
 

  

  يف عقد الفرقة املرضية
  
  :تأليف

العامل األوحد الشيخ حممد بن أمحييناِرامل السفَد بن س  
لسي احلنبليالناب  

  رمحه اهللا تعاىل
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  بقلم الفقري إىل ربه

  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبلي النجدي
  رمحه اهللا تعاىل

   هـ١٣٩٢ - ١٣١٢
  



 حاشية الدرة املضية

 ٥ 

  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
  ترمجة مؤلف العقيدة

حممد بن : هو اإلمام احلرب اهلمام ، األوحد، الشيخ العالمة
أمحد بن سامل بن سليمان السفاريين، النابلس احلنبلي، صاحب 

  .التصانيف املشهورة
ولد بقرية سفارين من قورى نابلس : قال يف سلك الدرر

طلب هـ وتال القرآن العظيم، مث رحل إىل دمشق ل١١١٤سنة 
العلم، فأخذ عن الشيخ عبد الغين، والشيخ حممد بن عبد 
الرمحن الغزي، وأيب الفرج عبد الرمحن بن الد، وأيب اد 
السواري ، وأمحد املنيين، والفقه عن عبد القادر التغليب، وعواد 
الكوري، ومصطفى اللبدي، وغريهم، وحصل له مالحظة 

 مل حيصله غريه يف ربانية ، حىت حصل يف الزمن اليسري، ما
الزمن الكثري، ورجع إىل بلده مث توطن نابلس، واشتهر بالفضل 

  . والذكاء، ودرس وأفىت وأجاد
  شرح ثالثيات مسند : وألف تآليف عديدة، فمنها

  أمحد، وشرح نونية الصرصري، وحتبري الوفاء يف سرية 
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املصطفى، وغذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب، والبحور 
   يف علوم اآلخرة، وكشف اللثام يف شرح عمدة الزاخرة

  األحكام، والدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، وشرحها، 
  فقد كان غرة : وذكر له مصنفات كثرية، مث قال، وباجلملة

عصره، وشامة مصره، مل يظهر يف بالده بعده مثله، ذا رأي 
  صائب، وفهم ثاقب، جسورا على ردع الظاملني؛ تويف 

   .هـ، وقد ترجم له مجع من األعيان١١٨٨اهللا سنة رمحه 
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 ٧ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 وأشهد أن ال إله إال اهللا ،احلمد هللا املتوحد يف اجلالل بكمال اجلمال

 وأشهد أن ، وال ند له وال مثال،وحده ال شريك له يف إلوهيته وربوبيته
 وبني احلرام ،له وفروعه الذي أكمل اهللا به الدين أصو،حممداً عبده ورسوله

 وسلم ، والتابعني هلم بإحسان، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه،واحلالل
  .تسليماً كثرياً
 على نشر هذه ، فإنه ملا عزم من وفق لبث العلوم الدينية:أما بعد
 طلب مين أن أكتب ، املتضمنة جلل عقائد الفرقة املرضية،العقيدة اجلليلة

 ، فأجبته إىل ذلك رجاء املثوبة من اهللا،الةعليها حاشية وجيزة عج
 ونبهت على ما خالف املصنف ،واالندراج يف سلك أهل السنة واجلماعة

  . لتكون خري بضاعة،فيه مذهب السلف
 حممد بن الشيخ : الشيخ،وعرضتها على عامل الوقت اتهد الثبت

 ، وعلى غريه من العلماء األفاضل،إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
 ، مؤيدة بالرباهني،وحمجة واضحة للراغبني - فجاءت حبمد اهللا غرة للطالبني

 والزلفى لديه يف ، وحسن الطوية، وأسأل اهللا السداد،طبق عقيدة السلف
  . العليةاتاجلن

  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
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 ٩ 

  
  )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
)٢(احلمــد هللا القــدمي البــاقي  

  
  ...................................  

                                         
 يف مكاتباته rسيا بالنيب بدأ املصنف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأ )١(

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم، فهو «: وعمال حبديث
  .»أقطع

أؤلف، واالسم مشتق من السمو، وهو : والباء متعلقة مبحذوف تقديره
 تبارك وتعاىل - االرتفاع، أو الوسم، وهو العالمة، واهللا علم على ربنا 

 ملعاين األمساء احلسىن، والرمحن رمحن ، وهو أعرف املعارف، اجلامع- 
  .الدنيا واآلخرة، والرحيم رمحة خاصة باملؤمنني

ال تكتب أمامي الشعر، وجوزه اجلمهور، ما مل يكن : وقال بعض السلف
  .حمرما أو مكروها وأما ما تعلق بالعلوم، فمحل وفاق

وقد استقر عمل األئمة املصنفني على افتتاح كتب العلم : قال احلافظ
  .بالتسمية اهـ

  .والشعر احملتوي على علم، أو وعظ ال شك يف دخوله يف كتب العلم
  .ذكر حماسن احملمود، مع حبه وإجالله وتعظيمه: احلمد) ٢(

مل جيئ يف أمساء اهللا تعاىل، وما ليس له أصل يف النص " القدمي: "وقوله
  .واإلمجاع مل جيز قبوله وال رده، حىت يعرف معناه

   هو املتقدم على غريه، فال خيتص مبا ال يسبقه عدم، فإن:ويف لغة العرب
= 
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ــباب واألرزاق     ................................... ــسبب األس )١ (م

    

                                         
= 

أريد به الذات اليت ال صفة هلا، ألنه لو كان هلا صفة كانت قد 
شاركتها يف القدم، وحنو ذلك، فباطل، وإن أريد أنه سبحانه القدمي 
األزيل جبميع صفاته الذي مل يزل وال يزال، ال ابتداء لوجوده وال 

  .سبق وجوده عدم، فهذا حقانتهاء له، وأنه مل ي
  .اهـ. وهو مذهب السلف: قال الشيخ تقي الدين

وقدمه تعاىل ضروري، وجاء الشرع بامسه األول، املشعر بأن ما بعده آيل 
  .إليه، وتابع له

الدائم األبدي، بال زوال، وال فناء، ال يضمحل وال : أي" الباقي: " وقوله
ويبقَى [: ات، قال تعاىليتالشى، وال يعدم وال ميوت، باتفاق النبو

: ويف احلديث]. ٢٧: الرمحن []وجه ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم
أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت «

  .»الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء
ملطلوب، وحمو مقدر اآلجال، والسبب ما يتوصل به إىل ا: ويف نسخة) ١(

نقص يف العقل، واإلعراض عن األسباب : األسباب أن تكون أسبابا
قدح يف الشرع، واالعتماد على األسباب شرك يف التوحيد، واألرزاق 

 .مجع رزق، ما ينتفع به من حالل أو حرام
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 ١١ 

 

ــود  ــادر موج ــيم ق ــي عل )١( ح

  
)٢( قامت بـه األشـياء والوجـود        

    

                                         
حي دائم، مل يزل وال يزال عليم بكل شيء، ال ختفى خافية عليه : أي )١(

فى، ويعلم ما كان، وما يكون لو كان كيف خافية، يعلم السر وأخ
كان يكون، قادر على كل شيء، ال يعجز شيء موجود بنفسه قائم 
بنفسه، مل يزل وال يزل، وميتنع عدمه، وال يتغري وال تعرض له اآلفات، 

  .وال تأخذه سنة وال نوم، وقد دلت ضرورة العقل والفطر على وجوده
ا ممكن مفتقر إىل غريه، وإما قدمي إما موجود واجب بنفسه، وإم: واملوجود

وإما حمدث، وإما قائم بنفسه، وإما قائم بغريه، والقائم بغريه من 
الصفات واألعراض يكون حبيث يكون غريه، والقائم بنفسه جيب أن 
يكون مباينا لغريه،فيكون حيث ال موجود غريه، أو حيث ال قائم 

وفوق العامل، ال حيل يف بنفسه غريه، وهو املعين بكون اهللا على العرش، 
شيء من خملوقاته، وال حيل يف ذاته شيء من خملوقاته، بل هو بائن من 

  .خلقه واخللق بائنون عنه باتفاق الكتب والرسل
وجدت استمرت بأمره وتسخريه األشياء كلها، وقام بذلك : أي )٢(

ِه أَنْ تقُوم السماُء والْأَ[: الوجود، قال تعاىل  ]رض ِبأَمِرِهوِمن آياِت
فهو الذي أنشأه وخلقه وسواه وما من ذرة وال غريها ] ٢٥: الروم[

يف العامل العلوي والسفلي إال خملوق مصنوع هللا، أوجده بعد أن مل 
  .يكن
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)١(دلت علـى وجـوده احلـوادث      

  
)٢(سبحانه فهـو احلكـيم الـوارث      

ــرمدا    ــسالم س ــصالة وال مث ال
  

ـ        )٣(دىعلى النيب املصطفى كـرت اهل

  
                                         

، -تبارك وتعاىل-دلت احلوادث داللة عقلية قطعية على وجود الباري : أي )١(
ث هلا، واحلوادث مجع فإن إجياد احلوادث أوضح دليل على وجود احملد

 بالطرق الدالة rويعلم وجوده تعاىل بصدق الرسول : حادث ضد القدمي
  .على ذلك وهي كثرية

أنزهه الترتيه الالئق جبالله وعظمته، فهو احلكيم املتقن خللق األشياء، : أي )٢(
 وِإنا لَنحن نحِيي ونِميت[: الوارث الدائم الباقي بعد كل شيء، قال تعاىل

  ].٢٣: احلجر [ ]ونحن الْواِرثُونَ
الصالة من اهللا ثناؤه على عبده يف املأل األعلى، وقد أخرب اهللا أنه أثىن عليه يف  )٣(

  . ثناء أهل السماء واألرضrاملأل األعلى، وأمرنا بذلك ليجتمع له 
 من السالمة، دعاء له بالسالمة، والربكة، ورفع الدرجة، أي صلى اهللا: والسالم

: على النيب املصطفى، صالة وسالما دائمني مستمرين ال ينقطعان، والنيب
  .إنسان أوحي إليه بشرع، ومل يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه، فرسول

  .املختار من الصفوة، وهي اخلالصة من كل شيء: واملصطفى
إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل، واصطفى من «:  أنه قالrوصح عنه 
مساعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بين ولد إ

  .»هاشم واصطفاين من بين هاشم، فأنا خيار من خيار
 معدن الرشاد والداللة، ومهبط الوحي، أنزله اهللا على rاملعدن، فهو : والكرت

  .قلبه، ليكون من املنذرين، ويهدي إىل صراط مستقيم
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 ١٣ 

)١(وآلـــه وصـــحبه األبـــرار

  
)٢(معادن التقـوى مـع األسـرار        

ــم    ــل عل ــاعلم أن ك ــد ف وبع
  

)٣(كالفرع للتوحيد فـامسع نظمـي       

  
                                         

: يرجع إىل الكل، ويقال: نه، ويف األصلأهل بيته، وأتباعه على دي: آله )١(
  .أتباعه يف مقام الدعوة

 وهم من اجتمع به rأصحاب النيب : مجع صاحب، واملراد هنا: وصحبه
  . مؤمنا ومات على ذلك

املتقي : مجع بار والرب والبار هو: األتقياء األخيار مجع بر، ويقال: واألبرار
  .الصادق، والكثري التقوى، والرب والصدق

املواضع اليت يستخرج منها جواهر األرض، : مجع معدن وهي: معادن )٢(
هم مستقر التقوى، واألسرار البديعة، : واملعدن مركز كل شيء، أي

  .واألحوال الرفيعة
  .اسم شامل لفعل اخلريات، وترك املنكرات، باطنا وظاهرا: والتقوى

توحيد، فامسع وبعدما تقدم، فاعلم أن سائر العلوم كالفرع لعلم ال: أي )٣(
  .نظمي ألمهات مسائله، ومهمات دالئله، مساع فهم وإذعان

  .مصدر وحده يوحده توحيداً، جعله واحدا، أي فردا وحده: والتوحيد
  : وأقسامه ثالثة

توحيد اإلهلية، وهو إخالص العبادة هللا وحده ال شريك له، ويتعلق : األول
  .بأعمال العبد الظاهرة والباطنة

وهو العلم واإلقرار بأن اهللا رب كل شيء وخالقه :  الربوبيةتوحيد: والثاين
  .ومليكه، واملدبر ألمور خلقه

أن يوصف اهللا مبا وصف به : توحيد األمساء والصفات، وهو: والثالث
   من صفات الكمال، ونعوت rنفسه، ومبا وصفه به رسوله 

= 
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ــي  ــذي ال ينبغ ــم ال ــه العل ألن
  

ــغ   ــه مل يبتـ ــل لفهمـ )١(لعاقـ

  
                                         

= 
اجلالل، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، ومن 

  .غري زيادة وال نقصان
ألن علم التوحيد هو العلم العظيم القدر الذي ينبغي وجيمل بل : أي )١(

جيب لكل شخص عاقل من ذكر وأنثى أن يدأب يف حتصيله، وإدراك 
  .معرفته، واالتصاف به، ليكون يف دينه على بصرية

:  يف شرحه بأن مراده بعلم التوحيد هنا-  عفا اهللا عنه - وصرح املصنف 
تمييز بني اجلواهر واألجسام واألعراض، والواجب، واملمكن، ال

واملمتنع، وغريها، وليس هذا من التوحيد يف شيء، وال مذهبا ألهل 
  .السنة واجلماعة

، ضرورية فطرية واملهاجرون واألنصار وسائر -  جل وعال - ومعرفة اخلالق 
 وأعالم الرسالة، rالسلف يعرفون اهللا عز وجل بتصديق الرسول 

دالئلها، ال من باب النظر يف الوجود، واألجسام، واألعراض، و
واحلركة، والسكون، وكان، ويكون، ولو كان واجبا عليهم ملا 
أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم، وإمنا التوحيد 

إفراد : الذي أرسلت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وجتب معرفته، هو
 عبادة ما سواه الذي هو مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا بالعبادة، ونفي

لَّا اللَّه[: اهللا، قال تعاىل لَه ِإ ومن شهد ] ١٩: حممد []فَاعلَم أَنه لَا ِإ
أن ال إله إال اهللا خالصا من قبله، فال بد أن يثبت الصفات واألفعال هللا 

  .تعاىل
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 ١٥ 

ــاال ــيعلم الواجـــب واحملـ فـ
  

)١(كجـــائز يف حقـــه تعـــاىل  

  
                                         

  . ويأيتجيب على كل مكلف أن يعرف ما جيب هللا تعاىل،: أي )١(
وهو ما ال يتصور يف العقل عدمه كوجوده تعاىل، ووجوب : وقال املصنف

ما ال يتصور يف العقل وجوده كالشريك له : قدمه، ويعلم احملال وهو
  .ا هـ. تعاىل

ووجوده تعاىل، ووجوب قدمه، ونفي الشريك عنه معلوم بالضرورة من 
ن [: الشرع والعقل الفطرة، وقد أقر به املشركون قال تعاىل ولَِئ

اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مهأَلْتوإمنا اخلالف ]. ٨٧: الزخرف []س
  .بينهم وبني الرسل يف توحيد العبادة

، -  تعاىل وتقدس - وقال املصنف كما جيب أن يعلم كل جائز يف حقه 
وهو ما يصلح يف نظر العقل وجوده وعدمه على السواء، كإرسال 

 يف إرساهلم حكم ومصاحل، وعواقب محيدة، وكون وهللا .اهـ. الرسل
العقل أصال يعتمد يف املطالب اإلهلية قدح يف الشرع، وإمنا العقل تابع 

  .مصدق للشرع، وداللته مشروطة بعدم معارضة الشرع
وحتت هذا البيت من االحتماالت على أصول املتكلمني ما ينبغي إن يتنبه 

ت الرب وجوده أو غري جيب أن يعلم أن ذا: له، كقول بعضهم
وجوده، أو أنه الوجود املطلق، بشرط سلب كل ماهية عنه تعاىل، أو 
أن ال ينعت بنعت، أو أنه علة تامة أزلية، فيلزم أن ال حيدث عنه 
حادث، ال بواسطة وال بغري واسطة، كما هو قال مالحدة الفالسفة 

  .املعلوم البطالن
= 
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وصار مـن عـادة أهـل العلـم         
  

ــسرب   ــوا ب ــالنظمأن يعتن )١( ذا ب

ــا     ــظ كم ــسهل للحف ــه ي ألن
  

)٢(يروق للسمع ويشفي مـن ظمـا        

ــده     ــت يل عقي ــا نظم ــن هن فم
  

)٣(أرجــوزة وجيــزة مفيــده    

                                           
= 

سواه، الذي ال يتوقف فعله فإن واجب الوجود تعاىل هو الفعل لكل ما 
على أمر آخر من غريه، بل نفسه هي املستلزمة لفعله، ليس علة تامة 
أزلية، بل ال بد أن يكون متصفا بأفعال اختيارية تقوم به، حيدث ا ما 

  .حيدث على مقتضى إرادته وحكمته
صار من عادة القائمني بنشر العلوم أن يهتموا بتتبع مهمات : أي )١(

النظم، لسهولة حفظه، ألنه كالم متسق مقفى موزون، مسائلها ب
  .فريسخ يف احلافظة من غري مزيد مشقة، خبالف النثر فإنه أصعب

يلني للحفظ والعلوق يف احلافظة، كما : ألن املنظوم يسهل، أي: أي )٢(
أنه حيسن ويلذ للسمع، لكونه يتبسط له ويلتذ بسماعه، ويشفي، أي 

ىل معرفة أصول علم التوحيد، يربئ من شدة عطش، واشتياق إ
  .ومهمات مسائله

ألف عقيدة على مذهب : من أجل ما ذكر من فائدة النظم: أي )٣(
موجزة، : أحد حبور الشعر، وجيزة، أي" الرجز"السلف أرجوزة من 

ملن تأملها، : واملوجز من الكالم ما قل لفظه وكثر معناه، مفيدة
 من آراء املتكلمني ما ، وإن كان أدخل فيها-  اهللا -  رمحه - وصدق 

 ويقع كثريا من -  إن شاء اهللا تعاىل - لعله مل يتفطن هلا، مما سننبه عليه 
  .غريه، يذكرون عبارات مل يتفطنوا هلا ولو بوا لتنبهوا لذلك
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 ١٧ 

ــه  ــلكها مقدم ــها يف س )١(نظمت

  
)٢(وست أبـواب كـذاك خامتـه        

)٣(ومستـــها بالـــدرة املـــضية  

  
)٤(يف عقد أهـل الفرقـة املرضـية         

)٥(على اعتقاد ذي السداد احلنبلـي       

  
)٦(إمام أهل احلق ذي القدر العلـي        

                                           
: بكسر السني، أي: نظمت مسائلها، ومهماا، يف سلكها: أي )١(

  . أمامهاطائفة قدمت: بفتح الدال، وتكسر، أي: مقدمة: خيطها
اسم لطائفة من العلم، يشتمل على : مجع باب، وهو يف العرف: أبواب )٢(

فصول ومسائل غالبا، وكذلك يشتمل على خامتة، وهي عاقبة الشيء 
  .وآخرته

: مسى هذه العقيدة بالدرة، أي: ومستها من السمة، وهي العالمة، أي )٣(
استنارت، فصارت : املنرية، من اإلضاءة، وأضاء، أي: اللؤلؤة، املضيئة

  .مضيئة
  .rيف اعتقاد الطائفة املرضي اعتقادها، املأثور عن النيب : أي )٤(
متعلق بنظمت، واالعتقاد مصدر اعتقد، وهو يطلق على : على اعتقاد )٥(

: التصديق مطلقا، وعلى ما يعتقد من أمور الدين، ذي السداد، أي
عامل الرباين، صاحب القصد يف الدين، واالستقامة؛ إمام األئمة، ال

أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل : والصديق الثاين، إمامنا
بن أسد بن إدريس بن عبد اهللا بن حيان بن عبد اهللا بن أنس بن عوف 
بن قاسط بن مازن بن شيبان البغدادي احلنبلي، نسبة إىل جده، 

  .ونسبت أتباعه إليه
الناجية، العتصامهم بالكتاب قدوة أهل احلق الذين هم الفرقة : أي )٦(

صاحب القدر السامي، لكثرة فضائله، : ذا القدر، أي والسنة،
= 
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)١(حرب املال فـرد العلـي الربـاين       

  
)٢(رب احلجى ماحي الدجى الشيباين      

ــر     ــل األث ــام أه ــه إم )٣(فإن

  
)٤(فمن حنا منحـاه فهـو األثـري         

                                           
= 

ما خلفت ببغداد أتقى، وال : قال الشافعي. ومناقبه، وآثاره يف اإلسالم
  .أورع، وال أفقه، وال أعلم من أمحد بن حنبل

  .هو حجة بني اهللا وبني خلقه: وقال إسحاق بن راهويه
 وال أعلم بفقه rما رأيت أحفظ حلديث رسوله اهللا : وقال أمحد الدارمي

  .معانيه من أيب عبد اهللا
أشراف الناس ورؤساؤهم، : بفتح احلاء وكسرها العامل، واملال: حرب )١(

واحد يف اخلصال السامية، الرباين العامل، العامل املعلم : فرد العلي، أي
  .للعلم، مريب الناس بالتعليم

، كامل العقل والفطنة، واملقدار العايل، صاحب احلجا: رب، أي )٢(
املاحي بنور السنة ظلمة البدعة، ودجا الليل إذا أظلم، ودياجيه 
حنادسه الشيباين نسبة إىل شيبان بن ذهل، البطن املتسع املشهور، ولد 

  ).هـ١٦٤(سنة 
فإن اإلمام أمحد رضي اهللا عنه قدوة أصحاب األثر، الذين : أي )٣(

 وما ثبت rاملأثور عن اهللا يف كتابه وسنة نبيه يأخذون عقيدم من 
  .عن الصحابة والتابعني

فمن قصد مقصده، ومذهبه، فهو األثري املنسوب إىل العقيدة : أي )٤(
األثرية والفرقة السلفية ويعرف مبذهب السلف وهو مذهب سلف 
األمة، ومجيع األئمة املعتربين واملتبعني، كاألئمة األربعة، وغريهم، وإمنا 

 ألنه هو الذي قاوم أهل البدع، - رمحه اهللا- نسب هذا املذهب ألمحد 
  . حىت نصر اهللا به دينه وأظهره

= 
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 ١٩ 

سقى ضرحيا حله صـوب الرضـا       
  

)١(والعفو والغفران مـا جنـم أضـا         

  
                                         

= 
أيب بكر يوم الردة، وأمحد يوم : نصر اهللا هذا الدين برجلني: قال ابن املديين
  .اختذت أمحد فيما بيين وبني اهللا: احملنة وقال

  .نةأمحد إمام أهل الس: وقال غري واحد من أئمة الدين
  : وما أحسن ما قيل

  وحبب أمحد يعرف املتنسك  أضحى ابن حنبل حجة مربورة 
 للسنة، وقدم نفسه، وصرب على احملنة، صار هو -  رمحه اهللا - وملا انتصر 

علمها وإمامها، حىت انتسب إليه أبو احلسن واألشعري يف كتابه 
: وقالوغريه، ورأى اتباعه املنهج األمحد، " اإلبانة عن أصول الديانة"

قولنا وديننا التمسك بكتاب اهللا، وسنة نبيه، وما روي عن الصحابة، 
والتابعني، وأئمة احلديث، ومبا كان عليه اإلمام، نضر اهللا وجهه، 
ورفع درجته، وأجزل مثوبته ألنه اإلمام الفاضل، والرئيس الكامل، 
 الذي أبان اهللا به احلق عن ظهور الضالل، وأوضح به املنهاج، وقمع به

بدع املبتدعني، فرمحة اهللا عليه من إمام مقدم، وكبري مفهم، وعلى 
  .انتهى كالم األشعري. مجيع أئمة املسلمني

حزر من : وقيل) هـ٢٤١( ببغداد سنة -  رمحه اهللا - تويف اإلمام أمحد 
صلى عليه بثمامنائة ألف وستني ألفا، وأسلم ملوته عشرون ألفا من 

  .اليهود والنصارى
  قربا سكنه غيث الرضا ؟سقي : أي )١(

رضوان اهللا رمحته، وبركته، صوب العفو، والصفح، والتجاوز عنه ما 
  .استنار كوكب يف السماء
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ــة  ــائر األئمـ ــه وسـ وحلـ
  

)١( اجلنـة  منازل الرضـوان أعلـى      

    

                                         
وأحل أمحد، وبقية علماء األمة، وأعالم األئمة من األربعة : أي )١(

املتبوعني، وغريهم من أئمة الدين منازل الرضوان، من الرحيم املنان، 
  .ن اجلنان، والذين جاءوا من بعدهم بإحسانأعلى الدرجات العالية م
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 ٢١ 

  )١(مقدمة
اعلــم هــديت أنــه جــاء اخلــرب

  
)٢(عن النيب املقتفـى خـري البـشر         

ــرق   ــة ســوف تفت ــأن ذي األم ب
  

بــضعا وســبعني اعتقــادا واحملــق  
ما كان يف ـج الـنيب املـصطفى          

  
)٣(وصحبه من غـري زيـغ وجفـا         

                                           
يف ترجيح مذهب السلف، على سائر املذاهب، والفرقة الناجية على  )١(

  .سائر الفرق
التوفيق : بل مجيع اخللق، وهديت مجلة دعائية من اهلداية، وهي )٢(

املقفى، يعين آخر األنبياء، فإذا : املتبع، ومن أمسائه: واإلرشاد؛ واملقتفى
  . نيب بعدهقفي فال

جاء اخلرب بأن هذه األمة ستفترق ثالثة وسبعني فرقة وافتراقهم : أي )٣(
من أجل االعتقاد وهذه الفرق كلها زائغة ضالة، منحرفة عن الصراط 
املستقيم إال فرقة واحدة، وهي احملقة من مجيع تلك الفرق، السالكة يف 

احنراف،  وأصحابه، من غري rاعتقادها منهج صفوة خلق اهللا حممد 
  .وال جتاف، وال ميل عن هديهم

   وكل طائفة تضاف إىل rفإن احلق دائما مع سنة رسول اهللا 
غريه إذا انفردت بقول عن سائر األئمة، مل يكن القول الذي انفردت 
به إال خطأ، خبالف أهل السنة، فإن الصواب معهم دائما، ومن 

  ونه وافقهم كان الصواب معه، ومن خالفهم فالصواب معهم د
 فمن كان أعلم بسنته rيف مجيع أمور الدين، فإن احلق مع الرسول 

= 
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وليس هـذا الـنص جزمـا يعتـرب       
  

)١(يف فرقة إال علـى أهـل األثـر          

                                           
= 

  .وأتبع هلا، كان الصواب معه، وهؤالء هم الذين يضافون إليه
ستفترق هذه األمة على ثالث «: ما رواه أهل السنن، وغريهم: واألثر املشار إليه

: ول اهللا ؟ قالمن هي يا رس:  قالوا»وسبعني فرقة، كلها يف النار إال فرقة واحدة
 ورواه البخاري ومسلم وغريمها. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب«

وستفترق أميت على ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال ملة واحدة «: بلفظ
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم : من هي يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا

  .»وأصحايب
ذكور جيزم به، ويستدل به، ويصدق على فرقة وليس هذا األثر امل: أي )١(

من الثالث والسبعني، إال على فرقة أهل األثر، املتمسكني باإلسالم 
احملض، اخلالص عن الشوب، أهل السنة واجلماعة، وفيهم الصديقون 
والشهداء، ومن أعالم اهلدى ومصابيح الدجى وفيهم األبدال وفيهم 

ال تزال «: rالذين قال فيهم النيب أئمة الدين، وهم الطائفة املنصورة 
طائفة من أميت على احلق منصورة، ال يضرهم من خذهلم وال من 

  .»خالفهم، حىت تقوم الساعة
  وما عـداهم مـن سـائر الفـرق قـد حكمـوا العقـول، وخـالفوا                 

  باملرتلـة  :  يقولـون  - املنقول، وأكرب أصول أهل البـدع املعتزلـة         
   ذلك، وهـم ثنتـان وعـشرون        بني املرتلتني، ونفي الصفات، وغري    

ــهم  ــشيعة ومن ــة، وال ــة،  : فرق ــة والزيدي ــالة، واإلمامي   الغ
  خرجوا على رضي اهللا عنـه، واملرجئـة، ويـرون أنـه            : واخلوارج

= 
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 ٢٣ 

ــأث ــه ف ــصوص بالترتي )١(بتوا الن

  
)٢(مــن غــري تعطيــل وال تــشبيه  

ــات    ــن اآلي ــاء م ــا ج ــل م فك
  

أو صح يف األخبـار عـن ثقـات          
  

                                         
= 

العبد جمبور على   : ال يضر مع اإلميان معصية، والنجارية، واجلربية، ويقولون       
  .ة فرقيشبهون اهللا مبخلوقاته، ويتشعب من كل فرق: أفعاله واملشبهة

أثبت الفرقة الناجية النصوص القرآنية، واألحاديث النبوية يف : أي )١(
الصفات، من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل، هذا 
الذي أمجع عليه السلف، ومتسكوا بالترتيه هللا تعاىل عن العيوب 

عند أهل الكالم وإضرام من  ".الترتيه"والنقائص، ولكن حتت لفظة 
حلاد، وتعطيل الرب تعاىل وعما يستحقه، ما جيب أن يتنبه له، اإل

كترتيهه عن األعراض، الذي هو جحد صفاته وأفعاله، كقول 
  .كالمه قدمي، وحنو ذلك: املصنف

من غري تعطيل للصفات الواردة يف الكتاب والسنة، وهو نفي ما : أي )٢(
 تعاىل دلت عليه من صفات الكمال، ونعوت اجلالل، وال تشبيه هللا

ِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري[: خبلقه، قال تعاىل  ]لَيس كَِمثِْل
فرد تعاىل على املشبهة بنفي املثل، ورد على املعطلة ] ١١: الشورى[

ولو عدل عن التشبيه إىل التمثيل لكان . وهو السِميع الْبِصري[: بقول
تشبيه مل يرد يف كتاب اهللا، وال أوىل، ألن اهللا نفاه بنص كتابه، ونفي ال

، وإن كان يعىن بنفيه معىن صحيح، كما قد يعىن به rسنة رسوله 
معىن فاسد، فإن أهل الكالم قد جعلوا نفي بعض الصفات داخال يف 
نفي التشبيه وأهل السنة واجلماعة وسط بني أهل التعطيل اجلهمية، 

  .وأهل التمثيل املشبهة
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ــا   ــره كم ــث من ــن األحادي م
  

)١(قد جاء فامسع من نظامي واعلمـا        

                                           
 يف كتابه الكرمي من اآليات القرآنية، أو صح فكل ما جاء عن اهللا: أي )١(

جميئه يف األخبار من األحاديث الصحيحة، واآلثار الصرحية باألسانيد 
  .الثابتة عن الثقات وهم العدول الضابطون عند أهل الفن

  .ا هـ. مما يوهم تشبيها أو متثيال، فهو من املتشابه: قال املصنف
ة املتبوعني، ال أمحد وال غريه، ومل يقل أحد من السلف، وال من األئم

بإدخال أمساء اهللا وصفاته، أو بعض ذلك يف املتشابه الذي استأثر اهللا 
بعلم معانيه، وال جعلوها مبرتلة الكالم األعجمي الذي ال يفهم بل هي 

   .عندهم معلومة املعاين جمهولة الكيف
رف الكلم  فال حنrعن اهللا تعاىل، وعن رسوله : منره كما جاء، أي: وقوله

عن مواضعه، بل جنريه على ظاهره، ونقره على ما دل عليه من معناه، 
ونعتقد أن له معاين حقيقة، ونفسره ونبينه كما فسره السلف، أمحد 

  .وغريه، وبينوا معناه مبا خيالف تأويل اجلهمية وغريهم
تفسريه وبيان مراده ال يعلمه إال اهللا، فقد خالف الصحابة : ومن قال

، والذين فسروا القرآن من أوله إىل آخره، ووصفوا اهللا مبا والتابعني
 على ما يليق جبالل اهللا، من غري rوصف به نفسه، ووصفه به رسوله 

  .حتريف للكلم عن مواضعه، أو إحلاد يف أمساء اهللا وآياته
  أن مذهب السلف :  ذكر يف شرحه- عفا اهللا عنه- واملصنف 

اهللا، وهذا من شر أقوال عدم اخلوض يف هذا وتفويض علمه إىل 
  أنا نتلو آيات الصفات وال نتدبرها، وال : البدع، والزمه

= 
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 ٢٥ 

ــالعقول  ــرد ذاك بــ وال نــ
  

ــول     ــه جه ــر ب ــول مفت )١(بق

ــي    ــا خليل ــات ي ــدنا اإلثب فعق
  

ــل   ــل وال متثي ــري تعطي ــن غ )٢(م

ــصفات     ــن أول يف ال ــل م فك
  

)٣(كذاتـه مــن غـري مــا إثبــات    

                                           
= 

  نفهم معانيها، بل إنه ال معىن هلا
مساع تفهم من منطوق نظامه، ومفهومه، وحمترزاته، : وامسع أي: وقوله

ومعلومه، واعلم ذلك علم حتقيق، وحترير، وتدقيق، واعتقده فإنه ج 
  . السلف نبهنا عليه، وبينا مذهب السلف فيهالسلف، وما خالف مذهب

 بضروب التحريف، rال نرد الوارد يف كتاب اهللا وسنة نبيه : أي )١(
ألجل قول مفتر بذلك القول الباطل، الذي رد به الوارد من الكتاب 
والسنة، ومفتر من الفرية، وهي الكذب، وجهول صفة ملفتر، من 

  .صفات املبالغة
اإلثبات لألمساء : معشر أتباع السلف، ونذهب إليهفالذي نعتقده : أي )٢(

والصفات كما جاء عن اهللا ورسوله، من غري تعطيل هلا عن حقائقها، 
وال متثيل هلا بصفات املخلوقني، فاملمثل يعبد صنما، واملعطل يعبد 
عدما، واملثبت يعبد إهلا واحدا أحدا فردا صمدا، هو اهللا ال إله إال هو 

  .رب األرض والسماء
ما يئول األمر إليه، : عن الشارع، والتأويل عند السلف يراد به: أي )٣(

ويراد به تفسري الكالم وبيان معناه، ويراد به عند بعض املتأخرين 
صرف اللفظ عن ظاهره، إما وجوبا، وإما جوازا، فلو عدل عن لفظ 

  .أول إىل حرف، لكان أوىل، وألن التحريف جاء القرآن بذمه
= 
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)١(فقد تعدى واسـتطال واجتـرى     

  
)٢(وخاض يف حبر اهلـالك وافتـرى        

أمل تر اخـتالف أصـحاب النظـر         
  

)٣(فيه وحسن مـا حنـاه ذو األثـر          

  
                                         

= 

يف الصفات له عدة معان، منها ما هو صحيحه منقول عن ولفظ التأويل 
ويعين بعض املبتدعة بنفي : بعض السلف، فال جيوز إطالق نفيه

أنه ال معىن هلا حقيقة، أو أنه ال يفهم منها، ما أراد اهللا مبا : التأويل
  .وصف به نفسه، فلم جيز إطالق نفيه

