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 )١( تقريظ  

الحمد ہلل رب العالمین أحمده حمداً یوافي نعمھ ویكافيء مزیده ویدفع 

عنا نقمھ وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمداً 

عبده ورسولھ اللھم صل على محمد النبي وأزواجھ أمھات المؤمنین 

 ھ وآل بیتھ كما صلیت ربنا على آل إبراھیم إنك حمید مجید.وذریت

"سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم " اللھم یا معلم 

یا مؤدب محمد صلى هللا علیھ  یا مفھم سلیمان فھمنا و داود علمنا و

 وسلم أدبنا .

ة شرح تیسیر رب البری"  أما بعد : فقد یّسر هللا لي قراءة كتاب

"  الذي ألّفھ أخونا فضیلة المنظومة الحائیة ألبي بكر بن أبي داود 

الشیخ/ عصام بن عبد ربھ مشاحیت ، فألفیتھ شرحاً مفیداً، مشتمالً على 

التأصیل لمنھج أھل السنة والجماعة ، وفي الكتاب فوائد عظیمة، ودفاع 

ضیق عن عقیدة السلف ، وتوضیح لبعض الحقائق من خبیر بھا، ورغم 

الوقت، وضعف النشاط ، وكثرة األعمال العلمیة، فقد وجدُت نفسي 

مشدوداً لقراءتھ، وكلما قرأُت فیھ بحثًا ُمَعلِّالً نفسي أن أكتفي بھ، كلما 

ازددُت ُمضیًّا في القراءة حتى أتیت علیھ ، فوجدتُھ بحقٍّ فریداً في بابھ؛ 

                            
فـن ملـا عسـى ) جرت عادة الكتاب واملؤلفني املتقدمني رمحهم اهللا أن يعرضوا ما كتبوا أو ألفوا على إخوا�م من أهل هذا ال١(

 أن يظهر هلم يف ذلك ويشهدوا على ما هنالك ويسمون ذلك تقريظا.
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ةً وھو من الشروح ا لنافعة المختصرة في واستفدت أنا شخصیًّا فوائد جمَّ

شرح ھذه المنظومة كما یقول الشیخ عبد الكریم الخضیر : " المؤلفات 

والمصنفات في تقریر عقیدة السلف الصالح قد كثرت وتنوعت، فمنھا 

المطول، ومنھا المختصر، ومنھا ما كتب بأسانیده، ومنھا ما جرد عن 

ختصرة، األسانید، وكتب استنباطاً من النصوص، ومنھا المتون الم

فمن  ومنھا الشروح والحواشي، ومنھا ما جاء نظماً، ومنھا ما جاء نثراً.

المصنفات المختصرة المنظومة ھذه الحائیة المباركة الجامعة الماتعة 

علم منذ تألیفھا إلى یومنا النافعة، ھذه الحائیة محل عنایة من أھل ال

 )۱(ھذا".

بالوحي المطھر؛ فإن علم  وإذا كانت العلوم الشرعیة كلھا فاضلة لتعلقھا

التوحید في الذروة من ھذا الفضل العمیم، حیث حاز الشرف الكامل 

دون غیره من العلوم، فالتوحید یتعلق بأشرف ذات، وأكمل موصوف، 

باہلل الحي القیوم، المتفرد بصفات الجالل والجمال والكمال، ونعوت 

وضوعا ومعلوما، الكبریاء والعزة؛ لذا كان علم التوحید أشرف العلوم م

وكیف ال یكون كذلك وموضوعھ رب العالمین، وصفوة خلق هللا 

                            
 )١٠/ ١) راجع : شرح اخلضري على املنظومة احلائية البن أيب داود (١(
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أجمعین، ومآل العباد إما إلى جحیم أو إلى نعیم، وألجل ھذا سماه بعض 

 )۱السلف الفقھ األكبر. (

وتحقیق التوحید ھو أشرف األعمال مطلقاً ، وسئل النبي صلى هللا علیھ 

  )۲یمان باہلل ورسولھ".(وسلم : " أي العمل أفضل؟ فقال: " إ

وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا: " حاجة العبد إلى الرسالة أعظم 

بكثیر من حاجة المریض إلى الطب، فإن آخر ما یقدر بعدم الطبیب 

موت األبدان، وأما إذا لم یحصل للعبد نور الرسالة وحیاتھا، مات قلبھ 

 )۳اوة ال سعادة معھا أبدا ". (موتا ال ترجى الحیاة معھ أبدا، أو شقي شق

وختاماً أسأل هللا تعالى أن یستعملنا في طاعتھ، وأن یوفقنا جمیعاً لخدمة 

سنة نبیّھ، وأن یصرف عنا شر الفتن، ما ظھر منھا وما بطن. والسالم 

 علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

 وكتبھ

 د. محمود عبدالعزیز یوسف أبو المعاطي

 عد جامعة أم القرى سابقاً أستاذ الفقھ المقارن المسا

 وعضو مكتب الفتوى بوزارة األوقاف

 قطر -الدوحة  -ھجریة۱٤۳٦غرة محرم لعام 

                            
 ) .١/١٢٨) راجع : املوسوعة العقدية (١(
 ) متفق عليه .٢(
    ).٩٧-١٩/٩٦) راجع : جمموع الفتاوى (٣(
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 سم هللا الرحمن الرحیمب

 مقدمة
إن الحمد ہلل نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باہلل من ش�رور أنفس�نا 
ومن سیئات أعمالنا ، من یھده هللا فال مضل ل�ھ ، وم�ن یض�لل ف�ال ھ�ادي 

، وأش�ھد أن ال إل�ھ إال هللا وح�ده ال ش�ریك ل�ھ ، وأش�ھد أن محم�داً عب�ده لھ
 . )۱(ورسولھ
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،  ، وخیر الھدي ھدي محم�د  ما بعد : فإن أصدق الحدیث كتاب هللاأ

وشر األمور مح�دثاتھا ، وك�ل محدث�ة بدع�ة ، وك�ل بدع�ة ض�اللة ، وك�ل 

 ضاللة في النار . 

إلم��ام أب��ي بك��ر عب��دهللا ب��ن أب��ي داود ھ��ذا ش��رح مختص��ر لمنظوم��ة ا

ف�ي عقی�دة أھ�ل الس�نة والجماع�ة المش�ھورة   -رحم�ھ هللا  –السجستاني 

، ذك��ر فیھ��ا الن��اظم أكث��ر م��ا یتعل��ق بھ��ذه العقی��دة الص��افیة  »الحائی��ة  «ب 

                            
ك��ان یق��ول ذل��ك إذا خط��ب . رواه مس��لم   إن النب��ي  ق��ال فی��ھ : ) م��ن ح��دیث ج��ابر۱( 

والنسائي وغیرھما ، وذلك قبل الخطب كلھا ، وبصورة خاصة خطبة الجمع�ة ، فق�د ج�اء 
      التنصیص علیھا عند مسلم في روایة لھ ، فعلى الخطباء أن یحیوا ھذه السنة . 
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النقیة ، فبدأھا بالدعوة إلى االعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة الب�دع ، ث�م 

رآن الكریم مبیناً عقیدة أھل السنة فیھ ، والرد على انتقل إلى القول في الق

المخ��الفین ، وذك��ر فیھ��ا رؤی��ة ال��رب تع��الى وتجلِّی��ھ لعب��اده الم��ؤمنین ی��وم 

القیام��ة ، وإثب��ات الی��دین والیم��ین ہلل تع��الى ، والن��زول والمج��يء ، م��ع 

اإلش��ارة إل��ى أدل��ة ذل��ك م��ن الس��نة ، وذك��ر نف��ي الول��د والوال��د ع��ن ال��رب 

ثبات القدر ،  ثم بین معنى اإلیمان وأنھ قول وعمل واعتق�اد، سبحانھ ، وإ

ث��م ذك��ر الح��وض والمی��زان وع��ذاب القب��ر ونعیم��ھ ، والش��فاعة ، وفض��ل 

، وذك��ر م��ن ص��فات هللا تع��الى  -رض��ي هللا ع��نھم أجمع��ین  –الص��حابة 

الن�زول. فھ�ذه المنظوم�ة الذاتیة صفة الیدین ، ومن الصفات الفعلیة صفة 

  ھا كافیة شافیة ، فجزى هللا الناظم خیر الجزاء .مع اختصارھا فإن

 »تیسر رب البریة ش�رح المنظوم�ة الحائی�ة  «وقد سمیت ھذا الشرح 

فما كان فیھ م�ن ص�واب فإنم�ا ھ�و مح�ض توفی�ق هللا ، وم�ا ك�ان فی�ھ م�ن 

تقصیر أو نسیان في بع�ض جوانب�ھ ف�اہلل أس�أل أن یتج�اوز ع�ن تقص�یري 

ي أردت الحق ب�اذالً ف�ي ذل�ك م�ا وف�ق هللا ھذا ، إنھ جواد كریم وحسبي أن

 بھ من جھد ، وهللا أسأل أن ینفع بھ إخواني .. آمین . 

 وكتبھ

 محمد عصام بن عبدربھ محمد مشاحیت أبو

 الریاض فجر یوم الجمعة

 ـھ۱٤۳۱الموافق الرابع من شھر شعبان عام 
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 متن المنظومة الحائیة

 :  -رحمھ هللا  –قال الناظم 

���ْك بَحْب���  ِل هللاِ واتَّبِ���ع الُھ���َدىتَمسَّ

 

 بِ�������ْدِعیَّاً لَعلَّ�������َك تُْفلِ�������حُ  وال تَ�������كُ  

 ِن التِ��يـ��ـنــوالسُّ  َوِدْن بِِكتَ��اِب هللا 

 

 َوتَ��ْربَحُ و هللاِ تَْنُج�� أَتَ��ْت َع��ن َرُس��ول 

 َوقُ��ْل َغْی��ُر َمْخلِ��وٍق َك��الُم َملیِكن��ا 

 

 األْتقِی������اُء وأَْفص������ُحوا بِ������َذلَك َدانَ  

 قُ�ْرآِن ب�الَوْقِف قَ�ائِالً ال َوال تَُك فِ�ي 

 

 َوأَْس��َجُحوا َكَم��ا قَ��اَل أْتبَ��اٌع لَِجْھ��مٍ  

 اءةً رقِ���� وال تَقُ����ِل القُ����رآُن َخلق����اً  

 

 یُوَض�����حُ  ف�����إنَّ َك�����الَم هللاِ ب�����اللْفظِ  

 َجْھ���رةً  َوقُ���ْل یَتَجلَّ���ى هللاُ للَخْل���قِ  

 

 الب��ْدُر ال یَْخف��ى َوَربُّ��َك أَْوَض��ح َكَم��ا 

 ول����یَس بَِوالِ����دٍ  َولَ����ْیَس بْمولُ����ودٍ  ُ 

 

 المَس���بَّحُ  َولَ���یَس ل���ھُ ِش���ْبھٌ تََع���الَى 

 وِعْن��َدنَا َوقَ��ْد یُنِك��ُر الَجْھم��يُّ َھ��َذا 

 

حُ  بِِمْص��َداِق م��ا قُْلنَ��ا َح��ِدیثٌ    ُمَص��رِّ

����دٍ  َرَواهُ َجِری����رٌ    ع����ن َمقَ����اِل ُمحمَّ

 

 تَ�ْنَجحُ  فقُْل ِمْثَل م�ا قَ�ْد قَ�اَل ف�ي َذاكَ  

 یَِمْینَ��ھُ  أَیًض��ا َوقَ��ْد یُنِك��ُر الَجْھِم��يُّ  

 

 تَ������ْنفَحُ  یََدْی������ِھ بالفواِض������لِ  َوِكْلتَ������ا 

 لَْیلَ��ةٍ  َوقُ��ْل یَْن��ِزُل الَجبَّ��اُر ف��ي ُك��لِّ  

 

 المتََم��دِّحُ  َج��لَّ الواح��دُ  َكْی��ف بِ��ال 

نیا یَُم��نُّ    بِفَْض��لِھِ  إل��ى طَبَ��ِق ال��دُّ

 

�����ماءِ    وتُْف�����تحُ  فَتُْف����َرُج أَْب�����واُب السَّ

 َغ��افًِرا یَْل��قَ  یَق��وُل : أال ُمْس��تغفِرٌ  

 

 ف����أْمنَحُ  وُمْس����تَمنٌِح َخْی����ًرا وِرزقً����ا 

 ھمَرَوى َذاَك قَ����وٌم ال یُ����َردُّ َح����ِدیث 

 

 ك���ذَّبوُھم وقُبُِّح���وا أال َخ���اَب قَ���ْومٌ  

��دٍ  َوقُ��ْل إنَّ َخْی��رَ    النَّ��اِس بَْع��َد ُمَحمَّ

 

 ْرَج���حُ األ ثُ���مَّ ُعْثَم��انُ  اً دمَ َوِزی��راهُ قِ�� 

 بَْع���َدُھم ةِ َورابُِعُھ���م َخْی���ُر البریَّ��� 

 

 َحلیُف الَخی�ِر ، ب�الَخیِر ُم�ْنِجحُ  َعلِيٌّ  
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ْھطُ ْل�����لَ وإنَّھ�����ُم   ال َرْی�����َب فِ�����ْیِھمُ  رَّ

 

 تَْس�َرحُ  ب�النُّورِ  الفِْرَدْوِس  نُُجبِ َعلَى  

 وابُن َع�ْوٍف وطَْلح�ةٌ  َسِعیٌد وَسْعدٌ  

 

بَْی�����رُ    الُمَم�����دَّحُ  وَع�����اِمُر فِْھ�����ٍر والزُّ

َحابِة ُكلِِّھ�مْ  في َوقُْل َخْیَر قولٍ    الصَّ

 

 َوتَْج�����َرحُ  وال تَ�����ُك طَعَّان�����اً تَِعْی�����بُ  

 بِفَْض�لِِھمْ  فَقَْد نَطََق الَوْحُي الُمب�ینُ  

 

��حابةِ لآٌي  الفَ��ْتحِ  وف��ي   تَْم��َدحُ  لصَّ

 المْق����ُدوِر أْیقِ����ْن فإنَّ����ھُ  وبِالقَ����َدرِ  

 

یُن أْف���یَحُ  عْق���دِ  َعاَم���ةُ دَ   یِن وال���دِّ  ال���دِّ

 

 
 نَِكی�ًرا وُمْنَك�راً  ھ�الً جَ  َوال تُْنِك�َرنْ 

 

 والِمی�زاَن إنَّ�َك تُْنَص�حُ  وضَ حَوال ال 

 

 
 هللاُ الَعظ���یُم بِفَض���لِھِ  وقُ���ْل یُْخ���ِرجُ 

 

 تُْط�َرحُ  ِمن الناِر أْجساًدا ِم�ن الفَْح�مِ  

�ْیِل إْذ َج�اَء یَْطفَ��حُ  لِ َحْم� ةَكَحبَّ�  تحیا بمائھ الفردوس على النھر في   السَّ

 لَخل�����ِق َش�����افعٌ ل هللا إنَّ َرُس�����ولَ و 

 

�حُ  وقُْل فِ�ي َع�ذاِب القَب�ِر ح�قٌّ    ُمَوضَّ

الِة وإِنْ    َعَص�وا وال تُْكفَِّرنَّ أْھَل الصَّ

 
 یَْعِص�ي وُذو الَع�رِش یَْص�فَحُ  فكلُُّھ�مُ  

 َرأَي الَخ�����وارِج إنَّ�����ھُ  وال تَعتقِ�����دْ  

 

 یُ��ْرِدي ویَْفَض��حُ  َمقَ��اٌل لَم��ْن یھ��واهُ  

 ِدینِ�����ھِ بِ  لَُعوبً�����ا وال تَ�����ُك ُمْرِجی�����اً  

 

یِن یَْم���� أال   حُ رَ إنََّم����ا الُمْرج����يُّ بال����دِّ

 وقُ���ْل إنَّم���ا اإلیم���اُن ق���ْوٌل ونیَّ���ةٌ  

 

حُ  ِوفْع���ٌل َعلَ���ى قَ���وِل النب���يِّ    ُمَص���رَّ

 بالمَعاِص�ي َوتَ�ارةً  ویَْنقُُص طَ�ْوًرا 

 

 یَ��ْرَجحُ  بطَاَعتِ��ِھ یَْنِم��ي وف��ي ال��َوزنِ  

ج��اِل َوقولَ��   ُھمـَوَدْع عن��َك آراَء الرِّ

 

 أَزك���ى َوأَْش���َرحُ  فَْق���وُل َرُس���وِل هللاِ  

 بِ���ِدینِِھم اق���ْوٍم تَلَھَّ���وْ  َوال تَ���ُك ِم���ن 

 

 تَْق���َدحُ  فَ���تَْطعَن ف���ي أََھ���ِل الَح���َدیثِ  

ْھَر ی�ا َص�اِح ھ�ِذه إذا َما اعتقْدتَ    الدَّ

 
 فَأَْن���َت َعل���ى َخْی���ٍر تَبِی���ُت وتُْص���بِحُ  
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 ترجمة صاحب المنظومة الحائیة  

 داود السجستاني أبي بكر بن أبي

 اسمھ ، ونسبھ ، وكنیتھ : * 
ھ��و أب��وبكر عب��دهللا ب��ن س��لیمان ب��ن األش��عث ب��ن إس��حاق ب��ن بش��یر ب��ن 

 .   »ابن أبي داود  « ـعمرو بن عمران األزدي السجستاني ، المعروف ب

 مولده ونشأتھ : * 

ب�ھ أب�وه م�ن  ُولد بإقلیم سجستان سنة ثالثین ومئتین من الھجرة ، س�افر

ط��ّوف ب��ھ ش��رقاً وغرب��اً بخراس��ان ، وأص��بھان ، ونیس��ابور ، سجس��تان ف

والبص��رة، وبغ��داد ، والكوف��ة ، ومك��ة ، والمدین��ة ، والش��ام ، ومص��ر ، 

 والجزیرة، والثغور ، واستوطن بغداد . 

وك�ان ذا ھم��ة عالی��ة من�ذ ص��غره ف��ي التحص�یل والطل��ب ، وم��ن دالئ��ل 

ع�ي درھ�م واح�د، دخل�ت الكوف�ة وم «:   -رحم�ھ هللا  –ھذه الھمة قول�ھ 

فاشتریت بھ ثالثین مد باقالء، فكنت آكل منھ مداً ، وأكتب عن أبي س�عید 

ن أل�ف ح�دیث، ث ، فلما كان الش�ھر حص�ل مع�ي ثالث�ووعثمان ألف حدی

 .  »ما بین منقطع ومرسل

ح�دثت  «حافظاً متقن�اً ، فق�د ثب�ت عن�ھ أن�ھ ق�ال :  -رحمھ هللا  –وكان 

أل�ف ح�دیث ، ألزم�وني ال�وھم فیھ�ا  من حفظي في أصبھان بستة وثالثین

في سبعة أحادیث ، فلما انصرفت وجدت في كتابي خمس�ة منھ�ا عل�ى م�ا 

 .  »كنت حدثتھم بھ 
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 * مشایخھ :

كان من أشیاخھ : أحمد بن األزھر النیسابوري ، وإس�حاق ب�ن إب�راھیم 

النھش��لي ، وإس��حاق ب��ن منص��ور الكوس��ج ، وأب��وداود س��لیمان ب��ن معب��د 

ب�ن ش�بیب ، وعل�ي ب�ن خش�رم الم�روزي ، وعم�رو ب�ن  السنجي ، وسلمة

علي البصري ، ومحم�د ب�ن یحی�ى ال�ذھلي ، ومحم�د ب�ن بش�ار ، وعم�رو 

ب��ن عثم��ان الحمص��ي ، ونص��ر ب��ن عل��ي البص��ري، ویس��وف ب��ن موس��ى 

 القطان، وأحمد بن صالح ، وغیرھم الكثیر . 

 * بعض تالمیذه : 

بكر ب�ن مجاھ�د  أبوأحمد الحاكم ، و حدث عنھ خلق كثیرون منھم : أبو

 بكر محمد بن المظفر ال�وراق ، وأب�و بكر الشافعي ، وأبو المقرئ ، وأبو

، يال�دار قطن�حفص عمر بن شاھین، واإلمام  ون ، وأبومعسَ الحسین بن 

عمر بن حیویة ، وعبدالباقي بن ق�انع ،  عبدالرحمن بن أبي حاتم ، وأبوو

الكات�ب ، وعیس�ى ب�ن محم�د ب�ن أحم�د مس�لم  عبدهللا بن بط�ة ، وأب�و وأبو

 القاسم بن حبابة ، وغیرھم الكثیر .  الوزیر، وأبو

 * عقیدتھ :

كان أبوبكر ابن أبي داود السجستاني من أئم�ة أھ�ل الس�نة والجماع�ة ، 

المتبعین للكتاب والسنة ، ولیس أدّل على ذلك من منظومتھ الحائیة ھ�ذه، 

  لیھ سلف األم�ةوھي منظومة عظیمة في تقریر المعتقد الحق الذي كان ع

 حنبل��ي الم��ذھب ، ت��رجم ل��ھ الحنابل��ة ف��ي   -رحم��ھ هللا  –، فالن��اظم



  
 ۱۲ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 
طبقاتھم ، ومنھم : ابن أبي یعلى ، وابن مفل�ح ، والعلیم�ي ، وع�ده بع�ض 

، ف���ي طبق���اتھم ، كم���ا فع���ل اب���ن الس���بكيالش���افعیة م���نھم ، وترجم���وا ل���ھ 

 والمشھور أنھ حنبلي المذھب . 

 علماء علیھ : مكانتھ العلمیة وثنا ء ال* 

أمل�ى علین�ا  «:  -وھ�و م�ن تالمی�ذه  –حفص عم�ر ب�ن ش�اھین  قال أبو

اً ، إنما كان یملي حفظ�اً ، فك�ان ابن أبي داود سنتین ، وما رأیت بیده كتاب

بی�ده  ، معم�ر د عل�ى المنب�ر بع�د م�ا كب�ر ویقع�د دون�ھ بدرج�ة ابن�ھ أب�وعقی

 .  »على المجلس قول حدیث كذا، فیسرده من حفظھ ، حتى یأتي فیكتاب 

 .   »كان فقیھاً عالماً حافظاً  «وقال الخطیب البغدادي : 

قطن�ي ع�ن أب�ي بك�ر ب�ن  سألت ال�دار «عبدالرحمن السلمي :  وقال أبو

 .  »أبي داود ، فقال: ثقة 

 .   »ماً عالماً حافظاً ھِ كان فَ  «وقال ابن أبي یعلى في طبقات الحنابلة : 

ر ابن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغ�داد كان أبوبك «وقال ابن خلكان : 

 .  »، عالماً متفقھاً علیھ إماماً 

والرج��ل م��ن كب��ار علم��اء المس��لمین  «:  -رحم��ھ هللا  – وق��ال ال��ذھبي

 .   » ومن أوثق الحفاظ

 مؤلفاتھ : * 

الق��راءات ، الناس��خ والمنس��وخ ، والتفس��یر ، و كت��اب المس��ند ، وكت��اب

ب نظم القرآن ، وكتاب فض�ائل الق�رآن ، وفي الحدیث ، وكتاوالمصابیح 
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ق���ارئ ، وكت���اب البع���ث م، وكت���اب ش���ریعة التفس���یر ، وكت���اب ش���ریعة ال

 والنشور ، وكتاب السنن . 

 وفاتھ : * 

سنة س�ت عش�رة وثالثمائ�ة ف�ي ش�ھر ذي الحج�ة  -رحمھ هللا  –توفي 

 عن سبعة وثمانین عاماً ، وخلف ثمانیة أوالد (ثالثة بنین وخمس بنات). 

 ر لھ ولجمیع أئمة المسلمین . غفهللا تعالى ، و رحمھ

 

*      *     * 



  
 ۱٤ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة البدع
���ْك بَحْب���ِل هللاِ واتَّبِ���ع الُھ���َدى  تَمسَّ

 

 بِ������ْدِعیَّاً لَعلَّ������َك تُْفلِ������حُ  وال تَ������كُ  

����نِن التِ����ي   َوِدْن بِِكتَ����اِب هللاِ والسُّ

 

 تَ�ْربَحُ وَ  وتَْنجُ  هللا أَتَْت َعن َرُسولِ  

منظومتھ بھذین البیتین العظیمین ، یدعو  -رحمھ هللا  –بدأ الناظم  

والتحذیر  من خاللھما إلى االعتصام بالكتاب وما صح من سنة النبي 

، وھو بذلك یبین مصدر التلقي ألھل من البدع المستحدثة في دین هللا 

 الكتابمن والجماعة ھما : الكتاب والسنة ، وقد وردت األدلة  السنة

 :، منھا )۱(وصحیح السنة على وجوب التمسك بھذین األصلین

 ،]۷الحشر : [  w  v    u   t  s  r  q  p قولھ تعالى:  

\   [  ^  _  `     e  d  c  b  a:  تعالى قولھو

f] :وقولھ تعالى : ]۲۰األنفال ،  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

 Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í   Ý  Ü   Û  Ú  Ù

  á  àß  Þå  ä  ã  â     ] : ٥۹النساء[ . 

،  أي اتبع�وا كتاب�ھ    Ë  Ê «:  -رحم�ھ هللا  –قال الحافظ ابن كثی�ر 

   Í  Ì  ، أي خ��ذوا س��نتھ Ð  Ï   Î  أي : فیم��ا أم��روكم ب��ھ

                            
اء في أص�ول أخ�رى )  ھناك أصل ثالث : وھو إجماع علماء األمة ، واختلف العلم۱( 

      أھمھا القیاس ، وجمھور أھل العلم على أنھ حجة إذا استوفى شروطھ المعتبرة . 
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م��ن طاع��ة هللا ال ف��ي معص��یة هللا ، فإن��ھ ال طاع��ة لمخل��وق ف��ي معص��یة 

ق�ال مجاھ�د : أي    Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òھ : الخالق ، وقول

ب�أن ك�ل ش�يء تن�ازع  إلى كتاب هللا وسنة رسولھ ، وھ�ذا أم�ر م�ن هللا 

الن��اس فی��ھ م��ن أص��ول ال��دین وفروع��ھ أن ی��ردوا التن��ازع ف��ي ذل��ك إل��ى 

   ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áالكتاب والس�نة كم�ا ق�ال تع�الى : 

الكت��اب والس��نة وش��ھد ل��ھ بالص��حة فھ��و  ب��ھ ، فم��ا حك��م] ۱۰[الش��ورى : 

   Ý  Ü Û  Ú الحق ، فماذا بعد الحق إال الضالل ، ولھذا قال تعالى :

ß  Þ  أي : ردوا الفصل في الخص�ومات والجھ�االت إل�ى الكت�اب

 .  )۱(»والسنة ... 

وف��ي الق��رآن الك��ریم آی��ات كثی��رة ت��دل عل��ى وج��وب التمس��ك ب��القرآن 

 .   لنبي األمین الكریم وما صح من سنة ا

 من حدیث أب�ي ھری�رة  وأما األدلة من السنة : ما ثبت عن النبي 

إن هللا یرض��ى لك��م ثالث��اً ویس��خط لك��م ثالث��اً ،  «ق��ال :  أن رس��ول هللا 

یرض��ى لك��م أن تعب��دوه وال تش��ركوا ب��ھ ش��یئاً ، وأن تعتص��موا بحب��ل هللا 

                            
أصول اإلیمان في ض�وء الكت�اب والس�نة ، نخب�ة م�ن العلم�اء ، الطبع�ة األول�ى ،   )۱( 

وزارة الش����ؤون اإلس����المیة واألوق����اف وال����دعوة واإلرش����اد ، المملك����ة العربی����ة 
    ھـ . ۱٤۲۱السعودیة، 
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، و یس��خط لك��م  جمیع��اً وال تفرق��وا، وأن تناص��حوا م��ن واله هللا أم��ركم

 .   )۱( »ثالث : قیل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال 

ق��ال : ص��لى بن��ا  م��ن ح��دیث العرب��اض ب��ن س��اریة  وثب��ت عن��ھ 

ذات ی��وم ، ث��م أقب��ل علین��ا فوعظن��ا موعظ��ة بلیغ��ة ، ذرف��ت  رس��ول هللا 

منھ��ا العی��ون ، ووجل��ت منھ��ا القل��وب ، قلن��ا : ی��ا رس��ول هللا ، ك��أن ھ��ذه 

أوص���یكم بتق���وى هللا ،  «ع ، فم���اذا تعھ���د إلین���ا ؟ فق���ال : موعظ���ة م���ود

، فإنھ من یعش منكم بعدي فس�یرى لسمع والطاعة ، وإن عبداً حبشیاً وا

اختالف��اً كثی���راً ، فعل��یكم بس���نتي وس��نة الخلف���اء المھ��دیین الراش���دین ، 

تمسكوا بھا ، وعضوا علیھا بالنواج�ذ ، وإی�اكم ومح�دثات األم�ور، ف�إن 

 .  )۲(»، وكّل بدعة ضاللةكل محدثة بدعة 

 «:  ق�ال : ق�ال رس�ول هللا  م�ن ح�دیث أب�ي ھری�رة  وثبت عنھ 

كل أمت�ي ی�دخلون الجن�ة إال م�ن أب�ى . ق�الوا : وم�ن ی�أبى ی�ا رس�ول هللا ؟ 

                            
ص���حیح األدب المف���رد لإلم���ام البخ���اري ، محم���د ناص���ر ال���دین األلب���اني ، دار   )۱( 

ب��اب النھ��ي  -، ورواه مس�لم  ۱۸٤ح��دیث رق��م  ھ�ـ ،۱٤۲۱الص�دیق ، ط. األول��ى / 
عن كثرة المسائل من غیر حاجة ، و النھي عن منع وھات وھو االمتن�اع ع�ن أداء 

ذك�ر الزج�ر ع�ن  -اب�ن حب�ان  ، وص�حیح۱۷۱٥حق لزمھ أو طلب ما ال یستحقھ / 
،  ۳۳۸۸ف��تح الم��رء عل��ى نفس��ھ ب��اب المس��ألة بع��د أن أغن��اه هللا ج��ل وع��ال عنھ��ا / 

     .  ٥۷۱۹وذكر األخبار عما یجب على المرء من مجانبة الكالم وتضییع المال / 
ذكر وصف الفرقة الناجیة م�ن ب�ین الف�رق الت�ي تفت�رق علیھ�ا  -صحیح ابن حبان  )۲( 

، ابن ماجة ، باب التغلیظ ف�ي تعم�د الك�ذب عل�ى رس�ول هللا  ٥/  أمة المصطفى 
  ب�اب م�ا ج�اء ف�ي األخ�ذ بالس�نة واجتن�اب الب�دع  –، الترم�ذي  ٤۳،  ٤۲ح�دیث

      .   ۱۷۱۸۲، ومسند أحمد  ٤٦۰۷باب لزوم السنة /  –، وأبوداود ۲٦۷٦/
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 .  )۱(»من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى «قال : 

 .  وغیر ذلك مما صح عن رسول هللا 

اقتداء بكتب أھل السنة ب�دأ بتحدی�د المص�در  –عالى رحمھ هللا تفالناظم 

 قبل بسط االعتقاد ، فقال رحمھ هللا تعالى : 

فالتمس���ك معن���اه األخ���ذ بالش���يء  »ك بحب���ل هللا واتّب���ع الھ���دى تمّس��� «

  واالعتصام بھ ، وقیل : ھو القبض بقوة وبشدة . 

رعھ ؛ قیل : إنھ الق�رآن الك�ریم ، وقی�ل : ھ�و دی�ن هللا وش� »حبل هللا  «

 ألن القرآن الكریم ودین هللا اإلسالم ھما الصلة التي تربط المسلم بربھ . 

واتب�ع  «ومراد الناظم ھنا القرآن الكریم ؛ ألنھ ذكر السنة بع�ده فق�ال : 

یھ��ا المس��لم ق��ائالً : تمس��ك ب��القرآن أأي : الس��نة . فھ��و یخاطب��ك  »الھ��دى 

یم ال�زم س�نة النب�ي األم�ین، الكریم دائماً وأبداً ، ومع تمسكك بالقرآن الكر

 .   واقتفي آثاره 

 یُطلق في القرآن والسنة على أمرین :  ىوالھد

 ھدایة التوفیق ، وھذه ال تكون إال ہلل وحده .  -۱

 ھدایة الداللة واإلرشاد .  -۲

_  `    k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a قال تع�الى :

                            
{    ﴿ ى :، وق���ول هللا تع���ال ب���اب االقت���داء بس���نن رس���ول هللا  –البخ���اري  )۱( 

ذك��ر إیج��اب الجن��ة لم��ن أط��اع هللا  –، ص��حیح اب��ن حب��ان  ٦۸٥۱/ ﴾~    ے  
       .  ۸۷۱۳، وأحمد / ۱۷ورسولھ فیما أمر ونھى /
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l  : ھذه ھي ھدایة التوفیق .  ]٥٦[القصص 

 ]٥۲[الش��ورى :      =  <     ;  :  9قول��ھ تع��الى :  أم��ا

فھذه ھدایة الداللة واإلرشاد ، وھذه تكون لألنبیاء والصالحین والعلماء ، 

   O  N    M  L  K  Jومن ذلك أیض�اً ق�ول هللا تع�الى : 

  T  S  R  QP  : ٥٤[السجدة [  . 

وبیّن�ھ رس�ول  فالزم أخي الحبیب طریق الھدى والرشاد ال�ذي دّل علی�ھ

 ففیھ الفالح والنجاة في الدنیا .  هللا 

 :  »بدعیاً لعلّك تفلح  وال تكُ  «

والس�نة ، بعد أن حّث في الشطر األول من البیت على التمسك بالقرآن 

 حذر من مخالفتھما ، فقال : وال تك بدعیاً أي بمخالفتك للقرآن والسنة . 

ون صاحب بدعة أو متبع�اً حیث إن البدعة خالف السنة ، فاحذر أن تك

وإی��اكم ومح��دثات  «: بقول��ھ  ألص��حاب الب��دع ، وق��د ح��ذر منھ��ا النب��ي 

 .  )۱(»األمور، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة 

 * تعریف البدعة لغة وشرعاً : 

مث�ال س�ابق ، ومن�ھ ق�ول البدعة لغة : ھي الش�يء المخت�رع عل�ى غی�ر 

، ومن��ھ ق��ول عم��ر   ]۹األحق��اف :  ]  \   [Z  Y  X ]: هللا تع��الى

                            
    سبق تخریجھ .   )۱( 
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 .   )۱(»: نعمت البدعة ھذه  بن الخطاب 

طریق��ة ف�ي ال��دین  «:   -رحم��ھ هللا  –ق��ال الش�اطبي  البدع�ة ش�رعاً :

مخترعة تضاھي الشرعیة ، یقصد بالسلوك علیھ�ا المبالغ�ة ف�ي التعب�د ہلل 

 .   )۲(» تعالى

ع الشارع م�ن البدعة المذمومة ھي التي خالفت ما وض «وقال أیضاً : 

 .   )۳(»األفعال أو التروك 

فك�ن أخ�ي الحبی�ب متّبع��اً ال مبت�دعاً ، فك�ل بدع��ة ف�ي دی�ن هللا ض��اللة ، 

 وكل عمل لیس علیھ أمر هللا ورسولھ فإنھ مردود على صاحبھ . 

قالت :  –رضي هللا عنھا  –من حدیث أم المؤمنین عائشة  ثبت عنھ 

  )٤( »ھذا ما لیس منھ فھو رد  من أحدث في أمرنا «: قال رسول هللا 

وال أص�حابھ س�واء ك�ان ق�والً أو فع�الً  فكل عمل لم یكن علی�ھ النب�ي 

 أو اعتقاداً فھو بدعة مستحدثة في دین هللا عز وجل . 

أي :  )٥(»اتبعوا وال تبتدعوا ، فقد ُكفی�تم  «: قال عبدهللا بن مسعود 

                            
،  ۱۹۰٦، باب فضل من قام رمض�ان / من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ  )۱( 

    .   ۲٥۰باب ما جاء في قیام رمضان / –موطأ مالك 
    .  ۱/۳۷االعتصام للشاطبي   )۲( 
    .    ۲/۲٥٤الموافقات للشاطبي  )۳( 
 )۲٥٥۰ب�اب إذا اص�طلحوا عل�ى ص�لح ج�ور فالص�لح م�ردود(أخرجھ البخ�اري   )٤( 

  باب نقض األحك�ام الباطل�ة ورّد مح�دثات األم�ور ، وف�ي روای�ة ) ۱۷۱۸مسلم (،و 
    .  »  من عمل عمالً لیس علیھ أمرنا فھو رد« : لمسلم

، مجمع الزوائد ، باب ) ۸۸۷۰) ، والطبراني في الكبیر (۲۱۱أخرجھ الدارمي ( )٥( 
    .   ۱/۱۸۱االقتداء بالسلف 
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 فیتم بالكتاب والسنة . كُ 

: علی��ك بآث��ار م��ن -رحم��ھ هللا  –و األوزاع��ي عم��ر وق��ال اإلم��ام أب��و

س����لف وإن رفض����ك الن����اس، وإی����اك وآراء الرج����ال وإن َزخرف����وه ل����ك 

 .   )۱(بالقول

: علی��ك بآث��ار م��ن س��لف أي : ال��زم   -رحم��ھ هللا  –فق��ول األوزاع��ي 

 طریقة الصحابة والتابعین لھم بإحسان ؛ألنھا مبنیة على الكتاب والسنة . 

 : أبعدوك واجتنبوك .  أي »وإن رفضك الناس  «

أي: احذر آراء الرجال وھي ما قیل  »وإیاك وآراء الرجال  «وقولھ : 

 .   بمجرد الرأي من غیر استناد إلى كتاب هللا وسنة رسولھ 

أي : جمل��وا اللف��ظ وحس��نوه ف��إن الباط��ل ال  »وإن زخرف��وه  «وقول��ھ : 

 .   )۲(یعود حقاً بزخرفتھ وتحسینھ 

فھذه ثمرة التمس�ك بكت�اب  »لعلك تفلح  « - رحمھ هللا –وقول الناظم 

، واجتن�اب الب�دع المس�تحدثة ف�ي دی�ن هللا  هللا وما صح عن رس�ول هللا 

 عز وجل . 

واجتن��ب الب��دع فق��د ف��از بخی��ري ال��دنیا ، فم��ن تمس��ك بالكت��اب والس��نة 

                            
، واآلج��ري ف��ي الش��ریعة  ۷أخرج��ھ الخطی��ب ف��ي ش��رف أص��حاب الح��دیث ص )۱( 

     .   ۷/۱۲۰، وأورده الحافظ الذھبي في سیر أعالم النبالء  ٥۸ص
الھادي إلى سبیل الرش�اد الب�ن قدام�ة المقدس�ي ش�رح فض�یلة الش�یخ لمعة االعتقاد  )۲( 

، أض���واء الس���لف / الطبع���ة الثالث���ة  ٤٤العالم���ة محم���د ب���ن ص���الح العثیم���ین ص
    م .  ۱۹۹٥ھـ/۱٤۱٥
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 .  واآلخرة 

فمن عقیدة أھل السنة والجماعة أال نج�زم ألح�د بف�الح إال م�ن ش�ھد ل�ھ 

، أو ج��اء ف��ي الق��رآن أن��ھ م��ن أھ��ل الف��الح ، ولك��ن نرج��و  هللا رس��ول 

 للمحسن الفالح ، ونخاف على المسيء من عقاب هللا . 

 : -رحمھ هللا  –ثم قال الناظم 
 » ح بأتت عن رسول هللا تنجو وتر         بكتاب هللا والسنن التي  نْ ودِ «     

 ھذا البیت قریب من البیت األول . 

أي : آم�ن بكت�اب هللا وتمس�ك ب�ھ وك�ن م�ن  »بكتاب هللا  وِدن «فقولھ : 

أھل��ھ، فھ��و حب��ل هللا المت��ین ، والص��راط المس��تقیم ، م��ن ق��ال ب��ھ ص��دق ، 

 ومن حكم بھ عدل ، ومن دعا إلیھ ھُدي إلى صراط مستقیم . 

فالب��د م��ن اإلیم��ان ب��ھ ، والعم��ل بم��ا ج��اء فی��ھ م��ن األوام��ر واجتن��اب 

 من الھاجرین لكتاب هللا عز وجل . النواھي والزواجر حتى ال تكون 

   ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª       ©  ¨ق����ال تع����الى : 

أنواع ، منھا على سبیل الذكر ال الحص�ر:  ] وھجر القرآن۳۰الفرقان : [

ھجر سماعھ وقراءت�ھ ، وھج�ر العل�م ب�ھ والوق�وف عن�د حالل�ھ وحرام�ھ، 

وھج�ر االستش�فاء  التحاكم إلیھ ، وھجر تدبره وتفھم�ھ ، وھجر تحكیمھ و

 بھ وغیر ذلك مما ذكره أھل العلم من أنواع ھجر القرآن الكریم . 

ث���م ق���ال:  »بكت���اب هللا  نْ ودِ  «:  -رحم���ھ هللا  –ھك���ذا ق���ال الن���اظم 
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 .  » السنن التي أتت عن رسول هللا «

أت�ت  «، فقول�ھ :  ی�راد بھ�ا األحادی�ث النبوی�ة الثابت�ة عن�ھ  )۱(والسنن

ذا یبین أن السنن البد أن تصّح حت�ى یُؤخ�ذ بھ�ا ، ف�إن ھ »عن رسول هللا 

صحت السنة فھي حجة یجب العمل بھ�ا ف�ي أم�ور ال�دین كلھ�ا م�ن عقی�دة 

 صحیحة وعبادة مشروعة وأخالق فاضلة . 

وس��بق أن ذك��رت بعض��اً م��ن األدل��ة م��ن الكت��اب والس��نة الت��ي تب��ین لن��ا 

رین�ة الق�رآن حی�ث إنھ�ا وح�ي أیض�اً ، فھ�ي ق وجوب العمل بسنة النبي 

الكریم ، فھي المفّسرة لھ ، والمبینة لما أجمل فیھ ، فلوال السنة ل�م یع�رف 

 «: المس��لمون ع��دد ركع��ات الص��لوات وص��فاتھا وم��ا یج��ب فیھ��ا، ق��ال 

، وكذلك لوال السنة لم یعرف المسلمون  )۲(»أصلي  يصلوا كما رأیتمون

معروف والنھ�ي تفصیل أحكام الصیام والزكاة والحج والجھاد واألمر ب�ال

ع��ن المنك��ر ، ول��م یعرف��وا تفاص��یل أحك��ام المع��امالت والمحرم��ات وم��ا 

 أوجب هللا بھا من حدود وعقوبات . 

وھذه األدلة التي ذكرتھا سابقاً وغیرھا من الق�رآن والس�نة تب�ین منزل�ة 

 السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي . 

                            
وعن�د المح�دثین ھ�ي   والسنن جمع سنة وھي الطریقة التي كان علیھا الرسول  )۱( 

   .  ُخلقیة أو َخلقیة یر أو صفةمن قوٍل أو فعل أو تقر ما ثبت عن النبي 
)، ب�اب رحم��ة هللا ٦۰٥ب��اب األذان للمس�افر إذا ك��انوا جماع�ة واإلقام��ة (البخ�اري )۲( 

) ، باب ما جاء في إجازة خب�ر الواح�د الص�دوق ف�ي األذان ٥٦٦۲الناس والبھائم (
 )، ص�حیح اب�ن حب�ان، ب�اب األذان٦۸۱۹والصالة والصوم والف�رائض واألحك�ام (

       ) . ۲۱۳۱أراد بھ أحدھما ( »فأّذنا وأقیما  « كر البیان بأن قولھ )، ذ۱٦٥۸(



  
 ۲۳ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

ق��د ح��ذر م��نھم وال عب��رة بق��ول ھ��ؤالء ال��ذین یُعرض��ون ع��ن الس��نة ، ف

أال یوش��ك رج��ل ش��بعان متك��ئ عل��ى أریكت��ھ یُح��ّدث  «: فق��ال  النب��ي 

بحدیث من حدیثي ، فیقول: بیننا وبینكم كتاب هللا عز وجل ، فما وج�دنا 

فیھا من حالل استحللناه ، وما وجدناه فی�ھ م�ن ح�رام حرمن�اه ، أال وإن 

 .   )۱(»ما حّرم رسول هللا مثل ما حّرم هللا 

أي : تنج�و م�ن ك�ل  »تنجو وت�ربح  «:   -رحمھ هللا  –ظم ثم قال النا

ش��ر وب��الء ف��ي ال��دنیا واآلخ��رة ، وھ��ذه ثم��رة اإلیم��ان والتمس��ك ب��القرآن 

النج�اة م�ن الب�دع واالنح�راف ف�ي ال�دنیا ، ؛  الكریم وسنة النبي األمین 

 والنجاة من عذاب هللا في اآلخرة ، وھذا ھو الفوز الكبیر . 

*      *     * 

 

 

 

 

 

                            
، ب�اب م�ا نھ�ى عن�ھ أن یق�ال  )،  والترم�ذي٤٦۰٤(باب في لزوم السنة أبوداوود  )۱( 

والتغل�یظ  ) ، وابن ماجھ باب تعظ�یم ح�دیث رس�ول  )۲٦٦٤حدیث النبي عند 
، ذك�ر الخب�ر المص�رح ) ، واب�ن حب�ان ۱۷۲۳۳)، وأحم�د (۱۲على من عارضھ (

، والبیھق�ي ف�ي الس�نن  )۱۲كلھا عن هللا ال من تلق�اء نفس�ھ ( بأن سنن المصطفى 
)، وص����حیح الج����امع ٦۷۰)، الطبران����ي ف����ي المعج����م الكبی����ر (۹/۳۳۲الكب����رى (

)۲٦٤۳   . (    
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 عقیدة السلف في كالم هللا والرد على المخالفین

 :  -رحمھ هللا  –قال الناظم 

 َوقُ��ْل َغْی��ُر َمْخلِ��وٍق َك��الُم َملیِكن��ا

 

 األْتقِی������اُء وأَْفص������ُحوا بِ������َذلَك َدانَ  

 القُ�ْرآِن ب�الَوْقِف قَ�ائِالً  َوال تَُك فِ�ي 

 

 َوأَْس��َجُحوا َكَم��ا قَ��اَل أْتبَ��اٌع لَِجْھ��مٍ  

 اءةً رقِ��� القُ���رآُن َخلق���اً  وال تَقُ���لِ  

 

 یُوَض����حُ  ف����إنَّ َك����الَم هللاِ ب����اللْفظِ  

ف��ي مطل��ع منظومت��ھ ف��ي البیت��ین   -رحم��ھ هللا  –بع��د أن ذك��ر الن��اظم  

األولین منھا التمسك بالكتاب والسنة ، ووج�وب التمس�ك بھم�ا ، ذك�ر ف�ي 

ھ���ذه األبی���ات عقی���دة أھ���ل الس���نة والجماع���ة ف���ي الق���رآن ، وال���رد عل���ى 

 ین لھذه العقیدة (عقیدة أھل السنة) . المخالف

صفةٌ من صفاتھ س�بحانھ وتع�الى، كالمھ فالقرآن كالم هللا عز وجل ، و

، ول�یس بمخل�وق كم�ا یق�ول أھ�ل  ، وأنزل�ھ عل�ى رس�ولھ حقیق�ة تكلم بھ

ب��ل ھ��و ك��الم هللا تكل��م ب��ھ بح��رف  ؛الب��دع ، ول��یس معن��ى قائم��اً ب��النفس 

س�الم ، وكل�م هللا ع�ز وج�ل رس�ولَھ وصوٍت یُسمع ، سمعھ جبریل علیھ ال

ھ��ذا ھ��و الح��ق ال��ذي  ؛وس��مع موس��ى ك��الم هللا لیل��ة المع��راج ،  محم��د 

علیھ أھل الس�نة تش�ھد ل�ھ األدل�ة والنص�وص، وتش�ھد ل�ھ العق�ول الس�لیمة 

 والفطر المستقیمة . 

