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مقدمة الشارح

ِ
وبارك على نبينا محمد خا َت ِم
الم ِّن وال َعطاء ،وصلى اهلل وس َّلم َ
الحمد هلل واسع َ
األنبياء ،وعلى آل ِه وصحبه اله ِ
داة األتقياء ،أما بعد،
ُ
فهذا تعليق ُم َتو ِّسط على «شرح السنة» لإلمام إسماعيل ِ
المزين
بن يحيى ُ
غزيرة ،اعتَنى هبا ال ُعلما ُء َدر ًسا وإِقرا ًء،
الشافعي  ،$وهي رسا َل ٌة شهيرة ،فوائدُ ها َ

وانتشرت بين ُط ََّّلب ِ
العلم و ُمح ِّبيه.
َ َ

َـكم ُن أهم َّي ُة هذه الرسالة يف ِعدَّ ة أمور ،منها:
وت ُ
المزين ( 264 -175هــ) متقدِّ م ،فقد عاش  $بين القرنين الثاين والثالث
أن ُ
قديم ،وليس من ابتكارات ِ
للهجرة ،وهذا يد ُّلنا على َّ
ابن
السلفي
أن هذا ال ُمعتقدَ
ٌ
َّ
الم ِ
تيمية أو من ُبن َّيات أفكار ا ِ
غرضون.
بن عبد الوهاب كما يقوله ُ
ُ
إجماع أئمة الهدى الماضين على هذه العقيدة ،وذلك بقوله يف
نقل المزينِّ
َ
آخرها« :هذه مقاالت وأفعال اجتمع عليها الماضون األولون من أئمة الهدى،
فسدِّ دوا
وبتوفيق اهلل اعتصم بها التابعون قدوة ورضى ،وجانبوا التكلف فيما ُك ُفواُ ،
تزيدا ف َيعتدوا،
وو ِّفقوا ،لم َير َغبوا عن االتباع ف ُي ِّ
بعون اهلل ُ
قصروا ،ولم يجاوزوه ُّ
فنحن باهلل واثقون ،وعليه متوكِّلون ،وإليه يف اتباع آثارهم راغبون» .وهذا يزيد
الم َو ِّحدَ ثباتا ،واستيقانا َّ
أن هذه العقيدة التي َع َقدَ عليها قل َبه ليست بِدَ ًعا من القول،
ُ
بل هي الحق الذي أجمعت عليه األمة قبل ظهور الخَّلف والتفرق.
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َ
األصول ال َي َس ُع أحدً ا الخالفُ فيها ،وكلم ُة
فإن
اله َّراس َّ « : $
قال العَّلمة َ
أهل ِّ
الحق فيها ُمت َِّف َق ٌة كما َص َّرحوا َجمي ًعا بذلك يف كتبهم» .انتهى
وأهل الحق هم كما قال ابن بطة العكربي ِ « : $من َعين واحدة شرِبوا،
( )1

( )2

فعليها يرِدون ،وعنها يصدُ رون ،قد وافق الخ َلف الغابر للس َلف الصادر» .انتهى
َّ
تتضمن عبارات مستنكرةً ،كما هو حال بعض المتون
أن هذه العقيدة لم
َّ
أهل العلم يف بعض المباحث والجمل ِ
المصنَّفات التي انت َقدَ ها ُ
والعبارات .فهذه
ُ َ
و ُ
العقيدة المباركة –إن شاء اهلل -تل َّقاها ال ُعلماء بال َقبول ُجمل ًة وتفصيَّلً ،كما هو
ِ
وغيرها من الرسائل التي و َّف َق اهلل أصحا َبها
الحال بالنسبة «للعقيدة الواسطية»
لت ََح ِّري عبارات السلف الصالح ،وال ُبعد عن ألفاظ المتك ِّلمين.
َّ
أن صاحب هذه العقيدة عالم شافعي المذهب ،وهذا مهم جدا ،فليست هذه
العقيدة المباركة مقتصر ًة على الحنابلة أو أي مذهب آخر ،بل هي عقيدة السلف
الصالح ومنهم األئمة األربعة .وقد يسر اهلل لي وإلخواين دراسة «لمعة االعتقاد»
البن قدامة المقدسي  $و «العقيدة الواسطية» لشيخ اإلسَّلم ابن تيمية $
وكَّلهما من علماء الحنابلة ،و«مقدمة ابن أبي زيد القيرواين  »$وهو من علماء
المالكية ،وكذلك «العقيدة الطحاوية» وهي ألبي جعفر الطحاوي الحنفي ،$
وهذا الكتاب «شرح السنة» للمزين  $وهو لعالم شافعي .فاختالف المذهب
الفقهي لم يؤثر يف اعتقاداتهم ،وما يدينون اهلل به يف أصول الديانة ،فإن عقيدة األئمة

(« )1شرح نونية ابن القيم» (.)227/1
(« )2اإلبانة الكربى» (.)379/1
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األربعة واحدة ما عدا مسألة اإليمان ،وما اشتهر فيها من خَّلف عن اإلمام أبي
حنيفة .$
وللدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس -وفقه اهلل تعالى -كتاب بعنوان:
«اعتقاد األئمة األربعة» ب َّين فيه اتفاقهم على أصول أهل السنة والجماعة ،إال
مخالفات ألبي حنيفة  $يف مسألة اإليمان .وإال فمن حيث الجملة ،فهم على
نفس العقيدة.
قال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية « : $ولكن من رحمة اهلل بعباده أن األئمة الذين
( )1

لهم يف األمة لسان صدق كاألئمة األربعة وغيرهم ...كانوا ينكرون على أهل
الكَّلم من الجهمية قولهم يف القرآن واإليمان وصفات الرب ،وكانوا متفقين على
ما كان عليه السلف من أن اهلل ُيرى يف اآلخرة وأن القرآن كَّلم اهلل غير مخلوق وأن
اإليمان ال بد فيه من تصديق القلب واللسان .»...انتهى
المو ِّحد أن هذه العقيدة لم يأت هبا جماعة من المتأخرين مما يزيده
ومعرفة َ
يقينا وثباتا على الحق ،ونسبة بعض المغرضين هذه العقيدة السلفية للمذهب
والجور يف الحكم ،ولهذا قال أحد
الحنبلي دون غيره من المذاهب من ال َغ َلط
َ
شيوخ المغاربة« :االعتقاد لمالك والشافعي والظهور ألحمدَ » ،ألنه امتحن
بت  ،$وإ َّ
ال فالذي كان عليه أحمدُ هو
وابتلي وفتن من أجل هذه العقيدة ،ف َث َ

( )1انظر« :اعتقاد األئمة األربعة» للخميس (ص .)5
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ِ
ِ ِ
ِ
عليه جميع أئم ِة اإلسَّلم وإِ ْن َ ِ
الذي ِ
ظه ِ
ار
كان ل َبعضهم من ِزيادة ا ْلعلم َوا ْل َب َيان وإِ َ
َ
ُ َّ
يس ل ِ َب ِ
عض.
ا ْل َح ِّق َو َدف ِع ا ْلباط ِل َما َل َ
ويف خاتمة «القصيدة الال َِّم َّية» ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :$
هذا اعتقـاد الشافِ
وأبي حنيفـ َة ثم أحمدَ ُينْ َق ُـل
عي ومالك
ُ
ِّ
ِ
وإن ا ْبتَدَ ْع َت َفما َع َل ْي َك ُم َع َّو ُل
فإِ ِن ا َّت َب ْع َت سبي َل ُه ْم َف ُم َو َّف ٌق
( )1

وهذه الرسالة «شرح السنة» ُأ ِّلفت لسبب ،وهو َّ
أن المزين  $تعالى ُط ِع َن يف
عقيدته ،ونُسب لبدعة مِن أشنَ ِع البِدع وهي «القول بخلق القرآن» ،وقيل :إنَّه نُسب
الوقف» أي تو َّقف فلم يجزم َّ
بأن القرآن كَّلم اهلل أو مخلوق .و«بدعة
إلى « َ
الوقف» من ُجملة بِدَ ع الجهمية  ،كما قال ابن أبي داود  $يف «حائ َّيته» :
وال َت ُك يف القرآن بالو ِ
وأسج ُحوا
لجهم
كما قال
قف قائَّل ً
َ
أتباع َ
ٌ
َ
( )2

( )3

( )1انظر« :الفتاوى» ( ،)170/3و«درء التعارض» ( )327/2و«منهاج السنة» ( )327/2لشيخ
اإلسَّلم.
لآلج ِّري
( )2انظر« :باب :ذكر النهي عن مذاهب الواقفة» من «كتاب الشريعة» ()531-526/1
ُ
 ،$و« باب :اإليمان بأن القرآن كَّلم اهلل غير مخلوق ،خَّلفا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكت
وقالت :ال نقول :مخلوق ،وال :غير مخلوق» من «اإلبانة الكربى» ( ،284/5وما بعدها) ،البن بطة
 ،$و«سياق ما روي يف تكفير من وقف يف القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق» من «شرح أصول االعتقاد»
( ،357/2وما بعدها) ،لَّللكائي ...$
( )3وقد شرحت هذه المنظومة يف عام  1440يف كتاب بعنوان« :هنج االقتصاد شرح حائية االعتقاد».
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قال علي بن عبد اهلل الحلواين« :كنت ب َطرابلس المغرب ،فذكرت أنا وأصحاب
المزين  ،$فقال بعض أصحابناَ :ب َلغني أنه
السنة ،إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم ُ
لنا ُّ
( )1

( )1قال محقق الرسالة« :وليس ُّ
صحيح».
كل ما يب ُل ُغ المر َء
ٌ
وه ِ
ج َر وبدِّ ع ،بسبب كلمة( :بلغني ،وقيل،
قلت :وكم من رجل على السنة ُط ِع َن فيه ،ونيل منه ،بل ُ
جئت تبحث عن حقيقة األمر ،وجد َتها ك َُذيب ًة ،صارت مع األيام فرية ،أو حقيقة زيد
وحدثني الثقة) ،وإذا َ
فيها ونقص ،حتى صارت ُت َهمة ...واهلل الموعد!
أحسن أبو العتاهية حي َن قال:
ولقد َ
و َمــن ذا الــذي َينجــو مــن النــا ِ
س ســالما

قـــــــال بـــــــال ُّظ ِ
نون وقِ ُ
ٌ
يـــــــل
وللنـــــــاس

انظر« :جامع بيان العلم وفضله» البن عبد الرب ( $ص  .)448ولآللوسي  $كَّلم نافع يف هذا
الباب يف كتابه« :جَّلء العينين يف محاكمة األحمدين».
قال ابن القيم  $يف «مدارج السالكين» (« :)319/2وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن
العلماء باألفهام القاصرة» .انتهى
وقال يف كتاب «الروح» (ص « :)85سوء الفهم عن اهلل ورسوله أصل كل بدعة وضَّللة نشأت يف
اإلسَّلم ،بل هو أصل كل خطأ يف األصول والفروع وال سيما إن أضيف إليه سوء القصد ،فيتفق سوء
الفهم يف بعض األشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع ،فيا محنة الدين وأهله واهلل
المستعان» .انتهى
ويقول شيخ االسَّلم يف «الرد على البكري» (ص « :)342وكَّلم اهلل ورسوله وكَّلم العلماء مملوء
ِ
نس
بما َيفهم الناس منه معنى فاسد ًا ،فكان العيب يف فهم الفاهم ال يف كالم المتكلم الذي يخاطب ِج َ
الناس» .انتهى
ومن َ
يؤمن أحدكم حتى يحب
المفرتى عليه ،علِ َم شد َة األذى يف ذلك ،و«ال
ُ
نفس ُه لحظة مكان ُ
تخ َّيل َ
كر ُه لنفسه ،ويف هذا يقول ابن حزم األندلسي يف
ألخيه ما ُي ُّ
يكره ألخيه ما َي َ
حب لنفسه» ،ومفهومه :أن َ
ِ
وح َله وج ُه َت َع ُّس ِفه» .انتهى
نفسه
«مداواة النفوس»« :من أراد
َ
َ
مكان َخصمه ،فإنه َي ُل ُ
اإلنصاف فلي َت َّ
وهم َ
قال ابن رجب الحنبلي يف رسالة «الرد على من اتبع غير المذاهب األربعة»« :من نسب إلى أئمة
اإلسالم ما لم يقولوه ،أو ما ُعلم أنهم يقولون خالفه ،فإنه كاذب يستحق العقوبة على ذلك».
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كان يتكلم يف القرآن ويقف عنده ،وذكر آخر أنه يقو ُله ،إلى أن اجتمع معنا قو ٌم
الناس ذلك غما شديدا ،فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب
آخرون ،ف َغ َّم
َ
إلينا شرح السنة يف القدر واإلرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين ويف
نص هذه الرسالة.
النظر  ،فكتب إلينا»  ...ثم ذكر َّ
( )1

فبين الم َزينُّ يف هذا الكتاب عقيد َته السلفية جوابًا على سؤال من ِ
أحد مح ِّبيه،
َّ
ُ
َ
وأزال ُّ
ور ِغمت
فوض َح وب َّين،
َّ
المح ِّبينَ ،
فقرت بذلك أع ُي ُن ُ
الشبه َة عن نفسهَّ ،
أنوف ال ُع َّذ ِل الشانِئين ،ولهذا نظائر :فقد كتب محمد بن إسماعيل البخاري $
ُ
لما رمي ببدعة «ال َّلفظ» ،وأ ّلف محمد بن جرير الطربي $
«خلق أفعال العباد» َّ
الرفض» ،واألمثلة كثيرة...
لما رمي ببدعة « َّ
كتابه «صريح السنة» ّ
وقال « :$إذا صار شغ ُلك الر َّد على أئمة المسلمين ،وال َّت َ
فتيش عن ُع ُيوب أئمة الدين :فإنك ال تزداد
لنفسك إال ُعجبا ،وال لطلب العلو يف األرض إال حبا ،ومن الحق إال بعدا ،وعن الباطل إال قربا .»...انتهى

ولما عرض ابن الجوزي  $لمن ضل من المنتسبين للعلم والزهد يف «صيد الخاطر» (ص ،)10
قال« :فأول عقوباتهم :إعراضهم عن الحق شغال بالخلق .ومن ِ
خف ِّي عقوباهتم :سلب حَّلوة المناجاة،
ولذة التع ُّبد .»...انتهى
َ
الم َع ِّلمي  $يف «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص « :)19وإنك لتجد
هبي العصر العَّلمة ُ
وقال ذ ُّ
من المنتسبين إلى العلم ،من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل ،حسدا منه لهم ،ومحاولة
لحط منزلتهم عند الناس .»...انتهى
درس تر َبوي عظيم ،وهو َّ
أن السائل لم ُي ِرد أن ُي َكدِّ َر َ
الم َزين ،حيث إنه لم يقل له:
( )1ويف هذا ٌ
شيخه ُ
طلب منه بيان المعتقد الصحيح يف القدر
كيت
َ
«الناس يطعنون فيك» ،ويقولون« :إن فيك َ
وكيت» ،ولكنه َ
جرد ،دون تكدير لخاطر
واإليمان والقرآن والبعث وغيرها من المباحث ،وأظهر ذلك يف صورة طلب ُم َّ
شيخه بكَّلم الناس عليه ...فرحم اهلل الشيخ والتلميذ!
استفدت هذا مشافهة من شيخنا بدر بن علي بن طامي العتيبي سدده اهلل أثناء تعليقه على هذه الرسالة.
ُ
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ودفع ُّ
الشبهة والتُّه َمة عن النفس له أصل يف السنة الشريفة ،كما يف
َ
رسول اهلل ﷺ وهو يف
بنت ُح َي ٍّي
«الصحيحين» لما زارت أ ُّم المؤمنين َصف َّي ُة ُ

َ
َ
النبي ﷺ:
معتكفهَّ ،
فمر رجَّلن من األنصار ،فلما َرأيا رسول اهلل ﷺ أسرعا ،فقال ُّ
«على ِر ِ
ْت ُح َيي».
سلكُما؛ إِن ََّها َص ِف َّي ُة بِن ُ
ومن فوائده هذا الحديث :إزال ُة اإلنسان ِ
(س َّيما ُ
لح ُقه من ُته َمة،
أهل الفضل) ما َي َ
لئَّلَّ ُي َظ َّن به شي ٌء هو بري ٌء منه.

( )1

الصايف يف هذه الن َ
ُّبذة المختصرة التِّي ساقها
الس َلفي َّ
فالمزين  $ب َّين ُمعتقدَ ه َّ
بعبارة لطيفة مع شيء من استيعاب الكثير من مسائل االعتقاد على وجه من
جازة واالختصار.
الو َ
َ

وإلى هذا أشار  $يف فاتحة كتابهَ « :فإ َّنك أصلحك اهلل َس َألتنِي َأن أوضح َلك
السنة أمرا تصرب نَفسك على الت ََّم ُّسك بِ ِه ،وتدرأ بِ ِه َعنْك شبه ْاألَ َق ِ
اويل وزيغ
من ّ
الضالين».
محدثات َّ
واستفتح تحقيقه
عزون وطبعته نَفيسةٌ،
ُطبِع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ جمال ُّ
َ
للمزين ،وأتى بفوائدَ عن حياته وشيوخه ،وطَّلبه ،ومصنفاته،
بمقدمة َ
ترج َم فيها ُ
نص العقيدة ،ولكن تحقيقه اقتصر
وعقيدته ،ومكانته يف العلم والعمل ،وح َّق َق َّ
على المقارنة بين الن َُّسخ الموجودة ولم يعتن كثيرا بشرح بعض الكلمات،
ب ُيش َك ُر عليه
عم ٌل ط ِّي ٌ
والتعليق على المتن ،وكأنه أراد فقط خدمة النص ،وهذا َ
خير الجزاء.
واهلل ُيثي ُبه َ
الم َل ِّقن .)453/5( $
( )1انظر« :اإلعَّلم بفوائد عمدة األحكام» البن ُ
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من فضل اهلل أنَّه ت َّيسر لي سماع هذا الكتاب المبارك «شرح السنة» للمزين
ِ
شيخنا بدر ِ
بن علي بن طامي العتيبي حفظه اهلل ،ظهر
 ،$مع التعليق عليه من
األحد  18رمضان لعام  ،1436الموافق لــ  05جويلية  ،2015وأجاز لي روايته
عنه بأسانيده المثبتة يف آخر هذا الشرح.
ح وأخربين هبذا الكتاب إجاز ًة ال سماعا الشيخ الفاضل عاصم بن عبد اهلل
وتم ذلك يوم السبت  08من ذي القعدة لعام  ،1436الموافق
ال َق َر ُيويت حفظه اهللَّ ،
لــ  22أوت .2015
وأصل هذا الشرح مجلس إمَّلء ألقيته يف «مسجد األتراك» بمدينة «كالرمون
( )1

فيرون» الفرنسية .وكان تاريخ إلقاء هذا الدرس فجر اإلثنين  12من رجب لعام
 ،1435الموافق لــ  12ماي من عام  2014ميَّلدي.
وقد قام بتفريغه من الدرس الصويت ،وتخريج بعض أحاديثه ،األخ الفاضل
خيرالدين بن بو بكر الغول وفقه اهلل ،وبارك يف ِ
علمه وعملِه ،وقد َب َذ َل فيه ُجهدا
َ
األهل ُّ
َ
والذ ِّرية.
كبيرا ،فجزاه اهلل خيرا ،وأصلح له
وحررته ،وعزوت نُقو َله إلى
وبعد استخارة اهلل تعالى ،راجعت التفريغ،
َّ
سمي ُته:
وأعدت صياغتَه ُمجدَّ ًدا ،حتَّى صار
مصادرها،
ُ
ً
شرحا َمكتو ًبا ابتدا ًء ،و َّ
ِ
ِ
السنة».
«واس ُع المنَّة بالتَّعليق على شرحِ ُّ

( )1الدرس الصويت موجود على هذا الرابطhttps://bit.ly/31SHhdD :
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وكان البد ُء يف تَحريره ضحى السبت  07من ذي القعدة لعام  ،1436الموافق لـ
َ
وانتهيت منه تعلي ًقا وتَنسي ًقا -بفضل اهلل ُسبحانه -ليل َة الخميس
 22أوت ،2015
ُ
ِ
حرم لعام  ،1438الموافق لـ  13أكتوبر  2016بمدينة «تُلوز»
الم َّ
 12من شهر اهلل ُ
شهرا ،لم َت ُ
خل مِن
بفرنسا ،فدا َمت ُمدَّ ُة التعليق أزيدَ مِن أربع َة َع َشر ()14
ً
ف ،واهلل مِن ِ
وار ِ
ِ
الشواغ ِل وال َّص ِ
وراء ال َقصد.
يتَلخَّ ُص َم َنهجي يف هذا الشرح ِمن خالل النقاط التالية:
لت َقدر المستَطاع َّ ِ
المصنِّف  ،$وذلك بالرجوع إلى كتب

حاو ُ
َ
فك عبارات ُ
ُ
الغريب والتفسير وشروح الحديث ،ثم ُأد ِّل ُل على كَّلمِه مِن كتاب اهلل ،
ِ
ِ
سار على نَهجهم
أئمة الدين من السلف ﭫ و َمن َ
وسنة رسوله ﷺ ،وأقوال َّ
ُ
مِن أه ِل ِ
العلم.
ِ
المخالِف َّإال يف َب ِ
عض المواطِنَ ،خش َي َة اإلطا َلة ،و َمن
 لم ُأطل يف الر ِّد على ُ
طلب التَّفصيل َوجد ُه يف مظانه.
َ
حرصت على النَّقل عن ُعلماء المالكية ما استطعت ،ألنَّه هو المذهب الذي

ُ
ِ
علم القارئ َّ
المذاهب خَّل ُفهم
أن أئم َة
ُ
نشأت عليه يف َبلدي «تونس» ،وحتى َي َ
مذهب
يف ال ُفروع ،أما أصول العقيدة فهي -وهلل الحمد -واحدة ،ومِن ذلك
ُ
اإلمام مالك بن أنس ،إمام دار ِ
الهجرة  ،$الذي كان على طريقة السلف،
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ِ
ِ
ِ
سار
ُمعظما للقرآن والحديث ،ناص ًرا للسنة ،قام ًعا للبِدعة وأهلها ،وكذلك َمن َ
على طري َقته مِن ِ
ِ
وغيره ،رحمهم اهلل.
أتباعه ،كابن عبد ال َب ِّر
 أعت َِمدُ يف َتخريج األحاديث على برنا َمج «الموسوعة الشاملة».
 أقتَصر يف الغالِب على موضع ِ
قمه َ
دون إيراد للكتاب
واحد للحديث،
فأذكر َر َ
ُ
َ
ُ
اكتفيت بال َع ِ
زو
صحف
ُ
الم َ
والباب ،وكذلك القرآن ،فإذا ت َك َّررت اآلية يف ُ
لموضع واحد ،وهو َّأو ُلها يف الغالب.
َ
 أعت َِمدُ يف الغالِب على َتصحيحات ُمحدِّ ث ال َعصر الشيخ محمد ناصر الدين
األلباين .$
ستشهد هبا ،ال أذكر الجزء
الم
َ
 إذا َع َزوت إلى كتاب تفسير ُمت َع ِّلق باآلية ُ
للمفسر يف غير
والصفحة ،لسهولة البحث يف ذلك ،بخَّلف الكَّلم الذي أنقله ُ
تلك اآلية ،فإين حينئذ أذكُر الجزء والصفحة.
ِ
المح ِّقق،
 ج َع ُ
لت عناوين لكل مباحث الكتاب ،واستفدت فيها من نُسخة ُ
وأضفت إليها عناوين أخرى ِ
ب
داخ َل ك ُِّل باب،
ُ
تيسيرا على القارئ الذي َير َغ ُ
ً
راجعة مسأ َلة ب َعينِها.
يف ُم َ
لت َش َ
كل ما ُيشكِل مِن الكتاب ،ولكنِّي ُر َّبما ن َقلت مِن «الموسوعة

حاو ُ
َ
عذرين القارئ يف ذلكَّ ،
بأكملِها ،فل َي ُ
ولعل
الشاملة» َب َ
المشكو َلة َ
عض ال َف َقرات َ
اهلل ييسر استدراك ذلك ِ
الح ًقا.
َ ُ َ َّ
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ُب لهذا الشرح ال َقبول،
أسأل اهلل تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ،أن َيكت َ
نفع بأصله ،وأن يجع َله لي ُذخرا
وأن ينفع به كاتبه ،وكل من سعى إلخراجه ،كما َ
يوم ألقاه ،حي َن ال ينجو من عذاب اهلل إال من رضي اهلل عنه واجتباه ،إنه ولي ذلك
ومواله .هذا ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،وآله وصحبه ،وسلم.

وكتب
ــــــــمـــــــــــــار
الصــــــغــيـَّـــــر بـــن َع
َّ
حرم لعام 1438
الم َّ
ليل َة الخميس  12من شهر اهلل ُ
الموافق لـ  13أكتوبر  2016بــــمدينة «تولوز» بفرنسا

( )1

( )1وانتهيت من مراجعته وتصحيحه مع بعض التعديَّلت واإلضافات عصر الثَّلثاء الموافق ل ُغرة
ربيع األول عام  ،1441الموافق لـ  29أكتوبر  ،2019بمدينة «لـيون» بفرنسا.
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تـرجـمـة اإلمام ال ُـمـزنـي

اهيم ،إِسم ِ
الم َّل ِةَ ،ع َلم ُّ ِ
اإلمام ،العَّلَّمةَُ ،ف ِقيه ِ
ِ
ِ
اع ُيل ب ُن َيح َيى ِ
بن
ُ
الز َّهادَ ،أ ُبو إِ ْب َر َ ْ َ
ُ
هو َ ُ َ َ
بن مسلِم ،الم َزنِي ِ ،
إِسم ِ
بن َع ْم ِرو ِ
اعي َل ِ
الم ْص ِر ُّي ،تِ ْل ِمي ُذ َّ
الشافِ ِع ِّي.
ُ
ْ
ُ
ْ َ
ُّ
ت ال َّلي ِ
ولدَ  $يف أسرة محبة للعلم وأهله ،يف سن َِة مو ِ
ث ِ
بن َس ْعد َ ،$سنَ َة
ْ
َ َْ
ُ
ُ
َخ ْمس َو َس ْب ِع ْي َن َومائَة ( 175هــ).
( )2

( )1

محمد بن إدريس الشافعي (تــ  204هــ) ،وقد كان له األثر األكرب على تلميذه
المزين.
علي بن معبد بن شداد البصري (تــ  218هــ).
نعيم بن حماد (تــ  228هــ).
وأصبغ بن نافع (تــ  225هــ).
ولم يتوسع م ِ
رتجموه يف ذكر مشايخه ،ولكن اقتصروا على هؤالء ،ولعل ذلك
َّ ُ
يعود إلى أمرين:
أحدهما :مَّلزمته الشديدة لشيخه الشافعي.

( )3

والثاين :أنه لم تكن له رحلة إلى حواضر العالم اإلسَّلمي اكتفاء بما عند شيوخ
مصر -وليسوا
مصر ويف مقدمتهم اإلمام الشافعي ،وقد يكون العلما ُء الواردون
َ
الم َزين ،بضم الميم وفتح الزاي وبعدها نون :نسبة إلى مزينة بنت كلب ،وهي قبيلة كبيرة مشهورة.
(ُ )1
عزون ،فقد أجاد ،جزاه اهلل خيرا،
( )2اختصرت هذه الرتجمة مما َكتَب محقق «شرح السنة» ،جمال ُّ
وربما تصرفت يف ذلك وزدت عليه بشكل يسير.
قرأت كتاب الرسالة للشافعي خمسمائة مرة ،ما من مرة منها إال واستفدت منها
( )3وهو القائلُ « :
فائدة جديدة لم أستفدها يف األخرى» .فرحم اهلل الشيخ والتلميذ ورضي عنهما.
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14

مركز إشعاع يقصدها العلماء من ِّ
كل
مصر
منها -أغنَوه عن الرحلة ،إذ كانت
َ
ُ
حدَ ب وصوب.
وتخرج على
من فضل اهلل على اإلمام المزين  $أن حظي بكثرة التَّلميذ،
َّ
يديه خلق كثير من العلماء ،ومن أشهر تَّلميذه:
إمام األئمة أبو بكر بن خزيمة (تــ  311هــ) ،صاحب «كتاب التوحيد».
أبو جعفر الطحاوي (تــ  321هــ) ،وهو ابن أخته .
( )1

وغيرهم...
ُ
شيخه
كان المزين  $زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة حتى قال عنه
الشافعي« :لو ناظر الشيطان لغلبه» ،وقال عنه أيضا« :المزين ناصر مذهبي» .
( )2

غواصا
وقال عنه أبو إسحاق الشيرازي« :كان زاهدا عالما ،مناظرا محجاجاَّ ،
المعاين الدقيقة».
على َ

رأيت أحدً ا من المتع ّب ِدين يف كثرة َمن ِلقيت
وقال عمرو بن عثمان الم ّكي« :ما ُ

منهم أشدَّ اجتهادا من المزين ،وال أدو َم على العبادة منه ،وما رأيت أحدا أشدَّ

تحو َل من خَّللها الطحاوي من المذهب الشافعي إلى
( )1وله مع خاله قصة لطيفة مشهورةَّ ،
المذهب الحنفي ،حتى صار من أبرز علمائه .قال الذهبي يف «تذكرة الحفاظ» (« :)809/3كان أوال
شافع ًيا يقرأ على المزين ،فقال له يو ًما :واهلل ال جاء منك شيء ،فغضب من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران
َّحول
فلما صنف مختصره قال :رحم اهلل أبا إبراهيم لو كان ح ًّيا لكفر عن يمينه» .نقَّل عن كتاب الت ُّ
المذهبي للعَّلمة بكر أبو زيد [ $مطبوع ضمن «النظائر» له (ص  ،])170-69ففيه فوائد أخرى.
وللمزين  29سنة! وهذا ُّ
يدل على نبوغه يف العلم شابا .$
( )2علما وأن الشافعي مات ُ
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تعظيما للعلم وأهله منه ،وكان من أشدِّ الناس تضييقا على نفسه يف الورع،
وأوسعه يف ذلك على الناس ،وكان يقول :أنا ُخ ُل ٌق من أخَّلق الشافعي».
َ
وقال الع َّبادي« :كان زاهدا عالما َج ِد ً
الَ ،ح َس َن الكَّلم يف النظرَ ،مرض َّي
الطريقة ،رشيد المقال ،سديد ِ
الفعال».
َ
جليل
راجح المعرفة،
وقال عنه ابن عبد الرب المالكي« :وكان فقيها عالما،
َ
القدر يف النظر ،عارفا بوجوه الكَّلم والجدلَ ،ح َسن البيان ،مقدَّ ًما يف مذهب
ِ
ِ
ِ
دقيق الفهم
أعلم أصحاب الشافعي بالنظرَ ،
الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه ،وكان َ
ِ
والفطنة ...وكان تق ًّيا ِ
ُّ
والتقشف».
ور ًعا د ِّينا َصبورا على اإلقَّلل
َيت غسل
غسل الموتى تع ُّبدا واحتسابا ،وهو القائلَ « :تعان ُ
وكان المزين ُ $ي ِّ
غسل الشافعي» .قاله الذهبي يف
ليرق قلبي ،فصار لي عادة ،وهو الذي َّ
الموتى َّ
«سير أعَّلم النبَّلء».
ل قد أثنى العلماء على مصنفات اإلمام المزين ،ومن ذلك قول حافظ المغرب
ُتب كثيرة لم يلحقه
ابن عبد الرب « :$وله (أي المزين) على مذهب الشافعي ك ٌ
أحد فيها ،ولقد أتعب الناس بعده ...انتشرت كت ُبه ومختصراته إلى أقطار األرض
شرقا وغربا».
ومن هذه المصنفات:
 أحكام التقليد.
 الجامع الكبير.
 الجامع الصغير.

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة
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مختصر المختصر المشهور بمختصر المزين.
شرح السنة .وهو كتابنا هذا.

( )1

( )2

 ...وغير ذلك من المؤلفات الدالة على مكانة هذا اإلمام .$
قال ابن خ ّلكان يف «وفيات األعيان»« :تويف لست بقين من شهر رمضان سنة
أربع وستين ومائتين ( 264هــ) بمصر ،ودفن بالقرب من تربة اإلمام الشافعي
ﭬ بالقرافة الصغرى بسفح المق ّطم $ ،تعالى.
الصغير أنه عاش تسعًا وثمانين سنة ( ،)89وص َّلى
وذكر ابن زوالق يف تاريخه ّ
المرادي صاحب الشافعي».
عليه الربيع بن سليمان المؤ ّذن
ّ

( )3

( )1وقد استغرق المزين  $يف تأليف هذا الكتاب عشرين سنة! وقد مدح العلماء هذا الكتاب حتى
قال فيه المزين –وهو مؤلفه « :-لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر» .وقد امتألت البَّلد به،
يكون يف جهازها نسخة بمختصر المزين».
كر
ُ
وشرحه عدة من الكبار ،حتى قيل« :كانت البِ ُ
قال المزينُّ يف أول هذا «المختصر»« :اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي $
ألقربه على من أراده ،مع إعَّلمِيه (ويف نسخة :مع إعَّلمه) هن َيه عن تقليده ،وتقليد غيره،
ومن معنى قولهِّ ،
لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه».
مر معنا الكَّلم عن سبب تأليفه.
( )2وقد َّ
المح ِّقق جمال
( )3ومن أراد تفاصيل الرتجمة مع ذكر المصادر
ُ
(بالجزء والصفحة) ،فليراجع مقدمة ُ
عزون على الرسالة ،فقد أحسن جزاه اهلل خيرا.
ّ
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مـقـدمـة ال ُـمـزنــي

╝
َع َص َمنا اهلل َوإِ َّياكُم بالتقوى ،ووفقنا َوإِ َّياكُم لموافقة ا ْلهدى.
أما بعدَ ،فإنَّك أصلحك اهلل َس َألتنِي َأن ِّ
أوضح لَك من السنة أمرا تصبر نَفسك
وتدرأ بِ ِه َعنْك شبه ْاألَ َق ِ
ُ
الضالينَ ،وقد
على الت ََّم ُّسك بِ ِه،
اويل ،وزيغَ محدثات َّ

وضحا منيرا لم ُآل ن ِ
شرحت َلك منهاجا م ِ
بدأت فِ ِيه بِ َح ْمد
َفسي َوإِ َّياك فِ ِيه نُصحا،
ُ
ً ُ
ُ
اهلل ِذي الرشد والتسديد.
ِ
ِ
الصمد ا َّل ِذي َل ْي َس
الواحد َّ
ا ْل َحمدُ هلل َأ َح ُّق من ُذكرَ ،وأولى من ُشكرَ ،و َع ِليه ُأثنيَ ،
ِ
ِ
َله ص ِ
ِ
اح َبة َو َال ولدَّ ،
يم
السم ُ
ُ َ
يع ا ْل َبص ُير ا ْل َعل ُ
جل َعن المثيل َف َال َشبيه َل ُه َو َال عديلَّ ،
فيع.
ا ْلخَ بِ ُير
الر ُ
ُ
المنيع َّ
بدأ المصنف  $بعد البسملة بقوله( :عصمنا اهلل َوإِ َّياكُم بالتقوى ووفقنا
َوإِ َّياكُم لموافقة ا ْلهدى) :ويف هذا غاية ال َّت َل ُّطف مع السائلَّ ،
فإن هذا العلم مبناه
على الرحمة وحب الخير للناس .قال تعالى﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [األنعام .]٥٤ :وقد ازدحم
الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم ،فأسمعهم ابنُه كَّلما ،فقال
الحسن« :مهَّلً يا ُبن ََّي!» ،ثم تَّل هذه اآلية  .فالعلم مبني على الرحمة ،ومنه هذا
( )1

( )1انظر« :شرح حديث أبي الدرداء يف فضل العلم» ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب»
( ،)282/2وقد اختصرته وزدت عليه فوائد يف كتابي« :سبيل النَّجاة يف فضائل العلم والعمل».
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الدعاء المبارك من اإلمام المزينَ ( :$ع َصمنا اهلل َوإِ َّياكُم بالتقوى ووفقنا َوإِ َّياكُم
الهدى).
لموافقة ُ
والدعاء بالعصمة :أي أن يعصم اهلل  العبدَ ويحفظه من الوقوع يف الذنوب
أمر محتوم َكتَبه اهلل  على بني آدم،
والخطايا .وإذناب العبد وتقصيره يف حق اهلل ٌ
ويف «صحيح مسلم» « :يا ِعب ِ
ُون بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،و َأنَا َأ ْغ ِف ُر
ادي ،إِ َّنك ُْم تُخْ طِئ َ
َ َ
ُّ
اس َتغ ِْف ُرونِي َأ ْغ ِف ْر َلك ُْم».
الذن َ
ُوب َف ْ
( )1

فر َّبما
اهلل له طريق التوبة
َ
والثبات عليها ،ثم تق َّب َلها منهُ ،
الم َو َّفق من َّ
ولكن ُ
يس َر ُ
ُو ِّف َق العبدُ إلى التوبة ابتدا ًء ولكنه انتكس ولم يث ُبت عليها ،أو أنَّها لم ُتقبل منه.
فتوبة اهلل سبحانه على عبده نوعان :
( )2

أحدهما :أن ُي ِ
له َم عبدَ ه التوبة َ إليه ،ويوف َقه لتحصيل شروطها والثبات عليها.
والثاين :توبته على عبده بقبولِها وإجابتها ،ومحو الذنوب هبا؛ َّ
فإن التوبة
تجب ما قبلها.
النصوح
ُّ
يقول ابن القيم  $يف «النونية»:
ِ
أوصافه
اب من
وكذلك الت ََّّو ُ
ِ
عبده و َقبولِها
إ ْذ ٌن بتو َب ِة

ِ
ِ
نوعان
أوصافه
َّوب يف
والت ُ
تاب بِ ِمنَّة المن ِ
الم ِ
َّان
بعدَ
َ

وقد جمع اهلل هذين األمرين يف قوله﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ﴾ [ التوبة.]١١٨ :

(( )1رقم.)2577 :
( )2انظر« :شرح النونية» ( )2482للهراس.
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َاب َع َل ْي ِه ْم﴾ أي وفقهم
قال القرطبي  $يف «تفسيره» « :فقيل :معنى ﴿ ُث َّم ت َ
( )1

للتوبة ليتوبوا .وقيل :المعنى تاب عليهم ،أي فسح لهم ولم يعجل عقاهبم ليتوبوا.
وقيل :تاب عليهم ليث ُبتوا على التوبة .وقيل :المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى حال
الرضا عنهم» .انتهى
اب﴾  :كثير التوبة والصفح عن الزالت،
ولهذا قال بعدها﴿ :إِن اهللَ ُه َو الت ََّّو ُ
﴿ ِ
يم﴾ :بعباده المؤمنين أن أنقذهم من عذابه بتوفيقهم للتوبة وقبولها منهم.
الرح ُ
َّ
( )2

ويف هذه اآليات دليل على أن توبة ال ّله على العبد ُّ
أجل الغايات ،وأعلى
النِّهايات ،فإن ال ّله جعلها هناية خواص عباده ،وامتن عليهم هبا ،حين عملوا
األعمال التي يحبها ويرضاها.

( )3

توج َه للذي سأله فقال لهَ ( :س َألتنِي
وقول المصنف َ ( :$فإنَّك أصلحك اهلل)َّ :
َأن ِّ
أوضح َلك من السنة أمرا تصبر نَفسك على الت ََّم ُّسك بِ ِه) :فهنا بيَّ َن أن هذه
الرسالة اللطيفة ُأ ِّل َفت َج َوا ًبا على سؤال.

ِ
أربعة أشيا َء :يف االبتداء مع
طت يف
( )1فائدة :ذكر القرطبي عند هذه اآلية عن أبي زيد أنه قال« :غَ ِل ُ
حب ُهم وي ِ
ِ
ح ُّبو َن ُه﴾ ،وظننت أين أرضى عنه فإذا
اهلل تعالى ،ظننت أين أحبه فإذا هو أحبني ،قال اهلل تعالىُ ﴿ :ي ُّ ْ َ ُ
هو قد رضي عني ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :ر ِض َي اهللُ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه﴾ ،وظننت أين أذكره فإذا هو يذكرين ،قال
ِ
ِ
تاب َع َل ْي ِه ْم
اهلل تعالىَ ﴿ :و َلذك ُْر اهلل َأ ْك َب ُر﴾ ،وظننت أين أتوب فإذا هو قد تاب علي ،قال اهلل تعالىُ ﴿ :ث َّم َ
لِ َيتُو ُبوا﴾» .انتهى

ُ
ويقبل تو َبتَه،
يتوب على عبده
التواب :هو الذي ُ
( )2قال الخ َّطابي  $يف «شأن الدعاء» (ص َّ « :)90
تكر َر ال َقبول .»...انتهى ،نقَّل عن «النهج األسمى» للنجدي (.)183/2
ُك َّلما تكررت التوبة َّ
( )3قاله ابن سعدي يف «تفسيره».
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فقو ُله ِّ ( :$
أوضح َلك من السنة) :للسنة إطَّلقات منها االعتقاد الصحيح،
فإن لفظ السنة يطلق عند السلف على االعتقاد
وهو المراد يف هذا الموضعَّ ،
الموافق لطريقة النبي ﷺ وأصحابه الكرام ﭫ ،واسم هذا الكتاب« :شرح
السنة» ،أي :شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي فارقوا به عقيدة أهل البدعة .
( )1

قال الحافظ ابن رجب « : $وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة
( )2

بما يتعلق باالعتقادات ،ألنها أصل الدين ،والمخالف فيها على خطر عظيم».
انتهى
وقال  $أيضا « :صار يف عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث
( )3

وغيرهم السنة عبارة عما َس ِل َم من الشبهات يف االعتقادات ،خاصة يف مسائل
اإليمان باهلل ومَّلئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وكذلك يف مسائل القدر
وفضائل الصحابة ،وصنفوا يف هذا العلم باسم السنة ،ألن خطره عظيم والمخالف
فيه على شفا هلكة» .انتهى
ومن ذلك« :صريح السنة» للطربي ،و«السنة» لعبد اهلل بن اإلمام أحمد بن
حنبل ،و«السنة» للخَّلل ،و«السنة» البن أبي عاصم واألثرم والطرباين ،و«أصول

(« )1الفتاوى» (.)307/3
(« )2جامع العلوم والحكم» (ص  .)412وقد ُيطلق لفظ «السنة» على الدين ُك ِّله :قوال ،وعمَّل،
واعتقادا ،ولهذا قال ابن رجب« :والسنة :هي الطريقة المسلوكة ،فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو
(أي :النبي ﷺ) وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات واألعمال واألقوال ،وهذه هي السنة الكاملة ،ولهذا
كان السلف قديما ال يطلقون اسم السنة إال على ما يشمل ذلك كله» .انتهى
(« )3كشف الكربة يف وصف أهل الغربة» (ص  .)320وانظر يف إطَّلقات لفظ السنة« :رسائل العباد»
(.)238/4
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السنة» لإلمام أحمد بن حنبل والبن أبي زمنين ،و«شرح السنة» للرب َبهاري،
المصنفات باسم:
و«المختار يف أصول السنة» البن البنا ...وغير ذلك من ُ
«السنة».
بتقصي منهج أهل السنة والجماعة يف التصنيف يف باب
وقد اعتنى العلماء ِّ
العقيدة ،و ُد ِّونت يف ذلك مؤ َّلفات مستقلة ،مثل كتاب الشيخ عبد السَّلم ابن
برجس « :$تاريخ تدوين العقيدة السلفية»  ،فقد ب َّي َن فيه طريقة السلف يف هذا
( )1

الباب.



( )1وانظر« :المصادر العلمية يف الدفاع عن العقيدة السلفية» للشيخ محمد بن عبد الرحمن
المغراوي ،و«دليل المكتبة العقدية» لمحمد بن عبد العزيز الشايع ،و«تعريف الخلف بمنهج السلف»
للشيخ الدكتور ابراهيم الربيكان ( $ص  ،)277-269و«لوامع األنوار البهية» للسفاريني (،)23/1
و«قطف الجنى الداين شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواين» للعَّلمة عبد المحسن العباد (ضمن
مجموع رسائل الشيخ ... )45-43/4
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ِ
ُب َ
تتمسك
وقو ُله ( :$تصبر نَفسك على الت ََّم ُّسك بِه) :أي :سأكت ُ
لك عقيد ًة َّ
َفس َك عليها.
هبا ،وتع َّض عليها بالنواجذ ،وتصربَ ن َ

السن َِّة َوقِفْ َح ُ
ك َ
َفس َ
يث َو َقفَ ا ْل َق ْو ُم َو ُقل
عل ُّ
قال أبو عمرو األوزاعي « :اصبِر ن َ
ُف عما َك ُّفوا ،واس ُلك سبِ َ ِ
الصالِحَ ،فإِ َّن ُه َي َس ُع ُك َما َو ِس َع ُه ْم».
يل َس َلف َك َّ
َ
َ ْ
بِ َما َقا ُلواَ ،وك َّ َ َّ
ِ
ِ
الشبهات
ضرورة مجاهدة النفس يف الثبات على الحق ،فإ َّن
ويف هذا إنباء إلى
( )1

والقلوب ضعيفةٌ.
خطافةٌ،
َ
الحجة للمؤمن ال يستمر بدون
الم َع ِّلمي « : $إن
وضوح ُ
َ
يقول العَّلمة ُ
( )2

جهاد ،ألن الشبهات ال تزال تحوم حول المؤمن لتحجب عنه الحجة وتشككه
فيها ،والشهوات تساعدها ،فثباته على اإليمان برهان على دوام صدق محبته
للحق ،وإيثاره على الهوى» .انتهى
ِ
ثم قال ( :$وتَدرأ بِ ِه َعنْك ُش َبه ْاألَ َق ِ
الضالين) :إشارة إلى
اويل وزيغَ ُم
حدثات َّ
ِ
صلح
الم َ
يعلم الناس ُ
ما ا ُّت ِهم به  $من ق َبل ُخصومه .وهبذه العقيدة الواضحة ُ
ِ
المبطل.
والمح َّق من ُ
من المفسدُ ،
ومن أعظم ما َت ُر ُّد به على الشانئين وال ُع َّذال ،ثبا ُت َك على الحق واستقامتك على
المزين ،$
السنة ولزوم سبيل السلف الصالح ،كما هو الحال بالنسبة لإلمام ُ
وال ُبخاري ،والطربي...إلخ.
يقول ابن الوردي يف «الميته»:
يف ازدياد الـــعلم إرغام ِ
العدا
ُ

ُ
إصَّلح ال َع َم ْل
وجمال العلـــم
ُ

(« )1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ( )120/1لَّللكائي.
(« )2القائد إلى تصحيح العقائد» (ص .)22
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ولقد ُط ِع َن يف كثير من المنتسبين للسنة ،فمنهم من َتب َّي َن صد ُق ُه ،ورفع اهلل بذلك
قدرهَ ،
ذكره ،ومنهم من َغ َّي َر وبدَّ ل ،وفارق سبيل الجماعة ،هرو ًبا
وخ َّلدَ معه األيام َ
المخالفين﴿ ،ﯭ
من الناصحين،
واغرتارا بما عند ُ
ً

ﯮ ﯯ﴾ [الصافات:

.]١٧٧
شرحت َلك منهاجا) :المنهاج هو الطريق والسبيل الواضح
ثم قال َ ( :$وقد
ُ
البين  ،ثم وصفه بقوله( :م ِ
وضحا منِيرا) :أيِ :
طلبت من قول فصل
موض َحا لما
َ
ِّ
ً ُ
ُ
( )1

لك صراط الحق يف ظلمات الباطلَّ ،
ومنيرا :أيُ :ين َِّو ُر َ
فإن
يف مسائل االعتقاد،
ً
الشبهات ظلمةٌ ،واهلل ُيج ِّليها ويكشفها بأنوار الكتاب والسنة ،وكما أنه ال يهتدي
اهلل بصيرته بالعلم النافع ،فكذلك ال ُيبصر الصراط
للحق يف الدنيا إال من َّنور ُ
ويهتدي إلى الجنة يف ظلمات يوم القيامة إال من جعل اهلل له نورا ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الحديد.]١٢ :
وما أجمل قول العَّلمة ابن سعدي يف تفسير قول اهلل تعالى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾
[األحزاب:]٤٦ – ٤٥ :
ِ
اجا ُمن ِ ًيرا﴾ وذلك يقتضي أن الخلق يف ظلمة عظيمة ،ال نور ،يهتدى
«كونه ﴿س َر ً
به يف ظلماهتا ،وال علم ،يستدل به يف جهاالهتا حتى جاء ال ّله هبذا النبي الكريم،

( )1انظر كَّلم المفسرين عند قول اهلل تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [المائدة.]٤٨ :
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فأضاء ال ّله به تلك الظلمات ،وعلم به من الجهاالت ،وهدى به ُضَّلال إلى
الصراط المستقيم.
فأصبح أهل االستقامة ،قد وضح لهم الطريق ،فمشوا خلف هذا اإلمام وعرفوا
به الخير والشر ،وأهل السعادة من أهل الشقاوة ،واستناروا به ،لمعرفة معبودهم،
وعرفوه بأوصافه الحميدة ،وأفعاله السديدة ،وأحكامه الرشيدة» .انتهى
ثم قال ( :$لم ُآل ن ِ
نصحا) :أي :لم أ َّدخر يف هذا الكتاب جهدا،
َفسي َوإِ َّياك
ً
يف نصحي لنفسي أوال ثم لك ولجميع المسلمين ،وهذه من صفات أهل السنة
والجماعة.

( )1

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية « : $وأهل السنّة والجماعة ي َّتبعون الكتاب
( )2

رح ُمون الخَ لق» .انتهى
وي َ
والسنّة ويطيعون اهلل ورسوله ،في َّتبِعون الحقَ ،
وقد ذكر اهلل يف كتابه عن األنبياء ۏ أهنم نصحوا ألممهم كما أخرب اهلل بذلك
( )3

عن نوح ڠ حيث قال﴿:ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[األعراف:

 ،]٦٢وعن هود ڠ الذي قال لقومه﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [األعراف ،]٦٨ :وعن
صالح ڠ الذي قال بعد أن أهلك قومه﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ﴾[األعراف.]٧٩ :
ناز ِل السائِرين :شرح ل ِ َق ِصيدَ ة يف الس ِير إِلى اهللِ والدَّ ِار ِ
ان َم ِ
ُصح المؤمِنين وتِب َي ُ
اآلخ َرة»
ٌ
( )1انظر «ن ُ
َّ
َّ
للمؤلف (فصل :كمال نصحهم للخلق).
الر ّد على البكري» (ص .)251
(« )2الفتاوى» ( ،)174/3وانظر« :االستغاثة يف ّ
( )3انظر« :جامع العلوم والحكم» البن رجب (ص .)116
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صَّلح القلب بكمال اإلنابة إلى اهلل وقوة التوكل
وقال العَّلمة ابن سعدي « :
ُ
( )1

َقصه بضدِّ
ومح َّبة الخير لكافة الخلق ،وفسا ُده ون ُ
عليه ،و َتما ِم اإلخَّلص لهَ ،
ذلك» .انتهى
الم َصنِّفُ ( :$بدأت فِ ِيه بِ َح ْمد اهلل ِذي الرشد والتسديد) :أي :سأبدأ
ثم قال ُ
هذا الكتاب ،بحمد اهلل والثناء عليه ،وهو سبحانه :ذو الرشد والتسديد ،أي :ذو
للسداد
ف ا ْل َغ ِّي ،و(التَّسديد):
الهداية والتوفيق.
ُ
الر َشدُ ) ِخ ََّل ُ
التوفيق َّ
و(الر ْشدُ أو َّ
ُّ
ف اإلغواء واإلضَّلل.
الصواب ،وهو ِخ ََّل ُ
أيَّ :
ثم قال ( :$ا ْل َحمد هلل َأ َح ُّق من ُذكرَ ،وأولى من ُشكر :)...هذه الفقرة األولى
تضمنت الثناء على اهلل  ،وقد جمع فيها ما بين النفي واإلثبات،
من كَّلمه َّ $
فأثبت صفات ،ثم نفى عنه أخرى ،فقال ( :$ا ْل َحمد هلل) :هو الثناء على اهلل
بصفات الكمال ،وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل ،فله الحمد الكامل ،بجميع
الوجوه .قاله ابن سعدي يف «تفسير الفاتحة».
أحق
ثم قال َ ( :$أ َح ُّق من ُذكرَ ،وأولى من ُشكرَ ،و َع ِل ِيه ُأثني) :فهو ُسبحانه ُّ
من َذكَره الذاكرون ،وأولى من َش َكره الشاكرون ،وهو ٌ
أهل للثناء كله ،ف ُيثنى عليه
ِ
الم ْجد» ،والثناء :هو
 با ْل َو ْصف ا ْل َجميل َوا ْل َمدْ ح ،ويف الحديثَ « :أ ْه َل الثنَاء َو َ
المدح باألوصاف الكاملة ،والمجد :هو العظمة وهناية الشرف.

(« )1مجموع الفوائد واقتناص األوابد» (ص .)11
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ثم قال ِ ( :$
توحد بجميع الكماالت ،بحيث ال ُيشاركه
الواحد) :هو الذي َّ
َ
فيها ُمشارك ،فهو واحد يف أسمائه وصفاته ال مثيل له ،وواحدٌ يف أفعاله فَّل شريك
وال ظهير له ،وواحدٌ يف ألوهيته فَّل ندَّ له يف المحبة والخضوع والتعظيم.

( )1

الصمد) :هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد
ثم قال َّ ( :$
تنزه وتقدَّ َس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام
والحاجات ،وهو الذي َّ
ونحوه ،سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

( )2

أشار إلى هذا اإلمام ابن القيم يف «نون َّيته» ،فقال:
الص َمدُ الذي
َّ
من ِّ
كل ُ
الوقائَّل
جوً

ِ
َ
باإلذعان
لق
َص َمدت إليه
الخ ُ
ِ
ُقصان
ِه كما ُل ُه ما فيه ن

وهو اإلل ُه
الس ِّيدُ
َّ
ِ
َصنَّف ُ
األوصاف
الكامل
ثم قال ( :$ا َّل ِذي َليس َله ص ِ
اح َبة َو َال ولد) :قال اهلل تعالى﴿ :ﯸ ﯹ
ْ َ ُ َ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾
[األنعام ،]١٠١ :وقال﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [الجن ،]٣ :وقال
َّ
جل ثناؤه ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [النساء،]١٧١ :
وقال ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﴾ [مريم ،]٣٥ :وقال ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [الصافات.]١٥٢ – ١٥١ :
( )1انظر« :النهج األسمى» لمحمد الحمود النجدي ( ،)88/1و«فقه األسماء الحسنى» لعبد الرزاق
العباد (ص .)107
( )2قاله الشنقيطي يف «أضواء البيان» ،نقَّل عن «النهج األسمى» ( ،)98/1وانظر« :شرح النونية»
للهراس (.)482/2
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قال المصنف َّ ( :$
جل َعن المثيل َف َال َشبيه َل ُه َو َال عديل) :قال اهلل تعالى:
﴿ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

[النحل]٦٠ :

( )1

 ،وقال ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [مريم ،]٦٥ :وقال مب ِّينا
شرك المشركين الذين ي ِ
ِ
َ
عدلون به سواه ،ويع ِّظمون آلتهم كتعظيم اهلل:
أصل
َ
َ
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ﴾ [األنعام ،]١ :وقال سبحانه﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ
ﭧ ﴾[الشورى.]١١ :
وهذا الذي ذكره المصنف  $يدخل يف باب النفي ،ومن قواعد أهل السنة
والجماعة:

( )2

ِ
ِ
أسماء اهللِ وصفاتِه نفي َم ْح ٌض ،بل ُّ
أسماء اهلل
كل نفي ُو ِجدَ يف
ليس يف
أنَّه َ
ٌ
إلثبات كمال ِضدِّ هِ ،
ِ
و ِصفاتِ
المحض عَدَ ٌم ،والعد ُم ليس بشيء،
َّفي
ن
ال
إذ
فهو
ه
ُ
َ
ُ
أن ُي ْمدَ َح به ،كما َ
فضَّلً عن ْ
قال تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[الكهف ]٤٩ :أي
ِ
ل ِ َك ِ
ِ
واقتدار ِه.
قوتِه
مال عَدْ ل ِ ِه ﴿ ،ﯷ ﯸ ﯹ﴾[البقرة ، [٢٥٥ :أي
لكمال ّ
( )1قال ابن أبي العز يف «شرح الطحاوية» (ص « :)64واختلفت عبارات المفسرين يف ﴿ا ْل َم َثل
وعلم
يتضمن :الصفة العليا،
ْاألَ ْع َلى﴾ ،وو َّفق بين أقوالهم َمن و َّفق ُه اهلل وهداه ،فقال﴿ :ا ْل َم َث ُل ْاألَ ْع َلى﴾
َ
َّ
وذكرها ،وعباد َة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة
العالمين هبا ،ووجو َدها العلمي ،والخربَ عنها
َ
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه» .انتهى
ذكرت عدة أصول مهمة يف باب األسماء والصفات ،وعزو ُتها إلى مصادرها يف كتابي« :التّعليقات
() 2
ُ
السن ّية والفوائد البه ّية شرح مختصر يف أصول العقائد الدينية».
َّ
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ِ
اإلثبات كما َّ
ُ
اإلجمال يف الن ِ
الكتاب والسنةُ ،قال
دل على ذلك
َّفي والتَّفصي ُل يف
ُ
تعالى﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾[الشورىَ ، ]١١ :ف َأ ْج َم َل يف
ِ ِ
ِ
عكس ما عليه ُ
الن ِ
والمعتز َل ِة
اإلثبات ،وهذا
فصل يف
أهل البد ِع من َ
ُ
ّفي َو َّ
الج ْهم َّية ُ
ِ
ِ
اإلثبات و ُي َف ِّصلون يف النَّفي.
وأشباههم فإنَّهم ُي ْج ِملون يف
ولهذا قال المصنِّف  $بعد هذا النفيِ ( :
يع ا ْل َب ِص ُير) :قال اهلل تعالى:
السم ُ
َّ
( )1

﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [غافر:

 ،]٢٠وقال ﴿ :ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ [غافر ،]٥٦ :وقال
َّ
جل وعَّل ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [النساء.]٥٨ :
يسمع حقيقةً ،وقد َو ِس َع َسم ُعه جميع
ميع) :هو الذي
ُ
الس ُ
قو ُله َّ ( :$
األصوات يف األرض والسماوات ،على اختَّلف ال ُّلغات و َت َفنُّن الحاجات ،يف
الس ُّر والعَّلنية ،كما
جميع األوقات ،ال َيش َغ ُله
ٌ
صوت عن صوت ،ويستوي عنده ِّ

( )1يقول ّ
هراس  $يف «شرح الواسط ّية»« :هذه اآلية المحكمة من كتاب اهلل
محمد خليل ّ
الشيخ ّ
عز ّ
عز ّ
الصفاتّ ،
وجل قد جمع فيها بين النّفي
فإن اهلل ّ
ّ
السنة والجماعة يف باب ّ
وجل هي دستور أهل ّ
وبصراَّ ،
فدل هذا على ّ
الحق ليس هو
واإلثبات ،فنفى عن نفسه المثل ،وأثبت لنفسه سم ًعا
أن المذهب ّ
ً
الصفات مطل ًقا؛ كما هو شأن المع ِّطلة ،وال إثباهتا مطل ًقا؛ كما هو شأن المم ِّثلة؛ بل إثباهتا بَّل تمثيل».
نفي ّ
السنّة يف هذا الباب« :إثبات بَّل تمثيل وتنزيه بَّل تعطيل».
انتهى .فقاعدة أهل ّ
للمثبت للصفات من غير تشبيه وال تعطيل :باللبن الخالص السائغ
«وما أحسن المثل المضروب ُ
للشاربين ،يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه»[ .انظر« :شرح الطحاوية» البن أبي العز (ص
.])109
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عز شأنه ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
قال َّ
ﮝ ﮞ ﴾ [الرعد.]١٠ :

( )1

أن سمع اهلل تعالى نوعان:
واعلم َّ

( )2

أحدهما :عام :وهو سمعه لجميع األصوات الظاهرة والباطنة ،الخفية والجلية،
وإحاطته التامة هبا.
والثاين :خاص :وهو سمع اإلجابة للسائلين والداعين والعابدين ،ف ُيجيبهم
و ُيثيبهم ،ومنه قوله تعالى على لسان خليله إبراهيم﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [إبراهيم ،]٣٩ :ومنه قول
استجاب له و َقبِ َل منه.
المصليَ « :س ِم َع اهللُ لِ َم ْن َح ِمدَ ه» أي:
َ
الم ُ
درك لجميع المرئيات من األشخاص واأللوان مهما
صير)ُ :
قو ُله ( :$ال َب ُ
الح ِ
َل ُطفت أو َب ُعدت ،فَّل ُيؤ ِّث ُر على رؤيته ُبعدُ األقطار ،وال َت ُح ُ
واج ُز
ول دونَها َ
الص َّماء يف الليلة
السوداء على الصخرة َّ
واألستار ،فهو يرى َد َ
بيب النَّملة َّ
ال َّظلماء ...وقد َّبو َب البخاري  $يف «كتاب التوحيد» من «صحيحه»« :باب:
َان اهللُ َس ِمي ًعا َب ِص ًيرا».
وك َ
( )3

()4

(« )1العمل األسنى :نظم وشرح أسماء اهلل الحسنى» للعَّلمة زيد المدخلي ( ،$ضمن «المجموع
األصيل /العمل األسنى» ص .)54
(« )2شرح النونية» للهراس (.)458/2
(« )3شرح النونية» للهراس (.)457/2
( )4انظر« :فتح الباري» (.)455/13
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ويف « ُس َّلم الوصول إلى علم األصول» لحافظ حكمي :$
ِ
ِ
َ
الص ْخ ِر
الذ ِّر
يب
ُ
يف ال ُّظ ُل َمات َف ْو َق ُص ِّم َّ
وه َو ا َّلذي َي َرى َدبِ َ
اس ِع لِألَصو ِ
بِسم ِع ِه ا ْلو ِ
ِ
َو ِ
ات
ل ِ ْل َج ْه ِر
َّفامِ ٌع
َص َنو َس
ْ َ
َ
اإل قائَّل
خفاتً
َ ْ
َخ ِ
َو ِع ْل ُم ُه بِ
اط ِع ْلما با ْ
أح َ
لي َوا ْل َخ ِفي
ج
ل
ي
ف
ا
م
و
ا
ب
ا
م
دَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
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ِ
يم ا ْلخَ بِ ُير) :وقد جمع اهلل تعالى بين هذين
ُث َّم قال المصنِّف ( :$ا ْل َعل ُ
الحسنَين بقوله ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾
االسمين ُ
[الحجرات ،]١٣ :وقوله ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ﴾ [النساء ،]٣٥ :وقوله﴿ :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﴾
والسرائر.

[لقمان:

 ،]٣٤أي :محيط بالظواهر والبواطن ،والخفايا والخبايا،

( )1

ِ
يم ا ْلخَ بِ ُير) :أي :هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن
قو ُله ( :$ا ْل َعل ُ
واإلسرار واإلعَّلن ،وبالواجبات والمستحيَّلت والممكنات ،وبالعالم العلوي
والسفلي ،وبالماضي والحاضر والمستقبل ،فَّل يخفى عليه شيء من األشياء.

( )2

وما أجمل قول ابن القيم  $يف «نونيته»:
وهو العليم أحاط علما بالذي
وبكل
َصنَّف

شيء

علمه
ُ

قائَّل
سبحانهً

وكذاك يعلم ما يكون غد ًا وما
وكذاك أمر لم يكن لو كان كيـ

ِ
إعَّلن
سر ومن
يف الكون من ٍّ
ِ
ُ
نسيان
المحيط وليس ذا
فهو
ِ
اآلن
قد كان والموجو َد يف ذا
ِ
إمكان
ــف يكون ذاك األمر ذا

الحسنى ،إنما
ثم قال المصنِّف ( :$
فيع) :وهذان ليسا من األسماء ُ
الر ُ
ُ
المنيع َّ
َّ
ِّف  $من باب اإلخبار عن اهلل تعالى ،ومن المعلوم أن باب
الم َصن ُ
أطلقهما ُ
اإلخبار أوسع من باب األسماء والصفات.
(« )1تفسير ابن سعدي».
(« )2شرح النونية» للهراس (.)457/2
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المنيع) :أي :ذو َمنَ َعة ،وامتناع على من َيرو ُمه من أعدائه ،فلن َ
يصل إليه
و(
ُ
كيدهم ،ولن يب ُل َغ أحدٌ منهم ُضره ،كما يف الحديث القدسي« :يا ِعب ِ
ادي إِ َّنك ُْم لَ ْن
َ َ
َّ
َت ْب ُلغُوا َض ِّري َفت َُض ُّرونِي َو َل ْن َت ْب ُلغُوا َن ْف ِعي َف َتنْ َف ُعونِي»  .وهذا أحد معاين اسم اهلل
( )1

«العزيز» الثَّلثة ،والتي أشار إليها ابن القيم بقوله:
وهو

العزيز
ُ

فلن

ُيرا َم

َجنا ُب ُه

العزيز
وهو
ُ
َصنَّف
َّلمً
القاهر ال َغَّلَّ ُب قائ َل ْ
ُ
العزيز ب ُق َّوة ِهي َوص ُف ُه
وهو
ُ
وهي التي ك َُم َل ْت له ُسبحا َن ُه

أنَّى يرام جناب ذي الس ِ
لطان
ُ
ُّ
ُ ُ
ِص َف ِ
ِ
تان
هذه
َيغلِب ُه شي ٌء
ثَّلث م ِ
ِ
ُ
عان
فالع ُّز حينَئِذ
َ
ِ
ِ
ُّقصان
عاد ِم الن
مِ ْن ك ُِّل َوجه

واختص به،
فيع) :وهو بمعنى العلي األعلى الذي استوى على عرشه
َّ
الر ُ
وأما ( َّ
جميع مخلوقاته ،قال اهلل تعالى ﴿ :ﯜ
وقدره وصفاته ،وبا َي َن
وارتفعت درجاته
َ
ُ
ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﴾
[غافر.]١٥ :

( )2



( )1انظر« :شرح النونية» للهراس (.)463/2
( )2نقَّل عن «العمل األسنى :نظم وشرح أسماء اهلل الحسنى» للعَّلمة زيد المدخلي (ص ،)89
الحسنى ،والذي َو َرد يف اآلية هو قوله تعالى ﴿ :ﯜ
والشيخ  $يرى أن «الرفيع» من األسماء ُ
الحسنى ،والعلم عند اهلل تعالى.
ﯝ﴾ ،ولم أقف على من ذكره يف األسماء ُ
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ُعلُُّو هللا واستواؤه على َعرشه

َعال على َع ْرشه فِي مجده بِ َذاتِ ِه َو ُه َو َدان بِ ِع ْل ِم ِه من خلقه.

علو اهلل تعالى على عرشه بذاتِه ،وهذه
يقر ُر
ُ
المصنف َّ $
يف هذه الجملة ِّ
صدور
وانشرحت لها
المع ِّطلين،
مسأل ٌة جليل ُة ال َقدر ،طا َلما اشمأزَّت منها
ُ
ُ
َ
قلوب ُ
الح َّج َة على ُمنكِريها ،فمنهم من تاب وإلى الحق
فآمنوا بها ،وأقاموا ُ
الم َو ِّحدينَ ،
ُ
آب ،ومنهم من اجتالته الشياطينِ ،
َّ
وضل عن الحق والصواب.
فخسر وخاب،
بعض أه ِل العلم هذه الصفة
وقد ك ُثر كَّل ُم العلماء يف هذا الباب ،حتى أفر َد ُ
المتكلمين مِن الجهمية والمعتزلة والخوارج
بتأليف ُمستقل لكثرة مشاغبات ُ
( )1

والجدَ ل والتفسيق
وبعض األشاعرة ،حيث أنه أصبح االستواء هلل ميدانًا للمناظرة َ
والتضليل.

( )2

وقول المصنف ( :$فِي مجده بِ َذاتِ ِه) :المجد :هو الشرف التام الكامل،
والسعة والكثرة ،ومن أسماء اهلل «المجيد» أي :الكبير العظيم الجليل ،الموصوف
ّ
أكثر العلماء من التصنيف،
( )1يقول العَّلمة السفاريني يف «لوامع األنوار البهية» (« :)171/1وقد َ
ورجلهم من التأليف ،يف ثبوت العلو واالستواء ،ونبهوا على ذلك باآليات واألحاديث
وأجلبوا بخيلهم َ
الحاذف لها وأتى ِّ
الم َط ِّول
األخبار باألسانيد ،ومنهم
وما حوى ،فمنهم الراوي
ُ
بكل لفظ مفيد ،ومنهم ُ
َ

سهب ،ومنهم الم ِ
الم ِ
ِّ
العلو» لشيخ اإلسَّلم ابن تيمية،
والمهذب ،فمن ذلك «مسألة
والمتوسط
ختصر
ّ
ِّ
ُ
ُ
العلو» لإلمام الموفق صاحب التصانيف السن ّية ،و«الجيوش اإلسَّلم ّية» لإلمام المحقق ابن ق ِّيم
و« ّ
الجوزية ،و«كتاب العرش» للحافظ شمس الدين الذهبي صاحب األنفاس العل ّية ،وما ال ُأحصي عدّ هم
ال ُ
إ ّ
بك ْلفة ،واهلل تعالى المو ِّفق» .انتهى
السلف ّية بأد ّلتها النّقل ّية والعقل ّية» للعَّلّمة أحمد بن حجر آل بوطامي .)152/1( $
(« )2العقائد ّ

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

34

بصفات المجد والكربياء والعظمة والجَّلل ،وهو أكرب من كل شيء ،وأعظم من
كل شيء وأجل وأعلى ،وله التعظيم واإلجَّلل يف قلوب أوليائه وأصفيائه ،قد
ُملئت قلوهبم من تعظيمه وإجَّلله والخضوع له والتذلل لكربيائه.
ِِ
لو َقدر فقط،
لو قهر ُ
وع َّ
وقوله( :بِ َذاته) :ر ٌّد على من قال من أهل البدع أنه عال ُع َّ
( )1

الذات ،وأما ُ
علو ّ
لو
لو القهر ُ
لو القدر و ُع َّ
وع َّ
السنة فيثبتون هلل ُ ع َّ
وينفون ّ
أهل ُّ
الذات.
ُ
علو الصفات وإلى
رجع إلى أصل واحد ،وهو ُّ
واألكمل أال تتعدَّ َد األفرا ُد ،وأن ُت َ
بن عبد اهلل ال ُعصيمي سدَّ ده اهلل بقوله :
هذا أشار شيخُ نا
صالح ُ
ُ
علو ذاتِه مع الص ِ
ال ِّث ِ
فات
قات
لدى
ر ِّبنا
علو
ِّ
ُّ
ُّ
َق ِ
لِسابِق إ ْذ منه
هره
علو
ُمست ََمدُّ
قائدَّل
َصأن ّماَّف
واً
فر ُّ
ُّ
َ
( )2

وراجع
مستمدٌّ منه
علو الصفات ،ألنّه
ٌ
علو ال َقهر إلى السابق ،وهو ُّ
أيَ :ر ُّدوا َّ
َ
إليه.
العلو نوعان:
بعض أه ِل العلم:
ولهذا قال ُ
ُّ

( )3

لو القدر.
لو القهر و ُع َّ
علو القدر والصفات :ويشمل ُع َّ
ُّ
لو ذاته سبحانه على عرشه ،ومباينته خل َقه.
وعلو الذات :ويشمل ُع َّ
ُّ

( )1قاله ابن سعدي يف «تفسيره» ،وانظر« :النهج األسمى» للنجدي (.)437-431/1
( )2من تعليق شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي على «أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي ،$
واهلل أسأل أن ييسر لي إتمام ذلك ،والتوفيق للصواب.
وقد أكرمني اهلل وبدأت بالتعليق عليهَ ،
( )3انظر« :القول المفيد» (.)175/1
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السفل  ،ومعنى علو القهر:
والعلو يف العموم ُيطلق على االرتفاع ،وهو ضد ُّ
( )1

أي َّ
ف بكل الخلق ﴿ ،ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ [األنعام،]١٨ :
أن له الغلب َة
والتصر َ
ُّ
الذي طاحت عند َصولته صولة المخلوقين ،وبادت عند سطوته قوى الخَّلئق
أجمعين.
الم َّنزه عن كل عيب ونَقص،
ومعنى علو القدر أو علو الشأن :أي أنَّه العالي ُ
وهو ما تضمنه اسمه القدُّ وس السَّلم الكبير المتعال وما يف معناها ﴿ ،ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ [الروم.]٢٧ :

( )2

وعلو القهر هلل ،وإنما النزاع يف
علو القدر
ِّ
وال خالف بين جميع الفرق يف إثبات ِّ
إثبات علو الذات.

( )3

لي أعلى ومتعال
وعلو الذات :هو ُّ
علو ُه سبحانه على كل مخلوقاته ،فهو َع ٌّ
سبحانه« ،وهذا كتاب اهلل من أوله إلى آخره ،وسنة رسوله ﷺ من أولها إلى

( )1انظر« :لسان العرب» ( ،)87-83/15و«المفردات» للراغب (ص  ،)345و«هتذيب اللغة»
لألزهري ( ،)187-183/3و«المعجم الوسيط» (ص  ،)625نقَّل عن مقدمة تحقيق حمد التويجري
«للـفتوى الحموية» (ص .)99
( )2انظر« :التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» للخميس؛ و«النهج األسمى» عند شرح
اسم اهلل :القاهر -القهار ( ،)181/1والعلي-األعلى-المتعال ()321/1؛ و«أعَّلم السنة المنشورة»
لحافظ حكمي  $حين تكلم على أنواع العلو ودالئلها من الكتاب والسنة ،وانظر كذلك تعليق شيخنا
صالح بن عبد اهلل العصيمي على «أعَّلم السنة المنشورة».
( )3انظر :بحثا نافعا حول «علو اهلل واستوائه على عرشه» يف مقدمة تحقيق حمد التويجري «للـفتوى
الحموية» (ص .)139-89
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آخرها ،ثم عامة كالم الصحابة والتابعين ،ثم كالم سائر األئمة مملوء بما هو :إ ّما
كل شيء ،وهو علي على ّ
أن اهلل سبحانه فوق ّ
نص وإ ّما ظاهر :يف ّ
كل شيء ،وأنَّه
ّ
ٌّ
السماء ،مثل قوله تعالى ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
فوق العرش ،وأنّه فوق ّ
ﯫ ﯬ﴾[فاطر﴿ ،]١٠ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾[النحل ﴿ ،]٥٠ :ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ﴾[األعراف ]٥٤ :يف ستّة مواضع ( ﴿ ،)1ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [طه:

﴿ ،]٥ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
مما
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[غافر ، ]٣٧ - ٣٦ :إلى أمثال ذلك ّ
( )2

ال يكاد يحصى ّإال بكلفة.

( )3

ويف األحاديث الصحاح والحسان ما ال يحصى إال بكلفة.
الرسول ﷺ إلى ر ّبه ،ونزول المَّلئكة من عند اهلل ،وصعودها
مثل ّ
قصة معراج ّ
فيعرج الذين باتُوا
إليه ،وقوله يف المَّلئكة ا ّلذين يتعاقبون فيكم بال ّليل والنّهارُ « :
الصحيح يف حديث الخوارج« :أال
أعلم بهم»؛ ويف ّ
فيكم إلى ربهم فيسأ ُلهم وهو ُ
تأمنوين وأنا أمين َمن يف السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء»؛ وقوله يف
( )1وهي :األعراف ،45 :يونس ،3 :الرعد ،2 :الفرقان ،59 :السجدة ،4 :الحديد.4 :
العلو من الجهمية
( )2يقول ابن أبي العز الحنفي  $يف «شرح الطحاوية» (ص « :)199فمن نفى
َّ
ِ
محمدي» .انتهى
وي
ٌّ
موس ٌّ
فهو فرعوينٌّ ،ومن أثبته فهو َ
( )3األدلة على علو اهلل تعالى على خلقه واستوائه على عرشه كثيرة جدا ،وقد تتبعها بعض األئمة
فوجدها أكثر من ألف دليل .انظر« :الجواب الصحيح» ( ،)84/3و«الفتاوى» ( )121/5لشيخ
اإلسَّلم ،و«الصواعق المرسلة» ،و«اجماع الجيوش اإلسَّلمية» البن القيم[ .نقَّل عن «التوضيحات
الجلية» ( )666/2للخميس ،وتحقيق الحموية للتويجري (ص .])198
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الصحيح« :إن اهلل لما خلق الخلق كتب يف كتاب موضوع عنده فوق
الحديث ّ
العرش إن رحمتي سبقت غضبي» ...
إلى أمثال ذلك مما ال يحصيه إال اهلل ،مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية
والمعنوية ،التي ت ِ
ُورث علما يقين ًيا من أبلغ العلوم الضرورية  :أن الر َ
سول ﷺ
( )1

المب ِّلغَ عن اهلل ألقى إلى أمته المدعوين أن اهلل سبحانه فوق العرش ،وأنه فوق
ِ
وعجمهم يف الجاهلية
السماء ،كما فطر اهلل على ذلك جميع األمم عربِهم
واإلسالم ،إال من اجتالته الشياطين عن فطرته.
ثم عن السلف يف ذلك من األقوال ما لو جمع ل َب َلغ مائين أو ألوفا.

( )2

( )1قال اإلمام ابن عبد الرب  $لما تك َّلم على حديث النزول يف كتابه« :التمهيد لما يف الموطأ من
صحيح اإلسناد ،وال يختلف
ثابت من جهة النقل،
المعاين واألسانيد» (« :)159-128/7هذا حديث ٌ
ُ
أهل الحديث يف صحته ،وهو منقول من طرق سوى هذه ،من أخبار العدول عن النبي ﷺ ،وفيه ٌ
دليل
على أن اهلل يف السماء على العرش من فوق سبع سماوات ،كما قالت الجماعة ،وهو من حجتهم على
المعتزلة يف قولهم :إن اهلل يف كل مكان«.
ُ
والدليل على صحة قول أهل الحق قول اهلل -وذكر بعض اآليات -إلى أن قال :وهذا أشهر
وقال« :
اضطرار لم يوقفهم عليه أحدٌ  ،وال
وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ ألنه
ٌ
أنكره عليهم مسلم» .انتهى.
وانظر« :الفتوى الحموية الكربى» (ص .)464-463
( )2انظر على سبيل المثال« :شرح أصول االعتقاد» ،و«العلو» للذهبي ،و«إثبات صفة العلو» البن
قدامة...
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ثم ليس يف كتاب اهلل ،وال يف سنّة الرسول ﷺ ،وال عن أحد من سلف األمة ال
ّ
أئمة الدين -ا ّلذين أدركوا زمن األهواء
من ّ
الصحابة والتّابعين ،وال عن ّ
نصا وال ظاهرا.
واالختَّلف-
ٌ
حرف واحدٌ يخالف ذلك ال ّ
ولم يقل أحد منهم َق ّطّ :
السماء ،وال أنّه ليس على العرش ،وال
إن اهلل ليس يف ّ
َ
أنه بذاته يف كل مكان ،وال ّ
داخل
أن جميع األمكنة بالنّسبة إليه سوا ٌء ،وال أنّه ال
ٌ
خارجه ،وال أنّه ال مت ٌ
منفصل ،وال أنّه ال تجوز اإلشارة الحس ّية
ّصل وال
العالم وال
َ
لصحيح عن جابر بن عبد اهلل ّ
أن النّبي ﷺ
إليه باألصبع ونحوها؛ بل قد ثبت يف ا ّ
الرسول ﷺ جعل
لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات ،يف أعظم َم ْج َمع حضره ّ
ّ
السماء ثم ينكبها إليهم
يقول« :أال هل بلغت؟» .فيقولون :نعم .فيرفع أصبعه إلى ّ
ُ
وأمثال ذلك كثيرة.»...
مرة،
غير ّ
ويقول :اللهم اشهدْ » َ

( )1

قال ابن القيم  $يف «نونيته»:
العلو من الوجوه جميعها
وله
ُّ
لكن نفا ُة
ِّ
َصنَّفْ
علوه س َلبوه قائَّل
إكـً
حاشاه من إفك الن ِ
وسلبِهم
ُّفاة
َ
وعلوه فوق َ
الخليقة ك ِّل َها ك ّلهـــــــــــــا

الش ِ
َّ
ان
علو
مع
ذا ًتا و َقهرا
ِّ
ْ
ِ
نقصان
فصار ذا
العلو
مال
ِّ
َ
ُ
المطلق الر َّباين
الكمال
فله
ُ
الخلق وال َّث َق ِ
َّلن
ُفطِ َرت عليه
ُ

( )1كل هذا من كَّلم شيخ اإلسَّلم ابن تيمية يف «الفتوى الحموية الكربى» (ص ،)215-197
بتصرف يسير وحذف .وانظر لهذا أيضا« :اجتماع الجيوش اإلسَّلمية» ،و«الصواعق المرسلة»،
ّ
و«النونية» البن القيم .$
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َّ
استدل المنكرون لعلو اهلل تعالى على خلقه من الجهمية المعطلة ومن نحا
وقد
نحوهم :بقول اهلل ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [المجادلة ،]٧ :وبقوله
 ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﴾[الحديد.]٤ :
اآلجري  $را ًّدا هذا االستدالل الباطل يف «كتاب الشريعة» :
يقول اإلمام
ِّ
( )1

وفسروا القرآن على ما هتوى نفوسهم،
«ف َل َّب ُسوا على السامع منهم بما َّ
تأو ُلوهَّ ،
ظن أن القول كما قالوه ،وليس هو
َ
فضلوا وأض ُّلوا .فمن سمعهم ممن جهل العلم َّ
تأو ُلوه عند أهل العلم.
كما َّ
أن اهللَ  سبحانه على عرشه فوق سماواته،
والذي يذهب إليه أهل العلم َّ
ِ
علمه بجميع ما ُخلِق يف السماوات ال ُعلى،
لم ُه محيط بكل شيء ،قد أحاط ُ
وع ُ
الس َّر وأخفى ،ويعلم
وبجميع ما يف سبع أرضين وما بينهما ،وما تحت الثرى ،يعلم ِّ
واله َّمة ،ويعلم ما ُت َو ِ
خائن َة األعين وما ُتخفي الصدور ،ويعلم َ
سو ُس به
الخ ْط َرة َ
ُ
ذرة يف السماوات واألرضين
عز ُب عن اهلل 
النفوس .يسمع ويرى ،وال َي ُ
مثقال َّ
وما بينهن إال وقد أحاط علمه به ،وهو على عرشه سبحانه العلي األعلىُ ،ترفع
إليه أعمال العباد ،وهو أعلم هبا من المَّلئكة الذين يرفعوهنا بالليل والنهار.

(« )1الشريعة» (.)1077-1075/3

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

40

فإن قال قائل :فأيش معنى قوله﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ اآلية التي هبا يحتجون ؟
ِ
ٌ
محيط هبم ،وبكل شيء من َخلقه،
لمه  ،واهلل على عرشه ،وعلمه
قيل له :ع ُ
أهل العلم ،واآلية يدُ ُّل أو ُلها وآخرها على أنه ِ
فسره ُ
العلم.
َّ
ُ
كذا َّ
فإن قال قائل :كيف؟!
قيل :قال اهلل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ ،إلى آخر اآلية قوله ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ِ
ِ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ،فابتدأ اهلل  اآلي َة ِ
لمه ُ م ٌ
حيط
بالعلمَ ،
وختَمها بالعلم ،فع ُ
بجمي ِع َخلقه ،وهو على عرشه ،وهذا قول المسلمين.

()1

السجستاين،
حدَّ ثنا أبو عبد اهلل محمد بن َمخ َلد ال َع َّطار ،قال :حدَّ ثنا أبو داود ّ
بن النُّعمان ،قال :حدَّ ثنا عن عبد
يج ُ
قال :حدَّ ثنا أحمد بن حنبل ،قال :حدثني ُس َر ُ
اهلل بن نافع ،قال :قال مالك بن أنس « :$اهلل  يف السماء ،وعلمه يف كل مكان
 ،ال يخلو من علمه مكان» .انتهى كَّلمه .$
علو اهلل بقولهَ ( :و ُه َو َدان بِ ِع ْل ِم ِه من
ب المصنف  $كالمه على ِّ
أع َق َ
ولهذا ْ
علوه واستوائه على عرشه فَّل تخفى عليه من خلقه
خلقه) :أي أنه سبحانه مع ِّ
خافية.

( )1انظر« :الر ُّد على الزنادقة والجهمية» (ص « ،71عقائد السلف») لإلمام أحمد ،و«دفع إيهام
االضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي (سورة المجادلة) ،و«القواعد المثلى» (ص ... )58
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ومعية اهلل لخلقه نوعان:
معية عامة :وهي معية حقيقية تثبت أحكامها لجميع الخلق ،ومقتضاها العلم
واإلحاطة والتدبير ،وهي المذكورة يف مثل قول اهلل تعالى ﴿:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ﴾.
لخواص عباده تعالى،
ومعية خاصة :وهي معية حقيقية تثبت أحكامها
ّ
ومقتضاها المحبة والنصرة والتأييد ،وهي المذكورة يف مثل قول اهلل تعالى﴿ :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [النحل.]١٢٨ :
وزاد بعض أهل العلم :معية ثالثةً ،وهي معية خاصة الخاصة ،وهي التي تكون
لخاصة أولياء اهلل ،كما يف قوله تعالى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[ التوبة:

متفرع ٌة عن المعية الخاصة.
 ،]٤٠وهي ِّ
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تفسيرهم االستوا َء على العرش
من تحريفات أهل البدع لنصوص الشرع،
ُ
يف ذلكَّ ،
باالستيَّلء عليه ،وقد ب َّي َن ُ
وأن االستواء يف اللغة غير
أهل العلم َز َ
االستيَّلءَّ ،
يم َن على كل شيء ،فَّل عرب َة بتخصيص
وأن اهلل سبحانه قد استولى َ
وه َ
العرش بذلك ،ويف هذا يقول اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري : $
()1

«وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرور ّيةّ :
إن معنى قول اهلل تعالى:
وأن اهلل  يف ّ
﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ أنه استولى و َم َلك و َق َهرّ ،
كل مكان،
الحق ،وذهبوا يف االستواء إلى
وج َحدوا أن يكون اهلل  على عرشه ،كما قال أهل ّ
َ
ال ُقدرة.
فرق بين العرش واألرض السابعة؛ ّ
ولو كان هذا كما ذكروه ،كان ال َ
ألن اهلل
قادر على ّ
الح ُشوش،
كل شيء،
ُ
قادر عليها وعلى ُ
واألرض هلل سبحانهٌ ،
تعالى ٌ
وعلى ك ُِّل ما يف العالم ،فلو كان اهلل ُمستو ًيا على العرش بمعنى االستيَّلء ،وهو 

مستو على األشياء ك ِّلها؛ لكان ُمستو ًيا على العرش ،وعلى األرض ،وعلى
الح ُشوش ،واألقذار؛ ألنّه قادر على األشياء مستول عليها ،وإذا
السماء ،وعلى ُ
كان قادرا على األشياء ك ِّلها لم َي ُجز عند أحد من المسلمين أن يقولّ :
إن اهلل تعالى
علوا كبيرا ،لم َي ُجز أن يكون
مستو على الحشوش واألَخلِية تعالى اهلل عن ذلك ّ
االستوا ُء على العرش االستيال َء الذي هو عا ٌّم يف األشياء ك ِّلها ،ووجب أن يكون
دون األشياء ك ِّلها» .انتهى
ختص بالعرش َ
معنا ُه استوا ًء َي ُّ

(« )1اإلبانة عن أصول الدّ يانة» (ص .)63 – 62
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القضاءُ وال َق َدر

وأن َف َذ فِي َخ ِ
أح َ ِ
لمه باألُمورَ ،
لقه َس َ
ابق ا ْل َم ْقدُ ورَ ،و ُه َو ا ْل َجوا ُد ال َغ ُفور،
َ
اط ع ُ
﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾[غافر.]١٩ :
لون بِسابِ ِق ِع ِ
لق ِ
فالخَ ُ
ُون
ذون لِ َما خَ َلقهم َل ُه ِمن خَ يرٍ َو َشرَ ،ال يملك َ
لمه ،ونَافِ َ
عام َ
جدون إِ َلى ص ِ
رف ا ْلم ْع ِص َية َعن َْها َد ْفعا.
ألَ ْن ُف ِس ِه ْم من ال َّطا َعة نفعاَ ،و َال َي
َ
َ
اط ِعلمه باألُمور) أيِ َّ :
َ
لم اهلل َّ
أحاط
جل وعَّل قد
قال المصنِّفُ َ ( :$
أن ع َ
أح َ ُ
ُّ
والكل عنده يف ُأ ِّم الكتاب َمسطور﴿ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [آل
بكل األمور،

ِ
عمران ،]١١٩ :وهذا من باب التنبيه باألدنى على األعلى ،فإنه ْ
يما بذات
إن كان َعل ً
ِ
فعلمه بِال َق ِ
ول ا ْل ُم َس ِّر َوا ْل َم ْج ُه ِ
ور بِ ِه َأ ْو َلى  ،وهو الذي ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ُّ
الصدُ ور ُ
( )1

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [ آل عمران﴿ ،]٥ :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 :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾[ األنعام﴿ ، ]١١٧ :ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ﴾ [النساء ،]١٢٦ :أي :علمه نافذ يف جميع ذلك ،ال تخفى عليه خافية
من عباده ،و﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ذر ٌة لِما تراءى للناظرين وما
ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [سبأ ،]٣ :وال تخفى عليه َّ
توارى .قاله ابن كثير  $يف «تفسيره».

(« )1مجموع الفتاوى» (.)36/15
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وأن َف َذ فِي َخ ِ
ِ
( َ
لقه َس َ
السابق
ابق ا ْل َم ْقدُ ور) :فكل ما يقع إنما هو بتقد ِير اهلل
لألشياء ،فليس شيء من األمور إال وقد َع ِلمه اهلل  أزالً ،ثم َكتَبه يف ال َّلوح
المحفوظ ،ومتى شاء ُه َخ َلقه ،وهذه هي مراتب القدر األربعة :العلم ،والكتابة،
والمشيئة ،والخلق.

( )1

قال اهلل تعالى﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾[القمر ،]٤٩ :وقال ﴿ :ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ﴾[الفرقان ،]٢ :وقال﴿ :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 :
ومشيئته نافذ ٌة يف كل األمور ،فما شاء كان ،وما لم يشأ لم يكن﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [األنعام ،]١٢٥ :وهو سبحانه الذي خلق األرض والسماوات،
وما فيها من الحركات والسكنات﴿ ،ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [الرعد:

...]١٦

السن ّية والفوائد
ذكرت
( )1وقد
ُ
َ
مراتب القدر مع دالئلها وتفصيل القول فيها يف كتابي« :التّعليقات َّ
البه ّية شرح مختصر يف أصول العقائد الدّ ين ّية».
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جميع الكائنات،
كثير ال َعطاء ،الذي َع َّم بجوده
َ
( َو ُه َو ا ْل َجوا ُد ال َغ ُفور)َ ،
والجوا ُدُ :
ومألها من فضله وكرمه ونِعمه المتنوعة ،فَّل يخلو مخلوق من إحسانه َطرف َة
عين.

()1

َو ُجود اهلل تعالى نوعان:

( )2

لم ُ
يخل عنه موجو ٌد من الموجودات ،ف ُك ُّلها
عم الكائنات جمي ًعاْ ،
ُجود مطلقَّ :
عمها فض ُله وإحسانُه.
قد َّ
َو ُجود خاص :بالسائلين والطالبين ،سواء سألوه بلسان المقال أو بلسان
فاجرا ،فمن سأل اهلل صاد ًقا يف
كافراَ ،ب ًّرا أم
ً
الحال ،وسواء كان السائل مؤمنًا أم ً
ستشعرا الذلة والفقر بين يديه؛ أعطاه سؤله ،وأناله ما
سؤاله ،طامِ ًعا يف نَوالهُ ،م
ً
طلب ،فإنه هو ال َب ُّر الرحيم ،الجوا ُد الكريم.
ومن جوده الواسع سبحانه :ما أعدَّ ه ألوليائه يف دار كرامته و ُمست َق ِّر رحمته ،مما
عين رأت ،وال ُأ ٌ
ذن سمعت ،وال َخ َطر على قلب َبشر.
ال ٌ
(ال َغ ُفور) :هو الذي لم يزل ،وال يزال بالعفو معروفًا ،وبالغفران والصفح عن
عباده موصوفًاُّ ،
كل أحد مضطر إلى َعفوه ومغفرته ،كما هو مضطر إلى رحمته

( )1انظر« :فقه األسماء الحسنى» (ص  )326-323للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه اهلل ،وفيه -بعد
أن ذكر األحاديث التي فيها اسم اهلل «الجواد»« :-والحاصل أن هذه األحاديث –وإن لم ُ
تخل مِن مقال-
بعضها لبعضُّ ،
وتدل ب َمجموعها على ثبوت اسم «الجواد» هلل  .»...انتهى
يشهدُ ُ
(« )2شرح النونية» للهراس (.)477/2
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وكرمه ،وقد وعد بالمغفرة والعفو ،لمن أتى بأسباهبا ،قال اهلل تعالى﴿ :ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [طه.]٨٢ :

()1

يقول ابن القيم يف «نونيته»:
ف َلو

ب ُقرابِها
رابَِّل
ُق قائ
هاً

ِ
غير ِشرك بل من ِ
مِن ِ
صيان
الع
َ
واسع ال ُغ ِ
ِ
فران
ُسبحانَه هو
ُ

فور
وهو ال َغ ُ
بال ُغ ِ
مِ ْل َء
فران
َّف ُه
َص َنألَتا
يقول ابن رجب « : $والمغفرة هي ِوقاي ُة َش ِّر الذنوب مع َسترِها» .انتهى
أتى

( )2

ِ
سارقة نظر
(﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾)« :خَ ائنَة ْاألَ ْع ُين»« :هي ُم َ
األع ُين إلى ما هنى اهلل عنه» .وهو َقول مجاهد .$
ِ
ِ
الم ُ
حيط بجميع
« َو َما تُخْ في ُّ
ور» :ما أضمرته القلوب ،فعلمه التام ُ
الصدُ ُ
ِ
ِ
وكبيرهاِ ،
ِ
ِ
وح ِ
ولطيفها؛ ل َي َ
لمه
دقيقها
صغيرها
قيرها،
حذر ُ
األشياءَ ،جليلِها َ
الناس ع َ
ِ
حق َتقواه ،و ُيراقِبوه مراقب َة َمن َيعلم أنه
الحياء ،و َي َّت ُقو ُه َّ
فيهم ،ف َيست َْح ُيوا من اهلل َح َّق َ
العين الخائنة وإن أ ْبدت أمانةً ،ويعلم ما َت ِ
نطوي عليه َخبايا
َيراه ،فإنه تعالى َيعلم
َ
والسرائر  ،وهو القائل سبحانه﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
الصدور من َّ
ُّ
الضمائر َّ
( )3

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ﴾[آل عمران.]٦– ٥ :


( )1قاله ابن سعدي يف «تفسيره».
(« )2جامع العلوم والحكم» (ص .)606
( )3قاله ابن كثير يف« :تفسيره» ،وانظر« :جامع البيان» للطربي ،و«زاد المسير» البن الجوزي.
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لون بِسابِ ِق ِع ِ
لق ِ
ِّف ( :$فالخَ ُ
ثم قال المصن ُ
لمه) :وهذا فيه ر ٌّد على من
عام َ
أنكر ال َقدَ رَّ ،
فإن ُغَّل َة القدرية أنكروا علم اهلل السابق لألشياء ،وكتابتَه لها يف ال َّلوح
الج َهنيَّ « :
َف
إن األمر ُأنف» :أيُ :يستأن ُ
المحفوظ ،وذلك ما كان يقول به َمعبد ُ
ِ
قضاء وتقدير من اهلل ،أو يتقدَّ م
سابق
استئنافا ،بمعنى :يبتدئه من غير أن َيسبق به ُ
علم أو كتاب ،بل على اختيار اإلنسان وتقديره ،وقد َغ َّلظ عبد اهلل بن عمر
بذلك ٌ
عليهم ،وتربَّأ منهم ،وأخرب أنه ال ُتق َب ُل منهم أعمالهم بدون اإليمان بالقدر.

