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  ) .٢/١٢٢٣(العلو )  ١(
  ) .١/٣٥(ذكر ذلك ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة )  ٢(
  . وقفت قريباً على شرح ابن البنا للحائية خمطوطًا يف املكتبة الظاهرية بدمشقمث) ٣(
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  ).وما بعدها ١٣/٢٢١(يراجع يف ترمجته سري أعالم النبالء )  ١(
  ) .٤٦٧ـ٩/٤٦٦(تاريخ بغداد )  ٢(
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  ) .٩/٤٦٦(تاريخ بغداد )  ١(
  ) .٩/٤٦٤(تاريخ بغداد )  ٢(
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  :قال رمحه اهللا

١  
٢  

  تمسك بِحبلِ اِهللا واتبِعِ الْهدى(
  ودنْ بِكتابِ اِهللا والسننِ الَّـيت(

    ـحفْلت لَّـكا لَعيعبِد كالَ تو(  
  )وتربح أَتت عن رسولِ اِهللا تنجو 

٣  
٤  
٥  

  وقُلْ غَير مخلُوقٍ كَالَم مليكنا(
)كالَ تالْقُ يف والً رآنقائ قْفبِالْو  
  ق قَـرأْتهـخلْ الْقُرآنُ تقُلِ والَ(

  )بِذَلك دانَ اَألتقياُء وأَفْصـحوا   
  )وأَسجحواأَتباع لجهمٍ  قَالَ كَما

ـحوضي اِهللا بِاللَّفْظ فَإِنَّ كَـالَم(  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  

  ى اُهللا للْخلْقِ جهـرةً وقُلْ يتجلَّ(
)  ـدالبِو سلَـيو لُودومب سلَيو  
  وقَد ينكر الْجهمي هذا وعندنا(
)ـدمحقَـالِ مم نع رِيرج اهور 

)قَدو ركني يمهي الْجمضاً يـأَيهن  
) لَـةيف كُلِّ لَي اربزِلُ الْجنقُلْ يو  
)  هـلبِفَض ـنما يينقِ الدإِىل طَب  
  يقُولُ أَالَ مستغفر يلْق غَـافرا (
  حديثُهـم الَ يرد قَوم ذَاك روى(
  خير الناسِ بعد محمد إِنَّ :وقُلْ(
)  مهـدعب ـةرِيالْب ريخ مهابِعرو  
)ـُم   يب فيهمر الَ لَلـرهطُ وإِنه

  سعيد وسعد وابن عوف وطَلْحةُ

  ردا الْبفَى كَمخالَ ي حضأَو كبرو(  
 حـبسالَى الْمعت هبش لَه سلَيو(  
حرصيثٌ مدا حا قُلْناقِ مدصبِم(  

لْ مثْلَ ما قَد قَالَ ح فَقـُ جـنت يف ذاك(  
كاـولْت يديفَ هنلِ تاضـبِالْفَوح(  

حدمتالْم داحلَّ الْوج فبِالَ كَي(  
 حفْـتتاِء ومالس ابوأَب جفْرفَت(  
 حـنمقاً فَيرِزا وريخ نِحمتسمو(  

  )كَذَّبوهم وقُبحـوا قَوم خاب أَالَ
حجانُ االرثْمع ماً ثُمدق اهزِيرو(  

  )بِالْخيرِ منجِح علي حليف الْخيرِ
حرسورِ تسِ بِالنودربِ الْفجلَى نع(  

رٍ وهف  رامعم والْم ريبـَالزحد(  
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١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  

)كُلِّهِم ةابحلٍ يف الصقَو ريقُلْ خو  
)بِفَض بِنيالْم يحالْو طَقن فَقَد هِمل  
  دورِ أَيقـن فَإِنهـوبِالْقَدرِ الْمقْ(
  والَ تنكرنْ جهالً نكريا ومنكَرا(
)هلبِفَض يمظاُهللا الْع رِجخقُلْ يو  
)هائا بِميحسِ تودررِ يف الْفهلَى النع  
)ـعافلْقِ  شلْخولَ اِهللا  لسإِنَّ رو  

  كالَ تو حرجتو  يبعاناً  تطَع(  
حدمت ةابحلصل حِ آييف الْفتو(  
حأَفْي ينالدينِ، والد قْدةُ عامعد(  

حصنت كانَ إِنيزالْمو ضوالَ الْحو(  
الْفَح نا مادسارِ أَجالن نمِـم حطْرت(  

  )َء يطْفَحكَحب حميلِ السيلِ إِذْ جا
حضوم  قرِ حذَابِ الْقَبقُلْ يف عو(  

٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١ 
٣٢   
٣٣  

  والَ تكْفرنْ أَهلَ الصالة وإِنْ عصوا(
) ـهارِجِ إِنوالْخ أْير دقتعالَ تو  
)يـنِهـوباً بِدا لَعجِيرم  كالَ تو  
  قَولٌ ونِيـةٌ : إِنما اِإلميانُ: وقُلْ(
   وينقُص  طَورا  بِالْمعاصي وتارةً(
)ملَهقَوالِ وجاَء الرأر كنع عدو  
ـواوالَ ( لَهمٍ تـو   بِدينِهِم  تك  من قَ
ـا اعتقَدت الدهر يا صاحِإِذَا ( م    ذهه

  )حفَكُلُّهم يعصي وذُو الْعرشِ يصفَ  
حفْضيي ودري اهوهي نمقَالٌ لم(  
حزمينِ  يبِالد جِيـرا الْممأَالَ إِن(  
 حـرصم بِيلِ النلَى قَولٌ ععفو(  
حجري نزيف الْوي ومني هتبِطَاع(  
حرأَشكَى وولِ اِهللا أَزسلُ رفَقَو(  

  ) حديث  وتقْدحفَتطْعن يف أَهلِ الْ
بِحصتو  بِيترٍ تـيلَى خع تفَأَن(  
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بدأ الناظم منظومته يف االعتقاد ذين البيتني العظيمني، وهذان البيتان 
فيهما الدعوة إىل االعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع، وقد بدأ 

د ما قبل بيان االعتقاد ومسائله على طريقة أهل السنة يف كتب االعتقـا 
جرت عادم يف الغالب على البدء ذا األمر، وهذا منهم  حتديـد   حيث

ملصدر التلقِّي يف أصول الدين وفروعه؛ ليكون بناء املعتقد وقيامـه علـى   
أسس سليمة وأصول صحيحة قومية، وعندما يحدد العبـد مصـدره يف   

ه يرى ما التلقي، ويكون مصدره من املنبع األساس وهو الكتاب والسنة، فإن
سواه من املنابع كدرا، فال يأخذ منها شيئاً وال جيعلها مصدراً له يف دينـه  
وعقيدته، وإمنا يتلقَّى من املنبع الصايف واملَعني النقي الذي ال شائبة فيه وال 

  .كدر، فيسلم له بذلك معتقده ويصح إميانه 
ن، الكتاب والسنة، ما يأخذو: وأهل السنة مصدرهم يف التلقي هو

وعنهما يتلقَّون، وعليهما يعولون، ال حييدون عنهما قيد أُمنُلة بل هم كمـا  
، وال يحدثون شيئاً )) ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا((: قال األوزاعي

  .من قبل أنفسهم
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ليس االعتقاد يل وال ملن هو أكرب مين، ((: يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا
  .))�االعتقاد هللا ولرسوله 

  .فمن اهللا الرسالة وعلى الرسول البالغ وعلينا التصديق والتسليم
ولذا جند كتب أهل السنة تبدأ بتحديد املصدر قبل بسط االعتقـاد،  

يف خطبة اجلمعة، فكـان   �وهذا نستفيده مما كان يداوم عليه رسول اهللا  
 أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخـري ((: دائماً يقول يف مقدمتها

 �وتكراره . احلديث )١())…وشر األمور حمدثاا  ����اهلدي هدي حممد  
لذلك كلَّ مجعة فيه تأكيد على أمهية العناية ذا املصدر وضرورة رعايتـه  

  . واحملافظة عليه 
التمسك يف اللغة األخـذ بالشـيء واالعتصـام بـه،      )متسك( :قوله

لِ اللَّـه جميعـاً وال تفَرقُـوا    واعتصموا بِحب����: وهذا مأخوذ من قوله تعاىل
       قُلُـوبِكُم نـيب اًء فَـأَلَّفـدأَع مـتإِذْ كُن كُملَـيع اللَّه تموا نِعاذْكُرو
فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النـارِ فَأَنقَـذَكُم منهـا    

نيبي كونَ كَذَلدتهت لَّكُملَع هاتآي لَكُم ١٠٣:آل عمران[  ����اللَّه[   
والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ وأَقَـاموا الصـالةَ إِنـا ال    ���� :وقوله تعاىل

نيحلصالْم رأَج يعض١٧٠:األعراف[ ����ن .[  
آن كمـا  القر: للعلماء فيه أقوال، وأكثرها عند املفسرين  )حبل اهللا(

ذكر ذلك ابن القيم رمحه اهللا، وهو مراد الناظم هنا؛ ألنه ذكر السنة بعده، 
                                                           

  .بر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه من حديث جا) ٨٦٧(أخرجه مسلم برقم )  ١(
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لـيكن   :خياطب السني ويقول له) متسك حببل اهللا( :والناظم رمحه اهللا بقوله
  .السنة: أي )اتبع اهلدى(: مرجعك دائماً وأبداً كتاب اهللا، ومع متسكك به

  :طلق على أمرينيف الكتاب والسنة ي )اهلدى(و
  .ـ الداللة والبيان واإلرشاد ٢.        التوفيق واإلهلام – ١

إِنك ال تهـدي  ����: فقوله تعاىل. ومن خالل السياق ميكن معرفة املراد
يندتهبِالْم لَمأَع وهاُء وشي ني مدهي اللَّه نلَكو تببأَح نم����   

   ]٥٦:القصص[
   ����لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء  ���� :وقوله تعاىل

   ]٢٧٢:البقرة[
من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَئك هـم   ���� :وقوله تعاىل

   ]١٧٨:األعراف[   ����الْخاسرونَ
   ����اهدنا الصراطَ الْمستقيم   ���� :وقوله تعاىل

كل هذه اآليات يف هداية التوفيق، وليست ألحد غري اهللا تعاىل وكـان  
   )١())اللهم إين أسألك اهلدى والسداد((: يستهدي ربه فيقول يف دعائه �النيب  

فالذي يشرح الصدر ويوفق ويهدي هو اهللا ولذلك قـال سـبحانه   
اللَّه يهدي من يشـاُء  إِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن ���� �خماطباً نبيه   

يندتهبِالْم لَمأَع وه٥٦:القصص[     ����و[  
                                                           

  .من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ) ٢٧٢٥(أخرجه مسلم برقم )  ١(
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  .هداية الداللة والبيان : واألخرى
وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَـى الْهـدى   ����: قال تعاىل

   ]١٧:فصلت[       �  ِسبونَفَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهون بِما كَانوا يكْ
  .ولو كان من باب هداية التوفيق ملا استحبوا العمى على اهلدى 

   ]١٠:البلد[    ����وهديناه النجدينِ����: وقال تعاىل
وهذه اهلداية تكون كذلك لألنبياء والصاحلني والعلماء، ومن ذلـك  

 ����صـراط مسـتقيمٍ    وإِنك لَتهدي إِلَـى ����  �قوله تعاىل يف حق رسوله 
وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا ����: ، وقوله تعاىل]٥٢:الشـورى [

  ]٢٤ :السجدة[       ����وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ
أي الزم طريق اهلدى والرشاد الذي بينـه ودل عليـه    )اتبع اهلدى(

وخري  ((: �وأكمله، ويف احلديث يقول  ، فهو خري هديٍ �رسول اهللا  
الداللـة  : اهلُـدى  )وخري اهلـدي (: ويف راوية )١(،))الْهدى هدى حممد
ما بينه للناس ودهلم عليه مما أوحى  �الطريق، وهديه : واإلرشاد، واهلَدي

هـو   �إليه ربه، فهو ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، وهديه  
  .والوقوف بني يدي رب العبادخري زاد ليوم املعاد، 

ويف حثه رمحه اهللا على التمسك بالسنة إبطال لقول الطائفة الضـالة  
حنن ال نأخذ إال بالقرآن، ومن : الذين يقولون) القرآنيني(الذين يتسمون بـ

                                                           

  ) .١٢ص(تقدم )  ١(
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كان كذلك فهو ليس بآخذ  حىت بالقرآن؛ ألنَّ اهللا قد أمر يف كتابـه يف  
سك ا، ولذا ال يكون العبد متمسـكاً  آيات عديدة باألخذ بالسنة والتم

  . بالقرآن إال إذا أخذ بالسنة، فال بد من األخذ باألمرين معاً 
واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من ����: قال اهللا تعاىل آمراً أمهات املؤمنني

  ]٣٤:حزاباأل[     ����آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِرياً 

 ����وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا���� :وقال سبحانه
  ] ٧:احلشر[     

فيـه   )ىمتسك حببل اهللا واتبع اهلد( :الشطر األول من البيت وهو قوله
  .)وال تك بدعياً(: حتديد ملصدر التلقي، وملا حدده حذر من خمالفته فقال

أن من ختلى عن حبل اهللا : اق يشري إىل أصل مهم وهووهو ذا السي
وختلى عن السنة فهو آخذ بسبيل بدعة وضاللة؛ ولذا عرف بعض أهل العلم 

  .مبا ليس بسنة  :البدعة
وال تك بدعياً بترك الكتاب و السنة، وهـو  : فالناظم رمحه اهللا يقول

يعاً، وهـي تـركهم   ذا يشري إىل اهلُوة العميقة اليت سقط فيها املبتدعة مج
للكتاب والسنة، وإال كانوا أهل سنة ومجاعة، ولَما كانوا أهل أهواء وبدع، 

  .من ترك الكتاب والسنة ومل يتلق عنهما، ومل يأخذ دينه منهما: فالبدعي هو
ومن نظَر إىل عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضالهلم هو عدم التمسك 

لـى العقـول واآلراء، أو املنامـات، أو    بالكتاب والسنة، إما باالعتماد ع
  . احلكايات، أو غري ذلك مما جعله أهل األهواء مصدراً هلم يف االستدالل 
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هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة  واجتناب ) لعلك تفلح(: وقوله 
  .البدع 
كلمة جامعة خلريي الدنيا واآلخرة، وقد قيل ال كلمة يف ) الفالح(و

كلمة الفالح، والفالح ال يكون إال بالتمسـك   اللغة أمجع للخريات من
بالكتاب والسنة واالبتعاد عن البدع، ومن مل يتمسك بالكتاب والسـنة،  
وذهب إىل شيء من تلك املصادر مل يفلح؛ وهلذا جاء عن اإلمام أمحـد  

، وعندما ناظر الشافعي ))ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح((: رمحه اهللا أنه قال
  . ))ال يفلح((: ب عليه وخرج بشر قال الشافعيبِشراً فتغلّ

وهذا املعىن دل عليه القرآن الكرمي كما يف أول سورة البقرة يف قولـه  
الَّـذين يؤمنـونَ   . ذَلك الْكتاب ال ريب فيه هدى للْمتقني . امل�: تعاىل

والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ . هم ينفقُونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْنا
أُولَئك علَى هدى مـن  . إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ 

  ]٥ـ١:البقرة[       �ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

نَّ من اعتصـم بالكتـاب   عند الناظم هنا ليست للترجي؛ أل) لعلَّ(و
والسنة ففالحه متحقِّق، إال إن قُصد فعلُ العبد بتحقيقه هلذا املقام وتتميمـه  

  . هلذا االعتصام 
  :مث قال رمحه اهللا مؤكدا على لزوم  التمسك بالكتاب والسنة
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� �� �
  . دان يدين ديناً فعل أمر من الفعل  )دن(

أقم دينك على الكتاب والسنة وآمن وأطع وامتثل مـا جـاء   : واملعىن
  .فيهما، بتصديق األخبار وفعل األوامر وترك النواهي 

مجع سنة، واملراد : السنن )والسنن اليت أتت عن رسول اهللا(: وقوله
رسـول   أتت عن(: الثّابتة عنه، فقوله �األحاديث املروية عن رسول اهللا 

هذا تقييد وإرشاد إىل أن السنن ال بد أن تصح حىت يؤخذ ا وتكون  )اهللا
مقبولة، فإن صحت سواء بطريق التواتر أو اآلحاد فهي حجة وعمـدة يف  

  .أمور الدين كلِّها العقيدة وغريها 
مل يذكر من أي شيء؛ ليعم النجاة من كل شر وبالء يف ) تنجو(: قوله

هذا زيادة على النجاة، فالنجاة رأس املـال  ) وتربح(وله وق. الدنيا واآلخرة
وفوقه أرباح متعددة حبسب قوة اعتصام املرء بالكتاب والسنة أرباح دنيوية 

  .وأرباح أخروية
قُلْنا اهبِطُوا منها جميعاً فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن ����: قال اهللا تعاىل

  ]٣٨:البقرة[         ����ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَتبِع هداي فَ
فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَـال يضـلُّ وال   ����: وقال تعاىل

  ]١٢٣:طـه[    ����يشـقَى
جاء عن ابن عباس ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ أنه قال يف معىن هـذه    

ل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أن ال يضلَّ يف الدنيا وال يشقى تكفَّ((: اآلية
  .))يف اآلخرة
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لعلَّ الناظم بدأ ذه الصفة قبل غريها من الصفات؛ ملناسبة السـياق،  
ـ  ر وذلك أنه بدأ يف البيتني األولني بذكر التمسك بالكتاب والسنة، فلما ذك

وجوب التمسك بالقرآن، بدأ بذكر أبيات فيها ذكر عقيدة أهل السـنة يف  
القرآن، والرد على الذين خالفوا احلق وباينوه وجانبوا معتقد أهل السنة فيه، 
فهذه األبيات فيها بيانٌ موجز ملعتقد أهل السنة يف هذه املسألة، ورد علـى  

لناظم إىل بعضهم  فبدأ أصناف من أهل البدع، وهم طوائف عديدة، أشار ا
  ) وقل غري خملوق كالم مليكنا: (رمحه اهللا بالكالم يف هذه املسألة بقوله

قـل  : اخلطاب لصاحب السنة املتمسك بالكتاب والسـنة، أي  )قُلْ(
معتقداً مؤمناً ذا األمر غري شاك فيه وال متردد؛ ألنَّ القول إذا أُطلـق فإنـه   

 �قُولُوا آمنا بِاللَّـه �:  سان، ومن ذلك قوله تعاىلقول القلب وقول اللِّ يشمل
  .قولوا ذلك بقلوبكم إمياناً واعتقاداً وبألسنتكم نطقاً وتلفُّظاً : أي] ١٣٦: البقرة[

  :وهذا فيه إثبات أمرين يتعلقان بصفة الكالم )غري خملوق كالم مليكنا(
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س كالم أحد أن الكالم صفة هللا، فالقرآن كالم اهللا ولي: األمر األول
من املخلوقني، وإضافته إىل اهللا من باب إضافة الصفة إىل املوصوف، خبالف 

  . املعتزلة الذين قالوا هو من باب إضافة املخلوق إىل اخلالق 
مضاف إىل اهللا من باب إضافة : واملضافات إىل اهللا تعاىل على نوعني

الم اهللا وعلم اهللا، الصفة إىل املوصوف مثل مسع اهللا وبصر اهللا وقدرة اهللا وك
وضابطه ما إذا كان املضاف وصفاً ال يقوم إالَّ مبوصوف، ومضاف إىل اهللا 
من باب إضافة املخلوق إىل اخلالق مثل عبد اهللا وأمة اهللا وناقة اهللا وبيـت  

  .اهللا، وضابطه ما إذا كان املضاف عيناً قائماً بنفسه
ن منه وصـفاً، وقـد   فقد يكو ))من اهللا((وهكذا الشأن فيما يقال فيه 

ولَكن حق الْقَولُ مني َألمَألنَّ جهنم مـن  ����: فقوله تعاىل. يكون منه خلقاً 
نيعماسِ أَجالنو ةسـبحانه   . ] ١٣: السجدة[  ���� الْجِن القول وصف للـرب

  . ونعت من نعوته
 ����اَألرضِ جميعاً منهوسخر لَكُم ما في السماوات وما في ����: وقوله

  .السماوات وما يف األرض مجيعاً هو من اهللا خلقاً وإجياداًما يف ] ١٣: اجلاثية[
املعتزلة حيث جعلوا اجلميع إضـافته إىل  : ويف هذا الباب ضلَّ طائفتان

اهللا إضافة خلق وإجياد؛ ليصلوا إىل مبتغاهم وهو القول بأنَّ كالم اهللا خملوق، 
يث جعلوا اجلميع إضافته إىل اهللا إضافة وصف؛ ليصـلوا  وغالة الصوفية ح

  .إىل مبتغاهم وهو القول باحللول ووحدة الوجود تعاىل اهللا عما يصفون
من باب  �واحلق وسط بني ذلك، واحلاصل أنَّ إضافة الكالم إىل اهللا 

   .إضافة الصفة إىل املوصوف
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وهو أن مـا   وعندما يقال كالم مليكنا هذا يتضمن األصل يف الصفات،
يضاف إىل اهللا من الصفات يثبت له على وجه يليق به، وهذا تضـمنه قولـه   

أي هي صفة هللا تليق به وال تشبه صـفات املخلـوقني، فهـو     )كالم مليكنا(
إذا أردت أن : ولذا قال بعـض السـلف  . سبحانه له الكمال يف ذاته وصفاته

  .ق بني اخلالق واملخلوقتعرف الفرق بني كالم اهللا وكالم املخلوقني فهو كالفر
أنّ اإلضافة تقتضي التخصـيص، فعنـدما   : والقاعدة عند أهل العلم

يضاف الكالم إىل اهللا فإنه خيصه ويليق جبالله وكماله، وعنـدما يضـاف   
الكالم إىل املخلوق فيخصه ويليق بعجزه ونقصه، وال يلزم من اتفاق الشيئني 

بني املخلوق واملخلوق، فكيف  هذا. يف االسم أن يتفقا يف احلقيقة واملسمى
  .بني املخلوق واخلالق

، وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال )غري خملوق(: قوله: األمر الثاين
إن كالم اهللا خملوق من املخلوقات اليت أوجدها اهللا بقدرته، فالنـاظم بـين   

والقول خبلق القرآن هـو معتقـد   ، )غري خملوق(: بطالن هذا املعتقد بقوله
  .ية واملعتزلة وغريهم اجلهم

القرآن خملوق والكالم خملـوق وال  : واجلهمية يصرحون ذا ويقولون
وكَلَّم اللَّه ����:  يقولون هو كالم اهللا، وهلذا حاول شيخهم حتريف قوله تعاىل

إىل نصب لفظ اجلاللة فراراً من إضافة الكالم ] ١٦٤: النساء[ ����موسى تكْليماً
  .إىل اهللا
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تزلة فيضيفون الكالم إىل اهللا ولكنهم جيعلونه من باب إضـافة  وأما املع
  . املخلوق إىل اخلالق 

واألشاعرة والكالبية أيضا يقولون خبلق القرآن، ولكن ال يصـرحون  
الكالم نوعان كالم نفسي ليس حبرف وال صوت وهـذا   :بذلك، ويقولون

والصـوت   يضيفونه إىل اهللا، أما الكالم اللفظي الذي يشتمل على احلـرف 
والذي هو القرآن فهو خملوق، وهو عبارة أو حكاية عن كالم اهللا ولـيس  
كالم اهللا بل هو خملوق من مجلة سائر املخلوقات، وبـذلك يلتقـون مـع    

  . اجلهمية
  . أبطل مجيع هذه املقاالت )غري خملوق(: فالناظم بقوله

فالقرآن كالم اهللا حقيقة، وهو حبرف وصوت مسعه جربيـل مـن اهللا   
، وألفاظه ومعانيه كالم اهللا، ليس كالم اهللا ألفاظـه دون معانيـه، وال   �

  .معانيه دون ألفاظه 
فاهللا مالك امللك، وامللـك  . فيه إثبات صفة امللك هللا )مليكنا(: وقوله

  .كله هللا
قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك مـن تشـاُء   ����: قال اهللا تعاىل

ملْك ممن تشاُء وتعز من تشاُء وتذلُّ من تشاُء بِيدك الْخيـر  وتنزِع الْ
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ك٢٦:آل عمران[    ����إِن[  

واملخلوق إذا ملك شيئاً فإمنا هو بتمليك اهللا له، فاهللا مالـك الـدنيا   
السـيد   :هلا معان منـها  واآلخرة، وامللك من معاين الربوبية؛ ألنَّ الربوبية

  . واملطاع وامللك
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اإلشارة هنا إىل ما تقدم يف الشطر األول من : )بذلك(قوله رمحه اهللا 
  .بيان املعتقد احلق يف كالم اهللا 

دانوا بأن القرآن : آمنوا واعتقدوا ذلك، واألتقياء: أي: )دان األتقياء(
ون عنه، والنقول عنهم يف كالم اهللا غري خملوق، فهذا معتقدهم الذي ال حييد
يف بيان أن ) شرح االعتقاد(ذلك كثرية، فالاللكائي رمحه اهللا عقد فصالً يف 

كالم اهللا غري خملوق و مسى أكثر من مخسمائة نفس من هؤالء، وبعضـهم  
يروي عنهم ذلك باإلسناد، كلهم يقرر أن القرآن كالم اهللا غري خملوق ومن 

  .لنقول عنهم يف هذا املعىن كثرية جدا قال إنه خملوق فهو كافر وا
   :ويف هذا يقول ابن القيم رمحه اهللا

  عشر من العلـماء يف البلـدان  ولقد تقلَّد كفرهم مخسون يف
  بل قد حكاه  قبـله  الطـرباين  والاللكائي اإلمام حكاه عنهم

اختيار هذه الصفة ألهل السنة يف غايـة اجلـودة   : )األتقياء(: قوله
هي من الوقاية بأن جيعل بينه وبني ما خيشاه وقاية تقيه، : ة، فالتقوىوالدق

فتقوى اهللا أن جيعل بينه وبني ما خيشاه من غضب اهللا وسخطه وقاية تقيـه  
بفعل األوامر وترك النواهي، وهلذا أفضل ما فسرت به التقوى قول طلـق  

اهللا ترجـو  التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من (( :ابن حبيب رمحه اهللا
  . ))ثواب اهللا، وأن تترك معصية اهللا على نور من اهللا ختاف عقاب اهللا

، وقال ))وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى((: قال ابن القيم رمحه اهللا
، وكذلك شيخ اإلسالم أشاد ـذا  ))وقد أحسن وأجاد((: الذهيب يف ترمجته

  .التعريف، وكذا ابن رجب
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ة أهل السنة ـ اتقوا اهللا بلـزوم السـنن    أعين أئم –فهؤالء األعالم 
والطاعات وبترك النواهي واحملدثات، وأعظم ما تركوه وابتعدوا عنه الكفـر  
والبدع واحملدثات واليت منها القول خبلق القرآن وإضافةً إىل ما فيه من كفر 
وضالل فقد ترتب عليه من املفاسد واألخطار عند من قال به شيء كـثري؛  

قول اجلهمية به امتهان لكالم اهللا وعدم مباالة به؛ ألنـه  ولذلك ترتب على 
  . بزعمهم خملوق من املخلوقات

أي إضافة إىل أم دانوا بذلك واعتقدوه بقلوم فقـد   :)وأفصحوا(
أفصحوا به وصرحوا به وأبانوه وقرروه يف االس ووضحوه، وانتصروا له، 

  .بضالهلم وال سيما عندما يعلن أهل الباطل باطلهم ويصرحون 
اإلسفراييين أنه كان كلَّ مجعة يقف ويقـول   حامدوهلذا ينقل عن أيب 

القرآن كالم اهللا غري خملوق خالفاً لقول الباقالين، وذلك حىت ال يظن مـن  
يأيت بعدنا أننا على معتقده؛ وذلك ألنه كان يف عصره، نقل ذلك عنه شيخ 

  . )١( )شرح العقيدة األصفهانية(اإلسالم يف 
ا أي اإلفصاح قد مضى عليه أهل السنة يف تآليفهم، فما جتـد  وهذ 

كتاباً مؤلفاً يف االعتقاد إال وفيه التصريح بذلك واإلفصاح به، بل أفردوا يف 
فاتذلك كتباً ومصن.  

