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إن ْالحمد ْهللْ ،نحمدْهْْ ،ونستعينْهْْ ،ونستغفرْهْْ ،ونعوذ ْباهلل ْمن ْشرور ْأنفسناْ

وسيئاتْأعمالناْ،منْيهدهْاهللْ،فالْمضلْلهْ،ومنْيضلل؛ْفالْهاديْلهْ.

وأشهدْ ْأنْ ْال ْإله ْإال ْاهلل ْوحدْه ْال ْشريك ْلهْ ،وأشهد ْأنْ ْمحمداْ ْعبدْه ْورسولْهْ،

صلىْاهللْعليهْوسلمْتسليمًاْكثيراْْ،أما بعدْْ:

فهذاْشرحْمختصرْلكتاب« :شرحْالسنة»ْلإلمامْأبيْإبراهيمْإسماعيلْبنْيحيىْ

ابنْإسماعيلْالمزينْ⌂ْيفْبيانْعقيدةْأهلْالسنةْوالجماعةْ.

وهوْمْؤْلْفْْقْـيْمْْيفْبابهْْ،عْـرْضْْفيهْمؤلفْهْْ⌂ْمسائلْْالعقيدةْْعرضًاْمختصراْْ،

بأْسلوبْ ْشْـيْـقْْ ،وتحقيق ْمتينْ ،وهو ْمعدودْ ْيف ْأهمْ ْالمختصرات ْالمْؤْلْفة ْيف ْبيانْ
عقيدةْالسلفْالصالحْ⌠ْ.

وشرحيْلهذاْالكتابْهوْيفْاألصلْدروسْ ْألقيتْهاْيفْدورةْعلميةْأْقْيمتْيفْ

المدينةْالنبويةْ،وقدْأشارْ ْعلي ْعددْ ْمنْالْخوةْ ْبأنْتْـفْـرْغْمنْاألشرطةْ ،وتْـجْعلْ ْيفْ

كتابْليكونْنفعْهاْأعمْ،وفائدهتاْأكربْ،وشجْعْنيْعلىْذلكْأنهْالْيوجدْللكتابْشرحْْ
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مطبوعْ،معْاعرتايفْبقلةْالعلمْ،وقصورْالفهمْ،وعدمْاألهليةْْ.
وقدْقامْأحدْ ْالْخوةْاألفاضل ْجزاهْاهلل ْخيرا ْبتفري ْالررحْمنْاألشرطةْ،ثمْ

جرى ْتصحيحْ ْالمتنْ ،وحذفْ ْالمكرراتْ ،وتوثيقْ ْالنْـقْولْ ،ونقلْ ْألفاظها ْمنْ
مصادرهاْ ،وعزو ْاآليات ْواألحاديثْ ،مع ْإضافة ْجملة ْمن ْالفوائد ْواللطائفْ،

وأسأل اهللْ╡ْأنْيتقبلْْهذاْالجهدْبقبولْحسنْ،وأنْينفعْْبهْ،وأنْيكتبْْلهْالقبولْْ،

وأنْيجزيْ ْكل ْمنْساعدْيف ْإخراجهْبأي ْنوعْمنْالمساعدةْـ ْسواءْيفْتسجيلهْ،أوْ

تفريغهْمنْاألشرطةْ،أوْمراجعتهْوتصحيحهْ،أوْطباعتهْونررهْـْخيرْْالجزاءْ،وأخصْ
بالذكر ْأخي ْالكريم ْخالد ْبن ْعبد ْاهلل ْالكندري ْلجهوده ْالكبيرة ْيف ْخدمة ْالكتابْ
والعملْعلىْإخراجهْـ ـ ـ وفقهْاهللْوباركْيفْجهودهْــ ْْ ،إنهْسبحانهْخيرْمسؤولْ،وهوْ

أهلْالرجاءْوهوْحسبناْونعمْالوكيلْ.
ْ
ْ
ْ

وكتبه

وكتبهْعبدْالرزاقْالبدرْله ولوالديه
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ عفا اهلل عنه وغفر
ولجميع المسلمين

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْعفاْاهللْعنهْوغفرْلهْولوالديهْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْولجميعْالمسلمينْ
ْ
ْ
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إن ْالمامْ ْالرافعيْ ْْ إمامْ ْكبيرْْ،وعالمْ ْجليلْ،لهْجْهودْ ْعظيمةْ ْيفْخدمةْدينْ

اهلل ْ،وسنةْرسولهْاألمينْْيفْأصولْالدينْوفروعهْ،ولقدْحازْمكانةْكبيرةْيفْ

نفوسْالمسلمينْ،وانتررتْأقوالهْوتقريراتهْيفْاآلفاقْ،وتتلمذْعليهْجماعةْكثيرةْمنْ
العلماءْوالفقهاءْ،سارواْعلىْمنهجهْ،وارتسمواْطريقته؛ْوكانْمنْمبرزيهمْالمامْأبوْ

إبراهيمْالمزينْ،فإنهْالزمْالمامْالرافعيْمدةْطويلةْ،وأفادْمنهْيفْاألصولْوالفروعْ،وقدْ

أثنىْعليهْمنْعاصره ْمنْأهلْالعلمْ،وشهدواْبفضلهْوعلمهْ-كماْسيأيتْيفْترجمتهْ-

وقدْصنفْهذاْالمامْالجليلْعدداْمنْالتصانيفْالنافعةْ،منْجملتهاْرسالتْهْهذه«ْ:شرحْ

السنة»ْ ،وهي ْرسالة ْقيمة ْيف ْبيان ْعقيدة ْأهل ْالسنة ْوالجماعةْ ،بناها ْعلى ْنصوصْ

الوحيينْ،وسلكْفيهاْسبيلْأهلْالعلمْالراسخينْ،وقررْفيهاْعقيدةْمنْسْـبْـقْـهْمنْسلفْ

األمةْالمتقين؛ْومنْجملتهمْالمامْالرافعيْْ،حيثْاستفادْمنهْيف ْتقريرْمسائلهاْ،

كماْسيظهرْبعضْذلكْيفْثناياْهذاْالررحْ.

هذاْوإنْالناظرْيفْكالمْأئمةْالسلفْْيفْاالعتقادْقديمًاْوحديثًاْ–الرافعيْْ

وغيرهْ-يجدْتطابقًاْوتوافقًاْبينهمْيفْجميعْأبوابْاالعتقادْ،ومسائلْالتوحيدْْ.

قالْأبوْالمْظْـفْرْالسمعاينْ489(ْهـ)ْ-وهوْمنْأعيانْعلماءْالرافعيْـةْْ:-
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املزنياملزني
لإلماملإلمام
السنة السنة
على شرح
علىةٌشرح
تَ ـعليق تَةٌ8ـعليق
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المصنفةْ
المصنفةْ
بهم ْكتبهم ْ
جميعْ ْ
جميعْ ْكت
طالعت
طالعت ْ
أنك ْلو ْ
الحقْ ْلو ْ
الحقْْأنك
الحديثْْعلى
الحديث ْعلى
أن ْأهل ْ
أهل ْ
على ْ
يدلْْأن ْ
ومما ْعلى
(ومما(ْيدل ْ
وتباعدْوتباعدْ
وزماهنمْ
وزماهنمْ
بلداهنمْ
هنمْ
اختالفْ
اختالفْبلدا
معتْْهاْمعْ
وجدْ
يثها،تْهاْ
يثهاْ،دْوجدْ
يمهاْوحْ
يمهاْدْوحْدْ
آخرهاْ،قْ
آخرهاْ،قْدْ
إلىْهاْإلىْ
منْأول
منْأولها
االعتقادْ ْعلىْ
االعتقاد ْعلى
يف ْبيان ْ
بيان ْ
األقطارْ ،
األقطارْ ،يف ْ
قطراْ ْمن ْ
منهمْْمن ْ
واحد ْقطراْ
واحدْْمنهم
ونْ ْكْلْ
وسْكْكْلْ ْ
الديار،كْْونْ
الديارْ ،وسْ
بينهم ْيف ْ
بينهم ْيف ْ
ما ْ ما
هاْ،عنهاْ،
يميلون
يميلونْعن
عنهاْوالْ
يحيدونْوالْ
يحيدونْعنهاْ
طريقةْالْ
طريقةْالْ
فيهْعلىْ
علىْ
فيهْونْ
ونْجْرْ
واحدْ،يْ
واحدْْ،يْجْرْ
ونمطْْونمطْ
واحدةْْواحدةْ
وتيرةْْوتيرةْْ

ماْيء ْماْ
تفرقًا ْييفء ْش
تفرقًاْْيف ْش
اختالفًا ْوال
اختالفًا ْوال ْ
ترى ْفيه ْ
ترىالْ ْفيه ْ
ونقلهم ْ
ونقلهم ْال ْ
واحدْ ،واحدْ ،
على ْقلب ْ
ذلكْْقلب
يف ْعلى
ذلك
قلوهبم ْ
قلوهبم ْيف ْ

وجدْتْهْهْْكأنهْ
سلفهمتْهْْكأن
سلفهمْوجدْ
ونقلوهْعنْ
ونقلوهْعنْ
ألسنتهمْ
ألسنتهمْ
جرىْْعلىْ
جرىْْعلى
جميعْما
جميعْماْ
جمعتْ
جمعتْ
لوْْبلْلوْ
قلْ،
وإنْبلْ
وإنْقلْْ،

واحدْ) (ْْ.)1
واحدْ) (ْ.)1
لسانْلسان
وجرىْعلى
وجرىْعلىْ
واحدْْ،واحدْْ،
عنْْقلبْ
جاءْقلبْ
جاءْعنْ

وقالْشيخْالسالمْابنْتيميةْ (
وقالْشيخْالسالمْابنْتيميةْ
واعتقادْْ
واعتقادْْ
ْْْْ
الرافعي
الرافعيْ
اعتقادْاعتقادْ
هـ)(ْ:هـ)(ْ:
728(728

حنبلْْ،حنبلْ،
وأحمد ْبن
وأحمد ْبن ْ
المباركْ ،
المباركْ ،
وابنْ ،وابن ْ
واألوزاعي
واألوزاعيْ ،
والثوريْ ،
والثوريْ ،
كمالكْْ ،
كمالكْْ ،
السالم؛ ْ
السالم؛ ْ
سلف ْسلف ْ

وأبيْ،وأبيْ
عياض
عياضْ،
كالفضيلْبنْ
كالفضيلْبنْ
المقتدىْهبم؛ْ
المقتدىْهبم؛ْ
المرايخْ
المرايخْ
اعتقادْاعتقادْ
راهويه؛ْوهوْ
راهويه؛ْوهوْ
وإسحاقْبنْ
وإسحاقْبنْ

فإنه ْبين ْ
وغيرهمْْ ،ليس
وغيرهمْ ،فإنه
التسرتي ْ
بن ْاهلل ْ
عبد ْ
وسهل ْ
وسهل ْبن ْ
الداراينْ ،
الداراينْ ،
سليمان ْ
سليمان ْ
األئمةْاألئمةْ
هؤالء ْهؤالء ْ
ليس ْبين ْ
التسرتي ْ
عبد ْاهلل ْ

وكذلك ْأبو ْ
وأمثالهم ْنْزاع
الثابت ْيفْعنه ْيفْ
الثابت ْعنه ْ
االعتقاد ْ
االعتقاد ْ
ْ فإن ْ
ْ فإن ْ
حنيفة ْحنيفة
وكذلك ْأبو ْ
الدينْْ ،الدينْ ،
أصول ْأصول
وأمثالهمْ ْنْيف ْزاع ْيف ْ

كانْ ْعليهْ
ما ْعليه
كان ْ
ما ْهو ْ
هؤالء ْ
هؤالء ْهو ْ
واعتقادْ ْ
واعتقادْ ْ
هؤالءْ ،
هؤالءْ ،
العتقاد ْ
العتقاد ْ
فقْ ْموافقْ ْ
ذلك ْ
ونحو ْموا
ونحوْ ْذلك
والقدر
والقدر ْ
التوحيد ْ
التوحيد ْ

والسنة) (ْ.)2
والسنة) (ْ.)2
الكتابْ
الكتابْ
ماْبهْنطقْبهْ
نطقْ
وهوْ
وهوْْ،ماْ
بإحسان
بإحسانْ،
والتابعونْلهمْ
والتابعونْلهمْ
الصحابةْ
الصحابةْ

ْاهللْالذيْالْ
ْاهللْالذيْالْ
همْجميعًاْوحـي
همْجميعًاْوحـي
همْومنبْعْ
همْومنبْعْ
صدْْرْمْصدْرْ
مْألن
ْألنْْ
وهذاْالـتـوافـقْبـينهمْ
وهذاْالـتـوافـقْبـينهمْ

ْ،كماْقالْاهللْتعالى:
اختالفْفيهْوالْتناقض
اختالفْفيهْوالْتناقض
ﮇﮇ
ﮅﮆ
ﮅﮆ
ﮄﮃ ﮄ
ﮃﮂ
ﮂﮁ
ﮁﮀ
ﮀﭿ
ﭿﮋ
ْ،كماْقالْاهللْتعالى :ﮋ

ْفأولئكْتجدْعندهمْ
ْفأولئكْتجدْعندهمْ
كالعقلْمثال
كالعقلْمثال
وأماْمنْكانتْمصادرهمْغيرْالـوحيْ ْ
وأماْمنْكانتْمصادرهمْغيرْالـوحيْ ْ
ﮈﮊ،
ﮈﮊ،

ْعريضْ
ْعريضْ
ْالعقولْمتفاوتةْواآلراءْمتباينةْ،فينتجْمنْذلكْاختالف
ْالعقولْمتفاوتةْواآلراءْمتباينةْ،فينتجْمنْذلكْاختالف
اختالفاْكبيراْ،ألن
اختالفاْكبيراْ،ألن

ْكبيرْيفْالعقائدْ.
وتباينوتباين
ْكبيرْيفْالعقائدْ.

ْ.)1558
صةماصيل (4
لرمسلةلصيمبان » لصيم »
لصوالقلصوالق
صت ر« خمصت ر
) « ْ)1خم)ْ)1
ْ.)/1558
صةماصيل (/4
لرمسلة بان
)ْ.)256ْ.
/5256
لصفصتاوى » (
جمماع« جمماع
)ْ)2) «ْ)2
لصفصتاوى » (/5



تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني



9

ولعلي أذكر يف هذه المقدمةْ ُأنموذجًا لهذا الثبات من تالميذ اإلمام الشافعي 

الذين تل َّقوا عنه مباشرة ،وكذا من جاء بعدَ ُهم؛ م َّم ن ثبتوا على السنَّةْ ،وس َل ـكوا
أئمة الم َّلة يف تقرير مسائل التوحيد والديانةْ،وكان لهم جهدٌ
طريقة الشافعي وغيره من َّ

وبال ٌء يف نشر هذه العقيدة المباركة ،عقيدة أهل السنة والجماعة ،يف كتبهم

حرصت على َسوق بعض المواقف من حياة هؤالء العلماء ،وكذا
ومصنفاتهمْ،و َقـد
ُ
بعض العبارات التي تبي ُن نصرتهم للعقيدة وذبهم عنهاْ:

األولْ:اإلمام أبو بكر عبد اهلل بن الزبير القرشي الحميدي المكي 219(ْهـ)ْ،

يعدْمنْالطبقةْاألولىْمنْأصحابْالرافعيْ،ورحلْمعهْإلىْالديارْالمصريةْ،وتتلمذْ
عليهْ،ولزمهْحتىْوفاته(ْ.)1

له ْرسالة ْعظيمة ْيف ْبيان ْمعتقد ْأهل ْالسنة ْوالجماعةْ،وهيْمطبوعة ْبعنوانْ:

«أصولْالسنة»ْ.

قالْالحاكم ْ«ْ:الحميديْمفتيْأهلْمكةْومحدثهمْوهوْألهلْالحجازْيفْ

السنةْكأحمدْبنْحنبلْألهلْالعراق»(ْ.)2

الثاينْ :أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي ال ُبـ َويطي ْ231(ْ هـ) ْْ،ويعتربْ

هذاْالمامْالجليلْمنْخواصْطالبْالمامْالرافعيْْ،حتىْقالْعنهْالرافعيْ

(ْ:ليسْأحدْْأحقْْبمجلسيْمنْيوسفْبنْيحيىْ،وليسْأحدْْمنْأصحابيْأعلمْْ
منه)ْ(ْ،)3وقدْعرفْْبصفاءْعقيدتهْومجانبتهْللبدعْوأهلهاْ.

)ْ)1انظرْ«طبقاتْالرافعيين»ْالبنْكثيرْ(صْ)138وْْ«تاريخْالسالم»ْ(ْ.)342/5
)«ْ)2طبقاتْالرافعية»ْالبنْقاضيْشهبةْ(ْ.)67/1
)ْ«ْ)3مناقبْالرافعيْ»ْللبيهقيْ(ْ.)338/2
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ْوقدْامتحنْْبسببْعقيدتهْيفْالقرآنْحيثْوشىْبهْأحدْالقضاةْمنْمصرْعندْ

الواليْليوافقْالقولْبخلقْالقرآنْ،فأبىْوامتنعْأشدْاالمتناعْْ،ْفحْمْلْإلىْبغدادْمعْ

جماعةْ ْآخرين ْمن ْعلماء ْالرافعيةْ ،وأركبوه ْبْـغْلة ْوهو ْمغلول ْاليد ْوالعنقْ ،مقيدا ْيفْ
أربعينْرطالْمنْحديدْ،كلْهذاْليجيبهمْإلىْبدعتهمْيفْالقرآنْوهوْصابرْعلىْعقيدتهْ

الْيجيبهمْلريءْمنْذلكْ،فحْبْسْ ْببغداد ْوالحديدْعلىْبدنهْ،حتىْإنهْقال ْ(ْ:إنهْْ

ليـأيتْعليْْأوقاتْْماْأحسْ ْبالحديدْأنـهْْعلىْبدين ْحتىْتمسهْ ْيدي)ْ،وكانْيقولْْ:
(إنماْخلْـقْْاهللْْْالخلقْْبــ(كن)ْ،فإذاْكانتْ(كن)ْمخلوقةْْفكأنْْمخلوقًاْخلقْْمخلوقًاْ،
فواهلل ألموتن يف حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن

قوم يف حديدهم)ْ،وماتْْيفْالسجنْمْمتْنْعًاْعنْالقولْبخلقْالقرآن(ْْ.)1

الثالثْ :إسماعيلْبنْيحيىْالمْزْين ْ(ْ ت264هـ)ْ،مْؤْلْفْهذاْالمصنْـفْ،

وسيأيتْالكالمْعنْهذاْالمامْفيماْبعدْإنْشاءْاهللْ.

الرابعْ:المامْأحمدْْبنْعمرْبنْسْرْيجْ306(ْهـ)ْ،الملقبْبالبازْاألشهبْ،

وكانْبعضهمْيفضلهْعلىْبعضْأصحابْالرافعي ْْ،ولهْرسالةْ ْقيْمْةْ ْيفْالسْنْةْ،

ساقهاْالمامْابنْالقيمْْيفْكتابهْ«اجتماعْالجيوش» (ْ.)2

الخامسْ :المامْمحمدْبنْإسحاقْبنْخزيمة ْ312(ْ هـ)ْ ،صاحبْكتابْ

«التوحيد»ْ،وقدْتتلمذْوأخذْالفقهْْعنْالمامْالمزينْْْ. 

قالْعنهْالمامْالمزينْ(ْ:ابن خزيمة أعلم بالحديث مني)(ْ.)3

السادسْ:أبوْمـنصورْمـحمدْبنْأحـمدْاألزهـريْ370(ْهـ)ْالعـالمْالجليلْْ
)ْ)1راجعْتفاصيلْمحنتهْْيفْكتابْ«ْتاريخْمدينةْالسالمْ»ْللخطيبْ(ْ.)439/16

)ْ)2ذكرهاْيفْفصلْ:قولْإمامْالرافعيةْيفْوقتهْأبيْالعباسْبنْسريجْ(ْ)174-170/2

)ْ«ْ)3طبقاتْالفقهاءْ»ْللريرازيْ(صْ.)106
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صاحب ْكتاب ْ«هتذيبْاللغة»ْ،وهذاْالكتابْمنْأنفعْكتبْاللغةْالتيْحث ْالعلماءْ
علىْاالستفادةْمنهاْ،ألنهْسلمْمنْرواسبْعلمْالكالمْومخلفاتهْْ.

السابعْ:أبوْبكرْأحمدْبنْإبراهيمْالسماعيليْالفقيهْالرافعيْ371(ْهـ)ْ،

وهوْصاحبْكتابْ«اعتقادْأئمةْالحديث»ْ.

قال ْالحافظ ْابن ْكثير ْ(ْ :الفقيه ْالمام ْالحافظْ ،أحد ْكرباء ْالرافعية ْفقهًاْ،

وحديثًاْ،وتصنيفًا)(ْ.)1

الثامنْ:المامْأحمدْبنْأبيْطاهرْ،أبو حامد ،اإلس َفرايينيْْ406(ْهـ)ْْ.

قالْابـنْكثير(ْ:شيخْالرافعيةْبالْمدافعة...حتىْكانْيقالْلهْ:الرافعيْْالثاين) (ْ.)2
وقالْالريخْأبوْالحسنْالكرجي(ْ:كانْالريخْأبوْحامدْالسفرايينيْشديدْْ

النكارْْعلىْالباقالينْوأصحابْْالكالمْ،ولمْتْزلْْاألئمةْْالرافعيةْيأنفونْويْسْتْنْـكْفونْ

أن ْيْنْسْبوا ْإلى ْاألشعريْ ،ويتربؤون ْمما ْبنى ْاألشعري ْمْذْهْبْـهْ ْعليهْ ،ويْـنْهونْ
أصحابْهمْوأحباهبمْعن ْالحْوْمْحْوالْيـهْْ،علىْماْسمعت ْعْدةْ ْمنْالمرايخْواألئمْةْ؛ْ
منهمْ :الحافظ ْالمؤتمن ْبن ْأحمد ْبن ْعلي ْالساجيْ ،يقولونْ :سمعنا ْجماعةْ ْمنْ
المرايخْالثقاتْقالواْْ:

كانْالريخْأبوْحامدْأحمدْبنْأبيْطاهرْالسفرايينيْْإمامْاألئمةْالذيْطبقْ

األرضْعلمًاْوأصحابًاْإذاْسعىْإلىْالجمعةْمنْقْطْيعةْالكْرْخْإلىْجامعْالمنصورْ

يدخلْالرباطْالمعروفْبالزوزيْالمحاذيْللجامعْ ،ويْقْبْلْ ْعلىْمنْحضرْويقولْ:

غير مخلوق ،كما قال أحمد بن حنبل ال كما يقول
علي َّ
بأن القرآن كال ُم اهلل ُ
«اشهدوا َّ
)ْ«ْ)1طبقاتْالرافعيينْ»ْالبنْكثيرْ(ْ.)305/1
)ْ)2لرمودر لصسان ْ(ْ.)345/1
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ينتشر يف الناس
الباقالين»ْ،وتكررْذلكْمنهْجمعاتْ،فقيلْلهْيفْذلك!؟ْفقال«ْ:حتى
َ

الخبر يف أهل البالد؛ أين بريء مما ُهم عليه -يعني
ويشيع
ويف أهل الصالح،
َ
ُ

األشعرية ،-وبري ٌء من مذهب أبي بكر الباقالين ،فإن جماعة من المتفقهة الغرباء

يدخلون على الباقالين ُخفية ويقرؤون عليه ،ف ُيـفتنون بمذهبه ،فإذا رجعوا إلى بالدهم

ظان أنهم مني تع َّلموه قب َل ُه ،وأنا ما ُقـلـ ُتـ ُهْ،وأنا بريء
أظهروا بدع َت ُهم ال محالة ،ف َي ُظن ٌ
من مذهب الباقالين وعقيدته»ْ(ْ.)1

التاسعْ:المام ْالعلمْ ْالرهيرْأبوْالقاسمْهبةْ ْاهلل ْبن ْالحسن ْبن ْمنصور ْالرْازيْْ،

بالاللْكائـيْْ418(ْهـ)ْ،صاحبْكتابْ«شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْ
المعروفْ ْ

والجماعة»ْوالذيْيْعْدْْموسوعةْْثْرْيةْْمنْأْنْفسْْالموسوعاتْالتيْألْفتْيفْعقيدةْأهلْ

السنةْوالجماعةْ.

قالْابنْالقيمْ(ْ:أحدْأئمةْأصحابْالرافعي)ْ(ْ.ْ)2

العاشرْ:المامْأبوْالقاسمْسعدْبنْعليْالزنجاينْ471(ْهـ)ْْ.
قالْالذهبيْ(ْ:كانْ  منْدعاةْالسنةْوأعداءْالبدعة) (ْ.)3

وهوْصاحبْ«القصيدةْالرائيةْيفْالسنة»ْ،وهيْقصيدةْنافعةْجداْ،أسوقهاْهناْبتمامهاْْ:

ْ

تْــدبْـــرْ ْكْــالمْ ْاهللْ ْواعْـتمْـد ْالـخْــبْـــرْ

ودعْ ْعْـنْـكْ ْرأيًا ْالْ ْيْــالئْـمْــهْ ْأثرْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ونهجْ ْالهـدى ْفالـزمهْ ْواقتـدْ ْباأللـىْْْْْْ هـمْ ْشهـدوا ْالتـنـزيـلْ ْعلـكْ ْتنجبـرْْْْْْ
ْ
وكْــنْ ْمْـــوقْــنًا ْأنْــا ْوكْـــلْ ْمكْــلْــفْْْ أمرنا ْبقفوْ ْالحقْ ْواألخذْ ْبالحذرْْْْْْْْْْْ

االلْ
الالْْْْْْْْْ
)ْ«ْ)1درءْتعارضْالعقلْوالنقلْ»ْلريخْالسالمْ(ْ.)96/2
)ْ«ْ)2اجتماعْالجيوشْالسالميةْ»ْالبنْالقيمْ(ْ.)198/2

)ْ«ْ)3العلوْللعليْالغفارْ»ْللذهبيْ(صْ.)260
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وحْــْكْـــمْ ْفْــيما ْبْـيْـنْــنْـا ْقْــولْ ْمْـالْـكْْْْْ

ْقديمْ ْحليمْ ْعالمْ ْالغيبْ ْمقتدرْْْْْْْْْْْْْْْْ

وقْــ ْولْ ْرسْــولْ ْقْـدْ ْتحْـقْـقْ ْصْـدقْــهْ

بما ْجْــاءهْ ْمنْ ْمعجزْ ْقْــاهرْ ْظهرْْْْْْْْْْْْْْْْ

سْــمْْـيــعْ ْبْــصْـيــرْ ْواحْـــدْ ْمْــتْــكْــلمْْ

مريدْ ْلمْـا ْيجري ْعلى ْالخلـقْ ْمـن ْقدرْ

إذا ْما ْتنازعتمْ ْلتنجوا ْمنْ ْالغررْْْْْْْْْْْْْْ

يل ْلنا ْردوا ْإلى ْاهللْ ْأمْــركمْ
فق ْ
ْ
أوْ ْاتبعوا ْما ْسنْ ْفيهْ ْمحمدْ
ْ
فمنْ ْخالفْ ْالوحيْ ْالمبينْ ْبعقلهْْْْ
ْ
وفـي ْتركْ ْأمـرْ ْالمصطفـى ْفتنةْ ْفْـذرْْْْْ
وما ْ ْاجتمعتْ ْفيهْ ْالصحابةْ ْحجةْْْْْْْْْْ

وتلكْ ْسبيلْ ْالمؤمنينْ ْلمنْ ْسبرْْْْْْْْْْْْ

ففيْْاألخذْ ْبالجماعْ ْفاعلمْ ْسعادةْْْْْْْ

كماْفـيْشذوذْْالقولْْنـوعْْمنْْالخطرْْْْ

ومـاْْلمْ ْيكْـنْ ْفـي ْعصـرهمْ ْمتعـارفًاْْْْ

فطاعتهْ ْترضي ْالذي ْأنزلْ ْالـزبْـرْْْْْْ

فـذاكْْامرؤْْقـدْْخـابْْحقْـًاْوقدْْخسرْ

خـالفْ ْالـذي ْقـدْ ْقالـهْ ْواتـلْ ْواعتبرْ

وجـاءْ ْبـهْ ْمـن ْبعدهمْ ْردْْ ،بـلْ ْزجـرْْْْْْْْ

ي
ْْْْْْْْْْْْْْْفارقْ ْقوْلْ ْالتابعينْ ْومن ْغبرْْْْْْْْْْْْْْْ
ومعْترضْ ْاتركْ ْاعتمادْ ْمقالـهْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْغزرهمْ ْعلمًا ْمقيمْ ْعلى ْاألثرْْْْْْْْْْْْْ
وأ
وأْمثْـلْ ْأهلْ ْالعلمْ ْفينا ْطريقةْ
ْ
وأجهـلْْمـنْْتلقـىْمـنْْالناسْْمْعجبْْْْْ بخاطـرهْ ْيصغـي ْإلـى ْكـلْ ْمـنْ ْهذْرْْْْْْْْ
ْ
فـدعْ ْعنكْ ْقـولْ ْالناسْ ْفيمـا ْكفيتـهْْْْْْْْ فماْفيْاستماعْْالزي ْْشيءْْسوىْالضررْْْ
ْ
ْْْْْْْْْْْْْْْا ْاألمرْ ْفـي ْالقـرآنْ ْفانهضْ ْبمـا ْأمْرْْْْْْ
لن
لْـقْـدْ ْأوضحْ ْاهللْ ْالكْـريـمْ ْبلطْـفْـهْ
ْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْحمدْ ْالمبعوثْ ْعونًا ْإلى ْالبررْْ
م
وخلفْ ْفينا ْسنةْ ْنقتدي ْبها
ْْْْْْْْْْْْْْْهـاْيعرفْْالمْتْـلْـىْمنْْالقـولْْوالعبْـرْ
ب
ومنْْ ْعلى ْالمأمورْ ْبالعقلْ ْآلةْ
فالْ ْْتكْ ْبْدع ًّيا ْتزوغْ ْعنْ ْالهدىْْْْْْْْْْْْ وتحـدثْْفالحـداثْْيـدنـيْإلىْسقـرْ

والْ ْ ْتجلسنْ ْعندْ ْالمجادلْ ْساعةْْْْْْْْْْ فعنـهْ ْرسولْ ْاهللْ ْمـنْ ْقبـلْ ْقـدْ ْزجـرْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْاطرهْ ْذاكْ ْامرْؤْ ْمالهْ ْبصرْ
لخ
ومنْ ْردْ ْأخبارْ ْالنبيْ ْمقدمًا

الالْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

الاللْ
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والْ ْ ْتسمعنْ ْداعي ْالكالمْ ْفإنهْْْْْْْْْْْْْْْْعـدوْ ْلهـذا ْالدينْ ْعـنْ ْحملـهْ ْحسـرْْْْْْْْ
وأصْحابهْ ْقدْ ْأبدعوا ْوتنطعوا

وخـذْْوصفهمْْعـنْصاحبْْالرـرعْْإنهْْ
ْ
وقدْ ْعدهمْ ْسبعينْ ْصنفًا ْنبينا
ْ
فبالرْفضْْمنسـوبْْإلـىْالرـركْْعْادلْْ
ْ
وعقـديْصحيـحْْفـيْالخـوارجْْأنهمْ
ْ
ويوردهمْ ْما ْأحدثوا ْمنْ ْمقالهمْْْْْْْْْْْْ

وجْـازواْحـدودْْالحـقْْبالفكْْواألشرْْْْْ

شديدْ ْعليهمْ ْللذي ْمنهمْ ْخبرْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
وصنفينْ ْكلْ ْمحدثْ ْزائ ْ ْذْعرْْْْْْْْْْْْْ

عـنْ ْالحـقْ ْذو ْبهـتْ ْعلـى ْاهللْ ْوالنذرْْْْْْ

كـالبْْتعاوىْفـيْضاللْْوفْـيْسعـرْْْْ

لظى ْذاتْ ْلهبْ ْالْ ْتبْـقي ْوالْ ْتذرْْْْْْْْْْْْ

وأبرأْْ ْمنْ ْصنفينْ ْقدْ ْلعنا ْمعًاْْْْْْْْْْْْْْفـذا ْأظهرْ ْالرجـا ْوذا ْأنكـرْ ْالقـدرْْْْْْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْررْ ْفما ْأبداهْ ْجهالْ ْقدْ ْانــتْـررْْْْْْْْْْْْْْْ
وب
وما ْ ْقالهْ ْجهمْ ْفح ًّقا ْضاللةْ
وجعْ ْد ْفقدْ ْأرداهْ ْخبثْ ْمقالهْْ

لهْ ْقدمْ ْفي ْالعلمْ ْلكنهْ ْجسرْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

اء ْابنْ ْكرامْ ْبهجرْ ْولمْ ْيكنْ
وج ْ
ْ
وسقفْ ْهذا ْاألشعرْيْ ْكالمْـهْ
ْ
فما ْقالهْ ْقدْ ْبانْ ْللحقْ ْظاهراْ
ْ
يكفرْ ْهذا ْذاكْ ْفيما ْيقولهْ
ْ
وبالعقلْ ْفيما ْيزعمونْ ْتباينوا

وكلهمْ ْقدْ ْفارقْ ْالعقلْ ْلوْ ْشعرْْْْْْْْْْْْْْْْ

وخـذْْمْقـتضىْاآلثـارْْوالوحيْْفيْالْذيْْ

تنـازعْ ْفيـهْ ْالنـاسْ ْمـنْ ْهـذهْ ْالفقـرْ

فـدعْْ ْعنكْ ْمـا ْقـدْ ْأبـدعوا ْوتنطعـوا

فمـا ْْلذوي ْالتحصيـلْ ْعـذرْ ْبتـركْ ْمْاْْْْْ

ْ

وأما ْابنْ ْكالبْ ْفأقبْــحْ ْبما ْذكرْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

وبْــيْـنْ ْفحواهْ ْالنبيْ ْبررحهْ

فباهللْ

ْتوفيقي

ْوآملْ

ْعفوهْ

وأربـى ْعلى ْمـن ْقبلـهْ ْمنْ ْذوي ْالدبرْْْْ

ومـاْفيْالهـدىْعمداْْلمنْْمـازْْوادكرْْْ

ويذكرْ ْذا ْعنهْ ْالذي ْعندهْ ْذكرْْْْْْْْْْْْْْْ
والزمْ ْطـريقْ ْالحـقْ ْوالنصْْواصطبرْْ

أتـاهْ ْبـهْ ْجبريـلْ ْفـي ْمنـزلْ ْالسـورْ

وأدىْإلىْاألصحـابْْمـاْعنهْْقدْْسطرْْْْْ
وأسْـألْـهْْحْـفْـظـًاْيْـقْـيـنْـيْمْـنْْالـغْـيْــرْ

ْْْْْْْْْْْْْْْلى ْجنـةْ ْالفـردوسْ ْفي ْصالـحْ ْالزمرْْْ
إ
ألسْـ ْعـ ْد ْبــالـفْـوْزْ ْالـمبْـيـنْ ْ ْمـسابْـقًا
الالال

الالْْْ
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الرابع عشرْ :اإلمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكَرجي ْ532(ْ هـ)ْ،لهْ

كتابْقيمْستأيتْالشارةْإليهْ،ولهْمنظومةْيفْالعقيدةْتزيدْعلىْمائتيْبيتْ،نقلْالذهبيْ
ْطرفًاْمنهاْيفْكتابهْ«العلو»ْ،قالْيفْمطلعها(ْْ:)1

علىْمنهجْيفْالصدقْوالصربْالحبْْ
وأفْــضــل ْزاد ْلــلــمـعــاد ْعــقـيـدةْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

أصحابْالحديثْفقدْسمتْْْ
ْ
ْ عقيدةْ

بـأربــابْديــنْاهللْأســنـىْالــمــراتبْْْْْْ

ْعـرشـه ْمع ْعلمه ْبالغوائبْْْْْْْْْْْْْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
على
عــقــائــدهــم ْأن ْاللــه ْبــذاتــه
جهل ْفيهْالكيـف ْجهل ْالرهاربْْْْْْْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
وي
وأن ْاسـتـــواء ْاهلل ْيــعــقــل ْكــونــه

الالال

االالل

الخامس عشرْ:اإلمام قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي ْْ

(535هـ) ْصاحب ْكتاب ْ«الرتغيب ْوالرتهيب»ْ ،وصاحب ْكتاب ْ«الحجة ْيف ْبيانْ
المحجة»ْ،وهذاْكتابْمهمْْللغايةْيفْالعقيدةْ،فيهْمنْالدررْوالنفائسْماْالْتكادْتجدهْ

يفْكتابْآخرْ،وأشارْإلىْسببْتأليفهْلهْيفْمقدمتهْفقالْ:

«حينْْرأيتْْقوامْالْسالمْبالتْمسكْبالسنةْ،ورأيتْْالبدعةْْقدْكْـثْرتْْ،والوقيعةْْ

يفْأهلْالسنةْقدْفْرْتْْ،ورأيتْاتباعْْالسنةْعندْقومْْنقيصْةْْ،والخوضْْيفْالكالمْدرجةْْ

رفيعةْْ ،رأيتْ ْأنْأْملْيْ ْكتابًاْيف ْالسنة ْيعتمد ْعليه ْمن ْقْصْدْ ْاالتباعْ،وجانب ْاالبتداعْ،

وأْبْـيْنْ ْفيه ْاعتقاد ْأئمة ْالسلفْ ،وأهل ْالسنةْ ْيف ْاألمصارْ ،والراسخين ْيف ْالعلمْ ْيفْ

األقطارْْ ،ليلزْمْ ْالمرءْ ْاتباعْ ْاألئمةْ ْالماضينْ ،ويْجْانْبْ ْطريقةْ ْالمْبتدعْينْ ،ويكون ْمنْ

صالحيْالخْلْفْْلصالحيْالسلف»(ْ.)2
)ْ«ْ)1العلوْللعليْالغفارْ»ْللذهبيْ(صْ.)263
)ْ«ْ)2الحجةْيفْبيانْالمحجةْ»ْ(ْ.)94/1
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السلمـاسي 550(ْهـ)ْ،
السادس عشرْ:اإلمامْأبـو زكريا يحيـى بـن إبـراهيم َّ

وسيأيتْذكرْكتابهْ«منازلْاألئمةْاألربعة»ْ،وكالمهْيفْمقدمتهْ.

السابع عشرْ :اإلمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراين ْ558(ْ هـ)ْ،

فقيهْالرافعيةْيفْبالدْاليمنْ،صاحبْكتابْ«االنتصارْيفْالردْعلىْالقدريةْاألشرار»ْ.
الثامن عشرَ ْ :مجدُ الدين أبو الفضائل يوسف بن محمد الدمشقي ْْ

(685هـ)ْ،لهْقصيدةْيفْالسنةْيقولْيفْمطلعهاْْ:
تعالى ْالله ْالواحدْ ْالصمد ْالفردْ
ْ

هو ْاألولْ ْالمْبْدي ْفليس ْله ْنْدْْْْْْْْْ
ْ
إلــْه ْبـرانا ْلـيـسْ ْنـعـبـدْ ْغـيـرْهْْْْ

الالل

لهْعلمْماْيخفىْمنْالعْبْدْْأوْيبدو

هوْاآلخرْالمغنيْلهْالقْبْلْ ْوالبْعْدْ

وحقْْباريْالخلـقْْأنْيْعْـبْـدْْالعْبْدْ

االال

التاسع عشرْ :الشيخ عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد التبريزي ْْْ

(740هـ)ْ،وهوْمنْشيوخْالحافظْالذهبيْْ،ونقلْعنهْقصيدة ْجزلة ْبديعة ْيفْ
السنةْ،قالْْ:

َص
بْموجعْسكرانْوجدْْالْيعيْ
ْبين ْبان ْاألجرع ْورامة ْولعلْعْْْْْْْْْْْْْْ
منْقلبْص ٍّ
كم ْ

تراه ْما ْْبين ْالحلل ْجريح ْأسياف ْالمقلْْْْ

فارفـــق ْبهْوالْتســــل ْعنْقلبهْالـمضيعْْْْْ

رحلتْعنْذاكْالفضاْالْباختياريْوالرضا

والمربعْالساميْالعلي ْسقيًاْلهْمنْمربعْْْْ
ْ
فياْزمانًاْقد ْمضىْإن ْعادْماض ْفارجعْْ
ْ
وعد ْيفْسفن ْالنجاْإلىْالفضاءْاألوسعْْْْْ

ود ْالحمىْفأخلصاْإذْحقه ْقدْحصحصاْْْ
ْ
إلىْالمقامْاألول ْومعهدْاألنسْالحليْْْ
واركعْإذاْالليلْدجىْركوعْخوفْورجا
ْ
علْـيْـكْبالـتْــهجْـدْوقْـمْطويـالْواسْـجْـدْْ

قفْعندْحكمْالمصحفْْمنْغيرْماْتحرفْْْ
اللْْْْْْْْ

فودهْأنْيخلصاْمنْالحضيضْاألوضعْْ

وبتْنديمْالفرقدْواشربْكؤوسْاألدمعْْ

وال ْتخض ْوقعت ْيف ْأقوال ْأهل ْالبدعْْْْْْْْْْ

الْْْ
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فــإنْــه ْكــالمْـهْ ْأعْـيـى ْالـورى ْنْــظـامْــه
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْرت ْأحكامه ْالغر ْجميع ْالرْيعْْْْْْْْْْْْ
ْ وبه

ْْْْْْْْْ
وال ْتجادل ْأحدا ْيف ْآية ْوارتدعْْْْْْْْْْْْْْْْْ
منه ْكما ْجاء ْبدا ْفكن ْبه ْمعتضداْْْْْْ ْ
ْْْْْْْْ ْأحد ْقول ْامرئ ْمتبعْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
ْْْْ ْاهلل
ْْْْْْْْْْْْْهو
وال ْتؤول ْما ْورد ْهلل ْمن ْسمع ْويدْْْْْْْْْْْْْوقل
ْ
وإنه ْعز ْوجل ْكلم ْموسى ْذا ْالوجلْْْْْْْْ لما ْتجلى ْللجبل ْجهرا ْكالمًا ْمسمعْْْْْْْْْْ
ْْْْْْْْْْْْْْْ
أصغى ْإليه ْفوعى ْبأذنه ْما ْسمعاْ
ْْْْْْْْْْْأجاب ْمسرعًا ْجواب ْثبت ْأروعْْْْْْْْْْ
ثم
ْْْْْْ ًّقاْعلىْالعرشْاستوىْكماْأرادْفاسمعْْْ
والْتوافق ْمن ْغوىْوقل ْبأن ْذاْالقوىْْْْْْ ح

وهو ْتعالى ْيف ْالسْما ْعال ْومعنا ْأينماْْْْْْْْْ ْ بغير ْكيف ْال ْكما ْيخطر ْللمبتدعْْْْْْْْْْْْْْْْ
من ْقاسه ْمن ْالبرر ْبخلقه ْفقد ْكفرْْْْْْْْْْ وقد ْأطاع ْونصر ْأمر ْالهوى ْالمتبعْْْْْْْْْْْْْْْ
ْ
وياله ْمنْوزنْالعملْوبحرهْعنديْوشلْْْْْ قد ْغاض ْطاميه ْوقل ْفما ْترى ْيف ْمنبعْْْْْْْْ
ْواعرتضت ْجهنم ْونارها ْتضطرمْْْْْْْْْْْْوكب ْفيها ْالمجرم ْوقيلْ :يا ْنار ْابلعيْْْْْْ
ْوجنة ْالفردوس ْقد ْتزخرفت ْلمن ْعبدْْْْْ
ون ْ
هدت ْأبْـكارها ْواطردت ْأهنارهاْْْْْْْْْْْْْْْ
وغرْدت ْأطيارها ْيف ْكل ْغصن ْمونعْْْْْْْْْْ
يا ْم ْ
ن ْله ْتبتلْ ْيف ْكل ْليل ْأليلْْْْْْْ ومن ْإليه ْموئلي ْدون ْالورى ْومفزعْْْْْْْْْْْ
صل ْ
ْعلىْخيرْالبررْمنْكلْأنثىْوذكرْْْْ محمد ْوجه ْالقمر ْذي ْالجانب ْالممنعْْْْْ

وقام ْليال ْوسجد ْيف ْطمره ْالمرقعْْْْْْْْْْْْْْْ

ْ

نتنت
الاللْ
العشرونْ :اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ْ748(ْ هـ)ْ،
ْ
صاحبْكتابْ«العلو للعلي الغفار»ْ،وغيرهاْمنْالرسائلْالنافعةْيفْالعقيدةْ.
ْْْْْ
الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ْْ
الحادي والعشرونْ :الحافظ عماد ْ
(774هـ)ْ،صاحبْالتفسيرْالمرهورْْ،وكتابْ«البدايةْوالنهاية»ْْْ.

