه ْم َأ ْن َي ْر ُو َ
الر ْأ ِي َأ ْعدَ َاء السن َِنَ ،أ ْع َيت ُْه ُم ْاألَ َحاد ُ َ ُ َ َ
وها بِ َّ
وهاَ ،ف ْ
َّ
 -2قال ابن حلر يف «فتح الباري» (« :)288/13فالرأي إذا كان مستن ِدا إىل أصل من الكتاب أو السنة أو
اإلمجاع فهو املحمود ،وإذا كان ال يستند إىل يشء منها فهو املذموم» .انتهى .وانظر« :املوافقات» (.)285/4
« -3الفتح» (.)290/13
 -4انظر« :جامع بيان العلم» ( ،)1052/2و«االعتصام» (.)179/3
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وزباالت اآلراء.
واألنبياء بفلسفة اإلغريق ُ
الر ْأ ِي ُه ْم َأ ْه ُل
قال صاحب هذا النظم اإلمام أبو بكر بن أيب داود ♫َ « :أ ْه ُل َّ
ا ْلبِدَ ع».

()1

وعن َّ
ت ِهبِ ُم الس ُب ُل َو َحا ُدوا َع ِن
ني ت ََش َّع َب ْ
الش ْعبِ ِّي قال« :إنام َه َل َك َم ْن ك َ
َان َق ْب َلك ُْم ِح َ
ِ
رتكُوا ْاآل َث َار َو َقا ُلوا ِيف الدِّ ِ
ين بِ َر ْأ ِهيِ ْمَ ،ف َضلوا َو َأ َضلوا».
ال َّط ِريقَ ،ف َ َ

()2

ُ
وحال هؤالء كام قال ابن القيم ♫:
ــال اهللُ قـ َ
ــت :قـ َ
ــال رســـو ُل ُه
إِ ْن ُقلـ َ

ِ
أيــن َق ُ
قــول َج ً
ف َي ُ
ــالن
ــول ُف
هــال:
َ

وأما إطالق الرأي يف علوم الفقه ،فاألشهر أن مصطلح «أهل الرأي» ُيطلق عىل
أصحاب اإلمام أيب حنيفة النعامن ♫ ،ممن توسع يف باب القياس ،حتى قدَّ موا
آراءهم عىل بعض النصوص الرشعية الثابتة ،وهم باملقابل َحيتلون عىل آرائهم
بالواهي من النصوص ،كام كثُر يف فقههم ِ
اجلدال ،وتوليد املسائل قبل وقوعها.

()3

أن َ
قلت :وال يعني هذا الكالم يف ذم الرأي َّ
أهل السنة ينكرون الرأي ُمط َل ًقا ،وإنام
يقولون« :الرأي تابع للنَّص ،وليس النَّص هو الذي يتبع الرأي» ،بخالف أهل البدع
القائلّي« :النص شاهد والعقل حاكم ،فام عدَّ له القايض ُقبِل أي ما َح َكم بصحته
الرأي من النصوص ُقبِل وإال فال» .ورد هذا الباطل مبثوث يف نصوص الرشيعة
ُ
 -1انظر« :جامع بيان العلم» ( ،)1042/2و«االعتصام» (.)302 ،178/3
 -2رواه ابن عبد الرب يف «اجلامع» ( ،)1042/2وذكره الشاطبي يف «االعتصام» ( )179/3عن احلسن.
-3

انظر« :الفتاوى الكربى» ( ،)138/5و«جامع العلوم واحلكم» ( ،)263/1وفصوال نافعة يف كتاب

«النبذ يف آداب طالب العلم» (ص  ،)73-53للشيخ محد العثامن.
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وكالم السلف ومن تبعهم من علامء األمة ،ومن أوسع من فنَّد هذه ِ
الفرية شيخ
اإلسالم يف كتابه ال ُعلاب« :درء تعارض العقل والنقل».
قال ابن تيمية ♫(« :)1ومن ال َع َجب :أن أهل الكالم يزعمون أن أهل احلديث
أهل تقليد ،ليسوا َ
والسنة ُ
أهل نظر واستدالل ،وأَنم ُينكِرون ُح َّل َة العقل .وربام ُحكِ َي
إنكار النظر عن بعض أئمة السنة ،وهذا مما ُينكرونه عليهم.
ُ
فإن َ
أهل السنة واحلديث ال ُينكرون ما جاء به القرآن،
فيقال هلم :ليس هذا بحقَّ .
هلل قد أمر بالنَّ َظر واالعتبار وال َّت َفـكر وال َّتدَ بر يف غري آية،
هذا أصل متفق عليه بينهم .وا ُ
وال ُيعرف عن أحد من سلف األمة وال أئمة السنة وعلامئها أنه أنكر ذلك ،بل ُكلهم
متفقون عىل األمر بام جاءت به الرشيعة من النَّ َظر وال َّت َفـكر واالعتِبار وال َّتدَ بر وغري
ِ
ِ
وكالمهم ،واستدالهلم،
باطل َن َظ ِرهم،
ذلك ،ولكنهم أنكروا ما ابتدعه املتكلمون من
ِ
إنكار هذا ُمس َت ِ
إلنكار ِجنس النَّ َظر واالستِدالل...
لز ٌم
أن
فاعتقدوا َّ
َ
والعجب َّ ِ
َ
احلديث عىل
رص ُح بأن عق َله إذا عارضه احلديث محل
َ َ ُ
أن من هؤالء من ُي َِّ
يت ِشعري هل
َعقلِه
وصح ب َتقديمه عىل احلديث ،وجعل عق َله ميزانا للحديث ،ف َل َ
َّ
ِ
ُ
امللمور باتباعه؟
السبيل
رص ًحا ب َتقديمه يف الرشيعة املُ َحمدية
فيكون من َّ
عق ُله هذا كان َم َّ
عقل مبتدَ ع ِ
خارج عن السبيل؟ فال حول وال قوة إال باهلل».
جاه ٌل ضال حائِ ٌر
ٌ
أم هو ٌ ُ ٌ
انتهى.

«« -1الفتاوى» ( ،)55/4باختصار وترصف .وانظر ما يتعلق بموضوع الرأي :حممودا كان أو مذموما يف
«إعالم املوقعني» (.)158-97/2
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التحذير من الطعن يف أهل احلديث واألثر
قال الناظم بعدها:
وَالْتَككك ْمِكككنْقككك ْ ٍْتَلَهَّككك ْاْ

فَكك كتَطعنَْيفْأَهَكك ك ِْاحلَكك كدَي ِْ

وأهل ْ
كككككككككككككككككككككككككككككك كدَ َحُ
أهل وتَق
بكككككككككككككككككككككككككككككككديِ
االعتزالَ ،
نيهِهبمْ َ
والوبال،
فقوله( :وَالْتَ ْمِنْق ْ ٍ) ،يع
وأهل الرفض َ
ْ
أص َله الفالسف ُة بلاء
الكالم املُحدَ ث ،ممن اكتفى باملعقول عن املنقولْ ،واستبدَ َل الذي َّ
به الرسول ♀.

()1

ون أبا ِ
َ
ينا ُي َسم َ
إسامعيل أبا َث ُمو َد ،ألنه
بن
الس َم ْر َقنْدي« :كان مشا ُ
بكر َ
قال أبو بكر َّ
كان من أصحاب احلديث ،فصار من أصحاب الرأي .يقول اهلل تعاىل ﴿ :ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [فصلت.»]١٧ :

()2

وهؤالء القوم وصفهم الناظم بلَنم( :تَلَهَّ ْا) أي تالعبوا (بديِهِ ) الذي ُأ ِمروا
بتعظيم شعائره ،وحفظ حدوده.
ِ
وهيمه(.)3
عام َيعنيه َ
وال َّل ْه ُو :ما َيشغل اإلنسان َّ
عن يف أهل احلق ،وهلذا قال الناظم بعدها:
ومن آثار هذا ال َّلهو واللعب بالدين ال َّط ُ
علام وعمالِ ،صد ًقا
(فَتَطعنَ) ،أي :تقع وتوض( ،يفْأَهَ ِ) ،أي :أصحاب (احلَدَي ِ)ً :

 -1انظر« :لوائح األنوار» ( ،345/2وما بعدها).
 -2رواه اخلطيب يف «رشف أصحاب احلديث» (ص .)75
-3

«مفردات القرآن» (ص  ،)748للراغب األصفهاين .وانظر« :مقاييس اللغة» ( ،)213/5و«النهاية»

( ،213/5لـ َها) ،و«املصباح املنري» (.)559/2
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تقي،
واتبا ًعا ،الذين جعلوا من الوحيّي َمصدَ ًرا للتلقي ،فبلغوا بذلك منازل الرب وال َ
(وتَقدَحُ) ،أي :يف عدالتهم وصدقهم ،وتنسبهم إىل ما هم بريئون منه من ال َغلط
و ِ
ً
عدوال ،مقبويل الرواية،
الكذب والتخليط وعدم احلفظ والفهم ،مع كوَنم حفا ًظا
معلومي العدالة ،صادقي االتباع ظاهرا وباطنا.
ومن عالمات الصدق واتباع السنة حب أصحاب احلديث ،وهلذا قال اخلطيب
البغدادي يف كتابه «رشف أصحاب احلديث»(« :)1باب ِاال ْستِدْ َال ُل َع َىل َأ ْه ِل السن َِّة
ْض احل ِد ِ
بِحب ِهم َأصحاب احل ِد ِ
يث» ،ثم قالِ « :اال ْستِدْ َال ُل َع َىل املُ ْبت َِد َع ِة بِ ُبغ ِ
يث َو َأ ْهلِ ِه»،
ُ ِّ ْ ْ َ َ

ثم ساق بإسناده عن َأ ْمحَدَ ب ِن ِسنَان ا ْل َق َّطان أنه قال« :ليس يف الدنيا ِ
مبتد ٌع إال وهو
ْ
ي ِ
ُ
بغض َ
حالو ُة احلديث من قلبه» ،إىل غري ذلك من
الرجل ُن ِز َع
أهل احلديث ،فإذا اب َتدع
َ
ُ
اآلثار يف الباب.
وأنشد أبو م َز ِ
اخلَا َق ِ
احم ْ
اين(:)2
ُ
َــال ِم و َأ ْه ُ
ــل الك َ
َأ ْه ُ
الــرأ ِي َقــد
ــل َّ
ـار َمـا ان َْح َر ِ
ـوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ُف ُموا
ـم َع َر ُفـوا اآل َث َ
َع َلو َأ ََّن ُ ْ

