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 املختصر مقدمة
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 رشح االقتصاد هنج«: وسميت كتايب ،)هـ316-230( ♫ داود أيب ابن بكر

 .)1(»قاداالعتِ  حائية

مدتُ إىل اختصاره يف هذه هنوعُ طول قد حيول دون االستفادة منوملا كان فيه  ، عَ

هرةً  تَرصَ فاق أصلَه شُ واألمثلة عىل هذا ونفعا،  الورقات لعل اهللا ينفع به، فكم من خمُ

  معلومة. كثرية

اجعه واهللاُ  ،)2(وكل ما يف هذا املخترص موجود يف أصله، فمن رام التفصيل فريُ

  .أن يتقبَّل مني صالح العمل، وهو حسبي ونعم الوكيل املسؤولُ 

 وكتب
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 نص املنظومة
 :تعاىل  ؒأبو بكر بن أيب داوداحلافظ الثقة  قال

Ï±XXXX‰g∏‹F	µXXXXfiCÍz	‚�:	°XXXX‚C‰F:√	:Ã‹_XXXXÎ�	
 

 ‘√	Î±XXXXX‹F	XXXXX‚BÌ;‰∆‚üfi_	Í±XXXXXÚ¥†Í≥	Ï®›F›UXXXXX‚¥	
	

 
fiæ‚̂‹√	‚E;XXXXX‹G‚∞‚B	‚�:	Ω‹ºXXXXXÂg≥:√	:«XXXXX‚G≥	

	
 fiHXXX‹FÍ<	ΩXXX‹ü	∂ƒXXX›f‹b	‚�:	›PfiºXXX‹F	‹√›U‹BficXXX‹F	

	 fiµXXXÎ́‹√	›cXXXfi∆Í£	ÒÆƒXXX‚¥fi[‹∑	›∫’XXXÍØ	¥‹∑	;XXXº‚∞∆	
	

 aXXXXXX‚BÍ±≥	‹æ:‹̂	›Õ;XXXXXX∆‚̈ fiF÷:	ƒ›SXXXXXXoÏßÍ<√:	
	 ‘‹√	Î±XXX‹F	«XXX‚ß	æ>ficXXXÎ̈ ≥:	‚©Ḯ‹ƒ≥;XXXB	XXXÍ́Ì’‚Œ;	

	
 ;XXX‹∏ÍØ	‹∂;XXXÍ́	‡¢;XXX‹CfiF<	ÒπXXXfi¿‹O‚≥	Í<‹√›S‹OXXXfif:ƒ	

	 ‘√	µXXXXXÎ̈ ‹F	›æ>cXXXXXÎ̈ ≥:	‡≠XXXXX¥‹Z	XXXXX›F<c´›¡	
	

 ‰æAXXXXXß	‹∫’XXXXXÍØ	‚�:	‚ùÏ®¥≥;XXXXXB	›UXXXXX‹rƒ›≈	
	 fiµXXXXÎ́‹√	ÀXXXXÚ¥O‹G‹≈	Î�:	≠XXXXÏ¥‹[¥≥	‹NÌ…cXXXXfi¿	

	
 ;XXX‹∏ÍØ	›bfi_XXXC≥:	‘	ÀXXX®fi[‹≈	Í±XXXÂB‹b‹√	Í<›UXXX‹rfi√	

	 ‹hfi∆XXXXXÍ≥‹√	„̂ƒXXXXXÎ≥ƒfiè	‹h∆XXXXX≥√	„_XXXXX‚≥:‹ƒ‚B	
	

 ‹h∆XXXXÍ≥‹√	›¡XXXX≥	‡¡fiCXXXX‚j	ÀÍ≥;XXXX‹†‹F	‰CXXXX‹gñ:›U	
	 fi_XXXÍ́‹√	›cXXX‚∞º›≈	Â«XXX∏fi¿Í�:	aXXX‹ø:	‚ü√‹ª‹_XXXfiº;	

	
 Æ:‹_XXXfio‚∏‚B	;XXX∑	;XXX‹ºÏ¥Î́	‡L≈‚_XXX‹R	XXX‹o›∑›YËc	

	 ›¬:‹√‹b	‡cXXXXX≈c‹N	ΩXXXXXü	∂;XXXXXÍ̈ ‹∑	„_XXXXX‰∏S›∑	
	

 fiµXXÎ̈ ß	‹µXXfiK‚∑	;XX∑	fi_XXÍ́	‹∂;XXÍ́	ò	Í≤:‹̀	‹OfiºXX‹F›U	
	 fi_XXXÍ́‹√	›cXXX‚∞º›≈	Â«XXX‚∏fi¿Í�:	;XXXfls≈Í<	‹≈fi∆‚∏›¡XXX‹º	

	
 		;XXXX‹GÏ¥‚Ø‹√	‚¡XXXXfi≈‹_‹≈	µXXXX‚r:ƒ®≥;B	XXXX‹F›UÍ®fiº	

	 fiµXXXXÎ́‹√	›∂eXXXXfiº‹≈	›b;XXXX‰CÍ�:	ò	ËµXXXXÎØ	fi∆Í≥„ XXXXÍ¥	
	

 ’XXX‚B	©XXXfi∆ÍØ	‰µXXX‹N	›_XXXR:ƒ≥:	Ë_XXX‹∏‹Gñ:›Y	
	 é@	≠XXXXX‹CÍx	;∆ªÂ_XXXXX≥:	ÂΩXXXXX›∏‹≈	XXXXXfisÍ®‚B‚¡‚¥	

	
 ›Q‹cXXXXXÏ®›GÍß	›E:ƒXXXXXfiBÍ<	‚Õ;∏XXXXX‰g≥:	XXXXXÏ®›F√›UG	

	 XXXXXÎ̈ ≈›∂ƒ	Í‘<	›∑‹GXXXXXg‚®§‡c	‹≈‹≠XXXXX¥	‚ß;XXXXX£cÌ:	
	

 ›∑√‹GXXXXgfi∏‚º‡flU		Ì:�XXXXZ	b√	Ì;XXXX´d	›∆ß	XXXXfi∏‹º›U	
	 Ã‹√‹b	`Í≤:	‡∫ƒXXXXXXÍ́	‘	Â̂‹cXXXXXX›≈	›K≈‚_XXXXXX‹Rπ¿	

	
 ‘<	‹E;XXXX‹Z	‡∫fiƒXXXXÍ́	π›øƒB‰aXXXXØ	XXXX›SËCÎ́√:ƒ	

	 fiµXXXÎ́‹√	‰æ@	‹cXXXfi∆‹Z	i;XXX‰º≥:	‹_XXXfi†‹B	XXX‰∏‹S›∑„_	
	

 ›¬:cXXX≈d‹√	XXX‚́;fl∑fi_	‰πXXX›J	›æ;XXX‹∏fiK›ü	:XXX‹Nfib‘›U	
	 B:b‹√πXXXXX›¿›†	›cXXXXXfi∆‹Z	‚ XXXXX‰≈�≥:	‹_XXXXXfi†‹Bπ›ø	

	
 Á«XXX‚¥‹ü	›©XXX∆¥‹R	�XXXÍÅ:	�ÍÅ;XXXB	XXX›∑›U‚Ofiº	

	 ›πXXXXX¿‰ª@√	≥Îôfiø‰cXXXXX¥	‘	‹DXXXXXfi≈‹b	¿fi∆XXXXX‚ß›π	
	

 ÀXXÍ¥‹ü	‚DXX›O›ª	ifi√‹̂ficXX‚®≥:	bƒÂº≥;XXB	XXfig‹F›Y‹c	
	 ‡_∆‚†XXX‹f	‡_fi†XXX‹f√	›ΩXXXB:√	„™fiƒXXX‹ü	Ï¥Íx√Ó XXXS	

	
 ›c‚∑;XXXXX‹ü√	ÒcXXXXXfi¿‚ß	›cXXXXXfi∆‹BÂe≥:√	XXXXX‹∏Îñ:›Y‰_	
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 fiµXXXÎ́‹√	‹cXXXfi∆‹Z	Ò∂ƒXXX´	ò	‚ B;‹SXXX‰o≥:	ÎØXXX¿¥̂fiπ	

	
 ‘√	Î±XXXX‹F	Ì;XXXXª;‰†Íx	›DXXXXfi∆‚†‹F	XXXXfiO‹F‹√›Y‹c	

	 fi_XXXÍ̈ Íß	‹≠XXXÍÈ‹ª	›«fiR‹ƒXXX≥:	›çCXXXÎñ:	‚B‚¥XXXfisÍ®fiπ¿	
	

 ò√	UfiGXXXXÍ®≥:	‡»>	ò	‚ B;SXXXX‰o≥:	XXXXfi∏‹F›Y‹_	
	 b‹_XXXXXÍ̈ ≥;‚B√	b√›_XXXXXÏ̈ ñ:	≈<fiΩXXXXX‚̈	XXXXX‰ªAß›¡	

	
 Î XXX‹∑;‹ü‚̂	‚ü‚_XXXÏ̈	Ω≈Ë_XXX≥:	›Ω≈Ë_XXX≥:√	XXXÏß<›U‹∆	

	 ‘‹√	fiæ‹cXXXX‚∞fiº›F	Ì’XXXX¿‹N	:fl�XXXX‚∞‹ª	›∑√cXXXXÍ∞fiºÌ:	
	

 ‘‹√	‹wƒXXXÏÄ:	‹æ:eXXX∆∏‚≥:√	Í±XXX‰ª@	fiº›F›UXXX‹o	
	 fiµXXXXÎ́√	›QcXXXXfi[›≈	Î�:	›π∆XXXXú‹†≥:	BXXXXsÍ®‚¡‚¥	

	
 ΩXX‚∑	b;XXº≥:	:fl̂;XXgfiN<	ΩXX‚∑	πXXfiSÍ®≥:	›F›Y‹cXXÏÈ	

	 ÀXXÍ¥‹ü	cXX¿‰º≥:	ò	i√^cXX‚®≥:	;XX∆fiS‹F	BXXX‹∏X‚¡‚Œ;	
	

 XX‚SÍØËD		µXX∆∏‹R		µfi∆XX‰g≥:	`@		‹Õ;XX‹N	‹≈	›UXXÍ®ÏÈ	
	 √‰æ@	‹∂ƒXXXXXX›f‹b	‚�:	≠XXXXXX¥‹[¥≥	‡°ß;XXXXXX‹j	

	
 fiµXXÎ́√	«XX‚ß	‚E:aXX‹ü	�XXÍ̈ ≥:	Á≠XXR	‹ƒ›∑›UXX‰r	

	 ‘√	XXX‚®Ï∞›Ffiæ‹c	‹µXXXfiø<	‚…’XXX‰o≥:	@√fiæ	XXX‹o‹üfiƒ:	
	

 ›πXXX›¿Û¥∞ß	«XXX‚ofi†‹≈	`√√	mcXXX‹†≥:	XXXfio‹≈›UÍ®	
	 ‘√	fi_XXXXXX‚̈ G†‹F	‹»<‹b	Qb:ƒXXXXXXÍÅ:	›¡XXXXXX‰ª@	

	
 ‡∂;XXXÍ̈ ‹∑	fiΩXXX‹∏‚≥	›¬:ƒXXX¿≈	»‚̂ficXXX›≈	Ï®‹≈√›UXXX‹s	

	 ‘√	Î±XXXXX‹F	XXXXX‚Nfic›∑X;Ê∆	;XXXXXflBƒ›†Í≥	_BXXXXX‚º≈‚¡	
	

 ‘<	;XXXX‹∏‰ª@	XXXX‚NficÎñ:Â«	Ω≈Ë_XXXX≥;B	‹≈‹eXXXXfi∏›Y	
	 fiµXXXXÎ́√	;XXXX∏‰ª@	›æ;XXXXí⁄:	‡∂fiƒXXXXÍ́	XXXX‰∆ª√Ó 	

	
 ‡µXXXXfi†ß√	ÀXXXXÍ¥‹ü	∂ƒXXXXÍ́	Ë�ºXXXX≥:	‰cXXXX‹o›∑›Y	

	 ›pÎ̈fiºXXXX‹≈√	:flbfiƒXXXXÍx	«XXXX‚n;‹†ñ;B	;XXXX‹F‹√Ì…b	
	

 ‚¡XXXX‚G‹ü;ÍÈB	«XXXX‚∏fiº‹≈	ò√	æd‹ƒXXXX≥:	ficXXXX‹≈›U‹N	
	 fi¢‹̂‹√	Í±XXXXXºü	>‹Õ:b	∂;XXXXXNËc≥:	Í≥ƒXXXXX´‹√π›¿	

	
 ßXXXXÍ̈fiƒ›∂	∂ƒXXXX›f‹b	‚�:	ÀXXXXØdÍ<	√‹cXXXXfijÍ<›Y	

	 ‘‹√	Î±XXX‹F	ΩXXX‚∑	Ò∫fiƒXXX´	fiƒXXX‰¿Í¥‹F:	XXXB_≈π¿‚º	
	

 ‹Ω†ÏÈ‹GXXXXÍß	ò	µXXXX‹øÍ<	‚L≈‹_XXXXÍÄ:	XXXXÏ̈ ‹F√›Y‹_	
	 :`@	;XX‹∑	‹Ifi_XX¨Gü:	‹cfiø‰_XX≥:	;XX≈	Y;XX‹n	¬‚aXXø	

	
 XXXªÍ=Íß‹H	ÀXXX¥‹ü	ÒcXXXfi∆‹Z	C‹F›HXXX∆	CXXXfio›F√›U	
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 املختصربداية 

 عند أهل السنة واجلماعة مصدر التلقي

  : ؒقال املصنف

Ï±XX‰g∏‹F	µXXfiCÍz	‚�:	XX‚C‰F:√°	XXÎ�:Ã‹_	
 

 ‘√	Î±XXX‹F		;Ê∆‚üfi_XXX‚BÍ±XXXÚ¥†Í≥	›F›UXXX‚¥Ï®		
 fiæ‚̂‹√	‚E;XXX‹G‚∞‚B	‚�:	‹ºXXXÂg≥:√Ω	:«XXX‚G≥	

	
 fiHXX‹FÍ<	ΩXX‹ü	∂ƒXX›f‹b	‚�:	›PfiºXX‹F	XX‹F‹√›U‹Bfic	

	 املسلم السني املتبع لطريقة السلف الصالح، ، أي: يا أهيا ):�‚	µfiCÍz	Ï±‰g∏‹F( :قوله

 ﴾ F  E  D  C  B  A﴿كام قال تعاىل: )، :�‚	µfiCÍzاعتصم وتعلَّق (

 .]١٠٣آل عمران: [

، فقال: السنة ذكرُ  بعده جاءبداللة السياق، ألنه  ،القرآن هنا ):�‚	µfiCÍz( ـب املرادو

)°‚C‰F:√	Ã‹_Î�: ومنهاجه ♀)، أي: سنة النبي. 

يًّ  تَكُ  وال(: ♫ثم قال  عِ لِحُ  لَعلَّكَ ا بِدْ فْ  عىل باإلقبال نصح القارئ أن فبعد )،تُ

كون إىل  من هحذر السنة،  البدعة.  وهو هادِّ ضِ الرُّ

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

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

يًّ  تَكُ  وال(: قالوهلذا  البدعة، برد إال يكون ال ذلكو ،السنة عىل عِ  صاحب :أي )،ابِدْ

ا،  بدعة، اقوالً وعمالً واعتقادً  .╚خمالفا ملنهج السلف و والسنة لكتابل نابذً

ذفت ختفيفا، وقوله: (تَكُ  والوقوله ( ن، والنون حُ يًّ )، أي: ال تكُ عِ ، اسم فاعل من )ابِدْ

ينِ  يف ُأحِدَث  ما«البدعة، وهي:  ا الدِّ  .»الَتَعبُّد بَِقصد ِمنه َليس ِممَّ
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، فهو ب والسنة، وترك ما ينافيهام من الرشك والبدع واملحدثاتامن اتبع الكتف 

لِحُ  لَعلَّكَ الناجي يف الدنيا واآلخرة، وهلذا قال: ( فْ  ). تُ

 حتتمل أمرين: )،لَعلَّكَ وقوله: (

 ألنَّ من متسك بالكتاب والسنة سيفلح حتام، بالنظر إىل النوع. التحقيق: •

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

لِحُ  لَعلَّكَ والفالح هو مجاع اخلري يف الدنيا واآلخرة، فقوله: ( فْ ، أي: عساك تظفر )تُ

 الدنيا واآلخرة. بكل خري يف 

دِنْ (: قالثم   كِتَابِ قائام عىل ( الذي تدين اهللا به دينك هاجعل أي ،)اهللا بِكِتَابِ  وَ

½  ¾    ﴿)، الذي من متسك به اهتد، ومن حاد عنه ضل وغو، قال تعاىل: اهللا

  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿É  Ê   Ë    Ì﴾ ] :طه

١٢٤ - ١٢٣[ . 

