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¢ 

 املقدمة
 ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد،  العبادَصُلحت أحواُل بفضله  الذي هلل احلمد

مكدرات البدع يف القول املعايص ومن شوائب الرشك و لصةً شهادًة خا ،له يكرش

قدَره يف الدنيا ويوم يقوم  رفع اهللُ، هورسولُ  هعبدُ  حممدا أن وأشهد، والعمل واالعتقاد

وسلم  اهلل صىلواالقتصاد،  السالمة والوضوحترَكنا عىل ََنج األشهاد، نصح األمة و

، فَسِعد بحبِّهم أقواٌم، ناد كل يف الذين نفع اهلل هبم ،وصحبه آله وعىل عليهوبارك 

 .ن هادفام له مِ  ل اهللُضلِ يُ وَهَلك بُبغِضهم آخرون، ومن 

 ،بعد أما

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ﴿ وعال: قال جلفإنَّ اهلل خلق اخللق لعبادته وتوحيده، 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

هي عبادته بام أمر عىل لسان من اخلَلق احلكمة  أنَّ أي ، [٥٨ - ٥٦يات: الذار] ﴾ژ    

 (1)هبا. نال سعادة يف الّدارين إالصالح وال تُ  رسوله، إذ ال يتم  

 (2) :يف فقه املالكية «ترص خليلخم»يف مقدمة نظمه لـ ♫قال العالمة ابن عّدود 

 َأْنَشـــــَل َخْلَقـــــُه اختِيـــــاًرا بَِقـــــَدرْ  

 

ـــــم  ال  َك ـــــرْ  حِلِ ـــــام َذَك ـــــا َك  َعَبًث

                                                              

 .للقاسمي ،(9/46) «التلويل حماسن» -1

 .(12 ص) «لفالسَّ  اعتقاد جممل» -2
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قد و، [٣األحقاف: ] ﴾ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ ﴿وقال تعاىل: 

ون عىل أنَّ  احلَق الذي ُخلَِقت به السمواُت واألرض هو األمُر والنهُي وما اتفَق املفِّسِّ

فمن جَحد ذلك، وجَحد رسالَة الرسل، وكَفر  يرتتَُّب عليهام من الثواب والعقاب،

َل حوادَث العامل عىل حركات الكواكب، فقد زَعم أنَّ خلَق السموات باملعاد، وأحا

واألرض أبطُل الباطل، وأنَّ العامل ُخلَِق عبًثا، وُتِرَك ُسدى، وُخيل مهاًل، وغايُة ما ُخلَِق 

ية  ات احِلسِّ ا، ثمَّ يفارُق  -كالبهائم-له أن يكون متمتًعا باللذَّ ة القصرية جدًّ يف هذه املدَّ

ِدُث حركاُت الكواكب أشخاًصا مثَله هكذا أبًداالوجوَد و فلي  باطل  أبطُل من  .ُُتْ

 (1)هذا؟! وأي  عبث  فوق هذا؟!

ُتقيق وهو  ،والرسل واألنبياء مجيعهم إنام جاؤوا من أجل ُتقيق هذا األمر العظيم

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ قال سبحانه وتعاىل:، عبودية هلل جل وعالال

  .[٢٥األنبياء:   ] ﴾ ٺ   ٺ  ڀڀ        پ  پ   ڀ   ڀ   

ولوال الرسالة مل هيتد العقل إىل تفاصيل : »(2)♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فمن أعظم نعم اهلل عىل عباده وأرشف منّة عليهم: أن  .النّافع والّضار يف املعاش واملعاد

ولوال ذلك لكانوا   هلم الرصاط املستقيم.وبّيَّ  ،أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه

فمن قبل رسالة اهلل واستقام عليها فهو من  ،بمنزلة األنعام والبهائم بل أرّش حاال منها

                                                             

 .(3/1391) «السعادة دار مفتاح» -1

 .(19/100) «الفتاوى» -2
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وأسوأ حاال من الكلب  ،ومن رّدها وخرج عنها فهو من رّش الربّية ،خري الربّية

 انتهى كالمه. «.واخلنزير واحليوان البهيم

عبادُة األصنام، أرسل فيها لعرب وَفَشْت التوحيد يف جزيرة ا وملا اْنَدَرَسْت معاملُ 

 ،♥ انا حمّمدً األنبياء وإمام املّتقّي نبيَّ  دَ سل وسيَّ الر وعال آخرَ  اهلل جل

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿ منذرا عن الرّشك،وا إىل الّتوحيد داعيً  هلالج لجأرسله اهلل 

لتوبة: ا ] ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

٣٣]. 

 حقيقة العلم النافع

وهذان  فاألول العلم النّافع، والّثاين العمل الّصالح،»: (1)♫ قال ابن سعدي

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿ يف قوله: اناألمران مها دعوة احلّق املذكور

 انتهى.. «[١٤الرعد: ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  

 تقوم عىل أمرين: ♀فخالصة دعوة النبي 

  العلم النّافعُتصيل، 

 الحالعمل الصُتقيق و. 

  إىل يشٍء أحوَج منهم إىل معرفة ما جاء به الرسولليس النَّاُس قط  و

رب عليه،، ♀ عوة إليه، والصَّ وجهاد من خرَج عنه حتى  والقيام به، والدَّ

                                                             

 .(170 ص) «األوابد واقتناص الفوائد جمموع» -1
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عادة  يرجع إليه، وليس للعامَل صالٌح بدون ذلك البتَّة، وال سبيل إىل الوصول إىل السَّ

  (1)والفوز األكرب إال بالُعبور عىل هذا اجِلِّْس.

ق بالدين، وكان ة والرباهّي، والنافع منه ما تعلَّ ما قامت عليه األدلَّ هو  ِم:ِعلَحد  الو

 (2)يه.من العلوم املعينة عل

 أمهية التصنيف يف العلم

واجلمع بّي  فيه والتأليف، ومن وسائل تثبيت العلم وحفظه من الضياع الكتابةُ 

 ،القلب يكِّ ذَ ويُ  ،فظاحلِ  تـِّبثَ ويُ  ،فسالنَّ  يقوي مما فإنَّه، (3)القراءة والدعوة والتصنيف

 ،سبِ تَ لْ املُ  ُح ضِّ وَ ويُ  ،هبِ تَ ْش املُ  كشفـويَ  ،يانالبَ  يدُ وُيِ  ،اللسان طُ ُس بْ ويَ  ،بعالطَّ  ذُ حَ ْش ويَ 

 :الشاعر قال .(4)هرالدَّ  رِ آِخ  إىل هليدَ وَت  كرالذِّ  يَل مَج  أيضا ُب ِس كْ ـويُ 

ــَرُهمُ   ــُم ِذْك ــي الِعل ــوٌم فُيْحيِ ــوُت َق  َيُم

 

ـــلمواِت و   ـــا ب  الــــَلهُل ُيلِحـــُق أمواًت

 

                                                             

 .(2/864) «السعادة دار مفتاح» -1

 .سعدي البن ،(68 ص) «النارضة الرياض»: انظر -2

 :أشياء بثالثة العلم حيصل»: (1/156) «ذيل طبقات احلنابلة»برية كام يف قال الوزير ابن ه -3

 .النحو حفظ إىل ذلك دعاه بالعربية، التكلم نفسه كلف من فإن به، العمل: أحدها

 .تعليمه إىل أدعى كان الناس معلَّ  إذا فإنه التعليم،: والثاين

 فصنَّ الذي لمالعِ  ذلك رَ وْ غَ  يدرك مل من التصنيف من يتمكن وال البحث، إىل هُج رِ ُي  فإنه التصنيف،: ثالثال

 انتهى. .«فيه

 .للخطيب البغدادي ،(2/280) «السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع»انظر:  -4
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 التعريف باملنظومة وصاحبها وأهم رشوحها

 عىل توسطاملح هذا الرش -أهيا القارئ الكريم–ومن هذا املنطلق، أقدم لك 

 ،«داود أيب بنال احلائية نظومةامل» وهي ،أهل السنة واجلامعة عقيدة يف لطيفة منظومة

ةٌ  وهي َح تُ  وأن ها،ألفاظُ  ترشح وأن معانيها، بسطتُ  بلن حريَّ  أوسعَ  بيشء هامقاصدُ  وضَّ

 .كيلالوَ  عمَ ونِ  يسبواهلل َح  ،«هل  كُ  كُ تَ يُ  ال هل  كُ  كُ درَ يُ  ال ما» لكنو هذا، من

 ، فلبوهالسلستاين داود أيب ابن بكر أبواحلافظ الثقة  هو املنظومة هذهصاحب و

، وبرز يف العلم تفقه عىل أبيه هـ، 230 سنة لدوُ  .♫ املعروف السنن صاحب

 هـ،316 سنة تويفو ،بَِبْغداد احلنابلة رئاسة إليه وانتهتواحلديث، وصنف التصانيف، 

 (1).واسعة رمحةً  ♫ عامًا،( 87) وثامنّيَ  بعة  َس  عن

 ،االعتقاد باب يف السنة هلِ أ قصائدِ  نِ يوعُ  من، (2)«الطويل بحر»من  املنظومة هذهو

 ،فظهاحِ ب لمالعِ  طالُب  َى نِ عتَ يَ  نْ بل حقيقةٌ  يوه ،ةيزَ جِ وَ ال ةرَص املختَ  القصائدِ  نِ حَس أ ومن

                                                             

(، 2/51) «احلنابلة طبقات»و (،11/136) «بغداد تاريخ» :يف عدة مواضع منها ♫ترمجته  انظر -1

 «امليزان لسان»، و(221 /13« )النبالء أعالم سري»و، (هأبي ، يف ترمجة2/405) «األعيان وفيات»و

   (.5/62) «السلف مواقف موسوعة»(، و524-2/516) «التنكيل»و (،4/91) «األعالم»و (،4/490)

 :هي وتفعيالته -2

 ُلنْ َمَفـــــْاِعي ُلنْ َفُعــــو ُلنْ َمَفـــــْاِعي ُلنْ َفُعــــو

 

 ُلنْ َمَفـــــْاِعي ُلنْ َفُعــــو ُلنْ َمَفـــــْاِعي ُلنْ ُعــــوفَ  

 الناظم: قال 

ـــــٌل  ـــــورِ  ُدونَ  َلـــــهُ  َطوي  فضـــــائُل  الُبح

 

ـــــْوُلنْ   ـــــْاِعْيُلنْ  َفُع ـــــْوُلنْ  َمَف ـــــُل  َفُع  َمَفْاِع

ود.70)ص « الَعروض املخترَص »انظر    (، لنور الدين َصم 
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 هبا اعتنى ممنو املؤلف، رصعَ  من اهتم هبا أهُل السنة، وهلذا هااسترشاحِ  يف ىسعَ يَ  نأو

 .(2)وابن البناء شاهّي، ابن وتلميذه العكربي، بطة ابن وتلميذه ،(1)اآلُجريك هطالبُ 

 عن متواترة القصيدة هذه»: (3)ومةاملنظ أن ذكر َنصَّ بعد  ♫ الذهبي قال

 انتهى.. ««اإلبانة» يف بطة ابن اهلل عبد وأبو رشحًا، هلا وصنف اآلجري رواها ،ناظمها

 ♫ احلنبيل السّفاريني جاء حتى ،-لغناب فيام- رشوحها قّلت وبعد ذلك،

 .عظيمّي جملدين يفحمققا منذ سنوات يف رسالة جامعية،  طبعيف كتاب  ورشحها تعاىل

 الَسنية األنوار لوائح» سم الكتاب كام رصح به السفاريني يف مقدمته هو:وا

 ،«السلفية اآلثار أهل عقيدة يف احلائية داود أيب ابن قصيدة رشح الُسنية األفكار ولواقح

 ولواقح السنية األنوار لوائح»من إحدى املخطوطات:  األوىل الورقة يف اسمه وجاء

 عقائد يف الحائية داود أبي بن بكر أبي الحافظ إلماما قصيدة شرح يف السنية األفكار

 يف العنوان اختصر ♫ المؤلف أن يبعد وال، «األثرية والفرق السلفية الطوائف

 (4).الكتاب غالف على كامال ذكره ثم مقدمته

                                                             

  داود أيب بن بكر أبو علينا أمىل»فقال: ، (5/2562) «الرشيعة» كتابه يف أوردها قدو -1

 ، ثم ذكرها.«عنه اهلل جتاوز فقال ،وثالثامئة تسع سنة شعبان من بقّي خلمس عةاجلم يوم يف الرصافة مسلد يف

 شيخنا عليهقد علق و ،«دةامللوَّ  القصيدة ترتيب عىل دةامللرَّ  األصول»: وكتب عليها رشحا خمترصا سامه -2

 يف نسخة خاصة.عندي غ هو مَفـرَّ متوفر صوتيا، و الرشحو .العصيمي

 ،(233 /13) «النبالء أعالم سري»والقصيدة يف:  .(229)ص  «ترصهخم»(، و212)ص  «العلو» -3

 .(53 /2) «احلنابلة طبقات»و

 .(1/57انظر: مقدمة املحقق د. البصريي ) -4
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 طالب عنه يستغني ال ،عسَّ وَ مُ تفصييل  رشح ارينيالسف منالنفيس  الرشح وهذا

 ول دون االنتفاع به، سيام للمبتدئّي.طرادات  كثريًة قد ُتُ غري أنَّ فيه است العلم،

، ومن أحسنها رشح ومسجلة مكتوبة عديدة رشوح يناملعاِص  العلم وألهل

 فوائدالو سنةاحل تقسيامتال من فيه امل ،-تعاىل اهلل سدده- العباد الرزاق عبد الشيخ

وهو ، «احلائية داوود أيب ابن منظومة رشح يةنالس التحفة»، وعنوان رشحه: لطيفةال

 بعُض  يكاد ال حتى القبول،له  وعال جل اهلل له كتبقد وبّي طالب العلم  شتهرم

عناية جيدة،  به اعتنىلكن الشيخ و صويت وأصله الرشح، هذا إال ُف عرِ يَ  العلم طالب

 حرره، جزاه اهلل خريا.و

 اهلل سدده- دالعبا الرزاق عبد الشيخ برشح ِف تَ فليك واحد برشح مكتفياً  فمن كان

 تكفي ة،لَ زِ َج  يهومعانِ  ة،َس لِ َس  هألفاظُ  فيه، تعقيد ال طيب حسن رشحفهو  ،-تعاىل

 (1).املنظومة هذه حقيقة إدراك يف العلم طالب

 الرشح هذا أصل

عىل جمموعة من اإلخوة  «شبكة األنتنت» عرب امألقيتهسان لجم كتايب هذاوأصل 

، املوافق لــ 1439 لعام شوال من 17 األحد يومَ  املللس األول منهوكان واألصدقاء، 

                                                             

 رشح يعني فوائد، وفيه وواضح، مجيل رشح الرزاق عبد الشيخ رشح»قال الشيخ عبد الكريم اخلضري:  -1

 موقع من مفرغة دروسمن رشح احلائية،  1الدرس ) انتهى.. «به ُيعنى أن العلم بطالب فحري ،عليه متعوب

 .(الشيخ
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نفس  من 24 األحد صبيحةَ  الثاين منهاملللس وميالدي،  2018من عام  جويلية 01

 .ميالدي 2018من عام  جويلية 08، املوافق لــ 1439 لعام الشهر

 وعملِه، علِمه يفاهلل  باَرك ،طالب العلم أحدُ  الصويت الدرس من بتفريغه قام وقد

 .حاَله، وغفر له ولوالديه وأصلح

ر منه رَّ حُم  ف  إىل رشح مؤلَّ  ليكون أقرَب  تفريغة الياغَ ِص  دُت وكام جرت العادة، أعَ 

 ومل يبَق من األصل الصويت إال القليل، واهلل حسبي ونِعم الوكيل.ر، رَّ قَ إىل درس مُ 

، املوافق 1440 صفرمن شهر  19 صبيحة األحدالرشح هذا ُترير البدُء يف وكان 

 اهلل بفضل- وَتنسيًقا تعليًقاوانتهيُت منه ، «ُتلوز» بمدينة، 2018 أكتوبرمن  28 لـ

 2019 أفريل 01 لـ املوافق ،1440 لعام رجب شهر ِمن 25 االثنّي ليلةَ  -ُسبحانه

، ثم «داود أيب ابن حائية عىل الورود نثر»: يف البداية هيتُ وسمَّ ، بفرنسا (1)«ليون» بمدينة

، فراسلت شيَخنا ♫سم هو عنوان رشح الشيخ زيد املدخيل وجدت أن هذا اال

صالح بن عبد اهلل العصيمي، عضو هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية، 

 .«قاداالعتِ  حائيةِ  ُح رَش  صاداالقتِ  هنُج »فاقتح عيل أن أجعل عنوانه: 

 (2).املستقيم : هو الطريق الواضحوالنَّهج

 (3)ط يف األمر بال إفراط وال تفريط.: هو التََّوس  واالقتصاد
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 :(1)«نونية القحطاين»ويف 

ـــْن ُمَتَغالًِيـــا  ـــْد ُهـــِديَت وال تُك  َفاْقِص

 

 بِالَغَلَيـــــــانِ  َتُفــــــورُ  اْلُقــــــُدورَ  إنَّ   

 
الطريق الواضح اجليل، املتوسط بني غلو الغالني وجفاء العنوان: هبذا  املرادفيكون 

طني، يف بيان   .املسلمني اعتقاديف  «احلائيةاملنظومة »املَفرِّ

ى، وأن أكوَن قد  ورجائي يف اهلل الكريم أن يكون هذا العنواُن اساًم عىل ُمَسمَّ

نة واجلامعة، عىل طريق َسِويٍّ ُمعَتِدل.   ُوفِّقُت يف إيضاِح وَبياِن اعتقاِد أهِل الس 

 املتَّبع يف هذا الكتابهج نامل

 :التالية النقاط يفهذا الكتاب  يف منهجي يتلخص

  َث التي َطَرقُتها يف األصل الصويت، مع الزيادة عليها طاع عىل املباحِ َأبَقْيُت َقدَر املست

 وافًيا مفيًدا لطالب العلم. إمتاما للفائدة، وَرغبًة يف أن يكون الرشُح 

  كتب أساسية: أربعةعىل  -ون من اهللبعد طلب العَ –اعتمدُت 

 عىل رشح السنة للمزينواسع املنة بالتعليق »: كتايب أوهلا»، 

 :للحائية، «رشح السفاريني» وثانيها 

 جلامعة من الباحثّي، «موسوعة العقيدة»: وثالثها. 

 للعباد.«التحفة السنية»: ورابعها ، 

                                                             

 .(23)ص  -1
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 بل هو رشح مستقل فيه من املطبوعة احلائية لرشوح صقولَ  خ  ْس نَ  جمردعميل  ليسو ،

 جهد من االستفادة معح هلذه املنظومة، من الرشو ه يف كثري  املباحث ما َيِعز  وجودُ 

 وهلل الفضل أوال وآخرا.، واحلديث القديم يف علامئنا

  لكل  رةايَ َس مُ  إذ هو الرشح األوسع للمنظومة، بال ،«لوائح األنوار»مباحث  تتبَّعُت

عن  ج الرشَح رِ ر السفاريني، فإنه استطرد يف عدد من املباحث بام قد ُي كَ ما ذَ 

 مقصوده.

 القدر»، و«كالم اهلل»، سيام يف «واسع املنة»ثريا مما قيَّدت يف استفدت ك» ،

، مع زيادات وإفادات ثها من املباحِ ، وغريِ «اإليامن باليوم اآلخر»، و«الصحابة»و

  خاصة هبذا الكتاب.

  َّعىل اختالف مذاهبهم الفقهية، مع اإلكثار واملتلخرين لئاألوا بّي املراجع عتنو ،

 الكية، متى وجدت إىل ذلك سبيال.من النقل عن أئمة امل

  وقد ،ما ض  رَ لغَ  بواسطة لتنقَ  وربام ،أهل العلم مبارشة مؤلفات من النقوَل  وثَّقُت 

 .احلاشية يف هذا إىل أرشُت 

 وجه عىل سهلة، بطريقة الكالم صياغةمع  الغالب، يف احلريف النقل عن ابتعدت 

 .حلاشيةا يف  موضع األصلإىل اإلشارة مع ،الكالم شتات يمع

  كتب من سيام التوسع، شاء ملن فيها، ةدَ املعتمَ  تبالكُ  إىل ثاملباحِ  لِّ ُج  يف أرشُت 

 الدراساِت  بعضِ ل عناوينَ  ، معالرشعية العلوم كل يف العمدة هي التي السلف
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، املتقدمّي كالم وتقريِب  اجلمع سنوُح  بالتحقيقمنها  زتمتيَّ  التيو ،(1)ةاملعارِص 

 فهرسا خاصا يف آخر الكتاب. لت هلذه املراجعِ وجعَ 

  َالرشح، مع كتابتها بالرسم العثامين يف الواردة القـرآنية اآليات َزْوُت ع. 

  َأو «الصحيحّي» يف احلديث كان فإن ،الرشح يف الواردة النبوية األحاديث َزْوُت ع 

 األخرى السنة كتبمن  هعِ مواِض  إىل هتُ وْ عزَ  فيهام يكن مل وإن بذلك، اكتفيت مهاأحدِ 

، خاصة درجتها بيان يف العلم أهل كالم ذكر مع بعضها، عىل مقترصا ملعتمدة،ا

 األلباين. اإلمام

  لفاظاأل من العديد قللنَ  أضطرَّ  ال حتى التامة، احلديثية الروايات الختيار ُت يْ عَ َس 

 .الواحد للحديث

 أو ،منه األول املوضع غالبا أذكر السنة، كتب يف عوِض مَ  نمِ  أكثرُ  للحديث كان إذا 

 عند سيام فقه العلامء تراجم ألن منه، للمقصود املوافقة للتمجة املناسب املوضع

 بإذن- سهل احلديث فيها رُذكِ  التي املواضع باقي إىل والوصول، البخاري اإلمام

 .-اهلل

  وعلَّقت يف احلاشية عىل عدة مواطن من الكتاب.بطَض  إىل حيتاج ما ُت طبَ َض ، 

  ُعُّي القارَئ يف الوصول إىل مباحث الرشح.جعلُت عناويَن تفصيلية ت 

  ل  رسافه تعوَض  .الكتاب موضوعات عىل الوقوَف  القارئ عىلُيسهِّ

                                                             

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

 .املواضيع

  ماملعلَ حروف  حسب واملراجعَ  رَ دِ املصا رتَّبُت. 

 

صاحَبه وَمن ِشئَت ِمن ك، وانفع به ا لوجهِ ًص ي هذا الكتاب خالِ اللهم تقبل منِّ 

 م.ه وصحبه وسلِّ عىل نبينا حممد وآلِ  صلِّ اللَّهموَخلِقك، 

 

 

 وكتب

 صغّيـر بن عّمـارال

 1440لعام  شهر رجبمن  30 السبت ليلة

 بفرنسا« ليون»بمدينة  2019 أفريل 06املوافق لـ 
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 نص املنظومة 
 :تعاىل  ؒودأبو بكر بن أيب دااحلافظ الثقة  قال

َْدىال كككِْعواتَِّبكْكْاهلِلْحَبْبكككِ َْتمسَّكك ْ 

 
ُْحف ِلكككُتَْلعلَّكككَ ْْدِعيًَّاِبكككَْتككك  ْوال 

ْحككككاالِتككككككككككككككككككككككككككك 

 
ْلِتككك اِْنوالسُّكككَ ْاهلِلِْبِكَتكككاِ َْوِدْن

ْ

ْْرَبُحَوَتككَْتككْ ُ ْاهلِلَْرُسكك ِ َْعككنَْأَتككْ  

ْ ِْك ككاَمليَْككك ُ َْمْخِلكك ٍ َْغْيككُرَْوق ككْ 

ْ

ْصكككُا اوَأف ِْقيكككاُ األْتَْداَنْلَ ِبككك  

ْ ْاِئً َقْكِْفبكالَ قْ ْالق كْرننِِْْفكْ َْت  َْوال

ْ

ْ اَجُاَأْسككَوِْلَجْهككٍ ْأْتَبككاٌ َْقككاَ َْكَمككا 

ْ ُْهقرأُتكككَْخلكككٌ ْالق كككرنُنَْتق كككِ ْوال

ْ

ْ َضكككُحُيْبكككاللف ِ ْاهلِلَْكككك َ ْفككك نَّ 

ْ ْرًةَجْهككْللَخل ككِ ْاهلل َْيَتجلَّكك َْوق ككْ 

ْ

َْ َوَربُّكككَْيْخفككك ْالْالبكككْدُرَْكَمكككا 

َْأْوَضككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

ِْلكككٍدِبَ اْولكككيَ ْمْب ل ككك ٍدَْوَلكككْيَ 

ْ

ُْحَسككبَّاملَْتَعككاَل ِْشككْبٌهْلككُهَْوَلككيَ  

ْ ْاَدَنوِعْ ككْاَهكك ْاجَلْهمكك ُُّْي ِكككُرَْوَقككْد

ْ

ْرُِّحُمَصككَْحككِديٌ ْق ل َ ككاْمككاِْبِمْصككَداِ  

ْ ْمَّكككٍدُماَْمَقكككاِ ْعكككنَْجِريكككٌرَْرَواُه

ْ

ْْ َجُحَتْكْاَكَذْيفَْقكا ََْْقكدْْْمكْاِْمْثَ ْفق ْ  

ْ َْ ككُهِمْيَيًْضككاَأيْاجَلْهِمكك ُُّْي ِكككُرَْوَقككْد

ْ

َْفُحَتكككْ ْبالف اِضكككِ َْيَدْيكككِهَْوِكل َتكككاْْ 

ْ ٍْةْيَلككَلْ ِّك ككْيفْاجَلبَّككاُرَْيْ ككِلُ َْوق ككْ 

ْ

َْمككدُِّحاملَتْال احككُدَْجكك ََّْكْيككفِْبكك  

ْ ِْهَفْضكككِلِبَْيُمكككنُّْالكككدُّنياَْطَبكككِ ْإىل

ْ

ْتُحُتف كككوْالسَّكككماِ َْأْبككك اُ َْفُتف كككَرُ  

ْ ْرًااِفغكككْلكككَ َيٌْرغِفسكككَتُمْأاَلْ ُ يق ككك

ْ

ُْحَ ْمكككفُيْزقكككًاوِرْخككك ًاْحًٌِ ْمسكككَتوُم 

ْ ْه ِديُثَحكككُْيكككَردُّْالَْقككك ٌ ْاَكذَْرَوى

ْ

ْابُِّاكك وق ْككك َّب ُه َْقككْ ٌ َْخككاَ ْأال 

ْ ٍْدَامَّككُمْْعككَدَبْال َّككاِ َْخْيككَرْإنََّْوق ككْ 

ْ

ُْحَجككالْراْاُنُعْثَمككُْثكك َّْْدًماِقككَْوِزيككراُه 

ْ ْ ْعكككَدُهَبْالربيَّكككِةَْخْيكككُرُْعُهككك َوراب

ْ

ِْجُحُمككْ ْبككاخَلِ ْاخَلككِ َْحليككُفَْعِلكك ٌّ 

ْ ْْيِهُ ِفكككَْرْيكككَ ْالْلكككرَّْه  لْوإنَّهكككُ 

ْ

ْ ِربكككال ُّْالِفكككْرَدْوِ ُْنُجكككِ َْعَلككك  

َْتْسكككككككككككككككككككككككككككككككككَرُح

ْ

َْطل اكةْ وَْعكْ  ٍْْوابكنُْْوَسكْعدٌَْْسِعيٌد

ْ

ُْحدَّمل َمكككاْواللَُّبْيكككُرِْفْهكككٍرْوَعكككاِمُر 

ْ
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ْْ لِِّهْكك ْبِةالصَّكَاْاْيفْقك  ٍَْْخْيكرََْْوق ْ 

ْ

ُْحَتْجكككَرَوَْتِعْيكككُ َْطعَّانكككًاَْتككك  ْوال 

ْ ِْهْ ْضككِلِبَفْامل كب ُْْالككَ ْحُ َْنَطك ََْْفَقكدْْ

ْ

ُْحَتْمككَدْالصَّككاابِةْيفْنٌيْالَفككْتِحْويف 

ْ ُْه نَّكككفِْقكككْنأيْاملق كككُدوِرْوِبالَقكككَدِر

ْ

َْيُحأف ككْيُنوالككدِّْالككدِّيِنْق ككِدِعِْدَعاَمككة  

ْ ًْاْ َكككروُمْاَنِكككً َْجهككً ُْتْ ِكككَرْنَْوال

ْ

ْإنَّككككَ ْواِلميككككلاَنْاحل كككك َ َْوال 

ُْتْ َصككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

ِْهَفضككِلبْالَعظككيُ ْاهلل ُْيْخككِرُ ْوق ككْ 

ْ

ِْ الَفْاككِْمككنْأْجسككاًداْال ككاِرِْمككن 

ُْتط كككككككككككككككككككككككككككككككككَرُح

ْ

ْْايككْاَتْالِفككردو ِْْيفْال َّهككرَِْْعَلككْ 

ْاِئِهكَمككككككككككككككككككككككككككككككككب

ْ

ْاَ َجكككْإذْالسَّكككْيِ َْحميكككِ ْ َِّكِاككك 

َْيط َفكككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

ْافٌعَشكككْللَخلكككِ ْاهلِلَْرُسككك َ ْإنَّو

ْ

ُْحَ ضَّْكُمْحك ٌّْالَقكربَِْْع اِ ِْف ْوق ْ  

ْ ْوِإْنْالصَّككك ةِْْأْهككك ََْْرْنُتك ِفكككْوال

ْاَعَصككككككككككككككككككككككككككككككككْ 

ْ

ْالَعككككرِ ْووذَْيْعِصكككك ْفكلُُّهككككُ  

َْيْصككككككككككككككككككككككككككككككككَفُح

ْ

ْنَّككككُهإْاخَلكككك ارِ َْرأَيَْتعتِقككككْدْوال

ْ

ُْحَيف َضككوُْيككْرِديْيهكك اُهِْلَمككْنَْمَقككاٌ  

ْ ْيِ كككِهدبَْلُع ًبكككاْيًّاكُمْرِجكككَْتككك  ْوال

ْ

ُْحْمككَلَيْيِنبالككدِّْ ُّامل ْرِجككْإنََّمككاْأال 

ْ ْنيَّكككة وَْقكككْ ٌ ْاإلميكككاُنْإنَّمكككاْوق كككْ 

ْ

َْصككرَُّحُمْالكك يَِّْقكك ِ َْعَلكك ِْوفْعككٌ  

ْ ًْةَتككاْرَوْباملَعاِصكك َْطككْ ًراْوَيككْ ق ُ 

ْ

َْجُحَيككْرْالككَ زِنْويفَْيْ ِمكك ْبَطاَعِتككِه 

ْ ْ قككك َلُهَوْالرِّجكككاِ ْراَ نْع كككَ َْوَدْ 

ْ

ْْشككَرُحَأوَْأزككك ْاهلِلَْرُسكك ِ ُْ ْ َقككف 

ْ ِْه يِ دبككْاَتَلهَّككْ ْقككْ ٍ ِْمككنَْتكك  َْوال

ْ

ُْحَتق ككَدوْاحَلككَديِ َْأَهككِ ْيفَْفككَتط عَن 

ْ ْاِحَصككْيككاْالككدَّْهَرْاعتقككْدَ َْمككاْإذا

ْهكككككككككككككككككككككككككككككككككككِ ه

ْ

ُْحْصككبوُتْيككُ َتبَْخْيككٍرَْعلكك َْ َفَأنكك 

ْ  
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 الشـرحبداية  

 مصدر التلقي عند أهل السنة واجلماعة

  يف أول نظمه:  ؒقال املصنف

َْدىال ككْعواتَِّبككْاهلِلْحَبْبككِ َْتمسَّكك  

 
ْْف ِلكككُحُتَْلعلَّكككَ ِبكككْدِعيًّاَْْتككك  ْوال 

ْلِتككك اِْنوالسُّكككَ ْاهلِلِْبِكَتكككاِ َْوِدْن 

ْ

ْْرَبُحَوَتككَْتككْ ُ ْاهلِلَْرُسكك ِ َْعككنَْأَتككْ  

ْ  السنة أهل عند التلقي مصادر وهو عظيم، أمر بيانب هنا تعاىل ♫ بدأ

 هذهأن  حتى يبينوا للمسلمّي ،يف عقائدهم السنة أهل به يبدأ باب وهذا واجلامعة،

 : الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة.مصدرها عليها، نحن التي العقيدة

 التمسك ةيزَ ومِ  السنة ةيزَ مِ  -سيام املطولة منها-ع كتبهم طلَ مَ  يف يذكرون وهلذا

 علم عىل وأقبل والسنة الكتاب ترك الذي خطر يبينون ثم البدعة، ورد بالكتاب

الفتوى » آخر يف تيمية ابن اإلسالم شيخ عنهم قال كامأهل الكالم  فإن الكالم،

پ   ﴿ يف الغالب يف هم وغيرهم المتفلسفة من المتكلمين أن علم ومن»: (1)«احلموية

 هو ليس أنه: العاقلو منهم الذكي يعلم ،[٩ - ٨الذاريات: ﴾ ]ڀ   ڀ  پ  پ  ڀ  ڀ  

 :فيها قيل كما هي وإنما بيِّنة، ليست حجته وأن بصيرة، على يقوله فيما

ـــَلـــُح  ـــ جـــاِج ُت كالز  ٌج هتاَف  اتاهُل

 

ــــا وكــــل  كــــاِ ٌ   ــــ حًق   كسورُ ـَم

 حيث قال: ♫ويعلم العليم أَنم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي  

                                                             

 (.554)ص  -1
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كمي يف أهل الكالم أن يرضبوا باجلريد والنعال، ويطاف هبم يف القبائل والعشائر، ُح »

 «.ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل عىل الكالم

واحلرية مستولية عليهم، والشيطان -إذا نظرت إليهم بعّي القدر  ،ن وجه آخرومِ 

ا وما ُأوُتوا ذكاء  ، هبمرمحَتهم ورفقَت  -مستحوذ عليهم ، وُأعطوا ُفهوم   وما ُأوتوا زكاء 

ا ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴿وُأعطوا سمًعا وأبصاًرا وأفئدة  ،ُأْعُطوا علوم 

 ﴾ەئ   ائ        ائ        ى ى   ې  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې

 [.٢٦األحقاف: ]

َ له بذلك حذق السلف وعلمهم وَتبومن كان عليام  هبذه األمور:  خربهتم، حيث ّيَّ

وا أهله وعابوهم، وعلم أن  من ابتغى اهلدى يف غري حذروا عن الكالم وَنوا عنه، وذم 

ا  .♫انتهى كالمه  .«الكتاب والسنة مل يزدد إال بعد 

 ترك احلق ابتاله اهللُ بالباطل من

 اهلل قال  .الكتاب والسنة، فابتلوا بالباطلاحلق الذي هو فهؤالء القوم تركوا 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ   ﴿: «البقرةسورة »يف  دعن اليهو

  ]﴾ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ

، [١٠٢البقرة: ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿ :قال ثم ،[١٠١البقرة: 

 واحلكمة القدرية العوائد منفإنَّ  ،«بالباطل ابتيل احلق ترك من» ويف هذا أنَّ  اآلية.
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 (1) .يرضه بام باالشتغال يلابتُ  ،اختياًرا ينفعه ام ترك من أن اإلهلية

 السيئةِ  عقوبة ألنَّ ِمن ،بعلم الكالم اهلل فابتالهم والسنة الكتاب تركوافهؤالء 

 والسنة، الكتاب عىل اإلقبال من العبد قلُب  ينسلخ أن من أعظمَ  وال ،(2)هابعدَ  السيئةَ 

 .الكالم علم عىل َل قبِ ويُ 

يف  ♀حوض رسول اهلل  نكام أ أهل العلم: قوُل  القولِ  طيفلَ  ومن

 حوض، فكذلك اجلنة يفالذي  الكوثر َنرمن  انميزاب فيه يشخباملوقف يوم القيامة 

 فيه يصب -نهاجهومِ  عتهورِش  سنتهعلمه و وهو- الدنيا يف ♀ النبي

 من اهلل تعاىل. وحي وكالمها والسنة الكتاب مها :اثنان ميزابان فيه ويشخب

علمه الصايف يف الدنيا، فهو اجلدير أن َيِرد حوضه يف  فمن رشب من حوض

 أشد اآلخرة يف فهو ،برِش  منها له يكن ومل الدنيا هذه يف سنته من ظمأ مناآلخرة، و

                                                             

 (.60)ص  «تفسري السعدي»انظر:  -1

 :أشياء ثالثة بأحد الذنب عىل اهلل بيعاقِ » (:باختصار ،2/271) «الفروق» يف القرايف قال -2

 كالنار املؤملات. 

 املعصية تيسري. 

 الطاعة تفويت. 

 :أشياء ثالثة بأحد سبحانه ويثيب

 اجلنة يف كام امللذات. 

 الطاعات تيسري. 

 املعايص تعسري». 

 .-عفا اهلل عنه–، للمؤلف «ة الدينصيبة الدنيا عند سالمَ وان مُ تسلية املؤمنني هبَ »انظر: 
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 (1) واجلزاء من جنس العمل. ،كبدا وأحر ظمأ

 :♫، بقوله «النونية»ابن القيم يف  ساق هذا املعنى اإلمام

الكــوثر الصــايف  ورأيــت حــوَض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ال

 

ــــيَ  ال زاَل   ــــه مِ  ُب خُ ْش ــــانِ في  يزاب

ــــزاُب   ــــ مي ــــولِ  نتهِ ُس ــــ وق  هِ إهِل

 

ــــ  ــــومهــــا َم ــــانِ نِ ال يَ  امِ دى األيَّ  ي

 ن اآلإال ِمــــ دونــــهُ رِ ال يَ  والنــــاُس  

 

 ا ذوي إيــــــــامنأفــــــــرادً  الِف  

 العقيدة هذه أن يبّي حتى ،التلقي مصدربيان ب ♫الناظم  يبدأ أن مناسباً  فكان 

 .والسنة الكتاب من هاعُ نبَ مَ بياَنا  ليتيس التي

، أي: يا أهيا املسلم السني املتبع لطريقة السلف (اهلِلْحَبْبِ َْتمسَّ  ) :♫قال 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿كام قال تعاىل: (، اهلِلْحَبْبِ ، اعتصم وتعلَّق )(2)الصالح

َ فُ  وعال جل اهلل وحبل. [١٠٣آل عمران: ] ﴾ ڄ  ڃ منها: عهد اهلل،  ،كثرية   بتفاسريَ  ِّسِّ

وغري ذلك مما هو من قبيل  (3)خالص والتوحيد، واجلامعة،قرآن، ودينه، واإلوال

                                                             

 (، للهراس.1/334« )رشح النونية»(، البن القيم، و2/85« )امع اجليوش اإلسالميةاجت»انظر:  -1

 وأسامئه اهلل صفات يف كله االعتقاد يف ليس»(: 2/942) «جامع بيان العلم وفضله»يف  قال ابن عبد الرب -2

 أخبار من جاء وما ،األمة عليه أمجعت أو ♀ رسول عن صح أو اهلل كتاب يف منصوصا جاء ما إال

 انتهى.. «فيه يناظرُ  وال ،له ملَّ َس يُ  ،نحوه أو ،كله ذلك يف اآلحاد

طلبوا منه أن يكتب هلم  ،«الواسطية العقيدة»حول كتابه  مناظرةجملس  تيمية ابن  لشيخ اإلسالمدَ قِ عُ  ملاو

 هللا عن يؤخذ االعتقاد بل ،مني أكرب هو ملن وال يل االعتقاد ليس»: عظيمة كلمة ♫ هلم فقال ،اعتقاده

 (.3/203) «لفتاوىا». «األمة سلف عليه أمجع وما ♀ ورسوله ▐

 .♫(، البن ايب العز احلنفي 258، 209، 134، 125، 115، 98)ص  «رشح الطحاوية»وانظر هلذا: 

 (.7/70) «تفسري الطربي»انظر:  -3
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 اختالف التنوع ال التضاد. 

، فقال: السنة ذكرُ  بعده جاءبداللة السياق، ألنه  ،القرآن هنا (اهلِلْحَبْبِ ) ب املرادو

 .ومنهاجه ♀(، أي: سنة النبي ال َدىْواتَِّبع)

 طرق من فهي ةوالسن القرآن دليل يصحبها مل طريق وكّل » :(1)القّيم ابن يقول

 اهلل رسول به جاء ما منه والنّافع ،دليل عليه قام ما والعلم. الّرجيم والّشيطان اجلحيم

 . انتهى. «♀

 عىل باإلقبال نصح القارئ أن فبعد (،ُتْفلُِح  َلعلََّك ا بِْدِعي   َتُك  وال): ♫ثم قال  

كون إىل  من هحذر السنة،  البدعة.  وهو هادِّ ِض الر 

فهي متكونة من  التوحيد كلمة ومن ذلك واإلثبات، النفي عىل مبنية والرشيعة

يب علينا أن نقبل  ،كذلكف .وهو اإلثبات «اهلل إال»وهو النفي، و «إله ال» شطرين:

 صاحب :أي (،ابِْدِعي   َتُك  وال): قالوهلذا  البدعة، برد إال يكون ال ذلكو ،السنة عىل

 .╚خمالفا ملنهج السلف و والسنة لكتابل نابًذاواًل وعماًل واعتقاًدا، ق بدعة،

، اسم فاعل (ابِْدِعي  ، وقوله: )(2)(، أي: ال تُكن، والنون ُحذفت تفيفاَتُك  والوقوله )

                                                             

)ص « ةارضالنياض الر»(، و6/388« )فتاوى ابن تيمية»(. ونحوه يف: 2/174« )الكّيمدارج الس» -1

 .(، البن سعدي68

 .♫ (، للسفاريني1/170« )لوائح األنوار»انظر:  -2
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ينِ  يف ُأحِدث   ما»من البدعة، وهي:  ا الدِّ بُّد بِق صد ِمنه ل يس ِممَّ  (1).«الت ع 

نصوص الوحيني، ألن العربة باالستقامة عىل  فصاحب البدعة ضال وإن حفظ

 حّي ♫ري الربهبا اإلمام اهلل ورحمالسبيل، ال بقوة االستظهار وكثرة التدليل، 

إنام العامل من اتبع  أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، -رمحك اهلل-واعلم » :(2)قال

لسنة فهو صاحب العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب وا

 انتهى.«. بدعة، وإن كان كثري العلم والكتب

، فهو ب والسنة، وترك ما ينافيهام من الرشك والبدع واملحدثاتامن اتبع الكتف

 (. ُتْفلُِح  َلعلََّك الناجي يف الدنيا واآلخرة، وهلذا قال: )

 (3) ُتتمل أمرين: (،َلعلََّك وقوله: )

 :سنة سيفلح حتام، بالنظر إىل النوع.ألنَّ من متسك بالكتاب وال التحقيق 

 :ي ، إذ ال يمكن اجلزم ألحد بتحقق الفالح بغري نص. أو الرتجِّ   بالنظر إىل املُعّيَّ

، أي: عساك (ُتْفلُِح  َلعلََّك ، فقوله: )(4)والفالح هو مجاع اخلري يف الدنيا واآلخرة

 تظفر بكل خري يف الدنيا واآلخرة. 

                                                             

فها شيُخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي  -1 ، وهو تعريف خُمترص جامع مانع -يف عدة مواضع-هكذا عرَّ

« عتصاماال»وانظر: «. َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  » :▲ملخوذ من حديث عائشة 

 ، للمؤلف.«واسع املنة»(، و1/47)

 (.99)ص « رشح السنة» -2

 (، لعبد الرزاق البدر.16)ص « التحفة السنية»انظر:  -3

 (.1/181« )لوائح األنوار»انظر:  -4
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 كَِتاِب قائام عىل ) الذي تدين اهلل به دينك هاجعل أي ،(اهلل بِكَِتاِب  َوِدنْ ): قالثم 

ائ  ەئ    ﴿(، الذي من متسك به اهتدى، ومن حاد عنه ضل وغوى، قال تعاىل: اهلل

طه: ] ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

 ال أن فيه ما واتبع القرآن، قرأ ملن اهلل تضمن»: ¶ عباس ابن. قال [١٢٤ - ١٢٣

 فيه ما واتبع القرآن قرأ من»قال: أنه ، وروي عنه «اآلخرة يف يشقى وال الدنيا يف يضل

 (1).«القيامة يومَ  لوْ هَ  نمِ  قاهُ ووَ  الضاللة، من اهلل عصمه

 الثبوت، قطعي متواتر اهلل كتابإشارة إىل أن  ،(اهلل بِكَِتاِب  َوِدنْ ويف قول الناظم: )

 . (اهلل بِكَِتاِب  َوِدنْ بقوله: )اكتفى  وهلذا املسلمون، فيه يتلف وال

نَنِ ): قال ،السنة ذكر ملا ثم السنن: مجع سنة،  ،(اهلل َرُسولِ  َعن ْت أت التِي والس 

 :قوله يفمن قوله وفعله وتقريره. و ♀واملقصود هبا: ما ُنقل عن النبي 

كانت أو  آحادا الصحيحة، السنة من ذُ ؤَخ تُ  العقيدةَ  أن إىل إشارة (اهلل َرُسولِ  عن أتْت )

 عرفهل حرف فيه زيد لو بل ،يشء فيه ُيزاد البحفظه ف ل اهللُتكفَّ  الكتابمتواترة، ألنَّ 

يف مجلة يف النهاية  داخلةً  وإن كانت زيد، ما فيها زيدفقد  السنة أما املسلمّي، صبيان

 .[٩لر: حلا]﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴿قول اهلل تعاىل: 

 بحفظها اهلل تكفل فقد السنة فأما: »(2)♫ معلميال الرحمن عبد العالمة قال

 لسانه وحفظ السنة، وهو بيانه بحفظ تكفله يستلزم القرآن بحفظ تكفله ألن أيضا،

                                                             

 (.18/389) «تفسري الطربي»انظر:  -1

 لف. ، للمؤ«معركة التوحيد والرشك»، نقال عن كتاب (44 ،33 ص) «الكاشفة األنوار» -2
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«. يطلبها من ينالها بحيث باقية والهداية قائمة الحجة بقاء المقصود إذ العربية، وهو

 .انتهى

عىل  يفى ال بام- تعاىل ♫ األلباين الدين نارص الشيخ نادىقلت: وهلذا 

 شوائب من هب قلِص أُ  اتنقية الدين مم :بالتصفية وقصده والتبية، التصفيةب -طالب العلم

، التي واملوضوعة الضعيفة األحاديثالرشكيات والبدع وسائر املخالفات، وأيضا من 

 أسهمت يف إضالل فئام من الناس.

ن الصايف قوال وعمال فقصده هبا: تربية املسلمّي عىل هذا الدي وأما الرتبية،

 .[٥ - ٤الروم: ]﴾ ې  ې  ې  ى   ى     ائ ﴿واعتقاًدا، 

ل وقد  (1)«رسائل اإلصالح»يف  ♫العالمة حممد اخلرض حسّي  هذا أصَّ

االنحراف عن »ضمن حمارضة قيِّمة، فيها ِحَكٌم رائعات، وِعظات بالِغات، عنواَنا: 

 .«علله، آثاره، دواؤه الدين:

 من اإلسالم يتعرفون ال قليل غري أبنائنا من وفريق»: ♫وكان مما قال فيها 

 ومل املسلمّي، من طوائف عليها يرون مظاهر من صورته ينتزعون وإنام الصحيح، وجهه

 .«قليل وال كثري يف اإلسالم من املظاهر هذه تكن

 أبنائنا، نفوس يف العقيدة إضعاف وسائل من واملحَدثات البَِدع فمظاهر»ثم قال: 

 . «بسهولة احلق للدين قبوهلم وبني املخالفني بني حتول التي العقبات بأصع ومن

                                                             

1- (1/97-102).  
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ا موضوعة، أحاديث املؤلفات من كثري يف أن نعلم ونحن»ثم قال:   وقصص 

 الكتب بعض يف أن ينكر الذي ومن معقولة، أصول إىل تستند ال وآراء مزعومة،

 ألهواءا أصحاب بعض مؤلفات يف وأن خمتلفة، وقصصاً  مصنوعة، أحاديث

 عقيمة؟ وأقيسة سقيمة، آراء العلم يف واملستضعفّي

 العلم يف خفَّ  من بعض اتذ وقد نشئنا، بعض نفوس يف يسء أثر الكتب هلذه كان

 ♫إىل آخر ما قال . «...اإلسالم علامء يف الطعن إىل وسيلة الكتب هذه من وزَنم

 رمحًة واسعة.

: (1)♫ن كالمه، منها قوله العالمة اإلبراهيمي يف مواِضَع م ونحُوه قوُل 

 أذواق من تقرب حكيمة بطرق واخلرافات البدع تلك بمحاربة نبدأ أن إذن فالواجب»

 العقيدة تلقني َسُهَل  الشوب ذلك من الِفطر وَصَفت واخلرافات البدع ماتت فإذا الناس،

  انتهى.. «بالقبول النفوس وتلّقتها الصحيحة

                                                             

  .(1/86) «اآلثار» -1
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 جزاء من متسك بالكتاب والسنة

، ♀جزاء الذي متسك بالكتاب والسنن الثابتة عن رسول اهلل  ثم ذكر

، هبذه االستقامة عىل الوحيّي (، ولكنه مل يبّيِّ األمر الذي ينلو منه السنيَتْ ُ ): فقال

 ونجاهتم الناجية، والفرقة املنصورة بالطائفة ونمَّ َس يُ  السنة أهَل  نإ :يقال أن وابواجل

 :جهتني من

التي تؤدي إىل  املنحرفة واملسالك والشبهات البدع من :نياالد يف نجاهتم :األوىل -

 (1)احلرية والضياع، مع ضيق الصدر، وعدم تيقن القلب طملنينته.

 .يوم القيامة اهلل عذاب من بالنلاةيكون  وذلك اآلخرة، يف نجاهتم: والثانية -

    مئ  حئ    ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئقال تعاىل: ﴿

 .[١٧٠األعراف: ]﴾ىئ

 وهذا يكون بأمرين:(، َوَتْرَبُح)ثم قال: 

باالهتداء والثبات عىل طريق احلق، وهذا أمر عزيز سيام يف  األول: الربح يف الدنيا: -

 زمان الفتنة، وضعف السنة، وتكالب أهل الكفر واألهواء عىل أهل املنهج احلق.

، واألرض السموات عرضها جنة دخولذلك بو والثاين: هو الربح يف اآلخرة، -

                                                             

 والسنة، الكتاب عن معرضا رأيت أو سمعت أن قلَّ  وهلذا» :♫( اإلسالم شيخ تلميذ) البزار قال -1

 األعالم». «اعتقاده أو دينه يف يقني غري عىل صار أو تزندق وقد إال ،)يعني أهل األهواء( مقوالهتم عىل ُمقبال

 . (755ص  ،«مع لسرية شيخ اإلسالمااجل» بواسطة) «العلية
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 (1) ، وعىل رأسهم أهل السنة واحلديث.هلل لعباده املتقّيا اأعده

 لبَج  باب من (تربحه: )قولُ و ،املفاسد درءِ  باب من (تنُج ه: )قولُ  يكونوعىل هذا، ف

 وينلو السنة،يظفر بو البدعة من وينلو اجلنة،يفوز بو النار من فينلو السني املصالح،

وقوُله:  ،التخلية باب من (تنُج قوُله: ) فيكون .احلق أهل وجزاء حلقينعم باو الباطل من

 .التحلية باب من (تربح)

 سائر األدلة املعتربة كالقياس واإلمجاع وغريمها؟ وهل يعني هذا تركَ 

، وما سوامها من املعول وعليهام والسنة، الكتاب هو األصل اجلواب أن ُيقال:

 يشء عىل يكونمثال  القياسف هلام. تابع ذلك وغري والقياس كاإلمجاع األخرى األدلة

 نعلمه مل وإن ،والسنة الكتاب من دليل له كذلك واإلمجاع السنة، وأ الكتاب من معلوم

حلة عىل  الصحايبكذلك قول و مستقل، دليلمع إيقاننا بلن اإلمجاع  بوجوده، نلزم

األصح برشطه املعروف يف كتب األصول، وهكذا األمر بالنسبة لباقي األدلة املختلف 

 فيها...

                                                             

يف ذكر اجلنة ووصفها، قال يف  «األفراح بالد إىل األرواح حادي»وهلذا ملا كتب اإلمام ابن القيم كتابه املاتع  -1

 فإهنم ،اجلنة يف هلم اهلل أعد بام السنة أهل بشارةَ  منه املقصود ل  ُج  وكان»(: 13أوله مبينا سبب تلليفه )ص 

 رأيا عليها يقدموا أن من صدورهم يف أجل السنةف ،)...( ،اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف رشىللب املستحقون

 عليها قدم فمن ،سياسيا حكام أو ،فلسفيا قياسا أو ،كالميا تناقضا أو ،صوفيا خياال أو ،جدليا بحثا أو ،فقهيا

( بعد 416يف آخره )ص وقال  .«مصدود الرشاد طريق عن وهو ،مسدود عليه الصواب فباب ذلك من شيئا

 مذهب فهذا»: ♫أن ذكر عقيدة أهل السنة واجلامعة التي حكاها حرب صاحب اإلمام أمحد، قال 

انتهى. وملا فصل نعيم أهل اجلنة يف . «واعتقادا وعمال قوال البرشى هلذه)من أهل السنة واحلديث(  املستحقني

 .«والسنة بالكتاب املتمسكني ألوليائه اجلنة يف تعاىل اهلل أعد فيام: فصل»، قال: «القصيدة النونية»آخر 
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 سألة الكالمم

وأن من خالف ذلك ، ابحاجي والرَّ فهو النَّ  ك بالكتاب والسنةإذا تقرر أن من متسَّ 

ألنَّ فهو البدعي اخلا ، علمنا أن الذي عليه أهل الكالم هو البدعة والباطل، 

 ،ضال كرشِ مُ  التوحيد عن َض املعرِ ، كام أنَّ أبى أم شاء ضال، مبتدع السنة  عنَض عرِ املُ 

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ﴿، قال تعاىل: (1)أبى أم شاء

ٱ  ٻ      ٻ   ﴿، وقال سبحانه: [٥٠القصص: ] ﴾ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ

الل صمة من الض  هذه الع   ن سبب  ، ثم بي  [٢ - ١النلم: ] ﴾ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  

وأنه ، معرفتهالعدول عن الحق بعد واية التي هي والغ  بالحق، الذي هو الجهل 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ﴿فقال: ، له متبع بالحق عالم ♀

ھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ﴿ونحوه يف قوله تعالى: ، [٤ - ٣النلم: ] ﴾

، ويف ظلمات وىل وغ  من ترك الوحيين ض  فعلمنا هبذا أن ، [٤٣الزخرف: ] ﴾ڭ   

   .وىوه   الباطل زاغ  

، (2)ه إىل بدع كثريةأصحابَ  رَّ الذي َج ، الكالمإىل علم  ركونُ هذا الضالل الومن آثار 

                                                             

 . (1/214) «إغاثة اللهفان»انظر:  -1

 أهَل  أنَّ  األمصار مجيع من واآلثار الفقه أهل أمجع»(: 2/942) «جامع بيان العلم»يف قال ابن عبد الرب  -2

 ،فيه والتفقه األثر أهل لامءالع وإنام الفقهاء، طبقات يف اجلميع عند وند  عَ يُ  وال ،وزيغ بدع أهُل  الكالم

  انتهى.. «والفهم وامليز باإلتقان فيه ويتفاضلون

= 
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هم يف باب كالم اهلل تعاىل، كام سيبينه كثرية، ومن ذلك انحرافُ  وأوقعهم يف ضالالت  

 ، بقوله:♫الناظم 

ِْك ككاَمليَْككك ُ َْمْخِلكك ٍ َْغْيككُرَْوق ككْ 

ْ

ْصكككُا اوَأف ْاألْتِقيكككاُ َْداَنِْبككك لَ  

ْ ْاِئً َقْكِْفبكالَ قْ ِْنالق كْرْنِْفكْ َْت  َْوال

ْ

ْ اَجُاَأْسككَوِْلَجْهككٍ ْأْتَبككاٌ َْقككاَ َْكَمككا 

ْ ُْهقرأُتكككَْخلكككٌ ْالق كككرنُنَْتق كككِ ْوال

ْ

ْ َضكككُحُيْف ِ بكككاللَّْاهلِلَْكككك َ ْفككك نَّ 

ْ  مناسبة البدء بمسألة الكالم

 :أمرين أحدإىل  -واهلل أعلم-راجع  الكالم بمسألةووجه البداءة 

 أهل معتقد عن يتكلم أن ناسب والسنة، الكتاب عن تكلم ملا هأن :أوهلام 

ومذاهب  الكالم مسللة فذكر القرآن، أي الكتاب هذا يف واجلامعة السنة

  املخالفّي فيها.

 جهة من البالءاشتد فيه  عرص يف كان تعاىل ♫ املصنف أن :وثانيهام 

 أمحد لإلمام وقع ما ليس بخاف  و ،كالم اهلل مسللة وهي املسللة هذه

 .األمر هذا يف وأصحابه

                                                             
= 

 يف التونسية التحفة»تكلمت عن رضر علم الكالم، مع اإلشارة لبعض املراجع يف الباب يف رسالتي: وقد 

 .«واملنهلية العلمية األسئلة عن اإلجابة

 قصد»ل مهمة يف خطر علم الكالم عىل الرشيعة، فليقرأ ومن أراد الوقوف عىل رسالة لطيفة يف الباب فيها نقو

  . ♫للعالمة صديق حسن خان القنوجي  ،«والتلويل الكالم ذم اىل السبيل
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 ألن ذاهب َي مِّ ُس  (1)الكالم علم نإ :العلم أهل من قال من قال وألمهية هذه املسألة،

بّي أهل السنة  (2)النزاع فيها واشتهر البالء فيها ووقع فيها يَض ِخ  التي املسائل أول من

 بدعة أول هي ليست كانت وإن ،(3)الكالم مسللة هيوغريهم  املعتزلة منوأعدائهم 

 اهلل بإذن موضعه يف سيليت كام ،(4)اخلوارج بدعة هي ظهوراً  البدع أول فإن ت،ظهر

 .تعاىل

 السنة صاحب يا قل :أي (،َمليِك اَْك ُ َْمْخِل ٍ َْغْيُرَْوق ْ ): ♫الناظم  قال

له امللك  يك،لِ مَ  كلِ مَ  كمالِ فهو  اهلل، هو املليكو .خملوق غري وعال جل اهلل كالم نإ

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ﴿: قال وعال جل واهللكله سبحانه، 

 .(5)«وَمليَكهُ  يَشءٍ  ُكلِّ  َربَّ » :احلديث ويف، [٥٥ - ٥٤القمر: ] ﴾ ڄ  ڄ

                                                             

(، 2/468) «التوضيحات اجللية»(، و126 ص) «الطحاوية رشح»: سبب تسمية علم الكالم يفانظر:  -1

   زيد مكي.يبأل ،(97)ص  «الفرق مذكرة يف مقاالت»و، (4/2111) «وسوعة العقيدةم»للخميس، و

 أيب ابن وعنه تيمية، البن ،(358-2/363) «النبوية السنة منهاج»: ملعرفة النزاع يف مسللة كالم اهلل انظر -2

 األرض أهلِ  ُطُرق جَمامع يف: فصل ،وما بعدها 40 ص) والنونية ،(91 ص) «الطحاوية رشح» يف الِعزّ 

 ...  القيم البن( القرآن يف واختالفهم

 ، أثناء مناظرة العقيدة الواسطية، حيث ذكر أنَّ (3/184) «الفتاوى»وإن كان قد رد هذا ابن تيمية يف  -3

 إنه: عطاء بن واصل عن يقولون وكانوا ،الكالم مسللة يف منازعتهم قبل االسم هبذا ونيسمَّ  كانوا املتكلمّي

  .الكالم مسللة يف اختلفوا الناس يكن ومل ،بالكالم ويصفونه ،متكلم

 ( ... 2/10« )تفسري ابن كثري»، ومواضع أخرى(، و12/470« )فتاوى ابن تيمية»انظر:  -4

 (. 22« )صحيح الكلم الطيب»(، وصححه األلباين يف 3392، والتمذي )(5058رواه أبو داود ) -5
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َق اهلل  فالقرآن غري خملوق، وهلذا ں ں ڻ   ﴿بّي اخلَلق واألمر بقوله:  هلالج لجفرَّ

  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ، والقرآن من األمر لقوله تعاىل:﴿[٥٤]األعراف: ﴾ڻ

 .[٥٢]الشورى: ﴾پ

َوْيَبُة؟»قال اْبَن ُعَيْينََة:  د  َيْزُعُم « َما َتُقوُل َهِذِه الد  ، َقاُلوا: َيا َأَبا حُمَمَّ يِِسَّ ا املِْرِّ َيْعنِي برِْشً

ْلُق: َخْلُق َفاخلَ ، ﴾ں  ں  ڻ   ڻ ﴿ َتَعاىَل: اهللَكَذَب، َقاَل »َأنَّ اْلُقْرآَن خَمُْلوٌق َفَقاَل: 

 (1)«.ْمُر: اْلُقْرآناأْلَ ، واهلل

 :(2)♫يقول العالمة ابن عّدود 

ـــُف َدْل  ـــر، الَعْط ـــُق واألم ـــُه اخلل  أال ل

 

ــَزْل   ــر َن ــَن األم ــا ِم ــًا َم ــيَس َخْلَق  أْن َل

بد و: هبذا االعتقاد آمن أي (وَأف صُا اْاألْتِقياُ َْداَنِْبَ لَ ): قال  ق وَتعَّ صدَّ

ه وبّي اهلل وقاية بامتثال أمره، واجتناب َنيه، ( مجع تقي: وهو الذي جعل بيناألْتِقياُ )

بالصرب،  الشهوة اتقوا ألَنم أتقياء، بلَنم السنة أهَل الناظُم  ووصَف . وتصديق خربه

 .وبالصرب واليقّي ُتنال اإلمامة يف الدين ،باليقّي الشبهة واتقوا

حوا وقرروا وأبانوا، بال مداهنة وال جماملة،( وَأف صُا ا)قال:  ألَنم  أي: رصَّ

صادقون يف هذه العقيدة، يؤمنون هبا  ا وعالنية، ليس عندهم ازدواجية، وال تقلب، 

بخالف أهل األهواء الذي هم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب، جمانبون للحق 

                                                             

: نظروا للبخاري،( «السلف عقائد» ضمن ،103 ص) «العباد أفعال خلق»و ،(1/504) «الرشيعة» -1

 .األشعري سناحل أليب ،(125ص ) «الثغر أهل إىل رسالة»، و(36 ص) «الّديانة أصول عن اإلبانة»

 .القيم البن( 51 ص) «النونية»: وانظر ،(21 ص) «السلف اعتقاد جممل» -2
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 .والصواب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿يف قول اهلل تعاىل:  (1)♫يقول العالمة ابن سعدي 

 إىل إشارة( ُقْل : )قوله يف»اآلية:  ،[٨٤مران: آل ع ]﴾ پ  پ  پ  پ  ڀ      

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

  

                                                             

  .(14ص ) «تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن» -1
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 املذهب احلق يف صفة الكالم هلل

وكالمه غري خملوق، ألن  يتكلَُّم، وعال جلَّ  اهلل إن :يقولون واجلامعة السنة وأهُل 

 َيَزل مل فإنَّه األحوال، من بحال   عنه َتنَفك   ال النَّوع، يُث ح من له ذاتيَّة صفةٌ  الكالم

 بمشيَئته يتكلَّمُ  هلالج لج اهلل فإنَّ  األفراد، َحيُث  من له فِعليَّةٌ  صفةٌ  وهي ُمَتَكلِّاًم،

 فال تعاىل، به قائَمةٌ  ِصَفة والكالمُ  شاء، كيَف  شاء، متى شاَء، بام فيتكلَّمُ  ،(1)وقدرته

 غري من َحقيَقةً  باآلذان َمسموعٌ  ▐ وكالمه البدع، هلأل خالًفا بغريه تُقوم

، م   فكذلك يشء، كمثله ليَس  اهلل أنَّ  وكام ومعنًى، َلفًظا حقيَقًة، اهلل كالم والقرآن َتَوه 

 (2).َخلِقه كلصواِت  ليَس  تعاىل وَصوُته َخلقه، ككالم ليَس  كالمه

ٌة وَنَظريَّةٌ ألِدلَّة عىل أنَّ اهلل يتوا كلَّم: أثريَّ
ا، منها قول اهلل (3) ة فكثرَيٌة ِجدًّ ، أما األَثريَّ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ﴿، [٥٢]مريم:  ﴾ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  ﴿تعاىل: 

حب  ﴿، [١٢٢]النساء:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿، [١٤٣]األعراف:  ﴾ڭ   ڭ

                                                             

(، 214)ص  «رشح الطحاوية»عن حاشية العدين على  (، نقال1/356) «التوضيحات اجللية»انظر:  -1

إذ الكلمة الواحدة يقوهلا ملعرفة الفرق بّي قول أهل السنة: )الكالم بمشيئة وقدرة( وبّي قول املعتزلة هلذا، 

 القائل بطريقةإنام يكون  واالعتبارالسني فيعني هبا حمض احلق، ويقوهلا البدعي ويعني هبا حمض الباطل، 

  .(3/481) «مدارج السالكّي»ه، كام قرر ذلك ابن القيم يف علي ويناظر إليه يدعو وما به،ومذه وسريته

  ، للمؤلف.«واسع املنة»(، و12/37) «الفتاوى»انظر:  -2

سن ألبي( 41 ص) «يانةالد أصول عن اإلبانة»انظر:  -3 م ي «الجهمية على الرد»و األشعري، الح  ار   للد 

 «السالكين مدارج»و الع ز، أبي البن ،(92 ص) «الطحاوية شرح»و ،(«السلف عقائد» ضمن ،249 ص)

(1/49.)  
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]األعراف:  ﴾خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  

٢٢] ... 

ةُ  ُه ِمْن َأْوَصاِف  ، فهي أنَّ اْلَوْصَف بِالتََّكل ِم ِمْن َأْوَصاِف اْلَكاَمِل،وأما النَظريَّ َوِضد 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿: ♠النَّْقِص، َقاَل َتَعاىَل عىل لِسان إبراهيم 

لم يِعب إبراهيم أصناَمهم وآهلَتهم التي َيعُبدوَن ، ف[٦٣]األنبياء:   ﴾ڇ  ڍ  ڍ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    إهله ُمَتكلٌِّم وقائل، وَقاَل َتَعاىَل: ﴿بالَعلز عن الكالم إال وأنَّ 

ِم ل  ، فُعلَِم أنَّ َنْفَي ُرجوع الَقوِل وَنْفَي التك[٨٩]طه:  ﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  ﴿ :وقال تعاىل، لوِهيِة الِعْللَدم أُ عَ  َنْقٌص ُيْسَتَدل  به عىل

جلَّ وقال ، (1)، فال خري يف إله ال يتكلم وال يعلم[٩٨طه: ] ﴾حب     خبمب  ىب  يب   جت  حت  

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   : ﴿شلُنه

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  

يَِّة، اإلِ ِن ِم ُموِجًبا لُبْطالَنْفَي ِصَفِة الكال ، فلَعَل [٧٦النحل: ] ﴾ھ
وهذا َأْمٌر هَلِ

ةَمعْ  امِويَّ لِيَمة والُكُتب السَّ وُن يك ِل الكامأنَّ فاِقَد ِصَفاِت ال :لوٌم بالِفَطر والُعُقول السَّ

، وىلألُ ا يف ُد، المحلَ ا هل ليساِقٌص، َمذُموٌم، َمعيٌب ن َربًّا، بل هو ُمَدبِّرا، وال ، واللـًهاإ

 .لالِل، وُنُعوُت اجلَ اَم  الكِصَفاُت  له ملَِن خرةواآل األُوىل ُد يفحلما وإنام، آلخرةا يف وال

                                                             

  .♫(، لتقي الدين اهلاليل 2/52« )سبيل الرشاد يف هدي خري العباد»انظر:  -1
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 ن مذهب الواقفة يف كالم اهللم التحذير

( عن عقيدهتم يف كالم اهلل، عاب الذين َأف صُا ا املصنف أن أهل السنة )ملا بّيَّ 

 :♫فقال  ،توقفوا يف هذا الباب

ْاِئً َقْكِْفبكالَ قْ ْالق كْرننِِْْفكْ َْت  َْوال

ْ

ْ اُاَجَأْسككَوِْلَجْهككٍ ْأْتَبككاٌ َْقككاَ َْكَمككا 

ْ الذين  هميةاجل مسلك قفالوَ  ألن ،أي: يا صاحب السنة ال تتوقف يف القرآن

 أن مل يعتقد هذا يقول الذيويف احلقيقة،  .«خملوق غري وال ،خملوقهو  نقول ال» قالوا:

هذه  ألن، (1)خملوق غري إنه: الرب كالم يف يشك ممن باهلل ونعوذ، خملوق غري اهلل كالم

 يف كالشمس ظاهر فيها احلقَّ ألنَّ  ،زم ويرصح هبابل َي  ،املؤمنفيها  ك  ُش يَ  ال العقيدة

 :(2)ولكنه كام قال ابن القيم النهار، رابعة

ـــواظِرُ   فـــاحلق  شـــمٌس والُعيـــوُن َن

 

ــــانِ   ــــىل الُعْمي ــــى ع ــــا َتَف  لكنَّه

 :(3)♫ أمحد اإلمام وأنشد 

ــدى ــُرق اهلُ ــى ُط ــل الَفت ــربام َجِه  ول

 

ــــ  ــــا أن ــــٌة هل  وارُ والشــــمُس باِزَغ

نطلت حيلة اجلهمية الواقفة يف كالم اهلل عىل بعض الناس باسم الوسطية، اولربام  

واجلواب عن هذا أن  ،!؟«، والتوقف داخل فيهابالوسطية جاء الدين»ويقولون: 

 التوقف يف القرآن وعدم اجلزم بأنه كالم اهلل وأنه غري خملوق بل صفة من صفاتهيقال: 

هو عدم  الوسط ليسإذ  ،االنحراف واإلحلاد من هذال ب ،يف يشء وسطيةمن ال ليس

                                                             

ي ،(531-1/526) «الشريعة» من (الواقفة مذاهب عن النهي ذكر: باب): انظر -1  .لآلُجرِّ

  (.361)ص  «النونية» -2

 . (76)ص  «رشف أصحاب احلديث»(، البن عبد الرب. وانظر: 1/782) «ن العلم وفضلهجامع بيا» -3
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 فلنت اليمّي عن احلق كان بل هو امليل مع احلق حيث مال، فإن ال، ،الترصيح باحلق

ألنَّ  معه، فلنت الوسط يف احلق كان وإذا معه، فلنت الشامل عن احلق كان وإذا معه،

 ال ،الغالّي وُجُفو اجلافّي غلو بّي ،اخليار العدل أَنم هم السنة أهل وسطيةباملقصود 

 وهلذا السنة، ألهل هذا تنسب ثم الوسط يف وتضعه للباطل امكان أنت لك جتعل أن

 اليمّي عن مال ومن ،«الوسطية عىل أنا» :قالو الشامل عن مال نمَ من الزائغّي  رأينا

 نم بالوسطية أسعدُ  طائفةَ ال  وكل هذا باطل وتلبيس، إذْ  ،«الوسطية عىل أنا» :قالو

، كثَّر اهلل سوادهم، ورحم أمواهتم، وحفظ أحياءهم، وجعلنا منهم واجلامعة السنة أهل

 ظاهرا وباطنا.

 :♫نعود لقول الناظم 

ْاِئً َقْكِْفبكالَ قْ ْالق كْرننِِْْفكْ َْت  َْوال

ْ

ْ اَجُاَأْسككَوِْلَجْهككٍ ْأْتَبككاٌ َْقككاَ َْكَمككا 

ْ وا هبذا القول العامة، ولبسوا واستامل ،اهلل يف شكوا ألهنم اجلهمية، من رش فالواقفة

:  وقال اإلمام أمحد ملا سئل عنهم ،(1)السلف قال كام عليهم، بل الوقف زندقة وكفر،

–، وكان أبو داود السلستاين صاحب السنن (2)«بالوقف استرتوا اجلهمية من صنف»

                                                             

 وشكت وقفت التي الواقفة الطائفة على خالفا مخلوق، غير اهلل كالم القرآن بأن اإليمان :باب): انظر -1

 ة، وما بعدها(، البن بط5/284) «اإلبانة الكربى»( من مخلوق غير: وال مخلوق،: نقول ال: وقالت

 «شرح أصول االعتقاد» ( منخملوق غري أنه فيه شاكا القرآن يف وقف من تكفري يف روي ما سياق، و)♫

 ...♫ ، وما بعدها(، لاللكائي2/357)

  .(5/310) «اإلبانة الكربى»: انظر -2
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 (1) رمحهام اهلل تعاىل، ال يروي عمن وقع يف بدعة الوقف. -والد املصنف

 :أي(، َأْسَجُا اومعنى ) ،(َوَأْسَجُا اِْلَجْهٍ ْأْتَباٌ َْقاَ َْكَما): الناظموهلذا قال 

 سمحت أي ،(واُح مَ ْس وأَ ) نسخة ويف ،(2)وسهلت ألفاظهم به القول هبذا أنفسهم النت

 (.َأْسَجُا اوهو قريب من معنى )، (3)فانقادت له، فتابعته القول، هبذا أنفسهم

 اللفظني بنيالناظم  قففرَّ  الباطل،ب أسجحوا الءوهؤ ،باحلق واأفصح السنة أهلف

 .الطائفتني بني الفرق من ُيعلم ملِا

  

                                                             

، و)باب: يف القرآن، من كتاب السنة( من (، ط. الرسالة1/22) «داود أبي سنن» تحقيق مقدمة: انظر -1

  (.7/115) «لسننا»

  (.1/416) «المعجم الوسيط»(، و2/475) «لسان العرب»: انظر -2

  (.2/489) «لسان العرب»: انظر -3
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 التحذير من مذهب اللَّفظية واأللفاظ املجملة عامة

 : بعدها قال ثم

ُْهقرأُتكككَْخلكككٌ ْالق كككرنُنَْتق كككِ ْوال

ْ

ْ َضكككُحُيْبكككاللف ِ ْاهلِلَْكككك َ ْفككك نَّ 

ْ  اجلهمية أتباع عىل ورد خملوق، القرآن :لّيالقائ اجلهمية عىلالناظم  ردَّ  بعد أن

 قوم ىلعيف هذا البيت فال نقول: هو خملوق وال غري خملوق، ردَّ  نتوقف، نحن :القائلّي

 امً لَّ ُس  هذا وجعلوا ،حُض املَ  الباطُل  هاوباطنُ  احلق   هاظاهرُ  ألفاظاً  استغلوا آخرين

 لفظي نقول: لكن خملوق، القرآن نقول ال» :فقالوا املسلمّي، عىل البدع إلدخال

 .«خملوق بالقرآن

 األلفاظ عن عَد البُ  :الرشعية القواعد من ألنَّ  السنة، أهل أنكره املذهب وهذا

اآدم بني ضالل أصل هيإذ  ،واملُشتبهة املجملة  قحِ للمُ  رضةٌ عُ و، وجوه محالة ، ألهنَّ

 فكيف ،خمبطة أذهانا صادفت إذا سيام وال، َيسُهل هبا إنفاق الباطل بني الناس، لبطِ واملُ 

 (1) ؟!وتعصب هوى ذلك إىل انضاف إذا

 يف وباطل، حق عىل املشتملة املتشاهبة امللملة األلفاظ»: (2)شيخ اإلسالمقال 

 اإلطالقّي، كال من فيمنع وباطل، حق نفي نفيها ويف وباطل، حق إثبات إثباهتا

 سلف كان وهلذا لباطل،وا احلق بّي هبا اهلل فرق فرقان فإَنا اإلهلية النصوص فبخال

 فيثبتون اتباعه، يب الذي والفرقان اإلمام هو ورسوله اهلل كالم يعلون وأئمتها األمة

                                                             

، 37ص ) «شرح الطحاوية»(، و3/927) «الصواعق المرسلة»(، و3/157) «مدارج السالكين»: انظر -1

 (، للربيكان.135-128، 101-97)ص  «تعريف اخللف بمنهج السلف»... و(، البن أيب العز263، 138

 (.1/76) «العقل والنقل تعارض ءدر» -2
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 املجملة املحدثة العبارات وجيعلون ورسوله، اهلل نفاه ما وينفون ورسوله، اهلل أثبته ما

 االستفسار بعد إال هينفون وال اللفظ يطلقون ال إثباتا ، نفيا  : إطالقها من ممنوعا   املتشاهبة

 حق فإنه ورسوله، اهلل كالم بخالف باطله، ىونف حقه أثبت املعني تبني فإذا والتفصيل،

 .«معناه يفهم حتى قبوله يب ال املعصوم غري وكالم معناه، يفهم مل وإن قبوله، يب

 انتهى.

: قال من»: (1)م يف اللفظيةقوهلوغريه من أئمة السنة وهلذا اشتهر عن اإلمام أمحد 

ألن هذه الكلمة  ،«مبتدع فهو خملوق غري: قال ومن، جهمي فهو خملوق بالقرآن لفظي

 جمملة وحمتملة، فال ُتق حقا، وال تبطل باطل، فالنهي عنها هو املتعّي. يوضحه قول

 القول باللفظ ويراد ،خملوق العبد وفعل ،العبد فعُل  به يراد اللفظ»: (2)شيخ اإلسالم

 :قال فقد ،خملوق إنه :قال فمن ،القارئ كالم ال اهلل كالم وذلك ،فظالال به لفظيَ  الذي

 ومعلوم ،اهلل كالم هو ليس املسلمون هؤيقر الذي هذا وإن ،القرآن هبذا يتكلم مل اهلل إن

 .الرسول دين من باالضطرار مَ لِ عُ  ملا خمالف هذا أن

 بلغ فإنام رجلال ذلك بلفظ غريه كالم بلغ من كلإذ  ،خملوق فهو العبد صوت وأما

 وهلذا، الغري ذلك بصوت ال نفسه بصوت بلغه إنام وهو ،نفسه لفظ ال الغري ذلك لفظ

                                                             

(، 95)ص  «شرح السنة»(، للطربي، و26)ص  «صريح السنة»، لعبد اهلل، و(1/64) «السنة»انظر:  -1

(، 2/392) «شرح أصول االعتقاد»(، و5/350) «اإلبانة الكربى»(، و1/535) «الشريعة»للربهباري، و

 (.36/701) «فهارس فتاوى ابن تيمية»و

(، تغنيك عن طول 36/701) «فهارس الفتاوى»وانظر: . (، باختصار وتصرف12/74) «الفتاوى» -2

 بحث يف هذه املسللة.
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 اهلل صفات جعل يقتيض الذي واإلثبات النفي إطالق من وغريه أمحداإلمام  منع

  انتهى.. «خملوق غري ومدادهم العباد صفات جعل أو ،خملوقة

 :«خملوق بالقرآن لفظي» :قال فاحلاصل، أن من

 وهذا ،الصوتو اللسان وحركة التلفظ حقيقة أي اللفظ يقصد فإما أن 

 خملوق،

  ألنه كالم اهلل.، خملوق غري وهذا، املقروء أي امللفوظوإما أن يقصد به 

 ُتتها لتب مسللة من فكم العرص، هذا يف نظائر هلا «اللفظية بدعة» أي املسللة وهذه

 ما أظهرت الفتن جاءت إذا حتى ملة،جم بللفاظ ، واستتوا عن العامةالبدع أهُل 

 وها بمعسول القول، وجممل الكالم.ي غطَّ ، وكشفت عن عقارهبم التعندهم

 يدفنون ،العقارب مثل البدع أصحاب مثل»: (1)ملا قال ♫ الربهباريوصدق 

 أهل وكذلك ،لدغوا متكنوا فإذا أذناهبم ويرجون ،التاب يف وأبداَنم رؤوسهم

 انتهى.. «يريدون ما غوابلَّ  متكنوا فإذا الناس بّي خمتفون هم ،البدع

ُْهقرأُتكككَْخلكككٌ ْالق كككرنُنَْتق كككِ ْوال

ْ

ْ َضكككُحُيْبكككاللف ِ ْاهلِلَْكككك َ ْفككك نَّ 

ْ حب السنة: إن قراءيت أو لفظي بالقرآن خملوق، ألنه لفظ جممل اأي: ال تقل يا ص

ظ الواضحة التي يرصحون بعقيدهتم، ويعربون عنها باأللفا نال يليق بلهل السنة الذي

 املعنى، ف(2)املعنىو اللفظوكالم اهلل هو (، ُي َضُحْباللف ِ ْاهلِلَْك َ ْف نَّال لبس فيها، )

                                                             

  (.2/44) «الحنابلة طبقات» -1

 .(، وما بعدها7/132)(، 6/533) «الفتاوى»انظر:  -2
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 رددنا عىل الكالبية ،خملوق غري اللفظ :قلنا إذاف خملوق، غري واللفظ ،خملوق غري

ومعناه  ألَنم قالوا: القرآن الذي بّي أيدينا ألفاظه خملوقة، واملاتريدية، األشاعرةو

 ،وإذا قلنا: املعنى غري خملوق، رددنا عىل اجلهمية واملعتزلة، (1) النفِس القديم غري خملوق

اهلل عن  تعاىل ه،، وأن كالمه سبحانه يشء منفصل عنالقائلّي رصاحة بخلق القرآن

ا كبريا  .قوهلم علوًّ

                                                             

ة يف أن القرآن العريب خملوق، وقالوا: وهلذا رصح األشاعرة واملاتردية بلنه ال خالف بينهم وبّي املعتزل -1

القرآن قرآنان: قرآن بمعنى الكالم النفِس، وهو غري خملوق، وقرآن بمعنى الكالم اللفظي املركب من 

 احلروف واألصوات، وهو خملوق.

