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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن
وااله ،وبعد:

ّ
فإن العقيدة اإلسالمية املستقاة من ينابيعها الصحيحة هي األساس
األول الذي جيب أن حيرص عليه املسلم؛ ألن يف ذلك السالمة له يف دينه،
ٍ
صافية ٍ
ٍ
ٍ
نقية تتحلىّ
ٍ
خالص هلل وحده،
بتوحيد
بعقيدة
إذ يلقى ربه عز وجل
بعيد ًا عن الرشك بصوره وأشكاله ،صغريه وكبريه.

وال خيفى عىل ذي لب أنعم اهلل عليه بالسداد وهداه للرشاد أمهية
العقيدة املستمدة من كتاب اهلل عز وجل؛ وصحيح سنة رسول اهلل ﷺ،
وفق هَنج السلف الصالح ،وهو ما كان عليه النبي ﷺ وصحابته ،املشهود
هلم باخلريية من رسول اهلل ﷺ يف قوله فيام تواتر عنه« :خري الناس قرين،
ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم»(.)1
وإن يف معرفة اعتقاد السلف ومنهجهم السالمة أيض ًا للمجتمع من
التفكك والفرقة واالنقسام ،ومن األفكار املنحرفة التي تؤدي إىل التكفري
واخلروج عىل والة املسلمني وعلامئهم ،وما يتبع ذلك من مفاسد كثرية،
أدركناها وعارصناها ،حفظ اهلل املسلمني وكألهم من كل رش ،ومن مجيع
((( نص احلافظ ابن حجر العسقالين عىل تواتره يف مقدمة «اإلصابة يف متييز
الصحابة».
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الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وإنه ليس من العجب أن نجد من يعارض عقيدة السلف فحسب،
بل األعجب من ذلك ترصيح بعض املسلمني بأن مذهب السلف أسلم
ومذهب اخللف أعلم وأحكم ،ولقد رد هذه املقولة وأبان بطالهنا العالمة
السفاريني  :إذ قال:

«فمن املحال أن يكون اخلالفون أعلم من السالفني كام يقوله
بعض من ال حتقيق لديه ،ممن ال يقدر قدر السلف ،وال عرف اهلل تعاىل
وال رسوله وال املؤمنني به ،حق املعرفة املأمور هبا ،من أن طريقة السلف
أسلم ،وطريقة اخللف أعم وأحكم.
إنام ُأيت هؤالء ،من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد اإليامن
بألفاظ القرآن واحلديث ،من غري فقه ذلك بمنزلة األميني ،أو أن طريقة
اخللف هي استخراج معاين النصوص املرصوفة عن حقائقها ،بأنواع
املجازات وغرائب اللغات.

فهذا الظن الفاسد ،أوجب تلك املقالة التي مضموهنا نبذ اإلسالم
وراء الظهر ،وقد كذبوا وأفكوا عىل طريقة السلف ،وضلوا يف تصويب
طريقة اخللف ،فجمعوا بني باطلني :اجلهل بطريقة السلف يف الكذب
عليهم ،واجلهل والضالل بتصويب طريقة غريهم» (.)2
ويضاف إىل ذلك أن قول النبي ﷺ« :خري الناس قرين ،ثم الذين
واضحة ال شك فيها وال ريب
يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم»( ،)3يدلنا دالل ًة
ً

((( «لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية».)25/1( :
((( رواه البخاري ( ، )2509ومسلم (.) 2533

-
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ٌ
وأحكم
وأعلم
أسلم
،منهج ّخ رِّ ٌي
عىل أن منهج السلف
فاضل -وهو ٌ
ٌ
ُ
ُ
منهج ُ
من كل املناهج ،بال شك يف ذلك وال ريب(.)4

ولقد انترشت ً
أيضا يف بعض األوساط العلمية واملدرسية يف بعض
ديار اإلسالم مقولة صاحب منظومة جوهرة التوحيد:
«وكل نص أوهم التشبيها

ِّأو ْل ُه أو فوض ورم ت ْنز ًهيا»

وإن املتأمل هلذه املقالة جيد أن الناظم رصح فيها بأن النصوص
(واملقصود بهَِ ا كتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه ﷺ بالطبع) يعرتهيا توهم
تشبيه اخلالق باملخلوق والعياذ باهلل من هذا التصور.
وعند تأمل هذه املقولة نجدها تتعارض مع احلقائق الثابتة التالية:

األوىل :من املحال أن كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله ﷺ فيهام ما
يوهم التشبيه املزعوم؛ إذ هذا قدح يف الرشيعة بأن فيها ما يفهم ذلك عن
اهلل –تبارك وتعاىل.-
وبرهان بطالن ذلك التصور ،أن القرآن الكريم كان يتنَزل عىل
رسول اهلل ﷺ وكان يتىل يف عهده ،ويف عهد الصحابة ريض اهلل عنهم
ومل خيطر ببال أحدهم هذا التصور املزعوم؛ بأن النص القرآين يف األسامء
أو الصفات يوهم التشبيه ،بل إن هذا القول باب رش عظيم يف التعطيل؛
يف األسامء والصفات كلها عىل مرصاعيه ،حتى التي تثبتها األشاعرة
واملاتريدية.

((( انظر للمزيد حول هذا كتاب «فضل علم السلف عىل اخللف» للحافظ ابن رجب
« :فضل علم السلف عىل اخللف» (ص 4فام بعدها).

:
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الثانية :إن التوهم بأن النصوص توهم التشبيه ولذا يلزم التأويل أو
التفويض ال يوجد يف كتب التفاسري املسندة وال يف كتب السنة املرشفة،
ولقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ::
«ولقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة وما رووه من احلديث
ووقفت من ذلك عىل ما شاء اهلل تعاىل أكثر من مائة تفسري فلم أجد إىل
تأول شيئًا من آيات
ساعتي هذه عن أحد من الصحابة ريض اهلل عنهم أنه َّ
الصفات أو أحاديث الصفات بخالف مقتضاها املعروف»(.)5
الثالثة :إن أهل التأويل قد وقعوا يف احلقيقة بالتمثيل الذي منه فروا
من حيث ال يشعرون ،وبيان ذلك:

إن كل واحد من فريقي التعطيل –بأنواعه -والتمثيل ،جامع بني
فإنم مل يفهموا من أسامء
التعطيل والتمثيل ،أما املعطلون وأهل التأويل هَّ
ثم رشعوا يف نفي تلك املفهومات،
اهلل وصفاته إال ما هو الالئق باملخلوقَّ ،
أخرا ،وهذا
فجمعوا بذلك بني التعطيل والتمثيل ،إذ مثلوا أولاً  ،وعطلوا ً
تشبيه ومتثيل منهم للمفهوم من أسامئه وصفاته باملفهوم من أسامء خلقه
وصفاهتم من حيث ال يشعرون ،وتعطيل ملا يستحقه هو سبحانه من
األسامء والصفات الالئقة به سبحانه وتعاىل(.)6
الرابعة :إن هذا القول خمالف إلمجاع السلف يف املنهج يف أسامء اهلل
وصفاته يف إثباهتم ملا يف كتاب اهلل عز وجل ولمَِا صح يف سنة رسول اهلل ﷺ
إثبا ًتا يليق بجالله وعظمته –تبارك وتعاىل -دون تشبيه ،وال متثيل ،وال

((( «جمموع الفتاوى».)394/6( :
((( «الفتوى احلموية الكربى» ( :جمموع الفتاوى.)27/5 :
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تعطيل ،وال تأويل ،ودون تفريق بني األسامء والصفات ،أو بني صفات
وصفات أخرى.
وأما التفويض :يف باب األسامء والصفات الذي يدندن حوله
بعضهم فينظر ما املقصود منه؛ فإن كان املراد بالتفويض ما يقوله بعض
النفاة وينسبونه إىل السلف ،وهو أهنم يمرون األلفاظ ويؤمنون هبا من
غري أن يثبتوا هلا معان تليق باهلل أو أهنم ال يعرفون معانيها ،فهذا ال برهان
عليه البتة ،وال يصح نسبته للسلف بحال.

وأما احتجاجهم بمقولة بعض السلف« :أمروها كام جاءت بال
كيف»( ،)7فال داللة هلم فيه إذ هو كقول اإلمامني ربيعة ومالك رمحهام اهلل:
«االستواء غري جمهول ،والكيف غري معقول»( ، )8ويوضح ذلك بجالء
شيخ اإلسالم ابن تيمية  :حيث يقول:

«فإنام نفوا علم الكيفية ،ومل ينفوا حقيقة الصفة ،ولو كان القوم قد
آمنوا باللفظ املجرد من غري فهم ملعناه عىل ما يليق باهلل ملا قالوا « :االستواء
غري جمهول ،والكيف غري معقول» ،وملا قالوا ِ :
«أم ُّروها كام جاءت بال
ٍ
حينئذ ال يكون معلو ًما ،بل جمهو ً
ال بمنزلة حروف
كيف» ،فإن االستواء
املعجمً ،
وأيضا :فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية ،إذا مل يفهم من اللفظ
معنى ،وإنام حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
((( عن الوليد بن مسلم قال  :سألت األوزاعي  ،والثوري ،ومالك بن أنس  ،والليث
بن سعد :عن األحاديث التي فيها الصفات ؟ فكلهم قال « :أمروها كام جاءت بال
تفسري» ،رواه اآلجري يف الرشيعة ( ،)290 / 2واللاللكائي يف «رشح أصول اعتقاد
أهل السنة واجلامعة» ( )527 / 1برقم.)930( :و ( )398 /1رقم.)665( :
((( «رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة للاللكائي» ( )398/1رقم664(:و.)665

-
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ً
وأيضا :فإن من ينفي الصفات اخلربية أو الصفات مطل ًقا ال حيتاج
أن يقول :بال كيف ،فمن قال :إن اهلل سبحانه وتعاىل ليس عىل العرش ،ال
حيتاج أن يقول :بال كيف ،فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات يف
نفس األمر ملا قالوا  :بال كيف»( )9ثم قال:
«فقوهلم ِ :
«أم ُّروها كام جاءت» ،يقتيض إبقاء داللتها عىل ما هي
ً
ألفاظا دالة عىل معاين ،فلو كانت داللتها منتفية لكان
عليه ،فإهنا جاءت
الواجب أن يقالِ :
أم ُّروا ألفاظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد ،أو
ِ
أم ُّروا ألفاظها مع اعتقاد أن اهلل ال ُيوصف بام دلت عليه حقيقة ،وحينئذ
فال تكون قد ُأ ِم ّرت كام جاءت ،وال يقال حينئذ :بال كيف ،إذ نفي الكيفية

لغو من القول»(.)10
عام ليس بثابت ٌ

وروى اخلالل بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة ،قال:
سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله -تعاىل :-ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮊ [طه ]٥:قال« :االستواء غري جمهول ،والكيف غري معقول،
ومن اهلل الرسالة ،وعىل الرسول البالغ املبني ،وعلينا التصديق» (.)11
وروي هذا عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غري وجه(.)12
وقال احلافظ ابن عبد الرب النمري القرطبي ::

«أهل السنة جممعون عىل اإلقرار بالصفات الورادة يف الكتاب
((( «الفتوى احلموية الكربى» ص ،)307( :بتحقيق الشيخ محد التوجيري.
(« ((1الفتوى احلموية الكربى»  ،ص )307( :بتحقيق الشيخ محد التوجيري.
(« ((1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة» للاللكائي ( )398/1رقم.)665( :
( ((1املصدر السابق ( )398 / 1رقم.)664( :
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والسنة ،ومحلها عىل احلقيقة ال عىل املجاز ،إال أهنم مل يكيفوا شيئ ًا
من ذلك ،وأما اجلهمية واملعتزلة واخلوارج فكلهم ينكرها ،وال حيمل منها
شيئ ًا عىل احلقيقة ،ويزعمون أن من أقر هبا مشبه ،وهم عند من أقر هبا
نافون للمعبود».
وقال اإلمام الذهبي  :معقب ًا عىل ذلك « :صدق واهلل ،فإن
من تأول سائر الصفات ،ومحل ما ورد منها عىل جماز الكالم ،أداه ذلك
السلب إىل تعطيل الرب ،وأن يشابه املعدوم ،كام نقل عن محاد بن زيد أنه
قال« :مثل اجلهمية كقوم قالوا يف دارنا نخلة» قيل :هلا سعف؟ قالوا :ال،
قيل :فلها كرب؟ قالوا :ال ،قيل :هلا رطب وقنو؟ قالوا  :ال ،قيل :فلها
ساق؟ قالوا :ال ،قيل :فام يف داركم نخلة؟»(.)13
وقال احلافظ اخلطيب البغدادي ::

«أما الكالم يف الصفات فإن ما ُر ِوي منها يف السنن الصحاح
مذهب السلف رضوان اهلل عليهم إثباهتا وإجراؤها عىل ظواهرها ونفي
الكيفية والتشبيه عنها.
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اهلل سبحانه وحققها من املثبتني قوم
فخرجوا يف ذلك إىل رضب من التشبيه والتكييف .

و[القصد] إنام هو سلوك الطريقة املتوسطة بني األمرين ودين اهلل
بني الغايل فيه واملقرص عنه.

واألصل يف هذا أن الكالم يف الصفات فرع عىل الكالم يف الذات

(« ((1العلو للعيل الغفار» ،ص. )250( :

-
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وحيتذي يف ذلك حذوه ومثاله .

فإذا كان معلوما أن إثبات رب العاملني عز وجل إنام هو إثبات
وجود ال إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنام هو إثبات وجود ال إثبات
حتديد وتكييف .
فإذا قلنا  :هلل تعاىل يد  ،وسمع  ،وبرص  ،فإنام هي صفات أثبتها
اهلل تعاىل لنفسه وال نقول  :إن معنى اليد القدرة وال إن معنى السمع
والبرص :العلم  ،وال نقول  :إهنا جوارح وأدوات الفعل  ،وال نشبهها
باأليدي  ،واألسامع  ،واألبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل.

ونقول  :إنام وجب إثباهتا ألن التوقيف ورد هبا ووجب نفي التشبيه
عنها لقوله تبارك وتعاىل :ﮋ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ
[الشورى ]١١ :وقوله عز وجل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ
[اإلخالص.)14( ]٤:
وقال اإلمام الذهبي  :يف كتابه «العلو»:

«وقال نحو هذا القول قبل اخلطيب أحد األعالم  ،وهذا الذي
علمت من مذهب السلف واملراد بظاهرها أي ال باطن أللفاظ الكتاب
والسنة غري ما وضعت له كام قال مالك وغريه  :االستواء معلوم وكذلك
القول يف السمع والبرص والعلم والكالم واإلرادة والوجه ونحو ذلك
هذه األشياء معلومة فال حتتاج إىل بيان و تفسري لكن الكيف يف مجيعها
جمهول عندنا واهلل أعلم»( )15اهـ.
(« ((1الصفات» للخطيب البغدادي ص.)3( :
( ((1كتاب «العلو للعيل الغفار» ص.)254( :

-
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وقال شيخنا العالمة األلباين  :يف «خمترص العلو» بعد نقل
كالم اخلطيب:

«فاحفظ هذا األصل من الكالم يف الصفات ،وافهمه جيد ًا فإنه
مفتاح اهلداية واالستقامة عليها وعليه اعتمد اإلمام اجلويني حني هداه
اهلل تعاىل ملذهب السلف يف االستواء وغريه  -كام تقدم ذكره عنه  -وهو
عمدة املحققني كلهم يف حتقيقاهتم هلذه املسألة كابن تيمية وابن القيم
وغريمها»(.)16
أقول :ومن العجب أيض ًا أن يرمى أهل السنة الداعني لنهج السلف
بالتشبيه ،مع أهنم أشد الناس حذراً وحتذيراً منه ،إذ« :من شبه اهلل بخلقه
فقد كفر ،ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر ،وليس ما وصف به نفسه
وال رسوله تشبيه ًا» كام قال احلافظ نعيم بن محاد .)17( :
وما أمجل قول اإلمام إسحاق بن راهويه ::

«إنام يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو
مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه ،وأما إذا قال كام
قال اهلل :يد وسمع وبرص ،كيف وال يقول مثل سمع وال كسمع ،فهذا ال
يكون تشبيهاً وهو كام قال تبارك وتعاىل يف كتابه :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الشورى.)18( » ]١١ :
(« ((1خمترص العلو» (ص .)47
(« ((1العلو للعيل الغفار» رقم . 464
(« ((1سنن الرتمذي» (. )50 / 3
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وقال شيخنا األلباين ::

«ولو كان إثبات الفوقية هلل تعاىل معناه التشبيه لكان كل من أثبت
الصفات األخرى هلل تعاىل ككونه قدير ًا سميع ًا بصري ًا مشبه ًا أيض ًا ،وهذا
ما ال يقول به مسلم ،ممن ينتسبون اليوم إىل أهل السنة واجلامعة خالف ًا
لنفات الصفات واملعتزلة وغريهم» (.)19
ثم نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية  :قوله:

«فاملعتزلة واجلهمية ونحوهم من نفات الصفات ،جيعلون كل
من أثبتها جمس ًام مشبه ًا ،ومن هؤالء من يعد من املجسمة واملشبهة األئمة
املشهورين كاملك والشافعي وأمحد وأصحاهبم ،كام ذكر ذلك أبو حاتم
صاحب كتاب الزينة وغريه ،ملا ذكر طوائف املشبهة فقال ومنهم طائفة
يقال هلم املالكية ينتسبون إىل رجل يقال له مالك بن أنس ،ومنهم طائفة
يقال هلم الشافعية ينتسبون إىل رجل يقال له الشافعي ،وشبهة هؤالء أن
األئمة املشهورين كلهم يثبتون الصفات هلل تعاىل ،ويقولون إن القرآن
كالم اهلل ليس بمخلوق ،ويقولون إن اهلل يرى يف اآلخرة»(.)20
ثم قال « :أهل السنة متفقون عىل أن اهلل ليس كمثله يشء ال يف
ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ولكن لفظ التشبيه يف كالم الناس لفظ
جممل فإن أراد بنفي التشبيه ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا حق فإن
خصائص الرب تعاىل ال يامثله يشء من املخلوقات يف يشء من صفاته ..
وإن أراد بالتشبيه أنه ال يثبت هلل يشء من الصفات فال يقال له علم وال

(« ((1خمترص العلو» ص.)69( :
(« ((2منهاج السنة النبوية» (. )54 / 2
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قدرة وال حياة ألن العبد موصوف هبذه الصفات فيلزم أن ال يقال له :
حي عليم قدير ألن العبد يسمى هبذه األسامء وكذلك يف كالمه وسمعه
وبرصه ورؤيته وغري ذلك وهم يوافقون أهل السنة عىل أن اهلل موجود
حي عليم قادر واملخلوق يقال له  :موجود حي عليم قادر وال يقال  :هذا
تشبيه جيب نفيه»(.)21

وقد قال اإلمام أبو حاتم حممد بن إدريس احلنظيل الرازي « :عالمة
أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر ،وعالمة اجلهمية أن يسموا أهل السنة
مشبهة ونابتة ،وعالمة القدرية أن يسموا أهل السنة جمربة ،وعالمة
الزنادقة أن يسموا أهل األثر حشوية» (.)22
َّ
وإن من نِ َعم اهلل عز وجل عىل أمة حممد ﷺ أن أكمل هلا دينها،
ً
حمفوظا إىل قيام الساعة ،وال يشك ذو لب أن أول ما جيب معرفته
وجعله

وجيدر علمه هو اإليامن باهلل تعاىل.
أقول:

تثار بني ح ٍ
ني وآخر فلقد صان اهلل العقيدة
ومع هذه الزوابع التي ُ
اإلسالمية عن املفاسد والتشويش حني ظهرت البدع والفرق املختلفة،
التي وضعت قواعد ومناهج فلسفية يحُ َك ُم هبا عىل الكتاب والسنة بدل
أن يحُ َك َم بالكتاب والسنة عليها ،بعلامء راسخني أئمة هدى ،ووجدت
مصنفات متعددة ،عىل مر العصور تربز ما ذهب إليه سلف األمة ،ومن
(« ((2منهاج السنة النبوية» (.)58 / 2
(« ((2عقيدة السلف أصحاب احلديث» ص )36( :و «العلو للعيل الغفار» ص:
(.)190
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ذلك هذا الكتاب الذي نقدم له «قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر»،
للعالمة النواب صدّ يق حسن خان .:
وتأيت أمهية نرشه ألمرين رئيسني:

األول  :للمسامهة يف نرش الرتاث السلفي ،حيث اشتمل الكتاب
عىل جوانب كثرية من العقيدة.

واآلخر  :إبراز العقيدة التي انتهى إليها املؤلف خال ًفا ملا هو املشهور
عنه يف تفسريه «فتح البيان يف مقاصد القرآن» ،ولقد ظهر بالوقائع التارخيية
أن هذه العقيدة هي آخر ما كتبه املؤلف يف هذا الشأن.

ومما جيدر ذكره أن شيخنا العالمة حمدّ ث احلجاز محاد األنصاري
 :كان قد شجعني عىل نرش الكتاب ،عندما أطلعته عليه ،وقرأه أكثر
من مرة ،وأوىص بطبعه مع التعليق عىل بعض املواطن جزاه اهلل خري ًا.
وكان عميل( )23يف حتقيق الكتاب وفق ما ييل:
1.1جعلت النسخة املطبوعة أص ً
ال ،وذلك لكوهنا طبعت عىل عني
املؤلف ،ولكوهنا أقدم من املخطوطة األخرى ،ورمزته هلا بـ
«األصل» ،وجعلت النسخة املخطوطة بخط الشيخ أمحد بن
عيسى  :نسخة ثانية ،ورمزت هلا بـ «ع».
2.2حققت النص وأثبت املغايرات التي بني النسختني يف اهلامش،
ونبهت عىل األخطاء والتصحيفات ولقد استفدت كثري َا من

( ((2كانت الطبعة األوىل للكتاب بتحقيقي عام 1404هـ ،ولكن هذه الطبعة متتاز
ٍ
نسخة خطية ،مع إعادة دراسة الكتاب وحتقيقه وختريج
وهلل احلمد بمقابلتها عىل
أحاديثه وتصويب ما وقع يف تلك الطبعة.
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مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريها من املصادر التي
استقى منها املؤلف ،يف تقويم النص.

3.3أثبت الصواب يف األصل ،وما كان مما ال يستقيم النص إال به،
زدته ووضعته بني معكوفتني هكذا [ ]  ،ثم نبهت عىل ما يف
األصل يف احلاشية.
4.4عزوت اآليات القرآنية إىل الكتاب العزيز.
5.5خرجت نصوص األحاديث النبوية ،واآلثار املوقوفة عىل
الصحابة وغريهم وكشفت عن صحة احلديث بام يقتضيه
البحث العلمي ،حسب ما قرره أهل الشأن وكان هنجي يف
التخريج عىل النحو اآليت:
 .أإذا ذكر املؤلف حدي ًثا بلفظ ما ،أو من طريق معني خرجته من
الوجه الذي ذكره املؤلف أولاً ثم ذكرت من رواه نحوه ،أو
بغري هذا اللفظ ،أو من طريق آخر.
.ب إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها ،اكتفيت بعزو ذلك
إليهام دون ذكر من شاركهام ،أو شارك أحدمها إلفادته بذلك
الصحة.

.ج حرصت عىل ذكر أحكام النقاد عىل املرويات يف الكتاب.

وعرفت بالفرق واملذاهب واملصطلحات
6.6بينت معاين الغريبَّ ،
العقدية.
7.7وضعت عناوين للفصول التي مل يعنون هلا املؤلف ووضعتها
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بني معكوفتني.

أثبت يف كثري من املسائل وخاص ًة العقدية منها  -التي ذكرها
ُّ 8.8
املؤلف ومل يذكر دليلها  -األدلة عىل ذلك .
توضيحا
أثبت يف عدة مواطن كالم أهل السنة فيام ُي َعدّ تأييدً ا أو
ُّ 9.9
ً
لكالم املصنف.

1010ترمجت للصحابة واألعالم املذكورين يف الكتاب ترمج ًة موجز ًة،
ذكرت فيها منزلة املرتجم له جرح ًا وتعديلاً  ،وسنة وفاته غالب ًا
واقترصت يف ذلك عىل كتاب «تقريب التهذيب» لقرص عبارته
وشموهلا ،ولد ّقة احلافظ ابن حجر  ،:وأرشت إليه بكلمة:
«تقريب» ،وما مل يكن من رجال التقريب ،ترمجت له من غريه
من كتب الرتاجم.
عرفت بالكتب املذكورة يف الكتاب.
َّ 1111

1212فهرست لألحاديث واآلثار واألقوال واألعالم املرتجم هلم.
1313ترمجت للمؤلف برتمجة موجزة.

ختاماً :أشكر اهلل عز وجل عىل توفيقه يل خلدمة هذا الكتاب ،وآمل
أن أكون قد وفقت إلبراز النص عىل الوجه الذي أراده مؤلفه وبام خيدم
االعتقاد الصحيح ،فإن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن الشيطان ومن
نفيس وال حول وال قوة إال باهلل.
وأتقدم بالشكر لكريس األمرية العنود لدراسة العقيدة واملذاهب
املعارصة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،الذي تولىَّ
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طباعة هذا الكتاب ،ولصاحب السمو امللكي األمري سعود بن فهد بن
عبدالعزيز نائب رئيس جملس أمناء مؤسسة األمرية العنود بنت عبدالعزيز
بن مساعد بن جلوي آل سعود اخلريية املمولة للكريس ،وألستاذ الكريس
فضيلة الشيخ أ.د .يوسف بن حممد السعيد.

أوالدي الذين قاموا معي باملقابلةًّ ،
وكل من أسدى إ ّيل
كام أشكر
َ
نصحا.
ملحوظ ًة ،أو ً
تنبيها ،أو ً
َّ
وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسنات األمرية،
سائلاً اهلل عز
وموازين ِّ
كل من أسهم فيه ،وأن يمدَّ نا بالتوفيق والسداد ،وأن حيسن لنا
اخلامتة عىل التوحيد والس َّنة.واحلمد هلل رب العاملني.
كتبه:
غرة شهر املحرم
يف َّ

عام ألف وأربعامئة واثنني وثالثني للهجرة النبوية

يف مدينة الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية  -حرسها اهلل.-

-
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كتاب
« قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر »
| |توثيق الكتاب:

كتاب «قطف الثمر غي بيان عقيدة أهل األثر» واضح الداللة يف
ثبوته ملؤلف الشيخ صديق حسن حان  :من خالل ما ييل:
1.1ذكره املصنف  :يف ترمجته لنفسه من مصنفاته.

تم طبع الكتاب يف املطبع النظامي بكانبور باهلند عام ألف
ّ 2.2
ومائتني ومخس وتسعني للهجرة ،عىل عني مؤلفه قبل وفاته
بسبعة عرش عام ًا .وكانت يف عداد املخطوطات ،فحصلت
عليها من مكتبة شيخنا العالمة الزاهد أيب الطيب حممد عطاء
اهلل حنيف .)24( :
3.3النسخة اخلطية للكتاب ،بخط الشيخ أمحد بن إبراهيم بن
عيسى(.)25
ٌ
ٌ
عظيمة يف
جهود
فقيه ،زاهدٌ  ،من كبار علامء أهل احلديث بباكستان ،له
(((2
حمدثٌ ،
ٌ
مؤلفات عديد ٌة تدل عىل تض ُّلعه
نرص السنة ،ومقاومة القاديانية وأهل البدع ،وله
ٌ
السلفية عىل سنن ال ّنسائي»  ،وحتقيق
يف العلوم املختلفة ،ومن مؤلفاته»:التعليقات ّ
كتاب «إحتاف النبيه فيام حيتاج إليه املحدث والفقيه» لشاه ويل اهلل الدهلوي ،وتويف
عام 1408هـ املوافق 1987م يف الهور بباكستان ،وقد ترمجت له ضمن كتايب:
ٌ
«كوكبة من أئمة اهلدى ومصابيح الدُّ جى».
( ((2هو الشيخ العالمة أمحد بن إبراهيم بن محد بن حممد بن محد بن عبد اهلل ابن عيسى
من قبيلة بني زيد القبيلة املشهورة بشقراء وغريها من بلدان الوشم بنجد وهي قبيلة

=
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ٍ
واحد ضمن من ترجم للمؤلف.
4.4ذكره غري

| |سبب تأليفه:

مجع املؤلف  :هذه العقيدة تعليماً لفلذة كبده ،وأصغر ولده،
وثمرة فؤاده :السيد عيل بن صديق بن حسن - :كام ذكر ذلك يف آخر
كتابه.-
وذلك ألن املؤلف يرى أنه ينبغي أن تقدم هذه العقائد إىل الصبي
يف أول نشأته ،ليحفظه ،حتى ترتسخ فيه ،وال تتزلزل ،ونعم هذا التوجيه
الرتبوي.
= قضاعية.
ولد يف بلدة شقراء سنة ثالث ومخسني ومائتني وألف فقرأ القرآن حتى ختمه  ،ثم رشع
يف القراءة عىل الشيخ الفقيه عبداهلل بن عبدالرمحن «أبو بطني»  ،ثم ارحتل إىل مدينة
الرياض ،فأخذ عن الشيخ العالمة عبدالرمحن بن حسن ابن شيخ اإلسالم حممد
بن عبد الوهاب  ،وعن ابنه العالمة الشهري عبد اللطيف  ،ثم توجه إىل مكة لقضاء
فريضة احلج وعاد  ،ثم أخذ يرتدد عىل مكة للتجارة وعىل جدة  ،وكان غالب جتارته
األقمشة القطنية ،وكان لصدقه وأمانته ووفائه األثر يف هداية العديد منهم التلمساين
وحممد نصيف رمحهم اهلل.
ومن مؤلفاته« :تنبيه النبيه والغبي يف الرد عىل املدوايس واحللبي»  ،و»الرد عىل ما جاء
يف خالصة الكالم من الطعن عىل الوهابية واالفرتاء لدحالن»،و»الرد عىل شبهات
املستعني بغري اهلل»،و»توضيح املقاصد وتصحيح القواعد» وهو رشح لنونية اإلمام
ابن القيم.
ومن تالمذته :الشيخ عبد الستار الدهلوي،والشيخ أبا بكر خوقري احلنبيل  ،والشيخ
سعد بن محد بن عتيق .تويف سنة سبع وعرشين وثالثامئة وألف من اهلجرة
مقتبسة من «مشاهري علامء نجد وغريهم»(.)81 -77/ 2
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| |مادة الكتاب العلمية:

يتناول كتاب «قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر» العقيدة
قسم املؤلف كتابه إىل ستة وعرشين
اإلسالمية من جوانب متعددة ،وقد ّ
فصلاً  ،إذ بدأ كتابه بكالم نفيس يف بيان عقيدة أهل احلديث من اإليامن
باهلل بام وصف به نفسه يف كتابه العزيز ،وبام وصفه به رسوله حممد ﷺ،
من غري حتريف وال تعطيل ال تكييف وال متثيل وال تأويل ،وساق أدلة
كثري ًة دالة عىل علو اهلل عز وجل واستوائه عىل عرشه ونقل إمجاع السلف
ريا من الناس من ينسب إىل أئمة املسلمني ما مل يقولوه.
عىل ذلك ،وأن كث ً
وأنه ليس يف كتاب اهلل ،وال سنة رسوله ﷺ ،وال عن أحد من
السلف ،ال من الصحابة وال من التابعني ،وال عن أئمة الدين ،حرف
واحد خيالف ذلك .

وأبان أن األصل يف هذا الباب أن كل ما ثبت يف كتاب اهلل أو سنة
رسوله ﷺ وجب التصديق به ،وأن من تكلم يف اهلل وأسامئه وصفاته بام
خيالف الكتاب والسنة ،فهو من اخلائضني يف آيات اهلل بالباطل.
وذكر مجل ًة من الصفات مما ّ
دل عليها الكتاب والسنة ،وبينّ أن
اإليامن قول القلب واللسان ،وعمل القلب واللسان واجلوارح ،وأنه يزيد
بالطاعة ،وينقص باملعصية.

وأن من أصول أهل السنة واجلامعة سالمة قلوهبم ألصحاب
رسول اهلل ﷺ ،كام وصفهم اهلل يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [احلرش.]١٠:

وأن من معتقد أهل السنة أهنم حيبون أهل بيت رسول اهلل ﷺ
ويتولوهنم ،ويتربؤن من طريقة الروافض والشيعة ،الذين يبغضون
الصحابة ويسبوهنم ،وطريقة النواصب اخلوارج الذين يؤذون أهل
البيت ،ويمسكون عام شجر بني الصحابة ،ويقولون إن اآلثار املروية يف
ما شجر بينهم منها ما هو كذب ،ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغري
عن وجهه ،الصحيح منها هم فيه معذورون ،إما جمتهدون مصيبون ،وإما
جمتهدون خمطئون.
واجب برشط أن
كام أبان أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ٌ
ال يؤدي إىل الفتنة ،وأن يظن قبوله ،وأن اجلمعة والعيدين ،والفطر
واجب وإن مل يكونوا
واألضحى ،واحلج مع السالطني ،وملوك اإلسالم،
ٌ
برر ًة عدو ً
ال أتقياء.

حتريرا جيدً ا ما جيب جتاه والة األمور ،حيث أبان أن االنقياد
وحرر
ً
ّ
واجب ،وال ينزع يدً ا من طاعته ،وال
ملن واله اهلل عز وجل أمر الناس
ٌ
خيرج عليه بسيف ،حتى جيعل اهلل له فرج ًا خمرج ًا ،وال خيرج عىل السلطان
ويسمع ويطيع ،وال ينكث بيعته ،فمن فعل ذلك فهو مبتدع ،خمالف
مفارق للجامعة.

وأن من ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به وجبت طاعته،
وحرمت خمالفته فيام ليس بمعصية هلل ولرسوله ،واخلروج عليه ،وأن أهل
السنة يرون الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح والسداد ،والنصيحة هلم
ولعامتهم وال خيرج عليهم بالسيف.

-
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إىل غري ذلك من مباحث الكتاب.

وختم كتابه بخامتة تدل عىل علمه وتواضعه البالغني.

ولقد استفاد املصنف مما كتبه أهل األثر كاإلمام أمحد إمام أهل
السنة واجلامعة ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم وغريهم،
وستمر بالقارئ فقرات بأكملها من «السنة» لإلمام أمحد ومن «العقيدة
اقتباسا،
نصا أو
الواسطية»( )26وغريها من كتب شيخ اإلسالم ابن تيميةًّ ،
ً
ولقد ّنبهت عىل مواطن من ذلك يف التعليق.
ولقد استوعب الكتاب أو كاد مجيع ما يف «العقيدة الواسطية» وجل
ما يف «السنة» لإلمام أمحد إضاف ًة للفصول التي أضافها املؤلف.

( ((2قارن فصول املؤلف وحمتوياهتا بفصول «العقيدة الواسطية» .

-
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ُن َس ُخ الكتاب
| |وصف النسخ املعتمدة:

لقد وقفت عىل الكتاب املطبوع يف عرص املؤلف  ،:وعىل
نسخة خمطوطة له بخط الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى  ،:وبيان
ذلك كالتايل:
 1.يقع الكتاب املطبوع يف عهد املؤلف عام ألف ومائتني وتسعني
للهجرة ،يف املطبع النظامي بكانبور باهلند ،يف واحد وثالثني
صفحة من القطع الوسط ،وطبعته حجرية ،بخط فاريس جيد،
وأخطاؤه يسرية ،ويف الصفحة سبع وعرشون سطر ًا ،وكانت
هذه الطبعة يف عداد املخطوطات وحصلت عليها من مكتبة
شيخنا العالمة حممد عطاء اهلل حنيف .:
 2.تقع النسخة املخطوطة من «قطف الثمر» التي بخط الشيخ
أمحد بن إبراهيم بن عيسى  :يف مخس وعرشين ورقة وقد
تم نسخها يف 1292هـ ،وهي نسخة جيد ٌة أيض ًا بخط النسخ،
وهي من خمطوطات مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية يف قسم املخطوطات برقم ،)2234( :وأصلها من
مكتبة الشيخ سليامن بن عبدالرمحن احلمدان  :يف مكة ،وقد
أطلعني عليها أخونا الفاضل الشيخ سعود بن مانع القحطاين
ريا ،-وقد جاء يف آخرها ما ييل:
-جزاه اهلل خ ً

«احلمد هلل وحده ،و كان الفراغ منه يف اليوم الرابع من الشهر ربيع
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-

األوىل يف سنة اثنني و تسعني و مئتني و ألف من هجرة من له العزة و
الرشف ،وذلك ببلد اهلل املحروسة صاهنا اهلل تعاىل مكة املكرمة املرشفة
عىل يد الفقري إىل مواله الغني الكبري :أمحد بن إبراهيم بن محد بن حممد بن
محد بن عبداهلل بن عيسى ،غفر اهلل له ووالديه وجلميع املسلمني واملسلامت،
إنه قريب جميب الدعوات ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
ريا».
أمجعني ،وسلم تسليماً كث ً

صورة غالف األصل

الصفحة األوىل من األصل

الصفحة األخرية من األصل

الورقة األوىل من خمطوطة الشيخ أمحد بن عيسى

الورقة األخرية من خمطوطة الشيخ أمحد بن عيسى
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ترجمة املؤلف

()27

هو اإلمام العالمة املحقق ،حميي السنة ،وقامع البدعة :ال َّن َّواب أبو
الطيب حممد صديق بن حسن بن عيل بن لطف اهلل ِ
الق َّن ِ
وجي ،البخاري،
نزيل هبوبال.

ويرجع نسبه إىل زين العابدين بن عيل بن احلسني السبط بن عيل
بن أيب طالب .
|| والدته :

ولد يف بلدة «برييل» ،موطن جده من جهة األم عام(1248هـ)،ونشأ
يف بلدة ِ
«ق َّن ْوج» موطن آبائه باهلند يف حجر أمه اً
يتيم عىل العفاف
والطهارة.
||دراسته ونشأته العلمية:

بدأ الشيخ صديق خان  :دراسته يف بلدته قنوج ،فقرأ بعض
الكتب االبتدائية ومبادئ الفلسفة وبعض أجزاء القرآن ،وقرأ خمترصات
االبتدائية يف النحو والرصف والبالغة واملنطق عىل شقيقه األكرب العالمة
أمحد حسن.
( ((2لقد ترجم للمؤلف كثريون ،والرتمجة مستقاة من ترمجه املؤلف لنفسه يف « أبجد
العلوم » (« )282 - 271 / 3ومشاهري علامء نجد وغريهم» ص- 451( :
 ) 457و «حركة التأليف باللغة العربية يف شبه القارة اهلندية يف القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش» ص ،)281 - 274( :و «السيد صديق حسن القنوجي وآراؤه
االعتقادية وموقفه من عقيدة السلف» للدكتور اخرت مجال.
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ثم سافر إىل بلدة «فرخ آباد» ،مع الشيخ أمحد عيل الفرخ آبادي
تلميذ والده ،فدرس هناك «الكافية» البن احلاجب ،ورشحها اجلامي عىل
الشيخ حممد حسني الشاهجانفوري ،ودرس يف املنطق «رشح الشمسية»
لقطب الدين و»مري قطبي» للجرجاين ،و»األفق املبني» و»الدر املختار»
و»مشكاة املصابيح» عىل بعض األساتذة.

ثم ارحتل إىل بلدة كانغور مع تالمذة والده ،فدرس عىل الشيخ
الفاضل حممد حمب اهلل باين بتى ،والشيخ حممد مراد البخاري ،ولقي
العلامء واملشايخ اآلخرين ،لكن دراسته يف هذين البلدين كانت دراسة
غري منتظمة.

ثم عزم عىل السفر إىل عاصمة اهلند دهلي سنة 1269هـ لالستفادة
من أكابر العلامء ،فتتلمذ عىل اإلمام العالمة الشيخ صدر الدين ،مفتي القارة
اهلندية ،ودرس يف مدة سنتني تقري ًبا «خمترص املعاين» اً
كامل ،ورشح الوقاية
(قسم العبادات) واهلداية (قسم املعامالت) يف الفقه احلنفي ،و«التوضيح»
يف أصول الفقه احلنفي ،والقطبي ومريقطبي كاملني ،و»سلم العلوم» مع
رشوحه ،والقايض مبارك ،و«مال جالل» يف املنطق ،و«صدرا» للشريازي
إىل بحث ما يعم األجسام ،والشمس البازغة و«رشح املواقف» إىل بحث
الوجود ،و«رشح العقائد النسفية» ،و«مري زاهد» ،و«رشح املطالع» ،و
«حترير أقيلدس يف األقيليدس»  ،و «املقامات احلريرية»  ،و «املقامات
اهلندية»  ،وبعض األجزاء من «احلامسة» ،والنصف من «ديوان املتنبي»،
و«املعلقات السبع» ،وتفسري البيضاوي (سورة البقرة) ،وأربعة أجزاء من
سامعا.
«اجلامع الصحيح» للبخاري قراءة والباقي ً
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اً
وكان للشيخ صديق قد تفوق عىل زمالئه اً
وعلم ودراس ًة ،كام
فهم
ألف أثناء دراسته بعض الكتب والرسائل ،وعلق عىل بعضها ،وأجازه
املفتي صدر الدين إجازة عامة ،وكتب له شهادة بالتحصيل فيها الثناء
العاطر عليه وعىل نبوغه وتفوقه ،كام سيأيت نصها يف الثناء عليه.
||شيوخه:

درس املؤلف عىل شيوخ كثريين من مشايخ اهلند واليمن واستفاد
منهم يف علوم القرآن واحلديث وغريمها ومن أشهر شيوخه :
1.1أخوه األكرب السيد العالمة أمحد بن حسن بن عيل .

2.2الشيخ الفاضل املفتي حممد صدر الدين خان الدهلوي .

3.3الشيخ القايض حسني بن حمسن السبعي األنصاري تلميذ
العالمة حممد بن نارص احلازمي تلميذ العالمة القايض حممد
بن عيل الشوكاين .
4.4الشيخ املعمر الصالح عبد احلق بن فضل اهلل اهلندي .
5.5الشيخ التقي حممد يعقوب املهاجر إىل مكة .

الع ْس َجد يف
ولقد أجازه شيوخ كثريون ذكرهم يف ثبته(« )28سلسة َ
مشايخ السند»( )29منهم:
1.1املحدث الفاضل الشيخ حييى بن حممد بن أمحد احلازمي ،قايض

( ((2الثبت حمركة الفهرس الذي جيمع فيه املحدث مروياته وأشياخه كام يف « فتح
املغيث » ص.)157 ( :
( ((2كتاب « سلسلة العسجد » طبع باهلند عام (  1293هـ )  ،وهو بالفارسية.

34

عدن يف ذي احلجة 1296هـ « ،أبجد العلوم» (.)272/3

2.2العالمة الشيخ السيد نعامن خري الدين اآللويس ،مفتي بغداد يف
سنة 1296هـ.

||تالميذه :
منهم :

للشيخ صديق خان  :تالميذ كثريون ،درسوا عليه واستجازوه،

1.1العالمة املحدث حييى بن حممد بن أمحد بن حسن احلازمي
قايض عدن.
2.2الشيخ العالمة السيد نعامن خري الدين األلوسى مفتى بغداد .

||زواجه :

تزوج أو ً
ال «ذكية بيغم» ،وذلك أنه عندما رأى مدير شؤون مملكة
هبوبال باهلند الشيخ مجال الدين الشيخ صديق بارز ًا يف العلم والفضل،
واألمانة والتقوى ،عقد معه قران ابنته األرملة «ذكية» التي متتاز بالتقوى
والعلم عام (1277هـ) ،ورزق من زوجته هذه بابنني ومها :نور احلسن،
وعيل حسن رمحهام اهلل(.)30

ثم بعد أن تولت العرش ببهوبال امللكة «نواب شاه جهان بيغم»
ثالث سنوات ،شعرت أن مسؤوليات الدولة تتزايد يو ًما فيو ًما ،فاحتاجت
إىل مشري خاص ومدبر خملص ومنظم لقوانني اململكة ،ليساعدها يف شؤون
( ((3انظر« :إبقاء املنن» ص )48( :نق ً
ال من «السيد صديق حسن القنوجي وآراؤه
االعتقادية».
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احلكومة واإلدارة ،وقد رأت من عهد أمها ما بذله الشيخ صديق القنوجي
من اجلهد اجلبار واإلخالص واألمانة والصدق ،ثم شخصيته الفذة وعلمه
الغزير ،مع كونه من ساللة رشيفة ،فرغبت الزواج منه ،فتزوجها عام
غي
وزيرا هلا ونائ ًبا عنها ولقب بـ «النواب» ،ولقد رّ
( 1288هـ) ،وعمل ً
زواجه هذا جمرى حياته العلمية والعملية،حيث كان بداية عهد جديد
لتنفيذ مشاريعه الدينية (.)31
||عقيدته:

حريصا أشد احلرص عىل العقيدة الصافية
كان الشيخ صديق :
ً
ين اخلالص»
من معينها :الكتاب والسنة وهنج السلف ،وكتبه ال سيام «الدِّ ُ
يشهد له بذلك.

ولقد وقعت له أوهام يف بعض املسائل وتأويل يف بعض كتبه ،مما
دفع الشيخ العالمة محد بن عيل بن عتيق (ت1301 :هـ) إىل مراسلته
يف بعض املسائل العقدية ،مما ظهر للشيخ محد من ملحوظات عىل تفسري
الشيخ صديق حسن خان «فتح البيان يف مقاصد القرآن» ،كام حوت هذه
الرسالة املتضمنة للنصيحة قواعد سلفية رصينة هامة ،مع الرد عىل بعض
الشبهات يف ذلك ،إضافة للفوائد الذهبية العظيمة واحلكم البليغة ،وما
فيها من دروس للدعاة إىل اهلل فيام ينبغي أن يكون عليه أل العلم وطالبه؛
من القيام بواجب النصح مع التواضع من الناصح ،وإعذار املخالف،
وإرشاده إىل سبيل احلق .ولذا ذكرته عقب الرتمجة للنواب صديق خان.
( ((3انظر« :إبقاء املنن» ص ،)51( :و»أهل حديث أورسياست» ص ،)135( :و «مآثر
صديقي» ( ،)84/2كام يف «السيد صديق حسن القنوجي وآراؤه االعتقادية».
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وأستطيع القول أنه كان هلذه النصيحة األثر الكبري يف رجوع الشيخ
صديق خان إىل احلق يف املسائل التي رآها الشيخ محد بن عتيق –رمحهام اهلل
مجيعا ،-إضافة ملا استفاده من رسائل ومؤلفات شيخ اإلسالم مما يتضح
ً
ذلك من املراسالت التي كانت بينه وبني الشيخ أمحد بن عيسى رمحهام
اهلل.
ولقد سبق أن حررت يف املادة العلمية للكتاب موافقة املؤلف
العتقاد السلف واالنتصار له ،كام حث الشيخ صديق يف كتابه «قطف
الثمر» عىل عدد من الكتب التي تقرر اعتقاد السلف مثل« :رشح حديث
النزول» لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،و «النونية» البن القيم  ،و «العلو»
للذهبي و «عقيدة ابن قدامة» ،وغريها.
ويضاف إىل ذلك ما خلص الدكتور اخرت مجال يف رسالته اجلامعية
بعنوان « :السيد صديق حسن القنوجي وآراؤه االعتقادية وموقفه من
عقيدة السلف» إىل أنه سلك مسلك السلف يف إثبات العقائد.
||حرصه على اتباع السنة:

حريصا عىل الدعوة إىل الكتاب والسنة وذم التقليد
كان :
ً
واجلمود ،وأنه جيب اإليامن بكل ما أخرب النبي ﷺ  ،وصح به اخلرب عنه،
مما شهدناه أو غاب عنا أنه صدق وحق ،سواء يف ذلك ما عقلناه ،أو
،وخمتارا
مؤثرا لألدلة عىل اآلراء
ً
جهلناه ،ومل نطلع عىل حقيقة معناه ،وكان ً
للحديث عىل األهواء.
وكان له نظم بالعربية والفارسية يف االتباع ومنه بالعربية كام يف «عون

الباري»:21/1

ِ
احلديث فإ َّنــه
علم
يا َح َّبذا ُ

النبي َ
علم به نطقَ
ــه
وخ َّص ُ
ٌ
ُّ
القلوب بنوره وبيانِه
َيشْ في
َ

ال َت ِ
عد َل َّن إىل سوا ُه فإ َّنــــه
وإذا تقا َب َل ِ
اخلصوم فإنّـه
ت
ُ
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ِ
القـــــرآن
حمكــم
عـلم يؤ ِّيد
َ
ٌ
ِ
ُ
ِ
بالفضل أمحدُ
األديــان
ناسخ
ِ
اإليمــــان
وبدَ ْر ِس ِه ويزيدُ يف
ِ
ُ
الطوفان
وسفينة
ـه ُف اهلدى
َك ْ
الط ِ
سيـــــف يف ِّل ُق ها َم َة ُّ
ٌ
غيان

ومن نظمه يف احلث عىل اتباع الكتاب والسنة -كام يف «عون
الباري»:42/1
َح ْسبِي بِ ُس َّن ِة ٍ
ِ
كل ٍ
عن ِّ
اجلدال مل َّف ِ
ــق
قول يف
أمحد ُم َت َم َّس ًكـــا
ِ
ِ
أو ِرد أدل َتها عىل ِ
أمحــق
بلحية
شئت َأ ْن تلهو
أهل اهلــوى إن َ
واتر ْك َم َق اًال َح ِ
اد ًثــا ُم َتجدِّ ًدا
ُ

َ
اللطيف وما به قد ل َّف ُقوا
ودع
ِ
ودع املل َّق َب ِحكم ًة ِ
يمها
ِ
فحك ُ

ِ
ٍ
َقدْ جا َء عن خ ِ
أمحــد
الربية
ري
ُ
واهللِ! ما َ
اجلدال بعصـ ِر ِه
كان

من محُ ِْد ٍ
ِ
متفيهــــق
ث ُم َتشدِّ ٍق
ُ
الكثيف لدى اخلب ِ
ري ا ُمل َّت ِقي
فهو

الض ِ
أبدً ا إىل ُط ُر ِق َّ
اللة َي ْر َت ِقــي
أن البال َء َّ
ِ
َّ
ـــــق
موك ٌل يف باملَ ْن ِط
ال يف ُر َبى بد ٍر وال يف َخ ْنـــدَ ِق

||جهوده(: )32
ٌ
عظيمة منها:
جهود خيرِّ ٌة
للشيخ صديق حسن خان :
ٌ

( ((3انظر «الرسائل املتبادلة بني الشيخني صديق حسن خان وأمحد بن عيسى» ص:
(.)21 -18
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حريصا
1.1نرش الكتب وتوزيعها ،إذ كان الشيخ صدّ يق حسن خان
ً
عىل إحياء الرتاث اإلسالمي ،ونرش علوم الكتاب والسنة ،بعد
التحقييق والتصحيح ،وعينّ  :وكالء له يف أنحاء العامل
اإلسالمي لتوزيع مؤلفاته عىل طالب العلم ،ومن هؤالء:
الشيخ أمحد بن عيسى  :يف مكة.

ولقد رصف مما آتاه اهلل من املال واجلاه يف خدمة اإلسالم والدين،ويف
نرش علم احلديث والدعوة إىل العقيدة السلفية والعمل بالكتاب والسنة
وإعانة العلامء واألدباء  ،ومجع مكتبة مملوء ًة بالكتب القيمة ،وطبع «فتح
الباري» ،و «تفسري ابن كثري» ،و «نيل األوطار» عىل نفقته يف اهلند ومرص
ريا.
وتركيا ،ووزعها جما ًنا جزاه اهلل خ ً
2.2تشجيعه العلامء الطالب ،إذ كان ُ :يشجع العلامء وطالب
العلم عىل حفظ السنة املحمدية والتبرص ورتب إعانات مالية
للعلامء ورغبهم يف ترمجة كتب احلديث إىل اللغة السائدة يف اهلند،
وطبعت عىل نفقته ،واستدعى العالمة بشري السهسواين()33
صاحب «صيانة اإلنسان» املتوىف عام (1295هـ) وفوض إليه
رئاسة املدارس الدينية ببهوبال .تأسيس جملس علمي يتكون
من كبار العلامء والفحول من اهلند وخارجها من البالد العربية
الذين وفدوا إىل بلدة هبوفال إنشاء املدارس واملعاهد ،حيث

( ((3لقد أثنى عليه كثريون يف عرصه ومن بعده  ،وقد جمُ ع طائفة من الثناء عليه مدير
ومسة
مطبعة اجلوائب يف عرص صديق خان يف كتاب له بعنوان «قرة األعيان رَّ
الصب يف ترمجة اإلمام أيب الطيب»
األذهان»  ،كام ترجم له بعض العلامء يف «قطر ِّ
( )19/1عون الباري.
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بلغ عددها يف آخر أيامه إحدى وثامنني مدرسة ،وكان هلا دور
كبري يف تربية اجليل اجلديد تربي ًة إسالمي ًة صحيح ًة.
3.3إنشاء املكتبات ،إذ أقام الشيخ صديق يف هبوبال بإنشاء عدة
مكتبات ،منها :مكتبة فيض عام ،واملكتبة اجلهانغريية ،ومكتبة
الرئاسة ،ومكتبة القنوجي.
4.4إنشاء املطابع ،حيث أنشأ الشيخ صديق  :أربع مطابع
يف هبوفال وهي  :املطبعة السكندرية ،واملطبعة الشاهجهانية،
واملطبعة السلطانية ،واملطبعة الصديقية.

||صفاته والثناء عليه :
كان الشيخ صديق خان  :آية من آيات اهلل ،يف العلم واألخالق
الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة ،وكان يف أثناء دراسته حمط األنظار،
حتى قال شيخه وأستاذه صدر الدين عندما كتب له اإلجازة:
«السيد صديق حسن القنوجي ،له ذهن سليم ،وقوة احلافظة ،فهم
ٌ
ٌ
ومناسبة ٌ
ٌ
واستعداد كامل ،قد
صحيحة،
ومطالعة
تامة بالكتاب،
ثاقب،
ٌ
اكتسب مني كتب املعقول الرسمية منطقها وحكمتها ،ومن علم الدين
اً
،وقليل من تفسري البيضاوي ،وهو مع ذلك ٌ
ممتاز بني
ريا من البخاري
كث ً
األمثال واألقرانٌ ،
فائق عليهم يف احلياء والرشد ،والسعادة والصالح،
وطيب النفس ،وصفاء الطينة والغربة واألهلية ،وكل الشأن».

وحسبك يف الثناء عليه كتبه القيمة يف فنون شتى ،وكفاك قول
معارصه العالمة الشيخ محد بن عتيق  :فيام كتبه إليه إنه(« : )34أخ
املوجهة إىل الشيخ صدِّ يق خسن خان والتي سيأيت
( ((3ذكر ذلك ضمن رسالته التي َّ
ذكرها كامل ًة.
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صادق ،ذو فهم راسخ ،وطريقة مستقيمة» ،وشهادته له بالتمكن من
اآلالت وسعة االطالع ،وغري ذلك من الثناء اجلميل عىل هذا اإلمام
اجلليل .:
ولقد وصفه الشيخ عبداحلي احلسني بقوله:

«كان غاية يف صفاء الذهن ورسعة اخلاطر ،وعذوبة التقرير وحسن
التحرير ،ورشف الطبع وكرم األخالق ،وهباء املنظر وكامل املخرب ،وله
من احلياء والتواضع ما ال يساويه فيه أحد ،وال يصدق بذلك إال من تامخه
ٌ
خصية اختصه اهلل
وجالسه ،فإنه كان ال يعد نفسه إال كأحد الناس ،وهذا
ٌ
ومزية رشفه بالتحيل هبا ،فإن التواضع مع مزيد الرشف أحب
هبا سبحانه،
من الرشف مع التكرب ،ثم له من حسن األخالق أوفر حظ وأجل ،قل أن
جيد اإلنسان مثل حسن خلقه عند أصغر املتعلقني بخدمته» ،ثم قال :

«ومن أعظم ما منحه اهلل سبحانه أن ألقى يف قلبه حمبة العلامء
الربانيني ،وامليل إىل معايل األمور ،وكثرة التعظيم ألهل العلم ،شديد
االعتناء بجمع الكتب النادرة ونرش علوم السنة وكتب السلف ... ،
وكان مشغول الفكر باملطالعة والتأليف  ،حتى قد كان يف بعض األحيان
ال يميز بني أنواع الطعام املختلفة ،منص ًفا يعرف ألقرانه ولكثري ممن خيالفه
فضهلم»(.)35

(« ((3نزهة اخلواطر» (.)193-192/8
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||مؤلفاته :

للمؤلف العالمة صديق حسن خان  :كتب كثرية  ،بلغات
خمتلفة يف علوم متنوعة.
ولقد ابتدأ التصنيف عام 1820هـ  ،وعمره آنذاك اثنان وعرشون
سنة ،وأول كتاب صنفه «ترمجة املراح يف الترصيف».

ولقد ذكر املؤلف يف ترمجته لنفسه يف «أبجد العلوم» ( 275 / 3
  ) 279مصنفاته إىل تارخيه والذي يعنينا هنا ما كان باللغة العربية ولقدذكر الدكتور مجيل أمحد يف كتابه «حركة التأليف باللغة العربية يف اإلقليم
الرشقي اهلندي يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش للميالد» (ص274:
  )281مؤلفات حممد صديق حسن خان وجعلها يف ثالث زمر :1.1ما طبع ونرش .

ً
خمطوطا .
2.2ما ال يزال
جمهول ،وقف عىل اسمه يف كتب ِ
اً
الق َّن ْو ِجي األخرى ،أو
3.3ما كان
يف غريها من الكتب .

أما الكتب التي طبعت فهي(: )36

«1.1فتح البيان يف مقاصد القرآن»  :املطبعة الكربى األمريية
بالقاهرة  1302 - 1300:هـ (يف عرشة أجزاء) ،الطبعة األوىل
ببهوبال .

( ((3نبه الدكتور عىل مكان طبعتها ولقد طبع بعضها طبعات أخرى  ،بعد كتابة املؤلف
هذا اإلحصاء .
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«2.2نيل املرام من تفسري آيات األحكام»  :لكهنو  1392هـ مطبعة
املدين بمرص  1382هـ  1962 /م .
«3.3الدين اخلالص» ( مجع فيه آيات التوحيد الواردة يف القرآن،
ومل يغادر آية منها إال أتى عليها بالبيان الوايف )  :دهيل  -مطبعة
املدين بمرص  1379 -هـ  1959 /م .
«4.4حسن األسوة بام ثبت عن اهلل ورسوله يف النسوة»  :اجلوائب
 1301هـ.
«5.5عون الباري بحل أدلة البخاري» ( رشح كتاب التجريد )
 :بوالق  1297هـ (  8أجزاء ) عىل هامش «نيل األوطار»،
هبوبال  1299هـ ( جزآن).
«6.6الرساج الوهاج يف كشف مطالب صحيح مسلم بن احلجاج»:
هبوبال  1302هـ .
«7.7أربعون حدي ًثا يف فضائل احلج والعمرة»  :هبوبال .
«8.8أربعون حدي ًثا متواترة»  :هبوبال .

«9.9العربة بام جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة» :هبوبال  1294هـ
1877 /م.

«1010احلرز املكنون من لفظ املعصوم املأمون» ( يف احلديث ) :
هبوبال.
«1111الرمحة املهداة إىل من يريد زيادة العلم عىل أحاديث املشكاة»:
دهلي.
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«1212اجلنة يف األسوة احلسنة بالسنة ،يف اتباع السنة»  :هبوبال
1295هـ .
«1313يقظة أويل االعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار» :
هبوبال  1294هـ .

«1414احلطة يف ذكر الصحاح الستة» ( :)37النظامية بكانبور 1283
هـ.
«1515املوائد العوائد من عيون األخبار والفوائد» ( مجع فيه حوايل
ثالثامئة حديث )  :هبوبال  1298هـ .
«1616اإلذاعة ملا كان ويكون بني يدي الساعة»  :هبوبال  1293هـ
 1876 /م ،اجلوائب باآلستانة  1876 -أيضا .
«1717الروضة الندية ،رشح الدرر البهية» للقايض حممد اليمني
الشوكاين  :العلوية بلكهنو  1290هـ ،مرص  1296هـ .
«1818فتح العالم ،رشح بلوغ املرام» البن حجر العسقالين  :املطبعة
األمريية القاهرة  1302 :هـ  1885 /م .

«1919حصول املأمول من علم األصول» ( تلخيص إرشاد الفحول
للشوكاين ) ( ،يف أصول الفقه ) :اجلوائب  1296هـ 1879 /
م ،مرص  1338هـ.
( ((3وقد نسبه صاحب « معجم املؤلفني » (  ) 66 / 7إىل ابن صديق حسن خان
«عيل» وهو وهم ظاهر  .وقد طبع احلطة ً
أيضا بباكستان عىل احلروف وكام طبع
بتحقيق الشيخ عيل احللبي.
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«2020اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقليد»  :اجلوائب  1295هـ /
1878م.
«2121ظفر الاليض بام جيب يف القضاء عىل القايض»  :الصديقية،
هبوبال  1294هـ.
«2222ذخر املحتي من آداب املفتي»  :هبوبال  1294هـ .

«2323الغنة ببشارة أهل اجلنة»  :بوالق  1302هـ  1885 /م .

«2424املوعظة احلسنة بام خيطب به يف شهور السنة»  :هبوبال 1295
هـ ،مرص  1307هـ .
«2525االنتقاد الرجيح يف رشح االعتقاد الصحيح»  :لكهنو .
«2626قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر» ( : )38كانبور .

«2727إكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة» هبوبال  1294هـ /
1877م.
«2828حرضات التجيل من نفحات التجيل والتخيل» ( يف الكالم ) :
هبوبال  1298هـ .
«2929الطريقة املثىل يف اإلرشاد إىل ترك التقليد واتباع ما هو األوىل»:
اآلستانة  1296هـ  1879 /م .
«3030قصد السبيل إىل ذم الكالم والتأويل»  :هبوبال  1295هـ .

