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عظيم املنة يف مجع عقائد أئمة السنة
الـمُقَـدَمَــةََ


فسِنَاِ ،
رور أن ِ
إ َّن الحمدَ هللِ ،نَحمدُ ه ونَستَعينُه ونَست ِ
َغف ُره ،ونَعو ُذ باهللِ من ُش ِ
ومِن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هادي َلِه وأشِ َهدُ أن ََل
ومن ُيضلِل َف َال
َ
اهلل فال ُمض َّل لهَ ،
َس ِّيئات أع َمالناَ ،من يهده ُ
إلَ َه َّإَل اهللُ وحدَ ه ََل َش َ
ورسولُه
محمدً ا عبدُ ه ُ
ريك لَه ،وأش َهد أ َّن َّ
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آلعمران:
.]102

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ﴾ [النساء.]1 :

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ﴾ [األحزاب.]71، 70 :
ِ
إ َّن خيِِر الحِ ِ
اُم ِ ِ
الهِ ِ
ور
ِديِ بِتِِا ُ اهلل ،وخَ يِ َِر َ
دي َه ِ ُ
محمِد ﷺ ،وشِ َِّر ُ
دي َّ
َ
وبل َضاللة يف الن ِ
وبل بدعة َض َاللَةٌَّ ،
وبل ُمحد َثة بد َعةٌَّ ،
ُمحدَ َثاتُهاَّ ،
َّار
َّأما بعدُ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ
والم َكا َن ِة ال ُكبرى ،فِي
َفلِ َما لعقيدة أهل السنَّة َ
هم َّية ال ُعظ َمىَ ،
والج َما َعة م َن اَُ ِّ
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ِِ
ِ
ِ
المسلِم أن يتع َّل َم َها ويع َم َل بِهاَ ،ف َمن َح َّقِ َق التَّو ِحيِدَ
المسلم ودينهَ ،با َن َعلى ُ
حياة ُ
ِ
وَل َع َذا
السعيدُ الَّ ِذي يدخُ ُل الجنَّة بِ َغيرِ ِحسا
َ
اعت َقا ًدا وقو ًَل و َع َم ًال َفهو َّ
أهميَّ ُة العَقيدةِ الصَّحيحةِ:
السالف ،ماا
ومما يدل باختصار على أهمية ْ
تصحيح اال ْعتقاا و راساة ُكتاُ ب َّ
َّ
يلي:
لومها وهو اهللِ ،
ف متَع َّل ِقها ومع ِ
المع ُلو ِم
ف َ
والعلم يش ُر ُ
َ - 1ش َر ُ َ
بش َرف َ
َ
ُ
ِ
ِ
يح َة تمنَ ُع المِْ ِم َن ِمِ َن ُ
يمِا يِن ُق ُض التَّوحيِدَ أو
الصح َ
 - 2أ َّن ال َعقيدَ َة َّ
الوقِو ِع ف َ

ُين ِق ُص ُه

حيح اَلعتِ َقادِ ِمن أعظَ ِم أسبَا ِ ُدخُ ِ
ول الجنَّ ِة
 - 3أ َّن َتص َ
ِ
النِ ِ
ار ،وسِِب ٌ لتكفي ِرِ
ِن الخُ لِِودِ فِ ِي َِّ
لمن ِ ِع مِ َ
الصِ َ
 - 4ال َعقيِِدَ ُة َّ
حيح ُة سِِب ٌ ل َ
ئات ورفعة الدَّ رج ِ
السي ِ
ات
َ
َّ ِّ
ِ
وسلوك َط ِ
المبتَ ِد َع ِة
للس َال َمة ِم َن البِدَ ِع
ريق ُ
 - 5أ َّن َها سب ٌ َّ
والش َهو ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ات
صن للعبد من الش ُب َهات َّ َ
حيح ُة ح ٌ
الص َ
 - 6ال َعقيدَ ُة َّ
ية اجتَ َهدَ أه ُل ِ
وُجل ه ِذهِ الم َكا َنة واَُهم ِ
العل ِم َغ َاي َة اَلجتِ َهادِ يف َب َيانِ َها للنَّا ِ
َِ
س
َ
َ ِّ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
وش ِ
ومس ِه  ،و َناظِم َ
ارح ،حتَّى َو َص َل إلينَِ ا ِمِن
و َتوضيح َها بأدلَّت َها َما بَين ُمختَصر ُ
ُم َْلَّفاتِ ِهم َمكتَب ٌة ُبب َرى
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بعض ع َلم ِ
ِ
اعِ ًة
اء أه ِل السنةَّ :أما بَعدُ َ ،فإِنِّي َو َجِ ُ
دت َج َم َ
َق َال اَُصبَ َهانيَ « :ق َال ُ ُ َ
ِمن م َشايخِ الس َلف ،وبَثِيرا ِممن َتبِع ُهم من الخَ َل ِ
فَ ،من َع َلي ِه ُم ال ُمعتَمدُ فِي أَب َوا
َ
َ
َ ً َّ
َّ
َ
وبهم ال ُقد َوة فِي استِع َمال السنة ،قد أظ َه ُروا اعتِ َقِا َدهمَ ،و َمِا َ
انوِ َوت َع َليِ ِه
الدِّ يان َِة،
ُ
َضمائِرهم ،فِي معاين السنَن لِيقتَدي بهِم المقتَ ِفِي ،و َذ ِلِ َ ِ
ين َف َشِ ال ِبِدَ ُع ِفِي
ك حِ َ
َ
َ َ
َ ُ ُ
ُ ُ
ان ،و َبثُرت دواعيها فِي ال َّزمانَ ،ف ِ
حينَئِذ َو َق َع ِاَلضوِ َر ُار ِإلَى الكَشف َوالبَ َيِان،
البِلدَ ِ َ َ َ َ
َ
ِ ِ
اهلل
المسترشدُ في الخَ َلف ،ب ََما َفازَ لَ َها َمِن َم َضِى َ
مِن َّ
ليهتدي َبها ُ
السِ َلف ،نسِأَ ُل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين»(َ ،)1و َذب ََر ُجم َل ًة
المبتَدع َ
َت َعالَى أَن يجع َلنا من ال ُمتَّق َ
ينَ ،وأَن يعص َمنا من اخت َرا ِع ُ
ِ
ممن َبتَ َ يف اَلعتِ َقادِ ون ََص َره
الس َلف َّ
من ُع َل َماء َّ
أ ْقسام التَّصنيف يف االعتقا  :ولع ِّلي أ َقسم مصنَّ َف ِ
ات اَلعتِ َقادِ على َنو َعي ِن:
َ
ْ
ُ ْ
ِّ ُ
ف.
القِسْمُ األوَّ ُل :مصَنَّ َفاتٌ يف تَقريرِ َعقيدَ ِة السَّ َل ِ
وم ْن ذلك:
ِ
يمِ َة ،والتَّوحيِد َلبِ ِن َمنِدَ َة،
 - 1ما أُلف باسم (التَّوحيد) :بالتَّوحيد َلبن خُ َز َ
ِ
والتَّوحيد لم ِ
الوها
حمد بن عبد َّ
ُ َّ
 - 2ما أُلف باسم (اإليمان) :باإليمان ُِبي ُعبيد ،واإليمِان َِلبِ ِن ِأبِي َشِيب َة،
واإليمان َلبن َمندَ َة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1الحجة يف بيان المحجة لألصبهاين (.)507-508/2
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ِ
للخِالل ،والسِنَّة
بأصِول السِنَّة ُح َمِد ،والسِنَّة
 - 3ما أُلف باسم (السنَّة):
َّ
َلب ِن أبِي ع ِ
اصم
َ
لآلجري
بالشريعة
(الشريعة)َّ :
 - 4ما أُلف باسم َّ
ِّ
صنَّ َفاتٌ يف نَ ْقضِ البِ َدع والرَّدِّ على أهْلِ َها.
والقِسْم الثَّاني :مُ َ
وهي على ثلثة أنْواع ،ويتداخل ب ْع ُضها يف ب ْعض:
والصِوت
الحِ َ
رف َّ
بالر ِّد على َمِن أَن َكِ َر َ
الر على بدْ عة ُمعينةَّ :
 - 1ما أُلف يف َّ
ِ
ِ
الر ِّد َع َلى َمن َق َال بِخَ ل ِق ال ُق ِ
للس ِ
رآن للكِنَانِي
جزي ،والحيدَ ة واَلعت َذار يف َّ
ِّ
ِ
ارمي وابِ ِن ِأبِي
بالر ِّد علِى َ
الر على ف ْرقة ُمع َّينةَّ :
 - 2ما أُلف يف َّ
الجهم َّيِة للِدَّ ِّ
ومن َهاج السنة َلبن تيمي َة فِي الرد على الرافِ َض ِة ،والصِو ِ
حاتمِ ،
اع ِق المر َسِ َلة َع َلِى
َّ َ
َّ ِّ
َ
َّ
َّ
والم َعوِّلة َلب ِن ال َق ِّيم
َ
الجهم َّية ُ
ارمي،
الر على ُمبْتدع بعينه :بالنَّقض َعلى بِشِر ُ
 - 3ما أُلف يف َّ
يسِي للِدَّ ِّ
الم َر ِّ
والر ِّد على ال َبك ِّ ِ
اإلسالم اب ِن َتيم َّي َة
والرازي لِشيخِ
َ
ائي َّ
َّ
ري واإلخنَ ِّ
ُم َميِّزاتُ َع َقائدِ السَّلفِ:
ِ
ِ
والنَِّ اظِر يف هِذه الم ِ ِ
ممِا
ُ َ
تِون الَّتِي ذ َبر ُت َهِا فِي َهِ َذا ال َبحِِ ،يظ َهِ ُر َلِه ُجملِ ٌة َّ
ُ
ات الس َل ِ
ِ
ف يف اَلعتِ َقادِ َعن َغيرِهم ِمن أَه ِل البِدَ ِع ،ومن ذلك:
امتَازَ ت بِه ُم َْلَّ َف ُ َّ
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
بحيِ ُ
وسِ ُهولَة
ِِ يف َه ُم َهِا َ
السِ َال َم ُة مِ َن التَّعقيِد َ
العِ َوام ،لو ُضِوحِ ع َبارت َهِا ُ
َّ - 1
أسلوبِ َها
 - 2خُ ُلوها ِمن المصوَ َلح ِ
ات ِال َك َالميَّ ِةَ ،ب َما ُهو َح ُال َع َقائِ ِد أه ِل ال َك َال ِم
َ
َ َ ُ
يهِا لِلِجمِ ِ
ال ِ
واإلطِ َال ِق ُدو َن بَ َيِان
وجِو َد فِ َ
ميِ َزت بأُسِ ُلو ُم َف َّصِلََ ،ل ُ
َ
َ - 3ت َّ
و َتوضيح
ظ ع َق ِ
ِ
ِ
ائد ِهم ِمن ُن ُصو ِ
الوح َيي ِن الكِتا ِ والسنَّ ِة
ص َ
باس أل َفاَ َ
 - 4اقت ُ
رون الم َف َّض ِ
ِ ِ
ابعين وأَه ِل ال ُق ِ
لة
الص َحا َبة والتَّ َ
الس َلف م َن َّ
المْم ِن با ِّتبا ِع َّ
َ - 5رب ُط ُ
ِ
ِ
اإليم ِ
 - 6ا ِّتفا ُقهم فِي َم َص ِ
وه َذا ولَّدَ عندَ ُهم:
انَ ،
وم َسائ ِل َ
ادر تل ِّقي ال َعقيدَ ة َ
الف فِي َتقريرِ مسائِل اَلعتِقادِ
 - 7اَل ِّت َفاق وعدَ م اَلختِ ِ
َ
َ َ
اول اإلم اام أب او المظ َّف ار الس امعاين رحم اه اللِ « :
يقا ُ
وم َّم ِا يِِدُ ل َع َل ِى أَ َّن أَه ِ َل
ُ
َّ ْ
ُ
ُ
ِ
الح ِّق؛ أَن َ
الم َصِنَّ َف َةِ ،مِن أَ َّولِهِم َإلِى
َّك لَو َطالَع َ َج َ
الحديِ ُهم أَه ُل َ
َ
ميِع بُتُِ بِ ِهم ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ِهم ِ ِ
آخرِ ِهمَ ،ق ِد ِ
ِ
اعِ ِد َمِا َبيِن َُهم ِفِي
وحديث ِهمَ ،م َع اخت َالف بِلدَ ان َهم وزَ َمِان ِهم ،وت َب ُ
َ
ار ،وس َك ِن ب ُِّل واحد ِمنهم ُقو ًرا ِم َن اَُقوَ ِ
الدِّ َي ِ
ار؛ َو َجدت َُهم فِي بَ َيِان اَلعتِ َقِادِ َع َلِى
احدَ ة ،ونَمط و ِ
وتيرة و ِ
فيها،
نهاَ ،
وَل َيميلو َن َ
احد ،يجرو َن َع َلى َطري َقة ََل َيحيدو َن َع َ
َ َ
َ َ َ
لك واحدٌ  ،ونَق ُل ُهم و ِ
ِ
احدٌ ََ ،ل ت ََرى فِ ِ
وَل َت َفر ًقِا يف َشِيء َمِا
يهم اختِ َال ًفاَ ،
َ
َقولُهم في َذ َ َ
ميع َما َج َرى َع َلى أَل ِسنَتِهم ،و َن َق ُلوه َعن َسِ َل ِفهمَ ،و َجدتَِ ه
َوإن َق َّلَ ،بل لَو َج َمع َ َج َ
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ِ
ِ
ِ
الح ِّق َدلِ ٌ
بين ِمن
يل أَ ُ
وهل َع َلى َ
وج َرى َع َلى ل َسان َواحدَ ،
بَأَنَّه َجا َء َعن َقل َواحدَ ،
َه َذا؟!»()1

ب اجلَمْع:
س َب ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
الج ُهودِ تِل َ
يمِ ُة ال َف ِائِدَ ةِ الَّتِي اعتَنَِ ى
غير ُة َ
المتو ُن َّ
ومن َهذه ُ
الحجِ ِم ال َعظ َ
الص َ
ك ُ
ِ
ِ
رح َها أه ُل ِ
بِ َش ِ
الم ِ
تِون
صوصا فِي َعصرِ َنا ،ولَ َّما َبانَِ
الع َبِ ُ
العل ِم خُ
ارات َبِ َ
ً
ين َهِذه ُ
ِ ِ
َتتَ َو َافِ ُق َل ِّت ِ
الم َسِائِل
وأر ِّتبَهِا َع َلِى َ
فِاق ال َعقيِدَ ة َرأَيِ ُ أن أُؤَ ِّلِفَ بَينَ َهِا وأجمعهِِاَ ،

وأُ ُص ِ
ول ِ
يم ِ
ان
اإل َ

ِ
ِ
ِ
ِ
و َغ ِ
رضي ِمن َذ َ
الم َع ِّلم
لك أَ َّن الدَّ َ
ورة علم َّية َمثَ ًالَ ،يكو ُن ُ
ارس ل َه َذا الكتَا في َد َ
ِ
ِ
ئم ِة السنَّ ِة الكِبَ ِ
ار،
َقد َش َر َح والوَّال َقد َد َر َس ُق َرابَ َة اثني عشر (َ )12متنًا من َع َقائد أَ َّ
واحدة َل ِّت َفاقِ ِهم فِي مصادِ ِر التَّ َل ِّقي أَ ََل ِ
فاق اَُئِمة ع َلى ع ِقيدَ ة ِ
وبِ َها َيظ َهر لَه ا ِّت ُ
وهِي
َ َ
َّ َ َ
الكِتا والسنَّة ع َلى َفه ِم س َل ِ
ف اُُ َّمة
َ
ُ
َ
َمنْهَجي فِي هَذه الرِّسالَ ِة:
ور َّتب ُ ذِبر َب َال ِمهم ع َلى ِسنِ ِّي َو َفاتِ ِهم ،واعتَ َمد ُت فِي ذِبر أَب َثِرِ َهِ ِذهِ ال َع َق ِائِ ِد
َ
ع َلى بتَا ِ اإلمام َّ ِ ِ
أهال السانَّة والجماعاة» -دار
شار أُ ُصاول ا ْعتقاا ْ
َ
الالل َكِائيْ « :
َ
ِ
ِ
ِ
وس ِيَأتِي
ِدي فمِن ُمس ِنَدهَ ،
للح َميِ ِّ
النصِِيحةَّ ،إَل السِنَّة ُ
والحائيَِّة َلب ِ ِن أبِِي َداودَ ،
ِ
اإل َحالَة إلَى َم َصادِ ِر َها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1الحجة يف بيان المحجة لألصبهاين (.)239/2
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ليها بِمقتَوَ َفات ِمن َينَابي ِع َب َال ِم َشيخِ اإلس َالم ابِ ِن تي ِم َّيِة َعِن
ثم إ ِّني حشي َع َ
َّ
الم َس ِ
تِ َ
وض َح َها
إليها أَو َّ
ائل،
وخصوصا إ َذا َذ َب َر ِع َبار َة َصاح ِ ال َعقيدَ ة أَو أَ َش َار َ
ً
لك َ
وبيَّنَها
ويجعله خالصا لوجهه الكريم.
فأ ْسأ ُل الل تعالى أن يتقبَّل هذا العمل ْ

وكتبه
أبو عبداهلل
خالد بن ضَحوي الظفريي
َ
 23من شهر رجب عام 1442ها

***
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َ

املتونَاملختارةََ
صح أاِباََ
َخمتَصة أَ
وتراجم ْ
ٌَل ْ
تن األ َّول :ا ْعتقا ُ اإلمام أبي ع ْمرو األ ْوزاعي (ت157:ها) رحمه اللُ.
الم ُ
وهو َشي ُخ ِ
بِن َعمِرِو بِ ِن
اإلس َالمَِ ،و َعالِ ُم أَه ِل َّ
الِرح َم ِن ُ
الشامِ ،أَ ُبو َعمرو َعبِدُ َّ
ِ
من
دىَ « :ما بَا َن َّ
بالشام أحدٌ أعلم بالسنَّة َ
بن َمه ٍّ
الرحم ِن ُ
ُيح َمدَ اَُوزَاعيَ ،ق َال عبدُ َّ
ِ
ِ
ات سنة (157هِ) ()1
مع»َ ،م َ
اُوزاع ِّي» ،و َق َال أبو َحاتمَ « :إما ٌم متَّبِ ٌع ل َما َس َ
وروى اعتقااا  :الاللكِِائي يف َش ِرحِ أُ ُص ِ ِ
ول َ
اعتق ِادِ أه ِ ِل الس ِنَّة (،)337/1
والهروي يف َذم الك ََال ِم ( ،)116-118/5وأبو نُعِيم يف ِ
الحليِة ()143-144/6
ُ َ
َََ
ِّ
ِ
واآلجِِِري يف
الح َّجِِِة (،)111-112/1
ُ
و( ،)254-255/8واَُصِِِبهاني يف ُ
ِ
وزي يف
َّ
الج ِّ
وابن َ
دمشق (ُ ،)200/35
الشريعة (ُ ،)673/2
وابن َع َساب َر يف تَاريخ َ
ليس (ص)16:
تَلبِيس ِإب َ
الل.
المت ُْن الثَّاين :اعتقا ُ اإلمام ُسفيان الثَّ ْوري (ت161:ها) رحم ُه ُ
املِين فِي زَ مانِ ِه ،أَبو عب ِد اهللِ
ِ
ِ
ِ
وهو َشي ُخ ِ
ُ َ
الح َّفاظَ ،س ِّيدُ ال ُع َل َماء ال َع َ
اإلس َالمِِ ،إ َما ُم ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترجمته يف :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)107/7
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ِ ِ
بِن
وسِفيا ُن ُ
ُسف َيا ُن ُ
بن َسعيد ب ِن َمس ُروق ال َّثو ِري ،ولِدَ سِنة (97هِِ)َ ،قِ َال ُشِع َبةُُ ،
ِ
ِ
عيينَةَ ،وأبو ع ِ
اصم الن ُ
يِر
بن َمعين ،و َغي ُر واحد َ
ويحيَى ُ
َ
من ال ُع َل َمِاءُ :سِفيَا ُن أَم ُ
َُ
َّبيلَ ،
ِ
ديِ ،و َق َال عبدُ اهللِ بن المباركَ :بتَبِ ُ عِن أَلِ ِ
المْ ِمنين يف الح ِ
ومئِة َشِيخَ ،مِا
ف
َ
ُ َُ
َ
َ
َ
ُ

َبتَب ُ عن أَف َض َل ِمن سفيا َن ،و َق َال أبو بكر المروذي« :س ِمع ُ أَبا ع ِ
بد اهللِ  -و َذ َبِ َر
َ َ
َ
َ
َ
َُ
ُ
أحدٌ ُث َّم َق َال :أَتَد ِري َم ِن ِ
اإلمِا ُم
وري َ -ف َق َال :لَم يتَ َقدَّ مه يف َقلبي َ
ُسفيا َن الثَّ َّ
اإل َما ُم ؟ َ
ِ

مات َرح َمه اهللُ َسنَة (161هِ)()1
ُسفيا ُن الثَّوري»َ ،

لكِائِي فِِي َشِرح أُ ُصِ ِ
ول اعتِ َقِاد أهِ ِل الس ِنَّة (،)332/1
الال َ
وروى ا ْعتقااا َّ :
ِ
ِ
السِ ِ َلفي يف
َ
المخ ِّلصِ ِ َّيات ( ،)80-83/4وأبِِِو َطِ ِاهر ِّ
المخلِ ِ ُص يف ُ
ومح َّمِ ِد ُ
الوُيوري ِ
ات ()539/2
ُ َّ
وذبرها َّ
الِذ َهبي يف ال ُعلِو (ص ،)138:ويف التَِّ ذبِرة ( )206/1وقِالَ « :هِ َذا
وشيخ المخل ِ
َثابِ ٌ َعن ُسفيا َنَ ،
ص ثِ َقة»
المتْن الثَّ ُ
الث :ا ْعتقا ُ اإلمام ُس ْفيان بن ُعي ْينة (ت198:ها) رحمه الل.
اإل َما ُم ال َكبِ ُيرَ ،حافِ ُظ ال َعصرَِ ،شي ُخ ِ
وهو ِ
بِن ُعيَينَِ َة
اإلسالمِ ،أَبُو ُم َح َّمِد ُسِفيَا ُن ُ
الهاللِيِ ،
ب ِن أَبِي ِعم َرا َن َمي ُمون ِ
الشِافِ ِعي ُ
وَل
ولِدَ سِنَ َة (107هِِ)َ ،بِا َن َّ
يقِولَ « :لِ َ
وقِ َال أحمِدُ « :مِا رأَيِ ُ أَحِدً ا ِمِن ال ُف َق َهِ ِ
الك وسفيا ُن لَ َذه ِعلم ِ
الح َجِ ِ
از»َ ،
اء
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ُ
َم ٌ ُ
ِ

أَع َل َم بِال ُق ِ
اهلل سنَ َة (198هِ) بمكة()2
رآن والسن ِن من ُه»َ ،م َ
ات َر َ
حم ُه ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترج مته يف :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)229/7
(  )2انظر ترجمته يف :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)454/8
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الاللكَائِي يف َشرحِ أُ ُص ِ
ول اعتِ َقادِ أَه ِل السنَّة ()339/1
وروى ا ْعتقا َّ :
الراب ُع :أُ ُص ُ
الل.
ول السنَّة لإلمام ُ
المت ُْن َّ
الحميدي (ت219:ها) رحمه ُ

ِ
ِ
وهو ِ
بِن الزبيِر ال ُق َر ِشِي،
الح َرمِ ،أَ ُبو َبكر عبداهلل ُ
الحاف ُظ ،ال َفقي ُهَ ،شي ُخ َ
اإل َما ُمَ ،
ِ
ِ
ِ
(المسِِِِن َِد) ،قِِِِال عنِِِِه اإلمِِِِام
اَُ َسِِِِديُ ،
الم ِّكِِِِيَ ،صِِِِاح ُ ُ
الح َميِِِِديَ ،
ومِا
بن ُسِفيا َن« :حِدَّ َثنَا ُ
الح َميدي عندَ َنا إ َمام» ،و َق َال ي ُعقو ُ ُ
أح َمدُ « :
الح َميِديَ ،
ات عا َم 219هِ()1
لَقي ُ أَن َص َح للس َال ِم وأهلِ ِه منه»َ ،م َ
ول السانَّة :موبِِوع يف ِ
وكت ُابا ُه أُ ُص ا ُ
آخِر ُمس ِن َِدهَ ،
ِن ُقدَ َام ِ َة يف َذ ِّم
وقِد َذب ََر َه ِا ابِ ُ
ٌ
َ
الت ِ
العِر( (َ ،)300/2
اهِا بإسِنَادِه َّ
وقِ َالَ « :هِ َذا
الِذ َهبي يف َ
َّأويل (ص ،)24:ورو َ
عبِد اهللِ بِ ِن الزبيِرِ ،إمِا ِم أَهِ ِل م َّكِ َة يف ِ
ديِ َثاب ٌ عن الحميدي أبِي بكِر ِ
َح ٌ
الفقِ ِه
ُ َ ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ين ومائتي ِن َر ِح َمه اهللُ ،أَخَ َذ َعن سفيا َن ب ِن عيَينَةَ،
والحديِ تُو ِّف َي َع َلى َرأس العشرِ َ
َ
ِ
ِ
و َّ ِ ِ
يحه بِرِ َو َاي ِتِ ِه َعنِ ِ ُه» ،ويف ال ُعلِِِو
وصِ ِدَّ َر البُ َخِ ِاري َصِ ِح َ
الشِ ِافع ِّي وغيرِه َمِ ِاَ ،
اإلسالم ابن تَيم َّية يف مجمو ِع
(ص ،)168:ويف تَذبِ َرة الح َّفاظ ( ،)3/2و َق َال شيخ
َ
الحميدي أَ ِبي َبكر َعب ِد اهللِ ب ِن الز َبي ِر أَنَِّ ُه َقِ َال :أُ ُصِ ُ
ول
ال َفتَاوى (َ « :)6/4و َث َب َ َعن
َ
اإلسالمية (ص)333- 332:
السن َِّة» ،وابن الَق ِّيم يف اجتماع الجيو(
َ

المتن الخام ُس :أُ ُص ُ
ول السنَّة لإلماام علاي بان الماديني (ت234:هاا) رحماه
الل:
ِ ِ
اإلمام ،الحجةُ ،أَ ِمير المْ ِمنِ ِ
بِن
وهو َّ
الح َس ِن َعلِي ُ
الحديِ ،أَ ُبو َ
ين في َ
َ
الشي ُخَّ ُ ُ َ ِ ،
ُ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر تَرجمته يف :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)616/10

16
ِ ِ
المِ ِدينِ ِّي ،ولِد عِام
المع ُر ُ
وف :بِاب ِن َ
السعدي َمو ََل ُه ُم ،ال َبصرِيَ ،
َعبد اهلل ب ِن َجع َفر َّ
س يف معرِ َفِ ِة الحِ ِ
ديِ
َ
الِرازي« :بِا َن علِي َع َل ًمِا يف النَِّ ا ِ َ
(161هِ)َ ،ق َال أبو َحاتم َّ
والع َل ِل ،وبَا َن أَحمدُ ََل يسميه إنَّما ي َكن ِ
ِ
ِّيه ِ
سماه َقط»،
وما سمع أَح َمدَ َّ
تبج ًيال لهَ ،
َ
َ ِّ
َ
ِ
المِدين ِّي»َ ،مِات
و َق َال ال ُبخَ اريَ « :ما استَصغَر ُت نَفسي عندَ أَ َحد َّإَل عندَ َعلِ ِّي بِ ِن َ
ِ
امراء()1
َسن َة 234هِ َع َلى َّ
الصحيح ،يف س َ
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الاللكائي يف َشرح أصول اعت َقاد أهل السنَّة ()352/1
وروى اعتقا َّ :
السا س :اعتقا اإلمام أبي ثور إبراهيم بان خالاد (ت240:هاا) رحماه
المتن َّ
الل:
ِ
إلمام ،الحافِ ُظ ،الحجةُ ،المجت َِهدُ ال َف ِقيه ،مفتِي ِ
الع َر ِ
يم
ُ َّ
وهو ا ِ َ ُ َ
اق ،أَ ُبو َثِور ِإبِ َراه ُ
ُ ُ
ُ
بن خَ الِد الكَلبِي ،ال َبغدَ ادِيَ ،قال َعنه أَحمد« :أَعرفه بالسنَّة منذ خَ مسين َسنَة وهِو
ا ُ
مسالخ سفيا َن الثَّوري»
عندي يف َ
يِرا،
وعلما وور ًعا
فقها
ً
ئمة الدنيا ً
وفضال وديان ًة وخَ ً
ً
َق َال ابن ح َّبا َن« :بَا َن أَ َحدَ أَ َّ
ممن َصنفَ الكت َ و َف َّرع َع َلى السنَن ،و َذ َّ َعن حريمها ،و َق َم َع مخَ الفيهِا» ،مِات
َّ
رحمه اهلل يف َسنَة (240هِ) ()2
َ

الاللكَائي يف شرح أصول اعت َقاد أهل السنَّة ()360/1
وروى ا ْعتقا َّ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)41/11
(  )2انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)72/12
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السابع :أصول السنَّة لإلمام أحمد (ت241:ها) رحمه الل.
المتن َّ
اإلمام ح ًّقا َ
حمِد بِن
وشيخ
َ
والج َم َ
اإلسالم صِد ًقا إمِام أَهِل السِنَّة َ
اعِة أَ َ
وهو َ
ثم ال َبغدَ ادي ،ولد
مح َّمد بن َحن َبل بن هالل بن أَ َسد َّ
َ
المروزي َّ
الشيباين ،أَبو عبد اهلل َ
وما خ َّلف
عام 164هَِ ،قال حرملةَ « :سمع الشافعي ،يقول :خَ َرج من بَغدَ اد َ
بِن َسِعيد:
ور َع َ
وَل أَز َهدَ َ
بِها أَف َق َه َ
حمدَ ب ِن َحنبل» ،وقِال قتيبِة ُ
وَل أَع َل َم من أَ َ
وَل أَ َ
بن َحن َبل َإما ُم الدن َيا» ،و َقال ابن أبِى َحِاتِمَ :سِ ِمع أَ ِبِى ُ
يقِول« :إذا َرأيِت ُُم
«أَح َمد ُ
ِ
ِ
محمِد
حمدَ َ
بن َحن َبل ،فاع َلموا أنَّه َصاح ُ ُسنَّة» ،و َقال أبِو جعفِر َّ
الر ُج َل يح أَ َ
َّ
الر َ
حمِد بِن َح َنبِل،
جل ي َقع يف أَ َ
خرمي الشهير بالف َّالس« :إ َذا رأَي َ َّ
الم َ
بن َهارون َ
حمه اهلل يف َسنَة 241هِ()1
فاع َلم أنَّه مبتَدع»َ ،مات َر َ

لكِائي يف
والال َ
الخِ َّالل يف السِنَّة (َّ ،)174 ،172/1
كتاب أصول السنَّةَ :رواه َ
َشرحِ أُص ِ ِ ِ
اإلمِام أحمِد
الجوزي يف َمناقِ
ول اعت َقاد أَه ِل السنَّة ( ،)340/1وابن َ
ُ
َ
ِ
الحنابِ َلة ( ،)238/1و َق َال« :و َقد َر َوى َعن
وابن أَبي َيع َلى يف َطب َقات َ
(صُ ،(230:

ِ ِ
ات َ
يِرهَ ،
ولِم تتخِرج عنِه،
ولِم ت ََقِع إلينَِ ا بُلهِاَ ،مِ َ
أَبي عبد اهلل َم َسائ ََل لَم َي َ
روها َغ ُ
أبوا السنَّةَ ،ما لَو َر َح َل َرجل
وو َق َع إلينَا منَها شيء،
أخرجه أبو عبد اهلل يف جماع َ
َ
ِإلَى ِ
أخر َجه أبو عبد اهلل ودفعه إليه» ،و َذبَره ابن تيمية
الصين فِي َطلبها لكَان ً
قليال؛ َ
يف َمجموع ال َفتَِ اوي ( ،)155 ،102/4ومنهِاج السِنَّة ( ،)529/1و(،)382/8
والتِّسعين َّية ( ،)942/3ودرء التَّ َعارض (َّ ،)317/7
والِذ َهبي يف تَِ اريخِ اإلسِِال ِم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)177/11
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المتن الثَّامن :اعتقا اإلمام البُخاري (ت256:ها) رحمه الل.
وهِو الحِافظ اإلمِام محمِد بِِن إسِم ِ
اع َ
ِراهيم بِن المغيِِرة الجعفِِي
يل بِِن إبِ
ُ
َ
َ
َ
َ ُ َ َّ
موَلهم ،أبو َعبد اهلل البُخَ ِ
نعِيم
الصحيح ،ولد سنة (194هِ) ،يقول
اريَ ،صاح
َ
َّ
ُ
ِِ
ِ
إسِماع َ
محمِد بِن أَبِى َحِاتم:
بِن
محمدُ ُ
يل فقيِ ُه َهِذه اُُ َّمِة» ،و َقِال َّ
ابن حمادَّ « :
َ
إسِماعيل
محمِد بِن
بن جعفر يقولَ « :لِو َقِ ُ
َسمع يحيى َ
درت أَن أَزيِدَ يف عمِر َّ
ِ
مح َّمِ ِد بِ ِن إسِ َم َ
َل َف َعل ُ  ،فإ َّن َموتي يكون َم َ
اعيل َذهِا ُ
وت رجل واحِد ،ومِوت َ
ِ
حمه اهلل سنة (256هِ) بِخرتنك ،من قرى َسمر َقند()1
العل ِم»َ ،مات َر َ
الاللكَائي يف َشرح أصول اعت َقاد أَهل السنَّة ( ،)361/1وابِن
وروى اعتقا َّ :
الصِِفوة
زي يف صِِِفة َّ
الجِِو ِّ
عسِِابر يف تِِِاريخ دمشِِِق ( ،)58/52وذبِِِره ابِِ ُن َ
الشافعية الكبرى (َّ ،)217/2
والذهبي يف السِير
( ،)169/4والسبكي يف طبقات َّ
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر يف الفتح ()47/1
(،)407/12
َّ
الرازي عن أبيه وشيخه أبي زُ رعة.
المتن التاسع :اعتقا ُ ابن أبي حاتم َّ
وش ِ
وهو اعت َقاد يرويه أبو حاتم عن َوالده َ
يخ ِه أَبِي زُ ر َع َة الرازيين ،أما اإلمام أبو
ِ
ِ
ِ
حاتم (277هِ) رحمه اهلل :فهو ِ
ين ،أَ ُبو َحاتِم
الم َحدِّ ث َ
اإل َما ُمَ ،
الحاف ُظ ،النَّاقدُ َ ،شي ُخ ُ
ِ
ور ِ
يسَ ،بِا َن ِمِن بُ ُحِ ِ
المِت ِن
العلِمَِ ،طِ َّو َ
بن ِإد ِر َ
الر ِازي ُم َح َّمدُ ُ
ف الِبِال َدَ ،و َبِ َر َع فِي َ
َّ

َو ِ
اإلسنَادَِ ،و َج َم َع َو َصنَّفَ َ ،و َج َر َح َو َعدَّ َلَ ،و َص َّح َح َو َع َّل َل ،ولد سنة (195هِ)َ ،ق َال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)391/12

عظيم املنة يف مجع عقائد أئمة السنة

19

اظ اَُثب ِ
الخَ وِي « :بَا َن أَبو حاتِم أَحدَ اَُئِم ِة الح َّف ِ
ات» ،مات سنة (277هِ) رحمه
َ
َّ ُ
َ
ُ َ
ُ
اهلل()1

اإلمام ،سيدُ الح َّف ِ
اظُ ،ع َبيِدُ
وأما اإلمام أبو زُ ر َع َة (ت264:هِ) رحمه اهلل :فهو ِ َ ُ َ ِّ ُ
ِ
بن َعب ِد ال َكرِي ِم أبو زُ ر َع َة الرازي ،ولد عام (200هِ) ،وقال أبِو بكِر الخويِ ُ :
اهلل ُ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

صاد ًقا»َ ،مات َرح َمه اهلل سنة (264هِ) ()2
«با َن َإم ًاما ربَّان ًّيا َحافظًا متقنًا ُمكث ًرا َ

وأما اإلمام ابن أبي حاتم (ت327:هِ) رحمه اهلل :فهو اإلما ُم حافظ الري عبد
الرح َمن بن أَبى َحاتِم ُم َح َّمد بن ِإد ِريس الرازي ،ولد سنة (240هِ) ،قال أبو يعلى
َّ
ِ
الرجالَ ،صنف
علم أبيه وأبي زر َعةَ ،وبَا َن َبحراً يف العلوم ومعر َفة ِّ
الخليلي« :أَخَ َذ َ
َ
جليِل
الصحابة والتابعين» وقال َمس َلمة بن قاسِم« :بِان ثقِ ًة
يف الفقه،
َ
واختالف َّ
حمه اهلل َسنَ َة (327هِ)()3
القدر
أئمة خراسان» ،مات َر َ
إماما من َّ
عظيم الذبر ً
َ