  : قال
�)و�L���1א�5Kאن��#�F�#�A�����@ًH#F�IF6#ل���4#ع�\	�BVو6�794א( �

  ــــــــــــ
  ). ٣٦: ص( األصفهانية انظر شرح العقيدة ) ١٣(
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بعد أن أى الناظم الكالم على املسألة األوىل بدأ يرد على طائفة مـن  
  . طوائف اجلهمية، وهم الواقفة 

معلوم أنَّ مذهب أهل السنة هو أنهم يفصحون ويصـرحون بـأن   
القرآن كالم اهللا غري خملوق، ومذهب اجلهمية يصرحون فيه بضد ذلـك،  

ونشأ على إثر عقيدة اجلهمية هذه بدعة الواقفـة،  وهو أن القرآن خملوق، 
فنشؤوا متأثرين ببدعة اجلهمية الذين قالوا القرآن خملوق، وبدؤوا ينشرون 
ذلك بني الناس، وأخذوا يثريون الشبه، وأهل السنة يردون عليهم، ففـي  
هذه األجواء نشأ الواقفة الذين تأثروا باجلهمية ـ وهم قـوم شـكَّاك ـ     

ن كالم اهللا وال يقال خملوق وال غري خملوق، وإمنا قالوا ذلـك  فقالوا القرآ
لتأثرهم ببدعة اجلهمية ودخوهلا يف نفوسهم، ولذلك مل يستطيعوا اإلفصاح 

الواقفـة  (( :باملعتقد احلق وهو أن القرآن غري خملوق، ولذا قال اإلمام أمحد
ـ  ( :، والناظم أيضا يقول ذلك فقد وصفهم بأنهم))جهمية ، )ماتبـاع جله

أن معتقد اجلهميـة   :هم شر من اجلهمية، ووجهه :وبعض أهل العلم قال
مصرح فيه بالباطل، وهو أن القرآن خملوق، فنقده وبيان فسـاده للنـاس   
باحلجج والرباهني سهل، ولكن ملا يأيت الواقفة ويقررون مذهبهم على أنه 
 من باب الورع ويقفون يف هذه الصفة، فهذا من أخطر ما يكـون علـى  

العوام، فيظنون أن يف قوهلم شيئاً من الوسـطية واالعتـدال، والواجـب    
وعدم اإلميان به أو . اإلفصاح باملعتقد احلق الذي دل عليه الكتاب والسنة 

إِنما الْمؤمنـونَ الَّـذين   ����: التوقُّف والتردد كلُّه زيغٌ وضالل، واهللا يقول
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والتوقف عن اإلميـان   ]١٥ :احلجرات[ ����م يرتابواآمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَ
  . باحلق نوع من الشك والريب

هو ابن صفوان، رأس من رؤوس اجلهمية، وقد ذكر أهـل   :)جهم( 
أن اجلهم أخذه عن اجلعد بن درهم عن أبان بن : العلم أن منشأ هذا التعطيل

وهو أخـذ   مسعان عن طالوت ابن أخت لبيد عن لبيد بن األعصم اليهودي
ذلك عن يهود اليمن، هذه هي سلسلة هذا الضالل متصلةٌ باليهود، ومن هنا 

  . يعلم أن أساس التعطيل هم اليهود كما أنهم هم أساس الرافضة 
أسجح بالشيء أي النت به نفسه، فأتباع جهـم النـت    )أسجحوا(

: اه أيوهو مبعن )أمسحوا(نفوسهم ومالت قلوم إىل هذا املعتقد، ويف نسخة 
  .مسحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره رغم فساده وبطالنه 

أي ال تقل قراءيت بالقرآن ) …وال تقل القرآن خلق قرأته ( :مث قال
خملوقة، وهذا فيه الرد على بدعة أخرى غري بدعة الواقفة، أال وهي بدعـة  

لوقـة أو  اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن خملوق، أو تالويت بـالقرآن خم 
  .قراءيت بالقرآن خملوقة 

ومنشأ هذه البدعة هي بدعة اجلهمية نفسها، وشبهتهم هي شـبهة   
: اجلهمية؛ ألن اللفظ والتالوة والقراءة كلها مصادر حتتمل أحـد أمـرين  

حتتمل امللفوظ واملتلو واملقروء وهو كالم اهللا وهذا غري خملوق، وحتتمـل  
اإلنسان وهي خملوقـة، فعنـدما   حركة اللسان والشفاه واحلنجرة وصوت 
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فاللفظية هم ـ كما قـرر   . يقال لفظي بالقرآن خملوق حيتمل أحد هذين 
أهل العلم ـ جهمية، وإنشاؤهم هلذه البدعة إمنا كان لتقرير مذهب اجلهم  

لفظي "؛ للتلبيس على الناس، فهو عندما يقول ومسلك آخرمن طريق آخر 
القائلني خبلق القرآن، ولـذا قـال   يرجع إىل قول اجلهمية " بالقرآن خملوق

من قال اللفظ بالقرآن : أي". اللفظية جهمية: "اإلمام أمحد رمحه اهللا وغريه
  . خملوق فهو قائل بقول اجلهم

من قال لفظي بالقرآن خملوق فهو جهمي، ((: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
حيتمـل  ) لفظي بالقرآن خملوق(؛ ألنَّ قوله ))ومن قال غري خملوق فهو مبتدع

أمرين أحدمها خملوق وهو حركة اللسان واآلخر غري خملوق وهو كالم اهللا، 
 وباطل أن يقال إنَّ كالمه سبحانه خملوق.  

حيتمل أيضا أمرين أحدمها ) لفظي بالقرآن غري خملوق(وعندما يقول 
حركة اللسان وباطل أن يقال هذا غري خملوق، واآلخر املتلو املقروء وهذا 

ولذا كان الصواب التفصيل، فإن قصد به امللفوظ فهو كـالم   غري خملوق،
اهللا غري خملوق، وإن أراد حركة اللسان واحلنجرة وصوت العبـد  فهـو   
خملوق، فالصوت صوت القاري والكالم كالم الباري، والكالم إمنا يضاف 

: إىل من قاله ابتداًء ال إىل من قاله إبالغاً وأداًء، ولذا قال اإلمـام أمحـد  
أي سواًء حفظ يف الصدور، أو كُتـب يف  " قرآن كالم اهللا حيثما توجهال"

  .السطور، أو تلي باأللسن، أو سمع باآلذان 
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فإنَّ كـالم  ( :والعلة يف ي الناظم عن قول اللَّفظية هي املُبينة يف قوله
القرآن كالم اهللا ألفاظـه   :، وهذا معىن قول أهل السنة)اهللا باللفظ يوضح

 دون اللفظ، واللَّفظ بـه  ليس كالم اهللا اللفظ دون املعىن وال املعىن ومعانيه
ضوييبلَّح املعىن، ويجاملقصود  ىن املراد، وي.  
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الرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة املتواترة، وأمجع عليها املسلمون، 
: ، وقد قال بعض السـلف وال ينكر الرؤية إال اجلهمية الضالَّل ومن تأثر م

  . )١(من أنكر رؤية اهللا حري أن حيرم منها 
 �اخلطاب موجه لصاحب السنة ومن يريد اتباع سنة الـنيب    )وقل(

م أمره واقتفاء أثره، وأما صاحب اهلوى واآلراء واملنطق وغري ذلك فإنه ولزو
  .ال يقيم للسنة وزناً وال يرفع ا رأسا وال يعبأ ا 
التجلـي هـو    )يتجلى(  :قل يا صاحب السنة غري متردد وال شاك

واملراد باخللق املؤمنون، فهم الـذين  ) اهللا للخلق(الظهور والبيان  أي يظهر 
  م سبحانه يوم القيامة برؤيته ويكرمهم بالنظر إليه، بل إنَّ رؤيتهم ينعم عليه

  : له سبحانه هي أجلُّ مقاصدهم وأعظم غايام وأهدافهم، ومن دعائهم
  ـــــــــــــــ

  ). ١٩: ص( انظر رد الدارمي على بشر املريسي ) ١(
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  راء اللهم إنا نسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك يف غري ض((
من حديث عمـار   �  )١(وهو دعاء ثابت عن النيب ))مضرة وال فتنة مضلة

ابن ياسر ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ، أما الكفار فال يرونه، كمـا يف قولـه     
ولئن كان ] ١٥:املطففني[ �كَالَّ إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ �: تعاىل

يم نوعاً من العقوبة، فإنَّ متكني املـؤمنني  حجب الكفار عن رؤية الرب العظ
  . منها أجلُّ هبة وأعظم عطية 

كمـا  (أي عياناً جهاراً ليس بينهم وبني اهللا ما حيجبهم عنه  )جهرة(
هو القمر ليلة الرابع عشر عندما ميتلئ نوراً، وعندما ال : البدر )البدر ال خيفى

يعاً وال حيتاجون إىل تضـام  يكون بيننا وبينه سحاب، فإن املؤمنني يرونه مج
وتزاحم لرؤيته شأن األشياء الدقيقة، وكذلك ال يتضارون يف رؤيتـه فـال   
حيصل ألحد ضرر يف رؤيته، وكل ذلك يؤكد أن الرؤية تكـون حقيقيـة   
وبيسر وسهولة، فإن الشمس والقمر يرامها الناس بأبصارهم رؤيةً حقيقيـةً  

م سترون ربكـم كمـا تـرون    إنك((: قال �دون عنت أو مشقة، والنيب 
والكاف للتشبيه ولكن ليس التشبيه هنا للـرب بـالقمر أو    )٢(،))…القمر

الشمس  ـ تعاىل اهللا عن ذلك ـ وإمنا التشبيه هنا للرؤيـة بالرؤيـة؛ ألنَّ     
الكاف دخلت على الرؤية وهي فعل العبد، فالتشبيه للرؤية بالرؤية، ولـيس  

                                                           

وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي برقم ) ١٣٠٥(أخرجه النسائي يف سننه برقم )  ١(
)١٣٠٤. (  

  ) .٦٣٣(، ومسلم برقم ) ٥٥٤(أخرجه البخاري برقم )  ٢(
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مر تكـون للنـاس حقيقيـةً عيانـاً     للمرئي باملرئي، أي كما أن رؤية الق
  .بأبصارهم، فكذلك رؤية اهللا تكون حقيقيةً عياناً بأبصارهم 

  .زائدة، أي كالبدر )ما(الكاف للتشبيه، و )كما(
القمر خملوق من خملوقات اهللا ومع ذلك يراه النـاس   )وربك أوضح(

 ليلة البدر عياناً بياناً بدون ضيم وضرر وحنو ذلك، فكيف بـالرب اخلـالق  
فإنه أوضح من كل شيء سرياه املؤمنون بأبصارهم عيانـاً علـى   ! تعاىل ؟
  .احلقيقة 

أيها املخاطَب ذا النظم، وهـو رب اخلالئـق   : أي) وربك: (قوله
  .أمجعني، رباهم بنعمه ال رب هلم سواه وال خالق هلم غريه

لـرزق  عامة وخاصة؛ فأما العامة بـاخللق وا : وربوبيته خللقه نوعان
واإلنعام والصحة وحنو ذلك من األمور اليت هي عامة يف املؤمن والكـافر  
والبر والفاجر، وأما اخلاصة فهي التربية على اإلميـان واهلدايـة للطاعـة    

  .والتوفيق للعبادة وهذه خمتصة باملؤمنني 
  :قال

)(��rא�s#,��M�j�M��e.�و���������6א��e.�6د�و�6t�e.�و�(� �
البيت ذكره الناظم بعد إثبات الرؤية هللا؛ ليبني به أنَّ إثباا حقيقةً هذا 

ال يستلزم تشبيه اهللا باملولود أو بالولد، وال يستلزم التشبيه؛ ألنَّ أهل السـنة  
يثبتون الصفات على وجه يليق باهللا تعاىل، واإلضافة تقتضـي التخصـيص   
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ف إىل املخلوق، فعندما فالصفة اليت تضاف إىل اهللا ليست كالصفة اليت تضا
تضاف الصفة إىل اهللا فإا تليق بكمال اهللا، وإذا أضيفت إىل املخلوق فإـا  

  .تليق بضعفه ونقصه 
ومن هنا يعلم أن مقالة التعطيل أساسها التمثيل، فاملعطل بلغ درجـة  
التعطيل ملا مثل، فلم يفهم من الصفة اليت أضيفت إىل اهللا إال عني الصـفة  

من املخلوق، فكل معطل سائر حتت هذا الوهم الفاسد كمـا   اليت يعلمها
أناس مضوا حتت التوهم يظنون أن احلق ((: قال أحد هؤالء يصف املتكلمني

، هذا ذكره الذهيب عن أيب حيان التوحيدي، مث ))معهم ولكن احلق وراءهم
  . ))وأنت حامل لوائهم((: قال

لـه اجلسـمية ولشـبهناه     لو أثبتنا الرؤية هللا حقيقةً، ألثبتنا: يقولون
باملخلوق احلادث؛ ألن الرؤية ال تقع إال على ذي جسم، وهذا قياس فاسد، 

، فالنـاظم  )وال يقاس خبلقه: (حيث قاسوا اهللا باملخلوق، وهلذا قال السلف
اجلهميـة،  به جاء ذا البيت؛ ليزيل التوهم الذي قد يأيت، وهذا التوهم جاء 

  . بة مل خيطر بباهلم شئ من ذلك فال وهم، فإن الصحا موأما قبله
ليس مبولـود ولـيس   (أي مع أنه يرى يوم القيامة حقيقةً باألبصار 

أي مل يتفرع عن غريه ومل يتفرع عنه غريه، وهذا مأخوذ من قولـه  ) بوالد
   ]٤,٣:اإلخالص[   ����ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد . لَم يلد ولَم يولَد ���� :تعاىل

اهللا سبحانه وتعاىل، والشبه هو املثيل والـنظري،   :أي )شبهوليس له (
  . ال شبيه له وال مثيل له وال نظري ال يف أمسائه وال يف صفاته وال يف أفعاله واهللا
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 ����لَيس كَمثْلـه شـيٌء وهـو السـميع الْبصـري      ����: قال اهللا تعاىل
  ]١١:الشورى[

  ]٦٥ :مرمي[     ����ياًهلْ تعلَم لَه سم���� :وقال تعاىل
  ]٤:اإلخالص[                     ����ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد  ���� :وقال

   ]٢٢:البقرة[     ����فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمون  ���� :وقال
ويؤخذ من هذا أن إثبات الصفات ال يقتضي التمثيل فإنَّ التمثيل أمر 

  . الصفات  آخر غري إثبات
املشبه الذي يقول يد كيـدي ومسـع   ((: يقول اإلمام أمحد رمحه اهللا

، ))�لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصـري  ����: واهللا يقول …كسمعي 
فالذي يثبت الصفات هللا على الوجه الذي يليق به ليس مبشبه، وإمنا املشـبه  

السنة مطبقون على ذم هـؤالء   الذي يشبه صفات اهللا بصفات خلقه، وأهل
  .املشبهة، وأنَّ مقالتهم مقالة كفر وضالل 

واملعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه، إما ألم مل يفهموا مقالتـهم، أو  
  . أم أصحاب أغراض سيئة وقصد فاسد 

أي عن الشبيه والنظري أي ارتفع قدره وجل شأنه وتعـاظم أن   )تعاىل(
والتعايل من العلو وهـو  . ينـزه اهللا عن ذلك  يكون له شبيه أو نظري فهو

  . الرفعة، وهو ثابت هللا ذاتاً وقدراً وقهراً 
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)ه؛ ألن التسبيح يف اللغة التنـزيه، وهذا التسبيح  )حاملسبأي املنـز
عبادة مقربة هللا  ورد األمر ا يف مواطن كثرية، بل جاء الترغيب واحلـث  

ت املختلفة، ورتب على القيام به األجور على اإلكثار من التسبيح يف األوقا
من قال حني يصبح سـبحان اهللا  (( :العظيمة والثواب اجلزيل ويف احلديث

وهو  )١())وحبمده مائة مرة غفرت له ذنوبـه ولو كانت مثل زبد البحر
كلمتان خفيفتان على اللسـان  ((كالم حبيب إىل الرمحن كما يف احلديث 

سبحان اهللا حبمده، سـبحان اهللا   :ن إىل الرمحنثقيلتان يف امليزان حبيبتا
سبحان اهللا واحلمـد هللا   :أحب الكالم إىل اهللا((: ويف احلديث )٢())العظيم

   )٣(.))وال إله إالَّ اهللا واهللا أكرب
  . وتسبيح اهللا يكون عما ال يليق به 

وأما املعطلة فيفهمون من التسبيح تنـزيه اهللا عن الصـفات، ولـذا    
فـانظروا إىل  (( :ان املنـزه عن الصفات، قال أحد أهل العلمسبح :يقولون

، فهذا التسبيح أدى م إىل هذا ))تسبيح اجلهمية كيف أدى م إىل التعطيل
  . الزيغ والضالل 

وال جيوز ملسلم أن يسبح اهللا عما جاءت به املرسلون، وإمنـا جيـب   
  :، ولـذا قـال تعـاىل   تسبيح اهللا عما جاء به أعداء الرسل املخالفون هلم

                                                           

  . �من حديث أيب هريرة ) ٢٦٩١(، ومسلم برقم ) ٦٤٠٥(أخرجه البخاري برقم )  ١(
  . �من حديث أيب هريرة ) ٢٦٩٤(، ومسلم برقم ) ٦٤٠٦(أخرجه البخاري برقم )  ٢(
  .�من حديث مسرة بن جندب ) ٢١٣٧(أخرجه مسلم برقم )  ٣(
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وسالم علَى ���� أعداء الرسل  :أي ����سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ����
نيلسره نفسه عما يصفه به أعداء الرسـل؛  ]١٨١ـ١٨٠:الصافات[ ����الْمنز ،

ألنه يتضمن التشبيه والتعطيل، وسلم على املرسلني؛ لسالمة ما قالوه يف حق 
  .لنقص والعيب اهللا من ا

ـَّزه اهللا ) القدوس والسالم(ومن أمساء اهللا  نومها من أمساء التنـزيه، في
عن أن يوصف بصفات نقص أو أن يوصف بالنقص، وينـزه سبحانه عـن  
أن يشبه أحداً من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه، وينـزه سبحانه عـن أن  

ه الالئقة جبالله وكماله فليس مـن  يوصف مبا ال يليق به، أما أوصافه سبحان
  .  التسبيح يف شيء نفيها وتعطيلها 

  ) …وقد ينكر اجلهمي ( :قال
عندما تدخل على املضارع فإن هلا أحواالً حبسب السياق، أحياناً  )قد(

تكون للتقليل، وأحياناً للتكثري، وأحياناً للتحقيق والتأكيـد، وهنـا املـراد    
قة مقالة اجلهمية إنكار رؤية اهللا، ولذا يقول حقي :التحقيق والتأكيد، فيقول

  .))من ينكر الرؤية فهو جهمي(( :اإلمام أمحد رمحه اهللا
  .أي املتأثر باجلهم بن صفوان شيخ الطريقة وأستاذ القوم )واجلهمي(
: أي رؤية اهللا، وملا ذَكَر مقالة اجلهمية بدأ بالرد عليهم فقـال  )هذا(

أي  )مبصداق مـا قلنـاه  (سنة واجلماعة أي حنن  معاشر أهل ال )وعندنا(
ليس بالتخرصـات   )حديث مصرح(بتصديق الذي قلناه وهو إثباتنا للرؤية 

  . واآلراء، بل بالنصوص من الكتاب أو السنة 
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: أي صريح الداللة على إثبات الرؤية، ويف نسخة أخـرى  )مصرح(
 ، واملعنيان يكمـل  �أي صحيح ثابت عن رسول اهللا  ) حديث مصحح(

أحدمها اآلخر، فاحلديث يف الرؤية مصحح من قبل األئمة، بل هو متـواتر،  
نص على ذلك غري واحد من أهل العلم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

وهذا احلديث من أصح األحاديث على وجه األرض املتلقاة بالقبول، ((: اهللا
ومصرح بإثبات . )١( ))الْمجمع عليها عند العلماء باحلديث وسائر أهل السنة

  .الرؤية هللا سبحانه، فلم يبق ملبطلٍ متعلَّق 
أي رواه الصحايب اجلليل جريـر بـن    )رواه جرير عن مقال حممد(

وهو يف الصحيحني وغريمها من  �  حممد عن قول النيب �عبداهللا البجلي  
  .كتب السنة 

نـا  ك: قـال  �روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد اهللا البجلي 
أما إنكم سـترون  ((: إذ نظر إىل القمر ليلة البدر، فقال �جلوساً عند النيب 

ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر ال تضامون يف رؤيته، فإن استطعتم 
 )٢())أن ال تغلَبوا على صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروا فافعلوا

  .يعين الفجر والعصر 
هنا، وحديث الرؤية حديث متواتر رواه عـن   هذا ما أشار إليه الناظم

أبو هريرة، وأبو موسى األشـعري،   :غري واحد من الصحابة منهم �النيب  
، والواجب الوقوف عند األحاديث الثابتة عن �وجابر بن عبداهللا وغريهم 

                                                           

  ) .٦/٤٢١(جمموع الفتاوى )  ١(
  ) .٢٨ص(تقدم )  ٢(
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سواء منها املتواتر أو اآلحاد، لكن أهل التعطيل ال يقيمون هلا  �رسول اهللا  
رفعون هلا رأساً، بل يشمئزون من ذكرها ويتكلَّفـون يف دفعهـا   وزناً وال ي

  .وردها 
أي يا صاحب السـنة   )فقل( :وبعد أن رد الناظم على اجلهمية قال

  .، ال مثل ما يقوله اجلهمية املعطلة النفاة �أي  رسول اهللا ) مثل ما قال(
هنـا   أي يف الرؤية، أو يف صفات اهللا عموماً، فكأنَّ الناظم )يف ذاك(

يعطي منهجاً دقيقاً هو سبيل النجاة؛ أن يقول السين يف صفات اهللا كما قال 
نصف اهللا مبا وصف به ((: وهذا معىن ما قاله اإلمام أمحد رمحه اهللا  �  النيب 

  .   ))ال نتجاوز القرآن واحلديث �  نفسه، ومبا وصفه به نبيه 
ل املقصود أي بذلك يكون جناحك، والنجاح هو الظفر و ني )تنجح(