()1

وقد سئل اإلمام مالك  $عن «القدرية» ،من هم؟ فقال« :إنهم الذين يقولون:
يعلم الشيء قبل كونه».
َّ
إن اهلل ال ُ

()2

كثير من السلف« :ناظروا القدرية بالعلم،
قال الحافظ ابن رجب « : $قال ٌ
َ
القديم
العلم
يريدون :أن من أنكر
أقروا به ُخ ِصموا ،وإن جحدوا فقد َك َفروا»،
َ
َ
فإن ُّ
السابِ َق بأفعال العبادَّ ،
قس َمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد ،وكتب
اهلل تعالى َّ
َّ
وأن َ
( )3

ذلك عنده يف كتاب حفيظ ،فقد َّ
أقروا بذلك
كذ َب بالقرآن ،ف َيك ُف ُر بذلك؛ وإن ُّ
أفعال ِ
َ
العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدر َّي ًة فقد
وأنكروا أن اهلل َخ َلق
ُخ ِصمواَّ ،
أقروا به ُح َّج ٌة عليهم فيما أنكروه» .انتهى
ألن ما ُّ
َ
ب
انقرض هذا المذهب ،وال
قال القرطبي  $وغيره « :قد
ُ
نس ُ
نعرف َ
أحدً ا ُي َ
أن اهلل عالِم بأفعال ِ
طبقون على َّ
َ
ِّ
العباد
المتأخرين ،قال :والقدرية اليو َم ُم
إليه من
ٌ
( )4

( )1انظر« :جـامع العلوم والحكم» (ص .)44
( )2انظر« :منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة» (ص  )502-501للدّ عجان.
(« )3جـامع العلوم والحكم» (ص .)45
(« )4فتح الباري» (.)158/1
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بأن أفعال ِ
قبل و ِ
قوعها ،وإنَّما خا َلفوا السلف يف زعمهم َّ
العباد مقدور ٌة لهم،
َ ُ
وواقِع ٌة منهم على جهة االستقَّلل» .انتهى
الم ِّ
تأخرة تعتقد إثبات
قال الحافظ النووي « :وصارت القدرية يف األزمان ُ
()1

والشر من غيره .تعالى اهلل عن قولهم» .انتهى
الخير من اهلل،
القدر ،ولكن يقولون:
ُّ
ُ
المعتزلة الذين أنكروا ُعموم مشيئة اهلل،
والذين ذكرهم القرطبي والنووي :هم ُ
وأن اإلنسان َيخ ُلق فِ َ
أن المعاصي لم يشأها اهللَّ ،
وزعموا َّ
عل نفسه ،غافلين عن
قول اهلل تعالى﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ﴾ [اإلنسان:

ولكن اهلل ﴿ﯸ ﯹ
 ، ]٣٠وعن قوله﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [الصافات،]٩٦ :
َّ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [الروم.]٥٩ :
ثم قال المصن ُ
ذون لِ َما َخ َلقهم َل ُه ِمن َخيرٍ َو َشر) :ويف
ِّف ( :$ونَافِ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ب َم ْق َعدُ ُه ِم َن الن ِ
َّار َو َم ْق َعدُ ُه
«الصحيحين»  :قال ﷺَ « :ما منْك ُْم م ْن َأ َحد إِالَّ َو َقدْ كُت َ
ول اهللَِ ،أ َفَّلَ َنت ِ
ِم َن ا ْل َجن َِّة»َ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
َّك ُل َع َلى كِتَابِنَا َونَدَ ُع ا ْل َع َم َل؟ َق َال« :ا ْع َم ُلوا
ِ
ِ
َفك ٌُّل ميسر لِما ُخ ِل َق َلهَ ،أما من ك َ ِ
الس َعا َد ِة،
ُ َّ َ ْ
الس َعا َدة َف ُي َي َّس ُر ل َع َم ِل َأ ْه ِل َّ
َان م ْن َأ ْه ِل َّ
ُ َ َّ ٌ َ
( )2

الش َق ِ
اء َف ُي َي َّس ُر لِ َع َم ِل َأ ْه ِل َّ
َان ِم ْن َأ ْه ِل َّ
الش َق َاو ِةُ ،ث َّم َق َر َأ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
َو َأ َّما َم ْن ك َ
ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [الليل ،]٦ - ٥ :اآل َي َة».
يقول اآلجري « : $ال يجوز أن يكون شي ٌء َيحدُ ث يف جميع خلقه إ َّ
ال وقد
َ ِ
الخلق كما شاء لما
لما قبل كونِه أنه سيكونَ ،خ َلق
وره به،
َ
وأحاط به ع ً
َج َرى َمقدُ ُ
( )3

(« )1شرح صحيح مسلم» (.)190/1
( )2البخاري (رقم ،)4949 :واللفظ له ،ومسلم (رقم.)2647 :
(« )3كتاب الشريعة» (.)700/2
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شاء ،فجعلهم شق ًّيا وسعيدً ا قبل أن ُي ِ
خرجهم إلى الدنيا ،وهم يف بطون أمهاهتم،
أخرجهم إلى الدنياُّ ،
وكل
وكَتب آجا َلهم ،وكَتب أرزا َقهم ،وكَتب أعما َلهم ،ثم
َ
ِ
ب له وعليه».
إنسان َيسعى فيما كُت َ
ثم قال المصن ُ
جدون إِ َلى
ُون ألَ ْن ُف ِس ِه ْم من ال َّطا َعة نفعاَ ،و َال َي
َ
ِّف َ ( :$ال يملك َ
ِ
ِ
نج َو َ
آخ ُر
َصرف ا ْلم ْعص َية َعن َْها َد ْفعا) :فلو شاء اهلل  أن َيهلك إنسا ٌن ل َه َلك ،وأن َي ُ
لنجاَّ ،
التوفيق كان من المخذولين
ب عبدَ ه التوفيق ،وإذا َس َلبه
َ
فإن اهلل  قد يس ُل ُ
الضالين عن الطريق ،ويف الدعاء النبوي الذي يجب اإلكثار منه :قوله ﷺَ « :يا َح ُّي
َيا َق ُّيو ُم بِ َر ْح َمتِ َك َأ ْست َِغ ُ
يثَ ،أ ْص ِل ْح لِي َش ْأنِي ُك َّل ُهَ ،و َال تَكِ ْلنِي إِ َلى َن ْف ِسي َط َر َف َة
َع ْي ٍن» .
()1

جل وعَّلَ إلى ِ
ف َلو و َك َلك اهلل َّ
نفسك ه َلكت ،وأنت باهلل ولوال اهلل لم تكن ،فَّل

ِ
نفسك على شيء من الخير،
ينبغي أن تظن بنفسك خيرا ،و ُت
َ
عجب ب َع َملك ،وترى َ
َّ
شر فهو من نفسك ومن
فإن ما
فعلت من خير فهو بتوفيق اهلل لك ،وما فع َ
َ
لت من ٍّ
تلومن فيه إال نفسك ،ويف «صحيح مسلم» قول اهلل تعالىَ « :ف َم ْن
الشيطان وال
َّ
ِ
ِ
وم َّن إِال َن ْف َس ُه».
َو َجدَ َخ ْي ًرا َف ْل َي ْح َمد اهللََ ،و َم ْن َو َجدَ َغ ْي َر َذل َك َفال َي ُل َ
فعلى العبد أن « َيشهدَ ت َ
َوفيق اهلل وخذالنَه كما َيشهدُ ُربوبِ َّيتَه وخَ ل َقه ،ف َيسأ َله
لهوفِ ،
ِ
توفي َقه َ
ين َيدَ يه
الم ُ
نفسه َب َ
ويلقي َ
ويعو َذ به من خذالنه عيا َذ َ
مسأل َة ُ
ُ
المض َط ِّرَ ،

حسنه األلباين يف:
( )1رواه النسائي يف« :الكربى» (رقم ،)10330 :والحاكم (رقم ،)2000 :و َّ
«صحيح الرتغيب والرتهيب» (رقم.)661 :
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س بين يديهِ ،
ِ
ِ
خاضعا ذليالً ُمستكِينًا ،ال َيملِك
الرأ ِ َ
َط ً
ريحا بِبابِهُ ،مستَسل ًما له ،ناك َس َّ
لن ِ
َفسه َض ًّرا وال نَف ًعا ،وال َموتًا والً َحيا ًة ونُشورا».
()1

عرض كَّلمه عن عقيدة أهل السنة والجماعة يف
وقد ذكر اآلجري  $يف َم َ
أن اهلل « َب َ
«باب القدر» َّ
وأمرهم بالبَّلغ لخلقه،
عث ُر َس َله ،وأنزل عليهم وح َيهَ ،
ِ
رساالت رهبم ،ونصحوا قو َمهم ،فمن َجرى يف مقدور اهلل تعالى أن يؤمن
ف َب َّلغوا
( )2

آمن ،ومن جرى يف مقدوره أن يك ُف َر َك َفر ،قال اهلل تعالى﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
أحب َمن أراد من عباده،
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [التغابنَّ ،]٢ :
فشرح صدره لإليمان واإلسَّلم ،و َم َقت آخرينَ ،فختَم على قلوهبم ،وعلى
سمعهم ،وعلى أبصارهم ،فلن يهتدوا إ ًذا أبداُ ،ي ِض ُّل َمن يشا ُء و َيهدي َمن يشاء:
ال ُي َ
عما َيفعل وهم ُيسألونَ ،
لق ك ُّلهم له ،يفعل يف َخلقه ما يريد ،غير ظالم
الخ ُ
سأ ُل َّ
لهمَّ ،
ذكره أن ُينسب ر ُّبنا إلى الظلم ،إنما َيظلِ ُم من يأخذ ما ليس له بملك،
جل ُ

وأما ر ُّبنا تعالى فله ما يف السموات وما يف األرض ،وما بينهما ،وما تحت ال َّث َرى،
أحب الطاعة ِمن عبادهَ ،
وله الدنيا واآلخرةَّ ،
وأ َمر
ذكره ،و َتقدَّ ست أسماؤه،
َّ
جل ُ
بهاَ ،ف َجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ،ونهى عن المعاصي ،وأراد كونَها من غير
يأم َر بالفحشاء ،أو يح َّبهاَّ ،
وجل اهلل
محبة منه لها ،وال أمر بها ،تعالى  عن أن ُ
ِ
علمه قبل
تعالى ر ُّبنا من أن
َ
يجري يف ُملكه ما لم ُيرِد أن يجري ،أو شيء لم ُيحط به ُ
الخلق عاملون َ
ُ
قبل أن َيخ ُل َقهم ،وبعد أن خ َلقهم قبل أن يعلموا،
كونه ،قد َع ِلم ما
القلم ِ
ُ
بأمره تعالى يف ال َّل ِ
يكون من بِ ٍّر أو
وح المحفوظ بما
وقدرا ،قد جرى
قضاء
ُ
ً
(« )1مدارج السالكين» (« ،308/1مشهد التوفيق والخذالن»).
(« )2كتاب الشريعة» (.)701-700/2
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َ
فجورُ ،يثني على من َع ِمل بطاعته من عبيده ،ويضيفُ
وي ِعدُ هم
العمل إلى العبادَ ،
عليه الجزاء العظيم ،ولوال توفي ُقه لهم ما ِ
استوج ُبوا به منه الجزاء:
عملوا بما
َ
َ
﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الجمعة .]٤ :وكذا ذ َّم قو ًما
ِ
َ
العمل إليهم بما عملوا،
وتوعدَ هم على العمل هبا النار ،وأضاف
عملوا بمعصيته،
َّ
وذلك بمقدور َجرى عليهمُ ،ي ِض ُّل من يشاء ،ويهدي من يشاء» .انتهى كَّلمه
بطوله ،وهو يف غاية النفاسة والوضوح.
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املالئكة

لق ِ
اج ٍة كَانَت بِ ِهَ ،وخَ َ
لق ا ْل َم َالئِ َك َة َج ِمي ًعا لطاعته،
بمشيئَته َعن َغيرِ َح َ
َخ َل َق ا ْلخَ َ َ
رش ح ِ
ِ
ِ
ام ُلونَ ،و َطائِ َف ٌة ِمن ُْهم َحول
منهم َم َالئ َك ٌة ب ُقدرته لل َع ِ َ
َ
وجب َلهم على ع َبا َدتهَ ،ف ْ
ِِ
اصطفى ِمن ُْهم ُر ُس ًال إِ َلى ُر ُس ِله،
َع ْرشه ُي َس ِّب ُحونَ ،و َ
آخ ُر َ
ون بِ َح ْمده ُي َقدِّ ُسونَ ،و ْ
َو َب ٌ
عض ُمدَ ِّبرون ألَمرِه.
لق ِ
اج ٍة كَانَت بِ ِه) :وهذا ظاهر
بمشيئَته َعن َغيرِ َح َ
قال المصنِّفُ َ ( :$خ َل َق ا ْلخَ َ َ
يف قوله سبحانه﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[الذارياتَ :]٥٦ :أي إِ َّال
ِ
يهم َأي َأ ْختَبِر ُهم بِال َّت َكال ِ ِ
ِ ِ
يف ُ ،ث َّم ُأ َج ِ
از ِ
يه ْم َع َلى َأ ْع َمال ِ ِهم،
آل ُم َر ُهم بِع َبا َدتي َو َأ ْبتَلِ ِ ْ
ُ
()1

إِ ْن َخ ْي ًرا َف َخ ْي ٌرَ ،وإِ ْن َش ًّرا َف َش ّر ﴿ ،ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
( )2

ﮂ﴾[الذاريات :]٥٧ :قال الشوكاين يف «فتح القدير»« :هذه الجملة فيها ُ
بيان
ِ
ِ
السا َد ُة مِن
استغنائه سبحانه عن عباده ،وأ َّن ُه ال ُيريدُ منهم َمن َف َعةً ،كما ُتريد ُه َّ
ِ
ِ
المعطِي .وقيل المعنى :ما ُأريدُ منهم أن
الر ِاز ُق ُ
المط َل ُق َّ
َعبِيدهمَ ،بل هو ال َغن ُّي ُ
رزقوا أنفسهم ،وال ي ِ
طعموا أحد ًا مِن َخلقي ،وال
رزقوا أحد ًا مِن َخلقي ،وال َأ ْن َي ُ
َي ُ
ُ
َ
ِ
الرزق ﴿ﮈ
كثير َّ
أنفسهم» ،ولهذا قال بعدها ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ :أيُ :
ُيطعموا َ
ﮉ ﮊ﴾[الذاريات :]٥٨ :أي :الذي له القوة والقدرة كلها ،الذي أوجد هبا
ضطر إلى شرع يف حياته الدّ نيا،
( )1قال شيخ اإلسَّلم  $يف «التد ُمر َّية» (ص « :)115واإلنسان ُم ٌّ
مضرتهّ ،
والشرع هو ا ّلذي يم ّيز له بين األفعال
فإنّه البدّ له من حركة يجلب هبا منفعته ،وحركة يدفع هبا ّ
تضره ،وهو َع ُ
دل اهلل يف خلقه ونوره بين عباده» .انتهى
ا ّلتي تنفعه واألفعال ا ّلتي ّ
ويحسن مراجعته
( )2قاله الشنقيطي  $يف «أضواء البيان» ،وكَّلمه عند آية «الذاريات» متين،
ُ
كامَّلً.
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األجرام العظيمة ،السفلية والعلوية ،وهبا تصرف يف الظواهر والبواطن ،ونفذت
مشيئته يف جميع الربيات ،فما شاء اهلل كان ،وما لم يشأ لم يكن ،وال يعجزه هارب،
وال يخرج عن سلطانه أحد ،ومن قوته ،أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم ...قاله
ابن سعدي يف «تفسيره».
ثم ذكر المصنِّفُ ُ $ج َمالً يف الكالم عن المالئكة ،فقالَ ( :وخَ َ
لق ا ْل َم َالئِ َك َة
ِ
كرمون ،لر ِّبهم طائعون﴿ ،ﮩ
وجب َلهم على ِع َبا َدته) ،فهم َخ ٌ
َجمي ًعا لطاعتهَ ،
لق ُم َ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾
[األنبياء- ١٩ :

 ،]٢٠وهم ُينَ ِّف َ
أمره﴿ ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ذون َ

ﭱ﴾[ األنبياء﴿ ،]٢٧ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾

[النحل:

َ ، ]٥٠ديدَ نُهم عبادة اهلل وتقديسه ﴿ ،ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
()1

ﯰ﴾[التحريم ،]٦ :فهم ُمثابِ َ
رون على طاعته ،وامتثال أوامره ،وترك زواجره،
جاهدَ ة؛ ألنَّه ال َشهو َة
«فرتكهم للمعصية ،وفعلهم للطاعة ِجبِ َّلةٌ ،ال ُي َك ِّل ُف ُهم أدنَى ُم َ
لهم» .
( )2

ثم ذكر المصنِّفُ  $بعض وظائف المَّلئكة الثابتة يف الكتاب والسنة،
شح ِ
ِ
ام ُلون) :وهم َح َم َل ُة ال َعرش الذين قال اهلل تعالى
منهم َم َالئ َك ٌة ب ُقدرته لل َعر ِ َ
( َف ْ

(« )1إغاثة ال َّلهفان» البن القيم ( )434/2باختصار ،وعنه شارح «الطحاوية» (ص .)210
(« )2عا َلم المَّلئكة األبرار» ل ُعمر ُسليمان األشقر ( $ص )35؛ وانظر« :لوامع األنوار البهية»
للسفاريني  ،)434/2( $حول مبحث« :تكليف المَّلئكة».
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فيهم﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [الحاقة ،]١٧ :ومفهوم هذه اآلية من قوله
تعالىَ ﴿ :ي ْو َمئِ ٍذ﴾ َّ
أن َح َم َل َة العرش ليسوا اليو َم ثمانية.
()1

قال ابن ُجزَ ي الغرناطي المالكي  $يف «التسهيل لعلوم التنزيل»« :قال ابن
يعلم أحدٌ ِعدَّ َتهم ،وقيل :ثماني ُة أمَّلك:
عباس :هي ثمانية صفوف من المَّلئكة ال ُ
وأرج ُلهم تحت األرض السابعة ،ويؤيد هذا ما روي عن
تحت العرش،
رؤوسهم َ
ُ
قواهم اهلل بأربعة
رسول اهلل ﷺ أنه قال« :هم اليوم أربعة ،فإذا كان يوم القيامة َّ
سواهم»  .».انتهى
( )2

ث عن م َل ٍ
ِ
ك ِم ْن
وعن جابر بن عبد اهلل عن النبي ﷺ أنَّه قالُ « :أ ِذ َن لى َأ ْن ُأ َحدِّ َ َ ْ َ
َمالَئِك َِة اهلل ِ ِم ْن َح َم َل ِة ا ْل َع ْر ِ
ش ،إِ َّن َما َب ْي َن َش ْح َم ِة ُأ ُذنِ ِه إِ َلى َعاتِ ِق ِه َم ِس َير ُة َس ْب ِع ِمائ َِة
َعا ٍم» .
( )3

(« )1معارج القبول» (.)75/2
( )2قال الزيلعي يف «تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسير الكشاف للزمخشري» (:)85/4
« َو ُه َو معضلَ ،وذكره ال َّث ْع َلبِ ّي من غير َسنَد» .انتهى .وانظره تخريجه مستوىف يف« :رياض الجنة بتخريج
أصول السنة البن أبي زمنين» (رقم )33 :لعبد اهلل البخاري.
قال ُمحقق كتاب «العرش» البن أبي شيبة (ص  ،101ط .مكتبة الرشد)« :القول الرابع :أن حملة
رجحه ابن كثير ،وابن الجوزي ،وقال:
العرش اليوم أربعة من المَّلئكة ،ويوم القيامة ثمانية ،وهذا القول َّ
هو قول الجمهور ...ولعل هذا القول هو األقرب إلى الصواب ،ولكن ليس هناك نص صريح عن النبي
ﷺ يف المسألة .واهلل أعلم» .انتهى
وص َّح َحه األلباين يف «مشكاة المصابيح»( :رقم ،)5728
( )3رواه أبو داود (رقم)4729 :
وغيره َ
ُ
و«السلسلة الصحيحة»( :رقم  ،)151و«شرح الطحاوية»( :رقم .)298
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ِ
اهلل ما استطا ُعوا إلى
َّ
وبالرغم من هذه الخلقة ال ُكربى ،وال ُق َّوة ال ُعظمى ،فلوال ُ
ٌ
حامل
َحمل العرش سبيَّل ،ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية « :وهو سبحانه
لما خَ َلق ال َع َ
المالئك َة
ب ُقدرته للعرش ول ِ َح َم َل ِة ال َعرش ،ويف األثرَّ « :
مر َ
رش َأ َ
أن اهللَ َّ
بِ َح ِ
مله ،قالوا :ر َّبنا ،كيف نحمل َ
عرشك وعليه َع َظمتُك؟ فقال :قولوا :ال حول
ِ
مل ال َع ِ
وال قوة إال باهلل»  .فإنما أطاقوا َح َ
واهلل إذا َج َعل يف
رش بِ ُق َّوته تعالىُ ،
مل ما شاء َأن ي ِ
المخ ُل ُ
َمخلوق ُق َّو ًة َأ َ
حم َله مِن َع َظ َمتِه َ
وغ ِيرها ،فهو بِ ُق َّوتِه
َ َ
وق َح َ َ
طاق َ
()1

( )2

ِ
ِ
و ُق ِ
حمول» .انتهى
الحام ُل َ
درته َ
والم ُ
للحام ِل َ
َ

شح ِ
ام ُلون) ،فقوله( :ب ُقدرته) إشار ٌة
الم َزين بقوله( :ب ُقدرته لل َعر ِ َ
وإلى هذا أشار ُ

ِ
إقدار اهلل لهم على هذه الوظيفة العظيمة ،وهي َح ُ
مل َعرشه .
إلى
ثم قال َ ( :$و َطائِ َف ٌة ِمن ُْهم َحول َع ْرشه ُي َس ِّب ُحون) :كما يف قوله  ﴿ :ﮰ
ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﴾ [غافر ،]٧ :وقوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
آخ ُرو َن بِ َح ْم ِد ِه ُي َقدِّ ُسون) :كما يف قوله  ﴿ :ﭲ
ﭙ ﴾ [الزمرَ ( ،]٧٥ :و َ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [الشورى ،]٥ :وتسبيحهم هلل

(« )1درء تعارض العقل والنقل» ( ،297/3برتتيب الشاملة) ،ونظيره يف« :جامع المسائل»
( ،)187/3و «منهاج السنة» (... )301/4
( )2ذكره أبو الشيخ األصبهاين ُم َط َّو ً
ال يف« :العظمة» (.)755/2
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دائم ال ينقطع ،ال يف الليل ،وال يف النهار ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [فصلت.]٣٨ :
فرحوا بذلك:
الم َس ِّبحون يف الحقيقةُ ،
وح َّق لهم أن َي َ
ولكثرة تسبيحهم فإهنم هم ُ
﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [الصافات.]١٦٦ - ١٦٥ :
وما كثرة تسبيحهم إال َّ
أفض ُل الذكر ،وقد روى مسلم يف «صحيحه»
ألن
التسبيح َ
َ
عن َأبِى َذر َأ َّن رس َ ِ
ِ
اهلل
َ ْ
َ ُ
ٍّ
ول اهلل ﷺ ُسئ َلَ :أ ُّي ا ْل َكَّلَ ِم َأ ْف َض ُلَ ،ق َالَ « :ما ا ْص َط َفى ُ
لِمالَئِكَتِ ِه َأو لِ ِعب ِ
ان اهلل ِ َوبِ َح ْم ِدهِ» .
اد ِهُ :س ْب َح َ
ْ َ
َ
ُ
الم َوك َُّل
اصطفى ِمن ُْهم ُر ُس ًال إِلَى ُر ُس ِله) :وهو
ثم قال َ ( :$و ْ
جربيل ڠُ ،
()1

الم َط َّهر ،ذو ال ُق َّوة والمكانة العالية
َ
والروح ال ُقدُ س ،أيُ :
بالوحي ،والروح األمينُّ ،
ﭬ﴾ [النجم– ٥ :

طاع يف السماوات﴿ ،ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
عند اهللُ ،م ٌ
ِ ،]٦
والم َّرةُ :هي الصحة والسَّلمة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة ،وذلك
ِ
وجمالها .
وحسنَها َ
يستلزم كمال الخلقة ُ
َ
رسول اهلل ﷺَ « :م ْن َول ِ ُّي َك مِ َن ا ْل َمَّلَئِ َك ِة َف ِعنْدَ َها ن َُجامِ ُع َك َأ ْو
ولما سأل اليهو ُد
يل ڠ و َلم يبع ِ
ُن َف ِ
ار ُق َك» ،قالَ « :فإِ َّن َولِ ِّي َى ِج ْبرِ ُ
ث اهللُ َنبِ ًّيا َق ُّط إِالَّ َو ُه َو َولِ ُّي ُه» .
َ ْ َْ َ
( )2

( )3

(« )1عا َلم المَّلئكة األبرار» ل ُعمر ُسليمان األشقر ( $ص .)37
(« )2إغاثة ال َّلهفان» (.)436/2
( )3رواه أحمد يف« :المسند» ( ،278/21رقم ،)2514 :وقال شعيب األرناؤوط« :حسن ،وهذا
إسناد ضعيف» ،وصححه أحمد شاكر يف« :تعليقه على المسند» (.)176/4
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قال ابن القيم « :ومن ك ََرم جربيل ڠ على ربه :أنه أقرب المَّلئكة إليه .قال
()1

بعض السلف« :منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك» .ومن قوته :أنه َر َف َع
مدائن قو ِم لوط على ج ِ
ناحهُ ،ث َّم َق َل َبها َعليهم ،فهو َق ِو ٌّي على تنفيذ ما ُيؤ َم ُر بهَ ،غ ُير
َ
َ
ِ
ُ
أمَّلك السماوات» .انتهى
عاجز عنه ،إذ تطيعه
ثم قال َ ( :$و َب ٌ
عض ُمدَ ِّبرون ألَمرِه) :قال اهلل  ﴿ :ﮮ ﮯ ﴾ [النازعات:
 ،]٥أي :المَّلئكة المد ًّبرة ما ُأمِ َرت به مِن أمر اهلل؛ وقال َّ
وعَّلَ ﴿ :ﭬ ﭭ
جل َ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [األنبياء ،]٢٧ :وقال على لساهنم ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﴾ [الصافات ،]١٦٤ :فما منهم من أحد إال له مقا ٌم وتدبير قد أمره ال ّله به،
ال يتعداه ،وال يتجاوزه ،وليس لهم من األمر شيء.

( )2

فإن المالئك َة ُم َو َّك َل ٌة بالعا َلم ال ُع ِ
فلي وتُدَ ِّب ُر ُه بأمر اهلل
يقول ابن القيم َّ « :
لو ِّ
ي ُّ
والس ِّ
( )3

 .»انتهى
الم َو َّك ُل بالقطر ،وهو ميكائيل ڠ ،ومنهم
ووظائف المالئكة كثيرة« :منهم ُ
الم َو َّك ُل ب َقبض األرواح ،وهو ملك
الم َو َّك ُل بالصور ،وهو إسرافيل ڠ ،ومنهم ُ
ُ
الم َو َّك ُل بأعمال العباد ،وهم الكرام الكاتبون ،ومنهم
الموت وأعوانه ،ومنهم ُ
ِ
ِ
الم َو َّك ُل
المع ِّقبات ،ومنهم ُ
الم َو َّك ُل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه ،وهم ُ
ُ
الم َو َّك ُل بالنار وعذاهبا ،وهم ومن
بالجنة ونعيمها ،وهم رضوان ومن معه ،ومنهم ُ
(« )1إغاثة ال َّلهفان» (.)435/2
(« )2تفسير ابن سعدي».
(« )3روضة المحبين» (ص .)61
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الم َو َّك ُل بفتنة القرب ،وهم منكر
معه من الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ،ومنهم ُ
الم َو َّك ُل بالنُّ َطف يف
ونكير ،ومنهم حملة العرش ،ومنهم ال ُك ُروب ُّيون  ،ومنهم ُ
( )1

األرحام ومن تخليقها وكتابة ما ُيراد هبا ،ومنهم مَّلئكة يدخلون البيت المعمور
ثم ال يعودون إليه آخر ما عليهم ،ومنهم مَّلئكة
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ّ
َس َّياحون َيتبعون مجالس الذكر ،ومنهم صفوف قيام ال يفرتون ،ومنهم ُرك ٌَّع ُس َّجدٌ
ال َيرفعون ،ومنهم غير من ذلك ﴿ ،ﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ﴾ [المدثر:

 ،]31ونصوص هذه األقسام من الكتاب والسنة ال تخفى» .
( )2



( )1قال شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي يف تعليقه على «أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي
ذكرهم يف حديث ضعيف ال يثبت .واختلف أهل العلم يف معنى «الكروبيين»،
« :$والك ُُروب ُّيونُ :روي ُ
على قولين:
المقربون ،مأخوذ من ك َُر َب إذا َق ُر َب.
 أحدهما :أنّهم المَّلئكة
َّ
 والثاين :أنّهم مَّلئكة العذاب ،مأخو ٌذ من ك َْرب وهو شدّ ة األمر.
وكَّلهما محتمَّلن ،ولم يثبت بذلك حديث كما سلف» .انتهى
( )2قاله حافظ حكمي يف« :أعَّلم السنة المنشورة» ،وقد أطال يف ذكر وظائف المَّلئكة مع ذكر األدلة
يف «معارج القبول» ( ،)78-68/2وانظر للفائدة« :إغاثة ال َّلهفان» (« ،)433/2روضة المحبين» (ص
... )61
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آدم عليه السالم
ُ

لْل َ ْر ِ
ثم َخ َل َق آد َم بِ َي ِد ِهَ ،و َأ ْس َكنَ ُه َجنَّ َت ُه ،و َق َ
بل َذلِك ْ
ض خَ َل َقه ،ون ََها ُه َعن َش َج َر ٍة َقدْ
َّ
ِ
ِ ِ
ثم َس َّل َط َع َل ِيه َعدُ َّو ُه َف َأ ْغوا ُه
ثم ابتَال ُه بِ َما ن ََها ُه َعن ُه من َْهاَّ ،
َن َف َذ َق َضاؤُ ُه َع َل ْيه بِ َأكْلهاَّ ،
وج َع َل َأك َل ُه َل َها إِ َلى األَ ْر ِ
ض َس َبباَ ،ف َما وجد إ َلى ت َْر ِك َأك ِْل َها َسبِيالَ ،و َال َعن ُه
َع َل َيهاَ ،
َل َها َم ْذ َهبا.
قال المصن ُ
ثم َخ َل َق آد َم بِ َي ِد ِه) :وهبذا جا َءت النّصوص ،فأما القرآن:
ِّف َّ ( :$
إبليس﴿ :ﯞ ﯟ
سجدوا آلد َم ڠ فسجدوا إال
َ
لما َأ َمر المَّلئك َة أن َي ُ
فقوله َّ 
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [ص ،]٧٥ :ولما التقى موسى
نت َأ ُبونَا آ َد ُم،
ڠ مع آدم ڠ فاحت ََّجا ،فكان من ُح َّجة موسى آلدم أنه قال لهَ « :أ َ
ِ
َخ َل َق َك اهلل تَعالى بِي ِده ،ون َف َخ فِ َ ِ
المالئِ َك َة َف َس َجدُ وا َلك؟» ،
َ
يك من ُروحهَ ،و َأ َمر َ
َ
ُ
ِ
ص َغ َيره هبا،
اهلل  هبا آدم ،م َّما لم َي ُخ َّ
فاحت ََّج موسى على آد َم بالكرامة التي َخ َّ
ص ُ
مِن َّ
فس َجدُ وا له ،فمن أنكر هذا فقد كفر .
اهلل َ خ َل َقه بِيده ،و َأ َمر َمَّلئكتَه َ
أن َ
()1

( )2

وغيره عن ابن عمر ﭭ ،أنه قال« :خلق اهلل  أربع َة
اآلج ِّري
وروى أبو بكر ُ
ُ
( )3

أشياء بيده :آدم ڠ ،والعرش ،والقلم ،وجنَّات َعدْ ن ،ثم قال لسائر الخلقُ :ك ْن،
فكان».
( )1رواه البخاري (رقم )3341 :ومسلم (رقم )495 :بلفظ مقارب ،وانظر« :السلسلة الصحيحة»:
(رقم.)909 :
وتصرف.
( )2انظر« :الشريعة» ( ،)1178/3باختصار
ُّ
(« )3الشريعة» (.)1182/3
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ثم قال َ ( :$و َأ ْس َكنَ ُه َجنَّ َت ُه) :قال اهلل تعالى﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ﴾ [البقرة ،]٣٥ :وهي َجنَّة ُ
الخ ْلد التي يف السماء  ،على الصحيح من أقوال
لْل َ ْر ِ
أن اهلل َّ
ض َخ َل َقه) :أيَّ :
أهل العلم( ،و َق َ
بل َذلِك ْ
جل وعَّلَ بِ ِعلمه السابق
()1

أن آد َم س ُي ُ
كل مقدورَ ،يع َل ُم َّ
لألمور ،و َقدَ ره النافذ يف ِّ
هبط من الجنَّة إلى األرض
السفلى ،واهلل  قال لمَّلئكته ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [البقرة ،]٣٠ :أي:
ُّ

ف يف األرض َخليفةً ،و ُم َص ِّير فيها َخ َل ًفا ،كما قال الطربي يف «تفسيره» ،ويف
مستخلِ ٌ
أن آد َم س َيهبِ ُط إلى األرضَّ ،
هذا إشار ٌة إلى َّ
وأن ذلك ُم َقدَّ ٌر عليه ال َمحالة ،ولهذا
لْل َ ْر ِ
الم َزينُّ (و َق َ
بل َذلِك ْ
ض خَ َل َقه).
قال ُ
ٍ
ِ ِ
ثم ابتَال ُه بِ َما ن ََها ُه َعن ُه ِمن َْها) :فقال
(ون ََها ُه َعن َش َج َرة َقدْ َن َف َذ َق َضاؤُ ُه َع َل ْيه بِ َأكْلهاَّ ،
سبحانه ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [البقرة ،]٣٥ :وقال لهما بعد
َأن ذا َقا منها ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ [األعراف ،]٢٢ :وقال تعالى ﴿ :ﭥ
ثم َس َّل َط َع َل ِيه َعدُ َّو ُه
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [طهَّ ( ،]١١٥ :

ِ
آدم ڠ و ُأهبِ َ
ط منها ،هل هي َجنَّ ُة
( )1وقد أطنب ابن القيم يف «اختَّلف الناس يف الجنة التي ُأسكنها ُ
ُ
غيرها يف َموضع عال من األرض؟» ،وأطال يف ذكر أقوال الفريقين ،بدون ترجيح
الخلد أو َجنَّ ٌة أخرى ُ
ور َّبما ُف ِه َم َمي ُله إلى القول بأهنا جنة
صريح يف كتابه« :حادي األرواح إلى بَّلد األفراح» (ص ُ ،)46-28
ُ
الخلد يف «قصيدته الميمية» ،حين قال:
َفحـــــي َع َلـــــى جنَّـ ِ
ــــات َعـــــدْ ن َفإِن ََّهـــــا
َ
َ َّ
َو َلكِنَّنَـــــا َســـــ ْبي ا ْل َعـــــدُ ِّو َف َهـ ْ
ــــرى
ــــل َتـ َ
ُ

َمن َِاز ُل َ
ـــــك ْاألُو َلـــــى َوفِ َيهـــــا ا ْل ُم َخـــــ َّي ُم
َن ُعــــــــو ُد إِ َلــــــــى َأ ْو َطانِنَــــــــا َون َُســــــــ ِّل ُم
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أض َّله ،وحمله على ال َغي ،واإلغواء :هو اإلضَّللِ ،
َف َأ ْغوا ُه َع َ
وضدُّ ُه
أي:
،
)
ا
يه
ل
َ
َ
َ
َ
ِّ
الهداي ُة واإلرشاد  ،قال اهلل  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
()1

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [طه ،]١١٧ :وقال سبحانه ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﴾
[األعراف ،]٢٢ – ٢٠ :وعداوة الشيطان عا َّمة آلد َم وحوا َء وذر َّيتهما ،قال اهلل تعالى:
﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [البقرة ،]١٦٨ :وقال ﴿ :ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [فاطر.]٦ :
ُ
ابن َر َجب َ « : $
أخرج أباكم من
احذ ُروا هذا ال َعدُ َّو الذي
يقول
َ
الحافظ ُ
ِ
ديمة،
الجنة ،فإنه َساع يف َمنعكم من ال َعود إليها بِ ُكل سبيل ،وال َعداو ُة َبينَ ُكم و َبينه َق َ
خرج من الجنة و ُط ِرد عن ِ
الخدمة إال بِ َسبب َت َك ُّب ِره على أبيكم وامتناعه من
فإنَّه ما ُأ ِ َ
( )2

لما ُأمِ َر به.
السجود له َّ

الرحمة ،و َأيِ َس من ال َعود إلى الجنة ،وتح َّق َق ُخلو ُده يف النار ،فهو
وقد َأيِ َس من َّ
الشرك ،فإن َع ِ
َيجت َِهدُ على أن ُيخَ ِّلدَ معه يف النار بني آدم ،بِتَحسين ِّ
جز َقنَع بما ُدونَه
من ال ُفسوق ِ
عذ َر َمن َأ َ
حذ َركم َموالكُم منه ،وقد َأ َ
والعصيان ،وقد َّ
نذرُ ،
فخ ُذوا
ف
المنير» (ص  )242باختصارَ « :غ َوىَ ( :غ ًّيا) :ان َْه َم َك فِي ا ْل َج ْهلَِ ،و ُه َو ِخ ََّل ُ
( )1قال يف «المصباح ُ
ِ ِ
اب َو َض َّلَ ،و ُه َو َغاوَ ،وا ْل َج ْم ُع ُغ َوا ٌة مِ ْث ُل َقاض َو ُق َضاةَ ،و َأ ْغ َوا ُه
الر ْشدَ ،واال ْس ُم ا ْل َغ َوا َي ُة بِا ْل َفتْحِ َ ،و َغ َوىَ :خ َ
ُّ
بِ ْاألَل ِ ِ
فَ :أ َض َّل ُه» .انتهى .ويف التنزيل﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [النجم ،]٢ :وكذلك﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [القصص.» ]٦٣ :
(« )2لطائف المعارف» (ص .)81-80
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ِح ْذ َركم ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [

األعراف.]٢٧ :

ب ِم َّمن َع َرفَ َر َّب ُه ُث َّم َع َصاه ،و َع َرفَ َّ
طاعه ﴿ :ﮬ
الشي َط َ
ان ُث َّم َأ َ
ال َع َج ُ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الكهف.»...]٥٠ :
انتهى
أبر َز اإلمام ابن القيم معنى لطيفا يف هذه اآلية من سورة الكهف ،فقال
وقد َ
ِ
ِ
ِ
وجَّل َل ًة
َّلو ًة وعقا ًبا َ
رواح َح َ
ب األَ َ
« : $فت ََأ َّمل ما َتحت هذا الخطاب ا َّلذي َيس ُل ُ
ِ
طر َده
مر
َ
بالسجود ألَبينا فأبى ذلكَ ،ف َ
إبليس ُّ
و َتهديدً ا ،كيف صدَّ ره بإخبارنا :أنَّه َأ َ
و َلعنَه و َعاداه مِن َأج ِل إِبائِه َعن الس ِ
جود ألَبِيناُ ،ث َّم َأنتم ُتوا ُلونَه مِن ُدوين .وقد لعنته
ُ
ُّ
()1

ِ
وج َعلتُه عَدُ ًّوا َلكم وألَبِي ُكم َفوا َليت ُُمو ُه و َت َر ْكت ُُموين؟
سجد ألَبيكمَ ،
وطرد ُته إِ ْذ َلم َي ُ
ِ
الح ْس َر ِة عليكم» .انتهى
يس هذا من َأع َظ ِم ال َغبن و َأشدِّ َ
ف َل َ



َحو هذا يف« :الجواب الكايف»،
(« )1بدائع الفوائد» ( ،438/2برتتيب الشاملة) ،والبن القيم ن ُ
و«طريق الهجرتين» ،و«مدارج السالكين» ...
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ض َس َببا) ،أي سبيَّلُ ،
وج َع َل َأك َل ُه َل َها إِ َلى األَ ْر ِ
الم َصنِّ ُ
فأهبط
ف َ ( :$
ثم قال ُ
السف َلى ،قال اهلل تعالى ﴿ :ﯶ
بسبب معصيته من الجنة ال ُعليا إلى األرض ُّ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏ ﰐﰑﰒ

ﰓ ﴾ [األعراف:

 ،]٢٢ثم قال ُسبحانه﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾[األعراف.]٢٤ :
( َف َما وجد إ َلى ت َْر ِك َأك ِْل َها َسبِيالَ ،و َال َعن ُه َل َها َم ْذ َهبا) :فقد سبق بذلك القدر،
ي  $يف « كتاب الشريعة»  ،حيث قال
آلجرِ ُّ
وجرى به القلم ،وإلى هذا أشار ا ُ
()1

يف معرض كالمه عن قدر اهلل النافذ يف جميع المخلوقات« :و َأ َم َر ُهما (يعني آد َم
َهاهما عن شجرة واحدة َأ ْن َ
قرباها ،و َقد
وح َّوا َء) أن يأكَُّل مِنها َر َغدً ا َما َشاءا ،ون ُ
َ
ال َي َ
جرى مقدُ وره َأنَّهما سي ِ
عصيانِه َبأكلِهما من الشجرةَ ،فهو َتبارك وتعالى يف الظاهر
ُ ُ َ َ
َ
َ
نهاهما ،ويف الباطن مِن ِع ِ
لمه َقد َقدَّ َر َعليهما َأنَّهما َيأكَُّلن منها﴿ ،ﯮ ﯯ ﯰ
َي ُ
ِ
ِ
للمعصية،
ﯱ ﯲ ﯳ﴾[ األنبياء ،]٢٣ :لم َيكن لهما ُبدٌّ من َأكل ِهماَ ،س َب ًبا َ
ِ
الجنَّة ،إِ ْذ كانا لألَ ِ ِ
لخ ِ
وس َب ًبا ُ
المعصية،
روج ِهما من َ
رض ُخلقا ،وأنه س ُيغفر لهما بعد َ
َ
ك ُُّل ذلك سابِ ٌق يف ِع ِ
لمه ،ال َيجوز أن يكون شي ٌء َيحدُ ُ
ث يف َجميع َخلقه ،إ َّ
ال َوقد
َ
وره به ،و َأ َ
حاط به ِعلما َقبل كَونِه َأنَّه سيكونَ ،خ َلق َ
لق كَما َشاء لِما
الخ َ
َجرى َمقدُ ُ
ِ
وس ِعيدا َقبل أن ُي ِ
وهم يف ُبطون ُأ َّم َهاتِهم،
خر َجهم إلى الدنياُ ،
شاءَ ،ف َج َع َلهم َشق ًّيا َ

(« )1الشريعة» (.)700/2
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خرجهم إلى الدُّ نيا ،وك ُُّل
َتب أعما َلهمُ ،ث َّم َأ َ
َتب َأ ْرزا َقهم ،وك َ
تب آجا َلهم ،وك َ
و َك َ
ِ
ِ
الوضوح.
ب له َ
وع َليه» .انتهى كَّلمه  ،$وهو يف غاية ُ
إِنسان َيس َعى فيما كُت َ
ُ
حديث
الم َزينَُّ ( :ف َما وجد إ َلى ت َْر ِك َأك ِْل َها َسبِيالَ ،و َال َعن ُه َل َها َم ْذ َهبا) :يب ِّينُه
وقول ُ
المحاج ِ
ونبي اهلل موسى ڽ ،ف َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ﭬ َع ِن النَّبِ ِّي
م
آد
بين
كانت
التي
ة
ُ َ َّ
َ
ِّ
َّاس ِم َن ا ْل َجن َِّة بِ َذ ْنبِ َك
ْت ا َّل ِذي َأخْ َر ْج َ
وسى آ َد َم َف َق َال َل ُه َأن َ
ت الن َ
ﷺ َق َالَ « :ح َّ
اج ُم َ
و َأ ْش َقيت َُهمَ ،ق َالَ :ق َال آدم :يا موسى َأن َ ِ
اص َط َف َ
اك اهللُ بِرِ َسا َلتِ ِه َوبِ َكال َِم ِه
ْت ا َّلذي ْ
َُ َ ُ َ
َ ْ ْ
ومنِي َع َلى َأ ْمرٍ َك َت َب ُه اهللُ َع َل َّي َق ْب َل َأ ْن َيخْ ُل َقنِيَ ،أ ْو َقدَّ َر ُه َع َل َّي َق ْب َل َأ ْن َيخْ ُل َقنِيَ ،ق َال
َأ َت ُل ُ
رس ُ ِ
وسى» .
ول اهلل ﷺَ :ف َح َّج آ َد ُم ُم َ
َ ُ
َو َو َّج َه َأ ُ
هل العلم هذا الحديث بتوجيهات ،من أحسنها َوجهان:
()1

قر َر َّ
ب إليه شيخ اإلسَّلم ابن تيمية ُ ، $
أن:
الوجه األول :وهو ما َذ َه َ
حيث َّ
( )2

أن
ريتَه بما َف َعل ،ال ألجل َّ
«موسى لم َي ُل ْم آ َد َم إال من ِج َهة ُ
المصيبة التي أصابته و ُذ َّ
ِ
المصائب الحاصلة بقدر
تارك األمر ُمذن ٌ
ب عاص» ،وقال« :وأما ما كان من باب َ
ِ
َّسليم لل َقدَ ر .وقصة آد َم
ب ُيعا َقب ،فليس فيها إال َّ
اهلل و َلم َي َبق فيها ُمذن ٌ
الصرب والت ُ
والذر َّية ،وآدم َ
ال َم ُه ألج ِل ما أصا َب ُه ُّ
و ُموسى كانت من هذا البابَّ ،
فإن ُموسى َ
كان
ِ
تاب من َّ
والمصي َب ُة كانت ُم َقدَّ َرةًَ ،ف َح َّج آ َد ُم ُموسى»  ،وهذا
قد َ
الذنب و ُغف َر لهُ ،
( )3

( )1رواه البخاري (رقم )4738 :وال َّلفظ له ،ومسلم (رقم.)2652 :
المفلح .)338-336/1( $
(« )2االحتجاج بالقدر» (ص  ،)43وانظر« :اآلداب الشرعية» البن ُ
ضر َب شيخ اإلسَّلم يف رسالة «االحتجاج بالقدر» (ص «[ )45مجموع الفتاوى»
( )3وقد َ
( ])320/8مثَّل رائِعا يعين على فهم محاجة آدم لموسى ڽ ،فقال َ « :$ق َال بع ُضهمْ :األَمر َأمر ِ
ان:
ُ َّ
ً ُ ُ
ُْ َْ
َْ ُ ْ
َ
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ِ
الم َعائِب»  ،والعبد
المصائب ،والَ ُيستَدَ ُّل بال َقدَ ر يف َ
من بابُ « :يستَدَ ُّل بال َقدَ ر يف َ
ِ
الم َعائِب» .يقول ابن رجب
مأمورَّ « :
المصائب ،وباالستغفار من َ
بالصبر على َ
ٌ
ِ
اج بالقدر على المصائب َح َسن ،كما قال النبي ﷺ« :إن
الحنبلي« :واالحتج ُ
()1

 َأمر فِ ِيه ِحي َل ٌة َف ََّل َت ْع ِ
ج ُز َعنْ ُه.
ٌْ
 و َأمر َال ِحي َل َة فِ ِيه َف ََّل َت ْج َز ْع مِنْ ُه.
َ ٌْ
ِ
ون ْ ِ
اإلن َْس َ
وص َ
َو َما َز َال َأئِ َّم ُة ا ْل ُهدَ ى مِ ْن ُّ
ورَ ،و َي ْصبِ َر
الش ُيوخِ َو َغ ْي ِره ْم ُي ُ
ورَ ،و َيت ُْر َك ا ْل َم ْح ُظ َ
ان بِ َأ ْن َي ْف َع َل ا ْل َم ْأ ُم َ
َع َلى ا ْل َم ْقدُ ِ
ورَ ،وإِ ْن كَان َْت تِ ْل َك ا ْل ُم ِصي َب ُة بِ َس َب ِ
ب فِ ْع ِل آ َدمِ ٍّي.
ات ولَم يخْ ِل ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّاس بِ ُظ ْلم َص ُاروا
ف ل َو َلده َم ًاالَ ،أ ْو َظ َل َم الن َ
َف َل ْو َأ َّن َر ُج ًال َأ ْن َف َق َما َل ُه في ا ْل َم َعاصي َحتَّى َم َ َ ْ ُ
ت بِ َس َب ِ
ب
َان َه َذا ُم ِصي َب ًة فِي َح ِّق ْاألَ ْو َال ِد َح َص َل ْ
ون َأ ْو َال َد ُهَ ،و َي ْحرِ ُمون َُه ْم َما ُي ْع ُطو َن ُه ِألَ ْم َثالِ ِه ْمَ ،لك َ
ِألَ ْج ِل ِه ُي ْب ِغ ُض َ
فِ ْع ِل ْاألَ ِ
ب.
ورا َع َل ْي ُك ْمَ ،و َأ ْنت ُْم َم ْأ ُمو ُر َ
َفإِذا َق َال َأ َحدُ ُه ْم ِألَبِ ِيهَ :أن َْت َف َع ْلت بِنَا َه َذا ...قِ َيل ل ِ َِّل ْب ِنَ :ه َذا ك َ
ون
َان َم ْقدُ ً
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وم َع َلى َذل ِ َكَ ،ال َي ْر َت ِف ُع َعنْ ُه َذ ُّم
بِ َّ
يما َف َع َل ُه م ْن ال ُّظ ْل ِم َوال َّت ْبذ ِيرَ ،م ُل ٌ
الص ْب ِر َع َلى َما ُيصي ُب ُك ْمَ ،و ْاألَ ُب َعاص ل َّله ف َ
ِ ِ
السابِ ِقَ ،فإِ ْن ك َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َغ َف َر َل ُه َل ْم َي ُج ْز َذ ُّم ُهَ ،و َال
وحا َو َت َ
اب َت ْو َب ًة ن َُص ً
َان ْاألَ ُب َقدْ َت َ
اهلل َوع َقا ُب ُه بِا ْل َقدَ ِر َّ
اب ُ
ِ
ِ ِ ِ
اهلل َقدْ َغ َف َر َل ُهَ ،-و َال مِ ْن ِج َه ِة ا ْل ُم ِصي َب ِة ا َّلتِي َح َص َل ْت ل ِ َغ ْي ِر ِه بِ ِف ْعلِ ِه إ ْذ
َل ْو ُم ُه بِ َحالَ ،ال م ْن ج َهة َح ِّق اهلل َ -فإِ َّن َ
َل ْم َي ُك ْن ُه َو َظال ِ ًما ِألُو َلئِ َك َفإِ َّن تِ ْل َك كَان َْت ُم َقدَّ َر ًة َع َل ْي ِه ْم.

َو َه َذا ِم َث ُال «قِ َّص ِة آ َد َم»َ :فإِ َّن آ َد َم َل ْم َي ْظلِ ْم َأ ْو َال َد ُهَ ،ب ْل إن ََّما ُولِدُ وا َب ْعدَ ُه ُبوطِ ِه مِ ْن ا ْل َجنَّةَ ،وإِن ََّما َه َب َط آ َد َم
إن َذ ْن َب ُه َما َت َعدَّ ى إ َلى َو َل ِد ِه َماُ ،ث َّم َب ْعدَ ُه ُبوطِ ِه َما إ َلى ْاألَ ْر ِ
َو َح َّوا ُء َو َل ْم َي ُك ْن َم َع ُه َما َو َلدٌ َحتَّى ُي َق َالَّ :
ض َجا َء
ْاألَو َالدَ ،ف َلم ي ُكن آدم َقدْ َظ َلم َأو َالده ُظ ْلما يست ِ
ون بِ ِه َم ََّل َم ُهَ ،وك َْون ُُه ْم َص ُاروا فِي الدُّ ْن َيا ُد َ
َح ُّق َ
ون ا ْل َجنَّةَ ،أ ْم ٌر
َ ْ َُ ً َ ْ
ْ ُ ْ َ ْ ََ
َح ُّق َ ِ
ان م َقدَّ را َع َلي ِهم َال يست ِ
ب آ َد َم ك َ
اب مِنْ ُه .»...انتهى
َان َقدْ َت َ
ون بِه َل ْو َم آ َد َمَ ،و َذنْ ُ
َك َ ُ ً ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ُ
صم
( )1وما أجمل قول ابن القيم يف «مدارج السالكين» (« :)60/1
صم نَفسهَ ،
والجاه ُل َخ ُ
العاقل َخ ُ
َأ ِ
قدار َر ِّبه» ،كما قيل:
ِ
وعـ ِ
رصـــــته
ــــياع ل ُف َ
ــــاج ُز الـــــرأي مضـ ٌ

ـــب ال َقــــدَ َر
حتــــى إذا فـ َ
ـــر عا َتـ َ
ـــات أمـ ٌ
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ِ
در اهلل ِ َو َما َشا َء
أصا َب َك شي ٌء فال َت ُقل لو أنِّي َف َع ُ
لت كذا كان كذاَ ،ولك ْن ُق ْل َق ُ
َف َع َل» .».انتهى

()1

لذ ِ
تاب مِن ا َّ
الوجه الثاين :وهو ما ذك ََر ُه ابن الق ِّيم  $مِن َّ
نب َج َاز
أن العبدَ إذا َ
َل ُه َأ ْن َيست َِد َّل بِال َقدَ ر ألَنَّه َتاب مِنه ،و َأ َّما َمن َل ْم َيتُب َفَّلَ ُح َّج َة َل ُه يف ال َقدَ ر على َذنبِه.
يقول ابن القيم بعد َأن ذكر جواب َش ِ
يخه ابن تيمية آنف ِّ
يتوجه
الذكر« :وقد
َّ
َ
( )2

جواب آخر ،وهو َّ
ويضر يف
نفع يف موضع
أن
االحتجاج بالقدر على الذنب ي ُ
َ
ٌ
ُّ
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك ُمعاودته ،كما فعل آد ُم،
موضع؛ فينفع إذا
َّ
ِ
الرب وصفاته وذكرها ما
فيكون يف ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء ِّ
ينتفع به َّ
يدفع بالقدر أمر ًا وال نَهيًا ،وال ُيبطل به شريعةً،
الذاكر والسامع؛ ألنَّه ال
ُ
والقوة ،يوضحه
بالحق المحض على وجه التوحيد والرباءة من الحول
بل ُيخرب
ِّ
َّ
َّ
علي قبل أن
أتلومنِي على أن
ُ
أن آد َم قال لموسىُ « :
عملت عمالً كان مكتوبًا َّ
الر ُ
أمره حتى كأن لم يكن ،فأ َّن َبه
جل ذنبًا ثم تاب منه توب ًة وزال ُ
ُأخ َلق» ،فإذا أذنب َّ
أمر كان قد
حس َن منه أن َي َّ
ُم َؤن ٌ
حتج بالقدر بعد ذلك ،ويقول :هذا ٌ
ِّب عليه وال ََمهُ ،
حج ًة له على باطل ،وال
علي قبل أن ُأخلق ،فإنَّه لم َيدفع بالقدر ح ًّقا ،وال ذكر َّ
ُقدِّ ر َّ
االحتجاج به ففي الحال
يض ُّر
وأما الموضع الذي ُ
ُ
محذور يف االحتجاج بهَّ ،
َ
محرمًا أو َ
فيحتج
الئم،
والمستقبل ،بأن
َّ
َ
ومه عليه ٌ
يترك واجبًا ،في ُل ُ
يرتكب فعالً َّ

(« )1لطائف المعارف» (ص .)79
(« )2شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص [ )18الباب الثالث :يف ذكر
احتجاج آدم وموسى].
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بالقدر على إقامته عليه وإصراره ،ف ُي ُ
ويرتكب باطالً  ،كما
بطل باالحتجاج به ح ًّقا
ُ
()1

الم ِص ُّرون على شركهم وعبادهتم غير اهلل ،فقالوا﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
َّ
احتج به ُ
ﭦ ﭧ ﭨ﴾

[األنعام]١٤٨ :

( )2

﴿ ،ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ﴾

[الزخرف:

فاحتجوا به ُم َص ِّوبين ل ِ َما هم عليه ،وأنَّهم لم َيندموا على فعله ،ولم يعزموا
،]٢٠
ُّ
قروا بفساده ،فهذا ضدُّ احتجاج َمن تب َّين له ُ
وعزم
خطأ نفسه وندم َ
على تركه ،و َلم ُي ُّ
َّ
كل العزم على أن ال يعو َد ،فإذا َ
الئم بعد ذلك قال :كان ما كان بقدر اهلل،
ال َمه ٌ
االحتجاج بالقدر ،وإذا كان ال َّلو ُم واقعًا
صح
ونُكتة المسألة َّ
ُ
أن ال َّلو َم إذا ارتفع َّ
فاالحتجاج بالقدر ٌ
باطل .»...انتهى
ُ



( )1انظر« :القضاء والقدر» [فصلُ :حكم االحتجاج بالقدر] لعبد الرحمن المحمود (ص -407
.)443
( )2انظر« :االحتجاج بالقدر» (ص .)114
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الز َّلة،
( َف َما وجد إ َلى ت َْر ِك َأك ِْل َها َسبِيالَ ،و َال َعن ُه َل َها َم ْذ َهبا) :وبال َّرغم من تلك َ
فقد رجع آد ُم ڠ عن ذنبه وتاب ،واستغفر ر َّبه وأناب ،وقد ُد ِّو َن ذلك يف أعظم
كتاب ،قال اهلل ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾
[طه ،]١٢٢ – ١٢١ :وقال تعالى ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﴾[البقرة ،]٣٧ :وهذه الكلمات ب َّينها اهلل َّ
جل و َعَّلَ بقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾[األعراف.]٢٣ :
يقول ابن القيم « : $و َظ َّن عَدُ ُّو اهللِ بِ َجهلِه َّ
أن ال َغ َلب َة وال َّظ َف َر له يف هذه
()1

الحرب ،و َلم َيع َلم بِ َك ِمين َجيش﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
َ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ،وال بإقبال دو ِ
لة﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[طه:
َ
.]١٢٢
ِ
ِ
ين بِ َجهلِه َّ
اهلل سبحانه َي َ
وحبِيبِه ا َّلذي َخ َلقه بِ َي ِده،
تخ َّلى َعن َصف ِّيه َ
َو َظ َّن ال َّلع ُ
أن َ
ِ
ِ
َو َ
وع َّل َم ُه َأسما َء ك ُِّل َشيء ،مِن َأج ِل َأك َلة
سجد ل ُه مَّلئكتَهَ ،
نفخ فيه من ُروحه ،و َأ َ
َأ َك َلها.
و َما َعلِ َم َّ
بالمرض
الم َرضَ ،ف َل َّما َأ َح َّس
يب َقد َع َّل َم
َ
أن ال َّطبِ َ
َ
المريض الدَّ وا َء َق َبل َ
َبا َد َر إلى استعمال الدَّ واءَ ،ل َّما َر َماه ال َعدُ ُّو بِ َسهم َو َق َع يف َغ ِير َمقتَلَ ،فبا َدر إلى ُمداواة
الجرح ،فقا َم كأن لم يكن به َق َل َبة .
ُ
( )2

(« )1إغاثة ال َّلهفان» ( ،)502/2ونظير هذا الكَّلم يف «التَّد ُمر َّية» (ص  )122لشيخ اإلسَّلم.
( )2يف «الدُّ ر النَّثير يف تلخيص هناية ابن األثير» (ص  )329للسيوطيَ « :ق َلبة :أيَ :أ َلم ِ
وع َّل ٌة»؛ ويف
َ
ُّ ُ
ٌ
ّ
الو َج ُع وال َعيب».
«القاموس المحيط» (ص  ،142برتتيب الشاملة)« :ال َق َل َبة :هي َ
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ِ
كمة و َلم َي َ
بالذ ِ
ُبلِي ال َعدُ ُّو َّ
سأل
مر و َقدَ َح يف الح َ
نب َف َأ َص َّر واحت ََّج َو َع َار َض األَ َ
َ
ِ
بالذ ِ
يب َّ
اإل َقا َل َة و َ
اب ون َِد َم و َت َض َّر َع
نب فاعت ََر َ
ال ن َِد َم على َ
ف و َت َ
الحبِ ُ
الز َّلة و ُبلِ َي َ
خلي َقة وهو التَّوحيدُ واالستِغ َفار ُ
واس َت َكان و َف َز َع إلى َم ْف َز ِع ال َ
فأ ِز َيل َعنه ال َعتَب
واله ِ
ِ
ِ
حم ِة ِ
وغ ِف َر له َّ
ُ
داية ك ُُّل َباب ونَح ُن
الم ُ
الذ ُ
الر َ
تاب و ُفت َح ل ُه من َّ
نب و ُقبِ َل منه َ
ِ
يم ُت ُه التَّو َب َة واالستِغ َف َار َف َقد ُه ِد َي
األَبنا ُء و َمن َأ ْش َب َه َأبا ُه َف َما َظ َلم و َمن كانت ش َ
حس ِن ِّ
الش َيم».
ألَ َ

ِ
تأسى
والمذن ُ
ب إذا استغ َف َر ر َّبه من ذنبِه فقد َّ
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ُ « :
()1

ِ
تأسى
بالس َعداء من األنبياء والمؤمنين كآ َد َم
أصر واحت ََّج بال َقدَ ر فقد َّ
وغيره ،وإذا َّ
ُّ
ِ
كإبليس و َمن ا َّت َبعه من الغاوين» .انتهى
باألشقياء
َ
ِ
هلل يف ُهبوطِه لطا َعته،
ويقول « : $فآ َد ُم ُأهبِ َط إلى األَرض ابتَّل ًء له ،وو َّف َق ُه ا ُ
ِ
الهبوط» .انتهى
الهبوط َخ ًيرا من حاله َقبل ُ
فكان حا ُله بعد ُ
( )2

ُ
ابن َر َجب  $يف قولهَ « :ل َّما َظ َهر َف ُ
ضل آد َم على
حس َن
الحافظ ُ
ولقد َأ َ
ِ
ِ
ِ
دار
بمقتَضاه،
َ
والجنَّ ُة ليست َ
كم ُل بدون ال َع َمل ُ
لم ال َي ُ
الخَّلئق بالعلم وكان الع ُ
شاهدة ،قيل له :يا آدم اهبِط إلى ِر ِ
باط ِ
الجهاد،
دار نَعيم و ُم َ
َع َمل و ُمجاهدة ،إن ََّما ُ
( )3

الهوى ِ
بالجدِّ واالجتهادِ ،
دموع األَ َسف على البِعاد ،فكأن َ
َّك
واذرف
وصابِر ُجنو َد َ
َ
بال َع ِ
أكم ِل من َ
المعتاد» .انتهى
ذلك َ
الوجه ُ
يش الماضي وقد عا َد على َ

(« )1الحسنة والس ِّيئة» (ص .)40
(« )2االحتجاج بالقدر» (ص .)51
(« )3لطائف المعارف» (ص .)84
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أعمال ِ
أهل اجلنة والنار
ُ

ثم َخ َل َق للجن َِّة ِمن ُذريتِ ِه َأهالَ ،ف ُهم بِ َأعمالِ َها بِم ِشيئَتِ ِه ع ِ
ام ُلون ،وبِ ُقدْ َرتِ ِه وبِإِ َرا َدتِه
َ
َّ ْ
َ
َ
َ
َّ
َّار َأهالَ ،فخَ َل َق َل ُهم َأعينًا َال ي ِ
ِ
ريتِه للن ِ
ون بِ َها ،وآذانًا َال
بص ُر َ
ُْ
ُ
َين ُف ُذونَ ،و َخ َل َق من ُذ َّ
ون َبهاَ ،ف ُهم بِذلِ َك َعن ا ْل ُهدَ ى م ْح ُجو ُبون ،وبِ َأعم ِ
ال
ون َبهاَ ،و ُق ُلو ًبا َال َيف َق ُه َ
سم ُع َ
َ
َ
َي َ
َأ ْه ِل الن ِ
ون.
َّار بِ َسابِ ِق َقدَ ِره َي ْعم ُل َ
ِّف ( :$ثم َخ َل َق للجن َِّة ِمن ُذ ِ ِ
قال المصن ُ
عمالِ َها بِ َم ِشيئَتِ ِه
َ
ريته َأ ْهالَ ،ف ُهم بِ َأ َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ريتِه للن ِ
َّار َأهال) :وقد َم َّر معنا
َعام ُلون ،وبِ ُقدْ َرته وبِإِ َرا َدته َين ُف ُذونَ ،وخَ َل َق من ُذ َّ
لون بِسابِ ِق ِع ِ
لق ِ
الكَّل ُم على هذا عند قول المصنِّف ( :$فالخَ ُ
ذون
لمه ،ونَافِ َ
عام َ

ِ
جدون إِلَى
اعة نفعاَ ،و َال َي
َ
لِ َما َخ َلقهم َل ُه ِمن َخيرٍ َو َشرَ ،ال يملك َ
ُون ألَ ْن ُفس ِه ْم من ال َّط َ
صر ِ
بع ِ
وعَّلَ ِ
ِ
اهلل َّ
أن َأ َ
وحاص ُلهَّ :
لمه
ف ا ْلم ْع ِص َية َعن َْها َد ْفعا)،
جل َ
هل َ
َ
الجنَّة َيع َل ُم ُهم ُ
السابِق األَ َزلِي ،و َأ َ
اهلل تعالى إليها،
هل النَّار كذلكَ ،ف َمن َد َخ َل َ
َّ
الجنَّة فإنَّما و َّف َقه ُ
ِ
ِ ِ ِ
ف معها َأ َث ُر
خاص ًة َي ْض ُع ُ
و َي َّس َر َله ُس ُب َل ُد ُخولها لعلمه أنَّه ُمستَح ٌّق لهاَ ،ف َمن ََحه إعان ًة َّ
الن ِ
اهلل ُسبحانَه َف َس َل َب ُه
َّفس والشيطان ،وهذا هو التَّوفيق؛ وأما
ُ
اآلخر فإنَّما َخ َذ َله ُ
َّفس والشيطان ،وهذا هو ِ
اإلعا َن َة التي ُت َق ِّويه على الن ِ
الخذالَن.
()1

شهدُ التوفيق والخذالن» يف «مدارج السالكين» ،و«مبحث:
( )1انظر لزا ًما« :فصل :المشهد السابعَ :م َ
ِ
سمى بالآللئ ال َبه َّية»
الم َّ
التوفيق والخذالن» من «شرح الطحاوية» ( ،)288-286/2و«شرح الواسطية ُ
( ،)325-320/2وكَّلهما للعَّلمة صالح آل الشيخ ،ور َّده على األشاعرة يف هذا الباب الدَّ قيق.
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ِ
أن ك َُّل خَ يرٍ َف َأص ُل ُه بتَوفِيق
جم َع
العارفون على َّ
يقول ابن القيم « : $وقد َأ َ
اهلل للعبد ،وك َُّل َشر َف َأص ُله خذالنُه لع ِ
بدهَ ،
أن التَّوفِ َيق َأن الَ َيكِ َلك اهللُ إلى
جم ُعوا َّ
َ
َ
ُ
وأ َ
الخذالن َأن يخَ ِّلي بين ََك وبين ن ِ
ن ِ
َفسك» .انتهى
وأن
َفس َكَّ ،
َ َ
َ ُ َ َ
()1

وتأ َّملوا قول اهلل تعالى﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ﴾ [الحجرات ،]٨ – ٧ :فهو ُسبحانَه َعليم بِمن َيص ُل ُح لهذا ال َف ْضل و َمن ال
َيص ُل ُح له.
حكِيم ي َضعه يف م ِ
واض ِعه وعند َأهلِه ،ال َيمنَ ُعه أه َله ،وال َي َض ُعه ِعندَ َغ ِير َأهلِه.
َ ٌ َ ُُ َ
قيب قوله﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾
و َذك ََر هذا َع َ
ثم جا َء به بحرف االستدراك ،فقال ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
[الحجراتَّ ،]٧ :
ﮂ﴾ .يقول سبحانه :لم تكن محبتكم لإليمان وإرادتكم له ،و َتزيِينه يف
اهلل هو الذي َج َع َله يف قلوبكم كذلك ،فآثرتموه
قلوبكم منكم،
َّ
ولكن َ
ورضيتموه...

َحوه يف عدَّ ة مواضع من «مدارج
(« )1الفوائد» (ص  ،)121انظر« :الوابل الص ِّيب» (ص  ،)5ون ُ
السالكين» ...
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وال َت ُظنُّوا َّ
َّلح ،كما َأ َرد ُتم اإليمان ،ف َلوالَ
الرشدَ
والص َ
َّ
وس ُكم ُتريدُ َل ُكم ُّ
أن ُن ُف َ
هت إليكُم ِضدَّ هَ ،ل َما َو َقع منكم ،وال
َأنِّي َح َّببتُه إليكُم ،وزَ َّينتُه يف ُقلوبِكُم ،وك ََّر ُ
َس َم َحت به َأن ُف ُسكُم.

()1

أجم َل عبار َة العالمة حافظ َحكَمي يف «أعالم السنة المنشورة» ،بعد أن ت َك َّل َم
وما َ
عن َض ِ
وج َفا ًء ،قال « :$وأما المؤمنون َح ًّقا َف ُيؤمِن َ
ُون
الل الناس يف ال َقدَ ر ُغ ُل ًّوا َ

للش ْرعَ :أ ِ
اهلل َخال ِ ُق ذلك ك ِّله ،و َين َقا ُد َ
وش ِّرهَّ ،
ون َّ
بِال َقدَ ر َخ ِيره َ
مره ونَهيِه،
وأن َ
واإلضال َُل بِي ِد اهلل ِ ي ِ
ِ
ِ
والهدَ اي ُة ِ
هدي َمن َيشا ُء
و ُي َح ِّك ُمونَه يف َأ ْن ُفس ِهم س ًّرا َ
َ
َ
وج ْه ًراَ ِ ،
ِ
ضلهِ ،
هو َأع َلم بِمواقِع َف ِ
بِ َف ِ
وعدلِه ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ضله َ
ويض ُّل َمن َيشا ُء بِ َعدلهَ ،و َ
ُ َ
ُ

(« )1مدارج السالكين» (« ،308/1مشهد التوفيق والخذالن») ،وفيه :مثل رائع لفهم مسألة التوفيق
ِ
والخذالن ،حيث قال « :$وقد ُض ِر َب للت ِ
والخذالن َم َث ُل َملِك َأ َ
رسل إلى أه ِل َب َلد مِن بَِّلده
َّوفيق
ال ،و َكتَب معه إليهم كِتا ًبا ُي ْعلِ ُمهم َّ
َرسو ً
تاح ُهم ،و ُم َخ ِّر ٌب ال َب َلد،
أن ال َعدُ َّو ُم َص ِّب ُحهم َعن َقريب ،و ُم ْج ُ
ال ومراكِب ،وزادا و ُعدَّ ًة و َأدِ َّلةً ،وقالِ :
رسل ِ
و ُمهلِ ٌك َمن فيها ،و َأ َ
ارتحلوا مع هؤالء األَدِ َّلة ،وقد
ً
َ
إليهم َأموا ً َ
ِ
حتاج َ
واحم ُلو ُه
اذهبوا إلى فَّلن َف ُخ ُذوا بِيده
رسلت إلي ُكم
َأ
ُ
ون إليه ،ثم قال لجماعة من َمماليكِهَ :
جميع ما َت ُ
َ
وال َت َذ ُروه َيق ُعد ،واذهبوا إلى فَّلن كذلك وإلى فَّلن ،و َذ ُروا َمن َعداهمَ ،فإهنم ال َيص ُل ُحون أن ُيساكِنُوين
يف َبلديَ ،
مَّل،
وهم َح ً
واص َمماليكِه إلى َمن ُأمِ ُروا بِ َحملِهم ف َلم َيرتُكُوهم َي َق ُّرون ،بل َح َم ُل ُ
فذ َهب َخ ُّ
َاح ال َعدُ ُّو َمن َب ِق َي يف المدينة ،و َق َت َلهم ،و َأ َسر َمن َأ َسر.
وسا ُق ُ
فاجت َ
الملِكْ ،
وهم َسو ًقا إلى َ
ِ ِ ِ
ِ
ً
وح َر َمها َمن
الملِ ُك ظال ِ ًما لهؤالءَ ،أم
ص أولئ َك بإحسانه وعنايتهَ ،
عادال فيهم؟ نعمَ ،خ َّ
فهل ُي َعدُّ َ
داهم إذ ال َي ِ
جب عليه ال َّتسو َي ُة بينهم يف َفضلِه وإكرامِه ،بل ذلك َفض ُله يؤتيه من يشاء» .انتهى
َع ُ
العدل ِ
المعتربة َشر ًعاُ « :
ب ،وال َف ُ
ضل َمسنُون»[ .انظر :القاعدة  16من
واج ٌ
قلت :ومن القواعد ُ
«القواعد واألصول الجامعة» البن سعدي] ،وانظر« :شرح الطحاوية» (ص  )337البن أبي العز،
و«الفتاوى» ( )327/14البن تيمية ...
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ِ
ِ
والح َّج ُة
كم ُة ال َبال َغ ُة ُ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [النجم ،]٣٠ :وله يف ذلك الح َ
ِ
الدَّ امِ َغةَُّ ،
ب َع َلى َّ
الشر ِع فِعَّلً َو َتركًا ال على ال َقدَ ر ،وإن ََّما
قاب ُمت ََر ِّت ٌ
واب والع َ
وأن ال َّث َ
ِ
المصائِ ِ
ُي َع ُّز َ
الح َّق ألَهلِه
لح َسنَه َع َر ُفوا َ
ب  ،فإذا ُو ِّف ُقوا َ
ون َأن ُف َس ُهم بِال َقدَ ر عندَ َ
()1

َف َقا ُلوا ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [األعراف،]٤٣ :
ولم َيقولوا ك ََما قال الفاجر ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ [القصص ،]٧٨ :وإذا
اقت ََر ُفوا َس ِّي َئ ًة قالوا كما قال األبوان ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [األعراف ،]٢٣ :ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ﴿ :ﮄ
ﮅﮆ ﮇ

﴾ [الحجر]٣٩ :

( )2

 ،وإذا أصابتهم ُم ِصي َب ٌة قالوا ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ﴾ [البقرة ،]١٥٦ :ولم يقولوا كما قال الذين َك َف ُروا ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [آل عمران .» ]١٥٦ :انتهى،
وهو بديع.
ثم قال الم َزينُّ يف أهل النار( :خَ َل َق َل ُهم َأعينًا َال ي ِ
ون
سم ُع َ
بص ُر َ
ون بِ َها ،وآذانًا َال َي َ
ُْ
ُ
ُ
ِ
عما ِل َأ ْه ِل الن ِ
َّار
َبهاَ ،و ُق ُلو ًبا َال َيف َق ُه َ
ون َبهاَ ،ف ُهم بِذل َك َعن ا ْل ُهدَ ى َم ْح ُجو ُبون ،وبِ َأ َ
ون) :وقد َأ َخ َذ هذا من قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
بِ َسابِ ِق َقدَ ِره َي ْعم ُل َ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[األعراف.]١٧٩ :
الشرع َّ
ومر معنا َّ
أن من َقواعد َّ
أن «القدر ُيحت َُّج به عند المصائب ،وال ُيحت َُّج به عند المعائب».
(َّ )1
ُ
تفصيل ذلك من قريب.
ومر معنا
(َّ )2
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وب ال َي ْف َق ُهو َن بِ َها﴾ أيَ :
ال
يقول العَّلمة ابن سعدي يف «تفسيره»َ ﴿« :ل ُه ْم ُق ُل ٌ
ِ
ي ِص ُل إليها فِ ْقه و َ ِ
لم ،إ َّ
ون بِ َها﴾ :ما
الح َّجة؛ ﴿ َو َل ُه ْم َأ ْع ُي ٌن ال ُي ْب ِص ُر َ
ال ُم َج َّر ُد قيا ِم ُ
ٌ
َ
ال ع ٌ
ون بِ َها﴾ َس َما ًعا َي ِص ُل
ان ال َي ْس َم ُع َ
َين َف ُع ُهمَ ،بل َف َقدُ وا َمن َف َعتَها و َفائِدَ َتها؛ ﴿ َو َل ُه ْم آ َذ ٌ
َمعناه إلى ُق ُلو ُبهم...
ُون عونًا َلهم على ِ
ُخ ِل َقت َل ُهم األَفئِدَ ُة واألَ
القيا ِم بِ َأ َو ِامر الل ِه
َ
سماع واألَبصار ،ل َتك َ َ
ُ
ِ
ِ
قصود.
الم ُ
ُ
وح ُقوقه ،فاس َت َعانُوا بِها على ضدِّ هذا َ
ِ
َفهؤالء َح ِقي ُق َ
لج َهن ََّم َ
وخ َل َق ُهم َلهاَ ،ف َخ َل َقهم للنَّار،
ون بِ َأن ي ُكونوا م َّمن َذ َر َأ ال ّل ُه َ
ِ ِ
الج ِ
وار َح يف ِعبا َد ِة ال ّله ،وان َْص َب َغ
َعم َل هذه َ
عم ُلون .و َأ َّما َمن است َ
عمال َأهل َها َي َ
وبِ َأ َ
ِ
َقل ُب ُه باإليمان بال ّله و َم َح َّبتِهَ ،و َلم َيغ َفل َع ِن ال ّلهَ ،فهؤالء َأ ُ
عمال َأه ِل
الجنَّة ،وبِ َأ
هل َ
ِ
عم ُلون» .انتهى
َ
الجنَّة َي َ
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اإلي ـمان

ِ
َو ِ
ان َق ٌ
يمان إِ َّال
يم ُ
ينهماَ ،ال إِ َ
ظامان َقرينَانَ ،ال ُن َف ِّر ُق َب َ
عم ٌل ،وهما َس َّيان ون َ
ول َو َ
اإل َ
يمان.
بِ َع َملَ ،و َال عمل إِ َّال بِإِ َ
ِ
ِّف إلى بيان ُمعت َقد أه ِل السنة والجماعة
الم َصن ُ
بعد أن َذكَر مسائ َل ال َقدَ ر ،انتقل ُ
أمور َث ٍ
َّب ِمن ٍ
الثة ،وهي :القول والعمل
يف باب اإليمان ،وأن اإليمان عندهم ُم َرك ٌ
عم ٌل) ،ويف بعض الن َُّسخَ ( :و ِ
واالعتقاد ،فقال َ ( :$و ِ
ان َق ٌ
ان َق ٌ
ول
يم ُ
يم ُ
اإل َ
ول َو َ
اإل َ
عمل مع ِ
بالجنَانَ :قول بِال ِّل َس ِ
ان َوعمل بالجوارح واألركان).
اعت َقاده َ
َو ٌ َ َ ْ

واإليمان ُل َغةًُ :مشت ٌَّق من األَ ْمنَ :أمِ َن يأ َم ُن َأمانًا ،وهو اإلقرار  ،أو التصديق
()1

الجازم الذي َيتبعه ٌ
المؤمن الغائلة أو العقوبة ...
عمل يأ َم ُن معه
ُ
( )2

َ
اإليمان الثابت ال ُمتَي َّقن
وأما من َف َّسر اإليمان لغ ًة بالتصديق ،فإنما َق َصدَ
اإليم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الراس َخَ « ،ومِن ُهنَا َي َت َب َّين َ
انُ :ه َو الت َّْص ِد ُيق
السنَّة في ْ َ
لك َأ َّن َمن َق َال م ْن َأ ْه ِل ُّ
اد َظ ِ
اإل ْذعانِي ا ْلمس َت ْل ِزم لِ ِالن ِْقي ِ
ِ
ِ
ِ
اه ًرا َو َباطِنًا
َ
َع َلى َظاه ِر ال ُّل َغة َأن َُّه ْم إِن ََّما َعن َْوا الت َّْصد َيق ْ ِ َ َّ ُ ْ َ
بِ َال َشكَ ،ل ْم َي ْعنُوا ُم َج َّر َد الت َّْص ِد ِ
يق».
( )3

(« )1فتاوى شيخ اإلسَّلم» ( ،290/7وما بعدها؛  ،)638 ،529/7و«شرح الواسطية» البن عثيمين
(ص .)438
سمى بالآللئ ال َبه َّية» ( )376-373/2للعَّلمة صالح آل الشيخ،
الم َّ
(« )2شرح الواسطية ُ
والتوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية للخم ّيس ( ،)797/2وانظر يف كتب اللغة :مادة
( َأمِ َن)« :المصباح المنير» (ص  ،)19القاموس ( ،)182/1و«لسان العرب» (... )21/13
(« )3معارج القبول» لحافظ حكمي (.)20/2
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وقد ر َّد ُ
شيخ اإلسَّلم ابن تيمية  $يف كتابه «اإليمان الكبير» على من ا َّدعى
( )1

إجماع أه ِل اللغة َّ
أن اإليمان هو التصديق.
َ
ُحم ُل
أن اإليمان يف اللغة هو التصديقَّ ،
ولو س َّلمنا جدالً َّ
فإن األلفاظ الشرعية ت َ
ٌ
مشتمل على
على الحقيقة الشرعية ،ال على الحقيقة ال ُّلغَوية ،واإليمان الشرعي
بالجنان والعمل باألركان واإلقرار باللسان.
التَّصديق َ

( )2



أحسن الشيخ
(« )1مجموع الفتاوى» ( ،123/7وما بعدها)« ،فهارس الفتاوى» ( ،)615/36وقد
َ
الجل َّية على شرح العقيدة الطحاوية»
الخم ّيس يف تلخيص كَّلم شيخ اإلسَّلم يف كتابه «التوضيحات َ
()810/2
الجل َّية على شرح العقيدة
( )2انظر« :شرح مختصر التحرير» للفتوحي ( ،)150/1و«التوضيحات َ
الطحاوية» ( ،)810/2و«مجموع الفتاوى» ( ،)127/7و«شرح الطحاوية» ( )32-37/2لصالح آل
الشيخ.
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فم ِ
فَ ( :ق ٌ
أن
شرعا :كما قال المؤ ِّل ُ
عون على َّ
جم َ
واإليمان ً
والس َل ُ ُ
عم ٌل)َّ ،
ول َو َ
ِ
ِ
اإليمان َق ٌ
ٌ
الس َلف ِمن التَّابعين وأتبا ِع
ول
َ
المتقدِّ مين من َّ
وعمل ،وهذه ع َبار ُة أكثرِ ُ
( )1

الشافعي وأبو َث ٍ
التابعين َف َمن َبعدَ ُهمَ ،بل ن َ
اإلجماع َعليها ،كما نق َله َّ
ور
َقل َجماع ٌة
َ
ُّ
وغيرهم...
ُ

( )2

ومعنى قولهمِ ( :
ان َق ٌ
ُ
ُ
ُ
عم ٌل) أيُ « :
وعمل
وقول
وعمل القلب،
قول
يم ُ
ول َو َ
اإل َ
ِ
اللسان ،مع عمل الجوارح» ،أو «قو ُل القلب واللسان ،و َع ُ
القلب واللسان
مل
والجوارح».

وربما اختلفت عبارات السلف يف اإلفصاح عن حقيقة اإليمان ،مع اتفاقهم على حقيقته ،فيكون
(ُ )1
ما بينهم من اختالف العبارات إنما َم َر ُّده إلى اختالف االعتباراتّ ،
فكل من أراد أن يفصح عن شيء
يستحق اإلفصاح ،ن ّبه عليه بعبارة ّ
تدل عليه .ف ُيعلم من هذا أن السلف رحمهم اهلل تعالى ر ّدوا اإليمان إلى
القول والعمل ،ثم وقع يف عبارات بعضهم ما يزيد األمر بياناِ ،
وعبارة اإليمان قول وعمل كافية يف الداللة
ّ
ّ
على المقصود .وانظر شرح شيخ اإلسَّلم لعبارات السلف يف اإليمان يف «مجموع الفتاوى» (-171/7
 ،)506-505 ،170وكان مما قال (« :)505/7وليس بين هذه العبارات اختَّلف معنوي ،ولكن القول
المطلق ،والعمل المطلق يف كَّلم السلف يتناول قول القلب واللسان ،وعمل القلب والجوارح ،فقول
اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين )...( ،وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من
أعمال المنافقين ،التي ال يتقبلها اهلل ،فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر» .انتهى بحذف
يسير.
ِ
شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي على «أبواب يف حقيقة اإليمان ومتع َّلقاته من
( )2من تقريرات
كتاب «اإلبانة الكربى» البن ب َّطة ال ُعكربي».
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قال اإلمام ابن عبد البر المالكي َ « : $أجمع َأه ُل ا ْل ِف ْق ِه وا ْلح ِد ِ
يث َع َلى َأ َّن
َ َ
ْ َ َ ْ
َ
اإليم ُ ِ
ِ ٍ
ِْ
اع ِةَ ،و َينْ ُق ُص
يم َ
ان عنْدَ ُه ْم َي ِزيدُ بِال َّط َ
ان َق ْو ٌل َو َع َم ٌلَ ،و َال َع َم َل إِ َّال بِن َّيةَ ،و ْ ِ َ
اإل َ
ِ
ان .»...انتهى
بِا ْل َم ْع ِص َي ِةَ ،وال َّطا َع ُ
يم ٌ
ات ُك ُّل َها عنْدَ ُه ْم إِ َ
( )1

إذن ،قو ُلهم :اإليمان قول وعمل ،يندرج فيه أمور:
أولها :قول القلب :وهو تصديقه وإقراره واعتقاداته التي َمح ُّلها القلب:
كاالعتقاد باهلل ومَّلئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.

( )2

وثانيها :قول اللسان :وهو نط ُقه بالشهادتين ال َّلتين َي ُ
دخ ُل هبما العبدُ يف
اإلسَّلم.
صح إيمانُه إال هبا ،كالمحبة
وثالثها :عمل القلب :وهو حركا ُته وإرادا ُته التي ال َي ُّ
والخوف والرجاء والتوكّل والصرب...
َّ ُ
َّ َ
َّفي واإلثبات
والفرق بين قول القلب وعمل القلب :أن قول القلب ُم َت َعلقه الن ُ

ُ
وأعمال
وح َركا ُته،
وج َه ُ
ات القلب َ
فم َت َع َّل ُقه َت ُّ
أي االعتقادات ،و َأ ّما َع َم ُل ال َقلب ُ
القلب ُ
ُ
ُ
وأقوال اللسان.
أعمال الجوارح
تنشأ عنها

(« )1التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد» (.)238/9
(ُّ )2
ُ
إيمان العبد إال به ،ولو أعرض عنه كان
صح
در
واجب ال َي ِّ
ٌ
وكل ركن من هذه األركان الستة فيه َق ٌ
ُم ِ
عر ًضا عن َت َع ُّلم أصل الدين .قال الشيخ عبد اللطيف ن عبد الرحمن بن حسن  $لما سئل عن كُفر
ُ
َ
فر إعراض»،
دخل به يف اإلسالم،
اإلعراض« :إذا ُع ِد َم
األصل الذي َي ُ
وأعرض عن هذا بالكلية ،فهذا ُك ُ
ِ
األصل
قال الشيخ سليمان ابن سحمان ُ $م َع ِّق ًبا« :فتبين أن اإلنسان ال يكفر إال باإلعراض عن تع ُّلم
يدخل به اإلنسان يف اإلسالم» .انتهى [«م نهاج أهل الحق واالتباع يف مخالفة أهل الجهل واالبتداع»
الذي ُ
(ص .])81
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ورابعها :عمل اللسان :وهو ما ال يؤ ّدى إال به ،كتَّلوة القرآن وذكر اهلل
واإلهَّلل بالحج وغير ذلك...
أن َ
والفرق بين قول اللسان وعمل اللسانَّ :
قول اللسان َيتع ّلق باإلقرار بأص ِل
ٌ
الدّ ين وهو ّ
أعمال واجب ُة أو ُمستَح َّب ٌة ِسوى النُّطق
الشهادتان ،وأما َعم ُله فيتع ّلق ِبه
بالشهادتين ،ال يتمكن العبد من أدائها إ ّ
ال باللسان.

( )1

وخامسها :عمل الجوارح :كالصَّلة والزكاة والحج والجهاد وغيرها من
األعمال.

ـمع وص َفني:
واملقصود بالعمل املُ َص ِّحح لإليامن هنا ما َج َ
أحدمها :أن يكون عمال مرشوعا ،أي مطلوبا رشعيا ،سواء بالفعل أو
بالرتك ،فمن املطلوب الرشعي مثال بالفعل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ﴾[البقرة:

 ،]٤٣ومن املطلوب الرشعي بالرتك﴿ :ﮊ ﮋ

ﮌ﴾[اإلرساء.] ٣٢ :
وثانيهام :أن يكون هذا العمل ممّا يتم ّيز به املسلم عن غريه ،ال مما يفعله
ِ
كِب الوالدين ،واإلحسان إىل اجلريان ،واملعاملة
الـخلق جبِ َّل ًة وطبيع ًةِّ ِ ،
ِ
وغري ذلك من األعامل التي يشرتك
بالسنى مع األصدقاء واألصحاب،
ِ
والفاجر ،مما ال يعتِب دليال عىل وجود اإليامن يف القلب.
فيها الِب

( )1انظر« :معارج القبول» (.)18-16/2
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فإذا ُترِك العمل ههنا صار ترك العمل مخرجا من اإليمان  ،وهم يريدون بترك
العمل ترك العمل ك ِّله ،ال َفر ًدا ِمن أفراده.
( )1

ّ
المتأخرين بقولهم:
فهذه أصل المسألة عند السلف وهي التي ع ّبر عنها بعض
«جنس العمل».
وهذا التعبير ليس موجودا يف كَّلم األوائل ،وإنّما قالوا« :من ترك العمل أو
زعم أن العمل ليس من اإليمان فإنّه لم ِ
يأت باإليمان المأمور به شرعا»َّ ،
ألن
َ
الشرعي منه َقدْ ٌر يتع ّلق بالعمل ،والمصطلحات التي وضعها المتأخرون
اإليمان
َّ
هي التي َو َّلدَ ت لهم ال َّل َج َج يف هذه المسألة ،فهم ع ّبروا بأن العمل ركن من
صحة اإليمان» ،وع ّبر بعضهم
اإليمان ،وع ّبر بعضهم بقوله« :العمل شرط يف ّ
بقوله« :العمل شرط يف كمال اإليمان» ،وليست هذه العبارات الثالث من
مقوالت السلف رحمهم اهلل تعالى ،وإنّما كانت عبارة السلف ما تقدّ م عنهم ،من
أن اإليمان قول وعمل.

( )1وهو أيضا من أنواع كُفر اإلعراض .قال الشيخ عبد الرحمن الربّاك حفظه اهلل يف «جواب يف
اإليمان ونواقضه» (ص « :)30وينبغي أن ُيعلم أن المكلف ال يخرج من كفر اإلعراض – المستلزم لعدم
إقراره – بفعل أي خصلة من خصال الرب وشعب اإليمان ،فإن من هذه الخصال ما يشرتك الناس يف فعله
– كافرهم ومؤمنهم – كإماطة األذى عن الطريق ،وبر الوالدين ،وأداء األمانة.
وإنما يتحقق عدم هذا اإلعراض ،والسالمة منه ،بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شرعية
اإلسالم التي جاء بها الرسول ﷺ -كالصَّلة والزكاة والصيام والحج – ،إذا فعل شيئًا من ذلك إيمانًا
واحتسابًا» .انتهى
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وأما العبارات التي أنشأها المتأخرون ،فمنها ما هو قول َح َسن كقول من يقول:
«العمل ركن من أركان اإليمان» ،أي متَع ِّل ٌق بالحقيقة والماهية ِ
نفسها ،فحقيق ُة
ّ
ُ
اإليمان لها أركان ،ومن هذه األركان العمل ،وهذا حسن باعتبار المعنى الذي
فهم معنى اإليمان وحقيقته.
قصده ،وإن كان األولى ترك هذا اللفظ لئَّل ِّ
يشو َش َ

( )1

وعلى هذا التعريف ،فإنه ُ
جميع المأمورات ،سواء كان من
يدخل يف اإليمان
ُ
الواجبات أو المستحبات ،ويدخل فيه ُ
المنهيات ،سواء كان ذلك
ترك جميع َ
ِ
شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي البديعة على «أبواب يف حقيقة اإليمان
( )1بتصرف من تقريرات
ومتع َّلقاته من كتاب «اإلبانة الكربى» البن ب َّطة ال ُعكربي» باختصار.

ويقول شيخ اإلسَّلم يف «الفتاوى» (« :)621/7و َقدْ َتبين َأ َّن الدِّ ين َال بدَّ فِ ِ
يه مِ ْن َق ْول َو َع َمل َو َأ َّن ُه َي ْمتَن ِ ُع
َ َ َّ َ
َ ُ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
اجبا َظ ِ
َأ ْن َي ُك َ
اه ًرا َو َال َص ََّل ًة َو َال َزكَا ًة َو َال
الر ُج ُل ُم ْؤمنًا بِ َاهلل َو َر ُسوله بِ َق ْلبِه َأ ْو بِ َق ْلبِه َول َسانه َو َل ْم ُي َؤ ِّد َو ِ ً
ون َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اهلل َأ ْو َج َب َها مِ ْث َل َأ ْن ُي َؤ ِّد َي ْاألَ َما َن َة َأ ْو ُي َصدِّ َق ا ْل َح ِد َ
يث َأ ْو
ص َيا ًما َو َال َغ ْي َر َذل َك م ْن ا ْل َواج َبات َال ألَ ْج ِل َأ َّن َ
ِِ ِ
ِِ
ِ ِ
إيمان بِ َاهللِ َو َر ُسول ِ ِه َل ْم َي ْخ ُر ْج بِ َذل ِ َك مِ ْن ا ْل ُك ْف ِر؛ َفإِ َّن ا ْل ُم ْش ِركِي َن َو َأ ْه َل
َي ْعد َل في َق َسمه َو ُح ْكمه م ْن َغ ْي ِر َ
ِ
اجب ِ
ٍ ِ
ِِ
ِ
وب َه ِذ ِه ْاألُ ُم ِ
ا ْلكِت ِ
ات ا َّلتِي
ور َف َال َيك ُ
الر ُج ُل ُم ْؤمنًا بِ َاهلل َو َر ُسوله َم َع َعدَ ِم َش ْيء م ْن ا ْل َو ِ َ
َاب َي َر ْو َن ُو ُج َ
ُون َّ
يجابِ َها ُم َح َّمدٌ ﷺ» .انتهى
َي ْخت َُّص بِإِ َ
صراح ًة على إجماع
ُص
علي
ُ
َ
وجمعت عدَّ ة أقوال عن علماء المسلمين قديما وحديثا َتن ُّ
وقد م َّن ُ
اهلل َّ
تم َّكن من العمل ،أما المعذور
أهل العلم على أن تارك عمل الجوارح ليس بمسلم ،والكَّلم على من َ
فهذا خارج محل النزاع...
والر ُّد إلى
ومن المؤسف أن ُت َع َّر َض عقيدة أه ِل السنة لألخذ والرد ،واالنقسام إلى مرجئ وحدَّ اديَ ،
المتعين...
الكتاب والسنة وكَّلم كبار علماء األمة هو ُ
مرارا على العَّلمة الفوزان واللجنة الدائمة وجماعة من كبار العلماء ،فكان
وقد ُع ِرضت هذه المسألة ً
القول فيها واحدا ،وهلل الحمد والمنة.
واإلجماع يف هذه المسألة قديم ،وقد نقله جماعة كالشافعي ،والحميدي ،وأبي طالب المكي ،وشيخ
اإلسالم ،ومحمد بن عبد الوهاب ،وعبد الرحمان بن حسن ،يف آخرين...
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َ
أصول الدين بالكلية أو ال؛ فما من خصلة من خصال الطاعات إال
المنهي ُينايف
وهي من اإليمان ،وال ترك محرم من المحرمات إال وهو من اإليمان.

( )1



ومر نحوه من كَّلم ابن
( )1نقَّلً عن «حاشية ثَّلثة األصول» للعَّلمة عبد الرحمن ابن قاسم َّ ،$
عبد الرب يف «التمهيد» (... )238/9
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الم َزينُّ ( :$وهما َس َّيان) :أي :القول والعمل ،و ِس َّيان يعني :مِ ْثَّلن،
ثم قال ُ
ألن السيِ :
َّ
المثْ ُل .
ِّ َّ
ِ
ظامان َقرينَان) :أي :ينتظِمان يف ِسلك ونَهج واحد  ،وال َين َف ُّك أحدُ ُهما عن
(ون َ
()1

( )2

اآلخر.
كتبت على ِ
ألف َن َفرٍ ِمن ال ُع َلماء ِ
وزيادة ،ولم أكتب إال
قال البخاريُ « : $
( )3

َع َّمن قال :اإليمان قول وعمل ،ولم أكتب عمن قال :اإليمان قول» .انتهى
ينهما) :يقول اإلمام األوزاعي« : $ال يستقيم اإليمان إال بالقول،
( َال ُن َف ِّر ُق َب َ
()4

وال يستقيم اإليمان والقول إال بالعمل ،وال يستقيم اإليمان والقول والعمل إال بنية
موافقة للسنة.
قون بين اإليمان والعمل ،والعمل من اإليمان،
وكان من مضى من سلف ال ُي َف ِّر َ
واإليمان من العمل ،وإنّما اإليمان اسم يجمع هذه األديان اسمها ،ويصدقه
العمل ،فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي
ال انفصام لها ،ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه
وكان يف اآلخرة من الخاسرين» .انتهى

المنير» (ص ِ ،163س َية).
(« )1المصباح ُ
المنير» (ص َ ،321ن َظ ْم ُت).
(« )2المصباح ُ
(« )3شرح أصول االعتقاد» لَّل ّلكائي (.)10/5
(« )4شرح أصول االعتقاد» لَّل ّلكائي (.)7/5
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اآلج ِّري « : $ال ت ِ
ُجزئ َمعرِ َف ٌة بال َقلب ون ٌ
ُطق بال ِّلسان
ويف هذا يقول اإلمام ُ
( )1

كون َمعه َع َم ٌل بالجوارح ،فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثَّلثة كان مؤمنا،
حتَّى َي َ
ِ
ِ
المسلمين ...ال َين َف ُع ال َق ُ
والسنَّة و َق ُ
َّ
ول إذا َلم َيكُن
دل على ذلك الك ُ
ول ُعلماء ُ
تاب ُّ
سان مع ال َقلب...
لب ُم َصدِّ ًقا بِما َينطِ ُق به ال ِّل ُ
ال َق ُ

ب وال ِّلس ِ
َف ْاألَ ْعم ُال ر ِحم ُكم اهلل بِا ْلجو ِارحِ َ :تص ِد ٌيق ْلإلِ ِ
انَ ،ف َم ْن َل ْم
ْ
َ َ َ ُ ُ َ َ
يمان بِا ْل َق ْل ِ َ َ
َ
ان بِعم ِل جو ِار ِح ِه :مِ ْث ُل ال َّطهار ِة ،والص ََّل ِة و َّ ِ
ي َصدِّ ِق ْ ِ
الص َيا ِم َوا ْل َح ِّج
الزكَاةَ ،و ِّ
َ
َ َ َ َّ
يم َ َ َ َ َ
اإل َ
ُ
وا ْل ِجه ِ
ادَ ،و َأ ْش َبا ٌه ل ِ َه ِذ ِهَ ،و َر ِض َي ِم ْن َن ْف ِس ِه بِا ْل َم ْع َرفِ ِة َوا ْل َق ْو ِلَ ،ل ْم َيك ُْن ُم ْؤ ِمنًاَ ،و َل ْم
َ َ
ينْ َف ْع ُه ا ْلم ْعرِ َف ُة َوا ْل َق ْو ُلَ ...و َقدْ َق َال َت َعا َلى فِي كِتَابِ ِهَ ،و َب َّي َن فِي َغ ْي ِر م ْو ِضع َأ َّن ْ ِ
يم َ
ان
اإل َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َال َي ُك ُ
ب بِ ِه ُم
ون إِ َّال بِ َع َملَ ،و َب َّينَ ُه النَّبِ ُّي ﷺِ ،خ ََّل َ
ين َلع َ
ف َما َقا َلت ا ْل ُم ْر ِج َئةُ ،ا َّلذ َ
الش ْي َط ُ
َّ
ان» .انتهى باختصار.

يمان) :وهذا ما ع َّبر عنه آخرون
يمان إِ َّال بِ َع َملَ ،و َال عمل إِ َّال بِإِ َ
ثم قال َ ( :$ال إِ َ
ان َو ْ ِ
كشيخ اإلسالم بقوله ِ ْ « :
يم ُ
اإل ْس ََّل ُم َأ َحدُ ُه َما ُم ْر َتبِ ٌط بِ ْاآل َخ ِر َف ُه َما ك ََش ْي ِء
اإل َ
ِ
احد َال إيم َ ِ
و ِ
ان َل ُه ،إ ْذ َال َيخْ ُلو ا ْل ُم ْس ِل ُم
إيم َ
َ
إس َال َم ل َم ْن َال َ
إس ََّل َم َل ُه؛ َو َال ْ
ان ل َم ْن َال ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِمن إيم ٍ ِ ِ
إيما َن ُه ،مِ ْن َح ْي ُث
إس َال ٍم بِه ُي َح ِّق ُق َ
إس َال ُم ُهَ ،و َال َيخْ ُلو ا ْل ُم ْؤم ُن م ْن ْ
ان بِه َيص ُّح ْ
ْ َ
ان؛ و ْاشتَر َط ل ِ ْإلِ ِ
الصال ِ َح ِة ْ ِ
ْاشتَر َط اهلل ل ِ ْألَ ْعم ِ
الصال ِ َحةََ ،ف َق َال
يمان ْاألَ ْع َم َال َّ
ال َّ
َ
يم َ َ َ
اإل َ
َ
َ
ُ
( )2

فِي َت ْح ِق ِيق َذل ِ َك ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾
اإليم ِ
ِ
ِ
ِ
ان بِا ْل َع َملِ ﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
[األنبياءَ ،]٩٤ :و َق َال في َت ْحق ِيق ْ َ
(« )1الشريعة» ( ،611/2وما بعدها).
(« )2مجموع الفتاوى» ( ،)333/7وانظر :و«فهارس الفتاوى» ( ،)615/36و«جامع العلوم
والحكم» البن رجب (ص  ،)47و«شرح األربعين النووية» لصالح آل الشيخ (ص .)49
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َان َظ ِ
اه ُر ُه َأ ْع َم َال ْ ِ
اإل ْس َال ِم َو َال َي ْر ِج ُع إ َلى
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾ [طهَ ،]٧٥ :ف َم ْن ك َ
ع ُق ِ
َان َع ْقدُ ُه ْ ِ
يم ِ
ود ْ ِ
ان بِا ْل َغ ْي ِ
ان
يم َ
ب َف ُه َو ُمنَافِ ٌق نِ َفا ًقا َينْ ُق ُل َع ْن ا ْل ِم َّل ِةَ ،و َم ْن ك َ
ُ
اإل َ
اإل َ
ان َو َش َرائِ ِع ْ ِ
يم ِ
ب َو َال ي ْع َم ُل بِ َأ ْحكَا ِم ْ ِ
بِا ْل َغ ْي ِ
ت َم َع ُه
اإل ْس َال ِم َف ُه َو كَافِ ٌر ُك ْف ًرا َال َي ْث ُب ُ
اإل َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َان م ْؤمِنًا بِا ْل َغي ِ ِ
اهلل
ْ
ب م َّما َأ ْخ َب َر ْت بِه ُّ
ت َْوحيدٌ ؛ َو َم ْن ك َ ُ
الر ُس ُل َع ْن اهلل َعام ًَّل بِ َما َأ َم َر ُ
َف ُه َو ُم ْؤمِ ٌن ُم ْسلِ ٌم» .انتهى
وقد َق َر َن اهلل تعالى اإليمان بالعمل الصالح يف عدة مواضع ،ور َّتب الثواب على
ِ
اهلل َت َعا َلى َوإِ َّياك ُْمَ ،أنِّي َقدْ
اقرتاهنما ،ويف هذا يقول اآلجري ْ « : $
اع َل ُموا َرح َمنَا ُ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ين َم ْو ِض ًعا ِم ْن كِ َت ِ
اب اهلل ِ 
ت ََص َّف ْح ُ
ت ا ْل ُق ْر َ
آن َف َو َجدْ ُت فيه َما َذك َْر ُت ُه في ستَّة َو َخ ْمس َ
ِِ
ِ
يم ِ
ين ا ْل َجنَّ َة بِ ْ ِ
ان َو ْحدَ ُهَ ،ب ْل َأ ْدخَ َل ُه ُم ا ْل َجنَّ َة
َأ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َعا َلى َل ْم ُيدْ خ ِل ا ْل ُم ْؤمن َ
اإل َ
اإليم ِ ِ
ِ
ِِ
الصالِحِ َ ،و َه َذا َر ٌّد َع َلى َم ْن
ان بِهَ ،وا ْل َع َم ِل َّ
بِ َر ْح َمته إِ َّي ُ
اه ْمَ ،وبِ َما َو َف َّق ُه ْم َل ُه م َن ْ ِ َ
( )1

ان :ا ْلمع ِر َف ُة ورد ع َلى من َق َال :ا ْلمع ِر َف ُة وا ْل َقو ُل ،وإِ ْن َلم يعم ْل َنعو ُذ بِ ِ
َق َالِ ْ :
اهلل
ْ َْ َ ُ
َ ْ َ ْ َ
يم ُ َ ْ َ َ ٌّ َ َ ْ
اإل َ
مِ ْن َقائِ ِل َه َذا .»...انتهى
َف ِمن ا ْلم َك َّل ِ
ارع َلم ي ْكت ِ
ويقول ابن أبي العز الحنفي َ « : $فإِ َّن َّ
ف فِي
َ ُ
الش ِ َ ْ َ
ون ا ْل ِع ْلمِ ،و َال فِي ا ْل ِع ْل ِمي ِ
ا ْلعم ِلي ِ
ون ا ْل َع َم ِل،
ات بِ ُم َج َّر ِد ا ْل ِع ْل ِم ُد َ
ات بِ ُم َج َّر ِد ا ْل َع َم ِل ُد َ
َ
َّ
َ َ َّ
ورا َع َلى َع َم ِل ا ْل َج َو ِارحِ َ ،ب ْل َأ ْع َم ُال ا ْل ُق ُل ِ
وب َأ ْص ٌل ل ِ َع َم ِل
َو َل ْي َس ا ْل َع َم ُل َم ْق ُص ً
( )2

ا ْل َج َو ِارحِ َ ،و َأ ْع َم ُال ا ْل َج َو ِار ِح َت َب ٌع» .انتهى

(« )1الشريعة» (.)619/2
(« )2شرح الطحاوية» (ص .)225
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اس استنبا ًطا ،وهو يتحدَّ ُ
ث عن بدعة اإلرجاء واص ًفا
اله َّر ُ
أحسن العَّلمة َ
ولقد َ
رق شديدٌ ِ
األعمال من ُح ِ
َ
لسياجِ التَّوحيد» ،فقال َّ « : $
إياها بأنَّها« :خَ ٌ
قوق
فإن
ِ
ِ
ُفرا.
التَّوحيد و ُم َك ِّمَّلته ،فإهما ُلها ٌ
اهلل َتركَها شركًا وك ً
نقص يف التَّوحيد ،وقد َّ
سمى ُ
( )1

الروم» ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
قال تعالى «من سورة ُّ
ﯷ﴾ [الروم ،]٣١ :وقال «من سورة حــم ُف ِّصلت» ﴿ :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [فصلت .»]٧ - ٦ :انتهى



(« )1دعو ُة التَّوحــيد :أصولها  -األدوار التي مرت هبا  -مشاهير دعاهتا» (ص .)226
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ِّف ُ $معت َقد أه ِل السنة والجماعة يف باب اإليمان ،وأنَّه
الم َصن ُ
بعد أن َذكَر ُ
ُ
التفاضل بين
عندهم :قول وعمل واعتقاد ،يزيدُ و َين ُقص ،انتقل إلى مسألة
المؤمنين ،وهي تاب َع ٌة لمسألة زيادة اإليمان ونُقصانه.
فقال ( :$والم ِ
يم ِ
ُون فِي ْ ِ
ان َيت َ
التفاضل
َفاض ُلون) ،ثم ب َّي َن وج َه ذلك
ُ
ؤمن َ
اإل َ
ُ
دخ ُل يف قولهْ ( :األَ ْعم ِ
بقوله( :وبِصالِحِ ْاألَ ْعم ِ
ُ
أعمال
ال):
ال ُه ْم ُمتَزايِدُ ون)َ ،و َي ُ
َ
َ
ِ
والجوارحَّ ،
ألن «األعمال» اسم ِجنس َو َرد جم ًعا ودخلت عليه
القلب ،وال ِّلسان،
( )1

« َأ ْل» ،ف َي ُع ُّم ك َُّل األعمال .
( )2

دخ ُل يف قوله( :وبِصالِحِ ) :أي األعمال الصالحة ،فيكون من إضافة الصفة
َو َي ُ

إلى موصوفها ،أي( :وباألعمال الصالحة يتفاضلون) ،واهلل يقول يف عدَّ ة مواطن:
﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ،فيدخل يف ذلك:
ُّ
َوعا :قل ًبا وجوارح ولسانًا.
كل األعمال ن ً
ُّ
وكل األعمال َوص ًفا :أي يف صفتها ،وهي الصالحة :واج َب ًة كانت أو ُمستَح َّبةً.
وهو يف معنى قولهمَ « :يزيدُ بال َّطاعة» ،والطاعة :تشمل أعمال القلوب،
والجوارح ،واللسان.
ِ
ُ
أقوال القلب؟ أي اعتقاده وتصديقه وإقراره؟
التفاضل يف
دخل
وهل َي ُ
( )1قال صاحب «شرح الطحاوية» (ص « :)247واألدلة على زيادة اإليمان ونقصانه من الكتاب
والسنة واآلثار السلفية كثيرة جدا» .انتهى
( )2انظر« :شرح رسالة لطيفة يف أصول الفقه للسعدي» بشرح أستاذنا سعد الشثري (ص ،)106
و«ال ُّل َمع يف أصول الفقه» للشيرازي (ص .)26
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َ
القائم
صديق
فإن الت
الجواب :نعم ،وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعةَّ ،
َ
بالقلوب مت ِ
َ
َفاضلّ ،
يصير
الغيب لقلوهبم حتى
الصدّ يقين الذين يتج ّلى
فإن
ُ
إيمان ّ
َ
ُ
َ
ممن لم
ّشكيك وال
كأ ّنه شهادةٌ ،بحيث ال َيقبل الت
َ
االرتياب ،ليس كإيمان غيرهم ّ
يبلغ هذه الدّ رجة بحيث لو ُش ِّك َك لدخله َّ
الش ّك.