الاللكِائي يف شِرح أصِول اعتقِاد أهِل السِنة (،)366/1
وروى اعتقاا همَّ :
والعوار يف فتيا وجوابها (ص ،)93- 90:والمقدسي يف مختصر الحجة على تَارك
الصِِِابوين يف عقيِِِِدة السِِِِلف
المحجِِِِة ( ،)359-365/2وأخِِِِرج بعضِِِِهَّ :
َ
(ص ،)305- 303:والهِِروي يف ذ ِّم الكِِالم وأهلِِه ( )162/6بِِرقم (،)1219
وهِذا
هميِة ( ،)210/1وقِال يف (َ « :)406/3
وذبره ابن تيمية يف َب َيان تَلبيس َ
الج َّ
الشيخ نصِر
مشهور عن اإلمام عبد الرحمن بن أبي حاتم من وجوه وقد َذب ََره عنه َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)247/13
(  )2انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)311/13
(  )3انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)263/13
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جموع ال َفتَِ َاوى ( ،)222/3و َدرء التَّ َعِارض
المقدسي يف بتا الحجة له» ،ويف َم ُ
ِ
الج ُيِو ِ
والصِواعق
( اإلسِالم َّية (َّ ،)233/2
( ،)257/6وابِن القِ ِّيم يف اجت َمِا ِع ُ
المرسلة (َّ ،)1290/4
والذ َهبي يف العلو (ص)189- 188:
ُ
المتن العاشر :اعتقا ُ س ْهل الت ْستري (ت283:ها) رحمه الل:
هو َشي ُخ الع ِ ِ
بن َعب ِد اهللِ ب ِن ُيون َُس التسِتَرِي ،ولِد سِنة
ين ،أَبُو ُم َح َّمد َسه ُل ُ
ارف َ
َ
اإلسالم ابن تيم َّية يف اَلستقامة (َ « :)158/1وب ََالم سهل
(200هِ) ،قال عنه شيخ
َ
بن عبد اهلل فِي السنة وأصول اَلعتقادات أَ َسد وأصِو مِن َبِ َالم َغيِرهَ ،و َبِ َذلِ َ
ك
الفضيل بن ِعياض ونَحوهَ ،ف ِإن الَّذين بَانُوا من الم َشِايخِ أعلِم ِبالحِ ِد ِ
يِ َوالسِنة
َ
َ
َ
َ

َوأتبع َ
قِدرا ِفِي َذ ِلِك مِن َغيِرهم» ،وقِال
لذلِك؛ هِم
علمِا وإيمانًِ ا َو َ
أجِل ً
أعظِم ً
ُ
اع ُظ حسنَةٌ؛ و َقدَ م ر ِ
ات نَافِعةٌ ،ومو ِ
اس ٌخ فِي الوَّرِ ِ
َّ
يق» ،مات رحمه
الذهبي« :لَ ُه بَلِ َم ٌ
َ َََ
َ َ َ ٌ َ
اهلل سنة (283هِ) ()1

ِ
أصول اعتقادِ ِ
أهل السنة ()374/1
الاللكائي يف شرح
وروى اعتقا َّ :
المتن الحا ي عشر :اعتقا اإلمام الطَّبري (ت310:ها) رحمه الل:
ِ
هو ِ
بن َجرِيرِ ب ِن َي ِزيِدَ
اإل َما ُم ،ال َع َل ُم ،المجتهدُ َ ،عال ُم ال َعصر ،أَبُو َجع َفر ُم َح َّمدُ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يعِةِ ،مِن أَهِ ِل ُآمِل َط َبرِسِتَان ،ولِد سِنة
ب ِن بَثير الوَّ َبرِيَ ،صاح ُ الت ََّصانيف ال َبد َ

ِ
فراد الدَّ هر ِعلمًاَ ،وذبَا ًءَ ،وبَث َر َة ت ََصانِيف َّ
قل
(224هِ) ،قال الذهبيَ « :وبَا َن من أَ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)330/13
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أَن ت ََرى ال ُع ُيو ُن مث َله» ،مات رحمه اهلل سنة (310هِ) ()1

الاللكائي يف َشرح أصول اعت َقاد أَهل السِنَّة ( ،)375/1وهِو
وروى اعتقا َّ :
مأخوذ من بتَابه َصريح السنَّة ،وذبره ابن تيمية يف الفتاوى ( ،)187/6وقِال ابِن
القيم يف اجتماع الجيو( اإلسالمية (َ « :)194/2قو ُل ِ
اإل َما ِم أَبِي َجع َفر ُم َح َّم ِد ب ِن
اإلم ِا ِم فِ ِي ال ِفق ِ ِه والتَّف ِس ِيرِ والح ِ ِد ِ
الت ِ ِ
اريخِ َوالل َغ ِ ِة َوالنَّح ِ ِو
يِ َو َّ
َ َ
َ
َجرِيِِر الوَّ َب ِرِ ِّ
ي َِ

َوال ُقر ِ
آنَ ،ق َال فِي بِتَا ِ َصرِيحِ السن َِّة » إلِى أن قِالَ « :ذ َبِ َر َهِ َذا ال َكِ َال َم َعنِ ُه أَ ُبِو
يع َلى فِي بِتَا ِ ِإبوَ ِ
ال التَّأ ِو ِ
يِل» ،وقِد اقتصِرت َ
الاللكِائي عنِه َّإَل
علِى َمِا َذ َبِ َره َّ
َ
فآثرت َعدَ م ذِبرِ َها َه َنا
والمس َّمى)،
ُ
االسم ُ
مسأل َة ( ْ
الحائ َّي ُة لإلمام ابن أبي او (ت316:ها) رحمه الل:
المتن الثاين عشرَّ :
ِ
ِ
هو ِ
بِن ُسِ َلي َما َن بِ ِن
الحِاف ُظَ ،شِي ُخ بَغِدَ ا َد ،أَ ُبِو بَكِر َعبِدُ اهلل ُ
اإل َما ُم ،ال َع َّال َمةَُ ،
ِ
الس ِ
جستَانِي ،ولد سنة (230هِ)
اَُش َعِ ِّ
ور ِ
قال الذهبيَ « :وبَا َن ِمن ُب ُح ِ
العلمِ ،بِ َحي ُ
ِ ِإ َّن َبع َض ُهم َف َّض َل ُه َع َلى أَبِي ِه» ،مات
رحمه اهلل سنة (316هِ) ()2

شِاهين يف َشِ رح َمِ َذاه
وابِن
َ
وقصيدته رواها :اآلجري يف الشِريعة (ُ ،)2563/5
ابلِ ة (َّ ،)51/2
أَهل السنَّة (ص ،)321:وابن أبي َيعلِى يف طَبَ َقِات الحنَ َ
والِذهبي يف سِيَر
أعالم النبالء ( ،)233/13والعِر( ( ،)369/2وال ُعلِو ( )212/1وقِال عنهِاَ « :هِ ِذه
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)267/14
(  )2انظر ترجمته في :سير أعالم النُّبالء للذهبي (.)221/13
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شِرحاَ ،وأَ ُبِو عبِد اهلل بِن بوِة
القصيدة متواترة َعن ناظمها َر َو َاهِا اآل ُجِرِي ،وصِنَّف لَ َهِا
ً
فِي ِ
علمِاء ِم َّمِن لِم نِرهم
اإلبَانَةَ ،ق َال ابن أبي َد ُاودَ :ه َذا َقول أبِي َو َقِول ُشِيُوخنَا َو َقِول ال َ
َب َما بلغنَا َعن ُهم َفمن َق َال غير َذلِك فقد بذ »
***
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َالئمةَلعق أ
ائدهمََ
مقدمات َّ
ومصادرَال َّتلقيَعندهمََ
لاُ ألباي عباد الل سافيان بان ساعيد َّ
الثاوري
يب بان حارب(ُ :)1ق ُ
 قال شع ُ
ِ
ِ
ِ
وج َّل بهَ ،فإ َذا َو َقفِ ُ
اهلل َع َّز َ
(ت161:ها)َ « :حدِّ ثني بِ َحديِ م َن السنَّة(َ ،)2ين َف ُعني ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ين أَخَ ذ َت َه َذا؟ُ ،قل ُ َ :يِا
وسأَلَني َعن ُهَ ،ف َق َال لي :من أَ َ
َ
بين َيدَ ي اهلل َت َب َار َك و َت َعالَىَ ،
ر حدَّ َثني َبه َذا الح ِد ِ
يِ ُسفيا ُن الثَّ ِ
وريَ ،وأَخَ ذ ُت ُه َعنهَ ،فأَن ُجو أنا ،و ُت َْاخَ ُذ أَن َ »
َ
َ ِّ َ
ِ
حم ِن
َف َق ِ َال لِِيَ « :ي ِا ُش ِ َعي ُ َه ِ َذا َتوبِيِِدٌ َ ،وأَي َتوبِيِِدُ ،
ابت ِ  :بِس ِ ِم اهلل الِ َِّر َ

الر ِحي ِم »
َّ

 قال اإلما ُم أ ْحمد (ت241:ها) رحمه الل:
ِ
صِِحا ُ رسِِ ِ
«أُ ُص ِ ُ
ول السِِنة عنِِدنَا :الت ََّمسِِ ُ
ول اهلل ﷺ،
ك بِ َمِِا َبِِا َن َع َليِِه أَ َ
َ ُ
واَلقتِِدا ُء بهِِم(َ ،)3و َت ِ ُ
ومات،
رك البِِدَ ع ،وبِِل بِ َ
دعِة َف ِهِ َي َض ِ َاللَةَ ،وتِِرك الخُ ُص ِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ُ )1شعيب بن حرب ،هوِ :
اإل َما ُمُ ،
َة ُ أبُُو لُُالم النَُُاالب  ،ال َُُ،ال  ُ ، ،من ُ  ،مُُن أبلُُا
الق ُ َ
خراسان  ،كان أحَ النذكور ن بالع ال ة الصالح ةاألمر بالنعرةف ة اللهب عن النلنر ،مات
بنن عام 197هُ .ا ظر ترجنته يف :سير أعالم الل ال للذه ي (.)188/9
ِ
(السنة) في كالم السلف ،يتناول
( َ )2ق َال َشيخ اإلسالم ابن َتيني في االستقام (( :)310/2ولفظ ُّ
السنة في العبادات وفي االعتقادات ،وإن كان كثير ممن صننف يف السننة يقنناون ال نالم يف
االعتقادات).
(  )3قول َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)102/4المسلمون متفقون على أن هذه
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
=
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المِراءِ ،
والخصِومات ِفِي
والجِدَ ال(،)1
والجلوس مع
َ
َ
أصحا اَُهِواء ،وتَِ رك َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
اْلمة خير اْلمم وأكملهم ،وأن أكمل هذه اْلمة وأفضلها هم سابقوها .وإذا سلم ذلنَ فنععلم
السننة .ولهنذا انال اُمنام أ منا فني
الناس بالسابقي وأتبعهم لهم :هنم أهنل الحنايو وأهنل ُّ
ٍ
السنة عنانا :التم ُّسَ بما كنان علينه أصنحار رسنول ا ﷺ
رسالة عباوس ب مالَ :أصول ُّ
واالاتااء بهم).
ةقال رحنه اهلل يف الف ََُتُ َاة (( :)155/4فعلنم أن ِنعار أهنل البناه :هنو تنرت انتحنال اتبناه
ٍ
السنة عنانا التم ُّسنَ بمنا
السلف .ولهذا اال اُمام أ ما في رسالة عباوس ب مالَ :أصول ُّ
جنوع ال َفت ََاة (.)347/3
كان عليه أصحار النبي ﷺ) .ةا ظرَ :م ُ
ةقال يف ال َفت ََاة الن ر ( ) 306/5ةهو تنلم عن فض الصحاب ( :هل انتشر ع أ ٍا من
المنتسبي إلى القبلة أو ع أ ٍا م اْلمم المتقامي والمتعخري م العلنم والناي منا انتشنر
وظهر عنهم؟ أم هل فتحت أمة البالد واهرت العباد ,كمنا فعلتنه الننحابة رَنوان ا علنيهم.
ول

كانت علنومهم وأعمنالهم وأانوالهم وأفعنالهم قنا بانننو ا وظناه ورا ,وكنانوا أ نَّ النناس

بموافقة اولهم لقول ا وفعلهم ْلمر ا  ,فم

اد ع سبيلهم لم ير ما فعلوه ،فيزي له سنوء

عمله تى يراه سنوا ،ويظ ُّ أنه نل له م العلوم النافعة واْلعمال النالحة ما انروا عنه,
وهذه ال أهل الباه .ولهذا اال اُمام أ ما في رسالته التي رواها عباوس ب مالَ العطار:
السنة عنانا التم ُّسَ بما كان عليه أصحار رسول ا ﷺ ،واا ثبت ع النبي ﷺ من
أصول ُّ
غير وج ٍه أنه اال « :خَ ْي ُر الْ ُق ُر ِ
ث فِ ِ
ةن الْ َق ْر ُن الَّ ِذي ُب ِع َ
يه ْمُ ،ث َّم الَّ ِذ َن َ ُل ُو َُه ْمُ ،ث ُ َّم َّال ُ ِذ َن َ ُل ُو َُه ْم»،
واْلدلة الاالة على تفضيل القرن اْلول ,ثم الثاني أكثر م أن تذكر ,ومعلوم أن أم الفضائل العلم
والاي والجهاد ,فم ادعى أنه قَّ م العلم بعصول الاي أو م الجهاد ما لم يحققنوه ,كنان
م أجهل الناس وأَلهم ,وهو بمنزلة م ياعي م أهل الزُّ ها والعبادة والنُّسَ أنهنم ققنوا
م العبادات والمعارف والمقامات واْل نوال منا لنم يحققنه الننحابة ,وانا يبلنغ ال لن ُّو بهنذه
الطوائف إلى أن يفضلوا نفوسهم ونراهم على اْلنبياء ونراهم ،ونجاهم عننا التحقينَّ من
أجهل الناس وأَلهم وأفسقهم وأعجزهم).
(  )1قُُال َش ُيخ ِ
اإلسُُالم ابُُن تيني ُ يف َلر التَّعُُار( (( :)173-174/7وا نا ينه نون ع ن المجادل نة
=
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الِدِّ ينَ ،والسِنة عنِِدناَ :آثِار رسِِول ِ
اللِه ﷺ ،والسِِنة تفسِِر ُ
القِرآ َنَ ،و ِهِي َد ََلئِِل
يس ِفِِي السِِنة قِ َيِِاس(َ ،)2و ََل تضِِر لَ َهِِا اَُ َ
ُ
درك
القِِرآن(َ ،)1و َلِِ َ
مثِِ ُالَ ،و ََل ُتِِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الش نبهة ،فيفنناف علي نه أن يفس ناه ذل نَ
= والمننناظرة ،إذا ك نان المننناظر َ نعيف العل نم بالحج نة وج نوار ُّ
المض ُّل ،كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل عل وجا اويا م علننو ال ف نار ،ف نَن ذل نَ يض ن ُّره ويض ن ُّر
المسننلمي بننال منفعنن ٍة ،واننا ينهننى عنهننا إذا كننان المننناظر معاننناو ا ،يظهننر لننه الحنن َُّّ فننال يقبلننه  -وهننو
السوفسطائي  ،-فَن اْلمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مق نا ٍ
مات معروف ن ٍة بين ن ٍة بنفس نها
ُّ
ُّ
ٍ
َرورية وجحاها الفنم ك نان سوفس نطائيا ،ول نم ي ن مر بمناظرت نه بع نا ذل نَ ،ب نل إن ك نان فاس نا العق نل
داووه ،وإن كان عاجزو ا ع معرفة الحَّ  -وال مضرةٍ فيه  -تركوه ،وإن كان مستحقا للعق نار ع ناابوه م ن
القارة :إما بالتعزير ،وإما بالقتل ،وغالب الفلَّ ال ينقادون للحَّ إال بالقهر .والمقنود أنه نم نه نوا ع ن
المناظرة م ال يقوم بواجبه نا ،أو م ن ال ي ننون ف ني مناظرت نه من نلحة راجح نة ،أو فيه نا مفس ناة راجح نة،
فهذه أمننور عارَ نة تفتل نف ب ناختالف اْل نوال .وأم نا ج ننُ المننناظرة ب نالحَّ فق نا ت ننون واجب ن وة ت نار وة،
ومسننتحب وة تننار وة أخننرِ .وفنني الجملننة جنننُ المننناظرة والمجادلننة فيهننا محمننود ومننذموم ،ومفسنناة
ومنلحة ،و ٌَّّ وبانل .ومنشع البانل م نقص العلم ،أو سوء القنا).

(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت ََاة (( :)431/17واا اال تعالى﴿ :ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇ﴾ وأول النزاه :النزاه في معاني القرآن ،فَن لم ي الرسول عال وما بمعانيه ،امتن
ٍ
السننة تفسنر القنرآن
الر ُّد إليه ،واا اتفَّ النحابة والتابعون لهم بَ سان وسائر أئمة الاي ؛ أن ُّ
وتبينه ،وتا ُّل عليه ،وتعبر ع مجمله ،وأنها تفسر مجمل القرآن م اْلمر والفبر).
(  )2قال َشيخ ِ
اإلسالم ابُُن تيني ُ يف لر التَّ َع ُار( (( :)317/7ولهنذا انول اُمنام أ منا فني أول
السنة اياس ،وال يضنرر
رسالته في السنة التي رواها عنه عباوس ب مالَ العطار ( :ليُ في ُّ
لها اْلمثال ،وال تارت بالعقول) ،فبي أن ما جاء به الرسنول ﷺ ال يجنوُ أن يعنار بضنرر
س ،وال يحتا أن يثبته بقيا ٍ
اْلمثال له ،وال ياركه ك ُّل أ ٍا بقيا ٍ
س ،بل هو ثابنت بنفسنه ،ولنيُ
كل ما ثبت ي ون له نظير ،وما ال نظير له ال اياس فيه ،فال يحتا المنننوُ خبن ورا وأمن ورا إلنى
ايا ٍ
الرسنل بعقلنه ،ويتلقناه من نرينَّ القيناس،
س ،بفالف م أراد أن يننال كنل منا جناءت بنه ُّ
كالقياس العقلي المنطقي ،وهو اياس الشمول أو اياس التمثيل ونحو ذلَ ،فَن كال من هنذا
وهذا يسمى اياس ،) ...ثم فنل في أاسام القياس ،والقياس اْلولى ،فارج إلينه لالسنتزادة،
يس الج ِ
هن َّي ()347/2ة (.)572/4
ةا ظُ ْرَ :ب َيان تَل ِ ِ َ
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الال ِز َمِة ،الَّ ِتِي
الهوىَ ،ومن السنة َّ
هواءِ ،إن ََّما ُه َو اَل ِّت َباعَ ،وترك َ
بالعقول(َ ،)1و ََل اَُ َ
هلها(» )2
يقلها ،ولم يْمن َبها لم يكن من أَ َ
نها خص َلة لم َ
من ترك ِم َ
 قال اإلمام ال ُخَ ِ
اري (ت256:ها) رحمه الل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف لر التعار( (( :)296-297/5ومعلوم أن دليل اُيمان ال با
أن يال على أن الرسول صادق في كل ما يفبر به مطل وقا م غير تق ٍ
ييا بقي ٍا ،فمتى كان الاليل
إنما دل على صااه بشرط أن ال يعارَه موجب ذلَ الاليل؛ صار مضمونه أن الرسول
مناق فيما ال يفالفني فيه ،وليُ منا واا فيما يفالفني فيه .ومعلوم أن هذا ليُ إار وارا بنحة
الرسالة ،فَن الرسول ال يجوُ عليه أن يفالف ِيئوا م الحَّ ،وال يفبر بما تحيله العقول
وتنفيه ،ول

يفبر بما تعجز العقول ع معرفته ،فيفبر بمحارات العقول ،ال بمحاالت

العقول.
السنة التي رواها عباوس ب مالَ العطار اال( :ليُ في
ولهذا اال اُمام أ ما في رسالته في ُّ
السنة اياس ،وال يضرر لها اْلمثال ،وال تارت بالعقول) .هذا اوله واول سائر أئمة
ُّ
المسلمي  ،فَنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول ﷺ ال تاركه ك ُّل الناس بعقولهم ،ولو
أدركوه بعقولهم الست نوا ع الرسول ،وال يجوُ أن يعار

باْلمثال المضروبة له ،فال يجوُ

أن يعارَه الناس بعقولهم ،وال ياركونه بعقولهم ،فم اال للرسول :أنا أصااَ إذا لم
تفالف عقلي ،أو أنت صادق فيما لم تفالف فيه الاليل العقلي ،فَن كان يجوُ على الرسول
يحا لم ي
أن يفالف دل و
يال عقليا صح و

م منوا به ،وإن اام على كالمه دل ويال عقليا ليُ بنحيحٍ

لم ي م منوا به ،فامتن أن ينح اُيمان بالرسول ﷺ م هذا الشرط).
(  )2قال َشيخ ِ
َمر َّ ُ (ص( :)65:أن منا أخبنر بنه الرسنول عن ربنه  ۵فَننه
اإلسالم ابن تيني يف التَ ُ
يجب اُيمان به ،سواء عرفنا معناه أو لم نعرفْ ،لنه النادق المناوق ،فما جاء في ال تار
والسنة وجب على كل م م اُيمان به وإن لم يفهم معناه .وكذلَ ما ثبت باتفاق سلف اْلمة
ُّ
والسننة ،متف وقنا علينه بني سنلف
وأئمتها .م أن هذا البار يوجا عامتنه منن و
وصنا فني ال تنار ُّ
اْلمة).
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لف رجل ِمن أَهِ ِل ِ
«لَقي أَبثَر ِمن أَ ِ
والمدينَِ ة،
العلِ ِم :أَهِل الحجِازَّ ،
َ ُ
ومكِةَ ،
َ
والكو َفة ،والبَصرة ،وواسِط ،وبَغِدَ اد ،والشِام ،ومصِر ،لَ ِقيِتُهم بِرات ،قرنًِ ا بعِد
ِ
ِ ِ
ِ
ين َسِنَ ًة:
وهم ُمتَوافرو َنُ ،من ُذ أَبثَ َر من س ٍّ َوأَربَع َ
أدربتُهمُ ،
َقرن ،ثم قرنًا بعد قرنَ ،
ِ
نين ذوي َعِدَ د،
أهل الشام ،ومصر ،والجزيرة َم َّرتَي ِن ،والبصِرة أَر َبِ َع َمِ َّرات ،يف سِ َ
و ِ
وَل أُح ِصي بَم َد ِخل ُ الك َ
محِدِّ ثي أَهِ ِل
بالح َجاز ِستَّة أع َوامَ ،
ُوفِ َة ،و َبغِدَ ا َدَ ،مِ َع َ
ِ
الح َسن بن َشقيق،
بن َ
بن َيحيى ،و َعلي ُ
ويحيى ُ
المكِّي ُ
بن إب َر َ
اسا َن ،من ُهمَ :
خُ َر َ
اهيمَ ،
وشها بِن معمِر ،وبالشِام :محمِد بِن يوسِفَ ِ
الفريِابي ،وأبِا
وقتَيبة بن سعيدَ ،
ُ َّ
الح َّجِاج ،وأَ َبِا ال َي َمِ ِ
غيرةِ َعبدَ ال ُقدو ِ
ان
بِن َ
س َ
مسهر َعبدَ اَُع َلى َ
الم َ
بن ُمس ِهر ،وأ َبا ُ
ِ
بثيِرة ،وبمصِ َر :يحيِى بِن بثيِر ،وأبِا َصِالِح
الحك ََم َ
َ
ومن َبعِدَ هم عِدَّ ة َ
بن نَافعَ ،
ِ
ِ
بن َ
بِن َح َّمِاد،
الفِ َرجِ  ،ون َُعِي َم َ
يم ،وأَصبغَ َ
وسعيدَ بن أبي َمر َ
بَات ال َّليِ ب ِن َسعدَ ،
وبمكَّة :عبدَ اهللِ بن يزيدَ المقرئ ،والحميِدي ،وسِ َليما َن بِن حِر َق ِ
اضِ َي َم َّكِة،
َ َ
َ
َ
ُ َ َّ ُ
َ
ف بِن ِ
وأَح َمدَ ب َن ُم َح َّمد ا َ
وبالم ِدين َِة :إس َم َ
عبِد
ُز َرقِ َّي،
وم َو ِّر َ َ
اعيل َ
بن أبي أُ َويسُ ،
َ
ِ
ِ
ِ
اهيم
ري ،وأح َمدَ بن أبي َبكر أ َبا ُمص َع الزهِ َّ
بن نَافع الز َبي َّ
اهلل ،و َعبدَ اهلل َ
ري ،وإبِ َر َ
َامي ،وبالبصِرةِ :أَبِا ع ِ
ِ ِ
ِ
الضِ َّح َ
اك
اصِم َّ
المنذ ِر الحز َّ َ َ َ َ َ
اهيم َ
بن َحم َز َة الز َبيرِ َّ
َ
بن ُ
ي ،وإب َر َ
ك ،والحجاج بن ِ
ليد ه َشام بن عب ِد الملِ ِ
ِ
المن َه ِ
وعلي
ال،
بن مخ َلد َّ
َ َ
الو َ َ َ َ
الشيبَاينَّ ،وأبَا َ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
بن عب ِد اهللِ ب ِن جع َفر ِ
بِن
يني ،وبالكُو َفة :أَبَا ُن َعيم ال َفضل بن ُد َبِين ،و ُعبَيِدَ اهلل َ
َ
َ
المد َّ
وابن ن َُمير ،وعبدَ اهللِ و ُعث َما َن ابني أَبي
بن ُعق َبةََ ،
بيص َة َ
بن ُيون َُس ،و َق َ
وسى ،وأَح َمدَ َ
ُم َ
وأبِا خَ يثَ َمِةَ ،وأَ َبِا
بن َحن َبل ،ويح َيى َ
َشي َب َة ،وبِ َبغدَ ا َد :أَح َمدَ َ
وأبِا َمع َمِرَ ،
بِن َمعِينَ ،
ومِن أَهِ ِل الجزيِرةِ :عمِرو بِن خَ ِالِد الحِراينَّ ،وبِ ِ
عبيد ال َقاسم بن سِ َالمِ ،
واسِط:
َ َ
َُ
َ َّ
َ َ
َ َ َ
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ِ
ِ
بِن ال َفضِ ِل ،وإسِ َح َ
اق
وبمر َو :صد َق َة َ
بن َعون ،و َعاص َم َ
عمرو َ
علي ب ِن َعاصمَ ،
َ
بن ِّ
بن إبراهيم الحنظَلِي ،وابتَ َفينَا بتَس ِ
َ
يوِول
يكِو َن ُمخت ََصِ ًرا ،وأَن َل
هَِْل ِء َبِي ُ
مية َ
َ َ
َ
َّ
احدً ا ِمنهم يختَلِفُ يف ه ِذهِ اُشي ِ
لك؛ فما رأَي و ِ
اء(» )1
َ
َ
َ
َذ َ َ
ابن أبي حاتم (ت327:ها) رحمه الل:
 قال اإلما ُم ُ
ِ
أدر َبِا
« َسأَل ُ أبِي ،وأ َبا زُ ر َع َة َعن َمِ َذاه ِ أَهِ ِل السِنَّة يف أُصِول الِدِّ ين ،ومِا َ
وما يعت َِقدَ ِ
َع َليه ال ُع َل َما َء يف َجمي ِع اَُم َص ِ
ان ِمن َذ َ
فقاَل :أَد َربنَِ ا ال ُع َل َمِا َء يف
لك؟َ ،
ارَ ،
ارِ :حجازًاِ ،
َجمي ِع اَُم َص ِ
وع َرا ًقاَ ،
وي َمنًا ،فكَا َن من مذ َهبِهم »
َ
وش ًاماَ ،

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
َاة (( :)164/20فاي المسلمي مبن ٌّي على :اتب ناه كت نار ا ،
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت َ
وسنة نبيه ،وما اتفقت عليه اْلمة ،فهذه الثالثة هي أص نول معن نومة ،وم نا تناُع نت فيننه اْلم نة ،ر ُّدوه إل نى
ا والرسول).
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َبالس َّن أةََ
التمسك ُّ
ُّ
َوأهلأهاََ
وذمَال أب ْدع أة ْ
ُّ
اإلمام األَةزَ ِ
اعي (ت157:هُ) رحنه اهلل:
 قال ِ َ ُ
السنة ،واف يو واف القوم ،وال بما االوا ،وكف عما
«اصبر نفسَ على ُّ
ك ُّفوا عنه ،واسلَ سبيل سلفَ النالح ،فَنه يسعَ ما وسعهم.
واا كان أهل الشام يف غفلة م هذه الباعة( ،)1تى اذفها إليهم بعض أهننل
العراق ،مم دخ نل يف تلننَ الباع نة ،بعنناما ردهننا عل نيهم فقهناؤهم ،وعلمنناؤهم،
فعِربها الور نوائف م أهل الشام ،واستحلتها ألسنتهم ،وأصابهم م نا أصننار
غيرهم م االختالف فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنن ال :أمنن م أنننت قننا؟ ،ففنني الحجننة يف بيننان المحجننة لألصننبهاين
( )1وهننذه الباعننة هنني ُّ
(( :)112/1اال اْلوُاع ُّي :واا سئل أم م أنت قا؟ فقال :إن المسعلة عما سنئل عننه من

ذلَ باعة ،والشهادة عليه تع ُّمَّ لم ن لفه في ديننا ،ولم يشرعه نبيُّنا ،ليُ لم سعل ذلَ فينه
إمام إال مثله ،القول به جال ،والمناُعة فيه اث ،ولعمري ما ِهادتَ لنفسَ بالتي توجب
لنَ تلنَ الحقيقنة ،إن لنم ت ن كنذلَ ،وال تركنَ الشنهادة لنفسنَ بهنا بالنذي يفرجنَ من
اُيمان ،إن كنت كذلَ ،وإن الذي يسعلَ ع إيمانَ ليُ يش َُّ في ذلَ منَ ،ول ننه يرينا
أن يناُه ا علمه في ذلَ ي يزعم أن علمه وعلم ا في ذلنَ سنواء ،فاصنبر نفسنَ علنى
السنة.)...
ُّ
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ولست بآي ٍ
خواننا بعننا تننواد،
ُ أن يرف ا ِر هذه الباع نة ،إلننى أن ينننيروا إ نو
تفننرق يف دينننهم ،وتبنناغ ٍ
خيننرا م نا خننننتم بننه دون
ض( ،)1ولننو كننان ه نذا و
إلننى ُّ
ل عننناكم ،وهننم
أسننالف م ،فَن نه لننم ي ناخر عنننهم خيننر خب ن ل ننم دو ننم ،لفض ن ٍ
أصحار نبيه ﷺ ،الذي اختارهم ،وبعثه فيهم ،ووصفهم بما وص نفهم بننه ،فقننال:
﴿ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [الفتم.»]29:
 قال ِ
اإل َما ُم ال ُخَ ِ
اهلل:
اري (ت256:هُ) رحنه ُ
«وكانوا ينهون ع الب ناه( :)2م نا ل نم ي ن عليننه النبنني ﷺ وأصننحابه ،لقولننه:
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [آل عنران ،]103:ولقول نه﴿ :ﭡ ﭢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1كذا يف الالل ائي ،ويف الشريعة لآلجري (( :)674/2ولست بآي ٍ
ُ أن ياف ا تعالى ِر هذه
الباعة إلى أن ينيروا إخوانوا يف دينهم).
(  )2قال َشيخ ِ
َاة (( :)231-232/28ومثل أئمة الباه م أه نل المق ناالت
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت َ
السنة؛ ف نَن بي نان نالهم وتح نذير اْلم نة م ننهم
السنة ،أو العبادات المفالفة لل تار و ُّ
المفالفة لل تار و ُّ
ب إلي نَ أو
واجب باتفاق المسلمي  ،تى ايل ْل ما ب نبلٍ :الرج نل ين نوم وين نلي ويعت نف ،أ ن ُّ
يت لم في أهل الباه؟ فقال :إ َذا َقا َم َة َل َّلب َةا ْعتَنَفَ َفإِ َّ َنا ُه َو لِلَف ِْس ِهَ ،ةإِ َذا َت َن َّل َم فِي أَ ْه ِ الْ ََُِ ِع َفإِ ََّنُا ُهُ َو
ين َه َذا َأ ْف َض ُ  .فبي أن نف هذا عا ٌّم للمس نلمي ف ني دينننهم ،م ن ج ننُ الجه ناد ف ني س نبيل ا ؛ إذ
لِ ْل ُن ْسلِ ِن َ
تطهير سبيل ا ودينه ومنهاجه وِرعته ،ودف ب ي ه الء وع ناوانهم عل نى ذل نَ ،واج نب عل نى ال فاي نة
باتفاق المسلمي  ،ولوال م يقيم نه ا ل ناف َ نرر ه ن الء لفس نا النناي  ،وك نان فس ناده أعظ نم م ن فس ناد
استيالء العاو م أهل الحرر؛ فَن ه الء إذا استولوا لم يفساوا القلور وم نا فيه نا م ن النناي إال تب وع نا،
وأما أولئَ فهم يفساون القلور ابتاا وء).
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ﭣ﴾ [اللور.]54:

ُّ
بي ﷺ ،وأتباعه ،لقوله﴿ :ﭺﭻﭼ
ويحثون على ما كان عليه الن ُّ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ﴾ [اْلنعام.»]153:
 ةقي لسه التستَري (ت283:هُ) ِ
رح َنه اهلل« :متى يعلم الرجل؛ أنه على
ْ
السنة والجماعة؟».
ُّ
اال« :إذا عرف م نفسه عشر خن ٍ
ال :ال يترت الجماعة»...
ين:
الراز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
رحنه اهلل يف اعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َ
«والمرجئة ،والمبتاعة َالل ،والقارية المبتاعة َ نالل ،فم ن أن نر منننهم:
أن ا عز وجل ال يعلم ما لم ي

ابل أن ي ون ،فهننو ك نافر ،وأن الجهمي نة كف نار،

وأن الرافضة رفضوا اُسالم ،والفوار مراق».
واننال أب نو محم ن ٍا« :وس نمعت أب ني ،وأب نا ُرع نة :ي نعمران هبج نران أهننل الزي نغ
والباه ،ي لظان بذلَ أِا الت ليظ( ،)1وين ران وَ ال تب برأ ٍي يف غي نر آث نار،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اة (( :)174-175/24ص نح عنننه أن نه هج نر كعننب ب ن مالنن ٍ
(  )1قُُال َش ُيخ ِ
َ
اإلسُُالم ابُُن تيني ُ يف الف ََت ُ َ
وصا بيه  -ﭫ  -لما تفلفوا ع غزوة تب نوت ،وظه نرت معن نيتهم ،وخيننف عل نيهم النف ناق ،فهج نرهم
وأمر المسلمي بهجرهم ،تى أمرهم ب ناعتزال أُواجه نم م ن غي نر ن نال ٍق ،خمس ني ليل ن وة ،إل نى أن نزل نت
توبتهم م السماء .وكذلَ أمر عمر ﭬ المسلمي بهجر صبيغ ب ن عس ن ٍل التميم ني لم نا رآه م ن ال نذي
يتبع نون م نا تش نابه م ن ال ت نار ،إل نى أن مض نى علي نه نول ،وتب ني ص نااه ف ني التوب نة ،ف نعمر المس نلمي

=
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وينهيان ع مجالس نة أه نل ال نالم ،والنظ نر يف كت نب المت لم ني ( ،)1ويق نوالن :ال
يفلح صا ب كال ٍم أباو ا».
ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

ِ
الهََُُُ
بح ُُُ ِ اهلل ةا َّت ُُُِ ُ
َنسُُُح َ
«ت َّ
اب اهللِ ةالسُُُُ ُل َِن ِ
َةلِن ِبنِ َتُُُُ ُ ِ
التُُُُُُي

ةقال يف ِ
آخرِ َحااِ َّيتِ ِه:

ُح آرا َ الرجُُُ ِ
« َة َلع علُُُ َ
ُال َةقُُُُولَ ُهم
َةال َتُُُ ُ
ح ِمُُُن قُُُُوم َت َل َّهُُُو ِبُُ ُ َِ لِ ِهم