 رسوله، واستطال على فقد اجترأ على اهللا، فيما مل يأذن به، وال: أي )١(
السلف، فكأنه استدرك عليهم ما يزعم أم أغفلوه واجترأ من اجلرأة 

  .تسلط عليهم وافتات حده وتعدى طوره: أي
اقتحم، ورمى بنفسه يف حبر يذهب بدينه، ويئول به إىل اهلالك : أي )٢(

األبدي، والعذاب السرمدي، وافترى على اهللا الكذب بتحريفه الكلم 
، وقد امك يف ذلك كثري من اخللف، وزعموا أن عن مواضعه

طريقتهم أعلم، وطريقة السلف أسلم، وحاشا هللا، بل طريقة السلف 
  .األسلم، واألعلم، واألحكم: هي

أمل تر اختالف املتكلمة ؟ ورد بعضهم على بعض يف النظر، الذي : أي )٣(
ب يزعم كل منهم أنه العلم احلق، وحسن ما جه، وذهب إليه أصحا

 التابعون هلم، الذين هم العمدة يف هذا الباب، rاألثر، أصحاب النيب 
  .وغريه
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 ٢٧ 

ــصطفى  ــدوا بامل ــد اقت ــإم ق ف
  

)١(وصــحبه فــاقنع ــذا وكفــى  

    

                                         
، واقتدوا من rفإن أصحاب األثر قد اقتدوا فيما اعتقدوه بالنيب : أي )١(

ارض ذا البيان املسند إىل : بعده بصحبه الذين صحبوه، فاقنع أي
ا والسالمة الكتاب والسنة، والصحابة، والتابعني، وكفى ؤالء مستند

  .فيما حنوه، وأصلوه، ال فيما زخرفه احملرفون
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 حاشية الدرة املضية

 ٢٩ 

  الباب األول
  تعاىل وما يتعلق بذلك يف معرفة اهللا 

  من تعداد الصفات اليت يثبتها املتكلمون كالسلف 
  وأمسائه تعاىل وكالمه وغري ذلك

أول واجـــب علـــى العبيـــد
  

)١(معرفـــة اإللـــه بالتـــسديد  

                                           
لزم وثبت، : ما يثاب فاعله، ويعاقب تاركه، ووجب: الواجب )١(

مجع عبد، وأشرف اسم، وأمته للمؤمن وصفه بالعبودية هللا : والعبيد
التقومي : هو املألوه املستحق للعبادة، بالتسديد أي: وحده، واإلله

  .الصائب
  .اهـ. بالنظر يف الوجود واملوجود: يعين: وقال املصنف

والذي جيب على العبد معرفة اهللا عز وجل، وما جيب له على عبيده، من 
توحيده وطاعته، بالسمع بواسطة الرسل، الذين أرسلهم اهللا إىل عباده، 

  .ليبلغوهم دينه الذي شرعه،ال بالتخليط يف صفات اهللا بالعقل
لَّا اللَّهفَاعلَم أَنه لَ[: قال تعاىل لَه ِإ وما أرسلنا [: وقال]. ١٩: حممد []ا ِإ

: األنبياء []من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله أنا فاعبدون
٢٥ .[  

لَه واِحد[: وقال يعلَموا أَنما هو ِإ ِه وِل ينذَروا ِب لناِس وِل  ]هذَا بلَاغٌ ِل
  .م بذلكففرض على عباده العل]. ٥٢: إبراهيم[

  وأخرب أنه ضمن كتابه من األدلة والرباهني ما يدل على ذلك، 
  والنظر املفيد للعلم هو ما كان فيه دليل هاد، والدليل 
= 
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ــري لــه    ــد ال نظ ــه واح بأن
  

ــر    ــبه وال وزيــ )١(وال شــ

  
                                         

= 
 وغالب rاهلادي على العموم واإلطالق هو كتاب اهللا، وسنة نبيه 

لَّا الظَّن[: نظر أهل الكالم يف دليل مضل، قال تعاىل  ]ِإنْ يتِبعونَ ِإ
  ]٢٨: جمالن[

 ومثبتو النبوات حتصل هلم املعرفة باهللا مما جاءت به الرسل، من غري أن
يفتقروا إىل النظر يف الوجود، واملوجود، ويف دالئل العقول، وتقدمي 
الدليل العقلي على السمعي، الزمه تكذيب الرسول فيجب تقدمي 

  السمعي بالضرورة، واتفاق العقالء
اته يف صفاته، وفرد صمد، مل يلد ومل بأنه سبحانه واحد يف ذ: أي )١(

يولد ومل يكن له كفوا أحد، ال نظري له، وال ند له، وال مثل له وال 
شبه له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، وال شريك له يف ملكه وال 
وزير له، وال ظهري، وال شافع إال من بعد إذنه باتفاق مجيع النبوات، 

 امللك، ويعينه برأيه؛ وهو سبحانه الغين والوزير هو الذي حيمل ثقل
  .بذاته عن كل ما سواه

  .اهـ. واحد ال يتجزأ، وال ينقسم: -  عفا اهللا عنه - قال املصنف 
وال يتعدد، وال يتركب، وال يتبعض، وغري ذلك : ويقول أهل الكالم أيضا

من األلفاظ املشتركة املة، وإن كان يراد ا معىن صحيح مما هو 
 لغة العرب، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، وال جيوز عليه معروف يف

  .أن يتفرق، وال ينقسم وال يتركب، وغري ذلك مما يترته عنه سبحانه
  بل هو واحد صمد جبميع معاين الصمدانية، فيستحيل 
= 
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 ٣١ 

ــه  ــه قدميـ ــفاته كذاتـ )١(صـ

  
  ...................................  

  
                                         

= 
عليه ما يناقض صمديته باتفاق النبوات، ولكن أهل الكالم يدرجون 

لو كان موصوفا : خلوقاته، كقوهلميف هذا وحنوه نفي علوه، ومباينته مل
بالصفات من العلم، والقدرة وغريمها، مباينا للمخلوقات، لكان 

  .مركبا من ذات وصفات وغري ذلك
أنه ال يتجزأ، وال : يعين- ليس هذا مرادهم : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

أنه ال يشهد، وال يرى منه شيء دون شيء، :  وإمنا مرادهم- ينقسم
ه شيء دون شيء أو يرى عباده منه شيئا دون شيء، حبيث وال يعلم من

إنه إذا جتلى لعباده يريهم من نفسه املقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم 
وال يتصور عندهم أن يكون العباد حمجوبني عنه، فإن  .غري ممكن

احلجاب ال حيجب إال ما هو جسم منقسم، وال يتصور عندهم أن اهللا 
ه املؤمنون، هذا هو املراد عندهم بكونه يكشف عن وجهه احلجاب لريا

ال ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل من ثبت له ذلك كان 
  .جسما مركبا عندهم، والباري مرته عندهم عن هذه املعاين

ويلزم الذين ذكروه بنفي االنقسام أن ال يكون شيء قط من املخلوقات، 
الواحد هو الشيء فال : إنه واحد إال اجلوهر الفرد، وإذا قيل: يقال

يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا هللا فيه شريكا من 
  .اجلوهر الفرد: املوجودات، وهو

صفاته الذاتية، والفعلية، واخلربية، كذاته، حيتذى القول فيها : أي )١(
القول يف الذات، فكما أنا نثبت له ذاتا حقيقة، ال تشبه 
= 
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ــه     ................................... ــة عظيمـ ــاؤه ثابتـ )١(أمسـ

)٢(لكنــها يف احلــق توقيفيــه    

  
  ...................................  

                                         
= 

ة تليق جبالله وعظمته، ال تشبه الذوات،فكذلك نثبت له صفات حقيق
صفات املخلوقني، وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود، ال إثبات 

  .كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود، ال إثبات كيفية
إذ لو كانت حادثة الحتاجت إىل : قدمية؛ فيه إمجال، ويف شرحه: وقوله

  .حمدث انتهى
ان قدميا فإنه الزم لذاته، ال يتعلق فعندهم ما مث إال قدمي، أو خملوق، فما ك

مبشيئته وقدرته، وما كان حمدثا فهو املخلوق املنفصل عنه، فال يقوم 
عندهم بذات اهللا فعل، وال كالم، وال إرادة وال غري ذلك مما يتعلق مبشيئته 

بل  وقدرته، وليس هذا من عقيدة السلف، وال من دين اإلسالم يف شيء
 جبميع صفاته، مل يزل وال يزال متكلما مىت أن اهللا قدمي: مذهب السلف

شاء، وفاعال مىت شاء، ومل تزل اإلرادات والكلمات تقوم بذاته، فكالم 
اهللا، وقدرته، وإرادته، وغضبه، ورضاه، وغري ذلك قدمية النوع، حادثة 
اآلحاد كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وشهدت به العقول 

  .احلس، واملشاهدةالصحيحة، والفطر السليمة، و
ثابتة بالنص، واإلمجاع، والعقل، معظمة، موصوفة بأا حسىن، قال  )١(

لَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها[: تعاىل وهي ] ١٨٠: األعراف []وِل
  أمساء ونعوت دالة على صفات كماله

  لكن أمساء اهللا احلسىن يف القول املعتمد عند أهل احلق : أي )٢(
= 
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 ٣٣ 

)١(لنــا بـــذا أدلــة وفيـــه      ...................................

ــصر    ــالم والب ــاة والك ــه احلي ل
  

ــدر     ــم واقت ــع إرادة وعل )٢(مس

                                           
= 

قيفية بنص الشرع وورود السمع ا، واتفقوا على جواز إطالق ما تو
  .rورد به كتاب اهللا، وصح عن رسول اهللا 

 باعتبار ثبوت التوقيف يف أمساء اهللا من الشارع -معشر أهل السنة-فلنا : أي )١(
أدلة عالية تفي باملقصود، ألن ما مل يثبت منها مل يؤذن فيه، وأمجعوا أنه تعاىل 

   .rإال مبا وصف به نفسه، ووصفه به رسول اهللا ال يوصف 
ما يطلق عليه تعاىل يف باب األمساء والصفات توقيفي، وما : وقال ابن القيم

يطلق يف باب األخبار ال جيب أن يكون توقيفيا، كالقدمي، والشيء، 
  .واملوجود، والقائم بنفسه

وليست كحياة صفة ذاتية قدمية أزلية ثابتة بالنص واإلمجاع، : احلياة )٢(
املخلوق، والكالم صفة له سبحانه ثابتة باتفاق الرسل، قائمة بذاته 

ويتكلم ويكلم مىت شاء، بال كيف، باتفاق  وليس ككالم املخلوقني
أهل السنة، وله سبحانه بصر يبصر به مجيع املبصرات، ومسع يسمع به 

  .مجيع املسموعات، كما أخرب به يف كتابه واتفقت عليه النبوات
: إرادة كونية قدرية: ه سبحانه إرادة حقيقية بالنص واإلمجاع، واإلرادة إرادتانول

. وترادفها املشيئة، فما شاء كان من مجيع احلوادث، وما مل يشأ مل يكن
يِريد اللَّه ِبكُم [: وهي املتضمنة للمحبة والرضا، كقوله: وإرادة شرعية دينية

الْع ِبكُم ِريدلَا يو رسالْيرِرِد [: ، واألوىل كقوله]١٨٥: البقرة []سي نفَم
اللَّه أَنْ يهِديه يشرح صدره ِللِْإسلَاِم ومن يِرد أَنْ يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا 
= 
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ــن  ــت مبمكـ ــه تعلقـ قدرتـ
  

ــ   ــتنب ك ــي واس )١(ذا إرادة فع

  
                                         

= 
  ]١٢٥: األنعام []حرجا

وبني اإلرادتني عموم وخصوص مطلق، جيتمعان يف حق املخلص املطيع، 
  .رادة القدرية يف حق العاصيوتنفرد اإل

] ٢٩: البقرة []وهو ِبكُلِّ شيٍء عِليم[: وله سبحانه علم بكل شيء، كما قال
وله سبحانه اقتدار على كل ]. ١٢: الطالق []أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما[

شيء قدير بقدرة عامة شاملة بإمجاع املسلمني، كما أخرب أنه على كل شيء 
دره وعلمه أنه سيكون، هو شيء يف التقدير والعلم والكتاب، قدير، فما ق

لَو [: وإن مل يكن شيئا يف اخلارج، ويقدر سبحانه على ما ال يفعله، كما قال
  .والقدرة هي القدرة على الفعل] ٧٠: الواقعة []نشاُء جعلْناه أُجاجا

فعال الزمة، ال تتعدى الزم ومتعد، فاالستواء، واإلتيان، والرتول أ: والفعل نوعان
إىل مفعول، بل هي قائمة بالفاعل، واخللق والرزق واإلحياء، واإلماتة 

وهذه الصفات السبع  .واهلدى، والنصر، وحنو ذلك يتعدى إىل مفعول
املذكورة يف البيت يثبتها أهل الكالم من األشعرية وأضرام وينفون ما 

هل السنة واجلماعة يثبتون هللا سواها، واجلهمية واملعتزلة ينفوا مطلقا، وأ
  rمجيع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 

تعلقت قدرة اهللا عز وجل بكل ممكن، وهو ما ليس بواجب : أي )١(
وهو علَى كُلِّ شيٍء [: الوجود، وال مستحيل الوقوع، قال تعاىل

وكل ممكن مندرج يف هذا بل ليس شيء خارجا  ] ١: امللك []قَِدير
  .ه ومشيئتهعن قدرت

= 
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 ٣٥ 

ــا  ــد تعلق ــالم ق ــم والك والعل
  

)١(بكل شيء يـا خليلـي مطلقًـا         

                                           
= 

وأما احملال لذاته مثل كون الشيء الواحد معدوما موجودا، فهذا ال حقيقة 
له، وال يتصور وجوده، وال يسمى شيئا باتفاق العقالء، ومن هذا 

وكذا :  تعاىل وتقدس ـ، وكذا اإلرادة، أي- خلق مثل نفسه : الباب
 فإن مثل القدرة اإلرادة يف التعلق باملمكنات، إال أن القدرة أعم،

  .اإلرادة ال تتعلق إال ببعض املمكنات وهو ما أريد وجوده
إرادة تتعلق باألمر، وهي اإلرادة الشرعية الدينية، املستلزمة : وهي إرادتان

للمحبة والرضا، وإرادة تتعلق باخللق، وهي اإلرادة القدرية الكونية، 
فعي، من : وهي املشيئة، فما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، وقوله

: امجع حواشي هذا الكالم، واستنب، أي: وعاه يعيه، حفظه ومجعه أي
  .اطلب البيان من مظانه

قد تعلق علم اهللا عز وجل بكل شيء، بالواجب، واملستحيل، : أي )١(
يعلم ما كان وما يكون، : واجلائز، واملوجود، واملعدوم، فهو سبحانه

قا مبتعلقه، وما مل يكن لو كان كيف كان يكون فهو أعم الصفات تعل
وأوسعها، وأما تعلق الكالم بكل شيء، فاملنصوص يف أصول أهل 
السنة أن اهللا مل يزل متكلما مىت شاء، وكلم، ويكلم، وكالمه ال ينفد، 

   .كما أخرب به يف كتابه
  : وذكر شيخ اإلسالم عموم تعلق العلم، والقدرة، وقال

  بحانه خبالف اإلرادة، والكالم، فإنه ال عموم هلما، ألنه س
  ال يتكلم بكل شيء وال يريد إال ما سبق علمه به، وال يريد كل 
شيء، خبالف العلم والقدرة، فإنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء 

  أعلى : يا صديقي وحميب، واخللة: قدير، يا خليلي، أي
= 
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ومسعـــه ســـبحانه كالبـــصر
  

)١(بكـل مـسموع وكـل مبــصر     

   :فصل  
  يف مبحث القرآن 

وأن مــا قــد جــاء مــع جربيــل
  

مــن حمكــم القــرآن والتنـــزيل  
ــدمي   ــبحانه قـ ــه سـ )٢(كالمـ

  
  ...................................  

                                         
= 

 عليهما - إبراهيم، وحممد : مراتب احملبة وهلذا اختص ا اخلليالن
  .ن التقييد بشيءع: ، مطلقا أي- السالم 

ومسعه متعلق بكل مسموع، وبصره متعلق بكل مبصر، وال ختفى : أي )١(
نه ِبكُلِّ []. ١: اادلة [ ]سِميع بِصري[: عليه خافية، قال تعاىل ِإ

ِصريٍء بييسمع بسمع، ويبصر ببصر حقيقة] ١٩: امللك []ش.  
اهللا مع جربائيل أمينه أوحاه أن الكالم الذي جاء من : وأن جنزم ونعتقد: أي )٢(

إليه من حمكم القرآن العظيم، وحمكم الترتيل الذي أنزله اهللا على نبيه حممد 
rكالم اهللا سبحانه، تكلم به حقيقة، كما صرح به :  بواسطة جربائيل هو

  .يف كتابه، وأمجع عليه السلف، مرتل غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود
لف، وإمنا هو قول ابن كالب ومن تبعه، قدمي، ليس من قول الس: وقوله

أنه ال يتعلق مبشيئته وقدرته، وأمجع أهل السنة واجلماعة على أن : أي
  .اهللا يتكلم كيف شاء، ومىت شاء

مل يقل أحد من السلف :  رمحه اهللا ـ- قال شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية 
: النساء [ ]يماوكَلَّم اللَّه موسى تكِْل[: إن القرآن قدمي،وقال تعاىل

نا أَرسلْنا نوحا[: وقال] ١٦٤   ]. ١: نوح []ِإ
= 
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 ٣٧ 

...................................  
  

)١(أعىي الورى بـالنص يـا علـيم         

وليس يف طوق الورى مـن أصـله         
  

)٢(أن يستطيعوا سـورة مـن مثلـه         

  ******  

                                         
= 
]اِهيمرب لَى ِإ  ]ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ[]. ١٦٣: النساء []وأَوحينا ِإ

يِهم ِمن ِذكٍْر ِمن ربِهم محدٍث[]. ١٣: يونس[ : األنبياء [ ]ما يأِْت
د املخرب عنه، وإال كان كذبا، تعاىل وال يكون ذلك إال بعد وجو]. ١

  .اهللا عن ذلك
أعجز اخللق من اجلن واإلنس بالنص القرآين، وقد حتدى سبحانه : أي )١(

اخللق أن يأتوا مبثله، أو عشر سور، أو سورة، فعجزوا مع بالغتهم، 
  .العامل البالغ يف العلم: صيغة مبالغة أي: وشدة عدوام، يا عليم

 اخللق من أوهلم إىل آخرهم أن يأتوا بأقصر سورة ليس يف وسع: أي )٢(
من مثل القرآن كما حتداهم اهللا تعاىل، فاعترفوا بالعجز، وقد حتداهم 
بذلك يف مكة واملدينة، وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي، 
ومهارة البالغة أكرب معجزة، وأر آية، وأظهر داللة، ونفس نظمه 

يه، وفصاحته وبالغته وغري ذلك عجيب خارق وأسلوبه، ودليله ومعان
  .للعادة
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  فصل

  يف ذكر الصفات اليت يثبتها هللا تعاىل أئمة السلف وعلماء 
  األثر دون غريهم من علماء اخللف وأهل الكالم

 وال عــرضولـيس ربنــا جبــوهر 
  

ــى    ــاىل ذو العل ــسم تع )١(وال ج

  
                                         

  .وتقدس عما يتضمنه قوله من الباطل )١(
لفظ اجلسم، واجلوهر، : -  رمحه اهللا تعاىل - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والعرض يف أمساء اهللا تعاىل وصفاته بدعة مل ينطق ا كتاب، وال سنة 
 يقل أحد منهم إن اهللا وال قاهلا أحد من سلف األئمة، وأئمتها، ومل

جسم، وال ليس جبسم، وال جوهر وال ليس جبوهر، وال عرض وال 
ليس بعرض وذموا الكالم يف ذلك، ال رد ما فيه من االصطالحات 
املولدة، بل ألن املعاين اليت يعربون عنها ذه العبارات فيها من الباطل 

  .اهـ. املذموم يف األدلة واألحكام ما جيب النهي عنه
أن ما يراد به نفي اجلوهر نفي حقيقة اهللا تعاىل،وبنفي العرض نفي : وتقدم

بعض صفاته ككالمه، وكذلك املراد من نفي اجلسم نفي أنه كلم، 
ويكلم وأراد، ويريد، وفعل، ويفعل، وحنو ذلك مما هو صفة كمال 

  .سلبها نقص يف حق املخلوق
  وكل وكل كمال ثبت للمحدث، فالواجب القدمي أوىل به، 

= 
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 ٣٩ 

)١(سبحانه قد اسـتوى كمـا ورد      

  
)٢(من غري كيف قد تعـاىل أن حيـد          

                                           
= 

نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع املخلوقات، فإنه جيب 
نفيه عن اهللا بطريق األوىل؛ بل هو سبحانه املربأ من كل عيب، ونقص، 

  .وآفة، له الكمال املطلق من مجيع الوجوه، باتفاق النبوات
قد استوى سبحانه على عرشه من فوق مساواته استواء حقيقة، يليق : أي )١(

ته، ال يشوبه حصر،وال حاجة إىل عرش، وال محلة، كما ورد يف جبالله وعظم
اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية والنصوص السلفية، مما يتعذر استقصاؤه، 

  .وداللة اللفظ عليه كداللة لفظ العلم واإلرادة على معانيها
استوى سبحانه على عرشه بال كيف، إذ كنه الباري تعاىل غري : أي )٢(

االستواء معلوم، : " بشر، وقد ثبت عن أم سلمة، ومالكمعلوم لل
وتبعهما " والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة 

السلف فإن استواءه سبحانه، الذي هو علوه وارتفاعه على عرشه، 
معلوم بطريق القطع، الثابت بالتواتر، وكيفية ذلك ال سبيل لنا إىل 

خلوقني، فكما أن ذاته ال تشبه ذوات العلم به، وليس كاستواء امل
  .املخلوقني، فكذلك صفاته ال تشبه صفات املخلوقني

نفي إحاطة علم اخللق به أن حيدوه، أو : قد تعاىل أن حيد، أراد: وقوله
يصفوه بغري ما أخرب به عن نفسه، ليتبني أن العقول ال حتيط بصفاته، 

ِه ِعلْما[: كما قال تعاىل   ]. ١١٠: طه []ولَا يِحيطُونَ ِب
  ثُـم اسـتوى علَـى    [: وهو على العرش بال حد، كما قـال     : قال أمحد 

ــرِش ــونس []الْع ــيس  : أي] ٣: ي ــاء، ل ــف ش ــتوى كي   اس
= 
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ــه   ــا بذات ــيط علمن ــال حي )١(ف

  
)٢(كذاك ال ينفـك عـن صـفاته         

فكـل مــا قـد جــاء يف الــدليل    
  

)٣(فثابــت مــن غــري مــا متثيــل  

                                           
= 

كمثله شيء، وال ينايف ما نص عليه هو وغريه مـن األئمـة، كـابن     
أنه : هكذا هو عندنا، يعين   : قال أمحد . على العرش حبد  : املبارك، قالوا 
  .شه، بائن من خلقهعال على عر

  .وقد يريد املبتدعة بنفي احلد معىن باطال
نرته اهللا عن احلدود، واجلهات، إنه ليس فوق : يقولون: قال ابن القيم

  .انتهى. السماوات، وال على العرش وال يشارك إليه، وحنو ذلك
  . تعاىل وتقدس ـ- فنفي احلد ذا املعىن نفي لوجود الرب 

لق من املالئكة واإلنس واجلن بذات اهللا املقدسة ال حييط علم اخل: أي )١(
ِه ِعلْما[: فال يعلم كيف هو إال هو، قال تعاىل : طه []ولَا يِحيطُونَ ِب

١١٠.[  
ال خيلص وال : كما أن علمنا ال حييط بذاته املقدسة، ال ينفك أي: أي )٢(

يزول عن صفاته وأفعاله، بل مل يزل وال يزال متصفا بصفات الكمال، 
ترتها عن مجيع صفات النقص والعيب، مل حيدث فيه صفة، وال تزول م

  .عنه صفة
، فهو ثابت له rفكل وصف جاء يف كتاب اهللا، وصح عن نبيه : أي )٣(

تعاىل، وموصوف به، من غري متثيل بشيء من خلقه، ومن غري تكييف، 
منره كما جاء، وال حنرفه عن مواضعه، ونصدق به، ونقر على ما دل 

  . معناه، ونفهمه على ما يليق جبالل اهللا تعاىل وعظمتهعليه من



 حاشية الدرة املضية

 ٤١ 

ــه ــا كوجه ــن رمحــة وحنوه )١(م

  
)٢(ويــده وكــل مــا مــن جــه  

                                           
 نثبته من غري rفكل وصف جاء يف كتاب اهللا، وصح عن نبيه : أي )١(

ورحمِتي وِسعت كُلَّ [: وصفه بالرمحة قال تعاىل: متثيل من ذلك
 ]ورحمةُ ربك خير ِمما يجمعونَ[]. ١٥٦: األعراف []شيٍء

فنصفه ا على ما يليق جبالل اهللا، وليست كرمحة ] ٣٢: فالزخر[
  .املخلوق

يِحب [: وحنوها، كاحملبة، والرضا، والغضب، وحنو ذلك، قال تعاىل: وقوله
ِقنيت٤: التوبة []الْم []ِرين ] ١٤٦: آل عمران []يِحب الصاِب
]هونِحبيو مهِحباللَّ[]. ٥٤: املائدة []ي ِضيرهنوا عضرو مهنع ه[ 
  ]. ٢٢: اادلة[
فهو سبحانه املستحق أن ] ٩٣: النساء [ ]وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنه[وقال 

يكون له كمال احملبة دون ما سواه، وهو سبحانه حيب ما أمر به، 
وحيب عباده املؤمنني، ويغضب، ويرضى، فنصفه سبحانه وتعاىل مبا 

 على ما يليق جبالله، هذا مذهب أهل السنة وصف به نفسه،
من الصفات الثابتة له صفة الوجه، بال : كوجهه،أي: وقوله .واجلماعة

كُلُّ شيٍء []. ٢٧: الرمحن [ ]ويبقَى وجه ربك[: كيف، قال تعاىل
ههجِإلَّا و اِلكأعوذ بنور « : ويف احلديث] ٨٨: القصص []ه

  .وغري ذلك. وجهك
ومن الصفات الثابتة له تعاىل بنص الكتاب والسنة صفة اليدين، : أي )٢(

بلْ يداه []. ١٠: الفتح [ ]يد اللَِّه فَوق أَيِديِهم[: قال تعاىل
يدي[] ٦٤: املائدة []مبسوطَتاِن ] ٧٥: ص []ِلما خلَقْت ِب

= 
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ــرتول  ــفة الـ ــه وصـ وعينـ
  

)١(وخلقــه فاحــذر مــن الــرتول  

                                           
= 

ِه[ يِميِن   ]. ٦٧: الزمر []والسماوات مطِْويات ِب
ميني اهللا مألى،مل يغض ما يف ميينه، وبيمينه األخرى القبض، «: ويف احلديث

يأخذهن بيده اليمىن، مث يطوي األرضني بيده األخرى وكلتا يدي ريب 
وغري ذلك مما ثبت . »ميني ، ويقبض أصابعه ويبسطها، وجيعلها يف كفه

  .مما ال حيصى، فيداه صفتان من صفات ذاته بإمجاع السلف
رد من صفات اهللا من ج اليد والوجه وحنومها كالقدم وكل شيء و

يوم يكْشف عن [: والرجل والساق نثبته كما جاء عن اهللا، قال تعاىل
حىت يضع رب العزة فيها «: ويف احلديث]. ٤٢: القلم []ساٍق
ونقر ما أتى عن اهللا على مراد اهللا، . »فيها قدمه«: ويف رواية .»رجله

ق به، ونعتقد أن له معاين حقيقة، على ما يليق ونؤمن بذلك ونصد
  .جبالل اهللا وعظمته

ومن الصفات الثابتة له تعاىل من غري متثيل صفة العينني، قال : أي )١(
تصنع علَى عيِني[: تعاىل نا[] ٣٩: طه []وِل أَعيِن نك ِب : الطور [ ]فَِإ
نا[]. ٤٨ أَعيِن أن هللا تعاىل : آلياتفدلت ا] ١٤: القمر []تجِري ِب

أن املثىن إذا أضيف إىل نون العظمة أتى به بصيغة : عينني، والقاعدة
  .»فإن اهللا ليس بأعور«: اجلمع، ويف الصحيحني

ومذهب السلف إثبات العينني هللا تعاىل حقيقة على ما يليق بذاته وعظمته 
  .ال كأعني املخلوقني

  ترة صـفة النــزول     ومن الصفات الثابتـة هللا تعـاىل بالـسنة املتـوا          
  يـرتل ربنـا إىل     «: ففي الـصحيحني وغريمهـا مـن غـري وجـه          

مـن  : السماء الدنيا كل ليلة، حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقـول          
= 



 حاشية الدرة املضية

 ٤٣ 

ــال   ــصفات واألفع ــسائر ال ف
  

ــة هللا ذي اجلــــالل   )١(قدميــ

                                           
= 

إخل؛ والقول فيه كالقول يف االستواء على ما ... »يدعوين فأستجيب له
يليق جبالل اهللا، ال كرتول املخلوقني، وكذلك اإلتيان، وايء وسائر          

  .لصفات الثابتة من غري تكييف وال متثيلا
وليس يف العقل الصحيح ما خيالف النقل الصريح الصحيح، بل العقل 
الصحيح يوافقه النقل الصحيح الصريح، وإن كان يف النصوص من 

  .التفصيل ما يعجز العقل عن إدراكه
اعترف أساطني أهل الكالم بأن العقل ال سبيل له : وقد قال شيخ اإلسالم

صفة : ومن الصفات الثابتة له تعاىل . اليقني يف عامة املطالب اإلهليةإىل
اخللق بالكتاب والسنة، والعقل، واحلس، والفطرة، وباتفاق الرسل 

بأن اهللا خالق كل شيء، وخيلق ما : وأتباعهم، بل وسائر أهل امللل
يشاء فاحذر من الرتول من ذروة اإلميان وسنام الدين إىل حضيض 

  .إن السالمة يف اتباع السلفاالبتداع، ف
فسائر الصفات الذاتية من احلياة، والقدرة، واإلرادة، والسمع، : أي )١(

والبصر، والعلم، والكالم، وغريها، والوجه، واليدين، والقدم، 
وحنوها، وسائر صفات األفعال، من االستواء، والرتول، واإلتيان 

نؤمن ا، : الكتاب والسنةوايء، والتكوين، وحنوها الثابتة هللا تعاىل ب
ونصدق ا، من غري حتريف، وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، 
ومن غري زيادة وال نقصان، فال ننفي ما وصف به نفسه، وال حنرف 
الكلم عن مواضعه،وال نلحد يف أمساء اهللا وآياته، وال نكيف، وال منثل 
= 
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ــل  ــف وال متثي ــال كي ــن ب لك
  

)١(رغما ألهـل الزيـغ والتعطيـل        

  
                                         

= 
كفء له، وال ند صفاته بصفات خلقه، ألنه سبحانه ال مسي له، وال 

  .له، وال يقاس خبلقه، فهو أعلم بنفسه، وبغريه
قدمية هللا ذي اجلالل واإلكرام،أمجع السلف على أن اهللا قدمي جبميع : وقوله

أن صفات األقوال واألفعال : صفاته مل يزل وال يزال، لكن مرادهم
  .قدمية النوع، حادثة اآلحاد، وكالم املصنف فيه إمجال

يء حمدث، وإال كان حمال للحوادث، وليس هذا من ليس منها ش: وقال
كالم السلف بل من كالم أهل البدع املخالفني للسلف، وإمنا السلف 

مل يزل اهللا متكلما إذا شاء، فاعال إذا شاء، ومل تزل اإلرادة : يقولون
  .والكلمات تقوم بذاته، وإال كان ناقصا عاجزا، تعاىل اهللا عن ذلك

ليس منها شيء حمدث أنه ال : دعة يريدون بقوهلماملبت: قال شيخ اإلسالم
يتكلم بقدرته ومشيئته، وال يرتل كل ليلة إىل مساء الدنيا وال يأيت يوم 

وال جييء، وال يغضب بعد أن كان راضيا، وال يرضى بعد أن  القيامة،
كان غضبانا، وال يقوم به فعل ألبته وال أمر جتدد بعد أن مل يكن، وال 

 مل يكن مريدا له، فال يقول له كن حقيقة، وال يريد شيئا بعد أن
استوى على عرشه بعد أن مل يكن مستويا، وال ينادي عباده يوم 
القيامة، وحنو ذلك، فإن هذه كلها حوادث عندهم، وهو مرته عن 

  .تلك احلوادث، تعاىل اهللا وتقدس عن قوهلم علوا كبريا
  علم كيف هو إال وإثبات الصفات هللا بال كيف كما أنه ال ي: أي )١(

  هو، فذلك صفاته ال يعلم كيف هي إال هو، وال متثيل أي 
= 
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 ٤٥ 

ــذكر  ــت يف ال ــا أت ــا كم منره
  

)١(من غـري تأويـل وغـري فكـر          

  
                                         

= 
بشيء من خلقه، رغما ألهل امليل واالحنراف عن ج أهل احلق ورغما 
ألهل التعطيل من اجلمهية وغريهم فأهل السنة وسط يف باب صفات 

  .اهللا بني أهل التعطيل اجلهمية وأهل التمثيل املشبهة
الصفات وأخبارها وجنريها على ظاهرها ونقرها على ما منر آيات : أي )١(

دلت عليه من صفات الكمال ونعوت اجلالل، ونفهم منها ما دلت 
عليه، ونعتقده حقيقة ال جمازا، من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف 

  .وال متثيل
من غري تأويل، تقدم أنه لو عدل عنه إىل حتريف لكان أوىل، ألن : وقوله

 اليت تسمى تأويلًا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، من املعاين
أن آيات الصفات وأحاديثها ال : ومراد بعض املتأخرين بنفي التأويل

يعلمها إال اهللا وأن األنبياء والصحابة والعلماء ال يعرفون ما أراد اهللا 
أنا أمرنا بتالوا من غري تدبر وال : مبا وصف به نفسه، والزم قوهلم

  .يهافهم ملعان
ــه ــر : وقول ــاء يف األث ــا ج ــر، كم ــري فك ــن غ ــروا يف : م   تفك

  املخلوق، وال تفكروا يف اخلالق، فإن اخلالق سبحانه ال شـبيه لـه،              
  القيـاس ممتنـع يف حقـه        وال نظري له، فالتفكر الذي مبنـاه علـى        

تعاىل، وإمنا هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد، وبالذكر ومبا أخرب بـه        
   من العلم به أمور عظيمـة، ال تنـال مبجـرد            عن نفسه حيصل للعبد   

  التفكري والتقدير، وإمنا تعلم الذات املقدسـة والـصفات املعظمـة           
= 
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ويستحيل اجلهـل والعجـز كمـا      
  