( -1ص .)71
« -2رشف أصحاب احلديث» (ص .)79

ــذي ينلــو بِ ِ
يث ا َّل ِ
ــد ِ
َعلِــم احل ِ
ــه
َ ُ
َ َ
ِ
ــوا
الر ُج َعن َهــا إِ َىل َغ ِري َهــا ،لكــن َُّه ْم َج ِه ُل ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
َّ
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سبب تسمية أهل السنة بأهل احلديث ،وبيان مكانتهم
سبب تسمية ِ
أهل السنة بلهل احلديث ،فقال(« :)1كل
وقد َّبّي الاللكائي ♫
َ
ِ
ِ
نسب ،وإىل رأيه َي ْستَنِد ،إال
َمن اعتقد مذه ًبا فإىل
صاحب مقا َلته التي أحدَ َثها ُي َ
رسول اهلل ♀ ،فهم إليه ي ِ
ُ
نتسبون،
صاحب مقا َلتِهم
أصحاب احلديث ،فإن
َ
َ
َ
لمه يستَنِدُ ون ،وبه يست َِدلون ،وإليه يفزعون ،وبرأيه يق َتدون ،وبذلك يف َت ِ
ِ ِ
خرون،
َ
َ
َْ
وإىل ع َ ْ
رهبم منه يصو ُلون ،فمن يوازهيم يف رشف الذكر ،وي ِ
وعىل أعداء ُسنَّتِه بِ ُق ِ
باهيهم يف
ُ
َ ُ
َ ُ
االسم؟».
ساح ِة ال َفخر ُ
َ
وع ُل ِّو ْ
أن اسم ِ
ثم ذكر َّ
أهل احلديث ملخود من معاين الكتاب والسنة ،لتحققهم هبام ،أو
كر اهللُ
الختصاصهم بلخذمها ،فقال« :هم ُم َرت ِّددون يف انتساهبم إىل احلديث بّي ما َذ َ
ِ
كره ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [الزمر ،]٢٣ :فهو
▐ يف كتابه ،فقال تعاىل ذ ُ
ِ
ِ
رسول اهلل
حديث
وحف َظـ ُته ،وبني أن َين َت ُموا إىل
مح َل ُة القرآن وأه ُله و ُق َّراؤُ ه َ
القرآن ،فهم َ َ
وحـ َم َل ُته ،فال َش َّك أَنم َيس َت ِحق َ
االسم ُلوجود
ون هذا
♀ فهم َن َق َلـ ُته َ
َ
املَعنَـ َيّي فيهم».
كمل هلذه
ورش َ
ف مكانتهم ،فقال ♫« :واحلمد هلل الذي َّ
ثم َّبني ُع ُل َّو َم ِنز َلتهم َ َ
الطائفة ِسهام اإلسالم ،ورش َفهم بج ِ
وامع هذه األقسام ،وم َّيزهم ِمن مجيع األنام ،حيث
َ
َّ
ِ
ِ
ور َف َعهم بكتابِهَ ،
كرهم بِ ُسنَّتِه ،وهداهم إىل طري َقتِه وطري َق ِة
وأ ْع َىل ذ َ
َأ َعزَّ هم اهللُ بدينهَ ،

ِ
ِ
رسوله ،فهي الطائف ُة املَنْصورةِ ،
والفرقة النَّ ِ
العادلة
واجلامعة
اهلاد َية،
اج َية ،وال َع َصبة
َ
َ
« -1رشح أصول االعتقاد» ()24/1
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املُ َت َم ِّس َكة بالسنَة ،التي ال تريد برسول اهلل ♀ َب ِديال ،وال عن قول ِه َت ْب ِديال،
ِ
وال عن ُسنَّتِه َُت ِويال ،وال ُي ْثن ِ ِ
األعصار والزمان ،وال َي ْل ِوهيِ ْم عن َس ْمتِ َها
ب
يهم عنها َت َقل ُ
ت َغري احلدَ َث ِ
ان» .انتهى.
ُ َ
وهلذا مجع ُ
أهل احلديث بّي العلم والعمل ،وحسن االتباع يف الظاهر ،وصدق النية
ِ
الناس ِس َري ًة ،وأنقاهم َ ِ َير ًة ،وأزهدهم يف الدنيا ،وأرغبهم يف
أحسن
يف الباطن ،فهم
ُ
ِ
لم
اآلخرة ،ويف هذا روى اخلطيب البغدادي عن بعض السلف أنه قال« :من أراد ع َ
ِ
لم ُ
اخلبز فعليه بالرأي»( ،)1و َق ْصدُ ه بعلم القرب :العلم
ال َقرب فعليه باألثر ،ومن أراد ع َ
النافع الذي يد صاحبه أثره يف اآلخرة ،وعلم ُ
اخلبز :هو العلم الذي ال ينفع عند اهلل،
اخلبز يف الدنيا ،ألَنم ُتايلوا به عىل رشع اهلل تعاىل ،وال يدون
وإنام يلكل أصحا ُبه به َ
آثاره احلميدة يف اآلخرة.
َ

()2

وروي عن هارون الرشيد أنه قال« :املروءة يف أصحاب احلديث ،والكالم يف
املعتزلة ،والكذب يف الروافض».

()3

وهذا الكالم من الناظم ♫ شامل ألهل البدع ،وأهل الفسق والفجور ،فإن
اجلميع يشتكون يف ال َّطعن والعيب واحلَ ِّط من أهل احلق ،وهذا ِمن جهلِهم بدين اهلل

« -1رشف أصحاب احلديث» (ص .)75
 -2وقد تكلمت عن أثر العلم النافع ،والفرق بّي العلامء العاملّي وغريهم من علامء السوء ،يف كتايب« :سبيل
النلاة يف فضائل العلم والعمل» ،يِّس اهلل مراجعته ،وإخراجه .آمّي.
« -3رشف أصحاب احلديث» (ص .)78
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وسنة رسول اهلل ♀ ،ومن جهل شيئ ًا عاداه.
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [املطففّي.]٣١ - ٢٩ :
ولو كان القو ُم َ
حل َّلة،
أهل ٍّ
حق ُ
بالربهان ،ولقا َب ُلوا احلُ َّلة با ُ
وح َّلة لنا َف ُحوا عنه ُ
س إال ال َّت َهك َم والس ِ
والدليل بالدليل ،ولكن ال ِحي َل َة للعاطِل املُفلِ ِ
َ
خري َة واالستهزاء،
أهل األهواء والبدع :الوقيع ُة يف ِ
ومن عالمات ِ
أهل احلديث واألثر.

()1

كثريا من ِ
قلت :ومن تلمل الساح َة الدعو َّي َة يف السنوات األخرية وجد َّ
أهل
أن ً
السنة َ
ناهلم األ َذى ِمن إخواَنم الذين يشتكون معهم يف العقيدة واملنهج احلق ،أكثر مما
َ
ناهلم من أهل األهواء واألحزاب املنحرفة ،وما ذلك إال لغلبة اهلَوى واجلهل واخلروج

َ
أحوال املسلمّي أينام
عن سبيل أهل العلم والعقل والعدل ،واهلل املستعان يف أن ُيصلِ َح
كانوا.

« -1التحفة السنية» (ص  ،)112بترصف .وانظر« :رشح أصول االعتقاد» (.)197/1
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خامتة الشرح
ثم ختم الناظم ♫ قصيدته بقوله:
إذاْمَككاْاعتقكدْ َْالككدَّهْرَْيككاْصَككاحِْ

فَأَنك َْعَلك ْخَيْكرٍْتَبيك ُْوتُصْككبحُ ْ

االعتقاد ،وهوْ اإليامن اجلازم باهلل ومالئكته وكتبه
فقوله( :إذا ْمَا ْاعتقدْ َ) ،من
هككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ِه ْ
ْورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه ،وبكل ما جاء يف القرآن الكريم والسنة
الصحيحة من أصول الدين ،وسائر الغيبيات ،مما ُي ْع َقدُ عليه القلب ،عىل وجه ال
يالطه شك ،وال ُيكدِّ ُره َر ْيب.
(الدَّهْرَ) :أي طيلة حياتكَّ ،
فإن هذه األصول منهج حياة ،يب أن ينعقد عليها
القلب طيلة احلياة ،وحتى املامت.
ألهنا ُلب
َّ
فإن هذه العقيدة ال تُعتقدُ يف مكان دون مكان ،وال يف زمان دون زمانَّ ،
اإليامن جنَّ ُة الدنيا التي من مل يدخُ ْلها مل يدخُ ل جنَّ َة اآلخرةِ ،
ومن املعلوم
أن
اإليامن ،وبام َّ
َ
َ َ
َ
َ
ِ
َعيم جن َِّة اآلخرة ال َيفنَى ،فإذا َد َخلها العبد ال ُي ِ
للمسلِم
َّ
فار ُقها أبدا ،فكذلك َينبغي ُ
أن ن َ
أالَّ ُي ِ
فار َق َجنَّ َة الدنيا طِي َلة َد ِ
هره ،وهي اإليامن والعقيدة الصحيحة.

ِ
صاحب ،فالعرب تقول يف النداء :يا صاح ،أي :يا صاحبي،
(يا ْصَاحِ)ُ :م َر َّخ ُم
َّ ()1
وال يوز ترخيم املضاف إال يف هذا وحدهُ ،س ِمع من العرب ُم َرمخا.
وهذا من ُلطف الناظم ♫ ،وحسن َتود ِده ،و َكريم ُن ِ
صحه ♫ ،وغفر
َ
ُ

 -1انظر« :لسان العرب» ( .)9/14( )521/1والرتخيم يف االصطالح :حذف أواخر الكلم يف النداء ،نحو
«يا سعا» ،واألصل «يا سعاد» .انظر« :رشح ابن عقيل عىل األلفية» ()287/3
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له.

()1

ضمنَها ُمج َل ًة صاحل ًة
(ه ِه) :إشارة إىل هذه األصول املذكورة يف هذه املنظومة ،فإنه َّ
أكثر الناس من املعتزلة والقدرية
من مسائل االعتقاد املهمة التي قد خالف فيها ُ
واجلربية واخلوارج والروافض واملرجئة واجلهمية والفالسفة واملالحدة ومن نحا
نحوهم.

()2

فضل احلياة عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة
(فَأَن َْعَل ْخَيْرٍ) :ومستمر عىل هدى ،لتمسكك بامللثور ،واعتقادك ما كان عليه
السلف الصالح من الصحابة والتابعّي هلم بإحسان ،ن ََل ْو َت من الشبهات والبدع يف
وحري بك أن َتن ُْل َو من النار يوم القيامة.
الدنياَ ،
وأشار الناظم إىل َد ْي ُمو َم َة هذا اخلري ،فقال( :فَأَن َ ْعَل ْخَيْرٍ ْتَبي ُ) :يف أمن،
طمئِ َّن ال َقلب ،سال ِ ًـام من شكوك املتكلمّي ،وظنون املُـ َت َح ْذل ِقّي ،قد اتبعت امللثور،
ُم َ
بيل ِ
والصدْ َر الذي عليه املُ َع َّول ،والفضل هلل وحده.
األولَّ ،
الرعيل َّ
واق َت َف ْي َت َس َ َّ
(وتُصْبحُ) :كذلك يف أمن وأمان وطملنينة ،قد أجللت ظهرك وأسندته إىل ُركن

َوثِيق ،وأدخلت قل َبك يف ِح ْصن َح ِصّي ،ويف هذا يقول ابن القيم ♫(« :)3التوحيدُ
« -1التحفة السنية» (ص  .)115وانظر« :لوائح األنوار» (.)367/2
 -2انظر« :لوائح األنوار» (.)367/2
-3

«بدائع الفوائد» ( .)245/2ويف «اجتامع اجليوش اإلسالمية» ( )38/2و«الصواعق املرسلة»

(« :)1255/4السنة حصن اهلل احلصّي الذي من دخله كان من اآلمنّي» .ويف «اجلواب الكايف» (ص :)75
«فإن الطاعة حصن اهلل األعظم.»...
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دخ َله كان ِمن ِ
اآلمنني» .انتهى.
ِح ْص ُن اهللِ
األعظم الذي َمن َ
ُ
ويف نسخة( :ت ِ
هارك َخ ٌري،
بح) ،أي :فام دمت
ُـمس وت ُْص ُ
متمسكًا هبذه األصول فن ُ
ِّ
ْ
و َلي ُلك َخ ٌري ،وحيا ُتك كلها َخ ٌري.
فإن هذه العقيد َة املبارك َة ،مصدر لكل خري ،إذ هي:
َّ
 أساس الدين ،وروح امل ِ َّلة ،وعليها مدار قبول األعامل ،وزكاة القلب.
()1

 ومصدر القوة القلبيةَّ ،
مر
فإن العقيدة الصحيحة خري دافع وحمرك للعمل ،كام َّ
بيانه عند الكالم عىل عقيدة أهل السنة يف حقيقة اإليامن.
 وأمان من الوقوع يف البدع والضالالت.
 وعصمة من سوء اخلامتة ،واملوت عىل دين أهل الشهوات والشبهات.
 وسبب األمن واالهتداء يف الدنيا واآلخرة ،فعىل قدر ُتققها يف القلب وترجتمها
عمليا يف واقع احلياة حيصل للعبد من ذلك نصيبه يف األمن واالهتداء.

