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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستهدٌه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا ، من ٌهده هللا فبل مضل له ومن ٌضلل 

 أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا علٌه وسلم . فبل هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد

  -أما بعد :

فبادئ ذي بدء ٌجب التنبٌه على أصل أصٌل وقاعدة ربٌسة أال وهً أن كل عمل ٌتقرب العبد به إلى ربه عز وجل ال بد 

ٌه على هذا األصل له من نٌة ومقصد ، ولذلك فقد كان العلماء رحمهم هللا تعالى ٌبدإون كتبهم و تصانٌفهم ومجالسهم بالتنو

وفً مقدم هإالء اإلمام أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري رحمه هللا فإنه بدأ صحٌحه بالحدٌث المشهور الذي أسنده 

 عن شٌوخه فقال رحمه هللا فً أول الصحٌح وفً أول كتاب بدء الوحً بعد بسم هللا الرحمن الرحٌم :

ٌر قال حدثنا سفٌان وهو ابن عٌٌنة قال حدثنا ٌحٌى بن سعٌد أي األنصاري قال حدثنا الحمٌدي أبو بكر عبد هللا بن الزب

 حدثنا إبراهٌم التٌمً قال سمعت علقمة بن وقاص اللٌثً ٌقول سمعت أمٌر المإمنٌن أبا حفص عمر بن الخطاب 

ما لكل امرئ ما نوى ، فمن رضً هللا عنه ٌحدث على منبر النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال " إنما األعمال بالنٌات وإن

كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى 

 ما هاجر إلٌه "

ألن  هذا الحدٌث تباٌنت فٌه أقوال العلماء فً منزلته وقدره من الدٌن فمن قابل أنه نصؾ الدٌن ومن قابل أنه الدٌن كله

 الدٌن ٌبنى علٌه ، والنٌة نٌتان :

 األولى : التً ٌقصد بها العامل عمله وألجل من ؟ وهذه هً أصل الدٌن ألنها تنبنً على توحٌد هللا واإلخبلص له 

 عز وجل فً هذه العبادة .



لصورة واحدة ولكن الثانٌة : وهً التً تمٌز ألجلها العمل ، فنحن نصلى الصلوات لكن هل هذه الصبلة فرض أم نفل ؟ فا

تمٌزها النٌة ، ثم إن الفرض ما هو ؟ أفجر أم ظهر أم عصر أم مؽرب أم عشاء ؟ وكذا فً سابر العبادات ، وفً باب 

العلم ألنه عبادة طوٌلة ٌستمر فٌها اإلنسان المسلم منذ بدأ بالطلب إلى أن ٌموت ، فبل بد من العناٌة بؤمر النٌة السٌما مع 

ة إذا طالت احتٌج إلى تجدٌد النٌة وتحقٌقها بل وتمحٌصها هلل عز وجل وهذا األمر وإن كان معلوما فإن طول المدة فإن المد

وتخصٌص المإمنٌن بالذكر دّل على أن  55المراد بذلك الذي كما قال هللا } وذكر فإن الذكرى تنفع المإمنٌن { الذارٌات 

 عبلؼٌر المإمنٌن ال تنفعهم الذكرى إال أن ٌشاء هللا جل و

ومما ٌنبؽً أن ٌنبه علٌه أن هذه المنظومة هً منظومة مختصرة فً عقٌدة أهل السنة والجماعة وأن عدد أبٌتها أربعة 

 وأربعون بٌتا 

 وقبل الشروع فً التعرٌؾ بصاحب المنظومة وشرحها أرٌد أن ألقً إلماعه عن المناظٌم عند أهل السنة والجماعة 

نظم اشتهر عند العلماء هو نظم أبً بكر عبد هللا بً داود سلٌمان بن األشعث " السٌما فً باب اإلعتقاد فإن أول 

هـ له الحابٌة المشهورة ، وهذه الحابٌة عبارة عن نظم مختصر فً بضع وثبلثن بٌتا  316المصاحؾ والسنة " توفً سنة 

ًّ بن الزنجانً والتً ت  عرؾ برابٌة الزنجانً  ، ثم أتى بعده الزنجانً وهو أبو القاسم سعد بن محمد بن عل

 تدبر كبلم هللا واعتمد الخبر *** ودع عنك رأٌا ال ٌبلبمه أثر

ثم بعد ذلك بدأ العلماء فً العناٌة بالنظم فً العقٌدة ، وقد تقدم علٌه أو تؤخر علٌه بعض المناظٌم فً الفقه فمن أوابل من 

صرصري والذي ٌعرؾ بـ ) مختصر أبً القاسم الخرقً نظم  عند الحنابلة النظم المشهور لٌحٌى بن ٌوسؾ جمال الدٌن ال

وقد ألؾ نظما فً الدالٌة المشهورة  516( على روّي الدال ، ثم جاء أبو الخطاب محفوظ الكلوذانً الحنبلً المتوفى سنة 

 فً العقٌدة 

 دع عنك تذكار الخلٌقة المنجد ***والسعً نحو اآلنسات الخرد

فً القرن السادس أو نحوه نظم عالم األندلس اإلمام القحطانً المشهورة بنونٌة  وهً أٌضا منظومة مختصرة حتى اشتهر

 القحطانً وهً نحو ستة مابة بٌت تزٌد أو تنقص 



 ٌا منزل اآلٌات والفرقان *** بٌنً وبٌنك حرمة القرآن 

 اشرح به صدري لمعرفة الهدى *** واعصم به قلبً من الزٌؽان 

 إلى أن قال فً آخرها :

 لوا كلما نشرتموا وفً بعض النسخ قال باهلل قو

 باهلل قولوا كلما صدحتموا *** رحم اإلله صداك ٌا قحطانً 

ثم جاء العبلمة ابن القٌم رحمه هللا فنظم الكافٌة والشافٌة فً اعتقاد الفرقة الناجٌة المشهورة بنونٌة ابن القٌم وقد نافت على 

 عها بقوله فً أول النظم /ستة آالؾ بٌت بدأها بمقدمة نثرٌة عظٌمة ثم أتب

 حكم المحبة ثابت األركان *** ما للصدود بفصل ذاك منك ٌدان

 أنً وقاضً الحسن نفذ حكمها *** فلذا أقر بذاك الخصمان

 وأنت شهود الوصل تشهر أنه *** حق جرى فً مجلس اإلحسان 

بلل وإنما بالتؽزل بشًء أسمى من ذلك وأكبر وبدأ نظمه بالتؽزل ال كعادة الشعراء ٌتؽنون بالنساء أو باألوطان أو باألط

 وأعلى قدرا ومكانة أال وهً العقٌدة ، ولكنه صاؼها بمصوؼة المعشوقة المحبوبة ، دل على ذلك قوله فً أثناء المقدمة /

 إن كنت كاذبة بالذي حدثتنً *** فعلٌك إثم الكاذب الفتان 

 دٌانجهم بن صفوان وشٌعته األلى *** جحدوا صفات الواحد ال

وقد قالها قبلها فً ذكر هذه المعشوقة وتنقلها أنها لما سادت فؤتت المدٌنة فؤحرمت من المٌقات ثم أتت مكة ثم إلى منى 

 -فعرفات فمزدلفة قال :

 ورقت على الصفا ثم تٌممت *** دارا هناك للمحث العانً 

 وفً بعض النسخ للمحب العانً 



ٌة التً ألجلها صاغ هذا النظم وجمعه رحمه هللا وإنما اعتنى العلماء بالنظم لتسهٌل فعرفنا من ذلك أنه ٌتؽزل بالعقٌدة السلف

العلم الشرعً وذلك لٌحفظ فً الصدور وٌستحضر إذا شاء استحضارا لها من العبارات المنثورة ولو كانت متٌنة إال فً 

تً كتبها شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة لما سؤله لما شًء واحد رأٌنا أن النثر فٌه أدعى للقبول من النظم فً العقٌدة الواسطٌة ال

سؤله إٌاها قاضً واسط وأهل واسط فنثر هذه العقٌدة فصار تلقى الناس لها منثورة أحب إلٌهم من نظمها مع كثرة 

ن الناظمٌن للعقٌدة وهلل األمر من قبل ومن بعد ، فإن العقٌدة الواسطٌة جرى فٌها أمور وأسبػ هللا علٌها منن ومن ذلك أ

الناس تلقوها بالقبول والرضا والمراد بالناس هم أهل السنة والجماعة بل تحدى شٌخ اإلسبلم لما امتحن علٌها تحدي علماء 

زمانه من المتكلمٌن لما أن وشوا إلى السلطان أي سلطان المسلمٌن فً مصر فكتب إلى نابب السلطنة فً دمشق أن 

مجمع العلماء فً شٌخ اإلسبلم وقرأ اإلعتقاد على الناس ثم قال لهم : ما ٌحضر هذا الرجل وٌنشر اعتقاده أي ٌقرأ على 

تنقمون فٌه ؟ وكانوا ٌهابون أن ٌتكلموا معه لضعؾ حجتهم وقوة حجته فقال ابن تٌمٌة لنابب السلطان أنا أتحداهم بل 

صحابة والتابعٌن وتابعٌهم أي وأمهلهم ثبلث سنٌن أن ٌؤتوا بحرؾ واحد فً هذا النظم خالفت فٌه معتقد سلؾ األمة من ال

أهل القرون الثبلثة ، وبعدها ثبلثون وبعدها ثبلثمابة وبعدها ست مابة ولم ٌجدوا حرفا واحدا خالؾ فٌها شٌخ اإلسبلم 

سلؾ األمة ، ولهذا سار على متن الواسطٌة نور وبركة ، ومازال  أهل العلم ٌبدإون بها فً تقرٌر التوحٌد األسماء 

 ون بها هذه العناٌة التً ترونها وتبلحظونها .والصفات ، وٌعن

وبعد القرن الثامن والتاسع تكاثر النظم عند الناس ألن الهمم فً تحصٌل العلم قد ضعفت ولذلك فإن أهل العلم ال ٌزالون 

 ٌعنون بتقرٌب هذا العلم وتسهٌله نظما ونثراً .

أنه لم ٌكثر من التصنٌؾ مع أن األبمة لشٌخ اإلسبلم  أما صحاب هذا النظم فرجل مؽمور عند الكثٌرٌن ومن أسباب ذلك

ابن تٌمٌة والحافظ ابن رجب وابن القٌم وؼٌرهم قد نوهوا عنه ، فقد نوه عنه شٌخ اإلسبلم فً " بٌان تلبٌس الجهمٌة " وفً 

ه عنه فً " اإلستقامة " السبعنٌة "  فً الرد على ابن سبعٌن وسماه " بؽٌة المرتاد فً الرد على أهل الزٌػ واإللحاد " ونو

" وهً الرد على أبً القاسم القشٌري . ومعلوم أن شٌخ اإلسبلم له فً اإلستقامة كتابان األول هو كتاب " اإلستقامة " 

المشهور المطبوع فً مجلدٌن وهو فً مناقشة مواضع من رسالة القشٌري وله كتاب آخر عظٌم اسمه " قواعد اإلستقامة 

 ه عنه وأشار إلٌه ابن القٌم لما ذكر جملة من تصانٌفه فً النونٌة حٌث قال :" لما ٌعثر علٌه وقد نو



 وكذا أجوبة له مصرٌة *** فً ست أسفار كتبن ثمان

 وكذا قواعد اإلستقامة *** إنها سفران فٌما بٌننا ضخمان

علٌه قال استعنت باهلل وكان الشٌخ / السعدي رحمه هللا ٌتمنى أن ٌقؾ على " قواعد اإلستقامة " فلما أعٌاه الحصول 

فتؤملت فً كبلم الشٌخٌن وهما ابن تٌمٌة وابن القٌم فتؤمل فً كتابهما حتى استخرج منها القواعد والضوابط واألصول 

حتى استخرج نحواً من ألؾ وستة عشرة قاعدة وضابطاً وأصبلً وذلك موجود فً كتابه " معاقد الوصول " وهو مطبوع 

ذا النظم وهو الزنجانً بعد ثناء شٌخ اإلسبلم علٌه ، الحافظ الذهبً وقد ترجم له فً " فً مجلد وممن ترجم لصاحب ه

سٌر أعبلم النببلء " ووصفه باألوصاؾ الدالة على قدرة ومنزلته وسماه باإلمام العالم العبلمة الزاهد الورع الصوفً 

فً ببلد زنجان وهً من أطراؾ اذربٌجان ، ه  370ومراده بالصوفً ؼٌر المعنى الذي ٌعرفه اآلن الناس وقد توفً سنة 

وهً تنقسم إلى جهتٌن اذربٌجان السهل وأذربٌجان الجبل فزنجان على حدود الجبل من أذربٌجان . وقد ولد فٌها وارتحل 

ودخل ببلد فراسان وهً تشمل اآلن عدة دول مثل أٌران وأفؽانستان وأطراؾ الجمهورٌات ، ورحل إلى العراق ومصر 

 ن العلم ٌإخذ فً مصر ، ولما استشاره بعض طبلبه كمحمد بن طاهر قال " من لم ٌدخل مصر لم ٌنل العلم "وكان ٌرى أ

هـ  471فؤرشده إلى الر حلة إلى مصر فذهب وأخذ من علمابها مثل عبد هللا بن خفٌؾ وؼٌره . وتوفً الزنجانً فً سنة 

إمام الحرم وكان مشهورا بالتنسك وكثرة العبادة والتؤله عن إحدى وتسعٌن سنة وكان مجاوراً مدة العمر حتى وصؾ بؤنه 

ولكنه على طرٌقة أهل السنة إال فً مسابل فٌها بعض المبالؽات كالتعوٌل على الرإى والمنامات والمكاشفات التً ذكرت 

 عنه ، وأرجوا أن تكون من مبالؽات الناقلٌن وإن صحت عنه فلٌس الرجل بالمعصوم .

هـ قبل  463ن منه حافظ المشرق الخطٌب البؽدادي ) صاحب تارٌخ بؽداد ( وقد توفً سنة وممن أخذ عنه وكان أس

الزنجانً بثمان سنوات وكان أكبر منه ولكنه كان من طبلبه إذ أخذ عنه العلم ، والزنجانً له عدة مإلفات من أشهرها 

لمعروفة بمنظومة الزنجانً . ونبدأ فً جزإه فً الفوابد أي بعض مروٌاته عن شٌوخه . من مإلفاته قواعد السنة وهً ا

شرحها ، فإن الناظم شرحها شرحاً مختصراً وله أصل خطً موجود فً نظمه وشرحه فً نسخة مخطوطة معتبرة علٌها 

 سماعات ، وقد كتبت فً القرن السادس بعد الخمسمابة والخمسٌن من الهجرة . قال الزنجانً رحمه هللا : 

 ر *** ودع عنك رأٌا ال ٌبلبمه اثر تدبر كبلم هللا واعتمد الخب



) سمٌت هذه المنظومة بالرابٌة لن قافٌتها بحرؾ الراء وهو أصعب القوافً ولكن بعض النظم ٌلٌن للنفس كما أالن هللا 

 لداود الحدٌد (

} أفبل ٌتدبرون  هذا التدبر ال ٌتؤتى إال بقراءته ، ولذلك كان األمر بالتدبر متضمنا األمر بالقراءة حٌث قال هللا عز وجل

وقال تعالى } أفبل ٌتدبرون القرآن ولو كان من عند ؼٌر هللا لوجدوا فٌه اختبلفاً  24القرآن أم على قلوب أقفالها { محمد 

والمراد بالقول هو القرآن وتدبره هو التؤمل فٌه  68فٌه اختبلفاً كثٌراً { النساء وقال } أفلم ٌتدبروا القول { المإمنون 

: من تدبر القرآن فإنه  -معانٌه وألفاظه ودالالته ، ولهذا من تدبر القرآن لم ٌمل منه ، قال علً رضً هللا عنه والتفكر فً 

ال ٌمل وال تنقض عجاببه وال ٌخلق من كثرة الرد . فمن تدبر كبلم هللا وتؤمل فٌه تنفتح عنده آفاقاً من العلم والقرآن هو 

فهو من علم هللا ولهذا لما خاصم الجهمٌة اإلمام أحمد فً  1/2لقرآن { الرحمن العلم ، قال هللا تعالى } الرحمن علم ا

مجلس المعتصم ثم فً مجلس الواثق باهلل ، ناظره أهل التجهم على أن القرآن مخلوق ، فقال لهم القرآن من علم هللا فمن 

تدل بآٌة سورة الرحمن ، وهللا ٌقول } فمن قال إن علم هللا مخلوق فقد كفر فقالوا له ما الدلٌل على أنه من علم هللا فاس

، فسمى هللا القرآن علما إذاً القرآن هو العلم  61حاجك فٌه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ....{ اآلٌة آل عمران 

ك قال وهو من علم هللا وهو كبلمه ، وتدبر القرآن ٌزٌد فً األدب ومضاعفة الثواب على ذلك إذا اقتصر على قراءته ولذل

ابن عباس رضً هللا عنهما أفضل ما تقرب به إلى هللا ما خرج منه أي القرآن . وٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً 

 حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه } اقرإوا القرآن { صحٌح مسلم 

  فً المنام فً أمام المحنة فإذا أضٌؾ إلى القرآن التدبر ضاعؾ هللا أجر قاربه ومتدبره ولذلك فإن اإلمام أحمد قد رأى هللا

، فقال ٌارب ما أفضل شًء ٌتقرب به العباد إلٌك ؟ فقال هللا له كبلمً ٌا أحمد ، فقال أحمد ٌا ربً بفهم أم بؽٌر فهم ؟ قال 

هللا بفهم وبؽٌر فهم ٌا أحمد ) سبل الشارح عقب انتهاء الدرس عن رإٌة اإلمام أحمد لربه فً المنام فؤجاب : هذا أثر 

حٌح رواه عن اإلمام أحمد اإلمام ابن الجوزي فً مناقب اإلمام أحمد وروه ؼٌره كذلك ، وأعجب من هذا أن أبا حنٌفة ص

رحمه هللا جاء عنه أنه رأى ربه مابة مرة ، ورإٌة هللا فً المنام من باب ضرب المثل وهذه من المسابل التً ال تبلؽها 

نه ال ٌجوز أن تعتقد أن هللا فً نفسه ، فً أسمابه وصفاته وذاته هو كما رآه كثٌر من األفهام والمعنى المقصود من ذلك أ

الرابً فً منامه ألن المنام ضرب أمثال فقد ٌراه معطل على اتقاده بالتعطٌل وٌراه ممثل على اعتقاده بالتمثٌل ولذلك فإن 

فً المنام قالوا له كٌؾ ذلك ؟ قال رأٌت القٌامة  المنام انعكاس لما ٌعتقده اإلنسان ، قال أحد المشاٌخ رحمه هللا : رأٌت ربً



قد قامت وكنا فً مكان كالحرم ، فسطع علٌنا نور عظٌم لم ٌستطع أحد منا أن ٌنظر فٌه ، وإذا باهلل بخاطبنا فً ٌوم القٌامة 

ناس  وٌقول أنا ربك ، فإن هذا موحد قد رأى ربه لما ٌعتقده أن هللا نور ، وعكس ذلك أن ربك فقد ٌؤتً الشٌطان إلى أحد أل

اترك كذا وافعل كذا كما ٌؤتً الدجال آخر الزمان وٌقول أنا ربكم فٌتبعه من ال خبلق له ( . والعناٌة بالقرآن فٌه الكؾ عن 

ؼٌره من زباالت األفهام وأقوال البشر التً هً عرضة للخطؤ أكثر من الصواب وإلى الضبلل أكثر من الهدى فٌما ٌتعلق 

د وما ٌجب أن ٌنعقد به القلب إلى هللا من أسمابه وصفاته وحقه وما ٌجوز علٌه وما ٌمتنع علٌه  ، وقوله بالدٌن واإلعتقا

واعتمد الخبر أي لٌكن عندك على الخبر والخبر هنا جاء باألل الدالة على اإلستؽراق أو العهد أو بكلٌهما ، فالخبر الصادق 

علٌه وسلم الذي جعله هللا مفسرا للقرآن ومبٌنا له وموضحا ألحكامه المعهود لكم وهو ما أثر وصح عن النبً صلى هللا 

ومفصبل لمجمله ولهذا قال شٌخ اإلسبلم فً الواسطٌة فصل : ثم سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، فالسنة تفسر القرآن 

ن ٌصؾ الصبلة فً القرآن ؟ لن وتبٌنه وتدل علٌه وتعبر عنه " وهذا هو الواقع ، أمرنا فً القرآن بالصبلة فمن ٌستطٌع أ

ٌتؤتى ذلك حتى ٌرجع إلى سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، أمرنا فً القرآن بالصوم ، فما هً صفة الصٌام 

ومحظوراته وآدابه وواجباته وسننه ؟ كل ذلك جاء فً السنة ، أمرنا فً القرآن بالزكاة فما هً مقادٌرها وأنصبتها 

 به السنة . وأنواعها ؟ كل ذلك جاءت

 ولماذا قال الناظم :

 تدبر كبلم هللا واعتمد الخبر *** ودع عنك رأٌا ال ٌبلبمه أثر ؟

قال ذلك ألنه كان فً زمن اشتهر فٌه علم الكبلم وظهرت فٌه مناهج وطرق الجهمٌة والمعتزلة والُكبّلبٌة األشاعرة 

هللا علٌه وسلم وعما درج علٌه الصحابة والتابعون وصرفوا الناس عن الوحً وعن كبلم هللا وعن سنة رسول هللا صلى 

وتابعوهم وهم سلؾ األمة الصالح ، وانحازوا إلى هذه القواعد المنطقٌة والمناهج الفلسفٌة والمذاهب الكبلمٌة التً كلها 

قد استتم ذلك فً مستورة من األمم الكافرة الهالكة سواء من أمم المجوس أو الهند أو حران أو من الٌونانٌٌن واإلؼرٌق ، و

عهد المؤمون ألنه فتح على الناس فتحا عظٌما من أبواب الشرق ثم ترجمه تلكم المصنفات والكتب حتى كان ٌجازي علٌها 

جزاًء وافٌاً . أثر ذلك على المسلمٌن بؤن أضعؾ ارتباطهم بالوحٌٌن بل منهم من ترك الوحٌٌن إلى هذه المذاهب الفلسفٌة 

وله ودع عنك رأٌا . أي آراء الناس وآراء الرجال وذلك ألن هللا لم ٌكلنا فً دٌننا إلى عقولنا وإنما والمناهج الكبلمٌة . وق



أوكلنا إلى ما بعث به رسله علٌهم السبلم فقال هللا فً آخر النساء " رسبل مبشرٌن ومنذرٌن لببل ٌكون على الناس حجة بعد 

ولو كان الرأي كافٌا فً إقامة الحجة  15تى نبعث رسوال " اإلسراء وقال تعالى " وما كنا معذبٌن ح 165الرسل " النساء 

اإللهٌة ألوكلنا هللا إلى عقولنا ، بل نحن فً أنفسنا عقولنا ؼٌر متساوٌة فمنا من هو زكى ومنا من دون ذلك ، بل اإلنسان 

لما كانت العقول متفاوته لم فً نفسه عقله ؼٌر متساوي ٌختلؾ بٌن ٌوم وآخر فً صؽره وشبابه وكبره وهرمه ٌتفاوت ، ف

ٌكلنا هللا إلٌها وإنما أوكلنا إلى شرعه وإلى وحٌه الذي أرسل به رسله بل جعل هللا محض الرأي من أسباب لهبلك أي 

من قال فً القرآن  –الرأي الذي ال ٌستند ، على حجة صحٌحة ولهذا فقد تواتر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال 

وذكره الخطٌب البؽدادي فً كتابه " الفقٌه  319ذكره ابن الجوزي فً " تلبٌس إبلٌس "  –قعده من النار برأٌه فلٌتبوأ م

من قال فً  -الترمذي وأحمد ومعنى ذلك جاء فً رواٌة أخرى  –من قال فً القرآن برأٌه فقد أخطؤ  –والمحدث " بلفظ 

ن بعض الناس ٌتكلم أن رأٌه فً هذه اآلٌة أن معناها كذا أي بمحض الرأي الذي ٌبدوا له كما نسمع م -القرآن بؽٌر علم 

وكذا ، وهذا الصنؾ من الناس لم ٌستحً من هللا وال من الناس وال من نفسه . وقوله : ودع عنك رأٌاً ال ٌبلبمه الخبر . 

