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القَصِيدَةُ الالَّمِيَّةُ
املنسوبة ل َشيْخِ اإلسْالمِ
أَبِي العَبَّاسِ أَ ْحمَدُ بْنُ َعبْدِ احلَليِمِ بْ ِن َت ْيمِيَّةَ احلَرَّانِيُّ

[]1

ــــم َ َِي َ ا َيـــــ َي َ ـــــ َ ُ
ُرز َق ُاهلـــــ َ ْ َْـ َ

[]2

الَ َينَــــــــــ َْنِ َعنَــــــــــ ُ َدالَ َي َ ََــــــــــ ُ

ـْ ي َْ َـي َهب
ُح ُّ
ب " اَصـاَ ََ " ُم ـِي َ

[]3

َد َْــــــ َ ل ُُ اَ ُ َِب ََــــــَ َّــــــَ َ َ َ ئــــــــ ُ

ـــــْ َ ــــــ َ ر َعـــــ َ
ِف َد َ َ ـــــَ
َدَ ُك ـِي َ

[]4

اَصــــ ـ ي ُ " ْــــن َُي َْ َ َ َ ـــــ ُ
َكــــن َ " ـ

[]5

ـــــــَن َ ُ
يْ ا ََـ ُ
ِيَ ُ ــــــــ ُ َ َيـــــــ َ ا ََ َكـــــــِب ُ

َد َ ُ ــــــ ُ َ ــــــَ َ الُ َاــــــ َا َ
ِف َُــــــ ُ

[]6

َد" اْلَُ َصــــ َى َ َ " َاهلــــَلال َدالَ َ َــــ َد ُ

اَصــ َ َِ " ُْ ُِّب َهـــَ
ــم " ِ َيــَِ ـ
َد ََج ُ

[]7

ـــــِبا ُز ا َد ُ
َح ـــــــَ َُمــــــ َ َر َ ـــــــ َ اَ ـىـ َ

د َ ُر ُّل ُع َيـــــــــــــ َ َاَ َ َ ُر ََ َ ــــــــــــــ َُ

[]8

َد َ ُصـــــ ُـَ عــــــ ََم ُُمـــــ ـ َْـــــَ ُي َ َ ـــــ ُ

ـــم َر ََـ َ
ـــِبا َ " َد َرا َ ُه
ُ ََاــــَ ْلَـ َ
ـــي " اَ ُ ـ َ

[]9

َدَ َذا َائــ َ َ َي ُ ــ ُ َ ــَ َ " ا َ َخ َىــ ُ "

ــْ
رّـ َ
ـــِب َد َ " َح ــــَ ُ
َداْلَ َؤْ ُنـــ َ " َيـ َ

[]10

" َي َنـــ ُ "

" اَـيال

[]11

راـــــــ َــــــ َ ـَ ْ َنـــــــ ُ َريــــــَ َ َـَـــــــ ُ
َ ُ

اَِّص ُ
ـاُ " ُي ََـ ُّ َ ـ َ َق َا َيـنْ
َدُم ََيا " ـ

[]12

ـــــــِب ُْ َي ََـــــــ ُ
َ َُ َ ــــــِْ رَـــــــَم َد َ
ِخ َ

َيـــَ َئـــَ

ـــم َْ َ
ـــي َهَِ د َع ـــ َ
َع َ

َ ـ ــــــ
ـــــَ َم َُمــــــِف َم ُ َ
َائـ َ

َد َ ُ ـ ُ

َ ـ َـــــــ

" اَ ُ ـ َـِبِ " َْــَ َاــَ َ َِ َـــ

د ُ ُِب َـ" اْلَ ـ َا َد " َ
اْلـ

ــي َُم َـــ
َدَ َ اَ ََــــَ َ َرـ َ
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[]13

َدُم َ
ــِ َ " اجلنَــَ " َئــ َ َ ُخ ُ
َــيا اَ ُّ

َ ََـــــــِبه

[]14

َع ََــــــ ُي َر ُرـــــــ ُ ُهنَـــــــَ َ َد ُي َ ـــــــ َ ُ

عِ "د" َََْـٍ "
هيا ا َع َ ـَ ُل "اَقَ ـ

[]15

ــَ َ " ُي َن َ ــ ُ
َد" َِب َحن َ ـَ َ " ُثـْ " َ َح َ

ـــــه َئـــــَ َِ ُي َْ َ َُ َ ـــــ
َ ـــــا ا ََ َع َ

[]16

ــــٍ ُْ َعــــــ ُ
ه َ ـــــ َ َع َِ َـ َ
َدَ ا ََ َـــــ َ َع َ

ـَر " َي َص ـِف ََهَ اَق ـ ُِّ َاك َََ ـ
د" اَنـ ُ
دَ ُكــــــ ـ َحــــــِ َعَ ـــــــ

احلمد هلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله أما بعد:
فإن مما ال ريب فيه أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -قد أكمل هذا الدين ،وأتم به
النعمة ،وحفظ الكتاب املبني ،وسنة خري املرسلني ،من ِ
حتريف الغالني ،وانتحال
املبطلني ،وتأويل اجلاهلني ،وتالعب املتعاملني.
وإن من حفظ اهلل هلذا الدين أن جعل طائفة من هذه األمة ظاهرة باحلق،
واحلق ظاهر هبا؛ كام قال ل ى اهلل عليه وع ى لله وسلم«:ال تزال طائفة من أمتي
ظاهرين ع ى احلق ،ال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم ،حتى يأيت أمر اهلل وهم
ظاهرون».
وألل دين هذه الطائفة التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة ،واتِّباع سبيل
السلف الصالح.وهذه الطائفة املباركة هم الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -ومن سار
ع ى ما كانوا عليه  -عقيدة ورشيعة وسلوكًا وأخال ًقا  -إىل قيام الساعة.
وهذه الطائفة بريئة من كل غلو وجفاء ،وإفراط وتفريط ،ألهنا تدين
باإلسالم املحض ،دين الوسطية؛ فأهل السنة وسط يف فرق األمة؛ كام أن أهل
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وهذا راجع اىل التسليم التام واخلضوع الكامل للنصوص الرشعية ،كام أنه
يتعني التحاكم إليها وتقديمها ع ى غريها ،كام جيب تعظيم نصوص الوحيني
وإجالهلا وتوقريها.
فالتسليم يعني خضوع القلب وانقياده لربه املتضمن ألعامل اجلوارح ،كام أن
التسليم "هو اخلالص من شبهة تعارض اخلرب ،أو شهوة تعارض األمر ،أو إرادة
تعارض اإلخالص ،أو اعرتاض يعارض القدر والرشع ،ولاحب هذا التوجه
هو لاحب القلب السليم الذي ال ينجو يوم القيامة إال من أتى اهلل به ،فإن
التسليم ضد املنازعة"1 .
لفة التسليم للنصوص الرشعية من أهم لفات أهل اإليامن ،فال أحد
أحسن دين ًا ممن أسلم وجهه هلل تعاىل.
ِ
وه َو ُحم ْ ِس ٌن)) [النساء  ،]125وقال
وج َه ُه هللَِّ ُ
((و َم ْن َأ ْح َس ُن دين ًا ِّمم َّ ْن َأ ْس َل َم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الو ْث َقى))
وج َه ُه َإىل اهللَِّ ُ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َوة ُ
تعاىل(( :و َمن ُي ْسل ْم ْ
وه َو ُحمْس ٌن َف َقد ْ
[لقامن .]22
وكام يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -أثناء حديثه عن السلف الصالح –
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"وكان من أعظم ما أنعم اهلل به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ،فكان من
األلول املتفق عليها بني الصحابة والتابعني هلم بإحسان أنه ال يقبل من أحد قط
أن يعارض القرلن ،ال برأيه ،وال ذوقه ،وال معقولة ،وال قياسه .فإهنم ثبت عنهم
بالرباهني القطعيات واآليات البينات أن الرسول جاء باهلدى ودين احلق ،وأن
القرلن هيدي للتي هي أقوم" .1
عظيمه يف باهبا ،قو ًّية
عت ع ى المية شيخ اإلسالم فوجدهتا منظومة
فقد ا َّط َل ُ
ً
يف خطاهبا .واخ ُتلف يف نسبتها لشيخ اإلسالم ابن تيمية ع ى قولني :منهم من
نسبها له؛ ألهنا وجدت ضمن خمطوطاته  ،ومنهم من نفاها عنه ولذا بعضهم
يقول :املنسوبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،واخلالف هنا ال يرض مادام أن ما فيها
حق  ،وحوت مسائل يف االعتقاد اتفق عليها العلامء  ،فهي منظومة ثمينة ع ى
اختصارها.
وال خيفى ع ى طالب العلم اليوم  -فض ً
ال عن العلامء مكانة شيخ اإلسالم
ابن تيمية -رمحه اهلل -فهو يف اإلسالم والعلم والتأليل بمكان ،حتى ألبح
قطب الرحى للمؤلفني يف العقيدة والفقه ،واأللول ،واحلديث ،والتفسري،
واألخالق ،واملعامالت ،فق َّلام جتد ُمصنِّ ًفا يف هذه األمور إال وقد اقتبس من علم
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وهلذا أحب أن أبتدء بالرتمجة هلذا العلم الكبري فأقول
هو الشيخ اإلمام العامل احلرب وحيد عرصه وفريد دهره شيخ اإلسالم أمحد بن
احلراين.
عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن تيمية َّ
حران [بلد يف شامل العراق] يوم اإلثنني الثاين عرش من شهر ربيع
ولد يف َّ
األول سنة 661هـ.
ألرسة ابن تيمية شهرة علمية فجده عبد السالم بن عبد اهلل كان إمام ًا من أئمة
احلنابلة ومشهور ًا بالعلم ،ووالده عبد احلليم كان من العلامء املشهورين ،فنشأ
شيخ اإلسالم يف بيئة علمية وترعرع يف بيت والده يف دمشق ،حفظ القرلن عن
ظهر قلب وأقبل ع ى العلوم الرشعية واللغوية حتى أتقن تعلمها وهو ابن بضع
عرشة سنة ،ف ُبهر العلامء بذكائه وقوة حفظه حتى رأوا أنه أه ً
ال للفتوى فأجازه
العلامء وهو يف سن احلادية عرشة .درس وطالع وبحث يف خمتلف العلوم كالفلك
والرياضيات واجلغرافيا والطب وكان أعلم بمذاهب أهل الباطل من أهل الباطل
أنفسهم ،فتصدى للفالسفة والباطنية واملالحدة واجلهمية واملعتزلة واألشاعرة.
قال عنه احلافظ املزي":ما رأيت مثله وال رأى هو مثل نفسه"
وقال عنه تلميذه الذهبي":شيخنا وشيخ اإلسالم وفريد العرص عل ًام ومعرفة
وشجاعة وذكاء وكرم ًا ونصح ًا لألمة ،وأمر ًا باملعروف وهني ًا عن املنكر"
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شرح المية شيخ اإلسالم

10

وقال الشيخ عامد الدين الواسطي":واهلل ثم واهلل ثم واهلل مل ُير حتت أديم
السامء مثل شيخكم ابن تيمية عل ًام وعم ً
ال وحاالً وخلق ًا واتباع ًا وكرم ًا وحل ًام
وقيام ًا يف حق اهلل عند انتهاك حرماته."..
شيوخه :حكى الربزايل":أن شيوخه أكثر من مائة شيخ" وقال تلميذه ابن
عبد اهلادي":وبلغ عدد شيوخه أكثر من مائتي شيخ" ومنهم شمس الدين عبد
الرمحن ابن قدامة املقديس ،وكذلك أمني الدين عبد الصمد بن عساكر الدمشقي
وشمس الدين ابن بدران املرداوي.
تالميذه :كثري ومن أشهرهم شيخ اإلسالم ابن قيم اجلوزية ،واحلافظ
الذهبي ،والفقيه ابن وردي ،وابن عبد اهلادي ،وشمس الدين بن مفلح لاحب
كتاب الفروع.
مؤلفاته :ألف كثري ًا من املؤلفات ولو ُقسمت ع ى أيام حياته لكان نصيب كل
يوم سبع عرشة ورقة فهو من املكثرين من التصنيف ومن أبرزها :العقيدة
الواسطية ،والفتوى احلموية ،وكتاب السياسة الرشعية ،ومنها السنة وغريها
كثري.
يقول الذهبي" :مجعت مصنفات شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد
بن تيمية فوجدته ألف مصنف ثم له مصنفات أخر" وله من الفتاوى واألجوبة ما
ال ينضبط عددها وقد كتب لسائل يسأل عن فتوى فكتب له يف مائتني وثالثني

شرح المية شيخ اإلسالم
لفحة.

11
11

حمنته :لقد كثرت االفرتاءات ع ى شيخ اإلسالم من أعدائه من الصوفية وأهل
الكالم واملبتدعة حتى ُحبس يف الشام ويف القاهرة ويف االسكندرية وتويف يف أحد
تلك السجون وسجن وأوذي ولرب وقال كلمته املشهورة" :ما يصنع أعدائي
يب؟ إن جنتي وبستاين يف لدري أنَّى رحت فهي معي ال تفارقني .أنا حبيس
خلوة وقتيل شهادة وإخراجي من بلدي سياحة" وكان يقول" :املحبوس من
ُحبس قلبه عن ربه واملأسور من أرسه هواه".
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يقول الناظم رمحه اهلل تعاىل:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بدأ رمحه اهلل تعاىل بالبسملة كعادة أهل العلم ألربعة أمور:
أوالً :اقتدا ًء بالكتاب العزيز ،حيث بدأ القرلن بالبسملة
ثان ًيا :تأس ًيا بالسنة الفعلية فقد ورد أن النبي كتب يف مراسالته كام جاء يف
أمر
لحيح البخاري" إىل هرقل عظيم الروم بسم اهلل الرمحن الرحيم " ،وهذا ٌ
يعترب فعالً.
ثال ًثا :تربكًا باسم اهلل تعاىل ،ألن معنى بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل
مستعينًا متربكًا ،أو أستعني باسم اهلل ،أبدء باسم اهلل مستعينًا.
راب ًعا :إمجاع املصنفني ع ى هذا العمل.
قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف((الفتح)) :وقد استقر عمل األئمة املصنفني
ع ى افتتاح كتب العلم بالتسمية.
(بسم اهلل) هذا جار جمرور متعلق بمحذوف تقديره ُأ َألف أى بسم اهلل ُأ َألف.
علم هلل عز وجل.
(اهلل) ٌ
(الرمحن الرحيم) اسامن علامن داالن ع ى الرمحة ع ى وجه املبالغة الرمحن أشد
مبالغ ًة من الرحيم.
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َ اْلصن

رمح ال:

ـــم َْ َ
ـــي َهَِ د َع ـــ َ []17
َيـــَ َئـــَ َع َ

ــم َ َِي َ ا َيـــ َي َ ـــ َ ُ
ُرز َق ُاهلـــ َ ْ َْـ َ

َ ـ َــــــ []18

الَ َينَـــــــ َْنِ َعنَـــــــ ُ َدالَ َي َ ََـــــــ ُ

َ ـ ـــــ
ـــــَ َم ُمَـــــِف َم ُ َ
َائ َ
َيَ َئَ :