 -1انظر« :مذكرة العقيدة» (ص  ،)19-17ملكي ،و«املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية» (ص ،)76-62
للربيكان ،و«التوضيحات اجللية» ( ،)40-36/1و«موسوعة العقيدة» ( ،)2093/4واملراجع يف بيان فضل
وخصائص عقيدة أهل السنة واجلامعة كثرية.
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ُ
أهل الباطل يريدون إضعافَ أهل السنة ببث الشائعات والتهم بينهم
قال الناظم يف آخر هذه القصيدة املباركة« :هذا قويل ،وقول أيب ،وقول أمحد بن
حنبل ♫ ،وقول من أدركنا من أهل العلم ،وقول من مل ندرك من أهل العلم ممن
غري ذلك فقد َ
كذب».
عيل َ
بلغنا قوله ،فمن قال َّ

فقد اهتِم الناظم أبو بكر بن أيب داود ♫ تعاىل بالنَّصب( ،)1أي :بنَصب ِ
العداء
َ
فبّي يف هذه املنظومة الرائقة أن عقيدته هي
آلل بيت النبي ☻َّ ،

عقيد ُة املسلمّي ،وهي عقيد ُة الصحابة والتابعّي ،وهي عقيد ُة األنبياء واملرسلّي ،يف
ِ
وسائر مباحث االعتقاد واألمور الغيبية.
مسائل صفات اهلل جل وعال وأسامئه،
غري ذلك فقد َ
كذب وافتى عليه ،وال َّ
أدل عىل ذلك من
فمن قال عىل املصنِّف َ
هذه «املنظومة احلائية» التي كتب اهلل هلا القبول بّي املسلمّي.
قلت :وقد اهتِم مجاع ٌة من أئمة اهلدى قديام وحديثا ،وقد تك َّلمت عن هذا يف
بالوقف يف القرآن ،وهو
مقدمة رشحي لكتاب السنة لإلمام املزين ♫ ،فإنه اهتِم َ
منه براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
قلت يف ذلك املوطن« :وكم من
وهلذا كتب رسال َته املعروفة يف السنة ،وكان مما ُ
وه ِل َر وبدِّ ع ،بسبب كلمة( :بلغني ،وقيل،
رجل عىل السنة ُط ِع َن فيه ،ونِيل منه ،بل ُ
وجدهتا ك َُذيب ًة ،صارت مع األيام
جئت تبحث عن حقيقة األمر،
وحدثني الثقة) ،وإذا َ
َ
 -1وممن دافع عن الناظم بحلة وإنصاف العالمة عبد الرمحن بن حييى املعلمي ♫ يف «التنكيل بام يف
تلنيب الكوثري من األباطيل» (.)524-516/2
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فرية ،أو حقيقة زيد فيها ونقص ،حتى صارت ُهتمة ...واهلل ِ
املوعد!».
َ
قال ابن القيم ♫(« :)1وما أكثر ما ينقل الناس املذاهب الباطلة عن العلامء
باألفهام القارصة» .وقال(« :)2سوء الفهم عن اهلل ورسوله أصل كل بدعة وضاللة
نشلت يف اإلسالم ،بل هو أصل كل خطل يف األصول والفروع وال سيام إن أضيف إليه
سوء القصد ،فيتفق سوء الفهم يف بعض األشياء من املتبوع مع حسن قصده وسوء
القصد من التابع ،فيا حمنة الدين وأهله واهلل املستعان» .انتهى.
ويقول شيخ االسالم(« :)3وكالم اهلل ورسوله وكالم العلامء مملوء بام َيفهم الناس
ِ
نس
منه معنى فاسد ًا ،فكان العيب يف فهم الفاهم ال يف كالم املتكلم الذي ياطب ِج َ
الناس» .انتهى.
ومن َ
نفس ُه حلظة مكان املُفتى عليه ،علِ َم شد َة األذى يف ذلك ،و«الَ ُي ْؤ ِم ُن
ت َّيل َ
ِ ِ ِ ِ
َأحدُ كُم ،حتَّى ُحيِ ِ ِ ِ
كر ُه لنفسه،
َّ
َ ْ َ
يكره ألخيه ما َي َ
ب ألَخيه َما ُحيب لنَ ْفسه»( ،)4ومفهومه :أن َ
نفسه مكا َن
ويف هذا يقول ابن حزم األندلِس ♫(« :)5من أراد اإلنصافَ فليت َّ
َوهم َ
ِ
وح َله وج ُه َت َعس ِفه» .انتهى.
َخصمه ،فإنه َي ُل ُ

« -1مدارج السالكّي» (.)403/2
« -2الروح» (ص .)85
« -3الرد عىل البكري» (ص .)342
 -4رواه البخاري ( ،)13ومسلم (.)45
« -5األخالق والسري» (ص .)82
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وقال ابن رجب احلنبيل(« :)1من َن َسب إىل أئمة اإلسالم ما مل يقولوه ،أو ما ُعلِم أَنم

يقولون ِخالفه ،فإنه كاذب يستحق العقوبة عىل ذلك» .وقال ♫(« :)2إذا صار
شغ ُلك الر َّد عىل أئمة املسلمّي ،والت َ
َّفتيش عن ُع ُيوب أئمة الدين :فإنك ال تزداد
لنفسك إال ُعلبا ،وال لطلب العلو يف األرض إال حبا ،ومن احلق إال بعدا ،وعن
الباطل إال قربا .»...انتهى.
ابن اجلوزي ♫ ملن َضل من املنتسبّي للعلم والزهد ،قال(:)3
وملا َعـ َرض ُ
«فلول عقوباهتم :إعراضهم عن احلق شغال باخللق .ومن ِ
خف ِّي عقوباهتم :سلب
حالوة املناجاة ،ولذة التعبد .»...انتهى.
وقال َذهبي العرص العالمة املُ َع ِّلمي ♫(« :)4وإنك لتلد من املنتسبّي إىل
العلم ،من حيرص عىل تطئة غريه من العلامء ولو بالباطل ،حسدا منه هلم ،وحماولة
رت كِفاية
حلط منزلتهم عند الناس .»...انتهى .والكالم يف هذا الباب يطول ،وفيام ذ َك ُ
ملن أراد أن َيعت َِرب.
ولن ُعد إىل قول أيب بكر يب أيب داود« :هذا قويل ،وقول أيب ،وقول أمحد بن حنبل
♫ ،وقول من أدركنا من أهل العلم ،وقول من مل ندرك من أهل العلم ممن بلغنا

« -1الرد عىل من اتبع غري املذاهب األربعة» ،ضمن «جمموع رسائله» (.)627/2
 -2نفس املصدر (.)635/2
« -3صيد اخلاطر» (ص .)27
« -4القائد إىل تصحيح العقائد» (ص .)13
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غري ذلك فقد َ
كذب».
عيل َ
قوله ،فمن قال َّ
ويف احلقيقة ،من قال بخالف هذه العقيدة ،فإنام َغ َل ُطه راجع إىل أمرين:
األمر األولِ :من ِجهة الدليل ،فقد اعتمد عىل ما ال ُي َع َّو ُل عليه من النصوص
واألقوال.
واألمر الثاين :من ِجهة االستدالل ،وهذا له أسباب كثرية كاجلهل ،واهلوى ،واتباع
ِ
الص َو ِارف عن التوفيق للحق.
آراء الرجال ،وترك الكتاب والسنة،
وغري ذلك من َّ
ويف آخر هذا الرشح ،أقول كام قال الناظم أبو بكر بن أيب داود ♫« :هذا
وقول مشاُيي من ِ
ُ
أهل السنة ممن أدركت ،وممن بلغني النقل عنهم ،فمن َن َسب
قويل،
إيل غ َري هذا ،فقد َ
كذب».
َّ
ُ
أسلل اهللَ أن ُحي َييني وإياك –أهيا القارئ -عىل التوحيد والسنة ،وأن يتوفانا عىل
التوحيد والسنة ،وأن حيرشنا يف زمرة املتقّي ،من النبيّي والصديقّي والشهداء
وحس َن أولئك رفيقا .آمّي.
والصاحلّي،
ُ
وكـتـب

()1

ــمــار
الصــغـيـَّـر بـن َع َّ

ِ
راج َعتُه ظهر األحد الثاين من حمرم لعام  ،1441املوافق لـ ُغ َّرة سبتمرب  ،2019بمدينة
 -1وت ََّم االنتهاء من ُم َ
«لـيون» بـفرنسا.
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كتب يَنصح هبا املؤلف يف بعض املسائل عقدية

كتب يف مسألة الكالم والرد عىل القائلني بالكالم النفس

«رسالة السلزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت» ،للسلزي.
«التسعينية» ،البن تيمية.

كتب يف مسألة رؤية اهلل يوم القيامة
«رؤية اهلل» للدارقطني ،و«رؤية اهلل» ،البن النحاس.

كتب يف مسألة النزول اإلهلي
«كتاب النزول» للدارقطني ،و«رشح حديث» النزول البن تيمية.

كتب يف مناقب العرشة املبرشين باجلنة
ياض الن َِّرضة يف م ِ
ناق ِ
للم ِحب ال َّط َربي ،و«خمترص
الر ُ
رشة»ُ ،
َ
«كتاب املناقب» من كتب السنة ،و« ِّ
ب ال َع َ َ
َ
السرية» ،لعبد الغني املقديس.

كتب يف عدالة الصحابة ╚
«عدالة الصحابة ريض اهلل عنهم يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات» ،لعامد
الرشبينى ،و«عدالة الصحابة ريض اهلل عنهم عند املسلمّي» ،ملحمد الفهداوي.

كتب يف النهي عن سب الصحابة ╚
«النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلثم والعقاب» ،للضياء املقديس ،و«شم العوارض يف ذم
الروافض» ،ملال عيل القاري ،و«صب العذاب عىل من سب األصحاب» ،ملحمود شكري اآللويس.

كتب يف فضائل الصحابة ╚
«فضائل الصحابة» ،للنسائي ،والدارقطني ،و«اإلنصاف يف فضائل الصحابة األرشاف» ،البن البناء،
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ومن أفضلها وأقدمها «فضائل الصحابة» ،لإلمام أمحد ابن حنبل.
ويف املعارصين كتاب حافل بعنوان« :األحاديث الواردة يف فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم» ،لسعود
الصاعدي ،وكتاب «خري الناس» ،حلمد العثامن.