ه وسلم وهذا هو رأي صحٌح إلنه اعتمد على علم مورث عن هللا أو عن رسوله صلى هللا علٌ -1هذا أفاد أن الرأي رأٌان 

الرأي المذموم وهو ما كان من نفاذ العقول وٌكون مذموماً إذا كان فً دٌن هللا أما  -2الرأي الذي ٌبلبمه أي ٌوافقه الخبر 

إن كان فً ؼٌر الدٌن فإن المجال مفتوح للخطؤ ألن الخطؤ فً الكٌمٌاء مثبلً نتٌجته فً النهاٌة الوصول إلى معادلة 

الحساب وفً أمر العمارة والطب ولذلك قال أهل العلم من السلؾ الصالح " المتكلم فً دٌن هللا صحٌحة وكذلك فً أمر 

برأٌه فهو مذموم وإن أصاب " وذلك لن الكبلم فً دٌن هللا بالرأي محتمل لئلصابة والخطؤ فإن أصاب مرة فإنه ٌخطا 

" اتفاقا ً وفً الناس " صدفة " وهذه الكلمة من  مرات ألنه ما أصاب بناء على اتباعه لقفو األثر وإنما أصاب كما ٌقال

األخطاء الشابعة فلٌس فً خلق هللا شًء صدفة وال فً تقدٌره شًء مصادفة والعبارة الصحٌحة عند العلماء هً " اتفاقا " 

قدٌر هللا أي اتفق له وإن لم ٌقدره هو أو ٌخطر على باله أو ٌمر على خٌاله وكذلك فإن اإلتفاق فً حقنا لٌس صدفة فً ت

جل وعبل ، ومراد الناظم بالخبر هو األثر الذي جاء عن هللا وعن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعن الصحابة رضً 

صححه األلبانً فً  –تركت فٌكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب هللا وسنتً  –هللا عنهم قال رسول هللا 

لماذا عولنا على قول   –ن لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب هللا وسنة رسوله تركت فٌكم أمرٌ –بلفظ  1761الصحٌحة 

ومن ٌشاقق الرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع ؼٌر  –الصحابً ؟ والجواب عن ذلك أن هللا أمرنا فً آٌة النساء 



فعلٌكم  – علٌه وسلم قال ورسول هللا صلى هللا 115النساء  –سبٌل المإمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصٌرا 

الترمذي من حدٌث العرباض بن سارٌة ، وقال علٌه الصبلة والسبلم  -بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي ..

فهذا هو األثر ، إذا  –خٌر الناس قرنً ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم  –فً حدٌث عمران وابن مسعود رضً هللا عنهم 

اشتمل على كبلم هللا وهو وحٌه األول وعلى سنة رسول هللا الصحٌحة وهً وحٌه الثانً وهً الحكمة وكذلك أطلق األثر 

 على ما جاء عن الصحابة رضً هللا عنهم بقٌوده وشروطه المعتبرة عند أهل العلم 

 ونهج الهدى فالزمه واقتد باأللى *** همو شهدا التنزٌل علك تنجبر

علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أصحابه ، ومعنى نهج الهدى أي المنهاج الصحٌح هذا إشارة إلى آخر ما حرص 

والطرٌق القوٌم المستقٌم الذي ترك علٌه رسول هللا هذه األمة واألصل فً ذلك حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه المخرج 

عن جنباته خطوطاً . فقال رسول هللا  خط لنا رسول هللا خّطاً طوٌبل مستقٌما وخط –فً الصحٌحٌن حٌث قال ابن مسعود 

وأن  –هذا صراط هللا وهذه ُسبل على كل سبٌل منها شٌطان ٌدعواإلٌه من أجابه إلٌه قذفوه فً النار . ثم قرأ قوله تعالى 

رواه الحاكم من حدٌث عبد هللا بن  153األنعام  –هذا صراطً مستقٌما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبٌله 

سعود رضً هللا عنه وهذا الصراط المستقٌم هو الوحً وهو القرآن  وهو السنة الصحٌحة وهو ما كان علٌه الصحابة م

رضً هللا عنهم ألن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث رواه ستة عشر صحابً وقد بلػ مبلػ التواتر وهو حدٌث 

 –منه قد بلػ مبلػ التواتر قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اإلفتراق الذي ال عبرة لمن ضعفه فإن الحدٌث إلى جزء 

افترقت الٌهود على إحدى وسبعٌن فرقة وافترقت النصارى على ثنتٌن وسبعٌن فرقة وستفترق هذه األمة على ثبلث 

 الترمذي وأبو داود وأخرجه ابن ماجه من حدٌث عوؾ بن مالك وصححه –وسبعٌن فرقة كلها فً النار إال واحدة 

األلبانً إلى هذا الجزء تواتر الحدٌث . ثم تباٌنت الرواٌات فجاء فً حدٌث معاوٌة وحدٌث عبد هللا بن عمر وحدٌث جابر 

قٌل من هً ٌا رسول ؟ قال هو ما كان على مثل ما أنا وأصحابً أبو داود والنسابً وأحمد أي من كان  –رضً هللا عنهم 

هً منصوبة على أنها  -ه وتركهم علٌه ، ال نهج الؽً والضبللة وقوله ونهج :على نهج الهدى الذي علم رسول هللا أصحاب

مفعول به مقدم أي الزم أٌها المخاطب نهج الهدى أي تمسك به من أصل اإللتزام واإلحتضان وهو كناٌة عن اإلستقامة 

. وهذا خطؤ لن الملتزم هو  علٌه وعدم تركه ، ومما شاع على ألسنة الناس خطؤً قولهم على الرجل المستقٌم رجل ملتزم

المحتضن . والملتزم هو من باب الكعبة إلى الحجر األسود وذلك لن الناس ٌلتزمونه أي ٌحتضنونه لٌعرضوا حاجتهم على 



هللا لٌقٌل لهم عثراتهم ، أما اإلسم الشرعً الصحٌح فهو اإلستقامة قال تعالى } إن الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا { فصلت 

قل لً فً اإلسبلم قوالً ال أسؤل عنه حداً ؼٌرك  –ً الصحٌحٌن لما سبل النبً صلى هللا علٌه وسلم سؤله رجل بقوله وف 3

رواه مسلم من حدٌث  سفٌان عبد هللا رضً هللا ، وقول الناظم : واقتد  –قل آمنت باهلل ثم استقم  –فقال له رسول هللا 

لتابعٌن وتابعٌهم بإحسان وهم أهل القرون الثبلثة الذٌن أثنى علٌهم خٌر البرٌة باأللى ٌرٌد بهم الصحابة رضً هللا عنهم وا

 115النساء  –وٌتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن  –صلى هللا علٌه وسلم وهم الصحابة الذٌن أمرنا باتباع سبٌلهم وعدم مخالفتهم 

ولماذا نقتدي بالصحابة ؟ ألنهم هم شهدوا  –نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصٌراً  –فإن من خالفهم توعده هللا بقوله 

التنزٌل علك تنجبر . من الذي شهد تنزٌل الوحً ؟ هم الصحابة وهم أول من خوطبوا بقوله } ٌا أٌها الذٌن آمنوا { وعلٌهم 

أال  السنة والقرآن هو الذكر والسنة هً الحكمة قال رسول هللا -2القرآن  -1تنزل كبلم هللا وهو الوحً والوحً وحٌان 

وقول الناظم علك تنجبر أي لعلك  –علٌكم بكتاب هللا وسنتً  –مسند األمام أحمد وقال  –إنً أوتٌت القرآن ومثله معه 

وإنما حذؾ البلم ألجل ٌستقٌم النظم ، وتنجبر أي ال تنقطع و التنكسر ، فإن المكسور المنقطع هو من اتبع ؼٌر نهج األلى 

ام . المراد من قوله لعلك تنجبر هو عدم متابعة األقوال الباطلة من مذاهب الردى وهم سلؾ األمة الصالح وهذا قٌد ه

 والمناهج المنحرفة ثم قال الناظم رحمه هللا : 

 وكن موقنا وكل مكلؾ *** أمرنا بقصد الحق واألخذ بالحذر

 عز وجل } إنما المإمنون الذٌن أي كن على ٌقٌن ال شك فٌه وال رٌب . وأهل اإلٌمان ٌبنون إٌمانهم على الٌقٌن ، قال هللا

ومن هم أهل الرٌبة فً باب اإلٌمان ؟ هم المنافقون والذٌن فً قلوبهم  15آمنوا باهلل ورسوله ثم لم ٌرتابوا { الحجرات 

ً أنا : أي نحن  -مرض ، أما المإمنون والذٌن فً قلوبهم مرض ، أما المإمنون فلٌسوا أهل رٌب أبداً . وقوله وكن موقنا

كلؾ أمرنا بقصد الحق واألخذ بالحذر ومن المناسب لنا أن نعلم من هو المكلؾ ؟ والجواب هو أنه كل إنسان أو وكل م

جان بلػ التكلٌؾ ، ومعنى أنه مكلؾ أي أنه بالػ عاقل وقد ٌكون اإلنسان بالؽاً ولٌس بعاقل وقد ٌكون عاقبل ولٌس ببالػ ، 

أن ٌقذؾ المنً قذفاً بشهوة سواء فً حال  -1احدة أما عبلماته للرجال والبلوغ له ثبلث صفات للرجال وتزٌد النساء بو

أن ٌنبت له شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي  -2الٌقظة من جهة التفكٌر ، أو فً حال النوم من جهة اإلحتبلم أو بوطا 

مة على البلوغ ، وهذا لٌس ٌنبت على قبل اآلدمً رجبلً كان أو امرأة ، وؼالب الناس ٌعتقد أن نبت شعر اإلبطٌن عبل

بصحٌح وكذلك نبت شعر الوجه وذلك ألن نبت الشعر فً هذٌن الموضعٌن ؼالباً ما ٌكون مع البلوغ ولكن لٌس دابماً ، فقد 



تزٌد الهرمونات عند بعض الناس فٌزٌد شعره ، وعلى ذلك فإن الشعر الذي ٌنبنً علٌه البلوغ هو شعر العانة ودلٌل ذلك 

بنً قرٌظة لما حكم النبً فٌهم سعد بن معاذ األوسً األنصاري رضً هللا عنه وقد حكم فٌهم سعداً بحكم  ما جاء فً حدٌث

صحٌح البخاري كتاب المؽازي وقد كانوا فً  –هللا من فوق سبع سموات ، أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبً الذراري والنساء 

ته ، حتى قتلوا نحواً من أربع مابة إلى خمس مابة من هذه الؽزوة ٌكشفون على الرجل فٌنظرون أنه بلػ من شعر عان

بلوغ خمس عشرة سنة سواء أنزل المنً أ, أنبت الشعر أم ال ذكرا كان أم أنثى فإنه  -3الٌهود والؽادرٌن بعد هللا ومٌثاقه 

اب أن من الناس من ٌظن ٌعد بالؽا . أما المرأة فإنها تزٌد بؤمر رابع وهو نزول الدم أي دم  الدورةومن األؼبلط فً هذا الب

أن خشونة الصوت أو اكتمال البنٌة أن ذلك عبلمة على البلوغ ، وهذا لٌس له عبلقة . نعم هً قرٌنة ولٌست عبلمة كذلك 

بروز الصدر عند النساء لٌس من العبلمات ألن الصدر أحٌاناً ٌبرز مع الصحة . وقول الناظم وكن موقنا أنا وكل مكلؾ 

العقل وقد أضافوا قٌداً ثالثاً وهو أن ٌكون مسلم مكلؾ عاقل رشٌد ، والمإمن  -2البلوغ  -1شرطان  معناه أن التكلٌؾ له

مؤمور أن ٌقفوا طرٌق السلؾ الصالح ومن قبلهم رسول هللا والصحابة رضً هللا عنهم ، والحق ما عرفناه حقا فً عقولنا 

لناس وأفجرهم والقفو هو اإلتباع ما قال هللا تعالى } وال ، ولذلك فإن أهل اإلٌمان ٌتبعون الحق حتى لو جاء من أفسق ا

قوله عز وجل }  -1وما هو الدلٌل من القرآن على أنا أمرنا بقفو الحق واتباعه ؟  36تقؾ ما لٌس ل كبه علم { اإلسراء

وكذلك جاءت  2رقوله عز وجل } إنا أنزلنا إلٌك الكتاب بالحق  { الزم -2 12وأطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول {التؽابن 

السنة بؤحادٌث كثٌرة تدل على اتباع الحق ومن الحق اتباع سبٌل المإمنٌن ومن الحق ما أثنى هللا به على الصحابة رضً 

فإن  100هللا عنهم بقوله } والسابقون األولون من المهاجرون واألنصار والذٌن اتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم { التوبة 

نا أن نتبعهم ونقتدي بهم ، ومن الحق حق جاء به أعداإنا فنتبعه إذا كان عندنا بذلك علم ، فلٌس كل هذا الثناء الضمنً ٌلزم

هنا هللا قبل  113ما عند الكافرٌن والمشركٌن باطل ، قال هللا عز وجل عن أهل الكتاب } لٌسوا سواء .... { آل عمران 

 خبر لوط مع قومه . بما اعتذر قوم لوط ؟ قال هللا } وإذا الحق من الكفار ورد باطلهم ، وفً سورة األعراؾ لما ذكر هللا

فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علٌها آباءنا وهللا أمرنا بها قل إن هللا ال ٌؤمر بالفحشاء أتقولون على هللا ما ال تعلمون { األعراؾ 

ضً هللا عنه قال جاء حبر من إذا الحق نقبله حتى لو جاء من أعدى الناس ، ففً الصحٌحٌن من حدٌث ابن مسعود ر 28

أحبار الٌهود إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال ٌا محمد ، وفً رواٌة ٌا أبا القاسم ، إنا نجد أن هللا ٌضع السماوات 

على إصبع واألرضٌن على إصبع والثرى على إصبع ثم ٌهزهن وٌقول أنا الملك ، فضحك النبً صلى هللا علٌه وسلم 



، والشاهد أن الرسول قبل الحق  -البخاري ومسلم من حدٌث عبد هللا بن مسعود  -ه تصدٌقا لقول الحبر حتى بدت نواجذ

ممن جاء به ، وفً السنن لما جاء ٌهودي وقال ٌا مجمد إنكم تشركون فقال النبً وما هو ؟ قال تقولون ما شاء هللا وشبت 

من ٌهودي مشرك كافر ساب هلل والرسول وللمإمنٌن فقال لهم وتولون والكعبة الترمذي فقبل هذه المبلحظة حتى لو كانت 

النبً } قولوا ما شاء هللا وحده ، وال تقولوا والكعبة وقولوا ورب الكعبة { وقول الناظم " أمرنا " بقفو الحق واألخذ بالحذر 

ه والحذر ال بد منه ، وقد جاء أي إننا أمرنا بالحذر من أن نمٌل عن الحق أو ننزلق عنه أو أن تقع فٌما ٌضاده أو ٌنقص -:

مع العلم أن بنً إبراهٌم هم أبناء رسل أنهم إسحاق  35ذلك فً القرآن } واجنبنً وبنً أن نعبد األصنام { إبراهٌم 

وإسماعٌل ومن وراء إسحاق ٌعقوب ومن وراء ٌعقوب أبناءه وهم األسباط . إذا ال ٌثبت الحق إال بالحذر مما ٌناقضه 

ا ٌنافً التوحٌد هو الشرك ، ومن أجل صور الشرك عبادة األصنام . وفً الصحٌحٌن من حدٌث وٌضاده ، وأعظم م

البخاري ومسلم ، وما  –كان الناس ٌسؤلون رسول هللا عن الخٌر وكنت أسؤله عن الشر مخافة أن أقع فٌه  –حذٌفة قال 

ع فٌه ولببل ٌنحرؾ عن قفو الحق ألن هذا من األخذ أنكر علٌه النبً ذلك األمر ولكنه أٌده وأجابه لما سبله عن الشر لببل ٌق

فإن كان ذلك فً أمر الدنٌا فهو فً أمرالدٌن أولى . قال  71بالحذر وقد أمرنا هللا بذلك فً قوله } خذوا حذركم { النساء 

لماء فً األول :عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقٌه *** ومن ال ٌدري الشر من الخٌر ٌوشك أن ٌقع فٌه ولهذا كان الع

مناهجهم إذا بٌنوا أمر التوحٌد بٌنوا فً مقابلة الشرك ، وإذا بٌنوا السنة بٌنوا البدعة ، إما أصبلً عاماً أو من باب التفرٌع 

 والتمثٌل 

 وحكم فٌما بٌننا قول مالك *** قدٌم حلٌم على الؽٌب مقتدر 

فات بعد انتشار البدع فً زمانه أما مالك فهو هللا من هنا بدأ الناظم الدخول إلى مضمون مرادة فً مسابل األسماء والص

عز وجل وإنما أتى بمالك حتى ٌستقٌم النظم وقوله قدٌم حلٌم عالم الؽٌب مقتدر ، هذا إشارة إلى قوله } وأن احكم بٌنهم بما 

هً من األلفاظ التً فإن المحتكم إلٌه هو وحً هللا وكبلمه وإلى ما أوحاه إلى رسوله وقدٌم هذه  49أنزل هللا { المابدة 

اشتهرت عند العلماء فإن القدٌم لٌس من أسماء هللا الحسنى ، ومن الفوابد المقدرة والمتفق علٌها أن أسماء هللا وصفاته ال بد 

عندها من التوفٌق ، ومعنى التوفٌق أن نعتمد على ما جاء عن هللا وعن رسوله فً إثبات األسماء الحسنى والصفات العلى 

شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة أن القدٌم لٌس من أسماء هللا ، قرر ذلك فً " التدمرٌة " وذكر أن معنى القدٌم هو ، وقد قرر 

المتقدم على ؼٌرة ولكن تسامح العلماء فً اطبلق ذلك من باب الخبر ال من باب الوصؾ والتسمى ، واألولى أن ٌسمى 



 ذلك فً سورة الحدٌد } هو األول واآلخر والظاهر والباطن { هللا بما سمى به نفسه وأحسن من القدٌم األول كما ذكر هللا

مسلم  –اللهم أنت األول فلٌس قبلك شًء  –وقد فسر ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث له من قوله  3الحدٌد 

ما مما ٌخبر بهما عن من حدٌث أبً هرٌرة ، ومعنى قول الناظم قدٌم أي أن هللا أزلً ، وقدٌم وأزلً بمعنى متقارب وكبله

هللا خٌرا ال وصفا وتسمٌا . وقوله حلٌم : فإن الحلٌم من أسماء هللا أي كثٌر الحلم الذي ال ٌعاجل بالعقوبة ، ٌعصى وٌكفر 

قال هللا عز وجل فً الصحٌح " إنً  –به ، فٌحلم على عباده ال ٌعاجلهم بالعقوبة ولهذا قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

الحدٌث لٌس فً الصحٌح بل هو ضعٌؾ ضعفه  –م فً شؤن عظٌم ، أخلق وٌعبد ؼٌري وأرزق وٌشكر ؼٌرًٌ وابن آد

وهو عند البٌهقً فً سننة من حدٌث أبً الدرداء ومع ذلك ال  4048وضعٌؾ الجامع  2371األلبانً فً الضعٌفة 

ٌقال أنه من أسماء هللا ألنه جاء مركبا فً القرآن  ٌعاجل بالعقوبة فهو ٌمهل وال ٌهمل ، وهو عالم الؽٌب ولهذا فإن العالم ال

أوٌقال عبلم الؽٌوب ، وقوله مقتدر  26/27} عالم الؽٌب فبل ٌظهر على ؼٌبه أحداً إال من ارتضى من رسول { الجن 

متكلم  وإنما قال الناظم مقتدر الستواء النظم وقوله سمٌع بصٌر واحد 19دلٌل ذلك } وهللا على كل شًء قدٌر { المابدة 

وقد  11السمٌع البصٌر جاء مقترنا فً كثٌر من اآلٌات ، ففً الشورى } لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر { الشورى 

أثبت الرسول صلى هللا علٌه وسلم هلل هذا اإلسم وأثبت ما دل علٌه من المعنى ، وفً هذا قاعدة ثانٌة من قواعد الصفات 

ى متضمن لوصؾ هلل جل وعبل ، إن رسول هللا لما قرأ قوله هللا تعالى " إن هللا وهً أن كل اسم من أسماء هللا الحسن

ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل ، إن هللا نعما ٌعظكم به إّن هللا كان سمٌعا 

داود من حدٌث أبً هرٌرة أي أن هلل سمع حقٌقً ثم أشار بسبابته إلى عٌنه وبإبهامه إلى أذنٌه أبو  58بصٌرا " النساء 

وبصر حقٌقً كما أن لنا سمعا وبصرا وبكن من ؼٌر مشابهة ، فاإلشارة هنا لٌست للتمثٌل كما ٌفهمه من ال ٌعقل ، وإنما 

إن قلوب العباد بٌن أصبعٌن من أصابع الرحمن  –هو إثبات حقٌقة الصفة على وجه ٌلٌق بعظمته عز وجل كما فً حدٌث 

مسند اإلمام أحمد ومسلم فً كتاب القدر  وأشار إلى أصبعٌه ، ال أن أصابع هللا تشبه أصابع المخلوقٌن حاشا وكبل ، لن  –

هللا ال ٌكافبه أحد وال ٌناظره وال ٌشابهه أحد } ولم ٌكن له كفوا أحد {  65هللا لٌس له سمً } هل تعلم له سمٌا { مرٌم 

وقوله } قل هو هللا أحد {  163لم ، دلٌل ذلك قوله } وإالهكم إله واحد { البقرة قول الناظم : واحد متك 4اإلخبلص 

وقوله متكلم : أي موصوؾ بصفة الكبلم وهً صفة ذاتٌة أي مرتبطة بذاته ، أما أفراد الكبلم وآحاده فإنه  1اإلخبلص 

أي متجدد ، وهذا الكبلم المتجدد  2نبٌاء متجدد هو كما قال هللا فً أول األنبٌاء } ما ٌؤتٌهم من ذكر من ربهم محدث { األ



صفة فعلٌة ٌتكلم إذا شاء ومتى شاء كٌؾ ٌشاء تكلم بالتوراة قبل اإلنجٌل وباإلنجٌل قبل التوراة ، كلم هللا عبد هللا بن حرام 

ما فً حدٌث والد جابر رضً هللا عنهما / البخاري كتاب فضابل الصحابة ، كلم هللا موسى وسٌكلم الناس ٌوم القٌامة ، ك

أبً هرٌرة فً الصحٌحٌن وسٌقرر عبده } إن هللا ٌدنً عبده حتى ٌضع علٌه كنفه ، فٌقول ٌا عبدي فعلت كذا ...... { 

، إذا كبلم هللا  65وٌنادي أهل النار ٌوم القٌامة } ماذا أجبتم المرسلٌن { القصص  –البخاري ومسلم من حدٌث أبً هرٌرة 

  -بصٌر واحد متكلم :فً أفراده متجدد متنوع سمٌع 

 مرٌد لما ٌجري على الخلق من قدر

فإن كل شًء أراده هللا فإن هللا ٌفعله ومعنى مرٌد أنه ال ٌحصل  16هذا متضمن لقوله تعالى } فعال لما ٌرٌد { البروج 

 -ولها أسماء أإرادة كونٌة  -1شًء إال بإرادته، وقوله من قدر : أي كل شًء مقدر وأن هللا أراده فإن اإلرادة نوعان 

الشاملة ألنها  –العامة ألنها تعم جمٌع المخلوقات . د  -الخلقٌة لتعلقها بجمٌع الخلق . ج -الكونٌة لتعلقها بكون هللا . ب

مرٌد لما ٌجري على  الخلق من قدر . هذا مما قدره هللا مما سبق به علمه قبل أن ٌخلقهم   -تشمل كل شًء ، قول الناظم :

هم علٌهم فً اللوح المحفوظ قبل أن ٌخلقهم بخمسٌن ألؾ سنة كما فً حدٌث عبد هللا بن عمر وعند مسلم بمدد طوٌلة وكتب

مسلم كتاب القدر وحدٌث عبادة وكل ما ٌجري فً خلقه فقد أراده هللا عز وجل لقوله } وما تشاإون إال أن ٌشاء هللا {  –

وقال } هللا  96، قال هللا } وهللا خلقكم وما تعملون { الصافات األمر الرابع أن كل شًء مقدر وهللا خالق له  29التكوٌر 

فكل شًء مقدر فإن هللا أراده إرادة كونٌة وهذه تخالؾ اإلرادة الدٌنٌة ، فإن اإلرادة الكونٌة  62خالق كل شًء { الزمر 

ا أمره إذا أراد شٌباً أن ٌقول له أي لما ٌقدر وقوله } إنم 16هً كل إرادة بمعنى ٌقدر مثل قوله } فعال لما ٌرٌد { البروج 

أي فمن ٌقدر ، فهذه إرادة  125وقال تعالى } فمن ٌرد هللا أن ٌهدٌه ٌشرح صدره لئلسبلم { األنعام  82كن فٌكون { ٌس 