سؤال هداية واسرتشاد ،وهنا يسأل ويستفرس عن العلم.
َع َم َْ َي َهَِ:
أي ما أذهب وأميل إليه بقلبي واعتقادي.
د َع َ :
اع َت َقدَ َي ْعت َِقدُ ا ْعتِ َقا ًدا.
االعتِ َقاد ا ْفتِ َعال ،يعني أنه مصدر ا ْف َت َع َل َي ْفت َِع ُل ا ْفتِ َعاالًْ ،
ْ
فهو مأخو ٌذ من العقد وهو ربط اليشء ،يقال :عقد احلبل إذا شد بعضه ببعض
ٍ
معان ثالثة
ومادة عقد يف لسان العرب يف اللغة تدور ع ى
األول :اللزوم.
والثاين :التأكيد.
والثالث :االستيثاق
واالعتقاد مصدر بمعنى اسم املفعول ،أي :املعقود عليه ،وهو ما حيصل به
االعتقاد.
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فصحيح
وع ى هذا فاالعتقاد هو "حكم الذهن اجلازم" فإن طابق الواقع
ٌ
وإال ففاسد.
َـ :
َائ ََ َم ُمَِف َم ُ َ
أي يف دينه ال يعرتيه شك وال رجوع عام اعتقده.
َ:
القول له عدة معاين وهنا معناه االعتقاد  ،أي يف اعتقاده.
الَ َينَـَْنِ َعنَـ ُ َدالَ َي َ ََـ ُ :
أي ال يرجع عنه.
َ اْلصن

رمح ال:

ب " اَصاَ ََ " ُم ـِي َْ ي َْ َي َهب []19
ُح ُّ

َد َْـــــ َ ل ُُ اَ ُ َِب ََـــــَ َّـــــَ َ َ َ ئـــــــ ُ

ـــــْ َ ــــــ َ ر َعـــــ َ
ِف َد َ َ ـــــَ []20
َدَ ُك ـِي َ

َصــ ـ ي ُ " ْــن َُي َْ َ َ َ ـــ ُ
َكــن َ " ا ـ

حب الصحابة -رضوان اهلل عليهم -الذين نرص اهلل هبم الدين ومحلوه
وبلغوه إىل من بعدهم كلهم بدون استثناء ما دام ثبتت الصحبة جيب حبهم،
فحبهم إيامن وبغضهم نفاق.
ب " اَصاَ ََ "
َ ُح ُّ
الصحايب :هو من لقي النبي ل ى اهلل عليه وسلم مؤمن ًا به ومات ع ى ذلك
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قال املرداوي يف الآللئ البهية " :ملا كانت مسألة حب الصحابة من أهم
مسائل االعتقاد وهي أمر جممع عليه عند أهل السنة واجلامعة لسابقتهم يف
اإلسالم ،والكتاب والسنة مملوءان من الثناء عليهم ،ابتدأ هبم "
َ ُم ـِي َْ يعني بدون استثناء.
* قدم الناظم الصحابة من باب االعرتاف بحقهم وفضله ولو قلنا إنا لو
تصورنا إن الصحابة ما وجدوا أو ما وجد منهم من حيمل هذا العلم والدين كيف
يكون من بعدهم؟ إذا كانت األمة بِ َأ َم ِّس احلاجة إىل العلم وإىل أهل العلم يف
أواخر عصورها فكيف بمن كان الوالل بني األمة وبني نبيها عليه الصالة
والسالم.
قرون بأن خري هذه األمة أبو بكر ثم عمر وهذا ثابت
وأهل السنة واجلامعة ُي ِّ
بالنص واإلمجاع و ُيث ِّلثون بعثامن و ُير ِّبعون بعيل ريض اهلل عنهم أمجعني ،ويتربؤون
من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهنم ،ومن طريقة النوالب
الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
 وأهل السنة واجلامعة ُيمسكون عام شجر بني الصحابة ويقولون :إن هذهاآلثار املروية يف مساوئهم منها ما هو كذب ،ومنها ما قد زيد فيه ونقص ،وغري
عن وجهه ،والصحيح منه هم فيه معذورون ،إما جمتهدون مصيبون ،وإما
جمتهدون خمطئون ،وهم مع ذلك ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم

16
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عن كبائر اإلثم ولغائره بل جيوز عليهم الذنوب يف اجلملة ،وهلم من السوابق
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن لدر ،حتى أهنم يغفر هلم من
السيئات ما ال يغفر ملن بعدهم ،ألن هلم من احلسنات التي متحو السيئات ما ليس
ملن بعدهم ،وقد ثبت هذا بقول رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم إهنم خري القرون
وأن املُد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل ُأحد ذهب ًا ممن بعدهم كام
جاء يف لحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود.
و ترتيب اخللفاء األربعة يف اخلالفة أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل بال
خ الف ريض اهلل عنهم أمجعني ،وكذلك ترتيبهم يف األفضلية أبو بكر ثم عمر بال
خالف عند أهل السنة واختلفوا يف الثالث ع ى قولني:
القول األول :أن عثامن أفضل من عيل وهو قول مجهور أهل السنة ملا ييل:
 أن عثامن من املهاجرين األولني.أنه هاجر إىل احلبشة. أنه تزو بنتني من بنات النبي ل ى اهلل عليه وسلم حتى قيل:مل يكنهناك أحد من الدنيا تزو بنتي نبي إال عثامن ريض اهلل عنه.
جهز جيش العرسة ع ى نفقته اخلالة.
 اشرتى بئر رومية من اليهود وجعله سبي ًال للمسلمني إىل غري ذلك من
فضائله الكثرية.
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والقول الثاين :وهو قول فريق من أهل السنة وهم قليلُ :يث ِّلثون بعيل ثم
عثامن يف األفضلية ال يف اخلالفة ملا ييل:
 أنه قريب النبي ل ى اهلل عليه وسلم وجيتمع معه يف اجلد األول عبداملطلببخالف عثامن فإنه جيتمع معه يف اجلد الرابع عبد مناف.
 قال فيه النبي ل ى اهلل عليه وسلم " :أما ترىض أن تكون مني بمنزلةهارون من موسى" إىل غري ذلك من فضائله الكثرية ريض اهلل عنه.
والصحيح أن ترتيبهم يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة ،وينبغي التفريق بني
مسألة اخلالفة وبني مسألة التفضيل  ،فاخلالفة ليس هناك خالف يف ترتيبهم ومن
قدَّ م عيل ع ى عثامن يف اخلالفة فهو مبتدع وأما األفضلية فهي مسألة اجتهادية
وسبق قول اجلمهور فيها.
قوله َد َْ َ ل ُُ اَ ُ َِب َََ ََّ َ َ َ ئــ ُ
اَـ ِبََ :قرابة رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم وهم أهل بيت رسول اهلل
ل ى اهلل عليه وسلم  ،وهم الذين حرمت عليهم الصدقة ،وهم لل عيل ولل جعفر
ولل عقيل ولل العباس ،وبنو احلارث بن عبد املطلب لقوله ل ى اهلل عليه وسلم
 ":إهنم مل يفارقونا يف جاهلية وإسالم" رواه النسائي  ،وأزوا النبي ل ى اهلل
ات اهللَِّ و ِْ
عليه وسلم وبناته لقوله تعاىل{:وا ْذ ُكر َن ما يت َْ ى ِيف بيوتِ ُكن ِمن لي ِ
احلك َْم ِة
َ
َّ ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
إِ َّن اهللََّ َك َ
ان َلطِي ًفا َخبِ ًريا} [( )34سورة األحزاب].

18
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ئ  :التوسل :التقرب إىل اليشء ،والوسيلة هي الطريقة
توسل الناظم بمحبة قرابة النبي ل ى اهلل عليه وسلم ؛ ألن حمبتهم قربة هلل عز
َّ
وجل فهي من األعامل الصاحلة وهذا من التوسل املرشوع كام يف قصة الثالثة
توسل الناظم أنه
الذين انطبقت ع ى غارهم لخرة ..وستأيت ،وال يفهم من ُّ
توسل بذوات ألحاب النبي ل ى اهلل عليه وسلم وال بجاههم وال بحقهم ألن
هذا توسل ممنوع
الن التوسل نوعان :توسل مرشوع ،وتوسل ممنوع.
أ .أنواع التوسل املرشوع:
 التوسل بتوحيد اهلل عز وجل كام يف قول يونس عليه السالمَ { :فنَا َدى ِيفال ُّظ ُلام ِ
ني} [( )87سورة
نت ُس ْب َحان ََك إِ ِّين ُك ُ
ت َأن َّال إِ َل َه إِ َّال َأ َ
نت ِم َن ال َّظامل ِ َ
َ
األنبياء].
هلل األَ ْس َامء ْ
احلُ ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ِ َهبا}
 التوسل باألسامء والصفات قال تعاىلَ { :و هِ[( )180سورة األعراف] .ويف احلديث (يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث) وهذا
كان يقوله النبي ل ى اهلل عليه وسلم إذا كربه أمر كام جاء عند الرتمذي من
حديث أنس.
 التوسل هلل باألعامل الصاحلة كام يف قصة الثالثة الذين انطبقت عليهمالصخرة فتوسلوا بصالح أعامهلم ففر اهلل عنهم ،ومنه توسل الناظم بقوله:
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ِ
الرض
 التوسل بإظهار الضعف والفقر واحلاجة كام قال أيوبَ {:أ ِّين َم َّسن َي ُّ ُّنت َأرحم الر ِ
ني} [( )83سورة األنبياء].
امحِ َ
َو َأ َ ْ َ ُ َّ
 التوسل باالعرتاف بالذنوب واخلطايا وإظهار التوبة واإلنابة قالتعاىلَ {:ق َال َر ِّب إِ ِّين َظ َل ْم ُت َن ْف ِيس َفا ْغ ِف ْر ِيل} [( )16سورة القصص].
 التوسل بدعاء الصاحلني كام فعل عمر ريض اهلل عنه حينام طلب منالعباس ريض اهلل عنه الدعاء وخر يستسقي به وقال ":اللهم إنا كنا نتوسل
إليك بنبينا فتسقينا ،وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ،قال :فيسقون " رواه
البخاري .وهذ ا النوع من التوسل الذي هو بدعاء الصاحلني ال يرشع إال يف حال
حياة الداعي ال بعد موته.
ب .أنواع التوسل املمنوع:
 التوسل بدعاء امليت أو بشفاعته ال جيوز لعدم قدرته ع ى ذلك ،فالصحابةرضوان اهلل عليهم مل يذهبوا إىل قرب الرسول ل ى اهلل عليه وسلم ويطلبوا منه
شيئ ًا ،ولو كان جائز ًا ما تركوه.
 التوسل بذات أو بجاه النبي ل ى اهلل عليه وسلم أو غريه وهذا غريجائز ،ألن العبادات توقيفية وال دليل ع ى جواز ذلك.
 -التوسل بحق املخلوق وهذا أيض ًا ال جيوز ألن اهلل ليس عليه حق ألحد ألن
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عطاؤه تفض ً
ال منه ومنَّة سبحانه.
قال َدَ ُك ـِي َْ َ ـ َ ر َع َ
ِف َد َ َ َ
ولكلهم :يعني جلميع الصحابة وجلميع ذوي اآلل واملقصود ذوي اآلل
الذين هم ع ى اجلادة الصحابة كلهم ع ى اجلادة من غري استثناء كلهم عدول
ونطق القرلن والسنة بعدالتهم لكن مما ينتسب إليه ^ ممن تأخرت هبم احلياة،
يعني من األئمة من اآلل عيل ريض اهلل تعاىل عنه إمام هدى خليفة راشد ،احلسن
واحلسني زين العابدين عيل بن احلسني من أئمة اهلدى ،حممد بن عيل الباقر ثقة من
ثقات املسلمني وخمر له بدواوين اإلسالم فهو ثقة ،جعفر بن حممد أيضا خمر له
يف الصحاح لكن جاء بعدهم ممن ينتسب إىل اآلل ممن خالف سنة الرسول عليه
الصالة والسالم.
فام نقول هؤالء كلهم ،ال شك إن من هو ع ى اجلاد وله قدر وله فضل ،وله
حق علينا ،أما من حاد عنها فالرجال إنام يعرفون باحلق واحلق ال يعرف بالرجال
كام هو مقرر عند أهل العلم.
ولكلهم قدر :منزلة عالية ورفيعة القدر.
َص ـ ي ُ " ْن َُي َْ َ َ َ ـ ُ
قال َكن َ " ا ـ
 أبو بكر:ِ
الصدْ ِق
عبد اهلل بن عثامن الصديق ريض اهلل عنه قال تعاىلَ {:وا َّلذي َجاء بِ ِّ
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َو َلدَّ َق بِ ِه ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم املُْ َّت ُق َ
ون}[( )33سورة الزمر] .وعن أيب الدرداء ريض اهلل
عنه أن النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال " :هل أنتم تاركوا يل لاحبي إين قلت يا
أهيا الناس إين رسول اهلل إليكم مجيع ًا فقلتم :كذبت ،وقال أبو بكر لدقت " رواه
البخاري.
مناقبه يف اإلسالم كثرية جد ًا  ،وكان رئيس ًا يف اجلاهلية  ،وكان إليه معرفة
األنساب وتأويل الرؤيا  ،وأسلم ع ى يديه مجاعة منهم مخسة مبرشون باجلنة وهم
عثامن والزبري وطلحة بن عبيد اهلل وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص،
وأعتق َأ ْع ُبد ًا من املرشكني يعذبوهنم ومنهم بالل بن رباح  ،وحث النبي ل ى اهلل
عليه وسلم ع ى الصدقة فجاء بكل ماله ،خالفته سنتان وتويف عن ثالث وستني
سنة يف سنة ثالث عرشة للهجرة.
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قال
َد َ ُ ُ

