حائية ابن أيب داود
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ﱁﱂﱃﱄ
يسرموقع ميراث األنبياء أن ُيقدم لكم
ا
س في شرح:
د
ل
تسجيًل
ر
ٍ

ألقاه
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور:
عبد اهلل بن عبد الرحيم البخاري
حفظه اهلل تعاىل-بداية من يوم السبت السابع والعشرين من شهرذي القعدة عام  ١٤٤١هجريا
إلى يوم الخميس الثاني من شهرذي الحجة ،بجامع الخندق باملدينة النبوية.
نسأل هللا -سبحانه وتعالى -أن ينفع به الجميع.

الدَّرْسُ الثاني
~~2

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا ٍ
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
فقال اإلمام احلافظ أبو ٍ
بكر عبدُ اهلل بن اإلمام احلافظ أيب داود بن سليامن األشعث
السجستاين رمحه اهلل تعاىل ،وغفر اهلل له ،ولشيخنا ولوالدينا ،واحلارضين واملسلمني.
المنت:
قال-رمحه اهلل :-بسم اهلل الرمحن الرحيم
ل ال َّل ِه وَاتَّبِ ِع الْهُدَى
َت َمسَّكْ بِحَ ْب ِ

***

وَلَا تَكُ بِ ْدعِيًّا َل َعلَّكَ تُ ْفلِحُ

ن الَّتِي
ب ال َّل ِه وَالسُّ َن ِ
وَ ِدنْ ِبكِتَا ِ

***

ل ال َّلهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ
ن َرسُو ِ
أَتَتْ َع ْ

الرشح:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل رسوله
األمني ،وعىل آله وصحبه وسلم.
وبعد:
نقول تعلي ًقا عىل هذين البيتني يف مقدمة هذه القصيدة أو هذا النظم:


الوجه األول:
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ٍّ
أصل عظي ٍم وهو :وجوب االعتصام
بدأ الناظم -رمحه اهلل -هبذين البيتني لبيان
والتمسك بالكتاب والسنة ليستقيم لك االعتقاد.
أيضا وخاص ًة الشطر الثاين من البيت األول :التحذير من البدع واألهواء،
وت ََض َّمن ً
وبرضورة التمسك بالسنة الواردة عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -إذ فيها اهلدى
والرشاد.


الوجه الثاني:

أن املُتأ ِّمل يف نصوص الوحيني جيد أن أدلة الرشع د َّلت عىل رضورة التمسك بالكتاب
والسنة؛ وأن يكون ذلك عىل فهم سلف األمة الصالح -رضوان اهلل تعاىل عليهم -أمجعني.
قال اهلل -جل وعال :-ﱽﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱼ آل عمران١٠٣ :؛ اآلية.
ٍ
جرير -رمحه اهلل -يف التفسري" :يريد بذلك -تعالى ذكره :-وتمسكوا بدين هللا
قال اإلمام ابن
ُ
الذي أمركم به ،وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من األلفة واالجتماع على كلمة الحق والتسليم
ألمرهللا".
وقال العالمة القرطبي-رمحه اهلل -يف التفسري" :أمرنا باالجتماع على االعتصام بالكتاب
ا
ا
َ
تجتمع الكلمة إال
اعتقادا وعمًل؛ وذلك سبب اتفاق الكلمة و انتظام الشتات ،ال يمكن أن
والسنة
على الحق ،فمن رام أن يجمع الناس على غيركلمة الحق فلن يجتمعوا".
ومن األدلة؛ واألدل ُة كثري ٌة كام سبق:
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قول اهلل -جل وعال :-ﱽﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ
ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﲳ
ﲱ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓﳔﱼ الروم.٣٢ - ٣٠ :
قال اإلمام ابن كثري -رمحه اهلل -يف التفسري" :أهل األديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على
تزعم أنهم على ش يء ،وهذه األمة ا
آر ٍاء وملل باطلة ،وكل فرقة منهم ُ
أيضا اختلفوا فيما بينهم على
ٍ
ٌ
ن َحل ُّكلها ضًللة إال واحدة وهم :أهل ُّ
السنة والجماعة؛ املتمسكون بكتاب هللا وسنة رسوله -
ِ ٍ
صلى هللا عليه وسلم -وبما كان عليه الصدر األول من الصحابة والتابعين و أئمة املسلمين من
قديم الدهر وحديثه؛ كما رواه الحاكم في مستدركه أنه ُسئل-عليه الصًلة والسًلم -عن الفرقة

َ َ َ ََ ََْ َْ ْ َ ََ
َ
ْ
ٍ
الناجية من هم؟ «قال :ما أنا علي ِه اليوم وأصح ِابي»" انتهى كالم احلافظ ابن كثري -رمحه اهلل.-