الثاين والعشرونْ :اإلمام أحمد بن علي المقريزي المصري ْ845(ْ هـ)ْ،

صاحبْكتابْ«تجريدْالتوحيدْالمفيد»ْ.
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يف ْآخرين ْمن ْعلماء ْالرافعيةْ ،الذين ْساروا ْعلى ْعقيدة ْهذا ْالمام ْالجليلْ

وترسمواْخْطاهْْوخْطاْمنْسبقهْمنْالصحابةْوالتابعينْْ.

بينماْهناك ْأقوام ْجاؤواْبعد ْالمامْالرافعي ْْ انتسبواْلمذهبهْيفْالعباداتْ،

ولكنهمْخالفوهْيفْالعقيدةْوأصولْالديانةْ،وافتتنواْبعلمْالكالمْ،وكانْعلىْرأسهمْ

ابنْْكالبْفإنهْلمْيوافقْالرافعيْْْيفْعقيدتهْ،وأتىْببدعةْخالفْفيهاْعقيدْةْأهلْ

السنةْ،وأدخلهاْيفْأوساطْالمنتسبينْلمذهبْالمامْالرافعيْْ فتابعهْعلىْذلكْ

تلميذهْْأبوْالحسنْاألشعري(ْ،)1وتأثرْهبذهْالبدعةْجماعةْمنهمْأبوْالمعاليْالجوينيْ،

وأبوْحامدْالغزاليْ،وآخرون(ْ،)2فرتتبْعلىْذلكْنروءْمدارسْكالميْـة؛ْتقدْمْالعقلْ

)ْ )1وقدْأبانْاهللْتعالىْألبيْالحسنْاألشعريْالجادةْ،وهداهْإلىْالحقْ،وتركْيفْآخرْأمرهْماْعليهْأهلْ
(صْ :)53
الكالمْ،وانتصرْْلمذهبْأهلْالسنةْوالجماعةْ،وصرحْبذلكْفقالْ⌂يفْكتابهْ« ْالبانةْ» ْ

ْ

« فإنْقالْلناْقائلْ :قدْأنكرتمْقولْ ْالمعتزلةْوالقدريةْوالجهميةْوالحلوليةْوالرافضةْوالمرجئةْ،فعْرْفوناْ
قولْـكْمْالذيْبهْتقولونْ،وديانتكمْالتيْهباْتدينونْ.

ْْْْْْْقيلْلهْ:قولناْالذيْنقولْبهْوديانتناْالتيْندينْهباْ :التمسكْ ْبكتابْربناْ╡ْ ،وسنةْنبيناْﷺْ ،وماْ

رْوْيْْعنْالصحابةْوالتابعينْوأئمةْالحديثْ،ونحنْبذلكْمعتصمونْ،وبماْكانْيقولْبهْأبوْعبدْاهللْأحمدْ
بنْمحمدْابنْحنبلْنضْرْاهللْْوجهْهْْورفعْْدرجتْهْْ،وأْجْزْلْْمثوبتْهْْ.»...

)ْ)2ومنْهؤالءْمنْتبينْلهْفيماْبعدْفسادْعلمْالكالمْوذمهْ،وبينْعظيمْخطرهْعلىْعقائدْالمسلمينْ،وأنْ
الوصولْإلىْالحقْوالهدىْمنْطريقْالكالمْمسدودْ،كماْقالْفخرْالدينْالرازيْ⌂ « ْ:لقدْتأملتْالطرقْ

الكالميةْ،والمناهجْالفلسفيةْ،فماْرأيتهاْترفيْعليالْْ،والْترويْغليالْْ،ورأيتْأقربْالطرقْطريقةْالقرآنْ،
اقرأْيفْالثبات (ْ:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)  ( ،ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) واقرأْيفْالنفي (ْ:ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ)( ،ﯦﯧ ﯨ ﯩ)  ،ثمْقال « :ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»ْْْ.

ْْْْْْْوقالْأبوْحامدْالغزاليْ⌂ «ْ:فاسمعْهذاْممنْخْبْـرْْالكالمْ،ثمْقالْهْْبعدْحقيقةْالخْبْـرْةْ،وبعدْالتغلغلْ
فيهْإلىْمنتهىْدرجةْالمتكلمينْ ،وجاوزْذلكْإلىْالتعمقْيفْعلومْأخرْسوىْنوعْالكالمْ،وتحقق أن

الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود».
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علىْالنقلْ،وانرغلتْ ْبتأويلْالنصوصْ،وردْاألدلةْبطرائقْملتويةْ،وقعدواْيفْذلكْ
قواعدْْ،كقولْْأحدْهْمْيفْمنظومةْلهْيفْاالعتقادْْ:
صْأوهمْالتربيهاْ ْ
وكلْن ٍّ

ْأولهْأوْفوضْورمْتنـزيهًاْ

حتى ْوجد ْيف ْبعض ْالرافعية ْمن ْيقول ْعن ْنفسه(ْ :الرافعي ْمذهبًاْ ،القادريْ

مسلكًاْ،األشعريْعقيدةْ!)ْ،وكأنهْلمْيرتضْعقيدةْالرافعيْ⌂ْومسلكهْْ،فانتسبْيفْ

عقيدتهْألبيْالحسنْاألشعريْ،ويفْالمسلكْللطريقةْالصوفيةْالقادرية!ْ

وكلْهذهْالمدارسْوهذهْاألقاويلْالمبتدعةْلمْيقلْهباْالمامْالرافعيْْ،ولمْ

يقلْهباْالمزينْ،ولمْتكنْموجودةْعندْاألئمةْاآلخرينْ،وإنماْنرأتْبسببْعلمْالكالمْ
والفلسفةْ،ثمْنسبتْبعدْذلكْلإلمامْالرافعيْْوأئمةْالرافعيةْوهمْمنهاْبراءْْ.

بلْكانْالمامْالرافعيْْحربًاْعلىْالبدعْوأهلهاْ،ومنْأشدْالناسْهنيًاْعنهاْ،

ومنْأقوالهْيفْذلك(ْ:حكميْيفْأهلْالكالمْأنْيضربواْبالجريدْ،ويحملواْعلىْالبلْ،

ويطافْهبمْيفْالعرائرْْوالقبائلْ،وينادىْعليهمْ:هذاْجزاءْْمنْتركْْالكتابْوالسنةْ،وأقبلْْْ
علىْالكالم)ْ،وقال(ْ:منْْارتدىْبالكالمْلمْيفلح) (ْ. )1
ويقول ْشيخ ْالسالم ْ(ْ:مْن ْيتكلم ْيف ْاهلل ْوأسمائه ْوصفاته ْبما ْيْخالفْ

الكتاب ْوالسنة ْفهو ْمن ْالخائضين ْيف ْآيات ْاهلل ْبالباطلْ ،وكثيرْْمن ْهؤالء ْيْنْسْبْ ْإلىْ
أئمة ْالمسلمين ْما ْلم ْيقولوه؛ ْفينسبون ْإلى ْالرافعي ْوأحمد ْبن ْحنبل ْومالك ْوأبيْ
ْْْْْوقدْنقلْابنْأبي العزْهذاْالرجوعْعنْغيرْمنْتقدمْكالرهرستاينْ،وأبيْالمعاليْالجوينيْ،وغيرهماْ.

انظرْ«ْشرحْالعقيدةْالطحاويةْ»ْالبنْأبيْالعزْ(.)238/1

)ْ)1أخسجهام لصبمهيي يف «مناقب لصشافعي» نسنده (ْ.)463 - 462/1
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حنيفةْمنْاالعتقاداتْماْلمْيقولواْ،ويقولونْلمنْاتبعهمْ:هذاْاعتقادْالمامْالفالين؛ْ
فإذاْطولبواْبالنقلْالصحيحْعنْاألئمةْتبينْكْذْبْهم) (ْ.)1

ويقول ْشيخ ْالسالم ْأيضًا(ْ:الرافعي ْمن ْأعظم ْالناس ْذمْـًا ْألهل ْالكالمْ

وألهلْالتغبيرْ،وهنيًاْعنْذلكْ،وجعالْلهْمنْالبدعْالخارجةْعنْالسنةْ،ثم إن كثيرا

ذمـ ُه الشافعي هو السنة وأصول
من أصحابه عكسوا األمر حتى جعلوا الكالم الذي َّ

الدين الذي يجب اعتقاده ومواالة أهلهْ،وجعلواْموجبْْالكتابْوالسنةْالذيْمدحْهْْ

الرافعيْْهوْالبدعةْالتيْيْعاقْبْْأهلْها!) (ْْ.)2

وقالْ(ْ:وكذلكْأهلْالمذاهبْاألربعةْوغيرهاْ،الْسيماْوكثيرْمنهمْقدْتلـبسْ

ببعض ْالمقاالت ْاألصولية ْوخلط ْهذا ْهبذا؛ ْفالحنبلي ْوالرافعي ْوالمالكي ْيخلْطْ

بمذهب ْمالك ْوالرافعي ْوأحمد ْشيئًا ْمن ْأصول ْاألشعرية ْوالسالمية ْوغير ْذلكْ،
ويضيفهْإلىْمذهبْمالكْوالرافعيْوأحمدْ،وكذلكْالحنفيْيخلطْبمذهبْأبيْحنيفةْ

شيئًاْمنْأصولْالمعتزلةْوالكْـرْامْـيْـةْوالكالْبيةْويْضْيفهْإلىْمذهبْأبيْحنيفة) (ْْ. )3

وقالْأيضًاْْيفْسياقْذكرهْْللمناظرةْالتيْحدثتْلهْمعْالمتكلمينْبماْيتعلقْ

بكتابهْ«ْالعقيدةْالواسطيةْ»(ْ:ماْمنْإمامْْإالْوقدْانتْسْبْْإليهْأقوامْْهوْمنهمْبريء؛ْقدْ

انتسب ْإلى ْمالك ْأناسْ ْمالكْ ْبريء ْمنهمْ ،وانتسْبْ ْإلى ْالرافعيْ ْأناسْ ْهو ْبريءْ
منهمْ،وانـتسبْْإلىْأبيْحْـنْـيفةْأنـاسْْهوْبـريءْمنهمْ،وقـدْانـتسبْْإلىْمـوسىْْ

أناسْهوْمنهمْبريءْ،وانتسبْإلىْعيسىْْأناسْهوْمنهمْبريء) (ْْ.)4
) «ْ)1جمماع لصفصتاوى » (ْ.)261/5

)« ْ)2لبالصتيام » (ْ)15/1

)« ْ)3منهاج لصسن » (ْ)261/5

) «ْ)4جمماع لصفصتاوى » (ْ.)185/3
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وفيماْتقدمْبيانْظاهرْأنْمجردْاالنتسابْوحدهْالْيكفيْ،بلْالْبدْمنْالموافقةْ

الحقيقيةْلماْكانْعليهْالمامْالرافعيْْوغيرْهْْمنْأئمةْالدينْ.

وهذه بعض النقول عن أعيان من علماء الشافعية الذين ان َتدَ بوا لعالج هذه المشكلة؛

وهي االنتساب لإلمام الشافعي  يف العبادات والفروع دون العقائد واألصولْْ:

*ْْفمن ْهؤالء ْالعلماء ْالذين ْأنكروا ْذلكْ :اإلما ُم أبو الحسن محمد بن

عبد الملك الكَرجي ْْ تويفْسنةْ(ْ 532هـ)-ْ ْ،وقدْتقدمْذكرهْآنفًاْ -فإنهْصنفْ
العديد ْمن ْالمؤلفات ْوالكتب ْالنافعةْ ،وله ْكتابْ ْنافع ْأيضًا ْيف ْاالعتقاد ْمفقودْ،

عْنوانْه«ْ:ال ُف ُ
صول يف األصول عن األئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع وال ُف ُضول»(ْ،ذكرْ

فيه ْمن ْكالم ْالرافعيْ ،ومالكْ ،والثوريْ ،وأحمد ْابن ْحنبلْ ،والبخاري ْ-صاحبْ

الصحيحْ،-وسفيانْبنْعيينةْ،وعبدْاهللْبنْالمباركْ،واألوزاعيْ،والليثْبنْسعدْ،
وإسحاق ْبن ْراهويهْ ،يف ْأصول ْالسنة ْما ْيعرفْ ْبه ْاعتقادهمْ ،وذْكْـرْ ْيف ْتراجمهم ْماْ

فيه ْتنبيه ْعلى ْمراتبْهْم ْومكانتهم ْيف ْالسالمْ ،وذكر ْأنه ْاقتصر ْيف ْالنقل ْعنهم ْ-دونْ
غيرهمْ-؛ْألهنمْهمْالمقتدىْهبم؛ْوالمرجوعْْشرقًاْوغربًاْإلىْمذاهبهم) (ْ. )1

وذكر ْالعالمةْالكرجي ْوجهًاْآخرْلسببْاقتصارهْيفْبابْاالعتقادْعلىْهؤالءْ

األئمةْالذينْتقدم ْذكرهمْ،فقال(ْ :ووجْهْ ْثالثْ ْالبدْ ْمن ْأن ْنْـبْـيْن ْفيه ْفنقولْ:إن ْيفْ

النقلْ ْعن ْهؤالء ْإلزامًا ْللحْجْة ْعلى ْكلْ ْمن ْيْنْـتْحْلْ ْمذهبْ ْإمامْ ْيْخْالفْهْ ْيف ْالعقيدةْ،

فإنْأحدهماْالْمْحْالةْيْضْلْـلْْصاحبْهْْأوْيْـبْدْعْهْْأوْيْكفرْهْْ،فانْتْحالْمذهبْهْْ-معْمخالفْتْهْْ

لهْيفْالعقيدةْ–ْمْسْتْنكْـرْْواهللْشرعًاْوطبعًاْْ.
) «ْ)1نيض لرمنط » صشمخ لإللالم (صْ.)144-143
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فمن ْقال(ْ:أنا ْشافعيْ ْالررعْ ،أشعريْ ْاالعتقاد)ْ ،قلنا ْلهْ:هذا ْمن ْاألْضْدْادْ ،الْ

بلْمنْاالرتدادْ،إذْلمْيكنْالرافعيْْأشعريْْاالعتقادْْ.

ومن ْقال(ْ:أنا ْحْنبليْ ْيف ْالفْرْوعْ ،مْعْتْزْليْ ْيف ْاألصول) ْقلناْ:قد ْضللت ْإذاْ ْعنْ

سواءْْالسبيلْفيماْتزعمه؛ْإْذْلمْيكنْأحمدْْمْعْتْزْليْْالدينْواالجتهادْْ.

وقد ْافتْتْنْ ْأيضًا ْخلقْ ْمن ْالمالكية ْبمذاهب ْاألْشْعْريةْ ،وهذه ْواهلل ْسْبْـةْ ْوعارْْ

وفْلْتةْْتعودْْبالوْبالْْوالنْـكْالْوسوءْالدارْعلىْمنتحلْمذاهبْهؤالءْاألئمةْالكبار) (ْ.)1
السلمـاسي ْ
*ْْومنْعلماءْالرافعيـةْأيضًاْ:أبـو زكريا يحيـى بـن إبـراهيم َّ

تويفْسنةْ(550هـ)ْ–يْـنْسْبْْإلىْمدينةْسلماسْمنْمدنْْأذربيجانْ،وقدْتقدمْذكره–ْ

له ْكتابْ ْقيم ْيف ْهذا ْالباب ْبعنوان«ْ:منازل ْاألئمة ْاألربعة» ْذْكْـرْ ْفيه ْتراجم ْاألئمةْ

األربعةْ،وأوردْْنقوالْْعديدةْعنهمْيفْأبوابْاالعتقادْ،ونصْيفْتقدمةْكتابهْأنْهْجمعْ

هذهْالنقولْر ًّداْعلىْالذينْوقعْمنهمْهذاْالخلطْواالنحرافْيفْأصولْالديانةْ،فقالْ

ْيفْبيانْحالهمْ:

(ثمْيْـثْيرونْالفتنْ ْبينْالعوامْ ،ويْوقْعْونْالخالفْ ْبينْاألْنامْ،بتْحريفْ ْمقاالتْْ

أْربابْ ْالمذاهبْ ،وأصحابْالمناصبْ،ويخيلونْإْلْيهمْأنْ ْبينْ ْاألئمةْ ْوفقهاءْ ْاألْمْةْ

خالفًاْيفْالمعتقدْواألصولْ،يْطْلْبونْ ْبذلكْإثارةْالفْضْولْ ،طْ ْلبًاْللتقدْمْ ْوالرْئاسْةْْ،

وادعاء ْللفهمْ ْوالكْياسْةْ ،وتْنافْسًا ْعلى ْازْدْحام ْالجْهْال ْعليهمْ ،وتْسْوْقًا ْعندهمْ

الجْتْذابْ ْماْلْدْيهمْ ،حتىْتْرْوْشْتْ ْقلوبْ ْالعْوامْ،ووْقْعْ ْبينهمْالخالفْ،بلْالقتالْْ

عين يف الفروع
المـ َّتب َ
بماْيْورْدْونْهْ ْمنْزخارفْالكالمْ،وصارت طوائفُ األنام م َن ُ
)ْ)1لرمودر لصسان (صْ.)145-144
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بعض ُهم بعضًا،
السادة الك َرام،
يلعن يف االعتقاد ُ
ُ
َ
مذاهب األئمة األعالم ،الفقهاء َّ

ويبـدي ُكل واحد لصاحبه عداوة و ُبغضًاَ ،ظنًا منهم أنهم اختلفوا يف األصول حسب
ُ

اختالفهم يف الفروع ،لق َّلة معرفتهم بأحوالهم ،و َعدَ م الوقوف على أقوالهمْ،لمْيقرؤواْ

العلمْْعلىْانتقادْ،ولمْيطالعواْتصنيفْْالجهابذةْْالعارفينْباالنتقادْ،بلْتلقفواْمنْأفواهْْ

بعضْ ْالمْبْتدْعْةْ ْكْذْبًاْوباطالْ،وطالعواْمنْتصانيفهمْماْيصيرْ ْالنسانْ ْبهْعنْالصراطْ
السْوْيْ ْعادْالْ ،ولم ْيعلموا ْأن ْالخالفْ ْيف ْالتوحيدْ ْيْـؤْدي ْإلى ْالكفرْ ْوالتْلحيدْ ،إنماْ
الخالفْالمحمودْيفْفروعْالررعْوفْصْولْهْْ،الْيفْقواعدْْأْحكامْهْْوأْصولْهْْْ.

والفقهاءْ ْاألئمةْ ْالذين ْاشتهر ْعنهم ْيف ْالفروع ْاالختيارْ ،وظهر ْلهم ْاالجتهادْ

واالختبارْ،وكثرْلهمْاألْتباعْْواألْشْياعْْْ،وحقْعلىْالعوامْلهمْاالتباعْ،وتْعْطْرْبذْكْرهمْ

األْقطارْ ْواألْصقاعْْ ،وبرْزْ ْيف ْتْمْهْيدْ ْأقوالْهم ْاألصحابْ ْمن ْالحواضْرْ ْوالبْواديْْ،
وانعمرت ْبمناظراهتمْالمجالسْ ْوالنواديْْ :أربعة؛ ْأبوْحنيفةْبالكوفةْ،ومالكْبدارْ

الهجرةْ،والرافعيْْبمكةْحرمْاهللْ،وأحمدْبمدينةْْالسْالمْ،رضيْاهللْعنهمْوأرضاهمْ،
وجْعْلْالجنةْْمْنْقْلبْهمْومْثْواهمْ،فهمْوإنْاختلفتْعنهمْالعباراتْ،فقد اتفقت منهم

االعتقاداتْ،كلْْواحدْْمنهمْمْزكيْاألْمةْ،وإْمامْْاألئمةْ،مْحْكْمْْتْعديلْهْْوجْرحْهْْ،مْسْلْمْْ
قبْولْهْ ْوطْرْحْهْْ،الْيخالفْ ْأحدْهْمْصاحْبْهْ ْإالْيفْفروعْ ْمْخْتْلْفْ ْفيهاْ ،والْيْـفْسْقْهْ ْوالْ

يْغويه؛ْمثلْلقطةْالحرامْ،وتوريثْذويْاألرحامْ.

الجالل واإلكرام ،وما َيـتَع َّلق بأسمائه الحسنى وصفاته
فأما الكالم يف صفات ذي َ

المباينة لصفات األنام ،فال خالف يف ذلك بينهمْ،والْيؤثـرْْتفرقْْعنهمْيوجْبْْكذبهمْ
وميْـنهمْ،بلْكلمتهمْفيهاْمـتفقةْ،وأقوالهمْمتـسقةْ،سلكواْسبيلْاالتباعْدونْاالبتداعْ،

فيماْنقلواْعنْرسولْاهللْْوأصحابهْْ،وروواْوتمسكواْبقولهْتعالى (ْ:ﮃﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)ْ.)1(ْ)...

وهناكْعددْمنْالعلماءْالمنتسبينْلمذهبْالمامْالرافعيْْاشتهرواْبخدمةْ

السنةْ ،ونصرة ْعقيدة ْالسلفْ ،كالحافظ ْالنوويْ ،والحافظ ْابن ْحجرْ ،والبْقاعيْ

وغيرهم ْ⌠ْ،لكنهمْابتلوا ْبريء ْمنْعلمْالكالمْأوقعهمْيفْشيءْمنْاالضطرابْ
والتذبذبْيف ْبعضْمسائلْالتوحيدْوالعقيدةْ،وسببْذلكْنرأهتمْيفْبيئةْانترر ْفيهاْ

علمْالكالمْ،ونسألْاهللْالعفوْعناْوعنهمْ.

علىْأنْمنْهؤالءْمنْرجعْإلىْمعتقدْأهلْالسنةْكالنوويْْ،كماْيفْجزءْلهْ

مطبوعْيفْمسألة ْالكالمْهللْ؛ْحيثْصرح ْفيهاْبإثباتْالصفاتْعلىْهنج ْالسلفْ،

وردْعلىْاألشاعرةْماْقالوهْيفْكالمْاهللْْ.

ومما ورد فيه قولهْ«ْ:ونحنْمنْدينناْالتمسكْبكتابْاهللْْ،وسنةْنبيناْْ
َّ

وماْرويْعنْالصحابةْوالتابعينْوأئمةْالحديثْالمرهورينْ،ونؤمن بجميع أحاديثْ

الصفات ،ال نزيد على ذلك شيئًا ،وال ننقص منه شيئًاْ،كحديثْقصةْالدجالْ،وقولهْ
فيه«ْ:وإن ربكم ليس بأعور»ْ،وكحديثْالنزولْإلىْالسماءْالدنياْ،وكحديثْاالستواءْ

علىْالعرشْ،وإنْالقلوبْبينْإصبعينْمنْأصابعهْ،وإنهْيضعْالسماواتْعلىْإصبعْ

واألرضين ْعلى ْإصبعْ ،ونقول ْبتصديق ْحديث ْالمعراجْ ،وبصحيح ْما ْفيه ْمنْ

الرواياتْ،وندينْأنْاهللْمْقْلْبْْالقلوبْْ.

وما ْأشبه ْهذه ْاألحاديث ْجميعها ْكما ْجاءت ْهبا ْالرواية ْمن ْغير ْكرف ْعنْ

تأويلهاْ،وأنْنْمْرْهاْكماْجاءتْ.

وأنْاليمانْقولْوعملْ،يزيدْبالطاعةْوينقصْبالمعصيةْْ.

) «ْ)1منازل لألئم لألرنع » (صْ.)55-54
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ونقولْ:إنْاهللْيجيءْيومْالقيامةْكماْقالْتعالى(ْ:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)،

وإنْاهللْيْـقْـرْبْمنْعبادهْكيفْيراءْلقولهْتعالى(ْ:ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ)ْ،وقولهْ:

(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ) ْْ.

وأشباهْذلكْمنْآياتْالصفاتْ،والْنتأولهاْ ،والْنكرفْعنهاْ ،بلْنكفْعنْ

ذلكْكماْكفْعنهْالسلفْالصالحْ.

ونؤمنْبأنْاهللْعلىْعرشهْكماْأخربْيفْكتابهْالعزيزْوالْنقولْهوْيفْكلْمكانْ،

بلْهوْيفْالسماءْ،وعلمهْيفْكلْمكانْال ْيخلوْمنهْمكانْ ،كماْقال(ْ:ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ)ْ،وكماْقال ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ).

وكماْجاءْيفْحديثْالسراءْإلىْالسماءْالسابعة « ْ:ثم دنا من ربه»ْ.

وكماْيفْحديثْسوداءْأْرْيدتْأنْتعتقْ،فقالْلهاْالنبيْْ« :أين ربك؟»ْْفقالتْ:

يفْالسماءْفقال«ْ:اعتقها فإنها مؤمنة»ْ.

وأمثالْذلكْكثيرْيفْالكتابْوالسنةْ،نؤمنْبذلكْوالْنجحدْشيئًاْمنْذلكْ.
وقدْروتْالثقاتْعنْمالكْبنْأنسْأنْسائالْسألهْعنْقولهْتعالى (ْ:ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ)ْ ،فقال(ْ :االستواء ْغير ْمجهولْ ،والكيف ْغير ْمعقولْ ،واليمان ْبهْ
واجبْ،والسؤالْعنهْبدعة)ْ.

فيا ْإله ْالسموات ْواألرضينْ ،ويا ْخالق ْالخلق ْأجمعينْ ،أنت ْالمْطْلْعْ ْعلىْ

البواطنْ ،وأنتْالرقيبْعلىْكلْخالقْوساكنْ،أسألكْأنْتغفرْلناْولخوانناْالذينْ
الْللذينْآمنواْربناْإنكْرؤوفْرحيم»(ْ.)1
سبقوناْباليمانْ،والْتجعلْيفْقلوبناْغْ ًّ ْ

) «ْ)1جزء فمه ذكس لقصتياد لصسةف يف لحلسوف ولألصالت » صةناوي (صْ.)69-67
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ونقلْالحافظْابنْحجرْ⌂ْأيضًاْكالمًاْنفيسًاْعنْالمامْأبيْالـمظفرْالسمعاينْ:

«واستدلْأبوْالمظفرْبنْالسمعاينْبآياتْالبابْوأحاديثهْعلىْفسادْطريقةْالمتكلمينْ
يفْتقسيمْاألشياءْإلىْجسمْوجوهرْوعرضْ،قالواْ:فالجسمْماْاجتمعْمنْاالفرتاقْ،

والجوهرْماْحملْالعرضْ،والعرضْماالْيقومْبنفسهْ،وجعلواْالروحْمنْاألعراضْ،
وردوا ْاألخبار ْيف ْخلق ْالروح ْقبل ْالجسدْ ،والعقل ْقبل ْالخلقْ ،واعتمدوا ْعلىْ

حدسهمْ ،وماْيؤديْإليهْنظرهمْ ،ثمْيعرضونْعليهْالنصوص؛ ْفماْوافقهْقْبْلْوهْ ،وماْ

خالفهْردوهْ،ثمْساقْهذهْاآلياتْونظائرهاْمنْاألمرْبالتبلي ْْ.

قالْ:وكانْممْاْأْمْرْْبتبليغهْالتوحيدْ،بلْهوْأصلْماْأمرْبهْ،فلمْيرتكْشيئًاْمنْأمورْ

الدينْ-أصولهْوقواعدهْوشرائعهْ-إالْبلْـغْـهْْ،ثمْلمْيْدْعْإالْاالستداللْبماْتمسْكواْبهْمنْ
الجوهرْوالعرضْ،والْيوجدْعنهْوالْعنْأحدْمنْأصحابهْمنْذلكْحرفْواحدْ،فماْ
فوقه ْفعرف ْبذلك ْأهنم ْذهبوا ْخالف ْمذهبهمْ ،وسلكوا ْغير ْسبيلهم ْبطريق ْمحدثْ

مخرتعْ،لمْيكنْعليهْرسولْاهللْْ،والْأصحابهْ╚ْ،ويلزمْمنْسلوكهْالعودْعلىْ

السلفْبالطعنْوالقدحْ،ونسبتهمْإلىْقلةْالمعرفةْ،واشتباهْالطرقْْ.

فالحذرْمنْاالشتغالْبكالمهمْ ،واالكرتاثْبمقاالهتمْ ،فإهناْسريعةْالتهافتْ،

كثيرةْالتناقضْ ،وماْمنْكالمْتسمعْهْ ْلفرقةْمنهمْإالْوتجدْلخصومهمْعليهْكالمًاْ

لْمْقابلْْ،وبعضْْببعضْْمْعارْضْْ،وحسبْـكْمنْقبيحْْماْيلزمْ
يوازنهْأوْيقاربهْ،فكْلْْبكْ ٍّ ْ
منْطريقتهمْأناْإذاْجريناْعلىْماْقالوهْوألزمناْالناسْبماْذكروهْلزمْمنْذلكْتكفيرْ

العوامْجميعًا؛ْألهنمْالْيعرفونْإالْاالتباعْالمجردْ،ولوْعْرْضْْعليهمْهذاْالطريقْماْ

فْهْمْهْ ْأكثرْهْمْ ،فضالْ ْعنْأنْيصيرْمنهمْصاحبْنظرْ ،وإنماْغايةْتوحيدهمْالتزامْماْ
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وجدواْعليهْأئمتهمْيفْعقائدْالدينْ،والعضْعليهاْبالنواجذْ،والمواظبةْعلىْوظائفْ

العباداتْ ،ومالزمة ْاألذكار ْبقلوب ْسليمة ْطاهرة ْعن ْالربه ْوالركوكْ ،فرتاهم ْالْ

يحيدونْعماْاعتقدوهْولوْقْطْعْواْإرْبًاْإرْبًاْ،فهنيئًاْلهمْهذاْاليقينْ،وطوبىْلهمْهذهْ

السالمةْ،فإذاْكـفـرْْهؤالءْوهمْالسوادْاألعظمْوجمهورْاألمةْفماْهذاْإالْطيْْبْسْاطْْ

السالمْ،وهدمْْمنارْْالدينْواهللْالمستعان»ْ(ْ.)1
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ



ْ

)«ْ)1فصتح لصباري» بان حجس (ْ.)507/13

ْ

ْ
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ترمجة خمتصرة لإلمام املزني 

اسم ُه ونس ُب ُه وكُني ُت ُهْ:
ُ

هو ْأبو ْإبراهيم ْإسماعيل ْبن ْيحيى ْبن ْإسماعيل ْبن ْعمرو ْبن ْمسلم ْالمزينْ

المصريْ،منْمْزْينةْالقبيلةْالمرهورةْ.

والدتُـ ُه ووفات ُهْ:

ولد ْْ سنة ْ(175هـ)ْ ،ونرأ ْيف ْأْسْرْةْ ْمحبْـة ْللعلمْ ،فابن ْأختـهْ ْالحافظْ

الطحاوي ْْ صاحب ْكتاب ْ«العقيدة ْالطحاوية» ْو«شرح ْمركل ْاآلثار»ْ ،وذكرْ

العلماءْأنْأختْـهْكانتْتحضرْمجالسْالمامْالرافعيْ،ونقلْعنهاْالرافعيْ،وغيرهْْ.
تويفْالمزينْْبمصرْسنةْ(264هـ)ْ.

أبرز شيوخهْْ:
ْ -أبرزهمْهوْاإلمام محمد بن إدريس الشافعي ْْ ،حيثْالزمه ْمالزمة ْتامةْ،

وتخرجْبهْ،وعكْفْعلىْكتبهْ،حتىْقال(ْ:قرأت ْكتابْ«الرسالة»ْللرافعيْخمسمائةْ

مرةْ،ماْمنْمرةْإالْواستفدتْمنهاْفائدةْجديدة).

29
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وقد أوصاهْالرافعيْْعندْموتهْبوصيةْنافعةْجامعة؛ْقالْفيها«ْ:اتقْاهللْ،ومثلْ

اآلخرةْيفْقلبكْ،واجعلْالموتْنصبْعينْـيكْ،والْتنسْموقفكْبينْيديْاهللْ╡ْ،

ْفرائضهْ،وكنْمعْالحق ْحيثْ
وكنْمنْاهللْتعالىْعلىْوجلْ،واجتنبْمحارمهْ،وأد
ّ

كانْ ،وال ْتستصغرنْ ْنْعْمْ ْاهلل ْعليك ْوإن ْقلتْ ،وقابلها ْبالركر» ْ(ْ ،)1إلى ْآخر ْهذهْ
الوصيةْ.

ْوأخذ عن ُنعيم بن حمادْْْ.ْ-وأصبغ بن نافع ْْ.

ْوعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيْْ.وروح بن عبادة .
َ -

 -والربيع بن سليمان المرادي  ،وغيرهم.

ومن تالميذهْْ:

 -اإلمام أبو بكر بن خزيمة .

 -وابن أخته اإلمام أبو جعفر الطحاوي . 

 -والحافظ زكريا الساجي .

 -وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي  ،وغيرهم.

ثناء العلماء عليهْ:
أثنىْعليهْخلقْمنْأهلْالعلم؛ْقالْابنْيونسْ-ْوهوْمنْأصحابْالرافعيْ:-

( كانتْلهْعبادةْوفضلْ،ثـ قةْيفْالحديثْ،الْيخـ تلفْفيهْحاذق ْمنْأهلْالفقهْْ،
)ْ)1أخرجهْالبيهقيْيفْ«مناقبْالرافعي»ْ(ْ.)295/2
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وكانْأحدْالزهادْيفْالدنياْ،وكانْمنْخيرْخلقْاهللْ╡ْ،ومناقبهْكثيرة)ْ(ْ.)1
وقالْعمروْبنْعثمانْالمكي ْ(ْ:ماْرأيت ْأحدا ْمنْالمتعب دينْيفْكثرةْ

منْلقيت ْمنهمْبمكةْممنْهوْمْقْيمْْومنْقدمْعليناْيفْالمواسمْ،والْفيمنْلقيت ْ
بالرامْوسواحلهاْورباطاهتاْوالسكندريةْأشدَّ اجتهادا من المزين ْ،والْأدومْعلىْ

العبادةْمنهْ،والْرأيتْأحدا ْأشد ْتعظيمًاْللعلمْوأهلهْمنهْ،وكانْمنْأشدْْ الناسْ

علىْنفسهْيفْالو رْعْوأوسعْهْْيفْذلكْعلىْالناسْ،وكانْيقولْ:أناْخ ل قْمنْأخالقْ
الرافعيْْ .)2()

وقالْأبوْسعيدْبنْالسكْريْ(ْ:ْرأيتْالمْزْينْوماْرأيتْأعبدْهللْمنهْ،والْأتقنْْ

للفقهْمنه)(ْ.)3

وقال ْابن ْعبد ْالرب(ْ:كان ْأعلمْ ْأصحابْ ْالرافعيْ ْبالنظرْْ ،دقيقْ ْالفهمْ

والفطنةْ،انتررتْكتبْـهْْومختصراتهْإلىْأقطارْاألرضْشرقًاْوغربًاْوكانْتق ًّْياْورعًاْ

دينًاْصبوراْْعلىْالقاللْوالتقرف)ْ(ْ.)4

مصنفات ُهْ:

ْ«أحكامْالقرآنْ»ْ.«ْ-الرتغيبْيفْالعلم»ْ.

)ْ«ْ)1وفياتْاألعيانْ»ْالبنْخلكانْ(ْ.)218/1

)ْ«ْْ)2مناقبْالرافعيْ»ْللبيهقيْ(ْ.)351-350/2

)ْ«ْ)3مناقبْالرافعيْ»ْللبيهقيْ(ْ.)351/2

)ْ«ْ)4االنتقاءْيفْفضائلْالثالثةْاألئمةْالفقهاءْ»ْالبنْعبدْالربْ(ْ.)351/2
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ْ«الجامعْالكبير»ْْ.ْ«المبسوطْيفْالفروع»ْْْ.ْ«المختصرْالكبير»ْ.ْ«مختصرْالمختصر»ْ،استغرقْيفْتأليفهْعررينْسنةْ.«ْ -شرحْ ْالسنة»ْ،وهوْهذاْالكتابْالمرروحْ،وسبب تأليف هذا الكتاب ْهوْماْ

ذكرهْعليْبنْعبدْاهللْالحلواينْقال(ْ:كنتْبطرابلسْالمغربْفذكرتْْأناْوأصحابْلناْ

السنةْ،إلىْأنْذكرناْأباْإبراهيمْالمزينْْفقالْبعضْأصحابناْ:بلغنيْأنهْكانْيتكلمْ

يفْالقرآنْويقفْعندهْ،وذكرْآخرْأنهْيقولهْ،إلىْأنْاجتمعْمعناْقومْْآخرونْ،فغمْْالناسْْ

ذلكْغمًاْشديداْ،فكتـبناْإليهْْكتابًاْنريدْْأنْنستعلمْْمنهْ،فكتبْْإليناْشرحْالسنةْيفْالقدرْ
والرجاءْوالقرآنْوالبعثْوالنرورْوالموازينْفقالْ)...ْ:وساقْهذهْالعقيدةْالمباركةْ

تقريراْْلعقيدةْالسلفْوليدفعْعنْنفسهْماْأشيعْعنهْمنْمخالفةْلها(ْْ.)1
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

******ْ



)ْ)1انظرْترجمتهْيفْمقدمةْكتاب«ْ:شرحْالسنة»ْبتحقيقْدْ.الريخْجمالْعزونْ،وقدْأجابْالمحققْعنْ
هذهْالفريةْالمنسوبةْإلىْهذاْالمامْالجليلْبإجابةْوافيةْ(صْ.)30

33

ْ
ْ
ْ



تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني



35

ﭑﭒﭓﭔ
وو َّفقنا وإياكُم لموافـقـة الـ ُهدىَ ،أما بعدُ :
َع َص َمنا اهللُ وإياكُم بالتَّقوىَ ،

فإنك َ
لك من السنـة َأم َرا ت َُصبــ ُر نَفس َ
سأل َتـنـي َأن ُأوض َح َ
ك على التَّمسك به،

حت ل َ
وتَد َر ُأ بها َعن َ
اجًا
ين ،وقد َش َر ُ
ك منـ َه َ
ك ُشب َه األ َقاويل ،وزَيغَ ُمحدَ َثات الضال َ

ُموضحاَ ،لـم ُآل نَفسي وإ َّيـ َ
ـحمد اهلل ذي الرشد َوالتَّسديد.
اك فيه نُصحاَ ،بدَ أ ُت فيه ب َ

الص َمد،
الحمدُ هلل َأ َحق َمن ُذك َرَ ،و َأولـى َمن ُشك َر ،و َعليه ُأثنـي :الواحدُ َّ
َ

يع
السم ُ
َلي َس َل ُه َصاح َبـ ٌة وال َو َلدَ ،ج َّل َعن ال َـمثـيلَ ،فال َشبي َه َلـ ُه َوال َعديلَّ ،

الرفيع.
الـمنـ ُ
يع َّ
يم الـخَ بيرَ ،
ال َبصير ،ال َعل ُ

َعال َع َلى َعرشهَ ،و ُه َو َدان بعلمه من َخلقه.

لم ُه باألمورَ ،
أ َ
المقـدُ ور( ،ﭲ ﭳ ﭴ
وأنـ َفـ َذ فـي خلقـه ساب َق َ
حاط ع ُ

ﭵ ﭶ ﭷ)َ ،فالخَ ُ
ـما خَ َلـ َقـ ُهم ل ُه
لق عام ُلو َن بسابق علمه ،ونافذو َن ل َ

دون إلى َصرف
كون ألن ُفـسهم من الطا َعـة نَفعا ،وال َيج َ
من َخير و َش ٍّر ،ال يمل َ

المعص َيـة عنها َدفعا.