وقالوا: إن اهلل يلق صوتا فُيسمع جربيل كالمه النفِس بذلك الصوت املخلوق، فيحفظه جربيل وينقله إىل 

 .♀بي الن

 املريد ُتفة» يف البيلوري كام رصح به !أن القول بخلق القرآن ال ُيقال إال يف مقام التعليم -أيضا–وقرروا 

: ُيقال أن يوز ال( خملوقا أي) حادثا نقرؤه الذي اللفظ كون ومع»: ملا قال (82 ص) «التوحيد جوهرة رشح

  .انتهى. «؟!التعليم مقام يف إال حادث القرآن

فهام لقول الناظم: )بذلك دان األتقياء وأفصحوا(، بخالف غرِيهم من أهل  -يا صاحب السنة–اد وهنا تزد

 اللهم اهدنا، واهد ضال املسلمّي. آمّي. !البدع

ى اإلمام السلزي قلت  «والصوت احلرف أنكر من عىل الرد يفرسالته إىل أهل زبيد »يف  ♫: وهلذا عرَّ

فرق بّي عقيدة القائلّي بالكالم النفِس وعقيدة املعتزلة القائلّي بخلق هذه العقيدة الضالة، وبّيَّ أنه ال 

 القرآن، بل هم أشد تلبيسا منهم. 

 «التوضيحات اجللية عىل رشح العقيدة الطحاوية»وانظر للتوسع يف هذا الباب ما ذكره د. حممد اخلميس يف 

 (، فقد أحسن وأجاد، جزاه اهلل خريا.1/368-404)
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 :(1)قال ابن القيم

ـــ ــه املْ ــُّي كالِم ــرآن َع ــذلك الق  وك

 

ــــ  ــــه حقيق ــــسموِع من ــــانِ ـ  ًة ببي

ــــه ال بعُضــــه   هــــو قــــول ريب كل 

 

ـــانِ   ـــا مهـــا َخلق ـــى م ـــا ومعنً  لفًظ

ـــــه  ـــــاملّي وقوُل ـــــُل ربِّ الع  تنزي

 

 اللَّفــــُظ واملعنــــى بــــال َرَوغــــانِ  

ـــم  ـــاد وفعَله  لكـــنَّ أصـــواَت العب

 

ق خملوقـــــانِ    كِمـــــداِدهم والـــــرَّ

 فالصــوُت للقــاري ولكــنَّ الكــال 

 

ــرش ذي اإلحســانِ   ــالُم ربِّ الع  َم ك

، وهم: املرصحون بخلق القرآن، ابن أيب داودكل هذه الطوائف التي ذكرها و 

: (2)♫حتى قال اإلمام أمحد  والواقفة، واللفظية، كلهم يعتربون من اجلهمية،

 :فرق ثالث افرتقت اجلهمية أن العلم أهل من أدركنا من أمجع»

 خملوق اهللَّ كالم القرآن :منهم طائفة فقالت، 

 امللعونة الواقفة وهي ،وسكتت اهللَّ كالم آنالقر :طائفة وقالت، 

 خملوقة بالقرآن ألفاظنا :بعضهم وقال. 

 من أدركنا من وأمجع ،قتلوا وإال تابوا فإن ،يستتابون ،كفار جهمية هؤالء فكل

 تؤكل وال ،قضاؤه يوز وال ،يناكح مل -يتب مل إن- همقالتُ  هذه من أن العلم أهل

 انتهى. .«ذبيحته

  

                                                             

 .(294 ص ونحوه ،38 ص) «النونية» -1

  .يعلى ألبي(، 1/343) «الحنابلة طبقات»انظر:  .مسرهد بن مسدد إلى تهرساليف  -2
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 أهل السنة يف صفة الكالم هلل خالصة مذهب

 السنة أهل معتقدأذكرك أهيا القارئ بأن  ،ويف ختام الكالم عىل هذه األبيات

 النوع قديمة ،له صفة كالمحقيقة ال جمازا، وال متكلم اهلل أن هو :كالم اهلل يف واجلامعة

پ  ڀ   ﴿: تعاىل قال ،بمشيئته سبحانه يتكلم لكنه ،متكلامً  يزل مل اهللف اآلحاد، حادثة

 تعاىل اهللأي: جديٌد تنزيُله والتكلُم به، ألنَّ  ،[٢األنبياء: ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ے  ۓ   ﴿: هلالج لجقال  شاء، كيفمتى شاء، و ، ويتكلم(1)وصوت حرفب يتكلم

حّي جاء موسى لذلك  وقع فالكالم ،[١٤٣األعراف: ] ﴾ۓ  ڭ  ڭ   ڭ

 مل اهلل أن باعتبار ذاتية أخرى، ةجه من فعليةو جهة من ذاتية صفة اهلل كالمو ،املوضع

 .أفرادها جتدد حيث من وفعلية هبا، متصفاً  يزل

 هكالم ومنه الرشعي هكالم منه ،ال حد له اهلل كالم فإن اهلل، كالم عُض بَ  والقرآن

 ،الساموية ككتبه  أمُره وَنيه،: الرشعي والكالم ،«كن» :كقوله الكوين الكالمو .الكوين

ٌل من عنِده ُسبحانه، منه بدَأ من االب، وهو القرآن وأعظمها تداء، كالم اهلل َحقيقًة، ُمنَزَّ

: أي ظَهر ، [١٩٢]الشعراء: ﴾گ  گ  گ  ڳ  ، لقوله تعاىل:﴿أو بدا من الُبُدوِّ

، أي القرآن، ويف هذا رد  [١٠٥]اإل اء: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: هلالج لجوقوله 

هلل خَملوٌق ُمنَفِصٌل عن اهلل، ُخلَِق يف عىل اجلهميَّة واملُعتزلة وغريهم القائلّي بلنَّ كالَم ا

                                                             

 انتهى.. «وصوتًا حرفًا الكالم كون على العقالء بين منعقد فاإلجماع»: ♫قال اإلمام السجزي  -1

 .(118ص ) «والصوت الحرف أنكر من على الرد يفرسالة »
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ٌل من َلُدْنُه  ، ومل َينزل من عند اهلل، وإخبار اهلل تعاىل بلنَّه ُمنَزَّ ، ثم بدا من ذلك املَحلِّ حَملٍّ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ﴿ُيناِقُض أن يكوَن قد َبدا من غرِيه سبحانه، واهلل يقول: 

ڭ  ، ويقول:﴿[١٣]السلدة:  ﴾   ٹ   ٹ  ڤ     ڤ ، ويقول: ﴿[١]الزمر: ﴾   ڃ

 ، يف آيات كثرية... [٦]سبل:  ﴾ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ

، خَمُْلوٌق َفُهَو [١٤]طه:  ﴾ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ  َمْن َقاَل: ﴿: »(1)َيُقوُل اْبَن املَُْباَركِ 

  ، َوَقاَل َأْيًضا:«َكافٌِر، َواَل َينَْبِغي ملَِْخُلوق  َأْن َيُقوَل َذلَِك 

 َفـــاَل َأُقــــوُل بَِقــــْوِل اجْلَْهــــِم إِنَّ َلــــهُ 

 

ــْوَل الّشــ  ــْواًل ُيَضــاِرُع َق ــاـَِق  ْرِك َأْحَياَن

ـــــهِ   تِ ـــــْن َبِريَّ ـــــىلَّ ِم ـــــوُل َتَ  َواَل َأُق

 

 َرب  اْلِعَبـــاِد َوَوىلَّ اأْلَْمـــَر َشـــْيَطاَنا 

هِ   ِ ــــرب   َمــــا َقــــاَل فِْرَعــــْوُن َهــــَذا يِف جَتَ

 

ــ  ــافِْرَع ــْوُن َهاَماَن ــى َواَل فِْرَع  ْوُن ُموَس

ٌل َغرُي خَمُلوق، »ومن العبارات املُشتهرة عن السلف قوهلم:   اْلُقْرآُن َكاَلُم اهلل، ُمنَزَّ

، أي يوصف ▐أي يرجع إليه «: َوإَِلْيِه َيُعود»وقوهلم:  «.ِمنُْه َبَدَأ، َوإَِلْيِه َيُعود

د من أّن من أرشاط الّساعة أن يرفع القرآن من اهلل به، وقيل: إّن املراد بذلك ما ور

 .(2)الّصدور واملصاحف، واملَعنَيان صحيحان

                                                             

)ص « الرد  عىل الزنادقة واجلهمية»للبخاري، وانظر: «( عقائد السلف»، 91)ص « خلق أفعال العباد» -1

 .محدلإلمام أ«( عقائد السلف»، 55

 شيُخ  وأفاض عثيمّي، البن( 272 ص) «الواسطّية رشح»و سعدي، البن( 45 ص) «الّلطيفة الّتنبيهات» -2

 .«الفتاوى جمموع» من 12 اجلزء: ومنها كتبه، يف هذا يف اإلسالم
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يقول احلافظ ابن حلر وهذا معتقد أهل السنة واجلامعة، وعليه إمجاع املُسلمني. 

َفاُقُهْم َعىَل َأنَّ اْلُقْرآَن َكاَلُم اهللَِّ َغرْيُ : »(1)♫ َلِف اتِّ اُه َواملَْنُْقوُل َعِن السَّ خَمُْلوٍق، َتَلقَّ

ٍد  يُل إىَِل حُمَمَّ َغُه ِجرْبِ يُل َعِن اهللَِّ، َوَبلَّ َغُه ♥ِجرْبِ إىَِل  ♀، َوَبلَّ

تِهِ   انتهى«. ُأمَّ

ا املُعّيَّ فال بد أن  َلُف من قال بخلق القرآن، والكالم هنا عىل النَّوع، أمَّ َر السَّ وقد َكفَّ

ة، فإن أرصَّ بعد ذلك َ له احللَّ فحينئذ  َيكُفر وال شك، ألنَّه ليس كل  َمن ُيطَلُق يف  ُتبّيَّ

هم لفُظ الُكفر إمجااًل، ُيطَلُق عىل التَّعيّي.   (2) َحقِّ

  

                                                             

 .(13/573) «الباري فتح» -1

 .(12/466) «الفتاوى»و ،(1/377) للخمّيس «الطحاوية العقيدة رشح عىل اجلليَّة التوضيحات» -2

 من خروجه وُتقيق القرآن بخلق قال من كفر عىل والربهان احللة إقامة» وانظر يف هذا املوضوع خاصة:

  .-تعاىل وفقه اهلل–، لشيخنا األديب بدر بن عيل العتيبي «امللة
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 صفة التجلي ورؤية هللا يوم القيامة

 اهلل. رؤية وهي املهمة االعتقاد مسائل من أخرى مسللة إىل ♫الناظم  انتقل

 بّيَّ  ملا الصحيح احلديث ويف اآلخرة، يف ُيرى وإنام الدنيا يف ُيرى ال وعال جل اهللَفإنَّ 

 :قال وعال، جل واهلل اإلهلية عييدَّ  الذي الدجال بّي الفرَق  ♀ النبي

هُ  َتَعلَُّموا» هُ  ِمنُْكمْ  َأَحٌد  َيَرى َلنْ  َأنَّ  يوم إال ُيرى ال وعال جل فاهلل ،(1)«َيُموَت  َحتَّى  َربَّ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ     ﴿ :موسى قال ملا وهلذا ،(2)القيامة

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   

، إال أنَّ (3)دلَّ عىل أنَّ رؤية اهلل وإن كانت ممكنة إمجااًل ف ،[١٤٣األعراف: ] ﴾ ۇئ  ۇئ

َخرها لعباده يف اآلخرة.منَ  اهللَ  عها يف الدنيا، وادَّ

                                                             

ُكمْ »: «الصحيح»(. وجاء لفظه يف غري 169رواه مسلم ) -1 ُكمْ  َتَرْوا َلنْ  َوإِنَّ  أمحدرواه . «مَتُوُتوا َحتَّى َربَّ

د إسناده(، و5/157) «احللية»أبو نعيم يف: ، و(22764)  (. 428« )ظالل اجلنة»األلباين يف  جوَّ

 عىل متنوعة صور يف املنام يف هربِّ  املؤمن يرى وقد»ال ابن تيمية: أما الرؤية املنامية، فهي حاصلة يف الدنيا. ق -2

 يشبه ما رأى نقص إيامنه يف كان وإذا ،حسنة صورة يف إال يره مل صحيحا إيامنه كان فإذا ،ويقينه إيامنه قدر

 املرضوبة مثالاأل من فيها ملا ،وتلويل تعبري وهلا ،اليقظة يف احلقيقة رؤيا غري حكم هلا املنام ورؤيا ،إيامنه

 (.3/390) «الفتاوى» انتهى.. «للحقائق

 ، وما بعدها(.13/1328) «موسوعة العقيدة»مباحث أخرى متعلقة برؤية اهلل يف  -إن شئت-وانظر 

 أن جاز إذا فإنه»: (109 ص) «الطحاوية» شارح وعنه ،(287 ص) «األرواح حادي»يف  قال ابن القيم -3

 يف وأوليائه ورسله ألنبيائه يتلىل أن يمتنع فكيف ،عليه عقاب وال له وابث ال مجاد هو الذي لللبل يتلىل

 انتهى. .!»؟كرامته دار
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ُتمل  ستطيعي الاإلنسان  كذلكام نور اهلل، فاالستقرار أم يستطع مل اجلبل أنَّ  فبام

 دل (1)املسلمني وإمجاعاملتواترة  واألحاديث اآليات فإن األخرةيف  وأما الدنيا، يفذلك 

رَ  الغاية وهي، هلالج لج اهلل رؤية عىل ُرون، إليها التي شمَّ  املُتنافُِسون، فِيها وَتنَاَفس املَُشمِّ

َفَق  العاِمُلون، َفْلَيعَمل اوملِِثلِه املَُتسابِقون، إليها وَتساَبق  واملُرَسُلون، األنبياءُ  َعليها اتَّ

 البدع أهل وأنكرها الُقرون، تتابع عىل اإلسالم وأئمة والتابعون، الصحابةِ  ومَجيعُ 

ُكون، واجلهمية املارقون  مجيع من هم الذين والباطنية املَُعطُِّلون، والِفرعونية املَُتَهوِّ

يطانِ  بِحبائِل هم الذين لرافضةوا ُمنَسلُِخون، األديان كون، الشَّ  اهللِ َحبلِ  ومن ُمَتَمسِّ

 (2) .ُمنَقطُِعون

 اآلخرة يف ما وأطيب معرفته، الدنيا يف ما فأطيب: »(3) اإلسالم شيخ وهلذا قال

 انتهى. .«سبحانه إليه النظر

                                                             

 ♫ أبو احلسن األشعري ،وجوههم بلعّي القيامة يوم  اهلل يرون املؤمنّي أنوممن نقل اإلمجاع عىل  -1

 .(134ص ) «الثغر أهل إىل رسالة» يف

 األحاديث طرق[ «رؤية اهلل»]يف كتاب  الدارقطني مجع»(: 13/434« )فتح الباري» قال احلافظ ابن حلر يف

 فبلغت «األرواح حادي» يف القيم بن وتتبعها ،العرشين عىل فزادت اآلخرة يف تعاىل اهلل رؤية يف الواردة

 الرؤية يف حديثا عرش سبعة عندي :قال معّي بن حييى عن الدارقطني وأسند ،جياد وأكثرها ،الثالثّي

 هى.انت. «صحاح

 للدارقطني، فلرياجعه من طلب االستزادة يف املوضوع. «الرؤية»: ولشيخنا العصيمي تعليق عىل كتاب قلت

 «الطحاوية» شارح وعنه باختصار،( 285 ص) «األفراح بالد إىل األرواح حادي»: يف القيم ابن كالم من -2

 . (109 ص)

 . (14/163) «الفتاوى» -3
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 :♫الناظم  قال

ْرًةَجْهككْللَخل ككِ ْاهلل َْيَتجلَّكك َْوق ككْ 

ْ

َْ َوَربُّكككَْيْخفككك ْالْالبكككْدُرَْكَمكككا 

َْأْوَضككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

ِْلكككٍدِبَ اْولكككيَ ْمْب ل ككك ٍدَْوَلكككْيَ 

ْ

ُْحَسككبَّاملَْتَعككاَل ِْشككْبٌهْلككُهَْوَلككيَ  

ْ ْاْ ككَدَنوِعْاَهككَ ْاجَلْهمكك ُُّْي ِكككُرَْوَقككْد

ْ

ُْحَصكرُِّمَْحكِدي ٌَْْ كْاق لْمكْاِْمْصَداِ كب 

ْ ْمَّكككٍدُماَْمَقكككاِ ْعكككنَْجِريكككٌرَْرَواُه

ْ

ْْ َجُحَتْكْاَكَذْيفَْ َقكْاَْقكدْْْمكْاِْمْثَ ْفق ْ  

ْ  خللقه ويتلىل ُيرى اهلل فإن التليل، صفةل بيان هذاو (،اهلل َْيَتجلَّ َْوق ْ ) :قوله

 .يشاء كيف▐

 اخلالف يف رؤية الكفار واملنافقني لرهبم يف َعَرصات القيامة

 عىل دخلت «اخللق»ــ)أل( يف كلمة ال ،(َجْهرًةْللَخل ِ ْاهلل َْيَتجلَّ َْوق ْ ) :وقوله

 ،هنا الناس عموم يريد ال املصنف لكنأي: عموم اخللق، و العموم، تفيدف املفرد

 عن حملوبون الكفار بلن نقطع ألننا اخللق، بعُض  مقصودا به (للَخل ِ ) قولهيكون ف

هنا إنام  وحلبهم ،[١٥المطففين: ]﴾ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ﴿: وعال جل قال ،اهلل

 اختلفمما  فهذه والتعريف االمتحان رؤية أماو ،إمجاعا الترشيفو اإلنعام رؤية عن هو

  (1) عىل ثالثة أقوال: العلم أهل فيه

وهو املنافق،  له املِّس وال ،للكفر املظهر ال ،بحال رهبم يرون ال الكفار أن: أحدها

 .املتقدمّي كالم عموم يدل وعليه املتلخرين العلامء أكثر قول وهذا

                                                             

  (.116(، وعنه شارح الطحاوية )ص 288)ص  «حادي األرواح»، و(6/487) «الفتاوى»انظر:  -1
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أهل  وبقايا من ،(1)ومنافقيها األمة هذه مؤمني من لتوحيدا أظهر من يراه أنه: الثاين

 وهذا ،ذلك بعد يرونه فال املنافقّي عن حيتلب ثم ،القيامة عرصة يف وذلك، (2)الكتاب

 (3) .خزيمة بن بكر أيب قول

 ثم ،السلطان رأى إذا كاللص ،وتعذيب تعريف رؤية يرونه الكفار أن: الثالث

 وأصحابه سامل بن احلسن أيب قول وهذا ،عقاهبم دويشت عذاهبم ليعظم عنهم حيتلب

 .غريهم وقول

 (4) أن ُتقسم الرؤية إىل نوعني: -واهلل أعلم–واألقرب 

  :رؤية إنعام وترشيف، وهذه خالصة للمؤمنّي، ال يرشكهم فيها األوىل

                                                             

ةُ  َهِذهِ  َوَتْبَقى»ويف حديث الرؤية:  -1 تِي ُصوَرِتهِ  َغرْيِ  ُصوَرة   يِف  َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  اهللُ َفَيْلتِيِهمُ  ،ُمنَافُِقوَها فِيَها اأْلُمَّ  الَّ

ُكْم، َأَنا: َفَيُقوُل  َيْعِرُفوَن، َنا، َيْلتَِيَنا َحتَّى َمَكاُننَا َهَذا ِمنَْك، بِاهللِ َنُعوذُ  :َفَيُقوُلونَ  َرب  َنا َجاءَ  َفإَِذا َرب   َفَيْلتِيِهمُ  َعَرْفَناُه، َرب 

تِي ُصوَرتِهِ  يِف  َتَعاىَل  اهللُ ُكْم، َأَنا: َفَيُقوُل  َيْعِرُفوَن، الَّ نَا َأْنَت : َفَيُقوُلونَ  َرب  ، (7437خاري ). رواه الب«َفَيتَّبُِعوَنهُ  َرب 

  (، واللفظ له.182ومسلم )

 َيْعُبُدوَن، َكاُنوا َما إِىَل  َقْوم   ُكل   لَِيْذَهْب : ُمنَاد   ُينَاِدي»( حلديث الرؤية: 7439يف بعض روايات البخاري ) -2

ِليِب  َأْصَحاُب  َفَيْذَهُب   َحتَّى آهِلَتِِهْم، َمعَ  آهِلَة   ُكلِّ  ْصَحاُب َوأَ  َأْوَثاَِنِْم، َمعَ  األَْوَثانِ  َوَأْصَحاُب  َصِليبِِهْم، َمعَ  الصَّ

اٌت  َفاِجٍر، َأوْ  َبر   ِمنْ  اهللََّ، َيْعُبُد  َكانَ  َمنْ  َيْبَقى َ . أي: بقايا من أهل الكتاب. انظر: «الكَِتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َوُغربَّ

 (، البن األثري. َغرَبَ ، 3/337) «النهاية»

 برهم ♀ النبي أمة مجيع أن البيان ذكر باب»: ♫(، قال 2/420) «كتاب التوحيد»انظر:  -3

 ال ،امتحان رؤية بعضهم يراه ،القيامة يوم  اهلل يرون الكتاب أهل وبعض ومنافقهم، مؤمنهم وفاجرهم،

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

  .«وتلذذ و ور فرح نظر وجهه، إىل بالنظر املؤمنّي من واليته أهل  اهلل ويص ،جهنم ظهري بّي

  (.1/333) «معارج القبول»لفًظا، وهي يف  من إفادات شيخنا صالح بن عبد اهلل العصيمي -4
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 غريهم من الكفار واملنافقّي.

  :رؤية امتحان وتكليف، وهذه تكون للمؤمنّي ولغريهموالثانية . 

 بّيِّ   واضح بلمر :أي، (َجْهرًةْللَخل ِ ْاهلل َْيَتجلَّ َْوق ْ ) ولنعد إىل قول الناظم:

عدم ، يف وضوحها وبالرؤية الرؤية فشبه (،َأْوَضُحَْوَربَُّ َْيْخف ْالْالبْدُرَْكَما) هارًا،جِ 

 .سيليت الذي احلديث يف كام التباسها،

 فإن للبدر،املؤمنّي لرهبم أوضح من رؤيتهم  ةرؤي : أنَّ أي (َأْوَضُحَْوَربَُّ ): وقوله

أوضح وأعظم  ستكون ، بلوعال جل اهلل رؤية وكذلك فيه، نشك ال رأيناه إذا البدر

 .وأبعد عن كل شك
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هلل مثيلليس 

 :♫ قال ثم

ٍْدَ اِلكككبْولكككيَ ْمْب ل ككك ٍدَْوَلكككْيَ 

ْ

ُْحَسككبَّاملَْتَعككاَل ِْشككْبٌهْلككُهَْوَلككيَ  

ْ  ستشكلها ربامالبيت  وهذا خللقه، اثلمم غري وأنه سبحانه، هلل تنزيههذا البيت  يف

 كام قال السفاريني واجلواب ،الرؤية عن الكالم وسط وظنه مدرجا العلم، طالب

 اجلسمية والرؤية نكشافواال التليل الزم من متوهم توهم ربام كان وملا»: (1)♫

 الوهم ذلك دفع لشاهدا عىل للغائب قياًسا املخلوقّي من معاين هو ما عىل بالقياس

 وتعالى تقدس هو( وليس) والد ولده( بمولود) وتعالى تبارك اهَّلل( وليس: )بقوله

 وال ،ڽ ريز  العُ  وال مريم، بن عيسى وال المالئكة وال المولدات من ءلشي( بوالد)

 يف وال المنزهة، صفاته يف وال المقدسة، ذاته يف ال( بهِش ) سبحانه( له وليس) غيرهم

 يكون أن عن هُ المنز   أي( حالمسبَّ ) (2)وتقدس قدره ارتفع ،(تعالى) ،سبحانه أفعاله

 يف ال شبيه، له ليس ▐ فإنه ،لشيء شبيًها أو شيء، يف مولوًدا أو لشيء والدا

 انتهى. .«(3)أفعاله يف وال صفاته، يف وال ذاته

                                                             

  .(1/276) «السنية األنوار لوائح» -1

  .يف ذاته وأسامئه وصفاته، سبحانه -2

ياملَ  ُعثامن بنِ  عمرو قوَل  َل أمج وما -3 ه الذي كتابه يف كِّ ُف » سامَّ  واعلم: »«واملَُتَعبِِّدين الُعبَّاد بلحوال التََّعر 

 أو حسن من قلبك معارضات يف خطر أو فكرك، جماري يف َسنَح أو قلبك، ومهه ما ُكلَّ  أن تعاىل اهلل رمحك

 أعظم تعاىل هو بل ذلك، بغري تعاىل فاهلل: متمثل شخص أو مائل، شبح أو مجال، أو إرشاق، أو ضياء أو هباء،

= 
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اإلمام املزين  (، قريب من قولاملَسبَُّحَْتَعاَل ِْشْبٌهْلُهَْوَليَ وقول الناظم: )

فإنَّ اهلل جلَّ وَعال ال مثيَل له،  ،(1)«املَْخُلوِقّي ِصَفاِت  َشَبهِ  َعنْ  ِصَفاُتهُ  َجلَّْت »: ♫

ڀ  ڀ    ، وال سميَّ له، ﴿[١١]الشورى: ﴾ٿ     ٹ  ٹٿٿ   ٺ  ٿ     ﴿

بِّ َمَثاًل أو َشبِيًها»، قال ابن عباس: [٦٥]مريم:   ﴾ڀ    ڀ وال نِدَّ ، «أي: هل َتعَلُم للرَّ

أي: »، قال أبو العالية: [٢٢]البقرة:   ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ له، ﴿

َكاءَ  ، أي: مل [٤]اإلخالص:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ، وال ُكفء له، ﴿«ُعَداَلَء رُشَ

  يكن له شبيٌه وال ِعدل.

 كام املحدثني، صفات تشبه ال  صفته أن وأمجعوا»: (2) قال أبو احلسن األشعري

 انتهى.. «املخلوقني أنفس شبهت ال نفسه أن

                                                             
= 

 لََِشءٍ  َيَتَجىلَّ  اَل  َفَكاَم  سلطانه، وشامخ هيبته، لعظم تدكدك لللبل جتىلَّ  ملا تعاىل أنه تعلم َأَومَلْ ... وأكرب وأجل

، إالَّ  هُ  ال كذلك اْنَدكَّ َ  .(363-361 ص) «الفتوى احلموية الكربى»نقال عن  انتهى«. ...َهَلك إال َأحٌد  َتومهَّ

ا َتْكِشَف  َأنْ  َأَتْطَمعُ : »«الفنون» يف عقيل ابن الوفاء أبو يقول هذا ويف  َغطَّاُه؟ ِس   َعىَل  َتِقَف  َأوْ  َأْرَخاُه؟ ِحَجاب 

هُ  ِعْلمٌ  تِي خَمُْلوَقاتِهِ  َبْعضِ  َدْركِ  َعنْ  َخالُِقهُ  َقرَصَ  َأْحَسنُ  ْوَتكمَ  إنَّ  َوَاهلل َباِريك، ُكنْهِ  َعىَل  بِهِ  َتطَِّلعَ  َأنْ  ُتِريدُ  فِيك الَّ

َتِلُف ! َواَعَلًبا»: أيضا وقال .«َحَياتِك ِمنْ   يِف  اْلَكاَلمِ  َعىَل  ُيْقِدُمونَ  َفَكْيَف  َيْدُروَن، َواَل  اْلَعْقلِ  َماِهيَّةِ  يِف  النَّاُس  َيْ

 .ُمفلح البن، (273-1/272) «الرشعية اآلداب»: انظر .تعاىل ♫ قال ما آخر إىل. «اْلَعْقلِ  َخالِِق 

 كذلك، -اهلل خملوقات من خلٌق  وهو- اجلنة نعيمُ  كان فإذا(: »523ص ) «احلموية»يف  تيمية ابن قول هونظري

  انتهى«.  ▐باخلالق الظن فام

  .للمؤلف «واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة»انظر:  -1

  .(122، 119ص ) «رسالة إلى أهل الثغر»انظر:  -2



 
 الصغيــر بن عمار 51

 

 
ا ينبِغي والَّذي ع لنصوص اتِّباع  ِمّي، والنِّّد  والُكْفء املَثِيل َنفيُ  الرشَّ  َنفي وأّما والسَّ

 َوجه ِمن ويشتبهان إاّل  شيئّي من ما أّنه وذلك والّسنّة، الكتاب يف َيِرد فلم التَّشبيه

َقانِ   بالتَّشبيه يريدون فإَّنم ،«تشبيه غري من» :قالوا إذا الّسنّة وأهل َوجه، ِمن وَيْفَتِ

 (1).الّتمثيل

اجلهمية وأتباعهم ينكرون رؤية اهلل

 ها،قبل ما عىل تعود( ه ايف ) اإلشارةو ،(ه اْاجَلْهم ُُّْي ِكُرَْقْدو): الناظم قالثم 

 حُيَب، الو حُيِب ال يزعم أنَّ اهلل كام ُيرى، ال اهلل يزعم أنَّ  اجلهميَّ فإنَّ  الرؤية، هذه أي

 .هلالج لج ،اهلل رؤية من حُيرموا أن هبم وحقيق اهلل، حمبة من قلوهبم فخلت

رؤية اهلل، من اجلهمية  أنكروا الذين البدع أهل فيه يدخل لقب هنا (اجَلْهم ُّ)و

 ،(ُمَصرُِّحَْحِديٌ ْق لَ اْماِْمْصَداِ بك) السنة، أهل أي (وِعْ َدَنا) ،(2)وغريهم واملعتزلة

رره قي ما كلف التلقي، مصادرا قرره الناظم يف أول نظمه من االهتامم بمل ويف هذا تلكيد

                                                             

  .، البن عثيمّي(2/80) «المفيد القول»، و(116 ص) «مريةالتد»و ،(3/166) «الفتاوى»انظر:  -1

 جلَّ  اهلل رؤية يثبتون الظاهر يف فإَنم الرؤية، باب يف واملاتردية األشاعرة مذهب بخصوص تنبيه وههنا -2

 مذهب ُنرصةَ  وابأَح  ألَنم ل،باط وهو باحلَقِّ  َمْكُسو   مْذَهَبُهم أن يظهر التدقيق عند ولكن القيامة، يوم وَعال

 بّي فلمعوا خلقه، عىل بذاته تعاىل اهلل ُعُلوِّ  كإنكار السابقة البدع من عندهم ما إبقاء مع واحلديث السنة أهل

 فوقه وال شامله، عن وال يمينه عن وال َخلفه، وال الرائي أمام ال ِجهة إىل ال ُيَرى اهللَ إن: وقالوا ُمتناقضّي،

ؤية فَلَعلوا ُتته، وال ها ال بعقيدة وأَتْوا الُعقالء، عامل يف ملُستحيالتا قبيل من الر   َنقل وال رصيح، َعقٌل  ُيِقر 

 أهلِ  وإمجاعَ  السنة، أهلِ  إمجاعَ  فخاَلفوا ُعرف، وال ُلغةٌ  ال أيضا ُيقرها وال الصحيح، الثابت عن َفضال َضعيٌف 

خمترص مفيد  ُتريرففيه ، (441-1/430) «الطحاوية العقيدة رشح عىل اجللية التوضيحات»: انظر .البدعة

  .املُعتمدة كتبهم من النقل مع الباب، هذا يف واملاتردية األشاعرة ذهبمل
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بخالف  زمان، كل يف والربهان باحللة ظاهرون ألَنم دليل، فيه مهل أهل السنة

 .فإنه كائن يف بعض األزمان دون بعض، والسنان بالسيفظهورهم 

ملخالفّي يف معرض كالمه عن مسللة الرؤية والرد عىل ا ♫يقول ابن أيب العز 

 من يتلقاه وإنام والسنة، الكتاب من يتلقاه ال من الدين أصول يف يتكلم كيفو»: (1)فيها

 أحاديث من اهلل كتاب تفسري يتلقى ال اهلل كتاب من يلخذه أنه زعم وإذا! فالن؟ قول

 ال ومن. ..بإحسان هلم والتابعون الصحابة قاله فيام وال فيها، ينظر وال الرسول،

 من ذلك يتلق ومل اهلل دين يظنه وما برأيه يتكلم ومن برأيه، يتكلم فإنام سبيلهم يسلك

 وإن مأجور فهو والسنة الكتاب من أخذ ومن أصاب، وإن مأثوم فهو والسنة الكتاب

 انتهى خمترصا. «.أجره يضاعف أصاب إن لكن أخطأ،

  

                                                             

  .(115)ص  «شرح الطحاوية» -1
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األدلة عىل رؤية اهلل سبحانه

ْوِعْ َدَنا): لرؤية، ورادا عىل اجلهمية باطَلهمال عىل قوله احلق يف الِّ الناظم مدَ  قال

 ،(ُح حَّ َص مُ ) بعض النسخ يف جاءو ،(ُمَصرُِّحِْديٌ ح) قلنا، ملا تصديقاً  أي (ِمْصَداِ بك

 فيه يشك فال ،ودرايةً  متناً  رصيح وروايًة، سنداً  صحيح حديث فهو ،صحيح وكالمها

 اهلل عبد بن جرير :أي ،(َجِريٌرَْرَواُه) وهذا احلديث ،بّيِّ  واضح هوف وإال ظامل، إال

 النبي عن يرويه ( أي:ُمامٍَّدَْمَقاِ ْعن) الرؤية، حديث روى الذي (1)◙ البليل

 ، فهو حديث مرفوع.♀ حممد

 عمرو، أبا يكنّى ،البجيل جابر بنجرير بن عبد اهلل  الشهري الّصحايبهو (: َجِريٌرو)

 يوسف هو: عمر قالحتى  مجيال، نوكا إسالمه، وقت يف لفاختُ . اهلل عبد أبا وقيل

 فتح يف عظيم أثر هلم وكان بليلة، مجيع عىل العراق حروب يف عمر وقّدمه األمة، هذه

 .ومخسّي أربع وقيل إحدى سنة ◙ ماتو ،القادسّية

 (3)ا أيضاوفيه فهدمها، َلَصةاخلَ  ذي إىل بعثه ♀ أنه (2)«ّيالصحيح» ويف

مَ  إاِلَّ  َرآيِن  َواَل  َأْسَلْمُت، ُمنُْذ  ♀ اهللَِّ َرُسوُل  َحَجَبنِي َما»: قال عنه  يِف  َتَبسَّ

ا َواْجَعْلهُ  َثبِّْتهُ  اللُهمَّ »بقوله:  ♀، ودعا له «َوْجِهي ا َهاِدي   .«َمْهِدي 

 ◙بن عبد اهلل  جرير أثر اقتِف أي:  ،(ذاَكَْقاَ ْيفَْقْدْماِْمْثَ ْفق ْ ) ثم قال:

                                                             

 ، البن حلر.(1/581) «اإلصابة»، و(، البن عبد الرب1/236) «االستيعاب»: انظر -1

  .(2476) ومسلم ،(3823) البخاري -2

  .(2475) ومسلم ،(3822) البخاري  -3
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 وهو ،الفشل ضده والنلاح ،(ُحَتْ َج) ،♀ اهلل رسول عن هذا نقل الذي

 ناجح رابح. شك بال فإنهاألثر واعتقد معناه  هبذا متسك فمن اخلِّسان، وضده الفوز

 إِذْ  ،♀ اهللِ َرُسولِ  ِعنْدَ  ُجُلوًسا ُكنَّا: قولههو  ◙حديث جرير و

ْونَ  إِنَُّكمْ  َأَما»: َفَقاَل  اْلَبْدِر، َلْيَلةَ  اْلَقَمرِ  إىَِل  َنَظرَ   اَل  اْلَقَمَر، َهَذا َتَرْونَ  َكاَم  ُكمْ َربَّ  َسرَتَ

ونَ  ْمِس، ُطُلوعِ  َقْبَل  َصاَلةٍ  َعىَل  ُتْغَلُبوا اَل  َأنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َفإِنِ  ،ُرْؤَيتِهِ  يِف  ُتَضام   َوَقْبَل  الشَّ

ا ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ﴿ َجِريرٌ  َقَرأَ  ُثمَّ  ،- َواْلَفْلرَ  اْلَعرْصَ  َيْعنِي - «ُغُروهِبَ

  (1).[١٣٠طه: ] ﴾ ک     ک

اُمونَ  اَل »: معنىو  َينَضم   وال جهة، يف لرؤيته جتتمعون ال: أي بالتَّشديد، :«ُتضَّ

 َهْل »: «الصحيح» يف أخرى روايات ويف، (الرؤية لوضوح) بعض إىل بعُضكم

ونَ  ر، من: «ُتَضار   عن بحلب أو جدال أو بمنازعة بعضا بعُضكم يرض ال أي الرضَّ

ونت حّي أو الرؤية،  من: «ُتَضاُمونَ  َهْل »: وروي الرؤية؛ من للتلكد بالتزاحم تضار 

يم،  َهْل »: وروي بعض؛ دون بعِضكم برؤية فيه ُتظلمون فال الظلم، وهو الضَّ

 (2) .بعضا بعُضكم فيعارَض  فيه َترتابون وال عليكم يشتبِه ال أي: «ُتَضاُهونَ 

                                                             

  بللفاظ متعددة.(، 633، ومسلم )(7434، 4851، 573، 554البخاري )رواه  -1

« الفتاوى»عليق الشبل عليه، و، مع ت13/526، 544-11/543))ط. دار السالم(  «فتح الباري»انظر:  -2

(16/85-86.. ) . 
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 قوله ،(1)«القريواين زيد أيب ابن رسالة» ملقّدمة األحسائي مرشف بن أمحد نظم ويف

♫: 

ـــة ـــد وجنَّ ـــى ال اخلُل ـــاكنُها تفن  وس

 

ــدٌ   ــيس خملَّ ــى ل ــوَت  يش ــ امل  رَباوالكِ

ها  ـــــدَّ ـــــود داراً  اهللُ أع ـــــن للخل  ملَِ

 

 َشــَكَرا قــد وللــنَّعامء اإلَلــهَ  يشــى 

ــــه وجــــه إىل وينظــــرون   هبــــا اإلَل

 

 الظهـــر شـــمَس  النـــاُس  يـــرى كـــام 

 والقَمــــــــــــــــــــــــــــــــَرا

 

نَا َيْوَم  ◙يِب ُهَرْيَرَة ن أَ ع (2)الصحيحو َأنَّ النَّاَس َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَِّ َهْل َنَرى َربَّ

َقاُلوا: الَ َيا َرُسوَل « َهْل مُتَاُروَن يِف الَقَمِر َليَْلَة الَبْدِر َلْيَس ُدوَنُه َسَحاٌب »الِقَياَمِة؟ فَقاَل: 

ْمِس لَ » اهللَِّ، َقاَل: َفإِنَُّكْم َتَرْوَنُه »َقاُلوا: الَ، َقاَل: « ْيَس ُدوهَنَا َسَحاٌب َفَهْل مُتَاُروَن يِف الشَّ

ؤية ال للَمرئي باملَرئي، فإن اهلل ُسبحانه ال َسِميَّ وال «َكَذلَِك  ؤية بالر  ، وهذا َتشبيٌه للر 

 َمثيَل وال ُكْفَء له.

 :(3)«سلم الوصول» يف ♫قال حافظ حكمي 

ــــــهُ  ــــــَرى َوإِنَّ ــــــاَل  ُي  إِْنَكــــــارِ  بِ

 

ـــــةِ  يِف    بِاأْلَْبَصـــــارِ  اْلِفـــــْرَدْوسِ  َجنَّ

 اْلِعَيـــــانِ  ُرْؤَيـــــةَ  َيـــــَراهُ  ُكـــــل   

 

 اْلُقـــــْرآنِ  حُمَْكـــــمِ  يِف  َأَتـــــى َكـــــاَم  

ــــــِديِث  َويِف   ــــــيِّدِ  َح ــــــامِ  َس  اأْلََن

 

 إهَِيـــامِ  َواَل  َشـــك   َمـــا َغـــرْيِ  ِمـــنْ  

وََنَــــا َلــــْيَس  َحــــقٍّ  ُرْؤَيــــةَ    َيْمُتُ

 

ــْمسِ   ــْحًوا َكالشَّ ــ اَل  َص ــا َحاَب َس  ُدوََنَ

 

                                                             

  (.67)ص  «الرسالة لكتابه القريواين زيد أيب مقدمة ،السلف عقيدة» -1

  .(182( واللفظ له، ومسلم )806خاري )الب -2

  (.1/305) «معارج القبول» -3
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اِمِعنَي أنَّ اْلَكاَف َكاُف التَّْشبِيِه : »(1) ♫قال ابن األثري  يَّل إىَِل َبْعِض السَّ َقْد ُُيَ

ائِي.  ؤية، َوِهَي فِْعل الرَّ اَم ِهَي للر  ُكْم ُرْؤَيًة َينْزاح لْلَمرئي، َوإِنَّ ُكْم َتَرْون َربَّ َوَمْعنَاُه: َأنَّ

، كُرؤيَ  ك   انتهى«. تِكم اْلَقَمَر َلْيَلَة اْلَبْدِر، اَل َتْرتابون فِيِه َواَل مَتْتونَمَعَها الشَّ

، أي: [٢٢القيامة: ]﴾پ  ڀ    ڀ: ﴿تعاىلوهذه األحاديث هي مصداق قوله 

ڀ      ، وقوله: ﴿[١١اإلنسان: ]﴾ڇ  ڍ  ڍَحَسنَة مجيلة من النعيم، ويف التنزيل: ﴿

تنظر إىل اخلالِق، وُحقَّ هلا أن ُتنرَض وهي برَصي: ، قال احلسن ال[٢٣القيامة: ]﴾ٺ  ٺ    

ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ، ونظريه قوله سبحانه: ﴿(2) َتنُظر إىل اخلالق

: (3)«رشح السنة»قال املزين يف  .[٢٤ - ٢٢املطففّي: ]﴾ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ

ة، بَِكَراَمتِهِ  َفُوُجوُهُهمْ »  .«َناظَِرة إَِلْيهِ  ْضلِهِ بِفَ  َوَأْعُينُُهمْ  َناِِضَ

 مرضة، رضاءَ  غري يف ،لقائك إىل والشوَق  وجهك، إىل النظر لذةَ  سللكإين أ مالله

 (4) .مهتدين هداة واجعلنا اإليامن، بزينة زينا اللهم مضلة، فتنة وال

                                                             

 (.اَم ـ، كَ 4/202« )النهاية يف غريب احلديث» -1

 .(24/72) «الطربي تفسري» -2

  .للمؤلف «واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة»انظر:  -3

وصححه األلباين يف ، ◙عن عامر بن يا   (1305هذا جزء من دعاء نبوي عظيم، رواه النسائي ) -4

وقد رشحه احلافظ ابن رجب  .(، للدارقطني158« )رؤية اهلل»وانظر: ، (106) «الكلم الطيب تريج»

  .(1/151) «رسائلالجمموع » ، كام يفيف رسالة مفردة ♫
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 اليدين هلل سبحانهصفة  

 مواصال تقرير عقيدة أهل السنة يف صفات الباري سبحانه: ♫الناظم  قال

ُْهَ ككِميَيًْضككاَأيْاجَلْهِمكك ُُّْي ِكككُرَْوَقككْد

ْ

ُْحَتكككْ َفْبالف اِضكككِ َْيَدْيكككِهِْكل َتكككاوْْ 

ْ ٍْةْيَلككَلْ ِّك ككْيفْاجَلبَّككاُرَْيْ ككِلُ َْوق ككْ 

ْ

ْدُِّحاملَتَمككْال احككُدَْجكك ََّْكْيككفْبكك  

ْ ِْهَفْضكككِلِبَْيُمكككنُّْالكككدُّنياَْطَبكككِ ْإىل

ْ

ْتُحُتف كككوْالسَّكككماِ َْأْبككك اُ َْفُتف كككَرُ  

ْ ْرًااِفغكككْ لَقكككَيٌْرغِفسكككَتُمْأاَلْ ُ يق ككك

ْ

ُْحَ ْمكككفُيْزقكككًاوِرْخككك ًاْحًٌِ ْمسكككَتوُم 

ْ ْه ِديُثَحكككُْيكككَردُّْالَْقككك ٌ ْذاَكَْرَوى

ْ

ْابُِّاكك وق ْككك َّب ُه َْقككْ ٌ َْخككاَ ْأال 

ْ  ُينكره ه خللقِ من كالم اهلل وجتليَّ  أنكر ما مع أي (َأيًضاْاجَلْهِم ُُّْي ِكُرَْوَقْد): قوله

 جل اهلل يمّيَ (، أي: َيِميَ ُه) أيضاً  -من فرق املعطلة تابع اجلهم بن صفوان-ي اجلهم

(، أي تعطي َتْ َفُح، مجع فاضلة، وهي النعم اجلسيمة، )(بالف اِضِ َْيَدْيِهْوِكل َتا) وعال،

ل، من النفح والعطاء،   ش  (، من النَّضح، وهو الرَّ ُحَضَتْ ويف بعض النسخ: )وتتفضَّ

وئ  ۇئ   ﴿كام قال تعاىل: ، (1)لكل بمعنى كثرة العطاء وجزيل املنِّ والكرمقي، واوالسَّ 

 اهللَِّ  َيُد »: ♀، قال (2)، ويف الصحيحّي[٦٤املائدة: ] ﴾ ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ

اءُ  َنَفَقٌة، َيِغيُضَها الَ  َمْْلَى ْيَل  (3)َسحَّ مَ  َخَلَق  ُمنْذُ  َأْنَفَق  َما َأَرَأْيُتمْ  َوالنََّهاَر، اللَّ  َواِت السَّ

                                                             

  .(43)ص  «التحفة السنية»و(، 1/299) «لوائح األنوار»انظر:  -1

  .(993، ومسلم )(7411البخاري ) -2

اء -3  «اآلثار صحاح عىل األنوار مشارق»انظر:  .واهلطل الصب وهو ،«حِّ السَّ » من ،العطاء دائمة :َسحَّ

  (، للقايض عياض.2/209)
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هُ  َواألَْرَض، ْ  َفإِنَّ  َُيِْفُض  املِيَزاُن، األُْخَرى َوبَِيِدهِ  املَاِء، َعىَل  َعْرُشهُ : َوَقاَل  َيِدِه، يِف  َما َيِغْض  مَل

 .«َوَيْرَفعُ 

اجلهمي ال يثبت صفة اليدين هلل مكابرة للنصوص واإلمجاع

 يدين، هلل أن كرُين ومما ه،ءأسام أنكر كام وعال جل اهلل صفات ينكر اجلهمي فإن

وئ  ۇئ  ﴿: تعاىل قال اجلهمية وأتباعهم. نوُف ت أُ مَ غِ ، وإن رَ يدان له وعال جل واهلل

 اليهود زعملردا فله سبحانه يدان، ومها مبسوطتان باملن والعطاء،  ،﴾ۇئ

 .[٦٤املائدة: ] ﴾ ې  ې  ې ﴿: القائلّي

ود إثبات اليد هلل، وإنام اهلل مل ينكر عىل اليهوههنا أمر يدر التنبيه عليه، وهو أنَّ 

، وهذا يدل عىل ثبوهتا هلل حقيقة، عىل الوجه (1)أنكر عليهم وصفها بالنقص والعيب

  (2) الالئق به سبحانه، وهي يد موصوفة باملنِّ والعطاء.

فسلدوا إال  ♠ملَّا َأَمر املالئكَة أن َيسُلدوا آلدَم ومن دالئل ذلك أيضا، أنَّ اهللَ 

]ص:  ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى               ى  ائ  ۋ  ﴿ قال:، إبليَس 

ۉ  ۉ   ﴿: قوله فإن ،«القدرة باليد املراد إن»: قال من تلويل يصح وال، [٧٥

: إبليس لقال ذلك صح ولو اليد، تثنية مع بقدريت معناه يكون أن يصح ال ﴾ې

                                                             

هلل من أحد عرش وجها، مع  «صفة اليدين»(، ففيها الرد عىل منكري 6/3210) «موسوعة العقيدة» انظر: -1

  .اإلحالة عىل عدة مراجع يف الباب

  .دليل عليه ال له -إن صح-القاعدة املعروفة وهي أنَّ كل دليل استدل به املخالف للحق، فهو وهذا يؤكد  -2
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 كان -رهكف مع- فإبليس. بذلك عيل له فضل فال ،!؟«بقدرتك خلقتني أيضا وأنا»

 (1)!اجلهمية من بربه أعرَف 

ة موسى آلدم أنه  ♠مع آدم  ♠وملا التقى موسى  ا، فكان من ُحلَّ فاحَتلَّ

َأنَت َأُبوَنا آَدُم، َخَلَقَك اهللُ َتعاىل بَِيِده، َونَفَخ فِيَك ِمن ُروِحه، َوَأَمر املاَلئَِكَة »قال له: 

هبا آدم، مِمَّا مل  لكرامة التي َخصَّ اهللُ فاحَتجَّ موسى عىل آدَم با ،(2)«َفَسَجُدوا َلك؟

َخَلَقه بِيده، وَأَمر َمالئكَته فَسَلُدوا له، فمن أنكر هذا  َيُصَّ َغرَيه هبا، ِمن أنَّ اهلَل 

 (3)فقد كفر.

ي وروى أبو بكر اآلُجرِّ
أربعَة  خلق اهلل »، أنه قال: ¶وغرُيه عن ابن عمر (4)

وجنَّات َعْدن، ثم قال لسائر اخللق:  لقلم،، والعرش، وا♠آدم  أشياء بيده:

 «.ُكْن، فكان

باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ، والبيان أن »: ♫قال اإلمام ابن خزيمة 

، ثم استدل عىل ذلك من السنة بقوله: «اهلل تعاىل له يدان كام أعلمنا يف حمكم تنزيله...

 ملا موافقا ،وعال جل اهلل يد إثبات عىل ♀ النبي سنة من البيان ذكر باب»

 يقول أن عن قدره ورفع درجته، وأعىل نبيه، اهلل نزه قد ،خمالفا ال ربنا تنزيل من تلونا

                                                             

 «السنة أهل عقيدة ورشح املحلة بيان يف احللة»انظر: (، البن ايب العز. و137)ص  «رشح الطحاوية» -1

ام السنة األصبهاين.(2/276)  ، لقوَّ

  .(909: )«الصحيحة السلسلة»: وانظر ارب،مق بلفظ( 495) ومسلم( 3341) البخاري رواه -2

ف باختصار ،(3/1178) «الرشيعة»: انظر -3   .وترص 

  .(3/1182) «الرشيعة» -4
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 (1).«وحيه من عليه اهلل أنزل ملا موافق هو ما إال

 تَ  نيتيَّ يقِ ن حقِ يدوقد دلَّ اإلمجاع أيضا عىل أنَّ هلل يَ 
يقان بلالله وعظمته سبحانه، لِ

: ♫قال  ،(2)«الثغر أهل إىل رسالة»احلسن األشعري يف كام حكاه اإلمام أبو 

 انتهى.  . «مبسوطتني يدين تعاىل له وأن رى،ويَ  سمعُ يَ   أنه عىل وأمجعوا»

  

                                                             

  .(1/118) «كتاب التوحيد» -1

  .(127)ص  -2
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إثبات اليمني هلل سبحانه

 مرصحا به يف قوله جاءإثبات اليمّي هلل تعاىل، كام  ،(ُه َيِمي) :هنا ويف قول الناظم

ا»: ♀ ويف قوله، [٦٧الزمر: ] ﴾ ۇئ  ۆئ﴿تعاىل:  ق   م  دَّ د   ت ص   أ ح 

ة   ق  د  ، ِمن   بِص  ب ُل  ال  و ط يِّب  ق  ، إاِلَّ  اهللُ  ي  ا إاِلَّ  الطَّيِّب  ه  ذ  نُ  أ خ  م  ح  إِن   بِي ِمينِِه، الرَّ ان ت   و  ًة، ك  ر   ت م 

ُبو ت ر  نِ  ك فِّ  فِي ف  م  ح  تَّى الرَّ ظ م   ت ُكون   ح  ب ِل، ِمن   أ ع  ا ال ج  م  بِّي ك  هُ  ُدُكم  أ ح   ُير  ُلوَّ  أ و   (1)ف 

هُ  ِصيل    .(2)«ف 

  اهللُ َيْطِوي» :♀أحاديث أخرى، كقوله  يف بالشامل الترصيح وجاء

اَمَواِت  بَّاُروَن؟ َأْينَ  املَْلُِك، َأَنا: َيُقوُل  ُثمَّ  اْلُيْمنَى، بَِيِدهِ  َيْأُخُذُهنَّ  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة، َيْومَ  السَّ  َأْينَ  اجْلَ

 ُ بَّاُروَن؟ َأْينَ  املَْلُِك  َأَنا: َيُقوُل  ُثمَّ  بِِشاَملِِه، اأْلََرِضنيَ  َيْطِوي ُثمَّ . ونَ املَُْتَكربِّ  َأْينَ  اجْلَ

وَن؟لـُمتا ُ  (3).«َكربِّ

 إِنَّ » :♀الترصيح بلن كلتي يديه يمّي، قال  وجاء يف حديث آخر

مْحَنِ  َيِمنيِ  َعنْ  ُنوٍر، ِمنْ  َمنَابِرَ  َعىَل  اهللِ ِعنَْد  ْقِسطنِيَ املُ   الَِّذينَ  َيِمنٌي، َيَدْيهِ  َوكِْلَتا ، الرَّ

 (4).«َوُلوا َوَما َوَأْهلِيِهمْ  ُحْكِمِهمْ  يِف  َيْعِدُلونَ 

 حيث من وشامل يمنيإن يدي الرمحان أن ُيقال:  واجلمع بني هذه األحاديث

                                                             

ُلو   -1 غري املُْهر هو: الف    .، فال(3/474) «النهاية» .افِراحل َذوات الدأو من الَفطِيم: وقيل، الصَّ

  .(7430، وللبخاري نحوه )(1014مسلم ) رواه -2

 . (2788رواه مسلم ) -3

 . (1827رواه مسلم ) -4
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 يمني كلتامها والكاملوالرشف  والعطاء القوة جهة من هنامأ إال واالسم، احلقيقة

 اليد هذه يف النقص يعني الشامل إثبات أن إىل يذهب ربام الوهم كان ملا، ولكن اركةمب

 (1).«َيِمنيٌ  َيَدْيهِ  كِْلَتا»: ♀ قال ،األخرى دونوأَنا 

  

                                                             

  .(1/165) «فتاوى ابن عثيمين»و، (25/126) «فتاوى ابن باز»و ،(17/92) «فتاوى ابن تيمية»انظر:  -1

 يسار انتفك للنقص متضمنة املخلوقّي صفات كانت ملا :العلامء من واحد غري قال»قال شيخ اإلسالم: 

 النلاسات اليِّسى بيده يبارش كام- يذم ما كل بميا ها تفعل بحيث الفعل يف ناقصة القوة يف ناقصة أحدهم

 الوجوه من بوجه عيب وال نقص فيها ليس مباركة الرب يمّي كلتا أن ♀ النبي بّيَّ  ،-واألقذار

 ريب يدي وكلتا ريب يمّي اختت» :قال آدم حديث يف كام ،أفضلهام اليمني أن مع ،املخلوقّي صفات يف كام

 الصحيحّي ويف. عدل وإما فضل إما كلها أفعاله بل ،أفعاله يف ذم وال صفاته يف نقص ال فإنه ،«مباركة يمّي

 السموات خلق منذ أنفق ما أرأيتم والنهار الليل سحاء نفقة يغيضها ال مألى اهلل يمّي»: ♀ قال

 بيده الفضل أن ♀ فبّي ،«ويفض يرفع األخرى بيده طوالقس. يمينه يف ما يغض مل فإنه واألرض

 كل سبحانه وهو العدل من أعىل فالفضل يمني يديه كلتا أن مع أنه ومعلوم. األخرى بيده والعدل اليمنى

 يمّي عن نور من منابر عىل املقسطون كان وهلذا. نقمته من أفضل ورمحته عدل منه نقمة وكل فضل منه رمحة

انتهى مختصرا من  .«...هلم تفضيل الرمحن يمّي عن وجعلهم. األخرى يده عن يكونوا ومل الرمحن

 (.93-17/92) «الفتاوى»
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 صفة النزول هلل سبحانه 

 فقال، ▐هلل  النزول إثبات صفة هيو أخرى مسللة إىل الناظم مر ثم

♫: 

سبحانه،  (اجَلبَّاُرَْيْ ِلُ ) ( يا صاحب السنة بلسانك معتقدا بقلبكَوق  ): فقوله

نزوال حقيقيا يليق بلالله وعظمته وجربوته، كام تواترت بذلك النصوص الرشعية 

دون أخرى، كام (، وال يتص بليلة َلْيَلٍةْك  ِّْيف، وهذا النزول يكون )واآلثار السلفية

 .-إن شاء اهلل تعاىل-سيليت بيانه يف األحاديث 

صفة النزول ثابتة بالسنة املتواترة

 إىل الرب بنزول ةالسن تواترت وقد»: (1)تعاىل ♫ سعدي ابن العاّلمة يقول

 مثيل له ليس وأنَّه يريد، ملا الفّعال وأنَّه قدرته، كامل عىل دّل  قد والكتاب، نياالد امءالس

 إذا املؤمن ذرعُ  فام نيا،الد امءالس إىل بنزوله ♀ املعصومُ  خربأَ  فإذا بيه،ش وال

ه ،♀ به أخرب ما يعتقد مل  مع يشاء كيف ينزل فهو !؟يشء كمثله ليس وأنَّ

 ابعةالت االختيارّية أفعاله من وإتيانه ونزوله ة،الذاتي صفاته من هعلوَّ  فإنَّ  ه،علوِّ  كامل

                                                             

  .(55)ص  «مالرحيم امللك العالفتح » -1

ٍْةْيَلككَلْ ِّك ككْيفْاجَلبَّككاُرَْيْ ككِلُ َْوق ككْ 

ْ

ْدُِّحاملَتَمككْال احككُدَْجكك ََّْكْيككفْبكك  

ْ ْْضكككِلِهَفبَْيُمكككنُّْلكككدُّنيااَْطَبكككِ ْإىل

ْ

ْتُحُتف كككوْالسَّكككماِ َْأْبككك اُ َْفُتف كككَرُ  

ْ ْرًااِفغكككْلكككَ َيٌْرغِفسكككَتُمْأاَلْ ُ يق ككك

ْ

ُْحَ ْمكككفُيْزقكككًاوِرْخككك ًاٌْحِ ْمسكككَتوُم 

ْ ِْديَثه َحكككُْيكككَردُّْالَْقككك ٌ ْاَكذَْرَوى

ْ

ْابُِّاكك وق ْككك َّب ُه َْقككْ ٌ َْخككاَ ْأال 

ْ
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 .انتهى. «ومشيئته لقدرته

 ♫ الرب عبد ابن اإلمام من أدلة علوه عىل خلقه سبحانه، قال هلالج لجوله ونز

 سبع فوق من العرش عىل السامء يف اهلل أن عىل دليٌل  فيه: »(1)النزول حديث عىل تكلَّم ملا

 كل يف اهلل إن: قوهلم يف املعتزلة عىل حلتهم من وهو ،(2)اجلامعة قالت كام ساموات،

 إىل ،اآليات بعض وذكر ،«اهلل قول احلق أهل قول صحة عىل والدليُل »: وقال. «مكان

 ،حكايته من أكثر إىل حيتاج أن من واخلاصة العامة عند وأعرف أشهر وهذا»: قال أن

 .انتهى. «مسلم عليهم أنكره وال أحٌد، عليه همفْ يوقِ  مل اضطرارٌ  ألنه

 عند الكالم عىل النزول اإلهلي «اجلبار»مناسبة ذكر اسم اهلل 

 اسمهيف  داخلة كلها (3)معان أربعةوهلذا االسم من أسامء اهلل احلسنى،  (ُراجَلبَّا)و

 :اجلبار

 ،الكسري فيلرب ألجله، منكِّس قلب وكل ،جربه لكل ضعيف هواملعنى األول: 

 والصرب، للثبات، بتوفيقه املصاب ويرب عسري، كل املعِّس عىل ِّسوُييَّ  ،الفقري ويغني

 بتخليصه العبد حال صالحإ هو اجلرب هذا حقيقةف األجر، أعظم مصابه عىل ويعيضه

 وجالله، لعظمته اخلاضعّي قلوب خاصاً  جرباً  ويرب .عنه املكاره ودفع شدته من

                                                             

  .(159-7/128) «التمهيد» -1

 فوق تعاىل أنه عىل وأمجعوا»: (130 ص) «رسالة إلى أهل الثغر»يف  ♫قال أبو الحسن األشعري  -2

  انتهى. .«رشهع عىل سامواته

 «رشح النونية»يف  ، للسعدي، وعنه الهراس بتصرف(176ص ) «شرح أسماء اهَّلل الحسنى»انظر:  -3

(2/484.) 
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  ومجيل فضائله وهباته. كراماته، أنواع من عليها يفيض بام املحبّي وقلوب

 .يشء كل له وخضع يشء، كل له دان الذي يشء، لكل القهار أنه :الثاين واملعنى

 يدنو أن منهم أحد يستطيع فال خلقه، مجيع فوق بذاته العيل أنه :الثالث واملعنى

 .منه

 أحد، مماثلة وعن ونقص، سوء، كل عن املتكربأّنه قد ُيراد به  هو :رابعاملعنى و

 .وحقوقه خصائصه، يف رشيك أو سمي أو ضد أو كفؤ له يكون أن وعن

 واملتكرب. العيلو القهارو الرؤوف ملعنى متضمنا   اجلبار فصار

مناسبة للمعنى الذي قرره الناظم يف هذه األبيات،  األربعةوهذه املعاين : قلت

 وتوضيحه:

 وهو علوه  الثاين عنىموافق للم أنَّ النزول اإلهلي دال عىل علوه سبحانه، وهذا

 .عىل خلقه بذاته

 ذا موافق الئق بعظمة اهلل وكربيائه، فال يامثله فيه أحد، وهنزول اإلهلي وهذا ال

 للمعنى الرابع، بمعنى املتكرب عن كل نقص وعيب.

  َّإذ يغفر سبحانه وقت نزوله بخلقه تهورأفاهلل رمحة  هذا النزول منوأن ،

الداعّي، وهذا موافق للمعنى األول السم  دعاءللمستغفرين، ويستليب بفضله 

 اجلبار.

 استامع و القادر عىل كام أن استلابته سبحانه للمؤمنّي من آثار قوته وقهره، إذ ه

 شيء كل وقهر جالله، بعز شيء كل تولى الذيفهو ، كشف البلوى، والنلوى
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حت  خت           مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     ﴿ سلطانه، بعظمة

   . وهذا داخل يف املعنى الثاين السم اهلل اجلبار.[٤٤فاطر: ]﴾جخ             حخ  مخ 

ْال احُدَْج ََّْكْيفْب ) ا هذا النزول اإلهلي بلّنهواصف ♫ثم قال الناظم 

، وليس معنى (َكْيفْب ) ،ليلة كل من اآلخر الثلث يف ينزل وعال جل اهللف ،(املَتَمدُِّح

الناظم  مقصود وإنام له، وجود ال له كيف ال الذي إذ اليشء موجود، كيف بال هذا:

ٿ     ٹ  ٿٿ   ٿ     ٺ  ﴿، ألنَّ اهلل به فنتحدَث  هنعلمُ  (َكْيفْب )

 سائر بل ،(1)وعال جل هصفاتأسامء اهلل و سائر وهكذا ، ،[١١]الشورى: ﴾ٹ

َْج َّ، وهلذا أتبعها بقوله: )الكيفية نلهل ولكننا زمًا،اج وإيامناً  اعتقاداً  نثبتها ،الغيبيات

بصفات الوحدانية ونعوت  املوصوف( ال احُد) أي: َعُظَم وتقدس وتبارك، ،(ال احُد

  .وأفعاله وصفاته ذاته يف، ردانيةالف

 ِمنَ  املدُح  إَِلْيهِ  َأَحبَّ  َأَحٌد  َلْيَس »، ويف احلديث: (2)أي: الذي حُيب املدح ،(املَتَمدُِّح)و

 ألَنم ،للعباد مصلحةهم عليه، ويف ذلك عباده وثناءَ  دَح ب مَ حُي سبحانه فهو ، (3)«اهلل

 ينفعه ال ،العاملّي عن غني سبحانه هوف إالوبذلك،  فينتفعون أثاهبم، عليها وْ نَ إذا أثْ 

 (4) تعاىل وتبارك وتقدس. ،ذلكل تركهم يرضه وال ،مدحهم

                                                             

 .«إثبات بال تمثيل، وتنزيه بال تعطيل»ألن  عقيدتنا يف هذا الباب:  -1

 .(1/332) «لوائح األنوار» -2

 . ، واللفظ له(2760مسلم )، و(4634البخاري )رواه  -3

 (، للمناوي.5/361) «فيض القدير»(، بترصف. وانظر: 17/77) «شرح النووي على مسلم» -4
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التي  ،الدنيا السامء إىل :أي ،(الدُّنياَْطَبِ ْإىل) يكون النزولثم بّيَّ الناظم أنَّ هذا 

 لألرض، غطاء السامء أن شك وال، يشء كل غطاء هو َق ـبَ ـالطَّ  ألنَّ ، األرض طبقهي 

 (1) .األرض إىل القربية :أي (الدُّنيا، و)ُتتها ملا غطاء فهي سامء كلو

، واملِنَّة: هي النعمة العظيمة، التي يعطيها اهلل لعباده (بَفْضِلِهُْمنَُّي) ويف هذا النزول 

ْالسَّماِ َْأْب اُ َْفُتف َرُ ) ،▐ إحسانهو همتكر  (، أي: بمحض بَفْضِلِه)

اإلهلية  حنَ املِ  لنزول (وُتف تُحْالسَّماِ َْأْب اُ ) وتنصدع وتنشق تكشفف :أي(، وُتف تُح

إليه سبحانه، فيستليب ويغفر ويعطي  والدعاء العمل وصعود ،واملغفرة والرمحة منها

 (2).▐ويتفضل، 

ْرًااِفغكككْلكككَ َيٌْرغِفسكككَتُمْأاَلْ ُ يق ككك

ْ

ُْحَ ْمكككفُيْزقكككًاوِرْخككك ًاٌْحِ ْمسكككَتوُم 

ْ  ♀ اهللَِّ َرُسوَل  َأنَّ  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ فوهكذا صحت األخبار، 

نَا َينِْزُل »: َقاَل  اَمءِ  إىَِل  َلْيَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  َرب  ْنَيا السَّ ْيلِ  ُثُلُث  َيْبَقى ِحنيَ  الد   اآلِخرُ  اللَّ

  .(3)«َلهُ  َفَأْغِفرَ  ْغِفُريِن َيْستَ  َمنْ  َفُأْعطَِيُه، َيْسَأُلنِي َمنْ  َلهُ  َفَأْسَتِجيَب  َيْدُعويِن، َمنْ : َيُقوُل 

 يف األلف بحذف جمزوم( لَ َي)، ذنوبه غفرانَ  طالٌب  أي( ٌرغِفسَتُمْأاَل)وقوله: 

                                                             

 .(1/332) «لوائح األنوار» -1

 .(1/334) «لوائح األنوار»انظر:  -2

 .للدارقطني «النزول كتاب»وانظر سائر الروايات يف  .(758مسلم )، و(1145البخاري )رواه  -3

 روى وقد متواتر، حديث وهو»: (2/283) «التغيب والتهيبصحيح »يف  ♫قال العالمة األلباين 

 قسامً  خرجت كام ،«اجلنة ظالل» يف وخرجتها( 502 - 492 رقم) «السنة» يف عاصم أيب ابن منها طيبة مجلة

  .«(449) «الغليل إرواء» يف منها كبرياً 



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 68

 (1) .(رغِفسَتُم) هو الذي املبتدأ خرب واجلملة (،لَ َيلـ) مفعول( رًاغاِف)و ب،لالط جواب

  (.ُحَ ْمفُيْزقًاوِرْخ ًا)وطالب  ،مستعط   :أي( حِ ْمسَتُم) معنىو

زُق »و ا الَعبد، به اهللُ َيرُزُق  الَّذي اليشء لنَفس اسمُ  وهو بالَكِّس، «الرِّ ْزق» وأمَّ  «الرَّ

 (2) .الَعَطاء: ومعناه املَصَدُر، فهو بالفتح،

فيكون الناظم قد مجع يف هذا البيت أمرين حيصالن للذين يسألون اهللَ تعاىل وعليه، 

 يف الثلث اآلخر من الليل:

 :وهذا «له َفَأغِفرَ  َيسَتْغِفُريِن  َمنْ »تعالى:  قوله، اقتباسا من فران الذنوبغ األمر األول ،

 من باب درء املفاسد.

 :فُأْعطَِيه َيسَأُلنِي َمنْ »تعالى:  قوله، اقتباسا من ل واألرزاقئمنح الفضا واألمر الثاين» ،

 .جلب املصالحوهذا من باب 

يف تلك تمنح األعطيات واساهلل واستغفر فيحصل هبذا خري عظيم ملن قام 

 لعباده، سبحانه الرب وبتجليات اإلهلية، فحاتبالنَّ  أخص   الليل ذلك ألنَّ واألوقات، 

 استحضار عىل أقوى ورهبته الليل، وسكون الشواغل وانقطاع القلب خللو وذلك

 (3) .وصفائه القلب

                                                             

 .(1/335) «لوائح األنوار»انظر:  -1

زقفصل يف الكالم عىل  ففيه، للمؤلف، «واسع المنة»انظر:  -2  .هوأنواع الرِّ

 .(9/38) «أضواء البيان»لــ  ♫انظر: تتمة الشيخ عطية سالم  -3

= 
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 مبينًا صحة أحاديث النزول اإلهلي: ♫ثم قال الناظم 

ِْديَثه َحكككُْيكككَردُّْالَْقككك ٌ ْذاَكَْرَوى

ْ

ْابُِّاكك وق ْككك َّب ُه َْقككْ ٌ َْخككاَ ْأال 

ْ ( من أعالم احلديث َق ٌ هذه األحاديث الصحيحة )(، أي: روى ذاَكَْرَوىقوله: )

ال من جهة األسانيد، فإَنا أحاديث متواترة، وال (، َحِديَثه ُْيَردُّْالومصابيح اهلدى، )

الذي ينزل هو اهلل حقيقة، عىل الوجه الالئق  من جهة املتن، فهي أحاديث رصحية يف أن

 به، ليس رمحته وال مالئكته، فكل هذا تلويالت منكرة، احتوت عىل معان  فاسدة.

 ثابٌت  حديث هذا: »(1)«حديث النزول»يف رشح  قال اإلمام ابن عبد الرب املالكي

 من نقولم وهو ،(2)صحته يف احلديث أهل ُيتلف وال اإلسناد، صحيُح  النقل، جهة من

                                                             
= 

جلة»يف  ♫وقال ابن رجب   الليل، آخر سري: دالجواإل»(: 4/420، «الرسائل») «املحلة يف سري الد 

آل ] ﴾ٺ  ٿ ﴿ :تعاىل َقاَل  كام االستغفار، وقت وهو الليل آخر يف العمل هنا ها به واملراد

  .[١٨الذاريات: ] ﴾گ  گ  گ       ﴿: تعاىل وقال ،[١٧عمران: 

 التائبّي، وتوبة املذنبني، واستغفار السائلني، حوائج الستعراض املتضمن اإلهلي النزول أوقات آخر وهو

 ةمشارك عن عجز من .ذنوهبم من يستغفرون للمذنبّي الليل وآخر بحبيبهم، للخلوة للمحبّي الليل وسط

 انتهى. .«االعتذار يف املذنبني مشاركة من أقلَّ  فال املضامر ذلك يف معهم اجلري يف املحبني

  (.1/301) «معارج القبول»(، للذهبي، و218)ص  «العلو»وانظر:  .(159-7/128) «التمهيد» -1

 وقد متواتر، حديث وهو»(: 2/283) «صحيح التغيب والتهيب»يف  ♫قال العالمة األلباين  -2

 خرجت كام ،«اجلنة ظالل» يف وخرجتها( 502-492 رقم) «السنة» يف عاصم أيب ابن منها طيبة مجلة روى

 .«(449) «الغليل إرواء» يف منها كبرياً  قسامً 

 شيخ :منهم األئمة من واحد غري ذلك عىل نص متواتر، واحلديث»(: 52)ص  «التحفة السنية»وجاء يف 

 يف والسيوطي ،«العلو» يف والذهبي ،«املرسلة الصواعق» يف القيم ابنو ،«النزول حديث رشح» يف اإلسالم

= 
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 .انتهى. «♀ النبي عن العدول أخبار من هذه، سوى طرق

 سامء إىل ينزل  اهلل بأن والتصديق اإليامن باب: »(1)♫قال اإلمام اآلجري و

 املسلمَ  يسع وال، واجب هبذا اإليامن: ♫ احلسّي بن حممد قال .ليلة كل الدنيا

 اإليامن: فيقولون احلق أهل أماو ،املعتزلة إال هذا ديرُ  وال ينزل؟ كيف: يقول أن العاقل

 اهلل أن»: ♀ اهلل رسول عن صحت قد األخبار ألن ،(2)كيف بال واجب به

 إلينا نقلوا الذين هم األخبار هذه إلينا نقلوا والذين ،«ليلة كل الدنيا السامء إىل ينزل 

 لبِ قَ  فكام ،واجلهاد واحلج والصيام والزكاة الصالة وعلم واحلرام احلالل من األحكام

 خبيث ضال فهو ردها من: وقالوا ،السنن هذه منهم قبلوا ،كذلك ذلك عنهم العلامء

 انتهى.. «منه وحيذرون حيذرونه

  

                                                             
= 

 أن «الصواعق» يف القيم ابن ذكر وقد ،[«راملتوات احلديث من املتناثر نظم»]يف  والكتاين ،«املتناثرة األزهار»

 انتهى.. «وذكرهم رووه صحابياً  وعرشين ثامنية

 .(3/1126) «الشريعة» -1

 ،بقلبه مصدق بلسانه، مقر شهادة نشهد: »(1/289) «التوحيدكتاب »يف  ♫ ةقال اإلمام ابن خزيم -2

 لنا يصف مل املصطفى نبينا ألن ،الكيفية نصف أن غري من الرب نزول ذكر من األخبار هذه يف بام مستيقن

 املسلمّيب ما بيان ♠ نبيه وال يتك، مل وعال جل واهلل ينزل أنه أعلمنا الدنيا، سامء إىل خالقنا نزول كيفية

 القول متكلفني غري النزول ذكر من األخبار هذه يف بام مصدقون قائلون فنحن ،دينهم أمر من إليه، احلاجة

 انتهى.«. الكيفية بصفة أو بصفته
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ق بالباطل ب باحلق أو صدَّ خاب وخرس من كذَّ

هذه  رد من وخِّس خاب(، أي: وق بُِّا اْك َّب ُه َْقْ ٌ َْخاَ ْأال)وهلذا قال الناظم: 

 وهي اخلَْيَبة(، من َخاَ ومعنى ) هل السنة واحلديث،لف طريقة أوخا ،ديثاحاأل

يف الدنيا وخِّس ، ألن من خالف السنة وعارض األحاديث فاته الربح (1)الطلب فوت

 ، وهذا دعاء عليهم.وهو ضد احلسن (، من الُقبحوق بُِّا اواآلخرة، )

فيه دعاء عىل من كذب من روى هذا : »(2)♫قال العالمة زيد املدخيل 

الذي تلقته أمة اإلسالم بالتصديق والقبول، وتلقاه أهل  -ديث النزولح–احلديث 

أال ذل وا وخرسوا بام أقدموا عليه من تكذيب  البدع والضالل بالتلويل الفاسد املرذول،

 .انتهى. «فاءنَ لة الرشيعة احلُ أهل الصدق والوفاء ورثة األنبياء ومَحَ 

بعد أن دافع قال  حيث (3)♫لباين ألويف ختام هذه املسللة، أنقل كالما حسنا ل

 السامء إىل ▐ الرب نزول أن اعلم»: رواية ودراية «حديث النزول»عن 

 يوم وجميئه عرشه، عىل كاستوائه ، أفعاله صفات من صفة هو ليلة، كل الدنيا

 بذاته يليق ما عىل له واإلذعان اإليامن يب الكريم، القرآن نصوص يف الثابتّي القيامة،

                                                             

  ، للراغب األصفهاين.(300ص ) «القرآن غريب يف المفردات» -1

  .(52ص ) «نثر الورود على حائية ابن أبي داود» -2

فلعل التقبيح من فعل أهل . «القبح إىل نسبوهم أي( قبحوا)»(: 1/338) «لوائح األنوار»يف قال السفاريني 

البدع الذين أنكروا احلديث وتلولوه. ولكن الذي النسخ املطبوعة هو )ُقبِّحوا(، وعليه أجريت الرشح. واهلل 

 أعلم بالصواب.

  .(8/362) «سلسلة األحاديث الضعيفة» -3
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 نؤمن أننا فكام ،تعاىل ذاته يف يقال ما فيها يقال الصفة إذ ،تشبيه أو تعطيل وند ،تعاىل

 أن دون -وغريه النزول ومنها- كلها بصفاته نؤمن فكذلك نكيفها، أن دون بذاته

 وجود ينفي أن لزمه ،التأويل بطريق به يليق ما عىل حقيقة تعاىل نزوله نفى فمن نكفيها،

 يف تيمية ابن اإلسالم شيخ حققه كام ،متناقض فهو وإال ،الطريق بنفس تعاىل اهلل ذات

 .«ونحوها ،«احلموية» و ،«التدمرية»و ،«النزول حديث رشح» مثل كتبه من عديد

 انتهى.
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 عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام 

 األسامء باب يف واجلامعة السنة أهل معتقد من يشء عىل املصنف تكلمأن  بعد

 يناليدصفة و والتليل الصفات الذاتية والفعلية، كالكالم َض وذكر بع ،والصفات

، انتقل إىل مسللة أخرى من مسائل االعتقاد املهمة، وهي املعتقد الواجب جتاه النزولو

 .╚الصحابة 

االعتقاد، وهذا من  مباحِث أصوِل  لَّ ت ُج وَ هذه املنظومة عىل اختصارها َح و

أوىل ما  -اهينامع توَجُزلَ  اظهالفأ تقلّ  التي-بذ ن  ال فإنَّ مثَل هذهتوفيق اهلل لصاحبها، 

 قليل كثريا، املتأخرين كالم صار فلذلك»ينبغي أن ُترصف إليه عناية طالب العلم، 

 أيب العز احلنفيابن كام قال  ،«الربكة كثري قليل، فإنه املتقدمني، كالم بخالف الربكة،

♫(1). 