هذا احلديث -حديث احلاكم -قال عنه احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل -يف ختريج
الكشاف ،قال" :إسناده حسن".
ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل عنه -قالَ « :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ -
َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :-إِ َّن اهللَ َي ْر ََض َلك ُْم َث َال ًثاَ ،و َيك َْر ُه َلك ُْم َث َال ًثاَ ،ف َ ْري ََض َلك ُْمَ :أ ْن َت ْع ُبدُ و ُهَ ،و َال
تِْ
ُرشكُوا بِ ِه َش ْي ًئاَ ،و َأ ْن َت ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل اهللِ َمجِي ًعا َو َال َت َف َّر ُقواَ ،و َيك َْر ُه َلك ُْمِ :ق َيل َو َق َالَ ،و َك ْث َر َة
الَ ،وإِ َضا َع ِة املَ ِ
الس َؤ ِ
ال».
ُّ
زاد اإلمام أمحد -رمحه اهلل -يف املسند« :و َأ ْن ُتنَ ِ
اص ُحوا َم ْن َو َّال ُه اهللُ َأ ْم َر ُك ْم».
َ
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قال احلافظ النووي -رمحه اهلل -يف رشح مسلم" :أما االعتصام بحبل هللا فهو :التمسك
بعهده؛ وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده ،والتأدب بآدابه ،والحبل ُيطلق على العهد ،وعلى األمان
وعلى الوصلة ،وعلى السبب ،وأصله من استعمال العرب؛ الحبل في مثل هذه األمورالستمساكهم
ُ
تفرق ،فاستعير اسم الحبل لهذه األمور ،وأما قوله -
بالحبل عند شدائد األمور ،ويوصلون بها امل ِ
َ َ َ َ َّ ُ
َ َ ُّ
ٌ
ف بعضهم ببعض؛
ل
أ
وت
املسلمين،
جماعة
بلزوم
أمر
فهذا
وا»
ق
عليه الصًلة والسًلم« :-وال تفر
ِ
وهذه إحدى قواعد اإلسًلم" انتهى كالمه-رمحه اهلل.-
قال اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل" :-فقد جمع في هذه األحاديث -عليه
الصًلة والسًلم -بين الخصال الثًلث :إخًلص العمل هلل -تعالى ،-ومناصحة أولي األمر ،ولزوم
جماعة املسلمين؛ وهذه الثًلث تجمع أصول الدين وقواعده ،وتجمع الحقوق التي هلل ولعباده،
ََْ
وتنت ِظم مصالح الدنيا واآلخرة".


الوجه الثالث:

وهو تنبي ٌه يف احلقيقة يتعلق بحقيقة االعتصام الذي َمىض :االجتامع يف أمر الدين وعىل
أمر الدين ال يكون عىل حساب الدين ،فاهلل -جل يف عاله -مل ُيطلق األمر لنا باالجتامع كيفام
اتفق ،بل أمرنا باالعتصام بحبله ،واالجتامع عىل احلق؛ كام أمرنا بذلك النبي الكريم -صىل اهلل
عليه وسلم ،-فتحقيق هذا االجتامع وانتظام الشتات إنام يكون :بتجريد االتباع لسيد اخللق
وإمامهم -صىل اهلل عليه وسلم ،-والتزام طريقة أصحابه من بعده -رضوان اهلل تعاىل عليهم
أمجعني -وسلف األمة الصالح؛ ألن هذا هو الرصاط املستقيم.
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قال اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل -يف املدارج:
"االعتصام به نوعان:
ُ ُّ
النفس إليه ،واالستسًلم له -
وإسًلم
،
وعياذ
ولجأ
،
وتفويض
واستعانة
ل
توك
اعتصام
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
سبحانه.-
ٌ
اعتصام بوحيه وهو :تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ،ومعقوالتهم
والثاني:
ْ
وأذو اقهم ،وكشوفاتهم ومواجديهم ،فمن لم يكن كذلك فهو ُمن َس ٌّل من هذا االعتصام ،فالدين
ا
ا
ا
ا
كله في االعتصام به وبحبله ا
وإخًلصا واستعانة ،ومتابعة واستمرا ارا على ذلك إلى يوم
علما وعمًل،
القيامة".
قال اإلمام ابن قدامة -رمحه اهلل -كام يف ذم التأويل" :ألنه -عليه الصًلة والسًلم -على
ٌ
ٌ
سالك صراط هللا املستقيم ،فيجب علينا اتباعه ،والوقوف
سبيل ِه
الصراط املستقيم ،فسالك ِ
حيث وقف ،والسكوت عما عنه سكت" انتهى كالمه -رمحه اهلل.-
وهلذا -بارك اهلل فيكم -من لوازم هذه االستقامة وهذا االعتصام :احلذر كل احلذر من
مشاقة سبيل املؤمنني؛ ألن هذه املشاقة منافية هلذا االعتصام؛ قال اهلل -جل يف عاله :-ﱽﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ

ﱱﱲﱳﱼ النساء.١١٥ :
َ َ
قال اإلمام ابن قدامة -رمحه اهلل -يف ذم التأويل" :فمن أحب الكون مع السلف في اآلخرة،
موع ا
وأن يكون ُ
ودا بما ُو ِعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان ،ومن يتبع غير سبيلهم
دخل في عموم قوله -تعالى :-ﱽﱞﱟﱠﱼ " فذكر اآلية.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -كام يف خمترص الفتاوى املرصية" :من َّ
ظن أنه
ٌ
يعرف األحكام من الكتاب والسنة بدون معرفتها بما قال هؤالء األئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ،
ُ
َ
ستد ُل به املخالف وما
فإن كان البد من معرفة االجتماع واالختًلف فًلبد من معرفة ما ي ِ
استخرجوه من أدلة الكتاب والسنة؛ وهذا ونحوه ال ُيعرف إال بمعرفة أقوال أهل االجتهاد وأعلى
هؤالء الصحابة -رضوان هللا عليهم ،-فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يق َ
تدي
بالصحابة ويتبع غيرسبيلهم فهو من أهل البدع والضًلل".
ٌ
"معلوم باتفاق املسلمين أنه يجب
أيضا كام يف املجموع البن قاسم:
وقال -رمحه اهللً -
تحكيم الرسول -عليه الصًلة والسًلم -في كل ما شجر بين الناس؛ في أمر دينهم ودنياهم ،في أصول
ا
حرجا مما حكم ُويسلموا
دينهم وفروعه ،وعليهم كلهم إذا حكم بش ٍيء أال يجدوا في أنفسهم
تسليما" ،وذكر ٍ
آيات عدة يف ذلك؛ ومنها قول اهلل -جل وعال :-ﱽﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱼ النساء ،٦١ :ثم قال" :والدعاء
إلى ما أنزل هللا يستلزم الدعاء إلى الرسول -صلى هللا عليه وسلم ،-والدعاء إلى الرسول يستلزم
الدعاء إلى ما أنزله هللا؛ وهذا مثل طاعة هللا والرسول -عليه الصًلة والسًلم -فإنهما متًلزمان"
فمن يطع الرسول فقد أطاع اهلل ،ومن أطاع اهلل فقد أطاع الرسول ،وكذلك يف قوله -تعاىل:-
ﱽﱞ ﱟ ﱠﱼ إىل آخر اآلية ،قال" :فإنهما متًل مان ،فكل من َّ
شاق الرسول من بعد ما
ز
تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل املؤمنين ،وكل من اتبع غير سبيل املؤمنين فقد شاق الرسول -
صلى هللا عليه وسلم -من بعد ما تبين له الهدى ،فإن كان يظن أنه ٌ
متبع لسبيل املؤمنين وهو
ٌ
ُمخطئ؛ فهو بمنزلة من ظن أنه ٌ
مخطئ؛ " انتهى كالمه
متبع للرسول -عليه الصًلة والسًلم -وهو
-رمحه اهلل.-

~~8



الوجه الرابع:

أيضا التحذير يف هذين البيتني :التحذير من البدع وأهلها ،والنصوص
كام قلت
تضمن ً
َّ
يف التحذير من أهل البدع كثرية؛ كام أبنَّا عن ذلك يف كتابنا :تأمالت يف مسألة اهلجر يف ضوء
الكتاب والسنة ومقاالت سلف األمة،
من ذلك قول اهلل -تعاىل :-ﱽﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱼ هود ،١١٣ :قال
ٌ
القرطبي -رمحه اهلل -يف اجلامع " :إنها دالة على ِهجران أهل الكفر واملعاص ي من أهل البدع
ٌ
وغيرهَّ ،
فإن صحبتهم إما كفرأو معصية ،إذ الصحبة ال تكون إال عن مودة".
ويف الصحيحني واللفظ ملسلم من حديث عائشة أن النبي -عليه الصالة والسالم -ت ََال
قول اهلل -تعاىل :-ﱽﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