كتب يف القضاء والقدر
«القدر» البن وهب وللفريايب ،و«القضاء والقدر» ،للبيهقي ،و«تائية القدر» ،البن تيمية ،مع رشوحها
(ومن ذلك رشح ابن سعدي «الدرة البهية») ،و«شفاء العليل» ،البن القيم ،و«رفع الشبهة والغرر
عمن حيتج عىل فعل املعايص بالقدر» ،ملرعي الكرمي ...ويف املعارصين« :القضاء والقدر» ،البن
عثيمّي ،واألشقر ،وآل حممود.

كتب يف ضوابط وقواعد التكفري
«التحرير يف بيان أحكام التكفري» ،للسناين ،و«التقرير يف حكم وخطورة التكفري والتفلري» لسليامن أبا
اخليل ،و«ضوابط التكفري» ،لعبد اهلل القرين.

كتب يف صفة العرش
«العرش» ،البن أيب شيبة ،والذهبي ،و«الرسالة العرشية» ،البن تيمية.

كتب يف الرد عىل اخلوارج وأتباعهم قديام وحديثا
«الرشيعة» ،لآلجري ،و«اإلبانة» ،البن بطة ،و«أصول اعتقاد أهل السنة جلامعة» ،لاللكائي ،و«منهاج
السنة» ،البن تيمية ،و«الدرر السنية لعلامء الدعوة النلدية» ،و«مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل
تلثر بمذهب اخلوارج» ،وفتاوى علامئنا املعارصين :كـ«فتاوى الللنة» ،وابن باز ،وابن عثيمّي،
واأللباين ،وغريهم ممن حارب هذا الفكر الضال ،وفضح ما عليه رؤساؤه من جهل وهبتان.
وهناك دراسات خاصة –ال عىل سبيل احلرص ،-ومن ذلك« :اخلوارج والفكر املتلدد» ،للعبيكان،
«حقيقة اخلوارج يف الرشع وعرب التاريخ» ،لللاسم ،و«القطوف اجلياد من حكم وأحكام اجلهاد»،
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لعبد الرزاق العباد ،و«رش قتىل ُتت أديم السامء :كالب أهل النار» ،للحارثي ،و«ثالثون عالمة تدل
عىل أن هؤالء املخربّي خوارج» ،لشيخنا بدر العتيبي ،و«اجلهاد أنواعه وأحكامه واحلد الفاصل بينه
وبّي الفوىض» ،حلمد العثامن ،و«تلثر اخلوارج املعارصين بلصول اخلوارج املتقدمّي» ،للفهيد،
و«األحاديث املسندة يف الواردة يف اخلوارج وصفاهتم :مجعا ودراسة» ،لألمّي ،و«مدارك النَّظر يف
الرشعية واالنفعاالت احلامسية» ،و«فتاوى العلامء األكابر يف ما أهدر من دماء
السياسة بّي التطبيقات ّ
ّ
يف بالد اجلزائر» ،و«تليص العباد من وحشية أيب القتاد» ،و«متييز ذوي الفطن بّي رشف اجلهاد
و ف الفتن» ،و«طليعة احلوار الدارج بّي السنة واخلوارج» ،ومجيعها لعبد املالك الرمضاين (وهو
متميز يف هذا الباب) ،و«اإلرهاب وأثره عىل األفراد واألمم» ،لزيد املدخيل ،و«بـ«أي عقل ودين
يكون التفلري والتدمري جهاد ًا؟!» ،لعبد املحسن العباد ،و«الرد عىل كتب مشبوهة» ،ملحمد
بازمول ،و«تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد» ،يف الرد عىل املقديس» ،للريس،
و«اخلوارج أول الفرق يف تاريخ اإلسالم» ،لنارص العقل.
ومن آخرها وأشملها يف الباب« :القصة الكاملة خلوارج عرصنا» ،للمحيميد ،وهو استقراء ألكثر من
ألفي كتاب ورسالة ومقال ملنظري خوارج العرص.

كتب يف تأصيل مسألة اإليامن والرد عىل شبهات املخالفني
«اإليامن» ،البن أيب شيبة ،وأليب عبيد القاسم بن سالم ،والبن منده ،والبن تيمية (وهو يف اجلزء  7من
«الفتاوى») ،و«تعظيم قدر الصالة» ،للمروزي ،و«التوضيح والبيان لشلرة اإليامن» ،البن سعدي،
و«زيادة اإليامن ونقصانه واالستثناء فيه» ،لعبد الرزاق العباد ،و«أسئلة وأجوبة يف اإليامن والكفر»،
للراجحي ،و«جواب يف اإليامن ونواقضه» ،و«أقوال ذوي العرفان يف أن أعامل اجلوارح داخله يف
مسمى اإليامن» ،للسناين ،و«مسللة اإليامن» ،للشبل ،و«اإليامن بّي السلف واملتكلمّي» ،للغامدي،
و«اإليامن :حقيقته ،خوارمه ،نواقضه عند أهل السنة واجلامعة» ،لألثري ،و«اإليامن عند السلف» ،آلل
خضري ،وهو كتاب جيد يف بابه.
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كتب يف الدفاع عن أهل احلديث
«رشف أصحاب احلديث» ،للخطيب البغدادي ،و«االنتصار ألصحاب احلديث» ،للسمعاين،
و«العواصم والقواصم» ،البن الوزير ،و«االنتصار ألهل السنة واحلديث» ،لعبد املحسن العباد،
و«مكانة أهل احلديث ومآثرهم وآثارهم احلميدة يف الدين» ،و«أهل احلديث هم الطائفة املنصورة
والفرقة الناجية» ،لربيع املدخيل.
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فهرس املصادر واملراجع
 .1اإلبانة الكربى ،أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان ال ُعك َْربي املعروف بابن َب َّطة
العكربي (املتوىف387 :هـ) ،املحقق :رضا معطي ،وعثامن األثيويب ،ويوسف الوابل ،والوليد بن
سيف النرص ،ومحد التويري ،النارش :دار الراية للنرش والتوزيع ،الرياض.
 .2اإلبانة عن أصول الديانة ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن عبد اهلل
بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري (املتوىف324 :هـ) ،املحقق :د .فوقية حسّي حممود،
النارش :دار األنصار – القاهرة ،الطبعة :األوىل.1397 ،
 .3اآلثار الواردة عن أئمة السنة يف أبواب االعتقاد كتاب سري أعالم النبالء لإلمام الذهبي :مجع ًا
وتري ًا ودراسة ،مجال بن أمحد بن بشريبادين ،النارش :دار الوطن.
ِّس ْو ِجردي اخلراساين،
 .4إثبات عذاب القرب وسؤال امللكني ،أمحد بن احلسّي بن عيل بن موسى ا ُ
خل ْ َ
أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،املحقق :د .رشف حممود القضاة ،النارش :دار الفرقان  -عامن
األردن ،الطبعة :الثانية 1405 ،هـ.
 .5اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل حرب املعطلة واجلهمية ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن
قيم اجلوزية ( 751هـ) ،املحقق :زائد بن أمحد النشريي ،النارش :دار عامل الفوائد  -مكة املكرمة،
الطبعة :األوىل 1431 ،هـ.
 .6االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري
(املتوىف276 :هـ) ،املحقق :عمر بن حممود أبو عمر ،النارش :دار الراية ،الطبعة :األوىل  1412هـ
  1991م. .7األخالق والسري يف مداواة النفوس ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلِس القرطبي
الظاهري (املتوىف456 :هـ) ،النارش :دار اآلفاق اجلديدة – بريوت ،الطبعة :الثانية1399 ،هـ -
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1979م.
 .8اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،عبد اهلل حممد بن مفلح املقديس (املتوىف763 :هـ) ،املحقق :شعيب
األرناؤوط  -عمر القيام ،النارش :مؤسسة الرسالة ،سنة النرش.1999 – 1419 :
 .9أدب الدنيا والدين ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي ،الشهري
باملاوردي (املتوىف450 :هـ) ،النارش :دار مكتبة احلياة ،بدون طبعة ،تاريخ النرش1986 :م.
.10

األدب املفرد ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوىف256 :هـ)،
حققه وقابله عىل أصوله :سمري بن أمّي الزهريي ،مستفيدً ا من تريات وتعليقات العالمة
الشيخ املحدث :حممد نارص الدين األلباين ،النارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض،
الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.

.11

إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق صىل اهلل عليه وسلم ،حميي الدين أبو زكريا حييى
بن رشف النووي الدمشقي ( 676 - 631هـ)ُ ،تقيق وتريج ودراسة :عبد الباري فتح اهلل
السلفي ،النارش :مكتبة اإليامن ،املدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1408 ،هـ
 1987 -م.

.12

إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص الدين األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،النارش:
املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية  1405هـ 1985 -م.

.13

االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطبي (املتوىف463 :هـ)،
ُتقيق :سامل حممد عطا ،حممد عيل معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ
 2000 -م.

.14

االستغاثة يف الرد عىل البكري ،أمحد بن تيمية (املتوىف 728 :هـ) ،دراسة وُتقيق :د .عبد اهلل بن
دجّي السهيل ،النارش :مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1426 ،هـ.
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.15
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االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطبي (املتوىف463 :هـ) ،املحقق :عيل حممد البلاوي ،النارش :دار اجليل ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1412 ،هـ  1992 -م.

.16

أسد الغابة ،أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين
اجلزري ،عز الدين ابن األثري (املتوىف630 :هـ) ،النارش :دار الفكر – بريوت ،عام النرش1409 :هـ
1989 -م.

.17

اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حلر العسقالين (املتوىف:
852هـ)ُ ،تقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعىل حممد معوض ،النارش :دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة :األوىل  1415 -هـ.

.18

املجودة ،احلسن بن أمحد بن عبد اهلل بن ال َبن َّا ،أبو عيل ،البغدادي
املجردة عىل ترتيب القصيدة
َّ
األصول َّ
احلنبيل (املتوىف471 :هـ) ،مع تعليق صالح بن عبد اهلل العصيمي ،م َف َّـرغ عندي يف نسخة خاصة.

.19

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمّي بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني
الشنقيطي (املتوىف1393 :هـ) ،النارش :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بريوت – لبنان1415 ،
هـ  1995 -م.

.20

االعتصام ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (املتوىف790 :هـ)،
ُتقيق ودراسة :مجاعة من الباحثّي ،النارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية 1429 ،هـ -
 2008م.

.21

أعالم احلديث (رشح صحيح البخاري) ،أبو سليامن محد بن حممد اخلطايب (املتوىف388 :هـ)،
املحقق :د .حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود ،النارش :جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية
وإحياء التاث اإلسالمي) ،الطبعة :األوىل 1409 ،هـ  1988 -م.

.22

أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة( ،الكتاب نرش  -أيضا  -بعنوان 200 :سؤال

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

266

وجواب يف العقيدة االسالمية) ،حافظ بن أمحد بن عيل احلكمي (املتوىف1377 :هـ)ُ ،تقيق :حازم
القايض.
.23

بن موسى ِ
عيل ِ
البز ُار،
بن خليل البغدادي األزجي َّ
عمر ُ
األعالم العلية يف مناقب ابن تيميةُ ،
بن ِّ

اج
ُ

ِ
الدين أبو حفص (املتوىف749 :هـ) ،ضمن اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون،
حممد عزيز بن شمس وعيل بن حممد العمران ،النارش :دار عامل الفوائد – مكة ،الطبعة :الثانية ،شوال
 1422هـ.
.24

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية
(املتوىف 751 :هـ) ،حققه :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،النارش :دار ابن اجلوزي للنرش
والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ.