)١(عمـى قد استحال املوت حقا وال      

ــاىل اهللا     ــد تع ــص ق ــل نق فك
  

ــن وااله   ــشرى مل ــا ب ــه في )٢(عن

    

                                         
= 

من حيث اجلملة، على الوجه الذي يليق جبالل اهللا وعظمته، ومن مل            
يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إال ما يناسب املخلوق            

  .فقد ضل يف عقله ودينه
ر يف العقل اجلهل هو ضد العلم، والعجز الذي هو ضد ال يتصو: أي )١(

القدرة يف حق اهللا تعاىل، كما أنه ال يتصور يف حقه املوت الذي هو 
ضد احلياة، والعمى الذي هو ضد البصر، وكذا الصمم، والبكم، 
والفناء، والعدم، والفقر، ومماثلة املخلوقني، وغري ذلك مما هو ضد 

  .لشرعأوصافه املقدسة، الثابتة با
فكل نقص من هذه األوصاف املذكورة وحنوها قد ترته اهللا عنه : أي )٢(

فله الكمال املطلق من مجيع الوجوه باتفاق الكتب والرسل، ونوه 
اختذه وليا معتمدا عليه، : بالبشرى ملن وااله اهللا، أو واىل هو اهللا، أي

ياَء اللَِّه لَا أَلَا ِإنَّ أَ[: ومفوضا مجيع أموره إليه لعظم ذلك، قال تعاىل وِل
لَهم * الَِّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ * خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ 

والويل ] ٦٤- ٦٢: يونس []الْبشرى ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة
  .ضد العدو، فاقتبس الناظم من اآلية البشارة ألهل الوالية
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 ٤٧ 

  
  فصل

  يف ذكر اخلالف يف صحة إميان املقلد
  

ــه اجلــزم وكــل مــا يطلــب في
  

ــتم    ــذاك ح ــد ب ــع تقلي )١(فمن

  
                                         

جيزم :  حكم أو مطلوب مما أنبأ عنه الكالم اخلربي، يطلبوكل: أي )١(
فيه جزما، فمنع التقليد وهو قبول قول الغري بغري دليل عقلي مبا يطلب 

  .فيه اجلزم حتم الزم واجب عند طوائف املتكلمة والفالسفة
وإن كانوا يظنون أن الشرع إمنا يدل : قال شيخ اإلسالم أمحد ابن تيميه

ق فداللته موقوفة على العلم بصدق املخرب، وجيعلون بطريق اخلرب الصاد
ما بين عليه صدق املخرب معقوالت حمضة، فضلوا يف ظنهم، أن داللة 
الكتاب والسنة إمنا هي بطريق اخلرب ارد، مع أن العقل يدل على 

  .صدق الرسول داللة مطلقة
إليها يف أن اهللا بني من األدلة العقلية اليت حيتاج : بل الذي عليه السلف

العلم بذلك ما ال يقدر أحد من هؤالء قدره، واية ما يذكرونه جاء 
القرآن خبالصته على أحسن وجه، كاألمثال املضروبة، والرباهني 
القاطعة، واالعتقاد الصحيح، ال يثبت مبجرد األدلة العقلية، بل باألدلة 

  .الشرعية اليت يفرق ا بني املؤمن والكافر
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ــالظن  ــى بـ ــه ال يكتفـ ألنـ
  

)١(لذي احلجى يف قول أهـل الفـن         

 مبـا  وقيل يكفـي اجلـزم إمجاعـا        
  

)٢(مـا يطلب فيه عنـد بعـض العل        

  

                                         
ليد ألنه ال يكتفى بالظن، الذي هو ترجيح أحد الطرفني علل منع التق )١(

العقل، : على اآلخر يف أصول الدين، لصاحب احلجى بكسر احلاء، أي
  .والفطنة يف قول علماء العقول

إن املسائل اخلربية اليت يسموا مسائل األصول : وقوهلم: قال شيخ اإلسالم
بغري دليل يفيد جيب القطع فيها مجيعا، وال جيوز االستدالل فيها 

اليقني، خطأ خمالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها، وما 
يف باب أصول الدين من العلوم العقلية يعلم كل  يقوله كثري من الناس

 متضمن لتجهيل الرسول rأنه خمالف ملا جاء به الرسول : من تدبره
r إىل ، أنه مل يبني أصول الدين، مع أن الناس إليها أحوج منهم

  .غريها
يكفي يف أصول الدين اجلزم ولو تقليداً، إمجاعا بكل حكم : أي وقيل )٢(

يطلب فيه ذلك املطلوب من أصول الدين عند بعض العلماء من 
 يكتفي يف اإلميان من األعراب rاحلنابلة والشافعية وغريهم، ألنه 

وغريهم بالتلفظ بالشهادة، وما جاءت به الشريعة من نوعي النظر، هو 
ما يفيد وينفع، وحيصل به اهلدى، وهو بذكر اهللا، وما نزل من احلق، 

  . تقليداً، بل هو النظر املفيد للعلمrوليس الرجوع إىل قوله 
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 ٤٩ 

ــشر ــوام الب ــن ع ــازمون م فاجل
  

ــر   )١(فمــسلمون عنــد أهــل األث

    

                                         
فاجلازمون حينئذ ولو تقليدا، وهو الرجوع عندهم إىل الكتاب : أي )١(

والسنة من عوام البشر، الذين ليسوا أهال للنظر واالستدالل، فعلى 
  .م مسلمون عند أكثر أهل األثر وأكثر النظاره: الصواب
اآليت بالشهادتني مؤمن حقا، وإن كان مقلدا على مذهب : قال النووي

احملققني، واجلماهري من السلف واخللف، وقد تظاهرت ذا األحاديث 
  .اهـ. الصحاح، اليت حيصل مبجموعها التواتر، والعلم القطعي

 ملا أمهله املهاجرون - عمه النظار  كما ز- ولو كان النظر العقلي واجبا 
واألنصار، وسائر الوفود الذين دخلوا يف الدين، وعرفوا اهللا بتصديق 

 وأعالم الرسالة، ودالئلها، وهم ومن اتبعهم من السلف أعظم rالنيب 
وطوائف املتكلمني واملتفلسفة  .الناس علما، ويقينا وطمأنينة، وسكينة

وتشريع دين مل يأذن به اهللا، وأضرام هم أهل الشك واالضطراب 
أم جزموا بغري علم وصححوا بغري حجة، حىت : غاية ما يقول أحدهم

أن طريقتهم ليست طريقة : اعترف حذاق أهل الكالم األشعري وغريه
الرسل وأتباعهم، وأا طريقة باطلة، وأهل السنة واجلماعة يعلمون، 

   .ويعلمون أم يعلمون
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  الباب الثاين
  يف األفعال املخلوقة

  
ــذات وســائر األشــياء غــري ال

  
ــصفات    ــاء وال ــا األمس ــري م وغ

ــدم    ــن الع ــا م ــة لربن )١(خملوق

  
)٢(وضل من أثـىن عليهـا بالقـدم         

  
                                         

لوقة، اهللا أوجدها من العدم، غري الذات وسائر األشياء خم: أي )١(
املقدسة، واألمساء احلسىن، والصفات العلى، فإن اهللا تعاىل قدمي جبميع 
صفاته، وقدمه ضروري، وصفات كماله الزمة لذاته، ميتنع ثبوت ذاته 
بدون صفات الكمال الالزمة، وكل ما سوى اهللا حمدث، مسبوق 

 شيء، وربه ومليكه، ما شاء بالعدم، باتفاق السلف، فاهللا خالق كل
كان وما مل يشأ مل يكن، كما دلت عليه الكتب املرتلة، وأخربت به 

  .الرسل، وأقرت به الفطر، وأمجع عليه املسلمون
وضل عن الصراط املستقيم كل شخص أثىن على سائر األشياء : أي )٢(

بالقدم سوى الذات، واألمساء والصفات، وأخطأ املنهج القومي، 
أتباعه، وأخرب سبحانه أنه خلق السماوات واألرض، وما كأرسطو و

فيهما، وما بينهما، وقدر مقادير اخلالئق، قبل ذلك خبمسني ألف سنة 
  .وكان عرشه على املاء

ليس ألرسطو وأتباعه وال غريهم حجة واحدة تدل على : قال شيخ اإلسالم
  .قدم شيء من العامل أصالً
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 ٥١ 

ــار  ــق باختيـ ــا خيلـ وربنـ
  

)١(مـن غــري حاجــة وال اضــطرار   

ــدىل   ــق س ــق اخلل ــه ال خيل كن
  

)٢(كما أتى يف النص فـاتبع اهلـدى         

ــة هللا   ــا خملوقـــ أفعالنـــ
  

)٣(لكنها كـسب لنـا يـا الهـي          

                                           
: ما شاء باختيار منه، قال تعاىل خيلق - تبارك وتعاىل- ربنا : أي )١(

]ارتخياُء وشا يم لُقخومل يزل سبحانه فاعال ]. ٦٨: القصص [ ]ي
ملا يشاء، ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، أوجد املخلوقات بعد أن مل 
تكن على غري مثال سابق، ال حلاجة إليها، وال اضطرار أجلأ إليها، بل 

  .ظيمةخلقها مبحض مشيئته حلكمة ع
 ال خيلق اخللق سدى مهال، بال أمر وال -  تعاىل وتقدس - لكنه : أي )٢(

وما خلَقْت الِْجن :] ي، وال حكمة، بل خلقهم لذلك، كما قال
يعبدوِن لَّا ِل نس ِإ يوحدون وقال بعض : أي]. ٥٦: الذاريات []والِْإ

: رآين، كقولهالق: إال آلمرهم، وأاهم كما أيت يف النص، أي: السلف
]وا اللَّهدباع٣٦: النساء []و .[]وا اللَّهدبعي لَّا ِل : البينة []وما أُِمروا ِإ
وحق اهللا على العباد أن يعبدوه، وال «: والسنة النبوية كقوله] ٥

وغري ذلك، فاتبع اهلدى باقتفاء املأثور وإتباع . »يشركوا به شيئا
  .السلف

 ال ؟ رجح األول شيخ اإلسالم، وابن قاضي وهل خيلق تعاىل لعلة، أو
اجلبل، وغريمها، وحكاه عن إمجاع السلف، واحتج املثبتون للحكمة 

يعبدوِن وغري ذلك، [: والعلة بقوله لَّا ِل نس ِإ وما خلَقْت الِْجن والِْإ
  .واإلمجاع واقع على اشتماله على احلكم واملصاحل

  يعها خملوقة مصنوعة هللا تعاىل، هو أفعالنا معشر اخللق مج: أي )٣(
= 
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ــاد    ــه العب ــا يفعل ــل م فك
  

ــراد     ــدها م ــة أو ض ــن طاع م
بنــا مــن غــري مــا اضــطرارلر  

  
ــافهم وال     ــا ف ــن لن ــتم ١(ارم(

                                           
= 

 ]واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ[: الذي أوجدها من العدم، قال تعاىل
خلقكم والذي تعملونه، فدلت على أن أعمال العباد : أي] ٩٦: الصافات[

: وأيضا. إن اهللا خلق كل صانع وصنعته«: خملوقة هللا، ويف حديث حذيفة
واللَّه خلَقَكُم فإن أعراضهم داخلة يف [: ولهنفس حركاته تدخل يف ق

مسمى أمسائهم، فاهللا خلق اإلنسان جبيمع أعراضه وحركاته، واآليات 
على : ومجهور أهل السنة .واألحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثرية

أن فعل العبد فعل له حقيقة، لكنه خملوق هللا، مفعول للعبد، ويفرقون بني 
لكن أفعالنا اليت تصدر عنا كسب لنا معشر : لوق، لكنها أياخللق واملخ

اخللق، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، قال 
  ]٢٨٦: البقرة []لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت[: تعاىل

أحدمها : والفعل هو الكسب، وال يعقل شيئان يف احملل: قال شيخ اإلسالم
 واآلخر كسب، والذين جعلوا العبد كاسبا غري فاعل من أتباع فعل

  .جهم، وأيب احلسن وكالمهم متناقض، وقوله يا ال هي، تكملة للبيت
فكل فعل يفعله العباد من طاعة، وهي ما تعلق ا املدح يف : أي )١(

العاجل، والثواب يف اآلجل وما يفعل من معصية وهي ما فيها ذم يف 
أو الذم يف األجل داخل حتت إرادة اهللا الكونية العاجل والعقاب 

  ومشيئته وقدرته، فإن اهللا خالق كل شيء، وربه ومليكه ما 
  شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، وهو على كل شيء قدير، وإرادة 
= 
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 ٥٣ 

وجــاز للمــوىل يعــذب الــورى
  

)١(من غري ما ذنب وال جـرم جـرى          

                                           
= 

  .ما يفعله العباد من غري اضطرار منه لنا وال حاجة بل حلكمة باهرة
اجلدال ويقال : واملراء. ث كانفافهم وال متار يف علمك وكن مع احلق حي

للمناظرة، مماراة ألن كل واحد يستخرج ما عند صاحبه وميتريه، وقد 
  .أول من تكلم فيه معبد اجلهين: كثر املراء يف القدر، وقيل

أن : وأهل السنة وسط يف باب أفعال اهللا بني اجلربية والقدرية، وتقدم
القدرية املتعلقة باخللق، فما ذكر هي اإلرادة الكونية : اإلرادة إرادتان

اإلرادة الشرعية املتعلقة باألمر وهو ما وقع يف : واإلرادة الثانية هي
   .الوجود من األعمال الصاحلة

مراد لنفسه ومراد لغريه، فاملراد لنفسه مطلوب حمبوب لذاته : واملراد نوعان
قد وما فيه من اخلري، فهو مراد إرادة الغايات واملقاصد، واملراد لغريه 

ال يكون مقصودا للمريد، وال مصلحة له فيه بالنظر إىل ذاته، وإن 
كان وسيلة إىل مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، 
مراد له من حيث قضائه، وإيصاله إىل مراده، فيجتمع األمران بغضه 

  .وإرادته ال يتنافيان الختالف متعلقهما
 يفرقون بني اإلرادة، واحملبة، :ومجهور أهل السنة من مجيع الطوائف

إنه إن كان يريد املعاصي فهو سبحانه ال حيبها، وال : والرضا، فيقولون
  .يرضاها، بل يبغضها، ويسخطها، وينهى عنها

  إمث، وال : وجاز للرب تعاىل يعذب اخللق من غري ذنب، أي: أي )١(
= 
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ــل ــاىل جيم ــه تع ــا من فكــل م
  

ــسأل     ــه ال ي ــن فعل ــه ع )١(ألن

                                           
= 

ر من العبد، وال صد: الذنب عطفه عليه لإليضاح، جرى، أي: جرم، هو
عنه، وليس هذا من قول السلف، وال من الثناء على اهللا، والنصوص النافية 
للظلم، تثبت العدل يف اجلزاء وأنه ال يبخس عامال عمله، كتب على نفسه 

* أَفَنجعلُ الْمسِلِمني كَالْمجِرِمني [: الرمحة، وحرم الظلم على نفسه، وقال
وجيب ترتيهه عن الظلم، كما ] ٣٦-٣٥: القلم []ما لَكُم كَيف تحكُمونَ

نزه نفسه عنه، ومعلوم بالضرورة أن اهللا حكم عدل، يضع األشياء يف 
مواضعها، وإن كان وضعها يف غري مواضعها غري ممتنع لذاته، لكنه ال يفعله 

  .ألنه ال يريده بل يكرهه ويبغضه
 يعذب إن اهللا: ليس من أهل السنة من يقول: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وال : إن اهللا يثيب إبليس وفرعون، بل: نبيا، وال مطيعا، وال من يقول
يثيب عاصيا على معصيته؛ وهو سبحانه القائم على كل نفس مبا 
كسبت، جمازي احملسن بإحسانه، واملسيء بإساءته، الصادق الذي ال 
خيلف امليعاد، العدل الذي ال جيور وال يظلم، وال خياف عباده منه 

  . باتفاق مجيع الكتب والرسلظلما،
فكل شيء حيسن من اهللا، وكل ما خلقه فهو نعمة، وإحسان إىل : أي )١(

عباده، يستحق عليه الشكر، وله سبحانه فيه حكمة تعود عليه، 
يستحق أن حيمد عليها لذاته، ال يسأل عما يفعل، لتمام حكمته 

كل ومحده، وهم يسألون؛ بل هو حمسن عدل، كل نعمة منه فضل، و
نقمة منه عدل، حمسن إىل العبد بال سبب منه، وال يعاقبه إال بذنبه، 

  .وإن كان قد خلق األفعال كلها حلكمة له يف ذلك
= 
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 ٥٥ 

ــه مــن فــضله ــب فإن ــإن يث ف
  

ــه    ــبمحض عدل ــذب ف )١(وإن يع

  
                                         

= 
فهو أحكم احلاكمني، ال يظلم مثقال حبة من خردل، وإن تك حسنة 
يضاعفها، فإذا ابتلى أحدا بالذنوب، فهي عقوبة على عدم فعل ما 

لق اخللق لعبادته وحده ودهلم عليه فإنه خ: خلق ألجله وفطر عليه
بالفطرة، وجعل هلم مسعا وأبصارا وأفئدة، وبعث الرسل لقيام احلجة، 

  .فمن مل يفعل ما أمر به بأن زين له الشيطان املعاصي عاقبه
 فإن إثابته من فضله - اجلزاء :  والثواب- فإن يثب عباده املطيعني : أي )١(

تفاق املسلمني، ومبا كتبه على وكرمه، وإن كان واجبا حبكم وعده، با
نفسه من الرمحة وإن يعذب عباده لعتوهم وعصيام فبمحض عدله 
اخلالص من شائبة الظلم باتفاق املسلمني، وهو أرحم الرمحني، فال 
يلوم العبد إال نفسه، ولوال فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته، 

 مرته عن واستحقاقهم للعذاب ملا عذم، وهو احلكم العدل، وكما أنه
صفات النقص والعيب فهو مرته عن أفعال النقص والعيب، وأي نقص 

  .أفظع من الظلم
وليس يف خملوقه ما هو ظلم منه، وإن كان بالنسبة إىل اإلنسان هو ظلم، 

 -  جل وعال - فهو ظلم من الفاعل، الذي قام به الفعل، ال من اخلالق 
  به أفعال فإن أفعال عباده نوع آخر، واهللا تعاىل ال تقوم 

إليه أحكامها، اليت تعود إىل  العباد، وال يتصف ا، وال تعود
  موصوفاا، وقد فرق السلف بني فعله سبحانه وبني ما هو 
  مفعول خملوق له، فحركات املخلوقات ليست حركات له، وال 
= 
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فلم جيب عليـه فعـل األصـلح       
  

)١(وال الصالح ويـح مـن مل يفلـح          

                                           
= 

أفعاال له ذا االعتبار، لكوا مفعوالت هو خلقها، وإمنا الظامل من 
  .فعل الظلم

أن العبد مأمور بطاعة اهللا، منهي عن معصيته، فإن أطاع : ع السلفوأمج
كان ذلك نعمة من اهللا أنعم ا عليه، وكان له األجر والثواب بفضل 
اهللا ورمحته، وإن عصى كان ظاملا لنفسه، مستحقا للذم والعقاب، 
وكان هللا عليه احلجة البالغة، وال حجة ألحد على اهللا، وكل ذلك 

 وقدره ومشيئته، لكنه تعاىل حيب الطاعة، ويأمر ا، كائن بقضاء اهللا
ويثيب عليها، ويبغض املعصية، وينهى عنها، ويعاقب عليها، وإن شاء 

  .عفا عن املذنب من املؤمنني
األنفع، وال فعل الصالح : فلم جيب على اهللا فعل األصلح، أي: أي )١(

: نة واجلماعةلعباده وهذا قول املرجئة اجلهمية، والذي عليه أهل الس
أنه سبحانه إمنا يأمر عباده مبا فيه صالحهم، وينهاهم عما فيه 
فسادهم، وأن فعل املأمور مصلحة عامة ملن فعله، وترك املنهي عنه 
مصلحة ملن تركه، ونفس األمر وإرسال الرسل مصلحة عامة، وإن 

  .تضمن شرا للبعض
  ومصاحلهم، ويثبتون احلكمة يف أفعال اهللا، وأنه يفعل لنفع عباده 

  فقد أمر اخللق على ألسن رسله مبا ينفعهم، واهم عما يضرهم، 
  ولكن منهم من أراد أن خيلق فعله، فأراد هو سبحانه أن 

  ومنهم من مل يرد أن : خيلق ذلك الفعل، وجيعله فاعال له
خيلق فعله، فجهة خلقه سبحانه ألفعال العباد وغريها غري أمره للعبد 
= 
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 ٥٧ 

)١(فكل من شـاء هـداه يهتـدي       

  
  ...................................  

                                         
= 

 مصلحة للعبد أو مفسدة، فإذا أمر العبد باإلميان، على وجه بيان ظاهر
كان قد بني له ما ينفعه ويصلحه إذا فعله، وال يلزمه تعاىل إذا أمره أن 
يعينه، بل قد يكون يف خلقه ذلك الفعل وإعانته عليه نوع مفسدة من 

وال يلزم إذا كان  .حيث هو فعل له، فإنه خيلق سبحانه ما خيلق حلكمة
به مصلحة للمأمور إذا فعل أن يكون مصلحة لآلمر إذا الفعل املأمور 

فعله هو، أو جعل املأمور فاعال له، بل قد تكون احلكمة تقتضي أن ال 
يعينه على ذلك فإن احلكمة تتضمن ما يف خلقه وأمره من العواقب 
احملمودة والغايات احملبوبة وما من ذرة يف السماوات وال يف األرض، 

 إال وهو شاهد هللا بتمام العدل والرمحة، وكمال وال معىن من املعاين،
  .احلكمة

وما خلق سبحانه اخللق باطال، وال فعل شيئا عبثا، بل هو احلكيم يف أقواله 
وأفعاله، يفعل وخيلق ما يشاء حلكمة باهرة، وقد وقع اإلمجاع عند 
أهل السنة واجلماعة على اشتمال أفعال اهللا على احلكم واملصاحل، كما 

  .تقدم
فكل من شاء اهللا هداه من خلقه يهتدي إىل الصراط املستقيم، : أي )١(

واملراد هنا اهلداية اخلاصة، وهي هداية التوفيق واإلهلام، املستلزمة 
أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم [: وأما اهلداية العامة، كقوله. لالهتداء

  ].٥٠: طه []هدى
 حتى يبين لَهم ما[: ا هداية البيان العام، كقولهفإا ال تستلزم االهتداء التام، وكذ

= 
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..................................
.  

)١(وإن يرد ضـالل عبـد يعتـدي         

                                           
= 

ال تستلزم االهتداء التام، وكذا اهلدى بالبيان ] ١١٥: التوبة []يتقُونَ
والداللة إن مل يقترن به هدى آخر بعده مل حيصل به االهتداء، الذي 

 فَاستحبوا وأَما ثَمود فَهديناهم[: هو هدى التوفيق واإلهلام، كقوله
وهو سبحانه ما عدل عن ]. ١٧: فصلت []الْعمى علَى الْهدى

موجب العدل واإلحسان يف هداية من هدى، وإضالل من ضل، فلم 
يطرد عن بابه من يليق به التقريب، بل طرد من ال يليق به إال الطرد 

  .واإلبعاد
ر، وارتكاب وإن يرد سبحانه ضالل عبد من خلقه، بترك املأمو: أي )١(

احملظور، يعتد، بارتكاب ذلك، واقتحام احملارم، وهذه هي اإلرادة القدرية 
الكونية، وليست هي اإلرادة اليت هي مدلول األمر والنهي، فإا مستلزمة 

فَمن يِرِد [: للمحبة والرضا، وقد فرق اهللا بينهما يف كتابه، فقال يف األوىل
 حرشي ههِديأَنْ ي قًا اللَّهيض هردلْ صعجي ِضلَّهأَنْ ي ِردي نملَاِم وِللِْإس هردص

يِريد اللَّه [: ويف الثانية]. ١٢٥: األنعام []حرجا كَأَنما يصعد ِفي السماِء
رسالْع ِبكُم ِريدلَا يو رسالْي ١٨٥: البقرة []ِبكُم[  

أمر به، ومل يأمر بالشر، بل ى عنه، ومل يرضه دينا فرييد سبحانه اخلري، وي
وشرعا، وإن كان مريدا له خلقا وقدرا، وما يصيب العبد من النعم، 
فاهللا أنعم ا عليه، وما يصيبه من الشر، فبذنوبه ومعاصيه، وكل 
األشياء كائنة مبشيئة اهللا، وقدرته وخلقه، وال بد للعبد أن يؤمن بقضاء 

  .رعه، وأمره هذا ما عليه أهل السنة واجلماعةاهللا، وقدره، وبش



 حاشية الدرة املضية

 ٥٩ 

  فصل
  )١(يف الكالم على الرزق

والـرزق مـا ينفــع مـن حــالل   
  

ــال   ــن احمل ــل ع )٢(أو ضــده فح

ــق    ــل اخللـ ــه رازق كـ ألنـ
  

ــري رزق     ــوق بغ ــيس خمل )٣(ول

ومــن ميــت بقتلــه مــن البــشر  
  

ــدر    ــضاء والق ــريه فبالق )٤(أو غ

  
                                         

  .اسم ملا يسوقه اهللا إىل احليوان فيأكله، واجلمع أرزاق: وهو )١(
ما ينتفع املرتزق حبصوله، سواء كان من حالل، ضد : الرزق هو: أي )٢(

 وهو ما انتفى عنه حكم التحرمي، -  مستعار من حل العقدة - احلرام 
زل عن احملال، فإنه : احلرام فحل، أيضد احلالل وهو : أو ضده، أي

  .ال يبقى أحد بال رزق
ألن اهللا سبحانه رازق مجيع اخللق كما يف اآليات احملكمات، : أي )٣(

واألحاديث الصحيحة، وعلم باحلس واملشاهدة، وليس يوجد خملوق 
لَّا علَى اللَّ[: من سائر احليوانات بغري رزق ِه وما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض ِإ

  ]٦: هود []ِرزقُها
ومن ميت بقتله من سائر أنواع القتل من البشر، أي اإلنسان، قدم : أي )٤(

لالهتمام به، أو غريه من سائر احليوانات، فموته بقضاء اهللا وإرادته، 
اسم ملا صدر مقدرا من اهللا، وعلم : وقدره يف األجل املقدر ملوته، والقدر

ى ما هي عليه، وال حمو، وال تغيري، وال اهللا السابق حميط باألشياء عل
زيادة، وال نقص، فإن اهللا يعلم ما كان، وما يكون، وما جرى به القلم 

  .يقع فيه حمو وإثبات، وكذا ما بيد املالئكة: يف اللوح احملفوظ، فقيل
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ومل يفت مـن رزقـه وال األجـل        
  

)١( واخلطـل  شيء فدع أهل الضالل     

    

                                         
ومل يفت على املقتول وال غريه من رزقه املقسوم له يف علم اهللا : أي )١(

ه أيضا من األجل احملتوم شيء، وال حلظة، فاترك وإن قل، وال فات شيء
الكالم : أهل الضالل من طوائف االعتزال، ودع أهل اخلطل، أي

  .لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها« الفاسد، ويف احلديث 
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 ٦١ 

  الباب الثالث
  يف األحكام والكالم على اإلميان ومتعلقات ذلك

ــرا  ــاد ط ــى العب ــب عل وواج
  

)١(أن يعبـــدوه طاعـــة وبـــرا  

ويفعلوا الفعـل الـذي بـه أمـر          
  

)٢(حتما ويتركوا الذي عنـه زجـر        

  
                                         

واجب على العباد مجيعا أن يوحدوا اهللا، ويفردوه بالعبادة، : أي )١(
  .ويتربءوا من عبادة ما سواه

اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة : ادةوالعب
  .والباطنة
الدعاء، واخلوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، : ومن أنواعها

يعبدوِن[: وغري ذلك، قال تعاىل نس ِإلَّا ِل  ]وما خلَقْت الِْجن والِْإ
 ]الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُمياأَيها [: وقال ] ٥٦: الذاريات[
لَّا نوِحي [: وقال]. ٢١: البقرة[ وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإ

لَّا أَنا فَاعبدوِن لَه ِإ لَيِه أَنه لَا ِإ حق «: ويف احلديث]. ٢٥: األنبياء []ِإ
طاعة هللا، وامتثاال . »شيئااهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به 

 اإلحسان، والتقرب إىل اهللا، وطرا بضم: ألمره، وبرا بكسر الباء
  .مجيعا، منصوب على احلال: أي: الطاء

الزما ال بد من فعله، : وأن يفعل العباد ما أمروا به، حتما أي: أي )٢(
وإن كان األمر به على سبيل الوجوب، وإن كان مرغبا فيه فعلى 

 وأن يتركوا الشيء الذي زجر عنه، والزجر يفيد سبيل الندب،
التحرمي، فإن مل يكن على سبيل الزجر فعلى سبيل الندب 
= 
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  فصل
  يف الكالم على القضاء والقدر

ــضاه   ــدر أو ق ــا ق ــل م وك
  

ــضاه    ــا ق ــا كم ــع حتم )١(فواق

وليس واجبا علـى العبـد الرضـا         
  

)٢(بكـل مقـضي ولكـن بالقــضا     

                                           
= 

واالستحباب، وله سبحانه يف تكليف عباده وأمرهم ويهم من احلكم 
  .البالغة ما يقتضيه ملكه التام، وحكمته ومحده

 حتما الزما، وكل شيء قدره اهللا وقضاه من سائر األشياء فهو واقع: أي )١(
كما حكم به وقدره وسبق به علمه، وجرى به القلم، ويف : كما قضاه، أي

-وموسى إمنا الم آدم . »وإذا قضيت قضاء فإنه ال يرد«: احلديث القدسي
 على املصيبة اليت حصلت بسبب فعله، ال لكونه أذنب، - عليهما السالم

  .فتضمن وجوب التسليم للقدر عند املصائب، ال عند الذنوب
 كله خري وعدل وحكمة، جيب -  وهو فعل قائم بذاته - قضاء اهللا  )٢(

الرضا به كله، والرضا هو التسليم، وسكون القلب وطمأنينته، 
املفعول املنفصل عنه ال جيب الرضا به كله، فإنه إمنا : واملقضي وهو

  : شرع الرضا مبا يرضى اهللا به، واملقضي نوعان
ياه[: هفيجب الرضا به كقول: شرعي ديين    ]وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإ

  .وهو أساس اإلسالم]. ٢٣: اإلسراء[
ومنه ما ال يسخطه اهللا، كاملصائب اليت يبتلي عبده : كوين قدري: والنوع الثاين

ا فال يضره فراره منها إىل القدر الذي يرفعها عنه، ومنه ما ال حيبه اهللا 
  .لعبد مأمور بسخطه، منهي عن الرضا بهوال يرضاه كالذنوب، فا
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 ٦٣ 

ــاىل    ــه تع ــن فعل ــه م )١(ألن

  
)٢(وذاك مــن فعــل الــذي تقــاىل  

                                           
ألن القضاء من فعل اهللا تعاىل، فيجب الرضا به، واعتقاد أنه عدل : أي )١(

منه سبحانه يف عبده، ال مبعىن كونه متصرفا فيه مبجرد القدرة واملشيئة 
  بل بوضع القضاء يف موضعه، وإصابة حمله، فكل ما قضاه 

 وأصاب حمله الذي هو أوىل به على عبده فقد وضعه موضعه الالئق به
  .من غريه

وذلك املقضي من فعل الشخص الذي أتى مبا يبغضه : أبغضه أي: قاله )٢(
اهللا، وفعله األشياء املبغوضة هللا، ال جيوز الرضا ا إمجاعا، بل الرضا 
بالقدر اجلاري على العبد باختياره وفعله من أنواع الظلم والفسوق مما 

ينهى عنه، ويعاقب عليه، وهللا سبحانه يف ظهور يكرهه اهللا ويسخطه، و
  .املعاصي وترتب آثارها من احلكم ما يشهده أولو األبصار

وأما الرضا بالقضاء الكوين القدري اجلاري على خالف مراد العبد كالفقر 
واملرض فمستحب، ومن أجل األمور، وأشرف أنواع العبودية، ومل 

جيب، فتستوي :  وقيليطالب به العموم لعجزهم ومشقته عليهم،
النعمة والبلية عنده يف الرضا ا وهو من مقامات الصديقني واختار 

مل جيئ األمر به كما جاء بالصرب، وإمنا : شيخ اإلسالم استحبابه، وقال
  .جاء الثناء على أصحابه ومدحهم

  والرضا بالقدر الكوين املوافق حملبة العبد وإرادته ورضاه من 
  لك فأمر الزم مبقتضى الطبيعة وليس الصحة والغىن وحنو ذ

  الرضا به عبودية، وعلى العبد أن يوافق ربه، فيبغض الذنوب 
  وميقتها، ألن اهللا يبغضها، ويرضى باحلكمة اليت خلقها اهللا 
= 
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  فصل
  يف الكالم على الذنوب ومتعلقاا

ــالكبريه  ــذنب ب ــسق امل )١(ويف

  
)٢(كـــذا إذا أصـــر بالـــصغريه  

                                           
= 

ألجله، فهي من جهة فعل العبد هلا مكروهة مسخوطة، ومن جهة 
  .خلق الرب هلا حمبوبة مرضية

ك من احلكمة، والعبد فعلها وهي ضارة له، ألن اهللا خلقها ملا له يف ذل
له العذاب، فنحن نكرهها وننهى عنها، كما أمرنا اهللا بذلك،  موجبة

ونعلم أن اهللا خلقها ملا له يف ذلك من احلكمة، فنرضى بقضائه وقدره، 
ألنا إذا نظرنا إىل إحداث الرب لذلك، للحكمة اليت حيبها ويرضاها، 

نرضاه وحنبه مفعوال هللا خملوقا له، ونبغضه رضينا هللا مبا رضية لنفسه، ف
  .ونكرهه فعلًا للمذنب املخالف ألمر اهللا

: يفسق املسلم املكلف بإتيانه املعصية الكبرية، وأصل الفسوق: أي )١(
اخلروج عن االستقامة واجلور، ومسي الفاسق فاسقا خلروجه عن أمر 

عدوان، اهللا، واملذنب هو املقترف للذنب، وهو اإلمث، وكل إمث 
  .والعدوان فعل ما ى عنه، أو ترك ما أمر به

كل معصية فيها حد يف الدنيا، أو وعيد يف اآلخرة، أو نفي إميان، أو : والكبرية
  .ليس منا:  أو قالrلعن، أو غضب، أو عذاب، ومن برئ منه الرسول 

كما أن املسلم يفسق بإتيانه الكبرية، كذلك يفسق إذا أصر على : أي )٢(
يقال أصر على الشيء إذا لزمه وداوم عليه، ومن أتبعه : ةالصغري

ما أصر من «: باالستغفار فليس مبصر وإن تكرر منه؛ ويف احلديث
= 
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 ٦٥ 

ــان  ــن اإلمي ــرء م ــرج امل ال خي
  

ــصيان    ــذنب والع ــات ال )١(مبوبق

)٢(واجــب عليــه أن يتوبــا  و  

  
)٣(من كـل مـا جـر عليـه حوبـا        

                                           
= 

ومن أصر فإنه يفسق حىت بالصغرية، ألن اإلصرار يصري . »استغفر
  .الصغرية يف حكم الكبرية

 دون ال خيرج اإلنسان من دائرة اإلميان مبهلكات الذنب والعصيان: أي )١(
الشرك باهللا، والكفر بأي نوع من أنواع املكفرات، فإن ذلك خيرجه 
من الدين، ال مطلق املعاصي والكبائر، وال يسلب املرء اسم مطلق 

مؤمن بإميانه، : اإلميان بذلك، كما أنه ال يعطى امسه املطلق، بل يقال
ضد الطاعة، وهو يرادف الذنب واإلمث، : والعصيان .فاسق بكبريته

 الكبرية موبقة، ألا سبب إلهالك مرتكبها يف الدنيا، مبا يترتب ومسيت
اجتنبوا «: عليها من العقاب ويف اآلخرة من العذاب، ويف احلديث

وقال ابن عباس هن إىل السبعني أقرب منهن إىل . »السبع املوبقات
  السبع ويف رواية إىل السبعمائة

يرجع : ن يتوب، أيواجب على املذنب وجوب لزوم ال بد منه أ: أي )٢(
عن الذنب بأن يقلع عنه، ويندم عليه، ويعزم على أن ال يعود إليه، 

  وإن تعلق بآدمي بأن يرضيه
إمثا، وذكر أن مراده ما : من كل شيء جر على املذنب حوبا، أي: أي )٣(

على أن التوبة واجبة من كل : جر عليه اهلالك والبالء، واتفق العلماء
ن تاب توبة نصوحا تاب اهللا عليه، وبدل معصية على الفور، وأن م

  .rسيئاته حسنات، كما أخرب اهللا به يف كتابه وعلى لسان رسوله 
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ــل املــوىل مبحــض الفــضل ويقب
  

ــد كــافر منفــصل   ــن غــري عب م
مـا مل يتـب مـن كفـره بـضده       

  
ــده    ــركه وص ــن ش ــع ع )١(فريجت

ومن ميـت مل يتـب مـن اخلطـا           
  

ــا     ــذي العط ــوض ل ــأمره مف ف
فإن يشأ يعفـو وإن شـاء انـتقم          

  
)٢(وإن يشأ أعطـى وأجـزل الـنعم         

  
                                         

ويقبل اهللا خبالص الفضل والكرم من كل عبد مذنب تاب إليه : أي )١(
توبة نصوحا، غري كافر باهللا ورسوله منفصل عن الدين، إما بردة، أو 

ما مل يتب من كفره فيشهد كفر أصلي فال تقبل توبته من الذنوب، 
اإلسالم :  أي- الشهادتني، ويتصف من بعد رجوعه عن الكفر، بضده 

 فإن كان مرتدا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة فريجع عن إنكار - 
ذلك، ويقر ويذعن، وإن كان شركا، فال يقبل منه، ما مل يرجع عن 

انقياده إعراضه عن الدين، و: شركه الذي كان متصفا به وصده، أي
  .للشريعة

وأي امرئ مذنب يدركه املوت وهو مصر على ذنوبه مل يتب من : أي )٢(
اخلطأ الذي ارتكبه مل حتكم عليه بالكفر بارتكابه الذنوب، كما 

الذي يئول إليه مفوض وموكول لصاحب : زعمت اخلوارج، ونقول
إن شاء عفا وجتاوز عنه، وعامله : الكرم واجلود، فإنه سبحانه وتعاىل

بفضله، وإن شاء عامله بالعدل، وانتقم منه، وال خيلد يف النار إال من 
مات على الشرك، وإن شاء أعطى وأجزل، وأعظم له النعم، وللذنوب 
أسباب أيضا تسقط العقوبة غري التوبة، منها احلسنات املاحية، 

  .والعقوبات واملصائب، وغري ذلك
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 ٦٧ 

  فصل
  يف ذكر من قيل بعدم قبول إسالمه 

  من طوائف أهل العناد والزندقة واإلحلاد
ــه   ــدروز والزنادق ــل يف ال وقي

  
ــه     ــف املنافق ــائر الطوائ )١(وس

ــل    ــداع يقت ــل داع البت )٢(وك

  
  ...................................  

