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إن احلـمـــد هللا نحـمـــده تـعـــاىل ونـســـتغفره ونـعـــوذ ـبـــاهللا ـمـــن 
ـه ومــن  ـا مــن هيــده اهللا فــال مضــل ـل رشور أنفســنا وســيئات أعاملـن

 يضلل فال هادي له
 ال رشيك لهوأشهد أال إله إال اهللا وحده 

ــا حممـــدا عبـــده ورســـوله   صـــىل اهللا عليـــه -ًوأشـــهد أن نبيـن
 -وعىل آله وصحبه وسلم 

 :أما بعد
ـفــإن أـصــدق اـحلــديث كـتــاب اهللا تـعــاىل ، وـخــري اـهلــدي ـهــدي 

 - صىل اهللا عليه وآله وسلم -حممد 
ورش األمــور حمــدثاهتا وكــل حمدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــاللة 

 .وكل ضاللة يف النار 
 :وبعد

ــا  ــريه وال أـهي ــه ـغ ــذي ال إـل ــيكم اـل ــد اهللا إـل ــإين أـمح ــوة ـف اإلـخ
ــل  ــأله ـج ــذي نـس ــاء ، واـل ــذا اللـق ــا ـه ــيء لـن ــذي ـه ــواه اـل رب ـس
ـه  ـاكم ملراضــيه إـن ـا وإـي ـه ، وأن يوفقـن ـا ولكــم فـي ـارك لـن وعــال أن يـب



- 3  -  

TAKIEDDINE9HOTMAIL.COM 

 .سميع جميب
وـهــذه املـجــالس العلمـيــة املبارـكــة إن ـشــاء اهللا تـعــاىل ـهــي ـمــن 

ـعــي ، واـلــدعوة إلـيــه ، ـبــاب احلـفــاظ واملحافـظــة ـعــىل العـلــم الرش
ــد واألوـحــد للنـجــاة  ــه الـســبيل الوحـي ــاس ، ألـن ــان فـضــله للـن وبـي
والـفــوز برـضــوان اهللا ـجــل وـعــال ـملــن ـســار علـيــه ـحــق املـســري ، 
ـم  ـق فـه ة وـف ـنّ ـاب والـس ـن الكـت ـوحيني ـم ـن اـل ـوله ـم ـن أـص ـذه ـم وأـخ

 .سلف األمة ريض اهللا تعاىل عنهم وأرضاهم
 فـيــه إىل ـمــا طـلــب العـلــم أـهيــا اإلـخــوة عـبــارة رشعـيــة حيـتــاج

ــادة  ــي العـب ــوفر ركـن ــن ـت ــرى ـم ــادات األـخ ــه يف العـب ــاج إلـي  -ّحيـت
 ـصــىل اهللا علـيــه وآـلــه وـســلم -أعـنــي اإلـخــالص واملتابـعــة للنـبــي 

ّ ، فــال يصــل إىل حتقيــق العلــم إال مــن حتــىل بآدابــه ، وختــىل عــن - ّ
 .آفاته

ة  ـاب والســنّ ـم الكـت ـب عـل ـان طـل ـدم -وهلــذا ـك ّ ونحــن هبــذا نـق
طلــب :  أقــول- يف هــذا املقــام املهــم -رس تقدمــة بــني يــدي الــد

ّعـلــم الكـتــاب والـســنة ـلــه مكاـنــة عظيـمــة يف رشيـعــة اهللا املطـهــرة ، 
ـه  ـد علـم ـه بـع ـن حتقيـق ـف ـع ـن ختـل ـد ـمل ـد ألصــحابه ، ووعـي ـه وـع ّوـل

 .به
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ـيم  ـن الـق ـام اـب ـال اإلـم ـذا ـق ـم  : - رمحــه اهللا -ّوـهل ـىل اهلـم ـإن أـع ـف
ة ، والفـهــم  ـعــن اهللا يف طـلــب العـلــم طـلــب عـلــم الكـتــاب والـســنّ

ــوله  ــن رـس ــلم -وـع ــه وـس ــه وآـل ــىل اهللا علـي ــراد ، - ـص ــس اـمل  نـف
 اهـ.َوعلم حدود املنزل 

ّ ـمــن اهلـمــة العالـيــة يف - رـمحــه اهللا -فـمــن رزق ـمــا أـشــار إلـيــه 
 .حتقيق هذا املطلب النفيس ، فقد هدي

 : يف منظومته - رمحه اهللا -قال العالمة السعدي 
ن ْاعلم هديت أن أفضل املنَ ِ َ َ ْلم يزيل الشك عنك والدرنع* * * ُ ّ َ ُ ٌ 
َويكشف احلق لذي القلوب ُ ِويوصل العبد إىل املطلوب* * * َ َ ْ َ ُ َُ ِ)١( 

 يف هذين البتني ما يزيل عن القلب الشبهات - رمحه اهللا -ذكر 
 .والشهوات ، وهو العلم النافع املزيل للشهوات والشبهات

 .ّوال شك أن الشبهات تورث الشك والدرن 
 ....)٢(واآلفتني العظيمتنيهذين املرضني 

 
 
 

                            
  رمحه اهللا-منظومة القواعد الفقهية للشيخ العالمة عبد الرمحن السعدي )  1(
  - الرشيط –خلل يف التسجيل )  2(
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ــه  ــا صـــاحلا ، ازداد يقيـن ــام نافـع ــرء عـل ــد واـمل ــام ازداد العـب ًفكـل ً
ــالح  ــد والـف ــتم الـســعادة للعـب ــرين ـت ــه ، وـهبــذين األـم وكـمــل إيامـن

ــــوز ، قـــــال اهللا جـــــل وعـــــال oΨ$(: والـف ù= yèy_uρ öΝ åκ÷]ÏΒ Zπ£ϑÍ← r& šχρß‰öκu‰ 

$tΡ Í� ö∆r' Î/ $£ϑs9 (#ρç� y9|¹ ( (#θ çΡ%Ÿ2 uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊄⊆∪()١(. 
ُاحلاـصــل أـهيــا اإلـخــوة أن العـلــم الـنــافع الـصــالح يثـمــر عـمــال 

ًصاحلا ، وقوال صاحلا ًً. 
ً عمــال ـســيئا ، وقــوال ـســيئا - والعـيــاذ بــاهللا -واجلهــل يــورث  ًً ً

 - والعياذ باهللا -ًخبيثا 
ــد يف  ــىل أن جيتـه ــرص ـع ــل اـحل ــرص ـك ــل ـحي ــيف العاـق فاحلـص

 .تفع ويرتفع بأمر اهللا جل وعال حتصيل العلم النافع لين
ـــيم  ـــن الـق ـــام اـب ـــا لإلـم ـــرأ كالـم ـــه - رـمحـــه اهللا -ّنـق  يف كتاـب

ــيم  ــد -العـظ ــم - الفواـئ ــذا العـل ــة ـه ــد اهللا حقيـق ــا عـب ــك ـي ّ يعرـف ُ
ـــال  ـــاده ، فـق ـــباب فـس ـــه ، وأـس ـــه اهللا -وماهيـت ـــالم - رـمح  يف ـك

ــه  ــذكري ـب ــد ، حيســـن الـت ــافع مفـي ــدة يف أقســـام : (خمـــترص ـن فاـئ
ــوم ــم : العـل ــا يف العـل ــارج وإثباـهت ــن اـخل ــوم ـم ــل صـــورة املعـل نـق
ـنفس ـتكلم عــن العلــم ) اـل ـه ، هــو ال ـي ّ، أي علــم هــذه هــي حقيقـت

                            
 ]٢٤/السجدة) [1(
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 .ّالنافع أو غريه ، يتكلم عن عموم العلم 
ــال ــا يف : (ـق ــارج وإثباـهت ــن اـخل ــوم ـم ــورة املعـل ــل ـص ــم نـق العـل

ــا يف  ــنفس وإثباـهت ــن اـل ــة ـم ــورة علمـي ــل ـص ــل نـق ــنفس ، والعـم اـل
ًبــت يف الــنفس مطابقــا للحقيقــة يف نفســها اخلــارج ، فــان كــان الثا

ًفـهــو عـلــم ـصــحيح وكـثــريا ـمــا يثـبــت وـيــرتاءى يف اـلــنفس ـصــور 
ـذي قــد أثبتهــا يف نفســه علــام  ـيس هلــا وجــود حقيقــي فيظنهــا اـل ًـل
وإنــام هــي مقــدرة ال حقيقيــة هلــا وأكثــر علــوم النــاس مــن ـهــذا 

 :ًالباب ، وما كان منها مطابقا للحقيقة يف اخلارج فهو نوعان
 تكـمــل اـلــنفس بإدراـكــه والعـلــم ـبــه ، وـهــو العـلــم ـبــاهللا ـنــوع

 وأسامئه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره وهنيه
ــم ال يرض  ــل عـل ــو ـك ــامل وـه ــه ـك ــنفس ـب ــل لـل ــوع ال حيـص وـن

ـي  ـان النـب ـه ، وـك ـم ـب ـع العـل ـه ال ينـف ـه فاـن ـل ـب ـه -اجلـه  صــىل اهللا علـي
 . يستعيذ باهللا من علم ال ينفع-وسلم 

ــحي ــوم الـص ــر العـل ــال أكـث ــذا ـح ــي ال يرض وـه ــة الـت حة املطابـق
ــدد  ــه وـع ــه ودرجاـت ــك ودقائـق ــالعلم بالفـل ــيئا ، ـك ــا ـش ــل ـهب ًاجلـه

 والعلم بعدد اجلبال وألواهنا . الكواكب ومقاديرها
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ـــم بحســــب رشف  ـــك ، فرشف العـل ومســــاحاهتا ونحــــو ذـل
ــاهللا  ــم ـب ــك إال العـل ــيس ذـل ــه ، وـل ــه وشـــدة احلاجـــة إلـي معلوـم

 .وتوابع ذلك
ـه عــدم مطاب ـه وأمــا العلــم فآفـت ـذي حيـب ـديني اـل ـه ملــراد اهللا اـل قـت

