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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ن إنك على كل شيء قديرع  ر وأ  س  ي   ب  ر  

رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده  احلمد هلل
  .كثريا   ورسوله، صلى اهلل عليه وآله وسلَّم تسليماً 
صويت لرسالة اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب  شرحتفريغ ل أما بعد؛ فهذه رسالة خمتصرة فيها

سلمة املاجشون رمحه اهلل تعاىل يف اإلميان بالقضاء والقدر، مت تفريغه من سلسلة دروس الشيخ سعد الشال 
ت هذه الرسالة ، وقد انتظم(هـ783ت )لإلمام ابن بطة العكربي" اإلبانة الكربي" يف شرحه لكتاب

تعليقات وخترجيات، واهلل املوفق ملا فيه اخلري والصالح؛ إنه هو الويل  مع الشرح ثَّ  ،مقدمة ومتهيداً  املختصرة
 :الفتاح

 املقدمة، وفيها: 
 .خالصة هذه الرسالة -
 البن القيم" شفاء العليل" كتاب  مستخلصة من قواعد وفرائد يف اإلميان بالقضاء والقدر -
 .رمحه اهلل تعاىل
 وفيه ،التمهيد: 
 .العزيز بن أيب سلمة املاجشونعبد إلمام ترمجة ل -
 .ذكر بعض ما له من رسائل يف االعتقاد -
 .إسناد هذه الرسالة -

  اإلبانة  "كتابهكما أوردها ابن بطة يف    ،عبد العزيز املاجشوناإلمام شرح منت رسالة
 ."الكربى

 فهرست للمصادر واملراجع. 
 فهرست للموضوعات. 

والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه واحلمد هلل أواًل وآخرًا وظاهرًا وباطًنا، 
 .واهلل تعاىل أعلمأمجعني، 
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 المقدمة
 (سعد الشالالشيخ كتبها )

. إن احلمد هلل؛ حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا
إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن ال . من يهِده اهلل؛ فال مضل له، ومن يضلل؛ فال هادي له

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  .وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله آل ]  چٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺچ  [.201: عمران

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ    .[2:النساء]  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

ٴۇ  ۋ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  .[32–30: األحزاب ]  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  
مالك بن أنس، وعبد العزيز بن أيب  :أئمة املدينة الثالثة الذين هم )فهذا شرح ميسر لرسالة أحد

 . أال وهو اإلمام عبد العزيز املاجشون. (سلمة املاجشون، وابن أيب ذئب
 ،أال وهو اإلميان بالقضاء والقدر ،يف بيان ركن عظيم من أركان اإلميان هي رسالةهذه  ورسالته

 .وحتريت فيه عقول وأحالم ،والذي ضل ت فيه أفهام
مي يف اإلميان هبذا الركن و هو احليدة عن الفطرة والسبيل الق ةومصدر هذا الضالل وهذه احلري 

لينظر أيسل مون أم  ؛فهو من األركان العظيمة اليت ابتلى اهلل هبا عباده ؛القائم على قدم التسليم واالستسالم
 ؟من كنز اجلنة ،أال أدلك على كلمة من حتت العرش :"القائل ولقد صدق نبينا  ،جيادلون فيتكربون

  .(2)"أسلم عبدي واستسلم :فيقول اهلل ،ال حول وال قوة إال باهلل :تقول
اإلميان  :هذا الباب العظيم هي أن جيمع املسلم بني أمرين عظيمنيوخالصة رسالة هذا اإلمام يف 

چ  :وهذا يف احلقيقة هو خالصة فاحتة الكتاب .خرال يطغى أحدمها على اآل ،واألخذ باألسباب ،باألقدار

 .أقداره هذ :[٥: الفاحتة] چٿ  ٿ  ٹ چهذه أسباب :  چ ٿ  ٿ
أن هذا أصل من  -(21)قاعدة رقم -"الشفاء" نبطة من ابن القيم يفتويأيت يف القواعد املس

  .القضاء والقدر: أربعة أصول جياب هبا على من أشكل عليه هذا الركن العظيم

                                       
 .ف  له علةصحيح، ال يُ : احلاكمقال . عن أيب هريرة( 2/12)، واحلاكم (1/17٥)، وأمحد (1242)أخرجه الطيالسي ( (2

 (.1122)، صحيح اجلامع (2٥18) لأللباين حتت الصحيحة :وانظر
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النصوص من القرآن كذا ، و ال حتصى يف ذلك مثلةواأل .وقد ضرب اإلمام أمثلة على ذلك
مر أحىت  ،ليه بسببإتوصل ن كل شيء بقدر يُ إف ؛والسنة، واآلثار، وأقاويل السلف يف ذلك ال حتصى

وهو سبحانه وتعاىل قادر على  ،نياج رطباً  هاذ  النخلة تساق  عليجبم بأن زهز السال اسبحانه مرمي عليه
 .أن تكون األمور بأسباهبا :لكن هكذا قضى سبحانه ،جرها بال سببسقاطها يف حِ إ

مسائل اعتقادهم هل احلق يف أن ألم ذ قد عُ إ ؛من البدعتني م  لِ س   ؛فمن مجع بني األمرين 
 فكانوا ؛قوان خمالفيهم فر  أو  ،فكانوا وسطا ؛هل احلق مجعواأن أوذلك  ،بني طرفني وسطاً  -دوماً  -يكونون
 .طرفني كالمها بدعتان ِشي عاً يف

ميان إ :ةالقدري ةللمشكل –حل سواهل ال ب –مثلمام هو احلل األوالذي دندن حوله هذا اإل
، وهذا هو الذي دل عليه النيب واألخروية الدنيوية باألسباب باألخذثال للشرائع اليت جاءت توام ،باألقدار
 متفق عليه". اعملوا، كلٌّ ميسر ملا خلق له:" أصحابه حني استشكلوا هذا األمر، فقال.  

احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل، وال :" وكذلك دهلم على هذا اجلمع يف احلديث العظيم
رواه ...". قدر اهلل وما شاء فعل: لو أين فعلت كذا وكذا، ولكن قل: وإن أصابك شيء؛ فال تقلز، تعجِ 
 : فتضمن احلديث أربع مجل. مسلم

 (.أسباب. ) فيها األخذ باألسباب حبرص؛ كأن ال قدر: األوىل
 (.أقدار. ) فيها االستعانة باهلل؛ كأن ال سبب: والثانية
كأن ال قدر، :  األسباب، وال يف االستعانة، وهو املقصود بقولناال يف: فيها عدم العجز: والثالثة
 .وكأن ال سبب
وإال . بعد حتقيق اجلمل الثالث فيها أن االحتجاج بالقدر يكون صحيحًا، ونافعًا للعبد: الرابعة

 .فهو احنراف وعجز
ركان أميان هبذا الركن العظيم من القواعد يف اإلكهي   مورأكر ذِ  املقدمةومن املناسب يف هذه 

شفاء العليل " –رمحه اهلل –بن القيمال يف هذا الباب، لفذامن الكتاب  ةوهذه القواعد مستخلص ،مياناإل
 :ههنا خالصة ما فيها ذكرأ ،ةعندي يف رسال ةوهي جمموع ".والتعليل واحلكمةيف مسائل القضاء والقدر 
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 .مبلغ كل شيء :القدرف .هه ومنتهاهنالشيء وك صل يدل على مبلغأ (قدر :)قال ابن فارس -2
ۓ  ۓچ  :قال تعاىل :قلت .هـ.ا رادهاأشياء على مبالغها وهنايازها اليت قضاء اهلل تعاىل األ :والقدر   ڭے    ے   

 .[7: الطالق] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
فخْلق اهلل  .ر الذي هو مفعولهوعلى املقد   ،القدر يطلق على التقدير الذي هو فعل اهلل -1

العدل واحلكمة، وأما إبليس  إلبليس؛ هذا من فعل اهلل تعاىل، وهو خري كله؛ ألنه قائم على -مثال -تعاىل
 .؛ فهو مفعول خملوق، وهو شر ملعوننفسه

باهلل  ىرضتن أ :ميان بالقدراإل ةن خالصأل ؛خصوصا الربوبيةميان بالقدر يتعلق بتوحيد اإل -7
 ،ها وخلقهااءمقادير اخلالئق وكتبها وش م  لِ ع   ،مل يكن يشأ ا ملء كان وماما ش ،لكل شيء خالقاً  رباً 

ال شريك له يف ملكه سبحانه  ،ويضل من يشاء عدال ،يهدي من يشاء فضال ،صانع كل صانع وصنعته
وال  ،ال شريك له سبحانه يف ذلك ،عاملنيللىل ربوبيته سبحانه إوحنو هذا من العبارات اليت ترجع  ،وتعاىل

 .(2)ال بهإحول وال قوه 
 رحىطب قميان به واإل ،سىن املقاصدأوالتعليل من  واحلكمةما ورد يف القضاء والقدر  ةمعرف -2

  .بالقدر باإلميانال إال جيتمع التوحيد وال يتم ف ،التوحيد ونظامه
 ؛العبادفعال أق فهو دليل على القدر وخلْ  ؛ن على التوحيدآل دليل يف القر كو  :قال ابن القيم

 .(1)ه توحيدهنقض تكذيبُ  ؛ب بالقدرفمن كذ   ...ساس التوحيدأثبات القدر إوهلذا كان 
فعال أخرجوا أ :ولوناأل (:اجلربية) املثبتة والقدرية ،ةالنفا القدرية :يف هذا الباب طائفتان ضل -٥

  .نه جمبورأوزعموا  ،العبد ومشيئته ةقدر  او فن :خرونواآل ،اهلل ومشيئته وخلقه ةالعباد عن قدر 
نسان العباد وبني كون اإل فعالألىل التوفيق بني خلق اهلل إقوا وفَّ هنم مل يُ أالطائفتني وأصل ضالل 

في الوقت الذي يفعل العبد ف ،نسان جمبور على عملهن اإلأفعال العباد ال يعين ألق اهلل خلْ ف ،خمتارا فاعالً 
ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ  :كما قال تعاىل  ،ومشيئتههو  بإرادته يفعل يضاً أهو ف ؛اهلل ومشيئته بإرادة

                                       
الشيخ، دار حتقيق الصمعاين والعجالن، تقدمي صاحل آل  ،، والباب الثاين عشر كله(2/203)شفاء العليل ابن القيم، ((2

 .وهذه الطبعة هي اليت سنعزو إليها بعد ذلك إن شاء اهلل .مـ1027/ هـ2272، 1، ط(سعودية) الصميعي، فر  القصيم
 .وأثر ابن عباس يف ذلك قد خرجه احملققان هناك(. 1/٥27)املصدر نفسه ((1
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 مبشيئة ةيدقمل ب ةقلالعبد ليست مط مشيئةلكن  ؛تنياملشيئثبت اهلل أف [70: اإلنسان] چڇ   ڍ  ڍ ڌ
  .اهلل تعاىل

ن اهلل فمِ  .العبد وقدرته هي جزء سبب ةرادإو  ،للفعل تاماهلل تعاىل وقدرته هي السبب ال فإرادة
فاعل هو  القدريةوعند  ،منفعل للفاعل الذي ال ينفعل لشيء ،فاعل فالعبد .ومن العبد الفعل ،اخللق
 .(2)فق  منفعلهو  اجلربيةوعند  ،فق 

راد فعل أذا إاهلل سبحانه ف ،رادته اليت جعلهما اهلل فيهإو الفعل يقع من العبد بقدرة العبد  -1
ىل إب املسبَّ  ةضافإرادته من باب إو  بدالع ةقدر  الفعل إىلويضاف  ،ىل فعلهإ القدرة واإلرادة لهخلق  ؛عبدال

 .ىل اخلالقإاملخلوق  ةضافإالرب من باب  ةىل قدر إ يضاف الفعلوكذلك  ؛السبب
 ةوقدر  ،هي جزء سببلقدرة اآلخر و ثر أحدمها أ ةني قادرين قدر ب وردنع وقو  مقتذا ال ميوهب 
  .ثريأبالت ةخر مستقلالقادر اآل
ثر أ ةلوالسبب واملسبب والفاعل واآل ،ب بسببهوقو  املسبَّ  ةاحلادث ةقع بالقدر ذن املقدور و فإ

  .ةالقدمي ةالقدر 
اليت هي سبب  دالعب ةوال نعطل قدر  ،الرب عن مشوهلا وكماهلا وتناوهلا لكل ممكن ةقدر فال نعطل 

  .فيه ةومؤثر  ،له جعلها اهلل سبباً 
  .رتهالرب سبحانه وقد ةمشيئ ىثري سو أيستقل بالت ءوليس يف الوجود شي

قدرته بكما وقعت سائر املخلوقات  -وتكويناً  الرب خلقاً  ةالفعل وقع بقدر  :وعليه فيقال
 ةوهذا فيه رد على القدري .والعبد باشره وفعله ،اهلل خلق الفعلف .ةومباشر  سبباً  بدوبقدره الع -وتكوينه
 . (1)ن واحدآيف  ةواجلربي

                                       
 .من عشراالباب الث(. 1/804) ابن القيم، شفاء العليل ((2
ه يوهم أهنما فإن ؛والتعبري عن هذا املعىن مبقدور بني قادرين تعبري فاسد وتلبيس:" وقال هناك(. 1/8٥7)املصدر نفسه ((1

وإمنا املقدور واقع بالقدرة  ،وهذه الدار بني هذين الشريكني ،هذا الثوب بني هذين الرجلني :كما تقول،متكافئان يف القدرة
حمل اإلنكار عليهم هو يف : قلت ".كله أثر القدرة القدمية   والسبب أو املسبب والفاعل واآللة ،احلادثة وقو  املسبب بسببه

 .التسوية بني القادرين، ال أن تكون قدرة أحدمها أثر لقدرة اآلخر
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العبد السعي يف  ىفعل الضرورة، ةالصواب يف مسائل القضاء والقدر تقع يف مرتب ةمعرف  -3
يا بين  :"رضي اهلل عنه البنه بن الصامت ةقال عباد ،ناء الشر  على ذلكبن إذ إ ؛الصواب يف ذلك ةمعرف
اتق يا بين  :"وقال .(2)"العلم باهلل عز وجل حىت تؤمن بالقدر ةولن تبلغ حقيق ،ميانطعم طعم اإلتنك لن إ
ن مت على غري هذا إف ،وتؤمن بالقدر كله خريه وشره ،نك لن تتقي اهلل حىت تؤمن باهللأاعلم و  ،اهلل
 .(1)"النار لت  دخِ أُ 

 والكتابة. واخللق ،واملشيئة ،والكتابة ،العلم :ربع يف اثنتنيأو أ ،ربعأمراتب االميان بالقدر   -8
 .ةويومي ةوحولي ةريوعمْ  (7)ةوقبلي ةزليأ :مخس

  ص،بل يقتضي االجتهاد واحلر  ،عمالال يقتضي ترك األ والسعادة بالشقاوةق املقادير سبْ   -4
 .(2)شد اجتهاداأ واذلك كان واعلم امل الصحابةن أ ،عن ابن القيم رمحه اهلل -ةيف حاشي -يتأكما سي

ۋ  چ  :وقال ابن عباس يف قوله تعاىل .محد رمحه اهللأمام كما قال اإل  .الرمحن ةقدر  :القدر  -20

ۅ  ۉ  ۉ ۅ    ةالنفا القدريةو  .(٥)ن اهلل على كل شيء قديرأالذين يعلمون  :قال [18: فاطر] چۋ  
 .بقضائه وقدره يهمر اهلل وهنأ لكن أبطلوا ،املثبتة يةوقابلهم القدر  .القدرةهذه  أنكرواقد 

 ،(املشيئةوهي  )ةكوني  :قسمان اإلرادةن أوذلك  ،اهلل ةحملب ةاهلل مرادف ةرادإليست   -22
 التسوية واجلربية القدريةضالل  أومنش ،اهلل لشيء حمبته له ةرادإفال يلزم من  (.احملبةوهي  )ةوشرعي
 .(1)بينهما

 ألقوامهم،يف حماورات الرسل  بالتأملفعليك  ؛ميان بالقضاء والقدرردت حتقيق اإلأ ذاإ  -21
  .وغريهعلم الناس يف هذا الباب أهنم إف ؛عموماالرسل وكذلك مقاالت 

                                       
حه وصح ،(222)برقم" السنة" ، وابن أيب عاصم يف"الشريعة" واآلجري يف وأبو داود، والرتمذي، ،(٥/723)أخرجه أمحد (2) 

 .األلباين بطرقه
 .انظر ما قبله ( (1
 .قبل خلق آدم بأربعني سنة، كما يف قصة احتجاج آدم وموسى(  (7
 (.2/184)ابن القيم، شفاء العليل، الباب السابع،  ( (2
 .وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير، وابن أيب حامت (.2/728)املصدر نفسه ( (٥
 .، الباب الثاين عشراملصدر نفسه ( (1
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 ،نبياء شعيبوخطيب األ ،وعيسى ،وموسى ،مساعيلإو  ،براهيمإو  ،ونوح ،بوانانظر ماذا قال األ
 .(2)زكى التسليمأو  الصالةمت أعليهم  والنيب اخلامت
ن أو  ،ضالل بيد اهلل ال بيد العبدواإل اهلدايةن أن تعلم أ بواب القضاء والقدرأشرف أمن   -27

 ،واالهتداء والضالل فعل العبد وكسبه ،ضالل فعله سبحانهواإل فاهلداية أو الضال،املهتدي  هوالعبد 
وكل  ،اهلدى ةدون نعم فهي ةوكل نعم الضالل،عظم ما يبتليه به أو  ،دىاهلره اهلل لعبده قد  ي فضل ماأو 

  .ضاللال ةدون مصيب فهي ةمصيب
  :اهلدايةومراتب 
ھچ  :قال تعاىل ،يف حياتهملا يصلحه  قجلميع اخلل ةعامهداية  :األوىل   .[7: األعلى] چہ  ہ   
  .التالية الثالثة تستلزم املرتبةوهذه ال  ،رشاد للمكلفنيالبيان واإل هداية :الثانية
فعل العبد  :والثاين ي،رب وهو اهلدالفعل  :حدمهاأ :مرينأوهي تستلزم  :التوفيق هداية :الثالثة

 -ثرىل حصول األإوال سبيل  ،تدهاهلل اهلادي والعبد مف ،ثر فعله سبحانه بعبدهأالذي هو  هتداءوهو اال
ىئ  ىئچ :كما قال سبحانه  ،وهو اهلدى ،تاملؤثره امبال إ –وهو االهتداء ېئ  ېئ    : األعراف] چېئ  

238] . 
 