                                         
تباع محزة اللباد، املدعو وقيل يف طوائف الدروز من احلمزاوية أ: أي )١(

عندهم ادي املستجيبني، والربذعي، والدرزي، وغريهم من 
احلاكميني، القائلني بإهلية احلاكم العبيدي؛ إمساعيلية من القرامطة 
النصريية، أشد كفرا من الغالية، والزنادقة مجع زنديق فارسي معرب 

ة؛ أو ال يؤمن من يبطن الكفر، ويظهر اإلسالم، أو يقول بالنور والظلم
  .بالربوبية، واسم املنافق يتناوله

بقية الطوائف مجع طائفة، أي اجلماعة املنافقة، من النفاق، : وسائر، أي
إبطان الكفر، وإظهار اإلميان، كمبتدع الرفض، والتجهم، : وهو

اجلميع كفار يقتلون وال يستتابون، وإن أتوا بالشهادتني وبقية شرائع 
لَّا الَِّذين [: اإلسالم وغريه قبول توبتهم لقولهاإلسالم، واختار شيخ  ِإ

 عم ك لَِّه فَأُولَِئ اللَِّه وأَخلَصوا ِدينهم ِل تابوا وأَصلَحوا واعتصموا ِب
ني ِن   ]١٤٦: النساء [ ]الْمؤِم

  وكل داع البتداع مكفر من بدع الضالل يقتل، لعدم قبول : أي )٢(
  وفق للتوبة، ألن االعتقاد الفاسد يدعوه إىل توبته ظاهرا، وقل أن ي

  وقال شيخ اإلسالم ابن . أن ال ينظر إىل خالفه، فال يعرف احلق
= 
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...................................  
  

ــل   ــه ال يقب )١(كمــن تكــرر نكث

ألنــه مل يبــد مــن إميانــه     
  

ــسانه    ــن ل ــذي أذاع م )٢(إال ال

ــاحره    ــاحر وس ــد وس )٣(كملح

  
)٤(وهم علـى نيـام يف اآلخـره         

                                           
= 

قد بني اهللا أنه يتوب على أئمة الكفر، الذين هم أعظم من أئمة : تيمية
  .أا تقبل توبة الداعية: البدع، وظاهر مذهب أمحد مع سائر أئمة املسلمني

قضه لإلسالم، بأن تكررت ردته ال يقبل منه كمن تكرر ن: أي )١(
ِإنَّ الَِّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا [: اإلسالم، لظاهر قوله

يلًا يهِديهم سِب يغِفر لَهم ولَا ِل  [ ]ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُِن اللَّه ِل
قبوهلا، ألن التائب راجع : م ومجعواختار شيخ اإلسال] ١٣٧: النساء

  .عن الكفر
يظهر للعيان من إميانه الذي زعم أنه دخل به : ألنه مل يبد، أي: أي )٢(

اإلسالم إال الذي أظهر ونشر قبل توبته من لسانه، مع عدم اعتقاده 
لإلسالم، فلم يزد على ما كان يقوله، ويأيت به ويذيعه يف حال كفره، 

أنه إمنا يستدفع عنه : ، ألن الظاهر من حالهفال يكون ملا قاله حكم
  .القتل بإظهار التوبة إذا بدا منه ما يؤاخذ به

الذين يسبون اهللا، أو : امليل، والعدول عن الشيء، واملالحدة: اإلحلاد )٣(
أحدا من أنبيائه، وكذلك من ذكر اهللا، أو رسوله بسوء، وكساحر 

ساحر ضربة حد ال«: وساحرة ممن يكفر بسحره، حلديث جندب
  .أن اقتلوا كل ساحر وساحرة:  وكتب عمر»بالسيف

  والزنادقة والدروز واملنافقة وحنوهم يبعثون على : أي )٤(
= 
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 ٦٩ 

قلت وإن دلـت دالئـل اهلـدى       
  

)١(كما جـرى للعيلبـوين اهتـدى        

                                           
= 

نيام يف الدار اآلخرة، فمن صدق يف توبته قبلت باطنا، ونفعه ذلك 
يف اآلخرة واختار شيخ اإلسالم ومجهور األمة قبول اإلسالم والتوبة 

زندقة وحنوها نوع كفر، فجاز أن تقبل من كل من ذكر، وألن ال
طريقته  توبتهم، كسائر أنواع الكفر، فإذا بان لنا يف الظاهر حسن

  .وتوبته، وجب قبوهلا
 فذكر أبو املظفر، والقاضي، وشيخ rواختلفوا يف قبول توبة من سب الرسول 

أن املشهور من مذهب مالك وأمحد عدم قبول : اإلسالم ابن تيمية، وغريهم
يف الدنيا، وهو املشهور من قول السلف، ومجهور العلماء، وأحد توبته 

أن : الوجهني ألصحاب الشافعي، ووجهه شيخ اإلسالم يف الصارم، وذكر
مذهب أىب حنيفة والشافعي قبوهلا مطلقا، وهو رواية عن مالك وأمحد، 

أن سبه ليس بأعظم من سب اهللا عز : وقول طوائف من السلف، ووجهوا
  .د اإلمجاع على قتله حدا فاهللا أعلموجل، ومل ينعق

واإلمام إذا رأى قتل الزنديق لسعيه يف األرض بالفساد، ساغ : وقال الشيخ
  .له ذلك

 وإن دلت من الشخص التائب دالئل اهلدى، - رمحه اهللا -قال املصنف : أي )١(
" نسبة إىل بلدة " العيلبوين " وقرائن األحوال، كما جرى للرجل الصاحل 

ن أعمال صفد، ارحتل إىل مصر، وأخذ عن علمائها، مث ذهب إىل عيلبون م
الشام وكان درزيا مث تاب، ورجع عن كفره وإحلاده، وحسنت حاله، وأقبل 
على اإلسالم، ورفض ما كان عليه من الكفر، فمن ظهرت منه قرائن 

  . فقد اهتدى-كما جرى هلذا الرجل الصاحل -األحوال واتباع اهلدى 
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فإنـــه أذاع مـــن أســـرارهم
  

)١(ما كان فيه اهلتك عـن أسـتارهم         

ــرا    ــومي ناص ــدين الق ــان لل وك
  

ــا   ــصار من ــاهراف ــا وظ ٢( باطن(

ــارق    ــل م ــديق وك ــل زن فك
  

ــافق   وجاحـــد وملحـــد منـ
إذا اســتبان نــصحه للــدين    

  
ــني      ــن يق ــل ع ــه يقب )٣(فإن

                                           
يلبوين نشر من أسرار الدروز، وفضحهم، وأظهر ما هم فإن الع: أي )١(

عليه من الكفر، مما ال جيوز عند أحد من سائر أهل امللل، وأذاع شيئا 
 عن أستارهم اليت كانوا - الكشف :  أي- كثريا كان فيه اهلتك 

يكتموا، ويستترون بإظهارهم اإلسالم تقية مع عكوفهم على الكفر، 
فهو مباح، وألف كتابا يف  مته الشريعةأن كل ما حر: ومن اعتقادهم

الرد عليهم، وكان شاعرا أديبا، وقال قصيدة نونية يف الرد على 
  )هـ١٠٨٥(الدروز حنوا من ثالمثائة بيت، وتويف بعكا سنة 

 وكذا كل من حنا منحاه للدين القومي، واهلدى - وكان العيلبوين : أي )٢(
م من خالفه، فصار منا  ناصرا باتباعه والعكوف عليه، وذ- املستقيم 

معشر املسلمني أهل السنة واجلماعة باطنا وظاهرا، مسلما مقبول 
  .اإلسالم يف الباطن والظاهر

أن كل زنديق ال يتدين بدين، أو : فالذي خنتاره وندين اهللا به: أي )٣(
يظهر اإلسالم ويبطن الكفر، وكل مارق من أهل البدع والضالالت، 

وفيلسوف ومعطل، وعابد وثن، وكل جاحد من درزي ودهري، 
  وكل ملحد يف آيات اهللا، ومنكر للشرائع، وكافر باهللا ورسوله، 
  إذا تاب مما هو عليه من الكفر واإلحلاد والضالل، وظهر صحة 
  إميانه ونصحه للدين القومي، فإنه تقبل منه التوبة، والرجوع 
= 
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 ٧١ 

  فصل
  يف الكالم على اإلميان 

  واختالف الناس فيه وحتقيق مذهب السلف يف ذلك
)١(إمياننــا قــول وقــصد وعمــل

  
)٢(تزيده التقوى ويـنقص بالزلـل       

                                           
= 

لَّا ا[: إىل اهللا الذي يقبل التوبة عن عباده، قال تعاىل لَِّذين تابوا ِإ
ِهملَيع وبأَت ك وقال فيمن ] ١٦٠: البقرة []وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَِئ

لَى اللَِّه ويستغِفرونه واللَّه [: إن اهللا ثالث ثالثة: قال أَفَلَا يتوبونَ ِإ
ِحيمر واليقني ضد الشك] ٧٤: املائدة [ ]غَفُور.  

قول باللسان واعتقاد باجلنان، وعمل :  السلفإمياننا معشر: أي )١(
باألركان فإن من مل يقر بلسانه مع القدرة فليس مبؤمن، ومن أقر 
بلسانه ومل يعتقد بقلبه، فهو منافق، وليس مبؤمن ومن مل يعمل بالقلب 

أن اإلميان قول بالسان، : واجلوارح، فليس مبؤمن، فمذهب السلف
 ويقولون اإلميان قول وعمل ونية واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان،

  .واتباع السنة: وبعضهم يزيد
 -العمل الصاحل :  أي-أن اإلميان تزيده التقوى : ومذهب السلف: أي )٢(

 فيعرب السلف من الصحابة - املعاصي: أي- وينقص بارتكاب الزلل 
وِإذَا تِليت [: يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، ويتفاضل، قال تعاىل: وغريهم

 ]ويزداد الَِّذين آمنوا ِإميانا[]. ٢: األنفال []علَيِهم آياته زادتهم ِإميانا
وإذا أفرد اإلميان دخل فيه اإلسالم، وإذا قرنا فسر اإلسالم ]. ٣١: املدثر[

  .باألعمال الظاهرة، واإلميان باألعمال الباطنة
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ثينوحنـــن يف إمياننـــا نـــست
  

)١(من غري شك فاسـتمع واسـتنب        

نتابع األخيـار مـن أهـل األثـر          
  

)٢(ونقتفي اآلثار ال أهـل األشـر        

ــا خملـــوق   وال تقـــل إمياننـ
  

ــوق    ــذا مطل ــدمي هك )٣(وال ق

                                           
ؤمن إن شاء اهللا من غري أنا م: فنحن معشر السلف يقول أحدنا: أي )١(

شك منا يف ذلك بل للتقصري يف بعض خصال اإلميان، والشك التردد 
أصغ ملا : بني أمرين، ال مزية ألحدمها على اآلخر، فاستمع، أي

  .أوردته، واطلب بيانه وإظهاره بأدلته النقلية والعقلية
 ميانكان السلف يستثنون يف اإلميان، ألن اإل: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

يتضمن فعل مجيع الواجبات، فال يشهدون ألنفسهم بذلك، كما ال 
يشهدون هلم بالرب والتقوى، فإن ذلك مما ال يعلمونه، وهو تزكية 

  .ألنفسهم
نتابع يف اعتقادنا األخيار من الصحابة والتابعني هلم بإحسان من أئمة : أي )٢(

رآن، ونتبع  وعلى مقتضى القrأهل األثر الذين هم على ج الرسول 
ونقتدي باآلثار املأثورة عن الكتاب املرتل، والنيب املرسل، والصحابة 
والتابعني هلم بإحسان، وأئمة الدين من أهل التحقيق والعرفان، فهم أهل 
الدراية والرواية، ال نتابع أهل األشر من كل متحذلق ومتعمق من فروخ 

  .دة وغريهماجلهمية، واملرجئة، والكرامية والفالسفة، واملالح
إمياننا خملوق، لدخول األعمال فيه، اليت من : وال تقل أيها األثري: أي )٣(

اإلميان خملوق فقد : من قال: مجلتها الصالة، وال تقل قدمي، قال أمحد
قدمي فهو مبتدع، : غري خملوق، فهو مبتدع، ومن قال: كفر ومن قال

  .هكذا مطلق عن القيود
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 ٧٣ 

فإنــه يــشمل للــصالة وحنوهــا
  

ــات   ــائر الطاعـ ــن سـ )١(مـ

ــوع حمــدث   ــا حنــو الرك ففعلن
  

ــاحبثوا   ــدمي ف ــرآن ق )٢(وكــل ق

ــننيووكــل اهللا مــن    الكــرام اث
  

ــام   ــافظني لألنـــ )٣(حـــ

ــورى   ــال ال ــل أفع ــان ك فيكتب
  

)٤(كما أتى يف النص من غري امتـرا         

                                           
الة املشروعة، ويشمل حنو الصالة من بقية فإن اإلميان يشمل للص: أي )١(

الطاعات اليت يتقرب ا العبد إىل اهللا، وسائر العبادات اليت يأيت ا 
  .لغفران ذنبه

ففعلنا معشر اخللق حنو الركوع، والسجود، والقعود، وسائر أفعال اخللق، : أي )٢(
: آن قدمي، أيوكل قر: حمدث، ألنه مسند إليهم، واهللا خالق أفعال العباد، وقوله

أنه قول ابن كالب، ومل يقل به أحد : وكل ما كان من قرآن، فهو قدمي، وتقدم
فاحبثوا، أتى به لتتمة : من السلف، وان اهللا يتكلم مىت شاء باتفاق النبوات، وقوله

  .البيت، والبحث هو التفتيش والتقصي عن دقائق املعاين
ثنني، مفعول وكل، حافظني وكل اهللا سبحانه من املالئكة الكرام ا: أي )٣(

لألنام من األنام، وصفهم بالكرام، ملا جاء يف وصفهم بذلك يف الكتاب 
والسنة، وهم ذوات قائمة بأنفسها، قادرة على التشكل بالقدرة اإلهلية، ال 

  .يأكلون وال يشربون، وال ينكحون، ويسبحون الليل والنهار ال يفترون
وِإنَّ [: ع أفعال اخللق، كما يف قوله تعاىلفيكتب امللكان احلافظان مجي: أي )٤(

 اِفِظنيلَح كُملَيع * ا كَاِتِبنياملُونَ* ِكرفْعا تونَ ملَمع١٠: االنفطار []ي-
من غري ] ١٨: ق []ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد[: وقال]. ١٢

دق ما، يكتبان أفعال العبد، امتراء، أي من غري شك، بل نؤمن ا ونص
  .وأقواله، بإمجاع املسلمني
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  الباب الرابع
  يف ذكر بعض السمعيات من ذكر الربزخ 

  )١(والقبور وأشراط الساعة واحلشر والنشر
وكــل مــا صــح مــن األخبــار

  
ــار    ــل واآلث ــاء يف الترتي )٢(أو ج

ــو     ــربزخ والقب ــة ال ــن فتن رم
  

ــى يف ذا مــن األمــور   )٣(ومــا أت

                                           
ما كان طريق العلم به السمع الوارد يف الكتاب : املراد بالسمعيات )١(

ما يثبت بالعقل، : والسنة واآلثار مما ليس للعقل فيه جمال، ويقابله
  .ويسمى العقليات والنظريات

 قدمه rوكل حكم من األحكام، أو خرب صح من األخبار عن النيب : أي )٢(
أن ما مل يثبت يف الترتيل ليس عليه مزيد : ملزيد االهتمام به، ولئال يظن ظان

، أو صح يف اآلثار السلفية عن rتعويل، أو جاء يف القرآن املرتل على النيب 
  rه عن النيب الصحابة، مما ليس لعقل فيه مرام، فإنه يشعر أم تلقو

احلاجز بني الشيئني، ومسي : االمتحان واالختبار، والربزخ: الفتنة )٣(
الربزخ برزخا، لكونه حاجزا بني الدنيا واآلخرة، من وقت املوت إىل 
القيامة، ومن مات دخله، وفتنة القبور، من عطف اخلاص على العام، 
ألن أحوال الربزخ تشتمل على ذلك، والذي أتى عن الصادق 

 يف فتنة الربزخ، والقبور، وغريها من األمور املهولة، حق rملصدوق ا
  .ال يرد، بل جيب اإلميان به واعتقاده

سؤال امللكني منكر ونكري فيجب اإلميان به شرعا، لثبوته عن : من ذلك
  من ربك ؟ وما دينك؟ :  وإما يسأالنهrالنيب 

= 
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 ٧٥ 

ــدم  ــورى مل تعـ وأن أرواح الـ
  

)١(مــع كوــا خملوقــة فاســتفهم  

                                           
= 

وحممد نبيي، اهللا رىب، واإلسالم ديين، : ومن نبيك؟ فيقول املؤمن
  الناس يقولون شيئا  هاه، هاه، ال أدري مسعت: ويقول املرتاب

  .فقلته
ومن ذلك عذاب القرب، وقد ورد التعوذ باهللا منه، وهو على الروح والبدن 

  .مجيعا، وقد ينفرد أحدمها، وهكذا نعيمه باتفاق أهل السنة
ألبدان اليت ومما ينبغي أن يعلم أن أرواح بين آدم مل تعدم مبوت ا: أي )١(

كانت فيها، وال متوت، وال تفىن، ألا خلقت للبقاء، مع كون 
األرواح خملوقة هللا، مبتدعة حمدثة، مربوبة باالضطرار من دين الرسل، 

  .اطلب علم ذلك من مظانه: وباتفاق األئمة، فاستفهم، أي
  .قد اختلف يف حقيقتها: والروح

اهية هلذا اجلسم احملسوس والصحيح أا جسم خمالف بامل: قال ابن القيم
وهو جسم نوراين علوي خفيف، حي متحرك، وينفذ يف جوهر 
األعضاء ويسري فيها سريان املاء يف الورد، فما دامت هذه األعضاء 
صاحلة لقبول اآلثار الفائضة عليها من هذا اجلسم اللطيف، بقي هذا 

 احلس، اجلسم اللطيف متشابكا ذه األعضاء وأفادها هذه اآلثار، ومن
واحلركة واإلرادة، وإذا فسدت هذه األعضاء بسبب استيالء األخالط 
الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك اآلثار، فارق الروح البدن، 

وهذا القول هو الصواب، وعليه دل الكتاب والسنة، وإمجاع : قال
  .اهـ. الصحابة، وأدلة العقل والفطرة

= 
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فكل مـا عـن سـيد اخللـق ورد         
  

)١(من أمر هذا الباب حـق ال يـرد          

    
                                         

= 
: ومنها .أرواح يف عليني: ت، فمنهاواألرواح يف الربزخ متفاوتة أعظم تفاو

  .أرواح يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة
من يكون حمبوسا على باب : ومنهم. من يكون مقره باب اجلنة: ومنهم

من يكون حمبوسا يف : من يكون حمبوسا يف قربه، ومنهم: ومنهم. اجلنة
  .األرض

الدم تسبح فيه، من يكون يف تنور الزناة والزواين، وأرواح يف ر : ومنهم
  .وتلقم احلجارة

من يعرض على جهنم غدوة وعشية، كما جاءت بذلك اآلثار، : ومنهم
والروح أسرع شيء حركة وانتقاال، وصعودا وهبوطا، وهلا لذة ونعيم 

  .وعذاب عظيم
فكل الذي ورد عن سيد اخللق صلوات اهللا وسالمه عليه : أي )١(

 أي أمر من أمور هذا الباب باألسانيد املقبولة، ودونه أهل العلم من
وغريه حق جيب اعتقاده واإلميان به ال يرد من ذلك شيء ثبت عن 

  .، فمن تصدى لرد شيء من ذلك، فقد خاب وخسرrاملعصوم 
فإن الرسل جعلهم اهللا واسطة بينه وبني عباده يف تعريفهم ما ينفعهم، وما 

به موتا ال يضرهم، وإذا مل حيصل للعبد نور الرسالة وحياا، مات قل
ترجى احلياة معه أبدا، وشقي شقاوة ال سعادة معها أبداً، فال فالح إال 

  . واإلميان مبا جاء بهrباتباع الرسول 
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 ٧٧ 

  يف أشراط الساعة فصل 
  )١(وعالماا الدالة على اقتراا وجميئها

)٢(وما أتى يف النص مـن أشـراط       

  
  ..................................

.  
                                         

لَّا الساعةَ [: أماراا، وعالماا، قال تعاىل: أشراطها )١( فَهلْ ينظُرونَ ِإ
يهم بغتةً فَقَد جاَء أَشراطُها   ]. ١٨: مدحم [ ]أَنْ تأِْت

  ]. ١: القمر [ ]اقْتربِت الساعةُ[: وقال
بعثت أن والساعة كهاتني، وأشار بالسبابة واليت «: وقال عليه السالم

  .»تليها
  : وأماراا ثالثة أقسام

 ووقعة اجلمل، وصفني، وحنومها، rكبعثة النيب : قسم ظهر وانقضى
ءت منها أعناق اإلبل وملك بين أمية، والعبابسة، ونار احلجاز اليت أضا

  .ببصرى، وخروج الكذابني املدعني النبوة وكثرة املال والزالزل
لكع بن لكع، وإماتة الصالة، : ككون أسعد الناس بالدنيا: وقسم متوسط

وإضاعة األمانة والتباهي يف املساجد، وأكل الربا، وحنو ذلك، كرفع 
رجال وكثرة العلم وكثرة اجلهل، وكثرة الزنا وشرب اخلمر، وقلة ال

النساء وتوسيد األمور إىل غري أهلها، وحلوق حي من األمور 
  .باملشركني، وعبادة فئام من األمة األوثان وغري ذلك

  .وهي املقصود بالنظم: العالمات العظام اليت تعقبها الساعة: والقسم الثالث
وما ورد يف النص القرآين، واحلديث النبوي من أشراط الساعة : أي )٢(

= 



 عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

 78 

..................................
.  

ــطاط    ــال ش ــق ب ــه ح )١(فكل

ــصيح   ــام اخلــامت الف ــها اإلم من
  

ــسيح     ــدي وامل ــد امله )٢(حمم

                                           
= 

عتقاده، واملراد يوم القيامة، مسي بالساعة لقرا، أو ألا تأيت جيب ا
  .بغتة يف ساعة

فكل الذي أتى يف النص من أشراط الساعة حق واقع يقني، جيب : أي )١(
  .من غري طول وبعد: اعتقاده بال شطاط، أي

من أشراط الساعة، اليت وردت ا األخبار، ظهور اإلمام املقتدى : أي )٢(
 لإلمامة، فال إمام بعده، الفصيح اللسان، ألنه من صميم به، اخلامت

خلوص الكالم من ضعف : العرب، أهل الفصاحة والبالغة، والفصاحة
التأليف، وتنافر الكلمات والتعقيد، مع فصاحة مفرداته، والفصاحة 

  .والبيان يف املتكلم ملكة يقتدر معها على التعبري باملقصود بلفظ فصيح
يواطئ «:  أنه قالrه وأشهر أوصافه، فقد ورد عن النيب وحممد املهدي امس

  . »امسه امسي، واسم أبيه أسم أيب
ال تذهب الدنيا حىت ميلك رجل من أهل بييت، يواطئ امسه «: ويف رواية

، وأخرجه »امسي ميأل األرض عدال وقسطا، كما ملئت جورا وظلما
  .»حىت ميلك العرب رجل من أهل بييت«: الترمذي، وصححه بلفظ

وأخرجه أبو داود وغريه، وتسميته حممد، أو حممد بن عبد اهللا، ووصفه 
باملهدي، ورد يف عدة أخبار، تدل على خروجه، وحكمه بالقسط 

  .والعدل، واهللا اعلم
  ألنه : واملسيح هو عيسى ابن مرمي عليه السالم، مسي مسيحا

= 
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 ٧٩ 

                                         
= 

نه ميسح ذا العاهة فيربأ، أو ملسحه يف األرض، ذهابه فيها، أو لكو
اجلمال، أو الصديق، خلقه : ممسوح القدمني، أو حلسن خلقه، واملسحة

كن فكان بكن، بعثه اهللا إىل بين : اهللا من أنثى بال ذكر مث قال له
إسرائيل، وكان آخر أنبيائهم، وله حواريون وأنصار، وملا أمجع أولئك 

لَيِهبلْ رفَعه ال[: املأل على قتله، رفعه اهللا إليه، كما قال تعاىل  ]لَّه ِإ
   ].١٥٨النساء [
لَي[: وقال ني متوفِّيك وراِفعك ِإ وليس املراد املوت ] ٥٥: آل عمران []ِإ

]. ٤٢: الزمر []اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس ِحني موِتها[: املعهود بل كقوله
  .فإنه حي

ِإنْ ِمن أَهِل و[: ونزوله ثابت بالكتاب والسنة، وإمجاع األمة، قال تعاىل
ِه ِه قَبلَ موِت لَّا لَيؤِمنن ِب وذلك عند نزوله ]. ١٥٩: النساء [ ]الِْكتاِب ِإ

بينما الدجال كذلك، إذ «: من السماء آخر الزمان، ويف صحيح مسلم
بعث اهللا املسيح ابن مرمي، فيرتل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق، بني 

نحة ملكني، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا مهرودتني واضعا كفيه على أج
رفع رأسه حتدر منه مجان كاللؤلؤ، فال حيل لكافر جيد رحيه إال مات، 

  .»ونفسه ينتهي حيث طرفه
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي «: ويف الصحيحني

حكما عدال، فليكسر الصليب، وليقتل اخلرتير، وليضع اجلزية، فال 
  . »م، ويتحد الدين فال يعبد إال اهللا وحدهيقبل إال اإلسال

ــسلف  ــع ال ــشريعة   : وأمج ــذه ال  ــم ــرتل، وحيك ــه ي   أن
= 
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ــدجال  ــل للـ ــه يقتـ وأنـ
  

)١(بباب لـد خـل عـن جـدال          

  
                                         

= 
احملمدية، وتنبت األرض نبتها كعهد آدم، حىت جيتمـع النفـر علـى         

  .القطف من العنب فيشبعهم، كما ثبت ذلك
وإن املسح عيسى ابن مرمي يقتل الدجال بأمر اهللا وتأييده، ومسي : أي )١(

مويهه على الناس، وتلبيسه، ومسي أيضا مسيحا، ألنه ممسوح دجاال لت
وأمر . »إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور«: العني قال عليه السالم

إنه «: وقال »وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال«: بالتعوذ منه، قال
وأخرجه . »جييء معه مثل اجلنة والنار فاليت يقول إا اجلنة هي النار

إن الدجال خيرج، وإن معه ماء ونارا، فأما «: rه مسلم، وهلما عن
الذي يراه الناس ماء فنار حترق وأما الذي يراه الناس نارا فإنه ماء 
عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع يف الذي يراه نارا، فإنه ماء عذب 

  .»طيب
يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم : أربعون يوما«: وأخرب أن لبثه يف األرض

عن الصالة يف اليوم الذي : ، وسئل»أيامه كأيامكمكجمعة وسائر 
  .»قدروا له«: كسنة؟ قال

يقتل الدجال بباب لد، بوزن مد، بلدة : بباب؛ متعلق بيقتل؛ أي: وقوله
مشهورة، بينها وبني رملة فلسطني فرسخ، إىل جهة الشمال، يرتل مع 
الفجر بدمشق، على املنارة البيضاء ويهرب أصحاب الدجال، فيدركه 

اترك وتنح عند جدال يف ذلك، فإنه أخرب : باب لد فيقتله، خل، أيب
  . فوجب اعتقادهrبه املعصوم 
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..................................    )١(وأمر يأجوج ومأجوج اثبت
.                                           

اعتقد خروج يأجوج ومأجوج، فإنه حق ثابت بالكتاب، والسنة : أي )١(
من األجاج وهو : لكثرم وشدم، وقيل: وإمجاع األمة، مسوا بذلك
 من ولد يافث بن امسان أعجميان، وهم: املاء الشديد امللوحة، وقيل

حت يأْجوج ومأْجوج [: نوح باتفاق النسابني قال تعاىل ذَا فُِت حتى ِإ
: األنبياء []واقْترب الْوعد الْحق* وهم ِمن كُلِّ حدٍب ينِسلُونَ 

إن اهللا يوحي إىل عيسى ابن مرمي، بعد «: ويف صحيح مسلم ]٩٧- ٩٦
جت عبادا يل ال يدان ألحد بقاتلهم، فحرز قتله الدجال، إين قد أخر

عبادي إىل الطور، ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب 
  .»ينسلون

إا لن تقوم الساعة، حىت تروا عشر آيات، فذكر الدخان، «: وفيه أيضا
والدجال، والدابة وطلوع الشمس من مغرا ونزول عيسى ابن مرمي، 

 خسف باملشرق وخسف :ويأجوج ومأجوج وثالث خسوفات
باملغرب وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد 

  .»الناس إىل حمشرهم
فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه [: وقد كفهم اهللا بردم ذي القرنني، قال تعاىل

  قَالَ هذَا رحمةٌ ِمن ربي فَِإذَا جاَء * وما استطَاعوا لَه نقْبا 
كَّاَءود لَهعي جبر دفيخرجون، وحيرز عيسى ] ٩٨- ٩٧الكهف []ع

  ويرغب عيسى وأصحابه «عباد اهللا إىل الطور كما ثبت، 
  إىل اهللا فريسل اهللا عليهم النغف، فيصبحون موتى وخيرج 
  املسلمون من مدائنهم وحصوم، ويهبطون إىل األرض، وقد 
= 
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ــة    ــدم الكعب ــق كه ــه ح )١(وأن

)٢(وأن منــها آيــة الــدخان    

  
  ..................................

.                                           
= 

سل اهللا مطرا فيغسل األرض حىت امتألت بنتنهم، فريغبون إىل اهللا، فري
أنبيت مثرك وردي بركتك، فبينا : يدعها كالزلقة، مث يقال لألرض

عيسى وأصحابه يف ذلك العيش الرغد وقد هلك عودهم، إذ بعث اهللا 
رحيا طيبة، فتأخذهم حتت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن ويبقى 

  .»اعةشرار الناس يتهارجون فيها ارج احلمر، فعليهم تقوم الس
كما أن أمر يأجوج ومأجوج، حق ثابت وقوعه، وجيب اعتقاد : أي )١(

وقوعه، فكذا جيب اعتقاد وقوع هدم الكعبة املعظمة، ملا يف 
خيرب الكعبة ذو السويقتني من «:  أنه قالrالصحيحني وغريمها عنه 

  .»احلبشة
احلديث، . كأين به أسود أفحج يهدمها حجرا حجرا«: وفيهما أيضا

  .»ا أصحابه بينهم حىت يطرحها يف البحريتدواهل
ولن يستحل هذا البيت إال أهله، فإذا استحلوه فال «: أخرج أمحد وغريه

تسأل عن هلكة العرب، مث جتيء احلبشة فيخربونه خرابا ال يعمر 
 أن هدم الكعبة بعد موت - واهللا أعلم- والذي تقتضيه احلكمة . »بعده

 احلبشة، وعليهم ذو عيسى، وقبض املؤمنني، فبعد ذلك خيرج
  .السويقتني، فيخربون مكة، ويهدمون الكعبة، ويرتفع القرآن

وإن من أشراط الساعة، اليت ثبت ا الكتاب والسنة، وجيب : أي )٢(
  فَارتِقب يوم [: اإلميان ا آية، أي عالمة، الدخان، قال تعاىل

= 
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..................................
.  