( )1

إذن ،التفاضل بين المؤمنين يكون يف أمرين:
للمرجئة القائلين بأ َّن
يف أصل اإليمان ،وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره ،خَّل ًفا ُ
الناس يف أصل اإليمان سواء.
َ

( )2

(« )1جامع العلوم والحكم» البن رجب (ص  ،)51-50وانظر« :شرح صحيح مسلم» للنووي
السن ّية والفوائد البه ّية شرح مختصر
( ،)185/1و«مجموع الفتاوى» ( ،)480/6وكتابي« :التّعليقات َّ
يف أصول العقائد الدّ ين ّية» [مبحث :التصديق يزيد وينقص].
اإليم ِ
ان كَا ْل َع َمى َم َع
( )2قال ابن أبي العز يف «شرح الطحاوية» (ص َ « :)240-239فإِ َّن ا ْل ُك ْف َر َم َع ْ ِ َ
ا ْل َب َص ِرَ ،و َال َش َّك َأ َّن ا ْل ُب َص َرا َء َي ْختَلِ ُف َ
ون فِي ُق َّو ِة ا ْل َب َص ِر َو َض ْع ِف ِهَ ،ف ِمن ُْه ُم ْاألَ ْخ َف ُش واألعشىَ ،و َمن َي َرى ا ْل َ
خ َّط
ال َّث ِ
ون الدَّ قِ ِ
خي َنُ ،د َ
اجة ونحوها...
يق إِ َّال بِ ُز َج َ
َب ْل تفاوت درجات ن ِ
اهلل» فِي ُق ُل ِ
وب أهلها ال يحصيها إال اهلل تعالى :فمن الناس من نور
ُور « َال إِ َل َه إِ َّال ُ
َالشم ِ ِ
ِ
ِ
ُور َها فِي َق ْلبِ ِه كَا ْل َك ْوك ِ
آخ ُر كَا ْل ِم ْش َع ِل ا ْل َعظِ ِ
َب الدُّ ِّر ِّيَ ،و َ
يم،
سَ ،ومن ُْه ْم َم ْن ن ُ
اهلل» في َق ْلبِه ك َّ ْ
« َال إِ َل َه إِ َّال ُ
اج ا ْلم ِض ِ
الض ِع ِ
يءَ ،و َ
َو َ
يفَ .ول ِ َه َذا َت ْظ َه ُر ْاألَن َْو ُار َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة بِ َأ ْي َمانِ ِه ْم َو َب ْي َن َأ ْي ِدي ِه ْم
َالس َراجِ َّ
آخ ُر ك ِّ
َالس َر ِ ُ
آخ ُر ك ِّ
ِ ِ ِ
ِ
اإل ِ
ب َما فِي ُق ُلوبِ ِه ْم مِ ْن ن ِ
ُور َه ِذ ِه
َع َلى هذا ا ْلم ْقدَ ِار ،بِ َح َس َ
يمان َوالت َّْوحيد ع ْل ًما َو َع َم ًَّلَ ،و ُك َّل َما ْاشتَدَّ ن ُ
ُور ْ ِ َ
ات بِحسب ُقوتِ ِه ،بِحي ُث إِ َّنه ربما وص َل إِ َلى حال َال يص ِ
الشهو ِ
ِ
ا ْل َكلِ َم ِة َو َع ُظ َم َأ ْح َر َق مِ َن ُّ
ف
اد ُ
ُ َ
َ
ُ ُ َّ َ َ َ
َْ
َ َ َ َّ
الش ُب َهات َو َّ َ َ
ِِ ِ
ِ ِ
الر ُجو ِم مِ ْن
َش ْه َو ًة َو َال ُش ْب َه ًة َو َال َذ ْن ًبا إِ َّال َأ ْح َر َق ُهَ .و َهذه َح ُال َّ
الصادق في توحيده ،فسماء إيمانه قد ُح ِر َس بِ ُّ

ك ُِّل َس ِ
ارق» .انتهى باختصار ،وانظر منه أيضا (ص  )261حين ب َّين خطأ قول الطحاويَ « :و َأ ْه ُل ُه فِي َأ ْصلِ ِه

َس َوا ٌء».
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للمرجئة القائلين بعدم زيادة اإليمان
ويف سائر األقوال واألعمال ،خَّل ًفا ُ
ونقصانه.
واإليمان يزيد بالكِ ِّم َية
وع َّب َر عن هذا العَّلم ُة ابن عثيمين  $بقوله « :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الباطنة كاليقين
األعمال
الظاهرة زياد ُة كِ ِّم َية ،وزياد ُة
األعمال
وال َك ِيف َّية؛ فزياد ُة
زياد ُة َك ِيف َّية» .انتهى
فقوله ( :$والم ِ
َفاض ُلون ،وبِصالِحِ ْاألَ ْعم ِ
يم ِ
ُون فِي ْ ِ
ان َيت َ
ال ُه ْم
ؤمن َ
َ
اإل َ
ُ
ُمتَزايِدُ ون) ،يفيد َّ
َّاس يتفاوتون يف َمبلغ اإليمان من قلوهبم كما يتفاوتون يف
أن الن َ
( )1

عم ُله ك ُّلهم يف آن واحد ،ويف
أعمال اإليمان ال ّظاهرة ،بل يتفاضلون يف عمل واحد َي َ
مكان واحد ،والنّاظر إليهم يراهم مستوين يف صورة العمل ،ولو ك ُِشف له
الحجاب لرأى من الفرقان ما ال يقدر قدره ّإال اهلل ا ّلذي أحاط ّ
بكل شيء علما.
وإلى هذا أشار اإلمام ابن القيم يف «نونيته» بقوله:
ِ
َأ ْعم ِ
ال َب ْل بِ َح َقائِ ِق
ورة ا ْلـ
َ
فالفضل عنْد اهلل َل ْي َس بِ ُص َ
ب ص ِ
احبِ َها مِ ْن
اض ُل األعمال َي ْت َب ُع َما َي ُق ْو
َو َت َف ُ
ُم بِ َق ْل ِ َ
َحتَّى َي ُك َ
فِي ُر ْت َبة َت ْبدُ ْو َلنَا
ون ال َعامَِّلَ ِن كَِّلَ ُه َما
واألرض يف َفضل وفِي
الس َما
َه َذا و َب َين ُْه َما ك ََما َب ْي َن
َّ
اب َذا َو َث َو ِ
ون َب ْي َن َث َو ِ
َو َي ُك ُ
اع َف ٌة بَِّل
اب َذا
ب ُم َض َ
ُر َت ٌ
َه َذا

َع َطا ُء

الر ِ
ب
َّ

َج َّل

َجَّلَ ُل ُه

اإليم ِ
ان
َ
البر َه ِ
ان
ُْ
بِ ِعي ِ
ان
َ

رجح ِ
ان
ُ ْ َ
ح سب ِ
ان
ُ ْ َ
اك ُتعر ُ ِ
الر ْح ِ
من
ف ح ْك َم ُة َّ
َوبِ َذ َ ْ َ

اس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما َو َقر
وجميع أعمال اإليمان ،الن ُ
ُ
يف ُقلوبهم من العلم واليقين ،وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون ،وعلى قدره

(« )1القول المفيد» (.)182/2
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ِ
ِ
ِ
الو ُ
األنوار
والص ُحف ،وعلى ذلك ُت َق َّس ُم
زن ُّ
الموقف ،وعلى ذلك َ
ُ
َيق ُفون يف َع َرق َ
يمرون عليه ،ومن ُي ْبطِأ به عم ُله لم يسرع به نس ُبه،
على ّ
الصراط ،وبحسب ذلك ّ
وبذلك يتسابقون يف دخول الجنّة ،وعلى حسبه رفع درجاهتم ،وبقدره تكون
مقاعدهم من ر ّبهم -تبارك وتعالى -يف يوم المزيد ،وبمقدار ذلك َم َمال ِ ُكهم فيها
يختص برحمته من يشاء ،واهلل ذو الفضل العظيم.
ونعيمهم ،واهلل
ّ

( )1



السن ّية
(« )1معارج القبول» ( )333/2باختصار ،وانظر عدَّ ة نقول يف هذا الباب يف كتابي« :التّعليقات َّ
والفوائد البه ّية شرح مختصر يف أصول العقائد الدّ ين ّية» [مبحث :الناس يف التوحيد على درجات
متفاوتة].
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هل السنة والجماعة ِمن و ٍ
ممن وافق َأ َ
الخوارج
جه وخال َفهم من وجه:
ُ
َ
َ
َّ
ٌ
أن اإليمانٌ :
والمعتزلة ،فإهنم ذهبوا إلى َّ
حق وافقوا فيه
قول
وعمل واعتقاد ،وهذا ٌّ
ُ
أهل السنة ،ولكنهم خا َلفوهم ،ف َق َّرروا َّ
َ
ب ُك ُّله،
أن اإليمان إذا
ذهب ُ
بعضه َ
ذه َ
َ
ِ
َ
الخوارج :هو
ب الكبيرة من اإليمان ،واختلفوا فيما بينهم؛ فقالت
ُ
خر ُجوا ُمر َتك َ
فأ َ
المعتزلة :هو يف منزلة بين منزلتين ،مع ا ِّتفاقهم جمي ًعا على
ُفرا أكربَ ،وقالت ُ
كافر ك ً
ُخ ُل ِ
وده يف النَّار يو َم القيامة.
ُوب ِمن ْ ِ
الذن ِ
ون بِ ُّ
ون
يمانَ ،و َال َي ْك ُف ُر َ
الم َزينُّ َ ( :$و َال َيخْ ُر ُج َ
اإل َ
ولهذا قال ُ
ِ
ٍ
ِ
بِ ُرك ِ
والمعتزلة ،ا َّلذين
لمس َلك
الخوارج ُ
باينَ ٌة َ
ُوب َكبِ َيرة َو َال ع ْص َيان) ،ويف هذا ُم َ
()1

اتَّفقوا يف األحكام (يوم القيامة) ،واخ َت َلفوا يف األسماء (يف الدنيا).
والكبيرة هي« :ما نُهي عنه على وجه التعظيم»  ،وهذا مأخوذ من قوله تعالى:
( )2

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[ النساء ،]٣١ :فهو
ُوب م ِ
عص َية َو َال ِع ْص َيان) ،وهو ُمستَبعدٌ لثِقله
( )1يف إحدى طبعات جمال ُّ
عزون للكتاب( :بِ ُرك ِ َ
و َتكراره بغير حاجة ،على غير أسلوب المزين  $يف سائر الرسالة ،والذي أثبتُّه موجود يف بعض طبعات
الكتاب ،ولعله األقرب ،واهلل أعلم.
الم َت َفنِّن صالح بن عبد اهلل العصيمي وفقه اهلل .وانظر للفائدة تعليقاته على
( )2وهذا تعريف شيخنا ُ
للحجاوي»،
عدة رسائل ،مثل« :رشاد الحائر إلى علم الكبائر البن عبد الهادي» ،و«منظومة الكبائر
َّ
وغيرها...
قلت :وهذا التعريف موجود يف كالم ابن الصالح يف «فتاويه» ،ونقله عنه الهيتمي يف أول «الزواجر»،
ونحوه يف كالم الشنقيطي يف «األضواء» ( )121/7عند تفسير قول اهلل تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﴾ [الشورى.]٣٧ :
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إثم هنى اهلل تعالى عنه ،وجعله ُمك َّبرا ،أيُ :م َع َّظ ًما ،ومن صيغ التعظيم :أن يرتتب
على تلك المعصية َحدٌّ  ،أو َت َو ُّعدٌ عليها بالنار ،أو لعنة ،أو غضب ،أو نفي إيمان،
أو غير ذلك...
يقول ُ
شيخنا صالح ال ُعصيمي « :وباعتبار الوضع الشرعي فالشرك كبيرة ،وأما
( )1

باعتبار االصطالح فصار اسم الكبيرة عند علماء العقيدة مخصوصا بعظائم األمور
دون الشرك ،فإذا قالوا :ال َيك ُفر بكبيرة ،يعنى ما سوى الشرك».
ولمعرفة األقوال يف تعريف الكبيرة ،راجع« :شرح الطحاوية» (ص  ،)274-273وكتابي:
السن ّية والفوائد البه ّية شرح مختصر يف أصول العقائد الدّ ين ّية» [عدة مباحث حول :تعريف
«التّعليقات َّ
الكبيرة ،متى يكون المرء من أهل الكبائر؟ ،ال ينبغي للعبد أن ينظر إلى صغر ّ
الذنب ،متى يكون مرتكب
الكبيرة من أهل الوعيد؟ ،مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته].
قد يقول قائل :إن هذا الحدَّ ما سمعناه ِمن ٍ
أحد من أهل العلم ،وال تكلم فيه أحدٌ من السلف ،فكيف
يقال هذا القول؟
أن هذا التعريف منتزع من نصوص واضحة ،ومن كَّلم السلفَّ ،
والجوابَّ :
فإن السلف عندما قالوا
ولكن ُك ُّل واحد منهم أخربَ عن
ما ُرتب عليه حد ،ع َّظموه ،وعندما قالوا :ما ُن ِف َي عنه اإليمان ع َّظموه...
ْ
الشيء ببعض أوصافه وأفراده ،وهذا معلوم يف التفسير ،فيأيت إنسان فيقول« :الكبيرة هي ما نُهي عنه على
وجه التعظيم» ،وإذا أراد أن ُي َعدِّ َد األوصاف َّ
الشرعية سيطول ،سيقول :ما ترتب عليه حد ،أو أتبع بلعنة،
أو غضب ،أو نار ،أو عقوبة ،أو طرد من رحمة اهلل ،أو حرمان من الجنة ،أو غير ذلك من األوصاف التي
جاءت من الشرع...
ويجمع يكون راجعا إلى أصل كالمه وال يكون خارجا عنه ،وإنما الذي
وما ينضبط به كالم المتقدمين ُ
ُيقدح فيه ما كان خارجا عن كَّلم السلف ،أما الذي يجمعه فَّل .فهل َع ُظ َمت مقادير من تكلم يف هذا من
األئم ة كأبي العباس ابن تيمية وابن رجب وابن القيم إال أهنم جمعوا كَّلم السلف؟!
بتصرف ،من تعليقات شيخنا العصيمي على «أعَّلم السنة المنشورة».
انتهى،
ُّ
( )1من تعليقاته حفظه اهلل على «أعَّلم السنة المنشورة».
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أن المؤم َن ْ
أهل السنة َّ
ويقول اإلمام أبو عثمان الصابوين« : $ويعتقد ُ
وإن
( )1

كبائر فإنه ال َيـك ُفر هباْ ،
غير تائب
أذنب ُذنوبا كثير ًة
َ
وإن خرج من الدنيا َ
صغائر و َ
َ
منها ،ومات على التوحيد واإلخَّلص ،فإن أمره إلى اهلل  ،إن شاء عفا عنه
ِ
غير ُمبت ًلى بالنار وال ُمعا َقب على ما ارتكبه
وأدخ َله الجنة يوم القيامة سالما غانماَ ،
واكتسبه ،ثم استصحبه إلى يوم القيامة من اآلثام واألوزار ،وإن شاء عفا عنه
وعذبه مدة بعذاب النار ،وإذا َّ
َّ
وأخرجه منها إلى
عذبه لم يخ ِّلده فيها ،بل أعت َقه
َ
نعيم دار القرار» .انتهى
يقول ال َقحطانِ ُّي  $يف «نون َّيته»:
ول َب ْع ِ
و ُد ُخ ُ
المسلِ ِمي َن َج َهن ََّما
ض
ُ
واهلل َي ْر َح ُم ُه ْم بِ ِص َّح ِة َع ْق ِد ِه ْم
ُ

بِ َك َبائِ ِر
و ُي َبدَّ ُلوا

وال ُّط ْغي ِ
ان
اآل َثا ِم
َ
مِن َخوفِ ِهم بِ َأم ِ
ان
ْ
َ
ْ ْ

قال اهلل تعالى يف آية ال َق َصاص﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
أخا َلولي المقتولَّ ،
فس َّمى القاتِ َل ً
أن األُخو َة
فدل على َّ
ﮠ﴾[البقرةَ ،]١٧٨ :
ِّ
اقتراف المع ِ
ِ
اصي ،بل والكبائر.
بالرغم من
َ َ
اإليماني َة ثابِ َت ٌة َّ
يقول حافظ حكمي  $يف «سلم األصول»:
ِ
اس ُق ا ْل ِم ِّلي ُذو ا ْل ِعصي ِ
وا ْل َف ِ
اإليمـــان
ْف َعنْ ُه ُم ْط َل ُق
ــان
َل ْم ُين َ
ْ َ
َ
ُّ
َلكِن بِ َقدْ ِر ا ْل ِفس ِق وا ْلمع ِ
ِ
ــــــاص
يما ُن ُه َما َز َال فِي انْتِ َق
اصي
َ َ َ
ْ
إِ َ
ْ
ِ
َو َال َن ُق ُ
ُم َخ َّلدٌ َ ،ب ْل َأ ْم ُر ُه للبــــــــــاري
َّــــــــــــار
ول إِ َّن ُه فِي الن
تحت مشيئة اإل َل ِه النَّافِ َ
إِ ْن َشا َع َفا َعنْ ُه َوإِ ْن َشا َ
آخ َذ ْه
ــذ ْه
بِ َقدْ ِر

َذ ْنبِ ِه،

َوإِ َلى

ِ
ا ْل ِ
َــــــان
جن

(« )1عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص .)27
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يقول العالمة ابن سعدي يف «تفسيره» ،عند قول اهلل تعالى ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
عصية ال ُكفر َفما دونَه مِن الم ِ
دخل يف اسم الم ِ
ﯷ﴾[النساءَ « :]١٤ :و َي ُ
عاصي،
ُ
َ
ُ
َ
المعاصيَّ ،
َفَّل َي ُك ُ
ون فِيها ُش ْب َه ٌة َ
ب
اهلل َتعالى َر َّت َ
للخوارج ال َقائلين بِ ُكفر َأهل َ
فإن َ
ِ
عصيته وم ِ
ول النَّار على م ِ
ب ُد ُخ َ
ُد َ
عصية
الجنة على طاعتِه
َ
ور َّت َ
خول َ
َ
َ
وطاعة َرسولهَ ،
ِ
طاع ًة ت ََّام ًة َد َ
الجنَّة بِال َعذاب.
خل َ
َرسولهَ ،فمن أطا َعه َ
ومن عصى اهلل ورسو َله م ِ
الش ُ
عصي ًة تام ًة َيدخُ ُل فِيها ِّ
رك َفما ُدونَهَ ،دخَ ل الن ََّار
َ َ َ
َ
َ َ ُ
وجب ال َّثواب ِ
وخ ِّلدَ فِيها ،ومن اجتَمع فيه م ِ
كان فيه ِمن ُم ِ
والع َق ِ
اب
عص َي ٌة
ُ
وطاعةٌَ ،
َ
َ
َ
َ
بِحسب ما فيه ِمن الطاعة والم ِ
عصية.
َ
َ َ
المتواترة على َّ
وحدين الذين َمعهم طاع ُة التَّوحيد،
الم ِّ
أن ُ
وقد َد َّلت النُّصوص ُ
َغير م َخ َّل ِدين يف النارَ ،فما معهم ِمن التَّوحيد مانِع َل ُهم ِمن الخُ ِ
لود فيها» .انتهى
َ ٌ
َ
َ َ
ُ ُ
المض َّية»:
الس َّفاريني  $يف «الدُّ َّرة ُ
يقول العالمة َّ
َف َأ ْم ُر ُه ُم َف َّو ٌض ل ِ ِذي ا ْل َع َطا
ُب مِ َن ا ْل َخ َطا
َو َم ْن َي ُم ْت َو َل ْم َيت ْ
َوإِ ْن َي َش ْأ َأ ْع َطى َو َأ ْج َز َل النِّ َع ْم
ف َوإِ ْن َي َشا ا ْن َت َق ْم
َفإِ ْن َي َش ْأ َي ْع ُ
ِ
ِ
االسم
َبيرته ،ال ُيع َطى
السنَّةُ :م ٌ
فمرت ُ
َ
ؤمن بإيمانه ،فاس ٌق بك َ
كب الكبيرة عند أهل ُّ
ُ
مات على َغيرِ تَو َب ٍة،
وأمره إلى اهلل يو َم القيامة إن َ
المط َلق ،وال ُيس َل ُ
ب ُمط َل َق االسمُ ،
ُ
فإن شا َء َغ َفر له ب َفضله ،وإن شا َء َّ
الجنَّة
ويخرِ ُج ُه من النار إلى َ
عذ َب ُه ب َعدله سبحانهُ ،
مات على التَّوحيد﴿ ،ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
متى ُم ِّح َص و ُط ِّهر ،إن َ
ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [النساء.]٤٨ :

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

96

ابن َأبِي َد ُاود يف «حائيته»:
يقول أبو بكر ُ
ِ
الص ََّل ِة َوإِ ْن َع َص ْوا
َو َال ُت ْكف َر ْن َأ ْه َل َّ
َ
الخ َو ِار ِج إِ َّن ُه
َر ْأ َي
َو َال َت ْعت َِقدْ

العر ِ
ش َي ْص َف ُح
َف ُك ُّل ُه ُم َي ْعصي َو ُذو
ْ
َم َق ٌال ل ِ َم ْن َي ْه َوا ُه ُي ْر ِدي َو َي ْف َض ُح
ناي ٌة
وكما َّ
أن الغ َّ
َفي التَّكفيرِ نَف ًيا عا ًّما ِج َ
ُلو يف باب التكفير ِج َ
ناي ٌة و َبغ ٌْي ،فكذلك ن ُ
المرجئة
و َبغ ٌْي ،وكما َّ
الس َلفَ َأغ َلظوا على الخَ وارج ،فإنَّهم أغلظوا كذلك على ُ
أن َّ

بأن مرتَكب الكبيرة :مؤمن ِ
كام ُل اإليمان.
ٌ
َ
القائلين َّ ُ

ابن َأبِي َد ُاود يف «حائيته» ،بعد أن ت َك َّلم عن الخوارج :
ولهذا قال أبو بكر ُ
وال َت ُك مر ِجيا َلعوبا بِدين ِ ِ
َأ َال إِ
الم ْر ِجي بِالدِّ ِ
َ
ين َي ْم َز ُح
ا
َّم
ن
ه
ُ ْ ًّ
ُ ً
ُ
َ
ُّ
وإلى هذا المعنى أشار ابن أبي ِ
الع ِّز الحن َِفي  $تعالى  ،فقال ُم َع ِّل ًقا على كَّلم
َ
َ
( )1

( )2

ْب ،ما َلم يست ِ
ِ ِ
ِ
َح َّل ُهَ ،و َال َن ُق ُ
ول َال َي ُض ُّر
ال َّطحاويَ « :و َال ُن َك ِّف ُر َأ َحدً ا م ْن َأ ْه ِل ا ْلق ْب َلة بِ َذن ٍ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
يم ِ
َم َع ْ ِ
اب َع ُظ َمت
ْب لِ َم ْن َع ِم َل ُه»ْ « :
اب ال َّت ْكف ِير َوعَدَ ِم ال َّت ْكف ِيرَ ،ب ٌ
اع َل ْم َأ َّن َب َ
ان َذن ٌ
اإل َ
ا ْل ِف ْتنَ ُة َوا ْل ِم ْحنَ ُة فِ ِيهَ ،و َك ُث َر فِ ِيه ِاال ْفتِ َر ُاقَ ،و َت َش َّتت َْت فِ ِيه ْاألَ ْه َوا ُء َو ْاآل َرا ُءَ ،و َت َع َار َض ْت
ِ ِ ِ
َّاس فِ ِيه َع َلى َط َر َف ْي ِن َو َو َسط:
فيه َد َالئ ُل ُه ْمَ ،فالن ُ
َف َطائِ َف ٌة َت ُق ُ
ولَ :ال ُن َك ِّف ُر مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِق ْب َل ِة َأ َحدً اَ ،ف َتن ِْفي ال َّت ْك ِف َير َن ْف ًيا َعا ًّماَ ،م َع ا ْل ِع ْل ِم
يهم من ُهو َأ ْك َفر مِن ا ْليه ِ
بِ َأ َّن فِي َأ ْه ِل ا ْل ِقب َل ِة ا ْلمنَافِ ِقين ،ا َّل ِذ ِ
ود َوالن ََّص َارى
ُ َ َُ
ين ف ِ ْ َ ْ َ
َ
َ
ْ
ُ
َاب َوالسن َِّة َو ْ ِ
اإل ْج َماعَِ ،وفِ ِ
بِا ْلكِت ِ
يه ْم َم ْن َقدْ ُي ْظ ِه ُر َب ْع َض َذل ِ َك َح ْي ُث ُي ْمكِن ُُه ْمَ ،و ُه ْم
ُّ
اه ُر َ
ون بِ َّ
الش َها َد َت ْي ِن.
َي َت َظ َ

( )1وتفصيل ذلك يف شرحي« :هنج االقتصاد شرح حائية االعتقاد».
(« )2شرح الطحاوية» (ص  )225-224باختصار.
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اجب ِ
ِ
ات ال َّظ ِ
اه َر ِة
َو َأ ْي ًضاَ :ف ََّل ِخ ََّل َ
الر ُج َل َل ْو َأ ْظ َه َر إِ ْن َك َار ا ْل َو ِ َ
ف َب ْي َن ا ْل ُم ْسلِم َ
ين َأ َّن َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب،
َابَ ،فإِ ْن َت َ
ا ْل ُمت ََوات َرةَ ،وا ْل ُم َح َّر َمات ال َّظاه َرة ا ْل ُمت ََوات َرةَ ،ون َْح ِو َذل َك َفإِ َّن ُه ُي ْس َتت ُ
َوإِ َّال ُقتِ َل كَافِ ًرا ُم ْر َتدًّ ا...
َول ِ َه َذا ا ْم َتن ََع كَثِ ٌير مِ َن ْاألَئِ َّم ِة َع ْن إِ ْط ََّل ِق ا ْل َق ْو ِل بِ َأنَّا َال ُن َك ِّف ُر َأ َحدً ا بِ َذنْبَ ،ب ْل ُي َق ُال:

َال ُن َك ِّف ُر ُه ْم بِ ُك ِّل َذنْب ،ك ََما َت ْف َع ُل ُه ا ْل َخ َو ِار ُجَ .و َف ْر ٌق َب ْي َن ال َّن ْفيِ ا ْل َعا ِّم َو َن ْفيِ ا ْل ُع ُمومِ،
ِ
ِ
َوا ْل َو ِ
ون بِك ُِّل َذنْب».
ين ُي َك ِّف ُر َ
ب إِن ََّما ُه َو َن ْف ُي ا ْل ُع ُمومُِ ،منَا َق َض ًة ل َق ْو ِل ا ْلخَ َو ِارجِ ا َّلذ َ
اج ُ
انتهى المراد من كَّلمه.
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عَّي جبنة أو بنار
الشهادة ل ُـم ن

ب لِ ُم ْح ِسن ِ ِهم ا ْل ِ
َو َال ن ِ
ب َل ُه النَّبِ ُّي ﷺَ ،و َال ن َْش َهدُ َع َلى
جنَان َب ْعدَ َم ْن َأ ْو َج َ
ُوج ُ
ُم ِسيئِ ِهم بالنَّار.
ِ
تقدَّ م َّ
اض َل المؤمنين يف
أن من ُفروع
عقيدة أهل السنة والجماعة يف اإليمان ،ت َف ُ
عقائدهم ،وأقوالهم ،وأعمالهم .وعلى هذا األصل العظيم انقسم المؤمنون عند
اهلل إلى ثالث طبقات :سابقين بالخيرات ،ومقتصدين ،وظالمين ألنفسهم ﴿ ،ﭣ
( )1

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [فاطر.]٣٢ :
لمست ََح َّبات ،و َت َركُوا
فالسابقون للخيرات :هم الذين َأ ُّدوا الواجبات وا ُ
ومقربون.
أبرارَّ ،
والمكروهات ،وهم نوعانٌ :
الم َح َّر َمات َ
ُ
ِ
الم َح َّر َمات.
والمقتَصدون :وهم الذين َأ ُّدوا الواجبات ،و َت َركُوا ُ
ُ
والمقت َِصدون) :هم من أصحاب
وهذان القسمان (السابقون للخيرات،
ُ
اليمين.
ِ
يف
الم َح َّر َمات ،و َق َّصروا ِ
والظالمون ألن ُفسهم :وهم الذين َت َج َّر ُؤوا على بعض ُ
بعض الواجبات مع بقاء أصل اإليمان معهم.
( )1انظر« :التنبيهات ال ّلطيفة على العقيدة الواسطية» (ص  )61-59البن سعدي ،و«الفرقان بين
السن ّية والفوائد
أولياء الرحمان وأولياء الشيطان» (ص  )28-24لشيخ اإلسَّلم ،وكتابي« :ال ّتعليقات َّ
البهية شرح مختصر يف أصول العقائد الدينية» [مبحث :الناس يف اإليمان درجات ،وأولياء اهلل على
طبقتين :سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون].
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ِ
أصحاب اليمين عند اإلطالق،
فليس ِمن
يقول ابن القيم « :وأما
الظالم لنَفسه َ
ُ
ِ
الح ِّق منه» .انتهى
المؤمنين بعد َأ ْخذ َ
وإن كان مآ ُله إلى َمصير ُ
لم َع َّين بجنة وال بنار ،إال َمن َش ِهد له
ومع هذا
ُ
التفاضل يف اإليمان ،فَّل نشهد ُ
( )1

اهلل َ ،
وش ِهد له رسول اهلل ﷺ ،وإال فاألصل عندنا اإلمساك عن ذلك ،ولهذا
ب لِ ُم ْح ِسن ِ ِهم ا ْل ِ
الم َزينُّ َ ( :$و َال ن ِ
ب َل ُه النَّبِ ُّي ﷺَ ،و َال
جنَان َب ْعدَ َم ْن َأ ْو َج َ
ُوج ُ
قال ُ
ِ ِ
َشهدُ بِ َأ َّن
وأما النَّوع ،فإنَّا ن َ
المع َّينَّ ،
ن َْش َهدُ َع َلى ُمسيئ ِهم بالنَّار) ،والكال ُم هنا على ُ
ِ
ِ
الجنَّةَ ،
رين يف النار.
وأ َّن الكاف َ
نين يف َ
المؤم َ
ُ
أهل ِ
قسم ُ
العلم الشهادة بالجنَّة أو بالنار إلى قسمين :عامة وخاصة.
ولهذاَّ ،

( )2

بالوصف ،مثل َّ
الشهادة لكل مؤمن بأنه يف الجنة ،أو لكل
الم َع َّل َقة َ
فالعامة :هي ُ
كافر بأنه يف النار ،أو نحو ذلك من األوصاف التي َج َعلها َّ
الشارع سب ًبا لدخول
الجنة أو النار.
يقول أبو بكر اإلسماعيلي  $حاكِ ًيا َ
قول أه ِل الحديث « :ولكن يقولون:
مات على اإلسالم ُمجتَن ِ ًبا للكبائر واألهواء واآلثام ،فهو من ِ
الجنَّة؛
إن من َ
َّ
أهل َ
( )3

عنهم ذن ًبا:
لقوله تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ،ولم َيذكُر ُ
﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [البينة .» ]٧ :انتهى
الشهادة َ
الم َع َّل َقة بِ َش ْخص :مثل َّ
لشخص ُم َع َّين بأنَّه يف الجنة ،أو
والخاصة :هي ُ
َ
لشخص ُم َع َّين بأنَّه يف النار.
(« )1طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص .)192-193
(« )2التعليق على ُلمعة االعتقاد» (ص )74البن عثيمين.
(« )3اعتقاد أئمة الحديث» (ص .)69
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وكالم اإلمام المزَ ينِّ هنا -كغيره ِمن علماء السنة -إنما هو على أهل ِ
القبلة ِمن
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
وأما الكافِ ُر
لمحسنهم بجنَّة ،كما ال ن َ
المسلمين ،فَّل ن َ
لمسيئهم بنارَّ ،
َشهدُ ُ
َشهدُ ُ
ُ
والم ُ
أكبر ،فهؤالء
األصلي ا َّلذي َ
شرك شركًا َ
مات على كُفرِه كاليهودي والنَّصراين ُ
مات منهم على كُفرِه بأنَّه ِمن أهل
شهدُ على َمن َ
ال َي ُ
دخ َ
لون يف هذه العقيدة َ ،بل ُي َ
النَّار ،واستدَ َّل من ذهب إلى هذا مِن أهل ِ
العلم بعمو ِم األد َّلة القاض َية َّ
بأن ال ُك َّف َار
َ
َ
يف النَّار ،وكذلك بقولِه ﷺَ « :ح ْي ُث َما َم َر ْر َت بِ َق ْبرِ كَافِرٍ َف َب ِّش ْر ُه بِالن ِ
َّار»  ،وهذا عا ٌّم يف
()1

الو َر ِع ِ
ُ
َ
ُك ِّل كافِرَّ ،
القول
البارد
ألن
األصل أنه َحيِ َي كافرا و َ
مات كافرا ،وعليه فمن َ
ِ
توجدُ يف ح ِّقه ُشبه ٌة ،أو
يف ُك ِّل كافر لع َّله
أسلم قبل موته ،وإنَّما يسو ُغ هذا عند َمن َ
َ
ِ
ِ
ف يف
الح َّجة عليه،
بخَّلف َمن هو مِن أهل الكفر يقينا ،فإنه ال ُي َتو َّق ُ
َلم نَع َلم قيا َم ُ
الح ِ
كم عليه بأنَّه مِن أهل النَّار.
ُ
( )2

( )1رواه الطرباين يف« :المعجم الكبير» ( ،)1/191/1وابن السني يف« :عمل اليوم والليلة» (رقم:
وصححه األلباين يف« :السلسلة الصحيحة» (رقم.)18 :
،)588
َّ
َ
وص َّرحوا بأنَّه ال ُمدَ َّو َن يف كُتب العقائد ،وأنَّه مقصو ُد
القول
( )2واختار هذا
َ
جماع ٌة من المعاصرينَ ،
أه ِل السنة يف كُتبهم ،ومِن هؤالء :العَّلمة ابن مانع يف« :حاشيته على العقيدة الطحاوية» ،والعَّلمة عبد
العزيز الراجحي يف« :الهداية الربانية يف شرح العقيدة الطحاوية» ( ،)540/1والشيخ صالح آل الشيخ
يف« :شرح العقيدة الطحاوية» ( ،)121/2وله محاضرة م ِ
ستق َّل ٌة يف الباب بعنوان« :الرد على مقالة كُفرية»،
ُ
ُ
ون ََصر ُه ُ
شيخنا صالح ال ُعصيمي يف تقريراته على «فتح المجيد».
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آخرون ِمن أهل ِ
العلم إلى أنَّه ال ُيحك َُم عليه بالنَّارَّ ،
كمنا عليه ب َعيِنه
وذهب َ
َ
ألن ُح َ

ِ
بحكم اهلل  عليه يف
للجهل
قد يتخ َّل ُ
بالحال التي َ
مات عليها يف الدنيا ،و ُ
ف َ
اآلخرة.

()1

ُ
للصوابَّ ،
ألن كَِّل الفريقين يت َِّف ُق على أنَّه إذا
األو ُل -واهلل أعلم-
أقرب َّ
ُ
والقول َّ
ِ
ولما زادوا :ما لم ي ُكن له ُشبهة وقا َمت
تح َّق َق عليه َو ُ
صف ال ُكفر كان من أه ِل النَّارَّ ،
الح َّجة ،لم َي َبق م ِ
مات على اإلسَّلمَّ ،
ألن هذه الصورة
ب لقولِنا :لع َّله َ
وج ٌ
عليه ُ
ُ
ِ
حل النِّزاع ،واهلل َّ
خار َج ٌة عن َم ِّ
للصواب.
جل َ
الم َو ِّف ُق َّ
وعَّل أعلم ،وهو ُ
وأختم الكالم عىل هذه النقطة بتفصيل حسن لشيخنا األديب بدر بن عيل العتيبي
–سدده اهلل -ملا قال « :يق ّيد أهل السنة يف كتب «االعتقاد» عدم الشهادة مل ِّيت بالنار
( )2

بكونه من أهل القبلة -أي من عصاة املسلمني -فال يشهدون لفاسق بالنار ،وإنام
خيافون عليه من النار ،كام يرجون للمحسن النة.
وأما الكفار (غري أهل القبلة) فنوعان:
الكافر األصيل ،فكل من مات عىل غري اإلسالم فهو يف النار نوع ًا وعين ًا ،وعىل
ذلك دل الكتاب والسنة.
الكافر املرتد ،وهو قسامن:
األول :من ِر َّدته باإلمجاع ،فهذا يشهد له بالنار ،وحاله حال الكفار األصليني.
( ) 1ونص عليه شيخ اإلسَّلم ابن تيمية يف كَّلم له نقله عنه تلميذه ابن مفلح يف «اآلداب الشرعية»
( ،)350/1وهو اختيار جماعة من المعاصرين كابن باز يف« :فتاوى نور على الدرب ،بعناية الشويعر»
( ،)345/14وابن عثيمين يف« :تفسير الذاريات» (ص  ،)120والعَّلمة عبد الرحمان الربَّاك يف إحدى
«فتاويه».
( )2يف حسابه على «تويرت» .وكنت قد عرضت عليه ما كتبت يف هذه المسألة من تفصيل.
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الثاين :من ِر َّدته مل شبهة واختالف ،فاألحوط الكف عن الشهادة له بالنار،
ولو أجريت عليه أحكام الكفر يف الدنيا.
ويبقى مسألة مهمة :هل الشهادة للكافر املعني بالنار «مأمور» هبا نطق ًا ،أم هي
اعتقاد قلبي؟
اجلواب :هي من االعتقاد القلبي وال يطلب الشهادة لكل كافر بذلك ،وإن شهد
عىل بعضهم أحيانا بذلك ،ولذلك جتد كالم السلف يف «غالبه» عىل العموم ال عىل
األعيان» .انتهى كالمه ،وهو تفصيل مفيد بحق.
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الش َهاد ُة بِا ْلجنَّة لمعي ٍن ،فللس َل ِ
ف فِيها َث َال َث ُة َأ ْق َو ٍ
ال :
وأما َّ َ
َّ
َ ُ َ َّ
ِ
ألنبِي ِ
ِ
اءَ ،و َه َذا ُين َق ُل َع ْن ُم َح َّم ِد ا ْب ِن ا ْل َحن َِف َّية،
شهدَ ألَ َحد إِ َّال ل ْ َ َ
َأ َحدُ َهاَ :أ ْن َال ُي َ
و ْاألَو َز ِ
اعي.
َ ْ
َوال َّثانِيَ :أ َّن ُه ُي ْش َهدُ بِا ْل َجنَّة ل ِ َه ُؤ َال ِء َول ِ َم ْن َش ِهدَ َل ُه ا ْل ُم ْؤمِن َ
فاضة ،
ُون ،أي :باالستِ َ
واستَدَ ُّلوا بقوله ﷺَ « :أ ْنت ُْم ُش َهدَ ا ُء اهلل ِ فِي األَ ْر ِ
ض» .
( )1

( )2

( )3

( )1انظر« :منهاج السنة» ( )295/5و«النبوات» ( ،)154/1و«شرح الطحاوية» (ص  )280البن
العز.
أبي ّ
نقَّل عن
( )2وإليه مال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية كما عزا ُه إليه ابن مفلح يف« :الفروع» (ً ،)304/3
كتاب« :المسائل العقدية التي نقلها ابن مفلح يف (الفروع) عن شيخه ابن تيمية» (ص  )27لصالح سندي،
وانظر« :الفتاوى» (484/2؛ 518 /11؛  ،)314/18و«اآلداب الشرعية» ( )350/1البن مفلح،
و«شرح الطحاوية» ( )124/2لصالح آل الشيخ.
( )3رواه البخاري (رقم ،)1301 :ومسلم (رقم ،)949 :ولما سئل ابن عقيل عن قوله ﷺ يف هذا
ِ
َ
نقَّل
الوحي» .انتهىً ،
يجوز َأن
الحديث« :و َج َبت» قال يف «الفنون»ُ « :
يكون قوله ذلك مما ُألق َي إليه من َ
عن «اآلداب الشرعية» (.)308/1
قلت :ذكر العَّلمة ابن عثيمين يف «شرح صحيح البخاري» أ َّن المقصود بـ « َأ ْنت ُْم ُش َهدَ ا ُء اهللِ فِي األَ ْر ِ
ض»
الصحابة ،أي :أنتم الصحابة ،وليس كل الناس.
وهذا يف الحقيقة يؤيد قول الجمهور ،ويض ِّعف ما ذهب إليه شيخ اإلسَّلم.
وله يف «شرح رياض الصالحين» (باب ثناء الناس على الميت) ( )570/4كَّلم آخر يخالف ما ذكره
يف «شرح البخاري» ،حيث قال« :وال فرق يف هذا بين أن تكون الشهادة يف عهد النبي ﷺ أو بعده.»...
انتهى
وقوله( :وبعده) األصل أن يحمل على كل العصور بعده ،حتى يقيده الشيخ ،ولكنه لم يفعل هنا فيبقى
الكَّلم عاما ،أي إذا استفاضت الشهادة ثبت الحكم هبا ،وأما ذكره لمعتقد أهل السنة بعدها يفيد بأن
الشيخ وإن كان يرى وجاهة القول بالشهادة إال أن لزوم قول جمهور السلف أفضل وأسلم ،سيما ومسائل
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َوال َّثالِ ُ
مهور َأه ِل
َّصَ ،و َه َذا َق ْو ُل ُج
ثَ :أ َّن ُه ُي ْش َهدُ بِا ْل َجنَّة ل ُك ِّل ُم ْؤمن َجا َء فيه الن ُّ
العلم وأئمة َأ ْه ِل ا ْلح ِد ِ
ِ
يث.
َ
َ َّ
المقدسي  $يف « ُلم َعة االعتِقاد»« :وال ن ِ
َجز ُم ألَ َح ٍد
يقول المو َّفق ابن ُقدامة َ
ول ﷺَ ،لكِنَّا نَرجو لِلم ِ
ٍ
ِمن َأ ِ ِ
الر ُس ُ
حسن،
ُ
ُ
هل القب َلة بِ َجنَّة وال نَارَّ ،إال َمن َجزَ َم َل ُه َّ
الم ِسيء» .انتهى
و َنخافُ َعلى ُ

َشهدُ بالجنَّة ألُناس ُمع َّينين ﭫ أجمعين ،كخديجة بنت ُخويلِد،
وعلى هذا ،فن َ
ِ
والح َسين ِسبطي رسول اهلل ﷺ ،وثابت ِ
بن قيس ا َّلذي
والح َسن ُ
الح َبشيَ ،
وبَّلل َ
ِ
ِ
كان ُ
ظه ِرنا ونح ُن نقول :إنَّه يف
يقول فيه أن َُس بن مالك« :فل َقد كان َيمشي بين َأ ُ
المبشرين بالجنَّة ا َّلذين َق َال فيهم النَّبِ ُّي
الجنَّة ومن أه ِل َ
الجنَّة» ،ونشهدُ للعشرة ُ
ان فِي ا ْل َجن َِّة،
ﷺَ « :ع ْش َر ٌة فِي ا ْل َجن َِّةَ :أ ُبو َب ْكرٍ فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و ُع َم ُر فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و ُع ْث َم ُ
وع ِلي فِي ا ْلجن َِّة ،وال ُّزبير فِي ا ْلجن َِّة ،و َط ْلح ُة فِي ا ْلجن َِّة ،وابن عو ٍ
ف فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و َس ْعدٌ
َ َ ْ ُ َْ
َ َ َ
َ َ َُْ
َ َ ٌّ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
الجنَّة» .
في ا ْل َجنَّةَ ،و َسعيدُ ْب ُن َز ْيد في ا ْل َجنَّةَ ،و َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا ْل َج َّراحِ يف َ
( )1

( )2

ِ
ابن أبي داود يف «حائ َّيتِه» ،فقال:
ُ
فهم الخُ َلفا ُء األر َب َعة ،ومعهم س َّت ٌة َذكَرهم ُ
الم َمدَّ ُح
والز َب ْي ُر
وعامِ ُر فِ ْهر
وابن َع ْوف و َط ْل َح ٌة
َس ِعيدٌ َو َس ْعدٌ
ُّ
َ
ُ
ُ

الشهادة تتعلق باآلخرة التي هي غيب محض! هذا ما ظهر لي يف معنى كَّلم الشيخ ابن عثيمين ،$
واهلل أعلم.
ِ
ياض ال َّن ِض َرة يف َمناقِ ِ
الر ُ
طبوع يف أر َبعة أجزاء .وتكلم
ب ال َع َش َرة» َم ٌ
وللمحب ال َّط َبري  $كتابِّ « :
(ُ )1
عليهم عبد الغني المقدسي  $يف آخر «مختصر السيرة».
( )2رواه أحمد يف «المسند» (رقم ،)1675 :والرتمذي (رقم ،)3747 :وابن حبان يف «صحيحه»
(رقم ،)7002 :واللفظ له ،وصححه األلباين يف« :صحيح الجامع» (رقم.)50 :
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الم ِغيرة ا َّلذي جاء
وكذلك ،ن َ
َشهدُ بالنَّار ،لطائ َفة ُم َع َّينة من ال ُك َّفار ،كالوليد بن ُ
ِ
كره يف قوله تعالى ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ذ ُ
ﭷ ﴾[المدثر ،]٢٦ – ٢٤ :وألبي َج ْهل كما يف قوله سبحانه﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ﴾[العلق ،]١٨ – ١٧ :ولفرعون وآلِه كما يف قوله﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
أيضا ألبي طالب وأبي
ﮩ ﮪ ﮫ﴾[غافر ،]٤٦ - ٤٥ :ونشهد بالنار ً
الخ ِ
تفاوت كبير بينهما ،-ول َع ْمرو ِ
بن ُل َح ٍّى ُ
زاعي كما يف قوله ﷺ:
َل َهب –على ُ
امرِ ب ِن ُلحي الخُ ِ
ِ
زَاعي َي ُج ُّر ُق ْص َب ُه فِي الن ِ
ب
« َر َأ ْي ُ
َّار َوك َ
َان َأ َّو َل َم ْن َس َّي َ
ت َع ْم َرو ْب َن َع ْ َ
َّ
ِ
ب» ...
الس َوائ َ
َّ
()1

والم َع َّين َ
ُون من أهل الجنَّة والنار كثيرون ،يف هذه األمة ويف األمم السابقة ،وأ َّما
ُ
الخلق فأمرهم إلى اهلل ،والقاعدة هي أنَّناَ « :نرجو لِلم ِ
سائر َ
َخاف َعلى
حسن ،ون ُ
ُ
ُ
ُ
الم ِسيء».
ُ



( )1رواه البخاري (رقم ،)3333 :واللفظ له ،ومسلم (رقم.)2865 :
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القرآن

َوا ْل ُق ْرآن ك ََال ُم اهلل َ ،و ِم ْن َلدُ ْن ُهَ ،و َل ْي َس بِ َمخْ ُل ٍ
وق َف َيبِيد.
آخر ،وهو مسأل ُة كَّلم اهلل َّ
تناز َع
الم َصن ُ
جل وعَّل ا َّلتي َ
ِّف  $هنا مبح ًثا َ
ذكر ُ
َفسه مما ُرمِ َي به
ب َّ
الناس فيها ن ِ ً
الم َ
ذه َ
ُ
وبر َأ ن َ
الحقَّ ،
الم َزينّ َ
كبيرا  ،و َق َّر َر فيها ُ
زاعا ً
ورا .$
ُز ً
()1

وأهل السنة والجماعة يقولون :إن اهلل َّ
ُ
جل وعَّل يتك َّل ُم ،والكَّلم صف ٌة ذات َّية له
من ُ
حيث النَّوع ،ال َتن َف ُّك عنه بحال من األحوال ،فإنَّه لم َي َزل ُم َت َك ِّل ًما  ،وهي
يث األفرادَّ ،
صف ٌة فِعل َّي ٌة له من َح ُ
فإن اهلل  يتك َّل ُم بمشي َئته واختياره ،فيتك َّل ُم بما
ِ
قائم ٌة به تعالى ،فَّل ت ُقوم بغيره  خَّل ًفا
شا َء ،متى شاءَ ،
كيف شاء ،والكَّل ُم ص َفة َ
سموع باآلذان َحقي َق ًة من غير َت َو ُّهم ،والقرآن كَّلم اهلل
ألهل البدع ،وكَّلمه َ م
ٌ
حقي َقةًَ ،لف ًظا ومعنًى ،وكما َّ
ليس ككَّلم
ليس كمثله شيء ،فكذلك كَّلمه َ 
أن اهلل َ
كأصوات َخ ِ
ِ
لقه.
ليس
وصو ُته تعالى َ
َخلقهَ ،
ِ
فكثير ٌة ِجدًّ ا ،منها قول اهلل
ري ٌة ،أما األ َثر َّية
واألد َّلة على َّ
َ
أثري ٌة و َنظَ َّ
أن اهلل يتَك َّلمَّ :
( )2

تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [مريم﴿ ،]٥٢ :ﮯ ﮰ ﮱ
( )1انظر« :منهاج السنة النبوية» ( )358-363/2البن تيمية ،وعنه ابن أبي ِ
الع ّز يف «شرح الطحاوية»
(ص  ،)91و«النونية» (ص  ،58-42فصل :يف َمجامع ُط ُرق أه ِل األرض واختَّلفهم يف القرآن) ،وانظر
نِسبة تلك المذاهب ،وتَوثيقها عن أصحابِها يف «التوضيحات الجل َّية على شرح العقيدة الطحاوية»
للخميس ( ،)383-372/1فإنه ٌمفيدٌ جدًّ ا!
َ
وتفصيل ُج َملِها يف «التوضيحات الجل َّية على شرح العقيدة
( )2انظر :مراجع هذه الخَّلصة،
الطحاوية» (.)371/1
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ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [األعراف﴿ ،]١٤٣ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [النساء،]١٢٢ :
﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾
[األعراف...]٢٢ :
ِ
ِ
ال ،و ِضدُّ ه مِن َأوص ِ
أن ا ْل َو ْص َ
اف
ريةُ ،فهي َّ
ُ ْ ْ َ
ف بِال َّت َك ُّل ِم م ْن َأ ْو َصاف ا ْلك ََم ِ َ
وأما الن َظ َّ
النَّ ْق ِ
صَ ،ق َال َت َعا َلى على لِسان إبراهيم ڠ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [األنبياءَ ،]٦٣ :فلم ِ
يعب إبراهيم أصنا َمهم وآلهتَهم
دون بال َعجز عن الكَّلم إال َّ
التي َيع ُب َ
وأن إلهه ُمتَك ِّل ٌم وقائل ،و َق َال َت َعا َلى﴿ :ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [طهَ ،]٨٩ :ف ُعلِ َم َأ َّن َن ْف َي ُر ُجو ِع
ا ْل َقو ِل و َن ْفي التَّ َك ُّل ِم َن ْقص يستَدَ ُّل بِ ِه َع َلى عَدَ ِم ُأ ُل ِ
وه َّي ِة ا ْل ِع ْجلَِ ،و َق َال َت َعا َلى:
ٌ ُْ
ْ َ َ
﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
وج ًبا ل ِ ُب ْط ََّل ِن ْ ِ
ﮫ ﴾ [النحلَ ،]٧٦ :ف َج َع َل َن ْفي ِص َف ِة ا ْل َك ََّل ِم م ِ
اإل َل ِه َّي ِةَ ،و َه َذا َأ ْم ٌر
ُ
َ
ِ
اوي ِةَ :أ َّن َفاقِدَ ِص َف ِ
ِ
ِ
ات ا ْل َكم ِ
يم ِة َوا ْل ُكت ِ
ال َال
َ
ُب َّ
السل َ
َم ْع ُلو ٌم بِا ْلف َطرِ َوا ْل ُع ُقول َّ
الس َم ِ َّ
ِ
ِ
صَ ،ل ْي َس َل ُه ا ْل َح ْمدُ َ ،ال
يب نَاق ٌ
َي ُكو ُن إ َل ًهاَ ،و َال ُمدَ ِّب ًراَ ،و َال َر ًّباَ ،ب ْل ُه َو َم ْذ ُمو ٌمَ ،مع ٌ
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ات
فِي ْاألُو َلىَ ،و َال فِي ْاآل ِخ َر ِةَ ،وإِن ََّما ا ْل َح ْمدُ فِي ْاألُو َلى َو ْاآل ِخ َر ِة ل ِ َم ْن َل ُه ِص َف ُ
ا ْل َكم ِ
وت ا ْل َج ََّل ِل.
الَ ،و ُن ُع ُ
َ

()1

وسى بصوت،
اهلل ُس ْب َحا َن ُه نَا َدى ُم َ
يقول العالمة محمد خليل الهراس َ « : $و ُ
ونَادى آدم وحواء بصوت ،وين ِ
َادي ِع َبا َد ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة بصوت ،ويتك َّلم بِا ْل َو ْح ِي
َُ
َ َ َ َ َ َ َّ َ
وف و ْاألَصو َ ِ
ِ
اهلل بِ َها ِص َف ٌة َل ُه َغ ْي ُر َم ْخ ُلو َقةَ ،و َال
بصوتَ ،و َلك َّن ا ْل ُح ُر َ َ ْ َ
ات ا َّلتي تك َّلم ُ
ِ
ين َو ُح ُرو َف ُه ْم؛ ك ََما َأ َّن ِع ْل َم اهللِ ا ْل َقائِ َم بِ َذاتِ ِه َل ْي َس مِ ْث َل ِع ْل ِم
ُت ْشبِ ُه َأ ْص َو َ
ات ا ْل َم ْخ ُلوق َ
( )2

ِ
ِ
ِ ِِ
ين فِي َش ْيء مِ ْن ِص َفاتِ ِه» .انتهى
اهلل َال ُي َماث ُل ا ْل َم ْخ ُلوق َ
ع َباده؛ َفإِ َّن َ



الحسن األشعري ،و«الرد على
(ً )1
بتص ُّرف عن« :اإلبانة عن أصول الدّ يانة» (ص  )41ألبي َ
نقَّل َ
الجهمية» للدَّ ِارمِي (ص  ،249ضمن «عقائد السلف») ،و«شرح الطحاوية» (ص  )92البن أبي ِ
العز،
و«مدارج السالكين» (.)22-21/1
(« )2شرح العقيدة الواسطية» (ص .)67
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ِ
الم َزينُّ َ ( :$وا ْل ُق ْرآن ك ََال ُم اهلل
ومن كَال ِم اهلل  :القرآن الكريم ،ولهذا قال َ
َ :)حقيقةً ،والدَّ ُ
كثيرةٌ ،منها :قول اهلل تعالى ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ
الئل على ذلك َ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾[التوبة ،]٦ :وهو ال ُقرآن باإلجماع،
وقوله﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [الكهف،]٢٧ :
كان َي ْع ِر ُض َن ْف َس ُه َع َلى الن ِ
لما َ
َّاس فِي ا ْل َم ْو ِس ِمَ « :أ َال َر ُج ٌل َي ْح ِم ُلنِي إِ َلى
وقوله ﷺ َّ
ِ
ِِ
اب ْب ُن ْاألَ َر ِّت ﭬ:
َق ْومهَ ،فإِ َّن ُق َر ْي ًشا َقدْ َم َن ُعوني َأ ْن ُأ َب ِّلغَ ك ََال َم َر ِّبي» َ ،و َق َال َخ َّب ُ
()1

ِ
ِ
ب إِ َل ْي ِه مِ ْن ك َََّلمِ ِه»،
اس َت َط ْع َت َفإِن ََّك َل ْن َت ْقت َِر َب إِ َلى اهلل بِ َش ْيء َأ َح َّ
« َت َق َّر ْب إِ َلى اهلل َما ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِ
ب َع َلى
الس َلم ُّيَ « :ف ْض ُل ا ْل ُق ْرآن َع َلى َسائ ِر ا ْل َك ََّل ِم َك َف ْض ِل َّ
الر ْح َم ِن ُّ
َو َق َال َأ ُبو َع ْبد َّ
َخ ْل ِق ِه» ...
( )2

الم َصن ُ
ِّف واص ًفا القرآن الكريمَ ( :و ِم ْن َلدُ ْن ُه) :أي :أنَّه كَّلم اهلل َحقيقةً،
ثم قال ُ
َّ
من ََّز ٌل من ِ
عنده ُسبحانه ،منه بد َأ من االبتداء ،أو بدا من ال ُبدُ ِّو :أي َظ َه َر ،لقوله
ُ
تعالى﴿:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾[الشعراء ،]١٩٢ :وقوله ﴿ :ﭑ ﭒ
المعتزلة
ﭓ ﭔ﴾[اإلسراء ،]١٠٥ :أي القرآن ،ويف هذا ر ٌّد على الجهم َّية و ُ
خلوق ُمن َف ِص ٌل عن اهللُ ،خلِ َق يف َم ٍّ
ٌ
وغيرهم القائلين َّ
حل ،ثم بدا من
بأن كَّل َم اهلل َم
ذلك ال َم ِّ
حل ،ولم َينزل من عند اهلل ،وإخبار اهلل تعالى بأنَّه ُمن ََّز ٌل من َلدُ ْن ُه ُيناقِ ُض
( )1أخرجه أحمد (رقم ،)15192 :وأبو داود (رقم ،)4734 :وابن ماجه (رقم ،)201 :والرتمذي
وصح َحه األلباين يف« :صحيح أبي داود» (رقم ،)3960 :و«الصحيحة» (رقم.)1947 :
(رقم،)2925 :
َّ
وانظر« :خلق أفعال العباد» للبخاري (ص  ،99ضمن «عقائد السلف») ...
( )2انظر« :خلق أفعال العباد» (ص  ،100ضمن «عقائد السلف») للبخاري ،و«الشريعة»
(...)492/1

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

110

يكون قد َبدا من ِ
َ
غيره سبحانه ،واهلل يقول﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
أن
ﭹ﴾[الزمر ،]١ :ويقول﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [السجدة ،]١٣ :ويقول﴿:ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [سبأ ، ]٦ :يف آيات كثيرة...
ول ا ْب َن ا ْل ُم َب َار ِك َ « :م ْن َق َال﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [طهَ ،]١٤ :م ْخ ُل ٌ
َي ُق ُ
وق
خ ُلوق َأ ْن َي ُق َ
َف ُه َو كَافِ ٌرَ ،و َال َينْ َب ِغي ل ِ َم ْ
ول َذل ِ َك»َ ،و َق َال َأ ْي ًضا:
َق ْو ًال ُي َض ِ
َف ََّل َأ ُق ُ
ار ُع َق ْو َل ِّ
الش ْر ِك َأ ْح َيانَا
ول بِ َق ْو ِل ا ْل َج ْه ِم إِ َّن َل ُه
رب ا ْل ِعب ِ
َو َال َأ ُق ُ
اد َو َو َّلى ْاألَ ْم َر َش ْي َطانَا
ول َت َخ َّلى مِ ْن َب ِر َّيتِ ِه
َ
َ ُّ
ِ
وسى َو َال فِ ْر َع ْو ُن َها َمانَا
َما َق َال فِ ْر َع ْو ُن َه َذا فِي َت َج ُّب ِر ِه
ف ْر َع ْو ُن ُم َ
()1

والجهميةُ ،
قول اإلمام أبي
المعتزلة
َ
ومن َبدي ِع ُ
الح َجج ال َعقل َّية يف الر ِّد على ُ
جب َع َليهم إذا زعموا أن كالم اهلل لموسى َخ َل َقه يف
وي ُ
َ
الحسن األشعري َ « : $
ك أو ِمن نَبي َأتى به ِمن ِع ِ
سمع كالم اهلل ِ من م َل ٍ
ِ
شج ٍ
ند اهلل َأ َ
فضل
رة؛ َأن
َ
يكون َمن َ
َ
َ
َمرتب ًة ِمن َسما ِع الكال ِم ِمن موسى؛ ألنهم َس ِمعوه ِمن نبي ولم َيسمعه موسى ِمن
اليهودي إذا س ِمع كَّلم ِ
ِ
زع ُموا َّ
اهلل مِن
أن
اهلل  ،وإنما َس ِمعه ِمن شجرة ،و َأ ْن َي ُ
َّ
َ
َ
( )2

النبي عليه الصَّلة والسَّلم َأ ُ
فضل َمرتب ًة يف هذا المعنى من موسى ﷺ؛ ألن
اليهودي َس ِمعه مِن نبي من أنبياء اهلل ،وموسى َس ِمعه َمخلوقا يف شجرة» .انتهى
آن ك ََال ُم اهللُ ،من ٌ
َزَّل َغ ُير
المشتهرة عن السلف قولهم« :ا ْل ُق ْر ُ
ومن العبارات ُ
َمخ ُلوقِ ،منْ ُه َبدَ َأَ ،وإِ َل ْي ِه َي ُعود».

(« )1خلق أفعال العباد» (ص  .)91وانظر« :الرد على الزنادقة والجهمية» (ص  )55لإلمام أحمد.
(« )2اإلبانة عن أصول الدّ يانة» (ص .)44
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ان بْ ِن ُع َي ْينَةََ :ق َال َس ِم ْعت َع ْم َرو ْب َن ِدينَار َي ُق ُ
ف َع ْن ُس ْف َي َ
ولَ :أ ْد َركْت َم َشايِ َ
خنَا
َّاس ُمن ُْذ َس ْب ِعي َن َسنَ ًة َي ُقو ُل َ
آن ك ََال ُم اهللِِ ،منْ ُه َبدَ َأ َوإِ َل ْي ِه َي ُعو ُد».
ون« :ا ْل ُق ْر ُ
َوالن َ
وقولهمَ « :وإِ َل ْي ِه َي ُعود» :أي يرجع إليه  ،أي يوصف اهلل به ،وقيلّ :
إن المراد
بذلك ما ورد من ّ
الصدور والمصاحف،
الساعة أن يرفع القرآن من ّ
أن من أشراط ّ
والمعنَيان صحيحان .
َ
()1



(« )1التّنبيهات ال ّلطيفة» (ص  )45البن سعدي ،و«شرح الواسط ّية» (ص  )272البن عثيمين،
وأفاض ُ
شيخ اإلسَّلم يف هذا يف كتبه ،ومنها :الجزء  12من «مجموع الفتاوى».
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الم َصنِّفُ َ ( :$و َل ْي َس بِ َمخْ ُل ٍ
وق َف َيبِيد) :أي :ف َيفنى و َيه َلك ،وهذا ال
ثم قال ُ
َّ
ِ
فر َق اهلل  بين َ
الخلق واألمر بقوله:
ُيمكن يف ِّ
حق اهلل وأسمائه وصفاته ،ولهذا َّ
﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾[األعراف ،]٥٤ :والقرآن من األمر لقوله تعالى﴿:ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾[الشورى.]٥٢ :
ول َه ِذ ِه الدُّ ويبةُ؟» يعنِي بِ ْشرا ا ْل ِمر ِ
قال ا ْب َن ُع َي ْينَةََ « :ما َت ُق ُ
يس َّيَ ،قا ُلواَ :يا َأ َبا ُم َح َّمد
َ َْ َ ْ
ِّ
ً
آن َم ْخ ُل ٌ
َي ْز ُع ُم َأ َّن ا ْل ُق ْر َ
وق َف َق َال« :ك ََذ َبَ ،ق َال اهللُ َت َعا َلى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾،
َفا ْلخَ ْل ُق :خَ ْل ُق اهللَ ،و ْاألَ ْم ُر :ا ْل ُق ْرآن».

()1

يقول العالمة ابن عدود : $
( )2

ف َد ْل
أال ل ُه
الخلق واألمر ،ال َع ْط ُ
ُ

ْ
يس َخ ْل َقًا َما مِ َن األمر ن ََز ْل
أن َل َ

ُ
استدالل اإلمام أحمد بقول اهلل تبارك وتعالى﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ
الح َجج
ومن َبدي ِع ُ
لق به السموات
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [الروم ،]٨ :فالذي َخ َ
ِ
السموات
لق به
واألرض ،قد كان قبل السموات واألرض،
والحق الذي َخ َ
ُّ
واألرض هو قو ُلهّ ،
ألن
َ

الحق ،وقال:
اهلل يقول
َّ
َ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[ص:

لآلج ِّري ،و«خلق أفعال العباد» (ص  ،103ضمن «عقائد السلف»)
(« )1الشريعة» ()504/1
ُ

الحسن األشعري .$
للبخاري ،وانظر« :اإلبانة عن أصول الدّ يانة» (ص  )36ألبي َ
(« )2مجمل اعتقاد السلف» (ص  ،)21وانظر« :النونية» (ص  )51البن القيم.
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فالح ُّق قو ُله ،وليس
﴿ ،]٨٤ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ﴾ [األنعامَ ،]٧٣ :
قو ُله مخلو ًقا.

()1

المسلمين .يقول الحافظ ابن
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ،وعليه إجماع ُ
ول ع ِن الس َل ِ
آن ك ََال ُم اهلل ِ َغ ْي ُر َمخْ ُل ٍ
وق،
ف ا ِّت َفا ُق ُه ْم َع َلى َأ َّن ا ْل ُق ْر َ
حجر َ « : $وا ْل َمنْ ُق ُ َ
َّ
ِ
ٍ
يل َع ِن اهللَِ ،و َب َّل َغ ُه ِج ْبرِ ُ
َت َل َّقا ُه ِج ْبرِ ُ
الس َال ُمَ ،و َب َّل َغ ُه ﷺ إِ َلى
يل إِ َلى ُم َح َّمد َع َل ْيه َّ
الص َال ُة َو َّ
ُأ َّمتِ ِه» .انتهى
( )2

ِ
اهلل َوإِ َّياك ُْم َأ َّن َق ْو َل ا ْل ُم ْسلِ ِمي َن ا َّل ِذي َن َل ْم ُي ِز ْغ
اآلج ِّري ْ « :
ويقول ُ
اع َل ُموا َرح َمنَا ُ
ِ ِ
ِ
آن ك ََال ُم اهلل ِ َت َعا َلى َل ْي َس
يما َو َح ِدي ًثا َأ َّن ا ْل ُق ْر َ
ُق ُلو َب ُه ْم َع ِن ا ْل َح ِّقُ ،و ُو ِّف ُقوا ل َّلر َشاد َقد ً
بِ َمخْ ُل ٍ
آن مِ ْن ِع ْل ِم اهللَِ ،و ِع ْل ُم اهللِ َال َي ُك ُ
وق؛ ِألَ َّن ا ْل ُق ْر َ
ون َم ْ
اهلل َع ْن َذل ِ َك،
خ ُلو ًقاَ ،ت َعا َلى ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ينَ ،ال ُينْكِ ُر
َد َّل َع َلى َذلِ َك ا ْل ُق ْر ُ
الص َحا َبة ﭫَ ،و َق ْو ُل َأئ َّمة ا ْل ُم ْس ِلم َ
السنَّةَُ ،و َق ْو ُل َّ
آن َو ُّ
( )3

يث ،وا ْلجه ِمي َف ِعنْدَ ا ْلع َلم ِ
َه َذا إِ َّال َج ْه ِمي َخبِ ٌ
اء كَافِ ٌر» .انتهى
ْ
َ
َ
ُ َ
ُّ
ٌّ

المع َّين فَّل
الس َل ُ
ف من قال بخلق القرآن ،والكَّلم هنا على النَّوع ،أ َّما ُ
وقد َك َّف َر َّ

أصر بعد ذلك فحينئذ َيك ُفر وال شك ،ألنَّه ليس ُّ
كل َمن
بد أن ُتب َّي َن له
َّ
الحجة ،فإن َّ
ُيط َل ُق يف َح ِّقهم ُ
ً
إجماالُ ،يط َل ُق على التَّعيين.
لفظ ال ُكفر

( )4

بتصرف.
(« )1الر ُّد على الزنادقة والجهمية» (ص « ،64عقائد السلف»)
ُّ
(« )2فتح الباري» (.)573/13
ِ
ولشيخنا بدر بن علي بن طامي العتيبي رسالة بعنوان« :إقامة الحجة
(« )3كتاب الشريعة» (،)489/1
والبرهان على كُفر من قال بخلق القرآن» ،وقد قدم لها اإلمام ابن باز و ُث َّلة من كبار العلماء.
(« )4التوضيحات الجل َّية على شرح العقيدة الطحاوية» للخم ّيس ( ،)377/1و«الفتاوى»
(.)466/12

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

114

وقوله َ ( :$و َل ْي َس بِ َمخْ ُل ٍ
وق َف َيبِيد) :ولهذا قال اهلل َّ
وعَّل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
جل َ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [الكهف،]١٠٩ :
ويقول ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[ لقمان.]٢٧ :
يقول اإلمام أبو س ٍ
عيد الد ِارمي  $مع ِّل ًقا على هاتين اآليتين ِ « :ألَ َّن ِ
الم َيا َه
ُ َ
َ
ُ
ُّ
ِ ِ ِ
ِ
اهلل َح ٌّي َال
َو ْاألَ ْش َج َار َم ْخ ُلو َقةٌَ ،و َقدْ َكت َ
اهلل َع َل ْي َها الفنَا َء عنْدَ انْت َهاء ُمدَّ ت َهاَ ،و ُ
َب ُ
وتَ ،و َال َيفنَى ك َََّل ُم ُهَ ،و َال َي َز ُال ُم َت َك ِّل ًما َبعدَ ا ْل َخ ِ
لق ،ك ََما َلم َي َزل ُم َت َك ِّل ًما َقب َل ُه ْم،
َي ُم ُ
()1

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َال ُين ِْفدُ ا ْل َمخْ ُل ُ
اع َل ُه فِي الدُّ ن َيا
وق ال َفاني ك ََال َم ا ْلخَ ال ِق ال َباقي ،ا َّلذي َال انق َط َ
ذهب إِ َل ِيه َه ُؤ َال ِء ا ْلج ِ
و ِ
هم َّي ُة َأ َّن ُه ك َََّل ٌم َم ْخ ُل ٌ
اآلخ َر ِةَ ،و َلو ك َ
يف إِ َلى
وق ُأ ِض َ
َ
َان َع َلى َما َي َ ُ
َ
ِ
بشيء َق ُّطَ ،و َال َي َت َك َّل ُم َ
اهلل َ ل ْم َي َت َك َّلم َ
بشيء َق ُّطَ ،و َلن َي َت َك َّل َمَ ،لن َِفدَ ك ُُّل
اهللَ ،و َأ َّن َ
مخ ُلوق مِن ا ْل َك ََّل ِم َق َبل َأ ْن ين َفدَ ماء بحر و ِ
احد مِ َن ا ْل ُب ُح ِ
ورِ ،ألَ َّن ُه َلو ُج ِم َع ك ََال ُم خَ ِ
لق
َ َ ُ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ج ِّن َو ْ ِ
اهلل ِ ُك ِّل ُه ْم ِم َن ا ْل ِ
اإل ِ
عمالِ ِهم،
نس َوا ْل َم َالئكَة َوال َّطيرِ َوال َب َهائ ِم ُك ِّل َهاَ ،و َجمي ِع َأ َ
ِ
اء بحرٍ و ِ
ِ
ِ
اح ٍد ِم َن ال ُب ُح ِ
ب ك ُُّل َذلِ َك َون َِفدَ َق ْب َل َأ ْن َين َفدَ َما ُء َب ْحرٍ
ورَ ،لكُت َ
َ
َوكُت َ
ب بِ َم َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
اع َل ُهَ ،ف ََّل َين َفدُ َما َال َي ْفنَىَ ،و ْينَ َقطِ ُع
َواحدَ ،و َال ُع ْش ُر َب ْحر َواحدَ ،و َلكنَّ ُه ك َََّل ٌم َال انق َط َ

َما َيب َقى» .انتهى
يقول حافظ الحكمي  $يف « ُس َّلم األُ ُصول»:
اد وال َفن ِ
ِ
والحص ِر والنَّ َف ِ
ِ
ِ
َــــــاء
ــــــــاء
حص
عن
كََّل ُم ُه َج َّل
َ ْ
اإل َ
ِ
يع َّ
وال َب ْح ُر ُتل َقى فِ ِيه َس ْب َع ُة ا ْب ُح ِر
الش َج ِر
َل ْو َص َار َأقَّلَ ًما َجم ُ
(« )1الرد على الجهمية» (ص  ،249ضمن «عقائد السلف») للدارمي ،و«اإلبانة عن أصول الدّ يانة»
الحسن األشعري.
(ص  )39ألبي َ
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ــــــــــــل ِ
ِّ
َ
آن
لق َتك ُت ْب ُه بِ ُك
والخ ُ

ول مِنه َف ِ
يس ال َق ُ
ــــان
َفن َْت و َل َ
ُ

خاري  $يف «كتاب التوحيد» من «صحيحه»:
قلت :وقد َّبو َب اإلما ُم ال ُب
ُّ
ول ِ
«بابَ :ق ِ
اهلل َت َعا َلى ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾».
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صفات هللا ُسبحانه
ُ

كام َال ٌتَ ،غير مخْ ُلو َق ٍ
ات اهللِ ،و ُقدْ ر ُة اهللِ ،و َنع ُته و ِص َفا ُتهِ ،
ات
اتَ ،دائِ َم ٌ
وك َِل َم ُ
ْ ُ َ
ُ
ُ َ
َ
ات ،و َليست بِمحدَ َث ٍ
ِ
َان َر ُّبنَا َناقِ ًصا َف َي ِزيد.
ات َف َتبِيدَ ،و َال ك َ
ُ ْ
َأزَل َّي ٌ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ج َّل ْ ِ
يب
الواصفينَ ،قرِ ٌ
المخْ ُلوقينَ ،و َق ُص َر ْت َعن ُه ف َط ُن َ
َ
ت ص َفا ُت ُه َع ْن َش َبه ص َفات َ
ِ
بِ ِ ِ ِ
زُّز َال ينَالَ ،ع ٍ
ال َع َلى َع ْر ِش ِه َبائِ ٌن ِمن خَ ْل ِق ِهَ ،م ْو ُجو ٌد
اإل َجا َبة عنْدَ ُّ
الس َؤالَ ،بعيدٌ بِال َت َع ِ ُ
َو َل ْي َس بِ َم ْعدُ و ٍم َو َال بِ َم ْف ُقود.
أن كَّل َم اهلل َّ
قر َر َّ
َ
جل
ِّف  $هنا من
الم َصن ُ
ِّ
الخاص إلى العام ،فبعد أن َّ
انتقل ُ
أن ِص ِ
وعَّل َغ ُير َمخلوق ،وأنَّه ال يفنى وال َيبيد ،ب َّي َن هنا َّ
فات اهلل ُ ك َّلها َغ ُير
َ
ات اهللِ،
َمخ ُلو َقة ،وأنَّها يف غاية الكمال ،وأنَّها ال َتفنى وال َتبِيد ،فقال ( :$وك َِل َم ُ
كام َال ٌتَ ،غير مخْ ُلو َق ٍ
و ُقدْ ر ُة اهللِ ،و َنع ُته و ِص َفا ُتهِ ،
اتَ ،و َل ْي َست
ات َأزَلِ َّي ٌ
اتَ ،دائِ َم ٌ
ْ ُ َ
ُ
ُ َ
َ
بِمحدَ َث ٍ
َان َر ُّبنَا نَاقِ ًصا َف َي ِزيد).
ات َف َتبِيدَ ،و َال ك َ
ُ ْ
ات اهللِ ،و ُقدْ ر ُة اهللِ ،و َنع ُته و ِص َفا ُتهِ ،
كام َال ٌت)َّ :
اهلل 
فقوله ( :$وك َِل َم ُ
ْ ُ َ
ُ
َ
ألن َ
الجمال
بالم َحامِ ِد ُك ِّلها ،فَّل َيت َِّص ُ
ُمت َِّص ٌ
ف إال بال َكمال ،وله ُسبحانه ك ُُّل َ
ف َ

الجَّلل ،كما قال تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [النحل،]٦٠ :
و َ
وقال﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [طه ،]٨ :وقال﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [النحل ،]٧٤ :وقال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [ الزمر ،]٦٧ :يف آيات كثيرة.
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وقوله ( :$و َنع ُته و ِص َفا ُتهِ ،
الص َفة والنَّعت ،وهو
ت) :فيه َت ٌ
كام َال ٌ
بين ِّ
فريق َ
ْ ُ َ
ُ
هب إلى أهنما لغتان مرتادفان.
اختيار لبعض أهل العلم ،خَّل ًفا لمن َذ َ
ٌ

()1

الص َف ِة
وقد أشار اإلمام ابن القيم يف «مدارج السالكين« إلى فروق ثالثة بين ِّ
( )2

الصتُها:
والنَّعتُ ،خ َ
ون بِ ْاألَ ْفع ِ ِ
ِ
َأ َّن النَّ ْع َت َي ُك ُ
الَّل ِز َم ُة
ور ال َّثابِ َت ُة َّ
ال ا َّلتي َتت ََجدَّ ُدَ ،و ِّ
َ
الص َف ُة ه َي ْاألُ ُم ُ
لذ ِ
ل ِ َّ
ات.
َأ َّن النَّع َت َال ي ْط َل ُق َع َلى الص َف ِ
الذاتِ َّيةََ ،فت ُ
ات َّ
أعم.
َكون ِّ
ِّ
ْ
ُ
الصفة َّ
ِ
ِ
ات:
الص َف ُ
اص َوا ْل َعا ُّمَ ،و ِّ
الص َفات َو َي ْشت َِه ُرَ ،و َي ْع ِر ُف ُه ا ْل َخ ُّ
َأ َّن النَّ ْع َت َما َي ْظ َه ُر م َن ِّ
اختيار أبي ِهَّلل ال َعسكري.
َأ َع ُّم .وهذا
ُ
واص ًفا ِصفات الباري سبحانهَ ( :غير مخْ ُلو َق ٍ
ثم قال ِ $
ات،
ات َأزَلِ َّي ٌ
اتَ ،دائِ َم ٌ
ُ َ
ِ
و َليست بِمحدَ َث ٍ
الم َزينُّ هنا ِعدَّ َة ُأمور،
ات َف َتبِيدَ ،و َال ك َ
ُ ْ
َان َر ُّبنَا نَاق ًصا َف َي ِزيد) :ف َق َّر َر ُ
َ َْ
ٍ
وهيَّ :
الس َلف ﭫ ،
جم ٌع عليه عند َّ
أن صفات اهلل َ ( غ ُير َمخْ ُلو َقات) :وهذا ُم َ
ولم ُيخالِف يف ذلك إال من َّ
الزيغ الضَّلل ،بل وك َّفر
شذ عن
الجماعة من فِ َرق َّ
َ
ِ
صفات اهلل تعالى مخلوقةٌ ،ولم َّا سئِ َل ِ
عم َّ
اإل َما ُم َأ ْح َمدُ ْب ُن َحنْ َبل
أن
ُ
السلف من َز َ
( )3

( )4

( )5

العز .$
(« )1شرح الطحاوية» (ص  )135البن أبي ّ
(« )2مدارج السالكين» (.)465/2
( )3و َقد ن ََسبه أبو ِهَّلل ال َعسكري يف «ال ُف ُروق ال ُّل َغ ِو َّية» (ص  )30إلى أبي ال َعَّلء .$
(« )4ال ُف ُروق ال ُّل َغ ِو َّية» (ص .)30
ِ
للس َّفاريني .$
(« )5لـوامِ ُع
األنوار ال َبه َّية» (َّ )476/1
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آن َم ْخ ُل ٌ
َ $ع َّم ْن َق َال :ا ْل ُق ْر ُ
وق؟ َق َالَ « :م ْن زَ َع َم َأ َّن ِع ْل َم اهلل ِ َو َأ ْس َما َء ُه َمخْ ُلو َق ٌة َف َقدْ
َك َف َرَ ،ي ُق ُ
اهلل َت َعا َلى ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [آل عمران،]٦١ :
ول ُ
َأ َف َل ْي َس ُه َو ا ْل ُق ْر ُ
آن؟ َف َم ْن زَ َع َم َأ َّن ِع ْل َم اهلل ِ َو َأ ْس َما َء ُه َو ِص َفاتِ ُه َمخْ ُلو َق ٌة َف ُه َو كَافِ ٌر َال
َان ِعنْدَ نَا
َان ِدينًا َيتَدَ َّي ُن بِ ِه ،ك َ
َان َر ْأ ُي ُه َو َم ْذ َه ُب ُه َوك َ
ُي َش ُّك فِي َذلِ َك ،إِ َذا َأ ْع َت َقدَ َذلِ َكَ ،وك َ
كَافِ ٌر».

()1

ات ،و َليست بِمحدَ َث ٍ
بأن ِصفات اهلل تعالى (دائِم ٌ ِ
الم َزين َّ
ات
ُ ْ
ات َأزَل َّي ٌ َ ْ َ
َ َ
قر َر ُ
ولهذا َّ
فإن اهلل َ لم يزَ ْل مت َِّص ًفا بِ ِص َف ِ
ِ
ات ا ْلكَم ِ
ال:
َف َتبِيدَ ،و َال َك َ
َ
ْ َ ُ
ان َر ُّبنَا نَاق ًصا َف َي ِزيد)َ َّ :
ات و ِص َف ِ
ات َّ ِ
ِص َف ِ
ف بِ ِص َفة َب ْعدَ َأ ْن َل ْم
اهلل ُو ِص َ
ات ا ْل ِف ْعلَِ ،و َال َي ُج ُ
الذ َ
وز َأ ْن ُي ْع َت َقدَ َأ َّن َ
ات ك ََمالَ ،و َف ْقدَ َها ِص َف ُة َن ْقصَ ،و َال
َي ُك ْن ُمت َِّص ًفا بِ َهاِ ،ألَ َّن ِص َفاتِ ِه ُ -س ْب َحا َن ُهِ -ص َف ُ
ون َقدْ َح َص َل َل ُه ا ْل َك َم ُال َب ْعدَ َأ ْن ك َ
وز َأ ْن َي ُك َ
َان ُمت َِّص ًفا بِ ِضدِّ ِه.
َي ُج ُ
و َال يرِد ع َلى هذا ِص َف ُ ِ
ات ِاالخْ تِ َي ِ
ار َّي ُة َون َْح ُو َها ،كَا ْل َخ ْل ِق
الص َف ُ
ات ا ْلف ْع ِل َو ِّ
َ
َ َ ُ َ

ِ ِ ِ
اإلحي ِ
اإل ْتي ِ
ِ
اء َو ْ ِ
اإل َما َت ِةَ ،وا ْل َق ْب ِ
ان
ض َوا ْل َب ْسط َوال َّط ِّيَ ،واال ْست َواء َو ْ ِ َ
َوالت َّْص ِو ِيرَ ،و ْ ِ ْ َ
وا ْلم ِج ِ
يء َوالن ُُّز ِ
ولَ ،وا ْل َغ َض ِ
ف بِ ِه َن ْف َس ُه َو َو َص َف ُه بِ ِه
الر َضاَ ،ون َْح ِو َذل ِ َك مِ َّما َو َص َ
ب َو ِّ
َ َ
َر ُسو ُل ُه.

( )2

(« )1كتاب الشريعة» (.)503/1
(« )2شرح الطحاوية» (ص  ،)51وانظر« :الفتاوى» (.)268/6
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ُ
َ
كالخلق
صفات األفعال
بن َح َجر آل بوطامي « :وأما
ُ
يقول َّ
العالمة أحمدُ ُ
ِ
واإلنعام ،والنزول والمجيء واإلتيان ،فقال َ
بحدوثِها ،وقال الما ُترد َّية
الخ َلف ُ
ِبقدمِها ،والصحيح الذي عليه المح ِّققون أنَّها َقديم ُة النَّوع ِ
حاد َث ُة اآلحاد» .انتهى
ُ َ
( )1

َّ
المبطِلون بقوله تعالى:
ور َّبما
استدل ُ
قلتُ :
ِ
الجهل باهلل وبكتابه ،ويف
] ،٦٢على َّ
أن أسما َء اهلل وصفاته َمخلو َقةٌ ،وهذا من أعظم َ

﴿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الزمر:

هذا يقول ابن أبي ِ
العز َ « : $وا ْل ُم َرا ُد مِ ْن َق ْول ِ ِه َت َعا َلى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ﴾،
ُ
َأ ْي :ك ُِّل َشيء َم ْخ ُلوقَ ،وك ُُّل َم ْو ُجود ِس َوى اهللِ َف ُه َو َم ْخ ُل ٌ
وقَ ،فدَ َخ َل فِي َه َذا ا ْل ُع ُمو ِم
ْ
َأ ْفع ُال ا ْل ِعب ِ
ت َغ ْي َر ُهِ ،ألَ َّن ُه
اد َحت ًْماَ ،و َل ْم َيدْ ُخ ْل فِي ا ْل ُع ُمو ِم ا ْلخَ الِ ُق َت َعا َلىَ ،و ِص َفا ُت ُه َل ْي َس ْ
َ
َ
( )2

وف بِ ِص َف ِ
ات ا ْلكَم ِ
الَ ،و ِص َفا ُت ُه ُم َال ِز َم ٌة لِ َذاتِ ِه ا ْل ُم َقدَّ َس ِة،
ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعا َلى ُه َو ا ْل َم ْو ُص ُ
َ
ِ ِِ
ِ
استَدَ ُّلوا بِ ِه َيدُ ُّل َع َل ْي ِه ْمَ ،فإِ َذا ك َ
َان َق ْو ُل ُه
َال ُيت ََص َّو ُر انْف َص ُال ص َفاته َعنْ ُهَ ...ب ْل َن ْف ُس َما ْ

َت َعا َلى ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ َم ْخ ُلو ًقاَ ،ال َي ِص ُّح َأ ْن َي ُك َ
ون َدل ِ ًيَّل» .انتهى
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اس ِم ِه،
الر ِّب َ داخ َل ٌة في ُم َس َّمى ْ
ويقول ابن القيم َ « :والت َّْحق ُيقَ :أ َّن ص َفات َّ
اإل َل ِه« اسم ل ِ َذات َلها ج ِميع ِص َف ِ
ات ا ْل َكم ِ
َواسم «اهلل» س ْب َحا َن ُهَ ،و«الر ِّب»َ ،و« ْ ِ
ال
َ َ ُ
َ
ْ ٌ
َّ
ُ
ْ ُ
اة ،و ْ ِ ِ
وت ا ْلج ََّل ِل ،كَا ْل ِع ْل ِم ،وا ْل ُقدْ ر ِة ،وا ْلحي ِ
و ُنع ِ
الس ْمعِ،
َ
َ َ ََ
َ
َ
َ ُ
اإل َرا َدةَ ،وا ْل َك ََّل ِمَ ،و َّ
( )3

السلف ّية بأد ّلتها النّقل ّية والعقل ّية» للعَّلّمة أحمد بن حجر آل بوطامي ،)148/1( $
(« )1العقائد ّ
عند قوله يف النظم:
ِ
وك ُّ
الصــــــفات
ُــــــل مــــــا أتــــــى مــــــن
ِ
ِ
للســــــــــــَّل ِم
وصـــــــــــف ُة
األفعـــــــــــال َّ
(« )2شرح الطحاوية» (ص  )96بتصرف اقتضاه السياق.
(« )3مدارج السالكين» ( )476/2بحذف يسير.

قديمــــــــــــــــــ ٌة هلل ذي ِ
الهبــــــــــــــــــات
َ
َقديمــــــــــــ ٌة بــــــــــــالنَّوع كاإلنعــــــــــــا ِم
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وا ْلبص ِر ،وا ْلب َق ِ
َح ُّقه اهلل ل ِ َذاتِ ِهَ ،ف ِص َفا ُته د ِ
ال ا َّل ِذي يست ِ
اءَ ،وا ْل ِقدَ ِمَ ،وسائِ ِر ا ْل َكم ِ
اخ َل ٌة
ُ َ
َ َ َ َ َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ات ع ِن الص َف ِ
ات ،و َّ ِ
الذ ِ
فِي مسمى اس ِم ِهَ ،فتَجرِيدُ الص َف ِ
ات َع ِن َّ
ات َف ْر ٌض َو َخ َي ٌال
ِّ
الذ َ
َ
ِّ
ْ
ُ َ َّ ْ
ِ ِ ِ
اعتِ َب ِ
ب َع َل ْي ِه َم ْع ِر َفةٌَ ،و َال
ِذ ْهن ِ ٌّي َال َح ِقي َق َة َل ُهَ ،و ُه َو َأ ْم ٌر ْ
ار ٌّي َال َفائدَ َة فيهَ ،و َال َيت ََر َّت ُ
يم ٌ
ان» .انتهى
إِ َ
ِ
لما سأل
الم َصنِّف َ ( :$و َال ك َ
َان َر ُّبنَا نَاق ًصا َف َي ِزيد)ُ :ي َب ِّينه قوله تعالى َّ
وقول ُ

ُ
قائَّل ﴿ :ﭒ
فرعون موسى فقال ﴿ :ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﴾ ،فأجابه موسى ڠ ً
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾[طه ،]٥٢ – ٥١ :فب َّين ڠ َّ
أن علم اهلل
تعالى علم كامل ال يعرتيه نقص بحال من األحوال ،فقوله ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﴾َ :ق َال
َاج إِلَى كِت ٍ
َابَ ،وا ْل َم ْعنَىَ :ال َي ِض ُّل عنه علم شيء
اس َ « :أ ْخ َب َر اهللُ َ أ َّن ُه َال َي ْحت ُ
الن ََّّح ُ
ِمن ْاألَ ْشي ِ
اء َو َال َم ْعرِ َفت َُهاَ ،و َال َين َْسى َما َع ِل َم ُه ِمن َْها» .فهو  ال يجهل شيئا ،وما
َ
َ
()1

َقص ال من جهة الجهل ابتدا ًء ،وال من
َيع َل ُمه فَّل ينساه ،فعلمه كامل ال يعرتيه ن ٌ
جهة النسيان بعد العلم ،وهكذا سائر أسمائه وصفاته َّ
جل وعال.



( )1ومال إليه القرطبي يف «تفسيره».
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ِ ِ ِ
ثم قال المزَ ينُّ ( :$ج َّل ْ ِ
فإن اهلل َّ
المخْ ُلوقِين)َّ :
جل
َ
ت ص َفا ُت ُه َع ْن َش َبه ص َفات َ
ُ
و َعَّل ال َ
مثيل له﴿ ،ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الشورى،]١١ :
سمي له ﴿ ،ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [مريم ،]٦٥ :قال ابن عباس« :أي :هل َتع َل ُم
وال
َّ
للر ِّب َم َث ًَّل أو َشبِ ًيها» ،وال نِدَّ
َّ

له ﴿ ،ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ [البقرة:

 ،]٢٢قال أبو العالية« :أي :عُدَ َال َء ُش َركَا َء» ،وال كُفء له ﴿ ،ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﴾ [اإلخَّلص ،]٤ :أي :لم يكن َله شبي ٌه وال ِعدل.
ثبت ِ
لنفسه مِن
يقول ابن القيم  $يف «مقدمة النُّونِ َّية» « :نُثبِ ُت له ُسبحانَه ما َأ َ
ِ
ِ
الم ْخ ُلو َقات ،إِ ْث َباتًا بِال
ص وال ُع ُي َ
والصفات ،و َننْفي عنه النَّقائ َ
األسماء ّ
وب و ُم َشا َب َه َة َ
َنز ًيها بِال تَعطِيلَ ،فمن َشبه اهلل بِ َخ ِ
تَمثِيل ،وت ِ
اهلل
لقه َفقد َك َفر ،ومن َج َحدَ ما َو َص َ
ف َ
َّ َ َ
()1

َفسه ،أو َما َو َص َف ُه بِه َرسو ُله َت ْشبِيها،
يس ما َو َص َ
َفسه َف َقد َك َفر ،و َل َ
اهلل به ن َ
به ن َ
ف ُ
فالم َشبه يعبدُ صنَما ،والمع ِّط ُل يعبدُ عَدَ ما ،والموحدُ يعبدُ إِلها ِ
واحدً ا َص َمدً ا،
ُ َ ِّ َ ُ ً
َ ُ
ُ َ
ً
ُ ِّ ُ َ ُ َ ً
﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾» .انتهى
إثبات بِالَ تَمثِيل ،وت ِ
َنزي ٌه بِ َال تَعطِيل».
فقاعدة أهل ال ّسنّة يف هذا البابٌ « :
يقول ابن القيم  $يف «النُّونِ َّية»:
ِ
َّ
ـــــــــــان
الم َش ِّب َه َعابِدُ األَو َث
إن
َلسنَا ن َُش ِّب ُه َوص َف ُه بِ ِص َفاتِنَـــــــــــــا
ُ
ِ
ُخلِ ِيه َعن َأوصافِ
َّ
وال ن ْ
َكَّلَّ َ
الم َع ِّط َل َعابِدُ ال ُب ْهتَــــــــــان
إن
ـــــــــه
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــرانِي
ــــــــــه
يم بِ َخ ْل ِق
َمن َش َّب َه
َف ْه َو النَّس ُ
يب ل ُم ْش ِرك ن َْص َ
اهلل ال َعظ َ
َ
َفهو ال َك ُفور و َليس َذا إِيم ِ
َأو َع َّط َل الرحمن َعن َأوصافِ ِ
ـــــان
ــه
ُ َ َ
َْ
َّ ْ َ َ
ْ
َ
لهراس (.)20/1
(« )1شرح النّون ّية» ل ّ
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ِ
المثِيل والك ْ
ِّباعا لنصوص َّ
والس ِمي ،وأما
وا َّلذي ينبغي ات ً
ُفء والنِّد َّ
َفي َ
الشرع ن ُ
نَفي التَّشبيه فلم َيرِد يف الكتاب والسنة ،وذلك أنه ما من شيئين إال ويشتبهان ِمن
وجه وي ْف َترِ َق ِ ِ
السنّة إذا قالوا« :من غير تشبيه» ،فإنّهم يريدون
َ
ان من َوجه ،وأهل ّ
َ
بالتَّشبيه التّمثيل.

()1

ثم قال ( :$و َقصر ْت عنه فِ َطن الو ِ
اص ِفين) :أيِ :ح ْذ ُق الواصفين ،فمهما
َ ُ َ َ ُ ُ َ
ول ِ
حاول الناس ال َت َف ُّك َر يف ذات اهلل ،فإن ال ُع ُق َ
قاص َر ٌة على إدراك حقيقته سبحانه،
( )2

رب العالمين ،وتنزيه
رسلين ،يف إثبات صفات ِّ
الم َ
ولكن العبدَ مأمور با ِّتبا ِع سبيل ُ
عن ُمشا َبهة المخلوقين ﴿ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
عما
َفسه َّ
فس َّب َح ن َ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [الصافاتَ ،]١٨٢ - ١٨٠ :
ِ
رسلين لسَّل َمة ما قا ُلوه مِن النَّقص
الم َ
وس َّلم على ُ
للر ُسلَ ،
المخال ُفون ُّ
َوص َفه بِه ُ
وال َعيب ،كما قال شيخ اإلسَّلم يف «الواسطية».

المقدسي  $يف « ُلم َعة االعتِقاد»« :وك ُُّل ما تُخُ ِّي َل يف
يقول المو َّفق ابن ُقدامة َ
فإن اهلل تعالى بِ ِ
ِّ
خالفِه» .انتهى
الذهن أو َخ َط َر بال َبالَ َّ ،

قول عمرو ِ
أجم َل َ
سماه «ال َّت َع ُّرفُ بأحوال
المكِّي يف كتابه الذي َّ
بن ُعثمان َ
وما َ
والم َت َع ِّب ِدين» « :واعلم رحمك اهلل تعالى أن ك َُّل ما وهمه قلبك ،أو َسنَح يف
ال ُع َّباد ُ
( )3

مجاري فكرك ،أو خطر يف معارضات قلبك من حسن أو هباء ،أو ضياء أو إشراق،

(« )1القول المفيد» ( )80/2البن عثيمين ،وانظر« :الفتاوى» لشيخ اإلسَّلم ،)166/3( $
و«التدمرية» (ص  ،75القاعدة السادسة).
المنير» (ص َ ،253فطِ َن).
(« )2المصباح ُ
( )3نقَّل عن «الـفتوى الحموية الكربى» (ص .)363-361
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أو جمال ،أو شبح مائل ،أو شخص متمثل :فاهلل تعالى بغير ذلك ،بل هو تعالى
أعظم وأجل وأكربَ ...أ َو َل ْم تعلم أنه تعالى لما تج َّلى للجبل تدكدك لعظم هيبته،
ِ ٍ
وه َم ُه َأحدٌ إال
وشامخ سلطانهَ ،ف َك َما َال َي َت َج َّلى ل َشيء َّإال ا ْندَ َّك ،كذلك ال َت َّ
َه َلك .»...انتهى
وروي عن عمر ﭬَ « :ت َفكَّروا يف َخلق اهلل ،وال َت َفكَّروا يف اهلل».
ُ

()1

ف َي ْط َم ُع ا ْل َع ْق ُل ا ْل َمخْ ُل ُ
يقول ابن القيم َ « :ف َك ْي َ
ور ا ْل َم ْحدُ و ُد فِي َم ْعرِ َف ِة
وق ا ْل َم ْح ُص ُ
َك ْي ِف َّي ِة َم ْن َل ُه ا ْلك ََم ُال ُك ُّل ُهَ ،وا ْل َج َم ُال ُك ُّل ُهَ ،وا ْل ِع ْل ُم ُك ُّل ُهَ ،وا ْل ُقدْ َر ُة ُك ُّل َهاَ ،وا ْل َع َظ َم ُة ُك ُّل َها،
ف ا ْل ِحجاب َعن وج ِه ِه َألَحر َق ْت سبحا ُته السماو ِ
ات
َوا ْلكِ ْبرِ َيا ُء ُك ُّل َها؟ َم ْن َل ْو ك ُِش َ
َ ُ َ ُ َّ َ َ
َ ُ ْ َ ْ
َْ
يهما وما بينَهما ،وما وراء َذل ِ َك؟ ا َّل ِذي ي ْقبِ ُض سم ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يب
اواته بِ َيدهَ ،فتَغ ُ
َ َ َ
َ
َو ْاألَ ْر َض َو َما ف ِ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
ِ
َف َأ َح ِدنَا ،ا َّل ِذي نِ ْس َب ُة ُع ُلو ِم ا ْل َخ ََّلئِ ِق ُك ِّل َها إِ َلى ِع ْل ِم ِه َأ َق ُّل
يب ا ْل َخ ْر َد َل ُة فِي ك ِّ
ك ََما َتغ ُ
مِ ْن نِ ْس َب ِة َن ْق َر ِة ُع ْص ُفور مِ ْن بِ َح ِ
ار ا ْل ِع ْل ِم .»...انتهى
( )2

ويف هذا يقول أبو الوفاء ابن عقيل يف «الفنون» َ « :أ َت ْط َم ُع َأ ْن َتك ِْشفَ ِح َجا ًبا
ف َع َلى ِسر َغ َّطا ُه؟ ِع ْل ٌم َق َص َر ُه َخالِ ُق ُه َع ْن َد ْر ِك َب ْع ِ
َأ ْر َخا ُه؟ َأ ْو ت َِق َ
ض َمخْ ُلو َقاتِ ِه ا َّلتِي
فِيك ُترِيدُ َأ ْن َت َّط ِل َع بِ ِه َع َلى ُكن ِْه َب ِ
إن َم ْوتَك َأ ْح َس ُن ِم ْن َح َياتِك».
اريكَ ،و َاهلل ِ َّ
( )3

ف النَّاس فِي م ِ
اه َّي ِة ا ْل َع ْق ِل َو َال َيدْ ُر َ
ف
ونَ ،ف َك ْي َ
اع َج ًبا! َي ْختَلِ ُ
وقال أيضاَ « :و َ
ُ
َ
ُي ْق ِد ُم َ
ون َع َلى ا ْل َك ََّل ِم فِي َخال ِ ِق ا ْل َع ْق ِل» .إلى آخر ما قال  $تعالى.
( )1ذكره الَّللكائي يف «شرح أصول االعتقاد» ( ،)332/1تحت بابُ « :
ي عن النبي يف
سياق ما ُر ِو َ
النهي عن التفكر يف ذات اهلل .»
السالكين» (.)474/2
(« )2مدارج َّ
المفلح .)272-273/1( $
( )3انظر« :اآلداب الشرعية» البن ُ
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ونظيره قول ابن تيمية َ « :فإِ َذا ك َ ِ
يم ا ْل َجن َِّة َو ُه َو َخ ْل ٌق مِ ْن َخ ْل ِق اهللِ ك ََذل ِ َك،
َان نَع ُ
َف َما َظنُّك بِا ْل َخال ِ ِق  .»انتهى
( )1



(« )1الـفتوى الحموية الكربى» (ص .)523
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اإلجاب ِة ِعنْدَ الس َؤال) :وهذا مِ
ُ
صداق قوله تعالى:
الم َزينُّ َ ( :$قرِ ٌ
يب بِ ِ َ َ
ُّ
ثم قال ُ
﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ [هود ،]٦١ :وقوله﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾
[اإلسراء ،]٥٧ :وقوله﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ﴾ [البقرة ،]١٨٦ :يعني تعالى ِذكره بذلك :وإذا َسألك يا محمد عبادي َعني:
ب منهم أسمع ُدعاءهم ،وأجيب دعوة الداعي منهم ،كما قال أبو
أين أنا؟ فإين قري ٌ
جعفر الطربي  $يف «تفسيره».
ِ ِ ِ ِ
يب
يب ُي ِج ُ
وقال األمين الشنقيطيَ « : $ذك ََر في َهذه ْاآل َية َأ َّن ُه َج َّل َو َع ََّل َق ِر ٌ
د ْعو َة الدَّ ِ
اعيَ ،و َب َّي َن فِي آ َية ُأ ْخ َرى َت ْعلِ َيق َذل ِ َك َع َلى َم ِشي َئتِ ِه َج َّل َو َع ََّل َو ِه َي َق ْو ُل ُه:
َ َ
()1

﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [األنعامْ ،]٤١ :اآل َي َة.
و َق َال بع ُضهم :ال َّتعلِ ُيق بِا ْلم ِشي َئ ِة فِي د َع ِ
ِ
اهر ِس َي ِ
اء ا ْل ُك َّف ِ
اق ْاآل َي ِة،
ُ
ْ
َ
ار ك ََما ُه َو َظ ُ
َ
َْ ُ ُ
ِِ
ِ
ِ
ينَ ،و َع َل ْي ِه َفدُ َعاؤُ ُه ْم َال ُي َر ُّد ،إِ َّما َأ ْن ُي ْع ُطوا َما َس َألُوا
َوا ْل َو ْعدُ ا ْل ُم ْط َل ُق في ُد َعاء ا ْل ُم ْؤمن َ
َأو يدَّ خَ ر َل ُهم خَ ير ِمنْه َأو يدْ َفع عن ُْهم ِمن الس ِ
وء بِ َقدْ ِر ِه.
ْ ُ َ ْ ْ ٌ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُّ
اء :ا ْلمراد بِالدُّ َع ِ
و َق َال بع ُض ا ْلع َلم ِ
اء ا ْل ِعبادةُ ،وبِ ْ ِ ِ
ابَ ،و َع َل ْي ِه َف ََّل
اإل َجا َبة ال َّث َو ُ
َ َ َ
َُ ُ
َْ
َ
ُ َ

إِ ْش َك َال» .انتهى

(« )1أضواء البيان» ( ،)113-114/1وانظر خَّلصة طيبة يف أحكام الدعاء ذكرها جمال الدين
القاسمي يف «محاسن التأويل» (.)80-66/2
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والدعاء نوعان :دعا ُء مسألة ،ودعا ُء عبادة.
يضره و َدفعه،
أما دعاء المسألة :فهو طلب ما ينفع الدّ اعي ،وطلب كشف ما ّ
وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين يف تسمية الدعاء ،فإذا قيل :دعا فَّلن ،يعني
سأل ربه جل وعَّل.
والزكاة وغير ذلك من أنواع
وأما دعاء العبادة :فهو مطلق التّع ّبد
كالصَّلة ّ
ّ
العبادات.
والدّ عاء يف القرآن يراد به ُدعاء المسألة تارة ،ودعاء العبادة تارة ،ويراد به
مجموع ُهما ،وهما متَّلزمان ،فكل ُدعاء عبادة ُم ِ
ستلز ٌم لدعاء المسألة ،وكل ُدعاء
ُ
َضم ٌن لدعاء العبادة.
مسألة ُمت ِّ

()1

فقولهمُ « :دعاء العبادة ُم ِ
ستلز ٌم لدعاء المسألة» :يعني أن من َص َّلى ،فيلزم من
إنشائه الصَّلة أن يسأل اهلل القبول ،ويسأله الثواب ،فيكون فعله متضمنا للدعاء
بلسان الحال ،وقد يصحب فع َله هذا دعا ٌء بلسان المقال.
َضم ٌن لدعاء العبادة» :يعني أن من سأل اهلل جل وعَّل
وقولهمُ « :دعاء المسألة ُمت ِّ
شيئا :فهو داع دعاء مسألة ،وهذا متضمن لعبادة اهلل ،ألن دعاء المسألة أحد أنواع
العبادة ،واهلل جل وعَّل يحب من عباده أن يسألوه.

( )2

(« )1الفتاوى» لشيخ اإلسَّلم  10/15( $وما بعدها) ،وعنه تلميذه ابن القيم -بالحرف تقريبا-
يف «بدائع الفوائد» ( 3/3وما بعدها).
( )2انظر :شروح «كتاب التوحيد» عند «باب :من ّ
الشرك أن يستغيث بغير اهلل أو يدعو غيره».
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أن َأ ْعرابِيا َق َال« :يا رس َ ِ
يب َر ُّبنَا َفنُن ِ
وقيل يف س َب ِ
َاج ِيه َأ ْم
ول اهللَ ،أ َقرِ ٌ
ب نزول اآلية َّ َ ًّ
َ َ ُ
ِ ِ
ِ
اهلل ﴿ﯩ ﯪ
َبعيدٌ َفنُنَاديه؟» َف َس َك َت النَّبِ ُّي ﷺَ ،ف َأن َْز َل ُ
 ،]١٨٦اآلية.