                                       
ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     چ  :، وقال نوح[17: األعراف] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    چ :قال األبوان ( (2

ۉ    چ :قال إبراهيمو ، [72: هود] چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      

  چ :، وقال إمساعيل[ 20: إبراهيم] چۉ  ۉ  ې  ېچ ، [ 80: األنعام] چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ىې  ې  ې  ې

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ےھ  ھ  ھچ  :، وقال موسى[201: الصافات] چىت  يت   جث  مث  ىث  يث  حج   

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  چ  :، وقال عيسى[218: األعراف] چۆ  ۆ  ۈ  ۇۇ

: الكهف] چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  :وقال تعاىل لنبيه اخلامت ،[ 72 - 70: مرمي] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ٹ  ڤ  ڤ  چ  ،[ 88: هود] چی  ی  جئ  حئ  مئ     یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئچ  :وقال شعيب ،[12 - 17

ک  ک       ڑژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڃڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ

فأعادت : قال ابن القيم .صلى اهلل تعاىل وسلم عليهم مجيعا .[84: األعراف] چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 (.1/٥21)ليلشفاء الع/ .هـ.ا أمورها إىل مشيئة الرب وعلمه -بكمال معرفتها باهلل –الرسل
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ڭ  چ  :كما قال سبحانه  ،اجلنةىل إ اهلداية :الرابعة  .(2)[1: حممد] چے  ۓ  ۓ  
اهلل  لهو عد ؛همن الطبع على قلوهبم وحنو  :املعرضني عن دينه ةما ذكره سبحانه من عقوب  -22

 فريف الك ةواملبالغ ،منهم عرا وتكرار اإل ،والبيان ةبعد تكرار الدعو  ممنا فعل سبحانه ذلك هبإو  م،فيه
 ،ما ظلمهم واهلل تعاىل ،[2٥٥: النساء] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹچ  :قال تعاىل ،العنادو 

ن يكون ذلك يف ألكن بشرط  ؛ميان منهمصول اإلحوهؤالء ال ميتنع  .نفسهمأولكن هم الذين ظلموا 
 .هذه العقوبة قبل استحكام ة األمربداي

 خلق ملِ :القضاء والقدر السؤال املشهور يف بابن هذا السؤال مثل أل ؟وال يقال مل فعل هذا هبم
  .هتوحكم ربوبيتهو  بأمساء اهلل وصفاته وملكهقائل هذا جاهل و  ؟والشر عموما ،واللئيم يثبواخل ءاهلل الردي

 :باجلوا ؟للعبد يكون هذا الفعل مقدوراً  هل للفعل، اهلل تعاىل مشيئةعدم  ةلاهل يف ح: تنبيه
 وهذه ليست شرطاً  ،هي التوفيقالفعل و  قدرة عندو  كون قبل الفعل،اليت تقدرة األسباب  :انقدرت ةالقدر 
  .التكليفيف 

 . ة فضله سبحانه وتعاىلالثانيالقدرة األوىل عدله سبحانه، و 
 .ال بالثانية ،ال بالثانية، وهو مكلف مبا يطاق بالقدرة األوىل ،العبد قادر بالقدرة األوىل: وحينئذ يقال
واكتسابه  ،يبوكسوهيب النور وهذا  ،نور يقذفه اهلل يف القلب :قيل ؟ن قيل فما هو التوفيقإف
وليس مع العبد من نفسه  ؛ فاألمر كله هلل، واحلمد كله هلل، واخلري كله بيديه،اهلل تعاىل من ةجمرد موهب
ومينعها ممن  ،يعطيها من يشاء ،بل اهلل واهب األسباب ومسببازها، وهو الذي جعلها أسبابا شيء البتة،

. فإهنا مادة التوفيق ؛إليه ل جهده يف الرغبة والرهبةوبذْ  ،وفقه الستفراغ وسعه ؛يشاء، فإذا أراد بعبده خرياً 
 . بقدر قيام الرغبة والرهبة يف القلب يصل التوفيقو 

 هجمرد فضل ومها –واهللِ  –نعم :فاجلواب ؟ال بيد العبد سبحانه، هبيد ةوالرهب ةالرغبف :قلتفإن 
  .مايصلح هلال  ويبسهما عما ،جيعلهما يف احملل الذي يليق هبما إمناو  ،تهن  ومِ 

                                       
 ".هذا الباب هو قلب أبواب القدر ومسائله:" قال هناك. أول الباب الرابع عشر(. 1/٥23)شفاء العليل ،ابن القيم ((2
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نفسه لنه اختار أل ؛نه ال يصلحأكثر ذنوبه أ :اجلوابف ؟حلذنب من ال يصما ف: قلتفإن 
ذا إف ؛العمى على اهلدى باستحو  ،واه على حق ربه ومرضاتهه رآثف ،مرهأمن  ةالل والغي على بصري ضال
 .(2)ةبواب اهلدايأعليه  تسدانو  ،ل فيهكان قد عد  ن مثل هذا؛  اه عدمسك احلكم العدل هأ

 .فعاهلمأخبلق  فردنفهو م –مت العباد وصفازهذواخبلق  فردمنكما هو  –اهلل تبارك وتعاىل -2٥
 ؛اغريمهو  (7)الديلميوكذا حديث ابن  ،(1)ةن حديث جابر رضي اهلل عنه يف االستخار أقيم ن الباوذكر 

 .القدر ةلأالشفاء يف مس هافي
 واملصلحة؛، واحلكمة القضاء والقدر اإلهلي منزه عن الشر؛ ألنه دائر بني العدل والفضل -21

 . النقطا  نسبته إليه سبحانه ؛فكل ما أضيف إىل اهلل عز وجل فهو خري، والشر إمنا صار شراً 
 . وإمنا الشر يكون يف مفعوله ،فإذن الشر ليس يف فعله سبحانه

واهلل تعاىل إذا جعل العبد يفعل الشر، فهذا اجلعل منه عدل وحكمة وصواب، وهذا خري، 
 .قبيحواجملعول املفعول شر 
 : والشر نوعان

 . وهذا ال يدخل يف الوجود أبداً  :شر حمض من كل وجه
 . وهذا الذي يكون يف الوجود :وشر نسيب إضايف من وجه دون وجه

بل يف  ،د وإهالكهموال قصد خبلقه إضرار العبا ،فاهلل سبحانه مل خيلق إبليس عبثاً  ،وعلى هذا
 :قال تعاىل. من احلكم واملصاحل ماال يعلمه إال اهلل تعاىل –ولغريه من األمرا  والشرور –خلقه سبحانه له

ڱ       ں    ڱڱ     ڱ  ڳڎ  ڈ      ڈ     ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳچ 

 .(2)"والشر ليس إليك ": النيب وقال، [11: آل عمران] چں         ڻ   ڻ  ڻ  
                                       

 .الباب اخلامس عشر شفاء العليل، ابن القيم، ((2
 .كتاب الدعوات، باب الدعاء عند االستخارة: رواه البخاري ((1
، وصححه (٥/281")املسند" املقدمة، باب يف القدر، وأمحد يف: كتاب السنة، باب يف القدر، وابن ماجه: رواه أبو داود ((7

 (.1/281)األلباين، وقد خرجه احملققان للشفاء
فرين، باب كتاب صالة املسا: الباب احلادي والعشرون، واحلديث املذكور جزء من حديث رواه مسلمشفاء العليل، ابن القيم،  ((2

 .قيام الليل
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ورد املالئكة املقربون أقد  :فاجلواب ؟من الشر اً كون خاليالق سبحانه  خل  فهال   :فإن قال قائل 
ٺ  ٿ   چ :هذا السؤال ٺ   ٺ   العليم احلكيم  من فكان اجلواب ،[70: البقرة] چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

القول  وهوهكذا اجلواب عن مثل هذه اإليرادات واألسئلة  ،[70: البقرة] چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  :هلم
، وأنه سبحانه رب  األسباب مبسببازها؛ فهذه أصول ال ملا يريدسبحانه فع   هنأو  التام، والقدرة التامة، بالعلم

 .(2)أربعة يتبني هبا جواب مثل هذه األسئلة
والواجب :" وما أحسن ما أسند ابن بطة عن األعرايب الفصيح الفاضل قوله عن رب العاملني

 .(1)"ىل ما سبق من علمهكمه إعلينا أن نرد ما أشكل علينا من حُ 
املراد بالقدر هنا ف ه؛وحلوه ومر  ،واإلميان بالقدر خريه وشره :ما معىن قول أهل احلقأو  -23

فهذا ال شر فيه بوجه  ؛القدر الذي هو فعل اهلل امأو  ،ألن هذا هو الذي يكون فيه اخلري والشر ؛املقدور
  .من الوجوه
 .فعالهأوال يف  ،وال يف صفاته ،ئهمساأوال يف  ،ال يف ذاته :الشر ليس إىل الرب بوجه من الوجوهف

يف  خرياً  ،يف حمل شراً  ويكون قضي،يف املقدور امل –املطلق احملض ال –اإلضايف ئيوإمنا يدخل الشر اجلز 
  .آخر ، خرياً من وجهمن وجه أو يكون يف احملل الواحد شراً  ،حمل آخر

 .قصد الغايات والنهاياتال  ،وهذا الشر ُقصد ق ْصد وسائل ومبادئ
أن األول باعتبار منتهاه وعاقبته، والثاين باعتبار ": حلوه ومره"و" خريه وشره"الفرق بني: تنبيه
 .(7)مبدئه وأوله
  ؟هلوفاعل  ،ن الرب تعاىل مريد للشرإ :هل يقال -28

يهام املعىن إالق من طملا يف اإل ؛واثباتاً  الشر وفعله عليه سبحانه نفياً  ةرادإطالق إ ميتنع: اجلواب
 أوهم ؛شرمريد للهو  :ن قيلإف :ةومبعىن احملب ،ةتطلق مبعىن املشيئ ةرادن اإلأل ؛املعىن الصحيح يالباطل ونف

  .وكالمها باطل ،نهكو    وال هنه مل خيلقأ أوهم ؛نه مل يردإ :ذا قيلإو  ،ه را  بهلب حمنه أ

                                       
 (.2001/ 7)شفاء العليلابن القيم،  ((2
 .مـ1028/ هـ2274، 1ؤلؤة، طل، حتقيق عادل آل محدان، بريوت، دار ال(1/٥4)ابن بطة، اإلبانة الكربى،  ((1
 .لقيم، شفاء العليل، الباب الرابع والعشروناابن  ((7
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 .وهذا حمال ،شر فعله القائم بهال نأ همو أ ؛يفعل الشر وهو أفعله  ن الشرإ :ذا قيلإوكذلك 
  .وهذا حمال ه،نومل يكو   هنه مل خيلقهم أو أ ؛ليس بفعل له وأ همل يفعل :ذا قيلإو 

وال  ،وال فعالً  ،ال وصفاً  :ىل الرب سبحانهإن الشر ال يضاف أالصواب يف هذا الباب  نذإف
  :التهمنا يدخل يف مفعو إو  ،به بوجه من الوجوه ىيتسم

  .من شر خملوقه :يأ –[1: الفلق] چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ  :قوله تعاىلك :العمومما بطريق إ
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  :قوله تعاىلك :و حبذف الفاعلأ : اجلن] چڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  

20].  
 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  :براهيمإقوله تعاىل على لسان خليله ك  :ىل احمللإسناد و باإلأ

 .[80: الشعراء]
، [21: اإلسراء] چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  ،[21٥: األنعام] چڀ  ڀ   ڀ  ڀچ  :ما مثل قوله تعاىلوأ

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئچ ، [72: هود] چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ  فهذا  ،[22: املائدة] چەئ  وئ  وئ  
 .املفعول ةرادإمن باب  فيهوالذي حنن  ،الفعل ةرادإمن باب  هوحنو 

النيب  ةصحاب وقد علميف هذا الباب ملن هداه اهلل،  شافية ةكافي  ةوالسننصوص الكتاب  -24
 عليه نصوص  تدل على ما وامجعأو  ،حق قيام ةوقاموا حبق العبودي ،موا هلل تعاىلفسل   ،مقصودها

ڳ  ڳ   ڳ   چ :قال تعاىل. نفسهم يظلمونأالناس  ولكن   ،حداً أن اهلل تعاىل ال يظلم أ :ةالكتاب والسن

مح  جخ  حخمخچ  :وقال، [24: الكهف] چڱ ڱ ٺ  ٺ  ٿ  چ  وقال، [21: فصلت] چجح   ٺ  ٺ  

: الزخرف]چٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٿچ  :، وقال[22: يونس] چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

31]. 
 وزيد بن ثابت ةحذيفو يب بن كعب وابن مسعود أ -ةجاب الصحابأ (2)ويف حديث ابن الديلمي

 .(1)بنفي الظلم عن اهلل سبحانه: أي -بذلك -رضي اهلل عنهم

                                       
 .، وقد سبق خترجيه(222)هداية الرواة / صحيح وأبو داود وابن ماجه، وهو ( ٥/723)رواه أمحد  (2) 
 .ابن القيم، شفاء العليل، البابان السادس والعشرون والسابع والعشرون ( (1
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 : هل جيب الرضا بالقضاء؟ هذا فيه تفصيل -10
 إهلاً و  نه من متام الرضا باهلل رباً ؛ ألالرضا بهكان املراد بالقضاء فعل اهلل تعاىل؛ فهذا جيب إن  

  .ومدبرا ومالكاً 
  :كوين وشرعي: املقضي، فهذا نوعان ن كان املراد بهإو 
  .سالمنه من لوازم اإلجيب الرضا به؛ أل :الشرعيف

  :والكوين
  .هبا امتام شكرها الرضومن نعم اليت جيب شكرها، الك  ،ما جيب الرضا به :منه
  .الذنوبكال جيوز الرضا به  ما  :ومنه
 .(2)لكن الصرب عليها واجب وال بد ؛صائباملك،  ما يستحب الرضا به :ومنه
رسال عل والكلمات والبعث واإلواجل  ذن مر واإلواأل ةوالكتاب ةرادالقضاء واحلكم واإل -12
  :ىلإكل واحد من هذا ينقسم : يتاءاإلو والتحرمي 

  .همتعلق خبلقه سبحان :كوين
  .سبحانه هر أمتعلق بم :وشرعي

ه وقدره ؤ قضا: فاخللق ،[٥2: األعراف] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻچ  :قال سبحانه
 .مر وشر أوهو الذي  ،ودينه، فهو الذي خلق هشرع: مروفعله، واأل

و أومها غري متالزمني؛ فقد يكون ما مل يشرعه، وقد يشر  ما ال يكون يف حق شخص 
 . شخاصأ

 
وينفرد الكوين فيما وقع . ومها جيتمعان فيما وقع من الطاعات، وينتفيان فيما مل يقع من املعاصي

 .(1)من املعاصي، وينفرد الشرعي فيما مل يقع من الطاعات

                                       
 .ابن القيم، شفاء العليل، الباب الثامن والعشرون ( (2
 .، الباب التاسع والعشروناملصدر نفسه ( (1
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عداؤه واقفون أو . مور الديين منهاتباعهم حظهم من هذه األأنبياء اهلل ورسله و أو " :القيمقال ابن 
 . معه، فدينهم دين القدر امع القدر الكوين، فحيث مال القدر مالو 

مره أون صوخصماء اهلل يع. مره ويؤمنون بقدرهأمر، فهم يدينون بتباعهم دين األأودين الرسل و 
ديين، وال ينفعكم وقوفكم مع لنعم، مراده الكوين ال ا. ن واقفون مع مراد اهللحن: يقولونو ويتجون بقدره، 

ومل يعاقبه، ومل  همن خلق حداً أ ذممل ي ؛ذ لو عذر بذلكإ ؛لكم عنده املراد الكوين، وال يكون ذلكم عذراً 
 .(2)"لتوفيقوباهلل ا ،مجيع رسلهفقد كفر باهلل وكتبه كلها و  ؛يكن يف خلقه عاص وال كافر، ومن زعم ذلك

ال تنايف القضاء والقدر السابق  -وهي اإلسالم -ألوىل اليت فطر اهلل الناس عليهاالفطرة ا -11
ڭ       ۇچ  :بالشقاوة والضالل، قال تعاىل ڭ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ     ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    . [70: الروم] چې  ې  ې  
 -اإلسالماليت هي  ةوهذا هو حقيقه الفطر  -ثارهإياحلق و  ةحمباهلل سبحانه وضع يف قلوب اخللق ف