دِنْ ويف قول الناظم: (  الثبوت، قطعي متواتر اهللا كتابإشارة إىل أن  ،)اهللا بِكِتَابِ  وَ

 .املسلمون فيه خيتلف وال

نَنِ (وقوله:  السنن: مجع سنة، واملقصود هبا: ما نُقل عن النبي  ،)والسُّ

ولِ  عن أتتْ ( :قوله يفمن قوله وفعله وتقريره. و ♀ سُ  أن إىل إشارة )اهللا رَ

 ل اهللاُتكفَّ  الكتابآحادا كانت أو متواترة، ألنَّ  الصحيحة، السنة من ذُ ؤخَ تُ  العقيدةَ 

زاد البحفظه ف فقد  السنة أما املسلمني، صبيان عرفهل حرف فيه زيد لو بل ،يشء فيه يُ

i  h  g  ﴿يف مجلة قول اهللا تعاىل: يف النهاية  داخلةً  وإن كانت زيد، ما فيها زيد
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  m   l  k      j﴾] :٩احلجر[. 

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

، هبذه االستقامة عىل الوحيني )، ولكنه مل يبنيِّ األمر الذي ينجو منه السنيPfiº‹F‹(: فقال

 ونجاهتم الناجية، والفرقة املنصورة بالطائفة ونمَّ سَ يُ  السنة أهلَ  نإ :يقال أن وابواجل

 :جهتني من

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

 احلرية والضياع، مع ضيق الصدر، وعدم تيقن القلب طمأنينته.

 .يوم القيامة اهللا عذاب من بالنجاةيكون  وذلك اآلخرة، يف نجاهتم: والثانية -

    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì    Ó  Ôقال تعاىل: ﴿

Õ﴾] :١٧٠األعراف[. 

 وهذا يكون بأمرين:)، √›U‹Bfic‹F‹قال: (ثم 

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، -

 ، وعىل رأسهم أهل السنة واحلديث.اهللا لعباده املتقني ادهأع

ه: ( فيكونوعىل هذا،  ه: ( ،التخلية باب من )تنجُ قولُ  .التحلية باب من )تربحوقولُ
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 مسألة الكالم 

 :♫الناظم  قال

fiµXXÎ́‹√	›cXXfi∆Í£	ÒÆƒXX‚¥fi[‹∑	›∫’XXÍØ	∆¥‹∑;XXº‚∞	
	

 Í±≥aXXX‚B	‹æ:‹̂	›Õ;XXX∆‚̈ fiF÷:	ÏßÍ<√:ƒ›SXXXo	
	 ‘‹√	Î±‹F		«X‚ß		æ>ficXÎ̈ ≥:		Ḯ‹ƒ≥;XB‚©		XÍ́Ì’‚Œ;	

	
 ;XX‹∏ÍØ	‹∂;XXÍ́	‡¢;XX‹CfiF<	ÒπXXfi¿‹O‚≥	‹√XXfifÍ<›S‹O:ƒ	

	 ‘√	µXXXÎ̈ ‹F	›æ>cXXXÎ̈ ≥:	‡≠XXX¥‹Z	XXX›F<c´›¡	
	

 ‰æAXXXß	‹∫’XXXÍØ	‚�:	Ú¥≥;XXXB‚ùÏ®	›≈›UXXX‹rƒ	
	  نإ السنة صاحب يا لق :أي )،∑›¥∆∞‚;º	›∫’ÍØ	ÒÆƒ‚¥fi[‹∑	›cfi∆Í£	fiµÎ́‹√(: ♫ فقوله

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

 .سبحانه

قَ اهللا  فالقرآن غري خملوق، وهلذا p o n   ﴿بني اخلَلق واألمر بقوله:  هلالج لجفرَّ

q﴾ :والقرآن من األمر لقوله تعاىل:﴿]٥٤[األعراف ،  %  $   #  "  !

&﴾ :٥٢[الشور[. 

ود   :)1(♫يقول العالمة ابن عدّ

ـــهُ  لْ أال ل ـــفُ دَ طْ ـــر، العَ ـــقُ واألم  اخلل

 

لْ   ــزَ ــر نَ ــنَ األم ــا مِ ــاً مَ قَ لْ ــيسَ خَ  أنْ لَ

̈‚∆;›Õ	‹æ:‹̂	a‚BÍ±≥(: قال  fiF÷:	:ƒ›SoÏßÍ<√( بد : هبذا االعتقاد آمن وصدَّ أي عَّ ق وتَ

)›Õ;∆‚̈ fiF÷: ،مجع تقي: وهو الذي جعل بينه وبني اهللا وقاية بامتثال أمره، واجتناب هنيه (

بالصرب،  الشهوة اتقوا ألهنم أتقياء، بأهنم السنة أهلَ الناظمُ  ووصفَ . وتصديق خربه

 .وبالصرب واليقني تُنال اإلمامة يف الدين ،باليقني الشبهة واتقوا
                                                             

 .)21 ص( »السلف اعتقاد جممل« -1
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حوا وقرروا وأبانوا، بال مداهنة وال جماملة، ألهنم ) √>ƒ›SoÏßÍ:(قال:  أي: رصَّ

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

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

 .والصواب

!  "  #  $  %   ﴿يف قول اهللا تعاىل:  )1(♫يقول العالمة ابن سعدي 

لْ : (قوله يف«اآلية:  ،]٨٤آل عمران:  [﴾ &  '  )  (  *        إىل إشارة) قُ

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

، وعال جلَّ  اهللا إن :يقولون واجلامعة السنة وأهلُ  وكالمه غري خملوق، ألن  يتكلَّمُ

ل مل فإنَّه األحوال، من بحالٍ  عنه تَنفَكُّ  ال النَّوع، حيثُ  من له ذاتيَّة صفةٌ  الكالم زَ  يَ

، لِّامً تَكَ يثُ  من له فِعليَّةٌ  صفةٌ  وهي مُ  ،وقدرته بمشيئَته يتكلَّمُ  هلالج لج اهللا فإنَّ  األفراد، حَ

، بام فيتكلَّمُ  ة والكالمُ  شاء، كيفَ  شاء، متى شاءَ فَ ةٌ  صِ وم فال تعاىل، به قائمَ  بغريه تقُ

ةً  باآلذان مَسموعٌ  ▐ وكالمه البدع، ألهل خالفًا قيقَ ، غري من حَ مٍ هُّ  تَوَ

، اهللا كالم والقرآن ةً  كالمه فكذلك يشء، كمثله ليسَ  اهللا أنَّ  وكام ومعنًى، لَفظًا حقيقَ

لقه، ككالم ليسَ  وتُه خَ ه كأصواتِ  ليسَ  تعاىل وصَ لقِ  .خَ

 

  

                                                             

  .)14ص ( »تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن« -1
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 ن مذهب الواقفة يف كالم اهللام التحذير 

 :♫قال 

‘‹√	Î±‹F		«X‚ß		æ>ficXÎ̈ ≥:		Ḯ‹ƒ≥;XB‚©		XÍ́Ì’‚Œ;	
	

 ;XX‹∏ÍØ	‹∂;XXÍ́	‡¢;XX‹CfiF<	ÒπXXfi¿‹O‚≥	‹√XXfifÍ<›S‹O:ƒ	
	 الذين  هميةاجل مسلك قفالوَ  ألن ،يا صاحب السنة ال تتوقف يف القرآنأي: 

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

هذه  ألن، خملوق غري إنه: الرب كالم يف يشك ممن باهللا ونعوذ، خملوق غري اهللا كالم

 يف كالشمس ظاهر فيها احلقَّ ألنَّ  ،زم ويرصح هبابل جيَ  ،املؤمنفيها  كُّ شُ يَ  ال العقيدة

 .النهار رابعة

سوا بَّ واستاملوا هبذا القول العامة، ول ،اهللا يف شكوا ألهنم اجلهمية، من رش الواقفةو

 عليهم.

 :أي، )>ƒ›S‹OfifÍ:ومعنى ( ،)√›>:ƒ›S‹OfifÍ	Òπfi¿‹O‚≥	‡¢;‹CfiF<	‹∂;Í́	ÍØ∏›;(: وهلذا قال الناظم

 سمحت أي ،)واحُ مَ سْ وأَ ( نسخة ويف ،وسهلت ألفاظهم به القول هبذا أنفسهم النت

 ).>ƒ›S‹OfifÍ:وهو قريب من معنى (فانقادت له، فتابعته،  القول، هبذا أنفسهم

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

 .الطائفتني بني الفرق من يُعلم ملِا
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 من مذهب اللَّفظية واأللفاظ املجملة عامةالتحذير 

 : ♫ قال

‘√	µXXXÎ̈ ‹F	›æ>cXXXÎ̈ ≥:	‡≠XXX¥‹Z	XXX›F<c´›¡	
	

 ‰æAXXXß	‹∫’XXXÍØ	‚�:	‚ùÏ®¥≥;XXXB	›≈›UXXX‹rƒ	
أي: ال تقل يا صاحب السنة: إن قراءيت أو لفظي بالقرآن خملوق، ألنه لفظ جممل 	

باأللفاظ الواضحة التي ال يليق بأهل السنة الذين يرصحون بعقيدهتم، ويعربون عنها 

 غري املعنى، فنىاملعو اللفظوكالم اهللا هو )، ≈‹›U‹rƒ	‚ùÏ®¥≥;B	‚�:	‹∫’ÍØ	æAß‰ال لبس فيها، (

 األشاعرةو رددنا عىل الكالبية ،خملوق غري اللفظ :قلنا إذاف خملوق، غري واللفظ ،خملوق

ألهنم قالوا: القرآن الذي بني أيدينا ألفاظه خملوقة، ومعناه النفيس القديم  واملاتريدية،

القائلني رصاحة  وإذا قلنا: املعنى غري خملوق، رددنا عىل اجلهمية واملعتزلة،غري خملوق، 

ا كبريا.  بخلق القرآن، وأن كالمه سبحانه يشء منفصل عنه، تعاىل اهللا عن قوهلم علوًّ

 األلفاظ عن عدَ البُ  :الرشعية القواعد من ألنَّ  السنة، أهل أنكره مذهب اللفظيةو

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

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

 )1( ؟!وتعصب هو ذلك إىل انضاف إذا

 :»خملوق بالقرآن لفظي« :قال منف

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

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

                                                             

 .)، البن أيب العز263، 138، 37ص ( »شرح الطحاوية«: انظر -1
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 صفة التجلي ورؤية هللا يوم القيامة 

 :♫الناظم  قال

fiµXXÎ́‹√	ÀXXÚ¥O‹G‹≈	Î�:	≠XXÏ¥‹[¥≥	XXfi¿‹NÌ…c	
	

 ;XXX‹∏ÍØ	›bfi_XXXC≥:	‘	ÀXXX®fi[‹≈	XXXÂB‹b‹√Í±	
	

	
‹hfi∆XXXÍ≥‹√	„̂ƒXXXÎ≥ƒfiè	‹h∆XXX≥√	:‹ƒ‚B„_XXX‚≥	

	
 ‹h∆XXÍ≥‹√	›¡XX≥	‡¡fiCXX‚j	ÀÍ≥;XX‹†‹F	ñ:‰CXX‹g›U	

	 fi_XXÍ́‹√	›cXX‚∞º›≈	Â«XX∏fi¿Í�:	‹aXX‹ø:	‚ü√‹ª‹_XXfiº;	
	

 BXÆ:‹_fio‚∏		;X∑	¥Î́	;X‹º		‡L≈‚_X‹R	›∑	ËcX‹o›Y	
	 ›¬:‹√‹b	‡cXXX≈c‹N	ΩXXXü	∂;XXXÍ̈ ‹∑	S›∑„_XXX‰∏	

	
 fiµÎ̈ ß	‹µfiK‚∑		;X∑		fi_XÍ́		‹∂;XÍ́	ò	‹̀Í≤:		X‹F›U‹Ofiº	

	  خللقه ويتجىل يُر اهللا فإن التجيل، صفةل بيان هذاو )،:�Î	ÀÚ¥O‹G‹≈	fiµÎ́‹√( :قوله

 .يشاء كيف▐

 عىل دخلت »اخللق« كلمة يفــ(أل) ال ،)Ì…cfi¿‹N	≠Ï¥‹[¥≥	Î�:	ÀÚ¥O‹G‹≈	fiµÎ́‹√( :وقوله

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

 عن حمجوبون الكفار بأن نقطع ألننا اخللق، بعضُ  مقصودا به )≤¥]›¥≠Ï( :قولهيكون ف

  .]١٥لمطففين: ا[﴾Y    X  W  V       U   T﴿: ▐كام قال  ،اهللا

ٍ  واضح بأمر :أي)، Ì…cfi¿‹N( :وقولهو 	√›Í±ÂB‹b	À®fi[‹≈	‘	›bfi_C≥:	ÍØ∏›;( هاراً،جِ  بنيِّ

›U‹rfi√Í<،( يف وضوحها وعدم التباسهابالرؤية الرؤية فشبه ، ،)Í±ÂB‹b‹√	›U‹rfi√Í<( أنَّ أي : 

 فيه، نشك ال رأيناه إذا البدر فإن للبدر،املؤمنني لرهبم أوضح من رؤيتهم  رؤية

 .أوضح وأعظم وأبعد عن كل شك ستكون ، بلوعال جل اهللا رؤية وكذلك
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 :♫ قال ثم

‹hfi∆XXXÍ≥‹√	„̂ƒXXXÎ≥ƒfiè	‹h∆XXX≥√	BXXX‚≥:‹ƒ„_	
	

 ‹h∆XXÍ≥‹√	›¡XX≥	‡¡fiCXX‚j	ÀÍ≥;XX‹†‹F	ñ:‰CXX‹g›U	
	  ستشكلها ربامالبيت  وهذا خللقه، اثلمم غري وأنه سبحانه، هللا تنزيههذا البيت  يف

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

 اجلسمية والرؤية نكشافواال التجيل الزم من متوهم توهم ربام كان وملا«: )1(♫

ا املخلوقني من معاين هو ما عىل بالقياس  الوهم ذلك دفع الشاهد عىل للغائب قياسً

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

 وال ،ڽ ريزَ 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

 والدا يكون أن عن هُ المنزَّ  أي) حالمسبَّ ( وتقدس قدره ارتفع ،)تعالى( ،سبحانه أفعاله

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

 انتهى. .»أفعاله يف وال صفاته، يف وال

fi_XXÍ́‹√	›cXX‚∞º›≈	Â«XX∏fi¿Í�:	‹aXX‹ø:	‚ü√‹ª‹_XXfiº;	
	

 BXÆ:‹_fio‚∏		;X∑		;X‹º¥Î́		‡L≈‚_X‹R	›∑	ËcX‹o›Y	
	  )√fi_Í́	›c‚∞º›≈	Â«∏fi¿Í�:	:aø(، اإلشارةو ) يف:aø (ؤية،الر هذه أي قبلها، ما عىل تعود 

ِب ال يزعم أنَّ اهللا كام يُر، ال اهللا يزعم أنَّ  اجلهميَّ فإنَّ  َب، وال حيُ  من قلوهبم فخلت حيُ

رموا أن هبم وحقيق اهللا، حمبة  .هلالج لج ،اهللا رؤية من حيُ

رؤية اهللا، من اجلهمية  أنكروا الذين البدع أهل فيه يدخل لقب هنا ):�Â«∏fi¿Í(و

                                                             

  .)1/276( »السنية األنوار لوائح« -1
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ويف  ،)∑‹›YËc‹o	‡L≈‚_‹R	;‹º¥Î́	;∑	XBÆ:‹_fio‚∏( السنة، أهل أي )√ª‹_fiº‚ü›;( ،وغريهم واملعتزلة 

رره أهل قي ما كلف التلقي، مصادرقرره الناظم يف أول نظمه من االهتامم بملا  هذا تأكيد

