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شرح االمية المنسوبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية

نبذة عن المنظومة
هذه األبيات الستة عشر اليت تسمى (المية) ألن أواخر األبيات تنتهي حبرف الالم.
وجدت بني رسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،يعين يف املخطوطات يوجد قبلها رسالة لشيخ اإلسالم
وبعدها رسالة ،وكتب على بعضها (عقيدة ابن تيمية) ولذا قالوا" :الالمية لشيخ اإلسالم ابن تيمية"،
وإال ما فيها ما يدل على أهنا لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وما ذكرت يف مؤلفاته ،وما ذكرها ابن القيم -
رمحه هللا تعاىل -يف ضمن مؤلفات شيخ اإلسالم ،ولذا يقولون :املنسوبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
هي منظومة طيبة على اختصارها حوت ما اُتفق عليه من مسائل االعتقاد ،وعلى طالب العلم أن يعىن
هبا وحيفظها ،وينظر يف شروحها ،وال أعرف هلا شرحاً للمتقدمني.
يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
بسم هللا الرحمن الرحيم

افتتح هذا النظم ابلبسملة؛ اقتداء ابلقرآن الكرمي ،لكنه مل يفتتح ابحلمدلة ،ولعله أجراها جمرى الرسائل،
فالرسائل تفتتح ابلبسملة فقط.
وأما ما ورد من حديث(( :كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا فهو أبرت أجذم)) و ((كل أمر ذي
ابل)) يعين شأن يهتم به شرعاً ((ال يفتتح ابحلمد فهو أجذم)) فاحلديث ضعيف جبميع طرقه وألفاظه
ولكن البداءة ابلبسملة أمر مشروع يف كل شيء ،يف األكل والشرب ،يف الدخول واخلروج ،يف النوم،
يف كل جمال يبدأ فيه ابلبسملة ،ولو مل يكن من ذلك إال أن القرآن كالم هللا افتتح ابلبسملة لكفى.
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يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي  ...رزق الهدى من للهداية يسأل

اي سائلي السؤال من قبل املتعلم مأمور به يف قوله -جل وعال{ ،-فَاسأَلُواْ أَهل ِّ
الذ ْك ِّر إِّن ُكنتُ ْم
ْ َْ
الَ تَ ْعلَ ُمو َن} واملراد أبهل الذكر هم أهل القرآن وأهل العلم.
واجلواب من العامل مطلوب ،والكتمان مع القدرة على اجلواب ال جيوز  ،قال النيب:
((من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من انر))
عن مذهيب املذهب يف الغالب يطلق على املذهب الفرعي ،فيقال :هذا مذهب أيب حنيفة ،وهذا
مذهب مالك ،وهذا مذهب الشافعي ،وهذا مذهب أمحد.
وعقيديت

املذهب يف الفروع ،والعقيدة يف األصول ،هذا هو الذي يعنيه ظاهر اللفظ ،لكن
حقيقة النظم أجاب الناظم عن عقيدته؛ فاملذهب هنا ما يُذهب إليه يف مسائل
االعتقاد ،ويقال به ،ويصار إليه.
ويكون عطف العقيدة على املذهب من ابب عطف الشيء على نفسه؛ الختالف
اللفظ.
العقيدة :مأخوذة من العقد والشد ،وهي ما يعتقده اإلنسان بقلبه فيعقد عليه قلبه
كما يُعقد املتاع ابحلبل حبيث ال يتفلت وال يضيع منه شيء.

رزق اهلدى يدعو الناظم -رمحه هللا تعاىل -ملن يسأله أن هللا -جل وعال -يرزقه اهلدى.
اهلدى هو لزوم الصراط املستقيم واالستقامة على دين هللا -جل وعال.-

ألفاظ الدعاء:
*أييت الدعاء بلفظ األمر :اللهم اغفر يل ،اللهم ارمحين ،وإذا جاء بلفظ األمر ال جيوز
اقرتانه ابملشيئة ،ال يقول أحدكم :اللهم اغفر يل إن شئت.
وقد قال النيب ":اليقل احدكم اللهم اغفر يل ان شئت ..ليعزم املسألة فإن هللا
المستكره له".
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*وأييت بلفظ النهي :اللهم ال تؤاخذين ،ال تعذبين  ...إىل آخره،
*وأييت الدعاء بلفظ اخلرب  :وهنا جيوز اقرتانه ابملشيئة ، ،جاء عن النيب -عليه
الصالة والسالم(( :-طهور إن شاء هللا)) يعين بلفظ اخلرب ،وجاء(( :ذهب الظمأ
وثبت األجر إن شاء هللا)) دعاء بلفظ اخلرب.
"من
للهداية
يسأل"

ألنه مأمور ابلسؤال ،فإذا امتثل هذا األمر وسأل أهل العلم عن ما يشكل عليه فإنه
ٍ
حينئذ يوفق لالستقامة ،إذا سأل سؤال مسرتشد طالب للحق ال متعنت ،ال متعامل
مظهر لعلمه.

يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
اسمع كالم محقق في قوله  ...ال ينثني عنه وال يتبدل

(امسع)

أمر ابلسمع ،وهل املقصود السمع أو االستماع؟
املراد هنا االستماع ،أما جمرد السمع فال يكفي،
الفرق بينهما أن السماع قد يكون عن غري قصد ،فال يستفيد السامع ،وأما
االستماع املقصود لإلفادة.

"امسع كالم

حمقق معناه أنه يتثبت فيما يقول وفيما يكتب ،ومعوله وعمدته على الكتاب والسنة.
قد يكون قائل :هذه دعوى ،ما الذي يشهد هلا؟ نقول :يشهد هلا واقع املنظومة

حمقق"

ففيها حتقيق عقيدة السلف الصاحل.

"يف قوله"

يف املسائل العلمية ،فيما يقوله ،فيما يلفظ به ،وفيما يكتبه ،وفيما يعمل به ،فالقول
يطلق على ما هو أعم من اللفظ.

ال ينثين عنه

الينثين عنه أي اليرجع عن هذا االعتقاد.
القول املبين على الكتاب والسنة يكتسب صفة الثبوت واللزوم وعدم التبدل.