ﯫ ﴾ [البقرة:

()1

و َع ْن َأبِي موسى ْاألَ ْش َع ِر ِّي ﭬَ ،ق َالُ :كنَّا م َع رس ِ
ول اهللِ ﷺ فِي َغ َزاة َف َج َع ْلنَا
َ َ ُ
ُ َ
َال نَصعدُ َشر ًفا ،و َال َنع ُلو َشر ًفا ،و َال نَهبِ ُط و ِ
اد ًيا إِ َّال َر َف ْعنَا َأ ْص َوا َتنَا بِال َّت ْكبِ ِيرَ ،ق َال:
َ َ ْ َ
َ َ ْ
ْ َ
َفدَ نَا مِنَّا رس ُ ِ
ون
َّاسْ ،أرب ُعوا َع َلى َأ ْن ُف ِسك ُْم؛ فإنَّكم َال تَدْ ُع َ
ول اهلل ﷺ َف َق َالَ « :يا َأ ُّي َها الن ُ
َ ُ
ون س ِميعا ب ِصيرا ،إِ َّن ِ
ِ
أقرب إِ َلى َأ َح ِدك ُْم ِم ْن
ون
الذي تَدْ ُع َ
ُ
َأ َص َّم َو َال َغائ ًبا ،إِن ََّما تَدْ ُع َ َ ً َ ً
عنُق ر ِ
اح َلتِ ِه».
ُ َ
( )2

ريحه« :ويف إخفاء الدعاء فوائدُ عديدةٌ:
قال شيخ اإلسَّلم َّنور اهلل َض َ
بص ِ
ِ ِ
احبِ ِه لِ ْل َقرِ ِ
يب َال
سادسها :وهو من النُّ َكت ال َبديعة ِجدا :أ َّن ُه َد ٌّال َع َلى ُق ْر ِ َ
( )3

يد لِ ْلب ِع ِ
اء ا ْلب ِع ِ
مس َأ َل ِة نِدَ ِ
يد؛ َولِ َه َذا َأ ْثنَى اهللُ َع َلى َع ْب ِد ِه َز َكرِ َّيا بِ َق ْولِ ِه  ﴿ :ﭙ ﭚ
َ
َ
َ ْ
ب ُق ْر َب اهللِ َ و َأ َّن ُه َأ ْق َر ُب إ َل ْي ِه مِ ْن
است َْح َض َر ا ْل َق ْل ُ
ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [مريمَ ،]٣ :ف َل َّما ْ
ك ُِّل َق ِريب َأ ْخ َفى ُد َعا َء ُه َما َأ ْم َكنَ ُه .»...انتهى

( )1قال العَّلمة أحمد شاكر يف تحقيقه ألجزاء من «تفسير الطربي» ( )480/3بعد كَّلمه على رجال
اإلسناد« :وهذا الحديث ضعيف جدً ا ،منهار اإلسناد بكل حال» .انتهى
( )2رواه البخاري (رقم  ،)6610ومسلم (رقم .)2704
(« )3الفتاوى» لشيخ اإلسَّلم  16/15( $وما بعدها) ،وعنه تلميذه ابن القيم -بالحرف تقريبا-
يف «بدائع الفوائد» ( 7/3وما بعدها).
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قال ابن القيم ُ $م َم ِّث ًَّل لهذا « :كما َّ
سمع َخ ِف َّي
ليسا له َي ُ
أن َمن خا َطب َج ً
ِ
َهج َن ذلك منه ،وهلل المثل األعلى سبحانه» .انتهى
الصوت است َ
كَّلمه ف َبا َل َغ يف َرف ِع َّ
يب﴾ ٌ
دليل على قربه سبحانهَ ،و َه َذا ا ْل ُق ْر ُب مِ ْن
ويف قوله تعالىَ ﴿ :فإِنِّي َقرِ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يب
يب م ْن َداعيه َو َق ِر ٌ
اص َل ْي َس ُق ْر ًبا َعا ًّما م ْن ك ُِّل َأ َحد َف ُه َو َق ِر ٌ
الدَّ اعي ُه َو ُق ْر ٌب َخ ٌّ
()1

ون ا ْل َع ْبدُ مِ ْن ر ِّب ِه َو ُه َو س ِ
مِ ْن َعابِ ِد ِيه َو َأ ْق َر ُب َما َي ُك ُ
اجدٌ  ،و َق ْوله َت َعا َلى ﴿ :ﮨ ﮩ
َ
َ
اإلر َشا ُد َو ْ ِ
ِ ِ ِ
اإل ْع ََّل ُم بِ َه َذا ا ْل ُق ْر ِ
ب.
ﮪ ﮫ ﴾ [األعراف ]٥٥ :فيه ْ ْ
يقول ابن القيم  $يف «النُّونِ َّية» :
ِ
اعي و َعابِ ِد ِه ع َلى
َص بالدَّ
الم ْخت ُّ
َو ْه َو ال َق ِر ُ
يب و ُق ْر ُب ُه ُ
( )2

( )3

اإليم ِ
ان
َ

قسم واحدٌ  ،وهو ُقرب خاص ،وليس يف الكتاب والسنة ُّ
فتب َّين َّ
قط
أن ال ُق َ
رب ٌ
المعية التي تنقسم
ُ
قرب ذاته سبحانه من جميع المخلوقات يف كل حال  ،بخَّلف َ
( )4

مر معنا بيان ذلك يف أول هذه التعليقات.
إلى معية عامة ومعية خاصة ،وقد َّ



(« )1بدائع الفوائد» (.)7/3
(« )2الفتاوى» لشيخ اإلسَّلم  ،)17/15( $وعنه تلميذه ابن القيم -بالحرف تقريبا -يف «بدائع
الفوائد» (.)8/3
(ِ )3
قارن ُه بكَّلم َّ
الهراس  $يف شرحه على «النونية» (.)475/2
الشارح الشيخ َّ
(« )4الفتاوى» لشيخ اإلسَّلم .)...247 ،240 ،236/5( $
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المزَ ينُّ َ ( :$ب ِعيدٌ بِال َت َع ِ
زُّز َال ُينَال) :فبالرغم من ُقربِه سبحانه من عباده
ثم قال ُ
قصو َدهم.
زيز ال ُيرام ،وال ُينال ،أي ال َيب ُل ُغ
ُ
الصالحين ،فإنَّه َ ع ٌ
أعداؤه منه َم ُ

()1

ومر معنا َّ
أتم
أن اسم اهلل «العزيز» يدور على ثَّلثة معان ،ثابتة هلل سبحانه على ِّ
َّ
وجه وأكمله ،وهي:
ِ
ومه من أعدائِه :وهي من َع َّز َي ِع ُّز ،بكسر العين
العزَّة بمعنى االمتناع على من َي ُر ُ
ِ
ضره وأذاه.
يف المضارع ،أي :فلن َيص َل إليه كيدُ هم ،ولن َيب ُل َغ أحدٌ منهم َّ
بضم العين يف المضارع ،فهو
العزَّة بمعنى ال َقهر وال َغ َلبة :وهي من َع َّز َي ُع ُّزَ ،
الغالب لهم ،ولكنهم ال َيقهرونه وال يغلبونه ،وهذا المعنى
ُسبحانه القاهر ألعدائه
ُ
هو أكثر معاين العزة استعماال.
أرض
العزَّة بمعنى ال ُق َّوة
والصالبة :وهي من َع َّز َي َع ُّز ،بفتحها ،ومنه قولهمٌ :
َّ
للصل َبة الشديدة.
َع ٌ
زازَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َف َت ْي ِن
قال ابن القيم « :الع َّز َة ك ََم ُال ا ْل ُقدْ َرةَ ،والحك َْم َة ك ََم ُال الع ْلمَِ ،وبِ َها َت ْي ِن ِّ
ان الص َفت ِ
ي ْق ِضي  ما َشاء ،وي ْأمر وينْهى ويثِيب ويعاقِبَ ،فها َت ِ
َان َم ْصدَ ُر ا ْل َخ ْل ِق
ِّ
َ ََ ُُ ََ َ َُ ُ ََُ ُ َ
َ
َ
َو ْاألَ ْم ِر» .انتهى
( )2

( )3


المنير» (ص  ،331ن ََال).
(« )1المصباح ُ
بتصرف.
(« )2شرح النونية» للهراس ()463/2
ُّ
(« )3الجواب الكايف» (ص .)118
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ِِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
مر معنا الكَّلم على
المزَ ينُّ َ ( :$عال َع َلى َع ْرشه َبائ ٌن من خَ ْلقه) :وقد َّ
ثم قال ُ
علو اهلل تعالى على عرشه وأدلة ذلك بالتفصيل ،وأما قوله َ ( :$بائِ ٌن ِمن َخ ْل ِق ِه):
ُّ
أي :أنَّه سبحانه ُمبايِ ٌن لهم ،ال َي ِح ُّل فيه شيء من مخلوقاتِه ،وال هو َح ٌّال يف شيء
ِ
ِ
المَّلحدة ،تعالى اهلل عن قولهم
الحلول ُّيون والجهمية
من مخلوقاته ،كما زعم ُ
لوا كبيرا.
ُع ًّ

ولفظ « َبائِن» لم َي ُكن معرو ًفا يف عهد الصحابة ﭫ ،ولكن لما ابتدع الجهم
وأتباعه ال َق َ
ضطر األئمة األعَّلم الستعمال لفظ « َبائِن»
ول بأن اهلل يف كل مكان ،ا َّ
دون أن ُينكره أحدٌ منهم.

( )1

ومن هذا قول ابن المبارك لما قيل له :بماذا نعرف ربنا؟ فقال « : $بأ َّنه
( )2

فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ،وال نقول كما تقول الجهمية :أنه ههنا يف
األرض».

( )1انظر :مقدمة الشيخ األلباين  $على «مختصر العلو» (ص .)18-17
( )2نقَّل عن «الـفتوى الحموية الكربى» (ص .)317
قال شيخ اإلسَّلم يف «الفتاوى» ( )280/5بعد أن ساق كَّلم ابن المباركَ « :وك ََذل ِ َك َق َال َأ ْح َمد بْ ُن
ان بن س ِعيد ،و َخ ْل ٌق كَثِير مِن َأئِم ِة الس َل ِ
اق ْب ُن َر َاه َو ْيهَ ،وا ْل ُب َخ ِ
َحنْ َبلَ ،وإِ ْس َح ُ
ف
َ
ٌ ْ َّ َّ
ار ُّيَ ،وا ْب ُن ُخ َز ْي َمةَ ،و ُع ْث َم ُ ْ ُ َ
ﭫ ،و َلم ينْ َق ْل عن َأح ٍد ِمن الس َل ِ
ف َذلِ َ
ك.
ف ِخ َال ُ
َ ْ َ
ْ َّ
َ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ُم َح َّم ِد ْب ِن ا ْل َح َس ِنَ -ر ُج ًَّل َحتَّى َي ُق َ
الر ْح َم ُن َع َلى
الر ِازي َ -صاح ُ
ولَّ :
َو َح َب َس ه َشا ُم ْب ُن ُع َب ْيد اهلل َّ

ا ْل َع ْر ِ
است ََوىُ ،ث َّم َأ ْخ َر َج ُه َو َقدْ َأ َق َّر بِ َذل ِ َكَ ،ف َق َالَ :أ َت ُق ُ
ول إ َّن ُه ُم َبايِ ٌن؟ َف َق َالَ :الَ .ف َق َالُ :ر ُّدو ُه َفإِ َّن ُه جهمي».
ش ْ
انتهى
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وقال يحيى بن معاذ الرازي « :إن اهلل على العرش بائن من الخلق ،وقد أحاط
( )1

علما ،وأحصى كل شيء عد ًدا ،ال يشك يف هذه المقالة إال جهمي ردي ٌء
بكل شيء ً
ِضليل ،وهالك مرتاب ،يمزج اهلل َ
بخلقه ،ويخلِط منه الذات باألقذار واألنتان».
وقال أبو نعيم األصبهاين صاحب «الحلية» يف عقيدة له « :وأن اهلل بائن من
( )2

ٍ
مستو على عرشه يف
خلقه ،والخلق بائنون منه ،ال يحل فيهم وال يمتزج بهم ،وهو
سمائه دون أرضه وخلقه».
الس َل ُ
إن اهللَ َف ْو َق َس َم َواتِ ِه،
ونَّ :
ف َو ْاألَئِ َّم ُة َي ُقو ُل َ
يقول شيخ اإلسَّلم ابن تيمية َّ « :
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
اع
السنَّ ُةَ ،وإِ ْج َم ُ
ُم ْست ٍَو َع َلى َع ْرشهَ ،بائ ٌن م ْن خَ ْلقه ،ك ََما َد َّل َع َلى َذل َك ا ْلكت ُ
َابَ ،و ُّ
س َل ِ
الصرِيحِ ا ْلم َوافِ ِق لِ ْلمنْ ُق ِ
ف ْاألُم ِةَ ،وكَما ُع ِلم ا ْلم َباينَ ُة َوا ْل ُع ُل ُّو بِا ْلم ْع ُق ِ
ول
ول َّ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ ُ َ
( )3

الص ِ
حيحَ ،وك ََما َف َط َر اهللُ َع َلى َذلِ َك خَ ْل َقه ،مِ ْن إ ْق َر ِار ِه ْم بِ ِهَ ،و َق ْص ِد ِه ْم إ َّيا ُه .»
َّ
انتهى



( )1نقَّل عن «الـفتوى الحموية الكربى» (ص .)309
( )2نقَّل عن «الـفتوى الحموية الكربى» (ص .)353
(« )3الفتاوى» (.)297/2
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المزَ ينُّ َ ( :$م ْو ُجو ٌد َو َليْ َس بِ َم ْعدُ و ٍم َو َال بِ َم ْف ُقود) :فإنَّه سبحانه َّأو ٌل
ثم قال ُ
أثبت له ُو ُجو ًدا
وز َع َل ْي ِه عَدَ ُم َش ْيء مِ ْن ِص َفاتِ ِه ،خَّل ًفا لمن َ
بِ َذاتِ ِه َو ِص َفاتِ ِهَ ،ال َي ُج ُ
ِ
ِ
ِ
لوا كبيرا  ﴿ ،ﯴ ﯵ
ُمط َل ًقا خال ًيا عن صفاته وأفعاله ،تعالى اهلل عن ذلك ُع ًّ
( )1

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [الحديد ،]٣ :فلم َيزل وال َيزال سبحانه
وغلو
ُمتَّصفا بنعوت الكمال ،كما َيليق بعظمته وجَّللهَ ،بعيدً ا عن َتعطيل الجافين،
ِّ
الم َم ِّثلين.
ُ

ان ِ ِ
يقول الشيخ محمد خليل هراس َ « : $ف ْاألَ َّو ُل َو ْاآل ِخ ُرَ :ب َي ٌ
إل َحا َطتِ ِه
الزمانِي ِة ،وال َّظ ِ
ان ِ ِ
اه ُر َوا ْل َباطِ ُنَ :ب َي ٌ
إل َحا َطتِ ِه ا ْل َم َكانِ َّي ِة...
َّ َ َّ َ
اس ُم ُه ْاألَ َّو ُلٌّ :
دال َع َلى قِدَ مِ ِه وأزل َّيتِ ِه.
َف ْ
َو ْاس ُم ُه ْاآل ِخ ُرٌّ :
دال َع َلى بقائِ ِه وأبد َّيتِه.
واسمه ال َّظ ِ
اه ُرٌّ :
علوه َو َع َظ َمتِ ِه.
دال َع َلى ِّ
َ ْ ُُ
َو ْاس ُم ُه ا ْل َباطِ ُنٌّ :
دال َع َلى قربِه ومع َّيتِه.
( )2

اضرةِ
ِ
ِ ِ
ُث َّم ُختِ َمت ْاآل َي ُة بِ َما ُي ِفيدُ إِ َحا َط َة ِعل ِم ِه بِك ُِّل َشي ٍء ِم َن ْاألُ ُم ِ
ور ا ْل َماض َية َوا ْل َح َ
ْ
ات وا ْلجائِ َز ِ
اجب ِ
ِ
ات
َوا ْل ُم ْس َت ْق َب َل ِةَ ،ومِ َن ا ْل َعا َل ِم ال ُعلوي
َ َ
والسفليَ ،وم َن ا ْل َو ِ َ
ُّ

ض و َال فِي السم ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
اء» .انتهى
ذرة في ْاألَ ْر ِ َ
َوا ْل ُم ْستَح َيَّلتَ ،ف ََّل َيغ ُ
َّ َ
يب َع ْن ع ْلمه م ْث َق ُال َّ

( )1انظر مثَّل« :الفتاوى» (339/2؛  ،)76/6و«مذكِّرة التوحيد» (ص  )32-6لعبد الرزاق عفيفي.
(« )2شرح الواسطية» (ص  )31باختصار ،وانظر« :النونية» (ص  )2011البن القيم.
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قوله َ ( :$م ْو ُجو ٌد)  :هو من باب اإلخبارَّ ،
فإن اهلل تعالى ُيخ َب ُر عنه بأنه شي ٌء
()1

سمى بذلكَّ ،
أوسع من باب األسماء ،ومن باب
فإن باب اإلخبار
ُ
وموجو ٌد ،وال ُي َّ
الصفات.
ِّ
أن العا َلم وما ن ِ
يقول العالمة عبد الرزاق عفيفي « : $ومن المعلوم َّ
ُشاهده
َ
( )2

يتحو ُل من عدم
من الكائنات ممكن ،أي :جائز الوجود وال َعدَ م ،وذلك أل َّنا نراه
َّ
َّحول ُ
دليل إمكانه ،إذ لو كان
إلى ُوجود ،ومن وجود إلى عَدَ م ،وهذا التغ ُّير والت ُّ
واجبا لما سب َق وجوده العدم ،ولما ِ
لح َقه َفنَا ٌء ،ولو كان مستحيَّل لما َقبِل الوجود
َ َ ُ َ
ً
ُ
ألن المستحيل لذاته ال يوجد ،وحيث إننا قد شاهدناه موجو ًدا بعد َعدَ م ثبت أنه
ممكن.
وجد ِ
الم ِ
وحيث ثبت أن العالم ممكن ،فال بد له من ُم ِ
ب ،وهو
واج ٌ
وجد ،وهذا ُ
اهلل تعالى.
وقد أرشدنا اهلل تعالى إلى ذلك يف كثير من آيات القرآن الكريم.
قال تعالى﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [الطور ،]٣٥ :فقد أنكر
سبحانه أن يكونوا قد ُخلقوا بَّل خالق ،وأن يكونوا قد َخلقوا أنفسهم ،فإذن ال بدّ
لهم من خالق موجود مغاير لهم وهو اهلل تعالى.

والو ُجود» يف« :األلفاظ والمصطلحات المتع ِّلقة بتوحيد
الموجود ُ
( )1انظر بح ًثا حول «معنى َ
الربوبية» (ص  )192آلمال بنت عبد العزيز العمرو.
بتصرف واختصار عن «مذكِّرة التوحيد» (ص .)22-13
( )2نقَّل
ُّ
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ومن ذلك يتضح اتفاق الفطرة ،والعقل السليم والسمع ،على أن العالم محتاج
إلى صانع ،ومستند إلى موجد أوجده.
ولفظ الوجود ،ومعناه المطلق ،يشترك فيهما كل من الممكن والواجب ،
()1

أيضا :إنه
والحادث والقديم األزلي ،فاهلل ُيوصف بأنه موجود ،والحادث ُيقال له ً
يخصه ،فإنه حادث سبق وجوده عدم ،ويلحقه
موجود ،ولكن للممكن وجود
ّ
الفناء ،وهو يف حاجة دائمة ابتدا ًء ،ودوا ًما ،إلى من يكسبه ،ويعطيه الوجود ،بل
يخصه ،فهو سبحانه واجب الوجود لم يسبق
يحفظه عليه ،وهلل تعالى وجود
ّ
وجوده عدم ،وال يلحقه فناء ،ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره.
وذلك ألنه تعالى الغني عن كل ما سواه ،وبذلك جاء السمع ،وشهد العقل...
ُ
وتجاه َل
فرعون موسى عن الحق،
ومع قيام الدليل ،ووضوح السبيل ،تعامى
َ
نفسه ،وأنكر ب لسانه ما شهدت به الفطرة ،ودل عليه العقل من وجود
ما اس َتي َقنَ ْته ُ
واجب الوجود ،فأقام موسى عليه الحجة ،بداللة األثر على المؤثر ،والصنعة على
الصانع ،ووجود العالم ،وعظم خلقه على وجود الخالق ،وعظيم قدرته ،وسعة
علمه ،وكمال حكمته ،فغلبه بحجته.
وذلك بين واضح فيما حكاه اهلل عنهما من الحوار ،والسؤال ،والجواب:
قال تعالى ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋ ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﮖ
( )1انظر بح ًثا حول معنى «الممكِن» و«واجب الوجود» يف« :األلفاظ والمصطلحات المتع ِّلقة
بتوحيد الربوبية» (ص .)282-275
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ﮗﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾

[الشعراء.]٢٩ - ٢٣ :
فانظر كيف وقف موسى موقف من يصدع بالحق ،ويقيم عليه الربهان؟
وكيف وقف فرعون من موسى موقف السفهاء ،ال يملك إال الشتم ،والسباب،
والسخرية ،واالستهزاء ،والتهديد بأليم العذاب؟!!» .انتهى المقصود من كَّلمه
.$
وقول الم َزين َ ( :$ع ٍ
ال َع َلى َع ْر ِش ِه َبائِ ٌن ِمن َخ ْل ِق ِهَ ،م ْو ُجو ٌد َو َل ْي َس بِ َم ْعدُ و ٍم َو َال
ُ
ريب من قول اإلمام ال َبر َبهاري  $يف «شرح السنة» َ « :ر ُّبنَا َأ َّو ٌل بِال
بِ َم ْف ُقود)َ :ق ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
الس َّر َ
لم ُه بِ ُك ِّل َمكان،
وأ ْخ َفىَ ،
وعلى َعرشه اس َت َوى ،وع ُ
َم َتى ،وآخ ٌر بِال ُمنْ َت َهىَ ،يع َل ُم ِّ
ال يخْ ُلو ِمن ِع ِ
لمه َمكان» .انتهى
َ
( )1



(« )1شرح السنة ومعه رياض الجنة» (ص  )81لعمرو عبد المنعم سليم.
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اإليـمان ابليوم اآلخر

ون بِآجالِ ِهم ِعنْدَ َن َف ِ
اد َأ ْرزَاقِ ِه ْم َوان ِْق َطا ِع آ َث ِ
الض ْغ َط ِة
ار ِهمُ ،ث َّم ُهم َبعدَ َّ
والخَ ْل ُق َم ِّي ُت َ
ِ ِ
فِي ا ْل ُق ُب ِ
ورون،
ورونَ ،و َيو َم ا ْلق َي َامة إِ َلى َر ِّب ِهم َم ْح ُش ُ
ور ُم َسا َء ُلونَ ،وبعدَ البِ َلى َمنْ ُش ُ
وازين ،و َن ْشرِ صح ِ
ِ
ِ
الم ِ
و َلدَ ى ال َع ْر ِ
ف الدَّ َو ِاوين،
ُ ُ
َ
اس ُبون ،بِ َح ْض َرة َ
ض َع َل ْيه ُم َح َ

ِ
َأحصاه اهلل و َنسوه ،فِي يو ٍم ك َ ِ
َان َغ ُير اهلل ِ 
ين َألفَ َسنَ ٍة َلو ك َ
َان مقدَ ُار ُه َخ ْمس َ
ْ َ ُ ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الح ْك َم َبينَ ُهم بِ َعدْ لِه بِ ِم ْقدَ ار ال َقائِ َل ِة فِي الدُّ ْن َياَ ،و ُه َو
ين َخ ْلقهَ ،لكنَّ ُه اهلل َي ِلي ُ
ا ْل َحاك َم َب َ
ٍ
ِ
ِ
وس َعا َد ٍة َي ْومئِ ٍذ َي ُعو ُدونَ ،ف ٌ
ريق فِي ا ْلجنَّة،
َأ ْس َر ُع َ
الحاسبِين ،ك ََما َبدَ َأ ُه َل ُهم من َش َق َاوة َ
و َف ٌ ِ
الس ِعير.
ريق في َّ
ِّف  $يف الكَّلم على ُمعتقد أهل السنة والجماعة يف باب اإليمان
المصن ُ
َش َرع ُ
باليوم اآلخر ،وهو اإليمان ب ُك ِّل ما َيكون بعد الموت.
قال ابن عباس ﭭ يف قوله تعالى﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [البقرة« ،]٤ :أي بالبعث،
والقيامة ،والجنة ،والنار ،والحساب ،والميزان».

( )1

ان بِا ْليو ِم ِ
شيخ اإلسَّلم ابن تيمية يف «العقيدة الواسطية»ِ « :م َن ِ
اآلخرِ
وقال ُ
يم ِ َ ْ
اإل َ

ُون بعدَ ا ْلمو ِ
ِ
ِ
ت»  .انتهى
اإليم ُ
ان بِك ُِّل َما َأخْ َب َر بِه ال َّنبِ ُّي ﷺ م َّما َيك ُ َ ْ َ ْ
َ
( )2

(« )1تفسير الطربي».
( )2قال ابن سعدي يف «التنبيهات اللطيفة»« :وهذا ضابط جامع يدخل فيه اإليمان بالنصوص الواردة
يف حالة االحتضار ،ويف القرب ،والقيامة ،والجنة ،والنار ،وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت
فيها المصنفات المطولة والمختصرة ،وكلها داخلة يف اإليمان باليوم اآلخر» .انتهى
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وقال العَّلمة ابن سعدي ُم َف ِّص َُّل هذا الحدَّ يف «مختصره يف االعتقاد» َ « :فك ُُّل
ان بِاليو ِم ِ
ُون بعدَ المو ِ
ِ
ِ ِ
ت َفإِ َّن ُه ِم َن ِ
اآلخرِ،
يم ِ َ ْ
السنَّ ُة م َّما َيك ُ َ ْ َ ْ
َما َجا َء بِه الكت ُ
اإل َ
َاب َو ُّ
اب و ِ
القيام ِة ،وما فِيها مِن ِ
ِ
ال ال َبر َزخِ َ ،و َأ ْح َو ِ
ك ََأ ْح َو ِ
الع َق ِ
الح َس ِ
اب،
اب َوال َّث َو ِ َ
ال َي ْو ِم َ َ َ َ َ َ
ْ
( )1

ال ،والصر ِ
ِ
ِ ِ
الش َف َ ِ
اطَ ،و َأ ْح َو ِ
ين َو ِّ ِ
الم ْأ ُخو َذ ِة بِال َي ِم ِ
َو َّ
ال
اعةَ ،والم َيزانَ ،و ُّ
الش َم َ ِّ َ
الص ُحف َ
ِ
ِ ِ
اهلل فِ َيها ِألَ ْهلِ َها إِ ْج َما ً
ال َو َت ْف ِصيَّلًَ ،ف ُك ُّل
َ
الجنَّة َوالن َِّارَ ،و َأ ْح َوال َأ ْهل َهاَ ،و َأن َْوا ِع َما َأعَدَّ ُ
ان بِاليو ِم ِ
اإليم ِ
ِ
ِ ِ ِ
اآلخ ِر» .انتهى
َْ
َذل َك َداخ ٌل في َ
ِ ِ
الموت
الم َزينُّ الكالم على اإليمان باليو ِم اآلخر بذكرِ َ
ولهذا ،واهلل أعلم ،بدأ ُ
ون بِآجالِ ِهم ِعنْدَ َن َفاِد َأ ْرزَاقِ ِه ْم َوان ِْق َطا ِع آ َث ِ
ار ِهم).
واآلجال ،فقال ( :$والخَ ْل ُق َم ِّي ُت َ
َ
َلف فيه اثنان ،وهو َحتم َّية
إشارة إلى ما ال َيخت ُ
فقوله ( :$والخَ ْل ُق َم ِّي ُت َ
ون) :فيه َ
أهل التجب ِر ِ
الموت ،الذي َقهر اهلل به ِ
العباد ،وأ َذ َّل به َ
والعناد ،وجعل ُه تذكِ َر ًة ألهل
ُّ
َ
المعرفة والسداد  ،فقال َّ
جل شأنُه﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [آل عمران ،]١٨٥ :يف
( )2

ِعدَّ ة مواضع من كتابه ،وقال ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ﴾ [النساء ،]٧٨ :وقال ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ﴾ [األنعام ،]٦١ :وقال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [األحزاب ،]١٦ :وقال ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
للمؤ ِّلف (األصل
السن ّية والفوائد البه ّية شرح مختصر يف أصول العقائد الدّ ين ّية» َ
( )1انظر« :التّعليقات َّ
الثالث :اإليمان باليوم اآلخر).
( )2انظر :ديباجة السفاريني  $لكتابه «البحور الزا ِخرة يف ُعلو ِم ِ
اآلخرة» (.)3/1
ُ
َ
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 ،]٦٠وقال ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ْت ا َّل ِذي الَ
ﯩ﴾[الجمعة ،]٨ :وقال ﷺَ « :أ ُعو ُذ بِ ِعزَّ تِ َك ،ا َّل ِذي الَ إِ َل َه إِ َّال َأن َ
الج ُّن َو ِ
وتَ ،و ِ
ُون» .
َي ُم ُ
اإلن ُْس َي ُموت َ
( )1

روجها منه.
الروح لل َبدَ ن ُ
وخ ُ
فار َق ُة ُّ
والموتُ :م َ

قال ال ُقرطبي يف «التذكرة» « :الموت ليس بعدم َم ْحض وال فناء ِص ْرف ،وإنما
( )2

وح ْي ُلو َلة بينهما ،وتبدُّ ُل حال وانتقال من
هو
فارق ُته َ
ُ
وم َ
الروحِ بال َبدَ ن ُ
انقطاع َت َع ُّل ِق ُّ
دار إلى دار ،وهو من أعظم المصائب ،وقد سماه اهلل تعالى مصيبة يف قوله:
﴿ﮙ ﮚ ﮛ﴾[المائدة ،]١٠٦ :فالموت هو المصيبة العظمى والرزية
الكربى.
واإلعراض عن ِذ ْك ِره ،وقِ َّلة التفكر فيه،
وأعظم مِنه ال َغ ْف َل ُة عنه،
قال علماؤنا:
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ُ
وترك ال َعمل لهَّ ،
لمن َتف َّكر» .انتهى
وإن فيه وحدَ ه لعرب ًة لمن اعت َبر وفكرة َ
ولما س َئل النَّبي ﷺَ :أي ا ْلم ْؤمِنِين َأ ْكيس؟ قالَ « :أ ْك َثرهم لِ ْلمو ِ
ت ِذك ًْرا،
ُ ُ ْ َْ
َ َ ُ
ُّ ُ
ُ
َو َأ ْح َسن ُُه ْم لِ َما َب ْعدَ ُه ْاستِ ْعدَ ا ًداُ ،أو َلئِ َك ْ َ
اس».
األ ْك َي ُ
( )3

قال سهل التسرتي« : $من عالمات حب اهلل :حب القرآن ،وعَّلمة حب
( )4

اهلل وحب القرآن وحب النبي ﷺ ،وعَّلمة حب النبي ﷺ :حب السنة ،وعالمة

( )1رواه البخاري (رقم )7383 :واللفظ له ،ومسلم (رقم.)2717 :
( ،)4/1( )2ونحوه يف «الروح» (ص  )48البن القيم ،وعنه صاحب «شرح الطحاوية» (ص .)295
(« )3السلسلة الصحيحة» (رقم.)1384 :
(« )4رسائل ابن رجب» (.)198/1
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حب السنة :حب اآلخرة ،ومن عالمة حب اآلخرة :بغض الدنيا ،وعَّلمة بغض
الدنيا أن ال يأخذ منها إال زا ًدا يبلغه إلى اآلخرة».
ولما أثنى اهلل َّ
وعَّل على بعض أنبيائه قال ُسبحانه﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ
جل َ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾[ ص:

ِ
يذكِّرون الناس الدار ِ
 ،]٤٦ - ٤٥أي :أهنم كانوا َ
طاعة اهلل،
دعو َنهم إلى
اآلخر َة ،و َي ُ
َ
َ
ِ
للدار اآلخرة .قاله اإلمام الطربي  $يف «تفسيره».
والعم ِل
وقال ابن الجوزي ِ « : $ه َّم ُة المؤمن متع ِّلقة باآلخرة ،ف ُك ُّل ما يف الدنيا
()1

يحر ُكه إلى ذكر اآلخرة» .انتهى
ِّ



(« )1صيد الخاطر» (ص .)298
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ِ
مع َأ َجل ،وهو ُمدَّ ُة َّ
ووقتُه ا َّلذي
الشيء َ
الم َصنِّف ( :$بِآجال ِهم)َ :ج ُ
وقول ُ

ِ
يعلمه إال اهلل ،
فما من شيء إال وله َأ َج ٌل ينتَهي إليه ،وهذا َ
األج ُل ال ُ
َيح ُّل فيه َ ،
وهو ِ
وعَّل ،وإحا َطة علمه ِّ
بكل شيء ،فهو ا َّلذي َخ َل َق
داخ ٌل يف اإليمان ب ُقدرته َج َّل َ
ت وا ْلحي ِ
ِ
اة.
ب ا ْل َم ْو َ َ َ
ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح َياةََ ،و َخ َل َق َس َب َ
قال ُ
شيخ اإلسَّلم َ « :أ َج ُل َّ
الش ْي ِء ُه َو نِ َه َاي ُة ُمدَّ تِهَ ،و ُع ْم ُر ُه ُمدَّ ُة َب َقائِ ِهَ ،فا ْل ُع ْم ُر ُمدَّ ُة
اء ،و ْاألَج ُل نِ َهاي ُة ا ْلعمرِ بِ ِاالن ِْق َض ِ
ِ
اء» .انتهى
ا ْل َب َق َ َ
َ ُْ
()1

( )2

( )3

وعن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َم ْس ُعود َق َالَ « :قا َل ْت ُأ ُّم َحبِي َب َة َز ْو ُج النَّبِ ِّي ﷺ :ال َّل ُه َّم َأ ْمتِ ْعنِي
بِ َز ْو ِجي رس ِ
انَ ،وبِ َأ ِخي ُم َع ِ
ول اهللَِ ،وبِ َأبِي َأبِي ُس ْف َي َ
او َيةََ ،ق َالَ :ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ « :قدْ
َ ُ
س َأ َل ِ
ت اهلل ِآل َج ٍ
ال َم ْض ُرو َب ٍةَ ،و َأيا ٍم َم ْعدُ و َد ٍةَ ،و َأ ْر ٍ
وم ٍةَ ،ل ْن ُي َع ِّج َل َش ْيئًا َق ْب َل
زَاق َم ْق ُس َ
َ
َ
َّ
ْت س َأ ْل ِ
ِ
ِِ
ِِ
اب فِي الن ِ
ت اهللَ َأ ْن ُي ِع َيذ ِك ِم ْن َع َذ ٍ
َّار
َأ َجلهَ ،و َل ْن ُي َؤ ِّخ َر َش ْيئًا َع ْن َأ َجلهَ ،و َل ْو ُكن َ
َو َع َذ ٍ
َان َخ ْي ًرا َو َأ ْف َض َل» .
اب فِي ا ْل َق ْبرِ ك َ
()4

السلف أصحاب الحديث»
قال اإلمام أبو ُعثمان َّ
الصابوين  $يف «عقيدة َّ
أجل
ُم َو ِّض ًحا َم َ
ذهب أهل السنة يف هذا الباب« :ويعتقدون ويشهدون أن اهلل َّ 
لكل مخلوق أجالً ،وأن نفسًا لن تموت إال بإذن اهلل كتابًا مؤجالً ،وإذا انقضى
ُ
الموت ،وليس له منه َف ْوت ،قال اهلل ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
الم ْرء فليس إال َ
أجل َ
المنير» (ص َ ،9أ َجل).
(« )1المصباح ُ
( )2انظر« :شرح الطحاوية» (ص  )69البن أبي العز.
(« )3الفتاوى» ( ،)16/8وانظر :تفصيل القول يف الفرق بين ال ُع ُمر واألَ َجل يف« :شرح الطحاوية»
( )134-131/1للعَّلمة صالح آل الشيخ.
( )4رواه مسلم (رقم.)2653 :
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ﴾ [ األعراف ،]٣٤ :وقال﴿ :ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [آل عمران.]١٤٥ :
أن من مات أو ُقتِل فقد انقضى أج ُله ،قال اهلل  ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ويشهدون َّ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [آل عمران .»]١٥٤ :انتهى
ان َأ َج ُل َأ َح ِد ُك ْم
وعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ ،عن النبي ﷺ قال« :إذا َك َ
بِ َأ ٍ
قصى َأ َثرِه َت َو َّفاه ،فتقول األرض يوم
رضَ ،أث َب َ
ت اهللُ ل ُه َ
اج ًةَ ،فإِذا َب َلغَ َأ َ
إليها َح َ

القيامة :يا َرب هذا ما ْاس َتو َدع َتن ِي».

()1

ون بِآجالِ ِهم) :رد على المعت ِ
َزلة القائِلين:
الم َصنِّف ( :$والخَ ْل ُق َم ِّي ُت َ
ٌّ
ُ
ويف قول ُ
الم ْقت ُ
وع َع َل ْي ِه َأ َج ُل ُهَ ،و َل ْو َل ْم ُي ْقت َْل َل َع َ
اش إِ َلى َأ َجلِ ِه»َ ،ف َك َأ َّن َل ُه َأ َج َلين ( َأ َج ًَّل
ُول َم ْق ُط ٌ
« َ
ِ ِ
ب إِ َلى اهللِ َت َعا َلى َأ َّن ُه َج َع َل
ُم َقدَّ ًرا ،و َأ َج ًَّل ُم َع َّج ًَّل)َ ،و َه َذا َباط ٌل! ألَ َّن ُه َال َيلِ ُيق َأ ْن ُين َْس َ
ِ
يش إِ َلي ِه ا ْلب َّتةََ ،أو يجع ُل َأج َله َأحدَ ْاألَمري ِن ،ك َِفع ِل ا ْلج ِ
اه ِل
َ
ْ
ْ َ ْ َ َ ُ َ
َل ُه َأ َج ًَّل َي ْع َل ُم َأ َّن ُه َال َيع ُ ْ َ
َْْ
بِا ْل َع َواقِ ِ
ب...
( )2

الحاصلَّ ،
مات ف َقد استو َفى ُمدَّ َة َبقائه يف الدُّ نيا ،وهذا هو الذي قدَّ ره اهلل
أن من َ
ُسبحانه عليه ،و َك َتب ُه يف ال َّلوح المحفوظ ﴿ ،ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ﴾[ األنعام ،]١١٥ :أي :ال مغير لما أخبر يف ُك ُتبِه أ َّنه كائِن مِن و ُق ِ
وعه يف ِحين ِه
ُ
ٌ
َ
ُ ِّ

(« )1السلسلة الصحيحة» (رقم.)1222 :
( )2انظر« :شرح الطحاوية» (ص  )69البن أبي العز.
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ِ
ِ
المزين  $بقوله( :والخَ ْل ُق
اهلل أ َّنه واق ٌع فيه  ،وعن هذا َأ َ
فص َح ُ
و َأ َجله ا َّلذي َأخ َبر ُ
ون بِآجالِ ِهم ِعنْدَ َن َف ِ
اد َأ ْرزَاقِ ِه ْم َوان ِْق َطا ِع آ َث ِ
ار ِهم).
َم ِّي ُت َ
()1

اد َأرزَاقِ ِهم وان ِْق َطا ِع آ َث ِ ِ
ِ
ِ
ِ
طاع
ارهم) :النَّفا ُد :هو االنق ُ
ْ َ
وقوله ( :$عنْدَ َن َف ْ
اهلل
اسم لنَفس الشيء ا َّلذي َي ُ
وال َفنَاء  ،واألَ ْر َز ُاقَ :ج ُ
مع « ِر ْزق» بال َكسر ،وهو ُ
رز ُق ُ
( )2

به ال َعبد ،وأ َّما «ال َّر ْزق» بالفتح ،فهو ال َمصدَ ُر ،ومعناه :ال َع َطاء.
ِ
ٍ
الر ٌ
والر ٌ
زق
زق« :ما َي ُ
سمين ُ :مط َل ُق ِّ
نفع من َحالل أو َحرام» ،وهو على ق َ
ِّ
زق عا ٌّم ِ
ذلك َّ
ُ
ور ٌ
المط َلق ،أو ِر ٌ
والر ُ
وبيان َ
أن:
خاص،
زق
ٌّ
زق ُ
ِّ
( )3

( )4

الرزق العام :وهو ِر ُ
زق األَبدان ،وهذا عا ٌّم لسائر َ
الخليقة َب ِّرها
الرزق أو ِّ
ُمط َلق ِّ
وغ ِيرها ،وهو سو ُق ال ُق ِ
ِ
وفاج ِرها ،وهبائِ ِمها َ
وت ل ُك ِل َمخلوق.
َ ْ
زق قد َي ُ
الر ُ
كون من الحَّلل ا َّلذي ال َتبِ َعة على ال َعبد فيه ،وقد يكون من
وهذا ِّ
سمى ِرز ًقا باعتبار َّ
اهلل َج َع َله لهم قو ًتا و َم ً
عاشا.
َ
الحرام ،ولكنه ُي َّ
أن َ
ابن الق ِّيم يف «النونية» بقوله:
وإليه أشار ُ
(« )1جامع البيان» لل َّط َبري.

المنير» (ص  ،323ن َِفدَ ).
(« )2المصباح ُ
الرزق» يف« :األلفاظ والمصطلحات المتع ِّلقة بتوحيد الربوبية» (ص
( )3انظر بح ًثا ج ِّيدً ا حول كلمة « ِّ
 )171-167آلمال بنت عبد العزيز العمرو .وكذلك كتاب «العقائد السلفية» ( ،)476/1آلل بوطامي.
للرشيد ،و«شرح النونية» ()490/2
السن َّية على العقيدة الواسط َّية» (ص َّ )62
(« )4التَّنبيهات َّ
للهراس ،و«تفسير السعدي» (ص  ،)1116و«الفتاوى» ()540-546/8
و«شرح الواسطية» (ص َّ )35
البن تيمية ،وعدَّ ة مراجع ُأخرى ،انظرها :يف «األلفاظ والمصطلحات المتع ِّلقة بتوحيد الربوبية» (ص
.... )171-167

الصغيّــر بن عــمَّــار

143

لألع َض ِ
بو َز ِ
ان سو ُق ال ُق ِ
وال َّث ِ
الم َج ِ
اري َس ْو ُق ُه ِ
ان
تِ ْل َك
اء يف
وت
ْ
َ ْ
َ
َّلهما ِر ْز َق ِ
ِ
َه َذا ي ُك ُ ِ
الح ِ
ان
ُن مِن
َّلل ك ََما َي ُكو
َ
ون من َ
َ
الح َرا ِم ك ُ َ
قال ُ
َالرزْ ُق ا ْل َح َرا ُم ِم َّما َقدَّ َر ُه اهللَُ ،و َك َت َب ْت ُه ا ْل َم َالئِ َك ُةَ ،و ُه َو ِم َّما
شيخ اإلسَّلم « :وَ ِّ
ت م ِشيئ َِة اهلل ِ وخَ ْل ِق ِه ،وهو مع َذلِ َك َقدْ حرمه ون ََهى عنْهَ ،ف ِل َف ِ
اع ِل ِه ِم ْن َغ َضبِ ِه
َ َّ َ ُ َ
َ ُ َ َ َ
َ
َ ُ
َد َخ َل ت َْح َ َ
َو َذ ِّم ِه َو ُع ُقو َبتِ ِه َما ُه َو َأ ْه ُل ُه» .انتهى
ِ
واآلخرة ،وهو
َمر نَف ُعه يف الدنيا
المست ُّ
الرزق الخاص :وهو ُ
المط َلق أو ِّ
الرزق ُ
ِّ
()1

خاص بالمؤمنين ،وهو نوعان:
ٌّ
األولِ :ر ْز ُق ال ُق ُلوب ،و َت ْغ ِذي ُتها ِ
واإليمان.
بالعلم
َ َ
َّ
َ
ِ
ِ ِ
الس َح ِ
قال ُ
اب َوا ْل َم َطرَِ ،ف َل ُه
شيخ اإلسَّلم « :وََك ََما َأ َّن ل َّله َم َالئ َك ًة ُمو َك َل ًة بِ َّ
وب و ُقوت َُها ،وه َذا ِر ْز ُق ْاألَجس ِ
ِ
ِ
اد
َ َ
َم َالئ َك ٌة ُمو َك َل ٌة بِا ْل ُهدَ ى َوا ْلع ْل ِمَ :ه َذا ِرزْ ُق ا ْل ُق ُل ِ َ
ْ َ
( )2

َو ُقوت َُها.
إن
َق َال ا ْل َح َس ُن ا ْل َب ْص ِر ُّي فِي َق ْوله َت َعا َلى ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ﴾[ البقرة ،]٣ :قالَّ « :
ِم ْن َأ ْع َظ ِم النَّ َف َق ِة َن َف َق َة ا ْل ِع ْل ِم»  .»...انتهى
ِ
الحَّلل الذي ال َتبِ َع َة فيه.
بالرزق َ
وال َّثاينِ :ر ْز ُق األبدان ِّ
ابن الق ِّيم يف «النونية» بقوله:
وإليه أشار ُ
وب ِ
ِر ْز ُق ال ُق ُل ِ
واإليم َ
والر
ان
الع ْل َم
ِّ
َ
َه َذا

ُه َو

الر ْز ُق
ِّ

الح ُ
َّلل
َ

(« )1الفتاوى» (.)546/8
(« )2الفتاوى» (.)41/4

ور ُّبنَا
َ

ُ
زق
َر َّزا ُق ُه

الم َعدُّ
ُ

ِ
لهذ ِه

وال َف ْض ُل

األَبدَ ِ
ان
ْ
للمن ِ
َّان
َ
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ِ
ِ
قال ُ
ين بِ ِه َع َلى َطا َعتِ ِهَ ،ل ْم ُيبِ ْح ُه
الرزْ َق ل َم ْن َي ْستَع ُ
شيخ اإلسَّلم َ « :و َاهللُ إن ََّما َأ َب َ
اح ِّ
ِ
ِ
ين بِ ِه َع َلى َم ْع ِص َيتِ ِه» .انتهى
ل َم ْن َي ْستَع ُ
ول الرزق َأن يستَ ِ
ولهذا ،فينبغي للعبد إذا َد َعا ر َّبه يف ُح ُص ِ
حض َر ب َقلبِ ِه َهذين
َ
ِّ
()1

ِ
ِ ِ
والهدَ ى،
مرين ،فإذا قال ً
مثَّل« :ال َّل ُه َّم ارزُ ْقني» ،أرا َد ما َيص ُل ُح به قلب ُه م َن العلم ُ
األَ َ
ِ
الهن ِيء ،ا َّلذي ال ُص ُعو َب َة
الحَّلل َ
الرزق َ
والمعرفة واإليمان ،وما َيص ُل ُح به َبدَ ُنه من ِّ
فيه ،وال َتبِ َع َة َت ْع َت ِريه.
( )2

وقوله ( :$وان ِْق َطا ِع آ َث ِ ِ
سوو ُه من َح َسن أو س ِّيئ ،
أعمالهم ،وما َّ
َ
ارهم) :أيَ :
ات َأ َحدُ ك ُُم ا ْن َق َط َع َع َم ُل ُهَ ،وإِ َّن ُه َال َي ِزيدُ ا ْل ُم ْؤ ِم َن ُع ْم ُر ُه
ويف «صحيح مسلم» « :إِ َذا َم َ
إِ َّال َخ ْي ًرا».
( )3

( )4



(« )1الفتاوى» (.)546/8
(« )2شرح النونية» (.)490/2
مات القرآن» (ص « ،251يس» ،آية  )12لحسنين مخلوف ،وانظر :كَّلم أه ِل العلم عند
(« )3كَلِ ُ
تفسير قول اهلل تعالى﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾[يس ،]١٢ :فإنه مفيد.
(( )4رقم.)2682 :
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الض ْغ َط ِة فِي ا ْل ُق ُب ِ
قرر
المزَ ينُّ ُ ( :$ث َّم ُهم َبعدَ َّ
ور ُم َسا َء ُلون) :ويف هذا َّ
ثم قال ُ
ِّف أمرين ،وهماَ :ض ْغ َط ُة القرب ،وفِتنَ ُة ال َقرب.
المصن ُ
ُ
صر ا َّلذي َي ُ
نال الم ِّيت عند التقاء جانِ َبي ال َقرب
َّأما َض ْغ َط ُة ال َقبر :فهي ِّ
الض ُيق وال َع ُ
وض َّي َق عليه
على جسده ،وهي من بابَ :ض َغ َط ُه :أي َز َحمه إلى حائط و َع َص َره َ
الض ِّم َف ِه َي ِّ
الشدَّ ُة َوا ْل َم َش َّق ُة.
الض ْغ َط ُة بِ َّ
و َق َه َرهَ ،و َأ َّما ُّ

()1

قال ابن أبي زيد القيرواين يف «عقيدته» « :وأن املؤمنني يفتنون يف قبورهم
( )2

و ُيضغطون».
وقال ابن رجب « :وقد َو َر َد ما َيدُ ُّل على َّ
أن ال َّتضيِ َيق َعا ٌّم للمؤمن والكافر،
( )3

وغيره» .انتهى
َ
وص َّرح بذلك طائفة من العلماء منهم ابن بطة ُ
و َع ْن َعائِ َش َة ڤ َّ
إن لِ ْل َق ْبرِ َض ْغ َط ًةَ ،ف َل ْو ن ََجا أو َس ِل َم ِمن َْها َأ َحدٌ
أن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَّ « :
َلن ََجا َس ْعدُ ْب ُن ُم َعاذ»  ،ويف روايةَ « :ل ْو ن ََجا َأ َحدٌ ِم ْن َض َّم ِة ال َق ْبرِ َلن ََجا َس ْعدُ ْب ُن ُم َعا ٍذ
و َل َقدْ ُضم َضم ًة ُثم ر ِ
وخ َي َعنْ ُه» .
َ
َّ َّ َّ ُ
( )4

( )5

المنير» (ص َ ،194ض َغ َط ُه) ،و«الدُّ ُّر النَّثير يف تلخيص هناية ابن األثير» (ص ،233
(« )1المصباح ُ
َض َغ َط) للسيوطي.
( )2انظر حول ضغطة القرب« :موسوعة العقيدة» (.)1885/4
(« )3أهوال القبور» (ص .)24
( )4رواه أحمد يف «المسند» (رقم ،)24283 :وصححه األلباين يف« :صحيح الجامع» (رقم:
 ،)2180و«السلسلة الصحيحة» (رقم.)1695 :
( )5رواه الطرباين يف «األوسط» ،وصححه األلباين يف« :صحيح الجامع» (رقم.)5306 :
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َق َال ا ْب ُن َأبِي ُم َل ْي َكةَ « :ما ُأ ِج َير ِم ْن َض ْغ َط ِة ا ْل َق ْبرِ َأ َحدٌ َو َال َس ْعدُ ْب ُن ُم َعا ٍذ ،ا َّل ِذي
يل ِمن من ِ
ِ ِ
َاد ِيل ِه فِي ا ْل َجن َِّة خَ ْي ٌر ِم َن الدُّ ْن َيا َو َما فِ َيها».
منْد ٌ ْ َ
ُ
الضغ َط ُة وإن كانت عا َّم ًة من
حيث َتع ُّل ُقها بالمؤمِن والكافر َخَّلَ
وهذه َّ
()1

األنبياء  ،إ َّ
ضمة عذاب للكافر،
ال أنَّها َتخت ُ
كما وكَي ًفا بين الناس ،فهي َّ
َلف ًّ
( )2

ُ
تكون
َضمة الحبيب لحبيبه،
للمؤمن ،ك َّ
ضمة َشوق ُ
وتتواصل حتى البعث ،وهي َّ
ِ
اح له فيه.
يف أول نزوله إلى قربه ،ثم يعود االنف َس ُ
( )3

لكافر فال َي ُ
زال َق ُبر ُه عليه َض ِّي ًقا» .انتهى
وأما ا ُ
قال القرطبي َّ « : $
( )4

أن
الس ِّر يف ذلك ،فقال « :إن َض َّمة ال َقبر َأص ُلها َّ
وقد أشار ُ
السلف إلى ِّ
بعض َّ
األرض ُأم ُهمِ ،
إليها َأوال ُدها
ومنها ُخ ِل ُقواَ ،ف َغا ُبوا َع َنها ال َغ ْي َب َة الطوي َل َة ،فلما ُر َّد َ
َ ُّ
ِ
ِ
ِ
فمن كان هلل ُمطِي ًعا
َض َّمت ُهم َض َّمة الوالدَ ة التي َ
غاب عنها َو َلدُ ها ثم َقدم عليهاَ ،
ورفق ،ومن كان هلل ِ
َض َّمته برأفة ِ
عاص ًيا َض َّمته ب ُعنفَ ،سخَ ًطا ِمنها عليه لِ َر ِّبها».
َ
( )5

انتهى
(« )1التذكرة يف أحوال الموتى وأمور اآلخرة» ( ،)86/1و«الروح» (ص  ،)77و«أهوال القبور»
(ص  )24البن رجب.
( )2قال الحكيم الرتمذيَ « :و َأ َّما ْاألَ ْنبِ َيا ُء َف ََّل َن ْع َل ُم َأ َّن َل ُه ْم فِي ا ْل ُق ُب ِ
ور َض َّم ًة َو َال ُس َؤ ًاال ل ِ ِع ْص َمتِ ِه ْمَ ،أ ْي
ِألَ َّن الس َؤ َال َع ِن ْاألَ ْنبِي ِ
ف ُي ْس َأ ُل َ
ون َع ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم؟» .انتهى ،نقَّل عن «لوامع األنوار البهية»
اء َو َما َجا ُءوا بِ ِه َف َك ْي َ
َ
ُّ
(.)17/2
( )3انظر« :لوامع األنوار البهية» (.)17/2
(« )4التذكرة» (.)112/1
(« )5أهوال القبور» (ص  )25البن رجب ،و«لوامع األنوار البهية» ( ،)18/2و«البحور الزاخرة»
( )220/1للسفاريني.
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ِ
وض ُيق ال َقربِ وا ِّتسا ُعه بعد الموت ،تابِ ٌع النشراحِ القلب بطاعة اهلل قبل الموت،
حصل
الصدر يف الدنيا ،وما َي ُ
ولما َع َرض اإلمام ابن القيم إلى أسباب انشراح َّ
َّ
ِ
ور َي ِص ُير فِي
الس ُر َ
يم َو ُّ
ألولياء اهلل من الفرحة والسرور ،قال َ « : $وإِ َّن َه َذا النَّع َ
ا ْل َق ْبرِ ِر َي ً
ب فِي ا ْل َق ْبرِ َع َذا ًبا َو ِس ْجنًا.
اضا َو َجنَّةًَ ،و َذلِ َك ِّ
الض ُيق َوا ْل َح ْص ُر َينْ َق ِل ُ
()1

ال ا ْل َق ْل ِ ِ
ِ
َف َح ُال ا ْل َع ْب ِد فِي ا ْل َق ْبرِ ك ََح ِ
يما َو َع َذا ًباَ ،و ِس ْجنًا َوانْطِ ََّل ًقا،
ب في َّ
الصدْ ِر ،نَع ً
ارضَ ،و َال بِ ِض ِيق َصدْ ِر َه َذا ل ِ َع ِ
اح َصدْ ِر َه َذا ل ِ َع ِ
َو َال ِع ْب َر َة بِان ِْش َر ِ
ارضَ ،فإِ َّن ا ْل َع َو ِار َض
ب ُت ِ
ول بِ َز َو ِ
الص َف ِة ا َّلتِي َقا َم ْت بِا ْل َق ْل ِ
َت ُز ُ
ب
وج ُ
ال َأ ْس َبابِ َهاَ ،وإِن ََّما ا ْل ُم َع َّو ُل َع َلى ِّ
ان ِ
اهلل ا ْل ُم ْس َت َع ُ
اح ُه َو َح ْب َس ُهَ ،ف ِهي ا ْل ِم َيز ُ
ان» .انتهى
ر
ْش
َ
َ
انَ ،و ُ
َ
ِ
املوت
أحب أن ينظر حالتَه بعدَ
وما أحسن قول العَّلمة المعلمي « : $فمن َّ
( )2

يف القرب والربزخ واملحرش ،فلينظر إىل عمله :أق َب َل أو أد َبر .فإن حسن عمله فهو إىل
اخلري والسعادة ،والسنى وزيادةْ ،
وإن ساء فهو إىل الشقاء واهلوان ،والويل
واخلرسان» .انتهى



المعاد» (.)7/2
(« )1زاد َ
(« )2اآلثار» (.)111/22
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ِ
ِ
باره وسؤا ُله عن ر ِّبه ،ودينِه ،ونب ِّيه ،ولهذا
الم ِّي ُت واخت ُ
َّأما فتنَ ُة ال َقبر :فهي امتحان َ
الض ْغ َط ِة فِي ا ْل ُق ُب ِ
ور ُم َسا َء ُلون).
قال ال ُم َزينُ ( :ث َّم ُهم َبعدَ َّ
َّ
المسلمين.
ودل على فتنة القبر الكتاب ،وتواترت به السنة ،وعليه إجماع ُ
قال تعالى ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾[ إبراهيم ،]٢٧ :و َع ِن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن
ازب َع ِن النَّبِي ﷺ َق َال« :إذا ُأ ْق ِعدَ ا ْلم ْؤ ِمن فِي َقبرِ ِه َأتَاه ٍ
َع ِ
آت ُث َّم َي ْش َهدُ َأ ْن َال إِ َل َه إِ َّال
ُ
ْ
ُ ُ
ِّ
اهللُ َو َأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ُ
ول اهلل ِ َف َذلِ َك َق ْو ُل ُه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾» .
( )1

قال جالل الدين السيوطي  $يف «أرجوزة التثبيت يف ليلة التبييت» :
السدَ ِ
للر َش ِ
َهدَ َ
اد
ل ُط ُر ِق
ُم َو َّف ًقا
اد
اهلل
اك
اع َل ْم
َّ
َّ
ُ
بِ ُح َجج َأ ْم َضى مِن األَ ِسن َِّة
السنَّ ِة
َع َل ِيه َأ ْه ُل
َأ َّن ا َّل ِذي
ُّ
وااليم ُ
ان بِ ِه َف ْر ٌض ُش ِه ْر
َح ٌّق
الم َل َك ْي ِن َم ْن ُقبِ ْر
َأ َّن ُس َؤ َال
َ
َ
ِ
ِ
ال ُق ْر ُ
اإل َث َار ْة
آيا ُت ُه
َووا َف َق ْت
باإل َش َار ْة
آن
بِ ِه
َأ َتى
( )2

َتوا َتر ْت بِ ِه األَح ِ
اد ُ
يث ا َّلتِي
َ
َ
َكامِ ُن
فيها
الس َؤ ُال
اآلي ُة
َ
ُّ
للس َؤ ِ
ال
المنْكِ ُر
وإنَّما
ُّ
ُ

ِ
ِ
العدَّ ِة
ين ِعنْدَ
َقدْ َب َل َغ ْت س ِّت َ
ِ
ين آ َمنُوا﴾
﴿ ُي َث ِّب ُت
اهلل ا َّلذ َ
ُ
َذ ُوو ابتِدَ اع و َذ ُوو اعتِ َز ِ
ال

( )1رواه البخاري (رقم ،)1369 :ومسلم (رقم.)2201 :
المطروقة يف التأليف
( )2ذكر األستاذ عبد اهلل محمد الحبشي يف كتابه الرائعُ « :معجم الموضوعات َ
اإلسَّلمي وبيان ما ألف فيها» (ص  ،)238بعد ذكر «أرجوزة التبييت» للسيوطيَّ ،
أن لصديق حسن خان
القنوجي  $كتا ًبا بعنوان« :ثمار التنكيت شرح أبيات التثبيت».

الصغيّــر بن عــمَّــار

149

كل مي ٍ
ب الناس ُيق َبرون،
تُ :قبِ َر أم لم ُيق َبر ،ون ُِس َبت لل َقبر َّ
ألن أغ َل َ
َعم َّ ِّ
وفتنة القبر ت ُّ
جميع األُ َمم ،فتُسأل ُّ
كل ُأ َّم ٍة َعن َنبِ ِّيها،
َعم
وهي ال
َ
ُّ
تختص بهذه األمة فقط ،بل ت ُّ
وأما َبعد بِعثة النبي ﷺ ف ُي ُ
لجميع الناس بال
ميع عنه ﷺَّ ،
أرسله َ
الج ُ
سأل َ
ألن اهللَ َ
وي ُ
سأل ُّ
والمرأ ُة والرجل.
الكبير
والكافر ،و
المؤمن
كل ُم َك َّلف:
ُ
والصغيرَ ،
ُ
ُ
ُ
استثناءُ .
ِ
السؤالَ :م َلكان أسودان َأزْ َر ِ
َ
ألحد ِهماُ :منكَر ،ولآلخر:
قانُ ،يقال
وا َّلذي يتو َّلى
نَكِير.
ف َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
تَ ،أ ْو َق َالَ :أ َحدُ ك ُْم،
ول اهللِ ﷺ« :إِ َذا ُقبِ َر ا ْل َم ِّي ُ
زْر َق ِ
َان َأ ْس َو َد ِ
َأتَا ُه َم َلك ِ
انُ ،ي َق ُال ألَ َح ِد ِه َما :ا ْل ُمنْك َُرَ ،ولِآلخَ رِ :النَّكِ ُيرَ ،ف َي ُقوال َِنَ :ما
ان َأ َ
ْت َت ُق ُ ِ
َان َي ُق ُ
الر ُج ِل؟ َف َي ُق ُ
ولُ :ه َو َع ْبدُ اهلل ِ َو َر ُسو ُل ُهَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن
ُكن َ
ولَ :ما ك َ
ول في َه َذا َّ
َّك َت ُق ُ
الَ إِ َل َه إِالَّ اهللَُ ،و َأ َّن ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ف َي ُقوال َِنَ :قدْ ُكنَّا َن ْع َل ُم َأن َ
ول َه َذاُ ،ث َّم

ِ
ِ
ينُ ،ث َّم ُين ََّو ُر َل ُه فِ ِيهُ ،ث َّم ُي َق ُال َل ُه ،ن َْمَ ،ف َي ُق ُ
ول:
ُي ْف َس ُح َل ُه فِي َق ْبرِ ِه َس ْب ُع َ
ون ِذ َرا ًعا في َس ْبع َ
ِ
َأر ِجع إِ َلى َأه ِلي َف ُأ ْخبِرهمَ ،في ُقوال َِن :نَم َكنَوم ِة العرو ِ ِ
ب
س ا َّلذي الَ ُيوق ُظ ُه إِالَّ َأ َح ُّ
ْ
ْ ُ
ْ ْ َ َُ
ُ ُ ْ َ
َّاس
َان ُمنَافِ ًقا َق َالَ :س ِم ْع ُ
َأ ْه ِل ِه إِ َل ْي ِهَ ،حتَّى َي ْب َع َث ُه اهللُ ِم ْن َم ْض َج ِع ِه َذلِ َكَ ،وإِ ْن ك َ
ت الن َ
َّك َت ُق ُ
ت ِم ْث َل ُه ،الَ َأ ْد ِريَ ،ف َي ُقوال َِنَ :قدْ ُكنَّا َن ْع َل ُم َأن َ
ول َذلِ َكَ ،ف ُي َق ُال
ونَ ،ف ُق ْل ُ
َي ُقو ُل َ
لِْل َ ْر ِ
ض :التَئِ ِمي َع َل ْي ِهَ ،ف َت ْلتَئِ ُم َع َل ْي ِهَ ،فتَخْ ت َِل ُ
ف فِ َيها َأ ْضال َُع ُهَ ،فالَ َيز َُال فِ َيها ُم َع َّذ ًبا َحتَّى
َي ْب َع َث ُه اهللُ ِم ْن َم ْض َج ِع ِه َذلِ َك».
()1

الو ُصول»:
يقول حافظ حكمي  $يف « ُس َّلم ُ
َو َأ َّن

ك ًَُّّل

ُم ْق َعدٌ

َم ْس ُؤ ُ
ول

الر ُس ُ
ول؟
الر ُّب َما الدِّ ي ُن َو َما َّ
َما َّ

( )1رواه الرتمذي (رقم ،)1071 :وحسنه األلباين يف« :صحيح الرتمذي» (رقم ،)1071 :و«السلسلة
الصحيحة» (رقم... )1391 :

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

150

والمجنون ،ومن صحت األخبار
المك َّلف،
كالصبي َ
السؤال غير ُ
ويستثنى من ُّ
ُ
ِّ
ختص بمن شأنه أن
باستثنائه :كالنبي ،ألنه ُيسأل عنه ،وال ُيسأل َّ
ألن السؤال َي ُّ
وثبت بجهاده يف الدنيا ،والصدِّ ُيق الذي
َيفتَتن ،وممن ال ُيسأل الشهيد الذي امتُحن
َ
الملك ،ومن مات
والمرابِ ُط ،ومن َ
داوم على قراءة سورة ُ
هو أعلى ُرتبة من الشهيدُ ،
الجمعة.
يوم ُ

( )1

قال أبو القاسم السعدي يف كتاب «الروح» « :ورد فِي ص ِ
األخْ َب ِ
حيحِ ْ َ
ار َأ َّن
َ
ََ َ
َّ
يه ُم ا ْل َفتَّان ِ
َّاس ِم َن ا ْل َم ْوتَى َال َتنَا ُل ُه ْم فِ ْتنَ ُة ا ْل َق ْبرَِ ،و َال َي ْأتِ ِ
َب ْع َض الن ِ
َانَ ،و َذلِ َك َع َلى َث َال َث ِة
ت  -وم َض ٍ
ال ابتِ َال ٍء َنز ََل بِا ْلمي ِ
ٍ
ٍ
اف إِ َلى
ُ
أوجهُ - :م َضاف إِ َلى َع َم ٍل َ -و ُم َضاف إِ َلى َح ِ ْ
َُ
َ ِّ
( )2

زَ َم ٍ
ان» .انتهى
فرة من ُح َفر النار،
وبعد هذه الفتنة ،يكون القرب َ
روض ًة من رياض الجنة أو ُح َ
وهبذا تواترت النصوص  ،ومن ذلك قوله تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
( )3

( )1انظر أدلة هذه األقوال ،ومذاهب العلماء فيها يف عدة كتب ،منها« :التذكرة» (،130-125/1
باب :ما ُي ِ
المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه) ،و«فهارس الفتاوى» ( ،)543/36و«الروح» (ص
نجي
َ
المنجية من عذاب ال َقبر) ،و«شرح الطحاوية» (ص
 ،112-106فصل :المسألة العاشرة :يف األسباب ُ
 )300البن أبي العز ،و«فتح الباري» ( ،)303/3و«أرجوزة التثبيت» للسيوطي ،و«لوامع األنوار البهية»
( ،)20/2و«البحور الزاخرة» ( )206/1للسفاريني ،و«شرح الواسطية» (ص  )362-360و«شرح
الس َّفارينية» (ص  )435-433البن عثيمين...
( )2نقَّل عن «البحور الزاخرة» ( ،)206/1و«لوامع األنوار البهية» ( )12/2للسفاريني.
( )3انظر« :معارج القبول» (.)139-117/2
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾[ غافر.]٤٦ - ٤٥ :
َّ
واستدل هبذه اآلية وغيرها اإلمام البخاري يف «صحيحه» يف« :باب ما جاء يف
()1

عذاب ال َقبر.»...
قال ابن كثير يف «تفسيره»َ « :و َه ِذ ِه ْاآل َي ُة َأ ْص ٌل كَبِير فِي ِ ِ
السن َِّة َع َلى
استدْ َالل َأ ْه ِل ُّ
ْ
ٌ
اب ا ْل َب ْر َزخِ فِي ا ْل ُق ُب ِ
َع َذ ِ
ور» .انتهى
قال ابن سيرين :كان أبو هريرة يأتينا بعد صَّلة العصر ،فيقولَ « :ع َر َجت
ِ
ِ
سم ُع ُه َأ َحدٌ إِ َّال َي َت َع َّو ُذ
وعرِ َض ُآل ف َ
وه َب َطت َمالئ َك ٌةُ ،
َمالئ َك ٌةَ ،
رع ْو َن على النَّار ،فال َي َ
باهلل ِمن النَّار».
( )2

لت
نت إِذا َت َأ َّم َ
واألحاديث يف هذا قد بلغت حدَّ التوا ُتر ،وقد قال ابن القيم َ « :و َأ َ
ِ
َأح ِ
يث َع َذ ِ
ونعيمه َوجدهتَا َت ْف ِص ًيَّل وتفسيرا ل ِ َما ّ
اد َ
دل َع َليْ ِه ا ْل ُق ْرآن» .انتهى
اب ا ْل َق ْبر
َ
ومنها ما جاء َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ات
ول اهللِ ﷺ« :إِ َّن َأ َحدَ ك ُْم إِ َذا َم َ
( )3

َان ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّة َف ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّةَ ،وإِ ْن
ُعرِ َض َع َل ْي ِه َم ْق َعدُ ُه بِا ْل َغدَ ِاة َوا ْل َع ِش ِّي ،إِ ْن ك َ
َّ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 اهللُ َي ْو َم ال ِق َي َام ِة» .
ك َ
()4

(« )1فتح الباري» (.)294/3
(« )2أهوال القبور» (ص  )19البن رجب.
الروح» (ص .)102
(ُّ « )3
( )4رواه البخاري (رقم ،)1379 :ومسلم (رقم.)2866 :
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ان َو َما ي َع َّذ َب ِ
وعن ا ْب ِن َع َّباس َأ َّن النَّبِي ﷺ َم َّر بِ َق ْب َر ْي ِنَ ،ف َق َال« :إن َُّه َما َل ُي َع َّذ َب ِ
ان فِي
ُ
َّ
ِ
َان َال يس َتبرِئُ ِمن بولِ ِه ،و َأما ْاآلخَ رَ :فك َ ِ
يم ِة» .
َكبِيرٍَ :أ َّما َأ َحدُ ُه َماَ :فك َ َ ْ ْ
َان َي ْمشي بِالنَّم َ
ُ
ْ َ ْ َ َّ
عضهم السر يف َت ِ
يص ال َب ِ
خص ِ
ول
قال الحافظ ابن رجب « : $وقد َذ َك َر َب ُ ُ
ِّ َّ
نازل ِ ِ
والنَّ ِميمة ِ
أن ال َقرب َأ َّو ُل َم ِ
والغي َبة بِ َع ِ
ذاب ال َقرب ،وهو َّ
اآلخرة ،وفيه ُأ ْن ُمو َذ ُج ما
( )1

( )2

القيامة مِن ِ
ي َقع يف يو ِم ِ
العقاب وال َّثواب.
َ ُ
ِ
ِ
ِ
وح ٌّق ل ِ ِعباده ،و َأ َّو ُل
وعانَ :ح ُّق اهللَ ،
والم َعاصي ا َّلتي ُيعا َقب َع َليها َيو َم القيامة َن َ
َ
القيامة مِن ح ُق ِ ِ
الع ِ
وق ِ
ما ي ْق َضى فيه يوم ِ
الصَّل ُة ،ومِن ُح ُق ِ
باد :الدِّ َماء.
وق اهللَّ :
ُ
َ ُ
َ َ
ِ
و َأما البر َز ُخ َفي ْق َضى فيه يف م َقدِّ م ِ
ات َه َذ ِ
الصَّلة:
الح َّق ْين َو َو َسائلهاَ ،ف ُم َقدِّ َمة َّ
ين َ
ُ
ُ َ
َّ َ ْ
ِ
ِ
َ
الوقِي َع ُة يف األَ ْعراض،
الحدَ ث
يمة و َ
ال َّط َهارة من َ
والخ َبث ،و ُم َقدِّ َم ُة الدِّ َماء :النَّم َ
وهما َأيسر َأنوا ِع األَ َذىَ ،فيبدَ ُأ يف البرزَ خِ بِالمحاسب ِة ِ
قاب َع ِ
والع ِ
ليهما» .انتهى
ُ َ َ َ
َ
ُ
ُ َ َْ ُ
َّفق ُ
وقد ات َ
أن العذاب والنَّعيم على الروح والبدن
أهل السنة والجماعة على َّ
جميعا ،أي :على الروح منفردة ،وحين اتصالِها بالبدن ،ووقع الخالف بينهم يف
ُح ُص ِ
ِ
العذاب والنَّعي ِم للبدن بدون الروح.
ول
الحق ا َّلذي تنصره ِ
و ُّ
والج َسد َم ًعا،
أن
عيم على الروحِ
األد َّل ُة هو َّ
َ
َ
العذاب والنَّ َ
ُ ُ
اختاره المح ِّق ُقون من أهل العلم :كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن
وهذا هو ا َّلذي
َ
القيم ،وابن أبي العزَّ ،وجماعة ،وعليه علماؤنا الم ِ
عاصرون.
ُ
( )3

( )1رواه البخاري (رقم ،)216 :ومسلم (رقم.)292 :
(« )2أهوال القبور» (ص .)22
( )3انظر« :الفتاوى» ( ،)282/4و«الروح» (ص  ،)70و«شرح الطحاوية» (ص  )299البن أبي
العز ،و«اآليات ال َب ِّينَات يف َعدَ ِم َسما ِع األَ ْموات» (ص  )113لآللوسي...
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الحنَفي : $
قال ابن َو ْهبان َ
()1

َو ُك ُّل ا َّل ِذي َعن ُه النَّبِ ُّي َ
َو َح ٌّق ُس ُ
ون َأ ْخ َب ُروا
ؤال ا ْل َق ْب ِر ُث َّم َع َذا ُب ُه
ِ
ان ِص َر ٌ
ان ونِ َير ٌ
ِجنَ ٌ
اب ومِ ٌ
اط و َم ْح َش ُر
ف نُ ِّش َر ْت
يزان َص َحائِ ُ
ح َس ٌ
وكما قِ َ
ألن
يل يف فتنة القبر ،فكذلك نسبة العذاب والنعيم للقبر نِس َب ٌة َأغلب َّيةٌَّ ،
ِ
ب الخَ لق ُيق َبرون.
غال َ

ِ
قال ابن القيم َ « :حتَّى َلو ُع ِّل َق ا ْل َم ِّي ُت على ُر ُؤ ِ
الر َياح،
وس ْاألَ ْش َجار في َم َه ِّ
اب ِّ
ِ
ِ
صاب َج َسدَ ُه مِن َع َذ ِ
الصال ِ ُح فِي
الر ُج ُل َّ
ألَ َ
اب ال َبرزخِ َح ُّظ ُه و َنصي ُبهَ ،و َلو ُدف َن َّ
ِ ِ
صاب َج َسدَ ُه مِن َن ِ
اهلل
ور ْوحه نصي ُبه وح ُّظهَ ،ف ْ
َأ ُتون من النَّار َألَ َ
عيم ال َبرزخِ َ
يج َع ُل ُ
ِ
وما .»...انتهى
الن ََّار على َه َذا َب ْر ًدا َو َ
سال ًماَ ،
وس ُم ً
َارا َ
والهوا َء على َذلك ن ً
( )2

( )3



(« )1اآليات ال َب ِّينَات يف َعدَ ِم َسما ِع األَ ْموات» (ص  )113لآللوسي.
الروح» (ص .)98
(ُّ « )2
الموقِدُ الكبير ،وانظر« :لسان العرب» ( )7/13البن َمنظور.
( )3هو َ
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ِ ِ
ِ
الم َصنِّف إلى الكَّلم على َم َ
سألة
بعد الكَّلم على َض ْغ َطة ال َقرب وفتنته ،ان َت َق َل ُ
الموت ،فقال َ ( :$وبعدَ البِ َلى َمنْ ُشو ُرون) :أيُ :م ْح َي َ
ون و َمب ُعو ُثون،
ال َبعث َبعد َ
ِ
ِ
والن ُُّشور ير ِ
ورا إِ َذا َع َ
اد ُ
اش َب ْعدَ
َ
ف ا ْل َب ْع َث في ا ْل َم ْعنَىُ ،ي َق ُال نُش َر ا ْل َم ِّي ُت ُين َْش ُر ن ُُش ً
ُ َُ
ت ،و َأن َْشره اهلل َأي َأحياه ،ومِنْه َقو ُلهم يوم ا ْلبع ِ
ا ْلمو ِ
ث َوالن ُُّش ِ
ور.
َ َُ ُ ْ َْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َْ ُ َْ
َْ
( )1

الصغرى وال ُكربى .أما
المصن ُ
بين الكَّلم على القيا َمتينُّ :
ِّف َ $
وهبذا َجمع ُ
رز ِخ َّية ،وأما ال ُكربى :فهي ما يكون يوم
الصغرى :فهي الموت وما يليه من حياة َب َ
ُّ
المعاد ،الذي فيه َتوفية الجزاء ،كما قال تعالى﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
َ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾[ آل عمران ،]١٨٥ :فجمع هنا بين القيامتين ،كما
نبه على ذلك اإلمام ابن القيم . $
( )2

وقولهَ ( :وبعدَ البِ َلى َمنْ ُشو ُرون) :فيه إشار ٌة إلى بَّلء األجساد ،كما جاء عن أبي
ِ ِ ِ
اإلن َْس ِ
أن النَّبِي ﷺ َق َالَ « :وي ْب َلى ك ُُّل َشي ٍء ِم َن ِ
ُه َر ْي َرةََّ ،
َّب
ب َذ َنبِه ،فيه ُي َرك ُ
ان ،إِ َّال َع ْج َ
َ
ْ
َّ
الخَ ْل ُق».
ب بالميم والباء :لغتان وهو جزء لطيف يف
قال القرطبي « :يقال َع ْج ُم و َع ْج ُ
( )3

الصلب ،وقيل :هو رأس ال ُع ْص ُعص .»...انتهى
أصل ُّ

(« )1لوامع األنوار البهية» ( ،)166/2و«المصباح المنير» (ص  ،317ن ََش َر).
الروح» (ص  ،)99وانظر« :الفتاوى» (.)262-270/4
(ُّ « )2
(« )3التذكرة» (.)138/1
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وقال الحافظ ابن حجر « :وقال العلماء هذا عام يخص منه األنبياء ألن
()1

األرض ال تأكل أجسادهم وألحق بن عبد الرب هبم الشهداء والقرطبي المؤذن
المحتسب .»...انتهى
يقول ابن القيم  $يف «النونية»:
َت ْح َت ال َّث َرى
َفإِن َُّه ْم
َواألَنْبِ َيا ُء
َما ل ِ ْلبِ َلى بِ ُل ُحومِ ِه ْم َو ُج ُسومِ ِهم
َوك ََذ َ
ب ال َّظ ْه ِر َال َي ْب َلى ب َلى
اك َع ْج ُ

َأجساد ُهم ح ِف َظ ْت مِن الدِّ يدَ ِ
ان
َ
ُ
ْ َ ُ ْ
اب يدَ ِ
َأ َبدً ا َو ُه ْم َت ْح َت الت َُّر ِ
ان
َ
اإلنْس ِ
ِ
ان
ِخ ْل َق ُة
ب
مِنْ ُه
ُتر َّك ُ
َ

الحنفي عن بقاء أجساد الشهداء بَّل تغير ،قال : $
ولما تكلم ابن أبي العز َ
«ك ََأنَّه -واهلل َأع َلمُ -ك َّلما كَان ِ
الش َها َدة َأك َْم َلَ ،و َّ
َت َّ
َان َب َقا ُء َج َس ِده
الش ِهيدُ َأ ْف َض َل ،ك َ
َ
َ ُ ْ ُ
َأ ْط َو َل» .انتهى
( )2

المعاد مما َّ
دل عليه الكتاب والسنة ،والعقل
والقيامة الكُبرى ،أو ال َبعث ،أو َ
هل ِ
ِ
المسلمون ،بل وسائر َأ ِ
وأنكره ُمكا َب َر ًة
الم َلل،
َ
والفطرة السليمة ،وأجمع عليه ُ
وغالب كُفار ُقريش الذين ُبعث فيهم رسول
الطبائعيون والدَّ هرية والمَّلحدة ،
ُ
( )3

اهلل ﷺ كانوا ُينكرون َمعاد األبدان ،وآمن به َبعضهم.

(« )1الفتح» ( ،)703/8وانظر« :التذكرة» (.)139/1
(« )2شرح الطحاوية» (ص .)303
( )3انظر« :الفتاوى» ( ،)262/4و«شرح الطحاوية» (ص  )303البن أي العز ،و«لوامع األنوار
البهية» (... )164/2
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قال سليمان بن عبد اهلل « :وبعضهم (أي :ال ُمشركين) يؤمن بالبعث
()1

والحساب ،وبعضهم يؤمن بالقدر» ،كما قال زُ َهير [أي :بن أبي ُسلمى]:
ليوم ِ
ِالح ِ
ساب أو ُي َع َّج ْل َف ُين َق ِم
وض ْع يف كتاب َف ُيدَّ َخ ْر
ُي َـؤ َّخ ْر ف ُي َ
َ
حصر ،بل القرآن ُك ُّله من فاتحته إلى
ودالئل البعث من القرآن والسنة ال َتكاد ُت َ
خاتِمتِه مملوء بذكر أحوال اليوم ِ
اآلخر وتفاصي ِل ما فيه  ،ومن ذلك قوله تعالى:
ٌ
( )2

﴿ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾[ الواقعة- ٤٧ :

 ،]٥٠وقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ﴾[النساء ،]٨٧ :وقوله﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[ آل عمران ،]٢٥ :وقوله﴿ :ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[ االنشقاقَ ،]٦ :و َأ ْخ َب َر ُسبحانه َع ْن َأ ْه ِل الن َِّار
َأن َُّه ْم إِ َذا َق َال َل ُه ْم َخ َز َنت َُها ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ِ
اف مِن َأصن ِ
ِ
َاف ا ْل ُك َّف ِ
الر ُس َل
ار الدَّ اخلِ َ
ﮦ﴾[الزمرَ ،]٧١ :و َه َذا ا ْعت َر ٌ ْ ْ
ين َج َهن ََّم َأ َّن ُّ
َأن َْذ َر ْت ُه ْم ل ِ َقا َء َي ْومِ ِه ْم َه َذا.
( )3

المعلقات السبع» (ص ُ ،106م َع َّلقة ُز َهير بن
(« )1تيسير العزيز الحميد» (ص  ،)18وانظر« :شرح ُ
للز ْو َزنِي.
أبي ُسلمى) َّ
( )2وقد أفاض يف ذكر األدلة على ذلك العَّلمة حافظ حكمي يف «معارج القبول» (.)141-148/2
(« )3شرح الطحاوية» (ص  )304البن أي العز.
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ومن َّ
كذ َب بال َبعث كافر ُمخ َّلدٌ يف النار ،قال تعالى﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾[ الرعد ،]٥ :وهو ُم َك ِّذ ٌب هلل تعالى،
والدليل قوله ﷺَ « :ق َال اهللُ :ك ََّذ َبنِي ا ْب ُن آ َد َم َو َل ْم َيك ُْن َل ُه َذلِ َكَ ،و َشت ََمنِي َو َل ْم َيك ُْن
ِ
ِ
ي َف َق ْو ُل ُهَ :ل ْن ُي ِعيدَ نِي ،ك ََما َبدَ َأنِيَ ،و َل ْي َس َأ َّو ُل الخَ ْل ِق بِ َأ ْه َو َن
َل ُه َذل َكَ ،ف َأ َّما َتكْذي ُب ُه إِ َّيا َ
ِِ
ِ
الص َمدُ َ ،ل ْم َألِدْ
اي َف َق ْو ُل ُه :اتَّخَ َذ اهللُ َو َلدً ا َو َأنَا األَ َحدُ َّ
َع َل َّي م ْن إِ َعا َدتهَ ،و َأ َّما َشت ُْم ُه إ ِ َّي َ
َو َل ْم ُأو َلدْ َ ،و َل ْم َيك ُْن لِي ُك ْفئًا َأ َحدٌ ».
()1

والكَّلم يف هذا يطول ،والقصد منه اإلشارة ،ومن طالع الكتاب والسنة وجد
ما َيكفي ،و َق َّرت عينُه بما َيشفي ،ووقف على تقرير البعث بأنواع من األدلة
حصرها ،ومن ذلك :
ب
َيص ُع ُ
ُ
ِ
حق واقع ال َم َحالة.
المعاد ،وأنه ٌّ
أمر اهلل  نب َّيه ﷺ أن ُيقسم على َ
ُ
( )2

ُم َج َّر ُد اإلخبار عن اقرتاب الساعة.
بالمعاد.
الم َكذبين َ
َذ ُّم ُ
االستدالل بال َبدء على اإلعادة ،وبالنَّشأة األولى على النَّشأة األخرى.
ِ
بخ ِ
االستدالل َ
إعادة اإلنسان.
لق ما هو أكربُ من اإلنسان على

( )1البخاري (رقم.)4974 :
( )2انظر هذه األوجه وأدلتها يف كتاب« :التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية»
( )1054/3للخم ّيس.
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ِ
االستدالل َّ ِ
اإلباء أن ُي َ
ُ
اإلنسان ُم ْه َم ًَّل مِن األوامر
رتك
كم َة اهللِ َتأبى َأشدَّ
بأن ح َ
الثواب ِ
ِ
والعقاب...
والنواهي ،و ُمع ًفى مِن
قال اإلمام ابن القيم « :ومن تأمل أد َّلة المعاد يف القرآن وجدها كذلك ُمغنِي ًة –
ومنَّتِه على ِ
بحمد اهلل ِ
عباده -عن غيرها ،كافية شافية م ِ
وصل ًة إلى المطلوب بسرعة،
ُ
()1

متضمنة للجواب عن ُّ
الش َبه العارضة لكثير من الناس» .انتهى
ّ



(« )1الرسالة التبوكية» (ص .)216
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الناس من ُقبورهم يكون بعد َن ِ
ِ
فخة ال َبعث ،وقد اختلف ُ
أهل العلم يف عدد
وقيا ُم
بعضهم كابن ال َعربي وشيخ اإلسَّلم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
ذهب ُ
النَّفخَ ات ،ف َ
وصاحبه ابن كثير والسفاريني وغيرهم إلى أن النَّ َف َخ ِ
ات َث ٌ
َّلث  ،وهي:
()1

األولىَ :ن ْفخَ ُة ا ْل َف َزع :وقد َذك ََر َها اهلل تعالى فِي َق ْول ِ ِه﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[النمل ،]٨٧ :ويف قوله﴿ :ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾[يس.]٤٩ :

المذكور ُة يف قول اهلل تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
الثانيةَ :ن ْفخَ ُة َّ
الص ْعق :وهي َ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[الزمر.]٦٨ :

المو ُدود» (ص  )306البن القيم ،و«تفسير
(« )1الفتاوى» ( ،)35/16( )260-261/4و« ُتح َف ُة َ
ابن كثير» ( ،)100/6و«لوامع األنوار البهية» ( ،)169/2واختاره العَّلمة عبد العزيز بن ناصر الرشيد
يف« :التنبيهات السنية» (ص  ،)226وصالح آل الشيخ يف« :الآللئ البهية» (.)220/2
المسمى «حديث الصور»،
قلت :وجاء التصريح بالنفخات الثَّلث يف حديث أبي هريرة المشهور ُ
وقد ضعفه جماعة من أهل العلم وحكموا عليه باالضطراب كالحافظ يف «فتح الباري» ()448/11
وغيره ،وانظرَ « :ضعيف الت َّْر ِغيب َوالت َّْر ِهيب» ( ،491/2رقم.)2224 :
واستدلوا أيضا بحديث ابن عمرو يف «صحيح مسلم» (رقم ،)2940 :وفيه قوله ﷺُ « :ث َّم ُينْ َف ُخ فِي
الص ِ
ورَ ،ف َال َي ْس َم ُع ُه َأ َحدٌ إِ َّال َأ ْصغَى لِيتًا َو َر َف َع لِيتًاَ ،ق َالَ :و َأ َّو ُل َم ْن َي ْس َم ُع ُه َر ُج ٌل َي ُل ُ
وط َح ْو َض إِ ِب ِل ِهَ ،ق َال:
ُّ
الش ُّ
ان َّ
اك -
َّاسُ ،ث َّم ُي ْر ِس ُل اهللُ َ -أ ْو َق َال ُين ِْز ُل اهللُ َ -م َط ًرا ك ََأ َّن ُه ال َّط ُّل َأ ِو ال ِّظ ُّل ُ -ن ْع َم ُ
َف َي ْص َع ُقَ ،و َي ْص َع ُق الن ُ
ت ِمنْ ُه َأ ْج َسا ُد النَّا ِ
ون».
َفتَنْ ُب ُ
سُ ،ث َّم ُينْ َف ُخ فِ ِيه ُأ ْخ َرىَ ،فإِ َذا ُه ْم قِ َيا ٌم َينْ ُظ ُر َ
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ِ
ِ
نفس اآلية بقوله تعالى﴿ :ﭠ
المذكور ُة يف
الثالثةَ :ن ْفخَ ُة القيام أو ال َب ْعث :وهي َ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾[الزمر ،]٦٨ :وقوله﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾[يس.]٥١ :
وذهب َ
والماوردي والحافظ ابن حجر
آخرون من أهل العلم كالقرطبي
َ
َ
وغيرهم إلى أن النَّ َف َخ ِ
ات ثنتان  ،وهي:
()1

األولىَ :ن ْفخَ ُة ت ُ
الص ْعق.
َبدأ با ْل َف َزع وتنتهي ب َّ
الثانيةَ :ن ْفخَ ُة ِ
القيام أو ال َب ْعث.
خت ِ
ِ
قال القرطبي « :الص ِح ِ
َان َال َث ََّل َ
الص َو ِر َأن َُّه َما َن ْف َ
ثَ ،و َأ َّن
يح في النَّ ْف ِخ في ُّ
َّ َ
ِ
ون ر ِ
الص ْع ِق .»...انتهى
اج َع ًة إِ َلى َن ْف َخة َّ
َن ْف َخ َة ا ْل َف َز ِع إِن ََّما َت ُك ُ َ
( )2

( )1انظر« :أحكام القرآن» ( ،)240/13و«التذكرة» ( ،)166 ،157/1و«فتح الباري» ()542/6
( ،)449/11وذكر عَّلمة القيروان الشيخ عبد الرحمان خليف  $يف كتابه الماتع «مشاهد الناس بعد
الموت» (ص َّ )22
أن هذا القول هو األشهر عن أهل العلم.
ُ
شيخنا صالح العصيمي أثناء تعليقه على «أعَّلم السنة
(« )2أحكام القرآن» ( .)240/13وقال
الص ْعق والفزع نفخة واحدةُ ،سميت تار ًة بالفزع باعتبار مبدئها،
المنشورة»« :والصحيح أن نفخة َ
بالصعق باعتبار منتهاها.
وسميت تارة أخرى َّ
ُ
وهذا هو الذي ُي َصدِّ ُق ُه الطب المعروف ،فإن اإلنسان إذا َف ِ
ويه َل ُ
ك
خوف ربما هلك ،فيفزع أوال ْ
ج َئ ُه ُم ِّ
ٌ
انخفاض يف الدم ربما مات منه ،وك َْم من
آخرا ،ألنه إذا وصل الفزع إلى قلبه أ َّثر على َج َريان الدم ،فأصابه
إنسان مات يف واقعة لخوفه وانخال ِع قلبه ،باعتبار ما صارت عليه حاله من انخالع القلب وانخفاض
ضغط دمه واضطراب دورته الدموية ،فهلك بسبب ذلك ،فهكذا تكون الصعقة األولى التي هي صعقة
للفزع باعتبار مبدئها ،ونفخة للصعق باعتبار منتهاها ،وتكون الثانية بعد ذلك نفخة البعث أو القيام» .انتهى
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والصور هو ال َق ُ
رن ا َّلذي ين َف ُخ فيه إسرافيل ڠ  ،وهو كهيئة ال ُبوق ،كما جاء
ُّ
يف ِعدة آثار عن السلف.
()1

( )2

ورَ :ق َال مج ِ
الص ِ
اهدٌ :
ُ َ
اب َن ْفخِ ُّ
و َّبو َب اإلمام البخاري يف «صحيحه» َ « :ب ُ
( )3

الصور ك ََه ْي َئ ِة ال ُب ِ
وق» ﴿ﯡ ﴾
« ُّ ُ

[لصافات:

َ « :]١٩ص ْي َح ٌة»َ ،و َق َال ا ْب ُن َع َّباس:

الص ِ
ور»﴿ ،ﯔ﴾ [النازعات« :]٦ :النَّ ْف َخ ُة األُو َلى»،
﴿ﯦ﴾ [ المدثرُّ « :]٨ :
َو﴿ﯗ ﴾ [النازعات« :]٧ :النَّ ْف َخ ُة ال َّثانِ َي ُة»».
والمدَّ ُة بين النَّفختين جاء التصريح هبا يف حديث أبي ُه َر ْي َرةََّ ،
أن النَّبِ َّي ﷺ َق َال:
ُ

ون َي ْو ًماَ ،ق َالَ :أ َب ْي ُتَ ،ق َالَ :أ ْر َب ُع َ
ون» َقا ُلواَ :يا َأ َبا ُه َر ْي َر َة َأ ْر َب ُع َ
ون
« َب ْي َن ال َّن ْفخَ َت ْي ِن َأ ْر َب ُع َ
اإلن َْس ِ
ون َش ْه ًراَ ،ق َالَ :أ َبي ُتَ ،وي ْب َلى ك ُُّل َشي ٍء ِم َن ِ
َسنَةًَ ،ق َالَ :أ َب ْي ُتَ ،ق َالَ :أ ْر َب ُع َ
ان،
َ
ْ
ْ
ِ ِ ِ
َّب الخَ ْل ُق» .
ب َذ َنبِه ،فيه ُي َرك ُ
إِ َّال َع ْج َ
( )4

ت» بم َو َّحدَ ة ،أي :ام َتنَ ْع ُت عن ال َق ِ
ول بِ َتعيِ ِ
ين
ْ
قال الحافظ « : $قولهَ « :أ َب ْي ُ ُ
َ
ليس ِعندي يف ذلك َتوقِيف .»...انتهى
ذلك ،ألَ َّنه َ
( )5

( )1قال الحافظ ابن حجر يف «فتح الباري» (« :)448/11اشتهر َّ
صاحب الصور إسرافيل ڠ،
أن
َ
ليمي اإلجماع .»...انتهى
ونَقل فيه َ
الح ُّ
( )2انظر« :تفسير الطربي» ( ،)463/11و«تفسير القرطبي» (... )239/13
(« )3فتح الباري» (.)446/11
( )4البخاري (رقم )4814 :ومسلم (رقم.)2955 :
(« )5الفتح» (.)702/8
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ثم قال الحافظ « :وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ،وال
()1

وجود لذلك .نعم ،أخرج بن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن األعمش يف
هذا اإلسناد« :أربعون سنة» ،وهو شاذ ،ومن وجه ضعيف عن بن عباس.»...
انتهى
ِ
رعا :هو قِيام َ
الصور
الخلق إذا ُأ ِعيدَ ت
األرواح إلى األبدان بعدَ َنفخة ُّ
ُ
والبعث َش ً
الثانية.

( )2

ِ
مر اتفقت َع َل ْي ِه َّ
الش َرائِع،
المعاد) َأ ٌ
قال الشوكاين َ « :وا ْل َحاصل َأن َه َذا (إثبات َ
ِ
ِ
ِ
هم،
ونطقت بِه ُك ُت ُ
آخر ْ
هم َو ُ
الر ُسل َأ َّو ُل ْ
ب اهلل  ساب ُقها والح ُقها ،وتطابقت َع َل ْيه ُّ
َولم ُيخَ الف فِ ِيه أحد ِمن ُْهمَ ،و َهك ََذا اتفق على َذلِك َأت َباع َج ِميع ْاألَ ْنبِ َياء من أهل
ا ْلم َلل ،ولم يسمع عن ٍ
أحد ِمن ُْهم َأنه أنكر َذلِك قط» .انتهى
َ
َ ُ
( )3

وللشوكاين  $رسال ٌة ُمفر َد ٌة يف هذا الموضوع بعنوان« :ا ْلم َقالة الفاخرة فِي
َب َيان ا ِّت َفاق َّ
الش َرائِع على إِ ْث َبات الدَّ ار ْاآل ِخ َرة»ُ ،طبعت ضمن «الفتح الرباين من
فتاوى اإلمام الشوكاين» (.)563-585/2

(« )1الفتح» ( .)702/8وقال الحليمي« :اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة» .انتهى
نقَّل عن «التذكرة» ( )157/1للقرطبي.
( )2قاله ُ
شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي.
(« )3إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» («الفتح الرباين» .)496/1
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ِ
وروحاينٌّ م ًعا ،أما أنه ِجسماين ،فذلك بإعادة اهلل لهذا
المعاد جسماينٌّ ُ
وهذا َ
ِ
ِ
فبإعادة الروح إلى
أجزاؤه ،وأ َّما أنه روحاين،
الجسم بعد أن يت َفت ََّت و َيبلى وتت َف َّر َق
ُ
فارقته.
ال َبدَ ن بعد أن َ

()1

قال ال ٌقر ُطبي « :وعند ِ
أن تِلك األجسا َد الدُّ ْن َي ِو َّية ُتعا ُد َبأعيانِها
السنة َّ
أهل ُّ
وأ ِ
َ
عراضها بال ِخالف َبينَهم» .انتهى
( )2

وا َّلتي ُتعا ُد بعد نفخة ال َبعث هي هذه األجساد بعينها ،وهي األجساد التي
أطاعت أو عصت يف الدنيا.
ِ
ِ
ور ا ْل ُع َق َال ِءَ :أ َّن ْاألَ ْج َسا َم
الس َلفُ َو ُج ْم ُه ُ
قال ابن أبي العز َ « :وا ْل َق ْو ُل ا َّلذي َع َل ْيه َّ
ِ
الَ ،فتَست ِ
ال إِ َلى َح ٍ
ب ِم ْن َح ٍ
َح ُ
است ََح َال
َتنْ َق ِل ُ
يل ت َُرا ًباُ ،ث َّم ُينْشئ َُها اهللُ ن َْش َأة ُأخْ َرى ،ك ََما ْ
ْ
( )3

فِي الن َّْش َأة ْاألُو َلىَ :فإِ َّن ُه ك َ
َان ُن ْط َفةُ ،ث َّم َص َار َع َل َقةُ ،ث َّم َص َار ُم ْض َغةُ ،ث َّم َص َار ِع َظا ًما
ِ
َو َل ْحماُ ،ثم َأن َْش َأه َخ ْل ًقا س ِو ًّيا .ك ََذل ِ َك ْ ِ
ب
اهلل َب ْعدَ َأ ْن َي ْب َلى ُك ُّل ُه إِ َّال َع ْج َ
َ
ً َّ
اإل َعا َدةُ :يعيدُ ه ُ
ال َّذن ِ
َب» .انتهى
المعاين اإلما ُم ابن القيم  $تعالى يف «النونية»  ،فقال:
نظم هذه َ
َ
ات إِ َلى المع ِ
بعدَ ا ْلمم ِ
اد ال َّثانِي
الو َرى
اج
َأ َرا َد
َ َ
َْ
َ
اهلل إِ ْخ َر َ
َ َ
ُ
س ْل َط ِ
َع َلى األَ ْر ِ
ان
و َذو
م ْقـت َِد ٌر
واهلل
ض التِي ُه ْم َت َحت ََها
ُ
ُ
َع ْشر ِ
ان
َب ْعدَ َها
وع ْش ًرا
َع ْش ًرا
ُم َتتَابِ ًعا
َأ ْب َي ًضا
َغلِي ًظا
َ
َ
( )4

وإِ َذا
َأ ْل َقى
َم َط ًرا

(« )1التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» ( )1058/3للخم ّيس.
(« )2التذكرة» (.)155/1
(« )3شرح الطحاوية» (ص  ،)308وانظر« :الفتاوى» ( )249-248/17البن تيمية.
( )4انظر« :شرح النونية» ( )48/1للهراس ،ويف «معارج القبول» ( )160-177/2لحافظ َح َك ِمي
شرح نفيس لهذه األبيات من «النونية».
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َف َت َظ ُّل َتنْ ُب ُت مِنْ ُه َأ ْج َسا ُم ا ْل َو َرى
َحتَّى إِ َذا َما األُ ُّم َح َ
ان ِوال ُد َها
الس َما َفت ََش َّق َق ْت
َأ ْو َحى َل َها َر ُّب
َّ

و َت َخ َّل ِ
ت
َ

األُ ُّم

ا ْل َو ُلو ُد

َو َأ ْخ َر َج ْت

فِي

َخ ْل َق ُه
اهلل ُين ِْش ُئ
َو ُ
ِ
ِ
َاب َو ُسنَّ ُة ا ْلـ
َه َذا ا َّلذي َجا َء الكت ُ
ن َْش َأة

كَمنَابِ ِ
ت
َو ُل ُحو ُم ُه ْم
َ
ِ
اس َها
َو َت َم َّخ َض ْت
َفن َف ُ
َف َبدَ ا ا ْل َجنِي ُن ك ََأ ْك َم ِل

الريح ِ
ان
َّ ْ َ
متَدَ ِ
ان
ُ

ُّ
الش َّبان
ُذكْر ِ
ان
َومِ ْن
ُأ ْن َثى
َأ ْث َقا َل َها
َ
ُأ ْخرى كَما َقدْ َق َال فِي ا ْل ُقر ِ
آن
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يمان
اح ِر ْ
َـهادي بِه َف ْ
ص َع َلى اإل َ
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ِ ِ
وس ِّم َي
ورون) :أيَ :مجموعونُ ،
قال  $بعدهاَ ( :و َيو َم ا ْلق َي َامة إِ َلى َر ِّب ِهم َم ْح ُش ُ
ِ
لثالثة أسباب :
يو ُم القيامة بذلك
()1

قيا ُم الناس ِمن قبورهم ،لقوله تعالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [المطففين.]٦ :
وقيا ُم األشهاد ،لقوله ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ﴾ [غافر.]٥١ :
وقيا ُم ال َعدل ،لقوله تعالى﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [ األنبياء.]٤٧ :
َار ت ُ
جم ُعهم
َحش ُر الن َ
َّاس» أيَ :ت َ
والحشر ُلغةً :الجمع ،ويف الحديث« :ون ٌ
و َتسو ُقهم.

( )2

َّلئق وسو ُقهم يوم ِ
مع َ
القيا َمة ل َفصل ال َقضاء
الخ ِ َ ُ
شرَ :ج ُ
وأما يف الشرعَ ،
َ
فالح ُ
بين َُهم.

( )3

قال تعالى ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [المطففين ،]٦ :وقال ﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ،وبالحقيقة إنما خروج الخلق بدعوة الحق ،قال اهلل تعالى:
( )1انظر« :البدور السافرة» (ص  ،)146للسيوطي ،و«القول المفيد» ( ، )40/2و«موسوعة
العقيدة» (.)3250/6
المنير» (ص َ ،78ح َش ْر ُت ُه ْم) ،و«الدُّ ُّر النَّثير يف تلخيص هناية ابن األثير» (ص ،102
(« )2المصباح ُ
َح َش َر) للسيوطي.
( )3انظر« :التعليق على ُلمعة االعتقاد» (ص  )54البن عثيمين ،و«مشاهد الناس بعد الموت» (ص
 )26لعبد الرحمان خليف ،و«البحور الزاخرة» ( ،)741/2و«لوامع األنوار البهية» ()166/2
للسفاريني.
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﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾[اإلسراء ،]٥٢ :أي :فتقومون فتقولون:
«سبحانك اللهم وبحمدك» .قالوا :فيوم القيامة يوم ُيبدأ بالحمد ،و ُيختم به ،كما
يف آية أخرى﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[ الزمر.]٧٥ :

()1

وقال ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾[مريم ،]٨٥ :أيُ :ر ْك َبانا،
﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[مريمِ ،]٨٦ :ع َطاشا  .قال األمين الشنقيطي يف
ُون ِم َن ا ْل َم ْح َشرِ إِ َلى ا ْل َجن َِّةَ ،أ َّما ِم َن ا ْل َق ْبرِ
ُور إِن ََّما َيك ُ
«األضواء»َ « :و ُركُو ُب ُه ُم ا ْل َم ْذك ُ
ِ
ون م َشاةً ،بِدَ لِي ِل ح ِد ِ
يث ا ْب ِن َع َّباس الدَّ ِّال َع َلى َأن َُّه ْم ُي ْح َش ُر َ
ون
َ
َفال َّظاه ُر َأن َُّه ْم ُي ْح َش ُر َ ُ
( )2

ِ
ِ
اهلل َت َعا َلى َأ ْع َل ُم» .انتهى
ُح َفا ًة ُع َرا ًة ُغ ْر ًالَ ،ه َذا ُه َو ال َّظاه ُر َو َج َز َم بِه ا ْل ُق ْر ُطبِ ُّي َ ،و ُ
( )3

وقال ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾[يس- ٥١ :

الم َك ِّذبين بال َبعث﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
 ،]٥٢وقال  يف ُ
ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾[طه ،]١٠٨ - ١٠٢ :وقال﴿ :ﭠ
(« )1التذكرة» ( )152/1بتصرف.
مات القرآن» (ص « ،176مريم» ،آية  )86-85لحسنين مخلوف.
(« )2كَلِ ُ
( )3كما يف «تفسيره» ويف «التذكرة» ( ،)171/1حيث ذكر هذه اآلية من سورة «مريم» يف النوع الرابع
من أنواع الحشر ،وهو :الحشر إلى الجنة والنار.
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ﴾[اإلسراء ،]٩٨ - ٩٧ :وجاء يف «الصحيحين» َأ َّن َر ُجَّلً َق َالَ :يا َر ُس َ
ول
ف ُي ْح َش ُر ا ْل َكافِ ُر َع َلى َو ْج ِه ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة؟ َق َالَ « :أ َل ْي َس ا َّل ِذي َأ ْم َشا ُه َع َلى
اهللَِ ،ك ْي َ
ِرج َلي ِه فِي الدُّ ْنيا َق ِ
اد ًرا َع َلى َأ ْن ُي ْم ِش َي ُه َع َلى َو ْج ِه ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة»َ .ق َال َقتَا َدةَُ « :ب َلى َو ِع َّز ِة
َ
ْ ْ
()1

َر ِّبنَا».
ون ُح َفا ًة ُع َرا ًة ُغ ْر ًالُ ،ث َّم َق َر َأ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ور َ
وقال ﷺ« :إِ َّنك ُْم َم ْح ُش ُ
ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾[األنبياء ،]١٠٤ :و َأو ُل من يكْسى يوم ِ
الق َي َام ِة
َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ِ
يم» .
إِ ْب َراه ُ
وقوله ﷺُ « :ح َفا ًة» :أي :ال نِ َ
عال عليهم ،وقوله ﷺُ « :ع َرا ًة» :أي :ال كِسو َة
عليهم ،وقوله ﷺُ « :غ ْر ًال» :أي :غير َمختُونين ،وقوله ﷺَ « :و َأ َّو ُل َم ْن ُيك َْسى َي ْو َم
( )2

ِ
ِ ِ
اهيم» :اختار ال ُقرطبي أن ِ
الحكمة يف ذلك :أنه ُج ِّر َد من ثيابِه حي َن ُأ ِلق َي
الق َي َامة إِ ْب َر ُ
بالسرت والكِسوة يوم القيامة على رؤوس األشهاد.
يف النار ،فجزا ُه اهلل على صربه َّ
واختَلف العلماء يف سبب تقديم إبراهيم ڠ على نبينا محمد ﷺ يف الكسوة يوم
خر ُج من
َعر ً
أصَّل وأنه َي ُ
القيامة ،وذلك على عدة أقوال  ،منها :أن النبي ﷺ لم يت َّ
قربه يف ثيابه التي مات فيها ﷺ ،فتكون أولية إبراهيم ڠ يف الكِسوة بالنسبة لبقية
( )3

( )1البخاري (رقم )4760 :ومسلم (رقم.)6523 :
( )2البخاري (رقم )3349 :ومسلم (رقم.)2860 :
( )3انظر« :التذكرة» ( ،)179-177/1و«فتح الباري» (... )468-467/11
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َّ
َ
كسى بعد إبراهيم ڠ ،ولكن ُح َّلته ﷺ أعلى
النبي ﷺ ُي َ
الخلق ،ومنها :أن َ
األولية ...واهلل أعلم.
نفاستُها ما َ
فات من َّ
وأكمل ،فتَج ُب ُر َ
َّاس َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َع َلى َأ ْر ٍ
ض َب ْي َضا َء َع ْف َرا َءَ ،ك ُق ْر َص ِة الن َِّق ِّي،
وقال ﷺُ « :ي ْح َش ُر الن ُ
َل ْي َس فِ َيها َع َل ٌم ِألَ َح ٍد» .
ياض ليس بِ َخال ِص
ومعنىَ « :ع ْف َراء» :بيضاء إلى ُحمرة ،وال َع َف ُر وال ُع ْف َر ُةَ :ب ٌ
()1

ِ ِ
َي ِ
كر ِغيف َمصنوع من َدقِيق
ضر ُب إلى ُ
الحمرة قليَّل ،ومعنىَ « :ك ُق ْر َصة النَّقي»َ :
خالص من ِ
الغش والنُّ َخا َلةَ .ق َال ا ْل َق ِ
اض َو ْج ِه
اضي عياض« :ك ََأ َّن الن ََّار َغيَّ َر ْت َب َي َ
ْاألَ ْر ِ
ض إِ َلى ا ْل ُح ْم َر ِة .ومعنىَ « :ل ْي َس فِ َيها َع َل ٌم ِألَ َح ٍد» :أيَ :ل ْي َس بِ َها َع ََّل َم ٌة ُس ْكنَى
أو بناء وال أثر.

