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بياِن معتقِد أهل السنة عند السفاريني،   أبياٌت يف  وسبب القول  هذه املنظومة 

 ملعتقد أهل السنة كام سيأيت.  خمالفةً   ني: أنَّ يف هذه األبيات مالحظاٍت )عند( السفاري

تاج    اإلشارة إىل بعض املسائل املهمة:  وطريقة التعليق عىل هذه املنظومة التي ُيح

وفضله  وبيانح إليها،   بكرمه  اهلل  يَّسَّ  بام  السنة  أهل  يف   معتقد  األصل  يكون  ولن 

و)ملعة   )الواسطية(  رشح  يف  العادة  هو  كام  السنة  أهل  معتقد  تأصيل  التعليق 

 . د( وأمثاهلااالعتقا

 

  



 

3 

 : العالمة السفاريني  قال 

مد هلل الحَقِديم الحَباقِي َباب واألرزاق  ***  احلحَ َسح  مسبب األح

 ينبغي أْن يحعلم أنَّ ما يحطلق عىل اهلل سبحانه أموٌر ثالثة:  (الحَقِديم الحَباقِي)قوله: 

 أسامء.  األمر األول: -

 صفات. األمر الثاين: -

 . إخبار األمر الثالث: -

. وتقول: يا اهلل بأنك الرمحن اغفر  تحدعى ويحدعى هبا، فتقول: يا رمحن  :واألسامء

لكن    والصفة:يل.   تحدعى  ال  األصل  حيث  قال  من  كام  هبا،  ل  توسَّ ويح هبا  يحدعى 

نيَ ﴿سبحانه:  احِلِ َتَِك يِف ِعَباِدَك الصَّ نِي بَِرمحح ِخلح  . [19 :النمل] ﴾َوَأدح

 . فال يحدعى وال يحدعى به أما اإلخبار:

،  القرآن واحلديثتوقيفيان ال يحتجاَوز فيهام    -كام سيأيت-واألسامء والصفات  

ََب عن اهلل بكلِّ لفظٍ فاإلخبار  أما  و ، بل يصح أْن ُيح ليس سيًئا من كل   غريح توقيفيٌّ

ََب عن اهلل  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(:  ،  وجهٍ  يصحُّ أْن ُيح

ُقلح ﴿، ومن أدلة أهل السنة عىل ذلك قوله تعاىل:  بكل لفٍظ ليس سيًئا من كل وجه



 

4 

رَبُ َش  ٍء َأكح فلفظ )يشء( ليس    [19األنعام:  ]  ﴾َهاَدًة ُقلح اهللَُّ َشِهيٌد َبيحنِي َوَبيحنَُكمح َأيُّ ََشح

يحطلق عىل اخلري وعىل الرش، وعىل اليسء واحلسن، لكنه ليس سيًئا من  بل  مدًحا،  

َب به عن اهلل.  كل وجه  فيصحُّ أْن ُيح

وبابح اإلخباِر غري  فقول أهل السنة: اهلل موجود. وقوهلم: هلل ذات. هذا إخبار،  

، وهذا ملخص ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(  توقيفيٍّ

 و)اجلواب الصحيح(، وابن القيم يف كتابه )بدائع الفوائد(. 

؛ ألنَّ القديم ليس  لكن من باب اإلخبار  فإَذْن يصح أْن تقول عن اهلل: )القديم( 

من باب اإلخبار، ومما زلَّ فيه املتكلمون أهنم بالغوا يف اساًم هلل وإنام يحطلق عىل اهلل  

 . لفظ )القديم( وجعلوه اساًم من أسامء اهلل، بل جعلوا أخصَّ صفات اهلل الِقَدم

قديم   فأنت  املايض،  يف  املحتناِهي  الِقَدم  عىل  يدلُّ  ال  )القديم(  لفظ  أنَّ  وذلك 

يأ ملن  بالنسبة  بالنسبة  قديم  واألبح  بعدك،  حلفيدِه،  لولدهِ يت  بالنسبة  قديم  واجلدُّ   ،

ل، فلذا الذي ثبت هلل سبحانه هو قوله تعاىل:   ُل َواآلِخُر  ﴿لكنه ليس األوَّ ُهَو األَوَّ

يف صحيح مسلم    ويف حديث أيب هريرة    [3احلديد:  ]  ﴾َوالظَّاِهُر َوالحَباطِنُ 

ل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  قال   . «... َشءٌ  فليس قبلك »أنت األوَّ
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فاألول   )األول(،  ولفظ  )القديم(  لفظ  بني  فرٌق  قبله  فهناك  ليس  أنه  يقتيض 

تعاىل:   قال  لذا  )القديم(،  بخالف  الحَقِديمِ ﴿يشء،  ُجوِن  َكالحُعرح َعاَد  يس:  ]  ﴾َحتَّى 

 باب اإلخبار.فلذلك )القديم( ليس من أسامء اهلل وإنام يحطلق عىل اهلل من  [39

املتكلمني زلَّ وبالغ يف اسم القديم،   وجعله من أسامء اهلل، وظاهر  وكثرٌي من 

،  فهذه هي املالحظة األولأنه جعَل القديم والباقي من أسامء اهلل،    كالم السفاريني 

تمل يف جعل وهي مالحظٌة حمتملة؛ ألنه سيأيت أنه عظَّم لفظ )الِقَدم( ، فكالمه حمح

 أسامء اهلل. القديم من  

قائل: قال  عن   فإن  داود  أبو  العاص    قد روى  بن  بن عمرو  اهلل    عبد 

كر الذي فيه:   ، وال يحستعاذ إال  ، فاستعاذ بسلطانه القديم»... وسلطانه القديم« الذِّ

 باسٍم أو صفٍة؟ 

 اجلواب عىل هذا من جهتني: فيقال:

 جمهوٌل جاهلة حال. ، فإنَّ التابعيَّ أنَّ احلديث ضعيف  اجلهة األول: -

 . اإلخبار أحطلق القديم هنا من باب   اجلهة الثانية: -
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باب   من  اهلل  عىل  يحطلق  وإنام  اهلل  أسامء  من  ليس  فهو  )الباقي(  ذلك  ومثل 

)الباقي( من   كتابه )األسامء والصفات( يف جعله  البيهقي يف  أخطأ  اإلخبار، وقد 

هح من قوله تعاىل:  أسامء اهلل َربَِّك ُذو  ﴿؛ وَمْن جعلهح من أسامء اهلل اشتقَّ ُه  َوَيبحَقى َوجح

َرامِ  َواإِلكح الِل  األسامء:    [27الرمحن:  ]  ﴾ اجلحَ باب  يف  من  والقاعدة  ُيشتقُّ  ال  أنه 

َ هذا اإلمام ابن القيم يف كتابه )بدائع الفوائد( األفعال أسامء، ، فال يحشتق من  كام بنيَّ

 . هذه اآلية اسم )الباقي(
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 : قال العالمة السفاريني  

ُجود  َياء والوجود  ***  َحّي عليم َقادر َموح َشح  َقاَمت بِِه األح

َواِدث  كِيم  ***  دّلت عىل وجوده احلحَ  الحَواِرث ُسبحَحاَنُه َفُهَو احلحَ

ُجود)قوله:  ، وقد حصَل قبل زمن خالٌف بني بعض  اإلخبار هذا من باب  (َموح

لثاين أنه أطلق أشياء عىل  فيبحث األول عن ا فأخَذ يتتبَّع بعضهم بعًضا،  أهل السنة،  

ثم شنَّع بعضهم عىل  والثاين فعل مع األول مثل ذلك،  تثبت بأهنا أسامٌء له،    اهلل ل 

 وهذا ال يصح أْن يحشنَّع به ألنه من باب اإلخبار. بعض يف مثل هذا، 

َواِدث)قوله:   احلحَ وجوده  عىل  الثانية،  (دّلت  املالحظة  دليلٍ   هذه  يعتمد  أقوى   

ومعهم املاتريدية يف ثم الكالبية واألشعرية    ثم املعتزلةمن اجلهمية  عليه املتكلمون  

حدوث   فيقولون:  األجسام،  وحدوث  األعراض  دليل  قاعدة  هلل:  إثباهتم 

،  املخلوقات دليل عىل اخلالق، فجعلوا هذا دلياًل أصاًل يتكئون عليه يف إثبات اخلالق

أنَّ أول   وقد ردَّ عليهم أئمة السنة، وممن ردَّ عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وبنيَّ 

، ثم توارد عىل  نمن أحدث هذا الدليل هو اجلعد بن درهم وتبعه اجلهم بن صفوا

املتكلمون بل  املتكلمون،  واملعتزلة    هذا  اجلهمية  واملاتريدية  من  والكالبية 
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غاية   ويحعظمونه  األجسام،  وحدوث  األعراض  دليل  عىل  جممعون  واألشاعرة 

 . التعظيم

الفطر فلو ل تدل وإثبات وجود اهلل مركوز يف  ل   ،  دلت عليه  عليه املخلوقات 

وحدوث  الفطرة األعراض  دليل  يف  رص  ُتح وال  كثرية  اهلل  وجود  عىل  واألدلة   ،

صحيحة غري  مقدمات  عىل  مبنيٌّ  هذا  دليلهم  ثم  وجود األجسام،  قالوا:  فلو   ،

املخلوقات دليٌل عىل اخلالق. لكان صحيًحا، لكنه أحد األدلة وليس األدلة كلها  

 . أعظم األدلةوليس 
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 : قال العالمة السفاريني  

اَلم رسمدا  اَلة َوالسَّ دى ***  ثمَّ الصَّ َطفى كنز اْلح  عىل النَّبِي املحُصح

َرار  َبح ار  ***  َوآله َوَصحبه األح َ رَسح  معادن التَّقحَوى َمَع األح

َلم َأن كل الحعلم   كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي ***  َوبعد َفاعح

َمد:  (رسمدا)قوله:   ح ،  ، كام يف )تاج العروس(هو املستمر الذي ال ينقطع   الَّسَّ

َلم َأن كل الحعلم )وقوله:   التوحيد    ( كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي***    َوبعد َفاعح

األلوهي  توحيد  به  راد  يح السنة  أهل  لهعند  تبٌع  فهو  ،  ة، وهذا هو األصل وما عداهح 

؛ ألنه سيذكر بعد ذلك قواعد عند املتكلمني  وهذا خالف ما يحوهم كالم السفاريني

، فبسبب ما سيأيت من ذكره لبعض القواعد يحوهم أنَّ مراده الربوبيةترجع إىل توحيد  

وهذه هي املالحظة   التوحيد الذي يريده املتكلمون وهو توحيد الربوبية. بالتوحيد  

 الثالثة. 

ريني وإنام املراد ، وليس املراد االستدراك عىل السفاحمتملة وبعض املالحظات  

م األمر بعيًدا عن ثبوت املالحظة عليه ونسأل اهلل بكرمه أن يغفر له، فهو جمتهد  ،  تفهُّ

 ئ له أجر واحد. ما بني مصيب له أجران أو خمط



 

10 

 : قال العالمة السفاريني  

ُه الحعلم الَِّذي اَل َينحَبِغي  لعاقل لفهمه مل يبتغ  ***  أِلَنَّ

 َجائِز يف َحقه َتعاَل ك ***  َويعلم الحَواِجب واملحاال 

ُه الحعلم  )قوله:   للعاقل أن  ينبغي    (لعاقل لفهمه مل يبتغ  ***ي  الَِّذي اَل َينحَبغِ أِلَنَّ

 يبتغيهح وأن جيتهَد فيه. 

واملحاال)قوله:   الحَواِجب  َتَعاَل ***    َويعلم  َحقه  يِف  املالحظة    (كَجائِز  هذه 

فلام ذكر التوحيد ذكر مقدمات املتكلمني، كالواجب واملححال   -الشديدة-الرابعة  

فاملتكلمون  الواجب واجلائز واملححال يف آخر املنظومة،  ، وسيأيت الكالم عىل  واجلائز

أن   يريدون  يف هذا ألهنم  بالغون  ويح وجائز  ال  وحمح واجب  بني  ما  األمور  مون  يحقسِّ

 يرجعوا إىل توحيد الربوبية.

هذا   بمثل  أن  والعلم  وينبغي  تلقائًيا،  فيعلمونه  السنة،  أهل  عىل  واجًبا  ليس 

اهلل بالعبادة ...إلخ، ولو ل يعلموا معنى  يعرفوا معنى )ال إله إال اهلل( وأن يحفردوا  

ال  ...إلخ.  واجب وجائز وحمح
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 : قال العالمة السفاريني  

 سرب َذا بالنظم َأن يعتنوا يِف  ***  َصار من َعاَدة أهل الحعلم 

ظ َكاَم  ُه يسهل للحِحفح  يروق للسمع ويشفي من ظام ***  أِلَنَّ

 أرجوزة وجيزة مفيده  ***  َومن ُهنَا نظمت يل عقيده 

 وست َأبحَواب َكَذاك َخامته ***  نظمتها يِف سلكها مقدمه 

قة املرضية  ***  وسمتها بالدّرة املُضية   يف عقِد أهل الِفرح

 إمام أهل احلق ذي القدر العيلّ  ***  السداد احلنبيلعىل اعتقاِد ذي 

يحَبايِنّ  ***  حرب املال َفرد العىل الرباين   رب احلجى ماحي الدجى الشَّ

يعني عىل اعتقاد اإلمام أمحد، قال شيخ    (عىل اعتقاِد ذي السداد احلنبيل)قوله:  

اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(: وليس ألمحد عقيدٌة انفرد هبا عن أئمة 

هي   أمحد  إليها  دعا  التي  العقيدة  وإنام  دَّت،  لرح عنهم  بعقيدة  انفرد  ولو  اإلسالم، 

د واشتهر هبا مح العقيدة التي عليها مالك والشافعي ...إلخ، وإنام نحسبت العقيدة أل

ًزا من أئمة أهل السنة.  َبِّ  بسبب املحنة التي رفعهح اهلل هبا حتى أصبح إماًما مح
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وإذا تأملت يف هذه املحنة العجيبة يف وقتها تقهقر أئمة كبار كيحيى وعيل بن  

وابتحيَل أمحد بالًء شديًدا لكن قد حصل له من    املديني وأمثاهلم، وثبَت ِقّلة كأمحد،

يا    لسنة والصيتبا   االشتهار واألجر ما ال يعلمه إال اهلل، حتى إنَّ الواحد يقول: 

رب أن جتعل يل مثل ما جعلت ألمحد وأن متحنَّ عيلَّ بالصَب والرىض... ألهنا منزلة  

 -نعوذ باهلل من البالء -عظيمة أن يكون اإلنسان كأمحد، وليست املنزلة يف أن تحبتىل 

 ان اهلدى وأن تثبحت وتقوى عىل بيان السنة. لكن املنزلة أن يحوفقك اهلل عىل بي

داع  ليس  أمحد  معكوسوفاإلمام  فاحلزبيون  ثورة،  البدعة  ية  عىل  ثابتون  ن، 

الثبات عىل التوحيد والسنة، وأمحد ثبت عىل ذلك مع وإنام  تاركون للسنة،   املراد 

نَّ علينا وهو أرحم  القيام بعقيدة أهل السنة   الرامحني  ، نسأل اهلل الكريم أن يمح

 وأن جيعله لوجهه الكريم. 

حتى إنَّ أبا احلسن األشعري ملا كتب اإلبانة قال: أنا عىل اعتقاد اإلمام الكامل  

 . منسوبة إليه أراد أن ينتسب إليه أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل. فلام أصبحت العقيدة

راد به أحد أمرين: يح  :فائدة  طلق احلنبيل ويح

 احلنبيل قسيم الشافعي واملالكي، وهذا يف الفقه. األمر األول: -
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الثاين: - قول    األمر  هو  وهذا  السلفي،  االعتقاد  عىل  أنه  بمعنى  احلنبيل 

 الشاعر:

 أنا حنبيلٌّ ما ُحييُت ... ووصيتي للناس أن يتحنبلوا 

 السلف. أي أن يكونوا سلفيني عىل عقيدة 

آخر    ومثل هذا لفظ أهل احلديث، فله إطالقان، إطالٌق قسيم الفقه، وإطالٌق 

قال  ذكر هذا القايض عياض يف رشحه عىل مسلم، لذا  وهو ما يحرادف أهل السنة،  

أي: املرادف ألهل   "عقيدة السلف أصحاب احلديث"  : ويناإلمام أبو عثامن الصاب 

 م ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(. السنة، وقد أشار هلذا املعنى شيخ اإلسال

جى: أي العقل، وقوله:  الرب هنا بمعنى صاحب، واحلِ   (رب احلجى)قوله:  

الدجى) زمانه    (ماحي  يف  البدع  حمى  ممن  فهو  البدع،  ماحي  وقوله:  أي   ،

يحَبايِنّ ) ، ال الشيباين من بكر بن وائل  ،نسبة لشيبان بن ذحَهل، فهو ذحهيلٌّ    (الشَّ

 عتبان. الذين هم 

 

  



 

14 

 : قال العالمة السفاريني  

َثر  ُه إَِمام أهل األح  َفمن نحا منحاه َفُهَو األثري ***  َفإِنَّ

َضا  َوالحَعفو والغفران َما نجم أضا ***  سقى رضحيا حّله صوب الرِّ

َوان َأعىَل اجلنه ***  وحله َوَسائِر األئمه   منَاِزل الرضح

َضاصوب  )قوله:   الرىض  ( الرِّ انصباب  السامء   أي  من  املاء  ينصّب  كام    عليه 

 فيدعو اهلل عز وجل أن يسقي رضُيه وأن جيعل رضاه سبحانه ينصّب عليه صبًّا. 
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 : قال العالمة السفاريني  

رَب  َلم هديت َأنه َجاَء اخلحَ  َعن النَّبِي املقتفى خري الحبرش ***  اعح

مةَ   بضعا َوسبعني اعتقادا واملحق  ***  َسوف تفرتق   بَِأن ِذي األح

َطفى  َوَصحبه من غري زيغ وجفا  ***  َما َكاَن يِف هنج النَّبِي املحُصح

من   داود  وأيب  أمحد  عند  ثبت  ما  وهو  املعروف،  االفرتاق  حديث  إىل  يحشري 

»وستفرتق أمتي عىل ثالث  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ   حديث معاوية بن أيب سفيان 

، وثبت يف الصحيحني  وسبعني فرقة، كلها يف النار إال فرقًة واحدًة وهي اجلامعة«

مسلم من حديث جابر بن   ويف عن املغرية بن شعبة ومعاوية بن أيب سفيان  

اهلل سمرة   ، عبد  بن  وغريهم  ،  وجابر  وقاص،  أيب  بن  وسعد  اهلل  -وثوبان،  ريض 

»ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق ظاهرين ال يرضهم من  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    -عنهم

 . ، هؤالء هم الفرقة الناجيةخذْلم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم عىل ذلك«

كتبتح هذه العقيدة عىل ما عليه الفرقة الناجية. ثم ذكر يف ثنايا كالمه  فيقول:  

َطفى ):  ضابًطا مهاًم فقال البد من التنبه    (وصحبه ...  ***  َما َكاَن يِف هنج النَّبِي املحُصح

 : يف الفرقة الناجية مرين مهمني أل
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ا إال  األمر األول: - بإسناد  أنَّ إسناد النصِّ ثابٌت عندهم، فال يقبلون نصًّ

 . صحيح

، فال يقبلون فهاًم للكتاب والسنة  ثابٌت عندهمإسناد الفهم    األمر الثاين: -

 إال ويكون مستنًدا إىل فهم السلف واألولني. 

فعندهم إسنادان، إسناٌد يف النصِّ ثبوًتا وإسناٌد يف الفهم، لذا من أهم ضوابط  

أهنم يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف،  وأهم ما يحميزهم عن غريهم  أهل السنة  

املنتسبة    كلف وأكثرها  الطوائف  الفهم،  يف  تحنازع  لكن  بالقرآن،  تستدل  لإلسالم 

الطريق عليهم   يقطع  فالذي  الفهم،  يتنازعون يف  بالسنة لكن  هو وجوب  يستدلُّ 

 . فهم الكتاب والسنة بفهم السلف 

ام كان عليه  ب  التمسكأصول السنة(: أصول السنة عندنا  قال اإلمام أمحد يف ) 

حممد   قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب  أنه  األوزاعي  عن  اآلجريُّ  وروى  بالسلف،  فضبطه   .

ب لك عليك  زخرفوه  وإن  الرجال  وآراء  وإياك  الناس،  رفضك  وإن  السلف  آثار 

اهلل    بالقول. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )االقتضاء(: إنام املحتبع يف إثبات أحكام 

رسوله   وسنة  اهلل  حكٍم    ملسو هيلع هللا ىلصكتاب  إثبات  جيوز  ال  األولني،  أو  السابقني  وسبيل 

ا وال استنباًطا بحال.   رشعيٍّ دون هذه األصول الثالثة ال نصًّ
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فلذك   السلفيون،  السنة  أهل  املهم وهو صامم  فهؤالء هم  القيد  البد من هذا 

، وفهم السلف صورٌة السلفاألمان ألهل السنة، أن يحفهم الكتاب والسنة بفهم  

هو دليل عىل أنَّ فهم السلف  ف كل دليٍل عىل أنَّ اإلمجاع حجٌة  ف،  من صور اإلمجاع

 . ؛ ألنَّ السلف إذا أمجعوا عىل قول فهو إمجاع، فإذا كان إمجاًعا فهو حجةحجة

َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ﴿واألدلة عىل ذلك كثرية، منها قوله تعاىل:   َوُكوُنوا  َيا َأهيُّ

اِدقِنيَ  الصَّ وأول   [119التوبة:  ]  ﴾َمَع  املوقعني(:  )أعالم  كتابه  يف  القيم  ابن  قال 

 الصادقني الصحابة. 

ُلوَن ِمنح املحَُهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن  ﴿ومن األدلة قوله تعاىل:   ابُِقوَن األَوَّ َوالسَّ

َساٍن َريِضَ   َبُعوُهمح بِإِحح ، ومن األدلة  [100التوبة:  ]  اآلية  ﴾اهللَُّ َعنحُهمح َوَرُضوا َعنحهُ اتَّ

ِمننَِي ﴿قوله تعاىل:   َ َسبِيِل املحُؤح َدى َوَيتَّبِعح َغريح َ َلُه اْلحُ ِد َما َتَبنيَّ ُسوَل ِمنح َبعح َوَمنح ُيَشاقِقح الرَّ

لِِه َجَهنََّم َوَساَءتح َمِصرًيا ومن األدلة قوله تعاىل:    [115نساء:  ال ]   ﴾ُنَولِِّه َما َتَولَّ َوُنصح

َتَدوا  ﴿  [.137البقرة: ]  ﴾َفإِنح آَمنُوا بِِمثحِل َما آَمنُتمح بِِه َفَقدح اهح

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    وروى اإلمام مسلم من حديث أيب موسى األشعري  

النجوم أمنٌة للسامء، فإذا ذهبت النجوم أتى السامء ما ُتوعد، وأنا أمنٌة ألصحايب، »

فإذا ذهبُت أتى أصحايب ما ُيوعدون، وأصحايب أمنٌة ألمتي، فإذا ذهب أصحايب أتى 
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عىل  . إىل غري ذلك من األدلة الكثرية عىل أنه البد من كتاب وسنة  أمتي ما ُيوعدون« 

 فهم السلف الصالح. 
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 : قال العالمة السفاريني  

َترب  َثر ***  َوَليحَس َهَذا النَّص جزما يعح  يِف فرقة إاِلَّ عىل أهل األح

إال  ،  صدق   تكون  ال  الناجية  الِفرقة  وأسامؤها  هذه  األثر  أهل  ألهل 

السنة،   وأهل  األثر،  وأهل  غري  والسلفيون،  واحلديث،  إىل  واجلامعة،  السنة  أهل 

موا به ت ذلك من األسامء، وكل اسٍم   . مقابل طائفة من طوائف الضاللةفهو سح

رشحه يف  السفاريني  أنَّ  وهو  إشكااًل،  هناك  أنَّ  منظومته  إال  )لوامع    عىل 

، عىل أهل األثر، وعىل  جلامعة تحطلق عىل ثالث فَِرقذكر أنَّ أهل السنة وا  األنوار(

أما الطائفة املنصورة فهم أهل األثر  ثم يف الرشح نفسه قال:  األشاعرة واملاتريدية،  

ق بني لفظ )أهل السنة( ولفظ )الفرقة    -واهلل أعلم-السفاريني  فكأنفحسب،   يحفرِّ

واسعالناجية( السنة  أهل  لفظ  أنَّ  فريى  األثر  ،  وأهل  األشاعرة  فيه   ويدخل 

 األثر. يرى أهنا خاصة بأهل واملاتريدية، بخالف الفرقة الناجية 

أنَّ أهل  ي يرى  أهل الفضل من أنَّ السفارينأسهل مما ظنه بعض  وهذا التقرير  

أنَّ أهل  -السيام يف املنظومة ويف رشحه-، فظاهر كالم السفاريني احلق فَِرٌق ثالث

ع يف لفظ )أهل السنة( مع اعتقاده أنَّ احلق احلق فِرقٌة واحدة ، وإنام خطؤه يف التوسُّ
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جعلها يف فرقة   ملسو هيلع هللا ىلص، فإَذْن ال شكَّ أنَّ احلق يف فرقة واحدة ألنَّ النبي يف فرقٍة واحدة

يحطلق إال عليهم، وما عداهم فهم   السنة ال  أهل  واحدة وطائفة واحدة، وكذلك 

 . أهل بدع

َع األشاعرة علامء املذاهب األربعة،   ل  بل إنَّ األشعرية  وينبغي أن يحعلم أنه بدَّ

إال متأخًرا، وإال فعلامء املذاهب األربعة    -ملغاربة منهمالسيام يف ا-تظهر يف املالكية  

األوائل متفقون عىل تبديع األشاعرة، وقد ألَّف ابن املَبد رسالًة ردَّ فيها عىل ابن  

ابن عساكر(  الرد عىل  نقَل عن ألف  عساكر سامها: )مجع اجليوش والدساكر يف   ،

عن ألفّي عال، بل عن    : ولو شئتح لنقلتح ذلك  عال تبديع األشاعرة، ثم قال

أكث بل  عال،  آالف  مفيدة  عرشة  وهي  مطبوعة،  الرسالة  وهذه  أقوال ر.  توثيق  يف 

 . العلامء يف تبديع األشاعرة
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 : قال العالمة السفاريني  

بِيه ***  فأثبتوا النُُّصوص ب التَّنحِزيه   من غري َتعحطِيل َواَل َتشح

َيات  َبار َعن ثَِقات َأو  ***  َفكل َما َجاَء من اآلح َخح  َصحَّ يِف األح

فأهل  من األحاديث يف إثبات الصفات فهي صحيحة،    كل ما يذكره أهل السنة

الضعيفة باألحاديث  الصفات  إثبات  يرون  ال  عثامن  السنة  أبو  هذا  ذكر  وقد   ،

الصابوين يف )عقيدة السلف أصحاب احلديث(، وأبو بكر اإلسامعييل يف عقيدته،  

بل إذا ،  وتوارد عىل هذا مجع من أهل السنة يف )الواسطية(،    وشيخ اإلسالم  

 .أحاديث األحكام ففي العقائد من باب أوىل  كانوا ال يقبلون احلديث الضعيف يف

َمع بني هذا وبني وجود بعض األحاديث الضعيفكيف    فإن قيل: يف كتب    ةجيح

 االعتقاد؟ 

 كتب االعتقاد من حيث اجلملة قسامن:  فيقال:

 وهذا اجلواب من أوجه: كتٌب مسندة،  القسم األول:
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األول:  - فقد    الوجه  برئ،  فقد  أسنَد  من  وهي:  قاعدة  العلامء  عند  أنَّ 

ذكر هذه القاعدة ابن عبد الَب يف أوائل )التمهيد(، والعالئي    أحالك، 

 . ، والسيوطي يف كتابه )تدريب الراوي(كتابه )جامع التحصيل( يف 

أنَّ باب التصحيح والتضعيف نسبي ويتفاوت االجتهاد    الوجه الثاين: -

ابن    فيه، فقد يرى هذا صحة احلديث واآلخر يرى ضعفه، كام ذكره 

 قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث.