 »ك��الم ملیكن��ا وق��ل غی��ر مخل��وق  «:  -رحم��ھ هللا  –فق��ول الن��اظم 

كتاب والسنة ، أي : قل معتقداً مؤمناً غیر شاك فالخطاب ھنا للمتمسك بال
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وال متردد في أن كالم هللا غیر مخل�وق ، تكلّ�م ب�ھ حقیق�ة ، من�ھ ب�دأ وإلی�ھ 

 یعود . 

ب�القرآن وأن�ھ ك�الم هللا، حی�ث  –رحمھ�م هللا  –وقد اھتم س�لفنا الص�الح 

إن الن��اس تن��ازعوا ف��ي ھ��ذه المس��ألة عل��ى م��ذاھب ش��تى ، م��ن أب��رز ھ��ذه 

 ثمانیة ، سبعة مذاھب باطلة ، والمذھب الثامن ھو الحق .  المذاھب :

 المذھب األول : مذھب االتحادیة : 

وھ��ؤالء یقول��ون بوح��دة الوج��ود ، وأن الوج��ود واح��د ، وم��ذھبھم ف��ي 

كالم هللا : أنھ كّل ما یسمع في الوجود سواء كان حق�اً وص�دقاً ، أو ب�اطالً 

م األعجم���ین ، أو أص���وات ، وس���واء ك���ان ك���الوك���ذباً ، وزوراً وبھتان���اً 

 الحیوانات والطیور ، فكلھ كالم هللا ، نعوذ باہلل من ذلك . 

 فھؤالء االتحادیة أكفر خلق هللا ، یظھرون اإلسالم ویبطنون الكفر . 

، فالخ��الق ھ��و المخل��وق ، وك��ل م��ا فیعتق��دون أن هللا ع��ین المخلوق��ات 

الم هللا ، س�واء تروه ھو الرب ، وق�الوا : إن ك�ل ك�الم ف�ي الوج�ود ھ�و ك�

سواء أكان ھذا الك�الم كف�راً أو إیمان�اً ، وأكان ھذا الكالم حسناً أو قبیحاً ، 

وكل اسم فھو ل�ھ ، س�واء أك�ان حس�ناً أو قبیح�اً ، وك�ل ص�فة س�واء كان�ت 

وھ��ذا كف��ر ش��دید ، نع��وذ ب��اہلل م��ن  ؛ص��فة نق��ص أو ص��فة كم��ال فھ��ي ہلل 

 الكفر والخذالن . 

المذھب الخبی�ث حی�ث ل�ھ ف�روع غی�ر م�ا  ھذا –أخي الحبیب  –فاحذر 

ذكرتھ ھنا ذكرھ�ا زع�یمھم اب�ن عرب�ي الط�ائي رئ�یس وح�دة الوج�ود ف�ي 
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فكن أخي الحبیب على ح�ذر م�ن ھ�ذا الم�ذھب  »الفتوحات المكیة «كتابھ 

 .  )۱(الكفري

 :  )۲(المذھب الثاني : مذھب الفالسفة وأتباعھم

م��ن العق��ل  اضَ ٌض فَ��: أن��ھ ف��ی م��ذھب ھ��ؤالء الفالس��فة ف��ي ك��الم هللا 

الفّع���ال عل���ى ال���نفس الفاض���لة الزكی���ة بحس���ب اس���تعدادھا فحص���ل لھ���ا 

تص��ورات وتص��دیقات بحس��ب م��ا قبل��ت من��ھ ، فك��الم هللا ل��یس حرف��اً وال 

صوتاً ، ولكنھ معاٍن تفیض على النف�وس الفاض�لة الزكی�ة ، ویحص�ل لھ�ا 

 تصورات وتصدیقات بحسب ما قبلتھ من ھذا الفیض . 

في الكالم مبني على مذھبھم في القول بقَِدم الع�الم ، وأن وھذا المذھب 

ف��ال یقول���ون : إن  .كل��زوم الض���وء للس��راج  ؛م الزم ہلل أزالً وأب��داً لالع��ا

العالم حادث، بل یقول�ون : إن الع�الم ق�دیم كقِ�َدم هللا ، وھ�ذا المعن�ى إنك�ار 

ھ ش�يء، لوجود هللا ، وأنھ واجب الوجود بذاتھ ، وأنھ األول الذي لیس قبل

فبَنوا على ھذا األصل ، وھو القول بقَِدم الع�الم ؛ أن الك�الم معن�ى یف�یض 

على النفس الفاضلة الزكیة فیحصل لھا تصورات وتصدیقات بحس�ب م�ا 

 قبلت منھ . 

وحقیقة ھذا المذھب : الكفر باہلل ، ومالئكتھ ، وكتبھ ، ورسلھ ، والی�وم 

                            
 -الھدایة الربانی�ة ف�ي ش�رح العقی�دة الطحاوی�ة لش�یخنا عب�دالعزیز ب�ن عب�دهللا الراجح�ي   )۱( 

)  بتص��رف ۱٥۷-۱٥٥الج��زء األول (ص -الری��اض  -، دار التوحی��د للنش��ر  -ظ�ھ هللا حف
    ھـ .  ۱٤۳۰الطبعة األولى  -بسیط 

    .  ۱٦۰مستفاد من المرجع السابق ص  )۲( 
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فھ�م ر ، وبالجن�ة والن�ار ، اآلخر ، والقدر خیره وشره ، وبالبع�ث والنش�و

كفرة مالحدة لم یؤمنوا برسلھ ؛ ألنھم ل�م یؤمن�وا ب�اہلل رب�اً وإلھ�اً ومعب�وداً 

ب��الحق، وأن��ھ األول ال��ذي ل��یس قبل��ھ ش��يء ، وأن��ھ الغن��ي بذات��ھ ، ال��ذي ال 

 یحتاج إلى أحد، وأن لھ الكمال في أسمائھ وصفاتھ . 

د واح�د ، والعب�د ھ�و وھم یلتق�ون م�ع االتحادی�ة ال�ذین یقول�ون : الوج�و

الرب، والرب ھو العبد، وھؤالء الفالسفة یقول�ون: إن الع�الم ق�دیم والزم 

للرب، ولم یثبتوا رباً غنیاً خالقاً قادراً بمشیئتھ، وقالوا: إن الرب ھ�و أول 

ھ��ذا الع��الم ، وھ��و المح��رك ل��ھ ، وھ��و العل��ة الغائی��ة لحركت��ھ ، فھ��م بھ��ذا 

 .   )۱(لزندقة ، نسأل هللا السالمة والعافیة یلتقون مع االتحادیة في الكفر وا

 :   )۲(المذھب الثالث : مذھب السالمیة

وھم أتباع محمد بن أحمد بن سالم ، أبي عب�دهللا ، وت�بعھم بع�ض أتب�اع 

األئم��ة األربع��ة أو بع��ض م��ن ینتس��ب للح��دیث ، وذھب��وا إل��ى أن ك��الم هللا 

ال ت��زال ، ألف��اظ ومع��اني وح��روف وأص��وات قدیم��ة ف��ي األزل ل��م ت��زل و

وال یقولون إن الكالم متعلق بقدرة هللا ومشیئتھ ، وما دامت األلفاظ قدیمة 

؛ فالحروف التي تؤلف ھذه األصوات قدیمة ، وما دام�ت المع�اني قدیم�ة 

 ؛ فالحروف التي تتألف من ھذه األلفاظ قدیمة . 

                            
    بتصرف بسیط .  ۱٦۱-۱/۱٦۰المرجع السابق   )۱( 
ن أحمد ب�ن محم�د ھـ ، وابنھ الحس۲۹۷ھم أتباع محمد بن أحمد بن سالم المتوفى   )۲( 

ھ��ـ ، وم��ن أش��ھر رج��ال الس��المیة أبوطال��ب المك��ي ۳٥۰ب��ن س��الم المت��وفى س��نة 
ھ�ـ ویجم�ع الس�المیة ف�ي م�ذھبھم ۳۸٦المت�وفى س�نة » قوت القلوب«صاحب كتاب 

    بین كالم أھل السنة وكالم المعتزلة مع میل إلى التشبیھ ونزعة صوفیة اتحادیة .  
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 وھم یقولون : إن كالم هللا نوعان : 

 / نوع یُسَمع بواسطة . ۱

 یُسمع بغیر واسطة . / ونوع ۲

ك�الم هللا بواس�طة جبرائی�ل ، لك�ن الك�الم وإن ك�ان  كما س�مع محم�د 

لفظاً ومعنى ، وإن ك�ان بح�رف وص�وت إال أن�ھ ق�دیم ل�م ی�زل وال ی�زال، 

وال یزال الرب یتكلم في الق�دم واألزل ، وكلم�ات ال�رب مقترن�ة ال یس�بق 

م بھ��ا ال��رب دفع��ة بعض��ھا بعض��اً ؛ فالب��اء م��ع الس��ین م��ع الم��یم كلھ��ا ی��تكل

 ھكذا یقولون .  ؛واحدة 

س�مع متعاقب�ة بالنس�بة لس�مع اإلنس�ان ؛ وإال وقالوا : إن الحروف إنم�ا تُ 

 –عن�دھم  –فالحروف مقترنة ، وش�بھتھم ف�ي ذل�ك مبنی�ة عل�ى أن الك�الم 

البد أن یقوم بمتكلم ، وأن الرب لیس مح�الً للح�وادث ؛ ق�الوا : فل�و قلن�ا : 

بقدرت��ھ ومش��یئتھ ؛ لص��ار مح��الً للح��وادث ؛ ب��ل إن ك��الم ال��رب متعل��ق 

یقول��ون : إن الك��الم ق��دیم ف��ي األزل ل��م ی��زل وال ی��زال ، فمت��ى ش��اء تكل��م 

 بالحروف مقترنة. 

نس�بة إل�ى االقت�ران ال�ذي ذك�روا ف�ي  »االقترانی�ة  «ولھذا یس�مونھم ب�ـ 

الح���روف، وأن ال���رب ی���تكلم بھ���ا دفع���ة واح���دة ، فق���الوا : ل���و قلن���ا : إن 

متعاقب��ة ؛ لل��زم م��ن ذل��ك : أن یح��دث الح��رف الث��اني ف��ي ذات الح��روف 

 الرب، فیكون ذلك محالً للحوادث ، وھذا مذھب باطل . 

وق��ولھم : إن الك��الم ألف��اظ ومع��اني وح��روف وأص��وات قائم��ة ب��ذات 
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الرب ؛ فھذا حق ، لكن قولھم : إنھ ال یتعلق بقدرتھ ومشیئتھ ، فھذا باطل 

ق�دیم لك�ن ألفاظ�ھ ل�م ت�زل حادث�ة متعلق�ة  ، فالرب لم یزل ی�تكلم ، وكالم�ھ

بمش��یئة ؛ فھ��و یكل��م جبری��ل ، ویكل��م المالئك��ة ، ویكل��م األنبی��اء ، ویكل��م 

الناس یوم القیامة ، فالقول بأنھ ال یتعلق بقدرت�ھ ومش�یئتھ ، تعطی�ل لل�رب 

 .  -سبحانھ  –ن الكمال وتنقّص لھ م

ا بعض��اً ، وك��ذلك ق��ولھم : إن الح��روف مقترن��ة ، وأن��ھ ال یس��بق بعض��ھ

،  سِّ وأنھا غیر متعاقبة ؛ ھو تخلیط وھذیان غیر متصور ، ومخالف للِح�

ول��یس معلوم��اً ب��الفطرة ؛ ألن الكلم��ة إذا كان��ت مكون��ة م��ن ح��رفین ؛ ف��ال 

یمكن للمتكلم أن ی�تكلم ب�الحرف الث�اني إال بع�د األول ، وال وج�ود للكلم�ة 

الح�روف ف�ي ذات  م�ن ذل�ك أن تح�دث   إال بالتعاقب ، وقولھم : إنھ یل�زم

لق فكالم�ھ االرب ، فھذا باطل ؛ ألن ھذا یلزم بالنسبة للمخل�وق ، أم�ا الخ�

ال یشبھ كالم المخلوقین ؛ ألن ال�رب ال یش�ابھ المخل�وقین ال ف�ي ذات�ھ وال 

 .  )۱( –سبحانھ  –في صفاتھ وال في أفعالھ 

 :  )۲(یةالمذھب الرابع : مذھب الُكّالبِ 

ب�ن ُك�ّالب ، وی�رون أن ك�الم ال�رب معن�ى  وھم أتباع عب�دهللا ب�ن س�عید

ق��ائم ب��نفس ال��رب ل��یس بح��رف وال ص��وت ، وال یمك��ن أن یُس��مع ، وھ��و 

الزم لذاتھ كلزوم السمع والبصر والعلم والحی�اة ، وھ�و أربع�ة مع�اٍن ف�ي 

                            
    .   ۱٦٤-۱/۱٦۲المرجع السابق   )۱( 
    .  ۱٦٥-۱/۱٦٤المرجع السابق   )۲( 
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 نفسھ : األمر والنھي والخبر واالستفھام . 

لیس��ت عل��ى ك��الم هللا ووأم��ا الح��روف واألص��وات : فھ��ذه حكای��ة دال��ة 

كالم هللا، فلیس في المصحف كالم بزعمھم ، بل ما فیھ إنم�ا ھ�و ح�روف 

وكلم��ات دال��ة عل��ى ك��الم هللا، لیس��ت ھ��ي ك��الم هللا ، فكالم��ھ ف��ي نفس��ھ ال 

 يیس��مع ، والح��روف واألص��وات حكای��ة دال��ة علی��ھ، وھ��ذا الم��ذھب مبن��

مح�الً ، وعلى ھذا : فإن هللا لیس  على أن الكالم البد من أن یقوم بالمتكلم

للحوادث ؛ ألنھ لو كان حرفاً وصوتاً ؛ لك�ان مح�الً للح�وادث كم�ا ق�الوا : 

 لیس بحرف وال صوت، وإنما ھي حكایة دالة علیھ . 

ف��ي ش��رحھ للعقی��دة  –حفظ��ھ هللا  –یق��ول الش��یخ عب��دالعزیز الراجح��ي 

 ولمناقشة ھؤالء الكّالبیة نقول :  «الطحاویة : 

واألص��وات حكای��ة م��ن ك��الم هللا ،  أن��تم تقول��ون : إن الح��روف أوالً :

فحكای��ة الش��يء إنم��ا تك��ون باإلتی��ان بمث��ل الش��يء ؛ م��ن غی��ر زی��ادة وال 

نقص��ان، وال تق��دیم وال ت��أخیر ؛ تق��وُل : حكی��ت الح��دیث بعین��ھ ؛ تری��د أن 

الروای����ة مطابق����ة للح����دیث م����ن غی����ر زی����ادة وال نق����ص ، والح����روف 

فكی��ف یق��ال: إنھ��ا واألص��وات لیس��ت مطابق��ة للمعن��ى الق��ائم ب��نفس ال��رب 

 حكایة لكالم هللا ؟!

ل��و كان��ت الح��روف واألص��وات حكای��ة ع��ن ك��الم ال��رب كم��ا  ثانی��اً :

تزعمون ؛ فلزم من ذلك أن تكون صفات هللا محكیة ، ول�ھ مث�ل وش�بیھ ، 

  لیس لھ مثل وال شبیھ . وهللا



  
 ۳۱ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

تى الناس لو كانت الحروف واألصوات حكایة عن كالم هللا ؛ أل ثالثاً :
ث��ل ك��الم هللا وحینئ��ذ أی��ن عج��زھم ع��ن اإلتی��ان بمثل��ھ ؟ وق��د ق��ال بك��الم م

   ,  /  .  -  04  3  2  1      56       7تع�����������الى : 

?  >  =  <     ;  :  9  8     : ۸۸[اإلسراء  . [ 

¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨      ©    ®  ¬  «  ªوق��ال أیض��اً : 

´  ³   ²  ±  °  ¯     : ۳۸[یونس  . [ 

كانت الحروف واألصوات حكایة عن كالم هللا ؛ لل�زم علی�ھ  رابعاً : لو

 أن یُحكى بحرف وصوت ما لیس بحرف وال صوت ، وعلى ھذا یتبین 

 .   )۱(طالن ھذا المذھبب

 المذھب الخامس : مذھب األشاعرة : 

ف���ي ش���رحھ  -حفظ���ھ هللا  - ق���ال فض���یلة الش���یخ عب���دالعزیز الراجح���ي

حس�ن األش�عري یقول�ون : إن الك�الم للعقیدة الطحاوی�ة: وھ�م اتب�اع أب�ي ال

معن��ى ق��ائم ب��نفس ال��رب وھ��و بمعن��ى واح��د ؛ ل��یس بح��رف وال ص��وت ، 

 ـ�ـة، وھ�و ال یتن�وع ألربع وھو ال یُسمع ، لكنھ معنى واح�د وش�يء واح�د

 أشیاء كما یقول الُكّالبیة . 

فھم یقولون بأن الكالم معنى واح�د؛ ال یتع�دد وال یت�بعض، وال یتج�زأ، 

ل ھو معنى واحد، والحروف واألصوات عب�ارة دال�ة علی�ھ؛ وال یتكثر، ب

                            
    .   ۱٦٥-۱/۱٦٤المرجع السابق   )۱( 
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فھ���ذا یق���ول حكای���ة ،وھ���ذا یق���ول عب���ارة ، وكون���ھ أم���راً ونھی���اً وخب���راً 

واس��تفھاماً فھ��ذه الص��فات إض��افیة لھ��ذا المعن��ى الواح��د ، ولكنھ��ا لیس��ت 

م��راً أنواع��اً ب��ل ص��فات إض��افیة ل��ذلك الن��وع الواح��د ؛ فیك��ون الخط��اب أ

إلض��افة، وخب��راً باإلض��افة ، واس��تفھاماً باإلض��افة ؛ باإلض��افة ، ونھی��اً با

فھ��ي ص��فة إض��افیة كم��ا أن اإلنس��ان ل��ھ ص��فات إض��افیة ، فأن��ت ش��خص 

واح���د توص���ف بأن���ك أب باإلض���افة إل���ى أبنائ���ك ، وتوص���ف بأن���ك اب���ن 

 باإلضافة إال آبائك ، وتوصف بأنك خال بالنسبة ألوالد األخت . ا ھـ . 

 –نفس��اني ، وھ��و المعن��ى الق��ائم بنفس��ھ فاألش��اعرة أثبت��وا ہلل الك��الم ال

ق�ول المخل�وق ، م�ن ، وأما الحروف واألص�وات فھ�ذه  -سبحانھ وتعالى 

فالمعنى غیر مخلوق ، وأم�ا اللف�ظ عن�د األش�اعرة فھ�و مخل�وق ، فجعل�وا 

 القرآن بعضھ من هللا وبعضھ من غیره ، تعالى هللا عما یقولون . 

امِ   یة : المذھب السادس : مذھب الكرَّ
ام م�ن رَّ وھم إحدى فرق المرجئة ، وُسموا بذلك نسبة إل�ى محم�د ب�ن َك�

أھ��ل سجس��تان ، وھ��م یقول��ون: إن ك��الم هللا ح��روف وأص��وات وألف��اظ 

مت�ى ش�اء ومعاٍن قائمة بذات الرب، متعلق بمش�یئتھ وقدرت�ھ ، فھ�و ی�تكلم 

فكان الك�الم ممتنع�اً ع�ن ال�رب ،  ؛إن شاء ، إال أن الكالم حادث في ذاتھ 

 یقدر علیھ ، ثم انقلب فجأة فصار ممكناً . ال 

فقولھم : إن كالم الرب ألف�اظ ومع�اٍن وح�روف وأص�وات ق�ائم بذات�ھ ، 

ومتعلق بقدرتھ ومشیئتھ ؛ فھذا حق ، لكن ق�ولھم : إن ك�الم ال�رب ح�ادث 
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في ذاتھ ؛ فھذا باطل ، وقولھم : إن الكالم كان ممتنعاً عن هللا ، ث�م انقل�ب 

فكانت ھناك فترة ال یقدر أن ی�تكلم فیھ�ا ؛ فھ�ذا مبن�ي  فجأة فصار ممكناً ،

 على أن القول بأن الكالم قدیم یوجب أن تتسلسل الحوادث والموجودات. 

ق��الوا : ل��و قلن��ا ب��أن ك��الم ال��رب ق��دیم ل��یس حادث��اً لل��زم التسلس��ل ف��ي 

الح�وادث والموج�ودات ، ول�و أردن�ا إثب�ات أولی�ة ال�رب، ف�ال نس�تطیع أن 

األول ول��یس قبل��ھ ش��يء ، وال انس��ّد علین��ا ھ��ذا الب��اب ،  نثب��ت أن هللا ھ��و

اراً من ذلك قالوا : إن الكالم كان ممتنعاً على ال�رب ، ث�م انقل�ب فج�أة فرف

 فصار ممكناً، وھذا باطل من وجوه : 

أوالً : أن ال��رب موص��وف بالكم��ال ؛ والك��الم ص��فة ال��رب ، ف��الكالم 

وق�ت م�ن األوق�ات ؟!  صفة كمال ؛ فكیف یخلو الرب من ھذا الكمال ف�ي

 ذلك نقصاً ، وهللا منّزه عن كل نقص . فإذا خال من الكمال صار 

ممتنعاً ثم یص�یر ممكن�اً ؟! ف�إذا كان�ت  –سبحانھ  –وكیف یكون كالمھ 

لھ صفة الكالم ؛ فكیف یكون الكالم ممتنع�اً  دحال الرب سواء ، ولم تتجد

 اإلمكان؟  كما قالوا؟! وما الذي جعلھ ینقلب من االمتناع إلى

 ثانیاً : القول بأن الطریق ینسّد بإثبات األولیة ، نقول : 

��ال  س��بحانھ  –ال ینس��د، ف��اہلل ھ��و األول ، ول��یس قبل��ھ ش��يء، وھ��و فعَّ

 :ویتكلم ویخلق بالكالم؛ إنم�ا أم�ره إذا أراد ش�یئاً فإنم�ا یق�ول ل�ھ –وتعالى 

ھ هللا ك��ن فیك��ون ، وك��ل ف��رد م��ن أف��راد المخلوق��ات مس��بوق بالع��دم ، خلق��

بقدرت���ھ ومش���یئتھ بع���د أن ك���ان مع���دوماً ، وإذا ُوص���ف ك���ل ف���رد م���ن 
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ل فیھ��ا طَّ��ك��ون ھن��اك فت��رة یُعَ المخلوق��ات بھ��ذا ؛ ف��ال یل��زم م��ن ذل��ك أن ت

 .  )۱(الرب

 المذھب السابع : مذھب الجھمیة والمعتزلة : 

قل���ت : م���ذھب الجھمی���ة والمعتزل���ة حی���ث إن المعتزل���ة أخ���ذوا بق���ول 

كالم الرب ألفاظ ومع�ان وح�روف وأص�وات ، وھ�و  الجھمیة وقالوا : إن

ومش��یئتھ إال أن��ھ مخل��وق ، خ��ارج ع��ن ذات��ھ ، فص��ار ب��ھ متعل��ق بقدرت��ھ 

 متكلماً . 

فقولھم : إن كالم الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات متعلق بقدرتھ 

ومشیئتھ ؛ فھذا حق ، ولكن ق�ولھم: إن�ھ مخل�وق فھ�ذا باط�ل . وق�الوا : إن 

م��ا ن��ادى موس��ى م��ن ش��اطئ ال��وادي األیم��ن ف��ي البقع��ة ل –س��بحانھ  –هللا 

من الشجرة . قالوا : إن هللا خلق الكالم في الش�جرة ، فھ�ي الت�ي  ةالمبارك

] تع��الى هللا عم��ا ۳۰[القص��ص :   P   O  N  M  Lقال��ت : 

 یقولون .

 المذھب الثامن : مذھب أھل السنة والجماعة : 

م هللا لفظ��ھ ومعن��اه ، ل��یس ن الق��رآن ك��الأوھ��م أتب��اع الرس��ل یقول��ون : 

ك��الم هللا الح��روف دون المع��اني ، وال المع��اني دون الح��روف ، ب��ل كل��ھ 

لفظھ ومعناه وحروفھ كلھ من هللا سبحانھ وتعالى ، تكلم هللا بھ حقیق�ة كم�ا 

                            
    . بتصرف بسیط .   ۱٦۸-۱/۱٦۷المرجع السابق   )۱( 
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یلیق بھ سبحانھ وتعالى ، وسمعھ منھ أمین ال�وحي جبری�ل علی�ھ الس�الم ، 

 یعن��ي الق��رآن c    f  e  dوبلغ��ھ إل��ى محم��د كم��ا ق��ال تع��الى :

k     j     i  h  وھ�����و جبری�����ل  n  m  الخط�����اب لمحم�����د 

v  u     t  s  r  q  p  o : ۱۹٥-۱۹۲[الشعراء . [ 

تكل���م هللا ب���ھ باللس���ان العرب���ي ، فلفظ���ھ ومعن���اه وحروف���ھ كل���ھ م���ن هللا 

سبحانھ وتع�الى ، ل�یس بعض�ھ مخل�وق كم�ا تق�ول األش�اعرة ، ول�یس كل�ھ 

كما تقول الجھمیة والمعتزلة ، بل كلھ ل�یس بمخل�وق ال لفظ�ھ وال مخلوق 

 . )۱(معناه وال حروفھ

 :  »وقل غیر مخلوق كالم ملیكنا  «:   -رحمھ هللا  –فقول الناظم 

ھذه عقی�دة أھ�ل الس�نة والجماع�ة م�ن الص�حابة والت�ابعین لھ�م بإحس�ان 

 ، فھم أتباع الرسل علیھم السالم . وأتباعھم واألئمة 

ضافة الكالم إلى هللا من باب إضافة الصفة إلى الموص�وف ، ال م�ن وإ

 باب إضافة المخلوق إلى الخالق كما قالت المعتزلة . 

 :  »بذلك دان األتقیاء وأفصحوا  «:  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

                            
شرح الدرة المضیة في عقد أھل الفرقة المرضیة ، فض�یلة الش�یخ العالم�ة ص�الح  )۱( 

بإخراج��ھ وطبع��ھ  ھ��ـ ، اعتن��ى۱٤۲٥، الطبع��ة األول��ى  ۸٦ب�ن ف��وزان الف��وزان ص
    عبدالسالم عبدهللا السلیمان .  
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إشارة إلى معتقد أھل السنة والجماعة وھو المعتقد الحق ف�ي  »بذلك  «

 كالم هللا . 

أي : آمن��وا واعتق��دوا ذل��ك أن الق��رآن ك��الم هللا غی��ر  »تقی��اءدان األ«

 مخلوق.

أن تعم�ل بطاع�ة هللا  «واألتقیاء : صفة ألھل السنة . فالتقوى معناھ�ا : 

على نور من هللا ، ترجو ثواب هللا ، وأن تترك معصیة هللا على نور م�ن 

 .   »هللا تخاف عقاب هللا 

 بفعل أوامره واجتناب نواھی�ھ ، فھؤالء األتقیاء من أھل السنة اتقوا هللا

ومن أعظم ما تركوه وابتعدوا عن�ھ الكف�ر والب�دع المس�تحدثة ف�ي دی�ن هللا 

  . والتي منھا القول بخلق القرآن 

أي باإلضافة إلى أنھم آمنوا واعتقدوا بقل�وبھم أفص�حوا  »وأفصحوا  «

وص�رحوا ووض�حوا معتق��د أھ�ل الس��نة أن الق�رآن ك��الم هللا غی�ر مخل��وق 

 كما بینت في الصفحات السابقة خالفاً لما اعتقده أھل البدع واألھواء . 

  : »وال تك في القرآن بالوقف قائالً  «:  -رحمھ هللا  –ثم قال الناظم 

ب��دأ الن��اظم ی��رد عل��ى طائف��ة م��ن طوائ��ف الجھمی��ة وھ��م الواقف��ة ال��ذین 

م یقول��ون: إن الق���رآن ك��الم هللا وال یق���ال مخل���وق وال غی��ر مخل���وق، فھ���

ول�ذلك  »الواقفة جھمیة  «: تأثروا ببدعة الجھمیة ، ولذا قال اإلمام أحمد 

ب��أنھم أتب��اع الجھ��م . فم��ن الجھمی��ة م��ن   -رحم��ھ هللا  –وص��فھم الن��اظم 

س الجھمی�ة ، وم�نھم م�ن یُصّرح ب�أن الق�رآن مخل�وق ، وھ�ؤالء ھ�م رؤو
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قیق�ة وھذا في الحأقول مخلوق أو غیر مخلوق ، بل أتوقف ! یقول: أنا ال 

م��ذھبھم ، وأم��ا ھ��ذا  فَ وا وُع��رِ ّرحُ ؛ ألن الجھمی��ة َص��أخب��ث م��ن الجھمی��ة

ع، وال یس�تطیع أن یص�رح بھ�ذا األم�ر . ت�ورِّ فھو یخ�دع الن�اس ف�ي أن�ھ مُ 

وكما نعلم أنھ ال یكفي التوقف ، بل البّد من التص�ریح وبی�ان بط�الن ھ�ذا 

 القول . 

  : »جھم وأسجحوا كما قال أتباع ل «:  -رحمھ هللا  –ثم قال الناظم 

جع�ل ھ�ؤالء ال�ذین توقف�وا وھ�م الواقف�ة أتب�اع   -رحمھ هللا  –فالناظم 

 .  )۱(لجھمیة ل

 أي : تساھلوا .  »وأسجحوا  «وقولھ : 

وا : أي س�محوا لھ�ذا ، وس�وءا أس�جحوا أو حُ مَ ْس�وفي بعض النسخ : وأَ 

ول��م اس��محوا ، فمعن��اه : أنھ��م ل��م ینك��روا ، وإنم��ا الن��وا م��ع ق��ول الجھمی��ة 

 ینكروا علیھم ، بل توقفوا . 

 :  -رحمھ هللا  –ثم قال الناظم 

  » :فإن كالم هللا باللفظ یوضح            اً قراءةً ـــوال تقل القرآن خلق«    

بدأ الناظم ی�رد عل�ى بدع�ة أخ�رى غی�ر بدع�ة الواقف�ة ، أال وھ�ي بدع�ة 

ب���القرآن اللفظی���ة ال���ذین یقول���ون : لفظ���ي ب���القرآن مخل���وق ، أو قراءت���ي 

 مخلوقة ، أو تالوتي بالقرآن مخلوقة . 
                            

وھ��م أتب��اع جھ��م ب��ن ص��فوان وھ��و رأس م��ن رؤوس الجھمی��ة ، والجھ��م أخ��ذ ھ��ذا  )۱( 
المذھب عن الجعد بن درھم ، عن أبان بن سمعان ، عن طالوت ب�ن أخ�ت لبی�د ب�ن 

     األعصم الیھودي وھو أخذ ذلك عن یھود الیمن .  
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  أیضاً . وھذه البدعة متولدة عن بدعة الجھمیة 

فال یجوز أن نقول : لفظي بالقرآن مخلوق ، وال یجوز أن نق�ول: غی�ر 

 مخلوق ، بل البد من التفصیل . 

م��ن ق��ال لفظ��ي ب��القرآن مخل��وق  «:  -رحم��ھ هللا  –ق��ال اإلم��ام أحم��د 

لفظ�ي  «الق�ول  ؛ ألن »قال : غیر مخلوق فھو مبت�دع  فھو جھمي ، ومن

یحتمل أمرین : أحدھما مخلوق وھو حركات اللس�ان ،  »بالقرآن مخلوق 

 واآلخر غیر مخلوق وھو كالم هللا وباطل أن یقال إن كالم هللا مخلوق . 

أیض���اً یحتم���ل أم���رین :  »لفظ���ي ب���القرآن غی���ر مخل���وق  «وإذا قل���ت 

، واآلخ��ر  قباط��ل أن یق��ال ھ��ذا غی��ر مخل��وأح��دھما : حرك��ات اللس��ان و

غیر مخلوق ، ولذا كان البد من التفصیل ف�ي ھ�ذه المس�ألة  ذاالمقروء وھ

بأن نقول : ماذا ترید بقولك : لفظ�ي ب�القرآن ؟ ھ�ل تری�د حرك�ات اللس�ان 

 بھ ؟  الملفوظَ  من التلفظ والصوت ؟ أم تریدُ 

م هللا جال وعال ، فإن كنت ترید الملفوظ بھ فھو غیر مخلوق ، فھو كال

أم���ا إذا أردت ب���ھ حرك���ات اللس���ان م���ن ال���تلفظ والص���وت فھ���ذا مخل���وق 

فاللس��ان مخل��وق ، وص��وتك مخل��وق ، ولفظ��ك مخل��وق ، ولك��ن المق��روء 

 وھو كالم هللا غیر مخلوق ، فالبد من ھذا التفصیل . 

*      *     * 
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 رؤیة المؤمنین لربھم یوم القیامة

  : -رحمھ هللا  –قال الناظم 
 َجْھ��رةً  َوقُ��ْل یَتَجلَّ��ى هللاُ للَخْل��قِ  

 

 الب��ْدُر ال یَْخف��ى َوَربُّ��َك أَْوَض��ح َكَم��ا 

 ول����یَس بَِوالِ����دٍ  َولَ����ْیَس بْمولُ����ودٍ  ُ 

 

 بَّحُ ـالمَس��� ىـَولَ���یَس ل���ھُ ِش���ْبھٌ تََعالَ��� 

 وِعْن��َدنَا َوقَ��ْد یُنِك��ُر الَجْھم��يُّ َھ��َذا 

 

حُ  بِِمْص��َداِق م��ا قُْلنَ��ا َح��ِدیثٌ    ُمَص��رِّ

����دٍ  َرَواهُ َجِری����رٌ    ع����ن َمقَ����اِل ُمحمَّ

 

 تَ�ْنَجحُ  فقُْل ِمْثَل م�ا قَ�ْد قَ�اَل ف�ي َذاكَ  

 الشرح :  

اعتقاد أھل الس�نة والجماع�ة ف�ي أن الرؤی�ة  -رحمھ هللا  –بیّن الناظم 

 حق ، دّل علیھا الكتاب والسنة ، و أجمع علیھا المسلمون . 

 فمن أدلة القرآن الكریم : 

 .   ]۳٥[ق :    ô  ó  ò  ñ  ð  ïقال تعالى : 

مزی��د أي : ث��واب یم��دھم ب��ھ  «:  -رحم��ھ هللا  –ق��ال الش��یخ الس��عدي 

، مم��ا ال ع��ین رأت ، وال أذن س��معت ، وال خط��ر عل��ى ال��رحمن ال��رحیم 

قل�ب بش�ر ، وأعظ�م ذل��ك وأجلّ�ھ وأفض�لھ ، النظ��ر إل�ى وج�ھ هللا الك��ریم ، 

 .  )۱(اھـ »والتمتع بسماع كالمھ ، والتنّعم بقربھ ...

                            
رحمن ف�ي تفس�یر ك�الم المن�ان ، العالم�ة الش�یخ عب�دالرحمن ب�ن تیسیر الك�ریم ال�  )۱( 

     .   ۷۷۲م ، ص۲۰۰۳-ھـ۱٤۲٤ناصر السعدي ، دار ابن حزم / الطبعة األولى 
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: كقول�ھ  »ولدینا مزید  «:  - )۱(رحمھ هللا  –وقال الحافظ ابن كثیر 

   &%  $  #  "  : فف����ي ص����حیح مس����لم ع����ن ۲٦[ی����ونس [

 .   )۲(صھیب بن سنان الرومي أنھا النظر إلى وجھ هللا الكریم 

 . ] ۲٦[یونس :    %  $  #  "قال تعالى : 

، والزی��ادة : النظ��ر إل��ى وج��ھ هللا  ف��ي اآلی��ة : الجن��ة ف��المراد بالحس��نى

الكریم ؛ كما جاء تفسیر ذل�ك ف�ي الح�دیث ال�ذي رواه مس�لم ف�ي ص�حیحھ 

 .   )۳(بأن الزیادة ھي النظر إلى وجھ هللا الكریم

   %  $  #  " «:  -رحم���ھ هللا  –ق���ال الش���یخ الس���عدي 

أي لل��ذین أحس��نوا ف��ي عب��ادة الخ��الق ، ب��أن عب��دوه عل��ى وج��ھ المراقب��ة 

ص��یحة ف��ي عبودیت��ھ ، وق��اموا بم��ا ق��دروا علی��ھ منھ��ا ، وأحس��نوا إل��ى والن

عب���اد هللا بم���ا یق���درون علی���ھ م���ن اإلحس���ان الق���ولي والفعل���ي ، م���ن ب���ذل 

                            
الطبع�ة  –دار الس�الم للنش�ر والتوزی�ع  –المصباح المنی�ر ف�ي تھ�ذیب اب�ن كثی�ر    )۱( 

     .  ۱۳۱۲ص/ –م ۲۰۰۰الثانیة 
  ) ، ۱۸۱ؤی�ة الم�ؤمنین ف�ي اآلخ�رة ربھ�م س�بحانھ وتع�الى (مسلم ، باب إثب�ات ر   )۲( 

صحیح ابن حبان ، ذكر البیان بأن رؤی�ة الم�ؤمنین ربھ�م ف�ي المع�اد م�ن الزی�ادة 
)، ۱۸۷) ، اب�ن ماج�ھ ، ب�اب فیم�ا أنك�رت الجھمی�ة (۷٤٤۱التي وعد هللا عباده (

 ) ، ب��اب وم��ن۲٥٥۲الترم��ذي ، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي رؤی��ة ال��رب تب��ارك وتع��الى (
) ، الترغی��ب ۲۳۹۷۰)، (۱۸۹٦۱) ، (۱۸۹٥٥)، أحم��د (۳۱۰٥س�ورة ی��ونس (

      ) . ٥۷٤٤والترھیب ، فصل في نظر أھل الجنة إلى ربھم تبارك وتعالى (

    سبق تخریجھ .     )۳( 
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اإلحس��ان الم��الي ، واإلحس��ان الب��دني ، واألم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن 

المنكر ، وتعلیم الجاھلین ، ونصیحة المعرضین ، وغیر ذل�ك م�ن وج�وه 

 .   البر واإلحسان

وھ��ي الجن��ة الكامل��ة ف��ي حس��نھا ،   $فھ��ؤالء ال��ذین أحس��نوا لھ��م 

% یم ، وس��ماع كالم��ھ ، والف��وز وھ��ي النظ��ر إل��ى وج��ھ هللا الك��ر

، والبھج��ة بقرب��ھ ، فبھ��ذا حص��ل لھ��م أعل��ى م��ا یتمن��اه المتمن��ون برض��اه

 .  )۱(... اھـ لسائلونویسألھ ا

 .  ]۲۳-۲۲[القیامة :        /  .      -   ,    +    *  )   0: قال تعالى

 .  )۲(»أي تراه عیاناً  «:   -رحمھ هللا  –قال ابن كثیر 

أي : تنظر إل�ى   /  .      - «:   -رحمھ هللا  –وقال الشیخ السعدي 

ربھا على حسب مراتبھم: منھم من ینظره كل یوم بك�رة وعش�یاً ، وم�نھم 

إل�ى وجھ�ھ الك�ریم ، كل جمعة مرة واحدة ، فیتمتع�ون ب�النظر  همن ینظر

وجمالھ الباھر، الذي ل�یس كمثل�ھ ش�يء ، ف�إذا رأوه نس�وا م�ا ھ�م فی�ھ م�ن 

النع��یم ، وحص��ل لھ��م م��ن الل��ذة والس��رور ، م��ا ال یمك��ن التعبی��ر عن��ھ ، 

ونضرت وجوھھم ، ف�ازدادوا جم�االً إل�ى جم�الھم ، فنس�أل هللا الك�ریم أن 

                            
    .   ۳۳۹تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان للسعدي ص )۱( 
    .  ۱٤٦٥ص المصباح المنیر في تھذیب ابن كثیر )۲( 
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 .  )۱(»یجعلنا منھم ... 

إذا ُعّدي بـ (إلى) فمعناه المعاینة باألبصار ، وكما ھو معلوم أن النظر 

وإذا ُع��ّدي بنفس��ھ مث��ل (ینظ��رون) فمعن��اه االنتظ��ار ، وإذا ع��دي ب��ـ (ف��ي) 

 z  }  |  {  ~   ے   كم�������ا ف�������ي قول�������ھ تع�������الى : 

 ] فمعناه التفكر واالعتبار . ۱۸٥[األعراف : 

(إل��ى) لنظر ھن��ا ُع��ّدي ب��ـ ف��ا   /  .      -واآلی��ة الت��ي نح��ن بص��ددھا 

 : المعاینة باألبصار . فالمعنى

  9  8   7   6  5وقد یقول البعض : إن هللا تعالى یقول : 

  >  =  <  ;:  : ۱۰۳[األنعام[  . 

فلیعلم ھؤالء أن اإلدراك غیر الرؤیة ، فالمؤمنون یرون هللا تعالى یوم 

ھ القیامة ، ولكن ال یدركون�ھ ، أي : ال ی�دركون عظمت�ھ ، وال یحیط�ون ب�

 علماً. 

ف���اہلل س���بحانھ وتع���الى یُ���رى ، ولكن���ھ ال یُ���درك ، أي : ال یُ���ـحاط ب���ھ 

 سبحانھ. 

 .   ]۱٥[المطففین :    Y    X  W  V       U   Tقال تعالى : 

                            
    .   ۸٦۱-۸٦۰تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان للسعدي ص )۱( 



  
 ٤۳ 
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أخبر هللا جل وعال أن الكفار محجوبون عن هللا فال یرونھ ؛ ف�دل عل�ى 

 أن المؤمنین یرونھ سبحانھ . 