( )2



( )1البخاري (رقم )6521 :ومسلم (رقم )2790 :وال َّلفظ له.
( )2انظر« :التذكرة» ( ،)177/1و«شرح صحيح ُمسلم» ( )148/9للنووي ،و«فتح الباري»
المنير» (ص  ،222ال َع َف ُر) ...
( ،)455-458/11و«المصباح ُ
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ِ
ثم قال ( :$و َلدَ ى ال َع ْر ِ
فذكر هنا أمرين من أمور
اس ُبون)،
َ
ض َع َل ْيه ُم َح َ
ِ
ساب.
المعاد ،وهما :ال َع ُ
رض والح ُ
َ
والعر ُضُ ،ل َغةًَ :أص ُله إِمرار ْاألَ ْشي ِ
اء َع َلى َم ْن ُي ِريدُ الت ََّأ ُّم َل مِن َْها ،مِ ْث ُل َع ْر ِ
ض
َ
ْ ُ َْ ُ
َْ

الس ْل َع ِة َع َلى ا ْل ُم ْشت َِريَ ،و َع ْر ِ
ض ا ْل َج ْي ِ
ش َع َلى َأمِ ِير ِه َ ،
إيقاف َ
الخَّلئق
وشر ًعا:
ُ
ِّ
()1

رض العام يف ُمقابلة ال َعر ِ
ض الخاص الذي
جمي ًعا بين يدي اهلل يوم القيامة ،وهو ال َع ُ
ِ
ساب اليسير للمؤمنين.
هو الح ُ
قال حافظ َحكمي « : $ا ْل َع ْر ُض َل ُه َم ْعنَ َي ِ
ان:
( )2

معنَى عام :و ُهو َعر ُض ا ْل َخ ََّلئِ ِق ُك ِّل ِهم َع َلى رب ِهم  ،ب ِ
اد َي ٌة َل ُه َص َف َحا ُت ُه ْمَ ،ال
َ
َ ِّ ْ
ْ
َ ْ َ ٌّ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب.
اس ُ
َت ْخ َفى َع َل ْيه من ُْه ْم َخاف َي ٌة ،و َه َذا َيدْ ُخ ُل فيه َم ْن ُينَا َقش ا ْلح َس َ
اب َو َم ْن َال ُي َح َ
ِ
ِِ
ِ
ين َع َل ْي ِه ْمَ ،و َت ْق ِر ُير ُه ْم بِ َهاَ ،و َست ُْر َها
َوا ْل َم ْعنَى ال َّثانيَ :ع ْر ُض َم َعاصي ا ْل ُم ْؤمن َ
َع َل ْي ِه ْمَ ،و َم ْغ ِف َر ُت َها َل ُهم» .انتهى
رض يف مواضع من كتابه ،ومن ذلك قو ُله :
وقد ذكر اهلل تعالى هذا ال َع َ
ِ
اب فِي َق ْول ِ ِه ﴿ :ﮒ﴾
﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾[الحاقةَ ،]١٨ :وا ْلخ َط ُ
ل ِ َج ِمي ِع الن ِ
َّاس بِ َق ِرين َِة ا ْل َم َقا ِم َو َما َب ْعدَ َذل ِ َك مِ َن ال َّت ْف ِصي ِل  ،وقال  ﴿ :ﭬ ﭭ
( )3

وي يف الحديث:
ور َ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾[الكهفُ ،]٤٨ :
( « )1تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» المعروف باسم:
«التحرير والتنوير» ( )128/29البن عاشور .$
(« )2معارج القبول» (.)194/2
(« )3التحرير والتنوير» (.)128/29
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ث عر َض ٍ
ِ ِ
اتَ :ف َأ َّما َع ْر َضت ِ
َان َف ِ
جدَ ٌال َو َم َعا ِذ ُيرَ ،و َأ َّما
« ُي ْع َر ُض الن ُ
َّاس َي ْو َم ا ْلق َي َامة َث َال َ َ َ
آخ ٌذ بِي ِمين ِ ِه و ِ
ا ْلعر َض ُة ال َّثالِ َث ُة َف ِعنْدَ َذلِ َك تَطِير الصحفُ فِي ْاألَي ِديَ ،ف ِ
آخ ٌذ بِ ِش َمالِ ِه» .
َ
ُ ُّ ُ
َ
َْ
ْ
ِ
ِ
سابُ ،ل َغةً :ال َعدُّ ِ
واإل ْح َصا ُءَ ،
أعمال ال َعبد يو َم القيامة ،
رعا :عدُّ
وش ً
وأما الح ُ
ِ
يف اهللِ ِعباده م َق ِ
ِ
اه ْم
ابَ :ت ْع ِر ُ
اد َير ا ْل َج َزاء َع َلى َأ ْع َمال ِ ِه ْمَ ،و َت ْذكِ ُير ُه إِ َّي ُ
وقيل :الح َس ُ
َ َُ َ
بِ َما َقدْ نَسو ُه.
()1

( )2

( )3

كتاب اهلل ،كما يف قول ِه َّ
وقد َّ
وعَّل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
جل َ
دل على ذلك ُ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[ األنبياء ،]١ :وقول ِه ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ِ

ﭟ﴾[الشعراء ،]١١٣ :وقوله ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾[الغاشية:

 ،]٢٦ - ٢٥وقول ِه ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ﴾[ األعراف ،]٧ - ٦ :وقوله﴿ :ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾[الحجر ،]٩٣ - ٩٢ :وقول ِه﴿ :ﯭ ﯮ
( )1رواه أحمد يف «المسند» (رقم ،)19730 :والرتمذي (رقم ،)2427 :وابن ماجه( :رقم:
 ،)4277وقال الرتمذي عقب إيراده« :و َال ي ِصح َه َذا الح ِد ُ ِ ِ
الح َس َن َل ْم َي ْس َم ْع مِ ْن َأبِي
يث م ْن ق َب ِل َأ َّن َ
َ
َ َ ُّ
ُه َر ْي َر َة ،»...وضعفه األلباين يف« :ضعيف ابن ماجه» (رقم.)932 :
وقد َش َر َح هذا الحديث الحكيم الرتمذي  ،$وب َّين حقيقة هذه ال َع َرضات الثَّلث ،كما يف« :لوامع
األنوار البهية» (.)194/2
( )2قاله ُ
شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي ،ويف غيرها من
المواضع.
( )3قاله القرطبي يف «تفسيره» ( )435/2عند قول اهلل تعالى ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ﴾[البقرة.]٢٠٢ :

الصغيّــر بن عــمَّــار

171

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ﴾[المجادلة:

 ، ]٦وقول ِه﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
الحسن ُ « : $سو ُء ا ْل ِح َس ِ
اب َأ ْن ُي َؤ َ
اخ َذ ال َع ْبدُ
ﭷ﴾[ الرعد ،]٢١ :قال َ
ِ
ْب».
بِ َخ َطا َيا ُهَ ،و َال ُي ْغ َف َر َل ُه من َْها َذن ٌ
ِ
ِ
ويف «الصحيحين» َع ْن َعائِ َش َة ڤ َّ
اب
أن النَّبِ ِّي ﷺ قالَ « :م ْن نُوق َش الح َس َ
()1

( )2

ُع ِّذ َب» ،ف َقا َل ْت لهَ « :أ َل ْي َس َي ُق ُ
اهلل َت َعا َلى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [االنشقاق:
ول ُ

 ،»]٨ف َق َالَ « :ذلِ ِ
ك ال َع ْر ُض».
ِ
ِ
الحساب ُم ْفض إِ َلى ا ْل َع َذ ِ
اب ُع ِّذ َب» :أي َّ
اب
أن هذا
َ
ومعنىَ « :م ْن نُوق َش الح َس َ
ِ
الر َوا َي ِة ْاألُ ْخ َرىَ « :ه َل َك» َم َك َ
الوج َه
ان ُع ِّذ َب،
وصح َح هذا َ
َّ
بِالن َِّار َو ُي َؤ ِّيدُ ُه َق ْو ُل ُه في ِّ
النَّووي  ،$ثم قال بعده« :ومعنَاه َأ َّن ال َّت ْق ِصير َغالِب فِي ا ْل ِعب ِ
ادَ ،ف َم ِن ُا ْس ُت ْق ِص َي
َ
ٌ
َ َْ ُ
َ
ِ
ِ
اهلل َت َعا َلى َي ْع ُفو َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون ِّ
الش ْر ِك
َع َل ْيه َو َل ْم ُي َس َام ْح َه َل َك َو َد َخ َل الن ََّارَ ،و َلك َّن َ
ل ِ َم ْن َي َشا ُء» .انتهى
( )3

(« )1شرح أصول االعتقاد» لَّللكائي ( ،1239/6رقم.)2198 :
( )2البخاري (رقم )6536 :وال َّل ُ
فظ له ،ومسلم (رقم.)2876 :
(« )3شرح صحيح ُمسلم» ( )226/9للنووي.
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ول فِي َب ْع ِ
ول اهللِ ﷺ َي ُق ُ
و َع ْن َعائِ َش َة ڤ أيضاَ ،قا َل ْتَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ض َص ََّلتِ ِه:
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب ا ْل َي ِس ُير؟»َ ،ق َالَ « :أ ْن
«ال َّل ُه َّم َحاس ْبني ح َسا ًبا َيس ًيرا»ُ ،ق ْل ُتَ « :يا نَبِ َّي اهلل َما ا ْلح َس ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اب َي ْو َمئِ ٍذ َيا َعائِ َشة هلك».
َينْ ُظ َر في كتَابه فيتجاوز َعنْ ُه إِ َّن ُه َم ْن نُوق َش ا ْلح َس َ
()1

الحساب نوعان :
أن
ويستفاد من هذا َّ
َ
ُ
ِ
ِ
للعبد على ذنوبه ،مع العفو عنه،
ساب ال َي ِس ُير ،وهو تقرير اهلل
أحدهما :الح ُ
( )2

و ُي َس َّمى ال َع ْرض.
ِ
ساب ال َع ِس ُير ،وهو ُمنَا َق َش ُة ال َعبد ،واست ْق َصا ُء أعمال ِه َعليه.
واآلخر :الح ُ
ب ال ُك َّفار يوم القيِامة أم ال؟
حاس ُ
وعلى هذا ،فهل ُي َ

ِ
شيخ اإلسَّلم  ،$بقوله « :و َفص ُل ا ْل ِ
خ َط ِ
أجاب عن هذا ُ
اب ُي َرا ُد
اب َأ َّن ا ْلح َس َ
َ ْ
َ
اب موا َز َن ُة ا ْلحسن ِ
ِ
ِ
ِ
َات
بِه َع ْر ُض َأ ْع َمال ِه ْم َع َل ْي ِه ْمَ ،وت َْوبِيخُ ُه ْم َع َل ْي َهاَ ،و ُي َرا ُد بِا ْلح َس ِ ُ َ
َ َ
بِالسيئ ِ
َات.
َّ ِّ
َفإِ ْن ُأ ِريدَ بِا ْل ِ
ون بِ َه َذا ِاال ْعتِ َب ِ
ح َس ِ
ارَ ،وإِ ْن
اس ُب َ
اب ا ْل َم ْعنَى ْاألَ َّو ُلَ ،ف َال َر ْي َ
ب َأن َُّه ْم ُي َح َ
( )3

َات يست ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُّق َ
ون بِ َها
ُأ ِريدَ ا ْل َم ْعنَى ال َّثانيَ ،فإِ ْن ُقصدَ بِ َذل َك َأ َّن ا ْل ُك َّف َار َت ْب َقى َل ُه ْم َح َسن ٌ َ ْ
ون فِي ا ْل ِع َق ِ ِ
ِ
او ُت َ
اب َم ْن َكثُ َر ْت
اب؛ َفع َق ُ
ا ْل َجنَّ َة َف َه َذا َخ َط ٌأ َظاه ٌرَ ،وإِ ْن ُأ ِريدَ َأن َُّه ْم َي َت َف َ
َس ِّي َئا ُت ُه َأ ْع َظ ُم مِ ْن ِع َق ِ
اب َم ْن َق َّل ْت َس ِّي َئا ُت ُهَ ،و َم ْن ك َ
اب،
َات ُخ ِّف َ
َان َل ُه َح َسن ٌ
ف َعنْ ُه ا ْل َع َذ ُ
وصححه
وغيرهما،
( )1رواه أحمد يف «المسند» (رقم ،)24215 :وابن خزيمة (رقم،)7372 :
َّ
ُ
األلباين يف« :المشكاة» (رقم.)5562 :
( )2قاله ُ
شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي ،ويف غيرها من

المواضع.
(« )3الفتاوى» ( ،)305/4ونظيره يف «الواسطية» ،وانظر« :التنبيهات السنية» (ص  )232للرشيد،
فكَّلمه َح َس ٌن يف هذا الباب .$
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ف َع َذا ًبا مِ ْن َأبِي َل َهبَ ،و َق َال َت َعا َلى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ك ََما َأ َّن َأ َبا َطالِب َأ َخ ُّ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾[النحلَ ،]٨٨ :و َق َال َت َعا َلى﴿ :ﭑ ﭒ
َان َب ْع ُض ا ْل ُك َّف ِ
َات َفإِ َذا ك َ
ار َع َذا ُب ُه َأ َشدُّ
ﭓ ﭔ ﭕ﴾[ التوبةَ ،]٣٧ :والن َُّار َد َرك ٌ
َع َذابا مِن بعض ،ل ِ َك ْثر ِة سي َئاتِ ِه وقِ َّل ِة حسنَاتِ ِه ،ك َ ِ
اب لِ َب َي ِ
ب ا ْل َع َذ ِ
ان َم َراتِ ِ
اب،
َان ا ْلح َس ُ
َ َ ِّ َ
ً ْ َْ
َ َ
َال ِألَ ْج ِل ُدخُ ولِ ِه ْم ا ْل َجنَّ َة» .انتهى
صحت األحاديث َّ
ب هي هذه األمة ،كما يف قوله ﷺ:
حاس ُ
وقد َّ
بأن َّأو َل أمة ُت َ
ِ
بُ ،ي َق ُالَ :أ ْي َن األُ َّم ُة األُ ِّم َّي ُة َو َنبِ ُّي َها؟ َفن َْح ُن
اس ُ
«ن َْح ُن آخ ُر األُ َم ِمَ ،و َأ َّو ُل َم ْن ُي َح َ
ِ
ون» َّ ،
وأن من هذه األمة َسبعي َن َأل ًفا س َي ُ
دخلون الجنَّة بَّل
ون األَ َّو ُل َ
اآلخ ُر َ
ِحساب.
()1

( )2



وصححه األلباين يف« :السلسلة الصحيحة» (رقم،)2374 :
( )1رواه ابن ماجه (رقم،)4292 :
َّ
ون ِم ْن َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا،
وأصله يف الصحيحين :البخاري (رقم )238 :ولفظ مسلم (رقم» :)856 :ن َْح ُن ْاآل ِخ ُر َ
ون َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ،ا ْل َم ْق ِض ُّي َل ُه ْم َق ْب َل ا ْل َخ َالئِ ِق».
َوا ْألَ َّو ُل َ
( )2البخاري (رقم )5705 :ومسلم (رقم .)218 :وعند أحمد (رقم ،)22303 :والرتمذي (رقم:
 ،)2437وغيرهما ،وصححه األلباين يف« :مشكاة المصابيح» (رقم ،)5556 :قوله ﷺَ « :و َعدَ نِي َر ِّبي َأ ْن
ث ح َثي ٍ
يدْ ِخ َل ا ْلجنَّ َة ِمن ُأمتِي سب ِعين َأ ْل ًفا َال ِحساب ع َلي ِهم و َال ع َذاب ،مع ك ُِّل َأ ْل ٍ
ات
ف َس ْب ُع َ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ
ْ َّ َ ْ َ
َ
ون َأ ْل ًفاَ ،و َث َال ُ َ َ
ُ
ِمن ح َثي ِ
ات َر ِّبي».
ْ َ َ
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ِ
المصن ُ
ب ذلك ،والحكمة
ِّف  $إلى َوزن األعمال عق َ
وبعد ذكر الحساب ،ن َّبه ُ
ِ
اب
يف ذلك ،واهلل أعلم ،كما نقل القرطبي عن أهل العلم أنَّه «إِ َذا ا ْن َق َضى ا ْلح َس ُ
الِ ،ألَ َّن ا ْلوزْ َن لِ ْلج ِ
َان َب ْعدَ ُه َو ْز ُن ْاألَ ْعم ِ
اس َب ِةَ ،فإِ َّن
زَاءَ ،ف َينْ َب ِغي َأ ْن َيك َ
ك َ
َ
َ
ُون َب ْعدَ ا ْل ُم َح َ
َ
ار م َق ِ
ا ْلم َحاس َب َة لِ َت ْقرِيرِ ْاألَ ْعم ِ
الَ ،وا ْل َوزْ َن ِ ِ
ُون ا ْل َجزَا ُء بِ َح َسبِ َها».
اديرِ َها لِ َيك َ
إل ْظ َه ِ َ
َ
ُ َ
()1

انتهى
ِ
ِ
الم ِ
الم ِ
وازين:
إشار ٌة إلى َوزن األعمال .و َ
وازين)َ :
المزَ ينِّ ( :$بِ َح ْض َرة َ
وقول ُ
ِ
ِ
ِ
طلق
رعا ،ف ُي ُ
وأما َش ً
َج ُ
مع ميزان ،وهو ُل َغةًْ :اآل َلة ا َّلتي ُت َقدَّ ُر هبا األشيا ُء خ َّف ًة وث َق ًَّل َّ ،
( )2

ُ
الميزان على معنيين :
( )3

أحدهما :العدْ ُل َّ ِ
المراد يف الدُّ نيا ،كالوارد يف قوله
َ
الشرع ُّي وال َقدَ ِر ُّي ،وهو ُ
تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ُ
الميزان :ال َعدل.
ﭚ ﭛ﴾[الحديد ،]٢٥ :قال قتا َدة:

( )4

(« )1التذكرة» (.)269/2
( )2انظر« :لسان العرب» ( ،446/13وزن) البن منظور ،و«التعليق على ُلمعة االعتقاد» (ص  )59البن
عثيمين.
ُ
شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي ،وأضفت عليه
( )3قاله
بعض الزيادات ،وانظر« :الفتاوى» (.)302/4
(« )4تفسير الطربي» (.)200/23
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وع َّما ُلها وصحائِ ُفها ،يوم القيامة  ،وهذا هو
واآلخر :ما توضع فيه األعمال ُ
()1

الموضع.
المقصود يف هذا َ
الميزان األُ ْخ َروي ،وهو َ

( )2

ذكر الميزان والموازين يف الكتاب والسنة ،وعلى ذلك أجمعت األمة.
وقد جاء ُ
قال تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ

ﮬ

ﮭ﴾[األعراف ،]٩ - ٨ :وقوله﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾[األنبياء ،]٤٧ :وقال﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[ القارعة٦ :

االبن ابنُهاُ ،
نسأل اهلل العافية.
ئس
ُ
ئست األ ُّم ،وبِ َ
 ،]٩ -فبِ َ

( )3

( )1هذا على االختيار الذي سيأيت معنا إن شاء اهلل تعالى يف أنواع الموزونات ،وهي :العمل،
وصاحبه ،وصحائف العمل ،على خَّلف معروف.
( )2قال الشيخ عبد الرحمان خليف يف« :مشاهد الناس بعد الموت» (ص ُ )117متحد ًثا عن ميزان
يوم القيامة« :وما َورد يف القرآن إال بصيغة الجمع ،وأما وروده مفردا يف قوله﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[الرحمن،]٩ - ٧ :
فالمراد به ال َعدل ،وهو حكم مؤكد من اهلل إللزام البشر يف الدنيا بأن يتعاملوا بتمام العدل» .انتهى بتصرف
ُ
يسير.
( )3انظر« :البحور الزاخرة» ( )853/2للسفاريني.
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يم ِ
ور َش ْط ُر ْ ِ
يزَان»  ،وغير ذلك من
انَ ،وا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه ت َْم َْل ُ ا ْل ِم َ
اإل َ
وقال ﷺ« :ال ُّط ُه ُ
()1

المعروفة الواضحة الجلية يف بيان هذه الحقيقة.
النصوص َ
أهل العلم ِ
وقد ب َّي َن ُ
عالم بكل شيء،
الحكم َة من َوزن األعمال مع أن اهلل
ٌ
و ًم َّطلِ ٌع عليه ،ومن ذلك قول العَّلمة مرعي الكرمي يف كتابه «تحقيق البرهان يف
إثبات حقيقة الميزان» َ « :ب ِل ا ْل ِح ْك َم ُة فِ ِيه إِ ْظ َه ُار ا ْل َعدْ ِلَ ،و َب َي ُ
ان ا ْل َف ْض ِلَ ،ح ْي ُث َأ َّن ُه
( )2

َي ِز ُن مِ ْث َق َال َّ
الذ َّر ِة مِ ْن َخ ْير َأ ْو َش ٍّر﴿ ،ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ﴾[النساء .»]٤٠ :انتهى
ِ
ِ
حكْم ِة فِي َوزْ ِن ْاألَ ْعم ِ
ال إِ َّال
َ
وقال ابن أبي العز الحنفي َ « :و َل ْو َل ْم َيك ُْن م َن ا ْل َ
ِ ِ ِ ِِ
ِِ
ب إِ َل ْي ِه ا ْل ُع ْذ ُر مِ َن اهلل .»...انتهى
ور َعدْ له ُس ْب َحا َن ُه ل َجمي ِع ع َبادهَ ،ف ََّل َأ َحدَ َأ َح ُّ
ُظ ُه ُ
( )3

ُ
أعمال ال ُمؤمن المتَّقي إلظهار فضله ،كما تُو َز ُن
وقال القرطبي « :وإنما تُو َز ُن
أعمال الكافر ِ
ُ
لخزيِه و ُذ ِّله» .انتهى
( )4


( )1رواه مسلم (رقم.)223 :
(( )2ص  ،)65نقَّل عن« :البحور الزاخرة» ( ،)861/2و«لوامع األنوار البهية» ()201/2
للسفاريني.
(« )3شرح الطحاوية» (ص  ،)316وانظر :كَّل ًما نافعا يف «التذكرة» ( ،272/2وما بعدها) يف الرد على
وصر َف ُه عن حقيقته.
من تأول «الميزان»
َ
(« )4التذكرة» (.)274/2
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اختلف أهل العلم يف ذلك ِ ،
فمن قائل :إهنا موازي ُن متعدِّ دةٌ ،مستد ِّلي َن بأد َّلة
( )1

مر معنا كقوله تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،وقوله
كثيرة ،منها ما َّ
ُسبحانه ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ﴾ ،اآليات ،واختاره ابن عثيمين  ،والشيخ صالح
( )2

بن عبد العزيز آل الشيخ ...
( )3

والقول اآلخر ،وهو األشهر :أنَّه ميزان واحدٌ لجميع األمم ،ولجميع األعمال،
واألدلة على ذلك كثيرةٌ ،منها قوله ﷺ« :ما ِمن َش ٍ
ِ
الميزان ِم ْن ُح ْس ِن
يء َأ ْث َق ُل فِي
َ ْ
َ
ا ْلخُ ُل ِق»  ،وغير ذلك من النصوص.
( )4

أصحاب هذا القول عن اآليات التي ذكرت فيها «الموازين» ،هكذا
وأجاب
ُ
َ
بصيغة الجمعَّ ،
واختار ُه
الموازين،
َ
أن ذلك بالنَّ َظر ل َك َثرة ال َموزونات ،ال لتَعدُّ د َ
الحافظ ابن حجر ،والسفاريني ،وغيرهما...

( )5

الوجيز» ( )376/2البن َعطية األندلسي ،و«شرح الطحاوية» (ص  )314البن أبي العز،
حرر َ
الم َّ
( )1انظرُ « :
و«تحقيق الربهان يف إثبات حقيقة الميزان» لمرعي ،و«البحور الزاخرة» ( ،)854/2و«لوامع األنوار
البهية» ( )199/2للسفاريني ...
(« )2شرح السفارينية» (ص .)474
(« )3شرح الطحاوية» ( ،)226/2و«الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية» (.)231/2
وصححه األلباين يف« :السلسلة
( )4رواه الرتمذي (رقم ،)2003 :وأبو داود (رقم،)4799 :
َّ
الصحيحة» (رقم.)876 :
( )5انظر« :فتح الباري» ( ،)670/13و«لوامع األنوار البهية» ( )199/2للسفاريني ...
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يزان ا ْلو ِ
قال ابن منظور « :وجائِزٌ َأن َت ُق َ ِ
اح ِد َبأ ْوزانِه َم ِ
اهلل
واز ُ
ول للم ِ َ
َ َ
ينَ .ق َال ُ
يزان ِ
َتعا َلى﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ﴾ ،ي ِريدُ ن ََضع ِ
الم َ
الق ْس َط» .انتهى
ُ
َ
ُ
ِ
الم ِ
وازين)َ :فيحت َِم ُل أنَّه يختار القول بتعدد
الم َزينِّ ( :$بِ َح ْض َرة َ
وأما قول ُ
الموازين ،كما ي ِ
حتمل القول الثاين ،والجمع إنما لتعدد الموزونات ،كما سبق.
َ
( )1

ِ
ٌ
ا َّلذي عليه ُ
الموازين ،كما قال ابن أبي
أهل السنة أنَّه
ميزان َحقيقي من جنس َ
اهدَ َت ِ
َان ِحسيت ِ
ال َله كِ َّفت ِ
ِ
ِ
السنَّةَُ :أ َّن مِ َيز َ
ان».
َان ُم َش َ
ِّ َّ
ان ْاألَ ْع َم ِ ُ
العز َ « :وا َّلذي َد َّل ْت َع َل ْيه ُّ
( )2

انتهى
يزَان َل ُه كِ َّفت ِ
ان» ،وبه َص َّرح
َانَ ،ولِ َس ٌ
آثار عن ابن عباس والحسن ،أنهِ « :م ٌ
وجاءت ٌ
جماعة من األئمة كالربهباري يف «شرح السنة» ،وابن ُقدامة يف « ُلمعة االعتقاد» ،يف
آخرين...

( )3

يب َم ْح ٌض ،واهلل أعلم بما وراء ذلك من ال َك ِيف َّيات ،ويف هذا
ومع هذا،
فالباب َغ ٌ
ُ
يقول ابن تيمية « :وأما كيفية تلك الموازين ،فهو بمنزلة كيفية سائرِ ما ُأخبِرنا به
()4

من الغيب» .انتهى
( )1انظر« :لسان العرب» ( ،446/13وزن).
(« )2شرح الطحاوية» (ص .)315
( )3انظر« :التذكرة» ( ،)272/2و«لوامع األنوار البهية» ( )198/2للسفاريني ...
قال ابن حجر يف «فتح الباري» (« :)671/13قال أبو إسحاق الزجاج :أجمع أهل السنة على اإليمان
بالميزان ،وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة ،وأن الميزان له لسان وكفتان ،ويميل باألعمال ،وأنكرت
المعتزلة الميزان ،وقالوا :هو عبارة عن العدل ،فخالفوا الكتاب والسنة  .»...انتهى
(« )4الفتاوى» (.)302/4
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ب ،كَما َأ ْخبرنَا الص ِ
وقال ابن أبي العز الحنفي َ « :ف َع َل ْينَا ْ ِ
يم ُ
اد ُق ﷺ
َّ
ََ
ان بِا ْل َغ ْي ِ َ
اإل َ
ين ا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة
م ْن َغ ْي ِر ِز َيا َدة َو َال ُن ْق َصانَ .و َيا خَ ْي َب َة َم ْن َينْفي َو ْض َع ا ْل َم َو ِاز ِ ْ
حكْم ِة ع َلي ِه ،وي ْقدَ ح فِي النُّص ِ ِ ِ
ِ ِ
الش ِ ِ
ك ََما َأ ْخ َب َر َّ
َاج إِلَى
وص بِ َق ْولهَ :ال َي ْحت ُ
ُ
ار ُع ،لخَ َفاء ا ْل َ َ ْ َ َ ُ
ِ
َان إِ َّال ا ْلب َّق ُال وا ْل َفو ُال! وما َأحراه بِ َأ ْن ي ُك َ ِ ِ
ا ْل ِميز ِ
اهلل َل ُه ْم َي ْو َم
َ َ َ َ ُ
َ َّ
َ
َ
ون م َن ا َّلذي َن َال ُيق ُ
يم ُ
( )1

ا ْل ِق َيا َم ِة َو ْزنًا» .انتهى

الخالف يف هذه المسألة حاصل بين أهل السنة ،ولهذا ذهب بعض أهل العلم
إلى أ َّن الموزون هو العمل فقط ،واختاره الحافظ ابن حجر وابن عثيمين وقال:
( )2

« ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل،
نفسه» انتهى ،وقال
و ُي َخ ُّ
ص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله ،أو يوزن هو ُ
وصوبه القرطبي ،وابن عبد الرب،
آخرون :إن الموزون هو صحائف األعمال،
َّ
ومرعي الكرمي ،والسفاريني ،ونسبه إلى جمهور المفسرين  ،وقال آخرون:
ِ
ار بِ َأ ْن ي ُك َ ِ
ُي ْمكِ ُن ا ْل َج ْم ُع َب ْي َن َه ِذ ِه ْاآل َث ِ
وز ُن ْاألَ ْع َم ُال،
يحاَ ،فت ََار ًة ُت َ
ون َذل َك ُك ُّل ُه َصح ً
َ
وز ُن َف ِ
اع ُل َها ،كما قاله ابن كثير  ،وقال بعض أهل
وز ُن َم َحا ُّل َهاَ ،و َت َار ًة ُي َ
َو َت َار ًة ُت َ
( )3

()4

(« )1شرح الطحاوية» (ص .)316
( )2انظر« :فتح الباري» ( )672/13البن حجر ،و«شرح العقيدة الواسطية» (ص  ،)382و«شرح
السفارينية» (ص  )473البن عثيمين...
( )3انظر« :التذكرة» ( ،)272/2و«تحقيق الربهان يف إثبات حقيقة الميزان» لمرعي ،و«البحور
الزاخرة» ( ،)855/2و«لوامع األنوار البهية» ( )200/2للسفاريني ...
(« )4تفسير ابن كثير» (.)281/3
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العلم :الكل يوزن ،أي :العمل ،والعامل ،وصحائف األعمالَ ،ج ْم ًعا بين األدلة،
واختاره شارح «الطحاوية»  ،والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  ،وقد نظم
( )2

( )1

هذا المعنى شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي بقوله:
وعامِل َم ْع ُص ْح ِف ِه نِ ْل َت األَ َم ْل
والو ْز ُن يف َأ َص ِّح َق ْول لل َع َم ْل
َ
َ



(« )1شرح الطحاوية» (ص .)316
(« )2شرح الطحاوية» ( ،)227/2و«الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية» (.)232/2
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ومما يتعلق بموضوع الميزان ،عدة مسائل ذكرها ال ُقرطبي  $يف «التذكرة» ،
( )1

ومنها:
ُ
ثواب لهم ،وأعما ُلهم مقا َب َل ٌة
هل توزَ ن
أعمال ال ُك َّفار؟ قال بعض أهل العلم :ال َ
توزن يف موازين يوم القيامة» ،وقال آخرونَّ « :
إن الكافر
بال َعذاب ،فَّل َحسن َة لهم َ
يكون منه صل ُة األرحام ،ومؤاسا ُة الناس ،ونحوهما ،مما لو كانت من المسلم
حر َم عليه
لكانت قربة وطاعة ،فخيرات الكافر توزن ويجزى هبا ،إال أن اهلل تعالى َّ
عذاب النَّار ،كما يف قصة أبي طالب».
ف عنه
الجنَّ َة،
فجزاؤه أن ُي َخ َّف َ
ُ
ُ
َ
حاسبون ،وهم سبعون ألفا ،ال ُيرفع لهم ميزان.
الذين ال ُي َ

وس ِلم ،وبالجنة أي َقن ،و َعلِ َم أنه ال ُ
يدخل النار بعد ذلك،
من َث ُقل ميزانُه َن َجا َ

واهلل أعلم.
وهب بن من ِّبه يف قوله تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،إنما
قال
ُ
ِ
اهلل بِه
َ
يوز ُن من األَعمال َخوات ُ
اهلل بِ َعبد خير ًا َخ َت َم ل ُه بِ َخير ،وإذا أرا َد ُ
يمها ،وإذ أرا َد ُ
َش ًّرا َخ َت َم ل ُه بِ َش ِّر َع َملِه.



صرف.
( )1انظر« :التذكرة» ( )269-276/2باختصار ،و َت ُّ
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قال  $بعدها( :و َن ْشرِ صح ِ
ف الدَّ واوين يف
ف الدَّ َو ِاوين) :أيُ :ت َو َّز ُع ُص ُح ُ
ُ ُ
َ
ذلك اليوم العظيم ،فين َق ِسم الناس ما بين آخذ كتابه بيمينهِ ،
وآخذ كتا َبه بشماله َوراء
َ َ
ُ
َظ ِ
هره.
الشيء ،وشرعا :إِظهار صحائِ ِ
تح الكِتاب أو َب ُّث َّ
ف األَعمال يو َم
ُ َ
ً
والنَّشرُ :ل َغةًَ :ف ُ

ِ
القيامة وتوزي ُعها.

( )1

ِ
والص ُح ُ
الرق والقرطاس.
الورقة ُيكت ُ
مع صحيفة ،وهي َ
فُ :ل َغةًَ :ج ُ
ُّ
َب فيها من ِّ

( )2

الجيش  ،أو
َب فيه أسما ُء َ
مع ديوان :وهو الدَّ فتَر الذي ُيكت ُ
والدَّ واوينُ :ل َغةًَ :ج ُ
( )3

أعمال العباد.

()4

ومن جهة الشرع :الصحف والدواوين والكتاب بمعنى واحد ،وهي:
الصحائف التي أحصيت فيها األعمال التي كتبها المَّلئكة على العامل.

( )5

(« )1التعليق على ُلمعة االعتقاد» (ص  )61البن عثيمين.
الص ْح َفةُ).
( )2انظر« :التنبيهات السنية» (ص  )230للرشيد ،و«المصباح المنير» (ص َّ ،180
( )3انظر« :النهاية يف غريب الحديث» ( ،444ديوان) البن األثير [وهنا َي َّسر اهلل لي اقتناء كتاب
الم َس َّمى« :الدُّ ُّر النَّثير يف
«النهاية» (ط .مؤسسة الرسالة)،
ُ
فصرت أعزو إليه َبدَ ل اختصاره للسيوطي ُ
تلخيص نهاية ابن األثير»] ،و«التعليق على ُلمعة االعتقاد» (ص  )59البن عثيمين.
( )4انظر« :التنبيهات السنية» (ص  )230للرشيد ،و«المصباح المنير» (ص  ،112الدِّ ُ
يوان)
(« )5التعليق على ُلمعة االعتقاد» (ص  )61البن عثيمين.
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وعلى هذا ،فيكون نشر الدواوين :إظهار صحائف األعمال يوم القيامة فتتطاير
إلى األيمان والشمائل ،وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع األمة.

( )1

ومن ذلك قول اهلل تعالى﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [اإلسراءَ ،]١٣ :و َطائِ ُر ُهُ :ه َو َما َط َار َعنْ ُه مِ ْن َع َملِ ِه مِ ْن
َخ ْير َو َش ٍّرُ ،يلزم بِ ِه َو ُي َج َازى َع َل ْي ِهَ ،و ُي ْج َم ُع ُك ُّل ُه فِي كِتَاب ُي ْع َطا ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ،إِ َّما
َان َس ِعيدً اَ ،أ ْو بِ ِش َمال ِ ِه إِ ْن ك َ
بِ َي ِمين ِ ِه إِ ْن ك َ
َان َش ِق ًّيا ،وقوله ﴿ :ﮫ﴾ َأ ْيَ :م ْفتُو ًحا َي ْق َر ُؤ ُه
ُه َو َو َغ ْي ُر ُه ثم قال﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [اإلسراء ،]١٤ :قال
ِ
ِ
يب َن ْف ِس َك» .
الحسن ال َبصريَ « :قدْ َعدَ َل َواهلل َع َل ْي َك َم ْن َج َع َل َك َحس َ
َ
( )2

وقال تعالى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﴾[التكوير ،]١٠ :وقال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[الكهف ،]٤٩ :وقال
ِ
َاب
تعالى﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[الزمرَ ،]٦٩ :ق َال َقتَا َدةُ« :كت ُ
ْاألَ ْعم ِ
ال» ،وقال  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
َ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾[الحاقة:

 ،]١٩وقال  ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾[ الحاقة ،]٢٥ :ويف

اإلجماع السفاريني يف« :لوامع
(« )1التعليق على ُلمعة االعتقاد» (ص  )61البن عثيمين ،وقد َح َكى
َ
األنوار البهية» (.)193/2
( )2انظر« :تفسير ابن كثير» لهذه اآليات.
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آية «االنشقاق»﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[االنشقاق ،]٧ :ثم قال﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ﴾[االنشقاق...]١٠ :
بن عبد اهلل ال ُع َصيمي « :فأما من كان مؤمنا فإنه يأخذ كتابه
يقول شيخُ نا
صالح ُ
ٌ
( )1

بيمنيه ،وأما من كان كافرا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ،هذا قول
فر ُقوا بين
المحكية فيها ،فإن من أهل العلم من َّ
الجمهور وهو أصح األقوال َ
وضعي الشمال ووراء الظهر ،فجعلوا أحدَ هما للكافر ،وجعلوا اآلخر للمنافق،
ومنهم من جعل أحدهما للمسلم العاصي واآلخر للكافر ،والصحيح أن المسلم
كيف ما كانت حاله ،مؤمنا تقيا أو عاصيا أبيا ،فإنه يأخذ كتابه بيمنيه بالنظر إلى
مآله ،وأما من كان كافرا أو منافقا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره  ،وإنما
( )2

ُجعل أخذ المؤمن الكتاب باليمين لما فيه من ال ُيمن وهو الربكة والتفاؤل به،
وجعل أخذ الكافر كتابه بشماله تحقيرا له ،فإنه يحقر بذلك من جهتين:
الكتاب مِن أمامِه َبل مِن وراء ِ
والم ِهين َّ
الذل ِ ُيل
ف
إحداهما :أنه ال َي َت َل َّق ُ
َ
ظهرهَ ،
ِ
تس َّل ُط عليه بذلك.
هو َمن ُيؤ َتى من وراء ظهره ،و ُي َ

( )1قاله أثناء تعليقه الماتع على «أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي.
( )2قال السفاريني يف «لوامع األنوار البهية» (« :)195/2و َقدْ ج َزم ا ْلم ِ
ور َأ َّن
َ َ َ َ
َ
او ْرد ُّي بِ َأ َّن ا ْل َم ْش ُه َ
ون َتوبة ي ْأ ُخ ُذ ِكتَابه بِي ِمينِ ِهُ ،ثم ح َكى َقو ًال بِا ْلو ُق ِ
ِ ِِ
ا ْل َف ِ
وف َق َالَ :و َال َقائِ َل بِ َأ َّن ُه
اس َق ا َّل ِذي َم َ
ُ
ْ
َّ َ
َُ َ
ات َع َلى ف ْسقه ُد َ ْ َ َ
َي ْأ ُخ ُذ ُه بِ ِش َمال ِ ِه.
ِ
ِ
اختُلِ َ ِ
ينَ ،ف ِق َيلَ :ي ْأ ُخ ُذ َ
ف ْب ُن َع ْمرو مِ َن ا ْل َمالِكِ َّي ِةْ :
ون ُك ُت َب ُه ْم بِ َأ ْي َمانِ ِه ْم،
وس ُ
ف في ُع َصاة ا ْل ُم َو ِّحد َ
َو َق َال ُي ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يل :ي ْأ ُخ ُذون ََها َق ْب َل الدُّ ُخ ِ
ِ
ول فِي الن ِ
ُون َذلِ َك
َّار َف َيك ُ
َوق َيل بِ َش َمائل ِه ْمَ ،و َع َلى ا ْل َق ْول بِ َأن َُّه ْم َي ْأ ُخ ُذون ََها بِ َأ ْي َمان ِهم ،ق َ َ
يل ي ْأ ُخ ُذون ََها بعدَ ا ْلخُ ر ِ ِ
ِ
ِِ ِ
اهلل َأ ْع َل ُم» .انتهى
َْ
ُ
وج من َْهاَ ،و ُ
َع َال َم ًة َع َلى َعدَ ِم ُخ ُلوده ْم ف َيهاَ ،وق َ َ
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واألخرى :من جهة َت َل ُّق ِفه له بالشمال ،فإن الشمال عند العرب ُم ْس َتق َب َح ٌة
مذلولة ،بل عند األُم ِم كافة َّإال من َخرج عن ِ
الفطرة والدِّ ين» .انتهى
َ
َ
َ
ويف «ميمية» ابن القيم :$
يت شعري كيف حا ُلك عندمـا
ويا َل َ
ْ
أتأ ُخذ بال ُيمنى كتابك َأم تـُـــرى

تطاير
ُ

ْب
ُكت ُ

العالمين

ــــم
قس ُ
و ُت َ

ف الظهر منك ُيسلـ َُّـم
ب ُيسراك َخ ْل َ
ف ُي ِ
ِـم
وتقر ُأ فيـه كل شيء عــــمل َت ُه
شر ُق منك الوج ُه أو هو ُيظلـ ُ
ثم قال المزَ ينُّ َ ( :$أحصاه اهلل و َنسوه) :أيَ :أحصاه اهلل َع َلي ِهم فِي صحائِ ِ
ف
َ َ
ْ ُ ُ ْ ْ
ْ َ ُ ُ ُ
ُ
َأ ْع َمال ِ ِه ْمَ ،ون َُسو ُه ُه ْم َحتَّى َذك ََّر ُه ْم بِ ِه فِي َص َحائِ ِف ِه ْم ،ل ِ َي ُك َ
ون َأ ْب َل َغ فِي ا ْل ُح َّج ِة َع َل ْي ِه ْم،
وعَّل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
كما يف قوله َج َّل َ
ﯷﯹﯺ ﯻﯼ

ﯽ﴾[المجادلة:

 :]٦بالظواهر والسرائر ،والخبايا

والخفايا.

( )1

واهلل  هو صاحب العدل ،فَّل يظلم أحدا ،بل ُيثيب على الحسنة ب َعشر أمثالها
ُب السيئ َة واحد ًة﴿ ،ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
أكثر من ذلك ،و َيكت ُ
إلى سبعمائة ضعف ،إلى َ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[النساء،]٤٠ :

( )1انظر« :تفسير القرطبي» ،و«تفسير السعدي».
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كثير ،والناجون يوم
ومع هذا ال َفضل العظيم ،والرحمة الواسعةَ ،
فالهل َكى ٌ
الحساب َقليل ،فالويل لمن غلبت آحا ُده عشراتِه .
( )1



ِ
ثم قال المزَ ينُّ ( :$فِي يو ٍم ك َ ِ
َان َغ ُير اهلل ِ 
ين َألفَ َسنَ ٍة َلو ك َ
َان مقدَ ُار ُه َخ ْمس َ
ُ
َ
ِ
ِ
وجه تفسير قوله تعالى﴿ :ﯤ ﯥ
ين َخ ْلقه) :هذا على أحد َأ ُ
ا ْل َحاك َم َب َ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾[ المعارج.]٤ :
قال ابن جرير الطبري« :كان مقدار صعودهم ذلك يف يوم لغيرهم من الخلق
خمسين ألف سنة ،وذلك أهنا تصعد من منتهى أمره من أسفل األرض السابعة إلى
منتهى أمره ،من فوق السماوات السبع...
وقال آخرون :بل معنى ذلك :تعرج المالئكة والروح إليه يف يوم يفرغ فيه من
القضاء بين خلقه ،كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر خمسين
ألف سنة» .انتهى
ِ
وهذا القول الثاين هو الذي أشار إليه الم َزين بقوله( :فِي يو ٍم ك َ ِ
ين
َان مقدَ ُار ُه خَ ْمس َ
ُ
َ
ِ
ِ
َأ َ
ين َخ ْل ِقه).
لف َس َن ٍة َلو ك َ
َان َغ ُير اهلل  ا ْل َحاك َم َب َ

( )1روى الطربي يف «جامع البيان» عند تفسيره آليات أصحاب «األعراف» ( )454/12عن ابن
مسعود ﭬ أنه قال ...« :العبد إذا عمل حسنة كتب له هبا عشر ،وإذا عمل سيئة لم تكتب إال واحدة .ثم
أعشاره».
قال :هلك من غلب ُو ْحدَ انُه
َ
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ِ
الح ْك َم َبينَ ُهم بِ َعدْ لِه بِ ِم ْقدَ ار ال َقائِ َل ِة فِي الدُّ ْن َيا،
ثم قال بعدها َ ( :$لكنَّ ُه اهلل َي ِلي ُ
وهو َأسرع الح ِ
لخ ِ
لقه َّ
رعة حسابه َ
جل و َعَّل،
اسبِين) ،ويف هذا تأكيدٌ لما َس َب َق من ُس َ
َ ُ َ ْ َ ُ َ
وأن َّ
َّ
ميت وهو على ك ُِّل شيء َقدير.
كل ذلك عليه َيسير ،ال إله إال هو ُيحيي و ُي ُ
والم ُ
صف النَّهار وإن لم يكن
قيل ،وهي:
االسرتاحة نِ َ
والقائلةَ :و ُ
َ
قت ال َقيلو َل ُة َ
معها نَوم.

( )1

قال ابن عباس يف تفسير قول اهلل تعالى﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﴾[الفرقان« :]٢٤ :إِن ََّما ِه َي َض ْح َوةٌَ ،ف َي ِق ُ
يل َأ ْولِ َيا ُء اهلل ِ َع َلى ْاألَ ِس َّر ِة َم َع
ِ
ا ْل َح ِ
الش َياطِ ِ
ويقيل َأ ْعدَ ا ُء اهلل ِ َم َع َّ
ين» ،وقال ابن مسعودَ « :ال
ين ُم َق َّرن َ
ور ا ْل َع ْي ِنَ ،
ف الن ََّه ُار َحتَّى َي ِق َ
َينْت َِص ُ
يل َه ُؤ َال ِء َو َه ُؤ َال ِء» ،وقال سعيد بن ُجبيرَ « :ي ْف َر ُغ اهللُ ِم َن
ا ْل ِ
اب نِ ْصفَ الن ََّه ِ
ح َس ِ
ارَ ،ف َي ِق ُيل َأ ْه ُل ا ْل َجن َِّة فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و َأ ْه ُل الن َِّار فِي الن َِّار».
( )2

بعض ال ُعلماء من هذه اآلية الكريمةَّ :
أن
وقال األمين الشنقيطي « :استنبط ُ
ِ
سير ،و َأ َّنه َينتهي يف نِصف َنهار ،ووجه ذلك َّ
أن قو َله:
ساب َأه ِل َ
ح َ
الجنَّة َي ٌ
﴿ َم ِقيال﴾ :أي مكان َق ْي ُلو َلة ،وهي االسرتاحة يف نصف النهار .»...انتهى
( )3

( )1انظر« :المصباح المنير» (ص َ ،275ق َال)« ،النهاية» (ص  ،1030قيل) ،و«أضواء البيان»
(.)197/6
( )2انظر هذه اآلثار يف« :تفسير ابن كثير» آلية «الفرقان».
(« )3أضواء البيان» (.)196/6
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مصر ًحا به يف بعض األحاديث وفيه اإلشارة إلى ِخفة
قلت :وقد جاء هذا
َّ
ِِ
ِ ِ
ين َك َقدْ ِر َما َب ْي َن ال ُّظ ْهرِ
المؤمن ،كقوله ﷺَ « :ي ْو ُم ا ْلق َي َامة َع َلى ا ْل ُم ْؤمن َ
حساب ُ
َوا ْل َع ْصرِ».

( )1

ثم قال ( :$وهو َأسرع ا ِ
شيرا لقوله تعالى﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
َ ُ َ ْ َ ُ َ
لحاسبِين)ُ ،م ً
أسرع من
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[األنعام ،]٦٢ :أي :هو
ُ
وغ َير ذلك من ِ
ب َعدَ َد ُكم و َأعما َلكم وآجا َلكم َ
ف
أموركم ،وأحصاها ،و َع َر َ
َح َس َ
ِ
ِ
ِ
علم ذلك وال َيخ َفى عليه منه
حسب ب َعقد َيد ،ولكنَّه َي ُ
مقاديرها و َم َبال َغها ،ألنه ال َي ُ
الحسنِ « :ح َسا ُب ُه َأ ْس َر ُع ِم ْن َل ْمحِ ا ْل َب َصرِ»َ ،وقِ َيل ل ِ َعلِ ِّي ْب ِن َأبِي
خافية  ،ويف هذا قال َ
ِ
اهلل ا ْل ِع َبا َد فِي َي ْوم؟ َق َال« :ك ََما َي ْرزُ ُق ُه ْم فِي َي ْومٍ!» ،
َطالِب ﭬَ :كيْ َ
ف ُي َحاس ُ
ب ُ
( )2

( )3

واآليات الدالة على ذلك كثيرة ،ومنها قوله تعالى﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾[ الرعد ،]٤١ :وقوله
﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[إبراهيم،]٥١ :
وقوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ﴾[غافر... ]١٧ :

( )1رواه الحاكم يف «المستدرك» (رقم ،)284 :وصححه األلباين يف« :صحيح الجامع» (رقم:
.)8193
(« )2تفسير الطربي» باختصار.
( )3انظر« :تفسير القرطبي» ( )435/2عند قول اهلل تعالى﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ﴾[ البقرة ،]٢٠٢ :و«البحور الزاخرة» (.)839/2
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وبعد الكالم على بعض مباحث اليوم اآلخر تفصيال ،فهئنذا أذك ُُرها ُمر َّت َبةً ،كما
ذكرها ُ
ور ُث َّم ا ْل َم ْح َش ُرُ ،ث َّم ا ْل ِق َيا ُم ل ِ َر ِّب
أهل العلم ،وهي إجماال« :ا ْل َب ْع ُث َوالن ُُّش ُ
ا ْلعا َل ِمينُ ،ثم ا ْلعر ُضُ ،ثم َت َطاير الصح ِ
الشم ِ
ف َو َأ ْخ ُذ َها بِا ْل َي ِم ِ
الُ ،ث َّم
َّ ُ ُ ُّ ُ
َ
ين َو َأ ْخ ُذ َها بِ ِّ َ
َ َّ َ ْ
ِ
ابُ ،ث َّم ا ْل ِم َيز ُ
الس َّفاريني  $يف « ُد َّرتِه» بقوله:
الس َؤ ُال َوا ْلح َس ُ
ان»  ،وقد نظمها َّ
ُّ
الص ِ
واجز ْم بِ َأ ْمر ا ْل َب ْعث والنُّ ُش ِ
والح ِ
ِ
شر َج ْز ًما َبعدَ َنفخِ
ور
ور
ُّ
َ
وا ْل ِم َيز ِ
والصح ِ
وف ا ْل َخ ِ
لل َّث ِ
ِ
واب
ان
ف
حساب
لق ل ِ ْل
ك ََذا و ُق ُ
َ
ُّ ْ
الص َر ُ
ِّ
الش َفا
َفيا َهنَا ل ِ َم ْن بِ ِه ن ََال
اط ُث َّم َح ْو ُض ا ْل ُم ْص َطفى
ك ََذا
ِّ
()1

ُي َذا ُد

َعن ُه

الم ْف َت ِري
ُ

ك ََما

َو َر ْد

ف َأ َ
هل ال َّطا َع ْه
ُمطي ًعا َوا ْق ُ
ِجنَّ ْه
َوك ُُّل
إِن َْسان
َم ِص ُير ا ْل َخ ْل ِق فِي ك ُِّل ا ْل َو َرى

َف ُك ْن
َوك ُُّل
ُه َما
َو َجنَّ ُة

الن َِّع ِ
يم

لِ ْ َ
أل ْب َر ِار

السَّل َم ْة َلم ُي َر ْد
َو َمن َن َحا ُس ْب َل
َّ
َّ
والش َفا َع ْه
فِي ا ْل َح ْوض وال َك ْو َث ِر
فِي َد ِار نَار َأ ْو ن َِع ِ
َجنَّ ْه
يم
َفالن َُّار َد ُار َم ْن َت َعدَّ ى
َسائِ ِر
َع ْن
َم ُصو َن ٌة

َوا ْفت ََرى
ا ْل ُك َّف ِ
ار

أن
قر َر ُه المحققون من أهل العلم َّ
وأما تفصيل تلك المراتب ،فالظاهر والذي َّ
ترتيبها كالتالي :
( )2

الناس وقا ُموا من ِ
ِ
الم َ
حشر ،ثم َي ُقو ُمون هبا
قبورهم َذهبوا إلى
إذا ُبعث
ُ
أرض َ
مؤ ُهم ،ويخافون يف ذلك خوفًا شديد ًا؛ ألجل
قيامًا طويَّلَ ،تش َتدُّ َمعه حا ُلهم و َظ ُ
طول المقام ويقينهم بالحساب ،وما س ُيجري اهلل  عليهم.
( )1انظر« :لوامع األنوار» ( ،)196/2وعنه عبد العزيز الرشيد يف« :التنبيهات السنية» (ص .)227
( )2اختصرهتا بتصرف مما ذكره العَّلمة صالح آل الشيخ يف« :شرح الطحاوية» (،)230-228/2
وانظر« :الآللئ البهية» ( )198-302/2له ،فقد أجاد حقا!
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اهلل  لنبيه ﷺ أو ً
ورود ،فيكون حوض
ال
َ
الم ُ
حوضه َ
فإذا طال ُ
المقامَ ،ر َف َع ُ
مقداره
رصات القيامة ،إذا اشتد قيا ُم ُهم ل ِ َر ِّب العالمين يف يوم كان
النبي ﷺ يف َع َ
ُ
غير ُم َغ ِّير وال ُم ْح ِدث وال ُم َبدِّ لَ ،و َر َد عليه
َخ
مسين َأ َ
َ
لف سنة ،فمن مات على سنّته َ
فيكون َأو َل األَ ِ
مان له ،ثم ُي ْر َف ُع لكل نبي حوضه ،ف ُي ْس َقى منه
وس ِق َي منه،
ُ َّ
الحوض ُ
صالح ُأ َّمتِه.
ُ
ثم يقوم الناس ُمقامًا طويَّلً ،ثم تكون الشفاعة ال ُعظمى :شفاعة النبي ﷺ بأن
حساب الخَّلئق.
اهلل 
َ
ُي َع ِّج َل ُ
رض األعمال.
بعد ذلك يكون ال َعرض ،أيَ :ع ُ
ثم يكون الحساب.
ِ
والحساب األَ َّول من ِضمن ال َعرض؛
الص ُحف،
وبعد الحساب األَ َّول تتطاير ُّ
الص ُحف ،و ُي ْؤ َتى ُ
َّ
ً
أهل ال َيمين كتا َبهم
ألن فيه
عاذيرُ ،ث َّم بعد ذلك تتطاير ُّ
جداال و َم َ
باليمينُ ،
وأهل ِّ
الشمال كتا َبهم بشمالهم.

ِ
الح َّجة
ثم بعد قراءة الكتاب ،يكون هناك
المعذرة وقيا ِم ُ
ٌ
حساب أيضًا  ،ل َق ْط ِع َ
()1

بقراءة ما يف الكتب.
ُ
يوزن العمل ،وصاحب العمل ،وصحائف األعمال.
ثم بعدها يكون
الميزان ،ف َ
ِ
طوائف و َأزواج؛ أزواج بمعنى ُك ُّل َشكل إلى َشكله ،و ُت َقا ُم
اس إلى
َ
ثم َين َقس ُم النَّ ُ
َأ ْل ِو َي ُة األَنبياء :ل ِوا ُء محمد ﷺ ،ول ِواء إبراهيم ڠ ،ول ِواء موسى ڠ  ...إلى
آخره .ويتنوع الناس َتحت ال ِّل ِ
واء بِحسب َأصنافِهم ،كما قال تعالى﴿ :ﯶ ﯷ
ُ
َ َّ
( )1كذا قال العَّلمة صالح آل الشيخ ،فهو يرى حفظه اهلل َّ
مرتين ،وقد أشار إلى
أن الحساب يكون َّ
الحساب األول داخل ضمن ال َعرض.
أن
َ
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾[الصافات]٢٣ - ٢٢ :؛ يعني

الم ِ
شركين مع علماء المشركين،
بأزواجهم :أشكا َلهم و ُن َظ َرا َء ُه ْم ،ف ُي ْح َش ُر علما ُء ُ
ويح َشر ال َّظ َلم ُة مع ال َّظ َل ِ
مة ،و ُي ْح َش ُر ُمنكِرو ال َبعث مع ُمنكِري ال َبعث ،...وهكذا.
ُ ْ ُ
ِ
اس بِما
سير النَّ ُ
لمة ق َب َل َج َهنَّ َم ،والعياذ باهلل ،ف َي ُ
ُث َّم بعد هذا َي ْض ِر ُب اهلل  ال ُّظ َ
ِ
يع َط َ ِ
ساروا على َأ ِ
نوارهم
ُْ
المنَاف ُقونُ ،ث َّم إذا ُ
سير هذه األمة وفيهم ُ
ون من األَنوار ،ف َت ُ

عروف ،كما قال ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
الم
ُ
ور َ
الس ُ
ُض ِر َب ُّ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ﴾[الحديد]١٤ - ١٣ :

ِ
المنافِ ُق َ
النور ف ُي ْب ِص ُر َ
ون
ون
المؤمنين
اآليات ،ف ُي ْعطِ ْي اهلل 
َ
طريق َّ
َ
الصراط ،وأ َّما ُ
َ
مش َ
فيكونون مع الكافرينَ ،يتَها َف ُت َ
َ
ون يف النارَ ،ي ُ
ون و َأما َم ُهم
النور،
فَّل ُي ْع َطون
َ

َج َهنَّ ُم ،والعياذ باهلل.
ُ
ثم َيأيت النبي ﷺ أو ً
اهلل  له وألمته فيقول:
ال،
ويكون على ِّ
الصراط ،ويسأل َ
ُّ

«ال َّل ُه َّم َس ِّل ْم َس ِّل ْم» َ ،ف َي ُم ُّر ﷺ و َت ُم ُّر ُأ َّم ُته على الصراط ،ك ٌُّل َي ُم ُّر بِ َقدْ ِر َعملِه و َمع ُه
ِ
ِ
اهلل  له ،و َيس ُق ُط يف النار مِن َط َب َق ِة
ُن ٌ
ور أيضًا بقدْ ر عمله ،ف َيمضي َم ْن َغ َف َر ُ
الم َو ِّح ِدين َمن شاء اهلل  أن ُي َع ِّذ َبه.
ُ
()1

( )1البخاري (رقم ،)806 :ومسلم (رقم.)183 :
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الساحات التي َأ َعدَّ َها
انته ْوا من النار اجتمعوا يف َع َر َصات َ
ثم إذا َ
الجنَّة ،يعني يف ّ
عضهم مِن بعض  ،وينْ َفى ِ
ِ
َص ُ
الغ ُّلَ ،حتى َيدْ ُخ ُلوا
أهل
اإليمان َب ُ
اهلل  لكي َي ْقت َّ
ُ
َ
ُ
الجنَّ َة و َليس يف ُق ُلوبِهم ِغ ٌّل.
َ
()1

()1

ُ
شيخنا المتَفنِّن صالح بن عبد اهلل ال ُعصيمي يف تعليقه على «أعَّلم السنة المنشورة»:
( )1قال
«القصاص نوعان:
ص لبعضها من بعض ،كما يف
أحدهما :قصاص عام :يكون بين الخَّلئق جميعا ،حتى البهائم ،ف ُيق َت ُّ
حديث أبي هريرة يف «صحيح مسلم» [رقم ]2582 :أن النبي ﷺ قالَ « :لت َُؤ ُّد َّن ا ْل ُح ُق َ
وق إِ َلى َأ ْه ِل َها َي ْو َم
لش ِاة ا ْل َقرن ِ
لش ِاة ا ْلج ْلح ِ
اءِ ،م َن َّ
ا ْل ِق َي َام ِةَ ،حتَّى ُي َقا َد لِ َّ
َاء» ،فالحديث ُم َص ِّر ٌح بوقوع ال َق َصاص بين البهائم
َ َ
ْ
العجماء.
ص لبعضهم مِن بعض،
واآلخر :قصاص خاص ،وهو ما يكون بين المؤمنين إذا عربوا الصراط ،ف ُيق َت ُّ
حتى يدخلوا الجنة َّ
مهذبين أنقياء ،ال تخالطهم شائبة من َكدَ ِر َمظ َل َمة ،وال َغ ِيرها.
وبين النوعين ِعدَّ ُة ُف ُروق ،منها:
ستحق دخولها ،أما الثاين فَّل يعقبه إال
الفرق األول :أن األول قد َيع ُق ُبه دخول النار لكافر أو مسلم ُم َ
دخول الجنة ،هذا وجه.
والفرق الثاين :أن األول قبل الصراط والثاين بعد الصراط.
والفرق الثالث :أن األول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وهبيمهم ،فيقع بين الناس وبين
البهائم العجماء ،وأما الثاين فإنه يختص بالمؤمنين فقط.
والفرق الرابع :األول أداء الحقوق واستخَّلصها ،والثاين :هتذيب وتنقية ،يعني األول من باب نفي
الشيء وتخليته ،والثاين من باب تحليته وتكميله.
والفرق الخامس :أن األول يف دار الحساب ،والثاين يف دار الجزاء.
حسنات له ،وأما الثاين فإن كل أهله لهم حسنات» .انتهى
والفرق السادس :األول يكون فيه من ال
َ
المقام.
كَّلمه حفظه اهلل ،وهو تحقيق يف هذا َ
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وأو ُل َمن َي ُ
المهاجرين ،ثم ُف َقرا ُء األَنصار...
دخ ُل َ
َّ
الجنَّ َة النَبِ ُّي ﷺ ،وبعد ُه ُف َقرا ُء ُ
إلى آخره ،ثم ُف َقراء األمة ،وي َؤ َّخر األغن ِياء ألَجل ِ
الحساب الذي َبينَ ُهم و َبين
ُ
ُ ُ
ُ
َ
حص ُل يف ذلك مما جاء يف
الخلق ،وألجل محاسبتهم على أموالهم ،إلى آخر ما َي ُ
القرآن والسنَّة.
ِ
واص ًفا َه َ
ول يوم القيامة ،مب ِّينا الفرق بين أهل الكرامة ،وأصحاب
يقول الشاعر
( )2

الحسرة والندامة:
َم ِّث ْل ُوقو َف َك َيو َم ال َع ِ
رض ُعر َيا َنا
ب مِن َغيظ ومِن َحنق
والنَّ ُار َت ْل َه ُ
اقر ْأ كِ َتا َب َك يا َع ْب ِدي على َم َهل
َ
َل َّما َقرأ َت و َل ْم ُتنـكِ ْر قِ َرا َء َت ُه
الج ُ
ليلُ :خ ُذو ُه َيا َمَّلئِ َكتِي
نادى
َ
ِ
الم ِ
شر َ
النار َيل َته ُبوا
كون غد ًا يف
ُ

مس َت ِ
وحشًا
ُ ْ

َقلِ َق

األَح َش ِ
اء
ْ

ِ
ور ُّب ال َع ِ
رش َغ ْض َبا َنا
َع َلى ال ُع َصاة َ
َف َه ْل َترى فِ ِيه َح ْرفًا َغ َير َما كا َنا
ف األشيا َء ِع ْرفا َنا
أقررت
إقرار َمن َع َر َ
َ
َ
ِ
للنار َع َ
طشا َنا
وا ْم ُضوا بِ َعبد َع َصى
الخ ِ
نون بِ ِ
والمؤمِ َ
ُ
ُس َّكا َنا
لد
دار
ُ

( )1لقوله تعالى ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾[الحجر .]٤٧ :قال ابن
ين :فيما
سعدي يف تفسير قوله تعالى﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾[الصافاتُ « :]٤٤ - ٤٣ :م َت َقابِ ِل َ
عضهم مع بعض ،فإن مقاب َل َة وج ِ
بينهم قد ص َفت ق ُلوبهم ،ومحب ُتهم فِيما بينَهم ،و ُنعموا باجتِماع ب ِ
وه ِهم
ُ
َ َ َّ ُ
َ
ُ َ
َ
َ
َ َ
ُ
ِّ ُ
ِ
َتدُ ُّل َعلى َتقاب ِل ُقلوبِهم ،و َت َأد ِ ِ
الس ِ
رور
ُّ
ُ
ب َبعض ِهم مع َبعض فلم َيس َتدْ بِر ُه ،أو َيج َعله إلى َجانبه ،بل من كمال ُّ
واألَدب ما َد َّل عليه ذلك ال َّتقا ُبل» .انتهى
(« )2التذكرة» (.)221/1

َح َيرا َنا
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ٍ
ِ
وس َعا َد ٍة َي ْومئِ ٍذ َي ُعو ُدونَ ،ف ٌ
ريق فِي
الم َزينُّ ( :$ك ََما َبدَ َأ ُه َل ُهم من َش َق َاوة َ
ثم قال ُ
ريق فِ
الس ِعير) :أيَّ :
أن مشيئ َة اهلل نافِذة يف َ
ا ْلجنَّة ،و َف ٌ
فالشقي من َشقي يف
لق،
الخ
ي
َّ
ُّ
ُّ
خرج شيء عن ذلك
َبطن أمه ،والسعيد كذلك،
والكل ٌ
كائن بقدَ ر اهلل وقضائه ،ال َي ُ
ُ
ُ
َطرفة َعينٌّ ،
وبيان أنَّه ال ُحجة ألحد
فصيل ذلك،
مر َت
فكل َيعمل لما ُي ِّسر له ،وقد َّ
ُ
مأمور
يب َم
حجوب عنَّا ،والعبدُ
ٌ
يرتك العمل اتكاال على قدَ ر اهلل السابق ،فذلك َغ ٌ
ٌ
فإن من استقام على شرع اهلل ِ
بال َعمل مع االستعانة باهللَّ ،
ظاه ًرا وباطِنا ،واستكان
ري أن َيختِم اهلل له بخير ،قال الحافظ ابن حجر :
إلى اهلل ،وأخ َب َت إلى موالهَ ،ح ٌّ
()1

«األقدار غالبة ،والعاقبة غائبة ،فال ينبغي ألحد أن يغتر بظاهر الحال ،ومن َثم شرع
وبحسن الخاتمة» .انتهى
الدعاء بالثبات على الدين ُ
الم َزين  $مأخوذة من قوله تعالى﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ
وهذه ُ
الجملة من كَّلم ُ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[األعراف ،]٣٠ - ٢٩ :أي :كما بدأكم
وس َعداء ،كذلك تبعثون يوم القيامة ،قال ابن ع َّباس« :إن اهلل سبحانه بدأ
أشقياء ُ
خلق ِ
وكافرا ،كما قال جل ثناؤه﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ابن آد َم مؤمنًا
َ
ً
وكافرا».
ﭪ ﭫ﴾[التغابن ،]٢ :ثم ُي ِعيدُ هم يوم القيامة كما بدأ َخلقهم ،مؤمنًا
ً

( )2

ِ
ان َم ِ
ُصح المؤمِنين وتِب َي ُ
شرح ل ِ َق ِصيدَ ة يف
السائرينٌ :
(« )1فتح الباري» ( ،)597/11وانظر« :ن ُ
ناز ِل َّ
ِ
ِ
الرعاية والخوف من سوء الخاتمة) ،لصغير بن عمار.
الس ِير إِلى اهلل والدَّ ِار اآلخ َرة» (منزلةِّ :
َّ
ورجحه ،وهو« :كما خلقكم ولم
(« )2تفسير الطربي» باختصار ،وذكر  $قوال آخر يف تفسير اآليةَّ ،
تكونوا شي ًئا ،تعودون بعد الفناء».
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ُ
بن أنسَ « :ما َأ َض َّل َم ْن ك ََّذ َب بِا ْل َقدَ ِرَ ،ل ْو َل ْم َي ُك ْن َع َل ْي ِه ْم فِ ِيه
قال اإلمام
مالك ُ
ُح َّج ٌة إِ َّال َق ْو ُل ُه َت َعا َلى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ َل َك َفى بِ َها
ُح َّج ًة».

( )1

وقال اهلل َّ
وع ََّل ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
جل َ
فريق يف الجنة ،وهم الذين آمنوا باهلل واتبعوا ما
ﮥ﴾ [الشورى ،]٧ :أي :منهم ٌ
المو َقدَ ِة مِن َن ِ
وهم
جاءهم به رسو ُله ،ومنهم ٌ
ورة على أهلِهاُ ،
لم ْس ُع َ
ار اهلل ا َ
فريق يف ُ
الذين كفروا باهلل ،وخا َلفوا ما جاءهم به رسوله.
و َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ال َع ِ
اص ﭭ َق َالَ :خ َر َج َع َل ْينَا َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ َوفِي
ي ِد ِه كِتَاب ِ
ان الكِتَا َب ِ
ون َما َه َذ ِ
ال َيا َر ُس َ
ول اهللِ إِ َّ
ان؟» َف ُق ْلنَاَ :
ال َأ ْن ُت ْخبِ َرنَا،
انَ ،ف َق َالَ « :أتَدْ ُر َ
َ
َ
َف َق َال ل ِ َّل ِذي فِي ي ِد ِه اليمنَى« :ه َذا كِتَاب ِمن رب العا َل ِم ِ ِ
الجن َِّة
ين فيه َأ ْس َما ُء َأ ْه ِل َ
َ
ٌ ْ َ ِّ َ
َ
َ
ُْ
و َأسماء آبائِ ِهم و َقبائِ ِل ِهمُ ،ثم ُأج ِم َل ع َلى ِ
آخرِ ِه ْم َفالَ ُيزَا ُد فِ ِ
يه ْم َوالَ ُينْ َق ُص ِمن ُْه ْم
َ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َّ ْ
( )2

ِ
َأبدً ا»ُ ،ثم َق َال ل ِ َّل ِذي فِي ِشمال ِ ِه« :ه َذا كِت ِ
ين فِ ِيه َأ ْس َما ُء َأ ْه ِل الن ِ
َّار
َاب م ْن َر ِّب ال َعا َلم َ
ٌ
َ
َ
َ
َّ
و َأسماء آبائِ ِهم و َقبائِ ِل ِهمُ ،ثم ُأج ِم َل ع َلى ِ
آخرِ ِه ْم َفالَ ُيزَا ُد فِ ِ
يه ْم َوالَ ُينْ َق ُص ِمن ُْه ْم
َ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َّ ْ
ول ِ
ِ
اهلل إِ ْن ك َ
يم ال َع َم ُل َيا َر ُس َ
َان َأ ْم ٌر َقدْ ُف ِر َغ مِنْ ُه؟ َف َق َال:
َأ َبدً ا»َ ،ف َق َال َأ ْص َحا ُب ُهَ :فف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
« َسدِّ ُدوا َو َق ِ
ي َع َم ٍل،
الجنَّة َوإِ ْن َعم َل َأ َّ
الجنَّة ُيخْ ت َُم َل ُه بِ َع َم ِل َأ ْه ِل َ
ب َ
ار ُبواَ ،فإِ َّن َصاح َ
ول اهللِ
ِ
ِ
َّار ُيخْ ت َُم َل ُه بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
ب الن ِ
ي َع َم ٍل»ُ ،ث َّم َق َال َر ُس ُ
َّار َوإِ ْن َعم َل َأ َّ
َوإِ َّن َصاح َ

(« )1الشريعة» (.)914 ،724/2
(« )2تفسير الطربي» باختصار.
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الجن َِّة َو َفرِ ٌيق فِي
ﷺ بِ َيدَ ْيه َفنَ َب َذ ُه َماُ ،ث َّم َق َالَ « :ف َر َغ َر ُّبك ُْم م َن الع َباد َفرِ ٌيق في َ
الس ِعيرِ».
َّ
( )1

قال العَّلمة األمين الشنقيطي ُ $متحدثا عن الفرق بين اإلرادة الشرعية
الناس على َأ ِ
ِ
لسنَ ِة ُرسلِه إلى اإليمان به
جميع
والكونية « :والحاصل :أن اهلل دعا
َ
ِ
مرهم بذلك ،و َأ ْم ُره بذلك ُمس َت ِ
لز ٌم لإلرادة الدِّ ينية َّ
الشرعية ،ثم إن
وعبادته وحدَ ه و َأ َ
جل وعَّل ي ِ
اهلل َّ
هدي َمن َيشا ُء منهم و ُي ِض ُّل َمن َيشا ُء بإرادتِه ال َكونِية ال َقدَ رية
َ
ِ
َ
وسعا َدة .»...انتهى
ف َي
لم من َش َقاوة َ
صيرون إلى ما َس َبق به الع ُ
( )2

وحسنه األلباين يف« :السلسلة الصحيحة»
( )1رواه أحمد (رقم )6563 :والرتمذي (رقم،)2141 :
َّ
(رقم.)848 :
فائدة :قال الحافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( )349/6لما تك َّلم عن حديث عمر ﭬ ،وفيه« :قام
فينا النبي ﷺ مقاما ،فأخربنا عن بدء الخلق ،حتى دخل أهل الجنة منازلهم ،وأهل النار منازلهم ،حفظ
ذلك من حفظه ،ونسيه من نسيه» [البخاري ،رقم ،]3192 :قال « :$ويف تيسير إيراد ذلك ك ِّل ِه يف
ِ
قر ُب ذلكَ ،مع َك ِ
َمجلِس واحد من َخ ِ
ون ُمعجزاتِه ال ِمري َة يف َكثرتها ،أنه ﷺ
وي ُ
وارق العادة َأ ٌ
مر َعظيمَ ،
ُأعطِي ج ِ
وام َع ال َك ِلمُ ،
ومثل هذا مِن ِج َهة ُأخرى ما رواه الرتمذي من حديث عبد اهلل بن عمرو بن
َ َ
األو َل فيه َتيسير ال َق ِ
ووج ُه َّ
ول
الش َب ِه َبينهما َّ
أن َّ
العاص ،»...وذكر حديث الباب الذي نحن بصدده ،ثم قالَ « :
ُ
الواسع يف ال َّظر ِ
الكثير يف الزمن القليل ،وهذا فيه َتيسير الجر ِم ِ
الض ِّيق ،وظاهر قوله« :فنبذهما» بعد قوله:
ف َّ
ْ
ُ ْ
«ويف يده كتابان» ،أهنما كانا مرئِ َّي ْي ِن َلهم ،واهلل أعلم» .انتهى كَّلمه  $وهو يف غاية المتانة.

(« )2أضواء البيان» ( ،)400/7وانظر« :دفع إيهام االضطراب» (ص  )89له أيضا ،ففيه تحقيق بديع
يف التفريق بين اإلرادة الشرعية والكونية ،قال يف آخره« :الدعوة عامة والتوفيق خاص ،كما بينه تعالى
دعو ُ
الك َّل،
فصر َح ب َأ َّنه َي ُ
بقوله ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾[ يونسَّ ،]٢٥ :
و َيهدي َمن شا َء مِنهم» .انتهى

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

لما قال:
وصدَ َق
الشاعر َّ
ُ
َع َلى

198

َج ِحيم

الص َر ُ
اط
إذا ُمدَّ
ِّ
الج ِح ِ
ور
َف َقو ٌم يف
َ
يم َل ُه ْم ُث ُب ُ
ِ
و َب َ
الغ َطا ُء
ف
ان
الح ُّق وا ْن َك َش َ
َ

ول َع َلى العص ِ
َت ُص ُ
اة و َت ْس َتطِ ُيل
ُ َ
الجنَ ِ
ِ
ان َل ُه ْم َم ِق ُيل
و َق ْو ٌم يف
الو ْي ُل وا َّت َص َل ال َع ِو ُيل
و َط َال
َ
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اجلننة والنار

وف ال َّل َّذ ِ
و َأه ُل ا ْلجن َِّة يومئِ ٍذ فِي ا ْلجنَّة يتنَعمون ،وبِصنُ ِ
ات َي َت َل َّذ ُذون ،وبِ َأ ْف َض ِل
ُ
َ ْ
َ َ َّ ُ
َ ََْ
ال َكرام ِ
ون فِي النَّ َظرِ إِ َل ْي ِه َو َال
ات ُي ْح َب ُرونَ ،ف ُهم ِحينَئِ ٍذ إِ َلى َر ِّب ِهم َينْ ُظ ُرونَ ،ال ُي َم ُار َ
َ
ي ُش ُّكونَ ،فوجوه ُهم بِ َكرامتِ ِه َن ِ
اض َرةَ ،و َأ ْع ُينُ ُه ْم بِ َف ْض ِل ِه إِ َل ْي ِه َناظِ َرة ،فِي َن ِعي ٍم َدائِ ٍم
ُ ُ ُ ْ َ َ
َ
ُم ِقيم﴿ ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾[ الحجر﴿ ،]٤٨ :ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾[ الرعد.]٣٥ :
َو َأ ْه ُل ا ْل َج ْح ِد َع ْن َر ِّب ِهم َم ْح ُجو ُبونَ ،وفِي الن ِ
َّار ُي ْس َج ُرون ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾[المائدة﴿ ،] ٨٠ :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
ِ
ِ
اج ُهم
ين إِ ْخ َر َ
ﯗ ﯘ ﯙ ﴾[ فاطرْ ] ٣٦ :اآل َيةَ ،خ َال َمن َشا َء اهللُ من ا ْل ُم َو ِّحد َ
ِمن َْها.
الجزاء ،وعن انقسام َ
الخلق إلى
المصن ُ
قع يو َم َ
ِّف  $عما َي ُ
بعدَ أن تك َّل َم ُ
ب ذلك ِبذكر مآل كل فريق ،وتباعد ما بين كل طريق وطريق،
ُسعداء وأشقياء ،ع َّق َ
سرة والندامة.
فالمؤمنون صائرون إلى دار الكرامة ،والكافرون إلى دار َ
الح َ
وبدأ أوال بذكر حال أهل النعيم ،فقال َ ( :$و َأ ْه ُل ا ْل َجن َِّة َي ْو َمئِ ٍذ فِي ا ْل َجنَّة
ات ي َت َل َّذ ُذون ،وبِ َأ ْف َض ِل ال َكرام ِ
ِ
ِ
ات ُي ْح َب ُرونَ ،ف ُهم ِحينَئِ ٍذ إِ َلى
َ
َيتنَ َّع ُمون ،وبِ ُصنُوف ال َّل َّذ َ
ون فِي النَّ َظرِ إِ َلي ِه و َال ي ُش ُّكونَ ،فوجوه ُهم بِ َكرامتِ ِه َن ِ
اض َرة،
َر ِّب ِهم َينْ ُظ ُرونَ ،ال ُي َم ُار َ
ُ ُ ُ ْ َ َ
ْ َ َ
َو َأ ْع ُينُ ُه ْم بِ َف ْض ِل ِه إِ َل ْي ِه َناظِ َرة ،فِي َن ِعي ٍم َدائِ ٍم ُم ِقيم﴿ ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
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ﯰ ﯱ﴾﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﴾) ُ ،
يم من َفضله.
اهلل ال َكر َ
نسأل َ
وقوله َ ( :$و َأ ْه ُل ا ْل َجن َِّة َي ْو َمئِ ٍذ فِي ا ْل َجنَّة َيتنَ َّع ُمون) ،كما قال ﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾[اإلنسان- ٢٠ :

 ،]٢٢وقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾[التوبة ،]٢٢ - ٢١ :واآليات يف
هذا كثيرة.
و َع ْن َأبِي ُه َر ْي َرةََ ،ع ِن النَّبِ ِّي ﷺَ ،ق َالَ « :م ْن َيدْ خُ ُل ا ْل َج َّن َة َي ْن َع ُم َال َي ْب َأ ُسَ ،ال َت ْب َلى
ِ
السن َِّة
ث َيا ُب ُه َو َال َي ْفنَى َش َبا ُب ُه»  ،ومعنىَ « :ينْ َع ُم» َأ ْيَ :يدُ و ُم َتنَ ُّع ُم ُه فيها ،و َم ْذ َه ُ
ب َأ ْه ِل ُّ
ِ
ِ
ونَ ،ي َتنَ َّع ُم َ
ون فِ َيها َو َي ْش َر ُب َ
ين َأ َّن َأ ْه َل ا ْل َجن َِّة َي ْأ ُك ُل َ
ون بِ َذل ِ َك َوبِ َغ ْي ِر ِه من
َو َعا َّمة ا ْل ُم ْسلِم َ
()1

انقطاع َأ َبدً اَ ،وإِ َّن َتنَ ُّع َم ُه ْم بِ َذل ِ َك
آخر له وال
َ
مَّلذ ،وأنواع نعيمهاَ ،تنَ ُّع ًما دائما ال َ
ِ
َع َلى َهي َئ ِة َتنَع ِم أه ِل الدنيا ،إال ما بينَهما مِن ال َّت َف ُ ِ
اس ِة ا َّلتِي ال
َْ ُ َ َ
ُّ
ْ
اض ِل في ال َّل َّذة َوالنَّ َف َ
ُي ِ
عيم الدنيا إال يف الت َّْس ِم َي ِة َو َأ ْص ِل ا ْل َه ْي َئ ِة.
شارك َن َ
ِ
ِ
بالتفاف
السرت ،لتَكا ُثف أشجارها ،و َتظليلها
والجنة :لغة :من االجتنان وهو َّ
ِ
ِ
الواحدة مِ ْن َم ْصدَ ر َجنَّه َجنًّا :إِ َذا َستَره،
الم ّرة
وس ّم َي ْت َ
بالجنَّة َوه َي َ
أغصاهناُ ،
( )2

( )1رواه مسلم (رقم.)2836 :
(« )2شرح صحيح مسلم» ( )191/9للنووي.
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ِ
ِ
ِ
ِ
دار
فكأنَّها َستْر ٌة واحدة؛ لشدّ ة ا ْلت َفافها وإ ْظَّلَل َها  ،ويف اصطالح الشرع هيُ :
اهلل ألوليائِه يو َم القيامة.
ال َكرا َمة التي أعدَّ ها ٌ
()1

( )2

قال ابن تيمية « :الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم ،وأعلى ما فيها النظر الى
( )3

وجه اهلل».
ِ
ِ
الم َل َّذات يتنَ َّعمون،
وقوله ( :$وبِ ُص ُنوف ال َّل َّذات َي َت َل َّذ ُذون) ،أي :بأنواع َ
﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ﴾[التوبة﴿ ،]٧٢ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾[الدخان:

﴿ ،]٥٧ - ٥١ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
(« )1النهاية يف غريب الحديث» ( ،246جنن) البن األثير.
(« )2أضواء البيان» (.)98/7
(« )3الفتاوى» ( .)63/10وقال ابن القيم يف «مدارج السالكين» (« :)452/1والتحقيق أن يقال:
الجنة ليست اسما لمجرد األشجار والفواكه ،والطعام والشراب ،والحور العين ،واألهنار والقصور.
وأكثر الناس يغلطون يف مسمى «الجنة» .فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل .ومن أعظم نعيم
الجنة التمتع بالنظر إلى وجه اهلل الكريم ،وسماع كَّلمه ،وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه .فَّل نسبة للذة
ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور ،إلى هذه اللذة أبدا .فأيسر يسير من رضوانه أكرب من
الجنان وما فيها من ذلك .كما قال تعالى﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [التوبة .»]٧٢ :انتهى

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

202

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾[النحل- ٣٠ :

 ﴿ ،]٣٢ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾[ص...]٥٤ - ٤٩ :
ِ ِ
ِِ ِ
ين َما الَ َع ْي ٌن
الصالح َ
اهلل َت َعا َلىَ « :أ ْعدَ ْد ُت لع َبادي َّ
ويف «الصحيحين» َ ،ق َال ُ
تَ ،والَ خَ َط َر َع َلى َق ْل ِ
ب َب َشرٍَ ،فا ْق َر ُءوا إِ ْن ِش ْئت ُْم﴿ :ﮠ ﮡ
َر َأ ْتَ ،والَ ُأ ُذ ٌن َس ِم َع ْ
()1

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾[ السجدة.»]١٧ :
وقوله ( :$وبِ َأ ْف َض ِل ال َكرام ِ
ات ُي ْح َب ُرون) ،أيُ :ي َس ُّرون ،قال تعالى﴿ :ﯳ
َ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾[الروم ،]١٥ :أي:
الزهر يف ِ
الهن ِ ّي.
بين أنواع َّ
الجنَان ُي َس ُّرون ،و ُي َل َّذ ُذون بالسماع وطيب ال َعيش َ
ِ
دار للكرامة ،كما َّ
أن
إشار ٌة إلى أن الجنَّ َة ٌ
رامات)َ ،
ويف قوله ( :$وبِ َأ ْف َض ِل ال َك َ
( )2

للحسرة والندامة .فلما َتح َّلى المؤمنون باالستقامة التي هي
دار َ
النار والعياذ باهلل ٌ
َ
ِ
دار الكرامة يف اآلخرة،
ناس َ
ب أن ُي َخ َّلدُ وا يف الجنة التي هي ُ
أعظم كرامة يف الدنياَ ،
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ﴾[الصافات ،]٤٣ - ٤٠ :أيُ :م ْك َر ُم َ
ون بكرامة اهلل التي أكرمهم اهلل هبا.

( )1البخاري (رقم ،)3244 :ومسلم (رقم.)2824 :
(« )2تفسير الطربي».
(« )3تفسير الطربي».

( )3
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قال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية َ « :وإِن ََّما َغ َاي ُة ا ْلك ََر َام ِة ُلزُو ُم ِاال ْستِ َق َام ِةَ ،ف َل ْم ُي ْكرِم
اهلل عبدً ا بِ ِم ْث ِل َأ ْن ي ِعينَه ع َلى ما ي ِ
ح ُّب ُه َو َي ْر َضا ُهَ ،و َي ِزيدُ ُه ِم َّما ُي َق ِّر ُب ُه إ َل ْي ِه َو َي ْر َف ُع بِ ِه
ُ َْ
ُ ُ َ َ ُ
( )1

َد َر َج َت ُه» .انتهى

الحظ هذا المعنى أحد السلف فقال« :إِ َّن ُه َل َي ُم ُّر بِا ْل َق ْل ِ
ات َأ ُق ُ
ول فِ َيها:
ب َأ ْو َق ٌ
ولقد َ
ش َط ِّي ٍ
َان َأ ْه ُل ا ْل َجن َِّة فِي ِم ْث ِل َه َذا ،إِن َُّه ْم َل ِفي َع ْي ٍ
ب» ،واشتهر عن شيخ اإلسَّلم
إِ ْن ك َ
قوله« :إِ َّن فِي الدُّ ْن َيا َجنَّ ًة َم ْن َل ْم َيدْ خُ ْل َها َل ْم َيدْ ُخ ْل َجنَّ َة ْاآل ِخ َر ِة».
ع َّلق ابن القيم على هذا الكَّلم وغيره قائَّل َ « :و َال َت ُظ َّن َأ َّن َق ْو َل ُه َت َعا َلى﴿ :ﮊ
( )2

َص بِ َي ْو ِم
ﮋ ﮌ ﮍ﴾[االنفطارَ ،]١٣ :و﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾[االنفطارُ ،]١٤ :م ْخت ٌّ
ا ْلمع ِ
ور ِه ُم ال َّث ََّل َث ِةَ ،و َه ُؤ َال ِء فِي َج ِحيم فِي ُد ِ
اد َف َق ْطَ ،ب ْل َه ُؤ َال ِء فِي ن َِعيم فِي ُد ِ
ور ِه ُم
َ َ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ب ِم ْن بِ ِّر ا ْل َق ْل ِ
الصدْ ِرَ ،و َم ْعرِ َف ِة
بَ ،و َس َال َمة َّ
ي َل َّذة َونَعي ٍم في الدُّ ْن َيا َأ ْط َي ُ
ال َّث ََّل َثةَ ،و َأ ُّ
الر ِّب َت َب َار َك َو َت َعا َلى َو َم َح َّبتِ ِهَ ،وا ْل َع َم ِل َع َلى ُم َوا َف َقتِ ِه؟ َو َه ِل ا ْل َع ْي ُش فِي ا ْل َح ِقي َق ِة إِ َّال
َّ
الس ِليمِ؟» ،وقال « : $فمن كانت هذه الجنة َ
َع ْي ُش ا ْل َق ْل ِ
مأواه ها هنا ،كانت
ب َّ
( )3

جنة الخلد مأواه يوم المعاد ،ومن ُحرِم هذه الجنة ،فهو لتلك أشد حرمانًا.
واألبرار يف النعيم ،وإن اشتدّ هبم العيش ،وضاقت عليهم الدنيا .والفجار يف
جحيم ،وإن اتسعت عليهم الدنيا ،قال تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[النحل ،]٩٧ :وطيب الحياة َجنَّة الدنيا».
انتهى
(« )1الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان» (ص  ،)132ويف مواضع أخرى.
(« )2الجواب الكايف» (ص  ،)79ويف مواضع أخرى من كتبه.
(« )3الجواب الكايف» (ص .)79
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ون فِي النَّ َظرِ إِ َل ْي ِه َو َال
المزَ ين َ ( :$ف ُهم ِحينَئِ ٍذ إِ َلى َر ِّب ِهم َينْ ُظ ُرونَ ،ال ُي َم ُار َ
ثم قال ُ
ي ُش ُّكونَ ،فوجوه ُهم بِ َكرامتِ ِه َن ِ
اض َرةَ ،و َأ ْع ُينُ ُه ْم بِ َف ْض ِل ِه إِ َل ْي ِه َناظِ َرة) كما قال تعالى:
ُ ُ ُ ْ َ َ
َ
﴿ﭙ ﭚ ﭛ﴾[القيامة ،]٢٢ :أيَ :ح َسنَة جميلة من النعيم ،ويف التنزيل:
﴿ﮁ ﮂ ﮃ﴾[اإلنسان ،]١١ :وقوله﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﴾[ القيامة ،]٢٣ :قال
ِ
نضر وهي َتن ُظر إلى الخالق ،
وح َّق لها أن ُت َ
الحسن البَصري :تنظر إلى الخالقُ ،
( )1

ونظيره قوله سبحانه ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ﴾[المطففين.]٢٤ - ٢٢ :
ون فِي النَّ َظرِ إِ َل ْي ِه َو َال َي ُش ُّكون) :فيه ٌ
ِ
ضوح تلك
بيان ُلو
وقوله َ ( :$ال ُي َم ُار َ
ول اهللِ
َّاس َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
صحت األخبارَ ،ف َعن َأبِي ُه َر ْي َر َة ﭬ َأ َّن الن َ
الرؤية ،وهبذا َّ
ُّ

َه ْل نَرى ربنَا يوم ِ
ون فِي ال َق َمرِ َل ْي َل َة ال َبدْ ِر َل ْي َس ُدو َن ُه
الق َيا َم ِة؟ ف َق َالَ « :ه ْل ت َُم ُار َ
َ َ َّ َ ْ َ
ال يا رس َ ِ
الش ْم ِ
ون فِي َّ
س َل ْي َس ُدون ََها
ول اهللَ ،ق َالَ « :ف َه ْل ت َُم ُار َ
َس َح ٌ
اب» َقا ُلواُ َ َ َ :
ِ
اب» َقا ُلواَ :
بالرؤية ال
َس َح ٌ
للرؤية ُّ
الَ ،ق َالَ « :فإِ َّنك ُْم ت ََر ْو َن ُه ك ََذل َك»  ،وهذا َتشبي ٌه ُّ
بالمرئي ،فإن اهلل ُسبحانه ال َس ِمي وال َم َ
ُف َء له.
ثيل وال ك ْ
للمرئي َ
َ
َّ
( )2

( )1انظر« :تفسير الطربي».
( )2البخاري (رقم )806 :واللفظ له ،ومسلم (رقم ،)182 :ويف روايات أخرى يف «الصحيح»َ « :ه ْل
بعضكم بعضا بمنازعة أو جدال أو بحجب عن الرؤية ،أو حين
الضرر ،أي ال يضر ُ
ون» :من َّ
ت َُض ُّار َ
الضيم ،وهو الظلم ،فَّل ُتظلمون فيه
ون» :من َّ
تتضارون بالتزاحم للتأكد من الرؤية؛ ورويَ « :ه ْل ت َُضا ُم َ
ُّ
برؤية ِ
نض ُّم
ون» :بالتَّشديد ،أي :ال تجتمعون لرؤيته يف جهة ،وال َي َ
بعضكم دون بعض؛ ورويَ « :ه ْل ت َُّضا ُم َ
بعضكم إلى بعض (لوضوح الرؤية)؛ ورويَ « :ه ْل ت َُضا ُهو َن» :أي ال يشتبِه عليكم وال َترتابون فيه
ُ
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ِ ِ
قال أبو السعادات ابن األثير َ « : $قدْ ُيخَ َّيل إِ َلى َب ْع ِ
َاف
أن ا ْلك َ
ين َّ
السامع َ
ض َّ
ِ ِ
ِ
ِ
الرائِيَ .و َم ْعنَا ُهَ :أ َّن ُك ْم َت َر ْون
ك ُ
للرؤيةَ ،وه َي ف ْعل َّ
َاف الت َّْشبِيه ل ْل َمرئيَ ،وإِن ََّما ه َي ُّ
َر َّب ُك ْم ُر ْؤ َي ًة َينْزاح َم َع َها َّ
كرؤ َيتِكم ا ْل َق َم َر َليْ َل َة ا ْل َبدْ ِرَ ،ال َت ْرتابون فِ ِيه َو َال
الش ُّكُ ،
()1

َت ْمرتون» .انتهى

الشك ،أي ال ي ِ
ون فِي النَّ َظرِ إِ َلي ِه) :من ِ
ُّ
جادلون يف
المرية وهو
ومعنىَ ( :ال ُي َم ُار َ
ُ
ْ
ذلك ،وال يدخ ُلهم فيه َش ٌّك  ،ثم أكَّد ذلك بقولهَ ( :و َال َي ُش ُّكون) ،فهم ال يناظِرون
( )2

وال ُيجادلون النتفاء الشك عنهم يف رؤيته .

( )3

َ
أفضل من رؤية
الجنة
عيم يف َ
قال اإلمام أبو الحسن األشعري « : $وليس َن ٌ
()4

وأكثر َمن َع َبدَ اهللَ َ ،ع َبدَ ه للنظر إلى وجهه الكريم -أرانا اهلل
اهلل  باألبصار،
ُ
إياه بفضله .»-انتهى
الم َش ِّم ُرون ،و َتنَا َفس فِيها
شم َر إليها ُ
ورؤية المؤمنين لرهبم هي الغاية التي َّ
ِ
ِِ ِ
عمل العامِ ُلون ،ا َّت َف َق َعليها
الم َتسابِقون ،ولمثلها َف ْل َي َ
المتناف ُسون ،و َتسا َبق إليها ُ
ُ
ِ
الصحابة والتابعون ،وأئمة اإلسَّلم على تتابع
ميع
األنبيا ُء
وج ُ
رس ُلونَ ،
والم َ
ُ
ِ
والفرعونية
المتَ َه ِّو ُكون،
ال ُقرون ،وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية ُ
بعضكم بعضا .انظر« :فتح الباري» ( ،526/13 ،544-543/11مع َتعليق الشبل عليه،
فيعارض ُ
َ
و«الفتاوى» (.)86-85/16
(« )1النهاية يف غريب الحديث» ( ،1066كما).
( )2انظر« :فتح الباري» ( )544/11البن حجر ،و«النهاية يف غريب الحديث» ( ،1132مرا).
( )3انظر« :الفروق اللغوية» (ص  )99ألبي هَّلل ال َعسكري« ،الفرق َبين َّ
الشك واالمتراء».
(« )4اإلبانة عن أصول الديانة» (ص .)31
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نسلِ ُخون ،والرافضة الذين هم
الم َع ِّط ُلون ،والباطنية الذين هم من جميع األديان ُم َ
ُ
الش ِ
بِحبائِل َّ
يطان ُم َت َم ِّسكون ،ومن َحب ِل اهللِ ُمن َقطِ ُعون.
( )1

ومن َجميل أبيات «النونية» لإلما ِم ِ
يتفض ُل اهلل
ابن القيم  ،$قو ُله لما َذكَر ما َّ
المؤمنين إذا دخلوا الجنَّة:
به على عباده ُ
ِ
َأو ما س ِمعت من ِ
االيمان ٌي ْخـ
َاد َي
ُ
َ َ
الر ْح َم ِن َو ْعـ
هلها َل ُك ُم َلدَ
َيا َأ َ
َّ

جن َِّة

ـبِـر َعن من ِ
َادي
ُ
ُ
َو ُه َو ُمنْ ِج ُز ُه َل ُك ْم بِ َض َمان
ـدٌ
َأ ْثـ َقـ ْل َت فِي ا ْل ِم َيز ِ
ان
َأعمالنَا
وج َهنَا ك ََذا
َقا ُلوا َأ َما َب َّي ْض َت َأ ُ
دخ ِل النِّ ِ
ذاك َقدْ َأد َخ ْل َتنَا الجنَّ ِ
و َك َ
ـن َأ َج ْر َتنَا مِ ْن َم َ
يران
ات ِحيـ
َ
َ
ْ
ول ِع ِ
ندي َم ْو ِعدٌ َقدْ َ
في ُق ُ
وحنَانِي
حمتِي
ُأعطِي ُك ُمو ُه
آن َأ ْن
َ
بِ َر َ
َذا مسلِم بِبي ِ
عد َك ْش ِ
َفيرو َنه مِن ب ِ
ان
َر َوى
َج ْه ًرا
ف ِح َجابِ ِه
ََ
َ
ََ ْ ُ
ُ ْ ٌ
َأ ْخبار مع َأم َثال ِها ِهي بهج ُة اإل ِ
لذ َشيء ل ِ ْل ُق ُل ِ
َو َأ ُّ
يمان
وب َف َه ِذ ِه ْال
َ َْ َ
َ ُ َ ْ ْ َ
ْ
العر َف ِ
ِ
ـجنَّ ِ
َواهللِ َل َ
ان
ات َما طا َب ْت ل ِ ِذي
الر ْح َم ِن يف ا ْلـ
َ
وال ُر ْؤ َي ُة َّ
ت العينَ ِ
ُهم فِ ِيه مِما نَا َل ِ
َوإِذا َرآ ُه ا ْل ُم ْؤمِن َ
ان
ُون َن ُسوا ا َّل ِذي
َ
َّ
ْ
األ َ ْل ِ
وان
َسائِ ِر
مِن
َل َّذاتِ ِه ْم
وارى َعن ُْه ُم َعا ُدوا إِ َلى
فإِ َذا َت َ
ُذ مِن اشتِ َي ِ
اق ال َع ْب ِد ل َّلر ْح َم ِن
َواهللِ َما فِي َه ِذه الدُّ ْن َيا َأ َل ْذ
ل ِإلِ ْنس ِ
ال َّل َّذ ِ
و َك َ
ان
ات
َأ ْك َم ُل
ِه َي
ُس ْب َحا َن ُه
َو ْج ِه ِه
ُر ْؤ َي ُة
ذاك
َ
يقول شيخ اإلسَّلم « :فأطيب ما يف الدنيا معرفته ،وأطيب ما يف اآلخرة النظر
ا ْل َح َي َوان

( )2

إليه سبحانه» .انتهى
( )1من كَّلم ابن القيم يف« :حادي األرواح إلى بَّلد األفراح» (ص  )251باختصار ،وعنه ابن أبي
العز يف «شرح الطحاوية» (ص .)109
(« )2الفتاوى» (.)163/14
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وههنا تنبيه بخصوص مذهب األشاعرة والماتردية يف باب الرؤية ،فإنهم يف
وعال يوم القيامة ،ولكن عند التدقيق يظهر أن ْ
الظاهر يثبتون رؤية اهلل َّ
مذ َه َب ُهم
جل َ
وه َو َباطِل ،ألنهم أح ُّبوا نُصر َة مذهب أهل السنة والحديث مع إبقاء
بالح ِّق ْ
َم ْك ُس ٌّو َ
ما عندهم من البدع السابقة كإنكار ُع ُل ِّو اهلل تعالى بذاته على خلقه ،فجمعوا بين
اهلل ُي َرى ال إلى ِجهة ال أمام الرائي وال َخلفه ،وال عن يمينه
ُمتناقضين ،وقالوا :إن َ
المستحيَّلت يف عالم
وال عن شماله ،وال فوقه وال تحتهَ ،
الرؤية من قبيل ُ
فج َعلوا ُّ
ال ُعقَّلء ،وأ َت ْوا بعقيدة ال ُي ِق ُّرها َع ٌ
عيف َفضَّل عن الثابت
قل صريح ،وال نَقل َض ٌ
وإجماع
إجماع أه ِل السنة،
الصحيح ،وال ُيقرها أيضا ال ُلغ ٌة وال ُعرف ،فخا َلفوا
َ
َ
أه ِل البدعة.