«3131قضاء األرب يف حتقيق مسألة النسب»  :كانبور  1283هـ .
( ((3وهو كتابنا هذا .
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«3232البلغة يف أصول اللغة»  :الشاهجانية ببهوبال  1294هـ،
اجلوائب  1296هـ  1879 /م .
«3333لف القامط عىل تصحيح بعض ما استعملته العامة من املعرب
والدخيل واملولد واألغالط»  :هبوبال 1291 ،هـ  1296 -هـ
 1879 /م .
«3434العلم اخلفاق من علم االشتقاق»:اجلوائب  1296هـ
،مرص1346هـ
«3535طلب األدب من أدب الطلب» .

«3636مثري ساكن الغرام إىل روضات دار السالم» ( يف اجلنة وأهل
اجلنة ) :النظامية بكانبور  1289هـ .
«3737غصن البان املورق بمحسنات البيان» ( يشتمل عىل ثالثة
علوم :علم البيان ،وعلم املعاين ،وعلم البديع) :اجلوائب،
هبوبال  1294هـ 1877 /م.
«3838نشوة السكران من صهباء تذكار الغزالن ،يف ذكر أنواع
العشق وأحوال العشاق والعشيقات من النسوان ،وما يتصل
بذلك من تطورات الصبوة واهليامن»  :هبوبال  ،1294اجلوائب
 1296هـ  1879 /م .
«3939الكلمة العنربية يف مدح خري الربية» ( قصيدة ) .

«4040لقطة العجالن مما متس إىل معرفته حاجة اإلنسان» ( .حيتوي
من تواريخ األمم السالفة قسطا وافرا ،ويذكر الليايل واأليام
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والشهور واألعوام والساعات والدقائق وفصول العام ) :
اجلوائب  1296هـ  1879 /م .

«4141خبيئة األكوان يف افرتاق األم عىل املذاهب واألديان»  :اجلوائب
 1296هـ  1879 /م ( يف آخر لقطة العجالن ) ،كانبور .
«4242أبجد العلوم»  :الصديقية ببهوبال  1296هـ  1878 /م .

«4343التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول» ( :كتاب
حافل مشحون برتاجم  543عاملا وعاملة من العامل اإلسالمي):
املطبعة اهلندية العربية ،بومباي  1383هـ  1963 /م .
«4444رحلة الصديق إىل البيت العتيق» :لعلوية بلكهنو  1289هـ
1872 /م.
«4545ختريج الوصايا من خبايا الزوايا»  :مرص .
أما الكتب التي ال تزال خمطوطة فهي :
«1.1ربيع األدب» .

«2.2تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون» .
«3.3إحياء امليت بذكر مناقب أهل البيت» .

«4.4التذهيب ،رشح التهذيب»  :يف املنطق .
وأما الكتب املجهولة فهي :
«1.1خالصة الكشاف» .
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«2.2مالك السعادة» .

«3.3اللواء املعقود لتوحيد الرب املعبود» .
«4.4النذير العريان من دركات امليزان» .
«5.5الروض البسام» .

«6.6هداية السائل إىل أدلة املسائل» .

«7.7رياض اجلنة يف تراجم أهل السنة» .
||وفاته :

تويف العالمة صديق حسن خان  :عام (  1357هـ) عن تسع
ومخسني سنة ،وترك اثنني من أبنائه ومها  :السيد أبو اخلري مري نور احلسن
خان الطيب( ،)39وهو ولده األكرب ،والسيد الرشيف أبو النرص مري عيل
حسن خان ( )40الطاهر -رمحهم اهلل مجيع ًا.-

( ((3ترمجته يف « أبجد العلوم » ( . ) 280 / 3
( ((4ترمجته يف املصدر السابق( . ) 283 / 3

نص
الرسالة املوجهة من
الشيخ العالمة حمد بن عتيق
إىل
العالمة الشيخ صديق حسن خان
رحمهما اهلل
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« من محد بن عتيق إىل اإلمام املعظم والرشيف املقدم املسمى حممد
امللقب صديق زاده اهلل من التحقيق وأجاره يف ماله من عذاب احلريق .

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد ،فاملوجب للكتاب إبالغ
شيد اهلل بك قواعد اإلسالم ،ونرش بك السنن
السالم والتحفي واإلكرامَّ ،
واألحكام.

ٍ
فهم
أخ
صادق ذي ٍ
اعلم وفقك اهلل أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور ٍ
ونرس لغرابة
راسخ ،وطريقة مستقيمة ،يقال له :صديق ،فنفرح بذلك،
ٍ
ّ
الزمان وقلة اإلخوان ،وكثرة أهل البدع واإلغالل.
ثم وصل إلينا كتاب ِ
«احل َّطة» و «حترير األحاديث» يف تلك الفصول،

فرحا ،ومحدنا لربنا العظيم؛ لكون ذلك من فضل اهلل علينا وعىل
فازددنا ً
الناس ،وكان يل ابن يتشبث بالعلم ،وحيب الطلب ،فجعل يتوق إىل
اللحوق بكم ،والتخرج عليكم ،وااللتقاط من جواهركم؛ لذهاب العلم
يف أقطارنا ،وعموم اجلهلة ،وغلبة األهواء ،فبينام نحن كذلك إذ وصل
نظن َّ
الزمان يسمح بمثله
أن َّ
أمرا عجي ًبا ما كنا ّ
إلينا التفسري بكامله ،فرأينا ً
وما قرب منه؛ ملا يف التفاسري التي تصل إلينا من التحريف ،واخلروج عن
طريقة االستقامة ،ومحل كالم اهلل عىل غري مراد اهلل ،وركوب التفاسري
( ((4نرشت الرسالة يف « مشاهري علامء نجد وغريهم » ص )245( :يف ترمجة الشيخ
محد بن عتيق ،وطبعت ً
أيضا يف آخر رسالة « الدفاع عن أهل السنة واالتباع » للشيخ
محد بن عتيق بتعليق ومراجعة فضيلة الشيخ إسامعيل بن عتيق.
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يف محلة عىل املذاهب الباطلة ،وجعلت السنة كذلك .فلام نظرنا يف ذلك
تبي لنا حسن قصد منشيه ،وسالمة عقيدته ،وتبعده من تعمد
التفسري نَّ
مذهب غري ما عليه السلف الكرام .فعلمنا َّ
أن ذلك من قبيل قوله تعاىل:
ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [الكهف. ] ٦٥ :
فاحلمد هلل رب العاملني محدً ا كثري ًا طيب ًا ،كام حيب ربنا ويرىض ،وذلك
فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم ،فزاد اشتياق التائق،
وتضاعفت رغبته ،ولكن العوائق كثرية واملثبطات مضاعفة ،واهلل عىل كل
يشء قدير ،فام شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ،وإن شاءه الناس .فمن
العوائق تباعد الديار وطول املسافات ،فإن َم َق َّرنا يف فلج الياممة ،ومنها خطر
الطريق ،وكثرة القطاع وتسلط احلرامية يف هنب األموال واستباحة الدماء
وإخافة السبيل ،ومنها ما يف الطريق من أهل البدع والضالل ،بل وأهل
الرشك من رافيض وجهمي إىل معتزيل ونحوهم ،وكلهم أعداء -قاتلهم
اهلل -ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ [الكهف، ]١٠ :
ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث اهلل هلذا الدين من ينرصه ،وأن جيعلنا من
يسهل الطريق ،ويرفع املوانع ،ونسأله أن َي ُم َّن بذلك فهو القادر
أهله ،وأن ِّ
عليه.
من اهلل به عليكم من التحقيق وسعة االطالع ،وعرفنا
وملا رأينا ما َّ
متكنكم من اآلالت ،وكانت نونية ابن القيم املسامة بالكافية الشافية يف
االنتصار للفرقة الناجية بني أيدينا ،ولنا هبا عناية ،ولكن أفهامنا قارصة،
وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم مجلة ،وفيها مواضع حمتاجة إىل البيان،
ومل يبلغنا َّ
أن أحدً ا تصدى لرشحها غلب عىل الظن أنك تقدر عىل ذلك،
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فافعل ذلك يكن من مكاسب األجور ،وهي واصلة إليك إن شاء اهلل،
فاجعل قراها رشحها وبيان معناها وأصلح النية يف ذلك تكن حر ًبا جلميع
أهل البدع ،فإهنا مل تبق طائفة منهم إال ردت عليها.
فهذان مقصدان من َب ْعثِها إليك ،أحدمها :رشحها ،والثاين :االستعانة

هبا عىل الرد عىل أهل البدع؛ ألن مثلك حيتاج إىل ذلك لكونك يف زمان
الغرابة وبالد الغربة.
ْ
حريصا عىل ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية
فإن كنت
ً
لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكتاب الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة،
واجليوش اإلسالمية البن القيم ،ونحوهن من كتبهامَّ ،
فإن فيها اهلدى
والشفاء.
مهم :وهو َّ
أن هذا التفسري العظيم وصل إلينا يف
ولنا مقصد ٌ
رابع ّ
شعبان سنة سبع وتسعني ومائتني وألف  1297هجرية ،فنظرت فيه ويف
هذا الشهر ويف شوال فتجهز الناس للحج ،ومل أمتكن إال من بعضه ،ومع
ذلك وقفت فيه عىل مواضع حتتاج إىل حتقيق ،وظننت أن لذلك سببني:

أحدهما :أنه مل حيصل منكم إمعان نظ ٍر يف هذا الكتاب بعد إمتامه،
والغالب عىل من ص َّنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه يف يده سنني يبديه
ويعيده ،ويمحو ويثبت ،ويبدل العبارات ،حتى يغلب عىل ظنه الصحة
غال ًبا ،ولعل األصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك.
والثانيَّ :
أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض املتكلمة،
وأخذت من عباراهتم بعض ًا بلفظه وبعض ًا بمعناه فدخل عليك يشء من
ذلك ،ومل متعن النظر فيها ،وهلم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال .
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وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء اهلل بحسن القصد واعتامد
كثري ممن
احلق ،وحتري الصدق والعدل ،وهو قليل بالنسبة إىل ما وقع فيه ٌ
ص َّنف يف التفسري وغريه .

ني املنصف يف كثري من التفاسري ورشح احلديث وجد
وإذا نظر ُّ
الس ّ
ق ّلته ،وما هو أكثر منه ،وقد سلكتم يف هذا التفسري يف مواضع منه مسلك
ذم التأويل خمترصة،
أهل التأويل ،مع أ َّنه قد وصل إلينا لكم رسالة يف ّ
كافية ّ
ٌ
ومطلعة عىل َّ
تأمل ،وأ َّنه
وهي
أن ما وقع يف التفسري صدر من غري ُّ
ِ
خمالفة أهل التأويل ما ّ
يدل عىل
من ذلك القليل ،وكذلك يف التفسري من
ذلك.

وأنا اجرتأت عليك ،وإن كان مثيل ال ينبغي له ذلك؛ أل َّنه غلب
َّ
وألن من أخالق أئمة الدين قبول التنبيه،
عىل ظني إصغاؤك إىل التنبيه،
واملذاكرة ،وعدم التكربْ ،
وإن كان القائل غري أهل.
حتب االجتامع بأهل
وأل َّنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك ّ
العلم ،وحترص عىل ذلك ،وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثري ،فرجوت
ٍ
َّ
ريا من ذلك.
أن ذلك عنوان
توفيق ،جعلك اهلل كذلك ،وخ ً
واعلم -أرشدك اهللَّ -
يشء من
أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا ٌ
املصنفات يف التفسري أو رشح حديث اختربناه ،واعتربنا معتقده يف العلو
والصفات واألفعال ،فوجدنا الغالب عىل كثري من املتأخرين أو أكثرهم
مذهب األشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل اآليات يف هذا الباب
بالتأويالت املوروثة عن برش املرييس وأرضابه من أهل البدع والضالل.
ومن نظر يف رشوح البخاري ومسلم ونحومها وجد ذلك فيها،
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وأما ما ص َّنف يف األصول والعقائد فاألمر فيه ظاهر لذوي األلباب ،فمن
ونورا ،وأمعن النظر فيام قالوه وعرضه عىل ما جاء عن اهلل
رزقه اهلل بصرية ً
ورسوله وما عليه أهل السنة املحضة تبني له املنافاة بينهام ،وعرف ذلك
كام يعرف الفرق بني الليل والنهار ،فأعرض عام قالوه ،وأقبل عىل الكتاب
والسنة وما عليه سلف األمة وأئمتها ،ففيه الشفاء واملقنع.

وبعض املصنفني يذكر ما عليه السلف ،وما عليه املتكلمون ،وخيتاره
ويقرره ،فلام اعتربنا هذا التفسري وجدناك وافقتهم يف ذكر املذهبني
وخالفتهم يف اختيار ما عليه السلف وتقرره ،وليتك اقترصت عىل ذلك،
ومل تكرب هذا الكتاب بمذهب أهل البدع ،فإنه ال خري يف أكثره ،وما فيه من
يشء صحيح ،فقد وجد يف كالم السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات
تنرشح هلا الصدور.

وقد يكون لكم من القصد نظري ما بلغني عن الشوكاين  :ملا
قيل له ألي يشء تذكر كالم الزيد ّية يف هذا الرشح ؟ قال ما معناه :آلمن
اإلعراض عن الكتاب ،ورجوت َّ
أن ذكر ذلك أدعى إىل قبوله وتلقيه.
وقد قيض اهلل لكتب أهل السنة املحضة من يتلقاها ويعتني هبا
وأظهرها ،مع ما فيها من الرد عىل أهل البدع ،وعيبهم ،وتكفري بعض
دعاهتم وغالهتمَّ ،
فإن اهلل قد ضمن هلذا الدين أن يظهر عىل الدين كله.
واملقصودَّ :
أن يف هذا التفسري مواضع حتتاج إىل حتقيق ،ولنذكر بعض
ذلك ،فمنه أين نظرت يف الكالم عىل آية االستواء فرأيتك قد أطلت الكالم
يف بعض املواضع بذكر كالم املبتدعة النفاة كام تقدم .ومنه َّ
أن يف الكالم
ً
تعارضا كقولكم يف آية يونس :وظاهر اآلية عىل أنه سبحانه إنام استوى
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عىل العرش بعد خلق الساموات واألرض َّ
ألن كلمة [ ثم ] للرتتيب ،ثم
قلتم يف سورة الرعد :وثم هنا ملجرد العطف ال للرتتيب؛ ألن االستواء
عليه غري مرتب عىل رفع الساموات .وكذلك قلتم يف سورة السجدة
وليست ثم للرتتيب بل بمعنى الواو.
فلينظر يف هذا من وجهني:

أحدهما :أن ظاهره التعارض.

أن القول َّ
الثانيَّ :
ثم ملجرد العطف ال الرتتيب يف هذه اآليات
بأن ّ
إنام يقوله من فرس االستواء بالقهر والغلبة وعدم الرتتيب ظاهر عىل
قوهلم ،وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق فقد جعلوا اطراد اآليات
يف مجيع املواضع دليلاً عىل ثبوت الرتتيب ،وردوا به عىل نفاة االستواء،
ومقرر يف كالم شيخ اإلسالم ابن
وأبطلوا به تأويالهتم ،كام هو معروف
ٌ
تيمية وغريه.

فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات .وقد رأيت للرازي عبارة
يف التفسري تفهم ذلك فلعلك بنيت عىل قوله ،وهذا الرجل وإن كان يلقب
بالفخر فله كالم يف العقائد قد ّ
زل فيه زالت عظيمة ،وآخر أمره احلرية،
نرجو أنه تاب من ذلك ومات عىل السنة .فال تغرت بأمثال هؤالء.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :يف نقده لكتاب «حمصل أفكار
املتقدمني واملتأخرين من العلامء و احلكامء و املتكلمني» للرازي ،ولغريه
من أهل املنطق:
«فام يف املحصل وسائر كتب الكالم املختلف أهله كتب الرازي
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وأمثاله من الكالبية ومن حذا حذوهم وكتب املعتزلة والشيعة والفالسفة
ونحو هؤالء ال يوجد فيها ما بعث اهلل به رسله يف أصول الدين بل يوجد
فيها حق ملبوس بباطل»(.)42
وقد قال بعض العلامء( )43يف املحصل :

حمصل يف أصول الدين حاصله  ...من بعد حتصيله أصل بال دين

أصل الضالل الرشك املبني وما  ...فيه فأكثره وحـــي الشياطني

فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد عىل مثل قول هؤالء  -ومن
ذلك أنكم قلتم يف سورة يونس ً
أيضا :استوى عىل العرش استوا ًء يليق
بجالله ،وهذه طريقة السلف املفوضني :وقد تقدس الديان عن املكان
واملعبود عن احلدود؟ انتهى.

ْ
فإن كان املراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إىل السلف،
وهو أهنم يمرون األلفاظ ويؤمنون هبا من غري أن يعتقدوا هلا معاين تليق
باهلل ،أو أهنم ال يعرفون معانيها ،فهذا أكذب عىل السلف من النفاة.
وإذا قال السلف كام جاءت بال كيف ،فإنام ينفون علم الكيفية ،ومل
ينفوا حقيقة الصفة.
ولو كانوا قد آمنوا باللفظ املجرد من غري فهم ملعناه عىل ما يليق باهلل

(« ((4منهاج السنة النبوية» (.)304 / 5
( ((4جاء يف حاشية « مشاهري علامء نجد » ص )252( :أن هذه األبيات أليب حيان
النحوي وقد ترصف فيها الشيخ محد ،وحذف منها بعض األبيات ،والظاهر أنه
من حفظه دون مراجعة ،واهلل أعلم.
أمالها
أصل الضالل الرشك املبني وما  ...فيه فأكثره وحي الشياطني.

:
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ملا قالوا االستواء غري جمهول والكيف غري معقول ،وأمروها كام جاءت
بال كيف ،فاالستواء ال يكون حينئذ معلوم ًا ،بل جمهو ً
ال بمنزلة حروف
اجلر.

ً
وأيضا فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا مل يفهم من اللفظ معنى.
وإنام حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات.هذا كالم شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل.

وال نشك َّ
أن هذا اعتقادك ،ولكن املراد أنه دخل عليك بعض
األلفاظ من كالم أهل البدع مل تتصور مرادهم ،فتنبه ملثل ذلك.
وأما قول القائل يتقدَّ س الديان عن املكان ،فهذا مل ينطق السلف فيه
بنفي وال إثبات ،وهو من عبارات املتكلمني ،ومرادهم به نفي علو اهلل
عىل خلقهَّ ،
ألن لفظ املكان فيه إمجال ،حيتمل احلق والباطل ،كلفظ اجلهة
والعلو ،والكالم يف ذلك معروف يف كتب شيخ اإلسالم وابن القيم،
فارجع إىل ذلك جتده ،وال نطيل به.

وحسبنا االقتصار يف هذا الباب عىل ما ورد يف الكتاب والسنة ،كام
قال اإلمام أمحد« :ال يوصف اهلل إال بام وصف به نفسه أو وصفه به رسوله
ال يتجاوز القرآن واحلديث»  .ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعاىل :ﮋ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [ فصلت .] 11 :
وقد قيل َّ
إن خلق جرم األرض متقدم عىل السامء ووجودها متأخر،
وقد ذكره مجاعة من أهل العلم ،هذا مجع جيد جيب املصري إليه ،ويف حم
السجدة اجلواب أن اخللق ليس عبارة عن اإلجياد والتكوين فقط ،بل
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عبارة عن التقدير ً
أيضا ،واملعنى (قىض) أن حيدث األرض يف يومني بعد
إحداث السامء ،واجلواب املشهور أنه خلق األرض أولاً  ،ثم خلق السامء
بعدها ،ثم دحا األرض وحدها واألول أوىل ،ففي هذا نوع تعارض .

ومن ذلك قولكم عىل البسملة :والرمحة إرادة اخلري واإلحسان
ُ
عقوبة من يستحق العقاب وإسداء اخلري واإلحسان إىل
ألهله .وقيل :تر ّد
من ال يستحقه ،فهو عىل األول صفة ،وعىل الثاين صفة فعل .انتهى .

وهذا هو ال َّتأويل املعروف عن بعض أهل البدع ،يردون هذه الصفات
فرارا مما فهموه ،حيث قالواَّ :
إن الرمحة ور َّقة القلب ال يصلح
إىل اإلرادة ً
نسبتها إىل اهلل تعاىل ،فقال هلم أهل السنة :هذه رمحة املخلوق ورمحة الرب
تليق بجالله ،ال يعلم كيف هي إال هو ،ويلزمهم يف اإلرادة نظري ما فروا
الرمحةَّ .
فإن اإلرادة هي ميل القلب ،فإما ْ
أن تثبت إرادة تليق بالرب
منه يف َّ
تعاىل ،وهو احلق يف مجيع الصفات ،وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباط،
واآلفة دخلت عىل النفاة من جهة أهنم مل يفهموا من صفات الرب إال ما
يليق باملخلوق ،فذهبوا لينفوا ذلك .ويقابلونه بالتأويالت.
قال شيخ اإلسالم :إهنم شبهوا أولاً
َّ
فعطلوا آخر ًا ،وأهل الس َّنة
واجلامعة أثبتوا هلل مجيع الصفات عىل ما يليق بجالله ،ونفوا عنه مشاهبة
املخلوقني ،فسلموا من التشبيه والتعطيل.
ومن ذلك أنكم أكثرتم يف هذا التفسري من محل بعض اآليات عىل
املجاز وأنواعه ،وقد علمتم َّ
أن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز حدث
بعد القرون املفضلة ،ومل يتكلم الرب به ،وال رسوله ،وال أصحابه ،وال
التابعون هلم بإحسان ،والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول يف بعض
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اآليات :هذا يف اللغة ،ومراده َّ
أن هذا مما جيوز يف اللغة مل يرد هبذا احلادث
وال خطر بباله ،وال سيام أهنم قالوا :إن املجاز يصح نفيه ،فكيف يليق محل
اآليات القرآنية عىل مثل ذلك.

وقد أتى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف كتاب اإليامن
الكبري بام كفى وشفى ،وذكر اآليات التي استدلوا هبا ،وبعض األمثلة التي
ذكروها ،وأجاب عن ذلك بام إذا طالعه املنصف عرف الصواب وقواعده
أن املجاز ال يدخل يف النصوص .وال هيولنك إطباق املتأخرين ،فإهنم قد
أطبقوا عىل ما هو رش منه .والعاقل يعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال.
ومن عرف غربة اإلسالم والسنة ،مل يغرت بأقوال الناس وإن كثرت .
واهلل تعاىل يقول :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﮊ [ األنعام .] 116 :

ومن أبلغ الناس بح ًثا يف املعاين الزخمرشي ،وله يف تفسريه مواضع
حسنة ،ولكنه معروف باالعتزال ،ونفي الصفات والتك ُّلف يف التأويالت،
واحلكم عىل اهلل بالرشيعة الباطلة مع ما هو عليه من س ِّبه السلف وذ ّمهم
والتنقص هلم ،ويف تفسريه عقارب ال يعرفها إال اخلواص من أهل السنة،
وقد قال فيه بعض العلامء:
ولكنه فيه جمـــــــــال لقائل  ...وزالت سوء قد أخذن املخانقا

ويشهد يف معنى القليل إشارة  ...بتكثري ألفاظ تسمى الشقاشقــا
ُي َق ِّول فيها اهلل ما ليس قائـــال  ...وكـــــان جمام يف اخلطاية وامقا
ويشتم أعالم األئمة ضلــــة  ...وال سيام إن أوجلوه املضائقــــا
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لئن مل تداركه من اهلل رمحـــة  ...لسوف يرى للكافرين مرافقـــا

واملقصود أن االعتامد عىل مثل أقوال هؤالء ال يليق باملحقق ،ال سيام
فيام يتعلق بمعرفة اهلل وتوحيده ،وأنت ترى مثل حممد بن جرير الطربي
وأقرانه ومن قبله ومن يقربه يف زمانه مل يعرج عىل هذه األمور ،وكذلك
املحققون من املتأخرين كابن كثري ونحوه ،وكام هو املأثور عن السلف
رمحهم اهلل تعاىل وما استنبطوا منه.

أن يلحقنا بآثار املوحدينْ ،
فنسأل اهلل ْ
وأن حيرشنا يف زمرة أهل السنة
نصحا هلل
واجلامعة بمنه وكرمه .وقد اجرتأت عليك بمثل هذا الكالم
ً
ورسوله رجاء من اهلل ْ
أن ينفع بك يف هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم
النافع ،ومل يبق إال رسومه.
وأنا أنتظر منك اجلواب ،ور ِّد ما صدر مني من اخلطاب.

ثم إين ملا رأيت الرتمجة وقد سمي فيها بعض مصنفاتك وكنت يف
بالد( )44قليلة فيها الكتب ،وقد ابتليت بالدُّ خول يف أمور الناس( )45ألجل
رضورهتم كام قيل:
«خال لك اجلو فبييض واصفري».
فألتمس من جنابك التفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسول،
والروضة الندية رشح الدرر البهية ونيل املرام رشح آيات األحكام ،فنحن
يف رضورة عظيمة إىل هذه كلها ،فاجعل من صالح أعاملك معونة إخوانك
وحمبيك هبا ،وابعث هبا إلينا مأجور ًا إن شاء اهلل تعاىل.

( ((4هي بلدة ( العامر ) من بالد نجد كام يف مشاهري علامء نجد  ،ص.) 253( :
( ((4أي القضاء فيام بينهم كام يف « املشاهري ».
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وليكن ذلك عىل يد األخ أمحد بن عيسى( )46الساكن يف مكة املكرمة
املرشفة ،واكتب لنا تعريف ًا بأحوالكم ،ولعل أحدً ا منكم يتل ّقى هذا العلم،
ويعتني به وحيفظه عنك ،واحرص عىل ذلك طمع ًا أن جيمع لك رشف
الدنيا واآلخرة ونسأل اهلل أن هيب لك ذلك.

ثم اعلم أين قد بلغت السبعني وأنا يف معرتك األعامر ،ال آمن هجوم
املنية ،ويل أوالد ثامنية منهم ثالثة يطلبون العلم كبريهم سعد املذكور أو ً
ال،
ويليه عبد العزيز وحتته عبد اللطيف( ،)47ونرجو أهنم من أهل الكتب،
وممن يعتز هبا وحيفظها ،وبقيتهم صغار ،منهم من هو يف املكتب .

ومن دعائنا :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [ الفرقان .] 74 :

ﮋﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ [ البقرة .] 128 :
ال تنسنا من صالح دعائك ،كام هو لك مبذول .

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم ».
انتهى نصّ الرسالة

( ((4هو الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى ( مات عام  1329هـ ) له ترمجة يف « مشاهري
علامء نجد » ص ، )264( :وقد سبق يف املقدمة الرتمجة له .
( ((4ثم جاءه ولدان بعد كتابة الرسالة كام يف « املشاهري ».
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[ مقدمة املؤلف فيما عليه أصحاب الحديث والسنة من اإليمان ]

احلمد هلل الذي هو كام وصف نفسه ،فوق ما يصفه به خلقه ،والصالة
والسالم عىل رسوله حممد ،عبده الذي تبني يف كل يشء رشده وصدقه،
وعىل آله وصحبه الذين متسكوا هبديه ،واتبعوا سبيله ،كام كان حقه.
وبعد ،،

فاعلم أن مجلة ما عليه أصحاب احلديث والسنة ،هو اإليامن باهلل،
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله [ ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه ورشه] (.)48

ومن اإليامن باهلل اإليامن بام وصف اهلل به نفسه املقدسة يف كتابه
()50
العزيز ،وبام وصفه به رسوله حممد ﷺ ،من غري حتريف( )49وال تعطيل
( ((4ما بني املعكوفتني من زياديت  ،وال بد منها  ،ملا هو معلوم أهنا من أركان
وأظن السقط من الناسخ ،بدليل أن املؤلف نفسه ذكرها مفص ً
ال يف
اإليامن،
ّ
كتابه ،واهلل أعلم.
( ((4أي بدون تغيري ألفاظ أسامء اهلل احلسنى وصفاته العليا أو تغيري معانيها إىل
ٍ
معان باطلة ال يدل عليها الكتاب والسنة.
( ((5التعطيل  :نفي أسامء اهلل وصفاته وترك عبادة اهلل أو الرشك معه وتعطيل
املخلوقات من خالقها جل وعال كتعطيل الفالسفة الذين قالوا بقدم هذه
املخلوقات وزعموا أهنا تترصف بطبيعتها ،وأول من ابتدع التعطيل يف دين
اهلل اجلعد بن درهم وأخذها عنه اجلهم بن صفوان حيث تنتسب إليه اجلهمية
 ،وقيل :إن اجلعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت بن
أخت لبيد بن األعصم ،وأخذها طالوت من لبيد بن األعصم :اليهودي الذي
سحر النبي ﷺ وانظر « :الفتوى احلموية» ص )95(:و«لوامع األنوار البهية
وسواطع األرسار األثرية » (.)23 /1
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وال تكييف( )51وال متثيل( )52وال تأويل( ،)53فيؤمنون باهلل سبحانه وتعاىل
وبأسامئه احلسنى وصفاته العليا ،وال ينفون عنه ما وصف به نفسه،
وال حيرفون الكلم عن مواضعه ،وال يلحدون( )54يف أسامئه وآياته،وال

( ((5التكييف  :أن يقال بأن الصفة هلل عز وجل عىل هيئة كذا وكيفية معينة.
( ((5التمثيل  :التشبيه بني اخلالق واملخلوق .
( ((5التأويل يف التنزيل احلميد :احلقيقة التي يؤول إليها اخلطاب كام يف قوله تعاىل
 :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [ الكهف  ] 82 :ويستعمل عند قدماء
املفرسين كابن جرير الطربي بمعنى « التفسري » فيقال  :تأويل ما جاء يف قوله
تعاىل أي  :تفسريه ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم التفسري  .وأما التأويل
املنفي الذي نفاه املصنف والذي يرده أهل السنة واجلامعة فهو رصف اللفظ
عن االحتامل الراجح إىل االحتامل املرجوح كتأويل من أول « االستواء»
بمعنى االستيالء ونحوه  ،وتأويل « اليد » بالقدرة  ،وتأويل الرؤية وغري ذلك
 ،فهذا عند سلف األمة باطل ال حقيقة له بل هو من التعطيل ألن املؤول يشبه
أوال ثم يلجأ إىل التأويل وانظر لبسط ذلك « درء تعارض العقل والنقل »
( 381 /5فام بعدها ) و « الفتوى احلموية » ( ص  ) 107 - 105و « خمترص
الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة » ( .) 52 / 1
( ((5اإلحلاد يف األسامء والصفات امليل هبا عن احلق الثابت إىل الرشك والكفر
والتعطيل وله أقسام مخسة:
1 .1تسمية اهلل بام ال يليق بجالله وعظمته تبارك وتعاىل.
2 .2تسمية بعض املخلوقات ببعض ما سمى اهلل به نفسه.
3 .3وصفه عز وجل بام يتنزه ويتقدس عنه.
4 .4تعطيل األسامء عن معانيها وجحد حقائقها وزعم أهنا ألفاظ جمردة ال معاين هلا.

5 .5تشبيه صفات اهلل تبارك وتعاىل بصفات اخللق.
انظر « خمترص الصواعق» (  ) 110 / 2؛ لقوله تعاىل  :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﮊ [النحل  ،] 74 :واعلم أن كل ما وصف به املخلوق من كامل فاخلالق
أوىل به وكل ما نزه عنه املخلوق من نقص فاخلالق أوىل بالتنزه لقوله تعاىل :ﮋﭷ
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يكيفون ،وال يمثلون صفاته بصفات خلقه ،وال يعطلوهنا؛ ألنه سبحانه
ال سمي له ،وال كفؤ له ،وال ند له ،وال يقاس بخلقه ( )55؛ ألنه ﮋ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﮊ [الشورى ]11 :وهو سبحانه أعلم
بنفسه وبغريه وأصدق قيال ،وأحسن حديثا من خلقه ،ورسله صادقون
مصدقون ،بخالف الذين يقولون عليه ما ال يعلمون ،ولذلك قال:
ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
فسبح نفسه عام
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [الصافات ّ ، ]182- 180 :
وصف به املخالفون للرسل ،وس َّلم عىل املرسلني؛ لسالمة ما قالوه من
النقص والعيب واخللل والزلل .وقد مجع اهلل سبحانه وتعاىل فيام وصف
به نفسه بني النفي واإلثبات.
فال عدول ألهل السنة واجلامعة عام جاءت به املرسلون ،فإنه الرصاط
املستقيم ،رصاط الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني.
ومن هذه اجلملة ما وصف به نفسه يف سورة اإلخالص ،التي تعدل
ثلث القرآن( ،)56عىل لسان حممد ﷺ فقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭸ ﭹ ﮊ [ الروم  ] 27 :واهلل أعلم  .انظر« :الكواشف اجللية عن معاين
الواسطية» ص. )102( :
( ((5لقوله تعاىل  :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [ النحل  .] 74 :واعلم أن كل ما
وصف به املخلوق من كامل فاخلالق أوىل به وكل ما نزه عنه املخلوق من نقص
فاخلالق أوىل بالتنزه لقوله تعاىل  :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ [ الروم  ]27 :واهلل أعلم
 .انظر « :الكواشف اجللية عن معاين الواسطية » ص.)102( :
( ((5كام يف الصحيحني  :البخاري (  59 / 5فتح الباري ) من حديث أيب سعيد

68

ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﮊ [اإلخالص.] 4-1:

وما وصف به نفسه يف أعظم آية يف كتاب اهلل( )57حيث يقول :ﮋﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [ البقرة . ] 255 :

وهلذا كان «من قرأ هذه اآلية يف ليلة مل يزل عليه من اهلل حافظ وال
يقربه شيطان حتى يصبح»(.)58

ومنه قوله :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ
[احلديد  ،] 3 :وقوله ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﮊ ( [ )59التحريم.]2:

اخلدري  Øومسلم (  ) 812من حديث أيب هريرة  Øولفظ البخاري :
«والذي نفيس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن ».
( ((5كام يف « صحيح مسلم » (  ) 810من حديث أيب بن كعب  Øقال رسول
اهلل ﷺ  « :يا أبا املنذر! أتدرى أي آية من كتاب اهلل معك أعظم ؟ » قال قلت :
اهلل ورسوله أعلم قال  « :يا أبا املنذر! أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم
؟ » قال قلت  :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ قال  .فرضب يف صدري
وقال  « :واهلل لِ َي ْهنِك العلم أبا املنذر » .
( ((5قطعة من حديث رواه البخاري (  487 / 4مع فتح الباري )  ،عن أيب
هريرة .Ø
( ((5وقع يف األصل  « :وهو العليم » وهو تصحيف عن «وهو احلكيم».
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وقوله :ﮋ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [ األنعام. ] 54 :
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قوله :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [ يونس .] 107 :

وقوله :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [ يوسف. ] 64 :
وقوله :ﮋﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ [ املائدة. ] 119 :

وقوله :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [ النساء. ] 93 :

وقوله:ﮋﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﮊ
[حممد .]28 :
وقوله :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [ الزخرف .] 55 :
وقوله :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ [ التوبة . ] 46 :

وقوله :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ [البقرة:
.]210

وقوله :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ [ األنعام .]158 :
وقوله :ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ [ الفجر .] 22 :

وقوله :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [ الرمحن. ] 27 :

وقوله :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [ القصص . ] 88 :

وقوله :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [ ص . ] 75 :
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وقوله :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﮊ [ املائدة .]64 :
وقوله :ﮋ ﰂ ﰃ ﮊ [ الطور. ] 48 :
وقوله :ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ [ القمر. ] 14 :

وقوله :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [ طه. ] 39 :

وقوله :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [ طه . ] 46 :
وقوله :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [ العلق. ] 14 :

قوله :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [ الشعراء . ] 218 :

وقوله :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [ التوبة . ] 105 :
وقوله :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [ الرعد . ] 13 :
وقوله :ﮋ ﮙ ﮚ ﮊ [ النمل . ] 50 :
وقوله :ﮋ ﮗ ﮘﮙ ﮊ [ الطارق . ] 16 :

وقوله :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﮊ [ النساء . ] 149 :
وقوله :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [ املنافقون . ] 8 :

وقوله عن إبليس :ﮋﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚﮊ [ص.]82:
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وقوله :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [ مريم . ] 65 :

وقوله :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [ البقرة . ] 22 :

وقوله :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ[البقرة.]165:

وقوله :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [ اإلرساء .] 111 :
وقوله :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﮊ [ التغابن .] 1 :

وقوله :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [ الفرقان  1 :و.] 2
وقوله :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [ املؤمنون  91 :و .] 92

قوله :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ
[النحل.] 74:

وقال يف سورة [األعراف : ]54 :ﮋﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ.
ويف سورة [ يونس  :] 3 :مثله.

74

ويف سورة [ الرعد  :] 2 :ﮋﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﮊ.
ويف سورة [طه  :] 5 :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ.

ويف سورة [ الفرقان  :] 59 :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮊ .

ويف سورة [ السجدة  :] 4 :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﮊ .

ويف سورة [ احلديد  :] 4 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ.
فهذه سبعة مواطن ،أخرب فيها بأنه سبحانه استوى عىل العرش،
يطو ُل ذكرها
ويف هذه املسألة أدلة من السنة واآلثار الصحيحة الكثرية ِّ
الكتاب ،فمن أنكر كونه سبحانه يف جهة العلو بعد هذه اآليات واألخبار
فقد خالف الكتاب والسنة.
وقد ثبت باألدلة الصحيحة ّ
أن اهلل خلق سبع ساموات بعضها فوق
بعض ،وسبع أرضني ،بعضها أسفل من بعض ،و «بني األرض العليا
والسامء الدنيا مسرية مخسامئة عام ،وبني كل سامء إىل سامء مسرية مخسامئة
عام ،واملاء فوق السامء العليا السابعة ،وعرش الرمحن عز وجل فوق املاء،
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واهلل عز وجل عىل العرش»( ،)60و «الكريس موضع قدميه»(.)61
( ((6جاء نحو هذا موقو ًفا عىل ابن مسعود  Øكام يف « الرد عىل اجلهمية » للدارمي
(ص  ) 21و «التوحيد » البن خزيمة (ص  70و 75و ) 106والبيهقي يف األسامء
والصفات ( ص  ) 401والطرباين يف « الكبري» (  ) 89 - 87وصححه ابن القيم
يف « اجتامع اجليوش » ( ص  ) 100ويف «العلو» (ص .) 64 ، 63
مرفوع ا الضياء بسند ضعيف كام يف ختريج « ما دل عليه الق رآن » ص:
( ((6روى هذا
ً
(  ) 142وأشار للرواية املرفوعة الدارقطني يف « الصفات »(  ) 36فقال ملا رواه من
طريق عامر الدهني عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس :ã
«رفعه» شجاع إىل النبي ﷺ  ،ومل يرفع الرمادي» .
قلت :شجاع هو ابن خملد الفالس ذكره العقييل يف الضعفاء كام يف التهذيب  -وأورد له
عن أيب عاصم عن سفيان عن عامر الدهني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ã
مرفوعًا «كرسيه موضع القدمني والعرش ال يقدر قدره» رواه الرمادي والكجي عن
أيب عاصم فلم يرفعاه وكذا رواه ابن مهدي ووكيع بن سفيان موقو ًفا » وانظر :التهذيب
(  ) 313 / 4واملي زان (  ) 165 / 2وتاريخ بغداد (  .) 252 / 9ويف التقريب( )2748
عن شجاع  « :صدوق وهم يف حديث فرفعه ،وهو موقوف فذكره بسببه العقييل يف
الضعفاء » ،واحلديث الذي وهم فيه مروي يف « جزء فيه أحاديث أيب احلسن عيل بن
عمر بن حممد السكري اخلتيل احلريب » املتوىف سنة (  386هـ ) وأحاديثه معروفة بـ
«احلربيات» كام يف التعليق عىل « الصفات » للدارقطني للدكتور عيل نارص .
وأما املوقوف فرواه الدارقطني يف « الصفات (  ) 36وعبد اهلل يف «السنة» ص، 71( :
 ) 142والدارمي يف الرد عىل املرييس وقال  « :صحيح مشهور» ص 71( :و) 73
وابن جرير يف التفسري (  )110 / 3واحلاكم (  ) 282 / 2وقال :صحيح عىل رشط
الشيخني ومل خيرجاه » ووافقه الذهبي  ،وقال يف العلو ص « )76( :رواته ثقات» ،
وأشار له البيهقي يف « األسامء والصفات » ( ،)297/ 2وجاء األثر موقوفا أيضا
عىل أيب موسى كام يف األسامء والصفات «( )297 / 2رقم ،)895( :وتاريخ بغداد »
( )2/8و ( .) 252 / 9
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وهو يعلم ما يف الساموات واألرضني السبع ،وما بينهام ،وما حتت
الثرى ،وما يف قعر البحر ،ومنبت كل شعرة وشجرة ،وكل زرع ونبات،
ومسقط كل ورقة ،وعدد كل كلمة ،وعدد الرمل واحلىص والرتاب،
ومثاقيل اجلبال ،وأعامل العباد وآثارهم وكالمهم وأنفاسهم ،ويعلم كل
يشء ،ال خيفى عليه من ذلك يشء ،وهو عىل العرش فوق السامء السابعة،
ودونه «حجب من نار ونور وظلمة» ( ،)62وما هو أعلم به.
فإنِ احتج مبتدع وخمالف بقول اهلل عز وجل :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﮊ [ ق .] 16 :
( ((6روى مسلم يف صحيحه (  )179عن أيب موسى األشعري  Øقال قام فينا
رسول اهلل ﷺ بخمس كلامت فقال « :إن اهلل عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن
ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل
الليل حجابه النور (ويف رواية يف مسلم أيضا النار) لو كشفه ألحرقت سبحات
وجهه ما انتهى إليه برصه من خلقه» وروى الدارمي يف «الرد عىل املرييس»
ص )173( :عن املثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ
قال  « :احتجب ربنا عز وجل عن خلقه بأربع بنار وظلمة ثم بنور وظلمة»...
ٍ
بأخرة كام يف « التقريب »
ويف سنده  :املثنى بن الصباح وهو ضعيف اختلط
( )6471وروى البيهقي يف «األسامء والصفات» (ص )402 :مرفوعًا « دون
اهلل تعاىل سبعون ألف حجاب من نار وظلمة »...ويف سنده  :موسى بن عبيدة
الربذي وهو عند أهل العلم باحلديث ضعيف كام قال البيهقي  .وجاء نحو
حديث عمرو بن شعيب موقو ًفا عىل ابن عمر يف « الرد عىل املرييس » ص:
( )172و «الرد عىل اجلهمية» ص )30( :للدارمي و «رشح اعتقاد أصول
السنة» (  .) 729وانظر :تفسري ابن كثري (  304 / 2ط الشعب) تفسري سورة
األنعام اآلية  .103 :وانظر« :األسامء والصفات» ص 402( :و  )403و
«رشح العقيدة الطحاوية» ص ) 214 ( :واحلاكم يف «املستدرك» ( )319 / 2
وصححه  ،ووافقه الذهبي .
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وبقولهﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [املجادلة ،] 7 :
ونحو هذا من متشابه القرآن ،فقل:
إنام يعني بذلك العلم ّ
ألن اهلل عز وجل فوق السامء السابعة العليا،
يعلم ذلك كله ،وهو بائن( )63من خلقه ،ال خيلو عن علمه مكان ،وليس
معنى ذلك أن اهلل يف جوف السامء ،وأن السامء حترصه وحتويهَّ ،
فإن هذا مل
يقله أحدٌ من سلف األمة وأئمتها ،بل هم م َّتفقون عىل ّ
أن اهلل فوق سامواته
عىل عرشه ،بائن من خلقه ،ليس يف خملوقاته يشء من ذاته ،وال يف ذاته
يشء من خملوقاته.
(((6وقد يقول قائل :إن هذا اللفظة « بائن » مل ترد يف الكتاب والسنة ِ ،
فل َم تذكر؟
وقد أجاب عن هذا شيخنا حممد نارص الدين األلباين  :يف « خمترص العلو
» ص ) 19 -18 ( :ما خالصته  :أن هذه اللفظة « بائن » ال بأس من ذكرها
للتوضيح  ،ولقد كثر ورودها يف عقيدة السلف وقال هبا مجاعة وإن مل تكن
معروفة يف عرص الصحابة  äولكن ملا ابتدع اجلهم وأتباعه القول بأن اهلل
يف كل مكان اقتضت رضورة البيان أن يتلفظ هؤالء األعالم بلفظ «بائن»
دون أن ينكره أحد منهم وهذا متاما كقوهلم يف القرآن إنه غري خملوق فإن هذه
الكلمة ال تعرفها الصحابة ً
أيضا وإنام كانوا يقولون فيه  « :كالم اهلل تبارك
وتعاىل » ال يزيدون عىل ذلك وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا احلد لوال قول
جهم وأشياعه من املعتزلة إنه خملوق  ،ولكن إذا نطق هؤالء بالباطل وجب
عىل أهل احلق أن ينطقوا باحلق ولو بتعابري وألفاظ مل تكن معروفة من قبل وإىل
هذه احلقيقة أشار اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل عندما سئل عن « الواقفة » الذين
ال يقولون يف القرآن إنه خملوق أو غري خملوق  ،هل هلم رخصة أن يقول الرجل
كالم اهلل « ثم يسكت ؟ قال  :ومل يسكت ؟ لو ال ما وقع فيه الناس كان يسعه
السكوت ولكن حيث تكلموا ألي يشء ال يتكلمون ؟! سمعه أبو داود منه
كام يف «مسائله» ص.» ) 264 - 263( :
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وقد قال مالك بن أنسَّ :
«إن اهلل يف السامء وعلمه يف كل مكان» (،)64
وقيل البن املبارك :بامذا تعرف ربنا؟ قال« :بأ َّنه فوق سامواته عىل عرشه،
بائنٌ من خلقه» ( ،)65وبه قال أمحد بن حنبل ( ،)66وقال الشافعي« :خالفة
أيب بكر قضاها اهلل يف سامئه ،ومجع عليها قلوب أوليائه»(.)67
فمن اعتقد َّ
أن اهلل يف جوف الساموات حمصور حماط ،أو أنه مفتقر
إىل العرش ،أو غري العرش ،من املخلوقات ،أو َّ
أن استواءه عىل عرشه
ٌّ
ٌ
جاهل ،ومن اعتقد أ َّنه
مبتدع
ضال
كاستواء املخلوق عىل كرسيه ،فهو
ٌ
ليس يف الساموات إله يعبد ،وال عىل العرش إله يصلىَّ له ويسجدَّ ،
وأن
حممدً ا مل يعرج به إىل ربه ،وال نزل القرآن من عنده ،فهو ِّ
معط ٌل فرعوينّ،
( ((6أخرجه اإلمام عبد اهلل يف « السنة » ص ) 5 ( :وأبو داود يف « مسائل اإلمام
أمحد » ص. ) 263 ( :
( ((6رواه عبد اهلل يف « السنة » ص 5 ( :و  ) 72والدارمي يف الرد عىل املرييس
ص 24 ( :و  ) 103ويف « الرد عىل اجلهمية » ص ) 50 ( :وقال ابن القيم يف
« اجتامع اجليوش » ص : ) 84 ( :قد صح عنه صحة قريبة من التواتر .
( ((6قيل أليب عبد اهلل  -اإلمام أمحد  -اهلل فوق السامء السابعة عىل عرشه بائن من
خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال « نعم هو عىل عرشه وال خيلو يشء من
علمه » رواه اخلالل يف « السنة » كام يف « اجتامع اجليوش » ص. ) 77 ( :
(((6ذكره ابن القيم يف « اجتامع اجليوش » ص ) 59 ( :وصدره بقوله صح عن
الشافعي ،وقال اإلمام الشافعي  « : :القول يف السنة التي أنا عليها ورأيت
عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغريمها اإلقرار بشهادة أن ال إله إال
اهلل وأن حممد رسول اهلل وأن اهلل عىل عرشه يف السامء يقرب من خلقه كيف
شاء وينزل إىل السامء الدنيا كيف شاء...وذكر سائر االعتقاد  .رواه أبو احلسن
اهلكاري وأبو حممد املقديس كام يف «العلو» ( خمترصه ص ) 176 :وانظر:
«اجتامع اجليوش» ص. ) 59 ( :
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كذب موسى يف َّ
فإ َّن فرعون َّ
أن ربه فوق الساموات فقال :ﮋ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ
فأقر
ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [ غافر 36 :و ] 37وحممد ﷺ صدّ ق موسىّ ،
َّ
أن ربه فوق الساموات ،فلام كان ليلة املعراج ،عرج به إىل اهلل ،وفرض عليه
ربه مخسني صالة ،وذكر أنه رجع إىل موسىَّ ،
وأن موسى قال « :ارجع إىل
ربك فاسأله التخفيف ألمتك».
وهذا احلديث يف الصحاح ( ،)68فمن وافق فرعون وخالف موسى
وحممدً ا فهو ضال ،ومن مثَّل اهلل بخلقه فهو ّ
ضال ،ومن جحد ما وصف
كافر.
اهلل به نفسه فهو ٌ

وليس ما وصف اهلل به نفسه ،وما وصفه به رسوله تشبيه ًا ،وقد قال
تعاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ [ فاطر .]10:
وقال تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [ آل عمران  .]55 :وقال:
ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [ النساء  .] 158 :وقال :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ األنعام  .] 114 :وقال :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [ الزمر  .] 1 :وقال تعاىل :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [األنبياء:
.] 19
فدل ذلك عىل ّ
أن الذين عنده قريبون إليهْ ،
وإن كانت املخلوقات
حتت قدرته.
( ((6انظر :صحيح البخاري (  459 / 1مع فتح الباري ) ومسلم ( . ) 162
وهو حديث متواتر.
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أن اهلل يف السامء فهو ّ
فالقائل الذي قال :من كان ال يعتقد َّ
ضالْ ،
إن
أراد بذلك َّ
أن اهلل يف جوف السامء ،بحيث حترصه وحتيط به ،فقد أخطأ،
ْ
وإن أراد بذلك من مل يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة ،واتفق عليه سلف
األمة وأئمتها َّ
بائن من خلقه ،فقد أصاب،
أن اهلل فوق سامواته عىل عرشهٌ ،
فإ َّنه من مل يعتقد ذلك يكون ّ
مكذ ًبا للرسول ،م َّتبع ًا غري سبيل املؤمنني ،بل
يكون يف احلقيقة معطلاً لربه ناف ًيا له ،فال يكون له يف احلقيقة إله يعبده ،وال
رب يسأله ويقصده ،وهذا قول اجلهمية )69( ،ونحوهم من أتباع فرعون
ّ
َِّ
املعطل.
واهلل قد فطر العباد ،عرهبم وعجمهم ،عىل أنهَّ م إذا دعوا اهلل توجهت
قلوهبم إىل العلو ،وال يقصدونه حتت أرجلهم ،وهلذا قال بعض العارفني:
«مل يقل عارف قط يا اهلل إال وجد يف قلبه ْ
أن يتحرك لسانه ،يعني يطلب
العلو ،وال يلتفت يمن ًة وال يرس ًة» (.)70
إن أراد بذلك َّ
والقائل الذي يقولَّ :
«إن اهلل ال ينحرص يف مكان» ْ
أن
اهلل ال ينحرص يف جوف املخلوقات ،أو أ َّنه [ ال ] ( )71حيتاج إىل ٍ
يشء منها فقد
( ((6نسبة إىل « جهم بن صفوان السمرقندي » الضال املبتدع رأس اجلهمية الذي
هلك يف زمان صغار التابعني  .وقد سبق التعليق رقم ) 50 ( :أنه أخذ آراءه
عن اجلعد بن درهم من نفي الصفات والقول بخلق القرآن  ،وانظر ميزان
االعتدال ( . ) 426 / 1
( ((7نقل هذا أبو جعفر اهلمداين عندما حرض جملس أيب معايل اجلويني كام
يف «االستقامة» لشيخ اإلسالم ابن تيمية بتحقيق د .حممد رشاد سامل
(.)167/1
( ((7سقطت ( ال ) من األصل وهي مثبتة يف ع ،وهو الصواب .
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أصاب ،وإن أراد َّ
أن اهلل ليس فوق الساموات ،وال هو عىل العرش ،وليس
ين معطل.
هناك إله يعبد ،وحممد مل يعرج به إىل اهلل ،فهذا
جهمي فرعو ّ
ّ
فيظن َّ
الظان َّ
ّ
ومنشأ الضالل ْ
أن
الر ِّب كصفات خلقه،
يظن
َّ
أن ّ
أن صفات َّ
ٌ
اهلل سبحانه عىل عرشه ،كامللك املخلوق عىل رسيره ،فهذا ٌ
وضالل،
متثيل
وذلك َّ
مفتقر إىل رسيره ،ولو زال رسيره لسقط ،واهلل غني عن
أن امللك
ٌ
()73
العرش ،وعن كل يشء( ،)72وكل ما سواه فقري إليه وهو حامل العرش
ومحلته ،وعلوه ال يوجب افتقاره إليهَّ ،
فإن اهلل قد جعل املخلوقات عال ًيا
وسافلاً  ،وجعل العايل غن ًيا عن السافل ،كام جعل اهلواء فوق األرض،
مفتقرا إليها ،وجعل السامء فوق اهلواء ،وليست حمتاجة إليه،
وليس هو
ً
فالعيل األعىل رب الساموات واألرض وما بينهام أوىل أن يكون غن ًيا عن
العرش وسائر املخلوقاتْ ،
وإن كان عال ًيا عليها ،سبحانه وتعاىل عام يقول
( ((7قال تعاىل  :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ [ فاطر  ] 15 :وقال أبو جعفر الطحاوي
ص « ) 313 ( :رشح العقيدة الطحاوية »  « :وهو مستغن عن العرش وما
دونه حميط بكل يشء وفوقه وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه » .
شارحا قول الطحاوي:
( ((7قال ابن أيب العز يف « رشح الطحاوية » ص) 313 ( :
ً
« وهو مستغن عن العرش وما دونه » « :وكون العايل فوق السافل ال يلزم أن
يكون السافل حاو ًيا له ً
مفتقرا إليه
حميطا به حاملاً له وال أن يكون األعىل
ً
فانظر إىل السامء كيف هي فوق األرض وليست مفتقرة إليها ؟ فالرب أعظم
شأ ًنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي محله
بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل
به فهو فوق العرش مع محله بقدرته العرش ومحلته وغناه عن العرش وفقر
العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحرصه للعرش وعدم
حرص العرش له  .وهذه اللوازم منتفية عن املخلوق.»...
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الظاملون ع ّل ًوا كبريا(.)74
أن َّ
واألصل يف هذا الباب َّ
كل ما ثبت يف كتاب اهلل أو س َّنة رسوله ﷺ
وجب التصديق به ،مثل علو الرب ،واستوائه عىل عرشه ،ونحو ذلك.
وأما األلفاظ املبتدعة يف النفي واإلثبات( ،)75مثل قول القائل يف جهة،
وهو متحيز ،أو ليس بمتحيز ،ونحوها من األلفاظ التي تنازع فيها الناس،
فليس مع أحدمها نص ال عن الرسول ﷺ وال عن الصحابة والتابعني هلم
بإحسان ،وال أئمة املسلمني .فإن هؤالء مل يقل أحد منهم َّ
إن اهلل يف جهة،
وال قال ليس هو يف جهة ،وال قال هو متحيز ،بل وال قال هو جسم ،أو
جوهر ،وال قال ليس بجسم وال جوهر ،فهذه األلفاظ ليست منصوصة يف
صحيحا،
الكتاب وال الس َّنة وال اإلمجاع ،والناطقون هبا قد يريدون معنى
ً
صحيحا مواف ًقا الكتاب والس َّنة
وقد يريدون معنى فاسدً ا ،فمن أراد معنى
ً
كان ذلك مقبولاً منه ،وإن أراد معنى فاسد ًا خمال ًفا الكتاب والس َّنة ،كان
ذلك املعنى مردودا عليه.
( ((7انظر ملا سبق «جمموع الفتاوى» (.)259 / 5
( ((7قال ابن أيب العز يف « رشح الطحاوية » ص« : )109( :والتعبري عن احلق
باأللفاظ الرشعية النبوية اإلهلية هو سبيل أهل السنة واجلامعة  .واملعطلة
يعرضون عام قاله الشارع من األسامء والصفات ،وال يتدبرون معانيها،
وجيعلون ما ابتدعوه من املعاين واأللفاظ هو املحكم الذي جيب اعتقاده
واعتامده وأما أهل احلق والسنة واإليامن فيجعلون ما قاله اهلل ورسوله هو
احلق الذي جيب اعتقاده والذي قاله هؤالء إما أن يعرضوا عنه إعراضا مجيال
أو يبينوا حاله تفصيال وحيكم عليه بالكتاب والسنة ال حيكم به عىل الكتاب
والسنة»  .وانظر « رشح الطحاوية » ص )109 - 108 ( :لبيان أن طريقة
ال والنفي جمم ً
القرآن يف جميء اإلثبات للصفات مفص ً
ال  ،عكس طريقة أهل
الكالم املذموم .
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فإذا قال القائل :إن اهلل يف جهة ،قيل له :ما تريد بذلك ؟ أتريد
أنه سبحانه يف جهة موجودة حترصه وحتيط به ،مثل ْ
أن يكون يف جوف
أمرا عدم ًيا ،وهو ما فوق العامل ،فإ َّنه ليس فوق
الساموات أم تريد باجلهة ً
العامل يشء من املخلوقات ،فإن أردت اجلهة الوجودية ،وجعلت اهلل
حمصورا يف املخلوقات ،فهذا باطل ،وإن أردت اجلهة العدمية ،وأردت
ً
بائن عنها فهذا حق ،وليس يف ذلك َّ
أن شيئًا
أن اهلل وحده فوق املخلوقات ٌ
من املخلوقات حرصه ،وال أحاط به ،وال عال عليه العايل ،بل هو العايل
املحيط هبا ،وقد قال تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ [ الزمر.]67 :
وقد ثبت يف الصحيح ( )76عن النبي ﷺ «أن اهلل يقبض األرض يوم
القيامة ،ويطوي الساموات بيمينه ،ثم هيزهن ،فيقول :أنا امللك أين ملوك
األرض ؟» ،وقد قال ابن عباس « :ãما الساموات واألرضون السبع وما
فيهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم»( ،)77ويف حديث آخر «أنه
( ((7رواه مسلم (  ) 2787والبخاري (  372 / 11ح  )6519من حديث أيب
هريرة  Øبلفظ «يقبض اهلل تبارك وتعاىل األرض...احلديث»  ،وليس فيه
مرفوعا
«ثم هَ ُي ُّز ُهن» ،ولكن جاء يف مسلم ( ) 2786من حديث ابن مسعود
ً
«إن اهلل تعاىل يمسك الساموات يوم القيامة عىل إصبع واألرض عىل إصبع
واجلبال والشجر عىل إصبع واملاء والثرى عىل إصبع وسائر اخللق عىل إصبع
ثم هَ ُي ُّز ُهن فيقول أنا امللك أنا امللك» ،وروى البخاري نحوه (  474 / 13مع
فتح الباري ).
( ((7رواه الطربي يف تفسريه (  ) 324 / 21عن معاذ بن هشام قال ثني أيب
عن عمرو بن مالك عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس .ومعاذ صدوق ربام وهم
 ،ووالده ثقة ثبت ،وقد رمي بالقدر  ،وعمرو ابن مالك النكري قال فيه
ابن حبان يف « الثقات » ( «: ) 228 / 7يعترب حديثه من غري رواية ابنه عنه
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يرميها ،كام ترمي الصبيان الكرة» ( ،)78فمن يكون مجيع املخلوقات بالنسبة
إىل قبضته تعاىل ،إىل هذا الصغر واحلقارة ،كيف حتيط به وحترصه ؟
ومن قال َّ
إن اهلل ليس يف جهة ،قيل له :ما تريد بذلك ؟ ْ
فإن أراد أ َّنه
ليس فوق الساموات رب يعبد ،وال عىل العرش إله ،وحممد ﷺ مل يعرج به
إىل اهلل ،واأليدي ال ترفع إىل اهلل تعاىل يف الدعاء ،وال تتوجه القلوب إليه،
مقر به فهو
فهذا فرعوين معطل ،جاحد لرب العاملني ،وإن كان يعتقد أنه ّ
جاهل متناقض يف كالمه ،ومن هنا دخل أهل احللول واالحتاد وقالوا:
إن اهلل يف كل مكانَّ ،
َّ
وأن وجود املخلوقات [هو]( )79وجود اخلالقْ ،
وإن
قال َّ
إن مرادي بقويل :إ َّنه ليس يف جهة أ َّنه ال حتيط به املخلوقات ،بل هو
وجود اخلالق فقد أصاب يف هذا املعنى ،وكذلك من قالَّ :
«إن اهلل متحيز،
= خيطئ ويغرب » ،وقال الذهبي يف « الكاشف » ُ « :و ِّثق » ،وقال احلافظ يف
«التقريب»( :)6742صدوق له أوهام.
انظر « :التهذيب » (  ) 96 / 8الثقات  ،واألثر رواه من رواية هشام عنه وليس
من رواية ابنه عنه ،وأبو اجلوزاء ثقة لكنه يرسل كثريا وله يف البخاري حديث
واحد من روايته عن ابن عباس كام يف « هدي الساري » ص ،)392(:واألثر
ٌ
قابل للتحسني واهلل أعلم ،وقد احتج به شيخ اإلسالم يف الرسالة العرشية
ص )18(:إذ قال عقبه«:وهذه اآلثار معروفة يف كتب احلديث».
( ((7قال احلافظ ابن حجر يف « فتح الباري » (  ) 396 / 13يف رشحه حلديث
ابن عمر  ãمرفوعًا «إن اهلل يقبض يوم القيامة األرض وتكون الساموات
بيمينه ثم يقول أنا امللك» « :وزاد يف رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن
نافع وأيب حازم عن ابن عمر «فيجعلهام يف كفة ثم يرمي هبام كام يرمي الغالم
بالكرة» قلت  :رواية ابن وهب هذه عند الطربي يف تفسريه (.)325/21
( ((7يف األصل و ع :هي.
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أو قال :ليس بمتحيز ،إن أراد بقوله متحيز َّ
أن املخلوقات حتوزه وحتيط
به فقد أخطأ ،وإن أراد أنه منحاز عن املخلوقات بائن عنها ٍ
عال عليها
فقد أصاب ،ومن قال :ليس بمتحيز إن أراد أن املخلوقات ال حتوزه فقد
أصابْ ،
وإن أراد أنه ليس مباين ًا عنها ،بل هو ال داخل فيها وال خارج
عنها فقد أخطأ .والناس يف هذا الباب ثالثة أصناف :أهل احللول ،وأهل
النفي واجلحود ،وأهل اإليامن والتوحيد والس َّنة.