 بكثرة وال ،الرواية بكثرة لمالع فليس» :(2)تعاىل ♫رجب احلنبيل وقال ابن 

، الباطل وبّي بينه به ويميز ،احلق العبدُ  به فهميَ  القلب يف قذفيُ  نور ولكنه ،املقال

 .انتهى .«للمقاصد حمصلة وجيزة بعبارات ذلك عن ويعرب

التي تنبني عليها  ةالست اإليامن بأصول مبارشة عالقة ليس له الصحابة ومبحث

 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليامنوهي  ،(3)عقيدة أهل السنة واجلامعة

                                                             

  .(9)ص  «ةرشح الطحاوي» -1

  .(3/21 ،«الرسائل») «فضل علم السلف عىل اخللف» -2

ُل  -3  :أقسام أربعة عىل فيها املُوَدَعةَ  املسائَل  أنَّ  يِدُ  امعة،واجل السنة أهلِ  اعتقاد يف املَُصنَّفة الُكتب يف وامُلتلمِّ

= 
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 يتعلق ما فيه ذكروا إال االعتقاد يف كتاباً  كتبوا ما العلم أهل لكنو ورشه، خريه والقدر

والروافض  -اخلوارج أي- النواصب خالف ذلك يف والسبب ،╚ بالصحابة

ؤوا منهم ويف كفروا  والروافض ،فيهم قدحوايف هذا الباب، فإنَّ اخلوارج  ُجلَّهم وتربَّ

 حد عنالطوائف  ت كل هذهخرجف ،البيت آل منسيام  همنفس الوقت َغَلوا يف بعض

 .إفراًطا وتفريًطا الرشيعة

 (1).«هلكة الشيعة وكالم ،ضاللة احلرورية كالم»: ¶قال ابن عباس 

 الفئات من غريهم عن به متيزوا السنة، ألهل عاراً ِش  الصحابة حب صاروهلذا 

وخرُي أتباع األنبياء هم صحابة رسول  ،همأتباعَ  أحبَّ  األنبياءَ  أحبَّ  نمَ  فإن لضالة،ا

ے   ے   ﴿: وعال جل اهللمن توالهم له نصيب من قول ف ،☻اهلل 

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

 همأتباعَ  بعاتَّ  من كذلكو منصورون، أيضاً  لتباعهم، فمنصورون األنبياء أن فكام ،[١٧٣

                                                             
= 

 وهي األصل.الستة اإليامن بلركان يتعلَّق ما :األول القسم ، 

 ُمعامَلة أو األمر، ُوالة ُمعامَلة: املُعاملة مسائل يف غريهم عن السنة أهُل  به زمتيَّ  ما :الثاين القسم 

 .هوزوجاتِ  ♀ اهلل رسول صحابة مع التَّعاُمل أو املبتِدع،

 أنكرها فِرق الضالل كاملسح عىل اخلفّي التي الُفروعية، املسائل من هو ما :الثالث القسم. 

 كالتواضع هلل واإلحسان للخلق. هبا َُتلَّوا التي موصفاهُت  السنة، أهل أخالُق : الرابع القسم  

 .«واسع املنة»، وقد نقلت كالمه يف الشيخ آل لصالح( 2/181) «الطحاوية العقيدة رشح»انظر: 

جامع »(، و4/165، 3/286) «اإلبانة الكربى»لاللكائي، و ،(771، 4/713) «شرح أصول االعتقاد» -1

  (.2/1168) «بيان العلم
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 احلب من عنده ما بقدر ينرصه اهلل فإن ،وواالهم ،هموأحبَّ ، -وعىل رأسهم الصحابة–

 بات،رُ القُ  أعظم من ☻ اهلل رسول صحابة فمحبة والصدق،

ُصهم من أشد املُهلكات  . وتنق 

 :♫قال الناظم 

ٍْدَامَّككُمْْعككَدَبْال َّككاِ َْخْيككَرْإنََّْوق ككْ 

ْ

ُْحالْرَجككاْاُنُعْثَمككُْثكك ًَّْماْدِقككَْوِزيككراُه 

ْ ْ ْعكككَدُهَبْالربيَّكككِةَْخْيكككُرَْورابُعُهككك 

ْ

ِْجُحُمككْ ْبككاخَلِ ْاخَلككِ َْحليككُفَْعِلكك ٌّ 

ْ ْْيِهُ ِفكككَْرْيكككَ ْالْلكككرَّْه  لْوإنَّهكككُ 

ْ

ْ ِربكككال ُّْالِفكككْرَدْوِ ُْنُجكككِ َْعَلككك  

َْتْسكككككككككككككككككككككككككككككككككَرُح

ْ

َْطل اكةْ وَْعكْ  ٍْْوابكنُْْوَسكْعدٌَْْسِعيٌد

ْ

ْدَُّحمل َمكككاْواللَُّبْيكككُرٍْرِفْهكككْوَعكككاِمُر 

ْ ْْ لِِّهْكك ْبِةالصَّكَاْاْيفْقك  ٍَْْخْيكرََْْوق ْ 

ْ

ُْحَتْجكككَرَوَْتِعْيكككُ َْطعَّانكككًاَْتككك  ْوال 

ْ ِْهْ ْضككِلِبَفْامل كب ُْْالككَ ْحُ َْنَطك ََْْفَقكدْْ

ْ

ُْحَتْمككَدْالصَّككاابِةْيفْنٌيْالَفككْتِحْويف 

ْ البرش،  خري إن :أي (ُمَامٍَّدَْبْعَدْال َّاِ َْخْيَرْإنَّ، )( يا صاحب السنةَوق  ): فقوله

 ثم ،╚ الصحابة هم ♀حممد  النبي بعد اجلنو اإلنسوأفضل 

ون باجلنة  العرشة هم وهؤالء ،اقومً  منهم خصص  العرشة وأفضل ،╚املبرشَّ

(، َوِزيراُه، ومها )رجالن األربعة وأفضل، ╚الراشدون  اخللفاء وهم ،أربعة

  .¶ومها أبو بكر وعمر 
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  أيب بكر وعمر فضائل

وهلذا ، النبوية والبعثة الدعوة هذه وأول األمر أول من :أي( ْدًماِقَْوِزيراُهوقوله: )

ى املُْؤِمنِّيَ  َأِمريَ  َيا َأْبرِشْ »، قيل له: ◙ملا ُطِعَن عمُر بُن اخلطاب   ِمنْ  َلَك، اهللَِّ بُِبرْشَ

 َولِيَت  ُثمَّ  َعلِْمَت، َقدْ  َما اإِلْساَلمِ  يف (1)َدمٍ ـَـقِ و ،♀ اهللَِّ َرُسولِ  ُصْحَبةِ 

 (2)، احلديث.«َفَعَدْلَت 

 َأْهلِ  ِمنْ  َوِزيَرانِ  َوَلهُ  إاِلَّ  َنبِي   ِمنْ  َما»: قاَل  ♀ اهللَِّ َرُسوَل  أنَّ  ُرِوَي  وقد

اَمءِ  ا اأْلَْرِض، َأْهلِ  ِمنْ  َوَوِزيَرانِ  السَّ اَمءِ  َأْهلِ  ِمنْ  َوِزيَرايَ  َفَأمَّ يُل : السَّ  َوِميَكائِيُل  َفِجرْبِ

اَلُم، َعَلْيِهاَم  ا السَّ  بنُ  َزيدُ  قال وكذلك ،(3)«َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َفَأُبو: اأْلَْرضِ  َأْهلِ  ِمنْ  َوِزيَرايَ  َوَأمَّ

أَ  أن منه َطَلبوا ملَّا َطالِب   َأيِب  بنِ  َعيِلِّ  بنِ  احلَُسّيِ  بنِ  َعيِلِّ  ْيَخّْيِ  ِمنَ  يَتربَّ  َوُعَمرَ  َبْكر   َأيب: الشَّ

ي، َوِزيَرا اهللَِّ، َمَعاذَ »: َفَقاَل  ،¶ ُكوهُ  َجدِّ وا َوَرَفُضوُه، َفرَتَ افَِضةَ  َفُسم   ،(4)«الرَّ

َي  الثَِّقُل، وهو الِوزر ومَحُل  املُعاَوَنةُ  وهي املُؤاَزَرة، من ُمشَتق  : والوزيرُ   الَوزيرُ  وُسمِّ

: التنزيل ويف ،(5)األْثقال ِمنَ  مُحَِّله امَ  َعنْهُ  وحَيِْمل َوُيواِزُره، األمريَ  ُيعّيُ  ألنَّه بذلك

 . وظهريا معينا: أي ،[٣٥: الفرقان] ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴿

                                                             

[ بمعنى الفضل، وقِـَدم»(: 7/65) «الفتح»بن حلر يف قال ا -1 واآلخر : بفتح القاف وكِّسها، فاألول ]َقَدم 

بق [ بمعنى السَّ   انتهى. .«]ِقَدم 

 . (3700)البخاري رواه  -2

 . (6065«: )ضعيف اجلامع»(، وضعفه األلباين يف: 3680رواه التمذي ) -3

 . (1/78« )لوامع األنوار»القاهر البغدادي، و(، لعبد 61)ص « الفرق بّي الفرق»انظر:  -4

 . (، البن فارس6/108« )مقاييس اللغة»، وزر(، و5/179« )النهاية»انظر:  -5
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 أنَّ  احلديث يف جاء وهلذا ،♀ اهلل لرسول وُعمر بكر أبو كان وهكذا

ْمعُ  َهَذانِ »: فيهام قال ♀ النبيَّ   َطالِب   َأيِب  ْبنِ  َعيِلِّ  وَعنْ  ،(1)«َوالَبرَصُ  السَّ

 َرُسوُل  َفَقاَل  َوُعَمُر، َبْكر   َأُبو َطَلعَ  إِذْ  ♀ اهللَِّ َرُسولِ  َمعَ  نُْت كُ : َقاَل  ،◙

لنِيَ  ِمنَ  اجَلنَّةِ  َأْهلِ  ُكُهولِ  َسيَِّدا َهَذانِ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ  َيا َواملُْرَسلنَِي، النَّبِيِّنيَ  إاِلَّ  َواآلِخِرينَ  األَوَّ

ا اَل  َعيِل   مُهَ رِبْ   (2).«يَّنْي َح  َداَما َما»: لفظ ويف ،«ُُتْ

 اهلل َرُسولِ  َخليَفةِ  بِفضلِ  َوُيَقاُل »: (3)«رشح السنة»يف  ♫قال املزين 

ُهم اخلَْلِق  َأفضُل  َفُهوَ  ،◙ الّصديق بكر أيب: ☻  النَّبِي َبعدَ  وَأْخرَيُ

 وِزيَرا فُهاَم  ،◙ اخلَطَّاِب  بنُ  ُعَمرُ  َوُهوَ : بالفاروِق  َبعَده وُنَثنِّي ،♀

 انتهى.. «اجلنَّة يِف  وَجلِيساهُ  َقرِبه، يِف  ِليعاهُ وَض  ،♀ اهلل َرُسولِ 

ِشيدَ  َهاُرونَ  أنَّ  وُروَي   كانت كيف»: ♫ َأَنس   بنِ  َمالِِك  لإِلمامِ  قال ♫ الرَّ

 َكُقرب»: َمالٌِك  فقال ،«؟♀ اهللَِّ َرسولِ  ِمن ¶ وُعَمرَ  َبكر   أيِب  َمنِزَلةُ 

وق قالو .(4)«وفاته بعد قربه من َقرَبهيام  ،¶وُعَمرَ  بكر أيب ُحب  »: ♫ َمِّْسُ

نَّة ِمنَ  َفْضلِهام َوَمْعِرَفةُ   (5).«الس 

                                                             

 . (1/89« )فيض القدير»انظر: و(. 814« )الصحيحة»(، وصححه األلباين يف 3671رواه التمذي ) -1

 . (824« )الصحيحة»يف (، وصححه األلباين 95(، وابن ماجه )3665رواه التمذي ) -2

 . «واسع املنة»انظره مع رشح املؤلف  -3

 . (، للقايض عياض املالكي2/19« )ترتيب املدارك»(، و5/2369« )الرشيعة»انظر:  -4

 .(2/1177) «وفضله العلم بيان جامع» -5
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 :(1)«نونيَّته» يف القحطاين   قال

ـــــــد    ُمحم 
ـــــــاء  ـــــــر  األنبي ي ـــــــل إن  خ   ُق

ح لُّ ص   وأ ج 

ــــان    ــــى الُكثب ــــي عل ــــن ي مش ــــلُّ م   وأ ج 

ُب   ـــــحل ـــــل  ص  سل ب  الرُّ ـــــحل ـــــلُّ ص  وأ ج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ُمحم 

 

ـــــحب ه  العُ   ـــــُل ص  ـــــذاك  أفض  ـــــران  وك  م 

را لن ب يِّن ــــــــا   ت ظــــــــاه 
ــــــــذان   فهمـــــــا الل 

 

ران    ـــــــهل
ه  وهمـــــــا لـــــــه ص   يف ن صـــــــر 

ـــــا  ـــــا ُهم   ُهم 
ـــــذان  زيـــــراُه الل   وهمـــــا و 

 

ـــــــــت ب قان     ُمسل
ـــــــــال   لفضـــــــــائل  األعم

ُعهُ   ــــــمل راُه وس 
ــــــا   ــــــد  ن ــــــا أل حم   وُهم 

 

عان    ـــــــــط ج  ـــــــــرب ُمضل ب ـــــــــه يف الق   وب ُقرل

ق  أهل ــــه    ــــف   كانــــا علــــى اإلســــالم  أ شل

 

ـــــــب الن     ج 
ـــــــد  م  ـــــــدين  ُمح  ـــــــا ل  وُهم 

صحيح »ففي  ،بل حتى الكفار كانوا مقرين هبذا ،املسلمني بإمجاع وكل هذا 

َف معركة أحد،  ملا انقضت (2)«البخاري ٌد؟ القوم يِف أ: فقال انَ ُسفي وأب َأرْشَ  الفق حُمَمَّ

 «ُُتِيُبوه الَ »: َقاَل  ؟بكر[ ]أبو ُقَحاَفة َأيِب  اْبنُ  الَقْومِ  َأيِف : َفَقاَل  «ُُتِيُبوه الَ »: ♀

  إِنَّ : َفَقاَل  ؟اخلَطَّاب اْبنُ  الَقْومِ  َأيِف : َفَقاَل 
ِ
. ويف أَلََجاُبوا َأْحَياءً  َكاُنوا َفَلوْ  ُقتُِلوا، َهُؤالَء

 .«يتموهمفِ كُ  وقد ،قتلوا فقد هؤالء، أما» قال أبو سفيان: (3)بعض الروايات

 بكر أيب منزلة :الفوائد من ديثاحل هذا ويف»: (4)♫ قال احلافظ ابن حلر

 بذلك يعرفون ال أعداؤه كان بحيث ،به وخصوصيتهام ،♀ النبي من وعمر

                                                             

 . (26)ص  -1

  باين.، لألل(261ص )« ةالسري فقه تريج»ر: وانظ .(4043) -2

 رشط عىل صحيح إسناده، ط. الرسالة(: 30/556، وقال حمققو املسند )(18593) «أمحد مسند» -3

  .الشيخّي

 . (7/352) «فتح الباري» -4
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 إال يسأل ومل»: (1)♫وقال ابن القيم . «غريمها عن سفيان أبو يسلل مل إذ ،غريمها

 انتهى.. «هبم اإلسالم وامَ قِ  أن هقومِ  وعلمِ  لعلمه الثالثة هؤالء عن

 ،(2)أشهر من أن ُتنكر، وأكثر من أن ُتذكر ¶ وعمر كرب أيب :وفضائل الشيخني

،  الكتاب يف وهي معلومة ،  السنةيف وإمجاال  ۀ  ﴿ ومن ذلك قول اهلل تعاىل:تفصيال 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

: [٤٠التوبة: ]﴾ڭ ِمثُل َأيب َبكٍر  ۏَما َصِحَب اأْلَْنبَِياَء »، قاَل اللَّيُث بُن َسعد 

يِق ال دِّ ِذِه اآلَيِة ِمَن املَُْعاَتَبِة الَّتِي يِف َقولِِه:»، وقاَل ُسفَياُن بُن ُعَييْنََة: «صِّ  َخَرَج َأُبو َبْكٍر هِبَ

يُق َأن ُيقاَل لهُ »، وقيل: «﴾ ۀ  ہ ﴿ دِّ ﴾ ے  ے﴿ :إِنَّاَم اسَتَحقَّ الصِّ

اًل، ﴿ ♀باألَمِر َكِقَياِم النَّبِيِّ  ♀لِِقَياِمِه َبْعَد النَّبِيِّ  ڭ       بِه َأوَّ

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ي: ﴾، أۋ   ۋ  ۅ، وقوله: ﴿[٤٠التوبة: ]﴾ۉ  ۉ  ې  ې

ا النَّبِي ◙ َأيِب َبْكر  عىل كِينَُة َعَلْيِه. ♀، َفَلمَّ   َفَقْد َكاَنِت السَّ

تؤِمَن به ة ويُب أن مقطُع به من الكتاب والسنة وأقوال علامء األوهلذا، فالذي يُ 

يق ع دِّ يعىلالقلوُب واألفئدُة َفضُل الصِّ  وال  مجيع الصحابة، وال ُمبااَلة بلقوال أهل الشِّ

ر  ُترَضُب َرَقبُته، وبّي ُمْبَتِدعإلبدع، فا أهل م بّي ُمَكفَّ ق  اَل ُتقَبُل َكلَِمُته َنَّ  (3) .ُمَفسَّ

                                                             

 . (3/180) «زاد املعاد» -1

 . ، البن أيب العز(368-363) «رشح الطحاوية»انظر:  -2

 . (1821 ،4/1710) «الرشيعة»و ،(8/148) «القرطبي تفسري»: انظر -3
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 اهللُ  َجعَل  الذيفهو  ،ألفال َتس ◙ اخَلطَّاِب  بنِ  ُعَمرَ  الفاروِق  وأما عن فضائل

ةً  للمؤمنّي، وُنرصةً  للمسلمّي، فتًحا إسالَمه  قلبه عىل احلقَّ  اهللُ أجرى للكافرين، وِذلَّ

، عنه وهو فامَت  ♀ النبيَّ  َصحَب  ولسانه،  أبابكر   بعده وصِحَب  راض 

، عنه وهو وماَت   .◙ شهيًدا وماَت  فعدَل، فحكمَ  بعده، واستخلَفهُ  راض 

ا، ُعَمرَ  إِساَلمُ  كان»: ◙ مسعود ابن قال ا، ِهجَرُتهُ  وكانت ِعز   وكانت َنرص 

، ِخاَلَفُتهُ  َ  أن اسَتَطعنَا ما واهللَِّ َرمَحة   (1).«ُعَمرُ  َأسلمَ  َحتَّى َظاِهِرينَ  ُنَصيلِّ

  

                                                             

 . (4/1736) «الرشيعة» -1
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 فضائل عثامن بن عفان

( أي ُث َّ) ،الوزنليستقيم  تخفيفبال ،(االْرَجُحُْعْثَماُنُْث َّ): ♫الناظم  قالثم 

 .◙ بعدمها غريه من أفضل ، فإنه( بن عفانُعْثَماُنبعد أيب بكر وعمر يف الفضل )

 ألنه النورين يبذ َب قِّ لُ  ،الراشدين اخللفاء ثالث هو ◙بن عفان  عثامنو

 رسول حياة يف وماتا ،¶ ورقية كلثوم أم ♀ اهلل رسول بنتي تزوج

 فيف بامله، مرتّي اجلنة اشتى الذي الرجل ◙وهو  .♀ اهلل

 َفَحَفَرَها ،«اجَلنَّةُ  َفَلهُ  ُروَمةَ  بِْئرَ  حَيِْفرْ  َمنْ » قال: ♀، أنَّ رسول اهلل (1)الصحيح

زَ  َمنْ »: ♀ َوَقاَل  ُعْثاَمُن، ةِ  َجْيَش  َجهَّ َزهُ  ،«اجَلنَّةُ  َفَلهُ  الُعرْسَ  .ُعْثاَمنُ  َفَلهَّ

 :متقاربّي (، حيتمل معنيّياالْرَجُحُْعْثَماُنُْث َّوقوله: )

 بعده من سائر الصحابة غري أيب  ملن بالنسبة ومكانة وزناً  ألرجحا عنى األول:امل

  بكر وعمر، فهو ثالثهم يف الفضل، كام هو ثالثهم يف اخلالفة.

 :عيلعىل  عثامنتفضيل  يف السلف عىل الراجح، إشارة إىل اختالف واملعنى الثاين 

 يف توقف أنه مالك عن وروي. عثامن تقديم عىل منهم فاجلمهور ،¶

، بل (2)اهلل شاء إن األصح وهو ،اجلمهور عليه ما إىل رجع أنه عنه وروي، ذلك

  أنَّ اإلمجاع قد استقر عىل هذا.  «الواسطية»ذكر ابن تيمية يف 

                                                             

  .(7/54) «فتح الباري»: انظر. و(2778البخاري ) -1

  .(8/148) «تفسري القرطبي»انظر:  -2

= 
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ُ  ُكنَّا» :قالأنه  ،¶ ُعَمرَ  نِ اب عنما جاء  هذاقلت: ويؤيد   يِف  النَّاسِ  َبنْيَ  ُنَخريِّ

ُ  ♀ النَّبِيِّ  َزَمنِ  انَ  ْبنَ  ُعْثاَمنَ  ُثمَّ  اخَلطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ  ُثمَّ  َبْكٍر، َأَبا َفنَُخريِّ  َعفَّ

 بكر أيب بعد عثامن تقديم احلديث ويف»: (2)♫ ابن حلراحلافظ قال . (1)«╚

 ، ثم ذكر اخلالف املذكور آنفا.«السنة أهل مجهور عند املشهور هو كام وعمر

 :♫قال اإلمام ابن املباَرك 

ــــا ُأِحــــب   إيِنِّ  يًّ
 ُمْقَتِصــــد   ُحــــبَّ  َعلِ

 

 اَمَنــــاُعث الَفْضــــلِ  يِف  ُدوَنــــهُ  َأَرى اَل و 

 يتلف مل فهذه ؟باخلالفة أوىل وأهيام اخلالفة مسألة أما األفضلية، عنهنا  والكالم 

 محار من أضل هو فيها يالف والذي البداية، من إمجاع حمل هي بل قط، املسمون فيها

 .«الواسطية العقيدة» يف تعاىل ♫ تيميه ابن اإلسالم شيخ قال كام ،أهله

  

                                                             
= 

 وأما ،احلق أهل بّي عليه جممع عمر ثم الصديق فتفضيل»(: 2/15) «لوائح األنوار»قال السفاريني يف 

 عن املشهور وهو الشافعي امواإلم أمحد اإلمام ومنهم- فاألكثرون ،خالف فمحل وعيل عثامن بّي املفاضلة

 .«أمجعّي وعنهم ◙ عيل ثم ◙ عثامن وعمر، بكر أيب بعد األفضل أن -╚ مالك اإلمام

، وما بعدها(، لنارص الشيخ. 1/259) »الكرام الصحابة يف واجلامعة السنة أهل عقيدة»وانظر للتوسع: 

 وكتابه من أوسع وأحسن من تكلم يف هذا الباب يف املعارصين.

  .(3655البخاري ) رواه -1

  .( أيضا7/34، وانظر منه: )(7/16) «فتح الباري» -2
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 : ♫ الناظم قالثم 

ْ ْعكككَدُهَبْالربيَّكككِةَْخْيكككُرَْورابُعُهككك 

ْ

ِْجُحُمككْ ْبككاخَلِ ْاخَلككِ َْحليككُفَْعِلكك ٌّ 

ْ  أول ،◙ طالب أيب بن عيل هواخللفاء  األربعة رابع أي ،(َورابُعُه )فقوله: 

 اهلل رسول بيت يف، وكان يعيش رهعميف العارشة من  وكان ،الصبيان من أسلم من

 النَّواصب، بدع من اهللُ  عافاهُ  ُمسلم   لكلِّ  معلومةمشهورة  َفضائُل له  ،♀

 النبي من كان الذي وهو وَرسوُله، اهللُ وحُيب ه وَرسوَلهُ  اهللَ  حُيب   الذي فهو

 .وأرضاه ◙ موسى، من هارون بمنزَلة ♀

عثامن ة بعد أيب بكر وعمر و(، أي أنَّ خري اخلليقُه َبْعَدْالربيَِّةَْخْيُرَْورابُعُه ): قال

 .◙( بن أيب طالب عل هو) ╚

م من أصحاب رسول اهلل  راهويه بن إسحاقوملا سئل  ن ُيقدِّ ، ♀عمَّ

 ،بكر أيب من أفضُل  األرض عىل ♀ اهلل رسول بعد يكن مل»: (1)♫قال 

 األرض عىل يكن ومل ،عثامن من أفضُل  عمر بعد يكن ومل ،عمر من أفضُل  بعده يكن ومل

 .«╚ عيل من أفضُل  وال خريٌ  عثامن بعد

 موفق فهو ،فهحيالِ  اخلري نأ أي (اخَلِ َْحليُفوقوله يف وصف عيل بن أيب طالب: )

هو ُتصيل املقصود و بالنلاح ظافر أي (ُمْ ِجُحْباخَلِ ) ،◙من عند اهلل  مسدد

 أنه أي( مُمْنُِح  باخلري)يف بعضها و ،(ُح نَ مْ يَ  باخلري) النسخ بعض ويف، ُتصيل الطِلبةو

                                                             

  .، البن عبد الرب(2/1172) «جامع بيان العلم وفضله» -1
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 ما إىل إشارة وكل هذا .(1)والكرم واجلود بالسخاء وصفه ففيه ويمنحهم، الناس يعطي

 األخالق، بمكارم واالعتناء اإليامن، أهل مواالةق بّي األقران، والتفو  من  عليه كان

 (2)وأرضاه. ◙ باألرزاق، الكرم ومزيد

ته»قال السفاريني يف   ماِدًحا عيلَّ بَن أيب طالب: (3)«ُدرَّ

ـــِدي النَّـــَدى وايِف   ُمـــْرِدي اهْلُـــَدى ُمْب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَدا  اْلِع

 

ـــيِل   ــَدى ُمـْل ــا الصَّ ــَل  َي ــنْ  َوْي ــهِ  َم  فِي

 اْعَتـــــــــــــــــــــــــــــــــَدى

 

 واهلل- الناظم إشارة من ،( ُمْ ِجُحْباخَلِ  اخَلِ َْحليُفَْعِل ٌّويف قوله: ) قلت:

 الصحابة بّي وقعت التي الفتنة للةمس يف ◙ عيل مع كان احلقَّ  أنَّ  إىل -أعلم

أي أنَّ اخلري حليُفه يف حياته، ومن  (،ُمْ ِجُحْباخَلِ  اخَلِ َْحليُف): قال ألنه ،╚

من خالف، واألدلة عىل صحة  ╚ذلك ما وقع بينه وبّي بعض الصحابة 

 ِمنَ  ُفْرَقةٍ  ِعنَْد  َماِرَقةٌ  مَتُْرُق »: ♀كثرية، ومن ذلك قوله  ◙اجتهاد عيل 

 ،◙ عيل هو اخلوارج قتل والذي ،(4)«قِّ باحل الطَّائَِفَتنْيِ  َأْوىَل  َيْقُتُلَها ْسلِِمنَي،املُْ 

 .◙ همناقب أعظم من وهذا، النهروان معركة يف لهمقتَ 

 تتعلق منهام طائفة كل أن ♀ فبّي»: (5)♫ قال ابن العريب املالكي

 انتهى.. «إليه أدنى عيل طائفة ولكن باحلق،

                                                             

  .(، بترصف58)ص  «التحفة السنية» -1

  .(2/25) «لوائح األنوار»انظر:  -2

  .(2/334) «لوامع األنوار البهية» -3

  .(1064رواه مسلم ) -4

 (.6/619) «فتح الباري»(. وانظر: 168)ص  «القواصم من صمالعوا» -5
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 يف فله ،حروبه يف مصيبا كان عليا أن واحلق»: (1)♫بن حلر قال احلافظ او

 انتهى.. «أجران ذلك من فيه اجتهد ما كل

 أهل أفضل هو بل ،باإلمجاع ◙ معاوية من أفضل ◙ علياً  أن شك وال

 معاويةحتى  والأحد  هذا يف يالف وال، ◙ عثامن موت بعد زمانه يف األرض

 جل واهلل ليسوا معصومّي،و ،رَش بَ  صحابةوال ،وقع ما بينهم وقع وإنام ،◙نفسه 

 .وريض عنهم بفضله، سبحانهمجيعا زكاهم  قد وعال

  

                                                             

 (.12/309) «فتح الباري» -1
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 :♫ثم قال الناظم 

ْْيِهُ ِفكككَْرْيكككَ ْالْلكككرَّْه  لْوإنَّهكككُ 

ْ

ْ ِربكككال ُّْالِفكككْرَدْوِ ُْنُجكككِ َْعَلككك  

َْتْسكككككككككككككككككككككككككككككككككَرُح

ْ

 ثالثةال من همعددقوم الرجل، و :الرهط ،(هطوالرَّ  وإهنمُ ) النسخ بعض يف جاءو

وإن  باجلنة، املبرشين العرشة يعني هبم (لرَّْه  لْوإنَّهُ ) وعليه فقوله: ،العرشة إىل

اخللفاء  ذكرألن الناظم  ،الباقون ستةال هنا مهب املقصود يكونف (هطوالرَّ  وإهنمُ ) كانت

 .هنا وهم املقصودون بالرهط ،، ثم عطف عليهم الستةأربعةالراشدين وهم 

عدالتهم ويف  يفإذ ال يمتي  ،وال هُتمة فيهم شك ال :أي (ِفْيِهُ َْرْيَ ْالوقوله: )

  .اآلخرة قبل الدنيا يف هالك ضال إال فضائلهم

 ع(، مجُنُج َْعَل : )وكذلك ال شك يف أَنم من أهل اجلنة، وهلذا قال بعدها

، جنة اجلنة دواب عىل هم :أي ،الكريمة من اخليل والنوق الدابة وهي يبة،لِ نَ 

(، أي: تسري براكبها املستيضء بالنور واحلُسن والبهاء َتْسَرُحْبال ُّ ِر) ،(1)(َدْوِ الِفْر)

                                                             

 أفضلها عىل ويقال ،اجلنة مجيع عىل يقال اسم والفردوس»(: 99)ص  «حادي األرواح»قال ابن القيم يف  -1

 انتهى. .«البستان الفردوس وأصل ،اجلنات من غريه من االسم هبذا أحق كأنه ،وأعالها

: ♥قال  (2790وقد جاءت األخبار بطلب الفردوس األعىل من اجلنة، ففي البخاري ) :قلت

هُ  الِفْرَدْوَس، َفاْسَأُلوهُ  اهللََّ، َسَأْلُتمُ  َفإَِذا« ِن، َعْرُش  َفْوَقهُ  ،اجَلنَّة َوَأْعىَل  اجَلنَّةِ  َأْوَسطُ  َفإِنَّ مْحَ رُ  َوِمنْهُ  الرَّ  َأهْنَارُ  َتَفجَّ

 . »اجَلنَّة

 فإنهذا من خسة اهلمة، مع ما فيه من اجلهل باهلل، ف ،«؟!اجلنة يف درجة بلقل راض أنا» :يقول الهَّ اجُل  بعضو

 .لفضله راد وال لرمحته ممسك ال هلالج لج اهلل

= 
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 رجالً  أن :أبيه عن بريدةَ  بنِ  سليامنَ  عنفيف اجلنة. وقد صحت هبذا األخبار،  شاء حيث

؟ من اجلنةِ  يف هل! اهلل رسول يا :فقال ♀ النبي سلل  اهلل رسول فقال خيل 

 ياقوتةٍ  من فرسٍ  عىل فيها حُتمَل  أن تشاءُ  فال ،نةَ اجل أدخلَك  اهللُ إنِ » :♀

! اهلل رسول يا :فقال رجل وسلله: قال .«كان إال ،شئَت  حيث اجلنةِ  يف بك يطري محراءَ 

؟ من اجلنةِ  يف هل  إن» :♀ قال لصاحبه، قال ما له يقل فلم: قال إبل 

ت نفُسك، اشتهت ما فيها لك يكن ،اجلنةَ  اهللُ ُيدِخَلَك   (1).«نُكعي ولذَّ

 يف دار اخلُلد تِّسُح.أي: (، َتْسَرُحْاخل ل ِدْيف)ويف نسخة: 

 ،باجلنة هلم مقطوع العرشة هؤالء أن واحلاصل»: (2)♫ قال السفاريني

 انتهى. .«الفردوس جنة يف النجب عىل يتزاورون

  

                                                             
= 

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

 عىل عطىفيُ  ،اهلمة تلك ومعه رشحُي  واإلنسان»(: 321وقال )ص . «حال كل يف بالنقص الرىض عن وَناه

 انتهى. . «ذلك بمثل اآلخرة يف نعتقَ  بالدون، نعتوقَ  الكامل إىل قتُ تَ  مل فكام الدنيا، يف لتحصَّ  ما مقدار

 .«سبيل النلاة يف فضائل العلم والعمل»وقد تكلمت عن اهلمة وتفاوت الناس فيها يف رسالتي: 

 .(3757-3755( )3/522) «يح التغيب والتهيبصح»انظر:  -1

 وخيوهلم اجلنة أهل مطايا ذكر يف: واخلمسون الثامن الباب»: »األرواح حادي» يف القيم ابن بوب وقد

 وساق مجلة من األحاديث يف هذا الباب.، «ومراكبهم

  .(2/52) «لوائح األنوار» -2
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 ╚تراجم خمترصة لبقية الستة 

 :♫ قالف الباقّي، الستة هؤالء ذكر ثم

َْطل اكةْ وَْعكْ  ٍْْابكنُْوْوَسكْعدٌَْْسِعيٌد

ْ

ْدَُّحمل َمكككاْواللَُّبْيكككُرِْفْهكككٍرْوَعكككاِمُر 

ْ ، األعور اأبُيكنى  القريش، العدوّي ، ُنَفْيل بن عمروزيد بن  نسعيد ب أي(: َسِعيٌد) 

ابن عم عمر بن وهو ، اإلسالم إىل الّسابقّي من كانت اخلزاعّية، بعلة بنت فاطمة وأّمه

 إال كلها املشاهد وشهد املدينة، إىل هاجر .اخلطاببنت  اخلطاب، وزوج أخته فاطمة

 .♀ النبي هبا أرسله مهمة يف غائبا وكان ،بدرا

 وتويف، دمشق وحصار الريموك وشهد ،سالةوالبَ  الرأي ذوي من ◙ كانو

 51)ومخسّي إحدى وقيل ،هـ( 50) مخسّي سنة يف وذلك، باملدينة وُدفن بالَعقيق،

 (1).◙، سنة وسبعّي بضع ابن يومئذ وهوهـ(، 

 أبا ويكنى ،مناف دعب نب أهيب بن مالك واسمهأي ابن أيب وقاص، (: وَسْعٌد)

ابقّيَ  أحد. اقإسح لَّي، السَّ  الصديق، بكر أيب يد عىل أسلموا الذين اخلمسة وأحد األَوَّ

ْوَرى  أهل وأحدُ  واحلَُدْيبَِية، بدرًا، َشِهد تَّةِ الش   .السِّ

 رسولله ومجع  ،سبيل يف سهمب رمى من أولهو و ،اإلسالم فارس: له يقال وكان

ي َأيِب  فَِداكَ  اْرمِ » :أحد معركة له يف فقال ،بويهأ ♀ اهلل  وكان .(1)«َوُأمِّ

 .بذلك مشهورا ،الدعوة جماب ◙

                                                             

 ، للزركيل.(3/94) «عالماأل»و (،3/87) «إلصابةا»(، البن سعد، و6/92) «الطبقات الكربى»انظر:  -1
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 وافتتح ،بدرا شهدووما يف وجهه شعرة،  سنة (17سبع عرشة ) ابن وهو أسلم

 إىل رجع ثم. عفان بن وعثامن باخلطا بن لعمر ووليها ،الكوفة ونزل ،القادسية

 يوم ولهوقيل غري هذا، ، هـ( 55) ومخسّي مخس سنة وذلك وُدفن هبا، ماتو ،املدينة

 (2).وفاة العرشة آخر وهو، سنة وستون أربع مات

مْحَنِ  َعبدُ (: أي َعْ ٍ ْوابُن)  اجلاهلية يِف  اسمه وكان، َعْوِف  َعبدِ  بن َعْوِف  بنُ  الرَّ

هُ  ،الكعبةأو عبد  َعْمرو دَ عب مْحَن َعْبد أسلم حّي ♀ اهللَِّ َرُسوُل  َفَسامَّ  ،الرَّ

د َأَبا ويكنى   .حُمَمَّ

 املشاهد، من وغريها بدراً  وشهد اهللرتّي، هاجر األولّي، املهاجرينوهو أحد 

 أيب يدي عىل أسلموا الذين اخلمسة وأحد اإلسالم، إىل سبقوا الذين الثامنية أحد وهو

                                                             
= 

 اهلل َرُسوُل  مَجَعَ  َما»: ◙(. ويف هذا احلديث قال عيل 2411) ، ومسلم(2905رواه البخاري ) -1

ولعل هذا هو الذي بلغه، وإال فقد ذكر ابن عبد الرب أنَّ ذلك لسعد بن . «َسْعدِ  َغرْيِ  أِلََحد   َأَبَوْيهِ  ♀

 اهلل رسول)يعني سعدا(  له ومجع»(: 2/607) «االستيعاب»، فقال يف ¶العوام  أيب وقاص والزبري بن

 ومل. «وأمي أيب فداك ارم،»: ♀ عنه روى فيام ،منهام واحد لكل فقال أبويه، وللزبري ♀

 انتهى. .«أعلم واهلل يقولون، فيام غريمها ألحد َذلَِك  يقل

ِهم َفَيْلتِينِي ،ُقَرْيَظةَ  َبنِي َيْلِت  َمنْ »: ♀: وأما الزبري فقد كان ذاك يوم اخلندق، إْذ قال قلت ، «؟بَِخرَبِ

ي َأيِب  َداكَ فِ »: َفَقاَل  َأَبَوْيهِ  ♀ اهللَِّ َرُسوُل  له مَجَعَ  عَ َرَج  َفَلامَّ  ، الزبرُي بن العوامَفاْنَطَلَق  رواه . «َوُأمِّ

 (.2416، ومسلم )(3720البخاري )

(، لقوام السنة 235)ص  «الصاحلّي السلف سري»سعد، و (، البن6/92) «الطبقات الكربى»انظر:  -2

 «اإلصابة»(، للذهبي، و1/92) «سري أعالم النبالء»(، للمزي، و10/309) «هتذيب الكامل»األصبهاين، و

 ، للزركيل.(3/87) «عالماأل»و (،3/61)
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 اهلل رسول أن وأخرب الشورى، فيهم اخلطاب بن عمر جعل ذينال الستة وأحد بكر،

 .راض   عنهم وهو تويف ♀

 وسبعّي اثنتّي وعاش ،األشهر ، عىلهـ( 32) وثالثّي اثنتّي سنة ◙ مات

 (1)، ريض اهلل عن اجلميع.العوام بن الزبري وقيل عثامن، عليه وصىّل  بالبقيع، ودفن سنة،

 من شلاع، ،حممد اأب ُيكنىو ،التميمي عثامن بن اهلل عبيد بن طلحة أي: (وَطل اة )

 يد عىل أسلموا الذين اخلمسة وأحد اإلسالم، إىل سبقوا الذي الثامنية أحد، واألجواد

 اهلل رسول مع وثبت داُح أُ  شهد .الشورى أصحاب الستة أحدهو و الصديق، بكر أيب

 شهدو م،وسلِ  جرحا، وعرشين بلربعة أصيبحتى  ،أبىل بالًء َحسنًاو ،♀

  .املشاهد وسائر اخلندق

 (2).سنة وستون أربع وله ،هـ( 36) اهللرة من وثالثّي ست سنة ◙ ُقتل

 اجلراح نِ ب اهللَِّ َعْبدِ  ْبنُ  َعاِمرُ  ُعَبْيَدةَ  وأبواملقصود به عامر ُقريش،  أي: (ِفْهٍرْوَعاِمُر)

 يوم للخالفة بكر أبو نهامعيَّ  الذين الرجلّي وأحد األمة، هذه أمّي ،الِفهري الُقَريِشّ 

 .♀ اهللَِّ َرُسولِ  َمعَ  كلها واملشاهد واخلندق حًداوأُ  بدًرا شهد، السقيفة

                                                             

سري أعالم »(، البن منظور، و14/342) «دمشق تاريخ خمترص»(، و3/124) «الطبقات الكربى»انظر:  -1

 .(3/229) «عالماأل»و (،3/430) «اإلصابة»(، و1/68) «النبالء

 (،4/290) «اإلصابة»(، و1/23) «سري أعالم النبالء»(، و3/73) «الطبقات الكربى»انظر:  -2

 .(3/321) «عالماأل»و
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 إمرة إليه أفضت ثم الريموك، وشهدوا دمشق، فتح ُولوا الذين األمراء أحد كانو

 ومخسّي ثامنيا عاشهـ(، و 18) عرشة ثامن سنة عمواس طاعون يف هبا مات، والشام

 (1) .، وقيل غري هذاسنة

اهلل،  عبدِ  أبا ُيْكنَىاألََسدي القريش،  بنِ  ُخَوْيلِدِ  بنِ  العوام بن الزبري أي(: واللَُّبْيُر)

 وهو ،املُْطَّلِِب  َعْبد بِنُْت  َصِفيَّةُ ، أمه عمته وابن، ♀ اهللَّ رسول حوارّي وهو 

 بكر أيب يد عىل أسلم، ♀ اهلل رسول زوج خويلد بنت خدية عم ابن

 بكر أيب بنت أسامء النطاقّي ذات تزوجو ،سنة( 16) ةعرش ست ناب وهو الصديق

¶. 

 املشاهد، من وغريها دًا،ُح وأُ  بدرًا، شهدو ،اإلسالم يف سيفه سلَّ  من أولهو 

 . الشورى أهل من وهو الريموك، وشهد

 (2).سنة وستون سبع أو ست وله ،هـ( 36) وثالثّي ست سنة ◙ُقتِل 

ُف باملت: أي(: امل َمدَُّحوقوله )  هبا مدحيُ  التي اخلصالوهي  الكثرية، املدائحصِّ

 (3).◙ مزاياه، وغزور مناقبه، كثرة إىل إشارة ،عليها وحيمد

                                                             

 «تاريخ اإلسالم»(، و11/264) «دمشق تاريخ خمترص»(، و3/409) «الطبقات الكربى»انظر:  -1

 .(3/252) «األعالم»و (،3/475) «اإلصابة»(، للذهبي، و2/99)

 «سري أعالم النبالء»(، و9/11) «دمشق تاريخ خمترص»(، و3/100) «الطبقات الكربى»انظر:  -2

 .(3/43) «عالماأل»و (،2/457) «اإلصابة»(، و1/41)

  .(2/59) «لوائح األنوار»انظر:  -3
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الراشدين،  األربعة اخللفاء معاملبرشين باجلنة،  العرشة ، وتتمةالستة هم هؤالءو

 .همءَ أسام فرَ عَ  داوود أيب البناجلميل  البيَت  هذا ظفِ َح  ومن

 حديث سياق يف ُذكروا ألَنم باجلنّة املبرّشين العرشةب حابةالّص وسمي هؤالء 

ةٌ »: ♀ النَّبِي   قال. بكثري العرشة من أكثر فاملبرّشون وإال، واحد  يِف  َعرْشَ

َبرْيُ  ،اجَلنَّة يِف  َوَعيِل   ،اجَلنَّة يِف  َوُعْثاَمنُ  ،اجَلنَّة يِف  َوُعَمرُ  ،اجَلنَّة يِف  َبْكرٍ  َأُبو: اجَلنَّة  ،اجَلنَّة يِف  َوالز 

 َوَأُبو ،اجَلنَّة يِف  َزْيدٍ  ْبنُ  َوَسِعيُد  ،اجَلنَّة يِف  َوَسْعٌد  ،اجَلنَّة يِف  َعْوٍف  َواْبنُ  ،اجَلنَّة يِف  َوَطْلَحةُ 

اِح  ْبنُ  ُعَبْيَدةَ  رَّ  (1).«اجَلنَّة يف اجْلَ

 امل وتقديمهم، العرشة هؤالء تعظيم عىل السنة أهل اتفق وقد» :(2)قال ابن أيب العز

 عَل فِ  أو العرشة، بلفظ التكلمَ  كرهـيَ  ممن أجهُل  نومَ  .ومناقبهم فضائلهم من اشتهر

 باجلنة، هلم املشهود العرشة وهم الصحابة، يارَ ِخ  بغضونيُ  كوَنملِ !! عرشة يكون يشء

 وهم! التسعة لفظ يوالون أَنم: العلب نفمِ ! ◙ عليا منهم يستثنون وهم

 السابقّي من واألنصار، املهاجرين سائر ضونويبغ! العرشة من التسعة بغضونيُ 

 وقد ،(1400) وأربعامئة ألفا وكانوا الشلرة، ُتت اهلل رسول بايعوا الذين األولّي،

                                                             

 يف األلباين وصححه له، واللفظ ،(7002) حبان ابنو ،(3747) والتمذي ،(1675) أمحد رواه -1

 .(50) «اجلامع صحيح»

، لألثيويب(، «الوهاجة األنوار مشارق»، مع 3/275) «سنن ابن ماجه»يف  «╚ اْلَعرَشةَ  َفَضاِئُل »انظر: 

ياُض »: كتاب ♫ الطَّرَبي وللُمِحب .من سائر كتب السنة «كتاب املناقب»و ة الرِّ  َمناقِِب  يف النَّرِضَ

ة  .«خمترص السرية»يف آخر  ♫وتكلم عليهم عبد الغني املقديس  .أجزاء أرَبعة يف َمطبوعٌ  «الَعرَشَ

 (، البن تيمية.1/38) «منهاج السنة النبوية»(، وانظر: 377)ص  «رشح الطحاوية» -2
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ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   ﴿: تعاىل قال كام ،عنهم اهلل ريض

 النبي عن ،◙ جابر عن ،(1)«مسلم صحيح» يف وثبت .[١٨الفتح: ] ﴾ ڳ 

َت  َباَيعَ  َأَحٌد  النَّارَ  ْدُخُل يَ  اَل »: قال أنه ،♀ َجَرة حَتْ انتهى كالمه . «.«الشَّ

♫. 

  

                                                             

َلرَ  َأْصَحاِب  ِمنْ  اهللُ، َشاءَ  إِنْ  النَّاَر، َيْدُخُل  اَل »(، ولفظه فيه: 2496) -1 ِذينَ  َأَحٌد، ةِ الشَّ َتَها َباَيُعوا الَّ  قال. «َُتْ

 إن» قال وإنام ،حاطب حديث قبله الذي احلديث يف به رصح كام ،قطعا منهم أحد يدخلها ال معناه :العلامء

 (.16/58) «رشح مسلم للنووي». انتهى، نقال عن للشك ال للتربك «شاء اهلل

، َعنْ  هو ما روي ♫قلت: وحديث حاطب الذي عناه النووي   اهللِ َرُسوَل  َجاءَ  حِلَاطِب   َعْبًدا َأنَّ  َجابِر 

: ♀ اهللِ َرُسوُل  َفَقاَل  النَّاَر، َحاطٌِب  َلَيْدُخَلنَّ  ،اهللِ َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  َحاطًِبا َيْشُكو ♀

هُ  َيْدُخُلَها، اَل  َكَذْبَت » ا َشِهَد  َفإِنَّ َدْيبَِيةَ  َبْدر   (.2495رواه مسلم ). «َواحْلُ

 (، لأللباين.2160) «السلسلة الصحيحة»ظر: وان
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 ╚ حرمة الطعن يف الصحابة

 :♫قال الناظم 

ْْ لِِّهْكك ْبِةالصَّكَاْاْيفْقك  ٍَْْخْيكرََْْوق ْ 

ْ

ُْحَتْجكككَرَوَْتِعْيكككُ َْطعَّانكككًاَْتككك  ْوال 

ْ ِْهْ ْضككِلِبَفْامل كب ُْْالككَ ْحُ َْنَطك ََْْفَقكدْْ

ْ

ُْحَتْمككَدْالصَّككاابِةْيفْنٌيْالَفككْتِحْويف 

ْ لصحابة ا يفبلسانك وقلبك  قل أي، (ك لِِّهْ ْالصََّاابِةْيفْق ٍ َْخْيَرَْوق ْ فقوله: )

 واثِن عليهم بلحسن الثناء، وُظنَّ فيهم أحسن الظنون األقوال، أحسنَ  ╚كلِّهم 

 ته.عليهم رضوان اهلل ورمحوال ُيبغضهم إال هالك، ، فهم أهل لذلك، بال استثناء

 ْبنُ  اْلُفَضْيُل  قاَل  فقد القيامة، يومَ  عليه اهللَ َنلقى أن نرجو دينٌ  ╚ وُحب هم

دٍ  َأْصَحاِب  ُحب  »: ِعَياض   ِخُرُه، ُذْخرٌ  ♀ حُمَمَّ مَ  َمنْ  اهلل َرِحمَ : َقاَل  ُثمَّ  َأدَّ  َتَرحَّ

دٍ  َأْصَحاِب  َعىَل  اَم  ،♀ حُمَمَّ هُ  َهَذا حَيُْسنُ  َوإِنَّ دٍ  ْصَحاِب أَ  بُِحبِّ  ُكل   حُمَمَّ

ْدُق،: َنجا فِيهِ  َكاَنَتا َمنْ  َخْصَلَتانِ »: املَُْباَركِ  اْبنُ  وَقاَل  ،«♀  َوُحب   الصِّ

دٍ  َأْصَحاِب   (1).«♀ حُمَمَّ

، َأي وَب  وَعنْ  ْختَِيايِنِّ يَن، َأَقامَ  َفَقْد  َبْكرٍ  َأَبا َأَحبَّ  َمنْ »: َقاَل  السَّ  ُعَمرَ  َأَحبَّ  َوَمنْ  الدِّ

بِيَل، َأْوَضَح  َفَقْد   َفَقدِ  َعلِي ا َأَحبَّ  َوَمنْ  ، اهللَِّ بِنُورِ  اْسَتنَارَ  َفَقدِ  ُعْثاَمنَ  َأَحبَّ  َوَمنْ  السَّ

دٍ  َأْصَحاِب  يِف  اْلَقْوَل  َأْحَسنَ  َوَمنْ  اْلوْثَقى، بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسَك   ِمنَ  َبِرئَ  َفَقْد  حُمَمَّ

 (2).«النَِّفاِق 

                                                             

  .املالكي عياض للقايض ،(2/298) «الشفا» عن نقلته املبارك ابنِ  ولفظُ  ،(4/1687) «الرشيعة» -1

  .(4/1772) «الرشيعة» -2
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 :(1)«نيتهنو»قال القحطاين يف 

 ةٌ نَّ ُســـ رابـــةِ والقَ  الصـــحابةِ  ب  ُحـــ

 

ــــــىأَ   ــــــا لق ــــــايِن أْح  إذا يبِّ رَ  هب  ي

 تعريف الصحايب 

فه الصحايبو  النَّبِيَّ  َصِحَب  َوَمن»: بقوله «صحيحه» يف (2)البخاري اإلمام عرَّ

فهُ  ،«َأْصَحابِهِ  ِمن َفُهوَ  املُْسلِِمَّي، ِمنَ  َرآهُ  َأو ،♀ : بقوهلم آَخرون وعرَّ

لََّلْت  ولو اإِلسالِم، َعىل وماَت  بهِ  مؤِمنا   ♀ النَّبِيَّ  َلِقيَ  َمن: َحايبالصَّ » ةٌ  َُتَ  ِردَّ

 (3).«األََصحَّ  يف

 أو عنه َروى ومن قرُصت، أو له جمالسُته طالت َمن: فيه يدُخل ،«َلِقيَ  َمن»: فقوهلم

 .كالَعمى لعارض   َيره مل أو رآه يرِو، مل

 َيصريَ  أن قبل به مؤِمنًا لقَيهُ  من: به يرُج  ،«♀ النَّبِيَّ  َلِقيَ  َمن»: وقوهلم

اِهب َبحرَيا» لـ وَقع كام البِعثة، ُيدرك مل ولكنه سُيبعُث، بلنه مؤِمنًا: أي نبيًّا،  .«الرَّ

 يف َلقيه من: به ويُرج واإلنس، اجلن من مكلف كّل : فيه يدُخُل  ،«مؤِمنا  »: وقوهلم

 .♀ وتِهم بعد أسَلمَ  ثم كافرًا، كونِه حالِ 

 من لقَيه كمن ،ۏ األنبياء من بغريه ُمؤِمنًا َلقيه من: به يُرج ،«بهِ »: وقوهلم

 .البعثة قبل الكتاب أهل مؤمني

                                                             

  .(29)ص  -1

  .(5-7/3) «فتح الباري»انظر: . ♫ونحوه تعريف شيخه عيل بن املديني  -2

 «النظر ُنزهة»: يف ورشحه ،«نخبة الفكر»يف  ♫ حلر ابن احلافظ قاله ،فالتعاري أحسنمن  وهذا -3

  .(1/158) «الصحابة متييز يف اإلصابة»و ،(111 ص)
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، ثم به مؤمنا لقَيه من: به يُرُج  ،«اإِلسالم َعىل وماَت »: وقوهلم  عىل ومات ارتدَّ

ته،  .صحابيًّا ُيَعد   ال فإنه ِردَّ

لََّلْت  ولو»: وقوهلم ةٌ رِ  َُتَ  ♀ النبيَّ  لِقَي  أن بعد ارتدَّ  من: به يعنون ،«دَّ

حبةِ  اسمَ  فإِنَّ  اإلسالم، عىل وماَت  تاَب  ثم به، مؤمنًا  إىِل َأرَجعَ  سواءٌ  لُه، باق   الص 

 عدّ  عىل احلديث أهلِ  اتفاُق  هذا يؤكد ومما بعَده، َأو ♀ حياتِهِ  يف اإلسالمِ 

 .الصحابة مُجلة ِمن قيس بن األشعث

 .املسَللةِ  يف اخِلالِف  إىِل إِشارةٌ : «األََصحَّ  يف»: وقوهلم
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 ╚ عدالة الصحابة

 كان فإذا هلم، تعاىل اهلل بتعديلِ  ُعُدوٌل  ╚ الصحابةَ  أنَّ  عىل الُعلامء اتَّفَق 

 هلالج لج اهلل من العظيم بالثناء َيثبُت  ال فكيف الناس، من اثنّي بقول َيثُبُت  التعديُل 

ةَ  إِنَّ : »(1)الصالح ابن ليقو هذا ويف عليهم، ♀ رسولِه ومن  َعىَل  ُُمِْمَعةٌ  األُمَّ

َحاَبةِ  مَجِيعِ  َتعِديلِ   اجُلملة حيث ِمن الصحابةِ  َعَدالة يف ُيالِف مل: »(2)العالئي وقال ،«الصَّ

 .انتهى. «وأمثاهِلم واخلوارج املعتزلة عن اخلالف وإنام السنة، أهل ِمن َأحٌد 

 وخيرته وأصفياؤه، تعالى اهلل أولياء ل،عدو كلهم فالصحابة»: (3)وقال القرطبي

 أئمة من الجماعة عليه والذي السنة، أهل مذهب هذا. ورسله أنبيائه بعد خلقه من

 فيلزم غيرهم، كحال الصحابة حال أن إلى هبم مباالة ال شرذمة ذهبت وقد .األمة هذه

 انتهى.. «عدالتهم عن البحث

                                                             

 عبد بناك عىل عدالة الصحابة مجاعة من أهل العلامء: اإلمجاع نقل وقد ،(295 ص) «صالحال ابن مقدمة» -1

 «أسد الغابة»(، وابن األثري يف 49-46) «الكفاية» واخلطيب البغدادي يف ،(1/19) «االستيعاب» يف الرب

 «التقريب»(، و2/592) «اخلالئق خري سنن معرفة إىلإرشاد طالب احلقائق »(، والنووي يف 1/10)

 (، يف آخرين.23-1/21) «اإلصابة»، وابن حلر يف («تدريب الراوي»، مع 2/674)

 واجلامعة السنة أهل عقيدة»و، ♫ لُفتوحيا النلار البن( 473-2/480) «املنري الكوكب رشح»: نظرا

  (، لنارص الشيخ.825-2/795) «الكرام الصحابة يف

 ودفع النبوية والسنة الكريم القرآن ضوء يف ╚ الصحابة عدالة» بعنوان: ةويف الباب كتب مستقل

 ، ملحمد الفهداوي.»املسلمّي عند ╚ الصحابة عدالة»، والرشبينى، لعامد «الشبهات

تبة ُمنِيف ُتقيُق » -2 حبة رشيُف  له بتث ملن الر    .(78 ص) «الص 

  .(16/299) «اجلامع ألحكام القرآن» -3
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م ╚ عدالتهم بإثبات املُرادُ  وليس  ُمستِحيلةٌ  املعصيةَ  وأنَّ  ومون،معص أهنَّ

 عدالتهم، عن البحَث  نتَكلَّف أالَّ  املُرادَ  ولكن ،ۏ لألنبياء الِعصمة فإنَّ ! كالَّ  عليهم،

 (1).╚ فيهم التزكية طلَب  وال

 فضالً  !بعدهم؟ َمن هؤالء من أحدا   يداين كيف! العجُب  هلل فيا: »(2)العالئي قال

 .انتهى. «وتزكيتِه حاله عن الَكشف إىل منهم دُ الواح حيتاج إنه حتى مساواهتم، عن

 ِعلمٍ  ُكلِّ  يف َفوَقنا ُهم: »(3)♫ الشافعي   اإلمام قاله ما فيهم، القول وُخالَصةُ 

ى، به ُيدركُ  أو ِعلٌم، به ُيناُل  سبٍب  وُكلِّ  وَفْضٍل، ودينٍ  وَعقلٍ   من خري لنا ورأهيم ُهد 

 انتهى. .«ألنفسنا رأينا

 :♫قال الناظم 

ْْ لِِّهْكك ْبِةالصَّكَاْاْيفْقك  ٍَْْخْيكرَْْْ َوق 

ْ

ُْحَتْجكككَرَوَْتِعْيكككُ َْطعَّانكككًاَْتككك  ْوال 

ْ  أو ذم بنحوواقًعا يف أعراضهم،  ،فيهم نًا(، أي: ال تكن طاعِ َطعَّانًاَْت  ْوال) :فقوله

 بعض قال كام دونه، بام ويسمح الطعن كثرة عن َنى الناظم أن منه فهميُ  الإْذ ، (4)غيبة

خاب من  أال ؟،!(بيتك يف هبَّ فُس  ،هريرة أبا تسب أن أردت إذايف عرصنا: ) ّياملفتون

                                                             

  .♫ الُفتوحي النلار البن( 2/477) «املنري الكوكب رشح»: انظر -1

تبة ُمنِيف ُتقيُق » -2 حبة رشيُف  له بتث ملن الر    .(81 ص) «الص 

  .♫ قيللبيه( 1/442) «الشافعي قبمنا»: وانظر ،(4/158) «الفتاوى» عن نقال -3

  (، للقاري.7/3044) «مرقاة املفاتيح»، للمناوي، و(5/360) «فيض القدير»انظر:  -4
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 يصدر ال الكالم هذا ألنَّ  ،♀قال هذا يف حق رجل من صحابة رسول اهلل 

  وتفاهاهتم. بمقاالهتم ضال جاهل متلثر أو خبيث، رافيض من إال

عن، ل عن كثرة الأي ال تطعن ولو بكلمة واحدة، فضاًل  (،َطعَّانًاَْت  ْوال) :فقوله

 كقوله ،املبالغة به يراد الا م «العَّ فَ » وزن عىل يليت قدوهذا أسلوب عريب معروف، إْذ 

 عن احلديث ويف ظلم، بذي ليس: أي [٤٦فصلت: ] ﴾ جح  مح  جخ  حخ ﴿: تعاىل

 وال ،شِ الفاحِ  وال ،انِ عَّ باللَّ  وال ،انِ عَّ بالطَّ  املؤمنُ  َلْيَس »: مرفوعاً  ◙ مسعود ابن

 فكيف املسلمّي، عموم مع هذا لعن، بذي وليس طعن بذي ليس أي، (1) «يءذِ البَ 

 (2) .املعدلّي الصحابة مع باألمر

 ،إىل العيب ╚ الصحابة تنسب :أي ،(َتِعْيُ َْطعَّانًاَْت  ْوال): ♫ قال

من اجلَرح، واملقصود به هنا إسقاط العدالة، والصحابة (: َوَتْجَرُح)، (3)مةوهو الَوْص 

 .، كام سبق بيانهاملسلمّي مجاعبإ عدول

 اللسان رُح وَج  ،اس  حِ  (1)صالالنِّ  هامكِس  الكالم هامِس »: (4)♫ العريب ابن قال

 انتهى.. «اليد كجرح

                                                             

(، وصححه األلباين يف 312) «األدب املفرد»(، والبخاري يف 1977(، التمذي )3839رواه أمحد ) -1

 (.320) «الصحيحة»

  .(63 ص) «التحفة السنية»انظر:  -2

  .(118 ص) «اموس املحيطالق» -3

  .(1/204) «األحوذي عارضة» -4
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 من والوبال، والزيغ الضالل أهل مقالة رد إىل إشارةويف هذا الكالم من الناظم 

 وكيف ،╚للصحابة  والبغض اجلفاء أهل من منهلهم َنج ومن الرفض أهل

 وبذل والرأفة والنصح واالجتهاد اجلد الطعن والعيب واجلرح يف أهل ذلك يكون

 املتّي الدين من ♀ اهللَّ رسول به جاء ما وإظهار اهلل كلمة إلعالء املعروف

 (2)!؟املبّي واحلق

  

                                                             
= 

 «املعلم الوسيط». انظر: صولونُ  ،لوأنُص  ،نصال مع:واجل ،والسكّي والسهم حالرم َحِديَدةُ  :النصل -1

(2/927).  

  .(2/93) «لوائح األنوار»انظر:  -2
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 وغاية وعاقبة أهله حكم سب الصحابة

، ولوال خوض (1)عاإلمجاهو كبرية بإنَّ سبَّ الصحابة حمرم بالكتاب والسنة و

، ملا احتاج أهُل العلم إىل التدليل عىل عدالتهم، وال ╚اخلائضّي يف أعراضهم 

بيان حال ساهبم، ولكن ملا وقع هذا األمر، احتلنا إىل البيان، والكشف عن حال أهل 

 السب والبهتان.

 السب منه فهميُ  ما وهو ،واالستخفاف االنتقاص به يقصد الذي الكالم السب:و

 (2).ونحوه والتقبيح كاللعن اعتقاداهتم اختالف عىل الناس ولعق يف

كراء، فقد استوجَب َلعنة أهِل األرض والسامء، قال ـومن تلطََّخ هبذه اجلريمة النَّ 

 .(3)«َمْن َسبَّ َأصحايِب، َفَعلْيِه َلعنَُة اهللِ واملاَلئكِة والنَّاِس َأمجعني»: ♀النبي  

 آِل َبيتِه، وأزواِجه، وأصحابِه وَسب  : »(4)♫قال القايض عياض 

 .انتهى«. ، وَتنَق ُصهم َحراٌم َملُعوٌن فاِعُله♀

 التي اهَّلل لعنة يف داخل -فيهم صغير وال-ألصغرهم فالمكذب»: (5)وقال القرطبي

 طعن أو أصحابه من واحدا سب من كل وألزمها ،♀ اهَّلل رسول هبا شهد

 انتهى.. «عليه

                                                             

  .♫، للهيتمي (2/379) «الكبائر اقتاف عن الزواجر»انظر:  -1

  .(531ص ) «رم املسلولالصا» -2

  .(2340: )«الصحيحة»: يف وصححه ،(3/174/1) الطرباين رواه: األلباين قال -3

  .(2/492) «الشفا» -4

  .(16/298) «اجلامع ألحكام القرآن» -5
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 أفضل يعادون (2)الرافضة من املخذولة طائفةال فإن»: (1)♫وقال ابن كثير 

 عقوهلم أن عىل يدل وهذا. ذلك من باهلل ياذاعِ  ،ويسبوَنم ويبغضوَنم الصحابة

ريض اهلل  من يسبون إذ بالقرآن اإليامن من هؤالء فلين منكوسة، وقلوهبم ،معكوسة

 انتهى.. «عنهم

 َأنَّ  َفَلوْ  َأْصَحايِب، واَتُسب   الَ »: قال ♀ النَّبِيَّ  أنَّ  ،(3)«الصحيحّي» ويف

اهلل  عند منهم فالَقليُل  ،«َنِصيَفهُ  َوالَ  َأَحِدِهْم، ُمدَّ  َبَلغَ  َما َذَهب ا ُأُحٍد، ِمْثَل  َأْنَفَق  َأَحَدُكمْ 

حبة رشُف  :منها ألسباب راجع وذلك ، كثريٌ  ة، بعد فضٌل  ُيدانيه ال الذي الص   النبوَّ

ُفوا ما وكذلك  ◙ مسعود ابن قال كام والزهد، والصدق قّيـاليَ  من به اتصَّ

 وهم ،♀ حممد   أصحاِب  ِمن صياًما وأكثرُ  صالًة، أكثرُ  أنتم»: ألصحابه

 يف منكم وَأرَغَب  الدنيا، يف منكم أزهَد  كانوا: قال وبَِم؟: قالوا منكم، خريا كانوا

 باآلخرة قلوهبم تعلق بشدة بعدهم من وافاقُ  الصحابة أن إىل ُيشري، (4)«اآلخرة

                                                             

  .(4/203) «تفسري القرآن العظيم» -1

 ،صحيح عقل هلا ليس ،ذولةخم أمة والرافضة» :(2/352) «اقتضاء الرصاط املستقيم»قال ابن تيمية يف  -2

 أيدي يف قيادته كانت ومن»، فعلق ابن عثيمّي قائال: «منصورة دنيا وال مقبول، دين وال ،رصيح نقل وال

 يف يفضحهم أن اهلل ونسلل ،باخلري برشِّ يُ  الكالم وهذا ،♫ اإلسالم شيخ قال كام ،خمذول فهو افضةالر

  ىل الكتاب.من تعليقه ع ♫انتهى كالمه . «الباطلة دعوهتم

  .(2540) ومسلم ،(3673) البخاري -3

 «املستدرك» يف(، واحلاكم 158) «الزهد»(، وابن أيب الدنيا يف 501) «الزهد»رواه ابن املبارك يف  -4

 ابن صاحب يزيد بن عامرة وفيه الطرباين، رواه»(: 10/325) «زوائدجممع ال»وقال اهليثمي يف  ،(7880)

 .«ثقات رجاله وبقية أعرفه، ومل مسعود،
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 أيدهيم، يف كانت وإن وتصغريها، بتحقريها الدنيا عن وإعراضهم فيها ورغبتهم

 نبيهم من ورثوها احلال وهذه ،ممتلئةً  وباآلخرة فارغًة، منها قلوهُبم فكانت

♀.(1) 

 الصحابة ذكر عن الكف عىل وأمجعوا»: (2)♫قال أبو احلسن األشعري 

 ألفعاهلم ويلتمس حماسنهم، ينرش أن أحق أهنم وعىل به، يذكرون ما بخري إال ╚

 لقوله ذلك يف ممتثلّي املذاهب وأحسن الظن، أحسن هبم نظن وأن املخارج، أفضل

 معنى العلم أهل وقال، (3)«َفَأْمِسُكوا َأْصَحابِى ُذكِرَ  إَِذا»: ♀ اهلل رسول

 انتهى. «.الذكر بخري إال تذكروهم ال :ذلك

  پ     پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ﴿قال اهلل تعاىل: 

فاملؤمن حيبهم ويستغفر هلم فكان حريا به أن  ،[١٠: احلرش]﴾ڀ  ڀ  ڀ

حُيرش معهم، والفاجر يذمهم ويسبهم، فكان حريا به أن حُيرش مع أعدائهم أعداء اهلل 

 .♀ ورسوله

                                                             

  (.4/414) «احلنبيل رجب ابن احلافظ رسائل جمموع»، و(531ص ) «لطائف املعارف»انظر:  -1

 «معارج القبول»، لعياض. وانظر: (2/296) «الشفا»، ونحوه يف (172 ص) «الثغر أهل إىل رسالة» -2

 (، حلافظ حكمي.3/1208)

 4« )احللية» يف نعيم وأبو ،(2/ 2/78« )الكبري» يف الطرباين أخرجه»(: 34) «السلسلة»قال األلباين يف  -3

 ، وصححه.(«108/
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ٍد »: أنه قال ¶ابن عبَّاس  وروي عن ، ♀اَل َتُسب وا َأْصَحاَب حُمَمَّ

ُْم َسَيْقَتتُِلونَ َأَمَرَنا بِ   اهللَفإِنَّ  ْم َوُهَو َيْعَلُم َأهنَّ  (1)«.ااِلْستِْغَفاِر هَلُ

. «بعضهم سب أو أبغض أو ،سبهم أو ،أبغضهم من ويل   فيا»: (2)وقال ابن كثير

 انتهى.

 األحياء المسلمين أفراد من فرد حق يف عظيمًا ًباوذن نا،بيِّ  حرامًا ت الغيبةكان فإذا

 عنها النهي ♀ اهَّلل رسول عن صح   التي اتاألمو غيبةب فكيف الموجودين،

، ت ُسبُّوا ال  »: بقوله ات  و  إِنَُّهم   األ م  د   ف  ا ق  و  ا إِل ى أ ف ض  ُموا م  دَّ   (3).«ق 

 خيرُ  هم حرماهتم توكةهل الم   أعراضهم زقةم  المُ  وبينسبُ الم   هؤالء كان إذا فيكف

 (4).الحليم الصبور فسبحان. تحقيقه قدمنا كما العالم وخير ليقة،الخ  

َر  املذهب احلق يف األخبار املنقولة حول ما وقع بني الصحابة وِمن أحسِن َمن قرَّ

ة:  ♫شيُخ اإلسالم ابن تيمية  ، «العقيدة الواسطّية»يف عقيدته املباركة املُسامَّ

                                                             

  .(5/2491) «الرشيعة» -1

  .(4/203) «تفسري القرآن العظيم» -2

  .(1393رواه البخاري ) -3

 ، بترصف.(34-33 ص) «العدناين النبي أصحاب عن وكاينالش اإلمام ذب» -4

 فتاوى من الرباين الفتح»ضمن  «♀ النبي صحب يف البيت أهل مذهب إىل الغبي إرشاد»وانظر: 

إمجاع آل البيت عىل حرمة سب الصحابة  ♫وفيها نقل الشوكاين  ،(2/868) «الشوكاين اإلمام

 أمجعّي. ╚
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وَمن َعلَِم ما َدلَّ عليه القرآُن »: ♫حيث قال  ،(1)«منهاج السنة»وكذلك يف: 

م َخرُي هذه األمة والسنُة ِمن الثنا ء عىل القوم، وِرضا اهلل عنهم، واستِحقاَقهم اجلنة، وأهنَّ

َن املعلوَم بأمور ُمشتبِهة:   التي هي َخرُي ُأمة ُأخِرجت للناس، مل ُيعاِرض هذا املَُتيقَّ

 :ما ال ُيعَلم صحته،  منها 

  :ما يَتبّي َكِذبه، ومنها 

 :ما ال ُيعَلم كيف وقع،  ومنها 

 :عَلم ُعْذُر القوِم فيه، ما يُ  ومنها 

 :ما ُيعَلم َتوبُتهم منه،  ومنها 

 :ما ُيعَلم أنَّ هلم من احلسنات ما َيْغُمُره،  ومنها 

فَمن َسَلك سبيَل أهِل السنة اسَتقام قوُله، وكان ِمن أهِل احلق واالستقامة 

 يعنيكحال هؤالء الضالل ) وتناُقض   واالعتدال، وإال َحَصل يف َجهل وَكِذب  

 انتهى.«. وافض(الر

 : اُم بُن َحْوَشب  ٍد »قاَل الَعوَّ َتأَتلُِف  ♀اْذُكُروا حَمَاِسَن َأصَحاِب حُمَمَّ

ُشوا النَّاَس َعَليِهم رِّ  (2)«.اْلُقُلوُب َعَلْيِهم، َواَل َتذُكُروا َمَساِوَئُهْم حُتَ

                                                             

1- (4/312).  

  .(2/1119) «وفضله العلم بيان جامع» -2
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 ،♀ اهللَِّ إِنَّ َناًسا َيَتنَاَوُلوَن َأْصَحاَب َرُسولِ : ▲ِقيَل لَِعائَِشَة  وملَّا

َأْن  اهللَُوَما َتْعَجبُوَن ِمْن َهَذا! اْنَقَطَع َعنُْهُم اْلَعَمُل، َفَأَحبَّ »ُعَمَر! َفَقاَلْت: ْكر  وا بَحتَّى َأب

 (1)«.اَل َيْقَطَع َعنُْهُم اأْلَْجرَ 

 (2):أقسام ثالثة عىل ╚ الصحابة َسبِّ  أنَّ  العلم أهُل  وقد ذكر

َتهم أنَّ  أو أكثِرهم، ُكفرَ  يقتيض بام َيُسبَّهم أن: األول •  ألنه كفر؛ فهذا َفَسقوا عامَّ

 .عنهم والتيض عليهم بالثناء ♀ ورسولِه هلل تكذيٌب 

 القول وعىل العلم، ألهل قوالن ُكفِره ففي والتَّقبيِح، باللَّعن َيُسبَّهم أن: الثاين •

 .قال عامَّ  يرِجعَ  أو يموَت، حتى وحُيَبس ُيَلد أن يب يكفر ال بلنه

ر ولكن َيكُفر، فال والُبخل كاجلُبن دينِهم، يف َيقَدُح  ال باِم َيُسبَّهم أن: الثالث •  ُيَعزَّ

 .ذلك عن َيْرَدُعه بام

                                                             

  .العز أيب البن ،(360 ص) «الطحاوية رشح» -1

 ص) «الشفا»و ،بن تيميةال ،(، وما بعدها571 ص) «الرسول شاتم عىل املسلول الّصارم»: انظر -2

 ملعة عىل التعليق»و، وما بعدها(، 2/840) «الشوكاين اإلمام فتاوى من الرباين الفتح»و ،(2/492-495

علان، ،(462-449 ص) «العقيدة إثبات يف مالك اإلمام منهج»و عثيمّي، البن ،(79 ص) «االعتقاد  للدَّ

 «الكرام الصحابة يف واجلامعة السنة أهل عقيدة»و الشيخ، آل لصالح( 347-2/352) «يةالطحاو رشح»و

 بّي شلر فيام اإلصابة تسديد»(، و4/1771) «العقيدة موسوعة»و (، لنارص الشيخ،2/831-879)

 ، للغامدي.(144-142) «الصحابة

، للضياء »والعقاب ثماإل من فيه وما األصحاب سب عن النهي» ويف الباب كتب مستقلة، ومن ذلك:

 »األصحاب سب من عىل العذاب صب»، ملال عيل القاري، و«الروافض ذم يف العوارض شم»املقديس، و

 ملحمود شكري اآللويس.
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 رسوله ويف ،هلالج لج اهلل يف قدٌح : احلقيقة يف هو ╚ الصحابة يف والقدح

 ومن املنقول، عىل باجلَرح يُعود الناقل َجرَح  ألنَّ  كتابه، ويف دينه، ويف ،♀

 فيام ثَِقةٌ  يبَق  مل عدالُتهم سقطت فإذا الرشيعة، َنَقَلةُ  ُهم ╚ الصحابةَ  أنَّ  املعلوم

 (1).وحديًثا قدياًم  العلم أهُل  هذا عىل نبَّهَ  وقد الرشيعة، من نقلوه

 رد أرادوا ملا ((3))يعني الروافض املخذولني هؤالء فإن»: (2)♫قال الشوكاين 

 إال إليها لنا طريق ال الذين هلا احلاملني أعراض يف طعنوا ،وخمالفتها املطهرة الرشيعة

                                                             

( 49 ص) «الرواية علم يف الكفاية»و لاللكائي، ،(8/1544) «االعتقاد أصول رشح»: هلذا انظر -1

 النبي صحابة عن الشوكاين اإلمام ذب»البن عثيمّي، و(، 2/283) «رشح الواسطية»و البغدادي، للخطيب

ُتت فصل  «رشح عقيدة ابن سعدي»: كتايب ذكرت هذه النقوالت يفو. للرازحي ،(51 ،40ص ) «العدناين

 .(♀ اهلل رسول صحابة سب وراء من الروافض غاية: )بعنوان

 . (11/5441) «الشوكاين اإلمام فتاوى من الرباين الفتح» -2

 السنة منهاج»يف كتابه الشهري  ♫ تيميه ابن اإلسالم شيخيف املتلخرين  عليهم ردَمن  ظمأع ومن -3

صاحب  ،الرافيض (هـ 726-648) احليل املطهر ابن عىلبه  رد الذيو ،«القدرية الشيعة كالم نقض يف النبوية

 .«يف معرفة اإلمامة الكرامة منهاج»كتاب 

 خمترصاته، ومن ذلك: فليستفد من مل يستطع قراءة األصل،من ف ،حلمه يف كبري «السنة منهاج» وكتاب

 واختصار، «واالعتزال الرفض أهل كالم نقض يف االعتدال منهاج من املنتقى»املسمى:  للذهبياختصار 

 ُيغِفل الاملهم أ .الغنيامن اهلل عبد الشيخ راواختص ،«املليد فتح» صاحب حسن بن الرمحن عبدالعالمة 

 .املبارك إن شاء اهلل تعاىل باالكت اهذ مناالستفادة  لطالُب ا

 متفطناً  يكون أن للعبد وينبغي أخرى، دون مناطق يف يكثر وهو ،-باهلل والعياذ- جمتمعاتنا يف موجود والتشيع

 سبل بن اهلل عبد فإن هذه، ببدعتهم يبدؤون ال فغالباً  للصحابة، رصحياً  ساباً  سمعي حتى نتظري فال ملسالكهم،

 به انتهى ثمبل بدأ بإظهار األمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصح للعامة،  هبذا، يبدأ مل -لمؤسسهم األو–

= 
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 امللعونة يعةرالذ هبذه الركيكة واإلدراكات الضعيفة العقول أهل واستذلوا ،طرقهم من

 العناد ويضمرون ،اخلليقة خلري واللعن السب ظهرونيُ  فهم الشيطانية، والوسيلة

 وال أشنع العباد معايص يف وال الكبائر يف وليس العباد، عن أحكامها ورفع للرشيعة

  هلل عناد ألنه ،منها أقبح فإنه إليه هبا توسلوا ما إال الوسيلة هذه من أبشع وال أخنع

 .ولرشيعته ☻ ولرسوله

 :بواح كفر منها واحدة كل كبائر أربع ذلك من فيه هم ما حاصل فكان

 . هلل العناد :األوىل

 .☻ لرسوله العناد: والثانية

 .إبطاهلا وحماولة وكيادها، املطهرة للرشيعة العناد: والثالثة

 ﴿ بلَنم سبحانه اهلل كتاب يف املوصوفّي ،╚ الصحابة تكفري: والرابعة

. «عنهم ريض قد وأنه الكفار، هبم يغيظ سبحانه اهلل وأن ،[٢٩الفتح: ] ﴾پ  پ  پ

 انتهى.

                                                             
= 

التشكيك  يف أخرىو ،اإلسالمي التاريخانتقاد  يف بكلامت أيبد بعضهم ذاهلو ىل أحد.ع يفى ال ما إىل األمر

حتى ينتهي به األمر إىل  ،وهكذا تليها أخرى أشد نكارة يف معاوية بن أيب سفيان وأيب هريرة، ،البخارييف 

 سب الصحابة مجيعا، والتشكيك يف الرشيعة عامة.