()1

ِ
اج َه ًة َف َي ِ
قال ُ
شيخ اإلسَّلم َ « :و َم ْع ُلو ٌم َأنَّا ن ََرى َّ
ب َأ ْن
ج ُ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر ع َيانًا ُم َو َ
ن ََرا ُه ك ََذلِ َكَ ،و َأ َّما ُرؤْ َي ُة َما َال ُن َعايِ ُن َو َال ُن َو ِ
اج ُه ُه َف َه ِذ ِه َغ ْي ُر ُمت ََص َّو َر ٍة فِي ا ْل َع ْق ِل َف ْض ًال
الش ْم ِ
ُون ك َُرؤْ َي ِة َّ
س َوا ْل َق َمرِ» .انتهى
َع ْن َأ ْن َتك َ
( )2

واألشاعرة ،لما لم يستطيعوا إنكار الرؤية ،وكانوا مع المعتزلة يف نَفي الجهة،
بعضهم َجهَّل :تقع الرؤية من كل جهة ،وال
التزموا إثبات رؤية بَّل َوجه ،بل قال ُ
الجسم ُك ُّله ُعيونًا ترى ،وما أو َقع األشاعرة يف هذا التناقض
انقلب
يتأتى هذا إال إذا
َ
ُ

المعتمدة ،انظر:
( )1لتحرير مذهب األشاعرة والماتردية يف هذا الباب ،مع النقل من كتبهم ُ
«التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» للخميس ( ،)441-430/1فإنه مفيد و ُمختصر.
(« )2الفتاوى» (.)85/16

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

208

ِ
تأرج ُحهم بين المذاهب ،وأخذهم من كل
المعتزلة إال
ُ
الشنيع الذي َسل َم منه ُ
الم َل ِّف َقة».
مذهب منها بطرف حتى ُس ُّموا بــ« ُ
قال ابن تيمية َ « :ولِ َه َذا َص َار ُح َّذا ُق ُه ْم إ َلى إ ْنك ِ
الرؤْ َي ِة َو َقا ُلواَ :ق ْو ُلنَا ُه َو َق ْو ُل
َار ُّ
ا ْلمعت َِز َل ِة فِي ا ْلباطِ ِن؛ َفإِن َُّهم َفسروا الرؤْ ي َة بِ ِزياد ِة انْكِ َش ٍ
اف َون َْح ِو َذلِ َك ِم َّما َال ُنن ِ
َاز ُع
ُّ َ َ َ
َ
ُ ْ
ْ َّ ُ
فِ ِيه ا ْل ُم ْعت َِز َل َة» .انتهى
ِ
ِ
المتك ِّلمين ،وعاش يف
والشيخ محمد خليل هراس ،وهو م َّمن َخبِ َر مسالك ُ
()1

( )2

رحاهبا بضع سنين ،حتى رجع إلى الطريقة السلفية الراشدة ،ب َّين طريقة ُم ِّ
تأخري
تأمل كتب المتأخرين من األشاعرة مثل الرازي،
األشاعرة ،فقال « : $ومن َّ
( )3

وعضد الدين اإليجي ،والشريف الجرجاين ،والسعد التفتازاين ،والجَّلل
المحاوالت التي ت َ
ُبذل لرفع الخالف
الدواين ،وغيرهم ،وجدها مليئة بأمثال هذه ُ
والمعتزلة ،على حين أنهم ال َيذكرون مذهب السلف إال
بين مذه َبي األشاعرة ُ
ون أن ُف َسهم َ
أهل السنة والجماعة».
َمقرونا باالستخفاف والتَّحقير ،ومع ذلك ُي َس ُّم َ
انتهى



بتصرف.
( )1نقَّل عن «شرح النونية» ( )207/1للهراس،
ُّ
(« )2الفتاوى» (.)85/16
(« )3شرح النونية» (.)209-208/1
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ِِ ِ ِ
إشارة إلى أن الجنَّة
الم َصنِّف َ ( :$و َأ ْع ُينُ ُه ْم بِ َف ْضله إِ َل ْيه َناظ َرة) :فيه َ
وقول ُ
تفضل من اهلل سبحانه ،كما يف قوله َّ
جل وعَّل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
حض ُّ
َم ُ
ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾[ الدخان.]٥٧ - ٥١ :

ويف الحديث ،قال ﷺَ « :ل ْن ُين ِ
ْج َي َأ َحدً ا ِمنْك ُْم َع َم ُل ُه» َق َال َر ُج ٌلَ :و َال إِ َّي َ
اك؟ َيا
رس َ ِ
اي ،إِ َّال َأ ْن َي َتغ ََّمدَ نِ َي اهللُ ِمنْ ُه بِ َر ْح َم ٍةَ ،ولكِ ْن َسدِّ ُدوا» .
ول اهلل َق َالَ « :و َال إِ َّي َ
َ ُ
وجميع ما يف الجنة من النعيم بالمخلوقات ،ومِن رضى اهلل
قال ابن رجب « :
ُ
()1

( )2

و ُقربه ومشاهدته وزيارته فإنَّه من رحمة اهلل» .انتهى
الجنة كما يف قوله تعالى﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ب لدخول َ
فاألعمال َس َب ٌ
َ
ﭺ﴾[الطور ،]١٩ :وقوله﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
﴾[األعراف ،]٤٣ :أي :بسبب أعمالِكم نا َلت ُكم الرحم ُة فدَ خل ُتم الجنة ،و َت َب َّوأ ُتم
ِ
ُ
أعمال ال َعبد كافي ًة لينال تلك الدرجات
بح َسب أعمالِ ُكم  ،وليست
مناز َل ُكم َ
( )3

العالية عند اهلل ،وإنما هو فضل منه ُسبحانه ،جعل اهلل س َب َبه االستقام َة على دينه،
( )1البخاري (رقم ،)6463 :ومسلم (رقم )2816 :وال َّلفظ له.
(« )2الرسائل» (.)139/1
( )3قاله ابن كثير  $يف «تفسيره».
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واالتباع لمنهج أنبيائه ،ور َّتب عليه جزا ًء عظيما ال َيخ ُطر بِبال﴿ ،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[السجدة.]١٧ :
يب ِد َم ْش َق قال فِي َب ْع ِ
َو َروى ابن أبي حاتم عن بِ ََّلل ْب ِن َس ْعد َخطِ ِ
ض ُخ َطبِ ِه:
ِ
اب فِي الدُّ ْن َيا َال ْس َت ْق َل ْلت ُْم ُك ُّلك ُْم َما ا ْف ُترِ َض َع َل ْيك ُْم».
« َواهلل َل ْو ُع ِّجل َلك ُُم ال َّث َو ُ
وقد َو َص َ
الم َزين  $ما َت َف َّض َل اهللُ به على أهل الجنة بقولهِ( :يف َن ِعي ٍم َدائِ ٍم
ف ُ
()1

( )2

ُم ِقيم﴿ ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾).
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ويزول ،كما يف
وقوله ( :$في َنعي ٍم َدائ ٍم ُمقيم) ،أي :يف نَعي ٍم ُمستَمر ال َين َقط ُع َ
قوله تعالى﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾[التوبة٢٠ :

ِ
دائم أبدً ا لهم».
يم﴾ أي« :ال يزول وال يبيد ،ثابت ٌ
 ،]٢٢ -فقولهُ ﴿ :مق ٌ

( )3

(﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾) :واآلية يف سياق ذكر ما أعد
اهلل لعباده المتقين يف الجنة ،فقال  ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ
( )1قال بعض السلف« :أخفوا هلل العمل فأخفي لهم الجزاء» .وقال ابن رجب («الرسائل»
« :)472/2من قرت عينه بمناجاة اهلل سرا يف ظلمة الليل ،أقر اهلل عينه عنده بما لم ُيطلع بشرا» .انتهى
(« )2تفسير ابن كثير» (.)325/2
( )3قاله الطربي  $يف «تفسيره».
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [الحجر ،]٤٨ - ٤٥ :أي« :ال
يمس هؤالء المتقين الذين و َ ِ
ب ،يعني َت َعبَ ﴿ ،و َما
صف صف َت ُهم يف الجنات ن ََص ٌ
َ
َ ّ
ِ
ِ
اهلل فيها
ونعيمها وما
ين﴾ أي :وما هم من الجنة
ُ
ُه ْم من َْها بِ ُمخْ َر ِج َ
أعطاهم ُ
بم ِ
دائم أبدا».
خرجين ،بل ذلك ٌ
ُ َ
وفِي «الص ِحيحي ِن»  ،قال ﷺ« :إِ َّن اهلل َأمرنِي َأ ْن ُأب ِّشر خَ ِديج َة بِبي ٍ
ت فِي ا ْل َجن َِّة
َْ
َّ
َ َْ
َ َ
َ ََ
()1

( )2

ِمن قصبَ ،ال صخَ ِ ِ
ب ».
ب فيه َو َال ن ََص َ
َ َ
ْ َ

الم َصنِّف بآية «الرعد»﴿( :ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ثم استشهد ُ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾) ،و َأ َّو ُل َها﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ﴾[الرعد ،]٣٥ :وقولهُ ﴿ :أ ُك ُلها دائِ ٌم﴾ أيَ :ال َينْ َقطِ ُعَ ﴿ ، ،وظِ ُّلها﴾ َأيَ :وظِ ُّل َها
ك ََذل ِ َك ،ف َث َم ُر َها َال َينْ َقطِ ُعَ ،وظِ ُّل َها َال َي ُز ُ
ولَ ،و َه َذا َر ٌّد َع َلى ا ْل َج ْه ِم َّي ِة فِي َز ْع ِم ِه ْم َأ َّن
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ا ْل َجن َِّة َي ُز ُ
ين الن َُّار﴾ َأي:
ين ا َّت َق ْوا َو ُع ْق َبى ا ْلكافرِ َ
ول َو َي ْفنَى﴿ ،ت ْل َك ُع ْق َبى ا َّلذ َ
نَع َ
ِ
النار يدخلوهنا.
الم َك ِّذبين وآخر ُتهم ُ
َعاق َب ُة أمر ُ
يث اب ِن َعباس ﭭ فِي ص ََّل ِة ا ْل ُكس ِ
وفِي «الص ِحيحي ِن» مِن ح ِد ِ
وفَ ،وفِ ِيه
َ
ْ َّ
َ
َْ
َّ
ُ
َاك تن ََاو ْل َت َش ْي ًئا فِي َم َقامِ َك َه َذاُ ،ث َّم َر َأ ْين َ
ول اهللَِ ،ر َأ ْين َ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
َاك َتك ْعكعت،
( )3

( )4

( )1قاله الطربي  $يف «تفسيره» ،باختصار.
( )2البخاري (رقم ،)3821 :ومسلم (رقم.)2432 :
( )3قاله القرطبي  $يف «تفسيره» ،بتصرف.
( )4البخاري (رقم ،)748 :ومسلم (رقم.)907 :
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ت ِمن َْها ُعنْ ُقو ًدا ،و َل ْو َأ َخ ْذ ُت ُه
يت ا ْل َجنَّ َة َ -ف َتن ََاو ْل ُ
ت ا ْل َجنَّ َة َ -أ ْوُ :أ ِر ُ
فقال ﷺ« :إِنِّي َر َأ ْي ُ
َألَ َك ْلتُم ِمنْه ما ب ِقي ِ
ت الدُّ ْن َيا».
ْ ُ َ َ َ
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ف  $إلى الحديث عن أهل النار
وبعد كَّلمه عن نعيم أهل الجنة انتقل المؤ ِّل ُ
أعا َذنا اهلل من حالِهم ،وهذا أسلوب قرآين بديع ،حيث يكثر يف سور القرآن االنتقال
من حال أهل النعيم إلى حال أهل الجحيم ،حتى يشتاق المؤمن إلى الجنة َ
وينش َط
المهلِكات.
لفعل الطاعات ،و َيرهب من حال أهل النار برتك ُ
يقول الشيخ ابن عثيمين  $يف تفسير قول اهلل تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [النبأ:

« : ]٣١ذكر اهلل  ما للمتقين من النعيم بعد قوله ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
()1

ِ
ِ
الثواب،
قاب ُذكِر فيه
ُ
ﮮ ﮯ ﴾[النبأ ،]٢٢ - ٢١ :ألن القرآن مثاين :إذا ُذكر فيه الع ُ
ِ ِ
الخير ُذكِر ُ
قاب ،وإذا ُذكِر ُ
أهل َ
أهل َّ
الحق
وإذا ُذكِر
الشر ،وإذا ُذكِر ُّ
الثواب ُذكر الع ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
والرجاء  ...ولئَ َّال
الباطلَ ،م َثاينَ حتى
ُذكِر
سير اإلنسان إلى ر ِّبه بين الخوف َّ
يكون ُ
ٍ
فوس ِمن ِذكرِ ٍ
واحدة واإلسها ِ
ون ما ُيقابِ ُلها ،وهكذا ،ألجل
حال
ب فيها ُد َ
َت َم َّل النُّ ُ
القرآن ِ
ِ
راغبًا ِ
َ
راهبًا ،وهذا مِن بَّلغة القرآن الكريم».
ين َيقر ُأ
أن يكون اإلنسان ح َ
( )2

انتهى
المزَ ينُّ َ ( :$و َأ ْه ُل ا ْل َج ْح ِد َع ْن َر ِّب ِهم َم ْح ُجو ُبونَ ،وفِي الن ِ
َّار ُي ْس َج ُرون،
قال ُ
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ﴾[المائدة﴿ ،] ٨٠ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾[ فاطرْ ] ٣٦ :اآل َية ،خَ َال َمن
ِ
ِ
اج ُهم ِمن َْها).
ين إِ ْخ َر َ
َشا َء اهللُ من ا ْل ُم َو ِّحد َ
(« )1تفسير جزء َع َّم» (ص  ،)34باختصار.
( )2انظر تفصيل تلك المنازل القلبية يف «شرح منظومة السير إلى اهلل» ،للمؤلف.

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

214

ِ
الجنة ،فهؤالء
كما أن أهل الجنة ُينَ َّع ُمون بن َعم كثيرة أع َظ ُمهاُ :رؤي ُة اهلل  يف َ
الكفار ُي َّ
عذبون بألوان من العذاب َ
أشدُّ ها عليهمِ :حجا ُبهم عن اهلل  ،كما قال
ُ
اجت ََم َع َع َل ْي ِه ْم
ُسبحانه ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [المطففينَ « ،]١٥ :ف ْ
اب ا ْل ِح َج ِ
اب ا ْل َج ِحيم» .
اب َو َع َذ ُ
َع َذ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ب َأ ْعدَ ا َء ُه َف َل ْم َي َر ْو ُه ت ََج َّلى ِألَ ْولِ َيائِ ِه
« َق َال َمال ُك ْب ُن َأنَس في َهذه ْاآل َيةَ :ل َّما َح َج َ
الشافِ ِعيَ :لما حجب َقوما بِالسخْ ِ
طَ ،د َّل َع َلى َأ َّن َق ْو ًما َي َر ْو َن ُه
ُّ
َحتَّى َر َأ ْو ُهَ .و َق َال َّ ُّ َّ َ َ َ ْ ً
بِالر َضاُ .ثم َق َالَ :أما واهلل ِ َلو َلم يوقِن محمدُ بن إِد ِريس َأ َّنه يرى ربه فِي ا ْلمع ِ
اد َل َما
َ َ
َ َ
ْ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ
َّ
ِّ
ُور تَو ِح ِ
ِ
ِ
يد ِه
َع َبدَ ُه في الدُّ ْن َياَ .و َق َال ا ْل ُح َس ْي ُن ْب ُن ا ْل َف ْضلَِ :ل َّما َح َج َب ُه ْم في الدُّ ْن َيا َع ْن ن ِ ْ
َح َج َب ُه ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة َع ْن ُرؤْ َيتِ ِه».
( )1

( )2
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(« )2تفسير القرطبي».
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ومن بديع ال َكلِم المأثور عن شيخ اإلسَّلم  ،$قو ُله « :فعذاب ِ
الحجاب
َ ُ
( )1

َأع َظ ُم َأنوا ِع ال َعذاب» .انتهى
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
يم ْي ِن فِي َق ْول ِ ِه﴿ :ﭒ
اهلل ُس ْب َحا َن ُه ألَ ْول َيائه َب ْي َن النَّع َ
قال ابن القيم َ « :ول َه َذا َج َم َع ُ
( )2

الز َيا َدةُُ :ر ْؤ َي ُة َو ْج ِه ِه ا ْل َك ِر ِ
يم
ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [يونسَ ،]٢٦ :فا ْل ُح ْسنَى ا ْل َجنَّةَُ ،و ِّ
فِي جن ِ
َّات عَدْ نَ ،و َج َم َع ِألَ ْعدَ ائِ ِه َب ْي َن ا ْل َع َذا َب ْي ِن فِي َق ْول ِ ِه﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
َ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾[المطففين .»]١٦ - ١٥ :انتهى
ويف «النونية»:
وخطابه فِي جن َِّة الحيو ِ
ِ
َأع َلى الن ِ ِ
ان
يم ُر ْؤ َي ِة َو ْج ِه ِه
َََ
ُُ
َّعيم نَع ُ
سبحا َنه َعن ساكِني النِّير ِ
َو َأ َشدُّ َشيء فِي ا ْل َع َذ ِ
ان
اب ِح َجا ُب ُه
ُ ْ َ ُ
َ
َ
ْ
ِ
اب ا ْل ِح َج ِ
اهلل مِن َْهاَ ،فإِ َّن ِألَ ْر َبابِ َها مِ ْن َع َذ ِ
اب
وقال أيضا َ « :وك ََذل َك الن َُّار َأ َعا َذنَا ُ
َّار فِي َأجس ِ
اب الن ِ
َع ِن اهللِ َوإِ َهانَتِ ِهَ ،و َغ َضبِ ِه َو َس َخطِ ِهَ ،وا ْل ُب ْع ِد َعنْ ُهَ :أ ْع َظ َم ِم َن ا ْلتِ َه ِ
ام ِه ْم
ْ َ
ِ
اح ِهم ،ب ِل ا ْلتِ َهاب ه ِذ ِه الن ِ ِ
ِ
ب ا ْلتِ َها َب َها فِي َأ ْبدَ انِ ِه ْم،
َّار في ُق ُلوبِ ِه ْم ُه َو ا َّلذي َأ ْو َج َ
ُ َ
َو َأ ْر َو ْ َ
َومِن َْها َس َر ْت إِ َل ْي َها» .انتهى
عذاب الج ِ
هل الج ِ
ِ
حيم َأشدُّ َع ِل ِ
حيم».
يهم ِمن
ِ َ
اب عنه ألَ ِ َ
وقال « : $والح َج ُ
( )3

()4

(« )1الفتاوى» (.)39 ،27/1
(« )2مدارج السالكين» (.)421/2
(« )3مدارج السالكين» ( ،)453/1ولما تكلم عن وحشة القلب من َج َّراء الذنوب ،قال  $يف
«الجواب الكايف» (ص ِ « :)78
والوحشة سب ُبها الحجاب ،وكلما َغ ُل َظ الحجاب زادت الوحشة» .انتهى
(« )4حادي األرواح إلى بَّلد األفراح» (ص .)251
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للسكران إال طر ُده
قال ابن رجب  $يف رسالته «تحريم الخمر»« :لو لم يكن َّ
عن ُمنَاجاة الرحمان ،لكفاه ُبعدا﴿ ،ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
السكران عن باب مناجاة ربه أعظم ِخزي
ﮪ﴾[النساء .»]٤٣ :انتهى .فطرد َّ
وردع له ،فإنك لو أحببت إنسانا وأتيت إليه وقال لك« :ابتعد عني ،ال تأتني ،وال
َ
تكلمني»! ،فكيف ستُحس حينها؟! عذاب الجسد أرحم عندك من هذا العذاب!
حجبه
المب َعد المحجوب يف النار ،والذي َ
وهلل المثل األعلى ،فما بالك إذا كان ُ
وأبعده هو العلي الجبار؟!نسأل اهلل أن يعافينا من حال أهل النار.
وحجاب اآلخرة هو نتيجة ِ
ِ
لحجاب الدنيا ،وقد ذكر اإلمام ابن القيم  $يف
َ
ِ
المرء ور ِّبه ،وهي:
«مدارج السالكين» ُح ُج ًبا عشر ًة ت َُحول بين
ِ
ِ
ِ
األسماء وال ِّصفات ،وهو أغل ُظها ،فَّل
حقائق
في
األول :ح ُ
جاب ال َّتعطيل ،و َن ُ
لصاحب هذا ِ
ف اهلل ،وال ِ
جاب َأ ْن ِ
ُ
الح ِ
ِ
يص ُل إليه َأ ْل َب َّتة.
يتهيأ
يعر َ َ
ِ
جاب الشرك ،وهو أن يتع َّبدَ قل ُبه ِ
لغير اهلل.
الثاين :ح ُ
الثالثِ :حجاب البدعة ال َقوليةِ ،
كحجاب أهل األهواء ،والمقاالت الفاسدة
ُ
()1

على اختَّلفها.
ِ
ِ
ِ
ِ
المبتِ ِد ِعين يف طريقهم
الرابع :ح ُ
السلوك ُ
جاب البدعة ال َع َملية ،كحجاب أه ِل ُّ
وسلوكِهم.
ُ
ِ
ِ
ِ
والرياء
الخامس :ح ُ
جاب أه ِل ال َكبائر الباطنة ،كحجاب أه ِل الكرب وال ُع ْجب ِّ
والحسد...
َ
(« )1مدارج السالكين» ( )377/2باختصار وتصرف.
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السادسِ :حجاب أه ِل ال َكبائر الظاهرةِ ،
وحجا ُبهم َأ َر ُّق مِن ِحجاب إخواهنم
ُ
أقرب إلى التوبة وأدنى إلى السَّلمة منهم ،وقلو ُبهم
من أهل الكبائر الباطنة ،وهم
ُ
خير من قلوبِهم.
ٌ
ِ
جاب أه ِل الصغائر.
السابع :ح ُ
ِ
المباحات.
الثامن :ح ُ
جاب أه ِل ال َفضَّلت ،والتوسع يف ُ
ِ
جاب أه ِل ال َغفلة عن استحضار ما ُخلِقوا له و ُأريد منهم ،وما هلل
التاسع :ح ُ
ِ
عليهم من دوا ِم ِ
وشكره وعبوديتِه.
ذكره
ِ
ِ
ِ
المقصود.
العاشر :ح ُ
السير عن َ
الم َش ِّمرين يف َّ
المج َتهدين السالكينُ ،
جاب ُ
فهذه َع َشر ُة ُح ُجب بين القلب وبين اهلل َ ،ت ُح ُ
ول بينه وبين هذا الشأن ،وهذه
الح ُجب تنشأ من أربعة عناصر :عنصر النفس ،وعنصر الشيطان ،وعنصر الدنيا،
ُ
ِ
وعناصرها يف
الح ُجب مع بقاء أصول ِها
وعنصر الهوى ،فَّل ُيمكِن َك ُ
شف هذه ُ
القلب َأ ْل َب َّتة.
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وقوله َ ( :$و َأ ْه ُل ا ْل َج ْح ِد َع ْن َر ِّب ِهم َم ْح ُجو ُبونَ ،وفِي الن ِ
َّار ُي ْس َج ُرون) :مأخوذ
من قوله َّ
جل وعَّل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ
حر ُقون يف النار ،و ُيو َقدُ عليهم فيها.
ﮢ﴾[غافر ،]٧٢ - ٧٠ :أيُ :ي َ
ومن تأمل عذاب أه ِل النار ،وما أعدَّ اهلل لهم من ِ
الخزي يف دار ال َبوار،
َ
َّ
ِ
واستحضر أحوا َلهمَ ،
الواع ُظ ب َقلبه« ،انخ َل َع من
وخبِ َر سو َء مآلِهم ،وقا َم هذا
َ
()1

ِ
ثياب َ
ب
الخوف
خص َ
والح َذر ،و َأ َ
َ
الذنوب والمعاصي ،واتبا ِع الشهوات ،و َلبِس َ
وهان عليه ُّ
َ
كل ُمصي َبة ُتصي ُبه يف َغير دين ِه وقلبِه».
قل ُبه من َم َط ِر أجفانِه،
( )2

ثم ذكر َ
قول اهلل تعالى﴿( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ﴾) :فما َجن َْوا إال «هذه البضاع َة الكاسدة ،والصفق َة
سخط لسخطِه ُّ
الخاسرة ،وهي سخط اهلل الذي َي َ
الدائم يف
كل شيء ،والخلو َد
َ
أنفسهم حيث قدَّ مت لهم هذا النُّ ُز َل َغ َير الكريم،
ظلمتهم ُ
العذاب العظيم ،فقد َ
الم ِقيم».
وها
أنفسهم إِ ْذ َف َّو ُت َ
النعيم ُ
َ
وقد ظلموا َ
ُفار س ِ
ي ،ال ينقطع عنهم بحال من
المصنِّف  $أن
رمد ٌّ
َ
عذاب الك ِ َ َ
ثم ب َّين ُ
( )3

األحوال ﴿( ،ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ ْاآل َي َة) :وهذا نظير قول ِه َت َعا َلى﴿ :ﰀ
( )1انظر« :تفسير الطربي».
(« )2مدارج السالكين» (.)397/2
(« )3تفسير السعدي».
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يح ُم ْسلِم» َأ َّن َر ُس َ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾[طهَ ،]٧٤ :و َث َب َت فِي « َص ِح ِ
ول اهللِ ﷺ َق َال:
« َأما َأه ُل الن ِ ِ
ُون فِ َيها َو َال َي ْح َي ْو َن»  ،وقال تعالى:
ين ُه ْم َأ ْه ُل َهاَ ،ف َال َي ُموت َ
َّار ا َّلذ َ
َّ ْ
()1

﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[ الزخرفَ ،]٧٧ :ف ُه ْم فِي َحال ِ ِهم
ِ
اح ًة َل ُه ْمَ ،و َلكِ ْن َال َسبِ َيل إِ َلى َذل ِ َك﴿،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
َذل َك َي َر ْو َن َم ْو َت ُه ْم َر َ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾[الزخرف﴿ ،]٧٥ - ٧٤ :ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾[النساءَ ،]٥٦ :و َق َال تعالى﴿ :ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ﴾[ النبأ ،]٣٠ :و َه َذا َج َزا ُء ك ُِّل َم ْن َك َف َر بِ َر ِّب ِه َوك ََّذ َب بِا ْل َح ِّق ،ولهذا
ختَمها ُسبحانه بقوله﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾[فاطر.]٣٦ :
ُفره دام فرتة
وقد يقول قائل :ل ِ َم ُخ ِّلد الكافر يف النارُ ،
وعذب بَّل هناية مع أن ك َ
( )2

محدود ًة وإن طالت؟
الكفار لو ُع ِّم ُروا يف الدنيا بَّل َحد ،لما تابوا
والجواب أن يقال -واهلل أعلم :-إ َّن
َ
عما نُهوا عنه إلى األ َبد﴿ ،ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[األنعام،]٢٨ :
َّ
فكذلك استحقوا عذا ًبا دائِ ًما ،كما َّ
ُفرهم دائم لو َخ َلدوا يف الدنيا ،والجزاء من
أن ك َ
ِجنس العمل﴿ ،ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[الكهف.]٤٩ :

( )3

و َق ُ
قديره:
الم َزين ْ ( :$اآل َي َة) :على النَّصب ،وهي ُمتع ِّلقة بفعل محذوف َت ُ
ول ُ
ِ
ِ
اقرأ تما َم اآلية التي بعدَ ها ،وهي وقو ُله
اقرأ» ،أيَ :
« َأكمل» ،أيَ :أكمل اآليةَ ،أو « َ
( )1مسلم (رقم.)185 :
( )2انظر« :تفسير ابن كثير» و«تفسير القرطبي».
( )3انظر :كَّلما حسنا يف الباب للشنقيطي يف «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد األمين» (ص .)58
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ُسبحانه﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ﴾[فاطر .]٣٧ :نعوذ باهلل من ِ
حال أه ِل النار.
الم َو ِّحدُ  ،فمهما ُع ِّذب يف النار بسبب ذنوبه ،فإنه ال َمحال َة ِ
ألن
خار ٌج منهاَّ ،
وأما ُ
من مات على التوحيدُ ،ح ِّرمت عليه النار ،إما تَحريما أبديا إن حقق التوحيد كما
ٍ
سيئات رجحت على حسناته،
اكتسب معه
تحريما أمديا ،إن
يحب اهلل ويرضى ،أو
َ
ً
وحدين من ُجملة ِ
الم َصن ُ
أهل النار الذين هم أه ُلها ،فقال
الم ِّ
ِّف ُ
ولهذا استثنى ُ
ِ
ِ
اج ُهم ِمن َْها).
ين إِ ْخ َر َ
َ ( :$خ َال َمن َشا َء اهللُ من ا ْل ُم َو ِّحد َ
وعلى هذا َح َ
والم ِّ
تأخرين قو َله تعالى﴿ :ﯠ
المتقدِّ مين ُ
كثير من أه ِل العلم ُ
مل ٌ
ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾[هود ،]١٠٧ - ١٠٦ :وهو َّ
أن االستثنا َء
عائدٌ على ال ُعصاة مِن أه ِل التوحيد ،ممن ُي ِ
اهلل من النار بشفاعة الشافعين،
خر ُجهم ُ
من المَّلئكة والنبيين والمؤمنين ،حين يشفعون يف أصحاب الكبائر ،ثم تأيت رحم ُة
َأ ِ
خرج من النار َمن لم َي ْ
خيرا َق ُّط ،وقال يو ًما من الدهر« :ال
رحم الراحمين ،ف ُت ُ
عمل ً
إله إال اهلل» ،كما وردت بذلك األخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول اهلل ﷺ.

( )1انظر« :تفسير ابن كثير».

()1
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ولما عدَّ د العَّلمة ابن سعدي  $فضائل التوحيد  ،قال« :ومن ِّ
أجل فوائده
َّ
ِ
مثقال َحب ِة
(أي :التوحيد) :أنه َيمنع الخلود يف النار ،إذا كان يف القلب منه أدنى
َخرد ٍل ،وأنه إذا َك ُم َل يف القلب يمنع دخوله النار بالكلية» .انتهى
()1

السمع والطاعة ألئمة املسلمَّي وأمرائهم ومنع اخلروج
جاروا
عليهم وإن ُ

َان ِعنْدَ اهلل ِ
ِ
ِ
وال َّطاع ُة ألُولِي ْاألَمرِ فِيما ك َ ِ
َاب َما ك َ
اجتن ُ
َان عنْدَ اهلل َ مرض ًّياَ ،و ْ
َ
َ
َ
ْ
مس ِ
ترك ا ْلخُ ُروجِ ِعنْدَ َت َعدِّ ِ
خ ًطاَ ،و ُ
وج ْو ِر ِهمَ ،والت َّْو َب ُة إِ َلى اهلل ِ َ ك ْي َما ُي ْعطِ َ
ف
يهم َ
ُ ْ
بِهم َعلى َر ِع َّيتِ ِهم.
بعدَ إهناء الحديث عن منازل َ
المصنِّفُ $
الخلق عند الحق يو َم القيامةَ ،
أتبع ُ
َ
الج ُ
القالقل
ومحا َّدتُها
آثارها َج َّمة ،س َّبب َ
هل بها ُ
ذلك بالحديث عن عقيدة مهمةُ ،
ِ
والتفر َق بين الناس ،وذلك منذ عهد الصحابة ﭫ إلى يومنا هذا ،وهذه
تن
والف َ
ُّ
العقيدة هي عقيدة السمع والطاعة يف المعروف لوالة أمور المسلمين َب ِّرهم
ِ
ِ
واحا عندنا فيه من اهلل ُبرهان ،وعدم ُ
الخروج عليهم
ُفرا َب ً
وفاج ِرهم ،ما لم َيرتكبوا ك ً
ولو كَفروا إذا لم تكن لنا ُقدرة على قتالهم ،فإن مصلح َة تغييرِهم ليست بأولى من
ِ
والحرص على َأمن ِهم ودينهم و ُدنياهم.
َحقن ِدماء المسلمين ،وعد ِم إراقتها،
َان ِعنْدَ اهلل ِ  م ِ
ِ
ِ
رض ًّيا) :أي :على
يما ك َ
المزَ ينُّ َ ( :$وال َّط َ
َ
اع ُة ألُولي ْاألَ ْمرِ ف َ
قال ُ
أحب وكرهِ ،ديانَ ًة ال سياسةً ،وحقيقة الطاعة امتثال
مع والطاع ُة فيما
َّ
الس ُ
المسلم َّ

( )1انظر« :القول السديد» (ص .)15-14
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األمر ،كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة األمر ،والطاعة مأخوذة من أطاع إذا
انقاد ،والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد  ،و «أولو األمر» :أي« :ذوو األمر
()1

وأصحابه» ،الذين يأمرون الناس ،ويشرتك يف ذلك العلماء واألمراء.

( )2

السمع والطاعة لوالة ِ
أمور المسلمين ففيها سعاد ُة
قال ابن رجب « : $وأما
ُ
( )3

الدنيا ،وبها تنظيم مصالح العباد يف معاشهم ،وبها يستعينون على إظهار دينهم
وطاعة ر ِّبهم ،كما قال علي بن أبي طالب ﭬ َّ « :
الناس ال ُيصلِحهم إال إمام
إن َ
( )4

ِ
َبر أو فاجر ،إن كان ِ
الفاج َر فيها إلى أجله»».
وح َم َل
فاج ًرا َع َبدَ
المؤمن فيه ر َّبهَ ،
ُ
ٌّ
انتهى
ين :$
الم َز ُّ
َّ
ولكن هذه الطاعة ألولي األمر ُم َق َّيد ٌة بطاعة اهلل ،ولهذا قال ُ
َان ِعنْدَ اهللِ
ِ
ِ
(وال َّطاع ُة ألُولِي ْاألَمرِ فِيما ك َ ِ
َاب َما ك َ
اجتن ُ
َان عنْدَ اهلل َ مرض ًّياَ ،و ْ
َ
َ
َ
ْ
مس ِ
خ ًطا):فَّل طاعة لمخلوق يف معصية الخالق ،كما قال النبي ﷺ« :إِن ََّما ال َّطا َع ُة
ُ ْ
ِ
ِ
اهلل ويرضاه ،ال فيما َيسخ ُطه
في ا ْل َم ْع ُروف»  ،فالطاعة إنما تكون فيما ُي ُح ُّ
ب ُ
( )5

ويأباه ،واهلل  يقول يف بيعة المؤمنات للنبي ﷺ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ

( )1انظر« :تفسير القرطبي» (.)261/5
( )2انظر« :مجموع الفتاوى» (.)170/28
(« )3جامع العلوم والحكم» (ص .)408
( )4ذكر هذا األثر ابن تيمية يف «السياسة الشرعية» (ص  )51بلفظَ « :ق َال َعلِ ُّي بْ ُن َأبِي َطالِب ﭬ:
ِِ
ِ
ِ
َاهاَ .ف َما َب ُال ا ْل َف ِ
س مِ ْن إ َم َارةَ :ب َّر ًة كَان َْت َأ ْو َف ِ
َال ُبدَّ لِلنَّا ِ
اج َر ِة؛
ين َه ِذهِ ا ْل َب َّر ُة َقدْ َع َر ْفن َ
اج َرةًَ .فق َيلَ :يا َأم َير ا ْل ُم ْؤمن َ
اهدُ بِ َها ا ْل َعدُ ُّوَ ،و ُي ْق َس ُم بِ َها ا ْل َف ْي ُء».
الس ُب ُلَ ،و ُي َج َ
َف َق َالُ :ي َقا ُم بِ َها ا ْل ُحدُ و ُدَ ،و َت ْأ َم ُن بِ َها ُّ
( )5رواه البخاري (رقم ،)4085 :ومسلم (رقم.)1840 :
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وف يف َبي َع ِة النَّبِي ﷺ َحتَّى َي ُك َ
ون
عر َ
الم ُ
ﭮ﴾[الممتحنة ،]١٢ :وإِن ََّما َش َر َط َ
ِّ

َتنبِ ًيها َع َلى َأ َّن َغ َير ُه َأ ْو َلى بِ َذل ِ َك َو َأ ْل َز َم َل ُه  ،ويقول سبحانه﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
()1

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾[النساء ،]٥٩ :فكرر األمر بالطاعة هلل
ولي األمر
ولي األمر ألن طاعة ِّ
ولرسوله ﷺ الستقَّللهما بالطاعة ،ولم يكررها ل ِّ
َت َب ٌع لطاعة اهلل وطاعة رسوله ﷺ.
ِ
ِ
ِ
ب َو َكرِ َه ،إِ َّال َأ ْن
يما َأ َح َّ
الس ْم ُع َوال َّط َ
اع ُة ف َ
وقال النبي ﷺَ « :ع َلى ا ْل َم ْرء ا ْل ُم ْسل ِم َّ
ُي ْؤ َم َر بِ َم ْع ِص َي ٍةَ ،فإِ ْن ُأ ِم َر بِ َم ْع ِص َي ٍةَ ،ف َال َس ْم َع َو َال َطا َع َة»  ،وقد ذكره البخاري يف
الس ْم ِع َوال َّطا َع ِة لِ ْ ِ
إل َما ِم َما َل ْم َتك ُْن َم ْع ِص َي ًة».
«صحيحه» تحت بابَّ « :
ِ
ِ
ويف حديث ِ
بن َس ِ
اض ِ
الع ْر َب ِ
الس ْم ِع
ار َية ،قال النبي ﷺُ « :أوصيك ُْم بِ َت ْق َوى اهللَ ،و َّ
اختِ َال ًفا كَثِ ًيرا،
اع ِةَ ،وإِ ْن ت ََأ َّم َر َع َل ْيك ُْم َع ْبدٌ َ ،فإِ َّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِمنْك ُْم َب ْع ِدي َف َس َي َرى ْ
َوال َّط َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ، »...ويف هذا نُك َت ٌة بديعة ن َّبه عليها
الراشد َ
َف َع َل ْيك ُْم بِ ُسنَّتي َو ُسنَّة ا ْلخُ َل َفاء َّ
( )2

( )3

()4

السمع وال َّطاعة
الحافظ ابن رجب  $بقوله« :ويف ذكر هذا الكَّلم بعد األمر ب َّ
( )5

ألُولي األمر إشار ٌة إلى أنَّه ال طاع َة ألولي األمر إ ّ
ال يف طاعة اهلل» .انتهى
( )1انظر« :تفسير القرطبي» لآلية.
( )2انظر« :بدائع التفسير» ( )278/1البن القيم ،و«شرح الطحاوية» (ص  )282البن أبي العز،
و«محاسن التأويل» ( )191-194/3للقاسمي ،وفتح الباري ( )139/13البن حجر...
( )3رواه البخاري (رقم ،)7144 :ومسلم (رقم ،)1839 :واللفظ له.
( )4رواه أحمد (رقم )17144 :وأبو داود (رقم )4607 :الرتمذي وغيرهم ،وصححه األلباين يف:
«السلسلة الصحيحة» (رقم.)3007، 937( :
(« )5جامع العلوم والحكم» (ص .)410
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قال اإلمام الطربي يف «تفسيره» بعد ذكر الخَّلف يف معنى «أولي األمر»:
« وأولى األقوال يف ذلك بالصواب ،قول من قال :هم األمراء والوالة لصحة
األخبار عن رسول اهلل ﷺ باألمر بطاعة األئمة والوالة فيما كان هلل طاعةً،
وللمسلمين مصلحة» .انتهى
وقال العَّلمة ابن عاشور يف «التحرير والتنوير»« :لما أمر اهلل األمة بالحكم
ب ذلك بخطاهبم باألمر بطاعة الحكا ِم ُو َّال ِة ِ
أمورهم ألن الطاع َة لهم
بالعدل ع َّق َ
هي مظهر ُن ِ
ٌ
تنفيذ
فوذ ال َعدل الذي َيح ُك ُم به ُح َّكا ُم ُهم ...وطاع ُة والة األمور
َ َُ
()1

للعدل ،وأشار هبذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور هبا هي الطاعة يف المعروف،
ي األمان َة ،فإذا َفعل ذلك
ولهذا قال عليَ « :ح ٌّق على اإلما ِم أن َيح ُكم بال َعدل ويؤ ِّد َ
َفح ٌّق على ِ ِ
ويطِي ُعوا»» .انتهى باختصار.
َ
الرعية أن َي َ
َّ
سم ُعوا ُ
ويف نظم أحمد بن مشرف األحسائي المالكي لمقدمة «رسالة ابن أبي زيد
القيرواين» ،قوله :$
َّ
وأن

طاع َة

إ َّ
ال

إذا

أولي
َأ َمروا

ِ
األمر
يومًا

واجب ٌة

من الهداة نجو ِم ِ
العلم واألُ َم َرا
ُ

بمعصية

من المعاصي ف ُيلغى َأ ْم ُرهم َهدَ َرا

وقد َن َقل القاضي عياض إجماع العلماء على وجوب طاعة األمراء يف غير
معصية ،وعلى تحريمها يف المعصية.

( )2

( )1وذلك يف اآلية قب َلها ،وهي قوله ُسبحانه﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾[النساء.]٥٨ :
( )2انظر« :شرح صحيح مسلم» ( )469/6للنووي .$

الصغيّــر بن عــمَّــار

225

بمنكرٍ ال تلزم طاعته،
قال اإلمام ابن عبد الرب « :وأجمع العلماء على َّ
أمر ُ
أن َمن َ
()1

قال اهلل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾[المائدة:

 .»]٢انتهى
قال القحطاين يف «نون َّيته»:
فإن ُه
الوالدَ ين
و َت َحر َّبِ َّر
ال َت ْخ ُر َج َّن على اإلما ِم ُم ِ
حار ًبا
و َمتى ُأمِ ْر َت بِبِدعة أو َز َّلة
المال فاس َت ِ
ِ
مس ْك بِ ِه
ين َر ْأ ُس
الدِّ ُ

رض عليك وطاع ُة
َف ٌ
ولو َأنه َر ُج ٌل مِن
ِ
فاهر ْب بِ ِد َ
آخ َر
ينك
ُ
اع ُه
َف َض َي ُ

مِن

َأع َظ ِم

ِ
السلطان
الحب ِ
شان
ُْ
الب ْل ِ
دان
ُ
خس ِ
ران
ال ُ ْ

مع  $يف هذه األبيات بين حق السلطان -وهو طاعته يف المعروف وعدم
فج َ
َ
المطلقة ،التي هي رأس
الخروج عليه ولو جار -وبين حق اهلل سبحانه ،وهو طاعته ُ
مال العبد يف الدنيا واآلخرة.



(« )1التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد» ( ،)277/23عند شرح حديث عبادة بن الصامت
يف السمع والطاعة.
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ِ
الخروج على والة أمور المسلمين عند تعديهم
الم َزينُّ  $عد َم
ذكر ُ
ثم َ
ترك ا ْلخُ ُروجِ ِعنْدَ َت َعدِّ ِ
وجورهم ،فقالَ ( :$و ُ
وج ْو ِر ِهم) :فإن فِس َقهم ال
يهم َ
الخروج عليهم ،وذلك بإجماع المسلمين كما حكاه الحافظ النووي
جو ُز
َ
ُي ِّ

( )1

الخروج عليهم وقتا ُلهم فحرا ٌم بإجماع المسلمين ،وإن كانوا
بقوله « :$وأما
ُ
األحاديث بمعنى ما ذكر ُته ،وأجمع ُ
ُ
أهل السنة أنه ال
َف َس َق ًة ظالمين ،وقد تظاهرت
السلطان ِ
َي ِ
بالفسق .»...انتهى
نعز ُل
ُ
ويف «الصحيحين»  ،عن ُعباد َة ِ
الصامت ﭬ قالَ :د َعانَا النَّبِ ُّي ﷺ َف َبا َي ْعنَا ُه،
بن َّ
ِ
اع ِة ،فِي َمن َْشطِنَا َو َمك َْر ِهنَا،
الس ْم ِع َوال َّط َ
َف َق َال في َما َأ َخ َذ َع َل ْينَاَ « :أ ْن َب َاي َعنَا َع َلى َّ
( )2

َو ُع ْسرِنَا َو ُي ْسرِنَا َو َأ َث َر ًة َع َل ْينَاَ ،و َأ ْن الَ ُنن ِ
احا،
َاز َع األَ ْم َر َأ ْه َل ُه ،إِ َّال َأ ْن ت ََر ْوا ُك ْف ًرا َب َو ً
ان».
ِعنْدَ ك ُْم ِم َن اهلل ِ فِ ِيه ُب ْر َه ٌ
ومعنى« :بواحا»َ :أي ِجهار ًا ،مِن باح بِ َّ ِ
أع َلنه  ،وال َبا ُء َوال َو ُاو
وح بِ ِه إِ َذا ْ
الش ْيء َي ُب ُ
ْ َ َ
ْ َ
ََ ً
والحاء َأص ٌل و ِ
احدٌ َ ،و ُه َو َس َع ُة َّ
ور ُه .
الش ْي ِء َو ُب ُر ُ
َ َ ُ ْ َ
وز ُه َو ُظ ُه ُ
( )3

( )4

حكم به ُ
الح ِّل وال َعقد -ال
البواح
الكفر
ظهر
أهل َ
ُ
ُ
الواضح ،والذي َي ُ
ُ
وهل إذا َ
ُ
وإخوان أبي َجهل ،-فهل يجوز حينها الخروج أم يجب؟
الدهما ُء وال َغوغا ُء
للعلماء يف هذه المسألة قوالن :
( )5

(« )1شرح صحيح مسلم» ( )470/6للنووي .$
( )2رواه البخاري (رقم ،)7055 :ومسلم (رقم.)1709 :
(« )3النهاية يف غريب الحديث» ( ،155بوح) البن األثير.
(« )4مقاييس اللغة» ( ،117بوح) البن فارس.
( )5انظر« :شرح الطحاوية» ( )148/2لصالح آل الشيخ.
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فمنهم من قال :يجب الخروج عند ِ
رؤية ال ُك ِ
فر ال َبواح.
ُ
ُ
تغيير هذا الحاكم
ومنهم من قال :بل يجوز ،وال يجب ،والصرب أولى إال إذا كان ُ
الكافر ليس فيه مفسدة كسفك دماء المسلمين.
قال الشيخ صالح الفوزان « :لو كان الوايل كافرا ،وهم ما عندهم استعداد ألن
( )1

يقيموا بدله من يضبط األمور ،فإهنم يصِبون ويكونون معذورين ،فاهلل جل وعال
يقول ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغابن .»]١٦ :انتهى
تك َّلم ُ
وخ َل ًفا عن عواقب الخروج على ُحكام الجور ،مهما بلغ
أهل العلم َس َل ًفا َ
أضعاف
أن مفاسد الخروج
ُ
واح ،وبينُّوا رحمهم اهلل َّ
ظلمهم ما لم َ
كفر َب ٌ
يظهر منهم ٌ
الجور.
مفسدة َ

( )2

وسبب َعدَ ِم انعزالِه ،وتحري ِم
النووي عن العلماء قولهم« :
نقل الحافظ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
فتكون
وفساد ذات ال َبين،
وإراقة الدماء
الفتن
يترتب على ذلك من
الخروجِ عليه ما
ُ
ُ
( )3

أكثر منها يف بقائه» .انتهى
المفسد ُة يف عزله َ
ورويِ « :ست َ
ُّون َسنَ ًة مِ ْن إ َمام َجائِر َأ ْص َل ُح مِ ْن َل ْي َلة واحدة بِ ََّل ُس ْل َطان» ،والتجرب ُة
ُتب ِّي ُن ذلك.

( )4

( )1يف تعليقاته النفيسة على كتاب «اإلصباح يف بيان منهج السلف يف الرتبية واإلصَّلح» (ص )109
لعبد اهلل العبيَّلن.
( )2انظر« :شرح الطحاوية» (ص  )282البن أبي العز .$
(« )3شرح صحيح مسلم» ( )470/6للنووي .$
(« )4السياسة الشرعية» (ص .)113
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وروي ّ
بن العاص أوصى ابنه فقال« :إما ٌم عادل خَ ٌير ِمن َم َطرٍ وابِل،
أن َعمرو َ
ِ
َ
خير من فتنة تدوم».
وأ َسدٌ َخ ُطوم َخ ٌير من إما ٍم ظلوم ،وإما ٌم ظلوم غشوم ٌ
وقال عبد اهلل بن المبارك :
َّ
إن الجماع َة َح ُبل اهللِ فاع َت ِص ُموا
ِ
بالسلطان م ِ
عضل ًة
اهلل
َك ْم َيدْ َف ُع
ُ
ُ
لوال اإلمام ُة لم َتأ َم ْن لنَــــــا ُس ُب ٌل
()1

منه ب ُع ْر َوتِه
يف دينِنا رحم ًة

الوث َقى
ُ

وكان

أضع ُفنَا

منه
َن ْه ًبا

ل ِ َمن

و ُدنيانَــــا
ألقوا َنــــا
َ

قال اإلمام أبو عمر بن عبد ال َبر « : $اآلثار المرفوعة يف هذا الباب ُك ُّلها
ِ
الجماعةَ ،
السلطان
وش َّق َعصا المسلمين،
والخ َ
فارق َة َ
َّلف على ُّ
َتدُ ُّل على َأ َّن ُم َ
ِ
ب قِ َ
المج َتم ِع عليهُ ،ي ُ
تال َمن فعل ذلك» .انتهى
يحه،
ويوج ُ
ويبِ ُ
ُ
ريق الدَّ َم ُ
ِ
ِ
وذكر القرطبي  $يف «تفسيره» َّ ،
الجائر أولى من
طاعة اإلما ِم
أن الصربَ على
( )2

( )3

ُ
الخ ِ
روج عليه ،ألَ َّن يف ُمنازَ عتِه والخروجِ عليه:
ِ
َ
األمن َ
بالخوف،
استبدال
ِ
الدماء،
وإراق َة
َ
الس َفهاء،
وانطَّلق أيدي ُّ
ِ
َ
الغارات على المسلمين،
وش َّن
والفسا َد يف األرض.

( )1انظر« :التمهيد» ( )275/21البن عبد الرب  ،$و«اآلداب الشرعية» ( )238/1البن مفلح.
(« )2التمهيد» (.)282/21
(« )3تفسير القرطبي» ( ،)109/2عند تفسير قوله تعالى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾[البقرة،]١٢٤ :
ونحوه عند ابن الرب يف «التمهيد» (.)279/23

َدانَا
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المسلمين وما َّ
حل هبا
قلت :وتأ َّمل كَّلم ال ُقرطبي  $و َط ِّب ْق ُه على واقع بَّلد ُ
وخداعا ،-وال أدري
زورا
ً
من المفاسد بل والمصائب باسم« :ال َّربيع العربي» ً -
سن الربيع؟ ُ
ريف أتى على األخضر
وخضرة الربيع؟ بل هو َخ ٌ
وح ُ
أين هذا الربيع؟ ُ
والسفهاء على بَّلد ال ُمسلمين ،فال الدين
واليابس ،تس َّلط فيه ال ُك َّفار والخوارج ُّ
ِ
المسلمين من شر
قيم ،وال الدُّ نيا بقيتُّ ،
فأي ربيع هذا؟ أسأل اهلل أن يحفظ بَّل َد ُ
ُأ َ
ِّ
ولي عليهم خيارهم ،وأن يجنِّبهم شرارهم ،آمين.
كل ذي شر ،وأن ُي َّ
قال المعلمي « :وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إال الشر» .انتهى
()1

حين قال ُ ،مب ِّينًا َخ َطر و َبَّل َء هذه
ولقد صدق ابن َحزم األند ُلسي $
َ
الضَّللة لم يج ِر اهلل على ِ
ِ
المسالِك« :واع َلموا َر ِح َمكم اهللَّ ،
أيديهم
جميع فِ َر ِق
أن
َ
ُ ْ ُ
ِ
فع لإلسَّلم را َية ،وما زالوا َي ْس َعون
تح هبم من بَّلد ال ُك ْفر َقر َي ًة ،وال َر َ
َخيرا ،وال َف َ
ِ
وي ُس ُّلون السيفَ على ِ
أهل
وي َف ِّرقون كلمة المؤمنينَ ،
يف َقلب نظا ِم المسلمينُ ،
الخوارج والشيعة َ
ِ
شه ُر
األرض ُم ْف ِسدين ،أما
الدين ،و َي ْس َعون يف
فأ ْم ُرهم يف هذا َأ َ
ُ
( )2

من أن ُيت َك َّلف» .انتهى

قال شيخ اإلسَّلم َ « : $ف َال ر ْأي أعظم َذما ِمن ر ْأ ٍي ُأ ِر َيق به دم ُأ ُل ٍ
وف ُم َؤ َّل َف ٍة
َ َ
َُ
َ
ُ ًّ
ِ
حصل بِ َق ْت ِلهم َم ْصلح ٌة للمسلمين ،ال يف دين ِهم وال يف ُدنياهم،
من المسلمين ،ولم َي ُ
( )3

ص َ
الخ ُير َع َّما كان ،وزا َد َّ
الش ُّر على ما كان» .انتهى
بل َن َق َ

(« )1التنكيل» (.)288/1
(ِ « )2
الف َصل يف الملل واألهواء والنِّ ًحل» (.)171/4
(« )3منهاج السنة النبوية» (.)112/6
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ِ ِ
ِ
قِ َيل لِل َح َس ِنَ :يا َأ َبا َس ِعيدَ ،خ َر َج َخ ِ
ين َر َأى
ار ِج ٌّي بِا ْل ُخ َر ْي َبة َف َق َال « :الم ْسك ُ
ِ
يما ُه َو َأ ْنك َُر ِمنْ ُه».
ُمنْك ًَرا َف َأ ْنك ََر ُهَ ،ف َو َق َع ف َ
()1

( )2

وقال شيخ اإلسَّلم ِ « : $
والفتن ُة إذا و َق َعت َع َج َز ال ُع َقال ُء فيها عن َد ْف ِع
ِ
شأن ِ
الف ِ
إطفاء ِ
الس َفهاء ،فصار األكابِر ِ
ف أهلِها ،وهذا ُ
الف َت ِن
زين عن
تنة و َك ِّ
عاج َ
ُ
ُّ
( )3

كما قال تعالى﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾[األنفال،]٢٥ :
الفتن ُة لم يس َلم من ال َت َلو ِ
وإذا و َقعت ِ
ث هبا إِ َّال َمن َع َص َم ُه اهلل» .انتهى
ُّ
َ
َْ
وقا َم عبدُ اهلل ابن مسعود ﭬ َخطي ًبا يف النَّاس ،فقال« :يا أيها الناس! عليكم
ِ
ُ
هون يف
بالطاعة والجماعة ،فإهنما
كر َ
السبيل إلى حبل اهلل الذي أمر به ،وإ َّن ما َت َ
الجماعة َخير ِمما ُت ِ
ون يف ال ُفرقة».
ح ُّب َ
ٌ َّ
ِ
ويستفح ُل األمر ،إذا تَصدَّ ى لتحريض الناس من
ب،
وتَع ُظم الفتنة ،ويشتدُّ الخَ ْط ُ
شار إليه يف علم أو َتن َُّسك ،فإن ثق َة الخَ لق بهم كبيرة ،ولسان حالِهم ومقالهم
َي ُ
( )4

َ
الشيخ ُفَّلنا يحث عليه!؟« ،ولما شاهدنا
يقول« :لو كان الخروج باطَّل لما رأينا
األتباع ،و َتع ُلوا األصوات،
العابد الزاهد فَّلنا يف ُجملة الخارجين!؟» ،ف َيك ُثر
ُ
صوت
سم ُع
ويزدا ُد الضجيج ،فيغت ََّر
ُ
ُ
بالمتبوع ،كما اغرتَّ المتبوع بالتابع ،فَّل ُي َ
التابع َ
حتى إذا انجلى النَّهارِ ،
الفرس
أن
ِّ
عل َم القو ُم َّ
َ
والمغرتِّينَّ ،
المل ِّبسين ُ
الحق من كَثرة ُ
( )1موضع بالبصرة.
(« )2الشريعة» (.)345/1
(« )3منهاج السنة النبوية» (.)195/1
(« )4شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ( ،82/1رقم )159 :لَّللكائي  ،$وانظر« :التمهيد»
( )273/21البن عبد الرب.
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ِ
حين َمندَ م ،وإلى هذا
وقت النَّدم،
َ
وتص ُّم ،فيأتي ُ
والت َ
حمار ،ولكن الفتنة تُعمي ُ
ن َّبه العَّلمة عبدُ الرحمن بن خلدون  $يف «مقدمته الشهيرة»  ،فقال بعد أن تك َّلم
ِ
مين بِ َتغيِيرِ
ُ
عن بعض الثائرين يف األندلس« :ومن هذا الباب
أحوال ال ُّث َّو ِار القائ َ
ح ِلين للعبادة ،وس ِ
ِ
ِ
لوك ُطرِ ِق الدِّ ين،
المن َت َ
ُ
العامة والفقهاء ،فإن كثيرا من ُ
المن َكر من َّ
ُ
)1

ِ ِ
ِ
َيذهبون إلى القيام على ِ
المن َكرِ والنَّ ْهيِ َعن ُه
الج ْو ِر من األُمراء ،داع َ
أهل َ
ين إلى َتغيِيرِ ُ

بالمعروفَ ،رجا ًء يف ال َّث ِ
والمتشبثون هبم
واب عليه من اهلل ،ف َيك ُث ُر َأ ُ
تباعهم ُ
واألمرِ َ
َ
وأكثرهم َيه َلكون يف
للمهال ِك،
من ال َغوغاء والدَّ هماء ،و ُي َع ِّر
ُ
ضون َأن ُف َسهم يف ذلك َ
مأزورين َغ َير َمأجورينّ ،
اهلل سبحانه لم َيك ُتب ذل ِك عليهم ،وإِ َّن َما
هذا السبيل
َ
ألن َ
يث َت ُك ُ
َأ َمر به َح ُ
ون ال ُقدْ َر ُة َعليه» .انتهى
( )2

ومن هذا َّ
فَّل ين َبغي ل ِ َمن َرأى
حين قال َ « :
اآلج ِّر ُّي $
فأحس َن َ
حذر اإلما ُم ُ
َ
َان ِ
اجتها َد َخ ِ
دال ك َ
خرج َعلى إمام َع ً
وجم َع
فخرج
اإلما ُم أو جائِ ًرا،
ار ِج ٍّي َقد
َ
َ
َ
فال ينب ِغي له أن يغتَر ِ
ِ
بق َرا َء ِته لل ُق ْر ِ
وس َّل َسي َف ُه ،واست ََح َّل قِ َ
آن،
َ
المسلِمي َنَ َ َ ،
َ َّ
تال ُ
جماع ًة َ
( )3

(« )1المقدمة» (ص .)159
وأن ذلك َم ٌ
( )2يتك َّلم هنا عن ُمطلق إنكار المنكرَّ ،
نوط بال ُقدرة .انظر للفائدة ُف ً
صوال يف باب األمر
السن ّية والفوائد البه ّية شرح مختصر يف أصول العقائد
بالمعروف والنَّهي عن المنكر يف كتاب« :التّعليقات َّ
اهلل عنه.
الدّ ين ّية» لراقم هذه األس ُطر عفا ُ
الج ِ
ُفر
وأما
الخروج على ُحكام َ
ُ
مر معنا ،-وأن ذلك ال يجوز إال إذا صدر منه ك ٌ
ور فهو ُم َح َّر ٌم -كما َّ
واح ب َّي ٌن َيح ُك ُم به ُ
الح ِّل وال َعقد ،ال العا َّم ُة والدَّ هماء.
أهل َ
َب ٌ
(« )3الشريعة» (.)373/1
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ام ِه ،و َال بِحس ِن َأل َفاظِه يف ِ
ام ِه فِي الص َال ِة ،و َال بِدَ وا ِم ِصي ِ
ول قِي ِ
و َال بِ ُط ِ
العل ِم إذا كان
َ
َ
َ
َّ
ُ ْ
َ
َ
ب الخَ َو ِارجِ » .انتهى
ذه َ
ذه ُب ُه َم َ
َم َ
المزَ ينُّ َ ( :$والت َّْو َب ُة إِ َلى اهلل ِ َ ك ْي َما ُي ْعطِفَ بِهم َعلى َر ِع َّيتِ ِهم)،
ثم قال اإلما ُم ُ
وهذا من أحسن ال َكلِم والنُّصحِ لأل َّمة من هذا اإلمام عليه رحم ُة اهلل ِ
ورضوانُه،

الر ِع َّية َأ ْن َيتَخَ َّل ُصوا ِم ْن ُظ ْل ِم ْاألَ ِميرِ
قول ِ
ظيره ُ
ابن أبي العز َ « : $فإِ َذا َأ َرا َد َّ
و َن ُ
ال َّظالِ ِمَ ،ف ْل َيت ُْركُوا ال ُّظ ْل َم» .انتهى
اآلج ِّري  $عن ُع َم َر ب ِن َي ِزيدَ أ َّن ُه َق َالَ « :س ِم ْع ُت ا ْل َح َس َن َأ َّيا َم َي ِزيدَ ْب ِن
وروى ُ
َ
( )1

( )2

ا ْل ُم َه َّل ِ
ب َق َالَ :و َأ َتا ُه َر ْه ٌط َف َأ َم َر ُه ْم َأ ْن َي ْل َز ُموا ُب ُيو َت ُه ْمَ ،و ُي ْغلِ ُقوا َع َل ْي ِه ْم َأ ْب َوا َب ُه ْمُ ،ث َّم
ِ
َّاس إِ َذا ا ْب ُت ُلوا ِم ْن قِ َب ِل ُس ْل َطانِ ِه ْم َص َب ُروا َما َلبِ ُثوا َأ ْن َي ْر َف َع اهللُ َذلِ َك
َق َالَ « :واهلل َل ْو َأ َّن الن َ
(« )1شرح الطحاوية» (ص  ،)283وانظر َ
فسرين لقوله تعالى:
الم ِّ
أصل هذه المقولة عند كَّلم ُ

﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [األنعام .]١٢٩ :قال العَّلمة األلباين يف« :تعليقه على
العقيدة الطحاوية» (ص  )69بعد أن ساق كلمة ابن أبي العز هذه« :ويف هذا بيان لطريق َ
الخَّلص من
الحكام الذين هم «من جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا» ،وهو ْ
يتوب المسلمون إلى رهبم ،و ُي َصححوا
أن َ
ُظلم ُ
أنفسهم وأهليهم على اإلسَّلم الصحيح ،تحقيقا لقوله تعالى﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
عقيدَ هتم ،و ُي َربوا َ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [الرعد ،]١١ :وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله « :أقيموا دولة اإلسالم يف
قلوبكمُ ،ت َقم لكم على أرضكم».
ُ
الخ الص ما يتوهم بعض الناس ،وهو الثورة بالسالح على الحكـــــــام ،بواسطة
وليس
طريق َ
االنقالبات العسكرية ،فإهنا مع كوهنا من بدع العصر الحاضر ،فهي مخالفة للنصوص الشرعية التي منها
األمر بتغيير ما باألنفس ،وكذلك فَّل بد من إصَّلح القاعدة لتأسيس البناء عليها﴿ ،ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الحج .»]٤٠ :انتهى
(« )2الشريعة» (.)373/1
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ون إِ َلى السي ِ
ف َف ُيو َك ُلوا إِ َل ْي ِهَ ،و َواهلل ِ َما َجا ُءوا بِ َي ْو ِم خَ ْيرٍ
َعن ُْه ْمَ ،و َذلِ َك َأن َُّه ْم َي ْفزَ ُع َ
َّ ْ
َق ُّط»ُ ،ث َّم َت ََّل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[األعراف.»]١٣٧ :
الجزا َء ِمن ِج ِ
نس ال َعمل» ،حتى قالواَّ « :
رعا و َقدَ را َّ
دل
أن « َ
ومن المتـ َق ِّرر َش ً
الكتاب والسنَّة يف أكثر ِمن ِ
نس ال َعمل يف الخَ يرِ
الجزا َء ِمن ِج ِ
مئة َموض ٍع على َّ
أن َ
ُ
َ
ُّ
َّ
والشر ،كما قال تعالى﴿ :ﯡ ﯢ﴾[النبأ ،]٢٦ :أيِ :و ْف َق أعمال ِهم».
اهلل  إذا س ّلط عليك ظال ِ ًما ،ف َّ
وعلى هذا ،فاعلم -رحمك اهللَّ -
إن َ
فيك من
أن َ
( )1

َوجب ذلك -جزا ًء ِوفاقا ،-قال َّ
عَّل ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
جل َ
ال ُّظلم ما است
َ
جار َس َّل َط اهللُ عليه -بعدلهَ -
أهل
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [األنعام ،]١٢٩ :فمن َ
ومن َعدَ ل و َّلى اهللُ عليه -بفضله -أهل العدل.
َ
الجورَ ،
الح ِ
ُ
أحوال الخَ لق
تستقيم
والرعية َم ًعا حتى
الص ُ
ولهذا ،كان َّ
َ
واج ًبا على الراعي َّ
على أمر اهلل ،قال ابن عبد البر « :ويجب على اإلمام من النُّصح لرعيته كالذي
ُول َعن َر ِع َّيتِهَ ،ف ِ
يجب عليهم له ،قال ﷺُ « :ك ُّلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم َم ْسئ ٌ
اإل َما ُم الذي على
اس َرا ٍع َع ِ
النَّ ِ
ليهم َو ُه َو َم ْسئ ٌ
ُول عنهم» ،الحديث» .انتهى
( )2

ِ
عرف َّ
األمر كالسوق ،ما ُن ِف َق فيه
أن أولي
قال شيخ اإلسَّلم « :وينبغي أن ُي َ
الصدق والبِ ُّر وال َع ُ
ُ
دل
ب إليه ،هكذا قال عمر بن عبد العزيز ﭬ ،فإن ُن ِف َق فيه
ُجلِ َ
( )3

( )1انظر« :هتذيب ُسنن أبي داود» البن القيم ( $التعليق على الحديث رقم.)5224 :
(« )2التمهيد» (.)288/21
(« )3السياسة الشرعية» (ص .)31
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ِ
ِ
ِ
لب
جور
ور والخيان ُة ُج َ
َ
واألمان ُة ُج َ
والج ُ
لب إليه ذلك ،وإن ُنف َق فيه الكذ ُب وال ُف ُ
إليه ذلك» .انتهى
ولإلمام ابن القيم  $كال ٌم َح َس ٌن ُم َت َف ِّرق يف ِعدَّ ة مواطن من كُتبه  ،ومن ذلك
()1

قوله يف «مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة» َ « :وتَأمل حكمته
وك ال ِع ِ
باد ُ
َت َعا َلى فِي َأن َج َعل ُم ُل َ
وأ َمرا َء ُهم َو ُو َّال َتهم ِمن ِجنس أعمالِهم ،بل ك َأ َّن
ِ
ِ
وملوكِهمَ ،فإِن استقاموا استقا َمت ُم ُلو ُكهمَ ،وإِن
َأعما َلهم َظهرت في ُص َو ِر ُو َّالتهم ُ
وو َّال ُتهم ،ف ُع َّما ُل ُهم َظهرت فِي ُص َو ِر َأعمال ِهم.
جارت ُم ُل
وكهم ُ
ْ
جاروا َ
ُ
ِ
ِ
شرار ال ُف َّج ِ
كمة اإللهية َأن ُي َو ِّل َى على األ ِ
كون ِمن
ار إ َّال َمن َي ُ
َول َ
يس في الح َ
( )2

ِج ِ
نس ِهم ،ولما كان الصدر األَو ُل ِخيار ا ْل ُقر ِ
ون و َأ َب َّر َها كانَت ُو َّال ُتهم َ
كذلِك ،ف َل َّما
َّ ُ َّ
َ َ ُ
َّ
شابوا شابت َلهم الو َّال ُةَ ،ف ِ
كم ُة اهلل ِ َت ْأ َبى َأن ي َو ِّلي َع َلينا فِي ِمثل َه ِذه األَ ِ
زمان ِم َ
ثل
ح
ُ ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
اوي َة وعمر بن ِ
ِ
ضال َعن ِم ِ
وع َم َر ،بل ُو َّال ُتنا على
عبد
العزيزَ ،ف ً
ثل أبي َبكرٍ ُ
ُم َع ِ َ َ ُ َ َ َ
َقدْ ِرنَا .»...انتهى

شتات هذا الكَّلم ،وع َّلق عليه وزاد عليه ِ
ُ
الشيخ
مباحث نافعة ُمتع ِّلقة هبذا الموضوع،
( )1ولقد جمع
َ
َ
غير
الموسومة« :كما تكونوا ُي َو َّلى عليكم» ،فراجعها َ
الفاضل عبد المالك رمضاين سدَّ ده اهلل ،يف رسالته َ
َ
تغنيك يف باهبا.
مأمور،
( )296/1( )2باختصار ،وهو كَّلم ماتع نفيس من هذا العالِم الناصح عليه رحمة اهلل ورضوانه.
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و َذكر ابن َأبِي الدُّ نيا يف «الع ُقوبات» عن ال ُف َضي ِل ِ ِ
اهلل إِ َلى
ُ
َ
َ ُ
بن ع َياض َق َالَ :أ ْو َحى ُ
ض ْاألَنْبِي ِ
َب ْع ِ
ت َع َل ْي ِه َم ْن َال َي ْعرِ ُفنِي».
اء« :إِ َذا َع َصانِي َم ْن َي ْعرِ ُفنِي َس َّل ْط ُ
َ
أحب تَصف َي َة األحوال ،فل َيجت َِهد يف تَصف َية
الجوزي « :من
َّ
ومن بدائع ابن َ
()1

( )2

( )3

األعمال» .انتهى
كأحوال ِ
ِ
ونظير ُه َق ُ
الع َباد» .انتهى
ول ابن تيم َّية « :أحوا ُل البِالد
ُ
الشر أك َثر من ُظ ِ
ِ
ِ
لمه ،وإذا
ومع هذاَّ ،
بالملك الظالم من َّ ِّ َ
فإن اهللَ ُسبحانه َيد َف ُع َ
ِ
ِ
ُ
الرعيَّة،
تكون ك َّف َار ًة
خير يف الدين ،كالمصائب
لذنوب َّ
ُقدِّ َر كثر ُة ُظلمه فذاك ٌ
ِ
ويرجعون فيه إلى اهلل ،ويستغفرونه ويتوبون إليه ،وهذا ُ
و ُي َ
حال
ثابون بالصرب عليه،
( )4

ِ
اهلل ال َي ُ
الكذابين َّ
بخَّلف المتن ِّبئين َّ
طيل َتمكينَهم ،بل
الملوك ال َّظلمة،
كثير من ُ
فإن َ

ال بد أن ُيهلِ َكهمّ ،
ألن َفسا َدهم عا ٌّم يف الدَّ ين والدُّ نيا واآلخرة ،قال تعالى﴿ :ﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊ
.]٤٦

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾[الحاقة- ٤٤ :

( )5


(( )1األثر رقم ،33 :ص .)38
وسى ْب ُن ِع ْم َر َ
انَ :يا َر ِّبَ ،أن َْت
( )2وروى أيضا (األثر رقم ،32 :ص َ )37ع ْن َقتَا َدةَ ،أنَّه َق َالَ « :ق َال ُم َ
فِي السم ِ
اء َون َْح ُن فِي ْاألَ ْر ِ
ضَ ،ف َما َع ََّل َم ُة َغ َضبِ َك مِ ْن ِر َض َ
ت َع َل ْيك ُْم ِخ َي َارك ُْم َف ُه َو
اك؟ َق َال :إِ َذا ْاس َت ْع َم ْل ُ
َّ َ
ت َع َل ْيك ُْم ِش َر َارك ُْم َف ُه َو َع َال َم ُة َسخَ طِي َع َل ْيك ُْم».
اي َع َل ْيك ُْمَ ،وإِ َذا ْاس َت ْع َم ْل ُ
َع َال َم ُة ِر َض َ
(« )3صيد الخاطر» (ص .)12
( )4انظر« :الفتاوى» (.)284/18
( )5انظر« :الفتاوى» ( ،)268-269/14و«شرح الطحاوية» (ص .)269
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معاملةُ ُع ِ
صاة املُسلمَّي ِ
وأهل البدع

ِ
ِ
واإلمساك عن َتك ِْفير ِ ِ
يما َأ ْحدَ ُثواَ ،ما لم َيبتِد ُعوا
ُ َ
أهل ا ْلق ْب َلة ،والبراء ُة من ُْهم ف َ
ين م ِ
أهل ا ْل ِق ْب َلة خَ ِ
ار ًجاَ ،و ِمن الدِّ ِ
َان على ِ
ار ًقا،
الالَ ،ف َمن اب َتدَ َع ِمن ُْهم َض ً
َض ً
الال ك َ
ِ
ِ ِ
ب ُغدَّ ُت ُهَ ،ف ِه َي َأ ْعدَ ى ِمن
ويح َت َق ُر ،و ُت ْج َتنَ ُ
وي َ
هج ُرُ ،
وي َت َق َّر ُب إِ َلى اهلل  بِا ْل َبرا َءة منْ ُهُ ،
ُ
ِ
الج َرب.
ُغدَّ ة َ
ِ
وجاروا
وطريقة التعا ُمل معهم إذا أذ َن ُبوا
الح َّكام
المزينُّ عن ُ
ُ
بعد أن تك َّلم اإلمام ُ
و َتعدَّ وا ،وذلك بقوله( :وال َّطاع ُة ألُولِي ْاألَمرِ فِيما كَا َن ِعنْدَ اهلل ِ  م ِ
رض ًّيا،
َ
َ
َ
َ
ْ
َان ِعنْدَ اهلل ِ مس ِ
ترك ا ْلخُ ُروجِ ِعنْدَ َت َعدِّ ِ
خ ًطاَ ،و ُ
وج ِو ِر ِهمَ ،والت َّْو َب ُة
َاب َما ك َ
يهم َ
اجتن ُ
َو ْ
ُ ْ
ِ ِ
إِ َلى اهلل ِ َ ك ْي َما ُي ْعطِ َ
المحكومين إذا
ف بِهم َعلى َرع َّيت ِهم) ،تك َّلم هنا  $عن َ
وقعوا يف المعاصي والبِدَ ع ،وعن و ِ
جه التعام ِل معهم على ما ُت ِ
وج ُبه الشريعة ،فقال
َ
َ
ُ
واإلمساك َعن َتك ِْفير ِ
ُ
والجماعة
أهل ا ْل ِق ْب َلة) :أي :ومن َطري َقة أه ِل السنة
( :$
َ
المنتَسبِين
ف
المتَّبِعين للنصوص الشرعية ،ال َك ُّ
ُ
المسلمين ُ
واالمتناع من َتكفير ُ
ُ
ِ
للقبلة.
ِ
والسرتَُ ،
وشر ًعا:
الشخص إلى ال ُكفر ،وهو ُلغ ًة  :التَّغطِ َي ُة
َّكفير :نِس َب ُة
َّ
والت ُ
()1

خرج من اإلسَّلم.
أحد من الناس بأنَّه قد َ
كم على َ
ُ
الح ُ
ِ
يتوج َ
هون يف صَّلهتم إلى الكعبة ،وهم
وقوله ( :$أهل ا ْلق ْب َلة) :يعني الذين َّ
المسلِمون عموما :طائعهم وعاصيهم ،سنيهم وبِ ِ
دع ُّيهم.
ُّ
ُ
ً
ُ
( )2

المنير» (ص َ ،282ك َف َر) ،و«النهاية» (ص  ،1058كفر).
( )1انظر« :المصباح ُ
الجل َّية على شرح العقيدة الطحاوية» ( )750/2للخم ِّيس.
( )2انظر« :التوضيحات َ
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فعن أن ِ
س ْب ِن َمالِك ﭬَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺَ « :م ْن َص َّلى َصالَ َتنَا َو ْاس َت ْق َب َل
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ق ْب َل َتنَاَ ،و َأك ََل َذبِ َ
يح َتنَا َف َذل َك ُ
الم ْسل ُم ا َّلذي َل ُه ِذ َّم ُة اهلل َوذِ َّم ُة َر ُسولهَ ،فالَ تُخْ ف ُروا اهللَ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّاس َحتَّى َي ُقو ُلوا الَ إِ َل َه إِ َّال اهللَُ ،فإِ َذا
في ِذ َّمته»  ،ويف لفظ ُ « :أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
ِ
ت َع َل ْينَا
يح َتنَاَ ،ف َقدْ َح ُر َم ْ
وهاَ ،و َص َّل ْوا َصالَ َتنَاَ ،و ْاس َت ْق َب ُلوا ق ْب َل َتنَاَ ،و َذ َب ُحوا َذبِ َ
َقا ُل َ
()1

( )2

ِد َماؤُ ُه ْم َو َأ ْم َوا ُل ُه ْم ،إِ َّال بِ َح ِّق َها َو ِح َسا ُب ُه ْم َع َلى اهلل ِ».

قال ابن أبي العز عند قول أبي َجعفر الطحاوي رحمها اهلل تعالىَ « :ون َُس ِّمي َأ ْه َل
ِِ
ِ
ِ ِ
ين»  ،قال «والمراد بقولهَ « :أ ْه َل قِ ْب َلتِنَا»َ ،من َيدَّ ِعي اإلسَّل َم
ين ُم ْؤمن َ
ق ْب َلتنَا ُم ْس ِلم َ
ِ
ِ
المعاصي ،ما لم يكذب
و َيستقبِ ُل الكعبة ،وإن كان من أه ِل األهواء ،أو من أه ِل َ
( )3

ُ
الرسول ﷺ» .انتهى
بشيء مما جاء به

( )1رواه البخاري (رقم.)391 :
( )2عند البخاري أيضا (رقم .)392 :قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يف «الفتح» (« :)56/3وذكر
استقبال القبلة إشارة إلى أنه ال بد من اإلتيان بصَّلة المسلمين المشروعة يف كتاهبم المنزل على نبيهم
وهي الصَّلة إلى الكعبة ،وإال فمن صلى إلى بيت المقدس بعد نسخه كاليهود أو إلى المشرق كالنصارى
فليس بمسلم ،ولو شهد بشهادة التوحيد.
ويف هذا دليل على عظم موقع استقبال القبلة من الصَّلة؛ فإنه لم يذكر من شرائط الصَّلة غيرها،
كالطهارة وغيرها» .انتهى
(« )3شرح الطحاوية» (ص  ،)221وانظر تفصيل مسمى «أهل القبلة» عند الشيخ صالح آل الشيخ
يف «شرح الطحاوية» (.)538-534/1
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ِ
المسلمين بكل ذنب ،خَّلفا
إذن ،من شعار أهل السنة والجماعة عد ُم َتكفير ُ
للوعيدية من الخوارج والمعتزلة ،ويف هذا يقول اإلمام أبو بكر بن أبي داود يف
َ
«حائ َّيته» :
وال ُت ْك ِفر ْن َأ ْه َل الص ِ
َّلة وإِ ْن َع َص ْوا
َّ
َ
()1

ويف التَّنزيل:

َف ُك ُّل ُه ُم َي ْع ِصي َو ُذو ال َع ْر ِ
ش َي ْص َف ُح

﴿ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾[الحجرات:

 ،]١١قال مجاهد« :يدْ َعى بِال ُك ْفرِ َب ْعدَ ِ
اإل ْسالَ ِم»  ،أيَ :ينس ُبه للكفر وهو مسلم.
ُ
( )2

وقال سبحانه﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾[النساء:

التسرع يف تكفير الناس ،بل يجب ُقبول ما أظهروا
صريح عن
 ،]٩٤ويف هذا هني
ٌ
ُّ
َّلف ذلك مما ُينايف اإليمان.
من إسَّلم ،حتى ُيبدُ وا ِخ َ
قال المازري المالكي « : $إدخال كافر يف الملة ،وإخراج مسلم منها عظيم
( )3

يف الدين» .انتهى

( )1انظر« :هنج االقتصاد شرح حائية االعتقاد» ،للمؤلف –عفا اهلل عنه.-
الح ُج َرات».
ورة ُ
( )2أورده البخاري عند «تفسير ُس َ
(« )3شرح صحيح مسلم» ( )181/4للنووي.
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الضح ِ
ِ
اكَ ،عن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ « :و َم ْن
ويف «صحيح البخاري» َ ،عن َثابِت ْب ِن َّ َّ
َر َمى ُم ْؤ ِمنًا بِ ُك ْفرٍ َف ُه َو َك َقت ِْل ِه»َ ،يعنِي :فِي ا ْل ُح ْر َمةَ ،وقيلِ :ألَن نسبته إِ َلى ا ْلك ْفر
ِ
ب َّ
للش ْيء كفاعله.
الم َتس ِّب َ
ا ْل ُموجب ل َقتله كال َقتل ،ألَن ُ
ول ِ
ويف «الصحيحين» ،واللفظ لـ«مسلم»  ،عن ا ْب ِن ُع َم َر ﭭ قالَ :ق َال َر ُس ُ
اهلل
َان ك ََما َق َالَ ،وإِ َّال
ﷺَ « :أ ُّي َما ْامرِ ٍئ َق َال ِألَ ِخ ِيهَ :يا كَافِ ُرَ ،ف َقدْ َبا َء بِ َها َأ َحدُ ُه َما ،إِ ْن ك َ
ت َع َل ْي ِه».
َر َج َع ْ
قال اإلمام ابن عبد الرب المالكي َ « :و َه َذا َغ َاي ٌة فِي الت َّْح ِذيرِ ِم ْن َه َذا ا ْل َق ْو ِل،
َوالن َّْه ِي َع ْن َأ ْن ُي َق َال ِألَ َحد مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِق ْب َل ِةَ :يا كَافِ ُر» .انتهى
()1

( )2

( )3

( )4

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

فر األصغر ،وتفصيل ذلك عند الرجوع إلى ُش َّراح الحديث رحمهم
األكرب ،بل ال ُك َ
ِ
الشرك وال ُك ِ
أن ُك َّل عمل ُد َ
الوعيد هو َّ
فر
ون
اهلل .والقاعدة العامة يف نُصوص َ
ِ
خر ِج َعن مِ َّل ِة اإلسَّلم ،فإ َّنه َي ِ
الم ِ
ب
رجع إلى َمشيئة اهلل ،فإِ ْن َع ّذبه فقد اس َت ْو َج َ
ُ
العذاب ،وإِ ْن َغفر له َفبِ َفضلِه َ ِ
ورحمته.
َ
وع ْفوه َ
َ
( )5

وبو َب عليها:
وقد ذكر هذه األحاديث اإلمام البخاري  $يف «صحيحه» َّ
« َباب َم ْن َك َّف َر َأ َخا ُه بِ َغ ْيرِ ت َْأ ِو ٍ
يل َف ُه َو ك ََما َق َال» ،ثم َأت َب َعه بــ « َباب َم ْن َل ْم َي َر إِ ْك َف َار َم ْن
(( )1رقم.)6105 :
(« )2عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ( )180/23لبدر الدين ال َعينِي .$
(( )3رقم ،)60 :وعند البخاري (رقم.)6104-6103 :
(« )4التمهيد» (.)22/17
( )5انظر« :فتح المجيد» (ص .)343
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َق َال َذلِ َك مت ََأو ًال َأو ج ِ
اه ًال» ،وكأنَّه أراد إخراج هذه الصورة من عموم قولهَ « :ف ُه َو
ُ ِّ ْ َ
ك ََما َق َال».

ِ ِ
ِ
ويف هذا يقول َأ ُ ِ
ون ِمن الخَ طأ فِي
أه ُ
هل العلم « :والخَ َطأ في ت َْرك أ ْلف كافرٍْ ،
س ْفك ِمحجمة من د ِم مس ِل ٍم و ِ
اح ٍد» .انتهى
ُ ْ َ
ْ َ َ
َ
قال العَّلمة ُم ََّّل علي القاري ُمع ِّل ًقا « :وقد قال علماؤنا :إذا ُو ِجد تسع ٌة
()1

( )2

( )3

ِ
وتسعون وج ًها ُتشير إلى َتكفير مسل ٍم ،ووجه ِ
إسالمه ،فينبغي
واحدٌ إلى إبقائِه على
َ ْ
َ ْ ٌ
ُ
ُ

الوجه» .انتهى
للمفتي والقاضي أن َيعمال بذلك َ
رج ُع فيه َ
الشهاب القرايف
واص أه ِل العلم ،وإلى هذا َأ ْن َب َه
ُ
لخ ِّ
وموضوع ال َّتـكفير ُي َ
 ،$بقوله « :ليس ك ُُّل ال ُف َق ِ
ِ
مسائل التَّكفير» .انتهى
هاء له َأهل َّي ُة النَّ َظرِ يف
حق هلل ولرسولِه ﷺ ،فَّل ُي َك ِّف ُر ُ
وذلكَّ ،
اهلل
أن ال ُكفر ٌّ
أهل السنة إال َمن ك َّفره ُ
( )4

ورسو ُله ﷺ ،وال يتساهلون يف هذا األمر العظيمَّ ،
ألن َمن دخل يف اإليمان ب ُبرهان،
فَّل ُيح َكم عليه بالكفر إال بربهان.
يقول العالمة ابن القيم  $يف «القصيدة النونية»:
بالنص يثبت ال بقول ُفــَّلن
حق اهلل ثم رسولِـه
الكــــــفر
ُّ
ِّ
رب العالمين وعبدُ ه
من كان
ُّ

قد ك ّفراه فذاك ذو الكفـــران

(« )1الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص  )473للقاضي عياض المالكي .$
( )2بكسر الميم األولى ،وهي آلة ِ
الحجامة .قاله ُم ََّّل علي القاري  $يف« :شرح الشفا» (.)499/2
(« )3شرح الشفا» (.)499/2
(« )4ال ُفروق» ( ،)292/1وانظر :تعليق ابن الشاط  $على هذا الموضع من كَّلم القرايف.
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َ
أصول أنوا ِع الردة ،وهي:
وأتممت هذين البيتين الجميلين ،ببيتين نظمت فيهما
الردة بالقول ،أو بالفعل  ،أو باالعتقاد  ،أو بالشك ،فقلت :
()1

( )3

( )2

ِ
اإليمـان
بالفعل أو بالشك يف
كائن بالقول أو
والكــــفر إما
ٌ
ُ
َك َفر اليهود وعابِدو الصلبــ ِ
ان
ويكون أيضا يف العقائد مثلما
ُّ
ُ
بمط َل ِق الكبائر ،فإهنم يتربَّؤون من ِّ
أن َ
وكما َّ
كل
أهل السنة ال ُيك ِّفرون المسلمين ُ
ِ
ِ
يما َأ ْحدَ ُثوا):
ما
َ
المزَ ينُّ بعدها( :والبراء ُة من ُْهم ف َ
خالف الشرع الحنيف ،ولهذا قال ُ
أيَ :نربَ ُأ إلى اهلل من ك ُِّل حدَ ث أيَ :ذنب كبير أو صغيرِ ،
ظاهر أو باطِن ،من جهة
َ
َ
الشبهات أو من جهة الشهوات.


ُ
ويدخل فيه «الرتك» (وهو المسمى «كفر اإلعراض») ،كما هو معلوم يف كتب األصول ،والدليل
()1
قوله تعالى ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾[المائدة،]٧٩ :
وقوله﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ﴾[المائدة:

.]٦٣
ُ
ويدخل فيه «كفر النفاق».
()2
( )3عرضت هذين البيتين على شيخنا صالح العصيمي وفقه اهلل ،فاستحسنهما.
معت أنواع الكفر :كفر الجحود والتكذيب ،وكفر االستكبار ،وكفر اإلعراض ،وكفر الشك،
وقد َج ُ
وكفر النفاق [وزاد بعضهم غير هذه األنواع :كالسب واالستهزاء] ،فقلت:
ِ
َّ
والشــــــــــك ِز ْد
وبالنفــــــــــاق َك َّفــــــــــ ُروا

و ُم ْعـــــــ ِر ٌض ُمســـــــتكبِ ٌر و َمـــــــن َج َحـــــــدْ
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ِ
والبراءة
المزَ ين على هذا الوجه( :
المح ِّق ُق د .جمال ع ُّزون سدَّ ده اهلل كال َم ُ
َض َبط ُ
ِ
ِ
واإلمساك َعن َتك ِْفير ِ
ُ
أهل ا ْل ِق ْب َلة) :فيكون
يما َأ ْحدَ ُثوا) :معطو َف ًة على قوله( :
من ُْهم ف َ
ُ
واإلمساك عن ال َبرا َء ِة منهم).
المعنى( :
والذي َحمله على هذا ،واهلل أعلمُ ،
المصنف بعدهاَ ( :ما لم َيبتِد ُعوا
قول ُ
ين ِ
أهل ا ْل ِق ْب َلة خَ ِ
ار ًجاَ ،و ِمن الدِّ ِ
َان على ِ
مار ًقا،
الالَ ،ف َمن اب َتدَ َع ِمن ُْهم َض ً
َض ً
الال ك َ
ِ
ِ ِ
أن الرباء َة ثاب َت ٌة ُتجاه أه ِل البِدع فقط َ
فظن َّ
دون
وي َت َق َّر ُب إِ َلى اهلل  بِا ْل َبرا َءة منْ ُهَّ ،)...
ُ
بمط َلق الذنوب ،ويف هذا ،واهلل أعلم،
ال ُعصاة الذين َذكر المؤ ِّل ُ
ف أهنم ال َيكفرون ُ
ِ
حاصلة من كُل فعل خالف الشرع ،ويدخل يف هذا الصغائر
فإن البراء َة
َن َظ ٌرَّ ،
والكبائر فضَّل عن البدع والشرك والكفر ،وأما الفاعل فبِحسب األحوال
والمقاالت واألزمنة واألمكنة.

()1

البراءة ُ من البدع وهُجرانُ أه ِلها

المخالفات الشرعية ،وهي البدع
ِّف  $عن نوع
المصن ُ
ٍّ
خاص من ُ
ثم َتك َّل َم ُ
ِ
الال
الالَ ،ف َمن اب َتدَ َع ِمن ُْهم َض ً
دعوا َض ً
والمحدَ ثات يف الدين ،فقال َ ( :$ما لم َيبت ُ
ُ
ين ِ
أهل ا ْل ِق ْب َلة َخ ِ
ار ًجاَ ،و ِمن الدِّ ِ
ان على ِ
وي َت َق َّر ُب إِ َلى اهلل ِ  بِا ْل َبرا َء ِة ِمنْ ُه،
َك َ
مار ًقاُ ،
ِ
ِ
كان ُ
الج َرب) :أي :وإن َ
أهل
ب ُغدَّ ُت ُهَ ،ف ِه َي َأ ْعدَ ى من ُغدَّ ة َ
ويح َت َق ُر ،و ُت ْج َتنَ ُ
وي َ
هج ُرُ ،
ُ
غير أهنم ال ُيجامِ َ
السنة ال ي َك ِّف َ
لون أحدً ا على
بمطلق المعاصيَ ،
رون المسلمين ُ
ِحساب ِ
دين اهلل،
نس البد َعة أشدُّ
وخاص ًة من وقع يف البدع واألهواءَّ ،
ألن ِج َ
َّ

( )1وكَّلمي -بحمد اهللُ -يوافق من تيسر لي سما ُعه مِن ُش َّراح هذه الرسالة المباركة ،واهلل أعلم.
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ِ
وأخطر َ
إجما ًعا  ،ويف الحديث َ « :و َش ُّر
الم ْرء من ِجنس الكبائر َ
وأض ُّر على َ
ُ
ْاألُ ُم ِ
ور ُم ْحدَ َثات َُها».
( )2

()1

ِ
ِ
ِ
تاب
والمعصي ُة ُي ُ
ب إلى إِ َ
دع ُة َأ َح ُّ
قال ُسفيان الثوري« :البِ َ
المعصيةَ ،
بليس من َ
ِ
تاب ِمنها».
دع ُة ال ُي ُ
منها ،والبِ َ
( )3

والبدعةَ ،ع َّرفها أبو إسحاق الشاطبي المالكي بقوله « : $فالبِد َع ُة إِ َذن
اهي َّ ِ
ين مخْ تَرع ٍة ،ت َُض ِ
ٍ
ِ
الس ُلو ِك َع َل َيها
ع َب َار ٌة َعنَ :طرِي َقة يف الدِّ ِ ُ َ َ
الشرع َّيةَُ ،ي ْق َصدُ بِ ُّ
الم َبا َل َغ ُة فِي ال َّت َع ُّب ِد لِ َّل ِه ُس ْب َحا َن ُه».
ُ
ِ
ُ
دع يف الشرع َض ٌ
الال) :إشارة إلى َّ
َّلل
دعوا َض ً
أن البِ َ
المزَ ينَ ( :ما لم َيبت ُ
وقول ُ
وباطل و ُمن َكر ،ويف هذا يقول ﷺ َ « :وإ ِ َّن ك َُّل بِدْ َع ٍة َض َال َل ٌة» ،وقال ابن عمر ﭭ:
( )4

( )5

ٍ
اس َح َس َن ًة».
آها النَّ ُ
« ُك ُّل بِدْ َعة َضال َل ٌة ،وإِ ْن َر َ

( )6

( )1قد حكى االتفاق على ذلك ابن تيمية  .$انظر» :الفتاوى« (103/20؛ .)470/28
( )2رواه مسلم (رقم ،)867 :وانظر» :صحيح البخاري« (رقم.)7277 :
(« )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ( ،103/1رقم )238 :لَّللكائي .$
ُ
شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي -يف عدة مواضع-
وعرفها
(« )4االعتصام» ( .)47/1قلتَّ :
بتعريف ُمختصر جامع مانع ُمستنبطا إياه من حديث عائشة ڤَ « :م ْن َأ ْحدَ َ
ث فِي َأ ْمرِنَا َما َل ْي َس ِمنْ ُه َف ُه َو
رد» ،فقال حفظه اهلل« :البِدع ُة َشرعا :ما ُأ ِ
حد َ
ث يف الدِّ ي ِن ِم َّما لَيس ِمنه بِ َقصد ال َت َع ُّبد».
ً
َ
َ ٌّ
( )5رواه مسلم (رقم.)867 :
(« )6شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ( ،71/1رقم )126 :لَّللكائي .$
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قال ابن جزي الغرناطي « :فاخلري كله ِيف التَّمسك بِا ْلكتاب والسنة ،واالقتداء
()1

الصالح ،وجتنب كل مدث وبدعة ،وقد كان املتقدمون يذمون البدع عىل
بالسلف َّ
االطالق» .انتهى
ُ
الثالث:
الباب
وقد َّبوب على هذا الشاطبي يف كتابه «االعتصام»  ،فقال ُ « :$
فِي َأ َّن َذم البِدَ ِع وا ْلمحدَ َث ِ
ون َغ ْيرِ َها» ،وكان مِ َّما قال
ات َعا ٌّم َال َيخُ ُّص ُم ْحدَ َث ًة ُد َ
َ ُ ْ
َّ
الش ِ
رعي فِ َيها ِاال ْستِح َس َ
ان ُهنَال ِ َك ُم ْحدَ َث ٌة َيقت َِضي النَّ َ
َ « :$ف َلو ك َ
َّ
انَ ،أ ْو َأن ََّها
ر
ظ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َال ِح َق ٌة بِا ْلم ْشر َ ِ
وجدُ َ ،فدَ َّل َع َلى َأ َّن
وعاتَ ،ل ُذك َر َذل َك في آ َية َأو َحديثَ ،لكنَّ ُه َال ُي َ
َ ُ
لك األَ ِد َّل َة بِ َأس ِر َها َع َلى ح ِقي َق ِة َظ ِ
اه ِر َها مِ َن ال ُك ِّل َّي ِة ا َّلتِي َال َيت َ
تِ َ
ف عن ُمقتَضاها
َخ َّل ُ
َ
ْ
َفرد مِن األَ ْف ِ
راد».
ْ ٌ َ
قال الحافظ ابن رجب « :قول النبي ﷺُ « :ك ُّل بِدْ َع ٍة َضال َل ٌة» ،من جوامع
( )2

( )3

( )4

خر ُج عنه شيء ،وهو أصل عظيم من أصول الدين» .انتهى
الكلم ،ال َي ُ
وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف هبَجر و ُمفارقة البدع
وأهلِها ،ومن ذلك َقو ُله ُسبحانه﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

(« )1القوانين الفقهية» (ص .)17
(« )2االعتصام» (.)245/1
حرمة للبدع.
الم ِّ
(ُ )3

ِ
والح َكم» (ص .)415
(« )4جامع العلوم
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ِ
سر َع الن ِ
َ
َّاس ِر َّد ًة َأه ُل
ﰎ﴾[األنعام،]٦٨ :
وكان ُم َح َّمد ُ
ابن س ِيري َن َي َرى َأ َّن َأ َ
َان َي َرى َأ َّن َه ِذ ِه ْاآل َي َة ُأن ِْز َلت فِ ِ
ْاألَ ْه َو ِاءَ ،وك َ
يهم.
()1

دليل على َّ
قال ال ُقرطبي يف «تفسيره»« :قال ابن العربي :وهذا ٌ
أن ُمجا َلس َة أه ِل
بائر ال َت ِح ُّلَ .ق َال ابن ُخوي ِز مِنْدَ اد :من خاض يف ِ
ال َك ِ
آيات اهلل ِ ُترِ َكت ُمجا َل َس ُت ُه
ْ ُ َْ
َ َ
جر ،م ِ
ؤمنًا كان أو كافِ ًرا .قال :وكذلك َمنَع أصحا ُبنا [أي :المالكية] الدُّ َ
خول
ُ
وه ِ َ ُ

ودخول كنائِ ِسهم والبِ َي ِع ،و َمجال ِ َس ال ُك َّف ِ
ِ
َ
ار و َأه ِل البِدَ ِع ،وأال
أرض ال َعدُ ِّو،
إلى
سمع كَّل ُمهم ،وال ُمنا َظ َرهتم» .انتهى
ُتع َتقدَ َم َو َّد ُت ُهم ،وال ُي َ

الصابوينُّ الشافعي يف «عقيدة السلف أصحاب الحديث»:
قال أبو ُع َ
ثمان َّ
«وي ِ
ضون َ
َ
أهل البِدَ ع الذين َأحدَ ُثوا يف الدين ما ليس منه ،وال ُي ِح ُّبوهنم وال
بغ
ُ
يصحبوهنم ،وال يسمعون كَّلمهم ،وال يجال ِسوهنم ،وال ي ِ
جادلوهنم يف الدين وال
َ ْ َ
ُ
ُ
َ
َ
وي َرون َص ْو َن آذانِهم عن سماع أباطيلهم التي إذا َم َّرت باآلذان و َق َّرت
ُيناظروهنمَ ،
الو ِ
ساوس والخَ َطرات الفاسدة ما َج َّرت» ،ثم
وج َّرت إليها من َ
يف القلوب َض َّرتَ ،
َّ
استدل بآية «األنعام».
بقوله« :باب الت ِ
َّحذيرِ ِمن ُصح َب ِة َقو ٍم
َ ُ

وما أجمل تبويب اإلمام ابن َبطة
ون ِ
ان».
يم َ
وب َو ُي ْف ِسدُ َ
ُي ْمرِ ُض َ
ون ال ُق ُل َ
اإل َ
أن َعائِ َش َة ڤَ ،قا َل ْتَ « :ت ََّل َر ُس ُ
ويف «الصحيحين» َّ ،
ول اهللِ ﷺ﴿ :ﮗ ﮘ
( )2

( )3

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
( )1انظر« :اإلبانة ُ
الكربى» (.)426/2
( )2انظر« :اإلبانة ُ
الكربى» ( ،431/2رقم.)353 :
( )3رواه البخاري (رقم ،)4547 :ومسلم (رقم.)2665 :
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾[آل عمران،]٧ :
َقا َلتَ :ق َال رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ين َي َّتبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه منْ ُهَ ،فأُو َلئ َك ا َّلذ َ
ول اهلل ﷺ« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُم ا َّلذ َ
َ ُ
وهم».
اح َذ ُر ُ
َس َّمى اهللُ َف ْ
ِ
الزي ِغ وأه ِل البِدَ ِع.
التحذير من ُم
ومن فوائِد هذا الحديث:
خالطة أه ِل َّ
ُ
كل يو ٍم ِ
بد ٍ
صاحب البِدعة َّ
إن َسوا َد البِدعة
هن
هانَّ ،
ُ
قال بعض السلف« :لو ا َّد َ
ِ
وجهه».
ِلفي
()1

( )2

ِ
ب
وصني ُعهم يف مجان َبة أهل البدع ُ
وهجرانهم كثير ،و َيص ُع ُ
وكَّلم السلف َ
قول ابن عباس ﭭَ « :ال تُجالِس َأه َل ْاألَهو ِ
َحصره  ،ومن ذلك ُ
اءَ ،فإِ َّن
ْ َ
َ ْ ْ
َّ
قول أبي ُقَّلبةََ « :ال تُجالِسوا َأه َل ْاألَهو ِ
ُم َجا َل َست َُه ْم َم ْم َر َض ٌة لِ ْل ُق ُل ِ
َحوه ُ
اء
ْ َ
ْ
وب»  ،ون ُ
َ
َ ُ
ِ
الض ََّل َل ِةَ ،أ ْو َي ْلبِ ُسوا َع َل ْي ُك ْم فِي الدِّ ِ
ين
وه ْمَ ،فإِنِّي َال آ َم ُن َأ ْن َي ْغ ِم ُسوك ُْم فِي َّ
َو َال ت َُجاد ُل ُ
َب ْع َض َما ُل ِّب َس َع َل ْي ِهم».
( )3

( )4

( )5

(« )1شرح صحيح مسلم» ( )471/8للحافظ النووي .$
المسيح» ( )217/6لشيخ اإلسَّلم .$
(« )2
ُ
الجواب الصحيح لمن بَدَّ َل دي َن َ
المتقدمين والمتأخرين يف هذا الباب« :موسوعة مواقف السلف يف
َّوسع يف مواقف ُ
( )3انظر للت ُّ
العقيدة والمنهج والتربية» (أكثر من  9000موقف ألكثر من  1000عالم على مدى  15قرنًا) للشيخ
محمد المغراوي ،والكتاب يقع يف  10أجزاء.
(« )4الشريعة» لآلجري ( ،452/1رقم.)133 :
(« )5الشريعة» لآلجري ( ،2544/5رقم ،2044 :ويف مواضع أخرى).
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حين قالَ « :ت َع َّلموا ْ ِ
اإل ْس ََّل َمَ ،فإِ َذا َت َع َّل ْمتُو ُه َف ََّل َت ْر َغ ُبوا َعنْ ُه،
وكَم ن ََص َح أبو العال َي َة َ
ُ
و َع َلي ُكم بِالصر ِ
يمَ ،فإِ َّن ُه ا ْ ِ
اط ا ْل ُم ْست َِق ِ
الص َر َ
اط َي ِمينًا َو َال
إل ْس ََّل ُمَ ،و َال َتنْ َح ِر ُفوا َع ِن ِّ
ِّ َ
َ ْ ْ
ِش َم ًاالَ ،و َع َل ْي ُك ْم بِ ُسن َِّة نَبِيِّ ُك ْم َوا َّل ِذي ك َ
َان َع َل ْي ِه َأ ْص َحا ُب ُهَ ،وإِ َّياك ُْم َو َه ِذ ِه ْاألَ ْه َوا َء ا َّلتِي
ُت ْل ِقي َب ْي َن الن ِ
َّاس ا ْل َعدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضا َء».
()1

قال أبو الحسن األشعري « : $ونرى ُمفارق َة ِّ
كل داعية إلى بدعة ،و ُمجانب َة
( )2

أه ِل األهواء».
ألن البدع َة ٌ
أهل البدع َ
وقد ُس ِّم َي ُ
الظن وما
أهل األهواء َّ
ِّباع ِّ
لم ،وفيها ات ُ
جهل و ُظ ٌ
ِ
تهوى األن ُف ُس ،بخالف ط ِ
علم و َع ٌ
وهدى.
دل ُ
السنَّة ،فإنَّه ٌ
ريق ُّ
( )3

( )1رواه اآلجري يف« :الشريعة» ( ،300/1رقم ،)19 :والَّللكائي يف« :شرح أصول اعتقاد أهل
السنة» ( ،43/1رقم ،)16 :بألفاظ متقاربة.
قلت :ع َّل َق الشيخ محمد بن عبد الوهاب على كَّلم أبي العالية يف رسالته« :فضل اإلسَّلم» ،فقال
ِ
أج َّله! ِ
األهواء التي َمن ا َّت َب َعها َفقد
واعرف زما َنه الذي ُي َح ِّذ ُر فيه مِن
« :$تأ َّمل كَّل َم أبي العالية هذا ،ما َ
ِ
وعلمائِهم مِن ُ
بالسنَّةَ ،
الخروج عن
وخو َفه على أعَّل ِم
التابعين ُ
َ
َرغ َ
فسير اإلسَّل ِم ُّ
ب عن اإلسَّلم ،و َت َ
السنَّة = َي َتب َّي ُن لك معنى قول ِه تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[البقرة ،]١٣١ :وقول ِه﴿ :ﮦ ﮧ
اإلسَّل ِم و ُّ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾[ البقرة ،]١٣٢ :وقول ِه
ِ
األصول الكِبا ِر التي
تعالى﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾[البقرة ،]١٣٠ :وأشبا َه هذه
هي ُ
والناس عنها يف َغفلة» .انتهى
أصل األصول،
ُ
(« )2اإلبانة عن أصول الدّ يانة» (ص .)21
( )3انظر» :الفتاوى« (.)568/10
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ومن م ِ
ظاهر تعظ ِ
السلف َجع ُلهم ُمجانَب َة أه ِل األهواء عَّل َم ًة
يم هذا األصل عند
ُ
َ
ِ
ِ
السن ُِّّي؟ َق َال« :ا َّل ِذي
فلما ُس َئل أبو َبكر بن ع َّياشَ :م ِن ُّ
السنِّ ِي والبِدع ِّيَّ ،
فاص َل ًة بين ُّ
ِ ِ
ب لِ َش ْي ٍء ِمن َْها».
إِ َذا ُذك َرت ْاألَ ْه َوا ُء َل ْم َي َت َع َّص ْ
ِ
الزمان فَّل
أردت أن َتع َل َم َم َح َّل اإلسَّل ِم مِن أه ِل
قال ابن عقيل « : $إذا
َ
َتن ُظر إلى ِزحامِهم يف أبواب الجوام ِع ،وال َض ِجيجهم يف الموقف بـ َل َّب َ
يك ،وإنما
()1

( )2

انظر إلى مواطأتِهم أعدا َء الشريعة».

سي المالكي يف «نون َّيته»:
قال القحطاينُّ األند ُل ُّ
حت الدُّ َخ ِ
ان َت َأ ُّج ُج
ب البِدْ ِع ُّي إال مِ ْث َل ُه
َت َ
صح ُ
ال َي َ

النِّ ِ
يران



( )1رواه اآلجري يف« :الشريعة» ( ،2550/5رقم ،)2058 :والَّللكائي يف« :شرح أصول اعتقاد
أهل السنة» ( ،50/1رقم.)53 :
(« )2اآلداب الشرعية» ( )309/1البن ُمفلح .$
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أهل ِ
َ
َّلصتُها َّ
وللهجر ضوابِ ُط ب َّينَها ُ
العلم يف ُم َصنَّفاتِهم ُ ،
األصل يف
أن
َ
وخ َ
()1

الم ِ
َ
خر ُج عن هذا األص ِل
واألصل بين
المسا َلمة،
المؤمنين البِ ُّر ِّ
َ
والص َلةُ ،وال ُي َ
سلم ُ
ُ
إال بمو ِ
َ
رعي.
ش
ب
ج
ُ
ٍّ

ِ
الم ِ
ب َيخ َتلفُ
باختالف:
وج ُ
وهذا ُ
ِ
الهاجر،

والمهجور،
َ
والمقا َلة،
َ
والزمان،
والمكان.
وخ ْبط من جهتين:
الهجر فيها َخلط َ
ومسألة َ
إحداهما :التأصيل ،وهذا من ُف ُش ِّو الجهل والتَّقليد بين الناس.
التعص ِ
ب والظلم ،وقلة اإلنصاف.
وثانيهما :التنزيل ،وهذا من بلية
ُّ
وهدي الصحابة والسلف ،مع ضوابطه يف عدة
( )1انظر أدلة الهجر من الكتاب والسنة واإلجماع َ
تبويبات من كتب السنة ،و«الشريعة» لآلجري ،و«شرح أصول االعتقاد» لَّللكائي ،و«اإلبانة الكربى»
البن بطة ،والجزء  28من «مجموع الفتاوى» لشيخ اإلسَّلم ،و« ُتحفة اإلخوان بما جاء يف المواالة
والمعاداة والحب والبغض والهجران» لحمود التويجري ،و«هجر المبتدع» لبكر أبو زيد ،و«إضاءة
والسنَّة وفهم
الشموع يف بيان الهجر الممنوع» لمشهور حسن ،و«تأ ُّمَّلت يف مسألة الهجر يف ضوء الكتاب ُّ
سلف األ َّمة» لعبد اهلل البخاري ،وغيرها من الكتب...
قلت :ولشيخنا بدر بن علي العتيبي سدده اهلل تلخيص حسن لهذه الضوابط ذكره يف عدة مواضع من
مؤلفاته :كــ«الرسالة ال َعينية» ،و«الرسالة الكويتية» ،و«الرسالة األوروبية» ،وغيرها.

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

250

واهلل تعالى يقول﴿ :ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾[األحزاب ،]٧٢ :فالسعيد
من تاب اهلل عليه من جهله وظلمه ،وإال فاإلنسان ظلوم جهول ،وإذا وقع الظلم
والجهل يف األمور العامة الكبار ،أوجبت بين الناس العداوة والبغضاء ،فعلى
كم بالعلم
اإلنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله يف مقاالت الناس ،فإن ُ
الح َ
والعدل يف ذلك أولى منه يف األمور الصغار.