ح ِبُُُُُ ُ ِ
حت ِ
َع َّيِ لَ َّ
علُُُُُ ُ َ
ةال َتُُُُُ ُ ُ
ُفلُُُُُ ُ ُم
أَ َتُُ ُن َعُُ ُن َر ُسُُ ُ ِ
ول اهللِ َتُُ ُل ُ َة َتُُ ُر َب ُم»
قُُُُُول َر ُسُُُُُ ِ
ول اهللِ أَزكُُُُُب َةأَ
ُ
شُُُُُر ُح
َف
َ
َفُُُُتَ عن يف أَهُُُُ ِ الحََُُُُ ِ
ث ةتَقََُُُُ ُح»
َ
َ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

بمراجعته .فبه نذا ونح نوه رأِ المس نلمون أن يهج نروا م ن ظه نرت علي نه عالم نات الزي نغ ،م ن المظه نري
للباه الااعي إليها ،والمظهري لل بائر ،فعما م كان مستت ورا بمعني ٍة ،أو مسرا لباع ٍة غي نر م ف نرةٍ ،ف نَن
ه نذا ال يهج نر ،وإنم نا يهج نر الننااعي إل نى الباع نة؛ إذ الهج نر ن نوه م ن العقوب نة ،وإنم نا يعاا نب م ن أظه نر
المعنية او وال أو عم وال .وأما م أظهر لنا خي ن ورا ،فَن نا نقب نل عالنيت نه ،ون نل س نريرته إل نى ا تع نالى ،ف نَن
غايته أن ي ون بمنزل نة المن نافقي  ،ال نذي ك نان النب ن ُّي ﷺ يقب نل عالني نتهم ،وي نل س نرائرهم إل نى ا  ،لم نا

اة ( ،)292/24ة ،)286/15ةلر التَّ َعُ ُار(
جاءوا إليه عام تبوت يحلفون ويعتذرون) ،ةا ظر :الفَتَُ َ
(.)172/7
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت ََاة (( :)336/15وم هذا البار سماه كالم أهل الب ناه ،والنظ نر يف
كتبهم ،لم يض ُّره ذلَ ،وياعوه إلي سبيلهم ،وإلي معنية ا )
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اءَوالقد أرََ
اإليامنَبأا ْلقض أَ
 قال ِ
اإل َما ُم ُسف َيا ُن الثَّ ِ
وري (ت161:هُ) رحنه اهلل:
«يا ِعيب ب

رر؛ ال ينفعَ الذي كتبت ،تى ت م بالقار :خيره ،وِره،

و لوه ،ومره ،ك ٌّل م عنا ا عز وجل(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قُال َشُيخ ِ
الس ننة
اإلسُُالم يف الواسُ ي مُُنن الفَتَُ َ
اة (( :)148-149/3وت ن م الفرا نة الناجي نة أه نل ُّ
والجماعة بالقار :خيره وِره ،واُيمان بالقار على درجتي  ،ك ُّل درج ٍة تتضم ِيئي :

َفالََّ َر َج ُ ْ ُ
األةلَب :اُيمان بعن ا تع نالى عل نم م نا الفل نَّ ع ناملون ،بعلم نه الق نايم ال نذي ه نو موص نوف ب نه
أُ وال ،وعل نم جمي ن أ نوالهم م ن الطاع نات والمعاصنني ،واْلرُاق واْلج نال ،ث نم كت نب ا ف ني اللننو

المحفوظ مقادير الفلَّ ،فعول ما خلَّ ا القلم اال له :اكتب .اال :ما أكتب؟ اال :اكتنب منا
هو كائ إلى يوم القيامة ،فما أصنار اُنسنان لنم ي ن ليفطئنه ،ومنا أخطنعه لنم ي ن ليننيبه،
النحف ،كما انال سنبحانه وتعنالى﴿ :ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
جفت اْلاالم ،ونويت ُّ
ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ﴾ ،وا نال﴿ :ﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ ،وهذا التقاير التاب لعلم نه
يال ،فق نا كت نب ف ني الل نو المحف نوظ م نا ِ ناء ،وإذا خل نَّ جس نا
سبحانه ،ي ون في مواَ جمل ن وة وتفن ن و
الجني ابل نفخ الرو فيه بعو إليه مل و ا؛ في مر بعرب كلم ٍ
ات ،فيقال له :اكت نب رُا نه ،وأجل نه ،وعمل نه،
ُّ
وِق ٌّي أو سعيا؛ ونحو ذلَ ،فهذا القار اا كان ين ره غالة القارية ااي وما ،ومن ره اليوم اليل.
َةأَ َّما الََّ َر َج ُ الثَّا ِ َي ُ :فهو مشيئة ا النافذة ،واارته الشاملة ،وهو اُيمان بعن ما ِاء ا كان ،وما ل نم يش نع
لم ي  ،وأنه ما في السموات واْلر م رك ٍة وال س ٍ
ون إال بمشيئة ا سبحانه ،ال ي ون في مل نه
إال ما يريا ،وأنه سبحانه وتعالى على كل ِي ٍء ا ناير م ن الموج نودات والمع ناومات ،فم نا م ن مفل ن ٍ
وق

=
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رر؛ وا ؛ ما االت القارية ما اال ا  ،وال ما االت المالئ ة،

وال ما ا نال الن ُّبي نون ،وال م نا ا نال أه نل الجن نة ،وال م نا ا نال أه نل الن نار ،وال م نا ا نال
أخوهم إبليُ لعنه ا .
اال ا عز وجل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ﴾ [الجاثي  ،]23:واال تعالى:
﴿ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [اإل سان ،]30:واالت المالئ ة﴿ :ﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮉﮊﮋﮌ﴾[ال قر  ،]32:واال موسى ﴿ :ﯴﯵﯶﯷ
ﮈ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [األعراف،]155:واال نو ﴿ :ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾
[هول ،]34:واالِعيب﴿:ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
في اْلر

وال ف ني الس نماء إال ا خالق نه س نبحانه ،ال خ نالَّ غي نره ،وال رر س نواه ،وم ن ذل نَ فق نا أم نر

ب المتقن ني والمحسن نني
العبن ناد بطاعتن نه ،وناعن نة رسن نله ،ونهن ناهم عن ن معنن نيته ،وهن نو سن نبحانه يحن ن ُّ
ب ال نافري  ،وال يرَ نى ع ن الق نوم
والمقسطي  ،ويرَى ع الذي آمنوا وعملوا الن نالحات ،وال يح ن ُّ
ب الفساد ،والعباد ف ناعلون قيق ن وة ،وا
الفاسقي  ،وال يعمر بالفحشاء ،وال يرَى لعباده ال فر ،وال يح ُّ
خ نالَّ أفع نالهم؛ والعب نا ه نو الم ن م وال نافر والب ن ُّر والف ناجر والمن نلي والن نائم؛ وللعب ناد ا نارة عل نى

أعمننالهم ولهننم إرادة ،وا خننالقهم وخننالَّ اننارتهم وإرادتهننم ،كمننا اننال تعننالى﴿ :ﯨﯩﯪ ﯫ
ﯬ﴾﴿ ،ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ،وه نذه الارج نة م ن الق نار :ي نذر به نا عام نة
القارية ،الذي سماهم النب ُّي ﷺ مج نوس ه نذه اْلم نة ،وي ل نو فيه نا ا نوم م ن أه نل اُثب نات ،ت نى س نلبوا
العبا اارته واختياره ،ويفرجون ع أفعال ا وأ

امه

مها ومنالحها).
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ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [األعراف،]89:واال أهل الجنة﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[األعراف ،]43:واال أهل النار﴿ :ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ﴾[النؤملون ،]106:واال أخوهم إبليُ لعنه ا ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ﴾
[الحجر.»]39:
اإلمام ُسفيَا ُن بن ُعيَيْلَ َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
السنة ،وم ترت منها ِيئوا ،فقا ترت
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :إثبات القار».
ُّ
الح َن ْيَي (ت219:هُ) َر ِح َنه اهلل:
اإلما ُم ُ
َ ق َال َ
السنة عنانا :أن ي م الرجل بالقار ،خيره ،وِره ،و لوه ،ومره ،وأن يعلم
« ُّ
أن ما أصابه لم ي

ليفطئه ،وأن ما أخطعه لم ي

لينننيبه ،وأن ذلننَ كل نه فضننل

م ا عز وجل».
ِ
اهيم ب ِن خَ الَ (ت240:هُُ) :أرسننل إليننه رجننل م ن
إبر َ
 ةيف ا ْعتقال أَبي َثور َ
أهل خراسان ب ت ٍ
ار ،وسعله ع ن القاريننة« :من هننم؟» ،فق نال« :إن القاري نة :م ن
اال :إن ا لم يفلَّ أفاعيل العباد ،وإن المعاصي لم يقارها ا على العباد ،ولم
يفلقهن نا ،فهن ن الء اارينننة ،ال ينن نلى خلفهنننم ،وال يعن ناد مريضنننهم ،وال تشنننها
جنائزهم( ،)1ويستتابون م هذه المقالة ،فَن تابوا ،وإال َربت أعنااهم».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنن ( ،)4691والحناكم فني المسننتارت ( :)159/1عن ابن عمننر عن النبنني ﷺ
(  )1روِ أبو داود في ُّ
=
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حنه اهلل:
حنَ (ت241:هُ) َر َ
اإلمام أَ َ
 قال َ

«اُيمان بالقار :خيره ،وِره ،والتن نايَّ باْل اديننو فيننه ،واُيم نان هب نا ،ال
يقال :لم؟ ،وال :كيف؟ ،إنما هو التنايَّ ،واُيمان به نا ،وم ن ل نم يع نرف تفس نير
الحايو ،ويبل ه عقله ،فقا كفي ذلَ ،وأ

م له ،فعليه اُيمان به ،والتسليم له،

مثل ايو( :النادق المناوق)( ،)1وما كان مثله ف ني القننار ،ومثننل :أ اديننو
الرؤية كلها ،وإن نبت ع ن اْلسننماه ،واسننتو
ُّ

منه نا المس نتم ( ،)2فَنم نا عليننه

اُيمان هبا ،وأن ال يرد منها ر وفا وا او ا ،وغيرها م اْل اديو الم نعثورات ،ع ن
الثقات ،ال يفاصم أ او ا ،وال يناظره ،وال يتعلم الج نال ،ف نَن ال نالم ف ني الق نار،
منهي عنه ،وال ي نون ص نا به –إن
ُّ
والرؤية ،والقرآن ،وغيرها م السن  ،م روهٌّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
َةه ْم» ،سنه اْللباين.
ةه ْمَ ،ةإ ْن َماتوا فال ت َْش َه ُ
جوس هذه ْاأل َّم ِ ،إن َمرِموا فال تَعو ُل ُ
اال« :الْ َقََُ ر َّ ُ َم ُ
(  )1وهو ما رواه البفار ُّي ( ،)3036ومسلم ( ،)2643ع عبا ا ب مسعود ﭬ :اثنا رسول
ِ ِ
ين َ ْو ًماُ ،ث ُ َّم
ا ﷺ -وهو النادق المناوق  -اال« :إِ َّن أَ َحََ ك ُْم ُ ْج َن ُ خَ ْل ُق ُه يف بَ ْ ِن أُمه أَ ْربَع َ
حُ ،ث َّم َ ْ َع ُ
حُ ،ث َّم َ نُو ُن ُم ْض َِ ً ،مثْ َ َذلِ َ
َ نُو ُن َع َل َق ً ِمثْ َ َذلِ َ
اهلل َم َلنًاَ ،ف ُيؤْ َم ُر ِبأَ ْر َب ِ َكلِ َناتَ ،ة ُ َق ُال
ث ُ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ُج َ ِملْن ُْم لَيَ ْع َن ُ
ُب َع َن َل ُهَ ،ة ِر ْز َق ُهَ ،ةأَ َج َل ُهَ ،ة َشق ٌّي ،أَ ْة َسعيٌَ ُ .ث َّم ُ لْف َُخ فيه الر ُ
لَ ُه :ا ْكت ْ
ةحَ ،فإِ َّن َّ
ال ذِ َرا ٌعَ ،ف َي ْس ِ ُق َع َل ْي ِه كِتَا ُب ُهَ ،ف َي ْع َن ُ بِ َع َن ِ أَ ْه ِ اللَّ ِ
ارَ ،ة َ ْع َن ُ َحتَّب
َحتَّب َما َ نُو ُن َب ْيلَ ُه َة َب ْي َن الْ َجلَّ ِ إِ َّ
ِ ِ
َما َ نُو ُن بَيْلَ ُه َةبَيْ َن الل ِ
َابَ ،فيَ ْع َن ُ بِ َع َن ِ أَ ْه ِ الْ َجلَّ ِ ».
َّار إِ َّ
ال ذِ َرا ٌعَ ،فيَ ْس ِ ُق َع َليْه الْنت ُ
الس ننة سننامعة
(  )2أي :استو شت منها أسماه أهل التعطيل المفننالفي لمنننهس الس نلف ،وإال فعسننماه أه نل ُّ
الس ننة ،روِ عبننا الننرُاق ف ني من ننفه (،)423/11
مطمئنة ،ال يرتددون في إثبات م نا دل علي نه الق نرآن و ُّ
السنة ( )212/1م ن نريننَّ معم ن ٍر ع ن اب ن ن ناوس ع ن أبيننه ع ن اب ن عبنناس ،اننال:
واب أبي عاصم يف ُّ
اث رجل بحننايو أب ني هريننرة ،ف نانتقض ،فق نال اب ن عبنناسَ « :مُا َبُ ُال َهُؤال  ،جَُةن ِعلَُ َم ْح َن ِنُ ِه،
َة َ ْه َل ُنو َن ِعلََ ُمتَ َشا ِب ِه ِه».
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السنة( ،)1تى ياه الجاال ،وي م باْلثار».
أصار ب المه السنة  -م أهل ُّ
ِ
َ ق َال ِ
اهلل:
اإلما ُم علي ُ
بن َ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
السنة الالُمة ،التي م ترت منها خنل وة ،لم يقلها ،ولم ي ن م به نا ،ل نم ي ن
« ُّ
م أهلها :اُيمان بالقار :خيره ،وِره ،ثم تنايَّ باْل اديو ،واُيم نان هبننا ،ال
يقال :لم؟ ،وكيف؟ ،إنما ه نو التنننايَّ به نا ،واُيمننان به نا ،وإن ل نم يعل نم تفسننير
م عليه اُيمننان ب نه والتسننليم ،مث نل:

الحايو ،ويبل ه عقله ،فقا كفي ذلَ ،وأ
ايو ُيا ب وه ٍ
ب ع اب مسعودٍ ،اال :اثنا النادق المناوق ،ونحوه م

اْل اديننو المننعثورة ،عنن الثقننات ،وال يفاصننم أ نناو ا ،وال يننناظر ،وال يننتعلم
السنة م روه ،ال ي ون صا به –وإن أص نار
الجال ،وال الم يف القار وغيره م
ُّ
السنة  ،تى ياه الجال ،ويسلم ،وي م باُيمان».
السنة ب المه  -م أهل ُّ
ُّ
ِ
اهلل:
َ ق َال َ
اإلما ُم ال خَ اري (ت256:هُ) َرح َنه ُ
«وأن الفير والشر بق نا ٍر ،لقول نه﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾
[الفلُُق ،]2- 1:ولقول نه﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الصُُافات ،]96:ولقول نه﴿ :ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [القنر.»]49:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
َاة (( :)371/13فم اال ف ني الق نرآن برأي نه فق نا ت ل نف م نا ال
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت َ
علم له به ،وسلَ غير ما أمر به ،فلو أنه أص نار المعن نى ف ني نف نُ اْلم نر ل نان ا نا أخط نع؛ ْلن نه ل نم ي نعت
اْلمر م بابه ،كم
اْلمر؛ ل

نم ب ني الن ناس عل نى جه ن ٍل ،فه نو ف ني الن نار وإن واف نَّ

م نه الن نوار ف ني نف نُ

ي ون أخف جر وما مم أخطع ،وا أعلم .وه ذا سمى ا تعالى القذفة كاذبي ).
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 ةقِي َ لِ َس ْه الت ْس َتري (ت283:هُ) رحنه اهلل« :متى يعلم الرجل؛ أنه على
السنة والجماعة؟»
ُّ
اال« :اال« :إذا عرف م نفس نه عش نر خن ن ٍ
ال ، »..وذكنر منه نا« :وال ي نذر
بالقار».
ِ
اهلل:
 قال اإلمام ال َّ ري (ت310:هُ) َرح َنه ُ
«والنوار لاينا م القول فيما اختل نف فيننه م ن أفع نال العب ناد ،و س نناتهم،
وسيئاتهم :فَن جمي ذلَ م عنا ا  ،وا مق ناره ،وم نابره ،ال ي ننون ِ نيء إال
بَرادته ،وال يحاث ِيء إال بمشيئته ،له الفلَّ واْلمر(.»)1
ِ
ِ
ين:
الر ِاز َ
اإلمام ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
َ ق َال َ
ابن أَبي َحاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«والقار :خيره ،وِره م ا عز وجل».
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َر ِح َنه اهللُ:
 قال اإلما ُم ُ
القََُُُ ِر النقَُُُُُ ِ
« َةبِ َ
لِ َعام ُ ُ َعقُ َُِ الَُُ ِن ةالَُُ ُن أَف ُ َي ُم»
ةر أ ِقُُُن فإ َُُُّ ُه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
السنة والجماع نة والح نايو
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت ََاة (( :)329-330/12ولهذا كان أهل ُّ
ه نم المتبع ني كت نار ا  ،المعتق ناي لموج نب ه نذه النُّن نوُ ،ي نو جعل نوا ك نل مح نا ٍ
ث م ن اْلعي نان
والنفات واْلفعال المباِرة والمتولاة ،وكل رك ٍة نبعي ٍة أو إرادي ٍة أو اسري ٍة؛ ف نَن ا خ نالَّ ك نل ذل نَ

جميعه ور ُّبه ومال ه وملي ه ووكيل عليه ،وإنه سبحانه على كل ِ ني ٍء ا ناير ،وب نل ِ ني ٍء عل نيم ،ف نآمنوا
بعلم نه المح ني  ،واارت نه ال امل نة ،ومش نيئته الش ناملة ،وربوبيت نه التام نة؛ وله نذا ا نال اب ن عب نا ٍ
س :اُيم نان
بالقار نظام التو يا ،فم و ا ا وآم بالقار تم تو ياه ،وم و ا ا وكذر بالقار نق نض ت ذيب نه
تو ياه).
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للَ
صفَةََالكَال أمََوَأَ َّنَالقَ ْ َرآنََكَالمََا َ
أَ

 قال اإلما ُم ُس ْفيا ُن الثَّ ْوري (ت161:هُ) َر ِح َنه اهلل:
«القرآن كالم ا ( ،)1غير مفل ٍ
وق ،منه باأ ،وإليه يعود( ،)2م ا نال غي نر ه نذا،
فهو كافر(.»)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
َاة (( :)144/3وم اُيمان با وك تب نه :اُيم نان
اإلسالم ابن تيني يف الواس ي منن ال َفت َ
بعن القرآن ك الم ا  ،منزل غير مفل ٍ
وق ،منه باأ و إلي نه يع نود ،و أن ا تع نالى ت ل نم بنه قيق ن وة ،و أن ه نذا الق نرآن
الذي أنزله على محم ٍا ﷺ هو ك الم ا قيق وة ال ك الم غيره ،و ال يج نوُ إن نالق الق نول بعننه اي نة ع ن ك نالم
ا  ،أو عبارة عنه ،بل إذ ا ارأه الناس أو ك تبوه بذلَ في المن نا ف ل نم يف نر بنذلَ ع ن أن ي نون ك نالم ا
تع الى قيق وة ،فَن ال الم إنما يضاف قيق وة إلى م ا اله مبتائوا ال إل نى م ن ا ال نه مبل و نا م د وي نا ،وه نو ك نالم ا ؛
روفه ومع انيه؛ ليُ ك الم ا الحروف دون المع اني ،و ال المع اني دون الحروف).

(  )2قال َشيخ ِ
َاة (( :)174/3ناُه بعض نهم ف ني كون نه :من نه ب ناأ ،وإلي نه يع نود،
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت َ
ونلبوا تفسير ذلَ .فقلت :أما هذا القول :فهو المعثور الثابت ع السلف ،مثل ما نقله عم نرو ب ن دين ن ٍ
ار
وٌَّ ،إال الْ ُقُرآ ُن َفإِ َُّ ه كَُ َالم اهللِ
اهلل الْ َخُالِ ُقَ ،ة َمُا ِسُ َوا ُه َمخْ ُلُ ٌ
ين َسلَ ً َ ُق ُ
َّاس ُمل ُْذ َس ْ ِع َ
اال« :أَ ْل َركْن الل َ
ُ
ُ
ْ
ولُونَُ :
َغ ْي ُر َمخْ ُلوٌِ ،ملْ ُه َبََُ أَ َة ِإلَ ْيُ ِه َ ُعُو ُل» .وا نا جم ن غي نر وا ن ٍا م نا ف ني ذل نَ م ن اْلث نار ع ن النب ني والن نحابة
والتابعي  ،كالحافظ أبي الفضل ب ناص ٍر ،والحافظ أبي عبا ا المقاسي ،وأما معناه :ف نَن ا نولهم :من نه
باأ .أي :هو المت لم به ،وهو الذي أنزله م لانه ،ليُ هو كما تقول الجهمي نة :أن نه خل نَّ ف ني اله نوِ أو
الن ناور ،ف نال
غيره ،أو باأ م عنا غيره .وأما إليه يعود :فَنه يسري به في آخر الزمان م ن المن نا ف و ُّ
الن ناور من نه كلم نة ،وال ف ني المن نا ف من نه نرف ،وواف نَّ عل نى ذل نَ غال نب الحاَ نري ،
يبق نى ف ني ُّ

جنوع ال َفت ََاة (.)40/12
وس ت المناُعون) ،ةا ظرَ :م ُ

(  )3قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت ََاة (( :)417/12ف نعول م نا ابت ناه الجهمي نة الق نول «بفل نَّ الق نرآن» و

=
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اإلمام ُس ْفيا ُن بن ع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
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السنة ،وم ترت منها ِيئوا ،فقا ترت
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :والقرآن كالم ا ».
ُّ
الح َن ْيَي (ت219:هُ) َر ِح َنه اهلل:
اإلما ُم ُ
َ ق َال َ
«والق نرآن ك نالم ا  ،سننمعت سننفيان يقننول« :الق نرآن ك نالم ا  ،وم ن ا نال:
مفلوق فهو مبتاه ،لم نسم أ او ا يقول هذا»(.»)1
ِ
اهيم ب ِن خَ الَ (ت240:هُُ) :أرسننل إليننه رجننل م ن
إبر َ
 ةيف ا ْعتقال أَبي َثور َ
أه نل خراسننان ب ت ن ٍ
ار ،وفيننه« :وس نعلت :ع ن الن نالة خل نف م ن يق نول :الق نرآن
مفلوق؟ فهذا كافر بقوله ،ال ينلى خلفه ،وذلَ :أن القرآن كالم ا جل ثن ناؤه،
ال اختالف فيه بي أهل العلم( ،)2وم اال :كالم ا مفلوق ،فقا كفر ،وُعم أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
«نفي النفات» فعن رها م كان في ذلَ الوات م التابعي ثم تابعي التابعي وم ن بع ناهم م ن اْلئم نة
وكفروا اائلها).
(  )1أي أن هذا القول محاث ،وم الباه ال فرية ،واا

م اب عيينننة ن وه نو إجم ناه السننلف ن بننال فر علننى

السنة لعبا ا ب أ ما ( ( :)112/1اثني غياث ب جعفر ،ا نال :س نمعت
م اال بفلَّ القرآن ،ففي ُّ
سفيان ب عيينة يقول :القرآن كالم ا  ۵م اال :مفلوق؛ فهو كافر ،وم َِ في كفره؛ فهو كافر.
اثني محما ب إسحاق الناغاين ،ثنا محم نا ب ن عبننا الننر م المحننرُي ،ثنننا محم نا ب ن جنيننا ،ع ن
حتاجا أن ينلب على ذ ٍ
بار ،يعني :جب ٍل).
سفيان ب عيينة اال :م اال القرآن مفلوق؛ كان م و

(  )2قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني (( :)37-38/12مذهب سلف اْلمة وأئمته نا م ن الن نحابة والت نابعي
الس ننة ،وه نو ال نذي
لهم بَ سان وسائر أئمة المسلمي كاْلئم نة اْلربع نة وغي نرهم م نا دل علي نه ال ت نار و ُّ
يوافَّ اْلدلة العقلية النريحة؛ أن القرآن كالم ا منزل غير مفل ٍ
وق ،منه ب ناأ وإلي نه يع نود ،فه نو الم نت لم

=
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ا عز وجل اث فيه ِيء لم ي

».

حنه اهلل:
حنَ (ت241:هُ) َر َ
اإلمام أَ َ
 قال َ
وق ،وال تض نعف أن تق نول :ل نيُ بمفل ن ٍ
«والقرآن كالم ا  ،وليُ بمفل ن ٍ
وق،
فَن كالم ا منه ،ليُ ببائ ٍ منه ،وليُ منننه ِ نيء مفلننوق ،وإي نات ومننناظرة م ن
أ اث فيه ،وم اال باللفظ( ،)1وغيره ،وم واف فيه ،فقال :ال أدري ،مفلوق،
وق ( ،)2وإنما هو كالم ا  ،وليُ بمفل ٍ
أو ليُ بمفل ٍ
وق».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= بالقرآن والتوراة واُنجيل وغير ذلَ م كالمه ،ليُ ذلَ مفل و
وا نا منفن ن وال عن نه ،وه نو س نبحانه ي نت لم
بمشيئته واارته ،ف المه اائم بذاته ليُ مفلو واا بائنوا عنه ،وهو يت لم بمشيئته واارته ،لم يقل أ نا م ن
سلف اْلمة إن كالم ا مفلوق بائ عنه).

(  )1قال َشيخ ِ
اة (( :)567-568/12وك نان أ م نا وغي نره م ن
جن ُوع الف ََُتُ َ
اإلسالم ابُُن تيني ُ يف َم ُ

السلف ين رون على م يقول :لفظي ب نالقرآن مفل نوق أو غي نر مفل ن ٍ
وق .يقول نون :م ن ا نال ه نو مفل نوق

فهو جهمي ،وم اال غير مفل ٍ
وق فهو مبتاه؛ فَن «اللفظ» يراد به منار لفظ يلفظ لفظوا ،ويراد ب ناللفظ
الملفوظ به ،وهو نفُ الحروف المنطواة ،وأما أصوات العباد ومااد المنا ف فل نم يتوا نف أ نا م ن
السلف في أن ذلَ مفلوق ،واا نص أ ما وغيره عل نى أن ص نوت الق نارْ ص نوت العب نا وك نذلَ غي نر
أ ما م اْلئمة .واال أ ما :م اال لفظي بالقرآن مفلوق -يريا به الق نرآن  -فه نو جهمنني ،فاُنس نان
وجمي صفاته مفلوق ،ركاته وأفعاله وأصواته مفلواة ،وجمي صفاته مفلواة؛ فم ا نال ع ن ِ ني ٍء
م صفات العب نا إنه نا غي نر مفلوا ن ٍة أو اايم نة فه نو مفط ن َ ن ٌّال ،وم ن ا نال ع ن ِ ني ٍء م ن ك نالم ا أو
صفاته إنه مفلوق فهو مفط َ ٌّال .وأما أصوات العباد بالقرآن والمااد الذي في المنحف فل نم ي ن
أ ا م السلف يتواف في ذلَ؛ بل ك ُّلهم متفق نون أن أص نوات العب ناد مفلوا نة ،والم نااد كل نه مفل نوق،
وكالم ا الذي ي تب بالمااد غير مفل ٍ
وق) ،ةا ظر :ال َفت ََاة (.)421 ،307 ،197-198/12

(  )2قال َشيخ ِ
اة (( :)421/12وك نذلَ ذ ُّم الوااف نة وتض نليلهم -
جن ُوع الف ََُتُ َ
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
الذي ال يقولون مفلوق وال غير مفل ٍ
وق  -معثور ع جمهور ه الء اْلئمة ،مثل اب الماجشون ،وأب ني

=
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ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
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وق ،وال تض نعف أن تق نول :ل نيُ بمفل ن ٍ
«والقرآن كالم ا  ،وليُ بمفل ن ٍ
وق،
فَن كالم ا منه ،ليُ ببائ ٍ منه  ،وليُ منه ِيء مفلننوق  ،ين م بننه ،وال يننناظر
فيه أ او ا».
ِ
اهلل:
َ ق َال َ
اإلما ُم ال خَ اري (ت256:هُ) َرح َنه ُ
«وأن القرآن كالم ا

غير مف ٍ
لوق ،لقوله﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= منع ٍ
ب ،ووكي ب الجرا  ،وأبي الوليا الجارودي صا ب الشافعي ،واُم نام أ م نا ب ن

نب ن ٍل ،وأب ني

ثو ٍر ،وإسحاق ب راهويه ،وم ال يحني عاده إال ا ).
ةقُُال يف الف ََت ُاة الن ُُر (( :)30/5وله نذا يس ن اُنس نان ف ني مق ناال ٍ
ت كثيننرةٍ ال يق ن ُّر فيه نا بع نا
َ
الس ن وت ع ن
النقيض ني  ،ال ينفيه نا وال يثبته نا ,إذا ل نم يبل نه أن الرس نول نفاه نا أو أثبته نا ,ويس ن اُنس نان ُّ
النقيضي في أاو ٍ
ال كثيرةٍ ،إذا لم يقم دليل ِرع ٌّي بوجور ا نول أ ناهما .أم نا إذا ك نان أ نا الق نولي ه نو
الس وت ع ن ذل نَ وكتمان نه م ن ب نار كتم نان م نا أن نزل ا م ن
الذي االه الرسول دون اْلخر ,فهنا ي ون ُّ
البينات والهاِ م بعا ما بينه للناس في ال ت نار ،وم ن ب نار كتم نان ِ نهادة العب نا م ن ا  ,وف ني كتم نان
العلم النبوي م الذم واللعنة ل اتمه ما يضيَّ عنه هذا الموَ ن  ,وك نذلَ إذا ك نان أ نا الق نولي متض نمنوا
يع نا ،ب نل
الس وت عنهما جم و
لنقيض ما أخبر به الرسول ﷺ ،واْلخر ال يتضم منااضة الرسول ,لم يجز ُّ
يجب نفي القول المتضم لمنااض نة الرس نول ﷺ ،وله نذا أن نر اْلئم نة عل نى الوااف نة ف ني مواَ ن كثيننرةٍ
الس ننة ,وتوا نف ا نوم ف نعن روا عل نى الوااف نة,
السنة ،واال اوم بفالف ُّ
ي تناُه الناس ,فقال اوم بموجب ُّ

كالواافة الذي االوا ال نقول القرآن مفلوق وال نقول إنه غير مفل ٍ
وق ,هذا م أن كث ويرا م الواافة ي نون
لسنة ،ول
في البان مضم ورا للقول المفالف ل ُّ

يظهر الواف نفا واا ومنانع وة ،فمثل هذا موجود).
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ﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [األعراف.]54:
اال أبو عبننا ا محم نا ب ن إس نماعيل :اننال اب ن عييننة :فبنني ا الفلننَّ م ن
اْلمر ،لقوله﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾[األعراف.)2(»)1(]54:
ِ
ِ
ين:
الر ِاز َ
اإلمام ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
َ ق َال َ
ابن أَبي َحاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«والقرآن كالم ا  ،غير مف ٍ
لوق  ،بجمي جهاته».
ةقاال« :وم ُعم أن القرآن مفلوق؛ فهو كننافر بننا العظننيم ،كف ن ورا ينق نل ع ن
َ
الملة ،وم َِ يف كفره مم يفهم ،فهو كافر ،وم َِ يف ك نالم ا عننز وج نل،
فواف ِاكا فيه ،يقول :ال أدري ،مفلوق ،أو غيننر مفلن ٍ
نوق؟ ،فهننو جهم ن ٌّي ،وم ن
اهال ،علم ،وباه ،ولم ي فر ،وم اال :لفظي بالقرآن مفلننوق،
واف يف القرآن ج و
فهو جهم ٌّي  ،أو :القرآن بلفظي مفلوق  ،فهو جهم ٌّي».
ِ
َ قال ِ
اهلل:
اإلمام ال َّ ري (ت310:هُ) َرح َنه ُ

«فعول ما نباأ فيه القول م ذلَ :القرآن كالم ا عز وجل  ،وتنزيله ،إذ ك نان
م معاين تو ياه ،فالنوار م القول يف ذلَ عنانا :أنه كالم ا عز وج نل غيننر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائي في
(  )1رواه عباا ب أ ما في ُّ
السنة ( ،)169/1واْلجر ُّي في الشريعة ( ،)505/1والالل ُّ
السنة (.)425/2
ِر أصول اعتقاد أهل ُّ
قال َشيخ ِ
َاة (( :)17/6واال﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،واستال نوائف
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت َ
م السلف على أن اْلمر غير مفل ٍ
وق ،بل هو كالمه وصفة م صفاته ،بهذه اْلية وغيرها).

( ِ )2ر اْلصفهانية (ُ.)66:
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مف ٍ
لوق  ،كيف كتب ،وكيف تلي ،ويف أي موَ ٍ ا نرْ ،يف الس نماء وج نا ،أو ف ني
توب نا ،أو ف ني أل نوا ص نبيان
اْلر  ،ي نو ف نظ ،يف الل نو المحفننوظ ك نان م و
ال تاتيب مرسو وما ،يف جر نق ن  ،أو يف ور ٍق خ ن  ،يف القل نب ف نظ ،أو باللس نان
لفظ ،فم اال غير ذلَ ،أو ادعى أن ارآنوا يف اْلر

 ،أو في السماء سوِ القرآن

الذي نتلوه بعلسنتنا ،ون تبه يف منا فنا ،أو اعتقا غي نر ذلننَ بقلب نه ،أو أَ نمره يف
نفسه ،أو اال بلسانه ،دائنوا به ،فهو بننا كننافر ،ننالل الننام ،و بننريء م ن ا  ،وا
بريء منه ،لقول ا عننز وج نل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [الننجو - 21:

 ،]22واننال واولننه الحننَّ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ﴾ [التوبة ،]6:فعخجنا جل ثناؤه أنه يف اللو المحفوظ م تننور ،وأن نه م ن
لس نان محم نا ﷺ مس نموه ،وهننو اننرآن وا ننا ،م ن محمننا مسننموه ،ويف الل نو
لو.
الشيوخ ُّ
الناور محفوظ ،وبعلس ُّ
والشبان مت ٌّ
المحفوظ م تور  ،وكذلَ يف ُّ
فم روِ عنا ،أو

ى عنا ،أو تقول علينا ،أو ادعى علينا :أنا النا غير ذلَ،

فعليه لعنة ا  ،وغضبه ،ولعنة الالعني  ،والمالئ ة ،والناس أجمعي  ،ال يقبل ا
منه صر وفا ،وال عا وال ،وهتَ س نتره ،وفض نحه عل نى رؤوس اْلِنهاد﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [غافر.»]52:
ِ
َ قال ِ
اهلل أ ًضا:
اإل َمام ال َّ ري (ت310:هُ) َرح َنه ُ
«والقول يف ألفاظ العباد بالقرآن :فال أثر فيننه أعلم نه ع ن ص نحابي مضننى ،وال
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ع تابعي افى ،إال عم يف اول نه الش نفاء ،وال ن نا ،ر م نة ا علي نه ورَ نوانه ،ويف
اتباعه الرِا والهاِ ،وم يقوم لاينا مقام اْلئمة اْلولى :أبو عب نا ا أ م نا ب ن
محما ب

ل ،فننَن أبننا إسننماعيل الرتمننذي نناثني ،اننال :سننمعت أبننا عبننا ا
نب ٍ

أ ما ب محما ب

ل يقول :اللفظية جهمية ،لقول ا عز وجل﴿ :ﯬ ﯭ
نب ٍ

ﯮ ﯯ﴾ [التوبة ،]6:مم يسم ؟!(.»)1
ِ
اهلل:
َ قال اإلما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

ِ
ِبُُُُ ُ َذ َ
ُحوا
لح َلانَ األتقيُُُُُُا ُ ةأَفصُُُُُ ُ

« َة ُقُ ُ غَيُُُر م ِ
خلُ ُوٌ َكُ ُال ُم َملينِلُُُا
ُ َ
رآن بُُالو ِ
القُُ ِ
ح ِفُُي ُ
َةال َتُُ ُ
قف َقُُااِ ًال
َ

كَنُُا َقُُ َال أت ُُ ِ
سُُج ُحوا()2
اع ل َجهُُم َةأَ َ
َ ٌ
َ

ومُُُُ ُم»
فُُُُإنَّ َكُُُُال َم اهللِ بُُُُاللف ِ ُ َ

ةال ت َُقُُُُُ ِ ُ
قرأتُُُُُ ُه
القُُُُُرآنُ خَ لقُُُُُِ َ

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائي يف ( )609-610/2ع ن الطب نري مسننناو ا ،وع ن أب ني إس نماعيل محم نا بنن
(  )1ورواه الالل ن ُّ
السلمي اال :سعلت أ ما ب
إسماعيل ُّ

نبل.