ٍ
مكان ،وقد يقولون باالحتاد
فأهل احللول يقولون :إ َّنه بذاته يف كل
والوحدة فيقولون :املخلوقات وجود اخلالق .
وأما أهل النفي واجلحود ،فيقولون :ال هو داخل العامل وال خارجه،
وال مباين له ،وال حال فيه ،وال فوق العامل ،وال فيه ،وال ينزل منه يشء،
وال يصعد إليه يشء ،وال يتقرب منه يشء ،وال يدنو منه يشء ،وال يتجىل
ليشء ،وال يراه أحدٌ  ،ونحو ذلك ،هذا قول متك َّلمة اجلهمية ِّ
املعطلة ،كام
َّ
وعباد
عباد اجلهمية .فمتكلمة
أن َّ
اجلهمية ال يعبدون شيئ ًاَّ ،
َّ
األول قول َّ
اجلهمية يعبدون َّ
كل يشء ،وكالمهم يرجع إىل ال َّتعطيل واجلحود ،الذي
َّ
هو قول فرعون.
وقد علم َّ
أن اهلل كان قبل ْ
أن خيلق الساموات واألرض ثم خلقهام،
ٌ
حلول ٌ
باطل ،وإما أن يكونا دخال فيه(،)80
فإما أن يكون داخال فيهام ،وهذا
( ((8يف األصل وع «ال يكون داخ ً
ال فيهام» ،وما أثبته أليق والفقرة من كالم شيخ
اإلسالم يف جامع املسائل (.)204 / 3
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فهو باطل وأبطل ،وإما أن يكون اهلل بائنا عنهام مل يدخل فيهام([، )81ومل
يدخال فيه]( ،)82وهذا قول أهل احلق والتوحيد والسنة .
وألهل اجلحود والتعطيل يف هذا الباب شبهات يعارضون هبا كتاب
اهلل وس َّنة رسوله ﷺ ،وما أمجع عليه سلف األمة وأئمتها ،وما فطر اهلل عليه
عباده ،وما دلت عليه الدالئل العقلية ،فإن هذه األدلة كلها م َّتفقة عىل َّ
أن
اهلل فوق خملوقاته ،عال عليها ،قد فطر اهلل عىل ذلك العجائز واألعراب
والصبيان يف الكتاب ،كام فطرهم عىل اإلقرار باخلالق تعاىل ،وقد قال
رسول اهلل ﷺ يف احلديث الصحيحُّ :
«كل مولود يولد عىل الفطرة  -أي
فطرة اإلسالم  -فأبواه هيودانه وينرصانه ويمجسانه ،كام تنتج البهيمة هبيمة
مجعاء ،هل حتسون فيها من جدعاء» ،ثم يقول أبو هريرة  Øاقرؤوا ْ
إن
شئتم ﮋﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ([ )83الروم،]30:
وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز« :عليك بدين األعراب والصبيان يف
الكتاب» ( ،)84يعني  :عليك بام فطرهم اهلل عليه فإن اهلل فطرهم عىل احلق،
( ((8يف األصل وع« :فيه».
( ((8زيادة اقتضاها النص وهي من كالم يف األصل وع « ال يكون داخ ً
ال فيهام» ،وما
أثبته أليق والفقرة من كالم شيخ اإلسالم يف «جامع املسائل» (.)204/3
( ((8رواه مسلم (  ) 2658من حديث أيب هريرة  Øوالبخاري ( 213 / 9فتح
الباري) بلفظ « ما من مولود...احلديث »  .ورواه البخاري أيضا ()246/3
ٍ
قريب من لفظ مسلم ،ولكن ليس فيه قراءة أيب هريرة  Øلآليةُ .تنتج:
بلفظ
تلد  ،مجعاء  :سليمة من العيوب جمتمعة األعضاء كاملتها فال جدع هبا وال
كي  ،اجلدعاء :مقطوعة األطراف أو أحدها  .واملعنى أن البهيمة تولد جمتمعة
اخللق سوية األطراف سليمة من اجلدع لوال تعرض الناس إليها لبقيت كام
ولدت سليمة كام يف « النهاية يف غريب األثر » (. ) 247 /1
( ((8ذكره يف « رشح السنة » (  ) 217 / 1فقال  :سأل رجل عمر بن عبد
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والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها ،ال بتحويل الفطرة وتغيريها ،وأما
أعداء الرسل كاجلهمية الفرعونية ونحوهم ،فرييدون أن يغريوا فطرة اهلل
ودين اهلل ،ويوردون عىل الناس شبهات بكلامت متشاهبة ،ال يفهم كثري
من الناس مقصودهم هبا ،وال حيسن أن يجُ ِيبهم(.)85
وأصل ضاللتهم تكلمهم بكلامت جمملة ،ال أصل هلا يف كتاب
اهلل وال سنة رسوله ﷺ ،وال قاهلا أحد من أئمة املسلمني ،كلفظ التحيز
واجلسم واجلهة ونحو ذلك .فمن كان عار ًفا بحال شبهاهتم بينها ،ومن مل
يكن عار ًفا بذلك ،فليعرض عن كالمهم ،وال يقبل إال ما جاء به الكتاب
والسنة ،كام قال تعاىل :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
َّ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [األنعام.]68:
ومن تكلم يف اهلل وأسامئه وصفاته بام خيالف الكتاب والسنة ،فهو
من اخلائضني يف آيات اهلل بالباطل ،وكثري من هؤالء ينسب إىل أئمة
املسلمني ما مل يقولوه ،فينسبون إىل الشافعي وأمحد بن حنبل ومالك وأيب
حنيفة االعتقادات الباطلة مما مل يقولوه ،ويقولون لمِ ن اتبعهم هذا الذي
يقوله اعتقاد اإلمام الفالين ،فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن األئمة ،تبني
كذهبم يف ذلك فيام ينقلونه عن النبي ﷺ ،ويضيفونه إىل سنته من البدع
واألقوال الباطلة ،ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول :هذا القول
= العزيز عن يشء من األهواء فقال  « :الزم دين الصبي يف الكتاب واألعراب»
وجاء نحو هذا عن عمر بن اخلطاب  .انظر التعليق رقم (  ) 473لرشحها .
(وعمر بن عبد العزيز أمري املؤمنني ُعدَّ كاخللفاء الراشدين مات سنة  101هـ.
التقريب. )4940(:
( ((8انظر هلذا وما بعده« :جمموع الفتاوى» (.)259 / 5
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قاله العقالء( ،)86واإلمام الفالين ال خيالف العقالء ،ويكون العقالء طائفة
من أهل الكالم الذين ذمهم األئمة فقد قال الشافعي« :حكمي يف أهل
الكالم أن يرضبوا باجلريد والنعال ،ويطاف هبم يف القبائل والعشائر،
ويقال :هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ،وأقبل عىل الكالم» ( ،)87فإذا
كان هذا حكمه فيمن أعرض عنهام ،فكيف حكمه فيمن عارضهام بغريمها
؟ وكذلك قال أبو يوسف القايض« :من طلب الدين بالكالم تزندق»(،)88
وكذلك قال أمحد بن حنبل« :ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح» ،وقال:
علامء الكالم زنادقة ( ،)89وكثري من هؤالء قرأوا كت ًبا من كتب الكالم فيها
شبهات أضلتهم ومل هيتدوا جلواهبا ،فإهنم جيدون يف تلك الكتب َّ
أن اهلل لو
كان فوق اخللق للزم التجسيم والتحيز واجلهة ،وهم ال يعرفون حقائق
هذه األلفاظ ،وال ما أراد هبا أصحاهبا.
ْ
فإن ذكر لفظ( )90اجلسم يف أسامء اهلل وصفاته بدعة ،مل ينطق هبا كتاب
وال س َّنة ،وال قاهلا أحدٌ من سلف األمة وأئمتها ،ومل يقل أحد منهم َّ
إن
بجسم ،وال َّ
اهلل جسم ،وال َّ
إن اهلل جوهر ،وال إن اهلل ليس
إن اهلل ليس
ٍ
بجوهر ،ولفظ اجلسم لفظ جممل ،ومعناه يف اللغة البدن ،ومن قال إن
( ((8يف األصل« :العلامء» ،وما أثبته من ع ،وهو األليق.
(« ((8إحياء علوم الدين» (  ) 164 / 1و « درء تعارض العقل والنقل » ( / 7
. )147
(« ((8اإلحياء» (  ) 164 / 1و « درء التعارض » (  ) 158 / 7و « رشح أصول
اعتقاد أهل السنة » (  ) 145و « احلجة يف بيان املحجة » ص. ) 13 (:
( ((8القوالن يف « اإلحياء » (  . ) 164 / 1ويف « درء التعارض » ( ) 147 / 7
القول األول فقط.
( ((9كلمة «لفظ» ليست يف ع .
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اهلل مثل بدن اإلنسان ،فهو مفرت عىل اهلل ،بل من قال  :إن اهلل يامثل شيئًا
من املخلوقات ،فهو مفرت عىل اهلل ،ومن قال  :ليس بجسم ،وأراد بذلك
أنه ال يامثل شيئًا من املخلوقات ،فاملعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة،
وأما من قال إن اهلل ليس بجسم ،وأراد بذلك أنه ال يرى يف اآلخرة وأنه
مل يتكلم بالقرآن العريب ،بل القرآن العريب خملوق ،أو هو تصنيف جربيل،
ونحو ذلك ،فهذا مفرت عىل اهلل فيام نفاه عنه ،وهذا أصل ضالل اجلهمية
من املعتزلة ،ومن وافقهم عىل مذهبهم ،فإهنم يظهرون للناس التنزه،
وحقيقة كالمهم التعطيل ،فيقولون :نحن ال نجسم ،بل نقول :إن اهلل
ليس بجسم ،ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسامئه وصفاته ،فيقولون :ليس
هلل علم وال قدرة ،وال حياة وال كالم ،وال سمع وال برص ،وال يرى يف
اآلخرة ،وال عرج النبي صىل اهلل عليه وسلم إليه ،وال ينزل منه يشء ،وال
يصعد إليه يشء ،وال يتجىل ليشء ،وال يقرب منه يشء إىل غري ذلك ،وهو
سبحانه ال مثل له يف يشء من صفات كامله ،بل هو األحد الصمد ،ومل
كفوا أحد .
يكن له ً
فاملعطل يعبد عد ًما ،واملمثل يعبد صنماً  ،واملعطل أعم ،واملمثل
أعشى( ،)91ودين اهلل بني الغايل فيه ،واجلايف عنه ،وكام أن ذاته ليست
كالذوات املخلوقة ،فصفاته ليست كالصفات املخلوقة ،بل هو سبحانه
موصوف بصفات الكامل ،منزه عن كل نقص وعيب ،وهو سبحانه يف
صفات الكامل ال يامثله يشء.
فمذهبنا مذهب السلف :إثبات بال تشبيه ،وتنزيه بال تعطيل،
( ((9األعشى مرادف لألعمى أو هو سيئ البرص بالليل والنهار وانظر « القاموس
املحيط » (  ) 364 / 1مادة ع ش ي .
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وهو مذهب أئمة اإلسالم،كاملك( ،)92والشافعي( ،)93والثوري(،)94
واألوزاعي( )95وابن املبارك( )96واإلمام أمحد( )97وإسحاق بن راهويه(،)98
وهو اعتقاد املشايخ املقتدى هبم ،كالفضيل()99بن عياض وأيب سليامن
الداراين( )100وسهل بن عبد اهلل التسرتي( ،)101وغريهم .فإنه ليس بني
هؤالء األئمة نزاعٌ يف أصول الدين ،وكذلك أبو حنيفة ()102ريض اهلل
( ((9هو مالك ابن أنس أبو عبد اهلل الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقنني وكبري
املتثبتني ،مات سنة (179هـ) .تقريب( .)6425
( ((9هو حممد بن إدريس أبو عبد اهلل املجدد ألمر الدين عىل رأس املائتني مات
(سنة  204هـ )  .تقريب(.)5717
( ((9اسمه سفيان بن سعيد بن مرسوق ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان ربام
دلس مات سنة ( 161هـ )  .تقريب(.)2445
( ((9هو عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو الفقيه ثقة جليل ،مات سنة (157هـ)
 .تقريب(.)3967
( ((9هو عبد اهلل بن املبارك املروزي ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد مجعت فيه
خصال اخلري مات سنة (  181هـ )  .تقريب(.)3570
( ((9وهو ابن حنبل املروزي ثقة حافظ فقيه حجة مات ( سنة  241هـ ).
تقريب(.)96
( ((9ثقة حافظ جمتهد قرين أمحد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بقليل
مات سنة (  238هـ )  .تقريب(.)332
( ((9ثقة عابد إمام زاهد مشهور مات ( سنة  187هـ )  .تقريب(.)5431
( ((10واسمه عبد الرمحن بن أمحد بن عطية العنيس زاهد مشهور مات ( سنة
 215هـ )  .انظر تاريخ بغداد  ) 249 / 10 ( ،و « احللية » ( . ) 254 / 9
( ((10مات سنة ( 283هـ) انظر « احللية » (  ) 189 / 10و « الوفيات » ( )18/1وانظر
«خمترص العلو » ( ص  ) 220لرتى عقيدته السلفية .
( ((10وهو النعامن بن ثابت الفقيه املشهور اإلمام مات ( سنة  150هـ ) عىل
الصحيح  .تقريب(.)7153
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عنهَّ ،
فإن االعتقاد الثابت عنه ،موافق العتقاد هؤالء ،وهو الذي نطق به
الكتاب والسنة.
قال اإلمام أمحد« :ال يوصف اهلل إال بام وصف به نفسه ،أو وصفه به
رسوله ﷺ ،وال نتجاوز القرآن واحلديث»(.)103
وهكذا مذهب سائرهم ،فن َّتبع يف ذلك سبيل السلف املاضني ،الذين
هم أعلم األئمة هبذا الشأن ،نف ًيا وإثبا ًتا ،وهم أشد تعظيام هلل وتنز ًهيا له
عام ال يليق بجالله( ،)104فإن املعاين املفهومة من الكتاب والسنة ال ترد
بالشبهات ،فيكون ردها من باب حتريف الكلم عن مواضعه ،وال يقال:
هي ألفاظ ال تعقل معانيها ،وال يعرف املراد منها ،فيكون ذلك مشاهبة
للذين ال يعلمون الكتاب إال أماين بل هي آيات بينات ،دالة عىل أرشف
املعاين وأجلها ،قائمة حقائقها يف صدور الذين أوتوا العلم.
واإليامن إثبات بال تشبيه ،وتنزيه بال تعطيل ،كام قامت حقائق
سائر صفات الكامل يف قلوهبم ،كذلك فكان الباب عندهم با ًبا واحدً ا،
قد اطمأنت به قلوهبم ،كذلك وسكنت إليه نفوسهم فأنسوا من صفات
كامله ونعوت جالله مما استوحش منه اجلاهلون املعطلون ،وسكنت
قلوهبم إىل ما نفر منه اجلاحدون املتكلمون ،وعلموا َّ
أن الصفات حكمها
حكم الذات.
فكام َّ
أن ذاته سبحانه ال تشبه الذوات ،فكذا صفاته ال تشبه الصفات،
( ((10ذكر ذلك الكرمي يف «أقاويل الثقات» ص.)234(:
( ((10يف األصل« :بحاله» ،ويف ع« :بجالله»؛ وهو أليق.
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فام جاءهم من الصفات عن املعصوم تلقوه بالقبول ،وقابلوه باملعرفة
واإليامن واإلقرار ،لعلمهم بأنه صفة من ال تشبيه لذاته وال لصفاته ،وأن
ما جاء مما أطلقه الرشع عىل اخلالق واملخلوق ال( )105تشابه بينهام يف املعنى
احلقيقي ،إذ صفات القديم بخالف صفات احلادث ،وليس بني صفاته
وصفات خلقه إال موافقة اللفظ للفظ .واهلل سبحانه وتعاىل قد أخرب أن يف
اجلنة حلماً ولبنًا وعسلاً وماءً وحريرًا وذهبًا ،وقال ابن عباس « :ãليس
يف الدنيا مما يف اآلخرة إال األسامء» ( )106فإذا كانت هذه املخلوقات الفانية
ليست مثل هذه املوجودة ،مع اتفاقهام يف األسامء فاخلالق جل وعال أعظم
علو ًا ،وأعىل مباينة خللقه ،من مباينة املخلوق للمخلوق( ،)107وإن اتفقت
األسامء .
ريا ً
سمى اهلل سبحانه نفسه ح ًيا عليماً
ً
ملكا
ً
سميعا بص ً
وأيضا فقد ّ
سميعا
رؤو ًفا رحيماً  ،وسمى بعض خملوقاته ح ًيا وبعضها عليماً وبعضها
ً
ريا وبعضها رؤو ًفا رحيماً  ،وليس احلي كاحلي ،وال العليم كالعليم ،وال
بص ً
ٌ
الزمة للسياق ،والعبارة ذكرها شخ
( ((10ليست يف األصل وع  ،وهي زياد ٌة
اإلسالم ابن تيمية يف التدمرية ص  ،21عىل ما صححناه.
( ((10رواه البيهقي بإسناد جيد كام قال املنذري يف « الرتغيب والرتهيب »
( . )332/6ورواه ابن حزم ً
أيضا يف « الفصل يف امللل والنحل » ()108/2
وقال  « :وهذا سنده يف غاية الصحة وهو حديث يف قطعة وكيع املشهورة ».
( ((10يف األصل وع للخالق ،وما أثبته هو الصواب ،ثم وجدت العبارة ذكرها
شيخ اإلسالم يف «التدمرية» ص )21(:عىل ما صححناه ،واملعنى إذا كان
التباين يف الصفات بني املخلوقات موجود ًا بني املخلوقات أنفسها وإن
اشرتكت يف الصفة فمن باب أوىل وجوده بني اخلالق واملخلوق فيام ذكر من
صفات ،إذ هلل املثل األعىل.
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السميع كالسميع ،وال البصري كالبصري ،وال الرؤوف الرحيم كالرؤوف
الرحيم .
قال تعاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [ البقرة . ] 255 :

وقال تعاىل:ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ [آل
عمران.]27:

وقال تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [ يوسف . ] 83 :
وقال تعاىل :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ [ الذاريات . ] 28 :
وقال تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﮊ [ النساء . ] 58 :

وقال تعاىل :ﮋﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﮊ [ اإلنسان. ] 2 :
وقال تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [ احلج . ] 65 :

و قا ل  :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﮊ [ التوبة
.] 128 :
وليس بني صفة اخلالق واملخلوق مشاهبة ،إال يف اتفاق االسم،
وهذا كتاب اهلل من أوله إىل آخره ،وهذه س ّنة رسول اهلل ﷺ ،وهذا كالم
الصحابة والتابعني وسائر األئمة ،قد دل ذلك بام هو نص أو ظاهر ،يف
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ّ
أن اهلل سبحانه فوق العرش ،فوق الساموات استوى عىل عرشه ،بائن من
خلقه ،سميع ال يشك( ،)108بصري ال يرتاب ( ،)109عليم ال جيهل ،جواد ال
يبخل ،حفيظ ال ينسى ،وال يسهو ،قريب ال يغفل ،وال يلهو ( ،)110يتكلم،
ويبسط ،وينظر ،ويضحك ،ويفرح ،وحيب ،ويكره ،ويبغض ،ويسخط،
ويرحم ،ويعفو ،ويغفر ،ويعطي ،ويمنع ،وينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا،
كيف شاء ،وهو معهم أينام كانوا.
قال نعيم بن محاد ()111ملا سئل عن معنى هذه اآلية :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﮊ [ احلديد  ]4 :معناها  :أنه ال خيفى عليه خافية بعلمه (.)112

( ((10أي أن اهلل تبارك وتعاىل يسمع بسمع يليق بجالله وعظمته تبارك وتعاىل
وال يعرتيه شك يف سامعه كام هو شأن املخلوق إذ قد يشك يف السمع .
( ((10هذه العبارة وسابقتها جاءت يف كتاب « السنة » لإلمام أمحد ص)76( :
ً
أيضا وكذا يف عقيدة احلازمي ص.) 5 (:
وأفاد شيخنا العالمة عبد املحسن العباد  -حفظه اهلل من رشور العباد  -ما
معناه عن هذه العبارة « بصري ال يرتاب »  :أي أن اهلل عز وجل يبرص ببرص
يليق بجالله وعظمته تبارك وتعاىل وهو منزه عن ما يعرتي املخلوق من الريبة
والرتدد يف املرثي وعدم التمييز أحيانا وهلل املثل األعىل.
( ((11أي أن اهلل ال يغفل وهي كبيان لنفي الغفلة ً
أيضا .ويف النهاية: )282/4( :
هلوا وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت
«اللهو  :اللعب يقال  :هلوت باليشء أهلو ً
وغفلت به عن غريه وأهلاه عن كذا أي شغله » .
( ((11هو أبو عبد اهلل املروزي صدوق خيطئ كثريا فقيه عارف بالفرائض مات
سنة (  228هـ ) عىل الصحيح  .تقريب. )7166(:
( ((11ذكره الذهبي يف «العلو» ( ص  94 / 1خمترصه ) وسنده صحيح ،قاله
شيخنا يف خترجيه لـ«العلو».
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وليس معناه أنه خمتلط باخللق ،فإن هذا ال توجبه اللغة ،وهو خالف
ما أمجع عليه سلف األمة وأئمتها ،وخالف ما فطر اهلل عليه اخللق ،بل
القمر آية من آيات اهلل ،من أصغر خملوقاته( ،)113وهو موضوع يف السامء،
وهو مع املسافر واملقيم أينام كان ،فهو سبحانه فوق العرش رقيب عىل
خلقه مهيمن عليهم ّ
ومطلع.

وأخرب أنه ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ
[املعارج ،]4-3:وأنه ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ
[األنعام ،]18:وأن املالئكة خيافونه من فوقهم ( ،)114وهذا املعنى حق
عىل حقيقته ال حيتاج إىل حتريف ،ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وقال
 :ﮋﯭ ﯮﮊ [البقرة ،] 186 :وقال :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [ ق  ،] 16 :وقال ﷺ « :إن الذي تدعونه أقرب
إىل أحدكم من عنق راحلته» ( ،)115وقال تعاىل  :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [ املجادلة. ] 7 :

فكل ما يف الكتاب والس ّنة من األدلة الدالة عىل قربه ومعيته ،ال ينايف
ما ذكر من علوه وفوقيته ،فإنه سبحانه عيل يف دنوه ،وقريب يف علوه.
واألحاديث الواردة يف ذلك كثرية جدً ا ،وذكرنا بعضها يف «االنتقاد

( ((11يف األصل «خملوقه» و ما أثبته من ع وهو أليق.
( ((11قال تعاىل  :ﮋﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﮊ [ النحل . ] 50
( ((11رواه مسلم يف صحيحه (  ) 2704من حديث أيب موسى  Øولفظه :
«والذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلة أحدكم» .
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مجيعا.
الرجيح» ( ،)116ويف الصحاح والسنن ً
وقد أشار النبي ﷺ يف أعظم جمامعه يف حجة الوداع ،ويف آخر عمره
إىل السامء ،يقول بإصبعه« :اللهم اشهد»(.)117
ويف الصحيحني قصة املعراج وهي متواترة ( ،)118وفيه أعظم داللة
عىل علوه تعاىل فوق سبع ساموات.
وسؤال السائل كيف استوى وكيف نزل بدعة ،قال ابن قتيبة (:)119
«ما زالت األمم عرهبم وعجمهم ،يف جاهليتها وإسالمها ،معرتفة بأن اهلل
يف السامء» (.)120
وقد مجع طائفة من العلامء يف هذا الباب مصنفات منها :كتاب
«العلو»( )121للذهبي( )122وكتاب «النزول»( )123لشيخ اإلسالم ابن
تيمية(.)124

( « ((11االنتقاد الرجيح يف رشح االعتقاد الصحيح » طبع يف لكهنو باهلند .
( ((11رواه مسلم (  184 / 8من رشح النووي ) من حديث جابر الطويل.
( ((11انظر :التعليق اآليت يف حاشية رقم .359
( ((11هو اإلمام عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشهري مات ( سنة 276
هـ) وهو صدوق كام يف « ميزان االعتدال » ( . ) 503 / 2
( ((12انظر « :خمترص العلو » ص.)16( :
( ((12وهو مطبوع  ،ونرشته املكتبة السلفية باملدينة املنورة وغريها
1388هـ 1968/م ط . 2
( ((12هو اإلمام املؤرخ الشهري شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي
مات سنة (  748هـ ) .
( ((12كتاب « رشح حديث ال ُّنزول » مطبوع متداول.
( ((12وهو ( وارث علم الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني )  -كام وصفه العالمة
حمب الدين اخلطيب رمحه اهلل يف مقدمة « التوسل والوسيلة» ص - )3(:اإلمام أمحد
بن عبداحلليم بن عبد السالم شيخ اإلسالم ابن تيمية مات (سنة 728هـ ) .

97

وكتاب «االستواء» ( )125البن القيم ( ،)126و «النونية»( )127له و «عقيدة
()131
ابن قدامة»( )128ورسالة ( )129الشيخ حممد بن نارص احلازمي( )130ورسالة
الشيخ حممد فاخر اإلله آبادي ( )132ثم املكي ورسالة «إجراء الصفات عىل
( ((12مل أقف عىل كتاب البن القيم هبذا االسم ،ولعله يريد كتابه « اجتامع اجليوش
اإلسالمية » إذ هذا هو موضوعه واهلل أعلم.
( ((12وهو اإلمام الشهري صاحب الكتب القيمة العالمة حممد بن أيب بكر بن
القيم اجلوزية ت ( سنة  751هـ ) .
( ((12طبعت مع رشحها ( توضيح املقاصد ) للشيخ أمحد بن إبراهيم الرشقي يف
املكتب اإلسالمي بريوت  1382 ،هـ 1962 /م .
( ((12املسامة « ملعة االعتقاد »  ،طبعت يف املكتب اإلسالمي  ،بريوت  .وابن
قدامة هو موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقديس مات ( سنة  630هـ ) .
وللشيخ حممد بن صالح العثيمني رشح خمترص نافع للمعة االعتقاد  ،طبع يف
بريوت .
( ((12وهي رسالة ّقيمة طبعت يف اهلند  ،وهي جواب لسؤال وجه للشيخ عن
عقيدته يف آيات من آيات الصفات ونحو ذلك وعن عقيدة شيخ اإلسالم
حممد بن عبد الوهاب وضمن رسالته جل أقوال األئمة األعالم يف العلو مما يف
كتاب « العلو للعيل الغفار » للذهبي .
( ((13هو من تالمذة وأصحاب الشوكاين مات (سنة  1283هـ) وترمجته «إحتاف
النبالء املتقني بإحياء مآثر الفقهاء املحدثني» ص.)419(:
( ((13وهي رسالة « النجاة » يف العقيدة السلفية  -انظر « جهود خملصة يف خدمة
الس ّنة » (ص .)6وقد طبعت يف باكستان مع ترمجتها باألردية كام يف « جمموعة
نور الس ّنة » .
( ((13من تالميذ الشيخ حممد حياة السندي  :مات ( سنة  1164هـ ) وترمجته يف
« إحتاف النبالء » ( ص  ) 404نقلاً عن ترمجته يف مقدمة كتابه « جمموعة نور
سنية رفع اليدين » بالفارسية طبع يف باكستان .
الس ّنة وقرة العني يف إثبات ّ
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ظاهرها» ( )133للشوكاين ( ،)134و«االنتقاد الرجيح» ( )135للعبد الفقري،
و«االحتواء» ( )136له عفا اهلل عنه إىل غري ذلك.
وليس يف كتاب اهلل ،وال سنة رسوله ﷺ ،وال عن أحد من السلف،
ال من الصحابة وال من التابعني ،وال عن أئمة الدين ،حرف واحد خيالف
ذلك .
ومل يقل أحد منهم إن اهلل ليس يف السامء ،أو أنه ليس عىل العرش،
أو أنه يف كل مكان ،وأنه ال داخل العامل وال خارجه ،وال متصل ،وال
منفصل ،وأنه ال جتوز اإلشارة احلسيه إليه باألصابع ،ونحو هذا(.)137
ظن ّ
أن نصوص الصفات ال يعقل معناها ،وال يدرى ما أراد
ومن ّ
اهلل تعاىل ورسوله ﷺ منها ،وظاهرها تشبيه ومتثيل ،واعتقاد ظاهرها كفر
وضالل ،وإنام هي ألفاظ ال معاين هلا وأن هلا تأويلاً
وتوجيها ال يعلمه
ً
وظن ّ
أن هذه طريقة
إال اهلل ،وأهنا بمنزلة ﮋ ﭑﮊ و ﮋ ﭑﮊ ّ ،
السلف ،ومل يكونوا يعرفون حقيقة قوله :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﮊ [ الزمر  ] 67 :وقوله  :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﮊ [ص  ]75 :وقوله  :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [طه ]5:
( ((13مل أقف عليها هبذا االسم .واملعروف له يف هذا الباب « التحف يف مذهب
السلف » وهي مطبوعة ضمن « جمموعة الرسائل املنريية » .
( ((13هو حممد بن عيل بن حممد الشوكاين العالمة املفرس الشهري ،صاحب«نيل
األوطار» وغريه ،مات ( سنة  1250هـ ).
( ((13انظر :التعليق السابق رقم.)116( :
( ((13لعلها بالفارسية ويغلب عىل ظني أهنا مطبوعة باهلند .
( ((13انظر «الفتوى احلموية الكربى» (ص .)221
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ونحو ذلك ،فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف وأضلهم عن
الظن استجهال السابقني األولني ،من املهاجرين
اهلدى ،وقد تضمن هذا ّ
واألنصار ،وسائر الصحابة الكبار الذين كانوا أعلم األمة علماً وأفقههم
فهماً  ،وأحسنهم عملاً  ،وأتبعهم سننًا .والزم هذا الظن أن الرسول ﷺ
كان يتكلم بذلك وال يعلم معناه ،وهو خطأ عظيم وجسارة قبيحة ،نعوذ
باهلل منها .
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فصل
[ إثبات اليدين هلل عز وجل]

وأما قوله تعاىل  ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [الفتح  ،]10 :فاعلم أن
لفظ اليد جاء يف القرآن عىل ثالثة أنواع :مفردة ،كهذه اآلية ،وكقوله :
(ﭓ ﭔ) [امللك ،]1 :ومثنى ،كقوله  ( :ﯯ ﯰ ﯱ ) [املائدة:
 ، ]64وقوله ( :ﯢ ﯣ ﯤ) [ص ]75 :وجمموعٌ ،كقوله ( :ﭗ
ﭘ) [يس ،]71 :فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إىل نفسه بضمري
اإلفراد وعدّ ى الفعل بالباء فال حيتمل املجاز ،فإذا ( )138أضيف إليه الفعل
ثم عدّى بالباء فهو( )139بارشها( )140بيده ،وهلذا قال عبد اهلل بن عمرو
بن العاص(« : )141مل خيلق اهلل بيده إال ثالثا :خلق آدم بيده ،وغرس جنة
الفردوس بيده ،وكتب التوراة بيده» ،وروي ذلك مرفوعا(.)142
فلو كانت اليد هي القدرة مل يكن هلا اختصاص بذلك ،وال كانت
ألدم فضيلة بذلك عىل يشء مما ُخلق بالقدرة ،وقد صح عن النبي ﷺ أن

( ((13يف األصل «وأما إذا» ،والصواب ما أثبته ملا يقتضيه السياق.
( ((13يف األصل «فهو ما» ،والصواب بحذفها واهلل أعلم.
( ((14يف ع «بارش».
( ((14صحايب جليل ،أحد املكثرين السابقني :وهو من العبادلة الفقهاء مات
ليايل احلرة بالطائف عىل األرجح .تقريب(.)3499
( ((14واملرفوع رواه الدار قطني يف «الصفات» ( ،)28والبيهقي يف «األسامء
والصفات» (ص )318:عن عبداهلل بن احلارث بلفظ «إن اهلل عز وجل خلق
ثالث أشياء بيده »...لكن قال البيهقي« :هذا مرسل .وقال ابن القيم يف
«حادي األرواح» (ص « :)107املحفوظ أنه موقوف».
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أهل املوقف يأتون آدم فيقولون خلقك اهلل بيده ونفخ فيك من روحه،
وأسجدَ لك مالئكته وعلمك أسامء كل يشء ،فذكر أربعة أشياء كلها
خصائص(.)143
وكذلك قال آدم ملوسى يف حماجته له واصطفاك اهلل بكالمه وخط
لك األلواح بيده ويف لفظ آخر كتب لك التوراة بيده(.)144

وقد ثبت يف الصحيح عن النبي ﷺ« :يقبض اهلل السموات بيده
واألرض بيده األخرى» (.)145

وعن عمر بن اخلطاب  Øقال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
«خلق اهلل آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ذرية منه فقال :خلقت

( ((14رواه البخاري ( 392/13فتح الباري) من حديث أنس –Øومل يذكر
فيه أمر النفخ -ورواه مسلم ( )193من حديث أنس  Øومل يذكر فيه
«علمك أسامء كل يشء».
( ((14رواه البخاري ( 505/11فتح) ومسلم ( )2652من حديث أيب هريرة
 Øولكن فيهام «خط لك بيده» وأما «خط لك التوراة بيده» فرواها أبو داود
( )4701والاللكائي ( )693واآلجري يف «الرشيعة» (ص )325وأما اللفظ
اآلخر «وكتب لك التوراة بيده» فهو يف صحيح مسلم ( )2652السنة» البن
أيب عاصم (.)145
( ((14هذا اللفظ يف سنن أيب داود  4734من حديث عبد اهلل بن عمر  ، ãويف
إسناده عمر بن محزة ،وهو ضعيف كام يف التقريب( ،)4884وليس يف صحيح
البخاري حديث آخر برقم  7411عن أيب هريرة  ، Øأن رسول اهلل ﷺ قال
« :يد اهلل مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار»  -وقال « -أرأيتم ما
أنفق منذ خلق الساموات واألرض  ،فإنه مل يغض ما يف يده»  -وقال « -عرشه
عىل املاء وبيده األخرى امليزان خيفض ويرفع».وانظر حول لفظة الشامل «فتح
الباري» (.) 396/13
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هؤالء إىل اجلنة ( ،)146وبعمل أهل اجلنة يعملون »...احلديث( ،)147وقال
نافع(« :)148سألت ابن أيب مليكة( )149عن يد اهلل ،واحدة أم اثنتان ؟ فقال:
«بل اثنتان»(.)150

( ((14يف ع للجنة .
( ((14رواه أبو داود ( )4703وأمحد يف «املسند» ( )311والرتمذي ( )571واحلاكم

( )27/1والطربي ( )15375وابن أيب عاصم ( )196والبغوي يف «رشح السنة»
اً
مسلم مل يسمع من
( )77كلهم عن مسلم بن يسار عن عمر  Øوهو منقطع ألن
عمر  Øكام قال الرتمذي إذ بينهام «نعيم بن ربيعة األودي» كام يف السنة ()201
وأيب داود ( .)4704ونعيم قال فيه احلافظ« :مقبول» كام يف «التقريب»(.)7169
أي عند املتابعة وإال فهو لني احلديث كام نص احلافظ يف مقدمته للتقريب ،ونعيم
هذا انفرد بتوثيقه ابن حبان .لكن للحديث شواهد.
األول :عن ابن عباس رواه ابن أيب عاصم يف «السنة» ( )204وأمحد ( 251/1و299
و )371وابن سعد يف طبقاته ( )28/1ورجال ابن أيب عاصم ً
أيضا ثقات غري ابن
جدعان وهو ضعيف.
الثاين :عن أيب هريرة  Øرواه ابن أيب عاصم ً
أيضا ( )205عن أيب هريرة  Øورجاله
ثقات غري أن مبارك بن فضالة «صدوق لكنه يدلس تدليس التسوية» كام يف
التقريب(.)6464
الثالث :عن عبداهلل بن سالم رواه اآلجري يف «الرشيعة» ص( )322وإسناده حسن.
فاحلديث صحيح هبذه الشواهد –السيام الشاهد األخري -وقد أشار لصحة احلديث
الشيخ األلباين  :يف خترجيه للطحاوية ص )266( :حيث قال« :صحيح لغريه إال
ريا لشواهده
مسح الظهر فلم أجد له شاهدً ا» ثم صحح احلديث باللفظ األخري أخ ً
وانظر السنة ( )205وراجع ابن كثري «تفسريه» ( )506/3و«شفاء العليل»
(ص )30-8و«رشح الطحاوية» (ص )265عن امليثاق.

( ((14وهو ابن عمر بن عبداهلل بن مجيل بن عامر اجلمحي ثقة ثبت مات (سنة
169هـ) .تقريب(.)7080
َ
( ((14واسمه :عبداهلل بن عبيداهلل بن عبداهلل بن أيب ُم ْليك َة أدرك ثالثني من
أصحاب النبي ﷺ ثقة فقيه مات (سنة117هـ) ،تقريب(.)3454
( ((15رواه الدارمي يف رده عىل املرييس (ص )122ح، 58وصححه إسناده حمققه.
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وقال ابن عمر( )151وابن عباس
فأخذه بيمينه ،وكلتا يديه يمني» (.153

()152

« :ãأول يشء خلقه اهلل القلم

ويف الباب ما ال حيىص كثرة(.)154

وقد مجع الشيخ حممد بن نارص احلازمي يف رسالته ( )155ما ورد عن
الرب عىل خلقه ،وكونه عىل
الصحابة والتابعني وأتباعهم ،يف مسألة ّ
علو َّ
( ((15هو الصحايب اجلليل عبداهلل بن أمري املؤمنني اخلليفة الثاين لرسول اهللﷺ
عمر Øأحد املكثرين من الصحابة والعبادلة مات (سنة73هـ) ،انظر
التقريب(.)3490
( ((15هو الصحايب اجلليل عبداهلل ابن عم رسول اهلل ﷺ العباس  Øدعا
له الرسول ﷺ بالفهم يف القرآن فكان يسمى بالبحر واحلبرْ لسعة علمه
وهو أحد العبادلة وأحد املكثرين من الصحابة مات (سنة 68هـ) ،انظر
التقريب(.)3409

مرفوعا عن ابن عمر  ãولفظه :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
( ((15جاء هذا
ً
َ
«أ َّو َل ما َخ َل َق اهلل القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمني ،احلديث» أخرجه ابن
أيب عاصم يف «السنة» ( )106واآلجري يف الرشيعة (ص )175وصححه
الشيخ األلباين لغريه كام يف التعليق عىل «السنة».
وقال شيخ اإلسالم يف «دقائق التفسري»(« :)228 / 2وقد تكلم علامء املسلمني من
الصحابة والتابعني ومن بعدهم يف أول هذه املخلوقات عىل قولني حكامها
احلافظ أبو العالء اهلمداين وغريه أحدمها أنه هو العرش والثاين أنه هو القلم
ورجحوا القول األول ملا دل عليه الكتاب والسنة أن اهلل تعاىل ملا قدر مقادير
اخلالئق بالقلم الذي أمره أن يكتب يف اللوح كان عرشه عىل املاء  ،فكان
العرش خملوق ًا قبل القلم  ،قالوا اآلثار املروية أن أول ما خلق اهلل القلم معناها
من هذا العامل».
( ((15انظر« :خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة» (.)174-153/2
( ((15سبق التعريف هبا يف احلاشية رقم (  ) 5ص.58 :
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َ
العرش فوق [ سامواته ] عموم ًا ،وما ورد عن األئمة األربعة املجتهدين
خصوص ًا ،وعن أئمة احلديث وعلامء الشافعية واحلنفية واألشاعرة
واملالكية واملفرسين وغريهم ( ،)156وليس ذكرها هاهنا بالتامم من مرادنا،
فنؤمن بذلك ،ونثبت الصفة من غري حتديد وال تشبيه ،وإن َن َب ْت( )157عنها
أسامع بعض اجلاهلني املقرصين ،واستوحشت منها نفوس املتكلمني
املعطلني .
ومما صح به النقل من الصفات « الوجه » .قال تعاىل  ( :ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ) [ القصص  ] 88 :ويف الباب آيات وأحاديث منها « :إن
اهلل ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة» وحديث ال ُّنزول ( )158رواه عيل بن أيب

( ((15انظرها يف « :العلو » للذهبي .
( ((15أي نفرت منها أسامعهم  .انظر املعجم الوسيط ( . ) 899 / 2
( ((15حديث ال ُّنزول  :متواتر  ،فأما رواية عيل بن أيب طالب  Øففي « سنن
الدارمي » (  ) 348 / 1وأمحد (  ) 120 / 1ورجاله ثقات إال أن ابن إسحاق
مدلس وقد عنعنه  .وأما رواية ابن مسعود Øففي صحيح ابن خزيمة ()89
وأمحد (  388 / 1و  403و  ) 446واآلجري ( ص  . ) 312وسنده صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخني كام يف اإلرواء (  ) 98 / 12وأما رواية ُجبريØ
فرواها الدارمي يف السنن (  ) 347 / 1وابن خزيمة يف التوحيد (ص ) 88
والبيهقي يف األسامء والصفات ( ص  ) 317وأمحد (  ) 81 / 4واآلجري يف
الرشيعة ( ص  312و  ) 313وسنده صحيح عىل رشط مسلم كام يف «اإلرواء»
(  . ) 198 / 2وأما رواية جابر ففي ابن خزيمة يف التوحيد ( ص) 127
والدارقطني يف « ال ُّنزول » (  6و  . ) 7وأما حديث أيب سعيد اخلدري فرواه أبو
داود الطياليس (  ) 2232والدارقطني يف « ال ُّنزول » (  )64 - 52وأمحد (/2
 283و  34 / 3و  43و  ) 94والبيهقي يف السنن (  . ) 2 / 3وأما حديث
أيب هريرة  Øفرواه مسلم (  ) 758والدارقطني يف « ال ُّنزول » ( ) 62 - 52
وأبو داود (  1315و  ) 4733وغريهم .
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طالب ،وابن مسعود ،وجبري بن مطعم ،وجابر بن عبد اهلل ،وأبو سعيد
اخلدري ،وخلق سواهم .)159( ä

ومن قال  :خيلو العرش عند ال ُّنزول ،أو ال خيلو ،فقد أتى بقول
مبتدع ،ورأي خمرتع.

وكل ما وصف به الرسول ﷺ ربه من األحاديث الصحاح ،التي
فرحا
تلقاها أهل املعرفة بالقبول ،وجب اإليامن به كقوله ﷺ  « .هلل أشد ً
بتوبة عبده من أحدكم براحلته » متفق عليه (.)160
( ((15منهم رفاعة بن عرابة اجلهني وعقبة بن عامر اجلهني وعمر بن عبسة
وعثامن بن أيب العاص الثقفي وأبو الدرداء وأبو سلمة جد عبد احلميد بن
يزيد بن سلمة  .انظر  :أحاديثهم يف « ال ُّنزول » للدارقطني ختريج وحتقيق
الشيخ الدكتور عيل نارص الفقيهي و « إرواء الغليل » (  ) 199 - 195 / 2و
« الرشيعة » لآلجري ( ص  ) 313 - 306ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كتاب
باسم « رشح حديث ال ُّنزول » كام تقدم .
( ((16متفق عليه  -كام قال املصنف  -من حديث أنس بن مالك  Øبلفظ :
«للهّ أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عىل بعريه وقد أض ّله يف أرض فالة »
البخاري (  102 / 11مع فتح الباري ) ومسلم (  ) 2747ولكن وقع يف
األخري « إذا استيقظ عىل بعريه » وجاء يف مسلم ( « :)2744للهّ أشد فرحا
بتوبة عبده املؤمن من رجل يف أرض َدو ّية َم ْه َلكة معه راحلته عليها طعامه
ورشابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع
إىل مكاين الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه عىل ساعده فاستيقظ
وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه ورشابه فاللهّ أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن
من هذا براحلته وزاده » ويظهر أن السياق حلديث مسلم يدل عىل « سقط »
كام يف البخاري وليس « استيقظ » حكاه عياض .انظر :رشح النووي ملسلم
( َ ) 64 - 63 / 17دو ّية  :الفالة اخلالية  ،و َم َ
هلكة  :موضع اهلالك ،كام يف
«رشح النووي» .
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وقوله ﷺ « :يضحك اهلل تعاىل إىل رجلني ،يقتل أحدمها اآلخر،
فيدخالن اجلنة » رواه الشيخان (.)161
وقوله ﷺ « :حتى يضع رب العزة فيها قدمه » متفق عليه (.)162

عليه.

وقوله ﷺ « :ف ُينادي بصوت » رواه البخاري( )163ومسلم(.)164
وقوله ﷺ « :فال يبصق ِقبل وجهه ،فإن اهلل ِقبل وجهه » ( )165متفق

( ((16متفق عليه البخاري (  39 / 6مع فتح الباري ) ومسلم (  ) 1890عن أيب
ُوب ُ
اهلل َعلىَ ال َقاتلِ
هريرة  Øومتامه ُ «:ي َقاتِ ُل هَ َذا يف َسبيلِ اهللِ َف ُي ْقت َُل ُ ،ث َّم يت ُ
َف ُي ْس ِلم َف ُي ْست َْش َهدُ ».
( ((16البخاري (  594 / 80مع فتح الباري ) ومسلم (  ) 2848من حديث
أنس بن مالك. Ø
( ((16سقطت من ع .
( ((16البخاري (  453 / 13مع فتح الباري ) من حديث أيب سعيد اخلدريØ
يف الشفاعة واحلديث رواه مسلم (  ) 222ولكن ليس فيه « فينادي بصوت » .
وقال احلافظ يف « الفتح » (  « : ) 460 / 13وقع » ف ُي ِ
نادي « مضبوطا لألكثر
بكرس الدال ويف رواية أيب ذر ذكر بفتحها عىل البناء للمجهول » .
( ((16البخاري (  509 / 1مع فتح الباري ) ومسلم (  ) 547من حديث ابن عمر
 ãولفظه  « :إذا كان أحدكم ُيصيل فال ْيبصق ِقبل وجهه فإن اهلل ِقبل وجهه إذا
صىل »  « .واعلم أن كون اهلل بني يدي املصيل ِقبل وجهه ال ينايف العلو وكونه
عىل العرش فوق خملوقاته فإنه مع ذلك واسع حميط بالعامل ك ّله  .وقد أخرب أنه
حيثام توجه العبد فإنه مستقبل وجه اهلل عز وجل بل هذا شأن خملوقه املحيط
بام دونه  ،فإن كل خط خيرج من املركز إىل املحيط يستقبل سافلها املحاط هبا
بوجهه من مجيع اجلهات واجلوانب فكيف بشأن من هو بكل يشء حميط وهو
حميط وال حياط به » انتهى من رشح الواسطية للشيخ زيد الفياض  (:ص
 ) 213 - 203كام يف « صحيح الرتغيب» ( ص .)116
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إىل أمثال هذه األحاديث ،التي خيرب فيها رسول اهلل ﷺ عن ربه فيام
خيرب به .

َّ
فإن الفرقة الناجية أهل السنة واجلامعة ،يؤمنون به من غري حتريف،
()167
وال تعطيل ،وال تكييف ،وال متثيل( ،)166وهؤالء هم الوسط يف ِفرق
األ ّمة ،كام أن األمة املرحومة هي الوسط يف األمم.
فهم وسط األمة يف باب الصفات ( )168بني أهل التعطيل اجلهمية،
املشبهة.
وأهل التمثيل َّ

( ((16مىض التعريف هبا.
( ((16يف األصل وع «:الفرقة».
( ((16ألهنم يثبتون هلل ما جاء يف كتابه وما ثبت عن رسوله ﷺ من أسامء وصفات
إثباتا حقيقيا يليق بجالله وعظمته تبارك وتعاىل مع نفي املامثلة واملشاهبة بني
اخلالق  -تبارك وتعاىل  -واملخلوق خالفا للجهمية الذين عطلوا الصفات
ونفوها عن الرب  ،وخالفا للمشبهة الذين أثبتوا الصفات مع الغلو حتى
قالوا بالتجسيم  -تعاىل اهلل عن رأي الفريقني . -
وقال أبو يوسف القايض« :صنفان ما عىل وجه األرض رش منهام اجلهمية
واملقاتلية» ،وهي نسبة إىل مقاتل بن سليامن اخلراساين املفرس  -كذبه غري واحد
من احلفاظ -وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل« :أفرط جهم يف نفي التشبيه حتى
قال  :إنه تعاىل ليس بيشء وأفرط مقاتل  -يعني يف اإلثبات  -حتى جعله مثل
خلقه » ،وقال ابن حبان« :كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن
الذي يوافق كتبهم وكان يشبه الرب باملخلوق وكذبه وكيع وغريه واهلل أعلم
بحاله»..انظر « :ميزان االعتدال » ( .)173 /4
أقول :وذكر شيخ اإلسالم عن مقاتل مع ما نقل عنه من الباطل أنه يرى مع قوله
هذا أن اهلل ال يشبه غريه وال يشبهه غريه .بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم
الكالمية  ،)441 / 2( -كام ذهب إىل هذا التشبيه الباطل بعض الرافضة مثل
هشام بن سامل اجلواليقي.
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كام أهنم وسط يف باب أفعاله ( )169تعاىل بني اجلربية( )170والقدرية(.)171

السنة واجلامعة يثبتون أن العباد فاعلون حقيقة ال جمازا وأن اهلل
( ((16ألن أهل ّ
خالقهم وخالق أفعاهلم ،ويثبتون للعبد االختيار واملشيئة ومها تابعان ملشيئة
اهلل تعاىل كام سيأيت يف فصل خاص للمؤلف إن شاء اهلل .وأما اجلربية فيقولون:
إن العبد جمبور عىل فعله وحركاته وأفعاله كحركة املرتعش والعروق النابضة
وإضافتها إىل اخللق جماز واهلل هو الفاعل حقيقة وليس للعبد قدرة وال إرادة،
وعىل نقيضهم القدرية يقولون إن أفعال العباد ومعاصيهم مل تدخل حتت
قضاء اهلل وقدرته ،كام سيأيت أيضا  ،فلهذا كان أهل الس ّنة وسطا بني الفريقني
فام قالوا باجلرب وما كذبوا بالقدر.
( ((17جاء يف األصل و ع « احلرورية » ،وهو تصحيف أو سبق قلم من املؤلف،
والعبارة مقتبسة من العقيدة الواسطية ،وألنه فيام يتعلق باألفعال فأهل السنة
وسط بني اجلربية والقدرية وليس بني احلرورية والقدرية ،كام سيأيت توضيجه
يف التعليق التايل.
( ((17سموا بذلك لتكذيبهم بالقدر وأول من قال بالقدر بالبرصة معبد اجلهني،
كام روى مسلم يف صحيحه ( . )8ومعبد صدوق يف نفسه مبتدع كام يف
«التقريب»( )6777و«امليزان » (  . ) 141 / 4وقال األوزاعي  « :وأول
من نطق يف القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نرصانيا فأسلم
ثم تنرص فأخذ منه معبد اجلهني وأخذ غيالن عن معبد » رواه اآلجري يف
«الرشيعة» ص )243(:والاللكائي يف « رشح االعتقاد » (  . ) 1398وغيالن
هو ابن أيب غيالن املقتول يف القدر ضال مسكني ،كام يف امليزان ( .)338 / 3
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ويف باب أسامء اإليامن والدين

()172

بني املعتزلة واملرجئة

()173

ويف

( ((17ألن أهل الس ّنة يعتقدون أن اإليامن قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان
يزيد بالطاعة وينقص باملعصية  ،ومن أتى كبرية يسمى مؤمنا فاسقا بكبريته ويف
اآلخرة حتت مشيئة ربه إن شاء غفر له وأدخله اجلنة ألول مرة وإن شاء عذبه بقدر
ذنوبه ومآله إىل اجلنة  .خالفا للخوارج واملعتزلة حيث يرون أن الدين واإليامن
قول وعمل واعتقاد ولكن ال يزيد وال ينقص  ،ومن أتى كبرية كفر عند احلرورية
( اخلوارج ) ،وصار فاسقا عند املعتزلة يف منزلة بني املنزلتني ال مؤمن وال كافر،
ويف اآلخرة فهو خالد خملد يف النار ،ال خيرج بشفاعة وال بغري شفاعة عندمها،
وخالفا للمرجئة الذين يقولون  « :إن اإليامن إقرار باللسان وتصديق باجلنان »،
فلم يدخلوا العمل باألركان يف مسمى اإليامن فقالوا  ،ال يرض مع اإليامن معصية،
وإيامن أفسق الناس كإيامن أتقاهم وأكملهم .انظر :رشح الطحاوية ص  373فام
بعدها و الكواشف اجللية عن معاين الواسطية (ص . ) 503
واملعتزلة  :أتباع عمرو بن عبيد  -ضعفه غري واحد وتركه بعضهم  -انظر امليزان ( / 3
 ) 274وواصل بن عطاء  -من غالة املعتزلة  .-امليزان ( .) 329 / 4
وسموا باملعتزلة ألهنم اعتزلوا اجلامعة بعد موت احلسن البرصي  :يف أوائل املائة
الثانية وكانوا جيلسون معتزلني فيقول قتادة وغريه  :أولئك املعتزلة  .انظر «رشح
الطحاوية» ( ص  ) 588و «لوامع األنوار البهية» ( .) 72 / 1
أخروا العمل عن اإليامن كام يف « الفرق بني الفرق »
واملرجئة ُ :س ُّموا بذلك ألهنم ّ
(ص  ) 19وأول من قال باإلرجاء غيالن بن أيب غيالن كام يف «امللل والنحل»
( ،)139/1وغيالن قال فيه الذهبي يف « امليزان » (  . . .« :) 33 / 3املقتول يف
القدر ضال مسكني» .
واملرجئة ثالثة أصناف كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
األول  :الذين يقولون اإليامن جمرد ما يف القلب  ،ثم من هؤالء من يدخل فيه أعامل
القلوب وهم أكثر فرق املرجئة .
الثاين  :من يقول هو جمرد قول اللسان  ،وهذا ال يعرف ألحد قبل الكالمية .
الثالث :تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو املشهور عن أهل الفقه والعبادة
منهم .انظر «لوامع األنوار» (.)422/ 1
( ((17يف رشح العقيدة الواسطية (ويف أسامء اإليامن والدين بني احلرورية واملعتزلة
وبني املرجئة واجلهمية).
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أصحاب( )174رسول اهلل ﷺ بني الرافضة واخلوارج.

( ((17ألن أهل الس ّنة حيبون مجيع الصحابة ويعرفون لكل ح ّقه وفضله وهم
أكمل األمة إسالما وإيامنا وعلام وعمال  ،وقد ريض اهلل عنهم ورضوا عنه
وقال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)
[الفتح.]29:
وأما الرافضة فقد غلوا يف أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  Øوغلوا يف أهل
البيت ونصبوا العداء جلامهري صحابة رسول اهلل ﷺ وكفروهم ومن واالهم.
واخلوارج ك َّفروا عل ًيا وعثامن  ãومن واالمها  ،فأهل الس ّنة وسط بني الفريقني
وللهّ احلمد وامل ِ ّنة  .انظر « الكواشف اجللية » ( ص .) 507 - 505
قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي يف « عقيدته » ( ص  528رشحها )  « :ونحب
أصحاب رسول اهلل ﷺ وال نفرط يف حب ٍ
أحد منهم  ،وال نتربأ من أحد
منهم ،ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم  ،وال نذكرهم إال بخري ،
وحبهم دين وإيامن وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان » .
والرافضة سموا بذلك ألهنم رفضوا زيد بن عيل حينام قالوا له يتربأ من الشيخني
أيب بكر وعمر  ãفقال  :معاذ اهلل نتوالمها ونربأ ممن تربأ منهام  .وأول من قال
بالرفض وغال يف عيل  Øحتى زعم أنه كان نبيا ثم غال فيه حتى زعم أنه إله
عبد اهلل بن سبأ  -كان هيوديا فأسلم إلفساد الدين يف عهد عثامن  .- Øانظر:
« الفرق بني الفرق » ( ص  « )235وامللل والنحل » ( ) 174 / 1رسول
اهلل ﷺ بني الرافضة واخلوارج ،واخلوارج سموا بذلك خلروجهم عىل أمري
املؤمنني عيل  Øوعدم قبوهلم التحكيم انظر « امللل والنحل » ( ) 114 / 1
و«لوامع األنوار البهية » ( .) 86 / 1
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فصل
[ فيما يف القرآن والسنة من صفات اهلل]
وصح هبا النقل من الصفات « النفس» قال تعاىل:
ومم�ا نطق هبا القرآن،
َّ
ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱸ [ املائدة . ] 116 :
وقال تعاىل  :ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱸ [ األنعام .] 12 :
وقال تعاىل  :ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﱸ [ طه . ] 41 :

وقال رس�ول اهلل ﷺ  « :يقول اهلل تع�اىل  :أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه
حني يذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل
خري منهم »( )175إىل غري ذلك من األدلة.
و «قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء»(،)176
ويوعيها ( )177ما أراد .

وأن اهلل تع�اىل جي�يء ي�وم القيامة ،كما ق�ال  :ﱹ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﱸ [ الفجر . ] 22 :

وأن اهلل يق�رب من خلقه ،كيف ش�اء ،كام ق�ال :ﱹ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﱸ [ ق .] 16 :

( ((17متفق عليه من حديث أيب هريرة  : Øالبخاري (  384 / 13مع فتح
الباري) ومسلم ( . )2675
( ((17رواه مسلم (  ) 2654من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه سمع
رسول اهلل ﷺ يقول  « :إن قلوب بني آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن
كقلب واحد يرصفه كيف يشاء » .
( ((17أي جيمع فيها ويف « القاموس املحيط » (  : ) 403 / 4وعاه يعيه حفظه
ومجعه كأوعاه فيهام .
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وم�ن صفات�ه س�بحانه  :الي�د( ،)178واليمين( ،)179والك�ف(،)180
واإلصبع( ،)181والشامل(.)182

( ((17مىض ذكر األدلة عىل إثبات « اليدين » هلل تبارك وتعاىل.
( ((17ملا ثبت أن « كلتا يديه يمني » صحيح مسلم ( .) 1827

( ((18ملا جاء عن أيب هريرة  Øمرفوعا يف فضل الصدقة ...« :فرت ُبو يف كف الرمحن » رواه
مسلم ( )1014واحلديث رواه البخاري أيضا (278/3و  415/13فتح الباري)
وليس فيه ذكر « الكف » .
( ((18انظر التعليق السابق رقم .176

( ((18اتفق أهل السنة واجلامعة عىل إثبات اليد صفة هلل  ،واتفقوا أيضا عىل أن
يديه اثنتان كام قال تعاىل :ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﱸ [املائدة  ،]64 :وقوله :ﱹﯢ
ﯣ ﯤﯥﱸ [ص . ]75:وملا روى أمحد ( )203 / 2ح  6897وابن حبان
( 4484 )336 / 10بإسناد صحيح عىل رشط الشيخني  ،عن عبد اهلل بن
عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال« :املقسطون يوم القيامة عىل منابر من نور
عن يمني الرمحن ،وكلتا يديه يمني :املقسطون عىل أهليهم وأوالدهم وما
ولوا».
واختلف يف إطالق الشامل عىل قولني :
فذهب إىل جواز ذلك اإلمام عثامن بن سعيد الدارمي والقايض أبو يعىل واإلمام
ابن جرير فيام يظهر من تفسريه سورة الزمر  ،ومن املتأخرين اإلمام حممد بن
عبدالوهاب.

وحجتهم حديث مسلم( )7228عن عبد اهلل بن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :يطوى
اهلل عز وجل السموات يوم القيامة ،ثم يأخذهن بيده اليمنى ،ثم يقول :أنا امللك أين
اجلبارون أين املتكربون؟ ثم يطوى األرضني بشامله .»...
وذهب إمام األئمة ابن خزيمة واخلطايب والبيهقي وغريهم إىل عدم جواز ذلك ،وألن لفظة
الشامل تفرد هبا عمر بن محزة العمري  ،وقد خالف نافع ًا وعبيداهلل بن مقسم  ،حيث مل
يذكرا هذه اللفظة تفرد مل تثبت وال تنهض ملعارضة رواية« :وكلتا يديه يمني» .انظر:
«األسامء والصفات» (ص  ،)324وفتح الباري .396 /13
وذهب شيخ اإلسالم عبد العزيز بن باز  :إىل اجلمع بني احلديثني بأن ال تعارض فقال
=
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والقدم( ،)183والرجل( ،)184والوجه( ،)185والنفس( ،)186والعني(،)187
()192
وال ُّن�زول( ،)188واإلتي�ان( ،)189واملج�يء( )190وال�كالم( ،)191والقول
والساق(.)193
=

يف تعليقه عىل كتاب التوحيد « :ويف هذا إثبات الصفات وأنه سبحانه له يمني وشامل،
وأن كلتا يديه يمني  ،كام يف احلديث اآلخر  ،وسمى إحدامها يمينا واألخرى شامال
من حيث االسم  ،ولكن من حيث املعنى والرشع كلتامها يمني  ،وليس يف يشء منهام
نقص » .

( ((18انظر :التعليق رقم ( .)162

( ((18ملا روى البخاري  4850ومسلم  ، 7345واللفظ لألول ،عن أيب هريرة
 ، Øقال  :قال النبي ﷺ « :حتاجت اجلنة والنار فقالت النار :أوثرت باملتكربين
واملتجربين وقالت اجلنة ما يل ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم ،قال اهلل
تبارك وتعاىل للجنة :أنت رمحتي أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :إنام
أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منهام ملؤها ،فأما النار
فال متتلئ حتى يضع رجله فتقول :قط قط قط  »...احلديث.