ف�ي تفس�یره لآلی�ة :  -رحم�ھ هللا  –األشقر  قال الدكتور محمد سلیمان

  Y    X  W  V       U   T  أي : عن ربھم یوم القیام�ة ، ال ینظ�رون

إلیھ كما ینظر المؤمنون ، فكما حجبھم في الدنیا ع�ن توحی�ده حج�بھم ف�ي 

 .  )۱(.. اھـ رؤیتھ اآلخرة عن

ب�ن الق�یم فأحادیث الرؤیة مت�واترة ، ذكرھ�ا العالم�ة ا وأما من السنة :

ف��ي  »ح��ادي األرواح إل��ى ب��الد األف��راح  «ف��ي كتاب��ھ   -رحم��ھ هللا  –

 الباب الخامس والستین من الكتاب منھا على سبیل الذكر ال الحصر : 

أن الناس قالوا : ی�ا   من حدیث أبي ھریرة   * ما ثبت عن النبي 

ھ��ل  «:  ن��ا ی��وم القیام��ة ؟ فق��ال رس��ول هللا رس��ول هللا ، ھ��ل ن��رى ربَّ 

فھ�ل  «قالوا : ال یا رس�ول هللا . ق�ال :  »تضاّرون في القمر لیلة البدر ؟ 

ق�الوا : ال ی�ا رس�ول هللا .  »اب ؟ حَ تضاّرون في الش�مس ل�یس دونھ�ا َس�

 .  )۲(»فإنكم ترونھ كذلك  «قال : 

ق�ال :   من حدیث جریر ب�ن عب�دهللا البجل�ي  ما ثبت عن النبي * 

                            
زب��دة التفس��یر ، د. محم��د س��لیمان األش��قر ، دار النف��ائس ، دار التدمری��ة ، الطبع��ة  )۱( 

    .    ٥۸۸م ، ص۲۰۰٦-ھـ۱٤۲۷الخامسة 
وج�وه ﴿تع�الى : ، وب�اب ق�ول هللا  )٦۲۰٤( البخاري ، باب الصراط جس�ر جھ�نم  )۲( 

 ) ، ومس�لم ب�اب إثب�ات رؤی�ة الم�ؤمنین ف�ي ۷۰۰۰( ﴾یومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة
    ) .   ۲۹٦۸) ، كتاب الزھد والرقائق (۱۸۳) ، (۱۸۲اآلخرة ربھم سبحانھ وتعالى (



  
 ٤٤ 
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إنكم سترون  «: لقمر لیلة یعني : البدر فقال فنظر إلى ا  كنا مع النبي 

 .   )۱(»ربكم كما ترون ھذا القمر ال تُضامون في رؤیتھ 

 وھذا ما استدل بھ الناظم في قولھ : 

����دٍ  َرَواهُ َجِری����رٌ   ع����ن َمقَ����اِل ُمحمَّ

 

 تَ��ْنَجحُ  فقُ��ْل ِمْثلم��ا قَ��ْد قَ��اَل ف��ي َذاكَ  

ي : ال یحص��ل لك��م بض��م أول��ھ مخفف��اً ، أ »ال تض��امون  «:  وقول��ھ  

، وروي بف���تح أول���ھ والتش���دید م���ن الض���م ، والم���راد نف���ي  حینئ���ذض���یم 

 .   )۲(االزدحام

  ع�ن النب�ي   من حدیث أب�ي موس�ى األش�عري   * ما ثبت عنھ 

 ا ، وجنت��ان م��ن ذھ��بم��فیھا ھم��ا وم��تم��ن فض��ة آنیجنّت��ان  «أن��ھ ق��ال : 

ربھ�م إال رداء  ، وما ب�ین الق�وم وب�ین أن ینظ�روا إل�ىامآنیتھما وما فیھ

 .  )۳(»في جنة عدن على وجھھ الكـبریـاء 

إال رداء  «:  : قول��ھ  )٤(ب��ن ناص��ر الب��راك ق��ال الش��یخ عب��دالرحمن

ی��دل عل��ى أن الحج��اب ق��د یك��ون ص��فة ، ف��اہلل  »عل��ى وجھ��ھ  الكبری��اء

                            
) ، باب وقت العشاء إل�ى نص�ف ٥۲۹البخاري باب إثم من فاتتھ صالة العصر (  )۱( 

) ، مس�لم ب�اب ٦۹۹۷( ﴾ه یومئ�ذ ناض�رة إل�ى ربھ�ا ن�اظرةوجو﴿)، باب ٥٤۷اللیل (
 ) . ٦۳۳فضل صالتي الصبح والعصر والمحافظة علیھا (

ف��تح الب��اري بش��رح ص��حیح البخ��اري للح��افظ اب��ن حج��ر العس��قالني ، دار طیب��ة  )۲( 
    ھـ.  ۱٤۲۹، ط. الثانیة ۲/۳۲۳

وج�وه ﴿ تع�الى : )، ب�اب ق�ول هللا٤٥۹۷( ﴾وم�ن دونھم�ا جنت�ان﴿البخاري ، باب :  )۳( 
) ، ومس�لم ، ب�اب إثب�ات رؤی�ة الم�ؤمنین ۷۰۰٦( ﴾یومئذ ناضرة * إلى ربھا ناظرة

 ) . ۱۸۰في اآلخرة ربھم سبحانھ وتعالى (
       . ۱۷/٤٤۲فتح الباري ھامش  )٤( 



  
 ٤٥ 
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یحتج��ب م��ن عب��اده بم��ا ش��اء وكی��ف ش��اء ، وم��ا یك��ون حاجب��اً لعب��اده ع��ن 

:  عالى عن رؤیتھ لخلقھ ، ویشھد لھذا قول�ھ رؤیتھ ال یحجبھ سبحانھ وت

وجھ��ھ م��ا  اتــ��ـحـسبات ـ��ـحجاب��ھ الن��ور أو الن��ار ، ل��و كش��فھ ألحرق «

 .  »انتھى إلیھ بصره من خلقھ 

ث��م  «:  وفی��ھ م��ن ح��دیث ع��دي ب��ن ح��اتم  * م��ا ثب��ت ع��ن النب��ي 

م��ان جُ رْ تَ احج��اب وال  ھأح��دكم ب��ین ی��دي هللا ، ل��یس بین��ھ وبین��لیقفـ��ـّن ا

لیق�ولّن افلیـقولّن : بلى ، ثم اماالً ؟ لیقولّن لھ : ألم أوتیك اجم لھ ثم یترا

        .   )۱(الحدیث » فلیقولّن بلى ...ا: ألم أُرسل إلیك رسوالً ؟ 

 .  »لیس بینھ وبینھ حجـــاب  «والشاھد ھنا قولھ : 

 أن النب�ي  م�ن ح�دیث صھیـ�ـب الروم�ي  ع�ن النب�ي  ما ثبت* 

أھ���ل الجن���ِة الجن���ةَ ق���ال : یق���ول هللا تب���ارك وتع���الى : إذا دخ���ل  «ق���ال: 

تریدون شیئاً أزیدكم ؟ فیقولون : ألم تُبیض وجوھن�ا؟ أل�م ت�دخلنا الجن�ة 

إل�یھم  عط�وا ش�یئاً أح�بَّ وتُنجنا من النار؟ قال : فیُكشف الحجاب ، فم�ا أُ 

 .  )۲(»من النظر إال ربھم عز وجل

                            
) ، ب��اب عالم�ات النب��وة ف��ي اإلس��الم ۱۳٤۷، ب��اب الص��دقة قب�ل ال��رد ( البخ�اري  )۱( 

وج�وه ﴿)، ب�اب ق�ول هللا تع�الى : ٦۱۷٤لحساب ُع�ذب ()، باب من نوقش ا۳٤۰۰(
) ، ومس��لم ، ب��اب قب��ول الص��دقة م��ن ۷۰۰٥( ﴾یومئ��ذه ناض��رة * إل��ى ربھ��ا ن��اظرة

      ) .۱۰۱٦الكسب الطیب وتربیتھا (
)، ۱۸۱، ب��اب إثب��ات رؤی��ة الم��ؤمنین ف��ي اآلخ��رة ربھ��م س��بحانھ وتع��الى (مس��لم   )۲( 

  ) ، الترغی���ب ۱۸۹٥٥، أحم���د () ۳۱۰٥والترم���ذي ، ب���اب وم���ن س���ورة ی���ونس (
      ) . ٥۷٤٤والترھیب ، فصل في نظر أھل الجنة إلى ربھم تبارك وتعالى (



  
 ٤٦ 
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كثی�ر تثب�ت رؤی�ة الم�ؤمنین والس�نة وغیرھم�ا الفھذه األدلة م�ن الق�رآن 

لربھم یوم القیامة باألبصار عیاناً ، وھ�ذا م�ذھب أھ�ل الس�نة والجماع�ة ، 

والصحابة والتابعون لھم بإحسان واألئمة من بع�دھم ؛ فھ�م یثبت�ون رؤی�ة 

هللا باإلبص�ار ، ویثبت�ون الفوقی��ة أیض�اً ؛ وأنھ�م ی��رون ربھ�م م�ن ف��وقھم ، 

 ون الرؤیة . فھم یثبتون الفوقیة والعلو ، ویثبت

الخط�اب ھن�ا للمس�لم المتمس�ك  »وقل  «:  -رحمھ هللا  –فقول الناظم 

 بالكتاب وصحیح السنة . 

أي : للم���ؤمنین ، فھ���م ال���ذین  »هللا للخل���ق  «أي : یظھ���ر  »یتجل���ى  «

یرون هللا سبحانھ وتعالى یوم القیام�ة ، ویُك�رمھم هللا س�بحانھ ب�النظر إلی�ھ 

    Y    X  W  V       U   Tال تع���الى : ، أم���ا الكف���ار ف���ال یرون���ھ ، ق���

 وھذه عقوبة لھم .  ]۱٥المطففین : [

البدر : ھو القم�ر  »كما البدر ال یخفى  «أي : عیاناً جھاراً  »جھرة  «

لیل��ة الراب��ع عش��ر أو الخ��امس عش��ر ، وھ��ي لی��الي اإلب��دار ، وھ��ذا أخ��ذه 

م��ا كبك��م إنك��م س��ترون ر«:  م��ن ق��ول النب��ي   -رحم��ھ هللا  –الن��اظم 

 .  )۱(»ترون ھذا القمر لیلة البدر

                            
)، ٥٤۷)، ب��اب فض��ل ص��الة الفج��ر (٥۲۹ب��اب فض��ل ص��الة العص��ر (البخ��اري  )۱( 

)، ب�اب ق�ول هللا  ٤٥۷۰باب وسبح بحمد رب�ك قب�ل طل�وع الش�مس وقب�ل الغ�روب (
) ، ومس�لم ، ب�اب فض�ل ٦۹۹۷( ﴾لى ربھ�ا ن�اظرةوجوه یومئذ ناصرة * إ﴿تعالى : 

      ).  ٦۳۳صالتي الصبح والعصر والمحافظة علیھا (



  
 ٤۷ 
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والكاف ھنا للتشبیھ ، أي : تشبیھ فعل العبد الذي ھو رؤیة القم�ر بفعل�ھ 

 لرؤیة ربھ یوم القیامة . 

سیراه المؤمن�ون ی�وم  –أي : أن هللا سبحانھ وتعالى  »وربك أوضح  «

 القیامة بأبصارھم عیاناً على الحقیقة . 

ثالثة أوصاف : الخلق، والمل�ك ، والت�دبیر ، والرب ھو من اجتمع فیھ 

 فھو الخالق ، المالك لكل شيء ، المدبر لجمیع األمور . 

 :   -رحمھ هللا  –قال الناظم 

 ولیس لھ شبھ تعالى المسبَّح           ود ولیس بوالـــد  ــبمول سولی       

القیام�ة السابق رؤیة المؤمنین لربھم ی�وم بعد أن أثبت الناظم في البیت 

ب�المولود  لیبین أن إثبات الرؤیة ال یس�تلزم تش�بیھ هللا ؛ أتى بھذا البیت 

؛ ألن رؤی�ة الم�ؤمنین ل�ربھم أو بالولد ، وال یستلزم نقصاً في ح�ق هللا 

 یوم القیامة تفضل منھ سبحانھ وتعالى ألھل اإلیمان . 

ف���ي س���ورة  م���ن قول���ھ   -رحم���ھ هللا  –فھ���ذا البی���ت أخ���ذه الن���اظم 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,    :خ����الصاإل

-    . 

ألن�ھ س�بحانھ وتع�الى ال مثی�ل  »ولیس بمولود ول�یس بوال�د  «فقولھ : 

: الول��د مش��تق م��ن   -رحم��ھ هللا  –ل��ھ . ق��ال ش��یخنا العالم��ة اب��ن عثیم��ین 

،  »من�ي  ةٌ عَ ْض�إنھ�ا بَ « ف�ي فاطم�ة :   والده وجزء منھ كما قال النب�ي 



  
 ٤۸ 
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، ث�م إن الول�د إنم�ا یك�ون للحاج�ة إلی�ھ إم�ا ال مثیل ل�ھ  –ل وعال ج –وهللا 

في المعونة على مكاب�دة ال�دنیا ، وإم�ا ف�ي الحاج�ة إل�ى بق�اء النس�ل ، وهللا 

 وألن�ھ مس�تغنٍ  ؛لم یلد ألن�ھ ال مثی�ل ل�ھ عز وجل مستغن عن ذلك ، فلھذا 

 دت�ھامتن�اع وال إل�ى –ع�ز وج�ل  –عن كل أحد عز وجل ، وقد أش�ار هللا 

    Ü  Û  ÚÙ   Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Îف���ي قول���ھ تع���الى : 

  Þ  Ý   : فالولد یحتاج إلى صاحبة تلده ، وكذلك ھو .  ]۱۰۱[األنعام

خالق كل شيء ، فإذا كان خالق ك�ل ش�يء فك�ل ش�يء منفص�ل عن�ھ ب�ائن 

 منھ . 

رد عل�ى ث�الث طوائ�ف منحرف�ة م�ن بن�ي  ﴾(  * ﴿وفي قولھ تع�الى 

م، وھ��م : المش��ركون ، والیھ��ود ، والنص��ارى؛ ألن المش��ركین جعل��وا آد

المالئكة ال�ذین ھ�م عب�اد ال�رحمن إناث�اً ، وق�الوا : إن المالئك�ة بن�ات هللا ، 

والیھ���ود ق���الوا: عزی���ر اب���ن هللا ، والنص���ارى ق���الوا : المس���یح اب���ن هللا ، 

س ألنھ عز وجل ھو األول ل�ی   ,  +   *  )فكذبھم هللا بقولھ : 

 .  )۱(قبلھ شيء ، فكیف یكون مولوداً ؟! .. اھـ 

 فھو سبحانھ لم یتفرع عن غیره ولم یتفرع عنھ غیره .

                            
تفسیر القرآن الكریم ، جزء عم ، لشیخنا فض�یلة الش�یخ العالم�ة محم�د ب�ن ص�الح  )۱( 

    .   ۳٥٤ھـ/ص۱٤۲٤العثیمین رحمھ هللا ، دار الثریا للنشر ، الطبعة الثالثة 



  
 ٤۹ 
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أي : ل�یس ل�ھ مثی�ل وال نظی�ر وال ش�بیھ ل�ھ ال ف�ي  »ول�یس ل�ھ ِش�بھ « 

    6     5   43  2  1أس��مائھ وال ف��ي ص��فاتھ وال ف��ي أفعال��ھ 

  7   : ۱۱[الشورى[   . 

 أي تع��الى هللا  »تع��الى المس��بح « :   -هللا  رحم��ھ –وق��ول الن��اظم 

 .   صفة العلو ہلل  عن الشبیھ والنظیر ، وفیھ إثبات

عن النق�ائص والعی�وب،  –سبحانھ وتعالى  –أي : المنّزه  »المسبح « 

 عن مشابھة الخلق .  –سبحانھ  –وینزه 

 :   -رحمھ هللا  –قال الناظم 

قة مذھب الجھمیة إنك�ار رؤی�ة أي : أن حقی »وقد ینكر الجھمي ھذا « 

 .   هللا 

الجھمي ھو من أتباع الجھم بن صفوان ، وھ�و م�ن رؤوس الجھمی�ة  و

كم���ا ذك���رت قب���ل ذل���ك ف���ي  –ع���ز وج���ل  –، وھ���م ینك���رون رؤی���ة هللا 

 الصفحات السابقة . 

 :  »وعندنا بمصداق ما قلناه حدیث مصرح « وقول الناظم : 

بص��دق م��ا قلن��اه وھ��و إثب��ات  أي : وعن��دنا نح��ن أھ��ل الس��نة والجماع��ة

رؤی��ة الم��ؤمنین ل��ربھم عیان��اً ی��وم القیام��ة ح��دیث مص��رح أي : ص��ریح 

أي : » ح�دیث مص�ّحح « الداللة على إثبات الرؤیة ، وفي نس�خة أخ�رى 

، فحدیث الرؤیة متواتر ، ومن المعلوم  ت عن النبي باحدیث صحیح ث



  
 ٥۰ 
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 .  أن المتواتر یفید العلم القطعي ؛ فال تجوز مخالفتھ 

 :  »رواه جریر عن مقال محمد « :  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

أي روى ھذا الح�دیث ح�دیث الرؤی�ة ال�ذي ذكرت�ھ قب�ل ذل�ك الص�حابي 

إذ   جلوس�اً عن�د النب�ي قال : كنا  ) )۱الجلیل جریر بن عبدهللا البجلي 

تـرون ھذا  كما أما إنكم ســترون ربكم«نظر إلى القمر لیلة البدر، فقال: 

القمر لیلة الب�در ، ال تُضـ�ـاّمون ف�ي رؤیت�ھ ، ف�إن اس�تطعتم أّال تُغلب�وا عل�ى 

یعن�ي ص�التي  )۲(»قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبھا فافعلوا صالة

 الفجر والعصر. 

إنك�م « :   فالحدیث في أولھ عقیدة ، وفي آخره عمل ، العقی�دة قول�ھ 

قل��وب الم��ؤمنین ،  ھ��ذه ھ��ي العقی��دة ف��ي» سـ��ـترون ربك��م ی��وم القیام��ة 

م��ا ال��ذي  »إنك��م س��ـترون ربك��م ی��وم القیام��ة « والم��ؤمن حینم��ا یس��مع 

یتحرك في قلبھ ؟ الشوق إل�ى ھ�ذه الرؤی�ة وطمع�اً ف�ي تحص�یلھا ، ول�ذلك 

لعمل الذي تنال ب�ھ ھ�ذه الرؤی�ة ؛ ف�ذكر أعظ�م األعم�ال عن ا نبھ النبي 

ر ألنھ��ا ص��التي الفج��ر والعص�� البدنی��ة وھ��ي الص��الة ، وخ��ّص النب��ي 

 أعظم الصالة المفروضة . 

 :  »فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح « :   -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

                            
یث غی��ر واح��د م���ن الص��حابة م��نھم : أب��وھریرة ، وأبوموس���ى ق��د روى الح��دو  )۱( 

ابر بن عبدهللا رضي هللا عنھم جمیعاً وغی�رھم م�ن الص�حابة الك�رام جاألشعري، و
   رضي هللا عنھم.

    سبق تخریجھ .   )۲( 



  
 ٥۱ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

أیھ��ا المس��لم المتمس��ك بالكت��اب وص��حیح الس��نة مث��ل م��ا ق��ال  »فق��ل « 

، وال تخ�الف ق�ول الرس�ول  ت�نجح، ال مثل ما قال الجھمیة  رسول هللا 

  فتخس����ر ، ف����النبي ،ال ینط����ق ع����ن الھ����وى    4   3    2  1  0 

 فالسنة وحي كما أن القرآن وحي من هللا عز وجل .  ]٤[النجم /

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 ٥۲ 
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 -عز وجل  -إنكار الجھمیة لصفة الیدین ہلل 

 یَِمْینَ�ھُ  َوقَ�ْد یُنِك�ُر الَجْھِم�يُّ أَیًض�ا

 

 تَ�����ْنفَحُ  یََدْی�����ِھ بالفواِض�����لِ  َوِكْلتَ�����ا 

دخل�ت عل�ى المض�ارع ف�إن لھ�ا أح�واالً بحس�ب للتحقی�ق ، ف�إذا  »قد «  

الس��یاق، أحیان��اً ت��دخل عل��ى المض��ارع وتك��ون للتقلی��ل ، مث��ل : ق��د یج��ود 

البخیل، وأحیاناً تكون للتكثیر ، وأحیاناً تكون للتحقی�ق ، وھن�ا الم�راد بھ�ا 

 التحقیق . 

أي : أتب���اع  »وق���د ینك���ر الجھم���ي « :   -رحم���ھ هللا  –فق���ول الن���اظم 

وأھ�ل الس�نة  ومنھ�ا الی�دانان ینك�رون األس�ماء والص�فات الجھم بن صفو

الی��دین ہلل ع��ز وج��ل حقیق��ة عل��ى الوج��ھ الالئ��ق بكمال��ھ والجماع��ة یثبت��ون 

ال�ذین ینف�ون أس�ماء  سبحانھ دون تشبیھ بیدي المخلوق ، وخالف�اً للمعطل�ة

هللا وصفاتھ ، و على رأسھم الجھمیة ، فأھ�ل الس�نة والجماع�ة وس�ط ب�ین 

عطلة ، فیثبتون ہلل ما أثبتھ لنفسھ من صفات ال�ذات وص�فات المشبھة والم

   7  6     5   432  1 األفعال بال تمثیل ، ق�ال تع�الى :

  : ۱۱[الشورى[  . 

   432  1فھ��ذه اآلی��ة ردٌّ عل��ى المش��بھة ف��ي قول��ھ تع��الى : 

 .      7  6     5ورّد على المعطلة في قولھ تعالى : 

ہلل تعالى بالكت�اب وص�حیح الس�نة  ینیثبتون الیدفأھل السنة و الجماعة 



  
 ٥۳ 
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 وإجماع سلف األمة . 

 ن الكریم : آ* فمن أدلة القر

 .  ]۷٥[ص : µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬قال هللا تعالى: 

 فاہلل عز وجل خلق آدم علیھ السالم بیدیھ الثنتین كما ھو ظاھر اآلیة . 

¾  ¿    ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  Â  Á  Àق���������ال تع���������الى : 

  Ã  : ٦٤[المائدة[  . 

 فأثبت هللا عز وجل لھ یدین . 

 الدلیل من السنة : * 

، س�حاء ید هللا مآلى ، ال تغیض�ھا نفق�ة « أنھ قال :  ثبت عن النبي 

اللیل والنھار ، أرأیتم ما أنفق هللا من�ذ خل�ق الس�موات واألرض فإن�ھ ل�م 

 .  )۱(»یغض ما في یمینھ

:  -رحم��ھ هللا  -ة الش��یخ محم��د ب��ن ص��الح العثیم��ین ق��ال ش��یخنا العالم��

 یعن���ي فیھ���ا الخی���ر الكثی���ر، »ی���د هللا م���آلى ... س���حاء « :  قول���ھ «

وذلك ألن الی�د ق�د تك�ون خالی�ة ف�ال یمك�ن  ؛: أي معطاء تعطي » سحاء«

                            
) ، ب�اب ق�ول هللا تع�الى : ٤٤۰۷( ﴾وكان عرشھ على الم�اء﴿ب قولھ : با البخاري )۱( 

وك��ان عرش��ھ عل��ى الم��اء وھ��و رب الع��رش ﴿) ، ب��اب ٦۹۷٦( ﴾لم��ا خلق��ت بی��دي﴿
   .  )۹۹۳) ، ومسلم باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف (٦۹۸۳( ﴾العظیم



  
 ٥٤ 
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العطاء منھا ، وقد تكون مآلى ویكون صاحبھا بخیالً ، ف�إذا كان�ت م�آلى 

ت غیر س�ّحاء ، وإذا ل�م یك�ن فیھ�ا ش�يء ف�ال ولكن صاحبھا ال ینفق صار

إنف��اق ؛ ألنھ��ا خالی��ة ، أم��ا ی��د هللا س��بحانھ وتع��الى فم��ألى س��حاء دائم��اً ، 

تعط��ي اللی��ل والنھ��ار ، وم��ع ذل��ك فإن��ھ ل��م یغ��ض م��ا ف��ي یمین��ھ أي : ل��م 

 .  )۱(»ینقص

إن هللا یبس�ط ی�ده باللی�ل لیت�وب مس�يء «  ق�ال : ما ثبت ع�ن النب�ي 

 .   )۲(» یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل النھار ، ویبسط 

 أما اإلجماع : * 

فق��د أجم��ع الس��لف عل��ى إثب��ات الی��دین ہلل ، فیج��ب إثباتھم��ا ل��ھ ب��دون 

تحریف وال تعطیل ، وال تكییف وال تمثیل، وھما یدان حقیقت�ان ہلل تع�الى 

 تلیقان بھ. 

هللا أي : كما أن�ھ أنك�ر رؤی�ة  »وأیضاً « :  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

 عز وجل فإنھ أیضاً ینكر إثبات الیدین ہلل عز وجل . 

، ف�اہلل ل�ھ ی�دان  -ع�ز وج�ل  –: الیمین صفة ثابتة ہلل » یمینھ « وقولھ 

حقیقیتان ، والیمین ثابتة ہلل عز وجل في القرآن والسنة ، قال هللا تع�الى : 

                            
شرح العقیدة السفارینیة للعالمة الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمھ هللا ، مدار  )۱( 

    .   ۲٥٦ھـ ص۱٤۲٦الوطن ، الطبعة األولى 
) ، أحم���د ۲۷٥۹ف���ي س���عة رحم���ة هللا تع���الى وأنھ���ا س���بقت غض���بھ (مس���لم ب���اب  )۲( 

) ، مجم������ع الزوائ������د ، ب������اب ۱۹٦۳٥) (۱۹٥٤۷) (٤۲٦۸) (۳۸۲۱) (۳٦۷۳(
)، الترغیب والترھیب ، كتاب التوبة والزھ�د ، الترغی�ب ۱۰/۱٥۳أوقات اإلجابة (

       ) .  ٤۷٤۰في التوبة والمبادرة بھا واتباع السیئة الحسنة (



  
 ٥٥ 
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   ¼  »  º  ¹  ¸  ¿  ¾  ½   Â  Á  À

É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ٦۷:[الزمر [  . 

وفي الحدیث الصحیح ال�ذي رواه البخ�اري ومس�لم ف�ي ص�حیحیھما أن 

ن هللا م���آلى ال یغیض���ھا نفق���ة س���حاء اللی���ل ییم���« ق���ال :  رس���ول هللا 

والنھار ، أرأیتم ما أنف�ق من�ذ خل�ق الس�موات واألرض ، فإن�ھ ل�م یغ�ض 

م���ا ف���ي یمین���ھ وعرش���ھ عل���ى الم���اء ، وبی���ده األخ���رى القس���ط یرف���ع 

  لھ یمین فكلتا یدیھ یمین كما في الحدیث .وشما )۱(»خفضوی

  -رحم�ھ هللا  –أیض�اً یثب�ت الن�اظم  »وكلت�ا یدی�ھ بالفواض�ل « : وقولھ 

 .  ]٦٤[المائدة :   Ã  Â  Áأن ہلل یدین ، قال تعالى : 

  وف��ي الح��دیث الص��حیح ال��ذي رواه مس��لم م��ن ح��دیث عب��دهللا ب��ن عم��ر

إن المقسطین عن�د هللا « :   قال : قال رسول هللا –رضي هللا عنھما  -

عل��ى من��ابر م��ن ن��ور عل��ى یم��ین ال��رحمن ، و كلت��ا یدی��ھ یم��ین : ال��ذین 

 .  )۲(»یعدلون في حكمھم وأھلیھم وما َولُوا 

                            
)، ٦۹۸۳( ﴾وك�ان عرش�ھ عل�ى الم�اء وھ�و رب الع�رش العظ�یم﴿ب�اب ي ، البخار )۱( 

      ) .۹۹۳مسلم باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف (
مس��لم ب��اب فض��یلة اإلم��ام الع��ادل وعقوب��ة الج��ائر والح��ث عل��ى الرف��ق بالرعی��ة  )۲( 

) ، ص��حیح اب��ن حب��ان ، ذك��ر وص��ف ۱۸۲۷والنھ��ي ع��ن إدخ��ال المش��قة عل��یھم (
)، النسائي ، ب�اب فض�ل الح�اكم ٤٤۸٤ة في القیامة إذا كانوا عدوالً في الدنیا (األئم

        ) . ٥۳۷۹العادل في حكمھ (



  
 ٥٦ 
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 جمع فاضلة ، وھو الخیر والجود والكرم والعطاء .  »بالفواضل « 

   .ینقطع منھ سبحانھ وتعالى أي: مستمرةٌ في العطاء الذي ال »تنفح « 

والنض�ح  »ت�نفح « ب�دالً م�ن  »تنض�ح « وفي نسخة أخرى للمنظوم�ة 

ف�اہلل ع�ز وج�ل یعط�ي كما ھ�و معل�وم معن�اه ال�رش والس�قي ، وعل�ى ك�لٍّ 

   Â  Áالجزیل ویكرم عباده ویعطیھم العطاء الواسع ، ق�ال هللا تع�الى : 

Æ       Å  Ä  Ã  : أي : بالجود والعطاء والكرم . ] ٦٤[المائدة 

 : ذه المسألة: أن من عقیدة أھل السنة والجماعة أن ہلل وخالصة ھ

وھ��ي الت��ي ال تنف��ك ع��ن ال��ذات اإللھی��ة وال تعل��ق لھ��ا  ص��فات ذاتی��ة :

 بالمشیئة مثل : الیدان ، الوجھ ، العینان . 

، إن شاء فعلھ�ا، -سبحانھ  –وھي التي تتعلق بمشیئتھ  وصفات فعلیة :

ع��رش ، والن��زول إل��ى الس��ماء وإن ش��اء ل��م یفعلھ��ا ، كاالس��تواء عل��ى ال

 الدنیا، والخلق ، والرزق . 

وقد تك�ون الص�فة ذاتی�ة فعلی�ة باعتب�ارین ك�الكالم، فإن�ھ باعتب�ار أص�لھ 

اعتب�ار آح�اد الك�الم بلم یزل وال ی�زال متكلم�اً ، و صفة ذاتیة؛ ألن هللا 

ألن الكالم یتعلق بمشیئتھ، ی�تكلم مت�ى ش�اء بم�ا ش�اء كم�ا ف�ي لیة؛ عفصفة 

  .]۸۲یس :[  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼تعالى: قولھ 

 



  
 ٥۷ 
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  مسألة : وردت صفة الیدین على ثالثة أوجھ :* 

!  "  #     $  %       &  '         )  (    : اإلف����راد كقول����ھ تع����الى  -۱

*    ] : ۱الملك[   . 

 .  ]٦٤المائدة : [    Ã  Â  Áالتثنیة كقولھ تعالى :  -۲

 )  (  '  &  %  $  #  "  !قول���ھ تع���الى : الجم���ع ك -۳
 .  ]۷۱یس : [

 فكیف نوفق بین ھذه الوجوه : 

والج��واب عل��ى ذل��ك : ق��ال العالم��ة فض��یلة الش��یخ محم��د ب��ن ص��الح 

والتوفیق بین ھذه الوج�وه أن تق�ول : الوج�ھ : «   -رحمھ هللا  –العثیمین 

الثنتین ، وأم�ا  األول مفرد مضاف فیشمل كل ما ثبت ہلل من ید وال ینافي

الجم��ع فھ��و للتعظ��یم ال لحقیق��ة الع��دد ال��ذي ھ��و الثالث��ة ف��أكثر ، وحینئ��ذ ال 

الجم�ع  حم�لینافي التثنیة ، على أنھ ق�د قی�ل : إن أق�ل الجم�ع اثن�ان ، ف�إذا 

أو الم��راد أی��دي  ، )۱(» عل�ى أقل��ھ ف�ال معارض��ة بین��ھ وب�ین التثنی��ة أص�الً 

 انھ المالئكة الذین ینفذون أوامر هللا سبح

 

*      *     * 

                            
 تعلی��ق مختص��ر عل��ى كت��اب لمع��ة االعتق��اد الھ��ادي إل��ى س��بیل الرش��اد ، لش��یخنا  )۱( 

، م�دار ال�وطن ،  ۱۹العالمة فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحم�ھ هللا ص
    ھـ .   ۱٤۲۳م طبعة عا



  
 ٥۸ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 إثبات صفة النزول ہلل عز وجل
 

 لَْیلَ��ةٍ  َوقُ��ْل یَْن��ِزُل الَجبَّ��اُر ف��ي ُك��لِّ 

 

 المتََم��دِّحُ  َج��لَّ الواح��دُ  َكْی��ف بِ��ال 

نیا یَُم��نُّ    بِفَْض��لِھِ  إل��ى طَبَ��ِق ال��دُّ

 

����ماءِ    وتُْف����تحُ  فَتُْف����َرُج أَْب����واُب السَّ

 اَغ�افِرً  یَْل�قَ  یَق�وُل : أال ُمْس�تغفِرٌ  

 

 ف���أْمنَحُ  وُمْس���تَمنٌِح َخْی���ًرا وِرزقً���ا 

 ھمَرَوى َذاَك قَ���وٌم ال یُ���َردُّ َح���ِدیث 

 

 ك���ذَّبوُھم وقُبُِّح���وا أال َخ���اَب قَ���ْومٌ  

س�بحانھ  –ھذه األبیات في إثبات ن�زول هللا   -رحمھ هللا  –ذكر الناظم  

 إلى السماء الدنیا ، وھذا م�ذھب أھ�ل الس�نة أنھ�م یثبت�ون ن�زول –وتعالى 

ل�ى الس�ماء ال�دنیا ح�ین یبق�ى ثل�ث اللی�ل اآلخ�ر ، إ –سبحانھ وتعالى  –هللا 

ق�ال ذل�ك ، وھ�و   ینزل نزوالً حقیقی�اً إل�ى الس�ماء ال�دنیا؛ ألن الرس�ول 

 وما یلیق بھ سبحانھ .  –سبحانھ وتعالى  –علم بربھ أ

 –، وذكر ذلك اب�ن الق�یم  وھذا النزول تواتر بھ األحادیث عن النبي 

إنھ�ا وردت م�ن « حی�ث ق�ال : » الصواعق المرس�لة « في   - رحمھ هللا

 أي : أحادیث النزول .  )۱(»نحو ثالثین صحابیاً 

وقد ألفت أحادی�ث الن�زول ف�ي ج�زء ، : «  -رحمھ هللا  –وقال الذھبي 

 .  )۲(اھـ » وذلك متواتر أقطع بھ .. 

ول : في شرح حدیث الن�ز  -رحمھ هللا  –وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

                            
   .  ۱/۳۸۷الصواعق المرسلة ، البن القیم رحمھ هللا ، دار العاصمة    )۱( 
     .  ۱۰۰العلو لإلمام الذھبي ، أضواء السلف ، ص  )۲( 



  
 ٥۹ 
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 .  )۱(» وھو حدیث متواتر عند أھل العلم بالحدیث « 

مع��ارج « ف��ي كتاب��ھ   -رحم��ھ هللا  –وق��د ذك��ر الش��یخ ح��افظ الحكم��ي 

كثیراً من ألفاظ حدیث النزول ، وھ�ذا ی�دل » القبول شرح سلم  الوصول 

س�بحانھ  –ینزل كما یشاء نزوالً یلی�ق بذات�ھ  –سبحانھ وتعالى  –على أنھ 

 .   -وتعالى 

 من ھذه الروایات على سبیل الذكر ال الحصر : و

ینزل ربنا كلَّ «  قال: عن النبي  * ما ثبت من حدیث أبي ھریرة 

حین یبق�ى ثل�ث اللی�ل اآلخ�ر فیق�ول : م�ن ی�دعوني لیلة إلى سماء الدنیا 

 .   )۲(» فأستجیب لھ، من یسألني فأعطیھ، من یستغفرني فأغفر لھ 

هللا إل�ى ین�زل « ق�ال :   النب�ي  ع�ن * من حدیث جبیر بن مطع�م 

سماء الدنیا كل لیلة فیقول جل جاللھ : ھل من س�ائل فأُعطی�ھ ، ھ�ل م�ن 

 .  )۳( »مستغفر فأغفر لھ ؟ 

ك��ان إن هللا تع��الى إذا « ق��ال :   ع��ن النب��ي  * وع��ن اب��ن مس��عود 

سماء الدنیا ، ثم بس�ط ی�ده فق�ال : م�ن یس�ألني ثُلث اللیل اآلخر نزل إلى 

 .  )٤(»؟ حتى یطلع الفجر  فأعطیھ

                            
    . ٥/٤۷۰مجموع الفتاوى   )۱( 
ك�انوا قل�یالً ﴿البخاري باب الدعاء والصالة من آخر اللیل ، وقول هللا عز وج�ل :   )۲( 

) ، ۱۰۹٤أي : م��ا ین��امون وباألس��حار ھ��م یس��تغفرون ( ﴾اللی��ل م��ا یھجع��ونم��ن 
      ) .  ۷٥۸ومسلم باب الترغیب في الدعاء والذكر في آخر اللیل واإلجابة فیھ (

    وغیره ، والحدیث صحیح .  ) ۱٦۷۹۱(أخرجھ أحمد  )۳( 
    وھو صحیح بشواھد .   ) ۳۸۲۱، (۳٦۷۳( أخرجھ أحمد )٤( 
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فھ��ذه الروای��ات وغیرھ��ا ل��دلیل واض��ح عل��ى وج��وب إثب��ات الن��زول ہلل 

 س��بحانھ –ن��زوالً یلی��ق بذات��ھ  كم��ا أثبت��ھ ل��ھ رس��ولھ  –س��بحانھ وتع��الى 

، مؤمنین وإنما نثبتھ لھ سبحانھ كما جاءلیس كنزول المخلوق،  –وتعالى 

زول المخلوق ، وھذه ھي عقی�دة بھ ، ال نتأولھ ، وال نُعطلھ ، وال نمثلھ بن

 أھل السنة في صفات هللا عز وجل . 

،  أما الرد على ھؤالء المخالفین لعقیدة أھ�ل الس�نة ف�ي ص�فة الن�زول

أي : تن��زل رحم��ة ربن��ا ، وم��نھم م��ن ق��ال  »ین��زل ربن��ا«فم��نھم م��ن یق��ول 

 أي : ملك من المالئكة .  »ینزل ربنا«

 والرد على ھؤالء أن نقول : 

 :  -رحمھ هللا  –العالمة محمد بن صالح العثیمین  قال شیخنا

ین�زل  ذيأوالً : أن قولھم ھذا مخالف لظاھر النص ؛ ألن ظاھره أن ال�

 ھو هللا عز وجل . 

م��ن  «ثانی��اً : أن ق��ولھم ھ��ذا مخ��الف لص��ریح ال��نص ف��ي قول��ھ تع��الى : 

ق م�ن ی�دعوني فأس�تجیب ل�ھ خلإذ إن الملك ال یمكن أن یقول لل »یدعوني

ل ، أل ن ھذا ال یقدر علیھ إال هللا ، ولو أن أحداً قالھ من الخلق لقلنا إنھ ن�زَّ

حون نفسھ منزل�ة الخ�الق ، والمالئك�ة مكرم�ون ع�ن ھ�ذا ، فالمالئك�ة یس�بّ 

 هللا اللیل والنھار ال یفترون ، ویتبرؤون ممن یدعون غیر هللا . 

ا ، فإن ھذا وأیضاً فإن قلنا : إن الرحمة ھي التي تنزل إلى السماء الدنی

ب��ل إن الرحم��ة  ،م��ن الغل��ط ؛ ألن رحم��ة هللا ل��یس غایتھ��ا الس��ماء ال��دنیا 
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تنزل إلى األرض حتى تبلغ الخلق ، وأي فائدة لنا إذا نزل�ت الرحم�ة إل�ى 

 السماء الدنیا؟! 

تخ��تص بثل��ث اللی��ل اآلخ��ر ، ف��إذا  ث��م إن الرحم��ة تن��زل ك��ل وق��ت ، وال

ن یبق��ى ال��زمن أكث��ره ب��دون خصص��ناھا بثل��ث اللی��ل اآلخ��ر فمعن��ى ذل��ك أ

 رحمة. 

من ی�دعوني فأس�تجیب ل�ھ ، وم�ن « ثم إن الرحمة ال یمكن أن تقول : 

؛ ألن الرحم�ة ص�فة م�ن ص�فات هللا ، ول�و قال�ت ھ�ذا  »یسألني فأعطی�ھ 

القول لكانت إلھاً مع هللا ، ولھذا ال یصح لن�ا أن ن�دعو ص�فات هللا ، حت�ى 

ق�ال : ی�ا ق�درة هللا اغف�ر ل�ي . ی�ا إن من دعا صفات هللا فھو مشرك ، فلو 

ال یجوز ، بل ھ�و مش�رك ؛  ذامغفرة هللا اغفر لي. یا عزة هللا أعزیني. فھ

ألنھ جعل الصفة بائتة ع�ن الموص�وف ، م�دعوة دع�اًء اس�تقاللیاً وھ�ذا ال 

 .   )۱(یجوز ... اھـ 

 أي : ینزل أمره ! .  »ینزل  «ویقولون أیضاً : 

 لح�دیث ا »من یس�تغفرني ... « یقول :  ھأنفنقول لھم : أن الحدیث فیھ 

فھل األمر یقول : من یستغفرني ؟ من یسألني ؟ فھذا باط�ل ، وإنم�ا ال�ذي 

 .   -سبحانھ وتعالى  –یقول ھذا ھو هللا 

ق��الواً أیض��اً : كی��ف ین��زل هللا إل��ى الس��ماء ال��دنیا ح��ین یبق��ى ثل��ث اللی��ل 

                            
عقی��دة الس��فارینیة ، للعالم��ة اب��ن عثیم��ین رحم��ھ هللا ، دار ال��وطن للنش��ر ، ) ش��رح ال۱( 

        .  ۲۸۱-۲۸۰ھـ ص۱٤۲٦الطبعة األولى 
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ریاً جاری��اً عل��ى نعل��م أن ثل��ث اللی��ل اآلخ��ر ال ی��زال س��ا نح��ناآلخ��ر ، و

األرض وتح��ت الس��ماء ، فیل��زم م��ن ذل��ك أن یك��ون الن��زول إل��ى الس��ماء 

 الدنیا دائماً ؟ 

: لیس ھناك إش�كال  -رحمھ هللا  –والجواب : قال العالمة ابن عثیمین 

عل��ى ف��ي ن��زول هللا تع��الى ف��ي الثل��ث اللی��ل اآلخ��ر رغ��م اس��تمرار تتابع��ھ 

، )۱( »ل حتى یطلع الفجر ینز«  :األرض، ونحن نؤمن بقول الرسول 

فإذا كان كذلك فالواجب علینا أال نتجاوزه ، فما دام ثلث اللیل اآلخر باقیاً 

ف��النزول حاص��ل ب��اٍق ، ومت��ى طل��ع  ف��ي منطق��ة م��ن المن��اطق األرض��یة

الفج�ر ف�ي ھ��ذه المنطق�ة ف��ال ن�زول ، وإن ك��ان ف�ي الجھ��ة األخ�رى یوج��د 

بحانھ بالخلق ؛ فینزل إل�ى نزول ، وهللا على كل شيء قدیر ، وال یقاس س

الس��ماء ف��ي ثل��ث اللی��ل اآلخ��ر ف��ي جھ��ة م��ن األرض ، وال ین��زل بالنس��بة 

 . )۲(اھـ لجھة أخرى لیس فیھا ثلث اللیل.

 وقال شیخنا العالمة فضیلة الشیخ الدكتور صالح الفوزان غفر هللا لھ : 

 ، فال��ذي س��خر اللی��ل والنھ��ارھ��ذا ال ن��دخل فی��ھ ؛ ألن ھ��ذا م��ن أم��ر هللا 

، ف�نحن  -س�بحانھ وتع�الى  –ھ�و ال�ذي أخب�ر أن�ھ ین�زل وجعلھما یتعاقبان 

نثب��ت الن��زول وال نتع��رض للكیفی��ة ، وال نق��ول : كی��ف ین��زل وثل��ث اللی��ل 

                            
    سبق تخریجھ .   )۱( 
    .   ۲۷۷، ۲۷٦شرح العقیدة السفارینیة البن عثیمین ص )۲( 
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یختلف باختالف األقالیم ؟! بل نقول : ھذا إذا ك�ان ن�زول المخل�وق ، أم�ا 

 .   )۱(سبحانھ وتعالى .. اھـ  –نزول الخالق فھو ینزل كیف یشاء 

إلى الس�ماء  ناك مسألة أخرى: ربما یقول قائل : ھل إذا نزل هللا وھ

 الدنیا یخلو منھ العرش أم ال ؟ 

 :  -رحمھ هللا  –قال شیخنا العالمة ابن عثیمین 

 في ھذا ثالثة أقوال لعلماء السنة : 

 فمنھم من قال : إن العرش یخلو منھ .  -

 ومنھم من قال : إن العرش ال یخلو منھ .  -

    منھم من توقف . و -

فأما الذین قالوا : إن الع�رش یخل�و من�ھ ، فق�ولھم باط�ل ؛ ألن هللا أثب�ت 

أن��ھ اس��توى عل��ى الع��رش بع��د خل��ق الس��موات واألرض ، ول��م یُن��َف ھ��ذا 

ین��زل ربن��ا إل��ى الس��ماء « :  االس��تواء ف��ي الح��دیث ح��ین ق��ال الرس��ول 

كالمخلوق�ات ،  فوجب إبقاء ما كان على م�ا ك�ان ، ول�یس هللا  »الدنیا 

إذا شغل حیزاً فرغ منھ الحیز اآلخر ، نعم ، نحن إذا نزلنا مكاناً خ�ال من�ا 

 فال یُقاس بخلقھ ، فھذا القول باطل ال شك فیھ .  المكان اآلخر، أما هللا 

ویبقى النظر في القولین اآلخر ، وھما التوقف ، أو أن نقول : ال یخل�و 

 منھ العرش . 

                            
دار ش��رح المنظوم��ة الحائی��ة للعالم��ة فض��یلة الش��یخ ال��دكتور ص��الح الف��وزان ،  )۱( 

    .    ۹۸ھـ ص۱٤۲۸لعاصمة الطبعة األولى ا
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إلى التوق�ف ، وق�الوا: م�ا لن�ا  –رحمھم هللا  -ء فذھب جماعة من العلما

ولھ�ذا الس��ؤال أص��الً . وال ینبغ�ي أن ن��ورد ھ��ذا الس�ؤال ؛ ألنن��ا لس��نا أش��د 

، ول�م یس�ألوا  -رض�ي هللا ع�نھم  –حرصاً على العل�م ب�اہلل م�ن الص�حابة 

عن ھذا ، فنقول : ھذا السؤال من أص�لھ غی�ر وارد ، ونق�ول  الرسول 

 تدع ودعنا من ھذا . لمن أورده : أنت مب

وذھب جماعة من العلماء إلى أنھ ال یخلو منھ  الع�رش؛ ألن هللا تع�الى 

خل�ق الس�موات واألرض ، ول�م ی�ذكر  اس�توى عل�ى الع�رش بع�دذكر أن�ھ 

بق�اء م�ا ك�ان عل�ى م�ا  ن�زل خ�ال من�ھ الع�رش ، فالواج�ب أن�ھ إذا النبي 

علی�ھ ، وین�زل  كان ، فھو سبحانھ استوى على العرش ، ولم یزل مستویاً 

إل��ى الس��ماء ال��دنیا ف��ي ھ��ذا الوق��ت ، وهللا عل��ى ك��ل ش��يء ق��دیر ، وھ��و 

 بخلقھ .  سسبحانھ ال یقا

: ولكن��ي أمی��ل إل��ى ت��رجیح الق��ول الث��اني  -رحم��ھ هللا  –ویق��ول ش��یخنا 

 –وھ�و التوق�ف ، وأال ی��ورد ھ�ذا الس�ؤال أص��الً ، وإذا ك�ان اإلم�ام مال��ك 

: ال��رحمن  عل�ى الع��رش اس��توى ، كی��ف  لم��ا ق��ال ل�ھ القائ��ل  -رحم�ھ هللا 

ل ف�ي ھ�ذا : الس�ؤال عن�ھ استوى ؟ قال : السؤال عن ھذا بدعة ؛ فإننا نقو

 .  )۱(بدعة اھـ 

 »وقل ینزل الجبار ف�ي ك�ل لیل�ٍة « :  -رحمھ هللا تعالى  –فقول الناظم 

أي: قل أیھ�ا المس�لم المتمس�ك بالكت�اب والس�نة وال تت�ردد : ین�زل هللا ج�ل 

                            
    بتصرف بسیط .  ۲۷٦-۲۷٤شرح العقیدة السفارینیة ص  )۱( 



  
 ٦٥ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

السماء الدنیا في كل لیلة حین یبقى ثلث اللی�ل اآلخ�ر كم�ا أخب�ر  وعال إلى

 .   ))۱النبي 

 اسم من أسماء هللا تعالى لھ ثالثة معاٍن :  »الجبار « 

 األول : بمعنى القھار . 