ة كونٌة ، أما اإلرادة الدٌنٌة فهً بمعنى المحبة منه لهذا الشًء وإنما تسمى دٌنٌة ألنها تتعلق بدٌن هللا وتسمى إرادة خاص

ألنها تختص بشرع هللا وتسمى شرعٌة لتعلقها بالشرع فقط وتسمى أمرٌة ألنها تتعلق باألمر والنهً وهً التً تؤتً فً 

أي ٌجب ، وقال  185القرآن منفٌة إذا كل إرادة تؤتً فهً إرادة دٌنٌة } ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر { البقرة 

وهذه  3هذا لسان شعٌب فً سورة هود وقال } ٌرٌد هللا لٌبٌن لكم { النساء  88هود عز وجل } وما توفٌقً إال باهلل { 

اإلرادة الشرعٌة ٌحبها هللا وٌؤمر بها ، أما اإلرادة  -1إرادة شرعٌة ، إذا هناك فرق بٌن اإلرادة الشرعٌة واإلرادة الدٌنٌة 

اإلرادة الشرعٌة قد تقع وقد ال  -2در الكفر وال ٌحب هذا الكونٌة فقد ٌحبها وقد ال ٌحبها ألن هللا قدر الموت وقدر الشر وق



تقع مثل محبة هللا اإلٌمان للناس فمنهم من ٌإمن ومنهم من ٌكفر ، أما اإلرادة الكونٌة فبل بد من وقوعها ألنها أمر مبرم 

فً القرآن وال فً السنة ، أما  اإلرادة الكونٌة ال تؤتً منفٌة أبداً  -3كتبه هللا وعلمه فبل بد أن ٌقع كما كتبه وعلمه وشاءه 

اإلرادة الكونٌة تؤتً  -4 185اإلرادة الدنٌنٌة فتؤتً منفٌة ، قال هللا } ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر { البقرة 

فهً بمعنى ٌقدر ، ولهذا إذا جاءت كلمة أراد أو ٌرٌد من الممكن حذفها وأن تضع مكانها قدر أو ٌقدر فإن استقام المعنى 

  أراده هنا بمعنى قدر  82إرادة كونٌة قال هللا تعالى } إنما أمره إذا أراد شٌبا أن ٌقول له كن فٌكون { ٌس 

اإلرادة الكونٌة شاملة لجمٌع الخلق ، أما اإلرادة الدٌنٌة فخاصة بالمكلفٌن ، برهم وفاجرهم ولذلك فإن اإلرادة الدنٌة ال  -5

اإلرادة الكونٌة متعلقة بالقضاء والقدر ، لذلك قال  -6بلبكة ال ، هم  المكلفٌن هم الثقبلن تشمل البهابم وال الطٌور وال الم

 أما اإلرادة الدٌنٌة فهً متعلقة بالشرع باألوامر والنواهً  –الناظم : مرٌد لما ٌجري على الخلق من قدر 

 وقول رسول قد تحقق صدقه *** لما جاءه من معجز قاهر ظهر

فٌنا قول مالك وهو هللا رب العالمٌن ، وحكم فٌنا قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، وقول الناظم  المعنى أنه قد حكم

رسول هنا جاءت نكرة ، أضافها إلى نكرة وهو القول ، واإلضافة تفٌد التعرٌؾ وتفٌد التخصٌص ، فإن الرسول المراد 

حد وإنما هو قول رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسلم ، هنا هو محمد صلى هللا علٌه وسلم ، فإن القول لٌس بقول كل أ

وقول الناظم قد تحقق صدقه أي علمنا أنه الصادق ، وفً هذا إشارة إلى معرفة الرسول ألنه ٌعرؾ بصدقه والذي ال 

أكذب الناس ٌكذب على الناس ال ٌمكن أن ٌكذب على هللا ، ولهذا فإن النبوة ال ٌدعٌها إال أحد صنفٌن إما أصدق الناس أو 

ٌلقون السم  –تنزل على كل أفاك أثٌم  -، أما أكذب الناس فكذبه مكشوؾ . قال هللا } هل أنببكم على من تنزل الشٌاطٌن 

ولهذا كان من أسباب تصدٌق النبً من عدد من الصحابة أنهم قالوا أنه ال ٌكذب  223-220وأكثرهم كاذبون { الشعراء 

ز وجل ، وكذا قال هرقل لما سؤل أبا سفٌان ، حٌث كتب إلٌه رسول هللا صلى هللا علٌه على الناس فكٌؾ ٌكذب على هللا ع

بسم هللا  -وسلم ٌدعوه إلى اإلسبلم مع دحٌة الكلبً ، فبعثه إلى كبٌر أساقفة  بٌت المقدس ، فدفعه إلى هرقل ، وفٌه :

اتبع الهدى أما بعد : فؤسلم تسلم ٌإتك هللا  الرحمن الرحٌم : من محمد رسول هللا إلى هرقل عظٌم الروم . سبلم على من

أجرك مرتٌن ، فإن أبٌت فإنما علٌك إثم اإلرٌسٌن } قل ٌا أهل الكتاب تعلوا إلى كلمة سواء بٌننا وبٌنكم أال نعبد إال هللا .... 

 صلى هللا { صحٌح البخار كتاب بدء الوحً ، فطلب هرقل رجبلً من رهط هذا الرجل وكان أبو سفٌان من رهط رسول هللا



علٌه وسلم فً رهط من قرٌش ، فً رحلتهم فً الصٌؾ إلى الشام للتجارة ، فدعوا إلى مجلس هرقل ثم سؤلهم أٌكم أقرب 

منه نسباً ؟ فقال أبو سفٌان : أنا ، ألن أبا سفٌان من بنً عبد شمس وهم أبناء عمومة لبنً هاشم ، ثم سؤله عبر الترجمان 

بل صدق النبً صلى هللا علٌه وسلم وكان من جملتها قال : أعرفتم علٌه كذبا قبل أن ٌقول ما أحد عشر سإاال كلها من دال

قال ؟ فقال أبو سفٌان : ما عرفنا علٌه كذبا . ، فاستدل هرقل بذلك على أنه صادق فقال هرقل ما كان لٌكذب على هللا 

 -1أي تحقق صدق الرسول من عدة أوجه وقول الناظم : وقول رسول قد تحقق صدقه ،  –وٌترك الكذب على الناس 

بتؤٌٌد هللا له بكثٌر من المعجزات واآلٌات الباهرات التً أعظمها  -2بتصدٌق هللا له فً آٌات كثرة من القرآن الكرٌم 

وتحقق صدقه بشمابله علٌه الصبلة والسبلم ، ولذلك لما فزع إلى خدٌجة رضً هللا عنها وقال : إنً  -3القرآن الكرٌم .

على نفسً فقالت : كبل وهللا ال ٌخزٌك هللا أبدا ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضٌؾ وتؽٌث الملهوؾ ،  خشٌت

فاستدلت رضً هللا عنها بهذه الشمابل الخمس بؤن هللا لن ٌخزي عبده ، وهذا معروؾ بسنن هللا الكونٌة ، من دالبل صدقه 

ب وكان أشرؾ الناس نسباً وأحسنهم أخبلقاً وشماببلً علٌه الصبلة أخبلقه صلى هللا علٌه وسلم حٌث لم ٌعرؾ له كذ

ٌشٌر هنا إلى معجزة القرآن التً هً أعظم األدلة على صدقه علٌه  -قول الناظم جاءه من معجز قاهر ظهر : –والسبلم 

مام أحمد أي من اآلٌات مسند اإل –ما من نبً إال وأوتً على مثله آمن البشر  –الصبلة والسبلم قال علٌه الصبلة والسبلم 

انظر إلى موسى علٌه السبلم وقد نشؤ فً قوم ظهر فٌهم السحر وفشا فجاءت آٌته من جنس ما برزوا به ، وآٌة عٌسى 

علٌه السبلم فً قوم فشا فٌهم الطب ، والعرب تمٌزوا بالبٌان والفصاحة ، ال ٌقرإون وال ٌكتبون وال ٌحسبون ولكنهم أهل 

هللا أعظم آٌاته على رسوله فً هذا الكبلم المعجز فؤعجز الناس أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن أو شبٌها  فصاحة وبٌان ، فؤنزل

تحدي اإلنس والجن جمٌعا أن ٌتعاونوا  -1له وقوله قاهر أي قهرهم بهذا اإلعجاز ألن هللا تحدى بالقرآن على ثبلثة مراتب 

آن فعجزوا كما قال هللا تعالى } قل لبن اجتمعت اإلنس والجن على أو ٌتساعدوا أو ٌتظاهروا على أن ٌؤتوا بمثل هذا القر

أي معٌنا ومساعدا نزل التحدي فً  88أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن ال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهٌرا { اإلسراء 

ولو بؤقصر سورة  23البقرة  أن ٌؤتوا بسورة واحدة } وإن كنتم فً رٌب مما أنزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من مثله .... {

، ومع ذلك عجزوا . لماذا ؟ ألن هذا الكبلم هو كبلم رب البشر ، فهو معجز فً ألفاظه ونظمه وانتظام حروفه وكلماته 

أنا عندي ما عند محمد  -ومعجز فً آٌاته وفً سورة وفً دالبله ومعانٌه ، وقد حاولوا فعجزوا . قال النضر بن الحارث :

ما جرى علٌه األولون ، فجعل ٌقص علٌهم أخبار ملوك وملوك الؽساسنة ، ألنه كان ٌختلؾ إلٌهم لكن ذلك ، ألم ٌخبركم ب



ما أشفى ؼلٌلهم ولم ٌقتنعوا أن ما ٌقوله هو معجز بذاته ، لذلك توعده هللا بقوله } ومن الناس من ٌعجبك قوله فً الحٌاة 

  204إذا تولى سعى فً األرض لٌفسد فٌها وهللا ال ٌحب الفساد { البقرة الدنٌا وٌشهد هللا على ما فً قلبه وهو ألد الخصام و

مسٌلمة الكذاب وهكذا اسمه ، ألنه لما كتب إلى النبً فً آخر حٌاته بعد حجة الوداع فقال مسٌلمة رسول هللا إلى محمد 

ولكن قرٌش قوم بهت . فرد علٌه  فإنً أشركت فً األمر معك ، -رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم . السبلم علٌكم أما بعد :

ًّ  –من محمد رسول هللا إلى مسٌلمة الكذاب  –رسول هللا فقال  فصار هذا علما علٌه . ولما ادعى النبوة قال إنً أنزل عل

ا القرآن . فقال له قومه وهم بنو حنٌفة اسمعنا ، وإنما فعلوا ذلك ألنهم أرادوا أن ٌساٌروا قرٌشاً . فقال أنزل على الفٌل م

ًّ قرآن آخر . فقال ٌا  الفٌل له خرطوم طوٌل وذنب قصٌر ، فقالوا له اسكت آمنا بك نبٌا ببل قرآن ثم قال لهم أنزل عل

ضفدع نقً أو ال متنقٌن ، نصفك فً الماء ونصفك فً الطٌن . فقام عنه قومه ٌضحكون وقالوا له تباً لك الدهر كله ، 

هر العرب األقحاح أصحاب السبلبق السلٌمة والقرابح القوٌمة ، بل كان كبراء فافتضح أمره ، وهذا دلٌل على أن القرآن ق

قرٌش ٌتلصصون فً اللٌل لٌسمعوا قراءة النبً صلى هللا علٌه وسلم . قالوا أن أعرابٌا كان ٌسٌر على قعود ، فسمع قارباً 

اخ قعوده وسجد لٌبلً من هذا الكبلم فؤن 94} فاصدع بما تإمر وأعرض عن المشركٌن . إنا كفٌناك المستهزبٌن { الحجر 

ما زال التحدي قابماً أن ٌؤتوا بمثله أو بعشر  -3ألنه كبلم معجز . وقوله أي الناظم ظهر : أي ظهر اعجازه وقهر الناس 

سور من مثله مفترٌات ، أو بسورة من مثله فعجزوا وما زالوا عاجزٌن ولذلك قال الولٌد بن المؽٌرة وكان شٌخا كبٌرا قد 

اوز الثمانٌن وقد جاء إلى أهل مكة وهم فً دار الندوة وهم ٌناقشون أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال اتركونً ج

أنطلق إلٌه فذهب إلى رسول هللا وقال ٌا ابن أخً اتٌت إلى قومك وهم جٌمع ففرقت كلمتهم لما جبت به . فماذا ترٌد ؟ إن 

دة سودناك علٌنا ، وإن أردت النكاح زوجناك أجمل نساءنا . الرسول ساكت ال أردت المال جمعنا لك ، وإن أردت السٌا

ٌتكلم . فلما فرغ من كبلمه قال له الرسول أفرؼت أنا المؽٌرة ؟ قال نعم . فقال إلٌك فاسمع منً فقرأ علٌه من حم .... 

ا بلػ قوله تعالى } فإن أعرضوا فقل حتى بلػ اآلٌة الحادٌة عشرة من سورة فصلت ، والولٌد رامٌا بٌده خلؾ ظهره ، فلم

فانتفض الولٌد كانتفاضة العصفور إذا بلله القطر ووضع ٌدٌه فً  13أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود { فصلت 

ًّ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقال نشدتك هللا والرحم إاّل سكت  مسند عبد بن حمٌد من حدٌث جابر بن عبد هللا  –ف

نهما ، وانظر تفسٌر ابن كثٌر ، وذلك ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنذره مثل صاعقة عاد وثمود وهم رضً هللا ع

ٌعرفون صدقه علٌه الصبلة والسبلم . ثم رجع الولٌد إلى دار الندوة بوجه ؼٌر الوجه الذي ذهب به أي متؤثرا بما سمع . 



ى أن محمداً أصبؤ شٌخكم فقال له ابن أخٌه أبو جهل عمر بن هشام فقال قابلهم لقد صبؤ شٌخكم وهللا لٌتحدثن بها العرب عل

إٌه ٌا عم أصبؤت ؟ وظل ٌذكره باآلباء واألسبلؾ . وهذه عادتهم إذا خشوا على أحد كما قالوا ألبً طالب أتترك دٌن آبابك 

ولم ٌقل ال إله إال هللا . قال ودٌن عبد المطلب ؟ تجر علٌهم المسبة فً محافل الناس ؟ وقد صّدق بشعره ولكنه كفر بلسانه 

  -أبو طالب صحٌح البخاري/ كتاب االستسقاء :

 لقد علموا أن ابننا المكذب لدٌنا *** وال ٌعنى بقول األباطل

 وأبٌض ٌستسقى الؽمام بوجهه *** ثمال الٌتامى عصمة لؤلرامل

 تلوذ به الُهبلك من آل هاشم *** فهم فً رحمة عنده وفواضل

 ؼٌر طابش *** ٌوالً إالها لٌس عنده تؽافلحلٌم رشٌد عادل 

 فو هللا لوال أن أجًء بسبة *** تجر على أشٌاخنا فً المحافل

 لكنا اتبعناه على كل حاله من الدهر *** طرا ؼٌر قول التخاذل

 وهو الذي قال قبل ذلك 

 ولقد علمت بؤن دٌن محمد *** من خٌر أدٌان البرٌة دٌنا

 ** لوجدتنً سمحا بذاك مبٌنالوال المبلمة أو حذار مسبة *

 فاصدع بؤمرك ما علٌك ؼضاضة *** وأبشر وقر بذاك منا عٌونا

أبو جهل نهج هذا المنهج مع الولٌد بن المؽٌرة ، حتى قال الولٌد ال وهللا ما صبؤت ولكنً سمعت قوالً إن له لحبلوة وإن 

ا نقول فً محمد ؟ قالوا نقول شاعر ؟ فقال قابل منهم علٌه لطبلوة وإن أعبله لمورق ، وإن أسفله لمؽدق . فقال الناس ماذ

مه . وهللا إنً ألعرفكم بالشعر نضمه ورجزه وما هو بقول شاعر فقال بعضهم نقول إنه مجنون فقال أحدهم إنً ألدراكم 

وما هو  بالجنون وهرتقته ، وما هو بقول مجنون ، فقال بعضهم نقول كهانة فقال أحدهم إنً ألعرؾ الكهانة وتمتمتها ،

بقول كاهن . فقالوا فماذا تقول ٌا أبا المؽٌرة فقال دعونً أفكر ففكر وقدر ثم عبس وبسر فقال إن هذا إال سحر ٌإثر ، إن 



هذا إال قول البشر . أتدرون أنه ٌؤتً بهذا الكبلم فٌفرق بٌن الرجل وزوجته وبٌن اإلبن وأبٌه فؤنزل هللا قوله } ذرنً ومن 

إذا تحقق فً القرآن صدق الرسول صلى هللا علٌه وسلم وفً  10/26قوله سؤصلٌه سقر { المدثر  خلقت وحٌدا ..... إلى

} ٌا أٌها النبً لم تحرم  29القرآن من األلفاظ الصرٌحة أنه هو رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم } محمد رسول هللا { الفتح 

وقال عز وجل } ما كان 67ػ ما أنزل إلٌك من ربك { المابدة وقال تعالى } ٌا أٌها الرسول بل 1ما أحل هللا لك { التحرٌم 

 6وقال } ومبشراً برسول ٌؤتً من بعدي اسمه أحمد { الصؾ  40محمد أبا أحد منكم ولكن رسول هللا  { سورة األحزاب 

 قول الناظم : 

 وقول رسول قد تحقق صدقه *** بما جاء من معجز قاهر ظهر 

ً أٌد هللا بها رسوله كمعجزة اإلسراء والمعراج حٌث ثبت هللا قلب رسوله وجعلها ٌدخل فً هذا أٌضا المعجزات الت

صحٌح البخاري ومسلم من حدٌث أنس بن  –فٌصبلً بٌن الكافرٌن والمإمنٌن الصادقٌن ،ومما أٌده هللا به انفبلق القمر 

األوسط من حدٌث أبً زر رضً هللا مالك رضً هللا عنه ومما أٌده هللا به تسبٌح الحصى أخرجه الزار والطبرانً لفً 

عنه وضعفه الحافظ فً الفتح ومما أٌده هللا به أن هللا ٌكثر به الشًء القلٌل صحٌح البخاري من حدٌث أبً طلحة ومما أٌده 

متفق علٌه من حدٌث أنس بن مالك رضً هللا عنه ومما أٌده هللا به أن هللا أنطق له  –هللا به نبع الماء من بٌن أصابعه 

البخاري فضابل الصحابة ، إشارة إلى حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه لما أخبر عن تكلم الذبب والبقرة ولذلك  –لبهابم ا

فإن النبً صلى هللا علٌه وسلم لقً أعرابٌاً مرة واألعرابً فً خرجه ضب ، فلقٌه الرسول فً البرٌة والضب بٌده ، فقال 

من بً ؟ وهو ٌسمع الدعاء علٌه من األعرابً فقال األعرابً وهللا ال أإمن بك الرسول صلى هللا علٌه وسلم لؤلعرابً أتإ

حتى ٌإمن بك هذا الضب . فقال الرسول صلى هللا علٌه وسلم للضب ٌا ضب من أنا ؟ فقال الضب أنت رسول هللا فانبهر 

رحمه هللا وهذه من اآلٌات التً أٌد انظر دالبل النبوة للبٌهقً  –األعرابً وآمن وعاد إلى الناس داعٌا إلى هللا عز وجل 

هللا بها رسوله وأعظمها وأجلها القرآن الذي ال ٌزال باقٌاً بٌن الناس ما قرءوه وعملوا به ، فإذا هجروه ارتفع الكبلم إلى 

 صاحبه 

 فقٌل لنا ردوا إلى أمركم *** إذا ما زعتم لتنجوا من الؽرر



وأمور االعتقاد وأمور العلم وأمور العمل أن نرد منازعتنا إلى هللا ورسوله  أمرنا هللا إذا تنازعنا فً أمر من أمور الدٌن

 صلى هللا علٌه وسلم 

 واتبعوا ما سن فٌه محمد *** فطاعته ترضً الذي أنزل الزبر

ون فؤمر هللا بالرد إلٌه وهذا ٌك 59دلٌل ذلك قوله عز وجل } فإن تنازعتم فً شًء فردوه إلى هللا وإلى الرسول { النساء 

فً  -1بالرد إلى كتابه وهو وحٌه الذي أنزله على رسوله برهاناً وحجة وسلطاناً ، والرد إلى الرسول على منحٌٌن ، 

حٌاته الرد إلٌه مباشرة كما كان الصحابة ٌفعلون إذا تنازعوا فً أمر فإنهم كانوا ٌرجعون إلى النبً فً الفتوى } ٌستفتونك 

بعد موته ٌكون الرد إلى سنته ، ولهذا فإن كتاب هللا وسنة رسوله هما  -2 176اء قل هللا ٌفتٌكم فً الكبللة { النس

العاصمان من اإلختبلؾ وأسباب الشقاق ومن ترك الكتاب والسنة مقبل أو مكثرا انحرؾ بقدر تركه لهما قال رسول هللا 

 –وقال صلى هللا علٌه وسلم  – وسنتً تركت فٌكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب هللا -صلى هللا علٌه وسلم 

قول الناظم : فقٌل لنا : أي فً القرآن والسنة ، وٌكون الرد عند اإلختبلؾ وهذا  –أال إنً أوتٌت القرآن ومثله معه 

اإلختبلؾ قد ٌفضً إلى فرقة وقد ال ٌفضً إلى فرقة ، فإذا حدث أي خبلؾ ٌجب علٌنا أن نرده إلى هللا عز وجل ورسوله 

 علٌه وسلم ، ال نرده إلى عقولنا ومناهجنا وإلى طرابق من أرثناه من الناس ، وإنما نرده إلى كتاب هللا وسنة صلى هللا

رسوله صلى هللا علٌه وسلم ، وقول الناظم : لتنجوا من الؽرر *** أي من الؽرور الذي هو الجهالة والهوى ، وقول الناظم 

ه وما أبانه ودل الناس علٌه ، وفً القرآن لم ٌخاطب هللا رسوله باسمه المجرد أو اتبعوا ما سن فٌه محمد : أي ما شرع -:

فإن هذا خبرا ولٌس  29أبدا ، أما فً معرض الخبر فجاء ذكره المجرد كما فً آٌة الفتح } محمد رسول هللا { الفتح 

ل هللا وخاتم النبٌٌن { األحزاب خطاب ، ومن الخبر أٌضا قول هللا عز وجل } ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسو

، أما الخطاب المباشر فإن هللا ٌخاطبه  6وقول هللا عز وجل } ومبشرا برسول ٌؤتً من بعدي اسمه أحمد { الصؾ  40

وقوله } ٌا أٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك { التحرٌم  67بوظٌفته } ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌك من ربك { المابدة 

وقول الناظم : أو اتبعوا ما بٌن فٌه محمد صلى هللا علٌه وسلم ، فإن السنة لها  –ذا خطاب بوظٌفته بالرسالة والنبوة وه 1

 -عدة إطبلقات :



عند أهل العقٌدة فإذا أطلقت السنة أرٌد بها ما ٌقابل البدعة ، فالشرٌعة والعقٌدة كلها سنة كما ألؾ فٌها " أبو  -األول : 

السنة عند الفقهاء تطلق على المستحب ، ولهذا فً كتب  -" كتابه " الشرٌعة " وأراد به العقٌدة ، الثانً :الحسٌن اآلجوري 

السنة عند  -الفقه تجد قولهم . وٌستحب كذا أو ٌسن كذا والمراد بالسنة هنا هو ما أثبت فاعله ولم ٌعاقب تاركه ، الثالث :

السنة عند أهل  -لتشرٌع وهً الكتاب والسنة واإلجماع والقٌاس الرابع :األصولٌٌن ٌراد بها المصدر الثانً من مصادر ا

الحدٌث هً كل ما أثر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من قول أو فعل أو تقرٌر أو وصؾ َخلقً أو وصؾ ُخلقً والقول 

ً مناسككم { سنن أمثلته كثٌرة ، والفعل مثل قوله } صلوا كما رأٌتمونً أصلً { صحٌح البخاري وقوله } خذوا عن

البٌهقً ، إرواء الؽلٌل لؤللبانً ، والتقدٌر مثل قول عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما ، } كنا نقول والنبً صلى هللا علٌه 

وسلم متوافر } أي حً بٌن أظهرنا { أفضل الناس بعد النبً أبو بكر ثم عمر ثم عثمان والنبً ٌسمع ذلك مهم وٌقره وال 

ٌح البخاري ، وقول الناظم : فطاعته ترضً الذي أنزل الزبر قال تعالى لما ادعى قوم أنهم أحباء هللا صح –ٌنكره علٌهم 

فؤمر هللا  31/32الكافرٌن { آل عمران  –إلى قوله  –امتحنهم هللا بهذه اآلٌة } قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا 

 7عالى } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { الحشر /بطاعته وطاعة رسوله صلى هللا علٌه وسلم وقال ت

فربط هللا الهداٌة بطاعة رسوله ألن طاعة الرسول ترضً الذي أنزل الزبر  54وقال تعالى } وإن تطٌعوه تهتدوا { النور /

صحؾ إبراهٌم على  -1سة والزبر هً الكتب المزبورة أي المجموعة ، وقد أنزل هللا كتباً كثٌرة عطٌمة نعرؾ منها خم

 -4الزبور على داود صلى هللا علٌه وسلم  -3التوراة على موسى صلى هللا علٌه وسلم  -2إبراهٌم صلى هللا علٌه وسلم 

 القرآن الناسخ المهٌمن على رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسلم ،  -5اإلنجٌل على عٌسى صلى هللا علٌه وسلم 

هذا المخضرم الذي آمن بعد موت الرسول كان ٌحفظ  –عرفها حتى قالوا إّن كعب األحبار وهلل عز وجل كتب أخرى ال ن

وقول الناظم : الذي أنزل الزبر فٌه إثبات الكبلم هلل عز وجل ، فإن الكبلم منزل وفٌه  –سبعٌن كتاباً من الكتب المنزلة 

 علٌه وسلم ، ترضً ربنا ألن هللا أمرنا بها } ٌا إثبات علو هللا ألن النزول من أعلى إلى أسفل . وطاعة الرسول صلى هللا

وطاعة هللا مطلقة وكذلك طاعة رسوله أما  59أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمر منكم { النساء 

 -1ألمر صنفان طاعة رسوله أما طاعة أولوا األمر فإنها مقٌدة ، لذلك لم ٌقل هللا وأطٌعوا أولً األمر منكم . وأولو ا

العلماء وهم ٌطاعون فً الحبلل والحرام والتدٌن وطاعة هللا ولذلك أمر هللا من ال ٌدري أن ٌسؤل العلماء . قال هللا فً 

فهذا فرض  43سورة النحل } وما أرسلنا من قبلك إاّل رجاالً نوحً إلٌهم فاسؤلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { النحل /



وهم الذٌن لهم فً أعناق الناس بٌعة ، فٌطاعون فً مقتضى البٌعة  -األمراء : -2ٌعمل بما عمله .  من ال ٌدري ومن درى

من ؼٌر أن ٌلحون حراماً  أو ٌحرمون حبلال فلو أمروا بحرام فبل سمع وال طاعة ، كما فً حدٌث عبد هللا بن عباس 

، فإن بمعصٌة فبل سمع وال طاعة { متفق علٌه من رضً هللا عنها } على المرء المسلم السمع والطاعة فٌما أحب وكره 

ومن أجمع ما جاء فً معنى شهادة أن محمد رسول هللا ما قرره شٌخ اإلسبلم فً  –حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما . 