الثالث: - احلديث،  الوجه  ضعف  العال  يعلم  يرى  قد  يحقبل    لكنه  أنه 

 .بداللة الشواهد العامة عليه، فيتساهل يف ذكره

قد  فأنَّ أهل السنة معصومون يف إمجاعهم ال يف أفرادهم،    الوجه الرابع: -

طئ أفراد العلامء يف تصحيح حديٍث ضعيف.   ُيح

يف  واجلواب عىل هذا القسم بام تقدم    كتب االعتقاد غري املسندة،  القسم الثاين:

 إال الوجه األول. القسم األول
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 : قال العالمة السفاريني  

ََحاِديث نمره َكاَم   قد َجاَء فاسمع من نظامي واعلام ***  من األح

   

َكاَم )قوله:   َجاءَ   ***  نمره  السلفي    (قد  السني  يحطلقها  العبارة  ويحطلقها  هذه 

اخللفي،   ض  التفويض،  املحفوِّ عقيدة  رشحِه  يف  ر  قرَّ اريني  هذه والسفَّ تكون  فإَذْن 

وهي من    ،اخلامسةوهذه هي املالحظة  وهو التفويض،    العبارة عىل املعنى الباطل

 . السفاريني  أشد املالحظات عىل  

ثبتون املعنى    يتعلق باألسامء والصفات:وينبغي أن ُيعلَم تأصيٌل عاٌم   أهل السنة يح

يحثبتوهنا  ف، أما الكيفية  ويقولون إنَّ املعنى يحعرف بالرجوع إىل لغة العرب والكيفية،  

ثبت ما هو    لكن يعتقدون أهنم جيهلوهنا، وال تالزم بني اجلهل والنفي للكيفية، فقد يح

ال تراه، فهو موجود لكنه جمهول، وكونه جمهواًل ال  جمهول، فلو كان يف يدّي يشء و

 يعني عدم وجوده. 
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 ، وهي: طوائفوقد ضلَّ يف هذا الباب من حيث اجلملة  

واملعنى  وهم الذين قالوا: نحثبت الكيفية واملعنى،    ،أهل التمثيل  الطائفة األول:

، قال نعيم بن  . فسمع اهلل كسمع املخلوق، وهؤالء كفاروالكيفية كاملخلوقني متاًما 

 بخلقه فقد كَفر. : من شبَّه اهلل -وهو شيخ البخاري-محاد اخلزاعي 

واألشاعرة  ،املؤولة   :الثانية الطائفة   والكالبية  واملعتزلة  اجلهمية    ومنهم 

واملعنى،  واملاتريدية،   الكيفية  نحثبت  قالوا:  املؤولة  فمجهولة،  وهؤالء  الكيفية  أما 

، وإنام نحملهح عىل  لكن املعنى ال نحمله عىل املعنى املتبادر والذي يدلُّ عليه السياق

 ال يدل عليه السياق وال يتبادر إليه الذهن.  معنًى بعيد 

[ أي: بل نعمتاه  64املائدة:  ]  ﴾َبلح َيَداُه َمبحُسوَطَتانِ ﴿فلذا يقولون يف قوله تعاىل:  

صحيح، لكن هذا املعنى  اللغة تحطلق بمعنى النعمة. وهذا    ...، فقالوا: إنَّ اليد يف

مل عىل املعنى   القريب، واليد باملعنى القريب هي التي تحقبض  بعيد واألصل أن ُيح

وإطالق معنى اليد بالنعمة يف اآلية املتقدمة ال يصح  وتحبسط ويحؤخذ هبا وتحعطى،  

 . ألسباب ليس هذا موضع ذكرها

باملفوضة،    ،املفوضة  :الثالثة الطائفة   تسميتهم  عىل  السنة  أهل  توارد  وقد 

وسامهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )احلموية( بأهل التجهيل، وسامهم ابن القيم  
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 ( كتابه  ولفظ  يف  أدرية،  بالال  املرسلة(  أدرية"الصواعق  املفوضة    "الال  عىل  تحطلق 

 وعىل أهل السفسطة. 

ثبتون الكيفية واملعنى،  وخالصة عقيدة املفوضة:   وقالوا: نحن مثلكم يا أهل  يح

السنة، فنقول الكيف جمهول، ونزيد عليكم ونقول: املعنى جمهول. قال ابن تيمية يف 

ال معنى هلا،    )الفتوى احلموية(: فجعلوا معاين أسامء اهلل وصفاته كحروف املعجم

 . ال يحستفاد منه يشء  ﴾عليم﴿و  ﴾بصري ﴿و  ﴾سميع﴿ اسم 

الرد عليهم شيخ اإلسالمقد  و العقل    أطال  تيمية يف كتابه )درء تعارض  ابن 

ابن تيمية أهنم من رش الطوائف    ، وذكروالنقل(، وابن القيم يف )الصواعق املرسلة(

؛ ألنَّ الزم قوهلم أنَّ األنبياء جيهلون أعظم ما يف كتاب اهلل وهو أسامء يف هذا الباب 

الباب ألهل  اهلل صفاته فتحوا  لوازم قوهلم أهنم  أنتم ال  ، ومن  فيقولون:  الباطل، 

تعرفون معناها ونحن نعرف معناها، ومن لوازم قوهلم أنَّ أكثر ما يف القرآن وهو  

أسامء اهلل وصفاته ال يحعلم معناه، فكيف يكون القرآن كتاب هداية وتدبُّر وال يحعلم  

 معناه؟ ...إىل آخر ردود أهل السنة عليهم. 

ض  وكثرٌي من الناس يلتبس عليه مذهب املف وضة بمذهب أهل السنة؛ ألن املفوِّ

إثبات االستواء ئل عن  ثبته،    والعلو واليدين  إذا سح يح السلفي،  فإنه  السني  وكذلك 
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اليد   ثبت  يح فالسلفي  شيًئا،  يريد  السلفي  والسني  شيًئا  بإثباته  يريد  ض  املفوِّ لكن 

تحبسط حقيقًة ويحرجع معناها إىل لغة العرب، وهي التي هبا يحؤخذ ويحعطى وتحقبض و

ض فيقول: نحثبت شيًئا ال نعرف معناه!  ...إلخ، أما املفوِّ

قد زلَّ يف هذا وظنَّ أنَّ معتقد السلف هو التفويض، وهذه   والسفاريني  

، ومما يدل عىل أنَّ السلف ليسوا مفوضة:  منظومته ويف رشحه من أكَب األخطاء يف  

ئل عن  ، كام رواه البيهقي واخلالل وغريما ثبت عن اإلمام مالك   مها أنه سح

ويف بعض األلفاظ    -أي بالرجوع إىل لغة العرب-االستواء فقال: االستواء معلوم  

 . ، وهذا رٌد عىل املفوضة "غري جمهول"قال:  

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  قال  يف    لذا  وكام  النزول،  حديث  رشح  يف 

أن   الفتاوى(  من )جمموع  مالك  مواضع  اإلمام  ميزاٌن  جواب  يف مجيع  هذا  مّطرٌد 

 . . وصدق  الصفات 
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 : قال العالمة السفاريني  

ل مفرت بِِه جهول ***  َواَل نرد َذاك ب الحُعُقول  لَقوح

َبات َيا خلييل  ثح ِ حثِيل ***  فعقدنا اإلح  من غري َتعحطِيل َواَل مَت

ل يف الصفات   كذاته من غري ما إثبات  ***  فكل من أوَّ

 وخاض يف بحر اْلالك وافرتى  ***  واجرتىفقد تعدى واستطال 

 فيه وحسن ما نحاه ذو األثر ***  أمل تر اختالف أصحاب النظر

 وصحبه فاقنع هبذا وكفى  ***  فإهنم قد اقتدوا باملصطفى 

القانون الكيل  اعتمدوا عىل  وذلك أنَّ املتكلمني    (َواَل نرد َذاك ب الحُعُقول )قوله:  

ردِّ  الصفات،  يف  أدلة  قبله   من  به  تكلم  وقد  الرازي،  دهح  قعَّ الذي  القانون  وهو 

كاجلويني يف كتابه )اإلرشاد(، بل كالم أيب احلسن األشعري يدل عليه، وهو: إذا  

 تعارض العقل والنقل فإنَّ العقل يحقدم عىل النقل. 

م عىل النقل،  الكيل قانوٌن باطلوهذا القانون   قدَّ وقبل ذكر  ، ومفاده أنَّ العقل مح

ر القانون الكيل من كالم الرازي، وقد ذكره يف  الرد عىل هذا القانون أريد أن يتصوَّ
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فقد قال: إذا تعارض العقل والنقل، فإما أن نعمل بكليهام كتابه )األربعني( وغريه،  

م بأحدمها،    لا خطأ والبد أن نعموإما أن ندع كليهام وهذوهذا تناقض،   وإما أن يحقدَّ

بالعقل، فالعقل هو األصل،   يحفهم إال  النقل ال  النقل عىل العقل، فال يصح؛ ألنَّ 

 فإَذْن نحقدم العقل عىل النقل.

َ شيخ اإلسالم ابن   ا، وقد بنيَّ هذا الكالم يف ظاهره إذا سمعته وقرأته ظننته قويًّ

،  ، وردَّ عليهم من أوجٍه كثرية  فهمه الستحى من ذكرهتيمية أنَّ العاقل لو  

 منها: 

الف  ال نحسلِّم بأنَّ بني العقل والنقل تعارًضا،    أواًل: فإنَّ العقل الصحيح ال ُيح

قّر، فإنَّ  النقل الرصيح ، وقد ألَّف شيخ اإلسالم كتاًبا يف ذلك، فهذا االفرتاض ال يح

العقول   يحعارض  بام  تأِت  ل  العقول  وإنام الرشيعة  فيه  ُتار  بام  بني  أتت  وفرٌق   ،

 . األمرين

إذا تعارض العقل والنقل فإنَّ أدلة الكتاب والسنة متكاثرة يف أنه ال يحقدم    ثانًيا:

ُسوِل إِنح ُكنُتمح  فَ ﴿يشء عىل النقل، قال تعاىل:   وُه إَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ُتمح يِف ََشح إِنح َتنَاَزعح

َسُن َتأحِوياًل  ٌ َوَأحح ِم اآلِخِر َذلَِك َخريح ِمنُوَن بِاهللَِّ َوالحَيوح  . [59]النساء:   ﴾ُتؤح
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نحتكِم  ثالًثا: عقٍل  أيِّ  متفاوتة،  إليه  إىل  الناس  عقول  فإنَّ  يلنا ؟  ُتح فكيف 

ِ  َوَلوح َكاَن ِمنح ِعنحِد  ﴿الرشيعة عىل ما هو متفاوت ومتناقض؟ واهلل سبحانه يقول:   َغريح

تاِلًفا َكثرًِيا  . [82النساء: ] ﴾اهللَِّ َلَوَجُدوا فِيِه اخح

،  عقل    رابًعا:  وغًدا يرى قبحهح
ٍ
سَن يشء الرجل يف نفسه متفاوت، فاليوم يرى حح

 والرشيعة ال تردنا إىل ما هو متناقض. 

اإلسالم    خامًسا: شيخ  هو  يقول  والنقل  األصل  هو  العقل  قولكم   :

ال يوجد  أول ما يحولد اإلنسان  وكاإلناء الفارغ،  العقَل  أنَّ  ال يحسلَّم به؛ وذلك    الفروع

األصل هو    يكون   فإَذنْ من النقل،  الرشعية    وإنام اكتسَب املعلومات،  عقله يشء   يف

 . وهذا جواٌب قويٌّ من شيخ اإلسالم ابن تيمية   .والعقل تبع له النقل

ذكره  التي  الكثرية  األوجه  هذه  غري  تيمية  إىل  ابن  اإلسالم  شيخ  يف    ا 

 نقض القانون الكيل. 

َيا خلييل)قوله:   َبات  ثح ِ أي عقيدتنا، واشتهر عند املتكلمني    عقدنا:  (فعقدنا اإلح

فإْن وافق الواقع فهو صحيح وإال فهو    الذهن اجلازم  حكمتعريفهم لالعتقاد بأنه  

من حيث أصله هو    ...، ولألسف رسى إىل بعض أهل السنة، وهذا التعريف  باطل

املتكلمني،   اليقينياتتعريف  االعتقاد يف  املتكلمني ُيرصون  السنة  ألن  أهل  أما   ،
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، وألهنم حرصوه يف اليقينيات  فعندهم االعتقاد يكون يف اليقينيات ويف غلبة الظن 

اجلازمقا الذهن  حكم  هو  كتابه  ،  لوا:  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عليهم  ردَّ  وقد 

 . )االستقامة( وكام يف )جمموع الفتاوى(

فهو عقيدة، فإن كان صحيًحا فهو اعتقاٌد    كلُّ ما داَن القلبح بهوإنام االعتقاد  

 . صحيح، وإن كان باطاًل فهو اعتقاٌد باطل

ل يف الصفات *** كذاته من غري ما إثباِت )قوله:  يريد هبذا ذكر   (فكل من أوَّ

وهذه قاعدة عظيمة  أنَّ الكالم يف الصفات فرٌع عن الكالم يف الذات،  قاعدٍة مهمة:

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  )التدمرية(،    ذكرها  يف  كام  كثرية،  مواضع  يف 

يحشبِّه اخلالق و)األصفهانية(، و)جمموع الفتاوى( ل الصفات حتى ال  ، فالذي يتأوَّ

 باملخلوقني، فيقال: هذا يلزمك يف الذات. 

ؤول: ال أحثبت هلل يدين؛ ألين إذا أثبتُّ له يدين شبَّهته باملخلوقني،  فإذا قال امل

فيقال له: هل تحثبت هلل ذاًتا؟ فيقول: نعم، فيقال له: هل تحثبت للمخلوقني ذاًتا؟ قال:  

نعم، فيقال: هل يلزم من إثبات الذات للخالق واملخلوق املشاهبة؟ فيقول: ال، بل 

ر يف الصفاتكٌل له ذاٌت تليق به. فيقال: كام  ر هذا يف الذات فيحتصوَّ وِّ ، وقد كرر   تحصح

 اخلطايب. ا، وذكرها اخلطيب البغدادي، وهذه القاعدة كثريً  ابن تيمية 
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الكالم يف بعض الصفات كالكالم يف البعض اآلخر،    والقاعدة الثانية املفيدة:

بعض الصفات    ؛ ألنَّ الكالم يف فمن أثبت بعض الصفات دون بعض فإنه متناقض 

 األشاعرة واملاتريدية والكالبية. كالكالم يف البعض اآلخر، وهذا رٌد عىل 

األسامء،  الثالثة:والقاعدة   يف  كالكالم  الصفات  يف  الكالم  عىل    أنَّ  رٌد  وهذا 

ثبتوا صفة السمع   ﴾السميع﴿، فكام أثبت املعتزلة اسم  املعتزلة  ، فيحقال: املخلوق ول يح

خاًصا   اساًم  تصورتم  فكام  سميًعا،  يحسمى  باملخلوق أيًضا  خاًصا  واساًم  باخلالق 

 فتصوروا هذا أيًضا يف الصفات. 

النظر) قوله:   أصحاب  اختالف  تر  والنُّظار    (أمل  النظر  أهل  العلامء  ذكر  إذا 

 ني. فرييدون بذلك املتكلم
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 : قال العالمة السفاريني  

 ديدسمعرفة اإلله بالت ***  أول واجب عىل العبيد

 له وال شبه وال وزير  ***  بأنه واحد ال نظري 

 عظيمةأسامؤه ثابتة  ***  صفاته ك ذاته قديمة

العبيد) قوله:   هذا رٌد عىل املتكلمني الذين يقولون إنَّ أول    (أول واجب عىل 

النظر، ومنهم من يقول قصدح النظر، ومنهم من يقول الشك،  واجب عىل املكلف  

باهلل-يعني   مرة -والعياذ  آمن  ثم  إيامنك  يف  ك  فشح صحيح  إيامن  عىل  كنت  إذا   :

ومنهم من يريد بالنظر دليل األعراض وحدوث األجسام فحسب، إىل غري    ،أخرى

 . ذلك من الباطل الكثري

املتكلمني والرد   النبي  مجيًعا    عىل  وإنام  فإ  ملسو هيلع هللا ىلصبفعل  هذا،  إىل  الناس  دعا  ما  نه 

ٍة ﴿دعاهم إىل إفراد اهلل بالعبادة، وأنَّ اهلل أرسل األنبياء هبذا،   َوَلَقدح َبَعثحنَا يِف ُكلِّ ُأمَّ

َتنُِبوا الطَّاُغوَت  ُبُدوا اهللََّ َواجح وروى البخاري ومسلم    [36النحل:  ]  ﴾َرُسواًل َأنح ُاعح

»إنك تأيت قوًما أرسَل معاًذا إىل اليمن وقال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    عن ابن عباس  

 . إليه شهادة أن ال إله إال اهلل« أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم  
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هذه زلَّة كررها السفاريني وهي من أسوأ ما يف    (صفاته ك ذاته قديمة)قوله:  

د  فقد جعَل صفات اهلل قديمةً رشحها،  هذه املنظومة و ، وأهل فحسب، أي ال تتجدَّ

قرِّ  يح قديمةح رون  السنة  اهلل  الفعلية عند  ،  اآلحاد  حادثةح   النوعِ   أنَّ صفات  فالصفات 

فسمع  فهي قديمة، أهل السنة تتجدد بالنظر إىل أفرادها وآحادها، أما أصل الصفة 

بقِ  قديم  قديم  دمهِ اهلل  اهلل  وكالم  يتجدد،  السمع  وأفراد  تكلمسبحانه،  فإذا  اهلل    ، 

 . يوم القيامة أو ملا تكلم ببعض اآليات، فعند الكالم يتجدد الكالم سبحانه 

التقريب:   باب  قديمٌ ومن  أنت  وممبقِ   كالمك  تكلمت،  ما  ل  أوَّ أن  دمك  كن 

د، وهلل املثل األعىلأفراد الكالم ف  اآلنتكون ساكًتا، فتتكلم   . يتجدَّ

املتكلمني   الصفات،  وكل  د  جتدُّ ثبتوا  يح أن  يستطيعون  اجلهمية  ال  أمجع  لذلك 

واملاتريدية  وال  واملعتزلة واألشعرية  اهلل  كالبية  صفات  من   
ٍ
يشء إثبات  عدم  عىل 

ثبتها البتة ومنهم من يحثبت شيًئا لكن ال يمكن أن يحثبت شيًئا  و تتجدد،  منهم من ال يح

ثبتون   ، لكن يريدون  واإلرادة والقدرة  والبرص   السمع والكالم يتجدد، فاألشاعرة يح

د القدرة واإلرادة والكالم والسمع والبرص، لذا اعرتف  ثبتون جتدُّ قدرًة قديمة وال يح

كقول املعتزلة وأنه يرجع  قوهلم يف سمع اهلل وبرصه  طائفة من األشاعرة أنَّ مقتىض

 . إىل العلم
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ثبت جتدد الصفات؛ ألنه يتعارض   قاعدة  مع  فال يمكن ألحد من املتكلمني أن يح

األجسام،   وحدوث  األعراض  الكبريةدليل  الزلة  هذه  زلَّ  فأعظم  والسفاريني   ،

يحثبت إال صفا   :، والثانيةبتفويض صفات اهلل  قولهاألوىل:  زلتني   ل  قديمة،  ٍت  أنه 

 وهذه هي املالحظة السادسة. 
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   : قال العالمة السفاريني  

 لنا بذا أِدلَّة َوفية ***  لكنها يف احلق توقيفيه 

 سمٌع إرادة وعلم واقتدر  ***  له احلياة والكالم والبرص 

 كذا إرادة فعي واستبن ***  ب قدرة تعلقت ببمكن 

 بكل َشء يا خلييل مطلًقا  ***  تعلقا والعلم والكالم قد 

 بكل مسموع وكل مبرص  ***  وسمعه سبحانه ك البرص 

توقيفيه)قوله:   اهلل    (لكنها يف احلق  السنةأسامء  أهل  بإمجاع  توقيفية  ،  وصفاته 

زبيد،   السجزي يف رسالته ألهل  اخلالص(،  وحكاهح  ابن عطار يف كتابه )االعتقاد 

ر أنَّ أسامء اهلل وصفاته توقيفية ، وظاهر كالم شيخ اإلسالم ومع أنه أشعري فقد قرَّ

ابن تيمية يف )اجلواب الصحيح( إمجاع أهل السنة وأهل احلديث عىل أهنا توقيفية،  

ا أن نخوض يف الغيب إال بدليل رشعي، فإذا وال يصح لن  وهي كذلك؛ ألهنا غيب

إِنَّ ﴿ل يكن عندنا دليل فاخلوف فيه جهل وحمرم،   ٌم  ِعلح بِِه  َلَك  َليحَس  َما  ُف  َتقح َوال 

ُئواًل  َلئَِك َكاَن َعنحُه َمسح َع َوالحَبرَصَ َوالحُفَؤاَد ُكلُّ ُأوح مح  . [36]اإلرساء:   ﴾ السَّ
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احلياة  ذكر    (*** سمٌع إرادة وعلم واقتدرله احلياة والكالم والبرص  )قوله:  

والقدرة،   والعلم  واإلرادة  والسمع  والبرص  هذه  والكالم  عىل  زاد  ما  يحثبت  هو 

ليس   يحوافق األشاعرة، وهو  أنه  ليته ل يفعل ذلك؛ ألنَّ ظاهر كالمه  السبعة لكن 

 كذلك، سيأيت أنه أثبت أشياء زائدة عىل هذه. 

قدرة    يقرر أن  (*** كذا إرادة فعي واستبنمكن  ب قدرة تعلقت بم )قوله:  

أنَّ  وأهل العقل  فبإمجاع أهل السنة وأهل اللغة  ال باملمتنعات،    اهلل متعلقة باملمكنات

، فلذلك املمتنعات لفظ )يشء( إنام يحطلق عىل املمكنات واجلائزات وال يحطلق عىل  

َقِديرٌ ﴿قوله تعاىل:   ٍء  َعىَل ُكلِّ ََشح جائز أي عىل كل ما هو    [20رة:  ]البق  ﴾إِنَّ اهللََّ 

 . قسامن: إما لذاته أو لغريه، واملمتنع ، وال يدخل فيه املمتنعاتوممكن 

يرد إشكال يستطي  :كثرًيا   يردد  لذا  أن  هل  نفسه؟ وجوابه  أن ُيلق مثل  اهلل  ع 

ٍء َقِديرٌ ﴿، فال يدخل يف قوله:  خلقه سبحانه مثل نفسه ممتنع ،  ﴾ إِنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ ََشح

هو  طًعا الثاين أقّل من األول، فال يمكن أن يكون؛ ألنه إذا خلق شيًئا آخر مثله فقثم  

املمتنعات-إذن– تيم  . من  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  ذكر  )جمموع وقد  يف  كام  ية 

 الفتاوى(. 

 تكون يف املمكنات دون املمتنعات، وهذا واضح. أي اإلرادة    (كذا إرادة)قوله:  
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كل يشء    أي   (والعلم والكالم قد تعلقا *** بكل َشء يا خلييل مطلًقا)قوله:  

ُرُه  ﴿:  متعلق بالعلم والكالم فال يقع يشء إال ويقول اهلل له بكالمه  اَم َأمح إَِذا َأَراَد  إِنَّ

َفَيُكونُ  ُكنح  َلُه  َيُقوَل  َأنح  املوجود  [82]يس:    ﴾َشيحًئا  شيًئا   ال   وغري  واهلل  ،  يسمى 

املوجودات غري  يعلم  تعاىل:  ،  سبحانه  ُمح  ﴿قال  َوإهِنَّ َعنحُه  هُنُوا  ملَِا  َلَعاُدوا  وا  ُردُّ َوَلوح 

فإَذن  ف يكون،  ويعلم ما كان وما سيكون ولو كان كي   [28]األنعام:    ﴾َلَكاِذُبونَ 

 املوجودة.   سبحانه أشمل من األشياء اهلل  علم

مبرص)قوله:   وكل  مسموع  بكل   *** البرص  ك  سبحانه  ومعنى    ( وسمعه 

 . .  املسموعاتإدراك   السمع البرص إدراك املبرصات، ومعنى
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 : قال العالمة السفاريني  

يل  ِ آن   ***  َوَأن َما َجاَء َمَع ِجربح  والتنزيلمن حُمكم الحُقرح

 أعيى الورى بِالنَّصِّ َيا عليم  ***  َكاَلمه ُسبحَحاَنُه قديم 

 َأن يستطيعوا ُسوَرة من مثله ***  َوَليحَس يِف طوق الورى من َأصله

القرآن  بدأ   ال ،  ببحث  كان  رشًح ولو  كررشح  لذح تأصيليًّا  أهل    ا  معتقد 

السنة يف القرآن وكالم اهلل، لكن الرشح ليس رشًحا تأصيليًّا كام تقدم وإنام إشارة 

 لبعض املهامت. 

قديم)قوله:   ُسبحَحاَنُه  خطرية،    (َكاَلمه  زلَّة  قدياًم وهي  هذه  اهلل  كالم  ،  جعل 

َد ملا تكلَّم اهلل به، وهذه عقيدة أهل السنة، أنَّ    ليس قدياًم وكالم اهلل   بقدم اهلل، بل جتدَّ

كالم اهلل قديم النوع حادث اآلحاد، وأنَّ القرآن حَدَث ملا تكلَّم اهلل به، فلام وقعت 

ِجَها َوَتشَتكِ ﴿: تكلَّم اهلل تعاىل بقولهاملجادلة  اِدُلَك يِف َزوح َل الَّتِي ُُتَ ي َقدح َسِمَع اهللُ َقوح

اهللِ وإنام[1]املجادلة:    ﴾إَِل  قديم،  اهلل  كالم  بأن  القول  إطالق  يصح  فال  قديم    . 