()1

قال ابن القيم يف «القصيدة الميمية»:
ٌ
ظالم
جاهل ثم
أنت إال
وما
َ
ٌ

وإِنك

بين

الجاهلين
َ

ُم َقدَّ ُم

وبعد هذا ،نعود للوقوف مع كَّلم اإلمام المزين ،حيث قال َ ( :$ف َمن اب َتدَ َع
ين ِ
أهل ا ْل ِق ْب َلة) :أي المسلمينَ ( ،خ ِ
ار ًجاَ ،و ِمن الدِّ ِ
َان على ِ
مار ًقا):
ِمن ُْهم َض ً
الال ك َ
ِ
أيِ :
ُ
الم َ
خار ًجاَّ ،
حديث ال َخ َو ِارجِ :
واالخرتاق ،ويف
جاو َز ُة
الم َ
روق :هو ُ
فإن ُ
ِ
« َي ْم ُر ُقون ِم َن الدِّ ين ُم ُر َ
وزو َن ُه َو َي ْخ ِر ُقو َن ُه َو َي َت َعدَّ و َن ُه،
الر ِم َّي ِة» َأيَ :ي ُج ُ
السهم م َن َّ
وق َّ
ِ ِ
ك ََما َي ِ
هم َّ
خر ُج مِن ُه.
الم ْرم َّي بِه َو َي ُ
الشي َء َ
الس ُ
خر ُق َّ
خار ٌج عن أه ِل القبلةِ ،
فالمبت َِد ُع ِ
ومار ٌق من الدين ،وهل يعني هذا
وعلى هذاُ ،
ِ
أن َّ
كافر؟
كل ُمبتد ٍع ٌ
( )2

(« )1درء تعارض العقل والنقل» ( )409/8لشيخ اإلسَّلم
المنير» (ص َ ،299م َر َق).
( )2انظر« :النهاية» (ص  ،1131مرق) ،و«المصباح ُ
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ِ
ِ
الجوابَّ :
واإليمان ،
والعدل
المقام هو سبيل أه ِل الحق
أن التفصيل يف هذا َ
كما قال العَّلمة ابن أبي ِ
العز الحنفي « : $وكم يزُ ول باالستفسار والتفصيل
()1

( )2

ِ
األضاليل واألباطيل» .انتهى
كثير من
ٌ
قول ِ
أجمل َ
َ
ابن القيم يف «النونية»:
وما
يك بال َّت ِ
ف َع َل َ
فصي ِل إِ ْن ُه ْم َأط َل ُقوا

َأ ْج َم ُلوا

أو

ف َع َل َ
يك

بال ِّتبي ِ
ــــان
َْ

والم َ
ُ
روق من الدين نوعان ،كما
إن
وا
لتفصيل يف هذا المقام أن ُيقالَّ :
َ
الخروج ُ
والظلم نوعان:
والفسق
أن الشرك والكفر نوعان،
َ
َ
ب معه ُ
ُم ٌ
خر ُج صاح ُبه عن اإلسَّلم بالكلية.
أكبرَ :ي َ
ذه ُ
أصل اإليمان ،و َي ُ
روق ُ
ب معه ُ
وم ٌ
خر ُج صاح ُبه عن اإلسَّلم
روق
أصغر :ال َي َ
ذه ُ
أصل اإليمان ،وال َي ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ص َ
الوعيد ،إن شا َء
كمال اإليمان الواجب ،وصاح ُبه من أهل َ
بالكلية ،ولكنه ُينق ُ
اهلل َّ
غفر له.
عذ َب ُه وإن شا َء َ
ُ
الم َ
الم َزين هنا َي ُ
روق األكرب ،واألصغر ،وذلك َت َب ٌع
شمل النَّوعينُ :
وكَّل ُم اإلمام ُ
دع وإن اتفقت يف اسم «البدعة» باعتبار أصل وضعها ،فإنها
أل َث ِر
البدع ِةَّ ،
َ
فإن البِ َ
ِ
تنقس ُم باعتبار أ َثرِها وإخاللِها بالدين إلى قِسمين :
( )3

ب معها ُ
خر ُج صاح ُبها عن اإلسَّلم بالكلية،
دعة ُمك ِّف َرةَ :ي َ
ذه ُ
بِ َ
أصل اإليمان ،و َي ُ
جمعا عليه ،متواتِرا من الشرع ،معلوما من الدين
وضابطها :من أنكر أمرا ُم َ
( )1انظر للفائدة« :معركة التوحيد والشرك» لراقم هذه األسطر (فصل :الدعوة إلى التوحيد تكون
بالتفصيل).
(« )2شرح الطحاوية» (ص .)126
( )3انظر« :هدي الساري» (ص  )549للحافظ ابن حجر ،و«فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء»
( ،)462-459/1و«أعَّلم السنة المنشورة» لحافظ حكمي ،مع تعليق شيخنا صالح العصيمي عليه.

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

252

بالضرورة؛ ألن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل اهلل به ُر ُس َله ،كبدع الجهمية،
والروافضُ ،
وغَّلة القدرية ،وغيرها.
ب معها ُ
أصل
سمى « ُم َف ِّس َق ًة» ،ال َي َ
ذه ُ
وبِ َ
دعة دون ذلك :أي غير ُمك ِّفرة ،و ُت َّ
خر ُج صاح ُبها عن اإلسَّلم بالكلية ،وضابطها :ما ال يتع َّل ُق بإنكار
اإليمان ،وال َي ُ
مجم ٍع عليه ،وال متواترٍ من الشرع ،وال معلو ٍم من الدين بالضرورة؛ ألن ذلك
َأمرٍ َ
تكذيب بالكتاب وال بشيء مما أرسل اهلل به ُر ُس َله ،كبدعة االحتفال
ال َي َلز ُم منه
ٌ
بالمولد النبوي ،والذكر الجماعي ،وإقامة وليمة ليلة األربعين من وفاة الميت،
وقراء ُة القرآن جماع ًة بصوت واحد  ،وغيرها .
()1

( )2

َشرها.
اهلل ن َ
( )1ولراقم هذه األسطر رسالة بعنوان« :اإلذاعة لحكم قراءة القرآن جماعة» َّ
يسر ُ
( )2قلت :وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا باستقصاء هذه البدع ،ونقض أصولها ،وإبطالها،
والتحذير منها يف مؤلفات عديدة ،منها:
« البدع والنهي عنها» البن وضاح.
« االعتصام» للشاطبي المالكي.
« السنن والمبتدعات» لمحمد الشقيري.
« اإلبداع يف مضار االبتداع» لعلي محفوظ.
« تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين» للنحاس.
« األمر باالتباع والنهي عن االبتداع» للسيوطي.
« بدع الجنائز» لأللباين.
 ... إلخ.
ويف آخر كتابي «نهج االقتصاد» ذكرت جملة من المراجع القديمة والحديثة يف عدد من مسائل
االعتقاد.

الصغيّــر بن عــمَّــار

253

فإن من ِ
وي َت َق َّر ُب إِ َلى اهلل ِ  بِا ْل َبرا َء ِة ِمنْ ُه)َّ :
الموال َة
لوازم التَّوحيد ُ
ثم قال ُ ( :$
يتقر ُب إليه
المسلِم إلى اهلل ُ
بالحب فيه ،فكذلك َّ
َقر ُب ُ
والمعادا َة يف دين اهلل ،فكما يت َّ
ُ
ُسبحانه بال ُب ِ
غض فيه ،وذلك استجا َب ًة لقوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [المجادلة ،]٢٢ :اآلية ،
ب لِ َّل ِهَ ،و َأ ْبغ ََض لِ َّل ِهَ ،و َأ ْع َطى لِ َّل ِهَ ،و َمن ََع لِ َّل ِه َف َق ِد
و َتحقيقا لقوله ﷺَ « :م ْن َأ َح َّ
ْاس َتك َْم َل ْ ِ
ان» .
يم َ
اإل َ
()1

( )2

ويح َت َق ُر) :فَّل ُي َع َّظ ُم ،حتى َيغرتَّ به من الناس من َي ُ
جهل
وي َ
هج ُرُ ،
ثم قال ُ ( :$
حا َله ،وهذا َرحم ًة به وإحسانًا إليه ،لو كان يفق ُه ،وإليك هذه القصة من كَّلم
السلف ،فعن أبي َصالِح ال َف َّراء  ،$قال:
مر ِ
«ح َك ُ ِ
بن َأ ْس َباط َعن َوكِيع َشيئًا مِن َأ ِ
ف ِ
الفتَن ،فقال :ذاك ُي ْشبِ ُه
وس َ
َ
يت ل ُي ُ
الح َس َن ب َن َح ٍّي.
ُأستَا َذ ُهَ ،يعنيَ :
اف َأن َت ُك َ
ت لِ ُي ْو ُس َ
ون َهذ ِه ِغي َبةً؟
فَ :أ َما َت َخ ُ
َف ُق ْل ُ
( )1استَدَ َّل هبذه اآلية اإلمام َمال ِ ٌك َ $ع َلى ُم َعا َد ِاة ا ْل َقدَ ِر َّي ِة َو َت ْر ِك ُم َجا َل َستِ ِهم .قال ال ُقرطبي يف
«تفسيره»« :وفِي معنَى َأ ْه ِل ا ْل َقدَ ِر ج ِميع َأ ْه ِل ال ُّظ ْل ِم وا ْلعدْ و ِ
ان» .انتهى
َ ُ َ
َ ُ
َ َْ
وص َّح َحه األلباين يف« :السلسلة الصحيحة»:
وغيره بلفظ مقاربَ ،
( )2رواه أبو داود (رقمُ )4681 :
(رقم .)380
قال المناوي يف «فيض القدير» (« :)29/6قال بعضهم :وج ُه جعلِه ذلك استكماال لإليمان َّ
مدار
أن َ
الحب وال ُبغض ،والظاهرتان:
الدين على أربعة قواعد :قاعدتان باطنتان وقاعدتان ظاهرتان؛ فالباطنتان:
ُّ
ُ
ُ
والرتك ،فمن استقامت نيته يف حبه وبغضه وفعله وتركه هلل فقد استكمل مراتب اإليمان» .انتهى
الفعل
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّاس َأن
أحمق ،أنا خَ ٌير ل َه ُؤالء من آ َبائ ِهم َو ُأ َّم َهات ِهمَ ،أنَا َأ َنهى الن َ
فقال :ل َم َيا َ
َان َأ َض َّر َع َل ْي ِهم».
وزَار ُهم َ ،و َمن َأ ْط َر ُاهم ك َ
عم ُلوا بِ َما َأحدَ ُثواَ ،ف َت ْت َب ُع ُهم َأ ُ
َي َ
()1

( )2

ب ُغدَّ ُت ُه) :أي :بدعتُه ،ثم َع َّل َل ،فقالَ ( :ف ِه َي َأ ْعدَ ى ِمن
ثم قال ( :$و ُت ْج َتنَ ُ
ِ
الج َرب).
ُغدَّ ة َ
حم ،وا ْل ُغدَّ ُة لِلب ِع ِير كَال َّطا ُع ِ
ث مِن داء بين ِ ِ
حم َي ْحدُ ُ
ون
َ
الجلد َوال َّل ِ َ
َ َ َ
وال ُغدَّ ُةَ :ل ٌ
لِإلِنس ِ
ان.
َ
( )3

لدي َي ُك ُ
ورَ ،و ُر َّب َما َح َص َل َم َع ُه ُه َز ٌال ل ِ َكث َرتِ ِه.
والج َر ُب :دا ٌء ِج ٌّ
َ
ون َم َع ُه ُب ُث ٌ

( )4

ِ
كقول ِ
ب َأن
المزين ُمستقى من كَّلم السلف
ابن َمسعود ﭬَ « :من َأ َح َّ
وكَّل ُم ُ
اب ْاألَهو ِ
السل َط ِ
اءَ ،فإِ َّن ُم َجا َل َست َُه ْم
انَ ،و ُم َجا َل َس َة َأ ْص َح ِ ْ َ
ُيكرِ َم دينَ ُه َفل َيعت َِزل ُمخَ ا َل َط َة ُّ
وقول مجاهد َ « :$ال تُجالِسوا َأه َل ْاألَهو ِ
ِ
ِ
الج َر ِ
اءَ ،فإِ َّن َل ُهم ُع َّر ًة
ب» ،
ْ َ
َ ُ ْ
َأ ْل َص ُق م َن َ
ُ
( )5

َك ُع َّر ِة ال َج َر ِ
ب» .وال ُع َّر ُة ،و ُي ُ
الج َرب.
قال ال َع ُّر :ال َق َذ ُر ،و ُيط َل ُق على َ
( )6

()7

( )1وذلك لقوله تعالى﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾[النحل.]٢٥ :
المنثور من القول المأثور يف االعتقاد
(« )2سير أعَّلم النبَّلء» ( )364/7للذهبي ،نقَّل عنَ « :ل ِّم الدُّ ِّر َ
والسنة» للحارثي (ص .)136
المنير» (ص  ،234ال ُغدَّ ُة).
( )3انظر« :النهاية» (ص  ،875غدد) ،و«المصباح ُ
المنير» (ص َ ،55ج ِر َب).
( )4انظر« :المصباح ُ
(« )5البدع والنهي عنها» (ص  )56البن وضاح القرطبي المالكي.
(« )6اإلبانة ُ
الكربى» ( ،469/2رقم.)382 :
المنير» (ص  ،214ال ُع َّر ُة).
( )7انظر« :النهاية» (ص  ،796عرر) ،و«المصباح ُ
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وهذا الكَّلم أصل يف ال ُبعد عن أهل البدعَّ ،
ألن يف ُمخا َطتهم ُمخا َط َر ًة بالنَّفس،
ِ
ِ
َّ
الج َرب.
فإن البدعة ُ
والمخاطة كما ُيعدي دا ُء َ
بالمجالسة ُ
مرض ُش ُبهايتٌّ ُيعدي ُ
الصحيح َة َت ْم َر ُض
إليها ولكِ َّن
حيحة
َ
الج ْربا َء ُق ْر ُب َص َ
نفع َ
وما َي ُ
وال ُّشبه ُة ،هي األمر الذي اختلط فيه الحق بالباطل ،فاشتبه أمره على الناس ،فَّل
َ
اهلل علما نافعاَّ ،
الباطل إذا اختلط بشيء من الحق
ألن
ُيم ِّيزه منهم إال من رزقه ُ
َ
أسهل،
وانطَّلؤه على ضعفاء العلم والعقل
أعظم،
كانت خطور ُته على النفوس
ُ
َ
ُ
الباطل يف
أقوى ،ويف هذا يقول ابن تيمية « :$وال ُين َف ُق
وتمكنُّه من القلب َ
بش ْو ٍ
الوجود إال َ
ب ِمن الحق» .انتهى
ُ
ان َليفتح للعبد تِسع ًة وتِ
َ
وصدق َمن قال « :إن َّ
سعين بابا ِمن الخَ ير ُيريدُ
َ
الش ْي َط َ َ ُ َ
به بابا ِمن َّ
الشر».
()1

( )2

ابن بطة  ،بعد أن ذكر َ
قول ِ
النبي ﷺَ « :م ْن َس ِم َع ِمنْك ُْم
ولهذا ،قال اإلما ُم ُ
ِ ِ
بِخُ روجِ الدَّ َّج ِ
ب َأ َّن ُه ُم ْؤ ِم ٌنَ ،ف َما
الر ُج َل َي ْأتيه َو ُه َو َي ْح َس ُ
الَ ،ف ْل َين َْأ َعنْ ُه َما ْاس َت َط َ
اعَ ،فإِ َّن َّ
ُ
( )3

الشب َه ِ
ِ
ِ
ي ُ ِ
ِ
الرسول ﷺ ،وهو
ات» ،قال  « :$هذا قول
زَال بِه َحتَّى َي ْت َب ُع ُه ل َما َي َرى م َن ُّ ُ
َ
ُ
ُ
اهلل َم َ
المسلمين!ال َي ْح ِم َل َّن أحدا منكم ُحس ُن ظنِّه
عش َر
الم
َ
الصادق َ
فاهلل َ
صدوقَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
بعض
المخاطرة بدينه يف مجالسة
بنفسه ،وما َع ِهدَ ُه من معرفته بصحة مذهبه ،على ُ

فيقولُ :أ ِ
ِ
َ
ألستخر َج منه َمذه َبه ،فإهنم َ
ألناظره ،أو
داخله
أه ِل هذه األهواء،
أشدُّ
َ

(« )1الفتاوى» ( ،)190/35وانظر لَّلستزادة« :التعليق المختصر على منظومة (األبيات بِنَـظم
م ِهمـَات ك ِ
َـشـف ُّ
اهلل عنه.
ُ ّ
الشـ ُب َـهات)» ،للمؤ ِّلف عفا ُ
(« )2تلبيس إبليس» (ص  )37البن الجوزي.
(« )3اإلبانة ُ
الكربى» (.)469/2
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للقلوب من ال َّل َه ِ
ِ
الج َر ِ
ب  ،ولقد
حر ُق
لص ُق من َ
الدجا ِل ،وكَّل ُمهم َأ َ
فتن ًة من َّ
ب ،و َأ َ
()1

ِ
فجالسوهم على سبيل اإلنكار
الناس كانوا َيلعنُونهم ويس ُّبونهم،
رأيت َجماع ًة من
ُ
ُ
والرد عليهم ،فما زالت بهم المباس َط ُةِ َ ،
الم ْكرِ ،و َدقِ ُيق ال ُكفرِ ،حتى َصبَ ْوا
ِّ
وخف ُّي َ
ُ َ
إليهم» .انتهى كَّلمه.
وضاح المال ِكي عن ُس َ
فيان الثوري أنَّه قالَ « :من َجا َل َس
وقد روى ابن َّ
احب بِدع ٍة َلم يس َلم ِمن إِحدَ ى َث َال ٍ
ِ
ث:
َص َ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ
ُون فِ ْتنَ ًة لِ َغ ْيرِ ِه،
إِ َّما َأ ْن َيك َ
َوإِ َّما َأ ْن َي َق َع فِي َق ْلبِ ِه َش ْي ٌء َف َي ِز َّل بِ ِه َف ُيدْ ِخ َل ُه اهللُ الن ََّار،
َوإِ َّما َأ ْن َي ُق َ
ولَ :واهلل ِ َما ُأ َبالِي َما َت َك َّل ُمواَ ،وإِنِّي َواثِ ٌق بِنَف ِسيَ ،ف َم ْن َأ ِم َن اهللَ َع َلى ِدين ِ ِه
( )2

َط ْر َف َة َع ْي ٍن َس َل َب ُه إِ َّيا ُه».

واحشرنا يف ُز ِ
ُ
مرة الصالحين.
الله َّم أصلِح أحوا َلنا ،و ُتب علينا،
ُ



ان َم ِ
ُصح المؤمِنين وتِب َي ُ
السائِرين:
( )1ولقد تك َّل ُ
مت عن َخطر ُصح َبة البطالين يف رسالتي« :ن ُ
ناز ِل َّ
شرح ل ِ َق ِصيدَ ة يف الس ِير إِلى اهللِ والدَّ ِار ِ
اآلخ َرة» (فصل :أصحاب هذه المنازل هم أحق الناس بالصحبة).
ٌ
َّ
(« )2البدع والنهي عنها» (ص .)54
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ِ
صحابة رضي هللا عنهم
واجبُـنَا َن َو ال ن

فضل خَ لي َف ِة رس ِ
َو ُي َق ُال بِ ِ
ول اهلل صلى اهللُ عليه وآلِه وس َّلم :أبي بكر الصديق
َ ُ
ِ
فضل الخَ ْل ِق َ
ﭬَ ،ف ُه َو َأ ُ
بالفاروقَ :و ُه َو ُع َم ُر
وأ ْخ َي ُر ُهم َبعدَ النَّبِي ﷺ ،و ُن َثنِّي َبعدَ ه
ِ
وزيرا رس ِ
وض ِ
بن الخَ َّط ِ
ول اهلل ﷺَ ،
وج ِليسا ُه فِي
اب ﭬُ ،
جيعا ُه في َقبرِهَ ،
ُ
فه َما ِ َ َ ُ

ِ
ِ
لي ِ
ان ِ
ور ِ
بن
ين ُعث َم َ
بن َع َّفان ﭬَّ ،
الجنَّة ،ونث ِّلث بِذي النُّ َ
ثم بِذي ال َف ْض ِل وال ُّت َقى َع ِّ
الب ﭫ َأجم ِعين ،ثم الباقِين ِمن ا ْل َ ِ
أبي َط ٍ
ب َل ُهم َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ
عش َرة ا َّلذين َأ ْو َج َ
ْ َ َ َّ َ َ
الجنَّ َة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َل ُهم َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ ِمن
و ُنخْ ِل ُص ل ُك ِّل َر ُج ٍل من ُهم من ال َمح َّبة بِ َقدْ ِر ا َّلذي َأ ْو َج َ
ِ
ِ
ِ
التَّف ِضيل ،ثم ِ
ين.
لسائرِ َأص َحابِه من َبعدهم ﭫ َأ ْج َمع َ
َّ َ
اس ِن َأ ْفعالِهم ،و ُنم ِس ُك عن الخَ و ِ ِ
رون بِمح ِ
ِ
يما َش َجر
ْ
َ
وي ْذ َك َ َ َ
ضف َ
ْ
َو ُي َق ُال بِ َف ْضلهمُ ،
ِ
هل األَ ْر ِ
فهم ِخ َي ُار َأ ِ
نصارا
َبينَهم؛ ُ
ض َبعدَ َنبِي ِهم ،ار َت ُ
ضاهم اهللُ  لنَب ِّيه ،وخَ َل َقهم َأ ً
ِ
ِ
وأعالم الم ِ
لدينِهَ ،ف ُهم َأئِ َّم ُة الد ِ
ين.
مينَ ،فرح َم ُة اهلل َع َلي ِهم َأ ْج َمع َ
سل َ
ينُ ُ َ ،

بعد أن ذكر اإلمام المزينُّ  $الموقِ
َّ
اهلل ورسو َله من أهل
الش
ف
َ
َ
ُ ُ
َ
رعي ممن حا َّد َ
َّ

الم ِ
سلم ُتجا َه سادات أولياء اهلل تعالى من
المعاصي والبدع ،ذكر هنا ما َي ُ
جب على ُ
َ
هذه األمة ،وهم الصحابة ﭫ أجمعين ،وعلى رأسهم الخلفا ُء األربعةُ ،وباقي
العشرة ،ثم سائر الصحابة ﭫ.
وفضائل الصحابة ﭫ ثابت ٌة بالقرآن ،والسنة ،وإجماع األمة ،ولم يخالف يف
ب الصحابة دي ٌن ُي ُ
اهلل
الروافض والخوارج ،وال ُيع َتدُّ بقولهم ،فإن ُح َّ
ذلك إال َّ
دان ُ
ِ
ِ
األنبياء ۏ.
تقر ُب به العبدُ إلى ر ِّبه ُسبحانه بعد ُحب
به ،وهو مِن
أعظم ما َي َّ
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المقام -إن شاء اهلل -على بعض األدلة واآلثار ،هر ًبا من
وسأقتصر يف هذا َ
وتنبيها باألدنى على األعلى ،ومن أرا َد ال َب َ
سط وجد ُه
اإلسهاب ،و َطل ًبا لَّلختصار،
ً
يف مواطنه المعروفة.

()1

ومن ذلك قو ُله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾[التوبة ،]١٠٠ :وقو ُله﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ
للصحابة
ﰅ ﰆ ﴾[آل عمران ،]١٧٣ - ١٧٢ :ويف هذه اآلية َمدح عظيم ّ
والصرب على البَّلء ،وتفويض ّ
كل األمور هلل تعالى.
بقوة اإليمان َّ
ﭫّ ،

( )2

وقال ُسبحانه ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ِ
الص ِ
والوفاء ،والسم ِع والطاعة ﴿ ،ﮜ
دق
ﮚ ﮛ﴾ [الفتح ،]١٨ :أي :من ِّ
( )3

السن ّية
يسر اهلل لي تفصيل تلك األدلة ،ونقل كَّلم أهل العلم يف ذلك ،يف« :التعليقات َّ
( )1وقد َّ
والفوائد البهية شرح مختصر يف أصول العقائد الدينية» (فصل :عقيدة أهل السنة يف الصحابة).
السلف ّية باد ّلتها النّقل ّية والعقل ّية» ( )296/2للعَّلمة أحمد ابن حجر آل بوطامي.
( )2انظر« :العقائد ّ
(« )3تفسير ابن كثير».
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾[الفتح ،]١٨ :وفيهم قال النَّبِ َّي ﷺ« :الَ َيدْ ُخ ُل
ت َّ
الش َج َر ِة» .
الن ََّار َأ َحدٌ ِم َّم ْن َب َاي َع ت َْح َ
اب وخسر من ر َّد َق َ
ول ر ِّبه  أ َّنه َر ِض َي َعن
ابن َحزم « : $لقد خَ َ
قا َل ُ
ال ُم َبايِعين تَحت َّ
الش َج َرة َوعلم َما فِي ُق ُلوهبم َفأنْزل السكينَة َع َل ْي ِهمَ ،وقد علِم ُك ُّل
()1

( )2

مر َو ُع ْث َم َ
والمغير َة
الز َب ْي َر
ان وعليًا َو َطل َح َة َو ُّ
وعمار ُ
َ
أحد َل ُه أدنى علم َأن َأ َبا بكر َو ُع َ
ِ
ِ
الصفة .»...انتهى
بن ُش ْع َبة ﭫ من أهل َهذه ّ
َ
وقال َّ
وع ََّل ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
جل َ
الم َت َقدِّ ُم َ
ون
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾[الحديد ،]١٠ :أيُ :
ت الدَّ رج ِ
ون ،و َعدَ ُهم اهلل ج ِميعا الجنَّ َة مع َت َفاو ِ
ون َّ ِ
والمت ََأ ِّخ ُر َ
السابِ ُق َ
ات
َ َ
ُ
ُ ُ َ ً َ
الَّلح ُق َ َ
ونُ ،
َّ
فيما بينهم ﭫ.
َ

( )3

وقال َّ
جل َشأ ُنه ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾[النمل،]٥٩ :
ِ
رسول اهلل ﷺ ،الذين اجتباهم اهلل لنبيه محمد ﷺ،
أصحاب
والمقصو ُد هبم
ُ
َ
ووزرا َءه على الدِّ ين ﭫ ،وبه قال ابن ع َّباس ﭭ.
فجعلهم أصحا َبه ُ

( )4

وص َّح َحه األلباين يف:
( )1رواه أبو داود (رقم ،)4653 :والرتمذي (رقم،)3860 :
وغيرهماَ ،
ُ
«صحيح الرتمذي»( :رقم .)3860
الفصل يف ِ
ِ
الم َلل واألهواء والنِّ َحل» (.)117/4
(َ « )2
الفصل يف ِ
ِ
الم َلل واألهواء والنِّ َحل» ( )117/4البن حزم.
( )3انظر« :تفسير القرطبي» ،و« َ
( )4انظر« :تفسير الطربي».

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

260

أن النَّبِي ﷺ َ
ويف «الصحيحين» َّ ،
قال« :الَ ت َُس ُّبوا َأ ْص َحابِيَ ،ف َل ْو َأ َّن َأ َحدَ ك ُْم
َّ
َأ ْن َف َق ِم ْث َل ُأ ُح ٍدَ ،ذ َه ًبا َما َب َلغَ ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْمَ ،والَ ن َِصي َف ُه» ،فال َق ُ
كثير عند اهلل،
ليل منهم ٌ
()1

الصحبة الذي ال ُيدانيه ٌ
النبوة ،وكذلك
وذلك راجع ألسباب منها:
ُ
فضل بعد َّ
شرف ُّ
اتص ُفوا به من ال َيقين والصدق والزهد ،كما قال ابن مسعود ﭬ ألصحابه:
ما َّ
ِ
أصحاب محمد ﷺ ،وهم كانوا خيرا منكم،
وأكثر صيا ًما مِن
أكثر صَّل ًة،
ُ
«أنتم ُ
قالوا :وبِ َم؟ قال :كانوا أزهدَ منكم يف الدنياَ ،
وأ َ
ب منكم يف اآلخرة».
رغ َ
( )2

ِ
الصحابة ،فقيل :مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا (،)124 000
وأما عن َعدَ د َّ
َّ

كما قال السيوطي:
وال َف ْض ُل

فيما

( )3

َبينَ ُه ْم

ِ
ب
َمرات ُ

وعدُّ ُهم
َ

لألَ ْنبِ َيا

ُي َق ِ
ار ُب



( )1رواه البخاري (رقم ،)3673 :ومسلم (رقم.)2540 :
(« )2لطائف المعارف» (ص  )355البن رجب .$
للرشيد  .$وانظر مقدمة «اإلصابة» البن حجر.
( )3نقَّل عن «التنبيهات السن َّية» (ص َّ )273
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جيل الصحابة ﭫ عن غيرهم ِ
وقد تم َّي َز ُ
بعدة أمور ب َّينها العَّلمة العَّلئي $
بقوله « :والح ُّق الذي ذهب إليه األكثرون أن َف ِضيلة ص ِ
وز
حبة
النبي ﷺ ،وال َف َ
ُ
َ
ِّ
أفض ُل ِم َّمن جاء بعدَ ه على
نحه اهللُ تعالى ذلك فهو َ
برؤيته ال ُي ْعدَ ُل بعملَّ ،
وأن َمن َم َ
()1

اإلطالق لوجوه:
النبي ﷺ.
أحدها :مشاهد ُة ِّ

ِ
السبق إلى اإلسَّلم.
وثانيهاَ :فضيل ُة َّ

وثالثهاَ :ف ِضيل ُة َّ
الذ ِّب عن َح ْض َرته ﷺ.
ورابعهاَ :ف ِضيل ُة ِ
الهجرة معه ،أو إليه ،أو النُّصرة له.
وخامسهاَ :ضب ُطهم الشريعةِ ،
وحف ُظهم عنه ﷺ.
ْ
وسادسهاَ :تبلي ُغهم إ َّياه إلى َمن بعدَ هم.
السبق بالنفقة يف َّأول اإلسَّلم.
وسابعهاَّ :
وخير ِ
وعلم ِ
وثامنهاَّ :
إن ُك َّل َفضل َ
وجهاد و َمعروف ُع ِم َل يف هذه الشريعة إلى
يوم القيامةَ ،ف َح ُّظهم منه َأ َج ُّل و َنوا ُلهم منه َأ ْج َز ُل ،ألهنم َسنُّوا ُسنَ َن َ
الخير ،و َفتحوا
أبوابه ،و َن َقلوا معال ِم الدِّ ين و َت ِ
فاص َيل الشريعة إلى َمن َبعدَ هم».
َ
َ َ
وعن عبد اهلل بن مسعود ﭬ أنَّه قال« :إِ َّن اهلل َن َظر فِي ُق ُل ِ ِ ِ
ب
وب ا ْلع َبادَ ،ف َو َجدَ َق ْل َ
َ َ
محم ٍد ﷺ َخير ُق ُل ِ ِ ِ
اص َط َفا ُه لِنَ ْف ِس ِهَ ،فا ْب َت َع َث ُه بِرِ َسا َلتِ ِهُ ،ث َّم َن َظ َر فِي ُق ُل ِ
وب
وب ا ْلع َبادَ ،ف ْ
َْ
ُ َ َّ
ُ ِ
الصحبة» (ص .)74
الرتبة ل َمن َثبت له
(« )1
ُ
شريف ُّ
تحقيق ُمنيف ُّ
َق َال ابن حزم يف « ِ
الف َصل» (َ « :)15/5ومن صحب َر ُسول اهلل ﷺ من ِ
لسائِر
َ
الجن َل ُه من ا ْلفضل َما َ
الص َحا َبة».
َّ
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وب ا ْل ِعب ِ
ِ
ٍ
ا ْل ِعب ِ
اد َب ْعدَ َق ْل ِ
ادَ ،ف َج َع َل ُه ْم ُوزَ َرا َء
وب َأ ْص َحابِه خَ ْي َر ُق ُل ِ َ
ب ُم َح َّمدَ ،ف َو َجدَ ُق ُل َ
َ
ون َع َلى ِدين ِ ِه».
َنبِ ِّي ِهُ ،ي َقاتِ ُل َ
()1

أهل العلم «الصحابي» بعدَّ ة تعريفات ،منهاُ :
ف ُ
قول اإلمام البخاري يف
عر َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ينَ ،ف ُه َو ِمن َأ ْص َحابِ ِه»،
الم ْس ِلم َ
«صحيحه»َ « :و َمن َصح َ
ب النَّبِ َّي ﷺَ ،أو َرآ ُه م َن ُ
آخرون بقولهم« :الصحابي :من َل ِقي النَّبِي ﷺ ِ
وعرف ُه َ
ومات َعلى
مؤمنًا ِبه
َ
َّ َ
َ
َّ
َّ
َ
ِ
ت ِر َّد ٌة يف األَ َص َّح».
اإلسالمِ ،ولو تَخَ َّل َل ْ
( )2

فقولهمَ « :من َل ِق َي»ُ ،
قصرت ،ومن َروى
يدخل فيهَ :من طالت مجالس ُته له أو ُ

عنه أو لم ِ
يرو ،رآه أو لم َيره لعارض كال َعمى.
ِ
صير نب ًّيا ،أي:
وقولهمَ « :من َل ِق َي النَّبِ َّي ﷺ»،
ُ
يخرج به :من لق َي ُه مؤمنًا به قبل أن َي َ
بعث ،ولكنه لم يدرك البِعثة ،كما و َقع لــ«بحيرا الر ِ
مؤمِنًا بأنه س ُي ُ
اهب».
ُ
َ َ َّ
وقولهمِ « :
يدخ ُل فيهّ :
مؤمنًا»ُ ،
يخرج به :من
كل مكلف من الجن واإلنس ،و ُ
َلقيه يف ِ
حال كونِه كافر ًا ،ثم أس َل َم بعد موتِه ﷺ.
ِ
يخرج به :من َلقيه ُمؤمِنًا بغيره من األنبياء ۏ ،كمن لقيَه من
وقولهم« :به»ُ ،
مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.

ومات َعلى ِ
خر ُج به :من لق َيه مؤمنا به ثم ارتدَّ  ،ومات
وقولهمَ « :
اإلسال ِم» ،ي ُ
على ِر َّدته ،فإنه ال ُي َعدُّ صحاب ًّيا.
( )1رواه أحمد يف «المسند» (رقم ،)3600 :وأبو داود الطيالسي يف «المسند» (رقم،)246 :
وصححه األلباين موقوفا يف« :الضعيفة» (رقم.)532 :
( )2وهذا أحس ُن التعاريف ،قاله الحافظ ابن حجر يف «نخبة الفكر» ،وشرحه يف« :نُزهة النظر» (ص
 ،)111و«اإلصابة يف تمييز الصحابة» (.)158/1
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ت ِرد ٌة» ،يعنون به :من ارتدَّ بعد أن ِ
النبي ﷺ مؤمنًا به،
ي
لق
وقولهم« :ولو تَخَ َّل َل ْ َّ
َّ
َ
ِ
رج َع إِلى اإلسَّل ِم
تاب
َ
الصحبة باق ل ُه ،سوا ٌء َأ َ
اسم ُّ
ثم َ
ومات على اإلسَّلم ،فإِ َّن َ
يف حياتِ ِه ﷺ َأو بعدَ ه ،ومما يؤكد هذا ُ
اتفاق أه ِل الحديث على عدّ األشعث بن
قيس مِن ُجملة الصحابة.

المسأ ِ
الخ ِ
وقولهم« :يف األَصح» :إِشار ٌة إِلى ِ
َ
لة.
َّلف يف
َ َّ
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أن الصحاب َة ﭫ عُدُ ٌ
فق ال ُعلماء على َّ
ول بتعدي ِل اهلل تعالى لهم ،فإذا كان
ا َّت َ
ُ
ثبت بالثناء العظيم من اهلل  ومن
التعديل َيث ُب ُت بقول اثنين من الناس ،فكيف ال َي ُ
رسولِه ﷺ عليهم ،ويف هذا يقول ابن الصَّلح « :إِ َّن األُم َة مج ِمع ٌة ع َلى ت ِ
َعد ِ
يل
َّ ُ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الجملة
الص َحا َبة» ،وقال العَّلئي « :لم يخالف يف َعدَ الة الصحابة من حيث ُ
َجمي ِع َّ
َأحدٌ ِمن أهل السنة ،وإنما الخالف عن المعتزلة والخوارج وأمثالِهم» .انتهى
()1

( )2

وأن المعصي َة م ِ
المرا ُد بإثبات عدالتهم ﭫ أنَّهم معصومونَّ ،
ستحيل ٌة
ُ
وليس ُ
كَّل! َّ ِ
َ
البحث عن
المرا َد َّأال نت َك َّلف
عليهمَّ ،
فإن العصمة لألنبياء ۏ ،ولكن ُ
طلب التزكية فيهم ﭫ.
عدالتهم ،وال َ

( )3

قال العَّلئي « :فيا هلل
العجب! كيف يداين أحد ًا من هؤالء َمن بعدهم؟! فضَّلً
ُ
عن مساواهتم ،حتى إنه يحتاج الواحدُ منهم إلى ال َكشف عن حاله وتزكيتِه» .انتهى
( )4

(« )1مقدمة ابن الصَّلح» (ص  ،)295وقد نقل اإلجماع على عدالة الصحابة جماعة من أهل
العلماء :كابن عبد الرب يف «االستيعاب» ( ،)19/1والخطيب البغدادي يف «الكفاية» (،)49-46
والنووي يف «إرشاد طَّلب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخَّلئق» ( ،)592/2والتقريب ( ،674/2مع
«تدريب الراوي») ،وابن حجر يف «اإلصابة» ( ،)23-21/1يف آخرين .انظر« :شرح الكوكب المنير»
( )473-480/2البن النجار ال ُفتوحي ،و«عقيدة أهل السنة والجماعة يف الصحابة الكرام» (-795/2
 ،)825لناصر الشيخ .ويف الباب كتاب مستقل بعنوان« :عدالة الصحابة رضي اهلل عنهم يف ضوء القرآن
الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات» ،لعماد الشربينى.
ُ ِ
الصحبة» (ص .)78
الرتبة لمن ثبت له
(« )2
ُ
شريف ُّ
تحقيق ُمنيف ُّ
( )3انظر« :شرح الكوكب المنير» ( )477/2البن النجار ال ُفتوحي .$
ُ ِ
الصحبة» (ص .)81
الرتبة ل َمن َثبت له
(« )4
ُ
شريف ُّ
تحقيق ُمنيف ُّ
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ُ
الشافعي ُ « :$هم َفو َقنا يف ُك ِّل ِعل ٍم
َّلص ُة القول فيهم ،ما قاله اإلمام
وخ َ
ُّ
ِ
ٍ
ٍ
وع ٍ
لم ،أو ُي ُ
سبب ُي ُ
درك به ُهدً ى ،ورأيهم لنا خير
ودين و َف ْض ٍل ،و ُك ُّل
قل
َ
نال به ع ٌ
من رأينا ألنفسنا».

()1



للبيهقي .$
( )1نقَّل عن «الفتاوى» ( ،)158/4وانظر« :مناقب الشافعي» (َ )442/1
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وبعد هذا ،نعود لشرح كَّلم الماتن ،وهو قو ُله َ ( :$و ُي َق ُال بِ ِ
فضل َخلي َف ِة
ِ
اهلل عليه وآلِه وس َّلم :أبي بكر الصديق ﭬَ ،ف ُه َو َأ ُ
فضل الخَ ْل ِق
َر ُسول اهلل صلى ُ
َ
وأ ْخ َي ُر ُهم َبعدَ النَّبِي ﷺ) :وهذا بإجماع األمة ،فهو ﭬ َّأو ُل من َآمن برسول اهلل
بت معه يف
ﷺ من الرجال ،وصدَّ َقه يف كل ما قال ،وواساه بالنَّفس والمال ،و َث َ
ِ
ِ
صاح َبه يف الغار﴿ ،ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
أصعب األحوال ،وكان
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾[التوبةَ ،]٤٠ :
قال
ِ
ِ
الصدِّ ِ
وقال ُسف َي ُ
يق»َ ،
ال َّل ُ
ان ب ُن
ب ْاألَ ْنبِ َيا َء ۏ مث ُل َأبي َبكرٍ ِّ
بن َسعدَ « :ما َصح َ
يث ُ
ُع َي ْينَ َةَ « :خ َر َج َأ ُبو َب ْكرٍ بِ َه ِذ ِه اآل َي ِة ِم َن ا ْل ُم َعا َت َب ِة ا َّلتِي فِي َقولِ ِه﴿ :إِ َّال َتن ُْص ُرو ُه﴾» ،وقيل:
قال ل ُه ﴿ َثانِي ا ْثنَ ْي ِن﴾ ل ِ ِق َيامِ ِه َب ْعدَ النَّبِي ﷺ باألَ ِ
الصدِّ ُيق َأن ُي َ
مر ك َِق َيا ِم
«إِن ََّما است ََح َّق ِّ
ِّ
َ

النَّبِ ِّي ﷺ بِه َأ َّو ًال ﴿ ،ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
اهلل
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾[التوبة ،]٤٠ :وقولهَ ﴿ :ف َأ ْنز ََل ُ
ِ
ِ
ِ
السكِينَ ُة َع َل ْي ِه.
َسكينَ َت ُه َع َل ْيه﴾ ،أيَ :ع َلى َأبِي بَ ْكر ﭬَ ،ف َأ َّما النَّبِي ﷺ َف َقدْ كَانَت َّ
ِ
تاب َوالسنَّ ِة َو َأ ِ
ولهذا ،فا َّلذي ُيق َط ُع به مِن الك ِ
جب َأن ُتؤمِ َن
قوال ُعلماء األُ َّمة َو َي ُ
ُّ
ِ
الصحاب ِة ،وال م َب َاال َة بِ َأ ِ
قوال َأه ِل
الصدِّ ِيق َع َلى جمي ِع َّ
لوب واألَفئدَ ُة َف ْض ُل ِّ
به ال ُق ُ
ُ
ِّ
ضر ُب َر َق َب ُت ُهَ ،و َبي َن ُم ْبت َِدع ُم َف َّسق َال ُتق َب ُل
الش َي ِع َو َال َأه ِل البِدَ عَِ ،فإِن َُّهم َب َ
ين ُم َك َّفر ُت َ

كَلِ َم ُت ُه.

()1

( )1انظر« :تفسير القرطبي» لآلية ،و«الشريعة» ( ،1821 ،1710/4رقم )1283 :لآلجري.
ِ
َان مست ِ
ِ
ِ
َح ًّقا
فائدة :قال القرايف يف« :ال ُفروق» (َ « :)294/2و َقدْ ُسئ َل َب ْع ُض ُع َل َماء ا ْل َق ْي َر َوان َم ْن ك َ ُ ْ
ول اهللِ ﷺ َف َق َال :سبح َ ِ
ان وإِنَّا َنع َلم من هو َأص َلح مِنَّا بِا ْل َق َض ِ
ل ِ ْل ِ
ِ
خ ََّل َف ِة َب ْعدَ َر ُس ِ
اءَ ،و َم ْن ُه َو
ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ
ان اهلل إنَّا بِا ْل َق ْي َر َو َ
ُ ْ َ
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ِ
بن الخَ َّط ِ
اب ﭬ) :الذي
المزينُّ ( :$و ُن َثنِّي َبعدَ ه
بالفاروقَ :و ُه َو ُع َم ُر ُ
ثم قال ُ
ِ
َج َ
اهلل
اهلل إسَّل َمه ً
فتحا للمسلمين ،ونُصر ًة للمؤمنين ،وذ َّل ًة للكافرين ،أجرى ُ
عل ُ
ِ
ب بعده
النبي ﷺ
َّ
َ
فمات وهو عنه راض ،وصح َ
الحق على قلبه ولسانهَ ،ص َ
حب َّ
فحكم َ
مات شهيدً ا ﭬ.
ومات وهو عنه راض ،واستخل َف ُه بعده،
أبابكر
فعدل ،و َ
َ
َ
ِ
ِ
َصرا ،وكانت
قال ابن مسعود ﭬ« :كان إِ َ
جر ُت ُه ن ً
سال ُم ُع َم َر عزًّا ،وكانت ه َ
ِ
ِ
ِ
ب
حس ُ
حم ًة ،واهلل ما اس َت َطعنَا أن ن َُص ِّل َي َظاهرِ َ
سلم ُع َم ُرَ ،وإِنِّي َألَ َ
ين َحتَّى َأ َ
خ َال َف ُت ُه َر َ
ِ
الصال ِ ُح َ
ون َف َح َّي َهَّل بِ ُع َم َر».
بين َعين َْي ُع َم َر َ $م َل ًكا ُي َسدِّ ُد ُه ،فإذا ُذك َر َّ
َأ َّن َ
وزيرا رس ِ
أن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ) :كما ُر ِو َي َّ
ول اهللِ ﷺ
المزينُّ ُ ( :$
فه َما ِ َ َ ُ
ثم قال ُ
ان ِمن َأه ِل السم ِ
ِ
اء َو َو ِز َير ِ
ان ِم ْن َأ ْه ِل ْاألَ ْر ِ
َ
ضَ ،ف َأ َّما
قالَ « :ما م ْن َنبِي إِ َّال َو َل ُه َو ِز َير ِ ْ ْ
َّ َ
و ِزيراي ِمن َأه ِل السم ِ
اءَ :ف ِ
يل َو ِميكَائِ ُ
ج ْبرِ ُ
اي ِم ْن َأ ْه ِل
الس َال ُمَ ،و َأ َّما َو ِز َير َ
َ َ َ ْ ْ
يل َع َل ْي ِه َما َّ
َّ َ
()1

بن َعلِي ِ
ين ِ
الح َس ِ
بن َعلِي ِ
ضَ :ف َأ ُبو َب ْكرٍ
ْاألَ ْر ِ
بن َأبِي
بن
ز
قال
وكذلك
،
»
ر
م
ع
و
يدُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِ
لما َط َلبوا منه أن ي َتربَّ َأ مِ َن َّ
الش ْي َخ ْي ِنَ :أبي َب ْكر َو ُع َم َر ﭭَ ،ف َق َالَ « :م َعا َذ اهللِ،
َطالب َّ
ؤاز َرة،
الرافِ َض َة» ،
الم َ
والوزيرُ :مشت ٌَّق من ُ
ُ
َو ِز َيرا َجدِّ يَ ،فت ََركُو ُه َو َر َف ُضو ُهَ ،ف ُس ُّموا َّ
( )2

( )3

َأ ْص َل ُح مِنَّا ل ِ ْل ُف ْت َياَ ،و َم ْن ُه َو َأ ْص َل ُح مِنَّا ل ِ ْإلِ َما َم ِةَ ،أ َي ْخ َفى َذل ِ َك َع َلى َأ ْص َح ِ
اب النَّبِ ِّي ﷺ؟ إن ََّما َي ْس َأ ُل َع ْن َه ِذ ِه
ِ
ِ ِ
هلل َ أ ْع َل ُم» .انتهى
ا ْل َم َسائ ِل َأ ْه ُل ا ْلع َراق َو َا ُ
ِ
وأس ِرعَ ،و ِه َي كَلِ َمتَان
(« )1الشريعة» ( )1736/4لآلجري .وقوله ﭬَ « :ف َح َّي َهَّل» ،أي :فأ ْقبِ ْل بِه ْ
ِ
ج ِعلتَا كَلِم ًة ِ
اس ُك ْن ِعنْد ِذك ِْره َحتَّى َتنْ َق ِض َي
واحدَ ةَ ،ف َح َّي بم ْعنى أ ْقبِلَ ،
ُ
وه ًَّل بم ْعنَى َأ ْس ِر ْعَ ،وق َيل :بِ َم ْعنَى ْ
َ
َفضائ ُلهَ ،وفِ َيها ُلغات .انتهى من «النهاية» (ص  ،1315هَّل) البن األثير.
وض َّع َفه األلباين يف« :ضعيف الجامع»( :رقم.)6065 :
( )2رواه الرتمذي (رقمَ ،)3680 :
( )3انظر« :لوامع األنوار البهية» ( )78/1للسفاريني ،و«الفرق بين الفرق» (ص  )61لعبد القاهر
البغدادي.
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مل ِ
وح ُ
األمير
زير بذلك ألنَّه ُيعي ُن
وس ِّم َي َ
عاو َن ُة َ
الم َ
َ
الو ُ
الوزر وهو ال ِّث َق ُلُ ،
وهي ُ

َو ُيو ِاز ُره ،و َي ْح ِمل َعنْ ُه َما ُح ِّم َله مِ َن األ ْثقال  ،ويف التنزيل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ
()1

ﭭ ﭮ﴾[ الفرقان ،]٣٥ :أي :معينا وظهيرا.
َّ
لنبي ﷺ
وهكذا كان أبو بكر و ُعمر لرسول اهلل ﷺ ،ولهذا جاء يف الحديث أن ا َّ
قال فيهماَ « :ه َذ ِ
الس ْم ُع َوال َب َص ُر»  ،و َع ْن َعلِ ِّي ْب ِن َأبِي َطالِب ﭬَ ،ق َالُ :كن ُْت
ان َّ
ول اهللِ ﷺ إِ ْذ َط َلع َأبو ب ْكر وعمرَ ،ف َق َال رس ُ ِ
ان سيدَ ا ك ُُه ِ
م َع رس ِ
ول
ول اهلل ﷺَ « :ه َذ ِ َ ِّ
َ ُ
َ ُ َ َ ُ َُ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ينَ ،يا َع ِل ُّي َال تُخْ بِ ْر ُه َما» ،ويف
الم ْر َس ِل َ
ين إِ َّال النَّب ِ ِّي َ
ين َواآلخرِ َ
الجنَّة م َن األَ َّول َ
َأ ْه ِل َ
ين َو ُ
( )2

لفظَ « :ما َد َاما َح َّي ْي ِن».

()3

وض ِ
المزينُّ َ ( :$
جيعا ُه فِي َقبرِه) ،ألنَّهما رفيقاه يف قربه ﷺ،
ثم قال ُ

الم ِ
قصدُ به أيضا :المدف ُ
نب
َّلز ُم،
ُ
َّ
ون َج َ
والرفيق يف الفراش ،و ُي َ
والضجيع :هو ُ
َ
ثابت ألبي َبكر و ُع َم َر ﭭ بإجماع األمة ،بل ُي َعدُّ هذا من العلم
اآلخر  ،وهذا ٌ
( )4

اآلج ِّر ُّي
حتاج معه إلى بحث ونظر ،ويف هذا يقول اإلمام ُ
الضروري الذي ال ُي ُ
ِ
طعم اإليمان ،أن
اهلل
« : $لم َيختلِف
ُ
الكريم َ
ُ
جميع من َشم َل ُه اإلسَّل ُم ،وأذا َقه ُ
( )5

( )1انظر« :النهاية» (ص  ،1264وزر) البن األثير ،و«مقاييس اللغة» ( ،954وزر) البن فارس.
وص َّح َحه األلباين يف« :الصحيحة»( :رقم .)814 :انظر« :فيض
( )2رواه الرتمذي (رقمَ ،)3671 :
القدير» ( )89/1للمناوي.
وص َّح َحه األلباين يف« :الصحيحة»( :رقم:
( )3رواه الرتمذي (رقم ،)3665 :وابن ماجه( :رقمَ ،)95 :
.)824
عت).
المنير» (ص َ ،191ض َج ُ
( )4انظر« :المصباح ُ
(« )5الشريعة» (.)2368/5
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ِ
َاج
أبا بكر ُ
وع َم َر ﭭ ُدفنا مع النبي ﷺ يف بيت عائشة ڤ ،وليس هذا مما ُيحت ُ
ِ
المرو َّية :فَّلن عن فَّلن ،بل هذا من األمر العام
فيه إلى األَخبار واألسانيد َ
ِ
ٌ
جاهل بالعلم ،بل ُيستغنَى ُ
بشهرة دفن ِهما مع النبي
عالم وال
المشهور الذي ال ُينكره ٌ
ﷺ عن نقل األخبار» .انتهى
ون الر ِشيدَ  $قال ل ِإلما ِم مال ِ ِ
ك ِ
وي َّ
بن َأنَس « :$كيف كانت
ور َ
َ
أن َه ُار َ َّ
ُ
وعمر ﭭ مِن ر ِ
سول اهللِ ﷺ؟» ،فقال َمال ِ ٌك َ « :$ك ُق ْر ِ
ب
َ
َم ِنز َل ُة أبِي َبكر ُ َ َ

َق َبر ِ
يه َما ِمن َقبرِ ِه َبعدَ َو َفاتِ ِه».
ِ
ِ
ِ
َ
لما أنشدَ :
مر ﭭ َّ
وصدق الشاع ُر يف َوصف النبي ﷺ وصاحبيه :أبي بكر و ُع َ
بِا ْعتِن ِ
َاق
َت َض َّم َن
َقبْر
إِ َلى
َج ِمي ًعا
َم ْوتِ ِه ُم
َو َص ُاروا َب ْعدَ
ون إِ َلى الس َي ِ
ُي ْب َع ُث َ
اق
َومِن َْها
إِ َلى َما فِ ِيه َقدْ ُخلِ ُقوا ُأ ِعيدُ وا
ِّ
وج ِليسا ُه فِي الجنَّة) :هذه ِ
منز َلتُهما يف الجنة ﭭ ،وهبذا
المزينُّ َ ( :$
ثم قال ُ
()1

( )2

َت َّم لهما الشرف والفضل ،فهما الوزيران يف الدنيا ،والضجيعان يف البرزخ،
النبي ﷺ عن ُع ُل ِّو درجتِهما يف الجنة فقال
والجليسان يف الجنة ﭭ ،وقد أخرب ُّ
ات ا ْلع َلى َليراهم من تَحت َُهم كَما يرى النَّجم الز ِ
ﷺ« :إِ َّن َأه َل الدَّ رج ِ
َّاه ُر فِي
ُ
َ َ
ْ
ْ ُ
ََ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ َُ
السم ِ
اءَ ،وإِ َّن َأ َبا َب ْكرٍ َو ُع َم َر ِمن ُْه ْم َو َأ ْن َع َما»  ،وقوله« :و َأ ْن َع َما» َأ ْي َزا َدا و َف َضَّل.
َّ َ
( )3

( )4

َحوه يف« :ترتيب المدارك» ( )19/2للقاضي
(« )1الشريعة» ( ،2369/5رقم )1849 :لآلجري ،ون ُ
عياض المالكي.
( )2والقصيدة بتمامِها يف« :الشريعة» ( )2371/5لآلجري.
وص َّح َحه
( )3رواه أبو داود (رقم ،)3987 :الرتمذي (رقم ،)3658 :وابن ماجه( :رقمَ ،)96 :
األلباين يف« :صحيح الجامع»( :رقم.)2030 :
(« )4النهاية» (ص  ،1209نعم) البن األثير.
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قال القحطاينُّ يف «نون َّيته»:
ِ
َّ
األنبياء
إن َخ َير
ُقل
صح َص ْح ِ
ب
و َأ َجو َُّأل َج ُّ َل
الر ْس ِل َص ْح ُ
ب ُّ
ال َّل ِ
ظاهرا
ذان
فهما
َت َ

و َأج ُّل من يمشي على ال ُك ِ
ثبان
حمدٌ
َ
َ
َ
ُم َّ
أفض ُل صحبِ ِه العم ِ
َ
ران
وكذاك
حمد
َ
َ
ُ َ
ُم َّ
ِصه ِ
يف َن ِ
ران
صر ِه وهما له
لنَبِ ِّينَا
ْ
مس َتبِ ِ
وهما وزيراه ال َّل ِ
ِ
قان
األعمال
لفضائ ِل
ذان ُه َما ُه َما
ُ
َ
ُ ْ
وبِ ُقربِه يف ال َقرب م ْض َط ِج ِ
عان
وس ْم ُع ُه
حمدَ ناظِرا ُه
ُ
ُ
ْ
َ
وه َما ألَ َ
لدين محمد جب ِ
ِ
َّلن
وه َما
كانا على اإلسَّل ِم َأ ْش َف َق أهلِ ِه
ُ
َ َ
ُ َ َّ
ِ
ِ
َق َال َم ْس ُر ٌ
السن َِّة».
وقُ « :ح ُّ
ب َأبِي َب ْكرٍ َو ُع َم َر ﭭَ ،و َم ْعرِ َف ُة َف ْضل ِه َما م َن ُّ
()1



(« )1جامع بيان العلم وفضله» (ص  )480البن عبد الرب .$
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وبعد ذكر الشيخين ﭭ ،انتقل المزينُّ إلى ِ
ثمان ِ
بن
ثالث الخُ لفاء الراشدينُ :ع َ
ُ
ِ
ان ِ
ور ِ
وس ِّم َي
ثم َ
ع َّف َ
بن َع َّفان ﭬ)ُ :
ين ُع َ
ان ﭬ ،فقال ( :$ونث ِّلث بِذي النُّ َ
ِ
رسول اهلل ﷺ :رق َّي َة وأ ِّم كلثوم رضي اهلل عنهن ،ولم
تزو َج من بِنتي
بذلك ألنه َّ
ِ
ُ
والفضائل الشهيرة،
ب الكثيرة،
نبي أحدٌ قبله ﭬ  ،وله المناق ُ
َيجمع بين ابنَتَي ٍّ
أحبه النبي ﷺ حتى صاهره مرتين ،فكان حقا َذا النورينُ .يضرب به المثل يف
الحياء ،حتى استحت منه مالئكة السماء ،وهو الذي اشترى بمالِه َد َر َج ِ
الجنان،
()1

َ
ومة الظمآن .هو اإلمام العادل الصابر الزاهد
فجهزَ
َّ
وسقى ببئرِ ُر َ
جيش ال ُعسرةَ ،
ِ
ٍ
خير
العابد الذي يخَ تم يف ركعة واحدة ك َُّل القرآن ،سار على طريقة الشيخين فكان َ
ٍ
فتون َط َّعان!؟
زعم َم ٌ
خ َلف لخيرِ سلف ،ولم تكُن خال َفتُه َفجو ًة كما َ
ٍ
بعلي ِ
ثم بِ ِذي ال َف ْض ِل
بن أبي
ثم نُر ِّب ُع
المزينُّ َّ ( :$
طالب ﭬ ،ولهذا قال ُ
ِّ
بن أبي َط ٍ
لي ِ
الصبيان،
وأو ُل من آ َمن به من ِّ
عم رسول اهلل ﷺَّ ،
الب) :ابن ِّ
وال ُّت َقى َع ِّ
الزهرا َء ،التي َف ُضلت على سائر النساء ڤ ،و َفضائ ُله
النبي ﷺ ابنتَه فاطم َة َّ
َّ
زوجه ُّ
ﭬ معلومة ِّ
ورسو َل ُه
لكل ُمسل ٍم عافا ُه اهللُ من بدع النَّواصب ،فهو الذي ُي ُّ
حب اهللَ َ

ورسو ُله ،وهو الذي كان من النبي ﷺ بمنز َلة هارون من موسى ڠ،
ويح ُّبه اهللُ َ
ُ
المثل يف الشجاعة واإلقدام ،فهو التَّقي ِ
ُ
النق ُّي الذي أخمدَ اهللُ به َسطو َة
ضر ُب به
وي َ
ُ
ِ
ِ
الناس
كم َ
المشركينُ ،معل ًيا بسيفه كَلمة الحق والدينَ ،ح َ
األعداء ،فكان َحر ًبا على ُ
ٍ
المسلمين ،فسار بهم على نهج من َسبق ُه من الخُ لفاء
خيرهم بإجماع ُ
وهو يومئذ ُ
ِ
ِ
المارقين ،فقاتَلهم
شر الخوارج
الراشدين ،وكان من أعظ ِم مناقبه أن كفَّ اهللُ به َّ

(« )1الشريعة» ( ،1938/4رقم.)1405 :
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وانتصر عليهم يو َم النهروان ،وكان قد َّ
النبي ﷺ ،فرضي اهلل عنه ورفع
َ
بشره بذلك ُّ
درجته يف عل ِّيين .آمين.

ِ
َ
يكون ُدعا ًء ،أي:
ين) :وهذا يحت َِم ُل أن
المصنِّفُ بعدها( :ﭫ َأ ْج َمع َ
ولهذا قال ُ

إخبارا ،أيَّ :
ضي عنهم ،كما قال ُسبحانه ﴿ :ﮏ
عنهم ،أو
اللهم َ
ارض ُ
ً
أن َ
اهلل قد َر َ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [الفتح.]١٨ :
ثم قال المزينُّ ( :$ثم الباقِين ِمن ا ْل َ ِ
ب َل ُهم َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ
عش َرة ا َّلذين َأ ْو َج َ
َّ َ َ
ُ
للمعيَّن بالجنة ،وذكرنا َ
قول الن ِ
َّبي
لما تحدَّ ثنا عن الشهادة ُ
ذكرهم َّ
مر ُ
الجنَّ َة) :وقد َّ
ان فِي ا ْل َجن َِّة،
ﷺ فيهمَ « :ع ْش َر ٌة فِي ا ْل َجن َِّةَ :أ ُبو َب ْكرٍ فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و ُع َم ُر فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و ُع ْث َم ُ
وع ِلي فِي ا ْلجن َِّة ،وال ُّزبير فِي ا ْلجن َِّة ،و َط ْلح ُة فِي ا ْلجن َِّة ،وابن عو ٍ
ف فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و َس ْعدٌ
َ َ ُْ َْ
َ َ َ
َ َ َُْ
َ َ ٌّ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
الجنَّة» .
في ا ْل َجنَّةَ ،و َسعيدُ ْب ُن َز ْيد في ا ْل َجنَّةَ ،و َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ا ْل َج َّراحِ يف َ
()1

وهمُ :
الخ َلفا ُء األر َب َعة ،ومعهم ال ِستَّ ُة
المزينُّ
ُ
ذكرهم اإلما ُم ُ
وهؤالء الذين َ
ابن أبي داود يف «حائ َّيتِه»  ،فقال:
البا ُقونَ ،ذكَرهم ُ
( )2

إن َخ ْي َر الن ِ
َّ
َو ُق ْـل
َّاس َب ْعـدَ
َب ْعـدَ ُهـم
الرب َّي ِـة
َخـ ْي ُر
ورابِ ُع ُهـم
ِ
ــم
َّهم ل َّلر ْه ُط ال
َر ْي َ
ــب ف ْي ِه ُ
وإن ُ
َس ِعيدٌ َو َس ْعدٌ واب ُن َع ْوف و َط ْل َح ٌة
ِ
ـم
َو ُق ْل َخـ ْي َر قول يف
َّ
الص َحابة ُك ِّل ِه ْ
ُم َح َّمـد

َو ِزيـرا ُه ُقدْ ًما ُث َّم ُع ْث َم ُ
ـح
ان اال ْر َج ُ
الخ ِ
َ
َ
بالخ ِير ُمن ِْج ُح
ـير
ليف
َعلِ ٌّـي َح ُ
ب ِ
س بالن ِ
َع َلى ن ُُج ِ
الف ْر َد ْو ِ
ُّور َت ْس َر ُح
والز َب ْي ُر
وعامِ ُر فِ ْهر
ُّ
َ
ِ
وال َت ُ
ـب َو َت ْج َـر ُح
ــك َط َّعانًا َتع ْي ُ
الم َمدَّ ُح
ُ

( )1رواه ابن حبان يف «صحيحه» (رقم ،)7002 :واللفظ له ،وأحمد يف المسند (رقم،)1675 :
والرتمذي (رقم ،)3747 :وصححه األلباين يف« :صحيح الجامع» (رقم.)50 :
( )2انظر شرح هذه األبيات يف« :نهج االقتصاد شرح حائية االعتقاد» ،للمؤلف -عفا اهلل عنه.-
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َف َقدْ

ويف ال َف ْتحِ آي للص ِ
ِ
حابة َت ْمدَ ُح
ــم
الو ْح ُي
َن َط َق
َّ
ٌ
الم ُ
َ
بين بِ َف ْضل ِه ْ
ُ
قال الحافظ ابن رجب  $مثنيا على صحابة رسول اهلل ﷺ« :مِن َأي َن يف
( )1

ِ
ُ
الشيطان مِن
هرب
مر الذي ما س َلك طري ًقا ّإال َ
األُ َم ِم م ُثل أبي بكر الصدّ يق؟ أو ُع َ
حر ِ
الصابر على ُم ِّر الضيق؟ أو علي َب ِ
ِ
َ
َ
العلم ال َعميق؟ أو
عثمان
ذلك الطريق؟ أو
ٍّ
حمز َة والعباس؟ أفيهم مِ ُثل طلح َة والزبير ال َقرينَين؟ أو مِ ُثل َسعد وسعيد هيهات،
من أين؟ أو مِ ُثل ِ
ابن َعوف وأبي ُع َبيد َة ،ومن مِ ُثل االثنين؟ إن ش َّب ْه َت ُهم هبم فقد
دت القياس» .انتهى
أب َع َ
وما أحسن قول الحافظ الذهبي $مثنيا على هؤالء العشرة من أهل الجنة،
بعد أن ساق سيرتهم « :فهم أفضل قريش ،وأفضل السابقني املهاجرين ،وأفضل
( )2

البدريني ،وأفضل أصحاب الشجرة ،وسادة هذه األمة يف الدنيا واآلخرة.
فأبعد اهلل الرافضة ما أغواهم ،وأشد هواهم ،كيف اعرتفوا بفضل واحد منهم،
وبخسوا التسعة حقهم .»...انتهى
ٍ
شيء من َفضائِلهم ﭫ ،ال ُبدَّ من َمعرفِ ِة ِ
واجبِنا تُجاههم ،وح ِّقهم
وبعد ِذكر
ِ
ِ
ِ
ِ
المح َّب ِة بِ َقدْ ِر ا َّل ِذي
المزينُّ ( :$و ُنخْ ل ُص ل ُك ِّل َر ُج ٍل م ُنهم من َ
علينا ،ولهذا قال ُ
َّفضيل ،ثم لسائِرِ َأصحابِه ِمن ب ِ
ول اهلل ﷺ ِمن الت ِ
ب َل ُهم َر ُس ُ
عدهم ﭫ
َ
َأ ْو َج َ
َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نتو َّلى َّ
أقل
وي ْذ َك َ
رون بِ َم َحاس ِن َأ ْفعالهم) :فإذا ُكنَّا َ
َأ ْج َمع َ
ينَ .و ُي َق ُال بِ َف ْضلهمُ ،

المؤمنين منز َل ًة لما عنده من التَّقوى واإليمان ،فما با ُلك بسادات األولياء ،واألئمة
وح ِّبنا ﭫ.
األتقياء ،وصحابة خير األنبياء ﷺ؟! بل ُهم أولى بوالئنا ُ
(« )1لطائف المعارف» (ص .)130
(« )2سير أعَّلم النبَّلء» (.)140/1
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ِ
اب رس ِ
ول اهلل ِ ﷺ،
قال أبو َجع َفر
الطحاوي  $يف «عقيدته»َ « :ونُح ُّ
ُّ
ب َأ ْص َح َ َ ُ
و َال ُن ْفرِ ُط فِي حب َأح ٍد ِمن ُهم ،و َال َن َتبر ُأ ِمن َأح ٍد ِم ُنهم ،ون ِ
ُبغ ُض َمن ُيب ِغ ُض ُه ْمَ ،وبِغَيرِ
َ
ْ َ َ َّ ْ َ
ُ ِّ َ
َ
ِ
غض ُهم
ان َوإِح َسانَ ،و ُب ُ
يم ٌ
َذكر ُهم إِ َّال بِخَ يرٍَ ،و ُح ُّب ُهم د ٌ
ين َوإِ َ
الخَ يرِ َيذك ُر ُهمَ ،و َال ن ُ
ُفر َونِ َف ٌ
اق َو ُطغ َيان» .انتهى
ك ٌ
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والصحابة ﭫ طبقاتُهم يف ال َفضل من حيث اإلجمال على هذا النحو:

( )1

ُ
لجمعهم بين الهجرة والنُّصرة،
المهاجرون
أفضل الصحابة َ
ثم ُ
أهل َبدر،
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 :هو
الحديبية على الصحيح.
لح ُ
ُص ُ
ثم َمن أسلم قبل الفتح ،أي :فتح مكة.
ويليهم َمن أسلم بعد ذلك.
الم ِ
هاجرين:
وأما على التفصيلَ ،
فأفض ُل ُ
المبَ َّشرون بالجنة،
ال َع َشرة ُ
ُ
وأفضل ال َعشرة :الخلفاء الراشدون األربعة،
ُ
ُ ُ
علي ﭫ،
وأفضل الخلفاء الراشدين :أبو بكر ،ثم ُع َم ُر ،وعثمان ،ثم ٌّ
ثم باقي ال َع َشرة ﭫ أجمعين.
يتفاو ُت على َقدر فضلِهم و َمنز َلتهمَّ ،
ألن حب
فح ُّبنا للصحابة ﭫ َ
وعلى هذاُ ،

ِّف ( :$و ُنخْ لِ ُص
المصن ُ
لم َح َّبة اهلل  و َم َح َّبة رسوله ﷺ ،كما قال ُ
المؤمن َت َب ٌع َ
ول اهلل ﷺ ِمن الت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َل ُهم َر ُس ُ
َّفضيل)،
المح َّبة بِ َقدْ ِر ا َّلذي َأ ْو َج َ
ل ُك ِّل َر ُج ٍل م ُنهم من َ
( )1انظر« :الآللئ البهية» ( )425-434/2لصالح آل الشيخ ،ولتفصيل القول يف ذلك« :لوامع
األنوار البهية» ( )396-324/2للسفاريني.
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مر أع َظ ُم من ُح ِّبنا ل ُع َ
وح ُّبنا
ثمانُ ،
ُ
مر ،و ُح ُّبنا ل ُع َ
فح ُّبنا ألبي بكر أع َظ ُم من ُح ِّبنا ل ُع َ
َ
لعثمان أع َظ ُم من ُح ِّبنا لعلي ﭫ جميعا ،وهكذا.
اهلل عليه يو َم القيامة ،فقد َ
قال ا ْل ُف َض ْي ُل بْ ُن
ُ
وح ُّبهم ﭫ دي ٌن نرجو أن نَلقى َ
ِ
ب َأ ْص َح ِ
اب ُم َح َّم ٍد ﷺ ُذخْ ٌر َأ َّد ِخ ُر ُهُ ،ث َّم َق َالَ :ر ِح َم اهللُ َم ْن ت ََر َّح َم َع َلى
ع َياضُ « :ح ُّ
ٍ
ب َأ ْص َح ِ
َأ ْص َحا ِ
اب ُم َح َّم ٍد ﷺ» ،و َق َال ا ْب ُن
ب ُم َح َّمد ﷺَ ،وإِن ََّما َي ْح ُس ُن َه َذا ُك ُّل ُه بِ ُح ِّ
ِ ِ
ا ْل ُم َب َار ِك« :خَ ْص َلت ِ
ب َأ ْص َح ِ
اب ُم َح َّم ٍد ﷺ».
الصدْ ُقَ ،و ُح ُّ
َان َم ْن كَا َنتَا فيه نَجاِّ :
()1

ِ ِ
ب ُع َم َر
ينَ ،و َم ْن َأ َح َّ
ب َأ َبا َب ْكرٍ َف َقدْ َأ َقا َم الدِّ َ
الس ْخت َيان ِّيَ ،ق َالَ « :م ْن َأ َح َّ
و َع ْن َأ ُّي َ
وب َّ
ان َف َق ِد اس َتنَار بِن ِ ِ
السبِ َ
ب َع ِل ًّيا َف َق ِد
ب ُع ْث َم َ
ُور اهلل َ ،و َم ْن َأ َح َّ
يلَ ،و َم ْن َأ َح َّ
ْ َ
َف َقدْ َأ ْو َض َ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 فِي َأ ْص َح ِ
اب ُم َح َّم ٍد َف َقدْ َبرِئَ ِم َن
النِّ َف ِ
اق».
( )2

الح ُقوق ،فلهم على األمة:
وحقوق الصحابة ﭫ على األمة من أعظم ُ

( )3

مح َّب ُتهم بالقلب ،والثنا ُء عليهم باللسان،
الرتحم عليهم ،واالستغفار لهم،
و ُّ
عما َش َجر بينهم.
وال َك ُّ
ف عن مساوئهم -إن ُوجدت ،-واإلمساك َّ

ولفظ ِ
ُ
ابن المبارك نقلته عن «الشفا» ()298/2
(« )1الشريعة» ( ،1687/4رقم )1164 :لآلجري،
للقاضي عياض المالكي.
(« )2الشريعة» ( ،1772/4رقم )1231 :لآلجري.
( )3انظر« :التعليق على لمعة االعتقاد» (ص  )78للعَّلمة ابن عثيمين.
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ِ
ُ
اإلمساك عما
مظاه ِر ُح ِّبنا هلل  ،ولرسولِه ﷺ ،ولصحابتِه الكِرام ﭫ:
ومِن
المزينُّ:
الس ُ
كوت عن الفتنة التي وقعت يف َزمنهم ،ولهذا قال ُ
َش َج َر بينهم ،و ُّ
(و ُنم ِس ُك عن الخَ و ِ ِ
هل األَ ْر ِ
فهم ِخ َي ُار َأ ِ
ض َبعدَ َنبِي ِهم،
يما َش َجر َبي َنهم؛ ُ
ْ
َ
ضف َ
ْ
وخ َل َقهم َأنصارا ِ
وأعالم الم ِ
لدينِهَ ،ف ُهم َأئِ َّم ُة الد ِ
مين،
ضاهم اهللُ  لنَب ِّي ِهَ ،
سل َ
ار َت ُ
ينُ ُ َ ،
ً
ِ
حم ُة اهلل َع َل ِ
ين).
يهم َأ ْج َمع َ
َفر َ

ِ
وقير أصحابِه
قال القاضي عياض المالكي « : $ومن توقيره وبِ ِّره ﷺَ :ت ُ
()1

واالستغفار لهم،
سن الثناء عليهم،
وح ُ
وبِ ُّرهم ،ومعر َف ُة َح ِّقهم ،واالقتدا ُء هبمُ ،
ُ
ُ
ومعادا ُة من عاداهم ،واإلضراب عن أخبار
عما َش َج َر بينهم ُ ،
واإلمساك َّ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
لة الرواةِ ُ ،
أح ٍد منهم،
والمب َتدعين القادحة يف َ
وج َه ُّ َّ
المؤ ِّرخينَ ،
وض َّالل الشيعةُ ،
ِ
حس ُن
وأن ُيل َت َمس لهم -فيما ُنقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتنَ -أ َ
ِ
المخارج ،إ ْذ ُهم ُ
أهل ذلك ،وال يذكر أحد منهم
صو ُب
التأويَّلت ،و ُي َخ َّر َج لهم َأ َ
( )2

( )3

بسوء .»...انتهى
أحسن من قرر ِ
هذه المسأل َة ُ
شيخ اإلسَّلم ابن تيمية  $يف عقيدته
ومِن
ِ َ َّ َ
سماة« :العقيدة الواسط ّية» ،وكذلك يف« :منهاج السنة» حيث قال
الم َّ
المباركة ُ
القرآن والسن ُة ِمن الثناء على القومِ ،
ورضا اهلل عنهم،
ومن َع ِل َم ما َد َّل عليه
ُ
َ « :$
( )4

(« )1الشفا» (ص .)296/2
( )2انظر اإلجماع على ذلك يف« :معارج القبول» ( )485/2لحافظ حكمي.
المرو َّية.
()3
ٌ
وصف راجع إلى األخبار َ
(« )4منهاج السنة النبوية يف نقض كَّلم الشيعة القدرية» ( .)312/4واستفدت هذا النَّقل من
للرشيد .$
«التنبيهات السن َّية» (ص َّ )308

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

278

واستِحقا َقهم الجنة ،وأ َّنهم َخ ُير هذه األمة التي هي خَ ُير ُأمة ُأخرِجت للناس ،لم
ُي ِ
المتَي َّق َن المعلو َم بأمور ُمشتبِهة:
عارض هذا ُ
منها :ما ال ُيع َلم صحته،
ومنها :ما ي َتبين َك ِذبه،
ومنها :ما ال ُيع َلم كيف وقع،
ومنها :ما ُيع َلم ُع ْذ ُر القو ِم فيه،
ومنها :ما ُيع َلم َتوب ُتهم منه،
ومنها :ما ُيع َلم َّ
أن لهم من الحسنات ما َي ْغ ُم ُره،

َ
سبيل أه ِل السنة اس َتقام قو ُله ،وكان مِن أه ِل الحق واالستقامة
فمن َس َلك
َ
واالعتدال ،وإال َح َصل يف َجهل و َك ِذب وتنا ُقض كحال هؤالء الضَّلل»  .انتهى
()1

كَّلمه عليه رحمة اهلل ورضوانه.
ويف نظم أحمد بن مشرف األحسائي المالكي لمقدمة «رسالة ابن أبي زيد
القيرواين» ،قوله :$
ِ
ِ
ُك ٍّل مِن
كر
وواج ٌ
ب ذ ُ

َ
ينه ْم َش َج َرا
ف
َصحا َبتِ ِه
بالخ ِير وال َك ُّ
عما َب ُ
َّ
عن اجتهاد و ُك ْن إِ ْن ُخ ْض َت ُم ْع َت ِذ َرا
عت
فَّل َت ُخ ْض يف ُحروب َبينَ ُه ْم َو َق ْ
والس َو َرا
اآلثار
فاقتَدْ بِ ِه ْم وا ْت َب ِع
واالقتدا ُء بِ ِه ْم يف الدِّ ين ُمفت ََر ٌض
ُّ
َ
وكَّلم السلف يف هذا الباب كثير ،ولما سئِ َل ُعمر بْ ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِيز ﭬ َع ْن قِت ِ
َال
َُ
َّ ُ
ُ َّ
ِ
ين ،قال« :تِ ْل َك دِ َما ٌء َكفَّ اهللُ َعن َْها َي ِديَ ،ال ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َل ِّط َخ بِ َها لِ َسانِي».
َأ ْه ِل ص ِّف َ
( )2

( )1يعني الرافضة.
(« )2جامع بيان العلم وفضله» (ص  )364البن عبد الرب .$
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الناس على
وروى الَّلّلكائي  $عن سعد بن أبي وقاص ﭬ أنّه قالُ « :
ِ
ثالث ِ
كائنون عليه أن
فأحس ُن ما أنتم
مناز َل ،فمضت منزلتان ،وبقيت واحدة،
َ
َ
()1

تكونوا على التي َب ِق َيت ،ثم قرأ ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ثم قرأ ﴿ :ﯦ ﯧ
ﯤ﴾[الحشر ،]٨ :هؤالء المهاجرون ،وهذه منزلةّ ،
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
مضت ،ثم قرأ:
ﰅ﴾[الحشر ،]٩ :قال :هؤالء
األنصار ،وهذه منزلة قد َ
ُ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾[الحشر ،]١٠ :قد
فأحس ُن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه
مضت هاتان ،وبقيت هذه المنزلة،
َ
المنزلة التي قد ِ
ِ
بق َيت ،أي :أن تستغفروا لهم».
وصدق َمن قال مِن السلف« :مثل أصحاب حممد مثل العني ،ودواء العني ترك
مسها».

( )2

ٍ
قال العوام بن حو َشب« :ا ْذكُروا مح ِ
اس َن َأص َح ِ
وب
اب ُم َح َّمد ﷺ تَأت َِلفُ ا ْل ُق ُل ُ
ُ َ َ
و َ َ َّ ُ ُ َ ْ
َع َل ْي ِهمَ ،و َال تَذك ُُروا َم َس ِ
َّاس َع َل ِ
يهم».
اوئ َُه ْم ت َُح ِّر ُشوا الن َ
(« )1شرح أصول االعتقاد» ( ،235/7رقم.)2354 :
(« )2زاد المعاد» (.)100/4
(« )3جامع بيان العلم وفضله» (ص  )480البن عبد الرب .$
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ول ِ
ِ ِ ِ
اب رس ِ
َاسا َي َتن ََاو ُل َ
اهلل ﷺَ ،حتَّى َأ َبا َب ْكر
ون َأ ْص َح َ َ ُ
ولما ق َيل ل َعائ َش َة ڤ :إِ َّن ن ً
َّ
و ُعمر! َف َقا َل ْت« :وما َتعجب َ ِ
ب اهللُ َأ ْن َال َي ْق َط َع
ون م ْن َه َذا! ا ْن َق َط َع َعن ُْه ُم ا ْل َع َم ُلَ ،ف َأ َح َّ
ََ ْ َ ُ
َ ََ
َعن ُْه ُم ْاألَ ْج َر».

()1

اهلل ُخطاكَّ ،
حر ٌم بالكتاب ،والسنة،
أن َّ
سب الصحابة ﭫ ُم َّ
واعلم سدَّ د ُ
استوجب َلعنة أه ِل األرض
واإلجماع ،ومن تل َّط َخ هبذه الجريمة النَّكراء ،فقد
َ
ِ
ِ
ِ
الئكة والنَّ ِ
اس
والم
النبي ﷺَ « :م ْن َس َّ
ب َأصحابِيَ ،ف َعل ْيه َلعنَ ُة اهلل َ
والسماء ،فقد قال ُّ
اب ُم َح َّم ٍد ﷺَ ،فإِ َّن اهللَ 
َأجمعين»  ،وقال ابن ع َّباس ﭭَ « :ال ت َُس ُّبوا َأ ْص َح َ
َأ َم َرنَا بِ ِاال ْستِ ْغ َف ِ
ون».
ار َل ُه ْم َو ُه َو َي ْع َل ُم َأن َُّه ْم َس َي ْقتَتِ ُل َ
ب ِ
ِ
وأزواجه ،وأصحابِه ﷺ،
آل َبيتِه،
وس ُّ
قال القاضي عياض َ « : $
ون ِ
فاع ُله» .انتهى
و َتنَ ُّق ُصهم َحرا ٌم َمل ُع ٌ
( )2

( )3

( )4



(« )1شرح الطحاوية» (ص  )360البن أبي العز .$
( )2قال األلباين :رواه الطرباين ( ،)1/ 174/ 3ثم َص َّح َحه يف« :الصحيحة»( :رقم.)2340 :
(« )3الشريعة» ( ،2491/5رقم )1979 :لآلجري.
(« )4الشفا» (.)492/2
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َذكَر ُ
ب الصحابة ﭫ على ثالثة أقسام:
أهل العلم َّ
أن َس ِّ

()1

عام َتهم َف َسقوا فهذا كفر؛ ألنه
فر أكثرِهم ،أو َّ
أن َّ
األول :أن َي ُس َّبهم بما يقتضي ُك َ
تكذيب هللِ ورسول ِه ﷺ بالثناء عليهم والرتضي عنهم.
ٌ
الثاين :أن َي ُس َّبهم بال َّلعن وال َّتقبيحِ  ،ففي ُكفرِه قوالن ألهل العلم ،وعلى القول

ِ
عما قال.
بأنه ال يكفر يجب أن ُيج َلد و ُيح َبس حتى
َ
يموت ،أو يرج َع َّ
ِ
كالجبن وال ُبخل فال َيك ُفر ،ولكن ُي َع َّزر
الثالث :أن َي ُس َّبهم بِما ال َيقدَ ُح يف دينهمُ ،
بما َي ْر َد ُعه عن ذلك.

قدح يف اهلل  ،ويف رسوله ﷺ ،ويف
والقدح يف الصحابة ﭫ هو يف الحقيقةٌ :
بالجرح على المنقول ،ومن المعلوم َّ
دينه ،ويف كتابهَّ ،
أن
رح الناقل ي ُعود َ
ألن َج َ
يبق ثِ َق ٌة فيما نقلوه من
الصحاب َة ﭫ ُهم َن َق َل ُة الشريعة ،فإذا سقطت عدال ُتهم لم َ
الشريعة ،وقد ن َّب َه على هذا ُ
قديما وحدي ًثا.
أهل العلم ً

( )2

الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص  )435-419لشيخ اإلسَّلم ،و«الشفا» (ص
( )1انظرّ « :
 )495-492/2لعياض ،و«التعليق على لمعة االعتقاد» (ص  )79البن عثيمين ،و«منهج اإلمام مالك
يف إثبات العقيدة» (ص  )462-449للدَّ عجان ،و«شرح الطحاوية» ( )347-352/2لصالح آل الشيخ،
وهناك َت ٌ
سن ذكر ُه ذياب الغامدي يف كتابه« :تسديد اإلصابة فيما شجر بين الصحابة» (-142
فصيل َح ٌ
.)144
السن ّية» بعنوان( :غاية الروافض من وراء سب صحابة
( )2وقد عقدت فصَّل يف كتابي« :التّعليقات َّ
رسول اهلل ﷺ) ،وانظر لهذا« :شرح أصول االعتقاد» ( ،387/8رقم )2812 :لَّللكائي ،و«الكفاية يف
ذب اإلمام ّ
ّبي العدناين» (،40
علم الرواية» (ص  )49للخطيب البغدادي ،و« ّ
الشوكاين عن صحابة الن ّ
 )51-52للرازحي« ،شرح العقيدة الواسطية» (ص  )472البن عثيمين...
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وقد َج َرت ُسنَّ ُة اهلل ُسبحانه ،أنَّه ما خاض أحدٌ يف ِعرض صحابة رسول اهلل ﷺ
إال رأى الناس فيه من آيات اهلل َع َج ًبا ،وما ت َل َّو َ
بسب الصحابة إال رأي َت ُه
ث أحدٌ
ِّ
ذليَّل َمهينًا يف الدنيا قبل اآلخرةَّ ،
رب على من آذى ل ُه
اهلل قد
ُمح َت َقرا ً
الح َ
أعلن َ
َ
ألن َ
وليا ِ
واحدً ا ،فكيف إذا كان هذا الولي هم ساد ُة َ
الخلق بعد األنبياء ،وهم الصحابة
َ ًّ
ﭫ!؟

()1



السن ّية» بعنوان( :سنة اهلل فيمن سب صحابة رسوله ﷺ)،
( )1وقد عقدت فصَّل يف كتابي« :التّعليقات َّ
ذب اإلمام ّ
الشوكاين
الصارم المسلول» (ص  ،)434و«الفتاوى» ( )329/4البن تيمية ،و« ّ
انظر لهذاّ « :
ّبي العدناين» ( )44للرازحي...
عن صحابة الن ّ
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واجلهاد معهم
صالةُ وراء األئ نمة
ال ن
ُ

ِ
وفاجرِها َال ِز ٌمَ ،ما
ور َص َال ِة ال ُج ُم َعة ،وصال ُتها َم َع َب ِّر َه ِذه ا ُأل َّم ِة
َو َال ن َُتر ُك ُح ُض َ
الال َف َال َص َال َة خَ ل َف ُه ،وال ِ
ج َها ُد َم َع ُك ِّل إِ َما ٍم َعدْ ٍل
َان من البِد َع ِة َبري ًئاَ ،فإِن اب َتدَ َع َض ً
ك َ
َأو َجائِرٍَ ،وال َح ُّج.
ِ
المزينُّ لتأصيل مسألة
بعد الكَّلم على ُحقوق الصحابة ﭫ ،عا َد اإلما ُم ُ
ِ ِ
ِ
ور
المسلمين ،فقال َ ( :$و َال ن َُتر ُك ُح ُض َ
عظيمة ،وهي الصَّلة والجهاد وراء أئ َّمة ُ
ِ
ِ
وفاجرِها َال ِز ٌم) :وهذا من عقائد أه ِل
الج ُم َعة ،وصال ُتها َم َع َب ِّر َه ِذه ا ُأل َّم ِة
َص َالة ُ
وصاحوا عليه
وض َّللوا من خالفها
السنة التي َد َّونوها ون َُّصوا عليها يف كُتبهمَ ،
ُ
بالبدعةِ َّ ،
الشارع ِمن
وعدَ م ال َّت َف ُّرق فيه ،ما َأ َمر به
ُ
فإن من أنوا ِع االجتماع على الدين َ
الخ ِ
والج َمع والصلوات َ
مس
االجتماعات العامة ،كاجتماع الحج واألعياد،
ُ
ِ
وعدَ م
والجهاد،
كمل إال باالجتماع لها َ
وغير ذلك من العبادات التي ال تتم وال َت ُ
ال َّت َف ُّرق.

()1

ِ
وسائر
الج ُمعة واألعيا َد
قال أبو الحسن األشعري« : $ومن ديننا َأن ُن َص ِّل َي ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مر ﭭ
ماعات َخلف ُك ِّل َبر
والج
ي َّ
أن عبدَ اهلل َ
وفاجرٍ ،كما ُرو َ
الصلوات َ
بن ُع َ
( )2

كان ُي َص ِّلي َخ َ
الح َّجاج...
لف َ
ِ
َ
ضليل َمن رأى
واإلقرار بإما َمتِهم ،و َت
بالصالحِ ،
الم
سلمين َّ
َ
َ
ألئمة ُ
و َنرى الدُّ عا َء َّ
بإنكار الخُ روجِ بالس ِ
ِ
روج عليهم إذا َظهر منهم َت ُ
يف،
دين
رك االستقامة ،و َن ُ
الخُ َ
َّ
ِ
ِ
القتال يف الفتنة» .انتهى
وترك
( )1انظر« :تفسير السعدي» (ص .)888
(« )2اإلبانة عن أصول الديانة» (ص .)20

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

284

ِ
الج ُم َعة) :لقوله تعالى﴿ :ﭑ ﭒ
ور َص َالة ُ
وقوله َ ( :$و َال ن َُتر ُك ُح ُض َ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[الجمعة:

ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ
ِ
 ،]٩وهذا ِخ َط ِ
والم َسافِ ُر َ
ون َوال َعبِيدُ
ٌ
جماع ،و َيخ ُر ُج من ُه ال َمر َضى ُ
لم َك َّلفي َن بِإِ َ
اب ل ُ
ِ
وعمروا
للرافضة الذين َه َجروا
المساجدَ
َّ
رعي  ،خال ًفا َّ
والن َِّسا ُء ومن ل ُه ُع ٌ
ذر َش ٌّ
ِ
ِ
عصوم ،الذي هو
المشاهدَ َ ،
الم ُ
ورا -أ َّنهم ال ُي َص ُّلون إال وراء إمامهم َ
وز َعموا ُ -ز ً
()1

يف الحقيقة َمفقو ٌد َبل َمعدُ وم.
قال أبو بكر اإلسماعيلي ُ $مب ِّينًا اعتقاد أه ِل السنة يف هذا الباب « :و َيرون
( )2

لف ُك ِّل إمام مسلِمَ :برا كان أو ِ
فاج ًرا ،فإن اهللَ 
الصَّلة -الجمعة وغيرهاَ -خ َ
ًّ
َف َرض الجمعة وأمر بإتيانها ً
منهم
فرضا ًمط َلقا ،مع ِعلمه تعالى َّ
بأن القائِ ِمين يكون ُ
والفاس ُق ،ولم يس َت ْث ِن وق ًتا دون ٍ
ِ
ِ
وقت ،وال أمرا بالنداء للجمعة دون أمرٍ».
الفاج ُر
َ
انتهى
ِ
وفاجرِها َال ِز ٌم) :ومن ترك الجمعة
ثم قال ( :$وصال ُتها َم َع َب ِّر َه ِذه ا ُأل َّم ِة
والجماعة خلف اإلمام الفاجر ،فهو مبتدع عند أكثر العلماء  ،والصحيح أنه
( )3

( )1انظر« :تفسير القرطبي».
َحوه يف« :أصول السنة» (ص  )281البن أبي َزمنين
(« )2اعتقاد أئمة الحديث» (ص  ،)75ون ُ
المالكي .$
أحمدُ يف« :أصول السنة»« :والغزو َماض َم َع ِ
ِ
والفاجرَ ،ال
اإل َمام إِ َلى َي ْوم ا ْل ِق َيا َمة :ا ْلربِّ
( )3قال اإلما ُم َ
ُيتْركَ ،وقِ ْس َم ُة ا ْل َفيءَ ،وإِ َقا َم ُة ا ْل ُحدُ ود إِ َلى ْاألَئِ َّمة َماضَ ،ل ْي َس ألحد َأن يطعن َع َل ْي ِهم َو َال ِ
دفع
يناز َعهمَ ،و ُ
ْ
ِ
ِ
َان َأو َف ِ
فعها إِ َل ْي ِهم َأ ْج َزأت َعن ُهَ :ب ًّرا ك َ
اج ًراَ ،و َص ََّل ُة ا ْل ُج ُم َعة َخلفه َوخلف
الصد َقات إِ َل ْي ِهم َجائ َزة نَاف َذةَ ،م ْن َد َ
َّ
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يصليها وال يعيدها ،فإن الصحابة ﭫ كانوا يصلون الجمعة والجماعة َخلف
ِ
األئمة ال ُف َّج ِ
بن َع َ
ار وال ُيعيدون ،ولما ُح ِص َر ُع ُ
فان ﭬ َص َّلى بالناس
ثمان ُ
سائل ُع َ
خص ،فسأل ٌ
ثمان :إنك إمام عامة ،وهذا الذي َص َّلى بالناس إمام فتنة؟
َش ٌ
فقال« :يا ابن َأ ِخي ،إِ َّن الص َال َة ِمن َأحس ِن ما يعم ُل النَّاسَ ،فإِ َذا َأحسنُوا َف َأ ِ
حس ْن
ُ
َّ
َ َ
َ
َ َ َ َ
ِ
خاري يف
األثر ال ُب
ب إِ َسا َءت َُهم»  ،وقد روى هذا
ُّ
َم َع ُهمَ ،وإِ َذا َأ َسا ُءوا َفاجتَن ْ
َ
()1

ِ
ِ
الم ْفت ِ
الح َسنُ :ت َص ِّلي وعليه
الم ْبتَد ِعَ ،و َق َال َ
«صحيحه» ،فقالَ « :ب ُ
ُون َو ُ
اب إِ َم َامة َ

بِدع ُته» ،ثم ساق األثر.
َّ
ون
الو َّالة واألمراءُ « :ي َص ُّل َ
النبي ﷺ قال يف ُ
وروى أيضا يف« :صحيحه»  ،أن َّ
( )2

َلك ُْمَ ،فإِ ْن َأ َصا ُبوا َف َلك ُْمَ ،وإِ ْن َأ ْخ َطئُوا َف َلك ُْم َو َع َل ْي ِه ْم».

ِ
لم َصنِّفُ
والفاجر ،وهي
صور ًة خاص ًة من ُع ُموم الصالة وراء ال َب ِّر
َ
ثم استثنى ا ُ
َّ
ِ
الصالة وراء الم ِ
ور
بتدع ،فقالَ ( :$ما ك َ
َان من البِد َعة َبري ًئا) :أي :ال َنرت ُُك ُح ُض َ
ُ
ِ
الفاجر ما دا َم من البِدعة بري ًئا أي :سال ِ ًما،
الجمعة والجماعات وراء اإلمام الربِّ أو
ُ
ِ
من َو َّاله َجائِ َز ٌة َباقِ َي ٌة َتا َّم ٌةَ :ر ْك َع َت ْي ِنَ ،من أعادهما َف ُه َو ُم ْبتَدع َت ِ
للسنةَ ،ل ْي َس َل ُه من فضل
ار ٌك
لآلثارُ ،م َخ ٌ
الف ّ
ِ
وفاج ِرهمَ ،فالسنة بِ َأن ُي َص ِّلي َم َعهم َر ْك َع َت ْي ِن،
الص ََّلة خلف ْاألَئِ َّمة من كَانُواِّ :برهم
ا ْل ُج ُم َعة َش ْيء إِذا لم َي َر َّ
َو َتدي ُن بِ َأن ََّها َتا َّم ٌةَ ،ال يكن فِي صدرك من َذلِك َش ْيء» .انتهى
وقال اب ُن أبي َزمنين المالكي يف« :أصول السنة» (ص « :)281ومِن قول أه ِل السنةَّ :
أن صَّل َة الجمعة
ِ
والعيدين و َعرفة مع ك ُِّل أمير َب ٍّر أو ِ
والحقَّ ،
وأن َمن صلى معهم ثم أعا َدها فقد َخرج مِن
فاجر ،مِن السنة
ِّ
ِ
سلف هذه األمة .»...انتهى
جماعة َمن َمضى مِن صالِح
العز يف« :شرح
(« )1صحيح البخاري» (رقم .)695 :وانظر« :الفتاوى» ( ،)280/3وعنه ابن أبي ِّ
الطحاوية» (ص .)289
(( )2رقم.)694 :
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الال َف َال َص َال َة َخل َف ُه)َّ :
بدع ًة ال ين َبغي أن ُي َقدَّ َم إِما ًما
( َفإِن اب َتدَ َع َض ً
أظهر َ
ألن َمن َ
ِ
ب على ُو َّال ِة األمور أن ال ُي َقدِّ موا َ
المحاريب،
للمسلمين،
والواج ُ
أهل البدع يف َ
وال أن َيرف ُعوهم على المنابر ،ويف هذا ُ
ختار
يقول ابن عبد الرب « :وينبغي َأن ُي َ
فقيها عالِما بأحكا ِم الصالة ،م ِ
اإلمام ِ
حسنا بال ُقرآن سالِ ًما من البِدَ ع
ب
َ
فيكون ً
الرات ُ
ُ
ً
ُ َّ
()1

والكبائر» .انتهى
وربما كان يف َت ِ
رك الصَّلة َخل َفه َز ْج ٌر له حتَّى َير َت ِد َع و ُيقلِ َع عن بدعته ،وأما إذا
ُ َّ
كان ُ
فهنا ال َيترك الصال َة
ترك الصالة خلفه ُي َف ِّو ُت على المأمو ِم الجمع َة والجماع َةُ ،
خَ ل َفه إال ُمب َتدع ُمخالِ ٌ
ف للصحابة ﭫ.
ِ
ُ
والصال ُة َخ َ
أفضل ،ولكن إذا كان اإلما ُم قد ر َّت َبه ُو َّال ُة األمور ،فليس
األفضل
لف
ِ
يف َت ِ
فهنا ال َي ُتر ُك الصال َة خَ ل َفه ،خاصة إذا كان ال
رك
الصالة َخل َفه َمصلح ٌة شرعيةُ ،
ِ
غيير هذا اإلمام الراتب ،أو كان ال يتمكن من َت ِ
أعظم َض َررا
غييره إال بشر
َ
ُيمكن له َت ُ

المن َكر ،فال يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرَّ ،
فإن
مِن َض َرر ما
أظهر من ُ
َ
تفويت الجم ِع والجم ِ
ِ
الفاجر ،ال ِس َّيما
أعظم فسادا من االقتداء فيهما باإلمام
اعات
ُ
َ َ
َ ُ َ
ُ
المص َلحة الشرعية بدون َدفع
ف عنها ال يدفع ُف ُجورا ،ف َيبقى
إذا كان التَّخ ُّل ُ
تعطيل َ
المفسدة.
تلك َ

( )2


(« )1الكايف يف فقه أهل المدينة» (ص .)46
العز يف« :شرح الطحاوية» (ص  ،)277وقد
()2انظر« :الفتاوى» ( ،)354-351/23وعنه ابن أبي ِّ
وتصرف.
نقلتُه باختصار
ُّ
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ِ
المزَ ينُّ ِ ( :$
والح ُّج
الح ُّج) :أيَ :
والج َها ُد َم َع ُك ِّل إِ َما ٍم َعدْ ٍل َأو َجائرٍَ ،و َ
ثم قال ُ
كذلك يكون مع كل إمام بَر أو ِ
رضان ي َتع َّل ِ
ِ
بالس َفر،
الحج والجها َد َف
فاجرَّ ،
ألن َّ
قان َّ
ٍّ
َ
س يسوس النَّاس فيهما ،وي َق ِ ِ
ِ
ِ
المعنى َك َما
َ
فال ُبدَّ من سائ ٍ َ ُ ُ
او ُم فيها ال َعدُ َّو ،وهذا َ
ُ
حص ُل ِ
ِ
الفاجر.
حص ُل باإلما ِم
باإلما ِم ال َب ِّر َي ُ
َي ُ
ٍ
َحت ٍ ِ ٍ
وعليه ،فال ُبدَّ من ِ
غاي ٍة شري َف ٍة َسن َّي ٍة،
راية واض َحة َجل َّية ،ويف سبيل َ
الجهاد ت َ َ
كون الجهاد َ ِ ِ
فأما الرايةُ :فهي أن َي َ
المسلم ،وأما الغايةُ:
ُ
تحت لواء اإلمام والحاكم ُ
َّ
()1

رب العالمين ،سبحانه.
فهي نُصرة الدين ،وإعَّل ُء كلمة ِّ
ُ
وأغرب منه من
األصل عند الناس َغ ِري ًبا،
صار هذا
ُ
الجهل والت ُّ
ول َغل َبة َ
َّعصبَ ،
بالرغم من َتظا ُف ِر أد َّلتِه يف نُصوص
نا َدى به َ
ودعا إليه وأنكر على َمن َخا َلفهَّ ،
الوح َيين ،وإجماع أهل العلم والفضل ،ومن ذلك قو ُله تعالى﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ
َ
ﭾ ﭿ ﮀ ﴾[التوبة ،]٤٣ :وقو ُله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [البقرة،]٢٤٦ :
ووج ُه الدِّ اللة َط َل ُبهم َملِ ًكا حتى َيستطيعوا أن ُيقاتِلوا يف سبيل اهلل ،وهذا ما ب َّينته
اإلمام جنَّةٌ ،ي َقات َُل ِمن ورائِ ِه ،وي َّت َقى بِ ِهَ ،فإِ ْن َأمر بِ َت ْقوى اهلل ِ
ِ
ََ َ
ْ ََ
َُ
السنة بقوله ﷺ« :إِن ََّما ْ َ ُ ُ ُ
َو َعدَ َلَ ،فإِ َّن َل ُه بِ َذلِ َك َأ ْج ًرا َوإِ ْن َق َال بِ َغ ْيرِ ِه َفإِ َّن َع َل ْي ِه ِمنْ ُه»  ،وقولهِ ْ « :
اإل َما ُم ُجنَّ ٌة»:
( )2

الحن َِفي .$
(« )1شرح الطحاوية» (ص  )289البن أبي ِّ
العز َ
( )2رواه البخاري (رقم ،)2957 :ومسلم (رقم.)1841 :
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ِ
بعضهم مِن بعض،
الناس َ
كالسرت ،أل َّنه َيمنَع ال َعدُ َّو من أذى المسلمين ،و َيمنَع َ
أيَّ :
الناس ويخافون سطوته ،وقولهُ « :ي َقات َُل ِم ْن َو َرائِ ِه»:
و َيحمي َب ْيض َة اإلسَّلم ،وي َّتقيه ُ
ِ
والخوار ُج ،وسائِ ُر أه ِل ال َفساد وال ُّظلم ُمط َل ًقا.
أيُ :يقا َت ُل معه ال ُك َّف ُار ،وال ُبغا ُة،
()1

فإن َأ ِذ َن بمثل هذا القتال اإلما ُم فهو كذلك ،وإن ع َّ
َ
فاإلثم
رعي
ش
ذر
ع
لغير
ه
ل
ط
ُ
ُ
ٍّ
عليه ،وال ينبغي للناس أن يبايِعوا أقواما بيعات ِحزبية سرية ،وأن يت ِ
رؤوسا
َّخذوا
ُ ُ
ِّ ِّ
ً
ً

ُج َّهاال يقاتلوا مِن ورائهم  ،ف َّ
إن هذه هي الرايات ال ُع ِّمية التي أخرب عنها رسول
ات ِمي َت ًة ج ِ
ِ
ِ
اه ِل َّيةً،
اتَ ،م َ
اع َة َف َم َ
َ
اهلل ﷺ بقولهَ « :م ْن خَ َر َج م َن ال َّطا َعةَ ،و َف َار َق ال َج َم َ
ٍ
ومن َقات ََل تَح َ ٍ ِ ٍ
ب لِ َع َص َب ٍةَ ،أ ْو َيدْ ُعو إِ َلى َع َص َب ٍةَ ،أ ْو َين ُْص ُر
ت َر َاية ع ِّم َّية (أو ُع ِّم َّية) َيغ َْض ُ
ْ
ََ ْ
( )2

عصبةًَ ،ف ُقتِ َلَ ،ف ِق ْت َل ٌة ج ِ
اه ِل َّيةٌَ ،و َم ْن خَ َر َج َع َلى ُأ َّمتِيَ ،ي ْضرِ ُب َب َّر َها َو َف ِ
اج َر َهاَ ،و َال
َ
َ َ َ
َيت ََح َ
ت ِمنْ ُه»  .وما أكثر
اشى ِم ْن ُم ْؤ ِمن ِ َهاَ ،و َال َي ِفي لِ ِذي َع ْه ٍد َع ْهدَ ُهَ ،ف َل ْي َس ِمنِّي َو َل ْس ُ
الميتات الجاهلية يف زمانناِ ،
ِ
والعياذ باهلل!؟
( )3

قال ُ
درى
األمر
وس َّمى الراي َة ُع ِم َّي ًة ،أل َّنه
األعمى الذي ال ُي َ
َ
ُ
شيخ اإلسَّلم َ « :
وجهه ،فكذلك ُ
قتال ال َع َصبِ َّية يكون عن َغير ِعلم بجواز قتال هذا» .انتهى
ُ
( )4

(« )1شرح صحيح مسلم» ( )472/6للنووي.
( )2انظر كتابا نافِ ًعا يف بابه« :الجهاد :أنواعه وأحكامه ،والحد الفاصل بينه وبين الفوضى» ،للشيخ
حمد بن إبراهيم ال ُعثمان وفقه اهلل ،فقد ب َّين فيه (شروط الجهاد) (ص  )184-119ود َّلل عليها ور َّد على
من خا َلفها ِ
وعقل ،وهي :القدرةُ ،
والذكورية ،وإذن الوالدين ،والحرية ،والتكليف ،ووضوح الراية،
بعلم َ
وتمايز الصفوف.
وإذن ولي األمر،
ُ
( )3رواه مسلم (رقم.)1848 :
(« )4اقتضاء الصراط المستقيم مخالف َة أصحاب الجحيم» ( ،)249/1وانظر« :الفتاوى»
()487/28
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ٍ
ِ
المسلِ ِمي َن َعن
َق َال َأ ُبو ُم َح َّمد بن أبي زيد القيرواين َ « : $وك ُُّل َمن َول َي َأ ْم َر ُ
ِر ًضاَ ،أو َغ َل َبةَ ،فاشتَدَّ ت َو ْط َأ ُت ُه ،مِن َبر َو َف ِ
اجرَ ،ف ََّل ُي ْخ َر ُج َع َل ِيهَ ،ج َار َأو َعدَ َل،
ٍّ
()1

يت» .انتهى
َو ُيغ َزى َم َع ُه ال َعدُ ُّوَ ،و ُي َح ُّج ال َب ُ

ِ
فالجها ُد َم ٌ
وكول لإلمام ،وعلى هذا إجماع أه ِل العلم ،كما حكاه ال َقرايف
ِ
باإل ِ
الفرق بين آثار َت َصرفِه ﷺ ِ
ُ
والقضاء
مامة
تقر َر
ُّ
المالكي  $بقوله « :فإِذا َّ
قسم اتفق
تصر َفه عليه الصالة والسالم
وال ُفتيا ،فاعلم َّ
ينقسم إِلى أربعة أقسامٌ :
ُ
أن ُّ
( )2

العلماء على أنه تصرفٌ ِ
كاإلقطاع ،وإِ ِ
ِ
باإلمامةِ ،
قامة الحدود ،وإِ
رسال الجيوش،
ُّ

ِ
ونحوها» .انتهى
ِ
أمورنا خمسًا :الجمع َة،
ون من
قال الحسن ال َبصري يف األمراء« :هم َي ُل َ
ال هبمْ ،
والجماعة ،والعيد ،وال ُّثغور ،والحدود ،واهللِ ما يستقيم الدِّ ين إ َّ
جاروا
وإن ُ
ِ
أن -واهللَِّ -
مما ُيفسدون ،مع َّ
إن طاع َتهم
و َظ َلموا ،واهلل َل َما ُي ْص ُ
أكثر َّ
اهلل هبم ُ
لح ُ
لغيظَّ ،
ٌ
لكفر».
وإن ُف ْرق َتهم ٌ

( )3

وقال سهل بن عبد اهلل « :$ال ُ
لطان والعلما َء،
الس َ
يزال ُ
الناس بخَ ير ما َع َّظ ُموا ُّ
أصلح اهللُ دنياهم وأخراهم ،وإذا اس َتخَ ُّفوا َبه َذين أفسدَ دنياهم
فإذا َع َّظ ُموا َه َذين
َ
وأخراهم».