 أن فيحاول ،قادمة ضاللة رائحةَ هناك  بلن فطنتي الكلامت هذه يرى ما أول الذكي احلصيف العلم طالبو

 آمّي. .اهلل حيفظ ديار املسلمّي من الرشك والبدع واملعايص ودعاهتاو ،لقـخَ ال يف متتد أن قبل يقطعها
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 اهلل رسول صحابة ِعرض يف أحٌد  خاض ما أنَّه ُسبحانه، اهلل ُسنَّةُ  َجَرت وقد

َث  وما َعَجب ا، اهلل آيات من فيه الناس رأى إال ♀  الصحابة بسبِّ  أحدٌ  تَلوَّ

]  طه: ﴾ٿ  ٿ      ٹ    ٹ ﴿ اآلخرة، قبل الدنيا يف َمهينًا ذلياًل  حُمَتَقرا رأيَتهُ  إال

 الويل هذا كان إذا فكيف واِحًدا، َوليًّا لهُ  آذى من عىل احلَرَب  أعلنَ  قد اهللَ ألنَّ ، [١٢٧

 (1)؟!╚الصحابة وهم األنبياء، بعد اخلَلق سادةُ  مه

 

  

                                                             

 عن وكاينالش اإلمام ذب»و تيمية، البن ،(4/583) «الفتاوى»و ،(587 ص) «املسلول ارمالص»: انظر -1

 اهلل سنة: )بعنوان «رشح عقيدة ابن سعدي»: كتايب يف فصال وعقدت. (44ص ) «العدناين النبي صحابة

 .(♀ رسوله صحابة سب فيمن
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 ╚ فضل الصحابة

 : مستشهًدا لذلكو، ╚الناظم بعدها، ُمبيِّنًا فضل الصحابة  قال

ِْهْ ْضككِلِبَفْامل كب ُْْالككَ ْحُ َْنَطك ََْْفَقكدْْ

ْ

ْْمكككَدُحَتْلصَّكككاابِةلْنٌيْالَفكككْتِحْويف 

ْ جلاثية: ا] ﴾ې        ې   ې  ى ې ﴿: تعاىل من قوله ملخوذ (َنَطَ َْفَقْد): قوله

 ،مجيعا والسنة الكتاب ُيطلق عىل الَوْحُي ، وإن كان أي القرآن (:الَ ْحُ قوله: )، و[٢٩

السنة وحي من اهلل وإن كانت ألفاظها من عند رسول اهلل، وأما القرآن فهو لفًظا فإنَّ 

بدليل  القرآن، دل عىل أنَّ مراد الناظم هناي السياق لكن، وهلالج لجومعنى من عند اهلل 

 (.َتْمَدُحْلصَّاابِةلْنٌيْالَفْتِحْويفقوله بعدها: )

، [١يوسف: ] ﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ  ﴿كام قال تعاىل: (، امل بُ ْالَ ْحُ وقوله: )

، ويوضح (1)ويبينها ويفِّسها املبهمة األشياء عن فصحيُ  الذي اجليل، الواضح: أي

 احلق من الباطل، واهلدى من الضالل.

ورضوان اهلل عليهم،  الصحابة، فضل( هو امل بُ ْالَ ْحُ طق به )واألمر الذي ن

ْالَفْتِحْويفوهلذا قال: )، «سورة الفتح»وتزكيتهم هلم، يف آيات كثرية، ومن ذلك آيات 

 (.َتْمَدُحْلصَّاابِةلْنٌي

)يعني  ن أبغضهمفمَ » :(2)♫ وجيقال العاّلمة صّديق حسن خان القن

فهو غري عارف بمدارك اآليات لقول أو يف العمل ونسبهم إىل سوء يف االصحابة( 

                                                             

 .(4/365) «تفسري ابن كثري»انظر:  -1

 .(3/288) «اخلالص نيالد» -2
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«. عزل عن الّصدق واإلنصاف، مغمور يف اجلهل واالعتسافالرّشيفة يف شأهنم، وبمَ 

 .انتهى

 

 األمة عىل ،كثرية   فضائَل  للصحابة هورسولُ  اهلل ذكر» :(1)♫ سعدي ابن قالو

 .انتهى. «ألجلها الصحابة وحيّبوا ،هبا اهللَ ينوادِ يَ  وأن هبا، اإليامن

(: بذكر فضائلهم، وتزكية َتْمَدُح) ،╚( لصَّاابِةل) آيه، مجع(: نٌيو)

 من عليه اشتملت ما لعظيموخصَّ الناظم آيات الفتح بالذكر ظاهرهم وباطنهم. 

 «سورة الفتح»و. اجلسيمة واملناقب العظيمة، واملزايا الرفيعة واملآثر البديعة املعاين

 من انرصافه بعد اهللرة من السادسة السنة يف ♀ النبي عىل نزلت الرشيفة

 (2) .املشهور عىل مائة عرش أربع وكانوا الرضوان، بيعة كانت وفيها ،احلديبية

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿: ومن هذه اآليات قوله تعاىل

ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

گ   گ  گ  گ  ڳ   ک  ک  ک  ﴿ ، وقوله:[١٠الفتح:   ] ﴾ڤ

وقوله  ،[١٨الفتح: ] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

گ  گ  گ                 گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ جلَّ شلنه:

                                                             

 .(114)ص  «املنيفة املباحث من الواسطية عليه احتوت فيام اللطيفة التنبيهات» -1

 .(101، 2/94) «لوائح األنوار»انظر:  -2



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 112

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  

 . [٢٦الفتح: ] ﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ے 

ة عند اهلل، وأَنم مذكورون يف آية عظيمة يف بيان منزلة الصحاب السورة ويف ختام

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿: الكتب السابقة كالتوارة واإلنليل، قال تعاىل

پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

 (1).[٢٩الفتح: ] ﴾ڑ    ڈ  ژ  ژ

 أهل خصوص ال كلهم أصحابه: واملراد»: (2)♫قال العالمة ابن عاشور 

 اخللتّي هاتّي بّي هلم اجلمع ويف»: (3)وقال. «ابتداء املقصود هم كانوا وإن ،احلديبية

 يف يترصفون وأَنم عقوهلم، وحكمة آرائهم أصالة إىل إيامء والرمحة الشدة املتضادتّي

 دون حممدة نفوسهم عىل تغلب فال ،والرشد احلكمة ترصف عامهلموأ أخالقهم

 انتهى. «.الرؤية وعدم باجلبلة العمل إىل يندفعون وال ،أخرى

 ،مالكاإلمام  جملس أتى ثمالنبوي فصىل  املسلدالرشيد دخل  هارونوروي أن 

 رسول أصحاب سب ملن هل» :له قال ثم ،«وبركاته اهلل ورمحة عليك السالم» :فقال

                                                             

  ، للشيخ عبد الرزاق العباد جزاه اهلل خريا ونفع به.(67ص ) «التحفة السنية»انظر:  -1

  .(26/203) «التحرير والتنوير» -2

  .(26/205) «در السابقاملص» -3
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 أين من» :قال ،«كرامة وال ،ال»اإلمام مالك:  قالف ،«حق؟ الفيء يف ♀ اهلل

 حق وال ،كافر فهو عاهبم فمن ،﴾ڇ   ڇ   ڇ﴿: اهلل قال» :قالف ،«ذلك؟ قلَت 

 (1).«الفيء يف للكافر

 اهلل رسول أصحاب من أحد عىل غيظ قلبه يف الناس من أصبح من»: أيضا قالو

 .﴾ڇ   ڇ   ڇ﴿قوله تعالى: ي ، يعن«اآلية هذه أصابته فقد ♀

 يف وأصاب مقالته يف مالك أحسن لقد» :(2)بقولهالقرطبي علق عىل هذا األثر 

 العاملّي، رب اهلل عىل رد فقد روايته يف عليه طعن أو منهم واحدا نقص فمن ،تأويله

 انتهى. .«املسلمّي رشائع وأبطل

أهل العلم تتبعها ، (3)╚ويف الباب نصوص كثرية يف فضائل الصحابة 

والفصول واألبواب يف كتب العلم والعقيدة واحلديث، وأفردوا هلا املصنفات املستقلة، 

 (4) من طلبها وجدها.

                                                             

  ، بترصف.(2/46) «ترتيب املدارك» -1

  .(16/297) «اجلامع ألحكام القرآن» -2

واسع املنة »، و«رشح عقيدة ابن سعدي»يف  ╚نقلت طائفة من النصوص يف فضائل الصحابة  -3

  ، نفع اهلل هبام.«بالتعليق عىل رشح السنة للمزين

، البن «األرشاف الصحابة فضائل يف اإلنصاف»ائي، والدارقطني، و، للنس«فضائل الصحابة» ومن ذلك: -4

وانظر مقدمة الشيخ ويص اهلل عباس  ، لإلمام أمحد ابن حنبل،«فضائل الصحابة»البناء، ومن أفضلها وأقدمها 

 (.20-1/17لتحقيقه )

= 
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 :(1)«سلم الوصول»قال حافظ حكمي يف 

ُهــــــــمل  ُكلُّ ــــــــم   ف ــــــــي ف  ك  آن   ُمحل ُقــــــــرل  الل

ح لُّ ص   وأ ج 

ـــــــى  ن  مل  أ ثل ـــــــيله  ل  ـــــــال ُق  ع  ان   خ  ـــــــو   األل كل

ـــــــي  ـــــــتلح   ف  ف  اللح   الل يـــــــد  و  ـــــــال   د  ت  ق  الل  و 

 

ـــــــــــا  ه  يلر  غ  ـــــــــــل   و  م  ـــــــــــال   ب أ كل ص 
 اللخ 

اك    ـــــــذ  ـــــــي ك  اة   ف  ر  ـــــــول يـــــــل   الت  نلج  اإلل   و 

 

اُتُهمل   ــــــــــف 
ــــــــــةُ  ص  ُلوم  عل ــــــــــيل   م  ص   الت فل

ـــــــُرُهمل   كل
ذ  ــــــي و  ت ـــــــار   ُســـــــن ة   فـ  ُمخل  الل

 

ـــدل   ـــار   ق  ـــيلر   س  س   س  ـــمل ـــي الش  ـــار   ف   األل قلط 

  

  

                                                             
= 

د، للشيخ جمل 12، يف «╚ الصحابة فضائل يف الواردة األحاديث»ويف املعارصين كتاب حافل بعنوان: 

 رمحة واسعة، وقد تويف من قريب. ♫سعود الصاعدي 

خري »( كتاب حافل للشيخ محد العثامن بعنوان 1440وصدر منذ أيام )ونحن يف مجادى اآلخرة من عام 

 بّيَّ فيه أوجه متيز جيل الصحابة رضوان اهلل عليهم. «الناس

  .(3/1196) «القبول معارج» -1
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 ╚ تفاضل الصحابة

والتي أطلت فيها -املباحث املتعلقة بالصحابة رضوان اهلل عليهم  ويف ختام هذه

أرى من املناسب ذكَر مراتب الصحابة  -سيام يف هذه األعصار لشدة احلاجة

╚. 

 (1) ضل من حيث اإلمجال عىل هذا النحو:يف الف ╚طبقاهُتم : لقولف

  ،املهاجرون أفضُل الصحابة جلمعهم بّي اهللرة والن رصة 

  َ(2)در،ثم أهُل ب 

  ،ويليهم األنصار 

 ﴿ :ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ثم َمن شِهد بيعة الرضوان، الذين قال اهلل فيهم

نا: ، والفتح ه﴾جبحب    يئ ىئ   مئ  حئ  جئ ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی 

 هو ُصلُح احلُديبية عىل الصحيح.

 .ثم َمن أسلم قبل الفتح، أي: فتح مكة 

                                                             

 لوامع»، وحلر البن ،(1/23) «اإلصابة»و ،(7/30) «داود أيب سنن» نم «التفضيل يف باب»: انظر -1

، للسفاريني. وأحسن العالمة صالح آل الشيخ (2/67) «األنوار لوائح»، و(396-2/324) «البهية األنوار

   .(434-2/425) «البهية الآللئ»يف تفصيل هذه املسللة يف 

 قرن القرون خري أن عىل وأمجعوا»: (170 ص) «غرالث أهل إىل رسالة»قال أبو احلسن األشعري يف  -2

 بدر، أهل الصحابة خري أن وعىل ،«قرين خريكم»: ♀ قال ما عىل ،يلوهنم الذين ثم الصحابة،

 اهلل رضوان ،عيل ثم عثامن، ثم عمر، ثم بكر، أبو :األربعة األئمة العرشة وخري العرشة، بدر أهل وخري

  انتهى. .«عليهم
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 أمجعّي عليهم اهللَّ رضوان لكراما الصحابة ، من باقيويليهم من أسلم بعد ذلك. 

يتفاَوُت عىل َقدر فضلِهم وَمنزَلتهم، ألنَّ  ╚ وعىل هذا، فُحب نا للصحابة

 ♫املزين ، كام قال ♀وحَمَبَّة رسوله  هلالج لجحب املؤمن َتَبٌع ملََحبَّة اهلل 

ذِ »: (1)«رشح السنة»يف  ي َأْوَجَب هَلُم وُنْخلُِص لُِكلِّ َرُجل  ِمنُهم ِمن املَحبَِّة بَِقْدِر الَّ

 .«ِمن التَّفِضيل ♀َرُسوُل اهلل 

 (2)وهذا آخر الكالم عىل عقيدة السلف يف الصحابة رضوان اهلل عليهم.

 

 

                                                             

  .-عفا اهلل عنه-، للمؤلف «اسع املنة يف التعليق عىل رشح السنةو»: انظر -1

 اللطيف الكتاب»منها سبعة جاءت يف آخر أخرى ُمدرجة،  أبيات يف فضل الصحابة األبيات هذه بعد جاء -2

 (، البن شاهّي، ومن هذه السبعة ثالثة، وهي:255)ص  «السنة أهل مذاهب لرشح

ـــــــــْؤِمنَِّي  ـــــــــاِئُش ُأمِّ املُْ ـــــــــاَوَع  َوَخاُلن

 وَأَجل  َصح

 ُمَعاِوَيـــــة َأْكـــــِرْم بِــــــِه َفْهـــــَو ُمصــــــلُح  

ــــــــاَرهم  ــــــــاِجروَن ِدي ــــــــاُره َواهلَ  َوَأْنص

 

ــــ  ــــواـبنص ــــاِر زحزُح ــــِة النَّ ــــْن ظلم  رُهُم َع

ــــا  ــــِن َم ــــابُِعون بُِحس ــــَدُهم َوالت ــــْن بع  َوَم

 

ــــذو  ــــلْفلحوا اَح ــــاًل َف ــــوالً َوفِع ــــذوهم َق  َح

 الذي الناظم كالم من ليست»: ( أَنا2/105، ورصح )«لوائح األنوار» وهذه األبيات رشحها السفاريني يف 

 انتهى.. «البناء ابن املحقق العالمة كالم من بل، داود أيب بن بكر أبو احلافظ اإلمام هو

 القصيدة ترتيب عىل املجردة األصول» للحائية املسمى: هرشح يف ءالبنا ابنوهذه األبيات زادها  :قلت

 اهلل سدده العصيميبن عبد اهلل  صالح شيخنال رشح عليهو ،القصيدة هذه عىل خمترص تعليق ووه ،«املجودة

 فال وعليه للناظم، ليست األبيات هذهأن  الشعرية الصناعةو السبك . ويظهر من حيثواحد درس يف تعاىل

 .يف هذا املوضع برشحها لنا حاجة
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 اإلميان ابلقدر 

بعد أن أَنى الناظم الكالم عىل عقيدة أهل السنة يف صحابة رسول اهلل 

 خريه دربالق اإليامن وهو اإليامن أركان من السادس الركن إىل انتقل، ♀

 (1) .ورشه

 :♫فقال 

ْ نَّكككُهفْأيِقكككْنْاملق كككُدوِرْالَقكككَدِروب

ْ

َْيُحأف ككْيُنوالككدِّْالككدِّيِنْق ككِدِعِْدَعاَمككة  

ْ ر :( أياملق ُدوِر) والقدر، القضاء :به املقصود ،(وبالَقَدِر): فقوله  اهلل، عند من املقدَّ

ڱ  ں    ں  ڻ  ﴿: تعاىل وقال، (2)[٤٩القمر: ]﴾حت  خت    مت  ىت  يت ﴿: تعاىل قال

 وكان :أي، [٢الفرقان: ]﴾ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ﴿ :هلالج لجوقال ، [٤٧النساء: ] ﴾

                                                             

، تنوعت طرائق أهلها بّي متوسع وخمترص، وراو وقد أفرد له أهل العلم سلفا وخلفا كتبا مستقلة -1

 : -عىل سبيل اإلشارة–باألسانيد وآخر عىل املتن يقترص، ومن ذلك 

، البن تيمية، مع رشوحها )ومن «تائية القدر»، للبيهقي، و«القضاء والقدر»البن وهب وللفريايب، و «القدر»

 عىل حيتج عمن والغرر الشبهة رفع»القيم، و ، البن«شفاء العليل»، و(«الدرة البهية»ذلك رشح ابن سعدي 

، البن عثيمّي، واألشقر، وآل «القضاء والقدر»، ملرعي الكرمي... ويف املعارصين: «بالقدر املعايص فعل

 حممود... واألخري كتابه موسع وشامل يف بابه...   

نزلت »عن هذه اآلية: وغرُيه عن حممد بن كعب القرظي أنه قال  (69 ص) «القدر»روى الِفريايب يف  -2

 .«تعيريا ألهل القدر
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 مقضيًا، قضاءو ل،عدَ مَ  وال عنه حميد ال وواقعا حمالة، ال كائنا يقدره الذي اهلل أمر

 (1).يكن مل يشل مل وما كان، اهلل شاء ما، ألنَّ مبتوتاً  كامً وُح 

 فهنا والتدد، والريب الشك ضد واليقّي به، كقلب فليستيقن :أي (أيِقْن) :قولهو

( أي: اإليامن بالقدر ف نَُّه) القدر،عقيدتك يف  ذلك ومن العقيدة هبذه جتزم أن بد ال

 ،(الدِّينْق ِدِع) دعائم، ومجعها التقوية، وهو الدعم من ،وعمود أساس :أي (ِدَعاَمة )

 يشدها اخلرزات وهذه خرزات، يهفونق( )العُ  داجلي يف يوضع الذي قدكالعِ  الدينألنَّ 

التي ينبني عليها إيامن  األساسية األركان من القدرو ،حتى ال تتفكك وتتساقط يشء

، ويف حديث جربيل املشهور قال به إال العبد إيامن يصح الو ،املوحدين

ياَمن»: ♀  اآْلِخِر، ْومِ َواْليَ  َوُرُسلِِه، َوُكُتبِِه، َوَماَلئَِكتِِه، بِاهللِ، ُتْؤِمنَ  َأنْ  :اإْلِ

هِ  بِاْلَقَدرِ  َوُتْؤِمنَ  هِ  َخرْيِ   .(2)«َورَشِّ

 حممدا رسوله به بعث الذي اهلل دين أي ،للعهد( الدِّينو)أل( يف قوله: )

 (3) .كتابه به وأنزل ،♀

                                                             

 .خان حسن لصديق ،(11/99) «القرآن مقاصد يف البيان فتُح »(، و6/427) «تفسري ابن كثري»انظر:  -1

 (.1رواه مسلم ) -2

 (.2/117) «لوائح األنوار»انظر:  -3
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 أمهية اإليامن بالقدر

 الفاضل عن فضال النبيل املكلف عىل معرفته جيب ما أهم واإليامن بالقدر من

 الدين ومبدأ ونظامه، التوحيد رحى قطب به واإليامن املقاصد أسنى من وفه اجلليل،

 (1) .اإلحسان أساس وقاعدة اإليامن، أركان أحد فهو وختامه، املبّي

( أف َيُحْوالدِّيُنولكن اإليامن بالقدر بعض اإليامن وليس كل اإليامن، وهلذا قال )

وإحسان. والقدر من اإليامن، إيامن وإسالم  فإن مراتب الدين ثالث:، (2)أي: أوسع

 فهو إذن بعض الدين، ومن أركانه العظمى، ولكن الدين أوسع من هذا.

ا، مهم وشأنه عظيم أمره بالقدر اإليامن»: (3)♫قال ابن سعدي   أحد وهو جد 

 عن فضال والضالل، البدع أهل من طوائف فيه انحرف وقد الستة، اإليامن أركان

 انتهى.. «وغريهم امللحدين من املنكرين

                                                             

 .، البن القيم(2 ص) «والتعليل واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء» -1

ينُ ( قول الناظم: )2/117ومحل السفاريني يف رشحه ) -2  ( أي أنه واسع ال حرج فيه.أْفَيُح  والدِّ

فإن ذكر حماسن الدين اإلسالمي وأنه ال حرج فيه ال عالقة له بالكالم عىل  -واهلل أعلم–قلت: ويف هذا نظر 

 القدر من أسس اإليامن وليس كل الدين.أن الدين أوسع من القدر، ف -كام سبق بيانه-القدر هنا، وإنام املراد 

 ﴾  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿ومع هذا، فال شك أن الدين واسع ال حرج فيه كام قال تعاىل 

املشقة »، ومن قواعد الرشيعة الكلية: [٧٨احلج: ] ﴾ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ﴿، وقال: [٦املائدة: ]

 ، وبسط هذا يف كتب القواعد الفقهية.«اق اتسعاألمر إذا ض»، ويندرج ُتتها قاعدة: «جتلب التيسري

 (.92)ص  «اللطيفة التنبيهات» -3
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 أحد بالقدر اإليامن أن األّمة وإمجاع والّسنّة بالكتاب ثبت قد» :(1)♫وقال 

 آمن ما فإنه هبذا يؤمن مل فمن ،يكن مل يشأ مل وما ،كان اهلل شاء ما وأنه اإليامن، أركان

 .انتهى «.حقيقة

 عمر ابن قال وهلذا وال ُتقبل أعامُله، دينه، يصح ال بالقدر يؤمن إن الذي الف

 وأن قدر النه أ وزعموا القدر أنكروا وأصحابه اجلهني امعبد أن بلغه ملا ¶

ُهمْ  ُأوَلئَِك  َلِقيَت  َفإَِذا» :قال ،(2)-أي: حادث– ُأنف األمر ُمْ  ِمنُْهْم، َبِريءٌ  َأينِّ  َفَلْخرِبْ  َوَأَنَّ

لُِف  َوالَِّذي ،«ِمنِّي ُبَرآءُ   َما َفَأْنَفَقهُ  َذَهب ا، ُأُحدٍ  ِمْثَل  أِلََحِدِهمْ  َأنَّ  َلوْ » ُعَمرَ  ْبنُ  اهللِ َعْبدُ  بِهِ  حَيْ

 .(3)«بِاْلَقَدر ُيْؤِمنَ  َحتَّى ِمنْهُ  اهللُ َقبَِل 

ُلَص  لن َأَحَدكم إن» أنه قال: ◙عن عيل بن أيب طالب  (4)روى البيهقي  َُيْ

يامنُ  ْ  َأْخَطَأهُ  َما وأنَّ  ،لُِيْخطَِئهُ  َيُكنْ  مل َأَصاَبهُ  ما أنَّ  َظن   َغريَ  َيِقين ا َيْسَتْيِقنَ  حتى َقلبه إىل اإْلِ  مَل

هُ  بِاْلَقَدرِ  َوُيِقرَّ  ،لُِيِصيَبهُ  َيُكنْ   .«ُكلِّ

 إن»: قال ثم ،«باإلسالم كفر فقد بالقدر، كفر من»: ♫قال احلسن البرصي و

 بقدر، والبالء بقدر، أرزاقهم وقسم بقدر، اآلجال وقسم بقدر، فخلقهم خلقا خلق اهلل

 (5)«.قدرب والعافية

                                                             

 .(180 ص) «قول السديدال» -1

 بمعنى أن اهلل ال يعلم األمور إال بعد وقوعها، تعاىل اهلل عن كفرهم علوا كبريا، وسبحانه بكرة وأصيال. -2

 (، وهو مقدمة حديث جربيل املشهور.1رواه مسلم ) -3

 (.299)ص  «القضاء والقدر»يف  -4

 (، للفريايب.188)ص  «القدر»(، و2/882) «الرشيعة»انظر:  -5
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 مع جير مل من نهأ أمة كل عقالء مجعأ»: ♫ احلريب إسحاق بن إبراهيموقال 

 (1).«بعيشه يتهنَّ  مل القدر

  

                                                             

 حديث عىل الويل قطر»(، البن اجلوزي. قال الشوكاين معلقا عىل هذا الكالم يف 1/512) «صفة الصفوة» -1

 هَبا وحرجت ْنفساأْلَ  هَبا َوَضاَقْت  باملصائب، اْلُقُلوب تعاظمت َفاَم  ،َصِحيح وهذا»(: 396)ص  «الويل

ُدور ياَمن ضعف من إاِلَّ  ،الص  ُهمَّ  .بِاْلقدرِ  اإْلِ ا ،بَِرمْحَتك ارمحنا اللَّ  عدم َومن بِِه، أعلم َأْنت َما الضْعف من َفإنَّ

رْب  َمان حوادث عىل الصَّ  انتهى. . «َحِقيَقته لديك َما املحن ِعنْد الثََّبات عدم َومن َعَلْيك، يفى َماال الزَّ
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 مراتب اإليامن بالقدر

: هو اإليامن بلنه ال يقع يشء يف الوجود إال بعلم اهلل األزيل، وكتابته واإليامن القدر

ا.السابقة ومشيئته ملا وقع، وخلقه له، خرًيا أو رشًّ  ا، حلًوا أو ُمرًّ
 (1) 

 (2) وهي عىل التفصيل:وهذه هي مراتب القدر األربع إمجاال، 

 ذرة مثقال عنه (3)بيعزُ  ال ،يشء بكل حميط اهلل لمَ عِ  اهلل بلنَّ  اإليامن املرتبة األوىل:

يعلم و ،سيكون مايعلم و ،يكون مايعلم و ،كان ما علميف األرض، يف وال الساموات يف

 يلقهم، أن قبل خلقه مجيع علم قد تعاىل وأنه يكون،كان  كيف كان لو يكون ال ما

 وأ ارهم وسكناهتم حركاهتم ومجيع وأعامهلم وأقواهلم وآجاهلم أرزاقهم وعلم

 قال تعاىل: .النار أهل من منهم هو ومن ،اجلنة أهل من منهم هو ومن ،وعالنيتهم

ىئ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ﴿

فهو  ،[٣٤لقامن: ] ﴾ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ   ﴿: تعاىل وقال بالباطن، خبري ،بالظاهر عليم

ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ﴿، وقال جل  شأُنه: [٥٩األنعام:   ] ﴾ جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت

                                                             

 (.5/2318) «موسوعة العقيدة» -1

، وما بعدها(، حلافظ حكمي. ولشيخنا صالح العصيمي تعليق 78)ص  «أعالم السنة املنشورة»انظر:  -2

غ وعلقت عىل بعض أجزائه، يِّس اهلل إخراجه.  نفيس عليه، منشور عىل موقعه، وقد ُفرِّ

 .يغيب ال: أي  -3
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ذلك من اآليات  آخر إىل ،[١١٧األنعام: ] ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ 

 .ال ُُتىص إال بُكلفة يالت

 ♫سئل اإلمام مالك  هلذا ملاوُغالة القدرية، والتي تليها وقد أنكر هذه املرتبة 

 .(1)«إهنم الذين يقولون: إنَّ اهلل ال يعلُم الَشء قبل كونه»قال: ، من هم؟ «القدرية»عن 

وا به ُخِصموا، وإن جحدوا »قال كثرٌي من السلف: وقد  ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقر 

ابَِق بلفعال العباد، وأنَّ اهللَ تعاىل ، يريدون«فقد َكَفروا : أن من أنكر العلَم القديَم السَّ

َب  َمهم قبل خلقهم إىل شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده يف كتاب حفيظ، فقد كذَّ قسَّ

وا بذلك وأنكروا أن اهلل َخَلق أفعاَل الِعباد وشاءها  ،قرآن، فَيكُفُر بذلكبال وإن أقر 

ٌة عليهم فيام  وا به ُحلَّ ًة فقد ُخِصموا، ألنَّ ما أقر  وأرادها منهم إرادة كونية قدريَّ

 (2)أنكروه.

وال نعرُف أَحًدا  قد انقرَض هذا املذهب،: »(3)♫القرطبي أبو العباس قال 

رينُينَسُب  ٌ بلفعال الِعباد قبَل  .إليه من املتلخِّ والقدرية اليوَم ُمطبقوَن عىل أنَّ اهلل عامِل

هم بلنَّ أفعال الِعباد مقدورٌة هلم، وواِقعٌة منهم ُوقوِعها، وإنَّام خاَلفوا السلف يف زعمِ 

 . انتهى«. عىل جهة االستقالل

                                                             

 .علانللد ،(502-501 ص) «العقيدة إثبات يف مالك اإلمام منهج»: انظر -1

 .(45 ص) «واحلكم العلوم جـامع» -2

 (.1/132) «مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم» -3
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رة تعتقد وصارت القدرية يف األزمان ا»: (1)♫ قال احلافظ النوويو ملُتلخِّ

«. تعاىل اهلل عن قوهلم ،هإثبات القدر، ولكن يقولون: اخلرُي من اهلل، والرش  من غريِ 

 .انتهى

 مشيئة ُعموم أنكروا الذين املُعتزلة هم: والنووي القرطبي ذكرهم والذينقلت: 

ا سيليت وهذ .نفسه فِعَل  َيُلق اإلنسان وأنَّ  اهلل، يشلها مل املعايص أنَّ  وزعموا اهلل،

 املرتبة الثالثة والرابعة.الكالم عىل تفصيله يف 

وأنه  كائن، أنه هعلمُ  به سبق ما مجيع كتب قد تعاىل اهلل ناإليامن بل هي :الثانية املرتبة

 هو املحفوظ واللوح القدر، كتابةِ ُة آل القلمف بالقلم، املحفوظ اللوح يف كتب كل يشء

 عنها ال يتخلف التي (2)العامة الكتابة هي تابةالك وهذه. القدر فيه كتب الذي املوضع

  مما هو كائن يف هذه الدنيا. يشء

                                                             

 .(1/154) «مسلم صحيح رشح» -1

يبعث اهلل  كان يف بطن أمه إذا فالعبد لعمر اإلنسان(، )نسبةً  ريةمُ العُ  كالكتابة ،خاصة أخرى كتابات وهناك -2

  .الروح فيه ينفخ ثم سعيد، أو وشقي وأجله، ورزقه، عمله،، بكتب كلامت ربعبل يؤمرف إليه ملكا،

پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ   ﴿ ، كام قال تعاىل:القدر ليلة يف ، فهي التي تكونأو احلَولية السنوية الكتابة وأما

 القدر ليلة يف» جماهد: . قال[٥ - ٣الدخان:  ]﴾ ٹ ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 

، وقال ابن جرير يف «كلها واملصائب املعايش فيها يقدر واملوت، احلياة: السنة إىل السنة يف يكون أمر كل

 مثلها إىل السنة تلك يف تعاىل اهلل أحكمه أمر كل   وُيْفَصل ُيْقَض  املباركة الليلة هذه يف»(: 22/11) «تفسريه»

 انتهى.. «األخرى السنة من

ک  ک  گ  گ   ﴿ ، قال تعاىل:«الرمحن سورة» يف كرتذُ  التي وهي ،األقوال أحد عىل ،ميةيو كتابة وهناك

 .[٢٩لرمحن: ا] ﴾  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ

= 
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ې  ى  ى  ائ  ائ       ﴿منها قول اهلل تعاىل:  واألدلة عىل هذه املرتبة كثرية،

جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتخت  مت  ىت     يت  جث    ﴿وقوله: ، [١٢يس: ] ﴾ەئ

وقال رسول اهلل ، [١١فاطر: ] ﴾  مث  ىث  يث  حج  مج   جح  محجخ  حخ      مخ  جس   حس  خس

ُلَق  َأنْ  َقْبَل  اَلئِِق اخل َمَقاِديرَ  اهللُ َكَتَب »: ♀ اَمَواِت  َُيْ  بَِخْمِسنيَ  َواأْلَْرَض  السَّ

امت بن عبادةُ قال ، و(1)«اءامل َعىَل  َوَعْرُشهُ : َقاَل  َسنٍَة، َأْلَف   ُبنيَّ  يا»: البنه ◙ الصَّ

 أخَطاكَ  وما لُيْخطَئَك، يُكنْ  مل أصاَبَك  ما أن َتعلمَ  حّتى ناإليام حقيقةِ  طعمَ  جَتِدَ  لن إنَّك

َل  إن»: يقول ♀ اهلل رسوَل  سمعُت  لُيصيَبك، يُكنْ  مل  القلُم، اهلل خلَق  ما أوَّ

 تقومَ  حتى يشءٍ  كل مقاديرَ  اكُتْب : قال أكُتُب؟ وماذا ،ربِّ : قال اكُتْب،: له فقال

 هذا غري عىل ماَت  َمنْ »: يقول ♀ اهلل رسوَل  سمعُت  إين بني، يا ،«الساعةُ 

                                                             
= 

وأما  ،كالكتابة السنوية واليومية يتغري قد بعضهاو املحفوظ، اللوح من أساساً  ملخوذة الكتابات وهذه

 جل قال بسطه، موضع هذا ليس تفصيل عىل تتبدل وال تتغري، فهي ال املحفوظ اللوحالعمرية والتي يف 

 .وظاملحف اللوح :أي ،[٣٩لرعد: ا] ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿: وعال

ڭ  ڭ  ۇ   ﴿: تعاىل قوله يف األلباب ذوي إُتاف»بعنوان:  رسالة تعاىل ♫ احلنبيل الكرمي وملرعي

 «.﴾ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 .(2653) مسلم رواه -1
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 اجَلنَّةِ  ِمنَ  َمَكاهُنَا ُكتَِب  إاِلَّ  َمنُْفوَسةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َما»: ♥، وقال (1)«يمن فليَس 

 .(2)«َسِعيَدة   َأوْ  َشِقيَّة   ُكتَِب  َقْد  َوإاِلَّ  َوالنَّاِر،

لة، فام شاء اهلل وقدرته الشام ،النافذة اهلل تعاىل مشيئةب اإليامن هي :الثالثة املرتبةو 

 معصية ّي أوالطائع طاعةمن  ملك اهلل يف يشء قعي فالكان، وما مل يشأ مل يكن، 

قال تعاىل:  وعال، جل اهلل بمشيئة إال ّي،الفرح فرحة وأ ّياملصاب ومصيبة العاصّي

، [٢٤ - ٢٣الكهف:  ]﴾ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿

ڇ  ڍ  ﴿: هلالج لج وقال، [١٣٧األنعام: ] ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿: سبحانه وقال

َها آَدمَ  َبنِي ُقُلوَب  إِنَّ »: ♀ وقال ،] ٢٥٣]البقرة: ﴾ڍ  ڌ  ڌ    َبنْيَ  ُكلَّ

مْحَِن، َأَصابِعِ  ِمنْ  إِْصَبَعنْيِ  ُفهُ  َواِحٍد، َكَقْلٍب  الرَّ   .(3)«َيَشاءُ  َحْيُث  ُيرَصِّ

، وما مل يشل مل يكن، وما ما يريده، فام شاء اهلل كان فمشيئة اهلل وحده مستلزمة لكلِّ 

سواه ال تستلزم إرادته شيئا، بل ما أراده ال يكون إاّل بلمور خارجة عن مقدوره، إن مل 

بمشيئة اهلل تعاىل، كام قال  مراده، ونفس إرادته ال ُتصل إال يعنه الّرّب هبا مل حيصل

]التكوير: ﴾ ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ تعاىل: ﴿

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

                                                             

، وغريهم، وصححه األلباين يف (2155، والتمذي )(4700، وأبو داود )(22705ه أمحد )روا -1

 (.133) «الصحيحة»

 .(2647) مسلم، و(1362البخاري ) رواه -2

 .(2654) مسلم رواه -3
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ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ             ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ      وقال: ﴿، [٣١ - ٢٩]اإلنسان: ﴾ڑ  ڑ  ک  ک 

 (1)[.٥٦ - ٥٥﴾]املدثر: ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

وحاصل  .(2)رشعية وكونية ألنَّ اإلرادة نوعان: الكونية، دةاإلرا هي واملشيئة

 َألِسنَةِ  عىل الناسِ  مجيعَ  دعا اهلل أن: »(3)♫ الشنقيطي العالمة قالالفرق بينهام كام 

ينية لإلرادة ُمسَتلِزمٌ  بذلك وَأْمُره بذلك، وَأمَرهم وحَده وعبادتِه به اإليامن إىل ُرسلِه  الدِّ

عية،  الَكونِية بإرادتِه َيشاءُ  َمن وُيِضل   منهم َيشاءُ  َمن هَيِدي وعال جلَّ  اهلل إن ثم الرشَّ

 .انتهى«. ...وَسعاَدة َشَقاوة   من الِعلمُ  به َسبَق  ما إىل فَيصريونَ  الَقَدرية

 فبينهام األخرى، به تتعلق ال بام منهام كل تتعلق قد بل ،اإلرادتني بني تالزم وال

 .وجه من وخصوص عموم

 واملعايص، الكفر من ويرضاه اهلل حيبه ال بام تعلقها جهة من أعم الكونية فاإلرادة

 .الفاسق وطاعة الكافر إيامن بمثل تتعلق ال أَنا جهة من وأخص

 واقع، غري أو كان واقعا به ملمور بكل تعلقها جهة من أعم الرشعية واإلرادة

 .هب ملمور غري يكون قد الكونية باإلرادة الواقع أن جهة من وأخص

                                                             

 (.10/331) (5/283) «جمموع الفتاوى» -1

رادتّي: الكونية والرشعية، وقياس ومنشل الضالل واالنحراف يف باب القدر من جراء عدم التفريق بّي اإل -2

 أفعال اهلل بلفعال اخللق، ودخول العقل يف التحسّي والتقبيح، وعدم التسليم ألمر اهلل وقضائه.

 (، للعالمة صالح آل الشيخ، جزاه اهلل عنا خريا.1/414) «رشح الطحاوية»انظر تفصيل هذا يف 

 . أيضا له ،(122 ص) «راباالضط إهيام دفع»: وانظر ،(7/448) «البيان أضواء» -3
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 وتنفرد، املطيع وطاعة املؤمن، إيامن مثل يف معا ُتتمعان قد اإلرادتني أن واحلاصل

 الكافر، إيامن مثل يف الرشعية وتنفرد، العايص ومعصية الكافر، كفر مثل يف الكونية

 (1) .العايص وطاعة

 ،كهمن اإليامن بالقدر هي اإليامن بخلق اهلل تعاىل لكل ما يقع يف مل :واملرتبة الرابعة

فإن العمل ال يتم إال بإرادة جازمة، وقدرة  ،همهم وكافرِ ومن ذلك أفعال العباد مؤمنِ 

خملوق، فإنَّ ما نتج  -وهو العمل-الناتج عنهام أنَّ تامة، وكالمها خملوق هلل، فدلَّ عىل 

 عن املخلوق خملوق.

                                                             

 :(102)ص  «اللطيفة التنبيهات» يف سعديابن  قالو للهراس. ،(100ص ) «رشح الواسطية» -1

 :الناس من طائفتان هنا انحرفت اخللق من كثري قلوب عىل املقام هذا حتقيق ضاق وملا»

 يثبت أن يمكن ال وأنه حقيقة، علف له ليس العبد أن وتومهوا القدر إثبات يف اوْ لَ غَ  :اجلربية هلم يقال طائفة

 .االختيار عموم أيًضا له يثبت وال املشيئة، عموم للعبد

 مع يمكن ال أنه وتومهوا واختيارهم، بقدرهتم أفعاهلم وقوع فشهدت قابلتهم القدرية،: األخرى والطائفة

 .األمرين بّي لللمع والقدرية اجلربية قلوب تتسع ومل. وقدره اهلل قضاء يف ذلك يدخل أن ذلك

 واجلامعة السنة أهل اهلل وهدى الصحيح، للقول املؤيدة والسنة الكتاب نصوص من كبرًيا قساًم  منهام كل فرد

 العباد وأن وأمره، وبرشعه موجود لكل وشموهلام وقدره بقضائه وآمنوا والسنة، الكتاب بجميع فآمنوا

 انتهى. .«برهبم التامة تعانةاالس هلم يوجب القدر بعموم فإيامَنم. خمتارون حقيقة فاعلون

 اإلرادة أثبتوا املعتزلة من القدرية» :«أعالم السنة املنشورة»كام قال شيخنا العصيمي يف رشحه لـ واخلالصة 

 إرادة حقيقة من تركت فيام طائفة كل فغلطت فقط، الكونية اإلرادة فأثبتت اجلربية وقابلتهم ،فقط الرشعية

 انتهى.. «القدر يف غلطهم رادةاإل يف غلطهام من ونشل ،▐ ربنا
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 خلق وعال جل اهللأنَّ  أي ،[٩٦الصافات: ] ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿: تعاىل قال

 .اهلل خلقه إذا إال يكون ال علفِ  فكل   ،وعمَله لالعام

﴾ َوَما َتْعَمُلونَ ﴿يف قوله:  «امَ » تكون أن حيتمل»: (1)♫ قال ابن كثري

 بمعنى تكون أن وحيتمل. «كمـوعملَ  خلقكم واهلل»: الكالم تقدير فيكون مصدرية،

 واألول متالزم، القولني وكال. «تعملونه والذي خلقكم واهلل»: تقديرهو ،«الذي»

 إِنَّ »: قال مرفوعا حذيفة عن ،(2)«العباد أفعالخلق » كتاب يف البخاري رواه ملا ،أظهر

 انتهى.. «(3)«َوَصنَْعَتهُ  َصانِعٍ  ُكلَّ  َيْصنَعُ  اهلل

  

                                                             

 (، باختصار وترصف يسري.7/26) «التفسري» -1

 (.46)ص  -2

 .(1637) «السلسلة»، وغريه، وصححه األلباين يف (357) «السنة» يف عاصم أيب ابنورواه  -3



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 130

 الرد عىل اجلربية وبيان أنه ال حجة لعاٍص يف القدر

ة استدلوا هبذه اآلية لباطلهم، ووجه اس تدالهلم هو أنَّ اهلل ومن العلائب أن اجلَربيَّ

إذا كان يلق أعامل العباد فهذا يدل عىل أنه ليس هلم اختيار يف ذلك، وأن اهلل قد 

 ؟ هكذا زعموا، جهال ومكابرة للمعقول واملنقول.!أجربهم عىل ذلك

 ♠ِهَم الكفار من قوم إبراهيم ُيلْ إنَّ اهلل ما كان لِ  واجلواب عن هذا، أن ُيقال:

آتاه احللة عليهم، إذ لوكان يريد املعنى الذي زعمته اجلربية لرد أن  احللَة عليه بعد

عليه قوُمه قائلّي: )فام بالك تلومنا عىل أمر ال إرادة لنا فيه، وال قدرة لنا عليه، وال 

حيلة لنا يف اخلالص منه، ألن اهلل خلقنا وخلق عملنا، ومن ذلك: عبادتنا لألصنام، 

 تصوب إلينا سهام العتاب واملالم(. ه إلينا ذلك الكالم، والفال توجِّ 

ولو كان إبراهيم يقصد ذلك املعنى لقامت احللة عليه، والستطاع قوُمه أن 

ولكن التفسري الصحيح لآلية الكريمة، والذي  (1)ُيفحموه، وما استطاع أن يرد عليهم.

م ابن يساير نصوص القرآن وال ُيافيها، ويوافقها وال ينافيها، هو الذي مر ذكُره يف كال

   . ♫كثري 

                                                             

 .بوطامي آل حلر ابن أمحد للعالمة ،(1/459) «والعقلية النقلية بادلتها السلفية العقائد»انظر:  -1

واحللج العقلية، واألمثلة اللطيفة، والقصص الظريفة يف الرد عىل املستدلّي بالقدر إفراطا وتفريطا، كثرية 

(، البن أيب العز 166)ص  «رشح الطحاوية»ومبثوثة يف كالم أهل العلم قديام وحديثا. انظر بعضها يف 

♫. 
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 اهلل اَعلِمه وقد إالالتي تقع يف ملك اهلل  األمور من يشء فليسإذا تقرر هذا، 

األربعة  راتبامل هذهو ،اَخَلقه اشاءه ثم إذا املحفوظ، اللَّوح يف اَكَتبه ثم أزال ، هلالج لج

أهل  من طوائف خالف املراتب هذه من مرتبة كّل  ويف بالقدر، اإليامن أصول عليها

 ريشة يف ولو تعاىل اهلل مقادير من يشء كّل  يف متابطة األربع املراتب وهذه ،الباطل

 ومل تقديره، سابق يف ذلك وكتب علمه، سابق يف عنها يعلم فاهلل اهلواء، هبا يتقلب

 اخللق مجيع أراد ولو وأوجده، خلقه فيها ذلك اهلل شاء وملا وتقديره، بمشيئته إال تتقلب

 مل ما حيدثوا أن عىل اخللق اجتمع لو كام استطاعوا، ما وأراده اهلل شاءه شيئا يدفعوا أن

 (1) .ظهًرا لبعض بعضهم كان ولو استطاعوا ما تعاىل اهلل يرده

 األربعة األمور هذه بتحقيق إال يتم ال بالقدر اإليامنو»: (2)♫قال ابن سعدي 

 إال ينفصم ال يًقاوث ارتباًطا ببعض بعضها ارتبط وقد ة،البقي إىل منها كل يفتقر التي

  انتهى.. «املنحرفة األقوال إىل باالنحراف

  

                                                             

العتيبي، سدده اهلل ونفع به، )والتعليق  اميطشيخنا بدر بن ل، (46ص ) «القصيدة احلائية يف السنة»انظر:  -1

 .مطبوع مع حاشيته عىل عقيدة السلف البن أيب زيد القريواين، ضمن مرشوع طباعة الكتب السلفية(

 (.92)ص  «اللطيفة التنبيهات» -2
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ءٍ  ُكل  »: ♀ اهلل رسول قال رشح  .(1) «واْلَكْيس اْلَعْجز َحتَّى بَِقَدٍر، يَشْ

 أن عىل وأوضحها الدالئل أدل احلديث هذا ويف»: (2)فقال ابن عبد الرب هذا احلديث

ثم روى عن  .«غريه إله وال له رشيك ال هامقُ خال وهو ،اهلل عند من كل واخلري الرش

 حرمني من أرأيت» :فقال رجل فلتاه عباس ابن عند كنت»أنه قال:  رباح أيب بن عطاء

 إن» :عباس ابن فقال ،«؟ظلمني أو إيل أحسن أتراه ،والردى الضاللة وأورثني اهلدى

 يشاء نم يؤتيه له اهلدى كان وإن ،ظلمك فقد هفمنعكَ  عنده لك كان شيئا اهلدى كان

 .«بعده ُتالسني وال ،شيئا ظلمك فام

 اهلل أن تزعم الذي أنت»بن عبد الرمحن:  لربيعةأنه قال  القدري غيالنوذكر عن 

 .«قرسا يعىص اهلل أن تزعم وأنت»ربيعة:  قالف ؟، «يعىص أن حيب

ه فمن» :(3)♫قال ابن سعدي   اإليامن إليه حبب: لربه وقصده وجهه وجَّ

 فتمت الراشدين، من وجعله والعصيان، والفسوق الكفر إليه هوكرَّ  قلبه، يف وزينه

 ييِّسه مل: الشيطان عدوه توىل بل اهلل، لغري وجهه هوجَّ  ومن .وجه كل من اهلل نعم عليه

 عىل له وليس وغوى فَضلَّ  نفسه، إىل ووكله وخذله، توىل، ما اهلل َوالَّه بل األمور، هلذه

 الضاللة اختار ولكنه اهلداية، عىل هبا يقدر التي سباباأل مجيع أعطاه اهلل فإن حلة، ربه

                                                             

 .(2045) مسلمرواه  -1

 (6/63) «التمهيد» -2

 (29ص ) «هبلة قلوب األبرار» -3



 
 الصغيــر بن عمار 133

 

 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ﴿ :تعاىل قال. نفسه إال يلومن فال اهلدى، عىل

 انتهى.. «]٣٠] األعراف: ﴾ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب 

 الّسفر تريد كنت لو فمن احتج بالقدر عىل ترك الطاعة وفِعل املعايص، نقول له:

 سهل، آمن والّثاين صعب خموف أحدمها أن الّصادق أخربك ان،طريق هلا وكان ،ةملكَّ 

 فعلت ولو ،عيلّ  مقّدر إّنه: وتقول األّول تسلك أن يمكن وال ،الّثاين ستسلك فإّنك

 .امللانّي قسم يف النّاس لعدك ذلك

 سوف فإّنك أكثر، برتَّ مُ  ذات إحدامها وظيفتان، عليك عرض لو: أيضا ونقول

 ُتتّج  ثم األدنى هو ما اآلخرة عمل يف لنفسك تتار فكيف ،الناقصة دون فيها تعمل

 بالقدر؟

 لعالجك، طبيب كل باب طرقت جسمي بمرض صبتأُ  إذا نراك: أيضا له ونقول

 مثل تفعل ال فلامذا الّدواء، مرارة وعىل اجلراحة عملّية أمل من ينالك ما عىل وصربت

 (1)باملعايص؟ قلبك مرض يف ذلك

فإن »: (2)«القضاء والقدر»يف رسالة له يف  ♫درويش د حمميقول أبو الوفاء 

 باللوم خلقاء ناقرصنا يف عمل كان يف وسعنا أن نعمله، وحاق بنا تقصرينا، ك

 يف األليم والعذاب ،الدنيا يف اخليبة من للمقرصين اهلل أعد وأحرياء بام والتثريب،

                                                             

 ، البن عثيمّي.(29ص ) «امعةعقيدة أهل السنة واجل» -1

 باألصل والتحيل التقليد عن التخيل». وانظر: حلر ابن ألمحد ،(1/467) «ةالسلفي العقائد»نقال عن  -2

 (، للحمالوي.225)ص  »املفيد
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 له وليس يصيبه ماو يذر، وما يأتيه ما بني الفرق تاما إدراكا يدرك امرئ كلف، اآلخرة

 انتهى. .«هعقلَ  وأنكر هنفَس  هَ سفِ  فقد هذا أنكر ومن ،اختيار فيه

فاإلنسان له » :(1)حّي قال ♫حممد املكي بن عزوز  تونسعالمة  ولقد أحسن

وعىل فعله بِقصده  اختيار، للفرق الرضوري بني حركة االْرتعاِش وحركة البْطِش.

ده يثاب ويعاقب ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۇ  ۇ ﴿ ،وَتعم 

]األنعام:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک ، ﴿[٢٨٦البقرة:  ]﴾ۉ

، فالذي عىل العبد أن يسعى يف الصاحلات، والتفريط اعتامدا عىل الَقَدِر جهٌل . [١٤٩

ثم وال يتلاوز خطته إىل التكلف فيام أخفاه اهلل عنه من أنه املَقدور أو غري املَقدور. 

ىل القدر يكون عند الطاعات من غري َكَسل، وبعد املصائب، ال عند الذنوب، الرجوع إ

 انتهى. «فهو سوء أدب، ومن غرور الشيطان

 يف بالَقَدر ُيسَتَدل   والَ  املَصائِب، يف بالَقَدر ُيسَتَدل  »ومن القواعد يف هذا الباب أنه: 

 .«املََعائِب

ر هذا شيُخ اإلسالم ابن تيمية يف مواقوقد   ضع كثرية من كتبه، ومن ذلك قولهرَّ

: تعاىل قال كام ،املصائب عىل ويصرب ،املعائب من يستغفر فالسعيد»: (2)♫

 عند جيزع والشقي ،[٥٥غافر: ] ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک﴿

 انتهى. .«املعائب عىل بالقدر وحيتج ،املصائب

                                                             

 .(19ص ) «عقيدة التوحيد الكربى» -1

 (.8/454) «الفتاوى» -2
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 ويله يا»: (1)هورِ لُ فُ ه ورِ فْ ر عىل كُ دَ بالقَ  ج  تَ حَي َمن ا عىل رادًّ  ♫ وقال ابن القيم

 زُ عاجِ  الطاعات، ري  َد قَ  املعايص، جربي نفسه، مع هلل خصام ربه، عىل للشيطان ظهريا

 ال بام ربه عىل حيتج ربه، ألقدار معاتب مصاحله، عن قاعد لفرصته، مضياع الرأي،

 أمر فلو أمره، بعض يف التهاون يف عليه به احتلوا إذا وأمته وامرأته عبده من يقبله

 قبل ملا ذلك، إىل ساقني القدر: وقال فارتكبه، يشء عن َناه أو فيه، ففرط بلمر أحدهم

 .عقوبته إىل ولبادر احللة، هذه منه

 حجة كان فهال ربك، حق ترك يف اجلاهل الظامل أهيا لك حجة القدر كان فإن

، وله ولشيخه ابن تيمية ♫انتهى كالمه  «.حقك؟ بعض ترك يف وأمتك لعبدك

 نظام ونثرا يف مواضع كثرية. هذا نحوُ 

 :قيل كام ،(2)َربِّه َأقدارِ  َخصمُ  واجلاِهل َنفِسه، َخصمُ  العاقَل  فإنَّ 

زُ  ـــــاج  ـــــرأي وع ضـــــيا    ال
ـــــته   م   لُفرص 

ح لُّ ص   وأ ج 

ــــى  ــــر   فــــات   إذا حت ــــب   أم ر   عات  ــــد   الق 

   

                                                             

 آدم حماجة حلديث العلم أهل توجيه: مسللة) «املنة واسع»: وانظر. (1/210) «السالكّي مدارج» يف -1

 .للمؤلف ،(عليهام السالم ملوسى

 .(1/101) «السالكّي مدارج» -2
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 اليوم اآلخراإلميان 

 :♫قال الناظم 

ًْارْ َكككوُمْاَنِكككً َْجهككً ُْتْ ِكككَرْنَْوال

ْ

ْإنَّككككَ ْواِلميككككلاَنْ َ حلككككاَْوال 

ُْتْ َصككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

ِْهَفضككِلبْالَعظككيُ ْاهلل ُْيْخككِرُ ْوق ككْ 

ْ

ِْ الَفْاككِْمككنْأْجسككاًداْال ككاِرِْمككن 

ُْتط كككككككككككككككككككككككككككككككككَرُح

ْ

ْْايككْاَتْالِفككردو ِْْيفْال َّهككرَِْْعَلككْ 

ْاِئِهكَمككككككككككككككككككككككككككككككككب

ْ

ْاَ َجكككْإذْالسَّكككْيِ َْحميكككِ َْكَاككك ِّ 

َْيط َفكككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

ْفٌعاَشكككْللَخلكككِ ْاهلِلَْرُسككك َ ْإنَّو

ْ

ُْحَ ضَّْكُمْحك ٌّْالَقكربَِْْع اِ ِْف ْوق ْ  

ْ  باليوم اإليامنهو و اإليامن، أركان من اخلامس الركن إىل الكالم عىل هناانتقل 

 ِمنَ و: »(2)«الواسطية العقيدة» يف تيمية ابن اإلسالم شيُخ  وضابطه كام قال ،(1)اآلخر

َّا ♀ النَّبِي   بِهِ  َأْخرَبَ  َما بُِكلِّ  اإلياَمنُ  اآلِخرِ  بِاْلَيْومِ  اإِلياَمنِ  . «وتامل بعد َيُكونُ  مِم

يف قوله تعاىل:  ¶ابن عباسوهذا ملخوذ من كالم السلف ومن ذلك قول 

أي بالبعث، والقيامة، واجلنة، والنار، واحلساب، »قال: ، [٤البقرة: ] ﴾ڦ  ڦ  ڦ﴿

 .(3)«وامليزان

  

                                                             

 ، فلحيل القارئ عليه.«واسعة املنة»وقد توسعت يف ذكر املباحث املتعلقة باليوم اآلخر يف كتايب  -1

 (.3/145) «الفتاوى» -2

 (.1/252) «تفسري الطربي» -3
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 فتنة القرب وسؤال امللكني

هي سؤال امللكّي، وهلذا، و الفتنة، القرب يف يقع ومماقرب، اآلخرة هو ال منازل وأول

 :♫ابن أيب داود قال 

ًْاْ َكككروُمْاَنِكككً َْجهككً ُْتْ ِكككَرْنَْوال

ْ

ْإنَّككككَ ْواِلميككككلاَنْاحل كككك َ َْوال 

ُْتْ َصككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

 بالنون مؤكد ألنه ،الفتح عىل مبني مضارع فعل(: ُتْ ِكَرْن) ،ناهية، (الوفقوله: )

 جلهلك ال جتحد ( أي:َجهً ُْتْ ِكَرْنَْوال، فمعنى )(1)«الناهية ال»ـب جزم حمل يف اخلفيفة

 لكانومها امل ،(2)(وُمْ َكرًاَْنِكً ا) اإلسالمية الصحيحة والعقيدة والسنة باحلديث

، منكر أحدمها يقال له: ،أزرقان أسوداناللذان يتوليان سؤال الناس يف قبورهم، ومها 

  .نكري واآلخر:

 فيها وليس ،اإلنسان يعهدها مل ةرمنكَ  صورة عىل يلتيان ألَنام التسمية هذه وسبب

 (3).للناظرين سنْ أُ 

 الطري وال املالئكة وال اآلدميني خلق يشبه ال لقهاموَخ »: (4)املناويعبد الرؤوف قال 

 اهلل جعلهام ،للناظرين أنس خلقهام يف وليس ،بديع لقَخ  بل ،اهلوام وال البهائم وال

                                                             

 (.2/144) «ارلوائح األنو» -1

 ،ِكريـَونَ  بمنكر اهلل مالئكة ةَتْسِمي يوز ال املعتزلة: من كثري قال»(: 78 ص) «الروح»قال ابن القيم يف  -2

اَم   انتهى.. «؟؟!!َلهُ  املْلَكّْيِ  تقريع والنكري ،ُسِئَل  إِذا هلِ لُ لْ لَ تَ  من َيْبُدو َما الـُمنَكر َوإِنَّ

 (.81)ص  «التحفة السنية» -3

 .(5/151) «القدير ضفي» -4



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 138

 حتى يبعث أن قبل من الربزخ يف املنافق لست وهتكا ،ونرصته تهيلتثب للمؤمن ةً مَ رُ كْ مَ 

 انتهى. .«العذاب عليه حيل

: َقاَل  َأوْ  يُِّت،امل ُقرِبَ  إَِذا»: ♀ اهللَِّ َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  فَعنْ 

األََح  ُيَقاُل  َأْزَرَقاِن، َأْسَوَدانِ  َكانِ َمل َأَتاهُ  َأَحُدُكْم، : َفَيُقوالَنِ  ،النَّكرِيُ : َولآِلَخرِ  نَْكُر،املُ : ِدمِهَ

ُجِل؟ َهَذا يِف  َتُقوُل  ُكنَْت  َما  الَ  َأنْ  َأْشَهُد  َوَرُسوُلُه، اهللِ َعْبُد  ُهوَ : َيُقوُل  َكانَ  َما: َفَيُقوُل  الرَّ

ا َوَأنَّ  ،اهلل إاِلَّ  إَِلهَ  د   ُيْفَسُح  ُثمَّ  َهَذا، َتُقوُل  َأنََّك  َنْعَلمُ  ُكنَّا ْد قَ : َفَيُقوالَنِ  َوَرُسوُلُه، َعْبُدهُ  حُمَمَّ

هِ  يِف  َلهُ  ا َسْبُعونَ  َقرْبِ رُ  ُثمَّ  َسْبِعنَي، يِف  ِذَراع   إىَِل  َأْرِجعُ : َفَيُقوُل  َنْم، َلُه، ُيَقاُل  ُثمَّ  فِيِه، َلهُ  ُينَوَّ

ُهْم، َأْهيِل   َحتَّى إَِلْيِه، َأْهلِهِ  َأَحب   إاِلَّ  ُيوقُِظهُ  الَ  ِذيالَّ  الَعُروسِ  َكنَْوَمةِ  َنمْ : َفَيُقوالَنِ  َفُأْخرِبُ

ا َكانَ  َوإِنْ  َذلَِك، َمْضَجِعهِ  ِمنْ  اهلل َيْبَعَثهُ   ِمْثَلُه، َفُقْلُت  َيُقوُلوَن، النَّاَس  َسِمْعُت : َقاَل  ُمنَافِق 

 َفَتْلَتئِمُ  َعَلْيِه، الَتئِِمي: لَِْلْرضِ  َقاُل َفيُ  َذلَِك، َتُقوُل  َأنََّك  َنْعَلمُ  ُكنَّا َقْد : َفَيُقوالَنِ  َأْدِري، الَ 

ا فِيَها َيَزاُل  َفالَ  َأْضاَلُعُه، فِيَها َفَتْخَتلُِف  َعَلْيِه، ب   .(1)«َذلَِك  َمْضَجِعهِ  ِمنْ  اهلل َيْبَعَثهُ  َحتَّى ُمَعذَّ

 :(2)«نونيته»قال القحطاين يف 

ـــــاتِ مَم  عـــــدَ بَ  ربِ الَقـــــ يف نـــــااتُ يَ وَح   انَ

 

ــــَح   ـــــللُ سويَ  اقًّ ــــه اـنَ ــــاملَ  ب  كانِ ـَل

ى هذا الـَملكان: الَفتَّاَنان، وسؤال امللكني يسمى فتنة القرب،  ألَنام َيفتِنان  وهلذا ُيسمَّ

)أي يسلالن وَيمتحنان ويتربان( امليت يف قربه عن ربِّه، ودينِه، ونبيِّه، فيُليب 

  املؤمُن، وهيلك الفاجر والكافر.

                                                             

 .(1391) «الصحيحة السلسلة»يف  األلباين وحسنه ،(1071) التمذي رواه -1

 (.23)ص  -2
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 :  (1)«لُوُصولُسلَّم ا»يف  ♫يقول حافظ حكمي 

ـــــــُؤوُل  ـــــــٌد َمْس ـــــــالًّ ُمْقَع  َوَأنَّ ُك

 

ُســوُل؟  يُن َوَمــا الرَّ ب  َمــا الــدِّ  َمــا الــرَّ

 الكتاب، وتواترت هبا السنة، وعليها إمجاع املُسلمني.ثابتة يف  وفتنة القرب 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  أما الكتاب، ففي قول اهلل تعاىل: ﴿

إبراهيم:  ]﴾ڇ ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ 

 ْبِن َعاِزب  َعِن النَّبِيِّ [٢٧
ِ
اء ِه َأَتاُه »َقاَل:  ♀، وَعِن اْلرَبَ إذا ُأْقِعَد املُْْؤِمُن يِف َقرْبِ

ا َرُسوُل  ،آٍت  د  ڤ  ڦ  ڦ  ﴿ َفَذلَِك َقْوُلُه: اهلل،ُثمَّ َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َوَأنَّ حُمَمَّ

 (2).﴾ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

 قوله وأما»، فقال: (3)امللكّي ابن عبد الرب املالكي نونقل اإلمجاع عىل اإليامن هبذي

 حّي ونكري منكر امللكّي فتنة أراد فإنه ،(4)«ُقُبوِرُكمْ  يِف  ُتْفَتنُونَ  إِنَُّكمْ »[: ♀]

 السنة وأهل ،متواترة بذلك فاآلثار ؟نبيك ومن ،دينك وما ،ربك من :العبد يسلالن

 اإليامن عىل ُممعون كلهم اإلسالم رشائع أحكام يف والرأي احلديث أهل وهم عةواجلام

                                                             

 .(2/713) «معارج القبول» -1

 .(2201) ومسلم ،(1369) البخاري رواه -2

( له من غري ترصيح باإلمجاع. وكذلك القايض 22/247) «التمهيد». ونحوه يف (2/423) «االستذكار» -3

مها( 2/543 «رشح ُمالَّ القاري»)مع  «الشفا»اض يف عي  .هبام اخلرب قبول عىل املتفق املالئكة من عدَّ

 .(584) ومسلم ،(86) البخاري رواه -4
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انتهى . «البدع أهل إال ينكره وال ،شيئا فيه يتكلفون ال أَنم إال ،بذلك والتصديق

 . ♫كالمه 

 :  (1)«أرجوزة التثبيت يف ليلة التبييت»يف  ♫قال جالل الدين السيوطي 

ـــــــادِ  َش ـــــــَداَك اهللُ للرَّ ـــــــْم َه  اعَل

 

ـــــــَدادِ   ًقـــــــا لُطـــــــُرِق السَّ  ُمَوفَّ

ـــــنَّةِ   ـــــُل الس  ـــــِه َأْه ـــــِذي َعَلي  َأنَّ الَّ

 

 ى ِمـــن األَِســـنَّةِ ـَبُِحَلـــج  َأْمضـــ 

ـــــرِبْ   ـــــْن ُق ـــــنْيِ َم ـــــَؤاَل املََلَك  َأنَّ ُس

 

ـــِهرْ   ـــْرٌض ُش ـــِه َف ـــاَمُن بِ  َحـــق  واالي

 َأَتـــــى بِـــــِه الُقـــــْرآُن باإِلَشـــــاَرةْ  

 

 ةْ َوواَفَقــــــْت آياُتــــــُه اإِلَثــــــارَ  

 َتـــــواَتَرْت بـِــــِه األََحاِديـــــُث الَّتـِــــي 

 

ةِ   ـــدَّ ـــَد الِع ـــتِّنَي ِعنْ ـــْت ِس ـــْد َبَلَغ  َق

ـــــاِمنُ   ـــــا َك ـــــَؤاُل فيَه ـــــُة الس   اآلي

 

ـــــوا﴾  ـــــِذيَن آَمنُ ـــــُت اهللُ الَّ  ﴿ُيَثبِّ

ــــــــَؤالِ   ــــــــُر للس 
ــــــــام املُنْكِ  وإنَّ

                                                                         

ـــــــَداع  وَذُوو اعتِـــــــَزالِ    َذُوو ابتِ

وفعال، ال ُينكر هذا األمر من الغيبيات إال صاحب بدعة جهول كلهل االعتزال  

َْوالومن سار عىل طريقهم، وما أكثرهم يف عرصنا ال كثَّرهم اهلل. وهلذا قال الناظم: )

 هذا نإ :ويقول امللكّي ذينه وجود ينكر الناس فبعض، (وُمْ َكرًاَْنِكً اَْجهً ُْتْ ِكَرْن

 املعتزلة يقول كام ،عقيدة هبا تثبت ال التي اآلحاد أحاديث باب من هذا نإو ،يصح ال

منه يف باهلل فإَنم ال يؤمنون بلمر يستعيذون  ،تناقضهم نمِ  وهذا نحوهم، نحا ومن

 اللَُّهمَّ »: يف تشهد صالته فيقول يدعو ♀فقد كان النبي ، وأدعيتهم صالهتم

                                                             

 اإلسالمي التلليف يف املَطروقة املوضوعات ُمعلم»: الرائع كتابه يف احلبيش حممد اهلل عبد األستاذ ذكر -1

 القنوجي خان حسن لصديق أنَّ  للسيوطي، «التبييت أرجوزة» ذكر بعد ،(238 ص) «فيها ألف ما وبيان

 .«التثبيت أبيات رشح التنكيت ثامر»: بعنوان كتاًبا ♫
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، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إيِنِّ   فِْتنَةِ  َوِمنْ  َواملاََمِت، املَْحَيا فِْتنَةِ  َوِمنْ  النَّاِر، َعَذاِب  َوِمنْ  الَقرْبِ

ال املَِسيِح  جَّ  النَّاِر، َوَعَذاِب  النَّارِ  فِْتنَةِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  َفإيِنِّ  اللُهمَّ »يقول: ، وكان (1)«الدَّ

إىل غري ذلك من األحاديث الشاهدة هبذه احلقيقة املتعلقة ، (2)«اْلَقرْبِ  َذاِب َوعَ  اْلَقرْبِ  َوفِْتنَةِ 

 به والتسليم له والثبات عليه.واالستيقان بعامل الغيب الذي من واجبنا اإليامن 

تقرير  إىل جاؤوا إذا ثم ،الفروع كتب يف هذه األحاديثلون قبي هموأما أهل البدع، ف

، قال يتناقض أن بد الفإنه  والسنة الكتاب ترك منحال  وهذا ،(3)ايثبتوهن ال العقيدة

وقال:  ،[٨٢النساء: ] ﴾ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ﴿ تعاىل:

 ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴿

 - ١النبل: ] ﴾ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ﴿وقال:  ،[١٧٦البقرة: ]

 ﴾ڃ  ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ ﴿: عن املرشكّي وعال جل لوقا ،[٣

ال فوهذا حال كل من خرج عن احلق، واملريج: املختلف املضطرب امللتبس،  ،[٥ق: ]

 عىل ُممعون للكتاب، خمالفون الكتاب، يف خمتلفون فهم ،(4)يعرفون حقه من باطله

 (5).علم بغري اهلل تابك ويف اهلل، ويف اهلل، عىل يقولون الكتاب، مفارقة

                                                             

 (.588، ومسلم )(1377رواه البخاري ) -1

 (.589، ومسلم )(6377رواه البخاري ) -2

 .«واألحكام العقائد يف بنفسه حلة احلديث»انظر رسالة العالمة األلباين:  -3

 (.7/395) «ابن كثري»(، و22/329) «تفسري الطربي»انظر:  -4

 (، لإلمام أمحد.56)ص  «والزنادقة اجلهمية عىل الرد» -5
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 السلفية الطريقة عن أعرض نمَ  فكل  »: (1)♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

. «يطِس البَ  أو بكَّ رَ املُ  هلاجلَ  يف بقىويَ  ض،تناقَ ويَ  لَّ ِض يَ  أن بد ال فإنه اإلهلية، الرشعية

 انتهى.

 بقوله: (2)«النونية»وإىل هؤالء أشار ابن القيم يف 

 ىرَ َتـ فلـنْ  صـَت رَ َح  لو َك أنَّ  يَك فِ يكْ 

 

 انِ َقـــــفِ تَّ يَ  ط  َقـــــ مْ نهُ ِمـــــ ّيَتــــئَ فِ  

ــــــقَ  مــــــا إذا إال   اوامُهَ ِســــــلِ  دالَّ

 

ــــ مُ اهُ فــــَت   ــــ ياًل ِج ــــانِ مْ العُ  نَ ِم  ي

 لقال واحدة   هاكل   األهواءُ  كانت لو»: قال أنه الشخري بن مطرف عن وروي 

 ،«قيتفرَّ  ال احلقَّ  أنَّ  قلعَ  ذي كل   فرَ عَ  تقَ فرَّ وتَ  تبَ عَّ َش تَ  فلام ،«فيه احلق لعل»: القائل

هم »: [١١٨هود: ] ﴾پ  ڀ  ڀ    ﴿أنه قال يف قوله تعاىل:  جماهد عنروي أيضا و

 فيهم ليس احلق أهلهم »: [١١٩هود: ] ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿ ،«الباطل أهل

 (3).«اختالف

  

                                                             

 (.271)ص  «الفتوى احلموية»(. وانظر: 5/356) «درء تعارض العقل والنقل» -1

 (.2/576) «رشح ابن عيسى» -2

 (.2/920) «جامع بيان العلم وفضله»انظر:  -3
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 فتنة القرب عامة لكل األمم

 الناس أغَلَب  ألنَّ ، تغليبا للَقرب وُنِسَبت رَب،ُيق مل وأ ُقرِبَ  :ميٍِّت  كلَّ  َتعم   القرب وفتنة

ة   كل   فُتسلل األَُمم، مجيعَ  َتعم   بل فقط، األمة هبذه تتص   ال وهي ُيقرَبون،  َنبِيِّها، َعن ُأمَّ

 أرَسله اهللَ  ألنَّ  ،♀ عنه اجلَميعُ  فُيسلُل  ♀ النبي بِعثة َبعد وأما

 والصغرُي، والكبريُ  والكافُر، املؤمنُ : َكلَّفمُ  كل   وُيسلُل . استثناء بال الناس جلَميع

 (1) .والرجل واملَرأةُ 

 من يستثنى من فتنة القرب

ؤال من وُيستثنى  األخبار صحت ومن واملَلنون، كالصبيِّ  املُكلَّف، غري الس 

 َيفَتتن، أن شلنه بمن َيتص   السؤال ألنَّ  ُيسلل وال عنه، ُيسلل ألنه كالنبي،: باستثنائه

يُق  الدنيا، يف بلهاده وثبَت  امُتحن الذي الشهيد ُيسلل ال وممن  أعىل هو الذي والصدِّ

 (2).اجُلمعة يوم مات ومن املُلك، سورة قراءة عىل داَوم ومن واملُرابُِط، الشهيد، من ُرتبة

  

                                                             

 . ♫ ، وما بعدها(، للبيهقي33)ص  «امللكّي وسؤال القرب عذاب إثبات»هلذا  انظر -1

 فهارس»و ،(130-1/125) «التذكرة»: منها كتب، عدة يف فيها العلامء ومذاهب األقوال، هذه أدلة انظر -2

 «الباري فتح»و ،(300 ص) «الطحاوية رشح»و ،(112-106 ص) «الروح»و ،(36/543) «الفتاوى

 «الزاخرة البحور»و ،(2/20) «البهية األنوار لوامع»و للسيوطي، ،«التثبيت ةأرجوز»و ،(3/239)

 ... للسفاريني( 1/206)
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 ♀حوض النبي 

 :♫قال ابن أيب داود 

ًْاْ َكككروُمْاَنِكككً َْجهككً ُْتْ ِكككَرْنَْوال

ْ

ْإنَّككككَ ِْلميككككلاَنواْ َ احلككككَْوال 

ُْتْ َصككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

 فيه (أل)و ،(َ  احل) وإحلاًدا وسفًها وعناًدا جهاًل  أيًضا تنكرن ، أي:(َوالفقوله: )

 ثابت حق فإنه ،♀ حممد النبي حوض أي ،اإلضافة عن وبداًل  للعهد

 ،الرصحية الصحيحة بالسنة ثبوته معه ب تقر فلم ،املعتزلة وأنكرته ،(1)احلق أهل بإمجاع

(، الثابت بالكتاب والسنة اِلميلاَنأيضا ) تنكرن( ال و)كام سيليت.  (2)رآنوالق بل

 ، وهيالنصيحةمن : (ُتْ َصُح) هملنطوق املتفهم ذا النظمهل املستمع أهيا( إنََّ )واإلمجاع، 

 (3)، كام قال اخلطايب.له للمنصوح اخلرَيِ  إرادةِ  هي لة  مج عن هبا يعربَّ  كلمةٌ 

 العرب كالم يف ليس فإنه الكالم، وخمترص األسامء وجيز نم الكلمة هذه إن: ويقال

 (4) .آخر يشء إليها يضم حتى الكلمة، هذه معنى عن العبارة هبا ُتستوىف مفردة كلمة

 ♀ النبي وتتبع األثر تقتفي بلن ،السنة صاحب يا أي :(ُتْ َصُحفقوله: )

 العلم أهل عىل الصحيحة العقيدة تدرس لنب السنة صاحب يا ُتنصح ه،وأصحابَ 

 يف تبذل وأن ،العقيدة هذه تلقي يف صادقاً  تكون لنب السنة صاحب يا ُتنصح املوثوقّي،

                                                             

 (. 2/164) «لوائح األنوار» -1

 (.2/173) «لوائح األنوار»انظر:  -2

 (.4/125) «معامل السنن» -3

 (، للخطايب.1/189) «أعالم احلديث» -4
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، هذه العقيدة الصحيحة والفالح يف اخلري فإن ،عندك ما للخلق وتعليمها تعلمها سبيل

 .(َلَعلََّك ُتْفلِـُح عند قوله ) ا الرشحكام مرَّ بيانه يف أول هذ

حوض حقيقي فهو  ♀حوض النبي أما و، (1)ةً لغجمتمع املاء،  واحلوض:

يصب ماؤه ، (2)خملوق، يكون يف املوقف يوم القيامة، وهو قبل الرصاط عىل الصحيح

، طوله شهر وعرضه شهر، وزواياه سواء، فهو مربع عىل الذي يف اجلنة الكوثرَنر من 

وأحىل وأطيب رحيا من املسك، الصحيح، ماؤه أشد بياضا من اللبن والثلج والفضة، 

حسنا  ومثلها، (3)عددا أكثر من نلوم السامء مذاقا من العسل، وأبرد من الثلج، آنيته

                                                             

 (.1/207) «املعلم الوسيط» -1

 الناس فإن ،يقتضيه واملعنىالرصاط،  قبل احلوض أن والصحيح»(: 1/261) «التذكرة»ل القرطبي يف قا -2

 .كبري انتهى، بترصف. «أعلم واهلل ،وامليزان الرصاط قبل قدمفيُ  قبورهم، من عطاشاً  يرجون

 (.11/466) «فتح الباري»(، و3/596) «زاد املعاد»وانظر: 

عند  ♀ اهلل رسول يد منرشبة  اسقنا اللهم»و قوهلم: وه الناس عند منترش أمر وهاهنا -3

 يرشب هبا الناس. آنية وجود عىل جاءت األدلة إنامعليه، و دليل ال وهذا ،«احلوض

 العالمة هذا عىل نبه وقدبل يعد من االعتداء يف الدعاء،  ،ال رواية وال دراية يصح ال الدعاء فهذاوعليه، 

 .(14 رقم رشيط الطحاوية، عقيدةال رشححفظه اهلل ) الفوزان صالح

 وأمره، رشعه مناقضة يتضمن أو اهلل، حكمة يناقض سؤال فكل»: (3/13) «الفوائد بدائع» يف قال ابن القيم

 .انتهى. «سائله حيب وال اهلل حيبه ال اعتداء فهو به، أخرب ما خالف يتضمن أو

َفَعنَّ  احَلْوِض، َعىَل  ُكمْ َفَرطُ  َأَنا»بلفظ:  (7049قلت: وردت رواية يف صحيح البخاري )  ِمنُْكْم، ِرَجاٌل  إيلَّ  َلرُيْ

م من طرَ والفَ »(: 24/176) «عمدة القاري»قال العيني يف . «ُدويِن  اْخُتلُِجوا مْ أِلَُناِوهلَ  َأْهَوْيُت  إَِذا َحتَّى  يَتَقدَّ

َياض عددو والدالء اإلرشاء هَلُم فيهيئ الواردين م ويسقي احْلِ  انتهى.. «هَلُ

= 
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ال يظمل  بةً ، من رشب منه رَش ♀ه من شاء اهلل من أمة حممد دُ رِ ًء، يَ وضيا

  (1)بعدها أبدا.

 ﴾ڎ    ڎ  ڈ ﴿: تعاىل اهلل قوليف  القرآن جاء ذكر احلوض يف وقد

 لنبيه اهلل يعطيه ما مجلته، من الذي الغزير، والفضل ثري،الك اخلري: أي، [١الكوثر: ]

 (2) .احلوض هومن الكوثر له يقال الذي النهر من القيامة، يوم ♀

 النبي عطيهأُ  الذي الكوثر يف التلويل أهل فاختال (3)«تفسريه»وقد نقل القرطبي يف 

هر ، رجح منها القولّي األولّي، ومها: تفسريه بالنقوال عرش ستة عىل ♀

 الذي يف اجلنة، وباحلوض.

                                                             
= 

. »بَيدي أسقيهم :َأي (أِلَُناِوهَلُمْ  َأْهَوْيُت : )ولهوق»(: 273، 2/32) «مشارق األنوار»ال القايض عياض يف وق

، ولكن ترك مثل هذا الدعاء أوىل للشك يف صحة معناه، وليدع املؤمن فاهلل أعلم بصحة هذا األمر: قلت

 ».ال نظمأ بعدها أبدا ، وارزقنا رشبة منه،♀اللهم اجعلنا ممن يِرد حوض نبيك «بقوله: 

 (، وهذا الوصف للحوض متفرق يف نصوص األحاديث النبوية.2/1084) «موسوعة العقيدة»انظر:  -1

 احلساب بعد منه الرشب أن يدل ظاهره»(: 7/257) «إكامل املعلم بفوائد مسلم»قال القايض عياض يف 

 عليه يقدر مل من إال منه رشبي ال بل: وقيل. «أبًدا يظمل مل»: لقوله يظمل، ال لذيا فذلك النار، من والنلاة

 فيها يعذب ال أنه ذنوبه عىل بالنار العقوبة عليه اهلل قدر ثم األمة هذه من منه رشب من أن حيتمل وقد. بالنار

 انتهى.. «ذلك بغري عذابه يكون بل بالظمأ

 (.935)ص  «تفسري السعدي» -2

3- (20/216-218.) 
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من هنر الكوثر، وإن كان  ه ميزابانقلت: والتفسريان متالزمان، فإنَّ احلوَض ُيَمد  

هو كوثر من جهة األصل والبداية، وحوض من جهة ، ف(1)القيامة صاِت رَ موضعه يف عَ 

 (2)املوضع والنهاية.