بخالف ظهورهم  زمان، كل يف والربهان باحلجة ظاهرون ألهنم دليل، فيه مهل السنة

 .فإنه كائن يف بعض األزمان دون بعض، والسنان بالسيف

	√ª‹_fiº‚ü›;(: اجلهمية باطلَهمال عىل قوله احلق يف الرؤية، ورادا عىل لِّ الناظم مدَ  قالثم 

XBÆ:‹_fio‚∏( قلنا، ملا تصديقاً  أي )R‡L≈‚_	›YËc‹o›∑(، بعض النسخ يف جاءو ) ُحُ حَّ صَ م(، 

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

 :وهذا احلديث ،بنيِّ  واضح هوف وإال ظامل، إال

›¬:‹√‹b	‡cXXX≈c‹N	ΩXXXü	∂;XXXÍ̈ ‹∑	S›∑„_XXX‰∏	
	

 fiµÎ̈ ß	‹µfiK‚∑		;X∑		fi_XÍ́		‹∂;XÍ́	ò	‹̀Í≤:		X‹F›U‹Ofiº	
	 )›¬:‹√‹b	‡c≈c‹N(، الذي ◙ البجيل اهللا عبد بن جرير :أي الرؤية، حديث رو 

)Ωü	∂;Í̈ ‹∑	„_‰∏S›∑:فهو حديث مرفوع.♀ حممد النبي عن يرويه ) أي ، 

حايبهو ): c≈c‹N‡و(  .◙ البجيل جابر بنجرير بن عبد اهللا  الشهري الصّ

)fiµÎ̈ ß	‹µfiK‚∑	;∑	fi_Í́	ò	‹∂;Í́	Í≤:`(،  :نقل لذيا ◙بن عبد اهللا  جرير أثر اقتفِ أي 

 وضده الفوز وهو ،الفشل ضده والنجاح ،)U‹Ofiº‹F‹( ،♀ اهللا رسول عن هذا

 ناجح رابح. شك بال فإنهاألثر واعتقد معناه  هبذا متسك فمن اخلرسان،

نَّا: قولههو  ◙حديث جرير و ا كُ لُوسً نْدَ  جُ ولِ  عِ سُ  إِذْ  ،♀ اهللاِ رَ

رَ  رِ  إِىلَ  نَظَ مَ قَ يْلَةَ  الْ ، لَ رِ بَدْ الَ  الْ قَ ا«: فَ مْ  أَمَ نَ  إِنَّكُ وْ َ رتَ مْ  سَ بَّكُ امَ  رَ نَ  كَ وْ ا تَرَ ذَ ، هَ رَ مَ  الَ  الْقَ

ونَ  امُّ تِهِ  يفِ  تُضَ يَ ؤْ إِنِ  ،رُ تُمْ  فَ تَطَعْ بُوا الَ  أَنْ  اسْ لَ ىلَ  تُغْ ةٍ  عَ الَ بْلَ  صَ ، طُلُوعِ  قَ سِ مْ بْلَ  الشَّ قَ  وَ
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َا وهبِ رُ نِي - »غُ عْ َ  يَ رَ  الْعَرصْ جْ فَ الْ أَ  ثُمَّ  ،- وَ رَ يرٌ  قَ رِ Z  ]  \  [  ^  _     ﴿ جَ

a     ` ﴾ ] :1(.]١٣٠طه(  

ونَ  الَ «: معنىو امُ مُّ  وال جهة، يف لرؤيته جتتمعون ال: أي بالتَّشديد، :»تُضَّ نضَ  يَ

كم لْ «: »الصحيح« يف أخر روايات ويف، )الرؤية لوضوح( بعض إىل بعضُ  هَ

ونَ  ارُّ ر، من: »تُضَ كم يرض ال أي الرضَّ  عن بحجب أو جدال أو بمنازعة بعضا بعضُ

ون حني أو الرؤية، لْ «: وروي الرؤية؛ من للتأكد بالتزاحم تتضارُّ ونَ  هَ امُ  من: »تُضَ

يم، كم برؤية فيه تُظلمون فال الظلم، وهو الضَّ لْ «: وروي بعض؛ دون بعضِ  هَ

ونَ  اهُ كم فيعارضَ  فيه تَرتابون وال عليكم يشتبِه ال أي: »تُضَ  )2( .بعضا بعضُ
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 اليدين هلل سبحانهصفة  

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

fi_XXÍ́‹√	›cXX‚∞º›≈	Â«XX‚∏fi¿Í�:	≈Í<;XXfls	‹≈∆‚∏XX‹º›¡	
	

 		√;XXX‹GÏ¥‚Ø	‚¡XXXfi≈‹_‹≈	µXXX‚r:ƒ®≥;B	Í®fiºXXX‹F›U	
	 نكره ه خللقِ من كالم اهللا وجتليَّ  أنكر ما مع أي )>;fls≈Í	Â«‚∏fi¿Í�:	›c‚∞º›≈	fi_Í́‹√(: قوله  يُ

 جل اهللا يمنيَ )، أي: ≈›∏‚∆º›¡‹( أيضاً  -من فرق املعطلة تابع اجلهم بن صفوان-اجلهمي 

، أي تعطي )UÍ®fiº‹F‹، مجع فاضلة، وهي النعم اجلسيمة، ()µ‚r:ƒ®≥;B	‚¡fi≈‹_‹≈	GÏ¥‚Ø√›;( وعال،

ل، من النفح والعطاء،   شُّ )، من النَّضح، وهو الرَّ fiº‹F‹s›Uويف بعض النسخ: (وتتفضَّ

Â  Á   ﴿كام قال تعاىل: قي، والكل بمعنى كثرة العطاء وجزيل املنِّ والكرم، والسَّ 

Æ       Å  Ä  Ã ﴾ ] :٦٤املائدة[. 

: ♫قال  ،)1(»الثغر أهل إىل رسالة«اإلمام أبو احلسن األشعري يف  قال

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

 مرصحا به يف قوله جاءإثبات اليمني هللا تعاىل، كام  ،)¡º≈›∏‚∆( :هنا ويف قول الناظم

  .]٦٧الزمر: [ ﴾ Ä  Ã﴿تعاىل: 

 )3(.بأن كلتي يديه يمني أخرو، )2(هللا  الشاملإثبات بتارة  ت األحاديثوجاء

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

                                                             

  .)127(ص  -1

 . )2788مسلم ( رواه -2

 . )1827رواه مسلم ( -3
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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 مباركة

تَا«: ♀ قال ،األخر دونوأهنا  هِ  كِلْ يْ دَ نيٌ  يَ  )1(.»يَمِ

 

 

 

  

                                                             

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

 :♫ قال

سبحانه،  ):�›b;‰CÍ	efiº‹≈∂‹( ) يا صاحب السنة بلسانك معتقدا بقلبك√›µÎ́(: فقوله

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

 )، وال خيتص بليلة دون أخر„ Í¥fi∆Í≥.	ËµÎØ	ò، وهذا النزول يكون (واآلثار السلفية

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

 فوق من العرش عىل السامء يف اهللا أن عىل دليلٌ  فيه« :)1(النزول حديث عىل تكلَّم ملا

 كل يف اهللا إن: قوهلم يف املعتزلة عىل حجتهم من وهو ،اجلامعة قالت كام ساموات، سبع

 .انتهى .»مكان

 العيلو القهارو الرؤوف ملعنىوهو متضمن من أسامء اهللا احلسنى،  ):�b;‰CÍ‹(و

  واملتكرب.

مناسبة للمعنى الذي قرره الناظم يف هذه األبيات،  األربعةوهذه املعاين 

 وتوضيحه:
                                                             

  .)159-7/128( »التمهيد« -1

fiµXXÎ́‹√	›∂eXXfiº‹≈	›b;XX‰CÍ�:	ò	XXÎØËµ	Í≥XXÍ¥fi∆„ 	
	

 ’XXB	©XXfi∆ÍØ	‰µXX‹N	›_XXR:ƒ≥:	XX‹∏‹Gñ:›YË_	
	 é@	≠XXX‹CÍx	;∆ªÂ_XXX≥:	ÂΩXXX›∏‹≈	Í®B‚¡‚¥XXXfis	

	
 ›Q‹cXXXÏ®›GÍß	›E:ƒXXXfiBÍ<	‚Õ;∏XXX‰g≥:	√XXXÏ®›F›UG	

	 XXXÎ̈ ≈›∂ƒ	Í‘<	›∑‹GXXXg‚®§‡c	‹≈‹≠XXX¥	XXX£‚ß;Ì:c	
	

 ›∑√‹GXXXgfi∏‚º‡U	Ì:�XXXZ	b√Ì;XXX´d	›∆ßXXXfi∏‹º›U	
	 Ã‹√‹b	Í≤:`	‡∫ƒXXXÍ́	‘	Â̂‹cXXX›≈	XXX‹Rπ¿‹K≈‚_	

	
 ‘<	‹E;XX‹Z	‡∫fiƒXXÍ́	π›øƒB‰aXXØ	Î́√ƒXX›SËC:	
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 .أنَّ النزول اإلهلي دال عىل علوه سبحانه •

 الئق بعظمة اهللا وكربيائه، فال يامثله فيه أحد.نزول اإلهلي وهذا ال •

 .بخلقه تهورأفاهللا رمحة  هذا النزول منوأنَّ  •

   .كام أن استجابته سبحانه للمؤمنني من آثار قوته وقهره •

	:≤›_R:ƒ	‰µ‹N	©fi∆ÍØ	B’( هفا هذا النزول اإلهلي بأنواص ♫ثم قال الناظم 

›YË_‹∏‹Gñ:(، ليلة كل من اآلخر الثلث يف ينزل وعال جل اهللاف، )’B	©fi∆ÍØ( وليس معنى ،

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

)’B	©fi∆ÍØ(  ُ5     6  43   1  2     ﴿، ألنَّ اهللا به فنتحدثَ  هنعلم

7﴾ :١١[الشور[، )‰µ‹N	›_R:ƒ≥:(، ،ظُمَ وتقدس وتبارك ) :≤R:ƒ_‹( أي: عَ

 ،):YË_‹∏‹Gñ‹(، وأفعاله وصفاته ذاته يف، بصفات الوحدانية ونعوت الفردانية املوصوف

ب املدح، ويف احلديث:  دٌ  لَيْسَ «أي: الذي حيُ بَّ  أَحَ نَ  املدحُ  إِلَيْهِ  أَحَ  )1(.»اهللا مِ

 طبقالتي هي  ،الدنيا السامء إىل :أي ،):≤_;∆ªÂ	≠‹CÍx	é@( يكون النزولهذا و

 )2( .األرض إىل ةيبالقر :أي ):≤_ªÂ∆;و(، األرض

، واملِنَّة: هي النعمة العظيمة، التي يعطيها اهللا لعباده )‚¡‚¥fisÍ®B	ÂΩ›∏≈›( ويف هذا النزول 

)‚¡‚¥fisÍ®B ( ،▐ إحسانهو همتكرُّ )، أي: بمحض›Q‹cÏ®›GÍß	›E:ƒfiBÍ<	‚Õ;∏‰g≥:	

›UGÏ®›F√ ،(وتنصدع وتنشق تكشفف :أي )›E:ƒfiBÍ<	‚Õ;∏‰g≥:	›UGÏ®›F√( اإلهلية  حنَ املِ  لنزول

                                                             

 . ، واللفظ له)2760مسلم (، و)4634البخاري (رواه  -1

 .)1/332( »لوائح األنوار« -2
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إليه سبحانه، فيستجيب ويغفر ويعطي  والدعاء العمل وصعود ،واملغفرة والرمحة منها 

 .▐ويتفضل، 

XXXÎ̈ ≈›∂ƒ	Í‘<	›∑‹GXXXg‚®§‡c	‹≈‹≠XXX¥	XXX£‚ß;Ì:c	
	

 ›∑√‹GXXXgfi∏‚º‡U	Ì:�XXXZ	b√Ì;XXX´d	›∆ßXXXfi∏‹º›U	
	  يف األلف بحذف جمزوم) ¥≠›≈›(، ذنوبه غفرانَ  طالبٌ  أي) ›∑‹Gg‚®§‡c	Í‘<(وقوله: 

 )Gg‚®§c(. )1›∑‹( هو الذي املبتدأ خرب واجلملة )،¥≠›≈›لـ( مفعول) ß;£Ì:c‚(و ب،لالط جواب

  ).›∆ßfi∏‹º›U	b√Ì;´d	Ì:�Z(وطالب  ،مستعطٍ  :أي) Ggfi∏‚ºU›∑‹( معنىو

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

 يف الثلث اآلخر من الليل:

نْ «تعالى:  قوله، اقتباسا من غفران الذنوب األمر األول: • ينِ  مَ رُ فِ رَ  يَستَغْ أَغفِ ، وهذا »له فَ

 من باب درء املفاسد.

نْ «تعالى:  قوله، اقتباسا من ل واألرزاقئمنح الفضا واألمر الثاين: • طِيَه يَسأَلُنِي مَ ، »فأُعْ

 .جلب املصالحوهذا من باب 

Ã‹√‹b	Í≤:`	‡∫ƒXXXÍ́	‘	Â̂‹cXXX›≈	XXX‹Rπ¿‹K≈‚_	
	

 ‘<	‹E;XX‹Z	‡∫fiƒXXÍ́	π›øƒB‰aXXØ	Î́√ƒXX›SËC:	
	 ) من أعالم احلديث ƒÍ́∫‡هذه األحاديث الصحيحة ()، أي: روÍ≤:` 	Ã‹√‹bقوله: (

) ،ومصابيح اهلد‘	Â̂‹c›≈	π¿‹K≈‚_‹R ،( ال من جهة األسانيد، فإهنا أحاديث متواترة، وال

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

 به، ليس رمحته وال مالئكته، فكل هذا تأويالت منكرة، احتوت عىل معانٍ فاسدة.

                                                             

 .)1/335( »األنوارلوائح «انظر:  -1
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 ثابتٌ  حديث هذا: «)1(»حديث النزول«يف رشح  الرب املالكيقال اإلمام ابن عبد 

 من منقول وهو صحته، يف احلديث أهل خيتلف وال اإلسناد، صحيحُ  النقل، جهة من

 .انتهى. »♀ النبي عن العدول أخبار من هذه، سو طرق

هذه  رد من وخرس بخا)، أي: √:ƒ›SËCÎ́	π›øƒB‰aØ	‡∫fiƒÍ́	E;‹Z›	>‘(وهلذا قال الناظم: 

 وهي اخلَيْبَة)، من E;‹Z›ومعنى ( لف طريقة أهل السنة واحلديث،وخا ،ديثاحاأل

بح√ƒ›SËCÎ́:، (الطلب فوت  ، وهذا دعاء عليهم.وهو ضد احلسن )، من القُ

 

 

 

  

                                                             

  ).1/301( »معارج القبول«)، للذهبي، و218(ص  »العلو«وانظر:  .)159-7/128( »التمهيد« -1
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 عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام 

التي تنبني عليها  ةالست اإليامن بأصول مبارشة عالقة ليس له الصحابة مبحث

 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا اإليامنوهي  ،عقيدة أهل السنة واجلامعة

 عن به متيزوا السنة، ألهل عاراً شِ  الصحابة حب صار لكنو ورشه، خريه والقدر

 كالنواصب والروافض وغريهم. الضالة الفئات من غريهم

 :♫قال الناظم 

fiµXXÎ́‹√	‰æ@	‹cXXfi∆‹Z	i;XX‰º≥:	‹B‹_XXfi†	›∑XX‰∏‹S„_	
	

 ›¬:cXX≈d‹√	XX‚́;fl∑fi_	‰πXX›J	XX‹∏fiK›ü›æ;	:XX‹Nfib‘›U	
	 πXXX›¿›†B:b‹√	›cXXXfi∆‹Z	‚ XXX‰≈�≥:	‹B›ø‹_XXXfi†π	

	
 Á«XX‚¥‹ü	›©XX∆¥‹R	�XXÍÅ:	�ÍÅ;XXB	fiºXX›∑›U‚O	

	 ›πXXX¿‰ª@√	≥Îôfiø‰cXXX¥	‘	‹DXXXfi≈‹b	XXX‚ß›π¿fi∆	
	

 ÀXXXÍ¥‹ü	‚DXXX›O›ª	ifi√‹̂ficXXX‚®≥:	Âº≥;XXXBbƒ	
	

	
‡_∆‚†‹f		‡_fi†X‹f√		›ΩXB:√		„™fiƒX‹ü	√	Ó XSÏ¥Íx	

	
 ›c‚∑;XXX‹ü√	ÒcXXXfi¿‚ß	›cXXXfi∆‹BÂe≥:√	:XXX‹∏Îñ›Y‰_	

	  اإلنس البرش، وأفضل خري إن :أي )∑‹„_‰∏‹S	‹_fi†‹B	i;‰º≥:	‹cfi∆‹Z	‰æ@	µÎ́‹√(: فقوله

 ،اقومً  منهم خصص ثم ،╚ الصحابة هم ♀حممد  النبي بعد اجلنو

ون باجلنة  العرشة هم وهؤالء  اخللفاء وهم ،أربعة العرشة وأفضل ،╚املبرشَّ

)، ومها أبو بكر وعمر √›c≈d:¬‹، ومها (رجالن األربعة وأفضل، ╚الراشدون 

¶ ،)‚́;fl∑fi_ (النبوية والبعثة الدعوة هذه وأول األمر أول من :أي. 