 .السابعةوهذه هي املالحظة  النوع حادث اآلحاد.
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الورى من َأصل)قوله:   ُسوَرة من مثلهه ***  َوَليحَس يِف طوق   ( َأن يستطيعوا 

أنَّ اهلل عز وجل أعجَز العرب أن يأتوا بمثل هذا  وهي:  َفة،  الرْص يشري إىل عقيدة  

تعاىل:  القرآن،   النَّاُس  ﴿قال  َوُقوُدَها  الَّتِي  النَّاَر  ُقوا  َفاتَّ َعُلوا  َتفح َوَلنح  َعُلوا  َتفح ح  مَل َفإِنح 

َكافِِرينَ  تح لِلح َجاَرُة ُأِعدَّ ِ هل رصفهم بمعنى أهنم قادرون لكن    [24]البقرة:    ﴾َواحلح

 لِعظم القرآن؟  عجزوا ألهنم غري قادرين منعهم أن يأتوا به؟ أو 

الثاين هو الصواب، وإال لو قيل إهنم قادرون لكنَّ اهلل سلبهم القدرة ملا صار  

ة،  للقرآن   السنة  مزيَّ أهل  قرره  يف والذي  اإلعجاز،  معاين  بكل  عِجٌز  مح القرآن  أنَّ 

إىل غري ذلك، وقد قرر هذا  ويف أحكامه،  ويف إخباره بالغيب،  كيباته  أفراده ويف تر 

 . تقريًرا بديًعا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )اجلواب الصحيح(

، وممن زلَّ يف هذا بعض  وخالف يف ذلك النظام املعتزيل وتبعه طائفة من املعتزلة 

فاألشاعرة كأيب احلسن األشعري،   الرصُّ العبد مرصوف   ةفأثبتوا عقيدة  أنَّ  وهي 

فهم أهل   أهل لغة وفصاحةوأهل السنة يقولون: العرب  وال يستطيع أن يأيت هبا،  

يستطيعوا    أن ل  لكنهم  العرب  بلغة  وا  القرآن  يتحدَّ بمثل  يأتوا  أن  يستطيعوا  ولن 

 . لِعَظم القرآن
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نع من   ب هذا باملثال: رجٌل قوي يستطيع أن ُيمل حجًرا صغرًيا لكنه مح وأحقرِّ

هذ احلجر،محل  لعظم  ال  منع  ألنه  ُيمله  ل  فهذا  احلجر،  املتكلمني  ف  ا  عقيدة  هذه 

كالنظام وغريه، أما أهل السنة فيقولون: رجٌل قوي وحجٌر ضخم وما استطاع أن  

احلجرُيمله،   عند  الرجل  املتلضعف  فمن  كالرازي  ،  وقال:  كلمني  قرصَّ  من 

السور الطويلة  يستطيعون أن يأتوا مثل السور القصرية لكن اهلل رصفهم بخالف  

كله   ، فإنَّ اهلل أعجزهم مع قدرهتم لِعَظم القرآنوهذا أيًضا خطأ   فليست كذلك، 

 . وطويلةأ قصرية سواء كانت سوره 

 . لإلتيان بمثل القرآنفهم عندهم أصل القدرة وليس القدرة املساوية  
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 : قال العالمة السفاريني  

َهر َواَل   عرض َواَل جسم َتَعاَل ُذو الحعاَل  ***  َوَليحَس َربنَا ب َجوح

َتَوى َكاَم ورد   من غري َكيَف قد َتَعاَل َأن حيد ***  ُسبحَحاَنُه قد اسح

لكن النفي هذا  سيأيت الكالم عىل اجلوهر والعرض واجلسم يف آخر املنظومة،  

 األلفاظ املجملة ال تحنفى وال تحثبت ال يصح عند أهل السنة، فعند أهل السنة قاعدة:  

فيها  التفصيل  من  قيلوالبد  فإذا  ف ،  جسٌم،  اهلل  من  :  فالبد  جممل،  لفٌظ  هذا 

نفى وال يحثبتاالستفصال   ، ومثل ذلك العَرض واجلوهر ...إلخ. فيه، فال يح

  .وهذه هي املالحظة الثامنةنفى اجلميع بال استفصال، والسفاريني أخطأ ملا 

ثبتونه مطلًقا، فإن أريد به   فإذن أهل السنة ال ينفون املعنى املجمل مطلًقا وال يح

  اإلخبار،ق الذي فيه، وإن كان ليس سيًئا من كل وجه أثبتوه من باب  حًقا أثبتوا احل

 ، وهح  . وإن كان سيًئا من كل وجه نفوهوإن أراد معنًى باطاًل ردُّ

من    ملسو هيلع هللا ىلصما أثبته اهلل أو رسوله  وقاعدة أهل السنة يف النفي واإلثبات كالتايل:  

وما  من األسامء والصفات ننفيه،    ملسو هيلع هللا ىلصاألسامء والصفات نحثبته، وما نفاهح اهلل ورسوله  

، قرر هذا شيخ اإلسالم ابن  فنتوقف فيه، فال ننفي وال نحثبت ل يأِت نفيهح وال إثباتهح  
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يف )التدمرية( ويف غريها من كتبه، وابن أيب العز احلنفي يف رشحه عىل   تيمية  

ثبت وما وتوارد عالطحاوية،  نفى وما ل ىل هذا أئمة السنة يف بيان أنَّ ما أثبته يح نفاه يح

 . يه وال إثباته فنتوقف فيه يأت نف 

شيخنا    هاوقررقرر هذه القاعدة،  حتى إنَّ شيخنا ابن باز يف رده عىل الصابوين  

، فلذلك إذا ابن عثيمني يف كتابه )القواعد املثىل( ويف مقدمة رشح )ملعة االعتقاد(

وإن قال قائل: ثبت قيل: هل هلل لسان؟ فيقال: ل يأت نفيه وال إثباته، فنتوقف فيه.  

خللوف فم الصائم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  

إَذن نحثبت هلل الشم؟ فيقال: هذا ل يأت نفيه وال    «رائحة املسكأطيب عند اهلل من  

 . إثباته فنتوقف فيه 

   .نحثبت وليس معنى التوقف أن ننفي، لكن ال 

فإذا أحطلقت  ، مثل اجلارحة،  تدلُّ عىل معنًى خطأ جيب نفيههناك ألفاٌظ    تنبيه:

اد هبا املخلوقة، إذا قيل يٌد جارحة أي يٌد خملوقة،   كام يدل عليه كالم اجلارحة فريح

وكالم ابن أيب ابن تيمية يف )منهاج السنة( و)درء تعارض العقل والنقل( وغريها،  

)شفاء   كتابه  يف  القيم  ابن  هلذا  وأشار  )الطحاوية(،  رشح  يف  أوضح  احلنفي  العز 

؛ ألنَّ  نستفصل فيه   ؟ فال يصح أنجارحة   ، فإذا قيل لك: هل نحثبت هلل يًداعليل( ال
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خملوقة أي  جارحة  لفظ معنى  يف  ل  وفصَّ السنة  أهل  بعض  هذا  يف  أخطأ  وقد   ،

 اجلارحة، وهذا فيه نظر؛ فإنَّ اجلارحة تحرادف معنى املخلوقة. 

  ثبتفن؛ ألنَّ من معاين الصمد الذي ال جوف له،  عن اهلل  اخلرق  ومثل ذلك نفي 

ذكر يحستفصل فيه، بل يحنفى عن اهلل،  و  إنه لفٌظ جممل  وال يحقال  هلل سمًعا بال خرق،

 ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(.

َتَوى َكاَم ورد )قوله:   روى   ( غري َكيَف قد َتَعاَل َأن حيدمن ***   ُسبحَحاَنُه قد اسح

ئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه مستٍوي عىل عرشه   الدارمي وغريه أنَّ ابن املبارك سح

. وهنا يقول هاهنا  ، وتعاىل أن يكون حمدوًدا  يريد السفاريني  ( قد َتَعاَل َأن حيد):  بحدٍّ

 أمران: 

قد أمجع  إثبات أصل املامسة بني اخلالق واملخلوق  إثبات املامسة هلل،    األمر األول:

وأطال الكالم عليه ابن  وقرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية والدارمي،  عليه السلف،  

ما مسَّ  "قال:    ، لذا ثبت عن ابن عمر  تيمية يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية(

 ."اهلل بيده إال ثالًثا، جنة عدن ...
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املامسة تفصيل  و  لكن  ال  إثباًتا  استوى  نفًيا  قول:  فال يصح  بدليل،  إال  يكون 

نفى وال يحثبت، واشتهر ال  استوى ب  بمامسة، وال قول:  مماسة، وإنام يحتوقف فيه فال يح

 . كام ذكر هذا البيهقي وغريه عند املتكلمني أهنم يقولون استوى بال مماسة

الثاين: احلد،  األمر  )بيان    إثبات  كتابه  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  بسط 

، وابن أيب العز احلنفي يف رشحه عىل )الطحاوية(، وبيَّنا أنَّ السلف  تلبيس اجلهمية( 

، لذا قال ابن تيمية لإلمام أمحد روايتان نقلها  قد أثبتوا احلد باعتبار ونفوه باعتبار

 فأثبته باعتبار ونفاه باعتبار.  أصحابه عنه، والصواب أهنا رواية واحدة وقوٌل واحد.

عىل عرشه بحد. أي    ، فهو مستوٍ أنَّ اهلل منفصٌل عن خلقه فيحثبت احلد باعتبار  

ية:  يف رده عىل اجلهم   منفصل عن خلقه، وهذا االعتبار صحيح، وبعبارة الدارمي 

  فيه. ليس داخل خلقه وال خلقه داخلني

اإلحاطة،   باعتبار  احلد  سبحانه،  ويحنفى  به  ُييطون  ال  هذا  فخلقه  قرر  وقد 

 . شيخنا ابن باز يف تعليقه عىل العقيدة الطحاوية
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 : قال العالمة السفاريني  

 َكَذاك اَل َينحَفّك َعن ِصَفاته  ***  َفاَل حُيِيط علمنَا ب َذاته

لِيل  حثِيلفثابت من   ***  َفكل َما قد َجاَء يِف الدَّ  غري َما مَت

وَها ك َوجهه  َة َوَنحح  َوَيده وكل َما من هنجه ***  من َرمحح

 وخلقه فاحذر من النُُّزول ***  وعينه َوصَفة النُُّزول 

َعال َفح َفات َواألح اَلل ***  فسائر الصِّ  قديَمة هلل ِذي اجلح

حثِيل   والتعطيلرغام ألهل الزيغ  ***  َلكِن باَِل َكيَف َواَل مَت

َها َكاَم َأَتت يِف الّذكر   من غري َتأحِويل َوغري فكر ***  َفُمرح

ل َوالحعجز َكاَم  هح ت َحًقا والعمى ***  ويستحيل اجلحَ َتَحاَل املحَوح  قد اسح

 َعنُه فيا برشى ملن َوااَلهُ  ***  َفكل نقص قد َتَعاَل اهلل 

إىل  كأنه يشري    (َكَذاك اَل َينحَفّك َعن ِصَفاته***  َفاَل حُيِيط علمنَا ب َذاته): قوله 

 أنَّ نفي احلد هبذا املعنى، أننا ال نحيط باهلل علاًم. 
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لِيل)قوله:   حثِيل***    َفكل َما قد َجاَء يِف الدَّ كأنه يشري إىل    (فثابت من غري َما مَت

 أنَّ أسامء اهلل وصفاته توقيفية. 

وَها ك  ) قوله:   َة َوَنحح ثبت الوجه واليد،    (َوجههمن َرمحح ثبت الرمحة ويح أي أنه يح

خالف واليدين  للوجه  ال    وبإثباته  املتأخرين  األشاعرة  فإنَّ  املتأخرين،  األشاعرة 

تبعه  ومن  األشعري  احلسن  كأيب  منهم  املتقدمون  أما  اليدين،  وال  الوجه  ثبتون  يح

الرمحة   وإثباته  والعينني،  واليدين  الوجه  األشاعرفيحثبتون  املتقدمني  خالف  ة 

أنه خرٌي من كثرٍي من األشاعرة إال أنه أشعري، لذلك يف ، فالبغوي مع  واملتأخرين 

صفة   َل  فأوَّ اإلنعام.  إرادة  والرمحة  قال:  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  تفسريه:  أوائل 

 . الرمحة 

راد هبا رمحة   راد هبا رمحة هي خلٌق هلل، فالرمحة تكون  والرمحة يح هي صفٌة هلل ويح

ِحيمِ ﴿والرمحة التي هي صفته سبحانه:  خلًقا وتكون صفًة،   َِن الرَّ محح ]الفاُتة:    ﴾الرَّ

إنَّ اهلل »:  أما الرمحة التي هي خلقه، فام ثبت يف مسلم من حديث سلامن    [2

رمحة مائة  اجلنة:  «خلق  ومنها  َخالُِدونَ ﴿،  فِيَها  ُهمح  اهللَِّ  ِة  َ َرمحح عمران:  ]  ﴾َفِفي  آل 

 . ذكر هذا ابن القيم يف كتابه )بدائع الفوائد(  [107
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النزول  صفة  ذكر    (وخلقه فاحذر من النُُّزول ***    وعينه َوصَفة النُُّزول)قوله:  

ثبته عىل ما أراده أهل السنة   لكن باستحضار  ض، فإذا أثبت النزول فال يح فوِّ ،  أنه مح

ا رصًُيا يف السنة النبوية  يف   ، ومنها حديث أيب هريرة  والنزول قد جاء نصًّ

 . ، واألحاديث يف ذلك متواترة«كل ليلة  ينزل ربنا»الصحيحني:  

ٍة فيها إثبات جميء اهلل وإتيانه فهي دليٌل عىل  ؛ وذلك أنَّ كل آي وجاء يف القرآن 

شيخ  النزول إىل  اجلهمية،  رده عىل  يف  الدارمي  إىل  أمحد وغريه،  اإلمام  هذا  ذكر   ،

 . النزولاملجيء فهي دليل عىل إثبات ، فكل آية يف إثبات اإلسالم ابن تيمية

َها َكاَم َأَتت يِف الّذكر)قوله:   كام أراد  ُيتمل أنه    (َكاَم َأَتت) قوله:  أنَّ  تقدم    (َفُمرح

يف  هذا  بنيَّ  التفويض ألنه  عىل  مل  وُيح التفويض،  وجه  أنه عىل  وُيتمل  السلف، 

 . الرشح
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 : قال العالمة السفاريني  

م  زح لِيد بَِذاَك حتم َفمنع  ***  وكل َما يطحلب فِيِه اجلحَ  َتقح

َتِفي بِالظَّنِّ  ُه اَل َيكح  لِذي احلجى يِف َقول أهل الحَفنّ  ***  أِلَنَّ

َاًعا باَِم  م إمِجح زح ِفي اجلحَ  يطحلب فِيِه ِعنحد بعض العلام ***  َوقيل َيكح

َثر  ***  فاجلازمون من عوام الحبرش  فمسلمون ِعنحد أهل األح

م)قوله:   زح اجلحَ فِيِه  يطحلب  َما  حتم***    وكل  بَِذاَك  لِيد  َتقح أنَّ    (َفمنع  إىل  يحشري 

  فإذن ُيرم فيها التقليد، والذي يحطالب باجلزم يف العقيدةالعقيدة يحطلب فيها اجلزم،  

اليقينيات   املتكلمون االعتقاد يف  حرصوا  يف ألهنم  التقليد  جيوز  قالوا ال  فلذلك   ،

 . باب العقائد 

، لكن اخلطأ واملالحظة أنه جعل اخلالف  وذكر يف الرشح أنه يحقرر صحة التقليد

وهذه سنة، واخلالف ليس بني أهل السنة وإنام بني أهل السنة واملتكلمني،  بني أهل ال 

 التاسعة.هي املالحظة 
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العقائد يف  التقليد  يصح  أنه  عىل  جممعون  السنة  أهل  فإنَّ  يف  وإال  يصح  كام   ،

الفقهيات، وأنه ال فرق بينهام، وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك بعض الشافعية وممن  

ثم  وذكره غريه،  يف رشحه عىل مسلم،    ألة النووي  أشار لإلمجاع يف هذه املس

األدلة   يحقلدون  أورد  الصحابة  أنَّ  عن  يف  ومنها  يثبت  ول  وغريها،  العقائد  باب 

د، أما ما يستدل به أهنم يمنعون التقليد يف باب العقائ  -ريض اهلل عنهم -الصحابة  

يقولون شيًئا فقلته...  بعضهم أنه يقول يف قَبه: هاه هاه ال أدري، سمعت الناس  

ب لكفره، وإال لو أنَّ الكافر قبل أن يموت حِفَظ هذا ال عالقة له بالتقليد، فهذا ل جيح 

 العقيدة عن ظهر قلب مع أدلتها ما استطاع اجلواب يف قَبه. 
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 : قال العالمة السفاريني  

ات  َياء َوغري الذَّ َشح َفات َوغري َما  ***  َوَسائِر األح اَمء َوالصِّ َسح  األح

 وضل من أثنى َعَليحَها بالقدم ***  خملوقة لربنا من الحَعَدم 

، وهو أنه جيعل الِقدم بمعنى غري املخلوق،  ةالعارشوهذه املالحظة الِقَدم،  كرر  

فهم الذين يحعَبون بالقدم بمعنى غري املخلوق، أما عند  وهذا استعامل املتكلمني،  

خملوق،  غري  وهو  قديم  فاهلل  يكون،  ال  وقد  خملوًقا  يكون  قد  فالقديم  السنة  أهل 

خملوق لكنه  قديم  بمعنى  وعرشه  القدم  جعلوا  أهنم  املتكلمني  أخطاء  ومن  غري  ، 

 .املخلوق

تَِيار  من غري َحاَجة َواَل اضطرار  ***  وربنا خيلق بِاخح

لق سدى  دى ***  لكنه اَل خيلق اخلح  َكاَم َأَتى يِف النَّص َفاتبع اْلح

 َلكِنََّها كسب لنا َيا الهي  ***  أفعالنا خملوقة هلل

القدرية ومنهم املعتزلة  هذا ال إشكال فيه وهو رٌد عىل    ( خملوقة هللأفعالنا  )قوله:  

أنَّ  وتقدم  خملوقة،  غري  اهلل  أفعال  إنَّ  يقولون  أهل الذين  اعتقاد  تقرير  مقام  املقام   
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فإنَّ الذي يحعَبِّ بالكسب هم  به،  وكان األوىل أالَّ يحعَبِّ  السنة، لكنه عَبَّ بالكسب،  

 . ؛ ألهنم جَبيةاألشاعرة

أن  تتصور  أن  طائفتان:    وأريد  اجلملة  حيث  من  الباب  هذا  يف  ضلوا  الذين 

والقدرية،   واألاجلَبية  اجلهمية  ومنهم  واجلَبية  املعتزلة  ومنهم  شعرية  القدرية 

بام سموه كسًبا وأثبتوا  من عقيدة اجلَب    وقد هرب األشعرية ، فهم جَبية،  واملاتريدية 

 اجلَب. الكسب، وحقيقة الكسب يرجع إىل 

، وقد بنيَّ هذا بوضوح ابن القيم  مع كره اهلل هلابب الضالل ذنوب العباد،  وس

أحقرب  (، وشفاء العليلكام يف )خمترص الصواعق( وهو أوضح من كالمه يف كتابه ) 

ر: اجتمع رجالن   ،  الكفر والزنا يف مكان رأيا فيه  هذا بمثال من عندي حتى يحتصوَّ

را كيف يكون الكفر والزنا   ، فأرادوا أن يحقرروا شيًئا  واهلل ال يرضاه وال يريدهفتفكَّ

أنا أقول ، فقال أحدهم:  ُيرجوا فيه بنتيجة أنَّ أدلة الكتاب والسنة غري متعارضة

، فحتى أخرج من هذا  ال يرىض الكفر وال الزنا وال ُيبه، لكنه وقع من العباداهلل  

، وهؤالء هم  خلقوا أفعال أنفسهم إنَّ اهلل ل ُيلق أفعال العباد، والعباد    :املأزق أقول

 . رادة واحدة وهي اإلرادة الرشعية، فإَذن ال نحثبت إال إالقدرية ومنهم املعتزلة
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وال يريده  الكفر  اهلل أراد الزنا وقال الثاين: أعوذ باهلل من هذا الكالم، وإنام أقول  

يب عىلأيًضا وال ُيبه،   التعارض؟ قال: أقول أفعال   هذا   فقال ذاك الرجل: كيف جتح

،  ، وأحثبت اإلرادة الكونية دون اإلرادة الرشعيةاهلل ال حكمة هلا وال علة وال أعرفها 

 . واألشعرية واملاتريديةوهؤالء هم اجلَبية ومنهم اجلهمية 

مبدئه صغرًيا، انبنى عليه خالف كبري يف  فانبنى عىل هذا اخلالف الذي تراه يف  

كتاب العقائد، ثم امتدَّ اخلالف حتى وصل إىل كتب أصول الفقه، فإذن اجلَبية ل 

الكونية،   اإلرادة  إال  ثبتوا  اإلرادة  يح إال  ثبتوا  يح ل  ُيرج الرشعيةوالقدرية  فحتى   ،

يحسأل عام يفعل،    والاجلَبية من املأزق املتقدم قالوا أفعال اهلل ال حكمة هلا وال علة  

، فإذا احرتق اخلشب بالنار  عن غري اهلل  حلكم والعلل ونفوا األسبابا  فسلبوا اهلل من

واخلشب، بل يقولون: احرتق احلطب عند    ال جيعلون النار سبًبا الحرتاق احلطب

حصلت معركة كبرية بني هاتني الطائفتني وانبنى عىل هذا الضالل أخطاء  ، فالنار

...إلخ، وسيحشار إىل   ظيمة، منها مسألة التحسني والتقبيح العقيلكبرية وأصول ع

 بعضه. 
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عنده يشٌء من  سيتبنيَّ من األبيات التالية أنَّ السفاريني    ( َلكِنََّها كسب)قوله:  

يريد  وأنه متأثر باألشعرية، لذلك قوله بالكسب هنا  عقيدة اجلَب،   أنه  ليس بعيًدا 

 . املعنى األشعري

بالكسب  احلادية عرشة:املالحظة   األشعريةتعبريه  التعبري  اشتهر هبذا  وقد   ،  ،

 . اجلَبية ومنهم األشعرية ما سيأيت من موافقة وزاد هذه املالحظة  

َعله الحعباد   من َطاَعة َأو ضدها ُمَراد  ***  وكل َما َيفح

َهم َواَل متار  ***  لربنا من غري َما اضطرار  ِمنحُه لنا َفافح

 .لإلرادة الكونية هذا إثبات  

 من غري َما َذنحب َواَل جرم جرى ***  َوَجاز للحمول يعذب الورى

َأل ***  َفكل َما ِمنحُه َتَعاَل جيمل  ُه َعن فعله اَل يسح  أِلَنَّ

ُه من َفضله  َوإِن يعذب فبمحض عدله ***  َفإِن يثب َفإِنَّ

َلح َصح  الّصالح َويحح من مل يفلحَواَل  ***  َفلم جيب َعَليحِه فعل األح
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َتِدي   َوإِن يرد ضالل عبد يعتدي ***  َفكل من َشاَء هداه هَيح

هلا، فيجوز أن  هذا من تأثري اجلَب عليه،   أفعاله وال حكمة  يحسأل عن  ألنه ال 

ب الورى من غري ذنب، وتعاىل اهلل عن ذلك َوَما َكاَن ﴿، قال سبحانه: سبحانه يحعذَّ

لُِحونَ  ُلَها ُمصح ٍم َوَأهح لَِك الحُقَرى بُِظلح فنفى اهلل عن نفسه هذا    [117هود:  ]  ﴾َربَُّك لُِيهح

وأنه ال يحسأل عام يفعل قرر مثل هذا،  ، لكن ألجل عقيدة اجلَب  األمر سبحانه وتعاىل

 .وهذه هي املالحظة الثانية عرشة

جيمل)قوله:   َتَعاَل  ِمنحُه  َما  َأل ***    َفكل  يسح اَل  فعله  َعن  ُه  الكالم    (أِلَنَّ هذا 

لكن  صحيح  َأل ) قوله:  ،  يسح اَل  فعله  َعن  ُه  السلفي    (أِلَنَّ السني  رجالن،  يحطلقها 

 واجلَبي اخللفي، وتقدم أنه متأثر باجلَب. 

َفضله)قوله:   من  ُه  َفإِنَّ يثب  عدله***    َفإِن  فبمحض  يعذب  وهذا    (َوإِن 

وترك  صحيح، فإنَّ هلل مع عبده تعاملني: التعامل األول بالفضل والثاين بالعدل،  

العدل ظلم، وترك الفضل ليس ظلاًم، وهذه قاعدة عظيمة قررها شيخ اإلسالم ابن  

 .  كتابه )شفاء العليل(تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وغريه، وابن القيم يف 
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وأن يعمل كل  ملدة ساعة  أن يعملوا    ذا بمثال: لو استأجرت أجريين ويحقرب ه

الثاين  بالعدل، وأعطيت  مائة فقد عاملته  بامئة ريال، فأعطيت األول  واحد منهم 

، وترك العدل لو  ، فرتك الفضل لألول ليس ظلاًم عرشين ومائة فقد عاملته بالفضل

 . مائة لصار ظلاًم أعطيته أقل من  

للجَبية معنى يف تعريف الظلم، وللقدرية تعريف الظلم،  ومن املسائل الدقيقة  

الظلم الترصف يف ملك اجلَبية قالوا:  معنى يف تعريف الظلم، وألهل السنة معنى،  

ألنَّ    ؛. ورد عليهم أئمة السنة وقالوا: الزم قولكم أنَّ اهلل ال يستطيع الظلماآلخرين 

ح برتك الظلم وهو ال يستطيعه؟ من الملكه  مجيع اخللق يستطيع شيًئا    ، فكيف يتمدَّ

ح برتكه ح بقوله:  ال يتمدَّ َعبِيدِ ﴿، واهلل قد متدَّ  [46فصلت:  ]  ﴾َوَما َربَُّك بَِظالٍَّم لِلح

 فإذن قول اجلَبية خطأ. 

يحعذهبم،  قالت القدرية ومنهم املعتزلة: الظلم   وردَّ  أن ُيلق أفعال العباد وأن 

 . وأنَّ اهلل جعل للعبادة إرادةعليهم أهل السنة بأدلة أنَّ أفعال العباد خملوقة 

أن يأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا بغري    إَذن معنى الظلم عند أهل السنة 

وهذا املبحث دقيق وقد بيَّنه شيخ اإلسالم يف ،  حق، أو من سيئات هذا ويحعطي هذا 

يا »مواضع منها يف املجلد الثامن عرش كام يف )جمموع الفتاوى( عند رشح حديث:  
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. أخرجه مسلم «حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرًما فال تظاملواعبادي إين  

 . من حديث أيب ذر 

َلح)قوله:   َصح هذه    (َواَل الّصالح َويحح من مل يفلح***    َفلم جيب َعَليحِه فعل األح

جيب عىل اهلل فعل األصلح لكنه أوجبه بل يف هذا تفصيل،    املالحظة الثالثة عرشة،

،  عىل نفسه ول يوجبه غريه عليه، وثانًيا أوجبه من باب اإلنعام واإلحسان واإلكرام

القدر واألشاعرة ي أما  املقابلة،  باب  من  عليه  جيب  فيقولون  املعتزلة  من  ومنهم  ة 

عىل اهلل فعل األصلح    يقولون: ال جيب عىل اهلل فعل األصلح. والصواب أنه جيب

لكنه أوجبه هو سبحانه عىل نفسه، وألنَّ السفاريني تأثر باجلَب قرر أنه ال جيب عىل  

 اهلل فعل األصلح. 

هَيحَتِدي)قوله:   هداه  َشاَء  من  يعتدي***    َفكل  عبد  ضالل  يرد  إذن    (َوإِن 

اإلراداخلالصة   ثبتون  يح السنة  أهل  القدرية  أنَّ  الكونية  واإلرادة والرشعيةتني،   ،

رادة لغريها.  رادة لذاهتا، واإلرادة الكونية مح  الرشعية مح
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 : قال العالمة السفاريني  

 َأو ِضّده َفحل َعن املحَحال ***  والرزق َما ينفع من َحاَلل

لق  ُه َراِزق كل اخلح  َوَليحَس خَمحُلوق بَِغريح رزق  ***  أِلَنَّ

 َأو َغريه فب الحَقَضاء َوالحقدر ***  َومن يمت بقتحله من الحبرش

ََجل ء فدع أهل الضالل واخلطل ***  َومل يفت من رزقه َواَل األح  ََشح

 َأن يعبدوه َطاَعة َوبرا  ***  وواجب عىل الحعباد طرا 

 حتام ويرتكوا الَِّذي َعنُه زجر ***  ويفعلوا الحِفعحل الَِّذي بِِه َأمر 

َما ينفع من َحاَلل )قوله:   أي حتى احلرام، فإَذْن    (ه ...َأو ِضّد ***    والرزق 

ما يحمَلك وعىل ما  يحطلق عىل وبعبارة أخرى:  وعىل احلرام،  احلالل  يحطلق عىل  الرزق  

م،  رِّ  . رزًقا سواء كان حالاًل أو حراًما يسمى  ينتفع به العبد فكل ما  ال يحملك مما حح

أن الرزق يحطلق  أقر  قد  و  ،الباطل  أي جتنَّب وزل واترك   ( ل َعن املحَحال َفُح )قوله:  

 عىل احلالل وعىل احلرام. 
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لق)قوله:  ُه َراِزق كل اخلح ضلَّت  هذه مسألة    ( َوَليحَس خَمحُلوق بَِغريح رزق***    أِلَنَّ

يطلق قالت القدرية: الرزق  اجلَبية والقدرية،  ، املعتزلة واألشاعرة،  فيها طائفتان 

وقالت اجلَبية كاألشاعرة:  ومن أكل حراًما ال يسمى رزًقا،  عىل احلالل فحسب،  

 .يحطلق الرزق عىل احلالل واحلرام

املسألة   أعلم -وهذه  العقيل  -واهلل  والتقبيح  التحسني  قالت  ،  فرٌع عن مسألة 

قبِّح. قال ابن القيم يف كتابه )مدارج اجلَبية ومنهم األ ن وال يح سِّ شاعرة: العقل ال ُيح

ن وال   سِّ السالكني(: يلزم عىل هذا أال يحفرقوا بني العذرة والطيب؛ ألنَّ العقل ال ُيح

قبِّح.   يح

عىل   ويرتتب  قبِّح  ويح ن  سِّ ُيح العقل  وقالوا:  املعتزلة  ومنهم  القدرية  وخالفتهم 

 . وتقبيحه الثواب والعقابُتسني العقل 

قبِّح، لكن الثواب والعقاب   ن ويح سِّ إنام يرتتَّب عىل  وأهل السنة قالوا: العقل ُيح

وقد قرر أهل السنة  االختالف يف الرزق،  ومن فروع اخلالف يف هذه املسألة    الرشع.