 -آخر " ثبلثة األصول " فإنه جمع كبلم العلماء فً معنى شهادة أن محمدا رسول هللا وهً تقوم على أربعة معانً :

تصدٌقه  -2ه فٌما أمر طاعت -1

وأال ٌعبد هللا إال بما شرع أي بما شرع رسول هللا صلى هللا علٌه  -4اجتناب ما نهى عنه وزجر  -3فٌما أخبر 

 وسلم 

 فمن خالؾ الوحً المبٌن بعقله *** فذاك امرٍئ قد خاب حقاً وقد خسر

والسنة التً جعلها هللا عز وجل تبٌاناً لهذا القرآن  معنى قوله المبٌن أي الذي أبانه هللا عز وجل ، وهذا الوحً هو الكتاب

فمن خالؾ الوحً بعقله أمثاله ونظرابه ، فإن المتؤخرٌن ٌقلدون عقول المتقدمٌن والمقلدة ٌتابعون مخالفوا الرسل من 

اري . أو فبلسفة الٌونان واإلؼرٌق والهنود والمجوس ومن أهل الصاببة حران من مخالفً أهل الكتاب من الٌهود والنص

البخاري كتاب الطب بحجة أنه ال ٌبلػ عقله  –أن المقلد ٌنشًء بعقله ، استنباطاً ٌخالؾ الوحً مثل من ٌنكر حدٌث الذبابة 

أو ٌقول هذه قذارة . وأعظم الطواؼٌت التً صدت عن سبٌل هللا عز وجل من لدن آدم علٌه الصبلة والسبلم إلى هذا 

لو أن العقول ٌكتفً بها هداٌة لما أنزل هللا عز وجل الكتب وال بعث الرسل وألوكل الزمان هو طاؼوت تقدٌس العقل . و

الناس إلى عقولهم . ومن المعلوم أن عقول الناس متفاوتة ، بل عقل اإلنسان نفسه ٌتفاوت من الصؽر إلى الشباب إلى 

إن الشرٌعة جاءت بما ٌحار فٌه العقل ال  -الهرم . فكل ما جاءت به الشرٌعة شًء ال تدركه العقول . ولهذا قال العلماء :

بما ٌحٌله العقل أي ٌجعله مستحٌبلً ، فمن خالؾ الوحً الواضح بعقله فهذا امرئ قد أصٌب بالخٌبة ألنه عظم العقل وأهمل 

لشرع الشرع وقدم العقل على الشرع ، وقول الناظم حقا تؤكٌدا للخٌبة وقد خسر الخسران المبٌن وقانون تقدٌم العقل على ا

هو أعظم القوانٌن إفساداً لهذه األمة ومن هذا الطاؼوت وجدت الجهمٌة والمعتزلة والمعطلة والروافض والخوارج ، وهذا 

كتاب  –البخاري  –الخارجً عبد هللا بن ذي الخوٌصرة الذي قال لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : اعدل فإنك لم تعدل 



من عقله الفاسد حٌث اتهم الرسول بما برأه هللا منه ، ومن هذا الباب دخل المتكلمون المؽازي من أٌن اتخذ هذه النتٌجة ؟ 

فً تقدٌم المعقول حتى أولوا وحرفوا الوحً بما ٌوافق عقولهم وعقول أمثالهم وسابقٌهم . والوٌل لمن قدم زباالت أفهام 

بن القٌم بنى كتابه " الصواعق المرسلة فً الناس على وحً هللا عز وجل فإن هذا ممن جعل العقل طاؼوتاً ولذلك فإن ا

ؼزو الجهمٌة والمعطلة " على الطواؼٌت األربع وأولها طاؼوت العقل لن عندهم إذا تعارض وحً من كتاب هللا عز وجل 

أو سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مع العقل قدموا العقل . وقد وصل شٌخ اإلسبلم إلى نتٌجة فً كتابه " درء تعارض 

لعقل والنقل " والذي كان ٌسمى بموافقة صرٌح المعقول لصحٌح المنقول وصل إلى نتٌجة أنه ال ٌمكن أبداً أن ٌعارض ا

عقل صرٌح نقل صحٌح وإاّل كان فً أحدهما النقص إّما أن العقل لٌس بصرٌح أي مشتبه أو محتمل أو أن النقل لٌس 

 صحٌحاً إما فً نبوته أو فً معناه وداللته 

 أمر المصطفى فتنة *** فدر خبلؾ الذي قاله واتل واعتبروفً ترك 

أي فً ترك أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم . والمصطفى من أوصافه وهو لٌس اسماً وإنما وصفاً وعند الناس ٌؽلب 

حج الوصؾ حتى ٌكون اسماً . والمصطفى مؤخوذ من قول هللا عز وجل } هللا ٌصطفً من المبلبكة رسبلً ومن الناس { ال

أي ٌختار ، فالنبً صلى هللا علٌه وسلم المصطفى اسم مفعول أي المختار الذي اختاره هللا للرسالة ، وقول الناظم :  75

 63فتنة فذر إشارة إلى قوله عز وجل } فلٌحذر الذٌن ٌخالفون عن أمره أن تصٌبهم فتنة أو ٌصٌبهم عذاب ألٌم { النور 

م قول ؼٌر الرسول صلى هللا علٌه وسلم كؤن ٌعظم القانون العقلً والمنهج البدعً أو والفتنة هنا ٌراد بها الشرك . أن ٌعظ

طرٌقة التعطٌل أو طرٌقة التمثٌل أو المناهج الفلسفٌة ، فهذه هً الفتنة لن فاعل هذا قد عظم ؼٌر هللا تعظٌم اتباع وعبادة 

اعة العلماء واألمراء فً تحرٌم ما أحله هللا عز فوقع فً شرك التعظٌم أو شرك الطاعة ، ولذلك فإنه من أنواع الشرك ط

شرك اإلرادة وهو  -1وجل وتحلٌل ما حرمه هللا عز وجل وهذا باب عظٌم ومن تؤمل الشرك وجده ٌرجع إلى أربعة أنواع 

شرك الطاعة وهو أنٌطٌع  -2المسمى بشرك المقاصد والنٌات أي ٌقصد بعمله ؼٌر هللا عز وجل وأوضح أمثلته الرٌاء 

شرك المحبة وٌشهد له قوله تعالى }  -4شرك الدعوة وهو أن ٌدعوا ؼٌر هللا توسبلً واستؽاثة ونداءاً  -3ر هللا عز وجل ؼٌ

فمن تؤمل مسابل الشرك وجدها ال تخرج عن هذه  165ومن الناس من ٌتخذ من دون هللا أنداداً ٌحبونهم كحب هللا { البقرة 

قوله } فلٌحذر الذٌن ٌخالفون عن أمره أن تصٌبهم فتنة أو ٌصٌبهم عذاب ألٌم { النور  األنواع األربعة . قال اإلمام أحمد فً

قال الفتنة هً الشرك . ٌؤتٌه الخبر من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌقدم علٌه عقله وقلبه أو ذوقه أو حزبه الذي  63



 تتبع قوله كابناً من كان . فإن كان من خالؾ قول ٌنتسب إلٌه . وقول الناظم : فذر : أي اترك خبلؾ ما قاله الرسول و ال

الرسول مشرك أو كافر فهذا اتركه وال كرامة . وإن كان الذي خالؾ الرسول عالم من العلماء كؤن ٌؤتٌك عن الصحابً 

عالما فإنك رواٌة تخالؾ الحدٌث أو عن التابعً أو عن أحد أبمة المسلمٌن وعلماإهم . أما هذا اإلمام صحابٌا أو تابعٌا أو 

تتؤدب معه وتعتذر له ألنك تعتقد أن هذا ما قصد مخالفة الحدٌث وال قصد مخالفة الرسول لن هذا هو الذي أداه إلى فهمه 

أو بلؽه علمه .، ولهذا جاء أبً حنٌفة أنه قال ما جاء عن الرسول والصحابة والتابعٌن فعلى الررأس والعٌن وما جاء عن 

نحن رجال وإنما قال ذلك ألنه معدود من صؽار التابعٌن أو من كبار أتباع التابعٌن ، وٌقول تابعً التابعٌن فهم رجال و

اإلمام مالك رحمه هللا كل ٌإخذ من قوله وٌرد علٌه إاّل صاحب هذا القبر وٌشٌر إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، أما 

م أحمد ٌقول إذا صح الحدٌث فهو مذهبً وكتب لتلمٌذه الشافعً فٌقول : إذا صح الحدٌث فهو مذهبً وكتب لتلمٌذه اإلما

اإلمام أحمد ٌقول إذا صح عندكم الخبر فؤعلمونً به آخذ به وأترك ما سواه ، واإلمام أحمد ٌقول : عجبت لمن عرفوا 

ه اإلسناد وصحته كٌؾ ٌذهبون إلى رأي سفٌان ، حتى قال أجمعوا على أنه من ظهرت له سنة رسول هللا صلى هللا علٌ

وسلم لم ٌكن لٌدعها لقول أحد كابناً من كان . ولكن ٌبقى جانب التؤدب مع العلم سواء كان من الصحابة وهم أعلم العلماء 

بعد النبٌٌن أو مع التابعٌن أو مع علماء المسلمٌن إذا خالؾ الدلٌل أو خالؾ مقتضى الدلٌل عندك أن تتؤدب معه ألنه لم 

رأي لكن ال تتابعه على قوله المرجوح والمخالؾ وإنما تتؤدب معه واعتذر له وال ٌكن ٌقصد المخالفة وإنما له وجه وله 

فً صدرك ؼبّلً له وألمثاله . وبهذا ٌسلم المإمن وٌصدق علٌه قول هللا عز وجل } والذٌن جاءوا من بعدهم ٌقولون ربنا 

وقول  10ٌن آمنوا رنا إنك رإوؾ رحٌم { الحشر اؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا باإلٌمان وال تجعل فً قلوبنا ؼبّلً للذ

الناظم : فدر خبلؾ الذي قاله : أي الرسول صلى هللا علٌه وسلم واتل أي الوحً أو سنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

على واعتبر أي لتكن التبلوة لٌست لمجرد التبلوة وإنما للعبرة التً تفضً العمل واإلعتقاد بما قرأته وتلوته . والناس 

 -2منهم من ٌتعصب ألقوال الرجال وٌدع النصوص واألدلة تعصبا لقول هذا اإلمام  -1طرفٌن فٌما ٌتعلق بمن خالؾ 

ومنهم من ٌدعون إلى التحرر وٌدعون العلم إذا خالؾ أحد العلماء الحق فً مسؤلة أو أكثر نسفوه فً المٌم نسفا سواء كان 

علماً بؤن األقران أي الصحابة مع الصحابة أو التابعٌن قد تشتد عبارة بعضهم  هذا العالم من السابقٌن أو من البلحقٌن .

على بعض وهذا هو شؤن األقران أن ٌتكلموا بعضهم على بعض ، وأعظم من ذلك ما جرى بٌن الصحابة رضً هللا عنهم 



ؼسال أرجلهم . ولهذا قال  حٌث وصل األمر إلى القتال ولكن نحن ال نخض فٌه وال نبحث عنه لننا لسنا أكفاء ولن نبلػ

 أهل السنة :

 دع ما جرى بٌن الصحابة فً الورى *** لسٌوفهم ٌوم التقى الخصمان 

 فقتٌلهم منهم وقاتلهم لهم *** وكبلهما فً الحشر مرحومان

 وهللا ٌوم الحشر ٌنزع كلما *** تحوي صدورهم من األضؽان 

ولهذا قال عمر بن عب العزٌز فً أواخر   43ؼل { األعراؾ وذلك كما قال اله عز وجل } ونزعنا ما فً صدورهم من 

 المابة لما خٌض عنده فً أمر الصحابة قال : مه اسكتوا تلك أمور سلم هللا عز وجل منها سٌوفنا فنظهر منها ألسنتنا .

 وما أجمع فٌه الصحابة حجة *** وتلك سبٌل المإمنٌن لمن سبر 

قرآن ثم باألصل الثانً وهو السنة الصحٌحة ثم باألصل الثالث وهو اإلجماع الحظ أن الناظم بدأ باألصل ألول وهو ال

وهذه هً مصادر تلقى العقٌدة الصحٌحة السلٌمة . وهذا المضمون قد ذكره من العلماء شٌخ اإلسبلم فً " الواسطٌة " 

ل فصل : ثم سنة رسول هللا حٌث قال فً أولها : ومن جملة ذلك اإلٌمان بما وصؾ هللا عز وجل به نفسه فً كتابه ثم قا

صلى هللا علٌه وسلم ألن السنة تفسر القرآن وتدل علٌه وتعبر عنه . ثم قال : واألصل الثالث اإلجماع الذي ٌنضبط وهو ما 

كان علٌه الصحابة والتابعون إذ بعدهم كثر الخبلؾ . أما الدلٌل على إجماع الصحابة فهو موجود فً القرآن والسنة . أما 

ن فقوله عز وجل } ومن ٌشاقق الرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن نوله ما تولى ونصله فً القرآ

وسبٌل المإمنٌن هو ما أجمع علٌه المسلمون والصحابة وهم إذا أجمعوا على شًء  115جهنم وساءت مصٌراً { النساء 

أما الدلٌل على ذلك من السنة فهو قوله صلى هللا علٌه أصبح إجماعهم حجة ألنهم أولى من ٌدخل فً وصؾ المإمنٌن 

 ومن األمثلة على إجماع الصحابة  –ال تجتمع أمتً على ضبللة  –وسلم فً الحدٌث الصحٌح لشواهده 

إجماع الصحابة على كفر  -1

 تارك الصبلة .



إجماع الصحابة  -2

 على خبلؾ الصدٌق رضً هللا عنه .

إجماع الصحابة  -3

 على قتال المرتدٌن .

جماع الصحابة إ -4

 على جمع المصحؾ .

ولهذا قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة : واتفاق الصحابة على قتال المرتدٌن من أقوى اإلجماعات التقرٌرٌة التً تواطإ علٌها 

الصحابة كلهم رضً هللا عنهم ومعنى قول الناظم : سبر أي نظر باعتبار وتؤمل وؼاص فً أحوالهم ومروٌاتهم وأصولهم 

 من السبر الذي هو التتبع واالستقصاء . وهو مؤخوذ

 وما لم ٌكن فً عصرهم متعارفاً *** وجاء به من بعدهم رد بل زجر

أي لم ٌكن الصحابة متعارفا من أمور الدٌن عامة والسٌما من أمور اإلعتقاد وأمور اإلٌمان وعقد القلب ما لم ٌكن معروفاً 

 خٌر فً اتباع من سلؾ *** وكل شر فً اتباع من خلؾ عندهم فهو شر ال خٌر فٌه ولهذا قال األول : وكل

ألن الدٌن قد تم وأكمله هللا عز وجل ، وأتم له النعمة فبل مجال لزٌادة أو نقصان من قبل أحد كابنا من كان . قال تعالى } 

عصر الصحابة  ولماذا أخص الناظم 3الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسبلم دٌنا { المابدة 

بذلك ؟ والجواب عن هذا ألنهم هم الذٌن شهدوا التنزٌل وخوطبوا به أّوالً وكان القرآن ٌنزل علٌهم هم . والمعنى أن من 

خالؾ ما كان علٌه الصحابة فقد جاء ببدعة ألن البدعة هً ما أحدث فً الدٌن على ؼٌر مثال سابق ، وهذه البدع التً قد 

صر الصحابة وال التابعٌن وإنما جاء بعدهم من استحسن استحسانا تحسنها هو فً نفسه جاء بها البعض لٌست فً ع

وحسنها لؽٌره واستذوقها ولذلك وجد عند المتؤخرٌن من ٌقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سٌبة ، فمثبلً صبلة التراوٌح 

علٌهم . لكن اتفق الصحابة علٌها إجماعاً . مما أجمع علٌه الصحابة وقد فعلت على عهد الرسول لٌلتٌن وتركها لببل تفوض 

ولذلك قال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه } نعمة البدعة هذه { وما أراد بالبدعة هنا الشرعٌة وإنما أراد أمراً جدٌداً جمع 



سول الناس علٌه فعله الرسول فً أوان ثم تركه ، فظن من ظن أن هذا استحسان للبدع كلها وهذا مناقضة صرٌحة لقول ر

من أحدث فً أمرنا  –هللا صلى هللا علٌه وسلم } إٌاكم ومحدثات األمور { الترمذي من حدٌث العرباض بن سارٌة وقوله 

ألن البدع واألحداث  –من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد  –البخاري وفً لفظ مسلم  –هذا ما لٌس منه فهو رد 

لى شفعابهم } أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤذن له هللا { أصلها من المشركٌن ، من آلهتهم ، من نسبتهم إ

وجاء به من بعدهم أي من أحدث من بعد الصحابة من المحدثٌن المبتدعٌن . وقول الناظم : ُرد أي ُردت هذه  21الشورى 

جاء به النبً صلى هللا علٌه البدعة بل وجب زجر هذا األمر المحدث ، فإن لم ٌنته حذر من بدعته وحذر منه وال تترك ما 

 وسلم وأجمع علٌه الصحابة 

 وفً األخذ باإلجماع فاعلم *** سعادة كما فً شذوذ القول نوع من الخطر 

أي األخذ بما أجمع علٌه الصحابة رضً هللا عنهم فً باب الدٌانة هو السعادة فً الدارٌن قال هللا عز وجل } الذٌن آمنوا 

ال تجتمع  –ومن أدلة اإلجماع قوله صلى هللا علٌه وسلم  82ولبك له األمن وهم مهتدون { األنعام ولم ٌلبسوا إٌمانهم بظلم أ

علٌكم بالجماعة  –أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ مقارب وعند أبً عاصم من حدٌث ابن مسعود بلفظ  –أمتً على ضبللة 

إن  –وقد حذر الرسول من البدع فقال  173برقم  وصححه األلبانً فً المشكاة –فإن هللا ال ٌجمع أمة محمد على ضبللة 

الترمذي ، إذاً الضبللة ضد الهداٌة والضبللة مفضٌة إلى الشقاوة والشقاوة ضد  –كل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة 

رٌبة السعادة ثم أعطى الناظم مثاالً فقال : فإن فً شذوذ القول نوع من الخطر : أي أن اتباع األحوال الشاذة واآلراء الؽ

والمذاهب المندثرة ٌإدي إلى الشقاوة ، واألخذ بهذه اآلراء تفرٌق لؤلمة ألن هللا أمرنا جمٌعا بعبادته فقال } اركعوا مع 

  43الراكعٌن { البقرة 

 ومعترض اترك اعتماد مقاله *** ٌفارق قول التابعٌن ومن ؼٌر

ً باب العقٌدة وفً باب األسماء والصفات وفً باب ابتلٌت األمة بعد زمن الصحابة بالمعترضٌن على الوحً والسٌما ف

أسماء اإلٌمان والدٌن وفً باب الصحابة ، كمن ٌقول فً قوله صلى هللا علٌه وسلم } إن هللا ٌنزل { ٌقول ال ٌنزل ، ٌنزل 

ة ونعمه . رحمته أو ٌتنزل أمره وكذلك فً استواء ٌقول استوى أي استولى ، وكذلك ٌنفً عن هللا الٌدان بل ٌقول له قو

وهذا من اإلعتراض ، أما فً باب العبادة إذا قٌل ال تدعوا ؼٌر هللا قال : أنا ال أدعو ، بل أنا أنادي أو أتبرك أو أتوسل 



وهذا التوسل بالصالحٌن لٌس فٌه شًء ، كما ٌقولون ٌا حسٌن ، ٌا عباس ، هب لً الولد ، ٌا عبد القادر أؼثنً ، ٌا بدوي 

اظم : ومعترض اترك اعتماد مقاله : أي احذره وانتبه إلٌه وال تلتفت إلٌه . ٌفارق قول التابعٌن  حقق رجابً ، وقول الن

وهو كل من لقى الصحابة مإمنا ومات على ذلك ، كما أن الصحابً هو كل من لقى الرسول مإمناً به ومات على ذلك ، 

ابعٌن كسعٌد بن المسٌب ، وأبً سلمة بن عبد وقول الناظم : ومن ؼٌر : أي من مضى من صالح المإمنٌن من كبار الت

الرحمن ، وأبً عثمان النهدي ، والشعبً ، والحسن البصري ومحمد بن سٌرٌن وأمثالهم ، أو ٌفارق قول الصحابة من 

 أولهم إلى أدناهم وما فٌهم دنً ، 

 وأمثل أهل العلم فٌنا طرٌقه *** مقٌم على األثر 

ل السنة ؟ العالم لٌس هو من كثرت معلوماته ، فلو كان األمر هكذا لكان الٌهود من هو العالم على مٌزان وطرٌقة أه

والنصارى أعلم منا ، لن هللا وصفهم فً القرآن بالذٌن أوتوا العلم لكن علمهم ال ٌنفعهم ألن هللا شبههم بالحمٌر تحمل 

بكثرة المعلومات ولذا قال الناظم : وأمثل أهل أسفارا وشبههم بالكذاب إن تحمل علٌه ٌلهث أو تتركه ٌلهث ، إذاً العلم لٌس 

العلم فٌنا طرٌقة وأؼزرهم علما مقٌم على األثر أي متتبع لآلثار الواردة عن الرسول وعن الصحابة والتابعٌن ، فهذا هو 

ل العالم األمثل فً علمه ولٌس من ٌعرؾ المعقول والمنطوق والمفهوم وٌتفنن فً اآللة ولكنه فً أصول الملة وأصو

 االعتقاد ٌتبع قانون االشعري أو الُكبلبً أو المعتزلة أو الجهمً أو المنطق الٌونانً أو أرسطو أو ابن سٌنٌا 

 وأجهل من تلقً من الناس معجب *** بخاطرة ٌصؽى إلى كل من هدر 

جهل مركب : وهو  -2جهل بسٌط : وهو الجاهل الذي ٌعلم أنه جاهل .  -1جهل نوعان هذا هو الجاهل جهبلً مركبا ألن ال