( ((18قال تعاىل :ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱸ [الرمحن.]27:
( ((18انظر اآليات التي ساقها املؤلف يف مقدمة هذا الفصل.
( ((18جاء يف احلديث الذي حيذر به النبي ﷺ أمته من الدجال «أنه أعور وأن اهلل
ليس بأعور» .انظر :صحيح البخاري ( )91/13وصحيح مسلم(.)2933
( ((18مىض الكالم عليه مفصال تعليق رقم (  ) 1بحاشية ص . 64
( ((18قال تعاىل :ﱹ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [البقرة.]210:
( ((19قال تعاىل :ﱹ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ [الفجر.]22:
( ((19سيأيت الكالم عليه مفصال يف الفصل القادم .
( ((19قال تعاىل  :ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱸ [ األحزاب . ] 4 :
( ((19انظر صحيح البخاري (  421 / 13فتح ) حديث أيب سعيد اخلدري Ø
يف الرؤية إذ فيه «...فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن » وانظر :صحيح
مسلم. )183( :
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واحلقو( ،)194واجلنب(،)195والفوق(.)196

( ((19روى البخاري [فتح الباري  ] 579 / 8ح 4830عن أيب هريرة  ،Øعن النبي
ﷺ قال « :خلق اهلل اخللق  ،فلام فرغ منه قامت الرحم  ،فأخذت بحقو الرمحن ،فقال
هلا :مه ،قالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة ،قال  :أال ترضني أن أصل من وصلك،
وأقطع من قطعك  ،قالت :بىل  ،يا رب ،قال :فذاك لك قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم
ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱸ ».

( ((19قال تعاىل  :ﱹ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂ
ﰃ ﰄﱸ [ الزمر  .] 56 ، 55 :واألئمة يف تفسري قوله تعاىل  :ﱹﰂ ﰃ ﰄﱸ
عىل مخسة أقوال:
أحدها :يف طاعة اهلل تعاىل.
والثاين :يف حق اهلل.
والثالث  :يف أمر اهلل .
والرابع  :يف ذكر اهلل .
واخلامس :يف قرب اهلل وجواره.
فيكون املعنى عندهم عىل ما فرطت يف طلب قرب اهلل تعاىل وهو اجل ّنة  .وهلذا ال تصلح
هذه اآلية وحدها إلثبات أن « اجلنب » من الصفات ألن اآلية ما سيقت لذلك
ومل يفرسها أحد بذلك .وقد قال اإلمام الدارمي يف « الرد عىل املرييس» ( ص
 540عقائد السلف)  « :إنام تفسريها عندهم حترس الكفار عىل ما فرطوا يف اإليامن
والفضائل التي تدعو إىل ذات اهلل تعاىل واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء
فمن أنبأك أهنم قالوا جنب من اجلنوب فإنه جيهل
اهلل  ،فهذا تفسري اجلنب عندهمْ ،
هذا املعنى كثري من العوام فضال عن علامئهم وقد قال أبو بكر « : Øالكذب
جمانب لإليامن» وانظر :تفسري الطربي ( )13 / 25و « زاد املسري » ( ) 192 / 7
و « جمموع الفتاوى » ( .) 394 / 6
( ((19نؤمن بأن اهلل فوق خلقه  .كام قال تعاىل عن املالئكة :ﱹﯔﯕﯖﯗﱸ
[ النحل  ] 50 :وقد تقدمت األدلة التفصيلية عىل علو اهلل عىل خلقه وهذا مما أمجع
عليه سلف األمة .
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واالس�تواء( ،)197والق�وة( ،)198والق�رب( ،)199والعل�و(،)200
والضحك( ،)201والتعج�ب( ،)202واحلب( ،)203والكره( ،)204واملقت(،)205
والرضا( ،)206والغضب( ،)207والس�خط( ،)208والعل�م(، )209واحلياة(،)210
( ((19تقدمت مباحثه مفصلة .
( ((19قال تعاىل  :ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱸ [ الذاريات .] 58 :
( ((19قال تعاىل  :ﱹﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱸ [البقرة.]186:
( ((20جاء يف األصل وع «البعد» واألظهر واهلل أعلم أن املؤلف أراد العلو عندما
ذكر القرب  ،وقد سبق أن قال املؤلف  « :فكل ما يف الكتاب والس ّنة من األدلة
الدالة عىل قربه ومعيته ال ينايف ما ذكره من علو وفوقيته فإنه سبحانه ٌّ
عيل يف
ُد ُن ِّوه وقريب يف ُع ُل ِّوه »  ،وال يوصف اهلل بـ «البعد »  ،إذ هذا الوصف مما ال
دليل عليه يف الكتاب والس ّنة بل خيالف قوله تعاىل  :ﱹ ﯭ ﯮﱸ.
( ((20قال ﷺ  « :يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة ُيقاتِل
هذا يف سبيل اهلل ف ُيقتل ثم يتوب اهلل عىل القاتل ف ُيستشهد » البخاري ( 39 / 6
مع فتح الباري ) ومسلم ( ) 1867كالمها عن أيب هريرة . Ø
الس ِ
السل » رواه البخاري
( ((20قال ﷺ َ « :ع ِج َب اهلل من قوم يدخلون اجلنة يف ّ
( 145 / 6مع الفتح ).
( ((20قال تعاىل :ﱹ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﱸ [ املائدة . ] 54 :
( ((20قال تعاىل  :ﱹﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [ التوبة . ] 46 :
( ((20قال تعاىل  :ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ [الصف.]3:
( ((20قال تعاىل :ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ
[الفتح.]18:
( ((20قال تعاىل  :ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ [املمتحنة .]13 :
( ((20قال تعاىل :ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱸ [املائدة.]80:
( ((20قال تعاىل :ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱸ [ العلق . ] 5 :
( ((21قال تعاىل  :ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱸ [ البقرة . ] 255 :
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والقدرة( ،)211واإلرادة( ،)212واملشيئة( ،)214(،)213واملعية( ،)215والفرح(،)216
إىل غري ذلك مما نطق به الكتاب والسنة فأدلة ذلك مذكورة فيها .

ُّ
فكل هذه الصفاتُ ،تس�اق مس�اق ًا واحد ًا ،وجيب اإليامن هبا عىل أهنا
صفات حقيقية ،ال ٌتش�به صف�ات املخلوقني ،وال يم ِّث�ل ،وال ِّ
يعطل ،وال
يؤول بتأويل يخُ الِف ظاهره.
ير ّد ،وال جيحد ،وال َّ

( ((21قال تعاىل  :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱸ [امللك.]1:
( ((21قال تعاىل  :ﱹ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ [ هود .]107 :
( ((21قال تعاىل  :ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﱸ [ آل عمران . ] 73 :
( ((21يف األصل ذكر والفوق وهي مكررة ملا سبق قبل أسطر.
( ((21قال تعاىل  :ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱸ [ احلديد .]4 :
وليعلم القارئ أن هذه املعية هي معية العلم واإلحاطة  -ال معية الذات  -كام
ذكر أهل التفسري  ،وقد مىض قول نعيم بن محاد وبيان املصنف ملعنى املعية
فلرياجع ،كام تقدم قةل املصنف«:فكل ما يف الكتاب والسنة من األدلة الدالة
عىل قربه ومعيته  ،ال ينايف ما ذكر من علوه وفوقيته  ،فإنه سبحانه عيل يف دنوه،
وقريب يف علوه».
( ((21سقطت من ع ،وانظر :التعليق رقم ( .)260
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فصل
[كالم اهلل عز وجل]

ومن مذهب أهل احلق ومما اتفق عليه أهل التوحيد والصدق أن اهلل
مل يزل متكلام بكالم مسموع مفهوم مكتوب ،قال تعاىل :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﱸ [النساء ،]164 :وقال رسول اهلل ﷺ« :ما منكم من أحد إال
يكلمه اهلل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترمجان »...احلديث( )217رواه عدي
بن حاتم عنه ﷺ.

وروى جابر بن عبد اهلل  Øقال ملا قتل عبد اهلل يعني أباه قال رسول
َّ ()218
اهلل ﷺ« :يا جابر أال أخربك بام قال اهلل ألبيك؟ قال :بىل قال :ما كلم
أحد ًا إال من وراء حجاب ،وك َّلم أباك كفاح ًا »..احلديث(.)219
والقرآن كالم اهلل عز وجل ،ووحيه وتنزيله واملسموع من القارئ
كالم اهلل عز وجل ،قال اهلل تعاىل  :ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱸ [التوبة،]6:
وإنام سمعه من القاري وقال عز وجل  :ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﱸ [الفتح ،]15 :وقال :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝﱸ
[احلجر ،]9:وقال :ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ
( ((21متفق عليه :البخاري ( 400/11مع فتح الباري) ومسلم ( )1016بلفظ:
«ما منكم من أحد إال سيكلمه اهلل .»...
( ((21يف ع :زيادة لفظ اجلاللة «اهلل».
( ((21رواه ابن حبان ( ،)7022وابن ماجه ( ،)2800والرتمذي (،)3010
وقال«:حديث حسن غريب» ،وابن أبى عاصم يف السنة رقم (،)602
وصححه األلباين .وكفاح ًا :أي مواجه ًة ليس بينهام حجاب وال رسول ،كام
يف النهاية (.)185/4
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ﮞﱸ [الشعراء ،]194-192 :وهو حمفوظ يف الصدور كام قال  :ﱹﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [العنكبوت ،]49:وعن ابن
مسعود  Øقال :قال رسول اهلل ﷺ « :استذكروا القرآن فهو أشد تفصي ًا
من صدور الرجال من النعم( )220من عقلها»(.)221

وهو مكتوبٌ يف املصاحف ،منظورٌ باألعني ،قال تعاىل  :ﱹﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [الطور.]3-2 :
وقال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﱸ [الواقعة.]79-77 :

وعن ابن عمر « :ãهنى رسول اهلل أنْ ُيسافر بالقرآن إىل أرض
العدو ،خمافة أن يناله العدو»(.)222

( ((22سقطت من األصل وع ،ويف حاشية ع « :من اإلبل يف عقلها» ،وما أثبته
من املصادر احلديثية.
( ((22رواه البخاري ( 79/9مع فتح الباري) و مسلم ( )790ولفظ مسلم«:بئسام
ألحدهم يقول :نسيت آية كيت و كيت ،بل هو ُن يِّس ،استذكروا القرآن،
فلهو أشد تقصي ًا من صدور الرجال من النعم بعقلها» و أشد تقصي ًا أي أشد
خروج ًا ،كام يف «النهاية» (.)452/4
( ((22رواه البخاري ( 133/6مع فتح الباري) و مسلم ( )1869و لكن ليس
يف البخاري «خمافة أن يناله العدو»و قال البخاري يف باب كراهية السفر
باملصحف إىل أرض العدو ( 134/6مع فتح الباري) «وقد سافر النبي ﷺ
وأصحابه إىل أرض العدو و هم يعلمون القرآن» و انظر كالم احلافظ يف الفتح
ليان صحة زيادة «خمافة ان يناله العدو»حيث رد عىل من قال « :إن هذا من
تعليق مالك و ليست مرفوعة ،ولفظ مسلم رصيح يف الرفع ،إذ لفظه« :فإين
ال آمن أن يناله العدو»فانتفى القول باإلدراج.
وقال الشيخ األلباين عن زيادة مسلم« :ففيها تنبيه إىل علة النهي والزمها أنه إذا أمن
=
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وقال عثامن بن عفان(« : Ø )223ما أحب أن يأيت عيل يوم وليلة حتى
أنظر يف كالم اهلل ،يعني القراءة يف املصحف»(.)224
()226
وقال عبد اهلل بن أيب مليكة(، )225وكان عكرمة بن أيب جهل Ø
(.)227
يأخذ املصحف ويقول« :كالم ريب»

وأمجع أئمة السلف املقتدى هبم من اخللف عىل أنه غري خملوق.
وقال عيل بن أيب طالب « : )228( Øالقرآن ليس بمخلوق ولكنه
كالم اهلل  ،منه بدأ  ،وإليه يعود» (.)229
= أن يناله العدو فال هني» .انظر« :رياض الصاحلني» (ص )627احلاشية منه .
( ((22أمري املؤمنني أحد السابقني األولني واخللفاء الراشدين والعرشة املبرشة
استشهد سنة (35هـ) .التقريب. )4503(:
( ((22رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف «السنة» (ص ،)21:وأبو نعيم يف «حلية
األولياء» (.)300 / 7
( ((22انظر :الرتمجة (رقم.)91:
( ((22صحايب أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه ،و استشهد بالشام ،يف خالفة أيب
بكر  Øعىل الصحيح .تقريب رقم (.)4667
( ((22رواه عبداهلل يف «السنة» (ص.) 20 :
( ((22ابن عم رسول اهلل ﷺ وزوج ابنته أمري املؤمنني أحد العرشة املبرشة ،مات
سنة  40هـ .انظر :التقريب.)4667(:
( ((22رواه الاللكائي يف «رشح أصول اعتقاد أهل السنة» ()256-255 / 1
رقم .374
واملعنى « أن اهلل هو املتكلم به ،وهو الذي أنزله من لدنه ليس هو كام تقول اجلهمية
أنه خلق يف اهلواء أو غريه ،وبدأ من عند غريه.
وأما « إليه يعود » فإنه ُي رْسى به يف آخر الزمان من املصاحف والصدور فال يبقى
يف الصدور منه كلمة وال يف املصاحف منه حرف ،ورفع القرآن من أرشاط
الساعة .انظر « :الكواشف اجللية عن معاين الواسطية » ( ص ) 533
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وروي نحوه عن ابن مسعود  ،)230( Øوابن عباس  ،)231( ãوعمرو
بن دينار( ،)232وسفيان ابن عيينة (.)233

وأن اهلل تكلم به حقيقةَّ ،
وأن هذا القرآن الذي أنزل عىل حممد ﷺ
هو كالم اهلل حقيقة ،ال كالم غريه (.)234
و«املناظرة يف العقيدة الواسطية» (ص . )25
جة ،مات( سنة  32أو  33هـ )،
( ((23من كبار العلامء من الصحابة مناقبه مَ ّ
تقريب( .)3613وما أثر عنه رواه الاللكائي ( )257 /1رقم 378و.379
( ((23ابن عم الرسول ﷺ  ،دعا له النبي ﷺ بالفهم فكان يسمى باحلرب والبحر
لسعة علمه ،من املكثرين ،مات(سنة  .)68تقريب(.)3409واألثر رواه
الاللكائي () 257-256 / 1رقم375 :و.376
( ((23عمرو هو املكي أبو حممد األثرم ُ
اجلمحي موالهم  ،ثقة ثبت مات سنة
( 126هـ )،تقريب . )5024(:واألثر رواه الاللكائي يف «رشح أصول اعتقاد
أهل السنة واجلامعة» ( )228 / 1بسنده قوله« :أدركت تسعة من أصحاب
رسول اهلل ﷺ يقولون من قال القرآن خملوق فهو كافر».وقال الاللكائي عقبه:
«ولقد لقى عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبري وجابر بن عبد اهلل
واملسور بن خمرمة وسعد بن عائذ القرظ مؤذن رسول اهلل ﷺ والسائب بن
يزيد الكندي وأبا الطفيل عامر ابن وائله وروى له عن أنس فهؤالء تسعة».
بأخ ٍ
( ((23سفيان الكويف ثم املكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغري حفظه َ
رة
وكان ربام دلس لكن عن الثقات وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار مات
( 198هـ) .التقريب .)2451(:واألثر رواه البخاري يف خلق أفعال العباد
رقم  ، 35وما قبله -عن سفيان بن عيينة  ،قال « :أدركت مشائخنا منذ سبعنيسنة  ،منهم عمرو بن دينار  ،يقولون  :القرآن كالم اهلل وليس بمخلوق».
( ((23ذكر شيخ اإلسالم يف « مناظرته يف الواسطية » ( ص  ) 25قول عمرو بن
دينار  « :أدركت الناس منذ سبعني سنة يقولون  :اهلل اخلالق وما سواه خملوق
إال القرآن فإنه كالم اهلل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود » ،واألثر رواه اخلالل
يف كتاب «السنة» .)1860( )26 / 6( :
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وال جيوز إطالق القول بأنه حكاية عن كالم اهلل ،أو عبارة عنه ،بل
إذا قرأه الناس ،أو كتبوه باملصاحف ،مل خيرج بذلك ْ
أن يكون كالم اهلل
سبحانه حقيقةَّ ،
فإن الكالم إنام يضاف إىل من قاله مبتدئ ًا ،ال إىل من قاله
ُمب ِّلغ ًا مؤد ّي ًا(.)235
فمن زعم أن القرآن خملوق فهو جهمي كافر ،ومن زعم أنه كالم اهلل
ووقف ،ومل يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول األول ،ومن زعم
جهمي ،وقد كلم اهلل
أن ألفاظنا وتالوتنا له خملوقة والقرآن كالم اهلل فهو
ّ
موسى عليه السالم تكلي ًام منه إليه ،وناوله التوراة من يده إىل يده ،ومل يزل
عز وجل متكل ًام (.)236
والقرآن كالم اهلل ،حروفه ومعانيه ،ليس كالمه احلروف دون املعاين،
وال املعاين دون احلروف.

( ((23الفقرة كلها بنصها يف « العقيدة الواسطية » ( ص . ) 13 - 12
( ((23قارن هذه الفقرة بـ « السنة » ألمحد ( ص.) 76 :
وأما املناولة فال دليل عليها من الكتاب والسنة  ،ولعل املصنف اقتبس هذه
العبارة أو نقلها من «السنة» ألمحد -رواية اإلصطخري -وربام هلذا الوجه
ذكر الذهبي أن رسالة اإلصطخري فيها نظر  -مقدمة «املسند» حتقيق أمحد
شاكر ( -)124/1ولعل هذه العبارة أقحمت يف كتاب اإلمام أمحد ألنه
توجد رواية من غري اإلصطخري وال توجد فيها الكلامت املستغربة .راجع
«شذرات البالتن» ( ص ) 44 :والتعليق عىل « املدخل إىل مذهب اإلمام
أمحد» للدكتور عبد اهلل الرتكي( ص ) 44 :ومن كتابه استفدنا.
وجزم احلافظ الذهبي بوضع الرسالة يف كتابه «سري أعالم النبالء» (.)286/11
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واحتج أمحد بن حنبل(ّ )237
بأن اهلل تعاىل ك ّلم موسى ،فكان الكالم من
اهلل ،واالستامع من موسى ،وبقوله عز وجل :ﱹﭨﭩ ﭪ ﭫﱸاآلية
[السجدة.]13 :
وروى الرتمذي عن خباب بن األرت  )238( Øأن النبي ﷺ قال:
«إنكم لن تتقربوا إىل اهلل عز وجل بأفضل مما خرج منه( ،)239يعني:
القرآن»(.)240
( ((23الثقة احلافظ الفقيه احلجة أحد األئمة ،مات (سنة241هـ).تقريب(.)96
بدرا  Øمات
( ((23من السابقني إىل اإلسالم وكان يعذب يف اهلل وشهد ً
(سنة37هـ) .تقريب(.)1698
( ((23سقطت من األصل وهي مثبتة يف ع.
خباب بن األرت  Øوكذا مل يذكر احلديث
(((24مل أره يف الرتمذي من حديث ّ
يف «حتفة األرشاف» يف ترمجة خباب  .والذي رواه الرتمذي (  ) 3079هو عن
جعوا إىل
لن ْتر ُ
زيد بن أرطاة عن جُبري بن نفري قال  :قال رسول اهلل ﷺ « :إنكم ْ
اهلل بأفضل مما خرج ِمنه يعني القرآن » وهو مرسل كام قال الرتمذي ( .)3078
وانظر « :فيض القدير » (  ) 556 / 2وروى الرتمذي ( )3079وأمحد (/5
 268و  )256 / 6عن أيب أمامة  Øرفعه...« :وما تقرب العباد إىل اهلل عز وجل
بمثل ما خرج منه  ،قال أبو النرض يعني القرآن» وقال الرتمذي « :حديث غريب
ال نعرفه إال من هذا الوجه وبكر ابن خنيس قد تكلم فيه ابن املبارك وتركه يف
آخر عمره » .
قلت :بكر قال فيه الذهبي « واه » الكاشف (  ) 107 / 1وانظر التهذيب)482/1(:
و (امليزان  ) 344 / 1حيث ضعفه اجلمهور وتركه الدارقطني ووثقه العجيل
«واجلرح مقدم عىل التعديل .لكن رواه احلاكم يف املستدرك ( )555/1من طريق
مرفوعا  ،وقال« :صحيح عىل رشط الشيخني»
جبري بن نفري عن أيب ذر  Øبه
ً
والصواب أن إسناده صحيح؛ رجاله رجال مسلم ما عدا زيد بن أرطاة وهو
ثقة.وقد حسنه شيخنا األلباين يف «السلسلة الصحيحة» رقم.)961(:
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فصل
[فيما يجب اعتقاده يف كالم اهلل عز وجل]
ونعتقد أن احلروف املكتوبة ،واألصوات املسموعة ،عني( )241كالم
اهلل عز وجل قال تعاىل  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ) [ البقرة ] 2 ،1 :
وقال  ( :ﭑ) [ األعراف  ] 1 :و( ﭑ) [يونس ]1:و(ﭑ)
[ مريم ] 1 :و(ﭑ ﭒ ﭓ) [الشورى .]2،1:فمن مل يقل إن هذه
األحرف كالم اهلل عز وجل ،فقد مرق من الدين ،وخرج عن مجلة
املسلمني ،ومن أنكر أن تكون حروفا ،فقد كابر العيان ،وأتى بالبهتان.

وعن ابن مسعود  Øقال :قال رسول اهلل ﷺ  « :من قرأ حرفا من
()242
كتاب اهلل عز وجل ،فله عرش حسنات » رواه الرتمذي وصححه
ورواه غريه من األئمة ،وفيه« :أما إين ال أقول ( ﭑ) حرف ولكن ألف
حرف ،والم حرف ،وميم حرف»(.)243
( ((24ال شك َّ
أن صوت كالم اهلل الذي سمعه جربيل عليه السالم غري خملوق،
وما ب َّلغه جربيل إىل حممد ﷺ هو كالم اهلل ،وكذا الصوت الذي سمعه النبي
حممد ﷺ ملا ُع ِرج به إىل السامء وك َّلمه ر ُّبه تعاىل هو صوت كالم اهلل تعاىل وهو
غري خملوق ،وكذلك نبي اهلل موسى عليه السالم سمع كالم اهلل تعاىل بصوته
تعاىل ،وهو صفة من صفاته ،ال يعلم العباد كيفيته ،وأما الصوت الذي سمعه
حممد ﷺ من جربيل عليه السالم فهو صوت جربيل املخلوق ،والكالم املب َّلغ
كالم اهلل تعاىل وهو غري خملوق ،وكذلك أصوات القراء والتالني لكالم اهلل
َّ
وجل ،وهو غري خملوق.
عز
تعاىل خملوقة ،ولكن الكالم الذي يتلونه كالم اهلل َّ
ونقول ً
أيضا إن احلروف املكتوبة يف املصحف عني كالم اهلل تعاىل ،وأما احلرب
والورق الذي كتبت فيه فهو خملوق.
( ((24اجلامع (  ) 2912ونحوه الدارمي ( .) 429 / 2
( ((24الرتمذي أيض ًا (  ) 2912والدارمي ( .) 429 / 2
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وعن أم سلمة  ßقالت « :كانت قراءة رسول اهلل ﷺ مفرسة حرف ًا
()245
حرف ًا » ،رواه أبو داود والنسائي والرتمذي ()244وصححه [ عن ]
يعىل بن مملك(.)246
وعن سهل بن سعد()247الساعدي  Øقال :بينا نحن نقرأ ،إذ خرج
علينا رسول اهلل ﷺ فقال « :كتاب اهلل واحد ،وفيكم األمحر واألسود،
اقرؤوا القرآن ،قبل أن يأيت أقوام يقرؤون القرآن ،يقيمون حروفه ،كام يقام
السهم ،ال جياوز تراقيهم ،يتعجلون أجره ،وال يتأجلونه» رواه اآلجري
وغريه من األئمة ( ،)248وروى عن أيب بكر وعمر  ãقاال« :إعراب القرآن
( ((24أبو داود (  ) 1466والنسائي (  ) 181 / 2والرتمذي (  ) 3091والبغوي
(  ) 1216وقال الرتمذي  « :حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من
حديث ليث بن سعد عن ابن أيب مليكة عن يعىل بن مملك عن أم سلمة ».

قلت  :مدار احلديث عند مجيع من سبق عىل يعىل بن مملك وهو مقبول كام يف
«التقريب»( ، )7850أي حني املتابعة وإال فهو لني احلديث  -وقد تفرد
بتوثيقه ابن حبان.
( ((24يف األصل وع « :ويعىل » ،ولعل الصواب ما أثبتناه ،كام هو بني ،واهلل
أعلم.
( ((24يف ع« :ملك» ،وكتب فوقها كذا.
( ((24خزرجي ساعدي  ،أبو العباس له وألبيه صحبة  ،مشهور مات ( سنة 88
هـ ) وقيل بعدها« .تقريب» (.)2658
( ((24أخرجه اآلجري يف «أخالق محلة القرآن»برقم ( )29ص ()95-94ـ
وعبد بن محيد ( )474برقم َ ،466
وأبو َب ْكر ْبن َأبيِ َش ْي َب َة كام يف « إحتاف اخلرية
املهرة» [ ج ] 269 :8برقم  8049وقال البوصريي :مدار إسناد حديث
سهل بن سعد عىل موسى بن عبيدة وهو ضعيف ،وله َش ِ
اهدٌ ِم ْن َح ِد ِ
يث ا ْب ِن
ثَ ،ع ْن َب ْك ِر ْب ِن َس َوا َد َةَ ،ع ْن َو َف ِ
بَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن الحْ َ ا ِر ِ
اء ْب ِن رُ َ
َو ْه ٍ
ش ْي ٍحَ ،ع ْن

أحب إلينا من حفظ بعض حروفه»(.)249
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وروى أبو عبيد يف «فضائل القرآن» بإسناده قال  :سئل عيل  Øعن
ُ
اجلنُب( )250يقرؤون القرآن قال  :ال وال حرفا»(.)251
وقال ابن مسعود « :Øمن كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به
َس ْهلِ ْب ِن َس ْع ٍد  Øأخرجه أبو داود والطرباين يف « املعجم الكبري» للطرباين
( 5893)4/6وابن حبان ( 6725)120 / 15وفيه َو َف ِ
الصدَ فيِ ِّ
اء ْب ِن رُ َ
ش ْي ٍح َّ
وهو مقبول كام قال احلافظ يف « التقريب» -،7410أي حيث يتابع ـ وإال فهو
لني احلديث ،وقد حسنه شيخنا يف « السلسلة الصحيحة» ( )258 / 1رقم
 ،259ولكن ليس يف الشاهد ذكر احلروف.
( ((24مل أقف عليه مسند ًا  ،وذكره شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى (،)587/ 12
وجاء بصيغة التمريض يف عقيدة احلافظ عبد الغني املقديس وذكره الشيخ
عبدالرزاق البدر يف رشحه هلا بأن األثر ضعيف ،مل يثبت عن أيب بكر وعمر
.ã
وذكر البيهقي يف «شعب اإليامن»( :)550 / 3عن احلليمي  « ::معنى إعراب
القرآن شيئان :أحدمها أن حيافظ عىل احلركات التي هبا يتميز لسان العرب عن
لسان العجم ،ألن أكثر كالم العجم مبني عىل السكون وصال وقطعا ،وال
يتميز الفاعل من املفعول ،واملايض من املستقبل ،باختالف حركات املقاطع،
واآلخر :أن حيافظ عىل أعيان احلركات  ،وال يبدل يشء منه بغريه ؛ ألن ذلك
ربام أوقع يف اللحن أو غري املعنى » قال البيهقي  « ::وروينا عن عمر بن
اخلطاب  Øيف باب العلم أنه قال « :تعلموا السنة والفرائض واللحن كام
تعلمون القرآن ».
( ((25يف األصل وع  «:اجلن »  ،والصواب ما أثبتناه كام هو واضح وهو املوافق
ملا نقل منه املصنف.
( ((25فضائل القرآن (  171حتقيق حممد جتاين  -رسالة ماجستري )  ،وروى نحوه
أمحد (  )110 / 1وانظر :جامع الرتمذي (  ) 275 / 1بتحقيق أمحد شاكر.
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أمجع»(.)252
وروى نحوه عن ابن املبارك ( )253وزاد « :من قال ال أومن هبذه الالم
فقد كفر».

وقال أيضا« :من حلف بسورة البقرة  ،فعليه بكل حرف منها
يمني»(.)254

وقال طلحة بن [مرصف]( :)255قرأ رجل عىل معاذ بن جبل Ø

القرآن ،فرتك واواً فقال« :لقد تركت حرف ًا أعظم من أحد».

وقال احلسن البرصي ( :)256قال اهلل تعاىل ( :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ) [ ص « : ] 29 :وما تدبر آياته إال اتباعه ،أما واهلل
( ((25رواه اهلروي يف «ذم الكالم وأهله«( )20 / 2رقم . 179
( ((25تقدمت ترمجته يف التعليق السابق رقم ( .)96
( ((25مل أجده هبذا اللفظ وقد روي مرس ً
ال عن جماهد عن النبي ﷺ بلفظ:
«من حلف بسورة من القرآن فعليه لكل آية يمني صرب من شاء بره ومن
شاء فجره» رواه البخاري يف خلق أفعال العباد ( )224 / 1وعبدالرزاق يف
املصنف ( )473/8رقم  15948و روي موقوفا عن احلسن يف املصنف برقم
 ،15949وأخرجه البيهقي يف (السنن الكربى  )43 /10من طريق جماهد
ومن طريق احلسن .وقال :هذا احلديث إنام روي من وجهني مجيع ًا مرس ً
ال ،ثم
قال :وروي عن ثابت الضحاك موصو ً
ال مرفوع ًا وإسناده ضعيف.
( ((25وقع يف األصل « :مطرف » بالطاء والصواب ما أثبته ويف ع عىل الصواب.
وهو تابعي ثقة قارئ فاضل مات سنة (  112هـ ) أو بعدها .تقريب(.)3034
واألثر مل أقف عىل خترجيه.
( ((25وهو احلسن بن يسار ،ثقة ،فقيه فاضل مشهور ،كان يرسل كثريا ويدلس،
مات سنة (  110هـ) .تقريب(.)1227
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ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ،حتى َّ
إن أحدهم ليقول :لقد قرأت
القرآن كله ،فام أسقطت منه حرف ًا ،وقد أسقطه هّ
والل كله»(.)257

( ((25رواه اآلجري يف «أخالق محلة القرآن» رقم  ،34وابن املبارك يف الزهد
(ص رقم . .)793
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[ إثبات الحرف والصوت ]

()258
مرفوعا
وأما الصوت ،فقد ورد يف رواية عبد اهلل بن [ أنيس ] Ø
ً
يف حديث احلرش« فينادهيم سبحانه بصوت يسمعه من بعد ،كام يسمعه من
قرب » .رواه أمحد ومجاعة من األئمة واستشهد به البخاري(.)259

( ((25وق�ع يف األص�ل « أنس » والصواب « أُنيْس » كام أثبته  .وعبد اهلل بن أنيس
بدرا مات ( سنة  54هـ ) .تقريب(.)3216
صحايب شهد ً
( ((25ق�ال البخ�اري يف صحيح�ه (  453 / 13مع فتح الب�اري )  « :ويذكر عن
جاب�ر ع�ن عبد اهلل بن أُنيس  Øس�معت النب�ي ﷺ يقول « :حيشر اهلل العباد
قرب  :أن�ا امللك أنا الديان».
فينادهيم بصوت يس�معه من ُبعد كام يس�معه من ُ
هك�ذا رواه البخ�اري يف صحيح�ه تعلي ًق�ا بصيغ�ة املبني للمجه�ول  .وذكره
باجل�زم يف موض�ع آخر فق�ال (  173 / 1مع فتح الب�اري )  :باب اخلروج يف
طلب العلم « :ورحل جابر بن عبد اهلل  Øمسيرة ش�هر إىل عبد اهلل بن ُأنيس
 Øيف حدي�ث واح�د »  .قلت  :احلديث وصله البخ�اري يف « األدب املفرد»
( )970ويف « خل�ق أفعال العباد » ( ص  ) 131بصيغة التعليق و(ص )193
موصوال وأمحد يف « املسند » (  - 495 / 3وحسن إسناده املنذري يف «الرتغيب
والرتهيب »  -واحلاكم (  ) 574 / 4وقال  :صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي،
ورواه البيهقي يف « األسماء والصفات » من طريق احلاكم ( ص ،)79 - 78
واب�ن أيب عاص�م يف « الس�نة » ( ص  ،) 514وأب�و يعىل والطبراين  -كام قال
احلاف�ظ ، -كلهم من طريق عبد اهلل ب�ن حممد بن عقيل ،عن جابر عن عبد اهلل
بن ُأ ْنيس .Øوق�ال احلافظ  « :وللحديث طريق أخرى أخرجها الطرباين يف»
مس�ند الش�اميني « ومتام يف فوائده » من طريق احلجاج ب�ن دينار عن حممد بن
=
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وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال  « :إذا تكلم اهلل بالوحي،
سمع صوته أهل السامء كسلسلة عىل صفوان ،فيخرون سجد ًا» ..
احلديث(.)260

وقول القائل إن احلروف واألصوات ال تكون إال من خمارج باطل
وحمال قال تعاىل  ( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [ ق :
 ]30وكذا قوله إخباراً عن السامء واألرض أهنام ( ﯮ ﯯ ﯰ)
[فصلت . ]11 :
= املنكدر عن جابر ،Øوإس�ناده صال�ح  .وله طريق ثالثة :أخرجها اخلطيب يف
«الرحل�ة» ( ص  203و  204جمموع�ة الرس�ائل الكاملية ) ،ع�ن أيب اجلارود
العنيس عن جابر Øقال  :بلغني حديث يف القصاص فذكر احلديث نحوه...
ويف إسناده ضعف .انظر :فتح الباري ( ) 174 / 1و (  ) 457 / 13ومقدمة
الفتح ( ص  .) 71وقال الش�يخ األلباين يف «ختريج السنة» (« : ) 514حديث
صحيح»  .ور ّد عىل الكوثري طعنه وتدليسه.
( ((26احلديث ع ّلقه البخاري يف صحيحه (  453 / 13فتح ) عن ابن مسعودØ
موقوف� ًا  .ووصل�ه مرفوع�ا أب�و داود (  ) 4738وابن خزيم�ة يف « التوحيد »
(ص . ) 96 - 95 :قال الشيخ األلباين يف « السلسلة الصحيحة » ( : )1293

«إسناده صحيح عىل رشط مسلم »  .وانظر لطرق احلديث  :فتح الباري (13
 ) 456 /و « هدي الساري » ( ص . ) 71
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فجعل القول ال من خمارج ،وال أدوات ،وروي عن النبي ﷺ أنه
كلمته الذراع املسمومة (،)261وأنه سلم عليه احلجر( ،)262وسلمت عليه
الشجرة(.)263
وباجلملة فالقرآن العظيم هو كتابه املبني ،وحبله املتني ،أنزله عىل سيد
املرسلني ،بلسان عريب مبني ،وهو سور ،وآيات ،وأصوات ،وحروف،
( ((26قص�ة الش�اة املس�مومة يف الصحيح  :البخ�اري (  272 / 6و  497 / 7و
 245 - 244 / 10م�ع فت�ح الب�اري ) وأما تكلم ال�ذراع فليس يف الصحيح
خمرج�ي « زاد املعاد » (  . ) 335 / 3ق�ال احلافظ ابن
خال ًف�ا مل�ا أومه�ه صنيع ِّ
حج�ر يف « الفت�ح » (  ) 246 / 10وأخرج ابن س�عد عن الواقدي بأس�انيده
املتعددة أهنا قالت ( يعني اليهودية التي قدمت الش�اة املسمومة )  « :قتلت أيب
وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت ،فقلت  :إن كان نبيا فسيخربه
الذراع وإن كان ً
ملكا اسرتحنا منه »  .قلت :الواقدي مرتوك كام يف « التقريب»
( . )6175وروى إخبار الذراع لرس�ول اهلل ﷺ يف قصة الش�اة املس�مومة أبو
داود (  ) 4508والدارم�ي (  ) 32 / 1كالمه�ا ع�ن الزه�ري ع�ن جاب�رØ
(وهو مل يس�مع منه ش�يئا ) وهبذا أع ّله املنذري يف « خمترص الس�نن » ( ) 4344
وق�ال اب�ن القيم يف « هتذيبه »  :حديث جابر Øلني بذاك املتصل ألن الزهري
مل يسمع من جابر شيئا.
( ((26كما يف « صحي�ح مس�لم » (  ) 2276يقول رس�ول اهلل ﷺ  « :إين ألعرف
حجرا بمكة كان يسلم عيل قبل أن ُأبعث إين ألعرفه اآلن ».
( ((26روى احلاك�م يف املس�تدرك ()677 / 2ح ، 4238والبيهق�ي يف دالئ�ل
النب�وة( )153 /2ع�ن عيل  Øق�ال  :كنا مع رس�ول اهلل ﷺ بمكة فخرج يف
بعض نواحيها فام اس�تقبله ش�جر و ال جبل إال قال  :السلام عليك يا رسول
اهلل.وقال احلاكم«:هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي،
وكذا صححه األلباين يف «صحيح السرية النبوية»(ص.)95 :

134

وكلامت ،له أول وآخر ،متلو باأللسنة ،حمفوظ يف الصدور ،مكتوب يف
املصاحف ،مسموع باآلذان.
قال تعاىل  ( :ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)
[العنكبوت .]49 :

وقال تعاىل ( :ﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ) [الكهف .]109 :

وقال تعاىل  ( :ﭑﭒ ﭓ ) (ﭕ ﭖ ﭗ ) [الواقعة :
.]78 ،77

والقرآن هو هذا الكتاب العريب ،الذي قال فيه  ( :ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ) [ سبأ  .] 31 :وقال
بعضهم فيه  ( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [ املدثر  . ] 25 :فتوعده اهلل بإصالئه
سقر ،وقال بعضهم هو شعر فقال تعاىل  ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ) [ يس  . ] 69 :فلام نفى سبحانه عنه الشعر،
ٌ
لب يف َّ
أن القرآن هو هذا الكتاب العريب
وأثبته قرآنا ،مل تبق
شبهة لذي ّ
الذي ُع ِل َم أوله وآخره ،فمن زعم أن القرآن اسم لغريه دونه ،بان جهله
ومحقه ،قال تعاىل ( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ) [ البقرة  . ] 23 :قال تعاىل  ( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ)
[اإلرساء  . ] 88 :وال جيوز أن يتحداهم باإلتيان ،بمثل ما ال يدرى ما هو،
وال يعقل معناه .
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ٌ
خالق جلميع املخلوقات ،عا ٌمل بجميع املعلومات ،من
واهلل سبحانه
اجلزئيات والكليات قادر عىل مجيع املمكنات ،وعىل أن خيلق مثلهم ،وهو
بصري ،ال شبه له وال مثل ،وال
سميع
اخلالق العليم ،مريد جلميع الكائنات،
ٌ
ٌ
ضد وال ند ،وال رشيك له يف وجوب الوجود ،وال يف استحقاق العبادة،
ً
مريضا وال يرزق مرزو ًقا وال
وال يف اخللق واألمر والتدبري ،وال يشفي
يكشف رض ًا إال هو.
وال حيل يف غريه ،وال حيل غريه فيه ،وال يتحد غريه به ،وال يقوم
حادث بذاته ،وال يف ذاته حدوث ،وإنام احلدوث [تعلق]( )264يف تعلق
الصفات بمتعلقاهتا ،بريء عن التجدد واحلدوث من مجيع الوجوه ،وال
يصح عليه اجلهل ،وال الكذب ،وهو فوق العرش ،كام وصف به نفسه،
ووصفه به رسوله ﷺ ،وال حيتاج إىل يشء يف ذاته وصفاته ،وال حاكم
عليه ،وال حكم إال له ،وال جيب عليه يشء بإجياب غريه ،وهو ال خيلف
امليعاد ،ومجيع أفعاله تتضمن احلكمة ،وال قبيح منه ،وال ينسب يف فعله إىل
جور وظلم ،وليس للعقل حكم يف حسن األشياء وقبحها ،وله األسامء
احلسنى ،واملثل األعىل ،وال حاكم سواه ،وال معبود إال إياه.

( ((26زيادة اقتضاها النص.
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[بيان اإليمان واإلسالم]
()265

واإليامن قول القلب واللسان ،وعمل القلب واللسان واجلوارح،
مطابقًا للكتاب والسنة ،والنية ،لقوله ﷺ « :إنام األعامل بالنيات وإنام لكل
امرئ ما نوى » (.)266

واإليامن يزيد بالطاعة ،وينقص باملعصية ،قال اهلل تعاىل  ( :ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ) [التوبة.]124 :
وقال تعاىل  ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [ الفتح .] 4 :
وقال تعاىل ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [املدثر .]31 :

ويف احلديث  « :اإليامن بضع وسبعون شعبة ،أفضلها ال إله إال اهلل،
وأدناها إماطة األذى عن الطريق » (. )267
فجعل القول والعمل مجيع ًا من اإليامن ،ومع ذلك ال يكفر أهل القبلة
( ((26قارن هذا الفصل بالعقيدة الواسطية ( ص . ) 17 - 16
( ((26متفق عليه من حديث عمر  : Øالبخاري (  9 / 1مع فتح الباري )
ومسلم ( .) 1907
( ((26رواه مسلم (  ) 35عن أيب هريرة  Øورواه البخاري (  51 / 1فتح)
ولكن فيه « اإليامن بضع وستون »  .ولقد رجح البيهقي رواية البخاري  .وابن
الصالح  -لكون األقل متيقن  -وأيده ابن حجر  ،ورجح رواية مسلم من
العلامء احلليمي ثم عياض وأيدمها األلباين  ،وأجاب عن اعرتاضات احلافظ
ببحث نفيس .انظره يف «السلسلة الصحيحة» (  )1976وانظر للمزيد « :فتح
الباري » ( . ) 52 - 51 / 1
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بمطلق املعايص والكبائر ،كام قالت اخلوارج( ،)268بل األخوة اإليامنية باقية
مع املعايص ،كام قال تعاىل يف آية القصاص  ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [ البقرة . ]178 :

وقال تعاىل( :ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ) (ﯜﯝﯞ ﯟﯠ
ﯡ)[احلجرات .]10 ،9 :
وال يسلب من الفاسق اسم اإليامن املطلق بالكلية ،وال خيلد يف النار،
كام قالت املعتزلة(.)269
بل للفاسق املِل( )270اسم اإليامن ،كام يف قوله تعاىل  ( :ﭞ
ﭟ) [ النساء  .] 92 :وقد ال يدخل يف اسم اإليامن املطلق كام يف قوله
تعاىل ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ) [ األنفال:
.]2
وقوله ﷺ « :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وال يرسق السارق
حني يرسق وهو مؤمن وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن »(.)271
(((26قال الطحاوي  :يف عقيدته ( ص  355رشحها )  « :وال نكفر أحدا من
أهل القبلة بذنب ما مل يستحله  ،وال نقول ال يرض مع اإليامن ذنب ملن عمله ».
وراجع رشحها فإنه مهم وفيه رد عىل خوارج العرص احلارض.
( ((26انظر :التعليق رقم ( .) 172
( ((27امل ِ يِّل :أي املنتسب إىل م ّلة اإلسالم.
( ((27متفق عليه من حديث أيب هريرة  ، Øالبخاري ( 30 / 10مع فتح
الباري) ومسلم (  ) 57واللفظ له.
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ونحو ذلك فهو مؤمن ناقص اإليامن ،أو مؤمن باإليامن فاسق
بالكبرية ،فال يعطى االسم املطلق ،وال يسلب مطلق االسم .

فال يشهد عىل أحد من أهل القبلة أنه يف النار ،لذنب عمله ،وال
لكبرية أتاها ،وال نخرجه عن اإلسالم بعمل إال أن يكون ذلك يف حديث
كام جاء ،وكام روي ،فيصدقه ،ويقبله ،ويعلم أنه كام روي ،نحو ترك
الصالة ،ورشب اخلمر ،وما أشبه ذلك ،أو يبتدع بدعة ،ينسب صاحبها
إىل الكفر ،واخلروج من اإلسالم ،فيتبع ذلك وال جياوزه (.)272

( ((27قارن الفقرة األخرية بـ « الس ّنة » لإلمام أمحد ( ص.) 72 :

140

فصل
واإليامن هو اإلسالم( ،)273قال اهلل تعاىل  ( :ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [احلجرات .]14 :

وعن ابن عمر  ãقال  :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :بني اإلسالم
عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله وإقام الصالة
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » ( )274فهذا حقيقة اإلسالم.

وأما اإليامن فعن عمر بن اخلطاب  « Øأن جربيل عليه السالم قال
للنبي ﷺ  :ما اإليامن ؟ قال  :أن تؤمن هّ
بالل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر وتؤمن بالقدر خريه ورشه من اهلل ( .)275قال  :فإذا فعلت ذلك فقد
آمنت ؟ قال  :نعم » .أخرجه مسلم ( )276وأبو داود وغريمها .
وفيه من األدلة [ما] ( )277لو استقصيناه ألدى إىل اإلمالل ،ويف
حديث سعد بن أيب وقاص  « : Øإين ألراه مؤمن ًا فقال رسول اهلل ﷺ:

( ((27انظر ملوضوع « اإليامن واإلسالم » :رشح العقيدة الطحاوية ( ص 390
 . ) 395( ((27متفق عليه من حديث ابن عمر  : ãالبخاري (  49 / 1مع فتح الباري )
ومسلم ( ) 16واللفظ له .
(« ((27من اهلل» ساقطة من ع .
( ((27رواه مسلم (  ) 8دون قوله  « :إذا فعلت ذلك فقد آمنت قال نعم » وأبو
داود (  ) 4695والنسائي (  ) 97 / 8وغريهم .
( ((27زيادة اقتضاها النص.
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أو مسل ًام ،فذكر ذلك ثالثة وأجابه بمثل ذلك » (.)278

قال الزهري(« :)279فنرى اإلسالم الكلمة واإليامن العمل
الصالح»(.)280

قلت :فعىل هذا قد خيرج الرجل من اإليامن إىل اإلسالم ،وال خيرج
من اإلسالم إال إىل الكفر باهلل  -تعاىل وتبارك  -أعاذنا اهلل منه(.)281

( ((27متفق عليه  :البخاري (  79 / 1مع فتح الباري ) ومسلم ( ) 150
والبخاري عن سعد بن أيب وقاص  Øأن رسول اهلل ﷺ أعطى رهطا -وسعد
جالس  -فرتك رسول اهلل ﷺ رج ً
ال هو أعجبهم إيل ،فقلت  :يا رسول اهلل ما
لك عن فالن ؟ فواهلل إين ألراه مؤمنا فقال  « :أو مسل ًام » فسكت قليال ثم
غلبني ما أعلم منه فعدت ملقالتي فقلت  :ما لك عن فالن؟ فواهلل إين ألراه
مؤمنا فقال « :أو مسل ًام » ثم غلبني ما أعلم منه فعدت ملقالتي وعاد رسول اهلل
ﷺ ثم قال « :يا سعد إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكبه
اهلل يف النار ».
( ((27هو حممد بن مسلم بن شهاب الزهري احلافظ متفق عىل جاللته وإتقانه،
مات سنة ( )125تقريب(.)6296
( ((28رواه اخلالل يف كتاب «السنة» ()12 / 4برقم .1089
( ((28مجلة « أعاذنا اهلل منه » ليست يف ع .
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فصل
[اإليمان بالقدر خريه وشرّه]
وجيب اإليامن بالقدر ،خريه ِّ
ومره ،وقليله وكثريه ،أ َّنه
ورشه ،وحلوه ِّ
يشء خيرج عن تقدي�ره ،وال يصدر يشء إال
م�ن اهلل تع�اىل ،ليس يف الع�امل ٌ
ٍ
ألحد عن القدر املقدور ،وال يتجاوز ما ُخ َّط
عن تدبريه وقضائه ،وال حميد
له يف اللوح املحفوظ ،ال خري وال رش إال بمشيئته ،خلق من شاء للسعادة،
ال ،وخلق من أراد للشقاوة واستعمله هبا عد ً
واستعمله هبا فض ً
رس
ال ،فهو ٌّ
استأثر اهلل تعاىل به ،وحجبه عن خلقه ،ال يسأل عام يفعل وهم ُي ْسألون.
ق�ال اهلل تع�اىل  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)
[األعراف.]179:

وق�ال تع�اىل  ( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ) [السجدة.]13 :
وقال  ( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) [القمر.]49:

وق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :اعملوا فكل ميسر ملا خلق ل�ه»( ،)282خلق
اخلالئ�ق وأفعاهلم وقدر أرزاقهم وآجاهلم هيدي من يش�اء برمحته ،ويضل
من شاء بحكمته.
( ((28متف�ق عليه :أخرجه البخاري( 491/11فتح) ومس�لم( )2647واللفظ
له.
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ق�ال تع�اىل  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)
[األنعام.]125:

وق�ال تع�اىل  ( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [احلديد.]22 :

وال جي�وز أن جيعل قدر اهلل تعاىل وقضاؤه حجة بعد الرس�ل ،ونعلم
أن هلل احلجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل ،وما أمر اهلل تعاىل وهنى إال
معصية ،وال اضطره عىل ترك
ملس�تطيع الفعل والرتك ،ومل جيرب أحد ًا على
ّ
الطاعة.
قال تعاىل  ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة .]286 :

وقال تعاىل  ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16 :

وق�ال  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [غافر:

َّ .]17
فدل عىل أن للعبد كس�ب ًا ،جيزى عىل حس�نته بالثواب ،وعىل س�يئته
واقع بقضاء اهلل وقدره سبحانه وتعاىل.
بالعقاب ،وهو ٌ
ٍ
واإليامن بالقدر عىل درجتنيّ ،
درجة تتضمن شيئني:
كل

األوىل :اإليمان َّ
ب�أن اهلل عليم بام يعم�ل اخللق ،بعلم�ه القديم الذي
ه�و موص�وف به ،وق�د علم مجي�ع أحواهل�م ،م�ن الطاع�ات واملعايص،
واألرزاق واآلج�ال ،ث�م كت�ب يف اللوح املحفوظ مقادي�ر اخللق ،و «أول
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م�ا خلق اهلل القلم وقال له :اكتب ما ه�و كائن إىل يوم القيامة»( .)283وهذا
التقدير تابع لعلمه سبحانه ،يكون يف مواضع مجل ًة وتفصي ً
ال ،فقد كتب يف
اللوح املحفوظ ما ش�اء .وإذا خل�ق اجلنني ،قبل خلق الروح فيه بعث إليه
مل�ك ًا ،فيؤمر بأربع كلمات فيقال :اكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،ش�قي أم
سعيد ،ونحو ذلك( .)284فهذا القدر قد كان ينكره غالة القدرية( )285قدي ًام،
ومنكره اليوم قليل.

أما الثانية :فهو مش�يئة اهلل النافذة وقدرته الش�املة ،وهو اإليامن بأن
م�ا ش�اء كان ،وم�ا مل يش�أ مل يكن ،وم�ا يف السماوات واألرض من حركة
وال س�كون إال بمش�يئة اهلل س�بحانه ،ال يك�ون يف ملكه م�ا ال يريد  .وأنه
س�بحانه عىل كل يشء قدير ،من املوجودات واملعدومات  .فام من خملوق
يف األرض ،وال يف السماء إال اهلل خالقه ،س�بحانه ال خالق غريه ،وال رب
س�واه ،ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته ،وطاعة رس�وله ﷺ ،وهناهم عن
معصيت�ه ،ومعصي�ة رس�وله ﷺ ،وهو س�بحانه حيب املتقني ،واملحس�نني
واملقس�طني ،وي�رىض ع�ن الذي�ن آمن�وا وعمل�وا الصاحل�ات ،وال حيب
الكافرين ،وال يرىض عن القوم الفاسقني ،وال يأمر بالفحشاء ،وال يرىض
لعباده الكفر ،وال حيب الفساد.
والعباد فاعلون حقيقة ،واللهّ خالق أفعاهلم ،والعبد هو املؤمن والكافر
والبر والفاجر واملصيل والصائم ،وللعب�اد قدرة عىل أفعاهلم ،وهلم إرادة،

( ((28حديث صحيح رواه ابن أيب عاصم يف « السنة » (  ) 108 - 101وغريه من
طرق وبألفاظ خمتلفة انظر ختريج « السنة » والسلسلة الصحيحة ( .)133
( ((28انظر :صحيح البخاري (  477 / 10مع فتح الباري ) .
( ((28راجع التعليق رقم (.)171
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واهلل خالقهم وخالق قدرهت�م وإرادهتم ،وهذه الدرجة من ال َقدَ ر ،يكذب
هبا عامة القدرية ،الذين سامهم النبي ﷺ « :جموس هذه األمة »(.)286
ويغل�و فيه�ا قوم( )287م�ن أهل اإلثبات ،حت�ى يس�لبوا العبد قدرته
واختي�اره ،وخيرج�ون ع�ن أفع�ال اهلل وأحكام�ه ،وحكمه�ا ومصاحلها.
فالقدر ظاهره وباطنه ،وحمبوبه ومكروهه ،وحس�نه وس�يئه ،وقله وكثره،
وأوله وآخره من اهلل عز وجل قضاء قضاه عىل عباده ،وقدر قدره عليهم،
ال يعدو واحد منهم مشيئة اهلل ،وال جياوز قضاع قضاه ،بل كلهم صائرون
إىل ما خلقهم له ،واقعون فيام قدر عليهم ،وهو عدل منه جل ربنا وعز .
( ((28روى أب�و داود يف « س�ننه » (  ) 4191ع�ن ابن عم�ر  ãمرفوعا « القدرية
جم�وس هذه األمة إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تش�هدوهم » .قلت:
« رجال�ه كله�م ثقات احتج هبم اجلامعة غري أن عب�د العزيز بن أيب حازم وثقه
النس�ائي وابن معني والعجيل ،وقال أبو حاتم  :صالح احلديث مل يكن باملدينة
أفق�ه من�ه ،وق�ال أمح�د  :مل يكن يع�رف بطل�ب احلدي�ث إال كتب أبي�ه فإهنم
يقولون أنه س�معها  ،ويقال إن كتب س�ليامن بن بالل وقعت إليه ومل يس�معها
 ،وق�ال اب�ن أيب خثيم�ة عن مصعب الزبريي  :كان قد س�مع من س�ليامن فلام
مات س�ليامن أوىص إليه بكتبه » هدي الس�اري ( ص  ) 420وقال احلافظ يف
« التقري�ب»( « : )4088ص�دوق »  .واحلديث رواه احلاكم أيضا ( ) 58 / 1
من طريق أيب داود ،لكن َسلمة بن دينار ( أبو حازم ) مل يسمع من ابن عمر ã
كما يف « التهذيب » فه�و منقطع  .واألحاديث عن اب�ن عمر  ãيقوي بعضها
الس�نة الب�ن أيب عاص�م (  328و  ) 329وانظر «أصول
بعض�ا كما يف ختريج َّ
االعتقاد» لاللكائي (  1150فام بعدها ) وختريج الطحاوية ( ص .) 242
( ((28وه�م اجلربي�ة  .انظر :الرد عليهم وعلى القدرية يف « لوامع األنوار » ( / 1
 291فام بعدها ).
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والزنا والرسقة ورشب اخلمر وقتل النفس وأكل املال احلرام والرشك
والكفر والبدعة واملع�ايص والكبائر والصغائر كلها بقضاء اهلل وقدر منه،
من غري أن يكون ألحد من اخللق حجة عىل اهلل .

وعلم اهلل عز وجل ،ماض يف خلقه ،بمشيئة منه ،وقد علم من إبليس
وغيره ،ممن عصاه من ل�دن عيص إىل أن تقوم الس�اعة ،املعصية وخلقهم
هل�ا ،وعل�م الطاعة من أهل الطاعة ،وخلقهم هل�ا ،وأن ما أخطأهم مل يكن
ليصيبهم ،وأن ما أصاهبم مل يكن ليخطئهم .
ومن زعم َّ
أن اهلل س�بحانه ش�اء لعباده الذين عص�وه اخلري والطاعة،
وأن العباد ش�اءوا ألنفس�هم الشر واملعصية ،فعملوا عىل مش�يئتهم ،فقد
زع�م أن مش�يئة العباد أغلب من مش�يئة اهلل ،وأي افتراء عىل اهلل أكرب من
هذا.
وم�ن زع�م َّ
أن الزنا ليس بقدر ،قيل له :أرأي�ت هذه املرأة محلت من
الزن�ا ،وج�اءت بولد ،هل ش�اء اهلل تعاىل ع�ز وجل أن خيلق ه�ذا الولد ؟
وهل مىض يف س�ابق علمه ؟ فإن قال  :ال ،فقد زعم أن مع اهلل خالقا آخر
وهذا هو الرشك رصاحا .

وم�ن زع�م أن الرسقة ورشب اخلمر وأكل امل�ال احلرام ليس بقضاء
وقدر ،فقد زعم أن هذا اإلنسان قادر عىل أن يأكل رزق غريه ،وهذا رصاح
قول املجوس�ية ،بل أكل رزقه الذي قضى اهلل له أن يأكله من الوجه الذي
أكله.
وم�ن زع�م أن قتل النفس ليس بقدر اهلل ،فق�د زعم أن املقتول مات
بغري أجله ،وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء اهلل عز وجل وذلك
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ع�دل من�ه يف خلقه وتدبيره فيهم ،وما جرى من س�ابق علم�ه فيهم وهو
العدل احلق الذي يفعل ما يشاء .
وم�ن أق�ر بالعل�م ،لزم�ه اإلق�رار بالق�در واملش�يئة ،على الصغ�ر
وال َق ْم َ�أة( ،)288فاألش�ياء كلها تكون بمش�يئة اهلل تعاىل ،كام قال س�بحانه :
(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [ اإلنسان .] 30 :
وكام قال املس�لمون ما ش�اء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن  .وقالوا إن أحد ًا
ال يس�تطيع أن يفع�ل ش�يئ ًا قبل أن يفعل�ه ،أو يكون أحد يق�در أن خيرج عن
علم�ه تعاىل ،أو أن يفعل ش�يئ ًا عل�م اهلل أنه ال يفعله ،وأقروا أن�ه ال خالق إال
اهلل ،وأن أعامل العباد خلقها اهلل ،وأن العباد ال يقدرون أن خيلقوا ش�يئًا ،وأن
اهلل تع�اىل وف�ق املؤمنني لطاعته ،وخذل الكافري�ن ،ولطف للمؤمنني ،ونظر
هلم ،وأصلحهم وهداهم ،ومل يلطف للكافرين ،وال أصلحهم ،وال هداهم،
ول�و أصلحهم لكانوا صاحلني ،ولو هداهم لكانوا مهتدين ،وأن اهلل يقدر أن
يصلح الكافرين ،ويلطف هلم ،حتى يكونوا مؤمنني ،كام قال تعاىل ( :ﮍﮎ
ﮏﮐ) [األنع�ام  .] 149 :ولكنه أراد أن يكونوا كافرين ،كام علم،
وخذهلم ،وأضلهم وطبع عىل قلوهبم وختم عىل سمعهم و[جعل] ( )289عىل
أبصارهم غشاوة ،ويؤمنون أهنم (ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ)[ الرعد،]16:
كما قال[ ،ويكلون] ( )290أمرهم إىل اهلل ،ويثبتون احلاجة إليه س�بحانه يف كل
وقت ،والفقر إليه يف كل حال .
( ((28ال َق ْم َأة والقماَ َ َء ْة أو تقول « َق ْم ًأ » و َق َمأ و َق ُمؤَ ّ :
ذل وصغر كام يف « القاموس»
(  ،) 26 / 1وعبارة املؤلف متاما يف « الس ّنة » ألمحد ( ص .) 70
( ((28زيادة اقتضاها النص .
( ((29يف األصل و ع «يلجئون» و لعل ما أثبته أصوب .
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فصل
[بعض خصائص الرسول ﷺ ]

ونعتق�د َّ
أن حممد ًا املصطف�ى وأمحد املجتبى خير اخلالئق وأفضلهم
وأكرمهم عىل اهلل عز و جل وأعىل درج ًة ،وأقرهبم إىل اهلل وسيل ًة ،بعثه اهلل
رمح ًة للعاملني ،وخصه بالشفاعة يف اخللق أمجعني.

ً
مخس�ا مل يعطهن
عن جابر بن عبداهلل  ãأن النبي ﷺ قال« :أعطيت
ٌ
أحد من األنبياء قبيل ،نرصت بالرعب مسيرة ش�هر ،وجعلت يل األرض
مس�جد ًا وطهور ًا ،فأيام ٌ
رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل ،وأحلت يل
الغنائم ومل حتل ألحد قبيل ،وأعطيت الشفاعة ،وكان النبي يبعث إىل قومه
خاصة وبعثت إىل الناس عام ًة» (.)291
وق�ال « :أن�ا س�يد الناس ي�وم القيام�ة» ( ،)292وقال « :أنا س�يد ولد
ومشفع» رواه
ش�افع
آدم وال فخر ،وأنا أول من ينش�ق عنه القرب ،وأنا أول
ٍ
ٍ
مسلم والنسائي(.)293
وع�ن أن�س بن مالك  Øقال رس�ول اهلل ﷺ « :آيت يوم القيامة باب

( ((29متفق عليه :البخاري ( 436/1مع فتح الباري) ومس�لم ( )521واللفظ
للبخاري.
( ((29متفق عليه :من حديث أيب هريره  ،Øالبخاري ( 395/8مع فتح الباري)
ومسلم (.)194
( ((29أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة  )2278( Øولفظه« :أنا سيد الناس
ي�وم القيامة وأول من ينش�ق عنه القرب ،وأول ش�افع» ،واحلدي�ث مَل يعزه املزي
للنسائي يف «حتفة األرشاف» واهلل أعلم.
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اجلنة فأستفتح ،فيقول اخلازن من أنت فأقول حممد ،فيقول :بك أمرت أن
ال أفتح ألحد قبلك» رواه مسلم(.)294
إىل غري ذلك من اخلصائص والفضائل.