.25

األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الزركيل الدمشقي (املتوىف1396 :هـ)،
النارش :دار العلم للماليّي ،الطبعة :اخلامسة عرش  -أيار  /مايو  2002م.

.26

إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية ( 751هـ)،
حققه :حممد عزير شمس ،خرج أحايثه :مصطفى بن سعيد إيتيم ،النارش :دار عامل الفوائد  -مكة
املكرمة ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ.

.27

اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن
عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (املتوىف728 :هـ) ،املحقق :نارص عبد الكريم العقل،

.28

النارش :دار عامل الكتب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :السابعة1419 ،هـ 1999 -م.
إكامل املُ ْعلِم بفوائد مسلم ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل
حي َيى ِإ ْس َام ِعيل ،النارش :دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع،
(املتوىف544 :هـ) ،املحقق :الدكتور ْ
مرص ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.

.29

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (املطبوع مع املقنع والرشح الكبري) ،عالء الدين أبو احلسن
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عيل بن سليامن بن أمحد املَ ْرداوي (املتوىف 885 :هـ)ُ ،تقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن التكي – د.
عبد الفتاح حممد احللو ،النارش :هلر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،القاهرة  -مجهورية مرص
العربية ،الطبعة :األوىل 1415 ،هـ  1995 -م.
.30

السالمي ،البغدادي ،ثم
أهوال القبور ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ) ،املحقق :عاطف صابر شاهّي ،النارش :دار الغد اجلديد،
املنصورة ،مرص ،الطبعة األوىل 1426هـ2005-م.

.31

اآليات البينات يف عدم سامع األموات عىل مذهب احلنفية السادات ،نعامن بن حممود بن عبد اهلل ،أبو
الربكات خري الدين ،اآللويس (املتوىف1317 :هـ) ،املحقق :حممد نارص الدين األلباين ،الطبعة:
الثانية1399 ،هـ.

.32

االيامن عند السلف وعالقته بالعمل وكشف شبهات املعارصين ،حممد بن حممود آل خضري ،النارش:
مكتبة الرشد  -الطبعة الثالثة  2009م.

.33

البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة ،حممد بن أمحد بن سامل بن سليامن السفاريني احلنبيل (املتوىف1188 :
هـ) ،املحقق :عبد العزيز أمحد بن حممد بن محود املشيقح ،النارش :دار العاصمة للنرش والتوزيع،
الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.

.34

بدائع الفوائد ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر ْب ِن أيوب ابن قيم اجلوزية (املتوىف 751 :هـ) ،املحقق:
حممد العمران ،النارش :دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ.
عيل بن ّ

.35

هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار ،أبو عبد اهلل ،عبد الرمحن بن نارص
بن عبد اهلل بن نارص بن محد آل سعدي (املتوىف1376 :هـ) ،املحقق :عبد الكريم بن رسمي آل
الدريني ،دار النرش :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل 1422هـ 2002 -م.

.36

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز
عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي،
الذهبي (املتوىف748 :هـ) ،املحقق :الدكتور بشار ّ
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الطبعة :األوىل 2003 ،م.
.37

تاريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي (املتوىف463 :هـ)،
املحقق :الدكتور بشار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :األوىل،
1422هـ  2002 -م.

.38

التحرير والتنوير = ُترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املليد ،حممد الطاهر
بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونِس (املتوىف1393 :هـ) ،النارش :الدار التونسية للنرش –
تونس ،سنة النرش 1984 :هـ.

.39

التحفة التونسية يف اإلجابة عن األسئلة العلمية واملنهجية ،الصغري بن عامر الرشيكي.

.40

التحفة السنية رشح منظومة ابن أيب داود احلائية ،عبد الرزاق بن عبد املحسن البدر ،النارش :مطابع
أضواء املنتدى.

.41

حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد :حاشية البيلوري عىل جوهرة التوحيد ،إبراهيم بن حممد بن أمحد
البيلوري (املتوىف 825 :هـ) ،دار السالم.

.42

حتقيق الربهان يف إثبات حقيقة امليزان ،مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد الكرمي املقديس احلنبيل
(املتوىف1033 :هـ)ُ ،تقيق وتعليق :مشهور بن حسن ،اسم النارش :دار ابن القيم ،تاريخ النرش:
1990م.

.43

حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له رشيف الصحبة ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل
الدمشقي العالئي (املتوىف761 :هـ) ،املحقق :عبد الرحيم حممد أمحد القشقري ،النارش :دار
العاصمة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1410 ،هـ.

.44

تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف:
911هـ) ،حققه :أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ،النارش :دار طيبة.

.45

التدمريةُ :تقيق اإلثبات لألسامء والصفات وحقيقة اجلمع بّي القدر والرشع ،تقي الدين أبو
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العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين
احلنبيل الدمشقي (املتوىف728 :هـ) ،املحقق :د .حممد بن عودة السعوي ،النارش :مكتبة العبيكان –
الرياض ،الطبعة :السادسة 1421هـ 2000 /م.
.46

التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
اخلزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف671 :هـ)ُ ،تقيق :عصام الدين الصبابطي ،النارش :دار
احلديث ،القاهرة 1432 ،هـ  2011 -م.

.47

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،أبو الفضل القايض عياض بن موسى اليحصبي (املتوىف544 :هـ)،
مطبعة فضالة  -املحمدية ،املغرب ،الطبعة :األوىل.

.48

تسديد اإلصابة فيام شجر بني الصحابة ،ذياب بن سعد بن عيل بن محدان بن أمحد بن حمفوظ آل
محدان الغامدي األزدي نسبا ،النارش :مكتبة املورد ،الطبعة :الثانية 1425 ،هـ.

.49

تعريف اخللف بمنهج السلف :دراسة منهلية ألصول مذهب السلف يف تقرير العقيدة والدفاع
عنها وطرق التلليف فيها ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل الربيكان ،دار ابن عفان للنرش والتوزيع،
الطبعة األوىل  1426هـ  2005 -م.

.50

تعليق صالح بن عبد اهلل العصيمي عىل «أعالم السنة املنشورة» ،نسخة خاصة مفرغة ،واألصل
الصويت متوفر يف موقع الدعوة واإلرشاد.

.51

التعليق عىل نظم املهامت من كشف الشبهات ،الصغري بن عامر الرشيكي 1436 ،هـ  2015 -م.

.52

تعليق خمترص عىل كتاب ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ،حممد بن صالح بن حممد العثيمّي
(املتوىف1421 :هـ) ،املحقق :أرشف بن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،النارش :مكتبة أضواء السلف،
الطبعة الثالثة 1415هـ1995 -م.

.53

السن ّية والفوائد البهية رشح خمترص يف أصول العقائد الدينية = رشح عقيدة السعدي،
التعليقات َّ
الصغري بن عامر الرشيكي 1433 ،هـ  2012 -م.
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تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العامدي حممد بن
حممد بن مصطفى (املتوىف982 :هـ) ،النارش :دار إحياء التاث العريب – بريوت.

.55

تفسري أسامء اهلل احلسنى ،أبو عبد اهلل ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل بن نارص بن محد آل سعدي
(املتوىف1376 :هـ) ،املحقق :عبيد بن عيل العبيد ،النارش :اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،الطبعة:
العدد  - 112السنة 1421- 33هـ.

.56

تفسري السعدي ،املسمى :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد
اهلل السعدي (املتوىف1376 :هـ) ،املحقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،النارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1420هـ  2000-م.

.57

تفسري الطربي = جامع البيان عن تلويل آي القرآن ،املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن
غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ)ُ ،تقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن التكي،
النارش :دار هلر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ  2001 -م.

.58

تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف:
774هـ) ،املحقق :سامي بن حممد سالمة ،النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية
1420هـ  1999 -م.

.59

التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف
النووي (املتوىف676 :هـ) ،بواسطة تدريب الراوي للسيوطي.

.60

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
النمري القرطبي (املتوىف463 :هـ)ُ ،تقيق :مصطفى بن أمحد العلوي حممد عبد الكبري البكري،
النارش :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب ،عام النرش 1387 :هـ.

.61

التنبيهات السنية عىل العقيدة الواسطية ،عبد العزيز بن نارص الرشيد (املتوىف 1408 :هـ) ،دار
الرشيد-الرياض ،دار العواصم-مرص ،الدار اإلسالمية-مرص ،الطبعة الرابعة  1425هـ 2004 -
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م.
.62

التنبيهات اللطيفة فيام احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة ،أبو عبد اهلل ،عبد الرمحن بن نارص
بن عبد اهلل بن نارص آل سعدي (املتوىف1376 :هـ) ،النارش :دار طيبة – الرياض ،الطبعة :األوىل،
1414هـ.

.63

التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل ،املؤلف :عبد الرمحن بن حييى بن عيل بن حممد املعلمي
العتمي اليامين (املتوىف1386 :هـ) ،مع تريات وتعليقات :حممد نارص الدين األلباين  -زهري
الشاويش  -عبد الرزاق محزة ،النارش :املكتب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية 1406 ،هـ  1986 -م.

.64

هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلميل ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ) ،املحقق :حممود حممد شاكر ،النارش :مطبعة املدين –
القاهرة.

.65

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،أبو احللاج ،مجال الدين ابن
الزكي أيب حممد القضاعي الكلبي املزي (املتوىف742 :هـ) ،املحقق :د .بشار عواد معروف ،النارش:
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1400 ،هـ  1980 -م.

.66

توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف رشح قصيدة اإلمام ابن القيم = رشح النونية ،أمحد بن إبراهيم
بن محد بن حممد بن محد بن عبد اهلل بن عيسى (املتوىف1327 :هـ) ،املحقق :زهري الشاويش ،النارش:
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :الثالثة.1406 ،

.67

التوضيح والبيان لشجرة اإليامن ،عبد الرمحن بن نارص آل سعدي (املتوىف1376 :هـ).

.68

التوضيحات اجللية عىل رشح العقيدة الطحاوية ،حممد بن عبد الرمحن اخلميس ،النارش :دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل  1429هـ.

.69

تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن ،أبو عبد اهلل ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل بن نارص
بن محد آل سعدي (املتوىف1376 :هـ) ،النارش :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
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واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
.70

جامع بيان العلم وفضله ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطبي (املتوىف 463 :هـ)ُ ،تقيق :أيب األشبال الزهريي ،النارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1414 ،هـ  1994 -م.

.71

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
اخلزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف671 :هـ)ُ ،تقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،النارش:
دار الكتب املرصية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م.

.72

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب
البغدادي (املتوىف463 :هـ) ،املحقق :د .حممود الطحان ،النارش :مكتبة املعارف – الرياض.

.73

اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف = الداء والدواء ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن
قيم اجلوزية (املتوىف 751 :هـ) ،حققه :حممد أمجل اإلصالحي ،النارش :دار عامل الفوائد  -مكة
املكرمة ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ.

.74

جواب يف اإليامن ونواقضه ،عبد الرمحن بن نارص الرباك ،اعتنى به :عبد الرمحن بن صالح السديس،
النارش :دار التدمرية ،الطبعة :األوىل 1473 ،هـ  2016 -م.

.75

حادي األرواح إىل بالد األفراح ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف751 :هـ) ،النارش :مطبعة املدين ،القاهرة.

.76

حاشية األصول الثالثة ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبيل النلدي (املتوىف:
1392هـ) ،النارش :دار الزاحم ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ2002-م.