الجاهل الذي ال ٌعلم أنه جاهل . أي عنده جهل بالعلم وجهل بنفسه وعنده إعجاب ٌورثه عجب وكبر ، وهو معجب 

اإلسفنج تمتص كل شًء بخاطرة أي بما قام فً قلبه أو فكره أو عقله ، وهو ٌصؽً إلى كل من تكلم حتى أصبح قلبه ك

 وهو ال ٌمٌز بٌن الناس قال ابن القٌم فً " النونٌة " 

 وتعرى من ثوبٌن من ٌلبسهما *** ٌلقى الردى بمزلة وهوان

 ثوب من الجهل المركب فوقه *** ثوب التعصب ببست الثوبان



 وتحلى باإلنصاؾ أفخر حلٌة *** زٌنت بها األعطاؾ والكتفان

كل من هدر : هذا بخبلؾ أهل العلم ال ٌصؽون إال لمن نطق بالكتاب والسنة ، واستنار بؤقوال وقول الناظم : ٌصؽى إلى 

 الصحابة والتابعٌن وأفهامهم وعملهم وأحوالهم وفهمهم :

 فدع عنك قول الناس فٌما كفٌته *** فما فً استماع الزٌػ شًء سوى الضرر 

رسوله صلى هللا علٌه وسلم ، ألن خالؾ الكتاب والسنة هو فً  أي اترك كبلم الناس وعلٌك بالوحً الذي أوحاه هللا إلى

زٌػ وضبلل ولٌس على هدى ورشاد . فقد ٌكون القلب مطمبناً ولكنه إذا سمع الشر عكر صفوه وأذى صاحبه فً قلبه 

ان الصحابة أقل وسمعه . فلٌست العبرة بكثرة العلم وإنما العبرة تكون عمن أخذ العلم وباتباع األثر وقفو الدلٌل ولهذا ك

كبلماً من التابعٌن وأكثر عمبلً ، وكان التابعون أقل كبلماً من تابعً التابعٌن وأكثر عمبلً وأنا أتباع التابعٌن أقل كبلماً ممن 

جاء بعدهم ، وهكذا كل ما ابتعد اإلنسان عن عصر النبوة وعصر السلؾ كلما كثر الكبلم وقل العمل والعكس صحٌح ، 

ولكن انظر إلى واقعنا الٌوم تثار مسابل خبلؾ  –فضل علم السلؾ على علم الخلؾ  –ن رجب كتابه وعلى هذا بنى اب

حتى لو كانت فً المحرمات ٌهونها عند المسلم ألنهم ٌقولون أن هذه مسابل خبلفٌة مثل حلق اللحٌة والصبلة فً جماعة 

مور المحكمة بعدما كثر الكبلم وانتشر اتباع مناهج ومسابل الصفات . فما بقى إذا من الدٌن ؟ ولذلك وهن العمل بهذه األ

 المنحرفٌن من المتؤخرٌن 

 لقد أوضح هللا الكرٌم بلطفه لنا األمر *** فً القرآن فانهى بما أمر

 وخلق فٌنا سنة نقتدي بها *** محمد المبعوث ؼوثا للبشر

 ومن على المؤمور بالعقل آله *** بها ٌعرؾ المتلً من القول والعبر

 تك بدعٌا تزوغ عن الهدى *** وتحدث فاإلحداث مدنً إلى سقر فبل

 وال نجلس عند المجادل ساعة *** فعنه رسول هللا من قبل قد زجر

 ومن رد أخبار النبً مقدما *** بخاطره ذاك امرئ ما له بصر



 وال تسمع لداعً الكبلم فإنه *** عدو لهذا الدٌن عن حمله حسر

 * وجاوزوا حدود الحق باإلفك واألثروأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا **

 وحد وصفهم عن صاحب الشرع أنه *** شدٌد علٌهم للذي منهم خبر

 وقد عدهم سبعٌن صنفاً نبٌنا *** وصنفٌن كل محدث زابػ دعر

 فذي الرفض منسوب إلى الشرك *** عادل عن الحق ذو بهت على هللا والنذر

لما بٌن رحمه هللا آٌة العالم  -

طرٌق األثر ، أما العالم عند ؼٌر أهل السنة فهو من كثرت معلوماته وتفننت علومه وإن لم ٌكن الذي هو متتبع ل

عنده اتباع للكتاب والسنة فإنك تجد أهل البدع ٌصفون فبلناً بالبحر العبلمة والحبر الفهامة ولٌس فً كبلمه أٌة 

أوضح هللا الكرٌم بلطفه لنا األمر فً  تتلى وال حدٌث ٌروى عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قول الناظم : لقد

القرآن فإنها بما أمر : أي أن هللا عز وجل أوضح لنا األمر كرماً منه ولطفاً وتفضبلً منه على عباده ، والمراد 

إذا الخلق خلق هللا واألمر وحٌه وهذا  54باألمر هنا هو الدٌن . قال هللا } أال له الخلق واألمر { األعراؾ /

جاء فً القرآن بواسطة جبرٌل إلى محمد صلى هللا علٌه وسلم ومعنى أوضحه أي أبانه ولم ٌدع الوحً إنما 

األمر مشوشاً وإنما أوضحه ؼاٌة اإلٌضاح وأعظم ما أوضح هللا عز وجل فً وحٌه أمر العقٌدة وأمر أصول 

كتم على مثل المحجة الدٌن وأصول الملة وقواعد اإلسبلم وأركانه قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم } تر

البٌضاء ٌستوي لٌلها ونهارها { انظر جامع البٌان العلم وفضله البن عبد البر وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم 

وصححه األلبانً فً تخرٌج السنة أي ال ٌزٌد اللٌل ظلمة وال النهار وضوحا  تركتكم على البٌضاء وأشار إلى 

جامع البٌان العلم وفضله البن عبد البر وأخرجه أحمد وابن ماجه الشمس ال ٌزٌػ عنها إال هالك { انظر 

والحاكم وصححه األلبانً فً تخرٌج السنة فبل ٌزٌػ عنها إال من كان أعمى البصٌرة ألن العمى الحقٌقً هو 

ولذلك ٌستحب للمإمن  46عمى القلب } فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التً فً الصدور { الحج /

وإن كان  6الفاتحة  –ٌسؤل هللا عز وجل الهدى ، بل جاء األمر بذلك فً كل ركعة } اهدنا الصراط المستقٌم أن 

 هللا عز وجل هدانا لئلسبلم 



ولكننا نلح على هللا عز وجل فً الثبات على ذلك ، ولذلك كان الصدٌق رضً هللا عنه ٌدعو ربه فً الركعة الثالثة من 

بآٌة آل عمران } ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هدٌتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب { صبلة المؽرب بعد الفاتحة 

لقد أوضح هللا الكرٌم : هنا وصؾ هللا  -قول الناظم :  -نعوذ بك من الحور بعد الكور  –ومن الدعاء المؤثور  8آل عمران 

على عباده بهذا البٌان وما أنزله من القرآن } الٌوم  باسمه الكرٌم المتصمن لصفة الكرم لن هللا عز وجل تفضل وتمنن

ومن علٌنا ببعثة خاتم األنبٌاء } لقد من هللا  3أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسبلم دٌنا { المابدة 

ن كانوا من قبل فً على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوال من أنفسهم ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإ

أما اللطؾ فهو إسداء  -فهو صلى هللا علٌه وسلم منه هللا علٌنا وقول الناظم : بلطفه : 164ضبلل مبٌن { آل عمران 

المعروؾ بخفٌة واللطٌؾ هو الخفً الذي أسدى معروفه وإحسانه إلى خلقه بخفٌة ولهذا قالوا فً السحر : هو كل خفً 

أسمابه اللطٌؾ ومن صفاته أنه ذو اللطؾ ، فلطؾ سبحانه بعباده فؤبان لهم دٌنهم ؼاٌة ولطؾ سببه ، وهللا عز وجل من 

ًّ عن بٌنة وٌهلك من هلك عن بٌنة {  البٌان وذلك لتقوم الحجة على الخلق وال ٌهلك على هللا إال هالك } لٌحٌى من ح

وال التباس وقول الناظم : فإنهض بما أمر : واألمر الذي أراده الناظم هو الشرع أو الدٌن فما كان فٌه ؼموض 42األنفال 

أي ٌا أٌها المإمن انهض بؤمر هللا عز وجل لك كالصبلة والصٌام والبر والحج واستحقاق العبودٌة وما أخبرك به من 

أخبار الجنة والنار والقبر والبرزخ ، وقد أخبرك هللا عز وجل بهذه األمور الؽٌبٌة حتى تصدق وتوقن وتإمن به ، وخلق 

ٌناسبه الرسول ، ولذا كان من لطفه عز وجل بنا أنه بعد موت الرسول ما ارتفعت السنة ولما مات هو صلى هللا علٌه ف

وسلم ما ارتفع معهالقرآن وإنما ترك فٌنا كبلمه } تركت فٌكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا . كتاب هللا وسنتً { 

بها: أي أّن هللا عز وجل أمرنا باإلقتداء بها واتباعها . قال تعالى } وما  قوله : وخلق فٌنا سنة نقتدي 1761الصحٌحة 

وقال } وما ٌنطق عن  54، وقال} وإن تطٌعوه تهتدوا { النور / 7آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { الحشر 

واألول  أظهر وكبلهما ٌستلزم إن هو الضمٌر هنا إما على القرآن أو على  3/4الهوى إن هو إال وحً ٌوحى { النجم 

اآلخر وقول الناظم : محمد مبعوث ؼوثاً إلى البشر : هذه السنة هً التً جاء بها رسولنا محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب 

بن هاشم القرشً الكنانً العدنانً اإلسماعٌلً من أبناء إسماعٌل اإلبراهٌمً من أبناء إبراهٌم قال رسول هللا صلى هللا 

وسلم : إن هللا نظر فً عباده مقتهم فمقتهم عربهم وعجمهم ثم اصطفى من بنً إسماعٌل كنانة واصطفى من كنانة  علٌه

قرٌشاً واصطفى من قرٌش بنً هاشم واصطفانً من بنً هاشم فؤنا خٌار من خٌار { مسند أحمد من حدٌث عبد هللا بن 



نً  : إسناده حسن موقوؾ ، أما المرفوع فبل أصل له ، مسعود رضً هللا عنه وصحح إسناده أحمد شاكر . قال األلبا

وقول الناظم : محمد المبعوث : أي الذي بعثه هللا عز وجل بالرسالة وبعثه بالنبوة والهداٌة . ؼوثا للبشر : إي لٌؽٌث الناس 

ودركات باطلهم حٌث بهذا الوحً لما فٌه من الهدى والبٌان والشرع فً الكتاب والسنة فهو ؼٌاث للبشر من ظلمات جهلهم 

بلػ الناس فً عهده انحرافاً عظٌما ال من العرب الوثنٌٌن وال من ؼٌر العرب من أهل الوثنٌة ، وال ممن ٌنتسب إلى أهل 

الكتابٌن ، فإنهم قد بلؽوا فً حضٌض دانً من الوثنٌة ولم ٌبق إال بقاٌا من أهل الكتاب معدودون منهم من تمسك بؤصول 

جلهم قد انحرؾ عنها ، فمن صور الشرك حتى كانت فً األمة قبل أن ٌبعث هللا هذا الؽٌاث من  األنبٌاء وأكثرهم بل

الوحً والشرع أن الرجل كان ٌتخذ إالهاً من تمر فإذا جاع أكل ربه الذي ٌعبده ، أحدهم ٌتخذ إالها فً البر فإذا نزل اتخذ 

للقدر حتى ٌوقد تحته ، وأما الرابع فإنه ٌنصبه وٌعبده  اربعة أحجار ، فؤما ثبلثة فإنه ٌضعها أثافً لقدرة ، أي مركب

وٌرجوه ، ٌنزل أحدهم فً الوادي وٌقول أعوذ بسٌد هذا الوادي من شر سفهابه أي ٌستعٌن بسادات الجن ، ومنهم من 

كان  تعلقت قلوبهم بما تحت األرض وفً زماننا هذا تعلقت قلوب كثٌر ممن ٌنتسب لئلسبلم بمن دفن تحت األرض ، سواء

من األنبٌاء أو من الصالحٌن أو من الصحابة أو من األبمة أو حتى من المجهولٌن أو حتى من الحٌوانات والبهابم فبلؽوا 

فً شركهم أردى ممن بلؽته الجاهلٌة األولى من هإالء الذٌن كانوا فً الجاهلٌة أبو ذر قبل أن ٌهدٌه هللا لئلسبلم كان ٌعبد 

لعرب رمز ألناس صالحٌن فبل ٌعتقد العربً فً جاهلٌته أن الصنم والجذع والنخلة أنها تنفع صنما ، واألصنام عند عامة ا

وتضر . إنما هً رموز للصالحٌن ، جاء أبو ذر إلى اإلله الذي ٌعبده فإذا بالثعلب واقؾ على رأسه هذا اإلله ٌبول علٌه 

ب ، عمرو بن الجموح لما هدى هللا أبناءه كانوا ٌحملون فقال : أ رّب ٌبول الثعلبان على رأسه لقد خابمن بالت علٌه الثعال

إالهه فٌلقونه فً مزابلهم ، فكلما بحث عنه وجده فً الكنٌؾ وهً أماكن قضاء الحاجة ، فٌؤخذه وٌؽسله إلى أن انتبه وقال 

من بن مل رب ال ٌستطٌع أن ٌدافع عن نفسه كٌؾ ٌدفع عنك ؟ أبو عثمان النهدي وهو من التابعٌن واسمه عبد الرح

النهدي عاش تسعٌن عاما فً الجاهلٌة ومثلها فً اإلسبلم فمات سنة ثمانٌن من الهجرة أو بعدها ٌذكر حالهم فً الجاهلٌة 

فٌقول : أتانا داع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ونحن فً " عالج " وفً الحدٌث أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال } 

ر رمل عالج .... { منطقة تعرؾ بالنفوذ الكبٌر ٌقول أبو عبد الرحمن النهدي : قضٌنا فً رمل لو لبث أهل النار فٌها قد

عالج فترة طوٌلة وكنا فً مورد الماء وكان أحدنا ٌعمد إلى لقحته أي إلى ناقته فٌحلبها على األرض وكان لون الرمل 

بده ما دمنا فً هذا المكان انظر إلى أهل الكتاب وقد أحمر فإذا نزل اللبن على هذه األرض وأصبح ٌابساً اتخذناه إالها نع



وقعوا فً الشرك جعلوا هللا الولد عند الٌهود عزٌر وعند النصارى عٌسى ، وقبلهم الٌونان واإلؼرٌق والرومان   

هللا ذلك قولهم والفراعنة جعلوا اآللة تتوالد كما قال هللا عز وجل } وقالت الٌهود عزٌر ابن هللا وقالت النصارى المسٌح ابن 

بؤفواههم ٌضاهبون قول الذٌن كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى ٌإفكون { الحدٌث ضعفه الشارح نفسه وذكر أنه من حدٌث 

عبد بن حمٌد الكشً الذي رواه بسنده عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  وقراءة حفص " ٌضاهبون " وباقً السبعة " 

كفروا من قبل {، أما فً باب التعامبلت قبل اإلسبلم فقد أحلوا الربا ، وعند العرب  ٌضاهبون " أي ٌشابهون } قول الذٌن

كان السلب والنهب إال فً األشهر الحرم وهو ما بقى عندهم من دٌن الخلٌل إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم ، وفً هذه 

لبشر أي إلى الثقلٌن ، وإنما عبر الناظم الظروؾ بعث هللا رسوله وأنزل وحٌه الذي هو ؼٌاث وؼوث لهذه األمم ولهإالء ا

بقوله : للبشر ألنه من البشر وألن النبً صلى هللا علٌه وسلم من البشر وهم أي الجن تابعون إلى البشر ، وألن منهم نذر 

ن على قول الناظم : وم –ولٌس من الجن أنبٌاء فً أصح أقوال العلماء ولهذا فإن المكلفون هم اإلنس والجن هم الثقبلن . 

أي أن هللا عز وجل منَّ على المكلؾ الذي أمرة هللا بؤمرة ، منَّ  -المؤمور بالعقل آلة ، بها ٌعرؾ المتلى من القول والعبر :

علٌه بالعقل الذي هو الفهم واإلدراك والذي هو شرط التمٌز ، فمن لم ٌكن عاقبلً فلٌس بمكلؾ وإن كان بالؽاً . قول الناظم 

لتمٌز الخٌر من الشر والنافع من الضار ، ولٌس هذا خاص بالعقل ، حتى بفٌه الحواس ، الصؽٌر لٌس له : بالعقل آلة : أي 

عقل ولكن إذا لمس الحار ال ٌلمسه مرة أخرى ، فهناك مدارك أخرى كالسمع والبصر واإلحساس والشم ، ولهذا مّن هللا 

قل أي ٌمٌز ، ومن المسابل التً ٌختلؾ فٌها الناس هً : أٌن على المكلؾ بهذه اآلالت التً بها ٌعقل وٌفهم ، والعقل به ٌع

مكان العقل ؟ أفً القلب أم فً الرأس ؟ وهً مسؤلة لها حظ من األثر ، فإن العقل عند عامة الفبلسفة والمتكلمٌن فً 

تعمى األبصار ولكن  الدماغ وهذا خطؤ ، بل العقل فً القلب كما جاء ذلك فً النصوص المتضافرة قال هللا تعالى } فإنها ال

فجعل العقل فً القلب  46وقال تعالى } فتكون لهم قلوب ٌعقلون بها { الحج /  46تعمى القلوب التً فً الصدور { الحج /

، وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم } أال أن فً الجسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد القلب كله 

علٌه إذا القلب آلة ولكن العقل فً محلها ولٌس هو عٌن هذه اآللة التً هً عضبلت ودم متدفق وؼٌر أال إنها القلب { متفق 

ذلك . كالروح فً الجسد . إذا العقل آلة فبل  تجعله ؼاٌة وال إالها ، فإن فعلت ذلك رفعته عن قدرة ، وإن أهملته وعطلته 

  -ن مصادر تلقً العقٌدة واإلٌمان ثبلثة هً :أنقصته عن قدرة ، ولكن أنزله منزلته البلبقة ، ولهذا فإ



الكتاب والسنة الصحٌحة واإلجماع ، وٌفهم من هذا أن العقل لٌس من مصادر التلقً ، ولٌس معنى هذا أن ٌهمل بل نعلمه 

ٌة فً مجاله الصحٌح ، فبل نرفعه فوق قدره كما فعل المتكلمون والفبلسفة وأهل اإلنحراؾ ، وال نهمله كما عطله الصوف

والقبورٌون فؤلؽوا عقولهم وبنوا على خٌالتهم وأذواقهم ومواجٌدهم ، وإنما العقل دورة فً العقٌدة أنه لٌس مصدراً وال 

مهمبلً وإنما هو آلة نفهم به أحكام الشرع ، فما أدركناه فلله الحمد وما لم ندركه نإمن به وأوكلنا عمله وحقٌقته وما هٌته 

م : بها ٌعرؾ المؤمور المثلى من القول والعبر : أي ٌعرؾ العبد وٌدرك وٌمٌز المتلً من إلى هللا عز وجل وقول الناظ

العبر . وأعظم ما ُتلً على هذا اإلنسان هً أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم وقواعد العلماء المستنبطة وكذا من 

مستودع لكن الشؤن فً القلب . قول الناظم : فبل  أقوالهم وفتاوٌهم وشرابعهم ، كل هذا ٌمٌزه اإلنسان بفهمه وعقله والرأس

تك بدعٌا تزوغ عن الهدى ، وتحدث فاإلحداث ٌدنً على سقر : لما ذكر الناظم مصادر العقٌدة ونوه إلى فضلها وشرفها 

وحث إلى معرفة ذلك ، وأبان ما هو حد العقل . نهاك عن طرٌق هو من أعظم أبواب الشر فتحا على الناس أال وهو 

ق البدع والمعنى أي ال تكن صاحب بدعة تؤتً بؤمر جدٌد لٌس علٌه أمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم وال أمر طرٌ

أصحابه رضً هللا عنهم . واألمر الحدث والبدعة هو ما أحدث على ؼٌر مثال سابق وهذا ٌسمى بدعة فً اللؽة أما فً 

وال رسوله من اعتقاد . كالتجهم واإلعتزال والترفض  اإلصطبلح فهً ما أحدث فً الدٌن مما لم ٌشرعه هللا عز وجل

والتمشعر . ومن فعل كإحداث صبلة لم ٌشرعها هللا وال رسوله ومن ذكر أو تعظٌم زمان أو مكان أو عبادة لم ٌشرع ذلك 

مة ألنها ال ٌتقرب كله من قبل هللا وال رسوله . أما العادات كالثٌاب والنعال واألقبلم والدفاتر فإنها بدعة ولكنها لٌست محر

بها إلى هللا عز وجل وكذا األكل والشرب فً أنواعه وأصنافه مما ابتدعه الناس ولكن هذا لٌس من باب الدٌانة والتعبد 

قوله : تزوغ عن الهدى : أي تنحرؾ من الزٌؽان عن الهدى الذي أنزل هللا به كتابه وبعث به رسوله صلى هللا علٌه وسلم 

ع وتبتدع وتنشا أمراً جدٌداً فً اعتقاد أو قول أو عمل ، فاإلحداث أي اإلبتداع ٌدنً إلى سقر أي ، ومعنى تحدث أي تختر

 -1إلى عذاب هللا فً جهنم أعاذنا هللا منها ، وهً اسم من أسماء النار وقد جاء ذكر النار بؤسماء عدٌدة فً القرآن منها 

إصدة . وقد تنوعت أسمابها لعظمها وكبٌر خطرها وكل الم -7الحطمة  -6لظى  -5سقر  -4جهنم  -3وٌل  -2السعٌر 

شٌا له شؤن عظٌم تتنوع أسماءه ألٌس ٌوم القٌامة ٌوم عظٌم ؟ ولذلك نوع هللا فً أسماءه . وكذلك رسول هللا صلى هللا 

اآلخر  علٌه وسلم لما كان عظٌما من رسل هللا اسمه محمد وأحمد والماحً أي ٌمحو هللا عز وجل به الشرك والعاقب أي

من الرسل والحاشر الذي ٌحشر الناس على عقبه. ولهذا لما كان هللا أعظم من كل شًء وأجل لم ٌكن ألسمابه وصفاته حد 



 ًّ قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث تفرٌح الهم } اللهم إنً عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصٌتً بٌدك ماض ف

ًّ قضاإك ، أسؤلك بكل اس م هو لك سمٌت به نفسك ، أو أنزلته فً كتابك أو علمته أحد من خلقك أو حكمك ، عدل ف

استؤثرت به فً علم الؽٌب عندك ، أن تجعل القرآن العظٌم ربٌع قلبً ونهو صدري وجبلء حزنً وذهاب همً { أخرجه 

ا فً وحٌه تسعة أحمد وصححه األلبانً فؤسماء هللا كثٌرة ومتنوعة ألنه أعظم عظٌم وأكبر من كل كبٌر وأنزل إلٌن

وتسعون اسما . ففً الصحٌحٌن من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال : } إن هلل 

 -1تسعة وتسعٌن اسماً ، مابة إال واحدة ، من أحصاها دخل الجنة { متفق علٌه وقد جاء فً معنى أحصاها ثبلثة معانً 

تقرب إلى هللا بها إٌمانا ودعاًء وتوسبلً واعتقاداً ، وهذه الثبلث  -3من بها واعتقد موجبها آ -2أي عدها من الكتاب والسنة 

معانً هً معنى أحصاها . وقد انحرؾ فً هذا المعنى كثٌر من الناس فظنوا أن اإلحصاء هو تعلٌق فً سٌارة أو مسجد 

زٌد على ذلك فٌضرب بالدؾ وهو ٌرددها أو نحو ذلك . أو تحفظها مرددا لها وبعضهم ٌرقص مع األسماء وبعضهم ٌ

وهذا نوع من اإلحداث كما قال الناظم : وتحدث فاإلحداث ٌدنً إلى سقر ، وما هو الدلٌل على أن اإلحداث ٌقرب إلى 

، وهذه البدع لم ٌؤذن  11عذاب هللا عز وجل ؟ قال هللا } أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا { الشورى 

ا هللا عز وجل بل نهانا عنها . فما أمرك هللا عز وجل بها هو الذي ٌدنً إلى رحمته والعكس صحٌح وفً الحدٌث } من به

أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد { متفق علٌه أي رد علٌه وفً الصحٌحٌن من حدٌث عابشة واللفظ لمسلم }  من 

لعمل مردود علبلٌه وٌصٌر المبتدع بعٌدا عن هللا عز وجل ، وأصرح عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رد { أي أن هذا ا