)١(وأنـــه يـــذهب بـــالقرآن  

)٢(طلوع مشس األفق مـن دبـور        

  
  ..................................

.                                           
= 

ٍني : ال ابن عباس وغريهق]. ١٠: الدخان []تأِْتي السماُء ِبدخاٍن مِب
هو دخان قبل قيام الساعة، يدخل يف أمساع الكفار واملنافقني، ويعتري 

  .املؤمن منه كهيئة الزكام
إا لن تقوم الساعة، حىت تروا عشر آيات فذكر «: وتقدم فيما رواه مسلم

، ورواه الترمذي وغريه، وذكر أنه ميكث يف األرض »منها الدخان
فأما املؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، «: حذيفةيوما، ويف حديث  أربعني

وأما الكافر فيكون مبرتلة السكران، خيرج الدخان من فيه ومنخريه، 
  .»وعينيه وأذنيه، ودبره

ومن أشراط الساعة، اليت جيب اإلميان ا، رفع القرآن العظيم، : أي )١(
 منه بدأ وإليه يعود،: املرتل من لدن حكيم عليم، وتقدم قول السلف

إنه يسري به، : يرفع من املصاحف والصدور، كما جاء يف األحاديث
  .حىت ال يبقى يف املصاحف منه حرف وال يف الصدور منه آية

ومن عالمات الساعة، الثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، طلوع : أي )٢(
من جهة دبر الكعبة، ومنه : من دبور، أي: الشمس من املغرب، فقوله

يوم يأِْتي بعض [: ليت مهبها من جهة املغرب دبوراً، قال تعاىلمسيت الريح ا
أا : أمجع املفسرون]. ١٥٨: األنعام []آياِت ربك لَا ينفَع نفْسا ِإميانها

ال تقوم الساعة حىت تطلع «: طلوع الشمس من مغرا، ويف الصحيحني
 كلهم أمجع، فذلك حني الشمس من مغرا، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا

  .»ال ينفع نفسا إمياا
= 
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)١(كذات أجيـاد علـى املـشهور        

  

                                         
= 

اهللا ورسوله : أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا«: وأخرج مسلم وغريه
إن هذه جتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر : أعلم قال

 إىل - »ارجعي من حيث جئت: ساجدة، فال تزال كذلك حىت يقال هلا
  .»ما يؤذن هلافتصبح طالعة من مغرا بعد«: - قوله 

ومن عالمات الساعة، الثابتة بالكتاب، والسنة واإلمجاع، خروج : أي )١(
إنه : شعب مبكة مشهور، مسي بذلك ملا قيل" أجياد"الدابة، صاحبة 

موضع خيل تبع، أو يء اخليل اجلياد منه إىل إمساعيل، قال املصنف 
 أيب هريرة على القول املشهور، ملا روي عن" أجياد"يف إضافتها إىل 

خترج دابة األرض من أجياد وروي خروجها من غريه، قال «: مرفوعا
ذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم أَخرجنا لَهم دابةً ِمن الْأَرِض [: تعاىل وِإ

نونَ نا لَا يوِق آياِت   .»]٨٢النمل  []تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا ِب
ابة األرض طوهلا ستون ذراعا، ال يدركها د« : وعن حذيفة مرفوعا

  . طالب، ال يفوا هارب
خترج الدابة ومعها خامت «: وأخرج أمحد، والترمذي وابن ماجه

سليمان، وعصا موسى فتجلو وجه املؤمن بالعصا، وحتطم أنف الكافر 
يا مؤمن، ويقول : باخلامت، حىت إن أهل اخلوان ليجتمعون، فيقول هذا

  . »يا كافر: هذا
  .»فتسم الناس على خراطيمهم«: وألمحد
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 ٨٥ 

ــار ــشر الن ــار ح وآخــر األخب
  

)١(كما أتـى يف حمكـم األخبـار         

ــار   ــا األخب  ــها صــحت فكل
  

ــار    ــا االخي ــطرت آثاره )٢(وس

                                           
آخر العالمات العظام، الثابتة بالشرع، حشر الناس للناس من : أي )١(

املغرب، ومن اليمن إىل الشام، كما أتى مصرحا به يف  املشرق إىل
لن تقوم الساعة «: حمكم األخبار وصحيح اآلثار، ففي صحيح مسلم

ك نار خترج من اليمن وآخر ذل: حىت تروا عشر آيات فعدها مث قال
  . »تطرد الناس إىل حمشرهم

وأحسبه : ، قال شعبة»نار خترج من قعر عدن ترحل الناس«: ويف رواية
 ورواه مسلم، »ترتل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا«: قال

  .وأهل السنن، وله طرق
جتئ بعد موت عيسى ريح «: خرج مسلم يف صحيحه، وغريه: تتمة* 

ل الشام فال تبقي على وجه األرض أحدا يف قلبه مثقال باردة من قب
ذرة من إميان إال قبضته، فيبقى شرار الناس، يف خفة الطري وأحالم 
السباع، ال يعرفون معروفا، وال ينكرون منكرا، فيتمثل هلم الشيطان 

ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة األوثان فيعبدوا، وهم يف ذلك : فيقولون
  .»شهم، مث ينفخ يف الصوردار رزقهم حسن عي

فبينما هم كذلك إذ بعث اهللا رحيا طيبة «وأخرج مسلم أيضا، وغريه 
فتأخذهم حتت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى 

  .»شرار الناس يتهارجون ارج احلمر فعليهم تقوم الساعة
  فكل أشراط الساعة املذكورة، صححت ا األخبار، عن : أي )٢(

= 
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  فصل
  يف أمر املعاد

واجــزم بــأمر البعــث والنــشور
  

)١(واحلشر جزما بعد نفـخ الـصور        

                                           
= 

مفعول سطرت، :  وكلها سطرت آثارها األخيار، وآثارrاملختار 
: واألخيار .وأصل السطر الصنف من الشيء، واجلمع أسطر وسطور

علماء األمة، من التابعني : اسم فاعل ضد األشرار، واملراد هنا
خري أميت «: وتابعيهم، وأئمة السلف، وروي من حديث أيب هريرة

  .»فقهه يف الدينمن يرد اهللا به خريا ي«:  وقال»علماؤها
واجزم جزم إيقان واعتقاد، بالبعث بعد املوت، وبالنشور من : أي )١(

مصدر مؤكد، وذلك كله واقع : القبور واحلشر لفصل القضاء، جزما
  .بعد النفخ يف الصور واملراد نفخة البعث

ومعاد األبدان متفق عليه، بني املسلمني، واليهود، والنصارى، وسائر أهل 
زعم الَِّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي [: اىلامللل قال تع

ثُنعب٧: التغابن []لَت[  
يها الَِّذي أَنشأَها أَولَ مرٍة[: وقال ، وقال عليه ]٧٩: يس []قُلْ يحِي

يا : السالم للعاص بن وائل وقد جاءه بعظم حائل، ففته بيده، فقال
نعم يبعثه اهللا مث مييتك مث حييك مث :  هذا بعدما أرم؟ قالحممد أحييي اهللا

  .يدخلك نار جهنم
  نـشر امليـت، وأنـشره      : والنشور، يرادف البعـث يف املعـىن، يقـال        
  اجلمـع تقـول حـشرت      : أحياه، وأما احلـشر، فهـو يف اللغـة        

= 



 حاشية الدرة املضية

 ٨٧ 

                                         
= 

مجع أجزاء اإلنسان بعد تفرقها، مث إحيـاء    : الناس إذا مجعتهم، واملراد   
د موا، فيبعث اهللا مجيع العباد، ويعيـدهم بعـد مـوم            األبدان بع 

  .ويسوقهم إىل حمشرهم، لفصل القضاء، بالكتاب، والسنة واإلمجاع
نفخة البعث والنشور، وينفخ : وأما النفخ يف الصور، فإذا أطلق فاملراد به

  .فيه ثالث نفخات
ظُر هؤلَاِء ِإلَّا صيحةً وما ين[: وهي اليت يتغري ا العامل، قال تعاىل: نفخة الفزع

ويوم ينفَخ [: أي رجوع ومرد وقال]. ١٥: ص []واِحدةً ما لَها ِمن فَواٍق
اَء اللَّهش نِض ِإلَّا مِفي الْأَر نماِت واومِفي الس نم وِر فَفَِزعِفي الص[ 

  .نفخةمسيت نفخة الفزع، ملا يقع من هول تلك ال]. ٨٧: النمل[
ونِفخ [: نفخة الصعق، وفيها هالك كل شيء، قال تعاىل: والنفخة الثانية

لَّا من شاَء  ِفي الصوِر فَصِعق من ِفي السماواِت ومن ِفي الْأَرِض ِإ
وفسر الصعق باملوت، وهو متناول حىت املالئكة، ]. ٦٨: الزمر []اللَّه

  . من احلور العني وغريهمواالستثناء متناول ملن يف اجلنة،
ونِفخ ِفي الصوِر فَِإذَا هم ِمن [: نفخة البعث والنشور، قال تعاىل: والثالثة

لَى ربِهم ينِسلُونَ يِه [: وقال]. ٥١: يس []الْأَجداِث ِإ ثُم نِفخ ِف
يام ينظُرونَ   ].٦٨: الزمر []أُخرى فَِإذَا هم ِق

وما : قلت« لبيهقي وغريمها، من حديث أيب هريرة، وأخرج ابن جرير وا
قرن عظيم، إن عظم دارة فيه كعرض السماء واألرض، : الصور؟ قال

فينفخ فيه ثالث نفخات، األوىل الفزع والثانية نفخة الصعق، والثالثة 
  .نفخة القيام لرب العاملني
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)١(كذا وقـوف اخللـق للحـساب      

  
ــصحف    ــوابوال ــزان للث )٢(واملي

                                           
ن كما جيب اجلزم بالبعث والنشور جيب اجلزم بقيام اخللق، م: أي )١(

: اإلنس، واجلن والدواب، والطري، وغريهم، لرب العاملني، قال تعاىل
ويف ذلك ]. ٤٧: الكهف []وحشرناهم فَلَم نغاِدر ِمنهم أَحدا[

املوقف أهوال عظيمة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهو حق 
 ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، يوم يقوم الناس فيه لرب العاملني،

حفاة عراة غرلًا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، يرتل فيه 
هذا العرض  .الرب لفصل القضاء، حيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية

فَوربك [: للحساب، ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع السلف،قال تعاىل
 ني يوم []. ٩٣- ٩٢: احلجر []عما كَانوا يعملُونَ* لَنسأَلَنهم أَجمِع

وهسنو اللَّه اهصِملُوا أَحا عِبم مئُهبنا فَيِميعج اللَّه مثُهعبادلة []يا :
هذه «: ويدخل اهللا اجلنة أقواما بغري حساب، كما يف الصحيحني]. ٦

أمتك ومعهم سبعون ألفًا، يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب 
قون، وال يكتوون، وال يتطريون وعلى رم وذكر أم الذين ال يستر

  .»يتوكلون
 وهي صحف - مجع صحيفة- وجيب اجلزم بأخذ الصحف : أي )٢(

ذَا الصحف نِشرت[: األعمال، قال تعاىل : وقال] ١٠: التكوير []وِإ
ِه[ يِميِن به وأَما من أُوِتي ِكتا[]. ١٩: احلاقة []فَأَما من أُوِتي ِكتابه ِب

ِه فنشر الصحف وأخذها باليمني، أو الشمال، ]. ٢٥: احلاقة []ِبِشماِل
جيب اإلميان به، لثبوته بالكتاب والسنة وإمجاع األمة وقدم احلساب 

  .عليه للقافية، أو تقدميا للمقاصد على الوسائل
= 



 حاشية الدرة املضية

 ٨٩ 

كذا الصراط مث حـوض املـصطفى      
  

)١(فيا هنـا ملـن بـه نـال الـشفا        

  
                                         

= 
وامليزان؛ أي جيب اجلزم بامليزان، ألجل ثواب األعمال الصاحلة، : وقوله

ت الفاضحة، فنؤمن بأن امليزان الذي توزن به احلسنات وغب السيئا
والسيئات حق لثبوته بالكتاب والسنة واإلمجاع، وأن له كفتني ما 

  .صحائف األعمال، وقد بلغت أحاديثه حد التواتر
يامِة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا [: وقال تعاىل يوِم الِْق ونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِل

وني نا حاِسِب ثْقَالَ حبٍة ِمن خردٍل أَتينا ِبها وكَفَى ِب  ]ِإنْ كَانَ ِم
  ]. ٤٧: األنبياء[

حونَ [: قال ك هم الْمفِْل ومن خفَّت مواِزينه * فَمن ثَقُلَت مواِزينه فَأُولَِئ
منهِفي ج مهفُسوا أَنِسرخ الَِّذين ك : املؤمنون [] خاِلدونَفَأُولَِئ

فيقرره  فيحاسب اهللا اخلالئق، وخيلو بعبده املؤمن]. ١٠٣- ١٠٢
بذنوبه، كما وصف ذلك يف الكتاب والسنة؛ وأما الكفار، فال 
حياسبون حماسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإم ال حسنات هلم، 

  .ولكن تعد أعماهلم ويقررون ا، وجيزون عليها
الطريق الواضح؛ ويف : م بثبوت الصراط، وهو يف اللغةوكذا جيب اجلز )١(

  جسر منصوب على منت جهنم، وهو اجلسر الذي بني : الشرع
  اجلنة والنار، ويرده األولون واآلخرون، فيمرون عليه على قدر 
  أعماهلم فمنهم من مير كلمح البصر، ومنهم من مير كالربق، 

، جتري م أعماهلم، ومنهم من مير كالطري، وكأجاود اخليل والركاب
  ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من خيطف ويلقى يف 
= 
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)١(عنه يـذاد املفتـري كمـا ورد       

  
  ...................................  

                                         
= 

جهنم، فإن اجلسر عليه كالليب ختطف الناس بأعماهلم، فمن مر على 
الصراط دخل اجلنة فإذا عربوا وقفوا على قنطرة بني اجلنة والنار، 
  فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا، أذن هلم يف دخول 

  .اجلنة
 فهو حق ثابت rاجزم بثبوت حوضه : أي:  مث حوض املصطفى:وقوله

حوضي مسرية «: ، ففي الصحيحنيrبإمجاع أهل احلق، متواتر عنه 
شهر، ماؤه أبيض من اللنب ورحيه أطيب من املسك، وكيزانه كنجوم 

  .»السماء، من شرب منه ال يظمأ أبدا
ا لشخص فيا هن. »إن قدر حوضي ما بني أيلة وصنعاء«: ويف الصحيحني

  .نال الشفاء بالشراب من ذلك احلوض
أيها الشراب السائغ اهلين اآليت بال مشقة، أقبل على : وقال املصنف أي

شخص، بسبب الشرب منه، نال الشفاء من ظمأ ذلك اليوم، والشفاء 
  .هو الدواء

يطرد املفتري، :  وعن الشراب منه؛ يذاد، أيrعن حوض النيب : أي )١(
على اهللا ورسوله، من احملدثني يف الدين كما ورد، من الفرية، الكاذب 
لريدن على احلوض أقوام، فيختلجون دوين، «: ففي صحيح مسلم

  .»إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: أصحايب، فيقال: فأقول
ــصحيحني ــن ورد  «: ويف ال ــوض، م ــى احل ــرطكم عل ــا ف   أن

، ولـريدن علـي أقـوام، أعـرفهم               شرب، ومن شرب مل يظمأ أبداًَ
= 



 حاشية الدرة املضية

 ٩١ 

...................................  
  

)١(ومن حنا حنـو الـسالمه مل يـرد          

فكن مطيعاًًً واقـف أهـل الطاعـة         
  

)٢(والكـوثر والـشفاعه   يف احلوض     

                                           
= 

إنك ال تدري : إم مين؛ فيقال: ين، مث حيال بيين وبينهم، فأقولويعرفو
إين «: وفيهما أيضا. »سحقًا، ملن بدل بعدي: ما أحدثوا بعدك، فأقول

يـا  : على احلوض أنظر من يرد علي منكم، ويؤخذ ناس دوين، فأقول 
هل شعرت : أصحايب فيقال: فأقول«: ويف رواية . »رب مين ومن أميت   

  .» فواهللا ما برحوا يرجعون على أعقامما عملوا بعدك،
وأي شخص قصد طريق السالمة، وج احلق، وسلم من البدع، : أي )١(

 احلوض، ال يرد عن الشرب منه، كما ثبت يف األحاديث rيرد عليه 
  .الصحيحة مما مر وغريه

اتبع : فكن أيها الناظر للنظم، مطيعا ملا جاءت به األخبار واقف أي: أي )٢(
 يف rلطاعة، من فرقة أهل السنة واجلماعة، ويف إثبات احلوض للنيب أهل ا

عرصات القيامة وإثبات الكوثر وهو ر يف اجلنة، أو هو اخلري الكثري، ومنه 
هو ر أعطانيه ريب يف اجلنة، «: ويف صحيح مسلم يف الكوثر، قال .النهر

  .»عليه خري كثري، هو حوض ترد عليه أميت يوم القيامة
بينا أنا أسري يف اجلنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب «: يح البخاريويف صح

  اللؤلؤ اوف، فقلت ما هذا يا جربائيل؟ قال هذا الكوثر الذي 
  : ما الكوثر؟ قال: سئل«وللترمذي وصححه . »أعطاك ربك

   أشد بياضا من اللنب، - يف اجلنة: يعين- ذاك ر أعطانيه اهللا 
وقد تواترت . »عناقها كأعناق اجلزروأحلى من العسل، فيه طري أ

= 
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ــصطفى  ــة للمـ ــا ثابتـ فإـ
  

)١(كغريه من كـل أربـاب الوفـا         

)٢(مــن علــم كالرســل واألبــرار  

  
  ...................................  

                                         
= 

األحاديث من طرق تفيد القطع بنهر الكوثر، وكذلك أحاديث 
  .احلوض

أنه يشخب فيه ميزابان من السماء، : ويف صحيح مسلم، يف صفة احلوض
وصرح بعض أئمة السلف، أن الذي يتلخص من . من ر الكوثر

جلنة والواردة يف أنه ر عظيم يف ا: األحاديث الواردة يف صفة الكوثر
أنه حوض عظيم، يف عرصات القيامة، ميد من شراب اجلنة، : احلوض

  .من ر الكوثر
: حوضان؛ أحدمها يف املوقف قبل الصراط؛ والثاين: الكوثر: وقال القرطيب

  .يف اجلنة؛ وكالمها يسمى كوثرا، واهللا أعلم
  .واتبع أهل السنة يف إثبات الشفاعة: والشفاعة؛ أي: وقوله

  .الوسيلة والطلب: هي لغةو
سؤال اخلري للغري؛ مشتقة من الشفع ضد الوتر، فكأن الشافع ضم : وعرفًا

  .سؤاله إىل سؤال املشفوع له
أي فإن الشفاعة العظمى، وغريها من سائر الشفاعات، اآليت ذكرها،  )١(

 كما أا ثابتة لغريه، من rثابتة بالنقل الصحيح املتواتر للمصطفى 
  .لوفاء بامتثال األوامر، واالنتهاء عن الزواجركل أصحاب ا

  الشفاعة ثابتة ألرباب الوفاء، من عامل عامل بعلمه، معلم : أي )٢(
  لغريه؛ وهم الربانيون، وهؤالء هم ورثة األنبياء، فكما نفعوا الناس 
= 



 حاشية الدرة املضية

 ٩٣ 

...................................  
  

)١(سوى اليت خصت بذي األنـوار       

    
                                         

= 
يف الدنيا بالتعليم، كذلك ينفعوم بالشفاعة عند اهللا، كالرسل، مجع 

 إليه بشرع، وأمر بتبليغه؛ وكذا األنبياء، من أوحي: رسول، وهو
  .وهؤالء هم خواص اخللق عند اهللا، واألبرار، وهم األتقياء األخيار

 من سائر الرسل، واألنبياء، واملالئكة، rأن غري النيب : فيجب أن يعتقد
والصحابة والعلماء، والشهداء، والصاحلني، والصديقني، واألولياء، 

 عند اهللا بإذنه، ملن رضي قوله وعمله، كما واألفراط، وغريهم يشفعون
  . وأمجع عليه املسلمونrثبتت بذلك األخبار عن النيب 

، فال rسوى الشفاعات اليت خصت بصاحب األنوار حممد : أي )١(
يشاركه فيها نيب مرسل، وال ملك مقرب، وال صديق، وال شهيد، وال 

  .غريهم
ضى بينهم، بعد أن تتراجع يشفع يف أهل املوقف، حىت يق: الشفاعة األوىل

األنبياء آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابن مرمي، الشفاعة، 
أنا هلا، وهذا هو املقام احملمود، الذي : ، فيقولrحىت تنتهي إليه 

  .حيمده فيه األولون واآلخرون
يشفع يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة؛ وهاتان : والشفاعة الثانية

فيشفع فيمن استحق النار : وأما الشفاعة الثالثة .الشفاعتان،خاصتان له
أن ال يدخلها، وفيمن دخلها أن خيرج منها؛ وخيرج اهللا من النار أقواما 

  .بغري شفاعة، بل بفضله ورمحته



 عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

 94 

  فصل
  يف الكالم على اجلنة والنار

ـ   ــل جنـ ــسان وك ــل إن ةوك
  

ــة     ــيم جن ــار أو نع )١(يف دار ن

)٢(مها مصري اخللق من كل الـورى        

  
  ...................................  

                                         
بكسر اجليم، طائفة " جنة " من بين آدم، وكل " إنسان "وكل : أي )١(

ر، دار البوار، اجلن، ال بد أن يكون يف أحد الدارين، إما يف دار نا
إا دركات بعضها حتت بعض، أعالها جهنم، : أجارنا اهللا منها، يقال

فلظى، مث احلطمة، مث السعري، مث سقر، مث اجلحيم، مث اهلاوية، أو يف دار 
نعيم مقيم، يف جنة اخللد درجات بعضها أعلى من بعض؛ أعالها 

حدة الفردوس، وسقفها عرش الرمحن، نسأل اهللا من فضله، وكل وا
من اجلنة والنار، ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة وجيب اإلميان 

  .ما، واعتقاد وجودمها
اجلنة والنار مصري اخللق، من اإلنس واجلن، ال بد لكل واحد : أي )٢(

منهم أن يصري، إما إىل اجلنة، وإما إىل النار، واملالئكة يف اجلنة، وأهل 
اجلن مكلفون يف اجلملة :  الفروعاألعراف مصريهم إىل اجلنة، قال يف

إمجاعا، يدخل كافرهم النار إمجاعا، ويدخل مؤمنهم اجلنة، وفاقًا 
نس قَبلَهم ولَا جانٌّ[: ملالك والشافعي؛ قال تعاىل  ]لَم يطِْمثْهن ِإ

  ].٥٦: الرمحن[
  مل خيـالف أحـد مـن طوائـف         : وقال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة        

   اجلـن، ولــيس اجلـن كــاإلنس يف احلــد   املـسلمني، يف وجــود 
  واحلقيقة، فال يكون ما أمروا به، وما وا عنه، مـساويا ملـا علـى               
= 
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 ٩٥ 

...................................  
  

)١(فالنار دار مـن تعـدى وافتـرى        

ــد    ــه مل خيل ــصى بذنب ــن ع وم
  

)٢(وإن دخلها يـا بـوار املعتـدي         

ــرار   ــيم لألبـ ــة النعـ )٣(وجنـ

  
  ...................................  

                                         
= 

باألمر . اإلنس يف احلد واحلقيقة، لكنهم مشاركوهم يف جنس التكليف
  .والنهي، والتحليل والتحرمي بال نزاع أعلمه بني العلماء

ص من إنس وجن تعدى فالنار اليت هي دار اهلوان، دار كل شخ: أي )١(
فكفر باهللا أو بأحد رسله، أو بكتاب من كتبه أو بشرع شرعه،  طوره

وافترى فيما عبد من دون اهللا، فكل من كفر باهللا كفرا خيرج عن 
  .امللة، ومل يتب، فهو خالد خملد يف النار، باإلمجاع

،  مل حيكم الشرع بكفره-ولو مبتدعاً-وكل عبد مؤمن باهللا ورسوله : أي )٢(
عصى ربه وتعدى حدوده بذنبه، ولو كان من أكرب الكبائر غري الشرك، 
كالقتل والزنا، ومات على اإلسالم ولو مل يتب، مل خيلد يف النار، وإن 
دخلها ليطهر من األوزار، فإنه خيرج منها إما بشفاعة الشافعني، أو رمحة 

يح ما ذهبت يا هالك املعتدي، إشارة إىل تقب: أرحم الرامحني؛ يا بوار، أي
  .إليه املعتزلة، من القول بتخليد أهل الكبائر يف النار

للجنة عدة أمساء، باعتبار أوصافها، ومسماها واحد باعتبار الذات،  )٣(
مسيت بذلك ملا ) جنة النعيم(ومن مجلة تلك األمساء ) اجلنة(واالسم العام 

 واألبرار اشتملت عليه من أنواع النعيم، واللذة والسرور، وقرة العيون؛
اسم جامع للخري، قال :  وهو كثري الرب؛ والرب-  وتقدم - مجع بر، أو بار 

ِإنَّ الَِّذين آمنوا [: وقال] ١٣: االنفطار []ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيٍم[: تعاىل
= 
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...................................  
  

ــار   ــائر الكف ــن س ــصونة ع )١(م

ــة     ــار كاجلن ــأن الن ــزم ب واج
  

ــف    ــا مل تتل ــا وأ )٢(يف وجوده

                                           
= 

حاِت لَهم جنات النِعيِم   ]. ٨: لقمان [ ]وعِملُوا الصاِل
ل الرب، الذين هم أهل اإلميان والتقوى والعمل وغريها مما خيص اجلنة بأه

  .اخلالص
جنة النعيم، حمفوظة حممية عن مجيع الكفار، فإن اجلنة ال يدخلها : أي )١(

إال نفس مؤمنة، بالكتاب والسنة وإمجاع أهل السنة، ويف الصحيحني 
ال يدخل اجلنة إال : أمر بالالً ينادي يف الناس«: من حديث أيب هريرة

  .»مؤمنة«: ويف لفظ .»نفس مسلمة
واجزم، واعتقد، بأن النار وما فيها من أنواع العذاب، موجود اآلن، : أي )٢(

كاجلنة وما فيها من النعيم، فهما موجودتان، ومل يزل الصحابة والتابعون 
وسائر أهل السنة على اعتقاد ذلك، ملا ثبت بالكتاب والسنة، وعلم 

ئفة من القدرية، واملعتزلة، فصار بالضرورة من أخبار الرسل، وأنكرته طا
  .أن اجلنة والنار خملوقتان: السلف يذكرون يف عقائدهم

أنه عليه السالم، رأى اجلنة يف «: ويف الصحيحني وغريمها من غري وجه
صالة الكسوف، حىت هم أن يتناول عنقودا من عنبها، ورأى النار فلم 

 اجلنة فإذا فيها دخلت«: ، ويف قصة اإلسراء»ير منظرا أفظع من ذلك
  .»جنابذ اللؤلؤ، وإذا تراا املسك

ــضا  ــزم أي ــف، أي : واج ــار مل تتل ــدل،  : أن الن ــك وتب   مل ل
  بل موجودة اآلن، كاجلنة ومـا فيهـا؛ وأبديـة نعـيم اجلنـة ممـا               
  علم باالضـطرار مـن الكتـاب والـسنة، وكـذلك النـار، ويف              
= 
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 ٩٧ 

فنــسأل اهللا النعــيم والنظــر  
  

)١(لربنا من غـري مـا شـني غـرب           

ــصار     ــر باألبـ ــه ينظـ فإنـ
  

)٢(كما أتـى يف الـنص واألخبـار         

                                           
= 

ـ   «: الصحيحني ني اجلنـة  جياء باملوت يف صورة كبش أملح، فيوقف ب
يا أهل اجلنة خلود فال موت، ويا أهل النـار          : والنار، فيذبح، ويقال  

  .وفيه عدة أحاديث. »خلود فال موت
وأمجع أهل السنة واجلماعة على أن عذاب الكفار ال ينقطع، كما أن نعيم 

  .اجلنة ال ينقطع، ملا دل على ذلك من الكتاب والسنة
عظيم النعيم املقيم، يف جنات فنسأل اهللا الكرمي رب العرش ال: أي )١(

النعيم، ونسأله النظر إىل وجهه الكرمي، من غري سابقة عذاب، وال 
  .مناقشة حساب

فإنه سبحانه يرى باألبصار، يف الدار اآلخرة، باتفاق السلف، : أي )٢(
ٍذ ناِضرةٌ [: كما جاء يف النص القرآين يف قوله تعاىل لَى * وجوه يومِئ ِإ

لَِّذين أَحسنوا الْحسنى [: وقال]. ٢٣- ٢٢: القيامة []ِظرةٌربها نا ِل
يادةٌ : وأعالها النظر إىل وجهه الكرمي، وقال]. ٢٦: يونس []وِز
]ِزيدا منيلَدوغريها]. ٣٥: ق []و.  

إنكم سترون «: وكما أتى يف األخبار النبوية، ففي الصحيحني وغريمها
وفيهما . »لبدر، ال تضامون يف رؤيتهربكم كما ترون القمر ليلة ا

نعم، فهل تضارون يف : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: قالوا«: أيضا
  .»رؤية الشمس صحوا ليس دوا سحاب؟

  وقد بلغت أحاديث الرؤية حد التواتر، واإلميان بذلك من 
أصول أهل السنة واجلماعة، فرياه املؤمنون يوم القيامة عيانا 

  ا يرون الشمس صحوا ليس دوا سحاب، وكما بأبصارهم، كم
= 
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ــب ــبحانه مل حيجـ ــه سـ ألنـ
  

ــذب    ــافر واملك ــن الك )١(إال ع

    

                                         
= 

يرون القمر ليلة البدر ال يضامون يف رؤيته، وهم يف عرصات القيامة؛ 
  .-  تبارك وتعاىل- مث يرونه بعد دخول اجلنة، كما يشاء 

 ذاته -  بفتح الياء وكسر اجليم - ألن اهللا سبحانه مل حيجب : أي )١(
 وعن املكذب برؤيته، قال املقدسة من رؤيته، إال عن الكافر باهللا،

ٍذ لَمحجوبونَ [: تعاىل نهم عن ربِهم يومِئ نهم لَصالُو * كَلَّا ِإ ثُم ِإ
ِه تكَذِّبونَ* الْجِحيِم  - ١٥: املطففني []ثُم يقَالُ هذَا الَِّذي كُنتم ِب

رك، ال فنؤمن بأن اهللا يرى يوم القيامة، وال حياط به، وال يد]. ١٧
نشك يف ذلك، ومن زعم أن اهللا ال يرى يف اآلخرة فقد كفر باهللا، 

  .وكذب بالكتاب والسنة
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 ٩٩ 

  
  الباب اخلامس

  وفضل  وفضلهم  وذكر بعض األنبياءrيف ذكر النبوة وذكر حممد 
   وسائر األنبياء واملرسلني وعظم وكرم أعيان البشر rأصحابه وأمته 

ــسالم   ــة ال ــيم من ــن عظ وم
  

ــام    ــسائر األنـ ــه بـ ولطفـ
ــول    ــق إىل الوص ــد اخلل أن أرش

  
)١(بينـــا للحـــق بالرســـولم  

                                           
اسم من أمساء اهللا، : والسالم" السالم " ومن عظيم إحسان : أي )١(

لسالمته من النقص والعيب، فهو الكامل يف ذاته وأمسائه وصفاته؛ ومن 
ن واإلنس، ومجيع ما عظيم لطفه ورأفته جبميع األنام، اخللق من اجل

أن أرشد اخللق من الثقلني، إىل الوصول إىل معرفته : على وجه األرض
تعاىل، وعبادته وحده، والقيام مبا شرعه، الذي مثرته الفوز بالسالمة 

  .األبدية، والنعيم املقيم، والنظر إىل وجهه الكرمي
لرسل أمر ، وإرسال اrمظهرا، وموضحا ملنهج احلق، بالرسول : أي: مبينا

ضروري للعباد، ال غناء هلم عنه يف معاشهم ومعادهم، وحاجتهم إليه 
فوق حاجتهم إىل الطعام والشراب، فهم روح العامل وحياته، وهم حجة 

ني حتى نبعثَ رسولًا[: اهللا على عباده، قال تعاىل  ]وما كُنا معذِِّب
ئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه رسلًا مبشِرين ومن[]. ١٥: اإلسراء[ ِذِرين ِل

وجيب اإلميان جبميع األنبياء ]. ١٦٥: النساء []حجةٌ بعد الرسِل
= 
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ــالنبوة  ــرم ب ــن أك ــرط م وش
  

ــوة   ــورة كقـ ــة ذكـ )١(حريـ

ــوة    ــة النبـ ــال رتبـ وال تنـ
  

)٢(بالكسب والتهـذيب والفتـوة      

                                           
= 

واملرسلني، وتصديقهم فيما أخربوا، وطاعتهم فيما أمروا، وأن ال يعبد 
  .اهللا إال مبا شرع على ألسنتهم

اخلرب، ألنه خيرب : أ، أيوشرط كل إنسان أكرم بالنبوة، من النب: أي )١(
عن اهللا، أو النبوة، وهو االرتفاع، الرتفاع رتبته، حرية خرب املبتدأ، 

وما [: يليق مبقام النبوة؛ ذكورة؛ لقوله تعاىل ألن الرق وصف ال
ِهملَي لَّا ِرجالًا نوِحي ِإ فأثبتها ] ٤٣: النحل []أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإ

: تضاء الرسالة االشتهار بالدعوة؛ كقوة أيللرجال دون النساء، الق
كما يعترب فيمن أكرمه اهللا بالنبوة، أن يكون قويا بأعباء ما محل من 

  .ثقل النبوة، والقوة عند الضعف
واهللا سبحانه وتعاىل، أعلم حيث جيعل رسالته أصلًا ومرياثًا، فليس كل أحد 

 تليق إال ا، أهلًا وال صاحلًا لتحمل رسالته، بل هلا حمال خمصوصة ال
وال تصلح إال هلا، واهللا أعلم ذه احملال منكم، ولكن جرت عادة اهللا 

أنه مل يبعث نبيا وال رسولًا، إال رجلًا حرا قويا، يف : يف إرسال الرسل
أشرف منسب أمته، حسن اخللق واخللق، ليسهل عليه حتمل اخللق من 

ذكاء، والفطنة وقوة أشرف أفراد النوع اإلنساين، من كمال العقل، وال
كَِة رسلًا وِمن الناِس[: الرأي، قال تعاىل  ]اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئ

  ].٧٥: احلج[
  ومل تعط مرتلة النبوة بالكسب واالجتهاد، وتكلف أنواع : أي )٢(

  تنقية البدن، وتصفية األخالق، : العبادة، وال بالتهذيب
 وكرم النفس، وختليصها من واالتصاف بالفضائل؛ وال بالفتوة

= 
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 ١٠١ 

لكنها فضل مـن املـوىل األجـل       
  

)١(ملن يشا مـن خلقـه إىل األجـل          

ــاء    ــضى األنب ــا م ــزل فيم ومل ت
  

ــشاء    ــن ي ــأيت مل ــضله ت ــن ف م
حىت أتـى باخلـامت الـذي خـتم          

  
)٢(به وأعالنا علـى كـل األمـم         

  
                                         

= 
  .األوصاف املذمومة، إىل األوصاف املمدوحة

لكن النبوة وكذا الرسالة فضل من اهللا املوىل األجل سبحانه : أي )١(
وتعاىل، يؤتيه ملن يشاء، أي يكرم بالنبوة من خلقه من اصطفاه هلا 

]هالَتلُ ِرسعجثُ ييح لَمأَع يبلغها أحد فال] ١٢٤: األنعام []اللَّه 
  .بعلمه، وال يستحقها بكسبه، وال يناهلا عن استعداد واليته

 rومن زعم أا مكتسبة فهو زنديق، خمالف للكتاب والسنة فإن حممدا 
أن النبوة فضل من اهللا، مين ا على من : خامت النبيني إىل األجل، أي

حممدا يشاء، وكان ذلك ممتدا من آدم، إىل أن بعث اهللا خامت النبيني 
r.  