وذـلــك يـكــون ـمــن فـســاد العـلــم ـتــارة وـمــن فـســاد . اهللا ويرـضــاه
ــذا مرشوع  ــم أن يعتـقــد أن ـه ــن جـهــة العـل ــارة ، ففـســاد ـم اإلرادة ـت
ــه إىل اهللا وإن مل  ــر ـب ــه يـق ــد أـن ــذلك ، أو يعتـق ــيس ـك ــوب هللا وـل حمـب
ــل وإن مل  ــذا العـم ــرب إىل اهللا ـهب ــه يتـق ــيظن أـن ــا ، ـف ًيكـــن مرشوـع

 .م أنه مرشوعيعل
وأـمــا فـســاده ـمــن جـهــة القـصــد ـفــأن ال يقـصــد ـبــه وـجــه اهللا 
والــدار اآلـخــرة ـبــل يقـصــد بــه اـلــدنيا واخلـلــق ، وهاـتــان اآلفـتــان 
ــا  ــة ـم ــنهام إال بمعرـف ــل ال ســـبيل إىل الســـالمة ـم ــم والعـم يف العـل
ـجـــاء ـبـــه الرـســـول يف ـبـــاب العـلـــم واملعرـفـــة وإرادة وـجـــه اهللا 

رادة ، فمـتــى ـخــال ـمــن ـهــذه واـلــدار اآلـخــرة يف ـبــاب القـصــد واإل
 .املعرف وهذه اإلرادة فسد علمه وعمله
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واإلـيـــامن واليـقـــني يورـثـــان ـصـــحة املعرـفـــة وـصـــحة اإلرادة 
ومهــا يورثــان اإليــامن ويمدانــه ، وـمــن هنــا يتبــني انحــراف أكـثــر 
ــة وصـــحة  ــن صـــحة املعرـف ــرافهم ـع ــامن النـح ــن اإلـي ــاس ـع الـن

ــ ــي املعرـف ــامن إال بتلـق ــتم اإلـي ــوة اإلرادة ، وال ـي ــكاة النـب ــن مـش ة ـم
ـــون  ـــق ، فيـك ـــوى وإرادة اخلـل ـــوائب اـهل ـــن ـش ـــد اإلرادة ـع وجترـي
ًعلـمــه مقتبـســا ـمــن مـشــكاة اـلــوحي وإرادـتــه هللا واـلــدار اآلـخــرة ، 
ــذين  ــة اـل ــن األئـم ــو ـم ــال ، وـه ــام وعـم ــاس عـل ــح الـن ــذا أـص ًفـه ً

ــه  انتـهــى كالـمــه )١()ـهيــدون ـبــأمر اهللا ،وـمــن خلـفــاء رـســوله يف أمـت
 - رمحه اهللا -

ــذا امل ــام يف ـه ــه كـم ــذي يصـــور فـي ــدقيق اـل ــيس اـل ــث النـف ّبـح
قـلــت حقيـقــة العـلــم ، وحقيـقــة العـلــوم ، وحقيـقــة العـمــل ـبــالعلم 

ــه  ــور فـي ــا يـص ّ، وأيـض ــه اهللا -ً ــم - رـمح ــاد العـل ــه فـس ــني أوـج ّ ويـب
 .والعمل 

ــا وإيـــاكم الســـنة وإتباعهـــا  نســـأل اهللا جـــل وعـــال أن يرزقـن
 .بحق وحقيقة

 
 

                            
 .دار مكتبة احلياة بريوت.ط) ٩٨-٩٧ص (من كتاب الفوائد البن القيم اجلوزية ) 1(
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ــ ــالة وأمهيتـه ــدي الرـس ــني ـي ــة ـب ــذه التقدـم ــة ـه ــني حقيـق ا يف تبـي
ــي  ــة وـه ــة الثانـي ــن التقدـم ــالم ـع ــه ، يـســوقنا إىل الـك ــم وأمهيـت العـل

 .ّمتعلقة بالرسالة
 ، ال - رـمحـــه اهللا - )١(وال ـشـــك أن الرـســـالة لإلـمـــام احلمـيـــدي

 :ّبد من النظر فيام يتعلق هبا من جهتني
  من جهة الكتاب-
  ومن جهة الكاتب-

ــد ــامل عـن ــذا الـع ــم ، وـه ــذا العـل ــة ـه ــن منزـل ــأن َوـم ــل الـش  أـه
ة   .وأئمة أهل السنّ

ـالة ـف الرـس ـا مؤـل ـد : ّأـم ـر عـب ـو بـك ـم أـب ـافظ العـل ـام اـحل ـو اإلـم َـه
ْاهللا بن الزبري بن عيسى القريش احلميدي ُ. 

ــه مجـــع مـــن أئمـــة اإلســـالم ، ومـــن  هـــذا اإلمـــام روى عـن
ــامعيل  ــن إـس ــد ـب ــد اهللا حمـم ــو عـب ــام أـب ــهم اإلـم ــم ورؤوـس أعلمـه

ــاري  ــد روى - صـــاحب الصـــحيح -البـخ ــه يف صـــحيحه  ، فـق عـن
ــو أول حـــديث يف الصـــحيح ــام  )٢(ّ، وـه ــه اإلـم ــذلك روى عـن ، وـك

                            
، ) هـ٢١٩(ن أسامة ، أبو بكر القريش األسدي املكي هو عبد اهللا بن الزبري بن عيسى بن عبيد اهللا ب)  1(

 .شيخ احلرم ، وصاحب املسند
ِإنام األعامل بالنيات : (حديث) ١) (١/٣ (-البخاري )  2( َّ ِّ ِ ُ َْ َْ َ َّ ِ(.... 
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ــة ــو  )١(ّمـســلم يف املقدـم ــام أـب ــو داود ، واإلـم ــام أـب ــه اإلـم ، وروى عـن
ــامء  ــادات العـل ــن ـس ــريهم ـم ــان ، وـغ ــة الرازـي ــو زرـع ــاتم ، وأـب ّـح ّ

ة   .وأئمة أهل السنّ
: - رـمحــه اهللا -قــال فيــه اـحلــافظ ابــن نــارص اـلــدين الدمشــقي 

 . عنه البخاري وغريه من كبار األئمةّحدث
ــال   ، ـفــذكرنا بـعــض ـمــن ـهــؤالء - رـمحــه اهللا -واألـمــر ـكــام ـق

ة  ــنّ ــب الـس ــالم ، وكـت ــن اإلـس ــدون يف دواوـي ــه ـم ــة ، وحديـث ّاألئـم
 .الشهرية املشهورة

 عــن مجــع مــن أئمــة العلــم ، - رمحــه اهللا -وقــد أخــذ وتلقــى 
ــيوخه ــن ـش ــرؤايس ـم ــراح اـل ــن اـجل ــع ـب ــام وكـي ــام ، وا )٢(كاإلـم إلـم

 ،  )٣(قتيبة بن سعيد

                            
ِباب الَكشف عن معايب رواة احلديث ونقلة األخبار وقول األئمة) ٦١) (١/١٥)  (1( ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ََ َ ِِ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ِْ ْ َ ِ َ َ ىف ذلكْ ِ َ ِ. 
 ) م٨١٢ - ٧٤٦=  هـ ١٩٧ - ١٢٩(وكيع بن اجلراح )2(

 .حافظ للحديث، ثبت، كان حمدث العراق يف عرصه: وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان
    )األعالم للزركيل(

ْقتيبة أبو رجاء بن سعيد بن مجيل الثقفي موالهم)  3( َ ُّ َ َ َُ َ َ َّ ُ ُْ ْ ْ ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ٍِ َ ِ َ َ 
َهو ِيخ اإلسالم، املحدث، اإلمام، الثقة، اجلوال، راوية اإلسالم، أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن مجيل َش: ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ِْ ِ َِ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُْ ُ ُ ُ ُ َ ِّ ُ َُ َِّ ِ ِ َُ َِ ِ ِِ

َبن طريف الثقفي موالهم، البلخي، البغالين، من أهل قرية بغالن، من موايل احل َ ْ ُّ ُ َ ُِّ َِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ْ َ َ َّ ََ َْ ْْ َُ ُّ ِ ِ ِجاج بن يوسف األمري ِ ْ ُِ َ َِ ْ ُ َِّ
ِّالظامل، وهو ابن أخي وشيم بن مجيل الثقفي ِ ِ ِ َِ َّ ِ ٍَ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ ُ ِ ِ. 

 ).٢١/١٢(سري أعالم النبالء (
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 .، وغريهم من أهل العلم والشأن)١(ويعىل بن عبيد
ة وعلامئها  .ًوأثنى عليه أيضا مجاعات من أئمة السنّ

ـل  ـن حنـب ـد ـب ـام أـمح ة ، اإلـم ـنّ ـل الـس ـام أـه ـه إـم ـول فـي ـه -فيـق  رـمح
  )٢(. احلميدي عندنا إمام-اهللا 

ــال فـيــه إـســحاق ـبــن رهوـيــه  ــا الـشــافع: وـق ي األئـمــة يف زمانـن
 .)٣(-ّ يعني القاسم بن سالم -واحلميدي وأبو عبيد 

احلمـيــدي إـمــام يف : - رـمحــه اهللا -وـقــال فـيــه اإلـمــام البـخــاري 
 .)٤(.احلديث

ـد اهللا ـو عـب ـه احلــافظ أـب ـال فـي ـل : )٥(وـق ـي أـه ـدي مفـت احلمـي
ة كأمحــد بــن  ّمكــة وحمــدثهم ، وهــو ألهــل احلجــاز يف الســنّ

                            
ُّيعىل بن عبيد بن أيب أمية الطنافيس)  1( ِ ِ َِ َّ َ َّ ْ َ ُ ْ ََ ُ َِ ِ ُ َ 

ُّاحلافظ، الثقة، اإلمام، أبو يوسف الطنافيس، الُك ِ ِ َِ ََّ ُ َ ِّ ُُ ُ َ َْ ُ ُ َ ِويف، أحد اإلخوةِ َ َ ْْ ِ ُ َ ُّ ِ. 
 ).١٨/٣: (سري أعالم النبالء(

 ) ٢٠/١٢٥(سري أعالم النبالء )2(
سمعت إسحاق : وقال حممد بن إسحاق املروزي): ١٥/٢١٣(تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي )  3(