)‰π›J بعد أيب بكر وعمر يف الفضل ()›æ;‹∏fiK›ü( بن عفانا ،)›U‹Nfib‘:،( تخفيفبال 

 .الوزنليستقيم 

 :متقاربني )، حيتمل معنيني:‘›U‹Nfib	›æ;‹∏fiK›ü	π›J‰وقوله: (
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بعده من سائر الصحابة غري أيب  ملن بالنسبة ومكانة وزناً  ألرجحا املعنى األول: •

  بكر وعمر، فهو ثالثهم يف الفضل، كام هو ثالثهم يف اخلالفة.

 عيلعىل  عثامنتفضيل  يف السلف عىل الراجح، إشارة إىل اختالف والثاين: •

أنَّ  »الواسطية«ذكر ابن تيمية يف ، وعثامن تقديم عىل منهم فاجلمهور ،¶

  اإلمجاع قد استقر عىل هذا. 

رَ  نِ اب عنما جاء  هذاويؤيد  مَ نَّا« :قالأنه  ،¶ عُ ُ  كُ ريِّ َ  نُخَ نِ  يفِ  النَّاسِ  بَنيْ مَ  زَ

ُ  ♀ النَّبِيِّ  ريِّ نُخَ ، أَبَا فَ رٍ رَ  ثُمَّ  بَكْ مَ ، بْنَ  عُ طَّابِ نَ  ثُمَّ  اخلَ ثْامَ انَ  بْنَ  عُ فَّ  عَ

╚«)1(. 

 بل قط، املسمون فيها خيتلف مل فهذه ،اخلالفة مسألة أما األفضلية، عنهنا  والكالم

 شيخ قال كام ،أهله محار من أضل هو فيها خيالف والذي البداية، من إمجاع حمل هي

 .تعاىل ♫ تيميه ابن اإلسالم

 : ♫ الناظم قالثم 

πXXX›¿›†B:b‹√	›cXXXfi∆‹Z	‚ XXX‰≈�≥:	‹B›ø‹_XXXfi†π	
	

 Á«XX‚¥‹ü	›©XX∆¥‹R	�XXÍÅ:	�ÍÅ;XXB	fiºXX›∑›U‚O	
	 )، أي أنَّ خري اخلليقة بعد أيب بكر وعمر π›ø‹_fi†‹B	‚ ‰≈�≥:	›cfi∆‹Z	π›¿›†B:b‹√(فقوله: 

 اخلري نأ أي ):�ÍÅ	R›¥∆©‹( ،◙) بن أيب طالب ü¥»هو( ╚وعثامن 

هو و بالنجاح ظافر أي )∑‹›U‚Ofiº	�ÍÅ;B( ،◙من عند اهللا  مسدد موفق فهو ،فهحيالِ 

                                                             

  .)3655رواه البخاري ( -1
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 باخلري(يف بعضها و ،)حُ نَ مْ يَ  باخلري( النسخ بعض ويف، حتصيل الطِلبةحتصيل املقصود و 

ْنِحُ   .والكرم واجلود بالسخاء وصفه ففيه ويمنحهم، الناس يعطي أنه أي) ممُ

 عيل عم كان احلقَّ  أنَّ  إىل إشارة ،)∑‹›U‚Ofiº	�ÍÅ: �ÍÅ;B	›©∆¥‹R	Á«‚¥‹üويف قوله: (

 .╚ الصحابة بني وقعت التي الفتنة مسألة يف ◙

 كل يف فله ،حروبه يف مصيبا كان عليا أن واحلق«: )1(♫قال احلافظ ابن حجر 

 انتهى.. »أجران ذلك من فيه اجتهد ما

 :♫ثم قال 

›πXXX¿‰ª@√	≥Îôfiø‰cXXX¥	‘	‹DXXXfi≈‹b	XXX‚ß›π¿fi∆	
	

 ÀXXXÍ¥‹ü	‚DXXX›O›ª	ifi√‹̂ficXXX‚®≥:	Âº≥;XXXBbƒ	
	

	
 الثالثة من همعددقوم الرجل، و :الرهط ،)هطوالرَّ  وإهنمُ ( النسخ بعض يف جاءو

وإن  باجلنة، املبرشين العرشة يعني هبم )¥≥Îôfiø‰c	π¿‰ª@√‹( 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 

مة فيهم شك ال :أي )›π¿fi∆‚ß	Dfi≈‹b›	‘وقوله: ( عدالتهم ويف  يفإذ ال يمرتي  ،وال هتُ

  .اآلخرة قبل الدنيا يف هالك ضال إال فضائلهم

 ع)، مجD›O›ª	ÀÍ¥‹ü: (قال بعدهاوكذلك ال شك يف أهنم من أهل اجلنة، وهلذا 

، جنة اجلنة دواب عىل هم :أي ،الكريمة من اخليل والنوق الدابة وهي يبة،جِ نَ 

                                                             

 ).12/309( »فتح الباري« -1
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)ifi√‹̂fic‚®≥:،( )bƒÂº≥;B	›Y‹cfig‹F أي: تسري براكبها املستيضء بالنور واحلُسن والبهاء ،(

 يف اجلنة. شاء حيث

.يف دار أي: )، ›Y‹cfig‹F	‚_Ï¥ÎÅ:	ò(ويف نسخة:   اخلُلد ترسحُ

 ،باجلنة هلم مقطوع العرشة هؤالء أن واحلاصل«: )1(♫ قال السفاريني

 انتهى. .»الفردوس جنة يف النجب عىل يتزاورون

 :♫ قالف الباقني، الستة هؤالء ذكر ثم

‡_∆‚†‹f		‡_fi†X‹f√		›ΩXB:√		„™fiƒX‹ü	√	Ó XSÏ¥Íx	
	

 ›c‚∑;XXX‹ü√	ÒcXXXfi¿‚ß	›cXXXfi∆‹BÂe≥:√	:XXX‹∏Îñ›Y‰_	
	  )‡_∆‚†‹f :(يْل بن عمروزيد بن  نسعيد ب أي أي ابن أيب وقاص، ): √fi†‹f_‡، (نُفَ

)›ΩB:√	„™fiƒ‹ü بدُ ): أي َنِ  عَ محْ فِ  بنُ  الرَّ وْ  أي: )Òcfi¿‚ß	c‚∑;‹ü√‹(، اهللا عبيد بن: )√Ó SÏ¥Íx(، عَ

ةَ  وأبواملقصود به عامر قُريش،  بَيْدَ ر عُ امِ ، ):Y‰_‹∏Îñ‹(، العوام بن): √:≤cfi∆‹BÂe‹(، اجلراح نب عَ

فُ ب: أي  .الكثرية املدائحاملتصِّ

 

 

 

  

                                                             

  .)2/52( »لوائح األنوار« -1
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 ╚ حرمة الطعن يف الصحابة 

 :♫قال الناظم 

fiµÎ́‹√		‹cXfi∆‹Z		Ò∂ƒX´	ò		;‹SX‰o≥:‚ B	ÎØ	X¿¥̂fiπ	
	

 ‘√	Î±XXX‹F	Ì;XXXª;‰†Íx	›DXXXfi∆‚†‹F	‹√‹cXXXfiO‹F›Y	
	 	fi_XÍ̈ Íß		‹≠XÍÈ‹ª	›«fiR‹ƒXX≥:		›çCXÎñ:	Í®‚B‚¥XXfisfiπ¿	

	
 ò√	UfiGXXÍ®≥:	‡»>	ò	‚ B;SXX‰o≥:	‹_XXfi∏‹F›Y	

	 لصحابة ا يفبلسانك وقلبك  قل أي، )fiπ¿¥̂ÎØ	‚ B;‹S‰o≥:	ò	Ò∂ƒ´	‹cfi∆‹Z	fiµÎ́‹√فقوله: (

 واثنِ عليهم بأحسن الثناء، وظُنَّ فيهم أحسن الظنون األقوال، أحسنَ  ╚كلِّهم 

 عليهم رضوان اهللا ورمحته.وال يُبغضهم إال هالك، ، فهم أهل لذلك، بال استثناء

ايب«و حَ ن: الصَّ ناً  ♀ النَّبِيَّ  لَقِيَ  مَ ىل وماتَ  بهِ  مؤمِ  ولو اإلِسالمِ، عَ

لَّلَتْ  َ ةٌ  ختَ دَّ حَّ  يف رِ  )1(.»األَصَ

لامء اتَّفقَ و ولٌ  ╚ الصحابةَ  أنَّ  عىل العُ دُ  كان فإذا هلم، تعاىل اهللا بتعديلِ  عُ

ثبُتُ  التعديلُ  ثبتُ  ال فكيف الناس، من اثنني بقول يَ  هلالج لج اهللا من العظيم بالثناء يَ

 .عليهم ♀ رسولِه ومن

الة يف خيالِف مل: «)2(العالئي قال دَ ملة حيث مِن الصحابةِ  عَ  السنة، أهل مِن أَحدٌ  اجلُ

م واخلوارج املعتزلة عن اخلالف وإنام  .انتهى. »وأمثاهلِ

                                                             

  .رشح هذا التعريف يف األصلو -1

نِيف حتقيقُ « -2 تبة مُ حبة رشيفُ  له بتث ملن الرُّ   .)78 ص( »الصُّ
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م ╚ عدالتهم بإثبات املُرادُ  وليس يلةٌ  املعصيةَ  وأنَّ  معصومون، أهنَّ ستحِ  مُ

لَّف أالَّ  املُرادَ  ولكن ،ۏ لألنبياء العِصمة فإنَّ ! كالَّ  عليهم،  عدالتهم، عن البحثَ  نتكَ

 )1(.╚ فيهم التزكية طلبَ  وال

ا يف أعراضهم،  ،فيهم نًا)، أي: ال تكن طاعِ Ì;ª;‰†Íx	Î±‹F	√‘( :قولهو  أو ذم بنحوواقعً

 ،إىل العيب ╚ الصحابة تنسب :أي ،)Dfi∆‚†‹F‹(، ولو بكلمة واحدة غيبة

)›Y‹cfiO‹F‹√ :( بإمجاع عدولمن اجلَرح، واملقصود به هنا إسقاط العدالة، والصحابة 

 .، كام سبق بيانهاملسلمني

قال النبيُّ وفيه  ،)2(اإلمجاعهو كبرية بإنَّ سبَّ الصحابة حمرم بالكتاب والسنة و

ليْهِ لَعنَةُ اهللاِ واملَالئكةِ والنَّاسِ أَمجعني«: ♀ عَ ، فَ بَّ أَصحايبِ نْ سَ  .)3(»مَ

ه، وأصحابِه : «)4(♫قال القايض عياض  يتِه، وأزواجِ بُّ آلِ بَ وسَ

لُه♀ لعُونٌ فاعِ رامٌ مَ هم حَ نَقُّصُ  .انتهى». ، وتَ

 رسوله ويف ،هلالج لج اهللا يف قدحٌ : احلقيقة يف هو ╚ الصحابة يف والقدح

رحَ  ألنَّ  كتابه، ويف دينه، ويف ،♀ ود الناقل جَ  ومن املنقول، عىل باجلَرح يعُ

                                                             

توحي النجار البن) 2/477( »املنري الكوكب رشح«: انظر -1   .♫ الفُ

  .♫، للهيتمي )2/379( »الكبائر اقرتاف عن الزواجر«انظر:  -2

  .)2340: (»الصحيحة«: يف وصححه ،)3/174/1( الطرباين رواه: األلباين قال -3

  .)2/492( »الشفا« -4
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م ╚ الصحابةَ  أنَّ  املعلوم  ةُ  هُ لَ قَ ةٌ  يبقَ  مل عدالتُهم سقطت فإذا الرشيعة، نَ  فيام ثِقَ

 .وحديثًا قديامً  العلم أهلُ  هذا عىل نبَّهَ  وقد الرشيعة، من نقلوه

ت وقد رَ نَّةُ  جَ بحانه، اهللا سُ  اهللا رسول صحابة عِرض يف أحدٌ  خاض ما أنَّه سُ

بًا، اهللا آيات من فيه الناس رأ إال ♀ جَ ثَ  وما عَ  الصحابة بسبِّ  أحدٌ  تلَوَّ

را رأيتَهُ  إال تَقَ هينًا ذليالً  حمُ ه: ط  [﴾4  5      6    7 ﴿ اآلخرة، قبل الدنيا يف مَ

ليًّا لهُ  آذ من عىل احلَربَ  أعلنَ  قد اهللاَ ألنَّ ، ]١٢٧ ا، وَ دً  الويل هذا كان إذا فكيف واحِ

 ؟!╚الصحابة وهم األنبياء، بعد اخلَلق سادةُ  هم

بيِّنًا فضل الصحابة  قالثم  ا لذلكو ،╚الناظم، مُ  : مستشهدً

	fi_XÍ̈ Íß		‹≠XÍÈ‹ª	›«fiR‹ƒXX≥:		›çCXÎñ:	Í®‚B‚¥XXfisfiπ¿	
	

 ò√	UfiGXXXÍ®≥:	‡»>	≥‚ B;SXXX‰o¥	‹F›Y‹_XXXfi∏	
	 fi_Í̈(: قوله Íß	‹≠ÍÈ‹ª	›«fiR‹ƒ≥::( أي القرآن، )›çCÎñ: ،(اجليل، الواضح: أي )fiπ¿‚¥fisÍ®‚B( 

 ،╚) ¥B;S‰o ‚≤( آيه، مجع): <«‡() أي: سورة الفتح، :≤®UfiGÍ	ò√أي الصحابة، (

)›Y‹_fi∏‹F .وخصَّ الناظم آيات الفتح ): بذكر فضائلهم، وتزكية ظاهرهم وباطنهم

 العظيمة، واملزايا الرفيعة واملآثر البديعة املعاين من عليه اشتملت ما لعظيمبالذكر 

  .اجلسيمة واملناقب
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 اإلميان ابلقدر

 :♫قال 

B√b‹_XXXÍ̈ ≥;	b√›_XXXÏ̈ ñ:	fiΩXXX‚̈ ≈<	ß›¡XXX‰ªA	
	

 Î XX‹∑;‹ü‚̂	‚ü‚_XXÏ̈	Ω≈Ë_XX≥:	Ë_XX≥:√›Ω≈	XXÏß<›U‹∆	
	

b‹_Í̈(: فقوله ≥;B√(، والقدر، القضاء :به املقصود )b√›_Ï̈ ñ:ر :) أي  اهللا، عند من املقدَّ

)fiΩ‚̈  ،وعمود أساس :أي )̂‚Î ‹∑;‹ü) أي: اإليامن بالقدر (ªAß‰¡‹( ،به قلبك فليستيقن :أي )>≈

)‚ü‚_Ï̈	Ω≈Ë_≥:(،  َّالعُ  داجلي يف يوضع الذي قدكالعِ  الدينألن) (وهذه خرزات، فيهونق 

التي  األساسية األركان من القدرو ،حتى ال تتفكك وتتساقط يشء يشدها اخلرزات

، ويف حديث جربيل املشهور به إال العبد إيامن يصح الو ،ينبني عليها إيامن املوحدين

ن«: ♀قال  يامَ ِ نَ  أَنْ  :اإلْ مِ تِهِ، بِاهللاِ، تُؤْ ئِكَ الَ مَ تُبِهِ، وَ كُ لِهِ، وَ سُ رُ مِ  وَ الْيَوْ ، وَ رِ خِ  اآلْ

نَ  مِ تُؤْ رِ  وَ هِ  بِالْقَدَ ِ ريْ هِ  خَ ِّ رشَ   .)1(»وَ

) >›U‹∆Ïß	Ω≈Ë_≥:√‹ولكن اإليامن بالقدر بعض اإليامن وليس كل اإليامن، وهلذا قال (

إيامن وإسالم وإحسان. والقدر من اإليامن، فهو  فإن مراتب الدين ثالث:أي: أوسع، 

 إذن بعض الدين، ومن أركانه العظمى، ولكن الدين أوسع من هذا.