" اَ ُ َـِبِ " َْـَ َاـَ َ َِ َــ []21

ــــــــَن َ ُ
يْ ا ََـ
ُ
ِيَ ُ ـــــــــ ُ َ َيــــــــ َ ا ََ َكــــــــِب ُ

قوله أقول :أي أعتقد ،وأبدي اعتقادي يف القرلن الكريم.
القرلن :هو كالم اهلل املعجز ،ووحيه املنزل ع ى حممد ل ى اهلل عليه وسلم
املنقول بالتواتر ،املكتوب يف املصاحف ،املتعبد بتالوته.
منزل غري خملوق منه بدأ
فمذهب أهل السنة يف القرلن :أن القرلن كالم اهللَّ ه
وإليه يعود.
 - 2ومذهب املعطلة من اجلهمية واملعتزلة واملاتريدية واألشاعرة:
يقولون :إن القرلن كالم اهللَّ لكنه خملوق.
 - 3ومذهب الواقفية :وهم الذين يقولون أن القرلن كالم اهللَّ ،ثم يقفون وال
يقولون خملوق أو غري خملوق ،ويوقفون ع ى ذلك.
 - 4واللفظية :وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرلن خملوقة ،أو لفظي بالقرلن
خملوق ،وهؤالء قسم من اجلهمية ويقصدون بقوهلم ألفاظنا خملوقة يقصدون
باللفظ امللفوظ أي القرلن ويقصدون باللفظ كلامت الالفظ أو املتكلم وهذه
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الطائفة نشأت يف عرص املتوكل ،ملا اهنزم اجلهمية وانكرسوا بعدما كانوا أعزة يف
عرص املأمون والواثق واملعتصم ،فلام جاء املتوكل وبدأ حيارب اجلهمية فبدأوا
يتسرتون هبذا القول ،فبدل أن يقول القرلن خملوق كام كانوا يرصحون يف وقت
عزهتم استبدلوها بعبارة ال تثري الناس وهي عبارة ملبسة وحتتمل حق ًا وباطالً،
فقالوا ألفاظنا خملوقة ويريدون بذلك القرلن وهؤالء اكتشفهم اإلمام أمحد ومن
معه ولذلك كفروهم ،وقالوا إهنم جهمية.
وأحب أن أنبه ع ى مسألة هامه وهى:
أنه جاء عن بعض السلف أنه يقول :أفعال العباد خملوقة واللفظ جزء من
أفعال العباد ويقصد باللفظ التلفظ أي أن ألواتنا وكالمنا نحن خملوقة ،وأما
امللفوظ الذي هو القرلن فليس بمخلوق ،ومن السلف من قال :أفعال العباد
خملوقة ،ملا سئل عن مسألة اللفظ ،وهذا كالم قاله اإلمام البخاري واإلمام ابن
قتيبة وابن تيمية فيام بعد ،وأ هلف فيه ابن قتيبة رسالة بعنوان اختالف اللفظ،
وانترص هلذا القول ،وحصلت للبخاري بسبب هذه العبارات مشكلة ووقع يف
رصاع مع بعض أهل السنة يف قصة معروفة وجاء ابن تيمية ولوب قول
البخاري ،وانترص له ،وقال :إن لفظي بالقرلن خملوق إن أراد التلفظ فهو خملوق
وإن أراد امللفوظ وهو القرلن فهذا هو قول اجلهمية.
وما حصل بني البخاري وبعض أهل احلديث يعترب أول خالف وقع بني
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أهل احلديث ،وهو أول خالف تبعه فرقة وحتزب ،وكالم ومواقف معينة ،وهذا
األمر ألبح واضحا اآلن ،وجرى تقسيم الناس عليه ع ى ما قال ابن تيمية من
قال لفظي بالقرلن خملوق يستفرس منه ماذا تريد ،وع ى ضوء تفسريه حيكم عليه
هل هو من اجلهمية أو ممن يرى رأي البخاري.
إال أننا يمكن أن نستفيد مما جرى بني البخاري وبني من خالفه من أهل السنة
أن األلفاظ التي تشبه ألفاظ املبتدعة أن األوىل تركها وعدم التلفظ هبا حتى ال
حيصل أخذ ورد أو يتكئ عليها أهل البدع وينترصون هبا،
املسألة:
أحب أن أنبه ع ى قوهلم عبارة منزل غري خملوق ،منه بدأ وإليه يعود
كلمة منزل غري خملوق ،هذه العبارة كثري ما يقوهلا السلف ودائ ًام جيعلوهنا بعد
قوهلم القرلن كالم اهللَّ يقولون منزل غري خملوق ،وقوهلا واجب ألن تركها يثري
شبه ممن مل يذكرها الحتامل أن هذا املتكلم يرى أن القرلن خملوق لذا فيجب
إضافتها.
وكذا عبارة :منه بدأ ،جيب إضافتها ،ومعنى منه :من هنا ابتدائية أي أن
الكالم لدر من اهللَّ وتكلم اهللَّ به ،وأما أهل البدع فإهنم يقولون من اللوح
املحفوظ بدأ أو يقولون من جربيل بدأ أو من حممد بدأ ،فريون أن العبارات
خملوقة جاء هبا جربيل أو الرسول ،أو خلقت يف اللوح املحفوظ وأخذها جربيل،
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وأما كلمة :وإليه يعود فإظافتها من باب االستحباب ،وكلمة إليه :الضمري يعود
هلل بتفسريين:
إىل القرلن والسلف يفرسون العود إىل ا َّ
 - 1أن القرلن لدر من اهللَّ كام تقول منه وإليه فيكون وإليه يعود تأكيد ًا
لكلمة منه بدأ.
 - 2إليه يعود ،أي :يرفع فإنه جاء يف اآلثار أن القرلن يف لخر األيام يرفع من
الصدور إىل اهللَّ.
ثم تكلم املصنف عن اعتقاد أهل السنة يف القرلن ،وكلها تأكيدات يقصد هبا
الرد ع ى أهل البدع ،فمنها قوله:
إن القرلن له أول ولخر وأجزاء وأبعاض وأنه متلو باأللسنة حمفوظ بالصدور
مسموع باآلذان ،إلخ كالمه رمحه اهللَّ.
هلل ثم
ثم استعرض األدلة فبدأ باألدلة من القرلن إلثبات أن القرلن كالم ا َّ
األدلة من السنة ،وختم حديثه ببيان حكم من أنكر القرلن فقال نق ً
ال عن عيل بن
أيب طالب من كفر بحرف منه فقد كفر به كله ،وقال :وال خالف بني املسلمني يف
أن من جحد من القرلن سورة أو لية أو كلمة أو حرف ًا متفق عليه أنه كافر.
ومن ادعى أن شيئا من القرلن زائد أو نقصان ال إشكال يف كفره وردته ،ألن
األمة أمجعت ع ى أن القرلن حمفوظ كام هو نص القرلن والذي يزعم أن هناك
زيادة أو نقصان مكذب للنص القطعي
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وذكر احلافظ البيهقي رمحه اهلل تعاىل أن هيود ًّيا دعاه حييى بن أكثم إىل اإلسالم
فلم يسلم وبعد سنة كاملة أتى إىل حييى بن أكثم فأعلن إسالم فسأله عن السبب
فقال :إنه نسخ ً
نسخا من التوراة وزاد فيها ونقص وحرف وقدم وأخر ثم ذهب
هبا إىل سوق الوراقني من اليهود فتخطفوها من يده ،وبارش قراءهتا والعمل هبا
وهي حمرفة.
ثم عمد إىل اإلنجيل فصنع به مثل ذلك وذهب به إىل سوق النصارى
فاشرتوها منه ومل يرتددوا يف ذلك ،وبارش قراءهتا والعمل هبا.
ثم عمد إىل القرلن فقدم وأخر بيشء يسري ال يكاد يطلع عليه الفرد من الناس
ثم ذهب به إىل سوق الوراقني بني املسلمني وعرض النسخ عليهم النسخ كل من
رأى نسخة رماها يف وجهه وقال :إنه حمرم فعلمت أن الدين حق وأن هذا الكتاب
حمفوظ فأسلمت ،فتعجب حييى بن أكثم فلام حج اجتمع سفيان بن عيينة وذكر له
القصة.
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قال
َد َ ُ ـــ ُ َ ـــَ َ الُ َاـــ َا َ
ِف َُـــ ُ[]22

َد" اْلَُ َصــــ َى َ َ " َاهلــــَلال َدالَ َ َــــ َد ُ

يعني أعتقد أن ما جاء ع ى اهلل جال وعال وعن نبيه عليه الصالة والسالم مما
يتعلق باهلل جال وعال من أسامء أو لفات أو أفعال ع ى ما يليق بجالله وعظمته.
فال أتأول :يعن ي أعتقد ما جاء عن اهلل وعن رسوله عليه الصالة والسالم وال
أتأول ذلك بل أمره كام جاء
أقول :أعتقد يف قويل هذا احلق وأن اهلل قال وتكلم حقيقة كام يليق بجالله
وعظمته
املصطفى :املقصود به نبينا حممد ل ى اهلل عليه وسلم .
قوله (وال أتأول):التأويل املقصود به تأويل النصوص الواردة فيها عن ظاهرها كتأويل الوجه
بالنعمة ،واالستواء باالستيالء.
 حكم التأويل:ع ى ثالثة أقسام:
تبني له احلق رجع
ا د  :أن يكون لادر ًا عن اجتهاد وحسن نية ،بحيث إذا َّ
عن التأويل فهذا معفو عنه  ،ألن هذا منتهى وسعه  ،وقد قال اهلل تعاىل{ :الَ
ف اهللهُ َن ْف ًسا إِالَّ ُو ْس َع َها}[( )286سورة البقرة].
ُي َك ِّل ُ
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اَََْ :أن يكون لادر ًا عن هوى وتعصب وله وجه يف اللغة العربية  ،فهو
فسق وليس بكفر إال أن يتضمن نقص ًا أو عيب ًا يف حق اهلل فيكون كفر ًا.
اَََْث :أن يكون لادر ًا عن هوى وتعصب وليس له وجه يف اللغة العربية
فهذا كفر ألن حقيقته التكذيب حيث ال وجه له.
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قال
اَص َ َِ " ُْ ُِّب َهــَ[]23
َد ََج ُم " ِ َيَِ ـ

ـــــِبا ُز ا َد ُ
َح ـــــــَ َُمــــــ َ َر َ ـــــــ َ اَ ـىـ َ

د َ ُر ُّل ُع َيــــــــــ َ َاَ َ َ ُر ََ َ ـــــــــــ َُ[]24

َد َ ُصـــــ ُـَ عــــــ ََم ُُمـــــ ـ َْـــــَ ُي َ َ ـــــ ُ

هذا بيان لطريقة السلف والقرون املفضلة يف ليات وأحاديث الصفات
هلل أهنم يصفون اهللَّ عز وجل بام ولف به
دال :أن طريقة السلف يف لفات ا َّ
نفسه سواء كانت الصفة بالقرلن أو فيام لح من السنة.
ثَر َ :أهنم يؤمنون هبا.،
ثَََْ :تلقيها بالتسليم والقبول .والتسليم :هو االنقياد وضده الرتك.
والقبول :وضده الرد.
راَعَ :ترك التعرض ألحاديث وليات الصفات أي ترك االعرتاض.
والرتك يكون خلمسة أمور:
 -1الرد :ويقصد به اإلنكار والتكذيب.
 -2التأويل :ويقصد به رصفها عن ظاهرها وعن َم ْعناها اللغوي.
هلل تشبه كذا مما هو معروف عند
 -3التشبيه :وهو أن يقول أن لفات ا َّ
الناس.
هلل مثل كذا.
 -4ترك التمثيل للصفات :أي ال يقال لفات ا َّ
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والفرق بني التشبيه والتمثيل:
*أن التشبيه هو تشبيه الصفات بأن جيعلها تشبه كذا ،أي أن هناك شبه يف
بعض الوجوه بني لفات اهللَّ ولفات املخلوقني.
*أما التمثيل :أن يقول أن لفات اهللَّ مثل كذا متام ًا ،واملثلية أن يكون مثله يف
كل يشء.
أما التشبيه فيكون مثله يف بعض دون بعض.
 -5عدم التعرض لكيفية لفات اهللَّ عز وجل.
هذه هي طريقة السلف يف لفات اهللَّ وهي طريقة جممع عليها عند السلف
وهي جارية يف كل لفة من لفات اهللَّ.
قوله َُم َ َر َ ـ َ اَ ـى َِبا ُز ا َد ُ
يعني نعتقد أن ما اعتقده خيار هذه األمة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين.
والطرازَ :ع َل ُم الثوب ،والطراز األول :الرعيل األول من الصحابة و العلامء
األفذاذ كاإلمام أمحد بن حنبل ،والثوري ،وسفيان بن ع هيينة وغريهم من أئمة
السلف كثري رمحهم اهلل تعاىل.
ر َهلَ :النَّقال :هم األئمة الثقات الذين نقلوها إلينا لافية نقية.
ومن القواعد يف لفات اهلل تعاىل:
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أ -لفات اهلل كلها عليا ،لفات كامل ومدح ليس فيها نقص بوجه من
الوجوه كاحلياة والقدرة والسمع والبرص واحلكمة والرمحة والعلو وغري ذلك
هلل املَْ َث ُل األَ ْع َ َ ى} [اآلية( )60سورة النحل].
لقوله تعاىلَ {:و هِ
 إذا كانت الصفة نقص ًا ال كامل فيها فهي ممتنعة يف حقه سبحانه كاملوتواجلهل والعجز ونحو ذلك.
 إذا كانت الصفة كامالً من وجه ونقص ًا من وجه [كاملكر والكيد واخلداع]مل تكن ثابتة هلل وال ممتنعة ع ى سبيل اإلطالق بل البد من التفصيل ،فنثبتها هلل يف
حال الكامل وتكون كامالً إذا كانت يف مقابلة مثلها؛ ألهنا تدل ع ى أن فاعلها ليس
عدوه بمثل فعله  ،وتكون نقص ًا يف غري هذه احلال فال نثبتها هلل
بعاجز عن مقابلة ِّ
يف حالة النقص.
مثال ذلك:
قال تعاىلَ {:و َي ْم ُك ُر َ
هلل َواهللهُ َخ ْ ُري املَْكِ ِري َن} [( )30سورة األنفال].
ون َو َي ْم ُك ُر ا هُ
{إِ َّهن ُ ْم َيكِيدُ َ
ني
ا*و َأ ِكيدُ َك ْيدً ا}[(15ـ )16سورة الطارق]{ .إِ َّن املُْنَافِ ِق َ
ون َك ْيدً َ
ون اهللهَ وهو َخ ِ
ُخي ِ
َاد ُع َ
اد ُع ُه ْم} [( )142سورة النساء].
َ ُ َ
ب  -لفات اهلل تنقسم إىل قسمني :ثبوتية وسلبية.
فا لثبوتية :ما أثبتها اهلل لنفسه كاحلياة والعلم والقدرة ،وجيب إثباهتا هلل ع ى
الوجه الالئق به؛ ألن اهلل أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته.
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والسلبية :هي التي نفاها اهلل عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن اهلل؛ ألن اهلل
نفاها عن نفسه  ،لكن جيب اعتقاد ثبوت ضدها هلل ع ى الوجه األكمل ألن النفي
ال يكون كامالً حتى يتضمن ثبوت ًا.
مثال ذلك:
يف قوله تعاىلَ {:و َال َي ْظلِ ُم َر ُّب َك َأ َحدً ا}[( )49سورة الكهف]  ،جيب نفي
الظلم عن اهلل مع اعتقاد ثبوت العدل هلل ع ى الوجه األكمل.
 .الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني :ذاتية وفعلية.
فالذاتية :هي التي مل يزل وال يزال متصف ًا هبا كالسمع والبرص  ،فهي الزمة له
سبحانه أزالً وأبد ًا ال تتعلق بمشيئته سبحانه  ،كصفة اليدين مثالً.
والفعلية :هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء مل يفعلها كصفة
االستواء ع ى العرش واملجيء والرضا واملحبة والغضب.
وقد تكون ال صفة ذاتية فعلية :كالكالم فهي لفة ذاتية ألن اهلل مل يزل وال
يزال متكل ًام ،ولفة فعلية ألن الكالم متعلق بمشيئته يتكلم بام شاء متى شاء.
د .إثبات مجيع ما ورد يف الكتاب والسنة من الصفات
فأهل السنة واجلامعة يثبتون كل ما ورد يف الكتاب والسنة من الصفات بغري
تأويل و ال تعطيل وبغري تشبيه ومتثيل وخالف أهل السنة واجلامعة يف ذلك كل
من:
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املعتزلة :الذين يثبتون األسامء واألحكام وينفون الصفات فيقولون :عليم بال
علم وقدير بال قدرة وحي بال حياة وهذا القول غاية يف الفساد فإن إثبات
مولوف بال لفة حمال يف العقل كام هو باطل يف الرشع.
األشعرية :الذين يثبتون سبع لفات فقط ويقولون هي التي َّ
دل عليها العقل
وهي [احلياة ،والعلم ،والقدرة ،واإلرادة ،والسمع ،والبرص ،والكالم][.انظر
رشح العقيدة الواسطية للهراس ص،160ورشح ملعة االعتقاد البن عثيمني
ص]24
 تفسري ليات الصفات وأحاديثها ع ى نوعني:أ .تفسري مقبول:وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات املعنى الالئق
باهلل عز وجل املوافق لظاهر الكتاب والسنة
ب .تفسري غري مقبول:وهو ما كان بخالف ذلك من املعاين التي ابتكرها
وحرفوا هبا نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها ،
املعطلة واملشبهة وغريهم َّ ،
فأخرجوا لنا معاين ال تليق باهلل عز وجل وعليه ُحيمل قول اإلمام أمحد يف حديث
النزول وشبهه " :نؤمن هبا ونصدق ال كيف وال معنى؟ " فهو نفى املعنى الذي
ابتكره املعطلة من اجلهمية وغريهم.
قوله ص ـَ عم ُم َْ ي
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أي ألون ليات الصفات عن كل ما وللني من تأويل وحتريف وتعطيل
وتكييف ،الناجتة عن التومهات التي ختطر يف بال البرش ،قال اإلمام أمحد بن حنبل:
" كل ما أخرب اهلل تعاىل به يف كتابه من لفاته فهو كام أخرب ال كام خيطر للبرش".
فأراد اإلمام أمحد بمقولته أن الذي خيطر ع ى البرش من تأويل وتعطيل وحتريف
وتكييف ليس هو املراد الصحيح وإنام الواجب أن ُتصان عن ذلك كله وأن ال
يتخيلها اإلنسان ألن هذا يسوقه إىل الضالل.
 قال الفخر الرازي:هنايــــة إقــــدام العقـــــول عقــــــال