وهو هنا الظفر بفضل اهللا، وحتقيق املعتقد احلق، والفـوز بسـعادة الـدنيا    
  . واآلخرة 
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صفة اليدين هللا على وجه  هذا البيت عقد إلثبات هذه الصفة العظيمة
يليق جبالله، وأهل السنة يثبتون اليدين هللا حقيقة على الوجه الالئق بكمـال  

هللا يـدان حقيقيتـان ال    :اهللا وجالله دون تشبيه بيدي املخلوق، بل يقولون
تشبهان يدي املخلوق، وهذا شأم يف إثبات مجيع الصـفات فهـم عنـد    

التعطيل والتمثيل، فمنهجهم يف  :ن مهااإلثبات حيذرون من منـزلقني خطريي
اإلثبات بال متثيل، والتنـزيه بـال تعطيـل،    :الصفات يقوم على أصلني مها

فأهل السنة يثبتون اليد هللا بال متثيل هلا بصفة املخلوق وينـزهون اهللا عـن  
  . النقص، ولكن دون تعطيل له عن إثبات اليد احلقيقية الالئقة جبالله وكماله 

املنهج الذي يقوم عليه مسلك أهـل السـنة يف إثبـات     ويضاد هذا
  :الصفات منهجان منحرفان

إثبات بتمثيلٍ، وهم املشبهة الذين ميثلون صفات اهللا بصفات  :األول
خلقه وأهل السنة ليسوا مشبهةً إذ التشبيه منهج ضالل وكفـر؛ ألنَّ مـن   

يعبـد  يقول عن ربه إن يده كيده ومسعه كسمعه وبصره كبصره فهو إمنا 
  .صنماً من األصنام ووثناً من األوثان 
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تنـزيه بتعطيل، وهم املعطلة الـذين جيحـدون صـفات اهللا     :الثاين
منـهم مـن    :وينفوا حبجة تنـزيه اهللا عن مماثلة خلقه، وهم أقسام كثرية

يعطل األمساء والصفات، ومنهم من يعطل الصفات دون األمساء، ومنهم من 
 :ومعطِّل الصفات عابد للعدم، ولذا قيل. يعطل بعض الصفات دون بعض 

  . املشبه يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً 
وهذان املنهجان وما تفرع عنهما جيمعهما وصف جامع وهو اإلحلاد 
يف أمساء اهللا وصفاته، وقد أمرنا اهللا تعاىل أن نذر هذا املنهج وتوعـد أهلـه   

الْحسنى فَادعـوه بِها وذَروا الَّذين وللَّه اَألسماُء ����:  بأشد الوعيد يف قوله
     ]١٨٠:األعراف[ �يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

يد كأيدينا فلم يثبتوا هللا يده اليت تليـق بـه،    :املمثلة يقولون يف اليد
وهلـذا  . حقيقـةً   يلزم من إثباا التمثيل فال نثبت هللا يداً :واملعطلة يقولون

  " . فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل"
؛ ألن تعطيله للصفات إمنا قام على ساق التمثيـل،  "كل معطل ممثل"

 فما جحد اليد إال ألنه توهم أول األمر أن إثباا هللا حقيقة يلزم منه التشبيه
سجد لمـا  ما منعك أَنْ ت� :يقرأ قوله تعاىل عندمافنفى عن اهللا اليد، فهو 

 نيالالْع نم تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتال يفهم منـه   ]٧٥:~ص[ �خ
إال يد املخلوق وهذا يدفعه إىل تنـزيه اهللا، وال سبيل عنده إىل تنـزيه اهللا 
إال بنفي هذه اليد عن اهللا، وعلى هذا مضى عامة معطلة الصفات يعطلوا؛ 

ن املضاف إىل اهللا إال عني ما يرونـه و يشـاهدونه يف   ألم ال يفهمون م
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ال نعقل يداً إال عني ما نراه ((: وهلذا يصرح بعضهم ذا فيقولون. املخلوق 
، فهم فروا من شر ووقعوا يف شر أخبث منه، مثَّ إنهم ملا عطلوا ))يف الشاهد

آخر، فمثلوا  صفة اهللا نتيجة للتمثيل الذي هم مرضى به انتقلوا منه إىل متثيل
اهللا إما باملعدومات أو اجلمادات أو املمتنعات حبسب نوع تعطيلهم، ويظهر 
من هذا أنَّ كلَّ معطل ممثل مرتني مرة قبل التعطيل ومرة بعده، فكل تعطيل 

  . حمفوف بتمثيلني 
من ميثل صفة اهللا بصفة خلقه فهو معطل ولـيس  ": وكل ممثل معطل"

ما  ����: ث مـرات، فالذي يقرأ قولـه تعاىلمعطالً مرة واحدة بل معطل ثال
 يدبِي لَقْتا خمل دجسأَنْ ت كعنمث يفهم منها يد كأيدينا ]٧٥:~ص[ �م ،

  :وقع يف التعطيل ثالث مرات
كونه عطل اهللا عن صفة اليد احلقيقية الالئقة بـه الـيت ال تشـبه يـد      -١

  .املخلوقني
ما منعـك أَنْ تسـجد لمـا    ���� :اىلكونه عطل هذا النص وهو قوله تع -٢

يدبِي لَقْتعن مدلوله، ومدلوله إثبات يد حقيقية تليق  ]٧٥:~ص[ �خ
  .باهللا، وصرفَه إىل إثبات يد تشبه يد املخلوقني

  :كونه عطل النصوص الكثرية يف القرآن النافية للتشبيه كقولـه تعـاىل   -٣
  .  ]١١:الشورى[ �لسميع الْبصري  لَيس كَمثْله شيٌء وهو ا����

ومل يسلم من التعطيل والتمثيل أحد من الطوائف برمتها غري أهـل  
السنة واجلماعة، ومن سواهم معطلة ممثلة يف الوقت نفسه، وإن كان يزعم 

  . كلُّ واحد منهم يف ظاهر قوله أنه غري معطل أو غري ممثل 
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اجلهمية، واجلهمية هم أساس  والناظم بدأ إثبات صفة اليد بالرد على
الشر ورأس البالء يف تعطيل الصفات، ولذا فكل معطل جهمـي، وكـل   
معطل شيخه األول اجلهم بن صفوان؛ ألم ورثوا منه تركـة التعطيـل   
ولكنهم يف أخذهم عنه يتفاوتون، فبعضهم أخذ منه حبظ وافر، وبعضـهم  

  .أخذ منه دون ذلك 
ئر على منهج اجلهم واملتأثر بشبهه، أي جيحد السا )وقد ينكر اجلهمي(

  . هنا للتأكيد والتحقيق ) قد(و
  . أي مع إنكاره للصفات األخرى  )أيضاً(
كيـف أنكـر    :وهنا سؤال. أي ثبوت اليمني واليد هللا تعاىل ) ميينه(

اجلهمية اليمني واليد هللا مع أن اليد ثابتة يف القرآن والسنة مبئات النصـوص،  
جتعل من يقرأ تلك األدلة يتردد يف إثباا هللا، بل  ووصفت بصفات كثرية ال

قد وصفت اليد بصفات تصل إىل مائة صفة، مثل الطي والقبض والبسـط  
واألخذ واإلعطاء وغري ذلك من الصفات، كلُّها تؤكد إثبات هذه الصفة هللا 

  . حقيقةً على الوجه الالئق به 
ثر به عدم وإذا كان األمركذلك، فكيف غرس اجلهم يف نفوس من تأ

إثبات اليد هللا ؟ وقبل مقالة اجلهم كان كل من يقرأ آيـات الصـفات يف   
القرآن ال يفهم منها إال الصفات احلقيقية الالئقة باهللا، ويعلم ذلك بـالنظر  
إىل العوام الذين مل يلتقوا جبهمي أو أي متكلم، فإذا تليت عليهم آيـة يف  

  .ية الصفات ال يفهمون منها إال الصفة احلقيق
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فدبر اجلهم خطة وبدأ بتقعيد القواعد الكليات جلحد الصفات، فهو 
ليس هللا يد، فجاء بألفـاظ  : ال يستطيع أن يأيت إىل الناس رأساً ويقول هلم

جمملة ونزه اهللا عنها، وجعل تنـزيه اهللا عنها أصوالً كليةً عند هـؤالء، مث  
جلسم واحليز توصل إىل إنكار الصفات من خالل ذلك، حيث جاء بلفظ ا

هل اهللا جسم؟ فأخذ يقرر أن اهللا لـيس  جبسـم وال   : واجلهة، فقال مثالً
يوصف باجلسمية، فلما قرر ذلك ومكّنه من نفوسهم أخذ يقرر فيهم مـا  

لو أثبتنا هللا اليد أثبتنا له اجلسمية ولو أثبتنا له اجلسمية شبهناه : يريد  فقال
  . خبلقه ومن ثَم غرس فيهم تعطيل الصفات

ولكن واجهته مشكلة وهي النصوص الكثرية من الكتاب والسنة اليت  
تصادم تقريره، فدهلم على التحريف، وذا توصل اجلهم إىل تقرير إنكـار  
صفات اهللا لدى من استهوم شبهته واستفزهم ضالله وباطلـه مـن ذوي   

  . اجلهل وقلة البصرية بالدين 
حقيقيتان، ويف رواية ملسلم إثبات  صفة ثابتة هللا، فاهللا له يدان) اليمني(
ميني  ومشال، ومن أهل العلم من صوب أنَّ لفظ الشمال مل يثبت : يدين هللا

بدل الشمال، وعلى كلٍّ فهـذه الروايـة ليسـت    ) األخرى(وإنما الثابت 
ألن أهل العلم وضـحوا أن   )١(؛))وكلتا يدي ريب ميني((: �معارضة لقوله 

نفي توهم النقص؛ ألنه قد يتبادر إىل  ))يدي ريب ميني وكلتا((: �املراد بقوله 
  . بعض األذهان أن الشمال أو األخرى أنقص من اليمني 

                                                           

  .من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ) ١٨٢٧(لم برقم أخرجه مس)  ١(
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وما قَدروا اللَّه حق ���� : واليمني ثابتة هللا يف القرآن والسنة، قال تعاىل
م اتاومالسو ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضاَألرو رِهقَد   ينِـهمبِي ـاتطْوِي

، ويف هذه اآلية رد بين علـى  ]٦٧:الزمر[ ����سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 
 :فيقال هلـم . املعطلة الذين قالوا إنَّ إثبات اليد هللا يلزم منه تشبيه اهللا باخللق 

يه اهللا كيف يفهم عاقل تأمل هذه اآلية أنه يلزم من إثبات اليد هللا حقيقة تشب
  . باملخلوق وقد وصفت يده سبحانه ذه العظمة والكمال 

ويرد عليهم بأنه ال يلزم من اتفاق الشـيئني يف االسـم أن يتفقـا يف    
  احلقيقة واملسمى، هذا بني املخلوق واملخلوق، فكيف بني اخلالق واملخلوق ؟ 

وهذا  وفيه إثبات اليدين هللا حقيقةً على الوجه الالئق به، )وكلتا يديه(
بـلْ يـداه    ���� :التنصيص بأن له يدين جاء يف القرآن و السنة، قال تعـاىل 

انوطَتسب٦٤:املائدة[ � م[   
ى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنـهار،  ميني اهللا مأل((: ويف احلديث

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض، فإنه مل يغض مـا يف ميينـه   
رواه البخـاري  . ))يده األخرى  القسط يرفع وخيفضوعرشه على املاء وب

  )١(.ومسلم
وهذه اآلية واحلديث من أقوى األدلة يف الرد على من قال يده قدرته، 

هل هللا قدرتان ؟ وبإمجاع أهل اإلسالم أنه لـيس هللا قـدرتان،    :فيقال هلم
وتفسريها بالنعمة أيضا مردود؛ ألنه ال يقول أحد إنَّ هللا نعمتني بـل نعمـه   

                                                           

  .�من حديث أيب هريرة ) ٩٩٣(، ومسلم برقم ) ٧٤١١(البخاري برقم )  ١(



 ٤٣                                               ة احلائية التحفة السنِية شرح املنظوم

كثرية، وماذا يقول هؤالء يف احلديث ؟ هل يقولون وبقدرتـه األخـرى أو   
  !بنعمته األخرى أو ماذا يقولون ؟

وال يعارض ثبوت اليدين هللا أنَّ اليد قد جاءت يف بعـض النصـوص   
أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَـت  ����  :بصيغة اجلمع كما يف قوله تعاىل

  . ]٧١:يـس[ ����نعاماً فَهم لَها مالكُونَأَيدينا أَ
تبارك الَّذي بِيده الْملْك  �: وكذلك جاءت مفردةً كما يف قوله تعاىل

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وه١:امللك[ �و[  .  
ألنَّ لغة العرب تتسع لإلخبار عن املثىن باجلمع أو املفرد، وقـد ورد  

  ،]٤:التحـرمي [ ����فَقَد صغت قُلُوبكُما����:  قوله تعاىلذلك يف القرآن كما يف
وما زال العرب يقولون رأيتك بعيين، ومسعتك بأذين، واملراد عيين وأذينَّ، فال 

  .ومثله متاماً القول يف العني . تعارض إذاً بني األلفاظ الواردة 
الفواضل مجع فاضلة، وهو اخلـري واجلـود    )وكلتا يديه بالفواضل( 

. ����بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء  ����: الكرم والعطاء، قال اهللا تعاىلو
  ] ٦٤:املائدة[

إنَّ املُقسطني عند اهللا ((: أنه قال �روى مسلم يف صحيحه عن النيب 
يوم القيامة على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميـني الـذين   

   )١(.))م وما ولواوأهليه كمهميعدلون يف ح

                                                           

  ) .٤٠ص(تقدم )  ١(
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، والنضح هو الرش )تنضح(والنفح العطاء، ويف بعض النسخ  )تنفح(
والسقي، واملقصود أنه يعطي اجلزيل ويكرم عباده ويعطيهم العطاء الواسع، 

ميني اهللا مـآلى ال يغيضـها نفقـة سـحاء اللَّيـل      ((: كما يف احلديث
  )١(.))...والنهار

اظم عندما يذكر إنكار اجلهمية لليد واليد من صفات اهللا الذاتية، والن
يشري بذلك إىل إنكارهم للصفات الذاتية األخرى كالوجه والقدم والعـني  
والساق وحنوها فمضمون كالمه الرد عليهم يف إنكارهم  بقيـة الصـفات   

  .الذاتية؛ ألنَّ القول يف الصفات واحد 
  :وصفات اهللا نوعان

  .، وال تعلق هلا باملشيئةهي اليت ال تنفك عن الذات: وضابطهاذاتية 
  .اليت تتعلق باملشيئة : وهي وفعلية

وال فرق عند أهل السنة واجلماعة بني الصفات من حيـث اإلثبـات   
فكلها حق تثبت هللا كما وردت ويؤمن ا كما جاءت بـال حتريـف وال   

  .تعطيل وال تكييف وال متثيل 
    

                                                           

  ) .٤١ص(تقدم )  ١(
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هذه األبيات يف إثبات نزول اهللا يف كل ليلة إىل مساء الدنيا، وأهـل  
السنة مذهبهم يف النـزول هو مذهبهم يف بقية الصفات، فكل صـفة هللا  

أهل السنة كما جاءت و يثبتوا هللا كمـا   ثبتت يف الكتاب والسنة يمرها
، وليس أحد من أهل السنة يتقدم � أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله  

: بني يدي اهللا ورسوله معترضاً على قوله بأن يقول بعد إثبات اهللا الصـفة 
هلا هذا ال يليق بـاهللا،   �هذا ال يليق بك يا اهللا، أو بعد إثبات الرسول  

 الصفات تنـزيهاً هللا عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فينفي عن اهللا
تعاىل اهللا عمـا    �وكأنه أعلم باهللا من نفسه وأعلم باهللا من رسوله  �

ولذا أهل السنة يقولون البد من أصول . يقولون وسبحان اهللا عما يصفون 
  :ثالثة ملن أراد االشتغال باألمساء و الصفات
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قُلْ أَأَنتم أَعلَـم أَمِ  ����. ه أنه ال أحد أعلم باهللا من اهللاأن يقر يف نفس :األول
  ].١٤٠:البقرة[ ����اللَّه

، فهو أعلم اخللق �أنه ال أحد أعلم باهللا من خلق اهللا من رسول اهللا  :الثاين
    ]٤ـ٣:النجم[  ����إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى .وما ينطق عنِ الْهوى����باهللا 

اهللا بالنسبة لنا غيب مل نره، فال جمال لإلنسان أن خيوض فيما هو أن  :الثالث
  .غائب عنه من وصف إال بوحي 

أن نصف اهللا مبا وصف بـه   :وعليه فالطريقة احلقة يف باب الصفات 
نفسه ومبا وصفه به رسوله ال نتجاوز القرآن واحلديث، كما قال األوزاعي 

  . ي نفياً وإثباتاً، أ))ندور مع السنة حيث دارت(( :رمحه اهللا
فمن تقررت يف قلبه تلك األصول امتنع أن خيوض يف الصفات مبـا ال  

هم ئيعلم، وعلم فساد مذهب أهل الكالم الباطل الـذين يتقـدمون بـآرا   
  . �اهللا ورسوله   يديوعقوهلم الفاسدة بني 

 �قد وردت به السنة ، وحديثه متواتر رواه عن النيب    )النـزول(
ينــزل  ((: قال هذا القول �صحابياً، وهذا يعين أن النيب  مثانية وعشرون 

غري مرة، وهو عليه الصالة والسالم أفصح الناس  )١())ربنا إىل السماء الدنيا
وأبلغهم وأنصحهم، وقد بلَّغ ما أنزل إليه أمت البالغ، وبينه أحسـن البيـان   

كثر مـن  وأوضحه، وهو أحسن خلق اهللا تنـزيها هللا وتعظيماً له، فقال يف أ
                                                           

  .�من حديث أيب هريرة ) ٧٥٨(، ومسلم برقم ) ٧٤٩٤(أخرجه البخاري برقم )  ١(
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لربه هذه الصفة ال يتناىف مع تنـزيهه لـه    �وإثباته   ))ينـزل ربنا((مرة 
 � سبحانه، فماذا يقول املعطلون املعترضون علـى قـول اهللا ورسـوله     

؟ أما الصحابة والتابعون وأئمة السلف  �واملتقدمون بني يدي اهللا ورسوله  
وأنه ليس على ظاهره، وأما فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال هذا ال يليق باهللا 

الذين أولوا هذه الصفة وقالوا ال تليق باهللا وأا ليست على ظاهرها وهـم  
اهللا ال ينـزل؛ ألنا لـو أثبتنـا هللا    :املعطلة اجلهمية ومن لف لفهم فيقولون

النـزول ألثبتنا له احلركة واملكان، وهكذا ينفون عن اهللا صفة النــزول،  
ة هلا منشأ فاسد يف قلوب هؤالء انبثق منه إنكـارهم  وهذه التعليالت العقلي

للصفات، وهو قياس اخلالق باملخلوق، أو فهم الصفة اليت تضاف إىل اخلالق 
لـو أثبتنـا هللا   : كما يفهمون من الصفة اليت تضاف إىل املخلوق، فقـالوا 

النـزول ألثبتنا له احلركة واالنتقال واملكان، وهذه األمور مـن صـفات   
  . هللا منـزه عن احلوادث، والنتيجة إذاً نفي هذه الصفة احلوادث وا

 �إذا كانت تعليالتكم هذه صحيحةً، فلماذا يقول النيب    :يقال هلم
مل  �الـنيب     :؟ جييب هؤالء املتكلمون)ينـزل ربنا(: يف غري ما جملس

إذا كان ذلك : يقال هلم. يقصد بقوله هذا نزول اهللا، وإمنا أراد نزول امللك 
أقرب ما يكون إىل األلغاز والتعمية  �ذلك فإن هذا الكالم من النيب   ك

  . منه إىل الفصاحة والبيان
: أن يقـول  �وإذا كان كالم هؤالء حقا لكان الالزم على الـنيب   

: ينـزل ملك ربنا صراحةً، ولكنه مل يفعل ولو مرةً، فهو يف كل مرة يقول
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ينــزل   :ل ولو يف جملس واحدولو كان كالمهم حقا لقا )ينـزل ربنا(
ملك ربنا؛ حىت حيمل املطلق على املقيد، ولكنه مل يفعل، وقوهلم هذا بـال  

؛ ألنـه  � وفصاحته، وطعن يف نصحه  �شك فيه طعن يف علم النيب   
: أم مل يعلمه ؟ فإن قالوا �هذا الذي تقولونه هل علمه النيب   :يقال هلؤالء

، وإن قالوا هذا أمر علمـه  �للرسول   مل يعلمه وعلمناه دونه فهو جتهيل
هل هو قادر على اإلفصاح عنه وبيانه لألمة بوضوح أم : يقال هلم �النيب  

ليس بقادر ؟ فإن قالوا ليس بقادر على اإلفصاح عنه وأفصح عنه اجلهمية 
: فهذا طعن يف فصاحته وبيانه، وإن قالوا قادر على اإلفصاح عنه، يقال هلم

ه؛ ألنه عامل قادر ومع ذلك مل يفصح ألنه مل يقل وال هذا فيه طعن يف نصح
: مرة واحدة ينـزل ملك ربنا، وإن قالوا هو نصح األمة وبين، قيل هلـم 

  . ينـزل ملك ربنا : �أعطونا ولو حديثاً واحداً قال فيه النيب 

وهذه األمور الثالثة ميكن أن تقال يف شأن من ينفي أي صـفة مـن   
  . سه يرد على هذا التأويل كما سيأيتالصفات، مثَّ احلديث نف

، وأهل ه جال وعالوالناظم رمحه اهللا يثبت نزول اهللا على وجه يليق ب
  : السنة يف النـزول حيترزون من أمرين

  .تعطيل النـزول ونفيه  -١
  .تكييف النـزول   -٢

  ) .إثبات بال متثيل، وتنـزيه بال تعطيل(على القاعدة       
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والعقيدة السلفية أي قل ذلك غري متردد  اخلطاب لصاحب السنة )قل(
يف غـري    �وال مرتاب، بل قله مؤمناً موقناً؛ ألن هذه الكلمة قاهلا الـنيب   
، ومل تـزد  �جملس، فإذا قلت ذلك مل تزد على أن قلت مثل ما قال النيب  

  .  �على أن آمنت مبا آمن به النيب  
ل اجلبار يف كل ينـز(: وهذا البيت اشتمل على األصليني، ففي قوله

  .احتراز من التعطيل )ليلة
احتراز من التكييف ويف نفيه ) …بال كيف جل الواحد (: ويف قوله 

كل ممثل مكيف وليس كل (للتكييف نفي للتمثيل؛ ألن املمثل مكيف، ولذا 
؛ ألن املمثل يقول ينـزل اهللا كنـزول املخلـوق، وهـو يف   )مكيف ممثالً

بكيفية صفة املخلوق، وليس كـل مكيـف   الوقت نفسه كيف صفات اهللا 
  .ممثالً؛ ألن التكيف يكون بتمثيل، وقد يكون بال متثيل وإمنا بتخيل يف الذهن

بال كيف معلوم لنا، فهـو  : مراد الناظم ذا القول، أي )بال كيف( 
نفي لعلمنا بالكيفية وليس نفياً للكيفية؛ ألن ما ال كيفية له ال وجود له، فإن 

والكيف ((: هلا كيفيةٌ اُهللا أعلم ا، ولذا قال اإلمام مالك رمحه اهللاصفات اهللا 
  .الكيف معدوم  :ومل يقل ))جمهول

والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات، فإذا قال اجلهمي 
كيف يرتل ربنا إىل مساء الدنيا ؟ قل كيف هو يف ذاته ؟ فإذا قال أنا ال أعلم 

 نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم كيفيته قيل له وحنن ال
  . بكيفية املوصوف وهو فرع له وتابع له 
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فأهل السنة يقولون ينـزل اهللا إىل السماء الدنيا كما أخرب رسول اهللا  
، وال يكيفون، فال جيعلون لصفة اهللا كيفيةً ككيفية صفة املخلوق، وال �

عطلة الذين نفوا النـزول إمنا نفـوه بعـد   كيفية يتخيلوا يف الذهن، وامل
تكييف؛ ألنه قد استقر يف أذهام النـزول الذي يف املخلوق، وهذا الذي 

  . فهموه يف عقوهلم ظنوا أن أهل السنة يثبتونه فرموهم بالتشبيه 
ينــزل  : وبعضهم افترى على شيخ اإلسالم أنه نزل عن املنرب وقال

بطوطة يف رحلته، وهذا كذب وافتـراء  اهللا كنـزويل هذا، ذكر ذلك ابن 
عليه رمحه اهللا؛ ألنه كان يف السجن يف الوقت الذي مر فيه ابـن بطوطـة   

شـرح حـديث   (دمشق، والذي يريد أن يعرف عقيدة الشيخ يقرأ كتابه 
وقد قرر فيه إبطال تشبيه نـزول اهللا بنــزول املخلـوقني يف    ) النـزول

تراء على شيخ اإلسالم وغريه هـو  مواضع، والذي دفع هؤالء إىل هذا االف
أم مل يفهموا من النـزول إال نزول املخلوق، وملا رأوا  أهل السنة يثبتون 