.77

احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة ،إسامعيل بن حممد بن الفضل بن عيل القريش
الطليحي التيمي األصبهاين ،أبو القاسم ،امللقب بقوام السنة (املتوىف535 :هـ) ،املحقق :حممد بن
ربيع بن هادي عمري املدخيل ،النارش :دار الراية  -السعودية  /الرياض ،الطبعة :الثانية1419 ،هـ -
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1999م.
.78

احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام ،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين ،بن احلاج نوح بن
نلايت بن آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،النارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :الطبعة
األوىل 1425هـ2005-م.

.79

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران
األصبهاين (املتوىف430 :هـ) ،النارش :السعادة  -بلوار حمافظة مرص1394 ،هـ 1974 -م.

.80

خلق أفعال العباد ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوىف256 :هـ)،
ضمن :عقائد السلف (لألئمة أمحد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثامن الدارمي).

.81

دار النرش :دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش ،دمشق – سوريا ،الطبعة :األوىل 1402 ،هـ -
1984م.

.82

درء تعارض العقل والنقل ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن
أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (املتوىف728 :هـ)ُ ،تقيق :الدكتور حممد
رشاد سامل ،النارش :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
الثانية 1411 ،هـ  1991 -م.

.83

دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب ،حممد األمّي بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني
الشنقيطي (املتوىف1393 :هـ) ،النارش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة ،توزيع :مكتبة اخلراز – جدة،
الطبعة األوىل  1417هـ  1996 -م.

.84

الدين اخلالص ،أبو الطيب حممد صديق خان احلسيني البخاري ِ
القنَّوجي (املتوىف1307 :هـ)،
املحقق :حممد سامل هاشم ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل  1415هـ  1995 -م.

.85

ذب اإلمام الشوكاين عن أصحاب النبي العدناين ،عيل بن أمحد الرازحي ،النارش :مكتبة الرضوان،
مرص ،الطبعة األوىل  2006م.
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السالمي ،البغدادي ،ثم
ذيل طبقات احلنابلة ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ) ،املحقق :د عبد الرمحن بن سليامن العثيمّي ،النارش :مكتبة
العبيكان – الرياض ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ  2005 -م.

.87

الرد عىل اجلهمية والزنادقة ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:
241هـ) ،املحقق :صربي بن سالمة شاهّي ،النارش :دار الثبات للنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل.

.88

الرد عىل اجلهمية ،أبو سعيد عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السلستاين (املتوىف:
280هـ) ،ضمن عقائد السلف.

.89

رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت ،عبيد اهلل بن سعيد بن حاتم
السلزي الوائيل البكري ،أبو نرص (املتوىف444 :هـ) ،املحقق :حممد باكريم ،النارش :عامدة البحث
ّ
العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية،
1423هـ2002/م.

.90

رسالة الرشك ومظاهره ،مبارك بن حممد املييل اجلزائري (املتوىف1364 :هـ)ُ ،تقيق وتعليق :أيب عبد
الرمحن حممود ،النارش :دار الراية للنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل 1422هـ 2001 -م.

.91

رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب ،املؤلف :أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق بن سامل بن
إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري (املتوىف324 :هـ) ،املحقق :عبد
اهلل شاكر حممد اجلنيدي ،النارش :عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة1413 :هـ.

.92

رؤية اهلل ،أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي
الدارقطني (املتوىف385 :هـ) ،حققه :إبراهيم حممد العيل ،أمحد فخري الرفاعي ،النارش :مكتبة
املنار ،الزرقاء – األردن ،عام النرش :سنة  1411هـ.

.93

الرياض الناِضة واحلدائق النرية الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة ،عبد الرمحن بن نارص
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بن عبد اهلل السعدي (املتوىف1376 :هـ) ،دار املنهاج ،الطبعة :األوىل 1424هـ  2003-م.
.94

زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي (املتوىف:
597هـ) ،املحقق :عبد الرزاق املهدي ،النارش :دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل -
 1422هـ.

.95

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوىف751 :هـ) ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة:
السابعة والعرشون 1994- 1415م.

.96

املروزي (املتوىف:
الزهد والرقائق ،أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل ،التكي ثم ْ
181هـ) ،املحقق :حبيب الرمحن األعظمي ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت.

.97

الزهد ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القريش املعروف بابن
أيب الدنيا (املتوىف281 :هـ) ،النارش :دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م.

.98

الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،أمحد بن حممد بن عيل بن حلر اهليتمي السعدي األنصاري ،شهاب
الدين شيخ اإلسالم ،أبو العباس (املتوىف974 :هـ) ،النارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1407 ،هـ -
1987م.

.99

سبيل الرشاد يف هدي خري العباد ،حممد تقي الدين بن عبد القادر اهلاليل ،املحقق :مشهور بن حسن
آل سلامن أبو عبيدة ،الدار األثرية ،الطبعة األوىل.2006 – 1427 :

.100

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين ،بن
احلاج نوح بن نلايت بن آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،النارش :مكتبة املعارف
للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف).

.101

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين،
بن احلاج نوح بن نلايت بن آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،دار النرش :دار املعارف،

نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد

276

الرياض  -املمكلة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،هـ  1992 -م.
.102

الشيباين البغدادي (املتوىف290 :هـ)،
السنة ،أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل
ّ
املحقق :د .حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،النارش :دار ابن القيم – الدمام ،الطبعة :األوىل،
 1406هـ  1986 -م.

.103

سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (املتوىف:
273هـ)ُ ،تقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب
احللبي.

.104

سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِلستاين (املتوىف275 :هـ) ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -حمَمد ِ
كامل قره بليل ،النارش :دار
َ
َّ
ِّ ْ
الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.

.105

سنن الرتمذي :اجلامع الكبري ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،التمذي ،أبو
عيسى (املتوىف279 :هـ) ،املحقق :بشار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي – بريوت،
سنة النرش 1998 :م.

.106

سنن النسائي = امللتبى من السنن (السنن الصغرى للنسائي) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن
عيل اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :هـ)ُ ،تقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،النارش :مكتب املطبوعات
اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية 1406 ،هـ  1986 -م.

.107

سري أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي (املتوىف:
748هـ) ،املحقق :جمموعة من املحققّي بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،النارش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م.

.108

سري السلف الصاحلني ،إسامعيل بن حممد بن الفضل بن عيل القريش الطليحي التيمي األصبهاين،
أبو القاسم ،امللقب بقوام السنة (املتوىف535 :هـ)ُ ،تقيق :د .كرم بن حلمي بن فرحات بن أمحد،
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النارش :دار الراية للنرش والتوزيع ،الرياض.
.109

شذا العبري برشح قصيدة (أنا الفقري ،البن تيمية) ،الصغري بن عامر الرشيكي 1438 ،هـ 2017 -
م.

.110

رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل اهلمداين املرصي
(املتوىف769 :هـ) ،املحقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،النارش :دار التاث  -القاهرة ،دار مرص
للطباعة ،الطبعة :العرشون  1400هـ  1980 -م.

.111

رشح أبواب من حقيقة اإليامن من «اإلبانة الكربى» ،صالح بن عبد اهلل العصيمي ،مفرغ يف نسخة
خاصة ،ومتوفر صوتيا يف موقع الدعوة واإلرشاد.

.112

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي
الاللكائي (املتوىف418 :هـ)ُ ،تقيق :أمحد بن سعد بن محدان الغامدي ،النارش :دار طيبة -
السعودية

.113

رشح احلائية ،الشيخ قال الشيخ عبد الكريم اخلضري ،دروس مفرغة من موقع الشيخ.

.114

رشح السنة ،أبو حممد احلسن بن عيل بن خلف الربهباري (املتوىف329 :هـ) ،املحقق :خالد بن
قاسم الردادي ،النارش :مكتبة الغرباء األثرية ،سنة النرش 1993 – 1414 :م.

.115

رشح الشفا ،عيل بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري (املتوىف:
1014هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ.

.116

رشح العقيدة السفارينية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمّي (املتوىف1421 :هـ) ،النارش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1426 ،هـ.

.117

رشح العقيدة الطحاوية (إُتاف السائل بام يف الطحاوية من مسائل) ،صالح بن عبد العزيز بن حممد
آل الشيخُ ،تقيق وعناية :عادل الرفاعي ،مكتبة احللاز 1432 ،هـ  2011 -م.

.118

عيل بن حممد ابن أيب العز احلنفي،
رشح العقيدة الطحاوية ،صدر الدين حممد بن عالء الدين ّ
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األذرعي الصاحلي الدمشقي (املتوىف792 :هـ)ُ ،تقيق :مجاعة من العلامء ،تريج :حممد نارص
الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة األوىل اجلديدة  1427هـ  2006 -م.
.119

رشح العقيدة الواسطية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمّي (املتوىف 1421 :هـ) ،خرج أحاديثه
واعتنى به :سعد بن فواز الصميل ،النارش :دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :السادسة 1421 ،هـ.

.120

هراس (املتوىف1395 :هـ)،
رشح العقيدة الواسطية ،ويليه ملحق الواسطية ،حممد بن خليل حسن ّ
ُتقيق :علوي بن عبد القادر السقاف ،النارش :دار اهللرة للنرش والتوزيع – اخلرب ،الطبعة :الثالثة،
 1415هـ.

.121

رشح القصيدة النونية ،الناظم :شمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،الشارح :الدكتور
حممد خليل هراس (املتوىف 1395 :هـ) ،النارش :دار اإلمام أمحد ،مرص ،الطبعة :األوىل 1429
هـ 2008 -م.

.122

رشح القواعد األربع ،الصغري بن عامر الرشيكي 1432 ،هـ  2011 -م.

.123

رشح الكوكب املنري ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف
بابن النلار احلنبيل (املتوىف972 :هـ) ،املحقق :حممد الزحييل ونزيه محاد ،النارش :مكتبة العبيكان،
الطبعة :الطبعة الثانية 1418هـ  1997 -م.

.124

رشح منظومة السري إىل اهلل والدار اآلخرة = نصح املؤمنّي وتِبيان منازل السائرين :رشح لقصيدة يف
السري إىل اهلل والدار اآلخرة ،الصغري بن عامر الرشيكي 1435 ،هـ  2014 -م.

.125

رشف أصحاب احلديث ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي
(املتوىف 463 :هـ) ،املحقق :د .حممد سعيد خطي اوغيل ،النارش :دار إحياء السنة النبوية – أنقرة.

.126

اآلج ِّري البغدادي (املتوىف360 :هـ) ،املحقق:
الرشيعة ،أبو بكر حممد بن احلسّي بن عبد اهلل ُ
الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميلي ،النارش :دار الوطن  -الرياض  /السعودية ،الطبعة:
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الثانية 1420 ،هـ  1999 -م.
.127

ِّس ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي
شعب اإليامن ،أمحد بن احلسّي بن عيل بن موسى ا ُ
خل ْ َ
(املتوىف458 :هـ) ،حققه :الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد ،صاحب الدار السلفية ببومباي –
اهلند ،النارش :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند،
الطبعة :األوىل 1423 ،هـ  2003 -م.

.128

الشفا بتعريف حقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم ،أبو الفضل القايض عياض بن موسى
اليحصبي (املتوىف544 :هـ) ،املحقق :عامر اجلزار ،النارش :دار احلديث ،سنة النرش 1425 :هـ -
 2004م.

.129

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،النارش :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة:
1398هـ1978-م.