وغايـــة ســـعي العـــاملني ضــــالل

أرواحنــا يف وحشــة مــن جســومنا

أذى ووبــــال
وحالــــل دنـــــيانا ً

ومل نستفد من بحثنـا طـول عمرنـا

سوى أن مجعنـا فيـه :قيـل وقـالوا

لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية ،فام رأيتها تشفي عليالً ،وال
مح ُن
الر ْ َ
تروي غليالً ،ورأيت أقرب الطرق إليه طريقة القرلن اقرأ يف اإلثباتَّ {:
ِ
ِ
َع َ ى ا ْل َع ْر ِ
ب} [()10
است ََوى} [( )5سورة طـه]{ ،إِ َل ْيه َي ْص َعدُ ا ْلكَل ُم ال َّط ِّي ُ
ش ْ
ِ ِِ
يش ٌء} [( )11سورة الشورى]َ { ،و َال
سورة فاطر] .واقرأ يف النفيَ {:ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
ُحيِي ُط َ
ون بِ ِه ِع ْل ًام} [( )110سورة طـه].ثم قال :ومن جرب مثل جتربتي عرف مثل
معرفتي ".
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وقال اآلخر:
لعمــري لقــد طفــت املعاهــد كلهــا

وسريت طريف بـني تلـك املعاهـد

فلـــم أر إال واضـــع ًا كـــف حــــائر

عــ ى ذقــن أو قارعــ ًا ســـن نــادم

وقال أبو املعايل اجلويني :إمام احلرمني:
" يا ألحابنا ال تشتغلوا بالكالم فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب ما بلغ ما
اشتغلت به وقال عند موته :لقد خضت البحر ِ
اخل َضم وخليت أهل اإلسالم
وعلومهم ودخلت يف الذي هنوين عنه واآلن فإن مل يتداركني ريب برمحته فالويل
البن اجلويني وها أنا ذا أموت ع ى عقيدة أمي أو قال ع ى عقيدة عجائز نيسابور"

36
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ـم َر ََ َـي " اَ ُ َـِبا َ " َد َرا َ ُه[]25
ُ ََاَ ْلَ َ

َدَ َذا َائــ َ َ َي ُ ـــ ُ َ ــَ َ " ا َ َخ َىـــ ُ "

ذم ُ
شيخ اإلسالم يف هذا البيت من ترك احلجة القرلن والسنة وراءه ظهري ًا
وأعرض عنها ،ثم يأيت بأقوال واعتقادات باطلة فهمها وتصورها مستند ًا
ومستدالً عليها بقول شاعر نرصاين ،فتارة يقول القرلن عبارة عن كالم اهلل تعاىل
وهو كالمه القائم بنفسه املقدسة ،وتارة يقول أن القرلن حكاية عن كالم اهلل،
وتارة يقول بالكالم النفيس يف الفؤاد فقط ويستدل بقول شاعر نرصاين يقال له
األخطل حيث قال:
إن الكالم لفي الفؤاد وإنام جعل اللسان ع ى الفؤاد دلي ً
ال
حمرف وإال فقول
وقيل :إن هذا البيت ليس من شعر األخطل بل هو َّ
األخطل:
إن البيان لفي الفؤاد وإنام جعل اللسان ع ى الفؤاد دلي ً
ال
وإذا قدَّ رنا أن هذا البيت لحيح فإنه ال جيوز االستدالل بقول شاعر نرصاين
أل ً
ال كاألخطل ألنه ليس بمستغرب أن يقول مثل هذا الكالم شاعر نرصاين
فهذه هي عقيدته ودينه الذي يدين به ،فالنصارى قد ضلوا يف مفهوم الكلمة
حيث إهنم جعلوا عيسى عليه السالم هو نفس الكلمة ،فهم يقولون :الكلمة
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جتسدت يف عيسى ،وعندهم أن عيسى هو كالم اهلل بمعنى أنه هو ذات كلمة اهلل،
وأما نحن نعتقد أن عيسى كلمة اهلل كام أخرب اهلل سبحانه وتعاىل يف قول املالئكة
ملريم{:إِ َّن اهللهَ يب ِّرش ِك بِك َِلم ٍة منْه اسمه املَْ ِس ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َو ِج ًيها ِيف الدُّ ْن َيا
ُ
َ ِّ ُ ْ ُ ُ
يح ع َ
َُ ُ
و ِ
ني} ( )45سورة لل عمران ،وكام جاء أيض ًا يف احلديث
اآلخ َر ِة َو ِم َن املُْ َق َّربِ َ
َ
الصحيح" وأن عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم" وسمي بالكلمة:
ِ
ِ
يسى ِعندَ
ألنه ُوجد بكلمة من اهلل  ،فاهلل عز وجل قال له :كن ،فكان {إِ َّن َم َث َل ع َ
اهللهِ ك ََم َث ِل ل َد َم َخ َل َق ُه ِمن ُت َر ٍ
اب ثِ َّم َق َال َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
ون} [( )59سورة لل عمران]
فألنه ُوجد بالكلمة خر عن عادة خلق الناس حيث ولد من أم بال أب فأطلقت
عليه الكلمة ،ال كام تعتقد النصارى أن عيسى نفس الكلمة ،فالنصارى هذا دينهم
وهذا فهمهم فكيف نأخذ كالمهم حتى لو قال األخطل هذا البيت وثبت عنه فال
نأخذ بكالم شاعر نرصاين هذه عقيدته.
ٍ
مقتض
 قال اإلمام أمحد وغريه" :مل يزل اهلل متكل ًام إذا شاء ،وكامله املقدَّ سلكالمه ،وكامله من لوازم ذاته ،فال يكون إال كامالً ،واملتكلم أكمل ممن مل يتكلم "
َ اْلصن

رمح ال:

ــْ[]26
رّ َ
ـــِب َد َ " َح ـــَ ُ
َداْلَ َؤْنُــ َ " َي َ

َدَ َ اَ ََـَ َر ََي َُم َ

يِبد ح َ رّْ :املقصود به يوم القيامة يعني يف اجلنة حقيقة ال جماز ًا.

" َي َن ُ "
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 اَ ا :هيا اََ ه ْ َ َ عظ َ َ ( :مسألة رؤية اهلل عز وجل ،ومسألة نزوله
سبحانه وتعاىل).
دال َ ْ :اَِبؤي
وهي مسألة عظيمة من مسائل االعتقاد أثبتها أهل السنة من السلف واخللف
بأن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة ومن األدلة ع ى ذلك ما ييل:
ٍِ ِ
َّاِض ٌة ﴿ ﴾22إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َر ٌة ﴿}﴾23
 -1قوله تعاىلُ { :و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ
[()22,23سورة القيامة].
قال اإلمام احلافظ البيهقي يف كتابه (الرؤية) " :هذا تفسري قد استفاض
واشتهر فيام بني الصحابة والتابعني ،ومثله ال يقال إال بتوقيف ،وفرسوا قوله
ٍِ ِ
َّاِض ٌة ﴿ ﴾22إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َر ٌة ﴿،"﴾23قال ابن عباس ريض
تعاىلُ ":و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ
ِ
ِ
ِ
َّاِضةٌ)
اهلل عنهام :حسنة( ،إ َىل َر ِّ َهبا نَاظ َرةٌ) قال ناظرة إىل اخلالق .وقال عكرمة( :ن َ
من النعيم( ،إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َرةٌ) قال :تنظر إىل اهلل نظر ًا.
ِ
احل ْسنَى َو ِز َيا َد ٌة} [( )26سورة يونس]،
 -2قوله تعاىلِّ { :ل َّلذي َن َأ ْح َسنُو ْا ْ ُ

فاحلسنى اجلنة ،والزيادة :النظر إىل وجه اهلل الكريم ،وروى مسلم يف لحيحه عن
ِ
احل ْسنَى
لهيب قال :قرأ رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم ِّ {:ل َّلذ َ
ين َأ ْح َسنُو ْا ْ ُ
َو ِز َيا َد ٌة} قال ":إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار ،نادى مناد :يا أهل

شرح المية شيخ اإلسالم

39
39

اجلنة ،إن لكم عند اهلل موعد ًا ،يريد أن ينجزكموه .فيقولون ما هو؟ أمل يثقل
موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة وجيرنا من النار؟ فيكشف احلجاب
فينظرون إليه فام أعطاهم شيئ ًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة" .كذا
فرسها الصحابة رضوان اهلل عليهم منهم أبو بكر الصديق ،وحذيفة ،وأبو موسى
وابن عباس ريض اهلل عنهم.
اؤ َ
ون فِ َيها َو َلدَ ْينَا َم ِزيدٌ } [( )35سورة ق] ،قال
 -3قوله تعاىلَ {:هلُم َّما َي َش ُ
عيل بن أيب طالب وأنس ريض اهلل عنهام :هو النظر إىل وجه اهلل عز وجل.
 -4حديث أيب هريرة املتفق عليه قال :أن أناس ًا قالوا :يا رسول اهلل هل نرى
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم " :هل تضارون يف رؤية
القمر ليلة البدر؟" قالوا :ال،يا رسول اهلل .قال" :هل تضارون يف رؤية الشمس
ليس دوهنا سحاب؟" قالوا :ال ،قال" :فإنكم ترونه كذلك"...احلديث.
 -5حديث أيب سعيد وحديث جرير بن عبد اهلل املتفق عليه ،قال " :كنا
جلوس ًا مع النبي ل ى اهلل عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة أربع عرشة ،فقال":
إنكم سرتون ربكم عيان ًا كام ترون هذا ال تضامون يف رؤيته ".
خالف يف الرؤية اجلهمية واملعتزلة والرافضة والزيدية واألباضية فأنكروا
رؤية اهلل عز وجل واعتمدوا ع ى شبهات واهية وتعليالت باطلة.
قال اإلمام أمحد :من مل يقل بالرؤية فهو جهمي ،وقال مرة :هو زنديق ،وقال
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أيض ًا :وقد بلغه عن رجل قال :إن اهلل ال ُيرى يف اآلخرة؟ فغضب غضب ًا شديد ًا،
وقال :من قال إن اهلل ال ُيرى يف اآلخرة فهو كافر ،أو فقد كفر عليه لعنة اهلل
ٍِ ِ
َّاِض ٌة
وغضبه كائن ًا من كان من الناس ،أليس يقول اهلل عز وجلُ { :و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ
﴿ ﴾22إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َر ٌة ﴿[ }﴾23سورة القيامة] ،وقال{:ك ََّال إِ َّهن ُ ْم َعن َّر ِّ ِهب ْم
َي ْو َم ِئ ٍذ ملََّ ْح ُجو ُب َ
ون}[( )15سورة املطففني] ،وقال أيض ًا":يستتاب فإن تاب وإال
قتل" ،وقال أيض ًا":نؤمن هبا ،أي الرؤية وأحاديثها ،ونعلم أهنا حق" [أنظر لوامع
األنوار .]246/2
والرؤية فيها مسائل:
 - 1املصنف تكلم عن الرؤية يوم القيامة ،لكن قبل يوم القيامة هل هناك
رؤية؟ وهل ُيرى اهللَّ يف الدنيا؟
فيها مذهبان فيام أعلم:
األول :مذهب الصوفية :وهؤالء يرون أن اهللَّ ُيرى يف الدنيا يقظة وأن
هلل يف الدنيا فيكلمهم ويكلمونه.
األولياء يرون ا َّ
هلل ال ُيرى يف الدنيا بإمجاع السلف ،واستدلوا
الثاين :مذهب السلف وهو أن ا َّ
بقوله تعاىل{ :لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل} (.)1

()1

سورة األعراف . 143 :
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لكن اختلف السلف يف النَّبِ هي خالة هل رأى ربه يف الدنيا أم مل يره ،واخلالف
وقع بني الصحابة:
القول األول :أنه مل يره ببرصه وال بعني رأسه.
واستدلوا هلذا  -وهو قول اجلمهور  -بحديث عائشة :من قال إن الرسول
هلل فقد أعظم ع ى اهللَّ الفرية.
رأى ا َّ
واستدلوا بحديث أيب ذر ملا سأله :هل رأيت ربك؟ قال :نور أ َّنى أراه.
والقول الثاين :أنه رله.
واستدلوا بقول اهللَّ تعاىل{ :ولقد رله نزلة أخرى} ( ،)1وقوله{ :ثم دنى
فتدىل .فكان قاب قوسني أو أدنى} ( ،)2وحديث " :رأيت ريب بأحسن لورة"
(.)3
والصحيح القول األول.
ثم هل رله رؤية قلب ومنام يف الدنيا أم ال؟
والصحيح أنه رله يف املنام ،وهو اختيار ابن تيمية ،وهو مضمون قوله عليه

النجم . 13 :
()1
النجم . 8 :
()2
رواه الرتمذي يف سننه ( 366/5ح ، )3233والدارمي ( 170/2ح ، )2149وأمحد 368/1
()3
(ح. )3484
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السالم " :رأيت ريب يف أحسن لورة " ،وهذا املشهور بحديث اختصام املأل
األع ى.

أ)  -2هل اهلل يرى يف اآلخرة -يوم القيامة-؟
أ  -مذهب أهل السنة واجلامعة :وهو أن اهللَّ ُيرى يف اآلخرة يف موضعني:
يف عرلات القيامة ،يراه املؤمنون بأبصارهم ،ذكر ذلك ابن تيمية يف
الواسطية ،وقال :يرونه سبحانه يف عرلات القيامة.
و ُيرى أيض ًا يف اجلنة وهو الذي أشار إليه املصنف بقوله :ويزورهم ويزورونه
ويكلمهم ويكلمونه ،إال أن املؤمنني يتفاوتون يف الرؤية ع ى حسب درجاهتم،
والرؤية أعظم نعيم اجلنة.
واختلف أهل السنة واجلامعة بالنسبة لرؤية الكفار لرهبم يوم القيامة ،وقد
ظهر اخلالف يف هذه املسألة تقريب ًا يف القرن الثالث ع ى ثالثة أقوال:
القول األول :أن الكفار ال يرون اهللَّ بحال من األحوال سواء كان كافر ًا
أللي ًا أم مرتد ًا ،أو كان ممن يظهر اإليامن و ُيرس الكفر وهم املنافقون أو غريهم،
فال يرى أحدٌ من هؤالء اهللَّ عز وجل يوم القيامة ،وهذا هو الذي اختاره املصنف،
ولذا قال{ :كال إهنم عن رهبم يومئذ ملحجوبون} [املطففون ]15
فلام حجب أولئك يف حال السخط دل ع ى أن املؤمنني يرونه يف حال الرىض
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القول الثاين :أن الكافر األليل ال يراه أما املنافق وهو من يظهر اإليامن
ويبطن الكفر ،فإنه يراه يف عرلات القيامة ،ثم حيتجب اهللَّ عنهم ،واختار هذا ابن
خزيمة يف كتاب التوحيد.
القول الثالث :أن الكفار يرونه لكنها رؤية عذاب كاللص حينام يراه
السلطان ،واستدلوا ع ى ذلك بأحاديث اللقاء والكالم؛ ألن اهللَّ يكلم الكافر،
وعندهم أن الكالم واللقاء يستلزم الرؤية واألول أقوى.
أما مذاهب الناس يف الرؤية:
أ ـ مذهب األشاعرة :وهم يثبتون الرؤية ويقولون أن اهللَّ ُيرى يوم القيامة،
لكن يقولون ُيرى ال عن مواجهة ألهنم ال يثبتون العلو ،وأيض ًا يقولون ال عن
معاينة ،وجيعلون رؤيته رؤية علمية ،بمعنى العلم واليقني والكشف ،وهذا يف
هلل ُيرى ،فإذا قيل كيف ُيرى؟ هل
احلقيقة نفي للرؤية ،وإنام يتسرتون بقوهلم إن ا َّ
يروهنم بأبصارهم؟ قالوا :ال ،وإنام يرونه بقلوهبم.
ب ـ واملاتريدية ،مثل مذهب األشاعرة.
جـ  -ومذهب املعتزلة واجلهمية واخلوار والرافضة نفى الرؤية ويقولون إن
اهللَّ ال ُيرى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
ثاني ًا :نزول اهلل تبارك وتعاىل:
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مذهب أهل السنة واجلامعة أن اهلل ينزل إىل السامء الدنيا ع ى ما ورد يف
األحاديث الصحيحة نزوالً يليق بجالله وعظمته بدون حتريف وال تكييف وال
متثيل وأن تأويله بنزول رمحته أو أمره خطأ وبدعة .عن حرب بن إسامعيل قال:
" هذا مذهب أئمة العلم وألحاب احلديث واألثر وأهل السنة املعروفني هبا،
وهو مذهب أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهوية ،واحلميدي وغريهم ،كان
ِ ِِ
يش ٌء
قوهلم :إن اهلل ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا كيف شاء وكام شاء { َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
وهو ِ
يع ال َب ِص ُري} [( )11سورة الشورى].
السم ُ
َ ُ َ َّ
وخالف يف معنى النزول طوائف :فمنهم من يقول :إنه ينزل كنزول املخلوق
وهم املشبهة  ،ومنهم من َّأوله فقالوا :إن املعنى يف النزول نزول األمر واإلرادة
والرمحة والنية إىل غري ذلك من التأويالت.
 األدلة ع ى نزول الرب تبارك وتعاىل:قال الذهبي يف كتاب العلو":إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع".
ومن األدلة ع ى ذلك:
 -1حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال" :
ينزل ربنا إىل السامء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول :من يدعوين
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟" [متفق عليه].
 -2حديث عائشة ريض اهلل عنها أن النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال":ما من