 .الشافعي، واحلميدي، وأبو عبيد: األئمة يف زماننا: بن راهويه يقول
: سمعت حممد بن إسامعيل يقول: وقال الرساج): ١٥/٢١٣(مام الذهبي تاريخ اإلسالم لإل)  4(

 .ٌاحلميدي إمام يف احلديث
 احلاكم)  5(
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 )١(حنبل ألهل العراق
ــذه شـــهادات مـــن أئمـــة ــالعلم فـه ــه ـب ــامء يشـــهدون ـل  وعـل

ة واالســـتقامة ، والتقـــدم يف العلـــم ، وكفـــى  ّوالفضـــل ـ والســـنّ
ــه  ــا ملنزلـت ــرا وبياـن ــذه الشـــهادات فـق ًـهب ــم - رمحـــه اهللا -ً  ، يف العـل

ة ، وبني العلامء  .والسنّ
ــات مـــذكورة يف  ــه مـــآثر عظيمـــة مـــن املؤلـف هـــذا العلـــم ـل

ـــند  ـــا إال املـس ـــع منـه ـــه مل يطـب ـــه ، إال أـن ّترمجـت ـــام  -ّ ـــند اإلـم مـس
ــدي  ــآخر -احلمـي ــع ـب ــم ، وطـب ــيام أعـل ــان ـف ــه طبعـت ــوع ، وـل ُ مطـب

ــامة  ــغرية مـس ــالة ـص ــه رـس ــق ـب ــند ، أـحل ة -املـس ــنّ ــول الـس  ، - بأـص
ًوهلــا نســخة خطيــة أيضــا حمفوظــة يف دار الظاهريــة ، فهــي ليســت 
ـجــزء ـمــن املـســند ، إـنــام ـهــي أحلـقــت ـبــه ، وـهــي توـجــد رـســالة 

 .مفردة لوحدها 
ــ ــذه الرـســالة العظيـم ة -ة ـه ــنّ ــدي - أـصــول الـس ــام احلمـي  لإلـم

ــام - رمحـــه اهللا - ــات صـــحة نســـبتها إىل اإلـم ــل أن نرشع يف إثـب  قـب
 :احلميدي ، نقول

 
 

                            
 طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي )1(
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 يف التاســـع عرش بعـــد - رمحـــه اهللا -تـــويف اإلمـــام احلميـــدي 

 ، ـكــام - ـصــىل اهللا علـيــه وآـلــه وـســلم -املئـتــني ـمــن هـجــرة النـبــي 
  .- رمحه اهللا - اإلمام البخاري قاله تلميذه

 

 
ــدي  ّـهــذه الرـســالة ال ـشــك يف ـصــحة نـســبتها إىل اإلـمــام احلمـي

ـه  ـدة ، وهــذا أمــر مهــم جــدا - رمحــه اهللا -، وأهنــا مـن ـة عدـي ً ، ألدـل ّ
ــبة  ــوت نـس ــن ثـب ــد ـم ــامء ، ال ـب ــات العـل ــم ، ومؤلـف ــة العـل يف دراـس

ُ اـلــذين ـتــدرس عـلــومهم وكـتــبهم ـهــذه الكـتــب إىل ـهــؤالء العـلــامء
ــم وال تـصــح  ّ، ـفــإن بـعــض الكـتــب منـســوبة إىل بـعــض أـهــل العـل

 .نسبتها إليهم 
ــض  ــردون بـع ــم ـي ــديثا أـهن ــديام وـح ــامء ـق ــق العـل ــن طراـئ ًوـم
ــدم ـصــحة  ــات بـع ــض املؤلـف ــل ، أو بـع ــض الباـط ــل ، أو بـع ّالبواطـي
ـاب  ـك العــامل ، أو عــدم صــحة نســبة هــذا الكـت ّهــذا الكــالم إىل ذـل

العــامل ، كــام هــو احلــال يف هنــج البالغــة املنســوب لعــيل إىل ذلــك 
ــب  ــن أيب طاـل ــه -ـب ــوبة - ريض اهللا عـن ــب منـس ــن الكـت ــريه ـم  ، وـغ

ــد التأمـــل يف إثباهتـــا نجـــد أهنـــا غـــري  ّإىل بعـــض العلـــامء ، وعـن
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 .صحيحة النسبة 
ــوبة ،  ــات املنـس ــك املؤلـف ــط تـل ــام بـس ــام مـق ــذا املـق ــيس ـه وـل

ّودراـســة ذـلــك ، ولـكــن ـلــيعلم أن ـجمــرد  ذـكــر كـتــاب ذـكــره عـلــم ُ
ــي  ــك يكـف ــا رشح ، أن ذـل ــثال ، أو يف ثناـي ــة ـم ــامء يف ترـمج ــن العـل ًـم
ــة للنســـبة لكـــن ال يف  ــي قريـن ــم ـه ــط ، نـع ــات النســـبة فـق يف إثـب

ّاإلثبات ، إذ إلثبات النسب طرق معروفة متبعة  ٌ. 
  منها الرواية باألسانيد-
 وتتابع النقل-
  وغري ذلك-

 -للحـــافظ احلميـــدي فالشـــاهد أن هـــذه الرســـالة العظيمـــة 
 . ، هي صحيحة النسبة إليه -رمحه اهللا 

ّومما يدل عىل صحة النسبة إليه أمور عدة ّ: 
ــر األول- ــن : ّ األـم ــافظ اـب ــه اـحل ــندها إلـي ــالة أـس ــذه الرـس أن ـه

 ، - ذم التأويــــل -  يف كتابــــه )١(- رمحــــه اهللا -قدامــــة املقــــديس 
 .)٢(فساقها مسندة هناك

                            
- ٥٤١(ّفقيه حمدث . عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل)  1(

 ).هـ٦٢٠
ــا )  2( ــام أخربـن ــا اإلـم ــال أنبأـن ــه ـق ــدجاجي الفقـي ــن اـل ــن نرص ـب ــعد اهللا ـب ــن ـس ــو احلـس أـب

ـر  ـن جعـف ـد ـب ـن حمـم ـار ـب ـد الغـف ـاهر عـب ـو ـط ـا أـب ـاط أنبأـن ـد اخلـي ـن أـمح ـد ـب ـور حمـم ـو منـص ـد أـب الزاـه
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ــاين- ــر الـث وســـاقها باإلســـناد احلـــافظ رواهـــا مســـندة : األـم
ـــذهبي  ـــه اهللا -اـل ـــاظ- يف - رـمح ـــذكرة احلـف ـــن -)١( ـت  ، وإن مل يـك

ــن الرـســالة  ــا ـم ــر أطراـف ــام ذـك ــص الرـســالة ، إـن ــل ـن ــر ـك ــد ذـك ًـق
 رـمحــه -ًوبعضــا مــن مجلهــا ، وأثـبــت النســبة إىل اإلمــام احلميــدي 

  وساق السند إليه-اهللا 
: اـلــث  أيضــا ـممــا يثـبــت نـســبة الكـتــاب إلـيــه وـهــو األـمــر الث-

ــة اـحلــراين  ــن تيمـي ــه - رـمحــه اهللا -ّأن ـشــيخ اإلـســالم اـب ــا ـل  ، أثبتـه
 .)٢(ّيف مواطن عدة من كتبه

                                                                               
ــزبري  ــن اـل ــد اهللا ـب ــو بـكــر عـب ــا أـب ــن موـســى أنبأـن ــا برش ـب ــيل ـبــن الـصــواف أنبأـن ــو ـع ــا أـب أنبأـن

 .احلميدي قال أصول السنة فذكر أشياء
ـــد ): ٤١٩(ترـمجـــة ) ٢/٣ (-ـتـــذكرة احلـفـــاظ لـلـــذهبي )  1( أخربـنـــا إـســـامعيل ـبـــن عـب

ـد  ـن حمـم ـار ـب ـد الغـف ـا عـب ـاط أـن ـور اخلـي ـو منـص ـا أـب ـن نرص أـن ـعد اهللا ـب ـا ـس ـة أـن ـن قداـم ـا اـب ـرمحن أـن اـل
ـال ـدي ـق ـا احلمـي ـى ـن ـن موـس ـا برش ـب ـن الصــواف أـن ـيل ـب ـو ـع ـا أـب ـياء : أـن ـذكر أـش ـنة ـف أصــول الـس

 .منها
ــاوى ) 2( ــدي أيب بكـــر : (قـــال شـــيخ اإلســـالم) ٤/٦(جممـــوع الفـت ــت عـــن احلمـي وثـب

ـزبري  ـن اـل ـد اهللا ـب ـال -عـب ـه ـق ـذكر أشــياء - " أصــول الســنة ":  أـن ـم قــال - ـف ـه :  ـث ـا نطــق ـب وـم
ـــل  ـــرآن واـحلـــديث مـث ـــدهيم : ( الـق ـــت أـي ـــة غـل ـــد اهللا مغلوـل ـــود ـي ـــت اليـه ـــل ) وقاـل : ومـث

ــه ( ــات بيميـن ــاموات مطوـي ــديث ال) والـس ــرآن واـحل ــن الـق ــذا ـم ــبه ـه ــا أـش ــه وال وـم ــد فـي  نزـي
ـول  ـرآن والســنة ونـق ـه الـق ـف علـي ـفرسه ونقــف عــىل مــا وـق ـرمحن عــىل العــرش اســتوى: (ـن ) اـل

 اهـ). ومن زعم غري هذا فهو جهمي
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ــع- ــه الراـب ــيم :  الوـج ــن الـق ــام اـب ــه اهللا -ّأن اإلـم ــل - رـمح  نـق
ــه العظـــيم  ــدي يف كتاـب ــا هلـــا لإلمـــام احلمـي ًبعضـــا منهـــا مثبـت ً- 

 .)١(-اجتامع اجليوش اإلسالمية 
ــت صـــحة نســـ ــور تثـب ــذه األـم بة هـــذه الرســـالة لإلمـــام ّفـه

 .- رمحه اهللا -احلميدي 
 

* * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 )٨٦ص (كتاب اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية )  1(
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__________ 

 :رشح
 

ــه  ــه اهللا -قوـل ــة- رـمح ــالة العظيـم ــذه الرـس ــدء ـه ــنة (:  يف ـب الـس
ــدنا ــره ، : عـن ــوه وـم ــدر خـــريه ورشه ، حـل ــؤمن الرجـــل بالـق أن ـي