  .وحاشاهم من التشبيه . هذا النـزول وصفوهم بالتشبيه 
هو اللَّـه  ����:  هو اهللا وهو اسم من أمسائه كما يف قوله تعاىل )اجلبار(

الْم وإِالَّ ه ي ال إِلَهالَّذ اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم المالس وسالْقُد كل
    ]٢٣:احلشر[ �الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُون

جرب كسـره  : اإلصالح، يقال: واجلرب الذي يف امسه اجلبار من دالالته
  .أي أصلحه، وجرب حال الفقري، أي أصلحه

  .لعلو والقهر، أي العلي على خلقه والقاهر فوق عباده ومن مدلوالته ا



 ٥١                                               ة احلائية التحفة السنِية شرح املنظوم

أي عظم قدره عن التكييف سواء كان مبناه األوهام، أو القياس  )جل(
تبـارك اسـم ربـك ذي الْجـاللِ      ����: بصفات املخلوق، قال اهللا تعاىل

  .] ٧٨: الرمحن[ �واِإلكْرامِ
  .املتفرد بصفات كماله ونعوت جالله  )الواحد(
املتمدح صفة للواحد، أي الذي ميدحه املؤمنون ويثنون عليه  )املتمدح(

فهو الذي أسبغ على العباد من النعم وأوالهم من العطاء ما يوجب مدحهم 
له، وحسن الثناء عليه ومحده، وهو جل وعال ال حيصي أحد الثناء عليـه،  

ح على أمسائه احلسىن وصفاته العمدثىن عليه ويلى، وعلى نعمه وهو سبحانه ي
  .وعطاياه اليت ال تعد وال تحصى 
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 :�هذه اجلملة يف هذا البيت مكملة للبيت السابق، فهـذا كقولـه    

) إىل طبق الـدنيا (، فاجلار وارور يف قوله )يرتل ربنا إىل السماء الدنيا(
  ) . زل اجلبارينـ(متعلِّق بقوله 

هو الغطاء، والسماء غطاٌء لألرض، وكل مساء غطاء للسـماء   )طبق(
  .اليت دوا، ومساء الدنيا مسيت بذلك؛ لقرا من األرض 

املن هو البذل والعطاء فينـزل سبحانه  ليعطي ويتفضل  )مين بفضله(
  .على العباد باخلريات وأنواع اهلبات 
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أي تنشـق وتنفـتح    )تفرج(: وله، ق)فتفرج أبواب السماء وتفتح(
ال ����:  والسماء هلا أبواب دل على ذلك نصوص كثرية، منها قولـه تعـاىل 

   ]٤٠: األعراف[. �تفَتح لَهم أَبواب السماِء 
وقد جاء يف بعض روايات حديث الرتول أن أبواب السماء تفتح وقت 

 �أن رسول اهللا  � الرتول اإلهلي، ففي املسند لإلمام أمحد عن ابن مسعود
إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط اهللا عز وجل إىل السـماء الـدنيا، مث   ((: قال

هل من سائل يعطى سؤله فال يزال : تفتح أبواب السماء، مث يبسط يده فيقول
  .)١( ))كذلك حىت يطلع الفجر

أي اهللا سبحانه عندما ينـزل، فالقائل هو اهللا؛ ألنه ال يصـح   )يقول(
وهذا يبني بطالن قول ) من يستغفرين من يسألين من يدعوين(املَلَك أن يقول 

إن الذي ينـزل هو املَلَك؛ ألنه لو كان الذي ينـزل هو املَلَـك  : اجلهمية
إذا ((: إن اهللا يغفر الذنوب فمن يستغفره، كما يف احلـديث اآلخـر  : لقال

ه فيحبفالناً فأحب ي أحبه جربيل وينـادي  أحب اهللا عبداً نادى جربيل إن
  . احلديثَ  )٢())…أهل السماء إنَّ اهللا حيب فالناً فأحبوه 

أَسألُ عن عبادي ال ((: وجاء يف بعض روايات حديث الرتول أنَّ اهللا يقول
  . وهي مبطلة ملقالة هؤالء؛ ألنَّ هذا ال ميكن أن يقوله إالَّ اهللا  )٣())أحداً غريي

                                                           

  ).٣٦٧٢(املسند رقم )  ١(
  .�من حديث أيب هريرة ) ٢٦٣٧(، ومسلم برقم ) ٦٠٤٠(أخرجه البخاري برقم )  ٢(
  ) .١٦٣١٦(أخرجه أمحد برقم )  ٣(
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)فهو حيـض علـى االسـتغفار    أداة حتضيض، ) أال( ،)أال مستغفر
  .طالب الغفران  :واإلستمناح، واملستغفر

ومن يغفـر  ����هو اهللا الغفور ذو الرمحة سبحانه وتعاىل   )يلق غافراً(
إِالَّ اللَّه وب١٣٥ :آل عمران[ �الذُّن [.  

من يطلب املنح وهو العطاء، أي يسأل اهللا اخلري والرزق،  )مستمنح(
  .ور كثرية واخلري شاملٌ ألم

ى ال أي فيمنحه اهللا حاجته ويعطيه سؤله، فإنَّ خزائنه مـأل ) فيمنح(
يا عبادي لـو أنَّ أولكـم   ((: يغيضها نفقة، يقول تعاىل يف احلديث القدسي

وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين وأعطيت كـلَّ  
نقص املخـيط  واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إالَّ كما ي

  )١(.))إذا غُمس يف البحر
  :مثَّ ذكر الناظم رمحه اهللا دليل النـزول فقال

إىل النـزول ) ذاك: (اإلشارة بقوله )روى ذاك قوم ال يرد حديثهم(
الذين رووا حديث النـزول ثقات أثبـات ال يـرد   : اإلهلي الثابت، أي

غري واحد من حديثهم بل يتلقى بالقبول، واحلديثُ متواتر، نص على ذلك 
، وابن القـيم يف  )شرح حديث النـزول(شيخ اإلسالم يف : األئمة منهم

، )األزهار املتناثرة(، والسيوطي يف )العلو(، والذهيب يف )الصواعق املرسلة(
                                                           

  .من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه ) ٢٥٧٧(أخرجه مسلم برقم )  ١(
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أن مثانية وعشرين صـحابياً  ) الصواعق(والكتاين، وقد ذكر ابن القيم يف 
  .رووه، وذكرهم

وتنبيه، أي خسـر الـذين كذَّبــوا   أداة استفتاح ) أال( )أال خـاب(
  . �هؤالء الرواة األثبات الذين نقلوا النـزول عن النيب    

وهؤالء الذين كذَّبوا الصحابة يف هذه األمور قبلوا عنـهم أحاديـث   
قدم علينا شريك فسألته ((: قال عباد بن العوام! األحكام،فَلم هذا التفريق ؟

إنَّ قومـاً  : قلنـا  )١())النصف من شعبان إنَّ اهللا ينـزل ليلة((: عن احلديث
إنَّ  :يطعنون فيها، فقـال : قال فما يقولون ؟ قلنا!! ينكرون هذه األحاديث 

الذين جاءوا ذه األحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبالصـالة وبـاحلج   
  ))وبالصوم، فما يعرف اهللا إالَّ ذه األحاديث
أن خرب اآلحاد ال : قعدها املعتزلةوهذا الضالل مبين على القاعدة اليت 

يقبل يف العقيدة، مع أن حديث النـزول متواتر، فما الضابط عندهم ؟ ومن 
أنَّ كلَّ حديث خالف مذهبهم ردوه  :يتأمل جيد أنَّ الضابط عند هؤالء هو

حبجة أنه خرب آحاد وإن كان متواتراً، وكل حديث وافق هواهم قبلوه ولـو  
أول ما خلـق اهللا  : (احلديث املكذوب ىعتمدوا علكان مكذوباً، ولـذا ا

  . ، فالقوم أصحاب أهواء )العقل
الناظم رمحه اهللا مل يذكر العلو واالستواء، لكن يف ضمن األبيات اليت 
ذكرها إشارة إىل ذلك فاكتفى به؛ ألنَّ يف إثبات النـزول إثباتاً للعلو، وهلذا 

                                                           

  .وإسناده ضعيف) ٧٣٩(أخرجه الترمذي برقم )  ١(
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يف سياق ) العلو(بكاملها يف كتابه  أورد اإلمام الذهيب رمحه اهللا هذه املنظومة
ما نقله عن األئمة من نقول يف تقرير علو اهللا على خلقه، وسبق أن مر قول 

وأنَّ فيه إثبات العلو هللا تعاىل ذاتـاً وقـدراً   ) تعاىل املسبح(الناظم رمحه اهللا 
وفيه إثبات العرش العظـيم  ) وذو العرش يصفح( :وقهراً، وسيأيت أيضاً قوله

  .ذي استوى عليه الرب عز وجلَّ ال
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هذا خمتصر ملعتقد أهل السنة يف الصحابة، ومـع اقتضـاء املنظومـة    
االختصار إال أن الناظم قد أتى منه بالشيء الكثري، وبدأه بـذكر التفاضـل   

  .رضي اهللا عنهم أمجعني  بينهم
أي يا صاحب السنة ويا من يريد لنفسه املعتقد الصحيح، معتقد  )قل( 

 الصدر غري أهل السنة والطائفة املنصورة والفرقة الناجية، قل وأنت منشرح
  :شاك وال مرتاب

،  �أي أفضل الناس وأزكاهم بعد حممد   )إن خري الناس بعد حممد(
إن خري الناس بعد  :، فيقول �هم أفضل أمة حممد   والناظم هنا  يقرر من

) الوزير(أبوبكر وعمر رضي اهللا عنهما، و :ومها)  وزيراه قدماً(  �حممد  
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يف اللغة هو العوين للملك والذي حيمل عنه أثقاله ويشري عليه ويعينه، ولـذا  
  . �وصف الناظم أبابكر وعمر بأما وزيران له   

لقدم، أي مها وزيران له منذ بداية الدعوة؛ ألن اسم زمان من ا )قدماً(
عند  �كانت قدميةً، وقد جاء يف حديث يرفَع إىل النيب   �للنيب   انصرم
ما من نيب إال كان له وزيران من أهل ((: قال �واحلاكم أن النيب   الترمذي

األرض ووزيران من أهل السماء فوزيرا السماء مها جربيـل وميكـال   
ولكن احلديث ضعيف، ولـه طريقـان    )١(،))رض أبوبكر وعمرووزيرا األ

  .آخران ضعيفان، لكن ثبت يف فضلهما وخرييتهما أحاديث 
رضي اهللا تعـاىل   - روى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص 

 .عائشـة  :أي الناس أحب إليك؟ قـال : فقال ����أنه سأل النيب ((: - عنه 
   )٢(.))مثَّ من؟ فقال عمر بن اخلطاب: قلتأبوها، ف :من الرجال؟ قال: فقلت

وليسا أفضل هذه األمة فحسب بل مها أفضل النـاس بعـد النبـيني    
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة مـن  ((: واملرسلني كما يف احلديث

  .))األولني واآلخرين إالَّ النبيني واملرسلني
ب وأنس وهو مروي عن غري واحد من الصحابة منهم علي بن أيب طال

  )٣(.ابن مالك وجابر وأبو سعيد، وهو حديث صحيح مبجموع طرقه
                                                           

صحيح اإلسناد ومل : "وقال ) ٢/٢٩٠(ك ، واحلاكم يف املستدر) ٣٦٨٠(الترمذي برقم )  ١(
  ) .٣٦٨٠(، وقد ضعفه األلباين يف ضعيف سنن الترمذي برقم " خيرجاه

  ) .٢٣٨٤(، ومسلم برقم ) ٣٦٦٢(البخاري برقم )  ٢(
  ) .٨٢٤(انظر السلسلة الصحيحة برقم )  ٣(
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أنـه   –رضي اهللا عنهما  –وثبت يف صحيح البخاري عن ابن عمر  
كنا زمن النيب ال نعدل بأيب بكر أحداً، مثَّ عمر مثَّ عثمان، مثَّ نتـرك  ((: قال

بن وروى البخاري عن حممد  )١(،))ال نفاضل بينهم �أصحاب رسول اهللا  
ـ   –قلت أليب يعين علي بن أيب طالب : احلنفية قال : رضي اهللا تعاىل عنـه 

: مثَّ من ؟ قـال : أبو بكر، قلت: ؟ فقال �أي الناس خري بعد رسول اهللا ((
ما أنا إالَّ واحد : وخشيت أن يقول عثمان، قلت مثَّ أنت ؟ قال :عمر، قال

 علي بـن أيب طالـب ـ    ، وقد تواتر هذا عن أمري املؤمنني)٢())من املسلمني
ال يفضلين أحد على أيب بكر ((: رضي اهللا تعاىل عنه ـ بل جاء عنه أنه قال 

وذلك ألنه افترى الكذب عندما قدم عليا  )٣(؛))وعمر إالَّ جلدته حد املفتري
  . على الوزيرين 

والنصوص الواردة يف تفضيل أيب بكر وعمر كثرية جداً، أوردها أهل 
كتب اليت تعتين مبناقب الصحابة، وتفضيلُ أيب بكر وعمر علـى  العلم يف ال

الصحابة كلهم حمل اتفاق بني أهل العلم، وقد ذكر القاضي أبو يعلى عـن  
من فضل عليا على أيب بكر وعمر أو قدمه عليهما يف ((: اإلمام أمحد أنه قال

  .))الفضيلة واإلمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق
الوزيرين عثمان بن عفان ـ رضي   أي مثَّ يأيت بعد هذين) عثمانمثَّ (

ذو النورين وثالث اخللفاء الراشدين صاحب املناقب الكثرية  –اهللا تعاىل عنه 
  . والفضائل العديدة 

                                                           

  ) .٣٦٥٥(البخاري برقم )  ١(
  ) .٣٦٧١(البخاري برقم )  ٢(
  ) .١٢١٩(عاصم يف السنة برقم أخرجه ابن أيب )  ٣(
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أفعل تفضيل، أي األرجح يف امليزان، فعثمان رضي اهللا هو  )األرجح(
ري إىل خالف وقـع بـني   ثالثهم يف الفضل على األرجح، وكأنَّ الناظم يش

منهم من قدم عثمان : السلف، وأقواهلم يف ذلك ثالثة ذكرها شيخ اإلسالم
وهو قول األكثرين من أئمة السلف ومنهم من قدم عليا، ومنهم من توقَّف، 

أن ترتيبهم يف الفضل هو كترتيبـهم يف   :والذي استقر عليه أمر أهل السنة
  .اخلالفة 

  :قال
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أي رابع الصحابة يف الفضل هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه،  

بـرأ  : من) الربية(و. أي خري الناس بعد أيب بكر وعمر وعثمان) خري الربية(
  .اهللا اخللق يربؤهم أي خلقهم 

 صاحب وزوج ابنته وأبو السبطني  �وعلي هو ابن عم رسول اهللا  
  .املناقب الكثرية، وقد أشار الناظم إىل بعض فضائله

أي احملالف للخري الذي حليفه اخلري دائماً حيظى باخلري  )اخلري حليف(
  .وينال اخلري وحيصله أي أنه دائماً مالزم للخري 

  . من النجاح، وهو حتصيل املقصود والظفر به ) باخلري منجِح(
أي أنـه  ) باخلري ممـنح (، ويف نسخة  )باخلري مينح(ويف بعض النسخ 

.يعطي الناس وميـنحهم، ففيـه وصـفه بالسـخاء واجلـود والكـرم       
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أي هؤالء املذكورون من الصحابة اخللفاء األربعة، وكذلك الـذين  
وهم عشرية الرجل، ويطلق على ما ) للرهط(سرد أمساءهم يف البيت اآليت، 

  .دون العشرة، وقيل ما بني الثالثة إىل العشرة 
ولعله األقرب، ويكون الضمري يف قولـه  ) والرهط(ويف بعض النسخ 

عائداً على األربعة والرهط معطوف عليه، واملقصود ـم السـتة   ) وإنهم(
  .املذكورون يف البيت الذي بعده 

شك فيهم وفيما سينالونه من اهللا من الفضل ال مة وال )الريب فيهم(
  . وال شك يف منـزلتهم عند أهل السنة، وال ريب يف أنهم من أهل اجلنة 

مجع جنيب وهو أكرم املال وأنفسه، واملراد أم يسرحون  )على جنب(
يف اجلنة على جنب الفردوس وهي النوق الكرمية واخليل الكرميـة يروحـون   

ة، روى مسلم عن أيب مسعود األنصاري قـال جـاء   عليها ويغدون يف اجلن
لك ا يوم ((: �رجل بناقة خمطومة فقال هذه يف سبيل اهللا فقال رسول اهللا 

   )١(.))القيامة سبعمائة ناقة كلها خمطومة
وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة بن احلصيب عن أبيه أن رجالً 

إنْ ((: من خيـل؟ قـال  يا رسول اهللا هل يف اجلنة : فقال �سأل النيب   
                                                           

  ) .١٨٩٢(مسلم برقم )  ١(
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أدخلك اهللا اجلنة فال تشاء أن حتمل فيها على فرس من ياقوتة محراء يطري 
يا رسـول  : وسأله رجل فقال: قال، ))بك يف اجلنة حيث شئت إالَّ فعلت

إنْ ((: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، قال :قال؟ اهللا هل يف اجلنة من إبل
 )١())هت نفسك ولـذت عينـك  يدخلك اهللا اجلنة يكن لك فيها ما اشت

وسنده ضعيف، لكنه جاء من طريق أخرى مرسالً بسند صـحيح، ولـه   
فريتقي بذلك إىل درجة احلسـن، كمـا يف    �شاهد من حديث بريدة 

  ) . ٣٠٠١برقم(السلسلة الصحيحة لأللباين رمحه اهللا 
ويقصد الناظم رمحه اهللا ذا أنَّ هؤالء مقطوع هلم باجلنة شهد هلـم  

، وسيأيت إن شاء اهللا ذكر بعض األحاديث الدالة على �ل اهللا  بذلك رسو
  .ذلك 

اسم من أمساء اجلنة، وهو اسم ألعلى اجلنة وأوسطها ويف  )الفردوس(
إنَّ يف اجلنة مائة درجة أعدها ((: قال �أنَّ النيب   �احلديث عن أيب هريرة 

سـماء  اهللا للمجاهدين يف سبيله، كلُّ درجتني ما بينـهما كمـا بـني ال   
واألرض، فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنـة  

  )٢(.))وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة
أي مبن عليها من أهل النـور والوضـاءة والبـهاء    ) بالنور تسرح(

يف (أي تذهب حيث شاء راكبها، ويف بعـض النسـخ   ) تسرح(واحلسن، 
                                                           

  ) .٢٥٤٣(الترمذي برقم )  ١(
  ) .٦٩٨٧(أخرجه البخاري برقم )  ٢(
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نة؛ ألنها دار النعيم املقيم الذي ال حيـول وال  واخللد هي اجل) اخللد تسرح
ويف هذا أنَّ أهل اجلنة يتزاورون فيها ويغدون ويروحون لتتم لـذم  . يزول 

   .وليكمل أنسهم وسرورهم، نسأل اهللا الكرمي من فضله 
   :مث قال
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ط بذكر أمسائهم، وهؤالء الستة مع األربعـة  هذا تفسري وبيان للره
يف احلديث  �اخللفاء هم العشرة املبشرون باجلنة كما بشرهم بذلك النيب  

فهم الرهط الذين ال ريب يف دخوهلم اجلنة، وال ريـب  . الثابت الصحيح
أنهم على جنب الفردوس يف جنة اخللد يسرحون، وقد ورد يف بشـارم  

رواه الترمذي عن عبد الرمحن بن عوف ـ رضي   باجلنة أحاديث، منها ما
أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، ((: أنه قال �عن النيب  –اهللا تعاىل عنه 

وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والـزبري يف اجلنـة،   
وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد يف اجلنـة، وسـعيد يف اجلنـة،    

ويف الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن  )١(،))راح يف اجلنةوأبوعبيدة بن اجل
  )٢(.زيد مثله

                                                           

  ) .٥٠(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )٣٧٤٧(الترمذي برقم )  ١(
  ) . ١٣٣(، وابن ماجه برقم )٣٧٤٨(الترمذي برقم )  ٢(
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   :وقد مجعهم أحد النظام يف بيتني فقال
�V���	�f4��f�������P�c*�R�)�� �
������>���x���w�)y�Vgوא���/���6وא� �

� �

� �#ًS5��j�V���gزאد�#-Rf��)א��w b�L� �
���T#���,�אن�وא�(*����aوא���.�/�h���4� �

� �

و بن نفيل، ابن عم أمري املؤمنني عمـر  هو ابن زيد بن عمر) سعيد( 
هو ابن أيب وقـاص،  ) وسعد(ابن اخلطاب ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ،   

) وعامر فهر(هو ابن عبيد اهللا، ) وطلحة(هو عبد الرمحن، ) وابن عوف(
هو ابن العـوام  ) والزبري(هو أبوعبيدة عامر بن اجلراح الفهري القرشي، 

ائح الكثرية، واملدائح الكثرية هلؤالء مجيعاً ومن الذي له املد :أي) املمدح(
أعظم هذا املدح تبشريهم باجلنة، وينظر يف مناقب هؤالء على اخلصـوص  

  .للمحب الطربي ) الرياض النضرة يف مناقب العشرة(كتاب 
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وقل خـري  ( :وملا ذكر الناظم هؤالء تكلم عن الصحابة عموماً فقال
أي ال يكن قولك اخلري وكالمك احلسن خاصـا  ) قول يف الصحابة كلهم

ؤالء الذين ذكروا بل قل خري قول يف الصحابة مجيعهم، فكلهم عدول أهل 
  .فضل ونبل 
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لك، فكل مؤمناً به ومات على ذ  �هو الذي لقي النيب  : والصحايب
من كان ذه الصفة فهو من الصحابة وقل فيه خري قول، وملا ذكـر اهللا يف  

والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ���� :سورة احلشر املهاجرين واألنصار قال
نا غـال  ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُوبِ

 يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذ١٠:احلشر[ ����ل[  .  