ٍة يِف  ﴿قال تعاىل:  يحطلق عىل احلالل واحلرام،    قالرزأن   ِض إاِلَّ َعىَل َوَما ِمنح َدابَّ األَرح

ُقَها ى عمره كله  [ ولو أنَّ رجاًل  6هود:  ]  ﴾اهللَِّ ِرزح بطعاٍم حرام لدخل يف عموم تغذَّ

 . هذه اآلية
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عىل السنة  وأهل  األشاعرة  اتفق  يف    إَذن  اختلفوا  لكن  النتيجة    الطريقة، هذه 

ثبته لكن ثبته بالدليل من السمع   وذلك مثل إثبات األشاعرة البرص هلل، والسني يح يح

 .ثم العقل، أما األشعري فيعتمد عىل العقل دون السمع

تنازع يف    (َأو َغريه فب الحَقَضاء َوالحقدر***    َومن يمت بقتحله من الحبرش)قوله:  

تَِل الرجل  قالت القدريةا اجلَبية والقدرية،  هذ َم أجله : إذا قح   وقالت اجلَبية.  فقد قحدِّ

  ملاَت بأيِّ طريقة. وقال أهل السنة يف الرد عىلل يحقتل الرجل  ومنهم األشاعرة: لو  

ر الرجل أكثر من أجله الطائفتني:   ، ولو ل يحقتل بسكني فقد يحعّمره ال يمكن أن يحعمَّ

 أجله. فأهل السنة وسط بني هاتني الطائفتني. ، فنحن ال نعلم اهلل

  -واهلل أعلم-وأتى هبذا  مجيًعا،  طًرا: أي    (ا ...وواجب عىل الحعباد طر)قوله:  

قد   إهنا  يقول:  أن  ال يصح ألحد  أي  وبالرشع،  بالقدر  اإليامن  بني  جيمع  أن  يريد 

رت األمور فإذن ال أعبد اهلل. فيحتجَّ   . الكونيةيف ترك األوامر الرشعية باألقدار قحدِّ

، فذكر أنَّ الطوائف  مفيًدا يف اخلائضني يف القدر كالًما    وقد ذكر ابن تيمية  

 : ثالث طوائف   اخلائضني يف القدر

 القدرية املعروفون.   ومنهم ،  ونفوا القدر أثبتوا األمر  املجوسية،    الطائفة األول:
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، ومنهم  عكس املجوسية، فأثبتوا القدر ونفوا األمر  املرشكية،   الطائفة الثانية:

الصوفية مع    غالة  مسريين  أنفسهم  وجعلوا  العبادات  فرتكوا  احلقيقة،  أصحاب 

 القدر. 

أثبتوا األمر والقدر وجعلومها متعارضني، وشيخهم  اإلبليسية،    الطائفة الثالثة:

املنتسبني  ،  إبليس إىل بعض  الِفَرق  يف  نسبهم بعض من كتب  تيمية: وقد  ابن  قال 

 وإىل بعض أهل الكالم. لإلسالم 
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 : قال العالمة السفاريني  

 فواقع حتام َكاَم َقَضاهُ  ***  وكل َما قدر َأو َقَضاهُ 

َضا  بُِكل مقيض َوَلكِن بالقضا  ***  َوَليحَس َواِجبا عىل الَعبحد الرِّ

ُه من فعله َتَعاَل   َوَذاَك من فعل الَِّذي تقال  ***  أِلَنَّ

 ةَكَذا إِذا أرص بالصغري ***  ويفسق املذنب ب الحَكبرَِية

ياَمن ِ ء من اإلح نب والعصيان ***  اَل خيرج املحَرح  ب موبقات الذَّ

 من كل َما جر َعَليحِه حوبا  ***  وواجب َعَليحِه َأن يتوبا 

 من غري عبد َكافِر ُمنحَفِصل  ***  املحول بمحض الحفضلَويقبل 

 فريُتع َعن رشكه وصده  ***  َما مل يتب من كفره بضده 

 َفأمره مفوض لِذي العطا ***  َومن يمت َومل يتب من اخلطا

ُفو َوإِن َشاَء انتقم  طى وأجزل النعم  ***  َفإِن َيَشأح يعح  َوإِن َيَشأح أعح
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قدر  )قوله:   َما  َقَضاهُ وكل  ...َأو  الكونية،    (  لإلرادة  تقرير  هذا  أنَّ  تقدم 

ثبتون إال اإلرادة الكونية  . فالسفاريني متأثر باجلَبية، وهم ال يح

َضا)قوله:   الرِّ الَعبحد  َواِجبا عىل  الرضا  يحقرر أنه ليس واجًبا عىل العبد    (َوَليحَس 

بالقضاء،   السالكني(:    يقول ابن القيم  بكل مقيضٍّ ولكن  يف كتابه )مدارج 

 فالرضا باهلل واجب   -وسيأيت الثالث-  باهلل، والرضا عن اهللهي أقسام ثالثة، الرضا  

أما الرضا  ،  اختلفوا يف القول بالوجوب و  مستحب إمجاًعا، والرىض عن اهلل  باإلمجاع 

 . بقضاء اهلل فهذا فيه تفصيل يأيت الكالم عليه

آخر تقسيٌم  بام  وهناك  الرضا  اهلل،  باختالف  قضاهح  ُيتلف  وهذا  ،  املقيض ، 

 : ثالثةواملقضيات من حيث اجلملة أقساٌم 

 . األمور الرشعية، وجيب الرضا هبا  األول:

ونحوها  الثاين: كاملصائب  الكونية،  ويستحب  األمور  عليها  الصَب  فيجب   ،

 .الرضا عليها عىل الصحيح 

فعل العباد، وهذا ُيتلف حكمه باختالف حكم فعل العبد، إن كان    الثالث:

 فعله واجًبا فالرضا به واجب، وإن كان فعله مستحبًّا فالرىض به مستحب، وهكذا. 
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هذا فيه إشارة    (ةَكَذا إِذا أرص بالصغرية ***  ويفسق املذنب ب الحَكبرِيَ )قوله:  

ق الرجل،   يف أحد أمرين:  عند أهل السنة  يفسق الرجلوإىل متى يفسح

 إذا فعل كبرية.  األول: -

 إذا أرصَّ عىل صغرية. الثاين: -

عند ابن جرير يف تفسريه والبيهقي يف )شعب اإليامن( عن ابن عباس  وثبت  

  :ال كبرية مع االستغفار، وال صغرية مع اإلرصار "أنه قال" . 

اًما بالنهار وهو فاسق إذا رابى ولو مرة،   اًما بالليل صوَّ لذا قد يكون الرجل قوَّ

 . فالفسق يكون بفعل كبرية ولو واحدةأو إذا لعن، واللعن كبرية،  

ا عىل اخلوارج واملعتزلة  ضية، والفرق  واإلبا   وهذه األبيات ذكرها السفاريني ردًّ

ر حتى بالصغرية، ذكر هذا أبو  بينهم أنَّ   رون بالكبرية، ومنهم من يحكفِّ اخلوارج يحكفِّ

كافر الدنيا  يف  هو  ويقولون  )اإليامن(،  كتابه  يف  سالم  بن  القاسم  وضابط عبيد   ،

ٍر بتأويٍل غري سائغاخلارجّي:   كفِّ ر بغري مح ٍر واحد، ذكر معنى  هو من كفَّ كفِّ ، ولو بمح

ي(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كام يف )جمموع هذا ابن قدامة يف كتابه )املغن

 . الفتاوى(، والزركيش احلنبيل، والنووي يف كتابه )روضة الطالبني( 
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كّفر سواء كان كبرية أو غريها.  ر بغري مح  فإَذن اخلارجي من كفَّ

أيب  ، كحديث  »حيقر أحدكم صالته عند صالهتم«:  فإن قيل: ما توجيه حديث 

وعيّل   عنهم-سعيد  اهلل  عمر  -ريض  وقول   ،  "  لرضبت حملوًقا  رأيتك  لو 

األنباري    "عنقك ابن  رواه  )اإلصابة(  يف  حجر  ابن  قال  عنه،  ثبت  بإسناد كام 

 ؟ »سيامهم التحليق«: ملسو هيلع هللا ىلص، ويف صحيح مسلم قال صحيح 

تيمية   ابن  قال  صفة    فيقال:  يحميزهم  هذه  حتى  خروًجا  اخلوارج  ل  أوَّ

، فأول اخلوارج خروًجا خرجوا  كلهم ، وليست صفًة مّطردة يف اخلوارج  الصحابة

عيّل   عهد  عثامن  يف  عهد  يف  خرجوا  الذين  الصحيح  وعىل   ،   بغاة

حتى    يالزمن إنه خارج ليس معنى هذا أنه ال يحقال لرجٍل يف هذا  و،  وليسوا خوارج

ال دين وال دنيا  ، كال، فإنَّ خوارج زماننا  يكون صاحب عبادةيكون حملوًقا وحتى  

يكفي   أن  اهلل  نسأل  عندهم،  موجود  غري  الظاهر  يف  التدّين  حتى  باهلل،  والعياذ 

بق املسلمني رشهم  منهم أحًدا.   وأاّل يح

،  -صاحب الصغريةويف قول عندهم  -صاحب الكبرية،  واخلوارج يقولون:  

ويف  املنزلتني،  بني  منزلة  يف  الدنيا  يف  يقولون:  واملعتزلة  واآلخرة،  الدنيا  يف  كافر 
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، فقالوا:  باضية كاملعتزلة، واإلاآلخرة هو يف النار، فخالفهم لفظي يف أحكام الدنيا 

 يف الدنيا كافر كفر نعم ويف اآلخرة هو يف النار. 

، واأللف ليست للتثنية وإنام  أي اإلثمحوبا:  (من كل َما جر َعَليحِه حوبا) قوله:  

 ألجل وزن البيت.  للمد

إِنَّ اهللََّ ال  ﴿خالصة هذا قوله تعاىل:    (...  َومن يمت َومل يتب من اخلطا)قوله:  

ِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِنح َيَشاءُ  َك بِِه َوَيغح َ ِفُر َأنح ُيرشح فالوعد يف اللغة ويف   [48]النساء:    ﴾َيغح

فيصح إخالفه، وإخالف الوعيد قد يكون    ، بخالف الوعيدال يصح إخالفه الرشع  

 ممدحًة لغًة ورشًعا. 
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 : قال العالمة السفاريني  

 َوَسائِر الطوائف املنافقه ***  َوقيل يِف الدروز والزنادقه

 كمن تَكرر نكثه اَل يقبل  ***  وكل َداع البتداع يقتل 

ُه مل يبد من إياَمنه  إاِلَّ الَِّذي أذاع من لَِسانه ***  أِلَنَّ

ِخَره  ***  وساحرهوساحٍر ك ملحد   وهم عىل نياهتم يِف اآلح

دى َتَدى  ***  قلت َوإِن دّلت َداَلئِل اْلح  َكاَم جرى للعيلبوين اهح

ُه أذاع من أرسارهم   َما َكاَن فِيِه اْلتك َعن أستارهم  ***  َفإِنَّ

 َفَصاَر منا َباطِنا وظاهرا  ***  َوَكاَن للّدين القويم نارصا 

 وجاحد وملحد ُمنَافِق  ***  َفكل زنديق وكل مارق 

ُه يقبل َعن َيِقني  ***  إِذا استبان نصحه للّدين   َفإِنَّ

املراد ال تحقبل توبته يف    زاع يف أنالنمن ال تحقبل توبته، وُترير حمل    ذكر  

. ل تحقبل توبته وجيب أن يحقتل، وليس حمل النزاع أحكام الدنيا،   بمعنى: إذا قال: تحبتح
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تحقبل ، فإنه إن تاب يف الدنيا  اآلخرةيف أحكام   فأمره إىل اهلل سبحانه، واألصل أن 

الدروز  توبته  فذكر  طوائف  ثم عدَّ  ال ،  إسامعيل  بن  ملحمد  البخاري نسبة  ،  درزي 

يطول   حوهلم  والكالم  الفاريس،  عيل  بن  حلمزة  نسبة  احلمزوية  ويسموهنم 

اهلل   بأمر  احلاكم  يف  األلوهية  ويعتقدون  التناسخ،  فيعتقدون  كفرية،  وعقائدهم 

 ، وهم موجودون يف لبنان. العبيدي، إىل غري ذلك 

أطلقوا   إذا  املنافقني،    "الزنادقة"والسلف  هبم  إذا  فرييدون  الفقهاء  ومثلهم 

املنافق،    "زنديق "قالوا:   به  إطالق  أرادوا  املتأخرين  عند  عىل    "الزنديق"واشتهر 

املنافق به  يريدون  أهنم  والسلف  الفقهاء  إطالق  يف  األصل  لكن  لذلك امللحد،   ،

 يقولون فيمن سبَّ اهلل: زنديق، وهكذا. 

أكَب   كالنفاق،  فهو  الكافر،  السلف  عند  الزنديق  معنى  أن يكون  يحشرتط  وال 

وأصغر، لذلك ملا قيل لإلمام أمحد: رجٌل يتكلم يف أهل احلديث، فنفض ثوبه وقال:  

 . أصغر ا نفاقً  ازنديق، زنديق. يعني منافقً 

حتى ولو ل يكن داعية، فكل  ذكر ابن تيمية عن مجهور السلف قتل املبتدعة،  و

ثبت أنه مبتدع فيستحق القتل من ويل األمر عند مجهور السلف، ومن أدلة ذلك من  

، فلم  "لو وجدتك حملوًقا لرضبت عنقك "يف صبيغ:   قول عمر بن اخلطاب 
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، ويف حديث أيب بل بثبوت كونه مبتدًعا ،  جيعل األمر معلًقا عىل أن ُيرج بالسيف

، قال ابن  ألقتلنهم قتل عاد«»لئن أدركتهم  :  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحني قال    سعيد  

قاتلوا. فإَذْن كل مبتدع يستحق  تيمية وقبله ابن قدامة: أدركهم سواء قاتلوا أو ل يح

 القتل عند مجهور السلف. 

أي يتوب ويرجع، ويتوب ويرجع، مثل بعض    (كمن تَكرر نكثه اَل يقبل)قوله:  

، وهذا تالعب،  ا ومرة يرتاجع الدعاة يتوب يف األسبوع مرتني، مرة يكون سياسيً 

تحقبل توبته لتوبته فال  السلف من تكرر نقضه  ، والسبب يف هذا أنه ال  لذلك عند 

.  يحعلم صدقه من كذبه ، ومثله املنافق، فهو أظهر اإلسالم وأبطن الكفر، فقال: تبتح

بنيِّ اختالف حاله من قبل ومن بعد  . فال يوجد هناك ما يح

تعاىل:   قوله  القول  هذا  قال  أدلة من  َوَبيَّنُوا ﴿ ومن  َلُحوا  َوَأصح َتاُبوا  الَِّذيَن  إاِلَّ 

ِحيمُ  اُب الرَّ َلئَِك َأُتوُب َعَليحِهمح َوَأَنا التَّوَّ ال يحعرف فأمثال هؤالء    [160البقرة: ]  ﴾َفُأوح

 .  منهم اإلصالح والتبنيُّ

ُه مل يبد من إياَمنه)قوله:   ر    (إاِلَّ الَِّذي أذاع من لَِسانه***    أِلَنَّ فال يمكن أن يحتصوَّ

 . منه اإلصالح وتغري احلال 
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نكر وجود اهلل، فحتى ساب    (ك ملحد)قوله:   يح امللحد ليس مقترًصا عىل من 

ا، وهذه هي طريقة  يسمى ملحًدا،    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   فهو بمعنى: مال عن احلق مياًل كفريًّ

 الفقهاء. 

كتَب: أن اقتلوا كل ساحٍر    عمر بن اخلطاب    (وساحرهوساحٍر  )قوله:  

 وساحرة، قالوا: فقتلنا ثالث سواحر. أي ل يستتيبوهم. 

َتَدى) قوله:   اهح نحسب إىل  العيلبوين: رجٌل اسمه    (َكاَم جرى للعيلبوين  احلسن، 

فيقول السفاريني: أنا  بلده، قد تاب وحسنت توبته يف الدعوة إىل السنة وغري ذلك،  

أختار قواًل وسًطا، إن ظهر ما يدل عىل صالح توبته من الدعوة إىل السنة وإنكار  

 الرشك والبدعة ...إلخ، فتحقبل توبته. 

ا،   َن  وحسن العيلبوين كان درزيًّ إسالمه بالدعوة إىل السنة وفضح  فأسلَم وحسح

 الدروز، فيقول السفاريني: إن دلَّت القرائن عىل هذا فتحقبل. 
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 : قال العالمة السفاريني  

 تزيده التَّقحَوى َوينحقص بالزلل ***  إياَمننَا َقول َوقصد َوعمل 

 من غري شّك فاستمع واستبن ***  َونحن يِف إياَمننَا نستثني

َثرنتابع  َثار اَل أهل األرش ***  األخيار من أهل األح  ونقتفي اآلح

 َواَل قديم َهَكَذا مطلوق ***  َواَل تقل إياَمننَا خَمحُلوق

اَلة َمل للصَّ ُه َيشح وَها من َسائِر الطَّاَعات  ***  َفإِنَّ  َوَنحح

ُكوع حُمدث  و الرُّ نَا َنحح آن قديم فابحثوا  ***  َفَفَعلح  وكل ُقرح

ِ حافظني لألنام  ***  ن الحكَِرام ووكل اهلل م نَنيح  اثح

 َكاَم َأَتى يِف النَّص من غري امرتا  ***  فيكتبان كل َأفَعال الورى 

، وقد أمجع عىل هذا أهل  يتكلم عن اإليامن، واإليامن لغًة: التصديق   بدأ  

كام   املعنى اآلجري يف اللغة  هبذا  وذكره  اللغة(،  كتابه )هتذيب  األزهري يف  ذكره 

، وابن بطة يف كتابه )اإلبانة(، وذهب بعض املتأخرين إىل أنَّ تعريفهح كتابه )الرشيعة( 
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التصديق وبني   بني  ق  يحفرِّ أن  نظر،  بالتصديق خطأ، وحاول  لكن يف هذا  اإليامن، 

اع أهل اللغة حجة، وقد أفاد ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم كام  وإمج

أنَّ إمجاع أهل كل فٍن حجة، واألزهري ُيكي إمجاع أهل  يف )خمترص الصواعق( 

 . اللغة، فهو حجة، لكن هذا معناه لغًة ال رشًعا 

ليس معنى وجود فرق بني لفظني  ف،  ثم مع وجود الفرق بني اإليامن والتصديق

، ومع ذلك "الشك "و    "الريب"فإنَّ هناك فرًقا بني لفظ  أال يحفَّسَّ أحدمها باآلخر،  

فإنَّ اللفظ إذا كان قريًبا للفظ ولو كان بينهام فروق فإنه الريب بالشك،  فَّسَّ العلامء  

كالعسكري   بعضهم  ذهب  لذلك  ببعض،  بعضها  يوجد  إىل  يحفَّسَّ  ال  لفظان  أنه 

وجه كل  من  غالًبا. مرتادفان  فقال:  اإلسالم  شيخ  أما  ذلك    ،  بعضها  ومع  يحفَّسِّ 

 بعًضا؛ ألّن النظر إىل أهنام متقاربان، ومثل ذلك اإليامن والتصديق. 

وممن ضلَّ يف باب اإليامن: مرجئة الفقهاء، والسلف إذا أطلقوا اإلرجاء أرادوا  

الفقهاء،   مرجئة  يف  به  كام  يقولون  قالت لذلك  وغريه:  الكرماين  حلرب  )السنة( 

، والسلف أمجعوا عىل أنَّ مرجئة  اجلهمية واملرجئة... واملراد باملرجئة مرجئة الفقهاء 

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  اإلمجاع  حكى  مبتدعة،  جَبيل الفقهاء  حديث  رشح  يف 
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ني  . ثم قال: لك )اإليامن األوسط(، قال: وقد اشتدَّ نكري السلف وتبديعهم للمرجئة 

رهم   . . أي ألجل اإلرجاءال أعرف أحًدا كفَّ

وقد ذكر ابن تيمية يف بعض املواضع كام يف )جمموع الفتاوى( أنَّ اخلالف بني  

وقبل ذكر أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي أو شبه لفظي، فسبَّب ذلك إشكااًل،  

يحفهم حقيقة معتقد  مراد شيخ اإلسالم، ي  مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء:  نبغي أن 

الدنيا   الزاين يف  أيب بكر وعمر،  ائع كالطيقولون:  إيامهنام كامل كإيامن  بل ، كالمها 

ب عىل الزنا  كإيامن جَبائيل وميكائيل، أما يف اآلخرة  . فإنه يحعذَّ

أحكام اآلخرة، فمن هاهنا قال ابن تيمية  ال يف    إَذْن خالفهم يف التسمية يف الدنيا

 أهل السنة لفظي ويف بعض املواضع شبيه باللفظي.   إنَّ اخلالف بينهم وبني

 قال ابن تيمية: وقد شدد السلف عليهم ألمرين: 

األول: - وعلامء  األمر  فقهاء  بينهم  أنَّ  السيام  الناس،  فتنوا  هبذا  ، أهنم 

 . فُيقال للزاين: إنَّ إيامنك كامل كإيامن أيب بكر وعمر  

الثاين: - الرشعيةأهن  األمر  األلفاظ  خالفوا  فاسًقا  م  جعلته  فالرشيعة   ،

 وأنتم ُتعلونه مؤمنًا كامل اإليامن. 
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ر، ومرجئة الفقهاء أهل بدعة وضاللة مع أنَّ منهم علامء   وهذا ينبغي أن يحتصوَّ

ألحبغض املرجئة أشد من بغيض لليهود قال إبراهيم النخعي: واهلل إين  وأهل خري،  

 رواه ابن سعد. .والنصارى

 فإن قيل: كيف يقول ذلك وهم مسلمون؟ 

فيقال: نظر إىل رضرهم ال إىل واقع حاهلم، فإنَّ رضرهم عىل املسلمني أشد من  

روى أبو نعيم عن الفضيل أنه قال: آكل مع اليهودي رضر اليهود والنصارى، كام  

 والنرصاين وال آكل مع املبتدع، فإن أكلتح مع املبتدع اقتحدي يب. 

إياَمننَا نستثن)قوله:   يِف  ...َونحن  السنة  (ي  اإليامن    يقرر أهل  وليس  يتجزأ  أنَّ 

وقد  ، ويكون قواًل وعماًل واعتقاًدا،  باملعصية فيزيد بالطاعة وينقص  جزًء واحًدا،  

 :ضلَّ يف هذا الباب طائفتان 

املرجئة، وقد أمجعت املرجئة عىل أنَّ أعامل اجلوارح ليست من    الطائفة األول:

، ثم تنازعوا  اإليامن، حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( 

 . عىل طوائف

لكنه ال  وقد قرروا أنَّ اإليامن قوٌل وعمٌل واعتقاٌد،  اخلوارج،    الطائفة الثانية:

أ  يزيد بالطاعة وال ينقص باملعصية  ، ذكر هذا عنهم أبو عبيد  وهو جزء واحد ال يتجزَّ
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ونقله  البخاري،  عىل  رشحه  يف  حجر  وابن  )اإليامن(،  كتابه  يف  سالم  بن  القاسم 

 . السفاريني يف )لوامع األنوار(

أ،   يتجزَّ ال  واحد  جزٌء  اإليامن  أنَّ  قوهلام  يف  الطائفتان  هاتان  ابن  وضلَّت  قال 

أ قوهلم  الباب    وسبب ضالل الطوائف يف هذاتيمية:     . أنَّ اإليامن جزٌء واحد ال يتجزَّ

واملراد االستثناء باملعنى اللغوي،  ، أي ال تقول: إن شاء اهلل.  لذا ال تستثني املرجئة

وكامله،   إيامهنم  بصحة  جيزمون  املرجئة  وإنام  أرجو.  أو  اهلل،  شاء  إن  قول:  وهو 

 وليست املشكلة يف اجلزم بالصحة ولكن املشكلة يف اجلزم بالكامل. 

نحن  وأهل السنة يستثنون؛ ألنَّ الناس يتفاوتون يف اإليامن، فيقول أهل السنة:  

 . اهلل، نرجو أننا مؤمنون. وهذا بالنظر إىل كامل اإليامن مؤمنون إن شاء 

وقد اختلف أهل السنة يف االستثناء، فمن أهل السنة من ل يستثِن ومنهم من  

كام ، فلام ذكر كالمهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  استثنى، وهلم يف ذلك دوافع خمتلفة 

باب   يف  املنازعات  من  وكثري  قال:  الفتاوى(  )جمموع  من  عرش  الثامن  املجلد  يف 

واهلل  فإذا فحصل اخلطاب زال االرتياب  األسامء واإليامن واألحكام منازعات لفظية،  

 . أهل السنة  تعاىل أعلم بالصواب. هذا بني
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، فبالنظر لكامله يستثنون ويقولون: إن  ء باعتباراتفأهل السنة نظروا لالستثنا 

ا يف  شاء اهلل، وبالنظر إىل أصله ال يقولون إن شاء اهلل؛ ألنَّ من قال ذلك كان شاكَّ

إن شاء اهلل. وبالنظر خلشية التزكية يقولون: إن شاء ، وبالنظر للقبول يقولون:  إيامنه

ِجَد  ﴿كقوله تعاىل:  . ومن أطلق منهم )إن شاء اهلل( ُتقيًقا ال تعليًقا  اهلل ُخُلنَّ املحَسح َلَتدح

ينَ  ِ ِقنَي ُرُءوَسُكمح َوُمَقرصِّ َراَم إِنح َشاَء اهللَُّ آِمننَِي حُمَلِّ يحطلق إن شاء   [27الفتح:  ]  ﴾احلحَ

 اهلل عىل أصله، ألنه من باب التحقيق، وال يطلقه عىل كامله. 