(  )2أسجحوا :أي تساهلوا يف اول هذا اْلمر العظيم .انظر :لسان العرر (.)475/2
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ِب َمَ
ؤم أَنيََ َلأرَ ِ أَ
َا أَإليامَنََ أَبرَؤَْيَ أَةَاملَ أَ
الح َن ْيَي (ت219:هُ) َر ِح َنه اهلل:
اإلما ُم ُ
َ ق َال َ
بالرؤية بعا الموت(.»)1
«واُارار ُّ
اهلل:
حنَ (ت241:هُ) َر َ
اإلمام أَ َ
 قال َ
حنه ُ
الرؤيننة يننوم القيامننة ،كمننا روي عنن النبنني ﷺ منن اْل اديننو
«واُيمننان ب ُّ
النحا  ،وأن النبي ﷺ اا رأِ ربه( ،)2وأنه مننعثور ع ن رس نول ا ﷺ ص نحيح،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت ََاة (( :)512/6أجم سلف اْلمة وأئمته نا عل نى أن الم ن مني ي نرون
ا بعبنارهم في اْلخرة ،وأجمعوا على أنهم ال يرونه في الاُّ نيا بعبنارهم ،ول نم يتن ناُعوا إال ف ني النب ني
ﷺ).
اة (( :)485-486/6ورؤيت نه س نبحانه :ه ني أعل نى مرات نب نع نيم الجن نة ،وغاي نة
جنُوع الفَتَُ َ
ةقُال يف َم ُ
مطلور الذي عباوا ا مفلني له الاي ؛ وإن كانوا في الرؤية على درج ٍ
ات ،على س نب ا نربهم م ن
ُّ
ا ومعرفتهم .والذي عليه جمهور السلف :أن م جحا رؤية ا في الاار اْلخ نرة فه نو ك نافر؛ ف نَن ك نان
مم لم يبل نه العل نم ف ني ذل نَ ،ع نرف ذل نَ كم نا يع نرف م ن ل نم تبل نه ِ نرائ اُس نالم ،ف نَن أص نر عل نى
الجحود بعا بلوغ العلم له فهو كافر .واْل اديو واْلث نار ف ني ه نذا كثيننرة مش نهورة ا نا دون العلم ناء فيه نا
الس ننة ،ك ناب بط نة
الرؤي نة للننااراطني وْلب ني نع ني ٍم ولآلجننري؛ وذكره نا المن ننفون ف ني ُّ
كتبوا ،مثل :كتار ُّ
والالل ائي واب ِاهي وابلهم عب نا ا ب ن أ م نا ب ن

نب ن ٍل و نب نل ب ن إس نحاق والف نالل والطبران ني

السن وغيرهم).
وغيرهم .وخرجها أصحار النحيح والمسانا و ُّ
(  )2قال َشيخ ِ
الرؤية ،فالذي ثبت ف ني الن نحيح
اإلسالم ابن تيني يف َمج ُنوع ال َفت ََاة (( :)509-510/6أما ُّ

=
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رواه اتادة ع ع رمة ع اب عباس( ،)1ورواه الح ننم ب ن أبننان ع ن ع رم نة ع ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ع اب عبا ٍ
الرؤي نة .فم ن الن ناس م ن جم ن
س أنه اال« :رأِ محما ربه بف اده مرتي » ،وعائشة أن نرت ُّ
س أثبت رؤية الف اد .واْللفاظ الثابت نة ع ن اب ن عب نا ٍ
بينهما فقال :عائشة أن رت رؤية العي  ،واب عبا ٍ
س
هي مطلقة أو مقياة بالف اد ،تار وة يق نول :رأِ محم نا رب نه ،وت نار وة يق نول :رآه محم نا؛ ول نم يثب نت ع ن اب ن
عبا ٍ
الرؤية؛ وت نار وة يق نول :رآه بف ن اده؛ ول نم
س لفظ صريح بعنه رآه بعينه .وكذلَ اُمام أ ما ،تار وة يطلَّ ُّ
يقل أ ا إنه سم أ ما يقول رآه بعينه؛ ل

نائف وة م ن أص نحابه س نمعوا بع نض كالم نه المطل نَّ ففهم نوا

منه رؤية العي ؛ كما سم بعض الناس مطلَّ كالم اب عبا ٍ
س ففهم منه رؤية العي  .وليُ ف ني اْلدل نة م نا
ٍ
السنة ما يا ُّل على ذلَ؛ ب نل
يقتضي أنه رآه بعينه ،وال ثبت ذلَ ع أ ا م النحابة ،وال في ال تار و ُّ
النُّنوُ النحيحة على نفيه أد ُّل؛ كما في صحيح مسل ٍم ع أبي ذر ا نال :س نعلت رس نول ا ﷺ :ه نل
ُور َأ َُّ ب َأ َرا ُه» .وانا انال تعنالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
رأيت ربَ؟ فقالٌ « :
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ﴾ ،ولو كان اا أراه نفس نه بعين نه ل نان ذك نر

ذلَ أولى .وكذلَ اوله﴿ :ﮈﮉ ﮊﮋ﴾﴿ .ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ﴾ ،ولو كان رآه بعين نه
ل ان ذكر ذلَ أولى .وفي النحيحي ع اب عبا ٍ
س في اولنه﴿ :ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ﴾ اال :هي رؤيا عي ٍ أريها رسول ا ﷺ ليلة أس نري ب نه .وه نذه رؤي نا
اْلياتْ ،لنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعرا  ،ف ان ذلَ فتن وة لهم ،يو صااه اوم ،وكذب نه ا نوم،
ولم يفبرهم بعنه رأِ ربه بعينه ،وليُ في ِي ٍء م أ اديو المعرا الثابتة ذكر ذلَ ،ولو كان ا نا وا ن
ذلَ لذكره كما ذكر ما دونه .واا ثبت بالنُّنوُ النحيحة واتفاق سلف اْلمة أنه ال يرِ ا أ نا ف ني
الاُّ نيا بعينه ،إال ما ناُه فيه بعضهم م رؤية نبينا محم ٍا ﷺ خاص وة ،واتفقوا على أن الم مني ي نرون ا
يوم القيامة عيانوا ،كما يرون الشمُ والقمر).

السننة
(  )1رواه م نرق متعادة ع اتادة :النسائي في ال جِ ( ،)472/6وعباا ب أ منا فني ُّ
السننة (،)192/1
( ،)299/1وابن خزيمنة فني التو ينا ( ،)479/2وابن أبنني عاصنم فني ُّ
السننة
والااراطني في الرؤية (ُ ،)356:واب مناة في اُيمان ( ،)761/2والالل ائي فني ُّ
( ،)190/3والحاكم في المستارت ( )133/1وانال( :صنحيح علنى ِنرط البفناري ،ولنم
يفرجاه) ،وصححه اب جر في فتح الباري ( ،)608/8ولفظه« :أَ َت ْع َج ُ ُو َن أَن َت ُن ُو َن الخُ َّل ُ ُ
ِ
ِ
وسب َةالرؤْ َ ُ لِ ُن َح َّنَ ﷺ».
يم َةال ُنال ُم ل ُن َ
إلبراه َ
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اب ن عب ناس( ،)1ورواه علنني ب ن ُيننا ع ن يوس نف ب ن مهننران ع ن اب ن عب ناس(،)2
والحايو عنانا على ظاهره ،كما جاء ع النب ني ﷺ ،وال نالم فيننه باع نة ،ول ن
ن م به كما جاء على ظاهره ،وال نناظر فيه أ او ا».
ِ
ِ
َ ق َال ِ
ين:
الر ِاز َ
اإل َما ُم ُ
ابن أَبي َحاتم (ت327:هُ) َرح َنه اهللُ يف ا ْعت َقال َّ
«وأنه تبارت وتعالى يرِ في اْلخرة ،ي نراه أه نل الجنننة بعبن نارهم ،ويس نمعون
كالمه ،كيف ِاء ،وكما ِاء».
ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ال َّ ري (ت310:هُ) َرح َنه ُ
«وأما النوار م القول لاينا يف رؤية الم مني ربهم يوم القيامة ،وهو دينن نا
السنة والجماعة ،فهو :أن أهل الجن نة يرون نه،
الذي ناي ا به ،وأدركنا عليه أهل ُّ
على ما صحت به اْلخبار ،ع رسول ا ﷺ».
ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1رواه م نرق متعادة ع الح م ب أبان :الرتمذي في جامعه ( ،)395/5واب أبي عاصم في
السننة (،)226/3
السنة ( ،)190/1وابن خزيمنة فني التو ينا ( ،)482/2والالل نائي فني ُّ
ُّ
والحناكم فني المسننتارت ( )346/2وانال( :صنحيح اُسننناد ولننم يفرجنناه) .ولفظننه( :عن
الح نم ب أبان ع ع رمة عن ابن عبنا ٍ
س انال :رأِ محمنا ربنه النت ألنيُ ا يقنول ﴿ :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ،اال :ويحَ ذات إذا تجلى بنوره ،الذي هو نوره ،واال:
أريه مرتي ).
(  )2رواه الطجاين في ال بير ( ،)219/12والااراطني في الرؤية (ُ ،)355:وعلني بن ُينا بن
جاعانَ( :عيف) ،ويوسف ب مهران( :لي الحايو) ،كما اال اب

جر في التقريب.
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َُر ال َخفُُُب َة َربُ ُ َ
ةمُ ُ ُم
ح أَ َ
ك ََنُُا ال ُُ ُ
ِ
النسُُُُ َّ ُم
َة َلُُُُ َ
يس لُُُُ ُه شُُُُ ٌه ت ََعُُُُالَب َ
ِب ِنصََُُُ ِ
للُُُا َحُُُ َِ ٌ
ث ُم َصُُُر ُح
اٌ مُُُا ُق َ
ُ ِ
لج ُم»
فقُُ مثُُ َ مُُا َقَُُ َقُُ َال يف َذا َ َتُُ َ

« َة ُقُُ ُ َت َّ
اهلل للخَ لُُُ ُِق َجهُُُُر ً
َجلُُ ُب ُ
يس ُ
ةلُُُُُيس ِب َو ِالَُُُُُ
بنولُُُُُول
َ
َة َلُُُُُ َ
لنُُُر الجهنُُُي هُُُ َذا ِ
ِ
ةعلََُُُ َا
َ
َة َقَُُُ ُ ُ َ
ُُُر عُُُن َم َقُُُ ِ
حنَُُُ()1
ال ُم َّ
َر َةا ُه َجرِ ٌ

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اري ( ،)529ومسلم ( ،)633ع جرير ﭬ اال كنا عن نا النبنني ﷺ ،فنظ نر إلننى القم نر ليل ن وة -
(  )1رواه البف ُّ
ِ ِ
اسُ َت َ ْعت ْم أ ْن ال
يعني البار  ،-فقال« :إِ َّن ْم َست ََرة َن َر َّب ُن ْم ،كنا ت ََرة َن َه َذا ال َق َن َر ،ال ُت َضامو َن يف ُرؤْ َتُهَ ،فُإ ْن ْ
الشُن ِ
ُت َْ ،ل ُوا َع َلب َلال َق َ ُ
قُرأَ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
طلُو ِع َّ
غرةبِ َهُاَ ،فُا ْف َعلوا ،ثُ َّم َ
سَ ،ة َق ُ َ ُ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾».
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اإلِميانُ
بِمَا ثَبَتَ مِ ْن أَ ْسمَاءِ اهللِ وصِفَاتِه

َ ق َال ِ
الح َن ْيَي (ت219:هُ) َر ِح َنه اهلل:
اإل َما ُم ُ

«وما نطَّ ب نه الق نرآن والح نايو ،مث نل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ﴾
[المائاة ،]64:ومثل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [الزمر ،]67:وما أِبه هذا
م القرآن والحايو ،ال نزيا فيه وال نفسره( ،)1نقف على م نا وا نف علي نه الق نرآن
والس ننة ،ونق نول﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [نننه ،]5:وم ن ُع نم غي نر هننذا فهننو
معطل جهم ُّي»(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( َ )1ةمعلَب َقول السلف ِمُن غَيُر تَفسُيرهَ ،مُا َةمُحه َشُيخ ِ
الحنو َُّ ِمُنن َمجنُوع
اإل ْسُالم ابُن تَينيُ ِفُي َ
الفَتاة (( :)50/5واوله( :م غي نر تفس ني ٍر) :أراد ب نه تفس نير الجهمي نة المعطل نة ،ال نذي ابت ناعوا تفس نير
النفات ،بفالف ما كان عليه النحابة والتابعون م اُثبات).
( َ )2ق َال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تَيني فِي َمجنوع ال َفت ََاة (( :)6-7/4وثبت ع الحميناي أبني ب ن ٍر عبنا ا

السنة  -فذكر أِياء  -ثم اال :وما نطَّ بنه القنرآن والحنايو ،مثنل:
ب الزُّ بير أنه اال« :أصول ُّ
﴿ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ﴾ ،ومثننل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲﯳ﴾ ،ومننا أِننبه
السننة،
هذا م القرآن والحايو ،ال نزيا فيه وال نفسره ،ونقنف علنى منا وانف علينه القنرآن و ُّ

ونقنول﴿ :ﮉﮊ ﮋﮌ﴾ ،ومن ُعنم غينر هنذا فهنو جهمنني» .فمنذهب السنلف -

رَوان ا عليهم  -إثبات النفات ،وإجراؤها على ظاهرها ،ونفي ال يفية عنهاْ .لن ال نالم
في النفات فره ع ال الم في الذات ،وإثبات الذات إثبات وجنودٍ ال إثبنات كيفين ٍة ،ف نذلَ
إثبات النفات .وعلى هذا مضى السلف ك ُّلهم ،ولو ذهبنا نذكر ما انلعنا علي نه م ن ك نالم الس نلف ف ني

=
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ِ
ين:
الر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ

«وأن ا عز وجل على عرِه ،بائ م خلقه( ،)1كما وصف نفس نه يف كتاب نه،
ٍ
ٍ
علما﴿ ،ﭡ ﭢ ﭣﭤ
وعلى لسان رسوله ﷺ ،بال كيف ،أ اط ب ل ِيء و
ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الشورِ.»]11:
ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

لنُُُر الج ِ
ِ
هنُُُي أَ ًضُُُا َ ِن َيلُُُ ُه
« َة َقَُُُ ُ ُ َ

ِ
بالفوامُ ُ ِ َتُُُل َف ُم(»)2
لتُ ُا َ ََ ُُ ُِه
َةكِ َ

***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

ذلَ لفرجنا ع المقنود في هذا الجوار .فم كان اناه الحَّ وإظهار النوار اكتفى بم نا ا نامناه،

وج نا ع ن س نواء الس نبيل ،وا
وم كان اناه الجاال والقيل والقال والم ابرة لم ي نزده التطويننل إال خر و
الموفَّ).
(  )1قال َشيخ ِ
الس ننة والح نايو وس نلف اْلم نة متفق نون عل نى
اإلسالم ابن تيني يف التسعيلي (( :)545/2أهل ُّ
أنه فوق سمواته على عرِه ،بائ م خلقه ،ليُ في ذاته ِيء م مفلواات نه ،وال ف ني مفلواات نه ِ نيء
الس ننة ،ب نل عل نى ذل نَ جمي ن
السنة وإجماه س نلف اْلم نة وأئم نة ُّ
م ذاته ،وعلى ذلَ ننوُ ال تار و ُّ
الس ننة وس نلف اْلم نة متفق نون عل نى أن م ن ت نعول اس نتوِ بمعن نى
الم مني م اْلولي واْلخري  ،وأهل ُّ
استولى ،أو بمعنوى آخر ينفي أن ي ون ا فوق سمواته؛ فهو جهم ٌّي َ ٌّال).

(  )2قال َشيخ ِ
الس ننة مج نيء الي نا ف ني نايو النب ني
اإلسالم ابن تيني يف ال َفت ََاة (( :)363/6وا نا ت نواتر ف ني ُّ
ﷺ .ف نالمفهوم م ن ه نذا ال نالم :أن لل نه تع نالى ي ناي مفتن نتي ب نه ذاتيت ني ل نه كم نا يليننَّ بجالل نه؛ وأن نه
س نبحانه خل نَّ آدم بي ناه دون المالئ نة وإبل نيُ ،وأن نه س نبحانه يق نبض اْلر

 ،ويط نوي الس نموات بي ناه

اليمنى ،وأن ﴿ﯰﯱ﴾ ،ومعنى بسطهما :بذل الجود وس نعة العط ناء؛ ْلن اُعط ناء والج نود ف ني
ال الب ي ون ببس اليا وماها؛ وتركه ي ون َما لليا إلى العنَّ ،صار م الحقائَّ العرفية إذا ايننل ه نو
مبسوط اليا فهم منه يا قيق وة ،وكان ظاهره الجود والبفل).
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إ ْثبات أ
َصف أةَال ُّن أ
زولََ
ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ
« َة ُقُُُ َ ِ
الج َُُُّ ُار يف ُكُُُ لَ َيلُُُ
لُُُُ ،ل َ

إلُُُُب َط َُُُُ ِق الَُُُُ يا َ ُنُُُُن ِب َفضُُُُلِ ِه
ِ
ُ
سُُُُت،ف ٌر َ َ
لُُُُق َغُُُُافِ ًرا
قُُُُول :أال ُم
َ
َر َة َذا َ َقُُُو ٌم ال ُ ُُُ َرل َحُُُ َِ ثهم()2

ِبُُال كَيُُف َجُُ َّ الواحَُُُ النت ََنَُُ ُح()1
ِ
ُتم
السُُُُُنا ةتُفُُُُُ ُ
ُفُُُُُر ُب أَبُُُُُ ُ
ُواب َّ
َفت َ
ِ
يُُُُُرا ِ
ةر ً
زقُُُُُا َفُُُُُأمل َُم
ةمسُُُُُتَنل ٌم خَ ً
ُ
بوهم ة ُق ُحُُ ُوا»
اب َقُُ ُو ٌم كُُُ َُّذ ُ
أال َخُُ ُ َ

***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف َمج ُنوع ال َفت ََاة (( :)234/6وف ني الن نحا

الننزولَ « :لُْ ُِ ،ل َربلَُ ا
نايو نُّ
ولَ :مُ ْن ََُْ ُعو ِي َفأَ ْسُت ِ
ث ال َّل ْيُ ِ ْار ِخُ ُرَ ،ف َي ُقُ ُ
ين َ ْ َقُب ُث ْلُ ُ
يب َلُ ُهم َمُ ْن َ ْسُأَلُلِي َفأُ ْع ِ َيُ ُهم َمُ ْن
َج َ
ُك َّ لَ ْي َل ِ ،حُ َ
ستَِْ ،فر ِي َفأَ ْغ ِفر لَهم» ،فهذا اول وفعل في وا ن ٍ
الننزول فع نل يفعل نه
ت مع ني ٍ  ،وا نا اتف نَّ الس نلف عل نى أن نُّ
َ ُ
َْ ُ
ر ،كما اال ذلَ اْلوُاعي و ماد ب ُي ٍا والفضيل ب عيا ٍ وأ ما ب نب ٍل وغيرهم).
الر ُّ
َة َقال َعنن أث ن لف الل ُ،ةل فِي كتَابُه َشُرح َحَُ ث اللُُ،ةل (ص( :)5:ف نَن ه نذا الق نول ال نذي االننه ا نا

الس ننة والح نايو عل نى
الس ننة ع ن النبنني ﷺ ،واتفننَّ س نلف اْلمننة وأئمتهننا وأه نل العلننم ب ُّ
استفاَننت ب نه ُّ
تنايَّ ذلَ ،وتلقيه بالقبول).
(  )2روِ البفاري ( ،)1094ومسلم ( ،)758ع أبي هريرة ﭬ ،أن رسول ا ﷺ االَ « :لْ ُِ ،ل َربلَُ ا َت َُ َار َ
ث ال َّليْ ِ ْار ِخ ُر ،قُول :مُن ََُْ ُعو ِي َفأَ ْسُت ِ
الس َنا ِ الَ ْيَا ،حين َ ْ َقب ُث ُل ُ
يب لُه ،مُن
َج َ
َة َت َعالَبُ ،ك َّ لَيْ َل إلب َّ
َ ْسأَلُلِي َفأُ ْع ِ َي ُه ،من َ ْستَِْ ،ف ُر ِي َفأَ ْغ ِف َر له».
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َحَ أَقيقةََا أَإليامَنأ ََ
امل أ
ودخولََال ْع أ
يهَوَأَ ََّنهََيَ أَزيدََوَيَ َْنقَصََ
َف أَ
 قال ِ
اإل َما ُم ُس ْفيا ُن الثَّ ْوري (ت161:هُ) َر ِح َنه اهلل:
«واُيمننان :اننول ،وعمننل ،ونيننة ،يزينننا وينننقص ،يزيننا بالطاعننة ،ويننننقص
بالمعنية( ،)1وال يجوُ الق نول إال بالعم نل ،وال يج نوُ الق نول والعم نل إال بالني نة،
السنة(.)2
وال يجوُ القول والعمل والنية إال بموافقة ُّ
السنة؟
قال ُش َعيب :فقلت له :يا أبا عبا ا ! وما موافقة ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( َ )1ق َال َشيخ ِ
اإل ْسالم ابن تَيني فِي َمجنوع الفَتاة (( :)672/7وأجم الس نلف :أن اُيم نان ا نول وعم نل،
يزيا وينقص ،ومعنى ذلَ :أنه اول القلب ،وعمل القلب ،ثم اول اللسان ،وعمل الجوار ).
( َ )2ق َال َشيخ ِ
اإل ْسالم ابن تَيني ِفُي َمجنُوع الفَتُاة (( :)171/7والمقن نود هن نا أن م ن ا نال م ن الس نلف:
اُيمان اول وعمل ،أراد :اول القلب واللس نان ،وعم نل القل نب والج نوار ؛ وم ن أراد االعتق ناد رأِ أن
لفظ القول ال يفهم منه إال القول الظاهر ،أو خاف ذلَ ف نزاد االعتق ناد بالقل نب ،وم ن ا نال :ا نول وعم نل
ونية ،اال :القول يتناول االعتقاد واول اللسان ،وأما العمل فق نا ال يفه نم من نه الني نة ف نزاد ذل نَ ،وم ن ُاد
السنة ،وأولئَ لم يرياوا كل ا نو ٍل وعم ن ٍل إنم نا
السنة ،فألن ذلَ كله ال ي ون محبو وبا لله إال باتباه ُّ
اتباه ُّ
أرادوا ما كان مشرو وعا م اْلاوال واْلعمال ،ول

كان مقنودهم الننرد عل نى المرجئ نة ،ال نذي جعل نوه

او وال فق  ،فقالوا :بل هو اول وعمل ،والذي جعلوه أربعة أاسا ٍم ،فسروا م نرادهم ،كم نا س نئل س نهل ب ن
عبا ا التُّستري ع اُيمان :ما هو؟ فقال :اول وعمل ونية وسنةْ .لن اُيمان إذا كان ا نو وال ب نال عم ن ٍل
فهو كفر ،وإذا كان او وال وعم وال بال ني ٍة فهو نفاق ،وإذا كان او وال وعم وال وني وة بال سن ٍة فهو باعة).
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اال :تقامة الشيفي أبي ب ر وعمر رَي ا عنهما».
اإلمام ُس ْفيا ُن بن ُع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
السنة ،وم ترت منها ِيئوا ،فقا ترت
«السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
ُّ

السنة» ،وذكر منها« :واُيمان :اول ،وعمل».
ُّ
َ ق َال ِ
الح َن ْيَي (ت219:هُ) َر ِح َنه اهلل:
اإل َما ُم ُ
«وأن اُيمننان :ا نول ،وعم نل  ،يزيننا وي ننقص  ،وال ينف ن ا نول إال بعم نلٍ ،وال
عمل واول إال بنية ،وال اول وعمل ونية إال بسنة».
واال« :وسمعت سفيان يقول« :اول ،وعمل  ،ويزيا وينقص» .فقال له أخوه
نبي،
إبراهيم ب عيينة« :يا أبا محما ال تقل :ينقص» .ف ضب ،واال :اس ت يننا صن ُّ
بل تى ال يبقى منه ِيء»(.»)1

ِ
اهيم ب ِن خَ الَ (ت240:هُُ) :أرس نل إلي نه رج نل م ن
إبر َ
 ةيف ا ْعتقال أَبي َثور َ
أهل خراسان ب ت ٍ
ار يسعل ع  :اُيمان ،ما هو؟ ويزيا ،وينقص؟ واول؟ أو اول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1رواه اب أبي عمر العاين في اُيمان (ُ ،)94:واْلجري في الشريعة ( ،)607/2والالل ائي
السنة ( ،)123/5واب بطة في اُبانة (.)854/2
في ُّ

َق َال َشيخ ِ
اإل ْسالم ابن تَيني فِي َمجنوع الفَتاة (( :)506/7وكان بعض الفقهاء م أتب ناه الت نابعي ل نم
يوافقوا في إنالق النُّقنان عليهْ ،لنهم وجاوا ذكر الزيادة في الق نرآن ،ول نم يج ناوا ذك نر النننقص ،وه نذا
إ اِ الروايتي ع مال ٍ
َ ،والرواية اْلخرِ عنه؛ وهو المشهور عنا أصحابه ،كقول سائرهم :إنه يزيننا
وينقص).
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وعم نل؟ أو ا نول وتنننايَّ وعم نل؟ ،فعجاب نه« :إن نه التن نايَّ بالقل نب ،واُاننرار
باللسان ،وعمل الجوار »(.)1
 قال ِ
اهلل:
حنَ (ت241:هُ) َر َ
اإل َما ُم أَ َ
حنه ُ

ِ
ين
النؤمل َ
كن ُ ُ
«واُيمان :اول ،وعمل ،يزيا وينقص  ،كما جاء في الفبر« :أَ َ
أح َسلُهم خُ ُل ًقا»( ،)2وم ترت النالة ،فقا كفر ،وليُ م اْلعم نال ِ نيء
ِإ َنا ًاْ :
تركه كفر إال النالة ،م تركها ،فهو كافر ،واا أ ل ا اتله».
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ َ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«واُيمان :اول وعمل  ،على سنة ،وإصاب ٍة ،ون ٍ
ية ،واُيمننان :يزيننا وي ننقص ،
وأكمل الم مني إيمانوا :أ سنهم خل وق نا .وتننرت النننالة كف نر ،ل نيُ م ن اْلعم نال
ِيء تركه كفر إال النالة ،م تركها ،فهو كافر  ،واا ل اتله».
ِ
َ ق َال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ال ُخَ اري (ت256:هُ) َرح َنه ُ
«أن الاي  :اننول وعمننل ،وذلننَ لق نول ا ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البينة.»]5:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1ذكر ِيخ اُسالم اب تيمية جوار أبي ثنور م و
جن ُوع الفَتُُاة
طنوال فني مسنعلة اُيمنان فنيَ :م ُ
(.)389- 387/7
(  )2رواه أ ما في المسنا ( ،)250/2وأبو داود في السن ( ،)4682م
وانظر :السلسلة النحيحة لأللباين برام (.)284

ايو أبني هرينرة ،
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 ةقِي َ لِ َس ْه الت ْس َتري (ت283:هُ) رحنه اهلل« :متى يعلم الرجل؛ أنه على

السنة والجماعة؟»
ُّ
اننال« :إذا عننرف منن نفسننه عشننر خننن ٍ
ال ، »..وذكننر منهننا« :وال يشننَ يف
اُيمان ،وال يماري في الاي ».
ِ
ين:
الر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«اُيمان :اول وعمل  ،يزيا وينقص».
قاال« :والناس م منون في أ
َة َ
عز وجل ،فم اال :إنه م م

امهم ،ومواريثهم ،وال ناري ما ه نم عن نا ا

قا؛ فهو مبتاه ،وم اال :هو م م عنا ا ؛ فهو

م ال اذبي  ،وم اال :هو م م با

قا؛ فهو منيب(.»)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
( َ )1ق ُ َال َش ُيخ ِ
جن ُوع الفَتُُاة (( :)446-448/7المعخ نذ الث ناني ف ني
اإل ْس ُالم ابُُن تَيني ُ فُُي َم ُ
االستثناء :أن اُيمان المطلَّ يتضم فعل ما أمر ا به عباه كله؛ وترت المحرمات كلها؛ فَذا
اال الرجل :أنا م م بهذا االعتبار ،فقا ِنها لنفسنه بعننه من اْلبنرار المتقني القنائمي بفعنل
جمي ما أمروا به؛ وترت كل ما نهوا عنه ،في ون م أولياء ا ؛ وهذا م تزكية اُنسنان لنفسنه
وِهادته لنفسه بما ال يعلم ،ولو كانت هذه الشهادة صنحيح وة ل نان ينب ني لنه أن يشنها لنفسنه
بالجننة إن م نات عل نى ه نذه الح نال ،وال أ نا يش نها لنفس نه بالجن نة؛ فش نهادته لنفس نه باُيمنان
كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال؛ وهذا معخذ عامة السلف الذي كانوا يستثنون،
وإن جوُوا ترت االستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن ِناء ا تعنالى .انال الفنالل فني كتنار
السنة :اثنا سليمان ب اْلِعو –يعني :أبا داود السجستاين  -اال :سمعت أبا عبا ا أ ما
ُّ
ب

نب ٍل اال له رجل :ايل لي :أم م أنت؟ الت :نعم؛ هل علي في ذلنَ ِنيء؟ هنل النناس

إال م م وكافر؟ ف ضب أ ما ،واال :هذا كالم اُرجاء؛ اال ا تعالى﴿ :ﯱﯲ
=
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ﯳﯴ﴾ م ه الء ،ثم اال أ ما :أليُ اُيمان او وال وعم وال؟ اال له الرجل :بلى .اال :فجئنا
بنالقول .انال :نع نم .انال :فجئننا بالعمنل .انال :ال .انال :ف ي نف تعيننب أن يقنول :إن ِ ناء ا
ويستثني .اال أبو داود :أخبرني أ ما بن أبني ِنريح ،أن أ منا بن

نبن ٍل كتنب إلينه فني هنذه

المسعلة :أن اُيمان اول وعمل ،فجئنا بالقول ولنم نجن بالعمنل ،فننح نسنتثني فني العمنل.
وذكر الفالل هذا الجوار م رواية الفضل ب ُيادٍ .وانالُ :اد الفضنل :سنمعت أبنا عبنا ا
يقول :كان سليمان ب

ر ٍ
ر يحمل هذا على التقبُّل؛ يقول :نح نعمل وال ناري يتقبل منا أم

ال؟ الت :والقبول متعلَّ بفعله كما أمر .ف ُّل م اتقى ا في عمله ففعله كمنا أمنر فقنا تقبنل
منه .ل هو ال يجزم بالقبول لعام جزمه ب مال الفعنل ،كمنا انال تعنالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ن عااِ َش ُ :ا رس َ ِ
الر ُج ُ َ ِْ ،ي َة َ ْسرِ ٌُ َة َ ْشُ َر ُب الْخَ ْن ُ َر َة َ َخ ُافُ م
ﭕ ﭖ﴾ َقالَ ْ َ
ول اهلل! أَ ُه َو َّ
َ َ ُ
الر ُج ُ ُ َصلي َة َ ُص ُو ُم َة َ ت ََص ََُّ ٌَُ ،ة َ َخ ُافُ أَ ْن َال ُ تَ َق َّ ُ َ ِم ُْلُ ُه».
َف َق َالَ « :ال َا بِل َ
ْن الصَ ِقَ ،ب ْ ُه َو َّ
وروِ الفالل ع أبي نال ٍ
ب اال :سمعت أبا عبا ا يقول :ال نجا باا من االسنتثناء؛ ْلنهنم
إذا االوا :م م فقا جاء بالقول .فَنما االستثناء بالعمل ال بنالقول .وعن إسنحاق بن إبنراهيم
اال :سمعت أبا عبا ا يقول :أذهب إلى ايو ابن مسنعودٍ فني االسنتثناء فني اُيمنان؛ ْلن
اُيمان اول وعمل ،والعمنل الفعنل ،فقنا جئننا بنالقول ونفشنى أن ن نون فرنننا فني العمنل؛
فيعجبني أن يستثني في اُيمان ،بقول :أنا م م إن ِاء ا  .اال :وسمعت أبا عبنا ا وسنئل
اهلل بِن ُْم َال ِح ُقو َن» االستثناء هاهننا علنى أي ِني ٍء يقن ؟ انال:
ع اول النبي ﷺَ « :ةإِ َّا إ ْن َشا َ ُ
على البقاه ،ال ياري أياف في الموَ الذي سلم عليه أم في غيره .وع الميموني أنه سنعل
أبا عبا ا ع اوله ورأيه في :م م إن ِاء ا ؟ .اال :أاول :م م إن ِاء ا  ،وم م أرجو؛
ْلنه ال ياري كيف البراءة لألعمال على ما افتر

عليه أم ال .ومثل هذا كثير في كنالم أ منا

وأمثاله ،وهذا مطابَّ لما تقام م أن الم م المطلَّ هو القائم بالواجبات المستح َُّّ للجنة إذا
مات على ذلَ ،وأن المفنرط بتنرت المنعمور أو فعنل المحظنور ال يطلنَّ علينه أننه من م ؛ وأن
الم م المطلَّ هو الب ُّر التق ُّي ول ُّي ا  ،فَذا اال :أنا م م اط وعا كان كقوله :أنا ب ٌّر تق ٌّي ول ُّي ا
اط وعا .واا كان أ ما وغيره م السلف م هذا ي رهون سن ال الرجنل ل ينره :أمن م أننت؟،
وي رهون الجوار؛ ْلن هذه باعة أ اثها المرجئة ليحت ُّجوا بها لقولهم؛ فَن الرجل يعلم من
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ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ال َّ ري (ت310:هُ) َرح َنه ُ
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«والنوار لاينا م القول :أن اُيمان :اول وعمل  ،يزيا وينقص  ،وبه جاء
الفننج ،عنن جماعنن ٍة منن أصننحار رسننول ا ﷺ ،وعليننه مضننى أهننل النناي ،
والفضل».
ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

ح ُم ِ
«ةال َتُُُُُ ُ
وبُُُُُا ِب َِ ِلُُُُُ ِه
رج ايُُُُُا لَ ُع ً

النرجُُُُي بالَُُُُ ِن َ نُُ َُُ ،ح
أال إ ََّنُُ ُا ُ
ِةفعُُُ ٌ َع َلُُُب َقُُُ ِ
ول الل ُُُي ُم َصُُُ َّر ُح

ةقُُُُ إ َّنُُُُا اإل نُُُُانُ َقُُُُ ٌ
ُ
ول ة َّيُُُُ ٌ
ة ُُُل ُقط َطُُُورا بالنع ِ
الُُُي َة َتُُُار ً
َ
ُ
ً
َ

ِ ِ ِ
الُُُو ِ
رج ُم»
زن َ ُُُ َ
ب َا َعتُُُه َلنُُُي ةيف َ

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= نفسه أنه ليُ ب افر؛ بل يجا البنه مننا واا بمنا جناء بنه الرسنول ،فيقنول :أننا من م  ،فيثبنت أن
اُيمان هو التنايَّْ ،لنَ تجزم بعنَ م م  ،وال تجزم بعننَ فعلنت كنل منا أمنرت بنه ،فلمنا
علم السلف مقنناهم صناروا ي رهنون الجنوار ،أو يفننلون فني الجنوار؛ وهنذا ْلن لفنظ
اُيمان فيه إنالق وتقييا ،ف انوا يجيبون باُيمان المقيا الذي ال يستلزم أنه ِاها فيه لنفسنه
بال مال ،ولهذا كان النحيح أنه يجوُ أن يقال :أنا م م بال استثن ٍ
اء ،إذا أراد ذلَ ل ينب ي
أن يقرن كالمه بما يبي أنه لم يرد اُيمان المطلَّ ال امنل ،ولهنذا كنان أ منا ي نره أن يجينب
ٍ
جنوع ال َفت ََاة (.)669 ،666 ،505 ،438/7
على المطلَّ بال استثناء يقامه) .ةا ظرَ :م ُ
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روجََ
ا أإليامنَبخ أ
ول أ
ج أ
الَوَ َن َز أ
ج أ
الََ
للد َّ َ
َعيسىََوقَ َْتلأ أَهَ ََّ
الد َّ َ
َّ
 قال ِ
حنه اهللُ:
حنَ (ت241:هُ) َر َ
اإل َما ُم أَ َ
«واُيمان :أن المسيح الاجال خار  ،م تور بي عينيننه ك نافر ،واْل اديننو
التي ج ناءت فيننه( ،)1واُيمننننان ب نعن ذل نَ ك ننائ (.............................،)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1ومنها ما رواه البُّفاري ( ،)6973ومسلم ( ،)2933م ايو أنُ  ع النبي ﷺ االَ « :ما
ِ
بَ َع َ
ين
عو َرَ ،م ُُ
وب َب ُ َ
نتُ ٌ
يس بِ ُأَ َ
عو ُر ،ةإِ َّن ربَّن ُْم لَ َ
اب ،إ َّه أَ َ
وم ُه األَ ْع َو َر الن ََّذ َ
ث اهللُ من َ ِ ٍّي إال أَ َذ َر َق َ
َعيلَيْ ِه :كافِ ٌر».
( َ )2قال َشيخ ِ
اإل ْسالم ابن َتيني فِي ال َفتاة (( :)118/35وأعظم الاجاجلة فتنن وة الناجال ال بينر،
الذي يقتله عيسى اب مريم؛ فَنه ما خلَّ ا م لان آدم إلى ايام الساعة أعظم م فتنته ،وأمر
المسلمي أن يستعيذوا م فتنته في صنالتهم .وانا ثبنت أننه يقنول للسنماء :أمطنري؛ فتمطنر؛
ولألر