وال يتبدل
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فصل  :حقوق الصحابة وذوي القرىب.
يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
حب الصحابة كلهم لي مذهب  ...ومودة القربى بها أتوسل
ولكلهم قدر عال وفضائل  ...لكنما الصديق منهم أفضل

تعريف الصحايب

هو من لقى النيب مؤمنًا به ،ومات على اإلسالم.

املفاضلة بني

أفضلهم  :العشرة املبشرون ابجلنة ،وأفضلهم اخللفاء األربعة ابوبكر مث عمر مث
عثمان مث علي ،فرتتيبهم برتتيب اخلالفة.
عن ابن عمر كنا خنري بني الناس يف زمن النيب فنختار أبوبكر مث عمر مث
عثمان".
ابقي العشرة هم
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة  ...وعامر فهر والزبري املمدح
مث أهل بدر  :لقول النيب ":لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم
قد غفرت لكم".
مث التفضيل ملن أنفق وقاتل قبل الفتح " صلح احلديبية" على من أنفق وقاتل
بعده.
ك أ َْعظَ ُم
قال تعاىلَ ":ال يَ ْستَ ِّوي ِّمن ُكم َّم ْن أَن َف َق ِّمن قَ ْب ِّل الْ َفْت ِّح َوقَاتَ َل ۚ أُوَٰلَئِّ َ
ِّ َّ ِّ
احلُ ْس َ َٰىن"
اّللُ ْ
ين أَن َف ُقوا ِّمن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا ۚ َوُك اال َو َع َد َّ
ۚ َد َر َجةً م َن الذ َ
وذلك ألهنم أنفقوا يف وقت الشدة وقله النصري خبالف من أنفق حني قويت
شوكة اإلسالم.
وقال النيب":لن يدخل النار أحد ابيع حتت الشجرة".

عقيدة أهل السنة يف حيبون الصحابة كلهم بدون استثناء  ،وكما قال الطحاوي ":وحبهم دين وإميان
وإحسان ،وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
الصحابة
الصحابة
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ويكون التفضيل بينهم للمهاجرين على األنصار.
الشهادة ابجلنة

أهل السنة يشهدون ابجلنة لكل من ثبت ابلنص أنه من أهلها كالعشرة
املبشرون ابجلنة ،وغريهم كثابت بن قيس بن مشاس واحلسن واحلسني.

حق الصحابة على الدعاء هلم واإلستغفار والرتحم عليهم ملا هلم من الفضائل واملناقب ،فهم الذين
كل من جاء بعدهم نقلوا لنا الدين والواسطة بيننا وبني النيب ،ففضلهم مستمر على كل مسلم جاء
بعدهم ،وهم مبثابة املصابيح يف الظالم.
من املؤمنني
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ين
ين َجاءُوا من بَ ْعده ْم يَقُولُو َن رَبَّنَا اغْف ْر لَنَا وَِّإل ْخوَاننَا الذ َ
قال تعاىلَ ":والذ َ

سَبَقُو َان ِّاب ِّْإلميَان"
يرتض على
واستدل شيخ اإلسالم ابن تيمية هبذه اآلية على أن من مل َ
املهاجرين واألنصار فليس له نصيب يف اخلُمس.

منهج أهل السنة يف حمبتهن ومواالهتن واإلقرار أبهنن زوجات النيب يف اآلخرة  ،فلهن فضل الصحبة
وفضل صلتهن ابلنيب.
زوجات النيب
وأهنن أمهات املؤمنني  :وهي أمومة حرمة وكرامة وليست أمومة قرابة اليت
وذريته.
حيصل هبا اخللوة واإلرث وغريه.
ِّ
قال تعاىل ":النَِّّيب أَوَىل ِّابلْم ْؤِّمنِّ ِّ
اجهُ أ َُّم َها ُهتُْم"
ُ َ
ُّ ْ
ني م ْن أَن ُفس ِّه ْم َوأ َْزَو ُ
مسألة  :قال ابن حزم  :زوجات النيب معه يف اجلنة  ،هذا يدل على أهنن
أفضل من أيب بكر وعمر ،ألن مرتبة أبوبكر وعمر أدىن يف اجلنة من مرتبة
النيب.

استقالال،
تبعا مااليثبت
ً
مناقشة املسألة  :هذا الكالم غري صحيح ،فيثبت ً
تبعا للنيب ال استقالال ،مثاله  :اخلادم الذي يعيش مع أغىن
فهن أعلى يف اجلنة ً
األغنياء فيكون يف ملحق ابلقصر ،فالنقول أن اخلادم أغىن من األغنياء األدىن
من ذلك الثري جملرد أنه اتبع له.
املفاضلة بينهن

املفاضلة وقعت بني عائشة وخدجية:
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خدجية أفضل لقول النيب ":كمل من النساء أربع وذكر خدجية بنت خويلد".
وهي أول من آمن به وأم أكثر أوالد النيب.
وعائشة  :قال النيب":فضل عائشة على ابقي النساء ،كفضل الثريد على ابقي
الطعام".
وملا سئل النيب  :من أحب الناس إليك ؟ قال  :عائشة".
اجلمع بينهما كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

خدجية أفضل يف أول اإلسالم  :بنصر النيب وأتييده.
عائشة أفضل من أهنا عاصرت الوحي ونشرت العلم.

قرابة النيب

أهل السنة يعرفون هلم حقهم ويذكرون وصية النيب ":أذكركم هللا يف أهل بييت "
وهم زوجات النيب وذريته وبنوهاشم وبنو املطلب ومواليهم.
وأدانهم بنو هاشم مث قريش على مراتبهم وقرهبم من النيب وهذه الفضيلة
التتحقق إال بشرط اإلميان.
ويدخل يف ذلك أوال فاطمة وما تناسل منهم.
المودة هي خالص
المحبة

مناقشة
األبيات
ولكلهم قدر" منزلة
عالية رفيعة " في
بعض النسخ" :ولكلهم
قدر وفضل ساطع"
وهنا" :عال وفضائل"
لهم فضائل ،ولهم
مناقب مدونة

جمع المصنف في
األبيات بين الصحب
واآلل للرد على
طائفتين من أهل
البدع
"بها أتوسل" التوسل:
التقرب إلى هللا -جل
وعال ،-فنحن نتقرب إلى
هللا -جل وعال -بحب
الصحابة ومودة ذي
القربى ،فال بد من الجمع
بين األمرين .والتوسل
بهم قسمان :

والمراد بمودة القربى هم قرابة النبي.
وهم آل بيت النبي ويدخل فيهم دخوال
أوليا زوجاته وذريته.