حاجة كانت به ،و َخ َ
َخ َل َق الخَ َ
المالئك َة َجميعًا
لق بـ َمشي َئـتـه عن َغير َ
لق َ

ون ،وطائ َف ٌة
درته لل َعرش حام ُل َ
ل َطا َعتـهَ ،و َجب َل ُهم َعلى ع َبادتهَ ،فمن ُهم َمالئ َكـ ٌة ب ُق َ

م ُنهم َح َ
ونَ ،واص َطفى م ُنهم ُر ُسال
ون ،و َ
ـحمده ُيـ َقـد ُس َ
آخ ُر َ
ـسبـ ُح َ
ون ب َ
ول َعرشه ُي َ
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إلـى ُر ُسله ،و َب ٌ
رون ألمره.
عض ُمدَ ب َ

لق آد َم بيده َ
وأسكَنـ ُه َجـ َّنـ َتـ ُه ،و َق َ
بل َذل َ
ـم َخ َ
ك لألرض َخ َل َقـ ُه ،ونَها ُه َعن
ُث َّ

ـم َس َّل َط َع َليـه
ـم ابتال ُه بـما نَها ُه َعن ُه منهاُ ،ث َّ
َش َج َرة َقد َن َف َذ َقضاؤُ ُه َع َليه ب َأكلهاُ ،ث َّ

َعدُ َّو ُه َ
وج َ
وجدَ إلى تَرك َأكلها
عل َأك َلـ ُه لها إلى األرض َس َبـبا ،فما َ
غوا ُه َع َل َيهاَ ،
فأ َ

ذهبًا.
َسبيال ،وال َعن ُه لها َم َ

ـم َخ َ
ون ،وب ُقد َرته
لجنَّـة من ُذر َّيـتـه َأهالَ ،فهم ب َأعمالـها بـ َمشي َئـتـه عام ُل َ
لق ل َ
ُث َّ

وخ َل َق من ُذر َّيـتـه للنَّار َأهالَ ،ف َخ َ
ون
ونَ ،
لق َل ُـهم َأع ُيـنًا الَ ُيبصر َ
وبإرادتـه َيـن ُف ُذ َ

ون بهاَ ،فـ ُهم ب َذل َ
الـهدى
ون بها ،و ُقلوبًا ال َيـف َقـ ُه َ
سم ُع َ
ك َعن ُ
بها ،وآ َذانًا ال َي َ

ون.
َمـح
جوبون ،وب َأعمال َأهل النَّار بسابـق َقدَ ره يعم ُل َ
َ

ان َق ٌ
ينان ال ُن َفـر ُق َبي َنـ ُهما ،ال
وهما سيان ونظامان و َقر َ
واإليـم ُ
ول و َع َم ٌلُ ،

نون يف اإليـمان َيـ َتـ َ
ون،
فاضل َ
المؤم َ
إ َ
يمان إال ب َع َمل ،وال َع َم َل إال بإيـمانَ ،و ُ

يمان ،وال
ـخر َ
وبصالـح األعمال ُهم ُمتَزايدُ َ
جون بالذنُوب م َن اإل َ
ون ،وال َي ُ

نان َبعدَ َمن
ب ل ُـمحسنـهم الـج َ
َيك ُف َ
رون ب ُركوب كَب َيرة وال عصيان ،وال نُوج ُ
َشهدُ َعلى ُمسيـئـهم بالنَّار.
ب ل ُه النَّبـي  ،وال ن َ
وج َ
َأ َ
يس ب َـمخ ُلوق َف َيـبـيدُ .
وال ُق ُ
رآن كَال ُم اهلل  ،ومن َلدُ ن ُه ،و َل َ

مات
الت َغ ُير َمـخلوقات ،دائ ٌ
ات اهلل َو ُقد َر ُة اهلل ونَع ُتـ ُه وصفا ُت ُه كام ٌ
وكَلم ُ

كان َربنا ناقصًا َفيزيدُ َ ،ج َّلت صفا ُت ُه َعن
َأزَلـ َّي ٌ
يست ب ُـمحدَ ثات َفتبيدُ  ،وال َ
ات ،و َل َ

يب باإلجابة عند
الم
خلوقين ،و َقصرت َعن ُه ف َط ُن الواصفي َنَ ،قر ٌ
َ
شبه صفات َ
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وجو ٌد و َلي َس
السؤالَ ،بعيدٌ بال َّتـ َعزز ال ُيـنال ،عال على َعرشه ،بائ ٌن من َخلقهَ ،م ُ

ب َـمعدوم وال ب َـمفقود.

والـخَ ُ
ـم ُهم بعدَ
لق َميـت َ
ُون ب َ
آجالـهم عندَ نَفاد َأرزاقهم وانقطاع آثارهمُ ،ث َّ

الضغ َطة فـي ال ُق ُبور ُمسا َء ُلون ،وبعدَ البلى َم ُ
يامة إلـى َربـهم
نش
َّ
َ
ورون ،ويو َم الق َ

الموازين و َنـشر ُص ُحف
َمـح ُش
ـحاسب َ
َ
ون ،ب َ
ضرة َ
ـح َ
ورون ،و َلدى ال َعرض َع َليه ُم َ

كان
الدَّ واوينَ ،أحصا ُه اهللُ ون َُسو ُه ،ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ َلو َ

كم َبـين َُـهم ب َعدلـه بـمقدار
ين َخلقه ،لـكنَّـ ُه اهللُ َيـلـي ُ
يـر اهلل  الـحاك َم َب َ
الـح َ
َغ ُ

وسعا َدة
القائ َلـة فـي الـدنيا ﮋ ﮆ ﮇ ﮈﮊ ،كما َبدَ أ ُه َل ُـهم من َش َ
قاوة َ
ودون ،ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ .
ومـئذ َي ُع
َ
َي َ

وأهل الجنَّة َيومئذ في الجنَّة يتنعمون ،وب ُصنُوف الل َّذات يتلذذون ،وبأفضل

ينظرون ،ال يمارون في النَّظر إ َليه وال
الكرامة ُيح َبرون ،فهم حينَئذ إ َلى َربهم ُ

فوجوه ُهم بكرامته ناض َرة ،وأع ُيـ ُنهم بفضله إ َليه ناظرة ،يف نعيم دائم
ون،
َيشك َ
ُ

ُمقيم (ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) ( ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨ) .

َوأهل الجحد (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)  ،و ( ﮠ ﮡ ﮢ) ( ،ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)  ( ،ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ).
الم َوحدين إخراجهم من َها.
خال من َشا َء اهلل من ُ
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ان عندَ
اب ما ك َ
وال َّطا َع ُة ألولـي األمر فيما َ
كان عندَ اهلل ╡ َمرضيا ،واجتن ُ

اهلل ُمسخطا ،وتَر ُك الـخُ روج عندَ

كَيما َيعطف بـهم َعلى َرعـ َّيـتـهمْ.

وجورهم ،والتَّو َبـ ُة إلـى اهلل ╡
َتـ َعـديهم َ

ُ
مساك َعن َتـكفير َأهل القب َلة ،والبرا َءة م ُنهم فيما َأحدَ ُثو ُه ما َلـم َيـبـ َتـد ُعوا
واإل

كان َعلى َأهل القب َلة خارجًا ،وم َن الدين مارقًا،
َضالالَ ،ف َمن اب َتـدَ َع م ُنهم َضالال َ

فهي
و ُيـ َتـ َقـر ُب إلـى اهلل ╡ بال َبرا َءة من ُه ،و ُيـه َجـ ُر و ُيـح َتـ َقـ ُر ،وتُـج َتـن ُ
َب ُغـدَّ ُتـ ُه؛ َ
ـج َربْ.
َأعدى من ُغدَّ ة ال َ
ويـ ُ
فهو َأف َض ُل الـخَ لق
قال ب َفضل َخلي َفة َرسول اهلل َ أبي َبـكر الصديق َ ،
ُ

َ
بن الخَ َّطاب َ ،فهما
الفاروق وهو ُع َم ُر ُ
وأخ َيـ ُرهم بعدَ النَّبـيْ ،و ُنـ َثـنـي بعدَ ُه ب ُ
وضجيعا ُه فـي َقبره ،و ُنـ َثـل ُ
َوزيرا َرسول اهلل َ ،
ان
مان بن َع َّف َ
ورين ُعث َ
ث بذي الن َ

ين ْ.
جمع َ
ـم بذي ال َفضل والتـ َقى َعلي ُ
بن َأبي طالب َ أ َ
ُ ،ث َّ

من العشرة
ـم
ـجنَّـة ،ونُـخل ُص
وج َ
الذين َأ َ
َ
الباقين َ
َ
ب َلـهم رسو ُل اهلل  ال َ
ُث َّ
ب لهم ر ُ
سول اهلل  م َن ال َّتـفضيل،
وج َ
لكُل رجل م ُنهم م َن ال َم َح َّبـة ب َقدر الذي َأ َ
عين.
جم َ
ُث َّ
ـم لسائر َأصحابـه من َبعدهم َ أ َ

ون ب َـمحاسن َأفعالـهم ،ونُـمس ُ
ك َعن الخَ وض
ويـذ َكـ ُر َ
و ُيـق ُال ب َفضلهمُ ،
اهم اهللُ ╡ ل َنبيـه،
يار َأهل األرض بعد نَبيهم ،ارت ََض ُ
فيما َش َج َر َبينهمَ ،فـ ُهم خ ُ

وجعلهم َأنصارا لـدينـه ،فهم َأئ َّمـ ُة الدين َ
ينْ.
جمع َ
وأعال ُم ال ُمسلم َ
ين َ ْأ َ

كان
وال َنـتـ ُر ُك ُح ُ
الجـ ُمعة ،وصالتـها َمـ َع َبـر هذه األمـة وفـاجرها الز ٌم ،مـا َ
ور ُ
ـض َ
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م َن البد َعـة َبريئًا ،فإن ابـتَـدَ َع َضالال َفال َصال َة َخل َفـ ُه ،والـجها ُد م َع كُل إمام َعدل أو

ـحجْ.
جائـر وال َ

والتخيير فيه َبين الصيام واإلفطار يف األسفار ،إن
الصالة فـي األس َفار،
قصار َّ
ُ
وإ ُ

شا َء صا َم وإن شا َء َأف َطـ َرْ.

قاالت َ
وأ ٌ
ُ
الـهدَ ى ،وبتَوفيق
اجتم َع عليها
َهذه َم
ٌ
ون األ َّو ُل َ
الماض َ
أئمة ُ
ون من َّ
فعال َ

ون ُقد َوة َورضًا ،وجا َنـبوا ال َّتـ َكـلفَ فيما ُك ُفواَ ،ف ُسددوا ب َعـون اهلل
اعتص َم بـها التَّاب ُع َ
اهلل َ
فنحن
و ُوفـ ُقواَ ،لـم َيرغَبوا َعن االتـباع َفـيُـ َقـص ُروا ،ولـم ُيـجاوزو ُه َتـزيـدا َفـيـعتَـدُ وا،
ُ

ونْ.
ون ،وإ َليه فـي اتباع آثارهم راغبُ َ
باهلل واث ُقون ،وعليه ُمتَوك ُل َ

يت كَش َفها َ
وأ َ
وضحتُهاَ ،ف َمن و َّف َق ُه اهللُ للقيام بـما
َـح َّر ُ
رح السنَّة ت َ
َف َهذا َش ُ
أ َبـنـتُـ ُه َم َع َم ُعونَتـه ل ُه بالقيام َعلى َأداء َفرائضه باالحتـياط يف النَّجاسات ،وإسباغ

هارة َعلى ال َّطاعاتَ ،
الص َلوات َعلى االستطاعات ،وإيتاء الزَّكاة َعلى
وأداء َّ
ال َّط َ

والـحج َعلى َأهل الجدَ ة واالستطاعات ،وصيام َّ
الشهر ألهل
َأهل الجدات،
َ
الصحات.

ُ
الصلواتَ :صال ُة الوتر فـي
ـمس َص َلوات َسنَّـها
َ
رسول اهللْْﷺ من َبعد َّ
وخ ُ

ورك َعتـي ال َفجر ،وصالة الفطر والنَّحر ،وصالة كُسوف َّ
الشمس وال َق َمر
كُل َليلةَ ،

إذا ن َ
ب.
َزل ،وصالة االستسقاء متى َو َج َ

ـيمـة والكَذب والغيبـة وال َبـغي بغـير
واجت ُ
ناب المحارم ،واالحتـرا ُز م َن النَّم َ

الـحقَ ،
وأن ُي َ
مات .
ـح َّر ٌ
قال على اهلل ما ال َيع َلم ،كُل هذا كَبائـر ُم َ
َ
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والـمالبس،
والـمشارب
والمحارم
والـمطاعم
المكاسب
َ
َ
َ
َ
والت ََّحري يف َ

الم َح َّرماتَ ،ف َمن َرعى َح َ
ـناب َّ
ول الـحمى
واجت ُ
الش َهوات فإنَّها داع َيـ ٌة لركوب ُ
َفإنَّـ ُه ُيوش ُ
يواقع الح َمى.
ك َأن
َ

وو َّف َقـنا
حمـة َعلى َرجاَ ،
الر َ
َف َمن ُيس َر لـهذا َفإ َّن ُه من الدين َعلى ُهدى ،وم َن َّ

األكرم .
وجاللـه ال َعلي
الجزيل األقدَ مَ ،
اهللُ وإ َّياك إلى َسبيلـه األقوم ،ب َـمنه َ
َ

السالم ،وال َي ُ
نال
حم ُة اهلل َ
ور َ
والسال ُم ع َليكُم َ
َّ
وبركا ُت ُه ،و َعلى َمن َق َر َأ َع َلينا َّ

مين.
ين،
َسال ُم اهلل َّ
والـحمدُ هلل َرب العا َل َ
َ
الضال َ
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
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الـمَــنت
ﭑﭒﭓﭔ

الـهدىَ ،أما بعدُ :
وو َّفقنا وإياكُم لموافـقـة ُ
َع َص َمنا اهللُ وإياكُم بالتَّقوىَ ،

فإنك َ
لك من السنـة َأم َرا ت َُصبــ ُر نَفس َ
سأل َتـنـي َأن ُأوض َح َ
ك على التَّمسك به،

حت ل َ
وتَد َر ُأ به َعن َ
اجًا
ين ،وقد َش َر ُ
ك منـ َه َ
ك ُشب َه األ َقاويل ،وزَيغَ ُمحدَ َثات الضال َ

ُموضحاَ ،لـم ُآل نَفسي وإ َّيـ َ
ـحمد اهلل ذي الرشد َوالتَّسديد.
اك فيه نُصحاَ ،بدَ أ ُت فيه ب َ

قوله (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)ْ :بدأ ْالمؤلف ْْ هذه ْالرسالة ْبالبسملةْ

مستعينًاْباهللْْ علىْماْقصدْمنْتأليفْهذهْالرسالةْالمباركةْ،ومقتديًاْبالكتابْ

العزيزْ،وهبديْالنبيْْواألنبياءْْمنْقبلْـهْيفْرسائلهمْ.

والباءْيفْ(باسم) ْلالستعانةْ،ومتـعلقْالجارْوالمجرورْهوْفعل ْمحذوف ْمؤخـرْ

وتقديرهْيكونْمناسبًاْللمقامْ،فالتقديرْيفْهذاْالمقام(ْ:باسمْاهللْأكتب)ْْ.

وتضمنتْالبسملةْثالثةْْمنْأسماءْاهللْالحسنىْكلهاْدالةْعلىْكمالْالربْْ:

َّأولها(ْ:اهلل)ْوهوْاسمْدالْعلىْكمالْألوهيــتهْ،كماْقالْابنْعباسْ(ْ:اهللْ:ذوْ

األلوهيةْوالعبوديةْعلىْخلقهْأجمعين)(ْْ.)1

)ْ)1أخرجهْابنْجريرْيفْتفسيرهْ«جامعْالبيانْ»ْ(ْ.)121/1
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وقوله (الرحمن الرحيم)ْ:هذانْاالسمانْداالنْعلىْثبوتْصفةْالرحمةْهللْْ، 

فأما ْ(الرحمن) ْفهو ْدال ْعلى ْقيامها ْبه ْْ ،وأما ْ(الرحيم) ْفهو ْدال ْعلى ْتعلقهاْ

بالمرحومينْكماْقال ╡ (:ﰑﰒﰓ).

قوله ( َع َص َمنا اهللُ وإياكُم بالتَّقوى) :استهل ْالمصنفْْ رسالته ْهبذهْالدعوةْ

المباركةْ،والعص َم ُةْ:هيْالوقايةْْوالسالمةْْمنْالرْرورْْواآلفاتْْواألْهْواءْْوالضالالتْ،

وهيْالْتنال ْإالْبالتقوىْ،وحظ ْالنسانْمنهاْبحسب ْتقواه؛ ْفكلماْزادتْتقواه ْكانْ

نصيبْـهْْمنْالعصمةْوالسالمةْأكربْوأوفـرْْ،لذاْكانْمنْدعاءْالنبيْ «ْ:اللهم َأصلح
هو عص َم ُة َأمري »(ْ.)1
لي ديـنـ َي الذي َ

والتقوىْ:مأخوذةْْمْنْالوْقايةْ،ومنْأحسنْماْقيلْيفْتعريفهاْقولْطلقْبنْحبيبْ

ْحينْقيلْلهْ:صفْلناْالتقوى؟ْفقال(ْ:التقوىْ:عملْْبطاعةْاهللْ ْ،
رجاءْرحمةْ اهللْ،
علىْنورْمنْاهللْ،والتقوىْ:تركْْمعصيةْاهللْ،مخافةْعقابْاهللْ،علىْنورْمنْاهلل)(ْ.)2
وقدْأثنىْعلىْهذاْالتعريفْجماعةْمنْالعلماءْمنهمْ:ابنْْالقيم(ْ،)3والذهبي(ْ.)4
فتقوىْاهللْْْ:هيْفعلْالمأمور ْْ،وتركْالمحذورْ،وهذاْالفعل ْوالرتكْالبد ْأنْ

يكونْعنْنورْوعلمْ،ليعرفْالعبدْماْيتقيْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)ْْ.

قالْحذيفةْْ(ْ:كـانْالناسْيْـسألونْرسـولْاهللْْعنْالخيرْ،وكنـتْأسألـهْعـنْْ

)ْ)1رواهْمسلمْيفْ«ْصحيحهْ»ْ،كتابْ:الذكرْوالدعاءْوالتوبةْواالستغفارْ،رقمْْ.)7078(ْ:

)ْ)2أخرجهْهنادْبنْالسريْيفْ«الزهد»ْبرقمْ،)552(ْ:وابنْأبيْشيبةْيفْ«ْاليمانْ»ْْبرقمْ.)99(ْ:

)«ْ)3الرسالةْالتبوكية»ْ(صْ،)13وعبارته(ْ:هذاْأحسنْْماْقْيلْيفْحْدْْالتقوى)ْ.
)«ْ)4سيرْأعالمْالنبالء»ْ(ْ،)601/4وعبارته(ْ:أبدعْوأوجزْْ)
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الررْمخافةْأنْيْدركني)(ْ.)1
وقالْبْكْـرْْبنْخْنْـيْس(ْ:كيفْيكونْمْـتْـقْيًاْمْنْالْيدريْماْيتقي؟) (ْْ.)2
ولهذاْنجدْأهلْالعلمْصنفواْكتبًاْيفْبيانْالرركْ،والبدعْ،والكبائرْ،ليتعلمهاْالعبدْ

فيجتنبهاْ،ويحذرْمنهاْ،كماْقيلْ:

الررْْالْل ّ
ْْْْعرفتْْ ّ
لررْْلكنْْلْـتْـوقْـيـهْْْْْْْْْْومنْْلمْْيعرفْْالرْـرْمنْْالناسْْيقعْْفيهْ(ْ)3
الـهدى)ْ:مرادْالمصنفْْبالهدى :السنةْ،فإهناْ
وو َّفقنا وإياكُم لموافـقـة ُ
قولهْ( َ

خيرْالهْدىْالذيْأمرناْباقتفائـهْواتباعهْيفْأقوالناْوأفعالناْ،وكانْرسولْاهللْْيبينْ

وخير
ْ
ذلكْيفْكلْْجمعةْْ
تاب اهللَ ،
إذاْخطبْالناسْفيقول(ْ:أما بعدُ  :فإ َّن َخي َر الحديث ك ُ

الهدَ ى ُهدَ ى محمد َ ،
وشر األمور ُمحدثا ُتـ َها ،وكل بد َعة َضال َل ٌة)ْ(ْْ.)4
ُ

وقالْأيضًاْ«ْ:ما من نبي بع َثـه اهلل يف أمـة قـبلي إال كان لـه من ُأم تِ ِ
ـه حواريونْْ
ُ
َّ
ٍّ

وأصحاب؛ يأخذون بسنَّـتـه ،ويتقيدون بأمره ،ثم إنها َتخ ُل ُ
ف من َبعدهم ُخ ُلوف؛ يقولون

ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال يؤمرونْ. )5( »...
ْْ

ْ

وإْنماْيحصلْاالتباعْلهديْنبيناْالكريمْْوسنتهْْْبموافقتهْيفْاالعتقادْويفْالعملْ

معًاْ،فمنْكانْعلىْالسنةْيفْبابْالعملْ،ولكنهْمخالفْللسنةْيفْالعقيدةْلمْيكنْمتبْعًاْ
)ْ)1أخسجه لصبخاري رق  ،)6673( :ومسة رق ْ.)4890( :
)ْ«ْ)2جامعْالعلومْوالحكمْ» بان رجبْ(ْ)402/1

)ْ)3تنسبْهذهْاألبياتْألبيْفراسْالحمداين(357هـ)ْْ،وهيْيفْ«ديوانه»ْالمطبوعْ(صْ.)387

)ْ)4روله مسة رق ْ.)2042( :

)ْ)5أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحهْ»ْ،كتابْ:اليمانْ،رقمْ.)50(ْ:
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لسنةْْالنبيْْحقْْاالتباعْ،ولمْْيكنْموافقًاْلهديهْتمامْالموافقةْ،حتىْينتهجْالسنةْ

يفْاالعتقادْوالعملْ،كماْقالْاهللْتعالى( :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ).

قالْابنْالقيمْْيفْبيانْمعنىْاآليةْالمتقدمة«ْ:فأيْْتـق ْدمْْأبل ْْمنْتقديمْعقلهْْ

علىْماْجاءْبه؟!ْْقالْغيرْواحدْمنْالسلفْ–يفْبيانْمعنىْاآلية(ْ:ْ-الْتقولواْحتىْ

يقولْ،والْتفعلواْحتىْيأمر)ْ،ومعلومْْقطعًاْأنْْمنْقدمْعقلهْْأوْعقلْْغيرهْْعلىْماْ

جاءْبهْفهوْأعصىْالناسْلهذاْالنبيْ،وأشدهمْتقدمًاْبينْيديه»(ْْ.)1

قوله (أما َبعدُ )ْ:هذهْكلمةْيؤتىْهباْعندْالرروعْيفْالمقصودْوالدخولْفيهْْ.

قوله (فإنك َ
سأل َتـنـي َأن ُأوض َح َ
لك من السنَّـة) :أيْمن ْالعقيدةْ،فإن ْالعلماءْ

يطلقونْعلىْالكتبْالمصنفةْيفْاالعتقادْوأصولْالدين(ْ:السنَّـة)ْ،ومنْذلكْكتابْ:

«السنة» البنْأبيْعاصمْْ،و«السنة»ْلعبدْاهللْابنْالمامْأحمدْْ،و«شرحْالسنة»ْْ

للربهباري ْ،و«صريحْالسنة»ْالبنْجريرْالطربيْْ.

وتسمىْالكتب ْالمصنفةْيف ْأصولْالدين ْأيضًا(ْ :العقيدة)ْأو ْ(االعتقاد)ْ،وهيْ

ٍّ
ْدونْشكْأوْارتيابْْ.
مأخوذةْمنْالعقــدْ،ألنْالمسلمْْيعقدْْعليهاْقلبـهْمن

قلب ُمسلم على ثالث خصال
ومماْيدلْعلىْهذهْالتسميةْقولْالنبيْ«ْ:ال يعتقد ُ

إال دخل الجنة»(ْ ،)2وقد ْصنف ْجماعة ْمن ْأهل ْالعلم ْمصنفات ْيف ْاالعتقاد ْعرفتْْْْْْْْْْْْْْْ

بـــ«ْ:عقيدةْفالن»ْباعتبارْأنهْجمعهاْ،ورتبهاْ،وجمعْأدلتهاْ،وآمنْهباْ،بخالفْعقائدْأهلْ
البدعْعندماْتضافْإليهم؛ْفباعتبارْأهنمْاخرتعوهاْوأنرؤوهاْ.
)«ْ)1الصواعقْالمرسلة»ْ(ْ،)997/3وانظر«ْ:إعالمْالموقعين»ْ.

)ْ)2أخرجهْالدارميْيفْ«السنن»ْبرقمْْ.)235(ْ:
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قالْشيخْالسالمْ(ْ:ليس ْاالعتقاد ْليْ ،وال ْلمن ْهو ْأكرب ْمني؛ ْبل ْاالعتقادْ

يْؤْخْذْعنْاهللْْ،ورسولْـهْْْ،وماْأجمعْعليهْسلفْاألمة)(ْ.)1

مرا ت َُصبــ ُر نَف َس َ
ك على الت ََّمسك به)ْ :عبرْالمصنف ْْ بقوله(ْ :ت َُصبــ ُر)ْ
قوله ( َأ َ

لـيبينْأنْالعبدْْالمسلمْيفْخضمْتالطمْالفتنْوكثرةْالربهاتْوالررورْأحوجْماْيكونْ
للصربْعلىْهذاْالدينْوالسنة؛ْوإنماْيتحصل ْهذاْالتصبرْبفعلْاألسبابْالمعينةْعليهْ،

ويفْمقدمةْهذهْاألسبابْأمرانْْ:

ْ-األمر األولْ:دعاءْاهللْْواللحاحْعليهْبالتوفيقْوالعصمةْمنْالفتنْ،وسؤالهْ

الثباتْعلىْالدينْوالسنةْ.

ب القلوب َثـبت قلبي على
ولهذا ْكان ْأكثر ْدعاء ْنبينا ْالكريم ْ«ْ:يا ُم َقـل َ

دينك»ْْ،فقالتْأمْالمؤمنينْأمْسلمةْْ:ياْرسولْاهللْأوْْإْنْالقلوبْلْـتْـتْـقْـلبْ؟!ْفقالْ
وب َبـين ُأص ُب َعـين من َأصابع الرحمن ُيـ َقـلـ ُبـها كيف َيشا ُءَ ،فإن َشا َء
َ «ْ:ن َعمَّ ،
إن القل َ

قام ُه وإن شا َء اهللُ َأزا َغـ ُهْ»(ْ.)2
اهللُ َ أ َ

واألمر الثاينْ:دراسةْكتبْاالعتقادْالتيْألفهاْعلماءْأهلْالسنةْالمبنيـةْعلىْنصوصْ

الوحيينْوماْأجمعْعليهْخيرْالقرونْمنْالصحابةْومنْبعدهمْ،فإنْدراسةْهذهْالكتبْ

النافعة ْعلىْأهلْالعلمْ ،وحفظهاْ،ثمْسؤال ْأهلْالعلمْعماْيركلْمن أعظم األسباب

المعينة على التصبر على السـنةْ.
)«ْ)1مجموعْالفتاوى»ْ(ْ.)203/3

)ْ)2أخسجه لإلمام أمحد يف «مسنده» رق  )26576( :ولصةفظ صه ،ولصرتمذي يف «لجلام » ،رق ،)3522( :
وصححه لألصباين يف «لصوحمح » رق .)2091( :
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َدر ُأ به َعن َ
ك ُشب َه األ َقاويل)ْ :فالربه ْالـمضلةْإن ْصادفت ْقلبًاْخاليًا ْمنْ
قوله ْ(وت َ

االعتقادْواليمانْالصحيحْتمكنتْمنهْ،وأثرتْفيهْتأثيرْاْبالـغْاْ.

ْفالعبدْبحاجةْماسةْألْنْيملْْقلـبْـهْْباليمانْالصحيحْواالعتقادْالسليمْبدالئلهْمنْ

كتابْاهللْوسنةْنبيْـهْْْ،ليحفظْدينهْمنْشبهْاألقاويلْ،وبدعْالزائغينْ،وتقدمْأنْمنْأهمْ
ماْيعينْعلىْذلكْحفظْهذهْالمختصراتْيفْاالعتقادْودراستهاْ.

ين)ْ:هذهْالـمحدثاتْوالبدعْكثيرةْجداْ،الْحْدْلهاْوالْعْدْْ،
قوله (و ُمحدثات َّ
الضال َ

والسالمةْمنهاْكلهاْإنماْيكونْباالعتصامْبالكتابْوالسنةْكماْقالْتعالى( :ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)ْ،وقـالْتـعـالـى (ْ:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ).

حت َ
لك منـ َه اجا ُموضحا)ْ:بينْالمصنفْْأنْمنهجْأهلْ
قوله( :وقد َش َر ُ

الحق ْموض ح ْللصراط ْالمستقيمْ ،وم وض حْ ْلطريق ْجنات ْالنعيمْ ،وتحقيق ْهذاْ

المنهجْيكونْأوالْبإصالحْالمعتقدْ،وتْحْقْيـقْهْْ،ثمْ العنايةْبعبادةْاهللْْ،بالتقربْ

إليه ْبما ْيحبْهْ ْويرضاهْ،فاألساس ْ يكون ْبتصحيحْالعقيدة ْالتي ْيبنيْعليها ْالعبدْْ

أعمالْهْْوطاعاتْهْْوقرباتْهْْهللْْ.

قوله (لـم ُآل نَفسي وإ َّيـ َ
ُصحًا)ْ:أشارْالمصنـفْْأنهْببيانْمنهجْوعقيدةْ
اك فيه ن َ

أهلْالسنةْوالجماعةْأراد ْنصح ْنفسه ْأوالْ،ثم ْنصحْ ْمنْسألهْ،ويفْهذاْتنبيه ْلطيف ْأنهْ
على ْالمسلم ْأن ْيجتهد ْأوال ْيف ْنصح ْنفسه؛ ْبتحري ْالعقيدة ْالصحيحة ْالمبنيْة ْعلىْ

الكتابْوالسنةْ،ألنْهذهْالعقيدةْهيْالتيْسيلقىْهباْربْهْيومْالقيامةْ،وتكونْهباْنجاتهْمنْ

النيرانْ،وفوزهْبأعاليْالجنانْْ.



تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني



49

ْومنْالمحالْأنْيعرفْالمسلمْالعقيدةْالصحيحةْالتيْينجوْهباْأمامْربْالعالمينْ

إالْمنْكتابْاهللْْوسنةْرسولهْْ،وماْأجمعْعليهْسلفْهذهْاألمة.

يقولْشيخْالسالمْابنْتيميةْْيفْبيانْوجوبْالتزامْالدليلْمنْالكتابْوالسنةْ

يفْأبوابْاالعتقادْوأصولْالدين(ْ:مْنْْفارقْْالدليلْْضلْالسبيل)(ْ.)1

وقالْابنْأبيْالعزْالحنفيْ(ْ:كيفْيرامْالوصولْْإلىْعلمْاألصولْبغيرْمعرفةْ

ماْجاءْبهْالرسولْ؟!)(ْ.)2

قوله (ذي الـرشد والتسديد)ْ:أيْالذيْالْينالْالرشادْوالسدادْوالتوفيقْإالْمنهْ،فهوْ

وحدهْالمْوْفْقْ،والهاديْإلىْسواءْالسبيلْ.

قوله

بـحمد اهلل ذي الرشد والتَّسديد) :بدأ ْالمصنف ْْ رسالتهْ
( َب ُ
دأت فيه َ

بْحْمْدْ اهللْتعالىْاقتداءْبكتابْاهللْالعزيزْ،وبسنةْالنبيْْ.


)ْ)1نقلهْعنهْتلميذهْابنْالقيمْْكماْيفْ«ْمفتاحْدارْالسعادةْ»ْ(ْ.)83/1

)ْ«ْ)2شرحْالطحاويةْ(صْ.)9
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الـمَــنت
الص َمد،
ال َحمدُ هلل َأ َحق َمن ُذك َرَ ،و َأولـى َمن ُشك َر ،و َعليه ُأثنـي :الواحدُ َّ

يع
السم ُ
َلي َس َل ُه َصاح َبـ ٌة وال َو َلدَ ،ج َّل َعن ال َـمثـيلَ ،فال َشبي َه َلـ ُه َوال َعديلَّ ،

الرفيع.
الـمنـ ُ
يع َّ
يم الـخَ بيرَ ،
ال َبصير ،ال َعل ُ

َعال َع َلى َعرشهَ ،و ُه َو َدان بعلمه من َخلقه.

الـحمدُ هلل)ْ:األلفْوالالمْيفْ(الحمد)ْتسمىْ(أل)ْاالستغراقْ،وضابطهاْ
قولهْ( َ

صحةْإبدالهاْبلفظ(ْ:كل)ْْ.

والالمْيفْقوله(ْ:هلل)ْلالستحقاقْ،فيصيرْالمعنىْ:كل ْحمد ْوثناء ْفهوْمستحقْْ

هللْْ،فاهللْْيحمدْعلىْنعمائهْ،ويحمدْعلىْأسمائهْوصفاتهْ.

قوله ( َأ َحـق َمن ُذك َر)ْْ:جاءْالـمصنفْ⌂ْبصيغةْأفعلْالتفضيلْ(أحقْ)ْألنْربْ

العالمين ْخير ْمن ْذكرْوحمد ْعلى ْالطالقْ ،كما ْورد ْيف ْدعاء ْالرفع ْمن ْالركوعْ:

«اللهم ربنا لك الحمد ،مل َء السماوات ومل َء األرض ،وما بينهما ،ومل َء ما شئت من
والمجدَ ْ،أ َحق ما قال ال َعـبد»(ْْ.)1
شيء بعد ،أهل الثناء َ

)ْ)1أخرجهْالمامْمسلمْيفْ«صحيحه»ْكتابْ:الصالةْ،رقمْ)477(ْ:وْ(ْ.)478
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ذكر اهلل وحمدُ ُه،
ففيْهذاْالدعاءْالمأثورْبيانْأنْْأحقْْوأكملْْشيءْْقالْهْْالعبدُْ ْ:

والثنا ُء عليهْ ،وذلك ْيتناول ْالحمدْ ،والتسبيحْ ،والتهليلْ ،وسائر ْاألذكار ْالررعيةْ،
وقراءةْالقرآنْ،ومعرفةْأسماءْاهللْْوصفاتهْ،وتعلمْدينهْوشرعهْ،فكلْماْتقدمْمنْ

ذكرْاهللْْ.

الجنَّـة
فإذا ْتقرر ْذلك ْعلمنا ْالمراد ْبحديث ْالنبي ْ«ْ:إذا َم َررتُم برياض َ

الجنَّة؟ َ
فار َت ُعوا» ،قالوا :وما ُ
قال« :ح َلـ ُق الذكر»ْ،فإنْْقولهْ(ْح َلق الذكر)ْ:يعمْ
رياض َ

جميعْمجالسْْالعلمْ؛ْالتيْفيهاْتعريفْالناسْبربهمْوخالقهمْ،وماْلهْمنْصفاتْالجاللْ
والكمالْ،وتعليمهمْأحكامْدينـهْ،فكلْذلكْمنْذكرْاهللْْ.

قوله ( َ
وأو َلـى َمن ُشك َر)ْ:شكر ْاهللْْ يكونْبالقلبْواللسانْوالجوارحْ ،فالقلبْْ

يْركْـرْْبمعرفةْنعمْْاهللْْعلىْالعبدْ،واللسانْيركرْْبذكرْهذهْالنـعمْوالثناءْعلىْاهللْْ
المتفضلْهباْ،والجوارحْتركرْْأيضًاْباستعمالْهذهْالنْـعْمْيفْطاعتهْ،وعدمْاستعمالهاْيفْ
معصيتهْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)ْ.

قوله (وعليه ُأثنـي)ْ:الثناءْعلىْاهللْْهوْذكرهْبالعظمةْوالجمـالْوالجاللْوالكمالْ.
واهللْسبحانهْيحبْالثناءْألنهْأهلْالثناءْوالحمدْ،كماْقالْ(ْ:ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ)ْ،وقالْتعالى( :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ )ْ.

هم إني َأعو ُذ بر َ
ضاك من َسخَ ط َ
ك،
وكان ْمن ْدعاء ْنبينا ْالكريم ْ« :ال َّل َّ
وبتكَ ،
وأعو ُذ ب َك م َ
ك من ُع ُق َ
وب ُم َعا َفات َ
َيت على
نك ،ال ُأحصي َثناء عليك أنت كما َأثن َ
نَفس َ
ك»(ْ.)1

)ْ)1أخرجهْالمامْمسلمْيفْ«صحيحه»ْكتابْ:الصالةْ،رقمْ.)486(ْ:
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عين اسما َمن َأحصاها َد َخ َل ال َج َّن َة» (ْ.)1
وقالْ«:إ َّن هلل تس َعة وتس َ
ْ

قولهْ(الواحدُ )ْ:أيْالمتفردْبالوحدانيةْيفْأسمائْهْْوصفاتْهْ،ويفْربوبيتهْْ،ويفْألوهيْتهْْ،

كماْقالْاهللْ (ْ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)ْ،ولهذاْقالْالعلماءْ:إنْالتوحيدْْمنقسمْإلىْثالثةْ

أقسامْ:توحيد ْيفْاأللوهيةْ،وتوحيد ْيفْالربوبيةْ،وتوحيد ْيفْاألسماءْوالصفاتْ،والْ

يكونْالنسانْمؤمنًاْوالْموحداْماْلمْيوحدْاهللْْهبذهْاألنواعْالثالثةْكلهاْ.

الص ُمد)ْ:هذاْاالسمْمنْأسماءْاهللْْالحسنىْالتيْتتضمنْصفاتْعديدةْ،
قولهْ( َّ

فإنهْتدلْعلىْكمالْاهللْْ وعظمتْـهْْ،وغْناهْْعنْخلقْـهْْ ،وأنْجميعْْالمخلوقاتْتصمدْ
إليهْيفْحاجاهتاْوتفزعْإليهْيفْرغباهتاْ.

قالْابنْعباسْ(ْ:الصمدُ ْ:السيدْالذيْقدْكْمْلْْيفْسْؤْدْدْهْْ،والرريفْْالذيْقدْ

كْمْلْ ْيف ْشرفْـهْْ ،والعظيمْ ْالذي ْقد ْكمل ْيف ْعْظْمْتْهْْ ،والحليمْ ْالذي ْقد ْكمل ْيف ْحْلْمْهْْ،

والغنيْْالذيْقدْكْمْلْْيفْغْنْاهْ،والجبارْالذيْقدْكملْيفْجربوتهْ،والعالْمْْالذيْقدْكْمْلْْ

يف ْعْلمْهْْ ،والحكيمْ ْالذي ْقد ْكْمْلْ ْيف ْحْكْمْتْهْْ ،وهو ْالذي ْقد ْكْمْلْ ْيف ْأنواعْ ْالرْرْفْْ
والسْؤْدْد)(ْْ.)2

أن من أسماء اهلل الحسنى
ومماْتقدمْنْدركْقاعدةْجليلةْتتعلقْبأسماءْاهللْْ،وهيَّ ْ:

ما يدل على صفة واحدة؛ْكالعليمْدالْعلىْصفةْالعلمْ،والسميعْدالْعلىْصفةْالسمعْ،

والبصير ْدال ْعلى ْصفة ْالبصرْ ،ومن أسماء اهلل الحسنى ما يدُ ل على صفات عديدة؛ْ

كالصمدْ،والسيْدْ،والمجيدْ،والحميدْ،وغيرها.

)ْ)1أخرجهْالمامْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْكتابْ:التوحيدْ،بابْ:إنْهللْمائةْاسمْإالْواحداْ،رقمْ،)7392(ْ:
والمامْمسلمْيفْ«صحيحه»ْكتابْ:الذكرْوالدعاءْوالتوبةْ،رقمْْ.)486(ْ:

)ْ)2أخرجهْأبوْالريخْاألصبهاينْيفْكتابْ«العظمة»ْرقمْ)96(ْ:



تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني



53

قالْالعالمةْابنْالقيمْ« :إنْمنْأسمائهْالحسنىْماْيكونْداالْعلىْعدةْصفات؛ْ

ويكونْذلكْاالسمْْمتناوالْلجميعهاْتناولْاالسمْالدالْعلىْالصفةْالواحدةْ»(.)1

ليس لـ ُه صاح َبـ ٌة وال َو َلد)ْ :فهوْْ منـزهْ ْعنْالصاحبة ْ–وهيْالزوجةْ-
قوله ( َ

والولدْلكمالْصمديتهْوغناهْعنْخلقهْ،كماْقالْ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ) ،وقالْ( :ﭙ ﭚ ﭛﭜ)ْ.

ـمثيل) :أيْتنزهْوتقدسْعنْالـمْماثل كماْقالْ(ْ:ﭡ ﭢ
قوله ( َج َّل َعن ال َ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)ْ،وقالْتعالى( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) فالْمثيلْلهْيفْأسمائهْ،
والْمثيلْلهْيفْصفاتهْ،والْمثيلْلهْيفْعظمتهْوكربيائهْ.

ومنْمثلْاهللْبخلقهْ،أوْجعلْلهْنظيراْأوْعدالْفقدْكفـرْكماْقالْتعالى (ْ:ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ)ْ،وقالْاهللْتعالى ( :ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ)ْْ.
قوله (فال َشبي َه له وال َعديل)ْ:هذاْتأكيدْلماْسبقْْمنْأنهْمْـتْـنـزهْعنْهذاْكلهْ.

ميع البصير)ْ :هذان ْاالسمان ْالعظيمانْمنْأسماءْاهللْتعالىْيدالن ْعلىْ
الس ُ
قوله ( َّ

ثبوتْصفتيْالسمعْوالبصرْهللْْ،والقاعدةْيفْهذاْالبابْ-كماْقررهاْالعلماءْ:-أنْكلْ

اسم ْهلل ْْ دال ْعلىْصفةْكمالْ،وهذاْوجهْكونْأسماءْاهللْْ حسنْىْألهناْمتضمنةْ
ٍّ

لصفاتْالكمالْ.

فالسميعْدالْعلىْثبوتْكمالْالسمعْهللْْ،فهوْْيسمعْْجميعْْاألصواتْ،علىْ

اختالفْاللغاتْ،وتـفـنْـنْالحاجاتْ،كمـاْقالتْأمْالمؤمنيـنْعائـرةْڤْيفْقـصةْْ
)«ْ)1بدائعْالفوائد»ْ(ْ.)152/1
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ات) (ْ. )1
المجادلة(ْ:الحمدُ هلل الذي َوس َع َسم ُعـ ُه األصو َ
ْ

ْ

وقال ْالنبيْ ْْ فيماْيرويهْعنْاهللْْ قال«ْ :يا عبادي لو َأن أ َّو َلـكُم وآخ َركُم

يت ك َُّل إنسان َمسأل َت ُه ما ن َق َص ذلك
وإنسكُم وجنكُم قاموا يف َصعيـد واحد َفسأ ُلوين ف َأع َط ُ
َ

م َّما عندي ،إال كما َيـنـ ُق ُص المخـ َيـ ُط إذا ُأدخ َل البح َر» ( ، )2فجميع ْالخلق ْلو ْقامواْيفْ
ْ

ْ

صعيـدْ ْواحدْوسألوهْكلهم ْمسائل ْمتنوعةْ،بلغاتْ ْمختلفةْ،يفْوقت ْواحد؛ ْلم ْيْخْتْـلْطْ
عليهْصوتْبصوتْ،والْحاجةْبحاجةْ،وكذاْيقالْيفْاسمهْ(البصير)ْفإنهْدالْعلىْصفةْ
البصرْ،ومعناهْ:أنهْْيبصرْجميعْالـمبصراتْ.