قال َر ُس ُ
ﲓﱼ آل عمران ،٧ :إىل آخر اآلية ،قا َل ْت عائشة -ريض اهلل عنهاَ :-
ول اهللِ َ -ص َّىل اهللُ
عليه َو َس َّل َم -بعد أن تال هذه اآلية َ « :فإِ َذا َر َأ ْيت ُْم ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه؛ َف ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َس َّمى
اح َذ ُرو ُه ْم».
اهللُ َف ْ
قال النووي -رمحه اهلل" :-في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع
ومن يتبع املشكًلت للفتنة ،وال يخفى عليكم حديث الثًلثة الذين تخلفوا عن عزوة تبوك -رض ي
هللا تعالى عنهم -كعب بن مالك ومن معه من أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -والحديث
«و ََنَى َر ُس ُ
ني َع ْن ك ََال ِمنَا
ول اهللِ َ -ص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم -املُ ْسلِ ِم َ
كعبَ :
في الصحيحين ،وفيه قول ٍ
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َأ ُُّّيا ال َّث َال َث ُة ِم ْن َب ْ ِ
ني َم ْن َ َ
َّاس َو َت َغ َّ ُريوا َلنَا َحتَّى َتنَك ََّر ْت ِيف َن ْف ِِس ْاألَ ْر ُض َف َام
خت َّل َ
اج َتنَ َبنَا الن ُ
ف َعنْ ُهَ ،ف ْ
ني َل ْي َل ًة« ،والقصة طويلة يف ذلك.
ِه َي ا َّلتِي َأ ْع ِر ُ
َخ ِس َ
فَ ،ف َلبِ ْثنَا َع َىل َذلِ َك َ ْ
قال اإلمام الطربي -رمحه اهلل" :-قصة كعب بن مالك ٌ
أصل في ِهجران أهل املعاص ي".
الهجران ملن
وقد بوب اإلمام البخاري هلذا احلديث يف كتاب األدب" :باب ما يجوز من ِ
عص ى" وعلق فيه طر ًفا من حديث كعب.
قال اإلمام البغوي -رمحه اهلل" :-فيه ٌ
دليل على أن ِهجران أهل البدع على التأبيد ،وكًلم
أهل العلم في ذم البدع والتحذيرمن أهلها كثير".
ملاذا هذا كله؟
سبب رئيس لنفض أصل االعتصام بالوحيني؛ وهي ُمنَابِذة
ألن البدع -بارك اهلل فيكم-
ٌ
حلقيقة االعتصام :ﱽﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ

ﱻﱼﱽﱼ األنعام.١٥٩ :
قال اإلمام ابن ٍ
كثري -رمحه اهلل" :-الظاهر أن اآلية عامة في كل من فارق دين هللا وكان
ا

ُمخالفا له" إلى أن قال" :وهذه اآلية كقوله -تعالى :-ﱽﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﱼ الشورى ،"١٣ :قال:
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ
َُ
ٌ
َ
احد» فهذا هو الصراط املستقيم ،وهو ما
اشر األن ِبي ِاء أوالد عًل ٍت ِديننا و ِ
"وفي الحديث« :نحن مع ِ
َُ
أخر ،وما خالف
جاءت به الرسل من عبادة هللا وحده ال شريك له ،والتمسك بشريعة الرسول املت ِ
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ٌ

ٌ

ٌ
وأهواء ،الرسل ُب َر ُآء منها؛ كما قال هللا -تعالى :-ﱽﱯ ﱰ ﱱ
ذلك فضًلالت وجهاالت ،وآر ٌاء
ﱲﱼ".


الوجه اخلامس:

َّ ْ
يف قول الناظمَ " :و ات ِب ِع ال ُه َدى"
اهلُدى بالضم وفتح الدال هو الذي جاء به الرسول -عليه الصالة والسالم-؛ وهو
الرصاط املستقيم ،لكن هنا سأتكلم عن اهلداية ،وثمة كال ٌم نفيس وبديع لإلمام ابن القيم -رمحه
اهلل -يف أنواع اهلداية ذكره يف كتابه بدائع الفوائد يف قول اهلل -تعاىل :-ﱽﱗ ﱘ

ﱙﱚﱼ الفاتحة ٦ :؛ ذكر حول هذه اآلية؛ قال" :فيها عشرون مسألة" ،جاء إىل املسألة السابعة
عرشة فقال" :وهي أن الهداية هنا" يف قوله :ﱽﱗﱼ" ،أن الهداية هنا من أي أنواع
الهدايات؟" يعني :أي اهلدايات تطلب أنت؟
قال" :فاعلم أن أنواع الهداية أربعة:
ُ َ