ــا أـصــابه  ــم أن ـم ــأه مل يـكــن وأن يعـل ــا أخـط ــه وأن ـم مل يـكــن ليخطـئ
 ـجــاء يف ):- ـعــز وـجــل -ليـصــيبه، وأن ذـلــك كـلــه قـضــاء ـمــن اهللا 

ــرى ــة أـخ ــخة خطـي ــن اهللا (: ّنـس ــه فضـــل ـم ــك كـل ــز -وأن ذـل  ـع
 .)-وجل 

ـــه  ـــدنا( - رـمحـــه اهللا -قوـل ـــنة عـن ـــد ):ّالـس ـــه اهللا - يرـي  - رـمح
ـه رســول  ـان علـي ـذي ـك ي الصــحيح اـل ـاد الســنّ ـا ، االعتـق ة هـن بالســنّ
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 .ّ وصحابته وأئمة الدين وامللة- صىل اهللا عليه وسلم - اهللا
ــن جريـــر الطـــربي   بإســـناد - رمحـــه اهللا -أخـــرج اإلمـــام اـب

ــن  ــه: حـس ــال ـل ــاحي فـق ــة الرـي ــاء إىل أيب العالـي ــل ـج ــا : أن رـج ـم
ـــــول اهللا تعــــــاىل tΡÏ‰÷δ$: (الرصاط املســــــتقيم يف ـق $# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ)tG ó¡ ßϑ ø9$# 

ــال)∪∌∩ ــه -هـــو رســـول اهللا الرصاط املســـتقيم : ؟ ـق  صـــىل اهللا علـي
ـــلم  ـــن -وـس ـــل إىل احلـس ـــذهب الرـج ـــر ، ـف ـــر وعـم ـــو بـك  وأـب

إن أـبـــا العالـيـــة الرـيـــاحي :  ، فـقـــال لـــه- رـمحـــه اهللا -الـــبرصي 
ـــول ـــول اهللا : يـق ـــو رـس ـــتقيم ـه ـــه -الرصاط املـس ـــىل اهللا علـي  ـص

 .)١(صدق ونصح:  وأبو بكر وعمر ، قال-وسلم 
ـالرصاط املســتقيم هــو الســري عــىل مــا كــان ـه رســول اهللا ـف  علـي

ً قوال وعمال واعتقادا - صىل اهللا عليه وسلم - ً ً. 
ــ ـا ـب ي الصــحيح )ّالســنة(فمــراده هـن  كــام قلــت االعتقــاد الســنّ

ــول اهللا  ــه رـس ــان علـي ــا ـك ــق ـمل ــلم -املواـف ــه وـس  - صـــىل اهللا علـي
 .ّوصحابته الكرام ، وسادات األمة

 

                            
ومها من : ي واحلسن البرصيوقال أبو العالية رفيع الرياح): ١/٧٣(ّمدارج السالكني البن القيم )  1(

يف قوله :  وقال أبو العالية أيضا"رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وصاحباه: الرصاط املستقيم"أجل التابعني 
 ... وهذا حق"هم آل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر: رصاط الذين أنعمت عليهم"
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ــو يف  ــام ـه ــرض ـك ــل الـف ــا يقاـب ــا ـم ة هـن ــنّ ــراد بالـس ــيس اـمل وـل
ــاد ، وإن اصـــط ــراد االعتـق ــام اـمل الحات األصـــوليني وغـــريهم ، إـن

ًـكــان يطـلــق أحياـنــا وـيــراد ـبــه الرشيـعــة املحمدـيــة عموـمــا ، لـكــن  ًّ
 .يف كالم أهل السلف هنا ، يريدون به االعتقادات

ً كالـمــا مبيـنــا معـنــى ذـلــك - رـمحــه اهللا -ذـكــر ـشــيخ اإلـســالم  ًّ
ــدأ  ة ، فنقـــل كالمهـــم وـب ــد الســـلف ، مـــرادهم بالســـنّ يرشح ّعـن

ــال ــاه ، فـق ــوهلم -: معـن ــب ، : (- يف ـق أصـــل العمـــل عمـــل القـل
ــالوا : وـهــو اـحلــب والتعـظــيم املـنــايف لـلــبغض واالـســتكبار ، ـثــم ـق

وال يقبـــل قـــول وعمـــل إال بنيـــة وهـــذا ظـــاهر ،فـــإن الـقـــول 
ـثـــم . والعمـــل إذا مل يكـــن خالصـــا هللا تعـــاىل مل يقبلـــه اهللا تعـــاىل

ــالوا ــة إال بمو: ـق ــل ونـي ــول وعـم ــل ـق ّوال يقـب ــي ّ ــنة ؛ وـه ــة الـس افـق
ــل  ــول والعـم ــوله ؛ ألن الـق ــه ورـس ــر اهللا ـب ــا أـم ــي ـم ــة وـه الرشيـع

ًوالنيــة اـلــذي ال يـكــون مـســنونا مرشوـعــا ـقــد أـمــر اهللا ـبــه ً يـكــون : ّ
مثــل أعــامل : بدعــة لــيس ممــا حيبــه اهللا فــال يقبلــه اهللا ؛ وال يصــلح

 .املرشكني وأهل الكتاب
 يف ـكــــالم الـســــلف يتـنــــاول الـســــنة يف "الـســــنة"ولـفــــظ 

ــنة الع ــنف يف الـس ــن ـص ــري ـمم ــان كـث ــادات وإن ـك ــادات ويف االعتـق ـب
ــن مســـعود  يقصـــدون الكـــالم يف االعتقـــادات وهـــذا كقـــول اـب
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وأيب ـبـــن كـعـــب وأيب اـلـــدرداء ريض اهللا ـعـــنهم اقتـصـــاد يف ـســـنة 
 .)١(اهـ ). وأمثال ذلك. خري من اجتهاد يف بدعة

ــادات  ــدي االعتـق ــام احلمـي ــنهم اإلـم ة وـم ــنّ ــرادهم بالـس  -إذا ـم
ي الصحيح ما يتع   .-ّلق باالعتقاد السنّ

ــل ــول قاـئ ــد يـق ــاري : ـق ــالم الربـهب ــاء يف ـك ــه اهللا -ـج  أن - رـمح
ــال ة: (ـق ــنّ ــو الـس ــالم ـه ــالم واإلـس ــي اإلـس ة ـه ــنّ ــم أن الـس ، ) اعـل

 كيف التوفيق؟
ــق يف كـــالم الســـلف  ــا ، يطـل ــالتوفيق هـــو عـــىل مـــا ذكرـن ـف
ــة  ــي الرشيـع ــذه ـه ــادات ، وـه ــاول االعتـق ــادات ويتـن ــاول العـب ويتـن

 .ّمدية كاملة املح
ــوا يف الـســنة ، ـكـــ  ــذين ألـف ة -ّولـكــن اـل ــن - الـســنّ ــد اهللا ـب  لعـب

ــام أمحـــد ، و ة -اإلـم ــنّ ــام أمحـــد ، و- أصـــول الـس  أصـــول - لإلـم
ة  ــنّ ــزمنني ، و-الـس ــن أيب اـل ة - الـب ــنّ ــن أيب عاصـــم ، و- الـس  - الـب
ة  ــنّ ــزين ، و-الـس ة - للـم ــنّ ــح الـس ــا - رصـي ــر ، وغريـه ــن جرـي  الـب

 .يف باب االعتقاداتّوغريها كثري ، كلها 
 .إذا يعنون بذلك تقرير وتأصيل االعتقاد السنّى الصحيح 

ًإذا ـهـــم يطلقوـهنـــا متيـيـــزا ـهلـــذه االعتـقـــادات ـعـــن الـبـــدع ، 
                            

 )٢٨/١٧٨(جمموع الفتاوى )  1(
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وبخاـصـــة ـملـــا ظـهـــرت الـبـــدع ، وـبـــدأت تظـهـــر هـنـــا وهـنـــاك 
ــحيح  ــاد الـص ــذا االعتـق ــدوا ـه ــدع ، أـك ــتن والـب ــك الـف ّورؤوس تـل

 .ونظروا له هبذه التسمية 
 

ــه  ــدنا( -ه اهللا  رمحـــ-قوـل ــه ):عـن ــراد بالضـــمري يف قوـل ــا اـمل  ـم
 ؟)عندنا(

ـك بــه  ؟ - يعنــي نســبة األمــر إليــه -هــل يريــد اختصــاص ذـل
 ، واختصاص ذلك أنه مما يقوله؟

وـلــيس ذـلــك ـمــن ـبــاب التعـظــيم أو التفـخــيم لـلــنفس ، وإـنــام 
 مراده نسبة األمر إليه؟

ــا   راـجــع إىل ـمــا ـكــان علـيــه )عـنــدنا(أم أن اـملــراد بالـضــمري هـن
 السلف من أئمة الدين ممن أدركهم؟

ـاين  ـى الـث ـه املعـن ـد ـب ـه يرـي ـر أـن ـذي يظـه ـن اـل ـل ، ولـك ـر حمتـم األـم
ـم  ـن أدركـه ـة ـمم ـدين وســلف األـم ـة اـل ـه أئـم ـان علـي ـا ـك ـو ـم ّ، وـه ّ- 

ــاهم  ــنهم وأرـض ــذا -ريض اهللا ـع ــدوه ، وـل ــه واعتـق ــالوا ـب ــا ـق  ، وـم
 .سيأيت معنا أنه ينقل عن بعض األئمة من أئمة السلف

ملقــارن هلــذه الرســالة بــام قالــه العلــامء يف رســائلهم والنــاظر وا
ــم  ــنفة باـس ــرى املـص ة -األـخ ــنّ ــة يف - الـس ــة واملطابـق ــد املوافـق  ، ـجي
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 .كثري من مجل هذا الكتاب 
إذا اـلــراجح اـلــذي يظـهــر أن اـملــراد بالـضــمري هـنــا ـعــوده ـعــىل 
ــه  ــه لدـي ــرت أقواـل ــذين أـث ــه ، واـل ــم يف زماـن ــذين أدركـه ــة اـل ُاألئـم