فالشطر األول رد على الروافض
الذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم
والشطر الثاني رد على النواصب
الذين ينصبون العداء ألهل البيت.
توسل ممنوع :وهو التوسل
بذواتهم.
التوسل المشروع:
التوسل بمحبتهم ،ألنه دين
وقربى إلى هللا.
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فصل  :يف القرءان
يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
وأقول في القرآن ما جاءت به  ...آياته فهو الكريم الم َ
نزل

تعريف القرءان

هو كالم هللا املنزل على النيب غري خملوق منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ أي بدأ من هللا تكلم به.
اليه يعود :يعود إىل هللا وصفا أي يضاف إىل هللا.
ويعود إليه حكما :هذا يف آخر الزمان ترفع املصاحف فاليبقى منه حرف.
وهو معجز دال على صدق النيب ،حمفوظ ليوم القيامة.

الدليل على أن من الكتاب :قال تعاىل":وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم
القرءان كالم هللا هللا".
ومن السنة  :قال جابر  :كان النيب يعرض نفسه على الناس فيقول ":هل من
يشا منعوين أن أبلغ كالم ريب".
رجل حيملين إىل قومه ،فإن قر ً
أقسام كلمات

هللا

قسمان:
أوال  :كلمات كونية  :الكون كله داخل حتت هذه الكلمات.
وهي اليت استعاذ النيب هبا قال ":أعوذ بكلمات هللا التامات ".
النوع الثاين  :الكلمات الشرعية  :وهي الشرائع اليت شرعها لعباده من الكتب
السماوية وأعالها القرءان.

مراتب تكليم هللا ثالث مراتب يف الدنيا :
ِّ
ِّ
اّلل إَِّّال و ْحيا أَو ِّمن ور ِّاء ِّحج ٍ
اب أ َْو يُْرِّس َل
للعباد يف الدنيا قال تعاىل ":وَمَا َكا َن لبَشٍَر أَن يُ َكلمَهُ َُّ َ ً ْ َ َ َ
رس ًوال فَي ِّ
وح َي ِِّبِّ ْذنِِّّه َما يَ َشاءُ ۚ إِّنَّهُ َعلِّ ٌّي َح ِّك ٌيم"
َُ ُ
مناما.
أوال :الوحي اجملرد "إال وحيا" وهو اإلعالم السريع اخلفي يقع لألنبياء ً
وكما قال عبيد بن عمري ":رؤاي األنبياء وحي".
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الثانية :التكليم اخلاص من وراء حجاب بال واسطه ،وهذه املرتبة وقعت لثالثة
من األنبياء  :آدم وموسى وحممد.
الثالثة  :التكليم بواسطة الرسول امللكي  ،أبن يسمع جربيل كالم هللا مث يبلغه
للرسول البشري.
مراتب تكليم هللا وهو ثالثة مراتب:
للعباد يف اآلخرة األوىل  :للحساب والقضاء بني العباد يف احملشر  ،وتستوي فيه اخلالئق إال أقوام
شاء هللا أن حيرمهم من الكالم عقوبة وتنكيال.
قال النيب ":ما منكم من أحد إال وسيكلمه هللا ليس بينه وبينه ترمجان ."..
الثانية  :تكليمه ألهل اجلنة نعمة منه وفضال .
عن ايب سعيد اخلدري قال النيب ":إن هللا تبارك وتعاىل يقول ألهل اجلنة اي أهل
اجلنة فيقولون  :لبيك ربنا وسعديك ،فيقول  :هل رضيتم؟ ،فيقولون  :وما لنا
النرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك......
الثالثة  :تكليمه ألهل النار توبيخا وتقريعا " ،قال اخسئوا فيها وال تكلمون".
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مناقشة األبيات

وأقول يف

يعين أعتقد ،وقويل وعقيديت ومذهيب يف القرآن ما جاءت به آايته ،من أنه كالم هللا -
جل وعال،-

فهو الكرمي

القرءان يوصف ابلكرم على اعتبار ويف نسخ  :فهو العظيم فله العظمة  ،ويف نسخ
فهو القدمي وهذه التصح ألن القرءان كالم هللا وهو صفة من صفاته واليوصف هللا
ابلقدم ألن القدم نسيب فهو قدمي ابعتبار ما سيأيت بعده فقط لكنه حديث ملا كان
قبله ،أما هللا أول ليس قبله شيء.

املنزل

ومعىن املنزل أي املنزل على نبيه -عليه الصالة والسالم ،-بواسطة جربيل -عليه
السالم-
ونزول القرءان نزوالن:
األول  :نزل القرءان مجلة واحدة إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر.
الثاين :بداية التنزيل يف ليلة القدر من رمضان،حني جاء الوحي والنيب يف غار
حراء فقال له اقرأ ،مث أنزل ابقيه مفرقاً منجماً يف ثالث وعشرين سنة ،اليت هي
عمر الرسالة من البعثة إىل وفاته -عليه الصالة والسالم-
والدليل على ذلك :عن ابن عباس أن القرآن أنزل مجلة واحدة إىل السماء
الدنيا ،مث بعد ذلك ينزل جربيل به إىل النيب -عليه الصالة والسالم -مفرقاً
منجماً على حسب الوقائع ،وعلى حسب األسباب الداعية إىل التنزيل يف
ثالث وعشرون سنة.
وهذا مما اليقال ابلرأي ،والقاعدة :الصحايب اذا تكلم عن الوحي أو الغيبيات،
ومل يعلم عنه أنه أيخذ من أهل الكتاب ،فهذا أيخذ حكم الرفع.