  .على ذلك ةحاديث النبوي  لفطرته أفسدها؛ كما دلت األفلعار  عر   ؛صلومن خرج عن هذا األ
، كما التأويلهل أمجع أوعليه  ،السلف ةسالم هو املعروف عن عامهي اإل الفطرةن أوالقول ب
 . رمحه اهلل-قال ابن عبد الرب
: ال على هذا القول الذي رجحناهإعن السلف ال تدل  املنقولةثار مجا  واآلواإل ":ةابن تيمي قال

هنم حني أ، ال يدل على وشقاوة ةىل ما سبق يف علم اهلل فيهم من سعادإث صاروا  ،الفطرةى علهنم أوهو 
 .(1)"له لوال العار  ةومستلزم لإلميان ةيمقتض ةسليم فطرة ىمل يكونوا عل الوالدة

على دين اهلل الذي  مفطورينجعلهم  إذ ؛عليهم ةاهلل بعباده ومن احلج ةمن رمح -واهللِ  -وهذا
صوله ال فحن مل يصل ما يعارضه؛ إن ذلك جيب حصوله أو  .له  واخلضو  ،وحمبته ،قرار بهواإل ،هو معرفته

ال لعدم مقتضيه؛ وهلذا  ،ما ينافيه فهو لوجود ؛مل يوجد إنعلى انتفاء املانع، فبل  ،يقف على وجود شرط
سباب أ هوهذ ،(7)"يهودانه وينصرانه وميجسانه ":بل ذكر املانع ،شرطا الفطرةلوجود  النيب  مل يذكر

                                       
 (.7/2782)املصدر نفسه ((2
 .، بتصرف(8/220)ابن تيمية، درء تعار  العقل والنقل ((1
 .عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،متفق عليه ((7
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ن إو  ،الفطرةصله على غري أوتوابعها فال يتوقف  احلنيفيةما حصول أو  وهي موانع، الفطرةعن  ةخارج
 .توقف كماله وتفصيله على غريها

شفاء "من كتاب ابن القيم رمحه اهلل  ةاملستفاد العظيمةوإىل هنا انتهى املقصود من هذه القواعد 
وتوجب التسليم  ،يف هذا الباب كافية  ةشافي فإهناخواين من طالب العلم؛ إهبا نفسي و  حأنص ،"العليل

حئ   مئ  ىئ   يئ  چ  :ةالنجا فإهنال الوسع يف عبادته وحده سبحانه؛  بذْ ن ث  واالستسالم للواحد القهار، ومِ 

 .[1٥: يونس] چجب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  حت   
 وكتب سعد الشال                                     .واحلمد هلل رب العاملني

  مـ18/8/1024هـ يوافقه 13/21/2220األربعاء                                               
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 التمهيد: 
تعريف موجز بابن بذكر  االستهالل   -قبل الدخول يف شرح هذه الرسالة -اجلدير بالذكرمن إن 

 :، وذلك على النحو اآليترمحه اهلل تعاىل هذه الرسالة املاجشون صاحبِ 
  ترجمة عبد العزيز بن الماجشون: أوًل: 

 :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه
 سلمة ميمون، ويقال دينار، وكنية واسم أيبهو عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون، 

قدم ، (2)، أصبهاين األصلاملدين الفقيه ،التميمي موالهمأبو األصبغ، : عبد اهلل، وقيل عبد العزيز أبو
ف بن املاجشون الفقيه، وابن عم يوساوهو والد عبد امللك  .ث هبا إىل حني وفاتهفسكنها، وحد   بغداد

 .(1)املاجشونبن يعقوب بن أيب سلمة 
 :به بذلكيوسبب تلقمعنى الماجشون 

 لون: ماْه ُكوْن، أي :ُمع رَّبُ : الشني وإعجامماجشوُن، بضم اجليِم وكسرِها  ":آبادى الفريوزقال 
  .(7)"الق م رِ 

ثِي اٌب : املاُجُشون: و ق ال  أ بو س ِعيد  . السَِّفين ةُ : وُهو  بض مِّ اجلِيمِ  ":مرتضى الزبيديوقال 
اُجُشون ...ُمص بـَّغ ٌة،

 
، وِكال مهُ ا ص ِحيٌح، وُيْكس ُر اجلِيُم ويـُْفت ُح، فـ ُهو  ِإذاً : وامل ، أ و ابِن يُوُسف   ل ق ُب يُوُسف 

م اُه  : ُمْعرَّبُ  ... لقب أيب سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد اهلل بن أيب سلمة دينارُهو   :قـُْلتُ  ...ثٌ ُمثـ لَّ 
اِجُشون، : حاشية املواهبو يف . حبُْمر ِة و ْجن تـ ْيه القمرُيْشِبه : ، وِقيل  القمرُيْشِبُه : معناه: ُكون، وِقيل  

 
بكسر امل

ُْشر ُب حُبْمر ة ، ُمع رَّب ماْه ُكون، األبيض  :معناه الورد، ويف شرح الشفاء: اجليم وضم الشني، ومعناه
: معناهامل

                                       
كان املاجشون أبوهم أصبهانًيا، سكن املدينة، : قال أمحد بن أيب خيثمة: 220: ص 2: قال الذهيب يف تاريخ اإلسالم ج( 2)

 .وإليه تنسب سكة املاجشون
، 781: ، ص٥: ، اجلرح والتعديل البن أيب حامت ج717: ، ص3: ، ج222: ، ص٥: جالطبقات الكربى، ابن سعد ( 1)

: ، زهذيب الكمال للمزي ج242: ، ص21:، تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي ج88: ، ص1: تاريخ أصبهان أليب نعيم ج
 .727: ، ص1: ، زهذيب التهذيب البن حجر ج220: ص: ج 2، تاريخ اإلسالم للذهيب 2٥1: ، ص28

 .2177: القاموس احملي ، الفريوزآبادى ص( 7)
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واحلاف  ابن حجر ، شرح مسلم قتصر النووي رمحه اهلل تعاىل يفاكسر اجليم وضم الشني وعلى  ل ْوُن الق م ِر، 
 .(2)"يف التقريب
 ،(1)ويعقوب هو املاجشون ":-رمجة يوسف بن يعقوب بن أيب سلمةيف ت -قال ابن سعدو 

  .(7)"فنسب إىل ذلك ولده وبنو عمه
 . (2)جرى هذا اللقب عليه، وعلى أهل بيته، وبين أخيه: وقال غريه

 :وإمنا ينسبون إليه كلهم ،املاجشون هو يعقوب: مسعت أمحد يقول ":السجستاينوقال أبو داود 
 .(٥)"عبد العزيز ويوسف

ألن وجنتيه كانتا  ؛املاجشون فارسي، وإمنا مسي املاجشون ":وقال إبراهيم بن إسحاق احلريب
  .(1)"املاجشون: فسمي بالفارسية املايكون، فشبه وجنتيه بالقمر، فعربه أهل املدينة فقالوا ،محراوين

إذا لقي الرجل  ؛تعلق من الفارسية بكلمة ":كيف لقب املاجشون؟ فقال: ن حنبلسئل أمحد بو 
 .(3)"املاجشون: شوين شوين، فلقب: يقول

، ...فنزل املدينة  (8)من أهل أصبهان كان املاجشون: قال بن أيب خيثمةا حكى ":أبو نعيمقال 
 .(20)"يييهم؛ فلقب باملاجشون :يعين ":؛ قال الذهيب(4)"جوين جوين: ، فكان يلقى الناس فيقول هلم...

                                       
 .73٥-732: ، ص23: تاج العروس ج( 2)
يعقوب بن أيب سلمة املاجشون، موىل آل املنكدر، يروي عن ابن عمر، روى  ":٥٥2: ، ص٥:ابن حبان يف الثقات جوقال ( 1)

 ".أمحر الوجه: املاجشون، املاجشونيوسف وعبد العزيز، وهو عم عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة : عنه ابناه
 .22٥: ، ص٥: الطبقات الكربى، ج( 7)
 .2٥٥: ، ص28: زهذيب الكمال للمزي ص( 2)
 .232: سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ص( ٥)
، زهذيب التهذيب 2٥٥: ، ص28: ، زهذيب الكمال للمزي ص242، ص21: تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي ج: ينظر( 1)

 . 722: ، ص1 :البن حجر ج
 .2٥٥: ، ص28: زهذيب الكمال للمزي ص( 3)
 .220: ص 2: ، كما يف اللف  اآلخر الذي نقله عنه الذهيب يف تاريخ اإلسالم ج"كان املاجشون أبوهم أصبهانًيا ":يعين( 8)
 .88: ، ص1: تاريخ أصبهان أليب نعيم ج: ينظر( 4)
 .220: ص 2: تاريخ اإلسالم للذهيب ج( 20)
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أنه  :أن ذلك حلمرة وجنتيه، والثاين :األول: حاصل ما قيل يف سبب تلقيبه باملاجشون قوالنف
 .لُقب  بذلك لكلمة بالفارسية كان يقوهلا

 :شيوخه
ملنكدر، وعبد اهلل ، وحممد بن االزهري ابن شهابعن  عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشونروى 
الطويل، وصاحل بن كيسان، وهشام بن عروة، وزيد بن أسلم،  حازم سلمة بن دينار، ومحيد بن دينار، وأيب

 .وغريهم، النضر وسامل أيب ،اهلل بن عمر، وأبيه عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون وعبيد
 :تالميذه

من أقرانه، ووكيع بن  موه -إبراهيم بن طهمان، وزهري بن معاويةو  ،الليث بن سعد :روى عنهو 
وابنه عبد امللك بن عبد ، اجلراح، وعبد الرمحن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو نعيم الفضل بن دكني

 .(2)وآخرون ،العزيز بن املاجشون، وعبد امللك بن قريب األصمعي
 :ثناء العلماء عليه

ال يفيت الناس إال  :ة وصائح يصيححججت سنة مثان وأربعني ومئ ":ن وهببعبد اهلل قال 
  .(1)"مالك بن أنس، وعبد العزيز بن أيب سلمة

 . (7)"كان ثقة كثري احلديث ":قال ابن سعدو 
ًعا على أصوهلم كان فقيًها ورًعا متابًعا ملذاهب أهل احلرمني من أسالفه، مفرِّ  ":وقال ابن حبان

 .(2)"ذابًا عنهم
  ":طيب البغداديقال اخلو 

ً
 . (٥)"اا فقيهً كان عامل

                                       
 .2٥1: ، ص28 :زهذيب الكمال للمزي ج، 242: ، ص21 :ج اخلطيب البغدادي ،بغداد تاريخ (2)
 .242: ، ص21 :ج ملصدر نفسها (1)
 .717: ص ،3: ج، 222: ص ،٥: جالطبقات الكربى البن سعد ( 7)
 .222: ، ص3: بن حبان ج، االثقات( 2)
 .242: ، ص21 :ج اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد (٥)
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يا بين : قال ؛فلما أراد الودا  ،عه املهديحج أبو جعفر املنصور فشي  : قال عمر بن خالد احلراينو 
 .(2)عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشونفأهدى له  .أستهديك رجاًل عاقاًل : استهدين، قال
سألين املهدي أمري : عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة، عن أبيه، قالوعن 

 [: من البسي ]قلت : يعين الفقهاء؟ قال -حني نفد أصحابك ما قلت   !يا ماجشون: املؤمنني
 قد كنت أحذر ذا من قبل أن يقعا        اابه جزعً ــــــــعلى أحب أيا باك    
 عىـفدب باهلجر فيما بيننا وس          السرور بنا إن الزمان رأى إلف   
 اعين من غيظه جرعً ر  حىت جيُ         شؤم الدهر يرتكين -واهللِ  -ما كان  

 فال زيادة شيء فوق ما صنعا        افليصنع الدهر يب ما شاء جمتهدً 
ها ابنه يف السخاء نة فأكلفقدم هبا إىل املدي ،فأجازه بعشرة آالف دينار. كغنين  ألُ  واهللِ : فقال

 .(1)والكرم
ال؛ هو : عبد العزيز املاجشون هو مثل ليث وإبراهيم بن سعد؟ فقال: قيل ليحىي بن معني

والكالم، ث تركه وأقبل إىل السنة، ومل يكن من شأنه احلديث؛ فلما  (7) يقول بالقدردوهنما، إمنا كان رجاًل 
 ":قال الذهيب .(2)ا ثقةً وكان صدوقً  ،ثًاجعلين أهل بغداد حمد  : يقول -بعدُ  -قدم بغداد كتبوا عنه؛ فكان

 .(٥)"مل يكن من فرسان احلديث، كما كان شعبة ومالك: يعين
  .ثقة :وقال أبو بكر البزار

                                       
 .242: ، ص21 :ج اخلطيب البغدادي ،بغدادتاريخ ( 2)
 .242: ، ص21 :ج صدر نفسهامل( 1)
: حدثين أيب، نا أبو سعيد، موىل بين هاشم قال ":قال 4٥2، برقم 272: ص ،1: جالسنة أخرج عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف ( 7)

أصلحك اهلل : على املدينةا، موىل ابن عمر يقول ألمري كان مسعت نافعً : مسعت عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة، يقول
فتلوت آية، : ا، قالحىت رأيت يف املنام كأين أخاصم إنسانً : وأنا يومئذ قدري، قال: ضرب أعناقهم؟ يعين القدرية، قالاتعاىل، 

وأىب  ،فرجع بعضهم: ت، قاليا هؤالء إين أستغفر اهلل وأتوب إليه، فأخربزهم مبا رأي: فلما أصبحت جاءين أصحايب، فقلت
 ،2: جشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، ومن طريق عبد اهلل بن اإلمام أمحد أخرجه الاللكائي يف "بعضهم أن يرجع

 .2721برقم  387: ص
 .242: ، ص21 :جاخلطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد (2)
 .720: ، ص3: سري أعالم النبالء للذهيب ج( ٥)
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 .(2)هو أعلم من مالك :مسعت أشهب يقول :وقال ابن أيب مرمي
 . كان يصلح للوزارة  :عن أيب الوليد: وقال أبو داود

 . ثقة: وقال أبو زرعة، وأبو حامت، وأبو داود، والنسائي
 .(1)صدوق: وقال ابن خراش

 .(7)ملدينةوأهل العراق أروى عنه من أهل ا: قال ابن سعدو 
 .(2)"ومل يكن باملكثر من احلديث، لكنه فقيه النفس، فصيح، كبري الشأن ":وقال الذهيب

 ،سنة؛ نظر مرة يف شيء من كالم جهم، مفتًيا حجة، صاحب (٥)كان إماًما معظًما: قالو 
 .(1)هذا هدم بال بناء، وصفة بال معىن: فقال

م هدم بال هذا الكال: إنه نظر مرة يف شيء من سلب الصفات لبعضهم، فقال: وقيل: قالو 
 .(3)"بناء، وصفة بال معىن

 .(8)"ثقة فقيه مصنف ":العسقالين وقال ابن حجر
 
 

 
 

                                       
 .722: ، ص1: حجر يف زهذيب التهذيب جنقله ابن ( 2)
، سري أعالم النبالء للذهيب 2٥1: ، ص28: ج، زهذيب الكمال للمزي 242: ، ص21 :ج تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي( 1)

 .722: ، ص3: ج
 .717: ، ص3: ، ج222: ، ص٥: الطبقات الكربى، ابن سعد ج( 7)
 .704: ، ص3: سري أعالم النبالء للذهيب ج( 2)
 .702: ، ص7: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، للذهيب ج( ٥)
 . 220: ص 2: تاريخ اإلسالم للذهيب ج( 1)
 .721: ، ص3: سري أعالم النبالء للذهيب ج( 3)
 .7٥3: ص تقريب التهذيب البن حجر،( 8)
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 :رحمه اهلل تعالى وفاته
يف خالفة املهدي، فحضره املهدي، وصلى عليه ببغداد، ودفنه يف  عبد العزيز بن املاجشون تويف

  .(2)"بع وستني ومائةمقابر قريش، وكانت وفاته سنة أر 
 .(1)مات بالعراق سنة ست وستني ومائة :وقال ابن حبان

ابن حبان سوى ست وستني ومائة سنة يف  ة عبد العزيز بن املاجشونمل أر من أرخ وفا: قلت
أن وفاته كانت سنة أربع وستني  على ت أقواهلماتفقفقد  -ممن وقفت على أقواهلم -غريهأما رمحه اهلل، و 

ئة على مات سنة أربع وستني وم": -يضعف قول ابن حبان هذا -واهلل أعلم -كأنهو  -ومائة، قال الذهيب
 .(2)"سنة ست وستني ومائة مات: ، فقالخه مجاعة، وأما ابن حبانوكذا أر   ":وقال .(7)"الصحيح
 :ذكر ما له من رسائل في باب العتقاد: ثانًيا          

له كتب وكالم مصنفة يف األحكام، يروي عنه ذلك عبد اهلل بن : أمحد بن كامل القاضي قال
 .(٥)وغريمها ،وهب وعبد اهلل بن صاحل

 :رسائله يف العقيدةومن 
 :فيما جحدت من صفات الرب سبحانه يةمالرد على الجهو  الرؤية رسالته في .2