ةممن سبقه من أئمة  . أهل السنّ
 ):أن يؤمن الرجل بالقدر خريه ورشه ، حلوه ومره( - رمحه اهللا -قال 

 ).اإليامن بالقضاء والقدر( هنا بباب - رمحه اهللا -بدأ 
ـامن  ـان اإلـي ـن أرـك ـن عظــيم ـم ـدر هــو رـك ـامن بالقضــاء والـق اإلـي
ـامن  ـان اإلـي ـن أرـك ـه ـم ـا قبـل ـال ـم ـه إغـف ـدأ ـب ـه ـب ـي أـن ـتة ، وال يعـن الـس

 .األخرى 
َمل مل يبدأ باإليامن باهللا؟: ل قائلقد يقو َ ِ 

 مل مل يبدأ باإليامن باملالئكة؟
ــوم  ــه ورســـله والـي ــه وكتـب ــاهللا ومالئكـت ــؤمن ـب ــب أن ـت الرتتـي

 .اآلخر والقدر خريه ورشه
كونــه بــدأ هبــذا ال يعنــي إغفــال بقيــة األركــان : ًنقــول جوابــا 

ــركن  ــذا اـل ــامن ـهب ــدر -، إذ أن اإلـي ــاء والـق ــيامن بالقـض ــي اـف  - أعـن
ــر  ــيص وذـك ــل التنـص ــد ، ـب ــان والـب ــة األرـك ــامن ببقـي ــتلزم اإلـي ّيـس
ًاإلـيــامن بالقـضــاء والـقــدر يـســتدل ـبــه ـعــىل بقـيــة األرـكــان أيـضــا ،  ّ ّ
ــؤمن  ــاله ، وـت ــرك هللا جـــل يف ـع ــد تســـلم وتســـلم أـم ــت عـن ّفأـن
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بقضــائه ، وأن األمــر بــأمر اهللا جــل وعــال وقضــائه وقــدره ، أنــت 
ـلمت  ـك أـس ـة يف أـن ـة علـي ـة عالـي ـت رتـب ـد بلـغ ـال ّـق ـل وـع ـر هللا ـج األـم

ـاهللا  ـؤمن ـب ـت ـم ـز وجــل -، فأـن ـده جــل - ـع ـده ووعـي ّ مصــدق بوـع
 .ّوعال ، فلذا رضيت وسلمت وأسلمت األمر هللا جل وعال 

ــة  ــال لبقـي ــه إغـف ــيس فـي ــدر ـل ــاء والـق ــامن بالقـض ــر اإلـي ّإذا ذـك ً
ـل  ـة األركــان األخــرى ، ـب ـامن ببقـي ـام هــو يســتلزم اإلـي ّاألركــان ، إـن

باهتــا ووجــوب اإليــامن هبــا ، ألنــه ال ويســتدل بــه عليهــا وعــىل إث
ّيمكـــن أن يتوصـــل إىل حتقيـــق اإليـــامن بالقضـــاء والقـــدر مـــا مل 
ًتكــن حمققــا ملــا قبلــه مــن هــذه األركــان األخــرى ، مــن اإليــامن  ّ

 .باهللا جل وعز ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر
: ًإذا عرفنـــا أن هـــذا البـــدأ ال يرض ، وأقـــول وهـــذا اســـتنباطا

ــككني ، لع ــرة املـش ــه ، لكـث ــه يف حيـن ــة إلـي ــذكره للحاـج ــدأ ـب ــه ـب ـّل
ــرأى  ــة ، ـف ــة اجلربـي ــاة ، أو القدرـي ــة النـف ــة القدرـي ــار بدـع  -وانتـش

ــه اهللا  ــة -رـمح ــون مظـن ــذي يـك ــل اـل ــذا األـص ــدأ ـهب ــطر ويـب ّ أن يـس
ــاج إىل  ــاس لوـجــود ـهــذه الـشــبهة ، فاحـت ــد بـعــض الـن اـخــتالل عـن

ً، تأـصــيال وتنـظــريا أن يؤـكــده فيـبــدأ ـبــه يف ـهــذه الرـســالة العظيـمــة  ً
 .ًوتقعيدا هلا 

 .فهذا وجه وجيه
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واإلـيـــامن بالقـضـــاء والـقـــدر ، ال خيـفـــى عـلـــيكم أـنـــه رـكـــن 
ة  ــنّ ــل الـس ــد أـه ــيل عـن ــامن ، وأـصــل أـص ــان اإلـي ــن أرـك ــيم ـم عـظ
ّواجلامعــة ، ال يــتم إيــامن العبــد إال بتحقيقــه ، وهــو اعتقــاد الفرقــة  ّ

 .الناجية الطائفة املنصورة 
ــالم يف ــوم أن الـك ــو ومعـل ــدر ـه ــامن بالقضـــاء والـق ــاب اإلـي  ـب

ــة والعظيـمــة ،  ــه ـمــن املباـحــث الدقيـق ـمــن املباـحــث أو الـكــالم فـي
ــل  ــأمره ـج ــال ـب ــل وـع ــاهللا ـج ــامن ـب ــق اإلـي ــتلزم حتقـي ــه يـس وحتقيـق

ـال ـا . وـع ـر ويصــدق تصــديقا جازـم ـى يـق ـد حـت ـامن العـب ـتم إـي ـال ـي ًـف ً ّ ّ ّ
ـــيئة اهللا  ـــدره ، فمـش ـــاء اهللا وـق ـــل يشء بقـض ـــه ، أن ـك ـــك فـي ّال ـش ّ

ــذة ــد ـجــل ناـف ــام يرـي ــه إال ـب ــع يشء يف ملـك ــذ ، وال يـق ــره ناـف ّ ، وأـم
اه بقدر: (وعال ، قال اهللا جل يف عاله ٍإنا كل يشء خلقنَ َ ََّ ِْ ُ َ ََّ ٍ ْ َ ُ ِ()١( 

ًفيعتـقــد اإلنـســان اعتـقــادا جازـمــا ـصــادقا مؤمـنــا مـقــرا ـبــذلك   ً ً ً ً
 .ّ، أن كل يشء حيصل هو بقضاء اهللا وقدره 

ِفعـــال ملـــا ير(اهللا جـــل وعـــال  ُ ََّ َِ ُإنـــه هـــو يـبـــدئ ( ، و)٢()ُيـــدٌ ِ ْ ُ َ ُُ َّ ِ
ُويعيـــد ِ ُ  ، وأن اهللا جـــل وعـــز خلـــق العبـــاد وخلـــق أفعـــاهلم )٣()َ

                            
 ]٤٩/القمر[)  1(

 ]١٦/الربوج[)  2(

 ]١٣/الربوج[)  3(
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َواهللاَُّ خلقكـــم ومـــا تعملـــون( َُ ََ َ ْْ َ ََ ُ  ، وال خيـــرج يشء عـــن مشـــيئته )١()َ
ّجــل وـعــز ، ـكــل ذلــك مـســطر يف الـلــوح املحفــوظ ، فـهــو ـخــالق  ّ

وأرزاقـهــم العـبــاد وـخــالق أفـعــاهلم ، ويعـلــم ـجــل وـعــال أـحــواهلم 
 .وآجاهلم وغري ذلك

ّوهــو جــل ويف عــاله هيــدي مــن يشــاء بفضــله ، ويضــل مــن 
ــه ـجــل وـعــال  ــه وعدـل ْال يـســأل ـعــام يفـعــل وـهــم (يـشــاء بحكمـت َّ ُْ َ َ َ ُُ ُ َْ َ َ

ــألون َيـس ُ َ ْ ــي الصـــدور( ، )٢()ُ ــا ختـف ــني وـم ــم خائنَـــة األـع ُيعـل َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ ُ ِ ْ َ ْ ََ َ()٣( -  
  .- زجل وع

ـخـــترص بالقـضـــاء والـقـــدر ، ـهـــذا اإلـيـــامن ـهبـــذا املفـهـــوم امل
ّيورث إيامنا عاليا ، ورتبة عالية ملن حقق هذا املفهوم ومتثله ً ً ً. 

ــــال اإلـمــــام اـبــــن قداـمــــة   - يف كتاـبــــه )٤(- رـمحــــه اهللا -ـق
وأـمجــع أئـمــة الـســلف ـمــن أـهــل : (-االقتـصــاد يف ذـكــر االعتـقــاد 

اإلـســالم ـعــىل اإلـيــامن بالـقــدر ـخــريه ورشه ، حـلــوه وـمــره ، قليـلــه 
ـــريه ، ب ـــه ، وال وكـث ـــون يشء إال بإرادـت ـــدره ، ال يـك ـــاء اهللا وـق قـض

                            
 ]٩٦/الصافات[)  1(
 ]٢٣/األنبياء[)  2(
 ]١٩/غافر[)  3(

 للحافظ تقي الدين أيب حممد عبد الغين املقدسيهو ) 4(
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ـــعادة  ـــاء للـس ـــن ـش ـــق ـم ـــيئته ، خـل ـــري ورش إال بمـش ـــري ـخ ـجي
ــه  ــتعمله ـب ــن أراد للـشــقاء واـس ــق ـم ــا فـضــال ، وخـل واـســتعمله ـهب

ــه ،  ــن خلـق ــه ـع ــم حجـب ــه ، وعـل ــتأثر ـب ــو رس اـس ــدال ، فـه َال (ـع
َيسأل عام يفعل وهم يسألون ُْ ُ َُ َْ ْ َّ ُْ َ َ َ ُُ  .)١(اهـ ).َ

ـــوص ـــف يف الـغ ـــن الطواـئ ـــا ـم ـــاب أورث مجـع ـــذا الـب ً يف ـه
اإلـضـــالل والـضـــالل ، وـهـــو أـمـــر عـظـــيم ، ورس ـمـــن أرسار اهللا 
ّـجــل وـعــال ، ـفــاخلوض فـيــه ينبـغــي أن يـكــون بـحــذر وـقــدر ، وأال 

ــول اهللا  ــرره رـس ــا ـق ــد ـم ــاوز العـب ــلم -ّيتـج ــه وـس  - ـصــىل اهللا علـي
ــه الصـــحابة  ــت ـب ّ وســـلموا - ريض اهللا عـــنهم وأرضـــاهم -وآمـن