القرءان
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فصل يف الكالم عن الصفات:
يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
وأقول :قال هللا -جل جالله ... -والمصطفى الهادي وال أتأول
وجميع آيات الصفات أمرها  ...حقا ً كما نقل الطراز األول
وأرد عهدتها إلى نقالها  ...وأصونها عن كل ما يتخيل
قبحا ً لمن نبذ القران وراءه  ...وإذا استدل يقول :قال األخطل

مناقشة األبيات
وأقول قال

يعين :أعتقد ما جاء على هللا -جل وعال ،-وعن نبيه -عليه الصالة والسالم -مما
يتعلق ابهلل -جل وعال -من أمساء أو صفات أو أفعال على ما يليق جبالله وعظمته.
يف ابب اإلعتقاد البد من تقرير قاعدة مهمه  ":أمساء هللا وصفاته توقيفية".
العلم قال هللا قال رسوله  ...قال الصحابة ليس ابلتمويه.
ما العلم نصبك للخالف سفاهة ...بني الرسول وبني قول فقيه.

وال أأتول

التأويل  :هو صرف اللفظ من اإلحتمال الراجح اىل اإلحتمال املرجوح بال دليل.
استَ َوى} أي استوىل.
كما يقول املبتدعة من املعتزلة َّ :
{الر ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِّش ْ
وهذا هو التأويل املذموم.
أما التأويل احملمود له ٍ
معان:
األول  :التفسري  :كما دعا النيب البن عباس فقال ":اللهم فقهه يف الدين ،وعلمه

هللا ...

التأويل" أي التفسري.
الثاين  :احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم" .وأتويل اخلرب وقوعه ،وأتويل األمر
تنفيذه".
كما يف قصة يوسف ":ورفَع أَب وي ِّه علَى الْعر ِّش وخُّروا لَه س َّج ًدا وقَ َال اي أَب ِّ
ت"
َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ
ِّ
ي ِّم ْن قَ ْب ُل
يل ُرْؤَاي َ
َه َذا َأتْو ُ
11
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عن عائشة -رضي هللا عنها" : -كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يُكثِّر أن
يقول يف ركوعه وسجوده  :سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل  .يتأول القرآن"
رواه البخاري ومسلم
وهنا تعين -رضي هللا عنها -أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان ينفذ امر هللا
"تعاىل " :فسبح حبمد ربك و استغفره انه كان توااب"
املعىن الثالث  :و هو صرف اللفظ عن معىن ايل آخر بدليل من الكتاب و السنة
"اّلل ي ت و ََّّف ْاألَنْ ُفس ِّح ِّ
ت ِّيف َمنَ ِّام َها
ني َم ْوهتَا َوالَِّّيت َملْ ََتُ ْ
َ َ
و من هذا الباب قوله تعاىل َ ََ َُّ :
ِّ
ك َآلَاي ٍ
ِّ
ت وي رِّسل ْاأل ْ ِّ
ت
فَيُ ْم ِّس ُ
ك الَِّّيت قَ َ
َج ٍل ُم َس امى إ َّن ِّيف َذل َ َ
ُخَرى إ َىل أ َ
ضى َعلَْي َها الْ َم ْو َ َ ُْ ُ
"لَِّق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن
 :فهو سبحانه يتوفاهم برسله الذين يتقدمهم ملك املوت كما قال تعاىل
ك الْمو ِّ
ت الَّ ِّذي ُوكِّ َل بِّ ُك ْم ُمثَّ إِّ َ َٰىل َربِّ ُك ْم تُ ْر َجعُو َن"
"قُ ْل يَتَ َوفَّا ُك ْم َملَ ُ َ ْ

ومجيع آايت يثبتون ما أثبته هللا لنفسه ،وأثبته له رسوله -عليه الصالة والسالم -على ما يليق جبالله
وعظمته.
الصفات
أمرها
حقا كما نقل أمرها وأثبتها كما جاءت ،وجاء عن مجع من سلف هذه األمة هبذا اللفظ الظاهر،
الطراز األول والطراز األول هو الرعيل األول من الصحابة والتابعني ومن تبعهم ِبحسان إىل يوم
الدين ....وقد أحسن من انتهى إىل ما مسع.
الرعيل األول ،خيار هذه األمة قال النيب(( :خريكم قرين ،مث الذين يلوهنم)) والطراز
األصل فيه النقوش والتطريز الذي يكون على الثياب؛ ألهنا زينة ،وال شك أن سلف
هذه األمة زينة هلذه األمة ،كما أن النجوم زينة للسماء.
" وأرد
عهدهتا إىل
نقاهلا"

علي أن أطبق هذه املوازين ،فإذا
العهدة عليهم ،هناك موازين لقبول الرواايت واملروايت َّ
ثبتت هذه املروايت لثقة نقلتها العهدة عليهم؛ و أبرأ من مسئوليتها وعهدهتا؛ ألنين
اتَّقيت ،جعلت هناك وقاية بيين وبني اخلطأ.
12
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فاهلل -جل وعال -ال تدركه األفهام ،وال تبلغه األوهام ،بل قرر مجع أهل العلم ":ان
كل ما خطر ببالك فاهلل خبالف ذلك".
فال تتخيل شيء ،عليك مبا معك ،وما لديك من النصوص ،وتنتهي عند ما مسعت.

قبحاً ملن نبذ "قبحاً" يعين قبح هللا من نبذ القرآن وراءه ،وتركه وتركه ،وترك االعتماد عليه
القرآن وراءه واالستدالل به والتعويل عليه.

وإذا استدل

األخطل معروف أنه شاعر نصراين  ،واملراد مبن أيخذ بكالمه املعتزلة فهم يستدلون

يقول :قال
األخطل
ُ

بشعره ويردون كالم هللا وسنة النيب.
ففي اثبات الكالم هلل  :ينفون أن هللا يتكلم ،ويستدلون بقول األخطل:
إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا  ...جعل اللسان على الفؤاد دليال
ويف اإلستواء على العرش يقولون مبعىن استوىل ويستدلون أيضا بكالم األخطل:
قد استوى بشر على العراق  ...من غري سيف أو دم مهراق.
واإلستواء الأييت يف اللغة مبعىن االستيالء.
يقول ابن القيم -رمحه هللا:-
تباً هلاتيك العقول فإهنا  ...وهللا قد مسخت على األبدان
تباً ملن أضحى يقدمها على  ...األخبار واآلاثر والقرآن
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فصل  :يف الكالم عن رؤية هللا ،ونزوله سبحانه إىل السماء الدنيا يف ثلث الليل اآلخر.
يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
والمؤمنون يرون حقا ً ربهم  ...وإلى السماء بغير كيف ينزل