سالمة الصدر وسالمة اللسان، : فذكر اهللا ملن جاء بعدهم صفتني مها
وهكذا جيب أن يكون صاحب السنة جتاه الصحابة فال حيمل عليهم يف قلبه 

ا شجر بينهم بـل  غال ويكون سليم اللسان فال يقدح فيهم وال خيوض فيم
والناظم رمحه اهللا أشـار إىل حتقيـق   . يقول عنهم ما يزيد حبهم يف القلوب

وقد مر معنا أن القول إذا أطلق يشمل  )وقل خري قول(: هاتني الصفتني بقوله
قول القلب وقول اللسان، ويكون املعىن قل فيهم خري قول بقلبك بأن يكون 

م إال اخلري، وبلسانك بـأن يكـون   سليماً من الغلّ واحلقد وال حيمل جتاهه
  .سليماً من الطعن والقدح وال تتكلم عنهم إال خبري

ملا أمر ورغب صاحب السنة يف أن يقول  )وال تك طعاناً تعيب وجترح(
يف الصحابة خري قول، حذره من أن يقع يف الطعن والتجريح ألي أحد منهم، 

 الصـحابة، ولـيس   أي كثري الطعن، واملقصود النهي عن الطعـن يف  )طعاناً(
ما ال يراد بـه  ) فعال(املقصود النهي عن املبالغة يف الطعن، فقد يأيت على وزن 

ليس  :أي.  ]٤٦: فصلت[ ����وما ربك بِظَالَّمٍ للْعبِيد ����:  املبالغة كقولـه تعاىل
ليس املؤمن بالطعـان  ((: مرفوعاً  �بذي ظلم، ويف احلديث عن ابن مسعود 
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أي ليس بذي طعن وليس بذي لعـن،   )١())ن وال الفاحش والبذيءوال اللعا
  . هذا مع عموم املسلمني، فكيف باألمر مع الصحابة املعدلني

اجلرح هو الكَلْم، فاخلوض فيما شجر بني الصحابة والنيـل   )جترح( 
منهم ليس دأب أهل السنة وال من منهجهم، بل هو شأن أهـل األهـواء   

  . وسبيل أهل الضالل 
والناظم هنا يقرر عدالة الصحابة ومكانتهم، الذين شرفهم اهللا بصحبة 

ومساع الوحي منه غظا طريا كما أنزل، فهم عدول ثقات، وهـم   �نبيه   
ـ   من ((: محلة الدين ونقلته لألمة، يقول ابن مسعود ـ رضي اهللا تعاىل عنه 

هـذه األمـة    ؛ فإنهم كانوا أبر�كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول اهللا 
قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حاالً، اختارهم 

، وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم واتبعوهم يف آثـارهم  �اهللا لصحبة نبيه  
  . ))فإم كانوا على اهلدى املستقيم

ن ومن هنا يعلم أنَّ أي طعن يف الصحابة فإمنا هو طعن يف الـدين؛ أل 
الطعن يف الناقل طعن يف املنقول؛ ألن الصحابة هم الذين نقلوا الدين، ولـذا  

إال والواسطة بيننا وبينه أحد الصـحابة،   �ما من حديث نرويه عن النيب  
إذا ((: فالطعن فيهم طعن يف الدين، ولذا يقول أبو زرعة الرازي رمحـه اهللا 

علموا أنه زنـديق؛  فا �رأيتم الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا 
ألن الدين حق، والقرآن حق وإمنا نقل لنا ذلك الصـحابة فهـؤالء أرادوا   

                                                           

  ) .٣٢٠(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )٣٨٣٩(برقم أخرجه أمحد يف املسند )  ١(
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. ))اجلرح يف شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة وهم باجلرح أوىل وهم زنادقـة 
فتكفري الصحابة وتكذيبهم دسيسة من دسائس اليهود وليس املقصـود بـه   

لة بني الناس وبـني الـدين،   الطعن يف الصحابة ذام، وإمنا املقصود احليلو
كذَّاب أو غريه من الصحابة فإنَّ من  �فعندما يروج الروافض أن أبا هريرة 

انطلت عليه هذه الدعاية ينصرف عن الدين وال يثق به وال يطمئن لعدم ثقته 
وأي ثقة تبقى يف دين يرمى فإن الطعن يف الناقل طعن يف املنقول، مبن نقله، 

  .ويتهمون بالكفر، وذا يعرف مراد القوم محلته بالكذب
من سب الصحابة أشد التحذير وأمر باإلمساك عن  �وقد حذَّر النيب 
  .القدح فيهم أو الطعن 

: قـال  �أن النيب  �ففي الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري 
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ((

   )١(.))رك مد أحدهم وال نصيفهما أد
إذا ذُكـر  ((: أنـه قـال   �فيما رواه عنه ابن مسعود  �وثبت عنه 

  .إذا ذُكروا بغري اجلميل  :واملراد )٢(.))أصحايب فأمسكوا
ال يذكرون إالَّ باخلري واجلميـل   –فالصحابة ـ رضي اهللا تعاىل عنهم  

وان، خالف ما يفعله ذوو واإلحسان مع الدعاء هلم باملغفرة والرمحة والرض
القلوب املنكوسة والعقول املعكوسة من خوضٍ يف الصحابة أو بعضهم طعناً 

  .ففعلوا نقيض ما أمروا به، واقترفوا ضد ما دعوا إليه. وتنقُّصاً وسبا وجترحياً 
                                                           

  ) .٢٥٤١(، ومسلم برقم )٣٦٧٣(البخاري برقم )  ١(
  ) .٣٤(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )١٤٤٨(أخرجه الطرباين يف الكبري برقم )  ٢(
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قالت  –روى مسلم يف صحيحه عن عائشة ـ رضي اهللا تعاىل عنها  
  �أمروا أن يستغفروا ألصـحاب الـنيب    يا ابن أخي ((: لعروة بن الزبري

نعوذ باهللا من الزيغ والبهتان، ونسأله سبحانه أالَّ جيعـل يف   )١(.))فسبوهم
قلوبنا غال ألحد من أهل اإلميان، وأن يغفر للصحابة األبرار العدول األخيار 

  . ولكل من اتبعه باخلري واإلحسان 
مثَّ إنَّ الناظم ملَّا بين مكانة الصحابة وحث على قول اخلري فيهم وحذر 

  :من الطعن فيهم قال مبيناً الدليل على ما ذكر
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بة، وهذا البيت فيه دليل ما سبق هو تقرير ملعتقد أهل السنة يف الصحا
ذلك املعتقد؛ ولذا فإنَّ املنظومة على اختصارها ذُكرت فيهـا املباحـث   

هذَا كتابنا ينطق علَيكُم ����: من قوله تعاىل) …فقد نطق ( :بأدلتها، وقوله
  ] ٢٩:اجلاثـية[ ����بِالْحق إِنا كُنا نستنِسخ ما كُنتم تعملُونَ

هو القرآن الكرمي كالم اهللا، الذي ال يأتيه الباطل من بـني   )الوحي(
  .يديه وال من خلفه تنـزيل من حكيم محيد 

الواضح البين الذي ال لبس فيه وال غموض، واملبين للشـرائع   )املبني(
  . واألحكام، واملوضح لطريق احلق واهلدى من الباطل والضالل 

                                                           

  ) .٣٠٢٢(مسلم برقم )  ١(
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عل نطق، والقرآن مليء باألدلة اليت اجلار وارور متعلق بالف) بفضلهم(
  :تبني فضل الصحابة ومن ذلك ما أشار إليه الناظم رمحه اهللا بقوله

يشري ) يف الصحابة متدح(، ويف نسخة )ويف الفتح آي للصحابة متدح(
إىل أنَّ الوحي مليء باألدلة الدالة على فضل الصحابة، وينبه يف الوقت نفسه 

تح اليت متدح الصحابة وتبني فضائلهم، وعند على كثرة اآليات يف سورة الف
ففي : تأمل هذه السورة جند مواضع كثرية فيها مشتملة على مدح الصحابة

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا ���� : أول السورة قال
اومالس ودنج لَّهلو انِهِمإِمي عاناً ميماًإِميكيماً حلع كَانَ اللَّهضِ والْأَرو ات���� 

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يـد  ���� :مث بعدها بآيات قال ]٤:الفتح[
 داها عفَى بِمأَو نمو فِْسهلَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نفَم يهِمدأَي قفَو اللَّه

  ]١٠:الفتح[ ����يه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماًعلَ
لَقَد رضـي اللَّـه عـنِ    ����: مث ذكر حال املخلفني من األعراب، مث قال   

الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السـكينةَ  
هأَثَابو هِملَيحاً قَرِيباًعفَت ـلَ  ���� : ، مث بعدها بآيات قال]١٨:الفتح[ ����معإِذْ ج

الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَـى  
أَحق بِهـا وأَهلَهـا    رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَانوا

  .  ]٢٦:الفتح[ �وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليماً
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَـى  ����: مث ختم السورة بقوله

ه ورِضـواناً  الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضالً من اللَّ
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سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في 
  جِـبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزاِألن

الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز  مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو
  ]٢٩:الفتح[ ����مغفرةً وأَجراً عظيماً

فكلُّ هذه اآليات يف فضل الصحابة، بل اآلية األخرية فيها ذكر فضل 
الصحابة يف القرآن، وبيان فضلهم يف التوراة واإلجنيل، بـذكر مثلـهم يف   

أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سـجداً  �م التوراة وهو أنه
 ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نالً مونَ فَضغتبي����   

غلَظَ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاست �: ومثلهم يف اإلجنيل وهو أنهم
 الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتفَاس���� .  

وهذه اآلية احتج ا بعض السلف منهم  اإلمام مالك علـى كفـر   
  . ����ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار� : الروافض؛ ألنَّ اهللا يقول

فضلهم، وذا أى الناظم الكالم عن الصحابة؛ حيث بني مكانتهم و
وحذَّر من الطعن فيهم واجلرح هلم، وقرر بإجياز عقيدة أهل السنة واجلماعة 

  .  فيهم ـ رضي اهللا تعاىل عنهم وأرضاهم أمجعني 
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إثبات الركن السادس من أركان اإلميان وهـو اإلميـان   هذا البيت يف 
: قال. بالقدر، كما جاء يف حديث جربيل املشهور، قال أخربين عن اإلميان

أنْ تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خـريه  ((
وهذا جزء من حديث طويل خرجه مسلم عن ابن عمر عن أبيـه  . ))وشره

تعاىل عنهما ـ واحلديث له قصة كما يف مسلم، فإن ابن   عمر ـ رضي اهللا 
إنَّ قبلَنا قوم يقرؤون القرآن ويقولون إن األمـر  : عمر جاءه رجالن فقاال له

إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريٌء منـهم   :فقال ابن عمر. أُنف وال قدر 
دهم مثل أحد وأنهم برآء مني، والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر لو أنَّ ألح
بينما حنـن   :ذهباً فأنفقه ما قُبل منه حىت يؤمن بالقدر، فإين مسعت أيب يقول

   )١(.وذكر احلديث   �جلوس عند رسول اهللا  
فاإلميان بالقدر ركن من أركان اإلميان، وأصل من أصـول الـدين،   

فالدين له فـروع  . وعمود من أعمدته، وإنْ ادم فال يبقى إميان وال دين 
ولكنه يقوم على ستة أصول ال ينفك بعضها عن بعض منها اإلميـان   كثرية

ولذا جاء عن ابن عباس . بالقدر، وبزوال شيء منها ينهدم الدين وال يبقى 
                                                           

  ) .١(مسلم برقم )  ١(
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القدر نظام التوحيد فمـن وحـد اهللا   ((: ـ رضي اهللا تعاىل عنهما  ـ قال 
إميان بالقدر أي أنه إذا مل يكن .  ))وكذَّب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده

 :والكفر بالقدر كفر باهللا كما قال أمحـد رمحـه اهللا  . فليس هناك توحيد 
وقد جاء يف القرآن نصوص كثرية واضحة الداللة لـيس  . ))القدر قدرة اهللا((

إِنا كُـلَّ شـيٍء   ����:  فيها أدىن إشكال يف أن األمور كلها بقدر، قال تعاىل
ما كَانَ علَى النبِي من حرجٍ فيما ����: ال تعاىل، وق]٤٩:القمر[ ����خلَقْناه بِقَدرٍ

 ����فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّه قَدراً مقْدوراً
 ����منيوما تشاُءونَ إالَّ أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَ ����: ، وقال تعاىل]٣٨:األحزاب[
 ����والَّـذي قَـدر فَهـدى   . الَّذي خلَق فَسوى����: وقال تعاىل، ]٢٩:التكوير[
  ] ٤٠:طه[ ����ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى���� :وقال تعاىل، ]٢،٣: األعلى[

فكل شئ بقدر األعيان والصفات، فأعيان املخلوقات وكذلك مـا  
م والسـكوت كلـها   يقوم ا من صفات كاحلركات والسكنات والكال

بقدر، وقد جاء عن ابن عباس ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ  عند البخاري   
. ))كل شئ بقدر حىت وضعك يدك على خـدك ((: ) ١(يف خلق أفعال العباد

وال تسقط ورقة من شجرة إال بقدر، حىت العجز والكيس بقدر قدره اهللا 
رواه  ))كلُّ شيٍء بقدر حـىت العجـز والكـيس   ((: �وقضاه كما قال 

  .من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما  )٢(.مسلم

                                                           

  .علقاً م) ٩٦(برقم )  ١(
  ) .٢٦٥٥(مسلم برقم )  ٢(
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فكل شئ بقدر وال ميكن أن يكون يف الكون شـئ مل يـرده اهللا ومل   
خيلقه إذ امللك ملكه واخللق خلقه، واإلميان ذا واجب وقد أمجع أهل السنة 

اهللا سـبق يف   عليه، وتتلخص عقيدم يف اإلميان بالقدر بأن يؤمن العبد بأنَّ
علمه وجود الكائنات وما يعمله العباد من خري وشر، وكتب كلَّ ذلـك يف  
اللوح احملفوظ، وأنَّ وجود أي شيء من ذلك إنما يكون مبشـيئته، وأنـه   

  . سبحانه اخلالق لكلِّ شيء 

وعليه فاإلميان بالقدر ال يكون إال باإلتيان مبراتب القدر، وهي أربـع  
  :مراتب
، وأنه أحاط بكل شئ علماً، وأنه علم ما ميان بعلم اهللا األزيلـ اإل١ 

ولَو علم اللَّه فيهِم ���� كان وما سيكون وما مل يكن لو كان كيف يكون، 
   ]٢٣:األنفال[ ����خيراً َألسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معرِضونَ 

الَّذي لَه ما في السماوات وما في اَألرضِ الْحمد للَّه  ����: يقول تعاىل
 بِريالْخ يمكالْح وهو ةري اآلخف دمالْح لَها .ومضِ وي اَألرف جلا يم لَمعي

  فُـورالْغ يمحالر وها ويهف جرعا يماِء ومالس نزِلُ منا يما وهنم جرخي���� 
يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في صخرة  ����، ]٢,١:سـبأ[

   ـبِريخ يـفلَط إِنَّ اللَّـه ا اللَّهبِه أْتضِ يي اَألرف أَو اتاومي السف أَو���� 
   ]١٦:لقمان[

. فوظ وأن كل شيء كتب ودون يف اللوح احملـ اإلميان بالكتابة ٢ 
 ����وكُلُّ صغريٍ وكَبِريٍ مسـتطَر  .وكُلُّ شيٍء فَعلُوه في الزبرِ ���� :قال اهللا تعاىل
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أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم مـا فـي السـماِء    ����: ، وقال تعاىل]٥٣ـ٥٢:القمر[
، وقـال  ]٧٠:احلج[ �  ريواَألرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يِس

ما أَصاب من مصيبة في اَألرضِ وال في أَنفُِسكُم إِالَّ في كتابٍ من ���� :تعاىل
ِسريي لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ ن٢٢:احلديد[ ����قَب.[  

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ قـال    
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض ((: � رسول اهللا

وعن عبادة بن الصامت  )١(رواه مسلم، ))خبمسني ألف سنة وعرشه على املاء
إنَّ أول ما خلق اهللا القلم قال له اكتب فجرى ((: قال �أنَّ رسول اهللا   �

  )٢(.ذيرواه أمحد والترم ))بتلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة
قـال  . وأنَّ ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن اإلميان باملشيئةـ   ٣

 ]٢٩:التكـوير [ �وما تشاُءونَ إِالَّ أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَمني���� : اهللا تعاىل
  .  ]٢٥٥من اآلية: البقرة[ ����من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه����: وقال تعاىل

  :يف وصيته البن عباس ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ �وقال رسول اهللا 
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفـعوك بشيء مل ينفــعوك  ((

إال بشيء كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضـروك  
    )٣(.))إالَّبشيء كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفَّت الصحف

                                                           

  ) .٢٦٥٣(مسلم برقم )  ١(
، وصححه األلباين يف صحيح )٢١٥٥(، والترمذي برقم )٢٣٠٨٣(أمحد يف املسند برقم )  ٢(

  ) . ٢٠١٧(اجلامع برقم 
  ) .٧٩٥٧(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )٢٥١٦(أخرجه الترمذي برقم )  ٣(
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أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد الرب إا من أثبت ما نسب وللشافعي 
  : إليه، ومن أحسن ما قيل يف القدر نظماً

  ما شـئت كـان وإن مل أشـأ   
  العباد على مـا علمـت خلقت  
  وهـذا خـذلت على ذا مننت  
  فمنهم شقي و منـهم سعــيد

  وما شئت إن مل تشـأ مل يكـن    
  ويف العلم  جيرى الفىت واملسـن 

ــذا أعنــ  ــنوه عوذا مل ت ت  
  ومنـهم قبـيح ومنهـم  حسن

وأن املوجد اخلالق لألشياء كلِّها هـو اهللا   ـ اإلميان باإلجياد واخللق٤
اللَّـه   ����: وقال تعاىل ،����الْحمد للَّه رب الْعالَمني  ���� :تعاىل كما قال تعاىل

 :، وقـال تعـاىل  ]٦٢:زمرال[ � خالق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ
  ]٩٦:الصافات[  ����واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ����

فهذه هي مراتب القدر، وليس هناك خملوق إال ومير ـذه املراتـب،   
وهذه املراتب ال إميان بالقدر إال باإلميان ا، وكل مرتبة منها عليها عشرات 

يف بيـت واحـد   راتب هذه املأحدهم وقد مجع األدلة من الكتاب والسنة، 
  :فقال

وتكوين ه    وخلقُه وهو إجيادكتابةُ موالنا مشيئت علم  
فرقـة  . مثَّ إنه قد نشأ يف األمة فرقتان ضلَّتا يف هذا البـاب 

كان ضالهلا بنفي القدر، وأخرى بالغلو يف إثباته، وكالمها علـى  
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طريف نقيض، وكال طريف قصد األمـور ذمـيم، وخـري األمـور     
  . الوسط

  وغالة منكري القدر كانوا ينكرون القدر مبراتبه األربعة، وهؤالء ذكر
غري واحد من أهل العلم أم انقرضوا، مث صار أمر خلَفهم إىل إثبات العلم 
والكتابة وإنكار املشيئة واإلجياد، فيقولون إن اهللا علم فعل اإلنسان وكتبـه  

  . ولكنه مل يشأه ومل يوجده وإمنا خلقه اإلنسان
ناظروا القدرية بالعلم فإن جحـدوه  ((: رمحه اهللا يقول الشافعيان وك

وهؤالء يسمون القدرية النفاة، وهم املعتزلـة   ))كفروا وإن أقروا به خصموا
وهم الذين ورد فيهم أم جموس هذه األمة؛ لقوهلم خبالقني؛ كاوس الذين 

اهللا وهو خـالق  : نيقالوا بإثبات خالقني النور والظلمة، واملعتزلة أثبتوا خالق
  .األعيان، واإلنسان وهو خالق أفعاله 

ويقابل هؤالء القدرية اربة وهم اجلربية اجلهمية، وهؤالء غلـوا يف  
إثبات القدر، قالوا أفعال العباد بقدرة اهللا وال قدرة وال مشيئة للعبد فيها بل 

و اهللا هو كالورقة يف مهب الريح جمبور على فعل نفسه، والفاعل احلقيقي ه
واإلنسان ليس له مشيئة بل هو مثل الورقة يف مهب الريح، ومن هنا مسوا 
جربية، وهؤالء ال يطبقون مذهبهم يف كل شئ بل يطبقونه يف حاالت دون 
حاالت،  وهذا تناقض، والتناقض دليل فساد املذهب، وهذه عادة أهـل  

ارتكـب   فإنه لو زىن اجلربي وترك الصـالة و . البدع الوقوع يف التناقض 
بينما . املوبقات فاعترض عليه أحد قال أنا جمبور كالورقة يف مهب الريح 
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هو نفسه لو جاء شخص وضربه أو اعتدى على ماله أو حق من حقوقـه  
وقال أنا كالورقة يف مهب الريح مل يقبل منه اجلربي ذلك، وهـذا هـو   

به ما يكـره   التناقض، فهو يف األمور اليت حيبها يقول أنا جمبور، وإذا فُعل
ومن هنا يعلم أن مذهب أهل البدع ليس عن عقيدة وإمنا هو . ترك مذهبه 

أنـت عنـد   : "ولذا قال بعض أهل العلم ألحدهم. عن أهواء وشهوات 
أنا الفاعل : ؛ ألنه إذا فعل الطاعة قال"الطاعة قدري، وعند املعصية جربي

أنا جمبور وال مشيئة : هلا مبشيئيت وال قدرة هللا عليها، وإذا فعل املعاصي قال
  . وهذا يبني أنهم أهلُ أهواء ومتبعون حلظوظ النفس . يل

ومـا  . لمن شاَء منكُم أَنْ يستقيم  ����: ويرد على الفرقتني بقوله تعاىل
 نيالَمالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ إِالَّ أَنْ يشففـي قولـه    ]٢٩,٢٨:التكوير[ ����ت: 

وما تشاُءونَ إِالَّ أَنْ يشاَء  ����: رد على اجلربية، ويف قوله���� َء منكُم لمن شا����
 رد على القدرية   ���� …اللَّه.  

أي آمن بالقدر املقدور، أي الصادر عن الـرب   )وبالقدر املقدور أيقن(
  .ألربعة سبحانه مقدراً حمكَماً، وقد عرفنا أنه ال إميان بالقدر إالَّ باإلميان مبراتبه ا

اليقني ضد الشك واملراد أي ال يكن يف قلبك أي شك  )أَيقن(: وقوله
يف ذلك، فاليقني انتفاء الشك، وهو متام العلم وكماله فإذا وجد شـك أو  

  .وال يكفي العلم فقط بل البد من اليقني . تردد أو ظن ذهب اليقني
البيـت   عمـاد : بكسر الدال) الدعامة( )فإنه دعامة عقد الدين( 

بكسر العني القالدة، فالدين عبارة عن عقد ينتظم ) العقْد(وأساس البناء، و
أمورا كثريةً، وله شعب متنوعة وأجزاء متعددة وأعمال وفرية وله أعمـدة  
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ودعائم يقوم عليها بناؤه، واإلميان بالقدر هو أحد هذه األعمدة والدعائم 
زوال هذا الركن يؤدي إىل زوال اليت يقوم عليها هذا البناء، وهذا يؤكد أن 
  .الدين واإلميان، وانفراط هذا العقد املبارك

أل هنا للعهد وهو إما ذهين أو ذكري، وهو هنا ذهين أي  )والدين( 
آل [ ����إِنَّ الدين عنـد اللَّـه اِإلسـالم    ����الدين املعهود وهو دين اإلسالم 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم ����وهو الدين الذي ارتضاه اهللا لعباده  ]١٩:عمران
، وال يقبل ]٣: املائدة[ ����وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناً 

ومن يبتغِ غَير اِإلسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهـو  ����.  اهللا من أحد ديناً سواه
اسالْخ نم ةري اآلخف٨٥:آل عمران[  ����رِين [  

أي واسع، فيه أعمال كثرية، وطاعات عديـدة، وعبـادات    )أفيح( 
متنوعة وأحكام جليلة، ولكنه يقوم على أعمدة راسخة وأسس متينة، ومن 

  . تلك األعمدة اإلميان بالقدر 
وينبغي أن يعلم أنه ال يتناىف مع اإلميان بالقدر فعل األسباب بل إنَّ من 

 عن رسول اهللا  �بالقدر فعل األسباب، ويوضحه حديث علي  متام اإلميان

فيما العمل؟ أيف أمر مستأنف أم يف أمـر   :عندما قال له بعض الصحابة� 
اعملوا ((: قالوا ففيما العمل؟ قال)) بل فيما قدر وقضى((: قدر وقضي؟ قال

سر ملا خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره اهللا لعمل أهـل  يفكل م
   )١(.))ة ومن كان من أهل الشقاوة يسره لعمل أهل الشقاوةالسعاد

                                                           

  ) . ٢٦٤٧(، ومسلم برقم )٤٩٤٨( أخرجه البخاري برقم)  ١(
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ولذا ملا قال هلـم  . فيها برد اليقني والشفاء  �وهذه الكلمة من النيب 
آمنوا بالقدر، وتنافسوا يف فعل األعمال واجتهدوا يف  :ذلك كان منهم أمران

بل هـو  ال يوجه ملن ال مشيئة له،  ))اعملوا((: �وقوله . اإلتيان  بالطاعات
موجه ملن له مشيئة خيتار ا ما يريد، وهذا يدل على أن اإلنسان عنده مشيئة 

فكل ((: �وقوله . ا خيتار ما يريد وهذا متقرر عند كل الناس يف أمر الدنيا
أن مشيئة العبد اليت يعمل ا حتت مشيئة اهللا فالعبد : أي ))سر ملا خلق لهيم

ا خيتار ويريد وليس جمب الريح له مشيئة فـإذا كـان   . راً كالورقة يف مهب
األمر كذلك فإن علينا أن حنرص على ما ينفعنا ونستعني باهللا ونطلب منـه  

احرص علـى  ((: �فيما رواه عنه أبو هريرة  � العون والتوفيق كما قال  
   )١(.))ما ينفعك واستعن باهللا

                                                           

  ) .٢٦٦٤(أخرجه مسلم برقم )  ١(
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هذه األبيات يتحدث فيها الناظم عن اإلميان باليوم ا آلخر الذي هـو  
أحد أركان اإلميان الستة، وقد مر يف األبيات السابقة بعض هذه األركـان  

ال ينفك بعضها عن بعض واإلميـان ببعضـها    وهذه األركان الستة مترابطة
  . يوجب اإلميان ببعضها اآلخر والكفر ببعضها كفر بباقيها 

 :وقد مجع بني هذه األركان يف نصوص كثرية من القرآن قال اهللا تعاىل
����نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سلَي   ـنآم

بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ والْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبـه ذَوِي  
    أَقَـامقَـابِ وـي الرفو نيلائالسبِيلِ والس نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبالْقُر

الْمكَاةَ وى الزآتالةَ وـاِء  الصأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِع
 ����والضراِء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّـذين صـدقُوا وأُولَئـك هـم الْمتقُـونَ     

ـ ����: ، وقال تعاىل]١٧٧:البقرة[ نمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نونَ آم
كُلٌّ آمن بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله ال نفَرق بين أَحد من رسـله وقَـالُوا   
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ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمـا  ����: ، وقال تعاىل]٢٨٥:البقرة[ �سي
وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَّذهأَي     هـولسلَـى رلَ عـزي نابِ الَّذتالْكو هولسرو

والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ 
   ] .١٣٦:النساء[ �اآلخرِ فَقَد ضلَّ ضالالً بعيداً

من أصول الدين، ومن ال يؤمن باليوم اآلخر فاإلميان باليوم اآلخر أصل 
وألن املنظومة . والناظم يتحدث هنا عن هذا الركن العظيم . ال يؤمن باهللا 

خمتصرة ال جمال فيها للبسط واإلطناب فإنه أشار إىل بعض األمور الكائنة يف 
اليوم اآلخر منبهاً بذلك إىل األمور األخرى اليت مل يتمكن من ذكرها مراعاة 

وقد ذكر يف هذه األبيات األربعة مجلة من أمور يـوم القيامـة   . الختصار ل
فذكر منكراً ونكرياً، واحلوض، وامليزان، وإخراج عصاة املوحدين من النـار  