 .ّعليه سادات األمة وأئمتها، وسار 
ــه  ــه اهللا -قوـل ــريه ورشه ، ( - رـمح ــدر ـخ ــل بالـق ــؤمن الرـج أن ـي

ً هـنــا العـبــد عموـمــا ، وطـكــره )الرجــل(ـمــراده ـبـــ ): حلــوه وـمــره
ّهـنـــا ـمـــن ـبـــاب التاغلـيـــب ، وإال فـيـــدخل يف وـجـــوب اإلـيـــامن 
ّبالقضــاء والـقــدر الرـجــال والنـســاء األحــرار والعبـيــد ، وـكــل ـمــن 

ــد ـجــاء يف ّاـســتحق ـهــذا الوـصــف ّ وـكــان ـمــن أـمــة اإلجاـبــة ، وـق

                            
 - تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبد الغني املقديس -وانظر كذلك كتاب )  1(

 )٢٣٥ص (الشيخ عبد الرزاق بن عبد املحسن البدر 
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ال يــؤمن اـملــرء حـتــى (احلــديث عـنــد اإلـمــام أمحــد وـهــو ـصــحيح 
 .)١()يؤمن بالقدر خريه ورشه

ــال  ــه ( - رـمحــه اهللا -ـق ــا أـصــابه مل يـكــن ليخطـئ ــم أن ـم وأن يعـل
 -وأن ـمــا أخـطــأه مل يـكــن ليـصــيبه، وأن ذـلــك كـلــه قـضــاء ـمــن اهللا 

 )- عز وجل -اهللا ل من ضف( ، وقلنا يف نسخة )-عز وجل 
ّ مــا تقــدم بيانــه مــن أن العبــد املــؤمن - رمحــه اهللا -ّيقــرر هنــا 

ًالـــذي ريض بـــاهللا ربـــا وباإلســـالم دينـــا وبمحمـــد   صـــىل اهللا -ً
ّ نبيــا ورســوال ، أن يعلــم علــام يقينيــا ال شــك فيــه -عليــه وســلم  ً ًً َ ً

مل (وال مرـيــة ، أن ـمــا أـصــابه ـمــن مـكــروه أو اـبــتالء أو نـحــو ذـلــك 
ّ، إنــام أـمــر قــد قــدره اهللا ـجــل وعــز عليــه وكتـبــه  )ئــهيكــن ليخط

 .عليه 
 كــل ذـلــك واـقــع بقـضــاء اهللا )وأن مــا أخـطــأه مل يـكــن ليـصــيبه(

ٍوـقــدره ، فمـشــيئة اهللا ناـفــذة ، وأـمــره ـجــل وـعــال ـمــاض يف اخلـلــق 
 .ًمجيعا 

فإذا ما آمن العبد هبذا اليقني وهبذا اإليامن ، وهبذه املعرفة عىل هذا 
ُفمن يرد اهللاَُّ أن هيديه يرشح صدره (انرشح صدره الوجه اطأن قلبه و َ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َْ َ ْ ِ ِْ ََ ِ

ِلإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأنام يصعد يف  ُ َّ َّْ َّ َ ً َ ِّ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ ْ َ َْ َ ً ْ َ َْ َْ َّ ِ َ ِ ِ ِ ِ

                            
 )١٣٣ (-، وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا ظالل اجلنة ) ٦٩٨٥ - ٦٧٠٣(أمحد )  1(
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ِالسامء َ َّ()١(. 
ـة ،  ـم واملعرـف ـد هــذا العـل ـد ، بـع ـد العـب ـورث عـن ـة ـت ـذه املعرـف فـه

ا أصــابه أو ممــا أخطــأه ومل يصــبه ، أن ذلــك كلــه ّأن ذلــك كلــه ممــ
 ، فــال يقــع يف ملكــه جــل وعــال مــا ال - عــز وجــل -بقضــاء اهللا 

ـو  ـن ـل ـا مل يـك ـون وـم ـا يـك ـان وـم ـا ـك ـم ـم ـز يعـل ـل وـع ـاهللا ـج ـد ، ـف يرـي
َيعلــم خائنَــة األعــني ومــا  (- جــل يف عــاله -كــان كيــف يكــون  ُ َُ ْ َِ ْ َ ْ ََ ِ َ

ُختفي الصدور ُ ُّ ِ ْ ُ()٢( 
ــــول  ــــز -ويـق ــــه يشء يف  (- ـجــــل وـع ــــى علـي ِإن اهللاََّ ال ْخيـف ٌ ْ َ ِ ْ َ ََ ََ َّ ِ

ِاألرض وال يف السامء َ َّ ِْ َ َْ ِ َ()٣( 
ًـهــذه املـعــاين العظيـمــة ـتــورث عـنــد العـبــد انكـســارا ، وخـشــية  ً

ـــا ، وذال ، وخضــــوعا هللا  ً، واطمئناـن ـــا - جــــل وعــــال -ًً ُ ، وإيامـن
ــاء اهللا  ــو بقـض ــابه ـه ــا أـص ــأن ـم ــه ـب ــليام ـل ــال -ًوتـس ــل وـع  ، - ـج

  .- جل وعال -ّليه والرش ليس إليه فاألمر إ
 
 

                            
 ]١٢٥/األنعام[) 1(
 ]١٩/غافر[) 2(
 ]٥/آل عمران[)3(
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وأن ذـلـــك (أن يف نـســـخة : عـنـــد مقارنتـنـــا للنـســـختني ، قلـنـــا
ــن اهللا  ــه فضـــل ـم ــز وجـــل -كـل ــا )- ـع ــه ( ، وهـن ــك كـل وأن ذـل

 )- عز وجل -قضاء من اهللا 
ــيقن  ــن وـت ــد إذا أيـق ــإن العـب ــة ، ـف ــى والدالـل ــرق يف املعـن ّال ـف

ــلم هللا  ــلم واستـس ــن وـس ــز -ّوآـم ــل وـع ــبق ت- ـج ــام ـس ــره ،  ـب قرـي
ـا  ـتالء وامتحاـن ـو كــان اـب ـى وـل ـم أن مــا أصــابه هــو فضــل ، حـت ًعـل ِ

ــة  ــو رفـع ــام ـه ــارا ، إـن ــة -ًواختـب ــتالء رفـع ــم  ( - اـب ــوكم أيـك ْليبـل ُْ ُّ َ ْ ََ ُ ُ ِ
ًأحسن عمال َ ََ ُ ْ َ()١( 

ِ ، علــم - عــز وجــل -فــإذا مــا علــم أن ذلــك هــو بقضــاء اهللا 
ـــاس (أم ذلــــك مــــن فضــــل اهللا عليــــه  ِولكــــن أكثــــر النـَّ ََ َ ْ َّ َِ َال َ

َيشكرون ُ ُ ْ َ()٢( 
ّويف ـهــذا املـقــام إذا ـمــا تـقــرر ـهــذا االعتـقــاد وترشـبــه القـلــب ،  ّ
ــب ، واهللا  ــة القـل ــحيح بشاـش ي الـص ــنّ ــاد الـس ــذا االعتـق ــالط ـه وـخ
ــنرشح  ــنرشح صـــدره ، وـي ِّيســـتقر ويطمـــئن ويســـلم ويســـلم وـي ُ ُِ

ــليام هللا  ــا وتـس ــز -ًاطمئناـن ــول اهللا - ـجــل وـع ــال - ، يـق  - ـجــل وـع

                            
 ]٧/هود[)1(
   ]٢٤٣/البقرة[)2(
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ْفعـســى أن تك( َ ْ ََ َ ًرـهــوا ـشــيئا وجيـعــل اهللاَُّ فـيــه ـخــريا كـثــرياَ ًِ ِ َِ َْ ْ ََ َ َ َ َْ ً  ، نـكــرة )١()ُ
ـارص  ـا اخلــري ، اإلنســان نظــره ـق ـدري ـم ّيف هــذا الســياق تعــم ، ال ـت

 .ورؤيته حمدودة ، يف ظاهره رض له ولكن يف باطنه رمحة
ــيم  ــن الـق ــام اـب ــر اإلـم ــه اهللا -ذـك ــيب - يف - رـمح ــل الـص  الواـب

 :يف ثالثة أطباقّأن العبد املؤمن يتقلب : -
  طبق الذنوب-
 وطبق االبتالء-
 وطبق النعم-

 فالطبق األول ، وهو طبق الذنوب جيب فيه االستغفار
 وطبق االبتالء جيب فيه الصرب
 .وطبق النعم جيب فيه الشكر

أن جيعلنــا ممــن إذا أذنــب - جــل وعــال -فنســأل اهللا : ثــم قــال
 .استغفر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ابتيل صرب

ــم  ــم ـث ــه اهللا -ّتكـل ــة - رـمح ــال كلـم ــه وـق ــرب وأركاـن ــن الـص  ـع
 رـمحــه - وأـنــا أذـكــر معـنــى كالـمــه -عظيـمــة تكـتــب ـبــامء العيـنــني 

ـد -اهللا  ـيس ببعـي ـو ـل ـن - وـه ـه ـم ـم عــن الصــرب وأركاـن ـد أن تكـل ّ بـع
ــق  ــم وـش ــن اللـط ــوارح ـع ــخط ، واـجل ــن التـس ــان ـع ــبس اللـس ّـح

                            
 ]١٩/النساء[)  1(
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ــال  ــزع ، ـق ــن اـجل ــب ـع ــكاية ، والقـل ــوب والـش ــه اهللا -اجلـي : - رـمح
ــتحن صـــربه ،  ــن ليـم ــه ولـك ــؤمن ال ليهلـك ــده اـمل ــتيل عـب إن اهللا ليـب
ــادة  ــه عـب ــادة يف الرضاء ، وـل ــه عـب ــام ـل ــادة يف الرساء ـك ــإن هللا عـب ـف
ـب النــاس متــتحن  فــيام حيبــه املــرء ولــه عبــادة فــيام يكرهــه ، وغاـل
ــل الشـــأن أن  ــأن ـك ــره ، والـش ــل تـك ــتحن فيـم ــب وال ـمت ــيام ـحت ّـف