" واملؤمنون يرون
حقاً رهبم "

عقيدة أهل السنة واجلماعة أن املؤمنني يرون هللا يف اآلخرة جزاءًا ،وال يرونه يف
الدنيا ابتالءا واختبارا  ،كذلك مدارك اإلنسان يف الدنيا التتحمل رؤية هللا.
والدليل على ذلك :
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن انساً قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
:اي رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا  :ال ،اي رسول هللا ،قال :هل
تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب ؟ قالوا :ال ،اي رسول هللا ،قال :فإنكم
 .ترونه كذلك.
ومعىن " تضارون" أي ال يزاحم بعضكم بعضا ،أو يلحق بعضكم الضرر
ببعض بسبب الرؤية،
والنيب قال ":تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حىت ميوت".
والنيب مل يرى هللا بعينه يف االسراء واملعراج وال يف غريه
عن أيب ذر -رضي هللا عنه -أنه قال " :سألت رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -هل رأيت ربك ؟؟ قال  :نور أىن أراه" رواه مسلم
عن عائشة -رضي هللا عنها -أهنا قالت " :من زعم أن حممدا -صلى هللا -
"عليه وسلم -رأى ربه ،فقد أعظم على هللا الفرية
أما الرؤية املنامية هلل فجائزة.
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عقيدة أهل السنة واجلماعة :أن هللا ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا يف ثلث
الليل األخري
والدليل على ذلك  :قال النيب  ":ينزل ربنا تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا كل
ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول :من يدعوين فأستجيب له ،من يسألين
فأعطيه ،من يستغفرين فأغفر له ،حىت ينفجر الفجر" وهذا احلديث متواتر عن
 28صحايب.
ومع هذا فاهلل ينزل إىل السماء الدنيا ،وهو مست ٍو على العرش
وأهل السنة  :يثبتون معاين الصفات أما الكيفية فهي جمهولة لنا ،ألن عقولنا
قاصرة عن إدراكها.
كما ورد عن اإلمام مالك ملا سأله سائل عن االستواء قال  ":اإلستواء معلوم
مبتدعا مث
والكيف جمهول ،واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعه ،وما أراك إال ً
أمر به وأخرج".
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فصل  :الكالم عن أمور اآلخرة ،وكذلك القرب والسؤال.

يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-
وأقِر با ْل ِم َ
وض الَّذِي  ...أَرجو بأَنِي ِم ْنه َريا ً أ َ ْن َهل
ان َوا ْل َح ِ
يز ِ
سلَّ ٌم نَاجٍ َوآ َخ َر م ْه َمل
الصراط ي َم ُّد فَ ْوقَ َج َهنَّ ٍم  ...فَم َ
َو َك َذا ِ
سيَدْخل
صالَ َها ال َّ
والنَّار يَ ْ
ان َ
ي إِلى ِ
الجنَ ِ
ي بِ ِح ْك َم ٍة َ ...و َك َذا الت َّ ِق ُّ
ش ِق ُّ
سأَل
و ِلك ِل َحي ٍ عَاقِ ٍل في قَب ِْر ِه َ ...
قارنه هنَاكَ َوي ْ
ع َم ٌل ي ِ
هذا ا ْعتِقَاد الشَّافِعي ِ و َما ِل ٍك َ ...وأ َ ِبي َحنِيفَةَ ث َّم أَحْ َم َد ي ْنقَل
علَ ْيكَ معَ َّول
ق َ ...وإِ ِن ا ْبت َ َدعْتَ فَ َما َ
س ِبيلَه ْم فَم َوفَّ ٌ
فَ ِإ ِن اتَّبَعْتَ َ

وأقر
ابمليزان

يعين بلساين وجناين ،بل أعتقد جازماً اعتقاداً ال شك فيه.

عقيدة أهل السنة واجلماعة يف امليزان  :أن امليزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان،
وتنصب املوازين بعد انقضاء احلساب ،ألن الوزن للجزاء فاليكون إال بعد احملاسبة.
والذي يوزن هو:
األول :العمل نفسه :عن أيب هريرة أن النيب قال ":كلمتان حبيبتان إىل الرمحن
خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم".
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :أثقل شيء يف ميزان العبد :حسن اخللق)،
فحسن اخللق شيء معنوي ،ومع ذلك فإن هللا سيجسمه يوم القيامة ،مث يوضع على
امليزان فيكون أثقل شيء فيه.
الثاين  :صحائف األعمال  :كحديث البطاقة وفيه أن هللا خيرج له تسعة وتسعني
سجال كل سجل مد البصر فيقول أتنكر هذا يقول ال ايرب  ،أظلمك كتبيت احلفظة
يقول ال ايرب فيقول هللا الظلم اليوم فيخرج له بطاقة فيها ال إاله ال هللا فيقول  :ما
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هذه البطاقة مع هذه السجالت فيقول ال تظلم اليوم فتوضع البطاقة يف كفة
والسجالت يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة.
الثالث  :ثواب العمل  :حديث ":يؤتى ابلقرءان يوم القيامة وأهله الذين كانوا
يعملون به تقدمه البقرة وآل عمران كأهنما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو
كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن صاحبهما".
الرابع  :املوزون هو العامل نفسه  :ابن مسعود صعد شجرة جيين الكباث فجعل

الناس يعجبون من دقة ساقيه فقال النيب :أتعجبون من دقة ساقيه مها يف امليزان اثقل
من جبل أحد".
ثبت يف احلديث الصحيح أنه(( :يؤتى ابلرجل السمني يوم القيامة ال يزن عند هللا
جناح بعوضة))
واحلوض

هو حوض النيب يف أرض احملشر يشرب منه النيب وأمته  ،وهذا احلوض خارج اجلنة قبل
الصراط  ،وقبل امليزان ،ومينع منه أقوام ابتدعوا وارتدوا على أعقاهبم كما قال النيب ":
إيل اختلجوا دوين فألقولن
يردن علي احلوض رجال ممن صحبين حىت إذا رأيتهم رفعوا َّ
أي رب أصحايب أصحايب فيقال يل إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك  ،فأقول  :سح ًقا
سح ًقا ملن بدل بعدي.