الثاني : یرجع إلى لط�ف الرحم�ة والرأف�ة ، فھ�و ال�ذي یجب�ر الكس�یر ، 

والمص��اب بتوفیق��ھ ویغن��ي الفقی��ر ، وییس��ر العس��یر ، ویجب��ر الم��ریض 

للص��بر وتیس��یر المعاف��اة ل��ھ ، م��ع تعویض��ھ عل��ى مص��ابھ أعظ��م األج��ر، 

ویجبر جبراً خاصاً قلوب الخاضعین لعظمتھ وجاللھ، وقلوب المحبین لھ 

الخاضعین لكمالھ ، الراجین لفضلھ ونوالھ ، بما یفیضھ عل�ى قل�وبھم م�ن 

 .   )۲(رشاد ... اھـالمحبة وأنواع المعارف والتوفیق اإللھي ، والھدایة وال

الثال��ث : م��ن مع��اني الجب��ار : العل��ي عل��ى ك��ل ش��يء ، ال��ذي ل��ھ جمی��ع 

 .  )۳(معاني العلو : علو الذات ، وعلو القدر ، وعلو القھر

كم��ا ج��اء ف��ي ح��دیث  »ف��ي ك��ل لیل��ة«:   -رحم��ھ هللا  –وق��ول الن��اظم 

 .  رسول هللا 

یر كی�ف معل�وم أي : من غ» بال كیف « :  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

؛ ألن�ھ س�بحانھ  -س�بحانھ وتع�الى  –لنا ، فاہلل عز وجل یعلم كیفی�ة نزول�ھ 

                            
    في ذلك في الصفحات السابقة .    ذكرت بعض الروایات الثابتة عنھ  )۱( 
فق���ھ األس���ماء الحس���نى ، د. عب���دالرزاق الب���در ، دار التوحی���د للنش���ر ، الطبع���ة    )۲( 

    .   ۲٤۸ھـ/ ص۱٤۲۹األولى 
      .  ۲٤۸)  المرجع السابق ص۳( 
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عن االستواء قال :   -رحمھ هللا  –أعلم بذاتھ ، ولذا لما ُسئل اإلمام مالك 

والكی�ف «   -رحم�ھ هللا  –االستواء معلوم ، والكیف مجھ�ول . ول�م یق�ل 

یة ، وإنما نف�ي لعلمن�ا بالكیفی�ة ، ؛ ألن نفي الكیف لیس نفیاً للكیف» معدوم 

 لھا كیفیة هللا أعلم بھا .  –عز وجل  –فصفات هللا 

 :   »جل الواحد المتمدح « :  -رحمھ هللا  –قول الناظم و

  W  V، ق�ال تع�الى :  التكییفأي : تعاظم قدره وشأنھ عن  »جل « 

  [   Z  Y   X ]: ۷۸الرحمن[  . 

س�بحانھ  –تع�الى دالٌّ عل�ى وحدانی�ة هللا  اسم من أسماء هللا »الواحد « 

ل�ھ ، فھو واحد في ذاتھ ال شبیھ لھ ، وواحد في صفاتھ ال مثی�ل  –وتعالى 

وواحد في أفعالھ ال شریك لھ وال ظھیر ، وواحد في ألوھیتھ فلیس ل�ھ ن�د 

ف��ي المحب��ة والتعظ��یم وال��ذل والخض��وع ، وھ��و الواح��د ال��ذي عظم��ت 

ع��ذر عل��ى جمی��ع الخل��ق أن یحیط��وا ص��فاتھ حت��ى تف��رد بك��ل كم��ال ، وت

بشيء من صفاتھ أو یدركوا ش�یئاً م�ن نعوت�ھ ، فض�الً ع�ن أن یماثل�ھ أح�د 

 .   )۱(في شيء منھا 

أي : المتص��ف بص��فات الم��دح والكم��ال ، فھ��و س��بحانھ  »المتم��دح « 

 الذي یمدحھ المؤمنون ویثنون علیھ . 

                            
    .     ۱۰۷فقھ األسماء الحسنى ، د. عبدالرزاق البدر ص  )۱( 



  
 ٦۷ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 :   -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

نیا یَ   بِفَْض��لِھِ  ُم��نُّ إل��ى طَبَ��ِق ال��دُّ

 

����ماءِ    وتُْف����تحُ  فَتُْف����َرُج أَْب����واُب السَّ

إلى الطب�ق األدن�ى م�ن  أي : ینزل هللا  »إلى طبق الدنیا « قولھ :    

;  >  =  <  ?  @  السماوات؛ ألن السماء سبع طباق ، قال تع�الى : 

  B   A  : ۱٥[نوح[   . 

إل��ى الس��ماء  بعض��ھا ف��وق بع��ض ، فین��زل هللا  قفالس��ماء س��بع طب��ا

 الدنیا كیف یشاء . 

ھل من مستغفر ف�اغفر « أي : على عباده ، فیقول :  »یمّن بفضلھ « 

عل��ى  ین��ادي فھ��ذا فض��ل م��ن هللا  »ل��ھ ، ھ��ل م��ن تائ��ب ف��أتوب علی��ھ 

 عباده في الثلث اآلخر من اللیل ، ھل من سائل فأعطیھ ؟ 

م�ون آخ�ر اللی�ل فكن أخي الحبیب من ھؤالء الذین َمنَّ هللا علیھم ، فیقو

، وال  یبقى ثلث اللیل اآلخر ، یص�لون ویس�تغفرون وی�دعون هللا حین 

تك��ن م��ن المح��رومین ال��ذین یس��ھرون اللی��ل ، ف��إذا ج��اء آخ��ر اللی��ل ن��اموا 

 حتى عن صالة الفریضة . 

أي :  »فتفرج أبواب الس�ماء وتف�تح « :  -رحمھ هللا  –ویقول الناظم 

ا وق�ت الن�زول اإللھ�ي ، لم�ا ثب�ت م�ن تنشق وتنفتح أب�واب الس�ماء ، وھ�ذ

إذا ك�ان ثل�ث اللی�ل الب�اقي « ق�ال :   أن رس�ول  حدیث أبي مس�عود 

یھ��بط هللا ع��ز وج��ل إل��ى الس��ماء ال��دنیا ، ث��م تف��تح أب��واب الس��ماء ، ث��م 
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یبس�ط ی��ده فیق�ول : ھ��ل م�ن س��ائل یُعط�ى س��ؤالھ ؟ ف�ال ی��زال ك�ذلك حت��ى 

 .  )۱(»یطلع الفجر 

ھذا الوقت م�ن أوق�ات اإلجاب�ة ، فینبغ�ي للمس�لم وفي ھذا دلیل على أن 

فیس�تیقظ ف�ي ھ��ذه  أّال یح�رم نفس�ھ ھ�ذه الفرص�ة ، وھ�ذا الن�داء م�ن هللا 

الساعة ، ویستغفر ویتوب ویس�أل هللا ع�ز وج�ل خی�َري ال�دنیا واآلخ�رة ، 

 فإن أبواب السماء مفتوحة لھ ، فھي وهللا فرصة عظیمة . 

 :   -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

 َغ��افًِرا یَْل��قَ  ق��وُل : أال ُمْس��تغفِرٌ یَ 

 

 ف���أْمنَحُ  وُمْس���تَمنٌِح َخْی���ًرا وِرزقً���ا 

 عند ما ینزل إلى السماء الدنیا.  : أي : هللا سبحانھ وتعالى »یقول «  

:  »أال « : أداة تنبیھ، وقی�ل »أال «  »أال مستغفر یلق غافراً « وقولھ: 

ل ، وفی����ھ ح����ّض عل����ى أداة تحض���یض ، والمعن����ى : انتبھ����وا لم����ا س���یقا

 .  المنح والعطاء من هللا طلب االستغفار و

 أي : طالب الغفران .  »مستغفر « وقولھ 

  I  Hالغف��ور ال�رحیم ، ق�ال تع��الى :  ھ�و هللا  »یل�ق غ�افراً « 

  L  K  J  : ۱۳٥[آل عمران[  . 

أي : من یطلب المنح وھ�و  »ومستمنح خیراً ورزقاً فأمنح « وقولھ : 

                            
    ) . ۳٦۷۲رواه أحمد في مسنده (  )۱( 
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من خیري الدنیا واآلخرة ، سواء كان رزقاً أو خیراً ،  من هللا  العطاء

أو أي حاجة من حوائجھ ، فإن هللا یُعطیھ في ھ�ذا الوق�ت أكث�ر م�ن غی�ره 

 ، في حدیث النزول عن رب�ھ   من األوقات، وھذا معنى قول النبي 

ي فأعطیھ، من یستغفرني فأغفر من یدعوني فأستجیب لھ، من یسألن« 

  . )۱(»لھ

 :   -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

أي : روى ح��دیث الن��زول اإللھ��ي  »روى ذاك ق��وٌم ال یُ��ردُّ ح��دیثھم « 

، والصحابة كلھ�م ع�دول ال یُ�رّد   جماعةٌ من الصحابة عن رسول هللا 

ح��دیثھم ب��ل یتلق��ى ب��القبول ، والح��دیث كم��ا ذك��رت قب��ل ذل��ك مت��واتر ع��ن 

معطل�ة لی�رّدوه م�ن ناحی�ة الس�ند ، فال حیلة فیھ للجھمیة وال  رسول هللا 

وقد نص غیر واحد من أئمة السلف على أن حدیث الن�زول مت�واتر م�نھم 

ف��ي مجم��وع الفت��اوى ش��رح   -رحم��ھ هللا  –: ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة 

الص�واعق المرس�لة «ف�ي   -رحم�ھ هللا  –، واب�ن الق�یم  )۲(حدیث الن�زول

 غیرھم . ، و )٤(»العلو « ، واإلمام الذھبي في  )۳(»

أي : خس��ر ھ��ؤالء ال��ذین  »أال خ��اب ق��وٌم ك��ذبوھم وقُبح��وا « وقول��ھ : 

كذبوا حدیث النزول ، ونفوا نزول هللا عز وج�ل ، وأّول�وا ح�دیث رس�ول 

                            
    سبق تخریجھ .   )۱( 
     . ٥/٤۷۰مجموع الفتاوى   )۲( 
 .  ۱/۳۸۷الصواعق المرسلة    )۳( 
    .  ۱۰۰ذھبي صالعلو لإلمام ال  )٤( 
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 ، وھم الجھمیة ومن سار على منھجھم .  بغیر مراد الرسول  هللا 

 

*      *     * 
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 عقیدة أھل السنة في الصحابة 
��دٍ  َوقُ��ْل إنَّ َخْی��رَ   النَّ��اِس بَْع��َد ُمَحمَّ

 

 أْرَج�����حُ  ثُ�����مَّ ُعْثَم�����انُ  اً دمَ َوِزی�����راهُ قِ����� 

 بَْع����َدُھم َورابُِعُھ����م َخْی����ُر البریَّ����ةِ  

 

 َحلی���ُف الَخی���ِر ، ب���الَخیِر ُم���ْنِجحُ  َعلِ���يٌّ  

ْھطُ    ال َرْی�����َب فِ�����ْیِھمُ  وإنَّھ�����ُم وال�����رَّ

 

 ْس���َرحُ تَ  ب���النُّورِ  الفِ���ْرَدْوسِ  َعلَ���ى نُُج���بِ  

 واب��ُن َع��ْوٍف وطَْلح��ةٌ  َس��ِعیٌد وَس��ْعدٌ  

 

بَْی�������رُ    الُمَم�������دَّحُ  وَع�������اِمُر فِْھ�������ٍر والزُّ

�َحابِة ُكلِِّھ�مْ  َوقُ�ْل َخْی�َر ق�ولٍ    ف�ي الصَّ

 

 َوتَْج��������َرحُ  وال تَ��������ُك طَعَّان��������اً تَِعْی��������بُ  

 بِفَْض��لِِھمْ  فَقَ�ْد نَطَ��َق ال��َوْحُي الُمب��ینُ  

 

��حابةِ  الفَ��ْتحِ  وف��ي   تَْم��َدحُ  آٌي ف��ي الصَّ

 ف���ي ھ���ذه األبی���ات فض���ل الص���حابة  -رحم���ھ هللا  –ذك���ر الن���اظم  

 وتفاضلھم ومحبتھم . 

 من ھو الصحابي ؟ : 

 .  )۱(»مؤمناً بھ ، ومات على اإلسالم  من لقي النبي « الصحابي ھو 

 أدلة القرآن على فضل الصحابة : 

!  "  #  $  %  &   '  قال تعالى : 
 .  -  ,  +  *  )  (             3  2  1  0  /

                            
اإلصابة في معرفة الصحابة البن حجر ، ت: عادل أحم�د وعل�ي مع�وض ، دار   )۱( 

، نخب�ة الفك�ر الب�ن حج�ر ، ض�من ش�رحھ  ۱/۱٥۸الكتب العلمیة ، الطبع�ة األول�ى 
ھ��ـ ، ف��تح ۱٤۱۸نزھ��ة النظ��ر، ت : نورال��دین عت��ر ، دار الخی��ر ، الطبع��ة األول��ى 

الخض��یر ، د. محم��د الفھی��د ، دار المنھ��اج ،  المغی��ث  للس��خاوي ت د. عب��دالكریم
    .  ٤/۸الطبعة األولى 
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;  :  9  8   76  5  4   ] : ۱۰۰التوبة[  . 

  Q  P  O  N  M  L   K  Jوقال تعالى : 
Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  : إلى قولھ  ¶

À        ¿  ¾   ½  ¼  »º  ¹   ¸   ] : ۷٤-۷۲األنفال[  . 

_  `      g  f  e  d  c   b  aوقال تعالى : 
 i  h q  p  o  n  m  l   k  j ] : ۱۸الفتح[  . 

!  "  #$  %  &  '  )  (       *  +,   -   وقال تعالى : 

  54  3   2  1  0  /  . ] : ۲۹الفتح[  . 

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©   وقال تعالى : 

  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ] : ۸الحشر[  . 

¼  ½    ¾  ¿     »  º  ¹  ¸   Â  Á  Àوقال تعالى : 

   Æ  Å  Ä  Ã  É  È  Ç   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ]: ۹الحشر[  . 
 

 :  -رضي هللا عنھم  –أدلة السنة على فضل الصحابة 

ث�م  ن�يخی�ر الن�اس قر« :  قال : قال رس�ول هللا  عن ابن مسعود 
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 .  )۱(»الذین یلونھم 

خی��ر أمت��ي الق��رن « :  : ق��ال رس��ول هللا ق��ال  وع��ن أب��ي ھری��رة 

 .  وھم أصحاب الرسول هللا  )۲( »الذي بُعثت فیھ 

ال تس�بّوا أص�حابي ، «  ق�ال : أن النب�ي  وعن أبي سعید الخدري 

الذي نفسي بیده لو أن أحدكم أنفق مثل أُُح�د ذھب�اً م�ا بل�غ ُم�ّد أح�دھم  فو

 .   )۳(» وال نصیفھ 

لع�ل هللا اطّل�ع عل�ى « ق�ال :  ن النب�ي أ وعن علي بن أب�ي طال�ب 

 .  )٤( »أھل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم 

 .   وغیر ذلك من األحادیث الثابتة في فضل الصحابة 

 :  -رحمھ هللا  –فقول الناظم 

                            
) ، ب���اب فض���ائل ۲٥۰۹البخ���اري ب���اب ال یش���ھد عل���ى ش���ھادة ج���ور إذا ش���ھد (  )۱( 

ورض�ي هللا ع�نھم وم�ن ص�حب النب�ي أو رآه م�ن المس�لمین فھ�و  أصحاب النبي 
)، ٦۰٦٥( )، ب��اب م��ا یح��ذر م��ن زھ��رة ال��دنیا والتن��افس فیھ��ا۳٤٥۱م��ن أص��حابھ (

 ) .  ۲٥۳۳ومسلم في باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم (
) ، ۲٥۳٤) (۲٥۳۳مسلم باب فضل الص�حابة ث�م ال�ذین یل�ونھم ث�م ال�ذین یل�ونھم ( )۲( 

ذكر اإلخبار بظھور السمن في ھ�ذه األم�ة عن�د ظھ�ور الك�ذب وع�دم  –وابن حبان 
)، وأحم�د ۲۲۲۲جاء في القرن الثال�ث ( )، والترمذي ، باب ما٦۷۲۹الوفاء فیھم (

     ).  ٤٦٥۷( )، وأبوداود ، باب في فضل أصحاب رسول هللا ۱۹۹٦۷) (۷۱۲۳(
)، ومس��لم ، ب��اب ۳٤۷۰: ل��و كن��ت متخ��ذاً خل��یالً ( البخ��اري ، ب��اب ق��ول البن��ي  )۳( 

     ). ۲٥٤۰تحریم سب الصحابة رضي هللا عنھم (
ال تتخ��ذوا ع��دوي وع��دوكم ﴿هللا تع��الى : البخ��اري ، ب��اب الجاس��وس وق��ول   )٤( 

)، ب���اب إذا اض���طر الرج���ل إل���ى النظ���ر ف���ي ش���عور أھ���ل الذم���ة ۲۸٤٥( ﴾أولی���اء
)، ب��اب التتخ��ذوا ع��دوي وع��دوكم ۲۹۱٥والمؤمن��ات إذا عص��ین هللا وتجری��دھن (

)، ومس�لم ب��اب م�ن فض�ائل أھ��ل ب�در وقص�ة حاط��ب ب�ن أب�ي بلتع��ة ٤٦۰۸أولی�اء (
)۲٤۹٤   .(       
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�دٍ  َوقُ�ْل إنَّ َخْی�رَ   النَّ�اِس بَْع�َد ُمَحمَّ

 

 أْرَج���حُ  ثُ���مَّ ُعْثَم���انُ  اً دمَ َوِزی���راهُ قِ��� 

.  /     0م��ن المعل��وم أن ھ��ذه األم��ة أفض��ل األم��م ، ق��ال تع��الى :  

 2  1  : وخی����ر ھ����ذه األم����ة بع����د نبیّھ����ا  ]۱۱۰[آل عم����ران ،

خی��ر «:  ، ث��م ال��ذین یل��ونھم ، ث��م ال��ذین یل��ونھم ؛ لقول��ھ   الص��حابة

، ث���م إن  )۱(»الن���اس قرن���ي ، ث���م ال���ذین یل���ونھم ، ث���م ال���ذین یل���ونھم 

األنص�ار ؛ ألنھ�م جمع�وا ب�ین النص�رة والھج�رة ،  المھاجرین أفض�ل م�ن

فق�د ترك�وا أوط��انھم وأھل�یھم وأم��والھم وھ�اجروا إل��ى هللا ورس�ولھ ، ق��ال 

  µ  ´   ³  ²±  °  ¯تع���الى ف���ي وص���ف المھ���اجرین: 

  ، فنص على الھجرة ونص على النص�رة ، فالمھ�اجرون  ]۸[الحشر: 

ن أفض�ل المھ�اجرین أفضل من األنصار ، وھ�ذا م�ن حی�ث الج�نس . ث�م إ

 .   الخلفاء األربعة: أبوبكر، وعمر ، وعثمان ، وعلي 

 :  -رحمھ هللا  –وأفضل ھؤالء األربعة كما قال الناظم 

�دٍ  َوقُ�ْل إنَّ َخْی�رَ   النَّ�اِس بَْع�َد ُمَحمَّ

 

 أْرَج���حُ  ثُ���مَّ ُعْثَم���انُ  اً دمَ َوِزی���راهُ قِ��� 

وزی�راه «   محمد أي: قل أیھا السني: إن أفضل الناس وأزكاھم بعد  
، و ال ش��ك أن أفض��ل  -رض��ي هللا عنھم��ا  –أي : أب��وبكر وعم��ر » ق��دماً 

فھ��و أفض��ل الخلف��اء ،  أب��وبكر  –رض��ي هللا ع��نھم جمیع��اً  –الص��حابة 

                            
    تخریجھ . سبق   )۱( 
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ویدل على ذل�ك أن هللا تع�الى ل�م یص�ف أح�داً م�ن الص�حابة بأن�ھ ص�احب 

   y  x  w  v  uإال أبا بكر ، قال تع�الى :  رسول هللا 

z    ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }  |   {

  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  : ٤۰[التوبة[  . 

ل���م ینلھ���ا أح���ٌد م���ن الص���حابة إال  وھ���ذه منقب���ة عظیم���ة للص���دیق 

 .  أبوبكر

   Hأن هللا سبحانھ وتعالى أثنى علیھ في قولھ تع�الى:  ومن مناقبھ 

  Q  P  O  N  M   L  K  J  I ] : ۲۲النور[  . 

: كان من جملة الخائضین في اإلفك  -رحمھ هللا  –قال الشیخ السعدي 

، وك�ان مس�طح  ، وھو قریب ألبي بكر الصدیق » طح بن أُثاثة سْ مِ « 

، أن ال ینف�ق علی�ھ  فقیراً من المھاجرین في سبیل هللا ، فحلف أب�وبكر 

 ، لقولھ الذي قال . فنزلت ھ�ذه اآلی�ة ، ینھ�اھم ع�ن ھ�ذا الحل�ف المتض�من

لقط�ع النفق��ة عن��ھ ، ویحث��ھ عل��ى العف��و والص��فح ، ویع��ده بمغف��رة هللا ، إن 

إذا ع����املتم   d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [غف����ر ل����ھ ، فق����ال : 

لما سمع ھذه اآلی�ة:  عبیده بالعفو والصفح عاملكم بذلك ، فقال أبوبكر 

      .)۱(ـ بلى ، و هللا إني ألحب أن یغفر هللا لي ، فرجع النفقة إلى مسطح. اھ

                            
     .  ٥۳٦تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان للسعدي ص )۱( 
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، فق����د  ]۲۲[الن����ور :    K  J  I  Hفق����ول هللا ع����ز وج����ل : 

 وصف هللا ھنا أبا بكر بأنھ من أولي الفضل . 

ل�و كن�ت متخ�ذاً م�ن أمت�ي « :  ق�ول النب�ي  ومن مناق�ب الص�دیق 

:   . وق�ال  )۱( »خلیالً التخذت أبا بكر ، ولك�ن أخ�وة اإلس�الم ومودت�ھ 

 .  )۲( »ت إال باب أبي بكر وال خوخة إال ُسدّ ن في المسجد باب قیال یب« 

 : أن�ھ س�أل النب�ي  وفي الصحیحین من حدیث عمرو ب�ن الع�اص 

ق�ال :  م�ن الرج�ال ؟ق�ال : عائش�ة . فقل�ت :  أي الناس أحّب إلیك ؟فقال: 

 .   )۳(»  عمر بن الخطاب :. فقلت: ثم من ؟ فقال أبوھا

 ما . ففي الحدیث فضل أبي بكر وعمر رضي هللا عنھ

مقام�ھ أی�ام  قّدم�ھ إمام�اً ف�ي الص�الة ومما یدل على خالفتھ أن النب�ي 

م�راراً وھ�و یك�رر   -رضي هللا عنھ�ا  –، وقد راجعتھ عائشة  مرضھ 

ُم��ُروا أب��ا بك��ر فلیص��ل بالن��اس ، م��روا أب��ا بك��ر « م��راراً عدی��دة یق��ول : 

                            
) ۳٤٥۷) (۳٤٥٦: ل���و كن���ت متخ���ذاً خل���یالً ( البخ���اري ، ب���اب ق���ول النب���ي  )۱( 

)، ومس��لم ، ب��اب م��ن ٦۳٥۷) ، ب��اب می��راث الج��د م��ع األب واإلخ��وة .. (۳٤٥۸(
     )  . ۲۳۸۳فضائل أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ (

) ، ب���اب مناق���ب ٤٥٥، ٤٥٤البخ���اري ، ب���اب الخوخ���ة والمم���ر ف���ي المس���جد ( )۲( 
المھ��اجرین وفض��لھم م��نھم أب��وبكر عب��دهللا ب��ن أب��ي قحاف��ة التیم��ي رض��ي هللا عن��ھ 

)، ۳٦۹۱عائش��ة وق��دومھا المدین��ة وبنائ��ھ بھ��ا ( ) ، ب��اب ت��زویج النب��ي ۳٤٥٤(
   ) .    ۲۳۸۲ھ (ومسلم ، باب من فضائل ابي بكر الصدیق رضي هللا عن

) ، وباب غ�زوة ذات ۳٦٦۲: لو كنت متخداً خلیالً (البخاري ، باب قول النبي  )۳( 
)، ومس��لم، ب��اب م��ن فض��ائل أب��ي بك��ر الص��دیق رض��ي هللا عن��ھ ٤۱۰۰السالس��ل (

)۲۳۸٤ .(      
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 .   )۱( »فلیصل بالناس، مرو أبا بكر فلیصل بالناس 

 –ن م��ن ح��دیث محم��د ب��ن جبی��ر ب��ن مطع��م ع��ن أبی��ھ وف��ي الص��حیحی

فأمرھ�ا أن ترج�ع إلی�ھ ،  أتت ام�رأةٌ النب�يَّ « قال :  –رضي هللا عنھما 

إن ل�م « :  قالت : أرأیت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنھا تقول الم�وت ق�ال 

 .    )۲(»تجدیني فأتي أبا بكر

مرض�ھ في  وثبت عن عائشة رضي هللا عنھا قالت : قال رسول هللا 

ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى كتبت كتاب�اً ف�إني أخ�اف أن یتمن�ى «: 

 .  )۳( »متمنٍّ ویقول قائل أنا أولى ویأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر 

 أنھ�ا ُس�ئلت : م�ن ك�ان رس�ول هللا  –رض�ي هللا عنھ�ا  –وثبت عنھ�ا 

د أب�ي بك�ر ؟ مستخلفاً لو استخلفھ ؟ قالت : أبوبكر . فقی�ل لھ�ا : ث�م م�ن بع�

 .  )٤(عبیدة بن الجراح  قالت : عمر ، قیل لھا : من بعد عمر ؟ قالت: أبو

 ، فق�د أع�ّز هللاعم�ر ب�ن الخط�اب  وأفضل الصحابة بعد أبي بكر 

                            
) ، باب أھل العل�م والفض�ل ٦۳۳البخاري، باب حد المریض أن یشھد الجماعة (  )۱( 

) ، ب���اب م���ن أس���مع الن���اس تكبی���رة اإلم���ام ٦٥۰) (٦٤۷) (٦٤٦(أح���ق باإلمام���ة 
لق�د ك�ان ﴿)، ب�اب ق�ول هللا تع�الى : ٦۸٤) ، باب إذا بكى اإلمام في الص�الة (٦۸۰(

) ب��اب م��ا یك��ره م��ن التعم��ق ۳۲٥، ۳۲۰٤( ﴾ف��ي یوس��ف وإخوت��ھ آی��ات للس��ائلین
  اب ال تغل�وا ی�ا أھ�ل الكت�﴿والتنازع في العلم والغلو في ال�دین والب�دع كقول�ھ تع�الى :

)، ومس��لم : ب��اب ائتم��ام الم��أموم ٦۸۷۳( ﴾ف��ي دی��نكم وال تقول��وا عل��ى هللا إال الح��ق
     ) . ٤۲۰) (٤۱۸باإلمام (

) ، ب�اب االس�تخالف ۳٤٥۹: لو كن�ت متخ�ذاً خل�یالً ( البخاري باب قول النبي   )۲( 
     ) .  ۲۳۸٦)، ومسلم ، باب من فضائل أبي بكر (٦۷۹٤(

 صحیح ابن حب�ان، ذك�ر إش�ارة المص�طفى)، ۲۳۸۷(اب من فضائل أبي بكر مسلم ، ب )۳( 
 ) ٦٥۹۸إلى ما أشار بھ في أبي بكر رضي هللا عنھ  . (     

    ) .  ۲٤۹۳۱) ، أحمد (۲۳۸٥مسلم ، باب من فضائل أبي بكر (  )٤( 
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   ب���ن الخط���اب اإلس��الم بعم���ر ین الح���ق ب���، و ف���ّرق هللا تع���الى ب���ھ

وافق�اً لقول�ھ والباطل قبل خالفتھ وفي خالفتھ ، وكان الوحي یأتي أحیاناً م

 :  واقتراحھ ، وھو أول من تسمى أمیر المؤمنین ، ومن مناقبھ 

 أن��ا رأیتن��ي دخل��ت الجن��ة ف��إذا« :  ق��ال : ق��ال النب��ي  ع��ن ج��ابر 

ت خش�فة فقل�ت : م�ن ھ�ذا ؟ فق�ال : معبالرمیصاء امرأة أب�ي طلح�ة وس�

ھذا بالل ، ورأیت قصراً بفنائھ جاریة فقل�ت : لم�ن ھ�ذا ؟ فق�ال: لعم�ر ، 

وأم�ي ی�ا  : ب�أبيفقال عم�ر» ن أدخلھ فأنظر إلیھ، فذكرت غیرتكفأردت أ

 . )۱(»رسول هللا أعلیك أغار؟

  إذ ق��ال:   ق��ال: بینم��ا نح��ن عن��د رس��ول هللا   وع��ن أب��ي ھری��رة 

بینا أنا ن�ائم رأیتُن�ي ف�ي الجن�ة ، ف�إذا ام�رأة تتوض�أ إل�ى جان�ب قص�ر . «

. رت غیرت�ھ فولّی�ت م�دبراً فقلت: لمن ھذا القص�ر ؟ ق�الوا : لعم�ر ، ف�ذك

 .  )۲(» فبكى عمر وقال : أعلیك أغار یا رسول هللا ؟ 

ع�ن رس�ول  وعن حمزة بن عبدهللا ب�ن عم�ر ب�ن الخط�اب ع�ن أبی�ھ 

بینا أنا نائم إذ رأیت قدحاً أُتی�ُت ب�ھ فی�ھ ل�بن فش�ربُت من�ھ « قال :  هللا 

ّي یج�ري ف�ي أظف�اري، ث�م أعطی�ُت فض�لي ع م�ر ب�ن حت�ى إن�ي ألرى ال�رِّ

                            
البخاري ، باب مناقب عمر بن الخط�اب أب�ي حف�ص القرش�ي الع�دوي رض�ي هللا  )۱( 

     ). ۲۳۹٤)، ومسلم ، باب من فضائل عمر (۳٤۷٦عنھ (
) ، باب مناق�ب عم�ر ۳۰۷۰البخاري باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة (  )۲( 

) ، ۳٤۷۷) (۳٤۷٦ب��ن الخط��اب أب��ي حف��ص القرش��ي الع��دوي رض��ي هللا عن��ھ (
     ) .۲۳۹٥ومسلم ، باب من فضائل عمر (
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 .  )۱(»العلم « قالوا : فما أّولت ذلك یا رسول هللا ؟ قال :  الخطاب 

بین�ا « یق�ول :  قال : سمعت رس�ول هللا  وعن أبي سعید الخدري 

أنا نائم رأیت الناس ُعرضوا علّي وعلیھم قُُمص فمنھا ما یبل�غ الث�دي ، 

قمیص ومنھا ما یبلغ دون ذلك ، وُعرض عليَّ عمر بن الخطاب وعلیھ 

ه    .   )۲(»الدین « قالوا: فما أّولتھ یا رسول هللا ؟ قال :  »یجترُّ

وعن محمد بن س�عد ب�ن أب�ي وق�اص ع�ن أبی�ھ ق�ال : اس�تأذن عم�ر ب�ن 

وعن����ده نس����وة م����ن ق����ریش یكلمن����ھ  عل����ى رس����ول هللا  الخط����اب 

فلما استأذن عمر بن الخطاب  ویستكثرنھ عالیة أصواتھن على صوتھ 

 اب ، فأذن لھ رسول هللا قمن فبادرن الحج  فدخل عمر ورس�ول هللا

  یضحك ، فقال عمر : أضحك هللا سنك یا رسول هللا ، فقال النب�ي  :

عجب���ت م���ن ھ���ؤالء الالت���ي ك���ّن عن���دي فلم���ا س���معن ص���وتك ابت���درن «

فقال عمر : فأنت أحق أن یھبن یا رس�ول هللا ، فق�ال عم�ر : ی�ا  »الحجاب

؟ فقلن : نعم ، أن�ت أف�ظ  بن رسول هللا عدّوات أنفسھن، أتھبنني وال تھ

إیھ�اً ی�ا اب�ن الخط�اب، « :  . فقال رس�ول هللا  وأغلظ من رسول هللا 

وال�ذي نفس�ي بی��ده م�ا لقی�ك الش��یطان س�الكاً فّج�اً ق��ط إال س�لك فج�اً غی��ر 

                            
حلم فلیبصق ع�ن یس�اره ولیس�تعذ ب�اہلل ع�ز البخار ي باب الحلم من الشیطان وإذا  )۱( 

    ) .۲۳۹۱) ، ومسلم باب من فضائل عمر (٦٦۰٤وجل (
البخاري باب الحلم من الشیطان وإذا حلم فلیبصق ع�ن یس�اره ولیس�تعذ ب�اہلل ع�ز   )۲( 

     ) .  ۲۳۹۰) ، ومسلم باب من فضائل عمر (٦٦۰٦وجل (
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 .   )۱( »فّجك 

لق��د ك��ان ف��یمن ك��ان « :  ق��ال : ق��ال رس��ول هللا  ع��ن أب��ي ھری��رة 

ف�إن  ائیل رج�اٌل یكلّم�ون م�ن غی�ر أن یكون�وا أنبی�اء ،قبلكم من بني إسر

 .   )۲(»یكن من أمتي منھم أحٌد فعمر

أو وافقن�ي  –: وافق�ت هللا ف�ي ث�الث  قال : ق�ال عم�ر  وعن أنس 

قلت : یا رسول هللا ، لو اتخذت من مقام إبراھیم مص�لى؟  –هللا في ثالث 

، وقل�ت : ]۱۲٥البقرة : [  ¹   ¸  ¶  µ  ´تعالى:  فأنزل هللا

ی��ا رس��ول هللا ی��دخل علی��ك الب��ر والف��اجر فل��و أم��رت أمھ��ات الم��ؤمنین 

بع�ض  بالحجاب ؟ فأنزل هللا آیة الحج�اب. قل�ت: وبلغن�ي معاتب�ة النب�ي 

خی�راً  لیبدلن هللاُ رسول هللا انسائھ، فدخلت علیھن، قلت: إن انتھیتن أو 

م��ا  هللا  ف��ي رس��ول م��نكن، حت��ى أتی��ت إح��دى نس��ائھ قال��ت: ی��ا عم��ر م��ا

 یعظ نساءه حتى تعظھن أنت؟ فأنزل هللا تعالى :ا

  ¢  ¡  ے   ~   }  |  {     z  y  x  : ۳( ]٥[التح�����ریم( 
 . 

                            
باب مناقب عمر بن الخط�اب أب�ي  ) ،۳۱۲۰البخاري باب صفة إبلیس وجنوده (  )۱( 

)، ومس��لم ب��اب م��ن فض��ائل عم��ر ۳٤۸۰حف��ص القرش��ي الع��دوي رض��ي هللا عن��ھ (
)۲۳۹٦   .(    

البخ�اري ب�اب مناق�ب عم�ر ب�ن الخط��اب أب�ي حف�ص القرش�ي الع�دوي رض��ي هللا  )۲( 
     ) من حدیث عائشة .  ۲۳۹۸) ، ومسلم باب من فضائل عمر (۳٤۸٦عنھ (

مثاب��ة: یثوب��ون  واتخ��ذوا م��ن مق��ام إب��راھیم مص��لى ول��ھ : البخ��اري ب��اب ق )۳( 
) ، ب��اب : ق��ول هللا تع�الى : (واتخ��ذوا م��ن مق�ام إب��راھیم مص��لى) ٤۲۱۳یرجع�ون (
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ق��ال: م��ا رأی��ت أح��داً ق��ط بع��د   - رض��ي هللا عنھم��ا -وع��ن اب��ن عم��ر 

ن أج�ّد وأج�ود حت�ى انتھ�ى م�ن عم�ر ب�ن امن حین قُ�بض ك� رسول هللا 

 .  ) )۱الخطاب 

 .  الثابتة في مناقب الفاروق عمر من األحادیث  وغیر ذلك

إن خی���ر الن���اس بع���د محم���د  «:  -رحم���ھ هللا  –ول���ذلك ق���ال الن���اظم 

، والوزیر ھو الذي یعین الملك  فھما وزیرا رسول هللا  »وزیراه قدماً 

من��ذ  ویحم��ل عن��ھ أثقال��ھ ویش��یر علی��ھ ، فھم��ا ك��الوزیرین لرس��ول هللا 

 بدایة الدعوة . 

: أي : یأتي بع�د  »ثم عثمان األرجح  «:  -رحمھ هللا  –ناظم وقول ال

ذو النورین وثالث الخلفاء الراشدین،  أبي بكر وعمر عثمان بن عفان 

وھو من أول السابقین األّولین إلى اإلسالم ، ھاجر الھجرتین (ھاجر إل�ى 

(رقی��ة  المدین��ة) ، وھ��و زوج بنت��ي رس��ول هللا  إل��ى وھ��اجر الحبش��ة ، 

 ثوم) ، وكتب المصحف المسّمى مصحف عثمان . وأم كل

 :  ومما ثبت في مناقبھ 

مض�طجعاً ف�ي  عن عائش�ة رض�ي هللا عنھ�ا قال�ت : ك�ان رس�ول هللا 

بیتي كاشفاً عن فخذیھ أو ساقیھ ، فاستأذن أبوبكر فأذن لھ وھو عل�ى تل�ك 

الحال فتحدث ، ثم استأذن عمر فأذن لھ وھ�و ك�ذلك فتح�دث ، ث�م اس�تأذن 
                            

 ) . ۲۳۹۹) ، ومسلم باب من فضائل عمر (۳۹۳(
البخاري ، باب مناقب عم�ر ب�ن الخط�اب أب�وحفص القرش�ي الع�دوي رض�ي هللا   )۱( 

    ) .   ۳٤۸٤عنھ (
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ثیابھ . فلما خ�رج قال�ت عائش�ة: دخ�ل ى ووس ن فجلس رسول هللا عثما

أب��وبكر فل��م تھ��تش ل��ھ، ودخ��ل عم��ر ول��م تبال��ھ، ث��م دخ��ل عثم��ان فجلس��َت 

!  أال أس��تحي م��ن رج��ٍل تس��تحي من��ھ المالئك��ة «وس��ّویت ثیاب��ك ؟ فق��ال: 

«)۱(   . 

وعن عثمان بن وھب قال : جاء رجل من أھل مصر حج البیت ف�رأى 

فقال : م�ن ھ�ؤالء الق�وم ؟ ق�الوا: ھ�ؤالء ق�ریش ، ق�ال : فم�ن قوماً جلوساً 

الشیخ فیھم؟ قالوا: عبدهللا بن عمر . قال : یا ابن عم�ر ، إن�ي س�ائلك ع�ن 

شيء فحدثني عنھ ، ھل تعلم أن عثمان ف�ّر ی�وم أُُح�د ؟ ق�ال : نع�م . ق�ال : 

ھل تعل�م أن�ھ تغی�ب ع�ن ب�در ول�م یش�ھد ؟ ق�ال : نع�م . ق�ال : أل�م تعل�م أن�ھ 

تغیب عن بیعة الرضوان فل�م یش�ھدھا؟ ق�ال : نع�م . ق�ال : هللا أكب�ر . ق�ال 

ابن عمر : تعال أبیِّن لك ، أما فراره یوم أُُحد أشھد أن هللا عفا عنھ وغفر 

وكان��ت  ل��ھ . وأم��ا تغیب��ھ ع��ن ب��در فإن��ھ ك��ان تح��ت بن��ت رس��ول هللا 

إن ل��ك أج��ر رج��ل مم��ن ش��ھد ب��دراً «:  مریض��ة فق��ال ل��ھ رس��ول هللا 

، وأما تغیبھ عن بیعة الرضوان فلو كان أحد أع�ّز ب�بطن مك�ة  »سھمھ و

عثم���اَن فكان���ت بیع���ة  م���ن عثم���ان لبعث���ھ مكان���ھ ، فبع���ث رس���ول هللا 

بی�ده الیمن�ى :  الرضوان بعدما ذھب عثمان إلى مكة ، فقال رسول هللا 

فق�ال ل�ھ  »ھ�ذا لعثم�ان  «فضرب بھا عل�ى ی�ده فق�ال :  »ھذه ید عثمان«

                            
) ، وص�حیح ۲٤۰۱مس�لم ، ب�اب م�ن فض�ائل عثم�ان ب�ن عف�ان رض�ي هللا عن�ھ (  )۱( 

)، ٦۹۰۷عثم�ان إذ المالئك�ة كان�ت تعظم�ھ ( ابن حبان، ذك�ر تعظ�یم المص�طفى 
 ) . ۹/۸۲)، ومجمع الزوائد (۲٦۰٥۹) ، (۲٥۲٥۷) ، (٥۱٤وأحمد (
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 .  )۱(ضي هللا عنھما : اذھب بھا اآلن معك ابن عمر ر

 .  وغیر ذلك مما ورد في مناقبھ 

: وك�أن الن�اظم یش�یر إل�ى  »األرج�ح  «:  -رحم�ھ هللا  –وقول الناظم 

 –رض��ي هللا عنھم��ا  –خ�الف وق��ع ب��ین الس��لف ف��ي فض�ل عل��ّي وعثم��ان 

ا ف�ي أیھما أفضل؟ فقوٌم فّضلوا عثمان ، وقوٌم فّض�لوا علی�اً ، وق�وم توقف�و

 التفضل . 

والصحیح الذي علیھ أھل السنة والجماعة أن عثمان أفضل ؛ بدلیل أن 

رض��ي هللا  –أص��حاب الش��ورى ق��دموا ف��ي الخالف��ة عثم��ان عل��ى عل��ي 

، أما في الخالف�ة فھن�اك إجم�اع م�ن األم�ة عل�ى أن الخالف�ة بع�د  -عنھما 

هللا رض��ي  –ألب�ي بك�ر ، ث��م لعم�ر ، ث�م لعثم��ان ، ث�م لعل�ي  رس�ول هللا 

 .   -عنھم أجمعین 

 :  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

 بَْع����َدُھم َورابُِعُھ����م َخْی����ُر البریَّ����ةِ 

 

 َحلی��ُف الَخی��ِر ب��الَخیِر ُم��ْنِجحُ  َعلِ��يٌّ  

الناظم في ھذا البیت یشیر إلى أن رابع الصحابة في الفضل ھ�و عل�ي   

 ، فھو خی�ر الن�اس بع�د أب�ي بك�ر وعم�ر وعثم�ان . فھ�و بن أبي طالب 

                            
البخ��اري ، ب��اب مناق��ب عثم��ان ب��ن عف��ان أب��ي عم��رو القرش��ي رض��ي هللا عن��ھ   )۱( 

إن الذین تولوا منكم یوم التقى الجمعان إنما اس�تزلھم ﴿) باب قول هللا تعالى ۳٤٤٥(
) ، ۳۸۳۹( ﴾الش��یطان ب��بعض م��ا كس��بوا ولق��د عف��ا هللا ع��نھم إن هللا غف��ور حل��یم

)، أحم��د ۳۷۰٦والترم��ذي، ب��اب ف��ي مناق��ب عثم��ان ب��ن عف��ان رض��ي هللا عن��ھ (
)٦۰۱۱. (         
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، وزوج ابنتھ فاطمة ، وھ�و ال�ذي قات�ل الخ�وارج ،  ابن عم رسول هللا 

فھو من السابقین   وقضى على فتنتھم ، وھو أول من أسلم من الصبیان ،

فض�ائل عظیم�ة منھ�ا عل�ى س�بیل ال�ذكر ال  األّولین إلى اإلس�الم ، فل�ھ 

 الحصر . 