فرٌع عن القول  فالقول باالستثناء  لخص كالم أهل السنة يف هذه املسألة،  هذا م

أ  أ، وقد ضّلت الطوائف يف هذا الباب وقالت إنَّ اإليامن ال يتجزَّ ،  بأنَّ اإليامن يتجزَّ

أ.   فليس قواًل وال فعاًل وال اعتقاًدا وال يزيد وال ينقص وال يتجزَّ

املرجئة   :تنبيه تستثني  السنة،    قد  أهل  عىل  فيه  لبِّس  تح معنًى  ومنهم  وتريد 

املوافاة. األشاعرة،   إىل  بالنظر  اهلل  شاء  إن  مؤمن  أنا  األشاعرة:  يقول   فتقول  أي 

أدري عىل ماذا  إيامين وال كامله، لكن ال  أنا ال أشك يف أصل  املرجئ:  األشعري 

 أي ال تدري عىل ماذا متوت.  وافاة. فأقول إن شاء اهلل بالنظر إىل امل أموت

املرجئة،   املوافاة هم األشاعرة  إىل  بالنظر  السنة فإهنم  والذي يستثني  أما أهل 

 ذكره.يستثنون بالنظر إىل ما تقدم  



 

76 

قوله:    كرر كلمة القديم بمعنى غري خملوق،  (ق ...خَمحُلو َواَل تقل إياَمننَا  )قوله:  

ُكوع حُمدث) و الرُّ نَا َنحح آن قديم فابحثوا***    َفَفَعلح كرر أنَّ القرآن قديم،    (وكل ُقرح

ل فيه، فبالنظر ألمر اهلل  ف قال إيامننا خملوق وال غري خملوق، بل يحفصَّ اخلالصة: ال يح

عل الصالة خملوق، أما أمر اهلل بالصالة فليس  غري خملوق، وبالنظر لفعلنا خملوق، فف

أوامر  ؛ ألنه كأهنم جعلوا  رهح كفَّ أمحد ويف مواضع  اإلمام  عه  بدَّ أمجل  خملوًقا، ومن 

 القرآن خملوقة. 

الحكَِرا)قوله:   جعل اهلل لكل    ( فيكتبان كل َأفَعال الورىم .....  ووكل اهلل من 

، وقد أمجع العلامء عىل أنَّ املَلك الذي عىل اليمني يكتب اخلري  يكتبان رجٍل ملكني  

وأنَّ امللك الذي عىل الشامل يكتب الرش، حكى اإلمجاع ابن رجب يف كتابه )جامع  

، وأمجعوا أهنم إذا كتبوا شيًئا ال يرتتب عليه ثواب وال عقاب ال  العلوم واحلكم( 

العبديحعاقب   بعد  عليه  العلامء  واختلف  البيان(،  )أضواء  الشنقيطي يف  هذا  ذكر   ،

 ذلك: هل يكتبان كل يشء أو ال يكتبان إال ما يرتتب عليه ثواب وعقاب؟ 

منهم من ذهب إىل أنه ال يكتبان إال ما يرتتب عليه ثواب وعقاب، ومنهم من  

ٍل  ﴿: ذهب إىل أهنام يكتبان كل يشء، وهذا هو الصواب لقوله تعاىل  ِفُظ ِمنح َقوح َما َيلح

َعتِيٌد  َرقِيٌب  ِه  َلَديح العموم  [18ق:  ]  ﴾إاِلَّ  فتفيد  النفي  سياق  يف  نكرة  ثم  )قول(   ،
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زيدت )من( فتحؤكد العموم، ونحسب هذا القول البن عباس وجماهد ومجاعة، وهذا  

عاق  ب هو الصواب، لكن إن كتبا ما ال يرتتب عليه ثواب وال عقاب فإنَّ العبد ال يح

 عىل هذا. 
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 : قال العالمة السفاريني  

َبار  َخح َثار ***  وكل َما َصحَّ من األح  َأو َجاَء يِف التَّنحِزيل واآلح

ُُمور  ***  من فتحنَة الربزخ والقبور   َوَما َأَتى يِف َذا من األح

َواح الورى مل تعدم   َمَع َكوهنَا خملوقة فاستفهم  ***  َوَأن َأرح

لق ورد َفكل َما َعن سيد   من َأمر َهَذا الحَباب حق اَل يرد ***  اخلح

 وأذكر قواعد تتعلق بأحكام الغيب: بدأ يذكر ما يتعلق بأحكام الغيب، 

األول: مفصاًل   القاعدة  جاء  وما  جمماًل،  به  نؤمن  جمماًل  جاء  ما  به    أنَّ  نؤمن 

كتابه  يف  املروزي  املعنى  هلذا  وأشار  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  ذكر  مفصاًل، 

 )تعظيم قدر الصالة(. 

فإنَّ الرشيعة ل تأِت  عقول ال تدخل يف األمور الغيبيات،  أنَّ ال  القاعدة الثانية:

يلها العقول وإنام أتت بام ُتار فيها العقول  م ابن تيمية  ، كام بنيَّ هذا شيخ اإلسالبام ُتح

 وابن القيم. 
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الثالثة: معرفة    القاعدة  عىل  مبنيٌّ  املجاز  ألنَّ  الغيبيات؛  يف  املجاز  يدخل  ال 

الغيبيات  يف  ر  يحتصوَّ ال  وهذا  والقرينة،  والثاين  األول  القول الوضع  عىل  وهذا   ،

 بوجود املجاز، وإال هو ال يوجد يف اللغة وال يف القرآن والسنة. 

والَبزخ هو  بعد هذه املقدمات الثالث، بدأ املصنف بام يتعلق بأحكام الَبزخ،  

اآلخرة،   وحياة  الدنيا  حياة  بني  واملراد  أمرين،  بني  التي  فاملوت  احلاجز  احلياة  ثم 

نفخ يف الصور، هذا يسمى الَبزخ  . تناسب تلك احلال إىل أن يح

وأصحها أسئلة  فتنة القبور هي أسئلة املَلكني،    (من فتحنَة الربزخ والقبور) قوله:  

الطويل الذي    كام يف حديث الَباء    نبيُّك؟ثالثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن  

 رواه أمحد وأبو داود وغريمها. 

عن الرتمذي  عند  حديث  يف  ذكرا  ونكري،  منكٌر  هريرة    واملَلكان    أيب 

ده الشيخ نارص الدين األلباين، وقد أمجع عىل ذلك السلف، فحَ  يف كتب   وهح كَ وجوَّ

العقائد، واألصل فيام يحذكر يف كتب العقائد أنه جممع عليه، كام ذكر هذا اإلمام أمحد  

 يف )أصول السنة(، والرازيان يف عقيدهتام، وهكذا. 

َثبُِّت اهللَُّ  يُ ﴿قال سبحانه:  فأسئلة القَب قد دلَّ عليها الكتاب والسنة واإلمجاع،  

َعُل  َيا َويِف اآلِخَرِة َوُيِضلُّ اهللَُّ الظَّاملنَِِي َوَيفح نح َياِة الدُّ ِل الثَّابِِت يِف احلحَ اهللَُّ  الَِّذيَن آَمنُوا بِالحَقوح
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ه بأسئلة القَب،   وجاء يف حديث الَباء    [27إبراهيم: ]  ﴾َما َيَشاءُ  أما  أنه فَّسَّ

وغريه، وأما اإلمجاع فتقدم ما حكاه أئمة السنة يف كتب    السنة فحديث الَباء  

 العقائد. 

،  الَبزخ وبني عذاب القَب، فعذاب القَب مسألة أخرىفتنة القَب ووفرٌق بني  

يب، نصَّ عىل هذا ابن حجر اهليتمي والشيخ العالمة   ويف فتنة القَب: كل مسلم جيح

حسن، بن  الرمحن  ثنائية    عبد  احلديث  يف  القسمة  قال ألنَّ  لكن  ومسلم،  كافر 

، يعني حسنه وغري ذلك، لكن األصل أنَّ كل مسلم : وقد ختتلف األجوبةالسيوطي 

يب.   جيح

َواح الورى مل تعدم)قوله:   وفناؤها انفصاهلا  أي أنَّ األرواح ال تفنى،    (َوَأن َأرح

وأخطأ  أما القول بأهنا تفنى أي تنعدم، فهذا خالف إمجاع أهل السنة،  عن البدن،  

يمية  ، وقد حكى اإلمجاع عىل هذا ابن ت يف هذا أبو احلسن األشعري يف أحد قوليه

 . وابن القيم وغري واحد من أئمة السنة 

لق ور)ثم ختم بقوله:   من َأمر َهَذا الحَباب حق اَل  د ***  َفكل َما َعن سيد اخلح

قيَّده بكل ما صحَّ من األخبار، أي كل ما ثبت من القرآن والسنة فيحقبل يف هذا    (يرد

 . الباب ألنه غيبي، فام جاء مفصاًل يحؤمن به مفصاًل وما جاء جمماًل يحؤمن به جمماًل 
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 : قال العالمة السفاريني  

اط َ  فكله حق باَِل شطاط  ***  َوَما َأَتى يِف النَّص من َأرشح

اتم الفصيح ِمنحَها  دي واملسيح  ***  اإِلَمام اخلحَ د املحهح  حُمَمَّ

 ب َباب لد خل َعن ِجَدال ***  َوَأنه يقتل للدجال

َبة ***  َوأمر َيأحُجوج َوَمأحُجوج أثبت ُه حق ك هدم الحَكعح  َفإِنَّ

خان  آن  ***  َوَأن ِمنحَها آَية الدُّ  َوَأنه يذهب ب الحُقرح

ُفق من  ُهور ***  دبورُطُلوع شمس األح  ك َذات أجياد عىل املحَشح

َيات حرش النَّار َبار  ***  َوآخر اآلح َخح  َكاَم َأَتى يِف حُمكم األح

َبار  َخح  وسطرت آثارها األخيار ***  َفكلَها صحت هَبا األح

الساعة،  يذكر    بدأ   تعاىل:  أرشاط  قال  كام  ط،  رَشَ َفَقدح  ﴿وأرشاط: مجع 

اُطَها َ ط مجعه: رشوط،18حممد:  ]  ﴾َجاَء َأرشح من  وعالمات الساعة    [ بخالف رَشْ

اجلملة   والصغرى  حيث  وكَبى،  صغرى  النبي  قسامن:  بعثة  من    ملسو هيلع هللا ىلصظهرت 
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والكَبى إذا ظهرت فإهنا تتعاقب كام  تظهر،    ال زالت  وعالمات الساعة الصغرى

وضبَط احلافظ ابن حجر الفرق بني الكَبى والصغرى وقال:  يف صحيح مسلم،  

األرض   يف  الدجال أما  املسيح  العلويأما  ،  فبخروج  من    يف  الشمس  فبخروج 

 . ، قال: فإنَّ العال يتغريمغرهبا

أربعني يوًما، يوٌم كسنة،  ألنَّ املسيح الدجال كام يف صحيح مسلم يمكث فينا  

يدلُّ    ، أما طلوع الشمس من مغرهباسفيلويوٌم كشهر، فهذا يدلُّ عىل تغريُّ العال ال

 ، فبهذا تبدأ العالمات الكَبى. عىل تغريُّ العال العلوي 

املصنف   هي    وذكر  ما  العالمات  ومن  صغرى  هي  ما  العالمات  من 

 . من العالمات الكَبىلكن أكثر ما ذكر  كَبى،  

اط)قوله:   َ بال شطاط:    (فكله حق باَِل شطاط***    َوَما َأَتى يِف النَّص من َأرشح

بحعد، وشطاط: يصح بكَّس الشني وفتحهاأي   ، إما عىل وزن )كِتاب( أو عىل  بال 

 وزن )َسحاب(. 

اتم الفصيح) قوله:   وهذه العالمة األوىل التي  ،  يقصد املهدي   (ِمنحَها اإِلَمام اخلحَ

عىل خروج املهدي متواترة،   األحاديث النبويةأنَّ  وذكر املصنف  ذكرها املصنف،  
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وقد بسط الكالم عىل هذا ابن القيم يف كتابه  ، ونقله عن حممد بن احلسني السجزي

 : صحيح، وحسن ...إلخ. ، وقسمها إىل أقسام)املنار املنيف(

من عالمات الساعة،  املصنف  ، وقد جعلها  واألحاديث كثرية يف خروج املهدي

قبله يف العقائد الَبهباري يف كتابه  وقد أدخله ،يف العقائد  وهي كذلك، لكن أدخله

السنة،  أكثرح وعىل    يف  املهدي،    كلٍّ  التاريخ شخصية  انتحِحَلت يف  وهذا ال  شخصية 

ي يف هذه الشخصية يحَبر أن تحنكر هذه الشخصية،   . لكن يكون سبًبا للتحرِّ

دي واملسيح...  )قوله:   املحهح د  الثانية  (حُمَمَّ العالمة  ، وهي خروج املسيح، هذه 

املسيح  املسيح،   نزول  عىل  دلَّ  هذاوقد  وليس  واإلمجاع،  والسنة  موضع    الكتاب 

 الكالم عىل مثل هذا، لكنها عقيدة جيب أن تحعتقد. 

أنَّ ما  ذكر ابن تيمية يف كتابه )بغية املرتاد( وهو املسمى ب )السبعينية(    :فائدة

  ، جاء يف األحاديث من التعّوذ من املسيح الدجال ليست خاصًة بذاك الرجل املعنيَّ

اٍل مفسٍد للدين فإنَّ له نصيًبا من هذه االستعاذة ، وقال: وإال لو كان  وإنام بكل دجَّ

، ثم ذكر احتاج أن تتوارد األمة كلها عىل أن تستعيذ منهخاًصا بالدجال املعروف ملا  

 . ما يدلُّ عىل هذا  
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فإذن قول القائل: اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القَب ومن  

باملسيح الدجال الذي فتنة املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال. ليست خاصة  

الشيخ عبد   جاءت فيه األحاديث بل عامة يف كل دجال، وقد ذكر نحًوا من هذا 

يف نسب الشيخ حممد  رجل وقدَح    اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن، فإنه ملا ردَّ عىل

بن عبد الوهاب، ذكر الشيخ عبد اللطيف أنَّ الشيخ حممد بن عبد الوهاب من متيم  

الدجال لط وأهنم أشد الناس عىل  الذين سح ، وقال: ولعلك من هؤالء الدجاجلة 

ل الذي جاءت األحاديث باالستعاذة منه ليس الشخص املعروف عليهم. فالدجا

 مفسد للدين، فإنَّ له نصيًبا من هذا.وإنام يف كل دجال 

 . وقد خلَّص السعدي رسالة )بغية املرتاد( وأثبت هذا  

- أي أنَّ عيسى    (ب َباب لد خل َعن ِجَدال ***    َوَأنه يقتل للدجال )قوله:  

والكالم وهي خروج الدجال،    يقتل الدجال، وهذه العالمة الثالثة   -عليه السالم

آدم ابن  من  لكنه  يطول  الدجال  عيسى  عىل  وقتل  السالم-،  يف   -عليه  ثبت  له 

 . صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان 

ُه حق ك هدم  ***    َوأمر َيأحُجوج َوَمأحُجوج أثبت) قوله:   َبةَفإِنَّ قد ثبت أمر    (الحَكعح

وهم من بني  يأجوج ومأجوج يف الكتاب والسنة واإلمجاع، وثبت يف كتب العقائد،  
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شك،   وال  الَب  آدم  عبد  ابن  هذا  عىل  اإلمجاع  حكى  ذلك بل  عىل  ويدل   ،

حديث أيب سعيد يف الصحيحني أنَّ اهلل يأمر آدم أن ُيرج من ذريته بعثه إىل النار،  

النار وواحدة إىل اجلنة، وهؤالء التسعة  من كّل ألف   تسعامئة وتسعة وتسعني إىل 

من  التسعوو هم  ومأجوجن  ذريته يأجوج  من  أهنم  عىل  فدلَّ  العالمة  ،  ، هذه هي 

 الرابعة. 

َبة)قوله:   الحَكعح الصحيحني    (ك هدم  وثبت يف  اخلامسة،  العالمة  أيب   عنهذه 

ب الكعبة ذو السويقتني، رجٌل من احلبشة«قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    هريرة   ،  »خُيرِّ

قيل   ما  وأصّح  الزمان،  آخر  يف  أعلم-وهذا  من    - واهلل  يف األرض  يبقى  حني ال 

 . ا يف البحروأتباعه هيدمون الكعبة حجًرا حجًرا ويرموهن ه يقول: اهلل، اهلل. فإنَّ 

خان) قوله:   الدُّ آَية  ِمنحَها  السادسة  (َوَأن  العالمة  هي  سبحانه:  ،  هذه  قال 

ُمبنِيٍ ﴿ بُِدَخاٍن  اَمُء  السَّ َتأحيِت  َم  َيوح َتِقبح  الكتاب  10:  ]الدخان   ﴾َفارح عليه  دّل  وقد   ]

 والسنة واإلمجاع. 

آن)قوله:  القرآن يف آخر   أي أنهذه هي العالمة السابعة،  (َوَأنه يذهب ب الحُقرح

وال يبقى يف األرض قرآن،  وترتفع املصاحف،  ل،  الزمان يرتفع من صدور الرجا
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وجاء عن    وهذا يف آخر الزمان، وثبت هذا عند الدارمي عن ابن مسعود  

 . غريه من الصحابة

ُفق من دبور)قوله:   ،  تأيت من الغربهي الريح التي  دبور:    (ُطُلوع شمس األح

أيب   كام عن  الغربفيقول: الشمس تطلع من  عكسها الصبا: ريٌح تأيت من الرشق،  و

،  »ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهبا«قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    هريرة  

وطلوع الشمس    . وقد دلَّ عىل خروج الشمس من مغرهبا الكتاب والسنة واإلمجاع

 العالمة الثامنة. من مغرهبا 

ُهور) قوله:   املحَشح عىل  أجياد  َذات  التاسعة،    (ك  العالمة  هي  خروج  هذه  وهي 

، وقد دلَّ خترج بأجياد بمكة قريًبا من املسجد احلرام  (ك َذات أجياد) وقوله:  الدابة،  

 . عىل خروج الدابة القرآن والسنة

َيات حرش  )قوله:   وجاءت يف حديث  ،  هذه هي العالمة العارشة  (النَّارَوآخر اآلح

أيب حذيفة بن أسيد، ذكر عرش آيات بني يدي الساعة، ومنها النار التي خترج وُترش 

 الناس. 

وظاهر كالم السفاريني أنه أراد بذكره هلذه العالمات الرتتيب، لكن ال يحسّلم  

  بالرتتيب ألنه ليس فيه نصوص واضحة. 
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 : قال العالمة السفاريني  

ر الحَبعحث والنشور ور ***  واجزم بَِأمح  واحلرش جزما بعد نفخ الصُّ

لق لِلححساِب   والصحف َواملحِيَزان للثَّواب  ***  َكَذا وُقوف اخلح

َطفى ض املحُصح اط ثمَّ َحوح َ  فيا ُهنَا ملن بِِه َناَل الشفا  ***  َكَذا الرصِّ

الَمة مل يرد ***  ورد َعنُه يذاد املفرتي َكاَم   َومن نحا سبل السَّ

ض والكوثر والشفاعه ***  َفُكن ُمطيًعا َواقِف أهل الطاعه وح  يِف احلحَ

َا َثابَِتة للمصطفى  َباب الوفا ***  َفإهِنَّ ِه من كل َأرح ِ  َكَغريح

َوار ***  من َعامل كالرسل واألبرار  َنح  سوى الَّتِي خصت بِِذي األح

يذكر   يتعلق   بدأ  الساعة   ما  وقبل  بأخبار  تنازع  ،  الساعة،  أخبار  ذكر 

القيامة،  ترتيب  يف  العلامء   يوم  ُيصل  األقوال  ما  أعلم-وأصح  أواًل    -واهلل  أنه 

يحدين قال إن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ   ابن عمر   ملا ثبت يف الصحيحني عن احلساب، 

ويسرته   فعلَت   بكنفهعبده  فالن،  يا  قال:  ويقول:  كذا...  كذا  كتاب    »فُيعطى 

قدٌم عىل نرش الصحف«حسناته  . ، فدلَّ عىل أنَّ احلساب مح
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ثانًيا: نرش الصحف، وثالًثا امليزان، وذكر القرطبي يف كتابه )التذكرة( أنَّ العلامء  

بعد احلساب،   امليزان  أنَّ  تقدير  عىل  أنَّ احلساب  للعبد، وذلك  وأما    ما  عليه،  وما 

الرتتيب  هذا  إىل  ذهب  وقد  بعد،  امليزان  يكون  أن  فناسَب  ذلك،  إظهار  امليزان 

، أواًل احلساب ثم نرش ، والشيخ حافظ احلكمين( يف كتابه )شعب اإليامالبيهقي  

 الصحف ثم امليزان. 

يحذادون عن  فقد تكاثرت األدلة أنَّ الناس  وخامًسا الرصاط،  ،  رابًعا: احلوض 

ّر إىل النار فدلَّ عىل أنَّ احلوض قبل الرصاط، وقد قرر هذا   احلوض ومنهم من جيح

 . الاللكائي واآلجري وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 فإذن الرتتيب كالتايل: 

 احلساب.  .1

 نرش الصحف. .2

 امليزان.  .3

 احلوض. .4

 الرصاط. .5

 وبعد الرصاط القنطرة. 
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والنشور)قوله:   الحَبعحث  ر  بَِأمح ور***    واجزم  الصُّ نفخ  بعد  جزما    ( واحلرش 

الصور يف  الساعة،    النفخ  قيام  أول  القولني  هو  أصح  النفخات  وعىل  عدد  أنَّ 

وِر  ﴿قال تعاىل:  ،  ثم نفخة اإلحياء ماتة  األوىل نفخة اإل   نفختان، َفَصِعَق َوُنِفَخ يِف الصُّ

قَِياٌم   َفإَِذا ُهمح  َرى  فِيِه ُأخح ُنِفَخ  ُثمَّ  َشاَء اهللَُّ  إاِلَّ َمنح  ِض  َوَمنح يِف األَرح َمَواِت  السَّ َمنح يِف 

رواه   [68الزمر:  ]  ﴾َينحُظُرونَ  وقد  نفختان،  فهي  الفزع،  نفخة  تسمى  واألوىل 

من   مجاعة  قول  وهو  حجر،  ابن  احلافظ  وصححه  مسعود  ابن  عن  أهل البيهقي 

 وغريه. العلم، واختار ذلك البغوي 

ذكر   احلوض  ثم  عن  يحرد  مسعود  من  ابن  حديث  ذلك  يف  جاء  وقد   ،

    ،احلوض  والصحيح وغريه عن  يحرد  من  فإ  أنَّ  الوضوء،  آثار  هو  فيه  َذن 

؛ ألن  بني كونه مسلاًم ومفرًطا،    مسلم، فالبد أن جيمع ارتدَّ د عن احلوض من  فريح

، وأهل البدع «ارتدوا »وقال:   «فإنك ال تدري ما أحدثوا بعدك»أصله مسلم، قال: 

يحردون عن احلوض، نسأل اهلل أن يحعاملنا    ةأن هؤالء الثالث   األقوالوالفساق، فأصح  

 برمحته. 
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ناول الناس  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    يف البخاري من حديث ابن مسعود  وثبت   يف    يح

أنَّ النبيَّ يسقي الناس بيده، وقد ثبت  احلوض، وقد سمعت بعض الفضالء أنكر  

 . كام تقدم يف حديث ابن مسعود 

 وللحوض صفات، لكن ليس هذا موضع ذكره. 

التقسيم   ملسو هيلع هللا ىلص شفاعات النبي  و   من حيث اجلملة نوعان: عامة وخاصة، وهذا 

الشفاعات ثامنية،    األقوال أنوأصح  الذي سلكه ابن تيمية يف العقيدة الواسطية،  

وابن أيب العز ،  وقد بسط الكالم عىل هذا ابن القيم يف كتابه )هتذيب سنن أيب داود(

احلنفي يف رشحه عىل الطحاوية، وأهم ما يحتكلم عنه يف الشفاعات شفاعة إخراج 

املعتزلة    وأنكرهتا   فساق أهل التوحيد من النار، وهذه الشفاعة أمجع عليها أهل السنة

واألحاديث فيها متواترة كام بيَّنها شيخ اإلسالم ابن تيمية وبنيَّ إمجاع   ،واخلوارج

وأصله يف الصحيحني، أنَّ    أيب سعيد  أهل السنة عىل ذلك، ومنها حديث  

املالئكة»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   شفعت  تعال:  اهلل  أرحم    قال  وبقي  واملؤمنون،  والنبيون 

 . «الرامحني، فُيخرج اهلل من النار أقواًما مل يعملوا خرًيا قط 

َوارر ***  من َعامل كالرسل واألبرا) قوله:   َنح   أي   ( سوى الَّتِي خصت بِِذي األح

  ، أي أنَّ الشفاعة تكون عامة وتكون خاصة. ملسو هيلع هللا ىلصسوى الشفاعات اخلاصة بالنبي  
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 : السفاريني قال العالمة  

 يِف َدار َنار َأو نعيم جنَّة  ***  وكل إِنحَسان وكل جنَّة

لق من كل الورى  َفالنَّار َدار من تعدى وافرتى ***  مها مصري اخلح

 َوإِن َدخلَها َيا بوار املعتدي  ***  َومن عىص بَِذنبِِه مل خيلد 

ار  ***  وجنة النَّعيم لألبرار  مصونة َعن َسائِر الحكفَّ

نَّة يِف  َا مل تتحلف ***  واجزم بَِأن النَّار ك اجلح  وجودَها َوَأهنَّ

 لربنا من غري َما شني غرب  ***  فنسأل اهلل النَّعيم َوالنََّظر

ُه ينظر باألبصار  َبار  ***  َفإِنَّ َخح  َكاَم َأَتى يِف النَّص َواألح

ُه ُسبحَحاَنُه مل حيجب   الحَكافِر واملكذب إاِلَّ َعن  ***  أِلَنَّ

جنه: يعني كل اجلن، وقد أمجع العلامء عىل أنَّ    (وكل إِنحَسان وكل جنَّة)قوله:  

اق اجلن وكفارهم يدخلون النار،   وابن حجر اهليتمي،  حكى اإلمجاع ابن تيمية  فسَّ

وهو  -وأصح القولني ، واختلفوا يف دخول صاحليهم اجلنة، ومجاعة من أهل العلم
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د  مالك والشافعي وأمحأن صاحليهم يدخلون اجلنة، كام هو قول    -قول اجلمهور

وممن استدلَّ عىل ذلك ابن القيم يف كتابه )طريق اهلجرتني( بقوله  ،  خالًفا أليب حنيفة

نِّ َواإِلنِس  ﴿تعاىل:   ِ ُل يِف ُأَمٍم َقدح َخَلتح ِمنح َقبحلِِهمح ِمنح اجلح َلئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعَليحِهمح الحَقوح ُأوح

( يَن  َخارِسِ َكاُنوا  ُمح  َدَرَجاٌت 18إهِنَّ َولُِكلٍّ  ال    (  َوُهمح  مح  اَمَْلُ َأعح َيُهمح  َولُِيَوفِّ َعِمُلوا  َّا  ِِم

 .[19-18األحقاف: ] ﴾ُيظحَلُمونَ 

نَّة يِف )قوله:   َا مل تتحلف ***  واجزم بَِأن النَّار ك اجلح النار  اجلزم بأنَّ    (وجودَها َوَأهنَّ

، أما اجلزم بأهنام موجودتان فقد ذكر ذلك أئمة السنة  وأهنام ل تفنيا واجلنة موجودتان  

يف كتب االعتقاد، وذكرهم هلا يف كتب االعتقاد دليٌل عىل إمجاعهم، ومثل ذلك أهنام 

حرب  ، و ، وذكر هذا اإلمام أمحديف كتب االعتقاد وتواردوا عليهذكروه  ال تفنيان،  

 الكرماين وغريهم من أئمة السنة. 