شرح المية شيخ اإلسالم

45
45

يوم أكثر من أن يعتق فيه عبد ًا من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي هبم
املالئكة فيقول ما أراد هؤالء" رواه مسلم.
 -3حديث جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم ":ما
من يوم أفضل عند اهلل من يوم عرفة ينزل اهلل تبارك وتعاىل إىل السامء الدنيا فيباهي
بأهل األرض أهل السامء فيقول :أنظروا إىل عبادي شعث ًا غرب ًا ضاحني من كل فج
عميق" رواه ابن حبان يف لحيحه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رد ًا ع ى من قال كيف ينزل؟ " :فقول السائل:
كيف ينزل؟!
بمنزلة قوله :كيف استوى؟ كيف يسمع؟ كيف يبرص؟ وكيف يعلم ويقدر؟
وكيف خيلق وكيف يرزق؟ وقد أجاب عن مثل هذا السؤال أئمة اإلسالم مثل:
مالك بن أنس ،وشيخه ربيعة بن أيب عبد الرمحن قد روي من غري وجه أن سائ ً
ال
مح ُن َع َ ى ا ْل َع ْر ِ
است ََوى} [( )5سورة طـه] كيف
الر ْ َ
ش ْ
سأل مالك ًا عن قولهَّ {:
استوى؟ فأطرق مالك حتى عاله الرحضاء ثم قال :االستواء معلوم ،والكيف
جمهول ،واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة ،وما أراك إال رجل سوء ،ثم أمر
به فأخر  ،ومثل هذا اجلواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك.
قال رجل البن عباس ريض اهلل عنهام":كيف حياسب اهلل العباد يف ساعة
واحدة؟ قال :كام يرزقهم يف ساعة واحدة.
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فمذهب أهل السنة واجلامعة يف لفة النزول:
أهنم يثبتونه هلل يف كل ليلة إىل السامء الدنيا ،وهذه الصفة من الصفات املتعلقة
باملشيئة أيضا.
و مذهب املعطلة يف هذه الصفة متفرقة:
 - 1فمذهب اجلهمية واملعتزلة ومتأخري األشاعرة واملاتريدية :كل هؤالء
ينكرون لفة النزول ،ويفرسون النزول إما بنزول أمره ،وإما بنزول مالئكته أو
رمحته.
 - 2ومذهب الكالهبية :وهؤالء يثبتون النزول هلل ،ويقولون :إن النزول لفة
من لفات اهللَّ ،لكن حينام يفرسون هذه الصفة ،يفرسوهنا بتفسري يدل ع ى أنه
خملوق ،فيقولون :معنى ينزل اهلل ،أي أنه ٌ
فعل يف َع ْل ُه اهلل يف السامء الدنيا سامه
نزوالً ،ومعنى كونه فعال ،أي يشء مفعول خملوق.
فكالمهم متام ًا مثل كالم اجلهمية ،إال أنه خمفف العبارة أو مغ هلف بغالف
خيدع الناظرين ،فإذا قالوا إنه من لفات اهلل الفعلية ،ظن الظان أهنم يثبتون
هلل يف السامء ،انفضح أمرهم ،ألهنم
الصفة كالسلف ،لكن إذا قالوا فعل يفعله ا َّ
جيعلونه خملوق ًا ،أو شيئا مفعوالً ،وع ى هذا املذهب البيهقي يف األسامء والصفات،
وكذا أبو احلسن األشعري والباقالين ،وكذلك ابن كالب إمامهم.
مسائل يف لفة النزول هلل تعاىل:
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 - 1هل يقال :إن اهللَّ ينزل إىل السامء الدنيا بدون حركة وال انتقال؟

اجلواب أننا نقول نفي احلركة واالنتقال أو إثباهتام حيتا لدليل لذا ُيسكت
عن ذلك ويقال كام قال اهللَّ ينزل ونقف حيث وقف السلف فهم عن علم وقفوا
وال ننفي أو نثبت احلركة أو االنتقال إال أن بعض السلف ذكر النزول بحركة
وانتقال يف باب الردود ملا ردوا ع ى الكالهبية وإال فال دليل ع ى هذا التفصيل.
 - 2أورد املعطلة شبهات حول لفة النزول وقالوا إن اهللَّ ينزل يف الثلث
األخري من الليل فيلزم أن اهللَّ دائم نازال ألنه ال خيلو مكان من ليل؟
واجلواب:أن يقال :إ ن اهللَّ ليس كمثله يشء ،فكام أن اهللَّ يسمع األلوات وال
يشغله لوت عن لوت وال يقال إذا كان يسمع هذا الصوت فإنه ينشغل عن
الصوت اآلخر ’وال يقال إنه لكثرة األلوات يلزم أن اهللَّ دائم يسمع فقط.
مثال لخر:
احلساب يوم القيامة فإن هلل حياسب اخللق يف ساعة واحدة وال يشغله حماسبة
عن حماسبة ،كام أنه يرزق اخللق يف ساعة واحدة ،ويميت وحييي وال يشغله عمل
هلل ليس كمثله يشء وإنام هذا املخلوق الضعيف الذي إذا تكلم أو
عن عمل ألن ا َّ
انشغل يف عمل انرصف عن األشياء األخرى أو إذا نزل يف مكان مل ينزل يف غريه
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يف ساعته (.)1
******

 )(1ومن أراد مزيد الرد ففي كتاب ابن تيمية وامسه شرح أحاديث النزول ص ، 106 ، 68ورسالة
ابن رجب يف فضل علم السلف ص ،6وشرح اهلراس لكتاب التوحيد البن خزمية ملا ذكر صفة النزول هلل
تعاىل .
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 قال املصنف رمحه اهلل:و ُأ ِقر بـ" املْ ِ َ ِ
احل ِ
وض " ا َّل ِـذي
يـزان " َو " ْ َ
ُ



رجــــــو بـــــ َأ ِّين ِمنْــــــ ُه َر هيـــــ ًا َأ ْهن َ ُ
ــــــل
َأ ُ

الرصـ ُ
ـاط " ُي َمــدُّ َفـ ْـو َق َج َه ـنَّ ٍم
َو َكـ َـذا " ِّ



ــــــر ُم ْه َمـ ُ
َف ُم َســــــ َّل ٌم َنـــــــا ٍ َو َ
ــــــل
لخـ َ

ــقي بِ ِحكْم ٍ
و" النَّــار " يصــالَها َّ ِ
ــة
َ
ُ َ ْ
َ
الش ُّ



وك َ ِ
اجلن ِ
ــي إِىل " ِ
َــان " َســ َيدْ ُخ ُل
َ
َــذا التَّق ُّ

ـــــل حــــــي َع ِ
ِ
ــــــل يف َق ْبـ ِ
اقـ ٍ
ــــــر ِه
ول ُكـ ِّ َ



ـــــل ُي ِ
َ
َع َم ٌ
َــــــاك َو ُي ْســــــ َأ ُل
قار ُنــــــ ُه ُهن

ىف هذه الفقرة مسائل
أوالً :اإليامن بامليزان:
اإليامن بامليزان ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.
قال تعاىلَ {:ف َأ َّما َمن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه}[( )6سورة القارعة] ،وقالَ {:ون ََض ُع
املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط ل ِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْي ًئا}[( )47سورة األنبياء] ،وأخر
الرتمذي من حديث أنس  قال :سألت رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم أن
يشفع يل يوم القيامة فقال" :أنا فاعل إن شاء اهلل" ،قلت :أين أطلبك؟ قال" :ع ى
الرصاط" ،قلت :فإن مل ألقك ع ى الرصاط ،قال" :فاطلبني عند امليزان"،قلت:
فإن مل ألقك عند امليزان قال":فاطلبني عند احلوض فإين ال أخطئ هذه الثالث
مواطن ".
وأخر البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة مرفوع ًا" :كلمتان حبيبتان إىل

50

شرح المية شيخ اإلسالم

50

الرمحن خفيفتان ع ى اللسان ثقيلتان يف امليزان سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل
العظيم" إىل غري ذلك من األدله وأمجع السلف ع ى ثبوت امليزان.
فامليزان ألله ِم ْو َزان قلبت الواو يا ًء ألنه مأخوذ من الوزن ،وهو يف اللغة ما
تقدر به األشياء خف ًة وثقالً ،امليزان املعروف ،ورش ًعا ما يضعه اهلل يوم القيامة
لوزن أعامل العباد ،واأللل فيه أننا نثبت لفظ امليزان ونثبت له الكفتني وما عدا
ذلك فنسكت عنه نسكت عنه وال نثبت حتى اللسان وقد ذكره الصنف هنا كغري
لكن هذا فيه يش ٌء من التمثيل ،وقد دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع السلف إمجاع
السلف يف إثبات امليزان لكن ما الذي يوزن؟ ونحو ذلك هذا مما وقع فه نزاع
خمتلف فيها ،قال تعاىل﴿ :
جممع عليها وأما بعض الفروع فهذه
فألل املسألة
ٌ
ٌ
َون ََض ُع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط ل ِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئ ًا َوإِن ك َ
َان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِّم ْن
َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
ني ﴾ [األنبياءَ ﴿ ،]47 :ف َمن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه
اسبِ َ
َ
ْ َ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
رسوا َأن ُف َس ُه ْم ِيف
ون * َو َم ْن َخ َّف ْت َم َوازينُ ُه َف ُأ ْو َلئ َك ا َّلذي َن َخ ُ
َج َهن ََّم َخالِدُ َ
ون ﴾ [املؤمنون .]103 ،102 :وهي اآلية التي ذكرها املصنف رمحه
اهلل تعاىل ،وقال ل ى اهلل عليه وسلم « :كلمتان حبيبتان إىل الرمحن خفيفتان ع ى
اللسان ثقيلتان يف امليزان سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم» .متفق عليه،
ٍ
بيشء معنوي كام رده
وأمجع السلف ع ى ثبوته ،وهو ميزان حقيقي ،يعني :ليس
ين ﴾ .أي :العدل« ،ثقيلتان يف
بعض املبتدعة إىل العدل قالَ ﴿ :ون ََض ُع املَْ َو ِاز َ
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امليزان» .أي :العدل ،وهذا باطل ،ألن امليزان يش ٌء غري العدل ،وهذا لفظ عريب
ٍ
حينئذ يفرس بام جاء يف النصوص ،فهو ميزان حقيقي له كفتان
وهذا لفظ عريب،
حلديث لاحب البطاقة توضع يف كفة وهذه يف كفة أخرى حلديث عبد اهلل بن
عمرو عن النبي ل ى اهلل عليه وسلم يف لاحب البطاقة قال« :فتوضع
السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة».
نعود اىل مسألة اختلف العلامء فيها وهى أي يشء يوزن؟
فقيل :العمل.
وقيل :العامل.
وقيل :الصحف.
والصحيح واهلل أعلم أن كل ذلك يوزن يف امليزان وبه جتتمع األدلة ومن
واألدلة ع ى ذلك ما ييل:
فمن األدلة التي تدل ع ى أن العمل هو الذي يوزن ،ما ثبت يف الصحيحني
من حديث أيب هريرة أن النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال ":كلمتان حبيبتان إىل
الرمحن ،خفيفتان ع ى اللسان ،ثقيلتان يف امليزان :سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل
العظيم".
ومما يدل ع ى أن العامل هو الذي يوزن ما جاء يف الصحيحني من حديث أيب
هريرة أن النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال":إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم
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يم َهل ُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو ْزنًا}
القيامة ال يزن عند اهلل جناح بعوضة".واقرؤواَ {:ف َال ُنق ُ