وصف حوض النيب :
اّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم " :
صلَّى َّ
عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه أنه قال  :قَ َال النِّ ُّ
َّيب َ
حو ِّضي م ِّسريةُ َشه ٍر وزواايه سواء م ُاؤه أَب ي ِّ
َب وِّرحيه أَطْيب ِّمن الْ ِّمس ِّ
ِّ
ك
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ ُ َْ ُ
ض م ْن اللَّ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ
وكِّيزانُه َكنج ِّوم َّ ِّ
ب ِّمْن َها فَ َال يَظْ َمأُ أَبدا "
الس َماء َم ْن َش ِّر َ
َ َ ُ ُُ
ويستنبط منه :
مربع كل زوااي احلوض متساوية .
كيزانه كعدد جنوم السماء فهذا مجاالن :
مجال معنوي  :أن الكيزان أتخذ ابللب من ملعاهنا.
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وحسي  :كثرة يف العدد تكفي لألمة أبسرها.
*العالقة بني هنر الكوثر واحلوض:
هنر الكوثر يف اجلنة أعطاه هللا للنيب ،وأنه يصب يف احلوض الذي هو خارج اجلنة ،
فاحلوض يستمد ماؤه من هنر الكوثر  ،وليس هو الكوثر
الدليل  :قال النيب ":احلوض يشخب ( يصب) فيه ميزاابن من اجلنة".
*مسألة  :هل احلوض خاص ابلنيب حممد أم أن لكل نيب حوض؟

احلق أن هنر الكوثر خاص ابلنيب ،أما احلوض فلكل نيب حوض  ،وأعظمهم حوض
النيب.
حوضا وإهنم يتباهون أيهم أكثر وارده ،وإين ألرجو
الدليل  :قال النيب ":إن لكل نيب ً
أن أكون أكثرهم واردا".
يرجو الناظم كما يرجو غريه من املسلمني أهنم يشربون من هذا احلوض حىت يرتووا منه،
أرجو أبين
منه راي أهنل والنهل هو أول الشرب ،والري هو الشرب مرة بعد أخرى.
هو جسر ممدود على منت جهنم يَِّرده األولون واآلخرون فهو قنطرة بني اجلنة والنار.
وكذا
الصراط ميد وصف الصراط:
فوق جهنم

أوالً أنه زلق :فجاء يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قلنا :ما اجلسر اي
:رسول هللا؟ قال
مدحضة مزلة
ومعىن مدحضة :يعين من الطني الزلق تزلق فيه األقدام،إال من ثبته هللا ،ومزلة يعين:
تسقط فيه
األجساد واألرجل.
ومن صفاته :أنه دحض مزلة.
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واثلثاً :أن له جنبتان وحافتان كما جاء يف حديث أيب بكرة ،أن رسول هللا ﷺ
قالُ :حيمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع هبم جنبتا الصراط تقادع الفراش يف
النار.
ومعىن تتقادع هبم جنبتا الصراط يعين :يسقط بعضهم فوق بعض
رابعا :أدق من الشعر ،فهل يكون لبعض الناس دون بعض ،أو يكون يف مرحلة دون
مرحلة ،أو هو من علم هللا ابلغيب الذي ال ميكن أن ندركه.

خامسا :له كالليب على حافتيه،
روى مسلم رمحه هللا أن النيب ﷺ قال :ويف حافيت الصراط كالليب معلقة
.مأمورة أبخذ من أُمرت به
ويف حديث أيب سعيد قلنا اي رسول هللا ما اجلسر؟ قال :مدحضة مزلة عليه،
خطاطيف ،وكالليب ،وحسكة مفلطحة ،هلا شوكة عقيفاء ،تكون بنجد ،يقال هلا
السعدان
الشراح :الكالليب مجع كلوب وهو حديدة معطوفة الرأس يُعلق عليها اللحم،
قال ُ
واخلطاف احلديد املعوجة كالكلوب خيتطف هبا الشيء ،واحلسكة شوكة صلبة معروفة،
وقيل :نبات له مثر خشن يتعلق أبصواف الغنم ،واملفلطحة يعين العريضة ،والعقيفاء أي
املعوجة ،وشوك السعدان نبات ذو شوك يرعى البدو إبلهم عنده مشهور بنجد.
كل خطاف لذنب معني":غيبة منيمة كذب"...
سادسا  :حده مثل حد املوسى أو حد السيف ،كما جاء يف حديث سلمان رضي
هللا عنه عن النيب ﷺ قال فيقول:
ويوضع الصراط مثل حد املوسى فتقول املالئكة من جتيز على هذا :
فيقول هللا :من شئت من خلقي ،فيقولون ما عبدانك حق عبادتك

ومع كل هذا يعرتي الصراط ظلمة شديدة ويضيء هللا لكل انسان حبسب عمله ،
فمنهم من يعطى نورا قليال ومنهم من يعطى نورا كثريا ،عن النيب" :جيمع هللا الناس يوم
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القيامة ،فمنهم من يعطى نوره مثل اجلبل بني يديه ،ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك،
ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ،حىت يكون آخر من يعطى نوره يف إهبام
قدمه يضيء مرة ويطفيء مرة ....مث قال:والذي نوره على إهبام قدمه ختر يد وتعلق
يد ،وختر رجل وتعلق ،وتصيب جوانبه النار ،فإذا خلصوا قالوا :احلمد هلل الذي جناان
منك ،بعد أن أراانك لقد أعطاان ما مل يعط أحد".
أما املنافقون  :ينطفيء نورهم كليه ،ويضرب بينهم وبني املؤمنني بسور له ابب حىت
الأيتيهم من نور املؤمنني.