من هذا فً الداللة حدٌث ورود الحوض حٌث قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم } ٌزاد أقوام من أمتً عن الحوض { 

بعض األلفاظ }  البخاري أي ٌمنعون من ورود الحوض } فؤقول أمتً أمتً . فٌقال إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدك { جاء

أصحابً أصحابً { واللفظ الذي الذي فً الصحٌحٌن } أمتً أمتً { ومعنى أصحابً أي مطلق الصحبة األمة فإن بنً 

إسرابٌل هو صحب موسى علٌه السبلم ولٌس فً هذا مستمسك للروافض قبحهم هللا عز وجل بؤن الصحابة ارتد وابعد 

ولى من ٌنطبق علٌهم هذا الوصؾ القبٌح فً التبدٌل واألحداث والتؽٌر فً موت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بل هم أ

دٌن هللا عز وجل . وفً رواٌة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول } بعداُ بعداً { أٌفٌطلب إبعادهم عن هذا الحوض 

 من قبل قد زجر المجادل هو الذي هو كرامة ورحمة من هللا قول الناظم : وال تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول هللا

جدال بعلم وبالتً هً أحسن وقد أمر هللا به أمر  -1المرابً هو المرابً والمماري فً دٌن هللا بؽٌر علم والجدال نوعان 



أي بالعلم للوصول للحق ال للعناد  46إرشاد حٌث قال } وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتً هً أحسن { العنكبوت 

جدال للمراء بؽٌر علم وإنما ٌكون للمكابرة والعناد وهذا محرم ولذا قال النبً صلى هللا علٌه  -2تسفٌه . واإلستكبار وال

وسلم } أنا زعٌم لرجل فً بٌت فً ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقاً { أبو داود والمجادل هو الذي ٌجادل 

نطقٌة فً أصول اإلٌمان وأصول العقٌدة ومباحث الدٌن وعلم الؽٌب باألهواء والبدع والمناهج الكبلمٌة واألدلة العقلٌة الم

التً لٌس مجالها هذه المناهج المستورة والعقلٌة البدعٌة وإنما طرٌقها وحً هللا وشرعه فقط ، قول الناظم : فعنه رسول 

الجدال قال رسول هللا صلى  هللا صلى هللا علٌه وسلم من قبل قد زجر . أي زجر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ونهانا عن

هللا علٌه وسلم } أبؽض الناس إلى هللا ٌوم القٌامة األلد الخصم { البخاري واأللد هو صاحب اللدد واللجج والخصومة فً 

أي فً تبرٌر شركهم وكفرهم .  58الباطل قال هللا عز وجل } ما ضربوه لك إال جدالً بل هم قوم خصمون { الزخرؾ 

لتنبٌه على مذمة علم الكبلم الذي به ٌتناول هإالء أمور اإلٌمان والعقٌدة وال ٌؤخذونها من الوحً لن ومراد الناظم هو ا

الوحً عندهم إما ظنً الداللة أو أنه آحاد ال تنبنً علٌه القواطع الٌقٌنٌة وٌؤخذون ذلك من قواعد العقبلء وقوانٌن المتكلمٌن 

علم الكبلم ضلوا أشد الضبلل فً أمر العقٌدة ، وقول الناظم : وال ٌجلس عند التً هً علم الكبلم ، فلما بنوا مناهجهم على 

ألن جلوسك عنده خلو قد ٌقر فً قلبك الشبهة وال تزول دهرك كله ، ولهذا لما جاء رجل من أهل  -المجادل ساعة :

ثم قال له قم عنً ، فلما لم ٌقم  األهواء إلى محمد بن سٌرٌن فقال : ٌا أبا حمزة اسمع منً كلمة واحدة قال له ال وال كلمة

وضع أصبعٌه فً أذنٌه فقال له أصحابه لم فعلت ذلك ؟ قال وما ٌدرٌنً قد ٌقول كلمة فتبلػ أذنً فتقر فً قلبً ثم ال تخرج 

جاء رجل من القدرٌة المنحرفة وقٌل من  –. وهذا كله خوفا على دٌنه وصٌانة لمذهبه وهو عالم إمام من أبمة المسلمٌن 

جبة إلى اإلمام مالك فقال ٌا أبا عبد هللا أجادلك فقال ال : فقال أتخشى من الجدال . قال أخشى على دٌنً ثم قال له المر

مالك : أرأٌتك لو جادلتك وناظرتك وؼلبتك . فقال الرجل أتبعك . قال أرأٌتك لو جادلتنً فؽلبتنً قال له تتبعنً . قال 

 -بعه قال اذهب ٌا هذا فابحث عن دٌنك فإنً أراك قد ضٌعت دٌنك . قول الناظم :أرأٌت لو جاء ثالث فجادلك فؽلتك قال أت

ومن رد أخبار النبً مقدما لخاطره *** ذاك امرإ ماله بصر . لقد كان الصحابة ٌشددون على هذه المسابل ، فهذا عمر بن 

ٌات وبدأ ٌشكك فً هذا بٌن الخطاب رضً هللا عنه قد سمع أن صبٌع بن عسل ٌقول ما هً المرسبلت وما هً الذار

الصحابة فقال ابتونً به . فرفع عمر علٌه الدرة وما زال ٌضربه حتى أرؼى مثل الفحل ثم قال وهللا ٌا أمٌر المإمنٌن لقد 

ذهب عنً الذي أجد ، ومعنى قول الناظم : ومن رد أخبار النبً *** معناه أنه ردة من ؼٌر اقتناع أو لم ٌفهمه بعقله أو 



ٌعارض قول شٌخه أو حزبه أو جماعته ، قول الناظم : مقدما لخاطرة ذاك امرإ ماله بصر *** أي وإن كان ردة ألنه 

عٌثان فً رأسه إال أنه لٌس له بصٌرة وإدراك وإال متى جعل المتكلمٌن على أصنافهم . جهمٌة أو معتزلة أو أشاعرة أو 

ذا جاء الحدٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخالؾ رافضة أو إباضٌة أو زٌدٌة أو فبلسفة أو قبورٌة . هإالء إ

أصولهم ومناهجهم التً تلقوها عن أسبلفهم فإنهم ٌرٌدون السنة الصحٌحة بؤنواع الردود ، إما بؤنها ظنٌة أو أخبارها آحاد 

بهذا األمر وكل هذا أو ؼٌر ذلك وهذه األمور تقدح فً إٌمانهم برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهم بٌن مستقل ومستكثر 

محرم لقوله عز وجل } وما كان لمإمن وال مإمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن ٌكون لهم الخٌرة من أمرهم { ومن 

أعظم اآلٌات فً األمر باإلستقامة والتحكٌم واالستسبلم قوله } فبل وربك ال ٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما شجر بٌنهم ثم ال 

وقد جاءت اآلٌة للرد على المنافقٌن وأمثالهم ، وسبب نزولها  65موا تسلٌما { النساء ٌجدوا حرجا مما قضٌت وٌسل

معروؾ وهو لما اختصم ذلك الرجل المنافق مع الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه على الماء وكان الزبٌر أقرب . الناضحة 

ً صلى هللا علٌه وسلم ٌختصمان فقال رسول هللا تنضح وٌسقً أوالً من عند الببر ثم الذي  ٌلٌه ثم الثالث فجاءا إلى النب

اسق ٌا زبٌر واترك الماء ، أي لٌسقً منه جارك فقال ذلك المنافق أو كان ابن عمتك ٌا رسول هللا أي صفٌة رضً هللا 

ك فؤنزل عنها والمعنى أنك تمٌل معه ألنه ابن عمتك فقال رسول هللا اسق ٌا زبٌر حتى ٌرتد الماء إلى الجدر ثم أنزله لجار

هل هناك فرق بٌن هذا وبٌن من تقول له إن هللا استوى على العرش فٌقول ال بل  -صحٌح البخاري  –هللا هذه اآلٌة 

استولى ، وكذلك فً قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم } ٌنزل ربنا إلى السماء الدنٌا .... { البخاري فً التهجد فٌقول ال 

و ٌنزل ملك من عنده ألٌس هذا هو تقدٌم العقل على ما جاء به الرسول ؟ وهم ٌعتمدون ٌنزل بل ٌتنزل أمره أو رحمته أ

فً ردهم هذا على ترهات وأباطٌل ، فٌقولون لو قلنا : ٌنزل إذا فاهلل جسم أو أن هللا ٌنتقل أو أنه تحل به الحوادث إلى ؼٌر 

قابلهم : لٌس عندي قناعة بالتحرٌم ألن الربا ٌنبنً علٌه  ذلك من األباطٌل . وهذا باب واسع وكذا تحرٌم الؽناء والربا . قال

اقتصاد العالم وهذا مثل ذاك . فاألول فً األمور اإلعتقادٌة والثانً فً األمور العملٌة . قول الناظم : وال تسمعن داع 

بعدما  –فهمه فً بعض النسخ " عسر " أي صعب علٌه حمله وعسر علٌه  –الكبلم فإنه عدو لهذا الدٌن عن جمله حسر 

نهى الناظم عن البدع عموماً ونهى عن تقدٌم أي شًء على قول هللا عز وجل وقول رسوله ، شرع فً بٌان نوع مشهور 

مما ٌصرؾ الناس عن دٌن هللا عز وجل ، أال وهو علم الكبلم وهو دراسة وأخذ مسابل العقٌدة باألدلة العقلٌة المجردة أو 

قٌل ألن أول مسؤلة خاض فٌها  -2د الفلسفٌة ال باألدلة الشرعٌة وقد سمى علم الكبلم لعلتٌن بالقوانٌن المنطقٌة أو بالقواع



أن هذا العلم سمً بذلك ألنه ٌنبنً على كثرة الكبلم  -2هإالء هً مسؤلة كبلم هللا عز وجل ولكن هذا الوجه فٌه نظر ، 

أ من أوله إلى آخره ال تجد فً الكتاب آٌة واحدة والمثال والجدال والمراء ، فإن قالوا قلنا ولذلك من كتبهم وتصانٌفهم تقر

قال الشارح : أما كتاب شٌخنا  –على ذلك  كتاب " اإلرشاد إلى قواطع اإلعتقاد " إلمام الحرمٌن أبً المعالً الجوٌنً 

فإن قالوا قلنا ولهذا  ، وعلم الكبلم ال طابل منه -فاسمه اإلرشاد إلى صحٌح اإلعتقاد وٌرد بشٌخه هنا الشٌخ صالح الفوزان 

فإن الجدال فً أمور اإلعتقاد ال ٌوصل إلى ٌقٌن ولكن إلى تذبذب ٌقول الشهرستانً وهو أحد كبار المتكلمٌن : لعمً لقد 

طفت المعاهد كلها أي معهودات العلم ومراكز البحث ، وسٌرت طرفً بٌن تلك المعالم فلم أرى إال واضعا كؾ حابر على 

ادم ومعنى ذلك أنه ما وجد عند هإالء ٌقٌن إنما هو شك وحٌرة ، فقال له ابن األمٌر : لعلك أهملت ذقنه أو قارعا سن ن

الطواؾ بمعهد الرسول ومن ال قاه من كل عالم ، فلست تراه فما حار من ٌهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم  

كتابه الذي صنفه فً أقسام اللذات . قال نهاٌة إقدام وٌشهد لهذا ما قاله الفخر الرازي وهو من أساطٌن الكبلم قال فً 

العقول عقال *** أي معقولة معقودة ، وؼاٌة سعً العالمٌن أذى ووبال ، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا *** سوى أن 

ذاهب جمعنا فٌه قٌل وقالوا ، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فباتوا مسرعٌن وزالوا . ثم قال : ولقد جربت الم

النفسٌة والمناهج الكبلمٌة فلم أرها تشفً ؼلٌبل ورأٌت أقرب الطرق إلى اإلثبات قوله } الرحمن على العرش استوى { طه 

ٌقول أبو المعالً الجوٌنً } لقد خضت فً البحر الخضم  110وأقرب طرٌق للنفً قوله } وال ٌحٌطون به علما { طه  5

ًّ األمواج من الكبلم والجدال والنظر وخض –أي على البر  –وتركت أهل اإلسبلم  ت فً الذي نهونً عنه فتبلطمت عل

واآلن إن لم ٌتداركنً هللا برحمته قالوا البن الجوٌنً ، وها أنا أموت على عقٌدة عجابز نٌسابور ، وفٌبعض الرواٌات 

الدٌن ، ألنه ٌصرفك عن  على عقٌدة أمً { وذلك ألنه ما حصل خٌرا إال عن طرٌق الوحً وقول الناظم فإنه عدو لهذا

عن أصل الدٌن الكتاب والسنة ، ألنه عن حمل الدٌن حسر أي ما استطاع أن ٌحمله ، والمعنى أنه حسر عن رأسه وٌدٌه 

فلم ٌستطع حمل هذا الدٌن لنه حمل نفسه ما ال تطٌق من هذه المناهج الكبلمٌة والفلسفٌة ، ولعل األولى أن ٌقال عن حمله 

أن ٌحمله ألن على قلبه ؼشاوة بسبب هذه المناهج البدعٌة ، وهنا مسؤلة هامة ، وهو موقؾ أهل السنة  عسر أي ما استطاع

اعتبروه جهبل وما اعتبروه علماً ، ومن المإسؾ أن الجامعات تدرس علم الكبلم وقسم  –من علم الكبلم ؟ والجواب أ 

 همٌة والمتكلمٌن وأمثالهم .الفلسفة هو الذي ٌعنى به العقٌدة وهذا مورث عن المعتزلة والج

 أنهم ذموه وعابوه . -ب



ٌعقوب بن  –أنه علم ٌوصل إلى الزنادقة وقل الزندقة ٌمر بمراحل الحٌرة والتوهان والشك ، ولذلك قال أبو ٌوسؾ  -ج

 قال من طلب الدٌن بالكبلم تزندق ، –وهو من أصحاب أبً حنٌفٌة  –إبراهٌم األنصاري 

التعزٌر ولذلك قال أبو حنٌفة وبعده أبو ٌوسؾ والشافعً ، قال : وحكمً فً أهل الكبلم أن أنهم استحقوا لصاحبه  -د

ٌضربوا بالجرٌد والنعال وٌطاؾ بهم بٌن العشابر والقبابل وٌقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكبلم 

 وٌسمى هذا بالتعزٌر والتشهٌر .

موا علٌهم ولم ٌعودوهم إذا مرضوا وهذا تؤكٌد لقول الناظم : وال تسمع ألهل الكبلم فإنه أنهم هجروا أهل الكبلم فلم ٌسل -ه

*** عدو لهذا الدٌن عن حمله حسر قول الناظم : وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجاوزوا حدود الحق باإلفك واألثر ، 

هلك المتنطعون { صحٌح مسلم قالها ثبلثا  والمعنى أنهم ابتدعوا وما ساروا على هدى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم }

وهم المتكلفون فً دٌن هللا عز وجل ، وقد تكلؾ هإالء فً أصول الدٌن وقواعد الملة وأمر اإلعتقاد وقال رسول هللا صلى 

فؤوؼل  وعند البٌهقً بلفظ 11/297هللا علٌه وسلم } إن هذا الدٌن متٌن ، فؤوؼلوا فٌه برفق ، ... { ذكره الحافظ فً الفتح 

وهذا هو معنى قول الناظم : وجاوزا حدود الحق أي بالؽلو فً علم الكبلم والطؽٌان فً ذلك وقد نهى هللا عز وجل عن 

الطؽٌان ألنه مجاوزة لحدود الحق . قال هللا عز وجل } قل ٌا أهل الكتاب ال تؽلوا فً دٌنكم وال تقولوا على هللا ؼٌر الحق 

فنهى هللا عز وجل أهل الكتاب خاصة وكل  171هل الكتاب ال تؽلوا فً دٌنكم ... { النساء وقال } ٌا أ 77... { المابدة 

من أنزل علٌه كتاب عن الؽلو وهو مجاوزة الحد الشرعً ، وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث ابن عباس 

منى فً حجة الوداع ، فلقط له سبع رضً هللا عنه فً السنن } القط لً حصى الخذؾ { وذلك لما سار من مزدلفة إلى 

حصٌات وأظهر األقوال أنه لقطها قرب الجمرات فوضعها فً ٌده ألن هذا هو موضع الرمً ثم قال } أٌها الناس هذه 

فارموا ، وإٌاكم والؽلو فً الدٌن { أي إٌاكم والتشدد والتنطع والتكلؾ وانظر إلى بعض الناس اآلن ، ٌرمون بالنعال وؼٌر 

خالؾ هدي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، ومعنى قول الناظم : اإلفك أي اإلفتراء على هللا عز وجل وعلى ذلك مما ٌ

رسوله صلى هللا علٌه وسلم وهذا هو حال أهل الكبلم أما أهل السنة فما عندهم إال قال هللا عزوجل وقال رسوله صلى هللا 

ٌات واألحادٌث تعبطوا فً وجوهنا كحال المنافقٌن الذٌن إذا نزل القرآن علٌه وسلم ، قال ابن القٌم " فإذا قرأنا علٌهم اآل

قوله وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شدٌد علٌهم للذي منهم خبر  –اشمؤزت قلوبهم وقول الناظم : األشر : أي الكبر 

بالشرع عامة ولذلك حذر المراد بصاحب الشرع هو رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والصحابة ثم التابعون وأهل العلم 



الرسول صلى هللا علٌه سلم منهم فً أحادٌث كثٌرة أي حذر من أهل األهواء والبدع ، منها حدٌث ابن مسعود رضً هللا 

عنه خط النبً صلى هللا علٌه وسلم خطاً بٌده ، ثم قال هذا سبٌل هللا مستقٌما ، ثم خط خطوطا عن ٌمٌن ذلك الخط وعن 

السبل لٌس منها سبٌل إال علٌه شٌطان ٌدعو إلٌه ثم قرأ رسول هللا : } وأن هذا صراطً مستقٌما .... شماله ثم قال : وهذه 

{ األنعام ، الحاكم وأحمد من حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه ومعنى قول الناظم : شدٌد علٌهم : أي فً التحذٌر منهم 

 ومن باطلهم لما عرؾ ما سٌؤلون إلٌه ٌوم القٌامة 

م : وقد عدهم سبعٌن صنفا نبٌنا *** وصنفٌن كل محدث زابػ زعر ، عدد رسول هللا الفرق المفترقة فً قول الناظ

األحادٌث المتواترة بما زادوا عن السبعٌن صنفا وفرقة وهذا حدٌث قد  تواتر وهو المشهور عند أهل العلم بحدٌث 

بٌا رضً هللا عنهم ، وقد تواتر إلى قوله } افترقت اإلفتراق ، فقد رواه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ، ستة عشر صحا

الٌهود على إحدى وسبعٌن فرقة ، وافترقت النصارى على ثنتٌن وسبعٌن فرقة { وفً رواٌة } افترق أهل الكتابٌن قبلنا 

اتر على بضع وسبعٌن فرقة وستفترق هذه األمة على ثبلث وسبعٌن فرقة كلها فً النار إال واحدة { إلى هذا القدر تو

الحدٌث من رواٌات أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم كعبد هللا بن عمرو وعلً وأنس وأبً هرٌرة ومعاوٌة وجابر 

والبراء وؼٌرهم ، وقد جمعت طرقه فً جزء منفرد فتجاوزا الستة عشر صحابٌا رضً هللا عنهم ففً حدٌث معاوٌة الذي 

ل من هً ٌا رسول هللا قال : من كان على مثل ما أنا علٌه الٌوم رواه أبو داود والنسابً وأحمد وهو حدٌث صحٌح } قٌ

وأصحابً { وفً رواٌة قال } هم الجماعة { أخرجه ابن ماجة وصححه األلبانً وفً رواٌة قال } هم السواد األعظم { 

ل هللا وأصحابه ، ومن هذا أخذ أهل العلم وصؾ أهل السنة والجماعة ، فؤهل السنة هم الذٌن كانوا على ما كان علٌه رسو

والجماعة أي المجتمعون على ذلك . إذ ال جماعة إال بإمام ٌسمع له وٌطاع بالمعروؾ ، وقد عدهم الرسول صلى هللا علٌه 

وسلم سبعٌن صنفاً أي عدد الفرق المختلفة . وقد أفاد حدٌث اإلفتراق فابدة ٌقٌنٌة أن الٌهود قد افترقت والنصارى افترقت 

فرق الٌهود ، وأن هذه األمة ستفترق افتراق أهل الكتابٌن ألن هذا مقتضى اتباعهم حذو القذة بالقذة ،  وزاد افتراقها على

كما جاء فً الصحٌحٌن } لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذه بالقذة { البخاري ومسلم وهً الرٌشة التً فً آخر السهم 

حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم . قالوا الٌهود }  –أي القذة جنب القذة  –فإن الرٌشة شعرتها تسمى قذة 

والنصارى . قال نعم { البخاري ومسلم ، لماذا شبه الرسول صلى هللا علٌه وسلم أن الٌهود والنصارى لو دخل واحد منهم 

ن جحر جحر ضرب ؟ ولماذا الضب ؟ فلم ٌشبه الرسول صلى هللا علٌه وسلم بجحر الجربوع أو بؽٌره ؟ أو بؽٌره ؟ أل



الضب ؼٌر مستقٌم وإنما معوج فً وسط األرض بؽٌص فٌها ؼٌصا أما جحر الجربوع فهو مستقٌم تحت األرض وأوله 

ٌسمى بالداخلة وآخره ٌسمى بالنافقة ، ثم أن جحر الضب ملًء بالحشابش وملًء باألوساخ والعقارب وما ال ٌإمن وهو 

رته ما خرج ، وهذا وجه التشبٌه بجحر الضب أي لو دخل كذلك ضٌق ، ولذلك لو دخله تمسك به حتى لو قطعت عق

أحدهم جحر الضب على ضٌقه ونتنه لوجد من هذه األمة من ٌقلدهم ، ومما شابهت به هذه األمة الٌهود والنصارى 

؟ أي هل  افتراقهم فً دٌنهم ، بل زادوا علٌه افتراقاً . مسؤلة ثانٌة تتعلق بهذا الحدٌث وهً : هل العدد مراد أم ؼٌر مراد

الفرق ما تتجاوز الثبلث والسبعٌن فرقة أم أن العدد ٌراد به التكثٌر ؟ . قوالن ألهل العلم أما المتكلمون واألشاعرة ومن 

ؼنوا بجمع الفرق ما عدوها إال ثبلث وسبعٌن فرقة ألن العدد عندهم مراد وأما أهل التحقٌق من أهل السنة فإن العدد 

د به بٌان كثرة اإلفتراق والفرق ، ولذلك فإن الرافضة وحدهم زادوا على السبعٌن فرقة وأهل عندهم ؼٌر مراد . وإنما ٌرا

السنة فٌمن اعتنوا بالمقاالت وأصول الفرق ما كانوا ٌفرعون علٌها ، إنما كانوا ٌذكرون أصول الفرق . وأصول الفرق 

 ستة :

 الخوارج وهً فرق كثٌرة . -1

الروافض وهً  -2

 فرق كثٌرة .

اة القدر القدرٌة نق -3

 الذٌن هم المعتزلة 

المرجبة وهً  -4

فرق كثٌرة وعلى رأسها المرجبة المحضة الذٌن هم الجبرٌة فً القدر وهم الجهمٌة فً 
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ومن دالبل أن  -7

ال تعالى } العدد ؼٌر مراد به المعدود أن السبعٌن والسبعة مضاعفاتها تؤتً لبٌان الكثرة ، ق

 80استؽفر لهم أو ال تستؽفر لهم إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم { التوبة 

ولذا قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم } فو هللا ألستؽفرن لهم أكثر من سبعٌن مرة لعل هللا أن ٌؽفر لهم { ذكره ابن كثٌر 

ري ، ومن ذلك قوله } ال تقوم الساعة حتى ٌخرج كذابون ثبلثون من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما وأصله عند البخا

كلهم ٌزعم أنه نبً وأنا خاتم النبٌٌن ال نبً بعدي { البخاري كتاب الفتن فلو استعرضنا من ادعى النبوة من الكذابٌن من 

الكثرة السٌما ألفاظ العقود العهد األول إلى اآلن وجدنا أنهم زادوا على الثبلثٌن ، دل ذلك على أن العدد ٌراد به بٌان 

العشرون والثبلثون والمابة واأللؾ ومضاعفتها ، بل السبعة مضاعفاتها ٌراد بها التكثٌر ، وألن العرب أمة أمٌة ال تحسب 

وصنفٌن كل " محدث زابػ زعر : هذه قاعدة فً اإلفتراق  -أو ال تقرأ فكثرت األعداد لبٌان كثرة المعدودٌن . قول الناظم :

ا توجد بدعة إال وٌقابلها بدعة أخرى فإذا أرادوا عبلج هذه البدعة بؽٌر هدى هللا عز وجل ورسوله صلى هللا علٌه أنه م

وسلم تنشؤ بدعتان والحق بٌنهما . ومعنى قول الناظم وصنفٌن أي بدعتٌن وفرقتٌن كل فرقة كل فرقة ضد األخرى . 