.130

أنواعها ُ
ورشو ُطها ،الصغري بن عامر الرشيكي 1437 ،هـ  2015 -م.
الشفاعة:
ُ

.131

الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين (املتوىف:
728هـ) ،املحقق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،النارش :احلرس الوطني السعودي.

.132

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف:
393هـ)ُ ،تقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،النارش :دار العلم للماليّي – بريوت ،الطبعة الرابعة
 1407هـ 987 -م.

.133

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْعبدَ  ،التميمي،
أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي (املتوىف354 :هـ) ،املحقق :شعيب األرنؤوط ،النارش :مؤسسة
الرسالة – بريوت ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ – 1993م.

.134

صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص الدين األلباين ،النارش :مكتَبة املَعارف لِلن ْ ِ
َرش والتوز ْيع،
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الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2000 -م.
.135

صيح السنة ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي (املتوىف:
310هـ) ،املحقق :بدر يوسف املعتوق ،النارش :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي – الكويت ،الطبعة:
األوىل.1405 ،

.136

صفة الصفوة ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ)،
املحقق :أمحد بن عيل ،النارش :دار احلديث ،القاهرة ،مرص ،الطبعة1421 :هـ2000-م.

.137

الصالة وأحكام تاركها ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف:
751هـ) ،النارش :مكتبة الثقافة باملدينة املنورة.

.138

الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،املحقق :عيل بن حممد الدخيل اهلل ،النارش :دار العاصمة،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1408 ،هـ.

.139

صيد اخلاطر ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ)،
بعناية :حسن املساحي سويدان ،النارش :دار القلم – دمشق ،الطبعة :األوىل 1425هـ 2004 -م.

.140

ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين ،بن احلاج نوح بن نلايت بن
آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،النارش :املكتب اإلسالمي.

.141

طبقات احلنابلة ،أبو احلسّي ابن أيب يعىل ،حممد بن حممد (املتوىف526 :هـ) ،املحقق :حممد حامد
الفقي.

.142

الطبقات الكربى ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي بالوالء ،البرصي ،البغدادي
املعروف بابن سعد (املتوىف230 :هـ)ُ ،تقيق :حممد عبد القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،هـ  1990 -م.

.143

عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي ،حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري ،أبو بكر ابن العريب
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(املتوىف 543 :هـ) ،املحقق :النارش :دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
.144

العروض املخترص ،نور الدين َصمود ،دار شوقي للنرش ،تونس.2002 ،

.145

عقائد السلف ،لألئمة أمحد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة وعثامن الدارميُ ،تقيق :عيل سامي
النشار -عامر مجعي الطالبي ،النارش :دار السالم ،الطبعة :األوىل .2007

.146

العقائد السلفية بادلتها النقلية والعقلية ،أمحد بن حلر بن حممد بن طامي آل بوطامي البنعيل
(املتوىف1423 :هـ) ،دار اإليامن – مرص 2000 ،م.

.147

عقيدة التوحيد الكربى ،حممد املكي بن عزوز املالكي التونِس (املتوىف 1334 :هـ)ُ ،تقيق :حممد
رشيد بوغزالة اجلزائري ،مؤسسة الريان بريوت الطبعة االوىل  1429هـ.

.148

عقيدة السلف  -مقدمة أيب زيد القريواين لكتابه الرسالة ،أبو حممد عبد اهلل بن (أيب زيد) عبد الرمحن
مرشف الوهيبي
النفزي ،القريواين ،املالكي (املتوىف386 :هـ) ،نظمها :أمحد بن عيل بن حسّي بن ّ
التميمي املالكي األحسائي (املتوىف1285 :هـ) ،املحقق :بكر بن عبد اهلل أبو زيد.

.149

عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام رض اهلل عنهم ،نارص بن عيل عائض حسن الشيخ،
النارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة1421 ،هـ2000-م.

.150

عقيدة أهل السنة واجلامعة ،حممد بن صالح بن حممد العثيمّي (املتوىف1421 :هـ) ،النارش :اجلامعة
األسالمية املدينة املنورة ،الطبعة :الرابعة 1422 ،هـ.

.151

العلو للعيل الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
عثامن بن َقا ْيامز الذهبي (املتوىف748 :هـ) ،املحقق :أبو حممد أرشف بن عبد املقصود ،النارش:
مكتبة أضواء السلف – الرياض ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ 1995 -م.

.152

عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسّي
الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى (املتوىف855 :هـ) ،النارش :دار إحياء التاث العريب – بريوت.

.153

العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،القايض حممد
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بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبييل املالكي (املتوىف543 :هـ) ،قدم له وعلق عليه:
حمب الدين اخلطيب رمحه اهلل ،النارش :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ.
.154

فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حلر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،النارش:
دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه
وصححه وأرشف عىل طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل
بن باز.

.155

فتح الباري رشح صحيح البخاري ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،
ال َسالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ)ُ ،تقيق مجاعة من الباحثّي ،النارش:
مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة النبوية ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1996 -م.

.156

فتح البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان احلسيني البخاري ِ
القنَّوجي (املتوىف:
ُ
1307هـ) ،عني بطبعه وقدم له وراجعه :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،النارش :املَكتبة العرصية
للطباعة والن ّْرشَ ،صيدا – بريوت ،عام النرش 1412 :هـ  1992 -م.

.157

الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني
(املتوىف1250 :هـ) ،حققه ورتبه :حممد صبحي بن حسن حالق ،النارش :مكتبة اجليل اجلديد،
صنعاء – اليمن.

.158

فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام املستنبطة من القرآن ،عبد
الرزاق بن عبد املحسن البدر،
الرمحن بن نارص السعدي (1307هـ ـ 1276هـ) ،اعتنى به :عبد َّ
دار ابن اجلوزي.

.159

فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ،عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليامن
التميمي (املتوىف1285 :هـ) ،طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياض – اململكة

283

الصغيــر بن عمار

العربية السعودية ،الطبعة الرابعة  1422هـ.
.160

الفتوى احلموية الكربى ،تقي الدين أبو ال َعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن
أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (املتوىف728 :هـ) ،املحقق :د .محد بن عبد
املحسن التويري ،النارش :دار الصميعي – الرياض ،الطبعة :الطبعة الثانية 1425هـ 2004 -م.

.161

الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل البغدادي ،أبو
منصور (املتوىف429 :هـ) ،النارش :دار اآلفاق اجلديدة – بريوت ،الطبعة :الثانية 1977 ،م.

.162

الفروق ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف (ت 684هـ) ،وبحاشيته :إدرار
الرشوق عىل أنواء الفروق ،البن الشاط (ت 723هـ) ،املحقق :عمر حسن القيام ،النارش :مؤسسة
الرسالة نارشون ،الطبعة :األوىل 1424هـ 2003 -م.

.163

الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلِس القرطبي
الظاهري (املتوىف456 :هـ) ،النارش :مكتبة اخلانلي – القاهرة.

.164

فقه السرية ،حممد الغزايل السقا (املتوىف1416 :هـ) ،النارش :دار القلم – دمشق ،تريج األحاديث:
حممد نارص الدين األلباين ،الطبعة :األوىل 1427 ،هـ.

.165

الفوائد ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،
النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :الثانية 1393 ،هـ  1973 -م.

.166

فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفّي بن عيل
بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري (املتوىف1031 :هـ) ،النارش :املكتبة التلارية
الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل .1356

.167

القاموس املحيط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف817 :هـ)ُ ،تقيق:
العرقسويس ،النارش :مؤسسة
مكتب ُتقيق التاث يف مؤسسة الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيم
ُ
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثامنة 1426 ،هـ  2005 -م.
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القائد إىل تصحيح العقائد (وهو القسم الرابع من كتاب «التنكيل بام تلنيب الكوثري من
األباطيل») ،عبد الرمحن بن حييى بن عيل بن حممد املعلمي اليامين (املتوىف1386 :هـ) ،املحقق:
حممد نارص الدين األلباين ،النارش :املكتب اإلسالمي ،الطبعة :الثالثة 1404 ،هـ  1984 -م.

.169

قصد السبيل اىل ذم الكالم والتأويل ،حممد صديق حسن خان القنوجيُ ،تقيق ايب عبد الرمحن
سعيد معشاشة ،دار ابن حزم ،الطبعة االوىل  1421هـ.

.170

القصيدة احلائية يف السنة ،بدر بن طامي العتيبي ،مطبوع مع حاشيته عىل عقيدة السلف البن أيب
زيد القريواين ،ضمن مرشوع طباعة الكتب السلفية.

.171

القصيدة النونية للقحطاين ،أبو عبد اهلل حممد بن صالح القحطاين ،املعافري األندلِس املالكي
(املتوىف378 :هـ) ،املحقق :عبد العزيز بن حممد بن منصور اجلربوع ،النارش :دار الذكرى ،الطبعة:
األوىل.

.172

القضاء والقدر ،أمحد بن احلسّي بن عيل بن موسى ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،املحقق:
حممد بن عبد اهلل آل عامر ،النارش :مكتبة العبيكان – الرياض ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ -
2000م.

.173

القول السديد رشح كتاب التوحيد ،أبو عبد اهلل ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل بن نارص بن محد
آل سعدي (املتوىف1376 :هـ) ،النارش :دار الوطن للنرش والتوزيع 1412 ،هـ.

.174

القول املفيد عىل كتاب التوحيد ،حممد بن صالح بن حممد العثيمّي (املتوىف1421 :هـ) ،النارش:
دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية حمرم 1424هـ.

.175

القيامة الكربى ،عمر بن سليامن بن عبد اهلل األشقر العتيبي (املتوىف 1433 :هـ) ،النارش :دار
النفائس للنرش والتوزيع ،األردن ،الطبعة :السادسة 1415 ،هـ  1995 -م.

.176

الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل
املقديس ثم الدمشقي احلنبيل ،الشهري بابن قدامة املقديس (املتوىف620 :هـ) ،النارش :دار الكتب
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العلمية ،الطبعة :األوىل 1414 ،هـ  1994 -م.
.177

الكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطبي (املتوىف463 :هـ) ،املحقق :حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،النارش :مكتبة
الرياض احلديثة ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية1400 ،هـ1980-م.

.178

كتاب التوحيد املسمى بـالتخيل عن التقليد والتحيل باألصل املفيد ،عمر العرباوي احلمالوي
(املتوىف1405 :هـ) ،النارش :مطبعة الوراقة العرصية ،تاريخ النرش 1404 :هـ  1984 -م.

.179

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن
صالح بن بكر السلمي النيسابوري (املتوىف311 :هـ) ،املحقق :عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان،
النارش :مكتبة الرشد  -السعودية – الرياض ،الطبعة :اخلامسة1414 ،هـ 1994 -م.

.180

كتاب السنة (ومعه ظالل اجلنة يف تريج السنة بقلم :حممد نارص الدين األلباين) ،أبو بكر بن أيب
عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين (املتوىف287 :هـ) ،النارش :املكتب
اإلسالمي ،الطبعة :الطبعة األوىل1400 ،هـ 1980 -م.

.181

كتاب القدر ،أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املُستفاض ِ
الف ْر ِ
يايب (املتوىف301 :هـ) ،املحقق:
ْ
عبد اهلل بن محد املنصور ،النارش :أضواء السلف ،الطبعة :األوىل  1418هـ 1997 -م.