أ ْخبـ ر ين ع ْبُد اْلع زِيِز ْبُن : بسنده إىل عبد اهلل بن صاحل قال خرج هذا الرسالة ابن بطة رمحه اهلل تعاىلأوقد 
ًء، ه ا ع ل يَّ ِإْمال   : أ مَّا بـ ْعدُ  -اجلْ ْهِميَّةُ و س أ ْلُتُه ِفيم ا ج ح د ِت  -ع ْبِد اللَِّه ْبِن س ل م ة  اْلم اِجُشوُن، أ ْمال 

                                       
، واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، 717: ، ص3: ، ج222: ، ص٥: خ لوفاته ابن سعد يف الطبقات الكربى، جكذا أر  ( 2)

: 2٥3: ، ص28: ، وقال املزي يف زهذيب الكمال ص702: ص 7: ، والذهيب يف الكاشف، ج242: ، ص21: ج
 ".وكذلك قال صاحل بن مالك اخلوارزمي، وغري واحد يف تاريخ وفاته"

 .222: ، ص3: الثقات البن حبان ج( 1)
 .220: ص 2: تاريخ اإلسالم للذهيب ج( 7)
 .722: ، ص3: سري أعالم النبالء للذهيب ج( 2)
، 3: ، سري أعالم النبالء للذهيب ج220: ص 2: ، تاريخ اإلسالم ج242: ، ص21 :ج اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد (٥)

 .721: ص
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فـ ق ْد ف ِهْمُت م ا س أ ْلت  ِفيم ا تـ ت ابـ ع ِت اجلْ ْهِميَّةُ 
و م ْن ح ال ف ه ا يف ِصف ِة الرَّبِّ اْلع ِظيِم الَِّذي ف ات ْت  ،(2)

، و ك لَِّت اأْل ْلُسُن ع ْن تـ ْفِسرِي ِصف ِتِه، و احْن س ر ِت اْلُعُقوُل ُدون  م ْعرِف ةِ  ُتُه اْلو ْصف  و التـَّْقِدير  و د ع ْت  ق ْدرِِه، ع ظ م 
ُتُه اْلُعُقول   ْد م س اًغا ؛ع ظ م   .فـ ر ج ع ْت خ اِسئ ًة و ِهي  ح ِسريٌ  ،فـ ل ْم َتِ 

ِإمنَّ ا يـُق الُ  ِر ِفيم ا خ ل ق  بِالتـَّْقِديِر، و  ِإمنَّ ا أُِمْرن ا بِالنَّظ ِر و التـَّف كُّ ؟، ِلم ْن ملْ  ي ُكْن م رًَّة ُثَّ  : و  ك ْيف  ك ان 
، ف أ مَّا الَِّذي ال  ي ُوُل، و ال  يـ ُزوُل، و ملْ  يـ ز ْل، و ل   إىل أن ......ْعل ُم ك ْيف  ُهو  ِإالَّ ُهو  ْيس  ل ُه ِمْثٌل، ف ِإنَُّه ال  يـ  ك ان 

 :قال
يِن  -ر مِح ك  اللَّهُ  -اْعل مْ  ،  ،ح ْيُث انـْتـ ه ى ِبك   ي  ْن تـ ْنت هأأ نَّ اْلِعْصم ة  يف الدِّ ف ال  َُت اِوْز م ا ق ْد ُحدَّ ل ك 

يِن م ْعرِف ُة اْلم عْ  ِإْنك اُر اْلُمْنك رِ ف ِإنَّ ِمْن ِقو اِم الدِّ   .ُروِف، و 
ُة، و ذُِكر  أ ْصُلُه يف اْلِكت اِب و السُّنَِّة، و تـ   ْلم هُ و ار ث ْت ع  ف م ا ُبِسط ْت ع ل ْيِه اْلم ْعرِف ُة، و س ك ن ْت إِل ْيِه اأْل ْفِئد 

م ا و ص ف  ِمْن نـ ْفِسِه ع ب ثًا، و ال  تـ ت ك لَّف نَّ ِلم ا و ص ف  ل ك  ِمْن  .اأْلُمَُّة، ف ال  خت  اف نَّ يف ِذْكرِِه، و ِصف ِتِه ِمْن ر بِّك  
  .اذ ِلك  ق ْدرً 

، و ال  يف احلْ   و م ا أ ْنك ر ْتُه نـ ْفُسك   ْد ِذْكر ُه يف ِكت اِب ر بِّك  ، ِمْن ِصف ِة ر بِّك  ف ال  و ملْ  َتِ  ِديِث ع ْن ن ِبيِّك 
، و اْصُمْت ع ْنُه ك م ا ص م ت  الرَّبُّ ع ْنُه ِمْن نـ ْفِسِه؛  ، و ال  ت ِصْفُه بِِلس اِنك  ف ِإنَّ ت ك لُّف ك  تـ ت ك لَّف نَّ ِعْلم ُه ِبع ْقِلك 

                                       
صفة بال معىن، وبناء إن كالم جهم : وقال عبد العزيز بن أيب سلمة ":71: خلق أفعال العباد للبخاري صقال البخاري يف  (2)

نظر مرة يف شيء من كالم جهم "قال الذهيب يف ترمجة عبد العزيز املاجشون إنه و  ."بال أساس، ومل يعد ق  من أهل العلم
 ". هذا هدم بال بناء، وصفة بال معىن: فقال

ة نفاة الصفات ملا أثبتوا واحدا وكذلك سائر اجلهمية واملعتزل ":222-227: ص ،1: جمنهاج السنة النبوية وقال ابن تيمية      
ال يتصف بشيء من الصفات، كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة قوهلم، إمنا توحيدهم تعطيل مستلزم لنفي اخلالق، 

هنم وهلذا وصفهم أئمة اإلسالم بالتعطيل، وأ؛ وإن كانوا قد أثبتوه فهم متناقضون، مجعوا بني ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته
دالسون وال يثبتون شيئا وال يعبدون شيئا وحنو ذلك، كما هو موجود يف كالم غري واحد من أئمة اإلسالم، مثل عبد العزيز بن 

وقال  ."بن زيد وحممد بن احلسن وأمحد بن حنبل وغري هؤالء وال بد للدعوى من دليل املاجشون وعبد اهلل بن املبارك ومحاد
". هذا الكالم هدم بال بناء، وصفة بال معىن: نظر مرة يف شيء من سلب الصفات لبعضهم، فقالإنه : وقيل ":أيًضا الذهيب
 .220: ص 2: تاريخ اإلسالم للذهيب ج، و 702: ، ص7: الكاشف، ج: ينظر
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ا و ص ف  ِمنـْه ا، ف ك م ا أ ْعظ ْمت  م ا ج ح د  اجلْ اِحُدون  ممَّا و ص ف ُه م ْعرِف ة  م ا ملْ  ي ِصْف ِمْن نـ ْفِسِه ِمْثُل ِإْنك ارِك  م  
ِلك  أ ْعِظْم ت ك لُّف  م ا و ص ف  اْلو اِصفُ  اِمْن نـ ْفِسِه، ف ك ذ  ه    .ون  ممَّا ملْ  ي ِصْف ِمنـْ

 ،ْعرِف ِتِهْم يـُْعر ُف، و يـُْنِكُرون  اْلُمْنك ر  و مب   ،ع زَّ اْلُمْسِلُمون  الَِّذين  يـ ْعرِفُون  اْلم ْعُروف   -و اللَّهِ  -فـ ق دْ 
ُلُغُهْم ِمثْـُلهُ  ا يف ِكت اِبِه و م ا يـ بـْ ع ْن ن ِبيِِّه، ف م ا م ِر    و بِِإْنك ارِِهْم يـُْنك ُر، ي ْسم ُعون  م ا و ص ف  اللَُّه ِبِه نـ ْفس ُه ِمْن ه ذ 

ا و ت ْسِمي تِ  رِ كْ ْن ذِ مِ   .رْيِِه ِمن  الرَّبِّ ُمْؤِمنٌ ِمن  الرَّبِّ قـ ْلٌب ُمْسِلٌم، و ال  ت ك لَّف  ِصف ة  ق ْدرِِه و ال  ت ْسِمي ة  غ   هه ذ 
أ نَُّه مس َّاُه ِمْن ِصف ِة ر بِِّه، فـ ُهو  مب ْنزِل ِة م ا مس َّى و و ص ف  الرَّبُّ تـ ع اىل  ِمْن  و م ا ذُِكر  ع ْن ر ُسوِل اللَِّه 

ْم مب ا و ص ف  ِمْن نـ ْفِسهِ .....ِه،نـ ْفسِ  ، ، و الرَّاِسُخون  يف اْلِعْلِم اْلو اِقُفون  ح ْيُث انـْتـ ه ى ِعْلُمُهُم، اْلو اِصُفون  لِر هبِِّ
ع مًُّقا؛ ُه مب ا ملْ  ُيس مِّ تـ  التَّارُِكون  ِلم ا تـ ر ك  ِمْن ذِْكرِه ا، ال  يـُْنِكُرون  ِصف ة  م ا مس َّى ِمْنُه ج ْحًدا، و ال  يـ ت ك لَُّفون  و ْصف  

، و ت ْسِمي ُة م ا مس َّ  كُ أِل نَّ احلْ قَّ تـ رْ   . (2)...ىم ا تـ ر ك 
كالم جهم صفة بال معىن، : وقال عبد العزيز بن أيب سلمة :قال البخاري ":وقال ابن تيمية

 .(1)"علموبناء بال أساس، ومل يعد ق  من أهل ال
وغالب كالم السلف على هذا، كقول عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون " :وقال

وقد رواه باإلسناد أبو بكر األثرم وأبو عمرو الطلمنكي وأبو . نظري مالك يف كالمه املشهور يف الصفات
من خلفها أما بعد فقد فهمت ما سئلت فيما تتابعت اجلهمية و : عبد اهلل بن بطة يف كتبهم وغريهم، قال

 .(7)"الذي فاقت عظمته الوصف والتقديريف صفة الرب العظيم 
 ،وأبو عمرو الطلمنكي ،"اإلبانة " بن بطة يفاوأبو عبد اهلل  ،"السنة" وروى األثرم يف ":وقال

أحد أئمة املدينة الثالثة  وهو -ن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشونوغريهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ب
 .(2)..." سئل عما جحدت به اجلهمية وقد -أنس وابن املاجشون وابن أيب ذئب مالك بن الذين هم

                                       
 .2437برقم  824: ، ص2: ج البن بطة اإلبانة الكربى( 2)
 .717: ، ص1: الفتاوى الكربى البن تيمية ج( 1)
: ، ص3: ، وسري أعالم النبالء للذهيب ج21: ، ص٥: ج ، جممو  الفتاوى البن تيمية221: ، ص1:ج الكربىالفتاوى  (7)

 .837، برقم ٥٥1: ، ص7: اللكائي جشرح أصول اعتقاد أهل السنة ل، 721- 722
 .21: ، ص٥: جممو  الفتاوى ج( 2)
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 ، يقرر مذهب اإلثباتا طوياًل وقال عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون كالمً  ":وقال
 .(2)"ويرد على النفاة قد ذكرناه يف غري هذا املوضع

 .القدراإليمان بالقضاء و في ته رسال .1
هذه  وقد أثىن أهل العلم خريًا علىًحا هلا يف هذه الورقات، ر ش نقدموهي هذه الرسالة اليت 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة أنه  ":قال شيخ اإلسالم ابن تيميةفالرسالة؛ 
ا ويقتصر عليها، وإمنا عليك بلزوم السنة فإهنا لك بإذن اهلل عصمة، فإن السنة إمنا جعلت ليسنت هب: قال

 .(1)"...واحلمق والتعمق  أسنها من قد علم ما يف خالفها من الزلل واخلط
  :دراسة اإلسناد .3
وإمنا توسعت يف تراجم : قال سعد. لسعد الدراسة إلبراهيم، واإلضافات باخل  األصغر حجماً  )

 (.زمن االختالف: يف زماننامن توسعت فيهم؛ ملا رأيت فيها من أنوار منهاجية تشتد إليها احلاجة 
، وقد قال أمحد بن كامل عبد اهلل بن صالحمداره إسناد أثر ابن املاجشون يف القدر على 

له كتب وكالم مصنفة يف األحكام، يروي عنه ذلك عبد اهلل بن وهب وعبد اهلل بن صاحل،  ":القاضي
 2: الذهيب، تاريخ اإلسالم ج، 242: ، ص21: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: ينظر". وغريمها
 .721: ، ص3: ، سري أعالم النبالء ج220: ص

بن حممد بن مسلم اجلهين موالهم، أبو صاحل املصري،   عبد اهلل بن صالح: ترجمته فهووأما 
 .كاتب الليث بن سعد على أمواله
املصريني، قد اإلمام، احملدث، شيخ  ":20٥: ، ص20: ري أعالم النبالء جقال فيه الذهيب يف س

وبكل حال، فكان صدوقًا يف نفسه، من أوعية العلم، أصابه . ناه، ولي  (ميزان االعتدال)شرحت حاله يف 
                                       

 .281 :، ص٥: ججممو  الفتاوى  (2)
عبد الرمحن بن : ، احملقق(نقض املنطق: املطبو  باسم)احلليم بن عبد السالم، االنتصار ألهل األثر ابن تيمية، أمحد بن عبد ( 1)

موسوعة مواقف السلف يف العقيدة : وينظر. 21، 22: ، ص2: ، ط(هـ227٥دار عامل الفوائد، : مكة املكرمة)حسن قائد، 
 .22٥: ، ص1: واملنهج والرتبية ج
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رتك حبمد اهلل، واألحاديث اليت نقموها عليه داء شيخه ابن هليعة، وزهاون بنفسه حىت ضعف حديثه، ومل يُ 
 ".معدودة يف سعة ما روى

 ".هو صاحب حديث وعلم مكثر، وله مناكري ":220 :، ص1: يف ميزان االعتدال جوقال 
ويف اجلملة ما هو بدون نعيم بن محاد، وال إمساعيل بن أيب  ":222: ، ص1: جوقال يف امليزان أيًضا 

أويس، وال سويد بن سعيد، وحديثهم يف الصحيحني، ولكل منهم مناكري تغتفر يف كثرة ما روى، وبعضها 
 ".منكر واه، وبعضها غريب حمتمل

وكان صاحب  ":٥11:، ص2:فقال يف الكاشف ج وقد خلص الذهيب أقوال النقاد فيه،
ما رأيته إال : حسن احلديث، مل يكن ممن يكذب، وقال الفضل الشعراين: حديث، فيه لني، قال أبو زرعة
 ".هو عندي مستقيم احلديث له أغالي ، وكذبه جزرة: يدث أو يسبح، وقال ابن عدي
 :"عن أيب هارون اخلرييب أنه قال: 110:، ص٥:ر يف زهذيب التهذيب جوذكر احلاف  ابن حج

وثبت كتاب،  ،ثبت حف  :مها ثبتان: ومسعت يىي بن معني يقول: ما رأيت أثبت من أيب صاحل، قال
 ".وأبو صاحل كاتب الليث ثبت كتاب

يف   ثبت ،صدوق كثري الغل  ":فقال 708: وخلص احلاف  أقواهلم فيه يف تقريب التهذيب ص
 ".وكانت فيه غفلة ،كتابه

 :فهم راويان ؛وأما الرواة عن عبد اهلل بن صالح
، أبو بكر، نزيل بغداد، قال -بفتح املهملة ث املعجمة -محمد بن إسحاق الص غاني: األول

 ".ثقة ثبت ":213: احلاف  يف تقريب التهذيب ص
ابن حممد، أبو بكر الصاغاىن، نزيل بغداد، أحد الثقات  :ويقال -حممد بن إسحاق بن جعفرهو : زاد  سعد
ثقة : ثقة ثبت، وقال ابن خراش: ابن حجرروى له اجلماعة ما عدا البخاري، قال  .(هـ130ت)احلفاظ الرحالني، 

  .مأمون
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حممد اسم جده : وقيل .اإلمام، احلاف ، اجملود، احلجة، أبو بكر، حممد بن إسحاق بن جعفر :قال الذهيب
 .وكان ذا معرفة واسعة، ورحلة شاسعة، ولد يف حدود الثمانني ومائة .، ث البغدادياغاينالص

يزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء، وأيب بدر شجا  بن الوليد، وحماضر بن املور ، ويعلى بن : مسع من
عبيد، وروح بن عبادة، وأحوص بن جواب، وسعيد بن أيب مرمي، وعبد األعلى بن مسهر، واألسود بن عامر، وأيب 

بن أيب بكري، وعبد اهلل بن يوسف التنيسي، اليمان، وسعيد بن عامر الضبعي، وجعفر بن عون، وأيب النضر، ويىي 
 . وخلق كثري

وابن ماجه، وعبدان  -أحد شيوخه -مسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وأبو عمر الدوري: حدث عنه
األهوازي، وابن خزمية، وابن صاعد، وأبو عوانة، وابن أيب حامت، وأمحد الربدجيي، وحممد بن خملد واحملاملي، وإمساعيل 

 .صفار، وأبو سعيد بن األعرايب، وأبو العباس األصم، وخلق خامتتهم شجا  بن جعفر األنصاريال
إن جدي كان يف الصحراء، فاستقبله رجل، فقال : فقال إىل أي قبيلة ينسب الشيخ؟: سأله أيب: قال األصم