ها الجبرٌة الجهمٌة ، ظهرت المرجبة مقابلة للوعٌدٌة ، ولهذا قال ظهرت الخوارج فقابلها الروافض ، ظهرت القدرٌة فقابل

شٌخ اإلسبلم فً الواسطٌة لما قال " وأهل السنة وسط بٌن الفرق كما أن هذه األمة وسط فً باب أصحاب النبً صلى هللا 

ابتداءاً أو رّداً على البدعة أي ببدعته التً ابتدعها إما  –زابػ  –علٌه وسلم بٌن الروافض والخوارج ، ومعنى قول الناظم 

وهناك قاعدة وهً أن البدعة إذا  –من الزعورة وهً الخشونة ومخالفة الحق وصعوبة المسلك  –زعر  –الثانٌة ، وقوله 

ظهرت ولم تلقم بالسنة فإنها تظهر بدعة ثانٌة وٌتسع النزاع ، ولهذا فإن البدع فً انقسام . ثم ضرب الناظم أمثلة على ذلك 

و الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على هللا عز وجل  والنذر بدأ الناظم بذكر الرافضة ألنهم فقال فذ

شر الطوابؾ وأخبثها وأشنعها قوالً ومقاالً وأكذبها حدٌثا وأفراها أصوال وذو الرفض : أي الروافض وهذا هو اإلسم 

قد ٌوافقهم الناس على ذلك حتى بعض طلبة العلم والصحٌح الصحٌح الذٌن ٌنفرون منه ولذلك ٌسمون أنفسهم بالشٌعة و

أنهم رافضة ، وال بد من االهتمام بهذا المعنى ألن األسماء قوالب المعانً ودالة علٌها السٌما المصطلحات الشرعٌة 

الكبٌر والسلؾ هم الذٌن سموهم وهذا أصل عظٌم فً التبلعب باأللفاظ والمصطلحات حتى ٌنشؤ على هذا الصؽٌر وٌهرم 



ثم إذا هرم علٌه الكبٌر ونشؤ علٌه الصؽٌر صار من الصعب تحوٌله وإزالته ، والذٌن سماهم بذلك هم التابعون ، وأول من 

سماهم بذلك هو زٌد بن علً بن الحسٌن بن أبً طالب وذلك لما سؤلوه بعد موت أبٌه زٌن العابدٌن قالوا ما تقول فً أبً 

الرسول صلى هللا علٌه وسلم فٌم ٌرتضوا مقالته فعندبذ رفضوه أي قطعوه وتركوه بكر وعمر ؟ قال : وزٌرا جدي أي 

فقال : رفضتمونً رفضتمونً فسموا بالرافضة ومن تعصب له سموا بالزٌدٌة ، أما تسمٌتهم بالشٌعة فخطؤ ألنهم شٌعة 

ولآلل والقرابة هم شٌعة الصحابة  الشٌطان ولٌسوا شٌعة الرحمن ، وإال فؤهل اإلثبات أهل السنة المحبون للصحابة جمٌعاً 

ألنه على طرٌقته ومنهجه وٌدٌن بدٌنه وٌعتقد عقٌدته  83كما قال هللا عز وجل } وإن من شٌعته إلبراهٌم { الصافات 

والشٌعً عند العلماء هو المفضل أي من فضل علٌاً على عثمان ظل هذا إلى القرن الخامس أو أوابل السادس الهجري فإن 

ألنه ٌقول به  –ى أبً بكر وعمر قٌل شٌعً ؼال أو شٌعً محترق ومعنى قول الناظم : منسوب إلى الشرك فضل علٌا عل

. ألٌس ٌدعوا ؼٌر هللا عز وجل ؟ السٌما من ٌعظمه من األبمة كعلً وفاطمة وابنٌها الحسن والحسٌن رضً هللا عنهم 

فلسانهم دابما ٌا علً ٌا حسٌن ٌا فاطمة ، ٌا رضا ٌا وأبناءهم أي أبناء الحسٌن خاصة ٌدعونهم من دون هللا عز وجل . 

عباس ٌا عسكري داءاً ونداءاً واستؽاثًة فً الرجاء وأعظم منه فً الشدة والكرب والببلء وهذا من أجلى مظاهر الشرك فً 

وا وقال هللا تعالى } إن أي ال تعبد 18العبادة والدعاء ولذا قال هللا تعالى } وأن المساجد هلل فبل تدعوا مع هللا أحد { الجن 

 186وقال } وإذا سؤلك عبادي عنً فإنً قرٌب { البقرة  60الذٌن ٌستكبرون عن عبادتً سٌدخلون جهنم داخرٌن { ؼافر 

ومن مظاهر الشرك سإال هإالء تفرٌج الكربات وقضاء الحاجات والذبح لهم والطواؾ فً مقامتهم ، وأضرحتهم 

فإن دٌن هإالء مبنً على تعظٌم القبور والمقامات سواء األبمة المعصومٌن عندهم أو  وٌسمون ذلك العتبة المقدسة ولذلك

اآلٌات والمرجعٌات ولمن ٌعظمونهم حتى قبر أبو لإلإة المجوسً الذي قتل عمر رضً هللا عنه جعلوا له ضرٌحا ألنه 

ابل عن الحق والمشركون عدلوا أي م –قتل من ٌبؽضونه من أصحاب رسول هللا صلى علٌه وسلم ، قول الناظم : عادل 

عن التوحٌد إلى الشرك والدلٌل على ذلك قوله } الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذٌن 

كفروا بربهم ٌعدلون { األنعام أي عدلوا عن حق هللا عز وجل أن ٌإدي إلٌه وصرفوه لؽٌره ألن أعظم الحق هو توحٌد هللا 

راده بجمٌع أنواع العبادة دعاءاً ونداءاً واستؽاثًة وذبحاُ وطوافاً إلى سابر أنواع العبادة . قول الناظم : ذو بهت عز وجل وإف

: أي البهتان وهو الكذب الصرٌح على هللا عز وجل وعلى النذر الذي جاء من آٌات هللا وشرعه ، ومن ذلك كذبهم على هللا 

اإلمام المعصوم المستحق للخبلفة بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وبقولهم عز وجل بؤن هللا جل وعبل جعل علٌا هو 



بؤنه من آمن باهلل عز وجل ورسله علٌهم الصبلة والسبلم والٌوم اآلخر ولم ٌإمن بعلً أنه هو اإلمام المنصوب المعصوم 

 عز وجل بؤنهم أدخلوا الجنة من شاءوا بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم ، فهو خالدا مخلدا فً نار جهنم ، وكذبوا على هللا

وأخرجوا من النار من شاءوا ، ومن الكذب اعتقاد البداءة على هللا عز وجل أي أن هللا ٌبدإا له الشًء بعد أن كان جاهبل 

 به أو ناسٌا له ولهذا قالوا بالبداء وهو أن هللا عز وجل ٌبدإا علٌه الحكم أي ٌنسخه وأصول الروافض أربعة :

 مةاإلما -1

 التقٌة  -2

 الرجعة -3

اإلعتقاد بؤن  -4

 القرآن محرؾ 

أما اإلمامٌة والقول بؤنه معصوم فهو أصل أصٌل عندهم ومن لم ٌقل بذلك وٌرضى به فهو كافر ولذلك فقد بنوا على 

األصل تكفٌر الصحابة رضً هللا عنهم ، والتقٌة عندهم أنهم ٌكذبون وٌبهتون على جعفر الصادق بؤنه قال " التقٌة دٌنً 

ودٌن آبابً " وبؤنه قال " من ال تقٌة له فبل دٌن له " وأما الرجعة فمعناها اإلمام وأن علٌا ٌرجع لذلك ٌقولون اإلمام 

المهدي ) عج ( أي عجل هللا فرجه ، وأما اعتقادهم بؤن القرآن محرؾ فهو من أصولهم وٌزعمون أن المصحؾ الصحٌح 

اؾ ما عند مخالفٌهم ، ولذلك فقد كتب محمد بن الحسن الطبرسً عندهم هم وٌسمونه بمصحؾ فاطمة وهو ثبلثة أضع

كتابه المشهور } فصل الخطاب فً تحرٌؾ كتاب رب األرباب { والروافض بعد القرن الثالث كلهم معتزلة ٌنكرون 

لٌم هو إما ٌقرون بها أعبلماً محضة ال تدل على وصؾ وال كمال وال على اسم فالع -الصفات ولهم فً األسماء مذهبان أ

وعند ؼبلتهم أنهم ٌنكرون حتى األسماء فصاروا جهمٌة وهم كذلك "  -السمٌع والسمٌع هو الخبٌر ال فرق بٌن هذا وهذا ب

ذو بهت " فً باب النبوة والشرٌعة ولما سبوا الصحابة سبوهم هم الواسطة التً تنقل لنا القرآن ونؤخذ منها الحدٌث فإذا 

القرآن والسنة فبل ٌبقى إال ما افتروا على هللا عز وجل من مصحؾ فاطمة وما  بطلت هذه الواسطة ضاعت الثقة فً

افتروه على آل البٌت بؤنها مروٌاتهم عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهً مروٌات مقطوعة ال أسانٌد لها وال حطم 



ول الناظم " والندر " أي ما أنزله هللا وما كان فٌها من أسانٌد فهً ملٌبة محشوة بالكذابٌن الوضاعٌن الضعفاء المجاهٌل وق

 عز وجل فً كتابه من اآلٌات واألخبار وما أنزله على رسوله صلى هللا علٌه وسلم من الوحً نذارة للمإمنٌن 

 وعقدي صحٌح فً الخوارج أنهم *** كبلب تعاوى فً ضبلل وسعر 

ذكر البدعة التً قابلتهم وهً بدعة الخوارج  لما بٌن الناظم الصنؾ األول وهم الروافض وبدأ بهم لكثرتهم وشهرتهم

والخوارج أول ظهور الخوارج كان فً ؼزوة حنٌن لما ؼلب النبً صلى هللا علٌه وسلم ثقٌفاً أهل الطابؾ وؼنم منهم 

طهم الؽنابم العظٌمة نفلها النبً صلى هللا علٌه وسلم أي أعطاها المإلفة قلوبهم وترك كبار الصحابة السٌما األنصار لم ٌع

شٌبا فجاء رجل أعرابً ناتا الجبٌن ؼابر العٌنٌن قال ٌا رسول هللا اعدل فإنك لم تعدل فقال له الرسول } وٌلك. خبت 

وخسرت إن لم أعدل فمن ٌعدل إن لم أعدل أال تؤمنونً وأنا أمٌن من فً السماء { البخاري فً مؽازٌه فجاء خالد أو عمر 

رسول هللا دعنً أضرب عنقه أي لتطاوله على مقام النبوة وإساءته األدب مع رضً هللا عنهما وكان حاضراً فقال ٌا 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم واتهامه بؤنه لم ٌعدل فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم } ال . دعه فإنه سٌخرج من ضؤضا 

وقٌامكم إلى قٌاسكم . ٌقرإن  قوم تحقرون صبلتكم إلى صبلتهم وصٌامكم إلى صٌامهم –أي من أصل قوله مقالته  –هذا 

ال ٌتجاوز حناجرهم أو تراقٌهم ، ٌمرقون من الدٌن مروق السهم من الرمٌة ، لبن لقٌتهم ألقتلنهم  –أي ٌحفظونه  –القرآن 

أحادٌث الخوارج كما قال اإلمام أحمد أحد عشر حدٌثاً . رواها كلها مسلم وروى  –قتل عاد { البخاري / كتاب المؽازي 

بخاري عن أبً سعٌد وأبً أمامة وأبً هرٌرة وؼٌرهم عهد أبً بكر ثم فً عهد عمر وفً صدر من عهد عثمان بعضها ال

حتى خرجوا فً أواخر عهد عثمان بعد ما ألبهم عبد هللا بن سبؤ الٌهودي الصنعانً أٌن السوداء وهو باذر بذرتً الرفض 

لما بذر بذرة الشقاق والتفرٌق فً دٌن عٌسى علٌه السبلم ، والخوارج فً هذه األمة ، كما فعل سلفه " بولس " الٌهودي 

وهكذا شؤن الٌهود مفسدٌن األخبلق واألموال والعقابد واألٌمان واألدٌان ، خرجوا فً عهد عثمان بعد ما نشروا مثالب 

عزل نفسه وأن عثمان وأزاغ بٌنهم األعمال المتؤولة التً فعلها عثمان حتى أوؼر صدورهم علٌه لٌعزل نفسه فؤبى أن ٌ

ًّ رضً هللا عنه وقتلوه ،  ٌنزع لباساً ألبسه هللا عز وجل إٌاه إلى أن انتهى الشؤن بؽوؼابٌتهم إلى قتله ثم خرجوا على عل

وكفروا علٌاً وعثمان رضً هللا عنهما ،وٌل للقوم الذٌن سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذالن وٌل لمن قتل الحسٌن 

ه بالخسران أكرم بعابشة الرضى من حرة بكر مطهرة اإلزار حصان أكرم بفاطمة البتول ورهطه ، قد باء من موال

وزوجها ، ومن هما لمحمد ؼصنان ؼصنان أصلهما بروضة أحمد هلل در األصل والؽصنان ، جاء فً الحدٌث } الخوارج 



إن فً قتلهم أجراً لمن قتلهم { مسند كبلب أهل النار { البٌهقً والطبرانً وعند أحمد بلفظ " الخوارج هم كبلب النار { } 

اإلمام أحمد ، والخوارج من أصولهم أنهم ٌكفرون بالذنب ، وكل من أذنب ذنبا ولو كان متؤوالً فإنه ٌكفر ، وجمهورهم 

على أنه حبلل الدم وأنه و أنه فً اآلخرة فً النار ، أما إباضٌتهم فقالوا إن كفره كفر نعمه فإن مات على هذا الكفر فهو 

فً اآلخرة فً النار ومن أصولهم إنكار السنة ولذلك أنكروا الرجم ومن أصولهم التجهم وإساءة الظن بسادات الصحابة 

ًّ رضً هللا عنه وكفروا من رضً بوالٌتهما وكفروا من حارب علٌا ولذلك كان أول خروجهم على  فكفروا عثمان وعل

ًّ كان ٌوم صفٌن ، فانحازوا عنه إلى النهروان إلى أرض حرورة بجوار صفٌن وصفٌن على إحدى ضفتٌن الفرات  عل

فانحازوا إلى حرورة فسموا الحرورٌة وشددوا على أنفسهم وعلى نسابهم حتى أمروا نساءهم بقضاء الصٌام مع قضاء 

الصبلة إن كن حٌض ، ولما سؤلت عمرة بنت عبد الرحمن عابشة قالت : ٌا أماه ، ما بال الحابض تقضً الصوم وال 

ً الصبلة فقالت عابشة رضً هللا عنه } أحرورٌة أنت ؟ { البخاري أي هل أنت من الخوارج ؟ قالت ال ٌا أماه ولكنً تقض

أسؤل . فقالت كان ٌصٌبنا ذلك على عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم فتإمر بقضاء الصوم وال نإمر بقضاء الصبلة قول 

و إشارة إلى قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم } الخوارج كبلب الناظم : كبلب تعاووا فً ضبلل وسعر *** المعنى ه

أهل النار {  والمراد بالضبلل أي الضبلل فً الدنٌا ألنهم ٌكفرون بالذنب وقال فً سعر أي قابل ذلك إلى النار ألنهم شر 

د { أي كما أنزل هللا عز وجل قتلى تحت أدٌم السماء ولذلك قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم } لبن لقٌتهم لقتلنهم قتل عا

رجزه وعذاب السموم والرٌح على عاد ، ومن أصولهم مع التكفٌر بالذنب وتكفٌر الصحابة وإنكار السنة ، أنهم أصبحوا 

 -1جهمٌة معتزلة فً آخر القرن الثانً وأول الثالث ومن بقً منهم داخله مذهب اإلعتزال وهم أربعة فرق مشهورة 

النجدات : نسبة لنجدة بن عامر  -3الصفرٌة  -2ع بن األزرق وكان ذلك بعد الخمسٌن من الهجرة األزارقة : اتباع ناف

اإلباضٌة : اتباع عبد هللا بن أباض التمٌمً ، وٌوارهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذاك لهب ال تبقً وال تذر هذه  -4الٌمانً 

د وعقٌدتهم الباطلة ومسالكهم الرزٌة كل هذا ٌوردهم ٌوم المقاالت التً أحدثوها أي ابتدعوها وأنشإوها بفهمهم الفاس

القٌامة لظى وهً اسم من أسماء النار ذات لهب كقوله تعالى } تبت ٌدا أبً لهب وتب ، ما أؼنى عنه ماله وما كسب ، 

 عز وجل وقول الناظم ال تبقً وال تذر أي من أحد حتى تمسه من عذابها أعاذنا هللا 1/3سٌصلى ناراً ذات لهب { المسد 

من ذلك ، ولذلك ال ٌزال جهنم ٌلقً فٌها من الناس من الحجارة وتقول هل من مزٌد } ٌوم نقول لجهنم هل امتؤلت وتقول 



حتى ٌضع الرحمن فٌها وفً لفظ علٌها قدمه وفً لفظ علٌها فٌنزوي بعضها على بعض ، أي ٌنضم  30هل من مزٌد { ق 

 قدنً قدنً أي حسبً وٌكفٌنً حتى تقول قط قط { البخاري وفً رواٌة 

 وأبرأ من صنفٌن قد لعنا معاً *** فهذا أظهر اإلرجاء وذا أنكر القدر 

الواو هنا على سبٌل الخبر ، والمعنى أن الناظم ٌبرأ منهم وٌجوز أن ٌكون بفعل األمر اإلرشاد أي وبرأ ٌا أٌها المسلم 

اإلرجاء وذا أنكر القدر اآلن ٌبٌن الناظم هاتٌن البدعتٌن السنً الذي تقرأ نظمً ومقالتً قول الناظم : فهذا أظهر 

المتقابلتٌن والصنفٌن هنا بمعنى البدعتٌن أحدهما تقابل األخرى بدعة وانحرافاً ، أما أهل السنة فهم وسط فً هذا الباب أي 

الناظم : قد لعنا معاً واللعن باب أصول اإلعتقاد ألنهم ال ٌقابلون البدعة بؤخرى وٌكن ٌقابلون البدعة بالسنة والعلم قول 

ٌراد به اإلبعاد والطرد عن رحمة هللا واللعن ال ٌكون إال على كبٌرة والكبٌرة عند أهل السنة هً كل ذنب جمع وصفا أو 

أكثر لؤلوصاؾ السنة ، فكل ذنب رتب علٌه حد فً الدنٌا كالسرقة والزنا والقذؾ أو توعد علٌه فً اآلخرة بالنار أو 

بالؽضب أو ٌنفى اإلٌمان عن صاحبه مثل قوله صلى هللا علٌه وسلم } وهللا ال ٌإمن ، وهللا ال ٌإمن ، وهللا ال باللعنة أو 

ٌإمن ، قٌل من ٌا رسول هللا ؟ قال من ال ٌؤمن جاره بوابقه { متفق علٌه وقال صلى هللا علٌه وسلم }  ال ٌزنً الزانً حٌن 

ق وهو مإمن ، وال ٌشرب الخمر حٌن ٌشربها وهو مإمن { متفق علٌه ٌزنً وهو مإمن ، وال ٌسرق السارق حٌن ٌسر

الوصؾ السادس أو تبرأ منه مثل قوله صلى هللا علٌه وسلم } من ؼشنا فلٌس منا { صحٌح مسلم } من حمل علٌنا السبلح 

أي  4/332هٌثمً فٌسل منا { صحٌح مسلم } لٌس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على امرأته { مجمع الزوابد لل

أفسد بٌنهما ، قول الناظم : قد لعنا معاً : أي لعنهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ولعنهم أصحابه ولعنهم العلماء ، قوله : 

قد أظهر اإلرجاء وذا أنكر القدر : ٌشٌر الناظم إلى فرقتً المرجبة والقدرٌة والقدرٌة سبقت المرجبة زمانا ، وهم نفاة 

من عرؾ عنه نفً القدر معبد بن خالد الجهنً والذي قتله عبد الملك بن مروان بفتاوى الصحابة والتابعٌن القدر وأشهر 

سنة ثمانٌن من الهجرة فإنه أخذ إنكار القدر وأن األمر أنؾ أخذه عن رجل اسمه سوسن النصرانً وسوسن هذا الذي أخذ 

النصارى عندهم انحراؾ فً القدر ولذلك لما ذهب عمر عنه معبد هو من أهل نٌنوة فً جهة الموصل شمال العراق ، و

إلى فلسطٌن وكان بجواره رجل من أساقفة النصارى فقال عمر إن هللا ٌضل من ٌشاء فؤنكر النصرانً هذا األمر وقال مه 

ضل من ٌشاء فإن هللا ما أضل أحداً ، فالتفت إلٌه عمر وقال كذبت عدو هللا ولوال عقد بٌنً وبٌنك لضربت عنقك فإن هللا ٌ

وٌهدي من ٌشاء والقدرٌة نفوا المراتب األربعة للقدر وهإالء هم ؼبلة القدرٌة ، وتورث مذهب القدرٌة المعتزلة فقالوا 



 -2علم هللا عز وجل السابق لكل شًء قبل وقوعه  -1بإنكار القدر وؼبلة المعتزلة أٌضا أنكروا المراتب األربعة وهً 

خلقه ألفعال العباد قال هللا تعالى } وهللا خلقكم وما تعملون {  -4شٌبته وإرادته لؤلشٌاء م -3كتابته فً اللوح المحفوظ 

الصافات عامة القدرٌة والمعتزلة أنكروا مرتبتٌن وؼبلة القدرٌة أنكروا العلم والكتابة والمشٌبة واإلرادة وؼبلة القدرٌة هم 

فإن أقروا به خسروا وإن أنكروه كفروا  –أي بعلم هللا  –بالعلم الذٌن قال فٌهم الشافعً رضً هللا عنه " ناظروا القدرٌة 

ألنهم أنكروا صفة ذاتٌة من صفات هللا عز وجل التً هً من أخص أوصافه عز وجل ، عامة القدرٌة وعامة المعتزلة 

ه إٌاها ، والقدرٌة تسمى أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة ، أنكروا مشٌبة هللا عز وجل وإرادته لؤلشٌاء المقدرة وأنكروا خلق

بذلك إلنكارهم القدر وفً الحدٌث } القدرٌة مجوس هذه األمة ، إذا ماتوا فبل تشهدوهم وفً رواٌة فبل تشٌعوهم : وإذا 

مرضوا فبل تعودوهم { حسنة األلبانً لشواهده وإنما شبهوا بالمجوس ألن المجوس أثبتوا خالقٌن اثنٌن للدنٌا النور تخلق 

ة تخلق الشر أما هإالء القدرٌة فؤثبتوا خالقٌن كثٌرٌن قالوا إن العبد ٌخلق فعل نفسه وال خلق هلل عز وجل فً الخٌر والظلم

أفعاله وقدرته ، وقد قابلت القدرٌة الجبرٌة ، وؼبلة المرجبة هم الجبرٌة وهم الجهمٌة فقالوا إن اإلنسان مجبور على فعله 

 عز وجل وإرادته حتى لم ٌجعلوا للعبد قدرة وال اختٌار ، وبدعة الجبر صارت ال قدرة له وال اختٌار فهم اثبتوا فعل هللا

مقابلة لبدعة القدر ، أعرابً عامٌا على فطرته ؼلب رأسا من رإوس القدرٌة ، فذكر أهل العلم أن رجبلً من نجد دخل 

صرة فإذا برجل كث اللحٌة وهو البصرة على بعٌره ، فسرق بعٌره فً البصرة فبحث عنه وطلبه فلم ٌجده فدخل جامع الب

عمر بن عبٌد القدري المعتزلً الذي اعتزل هو وواصل بن عطاء الؽزال حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة فؤحسن هذا 

ًّ فرفع عمر بن عبٌد ٌدٌه وقال اللهم إنك  الرجل الظن به وقال ٌا إمام : لقد سرقت بعٌري فادع هللا عز وجل أن ٌردها عل

رق ناقته فسرقت اللهم فردها علٌه فقال األعرابً وهلل دره مه إذا كان ربً لم ٌقدر أن تسرق ناقتً فسرقت لم ترد أن تس