أم�ا  «:  لعل�ي  عن إبراھیم بن سعد عن أبیھ قال : قال رسول هللا 

أي : ف���ي  )۱( »ن م���ن موس���ى ورترض���ى أن تك���ون من���ي بمنزل���ة ھ���ا

ف�ي غ�زوة تب�وك ،  استخلفھ رسول هللا  ث، حیعلى المدینةاالستخالف 

والدلیل على ذلك ما ثبت من روایة مصعب بن سعد ع�ن أبی�ھ أن رس�ول 

فق��ال : أتخلفن��ي ف��ي الص��بیان  خ��رج إل��ى تب��وك واس��تخلف علی��اً  هللا 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ؟  «ال : والنساء ؟ ق

 .   )۲( »إال أنھ لیس بنبي بعدي 

یزی�ل اإلش�كال م�ن روای�ة  »إال أن�ھ ل�یس بنب�ي بع�دي  «ھذا االستثناء 

إب����راھیم ب����ن س����عد ، ویخص����ص عموم����اً المنزل����ة بخص����وص اإلخ����وة 

  )۳(واالستخالف في أھلھ فقط ال في النبوة كمشاركة ھارون لموسى فیھا 

ألعطیّن ھ�ذه  «قال یوم خیبر :  أن رسول هللا  عن سھل بن سعد 

                            
واالتف��اق عل��ى عثم��ان ب��ن عف��ان رض��ي هللا عن��ھ البخ��اري، ب��اب قص��ة البیع��ة   )۱( 

)، ومسلم باب من فض�ائل ٤۱٥٤)، باب غزوة تبوك وھي غزوة العسرة (۳٥۰۳(
  ) .  ۲٤۰٤علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ (

    سبق تخریجھ .    )۲( 
 ٦٥۰ھ�ـ ، ص۱٤۲۹مختصر معارج القب�ول لفض�یلة الش�یخ مص�طفى الع�دوي ،  )۳( 

     بتصرف بسیط .  
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 ھ ویحب���ھ هللاُ  ورس��ولَ الرای��ة غ��داً رج���الً یف��تح هللا عل���ى یدی��ھ یُح���ّب َهللا 

قال : فبات الن�اس ی�دوكون لیل�تھم أیھ�م یُعطاھ�ا ، فلم�ا أص�بح  »ھ ورسولُ 

أین عل�ي  «فقال : كلھم یرجو أن یعطاھا  الناس غدوا على رسول هللا 

فقیل : ھو یا رسول هللا یشتكي عینی�ھ ، ق�ال : فأرس�لوا  »بن أبي طالب ؟ 

حت�ى ك�أن ل�م  أب�رففي عینیھ ودعا ل�ھ  إلیھ ، فأتي بھ فبصق رسول هللا 

یك��ن ب��ھ وج��ع ، فأعط��اه الرای��ة فق��ال عل��ي : ی��ا رس��ول هللا ، أق��اتلھم حت��ى 

ذ عل�ى ِرْس�لَِك حت�ى انفُ� «:  -علیھ الصالة والسالم  – یكونوا مثلنا ، فقال

تنزل بساحتھم ثم ادُعھم إلى اإلسالم وأخبرھم بما یجُب علیھم م�ن ح�ق 

ب�ك رج�الً واح�داً خی�ٌر ل�ك م�ن أن یك�ون ل�ك هللا فیھ ف�وهللا ألن یھ�دي هللا 

 .   )۱(»ُحْمر النَّعم 

عن عامر بن سعد بن أب�ي وق�اص ، ع�ن أبی�ھ رض�ي هللا عنھم�ا ق�ال : 

س��عداً فق��ال : م��ا منع��ك أن تس��ب أب��ا ت��راب . أم��ر معاوی��ة ب��ن أب��ي س��فیان 

ألن تكون لي واحدة منھن  فقال: أما ما ذكرت فثالث قالھن رسول هللا 

یق�ول ل�ھ وق�د خلف�ھ ف�ي  أحب إليَّ من ُحم�ر ال�نعم ، س�معت رس�ول هللا 

: یا رسول هللا ، خلفتن�ي م�ع النس�اء والص�بیان  مغازیھ ، فقال لھ علي 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون م�ن  « : ؟ فقال لھ رسول هللا 

ألعط�ین  «، وسمعتھ یق�ول ی�وم خیب�ر :  »موسى ؟ إال أنھ ال نبوة بعدي 

                            
)، ب�اب مناق�ب عل�ي ب�ن ۲۸٤۷البخاري ، باب فضل من أسلم عل�ى یدی�ھ رج�ل (  )۱( 

)، ب��اب غ��زوة ۳٤۹۸أب��ي طال��ب القرش��ي الھاش��مي أب��ي الحس��ن رض��ي هللا عن��ھ (
     ) .  ۲٤۰٦( )، ومسلم باب من فضائل علي بن أبي طالب ۳۹۷۳خیبر (
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 »اْدع�وا علی�اً  «قال: فتطاولنا لھا قال:  »الرایة رجالً یُـحب هللا ورسولھ

فبصق في عینیھ ودفع إلیھ الرایة لیلة فتح هللا علیھ ، ولما فأُتي بھ أرمد ، 

دعا رس�ول  ]٦۱[آل عمران :     ¿  ¾    ½  ¼  »ه اآلیة نزلت ھذ

 .   )۱( » ھؤالء أھلي اللھم «علیّاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال:  هللا 

وال�ذي فل�ق الحب�ة وب�رأ النس�مة إن�ھ  «:  قال : قال علي  عن زر 

 .  )۲( »إليَّ أال یحبني إال مؤمن وال یبغضني إال منافق  لعھد النبي 

كثیرة جداً ما یغني عن أكاذیب  حادیث الصحاح في فضل علي واأل

الرافض��ة ، وف��ي ح��دیث محم��د ب��ن الحنفی��ة ال��ذي أخرج��ھ البخ��اري ف��ي 

ص�حیحھ رداً عل�ى الرافض�ة ال�ذین یزعم�ون أن علی�اً أول�ى بالخالف�ة م�ن 

أبي بكر وعمر ، وأن علی�اً أفض�ل م�ن أب�ي بك�ر وعم�ر ، ب�ل وص�ل بھ�م 

 .  -رضي هللا عنھم أجمعین  –األمر إلى سّب الصحابة 

:  یعني علي بن أبي طال�ب  –عن محمد بن الحنفیة قال : قلت ألبي 

؟ فقال : أبوبكر ، قلت : ث�م م�ن ؟ ق�ال :  أي الناس خیر بعد رسول هللا 

عمر . قال : وخشیت أن یقول عثمان . قل�ت : ث�م أن�ت ؟ ق�ال : م�ا أن�ا إال 

                            
)، ص�حیح اب�ن ۲٤۰٤مسلم باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي هللا عن�ھ (  )۱( 

حب��ان ، ذك��ر الخب��ر المص��رح ب��أن ھ��ؤالء األرب��ع ال��ذي تق��دم ذكرن��ا لھ��م أھ��ل بی��ت 
)، الترمذي باب مناقب علي ب�ن أب�ي طال�ب رض�ي هللا عن�ھ ٦۹۷٦( المصطفى 

 ) .  ۱٦۰۸)، أحمد (۲۹۹۹)، باب ومن سورة آل عمران (۳۷۲٤(
ھ م��ن اإلیم��ان مس��لم ب��اب ال��دلیل عل��ى أن ح��ب األنص��ار وعل��ي رض��ي هللا عن��  )۲( 

)، واب��ن ماج��ھ فض��ل عل��ي ب��ن أب��ي ۷۸وعالمات��ھ وبغض��ھم م��ن عالم��ات النف��اق (
    ) .   ٥۰۲۲)، النسائي باب عالمة النفاق (۱۱٤طالب رضي هللا عنھ (
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 .   )۱(واحد من المسلمین 

ال  «ق�ال :  ي عاصم في الس�نة أن علی�اً ب�ن أب�ي طال�ب وذكر ابن أب

 .  )۲( »یفضلني أحد على أبي بكر وعمر إال جلدتھ حّد المفتري 

أي : المح�الف للخی�ر  »حلیف الخیر  «:  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

 مالزم للخیر دائماً .  دائماً ، أي : أنھ 

وف�ي بع�ض النس�خ  » ب�الخیر ُم�نجح « :  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

 أي : أنھ یعطي الناس ویمنحھم .  »بالخیر یمنح  «

 :  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

ْھطُ لوإنَّھ�����ُم   ال َرْی�����َب فِ�����ْیِھمُ  ل�����رَّ

 

 تَْس�َرحُ  ب�النُّورالفِ�ْرَدْوِس  نُُج�بِ َعلَى  

رضي هللا ع�نھم  –الخلفاء األربعة   -رحمھ هللا  –بعد أن ذكر الناظم  

  : -رحم��ھ هللا  –قی��ة العش��رة المش��ھود لھ��م بالجن��ة فق��ال ذك��ر ھن��ا ب  –

ھن�ا  م: الرھط : ھم الجماعة دون العش�رة ، ویقص�د بھ� »وإنھم للرھط «

أي : ال ش��ك ف��ي  »ال ری��ب ف��یھم  «العش��رة المبش��رون بالجن��ة ، ف��إنھم 

من��زلتھم عن��د أھ��ل الس��نة، وال ش��ك ف��ي أنھ��م م��ن أھ��ل الجن��ة ؛ ألن ال��ذي 

:  -رحم�ھ هللا  –، فھم كما قال الناظم  لمصدوق أخبر بذلك الصادق ا

أي : أنھ��م یس��رحون ف��ي الجن��ة عل��ى نج��ب  »ج��ب الف��ردوس عل��ى نُ  «

                            
      ).  ۳٤٦۸قالھ أبوسعید ( »لو كنت متخذاً خلیالً « :  البخاري باب قول النبي    )۱( 
    ) . ۱۲۱۹السنة ( أخرجھ ابن أبي عاصم في   )۲( 
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 الفردوس وھي نوق من الجنة تسرح بھم حیث شاءوا . 

ولكن البد أن تعلم أخي الحبیب أن من عقیدة أھل السنة والجماعة أنھم 

ین ، وال یش�ھدون ألح�د ال یشھدون ألحٍد معین بجنة ولو كان من الصالح

بالنار ولو كان من الكافرین ؛ كأن تقول : ف�الن ھ�ذا م�ن أھ�ل الجن�ة ، أو 

 فالن ھذا من أھل النار . 

، ول�م  فھذا ال یجوز إال لمن أطلع�ھ هللا عل�ى الغی�ب ، وھ�و الرس�ول 

یطلعھ هللا على الغیب كلھ ، ولكن على شيء من المغیبات ، ق�ال تع�الى : 

  Ç  Ê   É  È        Ì  ËÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í الج������ن] :

ش��ھد ألن��اس بالجن��ة ،  ]  ، ومم��ا أطل��ع هللا رس��ولھ علی��ھ أن��ھ ۲۷-۲٦

فنحن نشھد أنھم من أھل الجنة ، كالعش�رة المبش�رین بالجن�ة م�ن ص�حابة 

 )۱(بالجن�ة  ، وثابت بن قیس بن شماس بش�ره رس�ول هللا  رسول هللا 

 شھد لھم بالجنة .  ألن رسول هللا ، فھؤالء نشھد لھم بالجنة ؛ 

رضي هللا عنھم جمیع�اً  –باقي العشرة  -رحمھ هللا  –وقد ذكر الناظم 

 بعد أن ذكر الخلفاء األربعة فقال :   –

 ّدح ــر والزبیر الممـوعامر فھ       سعید وسعد وابن عوف وطلحة           

                            
أن�ھ م�ن أھ�ل الجن�ة اإلم�ام  بشره النبي  ت بن قیس بن شماس بثا ذكر قصة  )۱( 

)، ب�اب ٤٥٦٥باب ال ترفع�وا أص�واتكم ف�وق ص�وت النب�ي (في صحیحھ  البخاري
ب��اب الح��ث عل��ى المب��ادرة  ، واإلم��ام مس��لم ف��ي ص��حیحھ )۳٤۱۷عالم��ات النب��وة (

    .  من حدیث أنس بن مالك ) ۱۱۹( باألعمال قبل تظاھر الفتن
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فی�ل ، اب�ن ع�م ، وھو : سعید بن زید بن عمرو بن ن »سعید  « أولھم :

 وزوج أخت عمر رضي هللا عنھم جمیعاً .  بن الخطاب اعمر 

 عن عبدالرحمن بن األخنس أنھ ك�ان ف�ي المس�جد ف�ذكر رج�ل علی�اً 

سمعتھ وھ�و یق�ول:  أني فقام سعید بن زید فقال : أشھد على رسول هللا 

بك�ر ف�ي الجن�ة ، وعم�ر  ف�ي الجن�ة ، وأب�و عشرة في الجنة ، النبي «

جنة، وعثمان في الجن�ة ، وعل�ي ف�ي الجن�ة ، وطلح�ة ف�ي الجن�ة ، في ال

والزبیر بن العوام في الجنة ، وسعد بن مالك في الجن�ة ، وعب�دالرحمن 

ولو شئت لسمیت العاشر . قال : فقالوا : من ھو ؟  »بن عوف في الجنة 

 .  )۱( ھو سعید بن زیدفسكت ، قال : فقالوا : من ھو؟ فقال : 

، وم�ن  : وھو : سعد بن أبي وقاص الزھري  »عد وس «والثاني : 

 :  مناقبھ 

بك�ر  ك�ان عل�ى ح�راء ھ�و وأب�و : أن رس�ول هللا  عن أبي ھریرة 

وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن الزبیر فتحرك�ت الص�خرة فق�ال رس�ول 

وزاد ف��ي  )۲( »اھ��دأ ، فم��ا علی��ك إال نب��ي أو ص��ّدیق أو ش��ھید «:  هللا 

 .   )۳( »وقاص  وسعد بن أبي «روایة : 

ذات لیلة فق�ال:  وعن عائشة رضي هللا عنھا قالت : أرق رسول هللا 

                            
ص��حیح اب��ن حب��ان ، ذك��ر س��عید ب��ن زی��د ب��ن عم��رو ب��ن نفی��ل رض��وان هللا عل��یھم  )۱(

) ، الترم��ذي ب��اب ۷۰۰۲)  ذك��ر إثب��ات الجن��ة ألب��ي عبی��دة ب��ن الج��راح (٦۹۹۳(
 ) . ٤٦٤۹)، أبوداود باب في الخلفاء (۳۷٤۸مناقب عبدالرحمن بن عوف (

    ) .  ۲٤۱۷والزبیر رضي هللا عنھما (مسلم باب من فضائل طلحة   )۲( 
    ) .۲٤۱۷مسلم باب من فضائل طلحة والزبیر رضي هللا عنھما (  )۳( 
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قال��ت : وس��معنا  »لی��ت رج��الً ص��الحاً م��ن أص��حابي یحرس��ني اللیل��ة  «

سعد بن أب�ي  «قال :  »من ھذا ؟  «: صوت السالح ، فقال رسول هللا 

  وقاص یا رس�ول هللا ، جئ�ت أحرس�ك . قال�ت عائش�ة: فن�ام رس�ول هللا

 .   )۱(حتى سمعت غطیطھ

، أس�لم  : وھ�و : عب�دالرحمن ب�ن ع�وف  »وابن ع�وف  «والثالث : 

عب��دالرحمن ، وم��ن  ھ، ولم��ا أس��لم س��مى نفس�� ق��دیماً ب��دعوة أب��ي بك��ر 

 :  مناقبھ 

،  بین��ھ وب��ین س��عد ب��ن الربی��ع األنص��اري  لم��ا ھ��اجر آخ��ى النب��ي 

أقاس��مك م��الي  ذا غن��ى ، فق��ال لعب��دالرحمن ب��ن ع��وف : وك��ان س��عد 

ب�ارك هللا ل�ك ف�ي أھل�ك ومال�ك ،  «نصفین وأزّوجك ، قال عبدالرحمن : 

، فت��اجر ، حت��ى أص��بح ذا م��ا ل، وك��ان م��ن  )۲( »ُدلّ��وني عل��ى الس��وق 

اإلنف��اق  وك��ان م��ن ال��ذین ینفق��ون ف��ي س��بیل هللا  أثری��اء الص��حابة 

 الكثیر. 

                            
) ، ومسلم باب ف�ي فض�ل س�عد ب�ن ٦۸۰٤لیت كذا وكذا ( البخاري باب قولھ    )۱( 

    ) .  ۲٤۱۰أبي وقاص رضي هللا عنھ (
ف�إذا قض�یت الص�الة فانتش�روا ف�ي ﴿البخاري ، باب ما جاء في قول�ھ هللا تع�الى :   )۲( 

األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا كثی�راً لعلك�م تفلح�ون * وإذا رأوا تج�ارة 
أو لھواً انفضوا إلیھا وتركوك قائماً قل ما عند هللا خیر من اللھو ومن التج�ارة وهللا 

ن تج�ارة ع�ن ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباط�ل إال أن تك�و﴿، وقولھ :  ﴾خیر الرازقین
   )، ب���اب ت���زویج المعس���ر ال���ذي مع���ھ الق���رآن واإلس���الم ۱۹٤٤( ﴾ت���راٍض م���نكم

) ۱۲۹۹۹)، وأحم��د (۱۹۳۳الترم��ذي ب��اب م��ا ج��اء ف��ي مواس��اة األخ ( ،)٤۷۸٥(
)۱۳۱٤٥) (۱۳۸۹۰ . (  
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ن المھ�اجرین، هللا ، وھو م : وھو طلحة بن عبید »وطلحة  «الرابع : 

 وھو من الذین جاھدوا في هللا حق جھاده ، ومن مناقبھ : 

أن ینظر إلى المشركین في القتال قال  في یوم أُُحد عندما أراد النبي 

ی�ا نب�ي هللا ب�أبي أن��ت وأم�ي ال تُش�رف یص��بك  «هللا :  ل�ھ طلح�ة ب�ن عبی��د

 .   )۱( »سھٌم من سھام القوم ، نحري دون نحرك 

حت�ى  بیده ، ویتلق�ى الس�ھام الت�ي یُرم�ى بھ�ا النب�ي  كان یقي النبي 

ع�ن ق�یس ب�ن ح�ازم ق�ال : رأی�ت ی�د طلح�ة الت�ي وق�ى بھ�ا  . شلّت یده 

 .   )۲(قد ُشلّت النبي 

،  عبی��دة ، ع��امر ب��ن الج��راح  : وھ��و : أب��و »وع��امر  «الخ��امس : 

 .   من أجداد النبي  »فھر  «أمین ھذه األمة ، و 

إن لك��ل أم��ة أمین��اً ، وإن  «:  رس��ول هللا  ق��ال : ق��ال ع��ن أن��س 

 .  )۳( »عبیدة بن الجراح  أمیننا أیتھا األمة أبو

فق�الوا : ابع�ث معن�ا  أن أھل الیمن قدموا على رسول هللا  : وعنھ 

ھ�ذا  «رجالً یعلمنا السنة واإلسالم ، ق�ال : فأخ�ذ بی�د أب�ي عبی�دة ، فق�ال : 

                            
إذ ھم�ت ﴿) ، وب�اب ۳٦۰۰البخاري ب�اب مناق�ب زی�د ب�ن ثاب�ت رض�ي هللا عن�ھ (  )۱( 

) ، ۳۸۳۷( ﴾ ولیّھم���ا وعل���ى هللا فلیتوك���ل المؤمن���ونطائفت���ان م���نكم أن تفش���ال وهللا
    ) .   ۱۸۱۱ومسلم باب غزوة النساء مع الرجال (

 البخاري باب مناقب طلحة بن عبیدهللا رضي هللا عنھ وقال عمر : توفي النبي  )۲( 
    ) .    ۳٥۱۸وھو عنھ راض (

)، مس�لم ، ۳٥۳٤ھ (البخاري ، باب مناقب أبي عبی�دة ب�ن الج�راح رض�ي هللا عن�  )۳( 
    ) .  ۲٤۱۹باب فضائل أبي عبیدة بن الجراح (
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 .   )۱(»أمین ھذه األمة 

فق�الوا : ی��ا  ق�ال : ج�اء أھ��ل نج�ران إل�ى رس�ول هللا  ع�ن حذیف�ة و

 قَّ ألبع�ثن إل�یكم رُج�الً أمین�اً َح� «رسول هللا ابعث إلینا رجالً أمین�اً فق�ال : 

قال: فاستشرف لھ�ا الن�اس، ق�ال: فبع�ث أب�ا عبی�دة ب�ن  »أمین أمین حقَّ 

 .  )۲(»الجراح

ح�واري  وھو : الزبیر بن العوام  : »والزبیر الممّدح  «السادس : 

 .  رسول هللا 

م��ن ی��أتیني  « ی��وم األح��زاب : ق��ال : ق��ال رس��ول هللا  ع��ن ج��ابر 

بخیر الق�وم ؟ فق�ال  فقال الزبیر : أنا . ثم قال : من یأتیني »بخبر القوم ؟ 

فقال الزبیر : أن�ا . ث�م  »من یأتیني بخبر القوم ؟  «. ثم قال : الزبیر : أنا

 .  )۳(»رّي الزبیرإن لكل نبي حواریاً وحوا «قال : 

                            
        ).   ۲٤۱۹( مسلم ، باب فضائل أبي عبیدة بن الجراح  )۱( 
)، ب��اب قص��ة أھ��ل ۳٥۳٥( البخ��اري ، ب��اب مناق��ب أب��ي عبی��دة ب��ن الج��راح   )۲( 

  ص�الة)، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ف�ي األذان وال٤۱۲۰نجران (
فل�وال نف�ر م�ن ك�ل فرق�ة ﴿والصالة والصوم والفرائض واألحكام وقول هللا تعالى : 

 ﴾م��نھم طائف��ة لیتفقھ��وا ف��ي ال��دین ولین��ذروا ق��ومھم إذا رجع��وا إل��یھم لعلھ��م یح��ذرون
فل�و اقتت�ل  ﴾وإن طائفتان من الم�ؤمنین اقتتل�وا﴿ویسمى  الرجل طائفة لقولھ تعالى : 

وكی�ف  ﴾إن جاءكم فاسق بنبأ فتبین�وا ﴿وقولھ تعالى : رجالن دخل في معنى اآلیة ، 
)، ٦۸۲۷ام�رأ واح�داً بع�د واح�د ف�إن س�ھا أح�د م�نھم رد إل�ى الس�نة ( بعث النبي 

       ) .   )۲٤۲۰ومسلم ، باب فضائل أبي عبیدة بن الجراح 
ب الزبی��ر ب��ن ـ��ـ)، ب��اب مناق۲٦۹۲البخ��اري ، ب��اب ھ��ل یبع��ث الطلیع��ة وح��ده (  )۳( 

وس��مي الحواری��ون لبی��اض  ، وق��ال اب��ن عب��اس : ھ��و ح��واري النب��ي  الع��وام 
)، باب غزوة الخندق وھي األحزاب ، قال موسى ب�ن عقب�ة : كان�ت ۳٥۱٤ثیابھم (

)، ومسلم ، باب من فضائل طلح�ة والزبی�ر رض�ي هللا ۳۸۸۷في شوال سنة أربع (
    ) .   ۲٤۱٥عنھما (
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 :   -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

�َحابِة ُكلِِّھ�مْ  َوقُْل َخْیَر ق�ولٍ    ف�ي الصَّ

 

 َوتَْج�������َرحُ  وال تَ�������ُك طَعَّان�������اً تَِعْی�������بُ  

 
ذك��ر  ،العش��رة المبش��رین بالجن��ة   -رحم��ھ هللا  –ذك��ر الن��اظم أن بع�د 

س��لم أي : ق��ل أیھ��ا الم »وق��ل خی��ر ق��ول  «فق��ال :   ن��ا بقی��ة الص��حابةھ

المتمسك بالكتاب والسنة أحسن قول في الصحابة كلھم ؛ ألنھ�م ھ�م ال�ذین 

فھ�م ال�ذین بلغون�ا الق�رآن ،  ،ولحم�ل دین�ھ ،  اختارھم هللا لص�حبة نبی�ھ 

 ةبحوصبروا على الجھاد ، ولھم جمیعاً فضُل الّص� وجاھدوا مع النبي 

ن�وا ب�ھ، ، وآم والتلقي عنھ، فقد رأوا الرس�ول ، والمناصرة للرسول 

فھ��م یس��تحقون الم��دح   واجتمع��وا ب��ھ، وص��لوا خلف��ھ، وس��معوا قول��ھ 

فع�ل توال یجوز تنقّص أحد م�نھم ، كم�ا تفع�ل الرافض�ة ، وكم�ا  والثناء . 

 الخوارج الذین یكفرون الصحابة . 

من سب الصحابة أشد التح�ذیر وأم�ر باإلمس�اك م�ن  وقد حذر النبي 

 القدح فیھم أو الطعن . 

ق�ال :  أن النب�ي  ین م�ن ح�دیث أب�ي س�عید الخ�دري ففي الص�حیح

الذي نفس�ي بی�ده ل�و أن أح�دكم أنف�ق مث�ل أُُح�د  فو ، ال تسبوا أصحابي«

 .   )۱( »ك ُمّد أحدھم وال نصیفھ رذھباً ما أد

                            
)، ومس��لم، ب��اب ۳٤۷۰خ��ذاً خل��یالً (: ل��و كن��ت مت البخ��اري، ب��اب ق��ول النب��ي  )۱( 

     ) . ۲٥٤۱) (۲٥٤۰تحریم سب الصحابة رضي هللا عنھم (
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أص��حابي إذا ُذك��ر  «:  ق��ال : ق��ال رس��ول هللا  وع��ن أب��ي مس��عود 

 والجمیل .  والمراد : إذا ذكروا بغیر الحسن )۱( »فأمسكوا 

ی�ا اب�ن  «قال�ت لع�روة ب�ن الزبی�ر :  –رض�ي هللا عنھ�ا  –وعن عائش�ة 

 .   )۲( »فسبّوھم  أخي أُمروا أن یستغفروا ألصحاب النبي 

 :   -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

 بِفَْض�لِِھمْ  فَقَْد نَطََق ال�َوْحُي الُمب�ینُ   

 

�حابةِ  الفَ�ْتحِ  وف�ي   تَْم�َدحُ  آٌي ف�ي الصَّ

ف��ي ھ��ذا البی��ت ال��دلیل معتق��د أھ��ل الس��نة   -رحم��ھ هللا  –ظم ذك��ر الن��ا 

 »فق�د نط�ق ال�وحي المب�ین بفض�لھم  «فق�ال :  والجماعة في الص�حابة 

،   هللاوالوحي ھو القرآن الكریم ، وكذلك سنة النبي األمین وح�ي م�ن 

وقد ذكرت طرفاً من ھذه األدلة من القرآن والسنة التي تبین لن�ا بوض�وح 

فاألدل���ة واض���حة ال ل���بس فیھ���ا وال  الص���حب الك���رام فض���ل ھ���ؤالء 

 بقولھ:   -رحمھ هللا  –أشار إلیھ الناظم  اغموض ، ومن ھذه األدلة م

: ینبھ الناظم ھنا على كثرة اآلی�ات  »وفي الفتح آي للصحابة تمدح  «

 في سورة الفتح التي تمدح الصحابة وتبیّن فضائلھم ومنھا : 

@   ?  >    =  <   GF  E   D  C  B   Aق���ال تع���الى : 

P  O  N  M  LK   J  I  H   : ٤[الفتح . [ 

                            
    ) . ۳٤السلسلة الصحیحة لأللباني (  )۱( 
     ) .  ۳۰۲۲مسلم ، كتاب التفسیر ( )۲( 
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   [  Z    Y  X  W  V  U   T        S  Rوق��ال تع��الى : 

  e  d  c  b  a  `  _^   ]  \ ]  : ٥الفتح . [ 

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *+   ,   ق������ال تع������الى : 

9  8   7  6   5  4  3  21  0  /  .  -  ;  : 

 ] . ۱۰[الفتح : 

_  `      g  f  e  d  c   b  aق����ال تع����الى : 

  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  : ۱۸[الفتح[  . 

   r  q  p  o  n   m  l  kق����������ال تع����������الى:

 ] ۲٦[الفتح:  z  yx   w  v  u   t  s     }  |  {  ~  ے

(         !  "  #$  %  &  '  )وقال تع�الى ف�ي آخ�ر الس�ورة : 

  9  8  7   6  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *

>  =  <;    :        ?  @    H  G  F   E  D  C   B  A
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   P   O  N  M  L  K   J  I  V   U  T  S  RQ

]  \  [  Z  Y  X  W      : الفتح]۲۹ . [ 

دلی��ل عل�ى أن ال�ذي یغت��اظ  ﴾P   O  N  RQ    ﴿قول�ھ تع�الى : وف�ي 

بع�ض الصحابة أو یبغضھم أنھ كافر ، بنص ھذه اآلیة التي اح�تج ب�ھ  من

 على كفر الروافض . السلف ومنھم اإلمام مالك 

 

*      *     * 
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 اإلیمان بالقدر
 

 المْق����ُدوِر أْیقِ����ْن فإنَّ����ھُ  وبِالقَ����َدرِ 

 

یُن أْف��یَحُ  عْق��دِ  َعاَم��ةُ دَ   یِن وال��دِّ  ال��دِّ

 

 
ف��ي إثب��ات اإلیم��ان بالق��در ،   -رحم��ھ هللا  –اظم ھ��ذا البی��ت ذك��ره الن��

ف�ي  وھو الركن السادس من أركان اإلیمان ، كما ثبت ذل�ك ع�ن النب�ي 

:   ع�ن اإلیم�ان فق�ال النب�ي  حدیث جبریل المشھور حین سأل النبي 

أن ت��ؤمن ب��اہلل ومالئكت��ھ وكتب��ھ ورس��لھ والی��وم اآلخ��ر والق��در خی��ره  «

 .  )۱(»وشره 

 قدر أصل من أصول اإلیمان الستة . فاإلیمان بال

والقدر یطلق بمعنى التقدیر ، كما إذا قلنا : القدر السابق ، والقدر العام 

 م�ن ح�دیث عب�دهللا ب�ن عم�رو  م، والقدر الخاص كما في صحیح مس�ل

كت�ب هللا مق�ادیر الخالئ�ق قب�ل أن یخل�ق الس�موات  «ق�ال :  عن النبي 

 تقدیر هللا لمقادیر األشیاء .  أي : )۲(»واألرض بخمسین ألف سنة 

ویطل��ق الق��در عل��ى الش��يء المق��دَّر ، وھ��ذا كثی��ر ف��ي اللغ��ة العربی��ة ، 

فالمصدر تارة یطلق ویراد ب�ھ الفع�ل ، ویطل�ق وی�راد ب�ھ المفع�ول ، مث�ل 

                            
مسلم ، باب بی�ان اإلیم�ان واإلس�الم واإلحس�ان ووج�وب اإلیم�ان بإثب�ات ق�در هللا   )۱( 

وبیان الدلیل على التب�ري مم�ن ال ی�ؤمن بالق�در وإغ�الظ الق�ول ف�ي  سبحانھ وتعالى
     . )  من حدیث عمر ۱۰( ) ۹) (۸حقھ (

)، ۲۱٥٦)، الترم��ذي (۲٦٥۳مس��لم، ب��اب حج��اج آدم وموس��ى علیھم��ا الس��الم (  )۲( 
 ) . ٦٥۷۹أحمد (
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ق: فالخلق یطلق ویراد بھ فعل الرب تعالى ، فإن هللا تعالى م�ن لْ كلمة الخَ 

ق وھ�و الخ�الق ، وھ�و الخ�الق ویطل�ق صفتھ ومن فعلھ الخلق ، فھو یخل�

«  ¼    على نفس المفع�ول فنق�ول : ھ�ذا خل�ق هللا ، كم�ا ق�ال تع�الى :

Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   :أي : ھ������ذا ھ������و ۱۱[لقم������ان [

  . ہللالمخلوق 

كذلك الق�در یُطل�ق وی�راد ب�ھ المق�در ، ف�إذا ح�دث اآلن ح�ادث لإلنس�ان 

وإن  «:  هللا ، ق��ال النب��ي  یق��ول: ھ��ذا ق��در، أي : ھ��ذا مق��ّدر ق��د ق��دره

أصابك شيء ف�ال تق�ل ل�و أن�ي فعل�ُت ك�ان ك�ذا وك�ذا. ولك�ن ق�ل : ق�در هللا 

 .  )۱(»وما شاء فعل

ومث��ل الق��در القض��اء ؛ فإن��ھ یطل��ق وی��راد ب��ھ الحك��م ،وھ��و فع��ل ال��رب 

تع���الى ، ویطل���ق وی���راد ب���ھ المقض���ي ، وھ���و م���ا قض���اه هللا وش���اءه م���ن 

مون فیم�ا یح�دث : ھ�ذا قض�اء وق�در أي : المخلوقات ، ولھذا یق�ول المس�ل

 .   )۲(ھذا أمر مقضي مقدر ، أي : ھذا أمر حكم هللا بھ وقدره 

 ] . ۲[الفرقان :     Â    Á     À  ¿  ¾ تعالى : قال هللا

                            
ب�ھ مسلم ، باب بیان أن اآلجال واألرزاق وغیرھا ال تزی�د وال ت�نقص عم�ا س�بق   )۱( 

     .   ) من حدیث أبي ھریرة۲٦٦٤القدر (
دار  –ش��رح العقی��دة الطحاوی��ة لفض��یلة الش��یخ عب��دالرحمن ب��ن ناص��ر الب��راك   )۲( 

   .  ۲٤٦-۲٤٥ھـ ص۱٤۲۹التدمریة ، الطبعة األولى ، 
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 ] . ٤۹[القمر :   â  á  à              ß  Þوقال تعالى : 

ال البن�ھ : ی�ا أنھ ق من حدیث عبادة بن الصامت  وثبت عن النبي 

بني إنك لن تجد طعم اإلیمان حتى تعلم أن ما أص�ابك ل�م یك�ن لیخطئ�ك ، 

إن أول م�ا  «یق�ول :  وما أخطأك لم یكن لیصیبك ، سمعت رس�ول هللا 

ق�ال : اكت�ب رب ، وم�اذا أكت�ب ؟  خلق هللا القلم فق�ال ل�ھ : اكت�ب . ق�ال :

 ل هللا ، ی��ا بن��ي س��معت رس��و »مق��ادیر ك��ل ش��يء حت��ى تق��وم الس��اعة 

 .   )۱(»من مات على غیر ھذا لیس مني«یقول : 

وفي المسند والسنن عن ابن الدیلمي قال : لقی�ت أُب�ي ب�ن كع�ب فقل�ت : 

 بش�يء وقع في نفسي شيء من ھ�ذا الق�در ، فح�ّدثني یا أبا المنذر ، إنھ قد

 ؛ لعلھ یذھب من قلبي ق�ال : ل�و أن هللا ع�ّذب أھ�ل س�ماواتھ وأھ�ل أرض�ھ

غی�ر ظ�الم لھ�م ، ول��و رحمھ�م لكان�ت رحمت�ھ لھ�م خی�راً م��ن  لع�ّذبھم وھ�و

م�ا قبل�ھ  –ع�ز وج�ل  –أعمالھم ، ولو أنفقت جبل أُُحد ذھب�اً ف�ي س�بیل هللا 

یخطئ�ك ، وم�ا هللا منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن م�ا أص�ابك ل�م یك�ن ل

، ول�و م�ت عل�ى غی�ر ھ�ذا ل�دخلت الن�ار . فأتی�ت أخطأك لم یك�ن لیص�یبك

وأتیت ابن مسعود فق�ال ل�ي مث�ل ذل�ك ، وأتی�ت  ،ي مثل ذلك حذیفة فقال ل

                            
)، الب�زار ف�ي ٥۷۷) ، والطیالس�ي (۳٥۹۲۲) ، وابن أبي ش�یبة (۲۲۷٥۷أحمد (  )۱( 

) ، وص�ححھ ٤۷۰۰)، أبوداود باب ف�ي الق�در (۲۱٥٥()، الترمذي ۲٦۸۷مسنده (
     ) . ۱۰۷) (۱۰۲) ، وفي ظالل الجنة (۹٤األلباني في المشكاة (



  
 ۱۰۰ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 .  )۱(مثل ذلك زید بن ثابت فحدثني عن النبي 

 * مراتب القدر : 

 المرتبة األولى : مرتبة العلم : 

، وعل��م هللا مح��یط  -ع��ز وج��ل  –والعل��م ص��فة م��ن الص��فات الذاتی��ة ہلل 

الت؛ ف�إن بكل شيء م�ن الموج�ودات والمع�دومات والممكن�ات والمس�تحی

 هللا یعلم ما كان وما یكون، وما ال یكون لو كان كیف یكون . 

ف��اہلل س��بحانھ وتع��الى عل��م م��ا الخل��ق ع��املون قب��ل أن یخلقھ��م ، وعل��م 

أرزاقھم وأعمارھم وأعم�الھم وش�قاوتھم وس�عادتھم ، وم�ن ھ�و م�نھم م�ن 

 أھل الجنة ، ومن ھو منھم من أھل النار ، من قبل أن یخلقھم . 

    ¿  ¾  Á  Àق��ال تع��الى :  يء إال ویعلم��ھ هللا فم��ا م��ن ش��

  ÅÄ   Ã  Â        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ

Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô : وق����ال ٥۹[األنع����ام ، [

*  +,  -  .    /     !  )  (  '  &  %  $   #  "  0س��������بحانھ : 

                            
 صحیح ابن حبان ، ذك�ر األخب�ار عم�ا یج�ب عل�ى الم�رء م�ن تس�لیم األش�یاء إل�ى   )۱( 

) ۲۱٦۲۹)، أحم��د (۷۷)، اب��ن ماج��ھ، ب��اب ف��ي الق��در (۷۲۷بارئ��ھ  ج��ل وع��ال (
)، ۷/۱۹۸)، مجم���ع الزوائ���د (٤٦۹۹داود ، ب���اب ف���ي الق���در ()، وأب���و۲۱٦٥۱(

)، والبیھق�ي ف�ي ۲٤٥)، اب�ن أب�ي عاص�م ف�ي الس�نة (٤۹٤۰والطبراني في الكبیر (
    ) . ۱۱٥)، وصححھ األلباني في المشكاة (۱۰/۲۰٤السنن الكبرى (



  
 ۱۰۱ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

  6    5  4   3      2  1   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7

  FE  D  C   B  : وق�����ال تع�����الى : ۷[المجادل�����ة ، [         ä  ã  â   á  à

  í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å  : ۱۲[الطالق [ 

الش�امل المح�یط  وغیر ذلك من اآلیات القرآنیة الدال�ة عل�ى عل�م هللا 

 بكل شيء . 

 على سبیل الذكر ال الحصر :  أما أدلة السنة فمنھا

ع�ن أوالد  ق�ال : ُس�ئل النب�ي  –رض�ي هللا عنھم�ا  –عن اب�ن عب�اس 

 .   )۱( »هللا أعلم بما كانوا عاملین  «المشركین فقال : 

ع�ن ذراري المش�ركین  ق�ال : س�ئل رس�ول هللا  وعن أبي ھریرة 

 .   )۲( »هللا أعلم بما كانوا عاملین  «: فقال

م��ا م��ن مول��ود إال  «:  ق��ال : ق��ال رس��ول هللا  وع��ن أب��ي ھری��رة 

م�ة ھ�ل یھدان�ھ وینّص�رانھ كم�ا تُنتج�ون البیُولد على الفطرة، فأبواه یُھوّ 

ق�الوا : ی�ا رس�ول  »تجدون فیھا من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونھا 

هللا أعل���م بم���ا ك���انوا  «هللا ، أفرأی���ت م���ن یم���وت وھ���و ص���غیر ؟ ق���ال : 

                            
 )، باب هللا أعلم بم�ا۱۳۱۸) (۱۳۱۷البخاري ، باب ما قیل في أوالد المشركین ( )۱( 

 )، ومسلم ، باب معنى كل مول�ود یول�د عل�ى الفط�رة ، وحك�م٦۲۲٤كانوا عاملین (
     ) .  ۲٦٥۹موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین (

      سبق تخریجھ .   )۲( 



  
 ۱۰۲ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 .  )۱(»عاملین 

ي األسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن الحصین : أرأیت ما وعن أب

یعمل الناس الیوم ویكدحون فیھ ، أشيء قُضي علیھم ومض�ى عل�یھم م�ن 

الحج��ة  تق��در م��ا س��بق ، أو فیم��ا یس��تقبلون ب��ھ مم��ا آت��اھم ب��ھ نب��یھم وثبت��

علیھم ، فقلت: بل شيء قضي عل�یھم ومض�ى عل�یھم ، ق�ال : فق�ال : أف�ال 

قال : فزعت من ذل�ك فزع�اً ش�دیداً وقل�ت : ك�ل ش�يء خل�ق یكون ظلماً ؟ 

هللا وملك یده ، فال یُسأل عما یفعل وھم یُس�ألون ، فق�ال ل�ي : یرحم�ك هللا 

إال ح�رز عقل�ك ، إن رجل�ین م�ن مزین�ة أتی�ا  كبم�ا س�ألت دتعالى إني لم أر

فقاال : یا رسول هللا أرأیت ما یعمل الن�اس الی�وم ویك�دحون  رسول هللا 

ف��ي ش��يء قض��ي عل��یھم ومض��ى ف��یھم م��ن ق��در ق��د س��بق ، أو فیم��ا فی��ھ أ

ب�ل ال «وثبت�ت الحج�ة عل�یھم ؟ فق�ال:  أت�اھم ب�ھ نب�یھم  مایستقبلون بھ م

 صدیق ذلك في كت�اب هللا ج�ل وع�ال شيء قُضي علیھم ومضى فیھم وت

?  >  =  <  ;  :  9  8     : ۲(] ۸-۷[الشمس(  . 

 یطول استقصاؤھا .  واألحادیث في ھذا الباب كثیرة جداً 

 

 

                            
باب معن�ى ك�ل مول�ود ومسلم  )، ٦۲۲٦باب هللا أعلم بما كانوا عاملین (البخاري  )۱( 

      ) .  ۲٦٥۸(كفار وأطفال المسلمین یولد على الفطرة ، وحكم موت أطفال ال
مسلم، باب كیفیة الخلق اآلدمي في بطن أمھ وكتابة رزقھ وأجلھ وعملھ وشقاوتھ   )۲( 

     ) . ۲٦٥۰وسعادتھ (



  
 ۱۰۳ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 المرتبة الثانیة : مرتبة الكتابة : 

وھ�ي أن هللا كت��ب مق��ادیر الخالئ��ق وم��ا ھ��و ك��ائن إل��ى ی��وم القیام��ة ف��ي 

 اللوح المحفوظ . 

 أدلة القرآن الكریم : 

 ] . ۳۸[األنعام :    VU  T  S  R  Q  Pقال تعالى : 

  /    8  7  6  5  4   3  2   1  0وق����ال تع����الى : 

9     : ٥۳-٥۲[القمر  . [ 

   }   |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  qوق�������ال تع�������الى : 

 ] . ۷۰[الحج :   ~ے  ¡       ¢  £  ¤  ¥

½  ¾  ¿     É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  Àوق����ال تع����الى : 

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ

ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú      : ٥۹[األنعام . [ 

 ª  ©  ¨  »    ے  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   وقال تع�الى: 

 ] .  ۲۲[الحدید : 



  
 ۱۰٤ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 .   -عز وجل  –وغیر ذلك الكثیر في كتاب هللا 

 أدلة السنة : * 

 رس�ول هللا  افأتان� ،قال : كنا في جنازة في بقی�ع الغرق�د عن علي 

ینكت بمخصرتھ ث�م ق�ال صرة ، فنكس فجعل خفقعد وقعدنا حولھ ومعھ م

م�ن نف�س منفوس�ة إال وق�د كت�ب هللا مكانھ�ا م�ن م�ا ما منكم من أح�ٍد « :

ق�ال : فق�ال رج�ل : ی�ا  »الجنة والنار ، وإال وق�د كتب�ت ش�قیة أو س�عیدة 

رس��ول هللا ، أف��ال نمك��ث عل��ى كتابن��ا ون��دع العم��ل ؟ فم��ن ك��ان م��ن أھ��ل 

أھ��ل الش��قاوة  یص��یر إل��ى عم��ل أھ��ل الس��عادة ، وم��ن ك��ان م��نسالس��عادة ف

أم��ا أھ��ل الس��عادة فییّس��رون  «یص��یر إل��ى عم��ل أھ��ل الش��قاوة ، فق��ال: سف

 »أھل السعادة ، وأما أھ�ل الش�قاوة فییس�رون لعم�ل أھ�ل الش�قاوة  للعم

ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ~          |  {  z  y  x  w}: أثم قر

  ¦«  ª   ©  ¨  §   ®    ¬     : ۱( ]۱۰-٥[اللیل(   . 

أدرك ذل��ك ال ،  كت��ب عل��ى اب��ن آدم حظ��ھ م��ن الزن��ىإن هللا«: وق��ال 

محال��ة ، فزن��ى الع��ین النظ��ر ، وزن��ى اللس��ان النط��ق ، وال��نفس تمن��ي 

                            
) ، ۱۲۹٦البخ��اري، ب��اب موعظ��ة المح��ّدث عن��د القب��ر وقع��ود أص��حابھ حول��ھ (   )۱( 

زقھ وأجلھ وعمل�ھ وش�قاوتھ ومسلم، باب كیفیة الخلق اآلدمي في بطن أمھ وكتابة ر
   ) . ۲٦٤۷وسعادتھ (



  
 ۱۰٥ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 .  )۱( »وتشتھي ، والفرج یصّدق ذلك كلھ أو یكذبھ 

ق�ال : س�معت  –رضي هللا عنھما  –وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص 

الئق قبل أن یخل�ق الس�موات كتب هللا مقادیر الخ «یقول :  رسول هللا 

 .  )۲( »واألرض بخمسین ألف سنة ، قال : وعرشھ على الماء 

أن�ھ ق�ال البن�ھ : ی�ا بن�ي إن�ك ل�ن تج�د طع�م  وعن عبادة بن الصامت 

اإلیمان حتى تعلم أن م�ا أص�ابك ل�م یك�ن لیخطئ�ك ، وم�ا أخط�أك ل�م یك�ن 

القل�م فق�ال إن أول ما خل�ق هللا  «یقول :  لیصیبك ، سمعت رسول هللا 

لھ : اكتب فقال : رب وماذا أكت�ب ؟ ق�ال : اكت�ب مق�ادیر ك�ل ش�يء حت�ى 

م�ن م�ات عل�ى  «یق�ول :  ، یا بني سمعت رس�ول هللا  » تقوم الساعة 

 .   )۳( »غیر ھذا لیس مني 

 المرتبة الثالثة : مرتبة المشیئة : 
،  قدرت�ھ ومش�یئتھ نف�وذ وھي إثبات مش�یئة هللا الناف�ذة الماض�یة وإثب�ات

   ½    ¼  À  ¿     ¾       Ä  Ã  Â  Áوش�����مول قدرت�����ھ ، ق�����ال تع�����الى : 

Å    : ۸۲[یس  . [ 

                            
)، ومسلم ، باب قّدر عل�ى اب�ن ٥۸۸۹البخاري ، باب زنا الجوارح دون الفرج (   )۱( 

   ).  ۲٦٥۷آدم حظھ من الزنا وغیره (
     ).   ۲٦٥۳مسلم ، باب حجاج آدم وموسى علیھما السالم ( )۲( 
) ، وف��ي المش��كاة ۲۷۱، ۲۳۲ي (س��بق تخریج��ھ . وص��ححھ األلب��اني ف��ي الطح��او )۳( 

     ) .  ۱۰۷) (۱۰۲)، وفي ظالل الجنة (۹٤(



  
 ۱۰٦ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 ] . ۳٥[األنعام :  æå  ä  ã  â    á  à وقال تعالى : 

 ] .  ۱۱۸[ھود :   '  &  %  $  #  "   !وقال تعالى : 

 ] . ۲٥۳[البقرة :        U  T  S  R  Qوقال تعالى : 

    <    ;     :  9   8  7  6 5  4  3  2: وقال تع�الى 

  A  @   ?  >  =  : ۱۳[السجدة . [ 

 المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق واإلیجاد : 
 وھي إثبات أن هللا سبحانھ خالق كل شيء . 

 ] . ۱٦[الرعد :     yx  w  vقال تعالى : 

 ] .  ۱۰۱[األنعام :   ÚÙ    Ø  ×وقال تعالى : 

 الناس في القدر : مذاھب * 
ه ، أن ك�ل ش�يء بقض�اء هللا وق�در ة :سنالمذھب األول : مذھب أھل ال

ومنھا أفعال العباد ، فھي مخلوقة ہلل ، وھي فعل العب�د باختی�اره ومش�یئتھ 

؛ ألن العب�د ل�ھ اختی�ار ول�ھ مش�یئة ، ولكن�ھ ال یس�تقل ع�ن هللا ، كم�ا تق��ول 

مجب���راً كم���ا تق���ول  ول���یس القدری���ة ، وس���یأتي ذل���ك إن ش���اء هللا تع���الى .