أحدها :الهداية العامة املشت َركة بين الخلق؛ املذكورة في قول هللا -تعالى :-ﱽﳟ ﳠ ﳡ

ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦﱼ طه ٥٠ :؛ أي :أعطى كل ش يء صورته التي ال يشتبه فيها بغيره ،وأعطى كل
عضو شكله وهيئته ،وأعطى كل موجود خلقه املختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من األعمال،
ٍ
وهذه الهداية تعم هداية الحيوان املتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ،وكذلك
ُ َّ
هداية الجماد املسخر ملا خلق له فله هداية تليق به ،كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به
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فه ُ
وإن اختلفت أنواعها وصورها ،وكذلك لكل عضو هداية تليق بهَ ،
دي الرجلين للمش ي ،واليدين
ٍ
ُ
للبطش والعمل ،واللسان للكًلم ،واألذن لًلستماع ،والعين لكشف املرئياتُّ ،
عضو ملا خلق
وكل
ٍ
وهدى الزوجين من كل حيوان إلى اال دواج والتناسل وتربية الولدَ ،
لهَ ،
وهدى الولد إلى التقام
ز
الثدي عند وضعه وطلبه"؛ من الذي هداه هلذا وهو يف أول نزوله؟ "ومراتب هدايته -سبحانه
ا
وتعالى -ال يحصيها إال هو فتبارك هللا رب العاملين ،وهدى النحل التي تتخذ من الجبال بيوتا ومن
ََ
الشجر ومن األبنية ،ثم تسلك سبل ربها َمذللة ال تستعص ي عليها ،ثم تأوي إلى بيوتها ،وهداها إلى
َ ْ ُ
وب َها و اتباعه واالئتمام به أين توجه بها" ،إىل أن قال" :ومن تأمل بعض هدايته -
طاعة يعس ِ
سبحانه وتعالى -املبثوثة في العالم شهد له بأنه هللا الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة العزيز
الحكيم.
النوع الثاني من الهداية :هداية البيان والداللة والتعريف لنجدي الخير والشر ،وطريقي
ٌ
ٌ
النجاة والهًلك؛ هذه الهداية تستلزم ُ
سبب وشرط ال موجب ،ولهذا ينتفي
الهدى التام؛ فإنها
ُ
الهدى معها كقوله -تعالى :-ﱽﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱼ فصلت ١٧ :؛ أي :بينا لهم
وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا ،ومنها قوله -تعالى :-ﱽﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞﱼ

الشورى:

 "٥٢هذه داللة البيان والتعريف.
النوع الثالث :هداية التوفيق واإللهام؛ وهذه قال" :مستلزمة لًلهتداء ،فًل يتخلف عنها،
وهي املذكورة في قوله -تعالى :-ﱽﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱼ النحل ، ٩٣ :وفي قول النبي -عليه
الصًلة والسًلم« :-من ُّي ِد اهللُ َف َال م ِض َّل َله ،ومن ي ْضلِ ْل َف َال َه ِ
اد َى َل ُه» ،وفي قوله -تعالى:-
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َ ْ َْ
ﱽﱿﲀﲁﲂﲃﱼ القصص ،٥٦ :فنفى عنه هذه الهداية و أثبت له هداية الدعوة والبيان"،
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إىل أن قال :النوع الرابع :غاية هذه الهداية؛ هذا النوع الرابع" :غاية هذه الهداية ،وهي
الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما ،قال هللا -تعالى :-ﱽﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨﱼ يونس ، ٩ :وقال أهل
الجنة فيها :ﱽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱼ األعراف ،٤٣ :وقال عن أهل النار :ﱽﳄﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱼ الصافات،"٢٣ - ٢٢ :
قال" :إذا ُعرف هذا ،فالهداية املسؤولة في قوله :ﱽﱗ ﱘ ﱙﱚﱼ الفاتحة٦ :؛
إنما تتناول املرتبة الثانية والثالثة" من األنواع األربعة"،الثانية والثالثة خاصة؛ فهي طلب
التعريف والبيان واإلرشاد والتوفيق واإللهام" ،فأنت تطلب من اهلل أن َُّي ِد َيك إىل هاتني
اهلدايتني ،انتهى كالمه -رمحه اهلل.-
ويلحق بهذا أمرٌ يف غاية األهمية:
فت احلق؛ صحيح؟ فتطلب من اهلل -جل وعال -بعد أن عرفته أن يعينك عىل القيام
عر َ
َ
به؛ أليس كذلك؟ لكن هل قيامك هبذا ٌ
دليل عىل هدايتك فيه؟
أيضا يف رسالته إىل بعض إخوانه؛ وذكر طر ًفا من ذلك يف
اسمع إىل كالم اإلمام ابن القيم ً
ٌ
مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس ،في جميع ما يأتيه ويذره ،فإنه
(البدائع) أيضا ،قال" :العبد
هذا العبد -بين أمور ال ينفك عنها" ال يمكنك أن تنفك عنها ،ما هي؟ قال" :أحدهاٌ :أمور قد
ٍ
أتاها على غير وجه هداية" يعني :فعلها عىل غري وجه اهلداية؛ ً
جهال" ،فهو محتاج إلى أن يطلب
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ا
الهداية إلى الحق فيها" إىل أن ُّيديه اهلل إىل احلق فيها" ،أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير
وجهها"؛ أنت تعلم أنه ال جيوز لك أن تقتفي ما ليس لك به علم ثم اقتفيت ،فأنت أتيت األمر
عىل غري وجه هدايته عن عمد" ،أو يكون عا افا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها ا
عمدا ،فهو
ر
ٌ
محتاج إلى التوبة منها -إىل أن ُّيديه اهلل إىل التوبة منها ،-أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها ا
علما
ا
عمًل ،ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها ،أو ٌ
أمور قد ُه َ
دي إليها
وال
ٌ
محتاج إلى تمام الهداية فيها ،أو ٌ
أمور قد ُه َ
دي إلى أصلها -إمجاال يعني-
وجه دون وجه فهو
من ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
طريق قد ُه َ
محتاج إلى هداية
دي إليها فهو
محتاج إلى هداية التفصيل ،أو
دون تفاصيلها ،فهو
ُ
أخرى فيها؛ -شوف هذا الكالم -فالهداية إلى الطريق ش يء ،والهداية في نفس الطريق ش يء"،
علمت؛
أنت تعلم بأنه جيب أن تلتزم اعتقاد أهل السنة واجلامعة وطريقة السلف ،أليس كذلك؟
َ
ٍ
هداية يف نفس الطريق ،قال" :والهداية في نفس الطريق ش ٌيء
فأنت ُهديت إىل الطريق ،حتتاج إىل
ُ
آخر ،أال ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفًلني؛ هو طريق كذا وكذا ،ولكن ال ُيحسن أن يسلكه"
أنت تعلم أن الشام يف جهة الشامل ،أو أن اليمن يف جهة اجلنوب ،أو العكس جنوب املدينة
يكون إىل جهة اليمن ،وشامهلا إىل الشام ً
مثال وكذا وكذا ،لكن الطريق إىل الذهاب تعرف؟!
كونك تعلم اجلهة ال يعني أنك تعرف الطريق" ،وال يحسن أن يسلكه ،فإن سلوكه يحتاج إلى
هداية خاصة في نفس السلوك؛ كالسير في وقت كذا دون وقت كذا ،وأخذ املاء من مفازة كذا
ٍ
بمقدار كذا ،والنزول في موضع كذا دون موضع كذا ،فهذه هداية في نفس السير ،قد يهملها من
ٌ
هو عار ٌف بأن الطريق هي هذه؛ فيهلك وينقطع عن املقصود ،وكذلك أيضا َّ
ثم أمور
محتاج إلى أن

ٌ
خال عن اعتقاد الحق
تحصل له الهداية فيها في املستقبل مثل ما حصل له في املاض ي ،وأمور هو ٍ
فيها أو باطل فيها ُم ٌ
ٌ
ضًللة وال
وأمور يعتقد أنه على ُهدى وهو على
حتاج إلى هداية الصواب فيها،
ٍ
ٍ
يشعر ،فهو ُم ٌ
ٌ
وأمور قد فعلها على وجه الهداية
بهداية من هللا،
حتاج إلى انتقاله عن ذلك االعتقاد
ٍ
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حتاج إلى أن يهدي غيره إليها ُوي َ
رشده وأن ينصحه ،فإهماله ذلك ُ
وهو ُم ٌ
فوت عليه من الهداية
ي
ِ
هداية؛ فإن الجزاء من جنس العمل،
بحسبه ،كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب
ٍ
هاديا َم ا
فيصير ا
ُ
هديا" إىل آخر كالمه -رمحه اهلل ،-فهذا
فكلما َهدى غيره وعلمه هداه هللا وعلمه،
أمر دقيق يف باب اهلداية جيب أن تعلمه.
ٌ
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المنت:
قال -رمحه اهلل تعاىل:-
َو ُق ْل َغري خمَ ْ ُل ٍ
وق ك ََال ُم َملِيكِنَا
ُْ
آن بِا ْلو ْق ِ
و َال ت َُك ِيف ا ْل ُقر ِ
ف َق ِائ ًال
َ
َ
ْ