قلت :له ﷺ يف القيامة ثالث شفاعات :

أما الشفاعة األوىل :فيشفع يف أهل املوقف حتى يقىض بينهم بعد أن
يرتاجع األنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموس�ى وعيسى الشفاعة حتى تنتهي
إليه .
والثانية :أن يشفع يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة .

وهاتان الشفاعتان خاصتان به .

والثالثة :يش�فع فيمن يستحق النار ،فيشفع يف قوم ،فال يصريون إىل
النار ،وهذه الش�فاعة له ولس�ائر املؤمنني والصديقني والش�هداء وغريهم
م�ن املالئك�ة ( ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ )
[األنبياء  . ]28 :وال ينفع الكافرين ش�فاعة الش�افعني وخيلد قوم فيها أبدا،
وهم أهل الرشك والتكذيب واجلحود والكفر باهلل عز وجل ،ويشفع فيمن
دخلها أن خيرج فيخرجون بش�فاعته بعدم�ا احرتقوا وصاروا فح ًام ومح ًام،
وخي�رج اهلل من النار قوما بغري ش�فاعة بفضله ورمحته الواس�عة ،ويبقى يف
اجلن�ة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا ،فينش�ئ اهلل هل�ا أقواما ،فيدخلهم
اجلنة (.)295
( ((29يف صحيحه (.)197
( ((29م�ن قول�ه « قل�ت » يف بيان أن�واع الش�فاعة إىل هذا املوضع من الواس�طية
=
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وتكون الش�فاعة باإلذن مل�ن أذن له الرمحن وق�ال صوا ًبا ،وقد نص
الق�رآن الكري�م عىل ذلك يف مواط�ن ،منها قوله س�بحانه وتعاىل ( ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [ البق�رة  ،] 255 :والش�فعاء كله�م داخلون
حتت هذا اإلذن ،وال يشفع أحد بغري إذنه تعاىل.

= (ص ) 16 - 14إال أحر ًفا يسرية  .انظر أحاديث الشفاعة يف مسلم ( 193فام
بعدها ) وراجع بحث موضوع الش�فاعة وأنواعها « رشح العقيدة الطحاوية»
( ص . ) 267 - 152
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فصل
[وجوب محبة الصحابة وتعديل اهلل لهم]
ومن أصول أهل الس�نة واجلامعة سلامة قلوهبم ألصحاب رس�ول
اهلل ﷺ ،كما وصفه�م اهلل به يف قوله تع�اىل  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ) [ احلرش .] 10 :
وطاع�ةً لقول�ه ﷺ  « :ال تس�بوا أصح�ايب فوالذي نفيس بي�ده لو أن
أحدكم أنفق مثل ٍ
أحد ذهب ًا ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال نصيفه »(. )296

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم،
ِّ
ويفضل�ون م�ن أنفق قبل الفتح -وهو صلح احلديبي�ة -عىل من أنفق بعد
وقاتل(.)297
ويقدِّ مون املهاجرين عىل األنصار ،ويؤمنون بأن اهلل تعاىل قال ألهل
بدر وكانوا ثالثامئة وبضعة عرش  « :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(،)298

( ((29رواه مسلم (  ) 2540من حديث أيب هريرة  Øوهو يف الصحيحني ،
البخاري (  21 / 7مع فتح الباري ) ومسلم (  ) 2540من حديث أيب سعيد
اخلدري  Øدون قوله ( والذي نفيس بيده ).
( ((29لقوله تعاىل  ( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ)
[احلديد .]10 :
( ((29وذلك ملا جاء يف الصحيحني  :البخاري (  304 / 7و  305مع فتح الباري)

=
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وبأنه « ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة » ()299كام أخرب به النبي ﷺ،
وريض اهلل عنهم ،ورضوا عنه .
()300
ويش�هدون باجلنة ملن ش�هد له رس�ول اهلل ﷺ كالعرشة املبرشة
= ومسلم (  ) 2484وغريمها عن عيل بن أيب طالب  Øيف قصة حاطب بن أيب
هم عمر  Øبقتله فقال رسول اهلل ﷺ  « :أليس من أهل بدر؟
بلتعة  Øلمََّا َّ
لعل اهلل َّ
فقال :يا عمر َّ
اطلع عىل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد أوجبت لكم
معت عينا عمر  Øوقال :اهلل ورسوله أعلم.
اجلنة  -أو فقد غفرت لكم » َ .فدَ ْ
قال احلافظ ابن حجر يف «الفتح» (  : ) 305 / 7قال العلامء  :إن الرتجي يف
كالم اهلل ورسوله حمقق الوقوع وعند أمحد وأيب داود (  ) 4654وابن أيب شيبة
من حديث أيب هريرة  Øباجلزم ولفظه  « :إن اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال :
«اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم» وعند أمحد بسند صحيح عىل رشط مسلم
مرفوعا «لن يدخل النار أحد شهد بدر ًا».
من حديث جابر Ø
ً
( ((29رواه مسلم (  ) 2496من حديث أم ُمبَشرِّ . ß
( ((30وهم :
1.1أبو بكر  :عبد اهلل بن عثامن الصديق األكرب مات ( سنة  13هـ ) .
2.2عمر بن اخلطاب مات ( سنة  23هـ ) .
3.3عثامن بن عفان مات ( سنة  35هـ ) .
4.4عيل بن أيب طالب مات ( سنة  40هـ ) .
5.5سعد بن أيب وقاص مات ( سنة  55هـ ) .
6.6سعيد بن زيد بن عمرو مات ( سنة  50أو  51هـ ) .
7.7طلحة بن ُعبيد اهلل بن عثامن مات ( سنة  36هـ ) .
8.8الزبري بن العوام مات ( سنة  36هـ ) .
9.9عبد الرمحن بن عوف مات ( سنة  32هـ ) .
1010أبو عبيدة  :عامر بن عبد اهلل بن اجلراح مات ( سنة  18هـ ) .
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وثابت بن قيس ( )301وغريهم من الصحابة وأهل البيت .

ويق�رون بما تواتر به النق�ل عن أمري املؤمنني عيل ب�ن أيب طالب Ø
وغيره من أن خري هذه األمة وأفضلها بعد نبيها صاحبه األخص ،وأخوه
يف اإلسلام ،ورفيق�ه يف اهلجرة والغ�ار ،ووزيره يف حيات�ه ،وخليفته بعد
وفاته ،أبو بكر عبد اهلل بن عثامن أيب قحافة الصديق . Ø
.Ø

ث�م من أعز به اإلسلام ،وأظه�ر الدين ،عمر بن اخلط�اب الفاروق

ويث ِّلثون بذي النورين عثامن بن عفان  ، Øالذي مجع القرآن واحلياء
والعدل واإلحسان.

ويربعون بابن عم النبي ﷺ وختنه ،عيل بن أيب طالب ، Øكام دلت
عليه اآلثار ،مع َّ
أن بعض أهل الس�نة كانوا قد اختلفوا يف عثامن وعيل ،ã
بع�د اتفاقهم على تقديم أيب بكر وعمر  ، ãأهيام أفض�ل ،فقدم قوم عثامن
وق�وم تو َّقفوا ،ولكن
قوم عل ًيا،
ٌ
 ، Øوس�كتوا ،ور َّبعوا بعلي  ، Øوقدّ م ٌ
اس�تقر أم�ر أهل الس�نة واجلامعة عىل تقديم عثامن  Øعلى ع ّ
يل  ، Øوإن
َّ
كانت مسألة عيل وعثامن  ãليست من األصول التي يض َّلل املخالف فيها
عند مجهور أهل السنة ،لكن التي يضلل فيها مسألة اخلالفة.

وذلك أهنم يؤمنون بأن اخلليفة بعد رسول اهلل ﷺ أبو بكر ،ثم عمر،
ثم عثامن ،ثم عيل .ä
ق�ال عب�د اهلل بن عم�ر « : ãكنا نق�ول والنبي ﷺ حي أب�و بكر ،ثم

( ((30استشهد بالياممة  ،تقريب(.)825
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عمر ،ثم عثامن ،فيبلغ ذلك النبي ﷺ فال ينكره» (.)302

وصحت الرواية عن عيل  Øأنه قال « :خري هذه األمة بعد نبيها أبو
بكر  ، Øثم عمر  ، Øولو شئت لسميت الثالث» (.)303

وأحقه�م باخلالف�ة بع�د النبي ﷺ أبو بك�ر  ، Øلفضله ،وس�ابقته،
وتقديم النبي ﷺ له يف الصلوات عىل مجيع أصحابه( ،)304وإمجاع الصحابة
عىل تقديمه ،ومتابعته ،ومل يكن اهلل ليجمعهم عىل ضاللة .
ث�م بع�ده عمر  Øلفضله ،وعه�د أيب بكر  Øإليه ،ث�م عثامن ، Ø
لتقديم أهل الشورى له ،ثم عيل  ،Øإلمجاع أهل عرصه عليه .
فهؤالء اخللفاء الراش�دون ،واألئم�ة املهديون ،ومن طعن يف خالفة
ٍ
أحد من هؤالء ،فهو أضل من محار أهله(.)305

( ((30رواه أبو داود (  ) 4628وعبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف « الس ّنة » ص ( )257
بلفظ « كنا نقول ورسول اهلل ﷺ حي  :أفضل أمة النبي ﷺ بعده أبو بكر ثم
عمر ثم عثامن  » äوجاء يف « الس ّنة » البن أيب عاصم (  1194و )1195
وغريه نحوه بزيادة  « :فيبلغ ذلك النبي ﷺ فال ينكره »  .وهذه الزيادة ثابتة
كام يف « ظالل اجلنة يف ختريج الس ّنة » .
( ((30رواه أمحد يف « املسند » (  ) 110 / 1وإسناده صحيح عىل رشط مسلم كام
يف « ظالل اجلنة» ورواه أيضا عبد اهلل بن أمحد يف « الزوائد عىل املسند » ( / 1
 106و  ) 110وابن أيب عاصم يف « الس ّنة » ( . ) 1201
( ((30كام يف الصحيحني البخاري (  172 / 2مع فتح الباري ) ومسلم ( )418
من حديث عائشة .ß
( ((30من بداية هذا الفصل إىل هنا من « الواسطية » بلفظه .
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وقد قال رس�ول اهلل ﷺ « :عليكم بس�نتي وس�نة اخللفاء الراش�دين
املهديني من بعدي َع ّضوا عليها بالنواجذ » (.)306
وقال ﷺ  « :اخلالفة بعدي ثالثون سنة » (.)307
فكان آخرهم خالفة عيل .)308( Ø
( ((30قطعة من حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية « :Øوعظنا
رسول اهلل ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب»...
رواه ابن أيب عاصم (  ) 54وأبو داود (  ) 4607والرتمذي (  ) 1816وقال :
حسن صحيح  ،وابن ماجه (  ) 44 - 42وابن حبان (  102موارد) والدارمي
(  ) 45-44 / 1واحلاكم (  ) 95 / 1وقال  :صحيح ليس له علة وأقره
الذهبي  .وانظر للتوسع يف خترجيه ولرشحه النفيس« :جامع العلوم واحلكم»
البن رجب ( ص . ) 236- 225
( ((30رواه أبو داود (  ) 4646وابن حبان (  534موارد ) واللفظ له  ،والرتمذي
(  ) 2326وغريه بلفظ « :خالفة النبوة ثالثون سنة.»...
وانظر لتخريج احلديث وبيان صحته :السلسلة الصحيحة (  ،) 460حيث نقل
تصحيح تسعة من حفاظ احلديث وأئمته .
( ((30قال سفينة ( موىل رسول اهلل ﷺ وهو راوي حديث اخلالفة ثالثون سنة):
« أمسك خالفة أيب بكر  Øسنتني وعمر  Øعرشا وعثامن  Øثنتي عرشة
وعيل  Øستا »  .رواه ابن حبان (  1534موارد ) وأصله يف سنن أيب داود
( )4646وانظر « :فيض القدير» ( .) 509 / 3
فائدة  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالة خمطوطة له يف هذا احلديث باملكتبة
الظاهرية بخطه يف «مسودته» ( ق  - )2 / 84 - 2 / 81كام يف «السلسلة
الصحيحة» ( « : -) 460وهو حديث مشهور من رواية محاد بن سلمة وعبد
الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن جمُ ْ هان عن سفينة موىل
رسول ﷺ  ،رواه أهل السنن كأيب داود وغريه واعتمد عليه اإلمام أمحد

=
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=

وغريه يف تقرير خالفة اخللفاء الراشدين األربعة وثبته أمحد  ،واستدل به عىل
من توقف يف خالفة عيل  Øمن أجل افرتاق الناس عليه حتى قال أمحد :
« من مل ُير ِّبع بعيل يف اخلالفة فهو أضل من محار أهله ،وهنى عن مناكحته»
وهو متفق عليه بني الفقهاء وعلامء الس ّنة .انظر « :السلسلة » لتتمة ما نقله من
املخطوطة.
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فصل
[محبة أهل البيت وأزواج النبي ﷺ]

وحيبون أهل بيت رس�ول اهلل ﷺ ويتو َّلوهنم ،وحيفظون فيهم وصية
رس�ول اهلل ﷺ  ،حي�ث ق�ال يوم غدي�ر خ�م« :أذكركم اهلل يف أه�ل بيتي
مرتني»(.)309

( ((30روى مسلم يف صحيحه ( )2408عن زيد بن أرقم  Øقال« :أم رسول اهلل
ﷺ يوم ًا فينا خطيب ًا بامء يدعى مخ ًا ،بني مكة واملدينة ،فحمد اهلل وأثنى عليه،
ووعظ وذكر،ثم قال « :أما بعد أال أهيا الناس فإنام أنا برش  ،يوشك أن يأتى
رسول ربى  ،فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلني :أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور
 ،فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به »  ،فحث عىل كتاب اهلل ورغب فيه ،ثم
قال « :وأهل بيتى أذكركم اهلل يف أهل بيتى  ،أذكركم اهلل ىف أهل بيتى  ،أذكركم
اهلل ىف أهل بيتى».
وغدير خم :ماء بني مكة و املدينة عىل ثالثة أميال باجلحفة ،واجلحفة رشق رابغ
عىل قرابة  22كيلاً  ،انظر «معجم البلدان» ( )389/2و«معجم املعامل اجلغرافية
الواردة يف السرية النبوية» (ص .)80

فائدة :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية «يف اقتضاء الرصاط املستقيم» (ص :)293
«زاد بعض أهل األهواء يف ذلك  ،حتى زعموا أنه عهد إىل عيل  Øباخلالفة
بالنص اجليل  ،بعد أن فرش له  ،وأقعده عىل فراش عالية  ،وذكروا كال ًما
وعملاً قد علم باالضطرار أنه مل يكن من ذلك يشء  ،وزعموا أن الصحابة
متاألوا عىل كتامن هذا النص  ،وغصبوا الويص حقه  ،وفسقوا وكفروا  ،إال
نفرا قليلاً والعادة التي جبل اهلل عليها بني آدم  ،ثم ما كان القوم عليه من
ً
األمانة والديانة  ،وما أوجبته رشيعتهم  ،من بيان احلق يوجب العلم اليقيني،
بأن مثل هذا ممتنع كتامنه ،ولذا قال ابن جرير الطربي را ًدا عىل معتقد الشيعة

=
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وق�ال للعباس عم�ه حني اش�تكى أن بعض قري�ش ال يلقونه بوجه
= هذا يف غدير خم وأن دعواهم زور وهبتان عىل النبي ﷺ وعىل عيل :Ø

ثم مررنا بغدير خم كم قال فيه بزور جم عن عيل و النبي األمي «معجم األدباء»
(.)85/18
فائدة ثانية :قال أبو جحيفة  :Øسألت علي َا  :Øقلت لعيل  :Øهل عندكم يشء
من الوحي إال ما يف كتاب اهلل؟ قال « :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ،ما أعلمه
إال فه ًام يعطيه اهلل رجال يف القرآن  ،وما يف هذه الصحيفة»  ،قلت «:وما يف
الصحيفة؟ قال« :العقل ،وفكاك األسري  ،وأن ال يقتل مسلم بكافر» رواه
البخاري (.)246/12
ولقد سأل قيس بن عباد و األشرت النخغي علي َا  Øأيض َا عن هذا كام يف سنن
النسائي ( )20-19/8وأيب داود ( ، )4530وقال احلافظ يف الفتح «:وإنام
سأله أبو جحيفة عن ذلك ألن مجاعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل
البيت ال سيام علي ًا أشياء من الوحي ،خصهم النبي ﷺ هبا ،مل يطلع غريهم
عليها».
وروى أمحد من طريق طارق بن شهاب – بإسناد حسن كام قال ابن حجر  -قال :
«رأيت عليا  Øعىل املنرب خيطب ،وعليه سيف حليته حديد  ،فسمعته يقول:
«واهلل ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إال كتاب اهلل تعاىل وهذه الصحيفة.»»...

فائدة ثالثة :املقصود من «أهل البيت» إ َّنام هم العلامء الصاحلون منهم ،واملتمسكون
بالكتاب والسنة  ،قال اإلمام الطحاوي رمحه اهلل تعاىل« :العرتة» هم أهل بيته
ﷺ ،الذين هم عىل دينه وعىل التمسك بأمره .انظر« :السلسلة الصحيحة»
(.)360/4
وسمى الرسول ﷺ القرآن وأهل البيت ثقلني  ،ألن األخذ هبام والعمل هبام ثقيل،
ويقال لكل خطري نفيس «ثقل» فساممها «ثقلني» إعظا ًما لقدرمها ،وتفخيماً
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طلق« :والذي نفيس بيده ال يؤمنون حتى حيبوكم هلل ولقرابتي»(.)310

ويؤمن�ون ب�أن أزواج النبي ﷺ أمهات املؤمنين بنص القرآن وأهنن
أزواجه يف اآلخرة خصوص ًا خدجية ،وهي أم أكثر أوالده وأول من آمن به
من النس�اء وعاضدته عىل أمره ،وكان هلا منه املنزلة العلية والصديقة بنت
الصديق التي قال فيها النبي ﷺ « :فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد
عىل سائر الطعام» (.)311
= لشأهنام« قاله ابن األثري « .النهاية يف غريب األثر » (.)626 / 1

ثم قال العالمة األلباين« :واحلاصل أن ذكر أهل البيت يف مقابل القرآن يف هذا
احلديث كذكر سنة اخللفاء الراشدين مع سنته ﷺ يف قوله« :فعليكم بسنتي
وسنة اخللفاء الراشدينُ ،»....ث َّم نقل عن الشيخ عيل القاري قوله« :فإهنم مل
يعملوا إال بسنته فاإلضافة إليهم إما لعملهم هبا ،أو الستنباطهم واختيارهم
إياها» .راجع :السلسلة الصحيحة (.)361-360/4
( ((31رواه أمحد يف «املسند» ( 208-207/1و )65/4بلفظ« :واهلل ال يدخل
قلب امرئ إ ْيامن حتى حيبكم هلل ولقرابتي» ،وقال العالمة أمحد شاكر يف تعليقه
عىل املسند ( )1773إسناده صحيح ،وروى ابن ماجه ( )140نحوه  ،ولكن
إسناده منقطع ،كام قال الشيخ أمحد شاكر.
( ((31متفق عليه :البخاري ( 106/7فتح) ومسلم ( )2446من حديث أنس
بن مالك .Ø
تنبيه :روى احلديث ً
أيضا ابن ماجه ( )3281عن أنس ،Øوقد ذكره السيوطي
يف «اجلامع الصغري» ( )436/4فيض القدير) ،واأللباين يف «ضعيف اجلامع
الصغري» ( )3965إىل أن هذا احلديث ال أصل له عند ابن ماجه وال عند غريه
يتنبه ذلك
من كتب احلديث ،وإنام هو مما انقلب عىل السيوطي –رمحه اهلل -ومل َّ
املناوي وال ال َّنبهاين» ،ثم ذكر لفظ الصحيحني وابن ماجه.
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وقد َّبرأها اهلل سبحانه يف كتابه ،وهي زوجته يف الدنيا واآلخرة ،فمن
قذفها بام برأها اهلل منه فقد كفر باهلل العظيمَّ ،
وكذب كتابه احلكيم(.)312

ويتبرؤن من طريق�ة الروافض والش�يعة الذين يبغض�ون الصحابة
ويس�بوهنم( ،)313وطريقة النواص�ب واخلوارج الذين ي�ؤذون أهل البيت
بقول أو عمل.
ويمس�كون عام ش�جر بني الصحاب�ة بينهم ويقول�ون إن هذه اآلثار
املروية منها ما هو كذب ،ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغري عن وجهه،
والصحي�ح منها هم فيه معذورون ،إما جمتهدون مصيبون ،وإما جمتهدون
خمطئون.
( ((31لقوله تعاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)
[النور  ]11 :إىل قوله تعاىل سبحانه ( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ )
[النور .]19
( ((31ومن ذلك ما جاء يف كتاب «حتفة العوام» مقبول جديد باللغة األردية
(ص )422دعاء صنمي قريش« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اللهم العن صنمي
قريش وجبيهام طاغوتيهام وإفكيهام اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا
رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك »...والقوم يقصدون بصنمي قريش أبا
بكر وعمر  ãوهذا الكتاب موثق من مجع من آياهتم ًّتبا هلا من آيات.
وانظر الكتب التالية عن الشيعة وخطرهم« :منهاج السنة» البن تيمية ،و«املنتقى»
للذهبي« ،الرصاع بني اإلسالم والوثنية» لعبداهلل القصيمي ،و«جاء دور
املجوس» للدكتور عبداهلل الغريب ،و«رساب يف إيران» للدكتور األفغاين،
«اخلميني بني االعتدال والتطرف».
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وه�م م�ع ذلك يعتق�دون أن كل ٍ
أحد م�ن الصحابة لي�س معصوم ًا
ع�ن كبائر اإلثم وصغائ�ره ،بل جتوز عليهم الذن�وب يف اجلملة ،وهلم من
الس�وابق والفضائ�ل ما يوجب مغفرة ما ص�در منهم إن صدر ،حتى أهنم
يغفر هلم من السيئات ما ال يغفر ملن بعدهم ،وهلم من احلسنات التي متحوا
سيئات ما ليس ملن بعدهم.
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ٌ
عدول( )314بتعديل [اهلل عز وجل و]( )315رسول اهللﷺ.
وكلهم

وقد ثبت يف قوله ﷺ أهنم خري القرون(.)316

( ((31لقوله تعاىل ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ) [احلديد .]10 :
وهذه اآلية عامة يِف الصحابة ،والفتح فيها املذكور فيها فتح مكة عىل قول جْ ُ
المهور،
وقال قتادة ،ومجُ اهد :الحْ ُ سنَى :جْ َ
النة ،تفسري الطربي (.)128/27
وقال تعالىَ ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ) [الحْ َ رش.]10-8:
الشوكان -رحمِ ه اهلل تعالىَ « :-أمرهم اهلل سبحانه بعد االستغفار للمهاجرين
قال
يِ
واألنصار أن يطلبوا من اهلل سبحانه أن ي ْنزع من قلوبهِ م الغل للذين آمنوا عىل
اإلطالق ،فيدخل يِف ذلك الصحابة دخو ً
أوليا لكونهِ م أرشف المْ ُؤمنني؛
ال ًّ
ولكون السياق فيهم ،فمن لمَْ يستغفر للصحابة عىل العموم ،ويطلب رضوان
اهلل لهَ م؛ فقد خالف ما أمره اهلل به يِف هذه اآلية ،فإن وجد يِف قلبه غ ًّ
ال لهَ م فقد
أصابه نزغ من الشيطان ،وحل به نصيب وافر من عصيان اهلل بعداوة أوليائه،
وخري أمة نبيه ﷺ»« .فتح القدير» (.)202/5
( ((31زدهتا عىل النص ألنه أتم للمراد.
( ((31الذي يف الصحيحني :البخاري ( 259/5فتح) ومسلم ( )2533من
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وأن املد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ًا
ممن بعدهم.

()317

ذنب فيكون قد تاب منه ،أو أتى
ث�م إذا كان قد صدر عن أحد منهم ٌ
ٍ
بحسنات متحوه ،أو ُغ ِفر له بفضل سابقته ،أو بشفاعة حممد ﷺ الذين هم
أحق الناس بشفاعته ،أو ابتيل ببالء يف الدنيا كفر( )318به عنه.

ف�إذا كان هذا يف الذن�وب املحققة فكيف يف األمور الت�ي كانوا فيها
جمتهدي�ن ،إن أصابوا فلهم أج�ران وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد ،واخلطأ
مغفور؟
ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل ،فوزره مغفور ،يف جنب

يلونم ُ ،ث َّم الذين
= حديث ابن مسعود  Øمرفوعًا «خري الناس قرينُ ،ث َّم الذين هَ
يلوهنم» وله ألفاظ أخرى وطرق متعددة ،وهو حديث متواتر كام نص عىل
ذلك احلافظ ابن حجر يف مقدمة «اإلصابة يف متييز الصحابة» .وأما :رواية
«خري القرون قرين» فهي مع اشتهارها ليست بثابتة روها البزار يف مسنده (/2
 149برقم ) 4508 :وقال  :حدثنا حممد بن موسى القطان الواسطي قال:
نا أبو املسيب سالم بن سلم الواسطي قال  :نا مبارك بن فضالة عن األزرق
بن قيس عن أيب برزة  Øأن النبي ﷺ قال « :خري القرون قرين ثم الذين
يلوهنم ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم »وهذا احلديث ال نعلم أحدا أسنده
إال مبارك بن فضالة عن األزرق عن أيب برزة وال نعلم رواه عن مبارك بن
فضالة إال سالم بن سلم.قلت وسالم بتشديد الالم بن سليم أو سلم ويقال
له الطويل املدائني مرتوك احلديث كام يف التقريب (.)2717
( ((31صحيح وقد سبق خترجيه.
( ((31يف األصل« :كفي» والصواب ما أثبته من «الواسطية» (ص.)19
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فضائله�م وحماس�نهم ،م�ن اإليامن باهلل ورس�وله ﷺ  ،واجلهاد يف س�بيله
باألنفس واألموال ،والنرصة ،والعلم النافع ،والعمل الصالح ،والنصيحة
خللق اهلل.

وم�ن نظر يف سيرة الق�وم بعلم وبصيرة ،وما من اهلل ب�ه عليهم من
الفضائل والكرامات ورفيع الدرجات يف الدنيا واآلخرة ،علم يقين ًا وعيان ًا
بال ريب ومرية أهنم خري اخللق بعد األنبياء ،مل يكن وال يكون مثلهم أبد ًا،
وأهنم الصفوة من هذه األمة التي هي خري األمم ،وأكرمها عىل اهلل(.)319
وباجلمل�ة فكل من ش�هد له منهم رس�ول اهلل باجلنة ش�هدنا له ،وال
نشهد ألحد غريهم ،بل نرجو للمحسن ،ونخاف عىل امليسء ،و َن ِكل ِعلم
اخللق إىل خالقه.

وال حيكم�ون باجلنة ألحد بعينه من املوحدي�ن حتى يكون اهلل تعاىل
ينزهلم حيث ش�اء ،ويقول�ون أمرهم إىل اهلل إن ش�اء َّ
عذهبم عىل املعايص،
وإن شاء غفر هلم.
ويؤمن�ون َّ
ب�أن اهلل تعاىل خي�رج قوم ًا م�ن املوحدين من الن�ار عىل ما
جاءت به الروايات عن رسول اهلل ﷺ(.)320
فال�زم رمحك اهلل ما ذكرت لك من كتاب ربك العظيم ،وس�نة نبيك

( ((31من بداية هذا الفصل إىل هذا احلد من «الواسطية» (ص )19-18ويكاد
ريا.
يكون بحروفه متا ًما إال يس ً
( ((32انظر :بحث الشفاعة يف «رشح الطحاوية» (ص )261-252وفيه األدلة
مبسوطة.
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ال�رؤوف الرحي�م ،وال حتد عن�ه بقول أحد وعمل�ه ،وال تبتغي اهلدى من
غريه.

وال تغتر بزخ�ارف املبطلني ،وانتحاهل�م وآراء املتكلمين املتكلفني
وتأويله�مَّ ،
ف�إن الرش�د واهل�دى والف�وز والرض�ا فيما جاء م�ن عند اهلل
ورسوله ،ال فيام أحدثه املحدثون وأتى به املتنطعون من آرائهم املضمحلة
وعقوهلم الفاس�دة ،وارض بكتاب اهلل وس�نة رس�وله ﷺ  ،بد ً
ال من قول
كل قائل وزخرف وباطل.

167

فصل
[كرامات األولياء]

ومن أصول أهل الس�نة التصديق بكرام�ات األولياء ،وما جيري اهلل
عىل أيدهيم من خوارق عادات ،يف أنواع العلوم واملكاشفات والتأثريات،
كاملأثور عن سلف األمة وأئمتها ،وسالف األمم ،يف سورة الكهف وسورة
مريم وغريها ،وعن صدر هذه األمة ،من الصحابة والتابعني وسائر قرون
األمة ،وهي موجودة فيها إىل يوم القيامة(.)321

والكش�ف والكرام�ة لي�س بحج�ة يف أح�كام الرشيع�ة املطه�رة،
و()322خاص�ة فيام خيالف ظاه�ر الكتاب والس�نة( .)323وال يمتاز صاحب
الوالي�ة والكرامة عن آحاد املس�لمني يف يشء من ال�زي والعمل والقول،
وال خيت�ص بالن�ذر ( )324وغريه مما ينبغي للهّ س�بحانه ،ق�ال حممد بن نارص

( ((32انظ�ر « مبحث الكرامات » وأهنا من أصول أهل الس� ّنة والرد عىل املعتزلة
يف إنكاره�م هل�ا « رشح العقي�دة الطحاوي�ة » ( ص  ) 562 - 558و « لوامع
األنوار البهية » (  392 / 2فام بعدها) .وانظر بعض الكرامات عن السلف يف
« لوامع األنوار » (  ) 395 / 2و« الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان»
( ص . ) 155 - 131
( ((32ساقطة من ع.
( ((32وكذلك ال جيوز تصحيح احلديث وال تضعيفه عن طريق الكش�ف خالفا
لصني�ع بعض الصوفية كابن عريب الطائ�ي  -الصويف الذي يدعي بأن فرعون
م�ات مؤمنا – انظر « :الباب املائة والثامنية والتس�عون » من « فتوحاته »،واهلل
وحده املستعان .
( ((32أي ال جي�وز الن�ذر له ألن هذا خاص باهلل تب�ارك وتعاىل ورصفه لغريه من
الرشك األكرب والعياذ باهلل.
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احلازمي(:)325

« الذي جيب لألولياء املتبعني ال املبتدعني هو املحبة والتوقري والتعظيم
واالتباع والدعاء واالستغفار واالقتفاء هبم يف حماسن األقوال واألفعال بام
اقتىض الكتاب والس�نة ،وإثبات الكرامة الالزمة كام وقع لبعض الصحابة
والتابعين هلم بإحس�ان ،وال يتجاوز هب�م إىل حد املعج�زات النبوية ،وال
اخلوارق اإلهلية ،حتى يعرف الفرق بني احلق واخللق واملعصوم وغريه».

وتعري�ف املعجزة :ه�ي أمر خارق للعادة ،داع إىل اخلري والس�عادة،
مقرون بدعوى النبوة ،قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رس�ول من اهلل
سبحانه .
ٍ
خارق للعادة ،من قبل ش�خص
وتعري�ف الكرامة :بأهن�ا ظهور أم ٍر
غير مقارن لدع�وى النبوة .فام ال يكون مقرونا باإليمان والعمل الصالح
استدراجا ،وما كان مقرون ًا بدعواها يكون معجزة .
يكون
ً
وأم�ا إثب�ات الترصف يف الع�امل لألولياء ،وس�قوط التكليف عنهم،
وإثبات ما خيتص هّ
بالل ،فإسقاط حلقّ الربوبية واأللوهية ،ودعوى جمردة عن
الدليل ،بل من العقائد الفاس�دة الضعيفة ،واألباطيل الرشكية السخيفة .
حجة
واالستدالل بأمثال قوله تعاىل ( :ﭭ ﭮ ﭯ) [ الزمرّ ،] 34:
فاس�دة ،ف�إن ذلك وعد هل�م ،هّ
والل ال خيلف امليعاد ،وه�ذا هلم يف اآلخرة،
رصحت ب�ه اآلي�ات واألحاديث .ودع�وى العموم ،بعي�دة حمالة ،ما
كما َّ
والل املس�تعان .وكفى هّ
ش�اء اهلل كان ،وما مل يش�أ مل يكن ،هّ
بالل ش�هيدً ا عىل
الضامئ�ر ،وحكماً بين العادل واجلائر ،وغرهم يف دينه�م ما كانوا يفرتون،
( ((32انظر :التعليق رقم (.)130
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م�ا أكثر ه�ذا اليوم يف األح�زاب املتحزب�ة ،واجلموع املجتمع�ة ،من فرق
الش�يعة ،واملتصوف�ة ،وطوائ�ف املبتدعةُ ،ي َس رِِّّي�ون قواعد مل تتأس�س عىل
علم ،وال هدى ،وال كتاب منري ،ثم يبنون عليها قناطري علمهم وعملهم،
وما مل يش�هد له دليل من االفرتاء والش�بهة التي نشأت عن اهلوى واإللف
والتقليد ،ساقطة يف الدين( )326فتبقى الدعوى جمردة ،وحجج اهلل سبحانه
أكرب وأكثر .
ويف قول�ه تع�اىل  ( :ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ) [ آل
عم�ران  ] 31 :أوض�ح دليل عىل املدعى؛ ألن اخلري مقصور عىل اتباعه .فيا
حسرة اجلهلة البطل�ة الزاعمني ب�أن اتباعهم ملن قل�دوه ينجيهم من دون
اقتص�اص واقتصار عىل اآلث�ار النبوي�ة (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ) [ آل عمران . ] 85 :
واإلسلام ما جاء به خاتم النبيني وسيد املرسلني ﷺ ( ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ) [ آل عم�ران  . ] 101 :فم�ن مل خي�ص اهلل
باالعتصام ،وهو أغنى الرشكاء عن الرشك ،مل يعتصم عن الضاللة ،ومن
أخلص هلل ،سلم من الضاللة.
ومثله قوله تعاىل ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ) [ األعراف . ] 3 :
ولقد أرب�ى ضالل املتصوف�ة ،واتبعهم الرعاع واجلهلة ،واس�تحوذ
عليهم الش�يطان ،فأنساهم ذكر اهلل ،فال تسمع إال يا سيدي أمحد البدوي،
ويا س�يدي الزيلعي ،ويا عيدروس ،ويا جيالين ،وال تسمع من يذكر اهلل،
ويلجأ إليه يف البحر والرب إال قليلاً  ،ولفقوا كذبات ال أصل هلا.
( ((32يف األصل البينّ وما أثبته من ع وهو أوضح.
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عمت جهاالهتم اليوم عامة أهل وقتنا وخاصتهم ،إال من ش�اء
وقد َّ
اهلل ،فيضيفون إليهم من القدرة والعلم باملغيبات ،والترصف يف الكائنات،
ما خيتص هّ
بالل سبحانه ،حتى قالوا فالن يترصف يف العامل ( ،)327وكل عبارة
أخبث من أختها .
اللهم إنا نربأ إليك من صنيع هؤالء ،ونس�ألك أن تكتبنا من الناهني
عن ضالالهتم ،واملنادين هلم ،ونستغفرك يف التقصري ،وقد علمت عجزنا
عن السيف( )328والقنا( ،)329أن نقيض به عليهم ،وعن اللسان أن ننصحهم،
أو نن�ادي ب�ه عليهم ،إال يف الصحف والكتاب�ة ،واحلمد هّلل عىل كل حال .
انتهى.
( ((32كقوهلم عن الشيخ عبد القادر اجليالين  -رمحه اهلل  « : -عبد القادر اجليالين
املترصف يف األكوان» وكوصفهم له بأنه « الغوث األعظم » وقوهلم « إذا وقعت
يف ضيق فناد مش�ايخ الطريق »  .وال َي ُش َّ�ك َّن عاقل يف أن مثل هذه االعتقادات
رشك أكبر خم�رج من امللة ولو مل تكن هذه رشكا فليس عىل األرض رشك  ،بل
لقد فاق هؤالء أدعياء اإلسلام أصحاب اجلاهلية األوىل يف رشكهم وكفرهم
ألن أولئ�ك كانوا كام قال اهلل فيهم  ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ) [ العنكب�وت  ، ] 65 :وأما هؤالء
فكما قدمنا وهم يكفرون بقوله تعاىل ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ )
[النمل . ]62 :

قرره املؤلف  -رمحه
( ((32تغيري املنكر بالسيف واليد يكون لوالة األمر ،وهذا ما ّ
اهلل  -يف كتابه وفق اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،ولع َّله أراد هبذه العبارة االعتذار
إىل اهلل من عدم القيام بتحكيم الرشع يف عهده.
الرماح
(َ ((32قنَ�ا  -بالفت�ح ،والقصر  -مجع قناة:م�ا كان أجوف كالقصبة م�ن ِّ
اهلند ّية.انظر «تاج العروس من جواهر القاموس» (.)349 / 39
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فصل
[التوسل وأنواعه]
ومن لواحق البحث الذي قبله التوس�ل هبم ،وأصل الوس�يلة (:)330
()331
ما يتوس�ل به ويتقرب به إىل اليشء  .وحديث « آت حممدا الوس�يلة »
قيل  :القرب من اهلل س�بحانه ،وقيل  :الش�فاعة ،وقي�ل  :منزلة من منازل
اجلنة (.)332
ويف التوس�ل خلاف ( ،)333واحل�ق أن ما صح ع�ن النبي ﷺ وجب
اتباع�ه ،والعم�ل ب�ه ،كحدي�ث األعم�ى الذي يف الس�نن ،وه�و حديث
حس�ن( ،)334ال موض�وع ،وفي�ه « ي�ا حمم�د إين أتوج�ه ب�ك إىل ريب ».

( ((33أي لغ�ة وانظ�ر « القام�وس املحي�ط » (  ) 65 / 4و « النهاي�ة يف غري�ب
احلديث » ( .)185 / 5
( ((33رواه البخ�اري وغيره (  94 / 2فتح الب�اري )  ،عن جابر بن عبد اهللØ
رب هذه الدعوة
أن رس�ول اهلل ﷺ قال  « :من قال حني يس�مع النداء  :اللهم َّ
التامة والصالة القائمة ِ
آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي
َو َعدْ ته َ ،ح َّلت له شفاعتي يوم القيامة » .
( ((33بل هي يف هذا احلديث منزلة يف اجلنة كام روى مس�لم يف صحيحه ()384
ع�ن عب�د اهلل ابن عمرو ب�ن العاص أنه س�مع النبي ﷺ يقول  « :إذا س�معتم
يل فإنه من َصلىَّ َع يَ ّ
املؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم َص ُّلوا َع ّ
ل صالة صىل اهلل عليه
هبا عرشا ثم س�لوا اهلل يل الوس�يلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد ِم ْن ِعباد
اهلل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة ح ّلت له الشفاعة » .
( ((33التوس�ل بعضه متفق عىل اس�تحبابه وبعضه فيه خالف كام س�يأيت قريبا إن
شاء اهلل .
( ((33حدي�ث األعم�ى رواه أمحد ( ) 138 / 4والرتمذي (  ) 3649وابن ماجه
(  )1385واحلاك�م (  ) 313 / 1م�ن طري�ق عثامن بن عمر أنا ش�عبة عن أيب
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= جعفر املدين قال  :سمعت عامرة بن غزية حيدث عن عثامن بن حنيف أن رجال
رضيرًا أتى النبي ﷺ فقال  :ادع اهلل أن يعافيني فقال  « :إن شئت أخرت ذلك
وهو خري لك وإن ش�ئت دعوت » قال  :فادعه قال  :فأمره أن يتوضأ فيحس�ن
وضوءه ويصيل ركعتني ويدعو هبذا الدعاء فيقول  « :اللهم إين أسألك وأتوجه
إلي�ك بنبي�ك حممد نبي الرمحة يا حمم�د إين توجهت بك إىل ريب يف حاجتي هذه
فتقضى يل اللهم ش�فعه ّ
يف وش�فعني في�ه » ،وقال الرتمذي « :حس�ن صحيح
غري�ب» وقال أبو إس�حاق « :ه�ذا حديث صحيح» وق�ال احلاكم « :صحيح
على رشط الش�يخني ومل خيرجاه» ووافقه الذهب�ي  .وأخرجه احلاكم أيضا من
طريق حممد بن جعفر ثنا شعبة به (  ) 519 / 1وكام أخرجه الطرباين ُ
وذكر فيه
قصة منكرة ( .) 18 - 17 / 9
َّ
تنبيه  :جاء يف «التوصل إىل حقيقة التوسل» ( ص  ) 158عزو زيادة «وشفعني فيه»
للرتم�ذي أيضا ومل أره يف الطبعة الس�لفية وال يف طبعة أمحد ش�اكر ( ) 3578
وهي يف مستدرك احلاكم ،واهلل أعلم.
واحلديث ُت ُك ِّلم فيه ألجل قول الرتمذي « :ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث
أيب جعفر وليس اخلطمي» فقال بعض أهل العلم إذا هو الرازي وهو «صدوق
س�يئ احلفظ» وقال الش�يخ األلباين يف «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص :)68
«ولك�ن ه�ذا مدفوع ب�أن الصواب أن�ه اخلطمي وهكذا نس�به أمح�د يف رواية
ل�ه ( )138 /4وسماه يف أخ�رى ( أبو جعف�ر املدين ) وكذلك سماه احلاكم ،
واخلطم�ي ه�ذا ال ال�رازي هو املدين  .وق�د ورد هكذا يف ( املعج�م الصغري )
للطرباين ويف طبعة بوالق من س�نن الرتمذي أيضا  ،ويؤكد ذلك بشكل قاطع
أن اخلطم�ي هذا ه�و الذي يروي عن عامرة بن ُغزَ َّية ويروي عنه ش�عبة كام يف
إس�ناده هن�ا  ،وهو صدوق  .وعىل هذا فاإلس�ناد جيد ال ش�بهة في�ه»  .انظر:
التعلي�ق على «املعجم الكبري» (  ) 18 - 17 / 9و «التوس�ل وأحكامه» (ص
 82فما بعده�ا ) حول قصة الرجل مع عثامن ابن عفان التي س�بقت اإلش�ارة
إليها عند الطرباين .
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وحديث رواه أمحد واحلاكم وفيه  « :بحق السائلني عليك » ( ،)335وأمثال
ذلك(.)336
( ((33نص احلديث  :عن أيب س�عيد اخلدري  Øقال  :قال رس�ول اهلل ﷺ « :من
خرج من بيته إىل الصالة فقال  :اللهم إين أسألك بحق السائلني عليك وأسألك
رياء وال سمعة وخرجت اتقاء
بحق ممشاي هذا فإين مل أخرج أرشا وال َب َطرا وال ً
س�خطك وابتغاء مرضاتك فأس�ألك أن تعيذين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه
ال يغفر الذنوب إال أنت  ،أقبل اهلل عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك»
رواه اب�ن ماج�ه (  ) 778وأمح�د (  ) 21 / 3وابن الس�ني ( . ) 83واحلديث
ضعيف  ،فيه عطية العويف وهو « جممع عىل ضعفه » كام يف « ديوان الضعفاء »
(ص  )215للذهبي وقال احلافظ ابن حجر  « :صدوق خيطئ كثريا كان شيعيا
مدلس�ا » « التقريب » ( . )4616وقد ذكره احلافظ ابن حجر يف املرتبة الرابعة
من مراتب املدلسين ( تعريف أهل التقديس رقم  122بتحقيقي ) وقال فيه :
« ضعيف احلفظ مشهور بالتدليس القبيح » وانظر « السلسلة الضعيفة » ( رقم
احلديث  . ) 24واحلديث ضعفه النووي يف «األذكار» ( ص  ) 32وأشار هلذا
املصن�ف يف « ن�زل األبرار » ( ص  ) 71حي�ث قال  « :ففي هذا الباب حديث
بالل وحديث أيب س�عيد اخلدري  Øيف كتاب ابن الس�ني وإسنادمها ضعيف
رصح بذلك النووي يف األذكار » .
( ((33التوس�ل نوعان  :نوع متفق عليه ُم َرغب فيه ونوع خمتلف فيه  ( :التوس�ل
املتفق عليه ) :

(  ) 1التوسل بأسامء اهلل وصفاته لقوله تبارك وتعاىل  ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ) [األع�راف
 . ] 180 :ولق�د س�مع النب�ي ﷺ رجال يقول يف تش�هده  « :اللهم إين أس�ألك
ي�ا اهلل الواح�د األح�د الصمد ال�ذي مل يل�د ومل يولد ومل يكن له كف�وا أحد أن
تغف�ر يل ذن�ويب إنك أنت الغف�ور الرحيم » فقال رس�ول اهلل ﷺ  « :قد غفر له
ق�د غف�ر له قد غفر له » رواه النس�ائي (  ) 52 / 3وغريه ع�ن حِم َْجن بن أذرع
األس�لمي وانظر س�نن أيب داود (  ) 1493وإس�ناده صحيح كام يف « التوسل
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حي يا ّقيوم برمحتك
= أنواعه وأحكامه » ( ص  . ) 29وكان من أدعيته ﷺ « يا ّ
وحس�ن إس�ناده ش�يخنا يف « التوسل »
أس�تغيث » رواه احلاكم ( ّ ) 509 / 1
(ص .)30
(  ) 2توسل املسلم بعمله الصالح إىل ربه تبارك وتعاىل  .ودليله قوله تعاىل ( :ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ) [ آل عم�ران  ، ] 193 :ومل�ا ج�اء يف
الصحيحين يف قص�ة أصحاب الغار الثالثة حيث س�أل كل منه�م ربه بعمل
صال�ح عمله خالص�ا لوجهه الكري�م فانفرج�ت عنهم الصخ�رة التي كانت
أطبقت عليهم وخرجوا يمشون  .انظر صحيح البخاري ( 506 - 505 / 6
فت�ح الب�اري ) وصحيح مس�لم (  ) 2743لترى القصة بطوهل�ا  .وملا جاء يف
حديث « س�يد االس�تغفار » أن يقول  « :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني
وأن�ا عب�دك وأنا عىل عهدك ووعدك ما اس�تطعت أعوذ بك من رش ما صنعت
أب�وء ل�ك بنعمتك ع َّ
يل وأب�وء بذنبي فاغفر يل فإنه ال يغف�ر الذنوب إال أنت »
قال  « :ومن قاهلا من النهار ُم ِ
وقنا هبا فامت من يومه قبل أن يميس فهو من أهل
اجلنة ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة»
( البخاري  98 - 97 / 11فتح الباري ) من حديث شداد بن أوس . Ø
(  ) 3توس�ل املس�لم بدع�اء املس�لم الصالح  .ودليل�ه طلب الصحاب�ة الدعاء من
بس�نة رسول
العباس  Øيف عهد اخلليفة عمر  Øحني أصاهبم القحط تأس�يا ّ
اهلل ﷺ حيث كانوا يطلبون الدعاء منه ﷺ يف حياته فيدعو هلم كام يف « صحيح
البخ�اري » ( 77/ 2و  494فت�ح الب�اري ) من حديث أن�س بن مالك . Ø
( وأم�ا التوس�ل املختل�ف فيه )  :الذي أش�ار إليه املؤلف فهو م�ا عدا األنواع
الثالثة الس�ابقة مث�ل التوس�ل باألنبياء والصاحلين بذاهت�م أو جاههم ونحو
ذلك .ويمكننا القول بأن األدلة التي يف مرشوعية هذا النوع تنقسم إىل قسمني
 :أدل�ة صحيح�ة ولكنها غري رصحية يف الداللة على املرشوعية  ،وأدلة رصحية
يف املرشوعي�ة لكنها ال تصح من حيث إس�نادها  .فأم�ا األدلة الصحيحة التي
فأصحها حديث أنس بن مالك الذي سبقت اإلشارة إليه ونصه
يس�تدلون هبا
ُ
كام يف « الصحيح » عن أنس بن مالك أن عمر بن اخلطاب  Øكان إذا قحطوا
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= استس�قى بالعباس ب�ن عبد املطلب فق�ال  « :اللهم إنا كنا نتوس�ل إليك بنبينا
ِ
فتس�قينَا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاس�قنا قال َف ُي ْس َق ْو َن »  .وحتى نعلم كيف
توسل عمر بالعباس جيب أن نعرف كيف كان التوسل بالرسول ﷺ يف حياته.
َّ
وهاكم احلديث كام يف « صحيح البخاري » (  501 / 2وغريها فتح )  « :عن
أنس  Øأن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب ورس�ول اهلل ﷺ
قائام خيطب فاس�تقبل رس�ول اهلل ﷺ قائام فقال  :يا رسول اهلل هلكت املوايش
الس� ُبل ف�ادع اهلل أن يغيثنا ق�ال  :فرفع رس�ول اهلل ﷺ يديه فقال :
وانقطع�ت ُّ
«اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا»  ،قال أنس : Øواهلل ما نرى من سحابة
وال قزعة وال شيئا وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار قال  :فطلعت من ورائه
سحابة مثل الرتس فلام توسطت السامء انترشت ثم أمطرت قال  :واهلل ما رأينا
الش�مس َس ْ�بتا  ،ثم دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ورس�ول اهلل
ﷺ قائم خيطب فاس�تقبله قائام فقال  :يا رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت
ال ُّس�بُل فادع اهلل أن يُمْسِ�كها قال  :فرفع رس�ول اهلل ﷺ يديه ثم قال « :اللهم
حوالينا وال علينا اللهم عىل اآلكام ِّ
والظراب واألودية ومنابت الش�جر» قال :
فانقطعت وخرجنا نميش » [وجاه املنرب  :مواجهته  ،قزعة  :سحاب متطرف،
أس�بوعا ،
س�لع  :جبل معروف باملدينة  ،مثل الرتس  :أي مس�تديرة  ،س�بتا :
ً
اآلكام  :التراب املجتمع ونحو ذلك  ،الظراب  :اجلبل املنبس�ط ليس بالعايل.
(فتح الباري .]) 507 / 2
مما تقدم اتضح جليا أن توسل الصحابة برسول اهلل ﷺ يف حياته إنام كان بدعائه ال
بجاهه وال بذاته وهذا هو الذي حصل مع العباس  Øحيث توسلوا بدعائه،
فلو كان املقصود ذات العباس أو جاهه ملا عدلوا عن التوس�ل بجاه الرس�ول
ﷺ إىل التوس�ل بعمه  . Øوالدليل الثاين ما تقدم ( رقم  ) 231وهو حديث
الرضير وهو ثابت أيضا ولكنه كسابقه ال يدل عىل التوسل املختلف فيه وإليك
البيان:
1 .1أن الرج�ل الرضي�ر جاء إىل رس�ول اهلل ﷺ طالبا الدعاء فق�ال  :ادع اهلل أن
يعافيني.
يدعو له وبني الصرب عىل ما هو فيه  -وهو خري له -
2 .2خريه النبي ﷺ بني أن ُ
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...................................................................

= فأرص الرجل عىل الدعاء فقال  :فادعه .
3 .3أمره ﷺ بالوضوء وإحسانه وبالدعاء .
4 .4ج�اء يف دعائ�ه « اللهم فش�فعه فيِ ّ » أي اقبل دعاءه وش�فاعته ﷺ  .وبعدما
ّبي ّن�ا يتض�ح متاما أنه مل يكن من الرضير التوس�ل بجاهه ﷺ وال بذاته وال َع ّلمه
رس�ول اهلل ﷺ ذل�ك أب�دا  ،وإنام علمه الدعاء ودعا له رس�ول اهلل ﷺ كام ّبينا ،
فلم يبق يف احلديث دليل عىل ما حيتج به بعضهم من التوسل باجلاه والذات  ،بل
احلديث دليل عىل التوسل املرشوع بدعاء املرء الصالح كام قدمنا  .ومن العجب
أن يس�تدل قوم بقوله تعاىل  ( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ) [ املائ�دة  ، ] 35 :وبقول�ه
تع�اىل ( :ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ) [ اإلرساء .] 57 :
واملراد بالوس�يلة يف اآلية األوىل  :التق�رب إىل اهلل بالطاعة والعمل بام يرضيه وهذا
ال خلاف في�ه بني املفرسين كام حكاه ابن كثري  -رمحه اهلل  « -تفسير ابن كثري
» (  . ) 96 / 3وك�ذا امل�راد باآلي�ة الثانية هو القربة إىل اهلل وانظر « تفسير ابن
كثير » (  . ) 86 / 5وأم�ا األدلة الرصحية عىل التوس�ل املبتدع فال يصح منها
بيشء ولذا مل يذكرها املؤلف فمن ذلك « :توس�لوا بجاهي فإن جاهي عند اهلل
عظيم » ال أصل له يف كتب السنة  .وحديث « اقرتاف آدم اخلطيئة » وغريها .
ولوال اإلطالة لنقلت غريمها وما قيل فيها من كالم أهل هذا الشأن  .وخالصة
األمر  :أن التوسل بغري ما تقدم من التوسل باألسامء احلسنى والصفات العليا
هلل تبارك وتعاىل  -وبعمل الداعي إىل ربه والتوس�ل بدعاء املرء الصالح مما ال
دلي�ل عليه  ،والرس�ول ﷺ يقول  « :من أحدث يف أمرن�ا هذا ما ليس منه فهو
رد» ويق�ول ﷺ  « :م�ن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد » وكفى حجة عىل
أن التوسل بالذات واجلاه مبتدع أن الصحابة يف عهد عمر Øأمجعوا عىل تركه
وتوس�لوا بدعاء العباس  -ريض اهلل عنهم أمجعني  -وكذا توس�ل معاوية Ø
بدع�اء يزيد بن األس�ود ُ
اجل َريش عندما أصاهبم القح�ط ورفع يزيد يديه ودعا
الفس�وي يف « املعرفة والتاريخ » (  ، ) 381 / 2وعزاه احلافظ له
هلم كام رواه َ
وأليب زرعة الرازي يف تارخيه وصحح إس�ناده يف « اإلصابة » ( . ) 673 / 3
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وقال بعضهم :يؤخذ من طلب الوضوء عىل املريض من رس�ول اهلل
ﷺ بالتامس الربكة فيام المسه الصاحلون ،لتقريره ﷺ  .وهذا حمل توقف؛
ألن ذلك بالقياس ،وهو ممنوع ،لسد ذرائع العقائد الفاسدة يف اخللق ،وال
نعل�م أحدً ا م�ن الصاحلني يف رتبته حتى يلحق به ،كما هو مقتىض القياس
مع الفارق(.)337

وأم�ا م�ا مل يصح عن اهلل ورس�وله ﷺ ،فس�د الباب ه�و الالزم محية
جلن�اب التوحيد ،إذ فتح هذا ذريعة التس�اع عقائد الس�وء ،واخلروج عن
حم�ض التوحيد املأمور به ،ق�ال تعاىل  ( :ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ) [ البقرة . ] 165 :
واملؤمن�ون عرف�وا اهلل منزها عن األنداد واألض�داد ،ومنعماً ورؤو ًفا
ورحيماً بالعباد ،ودو ًدا وكريماً ولطي ًفا وخال ًقا وراز ًقا ،ونحوها من صفات
الكامل ،فأحبوه كام ينبغي له ،ويزداد هذا بزيادة املعرفة.

= « ومن شاء البسط يف أدلة التوسل املرشوع واملبتدع فلريجع إىل » قاعدة جليلة
يف التوسل والوسيلة « لشيخ اإلسالم ابن تيمية و » الصارم املنكي يف الرد عىل
الس�بكي « البن عبد اهلادي و » التوس�ل أنواعه وأحكامه للش�يخ حممد حممد
نارص األلباين و « حتفة القاري يف الرد عىل الغامري » للش�يخ محاد األنصاري.
و« التوصل إىل حقيقة التوسل » للشيخ نسيب الرفاعي وكلها مطبوعة  .اللهم
إنا نتوس�ل إلي�ك بحبك لنبينا حمم�د ﷺ وبمحبتنا له واتباعنا له ونس�ألك أن
تفقهنا يف ديننا وأن هتدينا وسائر املسلمني إىل العودة إىل دينك يا سميع يا جميب
برمحتك يا أرحم الرامحني .
( ((33ولذل�ك مل ينق�ل ع�ن أحد من الس�لف تربكه�م باخللفاء الراش�دين ،وال
بغريهم  ،ولو أهنم فهموا أن التربك بغري النبي ﷺ جائز لسبقونا إليه.
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الله�م اجع�ل حب�ك أحب إيل م�ن نفيس ،وأهلي ومايل ،وم�ن املاء
البارد.
والذي يظهر أن احلامل ملن ادعى العلم والعقل ،عىل حمبة ما ال ينفع
وال يضر ،والتوس�ل ب�ه ،واالعتقاد في�ه ،اتباع من يظن ب�ه اخلري من أهل
العلم ،ودرجهم إبليس شيئًا فشيئًا ،حتى تعودوا ذلك وألِفوه ،وسوغ هلم
ذلك التقليد ،وعدم النظر يف الكتاب والس�نة  .ومن نظر بإنصاف فيهام مل
خيف عليه احلق الرصاح ،وهلذا ال تس�مع عند الش�دائد يف مدائن اإلسالم
االستغاثة باللهّ وال االستعانة به( )338وال التوسل به وال دوام ذكره إال قليلاً
[ بل ] ( )339أقل ،وإنام هجري ( )340أكثرهم اللهج ( )341باملشايخ واألولياء.

الله�م إنا نربأ إلي�ك من أمثال تلك الضلاالت واملحدثات ،ونعوذ
بك من مجيع ما كره اهلل.

(((33
(((33
(((34
(((34

يف األصل ( منه ).
زيادة اقتضاها السياق.
«جييز» ،وما أثبته من ع وهو أليق بالسياق.
يف األصل ّ :
يف األصل« :ا ّللج» ،وما أثبته من ع وهو أليق بالسياق.
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فصل
[النذر وأنواعه]
وم�ن لواح�ق ذل�ك الن�ذر لألولي�اء وللقب�اب واملش�اهد والقب�ور
والرضائ�ح ،وقد ورد يف الصحي�ح عنه ﷺ النهي عن النذر ،وقال«:إنه ال
يأيت بخري»(.)342
فقيل :النذر من حيث هو مكروه(.)343

( ((34رواه مسلم ( 98/11برشح النووي) من حديث ابن عمر .ã
( ((34اعلم أن النذر نذران :نذر مستحب ونذر فيه تفصيل.
فالنذر املس�تحب ه�و :نذر االبتداء والتربر «أي ينذر املس�لم فعل طاعة هلل من غري
تعليق الفعل بأمر يتم له أو لغريه» وهذا النوع هو املقصود –واهلل أعلم -بقوله
تعاىل  ( :ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ) [اإلنسان.]7:
وق�ال احلافظ ابن حج�ر يف «فتح الباري» ( :)579/11وقد أخرج الطربي بس�ند
صحي�ح عن قتادة يف قوله تعاىل ( :ﭙ ﭚ) قال« :كانوا ينذرون طاعة اهلل
م�ن الصالة والصيام والزكاة واحلج والعمرة وما افرتض عليهم فسماهم اهلل
أب�رارا» ،وهذا رصي�ح يف أن الثناء وقع يف غري نذر املجازاة .انتهى كالمه رمحه
ً
اهلل.
وأما النذر الثاين :وهو نذر املجازاة أو املعارضة «أي :ينذر املسلم فعل طاعة ويعلق
فعل�ه بحص�ول ذلك الغرض ومتامه ،كقوله :إن ش�في مريضي أو جاءين كذا
فلله َّ
عيل كذا »...فجاء فيه ما ذكره املؤلف من النهي ومن ذلك «هنى النبي ﷺ
ع�ن النذر وقال :إنه ال يرد ش�يئًا ولكنه يس�تخرج من البخي�ل» رواه البخاري
( 576/11فتح) عن عبداهلل بن عمر  ãوقوله ﷺ« :إن النذر ال يقدم شيئًا وال
يؤخر وإنام يستخرج بالنذر من البخيل» رواه البخاري ( 575/11فتح).
وجزم القرطبي يف «املفهم» بحمل ما ورد يف األحاديث من النهي عىل نذر املجازاة
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وقيل :خالف األوىل.
وفيه إساءة الظن بربه وهذا يؤكد محل النهي عىل التحريم ،واملراد أنه
ال يرد القضاء وال نفع فيه ،وال رصف رض ،وال جلب خري.