وقال أبو  .ثقة مأمون: ن خراشوقال عبد الرمحن ب .هو ثبت صدوق: قال ابن أيب حامت .م، فأسلم وقطع الزنارأسلِ : له
 .كان أبو بكر الصغاين يشبه يىي بن معني يف وقته: وعن أيب مزاحم اخلاقاين قال .ثقة، وفوق الثقة: احلسن الدارقطين
 .(2) ثقة: وقال النسائي
مع صالبة يف الدين، واشتهار بالسنة، واتسا   ،كان الصغاين أحد األثبات املتقنني: وقال أبو بكر اخلطيب 
مع  ،أحد األثبات املتقنني ،سكن بغداد، تويف يف سابع صفر، سنة سبعني ومائتني: قال أمحد بن كامل .يف الرواية

وكتب عن أهل بغداد والبصرة والكوفة  ،ورحل يف طلب العلم ،واتسا  يف الرواية ،واشتهار بالسنة ،صالبة يف الدين
 .(1) واملدينة ومكة والشام ومصر
: كان الصاغاين يشبه يىي بن معني يف وقته، وذكره الدارقطين فقال  :وقال أبو مزاحم اخلاقاين: وقال أبو يعلى
 .وذكره أبو بكر اخلالل يف مجلة األصحاب .كان ثقة وفوق الثقة

                                       
 جمموعة حمققني بإشراف شعيب: قيق، حت(12/43)، سري أعالم النبالء(هـ328)مد بن أمحد الذ ه يبمشس الدين أبو عبد اهلل حم ((2

، الدكتور بشار عو اد معروف: قيق، حت(10/208)تاريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم، األرناؤوط، مؤسسة الرسالة
 .م 1007، 2، طدار الغرب اإلسالمي: الناشر

الدكتور بشار : قيحق، ت(2/33)تاريخ بغداد ،(هـ364 ت)أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  ((1
 .م 2002 /هـ 1322، 1، طبيروت –دار الغرب اإلسالمي، عواد معروف
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الدارقطين أخربنا حممد بن خملد حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين حدثنا  أنبأنا حممد بن أمحد الصرييف عن
إىل   سألت عما يذكرون من وصية النيب: حسني بن حممد حدثنا جرير بن حازم عن جمالد بن سعيد عن الشعيب قال

 .(2)فلم أجد له أصالً  ؛وحبثت عن ذلك ،علي رضي اهلل عنه
فضل جعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد أبو الورواه عن حممد بن إسحاق الصغاين 

ونقل فيه عن يوسف بن عمر  27٥:، ص8:، ترجم له اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد جالقافالئي
، وحنوه عند ابن أيب يعلى الفراء يف طبقات "من احلديث ن من الثقات يعرف شيئاً كا ":القواس أنه قال

 .21: ، ص1:احلنابلة ج
 ".ثقة ":٥03:، ص3: اإلسالم ج يف تاريخ وقال الذهيب

 .صاحب أمحد بن حنبلأبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي األثرم : الثاني
 .الفقيه احلاف  صاحب السنن عن أيب نعيم وعفان: 107:، ص2:قال الذهيب يف الكاشف ج

 ".هو أحف  من أيب زرعة الرازي وأتقن: وعنه النسائي وابن صاعد وطائفة، قال ابن أورمه
 ".ثقة حاف  له تصانيف ":82: ابن حجر يف تقريب التهذيب صوقال احلاف  

جليل القدر  ،أبو بكر ،اإلسكايف ،الكليب األثرم :ويقال، أمحد بن حممد بن هاىنء الطائي هو: سعد زاد  
اإلمام و  ،وعبد اهلل بن مسلم القعنيب ،وأبا بكر بن أيب شيبة ،وعفان بن مسلم ،مسع حرمي بن حفص ،حاف  إمام

 .ورتبها أبوابا ،وصنفها ،مسائل كثريةاإلمام أمحد نقل عن  .ولد يف دولة الرشيد .يف آخرين أمحد؛
 ،وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة ،أعاذنا اهلل وإياكم من كل موبقة :-يف أثناء كتاب إىل الثغر -قال األثرم

 .سالفنا وأئمتناكنا وإياكم بصاحل ما مضى عليه أومس   ،وسلمنا وإياكم من كل شبهة

                                       
حممد حامد الفقي، بريوت، : قيق ، حت(2/114)، طبقات احلنابلة(هـ٥11: املتوىف)أبو احلسني ابن أيب يعلى ، حممد بن حممد ( (2

يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب : وانظر أيضا. ةدار املعرف
، مؤسسة الرسالة ،بريوت، بشار عواد معروف: قيق، حت(12/741)زهذيب الكمال يف أمساء الرجال ،(هـ321: املتوىف)املزي 
 .مـ2480 /هـ2200، 2ط

 



28 
 

وحنن يف نعم متواصلة نسأل اهلل متامها ونرغب إليه يف الزيادة من فضله والعون على بلوغ  ،كتايب إليكم
 .رضاه

يب عبد اهلل أمحد بن حممد بن أ ولقد تبني عند أهل العلم عظم املصيبة مبا فقدنا من شيخنا رضي اهلل عنه
  ...وموت العامل مصيبة ال َترب وثلمة ال تسد .ذ أكثر من ستني سنةحنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا من

  ."اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضاللة" :ابن مسعود: وقد قال
  ."فعليكم باألمر األول ؛فإذا رأيتم حمدثة ،إنكم ستحدثون ويدث لكم ،أيها الناس :"وقال

  ."الربكة مع أكابركم" : وقال النيب
  ."ال يزال الناس خبري ما أخذوا العلم عن أكابرهم" :ابن مسعودوقال 

  ."وإن رآها الناس حسنة ،كل بدعة ضاللة" :وقال ابن عمر
  ."ال هلك املتنطعونأ" : وقال النيب 

  ".مساء تظلين إذا قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم وأي ،أي أر  تقلين :"وقال الصديق رضي اهلل عنه
  ".ال أعلم :بردها على الكبد إذا سئل الرجل عما ال يعلم أن يقولما أ :"وقال علي

فيصري من املتكلفني  نه؛وإياه أن يقول ماال علم له  ،فليعلمه الناس اً؛من علمه اهلل علم :"وقال أبو موسى
  ".وميرق من الدين

  ".فليقر وال يستحي ؛إذا سئل أحدكم عما ال يعلم :"سعودموقال ابن 
ويف " .فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ؛من أحدث حدثاً :" يف أحاديث أنه قال  عن االنيب يورو 

من قتل نفسا بغري : قال ؟وما احلدث ،يا رسول اهلل :أنه قيل :ويف بعضها .ال َتوز شهادة حمدث يف اإلسالم :بعضها
  .رن ذلك بقتل النفس ولعنة اهلل واملالئكةفق .أو ابتد  بدعة بغري سنة ،دومن امتثل مثلة بغري قو   ،نفس

 ."شما حدثوك عن رأيهم فألقه يف احلُ  :"وقال الشعيب
فإنه مل تكن بدعة إال وقد مضى قبلها ما هو دليل  ؛إياك وما أحدث احملدثون :"وقال عمر بن عبد العزيز

ة إمنا سنها من قد علم ما جاء يف خالفها وإن السن .فإهنا لك بإذن اهلل عصمة ؛فعليك بلزوم السنة ؛وعربة منها ،عليها
 ،وببصر ناقد كفوا ،فإهنم عن علم وقفوا ؛ر  لنفسك مبا رضي به القوم ألنفسهماو  .من اخلطأ والزلل واحلمق والتعمق

 ؛فلئن كان اهلدى ما أنتم عليه ،إهنم هلم السابقون .أحرى -لو كان فيها -وبفضل   ،وهلم على كشف األمور كانوا أقوى
ولقد  .ما أحدثه إال من اتبع غري سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ؛وإن قلتم حدث حدث بعدهم ،فقد سبقتموهم إليه
وطمح  ،لقد قصر دوهنم أقوام فجفوا :فما دوهنم مقصر وال فوقهم حمسر .ووصفوا منه ما يشفي ،تكلموا منه مبا يكفي
  ."وإهنم مع ذلك لعلى هدى مستقيم .آخرون عنهم فغلوا
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  ."خري له من أن يقول على اهلل ماال يعلم ؛ألن يعيش الرجل جاهألً  :"القاسم بن حممد وقال
  ."إن من العلم إذ سئل الرجل عما ال يعلم أن يقول اهلل أعلم :"وقال ابن مسعود
  ."وال أدري ،وسنة ماضية ،آية حمكمة :العلم ثالث :"وقال ابن عمر
  ".نصف العلم ؛ال أدري" :وقال الشعيب

  ".فيقول اهلل له كذبت ؛عن هذا يوهنُ  ،م هذار  إياك أن يقول الرجل حُ " :ال الربيع بن خثيموق
  ."ألن أرده مغبة أحب إيل من أن أتكلفه :"وقال أمحد بن عبد الرمحن احلمريي

  .أن أقول ال أعلم يإنه يسهل عل :يقول ."ما أبايل سئلت عما أعلم أو عما ال أعلم واهللِ  :"وقال الشعيب
 ". إنك لن ختطىء الطريق ما دمت على األثر :"وقال عبد اهلل بن عتبة بن مسعود

  ".وإياك والبد  والتبد  ،عليك باالستقامة :"وقال ابن عباس
  ."إياكم والتبد  والتنطع وعليكم بالعتيق :"وقال معاذ بن جبل
 ."قلوبكم فإن ذلك يوقع الشك يف ؛ال تضربوا كتاب اهلل بعضه ببعض :"وقال ابن عباس
وما األمر إال  ،وما هي إال زينة من الشيطان ،ما جعل اهلل يف هذه األهواء مثقال ذرة من خري :"وقال إبراهيم

 ،وإن الباطل ال يقوم للحق ،صرف به شبهات اخلطأويُ  ،يكشف به العلماء اً وقد جعل اهلل على احلق نور  ،األمر األول
 .[28: األنبياء] چڱ  ڱ   ں  ں   ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳچ :قال اهلل عز وجل

 .وإن أعظم الكذب أن تكذب على اهلل ،إىل يوم القيامة فهذه لكل واصف كذب  
 ه،بلينفع  ؛وإمنا أبقاه اهلل .ومل خيلف فيكم شبهة ،فقد تقدمت إمامته ؛موته وإن كان قريباً  -وإن أبا عبد اهلل

ويعرفون له  ،يشهد له خيار عباد اهلل الذين جعلهم اهلل شهداء يف أرضه ،مغبوطا ومات حبمد اهلل ،فعاش ما عاش محيدا
  .وفضل علمه ،وزهده وأمانته يف املسلمني ،ورعه وتقواه واجتهاده

 .مه ويصفهومنهم من يقد   ،ولقد انتهى إلينا أن األئمة الذين مل ندركهم كان منهم من ينتهي إىل قوله ويسأله
ويقدمه يف  ه،بويتج  ،وأن عبد الرمحن بن مهدي كان يكي عنه ،ولقد أخربت أن وكيع بن اجلراح كان رمبا سأله

خربت أن ولقد أُ  .خربت أن الشافعي كانت أكثر معرفته باحلديث مما تعلم منهوأُ  .وذلك حنو ستني سنة ،ويصفه ،العلم
 ،إىل إمساعيل فجئنا بعدُ  ،أمحد بن حنبل ا من شيء وث   ضحكن :وقال يل شيخ مرة ،إمساعيل بن علية كان يهابه

خربت أن يزيد وأُ  .خربت أن يزيد بن هارون ذكره فبكىوأُ  .تضحكون وعندي أمحد بن حنبل: فقال ،فوجدناه غضبان
 .وذكر متام الرسالة بطوهلا ،وكم بلغنا مثل هذا .ما جاءنا مثله: خربت أن أبا عاصم قالوأُ  .عاده يف منزله
 .جليل القدر: فقال ،وذكر األثرم -ل أبو بكر اخلاللوقا
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فأقبل  ،ترك ذلك ؛فلما صحب أمحد بن حنبل ،ويعلم العلوم واألبواب واملسند ،وكان يعرف احلديث ويفظه
 .عبد اهلل على مذهب أيب

  .ينأحد أبوي األثرم جِ : فقال ،ويىي بن أيوب املقابري ،وكان معه تيق  عجيب حىت نسبه يىي بن معني
أبو بكر األثرم أحف  من أيب  :مسعت إبراهيم بن األصبهاين يقول: وأخربين أبو بكر بن صدقة قال :قال

 .زرعة الرازي وأتقن
رت من اهلل على أمحد بن حنبل سِ  :مسعت أبا بكر األثرم يقول :ومسعت أبا بكر حممد بن علي يقول :قال

 . وا بأمحد بن حنبلخمافة أن يعريَّ  ؛عصوهفينبغي ألصحاب أمحد أن يتقوا اهلل وال ي ،أصحابه
ومات مبدينة إسكاف يف حدود الستني . وله كتاب يف العلل، وكتاب يف السنن، وكان من أفراد احلفاظ

 .(2)ومائتني قبلها أو بعدها
، والراوي عنه أبو العباس أحمد بن عبد اهلل بن الحسن بن شهابوأما الراوي عن األثرم وهو 

 .، فكالمها مل أقف له على ترمجةحفص عمر بن أحمدأبو وهو ولده 
أبو حفص عمر : وأما الراوي اآلخر عن أيب العباس أمحد بن عبد اهلل بن احلسن بن شهاب فهو

 .ه714: املتوىف بن محمد بن رجاء العكبري
. كان عبًدا صاحلًا ديًنا صدوقًا ":47: ، ص27: دي يف تاريخ بغداد جقال عنه اخلطيب البغدا

إذا رأيت العكربي يب أبا حفص بن رجاء، فاعلم : قال لنا أبو عبد اهلل ابن بطة: نا األزهري، قالأخرب 
 ".أنه صاحب سنة

قال حممد بن عبد اهلل  ":٥3-٥1: ، ص1: طبقات احلنابلة ج وقال القاضي ابن أيب يعلى يف
كان : بو علي ابن شهابكان أبو حفص بن رجاء ال يكلم من يكلم رافضًيا إىل عشرة، وقال أ: اخلياط

 ،أليب حفص بن رجاء صديق صرييف، فبلغه أنه قد اختذ دفرتًا للحساب فهجره؛ ألن الصرف املباح يداً بيد

                                       
طبقات ، (هـ 322 ت)حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الدمشقي الصاحلي  .(2/11)طبقات احلنابلة ،ابن أيب يعلى: انظر ((2

، لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت مؤسسة الرسالة، أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق :حتقيق، (1/112)علماء احلديث
 .(12/43)، سري أعالم النبالءيبالذه .م 2441 -هـ  2223، 1ط
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وقرأت يف بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكربى رجل . وملا اختذ دفرتًا فإمنا يعطى نسيئة
 ".هجره على ذلك ؛أو حاماًل محله ،اساًل غسلهأو غ ،من الرافضة فبلغه أن بزازاً با  له كفًنا

كان عبدا صاحلا دينا، ثقة، كبري القدر، من  ":٥38: ، ص3: يف تاريخ اإلسالم ج قال الذهيب
 ".أئمة احلنابلة
 :عمر بن حممد بن رجاء أبو حفص العكربيهو : سعد زاد

 ،وعصمة بن أيب عصمة ،بن محدون العكربي وموسى ،وقيس بن إبراهيم الطوابيقي ،حدث عن عبد اهلل بن إمامنا أمحد
 .وكان عابداً صاحلاً  .وغريهم

 .فاعلم أنه صاحب سنة ؛إذا رأيت العكربي يب أبا حفص بن رجاء: وقال ،روى عنه مجاعة منهم أبو عبد اهلل بن بطة
  .كان أبو حفص بن رجاء ال يكلم من يكلم رافضياً إىل عشرة: وقال حممد بن عبد اهلل اخلياط
ألن  ؛فهجره ،فبلغه أنه قد اختذ دفرتًا للحساب ،كان أليب حفص بن رجاء صديق صرييف: وقال أبو علي بن شهاب

 .الصرف املباح يداً بيد وملا اختذ داراً فإمنا يعطى نسيئة
أو غاساًل  ،فبلغه أن بزازاً با  له كفناً  ،وقرأت يف بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكربى رجل من الرافضة

 .هجره على ذلك ؛أو حامالً محله ،غسله
أنبأنا أبو القاسم البندار عن ابن بطة حدثنا أبو حفص بن رجاء حدثنا عصمة ابن أيب عصمة حدثنا العباس بن احلسني 

رجل أن ينصب نفسه ال ينبغي لل: قال العباس فأماله علينا قال .كتب عين أمحد بن حنبل كالماً : القنطري حدثنا حممد بن احلجاج قال
وأما  .مل يكن عليه نور وال على كالمه نور ؛فإنه إن مل تكن له نية ؛أما أوهلا فأن تكون له نية :للفتوى حىت يكون فيه مخس خصال

مضغه  وإال ؛فالكفاية :وأما الرابعة .فيكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته :وأما الثالثة .فيكون عليه حلم ووقار وسكينة :الثانية
 .معرفة الناس :واخلامسة .الناس

طالبًا خصلة واحدة يف  ؛واستقصى جبهده ،ومسا بطرفه ،وميز فكره ،لو أن رجاًل عاقاًل أنعم نظره :-واهلل العامل -فأقول أنا
 .تسع وثالثني وثالمثائة وتويف سنة .وعفواً كثرياً  ،واهلل نسأل صفحاً مجيالً  .أخشى أن ال جيدها ؛أحد من فقهاء وقتنا واملتصدرين للفتوى

 .(2)وكان عبًدا صاحًلا ديِـًّنا، ثقة، كبري القدر، من أئمة احلنابلة

 :الحكم على اإلسناد

                                       
تاريخ اإلسالم و و فيات  ،(هـ328)مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذ ه يب .(1/٥٥)ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة ((2