أنبتي فتنبت ،وأنه يقتل رج وال م منوا؛ ثم يقول له :ام ،فيقوم .فيقول :أنا ربَُّ؛ فيقول

له :كذبت ،بل أنت اْلعور ال ذار الذي أخبرنا عننه رسنول ا ﷺ ،وا منا اُددت فينَ إال
بنير وة .فيقتله مرتي  ،فيريا أن يقتله في الثالثة فال يسلطه ا عليه ،وهو ياعي اُلهية .واا بي
له النبي ﷺ ثالث عالم ٍ
ات تنافي ما ياعيه:
ُّ
أ اها« :أَ َّ ُه أَ ْع َو ُر؛ َةإِ َّن َربَّن ُْم لَيْ َس بِأَ ْع َو َر».
ارئ َة َغ ْيرِ َق ِ
ُوب َب ْي َن َع ْيلَ ْي ِه كَافِ ٌرْ َ ،ق َرؤُ ُه ُك ُمؤْ ِمنِ ،م ْن َق ِ
ارئ».
والثانية« :أَ َّ ُه َم ْنت ٌ
وت»).
والثالثة اولهَ « :ةا ْع َل ُنوا أَ َّن أَ َحََ ك ُْم َال َ َر َر َّب ُه َحتَّب َ ُن َ
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وأن عيسى ب منرينم  يننزل( ،)1فيقتله ببار لا».
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«واُيمان بعن المسيح الاجال ،م تور ب ني عينيننه :ك نافر  ،لأل اديننو التنني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابُُن تيني ُ يف الف ََُتُ َاة (( :)322-323/4عيسنى ڠ ن ٌّي ،وانا ثبنت فني
النحيح ع النبي ﷺ أنه انال َ « :ل ُِْ ،ل فِ ُين ُْم ْاب ُ ُن َم ُ ْر َ َم َحن ًَن ُا َع َُْ ًالَ ،ةإِ َم ًام ُا ُم ْق ِسُ ًاَ ،فيَن ِْسُ ُر
ج ْ ،» َ ُ ،وثبنت فني الننحيح عننه« :أَ َّ ُه ُْلُ ُِ ،ل ع َل ُب الْن َُلُار ِ
ِ
َ
الصلِ َ
َّ
َ َ
ُ َ
يبَ ،ة َ ْقتُ ُ الْخل َِْ ،رَ ،ة َ َض ُ الْ ِ َ
ِ
ِ
ِ
الْ َيْ َضا َ ،ش ْرقي ل َم ْش َقَ ،ةأَ َّ ُه َ ْق ُُتُ ُ الََُُّ َّج َال» .ومن فارانت رو نه جسناه لنم يننزل جسناه من
السماء ،وإذا أ يي فَنه يقوم م ابره.
وأما اوله تعالى﴿ :ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ﴾ فهذا دليل على أنه
لم يع بذلَ الموت؛ إذ لو أراد بذلَ الموت ل ان عيسى في ذلَ كسنائر المن مني ؛ فنَن ا
يقنبض أروا هنم ويعنر بهنا إلنى السنماء ،فعل نم أن لنيُ فني ذلنَ خاصنية .وكنذلَ اول نه:
﴿ﭫﭬﭭ ﭮ﴾ ،ولو كان اا فارانت رو نه جسناه ،ل نان باننه فني اْلر
كبان سائر اْلنبياء أو غيره م اْلنبياء.
وانا انال تعنالى فني اْلينة اْلخ نرِ ﴿ :ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ﴾ ،فقوله هنا﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ ،يبي أنه رف بانه ورو نه ،كمنا ثبنت فني الننحيح أننه
ينزل بانه ورو ه؛ إذ لو أريا موته لقال :وما اتلوه وما صلبوه؛ بل مات .ولهذا اال م اال م
العلماء﴿ :ﭧ ﭨ﴾ ،أي :اابضَ ،أي :اابض رو َ وبانَ ،يقنال :توفينت الحسنار
الرو دون البان ،وال توفيهما جمي وعا إال بقرين ٍة
واستوفيته ،ولفظ التوفي ال يقتضي نفسه توفي ُّ
منفنل ٍة .واا يراد به توفي النوم ،كقوله تعنالى﴿ :ﭧ ﭨﭩﭪﭫ﴾ ،واولنه﴿ :
ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ ،واول نه ﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ﴾ ،واا ذكروا في صفة توفي المسيح ما هو مذكور في موَعه .وا –تعالى  -أعلم).
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جاءت فيه ،اُيمننان بعن ذلَ كنائ  ،وأن عيسى ب منرينم  يننزل ،فيقتله ببار
لا».
***
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بَوَمَاَيَكَونََ أَف أ
يهََ
َا أَإليامَنََ أَبالقَ ْ أَ
َ ق َال ِ
اإل َما ُم ُس ْفيا ُن بن ُع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
السنة ،وم ترت منها ِيئوا ،فقا ترت
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» وذكر منها« :وعذار القج(.»)1
ُّ
 قال ِ
اهلل:
حنَُ (ت241:هُ) َر َ
اإل َما ُم أَ َ
حنه ُ
«اُيمان بعذار القج ،وأن هذه اْلمة تفت في ابورها ،وتسعل ع  :اُيم نان،
واُسالم ،وم ر ُّبه؟ ،وم نب ُّيه؟ ،ويعتيه من ننر ون يننر ،كيننف ِ ناء ا عننز وجننل،
وكيف أراد ،واُيمان به ،والتنايَّ به(.»)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني (( :)262/4مذهب سائر المسلمي بل وسائر أهنل الملنل :إثبنات
القيامة ال برِ ،وايام الناس م ابورهم ،والثوار والعقار هنات ،وإثبنات الثنوار والعقنار
السننة والجماعنة؛
في البرُخ ،ما بي الموت إلى يوم القيامة ،هنذا انول السنلف اانبن وة ،وأهنل ُّ
وإنما أن ر ذلَ في البرُخ اليل م أهل الباه).
(  )2قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني (( :)285/4فعما أ اديو عذار القبر ومسعلة من ٍر ون ٍير ف ثينرة
متواترة ع النبي ﷺ ،مثل ما فني الننحيحي عن ابن عبنا ٍ
س ﭭ :أن النبني ﷺ منر بقبنري
ِ
ِ
ان ،ةما ع َّذب ِ ِ
ين َِ ،ةأَ َّما ْارخَ ُر َفنَا َن
فقال« :إ َُّه َنا لَ ُي َع َّذ َب ِ َ َ ُ َ َ
ان في َك ِير ،أَ َّما أَ َحَُ ُه َناَ :فنَا َن َ ْنشي بِاللَّن َ
َال َ ْستَتِ ُر ِم ْن بَ ْولِ ِهُ .ث َّم َل َعا بِ َجرِ ََ ِ َر ْط َ َف َش َّق َها ِ ْص َفيْ ِنُ ،ث َّم غ ََر َز فِ ُي ُك ُ َق ْ ُر َةا ِح ََُ ًَ .ف َق ُالُواُ َ :ا
َر ُس َ
ول اهللِ لَ ْم َف َع ْلن َه َذام َق َال :لَ َع َّل ُه ُخَ ففُ َعل ُْه َنا َما لَ ْم َ ْي َ َسا» .وفي صحيح مسل ٍم ع ُيا ب
=
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ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ

«واُيمان بعذار القج  ،أن هذه اْلم نة تفننت ف ني ابورهننا  ،وتس نعل ع ن النبنني
ﷺ ،ويعتيننه من ننر ون يننر  ،كيننف ِنناء ا عننز وجننل ،وكمننا أراد ،اُيمننان بننذلَ
والتنايَّ».
ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

ِ
ِ
لنُُُراً
ةم َ
يُُُرا ُ
« َةال تُلنُُُ َرن َجهُُُالً َن ً

ُو( ةالِنيُُُ،انَ إ َّ ُ ُ َ
ُلصُُُ ُم»
َةال الحُُ َ
حت َ

واال:
ول اهللِ للخَ ِ
«فُُُُإنَّ َر ُسُُُُ َ
لُُُُق َشُُُُاف ٌ

ةقُُ ِفُُي َعُُذ ِ
ُ
اب ال َق ُُرِ ٌّ
حُُق ُم َو َّمُُ ُم»

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ
ٍ
= ثاب ٍ
ت اال :بينا رسول ا ﷺ في ائ لبنني النجنار علنى ب لنة  -ونحن معنه  ،-إذ جالنت بنه
ِِ
ورم َف َق َال َر ُج ُ ٌ أَ َ ُا.
ف ادت تلقيه ،فَذا أابر ستة أو خمسة أو أربعة .فقالَ « :م ْن َ ْع ِرفُ َهذه الْ ُق ُ َ
َق َالَ :ف َنتَب َهؤُ َال ِم َق َالَ :ماتُوا فِي ْ ِ
اإل ْش َرا ِ َ .ف َق َال :إ َّن َه ِذهِ ْاألُ َّم َ ُت ْت ََل ُب فِ ُي ُق ُ ِ
ور َه ُا؛ َف َل ُ ْو َال أَ ْن َال
اهلل أَ ْن ُ ْس ِن َعن ُْم ِم ْن َع َذ ِ
اب ا ْل َق ْ ِر ا َّل ِذي أَ ْس َن ُ ِملْ ُهُ .ث َّم أَ ْق َ ُ َ َع َل ْي َُلُا ِب َو ْج ِه ُ ِه َف َق ُ َال:
تَافلوا َلََ َع ْوت َ
اللُ ِ
اب الْ َق ْرَِ .ق َالَ :ت َع َّو ُذةا بِاَهللِ ِم ْن َع َذ ِ
اب الْ َق ْرَِ ،قالُواُ َ :عو ُذ بِاَهللِ ِم ْن َع َذ ِ
َت َع َّو ُذةا بِاَهللِ ِم ْن َع َذ ِ
ار
اب َُّ
اب الل ِ
َقالُواُ َ :عو ُذ ِباَهللِ ِم ْن َع َذ ِ
َّارَ .ق َالَ :ت َع َّو ُذةا ِباَهللِ ِم ْن الْ ِفتَ ِن َما َظ َه َر ِمل َْها َة َما َب َ ُ َنَ .ق ُالُواَُ :ع ُو ُذ
الَ .قالُوا َ :عو ُذ بِاَهللِ ِمن فِت َُْلُ ِ
بِاَهللِ ِم ْن الْ ِفتَ ِن ما َظ َهر ِمل َْها َةما بَ َ َنَ .ق َالَ :ت َع َّو ُذةا بِاَهللِ ِم ْن فِتْلَ ِ الََّ َّج ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
الََّ َّج ِ
ال» ) .وذكر جملة م اْلدلة على ذلَ.
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َ
ثَ
اإليامنَبالب ْع أ َ
َ ق َال ِ
اإل َما ُم ُس ْفيا ُن بن ع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
السنة ،وم ترت منها ِيئوا ،فقا ترت
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :والبعو يوم القيامة(»)1
ُّ
ِ
ين:
الر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«والبعو بعا الموت ٌَّّ».
***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف الواس ي منن ال َفت ََاة (( :)145/3وم اُيمان باليوم اْلخر:
اُيمان ب ل ما أخبر به النب ُّي ﷺ مما ي ون بعا الموت :في منون بفتنة القبنر ،وبعنذار القبنر،
وبنعيمه ،فعما الفتنة :فَن الناس يفتنون في ابورهم .فيقال للرجلَ « :م ْن َربحم َة َما لِ لُحم َة َم ْن
ِ
ن اهلل الَّ ِذ ن آملُوا بِالْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ن فِي الْ َح َيا ِ الَ ْ َياَ ،ةفِي ْار ِخ ُ َر َِ ،ف َي ُق ُ ُ
اهلل
ْ
َ َ
ول الْ ُن ُؤْ م ُنُ :
َ ِيحم َف ُيثَ ُ ُ
ِ ِ
َربيَ ،ة ْ ِ
ابَ ،فيَ ُق ُ ُ
ول :هُُاه هُُاهَ ،ال أَ ْل ِريَ ،س ُ ِن ْعن
اإل ْس َال ُم ل ل ُيَ ،ة ُم َح َّن ٌَُ ﷺ َ ِي ُيَ ،ةأَ َّم ُا الْ ُن ْر َت ُ ُ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
يم َل ُ ْي َح ً َ ْسُ َن ُع َها ُك ُ َش ُ ْي َّإال
َّاس َ ُقو ُلو َن َش ْيئًا َف ُق ْلتهَ ،ف ُي ْض َر ُب ِبن ْرز ََب ُ م ُ ْن َحَ ََُُ ،ف َيص ُ ُ
الل َ
اإل َْسا ُنَ ،ةلَ ْو َس ِن َع َها ْ ِ
ِْ
اإل َْسا ُن لَ َص ِع َق» ،ثم بعا هذه الفتنة :إما نعيم ،وإمنا عنذار ،إلنى أن تقنوم
القيامة ال برِ ،فتعاد اْلروا إلى اْلجساد ،وتقوم القيامة التي أخبر ا بها في كتابنه ،وعلنى
لسان رسوله ،وأجم عليها المسلمون ،فيقوم الناس م ابورهم لرر العالمي  ،فا وة ،عنرا وة،
غر وال).
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امل أيزَانأََ
ا أَإليامَنََ أَب َ
اإلمام ُس ْفيا ُن بن ع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
الس ننة ،وم ن ت نرت منه نا ِ نيئوا ،فق نا
لسنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ا ُّ
السنة» ،وذكر منها« :والميزان(.»)1
ترت ُّ
ِ
اهلل:
اإلما ُم أَ َ
َ ق َال َ
حنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
ِ
اح
«واُيم نان بننالميزان ،كم نا ج ناءُ ُ « :وزن ال َع َُُُ َ ُ ْوم الق َي َام ُ َ ،ف ُ َال ُ ُُِ ،ن َج َل ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)302/4الميزان ،هو :ما يوُن به اْلعمال،
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
السنة ،مثل اوله تعنالى﴿ :ﮜﮝﮞ﴾،
وهو غير العال ،كما دل على ذلَ ال تار و ُّ
﴿ﮣ ﮤﮥ﴾ واوله ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ﴾ .وفي النحيحي ع النبني
َانَ ،ح ِي َت ِ
َان فِي الْ ِنيِ ،
انَ ،ث ِقي َلت ِ
َان َع َلب الل َس ِ
َان خَ ِفي َفت ِ
ﷺ أنه اال« :كَلِ َنت ِ
الر ْح َن ِنُ :س ُ ْ َحا َن
َان إلَب َّ
اهللِ َةبِ َح ْن َِهُِ ،س ْ َحا َن اهللِ الْ َعظِي ِم» ،واال ع سااي عبا ا ب مسعودٍ« :لَ ُه َنا فِي الْ ِني ُِ ،
َان أَ ْث َق ُ ُ
ِم ْن أُ ُحَ» ،وفي الترمذي وغيره نايو البطاانة ،وصنححه الترمنذ ُّي والحناكم وغيرهمنا :فني

الرجل الذي ي تى به ،فينشر له تسعة وتسعون سجال ،ك ُّل سجل منها مناُّ البننر ،فيوَن فني
ن الس ِ
كف ٍة ،وي تى له ببطااة فيها ِهادة أن ال إله إال ا  .اال النبي ﷺَ « :ف َ َ
ن
ت َة َث ُق َل ُ ْ
ج َّال ُ
اش ْ
ُّ
الْ ِ َا َق ُ » .وهذا وأمثاله مما يبي أن اْلعمال توُن بمواُي  ،تبني بهنا رجحنان الحسننات علنى
السيئات ،وبالع ُ ،فهو ما به تبي العال .والمقنود بنالوُن العنال ،كمنواُي الناُّ نيا .وأمنا
كيفية تلَ المواُي  ،فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به م ال يب).
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عوم »( ،)1وتوُن أعمال العباد ،كما جاء في اْلثر ،واُيمان به ،والتنايَّ ب نه،
َب َ
واُعرا

عم رد ذلَ ،وترت مجادلته».

ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
عومُ » ،يننوُن
اح َب َ
«واُيمان بالميزان يوم القيامةُ « ،وزن ال َع َُ َ ،ف َال ُِ ،ن َجلَُ َ
أعمال العباد ،كما جاءت به اْلثار ،اُيم نان ب نه والتنننايَّ ،واُعننرا

عم ن رد

ذلَ  ،وترت مجادلته».
ِ
ين:
اهلل يف ا ْعت َقال ال َّر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«والميزان ٌَّّ ،له كفتان ،توُن فيه أعمال العباد ،سنها وسيئها.»ٌَّّ ،
ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

ِ
ِ
لنُُُرا
ةم َ
يُُُرا ُ
« َةال تُلنُُُ َرن َجهُُُالً َن ً

ُو( ةالِنيُُُ،انَ إ َّ ُ ُ َ
ُلصُُُ ُم»
َةال الحُُ َ
حت َ

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1رواه البفاري ( ،)4729ومسلم ( )7222ع أبي هرينرة ﭬ عن رسنول ا ﷺ انال« :إِ َّ ُ ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ُ ْ ،اق ُ َر ُ ةا ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
َاح بَ ُع َ
ين َ ْو َم الْ ِقيَ َام َِ ،
ال َ ُِ ،ن علََْ اهلل َجل َ
السن ُ
يم َّ
الر ُج ُ الْ َعظ ُ
لَيَأْتي َّ
ﮱ ﯓ﴾».
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اللَ
ا أإليامنَبكالمَ أَ
ومَالقيَامةََ
أَ
تعاىلَللْ أعبادَيَ
ِ
اهلل:
اإلما ُم أَ َ
 قال َ
حنَ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«وأن ا تبارت وتعالى ي لم العباد يوم القيامة ،ليُ بينهم وبينه ترجمان(،)1
واُيمان به ،والتنايَّ به(.»)2
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1رواه البفاري ( ،)6174ومسلم (،)1016ع عاي ب ات ٍم ﭬ انال :انال النبني ﷺ« :مُُا
ِ
ِ ِ
ِ
ثم َ لظُ ُر فال َر شيئًًا
ةس ُينَل ُن ُه اهلل وم الق َي َام  ،ليس بين ال ّله َة َبيلَ ُه ت ُ
ملن ُْم من َ
ُرج َنا ٌنَّ ،
أحَ إال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنر ».
فن ْن استَ َا َع ملن ُْم أ ْن تَّق َي الل َّار ،ةلَ ْو بشق ت َ
ثم َ لظُ ُر بين َََ هَ ،فتَستَ ْق ِ ُل ُه الل ُّارَ ،
ُقَّ َام ُهَّ ،
(  )2قال َشيخ ِ
جنوع الف ََُتُ َاة (( :)304-305/12واستفاَنت اْلثنار عن
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
السنة :أننه سنبحانه يننادي بننوت :ننادِ
النبي ﷺ والنحابة والتابعي  ،وم بعاهم م أئمة ُّ
موسى ،وينادي عباده يوم القيامة بنوت ،وينت لم بنالو ي بننوت ،ولنم ينقنل عن أ ن ٍا من
ت ،أو بنال نر ٍ
السلف أنه اال :إن ا يت لم بال صنو ٍ
ف ،وال أننه أن نر أن ينت لم ا بننوت أو
بحرف ،كما لم يقل أ ا منهم :إن النوت الذي سمعه موسى اايم ،وال إن ذلَ النااء اايم،
وال اال أ ا منهم :إن هذه اْلصوات المسموعة م القراء هي النوت الذي ت لم ا به؛ بنل
اْلثار مستفيضة عنهم بالفرق بي النوت الذي يت لم ا به وبي أصوات العبناد .وكنان أئمنة
السنة يعاُّ ون م أن ر ت ُّلمه بنوت م الجهمية ،كما اال اُمام أ ما لما سئل عم اال :إن
ُّ
ا ال يت لم بنوت ،فقال :ه الء جهمية ،إنما ياورون على التعطيل).
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«وأن ا عننز وج نل ي ل نم العبنناد يننوم القيام نة ،ويحاسننبهم ،ل نيُ بينننهم وبينننه
ترجمان  ،اُيمان بذلَ والتنايَّ».
***
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ا أإليامنَباحل ْو أض أ
َوصف أتهََ
اإلمام ُس ْفيا ُن بن ع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
الس ننة ،وم ن ت نرت منه نا ِ نيئوا ،فق نا
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :والحو
ترت ُّ

».

ِ
اهلل:
اإلمام أَ َ
 قال َ
حنَ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«واُيمان بالحو

 ،وأن لرسول ا ﷺ و وَا يوم القيامة ،ت نرد علي نه أمتننه،

عرَه مثل نوله ،مسيرة ِ نهر ،آنيتننه ،كعنناد نج نوم الس نماء ،علننى م نا ص نحت ب نه
اْلخبار م غير وجه(.»)1
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«واُيمان بالحو

 ،أن لرسول ا ﷺ و وَا ي نوم القيام نة ،ت نرد علي نه أمتننه،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
َاة (( :)146/3وفي عرصة القيامة:
جنوع ال َفت َ
اإلسالم ابن تيني يف الواس َّي منن َم ُ
اَا م اللب  ،وأ لى م العسل ،آنيته ع ناد نج نوم الس نماء،
الحو المورود لمحما ﷺ ،ماؤه أِاُّ بي و
نوله ِهر ،وعرَه ِهر ،م يشرر منه ِرب وة لم يظمع بعاها أباو ا).
اة النصُُر (ص( :)206:وورود نو
ةقال يف مختصُُر الف ََُتُ َ
اوم ،ويذاد عنه آخرون ،واا بالوا وغيروا).

النب ني ﷺ ابننل الن نراط ،في نرده
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عرَه مثل نوله ،مسيرة ِهر ،آنيته ،كعاد نجوم الس نماء  ،علننى مننا جنناء يف اْلثننر
ووصف ،ثم اُيمان بذلَ».
ِ
ين:
اهلل يف ا ْعت َقال ال َّر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«والحو

الم رم به نب ُّينا َّ».

ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

ِ
ِ
لنُُُراً
ةم َ
يُُُرا ُ
« َةال تُلنُُُ َرن َجهُُُالً َن ً

ُو( ةالِنيُُُ،انَ إ َّ ُ ُ َ
ُلصُُُ ُم»
َةال الحُُ َ
حت َ

***
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اطَ
الَص أ َ
ا أَإليامَنََ أَب ِ َ
اإلمام ُس ْفيا ُن بن ع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
الس ننة ،وم ن ت نرت منه نا ِ نيئوا ،فق نا
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :والنراط(.»)1
ترت ُّ
ِ
ين:
اهلل يف ا ْعت َقال ا َّلر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«والنراط ٌَّّ».
***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
جن ُوع الف ََُتُ َاة (( :)279/4وأمنا النورود المنذكور فني اولنه
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
تعالى﴿ :ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ﴾ ،فقا فسره النب ُّي ﷺ فني الحنايو الننحيح ،رواه مسنلم فني
صحيحه ع جاب ٍر« :بِأَ َّه الْنرةر ع َلب الصر ِ
اط» ،والنراط هو الجسر؛ فال با م المرور عليه،
ُ ُُ ُ َ
َ
ل ل م ياخل الجنة ،م كان ص ويرا في الاُّ نيا ،وم لم ي

).

ةقال يف الواس ي منن ال َفت ََاة (( :)146-147/3والنراط مننور على مت جهنم ،وهو
الجسر الذي بي الجنة والنار ،يم ُّر الناس عليه على اار أعمالهم ،فمنهم م يم ُّر كلمح البنر،
ومنهم م يم ُّر كالبرق الفانف ،ومننهم من يمن ُّر كنالريح ،ومننهم من يمن ُّر كنالفرس الجنواد،
ومنهم م يم ُّر كركار اُبل ،ومنهم م يعاو عا ووا ،ومنهم م يمشي مش ويا ،ومنهم م يز ف
ُ وفا ،ومنهم م يفطف فيلقى في جهنم؛ فَن الجسر عليه كالليب تفطف الناس بععمالهم،
فم مر على النراط دخل الجنة).
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الشفاع أَةَ
ا أَإليامَنََ أَب َّ
اإلمام ُس ْفيا ُن بن ع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
الس ننة ،وم ن ت نرت منه نا ِ نيئوا ،فق نا
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :والشفاعة».
ترت ُّ
ِ
اهلل:
اإلما ُم أَ َ
َ ق َال َ
حنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«واُيمان بشفاعة النبي ﷺ( ،)1وبق نوْ ٍم يفرج نون م ن الن نار بعنناما ا رتاننوا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قُُال َش ُيخ ِ
جن ُوع الف ََت ُ َاة (( :)332/1فالشنفاعة نوعنان :أ ناهما:
اإلسُُالم ابُُن تيني ُ يف َم ُ
الشفاعة التي نفاها ا تعالى ،كنالتي أثبتهنا المشنركون ،ومن َناهاهم من جهنال هنذه اْلمنة
وَاللهم ،وهي ِرت .والثاني :أن يشف الشفي بَذن ا  ،وهذه التني أثبتهنا ا تعنالى لعبناده
النالحي  ،ولهذا كان سيا الشُّ فعاء إذا نلب منه الفلَّ الشفاعة يوم القيامة يعتي ويسجا).
ةقُُال يف الف ََُتُ َاة (( :)441/27وكنذلَ فني أ ادينو الشنفاعة كلهنا ،إنمنا يشنف فني أهنل
التو يا ،فبحسب تو يا العبا لله ،وإخالصه دينه لله ،يستح َُّّ كرامة الشفاعة ،وغيرها).
ةقال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف الواس ي منن ال َفت ََاة (( :)147-148/3وأول م
يستفتح بار الجنة :محما ﷺ ،وأول م ياخل الجنة م اْلمم :أمته.
َةلَ ُه ﷺ فِي الْ ِقيَ َام ِ َث َال ُ
ث َشفَا َعات:
الشفَا َع ُ ْ ُ
األةلَب :فيشف في أهل المواف ،تى يقضى بينهم ،بعا أن تتراج اْلنبياء :آدم،
أَ َّما َّ
ونو  ،وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى اب مريم ع الشفاعة ،تى تنتهي إليه.
الشفَا َع ُ الثَّا ِ َي ُ :فيشف في أهل الجنة أن ياخلوا الجنة؛ وهاتان الشفاعتان خاصتان له.
َةأَ َّما َّ

=
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وصاروا فح وما ،في مر هبم إلى نهر على ب نار الجن نة ،كم نا ج ناء يف اْلثننر( ،)1كيننف
ِاء ا  ،وكما ِاء ،إنما هو :اُيمان به ،والتنايَّ به».
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«واُيمان بشفاعة النبي ﷺ ،وإخرا اوم م النار بعنناما ا رتاننوا ،وص ناروا
فح وما  ،في مر هبم إلى نه ٍر على بار الجنة  ،كما جاء يف اْلثر ،كيف ِاء ا  ،وكما
ِاء ،إنما هو االيمان به ،والتنايَّ».
ِ
ين:
الر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«والشفاعة ٌَّّ».
ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

ُيم بِ َفضُُُُُلِ ِه
«ة ُقُُُُ ُخُُُ ُرِ ُب اهللُ ال َعظُُُُ ُ

أجسُُ ُا ًلا ِمُُُ َن ال َف ْحُُُ ِم ُت ُُُ َُر ُح
ِمُُُ َن َّ
اللُُُ ِار َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
الشفَا َع ُ الثَّالِثَ ُ :فيشف فيم استحَّ النار ،وهذه الشفاعة له ولسائر النبيي والنايقي
َةأَ َّما َّ
وغيرهم ،فيشف فيم استحَّ النار أن ال ياخلها ،ويشف فيم دخلها أن يفر منها ،ويفر
ا تعالى م النار أاوا وما ب ير ِفاع ٍة ،بل بفضله ور مته ،ويبقى في الجنة فضل عم دخلها
م أهل الاُّ نيا ،فينش ا لها أاوا وما ،فياخلهم الجنة).
(  )1ورد ذلَ يف جمل ٍة م اْل اديو ،ومنها ايو أبي هريرة ﭬ الطويل ،رواه البفار ُّي (،)773
اللُ ِ
ان ُ َ أَ ْن
ار؛ َأم ُ َر اهلل الْ َن َال َ
حن ُ َ مُُن َأرا َل مُُن أَه ُ ِ ُّ
ومسلم ( ،)182وفينهَ « :ح َُّتُب إِ َذا أَ َرا َل اهللُ َر َ
ِ
اللُ ِ
بَث ُ ِ
رف ُو َُه ْم َ
رج ُو َُه ْمَ ،ة َ ْع ُ
ار أَ ْن
ةح ُ َّر َم اهلل َع َل ُب ُّ
السُ ُجولَ ،
ُخْ رِ ُجوا َمن َكا َن َ ْع َُُ ال ّل َهَ ،ف ُيخْ ُ
ار ّ
الس ُجولِ ،فيَخْ ُر ُجو َن من اللّ ِ
الس ُجولَِ ،فيَخْ ُر ُجو َن ِم ُ َن
ار ،ف ُن ابن آل َم تأْ ُك ُل ُه الل ُّار إال أ َث َر ّ
َتأْ ُك َ أ َث َر ّ
ار َقَ امتح ُشوا ،فيصب عليهم ما الْحيا ِ ،فيلْ تُو َن كنا تلْ ُ ِ
اللَّ ِ
الس ْي ِ ».
ُ
ُ َ َ ُ
ُ َ
ْ َ
ن الْح َّ ُ يف َحني ِ ًِ َّ
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ع َل ُب اللَّه ُرِ يف ِ
ِ
رلةس تَحيُُا ِب َنااِ ُ ِه
الف ُ
َ
فُُُُُإنَّ رسُُُ ُ َ ِ
ول اهلل للخَ لُُُُ ُِق َشُُُ ُاف ٌ
َ ُ

ِ
السُ ُي ِ إذ َجُ ُا َ َ َفُ ُ ُم
كَحُ ُب َحنيُ ُ ِ َّ
ةقُُ ِفُُي َعُُ ِ
ُ
ذاب ال َق ُُرِ ٌّ
حُُق ُم َو َّمُُ ُم»

***
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ا أَإليامَنََ أَبالَ ََّن أَةَوَال ََّنا أَرَ
ِ
َ ق َال ِ
اهلل:
اإل َما ُم أَ َ
حنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«والجنننة والنننار مفلواتننان ( ،)1اننا خلقتننا كمننا جنناء عنن رسننول ا ﷺ:
الن ُو َثر»( ،)3وانلعننت ف ني الجن نة
الج َّل ُ َف َرأَ ُُن قصُ ًُرا»( ،)2و « َرأَ ُُن َ
« َلخَ ْل ُ ُ
ن َ
فرأيننت ْلهله نا ك نذا ،وانلعننت ف ني الن نار ،فرأيننت ك نذا ،ورأيننت ك نذا ،فم ن ُعننم
أنهم نا لننم تفلق نا ،فه نو م نذر ب نالقرآن ،وأ اديننو رس نول ا ﷺ ،وال أ سننبه
ي م بالجنة والنار».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلسُُالم ابُُن تيني ُ يف الل ُو ِ
(  )1قُُال َش ُيخ ِ
ات (( :)709/2وانا أن نر بعننض أهنل البناه أن ت نون
ُ َّ
مفلوا وة ،واال :إن آدم لم ياخلها؛ ل ونها لم تفلَّ بعا .فعن ر ذلَ عليه م أن ره م علمناء
السنة).
ُّ

يه ُا َل ًارا ،أَ ْة
ن الْ َج َُّلُ ََ ،ف َرأَ ْ ُ ُ
(  )2رواه مسلم ( ،)6349ع جاب ٍر  عن النبني ﷺ انالَ « :لخَ ْل ُ ُ
ن فِ َ
ن :لِ َن ْن َه َذام َف َقالُوا :لِ ُع َن َر ْب ِن الْخَ َّ ِ
ت َغ ْي َرت َ
َح» ،فب ى
ت أَ ْن أَ ْلخُ َ َ .ف َذك َْر ُ
ابَ .فأَ َر ْل ُ
َق ْص ًراَ ،ف ُق ْل ُ
عمر ،واال :أي رسول ا  ،أو عليَ ي ار.

(  )3هذه اللفظة يف مسنا أبي يعلى ( ،)462/5ويف البفاري ( )6581ع أنُ ب مال ٍ
َ ﭬ عن
النبي ﷺ اال« :بيلَنا أَ َا أَ ِسير فِي الْجلَّ ِ ،إِ َذا أَ َا بِل ََهر ،حا َفتَاه قِ اب الَر الْنجو ِ
نَ :ما َه ُ َذا
فُ ،ق ْل ُ
ُ َ َّ
َ ُ َ ُ
َ
ُ
َْ َ
حَ ،ف ِإ َذا طِيلُ ُه -أَ ْة طِي ُ ُه ِ -م ْس ٌ
َا ِج ْ ِر ُ م َق َالَ :ه َذا ا ْلن َْو َث ُر ا َّل ِذ أَ ْع َا َ َرب َ
ح أَ ْذ َف ُر».
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ِ
ِ
َ ق َال ِ
اهلل:
اإلما ُم علي ُ
بن ال َنَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ

الجلَُّ
«والجنة والنار مفلواتنان ،كمنا جناء عن رسنول ا ﷺَ « :ل َخ ْلُ ُ
ن َ
النُو َثر» ،وانلعننت يف الجنننة فننَذا أكثننر أهلهنا كننذا،
قصُرا» ،و « َرأَ ُُن َ
ن
َف َرأَ ُْ ُ
ً
وانلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها كذا ،فم ُعم أنهما لم يفلقا فهو م نذر
باْلثر ،وال أ سبه ي م بالجنة والنار.
واوله« :أرةاح الش َهََ ا تسرح يف الجل »( ،)1وهذه اْل اديو التي جنناءت
كلها ن م هبا».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ٍ
اح ُه ُ ْم ف ُي َج ُ ْوف َط ْي ُر خُ ْض ُر ،لَ َه ُا
( )1رواه مسلم م ايو اب مسعود ﭬ ع النبني ﷺ« :أَ ْر َة ُ
َقلَالِ ُ ُم َع َّل َق ٌ بِالْ َع ْر ِ
ش ،ت َْس َر ُح ِم َن الْ َجلَّ ِ َحيْ ُ
تُ ،ث َّم تَأْ ِةي إِلَب تِ ْل َ
ح ال َقلَالِ ِ ».
ث َشا َ ْ
قال َشيخ ِ
جن ُوع الف ََُتُ َاة (( :)224/24وانا ثبنت أي وضنا أن
اإلسالم ابن تيني ُ رحنُُه اهلل يف َم ُ
أروا الم مني والشُّ هااء وغيرهم في الجنة ،اال اُمام أ ما في رواية نبل :أروا ال فنار
في النار ،وأروا الم مني في الجنة ،واْلباان في الاُّ نيا ،يعذر ا م يشناء ،وينر م بعفنوه
م يشاء.