( )4

(« )1الجامع يف السنن واآلداب والمغازي والتاريخ» (ص  ،)116وعنه ابن يونس الصقلي  $يف:
«الجامع لمسائل المدونة» (.)62/24
(« )2اإلحكام يف تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام» (ص )109
ِ
والحكم» (ص  )408البن رجب.
(« )3جامع العلوم
(« )4تفسير القرطبي» (.)260/5
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لما َتص ُل ُح به ُ
حال الدنيا  ،و َتنتظِ ُم به أحوا ُلها،
ولما َع َر َض
الماو ُّ
َ
ردي َ $
َّ
ان َق ِ
اه ٌر تَأ َت ِل ُ
ف ب َر ْه َبتِ ِه األَه َوا ُء ا ْل ُمخْ ت َِل َفةَُ ،وت َْجت َِم ُع
َذكَر ِس َّت قواعدَ  ،منهاُ « :س ْل َط ٌ
ِِ
ف بِ َس ْط َوتِ ِه ْاألَ ْي ِدي ا ْل ُم َت َغال ِ َبةُ ،و َتن َق ِم ُع مِ ْن َخ ْوفِ ِه
وب ا ْل ُم َت َف ِّر َقةَُ ،و َتن َك ُّ
ب َه ْي َبته ا ْل ُق ُل ُ
()1

النُّ ُفوس المعانِدةِ ،ألَ َّن فِي طِبا ِع النَّا ِ ِ
ب ا ْل ُمغَا َل َب ِة َع َلى َما آ َث ُرو ُه َوا ْل َق ْهرِ لِ َمن
س م ْن ُح ِّ
َ
ُ ُ
ون عنْه َّإال بِمانِ ٍع َق ِوي ،ور ِ
اد ٍع َم ِلي».
َعا َندُ و ُهَ ،ما َال َينْ َك ُّف َ َ ُ
ََ
َ
َ
قال اب ُن ا ْل ُم ْعتَزِّ :$
ا ْل ُم ْل ُك

( )2

بِالدِّ ِ
ين

َي ْب َقى

ين
َوالدِّ ُ

بِا ْلم ْل ِ
ك
ُ

َي ْق َوى

وما أجمل عبارة الفقيه أبي عبد اهلل ال َق ْل ِعي الشافعي يف كتابه «تهذيب الرياسة» ،
( )3

لما قال« :نظا ُم ِ
ُ
حصل ذلك ّإال بإمام موجود .لو
أمر الدين والدنيا مقصود ،وال ي
والهرج إلى يوم القيامة.
لم َن ُقل بوجوب اإلمامة ،أل َّدى ذلك إلى دوام االختَّلف َ
شرف اإلسَّل ِم وضاع .لو لم يكن لألمة إمام
لم
ُ
لو لم يكن للناس إمام مطاع ،الن َث َ
قاهر ،لتعطلت المحاريب والمنابر ،وتعطلت السبل للوارد والصادر.
لو خال عصر من إمام ،لتعطلت فيه األحكام ،وضاعت األيتام ،ولم ُيحج البيت
الحرام .لوال األئمة والقضاة والسَّلطين والوالة ،لما ُنكِ َحت األيامى وال ُك ِفلت
اليتامى .لوال السلطان؛ لكان الناس فوضى ،وألكل بعضهم بعضا» .انتهى

(« )1أدب الدنيا والدين» (ص .)236-216
(« )2أدب الدنيا والدين» (ص .)220
بتصرف ،بواسطة كتاب ّ
المسمى «معاملة
السَّلم بن برجس $
(( )3ص )95 – 94
ّ
الشيخ عبد ّ
ّ
والسنّة» ( ،)62 – 55وهو من أحسن ما ُأ ِّلف يف هذا الباب ،وقد أثنى على هذا
الحكام يف ضوء الكتاب ّ
السياسة ا ّ
الكتاب ّ
لشرعية» لشيخ اإلسَّلم ابن تيم ّية.
الشيخ ابن عثيمين  $أثناء تعليقه على كتاب « ّ
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صالة يف األسفار ،والتنخيري فيه بَّي الصيام
صر ال ن
قَ ُ

واإلفطار

الص َالة فِي ْاألَ ْس َفارَ ،و ِاالخْ تِ َيار فِ ِيه َبين الصيام واإلفطار فِي ْاألَ ْس َفار ،إِن
وإقصار َّ
ُ
َشا َء َصا َمَ ،وإِن َشا َء َأف َط َر.
والجهاد وراء إمام المسلمينَ ،برا كان أم ِ
ِ
فاج ًراَ ،ع َّر َج
الحج
بعد الكَّل ِم على
َّ
ًّ
ُ
ِّف لذكر ما َيرا ُه ُ
أهل السنة يف بعض األبواب ،كالصَّلة والصوم ،فقال :$
المصن ُ
ُ
الص َالة فِي ْاألَ ْس َفارَ ،و ِاال ْختِ َيار فِ ِيه َبين الصيام واإلفطار فِي ْاألَ ْس َفار ،إِن
(
وإقصار َّ
ُ
َشا َء َصا َمَ ،وإِن َشا َء َأف َط َر).
ِ
السلوكية ،التي َي ُض ُّمها ُ
أهل السنة
وهذا من ُجملة األمور ال َفرعية ،أو ال َع َمل َّية ،أو ُّ
يف مصنَّفاتِهم إلى سائر م ِ
باحث االعتقاد ،وذلك راجع لعدَّ ة أسباب منها:
ُ َ
َ
ٌ
بيان َّ
شامل لألصول والفروع ،واالعتقادات ،واألقوال،
دين اهللِ تعالى
أن َ
()1

واألعمال.
بيان َّ
أن َو َسط َّي َة أه ِل السنة ليست خاصة باالعتقادات فقط ،بل هي شاملة لكل
أبواب الديانة.
بيان ما َ
السلف الصالح من تعظيم السنة وتوقيرها يف ك ُِّل تفاصيلها.
كان عليه
ُ
( )1انظر َبح ًثا نافِ ًعا يف هذا الموضوع بعنوان« :مسائل ال ُفروع الواردة يف ُم َصنَّفات العقيدة» ،للدكتور
ٌ
استفدت يف ُج ِّل َمباحث
حوث علم َّية ُم َح َّكمة» (ص  ،)291-239ومنه
آل عبد اللطيف ،ضمن كتابهُ « :ب
ُ
مسائل ال ُفروع الفقهية التي ستُذكر من خَّلل هذا التعليق إن شاء اهلل.
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وجفا ًء.
إظهار ُمخال َفة أه ِل البدع ،بل وال ُك َّفار ،الذين َض ُّلوا عن الحق ُغ ُل ًّوا َ
ُ
ِ
أصحاب األقوال الشاذة ،واآلراء ال َغريبة.
الر ُّد على
الص َالة فِي ْاألَ ْس َفار) :وبذلك تواترت السنة ،خَّل ًفا
وقوله ( :$
وإقصار َّ
ُ
لبعض الخوارج الذين ال َي َر َ
ون القصر إال مع الخوف  ،لجهلِهم و َتنَ ُّط ِعهم ،وقد
سأل ُع َم ُر بْ ُن ا ْل َخ َّط ِ
اب ﭬ َر ُس َ
َ
ول اهللِ ﷺ عن قو َله تعالى﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
()1

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾[النساءَ ،]١٠١ :ف َق َال ﷺَ « :صدَ َق ٌة
ت ََصدَّ َق اهللُ بِ َها َع َل ْيك ُْمَ ،فا ْق َب ُلوا َصدَ َق َت ُه».
ِ
ِ ِ
الس َف ِرَ ،ف َق َالَ « :ر ْك َعت ِ
َانَ ،م ْن
وقد ُس َئل َع ْبدُ اهلل ْب َن ُع َم َر ﭭ َع ِن َّ
الص ََّلة في َّ
( )2

السنَّ َة َك َف َر».
خَ ا َلفَ ُّ

( )3

المصنِّفُ َ ( :$و ِاال ْختِ َيار فِ ِيه َبين الصيام واإلفطار فِي ْاألَ ْس َفار ،إِن َشا َء
ثم قال ُ

َصا َمَ ،وإِن َشا َء َأف َط َر) :لقوله تعالى﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[البقرة ،]١٨٥ :وقد َّ
دل
شق
أن المسافِ َر مخ َّي ٌر بين الصيام واإلفطار ،فإن كان َي ُّ
َمجمو ُع النصوص على َّ
كان َيضره الصوم ،فاإلفطار يف ح ِّقه ِ
فاإلفطار يف ح ِّقه أولى ،وإن َ
ب،
عليه،
واج ُ
ُ
ُّ
ُ
( )1انظر« :الفتاوى» (.)22/24
( )2رواه مسلم (رقم.)686 :
مر ﭭ:
(« )3جامع بيان العلم وفضله» (ص  ،)490وقد
أوضح ُ
َ
ابن عبد الرب  $معنى قول ابن ُع َ
السنَّ َة َك َف َر» ،فقال يف« :التمهيد» (ُ « :)175/11
فر ههنا ُك ْف ُر النِّ ْع َم ِة َو َل ْي َس بِ ُك ْفر َينْ ُق ُل َع ِن
« َم ْن َخا َل َ
الك ُ
ف ُّ
اد ِه بِالنَّبِي ﷺَ ،ف ِف ِ
ا ْل ِم َّل ِة ،ك ََأ َّنه َق َالَ :ك َفر لِنِعم ِة الت ََّأسي ا َّلتِي َأ ْنعم اهلل َع َلى ِعب ِ
يه ْاألُ ْس َو ُة ا ْل َح َسنَ ُة فِي َقبُ ِ
ول
َ
ُ
ِّ
َ ْ َ
َ َ ُ
ِّ
ُر ْخ َصتِ ِه ،ك ََما فِي ا ْمتِ َث ِ
يمتِ ِه ﷺ» .انتهى
ال َع ِز َ
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حر ٌم ،لقوله تعالى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾[البقرة ،]١٩٥ :وأ َّما
والصيا ُم عليه ُم َّ
الصو ُم ال َي ُض ُّره وال ُ
سارعة
إن كان َّ
يش ُّق عليه ،فاألولى به َأن يصو َم إبرا ًء للذ َّمة ،و ُم َ
يف الطاعة.

()1



( )1انظر« :التدليل والبيان على الخَّلصة يف أحكام الصيام» ،للملف –عفا اهلل عنه.-
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اجتماع أئمة اهلدى على هذه املقاالت

ٌ
ُ
لون ِمن َأئِ َّمة الهدى ،وبتوفيق
تمع َع َل ْي َها
مقاالت
َه ِذه
ٌ
الماضون ْاألَ َّو َ
وأفعال ْ
اج َ
ِ
تصم َبها التابعون ُقدْ َو ًة ِ
فسدِّ ُدوا ب َعون
اهلل ْ
يما ُك ُفواُ ،
ورضى ،وجا َنبوا ال َّت َك ُّلف ف َ
اع َ
وو ِّف ُقوا ،لم َي ْر َغ ُبوا َعن ِاال ِّت َباع ف ُي َق ِّص ُرواَ ،ولم ُي َج ِ
نحن
او ُزو ُه َتزَ ُّيدا ف َي ْع َتدُ وا؛ َف ْ
اهلل ُ
ارهم ِ
بِاهلل واثِ ُقونَ ،و َع ِل ِيه ُم َتو ِّك ُلونَ ،وإِ َل ْي ِه فِي ا ِّت َباع آ َث ِ
راغ ُبون.

بعد ِذكر جملة من ِ
مباحث االعتقاد التي َق َّر َرها ُ
والجماعة ،ونا َف ُحوا
أهل السنة َ
ُ
َّلل من خال َفها ،بين اإلمام المزينُّ هنا أنَّه لم ِ
يأت ببدع من ال َقول،
َّ
ُ ُ
عنها ،وب َّينوا َض َ َ
وحدَ ث يف الدين ،وإنَّما هذا هو ُ
سبيل السلف الصالح الذي أجمعوا عليه ،فقال
َ
ٌ
ُ
لون ِمن َأئِ َّمة الهدى)،
تمع َع َل ْي َها
مقاالت
َ ( :$ه ِذه
ٌ
الماضون ْاألَ َّو َ
وأفعال ْ
اج َ
ِ
ِ
الذين ُهم َخير ال ُقرون ،كما قال ﷺَ « :خير الن ِ ِ
ين
ين َي ُلون َُه ْمُ ،ث َّم ا َّلذ َ
َّاس َق ْرنيُ ،ث َّم ا َّلذ َ
ُْ
ُ
وس ِمعوا
َي ُلون َُه ْم»  ،فمن أراد النَّجا َة فعليه هبذا السبيل ،فإنَّهم عا َيشوا التَّنزيلَ ،
()1

وأجدر باتباع السنة والكتاب ،ولهذا قال
أحق الناس بالصواب،
التأويل ،فكانوا َّ
َ
تصم َبها التابعون ُقدْ َو ًة ِ
َّلح يف اقتِفاء النَّهج
ورضى) ،ألن ال َف َ
( :$وبتوفيق اهلل ْ
اع َ
الذي كان عليه الماضون ،والرضا بما كان عليه أسَّل ُفنا الصالحون ،وهم رسول
الم َف َّضلة،
اهلل ﷺ ،وصحابته الكرام ﭫ ،و َمن َتبِعهم بإحسان من أهل ال ُقرون ُ
الذين ُأمرنا باتباعهم ،كما قال تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾[لقمان،]١٥ :

( )1رواه البخاري (رقم ،)2652 :ومسلم (رقم.)2533 :
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ِ
ِ
المعلوم َّ
رسول اهلل ﷺُ :هم الصحابة  ،ثم
أناب إلى اهلل  بعد
خير َمن َ
أن َ
ومن َ
()1

تابِعوهم ،ثم تابعو تابِعيهم ﭫ أجمعين ،كما يف قوله ُسبحانه﴿ :ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[الزمر- ١٧ :

َمسك ب َغ ِ
رزهم.
سار على َدربِهم ،واست َ
فالم َو َّف ُق َمن َ
ُ ،]١٨
ِ
قوام َد َّقت فِ َطنُ ُهمَ ،و َص َفت َأ ْذ َهان ُُهمَ ،و َت َعا َلت
قال اإلمام ابن ب َّطة َ « :فلِ َّله َد ُّر َأ َ
ِ
بِ ِهم ِ
اعَ ،فبِ ِم ِ
ثل
اله َم ُم فِي ا ِّت َبا ِع نَبِ ِّي ِهمَ ،و َتن َ
الم َح َّب ُة َحتَّى ا َّت َب ُعو ُه َه َذا اال ِّت َب َ
َاهت بِ ِه ُم َ
دي َه ُؤ َال ِء ا ْل ُع َق َال ِء إِخْ َوانِي َفاهتَدُ واَ ،و ِآل َث ِ
َه ِ
ار ِهم َفاق َت ُفوا تَر ُشدُ وا» .انتهى
( )2

ِ
ثم د َّل َل
وي َ
قال الشاطبي ُ « :سنَّ ُة َّ
رج ُع إِ َل َيها»َّ ،
الص َحابة ﭫ ُسنَّ ٌة ُي َ
عم ُل عليهاُ ،
( )3

فأحسن .$
على ذلك
َ
أن َ
الهدى من الصحابة
الم َزينُّ َّ $
آثار أعال ِم ُ
أهل السنة الذين اقت َفوا َ
ثم ب َّين ُ
ريق سويٍ ،
ِ
بعيد عن ُغلو الغالِين
والسلف الصالح ،كانُوا يف اتباعهم على َط ٍ َ
ِ
وو ِّف ُقوا ،لم
فسدِّ ُدوا ب َعون اهلل ُ
يما ُك ُفواُ ،
وتَفريط الجافين ،فقال( :وجا َنبوا ال َّت َك ُّلف ف َ
َي ْر َغ ُبوا َعن ِاال ِّت َباع ف ُي َق ِّص ُرواَ ،ولم ُي َج ِ
َهج األمة
او ُزو ُه َتزَ ُّيدا ف َي ْع َتدُ وا) ،وهذا هو ن ُ
الوسط ،كما قال ُسبحانه﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [البقرة ،]١٤٣ :أي
َ

( )1قال ابن سعدي يف« :تفسيره» (ص « :)888مع العلم بأحوال الصحابة ﭫ ،وشدة إنابتهم ،دليل
على َّ
أن قو َلهم ُح َّجةُ ،خصوصا الخلفاء الراشدين ،ﭫ أجمعين» .انتهى
(« )2اإلبانة ُ
الكربى» (.)244/1
(« )3الموافقات» (.)446/4
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ِ
وس ُطوا يف ك ُِّل ِ
لو فيه،
أمور الدين ،فَّل ُهم أهل ُغ ٍّ
يارا ،ومن ذلك أنَّهم َت َّ
عدو ًال خ ً
وال ُهم ُ
أهل تقصير فيه ،وما عدا الوسط ،فأطراف داخلة تحت الخطر.

()1

ٍ
َ
أمور
طريق السلف الصالح فال ُبدَّ له أن يتَح َّقق ِمن
َّبع
وعلى هذا ،فالذي َيت ُ
المصن ُ
ِّف  ،$وهي:
ذكَرها ُ
ِ
فيما كُفينا ،أي :فيما كَفانا ال َقو ُم من الدَّ ين ،كما قال ُح َذ ْي َف ُة ْب ُن
ُمجانَب ُة الت َك ُّلف َ
ا ْليم ِ
ان« :ا َّتبِ ُعواَ ،و َال َت ْبت َِد ُعواَ ،ف َقدْ ك ُِفيت ُْم ،ا َّتبِ ُعوا آ َث َارنَاَ ،ف َقدْ َس َب ْقت ُْم َس ْب ًقا َب ِعيدً اَ ،وإِ ْن
ََ
ِ
ِ
يما ُك ُفوا)،
َأ ْخ َط ْأت ُْم َف َقدْ َض َل ْلت ُْم َض َال ًال َبعيدً ا»  ،ولهذا قال( :وجا َنبوا ال َّت َك ُّلف ف َ
( )2

أي :ابتعدوا عن ال َت َك ُّلف ،وهوَ :تعر ُض الع ِ
بد لما ال َيعنِيه  ،واهلل يقول﴿ :ﭞ ﭟ
َ
َ ُّ
( )3

اهلل
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾[ص ،]٨٦ :أي :و َما ِأزيدُ على ما أرس َلني ُ
رت به َأ َّدي ُته ال َأ ِزيدُ عليه ،وال َأن ُقص منه  ،ويف
به ،وال َأب َتغي زياد ًة عليه ،بل ما ُأمِ ُ
( )4

َّاس ا َّت ُقوا اهللََ ،م ْن َع ِل َم
«الصحيحين» عن ابن مسعود ﭬ أنَّه قالَ « :يا َأ َّي َها الن ُ
ِمنْك ُْم َش ْيئًاَ ،ف ْل َي ُق ْل بِ َما َي ْع َل ُمَ ،و َم ْن َل ْم َي ْع َل ْم َف ْل َي ُق ْل :اهللُ َأ ْع َل ُمَ ،فإِ َّن ُه َأ ْع َل ُم ِألَ َح ِدك ُْم َأ ْن
( )5

ي ُق َ ِ
بن الخ َّطاب ﭬ:
ثم استَدَ َّل هبذه اآلية ،وقال ُع َمر ُ
ول :ل َما َال َي ْع َل ُم :اهللُ َأ ْع َل ُم»َّ ،
َ

( )1انظر« :تفسير الطربي»« ،تفسير السعدي».
(« )2اإلبانة ُ
الكربى» ( ،335/1رقم )197 :البن بطة .$
(« )3النهاية» (ص  ،1064كلف) البن األثير.
( )4قاله ابن كثير يف« :تفسيره».
( )5رواه البخاري (رقم ،)4809 :ومسلم (رقم ،)2798 :وال َّل ُ
فظ له.
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«ن ُِهينَا ع ِن ال َّت َك ُّل ِ
ف»  ،أي :كَثرة السؤال عن األشياء الغامِضة ،التي ال َي ِ
ب
ج ُ
َ
َ
()1

واألخذ بظاهر الشريعة ،وق ُ
ُ
ال َب ُ
َهج الصحابة
حث عنها،
بول ما أ َتت به .وهذا ُهو ن ُ
( )2

الذين َتر َّبوا على يدي رسول اهلل ﷺ ،وفيهم قال ابن مسعود ﭬ َ « :م ْن ك َ
َان
مِنْ ُك ْم ُمت ََأ ِّس ًيا َف ْل َيت ََأ َّس بِ َأ ْص َح ِ
اب ُم َح َّمد ﷺ؛ َفإِن َُّه ْم كَانُوا َأ َب َّر َه ِذ ِه ْاألُ َّم ِة ُق ُلو ًبا،
َو َأ ْع َم َق َها ِع ْل ًماَ ،و َأ َق َّل َها َت َك ُّل ًفاَ ،و َأ ْق َو َم َها َهدْ ًياَ ،و َأ ْح َسن ََها َح ًاالَ ،ق ْو ًما ْ
اهلل
اخت ََار ُه ُم ُ
( )3

ِ ِ
ِ
وه ْم فِي آ َث ِ
ار ِه ْم؛ َفإِن َُّه ْم كَانُوا
اعرِ ُفوا َل ُه ْم َف ْض َل ُه ْمَ ،وا َّتبِ ُع ُ
َت َعا َلى ل ُص ْح َبة نَبِ ِّيه ﷺَ ،ف ْ
ِ
بح َسب صدقه
َصيب من فضلهم َ
َع َلى ا ْل ُهدَ ى ا ْل ُم ْستَقي ِم»  ،و َمن اقتدى هبم ل ُه ن ٌ
( )4

طلب
الم ُ
فسدِّ ُدوا ب َعون اهلل ُ
وو ِّف ُقوا) ،وهذا هو َ
المزينُّ بعدَ هاُ ( :
واتباعه ،ولهذا قال ُ
األسمى ل ُكل ُمريد للنَّجاة يف هذه الحياة الدنيا﴿ ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾[فصلت.]٣٥ :



( )1رواه البخاري (رقم.)7293 :
(« )2النهاية» (ص  ،1065كلف) البن األثير.
( )3انظر« :جامع بيان العلم وفضله» (ص  )370البن عبد الرب .$
السلف على الخلف» (ص « :)28ويف هذا إشارة
( )4قال ابن رجب الحنبلي  $يف« :فضل علم ّ
أن َمن بعدَ هم ُّ
إلى َّ
وأكثر تك ّلفا» .انتهى
أقل ُعلو ًما،
ُ
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ِ
الغلو واالبتداع ،وعن هذا
الجفاء و ِّ
التو ُّس ُط يف اال ِّتباع ،و ُمجانَب ُة سبيل أه ِل َ
َ
فص َح ال ُم َزينُّ بقوله ( :$لم َي ْر َغ ُبوا َعن ِاال ِّت َباع ف ُي َق ِّص ُرواَ ،ولم ُي َج ِ
او ُزو ُه
المعنى َأ َ
َتزَ يدا فيع َتدُ وا) ،وهذا المعنى ِ
ظاه ٌر يف نُصوص َّ
الشرع الداع َية إلى اتباع الصراط
ُّ َ ْ
َ
المستقيم الذي ال ي َضيعه ِ
راف مِن َج َّراء التَّفريط ،وال ُت َكدِّ ُره ن ََزعات أه ِل
انح ٌ
ُ ُّ
ُ
ِ
ِ
مر ِ
بن عبد العزيز
أجمل َوص َّي َة الخليفة العادل الصالحِ ُع َ
التنَ ُّط ِع واإلفراط ،وما َ
يك بِ َت ْقوى اهللِ ،و ِاالقتِص ِ
ناصحاُ « :أ ِ
لرجل سأله عن ال َقدر ،فقال ﭬ ِ
وص َ
اد فِي
َ
َ
َ
ً
َ ُ
ث ا ْل ُم ْح ِد ُث َ
َأ ْم ِر ِهَ ،وا ِّت َبا ِع ُسن َِّة نَبِ ِّي ِه ﷺَ ،و َت ْر ِك َما َأ ْحدَ َ
ون َب ْعدَ َما َج َر ْت بِ ِه ُسنَّ ُت ُهَ ،و ُك ُفوا

السن َِّة َفإِن ََّها َل َك -بِإِ ْذ ِن اهللِِ -ع ْص َمةٌُ ،ث َّم ا ْع َل ْم َأ َّن ُه َل ْم َي ْبت َِد ِع
ُم ْؤ َن َت ُهَ ،ف َع َل ْي َك بِ ُل ُزو ِم ُّ
ِ ِ
ِ
السنَّ َة إِن ََّما َسن ََّها
الن ُ
َّاس بِدْ َع ًة إِ َّال َقدْ َم َضى َق ْب َل َها َما ُه َو َدل ٌيل َع َل ْي َها َأ ْو ع ْب َر ٌة ف َيهاَ ،فإِ َّن ُّ
الز َل ِل َوا ْل ُح ْم ِق َوال َّت َع ُّم ِقَ ،ف ْار َض لِنَ ْف ِس َك َما
َم ْن َقدْ َعلِ َم َما فِي ِخ ََّلفِ َها مِ ْن ا ْل َخ َطأ َو َّ
َر ِض َي بِ ِه ا ْل َق ْو ُم ِألَ ْن ُف ِس ِه ْمَ ،فإِن َُّه ْم َع َلى ِع ْل ٍم َو َق ُفواَ ،وبِ َب َصرٍ نَافِ ٍذ َك ُّفواَ ،و ُه ْم َع َلى
ك َْش ِ
ف ْاألُ ُم ِ
ور كَانُوا َأ ْق َوىَ ،وبِ َف ْض ِل َما كَانُوا فِ ِيه َأ ْو َلىَ ،فإِ ْن ك َ
َان ا ْل ُهدَ ى َما َأ ْنت ُْم َع َل ْي ِه

وه ْم إِ َل ْي ِه َو َلئِ ْن ُق ْلت ُْم إِن ََّما َحدَ َ
ث َب ْعدَ ُه ْم َما َأ ْحدَ َث ُه إِ َّال َم ِن ا َّت َب َع َغ ْي َر َسبِيلِ ِه ْم
َل َقدْ َس َب ْقت ُُم ُ
ِ ِ
ِ
السابِ ُق َ
ونَ ،ف َقدْ َت َك َّل ُموا فِ ِيه بِ َما َي ْك ِفيَ ،و َو َص ُفوا مِنْ ُه
َو َرغ َ
ب بِنَ ْفسه َعن ُْه ْمَ ،فإِن َُّه ْم ُه ُم َّ
َما َي ْش ِفيَ ،ف َما ُدون َُه ْم ِم ْن َم ْق َصرٍَ ،و َما َف ْو َق ُه ْم ِم ْن َم ْح َسرٍَ ،و َقدْ َق َّص َر َق ْو ٌم ُدون َُه ْم
َف َج َف ْواَ ،و َط َم َح َعن ُْه ْم َأ ْق َوا ٌم َف َغ َل ْواَ ،وإِن َُّه ْم َب ْي َن َذلِ َك َل َع َلى ُهدً ى ُم ْست َِقي ٍم».
()1

وصححه األلباين يف «صحيح سنن أبي داود»
وغيره،
َّ
( )1رواه أبو داود يف« :السنن» (رقمُ ،)4612 :
(رقم.)4612 :
قال العَّلمة صالح آل الشيخ تعليقا على هذا األثر يف« :شرح لمعة االعتقاد» (ص « :)46كَّلم عمر
بن عبد العزيز كمنهج عام ،وهو الذي اتبعه األئمة يف أبواب االعتقاد ،والعمل ،والسلوك» .انتهى
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قال القحطاين يف «نون َّيته»:
ِ
ديت وال َت ُك ْن ُمتَغال ِ ًيا
فاقصد ُه َ

بال َغ َل ِ
يان

َّ
فور
دور َت ُ
إن ال ُق َ
صح
نحن بِاهلل واثِ ُقونَ ،و َع ِل ِيه
ولم َا
األولون على ُ
الهدى والصراط المستقيمَ ( ،ف ْ
كان َّ
و َأ َج ُّل َّ
ارهم ِ
ُم َتو ِّك ُلونَ ،وإِ َل ْي ِه فِي ا ِّت َباع آ َث ِ
راغ ُبون) ،والتَّوفيق من ِعند اهلل .



واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

300

املُحافظةُ على أداء الفرائض والرواتب واجتناب

املُح نرمات

يت َكش َفهاَ ،
وأ ْو َضح ُتها ،ف َمن َو َّفق ُه اهللُ لل ِق َيام بِ َما َأ َبنتُه َم َع
حر ُ
َ
فه َذا شرح السنةَ ،ت َّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اسات ،وإسبا ِغ ال َّط َه َارة على
َم ُعو َنته َل ُه بِالقيام على َأ َداء َف َرائضه ،بِاال ْحت َياط في الن ََّج َ
ِ
وإيتاء ال َّزكَاة على أهل الجدَّ ات،
الص َل َوات على االستطاعات،
اعاتَ ،و َأ َداء َّ
ال َّط َ
خم ِ
الشهرِ
ِ
حج على أهل ال َجدَّ ة واالستطاعاتَ ،و ِص َيا ِم َّ
س
ألهل ِّ
َوال ِّ
الص َّحاتَ ،و ْ
ِ
صلو ٍ
ات سن َها َر ُس ُ
وص َال َة
ول اهلل ﷺَ :ص َال َة الوتر في كل َلي َلة ،وركع َتي ا ْلفجرَ ،
َ
ِ
سوف َّ
االستِ ْس َقاء َمتى
الفطر والنَّحرَ ،و َص َال َة ُك
الشمس َوال َق َمر إِذا نزلَ ،و َص َال َة ْ
َوجب.

ارم ،واالحتِرازُ ِمن ال َّن ِميمة ،وال َك ِذبِ ،
الم َح ِ
والغيبةَ ،وال َبغي بِ َغ ْير
َ
اجتن ُ
َو ْ
َاب َ
ات.
الح ِّقَ ،و َأن ُي َقال على اهلل ِ َما َال ُيعلمُ ،ك ُّل َه َذا كبائِ ُر ُم َح َّر َم ٌ
َ
كاسب ،والم ِ
وال َّتحري فِي الم ِ
والم ِ
والم ِ
والمالبِس،
شارب،
حارم،
طاعم،
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِّ
كوب المحرمات ،فمن رعى حول ال ِ
ِ
ِ
َاب َّ
ح َمى َفإِ َّن ُه
َ َ َ َ
َواجتن ُ
الش َه َواتَ ،فإِن ََّها َداع َي ٌة ُلر ِ ُ َ َّ َ
وشك َأن يواقِع ال ِ
ي ِ
ح َمى.
ُ
ُ
السنَّة ،ب َّي َن يف هذا ال َفصل َّ
أن هذه
الم َصن ُ
ِّف  $اعتقادات أه ِل ُّ
بعد َأن َذ َكر ُ
قار َفة
العقيدة الصحيح َة َت ْحدُ و
المؤمن نَحو العمل الصالح ،و َت ُ
َ
زج ُره عن ُم َ
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دين ِ
دين ِ
السنَّة
السنَّة والجماعة ليس عقائد قلبية فحسب ،بل ُ
القبائح ،فإن َ
أهل ُّ
أهل ُّ
ُ
وحقائق إيماني ٌةَ ،تبدُ وا على الجوارح واألركان.
والجماعة هو :عقائدُ قلبي ٌة،

()1

والمتأم ُل يف ال ُكتب الم َصنَّفة يف اعتقاد أه ِل السنة والجماعةِ ،
َ
يجدُ َّ
المسائل
أن
ُ
ُ ِّ
المو َد َع َة فيها على أربعة أقسام:
ُ

( )2

القسم األول :ما يتع َّلق بأركان اإليمان الستة.
القسم الثاين :ما تم َّيز به ُ
المعا َملةُ :معام َلة ُوالة
أهل السنة عن َغيرهم يف مسائل ُ
ِ
المبتدع ،أو ُمعام َلة ال ُعصاة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
األمر ،أو ُمعام َلة
أو ال َّتعا ُمل مع صحابة رسول اهلل ﷺ وزوجاته.
ُ
القول هبا َع َل َمًا ألهل
صار
القسم الثالث :ما هو من المسائل ال ُفروعية ،التي َ
ميز ٌة لهم يف مقابلة ِ
الف َرق
الضَّلل ،فت ُْذك َُر يف العقائد ألهنا َ
السنة يف مقابلة بعض فرق َّ
التي خالفت يف ذلك.
ِ
ِ
ُ
واحتقار
العبادة،
أخَّلق أه ِل السنة ،وصفا ُتهم التي َت َح َّلوا هبا :مِن
القسم الرابع:
النَّفس ،والعم ِل الصالح ،واإلحسان إلى َ
الخلق ،وغير ذلك من األخَّلق
الحميدة.

لما َتك َّلم
( )1انظر :تقريرات شيخنا العصيمي على «مختصر يف أصول العقائد الدينية» البن سعديَّ ،
عن (طريق أهل السنة يف العلم والعمل).
( )2انظر« :شرح العقيدة الطحاوية» ( )181/2لصالح آل الشيخ.
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السلف بين الهدى ،وهو العلم النافع ،ودين الحق ،وهو
جم ُع
ُ
أتباع َّ
وبهذا َي َ
الحق المذكوران يف قوله تعالى﴿ :ﭑ
العمل الصالح ،وهذان األمران هما دعو ُة ّ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾[الرعد.]١٤ :
ِ
للمؤمن هي َأن ُيو َّف َق لهذين األمرين :العلم والعمل ،ف َعليهما
َرامة
وأع َظ ُم ك َ
()1

دار االستقامة يف الدنيا ،والفَّلح يف اآلخرة ،ويف هذا يقول شيخ اإلسَّلم : $
َم ُ
اهلل َعبدً ا بِ ِمثل َأن ُي ِعينَه على ما ُيح ُّبه
«إنما غاية الكرامة لزوم االستقامة ،فلم ُي ْك ِرم ُ
ِ
رفع به درج َته» .انتهى
يقربه إليه ،و َي َ
و َيرضاه ،و َيزيدَ ه م َّما ّ
( )2



( )1انظر« :مجموع الفوائد واقتناص األوابد» (ص  )5البن سعدي .$
ذكره ،عند الكَّلم على نعيم
(« )2ال ُفرقان بين أولياء الرحمان واولياء الشيطان» (ص  ،)132وقد مر ُ
أهل اإليمان يف الدنيا قبل اآلخرة.
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فه َذا شرح السنة) :أي :هذا بيان العقيدة الصحيحة،
المزَ ينُّ َ ( :$
قال اإلما ُم ُ
يت َكش َفهاَ ،
بذلت ُجهدي وطاقتي يف إيضاحها ،وبيان
وأ ْو َضح ُتها) ،أي:
حر ُ
ُ
( َت َّ
ِ
قرر العقيدة على َوجه صحيح ،وع َّبر بلفظ َسلِس
أصولها ،وصدق  ،$فقد َّ
فصيح ،واستوعب ُجملة كثيرة من أصول اعتقاد أه ِل السنة والجماعة.
ثم قال اإلمام الم َزينُّ ( :$فمن و َّفقه اهلل ِ
اهلل
للق َيام بِ َما َأ َبن ُته) :أيَ :من َ
ُ ُ
رز َق ُه ُ
َ َ ُ ُ
َ
وض َحها
َّوفيق فتَح َّق َق
الم َصن ُ
الت َ
ِّف ،أيَّ :
مسائل هذه العقيدة المباركة ،التي أبانَها ُ
َ
الم َح َّرمات،
ف عن َمعانيها ،ثم
وك ََش َ
استعان على ذلك بفعل الطاعات ،واجتناب ُ
ِ
المزَ ينُّ َ ( :$م َع َم ُعو َنتِه َل ُه بِالقيام
والمسدَّ ُد صد ًقا ،ولهذا قال ُ
الم َو َّف ُق ح ًّقاُ ،
فهو ُ
ِ
عم ًَّل بقول اهلل تعالى:
على َأ َداء َف َرائضه)َ :

﴿ﮰ ﮱ ﯓ﴾[البقرة:

النبي ﷺ إذا َح َز َبه -أي :ن ََز َل وأ َل َّم به-
 ،]٤٥أي :على َمرضاته ُسبحانه ،ولهذا كان ُّ
فزع إلى الصَّلة  ،ولما سأل ربِيع ُة بن َكعب ْاألَس َل ِ
النبي ﷺ ُم َرا َف َقتَه
ﭬ
ي
م
َ َ ْ ُ ْ
أمر َ َ
َّ
ٌ
َّ
ْ ُّ
فِي ا ْلجن َِّةَ ،ق َال لهَ « :فأَ ِعنِّي ع َلى َن ْف ِس َك بِ َك ْثر ِة السج ِ
ود» .
َ ُّ ُ
َ
َ
()1

( )2

وحسنه األلباين يف:
المسند» (رقم ،)23299 :وأبو داود (رقم،)1319 :
َّ
( )1رواه أحمد يفُ « :
«صحيح سنن أبي داود» (رقم.)1319 :
( )2رواه مسلم (رقم.)489 :
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ِ
فعلى َقدر َت َق ُّر ِ
العبد مِن اهلل بطاعاته ،وموافقة َمحبوباته ،و ِحفاظِه على
ب
ح ِ
ُ
لما ذكَر العَّلمة
يكون َت َق ُّر ُب اهللِ منه ،وصَّل ُحه
دوده و ُحرماته،
ُ
ُ
وفَّلحه ،ولهذا َّ
ِ
صفات السائري َن إلى اهلل قال:
ابن سعدي $
للعـصي ِ
ِ
ــون إ َلى ا ْلملِي ِ
ــر ُب َ
ــان
َّـــر ِك
طاعــاتِ ِـه
ك بِ ِف ْعلِ ِه ْم
ْ َ
َ ْ
َوالت ْ
َيتــــَ َق َّ
مع ر ْؤ ِية التَّـ ْق ِص ِير والنُّـ ْقـص ِ
ــل ال َف َرائِ ِ
فِــ ْع ُ
ـــان
ض َوالنَّوافِ ِل َد ْأ ُب ُهم
َ
ُ
َ
األوامر والنَّواهي ،بقوله( :بِ ِاالحتِي ِ
ِ
اط فِي
المزَ ينُّ  $هذه
و َأ َج ُّلثم َصح َّ
ْ َ
َ
فص َل ُ
()1

َجاسة ،وهي
بالح َذر
ُّ
والتنزه من النجاسات ،وهي َج ُ
اسات) :أيَ :
مع :ن َ
الن ََّج َ
ِ
وهم يف هذا
غير النَّظيف  ،كال َبول ،وال َع ِذ َرة ،وسائِر النَّجاساتُ ،
الشيء ال َقذ ُر ُ
ِ
ِ
وس ٌط بين ِ
تفريط النَّصارى
شديد ال َيهود و َتنَ ُّط ِعهم ،وال ُهم يف
الم َلل ،فَّل ُهم يف َت
َ َ
( )2

و َت ُ ِ
رين بقوله﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
الم َت َط ِّه َ
اهلل ُ 
ساهلهم  .وقد َمدَ َح ُ
( )3

المعنوية ،وهي اآلثام،
الم َتن َِّز َ
هين عن النَّجاسات َ
ﯟ﴾[البقرة ،]٢٢٢ :أيُ :
ِ
األنجاس واألحداث.
هين ِح ِّسيا مِن
والم َتن َِّز َ
ُ
( )4

سمى:
الم َّ
(« )1قصيدة يف السير إلى اهلل واليوم اآلخر» ،وانظر لَّلستزادة :شرحي على هذه المنظومة ُ
ناز ِل السائِرين :شرح ل ِ َق ِصيدَ ة يف الس ِير إِلى اهللِ والدَّ ِار ِ
ان َم ِ
ُصح المؤمِنين وتِب َي ُ
اآلخ َرة» ،ففيه -بفضل
ٌ
«ن ُ
َّ
َّ
المسلم.
اهلل -نقوالت وافية يف منزلة الطاعة من اإليمان ،وفضل النوافل بعد الفرائض يف حياة ُ
المنير» (ص  ،214نجس).
( )2انظر« :المصباح ُ
( )3انظر« :الفتاوى» (« ،)18/21منهاج السنة» ( )171/5لشيخ اإلسَّلم.
( )4انظر« :تفسير السعدي».

الصغيّــر بن عــمَّــار

305

اعات) :أي :إتما ُم الطهارة ،
المزَ ينُّ ( :$وإسبا ِغ ال َّط َه َارة على ال َّط َ
ثم قال ُ
()1

وذلك استعدا ًدا لفعل الطاعات كالصَّلة ونَحوها ،ف َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،أ َّن
ول اهللِ ﷺ َق َالَ « :أ َال َأد ُّلكُم ع َلى ما يمحو اهلل بِ ِه ا ْلخَ َطايا ،وير َفع بِ ِه الدَّ رج ِ
َر ُس َ
ات؟»
َ َ
َ َ َْ ُ
ُ ْ َ َ َْ ُ
ُ
ول اهللَِ ،ق َال« :إِسبا ُغ ا ْلو ُض ِ
وء َع َلى ا ْل َمك ِ
َقا ُلواَ :ب َلىَ ،يا َر ُس َ
َار ِهَ ،و َك ْث َر ُة ا ْلخُ َطا إِ َلى
ُ
ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ا ْلمس ِ ِ
الر َب ُ
اط».
الص َالة َب ْعدَ َّ
اجدَ ،وانْت َظ ُار َّ
الص َالةَ ،ف َذلك ُُم ِّ
َ َ

( )2

قال القحطاينُّ يف «نون َّيته»:
ِ
واإلسبا ُغ

مفت َِر ِ
ضان
ُ

فال َف ْو ُر
َأسبِ ْغ ُو ُضو َء َك ال ُت َف ِّر ْق َش ْم َل ُه
يقول ابن رجب « :إسباغ الوضوء يف شدة الربد ِمن أعىل خصال اإليامن» .انتهى
( )3

الص َل َوات على االستطاعات) :امت ً
ثاال لقوله تعالى:
المزَ ينُّ َ ( :$و َأ َداء َّ
ثم قال ُ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾[ البقرة ،]٢٣٨ :قوله:
﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾[البقرة ،]٤٣ :واآليات يف هذا
الباب كثيرة ،وهي مِ
خمس
قال
وقد
بالضرورة،
الدين
من
علوم
الم
ن
النبي ﷺُ « :
َ
ُّ
ِ
ٍ
وأتم ركو َع ُه َّن
وصالَّهن لوقت َّ
أحس َن ُوضو َء ُه َّن َ
هن َّ
صلوات افت ََر َض ُه َّن اهللُ َ ،من َ
ِ
فليس له على اهلل َعهدٌ ،
ُ
وخشو َع ُه َّن َ
كان له على اهلل َعهدٌ أن َيغف َر له ،ومن لم َيف َعل َ
إن شا َء َغ َف َر له ،وإن شا َء َع َّذ َبه».

( )4

المنير» (ص َ ،144س َب َغ).
( )1انظر« :المصباح ُ

( )2رواه مسلم (رقم ،)251 :قال ابن األثير  $يف« :النهاية» (ص  ،1049كره)« :ا ْل َم َك ِ
ارهِ :ه َي
يكر ُهه ْ ِ
ان و َي ُش ُّق َع َل ْي ِهُ ،
اإلن َْس ُ
الض ِّم َوا ْل َفتْحِ  :ا ْل َم َّشقة».
والك ْره بِ َّ
َج ْم ُع َم ْك َرهَ ،و ُه َو َما َ
(« )3لطائف المعارف» (ص .)328
وغيرهما ،وصححه األلباين
المسند» (رقم ،)22704 :وأبو داود (رقمُ ،)425 :
( )4رواه أحمد يفُ « :
يف« :صحيح سنن أبي داود» (رقم.)425 :
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قال القحطاين:
وإذا

عيت
ُد َ

إلى

ِ
أداء

ريضة
َف َ

َ ُّ
بالص ِ
ِ
الخ ْم ِ
َ
ف َقدْ َرها
س
َّلة
واعر ْ
وأ َ ُقج ْمل َصحَّ

فان ُط ْط وال َت ُك يف اإلجا َب ِة وانِي
َف َل ُه َّن

اهللِ

ِعندَ

َأع َظ ُم

ِ
ِ
ُ
الم ْرء ،لقوله تعالى:
الصَّلة إنَّما
واألمر بإقا َم ِة
يكون على َح َسب استطاعة َ
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾[ التغابن ،]١٦ :وقول النبي ﷺَ « :ص ِّل َقائِ ًماَ ،فإِ ْن َل ْم ت َْستَطِ ْع
َف َق ِ
اعدً اَ ،فإِ ْن َل ْم ت َْستَطِ ْع َف َع َلى َجن ٍ
ْب».
ِ
فريض ِة
والمعنى :أدا ُء َ
المزَ ينُّ ( :$وإيتاء الزَّ كَاة على أهل الجدَّ ات)َ :
ثم قال ُ
الزكاة على أه ِل ِ
َ
ً
وحال عليها
ِّصاب
وهم َمن َم َلك
َّ
الغنىُ ،
أمواال َزك َِو َّي ًة َ ،ب َلغت الن َ
()1

( )2

الح ُ
ول ،لقوله تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
َ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾[البينة ،]٥ :ولقوله َّ
وع ََّل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ
جل َ
ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾[البقرة ،]٢٧٧ :وغير ذلك من النُّصوص.
ويف «نونية القحطاين»:
ال َت ْمنَ َع َّن َزكا َة مالِك ظال ِ ًما

فصَّل ُتنَا
َ

وزكا ُتنَا
َ

ُأخت ِ
َان

الجدَّ ة واالستطاعات) :أيَّ :
الحج
أن
ثم
َّ
الحج على أهل َ
المزَ ينُّ َ ( :$و ِّ
ج ُّل َ
و َأ َ
قالصح ُ
الغنى واالستطاعة ،وهو من باب َع ِ
واجب على أه ِل ِ
طف العام على الخاصَّ ،
ألن
ِ ٌ
الغنى ِ
ِ
والص َّحة ،و َأ ِ
ُ
من ال َّطريق،
تكون :بالمال،
داخ ٌل يف ُعموم االستطاعة التي
ِّ
( )1رواه البخاري (رقم.)1117 :
الزكَا ُء).
( )2وهذا هو
المنير» (ص َّ ،139
األفص ُح ،كما َّ
َ
صو َبه الف ُّيومي  $يف« :المصباح ُ

ِ
شان
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حرم للمرأةُّ ،
ُ
وكل هذا يف قوله تعالى﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ضاف
و ُي
ُ
الم َ
اشرتاط َ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾[آل عمران ، ]٩٧ :وما جا َء مِن بيان لذلك يف ُسنَّة
()1

النبي ﷺ.
قال القحطاين:
َأ ْم ُن

ال َّط ِ
ريق

ِ
وص َّح ُة

ِ
األبدان

َ
عليك َ
وشر ُط ُه
والح ُّج ُمفت ََر ٌض
َ
و َأ َج ُّلثم َصح
الشهرِ
ِ
المزَ ينُّ َ ( :$و ِص َيا ِم َّ
الص َّحات) :لقوله تعالى﴿ :ﮥ ﮦ
ألهل ِّ
قال ُ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
قيم
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[البقرة ،]١٨٥ :وأ ّما
ُ
الم ُ
الصحيح ُ
ِ
ِ
ِ ِ
هرهَّ ،إال مِن ُعذر.
الموانع َف َين َبغي له أن َيصو َم َش َ
الخالي من َ
س صلو ٍ
خم ِ
ات سن َها َر ُس ُ
ليست
َ
ول اهلل ﷺ) :أي :هي َ
المزَ ينُّ َ ( :$و ْ
ثم قال ُ
ِ
ذكرها ،ولكنَّها َمسنو َنةٌ ،وهي ُم ِ
واج َب ًة كالصلوات َ
تفاو َت ٌة فيما
مر ُ
الخمس التي َّ
ِ
ِ
ِ
بينها ،على َق ِ
اإلكثار منها َي ُ
الحديث
در
المرء من َم َح َّبة اهلل له ،ويف َ
كون ن ُ
َصيب َ
ٍ
ِ
ت َع َل ْي ِهَ ،و َما َيز َُال
ب إِ َل َّي ِم َّما ا ْفت ََر ْض ُ
ال ُقدسيَ « :و َما َت َق َّر َب إِ َل َّي َع ْبدي بِ َش ْيء َأ َح َّ
َ
السنَن
َع ْب ِدي َي َت َق َّر ُب إِ َل َّي بِالن ََّوافِ ِل َحتَّى ُأ ِح َّب ُه»،
والم َ
داو َم ُة على ترك ُّ
الحديث ُ ،
الصحابة و َمن
ورغ َب ًة عنها فِ ٌ
در َّ
نقص يف دينهَ ،وتر ُكها ُ
ٌ
سق ،وقد كان َص ُ
هتاو ًنـا هبا َ
( )2

أحسن .$
المستن َب َطة من هذه اآلية يف« :تفسير القرطبي» ،فقد
( )1انظر:
َ
األحكام الفقهية ُ
َ
( )2رواه البخاري (رقم.)6137 :
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يفرقون بينهما يف اغتنام
السنَن موا َظ َب َت ُهم على الفرائض ،وال ِّ
َتبِ َع ُهم يواظبون على ُّ
ثواهبما.

()1

ُ
رسول اهلل ﷺ ،فقال َ ( :$ص َال َة الوتر
المصنِّفُ الصلوات التي سنَّها
ثم َّ
فص َل ُ

فِي كل َلي َلة) :وهي ليست ِ
ب عليها
واج َب ًة على الصحيح ،ولكنَّها ُسنَّ ٌة ُم َؤ َّكدَ ةٌ ،وا َظ َ
َر ُ
َان
سول اهلل ﷺ ،ولم َيرتُكها يف س َفر وال َح َضر ،ف َع ْن َعائِ َش َة ڤَ ،قا َل ْت« :ك َ
ُون ِ
َر ُس ُ
آخ َر َص َالتِ ِه ا ْل ِوت ُْر»  ،وقال ﷺَ « :أ ْوتِ ُروا
ول اهللِ ﷺ ُي َص ِّلي ِم َن ال َّل ْي ِل َحتَّى َيك َ
( )2

رك ِ
الص ْبحِ »  ،وعليه ،ف ََّل َينْ َب ِغي ِألَ َحد َأ ْن َي َت َع َّمدَ َت َ
الو ْت ِر َحتَّى ُي ْصبِ َح ،وقد قال
َق ْب َل ُّ
اإلمام أحمدُ  $يف رجل استمر على َت ِ
رك ِ
الوتر َع ْمدً ا« :هذا َر ُج ُل ُسوء ،وال
َ ُ
َ َّ
ُ َ
اد ِ
يد ِه؛ لِما َقد ورد فِ ِيه مِن ْاألَح ِ
ينبغي أن ُتقب َل له شهاد ٌة» ،و َأراد ا ْلمبا َل َغ َة فِي َتأكِ ِ
يث
َ
ََ َ
َ َ َ َ َُ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
السن َِن ِخ ٌ
فِي ْاألَ ْم ِر بِ ِهَ ،وا ْل َح ِّث َع َل ْي ِه ،و َّ
وصاح ُب ُه
ذالن،
مرار على َترك ُّ
ألن االست َ
( )3

اهلل عليه.
َخ ٌ
ليق بأن ُيض ِّي َع ما افت ََر َض ُ

( )4

ِ
بمعناه .انظر« :فتح الباري» ( .)336/3وقد قال الحافظ يف« :الفتح»
( )1من كَّلم القرطبي َ
(« :)417/11المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض ال من أخل هبا ،كما قال بعض
األكابر :من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور» .انتهى
( )2رواه مسلم (رقم.)740 :
( )3رواه البخاري (رقم.)754 :
( )4انظر« :المغني» ( )118 ،88/2البن ُقدامة الم ِ
قدسي .$
َ َ
ُ
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الصبح ،قال فيهما
وهما َركعتان َقبل َف َ
ثم قال ( :$وركع َتي ال َفجر)ُ :
ريضة ُّ
النبي ﷺ« :ر ْكعتَا ا ْل َفجرِ َخير ِمن الدُّ ْنيا وما فِ َيها» ِ ُ ،
الرواتِ ِ
ب التي
ْ ٌْ َ
َ َ
السنن َّ
وهما من ُّ
َ ََ
ُ
َ
رسول اهلل ﷺ يف ِح ِّله وتِرحالِه.
حافظ عليها
()1

العيدَ ينِ :
ثم قال ( :$وص َال ِة الفطر والنَّحر) :يعني صَّل َة ِ
الفطر بعد عبادة
َ
الصيام ،واألضحى بعد عبادة الحج ،وقد كان أله ِل الجاهل َّي ِة يومان يف ُك ِّل َسنَة
يلعبون فيهما ،فلما َق ِ
النبي ﷺ المدين َة قالَ « :قدْ َأ ْبدَ َلك ُُم اهللُ بِ ِه َما خَ ْي ًرا ِمن ُْه َما:
م
د
َ
َ
َّ
ُّ
اهلل َ
َي ْو َم ا ْل ِف ْطرَِ ،و َي ْو َم ْاألَ ْض َحى» أيَّ :
أبدل هذه األمة بيومي اللعب واللهو
أن َ
( )2

يو َمي الذكر والشكر والمغفرة والعفو.
ِ
ِ
سوف َّ
صَّلة
الشمس َوال َق َمر إِذا نزل) :أي :وأدا ُء
ثم قال َ ( :$و َص َال ِة ُك
ال ُك ِ
سوف إذا َّ
ُ
سوف يكونان َّ
للشمس وال َقمر :وهو
والخ
سوف
حل َس َب ُبه ،وال ُك
ُ
ُ
اب ِ
نورهما وإِ ْظ ََّل ُم ُه َما  ،ويف «الصحيح» َع ْن َأبِي َب ْك َر َة ﭬَ ،ق َالُ :كنَّا ِعنْدَ
َذ َه ُ
ول اهللِ ﷺَ ،فا ْن َكس َف ِ
الشم ُسَ ،ف َقام النَّبِي ﷺ َي ُجر ِر َداء ُه َحتَّى َد َخ َل المس ِ
رس ِ
َّ
جدَ ،
ت
َ ْ
ُّ َ
َ
ْ
َ
َ ُ
ُّ
َفدَ َخ ْلنَاَ ،فص َّلى بِنَا ر ْكع َتي ِن حتَّى انْج َل ِ
الش ْم ُسَ ،ف َق َال ﷺ« :إ ِ َّن َّ
ت َّ
الش ْم َس َوال َق َم َر
َ
َ َ ْ َ
َ
ٍ
الَ ينْك َِس َف ِ ِ ِ
وه َماَ ،ف َص ُّلواَ ،وا ْد ُعوا َحتَّى ُيك َْشفَ َما بِك ُْم».
ان ل َم ْوت َأ َحدَ ،فإِ َذا َر َأ ْيت ُُم ُ
َ
( )3

( )4

( )5

( )1رواه مسلم (رقم.)725 :
وغيره ،وصححه األلباين يف« :الصحيحة» (رقم.)2021 :
( )2رواه النسائي (رقمُ ،)1556 :
(« )3لطائف المعارف» (ص  )383البن رجب .$
( )4انظر« :النهاية» (ص  ،369خسف؛ ص  ،1052كسف).
( )5رواه البخاري (رقم ،)1040 :واللفظ له ،ومسلم (رقم.)901 :
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قال القحطاين يف «نون َّيته»:

والع ِ
ِ
ِ
والو ْت ُر َبعدَ ال َف ْر ِ
يدان
الز ْهرا ُء
والج ْم َع ُة
ض آ َكدُ ُسنَّة
َّ
ُ
ما َلم ي ُكن يف ِديـن ِ ِه بِم َش ِ
ِ
ج ُّ ْعل َصك ِّح
ان
فاجر
ُل َب ٍّر َص ِّلها أو
و َأ َم
َ ْ
ُ
ِ
ِ
صَّلة
االستِ ْس َقاء َمتى َوجب) :أي :وأدا ُء
الم َصنِّفُ َ ( :$و َص َالة ْ
ثم قال ُ
ِ
ِ ِ
كان لها م ِ
االستسقاء إذا َ
ب
ب بسبب ال َقحط وق َّلة األمطار .واالستسقا ُءَ :ط َل ُ
وج ٌ
ُ
ِ
ِ
الس ْقيا ،أيُ :
صح َأ َّن النَّبِ َي ﷺ َخ َر َج إِ َلى
إنزال ال َغيث على البَّلد والعباد  ،وقد َّ
ُّ
ِ
ب ِر َدا َء ُهَ ،و َص َّلى َر ْك َع َت ْي ِن  ،ويف هذا:
است َْس َقى َو ْاس َت ْق َب َل ا ْلق ْب َلةََ ،و َق َل َ
ا ْل ُم َص َّلىَ ،ف ْ
()1

( )2

ِ
ِ
ٌ
وغيره
صَّلة االستسقاء ،خَّل ًفا ألبي حنيفة
دليل ل ُجمهور العلماء على َمشروع َّية

واالستغفار
من ُعلماء الكوفة ،الذين قالوا :إنما يستحب يف االستسقاء الدعا ُء
ُ
خاصة ،وهؤالء لم َتب ُلغهم سن ُة الصَّلة ،كما بلغ جمهور العلماء.



( )1انظر« :النهاية» (ص  ،588سقا).
( )2رواه البخاري (رقم ،)1012 :ومسلم (رقم.)894 :
( )3انظر« :فتح الباري» ( )205/9البن رجب الحنبلي .$

( )3
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بعد ال َكَّل ِم على ما َتح َّلى به ُ
ِّف بعدَ ها ما
المصن ُ
أهل السنة من الطاعات ،ذكَر ُ
ِ
فجمعوا يف هذا بين التَّحلية والتَّخلية ،كما قال العَّلمة
المهلِكاتَ ،
َت َخ َّلوا عنه من ُ
ابن سعدي : $
ِ
الر َدى
َسعـــدَ ا َّلذيــ َن َتجنَّبوا ُس ُب َل َّ
()1

ل ِ َمن ِ
َــاز ِل

َو َت َي َّـم ُـمـوا

الـر ْض ِ
ــوان
ِّ

ِ
لوب َال تُع َطى
السائِ ُر َ
ون إلى اهلل َأ َّن ال ُق َ
جم َع َّ
يقول اإلمام ابن القيم َ « : $و َقد َأ َ
ِ
ِ
يمةً،
وال َهاَ ،و َال ت َِص ُل إِ َلى َم َ
َاها َحتَّى ت َِص َل إِ َلى َم َ
وال َها َحتَّى َتك َ
ُون َصح َ
ُمن َ
يح ًة َسل َ
ِ
ِ
َو َال َت ُك ُ
ب َد ُاؤ َهاَ ،ف َي ِص َير َن ْف َس َد َوائِ َهاَ ،و َال َي ِص ُّح َل َها
يم ًة َحتَّى َين َقلِ َ
ون َصح َ
يح ًة َسل َ
َذل ِ َك إِ َّال بِ ُم َخا َل َف ِة َه َوا َهاَ ،ف َه َو َاها َم َر ُض َهاَ ،و ِش َفاؤُ َها ُمخَ ا َل َف ُت ُهَ ،فإِ ِن است َْح َك َم
( )2

الم َر ُض َقت ََل َأو كَا َد» .انتهى
َ

ارم) :أي :والبعدُ عن انتِ ِ
هاك َم ِ
الم َح ِ
حارم اهلل
قال
ُ
اجتن ُ
الم َزينُّ َ ( :$و ْ
َاب َ
اإلمام ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ،
وس َّماهاُ :حدو َده،
الم َح َّرمات ،و َمنَع عبا َده من ُقربانهاَ ،
اهلل َ ح َمى هذه ُ
فإن َ
فقال ُسبحانه﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[ البقرة ،]١٨٧ :وهذا فيه بيان أنَّه حدَّ
َ
لهم ما َّ
الحَّلل ،ولذلك
حرم عليهم ،فَّل َي ْق َربوا الحرا َم ،وال يتعدَّ وا
أحل لهم وما َّ
قال يف آية أخرى﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﴾[البقرة.]٢٢٩ :

( )3

سمى:
الم َّ
(« )1قصيدة يف السير إلى اهلل واليوم اآلخر» ،وانظر لَّلستزادة :شرحي على هذه المنظومة ُ
ُصح المؤمِنين».
«ن ُ
(« )2الجواب الكايف» (ص .)79
ِ
والحكم» (ص .)110
( )3انظر« :جامع العلوم
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ثم قال ( :$واالحتِرازُ ِمن النَّ ِميمة) :أي :بالتَح ُّف ِ
ظ مِن النَّميمة ،التي هيَ :ن ْق ُل
ِ
ِ ِ
بين الن ِ
اإلفساد َّ
والشر  ،ولهذا قال النبي ﷺَ « :أ َال ُأ َن ِّب ُئك ُْم
َّاس َع َلى ِج َه ِة
الحديث َ
َ
ِ
ِ
يم ُة ا ْل َقا َل ُة َب ْي َن الن ِ
َّاس»  ،فهي:
َما ا ْل َع ْض ُه؟ ه َي النَّم َ
()1

( )2

الصلةَ.
َّإما ال َع ْض ُه ،وهو :ال َق ْط ُع ،ألنَّها َتق َط ُع ِّ
أو ِ
الع َضةُ ،وهي :الت ِ
وجم ُعهاِ :عضي َن ،ومنه قوله تعالى﴿ :ﭒ ﭓ
َّفر َقةَُ ،
فرقو ُه فآمنوا ببعض و َك َفروا ببعض ،و َل َع َّل النميمة
ﭔ﴾[ الحجر ،]٩١ :أيَّ :
ُس ِّميت ِع َض ًة ألهنا ُت َف ِّرق بين النّاس.
( )3

قال القحطاين:
ِ
َميم ًة
ال َت ْس َع
بين العا َلم َ
َ
ين ن َ
والنَّميمة مِن كبائر الذنوب  ،ففي «الصحيحين» عن ابن عباس ﭭ ّ
أن النبي
فألجلِها

َيت َ
َباغ ُض

ِ
الخ ََّّل ِن

( )4

ِ
اآلخر َفك َ ِ
ِ
الر ُج َل ِ
يم ِة»،
َان َي ْمشي بِالنَّم َ
ين ا َّلذين ُي َع َّذبان يف َقربيهماَ « :و َأ َّما َ ُ
ﷺ قال يف َّ

ِ
ٍ
عض الن ِ
الحديث ِم ْن َب ِ
بعض
َّاس إِ َلى
ون َما ال َع َض ُه؟ َن ْق ُل
( )1وهذا التعريف َو َرد يف الحديث« :أتَدْ ُر َ
لِي ْف ِسدُ وا بين َُهم» ،وهو يف« :صحيح الجامع» (رقم .)85 :وانظر« :النهاية» (ص  ،1230نمم) .قال ِ
الع ِّز
َْ ْ
ُ
ِ
ِ
يم ُة َم ْف َسدَ ٌة ُم َح َّر َمةٌَ ،لكِن ََّها
بن عبد السَّلم  $يف« :قواعد األحكام يف مصالح األنام» (« :)154/1النَّم َ
ِ
ور بِ َها إ َذا ْاشت ََم َل ْت َع َلى َم ْص َل َحة ل ِ ْل َمن ُْمو ِم إ َل ْي ِه» ،ثم ذكَر أم َثل ًة لذلك.
َجائ َز ٌة َأ ْو َم ْأ ُم ٌ
( )2رواه مسلم (رقم.)2606 :
ِ
المفيد» ()302/1
الم ْعلِم بفوائد مسلم» ()298/3
للمازري المالكي  ،$و«القول ُ
( )3انظرُ « :
البن عثيمين .$
( )4انظر« :فيض القدير» ( )114/1للمناوي .$
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ِ
مر الكَّل ُم عليه عند ذكر عذاب القرب
ف ُع ِّذب يف قربه ألجل إفساده بين الناس ،وقد َّ
من هذا الشرح.
فسدُ الس ِ
ساعة ما ال ي ِ
ٍ
ِ
ِ
اح ُر يف
اب يف
بن أبي َكثيرُ « :يفسدُ النَّما ُم وال َك َّذ ُ
قال َيح َيى ُ
َّ
ُ
َس ٍنة».
ِ
وم َق َته ال َغرِيب» ،وقيل أيضا:
يمة َح َذ ُره ال َقريبَ ،
وقد قيلَ « :من َسعى بالنَّم َ
ِ
داو ًة إال َجدَّ َدتها ،وال َجما َع ًة إال
يمة ال َت ْق َر ُب َم َو َّد ًة إال َأ ْف َسدَ تها ،وال َع َ
«النَّم َ
()1

َبدَّ َدتها».

( )2

َ
بعضهم:
وأنشدَ ُ
الص ِ
الناس َلم ُت ْؤ َم ْن َع َق ِ
ِ
ديق ولم تؤمن أفاعيه
على
ار ُب ُه
َمن َن َّم يف
َّ
ِ
كالسي ِل بال َّلي ِل ال َي ِ
ين جا َء وال مِن َأي َن َيأتِ ِيه
دري ِبه َأ َحدٌ
من َأ َ
َّ
الو ُيل للع ِ
ِ
كيف ُي ْفن ِ ِيه
للو ِّد منه
والو ُيل
كيف َين ُقض ُه
هد منه
َ
َ
َ
َ
َ
ورحم اهلل ابن ِ
ِ
ُ
ُ
والتحريش
والتحريش بين ال َبهائِمَ :مكروه،
عبد الرب حين قال « :
َ ُ َ
ِ
ِ
ُ
الخلق إلى اهلل وأبعدهم من رسول ﷺ
وأبغض
وب كبير،
بين اآل َدم ِّيين ح ٌ
ِ
الملت َِم ُسون ألهل البِ ِّر ال َع َثرات!».
الم َف ِّر ُقون بين األح َّبةُ ،
المشاؤُ ون بالنميمةُ ،
( )3

انتهى

المجال ِس» (.)403/1
(« )1هبجة المجالس و ُأ ُ
نس ُ
مستطرف» (ص .)139
المستطرف يف كل فن
( )2انظر« :
َ
َ
(« )3الكايف يف فقه أهل المدينة» (ص .)615
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اإلخبار عن الشيء
ثم قال َ ( :$وال َك ِذب) :أي :واجتناب ال َكذب ،وهو:
ُ
ِ
بخالف ما ُهو عليه  ،وقد َّ
اهلل ُسبحانه منه يف غير ما آية ،ومن ذلك قو ُله
حذ َر ُ
()1

تعالى ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [طه:

ُ
وقول﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[النساء،]٥٠ :
، ]٦١
وقو ُله﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ِ ِ ِ
المؤمنينَ ،بل مِن صفات
ﭻ﴾[النحل ،]١٠٥ :وهو ليس من صفات ُ
ِ
المنافقين ،قال ﷺَ « :وإِ َذا َحدَّ َ
ث
المنافقين ،ويف الحديث ا َّلذي َعدَّ َد عَّلمات ُ
ك ََذ َب».

( )2

المنير» (ص  ،278ك ََذ َب).
(« )1المصباح ُ
( )2رواه البخاري (رقم ،)34 :ومسلم (رقم .)58 :قلت :النفاق له جهتان:
 جهة باطنة ،وهي إبطان الكفر خَّلفا للظاهر.


وجهة ظاهرة ،وهي عَّلمات جعلها اهلل كالربهان على نفاقهم الباطن ،كما قال سبحانه﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[محمد ،]٣٠ :وهذا من
رحمة اهلل بعباده أن جعل على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة.
وعليه ،فمن صفات المنافقين الظاهرة ما ورد يف هذا الحديث كالكذب وإخَّلف الوعد والغدر ،فمن
وقع فيها من المسلمين فقد شابه المنافقين ُ
ص يف الظاهر وإن كان بريئا من نِفاقهم يف الباطن ،ولهذا
الخ َّل َ
قال أهل العلم :النفاق نوعان:
 أكبر،
 وأصغر.
ومأخذهم ما ذكرت من التفصيل ،واهلل أعلم.
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وكما أن الكذب من صفات المنافقينَّ ،
فإن الصدق من عَّلمات المؤمنين،
حتى قال بعضهم« :حقيقة الصدق أن َيصدُ ق العبدُ يف َموطن َيرى أنه ال ينجيه فيه
إال الكذب».

()1

ثم قال ِ ( :$
فس َرها النبي ﷺ بقولهِ « :ذك ُْر َك َأخَ َ
اك بِ َما َيك َْر ُه» ،
وقد
:
)
يبة
والغ
َّ
ُّ
( )2

وقد َّ
اهلل  مِنها بقوله ُسبحانه ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
حذرنا ُ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [الحجرات ،]١٢ :وقال َّ
وعَّل﴿ :ﭢ
جل َ
ﭣ ﭤ ﭥ ﴾[الهمزة ،]١ :قال م ِ
ان ،الذي ُ
جاهد :هو ال َّط َّع ُ
يأكل ُلحو َم
ُ
النَّاس ِ ،
ِ
أعراض المسلمين،
وكف عن
مر القائلَ « :من َأ َّدى األمان َة،
َّ
اهلل ُع َ
َ
ورح َم ُ
( )3

كر
كر اهلل،
وأخس ُر ال ِّتجارة ِذ ُ
َ
الر ُج ُل» ،وقال أبو حاتم« :أر َب ُح ال ِّتجارة ِذ ُ
فهو َّ
الناس».

( )4

الناس احلد يف الغيبة والذم ،فلم يـقنعوا بذم
قال ابن عبد الرب « :واهللِ لقد جتاوز ُ
( )5

العامة دون اخلاصة ،وال بذم اجلهال دون العلامء ،وهذا كله حيمل عليه اجلهل
واحلسد» .انتهى

( )1انظر« :رسائل ابن رجب» (.)358/1
( )2رواه مسلم (رقم.)2589 :
( )3انظر« :تفسير الطربي».
نس ال ُمجال ِس» (( )405-397/1باب :الغيبة والنَّميمة).
( )4انظر« :هبجة المجالس و ُأ ُ
(« )5جامع البيان» (ص .)448
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وبالر ِ
غم مِن َبشا َع ِة الغي َبةَّ ،
فإن َّ
رع استثنى مِنها ِس َّت ُص َورَ ،ر َجحت
الش َ
َّ
الص َو ُر َذكرها و َد َّلل عليها ُ
َمص َل َحتُها على َمفسدَ ِة ِذكر َ
أهل
كر ُه  ،وهذه ُّ
اآلخ ِر َبما َي َ
ِ
َظمها العالم ُة محمد علي آدم األث ُيوبي ،فقال :
العلم  ،وقد ن َ
َهدَ َ
ل ِ ْل َف ِضي َل ْه
اهلل
اك
اع َل ْم
َجلِي َل ْه
َفائِدَ ًة
َطال ِ ًبا
َيا
ْ
َأ َّن ْ ِ
الش ْخص َح ًّيا َأ ْو َ
اب َّ
ُي ْت َلى
َص
َق ْط ًعا
ُم َح َّر ٌم
ال
بِن ٍّ
اغت َي َ
َذ ُوو الت َّْر ِجيحِ
َص ِحيحِ
يح عَدَّ َها
ل ِ َغ َرض
َلكِنَّ ُه
ُأبِ َ
واس َت ْف ِ
َ
ت واست َِع ْن ل ِ َر ْد ِع ُم ْج ِر ِم
َت َظ َّل ِم
ِس َّت ًة
فذكَروها
و ِعب مج ِ
َ
ال بِ َما ا ْم َتن َْع
اه َر
اه ًرا بِ ِف ْسق َأ ْو بِدَ ْع
بِ َما بِ ِه َج َ
َ ْ ُ َ
بِ ِه َك َق ْول ِ َك َر َأ ْي ُت األَ ْحنَ َفا
ُع ِر َفا
َم ْن
بِ َل َقب
َو َع ِّر َف ْن
اف َأ ْن ُي ْل ِح َق بِالن ِ
َو َح ِّذ َر ْن مِ ْن َش ِّر ِذي َّ
َّاس األَ َذى
الش ِّر إِذا
َت َخ ُ
ِ ِ
ال َت ْغت ِ
اح َذ َر ْن َ
َت ُك ْن ُم َو َّف ًقا لِنَ ْي ِل األَ َرب
َب
َوفي س َوى َه َذا ْ
()1

( )2

( )3

( )4

( )5

( )1انظر يف الفرق بين النصيحة والغيبة« :الروح» (ص  )298البن القيم .ولتلميذه ابن رجب رسالة
مستقلة بعنوان« :الفرق بين النصيحة والتعيير» نقل فيها اإلمجاع عىل أنه ال فرق بني الطعن يف رواة احلديث
وتبيني خطأ من أخطأ يف فهم معاين الكتاب والسنة.
( )2انظرها يف« :رياض الصالحين» (ص  )426-425للن ََّووي ( $باب َما ُيباح من الغيبة)،
و«ال ُفروق» ( )310-315/4لل َقرايف ( $الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة
شيخه ِ
نقَّل عن ِ
الع ِّز ِ
بن عبد السَّلم يف« :قواعد األحكام يف مصالح
حرم)ً ،
الم َح َّرمة وقاعدة الغيبة التي ال َت ُ
ُ
األنام» ( ،153/1وما بعدها).
الس ِم َّية يف قواعد وضوابط علمية» (ص ( )49فائدة يف بيان َما ُيباح من الغيبة).
(« )3الفوائد َّ
( )4األحنف :هو األعرج.
( )5األَ َرب :هو ال ُبغ َي ُة واألُمنية والحاجة.
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حق ،وقو ُله:
الح ِّق) :أي :واالعتِدا ُء على النَّاس بغير ٍّ
ثم قال َ ( :$وال َبغي بِ َغ ْير َ
(بِ َغير الح ِّق) ِص َف ٌة ك ِ
ون إِ َّال بِ َغ ِير َح ٍّق ،وقد َي ُ
َاش َف ٌة لِل َب ْغ ِي ،ألَ َّن ال َب ْغي ال َي ُك ُ
كون
ْ َ
َ
ِ
َاإلفر ِ
باالعتداء ابتداء أو بِمج ِ
الذ ِ ِ
الحدِّ فِي ُم َقا َب َل ِة َّ
اط فِي ا ْل ُم َؤ َ
اخ َذ ِة  ،وهو
او َزة َ
ً ُ َ َ
نب ك َ
ِ ِ ِ
الشرع ونَهى عنها يف ِعدَّ ة م ِ
واضع ،منها قو ُله
من صفات أه ِل الجاهلية التي َذ َّمها َّ ُ َ
َ
()1

َّ
وعَّل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
جل َ
ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ [النحل ،]٩٠ :وقو ُله﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾[الشورى ،]٤٢ :و َقد
ِ
صحت األخبار بتَعجي ِل ِ
قول النبي ﷺَ « :ما ِم ْن َذن ٍ
للباغي ،ومن ذلك ُ
ْب
ب
قا
الع
َّ
ُ
ِّ
احبِ ِه الع ُقوب َة فِي الدُّ ْنيا مع ما يدَّ ِخر َله فِي ِ
َأجدَ ر َأ ْن يعج َل اهلل لِص ِ
اآلخ َر ِة ِم َن ال َب ْغيِ
ُ َ
ْ ُ ُ َ ِّ
ُ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ
ِ ِ
الر ِح ِم»  ،وثبت عن ابن ع َّباس ﭭ أنَّه قالَ « :لو َبغَى َج َب ٌل على َج َب ٍل،
َو َقطي َعة َّ
َلدُ َّك الب ِ
اغي منهما».
َ
س ِ
والكِ ُبر على النَّا ِ
النبي ﷺ بقولِه« :الكِ ْب ُر َب َط ُر ال َح ِّق،
ه
ر
فس
ولهذا
،
ْي
غ
ب
ال
ن
م
ِ
ُ
َ
َ
َّ
ُّ
َو َغ ْم ُط الن ِ
احتقارهم.
َّاس»  ،أي:
ُ
( )2

( )3

( )4

( )5

( )1انظر« :التحرير والتنوير» (101/8؛  )258/14البن عاشور .$
وغيرهما ،وصححه األلباين يف:
( )2رواه أبو داود (رقم ،)4902 :والرتمذي (رقم،)2511 :
ُ
«الصحيحة» (رقم.)918 :
(« )3صحيح األدب المفرد» ( .)458وانظر« :ذم البغي» ( )7البن أبي الدنيا ،و«روضة العقَّلء»
نس ال ُمجال ِس» (.)406/1
(ص  )63البن حبان ،و«هبجة المجالس و ُأ ُ
(« )4التحرير والتنوير» ( )100/8البن عاشور .$
( )5رواه مسلم (رقم.)91 :
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ول على ِ
واجتناب ال َق ِ
اهلل بغير
ثم قال َ ( :$و َأن ُي َق َال على اهلل ِ َما َال ُيع َلم) :أي:
ُ
ِ
بب ك ُِّل َبَّلء ،وقد َّ
اهلل  منه يف ِعدَّ ة آيات ،ومِن ذلك قو ُله
علم ،ألنَّه َس ُ
حذ َرنا ُ
ُسبحانه﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ِ ِ
ِ
ﯥ﴾[طه ،]٦١ :وقو ُله َّ
المشركين ﴿ :ﮆ ﮇ
جل َ
وعَّل يف سياق إبطال عقائد ُ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ﴾[األنعام ،]١٤٤ :وقو ُله ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
مات األربع م ِ
فذكَر سبحانَه المحر ِ
بتدئًا باألسه ِل منها،
َ ُ
ُ َ َّ
ﮛ ﮜ﴾ [األعرافُ َ ،]٣٣ :
تمها بأع َظ ِمها وأشدِّ ها ،وهو ال َق ُ
ول عليه بَّل ِعلم،
ثم ما هو
ُ
أصعب منه ،حتى َخ َ
ِ
بالكذب عليه؟
فكيف
َ
ِ
ِ
َ
المتواتِر قال ﷺَ « :و َم ْن ك ََذ َب
وكذلك الكذ ُب على َرسوله ﷺ ،ففي َ
الحديث ُ
َع َلي ُم َت َع ِّمدً ا َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َعدَ ُه ِم َن الن ِ
بن ُجبير َ « :$قدْ َأ ْح َس َن َم ِن
َّار»  ،وقال سعيدُ ُ
َّ
ِ
فهو ُمهَّ :
سمع فقد َتعدَّ ى وأسا َء،
ا ْنت ََهى إِ َلى َما َسم َع»  ،و َم ُ
أن َمن َتك َّل َم بِما َلم َي َ
لف ﭫ ،فعن ابن وهب أنَّه قالَ « :لو َك َتبنَا عن مالِ ٍ
وهكذا َ
كَ :ال َأ ْد ِري
الس ُ
َ
ْ ْ َ ْ َ
كان َّ
ِ
اح»  ،ولهذا قال الطحاوي  $يف «عقيدتِه»َ « :و َن ُق ُ
يما
َل َم َْلْنَا ْاألَ ْل َو َ
ول :اهللُ َأ ْع َل ُم ،ف َ
()1

( )2

( )3

( )4

(« )1بدائع التَّفسير» ( )388/1البن القيم .$
( )2رواه البخاري (رقم ،)110 :ومسلم (رقم.)3 :
( )3رواه مسلم (رقم.)220 :
(« )4جامع بيان العلم وفضله» (ص .)315
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ْاش َت َبه َع َل ْينَا ِع ْل ُمه» ،و َمن َت َك َّل َم بِ َغ ِير ِع ْلم َفإِن ََّما َيتَّبِ ُع َه َواه ،كما َق َال َت َعا َلى﴿ :ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾[القصص.]٥٠ :

()1

َ
بعضهم:
وأنشدَ ُ
إِ َذا َما َق َت ْل َت ْاألَ ْم َر ِع ْل ًما َف ُق ْل بِ ِه

اك و ْاألَمر ا َّل ِذي َأن َْت ج ِ
اه ُل ُه
َ
َوإِ َّي َ َ ْ َ

أهل الباطِل ،ألنَّهم َتك َّلموا يف ِ
ول على اهلل ِ بغَير ِعلم هو َديدَ ُن ِ
وال َق ُ
دين اهلل بغير
بن َ
ي فِي ِدينِك ُْم»،
ِعلمَ ،
الر ْأ َ
فض ُّلوا وأض ُّلوا ،ولهذا قال ُع ُمر ُ
الخ َّطاب ﭬ« :ا َّت ُقوا َّ
وقال ا ْب ُن ا ْل ُم َب َار ِك« :لِ َيك ِ
ُونَ « :يعنِي ا ْلبِدَ َع»َ ،
قال ُس ْحن ُ
َ
ون َع َل ْي ِه
ُن ْاألَ ْم ُر ا َّل ِذي َت ْعت َِمدُ َ
ِ
الر ْأ ِي َما ُي َف ِّس ُر َلك ُُم ا ْل َح ِد َ
يث».
َه َذا ْاألَ َث َرَ ،وخُ ُذوا م َن َّ
( )2

أن كل من تكلم بال علم،
ويقول ابن تيمية « : $والذي يدل عليه القرآنَّ :
( )3

فأخطأ ،فهو كاذب» .انتهى
بط ِ
العلم ِ
مييز ما َعلِ َق به مِن األباطيلَ ،مط َ
األصيل ،و َ
وض ُ
َ
روري،
رعي َض
ش
ب
ل
ت
ُ
َ
ٌّ
ٌ
ٌّ
رجب بقوله « :ويف هذه
ابن َ
أشار ُ
الح ُّق ،و َيست َ
حتَّى يت َِّضح َ
السبيل ،وإلى هذا َ
َبين َّ
ُ
ضبط ما ن ُِق َل عنهم ِمن ذلك ك ِّله،
الس َلف يتع َّين
األزمان التي َب ُعدَ ال َعهدُ فيها ب ُعلوم َّ
ليتميزَ به ما كان ِمن ِ
العلم موجود ًا يف زمانهم ،وما َحدَ ث ِمن ذلك بعدَ هم ،ف ُي ْع َلم
َّ
بذلك السن ُة ِمن البدعة» .انتهى
( )4

( )1انظر« :شرح الطحاوية» (ص .)285
(« )2جامع بيان العلم وفضله» (ص  .)419 ،416وانظر «هنج االقتصاد» للمؤلف –عفا اهلل عنه.-
(« )3النبوات» (.)814/2
ِ
والحكم» (ص .)417
(« )4جامع العلوم
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أن الن َِّميم َة ،وال َك ِذبِ ،
ات) :أيَّ :
والغيب َة،
ثم قال ُ ( :$ك ُّل َه َذا كبائِ ُر ُم َح َّر َم ٌ
َ
َ
القول على اهللِ ب َغ ِير ِعلم ،ك ُُّل َه َذا مِن كبائِ ِر اآلثا ِم ،ا َّلتي ي ِ
الح ِّق ،و َ
نبغي
غي بِ َغ ْير َ
َ
َوال َب َ
اجتِنا ُبها ،كما قال ُسبحانه﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[النساء ،]٣١ :وقال﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
ُ
الحديث عن
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾[النجم ،]٣٢ :وقد َت َقدَّ َم
كم ِ
فاعلها ،فليراجع يف م ِ
وح ِ
وضعه.
ُ َ
بيرة ،وحدِّ هاُ ،
َ
ال َك َ
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ِ
ِ
ِ
والم ِ
حارم،
والمطاعمَ ،
المكاسبَ ،
المزَ ينُّ ( :$وال َّت َح ِّري في َ
ثم قال اإلما ُم ُ
اتَ ،فإِن ََّها د ِ
الش َهو ِ
والم ِ
اع َي ٌة ُلر ِ
الم َح َّر َمات،
َ
َاب َّ َ
والمالبِسَ ،واجتن ُ
كوب ُ
شاربَ ،
َ
وشك َأن يواقِع ِ
الحمى َفإِ َّنه ي ِ
فمن رعى حول ِ
الح َمى) :أي :أنَّه مع فعل ال َفرائض،
َ َ َ َ
َ
ُ
ُُ

سلم السني أن يتَح َّلى ِ
واجتناب المحرمات ،ين َبغي للم ِ
ٍ
أمور ،ومن ذلك:
بعدَّ ِة
ُّ
ُ
ِ ُ َّ
َ
ِّ
كاسب ،والم ِ
(ال َّتحري فِي الم ِ
والم ِ
والم ِ
والمالبِس)،
شارب،
حارم،
طاعم،
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِّ
والتَّحري :هو ال َقصدُ واالجتِهاد يف ال َّط َلب  ،أي :على الع ِ
بد أن َي ِ
ص على
حر َ
َ
ُ
َ ِّ
ِ
ِ
الر ِ
اهللَّ ،
الحَّللَّ ،
َفسه على َوجه
زق َ
كس َو ن َ
وأال َي ُ
وأال ُيدخ َل َجو َفه شي ًئا م َّما َّ
ِّ
حر َم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َموالهَّ ،
َّاس،
فإن ذلك من موانع إجا َبة الدُّ عاء ،كما قال النبي ﷺَ « :أ ُّي َها الن ُ
ُيغض ُ
()1

ِ
ِِ
ينَ ،ف َقا َل:
ين بِ َما َأ َم َر بِه ا ْل ُم ْر َس ِل َ
ب َال َي ْق َب ُل إِ َّال َط ِّي ًباَ ،وإِ َّن اهللَ َأ َم َر ا ْل ُم ْؤمن َ
إِ َّن اهللَ َط ِّي ٌ

﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[المؤمنون،]٥١ :
َو َق َال﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾[البقرةُ ،]١٧٢ :ث َّم َذك ََر
ث َأ ْغبر ،يمدُّ يدَ ي ِه إِ َلى السم ِ
الر ُج َل ُيطِ ُ
اءَ ،يا َر ِّبَ ،يا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه
َّ َ
يل َّ
َّ
الس َف َر َأ ْش َع َ َ َ َ ُ َ ْ
ِ
اب لِ َذلِ َك؟» ،
ي بِا ْل َح َرامَِ ،ف َأنَّى ُي ْست ََج ُ
َح َرا ٌمَ ،و َم ْش َر ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغذ َ
( )2

اجتم َع فيه أر َبع ُة أسباب َتقتَضي إجابة الدعاء ،وهي:
فهذا َر ُج ٌل َ
الس َفر،
إطال ُة َّ
ول ال َّت َب ُّذل يف ال ِّل ِ
وح ُص ُ
والهي َئة،
باس َ
ُ
و َمدُّ َيديه إلى السماء،
(« )1النهاية» (ص  ،289حرا).
( )2رواه مسلم (رقم.)1015 :
ِ
والحكم» (ص .)155-152
( )3انظر« :جامع العلوم

( )3
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رب.
رب ،يا ِّ
واإللحاح على اهلل بقوله :يا ِّ
ُ
كن اهلل سبحا َن ُه َلم َي ِ
ستجب له ،ألنَّه َ
كَّلُ ،
بسا،
الحرامَ :أ ً
أوغ َل يف َ
وشر ًبا ،و ُل ً
و َل َّ َ ُ
كل الحرا ِم ي ِ
و َت ِ
غذ َي ًةَ ،بل َّ
فسدُ ال َع َمل و َيمن َُع َق ُبو َله.
إن َأ َ َ ُ
ِ
و َقد عدَّ الس َلف ال َكسب الح َ ِ
السنِّي ،ومِن ذلِك ُ
قول ال ُف َضيل
َ َ
َّلل من َعَّلمات ُّ
َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َان
اب ُسنَّ ٍةَ ،م ْن ك َ
بن عياض« :إ ِ َّن ل َّله ع َبا ًدا َي ْح َيى بِ ِه ُم ا ْلع َبا ُد َوا ْلبِ َال ُدَ ،و ُه ْم َأ ْص َح ُ
َان فِي ِح ِ
زْب اهلل ِ َت َعا َلى».
َي ْع ِق ُل َما َيدْ ُخ ُل َج ْو َف ُه ِم ْن ِح ِّل ِه ،ك َ
وكَما ينب ِغي الح َذر مِن عَدَ ِم التَّحري يف الم ِ
حريم
كاسب ،فكذلك ال َين َبغي َت
َ َ
ُ
َ
َ ِّ
َ ُ
()1

ِ
بالمباح ،واهلل َيقول﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
االكتساب ،والتَّم ُّت ِع ُ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ألهم َّية هذا األصل،
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[المائدة ،]٨٨ - ٨٧ :و َ
بن َخفيف ِ « : $
قول أبي َع ِ
بد اهلل ِ
المعت َقد ،ومِن ذلك ُ
وم َّما
ُد ِّو َن يف ُكتُب ُ
َن ِ
ناعات ،وإ َّنما حرم اهلل ِ
ِ
ِ
ِ
عتقدُ هَّ :
الغ َّش
والص
جارات
ب وال ِّت
ِّ
اهلل أباح المكاس َ
َ َّ َ ُ
أن َ
ِ
المكاسب ،فهو ٌّ
ضال ُم ِض ٌّل ُمب َت ِد ٌع ،إِ ْذ ليس ال َفسا ُد
وأن َمن قال ب َتحريم
لمَّ ،
وال ُّظ َ
( )2

ِ
ِ
ِ ِ
ناعات يف شيء ،وإ َّنما َح َّرم اهللُ ورسو ُله الفسا َد
والص
لم والغ ُّش من ال ِّتجارات ِّ
وال ُّظ ُ
ِ
سب وال ِّتجار َةَّ ،
والس ِنة جائِ ٌز إلى يو ِم القيامة.
فإن ذلك على َأص ِل
ال ال َك َ
الكتاب ُّ

( )1رواه الَّللكائي يف« :شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ( ،49/1رقم ،)51 :وانظر« :مسائل ال ُفروع
ٌ
حوث علم َّية ُم َح َّكمة» (ص )264
الواردة يف ُم َصنَّفات العقيدة» ،للدكتور آل عبد اللطيف ،ضمن كتابهُ « :ب
(األ ِ
ِ
واألشربة).
طعمة
الح َمو َّية ُ
المح ِّقق د .التويجري عليها.
(« )2الفتوى َ
الكربى» (ص  ،)442وانظر :حاشي َة ُ
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وإن ِمما َن ِ
الحَّلل ،ثم ي ِ
ِ
َ
عتقدُ هَّ :
الوصول إليه مِن جميع
عد ُم ُهم
اهلل ال َيأ ُم ُر بأك ِل
ُ
َّ َّ
أن َ
ِ
الجهات؛ َّ
َ
األرض َتخ ُلو ِمن
أن
والمع َت ِقدُ َّ
ألن ما طال َب ُهم به َموجو ٌد إلى يوم القيامةُ ،
ِ
ِ
الح ِ
الحرا ِم فهو ُمب َت ِد ٌع ٌّ
ويك ُثر
اس َيتق َّل ُبون يف َ
الل ،والنَّ ُ
َ
ضال ،إال أ َّنه َيق ُّل يف َموضع َ
يف م ِ
وضع؛ ال أ َّنه َمفقو ٌد ِمن األرض» .انتهى
َ
الش َهو ِ
راز مِن
ات) :أي :وال ُبعد واالحتِ ُ
َاب َّ َ
الم َزينُّ َ ( :$واجتن ُ
ثم قال اإلما ُم ُ
اهلل َّ
َّفس و َت ُ
مع َشهوة ،وهي :ما َت ُ
َّ
جل
شتاق إليه الن ُ
الش َهواتَ ،ج ُ
ميل إليه  ،وقد ب َّي َن ُ
()1

األمور ا َّلتي َيشتَهيها النَّاس ،فقال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
وع ََّل
َ
َ
ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾[آل عمران،]١٤ :
الشهو ِ
ان ألُ ُص ِ
ففي هذه اآليةَ :بي ٌ
ات ال َب َش ِر َّي ِة :ا َّلتِي َتج َم ُع ُم ْشت ََه َيات كَثِ َيرةًَ ،وا َّلتِي
ول َّ َ َ
اختِ ََّل ِ
ور َو ْاألَ ْق َط ِ
ف ْاألُ َم ِم َوا ْل ُع ُص ِ
ار  ،وب َّين ُسبحا َن ُه َّ
ف بِ ْ
أن ُدعا َة الباطِل
َال َت ْختَلِ ُ
( )2

الشهوات ،حتَّى ينسلِ َخ حب ِ
اآلخرة وال َع ُ
ُيريدُ َ
ون أن ُيو ِغ َل َ
لق يف ا ِّتبا ِع َّ
مل لها
الخ ُ
ُ ُّ
َ َ

مِن ُقلوبِهم ،فقال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾[النساء.]٢٧ :
ِ
باآلخرة ،فقال﴿ :ﭣ
للمسلِم التَّمت َُّع بالدُ نيا على َوجه ال َي ُض ُّر
واهلل َ قد َ
أباح ُ
ُ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[األعراف ،]٣٢ :وقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

المنير» (ص َّ ،176
هو ُة).
الش َ
( )1انظر« :المصباح ُ
( )2انظر« :التحرير والتنوير».
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[الكهف ،]٤٦ :وقال﴿ :ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾[القصص.]٧٧ :
ولهذا ،كان االستِ ُ
خلف َّ
الش َهواتَ ،مدعا ًة لل َغف َل ِة،
كض
َ
والر ُ
الم َل َّذاتَّ ،
رسال يف َ
الش َهو ِ
ِ
ِ
ات،
َاب َّ َ
المزَ ينُّ َ ( :$واجتن ُ
المهلكات ،ولهذا قال اإلما ُم ُ
لموا َق َعة ُ
وس َّل ًما ُ
ُ
َفإِن ََّها د ِ
اع َي ٌة ُلر ِ
قار َفتِها َ
وغ َشيانِها.
َ
لم َ
الم َح َّر َمات) :أيُ :
كوب ُ
وشك َأن يواقِع ِ
الحمى َفإِ َّنه ي ِ
ثم قال ( :$فمن رعى حول ِ
الح َمى) :أيَّ :
أن
َ َ َ َ
َ
ُ
ُ ُ
ِ
والمواقِ َع ُّ
المستَر ِس َل يف َّ
حض،
الم
قوع يف َ
الو َ
قار َب ُ
الحرا ِم َ
للش ُبهاتَ ،
الشهواتُ ،
ُ
ِ
حذر منه الن ِ
الم ِ
وذلك بارتِ ِ
َ
َّاص ُح األمين
نه َّيات ،وترك المأمورات ،وهذا ا َّلذي َّ َ
كاب َ

ﷺ بقول ِهَ « :ف َم ْن ت ََر َك َما ُش ِّب َه َع َل ْي ِه ِم َن ِ
اجت ََر َأ َع َلى
َان لِ َما ْاستَب َ
اإل ْثمِ ،ك َ
ان َأت َْر َكَ ،و َم ِن ْ
ان ،والمع ِ
ِ
ك فِ ِيه ِم َن ِ
َما َي ُش ُّ
اصي ِح َمى اهلل َِ ،م ْن َي ْرت َْع
اإل ْثمَِ ،أ ْو َش َك َأ ْن ُي َواق َع َما ْاس َت َب َ َ َ َ
الحمى ي ِ
حو َل ِ
الحديث ٌ
ُ
الو َرع ،ا َّلذي ُهو:
وش ُك َأ ْن ُي َواقِ َع ُه»  ،وهذا
َبير يف َ
َ ْ
أصل ك ٌ
َ ُ
رك ما َقد ي ُضر يف ِ
َت ُ
اآلخرة.
َ ُّ
ِ
ِ
الملوك ،و َيمن َ
غيرهم مِن ُقربانه  ،فكما ال َين َب ِغي
َعون َ
والح َمى :هو ما َيحميه ُ
ان ِحمى الم ِ
لوك َ
يان ِح َمى
حذ ًرا ِمن ُدخولِها يف الدُّ نيا ،فكذلك ال َين َب ِغي َغ َش ُ
ُ
ُقر َب ُ َ
ِ
ك الم ِ
م ِل ِ
أص َل ُه
لوك  خَ و ًفا ِمن انتِهاكِها َ
والهالك يف الدُّ نيا واآلخرة ،وهذا ا َّلذي َّ
ُ
َ
()1

( )2

( )3

( )1رواه البخاري (رقم ،)2051 :وال َّلفظ له ،ومسلم (رقم.)1599 :
( )2انظر« :الفتاوى» (21/10؛  ،)305/21و«إحكام األحكام» ( )140/4البن دقيق العيد .$
ِ
والحكم» (ص .)110
(« )3جامع العلوم
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اتَ ،فإِن ََّها د ِ
الش َهو ِ
ِ
اع َي ٌة ُلر ِ
ألن
الم َصن ُ
الم َح َّر َمات)َّ ،
َ
َاب َّ َ
ِّف  $بقولهَ ( :واجتن ُ
كوب ُ
ُ
ِ
ِ
َّحذير ِمن البِدايات.
َّحذير من الغايات َيستَدعي الت َ
الت َ
()1



( )1انظر« :التحرير والتنوير» (.)178/3
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ِ
خاِتةُ ِ
الرسالة

ِ
َفمن ُي ِّس َر َله َذا َفإِ َّن ُه ِمن الدِّ ِ
حمة على َر َجاءَ ،
الر َ
ين على ُهدى ،ومن َّ
وو َّف َقنا اهللُ
اك إِ َلى س ِ
الج ِز ِ
َوإِ َّي َ
الس َال ُم
وجاللِه ال َع ِل ِّي
يل األ ْقدَ ِمَ ،
بيله األ ْق َو ِم ،بِ َمنِّه َ
األكر ِمَ ،و َّ
َ
َ
ِ
الس َال َمَ ،و َال َي ُ
ين،
نال َسال ُم اهلل ِ َّ
الضا ِّل َ
وبركا ُت ُه ،وعلى َمن َق َر َأ َع َلينا َّ
حم ُة اهلل َ
َعليكُم َو َر َ
ِ
رب ال َعا َل ِمين.
الحمدُ هلل ِّ
َو َ

ٍ ِ
ِ
وأزواجه
صحابِه
الرسا َلة بِ َح ْمد اهلل و َمنِّه ،وصلوا ُته على ُم َح َّمد َوآله َو َأ َ
نجزت َ
ِ
كثيرا.
كثيرا ً
الطاهرات ،وس َّل َم ً
باركَة ،بقولهَ ( :فمن ُي ِّس َر َله َذا َفإِ َّن ُه
الم َ
الم َزينُّ  $هذه الرسا َلة ُ
ُث َّم َخت ََم اإلما ُم ُ
ِ
ِ
ِمن الدِّ ِ
الس َلف،
حمة على َر َجاء) ،أيَ :من ُو ِّف َق العتقاد َّ
الر َ
ين على ُهدى ،ومن َّ
ِ
ِ ِ
ِ
الم َح َّرمات ،فإ َّن ُه على ُهدً ى
وك ََّمل ذلك بال َعمل الصالح ،من فعل ال َّطاعات ،و َترك ُ
يف ِدينه ،أي :على ِصراط ُمستَقيم ،كما قال تعالى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾[طه ،]١٢٣ :فالمهت َِديُ :هو الذي و ِّف َق ِ
للعلم
ُ
ُ
النَّافِع ،والعمل الصالح ،بِ ِ
والشقي ال َغ ِ
الض ِّال ا َّلذي َج ِ
َّ
اوي ا َّلذي
،
ق
الح
ل
ه
َّلف
خ
َّ
َّ
َ
َ
ِّ
الحق ولم َي َّتبِعه.
ف َّ
َع َر َ
ِ
حم َة ر ِّبه،
حمة على َر َجاء) :أي :أنَّه َخ ٌ
ليق بأن َي ُ
رج َو َر َ
الر َ
وقو ُله ( :$ومن َّ
()1

أحسن ال َع َ
َّ
الرجاء ،كما قال تعالى﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
مل
ألن َمن
َ
َ
أحسن َّ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة ،]٢١٨ :وقال:
﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
( )1انظر« :تفسير ابن سعدي» (ص .)40
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ِ
عمل ،وعليه أن
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [فاطر ،]٢٩ :فعلى ال َعبد أن َي َ
اح.
حص ُل له الن ََّج ُ
طم َع ،فبِال َعم ِل وال َّط َم ِع َي ُ
َي ُ
رج َو و َي َ

()1

اك إِ َلى س ِ
الج ِز ِ
وو َّف َقنا اهللُ َوإ ِ َّي َ
وجاللِه
يل األ ْقدَ ِمَ ،
بيله األ ْق َو ِم ،بِ َمنِّه َ
ثم قال َ ( :$
َ

ِ
األكر ِم)َ ،
السبي ِل
ِّف  $ل ُه وللسائل
ال َع ِل ِّي
والقارئ الت َ
الم َصن ُ
َّوفيق إلى َّ
فسأ َل ُ
َ
َقيم الذي ال ِ
الص ُ
جاج فيه﴿ ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
اعو َ
األَ ْق َو ِم ،وهو ِّ
المست ُ
راط ُ
ﭰ ﭱ﴾[النحل ،]٩ :و َمن حا َد عن ُه فقد َض َّل و َه َلك﴿ ،ﮅ ﮆ ﮇ
األقو ِم
السبي ِل
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[البقرة .]١٠٨ :وهذا الت ُ
َ
َّوفيق إلى َّ
ِ
اك إِ َلى س ِ
ِ
وو َّف َقنا اهللُ َوإِ َّي َ
بيله
بم
حض َت َف ُّض ِل اهلل ُسبحانه ،ولهذا قال َ ( :$
َي ُ
َ
حص ُل َ
يل األ ْقدَ ِم ،وجاللِه الع ِلي األكر ِم) ،أيِ :
الج ِز ِ
بواس ِع َفضلِ ِه ووافِ ِر
َ
األ ْق َو ِم ،بِ َمنِّه َ
َ
َ ِّ
ِ
والخذالن» أثنا َء
عطائِه ،وو ُق َّوتِه وك ََرمِه  ،وقد تقدَّ َم الكَّل ُم على مسألة «التَّوفيق

هذا الشرح.
ِ
الس َال َم،
وبركا ُت ُه ،وعلى َمن َق َر َأ َع َلينا َّ
حم ُة اهلل َ
الس َال ُم َعليكُم َو َر َ
ثم قال َ ( :$و َّ
وبون عن السَّلمة يف الدنيا ،لو ِ
َو َال َي ُ
حج َ
قوعهم يف
نال َسال ُم اهللِ َّ
ُ
ين) ،فإن َُّهم َم ُ
الضا ِّل َ
َ
اآلخرةِ ،
الشبهات ،وعن السَّلمة يف ِ
لحرمانِهم مِن ُد ِ
ُّ
دار
خول َ
الجنَّات ،ا َّلتي هي ُ
َ
بح ٍّق.
السَّلم َ
َّ

نقَّل عن كتابي« :نُص ُح المؤمِنين»
(« )1مجموع الفوائد واقتناص األوابد» (ص  )199البن سعديً ،
الرجاء).
( َم ِنزلة َّ

واسع املنة بالتعليق على شرح السنة

328

ِ
وم َس ِّل ًما على
وم َصل ًّيا ُ
بارك َة حامدً ا ر َّبهُ ،
الم َ
المزَ ينُّ هذه ال َعقيد َة ُ
ثم َخت ََم اإلما ُم ُ
ِ
الرسا َلة بِ َح ْمد اهلل و َمنِّه ،وصلوا ُته على
نَب ِّيه وآله َ
وصحبِه ،فقال َ ( :$ن َج َزت َ
ِ
ٍ ِ
ِ
كثيرا).
صحابِه
ُم َح َّمد َوآله َو َأ َ
كثيرا ً
وأزواجه الطاهرات ،وس َّل َم ً
ِ
ِ
ِ
الم َزينِّ ،و ُي ِ
ُ
جز َل له
اهلل ال َكريم ،بِواسع َمنِّهَ ،
وجزي ِل عطائه ،أن َيغف َر لإلمام ُ
أسأل َ

ِ
وأحسن يف تأليف هذا الكِتاب.
كما ن ََص َح
َ
الثواب ،و َي َ
رفع َقدر ُه يف َجنَّات النَّعيمَ ،
َّعليق على هذه الرسا َلة المباركة ،وآخر كَّلمي َ ِ
وهذا ِ
آخ ُر الت ِ
الحمدُ
كأ َّولهَ :أن َ
ُ
ُ َ
ِّ
ِ
رسلين وخا َتم النَّبِيين ،وآل ِه
هلل ِّ
الم َ
رب العالمين ،وصَّل ُته وسَّل ُمه على َس ِّيد ُ
الطاهرين ،وصحبِه الر ِ
ِ
اشدين المهديين إلى يوم الدِّ ين.
الط ِّيبِين
َّ
ِ
الواحدُ ال َب ِ
اري
ماوات وهو
الس
إين سأل ُت َك باهللِ الذي َخ َض َعـ ْت
ُ
ل ُه َّ
ِ
غفر لجامِ ِ
ِ
نجو مِن النَّ ِ
ار
َل َع َّل
عه
إذا
َت َأ َّم َ
َجام َع ُه َي ُ
َ
لت فاس َت ْ

وكــتــب
ــــــــمـــــــــــــار
الصــــــغــيـَّـــــر بـــن َع
َّ
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