كيفية املرور على الصراط:
ويكون جوازهم له على حسب أعماهلم ،فمنهم من يكون مروره كالربق ،ومنهم من
يكون كأجود الريح ،ومنهم كأجاويد اخليل ،ومنهم من ميشي ،ومنهم من يهرول،
ومنهم من حيبو ،وآخر من مير على الصراط يسحب سحبا ومنهم من يكبو ويكب
على وجهه يف النار ،نسأل هللا السالمة والعافية.
قاعدة  ":من استقام سريه على الصراط املستقيم يف الدنيا ،استقام سريه على الصراط
املنصوب على منت جهنم يف اآلخره ،ومن مل يستقم سريه على الصراط املستقيم يف
الدنيا بل ختطفته الشهوات والشبهات ،ختطفته الكالليب على منت جهنم يف اآلخرة.
فمسلم انج املسلم الذي هو املوحد ينجو ،وجيوز الصراط حبسب عمله ،وهناك من ينجو سليم
انج خمدوش كما قال النيب ،وأما اآلخر غري املسلم غري املوحد ،وهو
وآخر مهمل وهناك من هو ٍ
املشرك يهمل ،فال يعان على جوازه ،فيكب على وجهه يف النار ،نسأل هللا السالمة
والعافية.
والنار
يصالها

الشقي واألشقى الذي جاءه اخلرب عن هللا وعن رسوله فلم يرفع به رأساً ،أمر فلم أيَتر،
وهني فلم ينته ،ومل يزدجر.

الشقي
حبكمة
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"حبكمة" يعين ال بظلم من هللا -جل وعال -وإمنا حبكمة؛ ألن هللا -جل وعال -هداه
النجدين ،وبني له الطريق ،وأوضح له السبيل ،وأانر له الطريق املستقيم فاختار طريق
الردى.
وصف النار:
فَالَّ ِّذين َك َفروا قُ ِّطعت َهلم ثِّياب ِّمن َّان ٍر يص ُّ ِّ ِّ ِّ
وس ِّهم ْ ِّ
ص َه ُر بِِّّه َما ِّيف
احلَم ُيم يُ ْ
َ ُ َ ْ ُْ َ ٌ
َُ
ب من فَ ْوق ُرءُ ُ
اجللُود وَهلم َّم َق ِّامع ِّمن ح ِّد ٍ
ِِّّ
يد
بُطُوهن ْم َو ُْ ُ َ ُ
ُ ْ َ

أهون أهل النار عذااب:
عذااب يوم القيامة لرجل توضع يف امخص
أبوطالب __ قال النيب ":إن أهون أهل النار ً
قدميه مجره يغلي منها دماغه".

وكذا التقي
إىل اجلنان
سيدخل

وكذا التقي اي الفاعل املأمورات ،واجملتنب للمحذورات ،من جعل بينه وبني عذاب
هللا وقاية.
"إىل اجلنان سيدخل" فريق يف اجلنة ،وفريق يف السعري ،وال اثلث هلما.
مسألة :هل اجلنة موجودة اآلن؟
ٍ
ِّ ِّ
َّت
ض َها َّ
ض أ ُِّعد ْ
نعم ،قال هللا ":وَسَ ِّارعُوا إِّ َ َٰىل مَغْفرٍَة من َّرِّب ُكمْ َو َجنَّة َع ْر ُ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ِّ ِّ
ني ".
ل ْل ُمتَّق َ
قال النيب ":اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ،واطلعت يف النار فاذا أكثر
أهلها النساء".
مسألة :هل أهل اجلنة ميوتون؟

ِّ
اه ْم
ت ِّإَّال الْمَ ْوتَةَ ْاأل َ َٰ
ال ،خالدون فيها ،قال تعاىلَ " :ال يَُذوقُو َن فيهَا الْمَوْ َ
ُوىل ۖ َوَوقَ ُ
اجلَ ِّح ِّيم".
اب ْ
َع َذ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني"
ب َوَما ُهم مْن َها مبُ ْخَرج َ
الميلون فيها واليتعبون .قال تعاىلَ ":ال ميََسُّهُمْ فيهَا نَصَ ٌ
أعمارهم  33سنة.
وصف اجلنة:
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هلا مثانية أبواب ،سعة ابب اجلنة مسرية أربعني سنة ،قال النيب":من قال عقب الوضوء
أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبدهللا ورسوله فتحت له أبواب اجلنة الثمانية
يدخل من أيها شاء".
عن عتبه بن غزوان قال":ذكر لنا أن ما بني مصراعني من مصارع اجلنة مسرية أربعني
عام  ،وليأتني عليها يوم وهو كظيم من الزحام".
وفيها مجيع املطاعم واملشارب ما العني رأت وال أذن مسعت"..
شربو َن ِّمن َكأْ ٍس َكا َن ِّمزاجها َكافُورا ()5عي نًا ي ْشر ِّ ِّ
وهنَا
اّللِّ يُ َف ِّج ُر َ
اد َّ
ب هبَا عبَ ُ
َ َُ
َْ َ َ ُ
ِّإ َّن ْاألَبْرَارَ يَ ْ َُ
ً
تَ ْف ِّج ًريا
قال العلماء  :األبرار أقل درجة من عباد هللا ،ألن عباد هللا يشربون كأسا من كافور
صرف أما األبرار فالكأس ممزوج.
وأهنار اجلنة كما قال النيب":يف اجلنة حبر من لَب وحبر من ماء وحبر من عسل وحبر من
مخر مث تشقق األهنار منها بعده".
أول وآخر من يدخل اجلنة:
النيب حممد،وهو أعالهم منزلة ،مث فقراء املهاجرين ،وآخرهم دخوال اجلنة رجل يقول هللا
له َتن فيتمن فيذكره هللا حىت تنقطع به االماين فيقول هللا له :لك ذلك وعشرة
أمثاله".
أوال :النفخ يف الصور النفخة األوىل وهي نفخة الفزع او الصعق :يفزع كل من على
ترتيب
املشاهد يوم األرض ويصعق وميوت.
اثنيا  :نفخة البعث والنشور :يقوم الناس من قبورهم.
القيامة
اثلثا :أييت الناس لألنبياء للفصل والقضاء ،فتكون الشفاعة العظمى للنيب.
رابعا :تتطاير الصحف وهناك من أيخذ كتابه ابليمني وهناك من أيخذ ابلشمال.
خامسا :نصب املوازين وتوزن األعمال ،واتباع كل أمه من كانت تعبد.
سادسا :ورود احلوض.
سابعا :املرور على الصراط.
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اثمنا :من جنى على الصراط يقفوا على قنطرة املظامل للمقاصة فيما بينهم.
اتسعا :مث دخول اجلنة أو النار.
ولكل حي يعين من كان حياً عاقالً مكلفاً إذا مات وجد يف قربه اختبارا ،أيتيه ملكان أسودان
عاقل يف قربه أزرقان يقال ألحدمها املنكر واآلخر النكري.
عمل يقارنه فاألعمال تصحب أصحاهبا ،فإذا مات امليت تبعه أهله وماله وعمله ،فريجع املال من
هناك ويسأل دابة وحنوها ،مما يركب عليه ،وكذلك يرجع األهل ويبقى العمل.
"ويسأل" عن عمله ميتحن يبتلى يف قربه ،فإذا انصرف أهله عنه ،وإنه ليسمع قرع
نعاهلم ،أاته ملكان – منكر ونكري  -فيقعدانه جيلسانه فيسأالنه من ربك؟ وما دينك؟
وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما املؤمن فيقول :ريب هللا ،وديين اإلسالم ،ونبيي
حممد -عليه الصالة والسالم ،-هذا الرجل آمنا به وصدقنا ،وأما من سواه الكافر أو
املراتب فيقول :هاه؟ هاه؟ ال أدري ،مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته ،مث يضرب مبرزبة
من حديد يسمعها يسمعها كل من يليه إال الثقلني
وهذا يدل على أن الثقلني ال يسمعون عذاب املعذبني ،ولو مسعوا لصعقوا ،والنيب -
عليه الصالة والسالم -يقول(( :لوال أن تدافنوا)) ويف بعض األلفاظ(( :لوال أن ال
تدافنوا ألمسعتكم))
ضو َن َعلَْي َها غُ ُد اوا َو َع ِّشياا
َّار يُ ْعَر ُ
أنواع عذاب األول  :عذاب دائم  :وهذا للكفار قال تعاىل ":الن ُ
ِّ
آل ِّفرعَو َن أَشَ َّد الْعَ َذ ِّ
اب"
القرب
وَيَ ْومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخلُوا َ ْ ْ
الثاين  :عذاب منقطع  :يعذب مدة مث ينقطع عنه العذاب ،وهو عذاب بعض
العصاة ،فيعذب حسب جرمه مث خيفف عنه.