َة َق َال َع َُ اهللِ بن َأ ْح َنَ :سعلت أبي ع أروا الموتى ،أت ون في أفنية ابورها ،أم في واصل
نير ،أم تموت كما تموت اْلجساد؟ فقال :اا روي ع النبي ﷺ أنه اال ِ « :سن ُ الْن ُ ِ
ؤمن إِ َذا
َ ُ
ات َطااِر تَع َلق فِي َش َجرِ الْ َجلَّ َ ،حتَّب ُ ِ
اهلل إِلَب َج َس َِهِ َ و َم َ ْ َعثُ ُه».
َم َ
رج َع ُه ُ

واا روي ع عبا ا ب عم ٍرو أنه اال « :أروا الم مني في أجواف ن ٍير خضر ،كالزراُير

يتعارفون فيها ،ويرُاون م ثمرها» ،اال :واال بعض الناس أروا الشُّ هااء في أجنواف ن ٍ
ينر
خضر ،تعوي إلى اناديل في الجنة ،معلقة بالعرش).
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ِ
ِ
ين:
الرا ِز َ
اإلمام ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
َ ق َال َ
ابن أَبي َحاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ

«والجنة ٌَّّ ،والنار ٌَّّ  ،وهما مفلواتان  ،ال يفنيان أباو ا( ،)1والجن نة ث نوار
ْلوليائه ،والنار عقار ْلهل معنيته ،إال م ر م ا عز وجل».
***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
( ُ َ )1قول َشيخ ِ
الرل َعلب َمن َق َال بِفلَا الجلَّ َةاللَّار (ص( :)43- 42أما القول
اإل ْسالم ابن تَيني في َّ
بفنائها :فما رأينا أ او ا اه ع أ ٍا م السلف ،م النحابة ،والتابعي لهم بَ سان ،وإنمنا
وه ع الجهم ب صفوان ،وأتباعه الجهمية .وهذا مما أن ر عليه أئمة اُسالم ،بل ذلَ مما
«السنة» ،وأبنو
السنة» ،واْلثرم في :كتار ُّ
أكفروهم به ،كما ذكره عبا ا ب أ ما في كتار « ُّ
عبا ا محما ب إسماعيل ال ُّبفاري في كتار «خلَّ أفعال العباد» ،وغينرهم عن خارجنة بن
ٍ
منعب ،أنه اال :كفرت الجهمية ب ٍ
آيات
آيات م كتار ا  ۵في غير موَ  ،وَحت بعرب
م كتار ا  :بقوله تعالى﴿ :ﭝﭞ﴾ ،وهم يقولون :ال ياوم .ويقول ا تعالى﴿ :ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ ،وهم يقولون ينفا .وبقوله تعالى﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ،فم انال:
إ ا تنقط  ،فقا كفر).
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الصحَابَةََ
َّ
ِ
عيب :يننا أبننا
 قال اإلما ُم ُس ْفيا ُن الثَّ ْوري (ت161:هُ) َرح َنه اهلل لَ َّنا َسأَلَه ُشُ ٌ
السنة ؟
عبا ا ! وما موافقة ُّ
اال« :تقامة الشيفي أبي ب ر وعمر رَي ا عنهما  ،يا ِعيب؛ ال ينفعننَ
ما كتبت تى تقام عثمان ،وعليا ،على م بعاهما( ،)1يننا ِننعيب ب ن

نر ٍ
ر؛ ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف الواس يَّ منن الف ََُتُ َاة (( :)152-152/3ومن أصنول أهنل
السنة والجماعة :سالمة الوبهم وألسنتهم ْلصحار رسول ا ﷺ ،كمنا وصنفهم ا بنه فني
ُّ
اولننننننه تعنننن نالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ ،وناعن نة النبن ني فن ني اولن نهَ « :ال
ت َُس وا أَ ْل َحابِيَ ،ف َواَلَّ ِذي َ ْف ِسي بِيَ َِهِ لَ ْو أَ َّن أَ َحََ ك ُْم أَ ْ ف ََق ِمثْ ُ َ أُ ُح َُ َذ َه ً ُا َم ُا بَ َل ُحَ ُم ََُّ أَ َح ُ َِ ِه ْم َة َال
ِ
السنة واُجماه م فضنائلهم ومنراتبهم .فيفضنلون من
َصي َف ُه» .ويقبلون ما جاء به ال تار و ُّ

أنفَّ م ابل الفتح  -وهو صلح الحايبية  -وااتل على من أنفنَّ من بعناه وااتنل ،ويقنامون
المهاجري على اْلننار ،وي منون بعن ا اال ْلهل با ٍر  -وكنانوا ثالثمائن ٍة وبضنعة عشنر :-
اعملوا ما ِئتم فقا غفرت ل م .وبعنه ال ياخل الننار أ نا بناي تحنت الشنجرة ،كمنا أخبنر بنه
النبي ﷺ ،بل اا ﭫ ورَوا عنه ،وكنانوا أكثنر من ألن ٍ
ف وأربعمائن ٍة .ويشنهاون بالجننة لمن
ُّ
ٍ
ِها له رسول ا ﷺ بالجنة ،كالعشرة ،وكثابت ب ايُ ب ِماس ،وغيرهم من الننحابة.
ويق ُّرون بما تواتر به النقل ع أمير الم مني علي ب أبي نال ٍ
ب ﭬ وعن غينره :من أن خينر
هذه اْلمة بعا نبيها أبو ب ٍر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي ﭫ ،كما دلت عليه اْلثار،
السننة كنانوا انا
وكما أجم النحابة ﭫ علنى تقنايم عثمنان فني البيعنة ،من أن بعنض أهنل ُّ
=
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ينفعَ ما كتبت لَ ،تى ال تشها ْل ٍا بجنة ،وال نار ،إال للعش نرة ال نذي ِ نها
لهم رسول ا ﷺ ،وكلهم م اري ».
اإلمام ُس ْفيا ُن بن ع َي ْي َل َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
الس ننة ،وم ن ت نرت منه نا ِ نيئوا ،فق نا
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :وتقايم أبي ب ر ،وعمر».
ترت ُّ
الح َن ْيَي (ت219:هُ) َر ِح َنه اهلل:
اإلما ُم ُ
َ ق َال َ
«والتر ُّ م على أصحار محما كلهم ،فَن ا عز وجل اال﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾
[الحشر.]10:
فل ي م إال باالست فار لهم ،فم سبهم أو تنقن نهم أوْ أ ناو ا منننهم فل نيُ
السنة( ،)1وليُ له يف الفيء َّ ،أخجنا بذلَ غير وا ا ع مالَ ب أنُ
على ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
اختلفوا في عثمان وعلي ﭭ -بعا اتفااهم على تقايم أبي ب ٍر وعمر  -أ ُّيهما أفضل؟ ،فقنام
اوم عثمان ،وس توا أو ربعوا بعلي ،واام اوم عليا ،واوم توافوا؛ ل

السننة
استقر أمنر أهنل ُّ

على تقايم عثمان ،وإن كانت هذه المسعلة  -مسعلة عثمان وعلي  -ليست من اْلصنول التني
السنة ،ل ن المسنعلة التني يضنلل المفنالف فيهنا هني
يضلل المفالف فيها ،عنا جمهور أهل ُّ
مسعلة الفالفة ،وذلَ أنهم ي منون بعن الفليفة بعا رسول ا ﷺ أبو ب ٍر ثم عمر ثنم عثمنان
ثم عل ٌّي ،وم نع في خالفة أ ٍا م ه الء اْلئمة ،فهو أَ ُّل م مار أهله).
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف الواس يَّ منن ال َفت ََاة (( :)154-155/3ويتبرءون م نريقة
الروافض ،الذي يب ضون النحابة ويسبُّونهم ،وم نريقة النواصب ،الذي ي ذون أهل البيت
=
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أنه اال« :اسم ا تعالى الفيء فقال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗ﴾
[الحشُُُُُُُر  ،]8ثنننننننم انننننننال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾ اْلية [الحشر ،]10:فنم لم يقل هذا لهم ،فليُ مم له الفيء»(.»)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
بقنول أو عمن ٍل ،ويمسن ون عمنا ِنجر ب ني الننحابة ،ويقولنون :إن هنذه اْلثنار المروينة ف ني
مساويهم منها ما هو كذر ،ومنها ما اا ُيا فيه ونقص ،وغير ع وجهه ،والنحيح منه هم فيه
معذورون ،إما مجتهاون منيبون ،وإما مجتهاون مفطئون ،وهم م ذلَ ال يعتقاون أن كل
وا ٍا م النحابة معنوم ع كبائر اُثم وص ائره؛ بنل تجنوُ علنيهم ُّ
النذنور فني الجملنة،
ولهم م السوابَّ والفضائل ما يوجب م فرة ما ينار منهم إن صار ،تى إنه ي فنر لهنم من
السيئات ما ال ي فنر لمن بعناهم؛ ْلن لهنم من الحسننات التني تمحنو السنيئات منا لنيُ لمن
بعاهم ،واا ثبت بقول رسول ا ﷺ« :إ َُّه ْم خَ يْ ُر الْ ُق ُر ِ
ةن» ،وإن الما م أ اهم إذا تناق به
كان أفضل م جبل أ ٍا ذهبوا مم بعاهم ،ثم إذا كان اا صار م أ اهم ذنب في ون اا تار
منه ،أو أتى بحسنات تمحوه ،أو غفر له بفضل سابقته ،أو بشفاعة محمن ٍا ﷺ ،النذي هنم أ ن َُّّ
الناس بشفاعته ،أو ابتلي ببالء في الاُّ نيا كفر به عنه .فَذا كان هذا في ُّ
الذنور المحققة ،ف يف
بناْلمور التني كنانوا فيهنا مجتهناي  ،إن أصنابوا فلهنم أجنران ،وإن أخطئنوا فلهنم أجنر وا نا،
والفطع م فور لهم ،ثم القار الذي ين ر م فعل بعضهم اليل ننزر م منور فني جننب فضنائل
القوم ومحاسنهم ،م اُيمان با ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنُّنرة والعلم الناف
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اهلل ِب ِه َع َل ْي ِه ْم ِم ْن الْف ََضااِ ِ ؛ َعلِ َم
والعمل النالحَ ،ة َم ْن َ ظَ َر في س َير الْ َق ْو ِم ِبع ْل ِم َة َبص َير َ ،ة َما َم َّن ُ
ةن ه ُ ِذهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ُف َْو ُ م ُ ْن ُق ُ ُر ِ َ
َ قيلًا أَ َُّه ْم خَ يْ ُر الْخَ ْل ِق بَ ْعََ ْاألَ ْ ِيَا َ ،ال كَا َن َة َال َ نُو ُن مثْ ُل ُه ْمَ ،ةأَ َُّه ْم ُه ُ ْم َّ
األ َّم ِ ،الَّتِي ِه َي خَ ْي ُر ْ ُ
ُْ
األ َم ِم َةأَك َْر ُم َها َع َلب اهللِ َت َعالَب).

الس ننة ( ،)122/7وأبننو نع نيم يف الحلي نة ( ،)324/6والبيهق ن ُّي يف ال نجِ
(  )1رواه الالل نائي يف ُّ
( ،)372/6واب عساكر يف تاريخ دمشَّ (.)391/44
ةقال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ملهاب السل (( :)18-20/2وهذه اْليات تتضم الثنناء علنى

المهاجري واْلنننار ،وعلنى النذي جناءوا من بعناهم ،يسنت فرون لهنم ،ويسنعلون ا أن ال
=
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ِ
اهلل:
اإلما ُم أَ َ
 قال َ
حنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
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«وخير هذه اْلمة بعا نبيها :أبو ب ر النايَّ ،ثم عمر ب الفطار ،ثم عثمان
ب عفان ،نقام ه الء الثالثة ،كما اامهم أصحار رسول ا ﷺ ،لم يفتلفوا في
ذلَ ،ثم بعا ه الء الثالث نة :أصننحار الشننورِ الفمس نة :علنني ب ن أبنني نالننب،
ونلحة ،والزُّ بير ،وعبا الر م ب عوف ،وسعا ،كلهم للفالفننة ،وكلهننم إم نام،
لحابه متوافرةن:
ونذهب إلى ايو اب عمرُ « :كلَّا عَ َة َر ُسول اهلل ﷺ َح ّيَ ،ةأَ َ

ثم سنن»( ،)1ثم م بعا أصحار الشننورِ :أه نل
ثنانَّ ،
ثم ُع َ
ثم عنرَّ ،
أَ ُبو بنرَّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
يجعل في الوبهم غال لهم ،وتتضم أن ه الء اْلصناف هم المستح ُّقون للفيء ،وال ريب أن
ه الء الرافضة خارجون م اْلصناف الثالثنة ،فنَنهم لنم يسنت فروا للسنابقي اْلولني  ،وفني
السنة الذي يتولونهم ،وإخرا
الوبهم غ ٌّل عليهم .ففي اْليات الثناء على النحابة وعلى أهل ُّ
الرافضة م ذلَ ،وهذا نقيض مذهب الرافضة) .إلى أن اال ( :وهذا معروف م مال ٍ
َ وغينر

مال ٍ
َ م أهل العلم ،كنعبي عبين ٍا القاسنم بن سنالمٍ ،وكنذلَ ذكنره أبنو
أصحار أ ما ،وغيره م الفقهاء).

نيم النهروانن ُّي من

(  )1رواه هبذا اللفظ :اب أبي ِيبة في المننف ( ،)349/6وأ ما في المسنا ( ،)14/2وفضائل
السنننة (،)84/2
الن نحابة ( ،)90/1وأبننو يعلننى فنني المسنننا ( ،)161/10والفننالل فنني ُّ
والطبران ُّي في ال بير (.)345/12

وفي صحيح البُّفاري ( )3494بلفظُ « :كلَّا يف َز َم ِنًِ اللَّ ِي ﷺ ال َْع ُ َِ ُل بِ ُأَبِي بَ ْن ُرً أَ َح ًَُ اُ ،ث ُ َّم
اب اللَّ ي ﷺ ال ُ فَام ُ َب ْيل َُه ْم».
ثم ت ُْر ُ أَ ْل َح َ
ثم ُع ْثنا َنَّ ،
ُع َن َرَّ ،
اإلسالم ابن تيني يف ِ
قال َشيخ ِ
الن َلهاب (( :)153/6فهذ ا إخبار عما كان عليه النحابة على عها
النبي ﷺ ،م تفضيل أبي ب ٍر ثم عمر ثم عثمان .واا روي أن ذ لَ كان يبلغ النبي ﷺ فال ين نره.
و ينئ ٍذ في ون هذا التفضيل ثابتوا بالنص .وإال في ون ثابتوا بما ظهنر بني المهناجري واْلنننار

على عها النبي ﷺ م غير ن ٍير ،وبما ظهر لما توفي عمر؛ فَنهم كلهم بايعوا عثمان ب عفان
=
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بار م المهاجري  ،ثم أهل با ٍر م اْلننار ،م أصننحار رس نول ا ﷺ ،علننى

اار الهجرة ،والسابقة ،أوالو ،فعوالو ،ثم أفضل الناس بعا ه الء :أصحار رس نول
وم نا ،أو س ناعة،
ا ﷺ ،القرن الذي بعو فيهم :كل م صحبه سن وة ،أو ِه ورا ،أو ي و
الن نحبة علننى اننار م نا ص نحبه ،وكان نت سننابقته مع نه،
ورآه ،فهو م ن أصننحابه ،ل نه ُّ
وسم منه ،ونظر إليه نظرة ،فعدناهم صحبة هو أفضل م القننرن ال نذي ل نم يننروه،
ولننو لقننوا ا بجمينن اْلعمننال ،كننان هنن الء الننذي صننحبوا النبنني ﷺ ،ورأوه،
وسمعوا منه ،وم رآه بعينه وآم به ،ولو ساعة( ،)1أفضل بنحبته م ن الت نابعي ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
م غير رغب ٍة وال رهب ٍة ،ولم ين ر هذه الوالية من ر منهم).
(  )1قال َشيخ ِ
الن نحبة فيه نا عم نوم وخن نوُ؛
اإلسالم ابن تيني يف ملهاب السل (ُّ ( :)382-387/8
نب ن ٍل ف ني

فيقال :صحبه ساع وة ويو وما وجمع وة وِه ورا وسن وة وص نحبه عم نره كل نه ...وله نذا ا نال أ م نا ب ن
َ عنه« :م ْن َل ِ
الرسالة التي رواها عباوس ب مال ٍ
ب اللَّ ُِ َّي ﷺ َسُلَ ً ،أَ ْة َشُ ْه ًرا ،أَ ْة َ ْو ًمُا ،أَ ْة َسُا َع ً ،أَ ْة
ح َ
َ
رآ ُه مؤْ ِملًا ِب ِه َف ُه َو ِمُ ْن أَ ْلُ َحا ِب ِهَ ،لُه ِمُ َن الصُ ْح َ ِ َع َلُب َقَُْ ِر مُا َلُ ِ
ح َ ُه» .وه نذا ا نول جم ناهير العلم ناء م ن
ُ
َ
َ ُ
الفقهاء وأهل ال الم وغيرهم :يع ناُّ ون ف ني أص نحابه م ن ال نت ص نحبته وم ن كث نرت ،وف ني ذل نَ خ نالف
َعيف .والاليل على اول الجمهور ما أخرجاه في النحيحي ع أبني سنع ٍيا الفناري عن النبني ﷺ
س َز َما ٌن َ ُْ،،ة فِئَا ٌم ِم َن اللَّا ِ
االَ « :أْتِي َع َلب اللَّا ِ
سَ ،فيُ َقُ ُالَ :هُ ْ ِفُي ُن ْم َمُ ْن َرأَ َر ُسُ َ
ول اهللِ ﷺم َفيَ ُق ُ
ولُونَ:
سَ ،في َقُ ُالَ :هُ ْ ِفُي ُنم مُ ْن رأَ مُ ْن َلُ ِ
ِ ِ
ب اللَّ ُِ َّي ﷺم َف َي ُق ُ
ولُونَ:
ح َ
ْ َ َ َ
َ َع ْمَ ،ف ُي ْفت َُم لَ ُه ْمُ ،ث َّم َ ُْ،،ة فئَا ٌم م َن اللَُّ ا ِ ُ
ول اهللِ
ب مُ ْن َلُ ِ
ِ
ِ
َ َع ْم َفيُ ْفت َُم لَ ُه ْمُ ،ث َّم َ ُْ،،ة فِئَا ٌم ِم َن اللَُّ ا ِ
ب َر ُسُ َ
ح َ
سَ ،فيُ َقُ ُالَ :هُ ْ فُي ُن ْم َمُ ْن َرأَ َمُ ْن َلُح َ َ
ﷺم َف َي ُقولُو َنَ َ :ع ْم َف ُي ْفت َُم لَ ُه ْم» .وهذا لفظ مسل ٍم ،وله في رواي ٍة أخرَُِ « :أْتِي َع َلُب اللَُّ ا ِ
س ز ََمُا ٌن ُ ْ َعُ ُ
ث
اب رسُ ِ ِ
ِ
ِ
ْظُ ُرةا َهُ ْ ت ِ
ولُونَ :ا ُ
الر ُجُ ُ
ثَ ،فيَ ُق ُ
ِمل ُْه ْم الْ َ ْع ُ
ول اهلل ﷺم َفيُ َ
وجَُُ َّ
َجَُُ ة َن فُي ُن ْم أَ َحًَُ ا مُ ْن أَ ْلُ َح ِ َ ُ
ِ
ث الْ َ ْع ُ ِ
اب رسُ ِ
ول اهللِ ﷺم َف َي ُق ُ
َف ُي ْفت َُم لَ ُه ْم بِ ِهُ ،ث َّم ُ ْ َع ُ
ولُونَ:
ث الثَّا يَ ،ف َي ُقولُو َنَ :هُ ْ فُي ُن ْم َمُ ْن َرأَ أَ ْلُ َح َ َ ُ
ثَ ،فيُ َقُ ُال :ا ُ
ث الثَّالِ ُ
ث الْ َ ْع ُ
َ َع ْمَ ،فيُ ْفت َُم لَ ُه ْم بِ ِهُ ،ث َّم ُ ْ َع ُ
اب
ْظُ ُرةا َهُ ْ تَُ َر ْة َن ِفُي ُن ْم َمُ ْن َرأَ َمُ ْن َرأَ أَ ْلُ َح َ

رسُ ِ
الر ِابُ ُ َ ،ف ُي َقُ ُالَ :هُ ْ َتُ َر ْة َن فُِي ُن ْم أَ َحًَُ ا َرأَ َمُ ْن َرأَ
ولُونَََ :عُ ْمُ ،ثُ َّم َ ُنُو ُن الْ َ ْعُ ُ
ول اهللِ ﷺم َف َي ُق ُ
ث َّ
َ ُ

=
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ولو عملوا كل أعمال الفير(.»)1

ِ
اهلل:
اإلما ُم أَ َ
 ةقال َ
حنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«وم انتقص أ او ا م أصحار رسول ا ﷺ ،أو أب ضه؛ لحاث ك نان منننه،
يع نا ،وي ننون البننه له نم
أو ذك نر مس ناوئه ،ك نان مبت ناعوا ،ت نى يت نر م عل نيهم جم و
سليما(.»)2
و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ِ ِ
وجَُ الر ُج ُ َفي ْفت َُم لَ ُهم بِ ِه» ،ولفظ البف ناري ث نالث م نر ٍ
ات كالرواي نة اْلول نى؛
أَ ْل َح َ
ْ
ُ
اب َر ُسول اهلل ﷺم َف ُي َ َّ
س َز َما ٌن َُ، ُْ،ة فِئَُ ا ٌم ِمُ َن اللَُّ ا ِ
ل لفظهَ « :أْتِي َع َلب اللَّا ِ
س» ،وك نذلَ ا نال ف ني الثاني نة والثالث نة ،وا نال فيه نا
كلهاَ « :ل ِ
الن نحبة بقي ن ٍا وال ا نارها
ب» ...فال على أن الرائ ني ه نو الن نا ب ...والنب ن ُّي ﷺ ل نم يقي نا ُّ
ح َ
الرؤية).
بقا ٍر؛ بل علَّ الح م بمطلقها ،وال مطلَّ لها إال ُّ

(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ملهاب السل (( :)226/6والمقنود أن فضل اْلعمال وثوابها ليُ
يم نا.
لمجرد صورها الظاهرة ،ب نل لحقائقه نا الت ني ف ني القل نور .والن ناس يتفاَ نلون يف ذل نَ تفاَ ن وال عظ و
وهذا مما يحت ُّس به م رجح كل وا ٍا م النحابة على كل وا ن ٍا مم ن بع ناهم ،ف نَن العلم ناء متفق نون

على أن جملة النحابة أفضل م جملة الت نابعي  ،ل ن ه نل يفض نل ك ن ُّل وا ن ٍا م ن الن نحابة عل نى ك نل
وا ٍا مم بعاهم ،ويفضل معاوية على عم نر ب ن عب نا العزيننز؟ ،ذك نر القاَ ني عي نا وغي نره ف ني ذل نَ
اولي  ،وأن اْلكثري يفضلون كل وا ٍا م النحابة ،وهذا م نعثور ع ن اب ن المب نارت وأ م نا ب ن

نب ن ٍل

وغيرهما).

(  )2قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ملهاب السل (( :)305/6وإذا كان كذلَ فنق نول :م نا عل نم بال ت نار
الس ننة والنق نل المت نواتر ،م ن محاس ن الن نحابة وفض نائلهم ،ال يج نوُ أن ي ناف بنق ن ٍ
ول بعض نها منقط ن ،
و ُّ
وبعضها محرف ،وبعضها ال يقا فيما علم ،فَن اليق ني ال ي نزول بالش نَ ،ونح ن ا نا تيقن نا م نا دل علي نه
السنة وإجماه السلف ابلنا ،وما يناق ذلَ م المنقوالت المتواترة م أدل نة العق نل ،م ن أن
ال تار و ُّ
الن نحابة ﭫ أفض نل الفلننَّ بع نا اْلنبي ناء ،فننال يق نا ف ني هننذا أم نور مش ن وت فيهننا ف ي نف إذا علننم
بطالنها؟!).

=
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ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ

«وخير هذه اْلمة بعا نبيها :أبو ب ٍر النايَّ ،ثم عمننر ،ث نم عثم نان ب ن عف نان،
نقام ه الء الثالثة ،كما اامهم أصحار رسول ا ﷺ ،ولم يفتلفوا يف ذلَ ،ثم
م بعا الثالثة :أصحار الشورِ الفمسة :علي ،ونلحة ،والزُّ بير ،وعباالر م
اب ن ع نوف ،وسننعا ب ن مالننَ ،ك ُّله نم ين نلح للفالف نة ،وك ُّله نم إمننام ،كم نا فع نل
أصحار رسول ا ﷺ ،ثم أفضل الناس بعا أصحار رسول ا ﷺ القرن الذي
بعو فيهم كلهم ،م صحبه سن وة ،أو ِه ورا ،أو ساع وة ،أو رآه ،أو وفا إليه ،فهو م
النحبة على اار ما صحبه ،فعدناهم صحب وة هو أفضل م ن ال نذي
أصحابه ،له م
ُّ
لم يروه ،ولو لقوا ا عز وج نل بجمين اْلعم نال ،كنان ال نذي ص نحب النب ني ﷺ،
ورآه بعينه ،وآم به ،ولو ساع وة أفضل بنحبته م التابعي كلهم ،ولو عملوا ك نل
أعمال الفير».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ِ
ُ

الصارم ال َنسلول (ص( :)581:وم عرف الس نيرة ،وأي نام رس نول ا ﷺ ،وم نا ا ناموا
ةقال رحنه اهلل يف َّ
ب ا ورس نوله؛ ل نم يمل نَ أن ال يحننبهم ،كم نا أن المن نافَّ ال يملننَ أن ال
به م اْلمر ،ثم كان م منوا يح ن ُّ

يب ضهم).
ةقال يف َمج ُنوع ال َفت ََاة (( :)58/35م لع أ او ا م أصحار النبي ﷺ ،كمعاويننة ب ن أب ني س نفيان،
وعم نرو ب ن العنناُ ونحوهم نا؛ وم ن ه نو أفض نل م ن ه ن الء :ك نعبي موس نى اْلِ نعري ،وأب ني هري نرة،
ونحوهما؛ أو م هو أفضل م ن ه ن الء كطلح نة ،والزُّ بي نر ،وعثم نان ،وعل ني ب ن أب ني نال ن ٍ
ب ،أو أب ني ب ن ٍر
النايَّ ،وعم نر ،أو عائش نة أم الم ن مني  ،وغي نر ه ن الء م ن أص نحار النب ني ﷺ؛ فَن نه مس نتح ٌَّّ للعقوب نة
البلي ة باتفاق أئمة الاي  ،وتناُه العلماء :هل يعااب بالقتل؟ أو ما دون القتل؟).
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ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
 ة َق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ

«وم تنقص أ او ا م أصحار رسول ا ﷺ ،أو أب ضه ،لح نا ٍ
ث ك نان من نه،
سليما».
أو ذكر مساوئه فهو مبتاه ،تى يرت م عليهم جمي وعا ،في ون البه لهم
و
اإلما ُم ال ُخَ ِ
اري (ت256:هُ) َر ِح َنه اهللُ:
َ ق َال َ
«وما رأيت فيهم أ ناو ا يتن ناول أص نحار محم نا ﷺ ،اال نت عائشننة :أم نروا أن
يست فروا لهم( ،)1وذلَ اولننه﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الحشر.»]10:
 ةقِي َ لِ َس ْه الت ْستَري (ت283:هُ) رحنه اهلل« :متى يعلم الرجل؛ أنه على
السنة والجماعة؟».
ُّ
اال« :إذا عرف م نفسه عشر خن ٍ
ب أصح ننار
ال ،»..وذكر منها« :وال يسنن ُّ
النبي ﷺ(.»)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
(  )1روِ مسلم ( )3022ع هشامَ ب عروة ع أبيه اال :االت لي عائشة « :ا ابن أُختي أُم ُ ُرةا أَ ْن
لح ِ
َ ستَِْ ،ف ُرةا ِ َ
وه ْم».
فس ُ
أل َ
اب الل ي ﷺ َ
ار ِم النس ُل ِ
(  )2قال َشيخ ِ
ول (ص( :)578:وهذا مما ال نعلم فيه خال وفا بني
اإلسالم ابن تيني يف َّ
الص ِ َ
ٍ
السننة
أهنل الفقنه والعلنم من أصنحار رسنول ا ﷺ ،والتنابعي لهنم بَ سنان ،وسنائر أهنل ُّ
والجماعة؛ فَنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم ،واالست فار لهم ،والتر ُّ م علنيهم،
والترَي عنهم ،واعتقاد محبتهم ،ومواالتهم ،وعقوبة م أساء فيهم القول).
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ِ
ين:
الر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ

«وخير هذه اْلمة بعا نبيها عليه النالة والسالم :أبو ب ن ٍر الن نايَّ ،ث نم عم نر
ب الفطار ،ثم عثمان ب عفان ،ثم علي ب أبي ن ٍ
الب علننيهم الس نالم( ،)1وه نم
ُّ
الفلفاء الراِاون المها ُّيون ،وأن العشرة الننذي سننماهم رسننول ا ﷺ ،وِ نها
لهم بالجنة على ما ِ نها ب نه رسننول ا ﷺ ،واول نه الح نَّ ،والت نر ُّ م عل نى جمي ن
ف عما ِجر بينهم(.»)2
أصحار محما ،وال ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( َ )1ق َال ابن كَثير فِي التَّ ِ
فسيرِ (( :)517-518/3واا غلب هذا في عبارة ك ٍ
ثير م النُّساخ لل تب أن
لي ﭬ بعن يقال( :عليه السالم) ،م دون سائر النحابة ،أو (كرم ا وجهه) ،وهنذا
يفرَد ع ٌّ

يحا ،ل
وإن كان معناه صح و

ينب ي أن يسوِ بي النحابة في ذلَ ،فَن هذا م بار التعظيم

والت ريم ،فالشيفان وأمير الم مني عثمان أولى بذلَ منه ،رَي ا عنهم أجمعي ).
(  )2قُُول َش ُيخ ِ
جن ُوع الف ََُتُ َاة (( :)431-432/4انا ثبنت بالنُّننوُ
اإلسُُالم ابُُن تيني ُ يف َم ُ
النحيحة أن عثمان وعليا ونلحة والزُّ بير وعائشة م أهل الجنة .بنل انا ثبنت فني الننحيح:
الشُ َج َر ِ» .وأبنو موسنى اْلِنعر ُّي ،وعمنرو بن العناُ،
ن َّ
اللُ َار أَ َح ٌَُ َب ُا َ َ ت َْح ُ َ
«أَ َّ ُه َال ََْ خُ ُ َُّ
ومعاوية ب أبي سفيان ،هم م النحابة ،ولهم فضائل ومحاس  ،وما يح نى عننهم كثينر مننه
كذر ،والناق منه إن كانوا فيه مجتهناي  :فالمجتهنا إذا أصنار فلنه أجنران ،وإذا أخطنع فلنه
وبنا ،ف ُّ
النذنور ال توجنب دخنول الننار مطل وقنا ،إال إذا
أجر ،وخط ه ي فر له ،وإن اار أن لهم ذن و
انتفت اْلسبار المانعة م ذلَ وهي عشرة ،منها:
التوبة ،ومنها االست فار ،ومنها الحسنات الما ينة ،ومنهنا المننائب الم فنرة ،ومنهنا ِنفاعة
النبني ﷺ ،ومنهنا ِنفاعة غينره ،ومنهنا دعناء المن مني  ،ومنهنا منا يهناِ للمينت من الثنوار
والنااة والعتَّ ،ومنها فتنة القبر ،ومنها أهوال القيامة.

ةن الْ َقر ُن الَّ ِذي ب ِعثْن فِ ِ
يهُ ،ث َّم َّال ُ ِذ َن
ُ
واا ثبت في النحيحي ع النبي ﷺ أنه انال« :خَ ْي ُر الْ ُق ُر ِ ْ
=
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ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

اللُُُ ِ
اس َبعََُُُ ُم َح َّنَُُُ
يُُُر َّ
« َة ُقُُُ إنَّ خَ َ
َةرا ِب ُع ُهُُُُ ُم خَ يُُُُُ ُُر ال ر َّ ُُُُ ُ ِ َبعََُُُُُُ ُهم
ُُُُُب ِفُُُُُ ِ
الُُُُُر ُ
يه ُم
هر ال َر
ةإ
َ
َّهُُُُُم ة َّ
ُ
ِ
ُن َعُ ُوف ة َطلحُ ُ ٌ
ةسُ ُعٌَ ةابُُ ُ
َسُ ُعيٌَ َ
ِِ
ِ
ين َةخَ الُلُُُُُُُا
النُُُُُُُؤمل َ
َة َعُُُُُُُاا ُ أُم ُ
ِ
الهُُُُُُ ِ
ُارهم
ُاره َة َ
اجرةنَ ل ُُُُُُ َ
َةأَ صُُُُُُ ُ
َة َمُ ُن بعََُُُ ُهم َةالتُُُا ِب ُعون ِب ُحسُُ ِ
ُن َمُ ُا
الصُ ُ َحاب ِ كُل ِهُ ُم
َة ُقُ ُ خَ يُُ َُر قُُُول يف َّ
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أرجُُ ُ ُم
ثنُُ ُانُ َ
َماُ ،ثُُ ُ َّم ُع َ
َة ِز ُُُُرا ُه ُقُُ ُ ً
َع ِلُُي َحليُُُفُ الخَ يُُرِ ،بُُُالخَ يرِ ُمُ ُ ِ
لج ُم
ٌّ

ِ
ب ِ
الفُُر َلة ِ
َع َلُُب ُُجُُ ِ
َسُُر ُح
س يف الخُ لَُُ ت َ

ِ ِ
الن َنُُُُ ََُّ ُح
َ
ةعُُُُ ُام ُر فهُُُُُُر ةالَ ،بيُُُُُ ُُر ُ
ِ
ُم َع ِ
ُلم
اة َ ُُُ ُ أَكُُُ ُرِم ِبُُُ ُه َفهُُُُ َُو ُمصُُُُ ُ
اللُ ُ ِ
زح،حُ ُوا
ار
بلصُُره ُم َعُ ُن ظلنُُ ِ َّ
ُ
ُ
َحُُذة َحُُذةهم َقُُوالً َةفِعُُالً َفُُأفلحوا
ِ
ةال َتُُُ ُ ُ
ُب َةتَجُُُُ َُر ُح
ح َط َّعا ُُُُُِ تَعيُُُُ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ٍ
َ ُلو َُه ْمُ ،ث َّم الَّ ِذ َن َ ُلو َُه ْم» .و ينئ ٍذ فم جزم في وا ا م هن الء بنعن لنه ذن وبنا يناخل بنه الننار
اط وعا فهو كاذر مفت ٍر .فَنه لو اال ما ال علم له به ل ان مبط وال ،ف يف إذا اال منا دلنت الناالئل
ال ثيرة على نقيضه؟ ،فم ت لم فيما ِجر بينهم  -واا نهنى ا عننه :من ذمهنم أو التع ُّننب
لبعضهم بالبانل  -فهو ظالم معت ٍا).
السنة اُمسنات
ةقال رحنه اهلل يف َ
ملهاب السلَّ (( :)448-449/4ولهذا كان م مذاهب أهل ُّ
عما ِجر بي النحابة ،فَنه اا ثبتت فضائلهم ،ووجبت مواالتهم ومحبتهم .وما وا منه منا
ورا.
ي ون لهم فيه عذر يففى علنى اُنسنان ،ومننه منا تنار صنا به مننه ،ومننه منا ي نون م فن و
فالفو

فيما ِجر يوا في نفوس كث ٍير م الناس ب وضا وذما ،وي ون هو في ذلنَ مفطئنو ا،

بل عاصيوا ،فيض ُّر نفسه وم خا

معه في ذلَ ،كما جرِ ْلكثر من ت لنم فني ذلنَ ; فنَنهم

ت لموا ب ال ٍم ال يح ُّبه ا وال رسوله :إمنا من ذم من ال يسنتح َُّّ النذم ،وإمنا من منا أمن ٍ
ور ال

تستح َُّّ الما  .ولهذا كان اُمسات نريقة أفاَل السلف).
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ُين بِ َفضُُُُلِ ِهم
الن ُُُ ُ
حي ُ
َف َقُُ َُ َ َُُ ُ َق الُُُ َُو ُ

ةيف َ
الصُُُحاب ِ تَنََُُُُ ُح»
آي يف َّ
الفُُُتمِ (ٌ )1

***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1وهننو اولننه تعننالى﴿ :ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾.
واولنننه سنننبحانه﴿ :ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ﴾.
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الةَوَحَقَوقهمََ
مَعَامَلَةََالوَ أَ
وجَعَلَيهمََ
ت أَريمَالَرَ أَ
َوَ َ
ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُس ْفيا ُن الثَّ ْوري (ت161:هُ) َرح َنه ُ
«يا ِعيب ،ال ينفعَ م نا كتب نت ،ت نى ت نرِ الن نالة خل نف ك نل ب نر ،وف ناج ٍر،
السننلطان ،جننار ،أم
والجهنناد مننا ٍ إلننى يننوم القيامننة( ،)1والنننبر تحننت لننواء ُّ
عال(.»)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)508/28فَذا أ اط المرء عل وما بما أمر به
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
النب ُّي ﷺ م الجهاد الذي يقوم به اْلمراء إلى يوم القيامة ،وبما نهى عنه م إعانة الظلمة على