والمسلمْعندماْيؤمنْبذلكْفإنهْسيورثهْمراقبةْلكلْماْيتلفْظْبهْأوْيفعلهْْ،ألنهْ

موقنْأنْاهللْْيْسْمعهْْويراهْْ،ثمْيحاسبهْعلىْماْقالْوكسبْ.

ليم) :أيْالعلمْالراملْالمحيطْبكلْشيء؛ْفهوْْعالمْْبماْكانْ،وعالمْبماْ
قوله (ال َع ُ

سيكونْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ)ْ،وهوْْعالمْبماْلمْيكنْْأنْلوْ

كانْكيفْيكونْ،كماْقالْ( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)ْ،وعلمهْْلمْيسبقْبجهلْ،
والْيْلْحْقْهْ ْضعفْ ْوالْنقصْْ،والْيعرتيهْنسيانْْ،بخالفْعلمْالمخلوق؛ْفإنه ْناقْصْ

منْوجوهْْعديدةْْ:

 -فعلمْالمخلوقْضئيلْْقليلْْ،كماْقالْ( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ).

 ومسبوقْبجهلْ،كماْقالْ(:ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ).)ْ)1أخرجهْالمامْالبخاريْيفْ«صحيحه» ْقبلْرقمْ)7386(ْ:تعليقًاْمجزومًاْبهْ،وأخرجه ْابن ْماجهْيفْ

«السنن»ْأبوابْ:اليمانْوفضائلْالصحابةْ،بابْ:ماْأنكرتْالجهميةْ،رقمْ.)188(ْ:

)ْ)2أخرجهْالمامْمسلمْيفْ«صحيحه»ْكتابْ:الربْوالصلةْواآلدابْ،رقمْ.)2577(ْ:
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 ومصيرهْللفناءْ،كماْقالْ ( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ).ويعْتْرْيهْنْسيانْْ،كماْقالْ ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ).

قوله (الـخَ بير)ْ :هذاْاالسمْدالْ ْعلى ْصفةْ ْالخْبْـرْة؛ ْوهيْ :علمْ ْاهللْْ بدقائقْ

األمورْوبواطنْْاألشياءْ،فالْيغيـبْعنهْشيءْكمـاْقالْتعالى (ْْ:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ) ،والْيعزبْ ْعنْعلمْهْ ْمثقال ْذرةْ،كماْجاءْيفْوصيةْلقمانْالحكيمْ
البنه (ْْ:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ) فختمْاآليةْباسمهْالخبير.

قوله (ال َمنـيـع)ْ:معنى المنيعْ:أيْالذيْالْينالْجنابْـهْْ ،والْيرد ْقضاؤه؛ْلكمالْ

قوتهْكماْقالْ (ْ:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)ْ.

والمنيع ليسْمنْأسماءْاهلل ْْ،ولمْيْسقه ْالمصنفْ ْمساقْ ْاالسمْ،وإنماْساقْـهْْ

مساقْْالْخبارْ،وبابْالخبارْأوسعْمنْبابْاألسماءْوالصفاتْ.

الرفيع) :أيْالذيْلهْالرفعةْ ْوالعلوْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﯜ ﯝ)ْ،
قوله ( َّ

فاهللْْلهْالعلوْبكلْالمعاين؛ْعلوْالمكانْوالذاتْ،وعلوْالقدرْوالمنزلةْ،وعلوْالقهرْ

والغلبةْ،دليل ْاألولْقوله ْ(ْ:ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)ْ ،ودليل ْعلوه ْقدرا ْقولهْ ْْ:

(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ )ْ،ودليلْعلوهْقْهْراْقولهْ(ْ:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)ْ.

ونجد ْأن ْالمصنفْْ يفْهذهْالجملة ْنفىْعنْاهللْْ أمورا ْفقالَ (ْ:ج َّل َعن

يم
السم ُ
يع ال َبصير ،ال َعل ُ
المثيلَ ،فال َشبي َه ل ُه ،وال َعديل) ثم ْأثبت ْهللْْ أموراْ ْفقالَّ ( :
َ

المنيع ،الرفيع) ْفجمع ْْ بينْالنفيْوالثباتْعلىْضوءْماْوردْ ْيفْالقرآنْ
الخَ بيرَ ،
والسنةْ،وهكذاْمنهجْْسلفْْهذهْاألمةْْيفْهذاْالبابْ:يثبتونْهللْْمنْصفاتْ
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الكمالْوالجاللْماْأثبتهْ ْلنفسهْوماْأثبتهْلهْرسولهْْ،وينفونْعنهْْ منْالنقائصْ

والعيوبْماْنفاهْْعنْنفسهْ،وماْنفاهْعنهْرسولهْْ،ْفالْيجاوزونْماْوردْيفْالكتابْ

ندور مع السنة حيث دارت)(ْ،)1أيْ:يدورونْمعْ
والسنة؛ْكما ْقالْاألوزاعيُْْ (ْ:
الكتابْوالسنةْنفيًاْوْإثباتًاْحيثْداراْ،فماْثبتْهبماْأثبتوهْ،وماْنفيْفيهماْنْـفوهْ،الْ

يتجاوزونْالقرآنْوالحديثْ،كماْقالْالمامْأحمدْ(ْ:الْيوصفْاهللْْإالْبماْ

وصفْبهْنفسهْ،ووصفهْبهْرسولهْْالْنتجاوزْالقرآنْوالحديث)(ْ.)2

قوله (عال َعلى َعرشه)ْ:أيْمستوْْعلىْعرشهْمرتفعْعليهْ،واهللْْأخربْعنْعلوهْ

واستوائهْعلىْالعرش ْيفْسبعْآياتْيفْالقرآنْ،ورغم ْهذاْالبيانْالجليْنجدْ ْأنْ ْأهلْ

البدعْواألهواءْينفونْهذهْالصفةْالجليلةْعنْاهللْْأوْيحرفوهناْعنْظاهرها!ْ

وحجتهمْيفْذلكْأن ْاالستواء ْ–فيماْيْعهدْ ْويْراهْدْ -الْيكونْإالْعنْحاجةْ

وافتقارْ ،فالمخلوقْإذاْاستوىْعلىْالفلكْأوْالدابْـةْفهوْمحتاجْإليهاْ،فلوْأثبتناْهللْ

االستواء ْعلىْالمعنىْالظاهرْوالـمتبادر ْألثبتناْحاجته ْللعرشْ،واهللْْ مـنـزه ْعنْ
الحاجةْواالفتقار؟!ْْ

وعليــهْفــإنهمْحرفواْمعنىْاالســــتواءْالمعروفْيفْلغــةْالعربْ–وهوْ:العلوْ

واالرتفاعْ-إلىْمعنىْغريبْ،غيرْمعهودْعندْالعربْ،فقالواْالمقصـودْباالسـتواءْيفْ
اآلية(ْ:االستيالء)ْ،فمعنىْقوله (ْ:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)ْأيْ:استولىْعليه!ْْْْ
وذكرواْبيتًاْيتيمًاْمنحوالْْ،لراعرْمجهولْ:
)ْْ)1أخرجهْالاللكائيْيفْ«ْشرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة »ْ(ْ.)71/1

)ْ«ْ)2العلو صةعيل لصغفار»ْللذهبيْ(ْ.)188/1

قدْاستوىْبررْعلىْالعراقْ ْ
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ْمـنْغيرْسـيفْأوْدمْمْـهراقْْ

وبرــــرْالمذكورْيفْالبيتْهوْبرــــرْبنْعبدْالملكْأخوْمروانْبنْعبدْالملكْ،

وكانْقائدْالجيشْالذيْفتحْالعراقْ،فالرـــاعرْقالْهذاْالبيتْيفْزمنْبنيْأمية!ْفأينْ

الراهدْعلىْالمعنىْالمزعومْقبلْهذاْالوقت؟ْ

ْوماْالمانعْأنْيقالْ:إنْالمعنىْالمقصودْيفْالبيتْهوْالعلوْواالرتفاعْ،فإنْبرراْ

يمدح ْبأنهْاستوى ْعلىْعرش ْالعراقْ،وارتفع ْعليهْ،وأماْاالستيالءْفالْيمدح ْعليهْ
القادةْ،وإنماْيْمدْحْالوالةْْالذينْأمرواْالقادةْ،ويفْالبيتْإشكاالتْكثيرةْغيرهاْ،فهوْ

منسوب ْإلىْاألخطل ْالنصراينْ،وذكر ْبعض ْأهلْالعلم ْأنه ْمحرفْ،وقائلهْ ْمتأخرْْ

الوفاة؛ْفإنْالعلماءْلمْيعتمدواْعلىْالرعرْيفْالرواهدْالعربيةْيفْزمانهْلغلبةْالعجمةْ،
إلىْغيرْذلكْمنْالمآخذْالكثيرةْعلىْهذاْالبيتْ.

ثمْإنْسياقْاآليةْالْيحتملْهذاْالتأويلْالفاسدْ،فإنْاهللْْيقول (ْ:ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) ،فإنْ(ثم)ْتفيدْالرتتيبْوالـمهلة؛ْفهلْ

كانْالعرشْخارجًاْعنْملكْاهللْْثمْاستولىْعليه!!ْ

إلىْغيرْذلكْمنْاللوازمْالباطلةْالتيْتلزمْ ْكلْ ْمنْتلوثْبلوثة ْالتعطيل ْالتيْ

جرْهتم ْإلى ْهذه ْالتحريفات ْالمرتاكمةْ ،فلم ْيبقوا ْآية ْأو ْفعال ْأو ْاسمْا ْهلل ْْ إالْ
وحرْفوهْعنْبابهْ،وعنْمعناهْالمعهودْيفْلغةْالعرب(ْ.)1

قوله ( َعلى َعرشه)ْ:ذكرْالـمصنفْْالعرشْالمجيدْهللْْ،والعرشْمخلوقْ

عظيمْمنْأكربْالمخلوقاتْوأثقلهاْوزنًاْ،ولهْقـوائمْ،ومالئكةْعظامْيحملونْـهْْ،وغيرْْ
)ْ)1انظرْردْاالستداللْببيتْاألخطلْالمتقدمْمنْعدةْأوجه«ْ:مجموعْالفتاوى»ْلريخْالسالمْ(ْ.)138/7
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ذلكْمنْاألوصاف ْالواردة ْيفْالكتابْوالسنةْوالتي ْتبينْعظمتهْ ْوفضلهْْ،فالواجبْ

هوْاليمانْبجميعْذلكْكماْوردْ.

واستواء ْاهلل ْْ على ْالعرش ْال ْعن ْحاجة ْوافتقار ْكما ْتوهمه ْأهل ْالزي ْ

والضاللْ،بلْربْالسماواتْواألرضْغنـيْْعنْالعرشْوعنْغيرهْمنْالمخلوقاتْ،

والعرشْوماْدونهْكلهمْفقراءْ ْإلىْاهللْ ْمحتاجونْإليهْ،وهوْْ المْمْسْكْ ْلها ْبقوتهْ
وقدرتهْ،كماْقالْ ( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ )ْ،وقال (ْ:ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ) ،وقال( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)ْ،فاستواءْربْ

العالمينْعلىْالعرشْهوْعنْغنىْعنهْ،بخالف ْالمخلوقْفإن ْاستواءه ْعلىْالدابةْ
أوْالسفينةْأوْغيرهاْهوْعنْحاجةْوافتقارْ.

وه َو دان بعلمه من َخلقه)ْ :فاهللْْ جمعْبينْاالستواءْعلىْالعرشْودْنْـوْهْ
قوله ( ُ

منْخلقْهْْبعلمْهْْ،وذكـرْلـنـاْهـذاْاألمــرْيفْآيــاتْكثيرةْ،بلْإنْاآلياتْالسـبعْالتيْذكرْاهللْ

ْاستواءهْعلىْالعرشْأعقبهاْيفْالغالبْبذكرْالعلم؛ْكقولهْيفْسورةْالحديد(ْ:ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) ْ ،وكقوله ْيف ْسورة ْطهْ:

( ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ) ،فبعدْأنْذكـرْْاستواءْهْعلىْالعرشْأعقبـهْْبذكرْ

إحاطةْعلمهْْمنْخلقهْ،وكذاْيفْسورةْالرعدْلماْذكرْاالستواءْذكرْالعلمْمرتاخيْاْعنهْفقال:

(ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ)ْ .

ولهذاْبعدْأنْذكرْالمصنفْاستواءْاهللْعلىْعرشهْبينْأنهْدانْمنْخلقهْبعلمْهْْْ.
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قالْالمامْمالكْ(ْ:اهلل ْْ يف ْالسماءْ ،وعلمهْ ْيف ْكل ْمكانْ،ال ْيخلو ْمنْ

علمهْْمكان)(ْ.)1

قوله ( َأ َ
حاط عل ُم ُه باألمور)ْ:أيْبجميع ْاألمور ْخْفْيْها ْوجْلْـيْهاْ،كماْقالْتعالى:

( ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ )ْ،وقالْ
أيضًا (ْ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ )ْ،وقالْتعالى (ْ:ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ)ْ،

فبين ْالمولى ْْ أن ْالخلقْ ْدليل ْعلى ْالعلمْ ،فهذه ْالمخلوقات ْالعظيمةْ ،وتنوعهاْ،

وتعددهاْ،وآجالهاْ،كلْذلكْيدلْعلىْسعةْعلمهْْ،وإحاطتهْبجميعْهذهْالمخلوقاتْ.
ومنْلطائفْاالستداللْيفْهذاْالبابْماْأوردهْقوامْالسنةْأبوْالقاسمْالتيميْيفْكتابهْ

«الحجةْيفْبيانْالمحجة»ْعنْبعضْالمالحدةْقالْْ:

(أنا أخلقْ،فقيلْ:فأْرْناْخْلقْكْ!ْفأخذْلْحْمْاْفرْرْحْهْْ،ثمْجْعْـلْْبينْـهْْروثْاْ،ثمْجعْلْـهْْ

يف ْكْـوزْ ْوخـتمهْ ،ودْفْـعهْ ْإلى ْمن ْحْـفْظْـهْ ْعنده ْثالثة ْأيامْ ،ثم ْجاءْ ْبه ْإْلْيهْ ْفْـكسر ْالخاتمْ،
وإذاْالكوزْمآلنْْدودْاْ،فقالْ:هذاْخْلْقْي!ْفقال له بعض من حضرْ:فكْمْْعْدْدْهْ؟ْفلمْيدرْ.
فقالْ:فكْمْْمنهْذكورْوكمْمنهْإناث؟ْوهلْتقومْبرزقه؟ْفلمْيأتْبريءْْْ.

فقال لهْ:الخالقْْالذيْأحصىْكلْْماْخلقْْعدداْْ،وعرفْْالذْكْـرْْواألنثىْ،ورزْقْْماْ

خلقْْ،وعْلْمْْمدةْْبقائْـهْْ،وعْلْمْْنفادْْعمرهْ)(ْ،)2فبهتْهذاْالـملحدْ.

لصضحاك ،ولفمان لصثاري ،ولإلمام
)ْ)1أخرجهْابنْبطةْيفْ«البانة» ( ،)153/7وأخسج نحا هذه لصعبارة ق
َّ

أمحد لن حنبل ،وغريه ْ.

)«ْ)2الحجةْيفْبيانْالمحجة»ْ(ْ.)144/1
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الـمَــنت
لم ُه باألمورَ ،
أ َ
المقـدُ ور( ،ﭲ ﭳ ﭴ
وأنـ َفـ َذ فـي خلقـه ساب َق َ
حاط ع ُ

ﭵ ﭶ ﭷ)َ ،فالخَ ُ
ـما خَ َلـ َقـ ُهم ل ُه
لق عام ُلو َن بسابق علمه ،ونافذو َن ل َ
دون إلى َصرف
كون ألن ُفـسهم من الطا َعـة نَفعا ،وال َيج َ
من َخير و َش ٍّر ،ال يمل َ

المعص َيـة عنها َدفعا.

قولهْ( َأ َ
حاط عل ُم ُه باأل ُمـور)ْ:هذاْوماْبعدهْحديثْعنْاليمانْبالقدرْ،وهوْركنْ

عظيم ْمن ْأركان ْاليمانْ ،ودعامة ْمن ْدعائم ْالدين؛ ْكما ْورد ْيف ْحديث ْجربيلْ
ومالئكتـه
المرهورْعندماْسألْالنبيْْعنْاليمانْ،فقالْلهَْ «ْ:أن ت َ
ُؤمن باهلل َ

ُؤمن بالقدَ ر َخيره َو َشره» (ْْ.)1
ور ُسله واليوم اآلخر وت َ
و ُكتبه ُ
ْ

وجاءْتقريرْهذاْالركنْالعظيمْيفْآياتْكثيرةْمنْالقرآنْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐ ) ْ،وقالْ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ) وقالْ ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ )ْ،وقالْ ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ).
)ْ)1أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْكتابْ:اليمانْ،رقمْ.)8(ْ:



تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني



61

الًّْمنْأركانْاليمانْالستةْإالْأنهْداخلْيفْ
واليمانْبالقدرْمعْكونهْركنًاْمستق ْ

الركنْاألولْوهوْ :اليمانْباهللْ،ألن ْجميع ْالتقاديرْإنماْهيْعنْمريئةْاهللْوقدرتهْ،

ولهذاْقالْالخليفةْالراشدْعمرْبنْالخطاب ْ(ْ:القدرْ:قدرةْاهللْْ،فمنْكذْبْ

بالقْدْرْ،فقدْجْحْدْقْدرْةْاهللْْ،)1()فالذيْالْيؤمنْبالقدرْليسْمؤمنًاْباهللْأصال؛ْألنهْ

جاحدْلقدرتهْومْرْيئْـتْـهْْْ.

و َحد القدر الجامع له ْهوْ:إيمان ْالعبدْبعلمْاهللْْ األزليْ،وكتابته ْيفْاللوحْ

المحفوظْلماْهوْكائنْإلىْيومْالقيامةْ،ومريئـتهْْلهاْ،وخْلْقْهْْلكلْشيءْ.

واشتمل ْهذاْالتعريفْللقدرْعلىْأركانْاليمانْبالقضاءْوالقدرْ،وهيْأربعةْ

أركانْ،الْيكونْالعبدْمؤمنًاْبالقدرْحتىْيؤمنْهباْكلْهاْ:

األول :علم اهلل  األزلـيْْ،فربناْْعْـلْـمْيفْاألزلْماْكـانْ،وماْسيكونْ،وماْ

لمْيكنْلوْكانْكيفْيكونْ،وعْلمهْمحيطْْبكلْْشيءْْ،دقيقْْاألشياءْوجليلهاْ،وخفيهاْ
وظاهرهاْ،وسرهاْوعلنهاْ،كماْقالْتعالى(ْ:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ)ْ.

الثاينْْ:كتاب ُة اهلل  يف اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامةْ،كماْقالْ

تعالى( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ )ْْ.

إن َ
القلم فقال له :اكتب ،قال:
أول ما خلق اهلل
وصحْعنْالنبيْْأنهْقالَّ «ْ:
َ

القدر؛ ما كان وما هو كائن إلى األبد» (ْْ.)2
ما أكتب؟ قال :اكتب
َ

)ْ)1أخرجهْابنْبطةْيفْ«البانةْالكربى»ْْ(ْ،)131/4وأخرجْنحوْهذهْالعبارةْعنْزيدْبنْأسلمْوالمامْ
أحمدْابنْحنبلْ(ْ.)262ْ-222ْ/3

)ْ)2أخرجهْالرتمذيْيفْ«الجامع»ْْرقمْ،)3319(ْ:وصححهْاأللباينْيفْ«الصحيحة»ْرقمْ.)133(ْ:
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َ
يخلق السماوات
مقادير الخَ الئـق قبل أن
َ
وصحْعنهْأيضًاْْقالَ «ْ:كتب اهللُ

واألرض بخمسين ألف سنة» (ْْ.)2

فقوله«ْ :مقادير الخالئق» ْتناول ْجميع ْاألعمالْ ْواألرزاق ْواآلجالْ ،فكلْهاْ

مكتوبةْيفْاللوحْالمحفوظْ.

الثالثْ:مشيئـتُه  النافذةْ،فكلْْاألمورْبمريئةْاهللْْ، كماْقالْتعالى (ْ:ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ )ْ ،فإن ْجميع ْالخلقْْ

خلقهْْ،وجميعْالمْلكْملكْهْْ،فالْيقعْْيفْملكهْْإالْماْشاءهْْ.

الرابعْ:خل ُق ُه  لكُل شيءْ،كماْقالْتعالى ( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) ،وقالْْْْْْْْْْ:

(ﯕﯖ ﯗ ﯘ ) ،فيجبْاليمانْبأنْاألشياءْْكلْهْاْمخلوقةْْهللْ،فيدخلْيفْذلكْ
الذواتْوماْقامْهباْمنْحركاتْوسكناتْ،كلْْذلكْخلقْهللْْ.

ولإلمامْالرافعيْْأبياتْْجميلةْرواهاْعنهْجمعْمنْتالميذهْيفْإيضاحْالقدر؛ْ

منهمْالمامْالبويطيْ،والمامْالمزينْ،والربيعْبنْسليمانْْوغيرهمْْ.

قال المزين«ْ:دخلتْعلىْالرافعيْْيفْمرضهْالذيْماتْفيهْفأنردينْلنفسه(ْْ:)1
شـــئت كان وإن لم أشــــأ
ما
َ

ــئت إن لم تشـــأ لم يكن
وما شـ ُ

خـذلـت
مننـت وهـذا
على ذا
َ
َ

أعــنــت وذا لــم ُتــعــن
وهــذا
َ

علمت
خلقت العبا َد على ما
َ
َ
فمنهم شـــقي ومنهم ســـع يدٌ

( )2أخسجه لإلمام مسة يف «صحمحه» رق . )2653( :

والمسن
ويف العلم يجري الفتى ُ

قبيح ومنهم حســــن»
ومنهم
ٌ

)ْ)1أخرجهاْالبيهقيْيفْ«ْمناقبْالرافعيْ»ْ(ْ،)109/2والاللكائيْيفْ«شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْ
والجماعةْ»ْ(ْ.)776/4



تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني



63

شئت كان)ْ :أي ْجميعْ
وقول المام ْالرافعي ْ⌂ ْيف ْاألبيات ْالمتقدمة( :ما
َ

األمورْإنما ْهي ْبمريئتكْسبحانكْ ،وال ْيكون ْشيء ْإال ْإذا ْشئـتـهْْ ،فمريئتك ْهيْ
النافذةْ،والْمعقبْْلحكمكْ،والْرادْلقضائكْ.

وقوله (وإن لم أشأ)ْ:فمريئةْالعبادْالْتكونْإالْتحتْمريئـتكْ،كماْقالْتعالى:

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)ْ،فماْشاءهْاهللْكانْوإنْلمْيرأْذلكْالعْبادْ.

شئت إن لم تَشأ لم يكن)ْ:هذاْتقريرْوتأكيدْلماْتقدمْأنْمريئةْالعبدْالْ
وقوله (وما ُ

تحصلْإالْإذاْشاءْاهللْْحصولهاْ،وهوْمعنىْقولهْتعالى( :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ)ْْ.
ويقالْ :إنْأعرابيًاْسئل(ْ:بمْ ْعرفتْربك؟) ْقال(ْ:بنقْضْ ْالعزائمْ ،وحل ْالهْمْم)ْ،

فالعبد ْيعزمْ ْعلى ْأمرْ،ثمْيجدْ ْنفسْهْ ْاتْجهْألمرْ ْآخرْ،وذلكْألنْاهللْلمْيرأْلهْاألمرْ
األولْ،فمريئةْاهللْْهيْالنافذةْْ.

فهذاْالبيتْفيهْإثباتْالركنْالثالثْمنْأركانْالقدرْوهوْاليمانْبمريئةْاهللْْ.
علمت) ْأيْ:أوجْدْت ْالعبادْ ْمنْالعدمْْ ،وخلقتْْ
خلقت العبا َد على ما
وقوله (
َ
َ

النسْوالجنْوفقْعلمكْاألزليْ.

فذكر ْالرافعي ْْ يفْهذاْالبيتْالركنْاألولْوهوْاليمانْبالعلمْاألزلي ْهللْ

ْ،والركنْالرابعْوهوْالخلقْ.

ْوقوله (ويف العلم يجري الفتى والمسن)ْ:مرادهْأنْجميعْالحركاتْوالسكناتْ

منْالكبارْوالصغارْإنماْتقعْوفقْْالعلمْالذيْعلمهْْيفْاألزلْ.

ت ،وذا لم تُعن)ْ :هذهْأمور ْتقعْ
لت ،وهذا أعن َ
ت ،وهذا َخ َذ َ
وقوله (على ذا َمنَن َ

منْالناس؛ْوالخالقْوالموجدْلهاْهوْاهللْْْ.
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فقوله (على ذا مننت)ْ :بيان ْأن ْربْناْْ هوْصاحب ْالمننْ،وأعظم ْالمننْهيْ

اليمانْوالهدايةْوالتوفيقْوالصالحْ،وهذهْالمنةْيختص ْاهللْهبا ْمنْيراءْمنْعبادهْ،

كماْقالْتعالى (ْ:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ )ْ،وقالْتعالىْ:

( ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)ْ،واآلياتْيفْ
هذاْالمعنىْكثيرةْ.

وقوله (وهذا خذلت)ْ:أيْابتليتْـهْْبالخْذالنْوالحرمانْ،وعــدمْتحـصيلْاليمانْ

والتوفيقْللهدايةْ،وهذاْإنماْحصلْبسببْزيغهْوردهْللحقْلماْجاءهْ،كماْقالْتعالى:

( ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ )ْ.

وقوله (وهذا أعنت ،وذا لم تُعن)ْ:أيْأعنتْبعضْعبادكْعلىْطاعتكْ،والقيامْْ

بركركْ،والبعضْبعكسْذلكْ ،فيستفادْمنْهذاْأنْجميع ْالطاعاتْيعجز ْالعبد ْعنْ

القيامْهباْإالْبعونْوتوفيقْمنْاهللْْ،وكانْمنْوصيْـةْالنبيْْلمعاذْبنْجبلْْ
عن يف ُد ُبر كل صالة تقول :اللهم أعني على ذكرك
قولهْ«ْ:أوصيك يا معاذ ال َتـدَ َّ

وشكرك وحسن عبادتك»(ْ،)1وثبتتْدعواتْكثيرة ْعنْالنبيْْ يف ْسؤالْاهللْالعونْ

والتوفيقْوالهدايةْوالثباتْ،ألنْذلكْكلْهْبيدهْْ.

قبيح ومنهم حسن)ْ:فقضاءْاهللْيرملْ
وقوله (فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم ٌ

الذواتْ،ويرملْالهيئاتْوالصفاتْ،كماْقالْرسولْاهللْ«ْ:اعملوا ف ُكل ُم َي َّس ٌر لما

ُخل َق له ،أما من كان من أهل السعادة فـ ُيـ َي َّسر لعمل أهل السعادة ،وأما من كان من أهل
( )1أخسجه أنا دلود يف «لصسن » نسق  ،)1522( :وصححه لألصباين يف «لصوحمح » رق .)1362( :
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الشقاء ف ُيـ َي َّسر لعمل أهل الشقاوة»(ْ ،)1وقال ْأيضًا«ْ :كُل شيء بـقدَ ر حتى ال َعج ُز

والكَي ُس»(ْ ،)2فعْجْزْ ْالنسان ْعن ْقيامه ْبأعمال ْالخير ْوالصالح ْوالفالح ْيف ْالدنياْ
واآلخرة ْإنماْهوْبقضاءْاهللْوقدرهْ،وكذلكْفطنـتهْ ْوعلوْ ْهمْتْهْ ْوحرصهْ ْعلىْالخيرْ

بقضاءْاهللْوقدرهْ.

قالْابنْْعباسْ «ْ:كل شيء ب َقدَ ر حتى وض َ
عك يدَ َك على خدك»(ْ.)3
وقالْطاووسْ«ْ:أدركت ثالثمائة من أصحاب رسول اهلل  يقولون :كل

شيء بقدر»(ْ.)4

قول المصنف َ ( 
وأنـ َف َذ فـي َخلقـه ساب َق ال َمقدُ ور)ْ:فالتقاديرْالتيْقدرهاْربْ

العالمينْوفق ْعلمهْاألزليْ،وكتبهاْيفْاللوحْالمـحـفوظْقـبلْخـلقْالسماواتْواألرضْ

يف
بـخـمـسيـنْألفْسنةْ،كلْذلكْنافذْوماضْ،والْرادْلهْوالْمعقبْ،كماْقالْ«ْ:ماض َّ

حكمك»(ْ.)5

قوله ْ((ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ))ْ :أورد ْالمصنفْْ هذهْاآليةْ

التيْتدلْ ْعلىْالركنْاألولْمنْأركانْاليمانْبالقدر؛ْوهوْالعلمْاألزليْ،المحيطْ
بظواهرْاألمور ْوبواطنهاْ ،ومنْذلكْ( ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)ْ،والمقصودْ

بـ(خائنةْاألعين)ْ:حركتهاْالسريعةْالتيْتخفىْعلىْمنْحضرْعندْالنسانْْ.
)ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)4949(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ.)2647(ْ:
)ْ)2أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ.)6922(ْ:

)ْ)3أخرجهْالبخاريْيفْ«خلقْأفعالْالعبادْ»ْرقمْ.)131(ْ:

)ْ)4أخرجهْالاللكائيْيفْ«شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة»ْ(ْ.)535/4

)ْ)5أخرجهْالمامْأحمدْيفْ«المسند»ْرقمْ،)3712(ْ:وصححهْاأللباينْيفْ«السلسلةْالصحيحة»ْرقمْ.)199(ْ:
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قوله (فالـخَ ُ
ون بسابق علمه)ْ:فكلْاألعمالْسواءْْكانتْمنْالصالحاتْْ
لق عام ُل َ

والربْ،أمْمْنْالمعاصيْوالكفرْفإهناْوفقْعلمْاهللْْالسابقْ،واليمانْهبذاْالركنْْمنْ

أركانْالقدرْمستلزم ْلإليمانْببقيةْاألركانْ،ولهذاْكانْالمامْالرافعيْْ يقولْ:

«ناظروا القدري َة بالعلم ،فإن َج َحدُ و ُه كفروا ،وإن آمنوا به ُخصموا»ْ(ْ.)1

والمرادْبالقدريةْيفْكالمهْ:النفاةْ،الذينْيقولونْ:الْقدرْ،وأنْاألمرْأنفْ،وأنْْ

اهللْْالْيعلمْأفعالْالعبادْإالْبعدْوقوعهاْ.

وقدْسألْ ْالمامْالمزينْْ الرافعي ْعنْالقدريةْ،فقالْله(ْ:هم الذين زعموا

أن اهلل ال يعلم المعاصي حتى تكون)ْ(ْ.)2

والزم ْقولهمْ :إن ْالعبد ْهوْالذيْيخلق ْفعلْهْ،فأثبتواْخالقًاْمعْاهللْْ ،وهبذاْ

شاهبواْالمجوسْكماْوردْيفْالنصوص(ْ.)3

ذون لـما َخ َل َقهم ل ُه من َخير َ
وش ٍّر)ْ:فالعبادْماضونْوسائرونْلْمْاْخلقْهمْ
قوله (ناف َ

اهللْلهْ،فمن ْخلقه ْاهللْللسعادْةْ ْفهوْسائر ْوماض ْإليهاْ،ومنْخلقهْ ْللرْقاء ْفهوْسائرْ
وماضْإليهْْ.

وقدْقال ْالنبيْ ْْ يومًاْألصحابهْوهمْيفْجنازة«ْ:ما منكم من أحد إال وقد

ب مق َعدُ ُه من النار ،ومق َعدُ ُه من الجنة»ْ،فقالْالصحابةْْ«ْ:يا رسول اهلل ،أفال َنـ َّتـك ُل
ُكت َ
)«ْ)1جامعْالعلومْوالحكم»ْالبنْرجبْ(ْ،)106/1و«شرحْالعقيدةْالطحاوية»ْالبنْأبيْالعزْ(ْ.)354/2
)ْ)2أخسجه لصبمهيي يف «ْمناقبْالمامْالرافعيْ»ْ(ْ.)354/2

)ْ)3أخرجْأبوْداودْيفْ«السنن»ْرقمْ)4691(ْ:منْحديثْابنْعمرْْعنْالنبيْْقالْ«ْ:القدرية مجوس هذه

األمة :إن مرضوا فال تعودوهم ،وإن ماتوا فال تشهدوهم»ْ،وحسنهْاأللباينْيفْ«شرحْالطحاوية»ْ(صْ.)284
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َ
العمل»ْ-فأجاهبمْالرسولْْبجوابْكافْشافْوافْْ،-فقال«ْ:اعملوا
وندع
على كتابنا ُ

فكل ُم َي َّس ٌر لما خلق له ،أما من كان من أهل السعادة فــ ُيـ َي َّسر لعمل أهل السعادة ،وأما من

كان من أهل الشقاء فـ ُيـ َي َّسر لعمل أهل الشقاوة»ْثمْْقرأ(ْ:ﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) (.)1

وتضمنْجوابْالنبيْْعنْسؤالهمْأصلينْعظيمينْيقومْعليهماْاليمانْبالقدرْْ:
األصل األول يف قوله« :اع َم ُلوا»ْْ:فالعبادْمأمورونْبالعملْومجاهدةْالنفسْعلىْ

ماْيقربْإلىْاهللْ؛ْليحصلواْالسعادةْوالفالحْيفْالدنياْواآلخرةْ،وهذاْالخطابْمنْ

النبيْْألمتهْبالعملْيدلْعلىْثبوتْالمريئةْوالرادةْلهمْ،وأماْالجمادْأوْغيرهْ

ممنْالْمريئةْلهْفإنهْالْيتعلقْبهْالخطابْبالعملْ،وقدْثبتتْالمريئةْللعبدْيفْآياتْ
عديدةْمنْالقرآنْ،كقولهْتعالى (ْ:ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬ)ْ.

األصل الثاين يف قوله «فكل ُم َي َّس ٌر لما ُخ َ
لق له»ْ :ففيْهذاْاألصلْبيان ْأنْ ْجميعْ

األمورْالتيْتقعْمردهاْلمريئةْاهللْْ،ومنْذلكْمريئةْالنسان؛ْفإهناْتابعةْلماْيراؤهْ
اهللْمنهْ،كماْقالْتعالى(ْْ:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ) ْ

فتحصل مما سبقْ:أنْالسعادةْيفْالدنياْواآلخرةْالْتنالْإالْبتحقيقْهذينْاألصلين؛ْ
َّ

وذلكْبمجاهدةْالنفسْعلىْالطاعاتْوالخيراتْ ،واالستعانةْباهللْْ يفْذلكْوسؤالهْ

التوفيقْوالهدايةْ،كماْقالْالنبيْْ«ْ:احرص َعلى ما َينـ َف ُع َ
ك واستَعن باهلل»(ْْ.)2

ب
وكانْرسولْاهللْْمعْكثرةْتنسكْهْوعبادتهْهللْْيْكثْـرْمنْهذاْالدعاء«ْ:يا ُمقل َ

)ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)4949(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ.)2647(ْ:
)ْ)2أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحهْ»ْرقمْ.)2664(ْ:
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الق ُلوب َثـبت قلبي على دين َ
ك»ْ(ْ.)1

وتو َّلنا
ومنْدعائهْْيفْالقنوت «ْ:اللهم اهدنا فيمن َهدَ يت ،وعافنا فيمن عا َفيتَ ،

قضى عليك،
فيمن َت َو َّليت ،وبارك لنا فيما َأع َطيت ،وقنا َش َّر ما قضيت ،إنك َتقضي وال ُي َ

إنه ال َيـذل من وا َليت ،وال َيعـز من عا َديت ،تباركت ربنا و َتعا َليت» (ْ،)2والنصوصْيفْهذاْ

المعنىْكثيرةْ ،كلهاْتبين ْأنْاليمانْبالقدرْالْيتحققْللعبدْإالْبالعملْالصالح ْوفعلْ

أسبابْالسعادةْوالنجاةْ،وسؤالْاهللْالهدايةْوالمْعْونةْوالتوفيقْ.

ون إلى َصرف المعصية
كون ألنـ ُفسهم من ال َّطاعة نَف َعًا ،وال َيـجدُ َ
قوله (ال يـَمل َ

َعنها َدف َعـًا)ْ :هذاْتقرير ْلماْتقدمْأن ْفعلْاألسبابْالْيستقل ْبذاتهْيفْجلبْالسعادةْ
ودفعْالرقاوةْ،بلْكلْذلكْبيدْاهللْ وبمريئتهْ،وهوْمعنىْقولك(ْْ:ال َح َ
ول وال ُقو َة

إال باهلل)ْ،فالْيملكْالعبدْلنفسهْمنْالطاعةْنفعْاْ،والْإلىْصرفْالمعصيةْعنهْدفعْاْ.
ْ
ْ



)ْ)1أخرجهْالمامْأحمدْيفْ«مسنده»ْرقمْ)26576(ْ:واللفظْلهْ،والرتمذيْيفْ«الجامع»ْ،رقمْ:
(ْ،)3522وصححهْاأللباينْيفْ«الصحيحة»ْرقمْ.)2091(ْ:

)ْ)2أخسجه لصرتمذي يف «لجلام » رق  ،)464( :وصححه لألصبانـي يف «لإلرولء» رق ْ.)429( :
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الـمَــنت
ْْ

حاجة كانت به ،و َخ َ
َخ َل َق الخَ َ
المالئك َة َجميعًا
لق بـ َمشي َئـتـه عن َغير َ
لق َ

ون ،وطائ َف ٌة
درته لل َعرش حام ُل َ
ل َطا َعتـهَ ،و َجب َل ُهم َعلى ع َبادتهَ ،فمن ُهم َمالئ َكـ ٌة ب ُق َ

م ُنهم َح َ
ونَ ،واص َطفى م ُنهم ُر ُسال
ونَ ،و َ
ـحمده ُيـ َقـد ُس َ
آخ ُر َ
ـسب ُح َ
ون ب َ
ول َعرشه ُي َ

رون ألمره.
إلـى ُر ُسله ،و َبع ٌض ُمدَ ب َ
ْ
ْ
ْ

َ
قوله ( َ
خلق
الـخلق بـمشيئته عن غير حاجة كـانت به)ْ:وذلكْأنهْْْغنيْ؛ْكاملْ

الغنىْمنْكلْْوجهْعنْعبادهْ،والعبادْهمْالفقراءْإليهْْمنْكلْوجهْ،كماْقالْتعالىْ:

( ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)ْ.

ْوالْتنفعْهْْطاعةْالطائعينْ،والْتضرْهْْمعصيةْْالعاصينْ،كماْقالْ( :ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) ،لكنهْْمنْكمالْفضلهْوعظيمْمنهْْيحبْْ
الطائعينْ،ويفرحْ ْبتوبةْالتائبين ْفرحًاْعظيمًا ْكما ْقالْ«ْ :هللُ أشد فرحًا بتوبة عبده

فنام
المؤمن ،من َر ُجل يف أرض َدو َّيـة َمهلكة ،م َع ُه راح َلـ ُت ُه؛ عليها
طعام ُه وشرا ُبـ ُهَ ،
ُ
ُ
رجع إلى مكاين الذي كنت
أدر َك ُه
العطش ،ثم قالَ :أ ُ
فاس َتـيـ َق َظ وقد َذ َه َبت ،ف َط َل َبها حتى َ
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ليموت ،فاستـيقـ َظ وعنده راحل ُتـ ُه وعليها
رأس ُه على ساعده
فيه ،فأنام حتى أموت،
َ
َ
فوضع َ

وطعام ُه وشرا ُبـ ُه ،فاهلل أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده»(. )1
زا ُد ُه
ُ

قوله (وخلق المالئك َة جميعًا لطاعته ،و َج َب َلهم على عبادته)ْ :كماْقالْتعالىْ:

( ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)ْ.

ون)ْ :يفْهذاْعظْـمْ ْخلقهمْ،وبعضْ
فمنهم مالئكـ ٌة بقدرته للعرش َحام ُل َ
قوله ْ( ُ

أوصافهمْ،وفيهْ :بيانْكمالْقدرة ْاهللْْ،واستغناؤهْعنْخلقهْْ ،فهؤالءْالمالئكةْالعظامْ

ممسكونْبالعرشْبقدرةْاهللْ،كماْقالْ( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ)ْ،
وقولْاهلل ( :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ) ،فجميعْالكائناتْإنماْهيْقائمةْ

بقدرةْاهللْْ.

قوله (وطائفة حول عرشه يسبحون)ْ :كما ْقال ْ( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗﯘ)ْْ.

وقالْسبحانه ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)ْ.
قوله (وآخرون بـحمده يقدسون)ْ :أي ْينزهونه ْبتسبيحه ْعما ْال ْيليق ْبه ْمنْ

النقائصْوالعيوبْ،وعنْمماثلةْمخلوقاتهْ.

وهذاْوصفْلعمومْالمالئكةْ،فهوْمنْاألوصافْالمررتكةْبينهمْ،كماْقالْ:

(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)ْ،أيْ:الْيْضْعْفونْوالْيْسْأْمونْعنْالتسبيحْيفْجميعْ
األوقات.

)ْ)1أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحهْ»ْرقمْ.)2744(ْ:
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قوله ْ(اصطفى منهم رسال إلـى ُر ُسله)ْ :كما ْقال ْ ( :ﮤ ﮥ ﮦ)ْ،

ومرادهْْالمالئكةْالموكلونْبإبالغْالوحيْ.
ويفْهذاْأنْالرْسْلْْنوعانْْ:

ر ٌسول َم َلكيْ:ومْهْمْتهْإيصالْوحيْاهللْإلىْالرسولْالبرريْ.

ورس ٌول بشريْ ،ومْهمْته ْتبلي ْماْأنزلْإليه ْللناسْ،كماْقالْتعالى ( :ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)ْْ.