رأى اجلنة   ملسو هيلع هللا ىلصدل عىل وجودها حديث الكسوف الطويل، وفيه أنَّ النبيَّ  ومما ي 

م  ر ويتقدَّ  . ملسو هيلع هللا ىلص وما فيها والنار وما فيها، فكان يتأخَّ

املشهورة عند أهل السنة  أشار إىل املسألة    (ر ...فنسأل اهلل النَّعيم َوالنَّظَ )قوله:  

قال سبحانه:  وهي رؤية املؤمنني لرهبم، وقد دلَّ عىل هذا الكتاب والسنة واإلمجاع،  
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ُجوُبونَ ﴿ َمئٍِذ ملََحح ِمح َيوح ُمح َعنح َرهبِّ [ فلام حجَب الكفار دلَّ عىل  15املطففني:  ]  ﴾ َكالَّ إهِنَّ

 وأمحد. عي أنَّ أهل اإليامن يرونه، وقد ذكر هذا اإلمام مالك والشاف

ٌة )﴿وقال سبحانه:   َنارِضَ َمئٍِذ  َيوح َناظَِرةٌ 22ُوُجوٌه  ا  َ َرهبِّ إَِل  - 22]القيامة:    ﴾( 

ي ب )إىل( فإنَّ معناه الرؤية  حسنة، ناظرة: أي تنظرنارضة: أي    [23 دِّ ، والنظر إذا عح

 باألبصار. 

نَى ﴿: وقال سبحانه سح َسنُوا احلحُ ِذيَن َأحح ثبت يف مسلم   [26يونس: ] ﴾َوِزَياَدةٌ لِلَّ

حديث يف  صهيب الرومي أنه فَّسَّ الزيادة بالنظر إىل وجه اهلل الكريم، وأيًضا  عن  

الصحيحني:    جرير   ربكم» يف  ترون  ال    إنكم  البدر  ليلة  القمر  ترون  كام 

 . «ُتضامون يف رؤيته

السنة أهل  به  يعتني  أن  ينبغي  مهم  مبحٌث  الرؤية  إشكاالت  وفيه  ،  ومبحث 

وقد أطال شيخ اإلسالم يف بحث الرؤية  ينبغي أن تحدرس وأن تحفهم،    ومسائل مفيدة 

أنَّ املؤمنني يتفاضلون    ، فذكر  يف جملد وزيادة من كتابه )بيان تلبيس اجلهمية(

الرتمذي اهلل كامًّ وكيًفا، وذكر مسائل مهمة  يف رؤية  أحشري إىل مسألة: روى  ، لكن 

رأيت ريب الليلة يف صورة »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص وجاء من حديث معاذ وغريه، أنَّ النبي  وغريه  

، وقد أطال الكالم شيخ  «يف أحسن صورة»، وعند الرتمذي قال:  «شابٍّ جعد قطط
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،  والطَباين ونقل تصحيحه عن اإلمام أمحد  اإلسالم يف بيان صحة هذا احلديث،  

 . ، ثم صححه  والدارمي  وأيب زرعة

أنَّ هذا احلديث مما أشكل عىل بعض أهل السنة وأجاب عىل هذا    وبنيَّ  

:  ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال  اإلشكال، وقال: هذا احلديث ليس من أحاديث الصفات ألنه رؤيا منام

 ...إىل آخر األحاديث.  «نمت » ويف بعض الروايات:  «رأيت ريب الليلة»

رؤيا  أنه قال:    بن عمري  عبيدفإن قيل: رؤيا األنبياء وحي كام علق البخاري عن  

 ؟ األنبياء وحي.

كتابه  فيقال:   يف  القيم  ابن  ذلك  عىل  اإلمجاع  حكى  وقد  وحي،  أهنا  شك  ال 

)مدارج السالكني(، لكن ليس معنى هذا أهنم يرون اليشء عىل صورته وإنام معنى  

عبث بالرؤيا، وهذا ال يمنع أهنم يرون رموًزا، كام  ذلك أن الشياطني ال تتلبس وال ت

ه  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي   رأى الناس ومنهم من قميصه إىل ثديه ومنهم من جير قميصه، وفَّسَّ

ه البد أن يرى الصورة كام ، فرؤيا األنبياء حق قطًعا لكن ليس معنى هذا أنبالدين

عليه  - ؤيا يوسف عليه، وإنام املراد ال تكون من تالعب الشياطني، وكذلك كرهي 

له، وهذه رموز    -السالم والقمر يسجدون  فإنه رأى أحد عرش كوكًبا والشمس 

  ألمه وأبيه وإخوته. 
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 : قال العالمة السفاريني  

اَلم  ِمنةَومن َعظِيم   ََنام  ***  السَّ  ولطفه بَِسائِر األح

لق إَِل الحُوُصول ُسول ***  َأن أرشد اخلح  ُمبينًا للحق ب الرَّ

ةَورشط من   رم ب النُُّبوَّ ة ***  أكح ة ذكورة ك ُقوَّ  حريَّ

ة  َبة النُُّبوَّ ب والتهذيب والفتوة  ***  َواَل تنَال ُرتح  ب الحكسح

ََجل ََجل ***  َلكِنََّها فضل من املحول األح  ملن يشا من خلقه إَِل األح

 من َفضله َتأيت ملن َيَشاء  ***  َومل تزل فِياَم مىض األنباء 

اتم الَِّذي ختمَحتَّى  َُمم  ***  َأَتى ب اخلحَ  بِِه وأعالنا عىل كل األح

اَل  ةَومن َعظِيم ِمن)قوله:   أي ِمنَّة اهلل، سامهح باسمه السالم.  (م ...السَّ

النبوة،    وقد أشار   ة) قوله:  فإىل بعض رشوط  ألنَّ اململوك رقيق    (حريَّ

لي  يكون  س  وأمره  أن  يصح  فال  عباس  بيده  ابن  حديث  يف  هرقل  قصة  ويف  نبيًّا، 

   قال: وهكذا األنبياء يف أوساط قوم. أي يف أحسن أنساب قومهم الطويل ،  ،

 ، ومن الكامل احلرية ال الرق. البرشي  فيدل عىل أنَّ هلم الكامل
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النبوة   األنبياء  (ذكورة)قوله:  وذكر من رشوط  أنَّ  ذكوًرا، ويدل    أي  يكونوا 

نَا ِمنح َقبحلَِك إاِلَّ ِرَجااًل ُنوِحي إَِليحِهمح ﴿لذلك قوله تعاىل:   َسلح [ 109يوسف:  ]  ﴾َوَما َأرح

تيمية وغريمها  وابن  النووي  ذلك  ،  فدلَّ عىل أهنم ذكور، وقد حكى اإلمجاع عىل 

قرطبة   فتنة يف  املسألةوحصلت  وونزاع يف  القرطبي  فذهب  قد  ،  أنه  إىل  ابن حزم 

نبية،   إليها فهي إذن  نبية، وقالوا: مريم أوحي  امرأة  العلم  تكون  ومن ردود أهل 

عليهم أنَّ اهلل أوحى إىل النحل، والوحي ُيتلف من وحي النبوة والرسالة ووحي  

بالرجالاإلعالم واإلرشاد والرسالة هذا خاٌص  النبوة  كام    ، ووحي  دون غريهم 

 ذكر اهلل سبحانه. 

ة) ه: قول  . قوة يف ُتمل الرسالة ويف بالغها وبياهناأي يكون عنده  (ك ُقوَّ

النُُّبوَّ )قوله:   َبة  ُرتح تنَال  ***  َواَل  والفتوةة  والتهذيب  ب  الحكسح الفتوة:    (ب 

، وال تحنال بالكسب كام يدعي هذا الفالسفة ومالحدة الصوفية كابن سبعني  الكرم

 واالجتهاد أن تكون نبيًّا والعياذ باهلل. وأمثاله، فيقولون: تستطيع بالكسب 

الَِّذي خت)قوله:   اتم  اخلحَ َأَتى ب  ...َحتَّى  النبيني،    ملسو هيلع هللا ىلصفنبينا    (م  َوَلكِنح ﴿خاتم 

  هريرة  عن أيب    ويف الصحيحني   [40]األحزاب:    ﴾َرُسوَل اهللَِّ َوَخاَتَم النَّبِيِّنيَ 

مع   ملسو هيلع هللا ىلص، وأيًضا يف حديث سعد بن أيب وقاص يف قصته  « ال نبيَّ بعدي»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال  
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أنت مني بمنزلة هارون »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أختلفني يف النساء والصبيان؟ قال    عيّل  

 . أخرجه البخاري ومسلم. «من موسى، إال أنه ال نبيَّ بعدي

َُمم )قوله:   األح كل  عىل  وأعالنا  تعاىل:    (بِِه  قوله  هلذا  َ  ﴿ويدل  َخريح ٍة  ُكنحُتمح  ُأمَّ

ِرَجتح لِلنَّاسِ   . [110آل عمران: ] ﴾ ُأخح
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 : قال العالمة السفاريني  

ََنام  ***  َوَخصه بَِذاَك كاملقام   َوَبعثه لَسائِر األح

َراج  آن ك املحِعح  َحًقا باَِل مني َواَل اعوجاج  ***  ومعجز الحُقرح

 َوَخصه ُسبحَحاَنُه وخوله ***  فكم حباه ربه وفضله 

بَِياء ومعجزات  َنح  َكثرَِية ُتل َعن إحصائي  ***  َخاتم األح

ر من غري امرتا  ***  ِمنحَها َكاَلم اهلل معجز الورى  ِشَقاق الحَبدح  َكَذا انح

 َنبينَا املحَبحُعوث يِف أم الحقرى  ***  َوأفضل الحَعامل من غري امرتا 

م  َفحَضل أهل الحَعزح ُسل ثمَّ األنبيا  ***  َوبعده األح مِ ف الرُّ زح  بِاجلحَ

 من كل َما نقص َومن كفر عصم  ***  َوَأن كل َواِحد ِمنحُهم سلم 

ق واألمانه ***  َكَذاك من إفحك َومن خيانه   لوصفهم ب الصدح

ُسل  كل  ***  َوَجائِز يِف حق كل الرُّ  النّوم َوالنَِّكاح مثل األح

 . ملسو هيلع هللا ىلصما خصَّ اهلل به نبيه حممًدا   ذكر 
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أي له    ( كاملقام) قوله:  هذا أواًل، وثانًيا  أي بختم النبوة،    (َوَخصه بَِذاكَ )قوله:  

[ 79اإلرساء:  ]  ﴾ َعَسى َأنح َيبحَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمحُموًدا﴿كام قال تعاىل:    املحموداملقام  

املحمود البرش،    واملقام  يف  يشٌء  يحساوهيام  ال  مرتفعان  والثاين أمران  حيس  األول 

وأما  كام يف البخاري، قال: املقام املحمود الشفاعة. ، أما املعنوي: الشفاعة، معنوي

، أول ما يسجد وُيمده باملحامد ويحقال له:  احليس فإنَّ اهلل يحقعد نبيه معه عىل العرش

ع » ُتشفَّ واشفع  ُتعط  ُيسمع، وسل  وُقل  رأسك،  عىل    «ارفع  معه  فيحقعده  يرفعه  ثم 

 الشفاعة العظمى.  ملسو هيلع هللا ىلصالعرش، ثم يشفع  

َعَسى َأنح َيبحَعَثَك َربَُّك َمَقاًما  ﴿وهذا دلَّ عليه قول جماهد يف تفسري قوله تعاىل:  

وتوارد   شك.، قال الذهبي يف كتابه )العرش(: هو ثابٌت عن جماهد بال  ﴾حَمحُموًدا

وابنه وغريهم من أئمة السنة: ما خالف يف ذلك إال    ، قال أمحد أئمة السنة عىل ذلك 

 . يعنون اجلهم بن صفوان وإنام جهميٌّ آخر يف ترمذ  اجلهمي الرتمذي. وال

فأهل السنة جممعون عىل هذا، وبسط الكالم عىل هذا اخلالل يف كتابه )السنة(،  

السنة،   أهل  إمجاعات  هبا وحكى  قال  اَلف السيام وقد  أن ختح فهذه عقيدة ال جيوز 

  له مقامه يف التفسري، وقد ثبت عنه أنه عرَض القرآن عىل ابن عباس  ، و جماهد 

ابن تيمية  ثالث مرات يحوقفه عند كل آية، فتفسري جماهد له مزيَّة، وقد تكلم عىل هذا  
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ويف )الرد عىل البكري(، قال: وقد كان سفيان وأمحد    يف )مقدمة أصول التفسري(

والسبب ما تقدم ذكره وهو أنه أخذ    .والشافعي والبخاري يحعظِّمون تفسري جماهد

 . التفسري عن ترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس 

األول حيسِّ وهو أنَّ اهلل  عاليان ل يصل إليهام برش، فإَذْن املقام املحمود مقامان  

 . معه عىل العرش، والثاين معنوي بأن كانت له الشفاعة العظمى  يقعده

ََنام)قوله:   ، وهذه  «وُبعثت للناس كافة»:  حديث جابر    (َوَبعثه لَسائِر األح

 هي اخلاصّية الثالثة. 

آن)قوله:   َراج) قوله:  هذه اخلاصية الرابعة، و  ( ومعجز الحُقرح هذه اخلاصية    ( ك املحِعح

.  (َوَخصه ُسبحَحاَنُه وخوله)قوله:  ، واخلامسة  خوله: أي أعطاهح

بَِياء)قوله:   َنح األح َخاتم  باملعجزات    (ومعجزات  تسمية ما جيري عىل يد األنبياء 

وإنام ما جيري عىل يد األنبياء يسمى  هذا أصله مأخوذ من األشاعرة واملتكلمني،  

اَعُة َوانحَشقَّ  ﴿قال تعاىل:  آيات،   َبتح السَّ رَتَ ِرُضوا َوَيُقوُلوا 1الحَقَمُر )اقح ا آَيًة ُيعح ( َوإِنح َيَروح

َتِمرٌّ  ٌر ُمسح ا﴿وقال:  [  2-1]القمر:    ﴾ِسحح ِمنُوا هِبَ ا ُكلَّ آَيٍة ال ُيؤح ]األنعام:    ﴾َوإِنح َيَروح

 الرابعة عرشة.وهذه هي املالحظة  [.25

   (َنبينَا املحَبحُعوث يِف أم الحقرىا *** َوأفضل الحَعامل من غري امرت)قوله: 
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أحبُّ    ملسو هيلع هللا ىلصنبينا  األنبياء أفضل اخللق باإلمجاع قاله ابن تيمية يف كتابه الفرقان، و

أنه   ، ثبت عند احلاكم عن عبد اهلل بن سالم  عىل اإلطالقوأفضل خلق اهلل  

وقال ابن  .  ملسو هيلع هللا ىلص  القاسم صىل اهلل عليه وسلم«وإن أكرم خليقة اهلل عىل اهلل أبو  قال:  

 ونتيجة هذا أنه أفضل خلق اهلل. كثري: وأمجعوا عىل أنه أفضل أويل العزم، 

م)قوله:  َفحَضل أهل الحَعزح ِم  ﴿قال سبحانه:  (َوبعده األح ُلوا الحَعزح رِبح َكاَم َصرَبَ ُأوح َفاصح

ُسلِ  الرُّ املشهور  [35األحقاف:  ]  ﴾ ِمنح  عىل  وموسى،  وهم  وإبراهيم،  نوح،   :

َوإِذح  ﴿، وسبب ذلك أنَّ اهلل مجع بينهم، قال اهلل عز وجل:  ملسو هيلع هللا ىلص وعيسى، ونبينا حممد  

َيَم   َمرح ِن  ابح َوِعيَسى  َوُموَسى  َراِهيَم  َوإِبح ُنوٍح  َوِمنح  َوِمنحَك  ِميَثاَقُهمح  النَّبِيِّنَي  ِمنح  َنا  َأَخذح

َنا   فجمع بينهم يف هذه السورة ويف سورة   [ 7األحزاب:  ]  ﴾ِمنحُهمح ِميَثاًقا َغلِيًظاَوَأَخذح

  ملسو هيلع هللا ىلص، فلذا املشهور أنَّ أويل العزم هم هؤالء اخلمسة، وأفضلهم نبينا حممد  الشورى

 . باإلمجاع كام ذكره ابن كثري  

مِ ) قوله:  ثم   زح ُسل ثمَّ األنبيا بِاجلحَ ، وقد  األنبياء أي أنَّ الرسل أفضل من    ( ف الرُّ

نَا ِمنح َقبحلَِك ِمنح َرُسوٍل َوال  ﴿أنَّ اهلل قدم الرسل عىل األنبياء:  دلَّ عىل ذلك   َسلح َوَما َأرح

األنبياء، حكى    [52احلج:  ]  ﴾َنبِيٍّ  من  أفضل  الرسل  أنَّ  عىل  العلامء  أمجع  قد  ثم 

 .اإلمجاع ابن حزم وابن كثري 
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، وقد أطال الكالم عىل هذا شيخ اإلسالم  والفرق بني الرسول والنبي فيه أقوال

- ، وأصح ما يحقال  يف كتابه )النبوات(، واملاوردي يف كتابه )أعالم النبوة(ابن تيمية  

 .إىل قوٍم موافقني ، والنبي بحعَث أنَّ الرسول من بحعَث إىل قوٍم خمالفني -واهلل أعلم

وأنكره    غ، فقد ردَّ هذا ن قال: النبي ل يحؤمر بالتبليغ والرسول أحمر بالتبليأما م

قال هذا وقد أخذ اهلل العهد وامليثاق عىل أهل شيخ اإلسالم ابن تيمية، ف قال: كيف يح

 فضاًل عن األنبياء؟ العلم 

ه ابن   وأيًضا من قال بأنَّ الرسول هو من أتى بكتاب جديد بخالف النبي، فردُّ

أول   وأنَّ  جديد،  بكتاب  وأتى  نبيًّا  كان  آدم  بأنَّ  حديث تيمية  ويف  نوح،  الرسل 

، أما آدم فهو نبي،  «يأيت الناس إل نوح ويقولون: أنت نوح أول الرسل »:  الشفاعة

ئل عن آدم، هل هو نبيٌّ مكلم أو   ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    وعند ابن حبان من حديث أمامة سح

 كان نبيًّا.  -عليه السالم-، فدلَّ عىل أنَّ آدم «نبيٌّ ُمكلَّم » رسول؟ قال: 

قيل إن النبي من أتى بكتاب جديد يلزم عليه أن يكون آدم رسواًل،  فاملقصود لو  

 وهو نبي وليس رسواًل. 

أشار    (من كل َما نقص َومن كفر عصمم ***  َوَأن كل َواِحد ِمنحُهم سل )قوله:  

 :، وهي كالتايلملسألة العصمة
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وما يحزري هبم، نقل القايض    األنبياء معصومون من كل صفات الرذائل  :أوالً 

 رشحه عىل صحيح مسلم.  ويفيف كتابه )الشفا(، عياض اإلمجاع 

وا    ثانًيا: بلغوا باطاًل فيحقرُّ الرسل معصومون يف البالغ بالرسالة، فال يمكن أن يح

 ك، وهذا باإلمجاع. عىل ذل

 . الرسل معصومون بإمجاع السلف عن الكبائر ثالًثا:

ر، قال  الرسل بإمجاع السلف وأهل السنة ليسوا معصومني من الصغائ  رابًعا:

نَا َلَك َفتحًحا ُمبِينًا )﴿سبحانه:   ا َفَتحح بَِك َوَما  1إِنَّ َم ِمنح َذنح ِفَر َلَك اهللَُّ َما َتَقدَّ رَ ( لَِيغح  ﴾ َتَأخَّ

ُه َفَغَوى ﴿وقال سبحانه:  [2-1]الفتح:   .[121]طه:  ﴾َوَعىَص آَدُم َربَّ

فإهنم دافعوا وزعموا أنَّ الرسل معصومون من  أما األشاعرة وغريهم 

قد    ملسو هيلع هللا ىلصرّد عليهم بأنَّ النبيَّ الصغائر، بل منهم من قال: معصومون من السهو، ويح 

 . يف صالته سها

يف مكة ويقرأ سورة النجم، قرأ يف ثنايا قراءته: وتلك    ملسو هيلع هللا ىلصملا كان النبي  فائدة:  

جتى. ففرح بذلك املرشكون فسجدوا وهذه  معه،    الغرانيق العىل وإنَّ شفاعتهنَّ لرتح

تضعيفهاالقصة   إىل  العلم  أهل  بعض  حجر  ذهب  ابن  احلافظ  قرر  لكن   ،  

ويت من طرق مصحتها  راسيل، من مرسل سعيد بن جبري، وعطاء، وأيب ، وقد رح
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قتادة، والقاعدة التي ذكرها الشافعي وأمجع عليها املحدثون  بكر بن عبد الرمحن، و 

، لذا حكى ابن تيمية  أنَّ املراسيل إذا تعددت طرقهم واختلفت يحقوي بعضها بعًضا 

يف القيم  ابن  وحكاهح  الفتاوى(،  )جمموع  يف  كام  صحتها  عىل  السلف  كتابه إمجاع   

 )إغاثة اللهفان(. 

 . فمن ضعَّف هذه القصة خمطئ قطًعا ألنَّ السلف جممعون عىل خالف ذلك

 

 

  



 

105 

 : قال العالمة السفاريني  

مة بالتحقيق   يِف الحفضل َواملحَعحُروف ك الّصديق ***  َوَليحَس يِف األح

 َوبعده ُعثحاَمن فاترك املرا ***  َوبعده الحَفاُروق من غري افرتا

 نظامي َهَذا للبطني األنزع  ***  َوبعد فالفضل َحِقيقا فاسمع

م  َبحَطال مايض الحَعزح  مفرج األوجال وايف احلزم  ***  جمدل األح

دى مردي العدا  تدى ***  وايف الندى مبدي اْلح  جميل الصدى َيا ويل من فِيِه اعح

 َومن تعدى َأو قىل فقد كذب  ***  فحبه كحبهم حتام َوجب 

َفحَضل َباقِي العرشهَوبعد   ف أهل بدر ثمَّ أهل الشجره ***  َفاألح

ول أول للنصوص املحكمه ***  َوقيل أهل أحد املقدمه   َواألح

َتة النتيجه ***  َوَعائَِشة يِف الحعلم َمَع َخِدجَية  َهم ُنكح بق َفافح  يِف السَّ

ما يتعلق بمراتب الصحابة يف الفضل، وبدأ بالصديق ثم الفاروق،   ذكر  

أفضل هذه األمة الفاروق عمر  ثم  بكر  أبو  ما روى   والصديق  منها  ألدلة كثرية، 
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ل-قال: كنا نحخريِّ    البخاري عن ابن عمر     ملسو هيلع هللا ىلص بني أصحاب النبي    -أي نحفضِّ

 ونقول: أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثامن. 

حكى اإلمجاع ُييى  عمر،  وقد أمجع العلامء عىل أنَّ أفضل هذه األمة أبو بكر ثم  

القطان   سعيد  وبن  الشافعي  أهل واإلمام  من  واحد  وغري  تيمية  وابن  القرطبي 

 العلم. 

، وأصح األقوال أنَّ فضلهم بحسب ترتيبهم يف  ثم حصل نزاع يف عثامن وعيل

كنا :  ذلك ما تقدم من قول ابن عمر  فعثامن أفضل ثم عيّل، ويدل لاخلالفة، 

وقال ابن  .  فنقول: أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثامن  ملسو هيلع هللا ىلصُنخريِّ بني أصحاب النبي  

ويف قصة   أصبح عثامن خري من بقي.  :عائشةوقالت    ولينا خرينا ومل نبال،مسعود:  

مه عبد الرمحن بن عوف يف اخلالفة غريه  البيعة قدموا عثامن عىل    .، لذلك قدَّ

م    أيوب السختياينلذا قال     عثامن عىل    عليًّاواإلمام أمحد والدارقطني: من قدَّ

 فقد أزرى باملهاجرين واألنصار. 

ثم ييل عثامن عيّل، وهو أفضل أهل زمانه باإلمجاع، حكاهح الذهبي وابن حجر  

 . غريمها و
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،  ثم ذكر السفاريني صفاٍت لعيّل  فإذن هؤالء األربعة أفضل هذه األمة،  

أي من غري كذب، ثم ذكر صفاٍت    (ا َوبعده الحَفاُروق من غري افرت):  قال وقبل هذا  

ر،    لعيّل، وقد نِشَط أهل السنة يف ذكر فضائل عيل بن أيب طالب   ألنَّ زمنه تأخَّ

فضائله، ذكر هذا ابن حجر ، فنشط أهل السنة لبيان  وخرج اخلوارج وتكلموا فيه

ة يف فضائل عيّل أكثر األدل ذكر األدلة يف فضائله، لذا  ، ونشطوا يفيف )فتح الباري(

بن    عيلصفات    ذكر السفاريني ذلك،  ألنه أفضل وإنام للحاجة إىل    من غريه، ليس

أن يكون الناس وسًطا يف عيل بال غلو وال  للحاجة أيًضا إىل ذلك، فرييد    أيب طالب

 . جفاء

َطال )قوله:   َبح   بالقوة،   ا مشهورً   ، فكان عيّل  أي صارع األبطال   (جمدل األح

م) الحَعزح العزم،  ( مايض  نافذ  وايف )  يعني اخلوف وغري ذلك،   ( مفرج األوجال )  أي 

ذلك،   (احلزم يف  وافًيا  وكان  النفس،  ضبط  الندى)  احلزم:  السخاء    (وايف  وايف 

بدي للناس اهلدى ويدعوهم إىل اخلري،  (مبدي اْلدى )  والكرم، من    (ُمردي العدا)   يح

يل  ،  العطش األصل يف الصدى    (جميل الصدى)   الكفار وغري ذلك، وأراد هنا أنه جيح

 علم واملرجع يف ذلك يف زمانه. كاالت وغري ذلك، فإنه كان صاحب  اإلش 
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تدى)قوله:   َومن تعدى َأو قىل ):  ، ثم قالأي يف عيّل    (َيا ويل من فِيِه اعح

 أي من غال فيه أو جفا فقد كذب.  ( فقد كذب

َفحَضل َباقِي العرشه) قوله:   أي أفضل هذه األمة اخللفاء األربعة ثم    (َوبعد َفاألح

أهل   أهيام أفضل  ثم اختلفوا وهذا باإلمجاع، حكاهح السفاريني،  ، ثم أهل بدر،  العرشة 

والذي ذهب إليه السفاريني وهو ظاهر   ،أهل أحد؟ أم    الشجرة أهل بيعة الرضوان 

صنيع شيخ اإلسالم يف الواسطية أنَّ أهل بيعة الرضوان وهم أهل الشجرة أفضل؛  

َجَرِة َفَعلَِم َما  ﴿ألنَّ اهلل امتدحهم:   َت الشَّ ِمننَِي إِذح ُيَبايُِعوَنَك ََتح َلَقدح َريِضَ اهللَُّ َعنح املحُؤح

كِ  السَّ َزَل  َفَأنح ُقُلوهِبِمح  َقِريًبايِف  َفتحًحا  َوَأَثاهَبُمح  َعَليحِهمح    حال  أما غاية  [18  :الفتح]  ﴾ينََة 

 أهل أحد أنَّ اهلل عفا عنهم سبحانه. 

 فإَذْن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد. 