 ،اخلطيب البغدادي .م 1007، 2، طدار الغرب اإلسالمي ،الدكتور بشار عو اد معروف: قيق، حت(3/٥38)املشاهري و األعالم
 (.27/47)تاريخ بغداد
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مها ثبتان ثبت : "عن ابن معني أنه قال 110:، ص٥:ما نقله ابن حجر يف زهذيب التهذيب ج
عبد اهلل بن صاحل هنا  يستفاد منه تقوية رواية" حف  وثبت كتاب، وأبو صاحل كاتب الليث ثبت كتاب

عن ابن املاجشون، وينتفى ما يذر من النكارة يف حديثه، ويزول ما خيشى مما يقع منه من أغالط؛ حيث 
 .إنه كان ضابطًا ضب  كتاب، حيث صرح أن ابن املاجشون كان ميلي عليه إمالءً 

 .وعلى هذا يكون هذا اإلسناد صحيًحا، واهلل أعلم
سناد نفسه قد صححه أهل العلم حني روي به منت آخر، وهو ما ومما يؤكد صحته أن هذا اإل

رواه ابن بطة وغريه هبذا السند عن ابن املاجشون من جوابه حني سئل عما جحدت به اجلهمية، وقد 
الفتاوى الكربى : أشار إىل هذا األثر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أكثر من موضع، وأورده حمتًجا به، ينظر

، 21: ، ص٥:  بعض املواضع صرح بصحة اإلسناد، فقال يف جممو  الفتاوى ج، ويف221: ، ص1:ج
وروى األثرم يف السنة وأبو عبد اهلل ابن بطة يف اإلبانة وأبو عمرو  ":703:  الفتوى احلموية الكربى صويف

وهو أحد أئمة  -املاجشونعن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة  بإسناد صحيحالطلمنكي وغريهم 
وقد سئل عما جحدت به  -أنس وابن املاجشون وابن أيب ذئب ملدينة الثالثة الذين هم مالك بنا

 ...".اجلهمية
: ، ص3: سري أعالم النبالء ج: وينظر. 222: وصحح هذا اإلسناد أيًضا الذهيب يف العلو ص

ن عبد اهلل بن حيث رواه بسنده عن عمر بن حممد اجلوهري عن األثرم متابًعا لرواية أمحد ب 721- 722
 .احلسن بن شهاب عن األثرم

وعمر بن حممد اجلوهري فيه كالم من قبل حفظه، لكن قال الشيخ املعلمي رمحه اهلل يف التنكيل 
عن -عمر بن حممد اجلوهري: أي-فأما روايته ":٥48: ، ص1: كوثري من األباطيل جمبا يف تأنيب ال

ولذلك َتد تلك ... يف ذلك على صحة النسخة األثرم فالظاهر أهنا من كتاب مؤلف، واالعتماد 
 ".احلكايات مستقيمة قد توبع عليها
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يف ميزان االعتدال اليت تقع يف حديث عبد اهلل بن صاحل واليت أشار إليها الذهيب  وأما النكارة
ويف اجلملة ما هو بدون نعيم بن : "222: ، ص1: وبقوله ج". وله مناكري"... :بقوله 220: ، ص1: ج

وال إمساعيل بن أيب أويس، وال سويد بن سعيد، وحديثهم يف الصحيحني، ولكل منهم مناكري تغتفر  محاد،
هذه النكارة منتفية هاهنا؛ فليس يف رسالة ابن املاجشون : ، أقول..."يف كثرة ما روى، وبعضها منكر واه 

اإلسالم ريًا؛ فقال شيخ خيف اإلميان بالقدر ما يستنكر؛ بل على العكس من ذلك أثىن عليها أهل العلم 
عليك بلزوم السنة فإهنا : وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة أنه قال: "ابن تيمية

لك بإذن اهلل عصمة، فإن السنة إمنا جعلت ليسنت هبا ويقتصر عليها، وإمنا سنها من قد علم ما يف 
ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، : نظر، ي..."خالفها من الزلل واخلطأ واحلمق والتعمق 

: مكة املكرمة)عبد الرمحن بن حسن قائد، : ، احملقق(نقض املنطق: املطبو  باسم)االنتصار ألهل األثر 
موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج : وينظر. 21، 22: ، ص2: ، ط(هـ227٥دار عامل الفوائد، 

 .وبهذا تتأكد صحة رسالة ابن الماجشون متًنا وسنًدا، واهلل تعالى أعلم .22٥: ، ص1: والرتبية ج
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 نص رسالة عبد العزيز الماجشون كما رواها ابن بطة

ِئيُّ قال (2)ابن بطة العكربي رمحه اهلل تعاىلقال  حدثنا : حدثنا أبو الفضل جعفر بن حممد اْلق اُفال 
 .حممد بن إسحاق الصَّاغ اينُّ 

                                       
إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضل له ومن ( 2)

يه وآله وسلم يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى اهلل عل
وأن مين علينا بالعلم النافع والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك  ،تسليما كثريًا، ونسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يوفقنا ملا يبه ويرضاه

 أما بعد؛ .والقادر عليه
عبد العزيز بن أيب سلمة اْلم اِجُشوِن، وقد أخرج هذه الرسالة ابن بطة أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن  اإلمام فهذه هي رسالة     

عادل : ، حتقيق"اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة "يف كتابه( هـ783: املتوىف)حممد بن محدان العكربي 
-824: ، ص2: ، ج2: ، ط(هـ2271دار املهج األول، : الريا  -ية السعوديةاململكة العرب)بن عبد اهلل آل محدان، 

 (.817-2/821)مـ، 1028/ هـ2274، 1دار الؤلؤة، ط: بريوت -لبنان)، (.812
، 3: وهو عبد العزيز بن أيب سلمة اْلم اِجُشوِن، املدين نزيل بغداد، تويف سنة أربع وستني ومئة، وقال ابن حبان يف الثقات ج     

 . مات سنة ست وستني ومائة: 222: ص
ويىي بن  ،وهشام بن عروة ،وزيد بن أسلم ،وابن املنكدر ،هريز وابن شهاب ال ،ومحيد الطويل ،روى عن أيوب السختياين     

 .تعمدت أن أتوسع يف ترمجته؛ ألنه رمبا ال يكون معروفًا .وأيب حازم سلمة بن دينار ،سعيد األنصاري
وأبو نعيم  ،وأبو داود الطيالسي ،وعبد الرمحن بن مهدي، ووكيع ،وهو من أقرانه -الليث بن سعد: شهورينوروى عنه من امل     

 .الفضل بن دكني
كيف لقب املاجشون : وسئل أمحد بن حنبل .جوين جوين: كان من أهل أصبهان ونزل املدينة، وكان يلقى الناس فيقول       

املاجشون فارسي، وإمنا مسي : الرجل يقول شوين شوين؛ فلقب املاجشون، وقال احلريبتعلق من الفارسية بكلمة إذا لقي : فقال
 .املاجشون :به أهل املدينة فقالوا، فعر  "املايكون "ه كانتا محراوين، فسمي بالفارسيةألن وجنتي ؛املاجشون

بغداد كتبوا عنه، فكان  قدمنه احلديث، فلما م، ث تركه وأقبل إىل السنة، ومل يكن من شأوكان عبد العزيز يقول بالقدر والكال     
 .جعلين أهل بغداد حمدثا، وكان صدوقا ثقة: بعُد يقول

وعبد العزيز  ،ال يفيت الناس إال مالك بن أنس: حججت سنة مثان وأربعني ومئة، وصائح يصيح: وعن عبد اهلل بن وهب قال     
 .ابن أيب سلمة

على  عاً ملذاهب أهل احلرمني، مفر   متابعاً  ورعاً  كان فقيهاً : حلديث، وقال ابن حبانكان ثقة كثري ا  :وقال حممد بن سعد     
 .أصوهلم

 .صاحب سنة، ثقة هاً كان نزِ : وقال أمحد بن صاحل     
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حدثنا أبو العباس أمحد بن عبداهلل بن احلسن : أبو حفص عمر بن حممد بن ر ج اء قالح وحدثنا 
 .بن شهاب

حدثنا أبو : حدثين أيب، قال: ح وحدثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن عبد اهلل بن شهاب قال
حدثنا : احل، قالحدثنا أبو صاحل عبد اهلل بن ص: بكر أمحد بن حممد بن هانئ الطَّاِئيُّ اأْل ثـْر ُم، قاال مجيعا
 :عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب س ل م ة  اْلم اِجُشوُن قال

، و ل ع ْمرِيأ ْمِر اْلق د رِ  ل ك  يف (2)أن أُفـ رِّق   أما بعد، فإنك س أ ْلت يِن  "
فـ رَّق  اللَُّه تـ ع اىل  ِفيهِ  ل ق دْ  (1)

(7)
چ 

ڤ  ڦ   ل ُه اْلُمْلك  و اْلُقْدر ة   أ نَّ ، ف أ ْعل م ن ا [73: ق] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
نَّ ل ُه اْلُعْذر  ، و أ  (2)

                                                                                                                             
 .هو أعلم من مالك: وعن أشهب قال     

   العلم قد شرح هذه الرسالة، فينبغي  من أهل فهذا شيء من ترمجته رمحه اهلل، وله هذه الرسالة املميزة يف القدر، ومل أر أحداً 
فيها حل املشكلة القدرية، وهي رسالة عملية، كما سيظهر إن شاء اهلل من حمتواها، فيها أنه  ،شرح؛ ألهنا رسالة عاليةأن تُ 

؛ إال أننا الغريبة وهذه الرسالة وإن كان فيها بعض األلفاظ .ا الركن العظيم من أركان اإلميانيوجهك إىل الواجب عليك َتاه هذ
 .نستعني اهلل تعاىل يف بياهنا، ورمبا هذا يطول يف جملس أو جملسني

؛ فهذه ... "أما بعد، فإنك س أ ْلت يِن  ":د العزيز بن سلمة املاجشون، قالحدثنا عب :ذكر بإسناده عن عبد اهلل بن صاحل قال    
 .الرسالة جواب على سؤال سائل

 . صلفْ يُـ : ، يعين[2: الدخان ] چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   چ  :، كما قال سبحانه عن ليلة القدروأبني   لأفص  : يعين: أُفـ رِّق  ( 2)
. نصر فر ق، خمففة من باب: 120: ، ص2: ويف نسخة دار الراية ج(: هو أخونا الذي اعتىن بنشر الرسالة هذه) قال إبراهيم     

. وفرقت الشئ تفريقا وتـ ْفرِق ًة، فانـْف ر ق  وافْـتـ ر ق  وتـ ف رَّق  . أفْـُرُق فرقا وفرقانا فـ ر ْقُت بني الشيئني ":2٥20: ، ص2: ويف الصحاح ج
د قال: ، من خفَّف  قال[201: اإلسراء] چڀ  ڀ چ  :وقول تعاىل  ".أنزلناه ُمف رَّقاً يف أيام: بيـَّنَّاُه، من فـ ر ق  يـ ْفُرُق، ومن شدَّ

تعمري اهلل تعاىل إياى، فهو مصدر مضاف إىل املفعول، وهو : السنة، وخالصة معناه ، جائز، كما دلت عليه(لعمري) قسم بـال( 1)
 .قس م بفعل من أفعال اهلل تعاىل

 .نعم، فهذا أول شيء، يكفي أن اهلل تبارك تعاىل فصل يف هذا الركن املهم من أركان اإلميان( 7)
، "وهو على كل شيء قدير ،وله احلمد ،وحده ال شريك له، له امللكال إله إال اهلل : نعم، احف  هذا؛ ولذا كان أفضل الدعاء( 2)

فهو  :فال خلق غري خلقه، والقدرة :له امللك. ليه استيعاب هذا الركنفمن علم أن امللك هلل والقدرة  هلل؛ هان ع. امللك والقدرة
 .على كل شيء قدير، ويدخل يف ذلك أفعال العباد
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و احلُْجَّة  
ر  مت  لًُّكا(2) ، و و ص ف  اْلق د 

حلُْجَّة  و ا (1)
ْنس ان   (7) ارًا، و و ص ف  اإْلِ يف ذ ِلك  حُمِْسًنا و ُمِسيًئاِإْنذ 

و م ْقُدوًرا  (2)
ع ل ْيِه، و م ْعُذورًا ع ل ْيهِ 
ُه ع ل يـْه اا ، فـ ر ز ق هُ (٥) د  حلْ س ن ة  و محِ 

م ُه ِفيه ا ، و ق دَّر  ع ل ْيهِ (1) اخلْ ِطيئ ة  و ال 
(3). 

م ُه أ نَُّه  ُه و ال  د  ن ِسيت  انـْت ح ال ُه اْلق د ر  ، و  (8)ممُ لِّكٌ ف ح ِسْبت  ِحني  محِ 
، فـ ل ْم خُيْرِْجُه (20)كٌ ؛ أِل نَُّه ممُ لَّ (4)

ِئم ِة ِمْن ُمْلِكهِ ِة بِاْلم ْحم د   و الالَّ
ِر يف خ ِطيئ ِتهِ  يـ ْعُذرُهُ ، و ال  (22) ل ق ُه ع ل ى الطَّل ِب بِاحْلِيل ِة (21)بِاْلق د  ، فـ ُهو  (27)، خ 

وُم نـ ْفس ُه ِحني  يـُْنِكُره ايـ ْعرِفـُه ا و يـ لُ 
، و ع رَّف ُه اْلُقْدر ة  (22)

(2٥) ، 
 

                                       
ن ومسيت العقوبة عذرًا؛ أل: العقوبةله العذر واحلجة، العذر هاهنا مبعىن . عذر واحلجة، هذا الشر وال .امللك والقدرة، هذا القدر( 2)

ى  ى        چ  املعاِقب له العذر يف عقوبة من يستحق العقوبة، وإمنا قرن بني العذر واحلجة؛ لبيان أن العقوبة تكون بعد احلجة،

هذه احلجة، فكل ما يرد يف كالمه من : هذه العقوبة، حىت نبعث رسوال: ، معذبني[2٥: اإلسراء] چائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  
يعين ال يلومه أحد يف العقوبة، ألنه أنذر، : أعذر. قد أعذر من أنذر: ذكر العذر، فهذا هو املراد به، ولذا يقولون يف املثل

 .مبعىن صار ذا عذر يف عقوبة من يعاقبه؛ ألنه أنذره :أعذر من أنذر
 . إال بإذنه سبحانه، والعبد ال ميلك لنفسه نفًعا، وال ضرًا هو سبحانه ميلك كل شيء؛ ال أحد ميلك شيئاً : مت  لًُّكا، أي( 1)
 .وصف احلجة إنذارًا :أي( 7)
 .و ُمِسيًئا أحيانا، وهو يف إحسانه وإساءته حتت ملك اهلل عز وجل ،فاإلنسان يكون حُمسًنا أحيانا( 2)
 .أقيمت عليه احلجة؛ فإن عوقب فال عذر له :ْيهم ْعُذورًا ع ل  ( ٥)
والفر  أنه ال يمد على ما ليس منه؛ فاهلل عز وجل هو الذي رزقك احلسنة، هو الذي رزقك اإلميان واإلحسان والطاعة، ( 1)

 .ومع ذلك يمدك على ذلك، والفر  أنك ال حُتمد إال على ما كان منك، ومع ذلك فاهلل عز وجل محدك على هذا
 .مع أنه قدر عليه اخلطيئة ؛والفر  أنه ال يالم على ما ال حيلة له فيه، ومع ذلك فاهلل عز وجل يلومه( 3)
 .ميلك أفعاله: حسبت أنه طاملا أن اهلل عز وجل يمد احملسن على إحسانه، ويلوم املسيء على إساءته، حسبت أنه ممُ لِّك؛ أي( 8)

 .لنسبة واالنتسابنسيت نسبة ذلك للقدر، واالنتحال ا: أي( 4)
 .فالعبد ليس مملِّكا، ميلك أفعاله، وإمنا هو مملَّك؛ ألنه حتت قضاء اهلل عز وجل وقدره( 20)
 .مل ا محده ومل ا المه، هذا كله حتت ملك اهلل عز وجل :أي( 22)
 .فمع أنه مقدر عليه إال أنه ال عذر له يف ذلك( 21)
 .بالتسبب باحليلة :يطلب باألسباب دوما اإلنسانفاب، مبعىن األسب -وستتكرر يف كالمه -احليلة هنا( 27)
 . ملاذا مل أفعل هذا: أي يعرف احليلة، أي األسباب، ويلوم نفسه إذا قصر يف األخذ باألسباب، ويقول( 22)
 .القدرة هنا مبعىن القدر، قدرة اهلل عز وجل( 2٥)
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اُد فـ ُهو  يـُْؤِمُن هِب ا و ال  جي ِ  ُمع وَّاًل ِإالَّ ع ل يـْه 

(2). 
ِه ع زَّ ج لَّ يف التـَّْوِفيقِ فـ ر ِغب  ِإىل  اللَّ 

  .ذ ِلك  يف ي ِدهِ  بِأ نَّ  (2)وِقنٌ ، مُ (7)ل ِعْلِمِه مبُْلِكه (1)
، فـ يـ   (٥)فـ ُيْخِطئه ِئم ِة نـ ْفِسهِ م ا ط ل ب    .ْرِجُع يف ذ ِلك  ع ل ى ال 

ام ُتُه ع ل ى م ا تـ ر  م ْفز ع ُه يف التـَّْقِصرِي ن   ك  ِمن  اأْل ْخِذ بِاحْلِيل ةِ د 
ِلك  ي ُكوُن هلل عليه به (1) ، قد ع ر ف  أ نَّ ِبذ 

به احلُْجَّةُ 
(3).  