: هو اإليامن بأنه ال يقع يشء يف الوجود إال بعلم اهللا األزيل، وكتابته واإليامن القدر

ا. رًّ ا أو مُ ا، حلوً ا أو رشًّ  السابقة ومشيئته ملا وقع، وخلقه له، خريً

 

                                                             

 ).1رواه مسلم ( -1
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 اليوم اآلخراإلميان  

 :♫قال الناظم 

‘‹√	fiæ‹cXXX‚∞fiº›F	Ì’XXX¿‹N	:fl�XXX‚∞‹ª	√XXXÍ∞fiº›∑Ì:c	
	

 ‘‹√	:XXXÄ‹wƒ	‹æ:eXXX∆∏‚≥:√	Í±XXX‰ª@	fiº›F›UXXX‹o	
	 fiµXXXÎ́√	›QcXXXfi[›≈	Î�:	›π∆XXXú‹†≥:	Í®B‚¡‚¥XXXs	

	
 ΩXX‚∑	b;XXº≥:	:fl̂;XXgfiN<	ΩXX‚∑	πXXfiSÍ®≥:	›F›Y‹cXXÏÈ	

	 	ÀXÍ¥‹ü		cX¿‰º≥:	ò		i√^cX‚®≥:		X∆fiS‹F;	BX	X‹∏X‚¡‚Œ;	
	

 ËDXX‹SÍØ	µXX∆∏‹R	µfi∆XX‰g≥:	`@	‹Õ;XX‹N	XXÍ®ÏÈ‹≈›U	
	 √‰æ@	‹∂ƒXXXXX›f‹b	‚�:	≠XXXXX¥‹[¥≥	‡°ß;XXXXX‹j	

	
 fiµXXÎ́√	«XX‚ß	‚E:aXX‹ü	�XXÍ̈ ≥:	Á≠XXR	‹ƒ›∑›UXX‰r	

	 نُ هو  اآلخر باليوم اإليامن لِّ ب اإليامَ  بعد ونُ يك اممِ  ♀ يُّ النب به أخربَ  ام كُ

 .وتامل

 فتنة القرب وسؤال امللكني

هي سؤال امللكني، وهلذا، و الفتنة، القرب يف يقع وممااآلخرة هو القرب،  منازل وأول

 :♫ابن أيب داود قال 

‘‹√	fiæ‹cXXX‚∞fiº›F	Ì’XXX¿‹N	:fl�XXX‚∞‹ª	√XXXÍ∞fiº›∑Ì:c	
	

 ‘‹√	:XXXÄ‹wƒ	‹æ:eXXX∆∏‚≥:√	Í±XXX‰ª@	fiº›F›UXXX‹o	
	  بالنون مؤكد ألنه ،الفتح عىل مبني مضارع فعل): fiæ‹c‚∞fiº›F( ،ناهية، )‘√فقوله: (

 جلهلك ال جتحد ) أي:Ì’¿‹N	fiæ‹c‚∞fiº›F	√›‘، فمعنى (»الناهية ال«ـب جزم حمل يف اخلفيفة

اللذان  لكانومها امل ،)√∑‹Ì:cÍ∞fiº	fl�‚∞‹ª:( اإلسالمية الصحيحة والعقيدة والسنة باحلديث

، منكر أحدمها يقال له: ،أزرقان أسودانيتوليان سؤال الناس يف قبورهم، ومها 

  .نكري واآلخر:
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 فيها وليس ،اإلنسان يعهدها مل ةرمنكَ  صورة عىل يأتيان ألهنام التسمية هذه وسبب

 .للناظرين سنْ أُ 

 الكتاب، وتواترت هبا السنة، وعليها إمجاع املُسلمني.ثابتة يف  وفتنة القرب

َ  :ميِّتٍ  كلَّ  تَعمُّ  القرب وفتنة ، مل وأ قُربِ بَت يُقربَ رب ونُسِ  الناس أغلَبَ  ألنَّ ، تغليبا للقَ

ون، م، مجيعَ  تَعمُّ  بل فقط، األمة هبذه ختتصُّ  ال وهي يُقربَ ةٍ  كلُّ  فتُسأل األُمَ ن أُمَّ بِيِّها، عَ  نَ

له اهللاَ  ألنَّ  ،♀ عنه اجلَميعُ  فيُسألُ  ♀ النبي بِعثة بَعد وأما  أرسَ

لَّف كلُّ  ويُسألُ . استثناء بال الناس جلَميع كَ ، املؤمنُ : مُ ، والكبريُ  والكافرُ  والصغريُ

 .والرجل واملَرأةُ 

ؤال من ويُستثنى  األخبار صحت ومن واملَجنون، كالصبيِّ  املُكلَّف، غري السُّ

تصُّ  السؤال ألنَّ  يُسأل وال عنه، يُسأل ألنه كالنبي،: باستثنائه فتَتن، أن شأنه بمن خيَ  يَ

يقُ  الدنيا، يف بجهاده وثبتَ  امتُحن الذي الشهيد يُسأل ال وممن  أعىل هو الذي والصدِّ

تبة ، الشهيد، من رُ م ومن واملُرابِطُ  .اجلُمعة يوم مات ومن املُلك، سورة قراءة عىل داوَ
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 ♀حوض النبي  

 :♫قال ابن أيب داود 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	 ‘‹√	:XXXÄ‹wƒ	‹æ:eXXX∆∏‚≥:√	Í±XXX‰ª@	fiº›F›UXXX‹o	
	 ا تنكرن ، أي:)√›‘فقوله: ( ا جهالً  أيضً ا وعنادً ا وسفهً  فيه )أل(و ،)Ä:ƒ‹w( وإحلادً

 ثابت حق فإنه ،♀ حممد النبي حوض أي ،اإلضافة عن وبدالً  للعهد

)، الثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، :≤‚∏∆æ:e›أيضا ( تنكرن) ال √( ،احلق أهل بإمجاع

)Í±‰ª@ (هملنطوق املتفهم ذا النظمهل املستمع أهيا )›U‹ofiº›F( : يعربَّ  كلمةٌ  ، وهيالنصيحةمن 

 .له للمنصوح اخلَريِ  إرادةِ  هي لةٍ مج عن هبا

حقيقي خملوق، يكون يف املوقف يوم القيامة، وهو  ♀النبي  وحوض

، طوله شهر الذي يف اجلنة الكوثرهنر يصب ماؤه من قبل الرصاط عىل الصحيح، 

وعرضه شهر، وزواياه سواء، فهو مربع عىل الصحيح، ماؤه أشد بياضا من اللبن 

وأطيب رحيا من املسك، وأحىل مذاقا من العسل، وأبرد من الثلج، والثلج والفضة، 

، يَ حسنا وضيا ومثلها، عددا أكثر من نجوم السامء آنيته ه من شاء اهللا من أمة حممد دُ رِ ءً

 ال يظمأ بعدها أبدا. بةً ، من رشب منه رشَ ♀
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 امليزان يوم القيامة

ا جهالً أيضا  تنكرن الو )، أي:√:≤‚∏∆æ:e›فقوله: (  به توزن الذي ):≤‚∏∆æ:e›( وعنادً

 .مجاعاإلو والسنة بالكتاب ثابت حق ألنه يوم القيامة، وسيئات حسناتاألعامل من 

قيقي ميزانٌ هو و نس من حَ تَان له املَوازين، جِ يَّتان كِفَّ سِّ تان حِ دَ اهَ شَ  هذا، ومع، مُ

يبٌ  فالبابُ  ، غَ ْضٌ يَّات من ذلك وراء بام أعلم واهللا حمَ يفِ  .الكَ

: موازين؟ أو واحد ميزان هو هل :اختلف أهل العلمو ن قائلٍ إهنا موازينُ  فمِ

، دةٌ نَّه ميزان واحدٌ جلميع األمم ومجيع األعامل، إ :-وهو األشهر- والقول اآلخر متعدِّ

ة املَوْ  راجع، يف بعض النصوص املوازينالتعبري بلفظ و ثرَ د املَوازين زوناتلكَ  .ال لتَعدُّ

 احلساب انقىضإذا  أنَّه -أعلم واهللا-واحلكمة يف ذلك  وامليزان يكون بعد احلساب،

 فإن ،املحاسبة بعد يكون أن فينبغي ،للجزاء الوزنَ  ألن ،األعامل وزنُ  هبعد كان

 .بهاسَ بحَ  اجلزاء ليكون ،مقاديرها إلظهار والوزن األعامل لتقدير املحاسبة

 :عىل أقوال؟ امليزان كفتي يف يوضع الذي ما :اختلف أهل العلمو

  .فقط العمل هو املوزون نَّ إ القول األول:

 .األعامل صحائف هو املوزون إن :الثاين

عُ هو  :الثالثو َمْ هُ  يكون ذلك بِأَنْ  هذه اآلثار بني اجلْ لُّ ا، كُ يحً حِ نُ  فتارةً  صَ  تُوزَ

، لُ امَ َعْ نُ  وتارةً  األْ َا، تُوزَ َاهلُّ نُ  وتارةً  حمَ ا يُوزَ لُهَ  .فَاعِ

 األعامل، وصحائف والعامل، العمل،: أي يوزن، الكلوهو أنَّ  :القول الرابعو

ا ْعً  :بقوله العصيمي اهللا عبد بن صالح شيخنا إىل هذا أشارو. األدلة بني مجَ

ــــحِّ  ــــوزنُ يف أص ــــلْ وال لٍ للعم ــــوْ  قَ

 

ــلْ   ــتَ األمَ هِ نِلْ فِ ــحْ ــعْ صُ ــلٍ مَ  وعامِ
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 :منها، أمور القيامة يوم الوزن من احلكمةو 

 امتحان اخللق باإليامن بذلك يف الدنيا، وهذا عام يف امليزان ويف غريه من الغيبيات. •

 اآلخرة. يف والشقاوة السعادة عالمة إظهار •

جحان أعامهلم يف  •  امليزان.إظهار فضل املتَّقني برُ

م ال وزن هلم عند اهللا، كام مل يكن  • زي عىل الكافرين، وبيان أهنَّ ل واخلِ إقامة الذُّ

 يف قلوهبم يف الدنيا وزن. ♀سوله رلإليامن باهللا و

 تعريف العباد ما هلم وما عليهم من خري ورش. •

 إقامة احلجة عليهم. •

 إظهار عدل اهللا بني الناس، وأنه ال يظلم أحدا. •

ومع هذا الفَضل العظيم، بيان رمحة اهللا، بأن ضاعف احلسنات، وأفرد السيئات،  •

، والنَّ هَ لـوالرمحة الواسعة، فا ى كثريٌ ليل،  القيامةاجون يوم لكَ الويل ملن غلبت وقَ

ه عرشاتِه  .آحادُ
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حدين من النار إىل اجلنة  إخراج املُوَ

 :♫قال ابن أيب داود 

fiµXXXÎ́√	›QcXXXfi[›≈	Î�:	›π∆XXXú‹†≥:	Í®B‚¡‚¥XXXs	
	

 ΩXX‚∑	b;XXº≥:	:fl̂;XXgfiN<	ΩXX‚∑	πXXfiSÍ®≥:	›F›Y‹cXXÏÈ	
	 	ÀXÍ¥‹ü		cX¿‰º≥:	ò		i√^cX‚®≥:		X∆fiS‹F;	BX	X‹∏X‚¡‚Œ;	

	
 ËDXX‹SÍØ	µXX∆∏‹R	µfi∆XX‰g≥:	`@	‹Õ;XX‹N	XXÍ®ÏÈ‹≈›U	

	 √‰æ@	‹∂ƒXXXXX›f‹b	‚�:	≠XXXXX¥‹[¥≥	‡°ß;XXXXX‹j	
	

 fiµXXÎ́√	«XX‚ß	‚E:aXX‹ü	�XXÍ̈ ≥:	Á≠XXR	‹ƒ›∑›UXX‰r	
	 د ( )، أي:√fiµÎ́فقوله: ( ني املُوحِّ  مهوكر العميم )‚¡‚¥sÍ®B	Î�: ›π∆ú‹†≥:	Qcfi[›≈‹أهيا السُّ

 فيها دخوهلا بعد )>fl̂;gfiN:( املوقودة جهنم نار يه التي املعهودة) :≤b;º	Ω‚∑، (اجلسيم

،فَ  صاروا ما بعد :أي ،):≤®πfiSÍ	Ω‚∑(، منها تستحقه ما عذاهبا من وإصابتها  حامً

 .لقىوتُ  رمىتُ  أي): Y‹cÏÈ›F‹( ،الطايف اجلمر: والفحم

 ،عىل عباده اهللا فضلاإلخراج من النار من  هذا ): إشارة إىل أنَّ sÍ®B¥‚¡‚ويف قوله: (

 .الذي أهلم هؤالء القوم التوحيد الذي استوجب خروجهم من النار برمحة اهللا سبحانه

 :♫ الشافعياإلمام  ومن مجيل الشعر قولُ 

ـــو ـــاءَ  لَ ـــىل أَن ش ـــنَّمَ  تَص هَ ـــداً  جَ  خالِ

 

ـــا  ـــانَ  م ـــمَ  ك ـــكَ  أَهلَ لبَ ـــدَ التَّ  قَ  اوحي

 ،-والعياذ باهللا من حاهلم– يشء منهم بقي ما إىل أنَّه ): إشارةٌ >fl̂;gfiN:ويف قوله: ( 

مةٌ  )، فهي أجسادٌ ›Y‹cÏÈ›F	πfiSÍ®≥:	Ω‚∑وهلذا قال بعدها: ( حِّ  حمرتقة. متفَ

َ املوض  ع الذي تُطرح فيه أجسادهم، فقال:ثم بنيَّ

	ÀXÍ¥‹ü		cX¿‰º≥:	ò		i√^cX‚®≥:		X∆fiS‹F;	BX	X‹∏X‚¡‚Œ;	
	

 ËDXX‹SÍØ	µXX∆∏‹R	µfi∆XX‰g≥:	`@	‹Õ;XX‹N	XXÍ®ÏÈ‹≈›U	
	 	fiS‹F∆;( جنة) ò( ،»Y‹cÏÈ›F‹«ـب قٌ علِّ تَ مُ  )::≤c¿‰º	ÀÍ¥‹üفقوله: ( i√^c‚®≥: :( :تلكأي 

 الفردوس جنة يف هو الذي النهر عىل تحَ رِ وطُ  حامً فَ  صارت ما بعد األجساد
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 )BX(إصابة )‹∑X‚¡‚Œ;(، النيَ بسَ  األجساد تلك وتنبت األجساد، لتلك النهر ذلك ماء :أي 

 ويف ،السيل حيملها التي بةاحلِ  أي) :≤µfi∆‰g	µ∆∏‹R( ةُ ـبَّ حِ  تنبُ تَ  كام عليها اجلنة أهنار ماء

ْ  ةِ بَّ كحَ ( :النسخ بعض  .يضفِ ـيَ  :أي): ‹Õ;‹N	UÍ®ÏÈ‹≈‹	@`( واحد، بمعنى ومها ،)لِ يْ السَّ  لِ محَ

ا«: ♀قال رسول اهللا  )1(»الصحيحني«ويف  غَ  إِذَ رَ نَ  اهللاُ فَ اءِ  مِ َ  الْقَضَ  بَنيْ

بَادِ، ادَ  الْعِ أَرَ جَ  أَنْ  وَ ْرِ تِهِ  خيُ َ محْ نْ  بِرَ ادَ  مَ نْ  أَرَ لِ  مِ ، أَهْ رَ  النَّارِ ةَ  أَمَ ئِكَ وا أَنْ  املَْالَ جُ ْرِ نَ  خيُ  النَّارِ  مِ

نْ  انَ  مِ كُ  الَ  كَ ِ يْئًا بِاهللاِ يُرشْ َّنْ  شَ ادَ  ممِ اىلَ  اهللاُ أَرَ هُ  أَنْ  تَعَ َ محَ رْ َّنْ  يَ قُولُ  ممِ  اهللاُ، إِالَّ  إِلَهَ  الَ : يَ