ومل تزل األنباء، يف الزمن الذي مضى من األزمان، من فضل اهللا : أي )٢(
ولطفه، تأيت بإبالغ الشرائع، وإيضاح السبل ملن يشاء من األمم 
املاضية، والقرون اخلالية، فلم ختل األرض من داع يدعو إىل اهللا، من 

رسلني،  الذي ختم اهللا به النبيني واملrلدن آدم، إىل أن بعث حممد 
ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم [: وأكمل به الدين، قال تعاىل

نيي ويف الصحيحني  ] ٤٠: األحزاب [ ]ولَِكن رسولَ اللَِّه وخاتم النِب
  .rفال نيب بعده . »وأنا خامت النبيني«: عنه قال
  لى كـل األمم معشر أمـة هـذا النيب الـكرمي، عـ: وأعالنا، أي

= 
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= 

لناِس[: املاضية، قال تعاىل : آل عمران []كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِل
   ].١٤٣: البقرة []وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا[] ١١٠

عدلًا خيارا، وجعل علماءهم، كأنبياء بين إسرائيل، حيفظون ما أتى : أي
ه، تقوم م حجة اهللا على خلقه؛ ويف به هذا النيب الكرمي، ويبلغونه أمت

ال يزال أناس من أميت ظاهرين، حىت يأتيهم أمر اهللا وهم «: الصحيحني
  .باحلجة واللسان، والسيف والسنان: يعين. »ظاهرون

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من «: وملسلم، وغريه
ويف . » على ذلكخذهلم، وال من خالفهم، حىت يأيت أمر اهللا وهم

: وفيهما أيضا. »حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة«: الصحيحني
أما ترضون أن : أما ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟ فكربنا، مث قال«

إين ألرجو أن تكونوا شطر : قال تكونوا ثلث أهل اجلنة ؟ فكربنا، مث
  .»أهل اجلنة

 األمم خروجا من األرض، وأول من يدخل اجلنة من األمم أمته وهم أسبق
أنتم «: rوإىل ظل العرش، وإىل القضاء، واجلواز على الصراط، وعنه 

صححه أمحد . »موفون سبعني أمة، أنتم خريها وأكرمها على اهللا
  .وغريه



 حاشية الدرة املضية

 ١٠٣ 

  فصل
يف بعض خصائص النيب الكرمي والرسول السيد العظيم نبينا حممد صلى اهللا 

 من دون -جل شأنه  -عليه وعلى آله وصحبه وسلم اليت اختصه احلق ا 
  - عليهم الصالة والسالم -سائر األنبياء 

ــام  ــذاك كاملقـ ــصه بـ وخـ
  

ــام     ــسائر األنـ ــه لـ وبعثـ
قــرآن كــاملعراج ومعجــز ال  

  
ــا بــال مــني وال اعوجــاج   ١(حق(

                                           
خصه دون سائر األنبياء، بكونه ختم به النبوة والرسالة، فال نيب : أي )١(

يني[: بعده، لقوله   ]. ٤٠: األحزاب []وخاتم النِب
فال تبتدأ نبوة وال تشرع شريعة بعده، ونزول عيسى عليه السالم ال ينايف 

، وحاكم من rذلك، فإنه ال يتعبد إال بشريعته، فهو خليفة له 
  .حكامه

ما خصه اهللا به من املقام احملمود، وهو الشفاعة العظمى، يف أهل : والثانية
  .املوقف، ليقضى بينهم

ه اهللا به ببعثته نبيا ورسولًا جلميع األنام من الثقلني، قال ما خص: والثالث
لَيكُم جِميعا[: تعاىل ني رسولُ اللَِّه ِإ : األعراف []قُلْ ياأَيها الناس ِإ
١٥٨.[  

ما خصه اهللا به من معجزة القرآن، الذي أذعن له الثقالن، : والرابعة
 أهل الفصاحة والبالغة واعترف بالعجز عن اإلتيان بأقصر سورة منه

  .املعراج إىل سدرة املنتهى: واخلامسة. والبيان
  سبحانَ الَّـِذي أَسـرى ِبعبـِدِه لَيالً ِمن الْمسِجِد [: قـال تـعاىل

= 
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ــضله   ــه وف ــاه رب ــم حب فك
  

ــه     ــبحانه وخول ــصه س )١(وخ

                                           
= 

مث عرج به إىل السماء حىت دنا ]. ١: اإلسراء []الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد الْأَقْصى
  .قاب قوسني أو أدىنمن اجلبار جل جالله، فكان 

غري مستقيم، بل : حتما بال كذب وال ريب؛ وال اعوجاج، أي: أي: حقا
 وروحه مجيعا، يقظة ال مناما، باتفاق مجهور أهل rأسرى ببدنه 

بينا أنا «: ويف الصحيحني، وغريمها .السنة، ملا دل عليه الكتاب والسنة
فجعل يقول  إذ أتاين آت، - يف احلجر: أو قال- نائم يف احلطيم 

شق ما بني هذه على هذه، من ثغر حنره إىل شعرته، : لصاحبه
ا إميانا وحكمة، فغسل  فاستخرج قليب، فأتيت بطست من ذهب، مملوًء

فأفرغه يف صدره، ومأله علما وحلما، «: ويف لفظ. »قليب، مث حشى
ويقينا وإسالما، مث أطبقه، مث أتى بدابة دون البغل، وفوق احلمار، وهو 

وملا أراد العروج . لرباق يقطع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليها
  .»إىل السماء، بعد وصوله إىل بيت املقدس، أتى باملعراج يشبه السلم

وصحت األحاديث أنه نصب له، فارتقى فيه إىل السماء، وفرضت عليه 
:  من اخلصائص غري هذه، كقولهrالصلوات اخلمس، وثبت له 

ن أحد من األنبياء قبلي، نصرت بالرعب أعطيت مخسا مل يعطه«
مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، وأحلت يل الغنائم، 
ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه 
خاصة، وبعثت إىل الناس كافة وغري ذلك، واقتصر املؤلف على بعض 

  .»املهم، ألا أفردت بالتأليف
  أعطاه من مكرمة، وكم فضله على :  حباه اهللا، أيفكم: أي )١(

= 
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 ١٠٥ 

  

                                         
= 

غريه، مبزية من املزايا اليت ال حتصى، وكم خصه خبصوصية؛ وخوله، 
أن اهللا سبحانه خص نبيه خبصائص كثرية، : أعطاه؛ واملعىن: مبعىن

ومزايا جليلة، حىت عدها بعض متأخري احلفاظ إىل ثالمثائة، وقال 
  .احلق عدم حصرها: بعضهم
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  فصل
  يف التنبيه على بعض معجزاته وهي كثرية جدا

ــاء  ــامت األنبي ــزات خ )١(ومعج

  
)٢(كــثرية جتــل عــن إحــصائي  

)٣(منها كالم اهللا معجـز الـورى        

  
  ..................................

.                                           
: اسم فاعل، مأخوذة من العجز املقابل للقدرة؛ ومعجزة النيب: عجزةامل )١(

  .ما أعجز به اخلصم عند التحدي
يسميها النظار معجزات، وتسمى دالئل : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

النبوة، وأعالم النبوة، وحنو ذلك، وإذا مسيت ا آيات األنبياء، كانت 
مل يكن لفظ املعجزات أدل على املقصود، من لفظ املعجزات، و

  .موجودا، يف الكتاب وال يف السنة
عن عدي وحفظي، لكثرة أفرادها وتنوعها، من األقوال واألفعال، اليت : أي )٢(

 من أعالم نبوته، rما سبقت لنيب من األنبياء، ومل يبلغ أحد منهم ما بلغه 
 على  مثلها وزيادة، وهو دليلrومل يؤت أحد منهم آية أو فضيلة إال وله 
  .مزيد التشريف والتكرمي، واالهتمام بشأنه

وهو معجزة -  ال حتصر، فإن القرآن rفدالئل نبوة نبينا حممد : وباجلملة
 قد احتوى على اإلعجاز على ما ال حيصى كثرة، حىت - من معجزاته

بلغها العلماء إىل ألوف كثرية، بل كل آية أو آيات منه، بعددها 
  . معجزاتوقدرها معجزة، مث فيها نفسها

، أعجز اخللق r كالم اهللا املرتل على النيب rمن دالئل نبوته : أي )٣(
مجيعهم، إنسهم وجنهم، أوهلم وآخرهم، فهو معجز بنفسه، ليس يف 

  .وسع البشر اإلتيان بسورة من مثله
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 ١٠٧ 

..................................
.  

)١(كذا انشقاق البدر من غري امتـرا    

                                           
القمر، وهو : أي" البدر"  انشقاق rوكذا من غرر دالئل نبوته : أي )١(

من غري شك، وال جدال، :  امتراء، أيأحد الكواكب السيارة من غري
قال ابن ]. ١: القمر []اقْتربِت الساعةُ وانشق الْقَمر[: قال اهللا تعاىل

إن كنت صادقًا :  فقالواrاجتمع املشركون إىل الرسول «: عباس
نعم؛ فسأل اهللا : إن فعلت تؤمنوا، قالوا: فشق لنا القمر فرقتني؛ فقال

اشهدوا، وذلك مبكة قبل : ه، فانشق فرقتني، فقالأن يعطيه ما سألو
  .»اهلجرة

أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية، : ويف الصحيحني، من حديث أنس
فأراهم القمر شقتني، حىت رأوا حراء بينهما؛ وفيهما من حديث ابن 

 فرقتني فرقة فوق rانشق القمر على عهد رسول اهللا «: مسعود
اشهدوا فثبت انشقاقه بنص : rاهللا اجلبل، وفرقة دونه فقال رسول 

  .» دون النبينيrالقرآن والسنة، وهذا من خصائصه 
 ال rويف هاتني اآليتني الباهرتني، كفاية عما سوامها، وإال فدالئل نبوته 

حتصى، ونفس صورته الشريفة الباهرة، وطلعته الظاهرة، ومسته ودله، 
يضيء، هو مثل يكاد زيتها : يدل العقالء على نبوته، قال نفطويه

يكاد منظره يدل على نبوته، وإن مل يتل قرآنا، : ضربه اهللا له، يقول
  : كما قال ابن رواحة

  لو مل تكن فيه آيات مبينة        كانت بديهته تأتيك باخلرب
   املتعلقـة بالقـدرة     rآياتـه   : قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة        

  لـوي،  مـا هـو يف العـامل الع       : والفعل والتـأثري أنـواع؛ منـها      
= 
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  فصل
  يف ذكر فضيلة نبينا وأويل العزم وغريهم من النبيني واملرسلني 

  - صلى اهللا عليهم وسلم أمجعني -
وأفضل العـامل مـن غـري امتـرا        

  
ــرى    ــوث يف أم الق ــا املبع )١(نبين

                                           
= 

إىل الـسماء؛    كانشقاق القمر، وحراسة السماء بالشهب، ومعراجه     
ومنها ما هو يف اجلو، كاستسقائه، واستصحائه، وطاعة السحاب له يف 
حصوله وذهابه؛ ومنها تصرفه يف احليوانات اإلنس واجلن والبـهائم،          

  .ومنها تصرفه يف األشجار، واألحجار، واخلشب
 ومنها كفاية اهللا له أعداءه، وعصمته من ومنها تأييده مبالئكة السماء،

الناس؛ ومنها إجابة دعائه، ومنها إعالمه باملغيبات املاضية واملستقبلية؛ 
ومنها تأثريه يف تكثري املاء والشراب، والطعام والثمار، وغري ذلك من 

  .اهـ. دالئل نبوته، وأعالم رسالته، ومعجزاته الظاهرة، وآياته الباهرة
مما ال يقدر عليه البشر، وقارن : زة على يده، وهيفمن ظهرت املعج

أن اهللا ما أظهرها إال تصديقًا : ظهورها دعوى النبوة، علم بالضرورة
  .ملن ظهرت على يده

يف الدنيا . وأفضل العامل العلوي والسفلي، من ملك، وبشر، وجن: أي )١(
شك : واآلخرة، يف سائر خالل اخلري، وخصال الكمال؛ من غري امتراء أي

:  املبعوث إىل مجيع الثقلني اجلن واإلنس؛ يف أم القرىrوريب؛ نبينا حممد 
]. ٩٢: األنعام [ ]وِلتنِذر أُم الْقُرى ومن حولَها[: مكة املشرفة، قال تعاىل

  مسيت أم القرى؛ ألا أقدمها، أو ألا قبلة يؤمها مجيع الناس، أو 
= 
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 ١٠٩ 

)١(وبعــده األفــضل أهــل العــزم

  
ــاجلزم    ــاء ب ــل مث األنبي )٢(فالرس

  
                                         

= 
  .ألا أعظم القرى شأنا

ن أفضل اخللق، ألن اهللا أيده بأر اآليات والدالالت، وأشهر الكرامات، وإمنا كا
وأخالقه  وأمته أزكى األمم، وشريعته أمت الشرائع، وصفاته أكمل الصفات

  ].٧٢: احلجر []لَعمرك[: أحسن األخالق، وأقسم اهللا حبياته بقوله
 سيد ولد آدم وال أنا«: وقرن امسه بامسه يف التشهد واألذان، وقال عليه السالم

رواه مسلم، . »فخر، وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع، وأول مشفع
أنا خطيبهم، وأنا مبشرهم، لواء احلمد بيدي، وأنا أكرم ولد «: والترمذي

  .»آدم على ريب وال فخر
  . على سائر األنبياء واملرسلنيr أفضل اخللق، بال خفاء وال نزاع، rفالرسول 

أولوا العزم من الرسل، : ، األفضل من سائر اخللقrنيب وبعد ال: أي )١(
: ، قال تعاىلrإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، وخامسهم نبينا حممد 

وِإذْ أَخذْنا ِمن النِبيني ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نوٍح وِإبراِهيم وموسى وِعيسى [
ميرِن ماخلليل بعد نبينا حممد ، وأفضلهم ]٧: األحزاب []ابr.  

فيليهم يف األفضلية، سائر الرسل املكرمني بالرسالة، مث األفضل بعد : أي )٢(
، وهم متفاوتون يف -عليهم أفضل الصالة والسالم-الرسل األنبياء، 

: البقرة []ِتلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض[: الفضيلة، قال تعاىل
٢٥٣ .[  
قاده تفضيلًا فيما علم منهم تفصيلًا، وإمجالًا فيما علم منهم إمجالًا، باجلزم فيجب اعت

  السديد، والقطع املفيد للحكم املذكور من غري شك، كما فضل بعضهم 
= 
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  فصل
  فيما جيب لألنبياء عليهم السالم وما جيوز عليهم 

  وما يستحيل يف حقهم
ــلم  ــهم س ــد من ــل واح وأن ك

  
)١(من كل ما نقص ومن كفر عـصم         

  
                                         

= 
  .على بعض بالشرائع، والكتب، واألمم

وأن كل واحد من األنبياء الكرام، والرسل العظام، سلم وترته : أي )١(
: اإلزراء والدناءة، والذي عليه أهل التحقيقعن كل نقص، يؤدي إىل 

أن الرسل معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم، 
والكتاب والسنة يدالن على ذلك، لكن ال يقرون عليها، بل يوفقون 

  .للتوبة منها
واتفقوا على العصمة من اإلقرار على الذنوب مطلقًا، : قال شيخ اإلسالم

مل يقر عليه، مل حيصل منه تنفري وال نقص، فإن ألن وقوع الذنب إذا 
  .اهـ. التوبة النصوح يرفع ا صاحبها، أكثر مما كان أولًا

وأن كل واحد منهم، من كُفٍْر عِصم بعد النبوة، باتفاق السلف، والعصمة 
  .اهـ. عصم قبل النبوة، وبعدها: املنعة، وقال املصنف

يعرف ما جاءت به الرسل قبله، من وقد اتفق السلف على جواز بعثة رسول مل 
أمور النبوة والشرائع، والرسل قبل الوحي ال تعلم هذا فضلًا عن أن تقربه، 

أن عدم العلم واإلميان، ال يقدح يف نبوم، بل اهللا إذا نبأهم، علمهم : فعلم
ما مل يكونوا يعلمون، ومن نشأ بني مشركني جهالء، مل يكن عليه نقص 

 على مثل دينهم، وإذا كان معروفًا عندهم وال غضاضة، وإذا كان
= 
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 ١١١ 

ــه ــك ومــن خيان كــذا مــن إف
  

ــة   ــصدق واألمان ــفهم بال )١(لوص

  
                                         

= 
  .بالصدق واألمانة، وفعل ما يعرفون وجوبه، واجتناب ما يعرفون قبحه

ومل يذكر عن أحد من املشركني، أنه عد هذا قادحا يف نبوم، ولو ذكروه للرسل، 
على أن  لقالوا كنا كغرينا، مل نعرف إال ما أوحي به إلينا، وإمنا اتفق املسلمون

نبياء معصومون فيما يبلغونه عن اهللا، فال يستقر يف ذلك خطأ، ولكن هل األ
يصري منهم ما يستدركه اهللا، فينسخ ما يلقي الشيطان ؟ قال شيخ اإلسالم ابن 

  .املأثور عن السلف يوافق القول بذلك: تيمية
كذلك كل واحد من األنبياء واملرسلني، قد عصم من إفك، أي من : أي )١(

نبياء معصومون من الكذب، ومعصومون من اخليانة، كذب، فإن األ
 بالصدق الذي هو ضد - عليهم الصالة والسالم- لوجوب وصفهم 

الكذب، وباألمانة اليت هي ضد اخليانة، والضدان ال جيتمعان، فالصدق 
ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاِويِل [: واجب يف حقهم عقالًَ وشرعا، قال تعاىل

  ].٤٦- ٤٤: احلاقة []ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني* خذْنا ِمنه ِبالْيِمِني لَأَ* 
على أن ما كان طريقه اإلبالغ، فاألنبياء معصومون فيه، : وأمجعت األمة

من اإلخبار عن شيء منه خبالف ما أمرهم اهللا به، فيجب على اخللق 
 حتقيق الشهادتني، اإلقرار مبا جاءوا به، مجلة وتفصيلًا، وهو موجب

فمن شهد أن حممدا رسول اهللا، شهد أنه صادق فيما خيرب عن اهللا، فإن 
هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به، 

أم معصومون من الكتمان، كما أم معصومون : ومعلوم بالضرورة
  .من الكذب
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ــل  ــل الرس ــق ك ــائز يف ح وج
  

)١(النــوم والنكــاح مثــل األكــل  

    

                                         
 عليهم - ياء والرسل، وجائز عقلًا وشرعا، يف حق كل األنب: أي )١(

 النوم؛ والنوم رمحة من اهللا لعباده، لتستريح أبدام - الصالة والسالم 
غشية ثقيلة تقع على القلب، متنع معرفة األشياء، : عن تعبهم، وهو
اجللوس، :  كان تنام عينه، وال ينام قلبه؛ ومثل النومrلكن نبينا حممد 

لبشرية املباحة، واملشي والبكاء، والضحك، وما هو من خواص ا
وما [: قال تعاىل والنكاح، والتسري، وحنو ذلك، مثل األكل والشرب

نهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ ِفي  لَّا ِإ ني ِإ أَرسلْنا قَبلَك ِمن الْمرسِل
  ].٢٠: الفرقان []الْأَسواِق

أنا أقوم : قال أحدهموقال عليه السالم ملا أخرب عن أولئك النفر، والذين 
أنا ال آكل : أنا أصوم وال أفطر، وقال اآلخر: وال أنام؛ وقال اآلخر
ولكين أنام، «: rأنا ال أتزوج النساء، قال : اللحم، وقال اآلخر

وأفطر، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس 
  .»مين
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 ١١٣ 

  
  فصل

  يف ذكر الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم
  

ولــيس يف األمــة بــالتحقيق  
  

)١(يف الفضل واملعروف كالـصديق      

                                           
الثابت، املنصوص ليس يف هذه األمة بالتحقيق : أل للعهد الذهين؛ أي )١(

يف الفضل جبميع أنواع الفضائل، والشجاعة، والعلم، وكمال العقل، 
وبذل املعروف، وغري ذلك من مكارم األخالق، كأيب بكر بن عبد اهللا 
بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، 

حبه ، وتصديقًا له، صrالصديق رضي اهللا عنه؛ أول الناس إميانا بالنيب 
من حني أسلم إىل أن تويف، وشهد معه املشاهد كلها، وكان خليفته 

  .الراشد، ومناقبه أشهر من أن تذكر
: أفضل الناس بعد األنبياء، بإمجاع أهل السنة واجلماعة، قال تعاىل

]. ١٨ - ١٧: الليل []الَِّذي يؤِتي مالَه يتزكَّى* وسيجنبها الْأَتقَى [
وزي اإلمجاع، أا نزلت يف حقه؛ وأنفق ماله على وحكى ابن اجل

. »أبو بكر: من أحب الناس إليك؟ قال«: ؛ وملا قيل لهrرسول اهللا 
تويف . »لو كنت متخذًا من أميت خليلًا الختذت أبا بكر خليلًا«: وقال

رضي اهللا عنه، وله ثالث وستون، وكانت خالفته سنتني وأشهرا، 
  .rودفن جبنب النيب 
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)١(وبعده الفاروق من غـري افتـرا      

  
ــرا    ــاترك امل ــان ف ــد عثم )٢(وبع

                                           
عمر بن اخلطاب بن :  وبعد أيب بكر يف األفضلية، احملدث امللهم:أي )١(

نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي 
ألن اهللا فرق به بني احلق : مسي فاروقًا بن كعب الفاروق رضي اهللا عنه

والباطل، أو ألنه أعلن باإلسالم، والناس خيفونه، أسلم يف السادسة من 
ما زلنا أعزة منذ : ة، وله سبع وعشرون سنة، قال ابن مسعودالبعث

إن يكن يف أميت «: أنه عليه السالم قال: أسلم عمر؛ ويف الصحيحني
ويف فضله . »لو مل أبعث فيكم لبعث عمر«: وقال. »حمدثون فعمر

   .أحاديث كثرية
 ويل اخلالفة بعد الصديق، سنة ثالث عشرة، وقام أمت قيام، ويف أيامه كانت

فتوح األمصار، وكان أفضل هذه األمة بعد الصديق، بإمجاع السلف 
كذب؛ مات شهيدا، طعنه أبو لؤلؤة يف املسجد، : من غري افتراء، أي

سنة ثالث وعشرين، ودفن يف احلجة النبوية، جبنب أىب بكر، مع النيب 
r.  

 وبعد أمري املؤمنني عمر، يف األفضلية، عثمان بن عفان بن احلارث: أي )٢(
بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، ولد يف السادسة من الفيل؛ 

، فسمي ذا rوأسلم قدميا؛ وهاجر اهلجرتني؛ وتزوج بنيت رسول اهللا 
  .النورين؛ ومجع القرآن؛ وجهز جيش العسرة

اجلدل؛ وفضائله : ويل اخلالفة بعد عمر بإمجاع الصحابة؛ فاترك املراء أي
ره سنة مخس وثالثني، وله بضع أكثر من أن حتصر، استشهد يف دا

  .ومثانون
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 ١١٥ 

ــامسع ــاًً ف ــضل حقيق ــد فالف وبع
  

ــزع    ــبطني األن ــذا لل ــامي ه نظ
ــزم   ــال ماضــي الع جمــدل األبط

  
ــال    ــرج األوج ــزممف )١(وايف احل

وايف الندى مبدي اهلدى مردي العـدى        
  

)٢(جملي الصدى يا ويل من فيه اعتـدى         

  
                                         

يف : وبعد عثمان، فالفضل الشامخ باتفاق السلف، حقيقًا، أي: أي )١(
 وزوج ابنته rحقيقة األمر، لعلي بن أيب طالب، ابن عم رسول اهللا 

فاطمة الزهراء؛ فامسع نظامي هذا، الذي أدرجت يف عقيدة السلف؛ 
نحسر شعر رأسه مما فوق العظيم البطن؛ األنزع، امل: للبطني، أي

وكان رضي اهللا عنه أنزع الشعر، له بطن؛ جمدل األبطال،  .اجلبني
ملقي األبطال على األرض، مجع بطل الشجاع، : جدله صرعه، أي

وكان قتل من األبطال عدة، منهم الوليد، ومرحب وغريمها، ماضي 
لصرب؛ إشارة إىل شدة قوته؛ ومضى يف األمر نفذ، والعزم اجلد وا: العزم

كاشف؛ األوجال اهلموم، والغموم يف املواقف الصعبة، : مفرج أي
  .وايف احلزم، إشارة على وفور عقله، واحلزم ضبط الرجل أمره

كثري السخاء مظهر العلوم، والفهوم، مهلك أعدائه ومتلفهم، : أي )٢(
كاشف : واملراد" جايل"العطش، واألوىل : ومزيل الصدى، أي

باحلزن واهلالك، إلنسان يف أمري املؤمنني علي الكرب؛ يا ويل، دعاء 
بانتقاصه، وهضم حقوقه، أو غال فيه، ومناقبه : رضي اهللا عنه، اعتدى

  .وفضائله شهرية
  بايعه الناس باملدينة، بعد قتل عثمان رضي اهللا عنهما؛ واتفق 
= 
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= 

  السلف على فضله، وخالفته بعد عثمان، وأقروا بأن معاوية 
ا لعلي يف اخلالفةرضى اهللا عنه، ليس كفؤ.  

أن يكون معاوية خليفة، مع إمكان استخالف علي، لسابقته : وال جيوز
وعلمه، ودينه وشجاعته، وسائر فضائله، وملا قتل عثمان مل يبق هلا 

  .معني إال علي
أن هلؤالء شوكة، وهم : وإمنا وقع ما وقع بسب قتل عثمان، فرأى علي

أن عثمان : اجب، وهم رأواخارجون عن طاعته، فقام لريدوا إىل الو
قتل مظلوما، وقتلته يف عسكر علي، وهم غالبون هلم شوكة؛ وعلي 

 أنه مل يقتله، وال رضي بقتله، ومل - وهو البار الراشد، بال ميني- حيلف 
  .ميالئ على قتله، وهذا معلوم بال ريب

مث إن طلحة والزبري رضي اهللا عنهما خرجا إىل مكة وسارا بعائشة رضي 
نها إىل البصرة فخرج علي رضي اهللا عنه إىل العراق، ومل يقصدوا اهللا ع

القتال ابتداء، وإمنا صارت وقعة اجلمل بغري اختيار؛ وكانوا قد اتفقوا 
   .على املصاحلة، وإقامة احلدود على قتلة عثمان رضي اهللا عنه

  فتواطأت القتلة، على إقامة الفتنة، فحملوا على طلحة والزبري 
حملوا هم دفعا عنهم؛ وأشعروا عليا إمنا محل عليه، وأصحاما، ف

دفع الصيال، ال : فحمل علي دفعا عن نفسه؛ وكان كل منهم قصده
  .ابتداء القتال

  وكذلك خرج معاوية رضي اهللا عنه، ومن معه من أهل الشام، 
= 
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 ١١٧ 

ــب ــا وج ــهم حتم ــه كحب فحب
  

)١(ومن تعدى أو قلى فقـد كـذب         

)٢(وبعد فاألفـضل بـاقي العـشرة        

  
  ...................................  

                                         
= 

تقتلك الفئة « rفالتقوا بصفني، وقتل عمار وكان مع علي، وقد قال فيه 
انوا مل يقصدوا القتال ابتداء، وإمنا أثاره أهل الفتنة؛ وعلي وإن ك. الباغية

ومعاوية رضي اهللا عنهما، أطلب لكف الدماء، من أكثر املقتتلني، لكن غلبا 
  .»فيما وقع؛ والفتنة إذا ثارت، عجز احلكماء عن إطفاء نارها

 أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، rأن اخلليفة بعد رسول اهللا : واتفق السلف
لي رضي اهللا عنهم؛ ومعاوية رضي اهللا عنه جمتهد خمطئ، وسابقته مث ع

  .وفضائله مشهورة
فحب أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه، كحب اخللفاء الراشدين : أي )١(

أيب بكر، وعمر، وعثمان،حتما وجب على مجيع األمة باتفاق األئمة، 
الفة، أو ومن تعدى يف حبه، أو مل يقل بفضل اخللفاء، على ترتيب اخل

أبغضهم، أو واحدا منهم، فقد كذب يف كل واحدة من : : قالهم، أي
رضي اهللا - اخلصلتني، من تعديه يف احلب، أو بغضه هلم أو ألحدهم، 

  .- عنهم أمجعني 
وبعد اخللفاء الراشدين، فاألفضل من سائر الصحابة، باقي العشرة : أي )٢(

عنهم راض؛ وروى الترمذي، ، وهو rاملشهود هلم باجلنة، وتويف رسول اهللا 
أبكر بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، «:  قالrأنه : وأبو داود، وغريمها

وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد 
الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد يف 
= 
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= 

  . يف اجلنةاجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح 
  .»ويف هذا املعىن أحاديث كثرية

طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم : وأحد الستة
 rبن مرة، أسلم قدميا، وشهد املشاهد كلها غري بدر، وثبت مع النيب 

يوم أحد ووقاه بيده، وشلت إصبعه، وجرح يومئذ أربعا وعشرين 
، وقتل يف وقعة "طلحة اخلري: "لمجراحة، ومساه النيب صلى اهللا عليه س

  .اجلمل، وله أربع وستون
الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، حواري : الثاين

، أسلم قدميا وهاجر r وأمه صفية عمة رسول اهللا rرسول اهللا 
اهلجرتني، وشهد املشاهد كلها، أول من سل السيف يف سبيل اهللا، 

  . يف وقعة اجلمل، وله أربع وستونوثبت يوم أحد، وقتل
سعد بن أىب وقاص، مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أسلم : الثالث

قدميا، أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا وشهد املشاهد كلها، قال له 
مات بقصره يف العقيق، . ارم ارم فداك أيب وأمي«:  يوم أحدrالنيب 

  .»ع وسبعونودفن بالبقيع سنة إحدى ومخسني، وله بض
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، أسلم قدميا، وشهد : الرابع

املشاهد كلها غري بدر، فإنه كان مع طلحة يطلبان خرب عري قريش، 
وضرب هلما بسهميهما، مات بالعقيق، ودفن باملدينة سنة إحدى 

   .ومخسني، وله بضع وسبعون
= 
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 ١١٩ 

...................................  
  