والظاهر من األدلة الصحيحة الرصحية ،حتريم نذور القباب وغريها،
وهذا من العمل الذي ليس عليه أمره .
وىف الصحيحني « من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد »(.)344
= وبين أن البخي�ل ال خي�رج من مال�ه يشء إال بعوض يزيد عىل م�ا أخرج غال ًبا
فك�ذا الناذر علق نذره عىل حتقق غرضه وقد ينضم إىل هذا اعتقاد جاهل يظن
أن الن�ذر يوجب حص�ول ذلك الغرض أو أن اهلل يفع�ل معه ذلك الغرض ال
ألج�ل ذلك النذر وإليه اإلش�ارة بقوله يف احلديث «فإن الن�ذر ال يرد من قدر
اهلل ش�يئًا» واحلالة األوىل تقارب الكفر والثانية خطأ رصيح ،بل رصح احلافظ
ابن حجر بأهنا تقرب من الكفر ً
أيضا –وقال القرطبي« :الذي يظهر يل أنه عىل
التحريم يف حق من خياف عليه ذلك االعتقاد الفاس�د فيكون إقدامه عىل ذلك
حمر ًما والكراهة يف حق من مَل يعتقد ذلك».
واستحسن هذا التفصيل احلافظ يف «الفتح» بعد نقله كالم القرطبي وراجعه للبسط
يف املسألة فمنه اس�تفدنا فإنه نفيس «فتح الباري» ( )578/11وانظر «النهاية
يف غريب احلديث» (.)39/5
( ((34رواه مسلم (  ) 1718من حديث عائشة  .ßوالذي رواه البخاري (/4
 355فت�ح) معلق�ا بصيغة اجل�زم .وانظر « :هدي الس�اري » ( ص  45كتاب
الصلح ) و « فتح الباري » ( . ) 302 ، 301 / 5
وأما حديث  « :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » فهو يف الصحيحني :
البخاري (  301 / 5فتح ) ومسلم (  ) 1718عن عائشة .ß
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وه�و دال عىل بطلان العقود غير املأمور هبا ،وع�دم ترتب ثمراهتا
عليه�ا س�واء كان ع�ن َمن جه�ل ،أو عرف احل�ق ،وتعمد خالف�ه ،فهذه
النذور حمرمة باطلة (.)345
( ((34قال الرافعي يف « رشح املنهاج » « :وأما النذر للمش�اهد التي عىل قرب ويل
أو ش�يخ أو اس�م م�ن َح ّلها م�ن األولياء أو ت�ردد يف تلك البقعة م�ن األولياء
والصاحلين ،ف�إن قص�د الن�اذر بذل�ك  -وه�و الغال�ب أو الواقع م�ن قصد
العامة -تعظيم البقعة واملش�هد أو الزاوية أو تعظيم من دفن هبا أو نس�بت إليه
أو بنيت عىل اسمه فهذا النذر باطل غري منعقد ،فإن معتقدهم أن هلذه األماكن
خصوصي�ات ويرون أهنا مما ُيدفع هبا البالء و ُيس�تجلب هبا النعامء ويستش�فى
بالن�ذر هل�ا م�ن األدواء ،حتى إهنم لين�ذرون لبعض األحجار ملا قي�ل هلم :إنه
السج والش�موع والزيت
اس�تند إليه�ا عبد صالح وين�ذرون لبعض القب�ور رُّ
ويقول�ون  :القرب الفالين أو املكان الفالين يقب�ل النذر يعنون بذلك أنه حيصل
به الغرض املأمول من ش�فاء مريض أو قدوم غائب أو سالمة مال وغري ذلك
من أنواع املجازاة  ،فهذا النذر عىل هذا الوجه باطل ال شك فيه بل نذر الزيت
والشمع ونحومها للقبور باطل مطلقا ومن ذلك  :نذر الشموع الكثرية العظيمة
وغمرها لقرب اخلليل عليه السلام ولقرب غريه من األنبياء واألولياء فإن الناذر
ال يقصد بذلك اإليقاد عىل القرب إال تربكا وتعظيام ظانا أن ذلك قربة  ،فهذا مما
ال ريب يف بطالنه واإليقاد املذكور حمرم سواء انتفع به هناك منتفع أم ال ».
وقال الشيخ قاسم احلنفي يف رشح « درر البحار » عن النذر الذي ينذره أكثر العوام
لغري اهلل « :إنه باطل باإلمجاع لوجوه منها  :أنه نذر ملخلوق  :والنذر للمخلوق
ال جي�وز ألن�ه عب�ادة والعب�ادة ال تكون ملخل�وق  .ومنها  ،أن املن�ذور له ميت
واملي�ت ال يمل�ك  ،ومنها أنه ظن أن امليت يترصف يف األمور دون اهلل واعتقاد
ذلك كفر إىل أن قال  :إذا علمت هذا فام يؤخذ من الدراهم والش�مع والزيت
وغريها وينقل إىل رضائح األولياء تقربا إليها فحرام بإمجاع املس�لمني »  ،نقله
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وكذل�ك األم�وال التي توق�ف عىل الكعب�ة املرشفة ،وعىل املس�جد
النبوي ،ينبغي رصفها يف مصالح اإلسالم وأهله ،وال ترتك سدى.

ولق�د « لع�ن رس�ول اهلل ﷺ م�ن اخت�ذ قب�ور األنبي�اء والصاحلين
مساجد»(ُ )346يصلىَّ فيها ،فكيف من اعتقد واختذ القرب وثنًا يرض وينفع؟

وعن�ه ﷺ « :اش�تد غض�ب اهلل على ق�وم اخت�ذوا قب�ور أنبيائه�م
مساجد»(.)347

و«إنَّ َم�ن كان قبلك�م إذا م�ات فيه�م الرجل الصالح بن�وا عىل قربه
()348
وص�وروا فيه تل�ك الصور ،أولئك رشار اخللق عند اهلل ي�وم القيامة»
رواه أمحد وابن حبان.
وعن عيل « Øأمرين رس�ول اهلل ﷺ أنْ ال أدع متثاال إال طمسته ،وال
قربا مرشفا إال سويته »(. )349

= اب�ن نجي�م يف « البح�ر الرائ�ق »  .انظر « :فت�ح املجيد رشح كت�اب التوحيد »
(ص ) 122 - 121فإنه مفيد ،ومنه نقلنا ما تقدم .
( ((34متف�ق علي�ه  :البخ�اري (  200 / 3فت�ح ) ومس�لم (  ) 529من حديث
عائشة . ß
( ((34رواه مال�ك يف املوط�أ مرسلا ( )158/1وق�د ص�ح موص�وال ع�ن أيب
هريرة ،Øكام حققه شيخنا األلباين يف « حتذير الساجد » (  )15 ، 4فراجعه.
( ((34روى نحوه البخاري (  531 / 1فتح )  ،ومسلم ( . ) 528
اهلي�اج األس�دي ق�ال  :ق�ال يل علي بن أيب
( ((34رواه مس�لم (  ) 969ع�ن أيب ّ
طالب : Øأال أبعثك عىل ما بعثني عليه رس�ول اهلل ﷺ « أن ال تدع متثاال إال
طمسته وال قربا مرشفا إال سويته ».

183

وق�د علم باألدل�ة الصحيحة املحكم�ة َّ
أن بناء املش�اهد والقباب ال
جيوز(َّ ،)350
وأن النذور هلا حمرمة(. )351

( ((35خالفا ملا اشتهر وانترش من بنائها عىل القبور يف كثري من ديار املسلمني -مع
األس�ف ،-مع كثرة األحاديث الواردة يف النهي ع�ن ذلك ،وحتذير النبي ﷺ
أمت�ه قبل وفاته ،ومع هذا كله كتب الش�يخ أب�و الفيض أمحد الصديق الغامري
كتابا سامه « :إحياء املقبور من أدلة استحباب بناء املساجد والقباب عىل القبور»
وانظ�ر :الرد علي�ه وعىل أفكاره الضالة املضللة يف كتاب « حتذير الس�اجد من
اختاذ القبور مساجد » للشيخ األلباين ،واهلل املستعان .
( ((35يف األصل وع حمرم.
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فصل
[الرؤيا من اهلل وحيٌ]
والرؤي�ا م�ن اهلل تع�اىل وح�ي ح�قّ  ،إذا رأى صاحبه�ا يف منام�ه م�ا
لي�س ضغ ًثا( )352فقصها عىل عامل ،وصدق فيه�ا ،وأوهلا عىل أصل تأويلها
الصحيح ومل حيرف.
والرؤي�ا تأويلها حق ،وقد كانت الرؤيا من األنبياء وح ًيا ( ، )353فأي
جاهل أجهل ممن يطعن يف الرؤيا ،ويزعم أهنا ليست بيشء ،وبلغني أن من
قال هذا القول ال يرى االغتسال من االحتالم .
وق�د روي ع�ن النب�ي ﷺ أنه ق�ال  « :إن رؤيا املؤم�ن كالم يكلم به

( ((35أضغ�اث أحلام  :رؤي�ا ال يصح تأويله�ا الختالطه�ا  .القاموس املحيط
( . )175/1ق�ال اهلل تع�اىل  ( :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ) [ يوسف . ] 44 :
( ((35ق�ال تع�اىل  ( :ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) [ الش�ورى . ] 51 :
وق�ال اب�ن عباس  -ريض اهلل عنهام  « : -كانت رؤي�ا األنبياء وح ًيا » رواه ابن
جرير (  ) 90 / 2وابن أيب عاصم يف « الس ّنة » (  ) 463وإسناده حسن كام يف
« ظلال اجلن�ة »  .وقال عُبيْد بن عُمري  « :رؤي�ا األنبياء وحي » ثم قرأ  ( :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ) [ الصاف�ات  . ] 102 :رواه البخ�اري ( ، 238 / 1
 239فتح ) .
وع َب ْيد بن ُع َمري  :ولد يف عهد الرسول ﷺ كام قال مسلم  ،وعده غريه من كبار التابعني
ُ
وهو قاص أهل مكة جممع عىل ثقته  ،انظر « التهذيب » و « التقريب»()4385
ولقد جاء أثر ابن عباس مرفوعا عند « ابن أيب حاتم » وقال يف « ظالل اجلنة» :
« ورجاله ثقات غري أيب عبد امللك الكرندي فلم أعرفه وال عرفت نسبته ».
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الرب عبده » (.)354
( ((35رواه اب�ن أيب عاص�م يف « الس� ّنة » (  ) 486ع�ن عب�ادة ب�ن الصامت Ø
وإسناده ضعيف ،كام قال شيخنا ،وأعله بحمزة بن الزبري وجنيد بن ميمون أيب
عبد اهلل ،ورواه الطرباين كام يف « املجمع » (  ) 174 / 7عن عبادة  ،Øوقال:
« في�ه م�ن مل أعرف�ه »  .واحلدي�ث رواه احلكيم الرتمذي يف « ن�وادر األصول»
(ص  )112يف األص�ل الثامن والس�بعني وهو من روايته عن ش�يخه عمر بن
أيب عمر وهو واه ويف س�نده ُجنيد كام قال احلافظ يف « الفتح » ( ) 354 / 12
«الس�نة » أيض ًا (  ) 487عن صفوان بن عمرو عن
 .وروى ابن أيب عاصم يف
ّ
محي�د بن عبد الرمحن أن رجال س�أل عبادة Øع�ن قوله تعاىل  ( :ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ) [ يونس  ، ] 64 :فقال عبادة  : Øس�ألت عنها رس�ول اهلل
ﷺ فق�ال  « :ه�ي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن لنفس�ه أو ُيرى له وهو من كالم
يكلم به ربك عبده يف املنام »  .وقال شيخنا األلباين يف « ظالل اجلنة»  « :إسناده
صحيح إن كان ما يف األصل «محيد بن عبد الرمحن» حمفوظا وهو محيد بن عبد
الرمحن بن عوف ثقة من رجال الشيخني لكني يف شك من ذلك ألمور:
1.1أن ابن عبد الرمحن هذا مل يذكروه يف شيوخ صفوان بن عمرو .

2.2أن الس�يوطي أورده يف «ال�در املنث�ور» (  ) 313 / 3م�ن رواي�ة احلكي�م
الرتمذي وابن مردويه عن محيد بن عبد اهلل.

3.3أن محي�د ب�ن عب�د اهلل املدين ملا ترمجه اب�ن أيب حات�م (  ) 224 / 2 / 1ذكر
يف ال�رواة عن�ه صفوان ب�ن عمرو ومل يذكر يف الرواة عن محي�د بن عبد الرمحن ،
صفوان بن عمرو.

4.4أن اب�ن جري�ر الطربي أخرج�ه (  ) 94 / 11من طري�ق عمر بن عمرو بن
عبد األمحويس عن محيد بن عبد اهلل املزين قال  :أتى رجل عبادة بن الصامتØ
...احلديث  ،دون قوله  « :هو من كالم . »...ثم أخرجه ( ص  ) 96من طريق
أيب املغيرة ق�ال  :ثن�ا صفوان قال ثنا محي�د بن عبد اهلل أن رجال س�أل عبادة بن

=
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وقال « :إن الرؤيا من اهلل»(.)356( )355
ويف الباب أحاديث ،ذكرها يف املشكاة ()357وغريه .
= الصامت ... Øاحلديث دون الزيادة .
قل�ت :فه�ذا يؤكد أن الراوي هل�ذا احلديث إنام هو « محيد بن عب�د اهلل» ،وأن «محيد
بن عبد الرمحن » خطأ من ناس�خ الكتاب .ثم ذكر ش�يخنا أن محيد بن عبد اهلل
امل�زين جمهول احلال روى عن�ه ثقتان وذكره ابن حبان يف الثقات ،فهو مس�تور
احل�ال من التابعني والنف�س تطمئن لالحتجاج بأمثاله من مس�توري التابعني
وعلى ذلك كثري من املحققني ،لكن يف النفس يشء من ثبوت الزيادة املذكورة
لع�دم وروده�ا يف طريق األمحويس وال يف طرق أخرى للحديث عن عبادة بن
الصام�ت  ، Øوقد أخرجها ابن جرير وغيره وكذلك مل ترد يف حديث غريه
من الصحابة  .ثم خرجه الشيخ يف « السلسلة الصحيحة» برقم (.)1786
( ((35رواه مسلم (  ) 2261عن أيب قتادة مرفوعا بلفظ  « :الرؤيا من اهلل ُ
واحل ْلم
من الش�يطان فإذا حلم أحدك�م حلام يكرهه َف ْل َي ْن ُفث عن يس�اره ثالثا وليتعوذ
ب�اهلل من رشها فإهنا ال تضره » ورواه البخاري (  369 / 12مع فتح الباري)
ع�ن أيب قت�ادة بلف�ظ « الرؤي�ا الصادقة م�ن اهلل ُ
واحل ْل�م من الش�يطان » ورواه
البخاري أيضا (  319 / 12مع فتح الباري ) وعن أيب سعيد اخلدري  Øأنه
س�مع النبي ﷺ يقول  « :إذا رأى أحدك�م رؤيا حيبها فإنام هي من اهلل فليحمد
اهلل عليه�ا وليحدث هب�ا  ،وإذا رأى غري ذلك مما يكرهه فإنام هي من الش�يطان
فليس�تعذ من رشها وال يذكرها ألحد فإهنا ال ترضه »  .وانظر« :الفتح» ( 12
 ) 372 - 370 /لرشح احلديث .
( ((35م�ن بداي�ة الفص�ل إىل هن�ا متام ًا ،كما يف « الس� ّنة » ألمحد ب�ن حنبل ( ص
.)77
( ((35املش�كاة (حدي�ث  .) 4627 - 4606وانظ�ر « :صحيح اجلامع الصغري »
(.) 3530 - 3520
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فصل
[اإلسراء واملعراج]
وأمج�ع القائل�ون باألخب�ار ،واملؤمن�ون باآلث�ار ،أن رس�ول اهلل ﷺ
أرسي ب�ه اً
ليل من املس�جد احلرام إىل املس�جد األقىص ،بن�ص القرآن ،ثم
ع�رج ب�ه إىل السماء [واحدة بعد واح�دة] ( ،)358حتى إىل فوق السماوات
مجيعا ،ثم عاد من السماء إىل
الس�بع ،وإىل س�درة املنتهى بجس�ده وروحه ً
مكة قبل الصبح.

الر ّب تعاىل ،وكونه فوق العرش ،مس�تويا
وفي�ه أيض ًا دليل عىل علو َّ
عليه ،كام قال سبحانه يف مواضع من كتابه ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)
[طه. )359( ]5:
فم�ن قال َّ
إن اإلرساء يف ليلة واملعراج يف أخرى فقد غلط( ،)360ومن
قال إنه منام وأنه مل َي ِ
رس بعبده فقد كفر.

( ((35يف األصل وع« :واحد بعد واحد»  ،وما أثبتناه أصوب.
( ((35س�ورة [ط�ه]5 :وانظ�ر [األع�راف  ]54 :و[يون�س  ]3 :و[الرع�د ]2 :
و[الفرقان  ]59 :و[السجدة  ]4 :و[احلديد .]4 :
( ((36قال ابن القيم « :يا عجبا هلؤالء الذين زعموا أنه كان مرارا ! كيف ساغ هلم
أن يظنوا أنه يف كل مرة يفرض عليهم الصلوات مخسني ثم يرتدد بني ربه حتى
تصري مخسًا فيقول « :أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ثم يعيدها يف املرة
الثانية إىل مخسني ثم حيطها إىل مخس ؟! .»...زاد املعاد (. ) 42 / 5
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وقد روى قصة اإلرساء عن النبي ﷺ مجاعة من الصحابة كثرية(،)361
وكل ذلك أخبار صحيحة ،وآثار رصحية مقبولة ،مرضية عند أهل النقل.
واختلف ( )362أهل العلم هل رأى ﷺ ربه عز وجل أم ال؟
( ((36قال احلافظ ابن كثري يف « تفسريه » (  « : ) 42 / 5قال احلافظ أبو اخلطاب
عم�ر ب�ن دحية يف كتاب�ه «التنوي�ر يف مولد السراج املنري» ،وق�د ذكر حديث
اإلرساء من طريق أنس  Øوتكلم عليه فأجاد ثم قال :وقد تواترت الروايات
يف حدي�ث اإلرساء ع�ن عمر بن اخلطاب وعيل وابن مس�عود وأيب ذر ومالك
ب�ن صعصعة وأيب هريرة وأيب س�عيد وابن عباس وش�داد ب�ن أوس ،وأبيَ ّ بن
حية وأيب ليىل األنصاريني وعبد اهلل بن عمر
كع�ب وعبد الرمحن بن قرط وأيب ّ
وجابر وحذيفة وبريدة وأيب أيوب وأيب أمامة وسمرة بن جندب وأيب احلمراء
وصهي�ب الرومي وأم هانئ وعائش�ة وأسماء ابنتي أيب بك�ر الصديق -ريض
اهلل عنه�م أمجعني  -منهم من س�اقه بطوله ومنهم م�ن اخترصه عىل ما وقع يف
املس�انيد وإن مل تك�ن رواية بعضهم عىل رشط الصح�ة فحديث اإلرساء أمجع
علي�ه املس�لمون وأع�رض عن�ه الزنادق�ة وامللح�دون ( ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [ الصف . ] 8 :
( ((36انظ�ر لبي�ان هذا االختالف  :رشح عقيدة الطحاوي�ة ( ص  ) 248و «زاد
املع�اد» (  )37 / 5و « فت�ح الب�اري » (  ) 609 - 607 / 8و « الس� ّنة »
للاللكائي (  ) 512 / 3و « لوامع األنوار » (  ) 250 / 2وغريها .
وق�ال ش�ارح الطحاوية ( ص ...« : ) 9 24 – 248الصحي�ح أنه رآه بقلبه ومل يره
بعني رأس�ه  ،وقوله  (:مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) [ النجم ( ، ] 11 :ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ) [ النج�م  ، ] 13 :ص�ح عن النبي ﷺ أن ه�ذا املرئي جربائيل ،رآه
مرتين عىل صورته التي ُخ ِل�ق عليها  ،وأما قوله تعاىل يف س�ورة النجمُ ( :ث َّم
الدنو والت�ديل املذكورين يف قصة اإلرساء  ،فإن الذي يف
َد َن�ا َف َتدَ ل) فهو غري
ّ
سورة النجم هو ُد ُن ُّو جربيل وتدليه كام قالت عائشة وابن مسعود  ãفإنه قال:
( ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)
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فذهب إىل كل وجهة ذاهب من الصحابة والتابعني وأتباعهم ،وأهل
احلديث والفقه والتاريخ .

مأثورا ،واحلديث
والراج�ح الرؤية ،وبه قال اإلمام أمحد( )363وروي
ً
الذي جاء فيها عىل ظاهره ( ،)364وعن أنس أن النبي ﷺ قال « :فرجعت إىل
[ النجم  ، ] 8 - 5 :فالضامئر كلها راجعة إىل هذا املعلم الشديد ُ
القوى.
( ((36ذكر ابن القيم  -رمحه اهلل  -يف « زاد املعاد » (  ) 37 / 5قوله ﷺ « :رأيت
ريب تبارك وتعاىل » ،رواه أمحد (  368 / 1و  ) 285وابن أيب عاصم ( )433
وغريمه�ا وه�و حديث صحيح كما يف « ظالل اجلنة » ولكنه ق�ال :خمترص من
حديث الرؤيا:
« إن ه�ذا مل يك�ن يف اإلرساء ولك�ن كان يف املدين�ة ملا احتب�س عنهم يف صالة
الصبح ثم أخربهم عن رؤيته تلك الليلة يف منامه ،وعىل هذا بنى اإلمام أمحد،
وق�ال  :نع�م رآه حق ًاَّ ،
فإن رؤيا األنبياء حق وال بد ،ومل يقل أمحد  -رمحه اهلل -
أنه رآه بعيني رأسه يقظة .ومن حكي ذلك عنه فقد وهم عليه ،ولكن قال مرة
رآه ومرة قال رآه بفؤاده فحكيت عنه روايتان .وحكيت عنه الثالثة من ترصف
بع�ض أصحاب�ه أنه رآه بعيني رأس�ه .وهذه نصوص أمحد موج�ودة ليس فيها
ذلك » انتهى.

الس�نة » كام
قلت  :والرواية التي أش�ار هلا املؤلف عن أمحد رواها اخلالل يف كتاب « ّ
يف «فتح الباري » (  ) 609 - 608 / 8عن املروزي « قلت ألمحد إهنم يقولون
إن عائش�ة قالت  :من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم عىل اهلل الفرية  ،فبأي
يشء يدف�ع قوهل�ا ؟ ق�ال  :بقول النبي ﷺ رأيت ريب  ،ق�ول النبي ﷺ أكرب من
قوهلا ».
( ((36انظر :التعليق السابق .
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ريب وهو يف مكانه »( ،)365واحلديث بطوله خمرج يف الصحيحني(،)366واملنكر
( ((36احلدي�ث ال�ذي أش�ار إلي�ه املؤل�ف  -رمح�ه اهلل – يف صحي�ح البخ�اري
( 478/13م�ع فت�ح الباري) من طريق رشيك بن عبد اهلل عن أنس بن مالك
 Øيف حدي�ث طوي�ل يف قصة اإلرساء في�ه...« :فدنا اجلب�ار رب العزة فتدىل
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى  .فعال به اجلبار فقال وهو يف مكانه يا رب
خفف عنا.»...
ولك�ن ذكر اخلط�ايب يف نقده حلديث رشي�ك  « :يف هذا احلديث لفظ�ة أخرى تفرد
هب�ا رشي�ك أيضا مل يذكره�ا غريه ،وهي قوله  « :فعال ب�ه  -يعني جربيل  -إىل
اجلب�ار تع�اىل وهو يف مكان�ه فقال  :يا رب خف�ف عنا» ،لكن ق�ال احلافظ ابن
حجر عقبه « :ليس يف السياق ترصيح بإضافة املكان إىل اهلل تعاىل » فتح الباري
(  .) 484 /13وق�د وق�ع يف رشح الطحاوية ( ص  ) 248يف س�ياق حديث
اإلرساء  « :فعال به جربائيل حتى أتى به إىل اجلبار تبارك وتعاىل وهو يف مكانه »
وعزاه للبخاري .وما ذكرته وسقته هو نص البخاري وهو يؤيد ما قاله احلافظ
ابن حجر.
( ((36احلديث يف صحيح البخاري دون تلك اللفظة بتاممها كام يف التعليق السابق،
وأ ّما مس�لم فق�د رواه من طريق رشيك بن عبد اهلل ب�ن أيب نمر (  ) 263قال:
« س�معت أن�س بن مال�ك حيدثنا عن ليلة أرسي برس�ول اهلل ﷺ من مس�جد
الكعب�ة أن�ه ج�اءه ثالثة نفر قب�ل أن يوحى إلي�ه وهو نائم يف املس�جد احلرام ،
وأخر وزاد ونقص»
وساق احلديث بقصته نحو حديث ثابت البناين وقدّ م فيه ّ
انتهى كالم اإلمام مسلم.
وهب�ذا نعل�م أن ق�ول املؤلف ع�ن احلديث إنه خم�رج يف الصحيحين  -يعني بتلك
اللفظ�ة  -في�ه ما في�ه .وخالصة األمر يف « رشيك » أن�ه « صدوق خيطئ » كام
وصفه احلافظ يف « التقريب »( )2788وقال يف « مقدمة الفتح » ( ص ) 410
بعد ذكر أقوال األئمة فيه  « :احتج به اجلامعة إال أن يف روايته عن أنس حلديث
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هلذه اللفظة ،بعد ورود احلديث راد عىل اهلل ورسوله ويف خطر عظيم.
اإلرساء مواض�ع ش�اذة » وق�ال أيضا يف « املقدم�ة » ص (  ) 383عن حديث
رشيك  « :خالف فيه رشيك أصحاب أنس يف إس�ناده ومتنه » .قلت  :رشيك
مل يترك ول�ذا قال يف «الفت�ح » (  « : ) 484 / 13إن وهم الثقة يف موضع من
احلديث ال يس�قط مجيع احلديث وال س�يام إذا كان الوهم ال يس�تلزم ارتكاب
حم�ذور ولو ت�رك حديث من وه�م يف تاريخ لترك حديث مجاعة املس�لمني »
وانظر « :هتذيب التهذيب » للبسط يف ترمجة رشيك.
واحلدي�ث ق�د انترص له مجاع�ة منهم أبو الفض�ل بن طاهر فصنف في�ه جزءا كام يف
« مقدم�ة الفت�ح » ( ص  . ) 383وتكل�م في�ه مجع من احلف�اظ لتفرد رشيك ،
وملخالفت�ه غيره  ،والضطرابه  ،ومن هؤالء احلفاظ  :مس�لم ب�ن احلجاج كام
س�بق  ،انظ�ر « صحيح�ه » (  ،) 263واخلط�ايب  ،كام يف « فت�ح الباري » ( 13
 ،) 484 - 483 /واب�ن ح�زم كما يف « الفت�ح » ( ،) 484 / 13والبيهقي يف
«األسماء والصف�ات » ( ص  ،) 441 - 440والقايض عياض كام يف « هدي
الس�اري » ( ص  ،) 383وعبداحل�ق األش�بييل كما يف « فتح الب�اري » (/ 13
 ،) 484والن�ووي كما يف « الفتح » (  ،) 42 / 13واب�ن قيم اجلوزية يف « زاد
املع�اد » (  ،) 42 / 3واب�ن كثير يف « تفسيره » (  ،) 6 - 5 / 5واحلاف�ظ ابن
حج�ر يف « مقدم�ة الفت�ح » ( ص  ،) 410وقد عدّ لرشي�ك اثني عرش و ً
مها يف
حديثه ،انظرها يف « الفتح » ( .) 486 - 485/ 13
قل�ت  :بع�د ما تق�دم أن رشيكا انفرد بألف�اظ يف حدي�ث اإلرساء دون غريه  ،ومن
ذل�ك اللف�ظ الذي ذكره املؤلف ،فلذا ال يثبت من�ه الرؤية هلل رب العاملني ليلة
اإلرساء ،لك�ون احلديث ش�ا ًذا كام يعلم عند أه�ل الصناعة ،وال ضري عىل من
أنك�ر ما مل يثبت ،وأما إن صح اخلرب وثبت فالواجب التس�ليم  ،ومن مل يس�لم
فه�و عىل خطر عظيم كام قال املؤلف ،مع أن س�ياق احلدي�ث وتلك اللفظة ال
تدل عىل الرؤية ،واهلل تعاىل أعلم.
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فصل
[بيان بعض أشراط الساعة ]
وجيب اإليامن ّ
بكل ما أخرب النبي ﷺ ،وصح به اخلرب عنه ،مما شهدناه
أو غاب عنا أنه صدق وحق ،سواء يف ذلك ما عقلناه ،أو جهلناه ،ومل نطلع
عىل حقيقة معناه ،وكان يقظة ال منام ًا(.)367
ومن ذلك :أرشاط الساعة.

()368
َّ
خارج يف هذه األم�ة ال حمالة ،كام أخرب به
وإن الدج�ال األع�ور
ٌ
النبي ﷺ ،ال شك يف ذلك ،وال ارتياب ،وهو أكذب الكاذبني (.)369
وأن عيس�ى ابن مريم [عليهام ( ])370السلام ،ن�ازل ينزل عىل املنارة
البيض�اء ،رشقي دمش�ق ،فيأتي�ه -أي الدجال -وقد حرص املس�لمني عىل
عقبة أفيق ،فيهرب منه ،ويقتله عند باب ُلد الرشقي -و ُلدّ أرض بفسلطني
()371
الرملة نحو ميلني.)372( -
بالقرب
من َّ

( ((36أي ال يعول عىل الرؤية يف املنام إثبات عقيدة أو حكم رشعي .
( ((36يف ع« :األعور الدجال».
( ((36اعلم أن أحاديث ذكر الدّ جال ونزول عيس�ى عليه السلام متواترة كام قرر
ذل�ك علامء هذا الش�أن  .وانظ�ر :أحاديث الدج�ال يف الصحيحني وغريمها :
البخاري (  ) 105 - 89 / 13ومسلم (.) 2940 - 2933
( ((37هكذا يف األصل .
( ((37يف األصل« :فلسطني بالقربة» ،والتصويب من ع.
( ((37انظ�ر لن�زول عيس�ى عليه السلام  :صحي�ح مس�لم (  2901و ) 2940
وراجع رس�الة « الترصيح فيام تواتر يف نزول املس�يح » للكنوي  -رمحه اهلل . -
وروى البخ�اري يف صحيح�ه (  491 - 490 / 6فت�ح الب�اري ) ومس�لم يف
صحيح�ه (  ) 155واللف�ظ ملس�لم عن أيب هري�رة  Øيقول :قال رس�ول اهلل

=
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ويظه�ر املهدي املنتظر ( ،)373وخيرج يأج�وج ومأجوج ( ،)374وتطلع
الشمس من مغرهبا (.)375
= ﷺ « :والذي نفيس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكام مقسطا يكرس
الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويفيض املال حتى ال يقبله أحد » .ولقد
ذهب بعض متعصبي « احلنفية » ،كاحلصكفي يف مقدمة كتابه « الدر املختار »
إىل أن عيس�ى حيكم باملذهب احلنفي .وهلذا قال ش�يخنا يف تعليقه عىل احلديث
يف « خمترص صحيح مسلم » للمنذري ( ص  :) 548هذا رصيح يف أن عيسى
والس�نة ال بغريمها من اإلنجيل
عليه السلام حيك�م برشعنا ،ويقيض بالكتاب
ّ
أو الفقه احلنفي ونحوه! فثار بعض احلاقدين املتعصبني فقالوا  :كيف يس�اوي
بني املذهب احلنفي واإلنجيل؟ واحلقيقة أن الش�يخ قاله ردا عىل غالة املذهبية
كما ذكرناه  .وأن العطف ال يقتيض املس�اواة يف كل جانب أيضا ملا يف احلديث
«يقط�ع الصلاة امل�رأة واحلمار والكل�ب» رواه مس�لم (  ) 511والبخاري ،
والكل�ب املقصود هو األس�ود كما يف « صحيح مس�لم » (  ،) 510فهل يقال
إن الرسول ﷺ ساوى بني املرأة والكلب ؟ واجلواب  :ال وألف ال وإنام األمر
يتعلق بقطع الصالة ،واهلل املستعان.
( ((37أحادي�ث املهدي صححها مجع من احلفاظ كالرتمذي واحلاكم وابن حبان
والعقييل والقرطبي والطيبي وابن حجر وش�يخ اإلسلام ابن تيمية وغريهم.
انظر« :الرد عىل من كذب أحاديث املهدي» لشيخنا العالمة عبداملحسن العباد
 حفظ�ه اهلل  -و« االحتج�اج باألث�ر عىل م�ن أنكر املهدي املنتظ�ر » للعالمةالشيخ محود التوجيري -رمحه اهلل ،-و»السلسلة الصحيحة » (ج  / 4ص)41
لشيخنا حمدث العرص األلباين -رمحه اهلل. -
( ((37انظ�ر « :صحي�ح البخاري » ( 106/13و 381/6فتح الباري) ومس�لم
(.)2937
( ((37روى مسلم يف صحيحه (  ) 2901عن حذيفة بن أسيد الغفاري  Øقال :
اطّلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر فقال  « :ما تذاكرون » ؟ قالوا  :نذكر الساعة
تروا قبلها عرش آيات » فذكر الدخان والدجال والدابة
قال  « :إهنا لن تقوم حتى ْ

=
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وخترج الدابة( ،)376والنار( ،)377وأن الساعة آتية ال ريب فيها.

وأشباه ذلك مما صح به النقل.
َّ
وأن اهلل يبعث من يف القبور.

ومن أنكر قيام الساعة واحلرش فقد كفر باللهّ العظيم ،وخرج عن ملة
اإلسالم.

= وطلوع الش�مس من مغرهبا ونزول عيس�ى ابن مري�م ﷺ ويأجوج ومأجوج
وثالثة خسوف  « :خسف باملرشق وخسف باملغرب وخسف بجزيرة العرب
وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حَمْرشهم ».
( ((37ق�ال تع�اىل  ( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ) [ النم�ل  ] 82 :وق�ال تعاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)[ األنعام  .]158 :وانظر التعليق
السابق.
( ((37روى البخ�اري (  78 / 13فت�ح الباري ) عن أيب هريرة  +أن رس�ول اهلل
ﷺ قال « :ال تقوم الساعة حتى خترج نار من أرض احلجاز تيضء أعناق اإلبل
ببصرى » وانظر الفت�ح ( :ص  ) 80 - 79أيضا ملا ذكر من تواتر خروج هذه
النار وكيف اجلمع بني هذا واحلديث الس�ابق ذكره يف التعليق .وانظر مباحث
الفت�ن وأرشاط الس�اعة يف « لوامع األنوار البهية وس�واطع األرسار األثرية »
( . )157-66/2و«النهاية يف الفتن واملالحم البن كثري ».
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فصل
[اإليمان باملوت وملك املوت]
ب�أن امل�وت ح�قَّ ،
ونؤم�ن َّ
وأن ملك املوت عليه السلام أرس�ل إىل
موسى فصكه حتى فقأ عينه ،كام جاء عن رسول اهلل ﷺ يف الصحيح(،)378
ال ينكره إال ضال مبتدع ،راد عىل اهلل ورسوله(.)379

وجي�ب اإليمان بكل م�ا أخرب به النب�ي ﷺ بعد امل�وت ،فيؤمن بفتنة
القبر ،وعذاب اآلخرة ونعيمه ،وقد اس�تعاذ النب�ي ﷺ من عذاب القرب،
( ((37متف�ق علي�ه :البخ�اري ( 441/6مع فتح الباري) ومس�لم ( )2372عن
مرفوع�ا ،وصك :رضبه رض ًبا ش�ديدً ا .وفقأ :قل�ع .القاموس
أيب هري�رة Ø
ً
املحيط.
رادا عىل بعض املبتدعة
( ((37قال ابن خزيمة –كام يف فتح الباريًّ :)442/6( -
الذين أنكروا هذا احلديث «:أن اهلل مل يبعث ملك املوت ملوسى وهو يريد قبض
روح�ه حينئذ ،وإنام بعث�ه إليه اختبارا ،وإنام لطم موس�ى ملك املوت ألنه رأى
آدمي�ا دخ�ل داره بغري إذن�ه ،ومل يعلم أنه مل�ك املوت .وقد أباح الش�ارع فقء
عني الناظر يف دار املس�لم بغري إذن ،وق�د جاءت املالئكة إىل إبراهيم وإىل لوط
يف ص�ورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء ،ولو عرفهم إبراهيم ملا قدم هلم املأكول،
ولو عرفهم لوط ملا خاف عليهم من قومه».
وذكر النووي يف «رشح صحيح مس�لم ( )128/15من إجابة العلامء أنه ال يمتنع
أن يأذن اهلل ملوسى يف هذه اللطمة امتحا ًنا للملطوم» ،وقال بعض أهل العلم:
«إنما لطم�ه ألنه جاء لقبض روحه م�ن قبل أن خيريه ملا ثبت أن�ه مل يقبض نبي
حتى خيري ».
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وأمر به يف كل صالة (.)380

وفتنة األجداث وضغطتها (.)381
وس�ؤال منكر ونكري حق ،والن�اس يفتنون يف قبوره�م ،فيقال :من
رب�ك؟ وما دين�ك ومن نبيك ؟ فيثب�ت اهلل الذين آمنوا بالق�ول الثابت يف
احلي�اة الدني�ا ويف اآلخرة ،فيق�ول املؤمن  :ريب اهلل وديني اإلسلام ونبيي
حمم�د ﷺ ،وأما املرتاب فيقول :هاه هاه ال أدري س�معت الناس يقولون
ش�يئا فقلته فيضرب بمرزبة ( )382من حديد ،فيصيح صيحة يس�معها كل
يشء إال اإلنس�ان ،ولو س�معها اإلنس�ان لصعق ،ث�م بعد ه�ذه الفتنة إما
نعي�م وإم�ا ع�ذاب إىل أن تق�وم القيامة الكبرى ( ،)383فتع�اد األرواح إىل
األجساد(.)384
( ((38روى مس�لم يف صحيح�ه (  ) 588ع�ن أيب هري�رة  Øقال  :قال رس�ول
تش�هد أحدك�م فليس�تعذ ب�اهلل م�ن أربع يقول :الله�م إين أعوذ
اهلل ﷺ  « :إذا ّ
ب�ك من ع�ذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتن�ة املحيا واملامت ومن رش فتنة
املس�يح الدجال» وانظر « :صحيح مس�لم » (  ) 589لرتى االس�تعاذة الفعلية
يف الصالة .
( ((38األجداث :القبور  .ويف احلديث « إن للقرب ضغطة فلو نجا أو سلم أحد منها
لنجا س�عد بن معاذ » رواه أمحد (  55 / 6و  ) 98وانظر خترجيه يف «السلس�لة
الصحيحة» ( )1695وراجع « لوامع األنوار » (.)14/1
( ((38امل ِ ْر َز َّبة ُ :ع َص َّية من حديد  ،القاموس (  ) 75 / 1مادة ( ر ز ب ).
( ((38انظ�ر« :أح�كام اجلنائ�ز» ( ص  ) 156لترى التوس�ع يف خترجي�ه  ،وذك�ر
احلديث بطوله عن الرباء بن عازب  Øمرفوع ًا.
( ((38للروح مخسة أنواع من ال َّتع ُّل ِق باإلنسان -وهي متغايرة األحكام:-
=
						
األول :تعلقها به يف البطن جنين ًا.
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وتقوم القيامة التي أخرب اهلل هبا يف كتابه عىل لسان رسوله ،وأمجع عليه
املس�لمون ،فيقوم الناس من قبورهم لرب العاملني ،حفا ًة عرا ًة غر ً
ال(،)385
تدنو منهم الشمس ،ويلجمهم العرق(.)387( )386
= الثاين  :تعلقها به بعد خروجه إىل وجه األرض .
الثال�ث  :تعلقه�ا به يف حال�ة النوم ،فلها ب�ه تعلق من وج�ه ومفارقة من وجه
آخر.
الراب�ع :تعلقه�ا به يف البرزخ  ،وإن فارقته وجت�ردت عنه فإهن�ا مل تفارقه كلي ًا،
بحيث ال يبقى هلا إليه التفات ألبتة.
اخلامس :تعلقها به بعد بعث األجس�اد ،وهو أكمل تعلق هلا بالبدن ال بالنسبة
ملا قبله من أنواع التعلق إليه ،إذ هو تعلق ال يقبل البدن معه موت ًا وال نوم ًا وال
فساد ًا ،فالنوم أخو املوت.
فتأم�ل هذا ُيزح عنك إش�كاالت كثيرة .انتهى ملخص ًا من « ال�روح » البن القيم
(ص  )43والطحاوية (ص .)451
قل�ت  :مل يتأم�ل ه�ذه األنواع الدكتور مس�عود عثماين َّ
ّ
وأض�ل وكفر مجاهري
فضل
املس�لمني من الس�ابقني واملعارصين إليامهنم بأن الروح تعود إىل جس�د امليت
إع�ادة ختتل�ف ع�ن احلياة الدني�ا  .واهلل املس�تعان عىل ه�ذه االنحرافات .وقد
رددت عليه بمقال نرش يف رسالة باللغة األردية بعنوان  « :إثبات إعادة الروح
إىل جسد امليت عند سؤال امللكني والرد عىل الدكتور عثامين يف نفيه ذلك ».
�رال :مجع أغرل ،وهو األقل�ف ،وزنه ومعناه ،وهو من بقت ُغ ْر َل ُته وهي
(ُ ((38غ ْ
اجللدة التي يقطعها اخلاتن من الذكر ،كام يف « الفتح » ( . ) 394 / 11
( ((38انظ�ر ألحوال الن�اس يوم القيامة :صحيح البخ�اري (  377 / 1مع فتح
الباري) ومسلم (. ) 2864 - 2860
( ((38قارن هذا الفصل « بالعقيدة الواسطية » ( ص . ) 13
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فصل
[ما تتضمنه الدار األوىل واآلخرة مما يجب اإليمان به]

وتنصب املوازين ،فيوزن فيها أعامل العباد من احلسنات والسيئات،
كام يش�اء اهلل أن ي�وزن ( ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ)
[سورة املؤمنون.]103-102 :
وامليزان( )388له كفتان ولسان(.)389
(((38قالتعاىل:ﱹﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﱸ[األنبياء.]47:
وروى الش�يخان :البخ�اري ( 537/13فتح) ومس�لم ( )2614عن أيب هريرة Ø
مرفوعًا أن رسول اهلل ﷺ قال« :كلمتان خفيفتان عىل اللسان حبيبتان إىل الرمحن
ثقيلتان يف امليزان سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم».
وقال أبو إس�حاق الزجاج« :أمجع أهل الس�نة على اإل ْيامن باملي�زان وأن أعامل العباد
توزن يوم القيامة وأن امليزان له لس�ان وكفتان ويميل باألعامل وأنكرت املعتزلة
امليزان ،وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة؛ ألن اهلل تعاىل أخرب
أن�ه يضع املوازين لوزن األعامل لريى العباد أعامهلم ممثلة فيكونوا عىل أنفس�هم
شاهدين واحلق عند أهل السنة »...فتح الباري (.)538/13
وانظر« :رشح الطحاوية» (ص )472و«لوامع األنوار البهية» ( )184/2لرتى بسط
األدلة عن أن امليزان حقيقة.
نصا رص ًحيا عىل كون
( ((38لس�ان امليزان :عذبته ،القام�وس ( ،)268/4ومل أجد ً
امليزان له لسان ،وقد تقدم يف التعليق السابق قول الزجاج يف ذلك ،وذكره ً
أيضا
الربهباري قي «رشح الس�نة»(رقم ،)11وابن قدامة يف «ملعة االعتقاد» ،ولع َّلهم
أخ�ذوه من َّ
الر ْج َحان يتبني باللس�انَ ،فأ ْع َم ُلوا ظاهر اللفظ
أن ظاهر ال�وزن يف ُّ
وجعلوا ذلك مثبت ًا لوجود اللسان ،واهلل أعلم.
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وتنرش الدواوين ،وهي صحائف األعامل ،فآخذ كتابه بيمينه ،وآخذ
كتابه بشماله وم�ن وراء ظهره ،وحياس�ب اهلل اخللق ،وخيل�و بعبده املؤمن
فيق�رره بذنوب�ه ،كما ورد يف الكتاب والس�نة ،وأم�ا الكفار فال حياس�بون
حماس�ب َة من توزن حسناته وسيئاته ،فإ َّنه ال حساب هلم ،ولكن تعد أعامهلم
فتحىص ،فيوقفون عليها ،ويقررون هبا وخيربون هبا.
وأصن�اف م�ا تتضمنه ال�دار األوىل واآلخ�رة ،م�ن أرشاط القيامة،
واحلساب ،والكتاب ،والثواب ،والعقاب ،واجلنة ،والنار ،حق .

�و ُر ح�ق ينفخ فيه إرسافي�ل ،فيموت اخلل�ق ،ثم ينفخ
وكذل�ك ُّ
الص ْ
األخرى ،فيقومون من األجداث إىل احلساب ،وفصل القضاء.

واللوح املحفوظ تستنس�خ منه أعامل العباد ،ملا س�بق فيه من املقادير
والقضاء  .والقلم حق ( ،)390كتب اهلل به كل يشء وأحصاه يف ِّ
الذكر.

وتفاصيل ذلك مذكورة يف الكتاب العزيز املنزل من السماء والس�نة
املطه�رة املأث�ور ع�ن س�يد األنبي�اء  .ويف العل�م امل�وروث ع�ن حممد ﷺ
واحلديث املأثور عنه ﷺ من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
واملوت يؤتى به يوم القيامة ،فيذبح كام روى أبو سعيد  Øعن النبي
ﷺ أن�ه قال « :يؤتى باملوت كهيئة كبش أمل�ح ،فينادي ٍ
مناد يا أهل اجلنة،
فيرشئبون ،وينظرون ،فيقول :هل تعرفون هذا فيقولون هذا املوت وكلهم
ق�د رآه فيذب�ح ثم يقال :يا أهل اجلنة خلود وال م�وت ويا أهل النار خلود
وال موت ،قال تعاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ) [ مريم .)391( » ] 39 :
( ((39انظر :التعليق رقم (.)153
( ((39متفق عليه :البخاري (  ) 428 / 8ومسلم ( .) 2849فيرشئبون:أي يرفعون
رؤوسهم لينظروا إليه ّ
وكل رافع رأسه ُمشرَ ئِ ّب ،النهاية (.)455/2
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فصل
ويف َع َر َص ِ�ة القيامة احلوض( )392املورود للنبي ﷺ ماؤه أش�د بياضا
من اللبن وأحىل من العس�ل آنيته عدد نجوم السماء وطوله شهر وعرضه
شهر من يرشب منه رشبة ال يظمأ بعده أبدا.

والصراط ( )393منصوب عىل متن جهنم ،جي�وزه األبرار ،ويزل عنه
الفج�ار ،وه�و اجلرس ال�ذي بني اجلن�ة والنار ،يم�ر الناس علي�ه عىل قدر
أعامهل�م ،فمنه�م من يم�ر كلمح البرص ،ومنه�م من يمر كالبرق ،ومنهم
م�ن يمر كالريح ،ومنهم من يمر كالفرس ،ومنهم من يمر كركاب اإلبل،
ومنه�م من يع�دو ،ومنهم من يميش ش�يئًا ،ومنهم م�ن يزحف وخيطف،
ويلقى يف جهنم .
واجلرس عليه كالليب ،ختطف الناس بأعامهلم ،فمن مر عن الرصاط
دخل اجلنة ،وإذا عربوا وقفوا عىل قنطرة بني اجلنة والنار ،فيقتص بعضهم
من بعض ،فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة .
وأول من يس�تفتح باب اجلنة حمم�د ﷺ ،وأول من يدخل اجلنة أمته

( ((39انظ�ر ل�ـ «احلوض وصفت�ه» صحيح البخ�اري ( )463/11فتح الباري،
و«رشح الطحاوي�ة» (ص )252-250و«لوام�ع األن�وار» ( )189/2فما
بعدها.
( ((39انظر  « :صحيح البخاري » (  444 / 11فتح الباري ) و « رشح الطحاوية»
(ص  )469و« لوامع األنوار » (  ) 189 / 2فام بعدها.
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ﷺ( ،)394واجلن�ة والن�ار خملوقتان الي�وم ،باقيت�ان ( ،)395وال يفنى أهلهام،
لقول�ه تع�اىل يف ح�ق الفريقين  ( :ﮪ ﮫ ﮬ) [النس�اء 57 :واجلن:
.]23
واألص�ح (َّ )396
أن اجلن�ة يف السماء ،وجهن�م يف األرض ،ومل يرصح
نص بتعيني مكاهنام ،بل حيث شاء اهلل تعاىل.

واجلن�ة دار أوليائه ،والنار عقاب�ه ألعدائه ،وأهل اجلنة فيها خملدون،
واملجرم�ون يف عذاب جهن�م خال�دون  ( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)
[الزخ�رف ،]75 :وق�د خلق�ت اجلن�ة وم�ا فيها ،وخلق�ت النار وم�ا فيها،
خلقهام اهلل عز وجل قبل القيامة ،وخلق هلام [خل ًقا] ( ،)397وال يفنيان أبدا،
وال يفنى ما فيهام أبدً ا.

( ((39من بداية هذا الفصل إىل هذه العالمة يف « العقيدة الواس�طية » ( ص )14
بنص�ه  .وانظ�ر «لوامع األنوار البهية » (  ) 276 - 271 / 2بش�أن فضل أمته
ﷺ.
( ((39انظر « :رشح الطحاوية » ( ص  ) 488 - 476و « كشف األستار يف الرد
عىل القائلني بفناء النار » للصنعاين بتحقيق الشيخ األلباين .
( ((39ال�ذي حقق�ه ابن القيم يف «حادي األرواح » (ص  )66أن اجلنة يف السماء
والنار يف أس�فل سافلني واس�تدل بقوله تعاىل ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ) [النج�م .]15 -13 :وق�ال :وق�د ثب�ت أن س�درة املنته�ى فوق
السماء وس�ميت بذلك ألهنا ينتهى إليها ما ينزل من عند اهلل فيقبض منها وما
يصع�د إليه فيقبض منها وكام اس�تدل بقوله ﷺ« :اجلن�ة مائة درجة ما بني كل
درجتين كما بني السماء واألرض» وهذا يدل عىل أهنا يف غاي�ة العلو .وانظر:
«حادي األرواح» لتامم أدلته ،ولآلثار التي استدل هبا عن السلف.
( ((39زيادة اقتضاها النص.
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فإن احتج مبتدع أو زنديق ،بقول اهلل عز وجل ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ) [القص�ص ،]88 :أو بنحو هذا من متش�ابه الق�رآن ،قيل له« :كل
يشء مم�ا كتب علي�ه الفناء واهلالك هال�ك ،واجلنة والنار خلقت�ا للبقاء ال
للفن�اء واهللاك ،ومها من اآلخ�رة ال من الدنيا واحل�ور العني ال متتن عند
قي�ام الس�اعة ،وال عند النفخة ،وال أبدً ا ،ألن اهلل تع�اىل خلقهن للبقاء ،ال
للفن�اء ،ومل يكتب عليه�ن املوت ،فمن قال خالف ه�ذا فهو مبتدع ،ضل
عن سواء السبيل» (.)398

نصه يف «الس�نة» ألمحد
( ((39م�ن قول�ه« :ف�إن احتج مبت�دع» إىل هذا املوض�ع بِ ِّ
(ص.)74
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فصل
[رؤية املؤمنني ربهم عز وجل يوم القيامة]
ونؤمن بأن املؤمنني يرونه سبحانه وتعاىل يوم القيامة ،عيان ًا بأبصارهم،
صحوا ،ليس دوهنا سحاب ،وكام يرون القمر ليلة البدر،
كام يرون الشمس
ً
ال يضام�ون ()399يف رؤيته ،يرونه س�بحانه ،وهم يف عرص�ات القيامة ،ثم
يرونه بعد دخول اجلنة ،كام يش�اء اهلل س�بحانه فيكرمه�م ،ويتجىل هلم من
فوقهم ( ،)400وال يراه الكافرون.
قال تعاىل ( :ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [املطففني.]15 :

وقال تعاىل ( :ﭙﭚ ﭛ) (ﭝ ﭞ ﭟ) [القيامة.]23-22 :

وقال تعاىل  ( :ﭑ ﭒ ﭓ) [املطففني.]35 :

وقال تعاىل  ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [يونس.]26 :

(« ((39وفيه�ا وجه�ان بالتخفي�ف وبالتش�ديد ،وه�ي ثابتة يف احلدي�ث واملعنى
بالتخفي�ف أي ال يلحقك�م ضي�م يف رؤيته كام يلحق الناس عن�د رؤية اليشء
احلس�ن كاهلالل فإنه قد يلحقهم ضيم يف طلب رؤيته حني ُيرى ،وهو سبحانه
ىّ
ظاهرا فريونه كام ُترى الشمس والقمر بال ضيم يلحقكم يف رؤيته
يتجل جتل ًيا
ً
تضامون» بالتشديد :أي ال ينضم بعضكم
وهذه الرواية املشهورة .وقيل« :ال
ُّ
إىل بعض كام يتضام الناس عند رؤية اليشء اخلفي كاهلالل» .انتهى من جمموع
فتاوى شيخ اإلسالم (.)86 -85 / 16
( ((40انظر أحاديث الرؤية يف «صحيح البخاري » ( )424 -419 / 13وصحيح
مسلم ( )183وهي متواترة وراجع «رشح العقيدة الطحاوية » (ص  203فام
بعدها) و«لوامع األنوار» ( 240 / 2فام بعدها).
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وقال تعاىل ( :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ) [ق.]35 :

وهذا الباب يف كتاب اهلل كثري ،من تدبر القرآن طال ًبا اهلدى منه ،تبني
له طريق احلق.
َّ
وأن موس�ى عليه السلام س�أل اهلل الرؤي�ة يف الدنيا وأن�ه تعاىل جتىل
للجبل فجعله دكا ،فأعلمه بذلك أنه ال يراه يف الدنيا ،بل يراه يف اآلخرة.

وما ذكر أهل الكالم يف مسألة الرؤية من نفي جهة ومقابلة ،واتصال
شعاع ،وقرب وبعد ،وما يتصل هبذا ،فليس يف ذلك كله نص من الشارع،
يتفوه به أحد من سلف األمة وأئمتها ،وإنام أحدثه املتكلمون املتخبطون
ومل ّ
يف براهين الفالس�فة ،فمن ط�واه عىل غرة ( ،)401فقد أحس�ن واتبع ،ومن
خاض فيه بعقله الناقص ،فقد أبعد وابتدع.

ق�ال الش�يخ ويل اهلل الدهل�وي (« :)402وه�و مرئ�ي للمؤمنني يف يوم
القيامة لوجهني:
أحدمها :أن ينكشف عليهم انكشا ًفا تا ًما ً
بليغا ،أكثر من التصديق به
عقًل�اً  ،فكأنه الرؤي�ة بالبرص ،إال أنه من غري موازن�ة ومقابلة وجهة ولون
وش�كل ،وهذا الوجه قال به املعتزلة ،وهو حق .وإنام خطؤهم يف تأويلهم
الرؤية هبذا املعنى أو حرصهم الرؤية يف هذا املعنى.
( ((40أي عىل حاله -مل يتتبعه ومل خيض فيه .-املعجم الوسيط (ص .)648
( ((40واسمه أمحد بن عبد الرحيم ويعرف بـ «شاه ويل اهلل الدهلوي » فقيه حنفي
حمدث مات سنة 1176هـ .انظر :أبجد العلوم (.)243 / 3
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وثانيهما :أن يتمث�ل هل�م بصور كثرية ،كما أخرب ب�ه النبي ﷺ حيث
قال « :رأيت ريب يف أحس�ن ص�ورة » ()403فريون هنالك ما يرون يف الدنيا
منام ًا.
()404
وهذان الوجهان نفهمهام ونعتقدمها ،وإن كان اهلل ورسوله أرادا
بالرؤْ َي�ة غريه�ا فنح�ن آمن�ا بم�راد اهلل تع�اىل ورس�وله ﷺ وإن مل نعلم�ه
ُّ
بعينه»( )405انتهى.
( ((40روى الاللكائ�ي يف «رشح االعتق�اد» ( )919بس�نده ع�ن أيب هري�رة Ø
مرفوع�ا احلدي�ث وفيه ذكر الرؤي�ة باملنام .قلت :ويف إس�ناده :عبيد اهلل بن أيب
محي�د وهو مرتوك كما يف «التقري�ب »( .)4285وانظر التعلي�ق املايض (رقم
 )364واحلدي�ث ثاب�ت عن النب�ي ﷺ من حديث معاذ بن جب�ل وغريه رواه
أمحد والرتمذي وغريمها وهو حديث اختصام املأل األعىل ،وقد رشحه احلافظ
ابن رجب.
( ((40يف األصل وع« :أراد» باإلفراد.
الس�نة واجلامعة يف الرؤية
( ((40قلت :عفا اهلل عن املؤلف حيث قرر عقيدة أهل
ّ
ثم عقب ذلك بنقله كالم الدهلوي الذي خيالف عقيدة السلف يف هذه املسألة
وبيان ذلك:

أولاً « :إن أهل الس ّنة واجلامعة يثبتون الرؤية يوم القيامة كام قال املؤلف ،واملخالف
هل�م فيها اجلهمية واملعتزلة وم�ن تبعهم من اخلوارج واإلمامية .وليس تش�بيه
رؤية اهلل تعاىل برؤية الش�مس والقمر تش�بيها للهّ بل هو تش�بيه الرؤية بالرؤية
ال تش�بيه املرئي باملرئي وفيه دليل عىل علو اهلل عىل خلقه وإال فهل تعقل رؤية
بلا مقابلة؟ ومن قال« :يرى ال يف جهة» فلرياجع عقله! فإما أن يكون مكابرا
لعقل�ه ويف عقل�ه يشء  ،وإال ف�إذا قال :ال يرى أمام الرائ�ي وال خلفه وال عن

=
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= يمينه وال عن يساره وال فوقه وال حتته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة».
انظر :الطحاوية (ص .)212 -204
ثان ًي�ا :ال يق�ال إن الرؤية يوم القيامة كام يقع يف الن�وم ألن النصوص ظاهرة يف أهنم
ي�رون رهبم عز وجل عيانا كام يرون الش�مس ليس دوهنا س�حاب كام ثبت يف
الس ّنة وهذه الرؤية يف غاية الوضوح.

ثال ًثا :نعتقد بام أخرب اهلل عن نفس�ه وبام أخرب عنه رس�وله من أسامء وصفات هلل رب
العاملني ونؤمن بام جاءت به النصوص وال نقول إن أراد اهلل ورس�وله غري هذا
فنس�لم ل�ه ألن اهلل تعبدنا بام أنزل عىل رس�وله ﷺ وهذا لي�س فيه احتامل آخر
واهلل أعلم.
رابع�ا :احل�ق إثبات الرؤي�ة للمؤمنني يوم القيام�ة كام تواترت به األدل�ة ،وهذا هو
ً
الواجب اعتقاده وفهمه والقول به وال حق غريه.
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فصل
[املالئكة وأعمالهم]
وهلل تع�اىل مالئك�ة ،موكل�ون بكتاب�ة األعمال ،وحف�ظ العب�اد عن
املهالك واملهاوي ،والدعوة إىل اخلريات واحلسنات ،ويلمون للعبد باخلري
والرشد ،لكل واحد منهم مقام معلوم ،ال يتجاوز عنه ،و( ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ) [التحريم.)406( ]6 :

ومن خلق اهلل سبحانه الشياطني ،هلم ملة ()407رش البن آدم ،وترصف
فيهم ،وجتري من ابن آدم جمرى الدم (.)408

( ((40انظر ملا يتعلق باملالئكة كتاب «عامل املالئكة األبرار» للدكتور الش�يخ عمر
األشقر.
مس كام يف «القاموس » ( )179 / 4مادة (ل م م).
( ((40مَلّة :أي ّ
( ((40يف الصحيحين م�ن حدي�ث صفية  ßمرفوع�اً« :إن الش�يطان جيري من
اإلنس�ان جمرى الدم » .وانظر عن أحوال اجلن :كتاب «عامل اجلن والشياطني »
للدكتور عمر األشقر .
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فصل
[جملة من اعتقاد أهل السنة]
وال خيلد صاحب الكبرية املسلم يف النار(.)409

والعف�و عن الكبائ�ر جائز ،وكذلك عفوه عمن م�ات بال توبة جائز
من باب خرق العوائد.

وبعثة الرسل إىل اخللق وتكليف اهلل عباده باألمر والنهي عن ألسنتهم
حق ،وهم معصومون من الكفر واإلرصار عىل الكبائر ،يعصمهم اهلل عنها
ودع�وة نبينا عام�ة جلميع اإلنس واجلن لقول�ه تعاىل  ( :ﯚ ﯛ
ﯜ ) [الفرقان.]1 :
وحلديث مسلم« :بع ْث ُت إىل اخللق كا ّفة»( ،)410وفيه من العموم ما ال
يقدر( )411قدره.

واألم�ر باملع�روف والنهي عن املنكر واجب بشرط أن ال يؤدي إىل
الفتنة وأن يظن قبوله.
( ((40انظر التعليق رقم (.)108
( ((41متف�ق علي�ه :البخ�اري ( 533/1م�ع فتح الب�اري) ومس�لم ( )521من
حدي�ث جابر بن عبداهلل  Øواللفظ للبخاري وليس ملس�لم ،وجاء يف مس�لم
( )523من حديث أيب هريرة« :Øوأرس�لت إىل اخللق كافة» وانظر :التعليق
رقم (.)213
( ((41يف األصل وع« :يقادر» ،واألصوب ما أثبته ،واهلل أعلم.
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واخلالفة بعد رس�ول اهلل ﷺ يف قريش ما بقي من الناس( )412اثنان،
وليس ألحد من الناس أن ينازعهم فيها ،وال خيرج عليهم ،وال يقر لغريهم
هبا إىل قيام الساعة.
واجلهاد ماض قائم مع األئمة األبرار والفجار مذ بعث النبي ﷺ إىل
أن يقاتل آخر األمة( )413الدجال ،ال يبطله جور جائر وال عدل عادل.
واجلمع�ة والعي�دان ،والفط�ر واألضح�ى ،واحل�ج مع السلاطني،
ومل�وك اإلسلام ،وإن مل يكون�وا ب�رر ًة ع�دو ً
ال أتقياء ،ودف�ع الصدقات
واخلراج واألعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا.
واالنقياد ملن واله اهلل عز و جل أمر الناس ،وال ينزع يد ًا من طاعته،
وال خيرج عليه بسيف ،حتى جيعل اهلل له فرج ًا خمرج ًا.