***

بِ َذلِ َك َد َ
ان ْاألَت ِْق َيا ُء َو َأ ْف َص ُحوا

***

جل ْه ٍم َو َأ ْس َج ُحوا
ك ََام َق َال َأ ْت َب ٌ
اع ِ َ

َو َال َت ُق ِل ا ْل ُق ْر ُ
آن َخ ْل ٌق َق َر ْأ ُت ُه

***

َفإِ َّن ك ََالم اهللَِّ بِال َّل ْف ِ
وض ُح
ظ ُي َ
َ

الرشح:
هذه األبيات الثالثة متعلقة بصفة الكالم هلل -عز وجل.-
رشحا من وجوه:
يقول -رمحه اهلل ،-والكالم عليها ً
 الوجه األول:
ُ
قوله"َ :وق ْل"
وسنن رسوله -عليه الصالة والسالم -كام مىض،
أي :أُّيا
السني الذي متسك بحبل اهلل ُ
ّ
َُ
َُْ َ ُْ ق ََ ُ َ َ
ْ
يكنا" أي :قل ذلك
ل
م
م
ًل
ك
و
ل
خ
م
ر
ي
"غ
:
وعال
جل
اهلل
كالم
ويف
الكريم
القرآن
يف
"
ل
ق
"و
ِ ِ
ٍ
ْ َْ َ ُ َ َ ْ
َ
َ
ُ
َ
معتقدً ا له؛ ألنه"ِ :بذ ِل َك َدان" أي :اعتقد وأطاع وآمن "األت ِقياء و أفصحوا" األتقياء :مجع تقي؛
فهم اعتقدوا ذلك وأدانوا به وأفصحوا
أمرا وَن ًياُ ،
وهو من قام بام أوجب اهلل -جل وعال -عليه ً
عنه؛ أي :رصحوا به؛ بمعنى :مل يكتفوا باالعتقاد به؛ بل َص ِحب ذلك منهمٌ :
وإظهار،
بيان
ٌ
ودعو ٌة إىل ِ
ِ
الباطل وأهلِ ِه ،ملاذا فعلوا هذا؟
احلق ور ٌد عىل
لشدة احلاجة ومسيس احلاجة إىل ذلك؛ بسبب ما وقع من فتنة القول بخلق القرآن.
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َ
َ َ
َ َ
َ"وال" ناهية؛ ال ناهية؛ ينهاك أُّيا السنّي"َ ،وال ت ُك" جمزومة بحذف النون ختفيفا"َ ،وال ت ُك ِفي
َْْ َ ا
ُْ
ف قا ِئًل" بعد أن قرر احلق لك ،وأبان ما جيب عليك من اعتقاد ،ر َّد عىل أهل
الق ْر ِآن ِبالوق ِ
الباطل من املبتدعة يف هذا الباب وهم :الواقفة؛ وهم فرقة من اجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان؛
فرقة من فرق اجلهمية كام قال اإلمام أمحد كام سريد عنه.
ُ
خاصم
قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد" :سئل -يريد أباه -عن الو اقفة ،فقال أبي :من كان ُي
َ
ُويعرف بالكًلم فهو جهمي -أي :منهم ،-ومن لم ُيعرف بالكًلم ُيجانب حتى يرجع ،ومن لم يكن له
ٌ
علم يسأل" ،قال عبد اهلل" :وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية والو اقفة ،قال :من كان
منهم ُيحسن الكًلم فهو جهمي ،وقال مرة أخرى :هم ٌ
شرمن الجهمية".
إ ًذا الواقفة هم فرقة من اجلهمية ،سبب ذلك :خفا ُء أمرهم ،وما أثاروه من ُّ
الشبه بدعوى
الوقف ،وهم يف احلقيقة ُمشككة تأثروا باجلهمية؛ لذا وصفهم الناظم هنا بأَنم أتباع جهمَ ،فر َّد
السنة وحذروا منهم كام سيأيت مزيد بيان إن شاء اهلل.
عليهم أئمة ُّ
الجهم :هو بن صفوان رأس الضاللة والغواية ،نُسبت إليه مقالة اجلهمية مع أنه أخذها
من اجلعد بن درهم؛ ألنه تبناها ودافع عنها فنُسبت إليه،
قال شيخ اإلسالم كام يف الفتوى احلموية" :أصل هذه املقالة؛ مقالة تعطيل الصفات إنما
ٌ
أخوذ عن تًلمذة اليهود واملشركين ُ
وضًلل الصابئين ،فإن أول من ُح ِفظ عنه أنه قال هذه
هو م
ُ
ُ
املقالة في اإلسًلم هو الجعد بن درهم؛ أخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة
الجهمية إليه ،وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان ،وأخذها أبان عن طالوت ابن