ُمْ  فُوهنَ رِ يَعْ ، يفِ  فَ ُمْ  النَّارِ فُوهنَ رِ عْ رِ  يَ ودِ، بِأَثَ جُ لُ  السُّ أْكُ نَ  النَّارُ  تَ مَ  ابْنِ  مِ رَ  إِالَّ  آدَ ودِ، أَثَ جُ  السُّ

مَ  رَّ ىلَ  اهللاُ حَ لَ  أَنْ  النَّارِ  عَ أْكُ رَ  تَ ودِ، أَثَ جُ ونَ  السُّ جُ رَ يُخْ نَ  فَ دِ  النَّارِ  مِ قَ وا، وَ شُ تَحَ بُّ  امْ يُصَ  فَ

مْ  يْهِ لَ اءُ  عَ يَاةِ، مَ يَنْبُتُونَ  احلَْ نْهُ  فَ امَ  مِ نْبُتُ  كَ بَّةُ  تَ ِ ِيلِ  يفِ  احلْ يْلِ  محَ  .»السَّ

نْهُ  فيَنْبُتُونَ «: ♀ قولهف امَ  مِ نْبُتُ  كَ بَّةُ  تَ ِ ِيلِ  يفِ  احلْ يْلِ  محَ  توننبُ يَ  أي: ،»السَّ

بَّةُ « وأما ،بسببه ِ رُ  هيف ،احلاء بكرس» احلْ  بوانِ وجَ  اريالربَ  يف تنبت بشْ والعُ  البُقول بِزْ

 .بقوت ليس مما ،وليُ السُّ 

ِيل« وأما يْل محَ بَد، هو، »السَّ  طنيٍ  نمِ  يلُ السَّ  به جاء ما، أي: شاطئه عىل يلقيه وما الزَّ

 ،يلالسَّ  جمر شط عىل تواستقرَّ  ةٌ بَّ حِ  فيه اتفقت فإذا .يلالسَّ  حممولُ  :ومعناه ،ثاءٍ غُ  أو

جني دِ وْ عَ  رسعة تشبيهُ  واملرادُ  وليلة، يوم يف تنبت فإهنا من النار بعد أن  أجسام املُخرَ

 )2(.هـتِ راوَ وطَ  هسنِ وحُ  باتالنَّ ظهور  عةرسُ ب ،احرتقت فيها

                                                             

 ).182)، ومسلم (806رواه البخاري ( -1

َلَ ، 1/442( »النهاية«)، و3/23( »رشح مسلم«انظر:  -2  ).محَ



  
36 ÏË]¢\;{Öå;Öëi¶ 

بة بنبات نباهتم وتشبيهه: «)1(♫القايض عياض  قال  :لوجهني احلِ

ها: أحدمها •  .)كاللؤلؤ( وفيها فيهم احلديث يف ذُكر كام بياضُ

 ثم املاء من رويت ملا ألهنا ليلة أو يوم يف تنبت قالوا ألهنا نباهتا رسعة: والثانية •

 طني إىل خرجت فإذا للخروج قلبتها وتيرست رويت وقد السيل غثاء يف ترددت

 انتهى. .»برسعة ونبتت حلينها فيه عروقها غرزت السيل محيل يف الشط

 يوم القيامة ♀شفاعة النبي 

ح هبا   :بقوله ♫ابن أيب داود وبعد اإلشارة إىل الشفاعة إمجاال، رصَّ

√‰æ@	‹∂ƒXXXXX›f‹b	‚�:	≠XXXXX¥‹[¥≥	ß;XXXXX‹j‡°	
	

 fiµXXÎ́√	«XX‚ß	‚E:aXX‹ü	�XXÍ̈ ≥:	Á≠XXR	›∑›UXX‰r‹ƒ	
	 دَ أي: )، √(فحرف الواو يف قوله:  : )‹∂ƒ›f‹b	‚�:	æ@‰( ويُقال أيضا:ومما ينبغي أن يُعتقَ

ا، بال استثناء، ≤¥]›¥≠( ♀القريش اهلاشمي مد بن عبد اهللا النبي حم ) مجيعً

)‡°ß;‹j( ،يوم للخلق واملقصود هبا هنا الشفاعة العُظمىمن الشفاعة،  فاعل اسم 

 وكافة واملرسلني األنبياء سائر نيب ♀برسول اهللا  خاصةوهي  القيامة،

P  O  N  M   ﴿ :قوله يف تعاىل اهللا ذكره الذي املحمود املقام وهي ،نيالعامل

 X  W  V   U  T  S  R  Q﴾ ] :٧٩اإلرساء[. 

ومن ذلك ، من األنبياء واملالئكة والصاحلني ولغريهوهناك شفاعات أخر هي له 

 وشفاعته يف قوم استحقوا النار أالَّ  ،يف قوم دخلوا النار أن خيرجوا منها شفاعته

 .هادرجاهتم في يف رفعاجلنة أهل يف أقوام من  شفاعتهو ،يدخلوها
                                                             

 ).1/175( »مشارق األنوار« -1



 
37 Ñ]⁄¡;fld;ÖzzË∆ë’\ 

 
 ♀ النبي شفاعة أن عىل وأمجعوا«: )1(♫قال أبو احلسن األشعري  

َ  صاروا ما بعد أمته من قوماً  النار من رجخيُ  أنه وعىل أمته، من الكبائر ألهل ،محِ  امً

ِ  يف بةاحلِ  تنبُ تَ  كام توننبُ فيَ  احلياة هنر يف حونطرَ فيُ   انتهى. ».يلالسَّ  يلمحَ

 اإليامن بعذاب القرب ونعيمه

 :♫ابن أيب داود  قال، عىل الشفاعة يوم القيامة الكالمبعد 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
	
	

 fiµXXÎ́√	«XX‚ß	‚E:aXX‹ü	�XXÍ̈ ≥:	Á≠XXR	›∑›UXX‰r‹ƒ	
	 اجلليلة التي تم بياهنا يف هذا النظم عطف عىل املسائل  )√فحرف الواو يف قوله: (

ا بلسانكصاحبَ السنة قوالً يا )، fiµÎ́املبارك، و( 	‚E:a‹ü	ß‚»، (كنانِ بجَ إياه  معتقدً

�Í̈ بطل، ألنَّه ( ،)Á≠R( ونعيمه، ):≤ ادل فيه إال مُ رية فيه، وال جيُ يف اآليات ) ∑‹U‰r‹ƒال مِ

 ينكره وال، وإمجاع أهل احلق عليهواآلثار السلفية، ، النبوية ، وتواتر النصوصالقرآنية

 .ضال معتزيل إال

حُ  باحلقِّ  القربِ  عذابَ  وقل إنَّ ويف بعض النسخ: (   ، واملعنى واحد.)يُوضَ

 وأن حق، القرب عذاب أن عىل وأمجعوا «: )2(♫قال أبو احلسن األشعري 

 ».ثبيتهتَ  أحب نمَ  اهللا تثبِّ فيُ  ويسألون، فيها حييون أن بعد قبورهم يف يفتنون الناس

 انتهى.

                                                             

 كان من النار من خيرج تعاىل اهللا أن عىل وأمجعوا«: )163 ص(وقال  .)164 ص( »الثغر أهل إىل رسالة« -1

  انتهى. .»منه االنتقام بعد اإليامن من يشء قلبه يف

 .)159 ص( »الثغر أهل إىل رسالة« -2
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اتَّفقَ أهلُ السنة واجلامعة عىل أنَّ العذاب والنَّعيم عىل الروح والبدن مجيعا، أي: و

ا بالبدن، ولِ العذابِ  عىل الروح منفردة، وحني اتصاهلِ صُ ووقع اخلالف بينهم يف حُ

 والنَّعيمِ للبدن بدون الروح.

ه األدِلَّةُ  ُ ا،  واحلقُّ الَّذي تنرصُ عً د مَ سَ وهذا هو هو أنَّ العذابَ والنَّعيمَ عىل الروحِ واجلَ

ون من أهل العلم: كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن  قُ ه املحقِّ الَّذي اختارَ

ون.  ، ومجاعة، وعليه علامؤنا املُعارصِ  أيب العزَّ

 منقطع؟ أو مستمر القرب عذاب هلو

 منقطع.ومنه مستمر العذاب إنَّ  واجلواب أن يُقال:

يكون للكفار خاصة ولبعض عصاة املوحدين الذين مل  فهو الذي ،ستمرامل أما

روا من خطاياهم بعدُ أو هم يُعذبون عىل ذنوبٍ معينة استوجبت استمرار العذاب  يَطهُ

 عليهم إىل قيام الساعة.

 وهذا لعصاة املوحدين خاصة، ألنه عذاب ينقطع قبلوقد يكون العذاب منقطعا، 

  يوم القيامة، ويزول بزوال سببه.

 :أسباب عذاب القرب كثرية، ومنهاوأما عن 

 الغيبة والوقوع يف أعراض الناس،

 الكذب، سيام الكذب الذي يبلغ اآلفاق،و

 وعدم التنظف من البول،

 عدم العمل بالعلم،و

لول: وهوو يانةُ  الغُ نَماملَ  يف اخلِ قَة غْ نِيمة من والرسَّ مة قبل الغَ  ،القِسْ
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 وتعذيب احليوان، 

 والكرب واخلُيَالء،

 وأكل الربا،

 والزنا،

 النوم عن الصالة،و

وغري ذلك من األسباب التي  عليه بغري علم،واحلُكم القول هو عىل اهللا و لـِّيأَ التَّ و

م أوجبت ألهلها العذاب يف قبورهم، والعياذ باهللا من حاهلم  .ومآهلِ

اعهاكثرية  فهي القرب عذاب من املُنجية األسبابأما و التوحيد، واتباع  حتقيق :مجِ

واإلكثار من حماسبة واالستقامة عىل رشعه ظاهرا وباطنا،  ،♀سنة النبي 

ولكن جاء التنصيص عىل أسباب معينة تُنجي من عذاب النفس، واإلرساع بالتوبة، 

 ، وغري ذلك.املوت بمرض البطنو الرباط والشهادة يف سبيل اهللا، ومن ذلك:القرب، 
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 وخمالفيهم أهل السنة واجلماعة بني اإلميان

 : ♫ الناظمقال 

‘√	XX›FX‚®Ï∞fiæ‹c	‹µXXfiø<	‚…’XX‰o≥:	√fiæ@	‹üfiƒXX‹o:	
	

 ›πXXX›¿Û¥∞ß	«XXX‚ofi†‹≈	√`√	mcXXX‹†≥:	XXXfio‹≈›UÍ®	
	 ‘√	fi_XXXXX‚̈ G†‹F	‹»<‹b	Qb:ƒXXXXXÍÅ:	XXXXX‰ª@›¡	

	
 ‡∂;XXXÍ̈ ‹∑	fiΩXXX‹∏‚≥	›¬:ƒXXX¿≈	»‚̂ficXXX›≈	Ï®‹≈√›UXXX‹s	

	 ‘√	Î±XXXX‹F	;XXXXÊ∆‚Nfic›∑	;XXXXflBƒ›†Í≥	≈_B‚¡XXXX‚º	
	

 ‘<		;XXXX‹∏‰ª@		XXXX‚NficÎñ:Â«		Ω≈Ë_XXXX≥;B	‹≈›Y‹eXXXXXfi∏	
	 	fiµXXXÎ́√		;XXX∏‰ª@		›æ;XXXí⁄:		‡∂fiƒXXXÍ́	XXXX‰∆ª√Ó 	

	
 ‡µXXXXfi†ß√	ÀXXXXÍ¥‹ü	∂ƒXXXXÍ́	Ë�ºXXXX≥:	‰cXXXX‹o›∑›Y	

	 ›pÎ̈fiºXXX‹≈√	:flbfiƒXXXÍx	«XXX‚n;‹†ñ;B	XXX‹F‹√Ì…b;	
	

 ‚¡XXXX‚G‹ü;ÍÈB	«XXXX‚∏fiº‹≈	ò√	æd‹ƒXXXX≥:	ficXXXX‹≈›U‹N	
 التحذير من تكفري املسلمني بغري حق 	

	>µfiø›( ركفِّ ـتُ  الو ،الدين من جروحتكم باخل الو :أي)، Ï∞›Ffiæ‹c®‚	√‘فقوله: (

‚…’‰o≥:،( ويف هذا إشارة، العظام الدين ومباين اإلسالم أركان أحد هي التي املعهودة 

 مذهب عىل واملصنف الكالم، هذا يف يدخل ال الصالة أهل من يكن مل من أن إىل

 تارك فرونيكَ  أهنم -الروايتني أشهريف –عند احلنابلة  ومعلوم ،♫ أمحد اإلمام

 )1( .الصالة

 : فرـنِسبَ والتَّكفريُ ، لُغةً  وهو، ةُ الشخصِ إىل الكُ رتُ ا: التَّغطِيَةُ والسَّ عً احلكم « :ورشَ

عنيَّ   .»الرشعي بالكفر عىل مقالة، أو طائفة، أو شخص مُ

                                                             

رداوي.3/37( »اإلنصاف«)، البن قدامة، و1/177( »الكايف«انظر:  -1  )، للمَ

 ).22/40( »الفتاو«ذكره يف جواب له يف  ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل حسن يف حكم تارك الصالة
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رَ )1(، واللفظ لـمسلم»الصحيحني«ويف   مَ ولُ  ¶ ، عن ابْنِ عُ سُ الَ رَ قال: قَ

، «: ♀اهللاِ  الَ امَ قَ انَ كَ ا، إِنْ كَ َ مهُ دُ ا أَحَ َ دْ بَاءَ هبِ قَ ، فَ افِرُ ا كَ : يَ يهِ َخِ الَ ألِ ئٍ قَ رِ امَ امْ أَيُّ

يْهِ  لَ عَتْ عَ جَ إِالَّ رَ  ». وَ

،: «)2(قال اإلمام ابن عبد الرب لِ وْ ا الْقَ ذَ نْ هَ يرِ مِ ذِ ةٌ يفِ التَّحْ ايَ ا غَ ذَ هَ نْ أَنْ  وَ يِ عَ النَّهْ وَ

افِرُ  ا كَ : يَ ةِ بْلَ قِ لِ الْ نْ أَهْ دٍ مِ َحَ الَ ألِ قَ  .انتهى». يُ

 ايص،واملع الذنوب بارتكاب ،):fiƒ‹o‹ü	fiæ@√	‚…’‰o≥:	‹µfiø<	Ï∞›Ffiæ‹c®‚	√‘(: ♫ قولهو

)›π›¿Û¥∞ß(، العباد :أي) ،«‚ofi†‹≈( :تشمل واملعصية الطاعة، خالفوهو  صيانالعِ  من 

 أعظم هو الذي العظيم)، :≤†›mc( صاحب :أي،  )√`√، و(والصغائر الكبائر

، املؤاخذة عن اإلعراض وهو فحالصَّ  من): ≈›UÍ®fio‹عليها مجيعا، ( والعايل املخلوقات

 .العفو من أبلغ وهو التّثريب، تركُ و

     \  [    ^  _     ﴿ويقبل توبة التائبني، ، عن املذنبني )≈›mc‹†≥: ›UÍ®fio	`√( اهللاف

g  f  e  d  c  b  a  `﴾ ]:٢٥ الشور. 