ظلمهم؛ علم أن الطريقة الوسطى -التي هي دي اُسالم المحض  -جهاد م يستح َُّّ الجهاد،
كه الء القوم المسئول عننهم ،من كنل أم ٍ
ينر ونائفن ٍة هني أولنى باُسنالم مننهم ،إذا لنم يم ن
جهادهم إال كذلَ ،واجتنار إعانة الطائفنة التني ي نزو معهنا علنى ِني ٍء من معاصني ا ؛ بنل
يطيعهم في ناعة ا  ،وال يطيعهم فني معننية ا  ،إذ ال ناعنة لمفلنوق فني معننية الفنالَّ.
وهذه نريقة خيار هذه اْلمة اايما و ايثوا .وهي واجبة على كل م لن ٍ
ف .وهني متوسنطة بني
و
نريَّ الحرورية وأمثالهم ،مم يسلَ مسلَ الوره الفاسا الناِ ع الة العلم ،وبي نريقة
المرجئة وأمثالهم مم يسلَ مسلَ ناعة اْلمراء مطل وقا ،وإن لم ي ونوا أبر وارا).
(  )2قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة ( ( :)249/3ول علني أن أنين ا ورسنوله
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
وأني أولي اْلمر إذا أمروني بطاعة ا  ،فَذا أمروني بمعنية ا فال ناعة لمفلوق في معنية
السننة ،واتفنَّ علينه أئمنة اْلمنة ،انال ا تعنالى﴿ :ﯵﯶ
الفالَّ .ه ذا دل عليه ال تار و ُّ

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅﰆﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ
=

92

عظيم املنة يف مجع عقائد أئمة السنة

اال ِعيب :فقلت لسفيان :يا أبا عبا ا النالة كلها؟
اال« :ال ،ول

صالة الجمعة والعياي  ،صل خلف م أدركت ،وأم نا س نائر

الس ننة
ذلننَ ،فعن نت مفي نر ،ال تن نل إال خل نف م ن تثننَّ بننه ،وتعل نم أن نه م ن أه نل ُّ
والجماعة(.»)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ﰌ ﰍﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ .واا ثبت في النحيح عن النبني ﷺ أننه انالَ « :ال
وٌ فِي مع ِصي ِ اهللِ»« ،إ َّنا ال َّاع ُ فِي الْنعر ِ
َطا َع َ لِ َنخْ ُل ِ
ةف» ،وأن أصبر على جور اْلئمة وأن ال
َ
َ ُْ
َ
َ ْ َ
أخر عليهم في فتن ٍة؛ لما في النحيح ع اب عبا ٍ
س اال :انال رسنول ا ﷺ « َم ُ ْن َرأَ ِم ُ ْن
ات َف ِنيتَتُه ج ِ
اهلِيَّ ٌ » .ومعمور
أَ ِميرِهِ َشيْئًا َ ن َْر ُه ُهَ ،ف ْليَ ْص ِ ْر َع َليْ ِهَ ،فإِ َّ ُه َم ْن َف َار ٌَ الْ َج َنا َع َ قِيََ ِش ْر َف َن َ
ُ َ
أي وضا م ذلَ أن أاول :أو أاوم بالحَّ يو ما كنت ،ال أخاف في ا لومة الئن ٍم ،كمنا أخرجنا
في النحيحي ع عبادة ب النامت اال« :با علَا رس َ ِ
اع ُ ِ ،فِ ُي ُ ْسُرِ َا
الس ْن ِ َةال َّ َ
ول اهلل َع َلب َّ
َ َ ْ َ ُ
َة ُع ْس ِر َا َة َمل َْش ِلَا َة َمن َْر ِهلَاَ ،ةأَ َث ُ َر ً َع َل ْي َُلُاَ ،ةأَ ْن َال َُُلُ ِ
األ ْم ُ َر أَ ْه َل ُ ُهَ ،ةأَ ْن َُق ُ َ
از َع ْ َ
ول أَ ْة َُق ُو َم ِب ُا ْل َحق
َحيْثُ َنا ُكلَّاَ ،ال َخَ افُ فِي اهللِ لَ ْو َم َ َالاِ ُم» .فبنايعهم علنى هنذه اْلصنول الثالثنة الجامعنة ،وهني:
الطاعة في ناعة ا  ،وإن كان اْلمر ظال وما ،وترت مناُعة اْلمر أهله ،والقيام بالحَّ بال مفافن ٍة
م الفلَّ).
(  )1قال َشيخ ِ
السننة
جن ُوع الف ََُتُ َاة (( :)280-281/3ومن أصنول أهنل ُّ
اإلسالم ابن تيني ُ يف َم ُ
والجماعة أنهم ين ُّلون الجم واْلعياد والجماعات ،ال ياعون الجمعة والجماعنة كمنا فعنل
ورا لنم يظهنر مننه باعنة وال فجنور صنلى
أهل الباه م الرافضة وغيرهم ،فَن كان اُمام مسنت و
خلفه الجمعة والجماعة باتفاق اْلئمة اْلربعة ،وغيرهم م أئمة المسلمي  ،ولم يقل أ ا من
اْلئمة إنه ال تجوُ النالة إال خلف م علم بان أمره ،بنل منا ُال المسنلمون من بعنا نبنيهم
ين ُّلون خلف المسلم المستور ،ول

إذا ظهر من المننلي باعنة أو فجنور ،وأم ن الننالة

خلف م يعلم أنه مبتاه أو فاسَّ م إم ان النالة خلف غيره ،فعكثر أهل العلنم يننححون
صالة المعموم ،وهذا مذهب الشافعي وأبي نيفة ،وهو أ ا القولي في مذهب مال ٍ
َ وأ ما.
وأما إذا لم يم

النالة إال خلف المبتاه أو الفاجر ،كالجمعنة التني إمامهنا مبتناه أو فناجر،
=

عظيم املنة يف مجع عقائد أئمة السنة

ِ
اهلل:
 قال َ
اإلما ُم أَ ْح َنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ

93

«والس نم والطاع نة لألئم نة ،وأميننر الم ن مني  :الب نر ،والف ناجر( ،)1وم ن ول ني
الفالفة ،فاجتم الناس عليه ،ورَ نوا ب نه( ،)2وم ن غل نبهم بالس نيف ،ت نى ص نار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
الس ننة
ول نيُ هن نات جمع نة أخ نرِ ،فه نذه تن نلى خل نف المبت ناه والف ناجر ،عن نا عام نة أه نل ُّ
السننة
نب ٍل ،وغيرهم من أئمنة أهنل ُّ

والجماعة .وهذا مذهب الشافعي وأبي نيفة وأ ما ب
ٍ
ب أن ال ينلي إال خلف م يعرفه
بال خالف عناهم .وكان بعض الناس إذا كثرت اْلهواء يح ُّ
على سبيل االستحبار ،كما نقل ذلَ ع أ ما أنه ذكر ذلَ لم سعله .ولم يقل أ ما إنه ال
تن ُّح إال خلف م أعرف اله .ولما اام أبو عم ٍرو عثمان ب منرُ ٍ
وق إلنى دينار مننر ،وكنان
ملوكها في ذلَ الزمان مظهري للتشيُّ وكانوا بانني وة مال نا وة ،وكنان بسنبب ذلنَ انا كثنرت
الباه ،وظهرت بالايار المنرية؛ أمر أصحابه أن ال ين ُّلوا إال خلف م يعرفونهْ ،لجل ذلَ،
السننة المفالفنة
السننة ،مثنل صنال النناي  ،وظهنرت فيهنا كلمنة ُّ
ثنم بعنا موتنه فتحهنا ملنوت ُّ
السنة ي ثر بها ويظهر .فالنالة خلف المستور جائزة باتفناق علمناء
للرافضة ،ثم صار العلم و ُّ
المسلمي  ،وم اال :إن النالة محرمة أو بانلة خلف م ال يعرف اله فقنا خنالف إجمناه
السنة والجماعة ،وانا كنان الننحابة -رَنوان ا علنيهم  -ينن ُّلون خلنف من يعرفنون
أهل ُّ
فجوره ،كما صلى عبا ا ب مسعودٍ وغيره م النحابة خلف الوليا ب عقبة ب أبي معني ،
النبح أرب وعا ،وجلاه عثمان ب عفان على ذلَ .وكان عبا
وكان اا يشرر الفمر ،وصلى مر وة ُّ
ا ب عمر وغيره م النحابة ين ُّلون خلف الحجا ب يوسف .وكنان الننحابة والتنابعون
ين ُّلون خلف اب أبي عبي ٍا ،وكان مته وما باُلحاد وداعيوا إلى الضالل).
(  )1قال َشيخ ِ
جن ُوع الف ََُتُ َاة (( :)16-17/35فطاعنة ا ورسنوله واجبنة
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
على كل أ ٍا؛ وناعة والة اْلمور واجبة ْلمر ا بطاعتهم ،فم أناه ا ورسوله بطاعة والة
اْلمر لله فعجره على ا  .وم كان ال يطيعهم إال لما يعخنذه من الوالينة والمنال ،فنَن أعطنوه
أناعهم ،وإن منعوه عناهم؛ فما له في اْلخرة م خال ٍق).
(  )2قول َشيخ ِ
اإلسالم ابُُن تيني ُ يف ملهُُاب السُُل (( :)527-529/1اُمامنة عنناهم (أي :أهنل
=
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خليف وة ،وسمي :أمير الم مني  ،وال نزو م نا ٍ م ن اُم نام إل نى ي نوم القيام نة :الننج،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= السنة) تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ،وال ينير الرجل إما وما تى يوافقه أهل الشوكة عليها،
الذي يحننل بطناعتهم لنه مقننود اُمامنة ،فنَن المقننود من اُمامنة إنمنا يحننل بالقنارة
السلطان صار إما وما.
السلطان ،فَذا بوي بيع وة نلت بها القارة و ُّ
و ُّ
ولهذا اال أئمة السلف :م صار له اارة وسلطان يفعل بهما مقنود الوالية ،فهو م أولني
اْلمر الذي أمر ا بطاعتهم منا لنم ينعمروا بمعننية ا  ،فاُمامنة ملنَ وسنلطان ،والملنَ ال
ينير مل و ا بموافقة وا ٍا وال اثني وال أربع ٍة ،إال أن ت ون موافقة ه الء تقتضي موافقة غيرهم
بحيو ينير مل و ا بذلَ .وه ذا ك ُّل أم ٍر يفتقر إلنى المعاوننة علينه ال يحننل إال بحننول من
يم نهم التعاون عليه؛ ولهذا لما بوي عل ٌّي ﭬ ،وصار معه ِوكة صار إما وما .ولو كان جماعة
في سف ٍر فالسنة أن ي مروا أ اهم ،كما اال النبي ﷺَ « :ال ِ
ح لِثَ َال َث َ نُو ُو َن فِ ُي َس ُفَر إِ َّال أَ ْن
ُّ
َ
ُّ
ؤَ مرةا ة ِ
احًَ ا ِمل ُْه ْم» ،فَذا أمره أهل القارة منهم صار أم ويرا .ف ون الرجل أم ويرا وااَنيوا ووال وينا
ُ ُ َ
السلطان ،متى نل ما يحننل بنه من القنارة
وغير ذلَ م اْلمور التي مبناها على القارة و ُّ
السلطان نلت وإال فال؛ إذ المقنود بها عمل أعم ٍ
ال ال تحنل إال بقارةٍ ،فمتنى ننلت
و ُّ
القارة التي بهنا يم ن تلنَ اْلعمنال كاننت اصنل وة وإال فنال .وهنذا مثنل كنون الرجنل راع وينا

للماِية ،متى سلمت إليه بحيو يقار أن يرعاها ،كان راعيا لها وإال فنال ،فنال عمنل إال بقنارةٍ
و
عليه ،فم لم يحنل له القارة على العمل لنم ي ن عنام وال .والقنارة علنى سياسنة النناس إمنا
بطاعتهم له ،وإما بقهره لهم ،فمتى صار اادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره ،فهو ذو سلط ٍ
ان
و
ول السُلَّ ِ
ٍ
مطاهٍ ،إذا أمر بطاعة ا  .ولهذا اال أ ما في رسالة عباوس ب مالَ العطنار« :أُ ُل ُ ُ
ح بِنا كَا َن ع َلي ِه أَلحاب رس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ول اهلل ﷺ» ،إلى أن االَ « :ة َم ْن َةل َي الْخ َال َف ُ َ َف ُأَ ْج َن َ
َ ْ ْ َ ُ َ ُ
علََْ َا الت ََّنس ُ َ
ِِ
ِ
ع َلي ِه اللَّاس ةر ُموا بِ ِه ،ةمن َغ َل ُهم بِالسُي ِ
ف َح َُّتُب َل ُ َار خَ لِ َ
ينَ ،ف ََُ ْف ُ
يف ُ ً َة ُس ُن َي أَميُ َُر الْ ُن ُؤْ مل َ
َ َ ْ َ ْ َّ ْ
ُ َ َ
َ ْ
الصََ َق ِ
اج ًرا» .واال في رواية إسحاق ب منن ٍ
ات إِلَ ْي ِه َجااِ ٌَ ،ب ارا كَا َن أَ ْة َف ِ
ور واا سئل ع ايو
َّ
ِ
ِ
ِ
ات ميتَ ً َجاهليَّ ً » ما معناه؟ فقال :تاري ما اُمنام؟ اُمنام
ات َةلَيْ َس لَ ُه إِ َما ٌم َم َ
«م ْن َم َ
النبي ﷺَ :
الذي يجم عليه المسلمون ،ك ُّلهم يقول :هذا إمام؛ فهذا معناه).
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والفاجر ،ال يترت ،واسمة الفيء ،وإاامة الحاود إلى اْلئمة ما ٍ ( ،)1ليُ ْل ا
أن يطع عليهم ،وال يناُعهم ،ودف النااات إليهم ج نائزة ،وناف نذة ،م ن دفعه نا
إليهم أجزأت عنه :برا كان ،أو فاج ورا( ،)2وصالة الجمعة خلفه ،وخلف م ولى،
جائزة ،تامة ،ركعتي  ،م أعادهما فهو مبتاه ،تارت لآلثار ،مفالف للسنة ،ل نيُ
ل نه م ن فضننل الجمع نة ِ نيء ،إذ ل نم يننر الن نالة خل نف اْلئم نة م ن ك نانوا :بننرهم،
السنة :أن تنلي معهم ركعتي  ،م أعادهما ،فهو مبتاه ،وتاي بعنها
وفاجرهم ،ف ُّ
تامة ،وال ي

في صارت م ذلَ ِ ٌَّ( ،)3وم خر على إمام المسلمي  ،واا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( َ )1ق َال َشيخ ِ
اإل ْسالم ابن َتيني فِي ُمختصر ال َفتاة (ص( :)580:وليُ ْل ٍا أن يزيل المن ر بما
هو أن ر منه ،مثل أن يقوم وا ا م الناس يريا أن يقط يا السارق ،ويجلنا الشنارر ،ويقنيم
الحاود؛ ْلنه لو فعل ذلَ ْلفضى إلى الهر والفساد؛ ْلن كل وا ٍا يضرر غيره ،وياعي أنه
السلطان ونوابه).
استحَّ ذلَ ،فهذا مما ينب ي أن يقتنر فيه على ولي اْلمر المطاه ،ك ُّ
( َ )2قال َشيخ ِ
اإل ْسالم ابن َتيني فِي االخت َيارات لل َعلِي (ص( :)157- 156:ويجأ باف الزكاة إلنى
ولي اْلمر العادل ،فَن كان ظالمًا ال ينرف الزكاة في المنارف الشرعية؛ فينب ي لنا بها أن
ال يافعها إَليه ،فَن نل له َرر بعام دفعها إلينه فَنهنا تجنزْ عننه إذا أخنذت مننه فني هنذه
الحالة عنا أكثر العلماء ،وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيها كولي اليتيم ،وناظر الوانف إذا
ابضا المال ،وصرفاه في غير منارفه الشرعية).
(  )3قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)286-287/3وأما إذا ولى غيره ب ير إذنه
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
ولنيُ فني تنرت الننالة خلفنه مننلحة ِنرعية ،كنان تفوينت هنذه الجمعنة والجماعنة جهن وال
وَال وال ،وكان اا رد باع وة بباعة .تى إن المنلي الجمعة خلف الفاجر اختلنف النناس فني
إعادته النالة ،وكرهها أكثرهم ،تى اال أ ما ب نب ٍل في رواية عباوسَ « :م ْن أَ َعا َل َها َف ُه َو

ُم ْت ََِ ٌع» .وهذا أظهر القولي ْ ،لن النحابة لم ي وننوا يعيناون الننالة ،إذا صنلوا خلنف أهنل
الفجور والباه ،ولنم ينعمر ا تعنالى ان ُّ أ ناو ا إذا صنلى كمنا أمنر بحسنب اسنتطاعته أن يعينا
=
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كان الناس اجتمعوا عليه ،وأا ُّروا له بالفالفة ،بعي وج ٍه كان ،بالرَا ،أو بال لب نة،
فقا َِّ هذا الف نار عن نا المس نلمي  ،وخ نالف اْلث نار ع ن رس نول ا ﷺ ،ف نَن
السلطان ،وال الفرو علي نه
مات الفار عليه ،مات ميت وة جاهلي وة ،وال يح ُّل اتال ُّ
ْل ٍا م الناس ،فم فعل ذلَ فهو مبتاه ،على غير الس ننة والطريننَّ( ،)1واتننال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= النالة).
ةقال يف (( :)352-355/23ولو علم المعموم أن اُمام مبتاه ياعو إلى باعته أو فاسَّ ظاهر
الفسَّ وهو اُمام الراتب الذي ال تم

النالة إال خلفه كَمام الجمعة والعياي واُمام في

صالة الحس بعرفة ونحو ذلَ؛ فَن المعموم ينلي خلفنه ،عننا عامنة السنلف والفلنف ،وهنو
مذهب أ ما والشافعي وأبي نيفة وغيرهم .ولهذا االوا في العقائا :إنه ينلي الجمعة والعيا
خلف كل إما ٍم برا كان أو فاج ورا ،وكذلَ إذا لنم ي ن فني القرينة إال إمنام وا نا ،فَنهنا تننلى
خلفه الجماعات ،فَن النالة في جماع ٍة خير م صالة الرجل و اه ،وإن كان اُمام فاسن وقا.
هذا مذهب جماهير العلماء :أ ما بن

نبن ٍل والشنافعي وغيرهمنا ،بنل الجماعنة واجبنة علنى

اْلعيان في ظاهر مذهب أ ما .وم ترت الجمعة والجماعة خلف اُمام الفناجر فهنو مبتناه
عننا اُمنام أ منا ،وغينره من أئمنة السننة ،كمنا ذكنره فني رسنالة عبناوس بن مالن ٍ
َ العطنار.
ُّ
والنحيح أنه ينليها وال يعياها ،فَن النحابة كانوا ين ُّلون الجمعة والجماعة خلف اْلئمنة
الفجار ،وال يعياون ،كما كان اب عمر يننلي خلنف الحجنا  ،وابن مسنعودٍ وغينره ينن ُّلون
الننبح أرب وعنا ،ثنم انال:
خلف الوليا ب عقبة ،وكان يشرر الفمنر ،تنى أننه صنلى بهنم منر وة ُّ
أُياكم؟ فقال اب مسعودٍ :ما ُلنا معَ منذ الينوم فني ُينادةٍ ،ولهنذا رفعنوه إلنى عثمنان .وفني
صحيح البفاري أن عثمان ﭬ لما نر صلى بالنناس ِنفص فسنعل سنائل عثمنان .فقنال:
إنَ إمام عام ٍة وهذا الذي ينلي بالناس إمام فتن ٍة .فقال :يا اب أخي إن الننالة من أ سن منا
يعمل الناس ،فَذا أ سنوا فع س معهم ،وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم .ومثل هذا كثير).
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ملهاب السل (( :)391/3ولهذا كان المشنهور من منذهب أهنل
السنة أنهم ال يرون الفرو على اْلئمة ،واتالهم بالسيف ،وإن كان فيهم ظلم ،كما دلت على
ُّ
=
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ال ُّلنوُ ،والفوار  ،جائز()1؛ إذا عرَوا للرجل في نفسه وماله ،فله أن يقاتننل
ع نفسه وماله ،وياف عنهما ب ل ما يقار عليه ،وليُ له إذا فاراوه ،أو تركوه أن
يطلبهم ،وال يتب آثارهم ،ل نيُ ْل ننا إال لإلم نام ،أو والة المسننلمي  ،إنم نا ل نه أن
ياف ع نفسه في مقامه ذلَ ،وينوي بجهاه أن ال يقتل أ او ا ،فَن أتننى عليننه ف ني
دفعه ع نفسه في المعركة ،فعبعا ا المقتول ،وإن اتل هذا في تلَ الحال ،وهو
ياف ع نفسه وماله ،رجوت له الشهادة ،كما جاء في اْل اديو ،وجمي اْلث نار
في هذا( ،)2إنما أمر بقتاله ،ولم ي مر بقتله ،وال اتباعننه ،وال يجيننز عليننه إن صننره،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ذلَ اْل اديو النحيحة المستفيضة ع النبي ﷺ; ْلن الفساد في القتال والفتننة أعظنم من
الفساد الحاصل بظلمهم باون ات ٍ
ال وال فتن ٍة ،فال ياف أعظم الفسادي بالتزام أدناهماَ ،ةلَ َع َّل ُه َال
ن َع َلب ِذي ُس ْل َانِ ،إ َّال َةكَا َن فِي خُ ُر ِ
ةج َها ِم َن الْف ََسالِ َما ُه َو أَ ْعظَ ُم ِم ُ َن
َ نَا ُل ْع ِرفُ َطااِ َف ً خَ َر َج ْ
الْف ََسالِ الَّ ِذي أَزَالَتْ ُه) ،ةا ظر :النلهاب ( ،)391/3ةمجُُوع الف ََُتُ َاة ( ،)12/35ة(،)444/4
(.)180- 179/28
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف مجوع ال َفت ََاة (( :)470-471/28ولهذا اتفنَّ أئمنة اُسنالم
على أن هذه الباه الم لظة ِ ٌّر م ُّ
الذنور التي يعتقا أصحابها أنها ذنور ،وبذلَ مضت سنة
السنة ،وأمر بالننبر علنى جنور اْلئمنة وظلمهنم،
رسول ا ﷺ يو أمر بقتال الفوار ع ُّ
والنالة خلفهم م ذنوبهم ،وِها لبعض المنري م أصحابه على بعض ُّ
ب
الذنور أنه يح ُّ
ا ورسوله ،ونهى ع لعنته ،وأخبر ع ذي الفوينرة وأصحابه  -م عبنادتهم وورعهنم -
جنوع ال َفت ََاة (.)103/20
أنهم يمراون م اُسالم كما يمرق السهم م الرمية) ،ةا ظرَ :م ُ
(  )2كما رواه مسلم يف صحيحه برام ( )377ع أبي هريرة ﭬ اال :جاء رجل إلى رسول ا ﷺ
فقال :يا رسول ا أرأيت إن جاء رجل يريا أخذ مالي .االَ « :فالَ ُت ْع ِ ِه َمالَ َ
ح» .اال :أرأيت إن
ْن َش ِهيٌَ » .اال :أرأيت إن اتلته انالُ « :ه ُ َو
ااتلني االَ « :قاتِ ْل ُه» .اال :أرأيت إن اتلني االَ « :فأَ َ
فِي الل ِ
َّار».
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جريحا ،وإن أخذه أس ويرا ،فليُ له أن يقتلننه ،وال يقننيم عليننه الح نا ،ول ن
أو كان
و
يرف أمره إلى م واله ا  ،فح م فيه».
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ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ

«ث نم الس نم والطاع نة لألئم نة ،وأمننراء الم ن مني  :الب نر ،والف ناجر ،مم ن ول ني
الفالفة بَجماه الناس ،ورَ ناهم ،ال يح ن ُّل ْل ن ٍا ي ن م بننا والي نوم اْلخ نر :أن
اجرا ،فه نو أميننر الم ن مني  ،وال نزو م ن
يبيت ليل ن وة إال وعلي نه إم نام :بننرا ك نان ،أو ف ن و
اْلمراء م نا ٍ إلننى يننوم القيام نة ،الب نر ،والف ناجر ،وال يت نرت ،واس نمة الف نيء ،وإاام نة
الحنناود لألئمننة الماَننية ،لننيُ ْل ننا أن يطعنن علننيهم ،وال يننناُعهم ،ودفنن
النااات إليهم جائزة نافذة ،اا برْ م دفعها إليهم ،وأجزأت عنه :برا ك نان ،أو
ناجرا ،وص نالة الجمع نة خلف نه ،وخل نف م ن واله ،جننائزة ،اائم نة ،ركعت ني  ،م ن
فن و
أعادها فهو مبتاه ،تارت لإليمان ،مفالف وليُ له م فضل الجمعة ِيء إذا لم
والسنة :أن ين ُّلوا خلفهم ،ال
ير الجمعة خلف اْلئمة م كانوا :برهم ،وفاجرهمُّ ،
ي ون في صاره ر م ذلَ ،وم خر على إم نا ٍم م ن أئم نة المس نلمي  ،وا نا
برَ نا كان نت ،أو ب لب نة،
اجتم عليه الناس ،فعا ُّروا له بالفالفة ،بعي وجه كان نت ،و
فهو ِ ٌّ
اق هذا الفار عليه العنا ،وخالف اْلثار ع ن رسننول ا ﷺ ،ف نَن م نات
الفار عليه ،مات ميت وة جاهلية ،وال ي ُّ
السلطان ،وال الفرو عليه ْل ا
حل اتال ُّ
الس ننة ،ويحننل ات نال الف نوار
م الناس ،فم ن فع نل ذلننَ فهننو مبت ناه عل نى غي نر ُّ
وال ُّلنوُ ،إذا عرَوا للرجل يف نفسه وماله ،أو ما دون نفسه ،فله أن يقاتل ع ن
نفسه وماله تى ياف عنه يف مقامه ،وليُ له إذا فاراوه أو تركوه أن يطلننبهم ،وال
يتب آثارهم ،واا سلم منهم ،ذلَ إلى اْلئمة ،إنما هو ي ناف ع ن نفس نه يف مقام نه،
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وينوي بجهاه أن ال يقتل أ او ا ،فَن أيت على ياه في دفعننه ع ن نفس نه يف المعرك نة،
فعبعا ا المقتول ،وإن اتل هو يف ذلَ الحال ،وهو ياف ع نفسه وماله ،رجونا
له الشهادة ،كما يف اْلثر ،وجمي اْلثار إنما أمر بقتاله ،ولم ي ن مر بقتل نه ،وال يقننيم
عليه الحا ،ول نه يافعه إلى م واله ا أمره ،في ون هو يح م فيه».
ِ
اهلل:
َ ق َال َ
اإلما ُم ال ُخَ اري (ت256:هُ) َرح َنه ُ
«وأن ال نناُه اْلمر أهله لقول النبي ﷺَ « :ثُ ٌ
ب ْامُرئ
الث ال َ َُ ُ،ع َلُيْ ِه َّن َق ْلُ ُ
إخُ َالص العنُ ِ هللِ ،ة َط ِ
لعُ َوتَهم
مسُلمْ :
اعُ ُة َال األمُر ،ةلُُ،ةم جنُاعتهم ،فُُإن ْ
َ
ََ
ت ُ
ُحير من َة َرااِ ِهم»( ،)1ثننم أكننا يف اولننه﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾
[النساء.]59:

وأن ال يرِ السيف على أمة محما ﷺ ،واال الفضننيل :ل نو كان نت لنني دع نوة
مستجابة ،لم أجعلها إال يف إما ٍم؛ ْلنه إذا صلح اُم نام ،أم ن الننبالد ،والعبنناد .اننال
اب المبارت :يا معلم الفير م يجترْ على هذا غيرت(.»)2
 ةقِي َ لِ َس ْه الت ْستَري (ت283:هُ) رحنه اهلل« :متى يعلم الرجل؛ أنه على
السنة والجماعة؟».
ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1رواه أ مننا فني المسنننا ( ،)436 /1والترمنذي ف ني جامعنه ( ،)2658وابن ماجننه فني س نننه
( ،)230وصححه اْللباينُّ في مش اة المنابيح (.)87/1
(  )2رواه أبو نع ٍ
يم في الحلية ( ،)91/8واب عساكر في تاريخ دمشَّ ( ،)60/52وذكره البربهار ُّي
السنة (ُ ،)51:والذهب ُّي في سير أعالم النُّبالء (.)434/8
في ِر
ُّ
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اال« :إذا عرف م نفسه عشر خن ٍ
ال» ،وذكنر منهننا« :وال يف نر عل نى ه نذه
اْلمة بالسيف ،....وال يترت الجماعة خلف كل ٍ
وال :جار ،أو عال».
ِ
ين:
الر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«ونقيم فر

الجهاد ،والحس م أئمة المسلمي  ،في ك نل ده ن ٍر ،وُم ن ٍ
ان ،وال

نرِ الفرو على اْلئمة ،وال القتال يف الفتنة( ،)1ونسم ونطي لم واله ا عز
الس ننة والجماع نة ،ونجتن نب الش نذوذ
وجل أمرنا ،وال ننزه ياو ا من ناع نة ،ونتتب ن ُّ
والفالف والفراة( ،)2وأن الجهاد ما ٍ مذ بعو ا عز وجننل نبي نه علي نه الن نالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ملهُُاب السُُل (( :)529/4وكنان أفاَنل المسنلمي ينهنون عن
الفرو والقتال في الفتنة ،كما كان عبا ا ب عمر وسنعيا بن المسنيب وعلن ُّي بن الحسني
وغينرهم ينهنون عنام الحنرة عن الفنرو علنى يزيننا ،وكمنا كنان الحسن البننر ُّي ومجاهنا
وغيرهما ينهون ع الفرو في فتنة اب اْلِعوَ .ةلِ َه َذا استَ َقر أَمر أَ ْه ِ السلَّ ِ َع َلب تَر ِ الْ ِقت ِ
َال
ْ
ْ َّ ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يح ِ الثَّابِ َُتُ ِ َع ُ ِن اللَّ ِ ُي ﷺ ،وصناروا ينذكرون هنذا فني عقائناهم،
الص ُح َ
في الْفتْلَ  ،ل ْْلَ َحال ُُث َّ
ويعمرون بالنبر على جور اْلئمة وترت اتالهم ،وإن كان اا ااتل في الفتنة خلَّ كثير م أهنل
العلم والاي ).
(  )2قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف َمج ُنوع ال َفت ََاة (( :)128-129/28فيعتي باْلمر والنهي م عتق وا ا أنه
مطي في ذ لَ لله ورسوله ،وهنو م عتن ٍا فني نا وده ،كمنا انتننب كثينر من أهنل البناه واْلهنواء؛
كالفوار والمعتزلة والرافضة وغيرهم ،م م غل فيما أتاه م اْلمر والنهي والجهاد على ذ لنَ،
وكان فساده أعظم م صال ه؛ ولهذ ا أمر النب ُّي ﷺ بالنبر على جور اْلئمة؛ ونهى ع ا تنالهم منا
اهلل ُح ُقوقَ ُن ْم» .واا بسطنا القول في ذ لَ في غير
أا ام وا النالةَ ،ةقَ َالَ « :ألةا إ َل ْي ِه ْم ُح ُقوقَ ُه ْمَ ،ة َس ُلوا َ
السنة والجماعة لزوم الجماعة ،وترت ا تال اْلئمة ،وتنرت
هذ ا الموَ  .ولهذ ا كان م أصول أهل ُّ
القتال في الفتنة .وأم ا أهل اْلهواء  -كالمعتزلة  -فيرون القتال لألئمة م أصول د ينهم).
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والسالم إل نى ايننام الس ناعة م ن أولنني اْلم نر م ن أئمننة المس نلمي  ،ال يبطلننه ِ نيء،
والح ُّس كذلَ ،ودف النااات م السوائم إلى أولي اْلمر م أئمة المسلمي ».

***
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َالشهاد أةَعَلَأح ٍدََ
عدم َّ
أ
هلَالق ْبل أَةََبعينهَبجنةَوالَنا ٍرََ
منَأ
اإلمام ُس ْفيا ُن بن عيَيْلَ َ (ت198:هُ) َر ِح َنه اهلل:
َ ق َال َ
الس ننة ،وم ن ت نرت منه نا ِ نيئوا ،فق نا
السنة عشرة ،فم ك فيه ،فقا است مل ُّ
« ُّ
السنة» ،وذكر منها« :وال تقطعوا بالشهادة على مسلم(.»)1
ترت ُّ
ِ
 قال ِ
اهلل:
اإل َما ُم أَ ْح َنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«وال يش نها عل نى أ نا م ن أه نل القبل نة بعم نل يعمل نه بجن ن ٍة ،وال ن ن ٍ
ار ،يرجننو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ملهُُاب السُُل (( :)295-296/5وإنمنا انا نقنف فني الشنفص
المعي  ،فال نشها له بجن ٍة وال ن ٍ
ار إال ع عل ٍمْ ،لن قيقة بانننه ومنا منات علينه ال نحني بنه،
ل نرجو للمحس ونفاف على المسيء.
ولهم في الشهادة بالجنة ثالثة أاو ٍ
ال :منهم م ال يشها بالجنة ْل ٍا إال لألنبياء .وهذا انول
محما اب الحنفية واْلوُاعي.
ِ
ص .وهذا اول كث ٍير م أهل الحايو.
َةالثَّا ي :أنه يشها بالجنة ل ل م م ٍ جاء فيه ن ٌّ
ث :يشها بالجنة له الء ،ولم ِها له الم منون .كما اال النبي ﷺ« :أَ ْ تُم ُش َهََ ا اهللِ
َةالثَّالِ ُ
ُ
ْ
ُّ
(» .واالِ « :
ح أَ ْن َت ْع َل ُنوا أَ ْه َ الْ َجلَّ ِ ِم ْن أَ ْه ِ الل ِ
األ ْر ِ
فِي ْ َ
وش ُ
َّار» ،االوا :بم يا رسول ا ؟ اال:
ُ
ِ
ِ
السي ِئ» ،فعخبر أن ذلَ مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
«بِالثَّلَا الْ َح َس ِن َةالثَّلَا َّ
وكان أبو ثو ٍر يقول« :أِها أن أ ما ب

موَ آخر).