 إِذْ  َأْظُهِرَنا َبّْيَ  م  َيوْ  َذاَت  ♀ اهللِ َرُسوُل  َبْينَا: َقاَل  ،◙ َأَنس   َعنْ ف

اًم، َرْأَسهُ  َرَفعَ  ُثمَّ  إِْغَفاَءةً  َأْغَفى  َعيَلَّ  ُأْنِزَلْت »: َقاَل  اهللِ َرُسوَل  َيا َأْضَحَكَك  َما: َفُقْلنَا ُمَتَبسِّ

مْحَنِ  اهللِ بِْسمِ »: َفَقَرأَ  «ُسوَرةٌ  آنًِفا ِحيمِ  الرَّ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿ :الرَّ

 َما َأَتْدُرونَ »: َقاَل  ُثمَّ  ،«[٣ - ١الكوثر: ] ﴾ک  ک  ک     ڑ     ڑ   ک    

هُ »: َقاَل  َأْعَلُم، َوَرُسوُلهُ  اهللُ :َفُقْلنَا «اْلَكْوَثُر؟  ُهوَ  َكثرٌِي، َخرْيٌ  َعَلْيهِ  ، َريبِّ  َوَعَدنِيهِ  هَنْرٌ  َفإِنَّ

تِي َعَلْيهِ  َتِردُ  َحْوٌض  ،: َفَأُقوُل  ِمنُْهْم، اْلَعْبُد  َفُيْخَتَلُج  الن ُجوِم، َددُ عَ  آنَِيُتهُ  اْلِقَياَمِة، َيْومَ  ُأمَّ  َربِّ

تِي ِمنْ  إِنَّهُ   (3).«َبْعَدكَ  َأْحَدَثْت  َما َتْدِري َما: َفَيُقوُل  ُأمَّ

ا يِل  إِنَّ »: ♥وقال   فِيهِ  َكُطولِِه، َعْرُضهُ  ،َصنَْعاءَ  إىَِل  (4)َأْيَلةَ  َبنْيَ  َما َحْوض 

نَّةِ  ِمنَ  َبانِ َينَْثعِ  ِميَزاَبانِ   الثَّْلِج، ِمنَ  َوَأْبَردُ  اْلَعَسِل، ِمنَ  َأْحىَل  َذَهٍب  ِمنْ  َواآْلَخرُ  َوِرٍق، ِمنْ  اجْلَ

                                                             

، 3/208) «النهاية»وهي ساحات القيامة الواسعة التي ال بناء فيها. انظر:  ،َعْرَصة: مجع صاترَ العَ  -1

 (.َعَرَص 

 ، ففيه مزيد بيان.«أعالم السنة املنشورة»وانظر: تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل  -2

 (.400رواه مسلم ) -3

 مدينة بّي مرص والشام. -4
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َب  َمنْ  ،اللََّبنِ  ِمنَ  َوَأْبَيُض  ْ  ِمنْهُ  رَشِ نَّةَ  َيْدُخَل  َحتَّى َيْظَمأْ  مَل  ُنُجومِ  َعَددَ  َأَباِريُق  فِيهِ  ،اجْلَ

اَمءِ   (1).«السَّ

 ذكرُ  دَ رَ وَ » :(3)«السافرة البدور» يف السيوطي قال .(2)وض متواترةأحاديث احلو

 وحفاظ ،الراشدون األربعة اخللفاء منهم ،صحابي ا ومخسني بضعة رواية من احلوض

 انتهى. «.أمجعّي عليهم اهلل رضوان ،وغريهم ،املكثرون الصحابة

  

                                                             

 «صحيح التغيب»ححه األلباين يف ، وص(6458) «صحيحه»، وابن حبان يف (19804رواه أمحد ) -1

(3/443). 

 (.236)ص  «املتواتر احلديث من املتناثر نظم»انظر:  -2

 (.2/164) «لوائح األنوار»نقال عن  -3
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 يوم القيامة احلوضورود احلرمان من  أسباب

 :اإلحداث يف دين اهلل -1

ود عن احلوض هي  ♀ن أكثر األسباب التي ذكرها النبي فإنَّ مِ  للذَّ

 َأْحَدُثوا َما َتْدِري الَ  إِنََّك »: ♥اإلحداث يف الدين، وذلك يف قوله 

  .(1)«َبْعَدكَ 

  :أهنم املذكورين حاُل  عليه لمُحِ  ما وحاصل»: (2)قال احلافظ ابن حلر

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

  (3)،وإبعادهم

 اعتقاد من بدعة أو البدن أعامل من كبرية معصية أحدث لكن يرتد مل ممن كانوا وإن 

 اتباعا هلم يشفع ومل عنهم أعرض يكون أن حيتمل بلنه بعضهم أجاب فقد ،(4)القلب

 تهشفاع عموم يف دخوهلم من مانع وال ،جنايتهم عىل يعاقبهم حتى فيهم اهلل ألمر

                                                             

 (.2295، ومسلم )(6576رواه البخاري ) -1

 .(13/4) «الفتح» -2

، َيِردُ  َمنْ  َأْنَتظِرُ  َحْويِض  َعىَل  َأَنا»: ♥، قال (7048) البخارييف رواية عند  -3  بِنَاس   َفُيْؤَخذُ  َعيَلَّ

تِي»: َفَلُقوُل  ،«ُدويِن  ِمنْ  : بعد روايته للحديث ُمَلْيَكةَ  َأيِب  اْبنُ  َقاَل . «الَقْهَقَرى َعىَل  َمَشْوا َتْدِري، الَ »: َفُيَقاُل  ،«ُأمَّ

ُهمَّ » ا اللَّ  آمّي.. «ُنْفَتنَ  َأوْ  َأْعَقابِنَا، َعىَل  َنْرِجعَ  َأنْ  بَِك  َنُعوذُ  إِنَّ

 ذلك أن احلديث أول من ويظهر»، حيث قال: (10/6) «االعتصام»وهذا الذي اختاره الشاطبي يف  -4

هُ »: لقوله كفر ارتداد يكن مل االرتداد تِي ِمنْ  بِِرَجالٍ  َسُيْؤَتى َوإِنَّ  إىل بواِس نُ  ملا اإلسالم عن مرتدين كانوا ولو ،«ُأمَّ

 (، للقرطبي.1/264) «التذكرة»البن عبد الرب، و(، 20/262) «التمهيد»وانظر: . «أمته
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 .«أعلم واهلل ،النار من املوحدين إخراج عند فيخرجون ،أمته من الكبائر ألهل

 انتهى.

 من اهلل يرضاه ال الدين يف حدث كلأنه يدخل يف ذلك  (1)املالكي وذكر ابن بطال

 أهل وكذلك حمدثون، مبدلون فيهم كلهم البدع أهل ومجيع املسلمّي، مجاعة خالف

 معنى يف داخل اإلسالم يف ليس مبدل حمدث كلهم ،هوأهل احلق وخالف واجلور الظلم

 .احلديث هذا

 :(2)«نونيته»قال القحطاين يف 

 ٌق صـــادِ  دٌ ْعـــوَ  املـــوت بعـــد والبعـــُث 

 

 دانِ ْبـــــــاألَ  يف األرواِح  ةِ عـــــــادَ بإِ  

ــــااطُ ورِص   ــــ ن ــــ ق  َح ــــيِّ بِ نَ  ُض وْ وَح  انَ

 

ـــ  ـــه دٌق ِص ـــ ل ـــومِ الن   دُ دَ َع  وايِن أَ  ل

ـــيُ   ـــا ىقَ ْس ـــ هب ـــذَ أَ  ني  الس  ـــرَشْ  َب ع  ة  َب

 

ـــــفَ  ف  الِ خُمـــــ ل  ُكـــــ ذادُ وُيـــــ   انِ تَّ

 أنَّ اإلحداث نوعان: الكالموخالصة  

  ،وهذا يكون بالردة عن دين اهلل والبدع الكفرية.حدث أكرب 

 ،وهو الذي يكون بسائر البدع. وحدث أصغر 

وكالمها موجب لإلبعاد عن احلوض، إما إبعادا كليا وهذا ملن فارق الديم مفارقة 

 ملن فارق الدين مع بقاء أصله وهو التوحيد.وهذا إما إبعادا جزئيا، تامة، و

 :(3)«القريواين زيد أيب ابن رسالة» ملقدمةيف نظمه  ♫ األحسائي قال

                                                             

 .(10/6) «البخاري رشح» -1

 (.23)ص  -2

  (.67)ص  «السلف عقيدة» -3



 
 الصغيــر بن عمار 151

 

 
 ُتهُ ســـافَ مَ  ضـــاً وْ َح  فىطَ ْصـــللمُ  وأنَّ 

 

 َراكِــذُ  ذاهَكـ ىرْصَ ـوُبـ َصــنَْعا ّْيَ َبـ مـا 

ــأَ   ــ ىَل ْح ــالعَ  نِم ــ لِ َس ــهُ ذاقَ مَ  ايِف الصَّ  ُت

 

ـــهُ  نَّ وأ  ـــُل مِ  كِيَزاَن ـــومِ الن   ث ـــَرى ل  ُت

ــــِرْدهُ  ومل  ــــ َي ــــاعُ أَ  ىوَ ِس ــــنَّتِ  تب  هِ ُس

 

ــ  ــ نأَ  مُ هُ ياَم ِس ــَل لِ التَّحْ  ىرَ َي ــَرَرا ي  والُغ

ـــ  ـــى مْ وَك ـــى ُينحَّ ـــمُ  كـــل   وُينَف  ع  دِ بَت

 

االِغـــ واثُ دَ ْحــأَ  جـــاٌل ورِ  ِوْرِدهِ  نَعــ   رَيَ

 طاعة األمراء يف املعصية: -2 

: ُعْجَرةَ  ْبنِ  لَِكْعِب  َقاَل  ♀ النَّبِيَّ  َأنَّ  ،¶اهلل  دِ َعبْ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ ف

َفَهاءِ  إَِماَرةِ  ِمنْ  اهللُ َأَعاَذكَ » َفَهاِء؟، إَِماَرةُ  َوَما: َقاَل  ،«الس   َبْعِدي، َيُكوُنونَ  ُأَمَراءُ »: َقاَل  الس 

َقهُ  َفَمنْ  بُِسنَّتِي، َيْسَتن ونَ  َواَل  هِبَْديِي، َيْقَتُدونَ  اَل   ُظْلِمِهْم، َعىَل  َوَأَعاهَنُمْ  بَِكِذهِبِْم، مْ َصدَّ

ْ  َوَمنْ  ،َحْوِض  َعيَلَّ  َيِرُدوا َواَل  ِمنُْهْم، َوَلْسُت  ِمنِّي، َلْيُسوا َفُأوَلئَِك  ْقُهمْ  مَل ْ  بَِكِذهِبِْم، ُيَصدِّ  َومَل

ُدوا ِمنُْهْم، َوَأَنا ِمنِّي َفُأوَلئَِك  ُظْلِمِهْم، َعىَل  ُيِعنُْهمْ   .(1)«َحْوِض  َعيَلَّ  َوَسرَيِ

ويف نفس السياق، دلت األحاديث عىل أنَّ الصرب عىل جور احلكام، وعىل استئثارهم 

 َسَتْلَقْونَ  إِنَُّكمْ »: ♀بالدنيا من أسباب ورود احلوض، فقد قال رسول اهلل 

وا ،َأَثَرة   َبْعِدي ْوضِ  َعىَل  َتْلَقْويِن  َحتَّى َفاْصرِبُ  .(2)«احْلَ

 وعىل السلطان عىل صرب ملن رجىيُ  لذلك»: (3)♫عثيمّي قال العالمة ابن 

 انتهى. .«♀ النبي من الوعد هذا ثَل مِ  ناليَ  أن جوره

                                                             

 .(2/540) «صحيح التغيب»، وصححه األلباين يف (4514، وابن حبان )(14441رواه أمحد ) -1

 (.1845، ومسلم )(4330رواه البخاري ) -2

 (.480 )ص «السفارينية العقيدة رشح» -3
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 لكل نبي حوض

فقد أن لكل نبي حوضا،  :اجلواب ؟♀ اهلل برسول خاص احلوض هلو

 إِنَّ »: ♀ اهللِ َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َسُمَرَة، َعنْ ، (1)«جامعه»يف  التمذيروى 

ا َنبِي   لُِكلِّ  ُمْ  ،َحْوض  ُمْ  َيَتَباَهْونَ  َوإهِنَّ ، َأْكَثرُ  َأهي   . «َواِرَدة   َأْكَثَرُهمْ  َأُكونَ  َأنْ  َأْرُجو َوإيِنِّ  َواِرَدة 

 :بميزات يمتاز ♀ النبي حوضوعليه، ف

 وحسنه وعظمته وصفه من ذكرنا ما :منها،  

 :ۏ، بّي سائر األنبياء روداً وُ  احلياض أكثر أنه ومنها. 

كان  يف الدنيا، الوحي ونصوص ♀من حوض سنة النبي  رشب نمو

 ، واجلزاء من جنس العمل.القيامة يوم ♀ هحوض خليقا بلن يرشب من

  

                                                             

 حسن طرقه بملموع احلديث إن: القول ومجلة»: (4/120) «الصحيحة»، وقال عنه األلباين يف (2443) -1

 .«أعلم واهلل. صحيح أو
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 امليزان يوم القيامة

 :♫قال ابن أيب داود إذن، 

ًْاْ َكككروُمْاَنِكككً َْجهككً ُْتْ ِكككَرْنَْوال

ْ

ْإنَّككككَ ْواِلميككككلاَنْاحلكككك َ َْوال 

ُْتْ َصككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

 به توزن الذي (اِلميلاَن) وعناًدا جهاًل أيضا  تنكرن الو (، أي:ِلميلاَنوافقوله: )

 .مجاعاإلو والسنة بالكتاب ثابت حق ألنه يوم القيامة، وسيئات حسناتاألعامل من 

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  قال تعاىل: ﴿

 ٨األعراف: ]﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ

ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڤ ، وقوله: ﴿[٩ -

، [٤٧األنبياء: ]﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ

ياَمِن، َشْطرُ  الط ُهورُ »: ♀وقال ْمُد  اإْلِ  من ذلك وغري ،(1)«املِْيَزانَ  مَتَْْلُ  هللَِِّ َواحْلَ

 .الغيبيَّة احلقيقة هذه بيان يف ةاجلليَّ  الواضحة النصوص

  

                                                             

 (.223) مسلم رواه -1
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 ضعه يوم القيامةومو تعريف امليزان

تِي اآْلَلة :ُلَغة   يزانوامل رُ  الَّ ةً  األشياءُ  هبا ُتَقدَّ ، وأما املقصود به هنا فهو (1)وثَِقاًل  ِخفَّ

 له املَوازين، ِجنس من َحقيقي ميزانٌ امليزان الذي توزن به األعامل يوم القيامة، وهو 

َتان يَّتان كِفَّ ح السلف كابُمَشاَهَدتان ِحسِّ ، ومن سار عىل ن عباس واحلسن. وهبذا رصَّ

 (2)طريقهم من أهل العلم.

 أهل أمجع: الزجاج إسحاق أبو قال: »(3)حلر ابن قال وعىل هذا إمجاع أهل السنة.

 لسان له امليزان وأن القيامة، يوم توزن العباد أعامل وأن بامليزان، اإليامن عىل السنة

 .انتهى«. ...باألعامل ويميل وكفتان،

 هذا ويف الَكيِفيَّات، من ذلك وراء بام أعلم واهلل حَمٌْض، َغيٌب  اُب فالب هذا، ومع

 من هب اُأخرِبن ام رِ سائبمنزلة كيفية  فهو ،املوازين تلك كيفية وأما: »(4)تيمية ابن يقول

 انتهى. «الغيب

 عن عبارة هو: وقالوا، جهال وعنادا، امليزان قد أنكر املعتزلة ومن نحا نحوهمو

، ومن ترك اتباع احلق ابُتيل من جهل شيئا عاداهومجاعة املسلمّي، خالفوا ف العدل،

 بالذل لعقله وهواه.

                                                             

 .عثيمّي البن ،(59 ص) «االعتقاد ملُعة عىل التعليق»و ،(وزن ،13/446) «العرب لسان»: انظر -1

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

 (، إذ فيها خالصة حسنة.5/2909) «موسوعة العقيدة»و

 .(13/538) «الفتح» -3

 .(4/302) «الفتاوى» -4
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 الصادق أخربنا كام بالغيب، اإليامن فعلينا: »(1)احلنفي العز أيب ابن قال

 ليوم القسط املوازين وضع ينفي من يبةَخ  ويا .نقصان وال زيادة غري من ♀

 إىل حيتاج ال): بقوله النصوص يف ويقدح عليه، احلكمة خلفاء الشارع، أخرب كام القيامة

 القيامة يوم هلم اهلل قيميُ  ال الذين من يكون بأن أحراه وما!! (والفوال البقال إال امليزان

 .انتهى. «وزنا

 وهل هو ميزان أو موازين؟

:(2)اختلف أهل العلم يف هذا دٌة، ، فِمن قائل  ة كثري إهنا موازيُن متعدِّ ة ، مستدلَِّّي بلدلَّ

ڱ  ڱ   ﴾، وقوله ُسبحانه: ﴿ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ منها قوله تعاىل: ﴿

  (3).﴾ں

                                                             

 .(13/538) «الفتح»وانظر:  .(316 ص) «الطحاوية رشح» -1

ر»: انظر -2  العز، أيب البن( 314 ص) «الطحاوية رشح»و لِس،األند َعطية البن ،(2/376) «الَوجيز املُحرَّ

 «األنوار لوامع»و ،(2/854) «الزاخرة البحور»و ملرعي، ،«امليزان حقيقة إثبات يف الربهان ُتقيق»و

 ... (2/194) «األنوار ئحلوا»و، (2/199)

( 171 ص) «املوت بعد الناس مشاهد» كتابه يف -مفتي القريوان- ♫ خليف الرمحان عبد الشيخ قال

ژ  ﴿: قوله يف مفردا وروده وأما ،اجلمع بصيغة إال القرآن يف َورد وما»: القيامة يوم ميزان عن ُمتحدًثا

 ٧: الرمحن]﴾ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    گ گ   گ  گ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک

 انتهى. «عدلال بتامم يتعاملوا بلن الدنيا يف البرش إللزام اهلل من مؤكد حكم وهو الَعدل، به فاملُراد ،[٩ -

 .يسري بترصف

 «الطحاوية رشح»يف  الشيخ آل صالحو ،(474 ص) «السفارينية رشح»يف  عثيمّي ابن واختاره -3

 .(2/231) «البهية الآللئ»و ،(2/226)
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نَّه ميزان واحٌد جلميع األمم، وجلميع األعامل، إ :-وهو األشهر- والقول اآلخر

َما ِمْن يَشٍء َأْثَقُل يِف امليزاِن ِمْن »: ♀واألدلة عىل ذلك كثرَيٌة، منها قوله 

 ري ذلك من النصوص.، وغ(1)«الـُخُلقُحْسِن 

، هكذا بصيغة «املوازين»أصحاُب هذا القول عن اآليات التي ذكرت فيها  وأجاب

د املَوازين، واختاَرُه احلافظ ابن حلر، اجلمع، أنَّ ذلك بالنََّظر لَكثَرة املَوْ  زونات، ال لَتعد 

 (2) والسفاريني، وغريمها...

 موضع امليزان

 احلساب انقىضإذا  أنَّه -أعلم واهلل-مة يف ذلك واحلك وامليزان يكون بعد احلساب،

 فإن ،املحاسبة بعد يكون أن فينبغي ،لللزاء الوزنَ  ألن ،األعامل وزنُ  هبعد كان

 (3).بهاَس بحَ  اجلزاء ليكون ،مقاديرها إلظهار والوزن األعامل لتقدير املحاسبة

 امليزانكفتي يف  ضعما الذي يو

 :عىل أقوال ،واجلامعة السنة هلأ بني حاصل املسألة هذه يف اخلالف

 احلافظ، و(4)ابن أيب زيد القريواين واختاره فقط، العمل هو املوزون نَّ إ القول األول:

  .(1)عثيمّي وابن ،(5)حلر ابن

                                                             

حه ،(4799) داود وأبو ،(2003) التمذي رواه -1  .(876) «الصحيحة السلسلة» يف األلباين وصحَّ

 (.13/446) «العرب لسان»، و(2/194) «األنوار ئحلوا» ،(13/538) «الباري فتح»: انظر -2

 .(2/269) «التذكرة» -3

 انتهى.. «الِعباد َأعاَملِ  لَوْزنِ  ينُ املواز وُتوَضعُ »: (59ص ) «عقيدته»يف  ♫قال  -4

 .(13/539) «الفتح» -5
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 :(2)يتاره، ملا قال «النونية»القحطاين صاحب وكأنَّ 

ــــيَ  األعــــامُل  وكــــذلك ــــ ذ  ئِ ـوَم  ىرَ ُت

 

ـــــكِ  يف ةً وعَ وُضـــــمَ    يـــــزانِ املِ  ةِ فَّ

به األعامل، صحائف هو املوزون إن :القول الثاينو   الرب، عبد وابن القرطبي، وصوَّ

 (3).املفِّسين مجهور إىل ونسبه والسفاريني، الكرمي، ومرعي

 ُتوَزنُ  فتارةً  َصِحيًحا، ُكل هُ  يكون ذلك بَِلنْ  هذه اآلثار بّي اجْلَْمعُ هو  :القول الثالثو

َا، ُتوَزنُ  وتارةً  اأْلَْعاَمُل،  (4).كثري ابن وهذا اختيار َفاِعُلَها، ُيوَزنُ  وتارةً  حَمَاهل 

 األعامل، وصحائف والعامل، العمل،: أي يوزن، الكلوهو أنَّ  :القول الرابعو

 آل العزيز عبد بن صالح والشيخ ،(5)«الطحاوية» شارح واختاره األدلة، بّي مَجًْعا

 :بقوله العصيمي هللا عبد بن صالح شيخنا إىل هذا أشارو ،(6)الشيخ

ــــْل  ــــْول  للعم ــــوزُن يف أصــــحِّ َق  وال

 

ــْل   ــَت األَم ــْحِفِه نِْل ــْع ُص ــل  َم  وعاِم

 

                                                             
= 

 أن عىل تدل وصالنص أكثر أن نلد التلمل عند ولكن: »(2/143) «الواسطية العقيدة رشح»يف  قال -1

 .انتهى «نفُسه هو يوزن أو أعامله، صحائف فتوزن الناس بعض وُيـَخص   العمل، هو يوزن الذي

 (.23)ص  -2

(، 2/196) «األنوار لوائح»و ،«امليزان حقيقة إثبات يف الربهان ُتقيق»و ،(2/272) «التذكرة»: انظر -3

 ... للسفاريني( 2/200) «األنوار لوامع»و ،(2/855) «الزاخرة البحور»

 .(3/390) «تفسريال» -4

 .(316 ص) -5

 .(2/232) «البهية الآللئ»و ،(2/227) «الطحاوية رشح» -6
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 وزن يوم القيامةالاحلكمة من 

 وزَنا؟ يف احلكمة فام األعامل، مقادير يعلم هلالج لج اهلل أليس: قيل فإن

لقيامة، ومن ِحَكـام  متعددة  للوزن الكائن يوم اذكروا العلم  أهَل اجلواب أن ُيقال: إنَّ 

 (1) ذلك:

 .امتحان اخللق باإليامن بذلك يف الدنيا، وهذا عام يف امليزان ويف غريه من الغيبيات 

 حه: يف والشقاوة السعادة عالمة إظهار  اآلخرة. يوضِّ

 .إظهار فضل املتَّقّي بُرجحان أعامهلم يف امليزان 

 م ال وزن هلم ل واخِلزي عىل الكافرين، وبيان أَنَّ عند اهلل، كام مل يكن  إقامة الذ 

 يف قلوهبم يف الدنيا وزن. ♀سوله رلإليامن باهلل و

 .تعريف العباد ما هلم وما عليهم من خري ورش 

 .إقامة احللة عليهم 

 .إظهار عدل اهلل بّي الناس، وأنه ال يظلم أحدا 

  ،ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  ﴿بيان رمحة اهلل، بلن ضاعف احلسنات، وأفرد السيئات

، ومع هذا [٤٠النساء: ]﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌچ  ڇ  ڇ  

                                                             

، (316 ص) «الطحاوية رشح»، (2/274) «التذكرة»(، البن اجلوزي، و2/103) «زاد املسري»انظر:  -1

 (.5/2914) «عقيدةموسوعة ال»، ملرعي احلنبيل، و«امليزان حقيقة إثبات يف الربهان ُتقيق»و
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َقليل،  القيامةاجون يوم لَكى كثرٌي، والنَّ هَ لـالَفضل العظيم، والرمحة الواسعة، فا

 (1).الويل ملن غلبت آحاُده عرشاتِهو

  

                                                             

 مسعود ابن عن( 12/454) «األعراف» أصحاب آليات تفسريه عند «البيان جامع» يف الطربي روى -1

: قال ثم. واحدة إال تكتب مل سيئة عمل وإذا عرش، هبا له كتب حسنة عمل إذا العبد»... : قال أنه ◙

 .«أعشاَره ُوْحَداُنه غلب من هلك
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 إخراج املَُوحدين من النار إىل اجلنة

خر، تكلم الناظم بعد التحذير من إنكار بعض السمعيات املتعلقة باإليامن باليوم اآل

يوم  يشفعون ۏ األنبياء رأسهم وعىل الصاحلّيوأنَّ  ،شفاعةال عىل هاهنا ♫

 ئًاشي معهم ألنَّ  ،ها بفضلهمن أخرجهم وعال جل اهلل لكنو النار لوادخ أقوام يفالقيامة 

 فإن ،َب ذِّ عُ  مهام التوحيد عىل اهلل يلقى الذي فإن النار، يف خلودهم يمنع اإليامن من

د: بعُضهم الق حتَّى التوحيد، فضائل من وهذا اجلنة، إىل هَنايت  النار يف ُيلقى ال املوحِّ

 فإنْ  الكفار، يبقى كام فيها يبقى وال الكفار، َيلقى ما فيها َيلقى وال الكفار، ُيلقى كام

 أو وجوارحه، ولسانه بقلبه كلِّها برشوطه وقام فيه، هلل وإخالُصه العبد توحيدُ  كُمَل 

 من ومنعه كلِّها، الذنوب من سلف ما مغفرة ذلك أوجَب  املوت، عندَ  سانهول بقلبه

 .بالكلية النَّار دخول

ق فمن  وإجالالً  وتعظيامً  حمبةً  اهلل سوى ما كلَّ  منه أخرجت َقلُبه، التوحيد بكلمة ُتقَّ

اًل، ورجاءً  وخشيًة، ومهابًة، َرُق  وحينئذ وتوك   ثَل مِ  كانت ولو كل ها وخطاياه ذنوبه ُُتْ

، قلبتها وربام البحر، زبد  وضع فلو ،(1)األعظمُ  اإلكسريُ  هو التوحيَد  هذا فإنَّ  حسنات 

ة  (2).حسناٍت  لقلبها واخلطايا، الذنوب جبالِ  عىل منها ذرَّ

 

                                                             

ة: اإلكسري»: (1/22) «املعلم الوسيط»جاء يف  -1 َا َيْزعُمونَ  األقدمون َكانَ  مركبة َمادَّ  املَْْعدن ُتول َأَنَّ

 (.1/191) «اللغة متن معلم»وانظر: . «احْلََياة ُيطِيل زعمهم يِف  ورشاب ذهب إِىَل  الرخيص

 .(2/417) «جامع العلوم واحلكم» -2
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 :♫قال ابن أيب داود 

ِْهَفضككِلبْالَعظككيُ ْاهلل ُْيْخككِرُ ْوق ككْ 

ْ

ِْ الَفْاككِْمككنْأْجسككاًداْال ككاِرِْمككن 

ُْتط كككككككككككككككككككككككككككككككككَرُح

ْ

ْْايككْاَتْالِفككردو ِْْيفْل َّهككرِْاَْعَلككْ 

ْاِئِهكَمككككككككككككككككككككككككككككككككب

ْ

ْاَ َجكككْإذْالسَّكككْيِ َْحميكككِ ْ َِّكِاككك 

َْيط َفكككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

ْافٌعَشكككْللَخلكككِ ْاهلِلَْرُسككك َ ْإنَّو

ْ

ُْحَ ضَّْكُمْحك ٌّْالَقكربَِْْع اِ ِْف ْوق ْ  

ْ د ) (، أي:وق ْ فقوله: ) ني املُوحِّ  وكرمه العميم( بَفضِلِهْالَعظيُ  اهلل ُْيْخِرُ أهيا الس 

 بعد (أْجساًدا) املوقودة جهنم نار يه التي املعهودة( ال ارِْمن، )الفخيم وعفوه اجلسيم

 صاروا ما بعد :أي ،(الَفْاِ ِْمن)، منها تستحقه ما عذاهبا من وإصابتها فيها دخوهلا

 (1).لقىوتُ  رمىتُ  أي(: ُتط َرُح) ،الطايف اجلمر: والفحم حاًم،فَ 

ا» أنَّه قال: ♀وصحَّ عن رسول اهلل  ُمْ  َأْهُلَها، ُهمْ  الَِّذينَ  النَّارِ  َأْهُل  َأمَّ  َفإهِنَّ

َيْوَن، َواَل  فِيَها َيُموُتونَ  اَل   -بَِخَطاَياُهمْ  َقاَل  َأوْ - بُِذُنوهِبِمْ  النَّارُ  َأَصاَبْتُهمُ  َناٌس  َوَلكِنْ  حَيْ

، َكاُنوا إَِذا َحتَّى إَِماَتة   َفَأَماهَتُمْ  َفاعَ  ُأِذنَ  َفْحام   َعىَل  َفُبث وا ،(2)َضَبائِرَ  َضَبائِرَ  هِبِمْ  َفِجيءَ  ِة،بِالشَّ

نَِّة، َأهْنَارِ  نَِّة، َأْهَل  َيا: قِيَل  ُثمَّ  اجْلَ بَّةِ  َنَباَت  َفَينُْبُتونَ  َعَلْيِهْم، َأفِيُضوا اجْلَ
 مَحِيلِ  يِف  َتُكونُ  احْلِ

ْيلِ   (3).«السَّ

 ،عىل عباده اهلل فضلمن النار من اإلخراج  هذا (: إشارة إىل أنَّ بَفضِلِهويف قوله: )

 .الذي أهلم هؤالء القوم التوحيد الذي استوجب خروجهم من النار برمحة اهلل سبحانه

 :♫ الشافعياإلمام  ومن مجيل الشعر قوُل 

                                                             

 ، باختصار وترصف.(235-2/234) «لوائح األنوار» -1

 (.3/38) «رشح مسلم». تفرقة يف مجاعات الضبائر :للغةا أهل قال -2

 (.185رواه مسلم ) -3
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ـــَت  إِن ـــدو ُكن ـــُذنوِب  يف َتغ ـــداً  ال  َجلي

 

 ايـــدَ َوعِ  املَعـــادِ  َيـــومِ  يف َوَتـــاُف  

ـــد  ـــاكَ  َفَلَق ـــنَ  َأت ــــال ِم  َعفـــُوهُ  َهيِمنِ ـُم

 

ــاَض   ــم   ِمــن َوَأف  اَمزيــدَ  َعَليــَك  نَِع

ـــو  ـــاءَ  َل ـــىل َأن ش ـــنَّمَ  َتص ـــدا   َجَه  خالِ

 

ـــمَ  كـــانَ  مـــا  ـــَك  َأهَل ـــَد التَّ  َقلَب  اوحي

 ،-والعياذ باهلل من حاهلم– يشء منهم بقي ما إىل أنَّه (: إشارةٌ أْجساًداويف قوله: ) 

مةٌ  ادٌ (، فهي أجسُتط َرُحْالَفْاِ ِْمنوهلذا قال بعدها: )  حمتقة. متَفحِّ

َ املوضع الذي ُتطرح فيه أجسادهم، فقال: ) َْتْاياْالِفردوِ ْيفْال َّهِرَْعَل ثم بّيَّ

  .(اِئِهكَمكب

ْْايككْاَتْالِفككردو ِْْيفْال َّهككرَِْْعَلككْ 

ْاِئِهكَمككككككككككككككككككككككككككككككككب

ْ

ْاَ َجكككْإذْالسَّكككْيِ َْحميكككِ ْ َِّكِاككك 

َْيط َفكككككككككككككككككككككككككككككككككُح

ْ

َْتْايا) جنة( يف) ،«َرُحُتط »ـب ٌق علِّ تَ مُ  (:ال َّهِرَْعَل فقوله: )  تلكأي: (: الِفردوِ 

 الفردوس جنة يف هو الذي النهر عىل تَح رِ وطُ  حاًم فَ  صارت ما بعد األجساد

 النيَ بَس  األجساد تلك وتنبت األجساد، لتلك النهر ذلك ماء :أي ،(اِئِهكَم) إصابة(كب)

 ويف ،السيل حيملها التي بةاحلِ  يأ( السَّْيِ َْحميِ ) ةُ ـبَّ حِ  تنبُ تَ  كام عليها اجلنة أَنار ماء

 يض،فِ ـيَ  :أي(: َجاَ َْيط َفُحْإذ) واحد، بمعنى ومها ،(لِ يْ السَّ  لِ مَحْ  ةِ بَّ كَح ) :النسخ بعض

 (1).جوانبه من يفيض طفحان وإناء ،وارتفع امتأل :فوًحاوطُ  فًحا،طَ  اإلناء حفَ طَ : يقال

 َبنْيَ  اْلَقَضاءِ  ِمنَ  اهللُ َفَرغَ  إَِذا»: ♀قال رسول اهلل  (2)«الصحيحّي»ويف 

ِرَج  َأنْ  َوَأَرادَ  اْلِعَباِد، تِهِ  ُُيْ ِرُجوا َأنْ  املَْاَلئَِكةَ  َأَمرَ  النَّاِر، َأْهلِ  ِمنْ  َأَرادَ  َمنْ  بَِرمْحَ  النَّارِ  ِمنَ  ُُيْ

كُ  اَل  َكانَ  ِمنْ  هُ  َأنْ  َتَعاىَل  اهللُ َأَرادَ  مِمَّنْ  َشْيئ ا بِاهللِ ُيرْشِ َّنْ  َيْرمَحَ  اهللُ، إاِلَّ  إَِلهَ  اَل : َيُقوُل  مِم

                                                             

 ، باختصار يف مواضع، وزيادات يف أخرى.(2/235) «لوائح األنوار» -1

 (.182(، ومسلم )806رواه البخاري ) -2
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ُجوِد، بَِأَثرِ  َيْعِرُفوهَنُمْ  النَّاِر، يِف  َفَيْعِرُفوهَنُمْ  ُجوِد، َأَثرَ  إاِلَّ  آَدمَ  اْبنِ  ِمنَ  النَّارُ  َتْأُكُل  الس   الس 

مَ  ُجوِد، َأَثرَ  َتْأُكَل  َأنْ  النَّارِ  َعىَل  اهللُ َحرَّ  َفُيَصب   اْمَتَحُشوا، َوَقدِ  النَّارِ  ِمنَ  َفُيْخَرُجونَ  الس 

َياِة، َماءُ  َعَلْيِهمْ  بَّةُ  َتنُْبُت  َكاَم  ِمنْهُ  َفَينُْبُتونَ  احْلَ
ْيلِ  مَحِيلِ  يِف  احْلِ  .«السَّ

بَّةُ  َتنُْبُت  َكاَم  ِمنْهُ  فَينُْبُتونَ »: ♀ قولهف
ْيلِ  مَحِيلِ  يِف  احْلِ  توننبُ يَ  أي: ،«السَّ

بَّةُ » وأما ،بسببه
 بوانِ وَج  اريالرَب  يف تنبت بْش والعُ  الُبقول بِْزرُ  هيف ،اءاحل بكِّس« احْلِ

ْيل مَحِيل» وأما، (1)احلاء بكِّس ِحَبٌب  ومجعها ،بقوت ليس مما ،وليُ الس   َبد، هو، «السَّ  الزَّ

 غُ  أو طّي   نمِ  يُل السَّ  به جاء ما، أي: شاطئه عىل يلقيه وما
 
 .يلالسَّ  حمموُل  :ومعناه ،ثاء

 واملرادُ  وليلة، يوم يف تنبت فإَنا ،يلالسَّ  جمرى شط عىل تواستقرَّ  ةٌ بَّ حِ  فيه اتفقت فإذا

ظهور  عةُِّس ب ،من النار بعد أن احتقت فيها أجسام املُخَرجّي دِ وْ عَ   عة تشبيهُ 

 (2).هـتِ راوَ وطَ  هسنِ وُح  باتالنَّ 

 :لوجهني احِلبة بنبات نباهتم وتشبيهه: »(3)♫القايض عياض  قال

 ،(كاللؤلؤ) وفيها فيهم احلديث يف ُذكر كام بياُضها: أحدمها •

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

 طّي إىل خرجت فإذا للخروج قلبتها وتيِّست رويت وقد السيل غثاء يف ترددت

 انتهى. .«بِّسعة ونبتت حلينها فيه عروقها غرزت السيل محيل يف الشط

                                                             

مشارق »عري. انظر: يف األرض. وُيطلُق عىل احِلنطة والش ربذَ أما احلَبَُّة: بفتح احلاء، فهي البذور التي تُ  -1

 (.3/432) «صحيح التغيب»(، و1/174) «األنوار

 (.مَحََل ، 1/442) «النهاية»(، و3/23) «رشح مسلم»انظر:  -2

 (.1/175) «مشارق األنوار» -3
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من األنبياء واملالئكة  كغريه ♀ النبيَّ  اإلشارة إىل أنَّ  ين البيتّيهذ يفو

فُيخرجون من النار ويصريون إىل اجلنة، ألَنم  ،املوحدين عصاة يف يشفعوالصاحلّي 

 قديام املفِّسينوعىل هذا مَحَل كثرٌي من  من أهلها انتهاًء، وإن كانوا من أهل النار ابتداًء،

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   قوَله تعاىل: ﴿ ، وغريمها( وحديثاالضحاكو عباس، ابن)وهو قول 

ې      ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  

االستثناَء عائٌد عىل الُعصاة ِمن أهِل  ، وهو أنَّ [١٠٧ - ١٠٦هود: ]﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

النبيني واملؤمنني، التوحيد، ممن ُُيِرُجهم اهللُ من النار بشفاعة الشافعني، من املالئكة و

فُتخرُج من النار َمن مل  حني يشفعون يف أصحاب الكبائر، ثم تأيت رمحُة َأرحِم الرامحني،

، كام وردت بذلك األخبار «ال إله إال اهلل»، وقال يوًما من الدهر: (1)َيعمْل خرًيا َقط  

 (2) .♀الصحيحة املستفيضة عن رسول اهلل

، النار يف خملد الكبرية مرتكب إن :يقولون الذين لةواملعتز اخلوارج عىل رد وهذا فيه

 .-إن شاء اهلل تعاىل–، كام سيليت تفصيله يف موضعه وإن اختلفوا يف حكمه يف الدنيا

                                                             

 النار من ُيرج تعاىل اهلل أن عىل وأمجعوا»: (163 ص) «الثغر أهل إىل رسالة»قال أبو احلسن األشعري يف  -1

  انتهى. .«منه االنتقام بعد اإليامن من يشء لبهق يف كان من

 ♫أبو الفرج بن اجلوزي  -عىل عادته يف ُحسن اجلمع–(. وحكى 4/351) «كثري ابن تفسري»: انظر -2

 (.2/402) «املسري زاد» حول تفسري هذه اآلية يف كثريةً  أقواال
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 اجلنة إىل إشارةٌ  :أيضا   البيتني ويف»: (1)قال الشيخ عبد الرزاق البدر نفع اهلل به

 والسنة الكتاب يف الواردة لتفاصيلا وبكافة بذلك واإليامن ا،وعذاهِب  والنار ،هاونعيمِ 

  انتهى. .«اآلخر باليوم اإليامن من هو والنار باجلنة قةاملتعلِّ 

شيخ اإلسالم  كام قال، (2)يف نصوص الكتاب والسنةمبثوثة يل هذا اص: وتفقلت

: (3)«العقيدة الواسطية»يف آخر كالمه عىل مبحث اإليامن باليوم اآلخر من  ♫

 والنار واجلنة والعقاب والثواب احلساب من اآلخرة دارال تضمنته ما وأصناف»

 عن املأثور العلم من واآلثار السامء من املنزلة الكتب يف مذكورة ذلك وتفاصيل

 فمن ،ويكفي يشفي ما ذاك من ♀ حممد عن املوروث العلم ويف. األنبياء

 .«وجده ابتغاه

 

                                                             

 (.88)ص  «التحفة السنية» -1

(، 244)ص  «واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة للمزين»كتايب  يف -بفضل اهلل–وقد فصلت شيئا منها  -2

بيسة اخلزانة اإللكرتونية الشخصية، فإنَّه مل ُينرش منها يشٌء بعُد. التي بقيت َح  ،كتبي يرسَّ اهلل طباعته وسائرِ 

عد بالعلم، ليس بمحمود، حتى يشتد السا التآليف، فإنَّ االستعجال بإخراج -إن شاء اهلل–ولعل يف هذا خريا 

ا ألخرجها ونفع هبا من شاء من ربام كان مع املُستعِجل النَّدمباألدب، و القلمويزدان  َم فيها خري 
، فإنَّ اهلل لو َعلِ

. والعربة بالصدق مع اهلل، وشدة اإلقبال عليه، وكثرة االنطراح بني يديه، حتى جيعل ملا -ولو بعد حني–خلقه 

  !ل آلثار أعاملنا ُأفوال، فام كان هلل دام واتصل، وما كان لغريه انقطع وانفصلنقول ونكتب عنده ُقبوال، وال جيع

 هلل العلم طلب ومن»(: 2/1132) «الكايف يف فقه أهل املدينة»يف  ♫وما أمجل قول اإلمام ابن عبد الرب 

 . «كاراالستذ»و «التمهيد»انتهى. ونحوه يف . «كثرية الناس فحوائج للناس طلبه ومن ،يكفيه فالقليل

 .♫(، للعالمة عبد العزيز النارص الرشيد 244)ص  «التنبيهات السنية»انظرها برشحها الرائع:  -3
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 يوم القيامة ♀شفاعة النبي 

ح هبا وبعد اإلشارة إىل الشفاعة إ  :بقوله ♫ابن أيب داود مجاال، رصَّ

ْافٌعَشكككْللَخلكككِ ْاهلِلَْرُسككك َ ْإنَّو

ْ

ُْحَ ضَّْكُمْحك ٌّْالَقكربَِْْع اِ ِْف ْوق ْ  

ْ : (َرُس َ ْاهلِلْإنَّ) ومما ينبغي أن ُيعتَقَد وُيقال أيضا:أي: (، و)فحرف الواو يف قوله: 

يًعا، بال استثناء، ( مجللَخلِ ) ♀القريش اهلاشمي مد بن عبد اهلل النبي حم

 يوم للخلق من الشفاعة، واملقصود هبا هنا الشفاعة الُعظمى فاعل اسم، (َشافٌع)

 وكافة واملرسلّي األنبياء سائر ّيب ♀برسول اهلل  خاصةوهي  القيامة،

چ  ڇ  ﴿ :قوله يف تعاىل اهلل ذكره الذي املحمود واملقام احلمد، لواء وهي ،ّيالعامل

 (1).[٧٩اإل اء: ] ﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 

 الطربي جرير ابن قال ، فهذا املقام واقع قطعا يوم القيامة.واجبة اهلل من «عسى»و

 يوم ♀ يقومه هو الذي املقام هو ذلك :العلم أهل أكثر قال: »(2)♫

 انتهى. «.اليوم ذلك ةشدَّ  من فيه هم ما عظيم من مرهب   لريحيهم للناس للشفاعة القيامة

 ال ومقامات أحد، فيها هكُ رْشَ يَ  ال القيامة يوم ترشيفات ♀ اهلل رسوللو

 اللواء وله املحرش، إىل راكبا ويبعث ،األرض عنه تنشق من أول فهو :أحد فيها دانيهيُ 

                                                             

 العتيبي. طاميشيخنا بدر بن ل، (49ص ) «القصيدة احلائية يف السنة»بترصف عن رشح  -1

 (.17/526) «القرآن تلويل يف البيان جامع» -2
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 وله منه، واردا أكثر املوقف يف ليس الذي احلوض وله لوائه، ُتت دونه فمن آدم الذي

 (1).اخلالئق بّي ضاءالق لفصل اهلل عند العظمى الشفاعة

 َأَنا»قال:  ♀ اهلل َرُسول أنَّ  ،◙ ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َعنْ  (2)«ّيالصحيح» يفو

لنِيَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اهللُ جَيَْمعُ  َذاَك؟ بِمَ  َتْدُرونَ  َوَهْل  اْلِقَياَمِة، َيْومَ  النَّاسِ  َسيُِّد   َواآْلِخِرينَ  اأْلَوَّ

اِعي، مُ َفُيْسِمُعهُ  َواِحٍد، َصِعيدٍ  يِف  ، َوَينُْفُذُهمُ  الدَّ ْمُس  َوَتْدُنو اْلَبرَصُ  ِمنَ  النَّاَس  َفَيْبُلغُ  الشَّ

 َما َتَرْونَ  اَل أ: لَِبْعضٍ  النَّاسِ  َبْعُض  َفَيُقوُل  حَيْتَِمُلوَن، اَل  َوَما ُيطِيُقوَن، اَل  َما َواْلَكْرِب  اْلَغمِّ 

 َبْعُض  َفَيُقوُل  َربُِّكْم؟ إىَِل  َلُكمْ  َيْشَفعُ  َمنْ  َتْنُظُرونَ  اَل أ َبَلَغُكْم؟ َقْد  َما َتَرْونَ  اَل أ فِيِه؟ َأْنُتمْ 

، َأُبو َأْنَت  آَدُم، َيا: َفَيُقوُلونَ  آَدَم، َفَيْأُتونَ  آَدَم، اْئُتوا: لَِبْعضٍ  النَّاسِ   بَِيِدِه، اهللُ َخَلَقَك  اْلَبرَشِ

 َما إىَِل  َتَرى َأاَل  َربَِّك، إىَِل  َلنَا اْشَفعْ  َلَك، َجُدواَفَس  املَْاَلئَِكةَ  َوَأَمرَ  ُروِحِه، ِمنْ  فِيَك  َوَنَفَخ 

ْ  َغَضب ا اْلَيْومَ  َغِضَب  َريبِّ  إِنَّ : آَدمُ  َفَيُقوُل  َبَلَغنَا؟ َقْد  َما إىَِل  َتَرى َأاَل  فِيِه؟ َنْحنُ   َيْغَضْب  مَل

َجَرةِ  َعنِ  هَنَايِن  َوإِنَّهُ  ِمْثَلُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َوَلنْ  ِمْثَلُه، َقْبَلهُ   ،(3)َنْفِس  َنْفِس  ،َفَعَصْيُتهُ  الشَّ

                                                             

 (.5/104) «تفسري ابن كثري»انظر:  -1

(، واللفظ له. ورواية مسلم للحديث تامة كام قال الشيخ 194، ومسلم )(4712 ،3340البخاري ) -2

 (.3/462) «صحيح التغيب»األلباين يف 

، أي: أنا املطلوبة املنزلة دون همنزلتَ  أن عن كنايةً  «ُهنَاُكمْ  َلْسُت »ويف روايات كثرية أن كل نبي يعتذر بقوله:  -3

 (.8/3538) «مرقاة املفاتيح» دون مقام الشفاعة. انظر:

 هذه أن إىل منهم واحد كل من إشارة   يكون وقد(: »1/577) «املعلم إكامل» يف ♫ عياض القايض قال

 بدليل صاحبه إىل األمرُ  انتهى حتى اآلخر عىل منهم واحد كل ودلَّ  لغريه، بل له، ليس املقام وهذا الشفاعة

 عىل منهم واحد   كل إحالة ويكون ُمَعيَّنًا، ♀ حممد احبهاص أن علموا أَنم وحيتمل ،«هلا أنا»: قوله

 . ♀ حممد إىل ذلك يف الشفاعة تدريج عىل اآلخر

= 
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ي، إىَِل  اْذَهُبوا ا، َفَيْأُتونَ  ُنوٍح، إىَِل  اْذَهُبوا َغرْيِ ُل  َأْنَت  ُنوُح، َيا: َفَيُقوُلونَ  ُنوح  ُسلِ  َأوَّ  إىَِل  الر 

كَ  اأْلَْرِض، ا اهللُ َوَسامَّ ا، َعْبد   َما َتَرى اَل أ فِيِه؟ َنْحنُ  َما َتَرى اَل أ َربَِّك، إىَِل  َلنَا اْشَفعْ  َشُكور 

مْ  َفَيُقوُل  َبَلَغنَا؟ َقْد  ْ  َغَضب ا اْلَيْومَ  َغِضَب  َقْد  َريبِّ  إِنَّ : هَلُ  َيْغَضَب  َوَلنْ  ِمثَْلُه، َقْبَلهُ  َيْغَضْب  مَل

هُ  ِمْثَلُه، َبْعَدهُ  ا َدَعْوُت  َدْعَوةٌ  يِل  َكاَنْت  َقْد  َوإِنَّ  إىَِل  اْذَهُبوا َنْفِس، ِس َنفْ  َقْوِمي، َعىَل  هِبَ

 َأْهلِ  ِمنْ  َوَخلِيُلهُ  اهللِ َنبِي   َأْنَت : َفَيُقوُلونَ  إِْبَراِهيَم، َفَيْأُتونَ  ،♀ إِْبَراِهيمَ 

 َفَيُقوُل  َبَلَغنَا؟ َقْد  َما إىَِل  َتَرى َأاَل  فِيِه؟ َنْحنُ  َما إىَِل  َتَرى َأاَل  َربَِّك، إىَِل  َلنَا اْشَفعْ  اأْلَْرِض،

ْ  َغَضب ا اْلَيْومَ  َغِضَب  َقْد  َريبِّ  إِنَّ : إِْبَراِهيمُ  مْ هلَُ   ِمْثَلُه، َبْعَدهُ  َيْغَضُب  َواَل  ِمْثَلُه، َقْبَلهُ  َيْغَضْب  مَل

ي، إىَِل  اْذَهُبوا َنْفِس، َنْفِس  َكَذَباتِِه، َذَكرَ و  ُموَسى َفَيْأُتونَ  ُموَسى، إىَِل  اْذَهُبوا َغرْيِ

َلَك  اهللِ َرُسوُل  َأْنَت  ُموَسى، َيا: َفَيُقوُلونَ  ،♀  َوبَِتْكلِيِمهِ  بِِرَسااَلتِِه، اهللُ َفضَّ

 َفَيُقوُل  َبَلَغنَا؟ َقْد  َما َتَرى اَل أ فِيِه؟ َنْحنُ  َما إىَِل  َتَرى اَل أ َربَِّك، إىَِل  اَلن اْشَفعْ  النَّاِس، َعىَل 

مْ  ْ  َغَضب ا اْلَيْومَ  َغِضَب  َقْد  َريبِّ  إِنَّ  :♀ ُموَسى هَلُ  َوَلنْ  ِمثَْلُه، َقْبَلهُ  َيْغَضْب  مَل

ا َقَتْلُت  َوإيِنِّ  ِمْثَلُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب  ْ  َنْفس   ِعيَسى إىَِل  اْذَهُبوا َنْفِس، َنْفِس  بَِقْتلَِها، ُأوَمرْ  مَل

 يِف  النَّاَس  َوَكلَّْمَت  اهللِ، َرُسوُل  َأْنَت  ِعيَسى َيا: َفَيُقولُونَ  ِعيَسى، َفَيْأُتونَ  ،♀

 فِيِه؟ َنْحنُ  َما َتَرى اَل أ َربَِّك، إىَِل  اَلن َفاْشَفعْ  ِمنُْه، َوُروٌح  َمْرَيَم، إىَِل  َأْلَقاَها ِمنْهُ  َوَكلَِمةٌ  املَْْهِد،

مْ  َفَيُقوُل  َبَلَغنَا؟ َقْد  َما َتَرى اَل أ ْ  َغَضب ا اْلَيْومَ  َغِضَب  َقْد  َريبِّ  إِنَّ  :♀ ِعيَسى هَلُ  مَل

                                                             
= 

 يف األنبياء سؤال تدريج جاء هذا وعىل باٌل، هلا التي األمور يف األبناء عىل واآلباء األسنان ذوي تقديم وفيه

 الكرامةِ  هذه أن من ♀ حققه ملا لرغبتهم وإجابته لذلك ♀ النبي ومباَدرةِ  احلديث هذا

 .انتهى. «رب ه هبا وَعدهُ  كام خاصة واملقاولة
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ْ  ِمثَْلُه، َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َوَلنْ  ْثَلُه،مِ  َقْبَلهُ  َيْغَضْب   إىَِل  اْذَهُبوا َنْفِس، َنْفِس  ،(1)َذْنب ا َلهُ  َيْذُكرْ  َومَل

ي، ٍد، إىَِل  اْذَهُبوا َغرْيِ ُد، َيا: َفَيُقوُلونَ  َفَيْأُتوينِّ  حُمَمَّ  اأْلَْنبَِياِء، َوَخاَتمُ  اهللِ، َرُسوُل  َأْنَت  حُمَمَّ

مَ  َما لََك  اهللُ َوَغَفرَ  َر، َوَما َذْنبَِك، ِمنْ  َتَقدَّ  َأاَل  فِيِه؟ َنْحنُ  َما َتَرى َأاَل  َربَِّك، إىَِل  َلنَا اْشَفعْ  َتأَخَّ

َت  آيِت ف َفَأْنَطلُِق، َبَلَغنَا؟ َقْد  َما َتَرى ا َفَأَقعُ  اْلَعْرِش، حَتْ ، َساِجد   َعيَلَّ  اهللُ َيْفَتُح  ُثمَّ  لَِريبِّ

ْ  َشْيئ ا َعَليْهِ  الثَّنَاءِ  َوُحْسنِ  اِمِدِه،حَمَ  ِمنْ  َوُيْلِهُمنِي ُد، َيا: ُيَقاُل  ُثمَّ  َقْبيِل، أِلََحدٍ  َيْفَتْحهُ  مَل  حُمَمَّ

ْع، اْشَفعْ  ُتْعَطْه، َسْل  َرْأَسَك، اْرَفعْ  ، َيا: َفَأُقوُل  َرْأِِس، َفَأْرَفعُ  ُتَشفَّ تِي َربِّ تِي، ُأمَّ : َفُيَقاُل  ُأمَّ

ُد، َيا نَّةَ  َأْدِخْل  حُمَمَّ تَِك  ِمنْ  اجْلَ نَِّة، َأْبَواِب  ِمنْ  اأْلَْيَمنِ  اْلَباِب  ِمنَ  َعَلْيهِ  ِحَساَب  اَل  َمنْ  ُأمَّ  اجْلَ

َكاءُ  َوُهمْ  دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي اأْلَْبَواِب، ِمنَ  َذلَِك  ِسَوى فِياَم  النَّاسِ  رُشَ  َبنْيَ  َما إِنَّ  بَِيِدِه، حُمَمَّ

اَعنْيِ  نَّةِ  عِ َمَصاِري ِمنْ  املْرِْصَ ةَ  َبنْيَ  َلَكاَم  اجْلَ ةَ  َبنْيَ  َكاَم  َأوْ  َوَهَجٍر، َمكَّ ى َمكَّ  (2).«َوُبرْصَ

 يف شفاعتهك ثبتت هبا النصوص، ♀شفاعات أخرى خاصة به  وهناك

 حتى املؤمنّي يف شفاعته ومنها ،يف أن ُيفف اهلل عنه العذاب طالب أيب الكافر عمه

 (3).اجلنة يدخلوا

                                                             

 َوَلكِنْ  اهللِ، ُدونِ  ِمنْ  ُعبِْدُت  إيِنِّ : َفَيُقوُل  ِعيَسى، فيَأُْتونَ : »(3148) «سنن التمذي»يف  الروايات بعض ويف -1

ا اْئُتوا د   .♫ ألشقرعمر ال ،(175ص) «الكربى القيامة»انظر:  .«♀ حُمَمَّ

ا، يِل  َفَيُحد   َأْشَفعُ  ُثمَّ »: «الصحيح»ويف بعض الروايات يف  -2 نَّةَ  َوُأْدِخُلُهمُ  النَّارِ  ِمنَ  َفُأْخِرَجُهمْ  َحد  : َقاَل  ،«اجْلَ

ابَِعِة، يِف  َأوْ  الثَّالَِثةِ  يِف  َأْدِري َفاَل  ، َيا: َفَأُقوُل »: َقاَل  الرَّ  َعَلْيهِ  َوَجَب  َأيْ  اْلُقْرآُن، َحَبَسهُ  نْ مَ  إاِلَّ  النَّارِ  يِف  َبِقيَ  َما َربِّ

ُلودُ   .«اخْلُُلودُ  َعَلْيهِ  َوَجَب  َأْي »: َقَتاَدةُ  َقاَل : ِرَواَيتِهِ  يِف  ُعَبْيد   اْبنُ  َقاَل . «اخْلُ

 القواعد رشح»: وتفاصيله يف عدة مواضع منها الشفاعة موضوع عن -بعون اهلل وفضله– وقد تكلَّمُت  -3

 ،«ورُشوُطها أنواُعها: الشفاعة»بحث بعنوان: و ،«الشبهات كشف من املهامت نظم عىل يقوالتعل» ،«األربع

 .«شذا العبري برشح قصيدة )أنا الفقري(»ومن آخرها كتايب: 
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ومن ذلك ، من األنبياء واملالئكة والصاحلّي ولغريههي له  وهناك شفاعات أخرى

 وشفاعته يف قوم استحقوا النار أالَّ  ،يف قوم دخلوا النار أن يرجوا منها شفاعته

شفاعات هناك . وهادرجاهتم في يف رفعاجلنة أهل يف أقوام من  شفاعتهو ،يدخلوها

 (1)مخس ، أوصلها بعض أهل اعلم إىليوم القيامة ♀له ُتصل  أخرى

 (3)، وبلغت عند بعضهم عرشا.(2)ثامنإىل  وآخرون

التي  السمعيات من ♀ النبي فشفاعة»: (4)♫قال السفاريني 

 إمجاع عليها وانعقد ،التواتر مبلغ بلغت حتى ،اآلثار هبا وصحت ،األخبار هبا وردت

 انتهى.. «املبتدعة ظهور قبل الصالح السلف من احلق أهل

ي ودَ بن ُس  دياوْ التَّ  الشيخ قال  (5) :«البخاري صحيح» عىل حواشيه يف ♫ة املُرِّ

ــــا ـــتَ  ِمـمَّ ـــن حـــديُث  رَ ـواَت ـــ َم  ْب ذَ َك

 

ـــ  ـــبَ  نوَم ـــبَ  هللِ ىـَن ـــواْح  ايًت  َسْب ـَت

ـــــــ ةٌ فاعَ َشـــــــ ةٌ َيـــــــؤْ ورُ    ُض وْ واحلَ

 

ـــومَ   ـــُخ  ُح ْس ـــ ّيِ فَّ ـــبَ  يذِ وَه  ُض ْع

 

                                                             

 .(1/215) «التذكرة» -1

 .(223ص) «املليد فتح»البن أيب العز. وانظر:  ،(150-146) «الطحاوية رشح» -2

 .(2/769) «الزاخرة البحور» -3

، بحاشية املحقق، فقد ذكر عدة مراجع يف باب الشفاعات اخلاصة بالنبي (2/247) «لوائح األنوار» -4

♀. 

 (.18)ص  «املتواتر احلديث من املتناثر نظم» يف الكتاين جعفر بن حممد ذكره -5

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

 عامل ربَّاين، وناصح للطالب بتفاين. آمّي.
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 ♀ النبي شفاعة أن عىل وأمجعوا»: (1)♫ قال أبو احلسن األشعري

 اًم،مِحَ  صاروا ما بعد أمته من قوماً  النار من رجُي  أنه وعىل أمته، من الكبائر لأله

 انتهى. «.يلالسَّ  يلمَحِ  يف بةاحلِ  تنبُ تَ  كام توننبُ فيَ  احلياة َنر يف حونطرَ فيُ 

  

                                                             

 كان من النار من يرج تعاىل اهلل أن عىل وأمجعوا»: (163 ص)وقال  .(164 ص) «الثغر أهل إىل رسالة» -1

  انتهى. .«منه االنتقام بعد اإليامن من يشء قلبه يف
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 تعريف الشفاعة ورشوطها

ءَ  ،وج يف مقابلة الوتر، وهو الزَّ «فعالشَّ » منلغة:  فاعةالشو ْ  َشْفًعا، َشَفْعُت اليشَّ

 .ريجللب خري أو دفع ضللغري، ُط عند اهلل التوس   :هي اصطالحاو، (1)َضَمْمُتُه إىَل اْلَفْردِ 

(2) 

 (3) الشفاعة نوعان:و

 ،من ضاهاهم ومن املرشكون أثبتها كالتيمل تتحقق رشوُطها،  شفاعٌة َمنِفيَّة 

 .رشكمن ال وهي ،وضالهلم األمة هذه جهال

 ،الصاحلّي لعباده تعاىل اهللت رشوطها، كالتي أثبتها ُتقق وشفاعٌة ُمثَبتة. 

 ورشوط الشفاعة، هي:

الشافع من الشفاعة تكريم له وترشيف، واهلل ال  فإنَّ متكّيَ  ،الرضا عن الشافعأوال:  -

 ه.ه وعملَ ُيكرم إال من ريض قولَ 

]األنبياء: ﴾ڃ چ چ چ چ ﴿لقوله تعاىل:  له، املشفوع عن الرضاوثانيا:  -

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ﴿: وله، وق[٢٨

 جتريدهو  ةشفاعال هبا تنال التي األسباب أعظمو ،]٢٦]النلم:  ﴾حج مج جح

                                                             

 .(شفع، 1/317) «املنري املصباح»انظر:  -1

 (.1/330) «يداملف القول»انظر:  -2

، بسط فيها ابن تيمية هذا الباب فلاء من كتبه (، ومواضع أخرى كثرية1/332« )جمموع الفتاوى»انظر  -3

 .♫باهلدى واحلق 
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 بَِشَفاَعتِي النَّاسِ  َأْسَعُد »: قال ♀أنَّ النبيَّ  (1) «الصحيح»في ف ،التوحيد

ا ،«اهللُ إاِلَّ  إَِلهَ  الَ » َقاَل  َمنْ  الِقَياَمِة، َيْومَ  (2) «.َقْلبِهِ  ِمنْ  َخالِص 
 

  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿ :هلالج لج لقوله، اإلذن بالشفاعةوثالثا:  -

وقوله: ، [٢٥٥]البقرة: ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿، وقوله: [٢٣سبل: ]﴾پ

 ﴾گ   گ  گ ک ک   ک  کڑ  ڑڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ﴿

  .[٣يونس: ]

 من الشرك شجرة تقطع أصول، ثالثة فهذه» :(3) ♫ قال العالمة ابن القيم

 وال وعمله، قوله رضي لمن إال يأذن وال بإذنه، إال شفاعة ال ،وعقلها اهاوع من قلب

 شرك يغفر ال تعالى فاهَّلل رسوله، واتبا  توحيده، إال والعمل القول من يرضى

 .«[١األنعام:   ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ﴿ تعالى قال كما غيره، به العادلين

 :للشافعبالشفاعة  ▐إذَنه  ويف

 درجات.ُترفُع الو إذ بالشفاعة ُتغفر السيئات، ،رمحٌة باملشفوع له 

  ،الذي أكرمه اهلل بالشفاعة إظهاًرا لفضله، وإعالًء ملنزلته بّي ورمحٌة بالشفيع

 العاملّي.

                                                             

 (.99رواه البخاري ) -1

 (.331)ص « رسالة الرشك ومظاهره» يف ♫انظر كالما حسنا يف الشفاعة للعالمة املييل  -2

 .(2/461) «الصواعق املرسلة»و ،(1/256) «السالكّي مدارج» -3
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 الشفيعَ  مكرِ ـيُ  الذي هو ،هلل هكلَّ  األمرَ  أن بنييُ  كله وهذا «:(1) ♫قال ابن تيمية 

 داَح  للشفيع د  حِ ـيُ  ثم ،له اهللُ يأذن فيمن إال يشفع ال والشفيعُ  ،الشفاعة يف له باإلذن

 عنده هو هموأفضلُ  الشفعاء هُ وَج وأَ . واختياره درتهوقُ  بمشيئته فاألمرُ ، اجلنة فيدخلهم

 لربه وموافقته وإنابته وطاعته عبوديته بكامل واصطفاه واختاره غريه عىل لهفضَّ  الذي

 .. انتهى»ويرضاه حيبه فيام

عة وأنواعها والرد عىل منكرهيا ومن غال فيها يف غري هذا وَبسُط الكالم يف الشفا

 (2)املوضع.

  

                                                             

 لمييل.( ل317)ص « رهرسالة الرشك ومظاه»و(، 1/295« )جمموع الفتاوى» :انظر -1

 يف وفصلوها املخترصات، فلودعوها السنة، أهُل  هبا اعتنى التي املهمة املواضيع من الشفاعة وموضوع -2

 حمّمد الوفاء أليب «مجيعا فاعةالش هلل قل»: يف عرصنا ذلك ومن املصنفات، من العديد هلا وأفردوا املطوالت،

 ...اجلديع لنارص «فاعةالش»و الوادعي، ملقبل «فاعةالش»و درويش،

 وموضوع الشفاعة ُيبحث يف كتب أهل العلم من جهتني:

  يف ُكتب العقيدة العامة، وبالتحديد عند الكالم عن اليوم اآلخر، ويف هذا الباب ُيركزون عىل أنواع

يف أهل الكبائر، والرد عىل اخلوارج واملعتزلة الذين انحرفوا يف  ♀شفاعته الشفاعة، وخاصة 

 هم.ءباب الشفاعة، فلنكروها ملخالفتها أهوا

 بتوحيد العبادة، ويف هذا الباب ُيركزون عىل رشوط الشفاعة وُحرمة طلبها  ىعنَيف ُكتب التوحيد التي تُ و

 من األموات، وما يتعلق بذلك من مباحث.



 
 الصغيــر بن عمار 175

 

 
 اإليامن بعذاب القرب ونعيمه

 :♫ابن أيب داود  قال، عىل الشفاعة يوم القيامة الكالمبعد 

......................................................

.......ْ

ْ

ُْحَ ضَّْكُمْحك ٌّْالَقكربَِْْع اِ ِْف ْوق ْ  

ْ عطف عىل املسائل اجلليلة التي تم بياَنا يف هذا النظم  (وفحرف الواو يف قوله: )

َْع اِ ِْف ، )كنانِ بلَ إياه  معتقًدا بلسانكصاحَب السنة قواًل يا (، ق ْ املبارك، و)

يف اآليات ( ُمَ ضَّحال ِمرية فيه، وال ُيادل فيه إال ُمبطل، ألنَّه ) ،(ح ٌّ) ونعيمه، (الَقرِب

 وال، وإمجاع أهل احلق عليهواآلثار السلفية، ، (1)النبوية ، وتواتر النصوصيةالقرآن

 (2) .ضال معتزيل إال ينكره

                                                             

 «جامع بيان العلم»عبد الرب يف َمعرض رده عىل أصحاب الرأي املذموم، والكالم املسموم، يف قال ابن  -1

 تواترها، عىل الشفاعة يف األحاديث وردوا ،وفتنته القرب عذاب يف املتواترة األحاديث فردوا»(: 2/1052)

 يف السنن وردوا ،هذا ما لنعق وال ميزانا، وال حوضا نعرف ال: وقالوا فيها، من النار من يرج لن: وقالوا

 .♫انتهى كالمه  «.وقياسهم برأهيم كله ذلك

ون  -2  بالقرآنيّي عىل هذا املسلك من إنكار عذاب القرب. -زورا–أو خارجي، أو رافيض، وكذلك الذين ُيَسمَّ

ت. ويستدل بُشَبه  أوهى من خيط العنكبو ،القرب عذاب ينكر فيديو لرجل مقطع يل لُأرِس  القريب وباألمس

، وليس له ما حيتاج املُفِّسِّ من والرياضيات الفيزياءقواعد ب القرآن يفِّس الناس عىل خرج دجال رجل وهذا

غري نور وهدى من اهلل، فتاه يلوي أعناق النصوص من عىل هواه،  القرآنيفهم  ضال جاهل هوإنام و آالت،

وهو جُمدد، ولكن لدين املعتزلة ال  !آخرونبام يوافق نظرياته املزعومة، فُلعلب به البعض، ونَسبه للتلديد 

الع كالم السلف يف ذم الرأي املخالف للرشع، سيام يف ومن ط .♀لدين اهلل وسنة رسول اهلل 

 تفسري كتاب اهلل َعلَم أن هؤالء عىل خطر عظيم، وَوبال َجِسيم.
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 ، واملعنى واحد.(1)(ُيوَضُح  باحلقِّ  القربِ  عذاَب  وقل إنَّ ويف بعض النسخ: ) 

 وجه التعبري بعذاب القرب دون النعيم

ُ عَ يُ غالب ا  يف القرب أيضا،  نعيامً  هناك أن العلم عم ،(2)«القرب عذاب»ـب العلم أهُل  ربِّ

 بعُضها أقوى من بعض: عدة أوجهراجع إىل  -واهلل أعلم–ولعلَّ السبب يف ذلك 

 النار، يف اخللق أكثر أن كام ،-باهلل والعياذ- بونذَّ عَ يُ  لقاخلَ  أكثرَ أنَّ األول:  الوجه

 آَدُم، َيا: الِقَياَمةِ  َيْومَ   اهلل َيُقوُل » :♀ النَّبِي   قال: (3)«الصحيحّي» فيف

نَا َلبَّْيَك : َيُقوُل  ِرَج  َأنْ  َيْأُمُركَ  اهللََّ إِنَّ : بَِصْوٍت  َفُينَاَدى َوَسْعَدْيَك، َربَّ تَِك  ِمنْ  ُُتْ يَّ  إىَِل  َبْعث ا ُذرِّ

وقال  .«َوتِْسِعنيَ  تِْسَعة  و ِماَئةٍ  تِْسعَ  َأْلٍف  ُكلِّ  ِمنْ : َقاَل  النَّاِر؟ َبْعُث  َوَما َربِّ  َيا: َقاَل  النَّاِر،

د أسباب العذاب يف القرب  أكثر كان ،كذلك الناس أكثر كان وملا»: (4)ابن القيم ملا عدَّ

 حِّسات وبواطنها ،تراب القبور فظواهر ،قليل منهم والفائز ،معذبني القبور أصحاب

 انتهى.. «وعذاب

النعيم فقط ملا ولو كان الكالم عىل  ،أنَّ أهل البدع أنكروا العذابالثاين: الوجه 

أنكره منهم أحد، ولكنهم استعظموا وجود العذاب، فلرهم ذلك إىل إنكار كل ما 

                                                             

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

، ةِ بِِفْتن َفُيْؤِمنُونَ »، حيث قال: «العقيدة الواسطية»أيضا، كام فعل ابن تيمية يف وبعضهم يذكر النعيم  -2  اْلَقرْبِ

 .«َوَنِعيِمهِ  اْلَقرْبِ  َوبَِعَذاِب 

 .(222، ومسلم )(4741رواه البخاري ) -3

 .(105 ص) «الروح» -4
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، بخالف أهل اإليامن فإَنم يثبتون العذاب والنعيم، يتعلق بالربزخ من نعيم أو عذاب

 .-إن شاء اهلل–وهم أهل للنعيم 

، ومل ترد أنَّ النصوص وردت يف االستعاذة باهلل من عذاب القربالثالث: الوجه 

 النَّارِ  فِْتنَةِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  َفإيِنِّ  اللُهمَّ »، ومن ذلك ما مرَّ معنا: بسؤال اهلل النعيم فيه

 (1).«اْلَقرْبِ  َوَعَذاِب  اْلَقرْبِ  َوفِْتنَةِ  النَّاِر، َوَعَذاِب 

ةٌ هي و، ال ينلو منها أحد إال األنبياء ضغطةً لقرب أنَّ ل الوجه الرابع: ر للكاف عامَّ

ة فهي وَكيًفا، كامًّ بينهام  َتَتلُف  إال أَناواملسلم،   حتى وتتواصل للكافر، عذاب   ضمَّ

ة وهي البعث، ة للُمؤمن، َشوق   ضمَّ  قربه، إىل نزوله أول يف تكونُ  حلبيبه، احلبيب َكضمَّ

  وعليه، فالقرب فيه نوع أمَل حاصل  من هذه اجلهة.  .(2)فيه له االنِفَساُح  يعود ثم

يوم القيامة أكثر منها يف  ئدأسباب تفريج اهلموم وتنفيس الشدا اخلامس: الوجه

 منهم.وإياك ، جعلنا اهلل يف الربزخ القرب، مع اإليامن بوجود نعيم عظيم ينتظر املؤمنّي

وهلذا املنظر،  فظيعأن القرب أول منازل اآلخرة، وجاء عن السلف أنه  الوجه السادس:

 ذكرت: له قالفيُ  هحليتَ  َيُبلَّ  حتى بكى قرب عىل فوق إذا ◙ عفان بنُ  عثامن كان

 إِنَّ »: قال ♀ اهلل رسول إن: فيقول هذا؟ ِمن وتبكي تبكي فال والنَّار نةاجلَ 

                                                             

 سبق تريه. -1

 (.4/1885) «موسوعة العقيدة»وانظر: . «واسع املنة»وقد بسطت الكالم عليها يف كتايب:  -2
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ُل  اْلَقرْبَ  ْ  َوإِنْ  ِمنُْه، َأْيرَسُ  َبْعَدهُ  َفاَم  ِمنُْه، َنَجا َفإِنْ  اآْلِخَرِة، َمنَاِزلِ  َأوَّ  َأَشد   َبْعَدهُ  َفاَم  ِمنُْه، َينُْج  مَل

ا َرَأْيُت  َما»: ♀ اهلل رسول وقال ،«ِمنْه   (1).«ِمنْه َأْفَظعُ  َواْلَقرْبُ  إاِلَّ  َقط   َمنَْظر 

كام يف  الذي اشتهر يف القرآن من األدلة جاء حول عذاب آل فرعون الوجه السادس:

بان عىل النميمة وعدم الت منو، «غافر»ية آ نزه من السنة يف قصة الرجلّي اللَّذين ُيعذَّ

 .-إن شاء اهلل-بيانه كام سيليت وغريها من األدلة، البول، 

 أكله أو ،اهلواء يف ُذّريَّ  منف وإال ،تغليبمن باب ال نسبة  للقرب الَقرب َعذابوالتعبري ب

 يشتعُل و هأضالعُ  لُف ختَ ستَ  كافراً  كان إن فإنه السامء، يف قاً معلَّ  بقي أو ،املاء يف احلوت

 طٌ نَّ حُم  الفراعنة فبعض املوت، بعد لعِ فُ  ما به لعِ فُ لو و ،امللكان وسيسلله ،ناًرا هقربُ  عليه

 بقي ما املؤمنّي بعُض كذلك وعذاًبا أليام،  يعذب فهو الكفر عىل مات إن وهو ،اآلن إىل

َق بالنار، نسف أو به خسف فربام ،ملا مات يشء منه  م،عَّ ُينَ  اآلن ولكنه من فوقه أو ُحرِّ

، وهذا عام الكيفية َل هِ َج وإن  ،حقيقته عىل به يؤمن واملؤمنٌب عنا، حملو يبالغَ ألنَّ 

 .يف كل السمعيات والغيبيات

اح، الري َمهابِّ  اأْلَشلار يف عىل ُرُؤوس الـَميُِّت و ُعلِّق ل حتى: »(2)قال ابن القيم

جُل ول ذاِب الرَبزخ َحظ ُه وَنِصيُبه،ن عألصاَب َجَسَدُه م  (3)َأُتون   يف الُح الص و ُدفِن الرَّ

                                                             

نه، (4267) ماجه وابن (2308) التمذي رواه -1  .(3/391) «التغيب صحيح» يف األلباين وحسَّ

وح» -2  .(98 ص) «الر 

 .(13/7) «العرب لسان»: انظر .الكبري املَوِقدُ  هو -3
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عىل  َفيْجَعُل اهللُ النَّارَ ظ ه، يُبه وَح ه نصجسَده من َنعيم الرَبزخ وَرْوحِ  ألصابار من الن

ا، واهلواءَ ا وا َبرد  هذ اعىل ذلك ن ساَلم  ا وَسُموم   .انتهى«. ...ار 
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 أدلة عذاب القرب ونعيمه

  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ﴿من أوضح األدلة يف القرآن عىل هذا قوله تعاىل: 

ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ڱ  ں   

يف:  (1)«صحيحه»ها البخاري يف واستدلَّ هبذه اآلية وغريِ  .[٤٦ - ٤٥غافر: ]﴾ھ

 «....باب ما جاء يف عذاب الَقرب»

نَّة أصٌل َكبرٌي يف اآليةُ  وهذه»: (2)«تفسريه» قال ابن كثري يفو عىل  اْستِداَلِل أهِل الس 

َزِخ   .انتهى. «الُقبور يفعذاِب الرَبْ

َعَرَجت َمالئَكٌة، »قال ابن سريين: كان أبو هريرة يلتينا بعد صالة العرص، فيقول: 

ُذ باهلل ِمن  وَهَبَطت َمالئَِكٌة، وُعِرَض آُل فِرَعْوَن عىل النَّار، فال َيسَمُعُه َأَحٌد إاِلَّ َيَتَعوَّ

 (3)«.النَّار

لَت : »(5)قال ابن القيم .(4)واألحاديث يف هذا قد بلغت حدَّ التواُتر َوَأنَت إِذا َتَلمَّ

 .انتهى«. َأَحاِديَث َعَذاِب اْلَقرْب ونعيِمه َوجدهَتا َتْفِصياًل وتفسريا ملَِا دّل َعَلْيِه اْلُقْرآن

                                                             

 .(3/203) «فتح الباري» -1

 م، فإنه مفيد.، وانظر ما ذكر بعد هذا الكال(7/146) «التفسري» -2

 (. 396) «شعب اإليامن». ونحوه عند البيهقي يف رجب البن ،(43 ص) «القبور أهوال» -3

ونقل هذا التواتر مجاعة من أهل العلم كابن تيمية، وابن القيم، ، للكتاين. (125 ص) «املتناثر نظم»انظر:  -4

 .شوكاين، واملناوي، واأللباينوابن أيب العز، وابن رجب، والسيوطي، والسفاريني، والزبيدي، وال

 (.4/2024) «موسوعة العقيدة»وانظر: 

وح» -5  . (102 ص) «الر 
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إِنَّ »: ♀َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  ¶ومنها ما جاء َعِن اْبِن ُعَمَر 

نَِّة َفِمْن َأْهِل َأَحَدُكْم إَِذا َماَت ُعِرَض َعلَ  ، إِْن َكاَن ِمْن َأْهِل اجْلَ ْيِه َمْقَعُدُه بِالَْغَداِة َواْلَعَِشِّ

نَِّة، َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل النَّاِر َفِمْن َأْهِل النَّاِر، َفُيَقاُل: َهَذا َمْقَعُدَك َحتَّى َيْبَعَثَك  َيْوَم  اهللاجْلَ

 .(1)«الِقَياَمةِ 

 ُقُبوَرُهمْ  اهللُ َمَْلَ »اخلندق:  يومَ  ♀النبي  ُل قو (2)«الصحيحّي»ويف 

ا، َوُبُيوهَتُمْ  ْمُس  َغاَبِت  َحتَّى الُوْسَطى َصاَلةِ  َعنْ  َشَغُلوَنا َكاَم  َنار   «.الشَّ

ْيِن، َفَقاَل:  ♀وعن اْبِن َعبَّاس  َأنَّ النَّبِيَّ  َباِن َوَما »َمرَّ بَِقرْبَ اَُم َلُيَعذَّ إهنَّ

َباِن يِف كَ  ُئ ِمنْ ُيَعذَّ ا: َفَكاَن اَل َيْسَترْبِ ا َأَحُدمُهَ ا اآْلَخُر: فك برٍِي: َأمَّ اَن َيْمَِش َبْولِِه، َوَأمَّ

 .(3)«بِالنَِّميَمةِ 

َّ يف َتِصيِص الَبوِل : »(4)♫قال احلافظ ابن رجب  وقد َذَكَر َبعُضُهم الِّسِّ

اآلِخرة، وفيه ُأْنُموَذُج ما َيَقُع ل ُل َمنازِ وهو أنَّ الَقرب َأوَّ  والنَِّميمة والِغيَبة بَِعذاِب الَقرب،

 يف يوِم الِقيامة ِمن الِعقاب والثَّواب.