حتمله اهللا،  ال يعلم قدره إالخلقه سبحانه بيده، و ،رسير ذو قوائم والعرش:

، استو اهللا وهو كالقبة عىل العامل، وأعظمها وسقفها املالئكة، وهو أعىل املخلوقات

 .جميدعليه وارتفع استواءً يليق بجالله، جاء وصفه يف القرآن بأنه عظيم كريم 

ته، ال يُعطَى االسمَ و بريَ قٌ بكَ ؤمنٌ بإيامنِه، فاسِ نَّة: مُ رتكبُ الكبرية عند أهل السُّ مُ

                                                             

 .)6104-6103( البخاري وعند ،)60( -1

 .)17/22( »التمهيد« -2
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، فإن  ةٍ ريِ تَوبَ ه إىل اهللا يومَ القيامة إن ماتَ عىل غَ طلَقَ االسم، وأمرُ املُطلَق، وال يُسلَبُ مُ

هُ  جُ رِ هُ بعَدله سبحانه، وخيُ بَ ضله، وإن شاءَ عذَّ ر له بفَ فَ ِّصَ  شاءَ غَ نَّة متى حمُ من النار إىل اجلَ

ر، إن ماتَ عىل التَّوحيد، ﴿ z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  وطُهِّ

 .]٤٨[النساء:  ﴾~

أهل الكتاب واملرشكني رد عىل  ﴾x  w  v   u  t  s  r﴿ففي قوله تعاىل: 

{    ﴿رد عىل اخلوارج واملعتزلة، ويف قوله:  ﴾z  y  }   |﴿، ويف قوله: والكفار

 رد عىل املرجئة. ﴾~

 التحذير من عقيدة اخلوارج

 :♫قال 

‘√	fi_XXXXX‚̈ G†‹F	‹»<‹b	Qb:ƒXXXXXÍÅ:	XXXXX‰ª@›¡	
	

 	‡∂;XXÍ̈ ‹∑		fiΩXX‹∏‚≥		›¬:ƒXX¿≈		»‚̂ficXX›≈	‹≈√›UXXX‹sÏ®	
	 )‘√	_‚̈ G†‹F( بقلبك، )‹»<‹b	Qb:ƒÍÅ:( ،ا ى الذي هم عليه رأيً  من رأي ألنه، فسمَّ

 .والسنة الكتاب من دليلٍ  عىل يقومُ  ال ،أفكارهم نسجِ  ومن ،عقوهلم نتائجِ 

 أيب بن عيل املؤمنني أمري عىل خرجوا الذين هموأصلُ  ،خارج مجع: ):Qb:ƒÍÅ(و

ا عرش ياثن وكانوا ،التحكيمقضية  بسبب وفارقوه، ◙ طالب  إليهم فأرسل ،ألفً

 املخالفة عىل رصَّ وأَ  ،همبعضُ  جعفرَ  ،عظهمووَ  فجادهلم ،¶ عباس ابنَ 

 )1(.آخرون

                                                             

 )، أليب احلسن األشعري.1/84( »مقاالت اإلسالميني«انظر:  -1
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وا بذلك ألهنم اخلوارج وهؤالء  مُّ  :اجلامعة من جهتني عىل خرجوا سُ

  بالبدع الشنيعة والضالالت. ،مجاعة األديان ىلع خرجوا :اجلهة األوىل

، بالسيف وحكوماهتممجاعة األبدان وأئمة املسلمني  عىل خرجوا :والثانية

 .والويالت

 .ثانيا باألبدان ثم ،أوالً  بالدين فخرجوا

هم بعضً  ر بعضُ  قرَ فِ  ومجيعُ «: )1(ولكنهم كام قال السفارينيا، وهم فرق كثرية، يُكفِّ

 انتهى.. »هواه وصادم ،هداه أتبع من إال ،قةفارِ مُ  القويم وللدين ،قةمارِ  اخلوارج

‡∂;Í̈	ª@‰¡‹: (عن رأي اخلوارج ♫ الناظم قالثم   ،فظيع ورأ ،شنيع): ∑›

)Ω‹∏‚≥(، إنسان لكل أي ،)›¬:ƒ¿≈ :(بُه قلبُهإل ويميل أي: يُسقِطُ ويُكِبُّ ): ≈‹fiĉ‚«( يه، ويُرشِ

ةِ  يف وَّ  .اآلخرةالدنيا و إليه انتسب منو ،هصاحبَ ) √≈›®U‹sÏ‹(وظالم الباطل،  اهلو، هُ

 واوفارق ،العصا واشقُّ وجوب قتال هؤالء الذين وقد نقل ابن عبد الرب اإلمجاع عىل 

، والسلب بالقتل واوأفسد ،السبيل واوأخاف ،السالح املسلمني عىل وارهَ وشَ  ،اجلامعة

 )2(.بال حق وال دليل

جُ «: يهمف ♀ومن تأمل قول النبي  وارِ  م حقيقةَ لِ ، عَ )3(»النار كِالبُ  اخلَ

Í̈;∂‡: (بأنهالناظم عن مذهب اخلوارج  معنى كلمةِ  ‹∑	fiΩ‹∏‚≥	›¬:ƒ¿≈	»‚̂fic›≈	›U‹sÏ®‹≈√.( 
                                                             

  ).2/329( »لوائح األنوار« -1

  ).23/339( »التمهيد« -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 يسرت املؤمن: «)1(♫ املناوي العالمة قال

تِك اخلارجي واملَفتون ريِّ  هيَ عَ نِّط، ويُ قَ بُوا فلام وأفعاهلم، الكالب أخالق وهذه ويُ لَ  عىل كَ

 كالبا أعامهلم يئةِ هَ  يف صاروا النار، ودخلوا والعداوة النَّقص بعني هلم ونظروا اهللا عباد

 انتهى. ».كالبا الدنيا يف السنة أهل عىل كانوا كام

Í̈;∂‡ويف قول الناظم يف رأي اخلوارج: ( ‹∑	fiΩ‹∏‚≥	›¬:ƒ¿≈ ُم عليه ): إشارة إىل أنَّ الذي ه

ردُ أمرٍ  هم، فرَ  جمُ بذم واآلثار عن السلف بوه، وهلذا جاءت النصوص كِ وافق أهواءَ

 .اهلو 

 

 

 

  

                                                             

زاد معنى آخر، و)3/509( »القدير فيض« -1  الكفار مصالحَ  مونخيدِ  -أي اخلوارج- أهنم هو. ويمكن أن يُ

. والرشع والواقع يشهدان املسلمني من همعدوَّ  وتنكأ هم،ياضَ حِ  حترس التي كالكالب به صاروا وجهٍ  عىل

 .األوثان أهلَ  ويذرون اإلسالم هلَ أ يقتلون بأهنموصفهم  ☻هبذا، فإن النبي 
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 التحذير من عقيدة املرجئة 

 :♫ابن أيب داود قال 

‘√	Î±XXXX‹F	XXXX‚Nfic›∑X;Ê∆	;XXXXflBƒ›†Í≥	_B‚¡XXXX‚º≈	
	

 ‘<		;XXX‹∏‰ª@	XXXX‚NficÎñ:Â«		Ω≈Ë_XXX≥;B	XXXXfi∏‹≈›Y‹e	
	 ا النون بحذف)، Î±‹F(	أهيا السني، !√‘(: ومعناه أي: مرجئًا، )، ∆Nfic›∑X;Ê‚( ،ختفيفً

وال  طاعة، الكفر مع ينفع ال كام معصية، اإليامن مع يرض ال(: عىل دين املُرجئة القائلني

بهم بالدين، وعدم  ،اللعب كثريَ )، أي: ≤flBƒ›†Í;اإليامن)، (عمل يف  إشارةً إىل كثرة تالعُ

ا بني املؤمن التقي، والفاجِ  وْ ؤم البدع عىل أهلها، ن شُ ي، وهذا مِ وِ ر الغَ اجلد فيه، إذْ ساوَ

 وخطرها عىل أصحاهبا.

 )1(.»بدينك نَّ بَ عَ لْ تَ  فال ،بيشء تالعبتَ  مهام«: ♫مالك بن أنس  اإلمامُ  قال

 بياء): »NficÎñ:Â‚( حرص، ةأدا )،@ª‰∏›;، (بعدها ملا التحقيق وتفيد ،استفتاح أداة: )>‘(

  .الثاين واحلق ،لغة هو أو زنللوَ  اهلمزالناظم  ركوتَ  ة،املرجئ من طائفه إىل ةالنسب

)‘<	;‹∏‰ª@	‚NficÎñ:Â«	Ω≈Ë_≥;B (املستقيم واإليامن القويم ،)›Y‹efi∏‹≈( :عابة،من ا  ملُزاح والدُّ

الطاعات واجلراءة عىل  لرتك مٌ لَّ سُ  وهو اإلسالم، رَ عُ  ينقض املرجئة مذهبَ  أنَّ  وذلك

 فهو املنهج هذا جـهَ نَ  ومن ولعب، بالدين مزاح هذا أن بٍّ لُ  ذو رتابيَ  وال ،املحرمات

 .األبرار لسرية منه أقربُ  واإلحلاد الكفر أهل لسرية وهو ،هار فرْ جُ  افَ شَ  عىل

 .العمل عن مسمى اإليامن تأخري واصطالحا:اإلمهال والتأخري، : واإلرجاء لغة

 :واملرجئة طوائف

                                                             

 .)2/65( »ترتيب املدارك« -1
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، 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: •

 )1(األشاعرة.املاتريدية واإليامن هو التصديق القلبي، وهو قول  ومنهم من قال: •

اإليامن هو القول باللسان والتصديق بالقلب، وهو قول مرجئة ومنهم من قال:  •

 الفقهاء وابن كالب.

ُّ  هي بدعةٌ  اإلسالم يف عَ دِ ابتُ  ما«هري: يقول الزُّ   يعني، هذه من أهله عىل أرضَ

 )2(.»اإلرجاء

ذُ منه أهلُ الفِسق والعِصيان،و سلَكٌ خبيثٌ ينفُ رمان، ومَ لَّمُ احلِ وقد ذكر  اإلرجاء سُ

 ومن ذلك: ،أهلُ العلم قديام وحديثًا اآلثار املرتتبة عىل قول املُرجئة يف اإليامن

وما أمجع عليه السلف  ♀وكالم رسوله  هلالج لجخمالفة كالم اهللا  •

╚. 

 اإلسالمية.إضعاف القوة اإليامنية عند األمة  •

 إضعاف القوة املادية عند األمة اإلسالمية. •

 ضعف األمر باملعروف والنهي عن املنكر. •

                                                             

س يف كثري من جامعاهتم. -1 درَّ  وهذا هو القول الذي اعتمده متأخرو األشاعرة، وصار يُ

 ، آلل خضري.)1/232( »اإليامن عند السلف«انظر: 

 ).2/893( »اإلبانة« -2
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 .به فتح املجال للزنادقة والفسقة للنيل من الدين اإلسالمي والسخرية • 

 .التهاون بأعظم األصول الدينية وهو توحيد األلوهية •
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 وتفاضل أهله فيه عند أهل السنة واجلامعة كالم عىل حقيقة اإليامنال

 :♫الناظم  قال

fiµXXXÎ́√	;XXX∏‰ª@	›æ;XXXí⁄:	‡∂fiƒXXXÍ́	ª√Ó XXX‰∆	
	

 ‡µXXXfi†ß√	üÀXXXÍ¥	∂ƒXXXÍ́	Ë�ºXXX≥:	XXX‹o›∑›Y‰c	
	 ا ،بلسانك)، √fiµÎ́فقوله: ( ، حرص أداة): @ª‰∏;، (بأركانك مذعنًا ،نانكبجَ  معتقدً

)›æ;í⁄:) ،الرشعي، الذي ال ينجو أحد بدونه (‡∂fiƒÍ́(أيضا القلببو ،) باللسان ،Ó ‰∆ª√( ،

 باللسان كذلك.و ،األركانباجلوارح و ،)√µfi†ß‡عمل القلب، (من وهي أي: قَصد، 

 )ÀÍ¥ü	∂ƒÍ́	Ë�º≥: حممد بن عبد اهللا (☻، )›Y‰c‹o›∑(، مؤخر مبتدأ، 

) جاء فعل) والـ(نيةـ(وال )قولـ(ال أي أنَّ  ،):≤Ë�º	∂ƒÍ́	ÀÍ¥ü( اجلملة بهشِ  خربه

 قال نفمَ  ،كثريةٍ  أحاديثَ  يف ♀ النبي قول يف الترصيح بأهنا من اإليامن

 .♀ الرسول عن جاء ما عىل يٌّ نِ بْ مَ  هفقولُ  بذلك

 فيزيدفيه، أهلُه  يتفاضل اإليامنَ  أنَّ  -وافقهم نومَ - السلف من احلق أهل ومذهب

 : بعدها تعاىل ♫ الناظم قال ولذا، وينقص

›pÎ̈fiºXXXX‹≈√	:flbfiƒXXXXÍx	«XXXX‚n;‹†ñ;B	XXXX‹F‹√Ì…b;	
	

 ‚¡XXX‚G‹ü;ÍÈB	«XXX‚∏fiº‹≈	ò√	æd‹ƒXXX≥:	XXX‹≈›U‹Nfic	
	 )›pÎ̈fiº‹≈√ :(اإليامن أي ،):flbfiƒÍx :(مرة أي، )«‚n;‹†ñ;B :(يذم ما وهي معصية مجع 

 .وصغرية كبرية من مرتكبها

)Ì…b;‹F‹√ :(مرة أي أخر، )‚¡‚G‹ü;ÍÈB :(املؤمن العبد أي ،)«‚∏fiº‹≈ :ينمو()، ويف نسخة( 

ا ينمو اليشء نمى :قاليُ  يزيد، :أي واملعنى واحد،  .رثُ وكَ  وارتفع زاد نموً

)ò√	æd‹ƒ≥:(، امليزان :أي ،)›U‹Nfic‹≈(،  :بالطاعات لزيادته ،لثقُ يَ أي. 
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  : ةً نُ أَمانًا، وهو اإلقرار، أو التصديق اجلازم واإليامن لُغَ نَ يأمَ ن: أَمِ شتَقٌّ من األَمْ مُ

تبعه عملٌ  نُ معه املؤمنُ الغائلة أو العقوبة.الذي يَ   يأمَ

اأما و لَفُ عىل أنَّ أمجع فقد  ،اإليامن رشعً ،  هالسَّ ولٌ وعملٌ : السلف ومعنى قولقَ

لٌ « عمَ نُ قَولٌ وَ يامَ أي: قولُ وعملُ القلب، وقولُ وعملُ اللسان، مع عمل  »اإلِ

ملُ القلبِ واللسان واجلوارح.  اجلوارح، أو قولُ القلب واللسان، وعَ

 أنَّ  عىل واحلديث الفقه أهلُ  أمجع: «)1(♫قال اإلمام ابن عبد الربَ املالكي 

 صنقُ ويَ  بالطاعةِ  زيدُ يَ  عندهم واإليامن ،ةـيَّ بنِ  إال عملَ  وال ،وعملٌ  قولٌ  اإليامنَ 

 .انتهى». ...إيامن عندهم هاكلُّ  والطاعاتُ  ،عصيةباملَ 

م: اإليامن قول وعمل، يندرج فيه أمور  :إذن، قوهلُ

هلا لُّها القلبقول القلب: أوّ  .: وهو تصديقه وإقراره واعتقاداته التي حمَ

لُ هبام العبدُ قول اللسان وثانيها: ه بالشهادتني اللَّتني يَدخُ   يف اإلسالم. : وهو نطقُ

: وهو حركاتُه وإراداتُه التي ال يَصحُّ إيامنُه إال هبا، كاملحبة عمل القلب وثالثها:

ل   .ربوالصَّ واخلوف والرجاء والتوكّ

: وهو ما ال يؤدّ إال به، كتالوة القرآن وذكر اهللا واإلهالل عمل اللسان ورابعها:

 .باحلج وغري ذلك

 . واحلج واجلهاد وغريها من األعاملكالصالة والزكاة  عمل اجلوارح: وخامسها:

                                                             

 .)9/238( »التمهيد« -1
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ل يف اإليامن مجيعُ املأمورات، سواء كان من وعىل هذا التعريف، فإنه  يدخُ

نايف الواجبات أو املستحبات، ويدخل فيه تركُ مجيع املَنهيات ، سواء كان ذلك املنهي يُ

إال الظاهرة والباطنة صال الطاعات فام من خصلة من خِ  .أصولَ الدين بالكلية أو ال

 إال وهو من اإليامن.الظاهرة والباطنة وهي من اإليامن، وال ترك حمرم من املحرمات 

 التفاضل بني املؤمنني يكون يف أمرين:و

رجئة القائلني بأنَّ  يف أصل اإليامن، • وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره، خالفًا للمُ

 الناسَ يف أصل اإليامن سواء.

رجئة القائلني بعدم زيادة اإليامن سائر األقوال واألعاملويف  • ، خالفًا للمُ

 ونقصانه.