ذل��ك أیض��اً إن ش��اء هللا تع��الى ، ب��ل ھ��و یفع��ل األش��یاء  يتالجبری��ة ، وس��یأ



  
 ۱۰۷ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

على فع�ل الخی�ر ، ویعاق�ب عل�ى  یثاب باختیاره ومحض إرادتھ ؛ ولذلك 

 ھ ، ولو كان مجبراً ال یعاقب . یئتفعل الشر ؛ ألنھ فعل بإرادتھ ومش

 هللا  «زان حفظ�ھ هللا : ویقول شیخنا العالم�ة فض�یلة الش�یخ ص�الح الف�و

ال یؤاخ���ذ المجن���ون ال���ذي لیس���ت ل���ھ إرادة ، وال یؤاخ���ذ  –ج���ل وع���ال  –

المكره الذي لیس لھ اختیار ، وال یؤاخذ النائم الذي لیس عنده فكر وعق�ل 

حت�ى  نرفع القلم عن ثالثة : الصغیر حتى یحتلم ، والمجنو «: ، قال 

ھ��ؤالء لیس�ت لھ��م إرادة أو  لم�اذا؟ ألن )۱(»یفی�ق ، والن�ائم حت��ى یس�تیقظ

مشیئة ، فال یؤاخذون على ما فعلوا وق�ت غی�اب عق�ولھم وإرادتھ�م ، أم�ا 

من كانت عنده إرادة وعنده مشیئة واختیار فإنھ یثاب على فعل الطاعات 

  معاص��ي ؛ ألن��ھ فعلھ��ا باختی��اره وإرادت��ھ ، و هللا ویعاق��ب عل��ى فع��ل ال

] ۲۷۷: بقرة[ال      g  f  e  d  c  b  aیقول : 

$ ویق��ول: فأس��ند العم��ل إل��یھم ،#  "     !  : ٦[البق��رة [

¡  ¢    £   فأس��ند الكف��ر إل��یھم ؛ ألن��ھ م��ن فعلھ��م وإرادتھ��م ، و یق��ول : 

                            
ص��حیح اب��ن حب��ان ، ذك��ر اإلخب��ار ع��ن العل��ة الت��ي م��ن أجلھ��ا إذا ع��دمت رفع��ت   )۱( 

)، وابن ماجھ، ب�اب ط�الق المعت�وه ۱٤۲األقالم عن الناس من كتبة الشيء علیھم (
ف��یمن ال یج��ب علی��ھ الح��د )، والترم��ذي، ب��اب م��ا ج��اء ۲۰٤۱والص��غیر والن��ائم (

) ۹٥٦)، أحم��د (۳٤۳۲)، النس��ائي، ب��اب م��ا ال یق��ع طالق��ھ م��ن األزواج (۱٤۲۳(
     ) ، وأب��������������وداود،۲٥۱٥۷) (۲٤۷٤۷) (۲٤۷۳۸) (۱۳٦۰) (۱۳۲۷) (۱۱۸۳(

)، الطبران�ي ف�ي المعج�م الكبی�ر ٤۳۹۸ف�ي المجن�ون یس�رق أو یص�یب ح�ّداً ( باب 
     .  ۲/٥۹،  ۱/۲٥۸اكم في المستدرك ، الح۸/۲٦٤)، البیھقي في الكبرى ۱۱۱٤۱(



  
 ۱۰۸ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

«  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  : فأس��ند المعص��یة ۲۳[الج��ن ، [

 إلیھم ؛ ألنھا من فعلھم . 

 ناحیة القدر : ُمق�درة م�ن هللا فھي من ناحیة الفعل : أفعال العباد ، ومن

   ۱( »فھي قدر هللا وھي فعل العبد ، جمعاً بین النصوص(  . 

 المذھب الثاني : مذھب القدریة : 

یقولون : أفع�ال العب�اد لیس�ت مخلوق�ة ہلل ، أي : أفع�ال العب�اد م�ن خی�ر 

هللا ول�م یش�أھا ول�م یخلقھ�ا ، والقدری�ة  اوشر وطاع�ة ومعص�یة ل�م یق�درھ

غ�����الة ومتوس�����طون ، ف�����الغالة أنك�����روا عل�����م هللا وكتابت�����ھ ،  قس�����مان :

 والمتوسطون أنكروا المشیئة والخلق ، وآمنوا بالعلم والكتابة . 

ق��ال الش��یخ ص��الح الف��وزان حفظ��ھ هللا : فالقدری��ة ال��ذین نف��وا الق��در ھ��ُم 

المعتزلة ، وقالوا : إن العبد یخلق فعل نفسھ ، وإن األمر أُنٌُف : ل�م یق�دره 

ل�یس ہلل فیھ�ا إرادة وال فأفعال العباد ھم ال�ذین یوج�دونھا اس�تقالالً ،  هللا !

 مشیئة ، لذلك سموا القدریة .

ومعنى ھذا : أن العبد یخلق فعل نفسھ ، فیك�ون أثب�ت خ�القین م�ع هللا ! 

وما سواه مخلوق . وھم یقولون : هللا معھ  –جل وعال  –وهللا ھو الخالق 

أفعالھم ! وھذا شرك في الربوبیة ، ولذلك من یخلق ، وھم العباد یخلقون 

                            
شرح المنظومة الحائیة لفضیلة الشیخ صالح بن ف�وزان الف�وزان ، دار العاص�مة   )۱( 

   .  ۱٤٥-۱٤٤ھـ ، ص۱٤۲۸/ الریاض ، الطبعة األولى 
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؛ ألنھم أثبتوا خالقین م�ع هللا ،  )۱(»مجوس ھذه األمة«:  سماھم النبي 

خلق الخی�ر، ین: النور ان لھ خالقثل المجوس ، المجوس قالوا: ھذا الكوم

والظلمة تخلق الشر ، وزاد علیھم القدریة فقالوا : كلٌّ یخل�ق فع�ل نفس�ھ ، 

وھ��ذا ش��رك ف��ي توحی��د  –ج��ل وع��ال  –متع��ددین م��ع هللا  ف��أثبتوا خ��القین

 .  )۲(اھـ . الربوبیة

 المذھب الثالث : مذھب الجبریة : 

قالوا : العبد لیس لھ اختیار وال مشیئة ، وإنما ھو مجبور على أفعالھ ، 

ة بی�د م�ن یحركھ�ا ، وكالریش�ة ف�ي ل�آالھ واقعة بغیر اختیاره ، فھ�و كوأفع

 ن یدي المغسل . مھب الریح ، وكالمیت بی

فالجبریة غل�وا ف�ي إثب�ات مش�یئة هللا وإرادت�ھ ، حت�ى نف�وا مش�یئة العب�د 

 وإرادتھ. 

 والقدری�ة : غل��وا ف��ي إثب��ات مش��یئة العب��د وإرادت��ھ ، فق��الوا: إن��ھ لیس��تقل

 عن هللا ویخلق ما یرید . 

 والمذھب الوسط ھو مذھب أھل السنة كما بیّنا قبل ذلك . 

 لقدر : من فوائد اإلیمان با* 

رحم�ھ  –ذكر شیخنا العالمة فضیلة الشیخ محم�د ب�ن ص�الح العثیم�ین 

                            
، الح���اكم ف���ي  ۳/٦٥) ، الطبران���ي األوس���ط ٤٦۹۱أب���وداود، ب���اب ف���ي الق���در (  )۱( 

م��ن  ۱۰/۲۰۳البیھق��ي ف��ي الكب��رى  ۷/۲۰٥ائ��د ، مجم��ع الزو ۱/۱٥۹المس��تدرك 
    حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما . 

     .  ۱٤۳، ۱٤۲شرح المنظومة الحائیة للفوزان ص )۲( 
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 :  )۱(في شرحھ للعقیدة الواسطیة عدة فوائد لإلیمان بالقدر منھا   -هللا 

 أنھ من تمام اإلیمان ، وال یتم اإلیمان إال بذلك .  -۱

رد اإلنس��ان أم��وره إل��ى رب��ھ ؛ ألن��ھ إذا عل��م أن ك��ل ش��يء بقض��ائھ  -۲

، ویض�یف ورفعھ�اسیرجع إل�ى هللا ف�ي دف�ع الض�راء  وقدره ؛ فإنھ

 ، ویعرف أنھا من فضل هللا علیھ . السراء إلى هللا

 أنھ من تمام اإلیمان بالربوبیة ؛ ألن قدر هللا من أفعالھ .  -۳

 أن اإلنسان یعرف قدر نفسھ ، وال یفخر إذا فعل الخیر .  -٤

د هللا ، ھون المصائب على العبد؛ ألن اإلنسان إذا علم أنھا م�ن عن� -٥

 ھانت علیھ المصیبة . 

إضافة النعم إلى ُمسدیھا ؛ ألنك إذا لم تؤمن بالق�در ؛ أض�فت ال�نعم  -٦

إلى من باش�ر اإلنع�ام ، وھ�ذا یوج�د كثی�راً ف�ي ال�ذین یتزلف�ون إل�ى 

المل��وك واألم��راء وال��وزراء ، ف��إذا أص��ابوا م��نھم م��ا یری��دون ؛ 

 جعلوا الفضل إلیھم ، ونسوا فضل الخالق سبحانھ .  

؛ ألن�ھ إذا نظ�ر ف�ي  -ع�ز وج�ل  –أن اإلنسان یعرف بھ حكم�ة هللا  -۷

فیھ من تغییرات ب�اھرة ، ع�رف بھ�ذا حكم�ة  ھذا الكون وما یحدث

نس���ي القض���اء والق���در فإن���ھ ال یس���تفید ھ���ذه بخ���الف م���ن  ؛ هللا 

 الفائدة. 

                            
ش��رح العقی��دة الواس��طیة الب��ن عثیم��ین رحم��ھ هللا ، دار الثری��ا للنش��ر ، الطبع��ة   )۱( 

    .  ٥٤۲-٥٤۱ھـ ص۱٤۱۹األولى 
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 * مسألة : األخذ باألسباب ال ینافي اإلیمان بالقضاء والقدر :  

: أن األخ��ذ باألس���باب ال ین��افي اإلیم���ان  - وإی���اك رحمن��ي هللا –اعل��م 

، ب��ل الب��د لإلنس��ان أن  بالقض��اء والق��در ، وال ین��افي التوك��ل عل��ى هللا 

یعمل وال یتكل عل القضاء والقدر ؛ ألن هللا سبحانھ وتعالى أمرنا باتخ�اذ 

یحاس��بنا عل��ى أعمالن��ا ، إن  كان��ت  األس��باب ، وأمرن��ا بالعم��ل ، ف��اہلل 

  Z  Y  X  Wیر، وإن كانت شراً فشر، قال تعالى: خیراً فخ

d   c  b  a  `  _  ^  ]  \   [ الزلزلة] : ۸-۷ ،[

، فالق��در الس��ابق ال یمن��ع م��ن العم��ل ،  )۱( »اعقلھ��ا وتوك��ل  «:  وق��ال 

الدواء من الق�در ،  «واألخذ باألسباب من القدر المكتوب ، ففي الحدیث: 

 .   )۲( »وقد ینفع بإذن هللا تعالى 

ھ��ذا األص��ل م��ن أص��ول   -رحم��ھ هللا  –فف��ي ھ��ذا البی��ت ب��یّن الن��اظم 

 اإلیمان الستة فقال:

 «، وقول��ھ  أي: آم��ن بالق��در ال��ذي ق��دره هللا  »وبالق��در المق��دور  « 

أي : ال یكن في قلب�ك أي ش�ك ف�ي قض�اء هللا وق�دره ، ب�ل آم�ن ب�ھ  »أیقن 

 واعتقد . 

                            
إلخبار بأن المرء یجب علیھ مع توكل القل�ب االحت�راز صحیح ابن حبان ، ذكر ا  )۱( 

، الترمذي من حدیث أنس ، باب ف�ي ص�فة ۷۳۱باألعضاء ضد قول من كرھھ ص
    ) . ۲٥۱۷القیامة والرقائق والورع (

     .  ٥/۸٥) ، مجمع الزوائد ۹۰٤۳صحیح الجامع ( )۲( 
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من أركان اإلیمان ، وھ�و ال�ركن أي : أنھ ركن  »فإنھ دعامة  «فقولھ 

 السادس، فوجب اإلیمان بھ . 

: الِعقد بكسر العین وسكون الق�اف ھ�و الق�الدة  »ِعقد الدین  « وقولھ :

ص�ور ھ�ذا ال�دین كأن�ھ عب�ارة ع�ن عق�د ین�تظم   -رحمھ هللا  –، فالناظم 

أموراً كثیرة ، ولھ أعمدة ودع�ائم یق�وم علیھ�ا بن�اء ھ�ذا ال�دین ، واإلیم�ان 

لقدر ھو أحد ھذه األعمدة ، وال�دعائم الت�ي یق�وم علیھ�ا ھ�ذا البن�اء حی�ث با

 إنھ األصل السادس من أصول اإلیمان . 

أي واس��ع ، فال��دین  »وال��دین أف�یح  «:   -رحم�ھ هللا  –وق�ول الن��اظم 

، فالدین لھ دعائم وأركان یقوم علیھا  -وہلل الحمد والمنة  –واسع وشامل 

ع�ة م�ن طاع�ات وعب�ادات وأحك�ام وغی�ر ذل�ك ، ومنھ أعم�ال كثی�رة متنو

 مما ھو معلوم لدینا جمیعاً .

 

*      *     *  
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 اإلیمان بالیوم اآلخر
 

 نَِكی��ًرا وُمْنَك��راً  َجھ��الً  َوال تُْنِك��َرنْ 

 

 والِمی�زاَن إنَّ�َك تُْنَص�حُ  َوال الْحوضَ  

 

 
 هللاُ الَعظ��یُم بِفَض��لِھِ  وقُ��ْل یُْخ��ِرجُ 

 

 تُْط�َرحُ  ساًدا ِم�ن الفَْح�مِ ِمن الناِر أجْ  

 بَِمائِ��ھِ  َعلَ��ى النَّھ��ِر ف��ي الفِ��ردوِس تَْحی��ا 

 

������ْیِل إْذ َج������اَء یَْطفَ������حُ  لِ َحْم������ ب������ةَكحَ    السَّ

 
 هللاِ للَخل�����ِق َش�����افعٌ  إنَّ َرُس�����ولَ و

 

�حُ  وقُْل فِ�ي َع�ذاِب القَب�ِر ح�قٌّ    ُمَوضَّ

الی��وم  ع��ن  -رحم��ھ هللا  –ھ��ذه األبی��ات األربع��ة یتح��دث فیھ��ا الن��اظم  

اآلخ���ر ، والم���راد ب���الیوم اآلخ���ر : ی���وم القیام���ة ال���ذي یبع���ث الن���اس فی���ھ 

 للحساب والجزاء . 

وسمي یوم القیامة بالیوم اآلخر ؛ ألنھ ال ی�وم بع�ده ، حی�ث یس�تقر أھ�ل 

 الجنة في منازلھم وأھل النار في منازلھم . 

عیم�ھ یمان بالیوم اآلخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونفي اإل ویدخل

أو عذابھ ، وبالبع�ث والنش�ور والقی�ام م�ن القب�ور ، والص�ور وال�نفخ إل�ى 

 غیر ذلك من األمور المتعلقة بالیوم اآلخر . 

 نیمان بالیوم اآلخر ھ�و اإلیم�اوبصورة مجملة یمكننا أن نقول : أن اإل

مم�ا یك��ون بع��د الم��وت ،  بك�ل م��ا أخب��ر هللا ب��ھ ، وم�ا أخب��ر ب��ھ رس��ولھ 

لقب�ر إل�ى افت�راق الن�اس إل�ى ف�ریقین : فری�ق ف�ي الجن�ة بدایة م�ن دخ�ول ا

 وفریق في السعیر. 
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ت ءواإلیمان بالیوم اآلخ�ر أص�ل م�ن أص�ول اإلیم�ان الس�تة ، الت�ي ج�ا

وھ��و بحض��رة  ف��ي ح��دیث جبری��ل المش��ھور حینم��ا ج��اء إل��ى النب��ي 

أص��حابھ ، فس��ألھ ع��ن اإلس��الم ، وع��ن اإلیم��ان ، وع��ن اإلحس��ان ، وع��ن 

أن ت�ؤمن ب��اہلل  «ع��ن اإلیم�ان بقول�ھ:  ا فأجاب�ھ النب�ي الس�اعة وأماراتھ�

 .  )۱ »ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره 

أرك��ان اإلیم��ان الس��تة ومنھ��ا : اإلیم��ان ب��الیوم اآلخ��ر ،  ف��ذكر النب��ي 

واإلیم��ان ب��الیوم اآلخ��ر م��ن اإلیم��ان بالغی��ب ، واإلیم��ان بالغی��ب ھ��و أح��د 

ب��اہلل  ان ، ب��ل ھ��و اإلیم��ان ، وم��ن اإلیم��ان بالغی��ب اإلیم��انأرك��ان اإلیم��

یم��ان بالمالئك��ة وب��الجن والش��یاطین ، وك��ذلك وبأس��مائھ وص��فاتھ ، واإل

، واإلیم�ان بم�ا  مما أخبر عنھ النب�ي  ناإلیمان بما یكون في آخر الزما

وقع على األمم الماضیة ، كل ذل�ك م�ن اإلیم�ان بالغی�ب ، فیج�ب اإلیم�ان 

%   &'  )(  *   +  ,  -  .  !  "  #  $  تع��الى :  بھ��ا ، ق��ال

  2   1  0  /5  4  3  : ۳-۱[البقرة . [ 

 »وال تنك�رن جھ�الً  «ھ�ذه األبی�ات بقول�ھ :   -رحمھ هللا  –بدأ الناظم 

أي : ال تنك��ر الش��يء ال��ذي تجھل��ھ ، ب��ل الواج��ب علی��ك أن ت��ؤمن بك��ل م��ا 

وإن كن��ت  ح ع��ن النب��ي أخب��ر ب��ھ هللا س��بحانھ وتع��الى ، وبك��ل م��ا ص��

                            
     سبق تخریجھ .   )۱( 
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  g  f  e  d  c –ج��ل وع��ال  –تجھل��ھ وال تتص��وره ؛ ألن ك��الم هللا 

  lk   j    i  h  : وكالم رس�ولھ ٤۲[فصلت ،[  وح�ي م�ن هللا  ،

 ] . ٤-۳النجم :  ﴾   +  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  5﴿عالى :ت قال

ج�ل  –ئك�ة ال�رحمن : ھ�ذان ملك�ان م�ن مال »نكیراً ومنك�راً  «وقولھ : 

 أن رس�ول هللا  من حدیث أبي ھریرة  فقد ثبت عن النبي  –وعال 

أتاه ملكان أسودان أزرقان یق�ال  –أو قال أحدكم  -إذا قبر المیت «قال : 

ألح��دھما المنك��ر ، ولآلخ��ر النكی��ر ، فیق��والن : م��ا كن��ت تق��ول ف��ي ھ��ذا 

ش�ھد أن ال إل�ھ إال الرجل ؟ فیقول: ما كان یقول ھو عب�دهللا ورس�ولھ ، أ

ق�د كن�ا نعل�م أن�ك تق�ول ھ�ذا ،  :هللا وأن محمداً عبده ورسولھ ، فیقوالن 

ر ل�ھ فی�ھ ث�م یق�ال  ثم یفسح لھ في قبره سبعون ذراعاً في سبعین ثم یُن�وَّ

نم كنومة الع�روس  لھ نم ، فیقول : أرجع إلى أھلي فأخبرھم، فیقوالن :

بعث�ھ هللا م�ن مض�جعھ ذل�ك ، حت�ى ی، الذي ال یوقظھ إال أح�ب أھل�ھ إلی�ھ 

وإن ك��ان منافق��اً ق��ال : س��معت الن��اس یقول��ون فقل��ت مثل��ھ : ال أدري ، 

فیقوالن : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فیقال لألرض التئمي علی�ھ، فتلت�ئم 

مع��ذباً حت��ى یبعث��ھ هللا م��ن  فیھ��ا علی��ھ فتختل��ف فیھ��ا أض��العھ ف��ال ی��زال
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 .  )۱( »مضجعھ ذلك 

أن الَملَك�ین ال�ذین یأتی�ان المی�ت ف�ور دفن�ھ ھم�ا :  فدّل ھذا الحدیث على

منكر ونكیر ، وھذا من أمور الغیب الت�ي تح�دث للمی�ت ف�ي قب�ره ویج�ب 

 اإلیمان بھا . 

فالملكان یأتیان المیت في قبره ویجلسانھ ویستنطقانھ : من ربك ؟ وما 

دینك ؟ ومن نبیك ؟ ، وقد ثبت ذلك فیما رواه اإلمام أحمد في مسنده من 

في جنازة  قال : خرجنا مع رسول هللا  دیث البراء بن عازب ح

 ، فجلس رسول هللا  رجل من األنصار فانتھینا إلى القبر ولما یلحد

وفي یده عود ینكث بھ في  وجلسنا حولھ كأن على رؤوسنا الطیر

 - »استعیذوا باہلل من عذاب القبر  «األرض ، فرفع رأسھ فقال : 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من «قال :  ثم –مرتین أو ثالثاً 

الدنیا وإقبال من اآلخرة نزل إلیھ مالئكة من السماء بیض الوجوه كأن 

الجنة  نوطِ من حَ  نوطٌ وحَ م الشمس ، معھم كفن من أكفان الجنة ھوجوھَ 

جلسوا منھ مد البصر ، ثم یجئ ملك الموت حتى یجلس عند حتى ی، 

النفس الطیبة ، اخرجي إلى مغفرة من هللا ، فیقول : یا أیتھا  رأسھ

قاء ، السِّ  يَّ ـالقطرة من فِ  كما تسیلُ  تسیلُ  ورضوان ، قال : فتخرج

                            
)، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ع�ذاب القب�ر ۱۲۷۳النعال ( البخاري، باب المیت یسمع خفق )۱( 

)، صحیح ابن حبان ، ذكر اإلخبار ع�ن اس�م الملك�ین ال�ذین یس�أالن الن�اس ۱۳۰۷(
   ب�اب م�ا)، الترم�ذي، ۳۱۱۷في قبورھم ثبّتنا هللا بتفضلھ لسؤالھما ف�ي ذل�ك الوق�ت (

)، أحم��د ۲۰٥۱)، والنس��ائي، ب��اب مس��ألة الك��افر (۱۰۷۱ج��اء ف��ي ع��ذاب القب��ر (
      ) . ۱۰۷۱)، وصححھ األلباني في صحیح سنن الترمذي برقم (۱۲۲۹۳(
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، حتى یأخذوھا  فیأخذھا فإذا أخذھا لم یدعوھا في یده طرفة عین

ذلك الحنوط ، ویخرج منھا كأطیب نفحة في فیجعلوھا في ذلك الكفن و

 یعني یمرون عدون بھا ، فال على وجھ األرض، قال: فیص مسك وجدت

؟ فیقولون  الروح الطیبُ  اإال قالوا : ما ھذ بھا  على مأل من المالئكة ،

كانوا یسمونھ بھا في الدنیا ،  : فالن ابن فالن ، بأحسن أسمائھ التي

،  م، فیفتح لھ م، فیستفتحون لھ الدنیا حتى ینتھوا بھا إلى السماء

نتھى السماء التي تلیھا ، حتى یُ فیشیعھ من كل سماء مقربوھا ، إلى 

فیقول هللا عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في  السابعة بھ إلى السماء

األرض ، فإني منھا خلقتھم ، وفیھا أعیدھم ،  علیین ، وأعیدوه إلى

روحھ في جسده ، فیأتیھ  ومنھا أخرجھم تارة أخرى ، قال : فتعاد

فیقوالن  قول ربي هللا ،ملكان ، فیجلسانھ ، فیقوالن لھ : من ربك ؟ فی

لھ : ما دینك ؟ فیقول : دیني اإلسالم ، فیقوالن لھ : ما ھذا الرجل الذي 

ك ؟ فیقول : لمُ : ھو رسول هللا ، فیقوالن لھ : ما عِ  فیكم؟ فیقول بعث

السماء : أن صدق  في، فینادي مناد  قتُ فآمنت بھ وصدَّ  قرأت كتاب هللا

إلى  وافتحوا لھ باباً  ،ه من الجنة ، وألبسوعبدي ، فافرشوه من الجنة 

بصره  دَّ فسح لھ في قبره مَ الجنة ، قال : فیأتیھ من روحھا وطیبھا ، ویُ 

سن الثیاب ، طیب الریح ، فیقول الوجھ ، حَ  نَ سُ ، قال : ویأتیھ رجل حَ 

ك الذي كنت توعد ، فیقول لھ : من أنت ؟ رك ھذا یومُ یسُ  : أبشر بالذي

فیقول، أنا عملك الصالح ، فیقول :  لخیر ،فوجھك الوجھ الذي یجئ با
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 وإن العبد الكافر : قال  ، أقم الساعة حتى أرجع إلى أھلي ومالي ، ربِّ 

انقطاع من الدنیا وإقبال من اآلخرة ، نزل إلیھ من السماء  إذا كان في

وح ، فیجلسون منھ مد البصر ، ثم سُ المُ  مالئكة سود الوجوه ، معھم

أیتھا النفس  : جلس عند رأسھ ، فیقولملك الموت حتى ی يءیج

 ق في جسده ،فرّ الخبیثة ، اخرجي إلى سخط من هللا وغضب ، قال : فتُ 

فود من الصوف المبلول ، فیأخذھا ، فإذا فینتزعھا كما ینتزع السَّ 

یده طرفة عین ، حتى یجعلوھا في تلك المسوح ،  أخذھا لم یدعوھا في

وجھ األرض ، فیصعدون  وجدت على جیفةویخرج منھا كأنتن ریح 

الروح  بھا ، فال یمرون بھا على مأل من المالئكة إال قالوا : ما ھذا

بھا  یُسّمى بن فالن ، بأقبح أسمائھ التي كانالخبیث ؟ فیقولون فالن ا

الدنیا ، حتى ینتھى بھا إلى السماء الدنیا ، فیستفتح لھ ، فال یفتح  في

  e  d  c   b   k  j    i    h  g  f رسول هللا لھ ، ثم قرأ

o  n  m  l ]: فیقول هللا عز وجل : اكتبوا كتابھ  ]٤۰األعراف ،

'    ، ثم قرأ : ھ طرحاً وحُ السفلى ، فتطرح رُ  في سجین ، في األرض

  4  3  2  1   0  /  .  -   ,  +  *  )  (

   6  5 ] : ملكان  فتعاد روحھ في جسده ، ویأتیھ ] ۳۱الحج
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یقوالن لھ : من ربك ؟ فیقول : ھاه ھاه ال أدري ، فیقوالن فیجلسانھ ، ف

ھذا الرجل  ما: ما دینك ؟ فیقول : ھاه ھاه ال أدري ، فیقوالن لھ :  لھ

الذي بعث فیكم ، فیقول : ھاه ھاه ال أدري ، فینادي مناد من السماء : 

فیأتیھ من ،  النار من من النار ، وافتحوا لھ باباً  لھ كذب فافرشوه أن

أضالعھ ،  فیھ علیھ قبره ، حتى تختلف ضیقھا وسمومھا ، ویُ رِّ حَ 

فیقول : أبشر  ویأتیھ رجل قبیح الوجھ ، قبیح الثیاب منتن الریح ،

بالذي یسوؤك ، ھذا الذي كنت توعد ، فیقول : من أنت ، فوجھك 

الذي یجئ بالشر ، فیقول : أنا عملك الخبیث ، فیقول رب ال تقم  الوجھ

 . )۱(» الساعة

فف��ي ھ��ذا دلی��ل عل��ى فتن��ة القب��ر ، وعذاب��ھ أو نعیم��ھ ، وق��د وردت أدل��ة 

 القرآن والسنة التي تثبت عذاب القبر أو نعیمھ . 

 أدلة القرآن الكریم : 

  y  x  w    v  u  t     s         r  q   p   o  n  m  lق����ال تع����الى : 

»  ¨  ©  z  ¤  £¢  ¡  ¥  §      ¦      ª  }  |  {   ~  ے  

  ¬    ²  ±°  ̄   ®        ´  ³       µ      ¶      ¹    ¸

                            
      .   ۳/٥۰)، مجمع الزوائد ۱۸٥٥۷أحمد ( )۱( 
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Â  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  : ۹۳[األنعام  . [ 

وف��ي ھ��ذا دلی��ل عل��ى ع��ذاب  «:  -رحم��ھ هللا  –یق��ول الش��یخ الس��عدي 

، إنم�ا ھ�و عن�د إلیھم البرزخ ونعیمھ ، فإن ھذا الخطاب والعذاب الموجھ 

 .   )۱(»عده االحتضار وقبیل الموت وب

=    <   ?  @        G  F  E  D  C  B  Aق����ال تع����الى : 

M  L  K  J  I   H    Q          P  O  NV     U  T  S   R           

  c  b  a  `  _  ^      ]  \  [    Z  Y  X  W    e  d      f

   i      h  g  jn  m  l  k        t    s    r  q  p  o     u

  v ~    }  |  {  z  y  x  w     : ۹٤-۸۳[الواقعة . [ 

رحم�ھ  –ة الش�یخ العالم�ة محم�د ب�ن ص�الح العثیم�ین لقال شیخنا فضی

م�ن وھذا أمر مشاھد ؛ یسمع المحتضر یرحب بالقادمین علیھ  «:   -هللا 

المالئك��ة ، و یق��ول: مرحب��اً ! وأحیان��اً یق��ول : مرحب��اً ، اجل��س ھن��ا . كم��ا 

 م في كتاب الروح . ذكره ابن القی

                            
     .   ۲٦٤تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ص )۱( 
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تغیر وجھھ عند یوأحیاناً یحس بأن ھذا الرجل أصیب بشيء مخیف ، ف

 .   )۱(الموت إذا نزلت علیھ مالئكة العذاب ولعیاذ باہلل . اھـ 

فالثالث���ة أص��ناف الت��ي ف���ي آخ��ر الواقع���ة  «:   -رحم��ھ هللا  –وق��ال 

 .   )۲( »ھ عیمظاھرة في ثبوت عذاب القبر ون

 القرآن الكریم . وغیر ذلك من أدلة 

 أما أدلة السنة النبویة الشریفة فمنھا على سبیل الذكر ال الحصر : 

؛  -رض�ي هللا عنھم�ا  –ما ثبت في الصحیحین م�ن ح�دیث اب�ن عب�اس 

إنھم�ا لیع�ذبان وم�ا یُع�ذبان ف�ي كبی�ر ،  «م�ر بقب�رین فق�ال :  أن النبي 

یمش���ي  أم��ا أح���دھما فك��ان ال یس���تبرئ م��ن الب���ول ، وأم��ا اآلخ���ر فك��ان

بالنمیمة ، ثم دعا بجریدة فشقھا نصفین ، فقال : لعلھ یخفف عنھما م�ا 

 .   )۳( »لم ییبسا 

لبن�ي النج�ار  طفي ح�ائ قال : بینما رسول هللا  عن زید بن ثابت و

تلقی�ھ ف�إذا أقب�ر س�تة أو خمس�ة  تت بھ فكادحادونحن معھ إذا  بغلتھعلى 

؟ فقال رجل : أنا . ق�ال :  أو أربعة فقال : من یعرف أصحاب ھذه القبور

                            
شرح العقیدة الواسطیة ، فضیلة الشیخ العالمة محم�د ب�ن ص�الح العثیم�ین رحم�ھ   )۱( 

       .  ٤۸٥هللا ص
    . ٤۸٥المرجع السابق ص )۲( 
) ، ب��اب ۲۱٥البخ��اري ، كت��اب الوض��وء ب��اب م��ن الكب��ائر أال یس��تتر م��ن بول��ھ ( )۳( 

) ، ب��اب ۱۲۹٥)، كت��اب الجن��ائز ، ب��اب الجری��د عل��ى القب��ر ( ۲۱۸ب��دون ترجم��ة (
) ، ٥۷۰٥) ، كت��اب األدب ، ب��اب الغیب��ة (۱۳۱۲ع��ذاب القب��ر م��ن الغیب��ة والب��ول (

)، مسلم كت�اب الطھ�ارة ، ب�اب ال�دلیل عل�ى نجاس�ة ٥۷۰۸ن الكبائر( باب النمیمة م
    ) . ۲۹۲البول ووجوب االستقراء (
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إن ھ�ذه األم�ة تُبتل�ى  «فمتى م�ات ھ�ؤالء ؟ ق�ال : ف�ي اإلش�راك . فق�ال : 

في قبورھا ، فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن یسمعكم من عذاب القب�ر 

 .  )۱(»الذي أسمع منھ

إذا ف�رغ أح�دكم م�ن التش�ھد  «ق�ال :  ب�ي أن الن وعن أبي ھریرة 

 م�ن أرب�ع : م�ن ع�ذاب جھ�نم ، وم�ن ع�ذاب القب�ر ، األخیر فلیتعوذ باہلل

 .  )۲(»ومن فتنة المحیا والممات ، ومن فتنة المسیح الدجال

وق�د وجب�ت الش�مس فس�مع ص�وتاً  عن أبي أیوب ق�ال : خ�رج النب�ي 

 .   )۳( »یھود تُعذب في قبورھا  « :فقال

ات الت�ي تُب�یّن لن�ا أن المی�ت إذا م� وغیر ذلك من أحادیث رس�ول هللا 

یكون في نعیم أو عذاب ، وأن ذلك یحصل لروح�ھ وبدن�ھ ، كم�ا ت�واترت 

 .   بھ األحادیث الصحیحة عن رسول هللا 

: أن عذاب القبر إما أن یكون عذاب دائ�م  -رحمني هللا وإیاك  –واعلم 

                            
مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ، باب عرض مقعد المی�ت م�ن الجن�ة أو  )۱( 

)، صحیح ابن حبان في ذك�ر األم�ر باالس�تعاذة ب�اہلل ج�ل وع�ال  ۲۸٦۷النار علیھ (
)، مجمع الزوائد ، ب�اب الس�ؤال ف�ي القب�ر ۱۰۰۰منھا وما بطن (من الفتن ما ظھر 

۳/٤۷  .     
) ، ص�حیح اب�ن ٥۸۸مسلم ، كتاب المساجد ، باب ما ال یستعاذ منھ في الص�الة (  )۲( 

   حبان في ذكر األمر باالستعاذة باہلل جل وعال م�ن أربع�ة أش�یاء معلوم�ة لم�ن ف�رغ
ماجھ ، كتاب إقامة الصالة والس�نة فیھ�ا ) ، سنن ابن ۱۹٦۷من تشھده قبل السالم (

)، مس��ند اإلم��ام أحم��د  ۹۰۹، رب��اب م��ا یق��ال ف��ي التش��ھد والص��الة عل��ى المی��ت (
    .  ۹۸۳) ، سنن أبي داود ، كتاب الصالة ، باب ما یقول بعد التشھد ۷۲۳٦(

)، مس�لم ، كت�اب ۱۳۰۹البخاري ، كتاب الجنائز ، باب التعوذ من ع�ذاب القب�ر (  )۳( 
ة وص��فة نعیمھ��ا ، ب��اب ع��رض مقع��د المی��ت م��ن الجن��ة أو الن��ار علی��ھ وإثب��ات الجن��

     ) .   ۲۸٦۹عذاب القبر والتعوذ منھ (
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  sr  q  p  o   nوھ��و ع��ذاب الك��افر، كم��ا ق��ال تع��الى : 

  {  z  y  x    w  v  u  t  : وإم�ا أن ٤٦[غافر ، [

یكون إلى مدة ثم ینقطع ، وھو عذاب بعض العصاة من المؤمنین فیع�ذب 

بحسب جرمھ ، ثم یخفف عنھ ، وق�د ینقط�ع عن�ھ الع�ذاب بس�بب دع�اء أو 

 صدقة أو استغفار . 

 الرد على من أنكر عذاب القبر : * 

: أن المعتزلة أنك�روا ع�ذاب القب�ر ؛ ألنھ�م  -رحمني هللا وإیاك  –اعلم 

دون على عقولھم ، وال یؤمنون بما خ�الف عق�ولھم ، فیقول�ون: نح�ن یعتم

،  جن�ةلو كشفنا عن المیت وجدناه كما وضعناه ، ال نشاھد عنده ناراً وال 

 والقبر لم یتغیر بسعة وال ضیق . 

وھذا الزعم باطل ، فنقول لھم : لقد دل�ت نص�وص الش�رع م�ن الق�رآن 

م�ن جھ�ة الش�رع ، وال یج�وز والسنة على ثبوت عذاب القبر ونعیمھ ھذا 

معارضة ما جاء ب�ھ الش�رع بمث�ل ھ�ذه الش�بھات الداحض�ة ، وك�ذلك كم�ا 

-  نعل��م أن أح��وال الب��رزخ م��ن أم��ور الغی��ب الت��ي یج��ب اإلیم��ان بھ��ا 

  /  . : فع��ذاب القب��ر ونعیم��ھ ، وس��عتھ وض��یقھ إنم��ا ۳[البق��رة ، [

أن�ھ ف�ي مك�ان  یدركھا المیت دون غیره ، وھذا كما یرى النائم ف�ي منام�ھ
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حسن ، أو في مكان واسع فسیح ، وھو بالنس�بة لغی�رة ل�م یتغی�ر  وأضیق 

ین��زل عل��ى النب��ي ویتمث��ل ل��ھ  –علی��ھ الس�الم  –منام�ھ ، وق��د ك��ان جبری��ل 

وال  ی��راهال  النب��ي  إل��ى جان��ب، ویكلم��ھ بك��الم یس��معھ ، وم��ن  رج��الً 

اب لغ�زوات المالئك�ة تض�رب رق�اا م�ن ھ�ھ ، وفي غزوة بدر وغیرعیسم

الكف�����ار ، والمس�����لمون معھ�����م ال ی�����رونھم ، وال یس�����معونھم ، والج�����ن 

ف�إدراك موجودون وال نراھم ، ویتحدثون ویتكلمون ، ونح�ن ال نس�معھم 

محدود بما مكنھم هللا تعالى من إدراكھ ، وال یمكن أن ی�دركوا ك�ل  الخلق

موج��ود ، وبالت��الي ال یج��وز أن ینك��روا م��ا ثب��ت م��ن أم��ور الغی��ب ول��م 

 . یدركوه 

من أحادی�ث اآلح�اد  أما ما قالھ المعتزلة أن حدیث البراء بن عازب 

 فال یحتج بھ في مسألة العقائد . 

 «ق��ال ش��یخنا فض��یلة الش��یخ عب��دالعزیز الراجح��ي حفظ��ھ هللا تع��الى : 

یجاب عن طعن المعتزلة في حدث البراء بأن یق�ال : إن�ھ وإن ك�ان آح�اداً 

ن معن�ى ال لفظ�اً ع� تن األخبار ت�واترفلھ شواھد یرتقى بھا ، ویقال : إ، 

ھ لم�ن ك�ان ل�ذلك أھ�الً ، وھ�ي م�یفي ثبوت عذاب القبر ونع رسول هللا 

بھا في العقائد ، بل إنھ إذا صح الخبر عن  تفید الیقین ، فتصلح لالحتجاج

بأنھ یحتج بھ في العقائد وغیرھا ، ول�و ك�ان خب�ر آح�اد ، و  رسول هللا 

: خبر آح�اد ، ال  یح�تج ب�ھ ف�ي العقائ�د ، وخب�ر تقسیم األخبار إلى قسمین 

متواتر یح�تج ب�ھ ف�ي العقائ�د ، فھ�ذا إنم�ا ابتدع�ھ أھ�ل الب�دع م�ن المعتزل�ة 
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 .  )۱(وغیرھم . اھـ

 »وال الحوض والمیزان إنك تنصح  «:   -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

 أي : وال تنكرن جھالً الحوض والمیزان . 

الكالم ع�ن الملك�ین منك�ر ونكی�ر   -هللا رحمھ  –فبعد أن ذكر  الناظم 

، ذكر الحوض والمیزان علماً بأن ھناك  في بدایة كالمھ عن الیوم اآلخر

 –تس�بق الح�وض والمی�زان ل�م ی�ذكرھا الن�اظم  أموراً أخرى للیوم اآلخر

، حیث إن منظومت�ھ مختص�رة ، ف�ذكر أول من�ازل اآلخ�رة   -رحمھ هللا 

لك��ین منك��ر ونكی��ر ث��م ذك��ر الح��وض وھ��و القب��ر وم��ا فی��ھ م��ن س��ؤال الم

      والمیزان . 

: أن ھن�اك أم�وراً أخ�رى تس�بق الح�وض  -رحمن�ي هللا وإی�اك  –فاعلم 

 ھي: و

 البعث والنشور :  -۱

 البعث في اللغة : ھو اإلرسال ، وبعثھ كمنعھ ، لفظاً بمعنى : أرسلھ . 

اء ، وشرعاً : إحیاء هللا الموتى وإخراجھم من قبورھم للحس�اب والج�ز

والمراد بھ : المع�اد الجس�ماني ، وھ�و أن یبع�ث هللا الم�وتى م�ن القب�ور ، 

 .  )۲( »بأن یجمع أجزاءھم األصلیة ، ویعید األرواح إلیھا 

                            
لھدایة الربانیة في شرح العقیدة الطحاویة ، لفضیلة الش�یخ عب�دالعزیز الراجح�ي ا  )۱( 

   .  ۲/٦۱٦ھـ ۱٤۳۰حفظھ هللا ، دار التوحید للنشر ، ط. األولى 
-۱٦/۳٥) ، (۲٦۱-٤/۲٦۰فتاوى لشیخ اإلسالم اب�ن تیمی�ة رحم�ھ هللا (مجموع ال )۲( 

۳٦) ،(۱۷/۲٤۹-۲٥۳ . (     
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 والنشور : مرادف البعث . 

 أدلة القرآن الكریم على البعث والنشور : 

  c   b  a  `  _     ^  ]\  [  Zقال تعالى : 

 e  d : ۷۳[البقرة . [ 

®  ¯  °  ±    µ   ´³  ²وقال تعالى : 

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  : ۲۸[البقرة . [ 

  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m  l  kوقال تعالى : 

  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £¢  ¡  ے  ~  }  |  {z  y   x  w

³  ²  ±  °  ¯®  ¬        ´      ¼»  º  ¹  ¸   ¶  µ

  À  ¿    ¾  ½  ÃÂ  ÁÆ    Å  Ä   Ç

  Ê  É  È   Í  ÌË  Ð  Ï  Î  Ó  Ò  Ñ   Ô                 Ö  Õ

Ø  ×  : ۲٦۰-۲٥۹[البقرة . [ 

!     æ  å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  Ýوقال تعالى : 

  "  $           #&  %    +  *  )  (  '  0  /  .-   ,

 ?>  =  <  ;   :  9   87  6  5  4  3  21   @



  
 ۱۲۷ 
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    B  A  E  D  C  L    K  J     I  H  G  F

O  N  M  : ٥۲-٤۹[اإلسراء . [ 

  ?   >      =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3وقال تعالى : 

@  : ۹۹[الكھف . [ 

[مریم :  7  6  5   4  3  2  1  0  /وقال تعالى : 

٦-٦٦۸ . [ 

 V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M   وقال تعالى : 

 ] . ٥٥[طھ : 

  @             ?  >=  <          ;  :  9  8وقال تعالى : 

  J             I  H  GF  E  DC  B  A  : ۱۰٤[األنبیاء . [ 

!  "    #  $  %    &  '     )     (   *  +          ,  -   وقال تعالى : 

;     :   9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /  .    : الحج]

٦ ،۷ . [ 

¬  ®   ¯  °   ±    ¶  µ  ´  ³  ²وقال تعالى : 

¹  ¸    : ۱٦-۱٥[المؤمنون . [ 

 . ]۱۱ [الروم :   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤وقال تعالى:
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®  ¯  °  ±    ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²وقال تعالى : 

  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 Ì      Ë  Ê  É  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  : یس]

٥۱-٥۳ . [ 

  o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  dوقال تعالى : 

|   {  z      y  x  wv  u  t  s  r  q   p  : یس]

۷۸-۷۹ . [ 
 وغیر ذلك من اآلیات الدالة على البعث والنشور . 

 أدلة السنة على البعث والنشور : 

كثیرة جداً منھا على س�بیل ال�ذكر ال  األحادیث الصحیحة في ھذا الباب

 الحصر : 

قال هللا : كّذبني اب�ن آدم ول�م یك�ن  «قال :  عن النبي  عن أبي ھریرة 

  دنيذل�ك ، فأم�ا تكذیب�ھ إی�اي فقول�ھ : ل�ن یُعی� لھ ذلك ، وش�تمني ول�م یك�ن ل�ھ

عل��ّي م��ن إعادت��ھ ، وأم��ا ش��تمھ إی��اي  نَ الخل��ق ب��أھوَ  لُ ي ول��یس أوَّ ب��دأن كم��ا

 : اتخذ هللا ولداً ، وأنا األحد الصمد ل�م أل�د ول�م أول�د ول�م یك�ن ل�ي كف�ؤاً فقولھ 

 .   )۱(» أحد

ك���ّل اب���ن آدم یأُكل���ھ  «ق���ال :  أن رس���ول هللا  ع���ن أب���ي ھری���رة و

                            
    ) . ٤٦۹۰( اإلخالص ﴾قل ھو هللا أحد ﴿البخاري ، باب تفسیر قولھ :  )۱( 



  
 ۱۲۹ 
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 .  )۱( »رّكب یُ التراب إال عجب الذنب منھ ُخلق وفیھ 

 الدالة على ثبوت البعث النشور.  وغیر ذلك من أحادیث رسول هللا 

أن  د أنكر المشركون البعث والنشور بعد الموت ، فأمر هللا نبیھ وق

في ثالثة مواضع من القرآن یقسم بھ على وقوعھ وأنھ كائن ال محالة 

  Q  P  O   NM  L  K     J  I  H، فقال تعالى : الكریم

   ̀  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V  UT  S  R

 i  h  g     f  e   d   c  b   a j    / ۳[سبأ . [ 

  æ  å  äã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Û  Úوقال تعالى : 

è  ç      : ٥۳[یونس . [ 

~  ے    ¡        ¢  £  ¤¥  ¦   §  ¨     ©    ¯®  ¬  «    ªوق������ال تع������الى : 

´        ³  ²  ±  °     / ۷[التغابن . [ 

 

 

                            
)، ومسلم ب�اب ٤٦٥۱( ﴾یوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجاً زمراً ﴿البخاري، باب  )۱( 

     .  ) ۲۹٥٥ما بین النفختین (
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 الحساب : * 

 الحساب في اللغة : العّد . 

اً : ھ��و تعری��ف هللا س��بحانھ الخالئ��ق مق��ادیر الج��زاء عل��ى واص��طالح

 .   )۱(أعمالھم وتذكیره إیاھم بما قد نسوه 

 أدلة القرآن على الحساب : 

¿    È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â  Á  Àق�������ال تع�������الى : 

  ÊÉ / ٦[المجادلة . [ 

  U  T  S  R     Q  P    O  Nق�����ال تع������الى : 

   ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V     c  b  a`  _

k  j  i   h  g  fe   d     : ٤۹[الكھف  . [ 

  S  R  Q  P  O     N   M   L  K  Jوق���ال تع���الى : 

Y   X     W   V   U  T     : ۹-۷[االنشقاق . [ 

 

                            
       .  ٥/۲۲۹،  ٤/۱۲۹درء التعارض  )۱( 
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 :  أما الدلیل من سنة المصطفى 

،  من نوقش الحساب ُعّذب «: قالت: قال رسول هللا  عن عائشة 

   R  Q  P  O     N   M   L  K  Jیقول هللا: فقلت ألیس 

Y   X     W   V   U  T  S    : إنما ذلك : ] فقال ۹-۷[االنشقاق

 .  )۱( » الَعْرض ، ولیس أحد یحاسب یوم القیامة إال َھلك
وس��ب ، الحس��اب ، والح��دیث یثب��ت ھ��الك م��ن حُ  فاآلی��ة تثب��ت ج��نس

، الع�رض ، وف�ي الح�دیث  أن المراد بالحساب ف�ي اآلی�ة وأجاب النبي 

 المناقشة ، ال مطلق الحساب . 