ُل َما  َحق   واملََعايِص الَّتِي ُيعاَقب َعَليها َيوَم الِقيامة َنوَعان: اهلل، وَحق  لِِعباده، وَأوَّ

الُة، وِمن ُحُقو َماء.ُيْقىَض فيه َيوَم الِقيامة ِمن ُحُقوِق اهللِ: الصَّ  ِق الِعباِد: الدِّ

                                                             

 . (2866) ومسلم ،(1379) البخاري رواه -1

 . (627) ومسلمواللفظ له،  ،(6396) البخاري رواه -2

 . (292) ومسلم ،(216) البخاري رواه -3

 . (50 ص) «القبور أهوال» -4
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الة:  َمة الصَّ لها، َفُمَقدِّ
ّْي َوَوَسائِ َماِت َهَذيِن احلَقَّ َزُخ َفُيْقىَض فيه يف ُمَقدِّ ا الرَبْ وَأمَّ

ا  َماء: النَِّميَمة والَوِقيَعُة يف األَْعراض، ومُهَ َمُة الدِّ َهارة ِمن احلََدث واخلََبث، وُمَقدِّ الطَّ

  .انتهى«. َفُيبَدُأ يف الرَبَزِخ بِاملَُحاَسَبِة والِعقاِب َعليِهام، َأْيَِّسُ َأنواِع األََذى

 عذاب أن عىل وأمجعوا »: (1)♫قال أبو احلسن األشعري وأما اإلمجاع، فقد 

 نمَ  اهلل تثبِّ فيُ  ويسللون، فيها حييون أن بعد قبورهم يف يفتنون الناس وأن حق، القرب

 انتهى. «.ثبيتهتَ  أحب

  

                                                             

 .(159 ص) «الثغر أهل إىل رسالة» -1
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 نعيم يف القرب عىل الروح والبدن؟هل العذاب وال

اتَّفَق أهُل السنة واجلامعة عىل أنَّ العذاب والنَّعيم عىل الروح والبدن مجيعا، أي: 

ووقع اخلالف بينهم يف ُحُصوِل العذاِب  عىل الروح منفردة، وحّي اتصاهِلا بالبدن،

 والنَّعيِم للبدن بدون الروح.

ه األِدلَُّة هو ا، وهذا هو  واحلق  الَّذي تنرُصُ أنَّ العذاَب والنَّعيَم عىل الروِح واجَلَسد َمع 

ُقون من أهل العلم: كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن أيب  الَّذي اختاَره املحقِّ

، ومجاعة، وعليه علامؤنا املُعاِصون.   (1)العزَّ

 هل عذاب القرب مستمر أو منقطع؟

 منقطع.ومنه مستمر العذاب إنَّ  :(2)واجلواب أن ُيقال

يكون للكفار خاصة ولبعض عصاة املوحدين الذين مل  فهو الذي ،ستمرامل أما

َيطُهروا من خطاياهم بعُد أو هم ُيعذبون عىل ذنوب  معينة استوجبت استمرار العذاب 

 عليهم إىل قيام الساعة.

 وقد يكون العذاب منقطعا، وهذا لعصاة املوحدين خاصة، ألنه عذاب ينقطع قبل

  يوم القيامة، ويزول بزوال سببه.

 .باألَمان ، ويف الربزخ، ويوم القيامةباإليامن اللهم اجعلنا ممن َينْعم يف الدنيا

                                                             

 الَبيَِّنات اآليات»و ،(299 ص) «الطحاوية رشح»و ،(70 ص) «الروح»و ،(4/282) «الفتاوى»: انظر -1

 ... لآللويس( 113 ص) «األَْموات َسامعِ  َعَدمِ  يف

 «موسوعة العقيدة»و ،(300 ص) «الطحاوية رشح»و ،(121 ص) «الروح»: هلذه املسللة انظر -2

(4/2024). 
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 أسباب عذاب القرب

 :(1)أسباب عذاب القرب كثرية، ومنها

 (2)الغيبة والوقوع يف أعراض الناس،

 (3)الكذب، سيام الكذب الذي يبلغ اآلفاق،و

 ل،وعدم التنظف من البو

 (4)عدم العمل بالعلم،و

َقة ْغنَماملَ  يف اخِليانةُ  الُغلول: وهوو  (5)،الِقْسمة قبل الَغنِيمة من والِّسَّ

 وتعذيب احليوان،

 والكرب واخلَُيالء،

 وأكل الربا،

 والزنا،

 النوم عن الصالة،و

 (6)عليه بغري علم،واحلُكم القول هو عىل اهلل و لـِّيلَ التَّ و

                                                             

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

 .«واسع املنة»وقد تكلمت عن الغيبة وخطرها وما يوز منها يف آخر كتايب:  -2

 .واهلل املستعان !!وما أكثر وأسهل ذلك يف عامل التقنيات ووسائل التواصل االجتامعي -3

 .«سبيل النلاة يف فضائل العلم والعمل»وقد أطلت يف ذكر األدلة عىل خطر العلم بال عمل يف كتايب:  -4

 .(َغَلَل ، 3/380) «النهاية» -5

 .(َأىَل ، 1/62) «النهاية»انظر:  -6
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لتي أوجبت ألهلها العذاب يف قبورهم، والعياذ باهلل من وغري ذلك من األسباب ا

 .ومآهِلم حاهلم

 األسباب املُنجية من عذاب القرب

 ،♀التوحيد، واتباع سنة النبي  ُتقيق :مِجاعهاوأسباب ذلك كثرية 

واإلكثار من حماسبة النفس، واإل اع بالتوبة، واالستقامة عىل رشعه ظاهرا وباطنا، 

 (1) أسباب معينة ُتنلي من عذاب القرب، ومن ذلك:ولكن جاء التنصيص عىل

 :(2)أسباب عذاب القرب كثرية، ومنها

 الرباط والشهادة يف سبيل اهلل،

 ، وغري ذلك.املوت بمرض البطنو

  

                                                             

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

 .(4/2032) «موسوعة العقيدة»، (106 ص) «الروح»: انظر -2
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 وخمالفيهم أهل السنة واجلماعة بني اإلميان

من  عظيمة مسللة إىل انتقل اآلخر، باليوم اإليامناملصنف الكالم عىل  أَنى أن بعد

 وخمالفيهم. واجلامعة السنة أهل عند اإليامنوهي حقيقة مسائل االعتقاد، 

 أهل قبائح بعض ذكر يف فصل»: (1)بقوله ♫ن هلذه األبيات السفاريني وَ نْ وعَ 

 َنَج الناظم  بّي أن بعد»، ثم قال: «حالاملُ  وارتكاب يِّ الغَ  مع ادهيمومَت  اللوالض   البدع

 مما اعتقاده يب ما بينا قد :يقول كلنهو والصدق، اعاالتب أصحاب وسبيَل  احلق أهل

 ذلك علمت فحيث اعتقادهم، وتعتقد بقوهلم، تقول أن فاحذر ،البدع أهل فيه خالفنا

 انتهى. «.احلق أهل مذهب فالزم

 ♀ النبيَّ  أنَّ  وبّيَّ  النار من ديناملوحِّ  إخراَج  ذكر ملا ♫ الناظم فإن

 املعتزلةَ  نَّ أهل توحيد، ألهم الذين  الصالة أهل تكفري عدم عىل هنا تكلمفيهم،  يشفع

 واتفاقيف الدنيا  خالف من بينهم ما عىل سلمّي أصحاب الكبائر،امل رواكفَّ  واخلوارَج 

 .اآلخرةأحكام  يف

 واملُعتزلة، اخلوارُج  :وجه من وخالَفهم َوجهٍ  ِمن واجَلامعة السنة َأهَل  وافق ممَّنإنَّ ف

 السنة، أهَل  فيه وافقوا حق   وهذا واعتقاد، وعمٌل  قوٌل : يامناإل أنَّ  إىل ذهبوا فإَنم

روا خاَلفوهم، ولكنهم  ُمرَتكَِب  فَلخَرُجوا ُكل ه، ذَهَب  بعُضه ذهَب  إذا اإليامن أنَّ  فَقرَّ

 وقالت أكرَب، ُكفًرا كافر هو :اخلوارُج  فقالت بينهم؛ فيام واختلفوا اإليامن، من الكبرية

 .القيامة يومَ  النَّار يف ُخُلوِده عىل مجيًعا اتِّفاقهم مع منزلتّي، بّي ةمنزل يف هو: املُعتزلة

                                                             

 (، بترصف.2/271) «لوائح األنوار» -1
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الل  ظهورا   البدع أول من وهي-تكفري أهل املعايص  بدعة ابتدعوا ملا وهؤالء الض 

القاضية  الشفاعة أحاديث وهي إنكار (2)أخرى بدعة إىلهذا  همجرَّ  ،(1)-اإلسالم يف

 نة.بخروج املوحدين من النار إىل اجل

 أهل تكفري وهو البدعة أصلالكالم عىل  إىل وصل حتى جتدرَّ  ♫ فالناظم

 : ♫قال ف، الصالة

ْْنوِإْالصَّككك ِةْأْهكككَ َْرْنك ِفكُتكككْوال

ْاَعَصككككككككككككككككككككككككككككككككْ 

ْ

ْالَعككككرِ ْوذوَْيْعِصكككك ْفكلُُّهككككُ  

َْيْصككككككككككككككككككككككككككككككككَفُح

ْ

ْنَّككككُهإْاخَلكككك ارِ َْرأَيَْتعتِقككككْدْوال

ْ

ُْحَيف َضككوُْيككْرِديْيهكك اُهِْلَمككْنَْمَقككاٌ  

ْ ْديِ كككِهبَْلُع ًبكككاُْمْرِجيًّكككاَْتككك  ْوال

ْ

ُْحْمككَلَيْيِنبالككدِّْ ُّامل ْرِجككْإنََّمككاْأال 

ْ ْنيَّكككة وَْقكككْ ٌ ْاإلميكككاُنْإنَّمكككاْوق كككْ 

ْ

َْصككرَُّحُمْالكك يَِّْقكك ِ َْعَلكك ِْوفْعككٌ  

ْ ًْةَتككارَوْباملَعاِصكك َْطككْ ًراْوَيككْ ق ُ 

ْ

َْجُحَيككْرْالككَ زِنْويفَْيْ ِمكك ْبَطاَعِتككِه 

ْ  

  

                                                             

 .(2/10) «كثري ابن تفسري»و ،(أخرى ومواضع ،12/470) «تيمية ابن ىفتاو»: انظر -1

 فإن البدع مواريث. -2
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 من تكفري املسلمني بغري حق التحذير 

ْأْهَ ) ركفِّ ـتُ  الو ،الدين من جروُتكم باخل الو :أي(، َرْنُتك ِفْوالفقوله: )

 ويف هذا إشارة، العظام الدين ومباين اإلسالم أركان أحد هي التي املعهودة (،الصَّ ِة

 مذهب عىل واملصنف الكالم، هذا يف يدخل ال الصالة أهل من يكن مل من أن إىل

 تارك فرونيكَ  أَنم -الروايتّي أشهريف –عند احلنابلة  ومعلوم ،♫ أمحد اإلمام

 (1) .الصالة

 القبلة، أهل أي« ةالالص أهل» وقوله»: (2)-نفع اهلل به-قال شيخنا بدر العتيبي 

 َعنْ  هُنِيُت »: ♀ النبي قال كام الظاهر، مالاإلس أهل شعار هي ةالالص ألن

 أفضل هو ما مالاإلس صحة عىل الداللة يف ومثلها ،(3)داود أبو رواه ،«َصلِّنياملُ  َقْتلِ 

ڳ  ڳ  ڱ   : ﴿تعاىل اهلل قول ذلك من الزكاة،ك أدنى هو وما ،كالتوحيد منها

التوبة: ]﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ 

 إال إله ال أن يَشهُدوا ىتح الناَس  أقاتِل أن أِمْرُت »: ♀ وقول النبي ،(4)[١١

ا أنَّ  اهلل،  ينم َعصُموا ذلَِك  َفَعلوا فإذا الزكاَة، وُيؤتوا َة،الالص ويقيموا اهلل، رسوُل  حممد 

                                                             

 (، للَمرداوي.3/37) «اإلنصاف»(، البن قدامة، و1/177) «الكايف»انظر:  -1

 (.22/40) «الفتاوى»ذكره يف جواب له يف  ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل حسن يف حكم تارك الصالة

 ، بترصف يسري.(50ص ) «حلائية يف السنةالقصيدة ا» -2

 .(2506) «صحيح اجلامع»، وصححه األلباين يف (4928) «السنن»يف  -3

مت»أنه قال:  ¶( عن ابن عباس 14/153) «تفسريه»روى ابن جرير الطربي يف  -4  اآلية هذه حرَّ

  .«الِقْبلة أهل دماءَ 



 
 الصغيــر بن عمار 189

 

 
 تكون ال ةالفالص .(1)عليه متفق ،«اهلل عىل وِحساهُبُم م،الاإلس بحقَّ  إال ِدمائُهْم،

ها العظام مالاإلس دعائم ببقية إال دملل عاصمة  انتهى. «.التوحيد صدق وأمه 

ُك وُنْمِس »( قول السلف الصَّ ِةْأْهَ َْرْنك ِفكُتْوال) ابن أيب داود:قلت: ونظري قول 

هوَن يف صالهتم إىل الكعبة، وهم امُلسلِمون  أي:، «اْلِقْبَلة أهلِ  ْكِفريـتَ  َعن الذين يتوجَّ

 عموًما: طائُعهم وعاصيهم، سني هم وبِدِعي هم.

َمْن َصىلَّ »: ♀ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ◙فعن َأَنِس ْبِن َمالِك  

ُة َرُسولِِه، َفالَ  ،َصاَلَتنَا َواْسَتْقَبَل قِْبَلَتنَا، َوَأَكَل َذبِيَحَتنَا ُة اهللَِّ َوِذمَّ َفَذلَِك املُْسلُِم الَِّذي َلُه ِذمَّ

ِفُروا  تِهِ  اهللُُتْ  (2).«يِف ِذمَّ

ي َأْهَل »قال ابن أيب العز عند قول أيب َجعفر الطحاوي:  قِْبَلتِنَا ُمْسلِِمنَي َوُنَسمِّ

ِعي اإلسالَم وَيستقبُِل الكعبة، «َأْهَل قِْبَلتِنَا»واملراد بقوله: »: (3)، قال«ُمْؤِمننِيَ  ، َمن َيدَّ

                                                             

  (.21، ومسلم )(25رواه البخاري ) -1

 اإلتيان من بد ال أنه إىل إشارة القبلة استقبال وذكر(: »3/56) «الفتح» يف احلنبيل رجب ابن احلافظ قال

 املقدس بيت إىل صىل فمن وإال الكعبة، إىل الصالة وهي نبيهم عىل املنزل كتاهبم يف املرشوعة املسلمني بصالة

 .حيدالتو بشهادة شهد ولو بمسلم، فليس كالنصارى املرشق إىل أو كاليهود نسخه بعد

 كالطهارة ،غريها الصالة رشائط من يذكر مل فإنه ،الصالة من القبلة استقبال موقع عظم عىل دليل هذا ويف

 .انتهى. «وغريها

 .(391رواه البخاري ) -2

 رشح» يف الشيخ آل صالح الشيخ عند «القبلة أهل» مسمى تفصيل وانظر ،(221 ص) «الطحاوية رشح» -3

 .(538-1/534) «الطحاوية
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وإن كان ِمن أهِل األهواء، أو ِمن أهِل املَعايص، ما مل يكذب بيشء مما جاء به الرسوُل 

 .انتهى«. ♀

 األدلة عىل حتريم التكفري بغري حق 

تُ ُلغة   وهو، ُة الشخِص إىل الُكفرـنِسبَ تَّكفرُي: وال َيُة والسَّ
ا، (1): التَّغطِ : احلُكُم ورَشع 

ُف بوجه أعمَّ فُيقال:  .(2) عىل أَحد  من الناس بلنَّه قد خرَج من اإلسالم وقد ُيعرَّ

 (3).«: هو احلكم الرشعي بالكفر عىل مقالة، أو طائفة، أو شخص ُمعّيَّ التكفري»

، [١١احللرات: ]﴾مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبنزيل: ﴿ويف التَّ 

 ، أي: َينسُبه للكفر وهو مسلم.(4)«ُيْدَعى بِالُكْفِر َبْعَد اإِلْساَلمِ »قال جماهد: 

   ڭ  ڭھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  وقال سبحانه: ﴿

  ۉ  ۅ  ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ 

، [٩٤نساء: ال]﴾ەئ  ەئ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ  ائ 

ع يف تكفري الناس، بل يب ُقبول ما أظهروا من إسالم، و يف هذا َني رصيٌح عن التِّس 

 حتى ُيبُدوا ِخالَف ذلك مما ُينايف اإليامن.

                                                             

 .(َكَفرَ  ،2/535) «امُلنري املصباح»، و(َكَفرَ  ،4/185) «النهاية»و(، 5/191) «مقاييس اللغة»: انظر -1

 .للخميِّس ،(2/750) «الطحاوية العقيدة رشح عىل اجلَليَّة التوضيحات»: انظر -2

 .(2/702) «موسوعة العقيدة»: انظر -3

 (.8/589) «الفتح» انظر:. «احلُُلرات ُسوَرة تفسري» عند البخاري أورده -4
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نها عظيم يف عإدخال كافر يف امللة، وإخراج مسلم » :(1)♫ قال املازري

 .انتهى«. الدين

اِك، عَ (2)«صحيح البخاري»ويف  حَّ َقاَل:  ♀ن النَّبِيِّ ، َعن َثابِِت ْبِن الضَّ

، َيعنِي: يِف احْلُْرَمة، َوقيل: أِلَن نسبته إىَِل اْلكْفر «َوَمْن َرَمى ُمْؤِمن ا بُِكْفٍر َفُهَو َكَقْتلِهِ »

ء كفاعله. ْ  (3) املُْوجب لَقتله كالَقتل، أِلَن املَُتسبَِّب لليشَّ

اَل َرُسوُل اهللِ قال: قَ  ¶ ، عن اْبِن ُعَمرَ (4)، واللفظ لـمسلم«الصحيحّي»ويف 

ا، إِْن َكاَن َكاَم َقاَل، »: ♀ ا َأَحُدمُهَ اَم اْمِرٍئ َقاَل أِلَِخيِه: َيا َكافُِر، َفَقْد َباَء هِبَ َأي 

 «. َوإاِلَّ َرَجَعْت َعَلْيهِ 

ِي َوالنَّهْ  َوَهَذا َغاَيٌة يِف التَّْحِذيِر ِمْن َهَذا اْلَقْوِل،: »(5) قال اإلمام ابن عبد الرب املالكي

 .انتهى«. َعْن َأْن ُيَقاَل أِلََحد  ِمْن َأْهِل اْلِقْبَلِة: َيا َكافِرُ 

من ُنصوص الَوعيد، وهي ال تعني «: َوإاِلَّ َرَجَعْت َعَلْيهِ »: ♀وقوله 

ا(1)الُكفَر األكرب، بل الُكفَر األصغر ح احلديث ، وتفصيل ذلك عند الرجوع إىل رُشَّ

 رمحهم اهلل.

                                                             

 «رشحه»(، للقايض، وعنه النووي يف 3/612) «إكامل املُعلم»(. وهو يف 2/36) «مسلم بفوائد املُْعلم» -1

 ، واملعنى واحد.«منها»بدل  «عنها مسلم إخراج أو»(، بلفظ: 7/160)

2- (6105). 

 .♫ الَعينِي نالدي لبدر ،(23/180) «البخاري صحيح رشح القاري عمدة» -3

 .(6104-6103) البخاري وعند ،(60) -4

 .(17/22) «التمهيد» -5
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هو أنَّ ُكلَّ عمل  ُدوَن الرشِك والُكفِر املُخِرِج  ُنصوص الَوعيدوالقاعدة العامة يف 

ِة اإلسالم، فإنَّه َيرِجع إىل َمشيئِة اهلل، فإِْن َعّذبه فقد اسَتْوَجَب العذاَب، وإِْن َغفَر  َعن ِملَّ

  (2) له َفبَِفضلِه وَعْفوِه وَرمحته.

َب عليها:   (3)«صحيحه»يف  ♫وقد ذكر هذه األحاديث اإلمام البخاري  وبوَّ

َر َأَخاُه بَِغرْيِ َتْأِويٍل َفُهَو َكاَم َقاَل » َباب َمْن مَلْ َيَر إِْكَفاَر َمْن َقاَل »، ثم َأتَبَعه بــ «َباب َمْن َكفَّ

ال  َأْو َجاِهال    َفُهَو كام»، وكلنَّه أراد إخراج هذه الصورة من عموم قوله: «َذلَِك ُمَتأَوِّ

 «.َقاَل 

  

                                                             
= 

 وال يدخل يف هذا من أخطل يف التكفري تلويال وهو أهل للكالم يف هذه املسائل. -1

 أن: هاوفي»: (3/371) «زاد املعاد»يف  ◙قال ابن القيم ملا تكلم عن فوائد قصة حاطب بن أيب بلتعة 

 بذلك، يكفر ال فإنه وحظه، هلواه ال ودينه ورسوله هلل وغضبا متأوال والكفر النفاق إىل املسلمَ  سبنَ  إذا الرجل

 ملخالفة ويبدعون يكفرون فإَنم والبدع، األهواء أهل بخالف وهذا وقصده، نيته عىل ثابيُ  بل به، يأثم ال بل

 انتهى.. «وبدعوه كفروه ممن بذلك أوىل وهم لهم،حَ ونِ  أهوائهم

 .(343 ص) «املليد فتح»: انظر -2

 .(10/514) «الفتح» -3
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رهم أهل السنة ال   يكفرون من كفَّ

وأهل السنة واجلامعة أصحاب عدل وإنصاف، فإَنم ال ُيكفرون من كفرهم، 

ألَنم يعاملون من عىص اهللَ فيهم بطاعة اهلل فيه، وألنَّ التكفري حكم رشعي ال دخل 

 للعقل واهلوى فيه.

 من يكّفرون ال والسنة العلم أهل كان فلهذا»: (1)♫ يقول شيخ اإلسالم

 أن لإلنسان فليس رشعي حكم الكفر ألن يكفرهم، املخالف ذلك كان نوإ خالفهم،

 بلهله، وتزين عليه تكذب أن لك ليس بلهلك؛ وزنى عليك كذب كمن بمثله، يعاقب

 .اهلل حلق حرام والزنا الكذب ألن

 تكفري فإن وأيضاً  ورسوله، اهلل كفره من إال يكفر فال هلل حق التكفري وكذلك

 خالفها، من يكفر التي النبوية احللة تبلغه أن عىل موقوف قتله وجواز املعّّي  الشخص

 انتهى.. «.ُيكفر الدين من شيئاً  جهل من كل فليس وإال

واخَلَطأ يِف َتْرك أْلِف كافٍِر، أْهوُن ِمن اخَلطأ يِف َسْفك : »(2) يقول َأهُل الِعلم هلذاو

 .انتهى«. من دِم ُمْسلٍِم َواِحدٍ  (3) حِمَْجَمة

                                                             

 (.252)ص  «الرد عىل البكري» -1

 .(473 ص) «املصطفى حقوق بتعريف الشفا» -2

 .(2/499) «الشفا رشح»: يف ♫ القاري عـيل ُمالَّ  قاله. احِللامة آلة وهي األوىل، امليم بكِّس -3
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وقد قال علامؤنا: إذا ُوِجد تسعٌة وتسعون : »(1)مة ُمالَّ عيل القاري ُمعلًِّقاقال العال

ا ُتشرُي إىل َتكفري ُمسلٍم، َووْجٌه واِحٌد إىل إبقائِه عىل إسالِمه، فينبغي للمفتي  َوْجه 

 .انتهى«. والقاض أن َيعمال بذلك الَوجه

 ملرتتبة عليه الرجوع يف مسائل التكفري إىل أهل العلم وبيان اآلثار ا

وموضوع التَّكفري ُيرَجُع فيه خلَواصِّ أهِل العلم، وإىل هذا َأْنَبَه الشهاُب القرايف 

 .انتهى«. ليس ُكل  الُفَقهاِء له َأهليَُّة النََّظِر يف مسائِل التَّكفري: »(2) ، بقوله♫

ُر أهُل السنة إال مَ ♀وذلك، أنَّ الُكفر حق  هلل ولرسولِه  ن ، فال ُيَكفِّ

ره اهللُ ورسوُله   َمن دخل يف ، وال يتساهلون يف هذا األمر العظيم، ألنَّ ♀كفَّ

 ال حُيَكم عليه بالكفر إال بربهان.اإليامن برُبهان، 

 :(3)«القصيدة النونية»يف  ♫يقول العالمة ابن القيم 

ـــه ــم رسولِ ـــفر حــق  اهلل ث  الكـــــ

 

 بــالنصِّ يثبـــت ال بقــول ُفـــــالنِ  

ـــان رب    ـــن ك ـــُده م ـــاملّي وعب  الع

 

ـــرانِ   ــذاك ذو الكفــ ــراه ف ــد كّف  ق

، وهي: الردة بالقول، أصوَل أنواِع الردةببيتّي نظمت فيهام  وأمتمت هذين البيتني 

 :(3) ، أو بالشك، فقلت(2) ، أو باالعتقاد(1)أو بالفعل

                                                             

 .(2/499) «الشفا رشح» -1

 .القرايف كالم من املوضع هذا عىل ♫ الشاط ابن تعليق: وانظر ،(1/292) «الُفروق» -2

 (.2/412) «رشح ابن عيسى»انظر:  -3
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ــالقول أو ــائن ب ــا ك ـــفر إم  والكـــ

 

ــــان  ـــل أو بالشـــك يف اإليم  بالفع

 العقائـــد مـــثلامويكـــون أيضـــا يف  

 

ـــانِ   لبـ ــدو الص  ــود وعاب ــر اليه  َكَف

فكيف بمثل هذا وإذا كنا ملمورين بالرجوع ألهل الذكر يف دقائق أمور الرشيعة،  

 (4)احُلكم الذي ترتتب عليه أحكام خطرية، ومن ذلك:

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

                                                             
= 

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

، وقوله: [٧٩املائدة: ]﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎتعاىل: ﴿

 .[٦٣املائدة: ]﴾ۋ  ۅ         ۅ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ ﴿

 .«النفاق كفر» فيه ويدُخل -2

 .فاستحسنهام ،العصيمي صالح الشاعر األديب شيخنا عىل البيتّي هذين عرضت -3

 وكفر الشك، وكفر اإلعراض، وكفر االستكبار، وكفر والتكذيب، اجلحود كفر :الكفر أنواع مَجعُت  وقد

 :فقلت ،[واالستهزاء كالسب :األنواع هذه غري بعضهم وزاد] النفاق

ــــــــكَّ ِزدْ  ــــــــُروا والش ــــــــاِق َكفَّ  وبالنف

 

ــــــدْ   ــــــن َجَح ــــــِرٌض ُمســــــتكرِبٌ وَم  وُمْع

  

 كل من كتب يف خطر التكفري بغري حق، تكلم عن هذه اآلثار السيئة. -4

ا عن غلو اخلوارج املُناطحني، وجف -5 اء ويف الباب عدة كتب، سيام يف املتأخرين من جهة ضبط املسألة بعيد 

 :-عىل سبيل التمثيل–ومن ذلك  املرجئة املنبطحني،

، اخليل أبا لسليامن «والتفلري التكفري وخطورة حكم يف التقرير»، للسناين، و«التكفري أحكام بيان يف التحرير»

، وغريها من الكتب التي أثنى عليها العلامء، وإال فليس كل أحد أهل القرين اهلل عبدل ،«التكفري ضوابط»و

ت الَبلوى بتصدر الصغار ملثل هذه املسائل الكبار، فيزداد ألن ي كتب يف هذه املسائل العظام، فكم عمَّ

بكالمهم الرش، ألَنم تكلموا بغري أهلية، سيام واخلطل يف هذه املسائل له عواقب وخيمة، ونتائَج عظيمة واهلل 

= 
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يف اآلخرة، وهي من أعظم مسائل االعتقاد، إذ هبا  «حكمه»دنيا والكبرية يف ال

 تتعلق السعادة والشقاوة يف الدنيا، واجلنة أو النار يف اآلخرة.

 ،وا عىل األمة من ويالت يف القديم واحلديث ما ظهرت  أن بدعة اخلوارج وما َجر 

فلري، إال بسبب الغلو يف باب التكفري، الذي هو السبب الرئيس للقتل والت

 واخلراب والتدمري.

 .(1)أن الغلط يف التكفري، فيه رجوع بذلك احلكم عىل صاحبه 

 ،كالتفرقة بّي  أن احلكم عىل املعني بالكفر ينبني عليه آثار عظيمة يف جهة األحكام

الزوجّي، وإقامة حد الردة من ويل األمر، وعدم التوارث ألن امللل اختلفت، 

وعدم جواز التحم عليه، وغري ذلك من األحكام  وعدم الدفن يف مقابر املسلمّي،

 املبثوثة يف كتب الفقه من كل مذهب.

 

 

 

 

                                                             
= 

ڱ  ڱ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ﴿ يقول:

    .[٨٣النساء: ] ﴾ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  

ى كفرا أشد من الذي  -1 وتقدم أن رجوعه عىل صاحبه يكون كفرا أصغر، ومع هذا فإن الذنب الذي ُيسمَّ

 ليس كذلك. وعليه، فإن إثم التكفري بغري حق عظيم.
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 واآلن، نعود لقول الناظم:

ْْنوِإْالصَّككك ِةْأْهكككَ َْرْنك ِفكُتكككْوال

ْاَعَصككككككككككككككككككككككككككككككككْ 

ْ

ْالَعككككرِ ْوذوَْيْعِصكككك ْفكلُُّهككككُ  

َْيْصككككككككككككككككككككككككككككككككَفُح

ْ

 واملعايص، الذنوب تكاببار ،(اَعَصْ ْوِإْنْالصَّ ِةْأْهَ َْرْنُتك ِفْوال): ♫ فقوله

ا ِعب اِدي، إِنَُّكم  »: (1)ويف احلديث القديس ،دمآ ابن عىل قدراً  مكتوب الذنب فإن ي 

ِفر  ل ُكم   ِفُرونِي أ غ  ت غ  اس  ُنوب  ف  ِفُر الذُّ ا أ غ  أ ن  اِر، و  النَّه  ي ِل و  طُِئون  بِاللَّ  «.ُتخ 

 الطاعة، خالفوهو  صيانالعِ  من: (َيْعِص ، )العباد :أي ،(فكلُُّهُ ) وقوله:

 الذي العظيم(، الَعرِ ) صاحب :أي،  (وذو، و)(2)والصغائر الكبائر تشمل واملعصية

 عن اإلعراض وهو فحالصَّ  من(: َيْصَفُحعليها مجيعا، ) والعايل املخلوقات أعظم هو

 (3).العفو من أبلغ وهو الّتثريب، تركُ و، املؤاخذة

ڑ  ڑ    ک  ک           ﴿ويقبل توبة التائبّي، ، ذنبّيعن امل (َيْصَفُح الَعرِ ْذو) اهللف

ۀ   ﴿، وهو القائل: [٢٥الشورى: ] ﴾ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     

 (4).[٥٣الزمر:    ] ﴾ۇ   ۆ          ۆ       

                                                             

 (.2577رواه مسلم ) -1

 (.2/277) «لوائح األنوار»انظر:  -2

 (، البن عاشور.1/671) «التحرير والتنوير»(، للراغب، و486)ص  «املفردات»انظر:  -3

 إىل وغريهم الكفرة من العصاة جلميع دعوة الكريمة اآلية هذه»(: 7/106) «التفسري»قال ابن كثري يف  -4

 وإن كانت مهام كانت نوإ عنها، ورجع منها تاب ملن مجيعا الذنوب يغفر اهلل بلن وإخبار واإلنابة، التوبة

 .«منه يتب مل ملن يغفر ال الرشك ألن، توبة غري عىل اآلية هذه محل يصح وال. البحر زبد مثل وكانت كثرت
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ُتمله اهلل،  ال يعلم قدره إال، و(1)خلقه سبحانه بيده ، ير ذو قوائم والعرش:

، استوى اهلل وهو كالقبة عىل العامل، وأعظمها وسقفها ، وهو أعىل املخلوقات(2)املالئكة

 (3).عليه وارتفع استواًء يليق بلالله، جاء وصفه يف القرآن بلنه عظيم كريم جميد

 الكبرية صاحب ُيكفرون ال السنة أهُل 

 وإنْ  املؤمنَ  أنَّ  السنة أهُل  ويعتقد» :(4)♫ يقول اإلمام أبو عثامن الّصابوين

 تائٍب  غريَ  الدنيا من خرج وإنْ  هبا، ركفُ ـيَ  ال فإنه وكبائرَ  صغائرَ  كثرية   نوباذُ  أذنَب 

 هوأدخلَ  عنه، عفا شاء إن  اهلل إىل أمره فإن واإلخالص، التوحيد عىل ومات منها،

 ثم واكتسبه، ارتكبه ما عىل ب  عاقَ مُ  وال ناربال بتىًل مُ  غريَ  ام،غانِ  ساملا القيامة يوم اجلنة

 بعذاب مدة بهوعذَّ  عنه عفا شاء وإن واألوزار، اآلثام من القيامة يوم إىل استصحبه

 .انتهى«. القرار دار نعيم إىل منها هخرَج أو هأعتقَ  بل فيها، دهيلِّ  مل بهعذَّ  وإذا النار،

 :(5)«نونيَّته»يف  ♫يقول الَقحطايِن  

 َبْعـــِض املُســـلِِمَّي َجَهـــنَّاَم وُدُخـــوُل 

 

ــــــانِ   ْغَي ــــــاِم والط  ــــــائِِر اآلَث  بَِكَب

 
                                                             

 .(3/1182) «الرشيعة» انظر: -1

حه القول وهذا ،كام جاء يف القرآن ثامنية القيامة ويوم املالئكة، من أربعةاآلن يف الدنيا  العرش لةمحَ و  -2  رجَّ

. ط ،101 ص) شيبة أيب البن «العرش»انظر: كالم حمقق كتاب  .للمهورعزاه لو اجلوزي، وابن كثري، بنا

 .«واسع املنة». ونقلت األدلة عىل هذا القول يف كتايب (الرشد مكتبة

السنة يف موضوع العرش كتبا مستقلة، ومن ذلك:  وقد أفرد أهُل . (4/2047) «املوسوعة» انظر: -3

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

 (.27)ص  «احلديث أصحاب السلف عقيدة» -4

 (.24)ص  -5



 
 الصغيــر بن عمار 199

 

 
ـــــِدِهمْ  ِة َعْق ـــــحَّ ـــــْرمَحُُهْم بِِص  واهللُ َي

 

ــــانِ   ــــْن َخــــْوفِِهْم بَِلَم ُلوا ِم ــــدَّ  وُيَب

ــــ  ــــد مهُ يعُ فِ وَش ــــ عن ــــحُم  روجاخلُ  دٌ مَّ

 

 يــــوانِ احلَ  ئشــــاطِ  يف مهُ هــــورُ وطُ  

ـــى  ـــهُ  رواُهـــطَ  إذا حت  واُلـــدِخ أُ  َك نالِ

 

ـَج    انِ نـَــجِ  ريُ َخـــ وهـــي ن  دْ َعـــ اِت نَـّ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  قال اهلل تعاىل يف آية الَقَصاص: ﴿ 

ى القاتَِل أًخا لَويلِّ املقتول، فدلَّ عىل [١٧٨]البقرة: ﴾ڻ أنَّ األُخوَة ، فَسمَّ

غم من اقرتاِف املََعايِص، بل والكبائر.  اإليامنيَة ثابَِتٌة بالرَّ

 :(1)«سّلم األصول» يف ♫يقول حافظ حكمي 

ــــــانِ  ـــــيلِّ  ُذو اْلِعْصَيـ
ِ ـــــُق املْ  َواْلَفاِس

 

ــــانِ   ـــُق اإليمــ ـــُه ُمْطَل ـــَف َعنْ  مَلْ ُينْ

ــــِق َوامللَ   ــــْدِر اْلِفْس ــــْن بَِق ــــايِص كِ  َع

 

 إِياَمُنـــُه َمــــا َزاَل يِف اْنتَِقــــــــــاصِ  

ـــــــــــــــارِ   ــــُه يِف النَـّ  َواَل َنُقــــوُل إِنَّ

 

ــْل   ــٌد، َب ـــاريخُمَلَّ ــُرُه للبـــــــــ  َأْم

 ُتــــت مشـــــيئة اإلَلــــِه النَّافِـــــــَذهْ  

 

 إِْن َشـــا َعَفـــا َعنْـــُه َوإِْن َشـــا آَخـــَذهْ  

ــــــانِ   نَـــــ ـــــِه، َوإىَِل اجْلِ ـــــْدِر َذْنبِ  بَِق

 

ــــىَل اإليــــامنِ   ــــاَت َع ــــَرُج إِْن َم  ُيْ

  ائ  ەئ  ەئ ، عند قول اهلل تعاىل: ﴿(2)«تفسريه»يف  مة ابن سعدييقول العال 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

َوَيدُخل يف اسم املَعِصية الُكفُر َفام ُدوَنه ِمن املَعايِص، َفال : »[١٤]النساء: ﴾ېئ

َيُكوُن فِيها ُشْبَهٌة للَخوارج الَقائلّي بُِكفر َأهل املَعايص، فإنَّ اهللَ َتعاىل َرتََّب ُدخوَل 

                                                             

 (.3/1017) «معارج القبول» -1

 (.170)ص  -2
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ُخوَل النَّار عىل َمعِصيته وَمعِصية َرسولِه، اجلَنة عىل طاعتِه وطاَعة َرسولِه، وَرتََّب دُ 

ة  َدخَل اجَلنَّة باِل َعذاب.  َفمن أطاَعه طاَعة  َتامَّ

ُك َفام ُدوَنه، َدَخل النَّار وُخلِّد يها الرشِّ وَرُسوَله َمعِصية  تامة  َيدُخل فوَمن َعىَص اهللَ 

ِجب الثَّواب والِعَقاِب بَِحَسب ن اجَتَمع فيه َمعِصَيٌة وطاَعٌة، كاَن فيه ِمن ُمووم يها،ف

  ما فيه ِمن الطاعة واملَعِصية.

دين الذين َمعهم طاعُة التَّوحيد، َغرُي  وقد َدلَّت الن صوص املُتواترة عىل أنَّ املُوحِّ

م ِمن اخُللوِد فيها خُمَلَِّديَن يف النار،  .انتهى«. َفاَم َمعهم ِمن التَّوحيد َمانٌِع هَلُ

اريني يقول العالمة السَّ  ة املُضيَّة»يف  ♫فَّ رَّ  :(1)«الد 

ـــا ـــَن اخْلََط ـــْب ِم ـــْت َومَلْ َيُت ـــْن َيُم  َوَم

 

ــــا  ــــِذي اْلَعَط ٌض لِ ــــوَّ ــــَلْمُرُه ُمَف  َف

ـــَتَقمْ   ـــا اْن ـــُف َوإِْن َيَش ـــْل َيْع ـــإِْن َيَش  َف

 

ـــنَِّعمْ   ـــَزَل ال ـــى َوَأْج ـــْل َأْعَط  َوإِْن َيَش

نَّة: ُمؤمنٌ    بإيامنِه، فاِسٌق بَكبرَيته، ال ُيعَطى االسَم فُمرتكُب الكبرية عند أهل الس 

املُطَلق، وال ُيسَلُب ُمطَلَق االسم، وأمُره إىل اهلل يوَم القيامة إن ماَت عىل َغرِي َتوَبٍة، فإن 

َبُه بَعدله سبحانه، وُُيِرُجُه من النار إىل اجَلنَّة متى حُمَِّص  شاَء َغَفر له بَفضله، وإن شاَء عذَّ

ر، إن    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھماَت عىل التَّوحيد، ﴿وُطهِّ

 .[٤٨]النساء:  ﴾ے

أهل الكتاب واملرشكّي رد عىل  ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ﴿ففي قوله تعاىل: 

ھ    ﴿رد عىل اخلوارج واملعتزلة، ويف قوله:  ﴾ہ  ھ  ھ   ھ﴿، ويف قوله: والكفار

                                                             

 (.1/314) «لوامع األنوار» -1
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 رد عىل املرجئة. ﴾ے

 :(1)أصناف عةأرب الناسوعليه، ف

 بإمجاع، النار يف خملد فهذا كفره، عىل مات كافر  

 اخلرب حسب عليه حمتوم اجلنة يف فهذا ذلك، عىل ومات قط   يذنب مل حمسن ومؤمن 

  بإمجاع، تعاىل اهلل من

 باملؤمن الحق األمة فقهاء ومجهور السنة أهل عند فهو توبته عىل مات وتائب 

  املحسن،

 بّي أهل السنة واحلق وأهل البدع  اخلالف، موضع فهذا توبته، قبل مات ومذنب

 من اخلوارج واملعتزلة واملرجئة.

 

 

  

                                                             

 (.2/64) «املحرر الوجيز»مستفاد بترصف من كالم حسن البن عطية األندلِس املالكي يف  -1
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 التحذير من عقيدة اخلوارج

الذنوب  كبائر اقتفوا وإن- الصالة أهل بتكفري القول عنبعد أن َنى الناظم 

 :♫قال ف ،اخلوارج يرأ اعتقاد عن بالنهي ذلك أردف ،-والسيئات

ْنَّككككُهإْاخَلكككك ارِ َْرأَيَْتعتِقككككْدْوال

ْ

ُْحَيف َضككوُْيككْرِديْيهكك اُهِْلَمككْنَْمَقككاٌ  

ْ ى الذي هم عليه رأًيا، (اخَل ارِ َْرأَي) ،بقلبك (َتعتِقدْوال)  من رأي ألنه، فسمَّ

 (1).والسنة الكتاب من دليل   عىل يقومُ  ال ،أفكارهم نسِج  ومن ،عقوهلم نتائِج 

 أيب بن عيل املؤمنّي أمري عىل اخرجو الذين هموأصلُ  ،خارج مجع: (اخَل ار )و

 فلرسل ،ألًفا عرش ياثن وكانوا ،التحكيمقضية  بسبب وفارقوه، (2)◙ طالب

                                                             

 (.99)ص  «التحفة السنية»ر: انظ -1

( متحدثا عن خروج اخلوارج عىل عيل 7/1240) «سلسلة األحاديث الصحيحة» يف ♫ قال األلباين -2

 استحلوا ذلك ومع»: بواحاً  كفراً  منه يروا مل أنه ريب أو شك أي دون يعلمونوهم  ◙بن أيب طالب 

 ينج فلم شلفتهم، واستئصال لقتاهلم ◙ فاضطر والتابعّي، الصحابة من معه ومن هو دمه وسفك قتاله

 .التاريخ يف معروف هو كام ◙ به غدروا ثم القليل، إال منهم

 واأليام، الزمان رمَ  عىل دينا   املسلمني حكام عىل اخلروج وجعلوا سيئة، سنة اإلسالم يف سنوا أهنم واملقصود

 ...كثرية أحاديث يف منهم ♀النبي ُتذير رغم

 قلياًل، إال الدين يف يتفقهوا مل املسلم، الشباب من نابتة نبتت فقد ،-يقولون كام نفسه يعيد والتاريخ -واليوم

 والفقه العلم أهل يستشريوا أن دون عليهم اخلروج فرأوا قلياًل، إال اهلل أنزل بام حيكمون ال احلكام أن ورأوا

 وقبل واجلزائر، وسوريا، مرص، يف الدماء، وسفكوا عمياء، فتنا   وأثاروا رؤوسهم، ركبوا بل منهم، واحلكمة

 إال وخلفاً  سلفاً  املسلمّي عمل عليه جرى الذي الصحيح احلديث هذا بذلك فخالفوا املكي، احلرم فتنة ذلك

 انتهى.. «اخلوارج

= 
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 املخالفة عىل رصَّ وأَ  ،همبعُض  جعفرَ  ،عظهمووَ  فلادهلم ،¶ عباس ابنَ  إليهم

 (1).آخرون

وا بذلك ألهنم اخلوارج وهؤالء  :اجلامعة من جهتني عىل خرجوا ُسم 

  بالبدع الشنيعة والضالالت. ،مجاعة األديان ىلع رجواخ :اجلهة األوىل

، بالسيف وحكوماهتممجاعة األبدان وأئمة املسلمّي  عىل خرجوا :والثانية

 .والويالت

 (2).ثانيا باألبدان ثم ،أوال   بالدين فخرجوا

                                                             
= 

ى  -لو عاش الشيخ–قلت: كيف  ال  !بالربيع العريب؟ -زورا وِخداعا–ورأى ما حلَّ بديار املسلمّي بام ُيَسمَّ

َمه سيكون أشد، وتصديق الواقع والرشع له أوضح وأظهر، واهلل املستعان يف إصالح أحوال شكَّ أنَّ كال

 املسلمّي دينًا ودنيا، وحاال ومآال.

 (، أليب احلسن األشعري.1/84) «مقاالت اإلسالميّي»(، و2/322) «لوائح األنوار»انظر:  -1

 .«ة التونسيةالتحف»وقد تكلمت عن يشء من بالئهم عىل األمة يف رسالتي:  -2

 ومن أراد التوسع يف باب الرد عىل اخلوارج وبيان فساد مقاالهتم وعقائدهم، فرياجع عدة كتب منها:

أليب احلسن األشعري، وكتب العقيدة التي  «مقاالت اإلسالميّي»ومن أحسنها:  كتب الفرق واملقاالت،

، وغريها، وكتب ابن تيمية «نة جلامعةأصول اعتقاد أهل الس»و «اإلبانة»و «الرشيعة»دونت عقائد السلف كـ

 تلثر لرجل منبه بن وهب اإلمام مناصحة»، «الدرر السنية لعلامء الدعوة النلدية»، و«منهاج السنة»خاصة 

، وابن باز، وابن عثيمّي، واأللباين، «فتاوى الللنة»، وفتاوى علامئنا املعارصين: كـ«اخلوارج بمذهب

 ، وفضح ما عليه رؤساؤه من جهل وهبتان.وغريهم ممن حارب هذا الفكر الضال

 حقيقة»، للعبيكان، «املتلدد والفكر اخلوارج» ، ومن ذلك:-ال عىل سبيل احلرص–وهناك دراسات خاصة 

، لعبد الرزاق «اجلهاد وأحكام حكم من اجلياد القطوف»، لللاسم، و«التاريخ وعرب الرشع يف اخلوارج

= 
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ر بعُضهم بعض    قرَ فِ  ومجيعُ »: (1)ولكنهم كام قال السفارينيا، وهم فرق كثرية، ُيكفِّ

 انتهى.. «هواه وصادم ،هداه أتبع من إال ،قةفارِ مُ  القويم وللدين ،قةمارِ  رجاخلوا

 ،فظيع ورأى ،شنيع(: َمَقاٌ ْإنَُّه: )عن رأي اخلوارج ♫ الناظم قالثم 

ب  (: ُيْرِدي) يه، وُيرِشُبه قلُبهإل ويميل(: يه اُه)، إنسان لكل أي ،(ِلَمن)
أي: ُيسِقُط وُيكِ

ةِ  يف  .اآلخرةالدنيا و إليه انتسب منو ،هصاحبَ ( وَيف َضُح)الباطل،  وظالم اهلوى، ُهوَّ

وإضعاِف الدول اإلسالمية  وقتلِهم بغري حق، املسلمني تكفريِ  أعظُم من زٍي ِخ  أي  ف

 ادُ بَّ عُ وَسلَِم منهم وسلَّطوا عليها كل خبيث ماكِر، التي أشغلوها بإرهاهبم الفاجر، 

                                                             
= 

 هؤالء أن عىل تدل عالمة ثالثون»، للحارثي، و«النار هلأ بكال :السامء أديم ُتت قتىل رش»العباد، و

، حلمد «الفوىض وبّي بينه الفاصل واحلد وأحكامه أنواعه اجلهاد»، لشيخنا بدر العتيبي، و«خوارج املخربّي

 يف الواردة يف املسندة األحاديث»، للفهيد، و«املتقدمّي اخلوارج بلصول املعارصين اخلوارج تلثر»العثامن، و

 واالنفعاالت الرّشعية التطبيقات بّي الّسياسة يف النَّظر مدارك»، لألمّي، و«ودراسة مجعا :وصفاهتم خلوارجا

 أيب وحشية منتليص العباد »، و«اجلزائر بالد يف دماء من هدرأ ما يففتاوى العلامء األكابر »، و«احلامسية

، «واخلوارج السنة بّي الدارج احلوار طليعة»و، «الفتن و ف اجلهاد رشف بّي الفطن ذوي متييز»، و«القتاد

 لزيد ،«واألمم األفراد عىل وأثره اإلرهاب»)وهو متميز يف هذا الباب(، و رمضاينال املالك لعبدومجيعها 

 كتب عىل الرد»، والعباد املحسن لعبد ،«!جهادًا؟ والتدمري التفلري يكون ودين عقل أي»بـ»، واملدخيل

، للريس، «، يف الرد عىل املقديس«التوحيد لدولة تكفريه يف العنيد كواشف تبديد»و ،بازمول حمدمل ،«مشبوهة

 ، لنارص العقل...«اإلسالم تاريخ يف الفرق لأو اخلوارج»و

 ألفي من ألكثر استقراء، للمحيميد، وهو «عرصنا خلوارج الكاملة القصة» :يف الباب وأشملها هاومن آخر

 .  العرص خوارج ملنظري ومقال ورسالة كتاب

  (.2/329) «لوائح األنوار» -1
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 (1)، وأعداء البرشية.األوثان

 واوفارق ،العصا واشق  وجوب قتال هؤالء الذين ابن عبد الرب اإلمجاع عىل وقد نقل 

، والسلب بالقتل واوأفسد ،السبيل واوأخاف ،السالح املسلمني عىل وارهَ وَش  ،اجلامعة

  (2).بال حق وال دليل

  

                                                             

  ، إذ فيه كالم عن أبرز ضالالت منهج الخوارج.(65ص ) «نثر الورود على حائية ابن أبي داود»انظر:  -1

  (.23/339) «التمهيد» -2
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 اخلوارج أصحاب هوى واهلل يفضح أمرهم

احة أكثر من سائر إشارٌة إىل أن بدعة اخلو (وَيف َضُح)ويف قول الناظم:  ارج فضَّ

، وآخرها (1)البدع، إْذ بدايتها صياح وفوىض باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

–وجهاد الطواغيت  -زعموا–سيف وقتل وفوىض أكرب باسم اجلهاد يف سبيل اهلل 

، وخامتتهم املُروق من الدين، كام أخرب به سيد املرسلّي -بحسب عقوهلم السفيهة

♀. 

 بد فالبمذهب اخلوارج  اإلنسانُ  استت ولو»: (2)شيخ عبد الكريم اخلضريال يقول

 وال لةً امَ جُم  فونعرِ يَ  ال الذين اخلوارج من كان إذا سيام ال ،ويظهر ذلك عليه وَ بدُ يَ  أن

 الناس عىل سلِّ دَ يُ  من يوجدو يتقي، أهل البدع َمن نمِ  يوجد فإنه ،ةً يَّ قِ تَ  فونعرِ يَ 

 انتهى.. «دعتهمببِ  واتفُ َُي  أن مكنُ يُ  ال اخلوارَج  لكنَّ و ه،دعتِ ببِ  يفِ تَ وَي  عليهم، ُس بِّ ـلَ ويُ 

م لِ ، عَ (3)«النار كاِلُب  اخَلواِرُج »: يهمف ♀قلت: ومن تلمل قول النبي 

 (.وَيف َضُحُْيْرِديْيه اُهِْلَمْنَْمَقاٌ : )بلنهالناظم عن مذهب اخلوارج  معنى كلمةِ  حقيقةَ 

                                                             

 دِّ ورَ  نكرللمُ  اتغيري زعموا فيام همخروُج  وكان»(: 23/322) «التمهيد»قال اإلمام ابن عبد الرب يف  -1

  انتهى.. «الباطل وأشدَّ  املنكرِ  أعظمَ  به واؤجا ما فكان ،باطلال

 (، بترصف.5يف رشحه الصويت )الدرس  -2

، عن ابن أيب أوىف، وجاء (9085) «األوسط»(، والطرباين يف 173(، وابن ماجه )19130رواه أمحد ) -3

 (.3347) ،«اجلامع صحيح» يف األلباين صححه، ¶أيضا عن أيب أمامة الباهيل 
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 والرمحة، املغفرة ويرجو ويرحم يست املؤمن: »(1)♫ املناوي العالمة قال

 عىل َكَلُبوا فلام وأفعاهلم، الكالب أخالق وهذه وُيَقنِّط، وُيَعريِّ  هَيتِك اخلارجي واملَفتون

 كالبا أعامهلم يئةِ هَ  يف صاروا النار، ودخلوا والعداوة النَّقص بعني هلم ونظروا اهلل عباد

 انتهى. «.كالبا الدنيا يف السنة أهل عىل كانوا كام

م عليه (: إشارة إىل أنَّ الذي هُ يه اُهِْلَمْنَْمَقاٌ ويف قول الناظم يف رأي اخلوارج: )

بذم واآلثار عن السلف بوه، وهلذا جاءت النصوص كِ وافق أهواَءهم، فرَ  جُمرُد أمر  

 اهلوى. 

 صاد، اخلري عن فهو اهلوى وأما»: (2)♫ وما أحسن قول املاوردي الشافعي

 ويعل ها،فضائَح  األفعال من ظهرويُ  ها،قبائَح  األخالق من جنتِ يُ  ألنه ،مضاد لوللعق

 انتهى. .«اسلوكً مَ  الرش دخلومَ  ا،هتوكً مَ  املروءة تَ ِس 

 :(3)الشاعر قول هومن ،ُنزعت نوُنه وانٌ هَ  اهلوى: قيلو

ـــونُ  ـــنَ  اهْلَـــَوانِ  ُن  ُروَقةٌ ـَمســـ اهْلَـــَوى ِم

 

ـــا َلِقيـــَت  َفَقـــدْ  َهِويـــَت  َفـــإَِذا   َهَواَن

 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ﴿ :تعاىل قال 

 قالو ،[٢٦ص:  ]﴾حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ﴿:هلالج لج وقال، [٢٩الروم: ] ﴾

                                                             

 الكفار مصالَح  مونيدِ  -أي اخلوارج- أَنم هو. ويمكن أن ُيزاد معنى آخر، و(3/509) «القدير فيض» -1

. والرشع والواقع يشهدان املسلمّي من همعدوَّ  وتنكل هم،ياَض حِ  ُترس التي كالكالب به صاروا وجه   عىل

 .ثاناألو أهَل  ويذرون اإلسالم هَل أ يقتلون بلَنموصفهم  ☻هبذا، فإن النبي 

 .(29ص ) «أدب الدنيا والدين» -2

 .(16/168) «تفسري القرطبي»انظر:  -3
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، وقال جلَّ ركبه إال شيئا هيوى ال، ف[٢٣اجلاثية:  ]﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ﴿: سبحانه

 بن عمر قال. [٥٠القصص:  ]﴾ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ ﴿وعال: 

 ،هواه خالف إذا وُيالفه ،هواه وافق إذا احلق يتبع ممن تكن ال»: ◙ العزيز عبد

 قال كام وهو ،«خالفته ما عىل وتعاقب ،احلق من اتبعته ما عىل ثابتُ  ال أنت نفإذ

  (1).هلل يعمل ملو هواه اتباع قصد إنام املوضعّي يف ألنه ◙

 أن ق  ستحِ يَ  فإنام للهوى، مواستسلَ  احلقَّ  هكرِ  من فأما»: (2)يقول عبد الرمحن املعلِّمي

ۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی   : ﴿ قال ،الالَض  اهللُ هزيَد يَ 

 .انتهى «.[٢٧الرعد: ]﴾جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  

 قاِق زُ  يف أو هل،اجلَ  لمةظُ  يف مشى نمَ  لَّ َض  لقد»: (3)ابن اجلوزيومن بدائع 

  انتهى. .«وىاهلَ 

الناس  أجهَل  وهلذا ُتد اخلوارَج ومن أسباب دفع اهلوى طلب العلم والعمل به، 

 قال.هم عَ ها، وأقلَّ فَ هم َس علام، وأكثرَ 

 يف سار نفمَ  ،واهلوى هلاجلَ  لمةِ ظُ  يف به ستضاءُ يُ  صباٌح مِ  العلم»: (4)رجب ابن قال

  انتهى. .«بطَ عْ فيَ  وار  بَ  ئر  بِ  يف قعـيَ  أن نمَ لْ يَ  مل صباحمِ  ريِ غَ  عىل طريق  

                                                             

 (.10/480) «الفتاوى»انظر:  -1

 (.20)ص  «العقائد تصحيح إىل القائد» -2

 .«ذم اهلوى»كتاب مشهور بعنوان:  ♫(. وله 87)ص  «صيد اخلاطر» -3

 (.125)ص  «لطائف املعارف» -4
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املبني عىل اهلوى والرأي العريِّ عن العلم -والقصد بيان أنَّ مذهب اخلوارج 

 َيْسَعون زالوا اموأعظمها رشا، ف، من أفسد املذاهب -والعقل فضال عن موافقة النقل

قون املسلمّي، نظامِ  َقلب يف  الدين، أهلِ  عىل السيَف  وَيُسل ون املؤمنّي، كلِمة وُيَفرِّ

 (1).ُمْفِسدين األرضِ  يف وَيْسَعون

 

  

                                                             

تفصيل خلطر  «واسع املنة»كتايب  ويف، البن حزم. (4/171) «والنًِّحل ألهواءوا امللل يف الِفَصل»انظر:  -1

  والتحذير من مفارقة اجلامعة. «السمع الطاعة»اخلروج عىل حكام املسلمّي، وطائفة من النقول يف مسللة 
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 التحذير من عقيدة املرجئة

 منو واعتقاد، وعمل قول اإليامن إن) الغالني الذين يقولون: اخلوارج رأيملا ظهر 

 ،(يكفر فإنه الكبائر أي املعايص من شيئاً  ارتكب أو الطاعات من يشء فعل ترك

وال يتفاضل  ،ينقص وال يزيدال  هوو عمل، يصح بال اإليامن) :فقالواقابلهم اجلفاُة 

ذلك الذنب(، وهؤالء هم املرجئة، عىل ما بينهم من  هرض  يَ  ال ذنباً  فعل ومنأهُله فيه، 

وهو تلخريهم  -ادهتم للحق وأهلهحمعىل زيادًة –خالف وتفرق، ولكنهم يمعهم أمر 

ى اإليامن. لعمَل ا  عن ُمسمَّ

ا َنفًيا التَّكفريِ  َنفُي  فكذلك وَبْغٌي، ِجناَيةٌ  التكفري باب يف الُغلوَّ  أنَّ  وكام  ِجناَيةٌ  عامًّ

َلَف  أنَّ  كامف وَبْغٌي، م اخلَوارج، عىل َأغَلظوا السَّ  القائلّي املُرجئة عىل كذلك أغلظوا فإَنَّ

 .اإليامن كاِمُل  مؤمنٌ  الكبرية َب ُمرتكِ  بلنَّ 

ًقا عىل كالم  ملا قال ،(1)اىلتع ♫وإىل هذا املَعنى أشاَر ابن أيب الِعزِّ احلنَِفي  ُمَعلِّ

ا ِمن أْهِل الِقبَلِة بذْنٍب، ما مل َيْسَتِحلَّه، واَل نقول اَل َيرُض  مع »الطَّحاوي:  ُر أَحد  واَل ُنَكفِّ

واعلم أن باب التكفري وعدم التكفري، باب َعُظَمت الِفتنُة «: »اإِليامِن ذْنٌب ملَِن َعِمَله

ه االفتاق، وَتَشتَّتت فيه األهواُء واآلراُء، وتعاَرضت فيه واملِحنُة فيه، وَكُثر في

 دالئُلهم. 

 فالناس فيه عىل طرفني ووسط:

                                                             

 .باختصار ،(224 ص) «الطحاوية رشح» -1



 
 الصغيــر بن عمار 211

 

 
ال نكفر من أهل القبلة أحدا، فَتنفي التكفرَي نفيا عاما، مع العلم بلن  فطائفة تقول:

يف أهل القبلة املنافقّي، الذين فيهم َمن هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب 

سنة واإلمجاع، وفيهم من قد ُيظِهُر بعَض ذلك حيث ُيْمكِنُهم، وهم يتظاهرون وال

 بالشهادتّي.

فال خالف بّي املسلمّي أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة  وأيضا:

املتواترة، واملحرمات الظاهرة املتواترة، ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب، وإال ُقتِل 

 كافرا مرتدا...

قال: بل يُ امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول بلنا ال نكفر أحدا بذنب،  وهلذا

 «. ال نكفرهم بكل ذنب، كام تفعله اخلوارج»

وفرق بني النفي العام ونفي العموم. والواجب إنام هو نفي العموم، مناقضة لقول 

 انتهى املراد من كالمه.«. اخلوارج الذين يكفرون بكل ذنب

 :♫ ابن أيب داودقال 

ْديِ كككِهبَْلُع ًبكككاْيًّاكُمْرِجكككَْتككك  ْوال

ْ

ُْحْمككَلَيْيِنبالككدِّْ ُّامل ْرِجككْإنََّمككاْأال 

ْ جًئا، أي: مر(، يًّاكُمْرِج) ،تفيًفا النون بحذف(، َت  )ْ،أيها السين (وال): ومعناه

وال  طاعة، الكفر مع ينفع ال كام معصية، اإليامن مع يرض ال): عىل دين املُرجئة القائلّي

إشارًة إىل كثرة تالُعبهم بالدين، وعدم  ،اللعب كثريَ (، أي: َلُع ًبال يف اإليامن(، )عم

ؤم البدع عىل أهلها، ن ُش ي، وهذا مِ وِ ر الغَ اجلد فيه، إْذ ساَوْوا بّي املؤمن التقي، والفاجِ 

 وخطرها عىل أصحاهبا.

 نَّ بَ عَ لْ تَ  فال ،بيشء تالعبَت  مهام»: ♫مالك بن أنس  اإلمامُ  قالوقد 
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 (1).«بدينك

 بياء(:  ُّامل ْرِج) حرص، ةأدا (،إنََّما، )بعدها ملا التحقيق وتفيد ،استفتاح أداة: (أال)

  .الثاين واحلق ،لغة هو أو زنللوَ  اهلمزالناظم  ركوتَ  ة،املرجئ من طائفه إىل ةالنسب

عابة، م(: َيْمَلُح)، املستقيم واإليامن القويم( بالدِّيِنْ ُّامل ْرِجْإنََّماْأال) ن املُزاح والد 

الطاعات واجلراءة عىل  لتك مٌ لَّ ُس  وهو اإلسالم، ىرَ عُ  ينقض املرجئة مذهَب  أنَّ  وذلك

 فهو املنهج هذا جـهَ نَ  ومن ولعب، بالدين مزاح هذا أن بٍّ لُ  ذو رتابيَ  وال ،املحرمات

 (2).اراألبر لسرية منه أقرُب  واإلحلاد الكفر أهل لسرية وهو ،هار فرْ ُج  افَ َش  عىل

  

                                                             

 .(2/65) «ترتيب املدارك» -1

 .(341، 2/331) «لوائح األنوار»انظر:  -2
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 طوائف املرجئةتعريف اإلرجاء وذكر 

: من الرجاء أي: األمل، الذي هو ضد وقيلاإلمهال والتلخري، : واإلرجاء لغة

  اليلس.

 .ُيطلق عىل طائفتّي واصطالحا:

 (1) :وجهني عىل اإلرجاء»: عن اإلرجاء، فقال ابن عيينةفقد سئل 

 .أولئك مىض فقد وعثامن، عيل أمر أرَجوا قوم

 وال جتالسوهم، فال ،(عمل بال قول اإليامن): يقولون قوم فهم :اليوم املرجئة فأما

 انتهى. .«عليهم تصلوا وال معهم، تصلوا وال تشاربوهم، وال لوهم،تؤاكِ 

إىل وقتنا هذا عىل املعنى األخري، وهو  عند السلف واستقر املعنى االصطالحي

 التصديق هو إنام اإليامن وأن يامن،اإل من ليست الرشائعمذهب املرجئة القائلّي بلنَّ 

 (2).فكل من أرجأ العمل عن مسمى اإليامن فهو مرجئ، العمل دون بالقول

الرجاء عىل  َب هو أن املرجئة غلَّبوا جانِ  واملناسبة بني املعنى اللغوي واالصطالحي،

الوعيد، فشارفوا عىل األمن من مكر  الوعد عىل نصوصِ  اخلوف، ونصوَص جانِِب 

                                                             

  (.1/82) «مذكرة الفرق». وانظر: (2/659) «هتذيب اآلثار»رواه الطربي يف  -1

. وكالم السلف يف التحذير من املرجئة هو باألساس ينطبق عىل مرجئة (2/660) «هتذيب اآلثار»انظر:  -2

يامن كاجلهمية والكرامية الفقهاء، ثم وقع التوسع فيه وُأطلق عىل سائر املرجئة الذين هم أشد انحرافا يف اإل

  واألشعرية واملاتريدية، وهؤالء مجيُعهم ُيرجئون العمل عن مسمى اإليامن.
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 (1)وا العمل عن مسمى اإليامن.ؤُ كذلك أرَج اهلل، و

 (2):واملرجئة طوائف

  وال يتفاضل أهله فيه، ، وأنه ال يتبعضاإليامن جمرد معرفة القلب :قالفمنهم من ،

 وهو قول اجلهمية.

 :دون القلب، وهو قول الكرامية. اإليامن هو قول اللسان ومنهم من قال 

 :(3)األشاعرة.املاتريدية و، وهو قول اإليامن هو التصديق القلبي ومنهم من قال 

  :اإليامن هو القول باللسان والتصديق بالقلب، وهو قول مرجئة ومنهم من قال

 الفقهاء وابن كالب.

 أقول السلف يف التحذير من املرجئة

 (4).«عظيامً  قوالً  وقالوا أخطلوا املرجئة إن»: يقول مالكاً  سمعت :وهب ابن قال

 إن أبتاه، يا: فقال يعقوب، ولده فلاء أيب، عند كنت :جماهد بن الوهاب عبدقال و

 هؤالء ما بني، يا»: فقال، واحد األرض وأهل السامء أهل إيامن أن يزعمون أصحابا لنا

                                                             

رشح »، و«رشح منظومة السري إىل اهلل» وقد تكلمت عىل األعامل القلبية وتفاوت الناس فيها يف كتابني: -1

 .«قصيدة: أنا الفقري

-1/185) «السلف عند اإليامن»، و(2/801) «ت اجلليةالتعليقا»(، و3/342) «لوائح األنوار»انظر:  -2

 ، فقد أحسن صاحبه يف ُترير هذه املذاهب.خضري آلل ،(295

س يف كثري من جامعاهتم. -3  وهذا هو القول الذي اعتمده متلخرو األشاعرة، وصار ُيدرَّ

 ، آلل خضري.(1/232) «اإليامن عند السلف»انظر: 

 .(2/48) «ترتيب املدارك» -4
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 (1).«له ذنب ال كمن اخلطايا يف منغمس هو من اهلل جيعل ال بلصحايب،

 قةاألزارِ  فتنة من األمة هذه عىل أخوُف  املرجئة فتنةلِ  ألنا»وقال إبراهيم النخعي: 

 (2) .«]أي اخلوارج[

 رجل خاصمه :قال مهران، بن ميمون عن اجلزري، النعامن أيب بن امللك عبدوعن 

 من هذه إيامن أين»: ميمون فقال تغني، امرأة سمعا إذ ذلك، عىل مها فبينام اإلرجاء، يف

 (3).عليه يرد ومل الرجل، فانرصف، «!؟عمران بنت مريم إيامن

 (4).«القبلة هيود املرجئة»بن جبري: وقال سعيد 

 يعني، هذه من أهله عىل أَِض   هي بدعةٌ  اإلسالم يف عَ دِ ابتُ  ما»هري: ويقول الز  

 (5).«اإلرجاء

هري:  (6)♫ الُعْكرَبيقال اإلمام ابن بطة  - فاحذروا»عقب ذكره ألثر الز 

، الرسول وخالفوا، لالتنزي دواحَ َج  فإَنم، الدين من قوارَ مَ  قوم جمالسة -اهلل رمحكم

، عمل بال قول اإليامن: يقولون قوم وهم، املسلمني علامء إمجاع عن وخرجوا

                                                             

 .بشريبادي(، ل472)ص  «االعتقاد أبواب يف السنة أئمة عن الواردة اآلثار». نقال عن (4/455) «السري» -1

رشح أصول »(، البن بطة، و2/888) «اإلبانة الكربى»، لعبد اهلل بن اإلمام أمحد، و(1/313) «السنة» -2

 (، لالكائي.5/1060) «االعتقاد

 .(472)ص  «االعتقاد أبواب يف السنة أئمة عن دةالوار اآلثار». نقال عن (5/73) «السري» -3

 (.5/1061) «رشح أصول االعتقاد»(، و2/886) «اإلبانة»، و(1/341) «السنة» -4

 (.2/893) «اإلبانة» -5

 (.2/893) «اإلبانة» -6
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 وليس، لوهاعمَ يَ  أن منهم درِ يُ  ومل الفرائض العباد عىل فرض  اهلل إن: ويقولون

 اإليامن وإنام ،ارتكبوها وإن مؤمنون مفهُ  مَ املحارِ  عليهم موحرَّ  ،يتكوها أن هلم بضائر

 ،استحلوها وإن ماملحارِ  فواعرِ ويَ ، يتكوها وأن الفرائض جوببوُ  فواعتِ يَ  نأ عندهم

 فهو بقلبه تعاىل اهللَ فرَ عَ  من وإنَّ  ،الطاعة عن يغني إيامن باهلل املعرفة إن: ويقولون

 وإن، جربيل كإيامن اإليامن كامل مؤمن بقلبه والعارف بلسانه املؤمن وإن، مؤمن

 امللتهد وإن ،فضل أحد عىل ألحد وليس ،ينقص وال يديز وال يتفاضل ال اإليامن

، وهو يف غاية النفاسة ♫انتهى كالمه . «انسيَّ  مجيعا والعايص واملطيع رصِّ قَ واملُ 

 والوضوح.
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 يف اإليامن املرجئة اآلثار املرتتبة عىل قول

ُم احِلرمان، وَمسَلٌك خبيٌث ينُفُذ منه أهُل الِفسق والِعصي وكم  ان،إنَّ اإلرجاء ُسلَّ

أن  -املسكّي–ِمن َرُجل  وقع يف يشء من هذه البدع هَرًبا من طريق الغالة، وال يدري 

احلق لن يكون يف صف اجلُفاة، وإنام هو يف اتباع طريق أهل السنة واإليامن، ولزوم غرز 

 السلف واتباعهم يف كل عرص ومكان.

ومن  ل املُرجئة يف اإليامن،وقد ذكر أهُل العلم قديام وحديث ا اآلثار املرتتبة عىل قو

 (1)ذلك:

  وما أمجع عليه السلف  ♀وكالم رسوله  هلالج لجخمالفة كالم اهلل

╚. 

 .إضعاف القوة اإليامنية عند األمة اإلسالمية 

 .إضعاف القوة املادية عند األمة اإلسالمية 

 .ضعف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 إلسالمي والسخرية واالستهزاء به فتح امللال للزنادقة والفسقة للنيل من الدين ا

 والتهاون بتعاليمه، إذ الفاسق عند القوم مؤمن كامل اإليامن.

  بمذهبهم يف -التهاون بلعظم األصول الدينية وهو توحيد األلوهية، ألنَّ املرجئة

أخرجوا يف كالمهم عن التوحيد ما له عالقة بالعمل وهو  -إثبات اإليامن بال عمل

توحيد العبادة، فتاهم يف تعريفهم وذكرهم للتوحيد ال يذكرون سوى الربوبية 

                                                             

 أليب زيد مكي. ،(1/89) «مذكرة الفرق»، و(2/803) «التعليقات اجللية»انظر:  -1
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واألسامء والصفات لتعلقهام باملعرفة واإلثبات، وهيملون ذكر توحيد األلوهية، 

يف قلوب هؤالء القوم ومن سار  «إال اهلل ال إله»توحيد وهبذا َضُعَف مفهوم كلمة ال

 عىل منهلهم.

ُث عن بدعة  اس استنباًطا، وهو يتحدَّ قلت: ولقد أحَسن العالمة حممد خليل َهرَّ

ا:  فإنَّ : »(1)♫، فقال «َخرٌق شديٌد لِسياِج التَّوحيد»اإلرجاء واصًفا إياها بلَنَّ

ى اهللُ األعامَل من ُحقوِق التَّوحيد وُمَكمِّ  التِه، فإمهاهُلا نقٌص يف التَّوحيد، وقد سمَّ

 َترَكها رِشًكا وُكفًرا.

، وقال: [٣١]الروم:  ﴾ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ قال تعاىل: ﴿

 .انتهى«. [٧ - ٦لت: صف] ﴾ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴿

 

 

  

                                                             

 .(226 ص) «دعاهتا مشاهري - هبا مرت التي األدوار - أصوهلا :التَّوحــيد دعوةُ » -1
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 عند أهل السنة واجلامعة كالم عىل حقيقة اإليامنال

فّي يف اإليامن، وهم اخلوارج من جهة، واملرجئة بعد الكالم عىل مذاهب املنحر 

يف هذه األبيات عقيدة أهل السنة واجلامعة يف  ♫من جهة أخرى، بّيَّ الناظم 

 حقيقة اإليامن، فقال:

ْنيَّكككة وَْقكككْ ٌ ْاإلميكككاُنْإنَّمكككاْوق كككْ 

ْ

ْرَُّحُمَصككْالكك يَِّْقكك ِ َْلكك عِْوفْعككٌ  

ْ ًْةَتككاْرَوْباملَعاِصكك َْطككْ ًراْوَيككْ ق ُ 

ْ

َْجُحَيككْرْالككَ زِنْويفَْيْ ِمكك َْطاَعِتككِهب 

ْ ، حرص أداة(: إنَّما، )بلركانك مذعنًا ،نانكبلَ  معتقًدا ،بلسانك(، وق ْ فقوله: )

، (ونيَّة ، )أيضا القلببو ،( باللسانَقْ ٌ ( الرشعي، الذي ال ينلو أحد بدونه، )اإلمياُن)

باللسان كذلك، و (1)ركاناألباجلوارح و ،(ِوفْعٌ عمل القلب، )من وهي أي: َقصد، 

 .-إن شاء اهلل تعاىل–كام سيليت بيانه 

 ،مؤخر مبتدأ ،(ُمَصرَُّح) ،☻( حممد بن عبد اهلل ال يَِّْق ِ ْعَل ) 

( جاء فعل( والـ)نيةـ)وال (قولـ)ال أي أنَّ  ،(ال يَِّْق ِ ْعَل ) اجلملة بهِش  خربه

 قال نفمَ  ،كثرية   أحاديَث  يف ♀ النبي قول يف الترصيح بلَنا من اإليامن

                                                             

 عند تعريف اإليامن، فقال حفظه اهلل: الفرق بني اجلوارح واألركانوقد سللت شيخنا العصيمي عن  -1

 هي واألركان. تؤدي أي جترح التي هي واجلوارح العمل، تؤدي التي اآلالت هبام ُيقصد الكلمتّي هاتّي إن»

 كالم يف ليس اإلنسان عىل الركن إطالق أن عىل السلع، باب من هذا عن وعربوا الفاعل، منها يتكب التي

 التعبري فاألوىل وبالتايل وهكذا، البيت كركن اجلامد املحسوس اليشء هو: عندهم فالركن القدامى، العرب

 التي نقلتها عنه. «مسائل العصيمي»انتهى. انظر: . ««باجلوارح عمل» بــ

 .الُعكربي بطَّة البن« الكربى اإلبانة» من اإليامن حقيقة يف أبواب عىل تعليقه و هذا الكالم أثناءوللشيخ نح
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 (1).♀ الرسول عن جاء ما عىل ي  نِ بْ مَ  هفقولُ  بذلك

(، وهذا ُمَصرَُّح(، وهو بمعنى )ُمَصبَُّح  ال يَِّْق ِ ْعَل وجاء يف بعض النسخ: )

أنَّه جاء الترصيح بلن اإليامن حقيقة مركبة من قول  أراد ♫الناظم  أن حيتمل

 قول اإليامن»: قال أنه ♀ النبي عن روي ماوعمل ونية، ولعله ُيشري إىل 

 به احتج وإن يصح ال احلديث ولكن ،«بالقلب نيويق باألركان، وعمل باللسان،

 (2).السنة أهل بعض وبنحوه

 فيزيدفيه، أهُله  يتفاضل اإليامنَ  أنَّ  -وافقهم نومَ - السلف من احلق أهل ومذهب

 أي(: َطْ ًرا)، إليامنا أي(: وَيْ ق ُ : )بعدها تعاىل ♫ الناظم قال ولذا، وينقص

 .وصغرية كبرية من مرتكبها يذم ما وهي معصية مجع(: باملَعاِص ) ،مرة

 (ينمو)(، ويف نسخة: َيْ ِم )، املؤمن العبد أي(: بَطاَعِتِه) ،أخرى مرة أي(: َوَتارًة)

 .رثُ وكَ  وارتفع زاد نمًوا ينمو اليشء نمى :قاليُ  يزيد، :أي واملعنى واحد،

 (3).بالطاعات لزيادته ،لثقُ يَ أي:  ،(َيْرَجُح)، امليزان :أي ،(الَ زِنْويف)

 ،باللسان قول» :تنونامخس اإليامن : قالوا اإليامن فواعرَّ  إذا السنة أهل وهلذا

 بطاعة وينقص ،الرمحن بطاعة يزيد ،واألركان باجلوارح وعمل ،نانباجلَ  واعتقاد

 «.الشيطان

                                                             

 (.106)ص  «التحفة السنية»انظر:  -1

 ، لشيخنا بدر العتيبي.(52ص ) «القصيدة احلائية يف السنة»انظر:  -2

 (.2/306) «لوائح األنوار»انظر:  -3
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  قال اهلل تعاىل: ﴿

 ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿: هلالج لج، وقال [٤ - ٢األنفال: ]

  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

، [١٢٥ - ١٢٤التوبة: ]﴾چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 النصوص الدالة عىل زيادة اإليامن ونقصانه وتفاضل أهله فيه. إىل غري ذلك من

 والسنة الكتاب من ونقصانه اإليامن زيادة عىل واألدلة: »(1)الطحاوية شارح قال

 .انتهى. «جدا كثرية السلفية واآلثار

  

                                                             

 .(247 ص) -1
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 ان ُلَغة  ـمـتعريف اإلي

 : ، أو التصديق اجلازم (1)اإلقرار ُمشَتق  من األَْمن: َأِمَن يلَمُن َأماًنا، وهوواإليامن ُلَغة 

 (2)الذي َيتبعه عمٌل يلَمُن معه املؤمُن الغائلة أو العقوبة.

ن الراِسَخ  الثابَت  التصديَق فإنام َقَصَد  وأما من َفرسَّ اإليامن لغة  بالتصديق، ، املَُتيقَّ

 .عملانِقياٌد والذي َيتتَّب عليه

 يف السنة أهل نمِ  قال من أنَّ  لك يتبّي هنا ومن»: (3)♫قال حافظ حكمي 

 لالنقياد املستلزمَ  اإلذعاينَّ  التصديَق  وانَ عَ  إنام أَنم اللغة ظاهر عىل التصديق هو: اإليامن

ب مل إبليس فإن ،التصديق ُمرد َيْعنُوا مل ،شك بال وباطنا ظاهرا  له تعاىل اهلل أمرِ  يف ُيَكذِّ

 صدق يعتقدون كانوا ليهودوا، واستكبارا كفرا االنقياد عن ىبَ أَ  وإنام بالسلود

 بل ،دنقَ يَ  ومل موسى صدق يعتقد كان وفرعون ،يتبعوه ومل ♀ الرسول

  انتهى. .«اوًّ لُ وعُ  املْ ظُ  اهلل بآيات دحَ َج 

                                                             

، (2/230) «الواسطية رشح»و ،(638 ،7/529 بعدها؛ وما ،7/290) «اإلسالم خشي فتاوى»انظر:  -1

 .عثيمّي البن

 الشيخ، آل صالح للعالمة ،(376-2/373) «الَبهيَّة الآللئ»(، للراغب، و91)ص  «املفردات»انظر:  -2

لللوهري، (، 5/2071) «الصحاح»(: َأِمنَ ) مادة: اللغة كتب يف وانظر ،(2/797) «اجللية التوضيحات»و

 ، وغريها.(13/21) «العرب لسان»و ،(1/182) «القاموس»و ،(1/24) «املنري املصباح»

 .(2/594) حكمي حلافظ «القبول معارج» -3
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عىل من ادَّعى  (1)«اإليامن الكبري»يف كتابه  ♫وقد ردَّ شيُخ اإلسالم ابن تيمية 

 إمجاَع أهِل اللغة أنَّ اإليامن هو التصديق.