َمَع َخِدجيَ )قوله:   الحعلم  يِف  السنة يف    (ة ...َوَعائَِشة  قد حصل خالف بني أهل 

م خدجية، ومنهم   م عائشة ومنهم من قدَّ أهيام أفضل عائشة أم خدجية؟ منهم من قدَّ

ل، وأصح األقوال   أنَّ عائشة أفضل، وقد ذكر اخلالف يف هذا    -واهلل أعلم-من فصَّ

القيم   األقوال    ابن  السنة، وأصح  أهل  أعلم-وغريه من  أنَّ عائشة    -واهلل 

مل أيب موسى  أفضل،  الصحيحني من حديث  ثبت يف  النبي    ا  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ 
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النساء إال مريم بنت عمران» ، وآسيا امرأة كُمَل من الرجال كثري، ومل يكُمل من 

، فهذا  « عىل سائر الطعاموفضُل عائشة عىل النساء كفضل الثريد  »، ثم قال:  «فرعون

كالنّص يف هذه املسألة، فذكر هؤالء النساء املقدمات يف الفضل ثم    -واهلل أعلم-

 عنهم.  ذكر متيز عائشة 

  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    فإن قيل: قد روى البخاري ومسلم عن عيّل بن أيب طالب  

 . «خري نسائها مريم بنت عمران، وخري نسائها خدجية»قال:  

، وإال لو  ، فخدجية يف زماهنا خري نسائها زماهنافقال: اخلريية هنا بالنظر إىل أهل  

تعارض   هناك  لصار  املطلقة  باخلريية  عائشة  قيل  أنَّ  أعلم  فاهلل  نفسه،  احلديث  يف 

  . أفضل نساء العاملني الصديقة بنت الصديق  
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 : قال العالمة السفاريني  

مة ك  َحاَبة َوَليحَس يِف األح  يِف الحفضل َواملحَعحُروف واإلصابة ***  الصَّ

ُم قد شاهدوا املختارا  ار واألنوارا  ***  َفإهِنَّ َ رَسح  وعاينوا األح

دى َوقد سام األديانا  ***  َوَجاهُدوا يِف اهلل َحتَّى بانا   دين اْلح

 من َفضلهمح َما يشفي للغليل ***  َوقد َأَتى يِف حُمكم التَّنحِزيل

َثار  ََحاِديث َويِف اآلح م واألشعار  ***  َويِف األح  َويِف َكاَلم الحَقوح

ا من َأن حُيِيط نظمي  َعن بعضه فاقنع َوخذ َعن علم  ***  َما قد َربًّ

ض الَِّذي قد يزري وح َذرح من اخلحَ ِري  ***  َواحح َّا جرى َلو َتدح  بفضلهم ِِم

تَِهاد قد صدر  ُه َعن اجح م هجر ***  َفإِنَّ َلمح أذّل اهلل من َْلُ  َفاسح

َرى ِل ثمَّ تابعوهم طرا  ***  وبعدهم ف التابعون َأحح  بِالحَفضح

وهذه الصحبة  ومات عىل ذلك،  مؤمنًا به  ملسو هيلع هللا ىلصالصحايب: هو من لقي النبي 

  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبي  أيب هريرة   ملا ثبت يف صحيح مسلم عنباملعنى الرشعي، 
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أنتم  » ، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال: «وددت أين لقيت إخواين»قال:  

، فدلَّ عىل أن إخوانه وأصحابه اجتمعوا يف «أصحايب، وإخواين أقوام يأتون بعدي

 . يف أنَّ هؤالء لقوه وهؤالء ل يلقوه اإليامن به، واختلفا 

 ا إطالقات ثالثة: والصحبة هل 

 اإلطالق الرشعي، وتقدم ذكره.  اإلطالق األول:

الثاين: الصحبة،    اإلطالق  أكثَر  الذي  وهو  العريف،  هريرة  اإلطالق  أبا  فإنَّ 

  ليس صحابيًّا بالنسبة أليب بكر  وهذا باالستعامل العريف . 

الثالث: تعاىل:    اإلطالق  قال  اللغوي،  نُونٍ ﴿اإلطالق  بَِمجح َصاِحُبُكمح    ﴾َوَما 

 . وهو بمعنى مطلق املصاحبة حتى مع الكافر [22]التكوير: 

ابن   الثالثة، وقد ذكرها شيخ اإلسالم  تحضبط هذه اإلطالقات  املهم أن  ومن 

السنة(   وكام يف )جمموع الفتاوى(، ورتَّب ذلك العالئي يف كتابه  تيمية يف )منهاج 

الرتبة( كأن  )منيف  تحثار،  إشكاالٍت  فهمت  الثالثة  اإلطالقات  فهمت هذه  فإذا   ،

الذين    السبعني ألًفا  ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيح ملا ذكر النبي    يحقال يف حديث ابن عباس  

النبي    يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب،  الذين صحبوا  .  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: فلعلهم 



 

112 

متّسك هبذا بعض املسترشقني والشيعة، فيقال: أراد هنا االستعامل العريف، أي قد  و

 . ملسو هيلع هللا ىلصأكثروا من صحبته  

 مسألتان: 

، وهذا باإلمجاع، حكاهح ابن تيمية  الصحابة أفضل هذه األمة جنًسا املسألة األوىل/  

خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين  »حلديث عمران وابن مسعود:  وغريه،  

،  أما فرًدا فقد أمجع السلف األولون عىل أنَّ الصحابة أفضل هذه األمة فرًدا ،  « يلوهنم

حكى اإلمجاع ابن تيمية كام يف املجلد احلادي عرش من )جمموع الفتاوى(، ويدل  

إنَّ اهلل اطلع عىل قلوب  أنه قال:    عن ابن مسعود  لذلك ما ثبت عند أمحد  

العباد   ملسو هيلع هللا ىلصفرأى خريها قلب حممد    العباد فاصطفاه للرسالة، ثم اطلع عىل قلوب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفرأى خريها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة حممد 

لكنهم   السنة  أهل  بني  نزاع  حصل  وقد  فرًدا،  األمة  هذه  أفضل  هم  فإذن 

أفضل من عمر بن عبد    وهبذا يحعلم أنَّ معاوية  حمجوجون باإلمجاع السابق،  

أفضلهم  ال أول ملوك اإلسالم، وهو  ابن    باإلمجاع عزيز؛ ألنه صحايب وهو  حكاه 

لغباٌر ، وملا قيل البن املبارك: أهيام أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال:  تيمية 

 .  خرٌي من عمر بن عبد العزيز ملسو هيلع هللا ىلصيف أنف معاوية مع النبي 
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فإن قيل: قد ذكر بعض أهل العلم أنَّ خامس اخللفاء الراشدين عمر بن عبد  

 ؟ ية العزيز، كام ذكره الثوري والشافعي، أليس هذا انتقاًصا ملعاو

ه قد يوجد عند  ينبغي أن يحعلم أن، بل  تقاًصا ملعاوية  فيقال: ليس هذا ان

قد يوجد  فمن بعد الصحابة أعامٌل ال توجد عند الصحابة، لكن الصحايب أفضل،  

لكن   صحايب،  ذلك  يفعل  وال  يوًما  ويحفطر  يوًما  يصوم  من  الصحابة  بعد  فيمن 

قال  ال أزيد عىل هذا وال أنقص.  ... واهلل  الصحايب أفضل، كالصحايب الذي قال:  

صدق » :  ملسو هيلع هللا ىلص إن  بقيام   .«أفلح  رفوا  عح الذين  الثوري  وسفيان  أمحد  أفضل من  هذا 

 . ؛ ألنَّ املفاضلة بام يف القلوب الليل والعبادة والتهجد

كان ملًكا، فعمر بن    وعمر بن عبد العزيز كان خليفًة بخالف معاوية  

معاوية   ذلك  ومع  معاوية،  عند  ليس  الذي  العمل  هذا  عنده  العزيز    عبد 

الراشد ال يستفيد من    الراشدة وامللك أنَّ اخلليفةأفضل منه، والفرق بني اخلالفة  

املباحات،   يف  واملستحبات،  وإنام  اخلالفة  الواجبات  يف  فقط  امللك يستعملها  أما 

، وامللك الفاسد يستعملها  الصالح يستعملها يف الواجبات واملستحبات واملباحات

 حتى يف املحرمات. 
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نَّ عمر بن عبد العزيز  يستنكر هذا القول ويقول: من قال إوقد رأيت بعضهم  

فقد   نظر،  فيه  وهذا  أخطأ،  فقط  الراشدين  اخللفاء  بعد  يوج خامس  من  عند  د 

 عند الصحايب، لكن الصحايب أفضل.  تليس الصحابة أعامل 

أما الكتاب  الصحابة عدول بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع،  املسألة الثانية/  

ٌد َرُسوُل اهللَِّ  ﴿ فقوله تعاىل:   َتَراُهمح  حُمَمَّ اُء َبيحنَُهمح  اِر ُرمَحَ اُء َعىَل الحُكفَّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ُجوِد   َأَثِر السُّ ِسياَمُهمح يِف ُوُجوِهِهمح ِمنح  َواًنا  اًل ِمنح اهللَِّ َوِرضح َيبحَتُغوَن َفضح ًدا  ًعا ُسجَّ ُركَّ

اإِلنحِجيلِ  يِف  َوَمَثُلُهمح  َراِة  التَّوح يِف  َمَثُلُهمح  َلَظ    َذلَِك  َتغح َفاسح َفآَزَرُه  َشطحَأُه  َرَج  َأخح ٍع  َكَزرح

الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  اَر َوَعَد اهللَُّ  اَع لَِيِغيَظ هِبِمح الحُكفَّ رَّ َتَوى َعىَل ُسوقِِه ُيعحِجُب الزُّ َفاسح

ًرا َعظِياًم  ِفَرًة َوَأجح اِت ِمنحُهمح َمغح احِلَ  [.29الفتح: ] ﴾الصَّ

... وأصحايب أمنٌة »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال   من حديث أيب موسى    وأما السنة ما تقدم

 . «ألمتي، فإذا ذهب أصحايب أتى أمتي ما يوعدون

اخلطيب البغدادي، وابن عبد الَب،  قد توارد العلامء عىل ذكره ك وأما اإلمجاع ف

معنى   يحعرف  أن  ينبغي  لكن  وغريهم،  حجر،  وابن  والنووي،  الصالح،  وابن 

عىل   يموت  قد  بل  الكبرية،  وال  الصغرية  من  معصوًما  ليس  فالصحايب  العدالة، 

ب يف قَبه عىل الكبرية ويبقى عداًل،   ثبت يف الصحيحني عن ابن  الكبرية بل قد يحعذَّ
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بان يف كبري» مرَّ بقَبين وقال:    ملسو هيلع هللا ىلصلنبي  أنَّ ا  عباس   بان، وما ُيعذَّ ،  «إهنام لُيعذَّ

 احلديث، وهذان صحابيان.  «أما أحدمها فكان يميش بالنميمة ...» ، « بىل»ثم قال:  

فكام أنَّ للصحابة مزيَّة يف صالحهم فمعنى العدالة عند الصحابة ختتلف عن  

الكثري، ثبت   تعبَّد بالعبادة القليلة أخذ األجرمعناها عند غريهم، لذا الصحايب إذا  

ال تسبوا أصحايب، فلو أنَّ »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    أيب سعيد    يف الصحيحني عن

 . «أحدكم أنفق مثل أحد ذهًبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

ة يف العبادات فلهم مزية يف العدال فكام هلم فضٌل   . ةومزيَّ

يزري)قوله:   قد  الَِّذي  ض  وح اخلحَ من  َذرح  الصحابة    (َواحح بني  ملا حصل  - أشار 

ومن أحسن من تكلم يف هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  من اخلالف،    -ريض اهلل عنهم

قبل ذكر يف )العقيدة الواسطية(، ويف )منهاج السنة( وكام يف )جمموع الفتاوى(، و

فكل جيب حمبتهم،  أنه ال جيوز سب الصحابة بل    أهل السنةكالمه من املتقرر عند  

بعد هذا  ،  الذريعة من باب سد    التكلم فيه ما يحؤدي إىل شحن النفوس عليهم ُيرم  

قال أكثر املروي عام شجر بني الصحابة ال يصح،    :ابن تيمية ما ييل   خالصة ما ذكر

وقد قلبت مائة ديوان ما بني صغري وكبري، ورأيت :  -وهو مؤرخ اإلسالم-الذهبي  

وي   . ال يصح الصحابة  من اخلالف بنيأكثر ما رح
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َزد ول يحنقص    وما صحَّ منه فقد زيد وأحنقص،ثم قال ابن تيمية:   فهو نزٌر  وما ل يح

ر  أو خمطئ له أجر واحدما بني مصيب له أجران    جمتهدون قليل هم فيه   ، ثم ما قحدِّ

دوا اخلطأ فيه  ر هذا، وهو جهادهم  أهنم تعمَّ فإنَّ هلم من احلسنات الكبريات ما تحكفِّ

 . ...إىل آخر ما ذكره   ملسو هيلع هللا ىلص مع رسول اهلل 

كام يقول    -ريض اهلل عنهم-فبهذا تعلم أنَّ الصحابة ال كان وال يكون مثلهم  

وإذا فحهم هذا سلمت الصدور جتاه صحابة رسول اهلل  شيخ اإلسالم يف الواسطية،  

، فإذن ال جيوز أن يحنرش ما حصل بينهم بني الناس؛ ألنه كذب، والصحيح منه ملسو هيلع هللا ىلص

ف قليل والبد أن رَّ ف فيه، والذي ل ُيح رِّ ه توجيه صحيح وألنه يحوغر الصدور    حح يحوجَّ

 . عليهم

رَ )قوله:   ِل ثمَّ تابعوهم طراى ***  وبعدهم ف التابعون َأحح حلديث    (بِالحَفضح

»خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين  املتقدم:    عمران وابن مسعود  

تابعي  يلوهنم«  ثم  اجلملة،  وقد يوجد يف  واجلنس،    التابعني، لكن هذه من حيث 

 - ريض اهلل عنهم -بخالف الصحابة  أفراد أتباع التابعني من هو أفضل من التابعني،  

 كام تقدم. 
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وابن مسعود:   يلوهنم«ثم حديث عمران  الذين  ثم  قرين،  الناس  الذي    »خري 

يحضبط بالنظر كل قرٍن  حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالة حجية أهل املدينة أنَّ  

أهله أكثر  وجوًدا  إىل  الصحابة  أكثر  إىل  نظر  فمن  سنة،  ،  أربعون  األول  فالقرن 

وبالنظر إىل أكثر التابعني وجوًدا فالقرن الثاين أربعون سنة، وبالنظر إىل أكثر أتباع 

 . ة، إذن تنتهي اخلريية يف العرشين واملائةالقرن الثالث أربعون سنوجوًدا ف التابعني 

هذا ال يصح وال يوجد دليل يحضبط به القرن مائة سنة،  أما تقييد القرن بامئة سنة  

نظر إىل أكثر أهل الزمان يف كل  بل اختلف العلامء يف ذلك، وحقق ابن تيمية أنه يح

 . قرن
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 : قال العالمة السفاريني  

 من َتابع لرشعنا وناصح  ***  وكل خارق َأَتى َعن َصالح 

َا من الكرامات الَّتِي  هَبا نُقول فاقف لألدلة  ***  َفإهِنَّ

 فقد َأَتى يِف َذاك باملحال ***  َومن نفاها من َذوي الضالل

َا شهرية َومل تزل  يِف كل عرص َيا شقا أهل الزلل ***  َفإهِنَّ

املراد بخوارق  الصاحلني، و  خوارق العادات التي جتري عىل أيدي  ذكر  

املاء أو أن يطري يف    خالف العادة، كأن يميش الرجل عىلالعادات أي ما جيري عىل

 الويل أو عىل يد  وخوارق العادات جتري عىل يد النبي وتسمى آية،  وهكذا،    اهلواء

 أو عىل يد السحرة والفجرة وتسمى خوارق الشياطني.   وتسمى كرامة،

يد   عىل  جتري  التي  العادات  بخوارق  اإليامن  يحقررون  السنة  الصاحلني  وأهل 

وهي من حيث كام دلَّ عىل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع،  ويسموهنا بالكرامات،  

 اجلملة قسامن: 

 .القوة والتأثري القسم األول: -
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 يف الكشف والعلوم. القسم الثاين: -

الكهف كأصحاب  والتأثري  فكيف  والقوة  ول  ،  الطويل  الزمن  هذا  جلسوا 

اَم َدَخَل َعَليحَها ﴿من ذلك قصة مريم:  يتغريوا ول يموتوا؟ فهذا يف القوة والتأثري، و ُكلَّ

َيُم َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلتح ُهَو ِمنح ِعنحِد اهللَِّ إِنَّ  ًقا َقاَل َيا َمرح َراَب َوَجَد ِعنحَدَها ِرزح ا املحِحح َزَكِريَّ

ُزُق  ِ ِحَساٍب اهللََّ َيرح  [. 37]آل عمران:  ﴾ َمنح َيَشاُء بَِغريح

  أما النوع الثاين وهو الكشف والعلوم كام ثبت عن أيب بكر الصديق  و

وكانت يف موطأ اإلمام مالك، أنه يف مرض وفاته أوىص عائشة بأختيها وأخوهيا،  

وأما    -وحممًداتعني عبد الرمحن  -زوجته حاملًة، فقالت: أما أخواي فقد عرفتهام  

  بنًتا. -زوجته-أختاي؟ فهي ال تعرف إال أسامء، فقال: إين ألظن ما يف بطن أسامء 

وخالف العقييل  وصححه ابن كثري    -لو صحَّ -من كشف العلوم، ومن ذلك  فهذا  

شف له  يا سارية اجلبل.  ملا قال:    وضعفه يف قصة عمر   يعني اقصد اجلبل، كح

 م. ، وهذا من الكشف والعلوفقال ذلك

قالوا: ألننا لو أثبتناها وقد ضلَّ يف باب الكرامات طوائف، فاملعتزلة أنكروها،  

ثبتون من السحر  اآليات التي جتري عىل يد األنبياء،  اختلطت مع   لذلك املعتزلة ال يح

ثبتون احلقيقي حتى ال ُيتلط بآيات األنبياء،  أما األشاعرة فمنهم  إال التخيييل وال يح
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أثبتها عىل طريقٍة بدعية ضالة،  ومنهم من أثبتها، لكن من أثبتها منهم    من أنكرها

و)الفرقان  وقد بسط الكالم عىل هذا بكالم مفيد شيخ اإلسالم يف كتابه )النبوات(  

، ومما ذكر ابن تيمية يف ضالل هذه الطوائف  بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان( 

أواًل أنَّ ما جيري عىل يد    السيام يف كتابه )النبوات( فإنه ميلء بالفوائد، ذكر  

، بل ال يحعرف أنَّ خارًقا للعادات جرى عىل يد  نبياء ال يحقال عىل وجه التحدي األ

القرآن، وأكثر ما جرى عىل يديه ليس عىل وجه    ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عىل وجه التحدي إال 

 . التحدي

أهل السنة من قوهلم: املعجزات ما جرى عىل يد    بعض  فإَذْن ما رسى يف كتب

 . من األشاعرة هذا مأخوذ من املتكلمنياألنبياء عىل وجه التحدي.  

ثانًيا: يقول األشاعرة: كل ما جيري عىل يد النبي قد جيري عىل يد الويل إال نزول  

 يف باب آيات األنبياء.  وهذا من ضالالت األشاعرةالقرآن، 

وهذا خطَّأه أهل السنة وقالوا: لو ل  ثالًثا: قالوا: إنَّ النبوة إنام تحثبت باآليات،  

،  يف إثبات نبوته   وصحة كالمه كافه  يف نفس  ملسو هيلع هللا ىلصيحنزل اهلل اآليات فإنَّ صفة النبي  

باب   يحضبط  أن  وينبغي  الباب،  هذا  يف  ضلوا  قد  األشاعرة  فإنَّ  كالمه،  آخر  إىل 

لت فيه أكثر يف رشح الواسطية ، فينبغي  خوارق العادات فإن ذلك مفيد، وقد فصَّ
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أن يكون أهل السنة أقوياء يف االعتقاد وأن يضبطوا مسائله حتى ال تحدخل عليهم  

 . ملسو هيلع هللا ىلصوهم ال يعلمون، وحتى يحدافعوا عن دين حممد بن عبد اهلل   البدع
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 : قال العالمة السفاريني  

َيان الحبرش ِضيل َأعح تهر  ***  َوِعنحدَنا َتفح  عىل مالك َربنَا َكاَم اشح

 َوقد تعدى يِف املحَقال واجرتى ***  َقاَل َومن َقاَل سوى َهَذا افرتى 

 : أهيام أفضل البرش أو املالئكة؟مشهور وهي هذه مسألة  

ومن لطيف ما يف هذه املسألة ملا بحثها شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع  

الفتاوى( قال: وكنتح تارًكا هلذه املسألة حتى رأيت فيها آثاًرا سلفية فاندفعت نفيس  

 لبحثها. 

وأصح األقوال يف  ، وليس كلُّ يذكرها، ملسائل االعتقادوهي مسألة تحذكر تبًعا 

صاحلي البرش أفضل من املالئكة، وعىل هذا إمجاع أهل السنة، حكى  أنَّ  هذه املسألة  

اإلمجاع ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(، ثم أهل السنة بسطوا األدلة يف بيان أنَّ  

 . كة صاحلي البرش أفضل من املالئ

أنه قال:   املسألة ما روى احلاكم عن عبد اهلل بن سالم  ما  ومن اآلثار يف هذه 

   .ملسو هيلع هللا ىلصخلَق اهلل خلًقا أكرم عليه من حممد 
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املالئكة   احلوالك(  أما  )تنوير  املوطأ  عىل  رشحه  يف  السيوطي  ذكر  أنه  فقد 

ثم  وملك املوت،  جَبائيل، وميكائيل، وإرسافيل،  باإلمجاع أفضل املالئكة أربعة:  

ثم الصواب  ، يف التفضيل إرسافيلأنَّ أصح األقوال أنَّ اخلالف بني جَبائيل وذكر 

هذا   أعلم-يف  يف   -واهلل  به  ابتحدئ  أنه  منها  كثرية،  ألسباب  أفضل  جَبائيل  أنَّ 

، ومنها  »اللهم ربَّ جربائيل وميكائيل ...«:  كحديث عائشة    األحاديث

ٌل باحلياة احلقيقية وهي الوحي،    إىل غري ذلك من األسباب. أنه موكَّ

لكن أمجع أهل العلم عىل أنَّ اسمه  ملك املوت ل يصح يف اسمه حديث،    فائدة:

، فالعمدة عىل  عزرائيل، حكى اإلمجاع القايض عياض يف كتابه )الشفا( وحكاهح غريه

 اإلمجاع. 
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 : قال العالمة السفاريني  

اَلم  سح ِ  يِف كل عرص َكاَن َعن إَِمام  ***  َواَل غنى ألمة اإلح

ُدود  ***  يذب َعنحَها كل ِذي جحود  و َواحلحُ  ويعتني ب الحَغزح

 َونرص مظلوم وقمع كفر  ***  َوفعل َمعحُروف َوترك نكر

َراج  ء َواخلحَ ف يِف  ***  َوأخذ َمال الحَفيح وه َوالرصح  منهاج َوَنحح

َاع  مجح ِ  وقهره َفحل َعن اخلداع  ***  ونصبه ب النَّص َواإلح

ة ريَّ اَلم َواحلح سح ِ  َعَداَلة سمع َمَع الدرية ***  َورَشطه اإلح

ة وحاكام  ***  َوَأن يكون من ُقَريحش َعاملا  َ  ُمَكّلفا َذا خربح

 َما مل يكن ب ُمنكر فيحتذر  ***  َوكن ُمطيًعا أمره فِياَم َأمر 

أنه   َعنحَها كل ِذي جحود)، وقوله:  للناس  ال غنى عن حاكميقرر  أي    (يذب 

للدين   وقوله:  جاحد  ذلك،  َراج)وغري  َواخلحَ ء  الحَفيح َمال  والغنيمة   (َوأخذ    الفيء 

كافر  مال  أهنام  يف  و يشرتكان  قتال،  بغري  والفيء  بقتال  تحؤخذ  الغنيمة  لكن  املراد ، 
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نوًة   إذا فتحوا أرًضا  أن املسلمني  اخلراجب ما ل يملكها    خراًجا  يرضبون عىل أهلهاعح

عمر   هذا  رضب  وقد   ، معنيَّ ابن    مسلٌم  وألف  ذلك،  عىل  العلامء  وأمجع 

 رجب رسالة بعنوان: )االستخراج( وذكره العلامء يف كتاب )اجلهاد(. 

ف يِف منهاج) قوله:   وه َوالرصح من الكافر، فقد هيرب  كاملال الذي يحؤخذ    (َوَنحح

للدين وكَّس ل، فوجود احلاكم فيه خري وفيه إقامة  الكافر ويرتك مااًل فيحؤخذ هذا املا

بنيِّ أمهية وجود   . احلاكمللكافرين ...إلخ، فأراد هبذا أن يح

األمة   حاكم يف  األمة وتنصيب  جيب عىل  باإلمجاع،  كفاية  أن    باإلمجاع  فرض 

ب حاكاًم  لذا ذكر السفاريني  ، حكاهح ابن حزم والقرطبي والنووي وابن تيمية،  تحنصِّ

   .طرق تنصيب احلاكم 

وتنصيب    لتنصيب احلاكم،   هذه هي الطريقة األوىل  (ونصبه ب النَّص)قوله:  

أو   باالختيار  إما  بطريقتني:  أن  واالختيار  باالضطرار،  احلاكم  ُتته قسامن: األول 

أن  والثاين  ،  وهذا معنى قول السفاريني ونصبه بالنص  يعهد احلاكم السابق ملن بعده

 . ُيتاره أهل احلل والعقد

  يف مرض عمر بن اخلطاب    روى البخاري ومسلم عن ابن عمر  

وإن   -يعني أبا بكر الصديق-إن استخلفت فقد استخلف من هو خري مني  أنه قال:  
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، وقد أمجع العلامء عىل هاتني  -ملسو هيلع هللا ىلصيعني النبي  -تركت فقد ترك من هو خري مني  

 . يف )طرح التثريب(الطريقتني، حكى اإلمجاع النووي والعراقي 

الس احلاكم  عِهَد  إذا  األول:  بعدهفاألمر  ملن  احلل  ف   ابق  أهل  إذن  يحشرتط  ال 

اوردي يف كتابه )األحكام السلطانية( وتأثر وقد ذكر بعض املتكلمني كاملوالعقد،  

الشافعي  واملاوردي  -ابن رجب يف كتابه )االستخراج(،  ذلك  به أبو يعىل، كام ذكر  

الفقه  صاحب احلاوي معتزيل أنه عال يف  كتابه  -مع  اعتزاله يف  )االحكام ، وَظَهر 

 . السلطانية( وتأثَّر به أبو يعىل احلنبيل 

أبو يعىل وغريه أن  ال  ذكر  تتم  إذا عهد ملن بعده ال  السابق  والية حتى  احلاكم 

وهذا دخيل عىل أهل السنة وأراد بعضهم أن ينسبه البن  يوافق أهل احلل والعقد،  

ا، ولو كان كذلك لرجع األمر يتناقلون مثل هذ   والَّسوريون  ،أخطأ يف ذلكوتيمية  

إىل أهل احلل والعقد ولصارت طريقة االختيار واحدة وملا احتاج أن يقول عمر 

  إن استخلفت فقد استخلف من هو خري مني، وإن تركت فقد ترك من هو :

 . إىل أمر واحد خري مني. فرجع األمر  

الثاين:   بالتنبيه  الناس  املراد  عامة  ال  والعقد  احلل  أهل  ُيتاره  أن  االختيار 

فيستوي  كالديمقراطية،   الناس،  عامة  اختيار  عىل  مبنية  العدد والديمقراطية  يف 
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، وال يوافقه ال رشع وال  ، وهذا خالف الرشيعةاجلاهل الذي ال يعرف شيًئا بالعال

، لذلك غالب من يفوز يف الدول الديمقراطية أصحاب األموال أو القبائل؛  عقل

، وإنام املراد اختيار أهل احلل والعقد، وعند علامء املذاهب الكثرةألهنا مبنية عىل  

األربعة أهل احلل والعقد هم الوجهاء من العلامء واألمراء ونحوهم، وبعبارة ابن  

 .تيمية: من هلم شوكة وقوة ووجود

بالغلبة    الثانية   والطريقة احلكم  يأخذ  أن  وهو  االضطرار،  احلاكم  تنصيب  يف 

ومن أخذ احلكم بالسيف واستقرَّ احلكم    يتغلب احلاكم فيثبت احلكم له،والقهر،  

بإمجاع أهل السنة، ومن خالف يف ذلك فهو    له فإنه حاكٌم كمثل صاحب االختيار 

والقهر فهو أمري للمؤمنني، ومن ل   ومن ويَل احلكم بالغلبة مبتدع ضال، قال أمحد:  