وال خيرج عىل الس�لطان ويس�مع ويطيع وال ينكث بيعته ،فمن فعل
ذلك فهو مبتدع خمالف مفارق للجامعة ،وال يمنعه حقه.
واإلمس�اك يف الفتنة س�نة ماضية ،واجب لزومها ،فإن ابتليت فقدم
نفس�ك دون دينك ،وال تعن عىل الفتنة بيد وال لس�ان ،ولكن اكفف يدك
ولسانك وهواك (.)414

( ((41يفالصحيحني:البخاري( 533/6معفتحالباري)ومسلم()1820عنعبداهلل
ب�ن عمر  ãمرفوعًا« :ال ي�زال هذا األمر يف قريش ما بقي من الناس اثنان» .وانظر:
«السنة» البن أيب عاصم ( )1129-1109لألحاديث يف َّ
أن اخلالفة يف قريش.
( ((41يف األصل «أمة» ،ولعل الصواب ما أثبتناه.
( ((41من قوله« :واخلالفة بعد رس�ول اهلل ﷺ» إىل هذا املوضع يف «الس�نة» ألمحد
(ص )71بنصه.
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ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى
()415
صار خليفة ،وس�مي أمري املؤمنني ،وجبت طاعت�ه ،وحرمت خمالفته
فيام ليس بمعصية هلل ولرسوله ،واخلروج عليه ،وشق عصا املسلمني.
وإن أمرك السلطان بأمر هو هلل معصية فليس لك أن تطيعه البتة(،)416
وليس لك أن خترج عليه.
واالس�تثناء يف اإليمان جائ�ز غري أن ال يكون للش�ك ،بل هي س�نة
ماضية عند العلامء.
ولو سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول :أنا مؤمن إن شاء اهلل تعاىل،
أو مؤمن أرجو اهلل ،أو يقول آمنت باهلل ومالئكته وكتبه ورسله (.)417
روي ذل�ك عن ابن مس�عود ،Øوعلقمة ()418بن قيس ،وأس�ود بن
يزيد( ،)419وأيب وائل ش�قيق بن س�لمة( ،)420ومرسوق ب�ن األجدع (،)421
( ((41ق�ال الطح�اوي يف «عقيدته» (ص 421رشحه�ا)« :وال نرى اخلروج عىل
أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا وال ندعو عليهم وال ن ْنزع يدً ا من طاعتهم من
طاعة اهلل عز وجل فريضة ما مل يأمروا بمعصية وندعو هلم بالصالح واملعافاة»،
وانظر :رشح العبارة يف «رشح الطحاوية».
( ((41لقول�ه ﷺ« :الس�مع والطاعة عىل املرء املس�لم فيام أحب وك�ره ما مل يؤمر
بِمعصية فإذا أمر بِمعصية فال سمع وال طاعة» متفق عليه ،البخاري (12/13
مع فتح الباري) ومسلم ( )1839عن ابن عمر .ã
(« ((41رشح الطحاوية» (ص  395فام بعدها).
الستني للهجرة ،تقريب(.)4681
( ((41ثقة ثبت فقيه عابد ،مات بعد ِّ
( ((41األسود خمرضم ،ثقة مكثر فقيه ،مات سنة  74أو  75هـ.
( ((42يف األصل و ع «أبو وائل وش�قيق بن س�لمة» بينام أبو وائل هو :ش�قيق بن
سلمة ثقة خمرضم ،مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز .تقريب(.)2816
( ((42ثقة فقيه عابد خمرضم ،مات سنة  62أو  63هـ .تقريب(.)6601
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ومنص�ور ب�ن املعتم�ر ( ،)422وإبراهي�م النخع�ي( ،)423ومغرية بن القس�م
الضبي ( ،)424وفضيل بن عياض()425وغريهم.

وه�ذا اس�تثناء على يقين ( ،)426ق�ال اهلل تع�اىل  ( :ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [الفتح.]27 :

( ((42يف األص�ل اب�ن املعتمد والصواب «املعتم�ر» :ثقة ثبت وكان ال يدلس من
طبقة األعمش مات سنة  132هـ .تقريب(.)6908
ريا مات سنة  196هـ .تقريب(.)270
( ((42ثقة إال أنه يرسل كث ً
( ((42يف األصل ابن القس�م ،ويف ع ابن القاس�م والصواب «ابن مقس�م»  ،وهو
ثق�ة متق�ن إال أنه كان يدلس وال س�يام عن إبراهيم مات (س�نة  136هـ) عىل
الصحيح .تقريب(.)6851
( ((42ثق�ة إم�ام عاب�د .الزاه�د املش�هور م�ات س�نة ( 197ه�ـ) وقي�ل بعدها،
تقريب(.)5431
( ((42ومن�ه قول�ه ﷺ يف زيارته للمقابر« :وإنا إن ش�اء اهلل بك�م الحقون » رواه
مسلم )974( .من حديث عائشة .ß
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فصل
وينك�رون اجلدال وامل�راء يف الدين ،واخلصوم�ة يف القدر ،واملناظرة
فيام يتناظر فيه أهل اجلدل ،ويتنازعون فيه من دينهم ،بالتس�ليم للروايات
الصحيحة ،وبام جاءت به اآلثار التي رواها الثقات ،عدلاً عن عدل ،حتى
ينتهي ذلك إىل رسول اهلل ﷺ ،وال يقولون كيف ومل؛ ألن ذلك بدعة.
ويقول�ون إن اهلل تع�اىل مل يأم�ر بالرش ،بل هنى عن�ه ،وأمر باخلري ،ومل
يرض بالرشك والكفر واملعايص ،وإن كان مريد ًا له (.)427

ويصدقون باألحاديث التي جاءت عن رس�ول اهلل ﷺ ،أن اهلل ينزل
إىل السماء الدنيا ،فيقول :هل من مس�تغفر [فأغفر له] ( ،)429()428كام جاء-
ويأخذون بالكتاب والس�نة ،كام ق�ال تعاىل  ( :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ) [النساء.]59 :
ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين فيام يوافق القرآن واحلديث ال
يف غريه .وال يبتغون يف دينهم ما مل يأذن به اهلل.
و[يقرون] ( )430أن اهلل تعاىل جييء يوم القيامة ،كام قال  ( :ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ) [الفج�رَّ ،]22 :
وأن اهلل تع�اىل يق�رب م�ن خلقه كيف
يشاء ،كام قال  ( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ) [ق.]16 :
(((42
(((42
(((42
(((43

سبق أن ذكر املؤلف فص ً
ال خاص ًا عن «القدر».
يف األصل« :فأغفره» ،والصواب ما أثبتناه.
حديث متواتر مىض خترجيه .انظر :التعليق رقم (.)158
يف األصل «يقرؤن».
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ب�ر
وي�رون العي�د واجلمع�ة واجلامع�ة خل�ف كل إم�ام س�نِّيٍّ ،
وفاج ٍر(.)431
ويثبتون املسح عىل اخلفني ُس َّنة ،ويرونه يف السفر واحلرض(.)433()432

ويثبتون فرض اجلهاد للمرشكين ،من كانوا ،وأينام كانوا ،منذ بعث
اهلل رسوله باحلق والصدق إىل آخر عصابة [تقاتل] ()434الدجال.

وبعد ذلك يرون الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح والسداد والنصيحة
هلم ولعامتهم وال خيرج عليهم بالسيف.
وأن ال يقاتل�وا يف الفتن�ة ،وأن الدع�اء ملوت�ى املس�لمني ،والصدق�ة
عليهم ،بعد موهتم تصل إليهم (.)435
( ((43ق�ال الطح�اوي رمح�ه اهلل (ص  -421رشح الطحاوي�ة)« :ونرى الصالة
خلف كل َب ٍّر وفاجر من أهل القبلة وعىل من مات منهم ».
( ((43روى املسح عىل اخلفني ثامنون صحابيا-منهم العرشة املبرشون باجلنة -كام
قال ابن منده.
( ((43ورسد الرتم�ذي ( )93والبيهق�ي ( 269 / 1فما بعده�ا) منه�م مجاع�ة،
ون�ص على تواتر احلديث مج�ع من احلفاظ انظ�ر «فتح الب�اري» ()306 / 1
و«التلخيص احلبري» ( )158 / 1و«رشح الطحاوية» (ص .)345
( ((43يف األصل« :يقاتل ».
( ((43نق�ل ب�ن القي�م يف (ال�روح  )435 / 2وابن أيب الع�ز يف (رشح الطحاوية
ص  )452اتف�اق اجلمه�ور من الفقهاء وأهل احلديث والتفسير عىل وصول
دعاء املس�لمني للميت واس�تغفارهم ل�ه والصدقة  ،أقول :أم�ا الصدقة ففيها
خالفٌ ،إذ اس�تدل الش�وكاين وغيره بقوله تع�اىل( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ) [النج�م ]39 -على أن الصدق�ة م�ن الولد تلحق الوالدي�ن بعد موهتام

=
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بأن يف الدنيا سحرةَّ ،
ويصدقون َّ
وأن الساحر كافر ،وأن السحر كائن
موجود يف الدنيا (.)436

وي�رون الصلاة على كل م�ن م�ات م�ن أه�ل القبل�ة مؤمنه�م
وفاجرهم(.)437
و[يق�رون] ()438أن األرزاق م�ن قب�ل اهلل تعاىل يرزقه�ا عباده حاللاً
ِّ
كانت أو حرا ًماَّ ،
ويشككه وخيبطه.
وأن الشيطان يوسوس لإلنسان
ٍ
َّ
بآيات تظهر عليهم.
خيصهم اهلل تعاىل
وأن الصاحلني( )439جيوز أن َّ

= ب�دون وصية منهما  ،وأما غير الولد فالظاهر م�ن عموم اآلي�ات القرآنية أنه
ال يص�ل ثواهب�ا إىل املي�ت فيوق�ف عليها حتى ي�أيت دليل يقتضي ختصيصها.
انظ�ر :نيل األوطار (« )100-99/4وأحكام اجلنائز» (ص  ،)173ورس�الة
«القراءة عىل األموات واألدلة عىل عدم وصوهلا من الكتاب والس ّنة والتفاسري
واملذاهب» للشيخ أمحد خرض عبد السالم ،واللهّ أعلم.
( ((43مذهب أهل الس ّنة واجلامعة إثبات السحر ،وأن له حقيقة كغريه من األشياء
الثابتة ،خالف ًا ملن أنكر ذلك .وقد ُذ ِكر السحر يف القرآن الكريم ،وأنه مما يكفر
ب�ه وأنه يف�رق بني املرء وزوج�ه ،وأمر اهلل باالس�تعاذة منه كما يف قوله تعاىل:
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)
[الفل�ق  .]5 -1انظ�ر :رشح صحي�ح مس�لم ( )174 / 14ورشح الطحاوي�ة
(ص .)569
( ((43انظر :التعليق السابق رقم (.)431
( ((43يف األصل« :يقرؤن».
( ((43يف األصل و ع بإثبات «قد» ،وال حاجة هلا .واهلل أعلم .
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وأن األطفال أمرهم إىل اهلل( )440إن شاء عذهبم ،وإن شاء فعل هبم ما
أراد ،واهلل أعلم بام كانوا يعملون.
واهلل يعل�م م�ا يعم�ل العباد ،وكت�ب أن ذلك يك�ون ،وأن األمر بيد
اهلل.
( ((44قل�ت :أم�ا أطف�ال املس�لمني فأمجع م�ن يعتد به م�ن علامء املس�لمني عىل
أن م�ن م�ات منه�م فه�و يف اجلنة كما حكاه الن�ووي «رشح صحيح مس�لم »
(.)207/16
وأم�ا أطف�ال املرشكين فذك�ر احلاف�ظ اب�ن حج�ر يف «الفت�ح» فيهم عشرة أقوال
( )247-246 / 3واملخت�ار ال�ذي ذه�ب إلي�ه املحقق�ون كما ق�ال النووي
«رشح صحي�ح مس�لم» ( )208 / 16أهن�م يف اجلنة ،ويدل على هذا ما رواه
البخاري( 439 -438/12مع فتح الباري) عن س�مرة بن جندب  Øقال:
كان رس�ول اهلل ﷺ يعن�ي مما يكث�ر أن يقول ألصحابه« :ه�ل رأى أحد منكم
من رؤيا» ،إىل أن قال :وأما الولدان الذين حوله فكل مولود عىل الفطرة قال:
فق�ال بعض املس�لمني :يا رس�ول اهلل ﷺ وأوالد املرشكني؟ فقال رس�ول اهلل
ﷺ« :وأوالد املرشكين» .وروى أمح�د ( )58 / 5وأب�و داود ( )2521ع�ن
حس�ناء بن�ت معاوي�ة بن رصيم ع�ن عمتها قال�ت :قلت يا رس�ول اهلل من يف
اجلنة؟ قال« :النبي يف اجلنة والش�هيد يف اجلنة واملولود يف اجلنة» قلت :حس�ناء
مقبول�ة ،كما يف «التقريب »( ،)8560ومع هذا فقد حس�ن إس�ناده احلافظ يف
«الفت�ح» ( ،)246/3وانظ�ر ً
أيض�ا ألحاديث الباب وهلذه املس�ألة« :الس�نة»
البن أيب عاصم ( )214 -207و«رشح السنة » للبغوي ( )86 -83و«طريق
اهلجرتين » البن القيم (ص  ،)397-388ب�ل الذي ذهب إليه املحققون كام
القيم ،بأن اهلل أعلم بام كانوا عاملني حلديث
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن ّ
أيب هريرة  Øيف الصحيحني كل مولود يولد عىل الفطرة ..إىل أن قال من آخر
احلديث :وأوالد املرشكني فقال ﷺ« :واهلل أعلم بام كانوا عاملني ».
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وي�رون الصرب عىل حكم اهلل ،واألخذ بما أمر اهلل ،واالنتهاء عام هنى
اهلل عنه ،وإخالص العمل هلل والنصيحة للمسلمني.

ويدين�ون بعب�ادة اهلل يف العابدين والنصيحة جلامعة اإلسلام ولكل
مسلم.
واجتن�اب الكبائر ،والزنى ،ورشب اخلم�ر ،والرسقة ،وقول الزور،
وش�هادة ال�زور ،واملعصي�ة ،والفخ�ر ،والكبر ،واالزدراء على الن�اس،
والعجب ،والتفاخر باألنساب ،والطعن يف األحساب.

ويرون جمانبة كل داع إىل بدعة ،والتش�اغل بقراءة القرآن ،مع التدبر
واإلمع�ان ،وكتابة اآلث�ار ،ودرس األحاديث ،والتمس�ك هبا يف كل حال
من الس�خط والرضا ،والنظر يف السنة ،مع التواضع واالستكانة ،وحسن
اخللق ،وبذل املعروف ،وكف األذى ،وترك الغيبة والنميمة .
و[يرون] ( )441الس�عاية ،وتفقد املآكل واملشارب ،عىل وجه احلالل،
ومن حرم املكاسب والتجارات وطيب املال من وجهه ،فقد جهل وأخطأ
وخالف ،بل املكاسب من وجهها حالل ،وقد أحلها اهلل ورسوله ،فالرجل
ينبغي له أن يسعى عىل نفسه وعياله ،من فضل ربه ،فإن ترك ذلك عىل أنه
ال يرى املكتسب( )442فهو خمالف(.)443
وسنن ،وروايات صحاح،
وآثار،
ٌ
والدين إنام هو كتاب اهلل عز وجلٌ ،
وأخبار صحيحة عن الثقات ،بالرواية القو َّية املعروفة الصحيحة ،يصدّ ق
( ((44زيادة توضيحية اقتضاها النص.
( ((44هكذا يف األصل و ع  ،ويف الس َّنة ألمحد « :الكسب».
( ((44انظر هلذه الفقرة« :السنة» ألمحد (ص . )79
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بعضه�ا بعض ًا ،حت�ى ينتهي ذلك إىل رس�ول اهلل ﷺ ،وأصحابه والتابعني
وم�ن تبعه�م ومن بعدهم م�ن األئم�ة املعروفني ،املقتدى هبم ،املتمس�كني
ٍ
ببدعة ،وال يطعن فيهم بكذب ،وال
بالس َّ�نة ،واملتع ِّلقني باآلثار ،ال يعرفون
ُّ
يرم�ون بخالف أهل احل�ق( ،)444مع أ َّنه جيب عىل من له أدنى متييز أن يرجع
إىل واضحات الكتاب والس َّنة ،ويق ّلد فيام خفي عليه بقدر الضرَّ ورة(.)445
( ((44انظر« :الس ّنة» ألمحد (ص.)79
( ((44قلت :ولقد أحسن املؤلف يف قوله «بأن يقلد فيام خفي عليه بقدر الرضورة»
أي ال جيع�ل التقليد دينًا وديد ًنا يعارض به النصوص ،كام قال الكرخي« :كل
آي�ة ختالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منس�وخة وكل حديث كذلك فهو
مؤول أو منس�وخ » .تاريخ الترشيع اإلسلامي للخرضي( .ص  )332كام يف
«بدعة التعصب املذهبي» (ص .)133

وهلل در الش�افعي حيث قال يف «الرس�الة»« :وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» .وإنام
يص�ار إىل التقليد عند العجز عن متيي�ز الدليل ومعرفته وعدم وجود من يوثق
بدينه وعلمه ألن اهلل عز وجل يقول ( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ)
[النحل ،]43 :فمن عجز عن اتباع الدليل ومل جيد من يسأله لزمه التقليد بحكم
الرضورة عىل حد «قد أحس�ن من انتهى إىل ما قد س�مع » -كام قال س�عيد بن
الر ْقية كام يف البخاري (406 -405 / 11
ُج َبري حلصني بن عبد الرمحن يف أمر ُّ
مع فتح الباري) ومس�لم ( -)220حت�ى يصله اخلرب ويصري إليه إن خالف ما
وح ِّبنا لألئمة مجيعا .قال أب�و جعفر الطحاوي يف «عقيدته»
ق ّل�د ،مع احرتامنا ُ
(ص  554م�ع رشحه�ا)« :وعلماء الس�لف من الس�ابقني ،وم�ن بعدهم من
التابعين -أه�ل اخلرب واألث�ر وأهل الفق�ه والنظر -ال يذك�رون إال باجلميل،
ومن ذكرهم بسوء فهو عىل غري السبيل».
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وق�د يملأ أحده�م ( )446األرض بتصانيفه ،ولو يف خدم�ة الكتاب
والس�نة ،م�ن التفسير والرشح هلما ،وهو مع ذل�ك جاثم عىل م�ا اتفق له
م�ن التقليد ،س�اع يف نصرة مذهب إمام�ه ،ولو بالتعس�ف ،مطرح لقول
اهلل ورس�وله ،مؤثر ملا وجد عليه س�لفه وال ينكر هذا إال مغمور يف الغفلة
واجلهل ،أو معاند ال يطلب منه املحاكمة إال بني يدي اهلل سبحانه ،ولو هاب
كتاب اهلل ،أو حظي بلمعة من اإليامن الصادق ،أو شمة من اإلخالص ،أو
مذقة من اخلوف ،لعرف وأنصف.
أخ�رج أه�ل الس�نن واملس�انيد واملعاجم ع�ن عدي بن حات�م قال:
«رأي�ت النب�ي ﷺ وه�و يق�رأ يف س�ورة ب�راءة (ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [التوب�ة.]31 :فق�ال« :أم�ا إهن�م مل
يكون�وا يعبدوهنم ولكنهم كانوا إذا أحلوا ش�يئا أحلوه وإذا حرموا عليهم
شيئا حرموه»(.)447
( ((44لعله يقصد معارصه الش�يخ أبا احلس�نات حممد عبد احلي اللكنوي احلنفي
رمحه اهلل (ت  1304هـ) ملا ُي ْعلم بينهام من ردود رمحهام اهلل.
( ((44قال السيوطي يف «الدر املنثور» ( :)174 / 4رواه ابن سعد وعبد بن محيد
والرتمذي وحس�نه وابن املنذر وابن أيب حاتم (ج  / 6ص )1784والطرباين
وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي يف سننه ( .)116 / 10قلت :ورواه أيضا
أعني عن مصعب بن
ابن جرير الطربي ( )16633 - 16631عن غضيف بن ْ
سعد عن عدي بن حاتم به .والرتمذي رواه ( )5093عن غضيف بن احلارث
أيضا ومل أرى حتس�ينه يف الطبعة الس�لفية وال يف طبعة أمحد ش�اكر .بل قال بعد
ذك�ره للحديث« :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد السلام بن
ح�رب وغضي�ف بن أعني لي�س بمع�روف يف احلديث » .وق�ال ابن حجر يف
«التقريب»( :)5364غطيف بن أعني الشيباين اجلزري ويقال بالضاد املعجمة

=
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وظاهر هذا أنه ليس س�وى إحس�ان الظن هب�م ،واالطمئنان إليهم،
= ضعيف .وللحديث شاهد موقوف ،كام يف الدر ( )174 / 4رواه عبد الرزاق
والفري�ايب وابن املن�ذر وابن أيب حات�م (ج / 4ق 42مص�ورة باجلامعة) وأبو
الش�يخ والبيهقي يف س�ننه ( )116 / 10عن أيب البخرتي  Øقال سأل رجل
حذيفة  Øفقال « :أرأيت قوله تعاىل( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ) أكان�وا يعبدوهن�م؟ ق�ال :ال ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم ش�يئًا
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه» ،ورواه ً
أيضا الطربي (.)16634

قلت :لكن أبو ْ
البخرتي واس�مه س�عيد بن فريوز قد أرسل عن عمر وعيل وحذيفة
وس�لامن وابن مس�عود كام يف «التهذي�ب»( )72/4ويف «التقريب»(:)2380
«ثق�ة ثب�ت فيه تش�يع قليل كثري اإلرس�ال» .واحلديث حس�نه الش�يخ األلباين
يف «املصطلح�ات األربع�ة يف الق�رآن» كما يف «ختريج احلالل واحل�رام» (،)6
ولكنن�ي مل أجد الطبعة املحال إليها والتي رأيتها من «املصطلحات» ليس فيها
ختري�ج احلديث .ث�م رأيت يف« بدعة التعصب املذهب�ي»(ص  )148نقلاً عن
ختريج «املصطلحات» (ص « :)20 -18أنه يرتفع إىل مرتبة احلس�ن ألمرين:
األول :أن الرتمذي قد حس�نه مع تضعيفه إس�ناده وهذا إشارة إىل أن له طريقا
أخرى يتقوى هبا .والثاين :أن ممن أخرج احلديث ابن أيب حاتم يف تفسريه وهو
يتحرى فيه أصح األخبار بأصح األس�انيد فريجح أنه رواه بإس�ناد جيد» .ثم
ذكر أن له شاهد ًا موقوف ًا عن حذيفة نحوه وقال« :وهو وإن كان موقوفا ،فإن
له حكم املرفوع» .وكأنه لذلك جزم ابن تيمية يف االقتضاء (ص  ،)9وهو من
هو يف التثبت والتحقيق -بنس�بة احلديث إىل النبي ﷺ انتهى .قال عاصم :أما
حتسني الرتمذي للحديث فسبق أين مل أقف عليه .وأما إسناد ابن أيب حاتم ففيه
غضيف بن احلارث ً
أيضا وهو ضعيف كام سبق بيانه ،ولعل املرفوع الضعيف
ينجبر باألث�ر ،وإن كان ضعي ًفا؛ ألنه يمكن أن يق�ال :إن هذا ال يقال بالرأي،
ف ُيصار إىل حتسني احلديث .واهلل أعلم.
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واالس�تغناء بكالمهم عن كالم اهلل وكالم رس�له .وقال�وا :هم أخص منا
وأرسخ به .وتعصب كل ملتبوعه ،وصاروا فرق ًا متفرق ًة ،وأحزا ًبا متحزبة.
وسلكت هذه األمة ()448مسلك األمم املاضية حذو النعل بالنعل.

()449
تواترا معنو ًيا ،وهو من املعجزات
وقد تواترت أحاديث االفرتاق
ً
حب الدنيا من
النبوية ،ومل حيمل عىل هذا يف األمم اخلالية ،ويف هذه األمة إال ّ
اجلاه ،ومجع احلطام ،وإس�عاف املرام ،وإنجاح احلاجات ،وطيب العيش،
وجربناه
واملرافق الدنيوية ،وأهواء النفس األمارة بالسوء .وقد رأينا ذلكَّ ،
يف كث ٍ
ري من األحياء ،يلبسون احلق بالباطل ،ويكتمون احلق وهم يعلمون،
ويسلكون َّ
الطريقة املوصلة إىل ما ينفق عند الناس ،و َيدَ ُعون ما يوصل إىل
حقائق احلقّ  .فإياك أن تعدل اخللق بربك ،وتؤثرهم عليه(.)450

اللهم ز ِّي َّنا بزينة اإليامن اخلالص ،واجعلنا هدا ًة مهديني ،غري ضالني
نحب بحبك من أحبك،
وال مضلنيِ ،س ْ�ل ًام ألوليائك ،وحرب ًا ألعدائكّ ،
ونع�ادي بعداوتك من خالفك ،وأجرنا من مضالت الفتن .آمني يا أرحم
الرامحني.

( ((44أي من هنج ذلك النهج منها ،وإال فقد عصم اهلل من التقليد األعمى أناس ًا
اهلل هبم عليم ،وهذه سنة اهلل يف بقاء الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة.
( ((44سيأيت الكالم عليه يف الفصل القادم إن شاء اهلل.
( ((45سقطت من ع.
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فصل
ومن الس َّنة هجران أهل البدع ومباينتهم ،وترك اجلدال واخلصومات
يف الدين والسنةّ ،
وكل حمدثة يف الدين بدعة.
وت�رك النظ�ر يف كت�ب املبتدع�ة واإلصغ�اء إىل كالمه�م يف أص�ول
الدي�ن وفروعه بدع�ة ،كالرافضة واخلوارج واجلهمي�ة والقدرية واملرجئة
والكرامية( )451واملعتزلة ،فهذه فرق الضاللة وطرائق البدع.
واالختالف يف الفروع ش�ائع كام يف الطوائف األربع واملختلفون فيه
حممودون ،متابعون عىل اجتهادهم ما مل خيالف النصوص ،واختالفهم رمحة
واسعة( )452إذا كان مبني ًا عىل أدلة الكتاب والس َّنة ،كاختالف الصحابة فيام

( ((45هم أصحاب حممد بن كرام ،كان يرى مع إثبات الصفات التشبيه والتجسيم
ريا ،وقال ً
أيضا « :اإل ْيامن قول اللسان وإن
علوا كب ً
تعاىل اهلل عام يقول الظاملون ًّ
اعتق�د الكف�ر بقلبه فه�و مؤمن».وهلم معتق�دات أخرى وآراء فقهية فاس�دة.
الفرق بني الفرق(ص .)203-202
( ((45قل�ت :ال أعل�م ش�يئًا من االختالف بني املس�لمني يس�مى رمح�ة ،قال اهلل
تع�اىل  ( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األنف�ال ،]46 :وق�ال اب�ن حزم
يف «اإلح�كام يف أص�ول األحكام» ( )64/5يف ب�اب ذم االختالف« :لو كان
ً
س�خطا ،وهذا مما ال يقوله مسلم؛ ألنه ليس إال
االختالف رمحة لكان االتفاق
اتفاق واختالف ،وليس إال رمحة أو سخط».
وأما حديث« :اختالف أمتي رمحة» ،فال أصل له عند علامء احلديث ،قال املناوي يف
«فيض القدير» (:)212/1
ق�ال الس�بكي« :وليس بمعروف عند املحدثني ،ومل أقف له عىل س�ند صحيح وال
ضعيف وال موضوع».
وقد رد احلديث ابن حزم وغريه من املحققني .وأما الصحابة فال يلحقهم الذم ألنهَّ م
مل يتعمدوا املخالفة ،وال استهانوا بطلب احلق ،واملصيب منهم مأجور أجرين،

=
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حجة عند قو ٍم.
بينهم ،وهم أسوة األمة ،واتفاقهم َّ
ث�م من طريقهم اتّباع آثار رس�ول اهلل ﷺ باطن ًا وظاهر ًا ،وامليش عىل
األولني م�ن املهاجرين
ظاه�ر الس� َّنة وواضحه�ا ،واتّباع س�بل الس�ابقني َّ
واألنصار ،واتّباع وصية رس�ول اهلل ﷺ حيث قال« :عليكم بس�نتي وسنة
أجرا واحدً ا .وهكذا املس�لم إىل يوم القيامة ،وإ َّنام الوعيد ملن
= واملخطئ
ٌ
مأجور ً
ترك التعلق بحبل اهلل وهو القرآن ،وكالم النبي صىل اهلل عيه وس�لم بعد بلوغ
الن�ص إليه وقي�ام احلجة عليه ،وتعلق بفالن وفالن مق ِّل ً�دا عامدً ا لالختالف،
داع ًي�ا إىل عصبي�ة ومحية اجلاهلية ،قاصدً ا للفرقة متحد ًيا يف دعواه ...ذكره ابن
حزم يف «اإلحكام»(.)68-67/5

وذك�ر ابن عبدالرب يف «جام�ع بيان العلم» ( )100/2ع�ن اإلمامني مالك والليث
 ãأنهَّما قاال يف اختالف أصحاب رس�ول اهلل ﷺ رادين على من زعم أن فيه
توسعة ورمحة لألمة فقاال:

مجيعا
«لي�س كذلك إنام هو خط�أ وصواب» ،ومن االختالف ما ذم اهلل به الطائفتني ً
كام يف قوله تعاىل ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ) [هود،]118 :
وقوله تعاىل ( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ )[األنعام:
.]159
واالختلاف قسمان :اختالف تن�وع ،واختالف تض�اد ،فأما اختلاف التنوع فهو
ٍ
مرشوعا كام
وج�وه منه م�ا يكون كل واحد م�ن القولني أو الفعلني ح ًّق�ا
على
ً
يف الق�راءات الت�ي اختل�ف فيه�ا الصحاب�ة حت�ى زجرهم الرس�ول ﷺ عن
االختلاف وق�ال« :كالكما حمس�ن» ،ومثله اختلاف التنوع يف صف�ة اآلذان
واإلقام�ة واالس�تفتاح والتش�هدات وعدد تكبيرات اجلنائز إىل غير ذلك مما
رشع مجيعه ،وإن قد يقال إن بعض أنواعه أفضل.

واختالف التضاد هو عندما يكون القوالن متناقضان سواء يف األصول أو الفروع،
وارج�ع إىل تفصيل ذلك يف «اقتضاء الرصاط املس�تقيم» (ص )39-36ومنه
نقلت مع ترصف يسري.
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اخللف�اء الراش�دين املهديني» إىل قوله« :وإياك�م وحمدثات األمور فإن كل
بدعة ضاللة(.»)453
ويعلم�ون َّ
أن أص�دق ال�كالم كالم اهلل تعاىل ،كام ق�ال تعاىل ( ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [النس�اء ،]122 :وخير اهل�دي ه�دي حممد ﷺ من
كل ٍ
هدي ّ
أحد سواه(.)454
وسموا أهل الكتاب والسنة وأهل احلديث واآلثار.
ّ
واإلمج�اع مجع()455م�ا علي�ه أه�ل العلم ،م�ن أقوال وأعمال ظاهرة
وباطنة ،مما له تعلق بالدين.
الصالح ،وبعدهم
واإلمج�اع الذي ينضب�ط هو ما كان عليه الس�لف َّ
كث�ر االختالف ،وانترشت األمة ،ومل يوجد إمج�اع عىل حده ،وهلذا أنكره
اإلمام أمحد ،وغريه ،من أهل ال َّتحقيق(.)456
( ((45مىض خترجيه.
( ((45سقطت من ع .
( ((45هكذا يف األصل و ع ولعل الصواب حذفها.
( ((45قال اإلمام أمحد يف «مسائله » البنه عبد اهلل (ص  )390كام يف «آداب الزفاف »
(ص « :)145من ا ّدعى اإلمجاع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا» وذكره
اب�ن حزم يف «اإلح�كام» كام يف «نظام الطلاق » (ص  ،)100وقال العالمة أمحد
شاكر يف «نظام الطالق »« :اإلمجاع الصحيح الذي تثبته األدلة الذي ال جيوز ألحد
خالف�ه هو األم�ور املعلومة من الدين بالرضورة كلها وليس يشء غريها يس�مى
إمجاع�ا» ثم نقل ع�ن اإلمام الطربي قوله« :إن اإلمج�اع هو نقل املتواترين ملا أمجع
ً
عليه أصحاب رسول اهلل ﷺ من اآلثار».

وانظر« :اإلحكام يف أصول األحكام» ( )144-142 / 4بتحقيق أمحد شاكر و«إرشاد
الفحول » (ص  )71للشوكاين و«حصول املأمول» لصديق حسن خان (ص )57
ومقدمة «اإلمجاع» البن املنذر للدكتور أيب محاد صغري ،وغريها حول اإلمجاع.
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وهم مع هذه األصول ،يأمرون باملعروف ،وينهون عن املنكر ،عىل ما
توجبه الرشيعة ،وحيافظ�ون عىل اجلامعات ،واجلمعة ،ويدينون بال َّنصيحة
لألمة ،ولوالة األمر(.)457

ويعتق�دون معن�ى قوله ﷺ « :املؤم�ن للمؤمن كالبنيان يش�د بعضه
وشبك بني أصابعه »(. )458
بعض ًاَّ ،

وقوله ﷺ« :مثل املؤمنني يف توا ّدهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد،
عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر»(.)459
إذا اشتكى منه
ٌ

ويأم�رون بالصبر عند البالء ،والش�كر عن�د الرخ�اء ،والرضا بمر
القضاء ،ويدعون إىل مكارم األخالق ،وحماسن األعامل.

ويقول�ون « :أكم�ل املؤمنين إيام ًن�ا أحس�نهم خل ًق�ا » كما ج�اء يف
احلديث(. )460
ويندب�ون إىل أن تص�ل م�ن قطع�ك وتعط�ي م�ن حرم�ك ،وتعف�و
عمن ظلم�ك ،ويأمرون ببر الوالدين ،وصلة األرحام ،وحس�ن اجلوار،
واإلحسان إىل اليتامى واملساكني وابن السبيل ،والرفق باململوك.
( ((45يف ع « :األمور».
( ((45متفق عليه :البخاري ( 400 / 10مع فتح الباري) ومسلم ( )2585عن
أيب موسى ،Øولكن ليس يف مسلم التشبيك.
( ((45متفق عليه :البخاري ( 438 / 10مع فتح الباري) ومسلم ( )2586عن
النعامن بن بشري . Øواللفظ ملسلم.
( ((46رواه الرتم�ذي ( )1172وق�ال« :حس�ن صحي�ح » وأمح�د ( 472 / 2و
 )250وابن حبان ( 1311موارد) واحلاكم (.)3 / 1
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وينه�ون ع�ن الفخر واخليالء ،والبغي ،واالس�تطالة عىل اخللق بغري
حق ،ويأمرون بمعايل األخالق ،وينهون عن سفلها.
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغريه فإنام هم فيه م َّتبعون للكتاب
والسنة ،وطريقهم هو دين اإلسالم ،الذي بعث اهلل به حممدا ﷺ.
لك�ن مل�ا أخرب النبي ﷺ أن أمته س�تفرتق عىل ثالث وس�بعني فرقة،
كله�ا يف الن�ار إال واح�دة وه�ي اجلامع�ة( ،)461ويف حديث أنه ق�ال« :هم
م�ن كان على مثل ما أن�ا عليه اليوم وأصح�ايب» ( ،»)462صار املتمس�كون
( ((46رواه أبو داود ( )4597وابن أيب عاصم يف «الس ّنة » ( 2و  )65والاللكائي
يف «رشح االعتقاد» ( )150وأمحد ( )102 / 4واحلاكم ( )128 / 1واآلجري
يف «الرشيعة » (ص  )18عن معاوية  Øورواه ابن ماجه ( )3993واآلجري
(ص  )16ع�ن أنس ورواه اب�ن ماجه أيضا ( )3992واب�ن أيب عاصم ()63
والاللكائي ( )149عن عوف بن مالك األشجعي ورواه اآلجري (ص -17
 )18عن سعد بن أيب وقاص .ورواه الرتمذي ( )2778واآلجري (ص )15
وابن حبان ( 1834موارد الظمآن) واحلاكم ( )128 / 1عن أيب هريرة احلديث
ولك�ن مل يذكروا في�ه «وهي اجلامعة » وكذا رواه الدارمي ( )241/2وابن أيب
عاص�م يف «الس� ّنة» ( 66و  )67ع�ن معاوية  .Øواحلديث صحيح ال ش�ك
يف صحته وقد صححه مجع من احلفاظ .انظر« :السلس�لة الصحيحة»()203
لذلك وللرد عىل الكوثري يف هذا احلديث.
( ((46رواه الرتمذي ( )2779وقال« :حس�ن غريب مفرس ال نعرفه مثل هذا إال
من هذا الوجه» ،والاللكائي ( )148وابن نرص املروزي يف « السنة » (ص)18
واآلجري يف «الرشيعة » (ص  )15وابن وضاح يف «البدع والنهي عنها» ()85
وإسماعيل األصفهاين يف «احلجة يف بيان املحج�ة» ( 16و 17برتقيم الدكتور
حمم�د ربيع -رس�الة دكتوراه )-كلهم عن عبد الرمح�ن بن زياد بن أنعم ،وهو

=
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باإلسلام املح�ض اخلالص عن الش�وب ( ،)463هم أهل الس�نة واجلامعة،
وفيه�م الصديقون والش�هداء ،ومنه�م أعالم اهل�دى ،ومصابيح الدجى،
أولو( )464املناق�ب املأثورة ،والفضائل املذكورة ،وفيهم أئمة الدين ،الذين
أمجع املسلمون عىل هدايتهم ،وهم الطائفة املنصورة ،التي قال فيهم رسول
اهلل ﷺ« :ال ت�زال طائف�ة من أمتي ظاهرة عىل احلق ال يرضهم من خالفهم
وال من خذهلم حتى تقوم الساعة »(.)465

= ضعيف يف حفظه كام يف «التقريب»(.)3862
وروى الطبراين يف الصغير (ص  )150عن وه�ب بن بقية ثنا عبد اهلل بن س�فيان
امل�دين ع�ن حييى بن س�عيد األنص�اري عن أنس ب�ن مالك  Øفذك�ره ،وقال
الطبراين« :مل يروه عن حييى إال عبد اهلل بن س�فيان» .وق�ال العقييل« :ال يتابع
على حديث�ه» وقال الذهب�ي يف «مي�زان االعت�دال » (« :)430 / 2إنام يعرف
هذا بابن أنعم اإلفريقي عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرو ،واحلديث
حس�نه األلباين يف «صحيح س�نن الرتمذي» برقم )2139( :ولعله لغريه ،وال
شك أنه من حيث املعنى صحيح ويشهد ملعناه حديث العرباض بن سارية Ø
«عليكم بس�نتي وس�نة اخللفاء الراش�دين املهديني من بعدي» وحديث «خري
الناس قرين »..واهلل أعلم.
( ((46أي عن اخللط بغريه.
( ((46يف األصل وع « :أويل «.
( ((46حدي�ث صحيح له طرق متع�ددة وبألفاظ خمتلفة .انظر :صحيح البخاري
( 393 / 13فت�ح الباري) وصحيح مس�لم ( )156وصحيح اجلامع الصغري
(.)7173 – 7164
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فصل يف االعتصام بالكتاب والسنة
عن مالك أنه بلغه أن النبي ﷺ قال « :تركت فيكم أمرين لن تضلوا
ما متسكتم هبام :كتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ»(.)466

وع�ن زيد بن أرقم  Øقال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :إين تارك فيكم ما
إنْ متس�كتم ب�ه لن تضلوا بعدي ،أحدمها أعظ�م من اآلخر كتاب اهلل حبل
ممدود من السامء إىل األرض وعرتيت أهل بيتي [ولن] ()467يفرتقا حتى يردا
ع َّ
يل احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام » أخرجه الرتمذي (.)468
وع�ن العرباض بن س�ارية  Øقال « :صىل بنا رس�ول اهلل ﷺ ذات
ي�وم ،ثم أقب�ل علينا بوجهه ،فوعظن�ا موعظة بليغة ،ذرف�ت منها العيون،
ووجلت منها القلوب ،فقال رجل :يا رس�ول اهلل كأن هذه موعظة مودع،
فماذا تعهد إلين�ا .قال« :أوصيكم بتقوى اهلل ،والس�مع والطاعة ،وإن كان

( ((46رواه مالك بالغ ًا -كام ذكره املؤلف / 2( -ص  ، )899وله شاهد عند
احلاكم ( )93 / 1عن أيب هريرة  ، Øويف إسناده صالح بن موسى الطلحي
وهو «مرتوك» -كام يف «التقريب»( - )2891لكن له شاهد آخر عند احلاكم
أيضا ( )93 / 1عن ابن عباس  ãوإسناده حسن -كام يف ختريج «املشكاة»
( )186وانظر صحيح اجلامع الصغري  ، - 5248ويف صحيح مسلم 3009
شاهد لبعضه عن جابر بن عبداهلل  ãمرفوعاً يف خطبة الوداع ولفظه« :وقد
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهلل».
( ((46يف األصل« :ممن » ،والصواب ما أثبتناه كام يف احلديث.
( ((46رقم ( )3876وقال :هذا حديث حسن وانظر التعليق السابق رقم ()309
لألمهية .وزيد بن أرقم اخلزرجي صحايب مشهور مات (سنة  66أو  68هـ)،
تقريب(.)2116
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ً
ريا ،فعليكم
عب�دا حبش� ًيا ،فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختال ًف�ا كث ً
بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ
ٍ
ٍ
حمدثة بدعةّ ،
وإياكم وحمدثات األمور فإنَّ ّ
بدعة ضاللة » أخرجه
وكل
كل
أبو داود والرتمذي (.)469

ومعن�ى ُّ
متس�كوا هبا ،كام يتمس�ك العاض بجميع
عض�وا عليها :أي َّ
أرضاسه.
وع�ن املق�دام ب�ن مع�د يكرب  Øق�ال :ق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :أال
هل عس�ى رجل يبلغه احلديث عني وهو متكئ على أريكته ،فيقول :بيننا
وبينك�م كت�اب اهلل تعاىل فما وجدنا فيه حاللاً اس�تحللناه وم�ا وجدنا فيه
حرامًا حرمناه وإن ما حرم رس�ول اهلل ﷺ كما حرم اهلل » أخرجه أبو داود
والرتمذي(.)470

وزاد أب�و داود يف أول�ه « :أال إين أوتيت الكت�اب ومثله معه » وذكره
بمعناه .واألريكة :الرسير يف اجلملة وقيل :هو كل ما اتكئ عليه.
وع�ن أيب موس�ى عبد اهلل بن قيس األش�عري  Øقال :قال رس�ول

( ((46مىض خترجيه  ،والعرباض بن سارية صحايب كان من أهل الصفة ،مات بعد
السبعني .تقريب (.)4550
( ((47الرتمذي ( ،)2802وروى أبو داود ( )4604نحوه وأوله كام ذكر املؤلف:
«أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه» .وانظر :سنن ابن ماجه ( )12ورشح الس ّنة
( )201 / 1والرشيعة لآلجري (ص )11وغريها.
معد يكرب الكندي صحايب مشهور مات (سنة  87هـ عىل الصحيح).
واملقدام بن ْ
تقريب(.)6871

237

اهلل ﷺ « :إنَّ مث�ل م�ا بعثن�ي اهلل تعاىل به م�ن اهلدى والعل�م ،كمثل ٍ
غيث
أصاب ً
أرضا ،فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء ،فأنبتت الكأل ،والعشب
الكثري ،وكان منها أجادب ،أمسكت املاء ،فنفع اهلل هبا الناس ،فرشبوا منها،
وس�قوا وزرعوا .وأصاب طائف ًة منها أخرى ،إنام هي قيعان ،ال متسك ماء
وال تنبت كأل ،فذلك مثل من فقه يف دين اهلل ،ونفعه بام بعثني اهلل تعاىل به،
ِ
رأسا ،ومل يقبل هدى اهلل تعاىل الذي
فعلمه وع َّلمه ،ومثل من مل يرفع بذلك ً
أرسلت به » رواه الشيخان(.)471
وعن ابن مس�عود  Øقالَّ « :
إن أحسن احلديث كتاب اهلل ،وأحسن
اهل�دي ه�دي حممد ﷺ ،ورش األم�ور حمدثاهتا ،وإنام توع�دون آلت ،وما
أنتم بمعجزين » رواه البخاري (.)472

وع�ن عائش�ة  ßقالت :قال رس�ول اهلل ﷺ « :م�ن أحدث يف أمرنا
ه�ذا م�ا ليس منه فه�و ردّ» أخرجه الش�يخان وأب�و داود ويف رواية « :من
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر ّد » (.)473
وعن ابن عباس  ãقال« :من تع َّلم كتاب اهلل ،ثم اتَّبع ما فيه هداه اهلل
( ((47البخاري ( 175 / 1مع فتح الباري) ومسلم ( .)2282وأبو موسى
األشعري  Øصحايب مشهور مات (سنة  50وقيل بعدها) .تقريب
(.)3542
والكأل :العشب ،وأجادب :مجع «جدب» :األرض الصلبة التي ال ينضب
منها املاء ،وقيعان :مجع قاع وهو األرض املستوية امللساء التي ال تنبت ،كذا يف
الفتح (.)177 -176 / 1
( 249 / 12( ((47مع فتح الباري).
( ((47مىض خترجيه .
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من الضاللة يف الدنيا ،ووقاه سوء احلساب يف اآلخرة» (.)474

�م على الواضح�ة ،ليلها
وع�ن عم�ر ب�ن اخلط�اب  Øق�الُ « :ت ِر ْك ُت ْ
كنهارها ،كونوا عىل دين األعراب والغلامن يف ُ
الك َّتاب»(.)475
وع�ن عيل بن أيب طالب  Øقالُ « :ت ِركتم على اجلادة[ :منهج]
عليه( )477أم الكتاب» أخرجها رزين (.)478

()476

وع�ن اب�ن مس�عود  Øأنه ق�ال« :م�ن كان مس�ت ّن ًا فليس�تن بمن قد
م�اتَّ ،
ف�إن احلي ال تؤمن علي�ه الفتنة ،أولئك أصح�اب حممد ﷺ ،كانوا
أفض�ل هذه األمة ،أبره�ا قلو ًبا ،وأعمقه�ا علماً  ،وأقلها تكل ًف�ا ،اختارهم

( ((47انظر :جامع األصول (.)81
( ((47انظر :جامع األصول ( .)83الواضحة :البينة وهي صفة ملحذوف تقديره:
عىل امللة الواضحة الظاهرة ،وأراد بقوله« :دين األعراب والغلامن » :قبول
ظاهر الرشيعة واتباعها من غري تفتيش عن الشبه وتنقري عن أهل الزيغ
واألهواء ومثله قوله «عليكم بدين العجائز» جامع األصول (.)293 / 1
( ((47يف األصل و ع « :منهجا » ،والتصويب من «جامع األصول» (.)83
( ((47يف ع « :عليها » ،والصواب ما يف األصل وهو موافق ملا يف جامع
األصول.
( ((47هو اإلمام املحدث أبو احلسن ُر َزين بن معاوية العبدري السرَّ ُق ْسطي مات
(عام  535هـ) ،مجع بني كتب :البخاري ومسلم ومالك والرتمذي وأيب داود
والنسائي وسامه «جتريد الصحاح» .قال فيه الذهبي يف «سري أعالم النبالء»
(« :)205 / 20أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها ألجاد»  ،وقد وضع
اإلمام ابن األثري كتابه «جامع األصول» عىل كتاب رزين .انظر« :مرآة اجلنان
وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان»( ،)19 / 2وشذرات الذهب
(.)106/4
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اهلل تع�اىل لصحبة نبيهم ﷺ وإلقامة دين�ه فاعرفوا هلم فضلهم ،واتبعوهم
عىل أثرهم ،ومتسكوا بام استطعتم من أخالقهم وسريهم ،فإهنم كانوا عىل
اهلدي املستقيم»( .)479أخرجه رزين .

وع�ن عم�رو بن عوف  Øقال :قال رس�ول اهلل ﷺ « :إنَّ الدين بدأ
غريب� ًا وس�يعود غريب ًا كام بدأ ،فطوب�ى للغرباء ،وهم الذي�ن يصلحون ما
أفسد الناس من بعدي من سنتي » رواه الرتمذي (.)480

وعن أيب هريرة  Øقال :قال رسول اهلل ﷺ « :يكون يف آخر الزمان
دجال�ون كذاب�ون ،يأتونكم من األحاديث بام مل تس�معوا أنتم وال آباؤكم،
فإياكم وإياهم ،ال يضلونكم وال يفتنونكم » رواه مسلم (.)481
( ((47وأخرجه ابن عبد الرب يف «جامع بيان العلم » ( )97 / 2واهلروي (ق)1/86
من طريق قتادة عنه فهو منقطع انتهى من ختريج املشكاة (.)193
( ((48برقم ( )2765وقال« :هذا حديث حسن» .قلت :يف إسناد الرتمذي:
كثري بن عبد اهلل بن عمرو وهو ضعيف ،ومنهم من نسبه للكذب كام قال
ابن حجر يف «التقريب» ( .)5617وأما احلديث فرواه مسلم يف صحيحه
( )145وغريه عن أيب هريرة  Øدون قوله «وهم الذين يصلحون .»...وأما
بيان الغرباء بأهنم الذين يصلحون ..فقال الشيخ األلباين يف «خترجيه للمشكاة»
( :)170رواه اخلطايب يف «الغريب» (ق  )1 / 32هبذا اللفظ وهو يف «املسند»
( )73 / 4بلفظ« :الذين يصلحون إذا فسد الناس» وسندمها ضعيف ،لكن
لفظ أمحد رواه أبو عمرو الداين يف «السنن الواردة يف الفتن» (ق )1 / 25
واآلجري يف «الغرباء » (ق  )2 / 1من حديث ابن مسعود  Øبسند صحيح.
ثم رواه الداين من حديث سعد بن أيب وقاص وعبد اهلل بن عمرو بن العاص
 ãبسندين صحيحني وحديث سعد  Øيف املسند أيضا (.)184 / 1
( ((48رواه مسلم يف مقدمة صحيحه (.)7
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وع�ن ابن مس�عود  Øق�ال :قال رس�ول اهلل ﷺ « :ما م�ن نبي بعثه
اهلل يف أمت�ه قبلي إال كان له يف أمت�ه حواريون وأصحاب ،يأخذون بس�نته
ويقتدون بأمره ،ث�م( )482ختلف من بعدهم خلوف ،يقولون ما ال يفعلون،
ويفعل�ون ما ال يؤمرون ،فم�ن جاهدهم بيده فهو مؤم�ن ،ومن جاهدهم
بلس�انه فهو مؤمن ،ومن جاهده�م بقلبه فهو مؤمن ،وليس وراء ذلك من
اإليامن حبة خردل » رواه مسلم (.)483
وعن أيب هريرة  Øقال :قال رسول اهلل ﷺ « :من دعا إىل هدى كان
له من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم ش�يئًا ،ومن
دع�ا إىل ضالل�ة كان عليه م�ن اإلثم مثل آثام من تبع�ه ،ال ينقص ذلك من
آثامهم شيئا » رواه مسلم (.)484
لفنيَّ أحدكم ُم ِ
وعن أيب رافع  Øقال :قال رسول اهلل ﷺ « :ال ُأ ِ
تكئًا
على أريكت�ه ،يأتيه األمر من أمري ،مما أمرت ب�ه ،أو هنيت عنه ،فيقول :ال
أدري ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه » رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن
ماجه والبيهقي يف «دالئل النبوة» (.)485
( ((48يف األصل وع  :زيادة « إهنا».
( ((48برقم (.)50
( ((48برقم (.)2674
( ((48أمحد ( )8 / 6وأبو داود ( )4605والرتمذي ( )2800وقال« :هذا حديث
حسن» وابن ماجه ( )13والشافعي يف « الرسالة » ( )295واحلاكم (-108 / 1
 )109وصححه والاللكائي ( )98والبغوي يف «رشح السنة».)101(،
وانظر :التعليق السابق رقم ( )1بحاشية ص  .150وأبو رافع قبطي موىل رسول
اهلل ﷺ اسمه إبراهيم وقيل :أسلم أو ثابت أو ُه ْرمز ،مات يف أول خالفة
عيل Øعىل الصحيح .تقريب(.)8090
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وعن ابن عمر  ãقال :قال رس�ول اهلل ﷺ « :ال يؤمن أحدكم حتى
تبعا ملا جئت به » رواه يف «رشح السنة».
يكون هواه ً
ق�ال الن�ووي يف أربعين�ه« :ه�ذا حدي�ث صحي�ح روين�اه يف كتاب
«احلجة» بإسناد صحيح» (.)486

وعن بالل بن [احلارث ]  .)487( Øاملازين قال :قال رسول اهلل ﷺ:
()488
«من أحيا س� َّن ًة من س�نتي قد أميتت بعدي ،فإنَّ له من األجر مثل أجر
ٍ
ضاللة،
من عمل هبا ،من غري أن ينقص من أجورهم شيئًا ،ومن ابتدع بدعة
ال يرضاها اهلل ورسوله كان عليه من اإلثم مثل آثام من عمل هبا ال ينقص
ذلك من آثام الناس شيئًا » رواه الرتمذي وابن ماجه( )489عن كثري بن عبد
اهلل بن عمرو عن أبيه عن جده.
( ((48رشح الس ّنة ( )104واألربعني النووية ( .)41واحلديث ضعفه احلافظ
ابن رجب ورد عىل تصحيح النووي للحديث وذكر له ثالث علل تراجع يف
«جامع العلوم واحلكم» (ص  )339 -338فإنه مهم .وانظر :ختريج املشكاة
مصدَ رين أعىل من البغوي.
( )167لتخرجيه من ْ
( ((48يف األصل( :حارث) من غري أل التعريف.
( ((48يف ع« :أجور»  ،وما يف األصل موافق ملصادر التخريج.
( ((48الرتمذي ( )2818وحسنه ،وابن ماجه ( ،)210والبغوي يف رشح
وحسنه ،وابن وضاح يف «البدع والنهي عنها»(ص ،)38
الس ّنة()110
َّ
والطرباين يف «املعجم الكبري»( )402 / 11ح ،13488ولكن زيادة «ضاللة»
بعد «من ابتدع بدعة» عند الرتمذي وحده .وكلهم رووه من حديث كثري بن
عبد اهلل بن عمرو وقد كذبه أبو داود .وقال ابن حجر« :ضعيف وقد نسب إىل
الكذب» .وانظر :ختريج املشكاة ( )30وبالل بن احلارث  Øصحايب مات
سنة  60هـ .تقريب(.)777
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وعن عبد اهلل بن عمر Øقال :قال رسول اهلل ﷺ « :إنَّ بني إرسائيل
تفترق على ثنتني وس�بعني ملة ،وتفترق أمتي على ثالث وس�بعني ملة،
كله�م يف النار إال ملة واحدة ،قالوا :من هي يا رس�ول اهلل قال :ما أنا عليه
وأصحايب » رواه الرتمذي (.)490

وع�ن أيب هريرة  Øقال :قال رس�ول اهلل ﷺ « :من متس�ك بس�نتي
عند فس�اد أمتي ،فله أجر مائة ش�هيد » رواه البيهقي يف كتاب «الزهد» له
من حديث ابن عباس .)491( ã

وعن أيب هريرة Øقال :قال رسول اهلل ﷺ « :إنكم يف زمان من ترك
منك�م ُعْش�رْ ما أمر به هلك ،ثم ي�أيت زمان من عمل منهم ُبعْش�رْ ما أمر به
نجا» رواه الرتمذي (.)492

( ((49صحيح وانظر لزيادة «قالوا من هي يا رسول اهلل؟ قال« :ما أنا عليه
وأصحايب»التعليق رقم (.)463
( ((49لفظ احلديث الذي ذكره املؤلف هو لفظ حديث ابن عباس  ãيف الزهد
( )209ورواه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( ، )327 / 2ويف
إسناده «احلسن بن قتيبة» وهو هالك كام قال الذهبي يف «امليزان» ()519 / 1
وانظره لكالم األئمة فيه .وأما حديث أيب هريرة  Øفأخرجه الطرباين يف
«املعجم األوسط » بلفظ «املتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد» ومن
طريقه رواه أبو نعيم يف «حلية األولياء» ( )200 / 8وفيه عبد العزيز بن أيب
رواد قال احلافظ «صدوق ربام وهم» وحممد بن صالح العدوي مل جيد اهليثمي
ّ
من ترمجه «جممع الزوائد» ( ، )172 / 1وانظر للكالم عىل احلديث «السلسلة
الضعيفة» ( 326و .)327
( ((49برقم ( )2369وقال« :غريب ال نعرفه إال من حديث نعيم بن محاد»
ورواه أيضا أبو نعيم يف «احللية» ( )336 / 7وغريمها وهو مما تفرد به نعيم

=
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وعن غضيف بن احلارث الثاميل قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ما أحدث
فتمس ٌ�ك ٍ
بسنة خري من إحداث بدعة »
قوم بدعة إال رفع مثلها من الس�نةُّ ،
رواه أمحد (.)493
وع�ن إبراهي�م بن ميسرة :قال رس�ول اهلل ﷺ « :م�ن و ّقر صاحب
بدع�ة فق�د أع�ان عىل ه�دم اإلسلام » رواه البيهق�ي يف «ش�عب اإليامن»
مرسال(.)494
وعن أيب ثعلبة اخلشني قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إن اهلل فرض فرائض
فال تضيعوه�ا ،وحرم حرمات فال تنتهكوها ،وح�د حدودا فال تعتدوها،
= كام قال أبو نعيم .ونعيم بن محاد خمتلف فيه انظر ترمجته يف «التهذيب » (/ 10
 408فام بعدها) وقال احلافظ يف «التقريب»(« :)7166صدوق خيطئ كثريا».
واحلديث قال فيه البخاري «منكر» وانظر «فيض القدير» (.)655 / 2
( ((49املسند ( )105 / 4والبزار ( 131كشف األستار) وفيه أبو بكر بن عبد
اهلل بن أيب مريم وهو ضعيف وكان قد رسق بيته فاختلط وبه أعله اهليثمي يف
«املجمع» ( )188 / 1وعزاه ً
أيضا للطرباين وضعفه املنذري يف «الرتغيب
والرتهيب» ( )82بتصديره بقوله روي وانظر «فيض القدير» (.)412 / 5
ُ
وغضيف بن احلارث خمتلف يف صحبته كام يف «التقريب»(.)5361
( ((49ورواه أيضا الطرباين وأبو نعيم من طريقه (انظر فيض القدير .)237 / 6
وقد رواه الاللكائي يف «رشح االعتقاد» ( )272موقو ًفا عىل «إبراهيم بن
ميرسة» ومل يرسله .وقال ابن اجلوزي يف احلديث« :موضوع» وقال العراقي:
«أسانيدها كلها ضعيفة بل قال ابن اجلوزي إهنا كلها موضوعة » فيض
القدير ( .)237 / 6وقال األلباين يف ختريج «املشكاة» (« :)189وقد روي
موصولاً ومرفوعا من طرق كثرية يطول الكالم بإيرادها وقد يرتقي احلديث
بمجموعها إىل درجة احلسن» .واهلل أعلم .وإبراهيم بن ميرسة ثبت حافظ
مات سنة (132هـ) .تقريب(.)260
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وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا عنها » رواه الدارقطني(.)495

وعن عبد اهلل بن الديلمي قال« :بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة،
يذهب الدين ُس َّنة ُس َّنة كام يذهب احلبل قوة قوة» رواه الدارمي(.)496

وعن ابن مسعود  Øقال« :ما سألتمونا عن يشء من كتاب اهلل نعلمه
()497
أخربناكم به أو سنة من نبي اهلل أخربناكم به ،وال طاقة لنا بام أحدثتم»
رواه [الدارمي] (.)498
قلت :هذه مجلة خمترصة من الكتاب والس�نة ،وآثار الس�لف فالزمها
وم�ا كان مثله�ا مما صح عن اهلل ورس�وله وصالح س�لف األم�ة بام حصل

( ((49يف سننه ( )184 / 4وأخرجه أيضا احلاكم ( )115 / 4والبيهقي (/ 10
 12و  )13وغريهم وحسنه السمعاين والنووي يف «أربعينه » (ص  242من
جامع العلوم) .ويف «رياض الصاحلني » ( )1841وأقره األلباين .وأبو ثعلبة
اخلشني صحايب مشهور بكنيته اختلف يف اسمه عىل ( )14قولاً واختلف يف
اسم أبيه ً
أيضا مات سنة ( 75هـ) وقيل قبل ذلك بكثري ،تقريب(.)8006
( ((49رواه الدارمي يف سننه ( )45 / 1والاللكائي ( )127وابن وضاح يف
«البدع والنهي عنها» ( )66وإسناد صحيح كام يف حتقيق الدارمي.
ويبدو أن (الرتمذي) مصححه عن الدارمي من الناسخ واهلل أعلم .وعبد اهلل
الديلمي هو عبد اهلل بن فريوز ،ثقة من كبار التابعني ومنهم من ذكره يف
الصحابة .تقريب(.)3534
( ((49رواه الدارمي يف سننه ( )45 / 1والاللكائي ( )127وابن وضاح يف
«البدع والنهي عنها» ( )66وإسناد صحيح كام يف حتقيق الدارمي ،وعبد
اهلل الديلمي هو عبد اهلل بن فريوز ،ثقة من كبار التابعني ومنهم من ذكره يف
الصحابة .تقريب(.)3534
( ((49ليس األثر يف الرتمذي  ،ويبدو أن الرتمذي مصحفة عن الدارمي.
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من( )499االتفاق عليه من خيار األمة.

ودع أق�وال من عداه�م حمقور ًا مهج�ور ًا ،مبعد ًا مدح�ور ًا ،مذموم ًا
ملوم� ًا ،وإن اغرت كثير من املتأخري�ن بأقواهلم وجنح�وا إىل اتّباعهم ،فال
تغرت بكثرة أهل الباطل فقد قال تعاىل ( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [سبأ:
.]13
وقال رس�ول اهلل ﷺ« :بدأ اإلسلام غريبا وس�يعود كام ب�دأ غريب ًا،
فطوبى للغرباء» رواه مسلم (.)500
َو َلنِ ْع َم ما قيل(:)501

إن القلوب يد الباري تق ِّلبها  ...فنسأل اهلل توفي ًقا وتثبي ًتا
ً
موعظة  ...وإن هديت فباألخبار ُأنبيتا
من يضلل اهلل ال هتديه
صبورا ولو يف اهلل أوذيتا
فهذه غربة اإلسالم أنت هبا  ...فكن
ً

فهذه األقاويل التي وصفت ،مذاهب أهل الس�نة واألثر ،وأصحاب
الرواية ،ومحلة العلم النبوي ،فمن خالف شيئًا من هذه ،أو طعن فيهم ،أو
خارج عن اجلامعةٌ ،
ٌ
زائل عن منهج الس ّنة،
مبتدع،
خمالف
عاب قائلها ،فهو
ٌ
ٌ
وسبيل احلقّ .
وم�ا ذكرت�ه من العقائ�د ،ينبغي أن يق�دم إىل الصبي يف أول نش�أته،

( ((49سقطت من ع.
( ((50مىض خترجيه رقم ( )2بحاشية ص .152
( ((50مل أقف عىل قائلها.
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ليحفظه ،ثم ال يزال ينكشف له معناه يف كربه ،شيئًا فشيئًا ،ومن فضل اهلل
عىل قلب اإلنس�ان َّ
أن رشحه يف أول نشوه( )502لإليامن ،من غري حاجة إىل
حج�ة وبره�ان ،فال بد من إثباته يف نفس الصبي ،والعامي ،حتى يرتس�خ
وال يتزلزل.