.182

الكتاب اللطيف لرشح مذاهب أهل السنة ومعرفة رشائع الدين والتمسك بالسنن ،أبو حفص عمر
بن أمحد بن شاهّي (املتوىف 385 :هـ) ،املحقق :عبد اهلل بن حممد البصريي ،النارش :مكتبة الغرباء
األثرية ،سنة النرش 1416هـ.

.183

الكفاية يف علم الرواية ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي
(املتوىف463 :هـ) ،املحقق :أبو عبد اهلل السورقي إبراهيم محدي املدين ،النارش :املكتبة العلمية -
املدينة املنورة.

.184

الكلم الطيب ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم
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بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (املتوىف728 :هـ)ُ ،تقيق :حممد نارص الدين األلباين،
النارش :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة .1977
.185

الاللئ البهية يف رشح العقيدة الواسطية ،صالح بن عبد العزيز آل الشيخُ ،تقيق عادل بن حممد
مريس رفاعي ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل 1431 ،هـ  2010 -م.

.186

لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) ،النارش :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.

.187

لسان امليزان ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حلر العسقالين (املتوىف852 :هـ)،
املحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،النارش :دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 2002 ،م.

.188

لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن
السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ) ،النارش :دار ابن حزم للطبع
احلسنَ ،
والنرش ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ2004-م.

.189

لوائح األنوار السنية ولواقح األفكار السنية رشح قصيدة ابن أيب داود احلائية يف عقيدة أهل اآلثار
السلفية ،حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل (املتوىف 1188 :هـ) ،دراسة وُتقيق :عبد اهلل بن
حممد بن سليامن البصريي ،النارش :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1415 ،هـ  1994 -م.

.190

ُممع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي (املتوىف:
807هـ) ،املحقق :حسام الدين القديس ،النارش :مكتبة القديس ،القاهرة ،عام النرش 1414 :هـ،
 1994م.

.191

ُممل اعتقاد السلف ،حممد سامل بن حممد عيل ابن عبد الودود اهلاشمي الشنقيطي ،دار االندلس
اخلرضاء ،الطبعة األوىل  1418هـ.

.192

ُمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف728 :هـ)،
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املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،النارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية ،عام النرش1416 :هـ1995-م.
.193

ُمموع الفوائد واقتناص األوابد ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي (املتوىف1376 :هـ)،
دار املنهاج ،الطبعة :األوىل  2005- 1426م.

.194

ُمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،
السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ) ،املحقق :أبو مصعب طلعت بن فؤاد
َ
احللواين ،النارش :الفاروق احلديثة للطباعة والنرش.

.195

ُمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز (املتوىف1420 :هـ) ،أرشف
عىل مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.

.196

ُمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمّي
(املتوىف1421 :هـ) ،مجع وترتيب :فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن ،النارش :دار الوطن  -دار
الثريا ،الطبعة األخرية  1413 -هـ.

.197

حماسن التأويل ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاسمي (املتوىف1332 :هـ)،
املحقق :حممد باسل عيون السود ،النارش :دار الكتب العلميه – بريوت ،الطبعة :األوىل 1418 -
هـ.

.198

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن
عطية األندلِس املحاريب (املتوىف542 :هـ) ،املحقق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،النارش :دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل  1422 -هـ.

.199

خمترص العلو للعيل العظيم للذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز
الذهبي (املتوىف748 :هـ) ،حققه واخترصه :حممد نارص الدين األلباين ،النارش :املكتب اإلسالمي،
الطبعة :الطبعة الثانية 1412هـ1991-م.
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خمترص تاريخ دمشق البن عساكر ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور
االنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) ،املحقق :روحية النحاس ،رياض عبد احلميد
مراد ،حممد مطيع ،دار النرش :دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش ،دمشق – سوريا ،الطبعة:
األوىل 1402 ،هـ 1984 -م.

.201

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،املحقق :حممد املعتصم باهلل البغدادي ،النارش :دار
الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :الثالثة 1416 ،هـ 1996 -م.

.202

املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية عىل مذهب أهل السنة واجلامعة ،إبراهيم بن حممد الربيكان
(املتوىف 1429 :هـ) ،دار ابن القيم – دار ابن عفان ،مرص ،الطبعة األوىل  1423هـ  2003 -م.

.203

مذكرة يف العقيدة ،أبو زيد بن حممد مكي ،دار األوراق الثقافية – اململكة العربية السعودية2013 ،
م.

.204

مذكرة يف مقاالت الفرق ،أبو زيد بن حممد مكي ،دار األوراق الثقافية – اململكة العربية السعودية،
الطبعة الثالثة  1432هـ  2011 -م.

.205

مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،عيل بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي
القاري (املتوىف1014 :هـ) ،النارش :دار الفكر ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ -
 2002م.

.206

مسائل العصيمي = إجابات عن أسئلة يف مواضيع متفرقة ،ينقلها عنه الصغري بن عامر الرشيكي.

.207

املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن
احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوىف405 :هـ)ُ ،تقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1411 ،هـ  1990 -م.

.208

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:
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241هـ) ،املحقق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،
هـ  2001 -م.
.209

مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو
الفضل (املتوىف544 :هـ) ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار التاث.

.210

مشاهد الناس بعد املوت ،عبد الرمحان بن عيل خليف املالكي التونِس (املتوىف 1427 :هـ) ،الطبعة
األوىل .2002

.211

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو العباس
(املتوىف770 :هـ) ،النارش :املكتبة العلمية – بريوت.

.212

معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول ،حافظ بن أمحد بن عيل احلكمي (املتوىف:
1377هـ) ،املحقق :عمر بن حممود أبو عمر ،النارش :دار ابن القيم – الدمام ،الطبعة :األوىل،
 1410هـ  1990 -م.

.213

معامل السنن ،وهو رشح سنن أيب داود ،أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي
املعروف باخلطايب (املتوىف388 :هـ) ،النارش :املطبعة العلمية – حلب ،الطبعة :األوىل  1351هـ -
 1932م.

.214

املعجم األوسط ،سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف:
360هـ) ،املحقق :طارق بن عوض اهلل ،النارش :دار احلرمّي – القاهرة.

.215

معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلسالمي وبيان ما ألف فيها ،عبد اهلل حممد احلبيش ،لدار
اليمنية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل 1997م.

.216

املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر
 /حممد النلار ،النارش :دار الدعوة.

.217

معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو احلسّي (املتوىف395 :هـ)،
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املحقق :عبد السالم حممد هارون ،النارش :دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
.218

معرفة أنواع علوم احلديث ،عثامن بن عبد الرمحن ،أبوعمرو ،تقي الدين املعروف بابن الصالح
(املتوىف643 :هـ) ،املحقق :عبد اللطيف اهلميم  -ماهر ياسّي الفحل ،النارش :دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل  1423هـ 2002 -م.

.219

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم
مجل
اجلوزية (املتوىف 751 :هـ) ،املحقق :عبد الرمحن بن حسن بن قائد ،راجعهُ :حم َ َّمدْ َأ ْ َ
اإلص ِ
الحي ،سليامن بن عبد اهلل العمري ،النارش :دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل،
ْ
 1432هـ.

.220

املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسّي بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى (املتوىف:
502هـ) ،املحقق :صفوان عدنان الداودي ،النارش :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت،
الطبعة :األوىل  1412 -هـ.

.221

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (656
هـ) ،حققه جمموعة من الباحثّي ،النارش :دار ابن كثري ،دمشق  -بريوت ،دار الكلم الطيب ،دمشق
– بريوت ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1996 -م.

.222

مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق بن سامل بن
إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري (املتوىف324 :هـ) ،املحقق:
نعيم زرزور ،النارش :املكتبة العرصية ،الطبعة :األوىل1426 ،هـ 2005 -م.

.223

مقصد حفظ النسل ،الصغري بن عامر الرشيكي ،بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس من قسم
الرشيعة بلامعة املعرفة العاملية 1439 ،هـ –  2018م.

.224

املكتبة الشاملة ،اإلصدار .3.64

.225

مناقب الشافعي للبيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسّي البيهقي (املتوىف 458 :هـ) ،املحقق :السيد أمحد
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صقر ،النارش :مكتبة دار التاث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1390 ،هـ  1970 -م.
.226

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن
عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي (املتوىف:
728هـ) ،املحقق :حممد رشاد سامل ،النارش :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة:
األوىل 1406 ،هـ  1986 -م.

.227

منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل اجلهل واالبتداع ،سليامن بن سحامن بن مصلح بن محدان
بن مصلح النلدي (املتوىف1349 :هـ) ،املحقق :عبد السالم بن برجس العبد الكريم ،النارش:
مكتبة الفرقان ،الطبعة :الثالثة 1422هـ 2001 -م.

.228

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف:
676هـ) ،النارش :دار إحياء التاث العريب – بريوت ،الطبعة :الثانية 1392 ،هـ.

.229

منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة ،سعود بن عبد العزيز الدعلان ،نرش جمالس اهلدى لإلنتاج
والتوزيع ،اجلزائر ،دار اآلثار ،مرص ،القاهرة ،الطبعة األوىل عام 1427هـ.

.230

املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (املتوىف790 :هـ)،
املحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،النارش :دار ابن عفان ،الطبعة :الطبعة األوىل
1417هـ1997 -م.

.231

دار
موسوعة العقيدة واألديان والفرق واملذاهب املعاصة ،جمموعة من الباحثّي املتخصصّيُ ،
التوحيد للنرش ،الطبعة األوىل عام 1439هـ.

.232

موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية (أكثر من  9000موقف ألكثر من  1000عامل
عىل مدى  15قرنًا) ،املؤلف :أبو سهل حممد بن عبد الرمحن املغراوي ،النارش :املكتبة اإلسالمية
للنرش والتوزيع ،القاهرة  -مرص ،النبالء للكتاب ،مراكش – املغرب ،الطبعة :األوىل.

.233

النبذ يف آداب طلب العلم ،محد بن ابراهيم العثامن ،دار الفرقان – مرص ،الطبعة اخلامسة  1432هـ
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نثر الورود عىل حائية ابن أيب داود ،زيد بن حممد بن هادي املدخيل (املتوىف ،)1435 :ضمن
امللموع األصيل لتوضيح العقائد بالتفصيل ،دار املرياث النبوي للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل
.1431

.235

نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد
بن حلر العسقالين (املتوىف852 :هـ) ،حققه عىل نسخه مقروءة عىل املؤلف وعلق عليه :نور
الدين عت ،النارش :مطبعة الصباح ،دمشق ،الطبعة :الثالثة 1421 ،هـ  2000 -م.

.236

نظم املتناثر من احلديث املتواتر ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسني
اإلدريِس الشهري بـالكتاين (املتوىف1345 :هـ) ،املحقق :رشف حلازي ،النارش :دار الكتب
السلفية – مرص ،الطبعة :الثانية املصححة ذات الفهارس العلمية.

.237

النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن
عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف606 :هـ)ُ ،تقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود
حممد الطناحي ،النارش :املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م.

.238

اهلداية الربانية يف رشح العقيدة الطحاوية ،عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي ،دار التوحيد ،الرياض،
الطبعة األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.

.239

واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة للمزين ،الصغري بن عامر الرشيكي 2016 – 1437 ،م.

.240

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر
ابن خلكان الربمكي اإلربيل (املتوىف681 :هـ) ،املحقق :إحسان عباس ،النارش :دار صادر –
بريوت.
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