عية حُتَمُل عىل منا جدال  أنَّ اإليامن يف اللغة هو التصديق، فإنَّ األلفاظ الرشولو سلَّ 

واإليامن الرشعي مشتمٌل عىل التَّصديق ة، ال عىل احلقيقة الل َغوية، احلقيقة الرشعي

باجلَنان والعمل باألركان واإلقرار باللسان.
(2) 

اـمـتعريف اإلي  مع بيان أدلته ان رَشع 

ا اإليامنأما و َلُف عىل أنَّ أمجع فقد  ،رشع  َقوٌل وعمٌل، وهذه ِعَبارُة أكثِر  هالسَّ

َلف مني ِمن السَّ املُتقدِّ
ِمن التَّابعني وأتباِع التابعني َفَمن َبعَدُهم، َبل َنقَل مَجاعٌة اإلمجاَع  (3)

افعي  وأبو َثوٍر وغرُيهم... َعليها، كام نقَله الشَّ
(1) 

                                                             

 الشيخ أحسنَ  وقد ،(36/615) «الفتاوى فهارس»وانظر:  .(بعدها وما ،7/123) «الفتاوى جمموع» -1

 .(2/810) «اجلَليَّة ضيحاتالتو» كتابه يف ابن تيمية كالم تلخيص يف ساخلمي

 «الفتاوى جمموع»و ،(2/810) «التوضيحات»و للفتوحي، ،(1/150) «التحرير خمترص رشح»: انظر -2

 .الشيخ آلل ،(37-2/32) «الطحاوية رشح»و، للراجحي، (1/480) «الربانية اهلداية»و ،(7/127)

 بينهم ما فيكون حقيقته، عىل اتفاقهم مع اإليامن، حقيقة عن اإلفصاح يف السلف عبارات اختلفت وُربام -3

ه إنام العبارات اختالف من  اإلفصاح، يستحق يشء عن يفصح أن أراد من فكّل  االعتبارات، اختالف إىل َمَرد 

 وقع ثمّ  والعمل، القول إىل اإليامن رّدوا تعاىل اهلل رمحهم السلف أن هذا من فُيعلم. عليه تدّل  بعبارة عليه نّبه

 . املقصود عىل الداللة يف كافية وعمل قول اإليامن وِعبارة بيانا، األمرّ  يزيد ما عضهمب عبارات يف

 ،(506-505 ،170-7/171) «الفتاوى جمموع» يف اإليامن يف السلف لعبارات اإلسالم شيخ رشح وانظر

 يف املطلق والعمل املطلق، القول ولكن معنوي، اختالف العبارات هذه بني وليس(: »7/505) قال مما وكان

 هو القلب اعتقاد بدون اللسان فقول واجلوارح، القلب وعمل واللسان، القلب قول يتناول السلف كالم

= 
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أي: قوُل وعمُل القلب، وقوُل وعمُل  « َقوٌل َوعَمٌل اإِلياَمنُ »: السلف ومعنى قول

اللسان، مع عمل اجلوارح، أو قوُل القلب واللسان، وَعمُل القلِب واللسان 

 واجلوارح.

 أنَّ  عىل واحلديث الفقه أهُل  أمجع: »(2)♫قال اإلمام ابن عبد الرَب املالكي 

 صنقُ ويَ  بالطاعةِ  زيُد يَ  عندهم واإليامن ،ةـيَّ بنِ  إال عمَل  وال ،وعمٌل  قوٌل  اإليامنَ 

 .انتهى«. ...إيامن عندهم هاكل   والطاعاُت  ،عصيةباملَ 

 :إذن، قوهُلم: اإليامن قول وعمل، يندرج فيه أمور

: وهو تصديقه وإقراره واعتقاداته التي حَمل ها القلب: كاالعتقاد قول القلب: أّوهلا

ويف التنزيل قوله  .(3)خريه ورشهباهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر 

                                                             
= 

 اهلل، يتقبلها ال التي املنافقّي، أعامل من هي القلوب أعامل بدون اجلوارح عمل وكذلك)...(  املنافقّي، قول

 .يسري بحذف انتهى. «والظاهر الباطن والعمل القول يتضمن السلف فقول

 .«الكربى اإلبانة»من  اإليامن حقيقة يف أبواب عىل العصيمي اهلل عبد بن صالح شيِخنا تقريرات من -1

 (، وفيها فوائد مجة، جزى اهلل من قام عليها خريا.1/470) «موسوعة العقيدة»وانظر: 

 .(9/238) «التمهيد» -2

 ُمعِرًضا كان عنه أعرض ولو به، إال العبد إيامنُ  َيصحِّ  ال واجٌب  َقدرٌ  فيه الستة األركان هذه من ركن وكل   -3

: اإلعراض ُكفر عن سئل ملا ♫ حسن بن الرمحن عبد ن اللطيف عبد الشيخ قال. الدين أصل َتَعل م عن

 الشيخ قال ،«إعراض ُكفرُ  فهذا بالكلية، هذا عن وأعرَض  اإلسالم، يف به َيدُخل الذي األصُل  ُعِدمَ  إذا»

ًبا ♫ سحامن ابن سليامن (: 81 ص) «واالبتداع اجلهل أهل خمالفة يف واالتباع احلق أهل نهاجم»يف  ُمَعقِّ

 .انتهى. «اإلسالم يف اإلنسان به يدُخل الذي األصلِ  تعل م عن باإلعراض إال يكفر ال اإلنسان أن فتبني»
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. قال (1)[٣٣الزمر: ] ﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿تعاىل: 

 صديَق تَ  فإنَّ  ،األجزاء قيةُ بَ  نفعتَ  مل القلب صديُق تَ  زاَل  وإذا»: (2)♫ابن القيم 

 انتهى.. «نافعةً  اوكوَِن  هااعتقادِ  يف طٌ رَش  القلب

 اللَّتّي َيدُخُل هبام العبُد يف اإلسالم.: وهو نطُقه بالشهادتّي قول اللسان وثانيها:

: َيُقوُلوا َحتَّى النَّاَس  ُأَقاتَِل  َأنْ  ُأِمْرُت »: ♀قال رسول اهلل  «الصحيحّي»ويف 

ا َفَمنْ  اهللَُّ، إاِلَّ  إَِلهَ  الَ  ِه، إاِلَّ  َوَنْفَسهُ  َماَلهُ  ِمنِّي َعَصمَ  َفَقْد  َقاهَلَ ن ، فم(3)«اهلل َعىَل  َوِحَساُبهُ  بَِحقِّ

 (4)فليس بمؤمن إمجاعا. -مع القدرة–صدق بقلبه ومل يَتكلَّم بلسانه 

: وهو حركاُته وإراداُته التي ال َيصح  إيامُنه إال هبا، كاملحبة عمل القلب وثالثها:

ٹ  ﴿: ▐، ومن ذلك قو اهلل ، وغريهاربوالصَّ واخلوف والرجاء والتوّكل 

  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ

 عمل زال إذا اإليامن زوال عىل ُممعون السنة أهُل و. [٢األنفال: ] ﴾ڃ   ڃ 

 (5).القلب عمل انتفاء معال ينفُع  التصديَق  فإنَّ  ،الصدق اعتقاد مع القلب

                                                             

 .(7/99) «تفسري ابن كثري»انظر:  -1

 .(56)ص  «الصالة وأحكام تاركها» -2

 .(20(، ومسلم )1399لبخاري )ا -3

 .(550، 337، 7/140) «جمموع الفتاوى»انظر:  -4

 .(56)ص  «الصالة وأحكام تاركها»انظر:  -5
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ُقه النَّفُي واإلثبات أي والفرق بني قول القلب وعمل القلب  : أنَّ قوَل القلب ُمَتَعلَّ

َهاُت القلب وَحَركاُته، وأعامُل القلب تنشُل االعتقادات، وَأّما َعَمُل القَ  ُقه َتوج  لب فُمَتَعلَّ

 عنها أعامُل اجلوارح وأقواُل اللسان.

: وهو ما ال يؤّدى إال به، كتالوة القرآن وذكر اهلل واإلهالل عمل اللسان ورابعها:

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  مئ  ﴿قال تعاىل:  باحلج وغري ذلك.

 .[٤٢ - ٤١حزاب: األ] ﴾ىئ    يئ  

: أنَّ قوَل اللسان َيتعّلق باإلقرار بلصِل اللسان والفرق بني قول اللسان وعمل

أعامٌل واجبُة أو ُمسَتحبٌَّة ِسوى الن طق  ق بهه فيتعلَّ الّدين وهو الّشهادتان، وأما َعملُ 

 (1)بالشهادتّي، ال يتمكن العبد من أدائها إالّ باللسان.

. واحلج واجلهاد وغريها من األعاملكالصالة والزكاة  عمل اجلوارح: وخامسها:

، أي: صالَتـكم إىل بيت [١٤٣البقرة: ] ﴾ ک  ک      گ  گ  گ﴿قال اهلل تعاىل: 

ها إيامًنا ألنَّ املَقدس،   اللسان وقولِ  هوعملِ  القلب وللقَ  جامعةٌ  الصالةَ فإنَّ اهللَ سامَّ

  (2).اجلوارح وعمل هوعملِ 

                                                             

 .(2/591) «القبول معارج»: انظر -1

قول »وكثري من السلف من يكتفي يف تعريف اإليامن بقول اللسان عن ذكر عمل اللسان، فيعرفونه بلنه: 

، فيلعلون قوَل اللسان شامال للنطق بالشهادتّي وسائر العبادات «ب، وعمل اجلوارحاللسان، واعتقاد القل

، إذ أنَّ أهَل السنة واجلامعة ُممعون عىل أن حقيقة اإليامن القولية كالذكر وقراءة القرآن،  واألمر يف هذا هنيِّ

 . مركبة من كل هذه األمور التي تم تفصيلها

  .(2/591) «القبول معارج»: انظر -2
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ح لإليامن هنا املُ واملقصود بالعمل   ني:وصفَ  َجـَمعما َصحِّ

: أن يكون عمال مرشوعا، أي مطلوبا رشعيا، سواء بالفعل أو بالتك، أحدمها

، ومن [٤٣]البقرة: ﴾ڱ ڱ ڱ ںفمن املطلوب الرشعي مثال بالفعل: ﴿

 .[ ٣٢]اإل اء: ﴾ژ ژ ڑاملطلوب الرشعي بالتك: ﴿

 لُق ـخَ ا يفعله الملسلم عن غريه، ال مماالعمل ممّا يتمّيز به هذا : أن يكون وثانيهام

ًة وَطبيَعةً  سنى مع األصدقاء واملعاملة باحلُ  ،واإلحسان إىل اجلريان ،كرِبِّ الوالدين ،ِجبِلَّ

 دليال ربعتَ يُ  المما  ،روالفاجِ  الرَب  فيها يشتك وغرِي ذلك من األعامل التيواألصحاب، 

 (1) .القلب يف اإليامن وجود عىل

                                                             

 ِمن َفرًدا ال كلِّه، العمل ترك العمل بتك واملراد اإليامن، من جاخمرِ  العمل تركُ  صار ههنا العمل ُتِرك فإذا -1

 .اإلعراض ُكفر أنواع إذ ُيعترب ترك ِجنِس العمل أحدَ  ،أفراده

 ال املكلف أن ُيعلم أن وينبغي(: »23 ص) «ونواقضه اإليامن يف جواب» يف اكالرَب  الرمحن عبد الشيخ قال

 من فإن اإليامن، وشعب الرب، خصال من خصلة أي بفعل – إقراره لعدم املستلزم – اإلعراض كفر من يرج

 وأداء الوالدين، وبر الطريق، عن األذى كإماطة – ومؤمنهم كافرهم – فعله يف الناس يشتك ما اخلصال هذه

 رشعية هبا ُتتص التي الواجبات من يشء بفعل منه والسالمة اإلعراض، هذا عدم يتحقق وإنام .األمانة

 إيامناً  ذلك من شيئاً  فعل إذا -واحلج والصيام والزكاة كالصالة- ♀ الرسول هبا جاء التي اإلسالم

  .انتهى. «واحتساباً 

ُجُل ُمؤِمن(: »7/621« )الفتاوى»ويقول شيخ اإلسالم يف  ِمن  يشءِم ورسولِه مع َعد باهللا فاَل يكوُن الرَّ

 .انتهى «.♀ٌد حمما َُيَتص  بإجَِياهِب  التي تالواِجبا

= 
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يدُخل يف اإليامن مجيُع املأمورات، سواء كان من عريف، فإنه وعىل هذا الت

، سواء كان ذلك املنهي ُينايف الواجبات أو املستحبات، ويدخل فيه ترُك مجيع املَنهيات

إال الظاهرة والباطنة صال الطاعات فام من خصلة من ِخ  .أصوَل الدين بالكلية أو ال

 (1)إال وهو من اإليامن.الظاهرة والباطنة وهي من اإليامن، وال ترك حمرم من املحرمات 

                                                             
= 

ة أقوال عن علامء املسلمّي  -يف ورقات–وقد منَّ اهللُ عيلَّ ومجعُت   َتنُص  رصاَحًة عىل -قديام وحديثا-عدَّ

ن من العمل، أما اإمجاع أهل العلم عىل أن تارك عمل اجلوارح ليس بمسلم ملعذور فهذا ، والكالم عىل من متَكَّ

 .ل النزاع..خارج حم

 ويف الباب كتب كثرية ينبغي أن حيرص عليها طالب العلم، ومن ذلك:

من  7اإليامن البن أيب شيبة، وأليب عبيد القاسم بن سالم، والبن منده، والبن تيمية )وهو يف اجلزء 

زيادة »، البن سعدي، و«التوضيح والبيان لشلرة اإليامن»، للمروزي، و«تعظيم قدر الصالة»، و(«الفتاوى»

، للراجحي، «والكفر اإليامن يف وأجوبة أسئلة»، لعبد الرزاق العباد، و«اإليامن ونقصانه واالستثناء فيه

، «يامناإل مسمى يف داخله اجلوارح عاملأ نأ يف العرفان ذوي قوالأ»، و«ونواقضه اإليامن يف جواب»و

 حقيقته، :اإليامن»، للغامدي، و«مّيواملتكل السلف بّي اإليامن»، للشبل، و«اإليامن مسللة»للسناين، و

، آلل خضري، وهو كتاب جيد «اإليامن عند السلف»ولألثري، ، «واجلامعة السنة أهل عند نواقضه خوارمه،

 يف بابه.

 

الصالة »، و(9/238) «التمهيد»وانظر:  بترصف. (،100)ص  «األصول ثالثةابن قاسم عىل  حاشية» -1

 .القيم، ملا تكلم عىل شعب اإليامن(، البن 54)ص  «وأحكام تاركها
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وقد جاء الترصيح بحقيقة اإليامن املركبة من القول والعمل واالعتقاد يف قوله 

ياَمنُ »: ♀  إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  َقْوُل  َفَأْفَضُلَها ،ُشْعَبة   َوِست ونَ  بِْضعٌ  َأوْ  َوَسْبُعونَ  بِْضعٌ  اإْلِ

ياَمنِ  ِمنْ  ُشْعَبةٌ  َياءُ حلَ َوا ،الطَِّريِق  َعنْ  ىاأْلَذَ  إَِماَطةُ  َوَأْدَناَها اهلل،  (1).«اإْلِ

 وأعامل ،القلب أعامل عن تتفرع الشعب هذه»: (2)♫ ابن حلراحلافظ قال 

 انتهى. .«البدن وأعامل ،اللسان

  

                                                             

 (، واللفظ له.35(، ومسلم )9رواه البخاري ) -1

 (.1/52) «الفتح» -2
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 لة العمل من اإليــامنَمنز

، مُها عن اآلخرينتظاِمن يف ِسلك واحد، وال َينَفك  أحدُ يف اإليامن  والعمَل  القوَل إنَّ 

بالقول، وال يستقيم  ال يستقيم اإليامن إال: »(1)♫ اإلمام األوزاعي حتى قال

  نة.بنية موافقة للس إالبالعمل، وال يستقيم اإليامن والقول والعمل  إالاإليامن والقول 

قوَن بني اإليامن والعمل، والعمل من اإليامن، نا وكان من مض من سلفِ  ال ُيَفرِّ

ام اإليامن اسم يمع هذه األديان اسمها، ويصدقه العمل، فمن وإن من العمل،واإليامن 

آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي ال انفصام هلا، 

ومن قال بلسانه ومل يعرف بقلبه ومل يصدقه بعمله مل يقبل منه وكان يف اآلخرة من 

 انتهى«. اخلا ين

كتبُت عىل ألِف َنَفٍر ِمن الُعَلامء وِزيادة، ومل : »(2)♫لبخاريقال اوقال اإلمام 

ن قال: اإليامن قول وعمل، ومل أكتب عمَّ  إالأكتب   .انتهى«. ن قال: اإليامن قولَعمَّ

فمن كان صادقا يف إيامنه الباطن، فال بد أن يتجم ذلك اإليامن يف الظاهر، وإال 

 دعاه.كان كاِذًبا يف دعواه، متناقًِضا فيام ا

 برشائع هاصاحبُ  يقوم ال باطنة حقيقة وكل»: (3)♫ قال اإلمام ابن القيم

 ومل واخلوف ةبَّ باملَح  القلُب  َق زَّ ـمَ تَ  فلو ،كانت ما كانت ولو نفعُ تَ  ال الظاهرة اإلسالم

                                                             

 .(5/956) «االعتقاد أصول رشح»(، و2/807) «اإلبانة الكربى» -1

 .(بعدها وما ،2/611) «الرشيعة». وانظر: (1036، 5/959) «االعتقاد أصول رشح» -2

 .(142ص ) «الفوائد» -3
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 وليس اإلسالم ربظواهِ  قام لو أنه كام ،النار من ذلك هجِ نْ يُ  مل عالرشَّ  وظاهرِ  باألمر دبَّ عَ تَ يَ 

 انتهى. . «النار من هلِ نْ يُ  مل اإليامن حقيقةُ  باطنه يف
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 تفاُضُل أهِل اإليـمـان

م أنَّ اإليامَن عند أهل السنة  وعليه: قول وعمل واعتقاد، يزيُد وَينُقص، تقدَّ

 ويف هذا قال الناظم:، زيادة اإليامن وُنقصانهل اتبع   يتفاضلون نواملؤمنف

ًْةارَتكْكَوْباملَعاِصكك َْطككْ ًراْوَيككْ ق ُ 

ْ

َْجُحَيككْرْالككَ زِنْويفَْيْ ِمكك ْبَطاَعِتككِه 

ْ تشمل أعامل القلوب،  اتالطاعينقص باملعايص، و، واتَيزيُد بالطَّاعفاإليامن 

 واجلوارح، واللسان.

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  : ﴿واهلل يقول

إليامِن ، ويف هذا تقرير أنَّ أعامَل ا[١٩التوبة: ] ﴾ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې 

 (1) واخلرِي ليست عىل درجة  واحدة ، بل هي متفاوَتٌة تَبًعا لتفاُوت مصاحلها.

 وهل َيدُخل التفاُضل يف أقواِل القلب؟ أي اعتقاده وتصديقه وإقراره؟

اجلواب: نعم، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلامعة، فإنَّ الّتصديَق القائَم بالقلوب 

الغيُب لقلوهبم حتى يصرَي كلّنه شهادٌة،  يقّي الذين يتلىلَّ دِّ صإيامَن ال فإنَّ  ُمَتفاِضل،

بحيث ال َيقبل الّتشكيَك وال االرتياَب، ليس كإيامن غريهم ممّن مل يبلغ هذه الّدرجة 

ّك. َك لدخله الشَّ  (2) بحيث لو ُشكِّ

                                                             

 ♫ابن عاشور ، حيث رجح (10/146) «التحرير والتنوير»(، و4/52) «السعود أيب تفسري»نظر: ا -1

 بل لإليامن، مساوية دينهم مناصب جعلوا ملا مؤمنّي غري كانوا لو ألَنمأنَّ املخاطبّي هبذه التسوية مؤمنون، 

 مزية أو اجلهاد، عن للتخلف رعذ هبام الشغل ويف اجلهاد، يعدالن عمالن أَنام تومهوا وإنام. أعظم جلعلوها

 واهلل أعلم. وتفصيل القول يف هذا حمل ه كتب التفسري. .امللاهدين مزية تساوي دينية

 .(1/148) «مسلم رشح»و ،(6/480) «الفتاوى جمموع»، و(1/116) «واحلكم العلوم جامع»انظر:  -2
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 إذن، التفاضل بني املؤمنني يكون يف أمرين:

 ،ره، خالًفا للُمرجئة القائلّي بلنَّ وهو اعتقاده وتصديقه وإقرا يف أصل اإليامن

 (1) الناَس يف أصل اإليامن سواء.

 خالًفا للُمرجئة القائلّي بعدم زيادة اإليامن ويف سائر األقوال واألعامل ،

 ونقصانه.

َ عن هذا العالمُة ابن عثيمّي   بالكمية يزيد واإليامن: »(2)بقوله ♫وعربَّ

 زيادة قّيـكاليَ  الباطنة األعامل وزيادة كمية، زيادة الظاهرة األعامل فزيادة ،والكيفية

 .انتهى .«كيفية

ل اإليامن النَّاَس يتفاوتون يف َمبلغ اإليامن من قلوهبم كام يتفاوتون يف أعامف

، ويف مكان واحد،الظ  اهرة، بل يتفاضلون يف عمل واحد  َيعَمُله كل هم يف آن  واحد 

، ولو ُكِشف له احللاب لرأى من والنّاظر إليهم يراهم مستوين يف صورة العمل

 يشء علام. ذي أحاط بكلِّ الاهلل  إالالفرقان ما ال يقدر قدره 

 بقوله:« نونيته»وإىل هذا أشار اإلمام ابن القيم يف 

 فالفضل ِعنْـد اهلل َلـْيَس بُِصـوَرة اْلــ

 

ـــاَمنِ   ـــائِِق اإلي ـــْل بَِحَق ـــاَمِل َب  َأْع

ــ  ــا َيُق ــُع َم ــامل َيْتَب ــُل األع  وْ َوَتَفاُض

 

ــانِ   َه ــْن الرُبْ ــِب َصــاِحبَِها ِم  ُم بَِقْل

                                                              

 وال البرص، مع كالعمى اإليامن مع الكفر فإن(: »240-239 ص) «الطحاوية رشح» يف العز أيب ابن قال -1

 دون الثخّي، اخلط يرى ومن واألعشى، األخفش فمنهم وضعفه، البرص قوة يف يتلفون البرصاء أن شك

 ، وأنصح بمراجعته يف موضعه.♫، إىل آخر ما قال «...ونحوها بزجاجة إال الدقيق

 .(2/373) «املفيد القول» -2
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ـــا ـــاِماَلِن كاَِلمُهَ ـــوَن الَع ـــى َيُك  َحتَّ

 

ــــانِ   ــــا بِِعَي ــــُدْو َلنَ  يِف ُرْتَبــــة  َتْب

ـــاَم   ـــّْيَ السَّ ـــاَم َب ـــنُْهاَم َك ـــَذا وَبَي  َه

 

ــــــــــــل  ويِف   واألرض يف َفض

 ُرْجَحـــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

 

ــَواِب َذا ــَواِب َذا َوَث ــّْيَ َث ــوُن َب  َوَيُك

 

 ُمَضـــاَعَفٌة بِـــال ُحْســـَبانِ ُرَتـــٌب  

ِب َجـــلَّ َجاَلُلـــهُ    َهـــَذا َعَطـــاُء الـــرَّ

 

مْحنِ   ــرَّ ــُة ال ــَرُف ِحْكَم ــَذاَك ُتْع  َوبِ

فاضل بحسب ما َوَقر يف فيها عىل هذا التفاوت والت ومجيُع أعامل اإليامن، النّاُس  

ُفون يف وعىل ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعىل قدره َيقِ  ُقلوهبم من العلم واليقني،

ُم األنواُر عىل الرّصاط،  ُحف، وعىل ذلك ُتَقسَّ َعَرِق املَوِقف، وعىل ذلك الَوزُن والص 

وبحسب ذلك يمّرون عليه، ومن ُيْبطِل به عمُله مل يِّسع به نسُبه، وبذلك يتسابقون يف 

تبارك -دخول اجلنّة، وعىل حسبه رفع درجاهتم، وبقدره تكون مقاعدهم من رهّبم 

 يوم املزيد، وبمقدار ذلك مَمَالُِكهم فيها ونعيمهم، واهلل يتّص برمحته من يف -وتعاىل

 (1)يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم.

 وثمرات حتقيقه أمهية اإليامن يف حياة اإلنسان

 تظهر أمهية اإليامن للعبد من عدة أوجه، منها:

 .كونه أعظَم واجب يف حياة اإلنسان 

 .وكونه حقَّ اهلل عىل عباده 

 ونه الفرقان احلقيقي بّي األشقياء والسعداء.وك 

 كونه  َّ الفالح يف الدنيا واآلخرة.و 

                                                             

 .باختصار ،(3/1016) «القبول معارج» -1
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 (1)وأما عن آثاره، فإنَّ اإليامَن سبب:

 .للفوز بمحبة اهلل، وَوالَيته 

 .م باحلياة الطيبة  والتنع 

 .َفر بالنرص والتمكّي  والظَّ

 .والفوز باجلنة والنلاة من النار 

 

 

  

                                                             

 «موسوعة العقيدة»للسعدي، نقال عن  ،(90-69ص ) «التوضيح والبيان لشلرة اإليامن»انظر:  -1

(1/483.) 
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 رأي والقدح يف أهل احلديثتحذير من اتباع الال

بعد الكالم عىل أصناف من أهل البدع والضالل كاخلوارج واملرجئة وغريهم، 

 ،احلديث أصحاب يف الطعن من بالتهديدهذه القصيدة املباركة  ♫ الناظم ختم

كذلك ونون به، عتَ ه املُ تُ ـقلَ نَ  وهم، )روايًة ودرايًة( ناعة  احلديث ِص  أهُل  :هبم واملراد

مل يكونوا من أهل  وإنوأصحابه،  ♀ النبي يهبد وهيتدون بعونهيت الذين

 اإلتقان فيه.

ها، ومن املعلوم أن تُ ـنقلَ  ألَنم ،لرشيعةل يٌب وعَ  طعن يف هؤالء والعيبفالطعن 

 القدح يف الناقل قدٌح يف املنقول.

 مجاعةٌ  أفرَدها قد شهرية، مبثوثة الَورى يف ومناقبهم كثرية، احلديث أهلِ  وفضائل

 (1).بالتلليف العلم أهل نم

 :♫ابن أيب داود  قال

ْالرِّجككككككاِ ْراَ نْع ككككككَ َْوَدْ 

َْوقككككككككككككككككككككككككككككككك َلُه 

ْ

َْأزككككك ْاهلِلَْرُسكككك ِ ُْ ْ َقككككف 

ْوَأْشكككككككككككككككككككككككككككككككَرُح

ْ

ْاَتَلهَّكككْ ْقكككْ ٍ ِْمكككنَْتككك  َْوال

ْبكككككككككككككككككككككككككككككككديِ ِه 

ْ

ْاحَلككككَديِ َْأَهككككِ ْيفَْفككككَتط عَن 

ْوَتق ككككككككككككككككككككككككككككككككَدُح

ْ

                                                             

 .تعاىل ♫ البغدادي للخطيب ،«احلديث أصحاب رشف» :كتاب الكتب تلك أشهر ومن -1

، البن الوزير، «العواصم والقواصم»، للسمعاين، و»احلديث ألصحاب االنتصار» ويف الباب أيضا:

 يف احلميدة وآثارهم ومآثرهم احلديث أهل مكانة»، لعبد املحسن العباد، و«واحلديث السنة ألهل االنتصار»و

 ، لربيع املدخيل.«الناجية والفرقة املنصورة الطائفة هم احلديث أهل»، و«الدين
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 ذم اآلراء املخالفة للرشيعة

سبق -رير أمر مهم لتق ♫َعوٌد منه  (،َوق َلُه ْالرِّجاِ ْراَ نْع َ َْوَدْ ): فقوله

 مصادرالعناية بأمهية وهو:  ،-«القصيدة احلائية»وأن أشار إليه الناظم يف أول هذه 

ْك »قال:  املنظومة أول فيف ،عند أهل السنة التلقي  يفو ،«اهُلَدى واتَّبِع اهلل بَحْبلِ  مَتسَّ

 ىَض م ذينال دعالبأهِل  كلَّ فإنَّ  ،(َوق َلُه ْالرِّجاِ َْ رانْع َ َْوَدْ يقول: ) آخرها

 النص مقابلة يف الرجال آراء عىل واإلقبال والسنة الكتاب تركة هَ جِ  نمِ  مهتُ ـآفَّ  مهذكرُ 

 وما كان عليه السلف الصالح.

 غري ،(ع َ ) ، يا من يسمع هذا النظم،تركاواجتنب و رذَ : أي( َوَدْ )قال: 

 نِ بْ تَ  الوالنظر، واملعنى:  كرفِ ال وهو ،رأي مجع(: الرِّجاِ ْراَ ن) ث،كَتِ مُ  وال ُمـحَتِفل  

 ،والسنة الكتاب عىل هانِ ابْ  بل ،ثةحدَ املُ  واألقوالِ  ،فةلَّ كَ ـتَ ـاملُ  اآلراء عىل تكوعقيدَ  كدينَ 

 (1)والنلاة. والعصمة السالمة ففيهام

 مطلق آراءترك  املراد ذ، إله مفهوم ال هنا الرجال وذكر ،رجل مجع: (الرِّجا )و

 همخصَّ  رجااًل  الرأي أصحاب يكون أن الغالب كان ملا ولكن ،أنثى أو ر  كَ ذَ  نمِ  الناس

 .بالذكر

 ،للخطل ةٌ رَض عُ  ألنه ،مذهبا لك جتعله وال ،به هتتم الف ،(ق َلُه ) عنك دع (َو)

 اتبالدرج والفوزَ  النلاة بغيتَ  كنت إن ولكن ،الصواُب  ألصحابه ضمونمَ  وغريُ 

 ،♀حممد بن عبد اهلل ( اهلِلَْرُس ِ    َق) عـبِ تَّ ا( كف) املقيم والنعيم العالية

                                                             

 (.110)ص  «التحفة السنية»، و(2/359) «لوائح األنوار»انظر:  -1
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 ،اهلوى عن ينطق ال ألنه ،ُيبلِّغ ما كل يف إلصابةل املوفَّقو ،واخلطل الزلل من املعصوم

 .ىيوَح  وحيبل َيصُدر عن خرِي 

 ىوأصفَ  أطهرُ  : فهوأي، كاءً زَ  وكُ زْ يَ  كىزَ  نمِ  ملخوذ تفضيل أفعل ،(َأزك ) فهو

 اهلداية نور مشكاة من خرج ألنه ،وآراءهم الناس أقوال مجيع منوأنَقى  ُص خلَ وأَ 

 .الفالح عّي وينبوع

 .والتقديم باألخذ: أي ،(أوىل) النسخوجاء يف بعض 

 وآراء ،نيقِ لِ ْذ َح تَ املُ  مقاالت من وأفسح وأوسع وأوضح نَيُ بْ أَ  :أي ،(وَأْشَرُح) 

 عن جوهاوأخرَ  ،هاعِ مواِض  عن النصوَص  وافُ رَّ حَ  فإَنم ،نيعِ طِّ نَ تَ املُ  التوتأوي ،نيقِ مِّ عَ تَ املُ 

 ،األفكار ُبنيَّاتو ،األذهان بالةزُ  هحقيقتُ  الذي درَّ لَ املُ  يبالرأ هاوحقائقِ  يهامعانِ 

 ،سواًدا األوراَق  به واؤفمل ،راخلواطِ  ُس وحوادِ  ،دورالص   ُس ساوِ ووَ  ،األوهام صارةوعُ 

 مُ علَ يَ الفهم،  قليل منو علم من ةٌ كَ ْس مُ  له من فكل ساًدا،فَ  والعلم ،كوًكاُش  والقلوَب 

  تقديم نمِ  لَش نَ  إنام هرابَ وَخ  العاملَ  فسادَ  أنَّ 
ِ
 ىلع اهلوىالعقل وو ،الوحي عىل اآلراء

 أمة يف وال ،ههالكُ  مَ حكَ استَ  إال قلب   يف الفاسدان األصالن هذان استحكم وما النقل،

 (1).فساد مَّ أتَ  هاأمرُ  سدَ وفَ  إال

 احلديث بعَ تَّ مُ  نَّ (، أوَأْشَرُحَْأزك ْاهلِلَْرُس ِ ُْ ْ َقفونستفيد من قول الناظم: )

 ♀فإنَّ اتباع قول رسول اهلل ثابت اإليامن،  ، مرتاح البال،الصدر منرشُح 

                                                             

 ، بترصف.(2/361) «لوائح األنوار» -1
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 (1).النفس لطملنينة ىعَ وأدْ  ،للفؤادأرتُح و ،للصدر أرشُح 

األهواء  وأكثر اخَللق َحرَية  أهُل  واألثر، يثاحلد أهُل  سعادة   الناس أكثرَ  فإنَّ 

ا إىل العقل والنظر  .املنتسبون زور 

يف كالم له طويل ُيثني فيه عىل أهل احلديث ومذهبهم، وأَنم أكثر  (2)قال ابن تيمية

 الناس أكثرُ  الكالم أهُل »الناس ثباًتا، بخالف أعدائهم من الفالسفة واملتكلمّي: 

 يف هقائلِ  وتكفريِ  يضهقِ بنَ  امً زْ وَج  عوِض مَ  يف بالقول امً زْ وَج  ،ولق إىل قولٍ  نمِ  انتقاال

 ...اليقني عدم دليل وهذا ،آخر عوِض مَ 

 عامَّ  حـصالِ  وال علامئهم من أحدٌ  علميُ  فام ،واحلديث السنة أهل وأما
 ط  قَ  عَج رَ  همتِ

 نحَ املِ  بلنواع امتحنوا وإن ذلك عىل اصربً  الناس مُ أعظَ  مهُ  بل ،واعتقاده قوله عن

 األخدود كلهل املتقدمّي نمِ  هموأتباعِ  األنبياء حال وهذه ،تنالفِ  بلنواع وانُ تِ وفُ 

 كان حتى ،األئمة من هموغريِ  ،والتابعّي الصحابة نمِ  األمة هذه وكسلف ،ونحوهم

 أن بد ال اهلل إن: أي ،«بالءٌ  األمرِ  هذا يف هُ بْ ِص يُ  مل اأحد   طوابِ غْ تُ  ال»: يقول ♫ مالك

 (3) ...هدرجتَ  عفَ رَ  رَب َص  فإنْ  ،املؤمنَ  بتيلَ يَ 

 من بدعة كل يف بد ال إذ ،احلق من فيه ملا فذاك هقولِ  عىل األهواء أهلِ  نمِ  رَب َص  نومَ 

                                                             

 (.111)ص  «التحفة السنية»انظر:  -1

 ، باختصار وترصف يسري.(، وما بعدها4/50) «الفتاوى» -2

 (.20)ص  «واملشبهة اجلهمية عىل والرد اللفظ يف االختالف»وانظر مقدمة ابن قتيبة لكتابه 

 .«تسلية املؤمنّي هبوان مصيبة الدنيا عند سالمة الدين»انظر للفائدة كتايب:  -3

 (.20)ص  «واملشبهة اجلهمية عىل والرد اللفظ يف االختالف»وانظر مقدمة ابن قتيبة لكتابه 
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 ما: واحلديث السنة أهُل  عليه ُق ويوافِ  ♀ الرسول به جاء الذي احلق

 (1).بحال قبليُ  ال املحض الباطل إذ ،قبوهلا يوجب

 أضعاِف  أضعاِف  أضعاُف  والسنة احلديث أهل يف الستقرارُ وا فالثباُت  ،وباجلملة

 نمِ  هأمرِ  يف ةرْي وَح  رابااضطِ  أعظمُ  ُف لِس تفَ املُ  بل، والفلسفة الكالم أهل عند هو ما

 .ِف لِس تفَ املُ  عند ليس ما األنبياء عن تلقاه الذي احلق من املتكلم عند ألن، املتكلم

 لٍّ كُ  ىوَ عْ دَ  مع واختالفا افتاقا اسالن أعظمَ  والكالم الفلسفة أهَل  جتد وأيضا

 أعظمُ  واحلديث السنة وأهل. الربهان عليه قام به مقطوع حق يقوله الذي أن منهم

 االتفاق إىل كان أقرَب  إليهم الطوائف من كان نمَ  وكل   ،وائتالفا اتفاقا الناس

 ...أقرَب  واالئتالف

 وما واحلديث القرآن من بياءاألن آثار اتباع بسبب إال وائتالفا اتفاقا ُتد ولسَت 

: تعاىل قال ،عليه غريه وقدم ذلك ترك من عند إال واختالفا افرتاقا ُتد وال ،ذلك عبَ ـتْ ـيَ 

 فأخرب ،[١١٩ - ١١٨هود: ] ﴾ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ﴿

 أهل وهم ،عالوفِ  قوال األنبياء أتباع هم الرمحة وأهُل  ،(2)ُيتلفون ال الرمحة أهَل  أنَّ 

. «ذلك بقدر الرمحة من هفاتَ  يشء يف فهمخالَ  نفمَ  ،األمة هذه من واحلديث لقرآنا

 .، وهو من بديع الَقول وروائع الكلِم وحماِسن الفهم هلذه الرشيعة♫كالمه  انتهى

                                                             

وهلذا سميت الشبهة شبهة، ملا فيها من اشتباه احلق بالباطل، فتنطيَل عىل ضعفاء اخلَلق، ممن مل يعل اهلل له  -1

 نورا وفرقانا من اهلدى ودين احلق.

 (.2/920) «جامع بيان العلم»انظر: . ♫ومىض نحُوه عن جماهد  -2
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 خلريعن آراء الرجال، إنام ُيسللون عن اتباعهم  سللونيُ  ال القيامة يوم والناس

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ﴿: تعاىل قال كام، الة والسالمعليهم الص الرجال، وهم األنبياء

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿، وهذا بعد قوله سبحانه: [٦٥القصص: ] ﴾ہ   ہ

وهو –، فلاء السؤال عن حق اهلل أوال [٦٢القصص: ] ﴾ڃ  چ    چ           چ

ثانيا، وهذا موافق ألسئلة القرب  ۏ، ثم عن حق أنبياء اهلل -التوحيد ونبذ التنديد

 (1).«؟ِدينَُك  َوَما َنبِي َك؟ وَمنْ  َرب َك؟ َمنْ »الثالث: 

پ  پ   پ  : ﴿تعاىل قوله عند ♫الرياحي  العالية أبو قال

 :واآلخرون األولون عنهام ُيسأل كلمتان»: [٩٣–٩٢لر: حلا] ﴾پ  ڀ  ڀ           ڀ

 .«؟املرسلّي أجبتم وماذا ؟تعبدون كنتم ماذا

 .اهلل إال إله ال أن شهادة ُتقيق(: ؟تعبدون كنتم ماذا)فـ

 (2).اهلل رسول حممدا أن شهادة ُتقيق(: ؟املرسلّي أجبتم ماذا)و

 : الرأي املحمود والرأي املذمومتعريف الرأي وأقسامه

الرأي يتناول مجيع ما يكون يف فكر اإلنسان مما »: (3)«موسوعة العقيدة»جاء يف 

                                                             

م تفصيل هذا عند الكالم عىل  -1  (.6/250) «تفسري ابن كثري»انظر: . «فتنة القرب»وقد تقدَّ

 (، باختصار كبري.58-4/55) «الفتاوى» -2

(، ومنها استفدت سائر املباحث يف تقسيامت الرأي، فلزى اهلل القائمّي عليها خريا، فقد 3/1322) -3

 لم خدمة جليلة، جعلها اهللُ هلم ُذخرا يوم القيامة، ونفع هبا الناس يف الدنيا.قدموا لطالب الع

= 
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 حكم يف قضية من القضايا.يستدعي التأمل والنظر للوصول إىل 

 وعليه، فيكون الرأي شامال: 

  لالجتهاد يف تفهم معنى النص الرشعي، وتفسريه، والتحقق من انطباقه عىل

 الواقعة املعيَّنة،

  كام يشمل إعامل الذهن يف األقيسة الرشعية، التي تستدعي النظر يف ِعلل

 األحكام ومناطاهتا وتعديتها إىل نظائرها،

 آالت األفعال وعواقبها، واملوازنة بّي ويتناول كذلك: إعامل الفكر للنظر يف م

 .«املصالح الفردية واالجتامعية

 :إىل قسمني -إمجاال–والرأي ينقسم 

غوا القسم األول:  الرأي الصحيح أو املحمود، وهو الذي استعمله السلف، وسوَّ

  القول به والعمل بمقتضاه.

سلف، وصاحوا عىل الرأي الباطل أو املذموم، وهو الذي منع منه ال والقسم الثاين:

 أصحابه بالذم والعيب والتحذير.

 :فالرأي املحمود يدخل حتته عدة أنواعوأما عىل وجه التفصيل، 

، وهم أهل الفقه والعلم والعقل، وكانوا ╚رأي الصحابة  النوع األول:

 يتهدون بآرائهم إذا مل يدوا يف املسللة نصا رصحيا.وفتون يُ 

                                                             
= 

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

 اللغات األجنبية، وسُينشل هلا موقع إلكتوين، ليعم نفُعها بّي الناس.
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 (1). النصوص، وُيبّيِّ وجه الدالة منهاالرأي الذي ُيفِّس النوع الثاين:

الرأي الذي أمجعت عليه األمة، فإنه ال يكون إال صوابا، ألن هذه  النوع الثالث:

 األمة ال جُتمع عىل اخلطل أبدا.

من أهل العلم بالرشع، وهذا  الرأي احلاصل ممن كان أهال لالجتهاد النوع الرابع:

 .ادأمر ال بد منه، وإال انغلق باب االجته

 :الرأي املذموم، فهو أيضا عىل أنواعوأما 

الرأي املخالف للنص أو اإلمجاع، كالقياس واالستحسان العقيل  النوع األول:

 (2).املعارضّي للنصوص الثابتة، وملا أمجع عليه املسلمون

عىل غري  ♀إعامل الرأي يف تفسري كالم اهلل وسنة رسوله  النوع الثاين:

ة، والقواعد الرشعية، وإنام بمحض الرأي واهلوى والظن ما تقتضيه اللغة العربي

 (3).الكاذب

الرأي املتضمن تعطيل أسامء اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله باملقاييس  النوع الثالث:

 .الباطلة، والقواعد الكالمية الساقطة، التي جاء هبا اجلهمية واملعتزلة ومن نحا نحَوهم

، فإن البتداع يف الدين، وتغيري السنن وهلرهاالذي يرجع إىل االرأي  النوع الرابع:

 مجيع البدع من قبيل الرأي املذموم، إذ مبناها عىل استحسان عقيل يف مقابلة الرشع.

                                                             

 املبارك ابن سمعت قال: عثامن بن بدانعَ ، ومواضع أخرى( أنَّ 2/1050) «اجلامع»رب يف روى ابن عبد ال -1

ْأِي  ِمنَ  َوُخْذ  اأْلَثرُ  ُهوَ  َعَلْيهِ  َتْعَتِمُد  الَِّذي لَِيُكنِ »: يقول ُ  َما الرَّ  .«ِديَث احل َك ل ُيَفرسِّ

 (.13/282) «الفتح» -2

 وما أكثرهم يف زماننا، ال كثَّرهم اهلل. -3
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 ذم الرأي املخالف للرشيعة

يف ذم  -من الصحابة والتابعّي فمن بعدهم–قول عن السلف لقد تواترت الن  

 بياهنا، ومن ذلك: الرأي الباطل الذي يدخل يف األنواع التي سبق

نَّةُ ا»: ◙قول عمر بن اخلطاب  َعُلوا ال ورسوُله، اهللُ  َسنَّهُ  َما لس  أِي  َخطأَ  َُتْ  الرَّ

ةِ  ُسنَّة    (1).«لِْْلُمَّ

 الرأي مِّ ذَ  من ذكريُ  ما باب»بابا سامه:  (2)«صحيحه»يف  ♫وعقد البخاري 

، ثم «[٣٦اإل اء: ] ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿ :َتُقْل  ال ﴾وئ  ۇئ﴿، الِقياس َكل ِف ـوتَ 

 عليه ُينَْزْل  مل مِمَّا ُيْسَلُل  ♀ النَّبِي   كان ام باب»قال فيه:  (3)ساق بابا آخر

 َوالَ  بَِرْأي   َيُقل ومل الَوْحُي، عليه ُينَْزَل  حتى ُيِْب  مل أو ،«يأدر ال»: َفَيُقوُل  الَوْحُي،

 النَّبِي   ُسئَِل : َمْسُعود   اْبنُ  َوَقاَل  ،[١٠٥النساء: ] ﴾ وئ  وئ  ۇئ ﴿: َتَعاىَل  لَِقْولِهِ  بِِقَياس  

وِح  َعنِ  ♀  .«اآلَيةُ  َنَزَلِت  َحتَّى َفَسَكَت  الر 

: فاملراد به فلما العقيدة ،(4)ومصطلح أهل الرأي مشتهر يف علمي: العقيدة والفقه

أهل الكالم املبتدع، الذين ُيقدم أصحاُبه العقَل عىل النقل، وخالفوا عقيدة الصحابة 

                                                             

 َأْهُل  َأْصَبَح »، ومواضع أخرى( قول عمر: 2/1041(. وانظر فيه أيضا: )2/1047) «جامع بيان العلم» -1

ْأِي  نَنِ  َأْعَداءَ  الرَّ َتْت  ،َيُعوَها َأنْ  اأْلََحاِديُث  َأْعَيْتُهمُ  ،الس  ْأِي  ُقوَهاَفاْستبَ  ،َيْرُووَها َأنْ  ِمنُْهمْ  َوَتَفلَّ  .«بِالرَّ

 أو السنة أو الكتاب من أصل إىل دامستنِ  كان إذا فالرأي: »(13/288) «الباريفتح »قال ابن حلر يف  -2

 (.4/285) «املوافقات»انتهى. وانظر: . «املذموم فهو منها يشء إىل يستند ال كان وإذا، املحمود فهو اإلمجاع

 (.13/290) «الفتح» -3

 (.3/179) «االعتصام»(، و2/1052) «جامع بيان العلم»انظر:  -4
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 نبياء بفلسفة اإلغريق وُزباالت اآلراء.واأل

ْأِي  َأْهُل »: ♫أبو بكر بن أيب داود اإلمام قال صاحب هذا النظم   َأْهُل  ُهمْ  الرَّ

 (1).«اْلبَِدع

ْعبِيِّ  وعن َبْت  ِحنيَ  َقْبَلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َهَلَك  إنام»: قال الشَّ ُبُل  هِبِمُ  َتَشعَّ  َعنِ  َوَحاُدوا الس 

ينِ  يِف  َوَقاُلوا اآْلَثارَ  ُكواَفرَتَ  الطَِّريِق،  (2).«َوَأَضل وا َفَضل وا ،بَِرْأهِيِمْ  الدِّ

 :♫وحاُل هؤالء كام قال ابن القيم 

 إِْن ُقلـــَت: قـــاَل اهللُ قـــاَل رســـوُلهُ 

 

ــالنِ   ــوُل ُف ــَن َق ــاًل: أي ــوُل َجه  فَيق

 ُيطلق عىل «أهل الرأي»، فاألشهر أن مصطلح وأما إطالق الرأي يف علوم الفقه 

موا ♫أصحاب اإلمام أيب حنيفة النعامن  ، ممن توسع يف باب القياس، حتى قدَّ

آراءهم عىل بعض النصوص الرشعية الثابتة، وهم باملقابل حَيتلون عىل آرائهم 

 (3) بالواهي من النصوص، كام كثُر يف فقههم اجِلدال، وتوليد املسائل قبل وقوعها.

 إنامو ،ُمطَلًقا الرأي ينكرون السنة أهَل  أنَّ هذا الكالم يف ذم الرأي  يعني والقلت: 

 البدع أهلبخالف  ،«الرأي يتبع الذي هو ص  النَّ  وليس ص،لنَّ ل تابع الرأي» :يقولون

 صحتهب مكَ َح  ما أي ُقبِل القايض لهعدَّ  فام، حاكم العقلو شاهد النص»القائلّي: 

يف نصوص الرشيعة  ورد  هذا الباطل مبثوث .«فال وإال ُقبِل النصوص من الرأُي 

                                                             

 (.302، 3/178) «االعتصام»(، و2/1042) «جامع بيان العلم»نظر: ا -1

 ( عن احلسن.3/179) «االعتصام»(، وذكره الشاطبي يف 2/1042) «اجلامع»رواه ابن عبد الرب يف  -2

وفصوال نافعة يف كتاب (، 1/263) «جامع العلوم واحلكم»(، و5/138) «الفتاوى الكربى»انظر:  -3

 .(، للشيخ محد العثامن73-53)ص  «لعلمالنبذ يف آداب طالب ا»
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وكالم السلف ومن تبعهم من علامء األمة، ومن أوسع من فنَّد هذه الِفرية شيخ 

 .«درء تعارض العقل والنقل»اإلسالم يف كتابه الُعلاب: 

 احلديث أهل أن يزعمون الكالم أهل أن: بَج العَ  ومن»: (1)♫ قال ابن تيمية

 َي كِ ُح  وربام. العقل ةَ لَّ ُح  روننكِ يُ  َنموأ ،واستدالل نظر أهَل  ليسوا ،تقليد أهُل  والسنة

 .عليهم نكرونهيُ  مما وهذا ،السنة أئمة بعض عن النظر إنكارُ 

 ،القرآن به جاء ما نكرونيُ  ال واحلديث السنة أهَل  فإنَّ . بحق هذا ليس: هلم فيقال

 ،آية غري يف رب  دَ والتَّ  رك  ـفَ والتَّ  واالعتبار رظَ بالنَّ  أمر قد واهللُ . بينهم عليه متفق أصل هذا

 همل  كُ  بل ،ذلك أنكر أنه وعلامئها السنة أئمة وال األمة سلف من أحد عن عرفيُ  وال

 وغري رب  دَ والتَّ  بارواالعتِ  رك  ـفَ والتَّ  رظَ النَّ  من الرشيعة به جاءت بام األمر عىل متفقون

 ،واستدالهلم ،هموكالمِ  ،همرِ ظَ نَ  باطلِ  من املتكلمون ابتدعه ما أنكروا ولكنهم ،ذلك

 ...داللواالستِ  رظَ النَّ  نسجِ  إلنكارِ  مٌ لزِ ستَ مُ  هذا إنكارَ  أنَّ  فاعتقدوا

 عىل احلديَث  محل احلديث عارضه إذا هعقلَ  بأن ُح رَصِّ يُ  من هؤالء نمِ  أنَّ  ُب َج والعَ 

 هل عريِش  يَت فلَ  ،للحديث ميزانا هعقلَ  وجعل ،احلديث عىل قديمهبتَ  حوصَّ  هقلِ عَ 

 ؟باتباعه امللمورِ  بيلالسَّ  من فيكونُ  مديةحَ املُ  الرشيعة يف قديمهبتَ  اًح رصَّ مَ  نكا هذا هعقلُ 

. «باهلل إال قوة وال حول فال السبيل؟ عن خارٌج  رٌ حائِ  ضال   ٌل جاهِ  عٌ بتدَ مُ  عقٌل  هو أم

 انتهى.

                                                             

ا يف ، باختصار وترصف. (4/55) «الفتاوى»» -1 وانظر ما يتعلق بموضوع الرأي: حممودا كان أو مذموم 

 .(158-2/97) «إعالم املوقعني»
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 يف أهل احلديث واألثر التحذير من الطعن

 : بعدهاالناظم  قال

ْاْ َتَلهَّكككْقكككْ ٍ ِْمكككنَْتككك  َْوال

ْبكككككككككككككككككككككككككككككككديِ ِه 

ْ

ْاحَلككككَديِ َْأَهككككِ ْيفَْفككككَتط عَن 

ْوَتق ككككككككككككككككككككككككككككككككَدُح

ْ

 وأهَل  ،بالوالوَ  الرفض وأهَل  ،االعتزال أهَل  ني هبميع ،(قْ ٍ ِْمنَْت  َْوال)فقوله: 

لَ الذي  استبَدَل و ،املنقول عن باملعقول اكتفى ن، ممثحدَ املُ  الكالم  لاءب الفالسفةُ  هأصَّ

 (1).♀ الرسول به

ونَ  نامشايُ  كان»َمْرَقنْدي: قال أبو بكر السَّ   ألنه َثُموَد، أبا إسامعيَل  بنَ  بكرِ  أبا ُيَسم 

ٴۇ  ۋ   ﴿: تعاىل اهلل يقول. الرأي أصحاب من فصار احلديث، أصحاب من كان

 (2).«[١٧فصلت: ] ﴾ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  

 روامِ أُ  الذي( بديِ ِه ) تالعبوا أي( اَتَلهَّْ : )بلَنمالناظم وهؤالء القوم وصفهم 

 .تعظيم شعائره، وحفظ حدودهب

 يَ  عامَّ  اإلنسان شغليَ  ما :اللَّْهوُ و
هم  وهَي  يهعنِ

(3). 

، وهلذا قال الناظم بعدها: احلقيف أهل  ومن آثار هذا اللَّهو واللعب بالدين الطَّعنُ 

ا دقً ِص علاًم وعمال، (: احَلَديِ ) ، أي: أصحاب(َأَهِ ْيف) ،وتوض تقع :أي ،(َفَتط عَن)

                                                             

 ، وما بعدها(.2/345) «لوائح األنوار»انظر:  -1

 (.75)ص  «رشف أصحاب احلديث»رواه اخلطيب يف  -2

 «النهاية»(، و5/213) «مقاييس اللغة»(، للراغب األصفهاين. وانظر: 748)ص  «القرآن مفردات» -3

 (.2/559) «املصباح املنري»و، (َها، لـ5/213)
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، تباًعا، الذين جعلوا من الوحيّي َمصَدًرا للتلقي، فبلغوا بذلك منازل الرب والَتقيوا

ط لالغَ  من منه بريئون هم ما إىل وتنسبهم ،وصدقهم عدالتهم يفأي:  ،(وَتق َدُح)

 ،الرواية مقبويل ،عدواًل  حفاًظا كوَنم معوالفهم،  احلفظ وعدم والتخليط بالكذِ و

 .ظاهرا وباطنا تباع، صادقي االالعدالة معلومي

ومن عالمات الصدق واتباع السنة حب أصحاب احلديث، وهلذا قال اخلطيب 

نَّةِ  َأْهلِ  َعىَل  ااِلْستِْداَلُل باب » :(1)«رشف أصحاب احلديث»البغدادي يف كتابه   الس 

، «َوَأْهلِهِ  ِديِث احل بُِبْغضِ  ْبَتِدَعةِ املُ  َعىَل  ااِلْستِْداَلُل »، ثم قال: «ِديِث احل َأْصَحاَب  بُِحبِِّهمْ 

 وهو إال عٌ مبتدِ  الدنيا يف ليس» أنه قال: اْلَقطَّان ِسنَان   ْبنِ  َأمْحَدَ ثم ساق بإسناده عن 

، إىل غري ذلك من «قلبه من احلديث ةُ حالوَ  عَ زِ نُ  الرجُل  دعابتَ  فإذا ،احلديث أهَل  ضبغِ يُ 

 اآلثار يف الباب.

اخْلَاَقايِن   ُمَزاِحم   أبووأنشد 
(2): 

ــُل  ــاَلمِ ال َأْه ــُل و َك أ َأْه ــرَّ ــد ِي ال  َق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِدُموا  َع

 

 بِــهِ  َينُلــو الَّــِذي احلَــِديِث  َعلِــمَ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُل  ُج  الرَّ

 

ُـمْ  َلو  اْنَحَرُفـوا َمـا اآلَثـارَ  َعَرُفـوا َأَنَّ

 

ــاَعن  ــا،َغريِ  إىَِل  َه ــنَُّهمْ ل َه ــوا كِ  َجِهُل

  

  

                                                             

 (.71)ص  -1

 (.79)ص  «رشف أصحاب احلديث» -2
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 سبب تسمية أهل السنة بأهل احلديث، وبيان مكانتهم

 كل  »: (1)سبَب تسمية أهِل السنة بلهل احلديث، فقال ♫اللكائي وقد بّيَّ ال

 إال َيْسَتنِد، رأيه وإىل ب،نَس يُ  هاثَ أحدَ  التي هتِ مقالَ  صاحِب  فإىل امذهبً  اعتقد نمَ 

 ،بوننتِس يَ  إليه فهم ،♀ اهلل رسوُل  همتِ مقالَ  صاحَب  فإن احلديث، أصحاَب 

 رون،خِ فتَ يَ  وبذلك دون،قتَ يَ  وبرأيه يفزعون، وإليه ،َيْسَتِدل ون وبه َيْسَتنُِدون، هلمِ عِ  وإىل

 يف يهمباهِ ويُ  ،الذكر رشف يف وازهيميُ  نفمَ  َيُصوُلون، منه مرهِب قُ بِ  هتِ نَّ ُس  أعداء وعىل

 .«م؟االْس  وِّ لُ وعُ  خرالفَ  ةِ ساَح 

 أو ،هبام لتحققهم ،والسنة الكتاب معاين من ملخودثم ذكر أنَّ اسم أهِل احلديث 

 اهللُ كرَ ذَ  ما بّي احلديث إىل انتساهبم يف دوندِّ رَت مُ  هم»قال: ف بلخذمها، الختصاصهم

 فهو ،[٢٣الزمر: ] ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿: هكرُ ذِ  تعاىل فقال كتابه، يف ▐

 اهلل رسولِ  حديِث  إىل وامُ نتَ يَ  أن وبني ه،تُ ـفظَ وَح  هاؤُ رَّ وقُ  هوأهلُ  القرآن ةُ لَ مَحَ  فهم القرآن،

 جودلوُ  االسمَ  هذا ونَ ق  حِ ستَ يَ  أَنم كَّ َش  فال ه،تُ لَ مَ ـوَح  هتُ ـلَ قَ نَ  فهم ♀

 .«فيهم ّييَ ـعنَ املَ 

 هلذه لكمَّ  الذي هلل واحلمد»: ♫فقال  مكانتهم، َف تهم ورَشَ لَ نزِ مَ  وَّ لُ ثم بنيَّ عُ 

 حيث األنام، مجيع نمِ  زهموميَّ  األقسام، هذه عوامِ بَج  همفَ ورشَّ  اإلسالم، هامِس  فةئالطا

 ةِ وطريقَ  هتِ طريقَ  إىل وهداهم ه،تِ نَّ ُس بِ  همكرَ ذِ  ىَل عْ وأَ  ه،بكتابِ  همعَ فَ ورَ  ينه،بدِ  اهللُ همزَّ عَ أَ 

 لةالعادِ  ةواجلامعَ  ة،يَ اهلادِ  بةَص والعَ  ة،يَ اجِ النَّ  رقةوالفِ  ة،صورَ نْ املَ  فةُ ئالطا فهي رسوله،

                                                             

 (1/24) «رشح أصول االعتقاد» -1
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 يال،دِ بْ تَ  هقولِ  عن وال يال،دِ بَ  ♀ اهلل برسول تريد ال التي ة،نَ بالس   ةكَ سِّ مَ تَ املُ 

 َسْمتَِها عن َيْلِوهيِمْ  وال والزمان، األعصارِ  َتَقل ُب  عنها ُيْثنِيِهم وال يال،وِ َُت  هتِ نَّ ُس  عن وال

 ُ  انتهى.. «َدَثانِ احلَ  تَغري 

احلديث بّي العلم والعمل، وحسن االتباع يف الظاهر، وصدق النية  وهلذا مجع أهُل 

، وأزهدهم يف الدنيا، وأرغبهم يف ةً يرَ أنقاهم َ ِ ، وةً ريَ ِس  الناسِ  أحسنُ   الباطن، فهميف

 لمَ عِ  أراد من»اآلخرة، ويف هذا روى اخلطيب البغدادي عن بعض السلف أنه قال: 

العلم ه بعلم القرب: ُد ْص وقَ ، (1)«بالرأي فعليه بزاخلُ  لمَ عِ  أراد ومن باألثر، فعليه ربالقَ 

العلم الذي ال ينفع عند اهلل، هو بز: وعلم اخلُ النافع الذي يد صاحبه أثره يف اآلخرة، 

وإنام يلكل أصحاُبه به اخلبَز يف الدنيا، ألَنم ُتايلوا به عىل رشع اهلل تعاىل، وال يدون 

 (2)آثاَره احلميدة يف اآلخرة.

 يف والكالم احلديث، أصحاب يف املروءة»وروي عن هارون الرشيد أنه قال: 

 (3).«الروافض يف والكذب املعتزلة،

 فإن ،والفجور الفسق وأهل ،البدع ألهل شامل ♫الكالم من الناظم  وهذا

اهلل  دينب همجهلِ وهذا ِمن  الطَّعن والعيب واحلَطِّ من أهل احلق، يف يشتكون اجلميع

                                                             

 (.75)ص  «رشف أصحاب احلديث» -1

سبيل »والفرق بّي العلامء العاملّي وغريهم من علامء السوء، يف كتايب: وقد تكلمت عن أثر العلم النافع،  -2

 ، يِّس اهلل مراجعته، وإخراجه. آمّي.«النلاة يف فضائل العلم والعمل

 (.78)ص  «رشف أصحاب احلديث» -3
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 .عاداه شيئاً  جهل ومن ،♀وسنة رسول اهلل 

    ىئ ىئ   ىئ  ېئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ﴿: تعاىل اهلل قال

 .[٣١ - ٢٩طففّي: ملا] ﴾مئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ    حئ

 ،ةلَّ باحلُ  ةلَّ احلُ  والُ ولقابَ  ،هانبالرُب  عنه واحُ لنافَ  ةلَّ وُح  حقٍّ  أهَل  القومُ  كان ولو

 واالستهزاء، يةَ خرِ والس   مَ ك  هَ التَّ  إال سِ فلِ املُ  لللعاطِ  ةَ يلَ حِ  ال ولكن بالدليل، والدليَل 

 (1).واألثر احلديث أهلِ  يف الوقيعةُ  :والبدع األهواء أهلِ  عالمات ومن

السنوات األخرية وجد أنَّ كثرًيا من أهِل  يف ةَ الدعويَّ  قلت: ومن تلمل الساحةَ 

السنة ناهَلم األَذى ِمن إخواَنم الذين يشتكون معهم يف العقيدة واملنهج احلق، أكثر مما 

هل واخلروج ناهَلم من أهل األهواء واألحزاب املنحرفة، وما ذلك إال لغلبة اهلَوى واجل

عن سبيل أهل العلم والعقل والعدل، واهلل املستعان يف أن ُيصلَِح أحواَل املسلمّي أينام 

 كانوا.

 

 

 

 

 

                                                             

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

َْصككاِحْيككاْالككدَّْهَرْاعتقككْدَ َْمككاْإذا

ْهكككككككككككككككككككككككككككككككككككككِ ه

ْ

ْْصككبُحوُتَْتبيككُ َْخْيككٍرَْعلكك َْفَأنككَ  

ْ من االعتقاد، وهو اإليامن اجلازم باهلل ومالئكته وكتبه (، اعتقْدَ َْماْإذافقوله: )

ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه، وبكل ما جاء يف القرآن الكريم والسنة 

الصحيحة من أصول الدين، وسائر الغيبيات، مما ُيْعَقُد عليه القلب، عىل وجه ال 

ُره َرْيب.يالطه شك  ، وال ُيكدِّ

، فإنَّ هذه األصول منهج حياة، يب أن ينعقد عليها حياتك ةطيل أي(: الدَّْهَر) 

 القلب طيلة احلياة، وحتى املامت.

ا ُلب   فإنَّ هذه العقيدة ال ُتعتقُد يف مكان دون مكان، وال يف زمان دون زمان، ألهنَّ

خرة، وِمن املعلوم اإليامن، وبام أنَّ اإليامَن َجنَُّة الدنيا التي َمن مل يدُخْلها مل َيدُخل َجنََّة اآل

أنَّ َنعيَم جنَِّة اآلخرة ال َيفنَى، فإذا َدَخلها العبد ال ُيفاِرُقها أبدا، فكذلك َينبِغي للُمسلِم 

 ، وهي اإليامن والعقيدة الصحيحة. طِيَلة  َدهِره أالَّ ُيفاِرَق َجنََّة الدنيا

، صاحبي ياأي: يا صاح، : فالعرب تقول يف النداء، بصاحِ  مُ خَّ رَ مُ (: َصاِحْيا)  

 (1).امخَّ رَ مُ  العرب من عمِ ُس  وحده، هذا يف إال املضاف ترخيم يوز وال

 وغفر ♫ ،هصحِ نُ  ريموكَ  ،هدِ د  وَ تَ  سنوُح  ،♫ الناظم طفلُ  من وهذا

                                                             

 نحو ،النداء يف الكلم أواخر حذف :االصطالح يفوالرتخيم (. 14/9( )1/521) «لسان العرب»انظر:  -1

 (3/287) «رشح ابن عقيل عىل األلفية»انظر:  .«سعاد يا» واألصل ،«سعا يا»
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 (1).له

 صاحلةً  ةً لَ مُج  هانَ ضمَّ  فإنه ،املنظومة هذه يف املذكورة األصول(: إشارة إىل هذه هِ ه)

 والقدرية املعتزلة من الناس أكثرُ  فيها خالف قد التيهمة امل االعتقاد مسائل من

 نحا ومن واملالحدة والفالسفة واجلهمية واملرجئة والروافض واخلوارج واجلربية

 (2).نحوهم

 فضل احلياة عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة

 عليه كان ما واعتقادك ،بامللثور لتمسكك ،هدى عىل ومستمر(: َخْيٍرَْعل َْفَأنَ ) 

، َنَلْوَت من الشبهات والبدع يف بإحسان هلم والتابعّي الصحابة من الصالح السلف

 .الدنيا، وَحري  بك أن َتنُْلَو من النار يوم القيامة

َْْعل َْفَأنَ )وأشار الناظم إىل َدْيُموَمَة هذا اخلري، فقال:   ،أمن يف(: َتبيُ َخْيٍر

 ،امللثور اتبعت قد ،ّيقلِ ذْ حَ تَ ـاملُ  وظنون ّي،ماملتكل شكوك من ـاًم سالِ  ،لبالقَ  نَّ ئِ طمَ مُ 

 .الفضل هلل وحدهو ،لوَّ عَ املُ  عليه الذي رَ دْ والصَّ  ل،األوَّ  يلعِ الرَّ َسبيَل  َت يْ فَ واقتَ 

 كنرُ  إىل وأسندته ظهرك أجللت قد ،طملنينةو وأمان أمن يفكذلك (: وُتْصبُح)

 التوحيُد »: (3)♫ل ابن القيم ، ويف هذا يقوّيِص َح  ن  ْص حِ  يف كقلبَ  وأدخلت يق،ثِ وَ 

                                                             

 (.2/367) «لوائح األنوار»(. وانظر: 115)ص  «التحفة السنية» -1

 (.2/367) «لوائح األنوار»انظر:  -2

 «الصواعق املرسلة»( و2/38) «اجتامع اجليوش اإلسالمية». ويف (2/245) «بدائع الفوائد» -3

(: 75)ص  «اجلواب الكايف»ويف . «اآلمنّي من كان دخله من الذي احلصّي اهلل حصن السنة»(: 4/1255)

 .«...األعظم اهلل حصن الطاعة فإن»
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 انتهى. .«ننياآلمِ  نمِ  كان هلَ دَخ  نمَ  الذي األعظمُ  اهللِ نُ ْص حِ 

ًكا دمت ام، أي: ف(وُتْصبُح  ُتـْمِس ) :نسخة ويف  ،ريٌ َخ  كهارُ فن األصول ذههب متمسِّ

  .ريٌ َخ  هاكل   كحياتُ و ،ريٌ َخ  كيلُ ولَ 

 (1) هي:مصدر لكل خري، إذ ، املباركةَ  العقيدةَ  هذه فإنَّ 

  ،وروح املِلَّة، وعليها مدار قبول األعامل، وزكاة القلب.أساس الدين 

 ،فإنَّ العقيدة الصحيحة خري دافع وحمرك للعمل، كام مرَّ  ومصدر القوة القلبية

 بيانه عند الكالم عىل عقيدة أهل السنة يف حقيقة اإليامن.

 من الوقوع يف البدع والضالالت. أمان و 

 واملوت عىل دين أهل الشهوات والشبهات.امتة، وعصمة من سوء اخل 

 فعىل قدر ُتققها يف القلب وترجتمها  يف الدنيا واآلخرة، سبب األمن واالهتداءو

 عمليا يف واقع احلياة حيصل للعبد من ذلك نصيبه يف األمن واالهتداء.

  

                                                             

(، 76-62)ص  «ةاملدخل لدراسة العقيدة اإلسالمي»(، ملكي، و19-17)ص  «مذكرة العقيدة»انظر:  -1

(، واملراجع يف بيان فضل 4/2093) «موسوعة العقيدة»(، و40-1/36) «التوضيحات اجللية»للربيكان، و

 وخصائص عقيدة أهل السنة واجلامعة كثرية.
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 بينهموالت هم أهُل الباطل يريدون إضعاَف أهل السنة ببث الشائعات 

 بن أمحد وقول أيب، وقول قويل، هذا»: هذه القصيدة املباركة آخرظم يف النا قال

 ممن العلم أهل من ندرك مل من وقول العلم، أهل من أدركنا من وقول ،♫ حنبل

 .«بكَذ  فقد ذلك غريَ  عيلَّ  قال فمن قوله، بلغنا

ِ  فقد داء ، أي: بنَصب العِ (1)بالنَّصب تعاىل ♫الناظم أبو بكر بن أيب داود  مَ اهت 

 هي عقيدته أنالرائقة  املنظومة هذه يف فبّيَّ ، ☻آلل بيت النبي 

 يف ،واملرسلّي األنبياء عقيدةُ  وهي والتابعّي، الصحابة عقيدةُ  وهي ،املسلمّي عقيدةُ 

 .الغيبية واألمور االعتقاد مباحث وسائرِ  ،وأسامئه وعال جل اهلل صفات مسائل

وافتى عليه، وال أدلَّ عىل ذلك من  بكَذ  فقد ذلك غريَ  فاملصنِّ  عىل قال فمن

 التي كتب اهلل هلا القبول بّي املسلمّي. «املنظومة احلائية»هذه 

ِم وقد: قلت  يف هذا عن متتكلَّ  وقد وحديثا، قديام اهلدى أئمة من مجاعةٌ  اهت 

ِم فإنه ،♫ املزين لإلمام السنة لكتاب رشحي مقدمة  وهو القرآن، يف بالَوقف اهت 

 .يعقوب ابن دم من الذئب براءة براء منه

 من وكم»: املوطن ذلك يف قلُت  مماكان و السنة، يف املعروفة هرسالتَ  كتب وهلذا

ع، وُهِلرَ  بل منه، ونِيل فيه، ُطِعنَ  السنة عىل رجل  وقيل، بلغني،: )كلمة بسبب وبدِّ

 األيام مع صارت ُكَذيبًة، وجدهَتا األمر، حقيقة عن تبحث جئَت  وإذا ،(الثقة وحدثني

                                                             

 يف بام التنكيل»يف  ♫املعلمي العالمة عبد الرمحن بن حييى  ن الناظم بحلة وإنصافعممن دافع و -1

   (.524-2/516) «طيلاألبا من الكوثري تلنيب
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 .«!داملوعِ  واهلل... هُتَمة صارت حتى ونقص، فيها زيد حقيقة أو فرية،

 العلامء عن الباطلة املذاهب الناس ينقل ما أكثر وما: »(1)♫ القيم ابن قال

 وضاللة بدعة كل أصل ورسوله اهلل عن الفهم سوء: »(2)وقال. «القارصة باألفهام

 إليه أضيف إن سيام وال والفروع ألصولا يف خطل كل أصل هو بل اإلسالم، يف نشلت

 وسوء قصده حسن مع املتبوع من األشياء بعض يف الفهم سوء فيتفق القصد، سوء

 .انتهى. «املستعان واهلل وأهله الدين حمنة فيا التابع، من القصد

 الناس َيفهم بام مملوء العلامء وكالم ورسوله اهلل وكالم: »(3)االسالم شيخ ويقول

 ِجنَس  ياطِب الذي املتكلم كالم يف ال الفاهم فهم يف العيب فكان سدًا،فا معنى منه

 .انتهى. «الناس

 ُيْؤِمنُ  الَ »و ذلك، يف األذى شدةَ  علِمَ  عليه، املُفتى مكان حلظة نفَسهُ  َتيَّل ومن

 لنفسه، َيكَرهُ  ما ألخيه يكَره أن: ومفهومه ،(4)«لِنَْفِسهِ  حُيِب   َما أِلَِخيهِ  حُيِبَّ  َحتَّى َأَحُدُكْم،

م اإلنصاَف  أراد من: »(5)♫ األندلِس حزم ابن يقول هذا ويف  مكانَ  نفَسه فليَتوهَّ

ِفه وجهُ  َله َيُلوُح  فإنه َخصِمه،  .انتهى. «َتَعس 

                                                             

 .(2/403) «السالكّي مدارج» -1

 .(85 ص) «الروح» -2

 .(342 ص) «البكري عىل الرد» -3

 (.45(، ومسلم )13رواه البخاري ) -4

 .(82 ص) «والسري األخالق» -5
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 أَنم مُعلِ  ما أو يقولوه، مل ما اإلسالم أئمة إىل بَس نَ  من: »(1)احلنبيل رجب ابن قالو

 صار إذا: »(2)♫ وقال .«ذلك عىل العقوبة حقيست كاذب فإنه الفه،ِخ  يقولون

 تزداد ال فإنك: الدين أئمة ُعُيوب عن والتَّفتيَش  املسلمّي، أئمة عىل الردَّ  شغُلك

 وعن بعدا، إال احلق ومن حبا، إال األرض يف العلو لطلب وال ُعلبا، إال لنفسك

 .انتهى«. ...قربا إال الباطل

: (3)قال والزهد، للعلم املنتسبّي من لَض  ملن ♫ اجلوزي ابنُ  ضرَ ـعَ  وملا

 سلب: عقوباهتم خِفيِّ  ومن. باخللق شغال احلق عن إعراضهم: عقوباهتم فلول»

 .انتهى«. ...التعب د ولذة املناجاة، حالوة

 إىل املنتسبّي من لتلد وإنك: »(4)♫ املَُعلِّمي العالمة العرص َذهبي   وقال

 وحماولة هلم، منه حسدا بالباطل، ولو لامءالع من غريه تطئة عىل حيرص من العلم،

رُت كِفاية كَ والكالم يف هذا الباب يطول، وفيام ذ .انتهى«. ...الناس عند منزلتهم حلط

 ملن أراد أن َيعَترِب.

 حنبل بن أمحد وقول أيب، وقول قويل، هذا»ولنُعد إىل قول أيب بكر يب أيب داود: 

 بلغنا ممن العلم أهل من ندرك مل نم وقول العلم، أهل من أدركنا من وقول ،♫

                                                             

 .(2/627) «هرسائل جمموع»ضمن  ،«األربعة املذاهب غري اتبع من عىل الرد» -1

 .(2/635)نفس املصدر  -2

 .(27 ص) «اخلاطر صيد» -3

 .(13 ص) «العقائد تصحيح إىل القائد» -4
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 «.بكَذ  فقد ذلك غريَ  عيلَّ  قال فمن قوله،

 :أمرين إىل راجع َغَلُطه فإنام ،العقيدة هذه خالفب قال من ويف احلقيقة،

ُل  ال ما عىل اعتمد فقد ،الدليل هةجِ  نمِ  :األول األمر  من النصوص عليه ُيَعوَّ

 واألقوال.