أول ما یحاس�ب الن�اس ب�ھ  «أنھ قال : لنبي اعن  بي ھریرة أعن 

یوم القیامة من أعمالھم الصالة، یقول ربنا عز وجل لمالئكتھ : انظ�روا 

في صالة عبدي أتمھا أم نقصھا ؟ ف�إن كان�ت تام�ة كتب�ت ل�ھ تام�ة، وإن 

اً قال هللا : انظروا ھل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان كان انتقص منھا شیئ

لھ تط�وع ق�ال : أتم�وا لعب�دي فریض�تھ م�ن تطوع�ھ ، ث�م تؤخ�ذ األعم�ال 

 .  )۲(»على ذلك

                            
) ، ب��اب م��ن ن��وقش ۱۰۳البخ��اري، ب��اب م��ن س��مع ش��یئاً فراج��ع حت��ى یعرف��ھ ( )۱( 

)، ۲۸۷٦) ، مس����لم ، ب����اب إثب����ات الحس����اب (٦۱۷۲) (٦۱۷۱الحس����اب ع����ّذب (
إذا الس��ماء ﴿) ، ب��اب وم��ن س��ورة ۲٤۲٦الترم��ذي، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي الع��رض (

     ) .   ۲٤۲٤٦( )، أحمد۳۳۳۷( ﴾انشقت
)، ۱٤۲٥س��نن اب��ن ماج��ھ، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي أول م��ا یحاس��ب ب��ھ العب��د الص��الة ( )۲( 

  : ك��ل )، أب��وداود، ب��اب ق��ول النب��ي ٤٦٦النس�ائي، ب��اب المحاس��بة عل��ى الص��الة (
 =  )، الترمذي، ب�اب م�ا ج�اء أن أول۸٦٤صالة ال یتمھا صاحبھا تتم من تطوعھ (



  
 ۱۳۲ 
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 ففي الحدیث أن أول ما یحاسب عنھ العبد صالتھ . 

أول م��ا یحاس��ب علی��ھ  «أن��ھ ق��ال :  ع��ن النب��ي  ع��ن اب��ن مس��عود 

 .  )۱( »الناس في الدماء العبد صالتھ ، وأول ما یقضى بین 

أن م��ن الحس��اب إج��راء القص��اص ب��ین  –رحمن��ي هللا وإی��اك  –واعل��م 

 أن النب�ي  من ح�دیث أب�ي ھری�رة  العباد، كما ثبت ذلك من النبي 

قاد للش�اة الجلح�اء لھا یوم القیامة ، حتى یُ ھلتؤدن الحقوق إلى أ«قال : 

 .   )۲( »من الشاة القرناء 

 منھ الحساب الیسیر، ومنھ الحساب العسیر . متفاوت : فوالحساب 

 * تطایر الصحف : 

الص�حف جم��ع ص��حیفة ، وھ��ي الكت��ب الت��ي كتبتھ��ا المالئك��ة وأحص��وا 

فیھا ما فعلھ كل إنسان في حیاتھ الدنیا من األعمال س�واء كان�ت قولی�ة أو 

  x   w  v  u  ts  r  q  p   o   nفعلی���ة، ق���ال تع���الى : 

   ~  }  |  {  z   y      ¤  £  ¢  ¡            ے  : اإلس�������راء]

۱۳-۱٤. [  

}  ھ . وق���ال تع���الى : ل���ق���ال العلم���اء : معن���ى ط���ائره أي : عم
                            

    ) .  ۹٤۹۰) (۷۸۸۹)، أحمد (٤۱۳قیامة الصالة (یحاسب بھ العبد یوم ال ما= 
 ) . ۳۹۹۱لنسائي ، باب تعظیم الدم (ا  )۱( 
)، الترم��ذي، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ش��أن الحس��اب ۲٥۸۲مس�لم ، ب��اب تح��ریم الظل��م (  )۲( 

 ) . ۹۳۲۲)  (۷۹۸۳) (۷۲۰۳) ، أحمد (۲٤۲۰والقصاص (



  
 ۱۳۳ 
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] ، وق����ال ۱۱۱[اإلس����راء :     |   {  ~  ے  ¡  ¢

إل����ى قول����ھ :         p  o  n  m  l       k   j  i  h...تع����الى : 

®   ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ : وقال ۲٤-۱۹[الحاقة ، [

  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Îإلى قول�ھ:    ³        ²  ±  °  ¯... تعالى :

Ô   : ۳۱-۲٥[الحاقة . [ 

 * الحوض : 

رحم�ھ  –أحادیث الحوض متواترة ، كما ذك�ر ذل�ك الح�افظ الس�یوطي 

ورد ذك���ر الح���وض م���ن روای���ة بض���عة وخمس���ین  «حی���ث ق���ال :   -هللا 

وحف��اظ الص��حابة المكث��رون ش��دون ، ص��حابیاً م��نھم الخلف��اء األربع��ة الرا

ف��ي ھ��ذه األحادی��ث عل��ى س��بیل  )۱(وغی��رھم رض��وان هللا عل��یھم أجمع��ین

 الذكر ال الحصر : 

إغفاءة ، ثم رفع رأس�ھ  قال : أغفى رسول هللا  عن أنس بن مالك 

أنزلت علّي آنفاً سورة  «ك یا رسول هللا ؟ قال : كمتبسماً فقلنا : ما أضح

   [  Z  Y  X  W    V ل�رحمن ال�رحیم: بس�م هللا ا، فقرأ

                            
 البدور السافرة للسیوطي رحمھ هللا .  )۱( 
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b    a  `  _     ^   ]     \  : ثم ق�ال: أت�دون ] ۳-۱[الكوثر

وفي  –فإنھ نھر وعدنیھ ربي فقلنا: هللا ورسولھ أعلم ، قال : ما الكوثر؟ 

ت�رد علی�ھ أمت�ي ی�وم  ح�وضعلی�ھ خی�ر كثی�ر، ھ�و  –روایة: ف�ي الجن�ة 

إن�ھ م�ن  ،العب�د م�نھم، ف�أقول: ربج القیامة، آنیتھ ع�دد النج�وم ، فیخ�تل

 .  )۱(»، فیقول: ما تدري ما أحدثت بعدكأمتي

إل��ى الس��ماء ق��ال:  ق��ال: لم��ا ع��رج ب��النبي  ع��ن أن��س ب��ن مال��ك و

أتیت على نھر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: م�ا ھ�ذا ی�ا جبری�ل ؟ «

 .   )۲( »قال: ھذا الكوثر 

فرطكم على الحوض، إني «: قال: قال النبي  وعن سھل بن سعد 

من مّر علّي شرب، ومن شرب لم یظمأ أبداً، لیرّدن علّي أق�وام أع�رفھم 

 .   )۳( »ویعرفوني، ثم یُحال بیني وبینھم 

                            
)، ٤۰۰، باب حجة م�ن ق�ال البس�ملة آی�ة م�ن أول ك�ل س�ورة س�وى ب�راءة (مسلم  )۱( 

)، أب�وداود، ۱۲۰۱٥)، أحم�د (۹۰٤النسائي، باب قراءة بس�م هللا ال�رحمن ال�رحیم (
    ).   ٤۷٤۷باب في الحوض ()، ۷۸٤باب من لم یر الجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم (

وق��ال اب��ن عب��اس: ش��انئك:  ﴾وثرإن��ا أعطین��اك الك��﴿البخ��اري، ب��اب تفس��یر س��ورة   )۲( 
 ﴾ إن��ا أعطین��اك الك��وثر ﴿)، ب��اب ف��ي الح��وض وق��ول هللا تع��الى : ٤٦۸۰ع��دوك (

)، وابن حبان، ذكر اإلخبار عن وصف الكوثر الذي أعط�اه هللا ج�ل وع�ال ٦۲۱۰(
)، ٦٤۷٤)، ذك���ر بی���اض م���اء الك���وثر وحالوت���ھ ال���ذي وص���فناه (٦٤۷۱( نبی���ھ 

) ۱۲٥٦٤) ، أحم����د (۳۳٦۰) (۳۳٥۹الترم����ذي، ب����اب وم����ن س����ورة الك����وثر (
)۱۲٦۹۷  . (    

  )٦۲۱۲( ﴾ إن��ا أعطین��اك الك��وثر ﴿: الح��وض وق��ول هللا  البخ��اري، ب��اب ف��ي  )۳( 
 ﴾واتق�وا فتن�ة ال تص�یبن ال�ذین ظلم�وا م�نكم خاص�ة ﴿: باب ما جاء في ق�ول هللا  

 )، ومس�لم، ب�اب إثب�ات ح�وض نبین�ا ٦٦٤۳یح�ّذر م�ن الف�تن ( وما كان النب�ي 
    ) .  ۲۲۹۰وصفاتھ (
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ع��ن أب��ي عبی��دة ع��ن عائش��ة رض��ي هللا عنھ��ا ق��ال : س��ألتھا ع��ن قول��ھ و

نھ�ر أعطی�ھ نب�یكم ] قال�ت: ۱[الك�وثر :  X  W    Vتعالى : 

 .  )۱(»عدد النجوم كنیتھ شاطئاه علیھ در مجوف آ

أحد صالتھ على  أھل خرج یوماً فصلى على أن النبي  عن عقبة 

عل�یكم  لكم وأنا شھیدٌ  طٌ رَ إني فَ  «المیت ، ثم انصرف على المنبر فقال : 

، وإن���ي وهللا ألنظ���ر إل���ى حوض���ي اآلن وإن���ي أُعطی���ت مف���اتیح خ���زائن 

عل�یكم أن تش�ركوا  ، وإني وهللا ما أخ�اف -أو مفاتیح األرض  –األرض 

 .  )۲( »بعدي ، ولكني أخاف علیكم أن تنافسوا فیھا 

 «:  ع��ن عب��دهللا ب���ن عم��رو رض���ي هللا عنھم��ا ق���ال : ق��ال النب���ي و

مسیرة شھر ماؤه أب�یض م�ن الل�بن وریح�ھ أطی�ب م�ن المس�ك   يحوض

 .   )۳(»وكیزانھ كنجوم السماء من شرب منھا فال یظمأ أبداً 

ة في إثبات الحوض ، ومع ذلك فقد خالف�ت وھناك أحادیث أخرى كثیر

 المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوتھ بالسنة الصحیحة الصریحة. 

:  -حفظھ هللا  –یقول شیخنا العالمة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 

                            
     ) . ٤٦۸۱( ﴾ إنا أعطیناك الكوثر ﴿البخاري، باب تفسیر سورة  )۱( 
)، ب�اب ال�ذین اس�تجابوا ہلل والرس�ول ۱۲۷۹البخاري، باب الصالة عل�ى الش�ھید ( )۲( 

)، ٦۲۱۸( ﴾ إن�ا أعطین�اك الك�وثر ﴿)، باب في الحوض وق�ول هللا تع�الى : ۳۸٥۷(
      ) .۲۲۹٦وصفاتھ ( ینا ومسلم ، باب إثبات حوض نب

)، ٦۲۰۸( ﴾ إن�ا أعطین�اك الك�وثر ﴿البخاري، باب في الحوض وقول هللا تع�الى :  )۳( 
     ) . )۲۲۹۲مسلم، باب إثبات حوض نبینا 
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فھ�و مبت�دع وأح�رى   )۱(فكل من خالف ف�ي إثبات�ھ (أي إثب�ات الح�وض)«

 .   )۲( »أن یُطرد عنھ 

 ن : المیزا* 

 من اإلیمان بالیوم اآلخر اإلیمان بالمیزان الذي یُنصب یوم القیامة . 

 أدلة القرآن : 

:  ;      >  =      <  ?  @     D  CB  Aق�����ال تع�����الى : 

P   O   N  M  LK  J  I  H  G  F   E     : األنبیاء]

٤۷  . [ 

   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãوق��ال تع��الى : 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì      ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ

ÛÚ  Ù  Ø  : ۱۰٤-۱۰۰[المؤمنون . [ 

   I  H  G  F  E  D  C  B   Aوق�����ال تع�����الى : 

                            
     ما بین القوسین من قولي للتوضیح .  )۱( 
لف�وزان اإلرشاد إلى صحیح االعتقاد ، لفضیلة الشیخ الدكتور صالح ب�ن ف�وزان ا  )۲( 

، ٤۰٥ھ��ـ، ص۱٤۲۷، الرئاس��ة العام��ة للبح��وث العلمی��ة واإلفت��اء ، الطبع��ة الثانی��ة 
٤۰٦  .    



  
 ۱۳۷ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

  O  N  M  L  K  J  P  W  V  U  T  S  R   Q

Z  Y  X      : ۱۱-٦[القارعة . [ 

   ~  }  |  {   z  y  x  w  v  uوق��ال تع��الى : 

 ] . ۱۰٥[الكھف :     ے  ¡  ¢   £  ¤

 أما أدلة السنة فمنھا على سبیل الذكر ال الحصر : 

كلمت�ان حبیبت�ان إل�ى  «:  ق�ال : ق�ال رس�ول هللا  عن أبي ھری�رة 

ال��رحمن، خفیفت��ان عل��ى اللس��ان ، ثقیلت��ان ف��ي المی��زان : س��بحان هللا 

 . )۱( »وبحمده، سبحان هللا العظیم 

ال : ق��ال ق�� –رض��ي هللا عنھم��ا  –ع��ن عب��دهللا ب��ن عم��رو ب��ن الع��اص 

یس�تخلص رج�الً م�ن أمت�ي عل�ى  –عز وج�ل  –إن هللا  «:  رسول هللا 

رؤوس الخالئ��ق ی��وم القیام��ة ، فینش��ر علی��ھ تس��عةً وتس��عین س��جالً ك��ّل 

، ث��م یق��ول ل��ھ : أتنك��ر م��ن ھ��ذا ش��یئاً . أظلمت��ك كتبت��ي ّد البص��ر س��جل َم��

: أل���ك ع���ذر أو حس���نة ؟ فیبھ���ُت ح���افظون ؟ ق���ال : ال ی���ا رب ! فیق���ولال

                            
وأن أعم�ال بن�ي آدم   ﴾ونضع الموازین القس�ط ﴿البخاري ، باب قول هللا تعالى :   )۱( 

وقولھم یوزن وقال مجاھد القسطاس العدل بالرومیة ویق�ال القس�ط مص�در المقس�ط 
، )٦۰٤۳)، ب��اب فض��ل التس��بیح (۷۱۲٤قاس��ط فھ��و الج��ائر (وھ��و الع��ادل وأم��ا ال

        ) .۲٦۹٤ومسلم، باب فضل التھلیل والتسبیح والدعاء (
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فیق��ول : بل��ى إن ل��ك عن��دنا حس��نة واح��دة ال رج��ل فیق��ول : ال ی��ا رب ! ال

ظلم الی�وم علی�ك ، فتخ�ُرج ل�ھ بطاق�ةٌ فیھ�ا : أش�ھد أن ال إل�ھ إال هللا وأن 

، م��ا ھ��ذه ، فیق��ول : أحض��روه فیق��ول : ی��ا رب محم��داً عب��ده ورس��ولھ

البطاقة مع ھذه السجالت ؟ فیقال : إنك ال تظلم قال : فتوضع الس�جالت 

كفھ ق�ال : فطاش�ت الس�جالت وثقل�ت البطاق�ة ، وال یثق�ل ش�يء بس�م في 

 .  )۱(»هللا الرحمن الرحیم 

، فجع�ل الكب�اث ص�عد ش�جرة یجتن�ي  أن ابن مسعود  عن علي و

والذي نفسي بی�ده  «:  الناس یعجبون من دقة ساقیھ ، فقال رسول هللا 

 .  )۲(»ھما في المیزان أثقل من أُُحد 

إنھ لیأتي الرج�ل العظ�یم  «قال :  ن رسول هللا ع عن أبي ھریرة 
{   وقال : اقرؤوا  »السمین یوم القیامة ال یزن عند هللا جناح بعوضة 

 .  )۳(] ۱۰٥[الكھف :  ~  ے  ¡  ¢   £  ¤
واختلف العلم�اء ف�ي ال�ذي ی�وزن ھ�ل ھ�و العم�ل أو ص�احب العم�ل أو 

                            
صحیح ابن حبان، ذكر البیان بأن هللا جل وع�ال بتفض�لھ ق�د یغف�ر لم�ن أح�ب م�ن   )۱( 

وإن لم یكن لھ فضل حسنات یرج�و بھ�ا تكفی�ر  عباده ذنوبھ بشھادتھ لھ ولرسولھ 
)، ٤۳۰۰)، اب��ن ماج��ھ ب��اب م��ا یرج��ى م��ن رحم��ة هللا ی��وم القیام��ة (۲۲٥ه (خطای��ا
    ) .   ٦۹۹٤أحمد (

طاع��ات ب��ن مس��عود الت��ي ك��ان  تمثی��ل المص��طفى ص��حیح اب��ن حب��ان ، ذك��ر   )۲( 
)، ۳۹۹۱)، أحم��د (۷۰٦۹بس��بیلھا م��ن قدمی��ھ بأح��د ف��ي ثق��ل المی��زان ی��وم القیام��ة (

    ) . ۹/۲۸۹مجمع الزوائد (
اآلی��ة  ﴾أولئ��ك ال��ذین كف��روا بآی��ات ربھ��م ولقائ��ھ فحبط��ت أعم��الھم﴿ي، ب��اب البخ��ار )۳( 

)، أم�ا قول�ھ : (اق�رؤوا ۲۷۸٥)، مسلم، كتاب صفة القیامة والجن�ة والن�ار (٤٤٥۲(
.. ) إلخ ، قال الحافظ ابن حجر ف�ي الف�تح : القائ�ل یحتم�ل أن یك�ون الص�حابي ، أو 

      ) . ۸/۳۰۲ھو مرفوع من بقیة الحدیث (الفتح 
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 كتاب العمل ؟ 

 للعلماء في ذلك ثالثة أقوال : 

قال بعض العلماء أن الذي ی�وزن ھ�و العم�ل ، واس�تدلوا  ول األول :الق

   ^  ]  \   [  Z  Y  X  W:  -ع��ز وج��ل  –بق��ول هللا 

d   c  b  a  `  _  : وبقول���ھ تع���الى : ۸-۷[الزلزل���ة ، [

  :  <      ;      =  CB  A  @  ?  >  F   E  D

P   O   N  M  LK  J  I  H  G     : ٤۷[األنبیاء  . [ 

أن ال�ذي ی�وزن ص�حائف العم�ل ، وأن ھ�ذه الص�حائف  القول الث�اني :

تثقل وتخف بحسب ما فیھا من األعم�ال، واس�تدلوا لھ�ذا بح�دیث ص�احب 

 البطاقة. 

ق�ول ھو صاحب العمل ، واستدلوا لھذا ب أن الذي یُوزن القول الثالث :

z  y  x   }  |  {  ~  ے    w  v  uهللا تع�������الى : 

¤  £   ¢  ¡     : ۱۰٥[الكھف . [ 

ول����م یق����ل ألعم����الھم وال  {  ~  ے   والش����اھد ھن����ا قول����ھ تع����الى : 



  
 ۱٤۰ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 
لص��حائف أعم��الھم ، واس��تدلوا : أیض��اً بح��دیث اب��ن مس��عود ال��ذي ذكرت��ھ 

 آنفاً . 

أن العام��ل وعمل��ھ ،  –وهللا أعل��م  –ذي یظھ��ر ل��ي م��ن النص��وص وال��

ك�ل م�ن ذل�ك، األحادی�ث ق�د وردت ب صحیفة عملھ كل ذلك ی�وزن ؛ ألنو

 هللا تعالى أعلم . و

 الصراط والمرور علیھ : * 

 –من األم�ور المتعلق�ة بی�وم القیام�ة الم�رور عل�ى الص�راط ، والن�اظم 

ل��م ی��ذكر الص��راط والم��رور علی��ھ ، حی��ث إن المنظوم��ة   -رحم��ھ هللا 

 مختصرة . 

 والصراط : ھو الطریق الواسع المستقیم . 

وھو أدق من الشعر ، وأحّد م�ن والصراط : جسر یوضع على جھنم ، 

الس��یف ، وأش��د ح��رارة م��ن الجم��ر ، علی��ھ كاللی��ب تخط��ف م��ن أُم��رت 

،  قبخطفھ ، یمر الناس علی�ھ عل�ى ق�در أعم�الھم : فم�نھم م�ن یم�ر ك�البر

ومنھم من یمر كالریح ، ومنھم من یمر كالفرس الجواد ، ومنھم من یمر 

ن یزح��ف زحف��اً ، كھرول��ة الراج��ل ، وم��نھم م��ن یمش��ي مش��یاً ، وم��نھم م��

 ومنھم من یخطف فیلقى في جھنم ، نسأل هللا السالمة والعافیة . 

`     l  k  j  i  h      g  f            e  dc   b  aقال تعالى : 

s  r   q     p    o    n  m  : ۷۲-۷۱[مریم . [ 
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!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   وقال تعالى : 

   +  -  ,    .0  /    1  32     4     6    5  9  8  7:  

      G  F  E   D   C  B  A  @  ?  >       =  <  ;

  V  U  T      S       R  Q  P   O  N  M  L  K       J  I  H

X  WY    _  ^       ]       \  [  Z  `  a  c   b  d

  j     i  h  g  f   e  m    l  k   p     o  n  r  qst  u  

vw  y  xz  }          |  {     : ۱٥-۱۲[الحدید  . [ 

ق�ال     (  '  &  % في قولھ تع�الى :   قال عبدهللا بن مسعود

: على قدر أعمالھم یمرون على الص�راط ، م�نھم م�ن ن�وره مث�ل الجب�ل، 

وم��نھم م��ن ن��وره مث��ل النخل��ة ، وم��نھم م��ن ن��وره مث��ل الرج��ل الق��ائم ، 

 .   )۱( »في إبھامھ یتقد مرة ویطفأ مرة وأدناھم نوراً من نوره 

مرفوعاً م�ن حدیث�ھ الطوی�ل  وفي الصحیحین من حدیث أبي ھریرة 

                            
مختص���ر مع���ارج القب���ول ، أبوعب���دهللا مص���طفى ب���ن الع���دوي ، مكتب���ة فی���اض  )۱( 

     .  ٤٥۹ھـ، ص۱٤۲۹
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ویُض�رب الص�راط ب�ین ظھران�ي جھ�نم ،  «في الرؤی�ة والش�فاعة وفی�ھ : 

ف���أكون أن���ا وأمت���ي أول م���ن یُجیزھ���ا ، وال ی���تكلم یومئ���ذ إال الرس���ل ، 

ي جھ�نم كاللی�ب مث�ل ش�وك ودعوى الرسل یومئذ : اللھم سلّم سلّم ، وف�

�� عدان ، ھ��ل رأی��تم الس��عدان؟ ھ��ل رأی��تم الس��عدان ؟ ق��الوا : نع��م ی��ا السَّ

 رُ دْ ل�م م�ا قَ�عْ رسول هللا ، قال : فإنھ�ا مث�ل ش�وك الس�عدان ، غی�ر أن�ھ ال یَ 

عظمھ��ا إال هللا ، تخط��ف الن��اس بأعم��الھم ، فم��نھم الموب��ق بعمل��ھ ، أو 

  »المج�����ازى ، أو نح�����وه .. ل ، أوخ�����ردَ بعمل�����ھ ، وم�����نھم المُ  قُ الموثَ�����

 .   )۱(الحدیث

ثم  «مرفوعاً وفیھ :  وفي الصحیحین من حدیث أبي سعید الخدري 

قلن��ا : ی��ا رس��ول هللا ، وم��ا  »یُ��ؤتى بالجس��ر فیُجع��ل ب��ین ظھ��ري جھ��نم 

ة حَمْدحضة مزلةٌ علیھ خطاطیف كاللیب وحسكة مفلط «الجسر ؟ قال : 

الس�عدان ، یم�ر الم�ؤمن علیھ�ا  لھا شوكة ُعقیف�اء تك�ون بنج�ٍد یق�ال لھ�ا

كالطرف وكالبرق وكالریح وكأجاوید الخیل والركاب ، فناٍج ُمسلَّم وناٍج 

 )۲(»مخدوش ، ومكدوٌس في نار جھنم حتى یمّر آخ�رھم یُس�حب س�حباً 

 ... الحدیث. 

آخ�ر م�ن ی�دخل الجن�ة  «ق�ال :  أن رس�ول هللا  بن مس�عود اوعن 
                            

)، ب�اب ٦۲۰٤)، باب الصراط جسر جھ�نم (۷۷۳البخاري، باب فضل السجود (  )۱( 
، مس�لم ، ب�اب معرف�ة طری�ق الرؤی�ة )۷۰۰۰(وجوه یومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة 

)۱۸۲ .(     
) ، مس��لم، ب��اب ۷۰۰۱وج��وه یومئ��ذ ناض��رة إل��ى ربھ��ا ن��اظرة ( البخ��اري، ب��اب  )۲( 

 ).  ۱۸۳معرفة طریقة الرؤیة (
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النار مرة ، فإذا م�ا جاوزھ�ا  ھُ فَعُ سْ تَ رجل فھو یمشي مرة ویكبو مرة ، و

التفت إلیھ�ا فق�ال : تب�ارك ال�ذي نّج�اني من�ك ، لق�د أعط�اني هللا ش�یئاً م�ا 

 .  ... الحدیث  )۱(»أعطاه أحداً من األولین واآلخرین

واألحادیث الواردة في ذكر الصراط كثیرة ، نكتفي بما ُذكر منھ�ا ففی�ھ 

 الكفایة . 

علی�ھ أھ�ل الب�دع واألھ�واء م�ن الخ�وارج وقد أنكر الص�راط والم�رور 

وغیرھم ممن ت�ابعھم م�ن المعتزل�ة ، وت�أّولوا ال�ورود برؤی�ة الن�ار ال أن�ھ 

الدخول والم�رور عل�ى ظھرھ�ا ، وذل�ك العتق�ادھم أن م�ن دخ�ل الن�ار ال 

یخ��رج منھ��ا ول��و باإلص��رار عل��ى الص��غیرة ، فخ��الفوا الكت��اب والس��نة 

واألحادیث النبویة الواردة في الورود والجماعة ، ورّدوا اآلیات القرآنیة 

 والشفاعة. والمقام المحمود 

اتفقت الكلمة عل�ى إثب�ات الص�راط  «:   -رحمھ هللا  –قال السفاریني 

في الجملة ، لكن أھل الحق یثبتونھ على ظاھره من كون�ھ جس�راً مم�دوداً 

على م�تن جھ�نم أح�ّد م�ن الس�یف وأدق م�ن الش�عر ، وأنك�ر ھ�ذا القاض�ي 

جبار المعتزلي وكثیر من أتباعھ ؛ زعماً منھم أنھ ال یمكن عب�وره ، عبدال

وإن أمكن ففیھ تعذیب وال عذاب على المؤمنین والص�لحاء ی�وم القیام�ة ، 

                            
)، وصحیح ابن حبان ، ذكر البی�ان ب�أن ۱۸۷مسلم، باب آخر أھل النار خروجاً (  )۱( 

هللا ج��ل وع��ال ق��د ك��ان یعل��م م��ن ھ��ذا الرج��ل أن��ھ ل��و قدم��ھ مم��ا یری��د لطل��ب غی��ره 
     ) .  ۳۸۹۹) (۳۷۱٤)، أحمد (۷٤۳۰(
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}   |   وإنم��ا الم��راد طری��ق الجن��ة المش��ار إلی��ھ بقول��ھ تع��الى : 

}  : وطریق الن�ار المش�ار إلی�ھ بقول�ھ تع�الى: ٥[محمد [   Ò   Ñ  Ð

  Ô  Ó    Ö  Õ ومنھم م�ن حمل�ھ عل�ى األدل�ة ۲۳: [الصافات ، [

الواضحة والمباحات واألعمال الردیئة لیسأل عنھا ویؤاخذ بھا وك�ل ھ�ذا 

، ول��یس العب��ور باط��ل وخراف��ات ؛ لوج��وب رد النص��وص إل��ى حقائقھ��ا 

على الصراط بأعج�ب م�ن المش�ي عل�ى الم�اء أو الطی�ران ف�ي الھ�واء أو 

ع��ن س��ؤال حش��ر الك��افر عل��ى وجھ��ھ ب��أن  الوق��وف فی��ھ ، وق��د أج��اب 

 .  )۱(القدرة صالحة لذلك 

وخالصة ذلك أنھ  «:   -رحمھ هللا  –قال الشیخ العالمة  ابن عثیمین 

یجب علینا أن نؤمن بأنھ یوضع على جھنم صراط ، وھو ص�راط خط�ر 

أن یس�لمھم هللا تع�الى  –مخیف یدعو الرس�ل ص�لوات هللا وس�المھ عل�یھم 

الن��اس عل��ى ھ��ذا الص��راط عل��ى ق��در أعم��الھم ، وھ��ذا  من��ھ ، وأن��ھ یم��ر

الم��رور حس��ب تق��بلھم ل��دین هللا ف��ي ال��دنیا ، وأن م��ن الن��اس م��ن یعب��ر 

الصراط ومنھم من یكردس في الن�ار، ث�م یخرج�ون منھ�ا إل�ى أن یص�لوا 

الجنة . فإذا وصلوا إل�ى الجن�ة ل�م یج�دوھا مفتوح�ة األب�واب عل�ى خ�الف 

                            
     .  ۱۹۳-۲/۱۹۲لوامع األنوار للسفاریني   )۱( 
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إل�ى الن�ار فتح�ت األب�واب لیس�وءھم الع�ذاب  أھل النار ، فإنھم إذا وصلوا

والعیاذ باہلل ، أما الجنة فال تكون مفتوحة األب�واب ، وإنم�ا یوقف�ون ھن�اك 

على قنطرة ، وھي الجسر الصغیر فیقتص لبعضھم من بعض اقتصاصاً 

م م�ن ھغیر االقتصاص األول الذي في عرصات القیامة ، فیقتص لبعض�

ھم م���ن الغ���ل والحق���د ؛ ألن بعض���ھم اقتصاص���اً یزی���ل م���ا ف���ي ص���دور

االقتص��اص ال��ذي ف��ي عرص��ات القیام��ة اقتص��اص تؤخ��ذ فی��ھ الحق��وق ، 

وربم�ا یبق�ى ف��ي النف�وس م��ا یبق�ى ، لك��ن ھ�ذا األخی��ر اقتص�اص للتطھی��ر 

 والتھذیب والتنقیة حتى یدخلوا الجنة وما في صدورھم من غل . 

وبھ����ذا نجم����ع ب����ین النص����وص ال����واردة ب����أن ھن����اك اقتصاص����ین ، 

ص األول ف���ي العرص���ات ویقص���د من���ھ أخ���ذ الحق���وق ، وھ���ذا االقتص���ا

 .   )۱( »االقتصاص األخیر والمقصود بھ التنقیة والتطھیر من الفعل 

                            
ش��رح العقی��دة الس��فارینیة ، للعالم��ة اب��ن عثیم��ین ، م��دار ال��وطن ، الطبع��ة األول��ى  )۱( 

      .  ٤۷۷-٤۷٦ھـ، ص۱٤۲٦
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 :   -رحمھ هللا  –قال الناظم 

 هللاُ الَعظ��یُم بِفَض��لِھِ  وقُ��ْل یُْخ��ِرجُ 

 

 تُْط�َرحُ  ِمن الناِر أْجساًدا ِم�ن الفَْح�مِ  

 بَِمائِ��ھِ  ْحی��اَعلَ��ى النَّھ��ِر ف��ي الفِ��ردوِس تَ  

 

����ْیِل إْذ َج����اَء یَْطفَ����حُ  لم����ح ةَكَحبَّ����   السَّ

 
مص��یر العص��اة م��ن   -رحم��ھ هللا  –البیت��ان یب��ین فیھم��ا الن��اظم  نھ��ذا

 ،الموحدین الذین أدخل�وا الن�ار بس�بب م�ا عن�دھم م�ن كب�ائر دون الش�رك 

فھم یعتبرون مؤمنین موحدین ، ولكن إیمانھم وتوحیدھم ناقٌص ، فھؤالء 

أي : إن  –ع��ز وج��ل  –ج��ون م��ن اإلس��الم ، فھ��م تح��ت مش��یئة هللا ال یخر

شاء هللا غفر لھم ولم یعذبھم ، ودخلوا الجنة من أول وھلة ، وإن شاء هللا 

ع��ّذبھم ، ودخل��وا الن��ار ، ولك��نھم ال یُخلّ��دون ف��ي الن��ار كم��ا یخل��د الكف��ار 

والمش�ركون ، وإنم�ا یُخرج�ون م�ن الن�ار بع�د تع�ذیبھم وذل�ك إم�ا بش�فاعة 

، وإم��ا بفض��ل هللا تع�الى ، وإم��ا بانتھ��اء ع�ذابھم فیُخرج��ون م��ن  نالش�افعی

الن��ار قطع��اً ، وھ��ذه ھ��ي عقی��دة أھ��ل الس��نة والجماع��ة ، خالف��اً للخ��وارج 

 والمعتزلة . 

 –ولو م�ن أج�ل كبی�رة  –فالخوارج والمعتزلة یقولون : من دخل النار 

فقالت المعتزلة : ال فإنھ ال یخرج منھا ، ولكن یختلفون في أحكام الدنیا ، 

نق��ول م��ؤمن وال نق��ول ك��افر، ولكن��ھ ف��ي منزل��ة ب��ین المن��زلتین . وقال��ت 

 –أي العص�اة  –الخوارج : إنھ كافر، وھم جمیعاً اتفقوا أنھ�م ف�ي اآلخ�رة 

 مخلدون في النار. 

أم��ا عقی��دة أھ��ل الس��نة والجماع��ة أنھ��م أي : أھ��ل الكب��ائر م��ن عص��اة 
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س��بب كب��ائرھم یخرج��ون م��ن الن��ار بع��د الموح��دین ال��ذین أُدخل��وا الن��ار ب

تع��ذیبھم، إم��ا بش��فاعة الش��افعین ، وإم��ا بفض��ل هللا تع��الى ، وإم��ا بانتھ��اء 

 عذابھم كما ذكرت سابقاً . 

 z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~ے  ق������ال تع������الى : 

 ] .  ٤۸[النساء : 

ل: ال یخرج من النار من ق�ا «:  قال : قال رسول هللا  وعن أنس 

ة ، ثم یخرج من النار م�ن إلھ إال هللا وكان في قلبھ من الخیر ما یَزُن بُرّ 

 .   )۱(»لھ إال هللا وكان في قلبھ من الخیر ما یزن ذّرة قال ال إ

ن الن��ار بع��د م��ا مّس��ھم یخ��رج ق��وم م�� «ق��ال :  ع��ن النب��ي  وعن��ھ 

 .   )۲( »نھا َسفٌع، فیدخلون الجنة فیسمیھم أھل الجنة الجھنمیین م

أم�ا أھ�ُل الن�ار «:  ق�ال: ق�ال رس�ول هللا  وعن أبي سعید الخدري 

الذین ھم أھلھا ف�إنھم ال یموت�ون فیھ�ا وال یحی�ون ولك�ن ن�اٌس أص�ابتھم 

حتى إذا ص�ارواً فحم�اً أِذَن  ةالنار بذنوبھم أو قال بخطایاھم فأماتھم إمات

ن��ة، فبُثّ��وا عل��ى أنھ��ار الج )۳(ف��ي الش��فاعة فج��يء بھ��م ض��بائر ض��بائر

فیق��ال: ی��ا أھ��ل الجن��ة، أفیض��وا عل��یھم فینبت��ون نب��ات الحب��ة تك��ون ف��ي 

                            
لم�ا خلق�ت ﴿)، ب�اب ق�ول هللا تع�الى : ٤٤البخاري، باب زیادة اإلیمان ونقص�انھ (  )۱( 

 ). ۱۹۳) (۱۹۱الجنة منزلة فیھا ()، باب أدنى أھل ٦۹۷٥( ﴾بیدي
أول طع��ام : «  البخ��اري، ب��اب ص��فة الجن��ة والن��ار وق��ال أبوس��عید ق��ال النب��ي   )۲( 

 ). ٦۱۹۱» (یأكلھ أھل الجنة زیادة كبد حوت 
    ضبائر : أي جماعات .    )۳( 
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  )۱(قد كان بالبادیة  فقال رجل من القوم: كأن رسول هللا  »حمیل السیل

 واألحادیث في ھذا الباب كثیرة جداً ، وقد ذكرت منھا ما فیھ كفایة . 

أي :  »وقل یخ�رج هللا العظ�یم بفض�لھ  «  -رحمھ هللا  –فقول الناظم 

یخ��رج هللا م��ن الن��ار م��ن دخلھ��ا م��ن أھ��ل الكب��ائر وال��ذنوب م��ن عص��اة 

 .  الموحدین بفضلھ ، فإخراجھم من النار إنما ھو فضل من هللا 

أي : أن أجس�ادھم ت�تفحم م�ن  »من النار أجساداً م�ن الفح�م  «وقولھ : 

 ة . تلك األجساد ویُعید فیھا الحیاة ، ثم یدخلھم الجن العذاب، فیعید هللا 

أي : یلقون على النھر فالجار والمجرور ف�ي قول�ھ  »تطرح  «وقولھ : 

 .  »تُطرح  «متعلق بالفعل المضارع  »على النھر  «

: الفردوس اس�م م�ن  »على النھر في الفردوس تحیا بمائھ  «وقولھ : 

ري من��ھ ھ��ذا ـ��ـأس��ماء الجن��ة ، وھ��و أعل��ى الجن��ة ، ووس��ط الجن��ة ، ویج

إذا س��ألتم هللا الجن��ة فاس��ألوه الف��ردوس  «:   ر ق��ال رس��ول هللاـ��ـالنھ

 .   )۲( »فإنھ أعلى الجنة ووسط الجنة ، وفوقھ عرش الرحمن 

 : ف��ي بع��ض النس��خ »كحب��ة حم��ل الس��یل إذا ج��اء یطف��ح  «وقول��ھ : 

                            
)، ص��حیح اب��ن ۱۸٥مس��لم، ب��اب إثب��ات الش��فاعة وإخ��راج الموح��دین م��ن الن��ار (  )۱( 

كر اإلخبار بأنھم یعودون بیضاً بعد أن كانوا فحماً یرش أھل الجنة عل�یھم حبان ، ذ
) ۱۱۰۹۲)، أحم���د (٤۳۰۹)، و اب���ن ماج���ھ ، ب���اب ذك���ر الش���فاعة (۱۸٤الم���اء (

)۱۱۱٦۷) (۱۱۱۷٦۳  . (    
 )، صحیح اب�ن حب�ان ، ذك�ر۲٦۳۷البخاري، باب درجات المجاھدین في سبیل (  )۲( 

 )، ذك�ر األخب�ار ع�ن وص�ف ٤٦۱۱ل الع�دد (وصف الدرجات للمجاھدین في س�بی 
)، أحم�د ۷۳۹۰درجات الجنان الت�ي أع�ّدھا هللا ج�ل وع�ال لم�ن أطاع�ھ ف�ي حیات�ھ (

)۲۲۱٤۰ . ( 



  
 ۱٤۹ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

، والمعنى واحد ، وقد جاء ذلك في الح�دیث ال�ذي  »كحب حمیل السیل «

إذا ك��انوا فحم��اً أِذن  حت��ى «أخرج��ھ اإلم��ام مس��لم ف��ي ص��حیحھ وفی��ھ : 

بالشفاعة ، فجيء بھم ضبائر ضبائر ، فبُثوا على أنھار الجنة ، ث�م قی�ل 

: یا أھ�ل الجن�ة أفیض�وا عل�یھم ، فینبت�ون نب�ات الحب�ة تك�ون ف�ي حمی�ل 

 .   )۱( »السیل 

فھؤالء یأتي بھم جماعات محترقین ، فیُلقون في نھ�ر م�ن أنھ�ار الجن�ة 

یحمل��ھ الس��یل ، فالس��یل إذا ج��رى ف��ي ، فیحی��ون كم��ا یحی��ا الح��ب ال��ذي 

األودی���ة یحم���ل مع���ھ الب���ذور ، فیطرحھ���ا ف���ي األرض فتنب���ت ، ك���ذلك 

 یُطرحون في نھر الحیاة فتنبت أجسامھم ثم بعد ذلك یدخلون الجنة . 

أي : إذا ج��اء ذل��ك الس��یل یف��یض علی��ھ ث��م  »إذا ج��اء یطف��ح  «وقول��ھ : 

 شجراً حیاً .  صبحیستقر في األرض ، ثم ینبت وی

ففي البیت�ین : إثب�ات الش�فاعة ، وفیھم�ا ال�رد عل�ى الخ�وارج والمعتزل�ة 

الذین یقولون أن مرتكب الكبیرة مخلّ�د ف�ي الن�ار ، وفیھم�ا أیض�اً : إش�ارة 

 إلى الجنة ونعیمھا والنار وعذابھا . 

 :   -رحمھ هللا  –قال الناظم 

 هللا للَخل�����ِق َش�����افعٌ  إنَّ َرُس�����ولَ و

 

�حُ  ِر ح�قٌّ وقُْل فِ�ي َع�ذاِب القَب�   ُمَوضَّ

، والم�راد ھن�ا  فیھ : اإلیم�ان برس�ول هللا  »وإن رسول هللا  «قولھ :  

                            
    سبق تخریجھ .    )۱( 
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  g قال تعالى : ، وقد دلت األدلة على وجوب اإلیمان بھ  محمد 

  m  l   k   j  i  h   t  s  r  q      p  on  u

{  z  y  x  w  v  : ۲۸٥[البقرة  . [ 

أن ت�ؤمن  «عن اإلیمان فقال :  النبي وفي حدیث جبریل حینما سأل 

 »ب���اہلل ومالئكت���ھ وكتب���ھ ورس���لھ والی���وم اآلخ���ر والقض���اء والق���در ...

 الحدیث . 

أن تؤمن بأنھ خاتم النبیین ، ال نبي بعده ، فھو آخ�ر  یمان بھ إلومن ا

بُعث��ت أن��ا والس��اعة  «:  األنبی��اء ، ل��یس بع��ده إال قی��ام الس��اعة ، ق��ال 

 .   )۱(»صبعیھ السبابة والوسطى كھاتین ، وأشار بأ

ومن اإلیمان بھ اإلیمان بعموم رسالتھ إلى الثقلین الجن واإلنس ، ومن 

 اإلیمان بأنھ أكمل هللا بھ الدین وأتم بھ النعمة فال دین إال ما جاء بھ . 

فیھ إشارة إل�ى الش�فاعة العظم�ى الت�ي تك�ون  »للخلق شافع  «وقولھ : 

الش�فاعة ف�ي أھ�ل الموق�ف ، أن یُقض�ى  في عرصات یوم القیام�ة ، وھ�ي

بینھم ، وتسمى الشفاعة الكبرى ، وھي المقام المحمود ال�ذي ام�تّن هللا ب�ھ 

  V   U  T  S  R  Q   P  O  N  Mعلی�����ھ ف�����ي قول�����ھ : 

                            
)، ۸٦۷)، مس�لم، ب�اب تخفی�ف الص�الة والخطب�ة (٤۹۹٥البخاري، باب اللع�ان (  )۱( 

     ) . ۲۹٥۱) (۲۹٥۰باب قرب الساعة (
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Y  X  W    : وثبت عن�ھ ۷۹[اإلسراء ، [  م�ن ح�دیث ج�ابر 

ھ��م رب ھ��ذه م��ن ق��ال ح��ین یس��مع الن��داء : الل « ق��ال : أن رس��ول هللا 

الدعوة التامة ، والصالة القائم�ة آت محم�داً الوس�یلة والفض�یلة وابعث�ھ 

 .  )۱( »مقاماً محموداً الذي وعدتھ حلّت لھ شفاعتي یوم القیامة 

، أول��و الع��زم حی��ث یتراج��ع عنھ��ا األنبی��اء وھ��ذه الش��فاعة خاص��ة ب��ھ 

 .   ویتقدم لھا نبینا 

 وھما :  وھناك شفاعتان غیر ھذه الشفاعة الكبرى

وھ��ذه الش��فاعة أیض��اً  ف��ي أھ��ل الجن��ة أن ی��دخلوا الجن��ة ، ش��فاعتھ 

 .   خاصة بھ 

أما الشفاعة الثانیة : فھي الشفاعة في أھل الكبائر فیش�فع ف�یمن اس�تحق 

النار أن ال یدخلھا ، ویشفع ف�یمن دخلھ�ا أن یخ�رج منھ�ا ، وھ�ذه الش�فاعة 

، والمالئك��ة، ء، والص��الحینوالش��ھدالص��دیقین، ولغی��ره م��ن األنبی��اء، وال��ھ ، 

   . واألفراط

 

                            
عس��ى أن یبعث��ك رب��ك مقام��ك ﴿)، ب��اب ٥۸۹خ��اري، ب��اب ال��دعاء عن��د الن��داء (الب )۱( 

)، صحیح اب�ن حب�ان، ذك�ر إیج�اب الش�فاعة ف�ي ی�وم القیام�ة لم�ن ٤٤٤۲( ﴾محموداً 
)، اب��ن ۱٦۸۹المق��ام المحم��ود عن��د األذان یس��معھ ( س��أل هللا ج��ل وع��ال لص��فیّھ 

م��ا ج��اء م��ا یق��ول )، الترم��ذي، ب��اب ۷۲۲ماج��ھ ، ب��اب م��ا یق��ال إذا أذن الم��ؤذن (
)، النس���ائي، ب���اب ال���دعاء عن���د األذان ۲۱۱الرج���ل إذا أذن الم���ؤذن م���ن ال���دعاء (

)، وأب��وداود، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ال��دعاء عن��د األذان ۱٤۸٥۹أحم��د ( ) ،٦۸۰(
)٥۲۹ . (      
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 واعلم أخي الحبیب أن الشفاعة عند هللا ال تكون إال بشرطین : 

 األول : إذن هللا للشافع أن یشفع . 

 .   رضى هللا عن المشفوعالثاني : 

    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øوھ��ذه ھ��ي الش��فاعة المثبت��ة ، ق��ال تع��الى : 

è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ   é  : ۲٦[ال�����������نجم، [ 

 ] .  ۲٥٥[البقرة :  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªوقال تعالى : 

 الش�فاعة ف�ي الكف�ار ، ق�ال تع�الى : نوع�ان: وھناك ش�فاعة منفی�ة وھ�ي

%  $  #  "  !   / وق�����ال تع�����الى : ٤۸[الم�����دثر ، [   :

A  @   ?  >  =  <  ;    : والش���فاعة ب���دون ] . ۱۸[غ���افر

 إذنھ سبحانھ.