[( )105سورة الكهف].
وأيض ًا ما رواه أمحد من حديث ابن مسعود أنه كان دقيق الساقني فجعلت
الريح تلقيه فضحك القوم منه فقال ل ى اهلل عليه وسلم " :مم تضحكون؟"
قالوا :يا نبي اهلل من دقة ساقيه ،قال" :والذي نفيس بيده هلام أثقل يف امليزان من
أحد".
ومما يدل ع ى أن الصحف هي التي توزن حديث البطاقة الذي رواه الرتمذي
وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل ل ى اهلل عليه
وسلم قال":إن اهلل يستخلص رج ً
ال من أمتي ع ى رؤوس اخلالئق يوم القيامة،
فينرش له تسعة وتسعون سجالً ،كل سجل مد البرص ثم يقول أتنكر من هذه
شيئ ًا؟ أظلمك كتبتي احلافظون؟ فيقول :ال يا رب فيقول :ألك عذر أو حسنة؟
فيقول :ال يا رب ،فيقول :ب ى إن لك عندنا حسنة فإنه ال ظلم عليك اليوم،
فتخر بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،فيقول:
يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقال :فإنك ال تظلم ،وتوضع
السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة ،فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ،فال يثقل
مع اسم اهلل يشء".
قال ابن كثري يف تفسريه " :202/3وقد يمكن اجلمع بني هذه اآلثار بأن
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يكون ذلك كله لحيح ًا فتارة توزن األعامل ،وتارة توزن حماهلا وتارة يوزن
فاعلها واهلل أعلم".
واختلف العلامء هل هو ميزان واحد أو موازين كثرية؟
القول األول :أنه موازين كثرية بحسب األمم واألفراد أو األعامل ألنه مل يرد
يف القرلن إال جمموع ًا ،وأما إفراده يف احلديث فباعتبار اجلنس.
القول الثاين :أنه ميزان واحد ألنه ورد يف احلديث مفرد ًا وأما مجعه يف القرلن
فباعتبار املوزون.
قال الشيخ ابن عثيمني :والصحيح :أن كال األمرين حمتمل[ .انظر ملعة
االعتقاد البن عثيمني].
ثاني ًا :اإليامن باحلوض:
احلوض ثابت بإمجاع أهل احلق كام جاءت به األدلة الكثرية ،قال ابن القيم:
"قد روى أحاديث احلوض أربعون من الصحابة وكثري منها أو أكثرها يف
الصحيح" ،قال السيوطي رمحه اهلل تعاىل":ورد ذكر احلوض من رواية بضعة
ومخسني لحابي ًا منهم اخللفاء األربعة الراشدون ،وح هفاظ الصحابة املكثرون
رضوان اهلل عليهم أمجعون".
ومن األدلة يف ذلك حديث جندب ريض اهلل عنه املتفق عليه أن النبي ل ى
اهلل عليه وسلم قال ":أنا َف َرطكم ع ى احلوض" وال َف َرط هو الذي سبق إىل
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احلوض .وحديث سهل بن سعد ريض اهلل عنه املتفق عليه أن النبي ل ى اهلل عليه
وسلم قال ":أنا فرطكم ع ى احلوض من ورد رشب ،ومن رشب ال يظمأ أبد ًا
ولريدن عيل أقوام اعرفهم ويعرفوين ثم حيال بيني وبينهم" وغريها من األحاديث
وقد أمجع أهل السنة ع ى إثبات احلوض.
و َي ِر ُد الناس احلوض حينام يشتد عليهم الكرب يف املوقف ،وتدنو الشمس من
الرؤوس بقدر ميل ويعرق الناس عرق ًا شديد ًا فيشتد بالناس العطش ويكثر
اخلوف فيا ُبرشى من رشب من حوض النبي ل ى اهلل عليه وسلم رشبة ال يظمأ
بعدها أبد ًا.
 لفة احلوض:لفاته وردت يف حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام املتفق عليه أن
النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال ":حويض مسرية شهر ،ماؤه أبيض من اللبن،
ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم السامء من رشب منه مل يظمأ أبد ًا " ويف
لفظ" :حويض مسرية شهر ،وزواياه سواء ،وماؤه أبيض من الورق " .وملسلم
من حديث أيب ذر مرفوع ًا " :ماؤه أشد بياض ًا من اللبن وأح ى من العسل"
وملسلم أيض ًا من حديث ثوبان مرفوع ًاَ " :ي ُغ ُّت فيه ميزابان من اجلنة ،أحدمها من
ذهب واآلخر من َو ِرق" يغت :أي يصب.
 -مقدار احلوض:
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جاء يف رواية عند أمحد "كام بني عدن وعامن" ،وجاء يف رواية أخرى يف
الصحيح "كام بني أيلة إىل مكة" ،ويف أخرى" :كام بني املدينة ولنعاء" وملسلم
من حديث عقبة" :وإن عرضه كام بني أيلة إىل اجلحفة" وكلها متقاربة توافق
رواية "مسرية شهر".
وغريوا يف دين اهلل.
 ُير ُّد عن احلوض أقوام َّبدلوا َّعن أيب مليكة عن أسامء أن النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال" :إين ع ى
عيل منكم وسيؤخذ ناس دوين فأقول :يارب مني ومن
احلوض حتى أنظر من ير ُد َّ
أمتي فيقال :هل شعرت ما عملوا بعدك واهلل ما برحوا يرجعون ع ى أعقاهبم"
وكان ابن أيب مليكة يقول :اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع ع ى أعقابنا أو نفتن يف
ديننا .رواه البخاري.
ويف لفظ ملسلم عن أم سلمة " :فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول
ُسحق ًا".
وجاء عند مسلم أيض ًا من حديث أيب هريرة مرفوع ًا ...." :وإين أللدُ عنه
كام َي ُصدُّ الرجل إبل الناس عن حوضه" قالوا :يا رسول اهلل أتعرفنا يومئذ قال":
غر ًا حمجلني من أثر الوضوء".
عيل َّ
نعم لكم سيام ليست ألحد من األمم ،تردون َّ
واحلوض خملوق اآلن ،فقد روى عقبة عند البخاري" أن النبي ل ى اهلل عليه
وسلم خر يوم ًا فص ى ع ى أهل أحد لالته ع ى امليت ،ثم انرصف ع ى املنرب
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فقال":إين فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإين واهلل ألنظر إىل حويض اآلن."..
 أنكرت املعتزلة امليزان واحلوض فلم يقولوا بثبوهتام ،وأيض ًا ممن أنكراحلوض اخلوار  ،وقد سبقت األدلة ع ى ثبوهتام وأمجع أهل السنة واجلامعة ع ى
ذلك.
قال بعض أهل العلم أن الكوثر أيض ًا ُيسمى حوض ًا.
قال القرطبي" :مها حوضان األول قبل الرصاط وقبل امليزان ع ى األلح،
فإن الناس خيرجون عطاش ًا من قبورهم فريدونه قبل امليزان ،والثاين يف اجلنة،
كالمها يسمى كوثر ًا كام روى مسلم يف لحيحه عن أنس قال :بينا رسول اهلل
ل ى اهلل عليه وسلم بني أظهرنا إذ أغفى إغفائه ثم رفع رأسه مبتس ًام فقلنا :ما
عيل لنف ًا سورة فقرأ {إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر}
أضحكك يا رسول اهلل؟ قال " :أنزلت َّ
ثم قال :أتدرون ما الكوثر؟" قلنا اهلل ورسوله أعلم ،قال" :هو هنر وعدنيه ريب
عليه خري كثري ،وهو حويض ت َِر ُد عليه أمتي يوم القيامة ،لنيته عدد نجوم السامء
خي تلج العبد منهم فأقول :يا رب إنه من أمتي ،فيقال :أما تدري ما أحدثوا
بعدك"[.انظر التعليقات السنية للرشيد].
ثالث ًا :اإليامن بالرصاط:
ورشعا اجلرس املمدود ع ى جهنم ليعرب الناس
الرصاط يف اللغة هو :الطريق،
ً
عليه إىل اجلنة وهو ثابت يف الكتاب والسنة واإلمجاع ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِن ِّمن ُك ْم إِ َّال
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َو ِار ُد َها ﴾ [مريم .]71 :فرسها ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم باملرور ع ى
الرصاط ﴿ َوإِن ِّمن ُك ْم إِ َّال َو ِار ُد َها ﴾ هذا قسم من الرب جل وعال ،وفرسها ابن
عباس وغريه بالدخول يف النار لكن ينجوا منها ،وقال ل ى اهلل عليه وسلم « :ثم
يرضب اجلرس ع ى جهنم وحتل الشفاعة ويقولون :اللهم سلم َسلم» .متفق عليه،
وأمجع أهل السنة ع ى إثباته ،وهو دحض مزلة ،ويف لحيح مسلم من حديث أيب
سعيد قال :بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف .وروى أمحد نحوه عن
عائشة ريض اهلل تعاىل عنها مرفو ًعا ،وروى البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه،
وبه :كالليب مثل شوك السعدان غري أهنا ال يعلم قدر عظمها إال اهلل ختطف
الناس بأعامهلم ،فمنهم من يمر كالربق ،ومنهم من يمر كالريح ،ومنهم من يمر
عدوا ،ومنهم من يميش مش َيا ،ومنهم
كأجاويد اخليل والركاب ،ومنهم من يعدو ً
من يزحف زح َفا ،وال يعرب الرصاط ،يعني :ينتهي منه فيتجاوزه إال املؤمنون ،و:
(جيوزه األبرار) .يعني :املؤمنون ،وهلذا يقول أهل اإلعتقاد( ،ويزل عنه الفجار)،
يعني :يسقطون يف نار جهنم ،وال يعرب الرصاط إال املؤمنون ع ى قدر أعامهلم
ٍ
سعيد عن النبي ل ى اهلل عليه وسلم وفيه« :فيمر املؤمنون كطرف
حلديث أيب
العني وكالربق وكالريح وكالطري وكأجاويد اخليل والركاب فنا ٍ ُم َس َّلم
وخم ْدُ ٌ
َ
وش مرسل و َم ْكدُ وس يف جهنم» .متفق عليه ،ع ى قدر أعواهنم ،وأول من
يعرب الرصاط من األنبياء حممد ل ى اهلل عليه وسلم  ،ومن األمم أمته لقوله ل ى
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ٍ
يومئذ إال الرسل
اهلل عليه وسلم « :فأكون أنا وأمتي أول من جييزها وال يتكلم

حق جيوز أن
ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم َسلم» .رواه البخاري ،إ ًذا الرصاط ٌ
يعربه األبرار ويزل أن يسقط عنه الفجار
فالرصاط مما جيب اعتقاده عند أهل السنة واجلامعة ،فقال الناظم(:وكذا
الرصاط) أي:وأقر بالرصاط كاإلقرار بامليزان واحلوض.
قال املرداوي يف الآللئ البهية (ص":)103اعلم وفقك اهلل أن الرصاط حق
ثابت يف الكتاب والسنة واتفاق األمة ،وهو يف اللغة :الطريق الواضح ،ويف
الرشع :جرس ممدود ع ى جهنم فريده األولون واآلخرون فهو قنطرة جهنم بني
اجلنة والنار".
 الرصاط:جاء يف الصحيحني من حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه ولف الرصاط" :
ِ
مدْ ح َض ٌة م ِز َّل ٌة عليه َخ َط ِ
يب " وعند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن
اط ْي ُ
ف وك ََالل ُ
َ َ
َ
اجلرس أدق من الشعر وأحد من السيف.
وجاء عند احلاكم من حديث سلامن مرفوع ًا أنه كحد املوسى.
[مدحضة مزلة :أي زلق تزلق فيه األقدام .كالليب :مجع كلوب بفتح الكاف
وضم الالم املشددة وهي حديدة معطوفة الرأس ُيعلق فيها اللحم ويرسل إىل
التنور .خطاطيف :اخلطف :استالب اليشء وأخذه برسعة].
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جاء يف لحيح مسلم من حديث أيب هريرة وحذيفة ريض اهلل عنهام قاال :قال
رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم فذكر حديث الشفاعة وفيه" :فيأتون حممد ًا فيقوم
فيؤذن له وترسل األمانة والرحم فتقومان جنبتي الرصاط يمين ًا وشامالً فيمر
أولكم كالربق" قال :قلت بايب أنت وأمي! أي يشء كمر الربق؟ قال " :أمل تروا
إىل الربق كيف يمر ويرجع يف طرفة عني؟ ثم كمر الريح ثم كمر الطري ،وشد
الرجال ،جتري هبم أعامهلم ،ونبيكم قائم ع ى الرصاط يقول رب سلم سلم ،حتى
تعجز أعامل العباد حتى جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحف ًا ،قال :ويف
حافتي الرصاط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش نا
ومكدوس يف النار ".
وقوله ":فمخدوش نا

ومكدوس يف النار" هو ما أراده الناظم

بقوله[:فمس هلم نا ولخر ُم ْه َمل]
قال شيخ اإلسالم " :يمر الناس عليه ع ى قدر أعامهلم ،فمنهم من يمر كلمح
البرص ومنهم من يمر كالربق ،ومنهم من يمر كالريح ،ومنهم من يمر كالفرس
اجلواد ،ومنهم من يمر كركاب اإلبل ،ومنهم من يعدو عدو ًا ومنهم من يميش
مشي ًا ،ومنهم من يزحف زحف ًا ،ومنهم من خيطف ويلقى يف جهنم" [انظر العقيدة
الواسطية].
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قال ابن حجر يف الفتح  :461/11عند ذكر األمانة والرحم يف احلديث
السابق " :أي يقفان يف ناحية الرصاط ،واملعنى أن األمانة والرحم لعظم شأهنام
وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهام يوقفان هناك لألمني واخلائن واملوالل
والقاطع فيحاجان عن املحق ويشهدان ع ى املبطل ".
 أول من يعرب الرصاط من األنبياء حممد ل ى اهلل عليه وسلم ومن األممأمته.
روى البخاري من حديث أيب هريرة أن النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال:
ٍ
ٍ
يومئذ
يومئذ إال الرسل ودعاء الرسل
"فأكون أنا وأمتي أول من جييزها وال يتكلم
س ِّلم س ِّلم".
واملرور ع ى الرصاط عام للمؤمنني ومن ا َّدعى اإليامن (كاملنافقني) ولكنهم
يتساقطون  ،وال يمكن الولول إىل اجلنة إال بعد جتاوز الرصاط.
 القنطرة:مل يذكرها املؤلف جاء بياهنا يف لحيح البخاري من حديث أيب سعيد ريض
اهلل عنه أن رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم قال":إذا خلص املؤمنون من الرصاط
حبسوا ع ى قنطرة بني اجلنة والنار فاقتص هلم مظامل كانت بينهم يف الدنيا ،حتى
إذا هذبوا ونقوا ،أذن هلم بدخول اجلنة فألحدهم أهدى إىل منزله يف اجلنة من
منزله الذي كان يف الدنيا".
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والقنطرة عبارة عن رصاط ومكان خاص باملؤمنني وليس يسقط أحد منهم
يف النار.
رابع ًا :اإليامن باجلنة والنار:
اجلنة لغ ًة :البستان الكثري األشجار.
ورش ًعا :الدار التي أعدها اهلل يف اآلخرة للمتقني.
والنار يف اللغة معروفة ،ورش ًعا الدار التي أعدها اهلل يف اآلخرة للكافرين،
قال املصنف( :خملوقتان) .يعني :اآلن ،فنؤمن بأن اجلنة أعدها اهلل عز وجل
ني
للمتقني وأن النار أعدها للكافرين ،ولذلك قال تعاىل يف اجلنةُ ﴿ :أ ِعدَّ ْت ل ِ ْل ُمت َِّق َ
﴾ [لل عمران ]133 :وقال يف النارُ ﴿ :أ ِعدَّ ْت ل ِ ْلكَافِ ِري َن ﴾ [لل عمران.]131 :
واإلعداد هو التهيئة هيئها جاهزة خملوقة ،ولقوله ل ى اهلل عليه وسلم حني ل ى
لالة الكسوف« :إين رأيت اجلنة» .رأيت اجلنة فرلها «فتناولت منها عنقو ًدا ولو
منظرا قط أفظع».
أخذته ألكلت منه ما بقيت الدنيا ،ورأيت النار فلم أرى كاليوم ً
متفق عليه ،إ ًذا (اجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان) ،الفناء هو :اإلعدام،
احلديث ٌ
يعني :اجلنة باقي ٌة ال تفنى أبدً ا ،والنار كذلك باقي ٌة ال تفنى أبدً ا ،وهذا حمل إمجاع
َّات َعدْ ٍن َ ْجت ِري ِمن
حمل إمجاع بني السلف لقوله تعاىلَ ﴿ :ج َز ُاؤ ُه ْم ِعندَ َر ِّ ِهب ْم َجن ُ
َ ْحتتِ َها ْاألَ ْهن َ ُار َخال ِ ِدي َن فِ َيها َأ َبد ًا ﴾ [البينة .]8 :والتأبيد إنام يكون يف املستقبل،
واآليات يف تأبيد اخللود يف اجلنة كثرية يف القرلن ،وأما يف النار فذكر التأبيد تأبيد
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النار يف ثالثة مواضع يف النساء قوله تعاىلَ ﴿ :والَ ل ِ َي ْه ِد َ ُهي ْم َط ِريق ًا * إِالَّ َط ِر َيق
ِِ
هلل َل َع َن
ين فِ َيها َأ َبد ًا ﴾ [النساء ]169 ،168 :ويف األحزاب ﴿ :إِ َّن ا ََّ
َج َهن ََّم َخالد َ
ا ْلكَافِ ِري َن َو َأعَدَّ َهل ُ ْم َس ِعري ًا * َخال ِ ِدي َن فِ َيها َأ َبد ًا ﴾ [األحزاب ،]65 ،64 :ويف
سورة اجلنَ ﴿ :و َمن َي ْع ِ
َار َج َهن ََّم َخال ِ ِدي َن فِ َيها َأ َبد ًا ﴾
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َفإِ َّن َل ُه ن َ