قوله ( ٌ
وبعض ُمدَ برون ألمره)ْْ:أيْأمرْاهللْْ،والمرادْباألمرْهناْأيْالمأمورْ،

ألنْالمصدرْْإذاْأضيفْإلىْاهللْْْيرادْبهْتارةْْالصفةْ،وْيرادْبهْتارةْأثرهاْ،ويتبيْنْ

ذلكْمنْالسياقْ،فالمرادْباألمرْيفْكالمْالمصنْفْهناْ:األثرْوالمأمور(ْْ.)1

ومنْتدبيرهمْألمرْاهللْقبضهم ْللرواحْ،وكذاْإنزالهم ْالمطرْ،وكتابتهم ْألعمالْ

العبادْوغيرهاْمنْاألعمالْ،وكلْذلكْإنماْهوْتنفيذْألوامرْاهللْْْ.
ْ
ْ
ْ
ْ



ْ
ْ

)ْ)1انظرْ « جمموع الفتاوى» (ْ.)127/8
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الـمَــنت
ْْ

ـم َخل َق آد َم بيده َ
وأسكَنـ ُه َجـنَّـ َتـ ُه ،و َقب َل َذل َ
ك لألرض َخ َل َقـ ُه ،ونَها ُه َعن
ُث َّ
ـم َس َّل َط َع َليـه
ـم ابتال ُه بـما نَها ُه َعن ُه منهاُ ،ث َّ
َش َج َرة َقد َن َف َذ َقضاؤُ ُه َع َليه ب َأكلهاُ ،ث َّ

وج َ
وجدَ إلى تَرك َأكلها
عل َأك َلـ ُه لها إلى األرض َس َبـبا ،فما َ
غوا ُه َع َل َيهاَ ،
َعدُ َّو ُه ف َأ َ

ذهبًا.
َسبيال وال َعن ُه لها َم َ

ـم َخ َ
ون ،وب ُقد َرته
لق لل َجنَّـة من ُذر َّيـتـه َأهالَ ،فهم ب َأعمالـها بـ َمشي َئـتـه عام ُل َ
ُث َّ
وخ َل َق من ُذر َّيـتـه للنَّار َأهالَ ،ف َخ َ
ون
ونَ ،
لق َل ُـهم َأع ُيـنًا الَ ُيبصر َ
وبإرادتـه َيـن ُف ُذ َ

ون بها َ ،فـ ُهم ب َذل َ
الـهدى
ون بها ،و ُقلوبًا ال َيـف َقـ ُه َ
سم ُع َ
ك َعن ُ
بها ،وآ َذانًا ال َي َ
ون.
َمـح
جوبون ،وب َأعمال َأهل النَّار بسابـق َقدَ ره يعم ُل َ
َ
ْ
ْ
ْ

ثم َخ َ
لق آد َم بيـده) :أوردْالمصنفْبإيجازْقصةْنبيْ ْاهلل ْآدم ْڠ ْوذريْـتْهْْ،
قوله ( َّ

وقدمْذلكْبذكرْماْخصْهْاهللْْوشرفهْبهْأنْخلقهْبيدهْالكريمة ،كماْقالْتعالىْلبليس:

( ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ)ْْ.

واستدلْأهلْالسنةْهبذهْاآليةْوغيرهاْمنْاآلياتْعلىْإثباتْصفةْاليدينْهللْْ

علىْماْيليقْبجاللهْوكمالهْ،وأما أهل الضالل والبدعْفإهنمْيؤولوهناْبالقدرة!ْْ
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وقدْردْْأهلْالعلمْهذهْالمقولةْالباطلةْمنْوجوهْكثيرة؛ْمنهاْأنهْجْحْدْلهذهْالفضيلةْ

الكريمةْألبيناْآدمْڠْالتيْذكرهاْاهللْْلهْعلىْسبيلْالمدحْوالثناءْيفْكتابهْ،وصحْعنْ

النبيْْأيضًاْأنْالناسْيفْعرصاتْالقيامةْيذهبونْإلىْآدمْڠْويقولونْله«ْ:يا آدم

أنت أبو البشرَ ،خ َل َقك اهللُ بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر المالئكة فسجدوا لك،

وأسكنك الجنة ،أال َتـش َف ُع لنا إلى ربك ،أال ترى ما نحن فيه وما بلغناْ،)1(»...فهذهْالمنقبةْ
العظيمة ْألبيناْآدمْڠ ْيجحدها ْأهل ْالتعطيل ْبتحريفهم ْصفة ْاليد ْبالقدرةْ،فجميعْ
الخلقْمخلوقونْبقدرةْاهللْ،والْمزيةْألبيناْآدمْڠْحينئذْ.

قوله ْ( َ
وأسكَن ُه َجنَّـ َتـ ُه)ْ:وهذه ْالجنة ْالتي ْدخلها ْآدم ْڠ ْوسكنها ْهي ْالتيْ

سيدخلهاْالمؤمنونْيومْالقيامةْ،كماْقالْابنْالقيمْْْ:
فحي على جنَّات عدن فإنها
َّ

الـمخ َّيم
منازلنا األولى وفيها ُ

قولهْ(و َقب َل َذل َ
ك)ْ:أيْفيماْقدرهْاهللْوقضاهْ.
قوله (لألرض َخل َق ُه)ْ :أي ْخلقْهْ ْليْنْزلْ ْللرض ْويهبطْ ْعليهاْ ،بفعله ْللسببْ

الموجبْلذلك؛ْوهوْأكلْهْمنْالرجرةْ،فهذاْالذنبْإنماْحصلْوفقْعلمْاهللْاألزليْ،
وتقديرهْْالسابقْ،كماْسيأيتْيفْمحاجْةْْآدمْلموسىْڽْ.

قولهْ( َونَها ُه َعن َشج َرة َقد َن َف َذ َقضاؤُ ُه َعليه ب َأكلها)ْ:فالنهيْكانْعنْقربانْشجرةْ

معينةْيفْالجنةْواألكلْمنهاْ،ولكنْنْـفْـذْْقضاءْاهللْْيفْاألزلْبأنهْسيأكلهاْ،وتكونْ

هذهْالمعصيةْْسببًاْلهبوطهْإلىْاألرضْ.

)ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ)3340(ْ:واللفظْلهْ،ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ.)193(ْ:
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ـم ابتال ُه بـما نَها ُه َعن ُه منها) :هذاْاالبتالءْمنْاهلل ْْ آلدمْڠ ْإنماْهوْ
قوله ( ُث َّ

لحكمةْْعظيمةْ،وسيأيتْمزيدْبيانْلذلكْْ.

ثـم َس َّل َط َعليه َعدُ َّو ُه َفأغوا ُه َعليها)ْ :وهو إبليسْ ،فلم ْيزل ْيوسوسْ
قوله ْ( َّ

آلدم ڠ ْوزوجْهْْ ،ويغريهْباألكلْمنهاْبقوله (ْ:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ)ْ ،وهكذا ْاستمر ْبذكر ْاألماين ْواآلمالْ ،وأقسم ْلهما ْباهلل ْأنه ْناصح ْلهما:

(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)ْ،حتىْأغواهما ْبعد ْمحاوالتْ
عديدةْومتكررةْ،فأكالْمنْالرجرةْْ.

وسرعانْماْندمْوتابْمنْهذهْالمعصيةْ،ألنهْڠْإنماْفعلهاْعنْغلبةْنفسْ،

ولمْيفعلهاْاستكبارا ْوعنادا ْكماْصنعْعدو ْاهللْبامتناعهْمنْالسجود ْلماْأمرهْاهللْ،

فاستحقْاللعنْ،وأماْآدمْفقدْتابْاهللْعليهْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ)ْ .

وج َ
عل َأكل ُه َلـها إلى األرض َسببًا)ْ:كماْقالْتعالىْ( ﯟﯠﯡ) أيْ:
قولهْ( َ

منْالجنةْ،وتقدمْبيانهْ.

قولهْ( َفما َو َجدَ إلى تَرك َأكل َها سبيال ،وال َعن ُه َلـها َمذهبًا) :ألنهْأمرْقدرهْاهللْيفْ

األزلْكماْتقدم ،وهبذاْقدْحج ْآدم ْموسىْڽ ْعندماْقال ْله ْموسى ْڠ «ْ:يا آدم

أنت أبونا خَ َّيـبـتَنا وأخرجتنا من الجنة ،قال له آدم :يا موسى اصطفاك اهلل بكالمه،

وخ َّط لك بيده ،أتلومني على أمر قدَّ َر ُه اهلل عل َّي َ
قبل أن َيخ ُل َقني بأربعين سنة؟ -فقالْ
َ
فحج آد ُم موسى»(ْ.)1
فحج آد ُم موسىَّ ،
النبيَّْ :-

)ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)3409(ْ:ومسلمْ«صحيحه»ْرقمْ.)2652(ْ:
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ونبْـيْاهللْموسىْڠْلمْيعاتبْآدمْْعلىْفعلْْالذنبْ،ألنهْقدْتابْمنهْ،وتابْ

اهللْعليهْكماْتقدمْ،وإنماْعاتبهْعلىْأثرْالذنب؛ْوهوْالهبوطْإلىْاألرضْ،فأجابهْآدمْ

ڠْبأنْهذاْالتقديرْكانْقبلْخلقْالسمواتْواألرضْ،فالبدْمنْوقوعْهْْ.

ثـم َخ َ
لق لل َجنَّـة من ُذر َّيـتـه أهال) :ذكرْالمصنفْْأنْاهللْْخلقْْمْنْ
قولهْ( َّ

ذْريْـةْآدمْللجنةْأهالْْ،وكذلكْخْلْقْْمنْذريتهْللنارْأهالْْ،كماْصحْعنْالنبيْْ

ثم َ
َ
إن اهلل َ 
الخلق من ظهره وقال :هؤالء يف الجنة وال أبالي،
أخذ
أنهْقالَّ «ْ:
خلق آدمَّ ،
ْ

وهؤالء يف النار وال أبالي قال :فقال قائل :يا رسول اهلل فعلى ماذا نعمل؟ قال :على

مواقع القدر»(ْ.)1

بمشيـ َئـتـه عام ُلون)ْ:أيْيـيسرونْألعمالْأهلْالجنةْمنْفعلْ
قولهْ( ُ
فهم َبأعمالـها َ

الطاعةْ،والبعدْعنْالمعصيةْ،فهيْوإنْكانتْواقعةْباختيارهمْكماْقالْتعالى(ْ:ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)ْ،إالْأهناْتابعةْْ
لمريئةْاهللْْكماْتقدمْ.
قولهْ(وبـ ُقد َرته وبإرا َدتـه َيـنـ ُفـ ُذون)ْ:أيْ:أنْْأهلْالجنةْإنماْينفذونْإليهاْويفوزونْ

بنعيمهاْبماْقدْرْهْْاهللْلهمْ،وبإرادتهْْ.

وخ َ
لق من ُذر َّيـتـه للنَّـار َأهال)ْ:تقدمْحديثْْالنبيْْيفْذلكْآنفًاْْ.
قولهْ( َ
ثمْبينْبعضْأوصافْأهلْالنارْفقالْْ:

( َفخ َ
ون ب َها)ْ:
عون بها ،و ُقلوبًا ال يف َقـ ُه َ
يسم َ
لق َل ُـهم َأعـ ُيـنـًا ال ُيبص َ
رون بها ،وآذانًا ال َ

هذاْالوصفْالذيْذكره ْالمصنف ْْ وصفًاْألهلْالنارْهوْماْذكرْاهللْْ وصفًاْ
)ْ)1أخرجهْالمامْأحمدْيفْ«المسند»ْرقمْ،)17660(ْ:وصححهْاأللباينْيفْ«الصحيحة»ْرقمْ.)48(ْ:
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لهمْيفْالقرآنْكماْقالْتعالى(ْ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ).

ـحجوبون)ْ :أيْحْجْبْهْمْاهللْ ْعنْالهدى ْجزاءْ
قوله (فـ ُهم َبذلك عن ُ
الـهدى َم ُ

إعراضهمْعنْالهدىْوالحقْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ)ْ.
قولهْ( َ
ون)ْ:كماْتقدمْ.
وبأعمال َأهل النَّار بسابق َقدَ ره يعم ُل َ
ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ



ْ
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الـمَــنت

ْ

ْ

ْ

ان َق ٌ
ينان ال ُن َفـر ُق َبينَـ ُهما ،ال
وهما س َّيان ونظامان و َقر َ
واإليـم ُ
ول و َع َم ٌلُ ،

نون يف اإليـمان َيـ َتـ َ
ون،
فاضل َ
المؤم َ
إ َ
يمان إال ب َع َمل ،وال َع َم َل إال بإيـمانَ ،و ُ
يمان ،وال
ـخر َ
وبصالـح األعمال ُهم ُمتَزايدُ َ
جون بالذنُوب م َن اإل َ
ون ،وال َي ُ

نان َبعدَ َمن
ب ل ُـمحسنـهم الـج َ
َيك ُف َ
رون ب ُركوب كَب َيرة وال عصيان ،وال نُوج ُ
َشهدُ َعلى ُمسيـئـهم بالنَّار.
ب ل ُه النَّبـي  ،وال ن َ
وج َ
َأ َ
ْ
ْ
ْ

شرعْالمصنفْْ$يفْالكالمْعلىْاليمانْببيانْحدهْوماْيتعلقْبهْمنْمسائلْ،وبينْ

فيهاْمذهبْْأهلْالسنةْعلىْوجهْاالختصارْ.

واإليمان يف اللغةْ:مصدرْآمنْْيْؤْمْنْْإيمانًاْفهوْمؤمنْ،وهوْمرتقْمنْاألْمْنْالذيْهوْ

القرارْوالطمأنينةْ،وذلكْإنماْيحصلْإذاْاستقرْْيفْالقلبْالتصديقْواالنقياد(ْْ.)1

وبينْشيخْالسالم ْابنْتيميةْْ أن ْتعريفْاليمان ْبالقرارْ،أولىْمن ْتعريفْ

بعضهمْلإليمانْبأنهْمجردْالتصديقْ،ألمورْعدةْذكرها(ْ.)2

)«ْ)1الصارمْالمسلول»ْ(صْ،)519وانظر«ْ:مفرداتْالقرآن»ْللراغبْ(صْ.)91

)ْ)2انظر«ْ:زيادةْاليمانْونقصانهْوحكمْاالستثناءْفيه»ْْ(صْ.)33
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قالْشيخْالسالمْْ«ْ:ومعلومْأنْاليمانْهوْالقرارْالْمجردْالتصديقْ،والقرارْ

ضمنْقولْالقلبْالذيْهوْالتصديقْوعملْالقلبْالذيْهوْاالنقيادْ»ْ(ْ.)1
ْوأما شرعًاْ:فهوْقولْوعملْ،يزيدْوينقص(ْْ.)2

وحقيقةْاليمانْالررعيةْالْسبيلْإلىْالعلمْهباْإالْبكتابْاهللْوسنةْنبيهْ؛ْوكذلكْ

جميعْالحقائقْالررعيةْإنماْتؤخذْمنهماْ،ويدلْلذلكْقولْاهللْ(ْ:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ) ،فالمرادْبقوله( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) أيْ:تفاصيلْاليمانْ،
واألمورْالداخلةْفيه؛ْألنْسبيلْالعلمْهباْهوْالوحيْ:القرآنْوالسنةْ.

ويدلْلذلكْأيضًاْحديثْابنْعباسْْقالْ:قدمْوفدْعبدْالقيسْعلىْرسول اهللْ

اْنأتيكْمنْشقْةْْبعيدةْ،وإنْبينناْوبينكْهذاْالحيْمنْكفارْمْضْرْ،
ْ
ْفقالواْ:ياْرسولْاهللْإن
وإناْال ْنْخْلْصْإليكْإالْيفْالرهرْالحرامْ ،فمرناْبأمرْفْصْلْنْخْبْرْبهْمنْوراءناْونْدخلْبهْ

الجنة...قالْ«ْ:أم َر ُهم باإليمان باهلل َوحدَ ه» ،وقال « :هل تدرون ما اإليمان باهلل؟»،

حمدا رسول اهلل،
ان باهلل :شهاد ُة أن ال إله َّإال اهللَُّ ،
اإليم ُ
وأن م َّ
قالواْ:اهللْورسولهْأعلم ،قالَ «ْ:
المغـنَم»(ْ.)3
وإقا ُم َّ
الصالة ،وإيتا ُء الزَّكاة ،وصو ُم رمضان ،وأن ُتعطوا الخُ ُم َس من َ

فالمخاطبون ْيفْهذاْالحديثْعربْْ ،ويعرفونْدالئل ْاللغةْ ،ومعْذلكْقالوا(ْ:اهلل

ورسوله أعلم)؛ْلعلمهمْبأنْاليمانْحقيقةْ ْشرعيةْ ْمبناهاْعلىْالتوقيفْ ،وال ْيكفي ْفيهاْ
مجردْالمعنىْاللغويْ.

)«ْ)1مجموعْالفتاوى»ْ(ْ.)637/7

)ْ)2انظرْ«ْالعقيدةْالواسطيةْ»ْ(صْ)161بررحْالهراسْ.

)ْ)3أخرجهْالبخاريْيفْ«ْصحيحهْ»ْْرقمْ،)53(ْ:ومسلمْيفْ«ْصحيحهْ»ْْرقمْ.)125(ْ:
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ْوقدْ ْفسر ْالنبي ْْ اليمانْ ْيف ْالحديث ْالسابق ْبأعمال ْالدين ْوشرائع ْالسالمْ

الظاهرةْ،وسبقْيفْحديث ْجربيل ْالمرهور ْتفسير ْاليمانْبالعقائدْوأمور ْالدين ْالباطنةْ،

يمان :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن
فقالْ«ْ:اإل ُ
بالقدر خيره وشره»(ْ.)1

ْفدلْمجموعْالحديثين ْعلى ْأن ْاليمان ْيعمْ ْعقائدْ ْالدينْالباطنةْوأعمالهْالظاهرةْ،

فجميعْماْأمرْاهللْْبهْعبادهْوهناهمْعنهْداخلْيفْمسمىْاليمانْ،ومنْاألدلةْعلىْهذاْ
وسبعون
بضع
العمومْحديثْأبيْهريرةْْالمعروفْبحديثْ«الرعب»ْقال «ْ:
َ
ُ
اإليمان ٌ

والحيا ُء ُشعب ٌة م َن
ناها :إماط ُة األ َذى َعن ال َّطريقَ ،
شعبة ،فأفضلهاَ :قو ُل ال إله َّإال اهللُ ،وأد َ

يمان»(ْ،)2فهوْصريحْيفْأنْاليمانْيكونْبالقلبْواللسانْوالجوارحْ.
اإل َ

واليمانْلهْأصلْوفرع؛ ْلقول ْاهللْ (:ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ)ْ،فبينْاهللْْلناْمثلْاليمانْبالنخلةْالتيْ
لهاْأصل ْوفْـرْعْ؛ ْفاليمان ْكذلكْلهْأصلْوفرعْ،فأماْأصلْهْ ْفهوْ :أركان ْاليمانْالستةْ
التيْتقومْبقلبْالمؤمنْ،وأما فر ُع ُه -الذي هو منهْ-فهوْ:األعمالْالصالحاتْ،وأنواعْ

القرباتْالتيْيتقربْهباْالعبدْإلىْاهللْْ.

قوله (اإليـمان قول وعمل)ْ:أجمعْأهلْالسنةْعلىْمضمونْهذاْالتعريفْ.

قالْالمام ْالرافعي ْ«ْ:وكانْالجماعْمنْالصحابةْوالتابعينْمْنْبعدهمْممنْ

أدركناهمْأنْاليمانْقولْوعملْْونـيـةْ،الْيجزئْواحدْمنْالثالثةْإالْباآلخر»(ْْ.)3
)ْ)1أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحهْ»ْ،كتابْ:اليمانْ،رقمْ.)1(ْ:

)ْ)2روله لصبخاري رق  ،)9(:ومسة رق  ،)35(:ولصةفظ صهْ.

)ْ)3المصدرْالسابقْ(ْ،)88/5وانظرْ«مجموعْالفتاوى»ْ(ْ.)308/7
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وقالْالمامْمحمدْبنْحسينْاآلجريْ(ْ:$اعلمواْرحمناْاهللْوإياكمْأنْالذيْعليهْ

علماء ْالمسلمينْ ،أن ْاليمان ْواجب ْعلى ْجميع ْالخلقْ ،وهو ْتصديق ْبالقلب ْوإقرارْ

باللسانْوعملْبالجوارح)ْ(ْْ)1

وقوله (اإليمان ٌ
قول وعمل)ْ:تناولتْهذهْالجملةْأمرينْ:
 -1قول القلبْ :وهو ْما ْيقوم ْبالقلب ْمن ْاعتقاد ْوتصديق ْوإيقان؛ ْلقوله ْتعالىْ:
(ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ).

 -2قول اللسانْ :وهو ْالنطق ْبالرهادتين؛ ْشهادة ْأن ْال ْإله ْإال ْاهلل ْوأن ْمحمداْ
رسول اهللْْ،والقرارْبلوازمها؛ْلقولهْ؛ْ(ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ)ْ.

فالقولْعندْالطالقْيرمل ْقولْالقلبْاعتقاداْ،وقولْاللسانْنطقًاْ ،كماْقال :

(ﭣ ﭤ ﭥ) أيْْ:قولواْذلكْبقلوبكمْمعتقدينْ،وبألسنتكمْناطقينْمتلفظينْ،
آمنت باهلل ُث َّم استقم»ْ.
وكقولهْ«:قل ُ

ومنْقالْبلسانهْماْليسْيفْقلبهْفهوْكاذبْمنافقْ،ولذلكْذمْاهللْْالمنافقينْعلىْ

قولهمْبأفواههمْماْليسْيفْقلوهبمْ.

ْوأماْإذاْجاءْالقولْمقيداْْيفْالنصوصْفهوْبحسبْماْقْـيدْبهْكقولهْ (:ﭶ

ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ)ْ،وكقولهْ( :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ)ْ.

وزادْبعضْالسلفْيفْتفسيرْاليمانْمعْالقولْوالعمل(ْ:النية)ْأوْ(االعتقاد)ْ،وهذهْ

الزيادةْهيْلإليضاحْوالبيانْ،فالْتعارضْبينهاْوبينْماْتقدمْ.
)«ْ)1الرريعة»ْ(صْْ.)119
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قال ْشيخ ْالسالم ْ( :$ومن ْهذا ْالباب ْأقوال ْالسلف ْوأئمة ْالدين ْيف ْتفسيرْ

اليمان؛ْفتارةْيقولونْ:هوْقولْوعملْ،وتارةْيقولونْ:هوْقولْوعملْونيةْواتباعْالسنةْ،
وتارةْيقولونْ:قولْباللسانْ،واعتقادْبالقلبْ،وعملْبالجوارحْ،وكل هذا صحيح) (ْْْ.)1

 -3عمل القلب؛ ْويرمل ْجميع ْأعمال ْالقلبْ :كالنية ْوالخالص ْوالمحبة ْواالنقيادْ
واالقبالْعلىْاهلل  ولوازمْذلكْوتوابعه؛ْكماْقال  (:ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚ)ْ،وغيرْذلكْمنْالنصوصْالدالةْعلىْوجوبْالتوكلْوالنابةْ
والخريةْ،وسائرْأعمالْالقلوب.

 -4عمل اللسان؛ْوهيْاألعمالْالتيْالْتؤدىْإالْبهْ،كــْ:تالوةْالقرآنْ،وسائرْاألذكارْمنْ
التسبيحْوالتحميدْوالدعاءْوغيرْذلكْ،كماْقالْاهللْ (:ﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ).

 -5عمل الجوارحْ ،وهي ْاألعمال ْالتي ْال ْتؤدى ْإال ْبالجوارحْ ،كــْ :القيام ْوالركوعْ

والسجودْوالمريْيفْمرضاةْاهللْْ،قالْ ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) أيْ

صالتْـكمْ،فسمىْالصالةْإيمانًا.

قوله (وهما س َّيـان)ْ:أيْأنْالقولْوالعملْْمثالنْونظيرانْداخالنْيفْمسمىْاليمانْْ.

وقوله (نظامان)ْ:أيْمتتابعانْعلىْنسقْواحدْ.

وقوله (قرينان)ْ:أيْمالزمانْلبعضهماْ،وهذاْكلهْتأكيدْلحقيقةْاليمانْ.
قوله (ال نفرق بينهما) :أيْبالثباتْ،فنْـثبْتْْالقولْْوننفيْالعملْ،أوْالعكسْ،بلْنثبتْ

الجميع؛ْألنْماْأْثبتْبدليلْشرعيْالْيْنفىْإالْبمثلهْ،فاالعتقادْوقولْالقلبْدخلْيفْْ
)«ْ)1مجموعْالفتاوى»ْ(ْ.)170/7

81



82عليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني
تَ ـ



82

مسمىْاليمانْبأدلةْالكتابْوالسنةْ،وكذلكْاألعمالْدخلتْيفْمسماهْأيضًاْبأدلةْالكتابْ
والسنةْ،فالْيجوزْحينئذْالتفريقْبينهماْإالْبدليلْ.

يـمان إال بعمل ،وال َع َم َل إال بإيـمان)ْ:هذهْنتيجةْلماْسبقْ،فإذاْكانْالقولْ
قوله (ال إ َ

والعملْسيانْوقرينانْونظامانْلإليمانْفالنـتيجةْ:الْإيمانْإالْبعملْ،والْعملْإالْبإيمانْ.
ْويفْكالمْالمصنفْ إبراز للحقيقةْالتيْشاغبْفيهاْالمرجئةْبإخراجهمْالعملْ

عنْمسمىْاليمان؛ْولذلكْسمواْمرجئةْ،ألنْالرجاءْ:هوْالتأخيرْ،كماْقالْ (:ﮒ

ﮓﮔ)ْأيْأخرهْوأخاهْ،فلماْأرجأْهؤالءْالعملْْ–أيْ:أخروهْوأبعدوهْ-عنْمسمىْ
اليمان؛ْأطلْـقْْعليهمْالسلفْْهذاْاللقبْ.

قالْالمامْالحميديْْ(تْ219هـ)ْوقدْأخبرْعنْأناسْيقولونْ:منْأْقـرْْبالصالةْ

والزكاةْوالصومْوالحج ْولمْيفعلْمنْذلكْشيئًا ْحتىْيموت ْفهوْمؤمنْ،ماْلمْيكنْ

الكفر الص َراح ،وخالف كتاب اهلل ،وسنة رسوله  ،وفعل
جاحداْْ ...فقال«ْ:هذا
ُ

المسلمينْ ،قال ْاهلل ْ╡(ْ:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ) » (.)1

فعقيدةْأهلْالسنةْوالجماعةْالتيْدلتْعليهاْنصوصْالوحيينْأنْالعملْْمنْحقيقةْ

اليمانْ،والزم ْلهْ ،وهو ْأيضًا ْثمرتْهْْ ،فالْيمكن ْوقوعْإيمانْ ْباطنْ ْصادقْ ْبدونْأعمالْ
وإن يف الجسد
مطلقًاْ،بلْالجوارحْتبعْلماْيقومْبالقلبْكماْقالْالنبيْ«ْ:أال َّ

القلب»(ْْ.)2
مضغة ،إذا صلحت صلح الجسدُ كله ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي
ُ
)«ْ)1شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة»ْ(ْ،)957/5وْ«مجموعْالفتاوى»ْلريخْالسالمْ(ْ.)209/7
)ْ)2روله لصبخاري رق  )52( :ومسة رق ْ.)4178( :
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قالْشيخْالسالمْمبينًاْمنزلةْالجوارحْمنْالقلب( :قالْأبوْهريرةْ«ْ:القلب ملك،

واألعضاء جنوده ،فإذا طاب الملك طابت جنوده ،وإذا خبث الملك خبثت جنوده»ْ،وقولْ

أبيْهريرةْْتقريبْْ،وقولْالنبيْْأحسنْْبيانًاْفإنْالمْلْكْوإنْكانْصالحًاْفالجندْلهمْ
اختيارْقدْيعصونْبهْملكهمْوبالعكسْفيكونْفيهمْصالحْمعْفسادهْأوْفسادْمعْصالحهْ

تابع له ال يخرج عن إرادته قط)(ْْ.)1
بخالف القلب فإن الجسد ٌ

لون)ْ:ومنْاألدلةْعلىْذلكْ:قولْاهللْ(:ﭣ
قولهْ(
والمؤمنون يف اإليـمان يتفاض َ
َ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴ)ْ،فهذهْأقسامْأهلْاليمانْ،واآليةْظاهرةْالداللةْيفْتفاضلهمْ:

فالعبادْمنهمْالسابقْبالخيراتْ،ومنهمْالمقتصدْ،ومنهمْالظالمْلنفسهْبالمعاصيْوالذنوبْ
التيْهيْدونْالكفرْوالرركْباهللْْ.

إن َ
الكوكب
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون
أهل الجنَّـة
َ
وقولْالنبيَّْ «ْ:
َ

ُ
لتفاضل ما بينهم» ْفقالْالصحابةْ( :ْياْرسولْاهلل ْتلكْمنازلْ
الس َماء،
الدر َّ
ي الغَاب َر يف َّ
ٌ
رجال آمنوا باهلل،
األنبياء ْال ْيبلغها ْغيرهم؟)ْ ،قال ْالنبيْ ْ«ْ:بلى ،وا َّلذي نفسي بيده

وصدَّ ُقوا المرسلين»(ْ.)2

فـالْيدخلْالجنةْإالْمنْقـامْبهْهذاْالـوصف؛ْوهـوْاليمانْباهللْورسولهْْ،والناسْ

ليسواْفيهْسواءْفمنهمْمنْحازْبهْأعلىْالدرجاتْ،ومنهمْمنْْقامْبهْاليمانْالواجبْفقط؛ْ
فكانتْدرجتهْيفْالجنةْدونْذلكْ.
)«ْ)1مجموعْالفتاوى»ْ)187/7(ْ،

)ْ)2أخسجه لصبخاري يف «صحمحه» رق  )6188( :ومسة يف «صحمحه» رق .)7319( :
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قوله (وبصالح األعمال هم متزايدون)ْ :يبين ْْ أن ْاليمان ْيزيد ْباألعمالْ

الصالحةْ،وكذلكْالعكسْيفْالنقصانْْ.

واعلمْأنْْكلْدليلْدلْعلىْزيادةْاليمانْفهوْيدلْعلىْنقصانهْبطريقْاللزومْ،وكذاْ

العكسْ،ألنْماْجازْعليهْالزيادةْجازْعليهْالنقصْ.

قال ْالبيهقي ْْ بعد ْأن ْذكر ْجملة ْمن ْاآليات ْالمْصْرْحة ْبزيادة ْاليمانْ:

( فثبتْهبذهْاآلياتْأنْاليمانْقابلْللزيادةْ،وإذاْكانْقابالْللزيادةْفعدمتْالزيادةْ
كانْعدمهاْنقصًا)(ْ.)1

وقالْْأيضًا(ْ:وإذاْقْبْلْالزيادةْقْبْلْالنقص)(ْْ.)2
فمنْأدلةْزيادةْاليمانْقولهْ(ْ:ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ)ْ.

ومنْأدلةْنقصانْاليمانْقولْالنبيْ«:ال إيمان لمن ال أمانة له»(ْ،)3فالحديثْدليلْ

علىْأن ْمنْالْأمانةْلهْفقدْنقصْفيهْشيءْمنْواجباتْهذاْالدينْ،فيذهبْعنهْكمالْ
اليمانْالواجبْوتمامهْ،ويكونْبذلكْمؤمنًاْناقصْاليمانْ.

وقدْسْئْلْْالمامْأحمدْْعنْنقصانْاليمانْقال(ْ:ماْانتقصتْأمانةْرجلْإالْ

نقصْإيمانه)(ْْ.)4

قوله (وال يـخرجون بالذنوب من اإليـمان) :فالذنوبْوالمعاصيْالتيْيْجْنيهاْالعبدْْْ

)«ْ)1شعبْاليمان»ْ(ْ.)160/1
)«ْ)2االعتقاد» (ْْ.)116

)ْ)3أخرجهْالمامْأحمدْيفْ«المسند» ( ،)12567وصححه لألصباين يف «صحمح لجلام » رق ْ.)7179( :
)ْ)4أخرجهْالخاللْيفْ«السنة» رق (ْْ.)789
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علىْنفسهْالْتخرجْهْْمنْاليمانْطالماْأهنا ْدونْالرركْباهللْْ،ولكنهاْتْـنْـقْصْإيمانهْ،

ويطلقْعليه(ْ:مؤمنْناقصْاليمان) ،أوْ(مؤمنْبإيمانهْفاسقْبكبيرته)ْ،فالْيْعطىْللعاصيْ

اليمانْْالمطلقْوالتامْ،والْيسلبْمنهْمطلقْاليمان؛ْفـيخرجْمنْالدينْ.

قال (وال يكفرون بركوب كبيرة وال عصيان)ْ:عْرفْالصحابيْْالجليلْابنْعباس ْْ 

الكبيرةْْبأهناْ:ذنبْوردْفيهْحدْْ،أوْوعيدْ،أوْلعنْ،أوْنفيْاليمان(ْْ.)1

وقدْبينْالمصنفْ⌂ْأنْالمسلمْْقدْيجتمعْْفيهْإيمانْومعصيةْ،فالْيخرجْعنْمسمْىْ

اليمانْبفعلْـه ْلبعضْالكبائرْ،ألنْمعهْمطلقْاليمانْكماْقالْالنبيْ«:أربع من كن فيه
كان منافقًا خالصًا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:
إذا حدث كذب ،وإذا ائتمن خان ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر»(ْْ.)2

ْوخالفتْالخوارجْوالمعتزلةْهذهْالعقيدةْالتيْدلْعليهاْالكتابْوالسنةْفقالواْ:إنْ

اليمانْشيءْْواحدْالْيتجزأ؛ْفإذاْذهبْبعضْهْْذهبْكلْهْْ،ولذاْكانْمرتكبْالكبيرةْذاهبْْ

اليمان ْعندْالفرقتينْ،لكن ْالخوارجْقطعواْبكفرهْ،ونازعتهمْالمعتزلةْيفْاالسمْوقالواْ:

نحنْالْنسمْيهْمؤمنًاْوالْكافراْ،وإنماْهوْيفْمنزلةْبينْالمنزلتينْأيْ:منزلةْبينْاليمانْ
والكفرْ،واتفقواْجميعًاْأنهْيومْالقيامةْخالدْمخلدْيفْنارْجهنمْ،والعياذْباهللْ.

وتقدم ْمن ْنصوص ْالوحيين ْوكالم ْأهل ْالعلم ْ–بل ْوإجماعهمْ -ما ْيبطل ْهذاْ

المذهبْالفاسد(ْ.)3

)«ْ)1جامعْالبيان»ْللطربيْ(ْ)652/6بمعناهْ،وانظر«ْ:مجموعْالفتاوى» صشمخ لإللالم (ْ.)650/11

)ْ)2أخسجه لصبخاري يف «ْصحيحه»ْ رق  ،)34(:ومسة يف «ْصحيحه»ْ رق ْ.)58(:

)ْ)3انظرْلالستزادة«ْ:االنتصارْيفْالردْعلىْالمعتزلةْالقدريةْاألشرار»ْلإلمامْأبيْالحسينْيحيىْبنْأبيْالخيرْ
العمراينْالرافعيْ(«ْ،)755/3زيادةْاليمانْونقصانهْوحكمْاالستثناءْفيه»ْ(صْ348وماْبعدها)ْ.
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لمحسنهم الـجنان بعد من أوجب له النبـي  ،وال نشهد على
قوله (وال نوجب ُ

مسيئهم بالنار)ْ:بينْأنْمنْعقيدةْأهلْالسنةْوالجماعةْأهنمْالْيرهدونْلمعينْْبجنةْوالْ
نارْ،إالْمنْشهدْلهْاهللْورسولهْْ بالجنة؛ْكأبيْبكرْوعمرْ،وباقيْالعررةْالمبررين
بالجنة ْ.

فمهما ْكان ْالعبدْ ْمحسنًاْفإهنمْال ْيرهدْون ْله ْبالجنةْ،ولكنهم ْيرجون ْلهْالجنةْ،

ويقولون(ْ:نْحسْبْهْْمنْالصالحين)ْأوْ(نرجوْأنهْمنْأهلْالجنة) ونحوهاْمنْالعباراتْْ.

قالْالمامْالبخاريْْْيفْ«صحيحه»(ْ:بابْالْيقولْفالنْشهيد)ْوأوردْحديثْ

سهلْبنْسعدْالساعديْْأنْرسولْاهللْْالتقىْهوْوالمرركونْفاقتتلواْ،فلماْمالْ

رسولْاهلل ْْ إلىْعسكرهْومالْاآلخرونْإلىْعسكرهمْويفْأصحابْرسولْاهللْْ
رجلْالْيدعْلهمْشاذةْإالْاتبعهاْيضرهباْبسيفهْ،فقالواْ:ماْأجزأْمناْاليومْأحدْكماْأجزأْ

فالنْ،فقالْرسولْاهللْ«ْ:أما إ َّن ُه من أهل النَّار»ْ،فقالْرجلْمنْالقومْ:أناْصاحبهْأبداْ،

الر ُج ُل ُجرحا
قال«ْ :فخرج معه ك َّلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه ،قالَ :ف ُجرح َّ

َشديدا فاستعجل الموت فوضع نَص َل سيفه باألرض و ُذبا َب ُه بين ثدييه ُث َّم تحامل على

سيفه فقتل نفسه»ْ،فخرجْالرجل ْإلىْرسول ْاهلل ْْ فقالْ :أشهد ْأنكْرسولْاهللْ،قالْ:

«وما ذاك؟»ْقالْ:الرجلْالذيْذكرتْآنفاْأنهْمْنْأهلْالنارْفأعظمْالناسْذلكْفقلتْ:أناْ

لكمْبهْفخرجتْفيْطْـلبهْحتىْجْرْحْجرحاْشديداْفاستعجلْالموتْفوضعْنصلْسيْفهْ
إن
باألرضْوذبابهْبينْثدييهْثمْْتحاملْعليهْفقتلْنفسهْ،فقالْرسولْاهللْْعندْذلكَّ «ْ:

وإن الرجل ليعمل
الجنَّة فيما يبدو للنَّاس وهو من أهل النارَّ ،
الر ُج َل ليع َم ُل عمل أهل َ
َّ
عمل أهل النَّار فيما يبدو للنَّاس وهو من أهل ال َجنَّة»(ْ.)1
)ْ)1روله لصبخاري رق  ،)2742 (:ومسة رق ْ.)320 (:
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فمنْقتلْيفْمعركةْقيلْعنهْ:نحسبهْمنْالرهداء أو نرجوْأنْيكونْشهيدا؛ْلقوله :

«اهلل أعلم بمن يجاهد يف سبيله ،واهلل أعلم بمن ُيـكـ َلم يف سبيـله»(ْ )1أيْيْجْرْحْْيفْسبيلهْ.

وأما ْمن ْكان ْمسيئا ْمن ْأهل ْاليمان ْبارتكابه ْللذنوب ْوالمعاصي ْالتي ْهي ْمنْ

مْوجباتْغْضْبْاهللْوأليمْْعْقابهْ،فالْيْجزْمْيفْكونهْبالنارْْ.

وأما ْقول ْاهلل ْ فيمن ْقتل ْمؤمنًا ْمتعمداْ(ْ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) ْال ْيدلْ
مانع يمنع هذا
علىْجوازْتعيينْأحدْمنْالمسلمينْبأنهْيفْالنارْ َّ
ألن العبد قد يقوم به ٌ

الوعيدْ:كالتوبةْ،أوْالحسناتْالماحيةْ،أوْشفاعةْالنبي ْ،أوْابتالءْ ْيفْالدنياْيْـكفْـرْْ
عنهْهذاْالذنبْ،وغيرْذلكْمنْالموانعْ.

لكنْيخرىْعلىْالعبدْالمسيءْسخطْاهللْْوعقوبتْهْْجراءْهذاْالجرمْالكبيرْ،

وربناْ╡ْأخربْأنْعذابْهْْأليمْْ،وأنهْذوْبطشْشديدْ،وأنهْشديدْالعقابْ،فالْينبغيْ
االستهانةْواألمنْمنْمكرهْْ.

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ



)ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه» ،ناب «با ييال فالن شهمد» ،قبل رق  ،)2898( :هبذل لصةفظ مع َّةي ًا جمزوم ًا

نه ،وأخسجه مسند ًل نسق  ،)2803( :نةفظ« :والذيْنفسيْبيدهْالْيْـكْلْمْأحدْيفْسبيلْاهللْ،واهللْأعلمْبمنْ
يكلمْيفْسبيلهْإالْجاءْيومْالقيامةْ،واللونْلونْالدمْ،والريحْريحْالمسك»ْ.
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الـمَــنت
ْْ

لل  ،ه
وال ُقرآ ُن َك َلم ه
ومن لَ ُدنهُ ،ولَيس بهـمخلُ ٍ
وق فَـيَـبهـي ُد.
ُ
َ َ
ْ
ْ
ْ

قوله ْ(والقرآن كالم اهلل(ْ :يْـقـرر ْالمصنفْْ يفْهذهْالكلماتْعقيدةْأهلْ

السنةْوالجماعةْيفْالقرآنْ،وأنهْكالمْاهللْ،تكلمْبهْْحقيقةْ،وأنهْمنزلْمنهْْ.

قوله (ومن َلـدُ ن ُه)ْ:أيْتكلمْبهْْابتداءْبحرفْوصوتْ،وسمعهْمنهْجربيلْْ

مباشرةْ،وسمعهْرسولهْمحمدْْمنْجربيلْبعدْذلكْ،وسمعهْالصحابةْمنْرسولْاهللْ
ْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ)ْ.

قوله (وليس بمخلوق)ْ:هذهْالجملةْقررها ْالسلفْعند ْظهورْبدعةْالتْجْهْمْْ،

وقولهم(ْ :إن ْالقرآن ْمخلوقْ ،وإضافة ْالكالم ْله ْْ إنما ْهي ْإضافة ْمخلوق ْإلىْ

خالقه)ْ،فقررْالسلفْهذهْالجملةْإحقاقًاْللحقْ،ونصحًاْللخلقْْ.

وأما قولهمْ :إنه ْمن ْباب ْإضافة ْالمخلوق ْإلى ْخالقهْ ،فيجاب ْعنه ْبما ْذكرهْ

العالمةْابنْأبيْعبدْالعزْالحنفيْْأنْالمضافْإْلىْاهللْ  نوعانْ:
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« -صفات ال تقوم بأنفسها :كالعلمْ،والقدرةْ،والكالمْ،والسمعْ،والبصرْ،فهذهْ

إضافةْصفةْإلىْالموصوفْهباْ،فْعْلْمْهْْوكالمْهْْوقدرتْهْْوحياتْهْْصفات لهْ،وكذاْوجْهْهْْ

ويدهْْ.