أخشى أن ٌقدر أن ترجع لً ناقتً فبل ترجع إذا كان ٌقع فً ملكه ما ال ٌرٌده فؽلب األعرابً بفطرته هذا القدري المعتزلً 

، إمام الحرمٌن وإمام األشاعرة أخذ ٌجلب األدلة على أال ٌكون هللا عز  ببدعته ، وهذا له نظابر فإن أبا المعالً الجوٌنً

وجل فً العلو ، فؤول اآلٌات وحرفها وأول األحادٌث وعطلها فرفع أحد الطبلب وهو أبو علً الهمدانً ٌده وقال : ٌا 

الضرورة التً نجدها فً قلوبنا ،  أستاذ . دعنا من هذه األدلة التً لوٌت أعناقها وتكلفت فً تؤوٌلها ، فماذا تقول فً هذه

إذا دعا اإلنسان ربه فؤٌن ٌتجه ؟ فضرب الجوٌنً رأسه وقال : حٌرنً الهمدانً ، لن الفطرة ال مدافع لها ، والمرجبة 

أصناؾ كثٌرة عدهم أبو الحسن األشعري فً كتابه " مقاالت اإلسبلمٌٌن " ثنتا عشرة فرقة ؼبلتها الجبرٌة الجهمٌة الذٌن 



أسماء هللا وصفاته فً باب التوحٌد وأنكروا قدرة العبد وقالوا بالجبر ، وفً باب اإلٌمان قالو إن اإلٌمان هو  أنكروا

المعرفة فمن عرؾ هللا فهو مإمن وبالتالً ٌكون الكافر من جهل هللا فٌلزم على قولهم أن ٌكون إبلٌس مإمنا ألنه ٌعرؾ 

وكذلك فرعون ، قال  79قال رب فؤنظرنً إلى ٌوم ٌبعثون { ص /}  82ربه } قال فبعزتك ألؼوٌنهم أجمعٌن { ص /

شٌخ اإلسبلم " وال أحد أجهل باهلل من جهم ، فإنه جعل هلل الوجود المطلق بشرط اإلطبلق وهذا الوجود لٌس له وجود إال 

 موجود وجودا فً الذهن لٌس له محل خارج الذهن لما أنكروا أن ٌكون هلل أسماء وصفات حتى لفظ الوجود قال إن هللا

مطلقا ال ٌختص بوصؾ وال حال " الطابفة الثانٌة من طوابؾ اإلرجاء هم األشاعرة المتكلمون الذٌن قالوا إن اإلٌمان هو 

التصدٌق فمن صدق هللا بقلبه وهو مإمن ، إذا الكفر عندهم هو التكذٌب وٌدخل فً التكذٌب ما هو أعظم منه وهو الجحود 

ٌب أو بالجحود فقوله قول األشاعرة شعر أم لم ٌشعر ، عرؾ أم لم ٌعرؾ ، درى أم لم ٌدري فكل من حصر الكفر بالتكذ

ولهذا وجد بعض المنتسبٌن للسنة والسلفٌة قال : إن الكفر هو بالتكذٌب فقط وهذا جهل منه مركب وبعضهم عاند وكابر 

 وزاد علٌه إال أنه قال إن الكفر بالتكذٌب فقد فقوله قول األشاعرة :

 رى من ثوبٌن من ٌلبسهما *** ٌلق الردى بمذلة وهوانوتع

 ثوب من الجهل المركب فوقه *** ثوب التعصب ببست الثوبان

 وتحلى باإلنصاؾ أفخر حلة *** زٌنت بها األعطاؾ والكتفان

و اعتقاد ه ، الذٌن قالوا إن اإلٌمان ه 330الصنؾ الثالث الماتوردٌة وهم أتباع أبً المنصور الماترٌدي المتوفى سنة 

القلب النطق باللسان فهو ركن زابد لٌس بؤصلً الصنؾ الرابع من المرجبة هم الكرامٌة وهم أتباع محمد بن كرام 

 ه وكان محمد بن كرام مشبها منحرفا فً باب األسماء والصفات ومنحرفا فً باب الإٌمان  260السجستانً المتوفى سنة 

 اه جهبل قد انتشروما قاله جهم فحق ضبلله *** وبشر فما أبد

أي ما قاله جهم بن صفوان السمرقندي ، وقد أتى بطوم ، وقد أخذ الجهم مذهبه عن طوابؾ : أخذه عن الجعد بن درهم 

الذي قتله خالد بن عبد هللا القسري ، وأخذ الجعد تعطٌل الصفات عن بٌان بن سمعان الرافضً الذي أخذه عن طالوت 

عصم الذي سحر النبً صلى هللا علٌه وسلم وقد اشتهر عنده أن هللا ما كلم موسى وال الٌهودي وهو ابن أخت لبٌد بن األ



ه  123اتخذ إبراهٌم خلٌبل فقبض علٌه خالد بن عبد هللا وكان والٌا للعراق فً واصل فخطب الناس فً ٌوم األضحى عام 

ٌاكم فإنً مضح بالجعد بن درهم فقد زعم وقد ربط الجعد فً أسفل المنبر ثم قال خالد " أٌها الناس ضحوا تقبل هللا ضحا

أن هللا ما اتخذ إبراهٌم خلٌبل ولم ٌكلم موسى تكلٌما " ثم نزل من على منبره فقتله ، قال ابن القٌم مثنٌا على خالد وشاكرا 

ٌس خلٌله لهذا العمل ، قال بلسان أهل السنة ، وألجل التعطٌل ضحى بجعد خالد فسرى ٌوم ذبابح القربان إذ قال إبراهٌم ل

كبل وال موسى الكلٌم الداٌنً شكر الضحٌة كل صاحب سنة *** هلل درك من أخً قربان وقد قال قبل ذلك فرقت على 

الصفا ثم تٌممت دارا هنالك للمحث العانً إلى أن قال : إن كنت كاذبة الذي حدثتنً فعلٌك إثم الكاذب الفتان ، جهم بن 

الدٌان أخذ الجهم سلسٌوس وهو من المجوس وأخذ عن طابفة من فبلسفة الهند  صفوان وشٌعته األلى جحدوا صفات الواحد

ٌسمون " بالسمٌة " ال ٌإمنون إال بالمحسوسات قالوا لجهم : هل ترى ربك الذي تعبده ؟ هل شممته ؟ هل سمعته ؟ هل 

أإمن برب ال أسماء له وال أحسست به ؟ هل دفنته ؟ قال ال فبقى أربعٌن ٌوما فً بٌته ٌبحث عن ربه ثم خرج فقال أنا 

صفات وإنما نسب التعطٌل لجهم ألنه هو الذي نشر المذهب وأزاعه وسلط هللا علٌه رجبل فقتله واسمه سلمة بن األحوذ 

ه ، وفً باب القدر قال جهم : إن هللا أجبر العباد على أعمالهم فسموا بالجبرٌة وأنه ال قدرة للعبد وال  128والً ترمذ عام 

فً عمله ، وما قاله جهم فً اإلٌمان هو أخبث المذاهب حٌث قال إن اإلٌمان هو المعرفة فمن عرؾ هللا فهو إرادة له 

مإمن كما ٌقول به اآلن من ٌصححون دٌانات الٌهود والنصاري والمجوس والهندوس وؼٌرهم ، ولهذا فإنه من نواقض ال 

مذهبهم فقد كفر رد على هللا وعلى رسوله ولذا قال عبد هللا  إله إال هللا ومن لم ٌكفر المشركٌن أو شك فً كفرهم أو صحح

بن المبارك وٌوسؾ بن أسباط وهما من أعٌان علماء السلؾ فً القرن الثانً قاال : إن الجهمٌة خارجون عن السبعٌن 

ً النار ألن منهم من هم مخلدون ف -1فرقة التً توعدهم الرسول بالنار لن هذه الثنتٌن والسبعٌن فرقة هم على قسمٌن 

 بدعتهم بدع كفرٌة مخرجة عن الملة 

وصنؾ منهم بدعهم بدع  -2

أما بشر فهو بن  –مضللة مفسقة ال تخرجهم من اإلسبلم فتوعدهم بالنار على جهة الوعٌد والزجر والتهدٌد 

ؼٌاث المرٌسً ، أبو عبد الرحمن الجهمً المعتزلً الذي امتحن الناس بالقول بخلق القرآن وهو الذي سوغ 

للمؤمون أن ٌمتحن الناس بؤن ٌقولوا أن القرآن  مخلوق، وقد ناقش بشرا عبد العزٌز بن ٌحٌى الكنانً الشافعً 



المكً فؤلقمه حجرا بعد حجر فً كتابه المشهور" الحٌلة واالعتدال " ولذ فقد حكم علٌه العلماء بالكفر ألنه من 

 أساطٌن المعتزلة 

 بن كبلب فاقبح بما ذكروجعد فقد أراده خبث مقاله *** وأما ا

الجعد بن درهم ٌقال أنه هو الذي كان ٌإدب مروان بن محمد آخر ملوك بنً أمٌة ، المسمى بمروان الحمار الجعدي قال 

شٌخ اإلسبلم : فعلم من ذلك أنه من أسباب سقوط دولة بنً أمٌة تقرٌبهم هإالء الجهمٌة منكري الصفات ، وقول الناظم : 

وابن كبلب هو عبد هللا بن سعٌد بن كبلب أبو محمد وٌقال له ابن كبلب لقوة  –طاح به خبث اعتقاده أرادة : أي أسفله وأ

حجته أي مثل الكبللٌب ، وقد اشتهر بذلك وهو سابق ألبً الحسن األشعري فً آخر المابة الثالثة ممن قال أن هللا لٌست له 

زول وأقر بالصفات الذاتٌة وأنكر الصفات االختٌارٌة الفعلٌة صفات اختٌارٌة فعلٌة فؤنكر الؽضب والرضا واإلستواء والن

وهو اإلنكار الذي تإثر به أبو الحسن األشعري على الماترٌدي فوافقه ولذلك فإن األشاعرة على قول أبً الحسن الثانً لما 

تى الكبلم قال إن هللا لم ترك اإلعتزال ودخل مذهب ُكبلب ، وقول الناظم : فؤقبح بما ذكر : أي أقبح بمذهبه الذي ذكره ح

ٌتكلم بكبلم مسموع بحرؾ ال صوت وإنما كبلم معنى قابم بنفسه وهو خبر واستفهام ووعد ووعٌد وجبرٌل لم ٌسمعه من 

 هللا ولم ٌسمعه الرسول من جبرٌل ، وأما القرآن الذي معنا فهو حكاٌة عما فً نفس هللا  عز وجل 

 م فً العلم ولكنه جسر وجاء ابن ُكرام بهجر ولم ٌكن *** له قد

ه ، ومعنى بهجر أي ٌقول مهجور والقول المهجور هو الذي ال ٌرفع به  260هو محمد بن ُكرام السجستانً المتوفى عام 

رأس وهو لم ٌعرؾ بالعلم وال باألخذ بالسنة وال بالحدٌث وال بالرواٌة وإنا أتى بمذهب مهجور فمذهبه فً األسماء 

مثٌل ومذهبه فً اإلٌمان أن من قال ال إله إال هللا فهو مإمن فٌكون على مذهبه أن أهل النفاق والصفات هو التشبٌه والت

كلهم من أهل اإلٌمان ومعنى : أي تعالى وتعاظم وتجاسر فً العلم وهذا هو حال كثٌر ممن تشبعوا بما لم ٌعطوه ، حتى 

أول من صدقها ، هم فضلوا وأضلوا وهذا ما خشٌه كذبوا الكذبة وصدقوها هم ، كذبوا على الناس فقالوا إنهم علماء و

 ومعنى قوله صلى هللا علٌه وسلم رإوساً أي فً العلم وهم الذٌن جعلوا أنفسهم رإوسا أو جعلهم اتباعهم كذلك 

 وتشقق هذا األشعري كبلمه *** وأربى على من قلبه من ذوى الدبر 



لذي تنتسب إلٌه طوابؾ من األشاعرة من القرن الرابع إلى هذا أي تمام هذه البدع بما نسب إلى أبً حسن األشعري وهو ا

الزمان ، وأبو الحسن األشعري من جهة النسب هو من أحفاد أبو بردة بن أبً موسى  األشعري رضً هللا عنه وقد مر 

 أبو الحسن بؤطوار ثبلثة :

كان معتزلٌا ألن أباه مات  -1

 ، ربٌس فرقة الجبابٌة فنشؤ معتزلٌا أربعٌن سنة .وهو صؽٌر فتزوجت أمه بؤبً على الجبابً المعتزلً 

ثم تبرأ من مذهب  -2

اإلعتزال كما نزع جبته أمام الناس فً جامع البصرة ألنه اتصل بابن كبلب وأخذ عنه مذهبه 

فً نفً الصفات الفعلٌة اإلختٌارٌة وبقى على ذلك ردحاً من الدهر وكان ذلك قبل أن ٌموت 

 ه  324بؤربع سنٌن وكانت وفاته سنة 

رجع عن مذهب  -3

الُكبلبٌة إلى اعتقاد أهل الحدٌث أهل السنة والجماعة وقال بقول اإلمام أحمد كما صرح بذلك 

فً كتابٌن عظٌمٌن من كتبه وهما ) كتاب : اإلبانة عن أصول الدٌانة ، كتاب " مقاالت 

ردي الذي المسلمٌن واختبلؾ المصلٌن  ( على أنه فً اإلبانة شٌبا مشكبل من آثار مذهب ال

عاشه وهو فً اإلعتزال ثم ردحا من الدهر فً الكبلبٌة ، وفً مقاالت اإلسبلمٌٌن لما ذكر 

قول اإلمام أحمد قال : وبهذا القول أقول وبهذا المذهب أدٌن إذا رجع مذهب أهل السنة  ، 

ولكنه اشتهر عنه الناس أن مذهبه كبلبٌا قول الناظم : وذوي الدبر أي من المدبورٌن أي 

من اتبعهم فً دٌرهم ألن الدٌر هو آخر الشًء ومنه الدبران وهما نجمان معروفان ومن م

سافر وقت الدبران فإنه مظنة الهبلك ولذا قال اٌن القٌم أنه ٌحث السابر أن ٌسٌر إلى هللا عز 

وجل فً وقت معتدل وٌشبهه بما ٌعرؾ عند الناس إما بسعد السعود أو فً شباط بالعقارب 



أو ؼٌر ذلك أما من ٌسافر وقت الدبران فإنه ٌهلك قال ابن القٌم : سارت وكان أو بالربٌع 

 دلٌلها فً سٌرها *** سعد السعود ولٌس بالدبران

وذلك ألن السفر وقت ظهور الدبران مظنة الهلكة لن ماء اآلبار ٌؽور وؼالب الناس ٌهلكون لما كانوا ٌسافرون على 

 مطاٌاهم بخبلؾ سفرهم فً وقت الربٌع 

 فما قاله قد بان للحق ظاهرا *** عمدا لمن ماز وادكر

أي ما قاله أبو الحسن ومن قبله قد بان للحق ظاهرا أي واضحا من جهة بطبلنه وإنكاره وقول الناظم : ماز : أي تمٌز عن 

لم فً هذه الحق إلى الضبلل وعن الهدى إلى العمى ومعنى وادكر : أي اعتبر وأٌضا ما قاله الرسول صلى هللا علٌه وس

الفرق قد بان للحق ظاهرا وهذا معنى محتمل ، وقوله ماز : أي مٌز الحق بدلٌله وادكر هذا كقوله تعالى } ولقد ٌسرنا 

 القرآن للذكر فهل من مدكر { 

 ٌكفرها ذاك فٌما ٌقوله *** وٌذكرها ذا عنه الذي نكر

فر القدري المعتزلً والمرجبة تكفر الوعٌدٌة والمعنى أن منهج هإالء المفترقٌن أن بعضهم ٌكفر بعض فالجبري ٌك

 والعكس ، والروافض تكفر الخوارج والعكس وٌذكر كل فرٌق عن اآلخر القول المنكر الذي به ٌذمه وٌسبه 

 وبالعقل فٌما ٌزعمون تباٌنوا *** وكلهم قد فارق العقل لو شعر

بؤصنافهم وبفرقهم والصوفٌة كلهم ٌعولون على  أي كل هذه الفرق كالخوارج والروافض والقدرٌة والمعتزلة والمرجبة

العقل فإن الصوفٌة تقول بالعقل والذوق واإلحساس والمكاشفات وما إلى ذلك والزعم ٌطلق على الظن الكاذب قال هللا } 

اتبع  وقول الناظم : تباٌنوا أي أصبح كل واحد منهم مخالفا لآلخر والكل قد 7زعم الذٌن كفروا أن لن ٌبعثوا { التؽابن 

هواه وفارق عقله ومعلوم أن الشرع والوحً جاءا بما ٌحار فٌه العقل ال بما ٌحٌله العقل السلٌم ولهذا فإن العقل الصرٌح ال 

 ٌعارض النقل الصحٌح 

 فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا *** والزم طرٌق الحق والنصر واصطبر 



سنً ٌا من ترٌد أن تسعد بالهدى فً الدنٌا والنجاة ٌوم القٌامة هذه هذه نصٌحة من الناظم لكل من ٌرٌد نجاته أي ٌا أٌها ال

هً النصٌحة لك ، والمعنى : اترك كل هذه البدع واإلحداثات والخرافات وتمسك بالحق الذي جاء به الوحً وبعث به ، 

النص هو اآلٌة رسول هللا وسار علٌه صحابته وتابعوهم بإحسان ، واإللزام هو اإلحتضان والمسك بشدة والمراد ب

 والحدٌث ، أي األدلة وقوله : واصطبر : أي فً نفسك وصبر ؼٌرك صبرا بعد صبر 

 وخذ مقتضى الوحً واآلثار فً الذي *** تنازع فٌه الناس من هذه الفقر 

لؾ أي خذ بالوحً واآلثار والمراد أي خذ بما جاء عن هللا وعن رسوله حٌث أثره المتؤخرٌن عن المتقدمٌن أي أثره الخ

عن السلؾ الصالح ، والمراد بالمقتضى أي مدلول اآلثار من اآلٌات واألحادٌث وأقول الصحابة الصحٌحة والوحً هو 

أي فً كل ما تنازع فٌه هإالء الناس وقوله الفقر : هً المسابل والمقاالت والفقرات ،  -القرآن والسنة ، وقوله : فً الذي  

ى به جبرٌل فً منزل السور أي لٌس لطالب العلم وتحصٌل معانً األمور فما لذوي التحصٌل عذر بترك ما *** أت

وطرٌق النجاة مع الفهم الصحٌح والحذر من أسباب الزٌػ والضبلل لٌس لهم عذر بترك ما جاء به جبرٌل رسول هللا من 

ل رسول هللا } أال إنً أوتٌت وقا 44الوحً كتابا وسنة قال هللا } وأنزلنا إلٌك الذكر لتبٌن للناس ما أنزل إلٌهم { النحل 

القرآن ومثله معه { مسند أحمد وقول الناظم منزل السور أي مجموع اآلٌات واآلٌات مجموع كلمات والكلمات مجموع 

حروؾ وهللا تكلم به أي بالقرآن ومجموع سور القرآن أربعة عشرة ومابة سورة أنزلها هللا على رسوله مع أمٌنه على 

م قال هللا } نزل به الروح األمٌن على قلبك لتكون من المنذرٌن بلسان عربً مبٌن { الشعراء وحٌه جبرٌل علٌه السبل
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 وبٌن فحواه النبً بشرحه *** وأدى إلى األصحاب ما عنه قد سطر

ٌانه لماذا لم ٌصل الناظم على النبً صلى هللا علٌه وسلم والجواب حتى ال ٌختل مٌزان النظم ، وقوله : بشرحه أي بب

وتفصٌله ألن فً السنة بٌان ما أجمل فً القرآن والمراد باألصحاب هم أصحاب الرسول ألنهم هم الذٌن شهدوا التنزٌل 

ونقلوا لنا شرح وبٌان وتفصٌل هذا الدٌن الدٌن حتى فً أهم المهمات فً العقٌدة والصبلة } صلوا كما رأٌتمونً أصلً { 

الوحً فً ثبلث وعشر شنٌن منجما أي مفرقا على حسب الحوادث والنبً وفً الحج } خذوا عنً مناسككم  { ونزل 

ٌفسره للناس حتى حمل الصحابة عن الرسول دٌن هللا فً القرآن والسنة القولٌة والفعلٌة والتقرٌرٌة كبٌان عدد ركعات 



فهة جاء األمر بها فً دٌننا الصبلة وكٌفٌتها وأنصبة الزكاة حتى األمور التً ٌظنها بعض الناس أمورا تفصٌلة دقٌقة أو تا

جاء رجل من المجوس أو من النصارى إلى سلمان الفارسً قال : علمكم نبٌكم كل شًء حتى الخراءة قال نعم علمنا 

الرسول كل شًء حتى آداب قضاء الحاجة بؤي قدم ندخل ونخرج ؟ وماذا نقول ومتى نرفع ثٌابنا ؟ قول الناظم : ما عنه قد 

ألحادٌث الصحاح فً مدونة اإلسبلم والمسانٌد والمعاجم التً استفرغ فٌها العلماء أوقاتهم سطر : أي كتب وحفظ ا

 وأعمارهم 

 فباهلل توفٌقً وآمل عفوه *** وأسؤل حفظ الٌقٌن من الؽٌر

عٌب } لما ذكر اإلعتقاد وأتبعه بالتحذٌر من اإلفتراق ختم هذا النظم بهذا الدعاء ألن التوفٌق من هللا كما حكً هللا عن ش

هداٌة داللة وإرشاد وبٌان ، واألولى من هللا  -2هداٌة توفٌق وإلهام  -1وما توفٌقً إال باهلل { ولذلك فإن الهداٌة هداٌتان 

والمراد هنا  56والثانٌة وظٌفة الرسل والعلماء والدعاة والناصحون ، قال تعالى } إنك ال تهدي من أحببت { القصص 

الناظم : وآمل عفوه ، أي بالعفو من الزلة وأن ٌستر الخطٌبة ، ولهذا لما سؤلت عابشة رضً هداٌة التوفٌق واإللهام قول 

هللا عنها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، ماذا نقول إن هً وافقت لٌلة القدر قال لها قولً } اللهم إنك عفو تحب العفو 

من الؽٌر : أي أسؤله الحفظ فً نفسً ودٌنً وعقٌدتً فاعؾ عنً {  الترمذي وأحمد ، قول الناظم : وأسؤله حفظ الٌقٌن 

لٌكون واقٌا له من التؽٌٌر والتبدٌل واالنتكاس بعد الهدى وهذا من أعظم ما ٌدعوا به المإمن } ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ 

ذه اآلٌة فً ولهذا كان الصدٌق رضً هللا عنه ٌدعوا به 8هدٌتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب { آل عمران 

ثالثة المؽرب وكان من دعاء الرسول صلى هللا علٌه وسلم } اللهم ٌا مقلب القلوب { مسلم فً كتاب القدر وكان ٌقول } إن 

قلوب العباد بٌن أصبعٌن من أصابع الرحمن ٌقلبها كٌؾ ٌشاء { كتاب السنة البن أبً عاصم وأخرجه مسلم وأحمد 

 ن أصبعٌن من أصابع الرحمن " وؼٌرهما بلفظ " إن قلوب بنً آدم بٌ

 ألسعد بالفوز المبٌن مسابقا *** إلى الجنة الفردوس فً صالح الزمر

وهذا ٌحدث إذا ثبتنً هللا ووقانً من التؽٌر فهذه هً النتٌجة الفوز بالجنان ٌوم القٌامة وقد جاء الفوز مقرونا بالعظٌم 

وقوله مسابقا : أي  30} ذلك هو الفوز المبٌن { الجاثٌة  88توبة وبالمبٌن فً القرآن قال تعالى } ذلك الفوز العظٌم { ال

وقال تعالى } وسارعوا إلى مؽفرة من  21أسابق أهل اإلٌمان إلى الجنة قال هللا } سابقوا إلى مؽفرة من ربكم { الحدٌد 



زمر : إشارة إلى قول الناظم : إلى جنة الفردوس فً صالح ال 133ربكم وجنة عرضها السموات واألرض { آل عمران 

وفً الصحٌحٌن } أول زمرة ٌدخلون الجنة على صورة  73قول هللا } وسٌق الذٌن اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً { الزمر 

القمر لٌلة البدر ثم الذٌن ٌلونهم على أشد كوكب دري فً السماء إضاءة { متفق علٌه من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

 ؤل هللا عز وجل العلم واإلٌمان إذا تم أمر بدا نقصه *** ترقب زوالً إذا قٌل تم والحمد هلل على التمام ونس

 أسؤل هللا أن ٌدٌم علٌنا وعلٌكم أسباب نعمته وأن ٌقٌنا وإٌاكم أسباب سخطه ونقمته .

 

 

 