)١(أهـل الـشجره   فأهل بـدر مث       

                                           
= 

 بن عبد احلارث بن زهرة، عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف: اخلامس
أسلم قدميا، وهاجر اهلجرتني، وشهد املشاهد كلها، وثبت يوم أحد، 
وجرح عشرين جراحة أو أكثر، وعرج، ومات سنة اثنتني وثالثني، 

  .وله اثنتان وسبعون
أمني األمة، أبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن : السادس

هر، هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، وهيب بن ضبة بن احلارث بن ف
وشهد املشاهد كلها، وثبت يوم أحد، ونزع احللقتني اللتني دخلتا يف 

 من حلق املغفر، فوقعت ثناياه، مات يف طاعون rوجه رسول اهللا 
  .عمواس باألردن، سنة مثاين عشرة

أهل غزوة بدر العظمى، : وبعد العشرة، الذين يلوم يف األفضلية: أي )١(
وهي البطشة الكربى، ويوم الفرقان، ألن اهللا فرق فيها بني احلق 

قرية " بدر"والباطل، وأعز فيها أهل اإلسالم، وقمع عبدة األصنام، و
مشهورة، على حنو أربع مراحل من املدينة، وكانت وقعة بدر ار 

  .اجلمعة، لسبع عشرة خلت من رمضان، ومن السنة الثانية من اهلجرة
لمني ثالمثائة وبضعة عشر رجلًا، واملشركون ألف وزيادة، وكان عدة املس

واستشهد من املسلمني أربعة عشر رجلًا، وقتل من الكفار سبعون، 
: إن اهللا اطلع على أهل بدر، فقال«: وأسر سبعون، ويف الصحيح

وأخرج أمحد بسند صحيح، من . »اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم
  .»هد بدرا أو احلديبيةلن يدخل النار رجل ش«: حديث جابر

= 
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ــه   ــد املقدم ــل أح ــل أه وقي
  

)١(واألول أوىل للنــصوص احملكمــه  

  
                                         

= 
مث بعد أهل بدر يف األفضلية، أهل بيعة : مث أهل الشجرة؛ أي: وقوله

مسرة باحلديبية، مسيت ببئر هناك، على مرحلة " الشجرة"الرضوان حتت 
من مكة، وأمر عمر رضي اهللا عنه بقطع تلك الشجرة، وإخفاء 

إليها، فيصلون مكاا، خشية االفتتان ا، ملا بلغه أن أناسا يذهبون 
  . كان رمحة من اهللا، يعين إخفاؤها: حتتها، ويتربكون ا، وقال

 من دخول املسجد احلرام، rأن قريشا ملا منعت رسول اهللا : وسبب البيعة
بعث عثمان هلم ليخربهم، أم إمنا جاءوا للعمرة، وأمره أن يدعوهم 

ال نربح « : ة؛ وقالإىل اإلسالم، مث بلغه أم قتلوه فدعا الناس إىل البيع
  . حىت نناجز القوم

فبايعوه وكانوا ألفًا وأربعمائة، مث تبني كذب اخلرب؛ وقدم عليه عثمان، 
ووقع الصلح على أن يرجع، ويعتمر من العام املقبل، وذلك سنة ست، 

  .فرجع مث اعتمر عمرة القضية
لى أهل غزوة جبل أحد املقدمة يف الزمن، ويف األفضلية ع: وقيل: أي )١(

وهو تقدمي أهل البيعة يف األفضلية، على أهل : أهل البيعة؛ واألول
غزوة أحد، أوىل وأحق، لورود النصوص احملكمة، من الكتاب والسنة؛ 
وكانت غزوة أحد سنة ثالث؛ مسي أحدا لتوحده عن اجلبال؛ بينه 
وبني املدينة أقل من فرسخ، يف مشاليها إىل الشرق، ويف الصحيح من 

  .»أحد جبل حيبنا وحنبه«: ريرةحديث أيب ه
ــزوة ــدر،  : وســبب الغ ــوم ب ــار ي ــل الكف ــل اهللا مــن قت ــا قت   مل

= 



 حاشية الدرة املضية

 ١٢١ 

ــشه يف العلــم مــع خدجيــه وعائ
  

)١(يف السبق فافهم نكتـةَ النتيجـه        

                                           
= 

سارت قريش ومن تابعها،حىت وصلوا إىل أحد؛ وخرج عليهم رسول          
 واقتتل الفريقان، وهزم املشركون، مث وقع يف املسلمني هزمية،          rاهللا  

 اهللا   لبعضهم أن ال يربحوا، وقد عفـا       rبسبب خمالفة أمر رسول اهللا      
واستشهد من املسلمني سبعون، منهم محزة، وفيهم  .عنهم بنص القرآن

يِل اللَِّه أَمواتا بلْ أَحيـاٌء   [: أنزل اهللا  لُوا ِفي سِب ولَا تحسبن الَِّذين قُِت
ند ربِهم يرزقُونَ   أنـه  : ويف صحيح مسلم  ]. ١٦٩: آل عمران  [ ]ِع

السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقـىب        « :عليه السالم إذا زارهم يقول    
  .وقتل من املشركني ثالثة وعشرون. الدار

: وأما أهل الشجرة، فقد وردت النصوص احملكمة يف فضلهم، قال تعاىل
ذْ يباِيعونك تحت الشجرِة[ ني ِإ ِن : الفتح []لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِم

صلح : الكثري، واملراد بالفتحوبذلك حصل الفتح، واخلري ]. ١٨
احلديبية، والذين بايعوه هم الذين فتحوا خيرب، مث حصل فتح مكة يف 

  .السنة الثامنة
وعائشة الصديقة، بنت الصديق، أم املؤمنني، وحبيبة رسول رب : أي )١(

العاملني عقد عليها بنت ست أو سبع، وبىن ا وهي بنت تسع، 
، - رضي اهللا عنها وأرضاها - ني،وتوفيت باملدينة، سنة مثان ومخس

   يف العلم، والفقه، ومحل الدين، وتبليغه إىل rأفضل نسائه 
  األمة، فلها من الفضل يف ذلك، ما ليس لغريها من سائر 
  أزواجه؛ مع أن خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، 

 وهو ابن مخس وعشرين، وآمنت به وصدقته ونصرته، rتزوجها 
= 
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= 

صدق؛ وتأثريها يف أول اإلسالم، وقيامها يف الدين مل وكانت له وزير 
تشركها فيه عائشة، وال غريها من أمهات املؤمنني؛ فهي أفضل نساء 

فهم : فافهم. r يف السبق يف اإلسالم، وموازرة رسول اهللا rالنيب 
أن : أثر فائدة اخلالف؛ والناتج: حتقيق وإذعان، نكتة النتيجة؛ أي

بالعلم وحمبة الرسول :  واملوازرة؛ وعائشةخدجية أفضل حبسب السبق،
rإن اهللا بعث إىل «: ، وتفضيلها على سائر أزواجه؛ ويف الصحيحني

وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال  خدجية بالسالم
  . »نصب

 ومل يتزوج بكرا rسلم عليها جربائيل، على لسان رسول اهللا : وعائشة
 النساء، كفضل الثريد على سائر فضل عائشة على«: غريها، وقال

  . »الطعام
وأنزل يف برائتها آيات تتلى إىل يوم القيامة، وشهد بأا من الطيبات 

  . كثرية شهريةrومناقبهما، وسائر أزواج النيب 



 حاشية الدرة املضية

 ١٢٣ 

  فصل
  يف ذكر الصحابة الكرام بطريق اإلمجال 

  وبيان مزاياهم على غريهم والتعريف مبا جيب هلم
ــصحابه   ــة كال ــيس يف األم ول

  
)١(املعـروف واإلصـابه   يف الفضل و    

  
                                         

وليس يف األمة احملمدية، املفضلة على سائر األمم، كالصحابة : أي )١(
املتواترة، وإمجاع األئمة، الكرام العدول، بنص الكتاب العزيز، والسنة 

وسائر السلف، فهم الذين فازوا بصحبة خري الربية، قال تعاىل خطابا 
لناِس[: هلم : وقال]. ١١٠: آل عمران []كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِل
]نياُء بمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم مه

تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضوانا ِسيماهم ِفي 
  ].٢٩: الفتح []وجوِهِهم ِمن أَثَِر السجوِد اآلية

ال تسبوا «: فليس يف سائر األمة مثل الصحابة يف الفضل، ملا يف الصحيحني
مثل أحد ذهبا، ما بلغ أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 

خري الناس قرين مث الذين يلوم، «: وفيهما. »مد أحدهم وال نصيفه
  .»مث الذين يلوم

وليس يف األمة كالصحابة يف املعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف، من 
: طاعة اهللا، والتقرب إليه، واإلحسان إىل الناس؛ وليس يف األمة أيضا

 املشروع، فهم أحق األمة بإصابة احلق كالصحابة يف اإلصابة للحكم
  .والصواب

= 
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ــارا  ــاهدوا املخت ــد ش ــإم ق ف
  

ــوارا    ــرار واألن ــاينوا األس )١(وع

ــدوا يف اهللا حــىت بانــا     وجاه
  

)٢(دين اهلدى وقـد مسـا األديـان         

                                           
= 

فهم سادات األمة، وقدوة األئمة، وأعلم الناس بكتاب اهللا، وسنة نبيه، 
من كان متأسيا، : قال ابن مسعود .شاهدوا الترتيل، وعرفوا التأويل

 فإم أبر هذه األمة قلوبا، وأعمقها rفليتأس بأصحاب رسول اهللا 
 قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه، وإلقامة دينه، فاعرفوا علما، وأقلها تكلفاً،

هلم فضلهم، واتبعوا آثارهم، فإم كانوا على اهلدى املستقيم؛ ومن نظر 
: يف سريم، بعلم وبصرية، وما من اهللا به عليهم من الفضائل، علم يقينا

أم خري اخللق بعد األنبياء، ال كان وال يكون مثلهم، وأم الصفوة من 
  . اهللاقرون هذه األمة اليت هي خري األمم، وأكرمها على

فإن الصحابة رضي اهللا عنهم، قد شاهدوا املختار من سائر : أي )١(
األنام، حممدا عليه أفضل الصالة والسالم، وصحبوه، وعاينوا يف 
صحبتهم له األسرار القرآنية، وعلموا الترتيل وأسبابه، وعاينوا األنوار 

تاب والسنة؛ فهم أسعد األمة بالفضل، وإصابة املشرقة، من الك
  .الصواب؛ وأجدر بفقه السنة والكتاب

وجاهدوا يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا، حىت ظهر دين اإلسالم، : أي )٢(
الذي به اهلدى والداللة، والفوز والفالح، وقد عال على سائر األديان؛ 

 ا فباطل، فسائر األديان غريه منسوخة، وكل عبادة مل يأت  
سلَاِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه[. قال تعاىل : آل عمران []ومن يبتِغ غَير الِْإ

٨٥.[  



 حاشية الدرة املضية

 ١٢٥ 

ــل  ــم الترتي ــى يف حمك ــد أت وق
  

)١(من فضلهم ما يشفي مـن غليـل         

ــار    ــث ويف اآلثـ ويف األحاديـ
  

ــعار     ــوم واألش ــالم الق ويف ك
مـن أن حيـيط نظمـي      ما قد ربا      

  
)٢(عن بعضه فاقنع وخذ عـن علـم         

ــذي    ــوض ال ــن اخل ــذر م واح
  

قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري        
)٣(فإنه عـن اجتـهاد قـد صـدر          

  
  ...................................  

                                         
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا [: يطفئ حرارة اجلهل، قال تعاىل: أي )١(

تكُونوا شهداَء علَى الناِس[عدلًا خيارا : أي : البقرة []ِل
: احلج []وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اجتباكُم[: الوق].١٤٣

  .وغري ذلك من اآليات]. ٧٨
وقد أتى يف األحاديث النبوية، ويف اآلثار السلفية، ويف كالم : أي )٢(

األئمة، من احملدثني والفقهاء، وسائر أهل العلوم الشرعية، ويف األشعار 
ن، من مدحهم، والثناء عليهم، ما قد زاد املرضية، من العرب واملولدي

أن حييط نظمه، يف هذه األرجوزة الوجيزة عن بعضه، فضلًا عن غالبه 
وكله، فاقنع مبا أشري إليه، وما أوردناه من األدلة، وخذ ذلك واعتمد 

  .الرضا باليسري: عليه، من علم ويقني؛ والقنوع
  اخلوض، واحذر، أمر من احلذر، الذي هو التحرز من : أي )٣(

  املفضي إىل التأبني، الذي قد يزري، وحيط من فضلهم 
  املعلوم، بالكتاب والسنة، من االختالف الذي جرى بينهم، 
لو كنت تدري غب ذلك اخلوض، املفضي إىل احلقد، على أصحاب 

   وليس يف ذلك ما ينتفع به يف الدين، وإمنا لك من rرسول اهللا 
= 
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...................................  
  

)١(فاسلم أذل اهللا مـن هلـم هجـر          

  
                                         

= 
هم السابقون األولون؛ وذلك فيما أعظم الذنوب، فإم خري القرون، و

جرى بني علي ومعاوية وقبلهما وبعدمها، فإن الرتاع والقتال الذي 
جرى بينهم، كان عن اجتهاد قد صار من كل من الفريقني، كما 

  .تقدم
إن : اإلمساك عما شجر بينهم؛ ويقولون: وعقيدة أهل السنة واجلماعة

و كذب، ومنها ما قد زيد اآلثار املروية، يف مساوي بعضهم، منها ما ه
مصيبون، وإما  فيه ونقص؛ والصحيح منه هم فيه معذورون، إما جمتهدون

جمتهدون خمطئون، واخلطأ مغفور هلم، وهلم من السوابق والفضائل، ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حىت إم يغفر هلم من السيئات، 

منهم ذنب، فيكون وإذا كان قد صدر من أحد  .ما ال يغفر ملن بعدهم
قد تاب منه، أو أتى حبسنات متحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو 

 ابتلي ببالء كفر به  الذين هم أحق الناس بشفاعته، أوrبشفاعة حممد 
عنه، والذي ينكر من فعل بعضهم، قليل نزر، مغمور يف جنب فضائل 

  .القوم، وحماسنهم، فإم صفوة هذه األمة، وأكرمها على اهللا
فاسلم من اخلوض، أذل اهللا كل مبتدع، من الرافـضة وغريهـم      : أي )١(

  للــصحابة، أو لبعــضهم، هجــر، وعــادى، ومل يــوال وحيــب؛ 
  تربءوا مـن طريقـة الـروافض، الـذين         : والسلف رضى اهللا عنهم   

  الـذين يـؤذون أهـل      : يبغضوم، ويسبوم؛ ومن طريقة النواصب    
  م، وألـسنتهم   البيت، بقول أو عمل؛ ومن أصـول سـالمة قلـو          

= 
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 ١٢٧ 

                                         
= 

وا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا        [: هلم، عمالً بقوله   والَِّذين جاُء
     لَّـِذين نا ِغلـا ِل الِْإمياِن ولَا تجعلْ ِفي قُلُوِب نا الَِّذين سبقُونا ِب خواِن ِإ وِل

  ]. ١٠: احلشر []آمنوا
  .»ا أصحايبال تسبو«:  بقولهrوطاعة للنيب 

وأمجعوا على أنه جيب على كل أحد، تزكية مجيع الصحابة، والكف عن 
الطعن فيهم، والثناء عليهم، وال يعاديهم إال عدو هللا ورسوله؛ وروى 

اهللا، اهللا يف «:  قال-  عليه الصالة والسالم - أنه : الترمذي وغريه
أصحايب، ال تتخذوهم بعدي غرضا؛ من أحبهم فبحيب أحبهم، ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى 

   .»اهللا، يوشك أن يأخذه
وتفصيل القول يف سبهم، أن من اقترن بسبه : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

أن عليا إله، أو أنه كان هو النيب، وإمنا غلط جربائيل يف الرسالة، : دعوى
ا ال يقدح يف عدالتهم وال يف فهذا ال شك يف كفره؛ وأما من سبهم سب

دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو اجلنب، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، 
  .وحنو ذلك، فهذا يستحق التأديب والتعزير، وال حيكم بكفره

لعن : أما من لعن وقبح مطلقًا، فهذا حمل اخلالف فيهم، لتردد األمرين
إىل أن زعم أم ارتدوا الغيظ، ولعن االعتقاد؛ وأما من جاوز ذلك، 

 إال نفرا قليالً، ال يبلغون بضعة عشر، أو أن عامتهم rبعد رسول اهللا 
فسقوا، فهذا ال ريب يف كفره، ألنه مكذب ملا نصه القرآن؛ من الرضا 

  .عنهم، والثناء عليهم
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ىوبعــدهم فالتــابعون أحــر  
  

ــرا    ــابعوهم ط ــضل مث ت )١(بالف

    

                                         
التابعون هلم : وبعد الصحابة، املخصوصني بالفضل والعدالة: أي )١(

ر بالفضل والتقدمي، على غريهم من سائر بإحسان، فهم أحق وأجد
كل من صحب الصحايب؛ والربهان على : أهل اإلسالم؛ والتابعي

خري الناس قرين، مث الذين يلوم، «: أفضليتهم، ما ثبت يف الصحيحني
وغريه، وكون الصحابة ألقوا إىل التابعني، ما تلقوه . »مث الذين يلوم
هذا عهده إلينا، وقد عهدناه : لوا خالصا صافياً، وقاrعن رسول اهللا 

إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم؛ 
فجرى التابعون هلم بإحسان، على منهاجهم القومي، واقتفوا آثار 

  .صراطهم املستقيم
أتباع : مث األفضل بعد التابعني، تابعوهم؛ أي: مث تابعوهم، أي: وقوله

  .حاديث يف ذلكالتابعني، ملا ثبت من األ
  .مجيعاً، ألم سلكوا مسلكهم، وبعدهم كثرت البدع: وقوله طرا أي
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 ١٢٩ 

  
  فصل

  يف ذكر كرامات األولياء وإثباا
وكل خـارق أتـى عـن صـاحل        

  
ــح    ــشرعنا وناص ــابع ل ــن ت م

ــات     ــن الكرامـ ــا مـ فإـ
  

)١(اليت ـا نقـول فـاقف لألدلـة       

                                           
أمر : وكل خارق للعادة من اخلوارق، ومراده الكرامة، وهي: أي )١(

خارق للعادة، غري مقرون بدعوى النبوة، وال هو مقدمة؛ يظهر اخلارق 
اد، على يد عبد ظاهر الصالح، ملتزم املتابعة، مصحوب بصحة االعتق

والعمل الصاحل، علم ا أو مل يعلم، وال تدل على صدق من ظهرت 
على يديه واليته، وال فضله على غريه، جلواز سلبها، وأن تكون 

كرامات (استدراجاً، ومكراً، ومن ظهر على يديه خارق، مما يسمونه 
  .ممن يدعي مع اهللا، فهو من األحوال الشيطانية، وخدعها) األولياء
 ال بد أن تكون أمرا خارقًا للعادة، أتى ذلك اخلارق عن :فإن الكرامة

امرئ صاحل، ويل هللا عارف به، مواظب على الطاعة، تارك للمعاصي، 
تابع لشرعنا معشر املسلمني، وناصح هللا، ولكتابه ولرسوله، وألئمة 
املسلمني وعامتهم؛ فإذا صدر اخلارق عن أحد، ممن اتصف ذه 

  .رامات اليت ا، وبوقوعها نقولالصفات فإا تكون من الك
  فإن التصديق بكرامـات األوليـاء، ومـا جيـري اهللا علـى أيـديهم،               
من خوارق العادات، يف العلـوم واملكاشـفات، وأنـواع القـدرة            
  والتأثريات، من أصول أهـل الـسنة واجلماعـة؛ فـاقف لألدلـة             
= 
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ومـن نفاهــا مـن ذوي الــضالل  
  

فقـــد أتـــى يف ذاك باحملـــال  
ــزل    ــهرية ومل تـ ــا شـ ألـ

  
)١( أهـل الزلـل  يف كل عصر يا شقا    

    

                                         
= 

الشرعية الدالة على كرامات األولياء، كقصة أصـحاب الكهـف،          
وآصف؛ وعن صدر هذه األمة، من الصحابة والتابعني، وسائر         ومرمي،  

  .فرق األمة، وهي موجودة فيها إىل يوم القيامة
وأي إنسان نفى كرامات األولياء، من أصحاب الضالل والزيغ : أي )١(

عن ج السلف، فقد أتى يف ذلك النفي باحملال، املنابذ للربهان 
حلس واملشاهدة؛ وأمجع على والعيان؛ فقد ثبت ا الكتاب والسنة وا

ثبوا أهل السنة واجلماعة؛ وعلل مبا ارتكبوه يف نفيها باحملال، ألا 
شهرية للعيان ثابتة بالربهان، ومل تزل تظهر على يد األولياء 
والصاحلني، يف كل عصر من األعصار املاضية، إىل اآلن؛ مث قال ملن 

، ويا خسارم ملا يا شقاء أهل الزلل مبا ارتكبوه: انتحل احملال
انتحلوه، من رد احملسوس الثابت بالربهان، وإمجاع أهل السنة 

  .واإلميان
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 ١٣١ 

  فصل
  يف املفاضلة بني البشر واملالئكة

وعنــدنا تفــضيل أعيــان البــشر
  

على مـالك ربنـا كمـا اشـتهر          
قال ومن قال سوى هـذا افتـرى         

  
)١(وقد تعدى يف املقـال واجتـرى        

  
                                         

أنا نعتقد تفضيل أعيان البشر، من : وعندنا، معشر أهل السنة واجلماعة: أي )١(
األنبياء واألولياء، على مالئكة ربنا، كما اشتهر من نصوص أمحد وغريه من 

وأي إنسان قال : قال أمحد رضي اهللا عنهمجع ملك؛ : أهل السنة؛ واملالك
: بلسانه، أو اعتقد جبنانه غري القول بتفضيل بين آدم على املالئكة، افترى أي

جتاوز احلد املنقول، والثابت عن : أتى مبا يشعر باالفتراء؛ وقد تعدى، أي
الرسول، والسلف الفحول، يف املقال الذي اعتمده؛ واجترأ، أي افتات على 

  .العتقاد الذي اعتقدهالشارع، با
وقد دل القرآن والسنة وإمجاع السلف، على فضل أعيان البشر على 

ما :  امع عليه، وقال معاذ رضي اهللا عنهrاملالئكة كفضل حممد 
وال جربائيل، وال : ؛ قيل لهrخلق اهللا خلقًا أكرم عليه من حممد 

واحد من وال جربائيل وال ميكائيل؛ وإذا ثبت فضل ال: ميكائيل؛ قال
النوع، ثبت فضل نوعهم على مجيع األنواع وكقصة سجود املالئكة 
أمجعني آلدم، ولعن املمتنع عن السجود له؛ وهذا تشريف وتكرمي له 

: اإلسراء []أَرأَيتك هذَا الَِّذي كَرمت علَي[: ظاهر، وكقول إبليس
  .وخلق آدم بيده]. ٦٢

  ا ربنا جعلت لبين آدم ي: قالت املالئكة: قال زيد بن أسلم
= 
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= 

وعزيت ال : (الدنيا يأكلون فيها ويشربون، فاجعل لنا اآلخرة؛ فقال
وروي ) كمن قلت له كن فكان أجعل صاحل ذرية من خلقت بيدي

يف علمهما وفقههما؛ ويف حديث : مرفوعا؛ ومعاذ وزيد معاذ وزيد
  .أنتم أفضل من املالئكة« : أيب هريرة من طريق اخلالل

وأقل ما يف هذه اآلثار وحنوها، أن السلف : إلسالم ابن تيميةقال شيخ ا
أن صاحلي البشر أفضل من املالئكة، من : األولني كانوا يتناقلون بينهم

: غري نكري منهم لذلك، ومل خيالف أحد منهم يف ذلك، وكقوله تعاىل
ني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً[  وكتفضيلهم بالعلم،]. ٣٠: البقرة []ِإ

. لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مؤمن«: rوكقوله 
  .» أكرم على اهللا من املالئكة الذين عندهواملؤمن

وكحديث املباهاة، وما أعد اهللا هلم من الكرامة، اليت مل يطلع اهللا عليها 
ملكًا وال غريه، وظهور فضيلة صاحلي البشر، إذا وصلوا إىل غايام، 

 الزلفى، وسكون الدرجات العلى، وحياهم الرب فدخلوا اجلنة ونالوا
جل جالله، وجتلى هلم، يستمتعون بالنظر إىل وجهه الكرمي، وقامت 

  .املالئكة خبدمتهم بإذن رم
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 ١٣٣ 

  الباب السادس
  يف ذكر اإلمامة ومتعلقاا

ــالم ــة اإلسـ ــىن ألمـ وال غـ
  

)١(يف كل عصر كـان مـن إمـام          

ــها كــل ذي جحــود   ــذب عن ي
  

ــدود     ــالغزو واحل ــتين ب )٢(ويع

ــر    ــرك نك ــروف وت ــل مع وفع
  

ــر   ــوم وقمــع كف ــصر مظل )٣(ون

  
                                         

دين اإلسالم، يف كل : أي" ملة"ال بد ألمة اإلسالم، ويف نسخة : أي )١(
وجد، من إمام، بل نصبه فرض كفاية الزم : عصر وزمان؛ كان، أي

ب، بالسنة واإلمجاع، ملسيس احلاجة إليه واستدل القرطيب وغريه واج
ني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً[: بقوله تعاىل على ] ٣٠: البقرة []ِإ

ياداود [: وجوب نصب اخلليفة، ليفصل بني الناس فيما اختلفوا فيه
نا جعلْناك خِليفَةً ِفي الْأَرِض فَاحكُم بين ال الْحقِإ : ص []ناِس ِب

٢٦.[  
يدفع عن أمة اإلسالم، وبيضة الدين، كل جبار وظلوم : يذب، أي )٢(

يهتم ويقوم بغزو : كفار، صاحب جحود للدين القومي؛ ويعتين، أي
العقوبات املقدرة؛ : الكفار، وقهر البغاة؛ ويعتين بإقامة احلدود وهي

  . وحتفظ حقوق العبادوكذا التعزيرات، لتصان حمارم اهللا عن االنتهاك
اسم جامع لكل ما : ويعتين أيضا باألمر بفعل املعروف، وهو: أي )٣(

عرف من طاعة اهللا، وندب إليه الشرع؛ ويعتين بترك املنكر، وهو ضد 
املعروف، وكل ما حرم الشرع فهو منكر؛ ويعتين بنصر مظلوم، 

  .بتخليصه من ظامله، وأخذ حقه، وقمع أهل الكفر، وقهرهم
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ــراج  ــيء واخل ــال الف ــذ م وأخ
  

ــهاج    ــصرف يف من ــوه وال )١(وحن

ونــصبه بــالنص واإلمجـــاع    
  

ــن اخلــداع   ــل ع ــره فح )٢(وقه

                                           
: ويعتين أيضاً، بأخذ مال الفيء، مصدر فاء يفيء، إذا رجع؛ وهو: أي )١(

املال احلاصل من جهاته املعروفة، كالذي أخذ من مال كافر بغري 
رده عليهم : قتال، كجزية؛ مسي فيئاً، ألن اهللا أفاءه على املسلمني؛ أي

ى من الكفار، الذين مل يعبدوه، فأباحه لعابديه، ألنه إمنا خلقه إعانة عل
عبادته، فأفاء عليهم ما يستحقونه؛ ويعتين بأخذ مال اخلراج، وعشر 

حنو ما ذكر، كالذي : مال جتارة حريب، ونصفه من ذمي، وحنوه، أي
تركه الكفار فزعا وهربوا، أو بذلوه فزعاً، ومخس مخس الغنيمة، ومال 
من مات من الكفار وال وارث له، ومال املرتد إذا مات على ردته، أو 

  .دار احلربحلق ب
بالصرف لذلك املال املذكور، وحنوه يف طريقه وجهته املعينة : ويعتين أيضا

من إقامة : له شرعاً، فيصرفه يف مصاحل أهل اإلسالم؛ وكل ما تقدم
احلدود، وسد الثغور، وحفظ بيضة اإلسالم واجب، وما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب؛ فوجب نصب إمام جللب تلك املصاحل، 

  .ع تلك املضارودف
  ويثبت نصب اإلمام األعظم، بالنص من اإلمام على : أي )٢(

  استخالف واحد من أهلها، بأن يعهد إىل إنسان ينص عليه بعده، 
  وال حيتاج يف ذلك إىل موافقة أهل احلل والعقد، كما عهد أبو 
= 
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 ١٣٥ 

وشــرطه اإلســالم واحلريــه  
  

ــه     ــع الدري ــع م ــة مس )١(عدال

ــ   ــون م ــاوأن يك ــريش عاملً ن ق
  

ــا     ــربة وحاكم ــا ذا خ )٢(مكلفً

                                           
= 

بكر إىل عمر رضي اهللا عنهما، ويثبت أيضا نصبه باإلمجاع من أهل 
  . من املسلمني، كإمامة الصديقاحلل والعقد

نصبه بقهره الناس بسيفه، حىت يذعنوا له، ويدعوه إماماً؛ ألن : ويثبت أيضا
عبد امللك بن مروان، خرج على ابن الزبري فقتله، واستوىل على البالد 
وأهلها، وبايعوه طوعا وكرهاً، ودعوه إماماً، وملا يف اخلروج عليه من 

ابعد وزل عن اخلداع، أي اترك خمادعة : شق عصا املسلمني؛ فحل، أي
  .أهل البدع، من جواز اخلروج عليه

ويشترط يف اإلمام األعظم، اإلسالم؛ ألن غري املسلم ال يكون له : أي )١(
على املسلمني سبيل، واحلرية، ألن الرقيق عليه الوالية، فال يكون واليا 

عدالة : على غريه، فضلًا عن عامة املسلمني، ويشترط فيه أيضا
الشتراط ذلك يف والية القضاء، وهي دون اإلمامة العظمى؛ فإن قهر 

  .الناس غري عدل، فهو إمام، نص عليه أمحد وغريه
بأن يكون مسيعاً، بصرياً، ناطقاً، ألن غري : مسع؛ أي: ويعترب فيه أيضا

 بفتح - املتصف ذه األوصاف، ال يصلح سياسته اخللق؛ من الدرية 
العلم واخلربة، بأن يكون عاملًا باألحكام :  وهي- اء الدال وكسر الر

  .املتعلقة بالسياسة واحلروب، بصريا بأحوال الناس، ومكرهم
أن يكون اإلمام من قريش، وهو ما كان من نسل : ويعترب أيضا: أي )٢(

  األئمة من «: فهر بن مالك بن النضر، ملا روى أمحد وغريه
= 
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= 

امللك يف «: ذي بسند صحيحوللترم. »اخلالفة يف قريش«. »قريش
ثالثًا؛ ما حكموا فعدلوا، واسترمحوا : خري األمراء«: وحلديث. »قريش

   .»فرمحوا، وعاهدوا فوفوا
ال يزال هذا «: ويف الصحيحني. قدموا قريشاً، وال تقدموها«: وحديث

الناس تبع «: وفيها أيضا. »األمر يف قريش، ما بقي من الناس اثنان
، مسلمهم تبع ملسلمهم، وكافرهم تبع لقريش يف هذا الشأن

  . »لكافرهم
إن هذا األمر يف قريش، ال يعاديهم أحد إال كبه اهللا على «: ويف البخاري

وكون اخلالفة يف قريش، ومن شرعه ودينه، . »وجهه، ما أقاموا الدين
كانت النصوص بذلك مأثورة معروفة متواترة، خبالف كوا يف بطن 

  .منهم، أو من غريهم
أن يكون عاملا بأحكام الشريعة، الحتياجه إىل مراعاا، يف : ترب أيضاويع

بالغا عاقلًا، ألن غري البالغ العاقل : أمره ويه؛ وأن يكون مكلفاً، أي
حيتاج ملن يلي أمره، فال يكون واليا على املسلمني؛ وأن يكون ذا خربة 

  .بتدبري األمور املذكورة، يف البالد والعباد
قادرا على إيصال احلق إىل مستحقه، وكف ظلم : اكماً، أيوأن يكون ح

املعتدي، وقمع أهل املعتدي، وقمع أهل االفتراء واالعتداء، وقادرا 
  .على إقامة احلدود، وقمع أهل الضالل، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم

وإن عقد ألكثر من واحد فهي لألول، فإن فسق بعد العدالة مل ينعزل، وال 
  .ته، وال كونه أفضل األمةتشترط عصم
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 ١٣٧ 

وكــن مطيعــا أمــره فيمــا أمــر
  

ــذر   ــر فيحت ــن مبنك ــا مل يك )١(م

                                           
إذا عقدت له اإلمامة، فصار إماما للمسلمني، فكن مطيعا أنت : أي )١(

رعيته أمره، فيما أمر به، إن كان طاعة هللا باتفاق السلف، ما  وسائر
مل يكن أمره مبنكر، فال يطاع يف ذلك، بل حيذر منه، وجيتنب، وحترم 

  .لقطاعته، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلا
إن اهللا يرضى لكم ثالثاً، أن «:  أنه قالrوثبت من غري وجه عن النيب 

تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا، 
واألحاديث يف وجوب طاعة اهللا . وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم

  .»متواترة
ذَا حكَمتم ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤ[: وقال تعاىل لَى أَهِلها وِإ دوا الْأَماناِت ِإ

الْعدِل إىل قوله أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا [: بين الناِس أَنْ تحكُموا ِب
كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسفاألوىل يف الوالة]. ٥٩، ٥٨: النساء []الر :

 بني الناس أن حيكموا أن يؤدوا األمانات إىل أهلها، إذا حكموا
أن يطيعوا أويل األمر الفاعلني لذلك، يف : بالعدل؛ والثانية يف الرعية

  .حكمهم ومغازيهم، وغري ذلك
، فإن مل يفعل والة rفإن تنازعوا يف شيء، ردوه إىل كتاب اهللا وسنة نبيه 

األمور، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة اهللا وأديت إليهم حقوقهم 
  . الرب والتقوى، ال على اإلمث والعدوانوأعينوا على

  أن يويل على كل عمل من أعمال : وجيب على كل وال
  املسلمني، أصلح من جيده لذلك العمل، أو األمثل فاألمثل، ملا 

من ويل من أمر املسلمني شيئًا فوىل رجلًا «: روى احلاكم وصححه
= 
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  فصل
  يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

واعلم بـأن األمـر والنـهي معـا        
  

)١(فرضا كفاية على من قـد وعـى         

وإن يكــن ذا واحــدا تعينــا    
  

ــا   ــه لكــن شــرطه أن يأمن )٢(علي

  
                                         

= 
، »نيوهو جيد أصلح للمسلمني منه، فقد خان اهللا ورسوله واملسلم

  .القوة واألمانة؛ والقوة يف كل والية حبسبها: والوالية هلا ركنان
واعلم أيها الطالب للعلم، بأن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر : أي )١(

كل واحد منهما منفرد، أو كالمها، فرض كفاية، بالكتاب : معاً، أي
ويسقط والسنة وإمجاع السلف على مجاعة املسلمني، خياطب به اجلميع، 

على أي إنسان قد وعى األمر باملعروف، : مبن يقوم به، على من، أي
  .والنهي عن املنكر وعلمه، ألنه ال صالح للعباد يف املعاش واملعاد إال به

وألن مجاع الدين، ومجيع الواليات، أمر وي، واألمر الذي بعث اهللا به 
نهي عن املنكر؛ رسوله، هو األمر باملعروف؛ والنهي الذي بعثه به، هو ال

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس [:  واملؤمنني، يف قولهrوهو نعت النيب 
: وقوله]. ١١٠: آل عمران []تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر

  ].١١٤: آل عمران []ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر[
  وإن يكن الذي علم باملنكر، هو عارف مبا ينكر واحداً، : أي )٢(

أو كانوا عددا لكن ال حيصل املقصود إال م مجيعا، تعني األمر 
  باملعروف والنهي عن املنكر، وصار فرض عني عليه أو 
  عليهم للزومه عليه أو عليهم، ولعدم قيام غريه أو غريهم 

  ة، أو الواحد، سواء كان به؛ لكن شرط افتراضه على اجلماع
= 



 حاشية الدرة املضية

 ١٣٩ 

ــرب  ــسان فاص ــد والل وزل بالي
  

)١(ملنكــر واحــذر مــن النقــصان  

                                           
= 

القدرة على ذلك؛ فإن مناط : األمر والنهي فرض كفاية، أو فرض عني
الوجوب القدرة، فيجب على كل حبسبه، وأن يأمن على نفسه وأهله 

أذى، وال فتنة تزيد على املنكر،  وماله، وال خيالف سوطًا أو عصاً، وال
رخصة السكوت هذا قول اجلمهور، عملًا مبا يف بعض األحاديث من 

  .عند املخالفة
أن ال : واحلزم. ال مينعن أحدكم هيبة الناس أن يقول يف حق«: ويف احلديث

وقال . »أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر«: ، ملا ورد»يبايل
: البقرة []وِمن الناِس من يشِري نفْسه ابِتغاَء مرضاِة اللَِّه[: تعاىل
يبيعها ببذهلا يف اجلهاد، أو يأمر : لف، أيقال بعض الس]. ٢٠٧

  .باملعروف، وينهى عن املنكر حىت يقتل طلبا ملرضاة اهللا عز وجل
فاصرب على األذى، ممن تأمره وتنهاه، وال تنتصر لنفسك، واعلم : أي )١(

أن األمر والنهي، هو أشق ما حيمله املكلف، وهو مقام الرسل، والصرب 
  .ألمر، أو حصول فتنة، أو مفسدة بتركهإن مل يستعمل لزم تعطيل ا

وأزل املنكر باليد، وهو أعلى درجات اإلنكار؛ وغريه باللسان حيث 
مل تستطع تغيريه باليد، بأن تعظه باليد وتذكره باهللا وأليم عقابه، 

متعلق : وتوخبه وتعنفه، مع لني وإغالظ حبسب ما يقتضيه احلال؛ ملنكر
  ".زال"بـ 

  لى املراتب، حيث قدرت على أن واحذر من الرتول عن أع
  تغري املنكر بيدك إىل اإلنكار باللسان، إال مع العجز عن ذلك؛ 
  مث إنه ال يسوغ لك العدول،عن التغيري باللسان إىل اإلنكار 
= 
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ومن ى عمـا لـه قـد ارتكـب         
  