 -والثاينْ :إضافة أعيان ُمنفصلة عنهْ :كالبيتْ ،والناقةْ ،والعبدْ ،والرسولْ،

والروحْ،فهذهْإضافةْمخلوقْْإلىْخالْـقْـهْْ،لكنهاْإضافةْتقتضيْتخصيصًاْوترريفًاْ،

يْـتْـمْـيْـزْْهباْالمضافْْعنْغيرْهْ»ْ(ْ.)1

وأهلْالبدعْالذينْالْيثبتونْأنْْالقرآنْكالمْاهللْ حقيقةْغيرْمخلوقْيذهبونْ

خلق ْالقرآنْيفْاللوحْالمحفوظْ،وأخذهْ
مذاهبْشتى؛ ْفبعضهم ْيقولْ :إنْاهللْْ 

جربيلْمنْاللوحْالمحفوظ!ْْ

ولذلك ْنجدْ ْبعض ْالقراء ْممن ْتلوثت ْعقيدْتْه ْهبذه ْاللوثة ْيكتب ْيف ْالجازةْ

إسنادهْإلىْالنبيْْ،عنْجربيلْْ،عنْاللوحْالمحفوظ!ْفراراْمنْإثباتْتكلمْاهللْ

ْ هبذاْالقرآنْ،بخالفْمنْكانْعلىْالسنةْفإنهْيكتبْيفْآخرْإجازته ْللقرآنْ:عنْ
محمدْْ،عنْجربيلْ،عنْربْالعالمينْْ.

ولذاْعندماْترجمْالحافظْابنْكثيرْلإلمامْالرافعيْيفْكتابه «البداية والنهاية»ْذكـرْ

إسنادهْيفْالقرآنْفقال « ْ:وقرأْالقرآنْْعلىْإسماعيلْبنْقسطنطينْ،عنْشبلْ،عنْابنْ

كثيرْعنْمجاهدْ،عنْابنْعباسْ،عنْأْبيْبنْكعبْعنْرسولْاهللْْ،عنْجربيلْ،عنْ
اهللْ╡ْ»ْ(ْ.)2

)«ْ)1شرحْالطحاوية»ْ(ْ.)564/2
(« )2البدايةْوالنهاية»ْ(.)133/14

89



90عليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني
تَ ـ



90

قوله(ْ:ومن َلـدُ نـ ُه) :أيْالكالمْبدأْمنهْْ،وجربيلْْ مبل ْعنهْ،وكذاْنبيناْ

محمدْْمبل ْعنهْ،كماْقالْتعالى :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ ،فلمْيخرجْ

بذلكْعنْأنْيكونْكالمْاهللْحقيقةْ،فإنْالكالمْإنماْيضافْحقيقةْإلىْمنْقالهْابتداءْ
الْإلىْمنْقالهْمبلغًاْمؤديًا(ْ.)1

يس ب َـمخلوق َف َيبيدُ ) فالمخلوقات ْكلها ْتْبيدْ ،أما ْالقرآن ْفليسْ
قوله(ْ:و َل َ

بمخلوقْ،ولهذاْجاءْأنْاهللْْيرفعْالقرآنْمنْالصدورْومنْالسطورْ،فالْيجدْالناسْ
منهْشيئًاْيفْصدورهمْوالْيفْمصاحفهمْْ.

وقدْاتْهْمْ ْالمامْالمزينْْ كماْتقدمْيفْمطلعْهذهْالرسالةْبأنهْيقولْبخلقْ

القرآنْأوْأنهْيتوقف ْيفْهذهْالمسألةْ،فبينْْ يفْهذهْالكلماتْمذهبْـهْالذيْهوْ
مذهبْأهلْالسنةْليدفعْعنْنفسهْهذهْالتهمةْ،وليبينْالحقْلمنْطلبهْ.

ْوقد ْكان ْبعض ْالعلماء ْيمتنعْ ْعن ْالخوض ْيف ْهذه ْالمسألة ْللبطش ْالرديدْ،

والمحنةْالعظيمةْالتيْوقعتْعلىْالعلماءْوالقضاةْيفْذاكْالوقتْبسببْهذهْالمسألةْ،

ومنْذلكْماْحصلْلزميلهْيفْالطلبْالمامْالبويطيْْكماْتقدمْيفْصدرْهذاْالكتابْ

بيانْلمحنتهْوسجنهْوتعذيبهْحتىْتويفْْ،فلعلْهذاْاألمرْهوْالذيْدفعْالمامْالمزينْ
يفْبادئْاألمرْأنْيتوقفْعنْالخوضْفيهاْطلبًاْللسالمةْمنْهذهْالفتنةْ.

ويدل ْلذلكْماْأخرجهْالاللكائي ْبإسناد هْعنْإبراهيمْبنْأبيْداودْالربلسيْ

المصري ْقال(ْ :كنا ْعند ْنْعْيم ْبن ْحماد ْجلوسْاْ ،فقال ْنعيمْ ْللمْزْينْ :ما ْتقول ْيفْ

القرآن؟ْفقالْ:أقولْ:إنهْكالمْاهللْ،فقالْ :غيرْمخلوق؟ْفقالْ:غيرْمخلوقْ ،قالْ:

)«ْ)1مجموعْالفتاوى»ْلريخْالسالمْ(ْ)144/3
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وتقولْ:إنْاهللْيْـرْ ىْيومْالقيامة؟ْفقالْ:نعمْ،قالْ:فلمْاْافرتقْالناسْقامْإليهْالمزينْ

فقالْ:ياْأباْعبدْاهللْشْهْرتنيْعلىْرؤوسْالناسْ ،فقال ْ:إن الناس قد أكثروا فيك
فأردت أن أبرئك)(ْ.)1
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ



ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

)«ْ)1شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة»ْ(ْ.)563/3
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الـمَــنت
ْْ

مات
الت َغ ُير َمـخلوقات ،دائ ٌ
ات اهلل و ُقد َر ُة اهلل ونَع ُتـ ُه َوصفا ُت ُه كام ٌ
وكَلم ُ

كان َربنا ناقصًا َفيزيدُ َ ،ج َّلت صفا ُت ُه َعن
َأزَلـ َّي ٌ
يست ب ُـمحدَ ثات َفتبيدُ  ،وال َ
ات ،و َل َ

ب باإلجابة عند
شبه صفات ال َم
خلوقين ،و َقصرت َعن ُه ف َط ُن الواصفي َنَ ،قري ٌ
َ

وجو ٌد و َلي َس
السؤالَ ،بعيدٌ بال َّتـ َعزز ال ُيـنال ،عال على َعرشه ،بائ ٌن من َخلقهَ ،م ُ

ب َـمعدوم وال ب َـمفقود.
ْ
ْ

لماْذكر ْالمصنفْْ عقيدةْأهلْ ْالسنةْوالجماعةْيفْالقرآنْوأنهْكالم ْاهللْْ

ووحيه ْوتنزيلهْ،وأنهْليسْبمخلوقْ ،ذكرْبعده ْعقيدةْْأهلْ ْالسنةْوالجماعة ْيفْعمومْ

الصفاتْ،وبينْأنْجميعْهاْغيرْْمخلوقةْ،بلْربناْْهوْوحدهْْالخالقْ،وكلْْماْعداهْ

مخلوقْ،كماْقالْتعالى (ْ:ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ) ْْ.

والْيقالْيفْشيءْمنْصفاته ْإهناْمخلوقة؛ ْالْيفْصفةْالكالمْوالْالقدرةْوالْ

السمعْوالْالبصرْوالْالرادةْوالْغيرهاْمنْصفاتْربناْْ.
مات اهلل)ْ:كلماتْاهللْْنوعانْ:
قوله (وكَل ُ
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 -األولْ :كلماته ْالكونية ْالقدريةْ ،كما ْقالْتعالىْ:ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳﮊْ.

 -الثاينْ :كلماته ْالررعية ْالدينيةْ ،ومنهاْ :الكتب ْالمنـزلة ْعلى ْالرسلْ ،والتيْ

اشتملتْعلىْاألمرْوالنهيْواألحكامْ،ومنْهذهْالكتبْالقرآنْالكريمْ.

َير َمـخ ُلوقات)ْكماْ
وكلْْمنْالكلماتْالكونيةْوالكلماتْالررعية(ْ:كامالت غ ُ

قالْالنبيَْ (ْ:من َنـ َز َل منزال ثم قال :أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما َخ َل َق ،لم
َي ُض َّر ُه شي ٌء ،حتى ير َتـح َل من منزلـه ذلك)(ْ.)1

التامات»ْ:أيْكامالتْالْيعرتيهاْنقصْ ْبوجهْْمنْالوجوهْ،ألنهْ
وقولهَّْ «ْ:

كالمْربْالعالمينْ.

ومن ْأوجه ْكمال ْكالمْاهللْْ أنهْ:ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ،

ومنهاْأنه :ﮋﮖ ﮗ ﮘﮊْ،ومنهاْأنه :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮊ.

ويفْالحديثْدليلْأنْكلماتْاهللْغيرْمخلوقةْ،إذْلوْكانتْمخلوقةْلماْجازْأنْ

يْستعاذْهباْ.

در ُة اهلل)ْ :القدرةْهيْصفةْمنْصفات ْاهللْْ،وقدرةْ ْاهلل ْشاملةْلكلْ
قوله (و ُق َ

شيءْ،كماْقالْتعالى :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊْ،فكماْأن ْمريئتهْنافذةْ،فقدرتهْ
شاملةْلكلْْشيءْ،فكلْماْشاءهْاهللْوقعْ،الْرادْلحكمهْومريئتهْْ.

)ْ)1أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ.)2708(ْ:
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َير َمـخ ُلوقات)ْ :والنعتْ ْهوْالصفةْ،فجميعْ
قوله (ونَعـ ُتـ ُه وصفا ُتـ ُه كامال ٌت غ ُ

صفاتْاهللْْكامالتْغيرْمخلوقاتْكماْقالْتعالى (ْ:ﮘ ﮙﮚ)ْ

والمصنفْيبين ْهبذاْالكالمْأن ْمنهجْ ْأهلْالسنةْوالجماعة ْيفْصفاتْاهللْْ

واحدْْ،وأنْالقولْيفْبعضْالصفاتْكالقولْيفْالبعضْاآلخر(ْ.)1

ات)ْ:أيْ:الْيسبقهاْعدمْوالْيلحقهاْفناءْ،كماْقالْتعالى :ﮋﯴ
مات َأزلـ َّيـ ٌ
قوله (دائ ٌ

ﯵ ﯶ ﮊْ،فاألولْْ:هذاْيفْاألزلْ،واآلخرْ:فيماْلمْيزلْوهوْماْيستقبلْْ.

يست بـ ُمحدَ ثات َفـ َتبيدُ )ْ:هذا ْتأكيد ْللمعنى ْالسابقْ ،والمحدَ ث ْهوْ
قوله (و َل َ

الذيْوجد ْبعدْأنْلمْيكنْ،كماْقالْتعالىْ :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦﮊْ،فصفاتْاهللْْليستْبمحدثاتْفتبيدْ.

كان َربـنا ناقصًا َفيزيدُ )ْ:فاهللْْمتصفْبصفاتهْباألزلْ،فلمْيكنْناقصًاْ
قوله (وال َ

ثمْطرأْعليهْالكمالْْ،بلْهوْكاملْبصفاتهْيفْاألزلْوفيماْلمْيزلْ،والْيجوزْوصفْ

اهللْْبنقصْيفْأيْوقتْمنْاألوقاتْ،ألنْلهْالكمالْالمطلقْدائمًاْوأبداْوأزالْْْ.

ين)ْ:
الـمخ ُلوقين ،و َقص َرت َعن ُه ف َط ُن الواصف َ
قوله ( َج َّلت صفا ُت ُه َعن شبه صفات َ

يريرْْالمصنفْْهباتينْالجملتينْإلىْبطالنْالتربيهْ،وبطالنْالتكييفْْ.

الـمخ ُلوقين)ْ :فيها ْبطالنْ
فالجملة األولىَ (ْ :ج َّلت صفا ُت ُه َع ن شبه صفات َ

التربيهْ ،وقياس ْاهلل ْبخلقهْ ،كما ْقال ْتعالىْ (:ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ) .

)ْ)1انظر«ْ:مجموعْالفتاوى»ْ(ْ.)17/3
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ْقالْالمامْأحمدْ ْلماْسئلْعنْالمربهةْ،فأجابْأهنمْالذينْيقولون(ْ:لهْ

بصرْكبصريْ،ويدْكيديْ،وقدمْكقدمي)(ْ.)1

وربناْمنزه ْع نْأنْتكونْصفاتهْكصفاتْالمخلوقينْ،كماْقالْاهللْ :ﮋ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ أيْ:الْسميْله.

وقالْتعالى :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ.

وقالْتعالى :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊْ.

والتشبيه نوعانْ،كالهماْمنزهْعنهْربْالعالمينْْ:

ْتشبي ٌه للخالق بالمخلوقْ،كقولْالقائلْ:يدْْاهللْكأيديناْ،وسمعهْكسمعناْ،وهكذاْ.ْ -تشبي ٌه للمخلوق بالخالق؛ ْسواء ْأكان ْالمخلوق ْنبينًا ْأم ْولـ ًّيا ْأم ْغيره؛ ْبأنْ

يعطىْالمخلوقْْبعضْخصائصْالخالقْ،وهذاْالتربيهْيقعْْيفْأنواعْالتوحيدْالثالثةْ:
ْْْ*ْفمنهمْمنْيربْـهْالمخلوقْبالخالقْيفْربوبيتهْْ.
ْْْ*ْومنهمْمنْيربْـهْالمخلوقْبالخالقْيفْألوهيتهْْ.
ْْ*ْومنهمْمنْيربْـهْالمخلوقْبالخالقْيفْأسمائهْوصفاتهْ.

وقد ْاجتمعت ْأنواع ْالتربيه ْالثالثة ْيف ْقول ْالناظم ْوهو ْيغلو ْيف ْمدح ْالنبيْ

ْ:

ْْْْْْْْْْمْ الخـلـق ما لـي من ألـو ُذ بـه
يا أكـر َ

وضرتـها
وإن مـن جـودك الـدنـيـا
َّ
الالال

سواك عند حلول الحادث العمم

ومن علومك علم اللوح والقلم
الالا

)ْ)1أخرجهْابنْبطةْيفْالبانةْالكربىْ(ْ)326/7رقمْْ.)252(ْ:
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فقوله(ْ :ما لي من ألوذ به سواكْ )...تربيه ْللمخلوقْبالخالقْيفْاأللوهيةْ،فإنْ

اللْوْذْْعبادةْالْتكونْإالْهللْْ.

ْوقوله(ْ:وإن من جودك الدنيا وضرتها)ْتربيه ْللمخلوقْبالخالقْيفْالربوبيةْ،

ومراده ْبـ(وضرتها) ْأي ْاآلخرةْ ،فإن ْتصريف ْالدنيا ْواآلخرة ْورزقهما ْكله ْبيد ْاهللْ
وحدهْالْشريكْلهْفيهاْ.

وقوله(ْ:ومن علومك علم اللوح والقلم)ْ،تربيهْللمخلوقْبالخالقْيفْاألسماءْ

والصفاتْ،فإنْالعلمْالواسعْلماْهوْمكتوب ْيفْاللوحْهوْعلم ْاهللْْ وحدهْ،ألنهْ

تعالىْوْسْعْكلْشيءْعلماْ.

والجملة الثانية( :و َقصرت َعن ُه ف َط ُن الواصفين)ْ:فيها ْإبطال ْللتكييفْ ،ألنْ

الـمكيفْجعلْْعقلهْْقادراْعلىْبلوغْكنهْصفاتْاهللْ،فخاضْيفْالتكييفْْ.

والفطنْهيْ:العقولْواألفهامْ،ومرادهْْأنْالعقولْواألفهامْهيْأقلْوأحقرْْ

منْأنْتدركْحقيقةْصفاتهْوكيفيـتهاْ،وكل ْكمالْيقدرهْالذهنْهللْْفإنْاهللْْأعظمْ

منْذلكْ.

وقدْلقيْْالمامْعبدْالرحمنْبنْمهديْغالمًاْابتْلْيْبالتكييفْ،فقالْله(ْ:رويدكْ

ياْبْـنْـيْ ْحتىْنتكلمْأولْشيءْيفْالمخلوقْ ،فإذاْعجزناْعنْالمخلوقاتْ ،فنحن ْعنْ

الخالق ْأعجز ْوأعجز؛ ْفأنا ْأعطيك ْمْثاالْ ْ-وذكر ْله ْحديث ْالنبي ْْ أنه ْرأىْ

جربيلْڠ ْولهْستمائةْجناح ْقدْسدْ ْاألفقْ -ثم ْقالْله ْالمامْعبدْالرحمنْ:صْفْْ

ليْخلقًا ْمنْخلقْاهللْلهْستمائةْجناح)ْ ،فبقيْ ْالغالمْ ْينظرْ ْإليهْ ،فقالْلهْالمام(ْ:ياْ
بْـنْيْ،فإنْيْأْهوْنْعليكْالمسألةْ ،وأضعْعنكْخمسمائةْوسبعةْوتسعينْ ،صْفْ ْليْ
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خلقًاْبثالثةْأجنحةْ،ركبْالجناحْْالثالثْمنهْموضعًاْغيرْالموضعينْاللذينْركبهماْ
اهلل ْحتى ْأعلم؟) ْفقال ْالغالم ْبعد ْذلك(ْ:يا ْأبا ْسعيدْ ،نحن ْقد ْعجزنا ْعن ْصفةْ
المخلوقْ،ونحنْعنْصفةْالخالقْأعجزْوأعجزْ،فأْشْهْدكْأينْقدْرجعتْعنْذلكْ،
وأستغفرْاهلل)(ْ.)1

ومماْسبقْيتبين ْأنْالتمثيلْ ْأعم ْمنْالتكييفْ ،فكلْ ْمْمْثْلْمكيْفْ؛ ْألنهْجعلْ

لصفات ْاهلل ْ كيفية ْمماثلةْ ْلصفات ْالمخلوقينْ ،وليس كل مكيـف ممثال؛ ْألنهْ

وصفْْاهللْبوصفْقدْرْهْْيفْذهنهْواخرتعهْيفْفهمهْوجعلهْلربْالعالمينْْ،وليسْ

لهذا ْالتخيل ْيف ْالذهن ْمماثال ْيف ْالمخلوقينْ ،وكل ْمن ْالتمثيل ْوالتكييف ْباطلْ
وضاللْكماْتقدمْ.
ْ

وينبغيْالتنبيهْإلىْأنْإبطالْْمذهبْالتكييفْالْيعنيْنفيْالكيفيةْعنْصفاتْاهللْ،

فإنْصفاتْاهللْْلهاْكيفيةْقطعًاْ،وإنماْالمنفيْهوْعلمناْهبذهْالكيفيةْ.

يب باإلجا َبـة عندَ السؤال)ْ:فربْالعالمينْقريبْبالجابةْلعبادهْعندماْ
قولهْ( َقر ٌ

يسألونهْ،كماْقالْاهللْ :ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﮊ ،وقالْأيضًا :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ ،وقالْأيضًا :ﮋ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ.

وقالْأبوْموسىْاألشعريْ«ْ:كناْمعْرسولْاهللْﷺْفكناْإذاْأشرفناْعلىْوادْ،هلْلنـاْ

وكبـرناْارتـفـعتْأصواتـنا»ْ،فقالْالنبيْﷺ«ْ:يـا أيـها الناس ار َبـ ُعـوا على أنـفس ُكم ،فـإنـكم
)ْ)1أخرجهاْهبذاْالتمامْالاللكائيْيفْ«ْشرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة»ْ(ْ.)585/3
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ال تدعون َأ َص َّم وال غَ ائبًا ،إنه معكم ،إنه سميع قريب ،تبارك اسمه وتعالى َجده»ْ(ْ.)1

قوله ( َبعيدٌ بالـ َّت َعزز ال ُيـنال)ْأيْ:فاهللْْلهْالعزةْالكاملةْ،فالْينالْجنابهْ،وقدْصحْْ

تضروين» (ْ.)2
يفْالحديثْالقدسيْأنهْْيقولْ«ْ:يا ع َبادي إ َّنكُم َلن تَب ُلغُوا َضري َف ُ

قوله (عال َعلى َعرشه)ْ :تقدم ْذكر ْالعلو ْيف ْبداية ْهذه ْالرسالةْ ،وقد ْأعادهْ

المصنفْْيفْهذاْالموضعْتأكيداْلهْ.

قولهْ(بـائ ٌن من َخلقـه)ْ:هذهْالكلمةْيذكرهاْعلماءْالسلفْ،وهيْكلمةْصحيحةْ،

والْإشكالْفيهاْ،ألهناْمنْبابْالخبارْعنْاهللْ أنهْليسْيفْذاتهْشيءْمنْمخلوقاتهْ،

والْيفْمخلوقاتهْشيءْمنْذاتهْ،فهوْمستوْعلىْعرشهْبائنْمنْخلقهْ.

وأهلْالعلمْإنماْاحتاجواْلذكرهاْليبينواْبطالنْمذهبْالجهميةْالقائلينْ(ْ:إنْ

اهللْْيفْكلْمكان)ْ–تعالىْاهللْعنْذلكْ.-

وذكرْالحافظْالذهبيْْقصةْعنْأحدْالقضاةْوهوْهرامْبنْعبيدْاهللْالرازيْ

أنه ْقضىْبالسجنْألحدْالجهميةْ،وأخربْأنهْتابْمنْبدعتهْ،فأرادْهرامْالرازيْأنْ

يمتْحْنْـهْْفقالْله(ْ:أترهدْْأنْْاهللْْعلىْعرشهْْ،بائنْْمنْخلقْهْ؟)ْفقالْالجهمي(ْ:الْأدريْ
ماْبائنْْمنْخلقه)ْفقالْهرام(ْ:ردْوهْْفإنهْلمْيْـتْبْْبعد)ْ(ْ.)3

يس ب َـمعدُ وم وال بـ َمفقود) :وهذاْأيضًاْإبطال ْمنهْْ لمقالةْ
قوله ْ( َموجو ٌد و َل َ

الجهمية(ْ :أن اهلل ال ْفوق ْوال ْتحت ْوال ْعن ْيمين ْالعالم ْوال ْعن ْشمالهْ ...الخ)ْ،

فوصفواْاهللْْبالعدمْ،تعالىْاهللْعماْيقولونْ،وسبحانْاهللْعماْيصفونْ.
)ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ(ْ،)2992ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ(ْ.)2704
)ْ)2أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ(ْ.)2577

)«ْ)3العلوْللعليْالغفار»ْللذهبيْ(صْ.)169

ْ
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الـمَــنت
ْْ

ـم ُهم بعدَ
والـخَ ل ُق َميـت َ
ُون ب َ
آجالـهم عندَ نَفاد َأرزاقهم وانقطاع آثارهمُ ،ث َّ
يامة إلـى َربـهم
َّ
الضغ َطة فـي ال ُق ُبور ُمسا َء ُلون ،وبعدَ البلى َمن ُشور َ
ون ،ويو َم الق َ

الموازين و َنـشر ُص ُحف
َمـح ُش
ـحاس َ
َ
بون ب َ
ضرة َ
ـح َ
ورون ،و َلدى ال َعرض َع َليه ُم َ
ان
الدَّ واوينَ ،أحصا ُه اهللُ ون َُسو ُه ،ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ َلو ك َ

ـحك َم َبـي َن ُـهم ب َعدلـه بـمقدار
ين َخلقه لـك َّنـ ُه اهللُ َيـلـي ال ُ
يـر اهلل  الـحاك َم َب َ
َغ ُ

وسعا َدة
القائ َلـة فـي الـدنيا ﮋ ﮆ ﮇ ﮈﮊ ،كما بَدَ أ ُه َل ُـهم من َش َ
قاوة َ
ون ،ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ .
َيو َمـئذ َي ُعود َ

ْ

ْ
ْ

ْ

قوله (والـخلق ميتون بآجالـهم)ْ :هذه ْأول ْمراحل ْاآلخرة ْوهي ْالموتْ،

والموت ْحْقْ ْعلىْجميع ْالمخلوقاتْ،كماْقالْاهللْ ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ)ْ،وقالْتعالى(ْ:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ) ْ.

وجميع ْالخلق ْسيموتون ْوفقْ ْأجل ْمحدود ْينتهون ْإليهْ ،ال ْيتجاوزونه ْوالْ

يقصرون ْعنهْ ،كما ْقال ْاهلل ْ(ْ:ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ)ْ.
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قوله (عند نفاد أرزاقهم ،وانقطاع آثارهم)ْ:فالْيموتْالعبدْْحتىْيستنفدْْرزقْهْ؛ْ

منْمالْ،أوْولدْ،أوْعلمْْ،أوْأدنىْمنْذلكْأوْأكثرْ.

ويدلْ ْلذلك ْما ْروى ْابن ْمسعود ْْ قالْ :قالت ْأم ْحبيبة ْ«ْ:اللهم ْمتعنيْ

بزوجيْرسولْاهللْْ،وبأبيْأبيْسفيانْ،وبأخيْمعاوية»ْ،فقالْلهاْرسولْاهللْْ:

«إنك سألت اهلل تعالى آلجال َمضروبة ،وآثار َمو ُطوءةَ ،
وأرزاق َمقسومة ،ال ُي َعج ُل
شيئًا منها قبل حله ،وال ُيؤخـ ُر منها يومًا بعد حله ،ولو سألت اهللَ تعالى أن يعافـ َيـك

من عذاب يف النار وعذاب يف القبر لكان خيرا».

ويفْرواية«ْ:قد سألت اهلل آلجال مضروبة ،وأيام معدودة ،وأرزاق مقسومة ،لن

ُيعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا عن حله ،ولو كُنت سألت اهلل  أن ُي َ
عيذك من

عذاب يف النار أو عذاب يف القبر كان خيرا وأفضل»(ْْْ.)1

الضغطة فـي القبور ُمسا َءلون)ْ :أيْقبلْالسؤالْينضْمْ ْالقربْ
قوله (ثـ َّم ُهم بعد َّ

علىْمْنْفيهْسواءْكانْمؤمنًاْأو ْكافرا؛ْلقولْالنبيْ«ْ :لو نجا أحدٌ من َض َّمة القبر
لنجا سعد بن معاذ»(ْْ.)2

وبعدْهذهْالضمةْتبدأْفتنةْالقرب؛ْوهيْسؤالْالـملـكينْللعبد؛ْفيقوالنْله(ْ:مْنْربك؟ْ

ماْدينك؟ْمنْنبيك؟)ْ.

واسمْالملكين :منكرْونكير؛ كماْصحْذلكْعنْالنبي  قال« :إذا ُقبـ َر الميت -أو قال:
)ْ)1أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْ،كتابْ:القدرْ،رقمْ)2663(ْ:

)ْ)2أخسجه إلحاق ن رلهايه يف «مسنده» -ولصةفظ صه -رق  ،)1127( :ولصطربلين يف «لرمعج لصكبري»
رق  ،)10827( :وصححه لألصباين يف «صحمح لجلام لصوغري» رق ْ.)5306( :
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المـنـ َكر ،واآلخر النَّـكـير»(ْ .)1
أحدكم -أتاه ملكان أسودان أزرقان ،يقال ألحدهماُ :
قالْالمامْأحمد (ْ:نؤمنْهبذاْالقربْوبمنكرْونكير)ْ،وروجعْيفْمنكرْونكيرْ،

فقال(ْ:هكذاْهو)ْ،يعنيْأهنماْمنكرْونكير(ْ.)2

إن العبد إذا ُوض َع يف قبره
والدليلْعلىْماْتقدمْمنْفتنةْالقربْقولْرسولْاهللَّْ «ْ:

قرع نعالهم ،أتاه ملكان فيقعدانه ،فيقوالن :ما كنت تقول
وتولى عنه أصحابه ،وإنه
ليسمع َ
ُ

يف هذا الرجل -لمحمد ﷺ ،-فأما المؤمن ،فيقول :أشهد أنه عبد اهلل ورسوله ،فيقال له:

انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اهلل به مقعدا من الجنة ،فيراهما جميعًا ،وأما المنافق

والكافر فيقال له :ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول :ال أدري كنت أقول ما يقول

ويض َرب بمطارق من حديد ضربة ،فيصيح صيحة
الناس ،فيقال :ال َد َريت وال َت َليتُ ،
يسمعها من يليه غير الثقلين»(ْ.)3

المؤمن إذا ُوض َع يف قبره أتاه ملك فيقول
وجاءتْزيادةْيفْهذاْالحديثْفيها «ْ:إ َّن
َ

له :ما كنت تعبد؟ فإن هدا ُه اهلل قال :كنت أعبد اهلل ،فيقال له :ما كنت تقول يف هذا

الرجل؟ فيقول :هو عبد اهلل ورسوله ،فما يسأل عن شيء غيرها.)4(»...

والعذابْيفْالقربْعلىْنوعينْْ:

ْ -عذاب دائم مستمرْ،ويكونْهذاْللكافرْ،كماْقالْاهللْ(ْ :ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ)ْأيْباستمرارْْ.

)ْ)1أخرجهْالرتمذيْيفْ«جامعه» ،رق  .)1071( :وصححه لألصباين يف «لصسةسة لصوحمح » رق ْْ .)1391( :

)ْ)2انظر«ْ:الروح» بان لصيم (صْ.)166

)ْ)3أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْ،كتابْ:الجنائزْرقم(ْ،)1374ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ.)2870(ْ:
)ْ)4أخرجهاْأبوْداودْيفْ«سننه» ،رق  )4751( :وصححها لألصباين يف « لصسةسة لصوحمح » رق ْ.)1344( :
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منقطع على قدر المعصية؛ ْوهذاْلعصاةْأمةْمحمدْْ لقوله«ْ :إنهما
عذاب
 ْوٌ
ٌ

ليعذبان ،وما يعذبان يف كبير»ْ(،)1أيْأهنماْالْيعذبانْيفْأمرْيرقْتـركهْْ.

والعذاب ْوالنعيم ْيف ْالقرب ْيقع ْعلى ْاألرواح ْواألبدانْ ،ويرمل ْكلْ ْمن ْهوْ

مستحقه؛ْسواءْ:قبرْ،أوْاحرتقْ،أوْغرقْ،وإنماْأضيفْللقربْباعتبارْاألصلْوالغالبْْ.
قوله (وبعد البلى منشورون)ْ:أيْمبعوثونْ،فبعدْأنْتبلىْأجسامْهمْ،وينفخْبالصورْ،

ترقْقبورهمْ،ويحْييهمْاهللْْْْ،كماْقالْتعالى(ْْ :ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪ)ْ.

قوله (ويوم القيامة إلـى ربـهم مـحشورون)ْ :الحررْيفْاللغةْ:هوْالجمعْ،والمرادْ

جمعْأجزاءْالنسانْبعدْتفرْقهاْ،وإحياؤه ْيفْذلكْالموعدْْ ،فيْحرر ْالناسْ ْعلىْصعيدْ

واحد ْحفاة ْعراة ْغْـرْالْ(ْ،)2وتدنوْمنهمْالرمسْحتىْتكونْبمقدارْميلْ ،ويكونْالناسْ

علىْقدرْأعمالهمْيفْالعرق()3؛ْإالْمنْعصمْاهللْكالسبعةْالذينْيظلهمْاهللْبظلهْيومْالْظلْ
إالْظله(ْ،)4ولنْيفوتْهذاْالموقفْالعظيمْأحدْ،قالْاهللْ(:ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ)ْ .

قوله ( ولدى العرض عليه مـحاسبون)ْ:العرضْعلىْاهللْْوالحسابْثابتْْ

)ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه» ،كصتاب :لصاضاءْ،بابْماْجاءْيفْغسلْالبولْ،رقمْ،)218(ْ:ومسلمْيفْ

«صحيحه» ،كصتاب :لصطهارةْ،رقمْ.)292(ْ:

)ْ)2أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه» ،كتابْ:تفسيرْالقرآنْ،رقمْ،ْ)4625(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه» ،كصتاب:

لجلن وصف نعممها وأهةهاْ.)2860(ْ:

)ْ)3أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه» ،كصتاب :لجلن وصف نعممها وأهةها  ،رق (ْْ)2864

)ْ)4أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه» ،كصتاب :لألذلن ،ناب :م جةس يف لرمسجد ينصتظس لصوالةْ،رقمْ،)660(ْ:
ومسلمْيفْ«صحيحه»ْ،كتابْ:الزكاةْ،رقمْ.)1031(ْ:
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بالكتابْوالسنة ْوالجماعْ،كماْقالْتعالى(ْ:ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

العْْالعْبادْْعلىْأعمالهمْيومْالقيامةْ،وهوْعلىْنوعينْ:
ﭜ)ْ،والحسابْْ:هوْإطْ ْ
ْْالعرضْ:بأنْيخلوْالربْبعبدهْالمؤمن؛ْفيـقـررهْبذنوبهْحتىْيْـقْـرْويعرتفْ.ْ-المناقشةْ:بأنْيسائلهْاهللْْيفْذنوبهْ،فمنْنوقشْالحسابْعذبْ(ْ.)1

ومنْالناسْمنْيدخلْ ْ الجنةْبالْحسابْوالْعذابْكماْصح ْذلك ْعنْالنبيْ

ْ .) 2 ( 

وأماْالكفارْفالْيحاسبونْمحاسبة ْمنْتوزنْحسناتهْوسيئاته؛ْألنه ْالْحسناتْ

لهم؛ْولكنْتْعْدْْعليهمْأعمالهمْ،ويقرْرْونْهباْ،ويْجْزْونْعليها(.)3

ـحض َرة الـموازين)ْ:ذكرْالمصنفْْالميزانْالذيْينصبْيومْالقيامةْ،
قوله (ب َ

وهوْميزانْحقيقيْواحدْلهْكفتانْ،وجمعْيفْقولْاهللْتعالى(ْ:ﭪ ﭫﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) ْباعتبار ْما ْيوزن ْعليه؛ ْفإن ْاألعمال ْتوزنْ ،وصحائفْ
األعمالْتوزنْأيضًاْ،ويوزنْالعبدْنفسهْكذلكْ.

قوله (و َنشر صحف الدَّ واوين)ْ:فْـتْـفْـرْقْْالصحفْوتفتحْالسجالتْالتيْكتْـبتْفيهاْ

األعمالْ،فآخذ ْكتابهْبيمينهْ،وآخذْكتابهْبرماله ْمنْوراءْظهرهْ،فيجدْالعبد ْفيهاْماْ

عملْمنْأولْحياتهْإلىْموتهْبكل ْتفاصيلهْمكتوبًاْ،قالْتعالى(:ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ)ْ.
)ْ)1أخرجه لصبخاري يفْ«صحيحه» ،كصتاب :لصعة  ،رق  ،)103( :ومسة يفْ«صحيحه» ،رق ْ.)2876( :
)ْ)2أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْ،كتابْ:الرقاقْ،بابْ:يدخلْالجنةْسبعونْألفًاْبالْحسابْ،رقمْ:
(ْ،ْ)6541ومسلمْيفْ«صحيحه»ْ،كتابْ:اليمانْ،رقمْ.)220(ْ:

)ْ)3أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه» ،كصتاب :لصزهد ولصسقاق ،رقمْ.)2968(ْ:
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قوله (أحصاه اهلل ونسوه)ْ:أيْأنْالعاملينْقدْنسواْماْعملوهْيفْالدنياْ،لكنْاهللْ

ْ أحصاهْوهوْمجازيهمْعليهْ،قالْ( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ) ْ.

قوله (يف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) :وهذاْاليومْهوْيومْالقيامة؛ْوروىْ

عليْبنْأبيْطلحةْعنْابنْعباسْْقال(ْ:هذاْيومْالقيامةْ،جعلهْاهللْعلىْالكافرينْ
مقدارْخمسينْألفْسنة)ْ(ْْ.)1

وأماْالمؤمنونْفيكونْهذاْاليومْعليهمْكقدرْالوقت ْبينْالظهرْوالعصرْ ،كماْ

صحْْعنْالنبيْْقال«ْ:يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر»(ْ.)2

قوله (لو كان غير اهلل  الـحاكم بين خلقه) :والمعنىْأنْمقدارْمحاسبةْاهللْْ

الخلقْفيهْومعاقبتهْإياهمْمقدارهْخمسينْألفْسنةْلوْكانْغيرْْاهللْالـمحاسب.

قوله (لكن ُه اهللُ يلي
الـحكم بينهم بعدله ،بـمقدار القائلة فـي الدنيا (ﮆ ﮇ
َ

ﮈ))ْ :هذاْالقولْذكرهْبعضْالمفسرينْ ،وتقدْمْأنهْعلىْالمؤمنينْيكونْهبذاْ
القدرْ،وأماْالكافرينْفيكونْمقدارْهْْخمسينْألفْسنةْ.

قوله (كما بدأه لـهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون)ْ :أيْكماْقدر ْلإلنسانْ

وكتبْ ْمنْالمآل ْيعودْ:إماْأنْيكونْمن ْأهلْالسعادةْأوْأنْيكونْمن ْأهلْالرقاوةْ،

{ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ }.

)ْ)1أخرجهْالطربيْيفْ«جامعْالبيان»ْ(ْ.)253/23

)ْ)2أخرجه لصـحاك يف «لرمسصتدرك» ( )84/1مسفاق ًا ،وأخسجه أيض ًا ماقاف ًا قىل أيب هسيسة نسق ،)284( :
وصححه لألصباين يف «لةسة لألحاديث لصوحمح » رق  ،)2456( :وقال( :وأرى أن لرماقاف يف حك
لرمسفاع ،نل ها أوضح وأنني ،ولهلل أقة )ْ .
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الـمَــنت
ْ

ْ

وأهل الجنَّة َيومئذ في الجنَّة يتنعمون ،وبصنوف الل َّذات يتلذذون ،وبأفضل

ينظرون ،ال يمارون في النَّظر إ َليه وال
الكرامة ُيح َبرون ،فهم حينَئذ إ َلى َربهم ُ

فوجوه ُهم بكرامته ناض َرة ،وأع ُيـنُهم بفضله إ َليه ناظرة ،يف نعيم دائم
ون،
َيشك َ
ُ

ُمقيم( ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) ( ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨ) .

َوأهل ال َجحد (ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)  ،و ( ﮠ ﮡ ﮢ) ( ،ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)  ( ،ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ).
إخراجهم من َها.
خال من َشا َء اهلل من ال ُم َوحدين
َ

ْ
ْ

قولهْ(وأهل الـجنة يومئذ فـي الجنة يتنعمون ،وب ُصنوف اللذات يتلذذون ،وبأفضل

يـحبرون)ْ:كماْأخربناْاهللْْعنْهذاْالنعيمْيفْآياتْعديدةْمنها(ْ:ﯚﯛ
الكرامة
َ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)ْ،

وقال(ْ:ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
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ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ).
ينظرون)ْ :لماْذكرْالمصنفْْ نعيمْأهلْالجنةْ
قوله (فهم حينئذ إلـى ربـهم
َ

أتبعهْبذكرْأعظمْنعيمْينالهْأهلْالجنةْ،وهوْرؤيةْاهللْْ حقيقة ْبأبصارهمْ،كماْ

قالْ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)ْ.

وقال ْالنبي « :إذا دخل ُ
أهل الجنة الجن َة يقول اهلل ْ ،تريدون شيئا أزيدكم،

وجوهنا ألم تدخلنا الجن َة وتنجـنا م َن النَّار؟ ،قال :فيكش ُ
اب
فيقولون :ألم تبيض
َ
ف الحج َ
َ

ب إليهم من النَّظر إلى ربهم  »ثمْتالْرسولْاهللْ قاصه تعاىل ( :ﭒ
فما ُأع ُطوا َشيئا َأ َح َّ

ﭓﭔﭕ)(ْ،)1وقدْفسرْجماعةْمنْالصحابةْأيضًاْالزيادةْْيفْاآليةْالسابقةْبأهناْ

رؤيةْاهللْْ،منهمْأبوْبكرْالصديقْ،وحذيفةْبنْاليمانْ،وعامرْبنْسعدْوغيرهمْ.)2(

والنظرْإليهْْالْيكونْإالْبعدْالموتْ،كماْقالْالنبيَْ «ْ:تـ َعـ َّلـ ُموا أنه لن َيرى أحد

منكم ر َّبـ ُه  حتى يموت»ْ(ْ)3

ولذاْكانْمنْدعاءْالنبيْْيفْصالته«ْ:اللهم إين أسألك لذة النـظر إلى وجـهك،

)ْ)1أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْ،رقمْ.)181(ْ:

)ْ)2أخرجْأقوالهمْالطربيْ «جام لصبمان» (.)157/12
)ْ)3أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْ،رقمْ.)169(ْ:



تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني


107 107

َّ
مضرة ،وال فتنة مضلة»(ْْ.)1
ضرا َء َّ
والشوق إلى لقائك ،يف غير َّ

قالْابنْرجبْ « ْ:وإنماْقالْمنْغْيرْضرْاءْمْضْرْةْ،والْفتنةْمْضْلْة؛ْألنْْالروقْْ

إلىْلقاءْاهللْيستلزمْْمحبةْْالموتْْ،والموتْ ْيقعْ ْتمنْـيهْكثيراْْمنْأهلْالدنياْبوقوعْالضراءْ

المْضْرْةْيفْالدنياْ،وإنْكانْمنهيًاْعنهْيفْالررعْ،ويقعْْمنْأهلْالدْينْتْمْـنْـيهْلخريةْالوقوعْ

يفْالفتنْالمْضْلْةْ،فسألْْتمنْيْالموتْْخاليًاْمنْهذينْالحالينْوأنْيكونْناشئًاْعنْمْحْضْْ
محبةْاهللْ،والروقْإلىْلقائه»ْ(ْ.)2

قوله (ال ُيـمارون فـي النَّ َظر إليه وال يشكون)ْ:وهذاْتنبيهْْجليلْْمنْالمصنفْْ

أنهْيجبْعلىْالمؤمنْأن ْال ْيكونْعندهْشك ْوالْمريةْيفْشأنْالرؤيةْ،فضال ْعمنْ

ينكرهاْ–والعياذْباهللْ -فإنْهذاْموجب ْلحرماهنم ْمنها؛ْألنهْلمْيقمْيفْقلبهم ْالطمعْْ
يفْرؤيةْالباريْْ،ولهذاْقالْبعضْالسلفَْ «ْ:من َّ
كذ َب بكرامة لم َيـنَـلها»(ْ،)3ورؤيةْ

اهللْْأجلْكرامةْْ.