  .والشفاعة، وعذاب القرب 
اإلميان بكل ما أخرب اهللا به وما أخرب به : واإلميان باليوم اآلخر ضابطه

وهذا من أمجع ما يكون يف تعريف اإلميان . مما يكون بعد املوت  �رسوله  
باليوم اآلخر؛ لشموله لكلِّ ما يكون بدايةً من دخول القرب إىل افتراق الناس 

  . إىل فريقني، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري 
ويدخل يف اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بأشراط الساعة ألا أمـارات  

فَهلْ ينظُرونَ إِالَّ الساعةَ ����:  قال تعاىل .وعالمات على دنوها وقرب جميئها 
  ]١٨: حممد[ ���� أَنْ تأْتيهم بغتةً فَقَد جاَء أَشراطُها
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أخربين عن الساعة، قال ما املسؤول عنها ((: ويف حديث جربيل قال
أن تلد األمة ربتها، وأن : بأعلم من السائل، قال أخربين عن أماراا، قال

فالساعة هلـا   )١(.))ة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيانترى احلفا
. عالمات كربى تكون عند قرب قيامها، وعالمات صغرى تكون قبل ذلك 

  . فاإلميان ذه العالمات من اإلميان باليوم اآلخر
: �قال . وأنَّ الناس يفتنون يف القبورمث اإلميان بالقرب وفتنته وعذابه ونعيمه، 

  .وقد كان يتعوذ منه دبر كلِّ صالة  )٢(،))ذاب القرب حقع((
من اإلنكار وهو اجلحد وعـدم  ) تنكرن(ناهية، و) ال() وال تنكرن(

  .اإلثبات 
مفعول ألجله، أي ال تنكر وجودمها ألجل جهلك وبسـبب  ) جهالً(

  . قلة علمك 
هذان ملكان من مالئكة اهللا زرق العيـون سـود    )نكريا ومنكرا(

إذا قرب امليـت أو قـال   ((: ما يف الترمذي من حديث أيب هريرةالوجوه ك
أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدمها املنكر، ولآلخر الـنكري،  

ما كان يقول هو عبـد اهللا  : ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: فيقوالن
نا قد ك: ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، فيقوالن

نعلم أنك تقول هذا، مثَّ يفسح له يف قربه سبعون ذراعاً يف سبعني مث ينور له 
                                                           

  ) .٦٩ص (تقدم )  ١(
  ) . ٥٨٤(، ومسلم برقم )١٣٧٢(أخرجه البخاري برقم )  ٢(
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نم كنومـة  : أرجع إىل أهلي فأخربهم، فيقوالن: فيه، مث يقال له من، فيقول
العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إليه حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك، 

قد : ن فقلت مثله ال أدري، فيقوالنمسعت الناس يقولو: وإن كان منافقاً قال
كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال لألرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلـف  

 )١(،))فيها أضالعه فال يزال فيها معذباً حىت يبعثه اهللا من مضـجعه ذلـك  
وسبب هذه التسمية ألما يأتيان على صورة منكرة مل يعهدها اإلنسـان  

ويسميان الفتانان؛ ألمـا يفتنـان النـاس يف     وليس فيها أنس للناظرين،
وقد سأل رجل . فاإلميان باملنكر والنكري من اإلميان باليوم اآلخر. قبورهم

املنكـر والـنكري   ((: هل نقول املنكر والنكري أو امللكني؟ قال: اإلمام أمحد
  .))هكذا هو

فاحلديث صح يف ذكر هذين االمسني فيجب اإلميان ـذين االمسـني   
واملعتزلة الذين حيكمون عقوهلم يف الشرع يردون هـذا وال يؤمنـون بـه    

ال يصح أن يقال عن بعض مالئكة اهللا أنه منكر ونكري فـأنكروا   :ويقولون
هذا بالعقل وهذا من غلبة اجلهل وقلة العلم من هؤالء بالشرع ولـذا قـال   

ـ  )جهالً(: الناظم . ر أي ال تنكرن يا صاحب السنة بسبب اجلهل هذا األم
ونكري إال اجلاهل، أما العامل بالكتاب  اوهذا إشارة منه إىل أنه ال ينكر منكر

  . والسنة فإنه يؤمن به 
ولـذا قـال   . واملعتزلة وإن كانوا أهل كالم فإنهم ليسوا أهل علـم 

قال اهللا قال : فالعلم. ))العلم بالكالم جهل واجلهل بالكالم علم((: أبويوسف
                                                           

  ) .١٠٧١(، وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي برقم )١٠٧١(الترمذي برقم )  ١(
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فاملتكلم وإن كان صاحب فصاحة وبيان ومنطق . قال الصحابة �رسوله  
  .وجدل فإنه جاهل ال علم له 

مثَّ إنَّ هذين امللكني يأتيان العبد يف قربه وجيلسانه ويسأالنه من ربك  
ولذا من األمور املهمة نشر هذه األصول الثالثة بني . وما دينك ومن نبيك 

ولذا كان . سان يف قربه الناس وتعليمهم إياها ألا أول ما يسأل عنها اإلن
من نصيحة اإلمام حممد بن عبد الوهاب لألمة تأليفه لرسالته اجلليلة األصول 

وعلى ضوء جواب اإلنسان على هذه األسئلة وتثبيت اهللا له .الثالثة وأدلتها 
من عدم تثبيته يكون الناس على قسمني قسم يعذبون يف قبورهم وقسـم  

النار يعرضونَ ����:   يف حق آل فرعونوعذاب القرب حق، قال اهللا. ينعمون 
 �علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ

فهم اآلن يعذبون يف القرب يومياً إىل قيام الساعة وهذا حال كل  ]٤٦:غافر[
ة وأهل كبائر ليس تعذيبـهم يف  كافر باهللا، أما أهل التوحيد ممن هم عصا

وأما املؤمن فإنـه  . القرب كتعذيب الكافر وإنما يعذبون على قدر كبائرهم
  . منعم يف قربه 

وال جيوز إنكار عذاب القرب ونعيمه بالعقل واملنطق والتجارب، خاصة 
حفرنا القبور فلم جند جنة وال نارا ومل نـر  : جتارب املالحدة حيث قالوا

ذَلـك  ����:  اً وال نعيماً، وليكن فإنَّ اهللا تعاىل يقول يف صفة املـتقني عذاب
نيقتلْمل دىه يهف بيال ر ابتـونَ   . الْكيمقيـبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ

يؤمنون بكلِّ ما غاب  :أي ]٣ـ٢:البقرة[ ����الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ
مم به رسل اهللا عليهم السالمعنهم ما أخرب.  
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مثَّ إنَّ الناظم قد بدأ كالمه عن اإلميان باليوم اآلخر بالكالم عن امللكني 
منكر ونكري إشارة إىل أنَّ القرب وما فيه هو أول منازل اآلخرة وأنَّ من مات 
قامت قيامته، واملؤمن يؤمن ذا وبكل ما يكون بعده؛ فنؤمن بالنفخ بالصور 

والنفخات ثالث، نفخة الفـزع  . قرن ينفخ فيه واملوكول به إسرافيل وهو
ونفخة الصعق ونفخة القيام، وبعض العلماء جعلها نفختني، والصحيح أا 

ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من فـي  ����: ثالث، وكلها ذكرت يف القرآن
 �اللَّه وكُـلٌّ أَتـوه داخـرِين     السماوات ومن في اَألرضِ إِالَّ من شاَء

ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في اَألرضِ ����، ]٨٧:النمل[
   ]٦٨:الزمر[ ����إِالَّ من شاَء اللَّه ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ 

يفزع الناس مث ينفخ فيه فيصـعقون مث  فينفخ يف الصور النفخة األوىل ف
وال يـدرى  . ينفخ فيقومون لرب العاملني ويف احلديث أن بينهما أربعـني  

   )١(.))يقومون حفاة عراة غرالً((: أربعني ماذا؟ وجاء يف وصف قيامهم بأنهم
وكذلك اإلميان باحلشر أي حشر الناس يف عرصات يوم القيامـة هللا،  

ويـوم  ���� ىل آخرهم جيمعون على صعيد واحد وحيشرون كلهم من أوهلم إ
 ����نسير الْجِبالَ وترى اَألرض بارِزةً وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أَحـداً  

   ] .٤٧:الكهف[
وكذلك اإلميان بدنو الشمس من اخلالئق وتفاوت الناس يف العـرق  

  . ومن يظلهم اهللا يف ظله ومن ال يظلهم 

                                                           

  ) .٢٨٥٩(أخرجه مسلم برقم )  ١(
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اإلميان بالدواوين وجميء الرب لفصـل القضـاء واإلميـان     وكذلك
  .بالصراط وكل ما جاء يف الكتاب والسنة 

ويف ذكر الناظم للمنكر والنكري وحتذيره من إنكار وجودمها وإنكار 
ومها ملكان من املالئكـة إشـارةٌ إىل    �ما يقومان به من مهام بأمر اهللا 

ئهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادهم وجوب اإلميان باملالئكة عموماً وبأمسا
الواردة يف الكتاب والسنة إمجاالً فيما أمجل وتفصيالً فيما فُصل، بل اإلميان 

  . م ركن من أركان اإلميان وأصل من أصوله العظام 
أي وال تنكرن جهـالً احلـوض    )وال احلوض وامليزان إنك تنصح(

صف هذا احلوض يف السـنة  وجاء و. املورود والذي أعده اهللا لنبيه وألمته 
طوله شهر وعرضه شهر، وماءه أحلى من العسل، وأطيب من ريح ((: أنَّ

املسك، وعدد كيزانه عدد جنوم السماء، من شرب منه شـربة مل يظمـأ   
  )١(.))بعدها أبدا

وأحاديث احلوض متواترة كما ذكر ذلك السيوطي وغريه وذكر أنـه  
ويف  )٢(.))لكلِّ نيب حوض((: ثوجاء يف احلدي. مروي عن مخسني صحابيا 

أن بعض الناس يذاد عن هذا احلوض فيقـول  (( �بعض األحاديث ذكر  
وهو  )٣(،))النيب أصحايب أصحايب فيقال له إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

حممول على من ارتد عن اإلسالم ومات مرتدا، ومن العجـب أن حيمـل   
                                                           

  ) .٢٢٩٢(، ومسلم برقم )٦٥٧٩(رقم أخرجه البخاري ب)  ١(
  ).١٥٨٩(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )٢٤٤٣(أخرجه الترمذي برقم )  ٢(
  ) .٢٣٠٤(، ومسلم برقم )٦٥٨٢(أخرجه البخاري برقم )  ٣(
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أنهم ومن على شاكلتهم  ، مع�الروافض هذا احلديث على صحابة النيب  
هم املعنيون ذا احلديث؛ ألن الصحابة مل يغريوا ومل حيدثوا بعده كما قـال  

من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضـى  ����:  تعاىل
وأما الذين بـدلوا   ].٢٣ :األحزاب[ ����نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديالً

فهم رموا . وحرفوا هم الروافض حىت إم حرفوا القرآن وزادوا فيه وأنقصوا
والشاهد أن اإلميان باحلوض املورود واجب وال ينكره . الصحابة مبا هم أهله
  .إال جاهل باحلديث

من اإلميان باليوم اآلخــر اإلميـان   وال امليزان فإن : أي )وامليزان( 
ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة ����  بامليزان الذي ينصب يوم القيامة

فَال تظْلَم نفْس شيئاً وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ أَتينا بِها وكَفَى بِنا 
بِنياسـ . ، فتوزن األعمال والدواوين واألشـخاص  ]٤٧:األنبياء[ ����ح و وه

ميزان حقيقي له كفتان يوضع على كفة احلسنات و يوضع علـى كفـة   
والشاهد فيه ذكر الكفتني وهو قوله . ومن ذلك حديث البطاقة. السيئات 

لـه  (( :وجاء يف بعض اآلثار). فتوضع البطاقة يف كفة والسجالت يف كفة(
 –، وهو مروي عن ابن عباس ـ رضي اهللا تعاىل عنـهما   ))لسان وكفَّتان

ه أبو الشيخ من طريق الكليب، ويروى أيضاً عن احلسن، ومل يأت ذكر ذكر
وأحاديث امليزان متـواترة، والقـرآن ملـيء    . اللسان يف حديث مرفوع 

فَمن يعملْ مثْقَـالَ  ���� باآليات عن امليزان، وهي موازين تزن مبثاقيل الذر 
هرراً ييخ ةذَر .ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمه وراً يرويدخل . ]٧،٨ :الزلزلة[ ����ش
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حتت هذا اإلميان بالدواوين وأخذ الكتاب باليمني أو بالشمال مـن وراء  
الظهر، وما يتبع ذلك من نعيم أو عذاب، ومن انقسام إىل فريقني فريق يف 

    .اجلنة وفريق يف السعري 
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هذان البيتان يذكر الناظم رمحه اهللا فيهما أهل الكبائر مـن عصـاة   
املوحدين الذين أدخلوا النار بسبب كبائرهم وذنوم، وأنهم خيرجون على 

مبائه وتعود هلم  هذه اهليئة اليت ذكر وأنهم يطرحون على أار اجلنة فيحيون
  . صحتهم وتزدان هيأم 

وقد أخذ هذا رمحه اهللا من حديث أيب سعيد اخلدري ـ رضـي اهللا   
أما أهل النار الذين هم أهلها فـإم  ((: �قال قال رسول اهللا  –تعاىل عنه 

ولكن ناس أصابتهم النار بـذنوم فأماتتـهم   . ال ميوتون فيها وال حييون 
ا فحما أذن بالشفاعة فجيء م ضبائر ضبائر فبثـوا  إماتةً حىت إذا كانو

فينبتون نبات احلبة . يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم  :على أار اجلنة، مث قيل
قد كـان   �فقال رجل من القوم كأن رسول اهللا   ))تكون يف محيل السيل

  .أي مجاعات ) ضبائر (  :وقوله )١(،رواه مسلم.  بالبادية

                                                           

  ) .١٨٥(مسلم برقم )  ١(
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: �قال قال رسول اهللا  –عنه ـ رضي اهللا تعاىل عنه   ويف الصحيحني
أخرجوا مـن  : يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، مث يقول اهللا تعاىل((

كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان، فيخرجون منها قد اسـودوا  
 فينبتون كما تنبت احلبةُ يف ـ شك مالك ـفيلقون يف ر احلياء أو احلياة 

     )١(.))جانب السيل أمل تر أا خترج صفراء ملتوية
أي خيرجهم من النار وإمنا هو فضـل   )وقل خيرج اهللا العظيم بفضله(

  .من اهللا وحىت إذنه للشافع فضل من اهللا وتشريف له أي للشافع
ألن النار أهلكتهم وأماتتهم وأحرقتهم  )من النار أجسادا من الفحم(

  .م هو اجلمر الطايف وهو أسود اللون حىت صاروا فحما، والفح
 )على النـهر (أي يلقون على النهر فاجلار وارور يف قوله  )تطرح(

  . )تطرح(متعلق بـالفعل املضارع 
اسم من أمساء اجلنة، ويطلق أيضاً على أعلى اجلنـة ويف   )الفردوس(

ـ ((: �احلديث، قال رسول اهللا  ه إذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه الفردوس فإن
  )٢(.))أعلى اجلنة ووسط اجلنة وفوقه عرش الرمحن

ومها مبعىن ) كحبة محل السيل(ويف بعض النسخ  )كحب محيل السيل(
بالكسر هو بزور الصحراء مما ليس بقوت، وقيل هو نبت ) احلب(واحد، و

بفتح احلاء فهي ما يزرعـه النـاس،   ) احلَبة(صغري ينبت يف احلشيش، وأما 
الذي حيمله السيل؛ ألنَّ السيل إذا جاء محل معه البذور مث  :لسيل أيومحيل ا

                                                           

  ) .١٨٤، ومسلم برقم )٢٢(البخاري برقم )  ١(
  ) .٦٠ص(تقدم )  ٢(
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يلقيها على جنبتيه مث حتىي هذه البذور وتنبت مباء السيل، وهكـذا الشـأن   
  . يكون يف هؤالء املخرجني 

أي ) يطفح(إذ جاء ذلك السيل يعين وقت جميئه  :أي) إذ جاء يطفح(
  .تفع املاء فيه امتأل وار :يفيض، يقال طفح اإلناء أي

وهؤالء الذين ضرب هلم هذا املثل هم من أهل الكبائر والعظائم فيمـا  
ن الكفار فهم خملدون يف النار أبد اآلبـدين، ال  ودون الشرك، وأما املشرك

يقضى عليهم فيموتوا وال يخفف عنهم من عذاا، وال خيرجون منها أبـداً  
هم نار جهنم ال يقْضى علَيهِم فَيموتـوا  والَّذين كَفَروا لَ����: كما قال تعاىل

وهم يصـطَرِخونَ  . وال يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ
فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَير الَّذي كُنا نعملُ أَولَم نعمـركُم مـا   

تـريٍ  يصن نم نيملظَّالا لفَذُوقُوا فَم يرذالن اَءكُمجو ذَكَّرت نم يهف ذَكَّر���� 
  .  ]٣٧، ٣٦ :فاطر[

فهذا شأن الكفار ومآهلم، وأما مرتكبو الكبائر وعصـاة املوحـدين   
فحكمهم عند أهل السنة أنهم حتت املشيئة إن شاء اهللا عذم وإن شاء غفر 

أدخلهم النار فال خيلدون فيها بل خيرجون بشفاعة الشافعني وبرمحة هلم وإن 
  . أرحم الرامحني

والبيتان يتضمنان الرد على اخلوارج واملعتزلة الذين يقولون إنَّ مرتكب 
  .الكبرية خملد يف النار 
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ويف البيتني أيضاً إشارة إىل اجلنة ونعيمها والنار وعذاا، واإلميانُ بذلك 
اصيل الواردة يف الكتاب والسنة املتعلقة باجلنة والنار هـو مـن   وبكافَّة التف

  .اإلميان باليوم اآلخر 
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وجبميـع خصائصـه،     �فيه اإلميان بالرسـول  ) وإنَّ رسول اهللا(
يه الكرمي وذكره احلكيم مبشراً ونذيراً وداعياً هو من بعثه اهللا بوح :والرسول

  .إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً 
خامت النبيني وإمام املرسلني وقائد  �واملراد برسول اهللا هنا، أي حممد  

الغر احملجلني، صاحب املقام احملمود واحلوض املورود الشافع املشفَّع صلوات 
     .اهللا وسالمه عليه 

إىل الشفاعة العظمى اليت تكون يف عرصـات يـوم    إشارة )للخلق(
 �القيامة واليت يغبطه عليها األولون واآلخرون، وهذه الشفاعة من الرسول 

تكون جلميع اخلالئق بأن يبدأ اهللا يف حسام، وحديث الشـفاعة حـديث   
منهم أبو بكر  �متواتر قد ورد من عدة أوجه عن مجاعة من أصحاب النيب 

عباس وأبو هريرة وأنس وحذيفة وغريهم رضي اهللا تعـاىل  وابن عمر وابن 
عن الصحابة أمجعني، ومن هذه األحاديث ما رواه الشيخان من حديث أيب 

أنا سيد الناس يوم ((: �قال قال رسول اهللا  –هريرة ـ رضي اهللا تعاىل عنه 
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القيامة وهل تدرون مم ذلك؟ جيمع اهللا الناس األولني واآلخرين يف صـعيد  
حد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم وا

والكرب ماال يطيقون وال حيتملون فيقول الناس أال ترون ما قد بلغكم أال 
تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم فيقول بعض الناس لبعض علـيكم بـآدم   

فيقولون له أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من  				فيأتون آدم 
روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه 
أال ترى إىل ما قد بلغنا فيقول آدم إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه اين عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي 

لون يا نوح إنك نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح، فيأتون نوحا فيقو
أنت أول الرسل إىل أهل األرض وقد مساك اهللا عبدا شكورا اشفع لنـا إىل  
ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول إن ريب عز وجل قد غضب اليوم غضبا 
مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت يل دعوة دعوـا  

ا إىل إبراهيم، فيأتون على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبو
إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض اشفع لنـا  
إىل ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فيقول هلم إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإين قد كنت كذبت ثالث كذبات 

ي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا فذكرهن أبو حيان يف احلديث نفسي نفس
إىل موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسـول اهللا فضـلك اهللا   
برسالته وبكالمه على الناس اشفع لنا إىل ربك أال ترى ما حنن فيه فيقول إن 
ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلـه وإين  

نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبـوا  قد قتلت نفساً مل أومر بقتلها 
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إىل عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول اهللا وكلمته ألقاها 
إىل مرمي وروح منه وكلمت الناس يف املهد صبيا اشفع لنا أال ترى إىل مـا  
حنن فيه فيقول عيسى إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله قط 

ومل يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إىل غـريي  ولن يغضب بعده مثله 
فيقولون يا حممد أنـت رسـول اهللا    ����، فيأتون حممداً ����اذهبوا إىل حممد 

وخامت األنبياء وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنـا إىل  
حتت العرش فأقع ساجدا لريب ربك أال ترى إىل ما حنن فيه فأنطلق فآيت 

يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه على وجلَّ مث عز 
أحد قبلي مث يقال يا حممد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي 

أميت يا رب أميت يا رب فيقال يا حممد أدخل مـن أمتـك مـن ال    : فأقول
حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيمـا  

لك من األبواب مث قال والذي نفسي بيده إن ما بني املصراعني من سوى ذ
   )١(.))مصاريع اجلنة كما بني مكة ومحري أو كما بني مكة وبصرى

اإلميان جبميـع أنـواع    )للخلق شافع(: ويدخل يف عموم قول الناظم
مثل شفاعته ألهل اجلنة بدخول اجلنـة   �الشفاعات الواردة املختصة بالنيب 

مه أيب طالب بأن يخفف عنه العذاب، وشفاعته ألهل الكبـائر  وشفاعته لع
ممن استحقوا دخول النار بأن ال يدخلوها، ومن دخلها منهم بأنْ خيـرج  

  .منها، وهذه الشفاعة يشاركه فيها األنبياء والصاحلون واملالئكة 

                                                           

  ) .١٩٤(، ومسلم برقم )٤٧١٢(ري برقم البخا)  ١(
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  .أي آمن وصدق بعذاب القرب )وقل يف عذاب القرب حق موضح(
اهللا ومنته على بين آدم  ةعه قبور وأقرب، وهو من نعممفرد مج) القرب(و

 ����ثُم أَماته فَـأَقْبره  ����:  أن هداهم هلذا األمر تكرمياً وإحساناً، قال اهللا تعاىل
جعل له قرباً يوارى فيه بدنه إكراماً له وتفضالً عليـه، ومل   :أي] ٢١ :عبس[

ذى منـه النـاس أو تأكلـه    جيعله ممن يلقى على وجه األرض فيتعفَّن ويتأ
  .الوحوش والطيور والسباع 

أي موضح يف الكتاب والسنة، ولذا جيب على كل مسلم أن  )موضح(
يقول عذاب القرب حق، واألدلة على أنَّ عذاب القرب حق من الكتاب والسنة 

ـ ����: كثرية، قال اهللا تعاىل عن آل فرعون شعاً ووا غُدهلَيونَ عضرعي اراً الني
  . ] ٤٦:غافر[ �ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ

وعن عائشة رضي اهللا عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عـذاب  
عن  �القرب فقالت هلا أعاذك اهللا من عذاب القرب فسألت عائشة رسول اهللا  

فما : قالت عائشة رضي اهللا عنها ))نعم عذاب القرب حق((: عذاب القرب فقال
رواه . بعد صلى صالة إال تعوذ مـن عـذاب القـرب    �رأيت رسول اهللا  

أيها الناس استعيذوا باهللا من عذاب القـرب  ((ويف رواية ألمحد  )١(.البخاري
   )٢(.))فإنَّ عذاب القرب حق

                                                           

  ) .٦١ص(تقدم )  ١(
  ) .٢٥٠٢٥(أمحد يف املسند برقم )  ٢(
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: �وعن أيب هريرة ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ قال قال رسـول اهللا    
أحدكم فليستعذ باهللا من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك مـن   إذا تشهد((

عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن شـر فتنـة   
    )١(.رواه مسلم)) املسيح الدجال 

                                                           

  ) .٥٨٨(مسلم برقم )  ١(
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ات تشتمل على بيان حكم مرتكب الكـبرية، وهـي أول   هذه األبي

فنشأت مذاهب اخلـوارج  . املسائل اليت نشب فيها اخلالف بني فرق األمة 
واملعتزلة واملرجئة، والناظم يف هذه األبيات بين أوالً قول أهل السنة القـول  

  . احلق، مث ذكر قول اخلوارج حمذرا منه، مث ذكر قول املرجئة حمذرا منه 
 )…وال تكفرن أهل الصالة وإن عصـوا  (: بدأ بالقول احلق فقال

: ال تعتقد كفر أهل الصالة وإن عصوا كما يف احلديث: واملعىن. ناهية  )ال(
من صلى صالتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو املسلم له مـا لنـا   ((

ـ ) أهل الصالة(ويف قوله  )١(،))وعليه ما علينا الة إشارة إىل كفر تارك الص
وأنَّ من ال يصلي فهو كافر ليس مبسلم، واألدلة على كفر تارك الصـالة يف  

فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـالةَ   ����:  الكتاب والسنة كثرية جدا، قال اهللا تعاىل
وقال تعاىل خمـرباً عـن    ،]١١: التوبة[ ����وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدين 

                                                           

  ) .٣٩١(البخاري برقم )  ١(
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 ���� قَالُوا لَم نك من الْمصـلِّني . ا سلَكَكُم في سقَر م����: أصحاب اجلحيم
  .] ٤٢،٤٣: املدثر[

وروى مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا ـ رضـي اهللا تعـاىل    
  )١(.))بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة(( :� قال قال رسول اهللا –عنهما 

ـ   قـال مسعـت    ويف املسند وغريه عن بريدة ـ رضي اهللا تعاىل عنه 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقـد  (( :يقول �رسول اهللا  

  )٢(.))كفر
ويف املسند وغريه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ـ رضي اهللا تعاىل  

من حافظ عليها كانت ((: أنه ذكر الصالة يوماً فقال �عن النيب  –عنهما 
وال  ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نـور ، يوم القيامة له نوراً وبرهاناً وجناةً

، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُيب بـن  وال جناةٌ برهانٌ
  )٣(.))خلف

كان أصحاب رسول اهللا  ((: وروى الترمذي عن عبد اهللا بن شقيق قال
   )٤(.))ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة  �

  .ريةوالنصوص يف هذا املعىن كث
                                                           

  ) .٨٢(مسلم برقم )  ١(
  ) .٤١٤٣(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )٢٣٣٢٥(أمحد يف املسند برقم )  ٢(
» بإسناد حسن«: ، قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا)٦٥٧٦(برقم  أمحد يف املسند)  ٣(

  ).١٠/٢٧٨(جمموع فتاواه 
  ) .٢٦٢٢(، وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي برقم )٢٦٢٢(الترمذي برقم )  ٤(
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سواء ارتكبوا كبائر أو صغائر، فال جيـوز تكفريهـم    )وإن عصوا(
  بذلك، فهو رمحه اهللا يتحدث عن حكم املسلم املصلي إذا ارتكب معاصـي
دون الكفر فإنه ال يكفر وال خيرج من الدين، أما إذا وقع يف كفر أو شـرك  

ذنوب  فأمر آخر، أما هنا فالناظم يتكلم عن أهل الصالة إذا وقع من أحدهم
دون الشرك باهللا فإنه ال جيوز تكفريه باتفاق أهل السنة واجلماعة مادام يعلن 
إسالمه ومل يأت بأمر مكفر، أما إذا جاء بأمر مكفر فإنه يكفر، ويف عامـة  
كتب الفقه يعقد باب حكم املرتد، وفيه تبيني األمور اليت من قاهلا أو فعلها 

سالم اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب كفر وارتد عن اإلسالم، ولشيخ اإل
ذكر فيهـا أمـوراً   ) نواقض اإلسالم(رمحه اهللا رسالة نافعة خمتصرة بعنوان 

  .عشرة ينتقض بفعل أي واحد منها اإلسالم 
مثَّ يف تكفري املعين ال بد من إقامة احلجة عليه فإذا أقيمت عليه احلجـة  

علم بأحوال الناس ومن يستحق منـهم  فإنه حينئذ يكفره أهل العلم؛ ألم أ
  . التكفري ومن ال يستحق، وأما عامة الناس فشأم االستفادة من أهل العلم 
   :واألدلة على أنَّ أهل الصالة ال يكفرون وإن عصوا كثرية، من ذلك

 ����يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَـى اللَّـه توبـةً نصـوحا    ����: قوله تعاىل 
   ]٨:رميالتح[

واخلطاب للمطيع والعاصي وناداهم مجيعاً باسم اإلميان، ويف هذا دليل 
  . على أن مرتكب الكبرية ليس بكافر 

 ]٩:احلجـرات [ ����وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُـوا ����: وكذلك قوله
  ومـع ذلك مساهم مؤمنني فدل ذلك على أن . واالقتتال من كبائر الذنوب
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  .الكبائر ال خيرج من امللة ارتكاب
وهـذه   ]١٧٨:البقـرة [ ����فَمن عفي لَه من أَخيه���� :وكذلك قوله تعاىل

وردت يف شأن القاتل، فسمى القاتل أخا لويل املقتول واألخوة هنا أخـوة  
الدين، فدل ذلك على أن القتل وغريه من كبائر اإلمث ال ينتقل به املسلم من 

  . الدين 
انت املنظومة خمتصرة ال ميكن استيعاب األدلة فيها اكتفى الناظم وملَّا ك

 )١(،))كل بين آدم خطَّاء وخري اخلطَّائني التوابـون ((: �باإلشارة إىل قوله 
فإذا كان تكفري أهل املعاصي سائغاً فال يبقـى  ) فكلهم يعصي: (وهلذا قال

يث الذي أشار إليه أخرب يف هذا احلد �أحد عندئذ على اإلسالم، فإنَّ النيب  
لو مل تذنبوا لذهب اهللا ((: ويف احلديث اآلخر قال. الناظم أنَّ كلَّ بين آدم خطاء

   )٢(.))بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر هلم
قُلْ يا عبـادي الَّـذين   ���� :كما يف قوله تعاىل )وذو العرش يصفح(

طُوا مقْنال ت فُِسهِملَى أَنفُوا عريعاً أَسمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر ن
يمحالر فُورالْغ وه هوهذا فيه داللة على عظيم عفـو اهللا،  ] . ٥٣:الزمر[ �إِن

 ه سبحانه ال يتعاظمه ذنبومجيل صفحه، وسعة مغفرته، وكمال رمحته، وأن
ماحية للذنوب، واملصـائب   أنْ يغفره، فمن تاب تاب اهللا عليه، واحلسنات

  . كفَّارات، واهللا ذو الفضل العظيم 
                                                           

  ) .٢٤٩٩(، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي برقم )٢٤٩٩(الترمذي برقم )  ١(
، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )٧٦٢٣(ستدرك برقم احلاكم يف امل)  ٢(

)٩٦٧. (  
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شأنه شأن املضافات إىل اهللا وهي على ) ذو(ما يقال فيه ) ذو العرش(
  :نوعني

تبارك اسم ربك ذي  ���� :ـ إضافة الصفة إىل املوصوف كما يف قوله تعاىل١
  .�كرام وصفان هللا فاجلالل واإل. ] ٧٨:الرمحن[ ����الْجالَلِ واإلكْرامِ 

] ١٥: غـافر [ ����ذُو الْعرش���� :ـ إضافة املخلوق إىل اخلالق ومنه قوله تعاىل٢
فالعرش خملوق من خملوقات اهللا وهذه اإلضـافة تقتضـي التشـريف    

  . والتكرمي 
والعرش هو أكرب املخلوقات، وهو سقفها وهـو علـى املخلوقـات    

إِنـي  ���� :كمـا يف قولـه   والعرش حقيقي وهو يف اللغة سرير امللك. كالقبة
يمظع شرا علَهٍء ويكُلِّ ش نم تيأُوتو مكُهلمأَةً ترام تدج٢٣:النمـل [ ����و[ 

  .أي ملكة سبأ 
فإذا موسى آخذ بقائمة مـن  ((: وعرش الرمحن له قوائم كما يف احلديث

الْملَك علَى و����وله محلة وهم من املالئكة وعددهم مثانية   )١(،))قوائم العرش
، وهنـاك  ]١٧:احلاقـة [ ����أَرجائها ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ 

  . وصفات العرش كثرية . مالئكة حافون من حول العرش 
وجيب اإلميان بوجود العرش وال جيوز اخلوض فيه بالتأويالت الفاسدة، 

 جميد، ونؤمن جبميع صفاته الواردة يف بل نؤمن بأنه عرش حقيقي عظيم كرمي
:  القرآن والسنة، ونؤمن بأن اهللا مستو عليه استواًء يليق جبالله كمـا قـال  

  .]٥:طـه[ ����الرحمن علَى الْعرشِ استوى ����
                                                           

  ) .٢٣٧٤(، ومسلم برقم )٤٦٣٨(البخاري برقم )  ١(
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. أما أهل الكالم فال يؤمنون بالعرش بل يؤولونه بتـأويالت فاسـدة   
الـرحمن علَـى الْعـرشِ    ����:  وكذلك حيرفون معىن االستواء، فقوله تعاىل

ما من كلمة من هذه اآلية إال وقد حرفها هؤالء، وهلـم   ]٥:طـه[ ����استوى
لو كان اهللا مستويا على العرش للزم  :شبه ا جيحدون االستواء، من أعظمها

وأساس هذه الشبهة قياس اخلالق بـاملخلوق وفهـم   . أن يكون حمتاجاً إليه 
فهم وجدوا . هللا على ضوء فهم الصفة املضافة إىل املخلوقالصفة املضافة إىل ا

  :أنَّ املخلوق إذا استوى على شيء يكون حمتاجاً إليه كمـا قـال تعـاىل   
. والَّذي خلَق اَألزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْك واَألنعامِ ما تركَبونَ����

، فلو غرق الفلك لغرق مـن  ]١٣ـ١٢ :فالزخر[ ����  لتستووا علَى ظُهورِه
عليه ولو سقطت الدابة لسقط من عليها، فدل على احتياجـه إىل الفلـك   

الرحمن علَى ����:  واألنعام وإىل كل ما يستوي عليه، مث جاءوا إىل قوله تعاىل
ومل يفهموا من االستواء املضاف يف اآلية إىل اهللا   ]٥:طـه[ ����الْعرشِ استوى

استواء املخلوق وقالوا يلزم من إثبات ذلك احتياجه إىل العرش، فبناء  إال عني
على هذه الشبهة اليت يف عقوهلم، نفوا استواء اهللا على العرش، وبعد ذلك هم 

إما أن يقولوا اهللا ليس فوق وال حتت وال داخل العامل وال  :أمام أحد خيارين
من شـر مث وقعـوا يف    خارجه، وإما أن يقولوا اهللا يف كل مكان، فهم فروا

  . شرور أعظم وبالء أشد 
وعوداً على مرتكب الكبرية فالقول احلق فيه أنه ال يكفر، وال يقال إنه 
مؤمن كامل اإلميان، وإنما يقال مؤمن بإميانه فاسق بكبريته أو يقال مـؤمن  

  . ناقص اإلميان
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  :مث انتقل الناظم إىل ذكر قولني باطلني يف املسألة فقال
  )…تقد رأي اخلوارج وال تع(
عرب عنه بأنه رأي؛ ألنـه   )رأي اخلوارج(. ال تؤمن وال تدن )ال تعتقد(

رأي من نتائج عقوهلم ومن نسج أفكارهم ال يقوم على دليل مـن الكتـاب   
  .والسنة

  :واخلوارج إمنا مسوا بذلك ألمرين
  .، وكفَّروه وناصبوه العداء�ـ أم خرجوا على اخلليفة علي بن أيب طالب ١
ـ أم خرجوا على السنة ففارقوها سواء فيما يتعلـق بـويل   ٢

  .األمر أو باملسائل األخرى 
فالناظم حيذر من اخلوارج وقد صحت األحاديث يف التحذير منـهم  

فهو حيذر مـن رأي اخلـوارج   . قال اإلمام أمحد صحت من عشرة أوجه 
رتكب عموما، ومن رأيهم يف مرتكب الكبرية خصوصا، فإن مذهبهم يف م

الكبرية أنه بذلك يكون كافرا خارجا من امللَّة وهو يوم القيامة من املخلدين 
  .يف النار أبد اآلباد 

واملعتزلة قالوا بقول اخلوارج يف حكم مرتكب الكبرية واختلفـوا يف   
. فاتفقوا أنه خيرج من اإلميان وأنه خيلد يوم القيامة يف النـار  . شيء واحد 

لتنصيص على أنه كافر فقالت املعتزلة لـيس مبـؤمن   وخالفوهم يف مسألة ا
لـيس عنـده    :وليس بكافر بل هو يف منـزلة بني املنـزلتني فحقيقة قوهلم

  .ويف احلقيقة مؤدى  املذهبني واحد . شيء من اإلميان ومل يدخل يف الكفر 
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هذا تعبري دقيق؛ ألن هذه الفرق واملـذاهب يف   )إنه مقال ملن يهواه(
جمرد أهواء ا يتركون الكتاب والسنة؛ ولذا جاء يف احلـديث  حقيقة أمرها 

فهو ميتلئ  )١(،))وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة يف األهواء((
قلبه باهلوى فيعمى بصره وال يهتدي إىل حق وال يبصر نصا وال حديثًا بـل  

خلسران والذي يهوى مقال اخلوارج ال حيصل من ورائه إالَّ ا. ميضي يف هواه 
فمآل من يهـوى   ،)يردي ويفضح(: واخلزي والفضيحة وهلذا قال الناظم

هوى اخلوارج اخلسران والردى يف الدنيا واآلخرة، وكذلك يفضح وخيـزى  
وال أعظم من هذا اخلزي بأن يكفر املسلمني ويترك امللحدين، ويتسلط على 

  .أهل اإلسالم ويسلم منه عباد األوثان 

  )…وال تك مرجيا (: رجئة فقالمث انتقل إىل قول امل
ما وصف به الناظم املرجئة من أحسن ما يوصفون به فـإن املرجئـة   
ميزحون بالدين ويلعبون به، وكلما غال املرء يف اإلرجاء كان مزحه ولعبـه  
بالدين أكرب فغالة املرجئة يقولون ال يضر مع اإلميان ذنب كما ال ينفع مـع  

فأي مزح ولعب بالدين أعظم . ملعرفة فقط واإلميان عندهم ا. الكفر طاعة 
ينقل عن أحد . من هذا، وأي فتح لباب املعاصي واملوبقات أعظم من هذا 

أهذا  :املرجئة أنه مر على رجل يشرب اخلمر، فشتمه املخمور، فقال املرجي
  .جزائي وقد جعلتك مؤمناً كامل اإلميان 

                                                           

  .، وقد صححه األلباين يف حتقيقه للسنة)٦٩(رواه ابن أيب عاصم يف السنة ذا اللفظ برقم ) ١(
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وا أَرجِه وأَخاه وأَرسلْ في قَالُ����: التأخري، قال تعاىل :واإلرجاء يف اللغة
 رِيناشنِ حائد١١١:األعراف[ ����الْم.[  

وإمنا مسي املرجئة بذلك ألم أخروا العمل عن اإلميان وقالوا العمـل  
  .ليس جزءا من اإلميان

  . اإلميان املعرفة فقط :مث افترق املرجئة إىل فرق، قسم قالوا
  .إنه جمرد التصديق: وقسم قالوا

  . إنه جمرد النطق : م قالواوقس
  . إنه جمرد النطق واالعتقاد : وقسم قالوا

وهم متفاوتون يف اإلرجاء، متفقون على إخراج العمل مـن مسـمى   
وبقدر حظهم من اإلرجاء والغلو فيه يستحقون من الوصف الذي . اإلميان 

  . ذكره الناظم 
الفاسق إذا قيل أنَّ  :ووجه اللعب واملزح بالدين على ضوء هذه العقيدة

فهل يقْبِل على الدين؟ أم أنه سيقول إذا كـان   �إميانك مثل إميان النيب : له
فما احلاجـة إىل االلتـزام    �إمياين تاما كامالً وهذه حايل مثلَ إميان النيب 

بالدين، فتكون النتيجة إذاً هي اختاذ الدين هلواً ولعباً، والغالة مـن املرجئـة   
ال ينفع مع الكفر طاعة فإنه ال يضر مع اإلميان ذنـب،   كما أنه: يقولون

قول يف غاية اخلبث والفساد، وهو سبيل لترك الصلوات ومنع الزكاة  وهذا
وترك الصيام واحلج وغري ذلك من الطاعات وذريعـة لفعـل الفـواحش    
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واملوبقات، وال يرتاب عاقل أنَّ هذا لعب بالدين، وأي عبث أفضع وأشـد  
  .من هذا العبث

وعلى كلٍّ فهذه األبيات الثالثة اشتملت على بيان أقوال الطوائف يف 
قول أهل السنة واجلماعة وهو قول عدل : مرتكب الكبرية، وهي ثالثة أقوال

  .وسط، وقوالن متناقضان 
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  إخل)  …وقل إنما اإلميان ( :قوله

ذكر رمحه اهللا يف هذا البيت عقيدة أهل السنة يف اإلميان وأنه عنـدهم  
لقلب، وقول باللسان، وعمـل بالقلـب   اعتقاد با: يقوم على ثالثة أركان

وقد دل على دخول هذه األمور الثالثة يف اإلميان أدلة كثرية يف . واجلوارح
  .وهي ال حتصى لكثرا  �كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

والناظم رمحه اهللا كعادته يدعو صاحب السنة إىل العقيدة الصـحيحة  
  .)..قل إمنا اإلميان( :الساملة من الشوائب فيقول

   :وذلك بأن يقول املرء بلسانه ما أمره اهللا به، وهو على قسمني )قَولٌ(
: وهو الشهادتان ويف احلـديث وهو قول ما يقوم عليه الدين وينبين، : ـ أصل١ٌ

   )١(.))…أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ((
٢بىن على هذا األصل وينمو عليه، وهو سا: ـ  وفرعئر الطاعاتوهو ما ي  

                                                           

  ) .٢١(، ومسلم برقم )٢٩٤٦(البخاري برقم )  ١(



 ة احلائيةالتحفة السنِية شرح املنظوم                                                                        ١٠٦

اليت تؤدى باللسان كالتسبيح وقراءة القرآن واألمر باملعروف والنـهي   
  . عن املنكر وحنو ذلك 

إمنـا  ((: �أي اعتقاد صحيح يف القلب يبين عليه عمله قال  )ونية(
فإذا كان عند اإلنسان قول وعمل بال نيـة يف   )١(،))... األعمال بالنيات 

ذا أعمال صاحلة يف الظاهر وباطنه خبالف  قلبه فهو املنافق وهو الذي يكون
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَـالُوا  ���� :ذلك، قال اهللا تعاىل يف بيان حال املنافقني

 ����آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنمـا نحـن مسـتهزِئُونَ   
ا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسـولُ  إِذَ����: وقال تعاىل. ] ١٤:البقرة[

 ����اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّـه يشـهد إِنَّ الْمنـافقني لَكَـاذبونَ    
  ]١:املنافقون[

أي أن العمل داخل يف مسمى اإلميان وال يقول خبروجه إال   )وفعل(
والفعل هو العمل، وهو شـامل لعمـل   . الكالم عليهم  وقد سبق. املرجئة 

القلب مثل احملبة واخلشية واإلنابة واحلياء والتوكل وغريهـا مـن أعمـال    
القلوب، وعمل اجلوارح مثل الصالة والصيام والزكاة واجلهاد وبر الوالدين 

  . وصلة األرحام وغريها من أعمال اجلوارح 
لثالثة؛ حديث أيب هريرة املعروف ومن األحاديث اجلامعة هلذه األمور ا

اإلميان بضع وسبعون شعبة فأعالها قول الإلـه إال  ((حبديث شعب اإلميان 

                                                           

  ) .١٩٠٧(، ومسلم برقم )١(برقم  البخاري)  ١(
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فهـذا   )١())اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميـان 
احلديث اجلامع دل على دخول ما يكون باللسان واجلـوارح والقلـب يف   

  . مسمى اإلميان 
أعالها قول ال إلـه إال  ((: ى ما يكون باللسان ففي قولهأما داللته عل

: قال تعـاىل . والقول يشمل قول القلب وقول اللسان عندما يطلق  ،))اهللا
إنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَالَّ تخافُوا ����

شأَبوا ونزحال تونَ ودوعت متي كُنالَّت ةنوا بِالْج٣٠:فصلت[ ����ر[  
قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَـى إِبـراهيم   ����: وقال تعاىل

  ـيا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو
.  ]١٣٦:البقرة[ ����نبِيونَ من ربهِم ال نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَال

ولذلك ال ينصرف القـول  . أي بقلوبكم وألسنتكم  ����قُولُوا����: فاملراد بقوله
يقُولُونَ بِأَفْواههِم مـا   ���� :إىل  القول باللسان فقط إال عندما يقيد قال تعاىل

وهي صرحية .  ]١٦٧:آل عمران[ ����يس في قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ لَ
يف أن القول يكون بالقلب واللسان ولذلك أهل السنة عنـدما يقولـون يف   

  . كتبهم اإلميان قول فهو شامل ألمرين قول القلب وقول اللسان 
: مى اإلميان ففي قولهوأما داللته على دخول ما يكون باجلوارح يف مس

وهذا يدل على دخول األعمـال يف   ))وأدناها  إماطة األذى عن الطريق((
فإماطة األذى عمل يقوم به اإلنسان وهو جزء من اإلميـان  . مسمى اإلميان

  .وشعبة من شعبه
                                                           

  ) .٣٥(، ومسلم برقم )٩(البخاري برقم )  ١(
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: وأما داللته على دخول ما يكون بالقلب يف مسمى اإلميان ففي قوله
واحلياء عمل من أعمال القلوب، وهو داخل يف  ))واحلياء شعبة من اإلميان((

مسمى اإلميان، فاخلشية والتوكل والرغبة والرهبة وغريها من األعمال القلبية 
  .  مسمى اإلمياناملأمور ا كلها داخلة يف 

)حرصح( )على قول النيب مرصمبتدأ مؤخر خربه شبه اجلملـة  ) م
مصرح ا كما قال الناظم يف قـول   وهذه األمور الثالثة) على قول النيب(

يف أحاديث كثرية فمن قال بذلك فقوله مبين على ما جاء عـن   �النيب  
، ومما يدل داللة صرحية على دخول األعمال يف مسمى اإلميان �الرسول 

حديث وفد عبد القيس وهو ثابت يف الصحيحني وغريمها من حديث ابن 
: أنه قال لوفد عبـدالقيس  �ن النيب ع –عباس ـ رضي اهللا تعاىل عنهما  

اإلميان باهللا وهل تدرون ما اإلميان باهللا؟ شهادة أن ال إله : آمركم بأربع((
إالَّ اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من املغـامن  

وهو صريح يف دخول العمل يف مسمى اإلميان، والنصوص يف  )١(،))اخلمس
  .ة هذا املعىن كثري

أي  اإلميان ينقص تارة، ففي هذا البيت يقـرر   )…وينقص طورا (
  . الناظم أن اإلميان يزيد وينقص ويقوى ويضعف 

                                                           

  ) .١٧(، ومسلم برقم )٥٣(البخاري برقم )  ١(



  ١٠٩                                             ة احلائية التحفة السنِية شرح املنظوم

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ ���� : قال تعاىل. أما الزيادة فمصرح ا يف القرآن
ذين آمنوا فَزادتهم إِمياناً وهم فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِمياناً فَأَما الَّ

   ]١٢٤:التوبة[  ����يستبشرونَ
ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى والْباقيات الصـالحات  ����: وقال تعاىل

   ]٧٦:مرمي[ ����خير عند ربك ثَواباً وخير مرداً 
 ����لْأَذْقَـان يبكُـونَ ويزِيـدهم خشـوعاً    ويخرونَ ل����: وقال تعاىل

  . واهلدى واخلشوع من اإلميان ] ١٠٩:اإلسراء[
ما رأيت من ((: �وأما النقصان فمصرح به يف السنة قال رسول اهللا 

وهذا النقص ال حتاسب عليه املـرأة؛ ألـا    )١(،))…ناقصات عقل ودين 
مـن رأى مـنكم   ((: �له مأمورة بترك الصالة والصيام وقت احليض، وقو

منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك  
  )٢(.))أضعف اإلميان

وقد جاءت آثار عن الصحابة صرحية يف أن اإلميان يزيد وينقص، فعن 
قيل ومـا زيادتـه   . اإلميان يزيد وينقص: عمري بن حبيب اخلطمي أنه قال

هللا ومحدناه وسبحانه فتلك زيادتـه، وإذا غفلنـا   ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا ا
ويف هذا الباب ورد عنهم وعن  السلف عموماً آثار . ونسينا فذلك نقصانه

  كثرية، بل هو حمل إمجاع وموضع اتفاق 
                                                           

  ) .٧٩(، ومسلم برقم )٣٠٤(البخاري برقم )  ١(
  ) .٤٩(مسلم برقم )  ٢(



 ة احلائيةالتحفة السنِية شرح املنظوم                                                                        ١١٠

منى ينمي نميـاً   :أي أنَّ اإلميان يزيد بطاعة اهللا، يقال) بطاعته ينمي(
منا ينمو  :وهو مبعناه يقال) عته ينموبطا( :زاد وكثر، ويف نسخة :ومناًء، أي
منى ينمي نمياً . الزيادة  :النماُء :منى" :قال يف اللسان. زاد وكثر :نموا، أي

  .) ١("ينمو نموا :زاد وكثر، وربما قالوا :ومناًء
أي أنه يف امليزان يوم القيامـة يثقـل؛ لزيادتـه     )ويف الوزن يرجح(

  .صيه بالطاعات والبعد عن معا
ويف هذين البيتني بين الناظم أمرين حول عقيدة أهل السنة يف اإلميان 

   :مها

  .ـ أن اإلميان قول وعمل ١
  .ـ أنه يزيد وينقص ٢
فاألول فيه رد على املرجئة، والثاين فيه رد على املرجئة وكذلك على  