 واتباع ،هلوىجلهل، واكا كثرية أسباب له وهذا ،اللاالستد هةجِ  من :الثاين واألمر

َواِرف عن التوفيق للحق ذلك وغريِ  ،والسنة الكتاب وترك ،الرجال آراء  .من الصَّ

 هذا»: ♫ وددا أيب بن بكر أبوالناظم  قال كام قولويف آخر هذا الرشح، أ

 بَس نَ  منف عنهم، النقل ينبلغ وممن أدركت، ممن السنة أهلِ من  مشاُيي وقوُل  قويل،

 .«بكَذ  فقد هذا، ريَ غ إيلَّ 

عىل التوحيد والسنة، وأن يتوفانا عىل  -أهيا القارئ–أسلُل اهللَ أن حُيَييني وإياك 

التوحيد والسنة، وأن حيرشنا يف زمرة املتقّي، من النبيّي والصديقّي والشهداء 

 آمّي. .والصاحلّي، وحُسَن أولئك رفيقا

  (1) وكـتـب

ــار ـنب الصــغـيـَّـر  َعــمَّ
 

  
                                                             

ة سبتمرب 1441وَتمَّ االنتهاء ِمن ُمراَجَعُته ظهر األحد الثاين من حمرم لعام  -1 ، بمدينة 2019، املوافق لـُغرَّ

 بـفرنسا. «لـيون»
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 عقدية املسائل بعض يف املؤلف هبا يَنصح كتب 
 النفس بالكالم القائلني عىل والرد الكالم مسألةكتب يف 

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

 .تيمية البن ،«التسعينية»

 القيامة يوم اهلل رؤية مسألة كتب يف

 .النحاس البن ،«اهلل رؤية»و للدارقطني، «اهلل رؤية»

 اإلهلي النزول مسألة كتب يف

 النزول البن تيمية. «رشح حديث»، وللدارقطني «النزول كتاب»

 باجلنة املبرشين العرشة مناقب كتب يف

ياُض »و السنة، كتب من «املناقب كتاب» ة الرِّ ة َمناِقِب  يف النَّرِضَ  ترصخم»و الطَّرَبي، للُمِحب ،«الَعرَشَ

 .املقديس الغني لعبد ،«السرية

 ╚ الصحابة عدالة كتب يف

 لعامد ،«الشبهات ودفع النبوية والسنة الكريم القرآن ضوء يف عنهم اهلل ريض الصحابة عدالة»

 .الفهداوي ملحمد ،«املسلمّي عند عنهم اهلل ريض الصحابة عدالة»و الرشبينى،

 ╚ الصحابة سب عن النهي كتب يف

 ذم يف العوارض شم»و املقديس، للضياء ،«والعقاب اإلثم من فيه وما األصحاب سب عن النهي»

 .اآللويس شكري ملحمود ،«األصحاب سب من عىل العذاب صب»و القاري، عيل ملال ،«الروافض

 ╚ الصحابة فضائل كتب يف

 ناء،الب البن ،«األرشاف الصحابة فضائل يف اإلنصاف»و والدارقطني، للنسائي، ،«الصحابة فضائل»
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 .حنبل ابن أمحد لإلمام ،«الصحابة فضائل» وأقدمها أفضلها ومن

 سعودل ،«عنهم اهلل ريض الصحابة فضائل يف الواردة األحاديث»: بعنوان حافل كتاب املعارصين ويف

 .العثامن حلمد ،«الناس خري» وكتاب الصاعدي،

 والقدر القضاء كتب يف

 رشوحها مع تيمية، البن ،«القدر تائية»و للبيهقي، ،«دروالق القضاء»و وللفريايب، وهب البن «القدر»

 والغرر الشبهة رفع»و القيم، البن ،«العليل شفاء»و ،(«البهية الدرة» سعدي ابن رشح ذلك ومن)

 البن ،«والقدر القضاء»: املعارصين ويف... الكرمي ملرعي ،«بالقدر املعايص فعل عىل حيتج عمن

 .   حممود وآل واألشقر، عثيمّي،

  التكفري وقواعد ضوابط كتب يف

 أبا لسليامن «والتفلري التكفري وخطورة حكم يف التقرير»و للسناين، ،«التكفري أحكام بيان يف التحرير»

 .القرين اهلل لعبد ،«التكفري ضوابط»و اخليل،

 كتب يف صفة العرش

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

 وحديثا قديام وأتباعهم اخلوارج عىل الرد كتب يف

 منهاج»لاللكائي، و ،«جلامعة السنةأهل  اعتقاد أصول»و ، البن بطة،«اإلبانة»ولآلجري،  ،«الرشيعة»

 لرجل منبه بن وهب اإلمام مناصحة»و ،«النلدية الدعوة لعلامء السنية الدرر»والبن تيمية،  ،«السنة

 عثيمّي، وابن باز، وابن ،«الللنة فتاوى»كـ: املعارصين ئناعلام وفتاوى ،«اخلوارج بمذهب تلثر

 .وهبتان جهل من رؤساؤه عليه ما وفضح الضال، الفكر هذا حارب ممن وغريهم واأللباين،

 للعبيكان، ،«املتلدد والفكر اخلوارج»: ذلك ومن ،-احلرص سبيل عىل ال– خاصة دراسات وهناك

 ،«اجلهاد وأحكام حكم من اجلياد القطوف»و لللاسم، ،«التاريخ وعرب الرشع يف اخلوارج حقيقة»
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 تدل عالمة ثالثون»و للحارثي، ،«النار أهل كالب: السامء أديم ُتت قتىل رش»و العباد، الرزاق لعبد

 بينه الفاصل واحلد وأحكامه أنواعه اجلهاد»و العتيبي، بدر لشيخنا ،«خوارج املخربّي هؤالء أن عىل

 للفهيد، ،«املتقدمّي اخلوارج بلصول املعارصين اخلوارج تلثر»و ثامن،الع حلمد ،«الفوىض وبّي

 يف النَّظر مدارك»و لألمّي، ،«ودراسة مجعا: وصفاهتم اخلوارج يف الواردة يف املسندة األحاديث»و

 دماء من أهدر ما يف األكابر العلامء فتاوى»و ،«احلامسية واالنفعاالت الرّشعية التطبيقات بّي الّسياسة

 اجلهاد رشف بّي الفطن ذوي متييز»و ،«القتاد أيب وحشية من العباد تليص»و ،«اجلزائر بالد يف

 وهو) الرمضاين املالك لعبد ومجيعها ،«واخلوارج السنة بّي الدارج احلوار طليعة»و ،«الفتن و ف

 ودين عقل أي»بـ»و املدخيل، لزيد ،«واألمم األفراد عىل وأثره اإلرهاب»و ،(الباب هذا يف متميز

 ملحمد ،«مشبوهة كتب عىل الرد»و العباد، املحسن لعبد ،«!جهادًا؟ والتدمري التفلري يكون

 للريس، ،«املقديس عىل الرد يف ،«التوحيد لدولة تكفريه يف العنيد كواشف تبديد»و بازمول،

 .العقل لنارص ،«اإلسالم تاريخ يف الفرق أول اخلوارج»و

 من ألكثر استقراء وهو للمحيميد، ،«عرصنا خلوارج الكاملة القصة»: الباب يف وأشملها آخرها ومن

 .  العرص خوارج ملنظري ومقال ورسالة كتاب ألفي

 املخالفني شبهات عىل والرد اإليامن مسألة تأصيل كتب يف

 من 7 اجلزء يف وهو) تيمية والبن منده، والبن سالم، بن القاسم عبيد وأليب شيبة، أيب البن ،«اإليامن»

 سعدي، البن ،«اإليامن لشلرة والبيان التوضيح»و للمروزي، ،«الصالة قدر تعظيم»و ،(«الفتاوى»

 ،«والكفر اإليامن يف وأجوبة أسئلة»و العباد، الرزاق لعبد ،«فيه واالستثناء ونقصانه اإليامن زيادة»و

 يف داخله رحاجلوا أعامل أن يف العرفان ذوي أقوال»و ،«ونواقضه اإليامن يف جواب»و للراجحي،

 للغامدي، ،«واملتكلمّي السلف بّي اإليامن»و للشبل، ،«اإليامن مسللة»و للسناين، ،«اإليامن مسمى

 آلل ،«السلف عند اإليامن»و لألثري، ،«واجلامعة السنة أهل عند نواقضه خوارمه، حقيقته،: اإليامن»و

 .بابه يف جيد كتاب وهو خضري،
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 احلديث أهل عن الدفاع كتب يف

 للسمعاين، ،«احلديث ألصحاب االنتصار»، والبغدادي للخطيب ،«احلديث أصحاب رشف»

 العباد، املحسن لعبد ،«واحلديث السنة ألهل االنتصار»و الوزير، البن ،«والقواصم العواصم»و

 املنصورة الطائفة هم احلديث أهل»و ،«الدين يف احلميدة وآثارهم ومآثرهم احلديث أهل مكانة»و

 .املدخيل لربيع ،«يةالناج والفرقة
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 فهرس املصادر واملراجع 
 َبطَّة بابن املعروف الُعْكرَبي محدان بن حممد بن حممد بن اهلل عبيد اهلل عبد أبو الكربى، اإلبانة .1

 بن والوليد الوابل، ويوسف األثيويب، وعثامن معطي، رضا: املحقق ،(هـ387: املتوىف) العكربي

 .الرياض والتوزيع، للنرش الراية دار: رشالنا التويري، ومحد النرص، سيف

 اهلل عبد بن إسامعيل بن سامل بن إسحاق بن إسامعيل بن عيل احلسن أبو الديانة، أصول عن اإلبانة .2

 حممود، حسّي فوقية. د: املحقق ،(هـ324: املتوىف) األشعري موسى أيب بن بردة أيب بن موسى بن

 .1397 ألوىل،ا: الطبعة القاهرة، – األنصار دار: النارش

 مجعاً : الذهبي لإلمام النبالء أعالم سري كتاب االعتقاد أبواب يف السنة أئمة عن الواردة اآلثار .3

 . الوطن دار: النارش بشريبادين، بن أمحد بن مجال ودراسة، وترياً 

ْوِجردي موسى بن عيل بن احلسّي بن أمحد امللكني، وسؤال القرب عذاب إثبات .4  اخلراساين، اخلُِّْسَ

 عامن - الفرقان دار: النارش القضاة، حممود رشف. د: املحقق ،(هـ458: املتوىف) البيهقي بكر أبو

 . هـ 1405 الثانية،: الطبعة األردن،

 ابن أيوب بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو واجلهمية، املعطلة حرب عىل اإلسالمية اجليوش اجتامع .5

 املكرمة، مكة - الفوائد عامل دار: النارش النشريي، محدأ بن زائد: املحقق ،(هـ 751) اجلوزية قيم

 .هـ 1431 األوىل،: الطبعة

 الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهلل عبد حممد أبو واملشبهة، اجلهمية عىل والرد اللفظ يف االختالف .6

 هـ 1412 األوىل: الطبعة الراية، دار: النارش عمر، أبو حممود بن عمر: املحقق ،(هـ276: املتوىف)

 .م 1991 -

 القرطبي األندلِس حزم بن سعيد بن أمحد بن عيل حممد أبو النفوس، مداواة يف والسري األخالق .7

 - هـ1399 الثانية،: الطبعة بريوت، – اجلديدة اآلفاق دار: النارش ،(هـ456: املتوىف) الظاهري
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 .م1979

 شعيب: املحقق ،(هـ763: املتوىف) املقديس مفلح بن حممد اهلل عبد املرعية، واملنح الرشعية اآلداب .8

 . 1999 – 1419: النرش سنة الرسالة، مؤسسة: النارش القيام، عمر - األرناؤوط

 الشهري البغدادي، البرصي حبيب بن حممد بن حممد بن عيل احلسن أبو والدين، الدنيا أدب .9

 .م1986: نرشال تاريخ طبعة، بدون احلياة، مكتبة دار: النارش ،(هـ450: املتوىف) باملاوردي

، (هـ256: املتوىف) اهلل عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن حممد املفرد، األدب .10

 العالمة وتعليقات تريات من مستفيًدا الزهريي، أمّي بن سمري: أصوله عىل وقابله حققه

 الرياض، لتوزيع،وا للنرش املعارف مكتبة: النارش األلباين، الدين نارص حممد: املحدث الشيخ

  .م 1998 - هـ 1419 األوىل،: الطبعة

 حييى زكريا أبو الدين حميي وسلم، عليه اهلل صىل اخلالئق خري سنن معرفة إىل احلقائق طالب إرشاد .11

 اهلل فتح الباري عبد: ودراسة وتريج ُتقيق ،(هـ 676 - 631) الدمشقي النووي رشف بن

 هـ 1408 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة - املنورة ينةاملد اإليامن، مكتبة: النارش السلفي،

 . م 1987 -

: النارش ،(هـ1420: املتوىف) األلباين الدين نارص حممد السبيل، منار أحاديث ُتريج يف الغليل إرواء .12

 .م1985 - هـ 1405 الثانية: الطبعة بريوت، – اإلسالمي املكتب

 ،(هـ463: املتوىف) القرطبي النمري الرب عبد بن حممد بن اهلل دعب بن يوسف عمر أبو ،االستذكار .13

 هـ 1421 األوىل،: الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار معوض، عيل حممد عطا، حممد سامل: ُتقيق

 .م 2000 -

 بن اهلل عبد. د: وُتقيق دراسة ،(هـ 728: املتوىف) تيمية بن أمحد البكري، عىل الرد يف االستغاثة .14

 السعودية، العربية اململكة - الرياض والتوزيع، للنرش املنهاج دار مكتبة: النارش لسهيل،ا دجّي

 .هـ 1426 األوىل،: الطبعة
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 النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو األصحاب، معرفة يف االستيعاب .15 

: الطبعة بريوت، اجليل، دار :النارش البلاوي، حممد عيل: املحقق ،(هـ463: املتوىف) القرطبي

 .م 1992 - هـ 1412 األوىل،

 الشيباين الواحد عبد بن الكريم عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن عيل احلسن أبو الغابة، أسد .16

 هـ1409: النرش عام بريوت، – الفكر دار: النارش ،(هـ630: املتوىف) األثري ابن الدين عز اجلزري،

 . م1989 -

: املتوىف) العسقالين حلر بن أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد الفضل أبو الصحابة، ييزمت يف اإلصابة .17

 – العلمية الكتب دار: النارش معوض، حممد وعىل املوجود عبد أمحد عادل: ُتقيق ،(هـ852

 .هـ 1415 - األوىل: الطبعة بريوت،

دة األصول .18 دة، القصيدة ترتيب عىل املجرَّ  البغدادي عيل، أبو الَبناَّ، بن اهلل بدع بن أمحد بن احلسن املجوَّ

غ العصيمي، اهلل عبد بن صالح تعليق مع ،(هـ471: املتوىف) احلنبيل  .خاصة نسخة يف عندي مَفـرَّ

 اجلكني القادر عبد بن املختار حممد بن األمّي حممد بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء .19

 1415 لبنان، – بريوت والتوزيع والنرش للطباعة لفكرا دار: النارش ،(هـ1393: املتوىف) الشنقيطي

 . م 1995 - هـ

 ،(هـ790: املتوىف) بالشاطبي الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم االعتصام، .20

 -هـ  1429، السعودية العربية اململكة اجلوزي، ابن دار: النارش ،مجاعة من الباحثّي: ودراسة ُتقيق

 م. 2008

 ،(هـ388: املتوىف) اخلطايب حممد بن محد سليامن أبو ،(البخاري صحيح رشح) ديثاحل أعالم .21

 العلمية البحوث مركز) القرى أم جامعة: النارش سعود، آل الرمحن عبد بن سعد بن حممد. د: املحقق

 . م 1988 - هـ 1409 األوىل،: الطبعة ،(اإلسالمي التاث وإحياء

 سؤال 200: بعنوان - أيضا - نرش الكتاب) ،املنصورة الناجية ائفةالط العتقاد املنشورة السنة أعالم .22
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 حازم: ُتقيق ،(هـ1377: املتوىف) احلكمي عيل بن أمحد بن حافظ ،(االسالمية العقيدة يف وجواب

 .القايض

اُر، األزجي   البغدادي   خليل   بنِ  موسى بنِ  عيلِّ  بنُ  عمرُ  تيمية، ابن مناقب يف العلية األعالم .23   اُج  البزَّ

 قرون، سبعة خالل تيمية ابن اإلسالم شيخ لسرية اجلامع ضمن ،(هـ749: املتوىف) حفص   أبو الدينِ 

 شوال الثانية،: الطبعة مكة، – الفوائد عامل دار: النارش العمران، حممد بن وعيل شمس بن عزيز حممد

 .هـ 1422

 اجلوزية قيم بابن املعروف أيوب بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو العاملني، رب عن املوقعني إعالم .24

 للنرش اجلوزي ابن دار: النارش سلامن، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: حققه ،(هـ 751: املتوىف)

 .هـ 1423 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة والتوزيع،

، (هـ1396: ىفاملتو) الدمشقي الزركيل فارس، بن عيل بن حممد بن حممود بن الدين خري األعالم، .25

 .م 2002 مايو/  أيار - عرش اخلامسة: الطبعة للماليّي، العلم دار: النارش

 ،(هـ 751) اجلوزية قيم ابن أيوب بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو الشيطان، مصايد يف اللهفان إغاثة .26

 مكة - الفوائد عامل دار: النارش إيتيم، سعيد بن مصطفى: أحايثه خرج شمس، عزير حممد: حققه

 .هـ 1432 األوىل،: الطبعة املكرمة،

 بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي اجلحيم، أصحاب ملخالفة املستقيم الرصاط اقتضاء .27

 العقل، الكريم عبد نارص: املحقق ،(هـ728: املتوىف) الدمشقي احلنبيل احلراين تيمية ابن السالم عبد

 .م1999 - هـ1419 السابعة،: الطبعة نان،لب بريوت، الكتب، عامل دار: النارش

 الفضل أبو السبتي، اليحصبي عمرون بن عياض بن موسى بن عياض مسلم، بفوائد املُْعلِم إكامل .28

 والتوزيع، والنرش للطباعة الوفاء دار: النارش ِإْساَمِعيل، حْيَيى الدكتور: املحقق ،(هـ544: املتوىف)

 .م 1998 - هـ 1419 األوىل،: الطبعة مرص،

 احلسن أبو الدين عالء ،(الكبري والرشح املقنع مع املطبوع) اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف .29
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. د – التكي املحسن عبد بن اهلل عبد. د: ُتقيق ،(هـ 885: املتوىف) املَْرداوي أمحد بن سليامن بن عيل

 مرص مجهورية - القاهرة ن،واإلعال والتوزيع والنرش للطباعة هلر: النارش احللو، حممد الفتاح عبد

 . م 1995 - هـ 1415 األوىل،: الطبعة العربية،

 ثم البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين القبور، أهوال .30

 اجلديد، الغد دار: النارش شاهّي، صابر عاطف: املحقق ،(هـ795: املتوىف) احلنبيل الدمشقي،

 .م2005-هـ1426 األوىل بعةالط مرص، املنصورة،

 أبو اهلل، عبد بن حممود بن نعامن السادات، احلنفية مذهب عىل األموات سامع عدم يف البينات اآليات .31

: الطبعة األلباين، الدين نارص حممد: املحقق ،(هـ1317: املتوىف) اآللويس الدين، خري الربكات

 . هـ1399 الثانية،

: النارش خضري، آل حممود بن حممد املعارصين، شبهات وكشف بالعمل وعالقته السلف عند االيامن .32

 .م 2009 الثالثة الطبعة - الرشد مكتبة

 1188: املتوىف) احلنبيل السفاريني سليامن بن سامل بن أمحد بن حممد اآلخرة، علوم يف الزاخرة البحور .33

 والتوزيع، للنرش صمةالعا دار: النارش املشيقح، محود بن حممد بن أمحد العزيز عبد: املحقق ،(هـ

 .م 2009 - هـ 1430 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة - الرياض

: املحقق ،(هـ 751: املتوىف) اجلوزية قيم ابن أيوب ْبنِ  بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو الفوائد، بدائع .34

 .هـ 1425 ألوىل،ا: الطبعة املكرمة، مكة الفوائد، عامل دار: النارش العمران، حمّمد بن عيل

 نارص بن الرمحن عبد اهلل، عبد أبو األخبار، جوامع رشح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب هبجة .35

 آل رسمي بن الكريم عبد: املحقق ،(هـ1376: املتوىف) سعدي آل محد بن نارص بن اهلل عبد بن

 .م2002 - هـ1422 األوىل: الطبعة والتوزيع، للنرش الرشد مكتبة: النرش دار الدريني،

 َقاْيامز بن عثامن بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين شمس واألعالم، املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ .36

 اإلسالمي، الغرب دار: النارش معروف، عّواد بشار الدكتور: املحقق ،(هـ748: املتوىف) الذهبي
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 .م 2003 األوىل،: الطبعة

، (هـ463: املتوىف) البغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت نب عيل بن أمحد بكر أبو بغداد، تاريخ .37

 األوىل،: الطبعة بريوت، – اإلسالمي الغرب دار: النارش معروف، عواد بشار الدكتور: املحقق

 .م 2002 - هـ1422

 الطاهر حممد املليد، الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعنى ُترير=  والتنوير التحرير .38

 – للنرش التونسية الدار: النارش ،(هـ1393: املتوىف) التونِس عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن

 .هـ 1984: النرش سنة تونس،

 .الرشيكي عامر بن الصغري ،واملنهجية العلمية األسئلة عن اإلجابة يف التونسية التحفة .39

 مطابع: النارش البدر، املحسن عبد بن الرزاق عبد احلائية، داود أيب ابن منظومة رشح السنية التحفة .40

 .املنتدى أضواء

 أمحد بن حممد بن إبراهيم التوحيد، جوهرة عىل البيلوري حاشية: التوحيد جوهرة رشح املريد حتفة .41

 . السالم دار ،(هـ 825: املتوىف) البيلوري

 احلنبيل قديسامل الكرمي أمحد بن بكر أبى بن يوسف بن مرعي امليزان، حقيقة إثبات يف الربهان حتقيق .42

: النرش تاريخ القيم، ابن دار: النارش اسم حسن، بن مشهور: وتعليق ُتقيق ،(هـ1033: املتوىف)

 .م1990

 اهلل عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين صالح الصحبة، رشيف له ثبت ملن الرتبة منيف حتقيق .43

 دار: النارش القشقري، محدأ حممد الرحيم عبد: املحقق ،(هـ761: املتوىف) العالئي الدمشقي

 .هـ1410 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض، العاصمة،

: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد النواوي، تقريب رشح يف الراوي تدريب .44

 .طيبة دار: النارش الفاريايب، حممد نظر قتيبة أبو: حققه ،(هـ911

 أبو الدين تقي والرشع، القدر بّي اجلمع وحقيقة والصفات لألسامء اإلثبات ُتقيق :التدمرية .45
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 احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس

 – العبيكان مكتبة: النارش السعوي، عودة بن حممد. د: املحقق ،(هـ728: املتوىف) الدمشقي احلنبيل

 . م2000/  هـ1421 السادسة: الطبعة ياض،الر

 األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو اآلخرة، وأمور املوتى بأحوال التذكرة .46

 دار: النارش الصبابطي، الدين عصام: ُتقيق ،(هـ671: املتوىف) القرطبي الدين شمس اخلزرجي

 .م 2011 - هـ 1432 القاهرة، احلديث،

 ،(هـ544: املتوىف) اليحصبي موسى بن عياض القايض الفضل أبو املسالك، وتقريب اركاملد ترتيب .47

 .األوىل: الطبعة املغرب، املحمدية، - فضالة مطبعة

 آل حمفوظ بن أمحد بن محدان بن عيل بن سعد بن ذياب الصحابة، بني شجر فيام اإلصابة تسديد .48

 .هـ 1425 الثانية،: الطبعة املورد، مكتبة: النارش نسبا، األزدي الغامدي محدان

 والدفاع العقيدة تقرير يف السلف مذهب ألصول منهلية دراسة :السلف بمنهج اخللف تعريف .49

 والتوزيع، للنرش عفان ابن دار الربيكان، اهلل عبد بن حممد بن إبراهيم فيها، التلليف وطرق عنها

 . م 2005 - هـ 1426 األوىل الطبعة

 واألصل مفرغة، خاصة نسخة ،«املنشورة السنة أعالم» عىل عصيميال اهلل عبد بن صالح تعليق .50

 . واإلرشاد الدعوة موقع يف متوفر الصويت

 .م 2015 - هـ 1436 الرشيكي، عامر بن الصغري الشبهات، كشف من املهامت نظم عىل التعليق .51

 العثيمّي مدحم بن صالح بن حممد الرشاد، سبيل إىل اهلادي االعتقاد ملعة كتاب عىل خمترص تعليق .52

 السلف، أضواء مكتبة: النارش الرحيم، عبد بن املقصود عبد بن أرشف: املحقق ،(هـ1421: املتوىف)

 .م1995 -هـ1415 الثالثة الطبعة

نّية التعليقات .53  السعدي، عقيدة رشح=  الدينية العقائد أصول يف خمترص رشح البهية والفوائد السَّ

 .م 2012 - هـ 1433 الرشيكي، عامر بن الصغري
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 بن حممد العامدي السعود أبو الكريم، الكتاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد=  السعود أيب تفسري .54

 .بريوت – العريب التاث إحياء دار: النارش ،(هـ982: املتوىف) مصطفى بن حممد

 سعدي لآ محد بن نارص بن اهلل عبد بن نارص بن الرمحن عبد اهلل، عبد أبو ،احلسنى اهلل أسامء تفسري .55

: الطبعة املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة: النارش العبيد، عيل بن عبيد: املحقق ،(هـ1376: املتوىف)

 .هـ1421- 33 السنة - 112 العدد

 عبد بن نارص بن الرمحن عبد املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكريم تيسري: املسمى ،السعدي تفسري .56

 الرسالة، مؤسسة: النارش اللوحيق، معال بن الرمحن عبد: املحقق ،(هـ1376: املتوىف) السعدي اهلل

 .م 2000- هـ1420 األوىل: الطبعة

 بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: املؤلف القرآن، آي تلويل عن البيان جامع=  الطربي تفسري .57

 التكي، املحسن عبد بن اهلل عبد الدكتور: ُتقيق ،(هـ310: املتوىف) الطربي جعفر أبو اآلميل، غالب

 .م 2001 - هـ 1422 األوىل،: الطبعة واإلعالن، والتوزيع والنرش للطباعة هلر دار: النارش

: املتوىف) الدمشقي ثم البرصي القريش كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أبو ،العظيم القرآن تفسري .58

 الثانية: الطبعة ،والتوزيع للنرش طيبة دار: النارش سالمة، حممد بن سامي: املحقق، (هـ774

 .م 1999 - هـ1420

 رشف بن حييى الدين حميي زكريا أبو احلديث، أصول يف النذير البشري سنن ملعرفة والتيسري التقريب .59

 .للسيوطي الراوي تدريب بواسطة ،(هـ676: املتوىف) النووي

 عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو ،واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد .60

 البكري، الكبري عبد حممد العلوي أمحد بن مصطفى: ُتقيق ،(هـ463: املتوىف) القرطبي النمري

 .هـ 1387: النرش عام املغرب، – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة: النارش

 دار ،(هـ 1408: املتوىف) الرشيد نارص بن العزيز عبد ،الواسطية العقيدة عىل السنية التنبيهات .61

 2004 - هـ 1425 الرابعة الطبعة مرص،-اإلسالمية الدار مرص،-العواصم دار الرياض،-الرشيد
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 .م

 نارص بن الرمحن عبد اهلل، عبد أبو ،املنيفة املباحث من الواسطية عليه احتوت فيام اللطيفة التنبيهات .62

 األوىل،: الطبعة الرياض، – يبةط دار: النارش ،(هـ1376: املتوىف) سعدي آل نارص بن اهلل عبد بن

 .هـ1414

 املعلمي حممد بن عيل بن حييى بن الرمحن عبد: املؤلف ،األباطيل من الكوثري تأنيب يف بام التنكيل .63

 زهري - األلباين الدين نارص حممد: وتعليقات تريات مع ،(هـ1386: املتوىف) اليامين العتمي

 . م 1986 - هـ 1406 الثانية،: الطبعة اإلسالمي، تباملك: النارش محزة، الرزاق عبد - الشاويش

 غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد ،األخبار من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار هتذيب .64

 – املدين مطبعة: النارش شاكر، حممد حممود: املحقق ،(هـ310: املتوىف) الطربي جعفر أبو اآلميل،

 . القاهرة

 ابن الدين مجال احللاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن يوسف ،الرجال امءأس يف الكامل هتذيب .65

: النارش معروف، عواد بشار. د: املحقق ،(هـ742: املتوىف) املزي الكلبي القضاعي حممد أيب الزكي

 .م 1980 - هـ 1400 األوىل،: الطبعة بريوت، – الرسالة مؤسسة

 إبراهيم بن أمحد ،النونية رشح=  القيم ابن اإلمام قصيدة رشح يف القواعد وتصحيح املقاصد توضيح .66

: النارش الشاويش، زهري: املحقق ،(هـ1327: املتوىف) عيسى بن اهلل عبد بن محد بن حممد بن محد بن

 .1406 الثالثة،: الطبعة بريوت، اإلسالمي، املكتب

 . (هـ1376: املتوىف) سعدي آل نارص بن الرمحن عبد ،اإليامن لشجرة والبيان التوضيح .67

 ابن دار: النارش اخلميس، الرمحن عبد بن حممد ،الطحاوية العقيدة رشح عىل اجللية التوضيحات .68

 .هـ 1429 األوىل الطبعة اجلوزي،

 نارص بن اهلل عبد بن نارص بن الرمحن عبد اهلل، عبد أبو ،القرآن تفسري خالصة يف املنان اللطيف تيسري .69

 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة: لنارشا ،(هـ1376: املتوىف) سعدي آل محد بن
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 .هـ1422 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة - واإلرشاد

 النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو ،وفضله العلم بيان جامع .70

 العربية اململكة اجلوزي، ابن ردا: النارش الزهريي، األشبال أيب: ُتقيق ،(هـ 463: املتوىف) القرطبي

 .م 1994 - هـ 1414 األوىل،: الطبعة السعودية،

 األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو ،القرطبي تفسري=  القرآن ألحكام اجلامع .71

: النارش أطفيش، وإبراهيم الربدوين أمحد: ُتقيق ،(هـ671: املتوىف) القرطبي الدين شمس اخلزرجي

 .م 1964 - هـ1384 الثانية،: الطبعة القاهرة، – املرصية الكتب ردا

 اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت بن عيل بن أمحد بكر أبو ،السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع .72

 .الرياض – املعارف مكتبة: النارش الطحان، حممود. د: املحقق ،(هـ463: املتوىف) البغدادي

 ابن أيوب بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو ،والدواء الداء=  الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اجلواب .73

 مكة - الفوائد عامل دار: النارش اإلصالحي، أمجل حممد: حققه ،(هـ 751: املتوىف) اجلوزية قيم

 .هـ 1429 األوىل،: الطبعة املكرمة،

 السديس، صالح بن الرمحن عبد: به اعتنى الرباك، نارص بن الرمحن عبد ،ونواقضه اإليامن يف جواب .74

 .م 2016 - هـ 1473 األوىل،: الطبعة التدمرية، دار: النارش

 اجلوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ،األفراح بالد إىل األرواح حادي .75

 .القاهرة املدين، مطبعة: النارش ،(هـ751: املتوىف)

: املتوىف) النلدي احلنبيل القحطاين العاصمي قاسم بن حممد بن الرمحن عبد ،الثالثة األصول حاشية .76

 .م2002-هـ1423 الثانية،: الطبعة الزاحم، دار: النارش ،(هـ1392

 القريش عيل بن الفضل بن حممد بن إسامعيل ،السنة أهل عقيدة ورشح املحجة بيان يف احلجة .77

 بن حممد: املحقق ،(هـ535: ملتوىفا) السنة بقوام امللقب القاسم، أبو األصبهاين، التيمي الطليحي

 - هـ1419 الثانية،: الطبعة الرياض،/  السعودية - الراية دار: النارش املدخيل، عمري هادي بن ربيع
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 .م1999

 بن نوح احلاج بن الدين، نارص حممد الرمحن عبد أبو واألحكام، العقائد يف بنفسه حجة احلديث .78

 الطبعة: الطبعة املعارف، مكتبة: النارش ،(هـ1420: وىفاملت) األلباين األشقودري آدم، بن نلايت

 . م2005-هـ1425 األوىل

 مهران بن موسى بن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعيم أبو األصفياء، وطبقات األولياء حلية .79

 .م1974 - هـ1394 مرص، حمافظة بلوار - السعادة: النارش ،(هـ430: املتوىف) األصبهاين

 ،(هـ256: املتوىف) اهلل عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن حممد لعباد،ا أفعال خلق .80

 (.الدارمي وعثامن قتيبة وابن والبخاري حنبل بن أمحد لألئمة) السلف عقائد: ضمن

 - هـ 1402 األوىل،: الطبعة سوريا، – دمشق والنرش، والتوزيع للطباعة الفكر دار: النرش دار .81

 .م1984

 بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي والنقل، العقل تعارض درء .82

 حممد الدكتور: ُتقيق ،(هـ728: املتوىف) الدمشقي احلنبيل احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب

: الطبعة عودية،الس العربية اململكة اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة: النارش، سامل رشاد

 .م 1991 - هـ 1411 الثانية،

 اجلكني القادر عبد بن املختار حممد بن األمّي حممد الكتاب، آيات عن االضطراب إهيام دفع .83

 جدة، – اخلراز مكتبة: توزيع القاهرة، - تيمية ابن مكتبة: النارش ،(هـ1393: املتوىف) الشنقيطي

 .م 1996 - هـ 1417 األوىل الطبعة

 ،(هـ1307: املتوىف) الِقنَّوجي البخاري احلسيني خان صديق حممد الطيب أبو الص،اخل الدين .84

 . م 1995 - هـ 1415 األوىل: الطبعة العلمية، الكتب دار: النارش هاشم، سامل حممد: املحقق

 الرضوان، مكتبة: النارش الرازحي، أمحد بن عيل العدناين، النبي أصحاب عن الشوكاين اإلمام ذب .85

 .م 2006 األوىل طبعةال مرص،
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 ثم البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين احلنابلة، طبقات ذيل .86

 مكتبة: النارش العثيمّي، سليامن بن الرمحن عبد د: املحقق ،(هـ795: املتوىف) احلنبيل الدمشقي،

 .م 2005 - هـ 1425 األوىل،: الطبعة الرياض، – العبيكان

: املتوىف) الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أبو والزنادقة، اجلهمية عىل الرد .87

 .األوىل: الطبعة والتوزيع، للنرش الثبات دار: النارش شاهّي، سالمة بن صربي: املحقق، (هـ241

: املتوىف) السلستاين الدارمي سعيد بن خالد بن سعيد بن عثامن سعيد أبو اجلهمية، عىل الرد .88

 .السلف عقائد ضمن ،(هـ280

 حاتم بن سعيد بن اهلل عبيد والصوت، احلرف أنكر من عىل الرد يف زبيد أهل إىل السجزي رسالة .89

 البحث عامدة: النارش باكريم، حممد: املحقق ،(هـ444: املتوىف) نرص أبو البكري، الوائيل السلزّي 

 الثانية،: الطبعة السعودية، العربية ململكةا املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي

 .م2002/هـ1423

 عبد أيب: وتعليق ُتقيق ،(هـ1364: املتوىف) اجلزائري املييل حممد بن مبارك ومظاهره، الرشك رسالة .90

 . م2001 - هـ1422 األوىل: الطبعة والتوزيع، للنرش الراية دار: النارش حممود، الرمحن

 بن سامل بن إسحاق بن إسامعيل بن عيل احلسن أبو: املؤلف بواب،األ بباب الثغر أهل إىل رسالة .91

 عبد: املحقق ،(هـ324: املتوىف) األشعري موسى أيب بن بردة أيب بن موسى بن اهلل عبد بن إسامعيل

 اململكة املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث عامدة: النارش اجلنيدي، حممد شاكر اهلل

 .هـ1413: الطبعة سعودية،ال العربية

 البغدادي دينار بن النعامن بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن عيل احلسن أبو اهلل، رؤية .92

 مكتبة: النارش، الرفاعي فخري أمحد العيل، حممد إبراهيم: حققه ،(هـ385: املتوىف) الدارقطني

 .هـ 1411 سنة: النرش عام األردن، – الزرقاء املنار،

 نارص بن الرمحن عبد الفاخرة، املتنوعة والفنون العقائد يف الزاهرة النرية واحلدائق ناِضةال الرياض .93



 
 الصغيــر بن عمار 275

 

 
 .م 2003- هـ1424 األوىل: الطبعة املنهاج، دار ،(هـ1376: املتوىف) السعدي اهلل عبد بن

: املتوىف) اجلوزي حممد بن عيل بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال التفسري، علم يف املسري زاد .94

 - األوىل: الطبعة بريوت، – العريب الكتاب دار: النارش املهدي، الرزاق عبد: املحقق ،(هـ597

 .هـ 1422

 اجلوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد العباد، خري هدي يف املعاد زاد .95

: الطبعة الكويت، ة،اإلسالمي املنار مكتبة - بريوت الرسالة، مؤسسة: النارش ،(هـ751: املتوىف)

 .م1994- 1415 والعرشون السابعة

: املتوىف) املْروزي ثم التكي احلنظيل، واضح بن املبارك بن اهلل عبد الرمحن عبد أبو والرقائق، الزهد .96

 . بريوت – العلمية الكتب دار: النارش األعظمي، الرمحن حبيب: املحقق ،(هـ181

 بابن املعروف القريش األموي البغدادي قيس بن سفيان بن يدعب بن حممد بن اهلل عبد بكر أبو ،الزهد .97

 .م 1999 - هـ 1420 األوىل،: الطبعة دمشق، كثري، ابن دار: النارش ،(هـ281: املتوىف) الدنيا أيب

 شهاب األنصاري، السعدي اهليتمي حلر بن عيل بن حممد بن أمحد الكبائر، اقرتاف عن الزواجر .98

 - هـ1407 األوىل،: الطبعة الفكر، دار: النارش ،(هـ974: املتوىف) باسالع أبو اإلسالم، شيخ الدين

 .م1987

 حسن بن مشهور: املحقق اهلاليل، القادر عبد بن الدين تقي حممد العباد، خري هدي يف الرشاد سبيل .99

 . 2006 – 1427: األوىل الطبعة األثرية، الدار عبيدة، أبو سلامن آل

 بن الدين، نارص حممد الرمحن عبد أبو وفوائدها، فقهها نم ويشء الصحيحة األحاديث سلسلة .100

 املعارف مكتبة: النارش ،(هـ1420: املتوىف) األلباين األشقودري آدم، بن نلايت بن نوح احلاج

 (.املعارف ملكتبة) األوىل،: الطبعة الرياض، والتوزيع، للنرش

 الدين، نارص حممد الرمحن عبد وأب األمة، يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة .101

 املعارف، دار: النرش دار ،(هـ1420: املتوىف) األلباين األشقودري آدم، بن نلايت بن نوح احلاج بن
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 .م 1992 - هـ 1412 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية املمكلة - الرياض

 ،(هـ290: املتوىف) البغدادي الشيباينّ  حنبل بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الرمحن عبد أبو ،السنة .102

 األوىل،: الطبعة الدمام، – القيم ابن دار: النارش القحطاين، سامل بن سعيد بن حممد. د: املحقق

 . م 1986 - هـ 1406

: املتوىف) يزيد أبيه اسم وماجة القزويني، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة ابن، ماجه ابن سنن .103

 البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: النارش، باقيال عبد فؤاد حممد: ُتقيق، (هـ273

 . احللبي

 األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليامن داود أبو داود، أيب سنن .104

ِلْستاين د - األرنؤوط شَعيب: املحقق ،(هـ275: املتوىف) السِّ  دار: النارش بليل، قره كاِمل حمَمَّ

 .م 2009 - هـ 1430 األوىل،: الطبعة العاملية، الرسالة

 أبو التمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حممد ،الكبري اجلامع: الرتمذي سنن .105

 بريوت، – اإلسالمي الغرب دار: النارش معروف، عواد بشار: املحقق ،(هـ279: املتوىف) عيسى

 . م 1998: النرش سنة

 بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو(، للنسائي الصغرى سننال) السنن من امللتبى=  سنن النسائي .106

 املطبوعات مكتب: النارش، غدة أبو الفتاح عبد: ُتقيق، (هـ303: املتوىف) النسائي اخلراساين، عيل

 م.  1986 -هـ  1406 الثانية،: الطبعة، حلب – اإلسالمية

: املتوىف) الذهبي َقاْيامز بن امنعث بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين شمس النبالء، أعالم سري .107

 مؤسسة: النارش األرناؤوط، شعيب الشيخ بإرشاف املحققّي من جمموعة: املحقق ،(هـ748

 .م 1985/  هـ 1405 الثالثة،: الطبعة الرسالة،

 األصبهاين، التيمي الطليحي القريش عيل بن الفضل بن حممد بن إسامعيل الصاحلني، السلف سري .108

 أمحد، بن فرحات بن حلمي بن كرم. د: ُتقيق ،(هـ535: املتوىف) السنة بقوام قباملل القاسم، أبو
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 . الرياض والتوزيع، للنرش الراية دار: النارش

 2017 - هـ 1438 الرشيكي، عامر بن الصغري ،(تيمية البن الفقري، أنا) قصيدة برشح العبري شذا .109

 .م

 املرصي اهلمداين العقييل الرمحن عبد بن اهلل عبد عقيل، ابن ،مالك ابن ألفية عىل عقيل ابن رشح .110

 مرص دار القاهرة، - التاث دار: النارش احلميد، عبد الدين حميي حممد: املحقق ،(هـ769: املتوىف)

 .م 1980 - هـ 1400 العرشون: الطبعة للطباعة،

 نسخة يف مفرغ العصيمي، اهلل عبد بن صالح ،«الكربى اإلبانة» من اإليامن حقيقة من أبواب رشح .111

 .واإلرشاد الدعوة موقع يف صوتيا ومتوفر خاصة،

 الرازي الطربي منصور بن احلسن بن اهلل هبة القاسم أبو ،واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح .112

 - طيبة دار: النارش الغامدي، محدان بن سعد بن أمحد: ُتقيق ،(هـ418: املتوىف) الاللكائي

 السعودية

 .الشيخ موقع من مفرغة دروس اخلضري، الكريم عبد لشيخا قال الشيخ ،احلائية رشح .113

 بن خالد: املحقق ،(هـ329: املتوىف) الربهباري خلف بن عيل بن احلسن حممد أبو ،السنة رشح .114

 .م 1993 – 1414: النرش سنة األثرية، الغرباء مكتبة: النارش الردادي، قاسم

: املتوىف) القاري اهلروي املال الدين نور احلسن أبو حممد،( سلطان) بن عيل ،الشفا رشح .115

 .هـ 1421 األوىل،: الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار: النارش، (هـ1014

 دار: النارش ،(هـ1421: املتوىف) العثيمّي حممد بن صالح بن حممد ،السفارينية العقيدة رشح .116

 .هـ 1426 األوىل،: الطبعة الرياض، للنرش، الوطن

 حممد بن العزيز عبد بن صالح ،(مسائل من الطحاوية يف بام السائل افإُت) الطحاوية العقيدة رشح .117

 . م 2011 - هـ 1432 احللاز، مكتبة الرفاعي، عادل: وعناية ُتقيق الشيخ، آل

 احلنفي، العز أيب ابن حممد بن عيلّ  الدين عالء بن حممد الدين صدر ،الطحاوية العقيدة رشح .118



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 278

 نارص حممد: تريج العلامء، من مجاعة: ُتقيق ،(هـ792: املتوىف) الدمشقي الصاحلي األذرعي

 .م 2006 - هـ 1427 اجلديدة األوىل الطبعة اإلسالمي، املكتب األلباين، الدين

 أحاديثه خرج ،(هـ 1421: املتوىف) العثيمّي حممد بن صالح بن حممد ،الواسطية العقيدة رشح .119

 العربية اململكة والتوزيع، للنرش زياجلو ابن دار: النارش الصميل، فواز بن سعد: به واعتنى

 .هـ 1421 السادسة،: الطبعة السعودية،

 ،(هـ1395: املتوىف) هّراس حسن خليل بن حممد الواسطية، ملحق ويليه ،الواسطية العقيدة رشح .120

 الثالثة،: الطبعة اخلرب، – والتوزيع للنرش اهللرة دار: النارش السقاف، القادر عبد بن علوي: ُتقيق

 .ـه 1415

 الدكتور: الشارح ،(هـ751: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين شمس: الناظم ،النونية القصيدة رشح .121

 1429 األوىل: الطبعة مرص، أمحد، اإلمام دار: النارش ،(هـ 1395: املتوىف) هراس خليل حممد

 .م 2008 -هـ

 .م 2011 - هـ 1432 الرشيكي، عامر بن الصغري ،األربع القواعد رشح .122

 املعروف الفتوحي عيل بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقي ،املنري لكوكبا رشح .123

 العبيكان، مكتبة: النارش محاد، ونزيه الزحييل حممد: املحقق ،(هـ972: املتوىف) احلنبيل النلار بابن

 .م 1997 - هـ1418 الثانية الطبعة: الطبعة

 يف لقصيدة رشح: السائرين منازل وتِبيان املؤمنّي نصح=  خرةاآل والدار اهلل إىل السري منظومة رشح .124

 . م 2014 - هـ 1435 الرشيكي، عامر بن الصغري اآلخرة، والدار اهلل إىل السري

 البغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت بن عيل بن أمحد بكر أبو احلديث، أصحاب رشف .125

 .أنقرة – النبوية السنة إحياء دار: النارش ،اوغيل خطي سعيد حممد. د: املحقق ،(هـ 463: املتوىف)

ي   اهلل عبد بن احلسّي بن حممد بكر أبو ،الرشيعة .126 : املحقق ،(هـ360: املتوىف) البغدادي اآلُجرِّ

: الطبعة السعودية،/  الرياض - الوطن دار: النارش الدميلي، سليامن بن عمر بن اهلل عبد الدكتور
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 .م 1999 - هـ 1420 الثانية،

ْوِجردي موسى بن عيل بن احلسّي بن أمحد ،اإليامن شعب .127  البيهقي بكر أبو اخلراساين، اخلُِّْسَ

 – ببومباي السلفية الدار صاحب حامد، احلميد عبد العيل عبد الدكتور: حققه ،(هـ458: املتوىف)

 هلند،با ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون بالرياض والتوزيع للنرش الرشد مكتبة: النارش اهلند،

 . م 2003 - هـ 1423 األوىل،: الطبعة

 موسى بن عياض القايض الفضل أبو ،وسلم عليه اهلل صىل املصطفى حقوق بتعريف الشفا .128

- هـ 1425: النرش سنة احلديث، دار: النارش اجلزار، عامر: املحقق ،(هـ544: املتوىف) اليحصبي

 .م 2004

 سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ،التعليلو واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء .129

: الطبعة لبنان، بريوت، املعرفة، دار: النارش ،(هـ751: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين شمس

 .م1978-هـ1398

 .م 2015 - هـ 1437 الرشيكي، عامر بن الصغري ،ورُشوُطها أنواُعها: الشفاعة .130

: املتوىف) احلراين تيمية ابن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الرسول، شاتم عىل املسلول الصارم .131

 .السعودي الوطني احلرس: النارش احلميد، عبد الدين حمي حممد: املحقق ،(هـ728

: املتوىف) الفارايب اجلوهري محاد بن إسامعيل نرص أبو ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح .132

 الرابعة الطبعة بريوت، – للماليّي علمال دار: النارش عطار، الغفور عبد أمحد: ُتقيق ،(هـ393

 .م 987 -هـ 1407

 التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد بلبان، ابن برتتيب حبان ابن صحيح .133

 مؤسسة: النارش األرنؤوط، شعيب: املحقق ،(هـ354: املتوىف) الُبستي الدارمي، حاتم، أبو

 .م 1993– هـ1414 ية،الثان: الطبعة بريوت، – الرسالة

 والتوزْيع، لِلنَرْشِ  املَعارف مكَتبة: النارش األلباين، الدين نارص حممد والرتهيب، الرتغيب صحيح .134
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 .م 2000 - هـ 1421 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض،

: املتوىف) الطربي جعفر أبو اآلميل، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد السنة، صيح .135

: الطبعة الكويت، – اإلسالمي للكتاب اخللفاء دار: النارش املعتوق، يوسف بدر: املحقق ،(هـ310

 . 1405 األوىل،

 ،(هـ597: املتوىف) اجلوزي حممد بن عيل بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال ،الصفوة صفة .136

 . م2000-هـ1421: ةالطبع مرص، القاهرة، احلديث، دار: النارش عيل، بن أمحد: املحقق

: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ،تاركها وأحكام الصالة .137

 .املنورة باملدينة الثقافة مكتبة: النارش ،(هـ751

 الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ،واملعطلة اجلهمية عىل الرد يف املرسلة الصواعق .138

 العاصمة، دار: النارش اهلل، الدخيل حممد بن عيل: املحقق ،(هـ751: املتوىف) ةاجلوزي قيم ابن

 .هـ1408 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض،

 ،(هـ597: املتوىف) اجلوزي حممد بن عيل بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال ،اخلاطر صيد .139

 .م2004 - هـ1425 األوىل: الطبعة دمشق، – القلم دار: النارش سويدان، املساحي حسن: بعناية

 بن نلايت بن نوح احلاج بن الدين، نارص حممد الرمحن عبد أبو ،وزيادته الصغري اجلامع ضعيف .140

 . اإلسالمي املكتب: النارش ،(هـ1420: املتوىف) األلباين األشقودري آدم،

 حامد حممد: املحقق ،(هـ526: توىفامل) حممد بن حممد يعىل، أيب ابن احلسّي أبو ،احلنابلة طبقات .141

 .الفقي

 البغدادي البرصي، بالوالء، اهلاشمي منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد أبو الكربى، الطبقات .142

 – العلمية الكتب دار: النارش عطا، القادر عبد حممد: ُتقيق ،(هـ230: املتوىف) سعد بابن املعروف

 .م 1990 - هـ 1410 األوىل،: الطبعة بريوت،

 العريب ابن بكر أبو املعافري، حممد بن اهلل عبد بن حممد الرتمذي، صحيح برشح األحوذي ارضةع .143
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 .لبنان بريوت العلمية الكتب دار: النارش: املحقق ،(هـ 543: املتوىف)

ود، الدين نور املخترص، العروض .144  .2002 تونس، للنرش، شوقي دار َصم 

 سامي عيل: ُتقيق الدارمي، وعثامن قتيبة وابن والبخاري حنبل بن أمحد لألئمة ،السلف عقائد .145

 .2007 األوىل: الطبعة السالم، دار: النارش الطالبي، مجعي عامر -النشار

 البنعيل بوطامي آل طامي بن حممد بن حلر بن أمحد ،والعقلية النقلية بادلتها السلفية العقائد .146

 .م 2000 مرص، – اإليامن دار ،(هـ1423: املتوىف)

 حممد: ُتقيق ،(هـ 1334: املتوىف) التونِس املالكي عزوز بن املكي حممد ،الكربى حيدالتو عقيدة .147

 .هـ 1429 االوىل الطبعة بريوت الريان مؤسسة اجلزائري، بوغزالة رشيد

 الرمحن عبد( زيد أيب) بن اهلل عبد حممد أبو ،الرسالة لكتابه القريواين زيد أيب مقدمة - السلف عقيدة .148

 الوهيبي مرّشف بن حسّي بن عيل بن أمحد: نظمها ،(هـ386: املتوىف) املالكي ،القريواين النفزي،

 .زيد أبو اهلل عبد بن بكر: املحقق ،(هـ1285: املتوىف) األحسائي املالكي التميمي

 الشيخ، حسن عائض عيل بن نارص ،عنهم اهلل رض الكرام الصحابة يف واجلامعة السنة أهل عقيدة .149

 .م2000-هـ1421 الثالثة،: الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض، الرشد، مكتبة: النارش

 اجلامعة: النارش ،(هـ1421: املتوىف) العثيمّي حممد بن صالح بن حممد واجلامعة، السنة أهل عقيدة .150

 . هـ 1422 الرابعة،: الطبعة املنورة، املدينة األسالمية

 بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين شمس مها،وسقي األخبار صحيح إيضاح يف الغفار للعيل العلو .151

: النارش املقصود، عبد بن أرشف حممد أبو: املحقق ،(هـ748: املتوىف) الذهبي َقاْيامز بن عثامن

 .م1995 - هـ1416 األوىل،: الطبعة الرياض، – السلف أضواء مكتبة

 حسّي بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد أبو البخاري، صحيح رشح القاري عمدة .152

 . بريوت – العريب التاث إحياء دار: النارش ،(هـ855: املتوىف) العينى الدين بدر احلنفى الغيتابى

 حممد القايض ،وسلم عليه اهلل صىل النبي وفاة بعد الصحابة مواقف حتقيق يف القواصم من العواصم .153
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: عليه وعلق له قدم ،(هـ543: توىفامل) املالكي االشبييل املعافري العريب بن بكر أبو اهلل عبد بن

 - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة: النارش اهلل، رمحه اخلطيب الدين حمب

 .هـ1419 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة

: النارش الشافعي، العسقالين الفضل أبو حلر بن عيل بن أمحد البخاري، صحيح رشح الباري فتح .154

 بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم ،1379 بريوت، - املعرفة ردا

 اهلل عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات عليه اخلطيب، الدين حمب: طبعه عىل وأرشف وصححه

 .باز بن

 احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين البخاري، صحيح رشح الباري فتح .155

: النارش الباحثّي، من مجاعة ُتقيق ،(هـ795: املتوىف) احلنبيل الدمشقي، ثم البغدادي، َسالمي،ال

 . م 1996 - هـ 1417 األوىل،: الطبعة النبوية، املدينة - األثرية الغرباء مكتبة

: املتوىف) الِقنَّوجي البخاري احلسيني خان صديق حممد الطيب أبو القرآن، مقاصد يف البيان فتُح  .156

 العرصية املَكتبة: النارش األنصاري، إبراهيم بن اهلل عبد: وراجعه له وقدم بطبعه عني ،(هـ1307

 .م 1992 - هـ 1412: النرش عام بريوت، – َصيدا والنرّْش، للطباعة

 اليمني الشوكاين اهلل عبد بن حممد بن عيل بن حممد ،الشوكاين اإلمام فتاوى من الرباين الفتح .157

 اجلديد، اجليل مكتبة: النارش حالق، حسن بن صبحي حممد: ورتبه حققه ،(هـ1250: املتوىف)

 .اليمن – صنعاء

 عبد القرآن، من املستنبطة واألحكام واألخالق والتوحيد العقائد علم يف العالم امللك الرحيم فتح .158

اق عبد: به اعتنى ،(هـ1276 ـ هـ1307) السعدي نارص بن الرمحن  البدر، املحسن عبد بن الرزَّ

 . اجلوزي ابن دار

 سليامن بن الوهاب عبد بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد التوحيد، كتاب رشح املجيد فتح .159

 اململكة – الرياض واإلفتاء، العلمية البحوث إدارة رئاسة طبعة ،(هـ1285: املتوىف) التميمي
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 .هـ 1422 الرابعة الطبعة السعودية، العربية

 بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الَعباس أبو الدين تقي الكربى، احلموية الفتوى .160

 عبد بن محد. د: املحقق ،(هـ728: املتوىف) الدمشقي احلنبيل احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب

 .م2004 - هـ1425 الثانية الطبعة: الطبعة الرياض، – الصميعي دار: النارش التويري، املحسن

 أبو البغدادي، اهلل عبد بن حممد بن طاهر بن القاهر عبد الناجية، الفرقة وبيان الفرق بني الفرق .161

 .م 1977 الثانية،: الطبعة بريوت، – اجلديدة اآلفاق دار: النارش ،(هـ429: املتوىف) منصور

 إدرار: وبحاشيته ،(هـ684 ت) القرايف إدريس بن أمحد العباس أبو الدين شهاب الفروق، .162

 مؤسسة: النارش القيام، حسن عمر: املحقق ،(هـ723 ت) الشاط البن الفروق، أنواء عىل الرشوق

 .م2003 - هـ1424 األوىل: الطبعة نارشون، الرسالة

 القرطبي األندلِس حزم بن سعيد بن أمحد بن عيل حممد أبو والنحل، واألهواء امللل يف الفصل .163

 .ةالقاهر – اخلانلي مكتبة: النارش ،(هـ456: املتوىف) الظاهري

: األحاديث تريج دمشق، – القلم دار: النارش ،(هـ1416: املتوىف) السقا الغزايل حممد السرية، فقه .164

 .هـ 1427 األوىل،: الطبعة األلباين، الدين نارص حممد

 ،(هـ751: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد الفوائد، .165

 .م 1973 - هـ 1393 الثانية،: الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار: النارش

 عيل بن العارفّي تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين ،الصغري اجلامع رشح القدير فيض .166

 التلارية املكتبة: النارش ،(هـ1031: املتوىف) القاهري املناوي ثم احلدادي العابدين زين بن

 .1356 األوىل: الطبعة مرص، – الكربى

: ُتقيق ،(هـ817: املتوىف) الفريوزآبادى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد املحيط، اموسالق .167

 مؤسسة: النارش العرقُسويس، نعيم حممد: بإرشاف الرسالة، مؤسسة يف التاث ُتقيق مكتب

 .م 2005 - هـ 1426 الثامنة،: الطبعة لبنان، – بريوت والتوزيع، والنرش للطباعة الرسالة
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 من الكوثري تلنيب بام التنكيل» كتاب من الرابع القسم وهو) العقائد تصحيح إىل القائد .168

: املحقق ،(هـ1386: املتوىف) اليامين املعلمي حممد بن عيل بن حييى بن الرمحن عبد ،(«األباطيل

 .م 1984 - هـ 1404 الثالثة،: الطبعة اإلسالمي، املكتب: النارش األلباين، الدين نارص حممد

 الرمحن عبد ايب ُتقيق القنوجي، خان حسن صديق حممد ،والتأويل الكالم ذم اىل لالسبي قصد .169

 .هـ 1421 االوىل الطبعة حزم، ابن دار معشاشة، سعيد

 أيب البن السلف عقيدة عىل حاشيته مع مطبوع العتيبي، طامي بن بدر السنة، يف احلائية القصيدة .170

 .السلفية الكتب طباعة مرشوع ضمن القريواين، زيد

 املالكي األندلِس املعافري القحطاين، صالح بن حممد اهلل عبد أبو للقحطاين، النونية القصيدة .171

: الطبعة الذكرى، دار: النارش اجلربوع، منصور بن حممد بن العزيز عبد: املحقق ،(هـ378: املتوىف)

 .األوىل

: املحقق ،(هـ458: ىفاملتو) البيهقي بكر أبو موسى، بن عيل بن احلسّي بن أمحد والقدر، القضاء .172

 - هـ1421 األوىل،: الطبعة الرياض، – العبيكان مكتبة: النارش عامر، آل اهلل عبد بن حممد

 . م2000

 محد بن نارص بن اهلل عبد بن نارص بن الرمحن عبد اهلل، عبد أبو التوحيد، كتاب رشح السديد القول .173

 .هـ 1412 لتوزيع،وا للنرش الوطن دار: النارش ،(هـ1376: املتوىف) سعدي آل

: النارش ،(هـ1421: املتوىف) العثيمّي حممد بن صالح بن حممد التوحيد، كتاب عىل املفيد القول .174

 . هـ1424 حمرم الثانية: الطبعة السعودية، العربية اململكة اجلوزي، ابن دار

 دار: نارشال ،(هـ 1433: املتوىف) العتيبي األشقر اهلل عبد بن سليامن بن عمر الكربى، القيامة .175

 .م 1995 - هـ 1415 السادسة،: الطبعة األردن، والتوزيع، للنرش النفائس

 اجلامعييل قدامة بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق حممد أبو أمحد، اإلمام فقه يف الكايف .176

 بالكت دار: النارش ،(هـ620: املتوىف) املقديس قدامة بابن الشهري احلنبيل، الدمشقي ثم املقديس
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 .م 1994 - هـ 1414 األوىل،: الطبعة العلمية،

 النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو املدينة، أهل فقه يف الكايف .177

 مكتبة: النارش املوريتاين، ماديك ولد أحيد حممد حممد: املحقق ،(هـ463: املتوىف) القرطبي

 .م1980-هـ1400 الثانية،: الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض، احلديثة، الرياض

 احلمالوي العرباوي عمر املفيد، باألصل والتحيل التقليد عن بـالتخيل املسمى التوحيد كتاب .178

 . م 1984 - هـ 1404: النرش تاريخ العرصية، الوراقة مطبعة: النارش ،(هـ1405: املتوىف)

 بن املغرية بن خزيمة بن إسحاق بن مدحم بكر أبو وجل، عز الرب صفات وإثبات التوحيد كتاب .179

 الشهوان، إبراهيم بن العزيز عبد: املحقق ،(هـ311: املتوىف) النيسابوري السلمي بكر بن صالح

 .م1994 - هـ1414 اخلامسة،: الطبعة الرياض، – السعودية - الرشد مكتبة: النارش

 أيب بن بكر أبو ،(األلباين الدين نارص حممد: بقلم السنة تريج يف اجلنة ظالل ومعه) السنة كتاب .180

 املكتب: النارش ،(هـ287: املتوىف) الشيباين خملد بن الضحاك بن عمرو بن أمحد وهو عاصم

 .م1980 - هـ1400 األوىل، الطبعة: الطبعة اإلسالمي،

 :املحقق ،(هـ301: املتوىف) الِفْريايِب  املُْستفاض بن احلسن بن حممد بن جعفر بكر أبو ،القدر كتاب .181

 .م1997 - هـ 1418 األوىل: الطبعة السلف، أضواء: النارش املنصور، محد بن اهلل عبد

 عمر حفص أبو ،بالسنن والتمسك الدين رشائع ومعرفة السنة أهل مذاهب لرشح اللطيف الكتاب .182

 الغرباء مكتبة: النارش البصريي، حممد بن اهلل عبد: املحقق ،(هـ 385: املتوىف) شاهّي بن أمحد بن

 .هـ1416 النرش سنة ثرية،األ

 البغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت بن عيل بن أمحد بكر أبو ،الرواية علم يف الكفاية .183

 - العلمية املكتبة: النارش املدين، محدي إبراهيم السورقي اهلل عبد أبو: املحقق ،(هـ463: املتوىف)

 . املنورة املدينة

 القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن دأمح العباس أبو الدين تقي ،الطيب الكلم .184
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 األلباين، الدين نارص حممد: ُتقيق ،(هـ728: املتوىف) الدمشقي احلنبيل احلراين تيمية ابن حممد بن

 .1977 الثالثة: الطبعة بريوت، – اإلسالمي املكتب: النارش

 حممد بن عادل ُتقيق الشيخ، آل العزيز عبد بن صالح ،الواسطية العقيدة رشح يف البهية الاللئ .185

 .م 2010 - هـ 1431 األوىل، الطبعة الرياض، العاصمة، دار رفاعي، مريس

 الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو عىل، بن مكرم بن حممد ،العرب لسان .186

 .هـ 1414 - الثالثة: الطبعة بريوت، – صادر دار: النارش ،(هـ711: املتوىف) اإلفريقى

 ،(هـ852: املتوىف) العسقالين حلر بن أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد الفضل أبو ،امليزان لسان .187

 . م 2002 األوىل،: الطبعة اإلسالمية، البشائر دار: النارش غدة، أبو الفتاح عبد: املحقق

 بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين ،الوظائف من العام ملواسم فيام املعارف لطائف .188

 للطبع حزم ابن دار: النارش ،(هـ795: املتوىف) احلنبيل الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، احلسن،

 .م2004-هـ1424 األوىل،: الطبعة والنرش،

 اآلثار أهل عقيدة يف احلائية داود أيب ابن قصيدة رشح السنية األفكار ولواقح السنية األنوار لوائح .189

 بن اهلل عبد: وُتقيق دراسة ،(هـ 1188: املتوىف) احلنبيل السفاريني املس بن أمحد بن حممد السلفية،

 العربية اململكة - الرياض والتوزيع، للنرش الرشد مكتبة: النارش البصريي، سليامن بن حممد

 .م 1994 - هـ 1415 األوىل،: الطبعة السعودية،

: املتوىف) اهليثمي سليامن بن بكر أيب بن عيل الدين نور احلسن أبو الفوائد، ومنبع الزوائد ُممع .190

 هـ، 1414: النرش عام القاهرة، القديس، مكتبة: النارش القديس، الدين حسام: املحقق، (هـ807

 .م 1994

 االندلس دار الشنقيطي، اهلاشمي الودود عبد ابن عيل حممد بن سامل حممد ،السلف اعتقاد ُممل .191

 . هـ 1418 األوىل الطبعة اخلرضاء،

 ،(هـ728: املتوىف) احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي وى،الفتا ُمموع .192
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 املدينة الرشيف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع: النارش قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد: املحقق

 .م1995-هـ1416: النرش عام السعودية، العربية اململكة النبوية،

 ،(هـ1376: املتوىف) السعدي اهلل عبد بن نارص بن الرمحن عبد د،األواب واقتناص الفوائد ُمموع .193

 . م 2005- 1426 األوىل: الطبعة املنهاج، دار

 احلسن، بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين احلنبيل، رجب ابن احلافظ رسائل ُمموع .194

 فؤاد بن طلعت صعبم أبو: املحقق ،(هـ795: املتوىف) احلنبيل الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي،

 . والنرش للطباعة احلديثة الفاروق: النارش احللواين،

 أرشف ،(هـ1420: املتوىف) باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد باز، بن العزيز عبد العالمة فتاوى ُمموع .195

 . الشويعر سعد بن حممد: وطبعه مجعه عىل

 العثيمّي حممد بن صالح بن دحمم العثيمني، صالح بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى ُمموع .196

 دار - الوطن دار: النارش السليامن، إبراهيم بن نارص بن فهد: وترتيب مجع ،(هـ1421: املتوىف)

 . هـ 1413 - األخرية الطبعة الثريا،

 ،(هـ1332: املتوىف) القاسمي احلالق قاسم بن سعيد حممد بن الدين مجال حممد ،التأويل حماسن .197

 1418 - األوىل: الطبعة بريوت، – العلميه الكتب دار: النارش السود، ونعي باسل حممد: املحقق

 .هـ

 بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أبو ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز املحرر .198

 دار: النارش حممد، الشايف عبد السالم عبد: املحقق ،(هـ542: املتوىف) املحاريب األندلِس عطية

 .هـ 1422 - األوىل: الطبعة بريوت، – لعلميةا الكتب

 َقاْيامز بن عثامن بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين شمس للذهبي، العظيم للعيل العلو خمترص .199

 اإلسالمي، املكتب: النارش األلباين، الدين نارص حممد: واخترصه حققه ،(هـ748: املتوىف) الذهبي

 . م1991-هـ1412 الثانية الطبعة: الطبعة
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 منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو عىل، بن مكرم بن حممد عساكر، البن دمشق تاريخ خمترص .200

 احلميد عبد رياض النحاس، روحية: املحقق ،(هـ711: املتوىف) اإلفريقى الرويفعى االنصاري

: الطبعة سوريا، – دمشق والنرش، والتوزيع للطباعة الفكر دار: النرش دار، مطيع حممد مراد،

 .م1984 - هـ 1402 وىل،األ

 شمس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد نستعني، وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج .201

 دار: النارش البغدادي، باهلل املعتصم حممد: املحقق ،(هـ751: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين

 .م1996 - هـ 1416 الثالثة،: الطبعة، بريوت – العريب الكتاب

 الربيكان حممد بن إبراهيم واجلامعة، السنة أهل مذهب عىل اإلسالمية العقيدة لدراسة دخلامل .202

 .م 2003 - هـ 1423 األوىل الطبعة مرص، عفان، ابن دار – القيم ابن دار ،(هـ 1429: املتوىف)

 2013 ،السعودية العربية اململكة – الثقافية األوراق دار مكي، حممد بن زيد أبو العقيدة، يف مذكرة .203

 . م

 السعودية، العربية اململكة – الثقافية األوراق دار مكي، حممد بن زيد أبو الفرق، مقاالت يف مذكرة .204

 . م 2011 - هـ 1432 الثالثة الطبعة

 اهلروي املال الدين نور احلسن أبو حممد،( سلطان) بن عيل املصابيح، مشكاة رشح املفاتيح مرقاة .205

 - هـ1422 األوىل،: الطبعة لبنان، – بريوت الفكر، دار: ارشالن ،(هـ1014: املتوىف) القاري

 .م 2002

 .الرشيكي عامر بن الصغري عنه ينقلها متفرقة، مواضيع يف أسئلة عن إجابات=  العصيمي مسائل .206

 بن ُنعيم بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أبو ،الصحيحني عىل املستدرك .207

 عبد مصطفى: ُتقيق ،(هـ405: املتوىف) البيع بابن املعروف النيسابوري ينالطهام الضبي احلكم

 .م 1990 - هـ 1411 األوىل،: الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار: النارش عطا، القادر

: املتوىف) الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد أبو، حنبل بن أمحد اإلمام مسند .208
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 1421 األوىل،: الطبعة، الرسالة مؤسسة: النارش، وآخرون األرنؤوط شعيب: ققاملح، (هـ241

 .م 2001 - هـ

 أبو السبتي، اليحصبي عمرون بن عياض بن موسى بن عياض ،اآلثار صحاح عىل األنوار مشارق .209

 .التاث ودار العتيقة املكتبة: النرش دار ،(هـ544: املتوىف) الفضل

 الطبعة ،(هـ 1427: املتوىف) التونِس املالكي خليف عيل بن لرمحانا عبد املوت، بعد الناس مشاهد .210

 .2002 األوىل

 العباس أبو احلموي، ثم الفيومي عيل بن حممد بن أمحد الكبري، الرشح غريب يف املنري املصباح .211

 . بريوت – العلمية املكتبة: النارش ،(هـ770: املتوىف)

: املتوىف) احلكمي عيل بن أمحد بن حافظ ل،األصو علم إىل الوصول سلم برشح القبول معارج .212

 األوىل،: الطبعة الدمام، – القيم ابن دار: النارش عمر، أبو حممود بن عمر: املحقق، (هـ1377

 .م 1990 - هـ 1410

 البستي اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن محد سليامن أبو داود، أيب سنن رشح وهو السنن، معامل .213

 - هـ 1351 األوىل: الطبعة حلب، – العلمية املطبعة: النارش ،(هـ388: املتوىف) باخلطايب املعروف

 .م 1932

: املتوىف) الطرباين القاسم أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليامن ،األوسط املعجم .214

 .القاهرة – احلرمّي دار: النارش اهلل، عوض بن طارق: املحقق ،(هـ360

 لدار احلبيش، حممد اهلل عبد ،فيها ألف ما وبيان اإلسالمي التأليف يف املطروقة املوضوعات معجم .215

 .م1997 األوىل الطبعة والتوزيع، للنرش اليمنية

 القادر عبد حامد/  الزيات أمحد/  مصطفى إبراهيم بالقاهرة، العربية اللغة جممع ،الوسيط املعجم .216

 .الدعوة دار: النارش النلار، حممد /

 ،(هـ395: املتوىف) احلسّي أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن دأمح ،اللغة مقاييس معجم .217
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 .م1979 - هـ1399 الفكر، دار: النارش هارون، حممد السالم عبد: املحقق

 الصالح بابن املعروف الدين تقي أبوعمرو، الرمحن، عبد بن عثامن ،احلديث علوم أنواع معرفة .218

 العلمية، الكتب دار: النارش الفحل، ياسّي ماهر - ميماهل اللطيف عبد: املحقق ،(هـ643: املتوىف)

 .م 2002 -هـ 1423 األوىل الطبعة

 قيم ابن أيوب بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو ،واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح .219

دْ : راجعه قائد، بن حسن بن الرمحن عبد: املحقق ،(هـ 751: املتوىف) اجلوزية  مْجَلأَ  حُمَمَّ

 األوىل،: الطبعة املكرمة، مكة الفوائد، عامل دار: النارش العمري، اهلل عبد بن سليامن اإلْصالِحي،

 .هـ 1432

: املتوىف) األصفهانى بالراغب املعروف حممد بن احلسّي القاسم أبو القرآن، غريب يف املفردات .220

 بريوت، دمشق - الشامية رالدا القلم، دار: النارش الداودي، عدنان صفوان: املحقق ،(هـ502

 .هـ 1412 - األوىل: الطبعة

 656) القرطبي إبراهيم بن عمر بن أمحد العباس أبو مسلم، كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم .221

 دمشق الطيب، الكلم دار بريوت، - دمشق كثري، ابن دار: النارش الباحثّي، من جمموعة حققه ،(هـ

 . م 1996 - هـ 1417 األوىل،: الطبعة بريوت، –

 بن سامل بن إسحاق بن إسامعيل بن عيل احلسن أبو ،املصلني واختالف اإلسالميني مقاالت .222

: املحقق ،(هـ324: املتوىف) األشعري موسى أيب بن بردة أيب بن موسى بن اهلل عبد بن إسامعيل

 .م2005 - هـ1426 األوىل،: الطبعة العرصية، املكتبة: النارش زرزور، نعيم

 قسم من البكالوريوس درجة لنيل مقدم بحث الرشيكي، عامر بن الصغري ،سلالن حفظ مقصد .223

 .م 2018 – هـ 1439 العاملية، املعرفة بلامعة الرشيعة

 .3.64 اإلصدار الشاملة، املكتبة .224

 أمحد السيد: املحقق ،(هـ 458: املتوىف) البيهقي احلسّي بن أمحد بكر أبو للبيهقي، الشافعي مناقب .225
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 .م 1970 - هـ 1390 األوىل،: الطبعة القاهرة، – التاث دار بةمكت: النارش صقر،

 بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ،القدرية الشيعة كالم نقض يف النبوية السنة منهاج .226

: املتوىف) الدمشقي احلنبيل احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد

: الطبعة اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة: النارش سامل، رشاد مدحم: املحقق ،(هـ728

 .م 1986 - هـ 1406 األوىل،

 محدان بن مصلح بن سحامن بن سليامن واالبتداع، اجلهل أهل خمالفة يف واالتباع احلق أهل منهاج .227

: النارش الكريم، العبد برجس بن السالم عبد: املحقق ،(هـ1349: املتوىف) النلدي مصلح بن

 .م2001 - هـ1422 الثالثة: الطبعة، الفرقان مكتبة

: املتوىف) النووي رشف بن حييى الدين حميي زكريا أبو ،احلجاج بن مسلم صحيح رشح املنهاج .228

 هـ. 1392 الثانية،: الطبعة بريوت، – العريب التاث إحياء دار: النارش، (هـ676

 لإلنتاج اهلدى جمالس نرش الدعلان، العزيز عبد بن سعود العقيدة، إثبات يف مالك اإلمام منهج .229

 .هـ1427 عام األوىل الطبعة القاهرة، مرص، اآلثار، دار اجلزائر، والتوزيع،

 ،(هـ790: املتوىف) بالشاطبي الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم ،املوافقات .230

 األوىل الطبعة: الطبعة عفان، ناب دار: النارش سلامن، آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: املحقق

 .م1997 -هـ1417

 دارُ  املتخصصّي، الباحثّي من جمموعة املعاصة، واملذاهب والفرق واألديان العقيدة موسوعة .231

 . هـ1439 عام األوىل الطبعة للنرش، التوحيد

 عامل 1000 من ألكثر موقف 9000 من أكثر) والرتبية واملنهج العقيدة يف السلف مواقف موسوعة .232

 اإلسالمية املكتبة: النارش املغراوي، الرمحن عبد بن حممد سهل أبو: املؤلف ،(قرًنا 15 مدى عىل

 . األوىل: الطبعة املغرب، – مراكش للكتاب، النبالء مرص، - القاهرة والتوزيع، للنرش

 هـ 1432 اخلامسة الطبعة مرص، – الفرقان دار العثامن، ابراهيم بن محد العلم، طلب آداب يف النبذ .233
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 . م 2011 -

 ضمن ،(1435: املتوىف) املدخيل هادي بن حممد بن زيد داود، أيب ابن حائية عىل الورود نثر .234

 األوىل الطبعة والتوزيع، للنرش النبوي املرياث دار بالتفصيل، العقائد لتوضيح األصيل امللموع

1431. 

 أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد الفضل أبو األثر، أهل مصطلح يف الفكر نخبة توضيح يف النظر نزهة .235

 نور: عليه وعلق املؤلف عىل مقروءة نسخه عىل حققه ،(هـ852: املتوىف) العسقالين حلر بن

 .م 2000 - هـ 1421 الثالثة،: الطبعة دمشق، الصباح، مطبعة: النارش عت، الدين

 احلسني إدريس بن جعفر الفيض أيب بن حممد اهلل عبد أبو املتواتر، احلديث من املتناثر نظم .236

 الكتب دار: النارش حلازي، رشف: املحقق ،(هـ1345: املتوىف) بـالكتاين الشهري اإلدريِس

 .العلمية الفهارس ذات املصححة الثانية: الطبعة مرص، – السلفية

 ابن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد واألثر، احلديث غريب يف النهاية .237

 حممود - الزاوى أمحد طاهر: ُتقيق ،(هـ606: املتوىف) األثري ابن اجلزري الشيباين الكريم عبد

 .م1979 - هـ1399 بريوت، - العلمية املكتبة: النارش الطناحي، حممد

 الرياض، التوحيد، دار الراجحي، اهلل عبد بن العزيز عبد الطحاوية، العقيدة رشح يف الربانية اهلداية .238

 . م 2009 - هـ 1430 األوىل، الطبعة

 .م 2016 – 1437 الرشيكي، عامر بن الصغري للمزين، السنة رشح عىل بالتعليق املنة واسع .239

 بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين شمس العباس أبو الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات .240

 – صادر دار: النارش عباس، إحسان: املحقق ،(هـ681: املتوىف) اإلربيل الربمكي خلكان ابن

 . بريوت

  



 
 الصغيــر بن عمار 293

 

 فهرس املوضوعات 
 1 ............................................................ املقدمة

 3 ............................................................. حقيقة العلم النافع

 4 ........................................................ التصنيف يف العلم أمهية

 5 ................................... التعريف باملنظومة وصاحبها وأهم رشوحها

 7 .............................................................. أصل هذا الرشح

 9 .....................................................املنهج املتَّبع يف هذا الكتاب

 13 ..................................................... نص املنظومة

 15 ..................................................... بداية الشـرح

 15 ........................... صدر التلقي عند أهل السنة واجلماعةم

 16 .............................................. من ترك احلق ابتاله اهللُ بالباطل

 24 ............................................. جزاء من متسك بالكتاب والسنة

 26 ................................................... مسألة الكالم

 27 .................................................. مناسبة البدء بمسألة الكالم

 31 .............................................. املذهب احلق يف صفة الكالم هلل

 33 ...................................... التحذير من مذهب الواقفة يف كالم اهلل

 36 .......................... التحذير من مذهب اللَّفظية واأللفاظ املجملة عامة



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 294

 41 ................................. خالصة مذهب أهل السنة يف صفة الكالم هلل

 44 ................................ صفة التجلي ورؤية هللا يوم القيامة

 46 .................. لقيامةاخلالف يف رؤية الكفار واملنافقني لرهبم يف َعَرصات ا

 49 ................................................................. ليس هلل مثيل

 51 .......................................... اجلهمية وأتباعهم ينكرون رؤية اهلل

 53 .................................................. عىل رؤية اهلل سبحانهاألدلة 

 57 ......................................... صفة اليدين هلل سبحانه

 58 .................. اجلهمي ال يثبت صفة اليدين هلل مكابرة للنصوص واإلمجاع

 61 ..................................................... إثبات اليمني هلل سبحانه

 63 ......................................... صفة النزول هلل سبحانه

 63 ............................................. صفة النزول ثابتة بالسنة املتواترة

 64 .................. عند الكالم عىل النزول اإلهلي« اجلبار»مناسبة ذكر اسم اهلل 

ق بالباطل ب باحلق أو صدَّ  71 .............................. خاب وخرس من كذَّ

 73 ............................. عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام

 76 ........................................................ فضائل أيب بكر وعمر

 81 ....................................................... فضائل عثامن بن عفان

 88 ......................................... ╚تراجم خمترصة لبقية الستة 



 
 الصغيــر بن عمار 295

 

 
 94 .......................................... ╚حرمة الطعن يف الصحابة 

 95 ............................................................ تعريف الصحايب

 97 .................................................... ╚عدالة الصحابة 

 101 .................................... حكم سب الصحابة وغاية وعاقبة أهله

 110 .................................................. ╚فضل الصحابة 

 115 ................................................ ╚تفاضل الصحابة 

 117 ................................................. اإلميان ابلقدر

 119 ........................................................ أمهية اإليامن بالقدر

 122 ...................................................... مراتب اإليامن بالقدر

 130 ......................... الرد عىل اجلربية وبيان أنه ال حجة لعاٍص يف القدر

 136 ............................................. اآلخر اإلميان اليوم

 137 ................................................... فتنة القرب وسؤال امللكني

 143 .................................................. فتنة القرب عامة لكل األمم

 143 ................................................... من يستثنى من فتنة القرب

 144 ................................................ ♀حوض النبي 

 149 .............................. أسباب احلرمان من ورود احلوض يوم القيامة



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 296

 152 ........................................................... لكل نبي حوض

 153 .......................................................... امليزان يوم القيامة

 154 ........................................ تعريف امليزان وموضعه يوم القيامة

 155 ................................................ وهل هو ميزان أو موازين؟

 156 .............................................................. موضع امليزان

 156 ............................................. ما الذي يوضع يف كفتي امليزان

 158 .............................................. احلكمة من الوزن يوم القيامة

 160 ......................................... إخراج املَُوحدين من النار إىل اجلنة

 166 ..................................... يوم القيامة ♀شفاعة النبي 

 172 ................................................ تعريف الشفاعة ورشوطها

 175 ................................................ اإليامن بعذاب القرب ونعيمه

 176 .......................................  بعذاب القرب دون النعيموجه التعبري

 180 ................................................... أدلة عذاب القرب ونعيمه

 183 ........................... هل العذاب والنعيم يف القرب عىل الروح والبدن؟

 183 ........................................ هل عذاب القرب مستمر أو منقطع؟

 184 ........................................................ أسباب عذاب القرب



 
 الصغيــر بن عمار 297

 

 
 185 ........................................... األسباب املُنجية من عذاب القرب

 186 ........................ اإلميان بني أهل السنة واجلماعة وخمالفيهم

 188 ...................................... التحذير من تكفري املسلمني بغري حق

 190 ......................................... األدلة عىل حتريم التكفري بغري حق

رهم  193 .......................................... أهل السنة ال يكفرون من كفَّ

 194 .......... رتتبة عليهالرجوع يف مسائل التكفري إىل أهل العلم وبيان اآلثار امل

 198 ..................................... أهُل السنة ال ُيكفرون صاحب الكبرية

 202 ................................................ التحذير من عقيدة اخلوارج

 206 ................................ اخلوارج أصحاب هوى واهلل يفضح أمرهم

 210 ................................................. التحذير من عقيدة املرجئة

 213 ..................................... تعريف اإلرجاء وذكر طوائف املرجئة

 214 ....................................... أقول السلف يف التحذير من املرجئة

 217 .................................... اآلثار املرتتبة عىل قول املرجئة يف اإليامن

 219 .......................... الكالم عىل حقيقة اإليامن عند أهل السنة واجلامعة

 222 ...................................................... تعريف اإليـمـان ُلَغة  

ا مع بيان أدلته  223 ...................................... تعريف اإليـمـان رَشع 



  
 ادتقنهج االقتصاد شرح حائية االع 298

 230 .................................................. َمنزلة العمل من اإليــامن

 232 ..................................................... تفاُضُل أهِل اإليـمـان

 234 ............................... نسان وثمرات حتقيقهأمهية اإليامن يف حياة اإل

 236 .................. التحذير من اتباع الرأي والقدح يف أهل احلديث

 237 ................................................. ذم اآلراء املخالفة للرشيعة

 241 .....................تعريف الرأي وأقسامه: الرأي املحمود والرأي املذموم

 244 ................................................ ذم الرأي املخالف للرشيعة

 247 ................................. يف أهل احلديث واألثرالتحذير من الطعن 

 249 ..................... سبب تسمية أهل السنة بأهل احلديث، وبيان مكانتهم

 252 .................................................... خامتة الشرح

 253 ................................. فضل احلياة عىل عقيدة أهل السنة واجلامعة

 255 ...... أهُل الباطل يريدون إضعاَف أهل السنة ببث الشائعات والت هم بينهم

 259 .................... كتب يَنصح هبا املؤلف يف بعض املسائل عقدية

 259 ................... كتب يف مسألة الكالم والرد عىل القائلني بالكالم النفس

 259 ......................................... القيامة كتب يف مسألة رؤية اهلل يوم

 259 ............................................... كتب يف مسألة النزول اإلهلي



 
 الصغيــر بن عمار 299

 

 
 259 ..................................... كتب يف مناقب العرشة املبرشين باجلنة

 259 ......................................... ╚كتب يف عدالة الصحابة 

 259 ................................ ╚كتب يف النهي عن سب الصحابة 

 259 ........................................ ╚كتب يف فضائل الصحابة 

 260 .................................................... كتب يف القضاء والقدر

 260 ........................................... كتب يف ضوابط وقواعد التكفري

 260 ...................................................... كتب يف صفة العرش

 260 .......................... كتب يف الرد عىل اخلوارج وأتباعهم قديام وحديثا

 261 ................. كتب يف تأصيل مسألة اإليامن والرد عىل شبهات املخالفني

 262 ........................................... كتب يف الدفاع عن أهل احلديث

 263 .......................................... فهرس املصادر واملراجع

 293 ...............................................فهرس املوضوعات

 


	الواجهة
	نهج.pdf (p.1)
	نهج 3.pdf (p.2)
	نهج 2.pdf (p.3)