ُمع وَّلُهُ 
ِإمي انُُه بالقدر حني يقول: يف طلب اخلري (8) ر  ي ْطُلُب اخلْ   -ثِق ُتُه باهلل، و  ال حول وال قوة : -يـْ

  .(20)ال عذر يل يف معصية اهلل: -الشر يقع يف -، ويقول حني(4)إال باهلل

                                       
الناس َتاه القضاء والقدر، فاإلنسان يفعل األسباب، عملية، تصف حال رسالة إن هذه الرسالة : قلُت لك ،فمن أجل هذا( 2)

 .هذا قدر اهلل عز وجل: وإذا مل يتحقق له شيء يقول ،وإذا قصر يف األسباب يلوم نفسه
 .فاإلنسان إذا علم هذا فإنه يرغب إىل اهلل عز وجل يف أن يوفقه( 1)
 .فيسأله العبد التوفيق ،هو ميلك كل شيء سبحانه( 7)
 . يف يد اهلل عز وجل :أي -هو موقن بأن ذلك يف يده: هو، أي: بتدأ حمذوف تقديرهموقن خرب مل( 2)

 .ويكون نصبها حينئذ  على أهنا حال. موقًنا: ويف نسخة دار املنهج األول: قال إبراهيم
من أخذ : ا تقدمفمع كل م .؛ مع أنه طلب ذلك بأسبابهما يطلبه من مال أو ولد أو غريه ال يصيبه، وال يصل له: خيطئه أي( ٥)

 .باألسباب، ويقني باهلل، وطلب للتوفيق؛ إال أن ذلك خيطئه، وال يصيبه
 .باألسباب: يعين( 1)
ل جاءت بالدين وباإلسالم، الصالة سبب خلول اجلنة، فإذا ما صلى علم أن هلل احلجة عليه، والرس. إذا ما اختذ األسباب: أي( 3)

 .عليهعلم أن احلجة بذلك  دخل فيه،ي ملفإذا 
 .ما يعتمد عليه: أي( 8)
ال حيلة ألحد، وال حركة ألحد، وال حتول ألحد عن معصية اهلل إال مبعونة اهلل، وال قوة ألحد : -مبينا معناها -ل الطحاويقا( 4)

  .38الطحاوية بتعليق األلباين، ص./ على إقامة طاعة اهلل والثبات عليها إال بتوفيق اهلل
، ولذلك حني يُدعى ال حول وال قوة إال باهلل: يطلب العلم، يضر جمالس العلم؛ يقول ،يصلي :اخلريإذن فهو حني يطلب ( 20)

وإذا وقع يف . ال حول وال قوة إال باهلل، هذا عندما يطلب اخلري: ، يقول(حي على الفالح)و ،(حي على الصالة)بـإىل الصالة 
 .يقول ال عذر يل يف معصية اهلل ؛الشر

 .الرسالة عمليةإن هذه : قلت لك
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حني ي طلب، ضعيف يف نفسه (2)مستسلم
ألمره، ليس  ، الئماً (7)، قوي حني يقع يف الشر(1)

  .(2)قَّ عنده بأنه ظامل حني يعصي ربهالقدر بأح
و ج ِهل  ِدين هُ  ،ِفه  احلْ قَّ س   ؛أحقُّ من صاحبه (٥)إن رأى أن أحدمها

(1). 
ُد  ِر م ن اًصاع ِن اإْلِ ال  جيِ  قْـر اِر بِاْلق د 

يًصا، و ال  ع ِن ااِلعْ (3) رت اِف بِاخلْ ِطيئ ِة حمِ 
 ا؛ ، ف م ْن ض اق  ذ ْرًعا هِب ذ  (8)

  .(4)[2٥: احلج] چخت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج       جح  مح    جخ     چ ا؛ هِب ذ  
ا ِمْن أ ْن ي ْضر    ِإىل  اهلل ض ر   م ْن يـ ْعل ُم جيفـ و  اللَِّه ال   أ نَّ اأْل ْمر  ل ْيس  إِل ْيهِ ُد بُدًّ

(20) ، 
ار  م نْ  ْر ع ل ْيهِ   و يـ ْعت ِذر  ِمن  اخلْ ِطيئ ة  اْعِتذ   .(22)كأهنا ملْ  تـُق دَّ

                                       
 .متضر ( 2)
 .ال حول وال قوة إال باهلل: -حني يطلب اخلْ يـْر   -كما قال إنه يقول-بل. ال يرى لنفسه قوة، هذا عند فعل اخلري، عند الطلب( 1)

وإراديت هو بفعلي : ف قدرته ومشيئته، بل هو الذي فعل، ويقولال، القدر، فيضع  : أي هو ِفْعُله مبشيئته وإرادته، ما يقول( 7)
 .ومشيئيت، مل ُأجرب  عليه

وال هذا على هذا، فإذا غلب القدر صار جربيًا، وإذا  ،ب هذا على هذاال، هذا قدر، ال يغل  : فهو حني يعصي ربه ال يقول( 2)
 خيل  -كما سيأيت يف كالمه رمحه اهلل صريا-ب هذا وال هذا وإمنافال يغل  . غلب فعل نفسه وقدرته وإرادته، صار قدريًا

 .وإن كان القدر هو الغالب، لكن ال زهمل األسباب. األسباب :بينهما، وأن اهلل تعاىل خل  احليلة القدر، واحليلة
 .وفعله ،القدر: أحد األمرين: أي( ٥)
يلة ألنه إن رأى أن القدر أحق صار جربيًا، وإن رأى أن فعله أحق صار قدريًا، وإن رأى أهنما خمتلطان، صار سنًيا، خيل  احل( 1)

 .بالقدر، يعين األسباب واألقدار
 .مهربًا: أي( 3)
 .ويقر باخلطيئة ،فهو يعرتف بالقدر( 8)
 .وجل نت تريد خالف إرادة اهلل عزم باألقدر واألسباب، فليخنق نفسه؛ ألن اهلل تعاىل هكذا أراد، وأالذي ال يريد أن يسل  ( 4)

ذكر املصنف بعد ذلك ما فيه حل هذه  ؟مؤاخذ بفعله، فما املخرج هنوأ ،وطاملا كان األمر كذلك، وأنه ال خروج له عن القدر
 .املشكلة القدرية

 .كأنه ما عنده قدرة وال إرادة، فيخلص الضراعة هلل عز وجل: أي( 20)
يا مقلب القلوب، ثبت قليب على  ":وهذا الكالم هو كما جاء يف األدعية. هو املسؤول عنها مسؤولية كاملةفيكون : أي( 22)

واجلن  ،أعوذ بعزتك، ال إله إال أنت أن تضلين، أنت احلي الذي ال ميوت" :، فهذه الضراعة، وكما يف دعائه "دينك
 1081: ، ص2: ، ومسلم يف صحيحه ج3787برقم  223: ، ص4: أخرجه البخاري يف صحيحه ج ،"واإلنس ميوتون
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أ نـُْفس ُكْم ج ْحد  اْلُقْدر ةِ ف ال  متُ لُِّكوا 
رِ  ،(2) و ال  تـ ْعِذُروه ا بِاْلق د 

 .ِفر ارًا ِمْن ُحجَِّتهِ  ؛(1)
ن ُه بـ ْعد م ا مج  ع هُ تـُف رِّقُ  (7)ال ،ْمر  اللَِّه ك م ا و ض ع هُ ض ُعوا أ   وا بـ يـْ

، بـ ْعض   (٥)ف ِإنَُّه ق ْد خ ل     ،(2) ُه بِبـ ْعض 
، ف خ ل    بـ ْعض   و ج ع ل   ُه ِمْن بـ ْعض 

م  و ع ذ ر   ،(3)احْلِيل ِة بِاْلق د ر (1) ُثَّ ال 
(8). 

                                                                                                                             
ودية إال بتحقيق هذا الركن العظيم، وهذا صرح به وهذا هو حمض العبودية؛ فال تقوم العب .، من حديث ابن عباس1323برقم 

: ، ص2: ه جأخرجه الرتمذي يف جامع ،": ... يا غالم إين أعلمك كلمات" :ه اهلل يف حديث ابن عباسابن رجب رمح
احف  اهلل يفظك ): ديث أسباب، وآخر احلديث أقدار، أول احل"هذا حديث حسن صحيح ":، وقال1٥21برقم  113
هذا كله شر ، ( احف  اهلل َتده َتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل )سباب، عبودية، كل هذه أ...( 

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء  )فالشر  مبين على القدر،  .هذا قدر...( علم أن األمة او : )أسباب، قال
على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت  مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا

ق هلا أن تفرد بالتصنيف؛ فإن أوهلا الشر  والدين والعبادة، وآخرها فإن هذه الوصية العظيمة، حُ ( األقالم وجفت الصحف
 .بىن إال على هذه العقيدةتفإن الدين والشر  والعبادة ال  .القدر

قادرون بأنفسنا، حنن ال حنتاج ن ليس اهلل على كل شيء قدير، ويقولون حن: ل، كما فعلت القدرية بقوهلمقدرة اهلل عز وج: أي( 2)
من : اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد:" قال القاضي عبد اجلبار املعتزيل .إىل توفيق اهلل وال إعانته، قاتلهم اهلل

اهلل جل وعز أقدرهم على ذلك، وال فاعل هلا وال حمدث سواهم، وأن تصرفهم، وقيامهم، وقعودهم، حادثة من جهتهم، وأن 
توفيق الطويل، : ، حتقيق(8/7)املغين يف أبواب التوحيد والعدل "./ إن اهلل سبحانه خالقها وحمدثها؛ فقد عظم خطؤه: من قال

 (.2/212")فاء العليلش" حاشية حتقيق: وانظر. ، نشر املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة2وسعد زايد، ط
 .كما فعلت اجلربية( 1)
 .ال تفرقوا: واألحسن. أ الَّ تفرقوا: ويف نسخة دار املنهج األول( 7)
األدلة واحدة يف مسألة القدر؛ . فمما يتميز به أهل السنة واجلماعة كما قرر شيخ اإلسالم رمحه اهلل أهنم جيمعون وال يفرقون( 2)

وكذا يف مسائل . واجلربية أخذوا جزًء منها ففرقوا األدلة، وأما أهل السنة واجلماعة فجمعوها لكن القدرية أخذوا جزًء منها،
اإلميان؛ فاخلوارج واملعتزلة أخذوا بعضها واملرجئة أخذوا بعضها، فما ضل من ضل إال بالتفريق بني األدلة اليت جاءت يف أمر 

ٱ  ٻ  چ  :، وكما قال تعاىل[8٥: البقرة] چ  چڃ  ڃ  چ  چ   چچ :واحد، وهو كما قال اهلل تعاىل

فالقدرية أخذت من القرآن ما يروق هلا ويتفق مع أهوائها، واجلربية أخذوا منه . قسموه: أي -[42: احلجر] چٻ  ٻ  ٻ  
 .فأصل األصول ألهل السنة واجلماعة أهنم ال يفرقون. ما يروق هلا ويتفق مع أهوائها

 .بتشديد الالم. خ لَّ   : ويف نسخة دار املنهج األول( ٥)
 .بتشديد الالم. خ لَّ   : ويف نسخة دار املنهج األول( 1)
 .، كما عولت القدرية، وال يعول فق  على القدر كما فعلت اجلربيةفق  فال جيوز إلنسان أن يعول على األسباب( 3)
 .عاقب: عذر مبعىن( 8)
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  .(2)ك  و ق ْد ك ت ب  بـ ْعد  ذ لِ 
ف ال  متُ لُِّكوا أ نـُْفس ُكمْ 
ح ُدوا نِْعم ت ُه يف اهْلُد ىفـ ت جْ  (1)

 (٥)تـ ْعِذُروا، فـ  (2) تـ ْغُلوا يف ِصف ِة اْلق د رِ ، و ال  (7)
ِإذ ا حن  ْلُتم أ نـُْفس كمْ ْم أ نـُْفس ُكْم بِاخلْ ط ِأ، ف ِإنَّكُ 

ِئم ةِ  (1) مُتْ لِر بُِّكْم بِاحلُُْكوم ةِ و أ قْـر رْ  ،بِالالَّ
ْدمتُْ  ؛(3)  ع ْنُكْم ب اب  س د 

ُصوم ةِ  اخلُْ
، و ي ِئس  ِمْنُكُم اْلع ُدوُّ ، فـ تـ ر ْكُتُم اْلُغُلوَّ (8)

(4). 
ُذوا اْلك فَّ   .د ىف ِإنَُّه اْلق ْصُد و اهلُْ  ؛ط رِيًقا (20)ف اختَِّ

                                       
 .أنه سبحانه كتب هذا القدر :أي( 2)
 .، بزعمهم أن العبد خيلق فعل نفسهكما فعلت القدرية( 1)
 .وهكذا القدرية جيحدون نعمة اهلدى؛ فهم ال يعرتفون بأن اهلل تعاىل يهدي ويضل( 7)
 .كاجلربية( 2)
 .تزيلوا عنها العذر والعقوبة، كما تفعل اجلربية :أي (٥)
ل ْتُكْم أ نـُْفُسُكمْ : ، ويف نسخةسبتم إليها اللومن: أي( 1)  .حنِ 
 فليحمد اهلل، ومن ؛من وجد خريًا" :القدسي عز وجل بالقدر، كما يف احلديث ر هللقبالقدر، وهكذا تلوم نفسك، وتيعين ( 3)

 .من حديث أيب ذر  1٥33برقم  2442: ، ص2: أخرجه مسلم صحيحه ج. "وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه
هو ... وأصل ضالل اخللق من كل فرقة : "121: ، ص8: اخلصومة يف هذه املسألة، قال شيخ اإلسالم يف الفتاوي ج :أي( 8)

وهذا بيت من القصيدة التائية اليت أجاب فيها شيخ . يعللون أفعال اهلل عز وجل على أهوائهم: اخلو  يف فعل اإلله بعلة، أي
: الذميني خياصم فيها بالقدر، ومطلع هذه القصيدة هو قول شيخ اإلسالماإلسالم عن سؤال عن القدر أورده أحد علماء 

 .خماصم رب العرش باري الربيةِ ...  سؤالك يا هذا سؤال معاند  
 أن العدو يطمع يف املسلمني عندما يغلون إىل أحد الطرفني؛ ولذلك فهم يفرحون باخلوارج، وباملرجئة، والعدو يفرح بالغلو :أي( 4)

 .ل األهواء؛ ألهنم يهدمون الدينوبالبد ، وبأه
حني خرج عليهم وهم يتنازعون يف  ألصحابه سلفنا، وقد قال النيب  الكف عن اجلدال وعن اخلصومة، كما كف  : أي( 20)

إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا ! أهبذا أُمرمت، أم هبذا أُرسلت إليكم؟" :القدر، فغضب حىت امحر وجهه، فقال
رواه الرتمذي عن أيب هريرة، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث عبد اهلل بن عمرو، ، "ازعوا فيهنال ت  زمت عليكم أن ع األمر،

وأرضاهم، وصاروا بعد  فانكفوا  ،كفهم  كانت من هذا اخلو ، والنيب  فبداية خروج القدرية  (.4٥)وانظر هداية الرواة
 .ذلك يردون على من نبت يف هذه البدعة
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ِإنَّ اجلْ د ل  و التـَّع مُّق  و  
َّ ِوِصرا ،ُهو  ج ْوُر السَِّبيلِ  (2) ُط اخلْ ط ِأ، و ال  حت ْس ب 

يِن ُرُسوًخاالتـَّ   ع مُّق  يف الدِّ
(1) ،

ْيُث تـ ن اه ى ِعْلُمُهْم، و ق الُوا(1)ُرُسوًخا ۉ  چ :، ف ِإنَّ الرَّاِسِخني  يف اْلِعْلِم ُهُم الَِّذين  و قـ ُفوا ح  ې    ېۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  

 .[3: آل عمران] چې  ې     ې   ى  ى  ائ  
ِإْن أ ْحب ْبت  أ ْن تـ ْعل   م  أ نَّ احْلِيل ة  بِاْلق د رِ و 

، و م ا ذ ك ر  اللَُّه (2)ف اْنظُْر يف أمر القتال ؛ل ك   ك م ا و ص ْفتُ   (7)
ًبا،  ْيًئا ع ج  م ِلك  ال  يـُْغل بُ : ْن ِذْكرِ مِ اللَُّه ع زَّ و ج لَّ ِمْنُه يف كتابه ت ْسم ْع ش 

ق ِلبُ (٥) ، و د ْول ة  تـ نـْ
(1) ، ، و ن ْصر  حم ُْتوم 

، و اْلع ْبُد بـ   نْي  ذ ِلك  حم ُْموٌد و م ُلومٌ حم ُْتوم 
اء ُه و يُِديُلُهمْ ، يـ ْنُصُر أ ْولِي اء ُه و يـ ْنت ِصُر هِبِْم، و يـُع  (3) ذُِّب أ ْعد 

(8). 
 