)١(فقد أتى مبا به يقـضى العجـب         

                                           
= 

بالقلب، إال مع عدم القدرة على اإلنكار باللسان، إىل اإلنكار 
لك إىل أشار بذ: فاحذر من النقصان .بالقلب، وهو أضعف اإلميان

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع «: حديث أيب سعيد
  .»فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن «: رواه مسلم وغريه، وفيه أيضا
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس 

  .»ة خردلوراء ذلك من اإلميان حب
أنه ال بد يف اآلمر، أن : ويف الباب أحاديث كثرية، وذكر بعض السلف

يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، 
وإال كان ما : حليما فيما ينهى عنه، صابرا على ما ناله من األذى، أي

  .يفسد أكثر مما يصلح
عن الشيء الذي قد ارتكب، وخالف عمله وأي إنسان ى اخللق : أي )١(

قوله، من فعل احملظور، وترك املأمور، فقد أتى من قاله وحاله من العمل، 
حيكمون بالعجب، : الذي منه يقضي العقالء وأهل العلم العجب؛ أي

  .إلتيانه القبيح الذي ينهى عنه، وتركه احلسن الذي يأمر به
الِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَلَا أَتأْمرونَ الناس ِب[: وقال تعاىل

ياأَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ [: وقال]. ٤٤: البقرة []تعِقلُونَ
  ].٣-٢: الصف []كَبر مقْتا ِعند اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ* 

ــصحيحني ــى يف  «: ويف ال ــة، فيلق ــوم القيام ــل ي ــؤتى بالرج   ي
النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور ا كما يدور احلمـار بـالرحى،            
= 



 حاشية الدرة املضية

 ١٤١ 

ــذَادها    ــسه فَ ــدا بنف ــو ب فل
  

)١(عن غَيهـا لكـان قـد أفادهـا          

                                           
= 

يا فالن، مالك ؟ أمل تكـن تـأمر         : فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون    
بلى، كنت آمر باملعروف وال     : باملعروف، وتنهى عن املنكر ؟ فيقول     

  .»تيهوأى عن املنكر وآ، آتيه
مررت ليلة أسري يب بأقوام تقرض شفاههم «: ويف صحيح مسلم قال

خطباء أمتك، : من هؤالء يا جربائيل ؟ قال: مبقاريض من نار، قلت
  .»الذين يقولون ما ال يفعلون

 ]وما أُِريد أَنْ أُخاِلفَكُم ِإلَى ما أَنهاكُم عنه[: وقال اهللا عن شعيب
  ].٨٨: هود[

إذا أردت أن يقبل منك، فإذا أمرت بشيء فكن أول : سلفوقال بعض ال
  .الفاعلني له، املؤمترين به؛ وإذا يت عن شيء فكن أول املنتهني عنه

فلو بدأ اآلمر والناهي بنفسه، قبل أمره ويه لغريه، فمنعها وردها عن : أي )١(
غيها، لكان ببدايته بإرشاده نفسه، وردها عما هي عليه، من ارتكاب 

يبدأ باألهم فاألهم، : نهي، قد أفادها النجاة والسالمة؛ فإن املرشد اللبيبامل
واألقرب فاألقرب؛ وال أهم وال أقرب إىل العبد من نفسه؛ وما تقدم من 

  .كون اآلمر مستقيم احلال، هو عني الكمال وأبلغ يف تأثري أمره ويه
بتلك األوصاف، وأما وجوب األمر والنهي، فال يسقط عن الذي مل يكن متصفًا 

والنهي عن املنكر واجب، واالنكفاف عن احملرم واجب، واإلخالل بأحد 
الواجبني، ال مينع وجوب فعل اآلخر؛ ولو كان ال يأمر مبعروف، وال ينهى 
عن منكر، إال من ليس فيه شيء من ذلك، ما أمر أحد مبعروف، وال ى عن 

  .ن ذلكمنكر، ولسقط األمر والنهي ويود الشيطان أن لو كا
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  اخلامتة

  نسأل اهللا حسنها
  

ــان   ــوم يف العي ــدارك العل )١(م

  
ــان    ــد والربه ــصورة يف احل )٢(حم

                                           
املدرك بالعقول، مجع : مجع مدرك الشيء أحاط به؛ ومراده: مدارك )١(

ما حيصل به التمييز بني املعلومات، : املنع؛ واصطالحا: عقل؛ وهو لغة
وهو صفة، وهو الذي يسمى عرضاً، وهو قائم بالنفس اليت تعقل، 

  .املشاهدة: متعلق بالقلب، وله اتصال بالدماغ، يف العيان، أي
مدارك العلوم حمصورة يف شيئني ال ثالث هلما، ومقصورة عليهما : يأ )٢(

احلجة والدليل، ومها : يف احلد، يأيت الكالم عليه؛ والربهان، وهو
والربهان عند أهل امليزان، قياس مؤلف : الكتاب والسنة؛ وقال املصنف

  .اهـ. من مقدمات يقينية، إلنتاج يقينيات
 إال بواسطة قضية كلية بإمجاعهم، وامتنع وإذا كان القياس ال يفيد العلم،

  أن يكون فيما ذكروه، من صورة القياس، ومادته، حصول علم 
  وقد علم بإمجاعهم : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية. يقيين

أن القياس املنطقي ال يفيد إال بواسطة قضية كلية، والقضايا : وبالعقل
  ة كلية اليت هي عند مواد الربهان وأصوله، ليس فيها قضي

  لألمور املوجودة، وليس فيها ما تعلم به القضية الكلية إال 
= 



 حاشية الدرة املضية

 ١٤٣ 

وم عنـد أصـحاب النظـر      وقال ق 
  

)١(حس وإخبـار صـحيح والنظـر        

                                           
= 

العقل ارد، الذي يعقل املقدرات الذهنية، وإذا مل يكن يف أصوله 
برهام علم بقضية عامة، لألمور املوجودة، مل يكن يف قياسهم علم؛ 
ولذلك تناقضت أقيستهم يف املطالب اإلهلية، ومل يصلوا ا إىل يقني؛ 

وصورة القياس  .وغلبت عليهم احلرية، ملا يرونه من فساد أدلتهم
املذكورة، فطرية ال حتتاج إىل تعلم، وإن كان فيه صحيح ففيه ما هو 
باطل، واحلق الذي فيه من تطويل الكالم، وتكثريه بال فائدة، وسوء 
التعبري وغري ذلك؛ والنافع منه فطري ال حيتاج إليهم فيه، وما حيتاج 

  .يه ليس فيه منفعة إال معرفة اصطالحهمإليهم ف
وال شك أن من حسن الظن باملنطق والكالم وأهله، إن مل يكن له مادة من 
دين وعقل، يستفيد ا احلق الذي ينتفع به، وإال أفسدوا عليه دينه 
وعقله؛ ومن نور اهللا بصريته، علم الفرق بني الطريقة العقلية السمعية 

  .يقة القياسية املنطقية الكالميةالشرعية اإلميانية، والطر
الفكر :  أي- بل مدارك العلم عند أصحاب النظر : وقال قوم منهم )١(

النظار من :  وهم- والتدقيق، والبحث والتحقيق عنده عفا اهللا عنه 
ما : حس أي: املتكلمني واملنطقيني، وعلماء األصول ثالثة؛ أحدها
لشم، والذوق، يدرك بأحد احلواس اخلمس؛ السمع، والبصر، وا

  .واللمس
خرب : األول: إخبار صحيح ثابت مطابق للواقع؛ واخلرب الثابت نوعان: والثاين

اخلرب الثابت على : والنوع الثاين.  الذي جيب اإلميان به وتصديقهrالرسول 
= 
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)١(احلد وهـو أصـل كـل علـم        

  
  ...................................  

                                         
= 

  .ألسنة قوم ال يتصور تواطؤهم على الكذب، كالعلم بامللوك املاضية
الفكر الذي يطلب به علم أو ظن، : أي" النظر"من مدارك العلم : والثالث

وهو عندهم التأمل والتفكر، واالعتبار مبعرفة احلق من الباطل، وهو 
فكرة القلب وتأمله؛ وقد يصيب الناظر وقد خيطئ وهذا النظر صحيح، 
إذا كان يف حق ودليل؛ وغالب نظرهم يف دليل مضل، يصري يف القلب 

هل الباطل؛ والنظر املفيد بذلك اعتقادا فاسداً، وهو غالب شبهات أ
والسنة؛ والطالب للعلم بالنظر ال حيصل  إمنا هو يف أدلة الكتاب: للعلم

  .له ذلك، إن مل ينظر يف دليل شرعي، يفيده العلم باملدلول عليه
وهو أصل كل علم، مجلة معترضة بني : املنع؛ وقوله: احلد يف اللغة )١(

حييط به علماً، مل ينتفع مبا ألن من ال : املبتدأ واخلرب؛ وقال املصنف
عنده، انتهى؛ وعلوم بين آدم خاصتهم وعامتهم، حاصلة بدونه، فبطل 

إمنا حدث من مبتدعة املتكلمة، والفالسفة ملا عربت : قوله؛ كيف وهو
  .الكتب اليونانية

وال خيلو تكلفهم له، إما يف العلم فيتكلموا بغري علم، وإما يف القول، 
 هو حشو وعناء، وهذا من املنكر املذموم فيتكلفون من بيانه ما

 ]وما أَنا ِمن الْمتكَلِِّفني[: بالشرع والعقل، وأمر اهللا نبيه أن يقول
من علم علما فليقل به ومن مل يعلم «: ويف الصحيح]. ٨٦: ص[

وحرم اهللا يف كتابه القول عليه بال علم، وذم الكالم . فليقل ال أعلم
  .»فيهالكثري الذي ال فائدة 

  وهؤالء كالمهم يف احلد غالبه : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
= 



 حاشية الدرة املضية

 ١٤٥ 

...................................  
  

)١(وصف حمـيط كاشـف فافتـهم        

وشرطه طـرد وعكـس وهـو إن         
  

)٢(أنبا عن الذوات فالتـام اسـتنب        

ــه    ــاجلنس مث اخلاص ــن ب وإن يك
  

)٣(فــذاك رســم فــافهم احملاصــه  

                                           
= 

من الكالم الكثري، الذي ال فائدة فيه وكثري منه باطل، وقول بغري علم وقول 
خلالف احلق، وال ريب يف استغناء األنبياء وأتباعهم،من العلماء والعامة عنه، 

مومل يعرف يف القرون املفضلة؛ ومل يكن تكلفه من عادا.  
وصف حميط مبوصوفه، كاشف مميز للمحدود عن غريه؛ فحد : أي )١(

أمر : الشيء الذي ينطبق على مجيع أفراده، هو املانع اجلامع؛ فافتهم
  .إدراك معىن الكالم: من الفهم وهو

: وشرط كون احلد صحيحا طرد، ومعناه التالزم بالثبوت؛ أي: أي )٢(
 كلما وجد احملدود وجد :كلما وجد احلد وجد احملدود؛ وعكس، أي

أنه كلما انتفى احلد انتفى احملدود؛ وقال شيخ : احلد؛ ويلزم منه
أي احلد إن دل : اهـ؛ وهو. احلد جيب طرده وعكسه: اإلسالم

حيوان : ما اإلنسان ؟ قيل: وكشف عن الذوات احملدودة، كما إذا قيل
ب اطل: ناطق، فهو احلقيقي التام، وهو األصل عندهم؛ فاستنب، أي

  .البيان عن حقيقة احلد
  وإن يكن احلد مركباً، من اجلنس القريب، مث اخلاصة، : أي )٣(

  من : كحيوان ضاحك، يف تعريف اإلنسان، فذاك اجلنس املركب
  التقسيم : جنس قريب، وخاصة، رسم تام؛ فافهم احملاصة، أي

  وعامة حدودهم، هي : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية. املذكور للحد
= 
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ــا  ــس وحج ــوم حب ــل معل وك
  

)١(فنكره جهـل قبـيح يف اهلجـا         

  
                                         

= 
الباب، حشو لكالم كثري، يبينون به األشياء، وهي قبل بيام من هذا 

  .أبني منها بعد بيام
فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان، وإتعاب احليوان، ال توجب إال 
العمى والضالل، وتفتح باب املراء واجلدال، إذ كل منهم يورد على 

ه؛ وال حد اآلخر، من األسئلة ما يفسد به، ويزعم سالمة حده من
يسلم هلم حد لشيء من األشياء، إال ما يدعيه بعضهم، وينازعه فيه 
آخرون؛ فإن كانت األمور ال تتصور إال باحلد، لزم أن ال يكون إىل 
اآلن أحد عرف حد شيء من األمور، ومل يبق أحد ينتظر صحته، ألن 
الذي يذكره حيتاج معرفته بغري حد، وهي متعددة، فال يكون لبين آدم 

  .من املعرفة، وهذه سفسطة، ومغالطةشيء 
وكل معلوم حبس من احلواس اخلمس الظاهرة اليت ال شك فيها : أي )١(

قبيح جداً، إذ هو جمرد مكابرة، وكذا ما يدرك عندهم حبجا،  فإنكاره
هذا : يف الشكل، واملثل، يقال: وهو العقل، فإنكاره قبيح يف اهلجا، أي

يف العادة املستمرة، ومردود عند قبيح : شكله؛ أي: على هجا هذا، أي
  .أهل الكالم واملنطق

لَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد [: وهم كما قال تعاىل ِإنْ يتِبعونَ ِإ
هم ِمن ربِهم الْهدى وأما أهل السنة واجلماعة، ]. ٢٣: النجم []جاَء

ما :  املقبول عندهمفال يردون إال ما خالف الكتاب والسنة، والعقل
  .وافق الشرع؛ فإن النقل الصحيح الصريح، يوافقه العقل الصحيح
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 ١٤٧ 

ــوهر   ــسه فج ــم بنف ــإن يق ف
  

ــر    ــرض مغتف ــذاك ع )١(أو ال ف

واجلسم مـا ألـف مـن جـزأين          
  

)٢(فصاعد فـاترك حـديث املـني        

ومــستحيل الــذات غــري ممكــن  
  

)٣(وضده ما جـاز فـامسع زكـين         

ــيض    ــالف والنق ــضد واخل وال
  

ــستفيض    ــريان م ــل والغ )٤(واملث

  
                                         

إما أن يكون : فإن يقم ذلك الشيء بنفسه، أي بذاته، فال خيلو: أي )١(
مركبا من جزأين فصاعداً، وهو اجلسم، أوالً، فجوهر، وهو العني 

 إىل حمل الذي ال يقبل االنقسام، أو ال يقوم بنفسه، فهو عرض مفتقر
  .يقوم به

ال حد : واجلسم هو ما ركب من جزأين فصاعداً، أي أكثر، أي: أي )٢(
  .الكذب: ألكثره، فاترك كالم املني، أي

املستحيل لذاته غري ممكن وال مقدور، وضد املستحيل الذي جاز : أي )٣(
علمي وتفرسي يف اختصار : وجوده وعدمه، وتقدم؛ فامسع زكين

  .الكالم
د مع ضده، ومها ما امتنع اجتماعهما يف حمل واحد، يف زمن والض: أي )٤(

واحد، كالسواد والبياض، واحلركة والسكون؛ واخلالفان جيتمعان، 
ال : ويرتفعان، كاحلركة والبياض، يف اجلسم الواحد؛ والنقيضان

جيتمعان، وال يرتفعان، كالوجود والعدم، املضافني إىل معني واحد؛ 
كبياض وبياض؛ والغريان، مها   مقام اآلخرما قام أحدمها: واملثالن

مها املوجودان اللذان ميكن أن يفارق أحدمها اآلخر، : املختلفان، وقيل
  .بوجه مستفيض، استفاضة ظاهرة
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ــق    ــه حمق ــذا علم ــل ه وك
  

ــق     ــه ومل ننم ــل ب ــم نط )١(فل

واحلمـــد هللا علـــى التوفيـــق  
  

ــق    ــى التحقي ــق عل ــهج احل ملن
مـــسلما ملقتـــضى احلـــديث  

  
ــديث   ــدمي واحل ــنص يف الق )٢(وال

                                           
وكل هذا املذكور، وأضعافه مما مل يذكره علمه مشهور حمقق، : أي )١(

ل فلم يطل بذكره؛ ومل ينمق، من التنميق وهو التحسني والتزيني؛ قا
  .إذ املقصود إمنا هو ذكر أمهات مسائل العقائد السلفية: املصنف

 هذا وحنوه يف عقائدهم، وهلة عظيمة، -  عفا اهللا عنه - وإدخال املصنف 
مل يذكره أحد من السلف، ال أمحد وال غريه، وال حكاه أحد احملققني 
يف عقائدهم، وإمنا هو طريقة املتكلمة، واملناطقة، الذين بنوا أصول 

نهم على مقتضى عقوهلم، وما خالفه من الكتاب والسنة أولوه دي
  .وحرفوه

وتقدم نقض ما بناه على أصوهلم، من إنكار بعض الصفات الثابتة هللا، وما 
أوجب اعتقاده بالعقل دون الشرع، وأهل السنة واجلماعة مبىن 
عقائدهم على الكتاب والسنة، وهم أجل من أن يظن م االلتفات إىل 

يقة، فضلًا عن أن جيعلوا مبىن أصول دينهم جمرد األدلة تلك الطر
  .العقلية، اليت حقيقتها جهل وضالل وقدح يف كمال الشرع

الثناء بالكالم على اجلميل االختياري على وجه التعظيم؛ : احلمد هو )٢(
أن ال يكلك اهللا إىل نفسك؛ ملنهج احلق، متعلق بالتوفيق، : والتوفيق

إيقاع : ، املطابق للشرع على التحقيق، وهولطريق احلق الواضح: أي
  .األشياء يف حماهلا، وردها على حقائقها

  احلـمد هللا على : حـال من مـعمول التوفيق؛ أي: مسلما
= 
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 ١٤٩ 

ــسلف  ــول ال ــري ق ــتين بغ ال أع
  

)١(موافقًـــا أئمـــيت وســـلفي  

ولــست يف قــويل ذا مقلــدا    
  

)٢(النيب املصطفى مبدي اهلـدى    إىل    

  

                                         
= 

ملا : حال كوين مسلما؛ ملقتضى احلديث، أي توفيقي ملنهج احلق
، والنص القرآين، وقدم احلديث، rيقتضيه احلديث الثابت عن النيب 

كالنص، فحينئذ النص هو املقدم؛ يف : للقافية؛ ويف نسخةمراعاة 
أن هذا معتقده يف أول أمره وآخره، وأن مبىن : القدمي واحلديث، يعين

  .عقيدته على الكتاب والسنة وما عليه السلف
ال أعول، وال أقول بغري قول السلف الصاحل، والرعيل : أي: ال أعتين )١(

ر، وسلفي يف ذلك، من كل مهام األول؛ موافقًا أئميت من أهل األث
معترب؛ ودخل على املصنف من مذهب أهل الكالم، ما لعله مل ينتبه له، 

وخضت يف علوم النظر والكالم، فرأيتها ال تشفي من : مع أنه يقول
وكثري من  .ا هـ. سقام، وال تروي من أوام، وال دي من ضالل

اع األئمة، وأكثر  مع أم أسلم من غريهم، من أتب- متأخري احلنابلة 
 دخل عليهم من مذاهب األشاعرة وغريهم، - موافقة للكتاب والسنة 

  .ما ظنوه من مذهب اإلمام أمحد وليس كذلك
ولست يف قويل مبا أشرت إليه، من اقتفاء األئمة والسلف الصاحل : أي )٢(

مقلدا هلم يف اعتقادي، من غري نظر يف الدليل، بل نظرت كما نظروا، 
، rتقادي مقلداً، إال النيب املصطفى من سائر اخللق فلست يف اع

  .مظهر اهلدى بالدالئل الواضحة، ومرشد العامل
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صلى عليـه اهللا مـا قطـر نـزل         
  

)١(ومــا تعــاىن ذكــره مــن األزل  

ــدجيور     ــه ال ــى دي ــا اجنل وم
  

ــدهور    ــات وال ــت األوق )٢(وراق

ــا     ــل الوف ــحبه أه ــه وص وآل
  

)٣(معادن التقوى وينبـوع الـصفا       

ــابع     ــابع للتـ ــابع وتـ وتـ
  

)٤(خري الورى حقا بـنص الـشارع        

  
                                         

 ما تعاين r مدة دوام نزول األمطار، وتداول األعصار، وrو: أي )١(
املعتنون ذكره، من األزل يف األعصار اخلالية، فإنه مل خيل زمان من 

ورمحة اهللا مع  .رسالتهذكره، والتنويه بشرعه ومبعثه، إىل إبان 
  .الرضوان والرب والتكرمي واإلحسان

ما زال وانكشف ديه، املشرق، الالمع؛ :  ما اجنلى، أيrو: أي )٢(
، راقت، -  عليه الصالة والسالم - الظلمة، وما ديه : الدجيور أي

صفت األوقات، وهو مجع وقت، وهو املقدار من الدهر؛ : أي
  .ان الطويل، واألمد املدودمجع دهر، وهو الزم: والدهور

وصلى اهللا على آله أقاربه وأصحابه؛ والصحابة مجع صاحب من : أي )٣(
اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك؛ أصحاب الوفاء مبا أمروا به، معادن 
التقوى، وأجدر خلق اهللا بإقامتها فيهم بعد نبيه، وينبوع الصفا، 

نبوع كل خالص من عني املاء، والصفاء ضد الكدر، فهم ي: الينبوع
  .الكدر

وصلى اهللا وسلم على تابع هلم بإحسان، وتابع للتابع على ج : أي )٤(
 rأفضل هذه األمة حقا، بنص الشارع : االستقامة؛ خري الورى، أي

  .»خري الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم«: قال
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 ١٥١ 

ع الرضـــوانورمحـــة اهللا مـــ
  

ــسان     ــرمي واإلح ــرب والتك وال
ــام   ــل واإلنع ــع التبجي ــدى م 

  
)١(مــين ملثــوى عــصمة اإلســالم  

ــة     ــداة األم ــدين ه ــة ال أئم
  

)٢(أهل التقى مـن سـائر األئمـة         

ال ســـيما أمحـــد والنعمـــان  
  

)٣(ومالــك حممــد الــصنوان    

                                           
اإلحسان، : لكسرورمحة اهللا تعاىل، مع الرضوان من اهللا؛ والرب با: أي )١(

والتكرمي هلم من فضله وكرمه؛ واإلحسان إليهم منه جزاء إلحسام 
التعظيم، واإلنعام : هذه األمور؛ مع التبجيل، أي: األعمال، دى، أي

  .من امللك العالم، مين أسأل اهللا، أن يفعل ذلك مبنه وكرمه
حلاد؛ ملثوى، ملرتل ومقام، عصمة أهل اإلسالم، من البدع واآلراء واإل

املنعة؛ وعصمة هذا الدين بعد الصحابة والتابعني، بأئمة : والعصمة
أهل هذا الدين، هداة األمة الدالني هلم على ج الرسول، والكاشفني 

  .هلم عن معاين الكتاب والسنة
مجيع أئمة الدين، املقتدى بأقواهلم وأفعاهلم،من كل عامل مهام، : أي )٢(

واحلمادين، وإسحاق بن راهويه، وحيىي كاألئمة األربعة والسفيانني، 
بن معني، والبخاري، ومسلم، وابن املبارك، والليث، وربيعة، وابن 
جريج، وغريهم؛ فإم سلفية، وهلم يف السنة التصانيف النافعة؛ وكابن 
خزمية، والدارمي، وكشيخ اإلسالم ابن تيمية، فارس املعقول واملنقول، 

 مل يسبق إىل مثلها، مؤيدة ومصنفاته يف ذلك مشهورة مقبولة،
  .بالرباهني يغترف من حبره، وغريه من السواقي

  كلمة مبنية، لدخول ما بعدها فيما قبلها باألوىل، فما : ال سيما )٣(
= 
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= 

فاألوىل مبا : نسب ملن قبلها من الثناء والدعاء، فمن بعدها أوىل؛ أي
، الشهري اإلمام أمحد بن حنبل، إمامنا رضي اهللا عنه: أهداه من الدعاء

غسل وجه السنة من غبار البدعة، : العلم املنري؛ قال إمام احلرمني
  .وكشف الغمة عن عقيدة األمة، وتقدمت ترمجته

أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكويف التابعي، رأى أنس بن : واإلمام املعظم
: مالك، وأبا الطفيل، وروى عن محاد وعاصم، وقتادة وغريهم؛ وعنه

رزاق، وأبو يوسف، وحممد بن احلسن، وغريهم، قال وكيع، وعبد ال
أعلم أهل زمانه، وما رأيت يف الكوفيني أورع منه؛ : مكي بن إبراهيم

الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة، وأثىن عليه األئمة : وقال الشافعي
   .الكبار؛ ولد سنة مثانني، ومات سنة مائة ومخسني

بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث مالك بن أنس : واإلمام أبو عبد اهللا
نافع، : األصبحي، املدين، إمام دار اهلجرة، روى عن مجاعة من التابعني

الشافعي، واألوزاعي، : وابن املنكدر، ومحيد الطويل، وغريهم، وعنه
: مالك أثبت يف كل شيء؛ وقال البخاري: وحيىي، وخلق؛ قال أمحد

ت باملدينة سنة تسع أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر؛ ما
  .وسبعني ومائة، وهو ابن تسعني سنة، ودفن بالبقيع

ــد اهللا ــو عب ــام أب ــن : واإلم ــاس ب ــن العب ــن إدريــس ب   حممــد ب
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن املطلب بن       
= 
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 ١٥٣ 

ــاب العمــل مــن الزم لكــل أرب
  

)١(تقليد حرب منـهم فـامسع ختـل         

                                           
= 

: ، ويف احلـديث   rالقرابة للنيب   : عبد مناف الشافعي؛ الصنوان، أي    
يريـد أن أصـل     " صنوي: "ويف رواية . »بيهفإن عم الرجل صنو أ    «

،يف rالعباس، وأصله واحد، فإن الشافعي جيتمع نسبه مع رسول اهللا           
عبد مناف؛ ولد سنة مخسني ومائة بغزة، ومحل إىل مكة وهـو ابـن              
سنتني، ونشأ ا، وروى عن حممد بن علي، وابن أسامة، وسعيد بن             

  .سامل، وسفيان، ومالك وغريهم
 وكالم الصحابة والتابعني، rلعلوم بكتاب اهللا، وسنة رسوله واجتمع فيه من ا

كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية : ما مل جيتمع يف غريه، قال أمحد
للبدن؛روى عنه ابنه حممد، وأمحد، وأبو ثور، والقاسم بن سالم، وحرملة، 

  .واحلسن بن حممد، والربيع، وخلق، تويف سنة أربع ومائتني
ي هو الزم ال انفكاك عنه، وال مندوحة لكل مكلف من الذ: أي )١(

أصحاب العمل الصاحل، ممن ليس يف أهلية االجتهاد املطلق، تقليد حرب 
األئمة األربعة املتقدم ذكرهم، املضبوطة أقوهلم، املدونة  من: منهم، أي

: مذاهبهم يف كل مصر وعصر، فامسع نظامي، وما أشرت إليه ختل، أي
قًا؛ واحترز بقوله لكل أرباب العمل،عن التقليد تظن، وتعلم ذلك ح

  .يف أصول الدين وأركانه، وما هو معلوم بالضرورة من دين اإلسالم
  ال جيـب علـى العـامي أن يلتـزم          : وقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة      

  مذهبا بعينه، كما أنه ليس له أن يقلد يف كل مـسألة مـن يوافـق                
  واحدة إذا كان احلق لـه مـن        غرضه، وليس له أن يقلد يف املسألة ال       

= 
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ـ   ا لـسبلهم مـن الـورى      ومن حن
  

)١(ما دارت األفالك أو جنـم سـرى       

ــسلف    ــاب ال ــين ألرب ــة م هدي
  

)٢(جمانبا للخوض من أهـل اخللـف        

                                           
= 

غري عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإذا اعتقد وجوب شيء أو حترميـه              
التمذهب مبـذهب، حبيـث     : اعتقد ذلك عليه وعلى من مياثله، وقال      

 يف كل أمره ويه، وهـو       rيأخذ برخصه وعزائمه، طاعة غري النيب       
 إن: خالف اإلمجاع، وتوقف يف جوازه، فضلًا عن وجوبـه، وقـال          

خالفه لقوة الدليل، أو زيادة علم، أو تقى، فقد أحسن، ومل يقدح يف             
  .اهـ.بل جيب يف هذا احلال، وأنه نص أمحد: عدالته؛ وقال

والواجب على كل مسلم، إذا بلغه الدليل، من كتاب اهللا، أو سنة رسوله 
rعلى أن من :  أن يعمل به وإن خالفه من خالفه؛ وأمجع العلماء

، مل يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا rسول اهللا استبانت له سنة ر
  .من كان

ورمحة اهللا مع اإلحسان، والعفو والغفران، دى ملن حنا، أي : أي )١(
: قصد لسبلهم، مجع سبيل، وهو الطريق الواضح، من سائر الورى، أي

اخللق؛ ما دارت األفالك، مجع فلك، مسيت بذلك الستدارا، من 
ودى هلم : ارية، إذا استدار؛ أو جنم سرى، أيتفلك ثدي اجل: قوهلم

  .الرمحة، وملتبوعيهم، مدة دوام سرى النجوم
  ذكر أنه ملا نظمها بسؤال بعض أصحابه النجديني، وأا : أي )٢(

  هذه العقيدة، هدية مهداة مين : على ما حناه السلف، قال
  أصحاب طريقة السلف، وعقيدة أهل : بعون اهللا، ألرباب، أي

= 
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 ١٥٥ 

ــف نظــامي خــذها هــديت واقت
  

ــسالم    ــت وال ــا أمل ــز مب )١(تف

    

                                         
= 

ثر، حال كونه جمانباًً يف نظمه، للخوض يف صرف اآليات، األ
واألحاديث، واآلثار إىل غري حماملها، مما هو دأب احملرفني من اخللف، 

  .املخالفني ملذهب السلف
: خذ هذه العقيدة، هديت أيها السلفي يف اعتقادك، واقتف، أي: أي )١(

ئد السلف، اتبع نظامي يف هذه العقيدة، اليت هي بأمهات مسائل عقا
تظفر مبا أملت من نيل الفالح، وتظفر : فإنك إن فعلت تفز، أي: وفيه
  .األمان من التخليط يف اعتقادك: بالسالم، أي: أيضا

وتأمل ما نبهت عليه، مما خالف فيه املصنف مذهب السلف، وما : قلت
أودعته من الرباهني، تسلك سبيل السلف الصاحلني، على بصرية 

وفق ال إله غريه، وال حول وال قوة إال به، وهو حسبنا ويقني؛ واهللا امل
  .ونعم الوكيل

  وصلى اهللا على حممد، وآله وصحبه،
  وسلم تسليم كثريا
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 حاشية الدرة املضية

 ١٥٧ 

  فهرس حاشية الدرة املضية
  يف عقد الفرقة املرضية

  الصفحة  املوضوع
  ٥  ترمجة مؤلف العقيدة

  ٧   احلاشيةمقدمة ملؤلف
  ٩  rيف ذكر الثناء على اهللا والصالة على رسوله 

  ١٣  سائر العلوم كالفرع للتوحيد 
  ١٥  ما ينبغي أن يتنبه له

  ١٦  سبب النظم هلذه العقيدة
  ١٧  ذكر ما اشتملت عليه واختيار إمامة أمحد يف ذلك
  ٢١  مقدمة يف ترجيح مذهب السلف والفرقة الناجية

  ٢٤  والرد عليهقوله منره كما جاء 
  ٢٩  .إخل... الباب األول يف معرفة اهللا 

  ٣١  .ال يتجزأ: قول الشيخ يف مرادهم
  ٣٢  .قدمية، فيه إمجال: قوله

  ٣٤  إخل... من يثبت الصفات السبع
  ٣٦  فصل يف مبحث القرآن 

  ٣٨  .إخل... فصل يف ذكر الصفات اليت يثبتها أئمة السلف 
  ٤٠  .ىن باطالًقد يريد املبتدعة بنفي احلد مع

  ٤٤  .ليس منها شيء حمدث: بقوهلمما يريد املبتدعة 
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  ٤٧  .فصل يف ذكر اخلالف يف صحة إميان املقلّد
  ٥٠  .الباب الثاين يف األفعال املخلوقة، وكوا حلكمة وبإرادة

  ٥٣  ...املراد نوعان
  ٥٧  إخل... احلكمة تتضمن ما يف خلقه وأمره من العواقب 

  ٥٩  ى الرزقفصل يف الكالم عل
  ٦١  .الباب الثالث يف األحكام، والكالم على اإلميان ومتعلقات ذلك

  ٦٢  فصل يف الكالم على القضاء والقدر
  ٦٤  فصل يف الكالم على الذنوب ومتعلقاا

  ٦٧  .فصل يف ذلك من قيل بعدم قبول إسالمه
  ٧١  فصل يف الكالم على اإلميان 

  ٧٤  إخل.. .الباب الرابع يف ذرك بعض السمعيات 
  ٧٧  .فصل يف أشراط الساعة وعالماا

٨٠  .قتل عيسى الدجال بباب لد  
  ٨٥  آخر العالمات حشر الناس إىل الشام

  ٨٦  فصل يف أمر املعاد واجلزم به 
  ٨٧  ذكر النفخات الثالث

  ٨٩  إخل... اجلزء بالصراط وصفة املرور عليه 
  ٩٠  إخل... ذكر احلوض وصفته 

  ٩٤  ى اجلنة والنارفصل يف الكالم عل
  ٩٩  إخل... الباب اخلامس يف ذكر النبوة 
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 ١٥٩ 

  ١٠٣  rفصل يف بعض خصائص حممد 
  ١٠٦  فصل يف التنبيه على بعض معجزاته 
  ١٠٨  إخل... فضل األنبياء مع الترتيب يف ذلك 

  ١١٠  فصل فيما جيب لألنبياء وما جيوز وما يستحيل
  ١١٣  فصل يف ذكر الصحابة مع الترتيب يف فضلهم

  ١١٧  إخل... وبعد اخللفاء يف الفضل باقي العشرة فأهل بدر 
  ١٢١  . عائشة يف العلم مع خدجية يف السبق 

  ١٢٣  إخل ... فصل يف ذكر الصحابة بطريق اإلمجال 
  ١٢٨  .بعد الصحابة التابعون مث تابعوهم

  ١٢٩  فصل يف كرامات األولياء 
  ١٣١  فصل يف املفاضلة بني البشر واملالئكة 

  ١٣٣  .الباب السادس يف ذكر اإلمامة ومتعلقاا
  ١٣٨  فصل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  ١٤٢  . خامتة يف مدارك العلوم وقول شيخ اإلسالم يف ذلك 
  ١٥١  . إخل ... دعاؤه جلميع األئمة املقتدي م 

  ١٥٧  الفهرس 
  
  