قوله (فوجوههم بكرامتـه ناضرة)ْ :من ْالنضرة ْوهي ْالحسن ْوالبهاءْ ،قال ْتعالى:

(ﭙ ﭚ ﭛ) أيْحسنة ْهبيْةْ،وتنوْعتْعباراتْالسلفْيفْتفسيرْهذهْاآليةْفقيلْ

( ﭛ) بمعنىْ:حسنةْ،وناعمةْ،ومسرورةْ،ومررقةْ،ومْنْـيرةْ،والنْضْرةْْترملْذلكْكلْهْ.
وقوله (بكرامته)ْ:أيْأن ْهذه ْمنةْ ْمن ْاهللْعليهمْأنْهداهمْلإليمانْوأكرمهمْ

باالستقامةْوثبتهمْعلىْالطاعةْ،حتىْمنْعليهمْبكرامةْْالنظرْإلىْوجههْالكريمْ.
)ْ)1أخرجه لصنسائي يف «لرمجصتبى» رق  ،)1305( :وصححه لألصباين يف «لصكة لصطمب»ْ.
)«ْ)2رشح حديث صبمك لصةه » (صْ.)95

)ْ)3انظرْ«لصنهاي يف لصفصت ولرمالح » بان كثري (ْ.)374/1
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قالْالحسنْالبصريْ(«ْ:ﭙ ﭚ ﭛ)ْ،أيْحْسْنة( ْ،ﭝ ﭞ ﭟ) ْقالْ:

تنظرْْإلىْالخالقْ،وحقْلهاْأنْتْـنْضْرْْوهيْتنظـرْْإلىْالخالق»(ْ،)1أيْأهناْتْـكْسْبْْهذاْ
الحسنْوالبهاءْبرؤيتهاْهللْْْ.

وقولهْ(وأعينهم بفضله إليه ناظرة)ْ:وهذاْتأكيدْأنْرؤيةْاهللْْحقيقيةْْباألبصار؛ْ

يفْقوله(ْ:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ )؛ْألنْالنظرْإذاْعديْبــ(إلى)ْلمْيحتملْغيرْ
الرؤيةْالحقيقيةْباألبصارْ.

مقيم)ْ:أيْنعيمْمستمرْدائم؛ْويرملْهذاْْالنظرْإلىْاهللْْ،
قوله (فـي نعيم دائم ْ

وأهلْالجنةْيتفاوتون ْيف ْهذاْالنعيمْبحسبْتفاوهتمْيفْطاعةْاهللْْواليمان ْبهْ،
فهمْليسواْيفْذلكْعلىْدرجةْواحدةْ.

قوله ْ(( ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ))ْ:النصبْ :هو ْالتعبْ،

فليسْيفْالجنةْتعبْْوالْمرقْـةْْوالْأمراضْْوالْأسقامْ،بلْفيهاْالنعيمْواللذةْ.

قوله ْ( ( ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) )ْ:أيْ :يبقون ْفيها ْأبد ْاآلبادْ ،مْخْلْدين ْيف ْهذاْ

النعيمْالمقيمْوالفضلْالعميمْ.

قوله ْ(( ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ))ْ:أيْ

أكلْالجنةْوظلهاْونعيمهاْدائمْغيرْمنقطعْ،وقدْجعلهاْاهلل ْعاقبةْالمتقينْومآلهمْ،

وأماْالكافرينْفعقباهمْالنارْ،وبئسْالقرارْ،فـكمْبينْالفريقينْمنْالفرقْالمبينْ.

قوله ْ(وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون)ْ :أيْالكفارْعنْربـهمْيومئذْ

محجوبونْ،كماْقالْ ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ )ْ،أيْالْيرونْاهللْْوالْْ
)ْ)1أخرجهْالطربيْيفْ«جام لصبمان» (ْْ .)507/23
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ينالونْهذاْالنعيمْ،وهذاْالحجبْسببهْْسخطْاهللْعليهمْ،فإذاْكانْالربْْحْجْبْهمْ
عنْهذاْالنعيمْلسخطهْْعليهمْفماْشأنْمنْرضيْعنهمْاهللْْْ.

قالْالمصنفْ(ْ:سمعتْإبراهيمْبنْهرمْالقرشيْ–وكانْمنْعلـيْـةْأصحابْ

الرافعيْ -يقولْ :سمعت ْالرافعيْ ْيقول ْيف ْقوله ْتعالى(ْ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ) « :فلماْحجْـبْهمْيفْالسخطْكانْهذاْدليالْْعلىْأهنمْيرونْهْْيفْالرْضا»ْ.
فقالْلهْأبوْالنجمْالقزوينيْ:ياْأباْإبراهيمْ-يعنيْالمزينْ،-بهْتقول؟ْْ
قالْ:نعم ،وبه أدينْ.

فقامْإليهْعصامْفْـقْـبْـلْْرأسْهْْوقالْ:ياْسيدْالرافعيينْاليومْبيْـضْتْْوجوهنا)(ْْْ.)1
فكمْيحتاجْالناسْ ْإلىْمثلْهذهْالمواقفْالتيْتْـبْـيْـضْ ْالوجوهْ ،الْأنْيمريْْ

النسانْمساريًاْومجاريًاْماْعليهْأهلْبلدهْ:منْمخالفةْ،أوْتعطيلْ،أوْنفي؛ْبلْيْبينْ

الحقْويصدعْْبهْ،ليكونْكالمامْالمزينْْحيثْقيلْله«ْ:ياْسيدْالرافعيينْبيضتْ
وجوهنا»ْ.

قوله ْ(ويف النار يسجرون)ْ :يعنيْيوقدونْ ،منْقولهم(ْ:سْجْرْ ْالتْـنْور) ْإذاْملهْ

بالوقود(ْ.)2

قوله (( ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ))ْ:فالكفارْالْيموتونْبلْهمْباقونْيفْهذاْالعذابْأبدْاآلبادْ،كماْقالْتعالىْْْْْ:
)ْ)1أخرجهْابنْكثيرْيفْ«مناقبْالرافعي»ْ(صْ،)190وقدْرويْمنْغيرْوجهْعنْالرافعيْنحوهْ.
)«ْ)2هتذيبْاللغة»ْللزهريْ(ْ.)304/10
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(ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ)ْ.
قوله ( (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ))ْ :أيْيفْالنارْ،فإنهْالْيتوقفْبلْيزدادْ

كماْقالْ( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) ْْ.

قالْالعالمةْالسعديْْ(ْ:وكلْوقتْوحينْيزدادْعذاهبمْ،وهذهْاآلياتْأشدْ

اآلياتْيفْشدةْعذابْأهلْالنار)(ْ.)1

قوله (خال من شاء اهلل من الموحدين إخراجهم منها)ْ:أيْأنْالذينْيعذبونْيفْالنارْ

علىْصنفينْ:األولْهمْالكفارْ،والصنفْالثاينْهمْالمسلمونْالذيْاستحقواْدخولْ

النار ْبمعاصيهمْ ،ويسمون ْ«عصاة ْالموحدين»ْ ،وهؤالء ْيعذبون ْعلى ْجرائمهمْ
وموبقاهتمْ ،ثمْيخرجون ْمنْالنار ْجماعاتْيفْأوقاتْمتفاوتةْ،حتىْالْيبقىْيفْالنارْ
إالْالصنفْاألولْوهمْالكفارْ،كماْجاءْيفْالحديثْالقدسي«ْ:أخرجوا من النار َمن

قال( :ال إله َّإال اهللُ) ويف قلبه مثقال ذرة من إيمان»(ْْ.)2

وقدْوردْعنْأبيْسعيدْالخدريْْ عنْالنبيْْ ذكرْصفةْخروج هؤالءْمنْ

النارْ،فإنْْالنبيْْْلماْذكرْأهلْالنارْالذينْهمْأهلهاْ،ذكرْبعدهمْأقوامًاْفقال«ْ:ولكن

ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا ُأذ َن بالشفاعة ،فجيء
ٌ

)«ْ)1تيسيرْالكريمْالرحمن»ْْ(ْْ.)906/1

)ْ)2أخرجه لصبخاري يف « صحيحه » كتاب :اإليامن ،باب تفاضل أهل اإليامن يف األعامل ،رق ،)22( :
ومسة يف « صحيحه » ،كتاب :اإليامن رق ْ.)183( :
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بهم ضبائر ضبائر ،فـبُـثوا على أنهار الجنة ،ثم قيل :يا أهل الجنة أفيضوا عليهم،

فينبتون نبات الح َّبـة تكون يف َحميل السيل»(.)1

فقوله  « أصابتهم النار بذنوهبم» :أيْ:التيْدونْالكفرْ.
وقوله « ْ:فأماتهم إما َتـة حتى إذا كانوا َفحما» :أيْيكونونْكمثلْقْطْعْْالفحمْ.
وقوله « ْ:فجيء بهم ضبائر ضبائر»ْأيْ:دفعاتْدفعاتْ،وخرجواْهبذاْالتفاوتْ

ألنْكبائـرهمْمْـتـفاوتةْليستْعلىْدرجةْواحدةْ.

وقوله « :فـ ُيـلقون يف نهر ُ
الح َياة فينبتون فيه»ْ:أيْبعدْموهتمْيف ْالنارْ
يقال ل ُه َن َه ُر َ

وتحولهمْإلىْقطعْْمنْالفحمْ:يلقونْيفْهنرْْالفردوسْفيْحْيْونْبمائهْ.

السيل»ْ :الحبةْ :هيْالبذورْالتيْتنبتْيفْ
ْوقوله«ْ :كما َتـنـ ُب ُ
ت الح َّبـ ُة يف َحميل َّ

الصحراء؛ ْومنهاْما ْينبت ْعلى ْجنبتيْالسيلْعندماْيطفحْ،فتنبتْوتحياْبمائهْ،وهذاْ
أمرْيدركهْأهلْالبادية؛ْلذاْقالْرجل « ْ:كأنْرسولْاهللْْقدْكانْبالبادية»(ْ.)2

وْيفْروايةْقالْ«ألم تروا أ َّنـها تخرج صفرا َء ملتوية»(ْ:)3أيْأهناْأولْماْتنبتْتكونْ

ضعيفةْ،ثمْترتـدْْوتصبحْْخضراءْنْضْرْةْ،فهكذاْالرأنْيفْهؤالءْ.

***ْ

)ْ)1أخرجهْالبخاريْكتابْالتوحيدْ،رقمْ،)7439(ْ:ومسلمْيفْ« صحيحه »ْكتابْاليمانْرقمْ)185(ْ:
)ْ)2أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْ،كتابْاليمانْ،رقمْ.)185(ْ:

)ْ)3أخرجهْللبخاريْيفْ«صحيحه»ْ،كتابْاليمانْ،بابْتفاضلْأهلْاليمانْيفْاألعمالْ،رقمْ.)22(ْ:
ْ
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الـمَــنت
ان عندَ
اب ما ك َ
وال َّطا َع ُة ألُولـي األمر فيما َ
كان عندَ اهلل ╡ َمرضيا ،واجتن ُ

اهلل ُمسخطا ،وتَر ُك الـخُ روج عندَ

كَيما َيعط ُ
ف بـهم َعلى َرعـ َّيـتـهمْ.

وجورهم ،والتَّو َبـ ُة إلـى اهلل ╡
َتـ َعـديهم َ

ْ

ْ

شرعْالمصنفْ⌂ْيفْتقريرْماْيتعلـقْْبالسمعْوالطاعةْلوالةْاألمرْبالمعروفْ،

والنصحْلهمْكماْجاءْيفْكتابْاهللْوسنةْرسولهْْ،قالْاهللْتعالى :ﮋ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ ،وقدْتتابعْْالعلماءْعلىْإيرادْهذهْالمسألةْ

يفْمصنفاهتمْيفْاالعتقادْ،وكذاْمصنفاهتمْيفْالحديثْ،ومنْأحسنْماْجمع ْيفْذلكْ

كتابْالمارةْمنْ «صحيح مسلم»ْ.

كان عندَ اهلل َ مرض َّيـًا)ْ:ماْذكره ْالمصنفْ
قوله ْ(وال َّطاع ُة ألولـي األمر فيما َ

⌂ْهوْمعنىْالحديثْالنبويْالرريف ْ:إنَّما ال َّطا َع ُة في ال َمع ُروف (ْْ.)1
((

( )1روله لصبخاري رق  ،)6830( :ومسة رق .)4871( :

))
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ان عندَ اهلل ُمسخطـًا) :هوْمعنىْقولهْالنبيْﷺ « ْ:ال طا َع َة
وقولهْ(واجتناب ما ك َ

ل َمخ ُلوق يف معصية الخالق»(ْْ.)1

فتجبْطاعةْوليْ ْاألمرْماْلمْيأمرْبمعصية ْكماْقالْتعالىْ:ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊْ،وللحديثْالمتقدمْ،فإنْأمرْ ْالحاكمْ ْبمعصيةْْ

فال ْيسمع ْلهْ ،بل ْيجب ْأن ْيعصى ْيف ْهذا ْاألمرْ ،ولكن ْال ْيررع ْاالفتيات ْعليهْ
والخروجْألجلْهذهْالمعصيةْكماْسيأيتْ.

وقد ْصحْ ْأن ْالنبيْ ْْ أمْــرْ ْأحد ْالصحابة ْعلى ْسريةْ ،فاستعمل ْرجالْ ْمنْ

األنصارْ،وأْمْـرْهمْأنْيْطْـيـعْوهْْ،فغْضْبْْفقال(ْ:أليسْأْمْـرْكمْالنبيْْﷺْأنْتْطيعوين؟)ْ

قالوا(ْ:بلى)ْ،قال(ْ:فاجمعواْليْحْطْبًا)ْ،فجمعواْ،فقال(ْ:أوقدواْناراْ)ْ،فأوقدوهاْ،

فقال(ْ:ادخلوها)ْ،فهْمْواْ،وجْعْـلْْبعضْهمْيْمْسْكْْبعضًاْ،ويقولون(ْ:فرْرْناْإلىْالنبيْ

ﷺْمنْالنار)ْ،فماْزالواْحتىْخْمدتْْالنارْ،فسْكْنْْغضْبْهْْ،فبل ْْالنبيْْﷺْ،فقال«ْ:لو
دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ،الطاعة يف المعروف»(ْْ. )2

وجورهم)ْ :وأدلةْالنهيْعنْهذاْاألمرْكثيرةْ
قوله (وتَرك الـخُ روج عندَ َت َعديهم َ

جداْ،منهاْقولْالنبيْﷺ«ْ:خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ،ويصلون عليكم

وتصلون عليهم ،وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم»

قيل :يا رسول اهلل ،أفـال ننابذهم بالـسيف؟ فقال« :ال ،ما أقـاموا فـيكم الـصالة ،وإذا رأيـتم
( )1أخسجه لصطربلين يف « لرمعج لصكبري» رق  ،)381( :ولصبغاي يف «رشح لصسن » رق ،)2455( :
وصححه لألصباين يف « صحمح لجلام لصوغري» رق )7520( :

ْ

( )2أخسجه لصبخاري يفْ«صحيحه»ْرق  ،)4340( :ومسة رق .)1840( :
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عم َل ُه ،وال تنزعوا يدا من طاعة»(ْ.)1
من والتكم شيئًا تكرهونه ،فاكرهوا َ

وسببْهنيْالنبيْْ أمـتْهْ ْعنْالخروجْعلىْالوالةْالظلمةْهو ْالمفسدةْ

الكبيرة ْواألضرار ْالوخيمة ْالمرتتبة ْعلى ْذلك؛ ْمن ْإراقة ْدماءْ ،وإهالك ْألموالْ،

وضياعْالدينْ ،وذهابْاألمنْ،فالْيطمئنْالمسلم ْيفْعبادتهْ،والْيأمنْعلىْعرضهْ
ومالهْ،وتعمْالفوضىْيفْالبالدْ.

وقد ْكانْالصحابةْﭫ ْأشد ْالناسْامتثاال ْلهذاْاألمرْالنبويْ،وأبعدهمْعنْماْ

يسببْهذهْالمفاسدْالكبيرةْللناسْْ:

فإن
قالْابنْمسعودْْلماْاشتكىْالناسْإليهْسيرةْالوليدْبنْعقبة « ْ:اصبرواَّ ،

ين عاما َخ ٌير من َهرج َشهر»(ْ.)2
ور إمام خمس َ
َج َ

وقالْأنسْْبنْمالكْ لماْشكيْإليهْماْيقومْبهْالحجاجْالثقفي « :اصبروا ،فإنه ال

يأتي عليكم زمان إال الذي بعده شر منه ،حتى تلقوا ربكمْسمعتْهْْمنْنبيكمْﷺ»(ْ.)3

ْقوله (والتَّوب ُة إلـى اهلل  كَي َما َيعطف بـهم على َرع َّيـتهم) :بينْالمصنفْ⌂ْيفْ

هذهْالجملةْالمْخْرْجْْوالـمنجىْيفْمثلْهذاْالمقامْ،فقال(ْ:والتَّوب ُة إلـى اهلل ْ)وذلكْ

أنْتسلْطْْالوالةْوجْورْهْمْإنماْهوْبسببْالذنوبْ،كماْقالْتعالى :ﮋﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊْ،فعلىْالعبادْأنْيتوبواْإلىْاهللْأوالْ،ويصلحواْأنفسهمْ،

(ْ)1أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)1855(ْ:

(ْ)2أخرجهْالطرباينْيفْ « املعجم الكبري» برقم ،)10210( :وقال احلافظ ِ
العراقي يف « املغني عن محل األسفار»
ٍ
اهلرج يف أحاديث
النبي ﷺْ َ
يف كتاب :الصرب والشكر رقم (( :)1441أخرجه الطرباين بإسناد ال بأس به) ،ر
وفَّس ُّ
متعدِّدة بأنه( :القتل) ،انظر« :صحيح البخاري » حديث رقم.)6037( :

ْ

(ْ)3أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْكتابْ:الفتنْ،بابْ:الْيأيتْزمانْإالْوالذيْبعدهْشرْمنهْ،رقم.)7068(ْ:

ْ
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وأهليهمْ،ومنْحولهمْبالدعوةْإلىْاهلل؛ْحتىْينتررْالصالحْويْعْمْْالخيرْ،فيلطفْاهللْ

هبمْ،ويريحْهمْمنْظلمْهذاْالظالمْبصالحهْْ،أوْيْبْدْلهمْخيراْمنهْوأصلحْ،فاألمرْ
كلهْبيدْاهللْْ:ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ.

والتاريخْفيهْعربةْ ْعظيمة ْلكلْ ْمنْتدبـرهْْ،فرتى ْكثيرا ْمنْالناسْالذينْخالفواْ

أمرْالنبيْﷺْ،وخرجواْعلىْوالهتمْ،ولمْيسلكواْالمسلكْالررعيْيفْهذاْالبابْنتجْ

عنْذلكْفسادْعظيمْعلىْالعبادْوالبالدْ.

قال ْشيخ ْالسالم ْابن ْتيمية«ْ :ولعله ْال ْيْكاد ْيْعْرْف ْطائفةْ ْخرجت ْعلى ْذيْ

سلطانْ،إالْوكانْيفْخروجهاْمنْالفسادْماْهوْأعظمْمنْالفسادْالذيْأزالته»(ْ .)1

وقالْأيضًا « :ولهذاْاستقرْأمرْأهلْالسنةْعلىْتركْالقتالْيفْالفتنة؛ْللحاديثْ

الصحيحةْالثابتةْعنْالنبيْﷺْ،وصارواْيذكرونْهذاْيفْعقائدهمْ،ويأمرونْبالصربْ

علىْجورْاألئمةْوتركْقتالهمْ.)2( »...

وقال ْابن ْأبي ْالعز ْالحنفي ْ⌂ ْقال«ْ:وأما ْلزوم ْطاعتهم ْوإن ْجاروا ْفلْنهْْ

يترتبْعلىْالخْروجْمنْطاعتهمْمنْالمفاسدْأض عافْماْيحصلْمنْج ورهمْ،بلْ

يفْالصربْعلىْجورهمْتكفيرْالسيئاتْومضاعفةْاألجور ْ،فإنْاهللْتعالىْماْسلطهمْ

عليناْإال ْلفساد ْأعمالناْ،والجزاء ْمنْجنس ْالعملْ؛ْفعليناْاالجتهاد ْيفْاالست غفارْ

والتوبةْوإصالحْالعم لْْْ...فْـإذاْأرادْالرعيةْأنْيْـتخلصواْم نْظلمْاألميرْالظالمْْ
فليرتكواْالظلمْ»(ْ.)3

(« )1منهاج السنة النبوية» (ْ.)391/3

(« )2منهاج السنة النبوية»ْ(ْ.)530/4

( « ْ)3رشح العقيدة الطحاوية» (صْ.)252
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ُ
مساك َعن َتـكفير َأهل القب َلة ،والبرا َءة م ُنهم فيما َأحدَ ُثو ُه ما َلـم َيـبـ َتـد ُعوا
واإل
كان َعلى َأهل القب َلة خارجًا وم َن الدين مارقًا،
َضالالَ ،ف َمن اب َتـدَ َع م ُنهم َضالال َ

فهي
و ُيـ َتـ َقـر ُب إلـى اهلل ╡ بال َبرا َءة من ُه ،و ُيـه َجـ ُر و ُيـح َتـ َقـ ُر ،وتُـج َتـن ُ
َب ُغـدَّ ُتـ ُه؛ َ
ـج َربْ.
َأعدى من ُغدَّ ة ال َ
ْ

ْ

ْ

الواجبْ ْيفْهذاْالبابْهوْالتوسطْ ْبينْالغلوْوالجفاءْ ،والفراطْوالتفريطْ،وإنماْ

تتحققْهذهْالوسطيةْبلزومْالحقْوالهدىْالذيْجاءْعنْاهللْْ،وعنْرسولهْْْ.

قوله (واإلم َس ُ
اك عن َتـكفير َأهل القب َلة)ْ:أيْالذينْيستقبلونْالكعبةْ ،ويصلونْ

إليهاْ ،ممن ْلهم ْأخطاء ْومخالفات ْال ْتوجب ْخروجهم ْمن ْالملةْ ،كما ْجاء ْيفْ

َ
وأكل ذبيحتنا ،فذلك المسلم
قول النبيَْ « ْ:من ص َّلى صال َتنا واس َتق َبل قب َلـ َتنا،
الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله ،فال تخفروا اهلل يف ذمته» (ْ. )1
ْ

فمنْكانتْهذهْحالهْفاألصلْهوْالمساكْعنْتكفيرهْ،ألنهْمسلمْ،والْينقلْعنْ

هذاْاألصلْإالْبيقينْ،بخالفْطريقةْالخوارجْوالمعتزلةْالذينْيسارعونْإلىْتكفـيرْ

كلْمنْخالْفْْفكرهمْوطريقتهمْمنْالمسلمينْ.

( )1أخسجه لصبخاري يف « صحيحه » ،كتاب :الصالة ،باب :فضل استقبال القبلة ،رق ْ.)391( :
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والبرا َءة م ُنهم فيما َأحدَ ُثو ُه)ْأيْ:والمساكْعنْالرباءةْمنهمْفيماْأحدثوهْ،
قوله ( َ

وهذاْخاصْبمنْأخطأْأوْوقعْيفْزلةْمنْأهلْالسنةْفإنهْيمسْكْعنْالرباءةْمنهْ،ألنهْ

الْأحدْمعصومْمنْالخطأْوالزللْ.

قالْالمامْالذهبي ْ⌂ « ْ:لوْأنناْكْلْماْأخطأْإمامْ ْمجتهدْ ْيفْمسألةْخطأْ ْمغفوراْْ

لهْهجرناهْوبْـدْعناهْ،لماْسْلْمْأحدْْمنْاألئمة»ْ(ْ.)1

لكنْاستثنىْالمصنفْ⌂ْبعدْذلكْمنْلمْيكنْمنْأهلْالسنةْ،فقالْ:
كان على َأهل القب َلة
قوله (ما َلـم َيبـتـدعوا َضالالَ ،ف َمن ابتَـدَ َع منهم َضالال َ

ويـحتَقـ ُر)ْ:منْ
ويه َج ُر ُ
ويـتَـ َقـر ُب إلى اهلل  بال َبرا َءة من ُهُ ،
خارجًا ،وم َن الدين مارقًاُ ،
ابتدعْضالالْْ،وأقامْدينهْعلىْقواعدْأهلْالبدعْ،ومخالفةْالسننْ،فإنهْيْـتْـربأْْمنهمْومنْ

طريقتهمْ،ويهجرونْحتىْ ْيسْلْمْ ْالنسان ْمنْبدعتهم ْويحفظ ْدينـهْْ،وهذهْمنْفوائدْ

الهجر ْالعائدة ْعلى ْالهاجرْ ،ولهجر ْأهل ْالبدع ْفائدة ْأخرى ْتعود ْعلى ْالمهجورْ:

ليكون ْزجرا ْله ْعن ْبدعتهْ ،وهذا ْالباب ْينظر ْفيه ْبحسب ْقاعدة ْالرريعة ْجلبْ
المصالحْودرءْالمفاسدْ.

وتجتنب ُغدَّ تهَ ،فه َي َأعدى من ُغدَّ ة ال َج َرب)ْ:غدة ْالجرب ْتخرج ْيفْ
قوله (
ُ

الحيواناتْ،وهيْمعديةْ،وعدوىْأهلْالبدعْأشدْ.

****ْ
ْ

( « ْ)1تاريخ اإلسالم » (ْ.)1025/6
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ويـ ُ
فهو َأف َض ُل
قال ب َفضل َخلي َفة َرسول اهلل َ أبي َبـكر الصديق َ ،
ُ
الـخَ لق َ
بن الخَ َّطاب
الفاروق وهو ُع َم ُر ُ
وأخ َيـ ُرهم بعدَ النَّبـي ْ ،و ُنـ َثـنـي بعدَ ُه ب ُ

َ ،فهما َوزيرا َرسول اهلل  ،و َضجيعا ُه فـي َقبره ،و ُنـ َثـل ُ
ان
ورين ُعثم َ
ث بذي الن َ
ين ْ.
ابن َع َّف َ
جمع َ
ـم بذي ال َفضل والتـ َقى َعلي ب ُن َأبي طالب َ أ َ
ان ُ ،ث َّ

ب َلـهم رس ُ
ـجنَّـة ،ونُـخل ُص
من العشرة
ـم
ول اهلل  ال َ
َ
وج َ
الذين َأ َ
الباقين َ
َ
ُث َّ
ب لهم ر ُ
سول اهلل  م َن ال َّتـفضيل،
وج َ
لكُل رجل م ُنهم م َن ال َم َح َّبـة ب َقدر الذي َأ َ
عين.
جم َ
ـم لسائر َأصحابـه من َبعدهم َ أ َ
ُث َّ

ون ب َـمحاسن َأفعالـهم ،ونُـمس ُ
ك َعن الخَ وض
و ُيـق ُال ب َفضلهم ،و ُيـذ َكـ ُر َ
اهم اهللُ ╡ لنَبيـه،
يار َأهل األرض بعد نَبيهم ،ارت ََض ُ
فيما َش َج َر َبينهمَ ،فـ ُهم خ ُ

و َج َعلهم َأنصارا لـدينـه ،فهم َأئ َّمـ ُة الدين َ
ينْ.
جمع َ
وأعال ُم ال ُمسلم َ
ين َ ْأ َ
ْ

ْ

ْ

شرعْالمصنفْ⌂ ْيفْبيانْعقيدةْأهلْالسنةْوالجماعةْيفْالصحابةْالكرامْْ،

وبيان ْفضلهم ْوخيريتهم ْوعدالتهمْ ،وإثبات ْما ْجاء ْيف ْالسنة ْمن ْالمفاضلة ْبينهمْ،
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فالصحابةْمتفاضلون ْكماْأنْاألنبياءْمتفاضلونْ،قالْاهللْتعالى :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱﮊ.

فهو َأ ُ
فضل الـخلق
قوله ( َو ُيـق ُال ب َفضل َخلي َفة َر ُسول اهلل َ أبي بكر الصديق ُ ،

بن الخَ َّطاب ْ :)بدأْ
وهو ُع َم ُر ُ
َو َأخ َيـ ُرهم بعدَ النَّبـي َ ،و ُن َثـنـي َبعدَ ُه بال َف ُاروق ُ
المصنفْبذكرْأفضلْالصحابةْعلىْالطالقْ،وهوْأبوْبكرْالصديقْْ،وذكـرْبعدهْ

الفاروقْعمرْْ،وهذاْالذيْبينهْالمصنفْ⌂ ْقدْدلتْعليهْنصوص ْعديدةْمنْ
السنةْ،ومنْكالمْالصحابةْﭫْ،ومنْذلكْ:

ور ُ
قال ْعبدْاهللْبنْعمرْﭭُ « ْ:كنَّا ن ُ
سول اهلل ﷺ َحيَ :أف َض ُل ُأ َّمـة النبي
َقول َ

ان ﭫ» (ْ.)1
مر ُث َّم ُعث َم ُ
ﷺ بعدَ ُه َأبو بكر ُث َّم ُع ُ

وقالْعليْبنْأبيْطالبْْحينْسألهْابنهْمحمدْبنْالحنفيةَ « ْ:أي النَّاس َخ ٌير
يت َأن َيـ ُق َ
تُ :ث َّم َمن؟ َ
ول
وخش ُ
قالُ :ث َّم ُع َم ُرَ ،
بعدَ َرسول اهلل ﷺ؟ ق َالَ :أبـو َبـكرُ ،قل ُ

نت؟ َ
ين»ْ(ْ.)2
لتُ :ث َّم َأ َ
ان ُق ُ
ثم ُ
قال :ما أنا إال َر ُج ٌل من المسلم َ
ُع َ

وقالْأيضًا ْ« ْ:بل َغني أن أناسًا يفضلوين على أبي بكر وعمر ،ال ُيـ َفض ُلني

أحدٌ على أبي بكر وعمر إال جلدت ُه َحـدَّ المفتري» (ْ.)3
ْ

(ْ )1أخرجه ْأبوْداودْيفْْ«السنن» ْكتابْ:السنةْ،بابْيفْالتفضيلْ،رقمْ،)4628(ْ:وصححه ْاأللباينْيفْ
المركاةْ،رقم.)6085(ْ:

ْ

(ْ)2أخرجهْالبخاريْيفْْ«صحيحه »ْكتابْ:المناقبْ،بابْقولهْ:لو كنت متخذ ًا خلي ً
الْ،رقم.)4628(ْ:
(ْ)3أخرجهْالمامْأحمدْْيفْْ«فضائلْالصحابة»ْرقمْ)387(ْ:واللفظْلهْ،وابنْأبيْعاصمْيفْْ«السنة»ْ،
رقمْ)993(ْ:بنحوهْ،وحسنهْاأللباينْيفْْ«ْظاللْالجنة»ْ(.)479/2

ْ

ْ
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بلْصح ْأن ْأباْبكرْوعمر ْأفضل ْالناسْعلىْالطالقْبعدْالنبيينْوالمرسلينْ،كماْ

روىْعليْبنْأبيْطالبْعنْالنبيْﷺْقال« :أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من

والمرسلين ،ال ُتخبرهما يا َعلي»(.)1
األولين واآلخرين ما خال النَّبيين ُ

قوله ( َف ُهما وز َيرا َرسول اهلل ْ:)قدْرويْعنْالنبيْْبسندْفيهْضعفْأنهْقالْ:

« وزيراي أبو بكر وعمر» (ْ.)2

ولكنْمنْجهة ْالمعنىْصحيح؛ْفالوزيرْيف ْاللغةْهوْالـمعين ْوالـمريرْ،وكانْ

رسولْاهللْﷺْكثيراْماْيستريرهماْويرافقانهْويالزمانهْكماْثبتْيفْوقائعْمتعددةْيفْ
كنت
السنةْ،حتىْقالْعليْبنْأبيْطالبْْعندْوفاةْعمرْبنْالخطابْ « ْ :إن ُ

َ
سمع رسول اهلل ﷺ
أل ُظن َأن َي
جعلك اهللُ مع صاحبيك؛ وذلك أين كنت كثيرا ما أ ُ

خرجت أنا وأبو
دخلت أنا وأبو بكر وعمر) ،و(
جئت أنا وأبو بكر وعمر) ،و(
ُ
ُ
يقولُ ( :
َ
يجعلك اهللُ معهما»(ْ.)3
كنت ألرجو أن
بكر وعمر) ،فإن ُ

ويفْهذاْيقولْالحافظْعبدْاهللْبنْأبيْداودْالسجستاينْ⌂ْيفْ«حائيته»ْ:
وقلْإنْخيرْْالناسْبعدْْمحمدْْْْْْْْْْْْْْْْوزيراهْقدمًاْ،ثمْعثمانْْاالرجْحْْ

قوله (و َضجيعا ُه يف َقبره)ْ:حيثْْدْفْناْمعهْيفْحجرةْْعائرةْڤْ.
قوله (و ُنـثَـل ُ
ان ْ :)وذوْالنورينْلقب ْله؛ْألنهْ
ثمان بن َع َّف َ
ورين ُع َ
ث بذي الن َ

تزوجْبابنتينْلرسولْاهللْﷺْ،لماْماتتْإحداهماْزوجهْرسولْاهللْﷺْاألخرىْ.
(ْ)1أخرجهْالرتمذيْيفْْ«الجامع»ْرقمْ،)387(ْ:وصححهْاأللباينْيفْْ«ْالصحيحة»ْبرقم.)820(ْ:

ْ

(ْ)2أخرجهْالرتمذيْيفْْ«الجامع»ْرقمْ،)3680(ْ:وضعفهْاأللباينْيفْْ«ْالسلسلةْالضعيفة»ْرقم.)3056(ْ:

ْ

(ْ)3أخرجهْالمامْمسلمْْيفْْ«صحيحه»ْرقم.)2389(ْ:

ْ
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تَ ـعليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني
َ
َ
َ
جمعي َن)ْ:وهذاْ
ـم بذي ال َفضل والتقى َعلي ُ
بن أبي طالب رضي اهلل عنهم أ َ
قولهْ( ُث َّ
ْ:وهذاْ
جمعي
بن َأبي َطالب رضي اهلل
ى َعل
ضليفو ْالتق
ـم بذي
زلةْ ْيو ُ
همْ
بحسب َْنت)رتبيـ
الفضلْلهؤالءْاألربعةْهو ْ
المنـ
الذيْذكرهالْ َف⌂ ْ
الرتتـيب ْ
عنهم َأ َ
قولهْ( ُث َّ


الفضلْلهؤالءْاألربعةْهو ْبحسب ْترتبيـهمْ
الخالفةْ،وه ْ⌂ ْيف ْالمنـزلةْ ْو
يبْْالذيْذكر
الرتتـ
أهلْالسنةْيؤمنونْهبذاْالرتتيبْجزمًاْويقينًاْ.
أيضًاْيف

أهلْالسنةْيؤمنونْهبذاْالرتتيبْجزمًاْويقينًاْ.
أيضًاْيفْالخالفةْ،و
وجب َل ُـهم َر ُ
سول اهلل  الـجنَّة) :سمواْ
قين من
العشرة الذين َأ َ
ـم البا َ
َ
قوله ْ( ُث َّ
ذكرهمْجملة ُ
وجب َل ُـهم َر
العشرة الذين
قين من
ْواحدةْيفْحديث) :سمواْ
سول اهلل  الـجنَّة
ْرسولْاهللْ َأَ ْ 
ـم البا َ
بالعررةْالمبر
ْواحدْ،
رينْبالجنةْألن َ
قوله ْ( ُث َّ

ْواحدْ،
رينْبالجنةْألن
لجنَّة،
الجنَّة ،و َعلي
ثمان
ْرسولْاهللْي
الجنة ،و ُع َم ُر ف
بالعررةْالمبر «أبو بكر في
وهوْقوله :
الجنَّة ،و ُع ُ
ْواحدةْيفْحديثيف ا َ
ذكرهمْجملةفي َ
َ ْ
لجنَّة،
أبو بكر
بن ُ
الج َعنلة،ي ويف ا َ
ثمان َعفويف فَ
ي َ
يف
والز َبف ُيري في ال
الج«نَّة،
لح ُة ف
سعدٌ
الجنةَ ،جنوَّةُعَ ،م ُرو فعبدُ
الجنيَّة ،و َ
الرحمون ُع ُ
وهوْقولهيَ :
و َط َ
الجنَّةَ ،

فَّة)ف()1
الجنة ،وسعدٌ يف
الرحمرن
ير َف
و َ َط
يَ .
اح ف ُ
وسيعيد َ
الجنَّة َ
بني َعالو َجن
والزيف َب ُال
بنَّة،زَيد
الج ََّ
بن َ
جنيَّة،ال َو َأجنبوَّةُ ،عبويدَع َةبدُ ُ
الجن ُ
لحُ ،ة ف َ

بن
الج َّراح في ال َجنَّة) (.)1
بن َ
وقدْنظمْعددْزَْيد يف ال َجنَّةَ ،و َأبو ُعبيدَ َة ُ
وسعيد ُ
َ
الجنَّةَ ،
منْأهلْالعلمْهؤالءْالعررةْالمبررينْبالجنةْيفْأبياتْ،منهاْقولْ
منْأهلْالعلمْهؤالءْالعررةْالمبررينْبالجنةْيفْأبياتْ،منهاْقولْ
وقدْنظمْعددْْحائيته»ْْ:
ابنْأبيْداودْيفْ «

ابنْأبيْداودْيفْ
حائيته»ْْ:
عدْ ْمح مدْ
ْإن «ْخيرْ ْال
ْ و قل
الناس
ناسْببعدَ
ْ

ْ

وزيراه ْقدمًاْ ،ثم ْعثمانْ ْاالرجْحْْْْْْ

ْْْْْ
ْبالخيراالْمرجْ
ْالخيرْعثمانْ ْ
ْقدمًاْ ،ثم
نجحْْْْ
وزيراهْحليف
همْْْْْْْْْْْ علي
مح مدْ
ناسْبـ عدْ ْ
ْ و قلْإن ْخيرْ ْال
ـةْبعــد
ورابعهمْخيرْالربي
رحْْْْْْ
ردوسْبالنورْتْمسنجح
ْحليفْالفْالخير ْبالخير
ـةْبعـفـدي همْْْْْْْْْْْْ علي
علىْنجب
ورابعهمْخيرْالربيـ
ْالْريــب ْ
وإ هنم ْوا لر هط
ـب ْ ف ي هم
ْالْريـ
ْوسعدهط
هنم ْوا لر
وإ
ْوطلحةْْْْْْْ
ْعوف
ْ،وابن
سعيد

ْالـمْتـمْسدرحْ
ردوسْبالنور
وعامرجب
علىْن
حْْْْْْْْْ
ْالفْوالـزبـيـر
ْفـهـر

وعامر ْفـهـر ْوالـزبـيـر ْالـمـمْدحْْْْْْْ
سعيدْوسعدْ،وابنْعوفْوطلحةْْْْْْْ الالْ
َ
ب َل ُـهم َر ُس ُ
َّ
َ
ول اهلل
ج
و
أ
ي
ذ
ل
ا
ر
د
ق
قوله (ونُـخل ُص لكُل َر ُجل من ُهم م َن ال َم َح َّبة ب
َ َ
ْالالْ
سبْ َّلذي َ
يفْالفضلْ َر ُس ُ
ول
ب َل ُـهم
بح َقدر ا
تهمْيتفاوتَّْبة ب
ْمقدارْمحب ُهم م َن ال َم َح
أيْأنُل َر ُجل من
ُـخل)ُ ْ:ص لك
قولهَّف(و
تفاوهتأومْ َج َ
اهللْ،
والمنزلة
ضنيل
 م َن الت
ْمقدارْمحبالصحابةْْ ْ،
والمنزلةْ،
الرشيدةْ،يفْالفضلْ
سبْتفاوهتمْ
تهمْيتفاوتْبح
ْالمسلمْأيْأن
حفَّفزضيل)ْ:
وهذاْي الت
 م َن
ميدةْ،
ومآثرهمْالح
ومناقبهمْ
أنْيقرأْْفضائلْ
الصحابة،ةْ ْ
الحْميدةْ،
ومناقبهمْالرشيدةْ،
أنْيقرأْْ
حفْزْالمسلمْ
ومآثرهمْهبم.
يفْقلبهْزادْالتباعْواالتساءْ
فضائلْتْالمحب
ْ،وإذاْزاد
محبتهمْيفْقلبه
وهذاْيزيد
حتىْت

حتىْتزيدْمحبتهمْيفْقلبهْ،وإذاْزادتْالمحبةْيفْقلبهْزادْالتباعْواالتساءْهبمْ.

(ْ)1أخرجهْالرتمذيْيفْْ«الجامع»ْرقمْ،)3747(ْ:وصححهْاأللباينْيفْْ«صحيحْالجامع»ْبرقم.)50(ْ:

(ْ)1أخرجهْالرتمذيْيفْْ«الجامع»ْرقمْ،)3747(ْ:وصححهْاأللباينْيفْْ«صحيحْالجامع»ْبرقم.)50(ْ:

ْ

ْ

122ليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني
تَ ـع



122



ـم لسائر َأصحابه من بَعدهم ْ :)أي ْنخلصْ ْالمحبة ْأيضًا ْلسائرْ
قوله ْ( ُث َّ

الصحابةْمنْبعدْالعررةْ،فتجبْمحبتهمْعلىْكلْمسلمْلسابقتهمْيفْنصرةْهذاْالدينْ
والدعوةْإليهْ،ولماْمنْاهللْبهْعليهمْمنْرؤيةْالنبيْْ،وسماعْأحاديثهْْْ.