 .تفاوت رتب الناس يمتحن العبد فيام يكره ، فهناك ت
 مل تتفاوت الرتب؟

ّتتفــاوت الرتــب بحســب مــا اســتقر فيهــا بقلوهبــا مــن اليقــني 
 ، والتـصـــديق - ـجـــل وـعـــز -، واإلـيـــامن الـتـــام الكاـمـــل ـبـــاهللا 

  )١(- جل وعال -بوعده والتسليم لقضائه وقدره 
ّعـنــد التأـمــل ـتــرى ـصــدق ـهــذا الـكــالم ، ـمــن ـمــن الـنــاس ال 

 ية يف اجلسم والراحة؟َحيب السعة يف الرزق والعاف
ـكــل الـنــاس يرـيــد ـهــذا ، ـبــل إن بعـضــهم يـظــن أـنــه ال ـبــد أن 

ًيكون معافا ، ويظن أنه ال بد أن يكون صحيحا قويام  ً ً. 
 .ًهذا ليس رشطا 

 

                            
 .)٧-٥ص (انظر كتاب الوابل الصيب )  1(
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ٌوقليــل ( عليــك وعــىل النــاس - جــل يف عــاله -مــن نعــم اهللا  ِ َ َ
ُمن عبادي الشكور ُ َّ َ َ ِْ ِ  - جل وعال - كام قال )١()ِ
ّليــك هبــذه الصــحة وهــذا املــال وهــذه العافيــة ّنعــم أن مــن ع

ــا  ــدن معاـف ــك صـــحيح الـب ــتالء ، كوـن ــذا اـب ــعة ، وـه ــذه الـس ًوـه َ
ًموسعا عليك يف ارزق هذا ابتالء جيب عليك فيه ماذا؟ ّ 

ــا  ــم اهللا ـهب ــي أنـع ــنعم الـت ــذه اـل ــىل ـه ــكر ـع ــرب وأن تـش أن تـص
 .عليك 

ــال ـســلمة ـبــن ديـنــار األـعــرج  : )٢(- اإلـمــام الثـقــة اـحلــافظ -ـق
ّنعمة ال تقرب من اهللا فهي بليةّكل  ّ.)٣( 

 كم هي النعم علينا صباح مساء؟
 

                            
 ]١٣/سبأ[)  1(
 املديني املخزومي اإلمام، القدوة، الواعظ، شيخ املدينة النبوية، أبو حازم أبو حازم سلمة بن دينار: هو)  2(

 .املديني، املخزومي، موالهم األعرج، األفزر، التامر، القاص، الزاهد
 .والؤه لبني ليث: وقيل
 .يف أيام ابن الزبري، وابن عمر: ولد

 )٢٤: الترمجة) (١١/١١٩(سري أعالم النبالء 
 جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع -: رجب احلنبيل يف كتابهذكره احلافظ ابن )  3(

 ...).كل سالمى من الناس عليه صدقة: ( ــــث٢٦ عند رشحه للحديـ -الكلم 
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ــل رشاب  ــره ، أـك ــحة إىل آـخ ــاد ـص ــدة أجـس ــار أفـئ ــامع أبـص ّأـس
 .ُطعام ماء هواء ، عد وال يمكن أن تنتهي 

ــنعم الـتــي أنـعــم اهللا ـهبــا يف  ـكــم ـمــن اـلــذين اـســتغلوا ـهــذه اـل
 ـجـــل - ّالتـقـــرب إلـيـــه ، واملـســـارعة إلـيـــه وحتقـيـــق العبودـيـــة هللا

 .-وعال 
اهللا إذا اـبـــتىل ـهـــذا العـبـــد مل يبتلـيـــه ليهلـكـــه ، إـنـــام ليـمـــتحن 

 .صربه 
 هل تصرب؟

ـــة  ٌـمـــنعم علـيـــك عرشات الـســـنني ، امتحـنـــك واـبـــتالك بفاـق
 بمرض بنحوه تصرب؟

 ِهل تشتك اهللاَ إىل عواده؟
أم هــــو التســــليم والرضــــا بقضــــاء اهللا وقــــدره واألخــــذ 

 باألسباب الرشعية؟
ــــادة يف  ــــإن هللا عـب ــــادة يف الرضاء ، هللا ـف ــــه عـب ــــام ـل الرساء ـك

ّعبوديــة يف كــل حــال جيــب أن حتقــق ، قاهلــا لعمــران بــن حصــني 
ــه - ــان - ريض اهللا عـن ــحيح ، ـك ــاء يف الـص ــام ـج ــتكي ـك ــان يـش  وـك

ـه  ـال ـل ـه الناســور أو الباســور ، كــان يشــتكي ، ـق ـه الصــالة -ـب  علـي
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ــإن مل تســـتطع فقاعـــدا: (-والســـالم  ــائام ـف ًصـــل ـق ــة )١()ً  ، ورواـي
 ).فإن مل تستطع فعىل جنب: ()٢(نسائيال

ــائام وإال فقاـعــدا  ًهللا عبودـيــة ـعــىل ـكــل ـحــال ، إن اـســتطعت فـق ّ ً
ــب  ــة هللا ـجي ــوق ، العبودـي ــذه احلـق ــقط ـه ــب ، ال تـس ــىل جـن ّوإال ـع

 .ّأن حتقق
 وبقـضـــائه ـيـــورث اإلـيـــامن - ـجـــل وـعـــز -فالرـضـــا ـبـــاهللا 

 .العميق 
ــال ــيام: )٣(ـق ــتحن ـف ــب وال ـمت ــيام ـحت ــتحن ـف ــاس ـمت ــب الـن  غاـل

 .تكره ، كام ذكرنا 
ــرض  ــة أو ـم ــة مالـي ــيب بفاـق ــا أـص ــاس إذا ـم ــض الـن ــم بـع نـع

ــواده ــك اهللا إىل ـع ــأفف وـش ّـت ــع : ّ ــع ووـق ــل يل ووـق ــابني وحـص أـص

                            
كَانت :عن ِعمرانَ بِن حصيٍن رِضي اللَّه عنه قَالَ: لفظه) ١٠٥٠) (٤/٢٧٣(البخاري )  1(

سأَلْت النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن الصلَاِة فَقَالَ صلِّ قَاِئما فَِإنْ لَم تستِطع ِبي بواِسري فَ
 .فَقَاِعدا فَِإنْ لَم تستِطع فَعلَى جنٍب

فإن مل ": أخرجه البخاري والنسائي وزاد-) ٣٣٤) (١/٥٥١ (-قال احلافظ يف التلخيص احلبري )  2(
 . واستدركه احلاكم فوهم"تطع فمستلق ال يكلف اهللا نفسا إال وسعهاتس

أصل صفة صالة النيب صلى اهللا عليه (يف كتاب : وقال الشيخ العالمة األلباين رمحه اهللا
 .له" الكربى " ؛ فلعله يف " سننه الصغرى " ومل أجده يف ): ١/٩١ (-) وسلم

 - رمحه اهللا -ّابن القيم )  3(
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 - عز وجل -ووقع يتأفف ، هذا ابتالء من اهللا 
ـول ـاس يـق ـب الـن ـيام تكــره : غاـل ـتحن ـف ـيام حتــب وال ـمت ـتحن ـف ـمت

ــره  ــيام يـك ــد ـف ــتحن العـب ــأن أن يـم ــل الـش ــأن ـك ــاوت ، والـش ، فيتـف
  .- جل وعز -الناس ما استقر يف القلوب من إيامن 

ّواهللا وبــاهللا مــن تأمــل هــذه احلقــائق رق قلبــه واســتقام أمــره ، 
ـديان  ـل اـل ـك اجللـي ـن املـل ـرب ـم ـاد يـق ـم االعتـق ـم أن عـل ّوعـل  جــل -ّ

ــه -وـعــال  ــورث خـشــية وانكـســارا وخـضــوعا وذال ـل ً ، وـي ً ً  ـجــل -ً
  .-يف عاله 

ـــاكر  ـــن عـس ـــافظ اـب ـــر اـحل ـــه اهللا -ذـك ـــاليشء - رـمح  ويشء ـب
ــاس ،  ــب الـن ــا وغاـل ــام قلـن ــذكر ، ـك ــيئا (ـي ــوا ـش ــى أن تكرـه ًفعـس ْ ََ ُ َ َْ َ ْ ََ

ــريا ــريا كـث ــه ـخ ــل اهللاَُّ فـي ًوجيـع ًِ ِ َِ ْ َْ َ َ ــقط : )١()ََ ــواد أـصــيب ـس ــد الـق ّأن أـح
ــدماه ، فـجــاءه أـحــد األئـمــة يـعــوده ، ـفــدعا  ـفــكرست رـجــاله أو ـق

ـع ـأس إن شــاء اهللا ، لعــل اهللا : ـل ـا-طهــور ال ـب ـه هــذا اإلمــام  ـق ل ـل
أي يشء :  مــا ـهــو أشــد ، قــال ـلــه- يعـنــي الــكرس - دفــع هبــذا -

 أشد من هذا ، أنا مكسور القدمني ، أي أشد ؟
 اهللا أعلم ، واهللا ال أدري: قال

                            
 ]١٩/النساء[)  1(
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ـن عــيل  ـال احلســني ـب ـوش لقـت ـا حصــل أن جيشــت اجلـي ـم ـمل  -ّـث
ــه  ــني -ريض اهللا عـن ــال احلـس ــرج لقـت ــوايل ، أن أـخ ــه اـل ــل إلـي  ، أرـس

 .إن فالن يأمرك باخلروج : الرسول ، قال، فجاءه 
ــال ــتطيع : ـق ــا أـس ــدامي ـم ــن كرس يف أـق ــا يب ـم ــرى ـم ــت ـت . أـن

 .فعذره
ــال احلـمــد هللا اـلــذي نـجــاين ـمــن دم اـبــن بـنــت رـســول : ـثــم ـق

  .- صىل اهللا عليه وسلم -اهللا 
ـه ذاك  ـع اهللا ـب ـذي دـف ـذي هــو أعظــم ، هــذا الرش اـل هــذا هــو اـل

ْفعســى أن ( بــه االبــتالء ، هــذا هــو األمــر العظــيم الــذي دفــع اهللا ََ َ َ
ًتكرهوا شيئا وجيعل اهللاَُّ فيه خريا كثريا ًِ ِ َِ َْ ْ ََ َ َ َ َْ ً ُ ْ َ.( 