بايعه فهو مبتدٌع ضال. ذكره يف عقيدة أهل السنة.   يح

اإلمجاع عىل   السنة، وحكى  أهل  املديني وغريه من  بن  اإلمام عيل  وذكر هذا 

ذلك ابن بطال، وابن حجر، واملزين، وغري واحد من أهل العلم، فمن أخذ احلكم  

بايع اب بالقهر    تداًء. أصبح حاكاًم كالذي يح

الديمقراطية   تنبيه: وكثرة األصوات فهو يف حكم    من توىل احلكم عن طريق 

 . كثرةلكن ليس قهًرا بالسيف وإنام قهر بال القهر، 
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َاع)قوله:   مجح ِ َواإلح النَّص  ب  احلل    (ونصبه  أهل  عليه  جيتمع  أي  واإلمجاع: 

َفحل َعن  )،  هذا طريق الغلبة  (وقهره)طريق االختيار بقسميه، وقوله:    د، هذاوالعق 

 ابعد عن خداع الناس وخمالفة أهل احلق. أي  (اخلداع

ة)قوله:   ريَّ اَلم َواحلح سح ِ َوَلنح جَيحَعَل اهللَُّ  ﴿، قال تعاىل:  اإلسالم رشط   (َورَشطه اإلح

َسبِياًل  ِمننَِي  املحُؤح َعىَل  َكافِِريَن  الرشط141]النساء:    ﴾لِلح هذا  عىل  العلامء  وأمجع   ]  ،

بيعًة يف  من ُتته  عتقد  فال جيوز أن يوإذا كان احلاكم كافًرا  حكاهح ابن حزم والنووي، 

عليه وليس لدهيم قدرة، أو أنَّ اخلروج ، لكن يف املقابل ال جيوز أن ُيرجوا  أعناقهم

التكفرييون يف تكفريه،    عن أن يكون احلاكم مسلاًم فيغلو  ع، فضاًل يرض أكثر مما ينف

 . فهذا أوىل وأوىل

رون احلكام بام غالًبا  يقطع الطريق عىل التكفرييني، فالتكفرييون  أمر مهم تنبيه: يحكفِّ

 ييل: 

 باحلكم بغري ما أنزل اهلل.  األمر األول:

 مواالة الكفار.  األمر الثاين:

 بوقوع احلاكم يف مكفر جممع عليه.  األمر الثالث:
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: إذا  والقاعدة الرشعية التكفري باحلاكمية فيه قوالن،    أن والرد عىل األمر األول

:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال  فال يصح التكفري هبا، أشار هلذا النووي وابن حجر  كان يف املسألة خالٌف 

، قال النووي وابن حجر: ما كان  »إال أن تروا كفًرا بواًحا عندكم من اهلل فيه برهان«

ر به،   ر املعني  خالًفا فال يحكفَّ   يف مسألة احلاكمية فأقل ما يحقال إنَّ  فيه تأويل فال يحكفَّ

ح هذا العالمة حممد بن صالح العثيمني    . باملسائل املختَلف فيها، وقد وضَّ

ومن باب أوىل إذا كانت املسألة عىل خالف ذلك، فإنَّ احلكم بغري ما أنزل اهلل  

أئمة السنة إىل ال  شيخ  بإمجاع أهل السنة كفر أصغر ال أكَب، وتوارد عىل ذكر هذا 

ئل عن قول الشيخ حممد بن    فإنه   األلباين والشيخ ابن باز يف فتاواه، نارص الدين   ملا سح

 . إبراهيم يف هذه املسألة قال: قوله كقول بقية أهل السنة، ال كفر إال باعتقاد

، فمثلها مثل  فيه خالف طويل  ضبط املواالة الكفريةأن  :  والرد عىل األمر الثاين

املاحلاكمية املسائل  يف  األعيان  فتكفري  من  ،  يمنع  تأويل  فهو  جيوز  ال  فيها  ختلف 

 . التكفري

أو   احلاكم  وقوع  يلزم من  ال  فإنه  عليه،  املجمع  الكفر  وهو  الثالث  األمر  أما 

الرشوط  املحكوم   توافر  بعد  إال  ر  يحكفَّ ال  املعني  فإنَّ  عليه،  الكفر  يقع  أن  كفٍر  يف 

عليها، كام استحلَّ قدامة  ع  من املكفرات املجم، حتى لو كان األمر  وانتفاء املوانع 
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كفٌر جممع عليه لكن ل يقع   فيام رواه عبد الرزاق، وهذا  عون البدري اخلمربن مظ 

 عليه ألنه كان متأواًل.  الكفر

الفتاوى( تيمية كام يف )جمموع  ابن  النوع والعني  :  قال  دلَّ  والفرق بني تكفري 

 .  عليه الكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار

ة)قوله:   ريَّ احلرية رشط، فكيف يكون حاكاًم وهو مملوك؟ لذلك حكى    (َواحلح

، وباإلمجاع والعدالة رشط   (َعَداَلة)ابن حزم اإلمجاع عىل أنَّ احلرية رشط، وقوله:  

مجاعة من أهل العلم منهم النووي، لكن إذا تغلب ثبت   تحشرتط العدالة وقد حكاه

الرشط  هذا  ويسقط  السنة  أهل  بإمجاع  له  االختيار    احلكم  بني  فرق  فهناك 

قال النووي: وباإلمجاع إذا كان  ال ُيرج عليه  ، بل لو كان عداًل ففسق  واالضطرار 

 . . فهناك فرق بني االبتداء واالستدامةاحلاكم فاسًقا ال جيوز اخلروج عليه

فاألعمى    ( سمع) قوله:   بصرًيا،  سميًعا  يكون  أن  ال  -األصم  وأي  الذي 

إذا استطاع أن يحدير األمور  فإنه  ال يصح أن يكون حاكاًم، وهذا فيه نظر،    -يسمع

 أن يكون له دراية ومعرفة باحلكم.  (َمَع الدرية)، قال: أصبح حاكاًم 
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لتفت لرشط إال اإلسالم،  الرشوط عند االختيار هذه   فإذا  ، أما عند الغلبة ال يح

مثل   مثله  بايع ويكون  يح أن  جيب  لكنه مسلم  الرشوط  فيه مجيع  اختلَّت  تغلَّب من 

رج عليه عند عدم القدرة. االختيار إال إذا صار كافًرا فال  بايع ويف املقابل ال ُيح  يح

ُقَريحش)قوله:     ، وقد دلَّ عىل هذا أي أن يكون احلاكم قرشيًّا   (َوَأن يكون من 

»ال يزال هذا األمر يف قريش  :  السنة واإلمجاع، روى البخاري عن ابن عمر  

والنووي ، واإلمجاع حكاه كثريون كالقايض عياض وابن حجر ما بقي منهم اثنان«

 ، لكن هذا عند االختيار ال عند االضطرار. وغريهم من أهل العلم

أي ال جيوز    (ُمنكر فيحتذرَما مل يكن ب  ر *** َوكن ُمطيًعا أمره فِياَم َأم)قوله: 

م اهلل. أن يحسمع ويحطاع له   فيام حرَّ

ل   وقبل االنتقال من هذا املبحث، ينبغي ألهل السنة أن يضبطوا هذا الباب، فأوَّ

اخلروج والتكفري، فلذلك ينبغي للسلفي  يف هذه األمة يف هذه املسألة، وهي  خالف  

أن جيِدَّ وجيتهد يف دراسة التوحيد وأن يعتني بمسائل الذي يريد اهلل والدار اآلخرة  

األقدام به  تنزلق  ال  حتى  احلزبيني  مناهج  بدراسة  يعتني  وأن  ويضبطها،   التكفري 

ا يف مواجهتهم،   ه األمور،  البد أن يعتني السني السلفي بأمثال هذف وحتى يكون قويًّ

اإلمامة  بباب  يعتني  كتاب    وأن  وكتبت  عيلَّ  اهلل  منَّ  وقد  فيه،  املذكورة  واملسائل 



 

132 

وجواهبا   شبهة  بسبعني  رته  صدَّ واجلامعة(،  السنة  أهل  عند  العظمى  ثم  )اإلمامة 

 بالردود عىل بعض األشياء من الكتب املشهورة يف هذا الباب. 

الساعد قوي  يكون  أن  العلم وغزي  فالبد  النظر يف  وشديد  ودقيق  االطالع  ر 

لطالب إيَّاك أن تضعف عن ضبطها، فإنَّ الفتنة فيها، فينبغي  و أمثال هذه املسائل،  

 . فمثل هذا سبب للرفعةالعلم أن جيمع بني قوة العلم وقوة املنهج، 

الصديق  ف بكر  أيب  إىل  نظرت  بالناس    لو  وبصرًيا  العلم  قويَّ  كان 

ل املسائل عىل الوقائع، فلام قالوا: إنَّ حممًدا قد مات، فعمر   نزَّ   واستطاع أن يح

وهي  -عىل جاللة قدره التبس عليه األمر وثبت أبو بكر، وملا جاءت حرب الردة  

ما حصل ثم رجع  حصل لعمر و وقف أبو بكر وقفته،  -يف زمنه أعظم فتنة

 .    بكرإىل قول أيب

وملا تكلم ابن تيمية كام يف املجلد السابع من )جمموع الفتاوى( عن ردٍّ لإلمام  

، قال: وردُّ أمحد أقوى من ردِّ أيب ثور؛ ألنَّ أمحد كان  أمحد عىل املرجئة وردٍّ أليب ثور

 . أبرص باملخالفني من أيب ثور

السالكني(:   )مدارج  كتابه  يف  القيم  ابن  اآلَياِت  ﴿ وقال  ُل  ُنَفصِّ َوَكَذلَِك 

ِرِمنيَ  َتبنَِي َسبِيُل املحُجح [ قال: ينبغي أن يعرف اإلنسان ما عليه  55]األنعام:    ﴾ َولَِتسح
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وإنام أهل الباطل. وقال ابن تيمية كام يف املجلد الثامن عرش من )جمموع الفتاوى(: 

ن يف ما عليه املخالفويمية بقوة معرفة  وقد متيز ابن تيتاميز الناس بتفصيل االتباع،  

وكَّسهم   البدع  ألهل  ى  فتصدَّ عبد  زمانه  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  ومثله   ،

 الوهاب. 

، وأن جتعل اجتهادك يف تأصيل  لذلك اهلل اهلل باجلد واالجتهاد يف ضبط األمور 

ا  ك العلم واملنهج واملسائل التي سبق ذكرها، وجتعلها   جناحي الطائر حتى تصبح قويًّ

 ن وتحنجي غريك. وتنجو من الفت
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 : قال العالمة السفاريني  

ي َمًعا َمر َوالنَّهح َلم بَِأن األح  فرضا كَِفاَية عىل من قد وعا ***  َواعح

 َعَليحِه َلكِن رَشطه َأن يأمنا ***  َوإِن يكن َذا َواِحًدا تعينا

َذرح من  ***  فاصرب َوَزل ب الحَيد َواللَِّسان  النُّقحَصانل ُمنكر َواحح

تكب  َّا بِِه يقحىض الحعجب ***  َومن هنى َعامَّ َلُه قد ارح  فقد َأَتى ِِم

 َعن غيها َلَكاَن قد أفادها  ***  ادها ذَفَلو بدا بِنَفِسِه ف

هبذ أعلم-ا  أتى  املعتزلة  -واهلل  األمر  دخلوا    ألنَّ  باب  وهو  الباب،  هذا  من 

باملعروف والنهي عن املنكر ودعوا إىل اخلروج عىل السلطان، فأشار إىل أنه فرض 

َن ﴿كفاية لقوله تعاىل:   ُروِف َوَينحَهوح ِ َوَيأحُمُروَن بِاملحَعح ريح ُعوَن إَِل اخلحَ ٌة َيدح َولحَتُكنح ِمنحُكمح ُأمَّ

َلئَِك ُهمح املحُ  لُِحونَ َعنح املحُنحَكِر َوُأوح  [.104آل عمران: ] ﴾فح

وأشار إىل أنَّ من اخلطأ أن يحنكر اإلنسان ويرتكب املنكر، وهذا صحيح لكنه  

ال   ممن  املنكر أحسن  يفعل  والثاين  ويحنكر،  املنكر  يرتك  ثالثة:  أقساٌم  فهم  يحنكر، 

 ويحنكر، والثالث يفعل املنكر وال يحنكر. 



 

135 

 

 : قال العالمة السفاريني  

د والربهان ***  مدارك الحُعُلوم يِف العيان  حمصورة يِف احلحَ

َحاب النّظر  حس وإخبار َصِحيح َوالنََّظر ***  َوَقاَل قوم ِعنحد َأصح

د َوُهَو أصل كل علم  يط كاشف فافتهم  ***  ف احلحَ  وصف حُمِ

 الذوات ف التَّام استبنأنبا َعن  ***  َورَشطه طرد َوعكس َوُهَو إِن

ة اصَّ نحس ثمَّ اخلحَ ِ َهم املحاصة  ***  َوإِن يكن ب اجلح  َفَذاك رسم َفافح

ُلوم بحس وحجى   فنكره جهل َقبِيح يِف اْلجا  ***  وكل َمعح

َهر   َأو اَل َفَذاك عرض مفتقر  ***  َفإِن يقم بِنَفِسِه ف َجوح

 َحِديث املني َفَصاِعدا فاترك   ***  واجلسم َما ألف من جزئني 

ات غري ُِمكن  وضده َما َجاَز فاسمع زكني ***  ومستحيل الذَّ
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الف والنقيض   واملثل والغريان مستفيض  ***  والضد َواخلح

 َفلم نطل بِِه َومل ننمق  ***  وكل َهَذا علمه حُمَّقق 

فِيق د هلل عىل التَّوح مح ِقيق ***  َواحلحَ ق عىل التَّحح  ملنهج احلح

ِديث  ***  ملقحَتىض احَلِديث ُمسلام   َوالنَّص يِف الحَقِديم واحلحَ

 ُمَوافقا أئمتي وسلفي  ***  اَل أعتني بَِغريح َقول الّسلف 

دى ***  َولست يِف قويل بذا ُمَقلًدا  َطفى مبدي اْلح  إاِلَّ النَّبِي املحُصح

ََزل ***  صىل َعَليحِه اهلل َما قطر نزل  َوَما تعانى ذكره من األح

َقات والدهور  ***  َوَما انجىل هبديه الدجيور  َوح  وراقت األح

َفا ***  َوآله َوَصحبه أهل الوفا   معادن التَّقحَوى وينبوع الصَّ

اِرع ***  وتابع وتابع للتابع   خري الورى َحًقا بِنَّص الشَّ

َوان  َة اهلل َمَع الرضح َسان  ***  َوَرمحح ِحح  َوالحرب والتكريم َواإلح
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اَلم  ***  التبجيل واإلنعام هتدي َمَع  سح ِ  مني ملثوى عصَمة اإلح

مة ة الّدين هداة األح ة  ***  َأئِمَّ َئِمَّ  أهل التقى من َسائِر األح

د والنعامن د الصنوان ***  اَل ِسياَم َأمحح  َوَمالك حُمَمَّ

َباب الحَعَمل لِيد خرب ِمنحُهم فاسمع ختل ***  من اَلزم لكل َأرح  َتقح

 َما دارت األفالك َأو نجم رسى ***  لسبلهم من الورىَومن نحا 

ة مني ألرباب الّسلف  لف ***  َهِديَّ  جمانبا للخوض من أهل اخلح

َها هديت واقتفي نظامي اَلم  ***  ُخذح  تفز باَِم أملت َوالسَّ

سن لنا اخلامتة-بدأ يف اخلامتة   وهذه  وهذه اخلامتة كلها خطأ،    -نسأل اهلل أن ُيح

عرشة اخلامسة  املالحظة  حمرم هي  املنطق  وعلم  كالمّية،  منطقية  خامتة  ألهنا  ؛ 

: وابن  يف منظومته   السيوطي  النووي وابن الصالح؛ لذلك يقولحكاهح  باإلمجاع،  

ما. االصالح والنو   وي قد حرَّ

ضعفه وأنه ال فائدة منه بكالٍم عظيم،  وتكلم ابن تيمية عىل علم املنطق وعىل  

«بل إنَّ الشوكاين يف رشح حديث النعامن بن بشري:   تكلم   »احلالل بنيِّ واحلرام بنيِّ
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وقال: وها أنا أحخَبك عن رجل قد درس أغواره وبلغ والكالم،  عىل علم املنطق  

شى عىل من  أقصاه،   فإنه ال فائدة منه ومضيعة للوقت وفيه وفيه ... وقال: وإنام ُيح

 ابتدأ فيه ول يحكمله أن يغرتَّ به.

بل ذكر  أما علم الكالم فالسلف جممعون عىل ُتريمه، وكالمهم كثري يف ذلك، 

: وأمجع العلامء عىل أنَّ أهل الكالم بيان العلم وفضله(ابن عبد الَب يف كتابه )جامع  

السنة يف كتابه  ليسوا علامء.   وكالم السلف كثري، وقد أطال يف نقل كالمهم قوام 

 . )احلجة يف بيان املحجة(

وكلمة الشافعي املشهورة: حكمي يف أهل الكالم أن يحرضبوا باجلريد والنعال،  

قال: هذا جزاء من أقبل عىل الكالم وترك    وأن يحطاف هبم بني العشائر والقبائل ويح

 الكتاب والسنة. 

وهو مضيعة لألوقات، يقول ابن تيمية: وكنت  وعلم املنطق ال فائدة منه البتة،  

أنَّ يف علم املنطق فائدة، وإن كان غريه أنفع منه، قال: فتبنيَّ يل أظن زمنًا من عمري  

 اإلسالم كثري. أنَّ فيه مقدمات ضالة وتضل... وكالم شيخ  



 

139 

وعلم املنطق قائم عىل أساسني ذكرمها السفاريني: احلد والَبهان، واحلد وهو  

التعاريف، والَبهان الدليل، ألهنم يقولون من حيث اجلملة: اليشء إما لفظ، أو  

بت عىل بعض، فاللفظ يحعرف باحلد، واأللفاظ املركبة بالَبهان  كِّ  . ألفاظ رح

ألسف رسى ذلك بني الفقهاء وأهل السنة، بل  وهم يغلون يف احلد للغاية، ول

باحلدود،  التوحيد يشتغل  إذا رشح  اليوم، حتى  السنة  رسى بني إخواننا من أهل 

التوحيد بعرشين أو أربعني تعريًفا،   وال ينبغي أن يشتغل فتنتهي من رشح كتاب 

أهل السنة بالتعاريف واحلدود، وال فائدة منها سوى إضاعة الوقت، وقد قال ابن  

الشافتيمية:   وال  مالك  اإلمام  عن  يحعرف  وأمثاهلمال  أمحد  وال  فوا    عي  عرَّ أهنم 

 الطهارة أو الصالة، وال يوجد عن السلف يشء من التعريفات. 

أنَّ رجاًل ما رأى   فلو  املحدود مهام كان،  ر  يحصوِّ أنَّ احلدَّ ال  والسبب يف ذلك 

ف يل احلج؟ فتقول: احلج   ألفعال ...  دح بيت اهلل احلرام  قص احلج يف زمانه، فقال: عرِّ

 . لفة، فال يمكن أن يعرف احلجالتعاريف املختوذكرت له  

يف    وكذلك تتم  الصالة  تعريف تقول  وختح بالتكبري  تبتدئ  وأفعال  أقوال   :

 . أن يعرف الصالة  ال يمكن . فبالتسليم..
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لذا ما كان السلف منشغلني بالتعاريف، بل ذمها شيخ اإلسالم ابن تيمية، ولو  

أنه  له  السلف، ومما يؤسف  تركه  ما  نافًعا  والتعاريف حمبوبة وعلاًم  كانت احلدود 

ر بالتعاريف.   رسى بني أهل السنة حتى ال تكاد جتد كتاًبا إال ويحصدَّ

أما التعريف اللغوي فأمره سهل، لكن التعريف الرشعي واالصطالحي هو  

يف رشح ل بعض الناس  أن يشتغاخلطأ الذي ينبغي أال يحشتغل به، ثم أشد من هذا  

كتاب التوحيد وغريها من كتب التوحيد بالتعاريف، وهذا غلط ومضيعة للوقت؛  

 . ألنه ال فائدة منه وال يمكن أن ُتصل منه عىل فائدة

قي، والثاين رسمي، والثالث  ة: األول حدٌّ حقي واحلدود عند املناطقة أقسام ثالث

كلها يسمى حقيقيًّا، وإذا شمل بعضها دون بعض    لفظي، وشمولية احلّد ألفراده

ر املحدود  رسميًّا، يقول ابن تيمية: وهذا احلد احلقيقي ال وجود لهيسمى   ، وال يحصوِّ

 إذا ذكرت له تعريفه ال يمكن أن يعرفه إال بدراسته. فإنسان ل ير شيًئا ف

تاج إليه، والعاقل كام    فال ينبغي أن يحشتغل هبذا العلم، وليس منه فائدة وال ُيح

. فلَم يحنشغل يقول ابن تيمية: العاقل ليس يف حاجة إليه والغبي ال يمكن أن يفهمه

 به؟ 
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النّظ)قوله:   َحاب  َأصح ِعنحد  قوم  ***  َوَقاَل  َوالنََّظرر  َصِحيح  وإخبار    (حس 

رف باحلواس اخلمس أو خَب صحيح   يعني ال يكفي احلد والَبهان بل أيًضا ما عح

 بالنقل، أو النظر وهو العقل الصحيح. 

د َوُهَو أصل كل عل) قوله:   يط كاشف فافتهمم ***  ف احلحَ حُمِ فقد    ( وصف 

، أرأيت البون الشاسع ل يلتفتوا إليهاملناطقة احلّد أصل كل علم، والسلف    جعل

 السلف وهؤالء؟ بني 

إِ )قوله:     ( أنبا َعن الذوات ف التَّام استبنن ***  َورَشطه طرد َوعكس َوُهَو 

جد املحدود أي أنَّ احلّد واملحدود   جد احلد وح البد أن يكون طرًدا وعكًسا، متى ما وح

قوله:   ثم  إِ )والعكس،  ***  َوُهَو  أخََب    ( أنبان  الذوات)أي  مجيع   ( َعن  عن  أي 

  (ف التَّام استبن)  ،رسمي  ، وإن أخَب عن بعضها فهو حدٌّ حقيقي فهو حدٌّ  الذوات  

 احلقيقي. املراد به احلد 

اصَّ )قوله:   نحس ثمَّ اخلحَ ِ َهم املحاصةة ***  َوإِن يكن ب اجلح لذلك    (َفَذاك رسم َفافح

الفصل يحميِّز، وأن يحذكر له اجلنس والفصل، والفصل الذي  يف احلد  هم يشرتطون  

 قد يكون بعيًدا وقد يكون قريًبا. 
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ُلوم بحس وحج)قوله:   كل ما هو    (فنكره جهل َقبِيح يِف اْلجاى ***  وكل َمعح

باحلس يشء   معلوم  هذا  لكن  صحيح  وهذا  قبيح،  له  اإلنسان  فإنكار  بالعقل  أو 

 . وعلم املنطق يشء آخر

هَ )قوله:   كثرًيا ما يحذكر    (َأو اَل َفَذاك عرض مفتقرر ***  َفإِن يقم بِنَفِسِه ف َجوح

املتكلمني   عىل  الرد  عند  العقائد  كتب  والعَ يف  بنفسه  رَ اجلوهر  يقوم  والذي  ض، 

عَرض، ومن باب التقريب: اجلدار جوهر، واألصباغ  جوهر، والذي يقوم بغريه  

 التي عليه عَرض. 

اجلسم    (َفَصاِعدا فاترك َحِديث املني ***  واجلسم َما ألف من جزئني)قوله:  

ات غري ُِمكن)، وقوله: فأكثر مركب من شيئني وضده َما َجاَز ***  ومستحيل الذَّ

، والذي ال يمكن مستحيل ، فهناك مستحيل وجائزعلميزكني: أي    (فاسمع زكني

 . جائزوالذي يمكن   ويحقال ممتنع،

والنقي)قوله:   الف  َواخلح ***  والضد  مستفيضض  والغريان  الضد    ( واملثل 

تقول: اللون األبيض واألسود ال  لكنهام يرتفعان،    ، الضدان ال جيتمعان والنقيض 

أسودجيتمعان،   وال  أبيض  يكون  فال  اللون  أمحر  هذا  يكون  بأن  يرتفعان  ، لكن 
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، ال جيتمعان وال يرتفعان  ، كاحلركة والسكونوالنقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان

 . ل واحد وزمن واحديف حم

مران  ، وهذان األ أي قد يكون خالف ذلك، فتقول: أمران خمتلفان واخلالف:  

غري   خمتلفان  شيئان  ألهنام  وجيتمعان  خمتلفان  واحلركة،  البياض  مثل  املختلفان 

 . متعارضني

 . واملثل: يقوم أحدمها مقام اآلخر

بعضهام  والغريان:   يحغاير  فإهنام  والضدين،  كالنقيضني  تغري،  فيه  كان  ما  كل 

 بعًضا. 

عند   الضد  ليس  األشياء،  تتبنيَّ  ...وبضدها  الشاعر:  وإنام  وقول  املناطقة 

 . اللغوي، وهو أشمل

، فإن قصده طيب  رحم اهلل السفاريني  (ف ...اَل أعتني بَِغريح َقول الّسل)قوله:   

وإياكم ُيرمنا  أالَّ  اهلل  فهو   نسأل  يغركم    وإياه األجر،  أو أجرين، وال  ما بني أجر 

ثم    ، فقد منَّ اهلل علينا بدعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية وضوح األمور لنا وخفاءها

اإل  بن سعودبتجديد شيخ  ونرصة حممد  هلا  ثم  ، واهلل وتاهلل وباهلل، لوال  سالم  اهلل 
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نحرصة حممد بن سعود لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ما صَفت العقيدة لنا  

 هذا الصفاء، ألصبح شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب عاملًا كابن تيمية. 

عليه  والسفاريني   اختلطت  ذلك  ومع  تيمية  ابن  بكتب  الناس  أعرف  من 

القرآن،   ل  تحكمِّ السلطان  قوة  لكن  هادًيا  األمور،  بربك  وكفى  تيمية:  ابن  قال 

،  فإذا اجتمعا حصلت القوة . قال: قوام الدين بكتاب هيدي وسيف ينرصونصرًيا، 

م بالسلطان أواًل  باهلل ث فام تراه من انتشار السلفية بني الناس والعامة وظهور العلم  

مّر أعداد فقد  وإال كم مرَّ عىل األمة اإلسالمية من احلكام وأنصار السنة؟  واحلكام،  

ماتوا مضطهدين، لكن يف هذه الدولة  بل كتبهم،  ال يعرفون الناس   كبرية من قرون

ة وعالية بفضل اهلل ثم بالسلطان، أسأل اهلل أن يحقوهيم   من ثالثة قرون والسنة معتزَّ

 يزيدهم وأن يحمكنهم. وأن 

َباب الحَعمَ   من اَلزمٌ ) قوله:   لِيد خرب ِمنحُهم فاسمع ختل ل ***  لكل َأرح هذه    (َتقح

من ليس عنده آلة اجتهاد بوضوح يف الرشح، أن  وبيَّنها  ،  املالحظة السادسة عرشة

وإمجاع أهل العلم، فال    األربعة، وهذا خالف إمجاع السلففليحقلد أحد املذاهب  

لزم أحد بتقليد أحد، بل يقول ابن القيم: وتقليد قول رجل   من بدع يف كل يشء  يح
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ذكره يف كتابه )أعالم املوقعني(، ويقول ابن تيمية: وتقليد قول رجل القرن الرابع، 

 . ملسو هيلع هللا ىلصهو جعله يف منزلة النبي  كله  يف الدين

فيقلد العال الذي يثق به، واألمر   اكان عاميً من و فالذي عنده آلة اجتهاد جيتهد

 سهل احلمد هلل. 

هذا   جيعل  وأن  للسفاريني  يغفر  أن  العىل  وصفاته  احلسنى  بأسامئه  اهلل  نسأل 

 الرشح حجة لنا ال علينا. 