نقص، اخلوارج واملعتزلة الذين يقولون إنَّ اإلميان شيء واحد، ال يزيد وال ي
والذي أفسد على مجيع هؤالء دينهم هو اعتقادهم أن اإلميان كلٌّ واحـد ال  

  .يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله 
مثَّ إنَّ اإلميان يزيد بأمور ينبغي على املسلم أن حيرص عليها ليـزداد  

تدبر القرآن، ومعرفة أمساء اهللا وصفاته، والتفكر يف آيـات اهللا  : إميانه منها
، وسري األخيار من املؤمنني، واالجتهاد �ه، ودراسة سرية الرسول وخملوقات

                                                           

  ) .٨/٤٥٥١(لسان العرب البن منظور )  ١(
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يف فعل الطاعات، وينقص بأمور ينبغي على املسلم أن حيذرها ليسلم إميانه 
اتباع خطوات الشيطان، وطاعة النفس األمارة بالسوء، واالفتتـان   :منها

اق وراء بالدنيا، وخمالطة أهل الشر والفساد، والغفلة واإلعراض، واالنسـي 
  .الشهوات 

واملسلم العاقل ينصح لنفسه يف إميانه لتثقل به موازينه يوم لقاء اهللا عز 
   ] .٨ :األعراف[  ����فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ���� وجل  

  .   )ويف الوزن يرجح( :والناظم رمحه اهللا يشري إىل هذا املعىن عندما قال
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  . اترك، واحذر، واجتنب  :أي )ودع(
أي ال تنبِ دينك وعقيدتك على اآلراء املتكلَّفة  )آراء الرجال وقوهلم(

واألقوال احملدثة بل ابنِها على الكتاب والسنة ففيهما السالمة والعصمة، وقد 
جاء عن السلف رمحهم اهللا نقول كثرية يف التحذير من اآلراء وذم الـرأي  

ـ  إياكم وأصـحاب  ((: رضي اهللا تعاىل عنه ـ   وأهله، من ذلك قول عمر 
   )١(.))الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن حيفظوها فأعملوا عقوهلم

ـ   لو كان الدين يؤخذ بـالرأي  ((: وقال علي ـ رضي اهللا تعاىل عنه 
  )٢(.))لكان مسح باطن اخلف أوىل من مسح ظاهره

ذموم القائم على احلدس والظن والعقل واملراد بالرأي هنا أي الرأي امل
ارد مع تعطيل النصوص وإمهاهلا والصدود عنها واإلعراض، وهو الـرأي  
الذي أُحدثت به البدع، وأُنشأت به الضالالت، وعطِّلـت بـه األمسـاء    
والصفات، فمثل هذه اآلراء العاطلة والتقريرات الباطلة ال ينبغي ملسـلم أن  

                                                           

  ) .  ١٢(الدارقطين يف سننه برقم )  ١(
  ) .١٦٢(، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم )١٦٢(أبو داود برقم )  ٢(
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اجب أن تطرح وأن يحذَّر منها وأن ال يغتر بتزيني أهـل  يرعيها باله، بل الو
  . الباطل هلا 

عليك باألثر وإن رفضك النـاس وإيـاك   ((: يقول األوزاعي رمحه اهللا
وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإنَّ األمر ينجلي وأنت على طريق 

  . ))مستقيم
أي الباطـل  ذكر الرجال هنا ال مفهوم له، فـالر ) آراء الرجال(قوله 

مذموم سواء كان من الرجال أو النساء، ولكن ذكر الرجال؛ ألنهم أصحاب 
  .الرأي يف الغالب 

  .  �أي الصحيح الثابت عنه   )فقول رسول اهللا(
 :أي) أوىل(أطهر وأنقى وأخلص، ويف بعـض النسـخ    :أي )أزكى(

  .باألخذ والتقدمي 
والناس يوم . نة أي للصدر وللفؤاد والقلب وأدعى للطمأني )وأشرح(

ويوم يناديهِم فَيقُولُ ماذَا ���� : القيامة ال يسألون إالَّ عن ذلك كما قال تعاىل
نيلسرالْم متبفال يسألون عن آراء الرجال وأقـواهلم،    ]٦٥:القصص[  ����أَج

  .وإنما يسألون عما جاءم به رسل اهللا عليهم صلوات اهللا وسالمه 

   إخل) … والتك من قوم( :قوله     
هذا البيت يف غاية التناسق مع الذي قبله حيث أشاد الناظم يف البيت 
األول ضمناً حبملة السنة ونقلة احلديث من الصحابة والتابعني ومن بعـدهم  
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فهؤالء هم خري الناس وأفضلهم، فليس عندهم آراء منطقية وال فلسـفات  
عندهم متسك بالنصوص والتزام بالسنة عقلية وال أقوال متكلفة، وإنما الذي 

النبوية، مثَّ حذَّر يف هذا البيت من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون يف 
   :هؤالء األئمة األفذاذ والعلماء األجماد فقال

أي احذر أن تكون يا صاحب السنة ويا من هداك اهللا إىل ) وال تك(
  .لزوم هدي خري األمة 

وهذا شامل . أي ممن اختذوا دينهم هلواً ولعباً ) ممن قوم تلهوا بدينه(
ألهل البدع واألهواء وأهل الفسق والفجور؛ فإنَّ اجلميع يشتركون يف ذلك 

  . بني مقل ومستكثر بسبب جهلهم بالسنة، ومن جهل شيئاً عاداه 
: وهذه نتيجة اختاذ الدين هلواً ولعباً) فتطعن يف أهل احلديث وتقدح(

ل احلق والتهكُّم باملتمسكني بالسنة والوقيعة يف أهـل اخلـري   السخرية بأه
  . والفضل والنبل، وهذه هي حيلة املفاليس يف كلِّ زمان وأوان 

. إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين آمنوا يضحكُونَ����: قال اهللا تعاىل
  ����لَبوا إِلَى أَهلهِـم انقَلَبـوا فَكهِـني   وإِذَا انقَ. وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ 

  .] ٣١ـ٢٩ :املطففني[
ولو كان القوم أهل حق وحجة لنافحوا عنه بالربهان ولقابلوا احلجـة  
باحلجة والدليل بالدليل، ولكن ال حيلة للعاطل املفلس إالَّ التهكم والسخرية 

أهـل احلـديث    واالستهزاء، ومن عالمات أهل األهواء والبدع الوقيعة يف
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وهذا من أعظم العقوق وأشد اللؤم، إذ أهل احلديث مل يأت منهم . واألثر 
  .إالَّ األيادي البيضاء واجلميل واإلحسان 

قال بعض أهل العلم يف بيان فضل أهل احلديث وبيان بعض مـآثرهم  
  :ومناقبهم
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نسأل اهللا أن جيزيهم عنا وعن املسلمني خري اجلزاء، وأن يرفع درجـام يف   
  .عليني، وأن جيعل هلم لسان صدق يف اآلخرين، وأن يغفر لنا وهلم أمجعني 
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ملَّا أى الناظم منظومته وقد مجع فيها أهم أصول عقيدة أهل السـنة،  
  .ختم ذا البيت؛ ليؤكِّد فيه على أمهية هذا املعتقد، وأمهية احملافظة عليه 

إذا كنت يا صـاحيب   :أي) إخل  …ر إذا ما اعتقدت الده( :فقوله
، ومـن أهلـها   �على هذه العقيدة املأخوذة من كتاب اهللا وسنة رسوله  

  . املتمسكني ا، احملافظني عليها فأنت على خري ما بقيت على هذا املعتقد 
   .زائدة ) ما(أداة شرط ملا يستقبل من الزمان، و )إذا(

الربط؛ ألنَّ أمور العقيدة  االعتقاد مأخوذ من العقد، وهو) اعتقدت(
ال بد من ربط القلب عليها حبيث يكون اإلميان ا جازماً بـال شـك وال   

إِنمـا  ����:  قال اهللا تعـاىل . ارتياب، فإنْ وجِد الشك والريب فما مثَّ عقيدة
: أي ]١٥: احلجـرات [ ����الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا 

  .أيقنوا ومل يشكوا 
أي مدة حياتك وطوال عمرك، ويف هذا أنَّ املعتقد ال ينفع إالَّ ) الدهر(

يا أَيها الَّذين آمنـوا  ����إذا بقي عليه العبد إىل أن يتوفَّاه اهللا، كما قال تعاىل  
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 ـلسم متأَنإِلَّا و نوتمال تو هقَاتت قح قُوا اللَّهونَات١٠٢ :آل عمـران [ ����م[ ،
اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم، ومن ((: يف الدعاء للميت �وقال 

  )١(.))توفيته منا فتوفه على اإلميان

يا صاحيب، وهذا من لطف النـاظم   :مرخم صاحب، أي) يا صاحِ(
رمحه اهللا وحسن تودده وكرمي نصحه رمحه اهللا وغفر له وجزاه خري اجلـزاء  

  .وأوفره 

اإلشارة هنا إىل األصول العظيمة املذكورة يف هذه املنظومـة،  ) هذه(
وهي أصول جليلة مبنية على الكتاب والسنة، منِ متسك ا جنا ومن احنرف 

  .عنها كان من اهلالكني 

  .وهو واقع يف جواب الشرط . كائن  :أي) فأنت(

مـت  أي ما د) متسي وتصبح(ويف نسخة ) على خري تبيت وتصبح(
على هذه األصول مقيماً، وا متمسكاً فصـباحك ومسـاؤك ونومـك    

ويف هذا إشارة إىل أنَّ املعتقد الصحيح . واستيقاظك كله يف خري وعلى خري 
يورث السالمة واخلري يف كل حال، ويثمر العواقب احلميدة واخلري املسـتمر  

داب وحسن املآل، ويدعو إىل الطاعات الصاحلة واألخـالق احلميـدة واآل  
  .الكرمية وخري األعمال 

                                                           

، )٣٢٠١(، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم )٣٢٠١(أبو داود برقم )  ١(
  ) .١٥٧ص(وانظر أحكام اجلنائز 
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ويف هذا أيضاً دعوة إىل الثبات على هذا املعتقد احلق واحلذر من التلون 
أما أهل السنة فعقيـدم ثابتـة   . والتنقل كما هو احلال عند أهل األهواء 

ثبتنا اهللا مجيعاً على . وإميام راسخ ويقينهم مستمر بتوفيق من اهللا عز وجلَّ 
  .     زقنا حسن اخلتام اإلميان، ور

وذا أى رمحه اهللا هذه املنظومة، وهي على وجازا حوت أصـول  
املعتقد، وأسس اإلميان، وما مل يذكر فيها يدلُّ عليه ما ذُكـر، واهللا أعلـم،   

  .وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا 
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        ?ـ�Sـــ�?ـ�Sـــ�?ـ�Sـــ�?ـ�Sـــ�
   :وفيها التنبيه على أمرين

عدد أبيات هذه املنظومة ثالثة وثالثون بيتاً فقط، رواها عنه   :األول
  :غري واحد من تالميذه دون زيادة على ذلك، منهم

  . احلافظ أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني  -١
أنشـدنا أبـو   (( :قال الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء ويف العلو

بو حممد بن قدامة أنشدنا اإلمام أ :العباس أمحد بن عبد احلميد، قال
سنة مثان عشرة وست مائة، أخربتنا فاطمة بنت علي الوقايايت أخربنا 
علي بن بيان، أخربنا احلسني بن علي الطناجريي حدثنا أبو حفص بن 
شاهني أنشدنا أبو بكر بن أيب داود لنفسه هذه القصـيدة وجعلـها   

  . وذكر األبيات  )١()).حمنته
  . سني اآلجري اإلمام أبو بكر بن حممد بن احل -٢

أملى علينا أبو بكر ابن أيب داود يف ((: قال رمحه اهللا يف كتابه الشريعة
مسجد الرصافة يف يوم اجلمعة خلمس بقني من شعبان سـنة تسـع   

))…وثالمثائة 
  .وذكر األبيات  )٢(

  . عبيد اهللا الفقيه  -٣
                                                           

  ) . ٢/١٢٢٠(، والعلو )١٣/٢٣٣(سري أعالم النبالء )  ١(
  ) .٥/٢٥٦٣(الشريعة )  ٢(
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 أنبأنا علي احملدث عن عبيد اهللا((: قال ابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة
وذكـر   )١())أنشدنا أبو بكر ابن أيب داود من حفظه لنفسه: الفقيه قال
  .األبيات 

  . أبو بكر أمحد بن إبراهيم  -٤
: قال أبو احلسن علي بن حممد املعافري املالقي يف كتابه احلدائق الغناء

قرأت على أيب احلسني أمحد بن محزة بن علي بن احلسن بدمشق عن ((
:  بن أمحد بن كادش السلمي العكربي قـال أيب العز أمحد بن عبيد اهللا

أنشدنا أبـو  : أخربنا أبو طالب حممد بن علي بن الفتح العشاري قال
عبد اهللا بن سليمان بن أنشدنا أبو بكر  :بكر أمحد بن إبراهيم قال

  .   وذكر األبيات  )٢( )) . األشعث لنفسه يف السنة رمحه اهللا
ات هذه املنظومة على ثالثـة  ومل يزد مجيع هؤالء فيما ذكروه من أبي

  .وثالثني بيتاً
بعد اية الكتـاب ـ    )٣(وقد جاء يف آخر كتاب السنة البن شاهني

إيراد هلذه املنظومة مع زيادة سبعة أبيات بعد  –وهو من حلق بعض النساخ 
  األبيات املتعلقة بالعشرة املبشرين باجلنة، فأصبح جمموع أبيات املنظومة ذه 

  .ني بيتاً الزيادة أربع

                                                           

  ) .٢/٥٣(طبقات احلنابلة )  ١(
  ) .١٧٦ص(احلدائق الغناء )  ٢(
  ) .٢٥٥ص(انظر الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة )  ٣(
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  : واألبيات املزيدة هي
  

  وسبطي رسول اهللا وابين خدجيـة (
ــا ( ــؤمنني وخالن ــائش أم امل   وع
  وأنصــاره واملهــاجرون ديــارهم(
  ومن بعدهم فالتابعون حلسـن مـا   (
ــوهم ( ــوري مث أخ ــك والث   ومال
  ومن بعـدهم فالشـافعي وأمحـد    (
  أولـئك  قوم قـد عفا اهللا  عنهـم(

ــدح     ــا أم ــة ذات النق   )وفاطم
ــنح مع ــه مثَّ ام ــرم ب ــة أك   )اوي

  )بنصرم عن كبـة النـار زحزحـوا   
  )حذوا فعلهم قوالً وفعالً فـأفلحوا 
  )أبو عمرو األوزاعـي ذاك املسـبح  
  )إماما هدى من يتبع احلق يفصـح 
)           وأرضـاهم  فأحبهـم فإنك تفـرح

وال شك يف أنَّ هذه األبيات املزيدة ليست البن أيب داود رمحه اهللا؛ إذ 
يع من رووا هذه القصيدة من تالميذه مل يذكروا هذه الزيادة، ومن بينهم مج

ابن شاهني رمحه اهللا كما تقدم يف رواية الذهيب للمنظومة من طريقه ولـيس  
 ها زيدت يف القصيدة بعدا يدل على أنمفيها هذه الزيادة، م.  

رمحه اهللا كما مثَّ وجدت أنَّ ثالثة من هذه األبيات قد زادها ابن البناء 
  .نبه على ذلك السفاريين يف شرحه هلذه املنظومة 

هذه الثالثة أبيات وأوهلا ((: قال رمحه اهللا يف كتابه لوائح األنوار السنية
: وأنصاره واملهاجرون ديارهم، وثالثهـا : وعائش أم املؤمنني، وثانيها: قوله

اإلمام احلـافظ  ليست من كالم الناظم الذي هو  …ومن بعدهم والتابعون 
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أبو بكر ابن أيب داود، بل من كـالم العالمة احملقق ابن البناء مـن أئمـة   
  . )١())علمائنا

وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات هي مزيدة على النظم وال يـدرى مـن   
زادها، لكننا نقطع أنها ليست البن أيب داود رمحه اهللا تعـاىل، وال تصـح   

  .نسبتها إليه 

ألبيات فال شك يف حسنها وأمهيتها، على ضـعف يف  أما معاين هذه ا
تراكيبها وأوزاا، حىت إنَّ القارئ هلا ليدرك مبجرد قراءا أنهـا مقحمـة   

  .مزيدة

ابن أيب داود صاحب هذا النظم إمام من أئمة السلف وعلم من  :الثاين
أعالم األمة مشهود له بالفضل واإلمامة والعلم، بل كان رمحه اهللا من حبور 

وقد سبق أن أشرت يف صـدر هـذا   . العلم وأوعية السنة وحفاظ احلديث 
الشرح إىل طرف من النقول عن بعض األئمة يف الثناء عليه وبيـان إمامتـه   

  .وفضله وحفظه وإتقانه 

ورأيت هنا أنَّ من املناسب اإلشارة إىل بعض ما قيل فيه بغري حق سواء 
حة هذا اإلمام والدفاع عنه، فـإنَّ  مما ثبت عن قائله أو مل يثبت؛ لتربئة سا

مما يتقرب به إىل اهللا عز وجل الذب عن أعراض علماء املسلمني وتربئتهم 
مما ينسب إليهم زوراً وباطالً أو على غري وجهه الصحيح، ونسـأل اهللا أن  

                                                           

  ) .٢/١٠٥(لوائح األنوار السنية )  ١(
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يبارك يف مجيع علمائنا املتقدمني منهم واملتأخرين وأن جيزيهم خـري اجلـزاء   
  .وأوفره 

  : وأهم ما وقفت عليه منسوباً إىل ابن أيب داود أمران

  . نسبة الكذب إليه، وهي نسبة ال تصح وال تثبت  :أوالً

حدثنا علي بن عبد اهللا الداهري مسعت أمحد بن حممد ((: قال ابن عدي
: ابن عمر بن كركرة مسعت علي بن احلسني بن اجلنيد مسعت أبا داود يقول

   )١(.))ابن صاعد كفانا ما قال أبوه فيه قال. ابين عبد اهللا كذاب 

الداهري وابن كركرة ((: وهذا إسناد غري ثابت، قال املعلمي رمحه اهللا
إن " ما قال أبوه فيه"مل أجد هلما ذكراً يف غري هذا املوضع، وقول ابن صاعد 

أراد هذه الكلمة فإن كانت بلغته ذا السند فال نعلمه ثابتاً، وإن كان لـه  
  )٢(.))فما هو، وإن كان أراد كلمة أخرى فما هي مستند آخر

وهو معروف بالطلب،  … )٣(ولوال شرطنا ملا ذكرته((: قال ابن عدي
وعامة ما كتبه مع أبيه، وهو مقبول عند أصحاب احلديث، وأما كالم أبيـه  

  )٤(.))فما أدري أيش تبني له منه

                                                           

  ) .٢٦٦ـ٤/٢٦٥(الكامل يف ضعفاء الرجال )  ١(
  ) .١/٢٩٨(التنكيل للمعلمي )  ٢(
  .كر كلَّ من تكُلِّم فيه وإن كان الكالم غري قادح أي لوال شرطه يف كتابه من أن يذ)  ٣(
  ) .٤/٢٦٦(الكامل يف ضعفاء الرجال )  ٤(
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الـذهيب  هذا إن ثبت، وثبوته حمل نظر كما تقدم، وقد شكك احلافظ 
 حمل عليها إن صحيف ثبوت هذا، وأشار إىل بعض احملامل اليت ميكن أن ي.  

أما قول أبيه فيه فالظاهر أنه إن صح ((: قال رمحه اهللا يف تذكرة احلفاظ
عنه فقد عىن أنه كذَّاب يف كالمه ال يف احلديث النبوي، وكأنه قـال هـذا   

  )١(.))وعبد اهللا شاب طري مثَّ كرب وساد
لعل قول أبيه فيـه إن صـح أراد   : قلت((: وقال يف سري أعالم النبالء

الكذب يف هلجته ال يف احلديث فإنه حجة فيما ينقلـه، أو كـان يكـذب    
ويوري يف كالمه، ومن زعم أنه ال يكذب أبدا فهـو أرعـن، نسـأل اهللا    

  )٢(.))السالمة من عثرة الشباب، مث إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى
   )٣(.))إنما ذكرته ألنزهه((: وذكره رمحه اهللا يف كتابه امليزان وقال

وخالصة القول أنَّ نسبة هذا إليه حمل نظر بل لـيس عليـه مسـتند    
صحيح، وإن ثبت فهو حممول على أمور لعلها كانت منه يف مرحلة الشباب 

نه فإنَّ شـأ   �يف حديثه وكالمه اخلاص، ال فيما حيدث به عن رسول اهللا 
بل هو معدود عند أهل العلم يف كبار احلفـاظ  . أجل وقدره أنبل من ذلك 
فمن حاول ملزه ذا فإنما يزري على نفسه، ال . ومن األئمة العدول الثقات 

  سيما إن كان مبنيا على اهلوى والشنآن والباطل، وقد مر معنا قوله رمحه اهللا 

                                                           

  ) .٢/٧٧٢(تذكرة احلفاظ )  ١(
  ) .١٣/٢٣١(سري أعالم النبالء )  ٢(
  ) .٤/١١٦(ميزان االعتدال )  ٣(
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  :يف منظومته السنية
ـْ( م كالَ توحقْدتو يثدـِل الْح يف أَه ـنطْعفَت      ينِهِــما بِدولَهمٍ تن قَو(  

 :واملـراد بالنصـب أي  . نسب إليه رمحه اهللا شيٌء من النصب : ثانياً
، ومل يثبت عنه رمحه اهللا شيٌء من ذلـك، بـل   �نصب العداء آلل النيب   

وحمبتهم والثنـاء علـيهم    ثبت عنه ضد ذلك ونقيضه، وهو والء آل البيت
بل مل يتحقق يف ترمجته مـن الـذي نسـبه إىل    . وذكر فضائلهم ومآثرهم 

النصب وما حجته على ذلك، إالَّ أنَّ هذه التهمة أُلصقت به يف حياته رمحه 
  . اهللا وبرأ نفسه منها ومل جيعل من رمـاه به يف حلٍّ 

ن أيب داود غري مرة مسعت أبا بكر اب((: قال أمحد بن يوسف بن األزرق
كلُّ من ذكرين بشيء فهو يف حلٍّ إالَّ  :كلُّ من بيين وبينه شيء أو قال: يقول

   )١(.))من رماين ببغض علي بن أيب طالب
وخري شاهد ودليل على سالمته من هذه التهمة قصيدته هذه اليت بني 

بعد أن ذكر  أيدينا، واليت أبان فيها عقيدة أهل السنة واجلماعة، فقد قال فيها
     :اخللفاء الثالثة
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هذا قويل، وقـول أيب،  ((: وقد جاء عنه أنه قال يف متام هذه القصيدة
وقول أمحد بن حنبل رمحه اهللا، وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول من مل 

غري ذلك فقد كذبندرك من أهل العلم م ن بلغنا قوله، فمن قال عليم((.  
                                                           

  ) .٩/٤٦٨(تاريخ بغداد )  ١(
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وعلى كلٍّ فقد أطبق أهل العلم على إمامة ابـن أيب داود وفضـله   
وتوثيقه واالحتجاج به وعده من أئمة السلف األجالء ومن العلماء الثقات 
النبالء، فلم يبق أي معىن للطعن فيه أو التقليل من شأنه وقـدره ونبلـه،   

ملعلمي رمحه اهللا كالم نفيس وحتقيق متني يف تربئة ابـن أيب داود  ولإلمام ا
مما نسب إليه من النصب وغريه، أجاد فيه وأفاد، وأحسن الدفاع عن هذا 

، فجزاه اهللا خرياً على نصحه ودفاعه عنه وعن )١(اإلمام اجلليل والذب عنه
ميع علمـاء  غريه من أئمة املسلمني، ورحم اهللا ابن أيب داود وغفر له وجل

املسلمني وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنـات األحيـاء منـهم    
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى . واألموات إنه هو الغفور الرحيم 

  . آله وصحبه أمجعني

                                                           

  ) .٣٠٥ـ١/٢٩٧(التنكيل للمعلمي : انظر)  ١(
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  الصفحة  املوضــوع
  ٣  ............................................... املقدمة

  ٥  ....................... اظم ابن أيب داودترمجة موجزة للن
  ٩  ......................................... نص املنظومة

  ١١  .................. االعتصام بالكتاب والسنة وجمانبة البدع
  ١٨  ..........................................صفة الكالم 
  ٢٨  ..........................................إثبات الرؤية 

  ٣٧  .............................إثبات صفة اليدين هللا تعاىل 
  ٤٥  .............................إثبات صفة الرتول هللا تعاىل 

  ٥٦  ...........................عقيدة أهل السنة يف الصحابة 
  ٧٠  .........................................اإلميان بالقدر 

  ٧٩  ....................................اإلميان باليوم اآلخر 
  ٩٥  حكم مرتكب الكبرية والتحذير من مذهيب اخلوارج واملرجئة 

  ١٠٥  ..........................تعريف اإلميان وزيادته ونقصانه 
  ١١٢  .........التحذير من الرأي ، ومن القدح يف احلديث وأهله 

  ١١٦  ...........................................ة النظم خامت
  ١١٩  ................................................خامتة 

  ١٢٧  ..............................................الفهرس 



 ة احلائيةالتحفة السنِية شرح املنظوم                                                                        ١٢٨

  