وھي شفاعتھ في عمھ أب�ي طال�ب ،  ك شفاعة أخرى خاصة بھ وھنا

طالب مات على الكفر ، ولكن نظراً  مع أن الشفاعة ال تنفع الكفار ، وأبو

 ودافع عنھ وصبر معھ على الضیق وھو القائل :  ألنھ حمى النبي 

 دی���ن محم���د ب���أنَّ  ولق���د علم���تُ 

 

 م�����ن خی�����ر أدی�����ان البری�����ة دین�����ا  

 مس����بّةٍ  ل����وال المالم����ة أو ح����ذار 

 

 لرأیتن������ي س������محاً ب������ذاك مبین������ا 

مخلد في الن�ار كغی�ره  كافر فالنبي ال یشفع في إخراجھ من النار ؛ ألنھ 
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 في الكفار، ولكن یشفع في أن یخفّف عنھ العذاب فحسب . 

ھ��ذا س��بق بیان��ھ  »وق��ل ف��ي ع��ذاب القب��ر ح��ّق موض��ح  «وق��ول الن��اظم 

 عندما تحدثنا حول مسألة عذاب القبر . 

  *   * *
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 التكفیر بالمعصیة والتحذیر من مذھب الخوارج والمرجئة
 

الِة وإِنْ   َعَص�وا وال تُكفَِّرنَّ أْھَل الصَّ

 

 یَْعِص��ي وُذو الَع��رِش یَْص��فَحُ  فكلُُّھ��مُ  

 َرأَي الَخ�����وارِج إنَّ�����ھُ  وال تَعتقِ�����دْ  

 

 یُ��ْرِدي ویَْفَض��حُ  َمقَ��اٌل لَم��ْن یھ��واهُ  

 ینِ�����ھِ بِدِ  لَُعوبً�����ا وال تَ�����ُك ُمْرِجی�����اً  

 

یِن یَْم����َزحُ  أال   إنََّم����ا الُمْرج����يُّ بال����دِّ

ھ���ذه األبی���ات ببی���ان عقی���دة أھ���ل الس���نة   -رحم���ھ هللا  –ب���دأ الن���اظم  

والجماعة في مرتكب الكبیرة ، فإنھم على الحق واالعت�دال ، ال یكف�رون 

خالف��اً  وال یقول��ون : إن��ھ كام��ل اإلیم��انخالف��اً للخ��وارج ص��احب الكبی��رة 

قولون مؤمن بإیمانھ ، فاسق بكبیرتھ، وھو تحت المش�یئة، ، بل یللمرجئة 

إن شاء هللا غفر لھ ، وإن شاء عذبھ ، وإن ُعّذب ال یخلد في الن�ار، وھ�ذه 

 .  رجئةالعقیدة الحق بخالف عقیدة الخوارج والمعتزلة والم

فالخوارج یكفّرون بالكبائر التي دون الشرك ، ویخلدون أص�حابھا ف�ي 

صوص الوعید على الذنوب والمعاصي ، ویحملونھا النار ، ویستدلون بن

 على كفر أصحابھا . 

والمعتزلة یقولون : إن مرتكب الكبیرة لیس بكافر وال مؤمن ، ب�ل ھ�و 

 في منزلة بین المنزلتین . 

ب���دأ ب���القول الح���ق وھ���و ق���ول أھ���ل الس���نة   -رحم���ھ هللا  –والن���اظم 

أي : ال تعتق��د  »وال تكفّ��رن أھ��ل الص��الة وإن عص��وا«والجماع��ة فق��ال : 



  
 ۱٥٥ 
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حی��ث  كف��ر أھ��ل الص��الة وإن عص��وا ، كم��ا ثب��ت ذل��ك ع��ن رس��ول هللا 

من صلى صالتنا وأكل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا فھو المسلم لھ م�ا  «: قال

فی�ھ إش�ارة إل�ى كف�ر  »أھ�ل الص�الة  «: ، وقول�ھ )۱(»لنا وعلیھ ما علین�ا 

   k  j  i  h  m  lت��ارك الص��الة ، ق��ال تع��الى : 

   n o pq  v  u     t  s  r   : وق�ال ۱۱[التوبة ، [

    ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  èسبحانھ مخبراً عن أص�حاب الجح�یم : 

ò    ñ   ﴾  : ٤۳-٤۲[المدثر  . [ 

فبین سبحانھ أنھ من األسباب التي أدخل�تھم الن�ار : أنھ�م ل�م یكون�وا م�ن 

 المصلین . 

 .  )۲(»الرجل وبین الكفر ترك الصالة بین«أنھ قال:  وثبت عن النبي 

العھ�د ال�ذي بینن�ا  «یق�ول :  قال : سمعت رسول هللا  وعن بریدة 

 .   )۳( »وبینھم الصالة ، فمن تركھا فقد كفر 

                            
البخاري، باب فض�ل اس�تقبال القبل�ة یس�تقبل ب�أطراف رجلی�ھ قال�ھ أبوحمی�د ع�ن    )۱( 

    ) .   )۳۸٥النبي 
 ).۸۲رواه مسلم، باب بیان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة (   )۲( 
)، الترم�ذي، ب�اب م�ا ج�اء ۱۰۷۹ابن ماجھ، باب ما جاء ف�ي م�ن ت�رك الص�الة (  )۳( 

)، ص�حیح ٤٦۳)، النسائي، باب الحكم في تارك الصالة (۲٦۲۱في ترك الصالة (
     ) .  ٤۱٤۳الجامع (
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ال ی�رون ش�یئاً  وعن عبدهللا بن شقیق قال : كان أصحاب رسول هللا 

 .   )۱(من األعمال تركھ كفر غیر الصالة

ف�ي كت�بھم ت�دل ن الكتاب والسنة ذكرھ�ا أھ�ل العل�م وھناك أدلة كثیرة م

 .   كفراً أكبر داللة واضحة على كفر تارك الصالة

أي : ال نكف��ر أھ��ل  »وإن عص��وا  «:   -رحم��ھ هللا  –وق��ول الن��اظم 

القبلة من المؤمنین والمسلمین ما دامت معص�یتھم دون الكف�ر والش�رك ، 

ائین طّ��اء ، وخی��ر الخطّ��وھ��ذا یش��مل الكب��ائر والص��غائر ، فك��ل اب��ن آدم خ

 .  )۲(التوابون

أي : یغف�ر ،  »وذو الع�رش یص�فح  «:   -رحم�ھ هللا  –وقول الناظم 

 ] .  ٤۸النساء :[ ~  }  |   {  z  yقال تعالى : 

    }    |  {  z  y  x  w  v  u  tوق���ال تع����الى : 

ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  ے~  : ٥۳[الزمر  . [ 

من باب إضافة المخلوق إلى  »وذو العرش  «:   -رحمھ هللا  –قولھ 

 الخالق ، وھذه اإلضافة تقتضي التشریف والتكریم . 

                            
    ) .  ۲٦۲۲ء في ترك الصالة (الترمذي ، باب ما جا  )۱( 
ال��ذي أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي س��ننھ ب��رقم  كم��ا ثب��ت ذل��ك م��ن ح��دیث رس��ول هللا   )۲( 

م��ن ح��دیث  ٥/٤۲۰، والبیھق��ي ف��ي ش��عب اإلیم��ان  ٤۲٥۱)، واب��ن ماج��ھ ۲٤۹۹(
 ) . ۲٤۹۹أنس رضي هللا عنھ وحسنھ األلباني في صحیح سنن الترمذي (
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والعرش ھو أعل�ى المخلوق�ات وأعظمھ�ا، وق�د وص�فھ هللا أن�ھ عظ�یم ، 

] ، ۲٦[النح�������ل :    U   T  S  R       Q    P  O   Nق�������ال تع�������الى : 

  µ  ´  ³  ²  ±       °     ¯    ®   ع�الى : ووصفھ أنھ كریم ق�ال ت

، ول���ھ حمل���ة م���ن  )۱(] ، وع���رش ال���رحمن ل���ھ ق���وائم۱۱٦[المؤمن���ون: 

    _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V المالئكة قال تع�الى :

] ، فیج��ب اإلیم��ان بوج��ود الع��رش ، وبأن��ھ ع��رش حقیق��ي ۱۷الحاق��ة : [

ن هللا مس�تٍو عل��ى عرش��ھ مجی�د كم��ا بیّن�ت س��ابقاً ، ون�ؤمن ب��أك��ریم عظ�یم 

اس���تواًء یلی���ق بذات���ھ س���بحانھ، فاس���تواء هللا عل���ى عرش���ھ ل���یس كاس���تواء 

 -رحم�ھ هللا  –ل�ك ا، ولم�ا ُس�ئل ملوق بل استواء یلیق بذاتھ س�بحانھالمخ
االستواء معل�وم، والكی�ف مجھ�ول ، واإلیم�ان ب�ھ  «عن استواء هللا قال : 

 .  )۲( »واجب ، والسؤال عنھ بدعة 

ق��ول أھ��ل الس��نة والجماع��ة ف��ي   -رحم��ھ هللا  –ذك��ر الن��اظم وبع��د أن 

ین ف�ي ھ�ذه لمرتكب الكبیرة وھو الق�ول الح�ق انتق�ل إل�ى ذك�ر ق�ولین ب�اط

                            
ألنبیاء ، فإن الن�اس یص�عقون ی�وم القیام�ة ، ف�أكون ال تخیروا بین ا« :  قال   )۱( 

 »أول م��ن تنش��ق عن��ھ األرض ، ف��إذا أن��ا بموس��ى آخ��ذ بقائم��ة م��ن ق��وائم الع��رش 
)، ص��حیح ٦۹۹۱) (٦٥۱۹) (٤۳٦۲) (۳۲۱۷) (۲۲۸۱الح��دیث رواه البخ��اري (

    ) .  ۹۸۲۰)، أحمد (۳۲٤٥)، الترمذي (٤۲۷٤)، ابن ماجھ (۷۳۱۱ابن حبان (
ا األثر عن أم سلمة رضي هللا عنھا وال یص�ح عنھ�ا . وثب�ت ع�ن اإلم�ام روي ھذ  )۲( 

     ربیعة بن أبي عبدالرحمن ، واإلمام مالك رحمھم هللا تعالى . 
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أي : ال  »وال تعتق��د رأي الخ��وارج  «:   -رحم��ھ هللا  –المس��ألة ، فق��ال 

 ، الخ�وارج فرق�ة م�ن ف�رق الض�الل ، »رأي الخ�وارج  «تؤمن وال تدن 

الت���ي دون الش���رك ویخل���دون أص���حابھا ف���ي الن���ار ،  یكف���رون بالكب���ائر

عل�ى عل�ّي  خرج�وا خرجوا عن طاع�ة والة األم�ور ، وأول م�ا خرج�واو

 وكفّروه وناصبوه العداء .  بن أبي طالب 

یحّذر من رأي الخوارج عموماً ، ومن رأیھ�م   -رحمھ هللا  –فالناظم 

بی�رة أنھ�م مرتك�ب الك ف�يفي مرتكب الكبیرة بصفة خاصة ، بأن مذھبھم 

 یكفّرون بالكبائر التي دون الشرك ویخلدون أصحابھا في النار . 

أن�ھ مخل�د ف�ي والمعتزلة قالوا بقول الخوارج في حك�م مرتك�ب الكبی�رة 

إال أنھ�م ق�الوا: إن�ھ ف�ي منزل�ة ب�ین المن�زلتین . أي : ل�یس بك�افر وال النار 

 مؤمن . 

 »ه یُردي ویفض�ح إنھ مقال لمن یھوا «: -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

أي : یحبّھ ویھواه وذل�ك اتباع�اً للھ�وى ، فھ�ذا الق�ول : أي ق�ول الخ�وارج 

 یُھلك من قال بھ، وكذلك یفضح ویخزي قائلھ . 

إل��ى ق��ول المرجئ��ة ال��ذین یقول��ون أن   -رحم��ھ هللا  –ث��م انتق��ل الن��اظم 

 مرتكب الكبیرة مؤمن كامل اإلیم�ان ، فالكب�ائر عن�دھم ال تض�ر اإلیم�ان وال

تنقص��ھ فھ��م یقول��ون: ال یض��ر م��ع اإلیم��ان معص��یة ، كم��ا ال ینف��ع م��ع الكف��ر 

طاع��ة . وھ��ذا الق��ول عل��ى نق��یض ق��ول الخ��وارج ، وُس��موا المرجئ��ة م��ن 

اإلرجاء ، وھو التأخیر ؛ ألنھم أخروا األعمال عن مس�مى اإلیم�ان ، ول�ذلك 
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ن ھ��ذا ؛ أل »وال ت��ك ُمرجی��اً لعوب��اً بدین��ھ  «:  -رحم��ھ هللا  –ق��ال الن��اظم 

فالعبد عن�دھم م�ؤمن  –عز وجل  –المذھب مذھب اإلرجاء تالعب بدین هللا 

األركان األرب�ع : الص�الة  ، ولو تركمن األعمال الصالحة ولو لم یعمل شیئاً 

 والصیام والزكاة والحج ، حتى ولو فعل كل المحرمات . 

وھذا مذھب باطل یفرح بھ الفّساق وأص�حاب المعاص�ي ؛ ألن�ھ یص�لح 

أال إنم�ا  «  -رحمھ هللا  –فھو موافق ألھوائھم ، ولذلك قال الناظم لھم، 

 .  » بالدین یمرح المرجيّ 

*      *     * 
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 تعریف اإلیمان عند أھل السنة والجماعة
 

 وقُ���ْل إنَّم���ا اإلیم���اُن ق���ْوٌل ونیَّ���ةٌ  

 

حُ  ِوفْع���ٌل َعلَ���ى قَ���وِل النب���يِّ    ُمَص���رَّ

 ارةً بالمَعاِص�ي َوتَ� ویَْنقُُص طَ�ْوًرا 

 

 یَ��ْرَجحُ  بطَاَعتِ��ِھ یَْنِم��ي وف��ي ال��َوزنِ  

ف���ي ھ���ذین البیت���ین عقی���دة أھ���ل الس���نة   -رحم���ھ هللا  –ذك���ر الن���اظم  

 :  -رحمھ هللا  –والجماعة في مسألة اإلیمان فقال 

 اُن ق���ْوٌل ونیَّ���ةٌ ـ���ـوقُ���ْل إنَّم���ا اإلیم

 

حُ  ِوفْع���ٌل َعلَ���ى قَ���وِل النب���يِّ    ُمَص���رَّ

 قول وعمل واعتقاد .  فاإلیمان عند السلف : 

وقد نقل اإلجماع على ذل�ك غی�ر واح�د م�ن الس�لف ، م�نھم عل�ى س�بیل 

 الذكر ال الحصر : 

: ك���ان اإلجم���اع م���ن الص���حابة   -رحم���ھ هللا  –اإلم���ام الش���افعي * 

والت��ابعین م��ن بع��دھم مم��ن أدركن��اھم أن اإلیم��ان ق��ول وعم��ل ونی��ة ، وال 

 .   )۱(یجزي واحد من الثالثة إال باآلخر 

قال: أجمع أھل الفقھ والحدیث   -رحمھ هللا  –البر  الحافظ ابن عبد* 

عل��ى أن اإلیم��ان ق��ول وعم��ل ، وال عم��ل إال بنی��ة ، إال م��ا ُذك��ر ع��ن أب��ي 

 .   )۲(إلى أن الطاعات ال تسمى إیماناً  احنیفة وأصحابھ، فإنھم ذھبو

                            
     . ٥/۹٥۷شرح أصول االعتقاد لاللكائي  )۱( 
   . ۹/۲۳۸التمھید البن عبدالبر   )۲( 
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 قال : فاإلیمان الشرعي المطل�وب  -رحمھ هللا  –الحافظ ابن كثیر * 

أكثر األئمة ، قد حك�اه ال یكون إال اعتقاداً وقوالً وعمالً ، ھكذا ذھب إلیھ 

عبی�دة وغی�رھم إجماع�اً : أن اإلیم�ان ق�ول وعم�ل ،  الشافعي وأحمد وأبو

 .  )۱(یزید وینقص

قال : لقیت أكثر من ألف رجل م�ن   -رحمھ هللا  –اإلمام البخاري * 

،  لف�ي أن اإلیم�ان ق�وٌل وعم�العلماء باألمصار، فما رأی�ت أح�داً یختل�ف 

 .  )۲(یزید وینقص

وغیر ذلك مم�ن نق�ل اإلجم�اع عل�ى أن اإلیم�ان ق�ول وعم�ل واعتق�اد ، 

ق�ول   -رحمھ هللا  –فاإلیمان عند أھل السنة والجماعة كما ذكره الناظم 

 وعمل واعتقاد. 

وھ�و أن حقیق�ة وھا ھنا أصل آخر :  «:   -رحمھ هللا  –قال ابن القیم 

مركب��ة م��ن ق��ول وعم��ل ، والق��ول قس��مان : ق��ول القل��ب وھ��و اإلیم��ان 

االعتق��اد ، وق��ول اللس��ان وھ��و ال��تكلم بكلم��ة اإلس��الم ، والعم��ل قس��مان : 

 .  )۳(»عمل القلب وھو نیتھ وإخالصھ ، وعمل الجوارح 

ومما یدل عل�ى أن اإلیم�ان ق�ول باللس�ان ، وتص�دیق بالجن�ان ، وعم�ل 

اإلیم�ان  «:  : ق�ال رس�ول هللا ق�ال  ب�الجوارح : ح�دیث أب�ي ھری�رة 

                            
    .  ۱/٥۹تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر   )۱( 
     .   ۱/٤۷فتح الباري البن حجر  )۲( 
      . ٤٥الصالة وحكم تاركھا ص )۳( 
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بضع وسبعون شعبة، أعالھا قول: ال إلھ إال هللا ، وأدناھ�ا إماط�ة األذى 

 .   )۱( »عن الطریق، والحیاء شعبة من اإلیمان 

 فقول (ال إلھ إال هللا) : ھذا قول اللسان . 

 ھذا من أعمال الجوارح .  »وإماطة األذى عن الطریق  «

: ھذا م�ن أعم�ال القل�وب ف�دل الح�دیث  »یمان والحیاء شعبة من اإل «

 على أن اإلیمان : قول وعمل واعتقاد . 

فل��یس اإلیم��ان بالقل��ب فحس��ب كم��ا ذھب��ت إل��ى ذل��ك األش��اعرة ، ول��یس 

اإلیم��ان مج��رد النط��ق باللس��ان فحس��ب كم��ا تق��ول الكّرامی��ة ، ول��یس اإلیم��ان 

ن كم�ا تق�ول المعرفة بالقلب كما تقول الجھمیة ، وكذلك لیس اإلیما مجرد

مرجئ��ة الفقھ��اء : اإلیم��ان ھ��و ق��ول باللس��ان واعتق��اد بالقل��ب ، فل��و ك��ان 

ھ ب�لبقاإلیمان كذلك فلم األوامر والن�واھي ؟ فھ�ل یكف�ي أن یعتق�د اإلنس�ان 

وینطق بلسانھ ولو لم یُص�ّل ول�م یص�م ؟ فھ�ذا م�ذھب باط�ل ؛ ألن�ھ یُعطّ�ل 

 األعمال كلھا. 

یم�ان ق��ول وعم�ل واعتق��اد ، یزی��د ف�القول الح��ق كم�ا بین��ت س��ابقاً أن اإل

 وینقص ، یزید بالطاعة ، وینقص بالمعصیة . 

 :   -رحمھ هللا  –فقول الناظم 

 بالمَعاِص��ي َوتَ��ارةً  ویَ��ْنقُُص طَ��ْوًرا 

 

 یَ���ْرَجحُ  بطَاَعتِ���ِھ یَْنِم���ي وف���ي ال���َوزنِ  

 
                            

)، مسلم، ب�اب بی�ان ع�دد ش�عب اإلیم�ان وأفض�لھا ۹البخاري، باب أمور اإلیمان ( )۱( 
     ) .  ۳٥وأدناھا وفضیلة الحیاء وكونھ من اإلیمان (



  
 ۱٦۳ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

في ھذا البی�ت إن اإلیم�ان یزی�د وی�نقص ،  -رحمھ هللا  –یقرر الناظم 

 اعة وینقص بالمعصیة . یزید بالط

 أما الزیادة فمصرح بھا في القرآن الكریم في ستة مواضع . 

  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èقال تع�الى : 

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó      : ۱۷۳[آل عمران . [ 

  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7وق�����ال تع�����الى : 

H  G   F  E   D  C   B  A   / ۲ [األنفال . [ 

  >=   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3وق���ال تع���الى : 

F   E  D  C  B  A  @  ?    : ۱۲٤[التوبة . [ 

  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Óوقال تعالى : 

å      ä    ã  â  á  àß  Þ  : ۲۲[األحزاب. [ 

>  =    <  ?  @    GF  E   D  C  B   Aوقال تع�الى : 

 J  I  H    P  O  N  M  LK  : ٤[الفتح . [ 



  
 ۱٦٤ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 ] . ۳۱[المدثر:     o  n  m  l  k  j  i  hوقال تعالى: 

فقد دّل القرآن على زیادة اإلیمان صراحة، ودل على نقصانھ تض�منا، 

 إذ ما من شيء یزید إال وھو ینقص . 

وأم��ا الس��نة : فق��د ج��اء التص��ریح فیھ��ا بنقص��ان اإلیم��ان ، فق��د أخ��رج 

ف�ي  قال : خرج رس�ول هللا   مسلم عن أبي سعید الخدريالبخاري و

ی�ا معش�ر النس�اء «أضحى أو فطر إل�ى المص�لّى فم�ّر عل�ى النس�اء فق�ال: 

فقل�ن : وب�م ی�ا رس�ول هللا ؟ ق�ال:  »تصدقّن ف�إني رأی�تُكن أكث�ر أھ�ل الن�ار

تكثرن اللعن وتكفرن العشیر ، ما رأیت من ناقصات عقل ودی�ن أذھ�ب «

قل��ن : وم��ا نقص��ان دینن��ا وعقلن��ا ی��ا  »زم م��ن إح��داكن لل��ّب الرج��ل الح��ا

 »ة مث�ل نص�ف ش�ھادة الرج�ل ؟ أأل�یس ش�ھادة الم�ر«رسول هللا؟ ق�ال : 

لھا ، ألیس إذا حاضت ل�م تص�ّل فذلك من نقصان عق «قلن : بلى . قال : 

 .   )۱( »فذلك من نقصان دینھا  «: قلن : بلى . قال »ولم تصم ؟ 

من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده، فإن  « أنھ قال : وثبت عن النبي 

 )۲(»لم یستطع فبلسانھ ، فإن ل�م یس�تطع فبقلب�ھ ، وذل�ك أض�عف اإلیم�ان

                            
ل���ى األق���ارب ) ، ب���اب الزك���اة ع۲۹۸البخ���اري، ب���اب ت���رك الح���ائض الص���وم ( )۱( 

)، ومسلم، ب�اب بی�ان نقص�ان اإلیم�ان ب�نقص الطاع�ات وبی�ان إط�الق لف�ظ ۱۳۹۳(
    ) .     ۷۹الكفر على غیر الكافر باہلل ككفر النعمة والحقوق (

البخاري، باب بیان كون النھي عن المنكر من اإلیمان وأن اإلیمان یزی�د وی�نقص  )۲( 
)، م��ن ح��دیث أب��ي س��عید ٤۹ان (وأن األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر واجب��

   الخدري رضي هللا عنھ .   



  
 ۱٦٥ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

فدل ھذا الحدیث على أن اإلیمان یضعف ، فالذي ال ینك�ر المنك�ر ال بی�ده 

 ھذا ضعیف اإلیمان .  وھو یقدر وال بلسانھ

إن  «:  هللا قال : ق�ال رس�ول  وفي الحدیث المتفق علیھ عن أنس 

هللا یُخرج من النار من ك�ان ف�ي قلب�ھ أدن�ى أدن�ى مثق�ال حب�ة م�ن خ�ردل 

أن اإلیمان یضُعف حتى یك�ون بق�در وزن  وھذا دلیل على )۱(»من إیمان

  حبة الخردل أو أدنى من ذلك . 

قول المرجئة أن اإلیمان ال یزید وال ینقص ؛ ألن اإلیمان بالقل�ب ،  اأم

ال یتفاوتون في اإلیمان ، فھذا ك�الم باط�ل ؛ ألن وھو شيء واحد والناس 

الم��ؤمن  «:  ن اآلخ��ر ، ق��ال أق��وى إیمان��اً ِم�� م��نھم َم��ن ھ��و الم��ؤمنین

 .   )۲( »القوي خیر وأحّب إلى هللا من المؤمن الضعیف ، وفي كّل خیر 

 

*      *     * 

 

                            
 ) ۷۰۷۲البخاري، باب ك�الم ال�رب ع�ز وج�ل ی�وم القیام�ة م�ع األنبی�اء وغی�رھم ( )۱( 

    ) .  ۱۹۳ومسلم، باب أدنى أھل الجنة منزلة فیھا ( 
 مسلم ، باب في األمر بالقوة وت�رك العج�ز واالس�تعانة ب�اہلل وتف�ویض المق�ادیر ہلل )۲( 

)، أحم�د ٤۱٦۸)، ب�اب التوك�ل والیق�ین (۷۹) ، ابن ماجھ، باب في الق�در (۲٦٦٤(
)۸۷۷۷   . (   



  
 ۱٦٦ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 

 على كل قول تقدیم قول هللا وقول رسولھ 
 

 ج��اِل َوق��ولَُھمَوَدْع عن��َك آراَء الرِّ 

 

 أَزك��ى َوأَْش��َرحُ  فَْق��وُل َرُس��وِل هللاِ  

مم��ا ال ری��ب فی��ھ أن الخ��الف واق��ع ب��ین العلم��اء ف��ي المس��ائل ، فم��ن  

العلم��اء م��ن یق��ول ف��ي مس��ألٍة م��ا : ھ��ذا ح��الل ، وآخ��ر یق��ول ھ��ذا ح��رام ، 

!   "  #  $  %  وھكذا یكون الخالف بین العلم�اء ، ق�ال تع�الى : 

 +  *  )  ('  &  ,    : ولك��ن ھ��ل یج��وز ۱۱۹-۱۱۸[ھ��ود [

لنا أن نأخذ من األقوال ما یوافق رغباتنا وشھواتنا ، أم نأخذ منھ�ا م�ا ق�ام 

 علیھ الدلیل من الكتاب والسنة ؟ 

مم��ا ال ش��ك فی��ھ أن نأخ��ذ م��ن األق��وال م��ا ق��ام علی��ھ ال��دلیل م��ن الكت��اب 

  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç والس��نة، ق��ال تع��الى :

 Ò   Ô   Ó  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  á  àß  Þ  Ý

å  ä  ã  â      : فالشاھد ھنا ق�ول هللا تع�الى : ٥۹[النساء ، [ 

  Ø       ×  Ö  ، أي : إلى كتابھ وھو القرآن الكریم﴿ Ù﴾  أي : یرج�ع

، أم��ا بع��د موت��ھ   -علی��ھ الص��الة والس��الم  –إل��ى رس��ول هللا ف��ي حیات��ھ 



  
 ۱٦۷ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

حی�ث ق�ال :   -رحمھ هللا  –یرجع إلى سنتھ ، وھذا ھو ما أراده الن�اظم ف

أي : ال تب��ین دین��ك وعقی��دتك عل��ى  »ودع عن��ك آراء الرج��ال وق��ولھم  «

آراء الرجال بل ابنھا على القرآن والسنة ففیھما الفالح والنجاة ف�ي ال�دنیا 

   .  - رضي هللا عنھم جمیعاً  -واآلخرة ، وھذا ما كان علیھ سلف األمة 

إیاكم وأصحاب الرأي ، ف�إنھم أع�داء ال�دین ، أعی�تھم  «:  قال عمر 

 .  )۱( »السنة أن یحفظوھا فأعملوا عقولھم 

لو كان الدین یؤخذ ب�الرأي لك�ان مس�ح ب�اطن الخ�ف  «:  وقال علي 

 .   »أولى من مسح ظاھره 

 رادٌّ وم��ردود علی��ھ ، إال ن��اكل « :یق��ول  -رحم��ھ هللا  –واإلم��ام مال��ك 

 .  أي : رسول هللا  )۲( »صاحب ھذا القبر 

إذا ص���ح الح���دیث فھ���و  «یق���ول :   -رحم���ھ هللا  –لش���افعي واإلم���ام ا

 .   »مذھبي 

فاض�ربوا بق�ولي ُع�رض  إذا خالف قولي قول رسول هللا  «ویقول : 

 .   » الحائط ، وخذوا بقول رسول هللا 

أي:  »وأش�رح فقول رسول هللا أزكى «:  -رحمھ هللا  –وقول الناظم 

   .فإنھ واجب االتباع إن صح عن النبي إذا جاء القول عن النبي 

                            
     ) .  ۱۲رواه الدارقطني في سننھ ، كتاب النوادر (ص  )۱( 
) ، البدای�ة والنھای�ة ۳/٥۰۳) ، منھ�اج الس�نة النبوی�ة (٦/۳۱۷األحكام البن حزم ( )۲( 

     ) .   ۲۸٥، ۳/۲۸٤)، وأعالم الموقعین (۱٤۰/۱٤(



  
 ۱٦۸ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 أي : أطھر وأنقى .  »أزكى  «

 أي : أشرح للصدر والفؤاد والقلب وأدعى للطمأنینة .  »أشرح  «

*      *     * 

 



  
 ۱٦۹ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 

 التحذیر من القدح في أھل الحدیث
 

 ق��ْوٍم تَلَھَّ��ْو بِ��ِدینِِھم َوال تَ��ُك ِم��ن

 

 وتَْق��َدحُ  ْطعَن ف��ي أََھ��ِل الَح��َدیثِ فَ��تَ  

أي :  »وال تك من قوم تلّھ�وا ب�دینھم  « :  -رحمھ هللا  –قول الناظم  

ال تتخذ الدین مھزل�ة وملعب�ة ، كم�ا ھ�و ح�ال كثی�ر م�ن الن�اس ف�ي زمانن�ا 

   Ì  Ë  Ê  Éھذا اتخذوا دینھم لھ�واً ولعب�اً ، ق�ال تع�الى : 

  ÑÐ  Ï  Î   Í ٥۱: [األعراف [  . 

 –: ھن��ا یح��ذر الن��اظم  »ف��تطعن ف��ي أھ��ل الح��دیث وتق��دح  «وقول��ھ : 

م��ن الطع��ن والق��دح ف��ي أھ��ل الح��دیث ، وھ��م أھ��ل الروای��ة   -رحم��ھ هللا 

ح�افظوا علیھ�ا ، وبین�وا الص�حیح منھ�ا ف الذین اعتنوا بس�نة رس�ول هللا 

والضعیف والموضوع ، فالذي یطعن في أھل الحدیث ال شك أن�ھ یطع�ن 

 فكن على حذٍر .  بي في سنة الن

*      *     * 

 

 



  
 ۱۷۰ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 

 أھمیة االعتقاد الصحیح وفضلھ في الدنیا واآلخرة
 

 الدَّْھَر یا َصاِح ھِذه إذا َما اعتقْدتَ 

 

 فَأَْنَت َعلى َخْیٍر تَبِیُت وتُْصبِحُ  

 

 
منظومت�ھ ھ��ذه الت�ي ب�ین فیھ�ا عقی�دة أھ��ل   -رحم�ھ هللا  –خ�تم الن�اظم 

بیت فیقول : إذا اعتقدت ما جاء في ھذه المنظومة السنة والجماعة بھذا ال

ك�ل حیات�ك ، أو عن��د خاتم�ة حیات�ك فأن��ت عل�ى خی�ر ، وأن��ت عل�ى عقی��دة 

 سلیمة لیلك ونھارك . 

*      *     * 
 

ج��زى هللا الن��اظم خی��ر الج��زاء ، وهللا أس��أل أن یرحم��ھ وس��ائر علم��اء 

 المسلمین ، وهللا تعالى أعلم . 

 لى آلھ وصحبھ وسلم . وصلى هللا على محمد وع
 

*      *     * 

 

 

 



  
 ۱۷۱ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 

 في االعتقاد ألبي بكر بن أبي داود  الحائیة منظومةالإسناد 

: عصام بن عبد ربھ محمد مشاحیتقال العبد الفقیر إلى ربھ 

أخبرنا الشیخ المحدث العالمة المسند ، الطبیب ، أمیر جمعیة أھل 

رائیل بن محمد إبراھیم الحدیث بوالیة ھریانھ بالھند ، الشیخ محمد إس

السلفي الندوي : أنبأنا عبد الحكیم الجیوري ، عن نذیر حسین ، عن 

محمد إسحاق الدھلوي ، عن جده ألمھ الشاه عبد العزیز ، عن والده 

الشاه ولي هللا الدھلوي ، عن التاج محمد القِْلعي ، عن الشمس البابلي، 

، عن الحافظ عن محمد بن أحمد الرملي ، عن زكریا األنصاري 

النجم عمر بن فھد ، أخبرنا علي بن حسین بن عروة ، عن یحیى بن 

یكن سماعا ) ، عن الحافظ الذھبي كذلك یوسف الرحبي ( إجازة إن لم 

، قال : أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبد الحمید ، قال : أنشدنا اإلمام 

بنت أبو محمد بن قدامة سنة ثمان عشرة وستمائة ، أخبرتنا فاطمة 

علي الِوقَایاتي ، أخبرنا علي بن بیان ، أخبرنا الحسین بن علي 

الطَّناِجیري ، حدثنا أبو حفص بن شاھین ، أنشدنا أبو بكر بن أبي 

 داود لنفسھ . (ح) 

و زكریا عن الحافظ ابن حجر ، عن أبي بكر بن إبراھیم بن قدامة 

یم بن الصالحي الفرائضي، عن أحمد وعبد الرحمن ابني العز إبراھ



  
 ۱۷۲ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 
أبي عمر ، ومحمد بن أبي بكر بن طرخان. أخبرنا أحمد بن عبد الدائم 

، أخبرنا  -سماعا لألول وحضورا في الرابعة لآلخرین  –المقدسي 

أبو الفرج عبد المنعم بن كلیب الحراني ، أخبرنا علي بن أحمد بن 

 بیان الرزاز ، بھ . 

 

*      *     * 

 



  
 ۱۷۳ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 

 المراجع
 

عتق��اد ، فض��یلة الش��یخ ص��الح ب��ن ف��وزان اإلرش��اد إل��ى ص��حیح اال -۱

الف��وزان ، الرئاس��ة العام��ة للبح��وث العلمی��ة واإلفت��اء ، ط. الثانی��ة 

 ھـ .   ۱٤۲۷

اإلص��ابة إل��ى معرف��ة الص��حابة الب��ن حج��ر ، تحقی��ق ع��ادل أحم��د  -۲

 وعلي معوض ، دار الكتب العلمیة ، ط. األولى . 

اء ، أص��ول اإلیم��ان ف��ي ض��وء الكت��اب والس��نة ، نخب��ة م��ن العلم�� -۳

الطبع��ة األول��ى ، وزارة الش��ؤون اإلس��المیة واألوق��اف وال��دعوة 

 ھـ . ۱٤۲۱واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة ، 

 االعتصام ألبي إسحاق الشاطبي .  -٤

الق��وي المن��ذري ، دار  الترغی��ب والترھی��ب ، عب��دالعظیم ب��ن عب��د -٥

ھـ ، تحقیق إبراھیم ۱٤۱۷الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة األولى 

 مس الدین . ش

تعلی��ق مختص��ر عل��ى كت��اب لمع��ة االعتق��اد والھ��ادي إل��ى س��بیل   -٦

الرشاد، لفضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ، مدار الوطن ط. 

 ھـ . ۱٤۲۳عام 

 تفسیر القرآن العظیم البن كثیر .  -۷

تفسیر القرآن الكریم ، جزء عم ، للشیخ محمد بن ص�الح العثیم�ین  -۸



  
 ۱۷٤ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 ھـ . ۱٤۲٤شر ، ط. الثالثة رحمھ هللا ، دار الثریا للن

تیس��یر الك��ریم ال��رحمن ف��ي تفس��یر ك��الم المن��ان ، العالم��ة الش��یخ   -۹

عب���دالرحمن ب���ن ناص���ر الس���عدي ، دار اب���ن ح���زم ، ط. األول���ى 

 ھـ.۱٤۲٤

زب���دة التفس���یر ، د. محم���د س���لیمان األش���قر ، دار النف���ائس ، دار  -۱۰

 م .۲۰۰٦-ھـ ۱٤۲۷التدمریة، ط. الخامسة 

 لباني رحمھ هللا ، ط. المكتب اإلسالمي . السلسلة الصحیحة لأل  -۱۱

سنن اب�ن ماج�ھ للح�افظ أب�ي عبی�د هللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي ،  -۱۲

 دار الفكر ، بیروت ، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي .  

سنن أبي داود ، للحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجس�تاني  -۱۳

 مید . األزدي ، دار الفكر ، تحقیق محمد محیي الدین عبدالح

سنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى الترم�ذي ، دار إحی�اء  -۱٤

 التراث العربي ، بیروت ، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون . 

سنن النسائي ، للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب ب�ن عل�ي   -۱٥

ابن سنان بن دینار النسائي ، مكتب المطبوعات اإلسالمیة ، حل�ب 

 ق عبدالفتاح أبوغدة . ھـ ، تحقی۱٤۰٦ط. الثالثة 

ش��رح ال��درة المض��یة ف��ي عقی��دة أھ��ل الفرق��ة المرض��یة ، فض��یلة   -۱٦

ھ�ـ ، ۱٤۲٥الشیخ العالمة صالح بن ف�وزان الف�وزان ، ط. األول�ى 

 اعتنى بإخراجھ ، وطبعھ عبدالسالم عبدهللا السلیمان .   



  
 ۱۷٥ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

شرح العقیدة السفارینیة ، للشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمھ   -۱۷

 ھـ . ۱٤۲٦ر الوطن ، ط. األولى هللا ، مدا

ش��رح العقی��دة الطحاوی��ة ، لفض��یلة الش��یخ عب��دالرحمن ب��ن ناص��ر  -۱۸

 ھـ.   ۱٤۲۹البراك، دار التدمریة ، ط. األولى 

ش��رح المنظوم��ة الحائی��ة لل��دكتور الش��یخ ص��الح الف��وزان ، دار  -۱۹

 ھـ . ۱٤۲۸العاصمة ، ط. األولى 

 شرف أصحاب الحدیث ، للخطیب البغدادي،  -۲۰

 ، لآلجري .  الشریعة -۲۱

صحیح ابن حب�ان بترتی�ب اب�ن بلب�ان ، محم�د ب�ن حب�ان ب�ن أحم�د  -۲۲

ھ�ـ ط. الثانی�ة ۱٤۱٤حاتم التمیمي ، مؤسسة الرسالة ، بی�روت  أبو

 ، تحقیق شعیب األرنؤوط . 

ص���حیح األدب المف���رد لإلم���ام البخ���اري ، محم���د ناص���ر ال���دین  -۲۳

 ھـ . ۱٤۲۱األلباني، دار الصدیق ، الطبعة األولى / 

البخاري ، محمد بن إسماعیل البخاري ، دار اب�ن كثی�ر ، صحیح  -۲٤

ھ�ـ، تحقی�ق د. مص�طفى دی��ب ۱٤۰۷الیمام�ة، بی�روت، ط الثالث�ة / 

 البغا.

صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ ، لأللباني رحم�ھ هللا ، المكت�ب    -۲٥

 اإلسالمي . 

ص��حیح الج��امع الص��غیر وزیادت��ھ محم��د ناص��ر ال��دین األلب��اني ،  -۲٦



  
 ۱۷٦ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 ھـ . ۱٤۰۸الثالثة  المكتب اإلسالمي ط.

الحس����ین القش����یري  اج أب����وص����حیح مس����لم، مس����لم ب����ن الحج���� -۲۷

، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي ، بی�روت ، تحقی�ق محم�د النیسابوري

 فؤاد عبدالباقي . 

 الصواعق المرسلة ، البن القیم رحمھ هللا ، دار العاصمة .  -۲۸

 العلو ، لإلمام الذھبي ، طبعة دار أضواء السلف .  -۲۹

رح ص����حیح البخ����اري ، الح����افظ اب����ن حج����ر ف����تح الب����اري بش���� -۳۰

 ھـ . ۱٤۲۹العسقالني ، دار طیبة ، ط. الثانیة 

 ف��تح المغی��ث للس��خاوي ، تحقی��ق د. محم��د الفھی��د ، دار المنھ��اج ،  -۳۱

 األولى .  ط.

 فقھ األسماء الحسنى ، د. عبدالرزاق البدر ، دار التوحید للنش�ر ،  -۳۲

 ھـ . ۱٤۲۹ط. األولى 

س�بیل الرش�اد ، الب�ن قدام�ة المقدس�ي ،  لمعة االعتقاد الھادي إل�ى -۳۳

شرح فضیلة الشیخ العالمة محمد ب�ن ص�الح العثیم�ین رحم�ھ هللا ، 

 م . ۱۹۹٥ھـ/۱٤۱٥دار أضواء السلف ، ط. الثالثة 

مجمع الزوائد ، علي بن أبي بكر الھیثمي ، دار الری�ان للت�راث ،  -۳٤

 ھـ . ۱٤۰۷ودار الكتاب العربي، القاھرة ، بیروت، 

 ى شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا . مجموع فتاو -۳٥

مختصر معارج القبول ، فضیلة الشیخ مصطفى العدوي ، مكتب�ة  -۳٦



  
 ۱۷۷ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 ھـ . ۱٤۲۹فیاض، ط. 

 مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ، مؤسسة قرطبة، مصر .         -۳۷

المص���باح المنی���ر ف���ي تھ���ذیب اب���ن كثی���ر ، دار الس���الم للنش���ر  -۳۸

  م .۲۰۰۰والتوزیع ، ط. الثانیة / 

الموافقات في أصول الفقھ ، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي  -۳۹

 المالكي ، تحقیق عبدهللا دراز ، دار المعرفة ، بیروت .

موطأ اإلمام مالك ، مالك بن أن�س ، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي ،  -٤۰

 مصر، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي . 

نخب��ة الفك��ر الب��ن حج��ر ، ض��من ش��رحھ نزھ��ة النظ��ر ، تحقی��ق  -٤۱

 نورالدین عتر ، دار الخیر ، ط. األولى . 

الھدای���ة الربانی���ة ف���ي ش���رح العقی���دة الطحاوی���ة ، فض���یلة الش���یخ  -٤۲

عبدالعزیز الراجحي ، دار التوحید للنش�ر ، الری�اض ، ط. األول�ى 

 ھـ. ۱٤۳۰

 

*      *     * 

 

 

 

 



  
 ۱۷۸ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 فھرس الموضوعات

 

 الصفحة الموضـــوع

 لعزیز یوسفتقریظ فضیلة الشیخ الدكتور/ محمود عبد ا

                                                                      مقدمة 

۳ 

٦ 

 ۸ متن المنظومة الحائیة 

 ۱۰ ترجمة الناظم ابن أبي داود رحمھ هللا 

 ۱٤ التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة البدع 

 ۱۸ تعریف البدعة لغة وشرعاً 

 ۲٤ د على المخالفین عقیدة السلف في كالم هللا والر

 ۲٥ مذھب االتحادیة 

 ۲٦ مذھب الفالسفة وأتباعھم 

 ۲۷ مذھب السالمیة 

 ۲۹ مذھب الكّالبیة 

 ۳۱ مذھب األشاعرة 

 ۳۲ مذھب الكرامیة 

 ۳٤ مذھب الجھمیة والمعتزلة 

 ۳٤ مذھب أھل السنة والجماعة 

 ۳۹ رؤیة المؤمنین لربھم یوم القیامة * 

 ۳۹ الكریم أدلة القرآن  -

 ٤۳ أدلة السنة  -



  
 ۱۷۹ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 

 الصفحة الموضـــوع

 ٥۲  -عز وجل  –إنكار الجھمیة لصفة الیدین ہلل  -

 ٥۷ مسألة : وردت صفة الیدین على ثالثة أوجھ  -

 ٥۸ إثبات صفة النزول ہلل عز وجل * 

 ٥۹ األدلة 

 ٦۰ الرد على المخالفین لعقیدة أھل السنة في صفة النزول 

 ۷۱ ضي هللا عنھم عقیدة أھل السنة في الصحابة ر* 

 ۷۱ من ھو الصحابي ؟ -

 ۷۱ على فضل الصحابي أدلة القرآن  -

 ۷۱ على فضل الصحابي أدلة السنة  -

 ۹۷ اإلیمان بالقدر * 

 ۱۰۰ مراتب القدر 

 ۱۰٦ مذاھب الناس في القدر 

 ۱۰۹ من فوائد اإلیمان بالقدر

 ۱۱۱ قدر مسألة : األخذ باألسباب ال ینافي اإلیمان بالقضاء وال

 ۱۱۳ اإلیمان بالیوم اآلخر * 

 ۱۱۹ أدلة القرآن التي تثبت عذاب القبر ونعیمھ 

 ۱۲۱ أدلة السنة التي تثبت عذاب القبر ونعیمھ 

 ۱۲۳ الرد على من أنكر عذاب القبر 

 ۱۲٥ البعث والنشور 

 ۱۲٦ أدلة القرآن 



  
 ۱۸۰ 

 تیسیر رب البریة شرح المنظومة الحائیة 
 

 الصفحة الموضـــوع

 ۱۲۸ أدلة السنة 

 ۱۳۰ الحساب 

 ۱۳۲ تطایر الصحف

 ۱۳۳ الحوض

 ۱۳٦ المیزان

 ۱٤۰ الصراط والمرور علیھ 

 ۱٥٤ التكفیر بالمعصیة والتحذیر من مذھب الخوارج والمرجئة 

 ۱٦۰ تعریف اإلیمان عند أھل السنة والجماعة

 ۱٦٦ على كل قول  تقدیم قول هللا وقول رسولھ 

 ۱٦۹ أھل الحدیث  فيالتحذیر من القدح 

    ۱۷۰ لدنیا واآلخرة أھمیة االعتقاد الصحیح وفضلھ في ا

 ۱۷۱ اسناد المنظومة الحائیة في االعتقاد                                   

 المراجع

  فھرس الموضوعات

۱۷۳ 

۱۷۸ 

  

  

*      *     * 

 