[اجلن .]23 :هذه كلها تدل ع ى أن اجلنة وكذلك النار مؤبد ٌة أبد اآلباد
فاجلنة والنار كل واحدة منهام حق ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة،
واإليامن هبام واجب واجلنة دار الثواب ،والنار دار العقاب.
قال ابن القيم يف مفتاح دار السعادة " :فإنه اتفق أهل السنة واجلامعة ع ى أن
اجلنة والنار خملوقتان ،وقد تواترت األحاديث عن النبي ل ى اهلل عليه وسلم
بذلك ،كام يف الصحيحني عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام عن النبي ل ى اهلل
عليه وسلم أنه قال ":إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش إن
كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ،وإن كان من أهل النار يقال :هذا مقعدك من
النار حتى يبعثك اهلل يوم القيامة" متفق عليه.
ولقد تواترت األحاديث وقبلها اآليات بأخبار النار وما أعدَّ اهلل فيها للفجار
والكفار ومن ذلك قوله تعاىل:
{ َف َأ َ
َارا َت َل َّظى ﴿َ ﴾14ال َي ْص َال َها إِ َّال ْاألَ ْش َقى ﴿[ }﴾15سورة
نذ ْر ُت ُك ْم ن ً
الليل].
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وأيض ًا ما جاء يف الصحيحني يف حديث الكسوف ..." :ورأيت النار فلم أر
كاليوم منظر ًا قط أفظع" ،ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه
مرفوع ًا " :نار بني لدم التي توقدون جزء من سبعني جزء ًا من نار جهنم" ،فقالوا
يا رسول اهلل :إن كانت لكافية ،فقال" :إهنا فضلت عليها بتسع وستني جزء ًا".
ويف الصحيحني أيض ًا من حديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنه مرفوع ًا" :إن
أهون أهل النار عذاب ًا يوم القيامة لرجل توضع يف أمخص قدميه مجرة يغيل منها
دماغه" إىل غري ذلك من األدلة املستفيضة من الكتاب والسنة.
وأما اجلنة فهي الدار التي أعدها اهلل للمتقني من عباده ،فيها ما ال عني رأت
وال أذن سمعت ،وال خطر ع ى قلب برش كام جاء يف حديث أيب هريرة املتفق
عليه ،قال تعاىلَ {:سابِ ُقوا إِ َىل َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُض َها َك َع ْر ِ
لس َامء
ض ا َّ
َو ْاألَ ْر ِ
ض ُأ ِعدَّ ْت ل ِ َّل ِذي َن ل َمنُوا بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َذلِ َك َف ْض ُل اهللَِّ ُي ْؤتِ ِيه َمن َي َشاء َواهللَُّ ُذو

ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظِي ِم}[احلديد.]21

وجاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوع ًا " :أول زمرة
تلج اجلنة لورهم ع ى لورة القمر ليلة البدر ،ال يبصقون فيها وال يمتخطون
فيها ،وأمشاطهم الذهب والفضة ،وجمامرهم من األلوة ،ورحيهم املسك ،ولكل
واحد منهم زوجتان ،يرى مخ ساقهام من وراء اللحم من احلسن ،ال اختالف
بينهم ،وال تباغض قلوهبم ع ى قلب واحد يسبحون اهلل بكرة وعشية" إىل غري
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ذلك من األدلة املستفيضة من الكتاب والسنة.
فالنار أعدها اهلل للكفار ع ى اختالف ألنافهم فهي مأوى هلم خالدين فيها
ما دامت الساموات واألرض ،واجلنة إليها يؤول املؤمن فهي مأواه وأن من دخل
من أهل اإلسالم النار سوف يؤول إىل اجلنة ،وهذا اعتقاد أهل السنة واجلامعة
خي ِّلدون من دخل يف النار فيها من املؤمنني وهو
خالف ًا للمذاهب الباطلة الذين ُ َ
مذهب اخلوار واملعتزلة وهذا مذهب باطل خمالف للكتاب والسنة.
خامس ًا :اإليامن بالقرب نعيمه وعذابه:
مسألة الربزخ ونعيمه وعذابه من املسائل املهمة ،وهي مرحلة بني الدنيا
واآلخرة  ،بل هي أول منازل اآلخرة وفيها ينعم املرء املكلف أو يعذب  ،وعذاب
القرب أو نعيمه حالل وال بد لكل إنسان أن يناله أحد األمرين ولو مل ُيقرب ،ولو
احرتق  ،ولو أكلته السباع أو الطيور ،فإنه ال بد أن يناله ذلك األمل أو ذلك النعيم،
ألن حكم اآلخرة غري حكم الدنيا ،فاإلنسان مركَّب من جسد وروح ،وهذه
الروح بعد املوت ختر من اجلسد فتبقى إما َّ
معذبة أو من َّعمة ،وهل عذاب القرب
أو نعيمه ع ى الروح أو البدن؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ":مذهب سلف األمة وأئمتها أن العذاب
والنعيم حيصل لروح امليت وبدنه  ،وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو
معذبة  ،وأهنا تتصل بالبدن أحيان ًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب"أهـ.
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ومرحلة الربزخ هي مرحلة تسبق املراحل السابقة (اجلنة والنار والرصاط
واحلوض وامليزان) وأهل السنة واجلامعة يؤمنون به وبنعيمه وعذابه لتواتر
األخبار عن الرسول ل ى اهلل عليه وسلم يف ثبوت نعيم القرب وعذابه وسؤال
امللكني ،ويوجبون اإليامن به ،فقد روى البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
قال :كان رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم يدعو" :اللهم إين أعوذ بك من عذاب
القرب ومن عذاب النار ومن فتنة املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال".
ويف الصحيحني عن أم املؤمنني عائشة الصديقة بنت الصديق ريض اهلل عناه
وعن أبيها أهنا قالت :سألت رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم عن عذاب القرب؟
قال" :نعم عذاب القرب حق".
وأخر أيض ًا عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :مر رسول اهلل ل ى اهلل عليه
وسلم ع ى قربين فقال ":إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري ،ثم قال :ب ى ،أما
أحدمها فكان يسعى بالنميمة ،وأما اآلخر فكان ال يسترت من بوله" .قال :ثم أخذ
عود ًا رطب ًا فشقه باثنني ثم غرز كل واحد منهام ع ى قرب ثم قال":لعله خيفف عنهام
ما مل ييبسا".متفق عليه.
ويف حديث الرباء الطويل وفيه عن سؤال امللكني ونعيم املؤمن..." ،
فيقوالن له :وما علمك؟ فيقول :قرأت كتاب اهلل فآمنت به ولدقت فينادي ٍ
مناد
من السامء أن لدق عبدي ،فافرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة ،وافتحوا له باب ًا
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السامء أن كذب فافرشوا له من النار ،وافتحوا له باب ًا إىل النار ،فيأتيه من حرها
وسمومها ويضيق عليه قربه حتى ختتلف فيه أضالعه "...رواه أمحد وأبو داود
ولححه احلاكم.
جاء يف سنن الرتمذي أن اسم امللكني (منكَر ونكري) عن أيب هريرة ريض اهلل
عنه قال :قال رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم  " :فيأتيانه ملكان أسودان أزرقان
يقال ألحدمها املنكر واآلخر النكري "..لححه ابن حبان وحسنه األلباين.
قال السيوطي رمحه اهلل تعاىل:
ِ
خالف
وضبط منكَر بفتح الكاف فلست أدري فيه من
وجاء يف حديث أن اسم امللكني (مبرش وبشري) وجاء يف حديث لخر أن
عددهم أربعة ،وأن اسم الثالث
والرابع (ناكور ورومان) وكلها أحاديث ضعيفة.
واحلق عند أهل السنة أن عذاب القرب ع ى النفس والبدن ،قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية قدس اهلل روحه :العذاب والنعيم ع ى النفس والبدن مجيعا باتفاق أهل
السنة واجلامعة ،تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن ،وتنعم وتعذب متصلة
بالبدن والبدن متصل هبا ،فيكون النعيم والعذاب عليهام يف هذه احلال جمتمعني
كام يكون ع ى الروح منفردة عن البدن .وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون
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الروح؟ فيه قوالن مشهوران ألهل احلديث والسنة وأهل الكالم .قال شيخ
اإلسالم :ويف املسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة واحلديث ،أحدها
قول من يقول إن النعيم والعذاب ال يكون إال ع ى الروح وإن البدن ال ينعم وال
يعذب .قال وهذا تقوله الفالسفة املنكرون ملعاد األبدان ،وهؤالء كفار بإمجاع
املسلمني ،ويقوله كثري من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم الذين يقرون بمعاد
األبدان لكن يقولون ال يكون ذلك يف الربزخ وإنام يكون عند القيام من القبور،
وهؤالء ينكرون عذاب البدن يف الربزخ فقط ،ويقولون إن األرواح هي املنعمة
واملعذبة يف الربزخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا ،قال وهذا قاله
طوائف من املسلمني من أهل الكالم واحلديث وغريهم وهو اختيار ابن حزم
وابن ميرسة ،قال وهذا ليس من األقوال الشاذة بل هو مضاف إىل قول من يقر
بعذاب القرب ويقر بالقيامة ويثبت معاد األبدان واألرواح ،ولكن هؤالء هلم يف
عذاب القرب ثالثة أقوال ،ع ى الروح فقط ،عليها وع ى البدن بواسطتها ،ع ى
البدن فقط ،وقد يضم إىل ذلك القول الثاين وهو قول من يثبت عذاب القرب
وجيعل الروح هي احلياة  -وجيعل الشاذ قول منكر عذاب األبدان مطلقا وقول
من ينكر عذاب الربزخ مطلقا؟ فإذا جعلت األقوال الشاذة ثالثة (فالقول الثاين)
الشاذ قول من يقول إن الروح بمفردها ال تنعم وال تعذب وإنام الروح هي احلياة
وهذا (اجلزء رقم- -)2 :ص  -25يقوله طوائف من أهل الكالم من املعتزلة
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واألشعرية كالقايض أيب بكر الباقالين وغريه وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق
البدن ،وهو قول باطل ،وقد خالفه ألحابه أبو املعايل اجلويني وغريه ،بل قد ثبت
بالكتاب والسنة واتفاق األمة أن الروح تبقى بعد فراق األبدان وأهنا منعمة أو
معذبة.
قال والفالسفة اإلهليون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد األبدان ،وهؤالء
يقرون بمعاد األبدان لكن ينكرون معاد األرواح ونعيمها وعذاهبا بدون األبدان،
وكال القولني خطأ وضالل .نعم قول الفالسفة أبعد عن أقوال أهل اإلسالم وإن
وافقهم عليه من يعتقد أنه يتمسك بدين اإلسالم بل يظن أنه من أهل املعرفة
والتصوف و (التحقيق يف) الكالم.
(القول الثالث) من الشواذ قول من يقول إن الربزخ ليس فيه نعيم وال عذاب
بل (ال) يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكربى كام يقول ذلك بعض املعتزلة
وغريهم ممن ينكر عذاب القرب ونعيمه بناء ع ى أن الروح ال تبقى بعد فراق البدن
وأن البدن ال ينعم وال يعذب ،فجميع هؤالء الطوائف ضالل يف أمر الربزخ إال
أهنم خري من الفالسفة ألهنم مقرون بالقيامة الكربى .انتهى.
فإذا علمت هذه األقوال وعرفت بطالهنا فاعلم أن مذهب سلف األمة
وأئمتها أن اإلنسان إذا مات يكون يف نعيم أو عذاب وأن ذلك حيصل لروحه
وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأهنا تتصل بالبدن
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أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكربى أعيدت
األرواح إىل األجساد وقاموا من قبورهم إىل رب املعاد ،قال ابن القيم :والذين
قالوا إن عذاب القرب جيري ع ى امليت من غري رد األرواح إىل األجساد وأن امليت
جيوز أن يأمل وحيس باألمل ويعلم بال روح هم مجاعة من الكرامية ومن وافقهم،
وقال مجاعة من املعتزلة إن اهلل سبحانه يعذب املوتى يف قبورهم وحيدث فيهم
اآلالم وهم ال يشعرون فإذا حرشوا وجدوا تلك اآلالم وأحسوا هبا ،قالوا وسبيل
املعذبني من املوتى سبيل السكران واملغمى عليه لو ِضبوهم مل جيدوا اآلالم فإذا
عاد إليهم العقل أحسوا بأمل الرضب ،وأنكر مجاعة منهم عذاب القرب رأسا مثل
(ِضار) بن عمرو وحييى (اجلزء رقم- -)2 :ص  -26بن كامل وهو قول
املرييس فهذه أقوال أهل احلرية والضالل وقد علمت مذهب سلف األمة وأعيان
األئمة واهلل أعلم.
وسئل فضيلة الشيخ  :هل عذاب القرب ع ى البدن أو ع ى الروح؟ فأجاب
بقوله :األلل أنه ع ى الروح ألن احلكم بعد املوت للروح ،والبدن جثة هامدة،
وهلذا ال حيتا البدن إىل إمداد لبقائه ،فال يأكل وال يرشب ،بل تأكله اهلوام،
فاأللل أنه ع ى الروح لكن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :إن الروح قد تتصل
بالبدن فيعذب أو ينعم معها ،وأن ألهل السنة قوالً لخر بأن العذاب أو النعيم
حس ًا يف القرب فقد
يكون للبدن دون الروح واعتمدوا يف ذلك ع ى أن هذا قد رئي ه
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فتحت بعض القبور ورئي أثر العذاب ع ى اجلسم ،وفتحت بعض القبور ورئي
أثر النعيم ع ى اجلسم .وقد حدثني بعض الناس أهنم يف هذا البلد هنا يف عنيزة
كانوا حيفرون لسور البلد اخلارجي ،فمروا ع ى قرب فانفتح اللحد فوجد فيه ميت
أكلت كفنه األرض وبقي جسمه يابس ًا لكن مل تأكل منه شيئ ًا حتى إهنم قالوا :
إهنم رأوا حليته وفيها احلنا وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من املسك،
فتوقفوا وذهبوا إىل الشيخ وسألوه فقال  :دعوه ع ى ما هو عليه واجنبوا عنه،
احفروا من يمني أو من يسار.
فبناء ع ى ذلك قال العلامء  :إن الروح قد تتصل يف البدن فيكون العذاب ع ى
هذا وهذا ،وربام يستأنس لذلك باحلديث الذي قال فيه رسول اهلل( : ^ ،إن
القرب ليطبق ع ى الكافر حتى ختتلف أضالعه) فهذا يدل ع ى أن العذاب يكون
ع ى اجلسم ألن األضالع يف اجلسم واهلل أعلم.
وسئل الشيخ :إذا مل يدفن امليت فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل يعذب
عذاب القرب؟
فأجاب قائ ً
ال :نعم ويكون العذاب ع ى الروح ،ألن اجلسد قد زال وتلف
وفني ،وإن كان هذا أمر ًا غيبي ًا ال أستطيع أن أجزم بأن البدن ال يناله من هذا
العذاب ولو كان قد فني واحرتق ألن األمر األخروي ال يستطيع اإلنسان أن
يقيسه ع ى املشاهد يف الدنيا.
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 فائدة :شهيد املعركة واملرابط يف سبيل اهلل ُي ْؤ َمنان من فتنة القرب فهممستثنون من فتنة القرب ،ويدل ع ى ذلك:
عن رجل من ألحاب النبي ل ى اهلل عليه وسلم قال :يا رسول اهلل ،ما بال
املؤمنون يفتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ فقال رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم :
"كفى ببارقة السيوف ع ى رأسه فتنة" رواه النسائي.
وعن فضالة بن عبيد أن رسول اهلل قالُّ " :
كل امليت خيتم ع ى عمله إال
املرابط ،فإنه ينمو له عمله إىل يوم القيامة ويؤ َّمن من فتان القرب" رواه أبو داود
والرتمذي وقال :حسن لحيح.
 هل تأكل األرض أجساد الشهداء كسائر الناس أم ال؟حرم ع ى األرض أن تأكل أجساد األنبياء كام جاء يف السنن،
معلوم أن اهلل َّ
وأما الشهيد فقد شوهد منهم من مل يتغري بعد مدة من دفنه ،كام جاء يف لحيح
البخاري أن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه استخر أباه بعد ستة أشهر من دفنه،
وكان أبوه ُقتل يوم أحد ،يقول جابر ريض اهلل عنه" :فاستخرجته فإذا هو كيوم
وضعته هنيهة" ف ُيحتمل بقاء أجسادهم ،وحيتمل فناؤها بعد زمن واهلل أعلم.
 مسألتان:املسألة األوىل :هل يستمر عذاب القرب؟
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قال ابن عثيمني" :أما إذا كان اإلنسان كافر ًا والعياذ باهلل فإنه ال طريق إىل
ولول النعيم أبد ًا ،ويكون عذابه مستمر ًا ،وأما إن كان عالي ًا وهو مؤمن فإنه إذا
ُع ِّذب يف قربه ُي َّ
عذب بقدر ذنوبه ،وربام يكون عذاب ذنوبه أقل من الربزخ الذي
ٍ
وحينئذ يكون منقطع ًا" [انظر املمتع ،3ص.]253
بني موته وقيام الساعة،
املسألة الثانية :أين يكون مأوى األرواح بعد دخوهلا القرب؟
إذا مات العبد تصعد روحه إىل السامء فإن كان مؤمن ًا فتحت له أبواب السامء
حتى تصعد روحه إىل السامء السابعة ثم ينادي منادي من السامء أن اكتبوا كتاب
عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض فإين منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها
أخرجهم تارة أخرى ثم تعاد روحه يف جسده ويسأل ثم ينعم.
وإن كان كافر ًا أو منافق ًا لعدت روحه إىل السامء فيستفتحون هلا فال ُيفتح هلا
وينادي ٍ
مناد من السامء أن اكتبوا كتاب عبدي يف سجني ،وأعيدوه إىل األرض
فإين منها خلقتهم ...كام جاء يف حديث الرباء يف مسند اإلمام أمحد وبعض السنن.
ـ وهل تتفاوت األرواح يف مستقرها يف الربزخ؟
قال ابن القيم :األرواح متفاوتة يف مستقرها يف الربزخ أعظم تفاوت
فمنها :أرواح يف أع ى عليني يف املأل األع ى وهي أرواح األنبياء للوات اهلل
وسالمه عليهم ،وهم متفاوتون يف منازهلم كام رلها النبي ل ى اهلل عليه ولله
وسلم ليلة اإلرساء.
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ومنها :أرواح يف حوالل طري ُخ ْ ٍ
رض ترسح يف اجلنة حيث شاءت وهي
أرواح بعض الشهداء ال مجيعهم بل من الشهداء من ُحتبس روحه عن دخول اجلنة
لِدَ ْي ٍن عليه أو غريه كام يف املسند عن حممد بن عبد اهلل بن جحش أن رج ً
ال جاء إىل
النبي ل ى اهلل عليه ولله وسلم فقال يا رسول اهلل مايل إن ُقتِ ْل ُت يف سبيل اهلل؟
قال" :اجلنة" فلام َّ
سارين به جربيل لنف ًا".
وىل ،قال" :إال الدَّ ين َّ
ومنهم :من يكون حمبوس ًا ع ى باب اجلنة كام يف احلديث اآلخر "رأيت
لاحبكم حمبوس ًا ع ى باب اجلنة".
ومنهم :من يكون حمبوس ًا يف قربه كحديث لاحب الشملة التي غ َّلها ثم
استشهد فقال الناس هنيئ ًا له اجلنة ،فقال النبي ل ى اهلل عليه ولله وسلم ":والذي
نفيس بيده إن الشملة التي غ َّلها لتشتعل عليه نار ًا يف قربه".
ومنهم :من يكون مقره باب اجلنة كام يف حديث ابن عباس" :الشهداء ع ى
بارق هنر اجلنة يف قبة خرضاء خير عليهم رزقهم من اجلنة بكرة وعشية" .رواه
أمحد.
وهذا بخالف جعفر بن أيب طالب حيث أبدله اهلل من يديه جناحني يطري هبام
يف اجلنة حيث شاء.
ومنهم :من يكون حمبوس ًا يف األرض مل تعل روحه إىل املأل األع ى فإهنا كانت
روح ًا سفلية أرضية فإن األنفس األرضية ال جتامع األنفس الساموية كام جتامعها
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يف الدنيا والنفس التي مل تكتسب يف الدنيا معرفة رهبا وحمبته وذكره واألنس به
والتقرب إليه بل هي أرضية سفلية...
ومنها :أرواح تكون يف تنور الزناة والزواين وأرواح يف هنر الدم تسبح فيه
وت لتقم احلجارة ،فليس لألرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح يف أع ى
عليني ،وروح أرضية سفلية ال تصعد عن األرض"[انظر كتاب الروح البن القيم
ص]187
فتاوى
) سئل فضيلة الشيخ :كيف نجيب من ينكر عذاب القرب وحيتج بأنه لو كشف
القرب لوجد مل يتغري ومل يضق ومل يتسع؟
فأجاب  -حفظه اهلل -بقوله  :جياب من أنكر عذاب القرب بحجة أنه لو كشف
القرب لوجد أنه مل يتغري بعدة أجوبة منها:
أوالً :أن عذاب القرب ثابت بالرشع قال اهلل تعاىل يف لل فرعون { :النار
يعرضون عليها غدو ًا وعشي ًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا لل فرعون أشد العذاب}
وقوله ( : ^ ،فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القرب الذي
أسمع ثم أقبل بوجهه فقال :تعوذوا باهلل من عذاب النار ،قالوا :نعوذ باهلل من
عذاب النار ،فقال  :تعوذوا باهلل من عذاب القرب قالوا  :نعوذ باهلل من عذاب
القرب)  .وقول النبي ^ يف املؤمن ( :يفسح له يف قربه مد برصه) إىل غري ذلك من
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النصوص فال جيوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول بل الواجب
التصديق واإلذعان.
ثاني ًا :أن عذاب القرب ع ى الروح يف األلل ،وليس أمر ًا حمسوس ًا ع ى البدن
فلو كان أمر ًا حمسوس ًا ع ى البدن مل يكن من اإليامن بالغيب ومل يكن لإليامن به
فائدة لكنه من أمور الغيب ،وأحوال الربزخ ال تقاس بأحوال الدنيا.
ثالث ًا  :أن العذاب والنعيم وسعة القرب وضيقه ،إنام يدركه امليت دون غريه
واإلنسان قد يرى يف املنام وهو نائم ع ى فراشه أنه قائم وذاهب وراجع ،وضارب
ومرضوب ،ويرى أنه يف مكان ضيق موحش ،أو يف مكان واسع هبيج ،والذي
حوله ال يرى ذلك وال يشعر به.
والواجب ع ى اإلنسان يف مثل هذه األمور أن يقول  :سمعنا وأطعنا ،ولمنا
ولدقنا.
هل عذاب القرب دائم أو منقطع؟
( )157وسئل فضيلته :هل عذاب القرب دائم أو منقطع؟
فأجاب بقوله :أما إن كان اإلنسان كافر ًا والعياذ باهلل فإنه ال طريق إىل ولول
النعيم إليه أبد ًا ويكون عذابه مستمر ًا.
وأما إن كان عالي ًا وهو مؤمن ،فإنه إذا عذب يف قربه يعذب بقدر ذنوبه
وربام يكون عذاب ذنوبه أقل من الربزخ الذي بني موته وقيام الساعة وحين ٍ
ئذ
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يكون منقطع ًا.
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 قال املصنف رمحه اهلل تعاىل:عي " و " مال ِ ٍ
هذا ا ْعتِ َقـا ُد " َّ
ـك "
الشافِ ِّ ِ
َ