ـــاله -واهللا  ـــل يف ـع ـــذا - ـج ـــون ، فـه ـــتم ال تعلـم ـــم وأـن  يعـل
ُذـلــك فـضــل اهللاَِّ يؤتـيــه ـمــن يـشــاء واهللاَُّ ذو ) (فـضــل(معـنــى كلـمــة  َ ََ َ ْ ُُ ََ ِ ِ ِْ ُْ َ
ِالفضل العظيم َِ َ ْ ِْ ْ()١( 

ـيس معنــى هــذا  ّالــذي نقــرر أن اإلنســان ممــا يتمنــى أن لــو وـل
ّتـنــزل علـيــه نازـلــة ، ال ، ال ـجيــوز ـهــذا أيـضــا أن يتـعــرض اإلنـســان  ً
ّملثــل هــذه األمــور أو يعــرض نفســه ، لعلــه ال يقــدر ، لعلــه يفقــد 

                            
 ]٤/اجلمعة[)  1(
 



- 37  -  

TAKIEDDINE9HOTMAIL.COM 

 .ً أمورا عظيمة أو إيامنه - والعياذ باهللا -
ــن اهللا  ــب ـم ــدفع ويطـل ــز -فـي ــل وـع ــالمة - ـج ــف والـس  اللـط

ــون واإلعا ــىل أداء والـع ــه ـع ــره ، وأن يعيـن ــىل أـم ــتقامة ـع ــة واالـس ـن
 .حقوقه وفرائضه 

 بالقـضــاء والـقــدر - أعـنــي رـكــن اإلـيــامن -تقرـيــر ـهــذا املـبــدأ 
ّأـمــر عـظــيم ، ـكــام قـلــت ، وـهــو مبـحــث دقـيــق ، وواهللا ـلــو اـســتقر  ٌ

 .يف القلب هلان عليك كل عظيم 
 رـمحــه اهللا وغـفــر اهللا ـلــه -ّـشــيخ اإلـســالم اـبــن تيمـيــة اـحلــراين 

ــتيل وأوذي يف ـســبيل  ،- ــد اـب ــامم ، ـق ــام اـهل ــذا الرـجــل اإلـم ــم ـه  ـك
ــز -اهللا  ــل وـع ــن - ـج ــدفاع ـع ــان واـل ــيل والبـي ــبيل التأـص  ، ويف ـس

ة النبويــة املحضــة ، اليشء الكثــري ، ذكــر عنــه اإلمــام تلميــذه  ّالســنّ
ّكـنــت أتفـقــد ـشــيخ اإلـســالم :  ، يـقــول- رـمحــه اهللا -ّ اـبــن الـقــيم -

ــد الفجـــر  ــده بـع ــا فأـج ــأله ، -  صـــحى-ًأحياـن ــجد ، فأـس  يف املـس
ّيــا بنــي هــذه غــدويت ، إن مل أتغــد مل تكــن يل قــوة أو ذهبــت : قــال
 )١(.قواي

                            
وحرضت شيخ االسالم ابن تيمية مرة صىل الفجر ثم : قال ابن القيم): ٩٦: ص (-الوابل الصيب )  1(

هذه غدويت ولو مل أتغد الغداء : جلس يذكر اهللا تعاىل إىل قريب من انتصاف النهار ثم التفت إيل وقال 
أترك الذكر إال بنية إمجام نفيس وإراحتها ألستعد بتلك ال : سقطت قويت أو كالما قريبا من هذا وقال يل مرة 

 .الراحة لذكر آخر أو كالما هذا معناه
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ــتيل  ــه اهللا -واـب ــبري - رـمح ــرب بتـص ــيام ـص ــالء عـظ ــتحن ـب ً واـم
اهللا لـــه ، وملـــا رضب وأدخـــل الســـجن ظنـــت النـــاس أن 

ـال ـد أحاطــه ، ـق ـي : اهلــالك ـق ـا جنـت مــا يفعــل يب أعــدائي أـن
ملقولـــة املشـــهورة املحفوظـــة ، يف صـــدري ، وقـــال تلـــك ا
ٌفرضب بـيــنَهم بـســور ـلــه ـبــاب (ًوـقــال ـمــن مقوالـتــه أيـضــا  َ ُ ُ ْ َ ََ ٍ ُ ِْ ِ ُ َ

ه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب ُباطنُ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َِّ َ ْ()١( 
ظـنــت الـنــاس أن اـهلــالك ـقــد أحاـطــه ، وإذا ـبــه الرـمحــة ـقــد 
ــ ــة هللا يف ـه ــق العبودـي ــوت وحتقـي ــرغ والقـن ــه ، التـف ذا ّأحاطـت

 .املقام 
كاـنــت إذا ـضــاقت بـنــا اـلــدنيا : )٢(- رـمحــه اهللا -ًأيـضــا يـقــول 

واشـــتد بنـــا األمـــر عمـــدنا إىل شـــيخ اإلســـالم وهـــو يف 
ّ، ـفــواهللا ـمــا ـهــو إال أن نــراه حـتــى ـيــذهب ذـلــك  )٣(الســجن

ـك ،  ـري ذـل ـم وـغ ـم واحلــزن والـغ ـن اـهل ـا نجــده ـم ـذي كـن  -ّاـل

                                                                               
 
 ]١٣/احلديد[)  1(
 ّابن القيم )  2(
 يعني هم طلقاء وهو يف داخل السجن)  3(
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ـــال  ـــك اـحل ـــو يف ذـل ـــيهم وـه ـــربهم ويواـس ـــال-فيـص :  ـق
ـبحا ـن فـس ـم ـم ـاق ـهل ـه وـس ـل لقاـئ ـه قـب ـه جنـّت ـهد خلـق ـن أـش ن ـم

 )١(.روحها ورحياهنا قبل أن يلقوه
َوال يلقاها إال الصابرون(هذه منازل ورتب  َُّ ِ َّ ُ ََّ َ َِ َ()٢(. 

ــدره - ـجــل وـعــز -الـصــرب واإلـيــامن بقـضــاء اهللا  ـجــل - وـق
 . ً يورث إيامنا ويورث انرشاح الصدر-يف عاله 

ــركن العظـــيم  حتق ــق هـــذا اـل ــة األركـــان إن حتقـي ــق لبقـي ـي
 :العظيمة

  - جل وعز - من اإليامن باهللا -
  ومالئكته -
  وكتبه -
 ورسله -

                            
وكنا إذا اشتد بنا اخلوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا :قال ابن القيم): ١١٠ص (الوابل الصيب )  1(
رض أتيناه فام هو إال أن نراه ونسمع كالمه فيذهب ذلك كله وينقلب انرشاحا وقوة ويقينا وطمأنينة األ

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح هلم أبواهبا يف دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها 
 .ما استفرغ قواهم لطلبها واملسابقة إليها

 ]٨٠/القصص[)  2(
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ــذا األـصــل  ــت ـه ــة ـحت ــاهرة بيـن ــرية ـظ ــاين ـن ــن مـع ــم ـم ّوـك ّ
العظـــيم ، ولـــو رسدنـــا وتكلمنـــا عـــن مبحـــث اإليـــامن 

 - ال أظـــن أن أيـــام الـــدورة تكفيـــه -بالقضـــاء والقـــدر ، 
ــن لـعــل  ــه ، ولـك ــرا وتفـصــيال فـي ّتقرـي ً ــد يف ً ــر يفـي ــذي ذـك اـل

ــم  ــوب أن يعـل ــم يف وـج ــحذ اهلـم ــراد ويـش ــني اـمل ــى ويـب ّاملعـن
ـؤمن حــق املعرفــة  ـد املــؤمن حــّق املعرفــة ، أو يعــرف اـمل العـب
أن مباحـــث اإليـــامن ، ومباحـــث االعتقـــاد إنـــام تقريرـهـــا 

  .- جل وعز -يزيد من إيامن العبد وقربه من اهللا 
ـــنهم -فـهـــؤالء أـســـالفنا   ـــن رـســـو- ريض اهللا ـع ل اهللا   ، ـم

ّ ـســيدهم وإـمــامهم ، وأـبــو بـكــر - ـصــىل اهللا علـيــه وـســلم -
ــة  ــريهم كأئـم ــزبري وـغ ــة واـل ــيل وطلـح ــثامن وـع ــر وـع وعـم
ــك والشـــافعي  ــالثوري واألوزاعـــي وماـل ــة ـك ــدين واملـل ّاـل
ـان  ـم يف بـي ـوا أعامرـه ـدهم أفـن ـريهم ممــن جــاء بـع وأمحــد ، وـغ
ة ، وـكــانوا  اـحلــق واـلــدفاع عـنــه وتقرـيــر اعتـقــاد أـهــل الـســنّ

ــر ــن أـق ــولنا  ـم ــل رـس ــة ، ـب ــؤالء األئـم ــن ـه ــاس ـم  -ب الـن
ــلم  ــه وـس ــىل اهللا علـي ــاس هللا -ـص ــى الـن ــز - اتـق ــل وـع  - ـج
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 -وأخشــاهم ، وـمــن ـجــاء بـعــده ـهــم ـمــن أتـقــى الـنــاس هللا 
ــز  ــل وـع ــاد -ـج ــاهنم لالعتـق ــم بـي ــا زادـه ــذا ـم ــع ـه  ، وـم

ــا هللا  ًالصـــحيح إال تقرـب ّ ــز -ّ ــة - جـــل وـع ــا للعبودـي ً وحتقيـق
ـا  ـاد مجيـع ـىل العـب ـب ـع ـي ـجي ـواهلم ًالـت ـل أـح ـىل ـك ـا ـع ـان ـهب اإلتـي

 .ًويف كل شأن من شؤون أمور الدين والدنيا أيضا 
ــأل اهللا   ــال -فنـس ــل وـع ــذه - ـج ــم يف ـه ــا ولـك ــارك لـن  أن يـب

الـــدقائق التـــي مـــرت ، وأن ينفعنـــا وإيـــاكم  بـــام نقـــول 
 .ونسمع ، إنه جواد كريم 

 . وصىل اهللا عيل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
 
 
 
 
 

 
 