َ عن هذا ابن عثيمني بقوله  فزيادة ،والكيفية بالكمية يزيد واإليامن: «)1(وعربَّ

 .انتهى .»كيفية زيادة قنيـكاليَ  الباطنة األعامل وزيادة كمية، زيادة الظاهرة األعامل

 

 

 

  

                                                             

 .)2/373( »املفيد القول« -1
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 اتباع الرأي والقدح يف أهل احلديثتحذير من ال 

 :♫ابن أيب داود  قال

fi¢‹̂‹√	Í±XXXºü	>‹Õ:b	∂;XXXNËc≥:	XXX´‹√π›¿Í≥ƒ	
	

 ß	XXXÍ̈fiƒ›∂	∂ƒXXXX›f‹b	‚�:	ÀXXXXØdÍ<	XXXXfijÍ<√›Y‹c	
	

ودٌ منه  )،√›´π›¿Í≥ƒ	∂;NËc≥:	>‹Õ:b	Í±ºü	fi¢‹̂‹√(: فقوله سبق -رير أمر مهم لتق ♫عَ

 مصادرالعناية بأمهية وهو:  ،-»احلائيةالقصيدة «وأن أشار إليه الناظم يف أول هذه 

كْ «قال:  املنظومة أول فيف ،عند أهل السنة التلقي سَّ بْلِ  متَ  واتَّبِع اهللا بحَ دَ  يفو ،»اهلُ

 ىضَ م ذينال دعالبأهلِ  كلَّ فإنَّ  ،)√›´π›¿Í≥ƒ	∂;NËc≥:	>‹Õ:b	Í±ºü	fi¢‹̂‹√يقول: ( آخرها

 النص مقابلة يف الرجال آراء عىل واإلقبال والسنة الكتاب تركة هَ جِ  نمِ  مهتُ ـآفَّ  مهذكرُ 

 وما كان عليه السلف الصالح.

 غري ،)Í±ºü( ، يا من يسمع هذا النظم،تركاواجتنب و رذَ : أي) √›̂›¢fi(قال: 

لٍ  ـحتَفِ ِ مُ  وال مُ  نِ بْ تَ  الوالنظر، واملعنى:  كرفِ ال وهو ،رأي مجع): :≤∂;NËc	Õ:b›<( ث،كرتَ

 ،والسنة الكتاب عىل هانِ ابْ  بل ،ثةحدَ املُ  واألقوالِ  ،فةلَّ كَ ـتَ ـاملُ  اآلراء عىل تكوعقيدَ  كدينَ 

 والنجاة. والعصمة السالمة ففيهام

 مطلق آراءترك  املراد ، إذله مفهوم ال هنا الرجال وذكر ،رجل مجع: ):≤NËc;∂(و

 همخصَّ  رجاالً  الرأي أصحاب يكون أن الغالب كان ملا ولكن ،أنثى أو رٍ كَ ذَ  نمِ  الناس

 .بالذكر

 ،للخطأ ةٌ رضَ عُ  ألنه ،مذهبا لك جتعله وال ،به هتتم الف ،)´π›¿Í≥ƒ( عنك دع )√›(

 بالدرجات والفوزَ  النجاة بغيتَ  كنت إن ولكن ،الصوابُ  ألصحابه ضمونمَ  وغريُ 
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 ،♀حممد بن عبد اهللا ) :�‚	Í́ƒ∂ ∂ƒ›f‹b( عـبِ تَّ ا) ßX( املقيم والنعيم العالية

بلِّغ ما كل يف إلصابةل املوفَّقو ،واخلطأ الزلل من املعصوم  ،اهلو عن ينطق ال ألنه ،يُ

ر عن خريِ   .ىيوحَ  وحيبل يَصدُ

 ىوأصفَ  أطهرُ  : فهوأي، كاءً زَ  وكُ زْ يَ  كىزَ  نمِ  مأخوذ تفضيل أفعل ،)>ÀØdÍ( فهو

ى  صُ خلَ وأَ   اهلداية نور مشكاة من خرج ألنه ،وآراءهم الناس أقوال مجيع منوأنقَ

 .الفالح عني وينبوع

 .والتقديم باألخذ: أي ،)أوىل( النسخوجاء يف بعض 

 )›Y‹cfijÍ<√(، بْ أَ  :أي ُ  وآراء ،نيقِ لِ ذْ حَ تَ املُ  مقاالت من وأفسح وأوسع وأوضح نيَ

 .نيعِ طِّ نَ تَ املُ  وتأويالت ،نيقِ مِّ عَ تَ املُ 

 احلديث بعَ تَّ مُ  نَّ )، أ√>›Y‹cfijÍ	ÀØdÍ<	‚�:	∂ƒ›f‹b	ßÍ̈fiƒ›∂ونستفيد من قول الناظم: (

 ♀فإنَّ اتباع قول رسول اهللا ثابت اإليامن،  ، مرتاح البال،الصدر منرشحُ 

 .النفس لطمأنينة ىعَ وأدْ  ،للفؤادأرتحُ و ،للصدر أرشحُ 

ةً أهلُ  واألثر، احلديث أهلُ  سعادةً  الناس أكثرَ  فإنَّ  ريَ األهواء  وأكثر اخلَلق حَ

ا إىل العقل والنظر  .املنتسبون زورً

 :إىل قسمني -إمجاال–والرأي ينقسم 

غوا القسم األول:  الرأي الصحيح أو املحمود، وهو الذي استعمله السلف، وسوَّ

  القول به والعمل بمقتضاه.

الرأي الباطل أو املذموم، وهو الذي منع منه السلف، وصاحوا عىل  والقسم الثاين:
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 أصحابه بالذم والعيب والتحذير. 

 :فالرأي املحمود يدخل حتته عدة أنواعوأما عىل وجه التفصيل، 

 .╚رأي الصحابة  النوع األول:

 .الرأي الذي يُفرس النصوص، ويُبنيِّ وجه الدالة منها الثاين:و

 الرأي الذي أمجعت عليه األمة، فإنه ال يكون إال صوابا. الثالث:و

 الرأي احلاصل ممن كان أهال لالجتهاد. الرابع:و

 :الرأي املذموم، فهو أيضا عىل أنواعوأما 

 الرأي املخالف للنص أو اإلمجاع. النوع األول:

عىل غري ما  ♀إعامل الرأي يف تفسري كالم اهللا وسنة رسوله  الثاين:و

 .تقتضيه اللغة العربية، والقواعد الرشعية

باملقاييس الباطلة، الرأي املتضمن تعطيل أسامء اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله  الثالث:و

هم  .والقواعد الكالمية الساقطة، التي جاء هبا اجلهمية واملعتزلة ومن نحا نحوَ

 .الذي يرجع إىل االبتداع يف الدين، وتغيري السنن وهجرهاالرأي  الرابع:و

: فاملراد به فأما العقيدة ،)1(ومصطلح أهل الرأي مشتهر يف علمي: العقيدة والفقه

املبتدع، الذين يُقدم أصحابُه العقلَ عىل النقل، وخالفوا عقيدة الصحابة أهل الكالم 

باالت اآلراء.  واألنبياء بفلسفة اإلغريق وزُ

                                                             

 ).3/179( »االعتصام«)، و2/1052( »جامع بيان العلم«انظر:  -1
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لُ «: ♫أبو بكر بن أيب داود اإلمام قال  أْيِ  أَهْ مْ  الرَّ لُ  هُ ع أَهْ  )1(.»الْبِدَ

 :♫وحالُ هؤالء كام قال ابن القيم 

: قـــالَ اهللاُ قـــالَ  ـــتَ ل هُ إِنْ قُ  رســـولُ

 

ـــالنِ   ـــولُ فُ ـــنَ قَ : أي ـــالً ه ـــولُ جَ  فيَق

يُطلق 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.

 

 

 

  

                                                             

 ).302، 3/178( »االعتصام«)، و2/1042( »جامع بيان العلم«انظر:  -1
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 يف أهل احلديث واألثر التحذير من الطعن 

 : بعدهاالناظم  قال

‘‹√	Î±XX‹F	ΩXX‚∑	Ò∫fiƒXX´	fiƒXX‰¿Í¥‹F:	‚º≈_XXBπ¿	
	

 ‹Ω†ÏÈ‹GXXXÍß	ò	µXXX‹øÍ<	‚L≈‹_XXXÍÄ:	‹F√›Y‹_XXXÏ̈	
	  وأهلَ  ،بالوالوَ  الرفض وأهلَ  ،االعتزال أهلَ  ني هبميع ،)´Ò∫fiƒ	Ω‚∑	Î±‹F	√›‘(فقوله: 

) π¿‚º≈_B( تالعبوا أي) :fiƒ‰¿Í¥‹F(و ،املنقول عن باملعقول اكتفى ن، ممثحدَ املُ  الكالم

، )>µ‹øÍ	ò( ،وختوض تقع :أي ،)Ω†ÏÈ‹GÍß›(، تعظيم شعائره، وحفظ حدودهب روامِ أُ  الذي

ا، الذين جعلوا من الوحيني دقً صِ علامً وعمال، ): :L≈‹_ÍÄ‚( أي: أصحاب ا واتباعً

قي ا للتلقي، فبلغوا بذلك منازل الرب والرتَ رً Y‹_Ï̈‹(، مَصدَ ‹F√(،  :عدالتهم يفأي 

 .الضالل والباطل إىل وتنسبهم ،وصدقهم

 فإن ،والفجور الفسق وأهل ،البدع ألهل شامل ♫الكالم من الناظم  وهذا

ن  الطَّعن والعيب واحلَطِّ من أهل احلق، يف يشرتكون اجلميع اهللا  دينب همجهلِ وهذا مِ

 .عاداه شيئاً  جهل ومن ،♀وسنة رسول اهللا 

    É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Ê  Ë   Ì Í ﴿: تعاىل اهللا قال

  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴾ ]٣١ - ٢٩طففني: ملا[. 
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 خامتة الشرح
 :قصيدته بقوله ♫ختم الناظم  

:`@	;‹∑	‹Ifi_¨Gü:		‹cfiø‰_X≥:		;X≈		X‹nY;		‚aXø¬	
	

 ‹HXXXªÍ=Íß	ÀXXX¥‹ü	ÒcXXXfi∆‹Z	›HXXX∆C‹F	CXXXfio›F√›U	
	 : )Y;‹n	≈;(، حياتك طيلة أي): :≤_‰cfiø›(من االعتقاد، )، :Ifi_¨Gü›	∑›;	@`:فقوله: (

د،  ،بصاحِ  مُ خَّ رَ مُ   يف املذكورة األصول): إشارة إىل هذه aø‚¬(من باب املالطفة والتودُّ

 ما واعتقادك ،باملأثور لتمسكك ،هد عىل ومستمر): Òcfi∆‹Z	À¥‹ü	HªÍ=Íß›( ،املنظومة هذه

 ،أمن يف): H∆C‹F‹(، بإحسان هلم والتابعني الصحابة من الصالح السلف عليه كان

 وأسندته ظهرك أجلأت قد ،وطمأنينة وأمان أمن يفكذلك ): √UCfio›F‹(، لبالقَ  نَّ ئِ طمَ مُ 

 .يقثِ وَ  كنرُ  إىل

 .»ننياآلمِ  نمِ  كان هلَ دخَ  نمَ  الذي األعظمُ  اهللاِ نُ صْ حِ  التوحيدُ «: )1(يقول ابن القيم

يسِ ( :نسخة ويف بحُ  تُـمْ ا دمت ام، أي: ف)وتُصْ كً  ،ريٌ خَ  كهارُ فن األصول ذههب متمسِّ

  .ريٌ خَ  هاكلُّ  كحياتُ و ،ريٌ خَ  كيلُ ولَ 

ا لُبُّ  فإنَّ هذه العقيدة ال تُعتقدُ يف مكان دون مكان، وال يف زمان دون زمان، ألهنَّ

نَّ  ل جَ لْها مل يَدخُ ن مل يدخُ نَّةُ الدنيا التي مَ ن ـاإليامن، وبام أنَّ اإليامنَ جَ املعلوم ةَ اآلخرة، ومِ

سلِم  نبغِي للمُ ها أبدا، فكذلك يَ قُ فارِ لها العبد ال يُ فنَى، فإذا دَخَ أنَّ نَعيمَ جنَّةِ اآلخرة ال يَ

نَّةَ الدنيا قَ جَ فارِ ه أالَّ يُ هرِ ةً دَ  ، وهي اإليامن والعقيدة الصحيحة. طِيلَ

 مصدر لكل خري، إذ هي:، املباركةَ  العقيدةَ  هذه فإنَّ 

                                                             

 ).2/245( »بدائع الفوائد« -1
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 املِلَّة، وعليها مدار قبول األعامل، وزكاة القلب.وروح أساس الدين،  • 

 فإنَّ العقيدة الصحيحة خري دافع وحمرك للعمل. ومصدر القوة القلبية، •

 من الوقوع يف البدع والضالالت. أمان و •

 واملوت عىل دين أهل الشهوات والشبهات.وعصمة من سوء اخلامتة،  •

فعىل قدر حتققها يف القلب وترجتمها  يف الدنيا واآلخرة، سبب األمن واالهتداءو •

 عمليا يف واقع احلياة حيصل للعبد من ذلك نصيبه يف األمن واالهتداء.
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 بينهموالتُّهم أهلُ الباطل يريدون إضعافَ أهل السنة ببث الشائعات 

 بن أمحد وقول أيب، وقول قويل، هذا«: هذه القصيدة املباركة آخرالناظم يف  قال

 ممن العلم أهل من ندرك مل من وقول العلم، أهل من أدركنا من وقول ،♫ حنبل

 .»بكذَ  فقد ذلك غريَ  عيلَّ  قال فمن قوله، بلغنا

ِ  فقد داء ، أي: بنَصب العِ )1(بالنَّصب تعاىل ♫الناظم أبو بكر بن أيب داود  مَ اهتُّ

 هي عقيدته أنالرائقة  املنظومة هذه يف فبنيَّ ، ☻آلل بيت النبي 

 يف ،واملرسلني األنبياء عقيدةُ  وهي والتابعني، الصحابة عقيدةُ  وهي ،املسلمني عقيدةُ 

 .الغيبية واألمور االعتقاد مباحث وسائرِ  ،وأسامئه وعال جل اهللا صفات مسائل

وافرت عليه، وال أدلَّ عىل ذلك من  بكذَ  فقد ذلك غريَ  فاملصنِّ  عىل قال فمن

 التي كتب اهللا هلا القبول بني املسلمني. »املنظومة احلائية«هذه 

 منه الناس يَفهم بام مملوء العلامء وكالم ورسوله اهللا وكالم: «)2(االسالم شيخ يقول

نسَ  خياطِب الذي املتكلم كالم يف ال الفاهم فهم يف العيب فكان فاسداً، معنى  جِ

 .انتهى. »الناس

: )3(قال والزهد، للعلم املنتسبني من لضَ  ملن ♫ اجلوزي ابنُ  ضرَ ـعَ  وملا

يِّ  ومن. باخللق شغال احلق عن إعراضهم: عقوباهتم فأول«  سلب: عقوباهتم خفِ
                                                             

 يف بام التنكيل«يف  ♫املعلمي العالمة عبد الرمحن بن حييى  ن الناظم بحجة وإنصافعممن دافع و -1

   ).524-2/516( »األباطيل من الكوثري تأنيب

 .)342 ص( »البكري عىل الرد« -2

 .)27 ص( »اخلاطر صيد« -3
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 .انتهى». ...التعبُّد ولذة املناجاة، حالوة 

لِّمي العالمة العرص ذَهبيُّ  وقال  إىل املنتسبني من لتجد وإنك: «)1(♫ املُعَ

 وحماولة هلم، منه حسدا بالباطل، ولو العلامء من غريه ختطئة عىل حيرص من العلم،

رتُ كِفاية كَ والكالم يف هذا الباب يطول، وفيام ذ .انتهى». ...الناس عند منزلتهم حلط

. عتَربِ  ملن أراد أن يَ

 هذا«: ♫ وددا أيب بن بكر أبوالناظم  قال كام قولويف آخر هذا الرشح، أ

 بسَ نَ  منف عنهم، النقل ينبلغ وممن أدركت، ممن السنة أهلِ من  مشاخيي وقولُ  قويل،

 .»بكذَ  فقد هذا، ريَ غ إيلَّ 

يَيني وإياك  عىل التوحيد والسنة، وأن يتوفانا عىل  -أهيا القارئ–أسألُ اهللاَ أن حيُ

التوحيد والسنة، وأن حيرشنا يف زمرة املتقني، من النبيني والصديقني والشهداء 

نَ أولئك رفيقا  آمني. .والصاحلني، وحسُ

  وكـتـب

ر ــار بـن الصــغـيــَّ ــمَّ  عَ
 

 

 
  

                                                             

 .)13 ص( »العقائد تصحيح إىل القائد« -1
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