معا ،والبد أن
هل عذاب اتفق أهل السنة واجلماعة أن العذاب والنعيم يف القرب على الروح والبدن ً
ونعيمه القرب نعلم أن أحوال الربزخ واآلخرة ليست كأحوال الدنيا ،فالتقاس عليها أبدا.
على الروح فأما املؤمن فيبشر بتسعة أمور:
أم على
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البدن أم

األول  :يرى مقعده من النار ويقال له هذا مقعدك من النار أبدلك هللا به مقعدا من
اجلنة.
يفرش له قربه كله من اجلنة.ويفتح له ابب اىل اجلنة.ويلبس من حلل اجلنة وأيتيه من
روح اجلنة ورحيها و يفتح له يف اجلنة مد البصر يفسح له يف قربه سبعون ذراعا و ينور
له يف قربه ويقال له من نوم العروس الذي اليوقظه إال أحب أهله إليه.
كما جاء عن النيب ":مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني ،مث ينور له فيه ،مث
يقال له :من ،فيقول :أرجع إىل أهلي فاخربهم ،فيقوالن :من كنوم العروس الذي اليوقظه
إال أحب أهله مث يبعثه هللا من مقامه هذا".
" وهنا ينام واليشعر بطول الربزخ وينام نوما هادائ يف نعيم وروح ورحيان.
أما الكافر فيقول عند السؤال كما يف احلديث" :ال أدري مسعت الناس يقولون قوال
فقلته ،فينادي ٍ
مناد من السماء أن كذب ،فأفرشوه من النار ،وألبسوه من النار وافتحوا
اباب له اباب من النار ،فيأتيه من حرها ومسومها ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه
له ً
ضرب هبا جبل لصار ترااب،
أضالعه ،مث يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ُ
قال :فيضربه هبا ضربه يسمعها ما بني املشرق واملغرب إال الثقلني".

هل كل

ال  ،هناك من اليفنت وهم:

على
كليهما؟

الناس
يفتنون يف
القبور؟
هذا اعتقاد
الشافعي
ومالك ...

األنبياء  :ألهنم مسئول عنهم ،وليسوا مسئولني ،يقال للميت من نبيك؟
الشهداء :سئل النيب عن فتنة الشهيد فقال " :كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة".
املرابطون :قال النيب ":رابط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه ،وإن مات جرى
عليه عمله الذي يعمله ،وأجري عليه رزقه وأمن الفتان".

ذكر األربعة غري مرتبني ،والنظم له ظروفه ،فقد ال يستطيع الناظم أن أييت هبم على
الرتتيب الزمين ،وقد ال يستطيع أن أييت هبم على احلروف ،والرتتيب الزمين  :أبو حنيفة
مث مالك مث الشافعي مث أمحد.
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يعين هذه عقيدة اإلمام الشافعي ،بل املسائل اليت ذكرت يف هذه املنظومة كلها متفق
عليها بني األئمة األربعة وغريهم من سلف األئمة وأئمتها.
"ومالك" جنم السنن مالك بن أنس إمام دار اهلجرة.
وأبوحنيفة  :يقولون :اإلمام األعظم ،وهو أكثر األئمة تبعاً ،وكل املسلمني يف املشرق
على مذهبه.
مث أمحد إمام أهل السنة ،اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل آخر األئمة وجوداً ،وهو من
األئمة الفقهاء ،ومن أهل احلديث واألثر
فإن اتبعت
سبيلهم

ال شك أن هذه عالمة التوفيق أن يكون اإلنسان مقتدايً هبؤالء السلف ،يتبع سبيل
من سلف ،اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم

فموفق

وإن ابتدعت يعين اخرتعت قوالً تنسبه إىل الدين مما مل يسبق له شرعية يف الكتاب وال يف السنة
معول" فأنت مرتوك مطرح أنت وما ابتدعته على حد سواء.
فما عليك
"فما عليك ُ
معول

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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