أخت لبيد بن األعصم ،وأخذها طالوت من لبيد بن األعصم الساحر الذي سحر النبي -صلى هللا
عليه وسلم "-انتهى كالمه -رمحه اهلل ،-هذه هي سلسلة الضاللة والكفر.
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ََ
َ
ُ
ْ
قوله" :وأسجحوا"
َّ ْ
خلق َس ِجيح؛ أي :لني سهل ،وكذا يقال يف
من
السج ِح وهو :السهولة واللنيُ ،يقالٌ :
ٌ
يحا ،ويقالِ :مشية ُس ُجحٍ ؛ أي :سهلة ،واملعنى :أَنم
املِشيةَ :مشى
وس ِج ً
فالن َمش ًيا ُس ُج ًحا َ
َس َّه ُلوا وأالنوا قلوهبم هلذا املُعتقد الباطل؛ فقالوا به مع ُبطالنه و ُمصادمته للحق واهلدى.
َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُْ
قال"َ :وال تق ِل الق ْرآن خل ٌق ق َر أت ُه"
هكذا جاءت يف أكثر نُسخ النظم من الرشيعة ،واللطيف أليب حفص بن شاهني ،والسري،
َ َُ ُْ ُ َْ ُ ُ
والعلو ،ويف نسخة ممسوخة مطبوعة عن دار َطيبة بدل هذا قال"َ :وال تق ِل الق ْرآن خل ٌق ق ْر آن ُه"
هكذاُ " :ق ْرآ ُن ُه"؛ فقل هذه النسخة ممسوخة ال تنظر إليها؛
َ َُ ُْ ُ َْ َ ا
ويف نسخة السفاريني -رمحه اهلل -يف لوائح األنوار قال"َ :وال تق ِل الق ْرآن خل ٌق ق َر َاءة"؛
ولعل هذه أقرب ،واهلل أعلم ،ونصبها أو النصب يف وضعه عىل احلال أو يف  ...اخلافض؛
َ
َ
واملعنى" :ال َت ُق ِل" قراءيت للقرآن خملوقة؛ "ال" ناهية ،و َ"ت ُق ِل"ٌ :
وح ِّركت الالم
فعل جمزومُ ،
َْ
ْا ُ
بالكرس لاللتقاء الساكنني" ،الق ْرآن" :مبتدأ ،و"خل ٌق" :خربه؛ بمعنى :خملوق؛ وهذا البيت فيه
ٌ
تأصيل ور ٌد؛ ر ٌد عىل فرقة ضالة يقال هلا اللفظية ،أولئك الواقفة وهنا اللفظية؛ وهم الذين
أيضا هو من اتباع
يقولون :لفظي بالقرآن خملوق أو تالويت للقرآن خملوقة؛ منشأ ضالل اللفظية ً
اجلهمية نفسهاُ ،ش ْب َهتُهم هي هي؛ ُّ
أيضا،
الش ْب َهة عندهم هي الشبهة عند اجلهمية ً
مجلة :لفظي أو قراءيت للقرآن أو لفظي بالقرآن حتتمل أنه يريد -يعني :القائل -حتتمل
السنة
هذه اللفظة أنه يريد امللفوظ أو املقروء؛ وهو القرآن ،وال شك أن القرآن يف اعتقاد أهل ُّ
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غري خملوق ،وحتتمل أنه يريد حركة اللسان والشفه والصوت الذي خيرج من القارئ أو من فم
املرء؛ فهذه :اللسان والشفه وصوت املرء ال شك أَنا خملوقة؛ فاللفظة ُحم ِ
تملة للمعنني ،واإلمجال
سبب عظيم من أسباب الضالل ،وأكثر ما وقع فيه أهل
سبب للضاللة؛
يف موطن التفصيل
ٌ
ٌ
ً
وباطال؛ لذلك قال اإلمام أمحد
الضالل بسبب استخدام األلفاظ املجملة لِ ُيوهم بذلك ح ًقا
فيهم؛ يف اللفظية ،-قال فيهم :جهمية.
َّ
الل ْفظ ُي َ
َ َّ َ َ َ
وض ُح"
هللا -أي القرآن الذي تتلوهِ -ب ِ
قال الناظم" :ف ِإن كًلم ِ
معنى دون
معنى ،وال
ظهر و َيبِني ،فكالم اهلل -جل وعال -ليس لف ًظا بال
أيُ :ي
ُ
ً
ً
كشف و َي ُ
وضح املعنى ،و ُي َب ِّني املرا َد املقصود ،وسريد مزيد بيان -بإذن اهلل -يف أمر
لفظ ،واللفظ به ُي ِّ
اللفظية فيام يتعلق هبذه الفرقة اللفظية.
نقف عند هذا الوجه.
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وس َّلم.
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وجزاكم هللا خريا.
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