ولي�س الطريق يف تقويت�ه وإثبات�ه ،أن يعلم صفة ال�كالم واجلدال،
بل يش�تغل بتلاوة القرآن وق�راءة احلدي�ث ،ومعانيه ،ويش�تغل بوظائف
ً
رس�وخا بام يقرع س�معه من أدلة القرآن
العبادات ،فال يزال اعتقاده يزداد
وحججه ،وبام َي ِرد عليه من شواهد األحاديث وفوائدها ،وبام يسطع عليه
من أنوار العبادة ووظائفها.

وينبغي أن حيرس س�معه من اجلدال والكالم غاية احلراس�ة ،فإن
ما يشوش�ه اجلدل أكثر مما يمهده ،وما يفس�ده ال�كالم أكثر مما يصلحه،
وق�د كتبن�ا يف ذم الكالم رس�الة س�ميناها « قصد الس�بيل يف ذم الكالم
والتأوي�ل » (. )503
وناهي�ك بالعي�ان برها ًن�ا فق�س عقي�دة أه�ل الصلاح والتقى من
عوام الن�اس بعقيدة املتكلمني واملجادلني ،ترى اعتق�اد العامي يف الثبات
كالطود()504الش�امخ ،ال حترك�ه ،الدواه�ي والصواعق .وعقي�دة املتكلم
احلائر بني اعتقاد وتقس�يامت اجلدل كخيط مرس�ل يف اهلواء ،تقلبه الرياح
اث ال ّن ِ
أحدَ ُ
اس كام يف املحيط يف اللغة
( ((50أي يف أول نشأته ،إذ «ل َّنشْ ُو»ْ :
(.)181/2
( ((50طبع بـ «هبوبال » عام  1290هـ.
(ّ ((50
الط ْود :اجلبل أو عظيمه كام يف «القاموس» (.)321 / 1
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مرة هكذا ،ومرة هكذا.

ثم الصبي إذا وقع نشوه( )505عىل هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا
مل يتض�ح له غريها ولكنه يس�لم يف اآلخرة باعتقاد أه�ل احلق إذ مل يكلف
الرشع أجالف العرب أكثر من التصديق اجلازم بظاهر هذه العقائد.
فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم األدلة فلم يكلفوا به أصلاً إن أراد
أن يكون من س�الكي طريق اآلخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل
والزم التقوى وهنى النفس عن اهلوى واش�تغل بالرياضة ()506واملجاهدة

( ((50أي نشأته.
( ((50أما قول اهلل عز وجل( ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) فتفسريه كام يف
«تفسري البغوي» ( )256 / 6قيل فيه :املجاهدة هي الصرب عىل الطاعات.
قال احلسن :أفضل اجلهاد خمالفة اهلوى .وقال الفضيل بن عياض :والذين
جاهدوا يف طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به .وقال سهل بن عبد اهلل:
والذين جاهدوا يف إقامة السنة لنهدينهم سبل اجلنة .وروي عن ابن عباس:ã
والذين جاهدوا يف طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا.انتهى.
وإذا كان املقصود من الرياضة التي ذكرها املصنف  :هتذيب النفوس باألخالق
احلسنة املعتدلة  ،واآلداب املحمودة ،عىل ضوء تعاليم الرشع فهذا حممود،
وهو املظنون به  :حيث قدم االشتغال بالعلم مع التقوى وغري ذلك وبه تتضح
له األمور ،وعىل هذا املعنى السليم للرياضة حيمل كالم املؤلف .:
وأما الرياضة التي عليها املبتدعة من املتفلسفة واملتصوفة باإلعراض عام جاء به اهلل
ورسوله ﷺ  ،حيث يرون أشياء يف الباطن يظنوهنا حقا ،وتكون باط ً
ال  ،فهذا
من الباطل  ،وأهل أمثال هذه الرياضات فيهم املبتدعة  ،بل منهم الدهرية
والربامهة وينسبون ما يظهر هلم منها بأنه من الكرامات  ،وإنام هي من آثار
الرياضة  ،وهي آثار طبيعية غريبة حتصل للمسلم وغريه ،وإن االنشغال هبذا

=
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انفتح�ت له أب�واب من اهلداية تكش�ف ع�ن حقائق هذه العقي�دة بنو ٍر
إهل�ي يق�ذف يف قلب�ه بس�بب املجاه�دة حتقي ًق�ا لوع�ده عزوج�ل حيث
ٌّ
ق�ال ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)
[العنكب�وت.]69 :

= النوع من الرياضة ال يوصل إىل أبواب اهلداية والعقيدة احلقة  ،ولكن سبيل
ذلك العلم الصحيح من الكتاب والسنة  ،ودعاء اهلل باهلداية إىل احلق ،وكم
من منشغل بالرياضات الصوفية  ،ومع هذا فيه من االنحرافات عن املعتقد
الصحيح ما اهلل به عليم.
انظر بشأن مصطلح الرياضة عند الصوفية وغريهم« :الرد عىل املنطقيني»(/ 1
 )255و«جمموع الفتاوى» ( )73 / 2و «القائد إىل العقائد»(.)87 / 1

وليت املصنف استغنى عن تلك العبارات  ،واكتفى كعادته بام دل عليه الكتاب
والسنة  ،وكام حرر ذلك  :يف ثنايا هذا الكتاب من عبارات نفيسة.
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خاتمة الرسالة
ق�د زعم�ت يف ه�ذه املس�ائل واألبحاث ،الت�ي ذكرهت�ا( )507يف هذه
الرس�الة ،ويف رس�ائل [أخرى]( )508أين الحظت احل�ق ونرصته بجهدي،
وتابعت الكتاب والسنة ،بحسب فهمي ،وغاية ما عندي.

وأرضبت عن املقاالت واملراجعات ،وطويت الكشح ( )509عن دفع
االعرتاضات الباطالت ،مع أين قصري الباع ،قليل االطالع.

فما أخطأت فيه م�ن كالمي ،وخالفت فيه واض�ح الكتاب ورصيح
السنة فعىل كل مسلم رده ،واالجتناب عنه ،ومتابعة الكتاب العزيز والسنة
املطهرة دونه.
فإنما قصدي نرصهتام ،ال خمالفتهام ،فام أصبت فيه فمن اهلل س�بحانه،
وله فيه احلمد واملنة والش�كر والثناء ،وما أخط�أت فيه ،فالذنب فيه مني،
ومن الشيطان ،وعيل فيه الرباءة منه والتوبة عنه ،واالستغفار والتحذير.

وأشد الكراهة أن أفرق بني كراهة ما صدر مني من البدع واخلالف،
وما صدر من غريي بناء عىل عدم اإلنصاف وركوب االعتساف.
بل جيب أن أكون أشد كراهة ملا صدر مني ألنه ذنب يرضين ،وأؤاخذ
بسببه ،وذنب غريي ،ال يرضين وال أؤاخذ به.

( ((50يف ع« :ذكرناها »
( ((50يف األصل« :األخرى».
( ((50طوى كشحه عىل األمر :أي أضمره وسرته ،القاموس (.)254 / 1
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واهلل س�بحانه أس�أل أن يس�لمني من البدع والذن�وب ،ويغفر يل ما
أخط�أت في�ه من األص�ول والف�روع ،إنه واس�ع الغف�ران والرمحة ،وهو
حسبي وكفى يف اآلخرة واألوىل.

واملحام�ي [ع�ن] ( )510الس�نة املطهرة ،والكت�اب العزي�ز ،والذاب
عنهما ،كاملجاهد يف س�بيل اهلل تعاىل ،وروح الق�دس مع من ذب عن دين
ونصحا له رجاء أن يكون
اهلل ،وسنة نبيه ونافح عنهام من بعده إيام ًنا وح ًبا
ً
من اخللف الصالح ،والذين قال فيهم رس�ول اهلل ﷺ « :حيمل هذا العلم
م�ن كل خل�ف ُعدُ و ُل�ه ،ينفون عن�ه حتريف الغالين ،وانتح�ال املبطلني،
وتأويل اجلاهلني»(.)511
( ((51يف األصل و ع« :عىل».
( ((51رواه أمحد يف «املس�ند» ( 159 / 2و )202واخلطيب يف «رشف أصحاب
احلدي�ث» ( 5و )58-52والرتم�ذي ( )2669واب�ن عب�د البر يف «جام�ع
بي�ان العل�م » ( )40 / 2وأبو خيثم�ة زهري بن ح�رب ( )45والدارمي (/ 1
 )136ورواه ً
أيضا أبو نرص الس�جزي يف «اإلبانة» وأبو نعيم وابن عساكر عن
إبراهيم بن عبد الرمحن العذري وهو خمتلف يف صحبته كذا يف «مجع اجلوامع»
(ص .)995وس�ئل أمح�د بن حنبل ع�ن حديث معان بن رفاع�ة عن إبراهيم
ب�ن عبد الرمحن العذري قال رس�ول اهلل ﷺ« :حيمل هذا العلم من كل خلف
عدوله ينفون عنه حتريف اجلاهلني وانتحال املبطلني وتأويل الغالني» قيل ألمحد
كأن�ه كالم موضوع قال هو صحيح .انظر «مج�ع اجلوامع» و«رشف أصحاب
احلديث» ( .)55واحلديث أورده ابن عدي من طرق كلها ضعيفة كام رصح به
الدارقطني وأبو نعيم وابن عبد الرب ،وحس�نه العالئي كام يف «إرشاد الساري»
( )4 / 1وانظر «فتح الباري» ( .)498 / 6وللمرتىض الزبيدي رس�الة باسم
«ال�روض املؤتلف يف ختريج :حيمل هذا العل�م) كام يف «فهرس الفهارس» (1
 )539 /و»حركة التأليف يف شبه القارة اهلندية«( .ص .)150
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واجلهاد باللس�ان أحد أنواع اجلهاد وس�بله ،وما املراد إال بيان احلق
وإيضاحه وانتصار الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها كام تطابق عليه القرآن
الكريم والسنة الغراء.

وال أعي�ب عىل م�ن خالفن�ي يف يشء ،وال يعاب التقصير فيه عيل،
ألين مق�ر ب�ه ،وأهله ،وحمله ،مع الدع�اء واللجوء( )512إىل اهلل س�بحانه أن
هيدين�ي لله�دى ،وييسر اهل�دى يل ،وقد وعد ب�ه يف كتابه احلكي�م مؤكدً ا
بمؤك�دات فق�ال :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [اللي�ل ،]12 :وقال :ﮋ ﭬ ﭭ
خصوصا
ﭮ ﭯﮊ [النح�ل ،]9 :ه�ذا للخلق عمو ًم�ا ،وللمؤمنني
ً
ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [التغابن.]11 :

وإنما يضل أكث�ر اخللق من تركهم العمل بآيات اهلل البينات والس�نة
وتطلبه�م غريها ،ق�ال اهلل تع�اىل :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [البقرة.]211 :
فليحذر ذلك كل احلذر من عدم القنوع بام قنع به السلف من حجج
اهلل ،فيا له من ختويف شديد ،ووعيد عظيم.

وإنام يعرف احلق من مجع مخسة أوصاف [أعظمها] ( :)513اإلخالص،
والفه�م ،واإلنص�اف ،ورابعه�ا  -وهو أقلها وج�و ًدا وأكثره�ا فقدا ًنا :-
احلرص عىل معرفة احلق ،وشدّ ة الدعوة إىل ذلك.
والب�دع قد كثرت واملحدثات قد عم�ت ،وعمت البلوى باإلرشاك

( ((51يف األصل و ع« :اللجأ».
( ((51يف األصل و ع« :معظمها».
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هب�ا وكث�ر الدعاء إليها ،والتعوي�ل عليها ،وطالب احلق اليوم ش�به طالبه
يف أي�ام الفرتة وهم س�لامن الف�اريس( ،)514وزيد بن عمرو ب�ن نفيل (،)515
وأرضاهبام ،فإهنم قدوة لطالب احلق وفيهم له أعظم أسوة ملا حرصوا عىل
احل�ق وبذل�وا اجلهد يف طلب�ه حتى بلغه�م اهلل إليه [وأوقفه�م] ()516عليه،
وفازوا من بني العوامل اجلمة.

فك�م أدرك احل�ق طالب�ه يف زمن الفرتة وك�م عمي عنه م�ن طلبه يف
زم�ن النبوة ،فاعترب بذل�ك ( ،)517واقتد بأولئك الك�رام ،فإن احلق ما زال
مصون ًا عزيز ًا نفيس ًا كريماً  ،ال ينال مع اإلرضاب عن طلبه ،وعدم ال َّتشوف
واإلرشاف إىل س�ببه ،وال هيجم عىل البطالني املعرضني وال يناجي أش�باه
األنعام الضالني.
ما أعظم املصاب بالغفلة ،واالغرتار بطول املهلة ،فليعرف مريد احلق
قدر ما هو طالبه ،فإنه طالب ألعىل املراتب ﮋﭤﭥ ﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [اإلرساء،]19 :
ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [البقرة.]63 :
فلي�س يف الوجود ب�أرسه أعز من اإليمان باهلل تعاىل وكتبه ورس�له،

( ((51أصل�ه م�ن خراس�ان وقي�ل م�ن رامهرم�ز م�ات (س�نة  34ه�ـ) ،تقريب
(.)2477
( ((51مل يدرك اإلسالم مات قبل اهلجرة بـ ( 17سنة) ،انظر اإلصابة (453 / 1
طبع احللبي).
( ((51يف األصل« :وأوفقهم».
( ((51يف ع« :ذلك».
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ومتابعتهم ،ومعرفة ما جاءوا به.
وال تطل�ب ذل�ك أهون الطلب ،ف�إن طلبة الدني�ا وزخارفها الفانية
يرتكبون األخطار واملتالف الكبار ،وينفق أحدهم غضارة عمره ،ونضارة
ش�بابه ،وإ ّبان أيامه فيها ،وهي ال حتصل هلم عىل حس�ب املراد ،فكيف بام
أساسا.
رأسا ومل يبنوا له
ً
هو أبقى وخري منها؟ ومل يرفعوا له ً
وإنما أطلن�ا الق�ول ألين أعل�م بالضرورة يف نفسي وغيري :أن
جه�ل احلقائ�ق أكثرها إنام س�ببه عدم االهتمام بمعرفتها على اإلنصاف،
وت�رك االعتس�اف ،ال عدم الفه�م واإلدراك ،فإن من [اهت�م] ( )518بيشء
أدرك�ه ،فكيف ال يفهم طالب احلق مقاصد األنبياء واملرس�لني والس�لف
الصاحلني ،مع االهتامم فيه ،وبذل اجلهد فيه ،وحسن القصد ولطف أرحم
الرامحني؟
وال ينبغ�ي لطال�ب احل�ق والص�واب أن يصغ�ي إىل م�ن يصده عن
كت�ب اهلل ،وما أنزل فيها من اهلدى والنور ،والرمحة لط ًفا للمؤمنني ونعمة
للشاكرين.

وليح�ذر كل احل�ذر م�ن زخرفتهم وتش�كيكهم ،وليعتبر بقول اهلل
لرس�وله املعص�وم ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ
ٍ
ٍ
موقظة ملن كان ل�ه قلب أو ألقى
موعظ�ة
اآلي�ة [اإلرساء ،]73 :وياهل�ا من
السمع وهو شهيد.
وال يس�توحش من ظفر باحلقّ بكثرة املخالفني ،وليوطن نفس�ه عىل
الصرب واليقني.

( ((51يف األصل« :هم ».
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نس�أل اهلل تعاىل أن يرح�م غربتنا يف احلق ،وهي�دي ضالنا ،وال يردنا
عن أبواب رجائه ودعائه وطلبه ورمحته حمرومني.
وخامسها :وهو أصعبها املشاركة يف العلم والتمييز والفهم والدراية
حت�ى يتمكن م�ن معرفة احلق ومقدار م�ا يقف عليه فريغ�ب فيه من غري
تقليد ،ألنه ال يعرف املقادير إال ذو برص ٍ
وفهم ٍ
ماض.
نافذ،
ٍ

ف�إن عرضت له حمنة،مل يتطري بطلب احل�ق ،فيكون ممن يعبد اهلل عىل
حرف ،وليثق بمواعي�د اهلل وقرب الفرج قال تعاىل :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [النم�ل ،]79 :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ [الروم.]60 :

وليعلم يقينًا أنه تعاىل مع الصابرين والصادقني واملحس�نني ،وأن اهلل
س�بحانه ن�ارص من ينرصه ،وذاك�ر من يذكره [وإن رس رس�ول اهلل ﷺ يف
هذه األمور عائد عىل متبعيه ،ونرصه شامل لنارصيه] (.)519
وقد أمر اهلل تعاىل باملعاونة عىل الرب والتقوى.

وص�ح الرتغي�ب يف الدعاء إىل احل�ق واخلري ،وأن الداع�ي إىل ذلك
يؤتى مثل أجور من اتبعه(.)520
مجيع�ا ،وم�ن أم�ر بالصالح
وم�ن أحي�ا نفس�ا فكأنما أحي�ا الن�اس ً
أجرا عظيماً .
واإلصالح ابتغاء مرضات اهلل فسوف يؤتيه ً
ويف س�ورة العرص قرص السالمة من اخلرس عىل الذين آمنوا وعملوا
( ((51مل يتضح يل مراد املصنف من هذه العبارة ولعله هناك سقط ،واهلل أعلم.
( ((52انظر :صحيح مسلم ( )1017عن جرير بن عبد اهلل.Ø
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الصاحل�ات ،وتواصوا باحلق ،وتواص�وا بالصرب ،ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [فصلت.]33 :

وأنا أس�تغفر اهلل ،وأس�اله التجاوز عني واملساحمة يف كل ما أخطأت
فإين حمل اخلطأ والغلط ،وأهله.

وهو سبحانه أهل التقوى واملغفرة والسعة واملساحمة والغنى األعظم
والكرم األكرب عن مضايقة املساكني واجلاهلني ،إ ْذ كان اهلل سبحانه وتعاىل
ِّ
مترض ٍر بجهل اجلاهلني.
غن ًيا عن عرفان العارفني غري

وآخ�ر كالم�ي كأول�ه أن احلم�د هلل رب العاملني ،وصالته وسلامه
عىل حممد س�يد املرس�لني ،وخات�م النبيني وش�فيع املذنبني ،وآل�ه الطيبني
الطاهرين ،وصحبه الراشدين املهديني إىل يوم الدين.

ه�ذا وكان الف�راغ م�ن َز ْب ِرها ()521غ�داة يوم األربعاء من ش�هر ذي
القعدة س�نة تسع وثامنني ومائتني وألف يف بلدة هبوبال املحمية ،صاهنا اهلل
والر ِز ّية.
تعاىل وأهلها عن مجيع البلية ّ
وأنا العبد الفقري إىل اهلل ،الغني به عمن س�واه :أبو الطيب صديق بن
حسن بن عيل احلسني ِ
الق َّنوجي.
غفر اهلل َز َلـ َل ُه ،وأصلح خلله ،وتقبل عمله ،وبلغه أمله.

وقد مجعها تعليام لفلذة كبده ،وأصغر ولده ،وثمرة فؤاده :السيد عيل
الز ْبر :هو الكتابة ،القاموس (.)838 / 1
(َّ ((52
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بن صديق بن حسن ( ،)522فسح اهلل يف علمه وعمره ،وعمله وأمده ،وبارك
له وفيه ،وكان مدى األزمان يف مدده ،وسميتها:
«قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر»

واحلمد هلل أولاً
وظاهرا وباطنًا.
وآخرا
ً
ً

•نظم(:)523
إين سألتك باللهّ الذي خضعت  ...له الساموات وهو الواحد الباري
إذا تأملت فاستغفر جلامعه  ...لعل جامعه ينجو من النار
ثم أختم الكالم عىل هذا النظام:
•نظم:
يا رب إن عظمت ذنويب جهرة  ...فلقد علمت بأن عفوك أعظم
إن كان ال يرجوك إال حمسن  ...فبمن يلوذ و[يستجري] املجرم
مايل إليك وسيلة إال الرجا  ...لعظيم عفوك ثم إين مسلم(.)524

( ((52ول�د ع�ام ( 1283ه�ـ) ،ول�ه ترمج�ة يف كتاب أبي�ه «أبجد العل�وم » (/ 3
.)283-282
( ((52مل أقف عىل قائله.
( ((52يف ع« :آخره»:
«واحلمد هلل وحده  ،و كان الفراغ منه يف اليوم الرابع من الشهر ربيع األوىل يف سنة
 1292هـ اثنني و تسعني و مئتني و ألف من هجرة من له العزة و الرشف،وذلك
ببلد اهلل املحروسة صاهنا اهلل تعاىل مكة املكرمة املرشفة عىل يد الفقري إىل مواله
الغني الكبري :أمجد بن إبراهيم بن محد بن حممد بن محد بن عبداهلل بن عيس�ى،
غفر اهلل له و والديه وجلميع املس�لمني واملسلامت ،إنه قريب جميب الدعوات ،

=
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= وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني  ،وسلم تسلي ًام كثري ًا.
أ
ت
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ا
احتجبربناعزوجلعنخلقهبأربع76 ........
اختلاف أمتي رمح�ة228 ...................
ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف 79 ............
استذكروا القرآن فهو أشد تفصي ًا120 ........
اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا182 .........
اعمل�وا فكل ميسر ملا خلق ل�ه143 .........
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم152 ،151 ...
اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة145 ..........
آ
آت حممدا الوس�يلة171.....................
آيت يوم القيامة باب اجلنة فأستفتح149.........
أ
أذكركم اهلل يف أهل بيتي مرتني157............
أعطيتمخس ًامليعطهنأحدٌ مناألنبياء149.....
أكمل املؤمنني إيام ًنا أحسنهم خل ًقا231.........
أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه236.........
أالهلعسىرجليبلغهاحلديثعني236......
أليس من أه�ل ب�در؟152...................
أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهم225........
أما إين ال أقول أمل حرف ولكن125............
أما بعد أال أهيا الناس فإنام أنا برش157.........
أمرينرسولاهللﷺ ْ
أن الأدعمتثاالإال182......
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي189.....
أن�ا س�يد الن�اس ي�وم القيام�ة149...........
أنا س�يد ولد آدم وال فخ�ر149..............
أن اهلل مل يبعث ملك املوت ملوسى199.........
أن اهلل يقب�ض األرض ي�وم القيام�ة83.......
أن تؤمن هّ
ب�الل ومالئكته وكتب�ه140..........

أنالتدعمتثاالإالطمستهوالقربا182..........
أنه أع�ور وأن اهلل ليس بأع�ور115...........
أنه يرميها ،كام ترمي الصبيان الكرة83..........
أوصيكمبتقوىاهلل،والسمعوالطاعة235 .....
أول يشء خلق�ه اهلل القل�م104 .............
أول م�ا خل�ق اهلل القل�م144 ................
َأ َّو َلما َخ َلقَ اهللالقلمفأخذهبيمينه104 .........
أو مس�ل ًام141 ..............................
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني174 ......
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك172 ......
اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا175 ......
الله�م اش�هد96 ..........................
اللهمحواليناوالعلينااللهمعىلاآلكام175 ....
إ
تشهدأحدكمفليستعذباهللمنأربع200 .....
إذا ّ
إذا تكلم اهلل بالوحي132 ....................
إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها فإنام هي187 .......
إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول171 ......
إذا فعل�ت ذلك فقد آمن�ت140 .............
إذاكانأحدكم ُيصيلفال ْيبصق ِقبلوجهه107 ..
َّ
إنالدينبدأغريب ًاوسيعودغريب ًاكامبدأ239 .....
إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم95 ...........
إن الرؤي�ا م�ن اهلل187 ......................
إن الشيطان جيري من اإلنسان 213 ............
إن اهلل اطلع على أهل بدر152 ..............
إناهللتعاىليمسكالسامواتيومالقيامة83 .....
إن اهلل عز وجل ال ينام وال ينبغي له76 .........
إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها243 .........
إن اهلل يقبض يوم القيامة األرض84 ..........
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إناهللينزلإىلالسامءالدنياكلليلة105 .........
إن النذر ال يقدم شيئًا وال يؤخر179 ...........
َّ
إن بن�ي إرسائيل تفرتق242 .................
إنرؤيااملؤمنكالميكلمبهالربعبده185 .....
إنشئتأخرتذلكوهوخريلك172 .........
إن قلوب بني آدم كلها بني إصبعني113 ........
إنكم يف زمان من ترك منكم ُعشرْ 242 ..........
إنكملنتتقربواإىلاهللعزوجلبأفضل124 .....
جعوا إىل اهلل بأفضل124 ..........
إنكم ْ
لن ْتر ُ
إن للقبر ضغط�ة200 ......................
إنام األعامل بالنيات 137 ......................
َّ
إن مثل ما بعثني اهلل تعاىل به من اهلدى237 ......
َّ
إن َمن كان قبلكم إذا مات182 ................
تروا قبلها عرش آيات196 .....
إهنا لن تقوم حتى ْ
إن�ه ال ي�أيت بخير179 .....................
إين تارك فيكم ما ْ
إن متسكتم به235 ...........
إينألعرفحجرابمكةكانيسلمعيل133 ......
اإليامن بضع وسبعون ش�عبة137 ...........
اإليمان بض�ع وس�تون137 .................
ب
بئسامألحدهميقول:نسيتآيةكيت120 .......
بحق الس�ائلني عليك173 ..................
بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كام بدأ245 .........
ْ�ت إىل اخلل�ق كا ّف�ة215 .................
بعث ُ
بنياإلسالمعىلمخس140....................
ت
حتاج�ت اجلنة والنار فقالت النار115 ........
تركت فيكم أمرين لن تضلوا 235 ............
توسلوا بجاهي فإن جاهي عند اهلل عظيم176 ...

ج
اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني206 ......
ح
حتى يضع رب العزة فيها قدمه107 .........
حجب من نار ونور وظلمة76 ..............
خ
خسف باملرشق وخسف باملغرب197 .........
خلق اهلل آدم ثم مسح ظهره بيمينه102 .........
خلقاهللاخللق،فلامفرغمنهقامتالرحم116 ...
خير الق�رون ق�رين163 ....................
خري الن�اس ق�رين163 ......................
خري الناس قرين ،ثم الذين يلوهنم4 ،3........
اخلالفة بعدي ثالثون سنة155 ...............
د
دون اهلل تعاىل سبعون ألف حجاب76 .........
ذ
الذينيصلحونإذافسدالناس239 ............
ر
رأيت النبي ﷺ وهو يقرأ يف سورة براءة225 ..
رأي�ت ريب تب�ارك وتع�اىل191 ..............
رأيت ريب يف أحس�ن صورة211 ............
الرؤيا الصادقة من اهلل187 ....................
الرؤيامناهلل ُ
واحل ْلممنالشيطان187 ..........
س
السمع والطاعة عىل املرء املسلم 217 ...........
ص
صىلبنارسولاهللﷺذاتيوم،ثمأقبل235 ....
ع
َع ِج َب اهلل م�ن قوم يدخلون اجلنة 117 ......
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عليكمبسنتيوسنةاخللفاءالراشدين155 ......
عليك�م بس�نتي وس�نة233 ،229 ...........
ف
فإن النذر ال يرد من قدر اهلل شيئًا180 ........
فرت ُب�و يف ك�ف الرمح�ن114 ................
فدنا اجلبار رب العزة فت�دىل195 ............
فرجعت إىل ريب وه�و يف مكانه191 .........
فضلعائشةعىلالنساءكفضلالثريد159......
فعال به جربائيل حتى أتى به إىل اجلبار192 .....
فعال به-يعنيجربيل-إىلاجلبارتعاىل192 .....
فعليكمبسنتيوسنةاخللفاءالراشدين159 .....
فال يبصق ِقبل وجهه ،فإن اهلل ِقبل وجهه107 ....
فيجعلهام يف كفة ثم يرمي هبام84 .............
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن115 ....
ف ُين�ادي بص�وت107 .......................
فينادهيم سبحانه بصوت يسمعه من بعد131 ...
ق
ق�د غفر له قد غفر له قد غف�ر له173 ........
قلوب العباد بني إصبعني من أصابع 113 ......
القدري�ة جموس ه�ذه األم�ة146 ............
ك
كتاب اهلل واحد ،وفيكم األمحر واألسود126 ...
كرسيه موضع القدمني والعرش 75 ............
كلمتان خفيفتان عىل اللس�ان203 ...........
ُّ
كل مولود يولد عىل الفطرة86 ...............
ل
لفنيَّ أحدكم ُم ِ
ال ُأ ِ
تكئًا عىل أريكته240 .........
التزالطائفةمنأمتيظاهرةعىلاحلق233 .....
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفيس بيده151 ....

ال تقوم الس�اعة حتى خترج نار 297 .........
تبعا 241 ...
ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ً
ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة152 ...
ال ي�زال هذا األمر يف قريش ما بقي 216 .....
ال ي�زين الزاين حني يزين وه�و مؤمن138 ....
لعن رسول اهلل ﷺ من اختذ قبور األنبياء 182 ...
هّللأشد فرحا بتوبة عبده املؤمن من رجل106 ....
فرحا بتوبة عبده من أحدكم 106 ........
هلل أشد ً
هّلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط106 .....
م
ماأحدثقومبدعةإالرفعمثلهامنالسنة243 ..
ما تذاك�رون؟196 .........................
م�ا منكم من أحد إال س�يكلمه اهلل119 ......
مامنكممنأحدإاليكلمهاهلليومالقيامة119....
م�ا م�ن مول�ود86 .........................
مامننبيبعثهاهلليفأمتهقبيلإالكان240 ........
مثلاملؤمننييفتوا ّدهموترامحهم231 ..........
جم�وس ه�ذه األم�ة146 ....................
من أحدث يف أمرنا هذا 237 ،180 ،176 .....
من أحيا س َّن ًة من سنتي قد أميتت بعدي241 .....
من متس�ك بس�نتي عند فس�اد أمتي242 .....
من حلف بس�ورة من الق�رآن فعليه128 .....
م�ن خرج من بيته إىل الصلاة فقال173 .....
مندعاإىلهدىكانلهمناألجر240 ..........
من عمل عمال ليس عليه 237 ،180 ،176 ....
رب171 .....
من قال حني يسمع النداء  :اللهم َّ
من قرأ حرفا من كتاب اهلل عز وجل125 ........
من قرأ هذه اآلية يف ليلة مل يزل عليه68 .......
م�ن و ّقر صاح�ب بدعة فقد أع�ان 243 .....
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املؤمنللمؤمنكالبنيانيشدبعضهبعض ًا231 ...
املقسطون يوم القيامة عىل منابر من نور114 .....
ن
هن�ى النب�ي ﷺ ع�ن الن�ذر179 ...........
هنى رس�ول اهلل ْ
أن ُيسافر بالقرآن 120 .......
النبي يف اجلنة والشهيد يف اجلنة222 ..........
هـ
ه�ل رأى أح�د منكم م�ن رؤي�ا222 ........
ه�م م�ن كان عىل مثل ما أنا علي�ه232 .......
هي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن186 .........
و
وأرس�لت إىل اخللق كافة215 ...............
وأه�ل بيتى أذكرك�م اهلل يف أهل بيتى157 ....
وأوالد املرشكين222 ......................
وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون218 ............
وإن ما حرم رسول اهلل ﷺ كام حرم اهلل236 ...
وإياكم وحمدثات األم�ور 230 ..............
وال�ذي تدعونه أقرب إىل أحدك�م 95 .......
والذي نفيس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن68 ....
والذي نفيس بيده ال يؤمنون 159 ............
وال�ذي نفيس بي�ده ليوش�كن196 ..........
واهلل أعلم بما كانوا عاملني222 .............
واهلل ال يدخل قلب امرئ إ ْيامن حتى 159 ......
واهلل لِ َي ْهنِ�ك العل�م أب�ا املن�ذر68 ...........
وعظنا رسول اهلل ﷺ موعظة بليغة155 .......
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده235 .......
وماتقربالعبادإىلاهللعزوجلبمثل124 ......
ي
يؤت�ى باملوت كهيئة كبش أمل�ح204 ........

ي�ا أبا املن�ذر! أتدرى أي آي�ة 68 .............
ي�ا جابر أال أخربك بام ق�ال اهلل ألبيك؟119 ..
حي ي�ا ّقيوم برمحتك أس�تغيث174 .......
يا ّ
ي�ا رب خف�ف عن�ا192 ....................
ياسعدإينألعطيالرجلوغريهأحب141 .....
يا حمم�د إين أتوجه ب�ك إىل ريب171 .........
حيرش اهلل العباد فينادهيم 131 ................
حيم�ل ه�ذا العلم من كل خل�ف 250 .......
يد اهلل مألى ال يغيضها نفقة102 .............
يضح�ك اهلل إىل رجلني يقتل 117 ...........
يضحك اهلل تع�اىل إىل رجلني107 ...........
يطوىاهللعزوجلالسموات114 .............
ُي َقاتِ ُل َه َذا يف َسبيلِ اهللِ َف ُي ْقت َُل107 ............
يقبض اهلل السموات بيده 102 ..............
يقبض اهلل تبارك وتعاىل األرض83 ...........
يقطع الصالة املرأة واحلامر 196 ..............
يقول اهلل تعاىل  :أنا عند ظن عبدي113 .........
يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون239 ....
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أ
أدركتالناسمنذسبعنيسنةيقولون122 ..

ُ
اجلنُب يقرؤون القرآن قال  :ال127 .......

أدركت مش�ائخنا منذ س�بعني سنة 122 ..

حكمي يف أه�ل ال�كالم 88 .............

أدركتتسعةمنأصحابرسولاهلل122 ...

ج

ح

أفرط جهم يف نفي التشبيه108 .............
ِ
أم ُّروها كام ج�اءت8 ،7 ..................

خالف�ة أيب بكر قضاها اهلل يف سمائه78 ...

أمس�ك خالف�ة أيب بكر س�نتني155 ......

ز

ِ
أم ُّروه�ا كام ج�اءت بال كي�ف7 ..........
إ

خ

خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر154 .....

الزم دين الصبي يف الكتاب 87 .............

إعراب القرآن أحب إلينا126 .............

س

إناهللعزوجلخلقثالثأشياءبيده101...

ص

َّ
إن أحسن احلديث كتاب اهلل237 ...........
َّ
إن اهلل يف السامء وعلمه يف كل مكان 78 ....

س�ألت ابن أيب مليكة عن يد اهلل103 .....
صنفان ما عىل وجه األرض رش منهام108 ...

إنام يكون التش�بيه إذا قال ي�د كيد11 .....
ً
مؤمن�ا140 .....................
إين ألراه

عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر13 ..

اللهم إنا كنا نتوس�ل إليك بنبينا 175 .....

عليك بدين األع�راب 86 ...............

االستواء غري جمهول ،والكيف غري 8 ،7.....
ب

ع

علماء ال�كالم زنادق�ة88 ...............
ف

بأنَّه فوق سماواته عىل عرشه78 ..........

فنرى اإلسلام الكلم�ة 141 ............

بني األرض العليا والسامء الدنيا74 .......

قد أحسن من انتهى إىل ما قد سمع224 ..

بلغنيأنأولذهابالدينتركالسنة244 ...
ت

ُت ِركتم عىل اجلادة238 ....................
ُ�م على الواضح�ة238 .............
ُت ِر ْكت ْ

ق

القرآن ليس بمخلوق ولكنه 121 ..........

الق�ول يف الس�نة التي أنا عليه�ا78 ........
ك

كان�ت رؤي�ا األنبي�اء وح ًي�ا185 .........
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كان�ت قراءة رس�ول اهلل 126 ............

م�ن ش�به اهلل بخلقه فق�د كف�ر11 ........

كان يأخذ من اليهود والنصارى108 .....

من قال ال أومن هبذه الالم 128 ............
من كان مست ّن ًا فليستن بمن 238 .........

كان�وا ين�ذرون طاع�ة اهلل 179 ..........

كالم ريب121 ..........................
كن�ا م�ع رس�ول اهلل ﷺ 133 ...........

كنا نق�ول والنبي ﷺ حي153 ...........
كنا نقول ورس�ول اهلل ﷺ حي154 .......
الكذب جمانب لإليمان116 .............

الكريس موض�ع قدمي�ه75 ..............
ل

ال ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئًا 226.....
ال يوصف اهلل إال بام وصف به نفسه91 ...
لقد تركت حرف ًا أعظم من أحد128 ......

مل خيلق اهلل بيده إال ثال ًثا101 .............

ليسيفالدنياممايفاآلخرةإالاألسامء92 .....

ليس كذلك إنام هو خطأ وصواب229 ......
م

ما أحب أن يأيت عيل يوم وليلة121..........
ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح88 ..........
ما الساموات واألرضون السبع83..........

ما زالت األمم عرهبم وعجمهم96 ........

ما سألتمونا عن يشء من كتاب اهلل244.....
من ا ّدعى اإلمجاع فهو كاذب 230 ........
من تع َّلم كتاب اهلل ،ثم اتَّبع ما فيه 237 ......

م�ن حل�ف بس�ورة البق�رة128 .......

من طلب الدين بالكالم تزندق88 .........

من كف�ر بحرف من�ه 127 ...............
ن

نعم ه�و على عرش�ه 78 ................
و

وأول من نطق يف القدر 109 .............

والذين جاهدوا يف طاعتنا 247 ............

والذين جاه�دوا يف طلب العلم 247 ....

وبالتقلي�د أغفل من أغف�ل منهم224 ....
وم�ا تدب�ر آيات�ه إال اتباع�ه128 ........
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أ
أب�و حنيف�ة90 .............................
أب�و س�ليامن ال�داراين90 ...................
أمحد بن حنبل124 ،90.......................
األوزاع�ي90 ..............................
إ
إس�حاق ب�ن راهوي�ه90 ...................
ا
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املصادر واملراجع
1.1القرآن الكريم.

2.2أبج�د العل�وم  /صدي�ق حس�ن خ�ان ،ط  1املكتبة القدوس�ية،
باكستان ،سنة  1403هـ 1983 -م.

3.3اجتامع اجليوش اإلسالمية  /البن القيم ط 1املنريية ،سنة 1351
هـ.

4.4اإلمج�اع  /البن املن�ذر حتقيق د  /أيب محاد صغير أمحد ،ط 1دار
طيبة ،سنة  1402هـ الرياض.
5.5أحادي�ث يف ذم الكالم وأهله  /أليب الفضل املقرىء ،دار أطلس
للنشر والتوزيع ،الري�اض،ط1996 ،1هـ،حتقيق  :د.نارص بن
عبد الرمحن جلديع.

6.6اإلحكام يف أصول األحكام  /ابن حزم  .حتقيق أمحد ش�اكر ط 1
السعادة ،مرص ،سنة  1982م.
7.7إحي�اء عل�وم الدي�ن  /أب�و حام�د الغ�زايل ،مطبعة جلن�ة الثقافة
اإلسالمية ،مرص ،سنة  1351هـ.
8.8األدب املفرد  /البخاري .
َ 9.9أخالق محلة القرآن ،أليب بكر اآلجري ،حتقيق أمحد ِشحاته ِ
األلف ّي
السكند ِر ّي ،ط 1426 ،1هـ  ،رْ
الصفا واملروة،بمرص.
نش دار َّ
ّ
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1010األذكار  /الن�ووي ،إحي�اء التراث ،س�نه  1375ه�ـ-
1955م.
1111إرواء الغلي�ل يف ختريج أحاديث منار الس�بيل  /حممد نارص
الدين األلباين ،ط  ،1املكتب اإلسالمي ،بريوت ،سنة 1399هـ-
 1979م.

1212الزه�د لعبد اهلل بن املبارك بن واض�ح املرزوي أبو عبد اهلل،
حتقي�ق حبي�ب الرمح�ن األعظم�ي ،نشر دار الكت�ب العلمية –
بريوت.
1313االس�تقامة  /اب�ن تيمي�ة ،حتقيق د .حممد رش�اد س�امل ،طبع
جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض.

1414األسماء والصفات  /البيهقي ،بتعليق الكوثري ،دار العلم
للرتاث اإلسالمي ،بريوت .
1515اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحاب�ة  /ابن حجر العس�قالين ،ط ،1
احللبى ،مرص ،سنة  1358هـ.
1616البدع والنهي عنها  /ابن وضاح القرطبي ،حتقيق حممد أمحد
دمهان ،دار البصائر.
1717بدع�ة التعصب املذهبي  /حممد عيد عبايس ،ط  1دمش�ق،
دار الوعي العريب.
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1818حتف�ة األرشاف بمعرفة األط�راف  /مجال الدين املزي ،ط1
إرشاف الش�يخ عب�د الصم�د رشف الدي�ن ،نرش ،ال�دار القيمة
بومباي اهلند ،سنة  1396هـ 1976 -م.
1919تذك�رة املؤتسي رشح عقي�دة احلاف�ظ عبد الغن�ي املقديس،
للدكت�ور عبدال�رزاق بن عبد املحس�ن الب�در ،دار غراس للنرش
والتوزيع،ط1،1424هـ.

2020الرتغيب والرتهيب  /املنذري ،ط  ،1الس�عادة ،مرص ،سنة
 1379هـ 1960 -م.
2121تفسري ابن كثري  /ط دار الشعب ،مرص.

2222تفسير الطبري/ ،حتقي�ق أمحد ش�اكر وحممود ش�اكر ،دار
املعارف ،القاهرة.
2323تفسير الطربي/ ،مصورة عن األوىل األمريية ،مرص ،س�نة
 1328هـ.

2424تفسري القرآن الكريم /البن أيب حاتم ،حتقيق أسعد الطيب،
مكتبة الباز ،ط1417 ،1هـ
2525تقري�ب التهذي�ب  /اب�ن حج�ر العس�قالين ،حقق�ه عب�د
الوهاب عبد اللطي�ف ،ط ،2نرش املكتبة العلمية باملدينة املنورة،
سنة  1395هـ 1975 -م.
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2626التلخي�ص احلبري يف ختري�ج أحاديث الرافع�ي الكبري  /ابن
حج�ر العس�قالين ،تعلي�ق عبد اهلل هاش�م يامين ،رشك�ة الطباعة
الفنية القاهرة ،سنة  1384هـ.
2727التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد /أليب عمر يوسف
ب�ن عبد اهلل اب�ن عبدالرب النم�ري القرطبي ،حتقي�ق مصطفى بن
أمحد العلوى و حممد عبدالكبري البكرى ،مؤسسة القرطبة.
2828هتذي�ب التهذي�ب  /اب�ن حج�ر العس�قالين ،ط  ،1دائ�رة
املعارف النظامية حيدر آباد الدكن ،سنة 1326هـ.
2929التوحي�د وإثب�ات صف�ات الرب  /الب�ن خزيم�ة ،راجعه
الدكتور خليل هراس ،مصورة عن دار الكتب العلمية ،بريوت،
سنة  1978م 1358 -هـ.
3030التوس�ل أنواعه وأحكام�ه  /األلباين ط  -2الدار الس�لفية
الكويت ،سنة  1400هـ.
3131التوس�ل والوسيلة  /ابن تيمية ،املطبعة السلفية ،مرص ،سنة
 1374هـ.
3232التوصل إىل حقيقة التوس�ل  /حممد نسيب الرفاعي ،ط ،1
بريوت ،سنة  1394هـ 1974 -م.
3333الثق�ات ،البن حبان /ملجمد بن حبان البس�تي ،دار الفكر،
الطبعة األوىل ،ط  ،1395حتقيق السيد رشف الدين أمحد.
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3434جام�ع األصول يف أحاديث الرس�ول  /ابن األثري اجلزري،
حتقيق عبد القادر األرناؤوط ،نرش مكتبة احللواين ومطبعة املالح
ومكتبة دار البيان ،ط  ،1دمشق ،سنة  1390هـ1970 -م.
3535جامع الرتمذي  /علق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف ،نرش
املكتبة السلفية باملدينة املنورة ،سنة  1384هـ 1964 -م.
3636اجلامع الصغري  /الس�يوطي ،مع فيض القدير للمناوي ،ط
 ،2دار املعرفة ،بريوت.
3737جام�ع العلوم واحلكم  /ابن رج�ب ،مصورة عن ط مرص.
توزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء.
3838جام�ع بي�ان العل�م وفضل�ه  /اب�ن عب�د البر ،دار الفك�ر،
بريوت.
3939مجع اجلوامع  /السيوطي .

4040جهود خملصة يف خدمة الس�نة  /عبد الرمحن عبد اجلبار ،ط
اهلند ،اجلامعة السلفية بنارس.
4141ح�ادي األرواح إىل بلاد األفراح  /ط  ،1امل�دين ،القاهرة،
مرص.
4242احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل الس�نة  /إسماعيل
األصفهاين ،رس�الة دكتوراة بتحقي�ق د  /حممد بن ربيع مدخيل،
جامعة أم القرى ،سنة 1404هـ.
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4343حرك�ة التألي�ف باللغ�ة العربي�ة يف اإلقليم الرشق�ي اهلندي
يف القرنين الثامن عرش والتاس�ع عرش للميلاد  /د .مجيل أمحد،
وزارة الثقافة ،دمشق ،سنة  1977م.

4444حلي�ة األولي�اء  /أبو نعي�م األصفه�اين ،ط  ،2دار الكتاب
العريب ،بريوت ،سنة  1387هـ.
4545خلق أفعال العباد  /البخاري ،ضمن «عقائد الس�لف» نرش
مكتبة اآلثار السلفية قناة املعارف ،اإلسكندرية ،سنة  1971م.
4646ال�در املنث�ور  /الس�يوطي ،ط  ،1دار الفك�ر بريوت ،س�نة
 1403هـ1983 -م.
4747درء تع�ارض العق�ل والنق�ل  /اب�ن تيمية ،حتقي�ق د .حممد
رش�اد س�امل ،طبع جامعة اإلمام حممد بن س�عود ،الرياض ،سنة
 1399هـ 1979 -م.
4848دالئل النبوة  /لإلم�ام البيهقي ،حتقيق الدكتور عبد املعطى
قلعجى ،دار الكت�ب العلمية ودار الريان للرتاث ،الطبعة األوىل
 1408هـ.
4949ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من املجهولني  /الذهبي،
حققه محاد األنصاري ،نرش مكتبة النهضة احلديثة ،مكة املكرمة،
سنه  1387هـ 1967 -م.
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5050ذم ال�كالم وأهله  /لش�يخ اإلسلام أيب إسماعيل اهلروي،
حتقي�ق عب�د الرمح�ن عبدالعزي�ز الش�بل،ط1418 ،1ه�ـ مكتبة
العلوم واحلكم ،املدينة املنورة.
5151الرحل�ة يف طل�ب احلدي�ث  /اخلطي�ب البغ�دادي ،ضم�ن
جمموعة الرسائل الكاملية ،الطائف.
5252رد اإلمام الدارمي عثامن بن سعيد عىل برش املرييس العنيد /
حتقيق حمم�د حامد الفقي ،تصوير حدي�ث أكاديمي فيصل آباد،
سنة  1402هـ 1982 -م.
5353الرد عىل اجلهمية  /الدارمي ،ط ليدن.

5454الرس�الة  /للش�افعي ،ط  1البايب احللبي ،سنة  1351هـ-
 1940م.
العباس أمحد ابن تيمية،
5555الرس�الة العرش�ية /لتقي الدين أيب َ
املطبعة السلفية ،القاهرة،الطبعة  :األوىل1399 ،هـ
5656رسالة يف االستواء والفوقية واحلرف والصوت  /أبو عبداللهّ
اجلويني والد إمام احلرمني ،املنريية ،ط  ،1سنة  1343هـ.

5757الرس�ائل املتبادل�ة بني الش�يخني صديق حس�ن خان وأمحد
بن عيس�ى /عناية س�ليامن اخلرايش ،دار التوحي�د ،الرياض ،ط
ا1431 ،هـ.
5858ال�روح  /ابن القيم ،ط  ،2مطبع�ة حممد عيل صبيح ،مرص،
سنة  1376هـ.
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5959رياض الصاحلين  /النووي ،حتقيق األلب�اين ،ط  1املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،سنة  1979م 1399 ،هـ.
6060الزه�د  /للبيهق�ي ،حتقي�ق تق�ي الدين الن�دوي ،ط  ،2دار
العلم ،سنة  1403هـ 1983 -م.
6161سلس�لة األحادي�ث الصحيحة  /األلب�اين ج  4ط  ،1الدار
السلفية ،املكتبة اإلسالمية ،عامن.
6262سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة  /األلب�اين ،ج  ،1املكت�ب
اإلسالمي ،بريوت.
6363سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة  /األلب�اين ،ج  ،2املكت�ب
اإلسالمي ،بريوت ،سنة  1392هـ 1972 -م.

6464سلس�لة األحادي�ث الصحيح�ة  /األلب�اين ،ج  ،3ال�دار
السلفية ،الكويت ،سنة  1399هـ 1979 -م.
6565سلس�لة األحاديث الضعيف�ة واملوضوعة  /األلباين ،املجلد
األول ،ط  ،4املكتب اإلسالمي ،بريوت ،سنة  1398هـ.
6666سلس�لة األحاديث الضعيف�ة واملوضوعة  /األلباين ،املجلد
الثاين ،ط  ،1عامن ،سنة  1399هـ .املكتبة اإلسالمية ،عامن.
6767الس�نة  /أمح�د بن حنبل ،طب�ع مع الرد على اجلهمية ألمحد
ً
أيضا ،بتعليق الشيخ إسامعيل األنصاري ،الرياض.
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6868الس�نة  /عب�د اهلل بن أمحد بن حنبل ،ط  ،1املطبعة الس�لفية
بمكة ،سنة  1349هـ.

6969الس�نة  /حممد بن نرص املروزي ،دار الثقافة الرياض ،ودار
الفكر.
7070السنة  /أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل ،دار الراية ،الرياض،
الطبعة األوىل ،1410 ،حتقيق د .عطية الزهراين.
7171س�نن ابن ماج�ه القزويني/حتقيق حمم�د فؤاد عب�د الباقي،
البايب احللبي ،مرص.

7272س�نن أيب داود السجس�تاين/بتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي،
نرش دار إحياء السنة النبوية ،بريوت.
7373س�نن الدارقطني  /بتصحيح عبد اهلل هاش�م يامين ،طبع دار
املحاسن ،القاهرة.
7474س�نن الدارم�ي  /بعناية حمم�د أمحد دمهان ،نشر دار إحياء
السنة ،بريوت.
7575السنن الكربى  /للبيهقي ،تصوير دار الفكر ،بريوت.
7676سنن النسائي (املجتبى)  /تصوير دار الفكر ،بريوت.
7777سري أعالم النبالء /للذهبي ،مؤسسة الرسالة.
7878ش�ذرات الذهب يف أخب�ار من ذهب  /اب�ن العامد احلنبيل،
مكتبة القديس ،مرص ،سنة  1350هـ.
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7979رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة  /الاللكائي ،حتقيق
د .أمحد سعد محدان ،نرش دار طيبة ،الرياض.
8080رشح الس�نة ،للحس�ن ب�ن عيل الربهب�اري /دار اب�ن القيم
– الدم�ام ،الطبع�ة األوىل 1408 ،ه�ـ ،حتقي�ق د .حمم�د س�عيد
القحطاين.
8181رشح الس�نة  /البغ�وي ،حتقي�ق ش�عيب أرن�اؤوط وزهير
شاويش ،املكتب اإلسالمي ،ط  ،1سنة  1380هـ 1971 -م.
8282رشح العقيدة الطحاوية  /ابن أيب العز احلنفي ،طبع املكتب
اإلسالمي ،حتقيق األلباين .

8383رشح صحيح مس�لم  /النووي ،تصوي�ر دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
8484رشح قصيدة ابن القيم  -الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية
 /أمحد بن عبد اهلل الرشقي ،املكتب اإلسالمي ،سنة  1382هـ.
8585رشف أصحاب احلديث  /اخلطي�ب البغدادي ،بتحقيق د.
حممد س�عيد وخطيب أوغيل ،نرش إحياء الس�نة النبوية ،بريوت،
سنة  1971م.
8686رشف أصح�اب احلدي�ث  /اخلطيب البغ�دادي ،حتقيق د.
أوغيل ،دار إحياء السنة ،بريوت ،سنة  1971م.
8787الرشيع�ة  /اآلج�ري ،بتحقي�ق حمم�د حامد الفق�ي ،نرشه
مصورا ،حديث أكاديمي ،باكستان.
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8888ش�عب اإليمان /للبيهق�ي ،حتقي�ق الدكتور عب�د العيل عبد
احلمي�د ،مكتبة الرش�د للنرش والتوزي�ع بالري�اض بالتعاون مع
الدار السلفية ببومباي باهلند ،ط 1423 1هـ .
8989شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل /
ابن القيم ،املطبعة احلسينية ،مرص.
9090صحي�ح البخاري ،املطبوع مع رشحه فتح الباري /املطبعة
السلفية ،مرص.
9191صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب  /األلب�اين ،املجل�د األول،
املكتب اإلسالمي.
9292صحيح اجلامع الصغري  /األلباين ،املكتب اإلسالمي.

9393صحيح مس�لم  /بتعليق حممد فؤاد عب�د الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب.

9494الصف�ات  /الدارقطني ،حتقيق د .عيل نارص الفقيهي ،س�نة
 1403هـ 1983 -م.
9595الصف�ات  /للخطي�ب البغ�دادي ،تعلي�ق أيب يعلى
البيضاوي.
9696ضعي�ف اجلام�ع الصغير  /األلب�اين ،ط  ،2طب�ع املكت�ب
اإلسالمي ،بريوت ،سنة  1399هـ 1979 -م.
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9797طري�ق اهلجرتين وب�اب الس�عادتني  /الب�ن القي�م ،ط 2
السلفية ،مرص ،سنة  1394هـ.
9898عقي�دة الس�لف أصح�اب احلدي�ث/أليب عثامن إسماعيل
الصابوين.

9999العقيدة الواسطية  /ابن تيمية ،ط السابعة ،املطبعة السلفية،
مرص ،سنة 1393هـ.
10100العلو للعيل الغفار/ملحمد بن أمحد الذهبي.

10101ع�ون الباري بح�ل أدلة البخ�اري /لصديق حس�ن خان ،
وزارة األوقاف القطرية.
10102غاية املرام يف ختري�ج أحاديث احلالل واحلرام  /األلباين ،ط
 ،1املكتب اإلسالمي ،سنة  1400هـ 1980 -م.
10103فت�ح الب�اري  /اب�ن حج�ر العس�قالين ،املطبع�ة الس�لفية،
بتصحي�ح وتعلي�ق الش�يخ عب�د العزيز بن ب�از ،توزي�ع إدارات
البحوث.

10104فتح املجيد رشح كتاب التوحيد  /عبد الرمحن بن حسن آل
الش�يخ ،توزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياض ،سنة
 1403هـ 1983 -م.
10105الفت�وى احلموي�ة  /ابن تيمية ،ط مرص مقابلة عىل النس�خة
املحققة من عبد الرزاق محزة .
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10106الفت�وى احلموي�ة الكربى/الب�ن تيمي�ة ،بتحقي�ق ورشح
الدكتور محد التوجيري.
10107الف�رق بين الف�رق  /عب�د القاه�ر البغ�دادي ،دار اآلفاق،
بريوت.

10108الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الش�يطان  /ابن تيمية ،ط
 ،2تعليق حممود عيل فايد ،مطبعة حممد عيل صبيح ،س�نة 1378
هـ 1958 -م.
10109الفصل يف امللل والنحل  /ابن حزم ،دار املعرفة ودار صادر
بريوت ،سنة  1391هـ1970 -م.
11110فضائل القرآن  /أبو عبيد القاس�م بن سالم اهلروي ،رسالة
ماجس�تري ،حتقيق حممد جت�اين جوهري  .جامعة أم القرى ،س�نة
 1393هـ 1973 -م.
11111فضل علم السلف عىل اخللف /للحافظ ابن رجب.

11112في�ض القدي�ر رشح اجلام�ع الصغير  /املن�اوي ط  ،2دار
املعرفة بريوت ،سنة  1391هـ 1972 -م.
11113القام�وس املحيط  /الفيروز آبادي ،تصوي�ر مكتبة الرتبية
للطباعة والنرش ،بريوت.

11114الكام�ل يف ضعف�اء الرج�ال /البن ع�دي اجلرج�اين ،دار
الكتب العلمية1418،هـ.
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11115كنز العامل يف سن األقوال واألفعال  /املتقي اهلندي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،سنة  1399هـ 1979 -م.
11116الكواشف اجللية عن معاين الواسطية  /عبد العزيز السلامن،
ط  ،10الرياض.

11117لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية  /السفاريني،
ط عيل نفقة حاكم قطر الشيخ عيل آل ثاين .
11118م�ا دل علي�ه الق�رآن مم�ا يعض�د اهليئ�ة القويم�ة الربه�ان /
األلويس ،ط ،املكتب اإلسلامي بتخريج األلباين ،س�نة 1391
هـ.
11119جمم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د  /اهليثم�ي ،طب�ع مصر،
القديس.
12120جمموع فتاوى ش�يخ اإلسالم ابن تيمية  /مجعها عبد الرمحن
بن قاسم ،طبع جممع امللك فهد.
12121خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة  /ابن القيم،
ط  1املطبعة الس�لفية ،مكة ،س�نة  1348هـ عىل نفقة امللك عبد
العزيز آل سعود .
العل�و للعيل الغف�ار  /األلب�اين ،س�نة  1401هـ-
12122خمتصر
ّ
 1981م ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
12123م�رآة اجلن�ان وعبرة اليقظ�ان يف معرف�ة ح�وادث الزمان/
لليافعي.
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12124مس�ائل اإلمام أمحد  /س�ليامن أبو داود بن األشعث ،ط ،1
رشيد رضا ،سنة  1353هـ.
12125املس�تدرك عىل الصحيحني  /احلاكم النيس�ابوري ،تصوير
دار الفكر بريوت ،سنة  1398هـ  1978 -م.
12126املس�ند  /أمح�د ب�ن حنب�ل ،حتقي�ق أمح�د ش�اكر ،ط  ،2دار
املعارف ،مرص.
12127املس�ند  /أمحد بن حنبل ،ط  ،2املكتب اإلسالمي ،بريوت،
سنة  1388هـ 1978 -م.
12128مش�اهري علامء نجد وغريهم  /عبد الرمحن بن عبد اللطيف
آل الشيخ ،ط  ،2الياممة للبحث والرتمجة ،سنة  1394هـ.
12129مش�كاة املصابي�ح  /اخلطي�ب التربي�زي ،ط  ،1املكت�ب
اإلسالمي ،بريوت ،سنه  1381هـ 1961 -م.
13130معج�م األدباء  /ياق�وت محوي ،مكتب�ة الق�راءة والثقافة،
بمرص.
13131املعجم الصغري  /س�ليامن ب�ن أمحد الطبراين ،حتقيق:حممد
ش�كور حممود احلاج أمرير ،ط ،1املكتب اإلسلامي ودار عامر،
بريوت عامن1405،هـ1985 -م.
13132معج�م املَعامل اجلغرافية يف السيرة النبوي�ة /لعاتق بن غيث
البالدي ،دار مكة للنرش والتوزيع ،ط1402 ،1هـ.
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13133املل�ل والنحل  /الشهرس�تاين ،هبامش الفص�ل ،دار املعرفة
والصادر ببريوت ،سنة  1395هـ 1975 -م.

13134املناظ�رة يف العقيدة الواس�طية بني ش�يخ اإلسلام ابن تيمية
وعلامء عرصه  /نقلها الشيخ عزالدين عىل لسان ابن تيمية ط ،5
نرشها حمب الدين اخلطيب ،املطبعة السلفية ،سنة  1393هـ.

13135منهاج الس�نة النبوية  /ش�يخ اإلسالم بن تيمية ،املحقق :د.
حممد رشاد سامل ،النارش  :مؤسسة قرطبة ،الطبعة ألوىل.
13136م�وارد الظم�آن يف زوائ�د اب�ن حب�ان  /اهليثم�ي ،ط مصر
السلفية ،علق عليها حممد عبد الرزاق محزة .
13137ميزان االعتدال يف نق�د الرجال  /الذهبي ،تعليق عيل حممد
البجاوي ط  ،1طبع البايب احللبي ،سنة  1383هـ 1963 -م.
13138ن�زل األب�رار  /صدي�ق حس�ن خ�ان ،دار الب�از للنشر
والتوزيع.
13139الن�زول  /الدارقطن�ي ،حتقي�ق د .علي نارص فقيهي ،س�نة
 1403هـ 1983 ،م.
14140نظام الطالق يف اإلسلام  /أمحد شاكر،ط  ،2مكتبة النجاح
مرص 1389،هـ.
14141نقض اإلمام عثامن بن س�عيد الدارم�ي عىل املرييس اجلهمي
العني�د/أليب س�عيد عثامن بن س�عيد الدارمي ،حتقيق رش�يد بن
حسن األملعي ،مكتبة الرشد1418 ،هـ.
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14142النهاي�ة يف غري�ب احلدي�ث  /اب�ن األثير ،تصوي�ر املكتبة
اإلسالمية ،بريوت.
14143نوادر األصول  /احلكيم الرتمذي ،دار صادر ،بريوت.

14144ني�ل األوطار  /الش�وكاين ،ط ،البايب احللبي ،س�نة 1371
هـ 1952 -م.
14145هدي الس�اري  /ابن حجر العس�قالين( ،م�ع فتح الباري)
املطبعة السلفية ،مرص ،توزيع إدارات البحوث بالرياض.
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