نب ٍل في الجنة» ويحت ُّس بهذا .وبس هذه المسعلة له
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للنالح ،ويفاف عليه ،ويفاف على المسيء المذنب ،ونرجو له ر مة ا (.»)1
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ

«وال يش نها عل نى أ نا م ن أه نل القبل نة بعم نل يعمل نه بجن ن ٍة ،وال ن ن ٍ
ار  ،نرجننو
للنالح  ،ونفاف على الطالح المذنب ،ونرجو له ر مة ا عز وجل».
***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
جن ُوع الف ََُتُ َاة (( :)661/11فمن كنان م مننو ا وعمنل عمن وال
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
صال وحا لوجه ا تعنالى فنَن ا ال يظلمنه ،بنل يثيبنه علينه .وأمنا منا يفعلنه من المحنرم اليسنير
فيستح َُّّ عليه العقوبة ،ويرجى له م ا التوبة ،كما اال ا تعنالى ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ﴾ ،وإن مات ولم يتب فهنذا أمنره إلنى ا  ،هنو
أعلم بمقاار سناته وسيئاته .ال يشنها لنه بجننة وال نن ٍ
ار ،بفنالف الفنوار والمعتزلنة فنَنهم
يقولون :إنه م فعنل كبينر وة أ بطنت جمين

السننة والجماعنة ال يقولنون بهنذا
سنناته ،وأهنل ُّ

اُ باط ،بل أهل ال بائر معهم سنات وسيئات ،وأمرهم إلى ا تعالى).
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شيئَ أَةَ
تتََاملَ أ َ
أَصحَابََالكَبَ أَائ أَرَ ْ َ
ِ
اهلل:
 قال َ
اإلما ُم أَ ْح َنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«وم لقي ا بذنب يجب له به النار ،تائ وبا غير منر عليننه ،ف نَن ا عننز وجننل
يتور عليه ،ويقبل التوبة ع عباده ،ويعفو ع السيئات ،وم لقيه واا أايم عليننه
ا ذلَ الذنب في الاُّ نيا ،فهو كفارته ،كما جاء في الفبر ،ع رسول ا ﷺ(،)1
وم لقيه منرا غير تائب م ُّ
الذنور التي اا استوجب هبا العقوبة ،فعمره إلى ا
عز وجل ،إن ِاء عذبه ،وإن ِاء غفر له( ،)2وم لقيه كاف ورا ،عذبه ،ولم ي فر له».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اري ( ،)18ومسلم ( ،)1709ع عبادة ب النامت  اال :كنا م رسول الله ﷺ
(  )1روِ البف ُّ
يف مجل ٍ
ٍَُ فقالُ « :ت ا ِ ُعو ِي َع َلب أَ ْن ال ُت ْشُرِكُوا بِ ّ
الل ُ ِه َش ُيئًاَ ،ةال َت ُْ ُ ،واَ ،ةال َت ْسُرِ ُقواَ ،ةال َت ْقتُ ُل ُوا
اللَّفس الَّتي حرم اهلل إال بالْحقَ ،فنن ةىف ِملْنم َف ُأَجره ع َل ُب ّ ِ
اب َش ُيئًا ِم ُن َذلَ ُح
ةم ُ ْن أَ َل ُ َ
ْ ْ ُ َ
َ ْ
َ
َ
الل ُهَ ،
َ َّ َ
ِ
َفعوقِ ِ
اهلل َع َليهَ ،فأَ ْمر ُه إلب ال ّل ِه ،إِ ْن َشا َ َعفَا
َّار ٌ لهَ ،ة َم ْن أَ َل َ
ب به َف َ
ُ َ
اب َشيئًا من َذ َلحَ ،
هو كف َ
فست ََر ُه ُ
َعل ُهَ ،ةإ ْن َشا َ َع َّذبَ ُه».
(  )2قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)346-347/23فهذا ونحوه م ننوُ
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
الوعيا ٌَّّ ،ل الشفص المعي ال يشنها علينه بالوعينا ،فنال يشنها لمعني من أهنل القبلنة
بالنار ،لجواُ أن ال يلحقه الوعيا ،لفوات ِر ٍ
ط أو ثبوت مان ٍ  ،فقا ال ي ون التحريم بل ه ،واا
يتور م فعل المحرم ،واا ت ون له سنات عظيمة تمحو عقوبنة ذلنَ المحنرم ،وانا يبتلنى
بمنائب ت فر عنه ،واا يشف فيه ِفي مطناه .وه نذا اْلانوال التني ي فنر اائلهنا ،انا ي نون
=
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ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ

«وم لقي ا بذنب يجب له به النار ،تائ وبا غير منر عليننه ،ف نَن ا عننز وجننل
يتور عليه ،ويقبل التوبة ع عباده ،ويعفو ع السيئات  ،وم لقي ا واننا أاننيم
عليه ا ذلَ الذنب ،فهو كفارته ،كما جاء ع رسول ا ﷺ ،وم ن لقيننه منننرا
غير تائب م ُّ
الذنور التي استوجبت هبا العقوبة ،فعمره إلى ا عز وجل ،إن ِاء
عذبه ،وإن ِاء غفر له  ،وم لقيه مشركوا عذبه ولم ي فر له».
ِ
ين:
الر ِاز َ
َ ق َال اإلما ُم ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
ابن أبي حاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«وأهل ال بائر( )1يف مشيئة ا عز وجل».
***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الرجل لم تبل ه النُّنوُ الموجبة لمعرفة الحَّ ،واا ت ون عناه ولم تثبت عناه أو لم يتم
م فهمها ،واا ي ون اا عرَت له ِبهات يعذره ا بها ،فم كان م الم مني مجتهاو ا في
نلب الحَّ وأخطنع فنَن ا ي فنر لنه خطنعه كائننو ا منا كنان ،سنواء كنان فني المسنائل النظرينة أو
العملية ،هذا الذي عليه أصحار النبي ﷺ ،وجماهير أئمة اُسالم).
(  )1قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)658/11ال بائر :هي ما فيها اٌّ في الاُّ نيا
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
أو في اْلخرة :كالزنا والسراة والقذف التي فيها اود في الاُّ نيا ،وك ُّ
الذنور التي فيها اود
اُ ،مثل :الذنب الذي فيه غضب ا  ،ولعنته ،أو جهنم ،ومن
في اْلخرة ،وهو الوعيا الف ُّ
الجنة ،كالسحر ،واليمي ال موس ،والفرار م الز ف ،وعقوق الوالاي  ،وِهادة الزُّ ور،
وِرر الفمر ،ونحو ذلَ .ه ذا روي ع اب عبا ٍ
س ،وسفيان ب عيينة ،وأ ما ب
وغيرهم م العلماء).

نب ٍل،
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وبَ
الذنَ أ َ
ابَ َُّ
صحَ أ َ
يَأَ ْ َ
عَدَمََتَكَْ أَف أَ
الح َن ْيَي (ت219:هُ) َر ِح َنه اهلل:
اإلما ُم ُ
َ ق َال َ
«وأن ال نقول كما االت الفوار  :م أصار كبير وة فقا كفر(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)151/3وم أصول أهل
اإلسالم ابن تيني يف الواس ي منن َم ُ
السنة :أن الاي واُيمان اول وعمل :اول القلب واللسان ،وعمل القلب واللسان والجوار ،
ُّ
وأن اُيمان يزيا بالطاعة وينقص بالمعنية .وهم م ذلَ ال ي فرون أهل القبلة بمطلَّ
المعاصي وال بائر ،كما يفعله الفوار ؛ بل اْلخوة اُيمانية ثابتة م المعاصي ،كما اال
سبحانه وتعالى في آية القناُ ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ ،واال﴿ :ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾﴿ ،ﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡﯢ﴾ ،وال يسلبون الفاسَّ الملي اسم اُيمان بال لية ،وال يفلاونه في النار،
كما تقوله المعتزلة ،بل الفاسَّ ياخل في اسم اُيمان ،في مثل اوله تعالى:
﴿ﭞﭟﭠ﴾ ،واا ال ياخل في اسم اُيمان المطلَّ ،كما في اوله تعالى:
﴿ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ ،واوله ﷺ:
« َال ِْ ،ي الَّ،ا ِي ِحين ِْ ،ي ةهو مؤْ ِمن ،ة َال سرِ ٌُ الس ِ ِ
ين َ ْسرِ ٌُ َة ُه َو ُمؤْ ِم ٌنَ ،ة َال َ ْش َر ُب
ار ٌُ ح َ
َّ
َ ُ َ ُ ٌ َ َْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ب ُْه َ ً َذ َ
َّاس إلَيْه ف َ
يها أَبْ َص َار ُه ْم ح َ
ات َش َرف َ ْر َف ُ الل ُ
ين َ ْش َربُ َها َة ُه َو ُمؤْ م ٌنَ ،ة َال َلْت َِه ُ
الْخَ ْن َر ح َ
َ لْت َِه ُ َها َة ُه َو ُمؤْ ِم ٌن» ،ويقولون :هو م م نااص اُيمان ،أو م م بَيمانه فاسَّ ب بيرته؛ فال
يعطى االسم المطلَّ ،وال يسلب مطلَّ االسم).
السنة والجماعة متفقون على :أنه ال ي فر المسلم بمج نرد
ةقال يف االستقام (( :)185-186/2وأهل ُّ

=
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وال ت فير بشيء م الذنور ،إنما ال فر في ترت الفمُ التي اال رسول ا

ﷺ« :بُلي ِ
اإل ْس َالم َع َلب خَ نسَ :شهال أَن َال ِإله ِإ َّال اهللَ ،ةأن ُمحنَ َر ُسول اهلل ﷺ،
الصال َ ،ة ِإ تَا الَ ،كا َ ،ة َلوم َرمضانَ ،ةح ال َين»(.)1
َة ِإقام َّ
فعما ثالث منها فال يناظر تاركه :م لم يتشها ،ولم ينل ،ولم ينننمْ ،لنننه ال
ي خر ِيء م هذا ع واته؛ وال يجزْ م اضاه بعا تفريطه فيه عامااو ع واته.
فعما الزكاة ،فمتى ما أداها ،أجزأت عنه ،وكان آث وما في الحبُ.
وأما الحس ،فم وجب عليه ،ووجا السبيل إليه ،وجب عليه ،وال يجب عليه
آثم نا ف ني
في عامه ذلَ تى ال ي ون له منه با ،متننى أداه ،كنان م و
دي نا ،ولننم ي ن و
آثما في الزكاة؛ ْلن الزكاة ٌَّّ لمسلمي مساكي  ،بسه
تعخيره إذا أداه ،كما كان و
آثما تى وصل إلننيهم .وأم نا الحننس ،ف ننان فيم نا بينننه وبنني ربننه ،إذا
عليهم ،ف ان و
أداه ،فقا أدِ ،وإن هو مات ،وهو واجا مستطي  ،ولننم يحننس ،س نعل الرجعننة إلننى
الاُّ نيا أن يحس ،ويجب ْلهله أن يحجوا عنننه ،ونرجننو أن ي ننون ذل نَ م د وي نا عنننه،
كما لو كان عليه دي فقضي عنه بعا موته(.»)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

الننذنب ،كم نا يقول نه الف نوار  ،وال أن نه يف نر م ن اُيم نان بال لي نة ،كم نا يقول نه المعتزل نة ،ل ن ي ننقص
يض نا ،فم نذهب أهننل
اُيمان ،ويمن كمالننه الواج نب ،وإن كان نت المرجئ نة ت نزعم أن اُيمننان ال ي ننقص أ و
السنة المتبعون للسلف النالح :أن اُيمان يزيا بالطاعة وينقص بالمعنية).
ُّ

(  )1رواه ال ُّبفاري ( ،)8ومسلم (.)16
(  )2قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)302/7واا اتفَّ المسلمون على أننه من
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
لم يعت بالشهادتي فهو كافر ،وأما اْلعمال اْلربعة فاختلفوا في ت فير تاركها ،ونح إذا النا:
=
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ِ
اهيم ب ِن خَ الَ (ت240:هُ):
إبر َ
 ةيف ا ْعتقال أَبي َثور َ
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أرسل إليه رجل م أهل خراسننان ب تننار ،وفيننه« :وسنعلت :يفلننا ف ني الن نار
أ ا م أهل التو يا؟ ،والذي عنانا أن نقول :ال يفلا مو ا في النار(.»)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
السنة متفقون على أنه ال ي فر بالذنب ،فَنما نريا به المعاصي ،كالزنا والشُّ رر ،وأما هذه
أهل ُّ
المباني ففي ت فير تاركها نزاه مشهور .وع أ ما :في ذلَ نزاه ،وإ اِ الروايات عنه :إنه
ي فر م ترت وا ا وة منها ،وهو اختيار أبي ب ٍر ،ونائف ٍة م أصحار مال ٍ
َ كاب ب ٍ
يب .وعنه
رواينة ثانينة :ال ي فنر إال بتنرت الننالة والزكناة فقن  ،ورواينة ثالثنة :ال ي فنر إال بتنرت الننالة
والزكاة ،إذا ااتل اُمام عليها ،ورابعة :ال ي فر إال بترت النالة .وخامسة :ال ي فر بترت ِي ٍء
منه  .وهذه أاوال معروفة للسلف).
(  )1قال َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)670-671/7الناس في الفاسَّ م أهل
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
الملة –مثل :الزاني والسارق والشارر ونحوهم  -ثالثة أاسا ٍم :نرفي ووس .
أَ َحَُ ال َّ َر َفيْ ِن :أنه ليُ بم م بوجه م الوجوه ،وال ياخل في عموم اْل ام المتعلقة باسم
اُيمان ،ثم م ه الء م يقول :هو كافر :كاليهودي والننرانيَ .ة ُه َو َق ْو ُل الْ َخ ُ َو ِاربِ  ،ومننهم
م يقول :ننزله منزل وة بي المنزلتي ؛ وهني منزلنة الفاسنَّ ،ولنيُ هنو بمن م وال كناف ٍرَ ،ة ُه ُ ْم

الْ ُن ْعت َِ،لَ ُ ،وه الء يقولون :إن أهل ال بائر يفلاون في الننار ،وإن أ ناو ا مننهم ال يفنر منهنا؛
السنة وإجماه النحابة والتابعي لهم بَ سان
وهذا م مقاالت أهل الباه ،التي دل ال تار و ُّ
عل نى خالفه نا ،اننال ا تع نالى ﴿ :ﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ﴾ إل نى اولننه:

﴿ﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ﴾ ،فسماهم م مني  ،وجعلهم إخو وة م االاتتنال وب ني
بعضنهم علنى بعن ٍ
ض ،وانال ا تعنالى ﴿ :ﭞﭟ ﭠ﴾ ،ولنو أعتنَّ منذن وبا أجنزأ عتقنه
بَجماه العلماء .ولهذا يقول علماء السلف في المقامات االعتقادية :ال ن فنر أ ناو ا من أهنل
القبلة بذنب ،وال نفرجه م اُسالم بعمل ،واا ثبت الزنا والسراة وِرر الفمر على أنا ٍ
س
في عها النبي ﷺ ،ولم يح م فيهم م م كفر ،وال اط المواالة بينهم وبي المسلمي  ،بل
الشُ ْي َ ِ
ان َع َل ُب
جلا هذا ،واط هذا ،وهو فني ذلنَ يسنت فر لهنم ،ويقنولَ « :ال َتنُو ُ ُوا أَ ْع ُ َوا َن َّ
=
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ِ
اهلل:
 قال َ
اإلما ُم أَ ْح َنَُ (ت241:هُ) َرح َنه ُ

«وم مات م أهل القبلة مو او ا ،ينلى عليه ،ويست فر له ،وال ترتت النالة
عليه لذنب أذنبه ،ص يرا كان أو كبيرا ،وأمره إلى ا عز وجل».
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«وم مات م ن أه نل القبل نة مو نناو ا ،منننليوا ،ص نلينا علي نه ،واس نت فرنا ل نه ،ال
نحجب االست فار ،وال ناه النالة عليه ل ٍ
ذنب ص ير ،أم كبير ،أمننره إلننى ا ع نز
وجل».
 قال اإلًِمام ال ُخَ ِ
اري (ت256:هُ) رحنه اهلل:
«ولم ي ونوا ي فرون أ او ا م أهل القبلة بالذنب ،لقوله﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [النساء.»]48:
 ةقِي َ لِ َس ْه الت ْستَري (ت283:هُ) رحنه اهلل« :متى يعلم الرجل؛ أنه على
السنة والجماعة؟».
ُّ
اال« :إذا عرف م نفسه عشر خن ٍ
ال ،»..وذكر منها« :وال يرتت النالة على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
أَ ِخين ُْم» ،وأ ام اُسالم ك ُّلها مرتبة على هذا اْلصل.
ال َّرفُ الثَّا ِي :اول م يقول :إيمانهم ب ٍ
اق ،كما كان لم ينقص ،بنا وء على أن اُيمان هو مجنرد
َ
التنايَّ واالعتقاد الجاُم ،وهو لم يت ير ،وإنما نقنت ِرائ اُسالم ،ةه ُ َذا َق ُو ُل الْنر ِج َُئُ ِ
ْ
َ َ
ُْ
ِ
السننة وإجمناه السنابقي
َةالْ َج ْهنيَّ  ،وم سلَ سنبيلهم ،وهنو أي وضنا انول مفنالف لل تنار و ُّ
والتابعي لهم بَ سان).
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م يموت م أهل القبلة بالذنب».

ِ
ِ
ين:
الر ِاز َ
اإلمام ُ
اهلل يف ا ْعت َقال َّ
َ ق َال َ
ابن أَبي َحاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«وال ن فر أهل القبلة بذنوبهم ،ون ل سرائرهم إلى ا عز وجل».
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َر ِح َنه اهللُ:
 قال اإلما ُم ُ

ِ
الصُُُال ِ ةإِن َع َصُُُوا
«ةال ُت ْنفُُُ َرنْ أهُُُ َ َّ
ِ
الخُُُُُُُ ُواربِ إ َُُُُُُُّ ُ ُه
أي َ
ةال تَعتقُُُُُُُ َُ َر َ

ِ
العُُُر ِ
ش َ صُُُ َف ُم
فنل ُهُُُ ُم َعصُُُي ة ُذة َ
فضُُُ ُم»
َم َقُُُ ٌال لِ َنُُُن هُُُُوا ُه ُُُُرلِي ة َ َ

***
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عََ
عَالمَاتََأَ ْهَ أَ
لَال أَبدَ أ

ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريننرة ،وينناعو ل نه ،ويننرت م عليننه ،ف نار خيننره،
واعلم أنه بريء م الباه.
وإذا رأيننت الرجننل يحننب عمننر ب ن عبننا العزيننز ،ويننذكر محاسنننه ،وينشننرها،
فاعلم أن وراء ذلَ خيرا -إن ِاء ا .-
وإذا رأيت الرجل يعتما م أهل البنرة على أيور السفتياني ،واب ن ع نون،
ويونُ ،والتيمي ،ويحبهم ،وي ثر ذكرهم ،واالاتااء بهم ،فار خيره.
ثم م بعا ه الء :ماد ب سلمة ،ومعاذ بن معنناذ ،ووهننب بن جريننر ،فننَن
ه الء محنة أهل الباه.
وإذا رأيت الرجل م أهل ال وفة يعتما على نلحة ب منرف ،واب أبجننر،
واب

يان التيمي ،ومالَ ب م ول ،وسفيان ب سعيا الثوري ،وُائاة ،فارجه.
ومنن بعنناهم :عبننا ا بنن إدريننُ ،ومحمننا بنن عبيننا ،وابنن أبنني عتبننة،
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والمحاربي ،فارجه(.)1

وإذا رأيت الرجل يحب أبا نيفة ،ورأيه ،والنظر فيه ،ف نال تطمننئ إليننه ،وإلننى
م يذهب مذهبه ،مم ي لو في أمره ،ويتفذه إما وما».
ِ
ِ
اهلل:
اإلمام ُ
َ ق َال َ
ابن أَبي َحاتم (ت327:هُ) َرح َنه ُ
«وسمعت أبي يقول :وعالمة أهل الباه :الوايعة في أه نل اْلثننر( ،)2وعالمننة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف رف النالم (ص )8:ةهو يف ال َفتَ َاة (( :)231/20فيجب على
وصا
المسلمي -بعا مواالة ا تعالى ورسوله ﷺ  -مواالة الم مني  ،كما نطَّ به القرآن .خن و
العلماء ,الذي هم ورثة اْلنبياء ،الذي جعلهم ا بمنزلة النُّجوم ,يهتاِ بهنم فني ظلمنات البنر
والبحر .واا أجم المسلمون على هاايتهم ودرايتهم .إذ ك ُّل أم ٍة -ابل مبعو نبينا محم ٍا ﷺ
فعلماؤها ِرارها ,إال المسنلمي فنَن علمناءهم خينارهم؛ فنَنهم خلفناء الرسنول ﷺ فني أمتنه,
والمحيون لما مات م سنته ،بهم اام ال تار ,وبه ااموا ,وبهم نطَّ ال تار ،وبه نطقوا).
(  )2قال َشيخ ِ
اة (( :)96-97/4فتعم نل ه نذه الح وم نة العادل نة؛
جن ُوع الف ََُتُ َ
اإلسالم ابن تيني ُ يف َم ُ
ليتبي لَ أن الذي يعيبون أهل الحايو ،ويعالون ع مذهبهم ،جهلة ُناداة منافقون بال ري ن ٍ
ب .وله نذا
لما بلغ اُمام أ ما ع اب أبي اتيلة ،أنه ذكر عناه أهل الحايو بم ة ،فق نال :ا نوم س نو ٍء .فق نام اُم نام
أ ما -وهو ينفض ثوبه  -ويقولُ :نايَّ ُنايَّ ُنايَّ .ودخل بيته .فَنه عرف م زاه .وعي نب المن نافقي
للعلماء بما جاء به الرسول اايم ،م ُم المنافقي الذي كانوا على عه نا النب ني ﷺ .وأم نا أه نل العل نم
ف انوا يقولون :هم اْلباالْ ،لنهم أباال اْلنبياء ،واائمون مقامهم قيق ن وة ،ليس نوا م ن المع نامي ال نذي
ال يعرف لهم قيقة ،ك ٌّل منهم يقوم مقام اْلنبياء في القار الذي نار عنهم فيه :هذا في العل نم والمق نال،
يع نا .وك نانوا يقول نون :ه نم الطائف نة المنن نورة إل نى اي نام
وهذا في العبادة والحال ،وه نذا ف ني اْلم نري جم و
الساعة ،الظاهرون على الحَّ؛ ْلن الهاِ ودي الحَّ الذي بعو ا ب نه رس نله معه نم ،وه نو ال نذي وع نا

ا بظهوره على الاي كله ،وكفى با ِهياو ا).
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السنة شننوية ،يرينناون إبط نال اْلثننار ،وعالمننة الجهميننة:
الزناداة :تسميتهم أهل ُّ
تسننميتهم أهننل السنننة :مشننبهة ،وعالمننة القاريننة :تسننميتهم أهننل اْلثننر :مجننجة،
الس ننة :مفالفننة ،ونقنننانية ،وعالمننة الرافضننة:
وعالمننة المرجئننة :تسننميتهم أه نل ُّ
الس ننة إال اسننم وا ننا ،ويسننتحيل أن
السنة :ناصبة ،وال يلحَّ أه نل ُّ
تسميتهم أهل ُّ
تجمعهم هذه اْلسماء».
***
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ال َِنفَاقََوَأَ َْنوَاعَهََ
ِ
اهلل:
 قال َ
اإلما ُم أَ ْح َنَ (ت241:هُ) َرح َنه ُ
«والنفاق ،هو :ال فر ،أن ي فر با  ،ويعبا غيره ،ويظهر اُسالم في العالنية،
مثل المنافقي الذي كانوا على عها رسول ا ﷺ ،وهذه اْل اديو التي جاءت:
« َث َالث من كُن فِ ِ
يُه َف ُهُ َو ُملَُ افِق»( )1هننذا علننى الت ل نيظ ،نرويهننا كم نا ج ناءت ،وال
َّ
نفسرها(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1رواه أ ما في المسنا ( ،)536/2م ايو أبي هريرة ﭬ ،ورواه البُّفاري ( ،)33ومسلم
ثِ :إ َذا َحََّ َ
( ،)59بلفظ« :آ َ ُ الْ ُنلَافِ ِق َث َال ٌ
ث َك َذ َبَ ،ةإِ َذا َة َعََ أَخْ َلفَ َ ،ةإِ َذا اؤ ُت ِن َن خَ ا َن».
(  )2قول َشيخ ِ
جنوع ال َفت ََاة (( :)350-351/7م أتى باُيمان الواجب
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
استحَّ الثوار ،وم كان فيه ِعبة نف ٍ
اق وأتى بال بائر فذات م أهل الوعيا ،وإيمانه ينفعه ا
به ،ويفرجه به م النار ،ولو أنه مثقال بة خرد ٍل ،ل ال يستح َُّّ به االسم المطلَّ المعلَّ به
وعا الجنة بال عذ ٍ
ار .وتمام هذا أن الناس اا ي ون فيهم م معنه ِنعبة من ِنعب اُيمنان،
وِعبة م ِعب ال فر أو النفاق ،ويسمى مسل وما ،كما نص عليه أ ما .وتمام هذا أن اُنسان
اا ي ون فيه ِعبة م ِعب اُيمان وِعبة م ِعب النفاق؛ وانا ي نون مسنل وما ،وفينه كفنر
دون ال فر الذي ينقل ع اُسالم بال لية ،كما اال النحابة :اب عبنا ٍ
س ،وغينره« :كفنر دون
كف ٍر» .وهذا انول عامنة السنلف ،وهنو النذي ننص علينه أ منا ،وغينره ممن انال فني السنارق
والشارر ونحوهم ممن انال فينه النبن ُّي ﷺ« :إ َّ ُ ُه َل ُ ْي َس بِ ُن ُؤْ ِم ِن» ،إننه يقنال لهنم :مسنلمون ال
=
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واولهَ « :ال ترجعوا ِ
مُالال ،ضُرب َبعضُنُم ِر َقُاب بعُ
بعَي ك َّف ًارا
ً
ومثلِ « :إذا التقُب النسُلنان بسُيفيهنا ،فالقاتُ ةالنقتُول ِفُي اللَُّ ار»(َ ،)2ةمثُ :
«س اب النسلم فسوٌ ،ةقتاله كفر»( ،)3ومثل« :من َق َال ِألَ ِخ ِ
يه َا كَافِر فقَ بَا َبها
ُ
َُهنا»(َ ،)4ةمثُُ « :كفُُُر ِبُُاهلل ت ُُُرؤٌ مُُُن سُُُبَ ،ة ِإن لٌ»( ،)5ونحنننوه من ن
أَحُُ َ
»(،)1

اْل اديو ،مما اا صح و فظ ،فَنا نسلم له ،وإن لننم يعل نم تفس نيرها ،وال ي نت لم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
السنة على نفي اسم اُيمان ،م إثبات اسم اُسالم ،وبعن الرجل
م منون؛ واستا ُّلوا بالقرآن و ُّ
اا ي ون مسل وما ومعه كفر ال ينقل ع الملة ،بل كفر دون كف ٍر ،كما اال ابن عبنا ٍ
س وأصنحابه
في اوله ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ انالوا :كفنر ال ينقنل عن الملنة،
وكفر دون كف ٍر ،وفسَّ دون فس ٍَّ ،وظلم دون ظل ٍم .وهذا أي وضا ممنا استشنها بنه البفنار ُّي فني
السننة والجماعنة،
صنحيحه ،فنَن كتنار اُيمنان النذي افتنتح بنه الننحيح ،انرر منذهب أهنل ُّ
السننة والجماعنة ،منذهب الننحابة
وَمنه الرد على المرجئة ،فَننه كنان من القنائمي بنننر ُّ
والتابعي لهم بَ سنان .وانا اتفنَّ العلمناء علنى أن اسنم المسنلمي فني الظناهر يجنري علنى
المنافقي ْ ،لنهم استسلموا ظاه ورا؛ وأتوا بما أتوا به من اْلعمنال الظناهرة ،بالننالة الظناهرة،
والزكاة الظاهرة ،والحس الظاهر ،والجهاد الظاهر ،كما كان النب ُّي يجري عليهم أ
الظاهر ،واتفقوا على أنه م لم ي

ام اُسالم

معه ِيء م اُيمان فهو كما اال تعالى ﴿ :ﮱﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘ﴾).
(  )1رواه البفاري ( ،)121ومسلم ( )65م
(  )2رواه البفاري ( ،)31ومسلم ( )2888م
(  )3رواه البفاري ( ،)48ومسلم ( ،)64م
( )4رواه البفاري ( ،)5753ومسلم ( )60م

ايو جر ٍير .
ايو أبي ب رة .
ايو اب مسعود .
ايو اب عمر ﭭ.

(  )5رواه أ ما يف المسنا ( ،)215/2واب ماجة يف سننه ( ،)2744م
ع أبيه ع جاه ،و سنه اْللبان ُّي يف النحيحة برام (.)3370

ايو عمنرو بن ِنع ٍ
يب
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فيه ،وال يجادل فيه ،وال تفسر هذه اْل اديو ،إال مثننل م نا ج ناءت ،وال نردهننا إال
بع َّ منها(.»)1
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«والنفاق هو :ال فر :أن ي فر با ع نز وجننل ،ويعبننا غيننره ف ني السننر ،ويظهننر
اُيمان في العالنية ،مثل المنافقي الذي كنانوا علننى عهننا رس نول ا ﷺ ،فقبننل
منهم الظاهر ،فم أظهر ال فر ،اتل ،وهذه اْل اديننو التنني ج ناءتَ « :ثُالث َمُن
ُكن فِ ِ
يه َف ُهو ُملافق» ،جاءت على الت ليظ ،نرويها كما جاءت ،وال نفسننرها ،مثننل:
ِ
ُرب َبعضُُنم ِر َق ُاب َبع ُ » ،ومثننلِ « :إ َذا التَّ َق ُب
ُاراَ ،ضُ ُ
« َال َترجعُُوا َبعَُُي ُكفُ ً

ِ
ِ
النسُلم ُفسُوٌ،
النسلنان بِسيفيهنا َفال َقات َةالنقتُول في اللَّار» ،ومثل« :سُ َاب ُ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
َاة (( :)165/35وأصل ذل نَ :أن المقال نة الت ني ه ني
جنوع ال َفت َ
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
السنة واُجماه ،يقال :هي كفر ،ا نو وال يطل نَّ كم نا دل عل نى ذل نَ النناالئل الش نرعية؛ ف نَن
كفر بال تار و ُّ
اُيمان م اْل

ام المتلقاة ع ا ورسوله؛ ليُ ذلَ مما يح م فيه الن ناس بظن نونهم وأه نوائهم .وال

يجب أن يح م في كل ِف ٍ
ص اال ذلَ بعنه كافر ،تى يثبت في قه ِروط الت فيننر ،وتنتف ني موانع نه،
مثل م اال :إن الفمر أو الربا الل؛ لقرر عهاه باُسالم؛ أو لنشوئه في بادي ٍة بعينناةٍ ،أو س نم كال وم نا
أن ره ،ولم يعتقا أنه م القرآن ،وال أنه م أ اديو رسول ا ﷺ).
ةقال يف مختصر ال َفت ََاة (ص( :)573:ولهذا اال الس نلف :م ن ا نال :الق نرآن مفل نوق فه نو كننافر  ،وم ن
م الت فيننر

اال :إن ا ال يرِ في اْلخرة فهو كافر ،وال ي فرون المعي الذي يقول ذلَ؛ ْلن ثبوت
في قه ،متواف على تحقيَّ ِ ن ٍ
روط ،وانتف ناء موان ن  ،ف نال يح نم ب ف نر ِ نف ٍ
ص بعين نه ،إال أن يعل نم أن نه
منافَّ ،ب نعن اام نت علي نه الحج نة النبوي نة الت ني ي ف نر م ن خالفه نا ول نم يقبلهننا ،ل ن ا نول ه ن الء المعتزل نة
وأِباههم هو بال َِ م الشرت وال فر والضالل) .ةا ظرَ :مج ُنوع ال َفت ََاة (.)354/3
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َةقتاله ُكفر» ،ومثلَ « :من َقال ِأل ِخيهَ :ا َكافر َفقَ َبُا بِ َهُا أَحَُهنا» ،ومثننل« :كفُر
باهلل :ت رؤٌ من سب ،ةإن لٌ» ،ونحو هذه اْل اديو ،مما ذكرناه ،ومما لم ن نذكره

في هذه اْل اديو ،مما ص نح و فننظ ،فَن نه يسننلم ل نه ،وإن ل نم يعلننم تفسننيره ،وال
نت لم فيه ،وال نجادل فيه ،وال نتعلم منه ما لم يبلغ لنننا منننه ،وال نفسننر اْل اديننو
إال على ما جاءت ،وال نردها».
***
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َمَسَ أَائلََ أَف ْ َقهأَ ََّي َةَ
الع َْل أَمَيفَعَقَ أَائ أ َدهمَ
هلََ أَ
ذَكَرَهَاَأَ َْ
فيهَاَ
عَ أَ
هلَال أَب َد أَ
ملخالَفَ أَةَأَ أَ
َ َ

الر ْج ُم:
َّ - 1
اإلما ُم أَ ْح َنَ (ت241:هُ) َر ِح َنه اهللُ:
 قال َ
«والرجم َّ على م ُنا واا أ ن  ،إذا اعرتف ،أو اام نت عليننه بين نة ،واننا
رجم رسول ا ﷺ ،واا رجمت اْلئمة الراِاون».
ِ
اإلمام علي بن ِ
اهلل:
ُ َ
َ ق َال ِ ُ
النَ لي (ت234:هُ) َرح َنه ُ
«والرجم على م ُنا وهو محنن  ،إذا اعننرتف ب نذلَ ،واامننت عليننه البينننة،
رجم رسول ا ﷺ ،ورجم اْلئمة الراِاون م بعاه»(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(  )1قال َشيخ ِ
السنة المتواترة التي
جنوع ال َفت ََاة (( :)339-340/11وأما ُّ
اإلسالم ابن تيني يف َم ُ
السنة في تقاير ننار السراة ،ورجم الزانني،
ال تفسر ظاهر القرآن ،أو يقال تفالف ظاهره ،ك ُّ
وغير ذلَ؛ فمذهب جمي السلف العمل بها أي وضا إال الفوار ؛ فَن م اولهم أو اول بعضهم
السنة ،يو اال أولهنم للنبني ﷺ فني وجهنه :إن هنذه القسنمة منا أرينا بهنا وجنه ا ،
مفالفة ُّ
السننة المفسنرة لنه ،وأمنا
ويح ى عنهم أنهم ال يتبعونه ﷺ إال فيما بل نه عن ا من القنرآن و ُّ
=
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َ -2
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ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُس ْفيا ُن الثَّ ْوري (ت161:هُ) َرح َنه ُ
«يا ِعيب ب

رر؛ ال ينفعَ ما كتبت لَ ،تى ترِ المسح على الففي

دون خلعهما ،أعال عنات م غسل ااميَ».
ِ
ِ ِ
اهلل« :متى يعلم الرجل؛ أنه على
 ةقي َ ل َس ْه الت ْستَري (ت283:هُ) َرح َنه ُ
السنة والجماعة؟».
ُّ
اال« :إذا عرف م نفسه عشر خنال» ،وذكر منها« :وال يننرتت المسننح علننى
الففي ».
ِ
ِ -3
الصال ِ:
سر ُار بِال َ ْس َن َل يف َّ
اإل َ
ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُس ْفيا ُن الثَّ ْوري (ت161:هُ) َرح َنه ُ
«ي نا ِننعيب ب ن

ننرر ،وال ينفعننَ مننا كتبننت ،تننى ي ننون إخفنناء :بسننم ا

الر م الر يم يف النالة أفضل عنات م أن تجهر هبا»(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فال يعملون إال بظاهره ،ولهذا كانوا ماران وة مرانوا من اُسنالم
كما يمرق السهم م الرمية).
(  )1قال َشيخ ِ
اإلسالم ابن تيني يف ملهُُاب السُُل (( :)150-151/4وكنذلَ الجهنر بالبسنملة هنو
مذهب الرافضة ،وبعض الناس ت لم في الشافعي بسنببها ،وبسنبب القننوت ،ونسنبه إلنى انول
الرافضة والقارية؛ ْلن المعروف في العراق أن الجهر كان م ِعار الرافضة ،وأن القنوت في
الفجر كان م ِعار القارية الرافضة ،تى أن سفيان الثنوري وغينره من اْلئمنة ينذكرون فني
عقائاهم ترت الجهر بالبسملة؛ ْلنه كان عناهم م ِعار الرافضة ،كما يذكرون المسنح علنى
=
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لَ
الرسَ أَائ أَ
اتةََ َّ َ
خ أَ
َ
ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُس ْفيا ُن الثَّ ْوري (ت161:هُ) َرح َنه ُ
«يا ِنعيب ب ن

نرر؛ إذا وافننت ب ني ي ناي ا ع نز وجننل ،فسننعلَ ع ن ه نذا

الحايو ،فقل :يا رر؛ اثني بهذا الحايو سفيان ب ن س نعيا الث نوري ،ث نم خننل
بيني وبي ربي عز وجل».
ابن أَبي َحاتِم (ت327:هُ) َر ِح َنه اهللُ:
اإلمام ُ
َ ق َال َ
«وبه أاول أنا ،واال أبو علي ب

ب

المقري :وبه أا نول ،وا نال ِ نيفنا اب ن

المظفر :وبه أاول ،واال ِيفنا -يعني المننف  :-وب نه أا نول ،وا نال الطريثيث ني:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
الففي ؛ ْلن تركه كان م ِعار الرافضة ،وم هذا فالشافع ُّي لمنا رأِ أن هنذا هنو ال ُّسننة كنان
ذلَ مذهبه ،وإن وافَّ اول الرافضة).

جنوع ال َفت ََاة (( :)423/22وإنما كثر ال ذر فني أ ادينو الجهنر؛ ْلن
ةقال رحنه اهلل يف َم ُ
الشيعة ترِ الجهر ،وهم أكذر الطوائف ،فوَعوا في ذلنَ أ ادينو لبسنوا بهنا علنى النناس
السننة
السنة م ال وفيي كسفيان الثوري أنهم يذكرون من ُّ
دينهم؛ ولهذا يوجا في كالم أئمة ُّ
المسح على الففي  ،وترت الجهر بالبسملة ،كما يذكرون تقايم أبني ب ن ٍر وعمنر ونحنو ذلنَ؛
ْلن هذا كان م ِعار الرافضة .ولهذا ذهب أبو علي ب أبي هرينرة أ نا اْلئمنة من أصنحار
الشافعي إلى ترت الجهر بها ،االْ :لن الجهر بهنا صنار من ِنعار المفنالفي  ،كمنا ذهنب من
ذهب م أصحار الشافعي إلى تسنمة القبور؛ ْلن التسطيح صار م ِعار أهل الباه).
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وبه أاول ،واال ِيفنا السلفي :وبه نقول».

ِ
اهلل:
 قال اإلما ُم ُ
ابن أَبي َلاة َل (ت316:هُ) َرح َنه ُ

اعتقَُُت الََُُّ هر ُُا لُُاحِ ِ
هُُذه
«إذا َمُُا
َ
َ
َ

ُن ةتُصُ ُ ِ ُم»
ُن َعلُُُب خَ يُُُر َت ِيُُ ُ
فأَ ُُ َ

بُن أَبُي َلاة َل« :هننذا اننولي ،واننول أبنني ،واننول أ مننا ب ن
قال أبو َب ْنرِ ُ

نبننل،

واول م أدركنا م أهل العلم ،وم لم نارت مم بل نا عنه ،فم اال غيننر هننذا
فقا كذر».
***
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