ومحبتهمْعالمة ْعلىْاليمانْ،كماْأن ْبغضْهمْعالمة ْعلىْالنفاقْ،كماْقالْالنبيْ

ﷺ « :آية اإليمان حب األنصار ،وآية النفاق ُ
بغض األنصار» (ْ،)1وقالْأيضًا« ْ:ال ُيحبهم
أبغض ُه اهلل»(ْ.)2
ومن أبغضهم َ
إال مؤمن ،وال ُيبغضهم إال منافقَ ،من أح َّبهم أح َّب ُه اهللَ ،

قالْالطحاويْ⌂ « ْ:ونْحبْْأصحابْرسولْاهللْﷺْ،والْنْـفْرْطْْيفْحْبْْأحدْْ

منهمْ،والْنتربأْْمنْأحدْْمنهمْ،ونْبْغْضْمنْيْبْغْضهمْ،وبغيرْالخيرْيذكرهمْ،والْنذكرهمْ
إالْبخيرْ،وحبهمْدينْوإيمانْوإحسانْ،وبغضهمْكفرْونفاقْوطغيانْ»ْ(ْ.)3

وي ُ
ون ب َـم َحاسن َأف َعالـهم)ْ :ذكر ْالمصنف ْح ًّقاْآخرْ
قال بفضلهمَ ،و ُيذك ُر َ
قوله ْ( ُ

منْحقوقْالصحابةْ؛ْوهوْ:تْعْدادْْفضائْـلْهمْومناقْبْهمْ،واهللْ╡ْيفْكتابهْقدْبينْ

فضائلهمْ ،ومدح ْظاهرهم ْوباطنهم ْيف ْآيات ْعديدةْ،منْذلكْقوله ْتعالى (ْ:ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃﰄﰅ)ْ.
(ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْْ«صحيحه»ْرقم.)16(ْ:
(ْ)2أخرجهْمسلمْيفْْ«صحيحه»ْرقم.)75(ْ:
(«ْ)3العقيدةْالطحاوية»ْْ(ص.)57

ْ

ْ

ْ
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وقالْتعالى(ْ:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌ) ْ.

ونجدْأن ْالسلف ْالصالحْحرصواْعلىْجمعْفضائلْالصحابةْالواردةْيفْالسنةْ

يف ْمؤلفات ْكثيرةْ ،سواء ْمفردة ْأو ْضمن ْأمهات ْالمصنفاتْ ،ليتعلم ْالناس ْمنازلْ
الصحابةْ،ويْقْدْرواْلهمْقدرهمْالواجبْلهمْشرعًاْْْ.

قوله (ونُـمس ُ
ينهم)ْ :وهذا ْحق ْثالث ْمن ْحقوقْ
ك َعن الـخَ وض في َما َش َج َر َب ُ

الصحابةْﭫ؛ْوهوْالمساكْعما ْشجرْبينهم ْمنْخالف ْونحوهْ ،وهذاْمعنىْقولْ

النبيْْيفْالحديثْالصحيحْ « ْ:إذا ُذك َر َأصحابي َف َأمسكُوا»ْ (ْ،)1والمرادْبالحديثْ

أيْ:إذاْذكرواْبغيرْالمدحْوالثناءْ،فإنْالمسلمْمأمورْبالمساكْوكفْاللسانْ،وعدمْ
الخوضْ ،وهذا ْشامل ْأيضًا ْلمن ْيتـكلْف ْالنظـرْ ْيف ْالتاريخ ْللتحكيم ْومعرفةْ
الـمصيبْوالـمخطئْ،فهذاْالْيجوزْألنْاألمرْوقعْوانقضىْواهللْتعالىْيقولْ:ﮋﯴ

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ ،وألنْْأهلْْالبدعْ
استغلواْماْشجرْبينْالصحابةْفوضعواْيفْذلكْقصصًاْوحكاياتْمكذوبةْْ.

وأماْماْصحْمنْهذهْاألخبارْ–وهوْقليلْجداْْ-فإنهمْمجتهدونْفيهْ،فالمخطئْ

منهمْمغفور ْلهْولهْأجرْ،والمصيب ْمنهمْلهْأجرانْ،لقولْالنبيْﷺ « ْ:إذا حكم

الحاكم فاجتهد ثم أصاب ،فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ،فله أجر»ْ(ْ.)2

(ْ)1أخرجهْالطرباينْيفْ«المعجمْالكبير»ْْرقمْ،)1427(ْ:وصححهْاأللباينْيفْ « الصحيحة » رقم.)34( :
(ْ)2أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْْرقم.)1617(ْ:

ْ

ْ
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قال ْشيخ ْالسالم ْ⌂ ْيف ْمعرض ْبيانه ْلعقيدة ْأهل ْالسنة ْيف ْالصحابةْ:

« ويْمسكونْعماْشجرْمنْالصحابةْويقولونْْ:إنْهذهْاآلثارْالمرويةْيفْمساوئهمْ
منهاْماْهوْكاذبْ ،ومنهاْماْقدْزيدْفيهْونقصْوغْـيْـرْ ْعنْوجههْ ،والصحيحْمنهْهمْ
فيهْمعذورونْإماْمجتهدونْمصيبونْوإماْمجتهدونْمخطئون»ْ(ْ.)1

وماْأجمل ْماْقاله ْعمر ْبنْعبدْالعزيزْ⌂ ْحينما ْسئلْعنْبعضْماْوقعْبينْ

الصحابةْﭫْقال « ْ:تلكْدماءْطهرْاهللْمنهاْسيوفناْ،فالْتخضبْهباْألسنتنا»ْ،إالْإنْ

كانْهذاْالخوضْللدفاعْعنهمْوالذبْْعنْأعراضهمْ،وتربئةْجناهبمْ.

قالْشيخْالسالمْ⌂ « :لكنْإذاْظهر ْمبتدع ْيقدح ْفيهمْ–أيْيفْالصحابةْ-

بالباطلْفالبـدْمنْالذبْعنهمْ،وذكـرْماْيبطلْحجـتـهْبعلمْوعدل»(ْ.)2

اهم اهللُ ╡ لنَبيه ،وجعلهم
يار َأهل األَرض َبعدَ نَبيهم ،ارت ََض ُ
قوله ْ( َف ُهم خ ُ
نصارا لدينهَ ،ف ُهم َأئ َّم ُة الدين َ
مين ﭫ)ْ :وكفىْهبذاْشرفًا ْوفضالْ ْأنْ
المسل َ
َأ َ
وأعال ُم ُ
اصطفاهمْاهللْ╡ْلصحبةْنبيْـهْْ،وجعلهمْأنصاراْوأعوانًاْلهْْ.

قالْابنْمسعودْﭬ « ْ:إنْاهللْنظرْيفْقلوبْالعبادْفوجدْقلبْ ْمحمدْ ْﷺْ

خيرْ ْقلوبْ ْالعباد؛ ْفاصطفاه ْوابتعثهْ ْبرسالته ْ ،ثم ْنظر ْيف ْقلوب ْالعباد ْبعد ْقلبْْ

محمدْ ْﷺ ْفوجدْ ْقلوبْ ْأصحابهْ ْخير ْقلوب ْالعباد؛ ْ فجعلهم ْوزراء ْنبيه ْﷺْ
يقاتلونْعنْدينه»(ْ.)3

(«ْ)1العقيدةْالواسطية»ْْ(ص.)26
(«ْ)2منهاجْالسنة»ْْ(.)254/6

ْ

ْ

(ْ)3أخرجهْالمامْأحمدْيفْ«المسند»ْبرقمْ،)3600(ْ:األلباينْيفْْ«ْشرحْالعقيدةْالطحاوية»ْْ(ص.)530

ْ
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الـمَــنت
كان
وال نَتـ ُر ُك ُح ُ
الج ُمعة  ،وصالتـها َم َع َبـر هذه األمة وفاجرها الز ٌم ،ما َ
ور ُ
ـض َ

م َن البد َعـة َبريئًا ،فإن ابـتَـدَ َع َضالال َفال َصال َة َخل َفـ ُه ،والـجها ُد م َع كُل إمام َعدل أو

ـحجْ.
جائـر وال َ
ْ

ْ

ْ

الـج ُمعة)ْ:بينْالمصنفْ⌂ ْوجوبْالمحافظةْعلىْ
قوله (وال ن َُتر ُك ُح ُ
ور ُ
ـض َ

الـجمعةْمعْجماعةْالمسلمينْ،وهذهْالمسألةْيوردهاْأهلْ ْالعلمْيفْكتبْاالعتقادْ

حفاظًا ْعلى ْوحدة ْالمسلمين ْوجماعتهمْ ،فالمسلم ْمأمور ْبحضور ْالجمعة ْيفْ

المسجدْولوْكانْالمامْالذيْيصليْفاسقًاْ،أوْعندهْبعضْاألخطاءْ،حفاظًاْعلىْ

جماعةْالمسلمينْكماْتقدمْ،ولذاْقالْالمصنفْ⌂ْبعدْذلكْ:

من البد َعة َبريئًا)ْ :أيْ:
ْ(وصالتـها م َع َبـر َهذه األمة وفاجرها الز ٌم ،ما كا َن َ

صالة ْالجمعةْ ،فإهنا ْت صلى ْخلف ْالرب ْوالفاجر ْتجنبًا ْللفرقة ْ ،وكذلك ْسائرْ
الصلواتْ،وإنماْخصْكثيرْمنْالسلفْالجمعةْوالعيدينْألنْغيرهاْمنْالفرائضْ

ال ْيـفـتـقد ْمن ْصالها ْمع ْغير ْالمام؛ ْلكثرة ْالمساج دْ ،وصحة ْإقامة ْأكثر ْمنْ

جماعةْيفْالبلدْالواحدْ،بخالفْالجمعةْفالْيقامْأكثرْمنْجمعة ْيفْالبلدْالواحدْ
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بعداْعنْالتفرقْ،إالْإذاْكانْلذلكْحاجةْملحةْكتباعدْأطرافْالبلدْ،أوْعدمْاتساعْ
المكانْ،ونحوْذلكْْ.

قوله ( َفإن اب َتـدَ َع ضالال َفال َصال َة َخل َف ُه)ْ :أيْ :إذا ْابتدع ْأمرا ْناقال ْعن ْملةْ

السالمْ،ومنْلمْتصحْصالتْهْ ْلنفسْهْ ْلكفرهْ ْفإنهْ ْالْتصحْإمامتهْلغيرهْ،فمثلْهذاْالْ

يصلىْخلفْهْْ،أماْمنْكانْعندهْبعضْالبدعْالتيْالْتخرجهْْمنْالملةْفإنهْيصلىْخلفْهْ
ويناصحْوتقامْعليهْالـحجةْ.

والحج)ْ:وكلْهذاْحفاظًاْعلىْوحدةْ
قوله (والـجها ُد م َع كُل إمام َعدل َأو جائرَ ،

المسلمينْوكلمتهمْ،ورأبًاْللصدعْ،وإبعاداْْللريطانْوالفتنةْ.
ْ
ْ
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الـمَــنت

ْ

والتخيير فيه َبين الصيام واإلفطار يف األسفار ،إن
الصالة فـي األس َفار،
وإقص ُار َّ
ُ

شا َء صا َم وإن شا َء َأف َطـ َرْ.
ْ

ْ

ْ

الصالة فـي األس َفار)ْ:أيْ:قصرْالصالةْالرباعيةْيفْالسفرْ،وهذهْ
قصار َّ
قولهْ(وإ ُ

المسألة ْمن ْمسائل ْاألحكامْ ،ولعل ْالمام ْالمزين ْ⌂ ْأورد ْهذه ْالمسألة ْلوجودْ
مخالْفْفيهاْمنْأهلْالبدعْيفْوقتهْ،فإنْمسائلْاألحكامْالْتورْدْْ–يفْالعادةْ-يفْكتبْ

االعتقادْإالْإذاْوجدْمنْيخالفْفيهاْمنْأهلْالبدعْ،ويكونْمقصدْالعلماء ْإنكارْ

بدعتهْ،وبيانْْأنْهذاْاألمرْثابتْعنْالنبيْْ.

والتخيير فيه َبين الصيام واإلفطار ،إن شا َء صا َم وإن شا َء َأف َطـ َر)ْ:فالمسافرْ
قولهْ(
ُ

بالخيار؛ْإماْأنْيأخذْبالرخصةْويفطرْيفْشهرْرمضانْ،وإماْأنْيأخذْبالعزيمةْفيصومْ،

ويدل ْعلىْذلك ْماْخرجه ْالمامْمسلمْيفْ « صحيحه» عنْحمزةْاألسلميْﭬ ْأنهْ

سألْرسولْاهللْﷺْعنْالصيامْيفْالسفرْ،فقالْله«ْ:إن شئت فصم ،وإن شئت فأفطر»ْ،
ويفْلفظْآخرْأنهْقالْ:ياْرسولْاهللْ،أجدْبيْقوةْعلىْالصيامْيفْالسفرْ،فهلْعليْجناح؟ْ

فقالْرسولْاهلل ﷺ«ْ:هي رخصة من اهلل ،فمن أخذ بها ،فحسن ومن أحب أن يصوم

فال جناح عليه»ْ(ْ.)1

(ْ)1أخرجهْالمامْمسلمْيفْ«صحيحه»ْبرقم.)1121(ْ:

ْ
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الـمَــنت
قاالت َ
وأ ٌ
ُ
الـهدَ ى ،وبتَوفيق
اجتم َع عليها
َهذه َم
ٌ
ون األ َّو ُل َ
الماض َ
أئمة ُ
ون من َّ
فعال َ

ون ُقد َوة َورضًا ،وجا َنـبوا ال َّتـ َكـلفَ فيما ُك ُفواَ ،ف ُسددوا ب َعـون اهلل
اعتص َم بـها التَّاب ُع َ
اهلل َ
فنحن
و ُوفـ ُقواَ ،لـم َيرغَبوا َعن االتـباع َفـ ُيـ َقـص ُروا ،ولـم ُيـجاوزو ُه َتـزيـدا َفـيـعتَـدُ وا،
ُ

ونْ.
ون ،وإ َليه فـي اتباع آثارهم راغبُ َ
باهلل واث ُقون ،وعليه ُمتَوك ُل َ
ْ

ْ

ْ

قاالت َ
وأ ٌ
الـهدى)ْ:
َمع َع َليها
قوله ْ(هذه َم
ٌ
الماضون األَو ُل َ
َ
ون من َأئ َّمـة ُ
فعال اجت َ

بين ْ⌂ ْأنه ْاستخلص ْهذه ْالعقيدة ْممْا ْاعتقده ْوسار ْعليه ْاألولون ْمن ْالصحابةْ
خير الناس قرين ،ثم
الهداةْ،وذلكْألنهمْخيرْالقرونْكماْأخربْالنبيْﷺ ْبقولهُ « ْ:

الذين َي ُلونهم ،ثم الذين َي ُلونهمْ،)1(ْ »ْ...وألن ْاهلل ْتعالىْأثنى ْعلىْإيماهنمْ،فقالْ
╡ ْعنْأهلْالكتاب(ْ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) ْأيْ:بمثلْإيمانْ
الصحابةْفقدْحصلتْلهمْالهدايةْ.

عون ُقد َوة َورضًا) :فالتابعون ْلهم ْبإحسانْ
قوله ْ(وبتَوفيق اهلل اعت ََص َم بـها التَّاب َ

تمسكواْهبذهْالعـقيدةْاقـتـداءْبمنْسلـفهمْمنْالـصحابةْالمهـتديـن ْ،ورضـواْهبا؛ْْ
(ْ)1أخرجهْالمامْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْبرقمْ،)2652(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْبرقم.)2533(ْ:

ْ
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وانررحت ْصدورهم ْلهاْ ،وتلقوها ْبالتسليم ْوالقبول؛ ْألنها ْالعقيدة ْالتي ْأْ ْمرناْ

باليمانْهباْيفْالكتابْوالسنةْ.

قوله ْ(وجا َنـ ُبوا التكَل َ
ف فيما ُك ُفوا)ْ :بين ْالمصنف ْ⌂ ْأن ْما ْجاء ْيف ْالكتابْ

والسنةْفيهْالكفايةْوالغنيةْوالسالمةْعنْأنْنتكلفْونتخرصْأموراْلمْتردْفيهماْكماْ

هوْالحاصلْعندْأهلْالبدعْ.

قالْابنْمسعودْﭬ « ْ:ا َّتبعوا وال َتـبـ َتدعوا فقد كُفيتم»ْ(ْ.)1

َ
رسول اهلل ﷺ ،وأصحا َب ُه،
يسع ُه ما َوس َع
وقالْالمامْابنْقدامة ْ⌂« :من لم َ

والتابعين لهم بإحسان ،واألئمة من بعدهم...فال َو َّس َع اهلل عليه »(ْ.)2

قوله ( َف ُسد ُدوا ب َعون اهلل و ُوفـ ُقوا)ْ :أي ْحظوا ْبالسداد ْوالتوفيقْ ،والسداد ْهوْ

إصابةْالحقْ،فكانْهذاْجزاؤهمْألهنمْتْحْـرْواْالسدادْوإصابةْالحقْيفْاعتقاداهتمْ
وأعمالهمْ،ألهنمْالزمواْأئمةْالهدىْ،وتمسكواْبالحق ْقدرْاستطاعتهمْ،وجاهدواْ

ين
سر ،و َلن ُيشا َّد الد َ
أنفسهمْيفْتحصيلْالهدايةْ،كماْقالْالنبيْﷺ « ْ :إ َّن الد َ
ين ُي ٌ
َأحدٌ إال غَل َب ُهَ ،ف َسد ُدوا وقار ُبوا َ
وأبش ُروا» (.)3
ْْ

قولهْ(لم َيرغَبوا عن االتباع َفـ ُيـ َقص ُروا ،ولـم ُيـجاوزُو ُه َتـزيـدا َف َيعـ َتـدُ وا)ْ:يفْهذهْ

الجملةْإشارةْإلىْوسطيةْأهلْالسنةْوالجماعةْبينْالغلوْوالجفاءْ،والفراطْوالتفريطْ،

وذلكْأهنمْلمْيحصلْمنهمْرغبةْْعنْاتباعْنصوصْالوحيين؛ْوهذاْيعدْْتقصيراْ،ولمْ

لواْ.
يجاوزواْماْجاءْفيهماْويعتدواْبالزيادة؛ْوهذاْيعدْغ ًّ

(ْ)1أخرجهْالدارميْيفْ«سننه»ْرقمْ،)211(ْ:والطرباينْيفْ«المعجمْالكبير»ْبرقم.)8770(ْ:

ْ

(«ْ)2لمعةْاالعتقاد»ْ(ص.)10

(ْ)3أخرجهْالمامْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْبرقمْ،)2652(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْبرقم.)2533(ْ:

ْ
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ويدلْْعلىْهذاْالمنهجْالوسطْنصوصْعديدةْ،منهاْماْأخرجهْالبخاريْومسلمْ

يف « صحيحيهام» عن أنس بن مالك ؓ قال( ْ:جاءْثالثةْرهطْإلىْبيوتْأزواجْالنبيْ

ﷺْيسألونْعنْعبادةْالنبيْﷺْ،فلماْأْخربواْكأهنمْتْقالْوهاْ،فقالواْ:وأينْنحنْمنْ

النبيْﷺ؟ْقدْغْفْرْْلهْماْتقْدمْمنْذنبهْوماْتأخرْ،قالْأحدهمْ:أماْأناْفإينْأْصليْالليلْْ

أبداْْ،وقالْآخرْ:أناْأصومْْالدْهرْْوالْأْفْطْرْ،وقالْآخرْ:أناْأعتزلْْالنساءْفالْأتزوجْأبداْْ،
فجاء ْرسول ْاهلل ْﷺ ْإليهمْ ،فقال«ْ :أنتم الذين قلتم كذا وكذا ،أما واهلل إين

ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن
رغب عن سنتي فليس مني»ْ) (ْ.)1

ون ،وإ َليه فـي اتـباع آثارهم راغ ُبو َن)ْ :يفْ
َحن باهلل واثقو َن ،و َعليه ُمتَوك ُل َ
قوله ْ(فن ُ

هذاْتأكيدْْمنْالمصنفْ⌂ لماْتقدمْبيانهْمنْضرورةْالفزعْإلىْاهللْ╡ْ،والرغبةْإليهْيفْ

طلبْالهدايةْإلىْالحقْ،والتمسكْبهْ،والثباتْعليهْ،فبيدهْوحدهْالتوفيقْوالهدايةْ،كماْ
قالْتعالى(ْ:ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ) ْ.
ْ
ْ
ْ


ْ

ْ
ْ

(ْ)1أخرجهْالمامْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْبرقمْ،)5063(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْبرقم.)1401(ْ:

ْ
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الـمَــنت

يت كَش َفها َ
وأ َ
وضحتُهاَ ،ف َمن و َّف َق ُه اهللُ للقيام بـما أ َبـنـ ُتـ ُه َم َع
َـح َّر ُ
رح السنَّة ت َ
َف َهذا َش ُ
هارة َعلى
َم ُعونَتـه ل ُه بالقيام َعلى َأداء َفرائضه باالحتـياط يف النَّجاسات ،وإسباغ ال َّط َ
ال َّطاعاتَ ،
الص َلوات َعلى االستطاعات ،وإيتاء الزَّكاة َعلى َأهل الجدات،
وأداء َّ
والـحج َعلى َأهل الجدَ ة واالستطاعات ،وصيام َّ
الشهر ألهل الصحات.
َ

ُ
الصلواتَ :صال ُة الوتر فـي كُل
ـمس َص َلوات َسنَّـها
رسول اهلل  من َبعد َّ
و َخ ُ

َليلة ،و َرك َعتـي ال َفجر ،وصالة الفطر والنَّحر ،وصالة كُسوف َّ
الشمس وال َق َمر إذا نَز َل،
ب.
وصالة االستسقاء متى َو َج َ

ناب المحارم ،واالحتـرا ُز م َن النَّمـي َمـة والكَذب والغيبـة وال َبـغي بغـير
واجت ُ
الـحقَ ،
وأن ُي َ
ات .
ـح َّرم ٌ
قال على اهلل ما ال َيع َلم ،كُل هذا كَبائـ ٌر ُم َ
َ

ناب
والـمالبس ،واجتـ ُ
والمحارم َ
والـمطاعم َ
المكاسب َ
والت ََّحري يف َ
والـمشارب َ
الم َح َّرماتَ ،ف َمن َرعى َح َ
ول الـحمى َفإ َّنـ ُه ُيوش ُ
َّ
ك َأن
الش َهوات فإنَّها داع َيـ ٌة لركوب ُ
يواقع الح َمى.
َ

حمـة َعلى َرجاَ ،
الر َ
َف َمن ُيس َر لـهذا َفإ َّن ُه من الدين َعلى ُهدى ،وم َن َّ
وو َّف َقـنا اهللُ

وجاللـه ال َعلي األك َرم .
الجزيل األقدَ مَ ،
وإ َّياك إلى َسبيلـه األقوم ،ب َـمنه َ

السالم ،وال َي ُ
نال َسال ُم
وبركا ُت ُه ،و َعلى َمن َق َر َأ َع َلينا َّ
حم ُة اهلل َ
ور َ
والسال ُم ع َليكُم َ
َّ

مين.
ين،
اهلل َّ
والـحمدُ هلل َرب العا َل َ
َ
الضال َ
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ْ

بعدْأنْبينْالـمصنْفْْ⌂ْيفْهذاْالمختصرْماْيتعلقْباليمانْوأصولهْ،ختمْببيانْ

ضرورةْالعملْوأهميتهْ،وأنهْمنْثمارْاليمانْالصحيحْ،فمتىْصْحْْاليمانْيفْالقلبْ
واستقامْتْبْعْتـهْْالجوارحْْبالتقربْإلىْاهللْ╡ْباألعمالْالصالحةْ،كماْقالْ « :أال

الجسدُ ُكـلـ ُه،
الجسدُ ُكـلـ ُه ،وإذا َفسدَ ت َفسدَ َ
وإ َّن يف ال َجسد ُمضغَة ،إ َذا َص َل َحت ص َل َح َ

ب» (ْ ،)1ونصوص ْالوحيين ْكثيرة ْومتظافرة ْيف ْبيان ْالرتابط ْبين ْاليمانْ
أال وه َي القل ُ

والعمل ،فالْتكادْتجدْآيةْيفْكتابْاهلل ╡ يْذكرْفيهاْاليمانْإالْويذكرْبعدهْالعملْ،

كماْيفْقولهْتعالى(ْ:ﮪ ﮫ ﮬﮭ)  ،يفْآياتْكثيرة.

قال ْالعالمة ْابن ْالقيم ْ⌂ ْوهو ْيبين ْثمرة ْمعرفة ْأسماء ْاهلل ْتعالى ْوصفاتهْ:

«فكلماْكانْالعبدْ ْهباْأعلمْكانْباهللْأعرفْ ،ولهْأطلبْ ،وإليهْأقربْ،وكلماْكانْلهاْ
أنكرْكانْباهللْأجهلْ،وإليهْأكرهْ،ومنهْأبعد»(ْ.)2

وقدْسارْعلى ْمثلْهذا ْالصنيعْعدد ْمنْأهلْالعلمْالذينْصنفواْيفْاالعتقاد؛ْ

منهمْشيخْالسالمْابنْتيميةْ⌂ ْيفْ«العقيدةْالواسطية»ْفإنهْختمهاْبذكرْجملةْمنْ

األعمالْالصالحةْ ،واألخالقْالفاضلةْ ،وحذر ْمنْالمحرماتْواآلثامْ،ألنْهذاْهوْ

ثمرةْالعقيدةْالتيْالْتنفكْعنهاْ.

يت َكـش َفها و َأو َضحـتُها)ْ:أيْتحـريتْالدقـةْْْ
َـح َّر ُ
قوله (فهذا « َشر ُح السنَّـة» ت َ
(ْ)1أخرجهْالمامْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْبرقمْ،)52(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْبرقم.)4178(ْ:

ْ

(«ْ)2مفتاحْدارْالسعادة»ْ(ص.)202

ْ
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والصوابْْيفْكرفْالسنةْوبياهناْوإيضاحهاْ.
فمن وف َقـ ُه اهللُ للقيام بـما َأبنـ ُتـ ُه)ْ:يعنيْيفْهذاْالمختصرْ.
قوله ( َ

(مع َم ُعونته ل ُه بالقيام على َأداء َفرائضه) :وبدأْمنْهذهْالجملةْبذكرْماْيتعلقْ

بالفرائضْوالنوافلْواألخالقْ،فقالْ:

فإن ع َّام َة
اسات)ْ :لقولْالنبي ْﷺَ « :تـنَ َّزهوا من ال َبول؛ َّ
(باالحتياط فـي النَّ َج َ

عذاب القبر منه» (ْ.)1
ْ

هارة على ال َّطاعات)ْ :أيْ :إسباغْالوضوءْعلىْالمكارهْ،كماْ
قوله (وإسباغ ال َّط َ

ويرفع به الدرجات؟»ْقالْ
قالْالنبيْْﷺ « ْ:أال أدلكم على ما َيم ُحو اهللُ به الخطايا،
ُ
الم َكاره ،وكثر ُة الخُ طا إلى
الصحابةْ :بلىْياْرسولْاهللْ ،قال«ْ:إسبا ُغ الوضوء على َ

المساجد،
وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم الرباط»(ْ.)2
ُ

قوله ( َ
الص َلوات) :يريد ْالمصنف ْالصلوات ْالمكتوباتْ ،وقد ْقال ْاهللْ
وأداء َّ

╡(ْ:ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ) ْ.

قوله (على االستطاعات)ْ:كماْقالْالنبي ﷺْلعمرانْبنْحصينْؓ وكان

يشتكي مرض ًا«ْ:صل قائمًا ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى َجنب»ْ(ْ.)3

الـجدات)ْ:الجْـدةْهيْالغْنْىْوالحْظْْ،فالزكاةْتجبْ
قوله (وإيتاء الزَّكاة على َأهل َ

علىْاألغنياءْممنْملكْالنصابْ،كماْجاءْيفْحديثْمعاذْبنْجبلْْؓحينْبعثْـهْ
(ْ)1أخرجهْالدارقطنيْيفْ«سننه»ْبرقمْ،)459(ْ:وصححهْاأللباينْيفْ«إرواءْالغليل»ْ،رقم.)280(ْ:

ْ

(ْ)2أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)251(ْ:

ْ

(ْ)3أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقم.)1117(ْ:

ْ
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َ
افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ،ف ُتـ َرد
النبيْﷺلليمن«ْ:ثم َأبلغ ُهم َّ
بأن اهللَ

على فقرائهم»(.)1

والـحج على َأهل الجدَ ة واالستطاعات)ْ:تقدمْبيانْالمرادْبالجْدةْ،وهيْ
قوله ( َ

الغْنىْوالحظْ،فـمنْملك ْالزاد ْوالراحلة ْالتيْتكفيهْلبلوغْالحج ْوالرجوعْإلىْأهلهْ
وهوْبال ْحر ْفقدْوجبْعليهْالحج ْلقولْاهللْتعالىْ :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﮊْ.

وقالْعمرْبنْالخطابَْؓ «ْ:من مات وهو ُموس ٌر لم َي ُح َّج ،فل َي ُمت على أي

حال شا َء ،يهوديًا ،أو نصرانيًا» (ْ.)2

قوله (وصيام َّ
الشهر ألَهل الصحات)ْ :فصيام ْشهرْرمضانْفرض ْعلىْالمستطيعْ

القادرْ،وأماْالمريضْفإنهْيجوزْلهْالفطرْ،ويقضيْماْأفطرهْبعدْشفائهْمنْمرضهْ،كماْ

قال ْتعالى(ْ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ)ْ.
ثمْانتقلْالمصنفْ⌂ْإلىْبيانْبعضْالمستحباتْوالرغائبْفقالْ:

وخـم ُس ص َلوات َسنَّـها َر ُ
الص َلوات)ْ:أيْتتأكدْالعنايةْهباْ،
( َ
سول اهلل  من َبعد َّ

وهيْ:

َ ( -1ص َال ُة الوتر فـي كُل َلي َلة) :وهيْمنْآكدْالنوافلْ،ولمْيرتكهاْرسولْاهللْْ

سفراْوالْحضراْ،وكانْيوصيْهباْالصحابـةْ،وقال  « :يا أهل القرآن ،أوتروا ،فإن
(ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)1496(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)19(ْ:

ْ

(ْ )2أخرجهْابنْأبيْشيبةْيفْ«المصنف» ْرقمْ،)14670(ْ:وصححْإسنادهْموقوفًاْاأللباين ْيفْ«السلسلةْ
الضعيفة»ْْعندْرقم.)4641(ْ:

ْ
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اهلل وتـ ٌر ،يحب الوتر» (.)1
( -2و َرك َعـتي ال َفجر)ْ:ولمْيرتكهماْرسولْاهللْْسفراْوالْحضراْْ،وقالْْيفْ

خير من الدنيا وما فيها»(ْ.)2
بيانْفضلها« ْ:ركعتا الفجر ٌ

( -3وصالة الفطر والنَّحر)ْ :يعني ْصالة ْعيد ْالفطرْ ،وعيد ْاألضحىْ ،وهماْ

فرضْعلىْالكفايةْ،إنْقامْهباْبعضْالمسلمينْصارتْمستحبةْيفْحقْغيرهمْ.

( -4وصالة كُسوف َّ
الشمس
الشمس والقمر إ َذا َنز ََل)ْ:لقولهْالنبيْ« :إن
َ

والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحياته ،ولكنهما آيتان من آيات اهلل يريهما عباده،
َ

فإذا رأيتم ذلك ،فافزعوا إلى الصالة»(ْ،)3وحكم ْصالةْالكسوف ْأوْالخسوفْحكمْ

صالةْالعيدينْ.

ب) :يعنيْأنهاْمستحبْـةْْمتىْاحتاجْالناسْإليهاْْ،
( -5و َصالة االستس َقاء َمتَـى َو َج َ
كأنْيصيبْهمْقحط ْأوْجدبْ،فيدعوْإمامْالمسلمينْإلىْصالهتاْودعاءْاهلل ْ╡ ْأنْ

يغيثهمْ،ويكرفْماْهبمْ.

ثمْانتقلْالمصنفْ⌂ْبعدْذلكْإلىْالتحذيرْمنْالمحرماتْفقال:

المحارم)ْ :أي ْنجتنب ْجميعْ ْما ْحرمه ْاهلل ْ╡ ْالسيما ْكبائرْ
(واجتناب َ

الذنوب ْالموبقاتْ ،لقوله ْتعالى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊْْ.

(ْ)1أخرجهْأبوْداودْيفْ«السنن»ْرقمْ،)1416(ْ:وصححهْاأللباينْيفْ«صحيحْأبيْداود» رقم.)1274(ْ:

ْ

(ْ)2أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)725(ْ:

ْ

(ْ)3أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)1085(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)901(ْ:

ْ

136ليقةٌ على شرح السنة لإلمام املزني
تَ ـع



136



وقالْْيفْوصفْعبادهْالمؤمنين :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ ،وقال تعاىل أيضاً:

ﮦ ﮧ ﮨﮊْ.

ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

َ
رسول اهلل وما ُه َّن؟ قال:
بع الموبقاتَ ،قا ُلوا :يا
الس َ
وقالْ « ْ:اجتَن ُبوا َّ

الشر ُك باهلل ،والسح ُر ،و َقت ُل النَّفس التي َح َّر َم اهللُ إال بال َحقَ ،
وأ ُ
كل الربا ،و َأك ُل مال
المؤمنات الغافالت»(ْ.)1
اليتيم ،والتَّولي َيو َم الزَّحف ،و َق ُ
المحصنات ُ
ذف ُ

وأْمْـرْ ْاهللْ ْْ ورسولْـهْ ْْ باجتناب ْهذه ْالكبائر ْأبل ْ ْمن ْمجرد ْتركهاْ ،ألنْ

االجتنابْيقتضيْأنْتكونْهيْيفْجانبْونكونْيفْجانبْآخرْ،مبتعدينْعنهاْ.

َّميمةْ:هيْالسعيْْ
قولهْ(واالحترا ُز َ
من النَّمي َمة)ْ:االحت َراز هوْالبعدْْوالتـوقيْ،والن َ

والوشايةْبينْالناسْبالقالةْلإلفسادْبينهمْ،وخطرهاْعظيمْعلىْالمجتمعْ.

قالْيحيىْبنْأبيْكثيرْاليماميْ⌂ « ْ:يْـفسدْْالنمْامْْيفْساعةْماْالْيْفْسْدْهْْالساحرْْ

يفْشهر»(ْ.)2

قوله (والكذب) :أيْ:ويجتنبْالكذبْ،وأمرْالكذبْعظيمْ،بلْجعلهْالنبيْْ

المنافق َثالَث :إذا َحدَّ َ
َ
أخلف،
ث َك َذ َب ،وإذا َو َعدَ
منْصفاتْأهلْالنفاقْفقال « ْ:آي ُة ُ

وإذا اؤ ُتمن خان» (ْ .)3

قوله ْ(والغَيبة)ْ :وقد ْعرفها ْالنبي ْْ بقوله«ْ :أتدرون ما الغيبة؟» ْقالواْ :اهللْ

ورسولهْأعلمْ،قال«ْ:ذكرك أخاك بما يكره» (ْْ .)4

(ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)2615(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)272(ْ:

ْ

(ْ)2أخرجهْأبوْنعيمْيفْ«حليةْاألولياء»ْ(.)70/3

ْ

(ْ)3أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)33(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)59(ْ:

ْ

(ْ)4أخرجهْمسلمْيفْ«صحيحه»ْرقمْ)2589(ْ:منْحديثْأبيْهريرةْؓ.

ْ
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وجاء ْالتحذير ْمنها ْيف ْكتاب ْاهلل ْتعالى ْيف ْقولهْ :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊْْ.

وجميع ْهذه ْالخصال ْالمتقدمة ْالتي ْأشار ْلها ْالمصنف ْ⌂ ْتفتْ ْوتـنخـرْ ْيفْ

َحاسدوا،
العالقةْبينْالْخْوْةْ،وقدْتدمرهاْ–والعياذْباهللْ،-ولهذاْقالْ « ْ:ال ت َ

عضكُم على َبيع َبعض ،وكُونوا عبا َد
اجشوا ،وال تَباغَضوا ،وال تَدا َبروا ،وال َيبع َب ُ
وال تَن َ

المسلم» (ْ.)1
اهلل إ َ
المسل ُم َأخو ُ
خواناُ ،

ـحق)ْ:أيْالعدوانْواالعتداءْعلىْاآلخرينْوظلمهمْ.
قولهْ(وال َبغي بغَير ال َ

قولهْ( َ
وأن ُيـقا َل على اهلل ما ال َيع َلم)ْ:وهوْمنْأخطرْالمحرماتْ،وكذاْالذيْقبلهْ

وهوْالبغيْبغيرْالحقْ،كماْقالْاهللْتعالىْ:ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ،

وهذهْاألمورْالخمسْالمذكورةْيفْاآليةْمجمعْعلىْتحريمهاْيفْجميعْالررائعْْ.

مات)ْ :يعني ْما ْتقدم ْذكرهْمن ْالنميمةْ ،والكذبْ،
ـح َّر ٌ
قوله ْ(كُل هذا كَبائـر ُم َ

والغيبةْ،والبغيْبغيرْالحقْ،والقولْعلىْاهللْبغيرْعلمْ.

والمصنفْ⌂ْلمْيقصدْْحصرْْالكبائرْفيماْذكرهْ،بلْأرادْذكرْبعضهاْتنبيهًاْمنهْ

علىْماْلمْيذكرهْمماْجاءْتحريمهْواألمرْباجتنابهْيفْنصوصْالكتابْوالسنةْْ.

هْبوعيدْخاص ْكالغضبْأوْاللعنةْأوْالنارْ،أوْ
ٍّ ْ
والكبيرةُْ :كل ْذنب ْتوعدْفاعل

ترتبْعلىْفعلهْحدْيفْالدنيا(.)2

(ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه»ْرقمْ،)5719(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه»ْرقم.)6706(ْ:

ْ

(ْ)2انظر«ْْ:مجموعْالفتاوى» لريخْالسالمْ(ْ650/11وماْبعدها).

ْ
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والمالبس):
والمحارم وال َمشارب َ
والمطاعم َ
قوله (والت ََّحري فـي ال َمكاسب َ

فيتورع ْعنْكل ْماْيضرهْيفْاآلخرةْ،سواءْيفْالمأكلْأوْالمرربْأوْالمكسبْ،وأماْ
منْيأكلْويرربْمنْالحرامْوالْيباليْفهذاْمنْضعفْالتقوىْومراقبةْاهللْ╡ْ.

والبدْللمسلمْأنْيتفقهْيفْهذهْاألمورْالتيْذكرهاْالمصنفْ⌂ْليعرفْويميْـزْ

بينْالخبيثْوالطيبْ،ويعرفْالحاللْوالحرامْمنْالبيوعْوسائرْالمعامالتْ،وقدْ

سئلْمحمدْبنْالحسنْالريباينْأنْيصنْـفْكتابًاْيفْالبيوعْ،فقال« ْ:قدْصنفتْكتابًاْ

يف ْالبيوع» ْ( ،)1وهذاْتنبيه ْمنهْأنْالورع ْيكونْبتعلمْالبيوعْوالحاللْوالحرامْليتحرْزْ
المسلمْويتوخىْالحرامْيفْملبسهْومأكلهْومرربهْ.

فمن َرعى َح َ
ناب َّ
ول
قوله (واجت ُ
الم َح َّرماتَ ،
الش َهوات فإ َّنـها داع َيـ ٌة لركوب ُ

الحمى َفإنـ ُه يوش ُ
ك َأن يواق َع الحمى) :كماْجاءْيفْالحديثْالصحيحْأن ْالنبي ْْ
َثير من
الحرا َم بَـي ٌن ،و َبينهما ُمشتَب ٌ
الحال َل َبـي ٌن ،وإ َّن َ
قال«ْ :إ َّن َ
هات ال َيع َل ُم ُه َّن ك ٌ

ومن َو َق َع في الشبُهات َو َق َع
النَّاسَ ،ف َمن اتَّقى الشبُهات َف َقد
استبر َأ لدينه وعرضهَ ،
َ

كالراعي َير َعى َح َ
ول الحمى ُيوش ُ
ك َأن َيرت ََع فيه»(ْ،)2والحمىْأنْيطوقْ
يف َ
الح َرامَّ ،

صاحبْ ْاألرض ْأرضه ْبحدٍّْْ ،ويمنع ْأحدا ْمنْالرعيْيفْأرضهْ،فالراعيْإنْاقرتبْ

منْهذاْالحدْأوشكْأنْيقعْيفْهذاْاالعتداءْوترعىْغنمهْمنْهذهْاألرضْ،فكذلكْْ

المسلمْمطالبْباجتناب ْاألمورْالتيْترتبهْبالمحرماتْ،ألن ْمالبستهاْيفضيْالْ
محالةْإلىْالوقوعْيفْالمحرماتْْ.

(«ْ)1تعليمْالمتعلم» للزرنوجيْ(ص.)11

ْ

(ْ)2أخرجهْالبخاريْيفْْ«صحيحه» رقمْ،)52(ْ:ومسلمْيفْ«صحيحه» رقم.)4178(ْ:

ْ
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حمة على َرجا)ْ :هذهْ
الر َ
فمن ُيس َر لـهذا فإ َّنـ ُه من الدين على ُهدَ ى ،ومن َّ
ْقوله ( َ

خاتمةْْعظيمةْجداْ،فيهاْبرارةْلمنْالتزمْماْيفْهذاْالمختصرْبأنهْمنْالدينْعلىْهدىْ،

ين ُيس ٌر»(ْ،)1فأعمالْ
ومنْالرحمةْعلىْرجاْ،وشاهدْهذاْماْأخربْبهْالنبيْْبأنْ« :الد َ

هذاْالدينْوعقائدهْميسرةْْ،والموفقْمنْوفقهْاهللْالمتثالهاْوالثباتْعليها.

وجالله ال َعلي
الـجزيل األقدَ مَ ،
قوم ،ب َمنـه َ
قوله ْ(و َو َّف َقـنا اهللُ وإ َّياك إلـى َسبيله األ َ

السالم ،وال َيـ ُ
نال
َ
حم ُة اهلل و َبـ َركا ُت ُه َو َع َلى َمن َق َر َأ َع َلينا َّ
ور َ
لسال ُم عليكُم َ
األكرم ،وا َّ

ين) :وهذاْالختمْمنْجميلْنصحهْ ⌂،
َسال ُم اهلل َّ
ـحمدُ هلل َرب العالم َ
ينَ ،وال َ
الضال َ

فبعدْهذاْالبيانْالبينْ،والنصحْالجميلْختمْبالدعاءْ،فجزاهْعناْوعنْالمسلمينْخيرْ

الجزاءْ،ونفع ْبمْؤْلْفْهْْ،ورفعْدرجتهْيفْعليينْ،وجمعناْبهْيفْالفردوسْاألعلىْمعْ
النبيينْوالصديقينْوالرهداءْوالصالحينْ،وحسنْأولئكْرفيقًاْ ،وتمْ ْالتعليقْعلىْ

هذهْالرسالةْالقيمةْ.
ْ

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ْ
ْ
ْ

(ْ)1أخرجهْالبخاريْيفْ«صحيحه» رقم.)39(ْ:

ْ
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