ِ
ـمدَ " ُينْ َق ُـل
َو" َأ ِيب َحني َفـَ َة " ُث َّم " َأ ْح َ

ـــــق
ـــــت َســـــبِي َل ُه ْم َف ُم َو َّف ٌ
َفـــــإِ ِن ا َّت َب ْع َ



ِ
ــام َع َل ْيـ َ
ـــو ُل
ــك ُم َعـ َّ
َوإِن ا ْب َتـــدَ ْع َت َفـ َ

هذا :أي ما مىض من جوايب للسائل واعتقادي هو اعتقاد هؤالء األئمة
األعالم.
ُينقل :بضم الياء،إشارة إىل ما نقل ُه عنهم أئمة النقل.
السبيل :هو الطريق و املقصود هو ذلك االعتقاد الذي اعتقدوه ،بدون
حتريف وال تعطيل وال متثيل.
 الفوائد :ترمجة خمترصة لألئمة مرتبة ترتيب ًا زمني ًا:اإلمام األول :أبو حنيفة:
 النعامن بن ثابت التيمي الكويف الفقيه املجتهد فاريس األلل وولد بالكوفةسنة 80هـ ونشأ هبا وهو من تابعي التابعني ،إمام أهل الرأي ،وفقيه أهل العراق،
قال عنة الشافعي " :الناس عيال يف الفقه ع ى أيب حنيفة ".
دون ألول
 من تالميذته اإلمام أبو يوسف القايض فقيه ،حافظ وهو الذي َّإمامه ونرش مذهب احلنفية ،ومنهم أيض ًا :حممد بن احلسن الشيباين ،الذي انتهت
إليه رئاسة الفقه يف العراق بعد أيب يوسف.
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 لنف أبو حنيفة (الفقه األكرب) يف العقيدة ،وتويف سنة 150هـ.اإلمام الثاين :مالك:
 هو مالك بن أنس األلبحي احلميدي املدين ،ولد عام 93هـ ،وهو إمامدار اهلجرة يف الفقه واحلديث وهو من أكابر من روى عنه اإلمامان أبو حنيفة
والشافعي.
ِ
 ُفتِ َن رمحه اهلل ُ ِيش به إىل جعفر عم املنصور العبايس،
وِض َب بالسياط ملا ُو َ
فرضبه سياط ًا انخلعت منها كتفه.
 أرسل إليه اخلليفة الرشيد العبايس ليأتيه فيحدثه فقال " :العلم يؤتى"فجاء الرشيد إىل منزله واستند إىل اجلدار فقال مالك :يا أمري املؤمنني من إجالل
رسول اهلل ل ى اهلل عليه وسلم إجالل العلم فجلس اخلليفة بني يديه فحدثه.
 أخذ العلم عن :عبد الرمحن بن هرمز ،ونافع موىل ابن عمر ،وابن شهابالزهري ،وربيعة الرأي.
 ومن تالمذته :عبد الرمحن بن قاسم ،وأشهب بن عبد العزيز مفتي الدياراملرصية ،وتتلمذ عليه الشافعي.
 لنف املوطأ وله رسائل يف الوعظ والرد ع ى القدرية وتفسري غريبالقرلن وتويف عام 179هـ.
اإلمام الثالث :الشافعي:
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ومحل إىل مكة
 حممد بن إدريس الشافعي املط هلبي ولد يف غزة عام 150هـُ ،الزنجي ،ثم رحل
وعمره سنتان ،ونشأ بمكة وأخذ الفقه وعلوم القرلن عن مسلم ه
إىل املدينة وتفقه ع ى اإلمام مالك بن أنس وسمع منه املوطأ ،وأخذ احلديث
وعلومه عن سفيان بن عيينة وعلامء املدينة ،ثم رحل إىل العراق وأخذ عن تلميذ
أيب حنيفة حممد بن احلسن (فقه الرأي).
 كان لدب الناس وبرع يف اللغة وأيام العرب ويف الشعر حتى قيل :شاعرالفقهاء ،وفقيه الشعراء وهو الذي يقول:
ولوال الشعر بالعلامء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد
قال عنه اإلمام أمحد " :ما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال وللشافعي يف رقبته
منة ".
 ومن تالمذته :أبو يعقوب يوسف البويطي وهو الذي مجع كتاب األمللشافعي ،وإسامعيل املزين الذي اخترص كتاب األم ،ومن تالمذته :اإلمام أمحد
بن حنبل.
 له رسالة يف ألول الفقه ،وله كتاب الفقه الكبري (األم) ،تويف سنة 204هـ.اإلمام الرابع :أمحد بن حنبل:
 هو أمحد بن حنبل الشيباين ألله من مرو ،وأبوه وايل رسخس ،ولد ببغدادعام  164هـ.
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 أسمر اللون ،حسن الوجه ،طويل القامة ،يلبس األبيض ،خيضب باحلناء. طلب العلم يف كثري من البالد وتفقه ع ى الشافعي حني قدم بغداد ،واهتمباحلديث ومجعه حتى لار إمام املحدثني يف عرصه.
 ُفتن وعذب يف فتنة القول بخلق القرلن ،ولكنه لمد ووقف يف وجهالقائلني هبا حتى نرصه اهلل ،قال عيل بن املديني :لقد عصم اهلل األمة زمن الردة
بأيب بكر الصديق ،وزمن املحنة بأمحد بن حنبل.
 من تالمذته :ابناه لالح وعبد اهلل ،فاألول عني بالفقه ،والثاين باحلديثاملروذي أمحد بن احلجا عامل بالفقه واحلديث وله
وله الزوائد ،ومنهم أبو بكر ه
كثري من التصانيف.
كنت حمنة امحد بن حنبل يف خلق القران من أهم القاضية التي كنت يف تاريخ
اإلسالم حتى قال العلامء يف ذلك
قال امليمون :قال يل ع ى بن أملديني بعدما امتحن أمحد بن حنبل:
يا ميمون ،ما قام أحد يف اإلسالم مثل ما قام أمحد بن حنبل
قال ميمون :فعجبت من هذا عجب ًا شديد ًا وذهبت إىل أيب عبيد القاسم بن
سالم ،فحكيت له مقالة ع ى بن أملديني ،فقال :لدق ،إن أبا بكر وجد له يوم
الردة أنصار ًا وأعوانا وإن أمحد مل يكن له أنصار وال أعوان][1
ختم الناظم أبياته ببيان أن هؤالء األئمة هذا اعتقادهم الذي ذكر لك أهيا
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السائل ،يف الصفات ،وإمرارها كام جاءت ،ويؤمنون بعلم الغيب وأن اهلل استأثر
به ،وأن من أنكر هذه املغيبات مثل :القرب والرصاط واحلوض وامليزان والقنطرة
واجلنة والنار
وما فيهام من عذاب ونعيم أن من أنكرها فقد كفر ،وال يثبتون إال ما ورد
إثباته وال ينفون إال ما ورد نفيه ،وذكر الشيخ أن اخلارس من زاغ عن طريقهم
وانحرف عن منهجهم منهج أهل السنة واجلامعة،بل وعد املبتدعني الذين
حيك ُِّمون عقوهلم فقط يف إثبات ما يتعلق باهلل ويعرتضون ع ى كل ماال تستجيب
َُ
له عقوهلم فنبذوا الكتاب والسنة واإلمجاع باخلرسان واهلوان وإتباع اجلدل واملراء
 ،جعلني اهلل وإياك ممن جيعل الكتاب والسنة له نرباس ًا يف هذه احلياة ونجاة يف
حياة اآلخرة.

واحلمد هلل