                                       
 .اجلدل والتعمق من وقد مرت عند املصنف ابن بطة رمحه اهلل أبواب يف التحذير( 2)
 . لعلم، وهذا من اجلهلأهنم من أهل ايصف املتعمقني ب من ال يعلم بعضو ( 1)
، اً ار أن اهلل تبارك وتعاىل قدر أقدأي أن احليلة خملوطة بالقدر، وهذا أصل أصول أهل السنة واجلماعة يف األقدار واألسباب؛ ( 7)

" :ألصحابه كما قال النيب ،تج بالقدر على ترك األسباب، بل ال بد من األسباب ل آجااًل، وجعل لكل أسبابًا؛ فال يُ وأج  
، 2: ، مسلم يف صحيحه ج2424، برقم 232: ، ص1: ، أخرجه البخاري يف صحيحه ج"اعملوا فكل ميسر ملا خلق له

، 2٥4: ، ص4: وأخرجه البخاري أيًضا يف صحيحه ج ،من حديث علي بن أيب طالب  1123:  ، برقم1020: ص
فذكر السبب  – من حديث عمران بن حصني  1124:  ، برقم1022: ، ص2: مسلم يف صحيحه جو ، 3٥٥2برقم 
 .دروالق

قصة موسى : ل، واملثال الثاينالقتال، الذي هو بأقدار وبأسباب، وسيطيل يف هذا املثا :هذا هو املثال األول الذي سيضربه( 2)
ُم يف ":السالم وذلك عند قوله هعلي  .وقلنا قبل ذلك إن هذه الرسالة رسالة عملية ...". التَّابُوِت و اْلي مِّ ح ِف   ُموس ى ع ل ْيِه السَّال 

 .كذي القرنني، مثاًل ( ٥)
 فمن الذي يفعل هذا إال هو سبحانه وتعاىل؟( 1)
 .رها عليهمع أن اهلل عز وجل قد   ،مع أن اهلل عز وجل هو الذي وفقه هلا، وملوم على السيئة ،حممود على احلسنة( 3)
چ  :ويقول اهلل تعاىل. [220: آل عمران] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ :أي تكون هلم الدولة على املسلمني، قال تعاىل( 8)

 هذه چٻ  چ ، هذا قدر اهلل عز وجل، و  چٻ  ٻ چ :؛ فقوله[22: التوبة]  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ
، مع أهنم يقتلون [20: ، األنفال211: آل عمران] چژ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ  :وقال تعاىل. حيلة، فهاهنا خل  القدر باحليلة

، ورمبا يبدر ...و... حنن نقاتل بقوتنا وأسلحتنا و: اإلميان هبذا الركن فإهنم يقولونوالناس إذا مل يستحضروا  .ويعدون العدة
 .فاإلنسان البد أن خيل  احليلة بالقدر .من كالمهم أننا نقدر على كذا وكذا
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ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ چ  :يـ ُقوُل تـ ع اىل   پ  پ  پ  

گ    چ  ،[2٥-22: التوبة] چٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ

ڎ    ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ ،[211: آل عمران] چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڍ  ڌ  ڌ  

ٺ   چ :وق ال تعاىل ،[210: آل عمران] چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڎ  ڈ  ڈ   ژ ڀ  ٺ  

: آل عمران] چڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ
2٥2]. 

ف افْـه ْم ظ نـَُّهمْ 
رِِه، أ ِم الَِّذي : (1)اْلف رِيق نْيِ أ ْوىل  هِبِمْ  أ يُّ  (2) يـ ْزُعُم أ نَُّه ق ْد اْلم ِضيُف ِإىل  ر بِِّه اْلُمْؤِمُن ِبق د 

م ل ك ُه؟
، و ل ِكنَّا  چڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  :ف ِإىل  نـ ْفِسِه و ك ل ُه، ف ِإنَّ ظ نـَُّهْم ذ ِلك  ِإمنَّ ا ُهو  قـ ْوهُلُمْ  (7)
، و ل و أُِطْعن ا(2)ُعِصين ا

 .م ا قُِتْلن ا هاهنا (٥)
قُوا  فـ ل ع ْمرِي ل ِئنْ  لقد ص د ْقت   ؛ك انُوا ص د 

بُوا، و ل ِئْن ك انُوا  (1) ، فـ ق ال  اْلم ِلُك تـ ع اىل   ؛ك ذ  چ  :لقد ك ذ ْبت 

 .(3)[2٥2: آل عمران ] چڦ  ڦ   ڄ  ڄچ 
 

                                       
 .ظن هؤالء املنافقني: أي( 2)
 .أي الفريقني من هؤالء الذين ينكرون القدر أوىل باملنافقني: أي( 1)

 .كم قبل ذلك أيها اإلخوة أن مجيع أهل البد  ينضوون حتت النفاقوقد ذكرنا ل
 .فاهلل عز وجل يكله إىل نفسه ؛ملك أمره، ألنه يعول على األسباب، فإىل نفسه وكله، فالذي يزعم أنه ميلك أمره: أي( 7)
 .وإمنا أطا  الصحابة الذين رأوا اخلروج من املدينة إىل أحد ،ما أطاعهم ألن النيب ( 2)
: آل عمران] چژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            گ  گ    ژڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  :كما يف قوله تعاىل( ٥)

218]. 
هذا كالم ابن املاجشون خياطب سائله، لئن كانوا صدقوا يف انتحال األمر والتعويل على األسباب؛ لقد صدقت يف مقولتك يف ( 1)

إذن مقولة القدرية صحيحة، صادقة، ولكن هؤالء اهلل عز  ؛إن كان هؤالء صدقوا: ، يعينالقدر، يف تصحيح مذهب القدرية
 .فإذن القدرية كذبة، وهذا من أبلغ ما يكون ؛وجل كذهبم

 .فالقدرية كذبة ،فكذهبم اهلل عز وجل( 3)
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ چ :وقال عز وجل

ې       چ ،(2)[2٥2: آل عمران] چڱڱ  ڱ  ڱ  ں ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ائ اء ُه ع ل ى أ  ، فـ ُيِديُل [220: آل عمران] چې  ى  ى   ْولِي ائِِه، فـ ي ْست ْشِهُدُهمْ اللَُّه أ ْعد 
 ُثَّ  ،بِأ ْيِديِهمْ  (1)

ي ْكُتُب ذلك خ ِطيئ ًة عليهم
بـُُهْم هِب ا(7) ُْم هِب ا ؛نـْه او ي ْسأ هُلُْم ع   ،، ُثَّ يـُع ذِّ و ُهو  أ د اهل 

، و يـ ْنُصُر أ ْولِي اء ُه ع ل ى (2)
ائِِه، ُثَّ يـ ُقولُ  ، ُثَّ [23: األنفال] چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :أ ْعد 

ُمْ ي ْكتُ  ُب ذ ِلك  ح س ن ًة هل 
ُهو  تـ و ىلَّ ن ْصر ُهْم ِفيه ا، ي ْم ُدُهْم ع ل يـْه ا و يـُْثيِن ع ل ْيِهْم هِب ا، و  (٥)

اأْل ْمُر ُكلُّهُ : ، يـ ُقولُ (1)
 .اْلف رِيق نْيِ ِإالَّ يب يل، ال  يـ ْغِلب  و اِحٌد ِمن  

ُْم و   ُهْم بِب ْدر  ِإْحد ى الطَّائِف تـ نْيِ أ نَـّه ا هل  ْعًدا ال  خُيْل ُف، و نِْقم ةً و ع د 
ڱ  ں    ں  چ  ال  ُتْصر فُ  (3)

: آل عمران] چہ  ہ      ہ  ھ   ھچ  :يـ ُقوُل لِن ِبيِِّه  [213: آل عمران] چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

218]. 
مت َّم  ذ اك  اْلو ْعد  
د  و اْلم ِكي ،مبِْثِل احْلِيل ةِ  (8) ُُم اْلُعد  ِإمنَّ ا ُهو  ت س بُّبٌ و أ ع دَّ هل  د ة ، و 

(4)  

                                       
ڳ   چ: فاهلل عز وجل إذا قدر شيئا فهو يهيئ أسبابه، وإمنا قدر اهلل تعاىل ذلك حلكمة، ذكرها يف قوله تعاىل .رجخل: ربزل( 2)

، يظهر ما فيها؛ ألن ابن ُأيب  إمنا كان رأيه البقاء يف املدينة موافقًة [153: آل عمران ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں
ره أهرب، فهو وافقه من أجل هذا، ال من أجل املصلحة، فلما حصل ما قد   أبقى يف املدينة، وحني يأيت األحزاب: هلواه، يقول

 .ظهر ابن أيب ومن معه على حقيقتهم ؛اهلل
 .أي جيعلهم شهداء على أيدي الكفار( 1)
 .على األعداء: أي( 7)
 .نه سبحانه هو الذي سلطهم عليهم، ومع ذلك فاهلل عز وجل يؤاخذاهمأ: أي( 2)
، ومع ذلك يكتب هلم [23: األنفال] چ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قال سبحانه مع أنه( ٥)

 .حسنة اجلهاد
 .فهذا فضله سبحانه تعاىل، ويف املخالفني هذا عدله( 1)
 .نقمة على الكفار: أي( 3)
متم اهلل تعاىل هلم وعده بأسباب؛ ليكون ذلك سنة يف قضائه وقدره سبحانه، وهو سبحانه قادر على : أي .الذي وعدهم ببدر( 8)

 [.٤: محمد] چ ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻچ : ذلك بدون أسباب، كما قال سبحانه

 .تسبيب: ويف نسخة دار املنهج األول( 4)
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لُِقْدر ة  خ ِفيَّة
(2). 

، ُثَّ أ ْوح ى ِإل ْيِهمْ  ِئك ة  لِِقت اِل أ ْلف  ِمْن قـُر ْيش  ، [21: األنفال]  چ ک  ک  چ :و أ نـْز ل  ِمن  السَّم اِء اْلم ال 
ِلك   يـُث بِّتُـُهْم ِبذ 
(1)

أ ْمٌر ُيك ابـ رُ  -ِعْند  م ْن يـُْنِكُر اْلق د ر   -، ح ىتَّ ك أ نَّهُ [21: األنفال] چ ک  ک  گ چ
، و ع ُدوُّ (7)

ُمْ  ُْم أ ْعم اهل  ِإْبِليُس م ع  اْلُكفَّاِر ق ْد ز يَّن  هل  ، و  چ  ڇ   ڇ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :و ع ُدوُّ خُي اُف ِمْنُه أ ْن ي ْظف ر 

  .[28: األنفال] چڇ  ڇ ڍ
ا ك أ نَُّه أمر النَّاِس الَِّذين  خي ْش ْون  اْلغ ل ب ة   ن م ا اأْل ْمُر ه ك ذ  رُُكون  من و جي ْت ِهُدون  يف اْلم ِكيد ةِ  ،فـ بـ يـْ ، و ال  يـ تـْ

ِئك ةِ و ق ا، فـ و لَّْوا ُمْدبِرِين   ؛، ِإْذ ق ذ ف  الرُّْعب  يف قـُُلوهِبِمْ (2)ُعدَّة   ں  چ  :ل  لِْلم ال  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

  .[21: األنفال] چں  ڻڻ
ُْم فِ  ر  لِو لِيِِّهمْ ف ج اء ُهْم أ ْمٌر ال  ِحيل ة  هل  يِه، و ال  ص بـْ

ِإمنَّ ا و ع د ُهْم ع ل ْيِه ِإْبِليُس، فـ ل مَّا ر أ ى  (٥) ع ل ْيِه، و 
ِئك ة  ن   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گ ژ  ژ    ڑ چ   ك ص  ع ل ى ع ِقبـ ْيِه،اْلم ال 

ٌة و ال  قـُوٌَّة، ال  تـ ر ْون  م ْن  جُي ن ُبينال  ، [28: األنفال] چ ِإيَّاُكْم ِمْن ب ْأِسِه ُجنٌَّة، و ال  ي ْدفـ ُعُه ع ينِّ و ال  ع ْنُكْم ُعدَّ و 
أ ْست ِطيُع د فْـع ُه  ِبُكْم، و ال  أ ْست ِطيُع د فْـع ُه ع ْن نـ ْفِسي، ف ك ْيف  يـُق اتُِلُكْم، ال  ت ْست ِطيُعون  د ْفع  الرُّْعِب ع ْن قـُُلو 

 ع ْنُكْم؟
ُهُم الَِّذين  ك انُوا ُحِذُرواو  

ُهْم أ ْن ي ْظه ُروا، و  (1) ِخيف  ِمنـْ
ِد ِحني  ق ال  (3) ثْـر ة  اْلع د  ُهْم ك   ، و ر أ ْوا ِمنـْ

ں  ں  ڻ  ڻچ  :سبحانه ڱ   ھ  ھ  ھ   ڻڱ     ھڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    

                                       
 .فالقدر أمر خفي، وإمنا علينا األسباب( 2)
 .مع أهنم مالئكة، وقدرة امللك معروفة، وهؤالء ألف فق ، وهذا ع دد قليل بالنسبة للمالئكة( 1)
كأنه أمر يكابر، ولذا َتد : ولذا قال ؛ف، واملسلمون ثالمثئة وأربعة عشركيف يغلب القليل الكثري، الكفار أل: وذلك بأن( 7)

 .ذلك التعويل على األسباب فق  ؛ وسببكافأ األسباب، يقولون هذه مكابرةالناس عندما ال تت
 .دزهم، واملسلمون خيشون الغلبة لقلتهمنوا بعُ الكفار أمِ : يريد أن يقول. وال يرتكون يف ِعدة  : ويف نسخة دار املنهج األول( 2)

 ...إذ قذف: ويدل عليه قوله بعد ذلك...كأنه أْمر أناس ال خيشون الغلبة و: والعبارة قلقة، فلعل صواهبا
 .إبليس: وليهم( ٥)
 .الكفار؛ ح ِذر ُهم املؤمنون: أي( 1)
 .ي غلبوا: أي( 3)
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ے     ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   

  ۉۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ :ِلم ْه؟ ق ال   ،[22-27: األنفال]چې  ې   ې  ې  ى    ۉۅ  ۉ

و ق ض ىْم أ نَُّه ق ْد فـ ر غ  ، فـ ُيْخربُهُ [22: األنفال]چې  ې   ې  ې  ى  
، و أ نَُّه ال  يُرِيُد أ ْن ي ُكون  اأْل ْمُر ِإالَّ (2)

ا، و ي ْس بُ ه ك   ذ 
ذ ِلك  ِمن  اللَِّه اْحِتي الٌ  اْلق د رِيُّ ِإمنَّ ا (1)

و اْحِتف الٌ  (7)
اٌد لِْلِقت اِل، و يـ ْنس ى أ نَُّه اْلغ اِلُب ع ل ى  (2) ِإْعد  و 

اثـ ر ة  اِهُر لِع ُدوِِّه إِ ع ل ى أ ْمرِِه ِبغ رْيِ ُمغ ال ب ة ، و اْلق   ذ ا ش اء  ِبغ رْيِ ُمك 
(٥). 

ع اًدا بِالرِّيِح اْلع ِقيمِ  أ ْهل ك  
، و أ ْرس ل  ع ل ى (1) ارِِه اأْل ْر   ُود  بِالصَّْيح ِة، و خ س ف  ِبق اُرون  و ِبد  ، و أ مْخ د  مث 

يُب هِب ا م ْن ي ش اُء، قـ ْعًصافـ ُيصِ قـ ْوِم لُوط  ِحج ار ًة ِمن  السَّم اِء، و يـُْرِسُل الصَّو اِعق  
ال  م ْكر  ِفيِه و ال  اْسِتْدر اج ،  (3)

                                       
 .هذا األمر: أي( 2)
 .ويِسبُ : ويف نسخة دار املنهج األول( 1)
 .األسباب والتسبب: املراد باحليلة واالحتيال يف كالمه( 7)
 .َتميع لقتال األعداء: أي -راد اجتما  املؤمنني واملالئكةاجتما ، وامل: احتفال( 2)

ُعوا :ح ف ل  اْلق ْوُم يف اْلم ْجِلِس ح ْفاًل ِمْن ب اِب ض ر ب   ":221: ، ص2:يف املصباح املنري ج قال: قال إبراهيم و اْحتـ ف ُلوا   .اْجت م 
ِلك   ن   .جم ِْلس  و جم  اِلس  : و اجلْ ْمُع حم  اِفُل ِمْثلُ  ،حم ِْفلٌ  :و اْسُم اْلم ْوِضعِ  .ك ذ  ال   :أ يْ  :و ال  حت ْت ِفْل ِبأ ْمرِهِ  .قُْمُت ِبأ ْمرِهِ  :و اْحتـ ف ْلُت ِبُفال 
االهتمام : االحتفال مبعىن: ، أليس هذا املعىن أنسب للسياق؟ أعين املعىن الثاين"اْهت م ْمتُ  :و اْحتـ ف ْلت ِبهِ  .و ال  تـ ْهت مَّ ِبهِ  ،تـُب الِهِ 
 .باألمر

اجلربي عول على القدر  :، ونفى القدر، ويف املقابلفق  ل على األسبابق القدري، ولو مجع الهتدى، فإن القدري يعو  ففر  ( ٥)
 .بني األسباب واألقدار يف اخلل  واجلمع -كما عرفنا-وأنكر األسباب، واهلداية

سبب بالعبد، : فصارت األحوال ثالثة .، ولكنه بدون قتال؛ فاهلل قادر عل إهالك أعدائه بدون قتال من أوليائههذا سبب( 1)
 .دونه، وال سببوسبب ب

واهلل سبحانه أحيانًا يأخذ أخًذا ال مكر فيه وال استدراج، وأحيانا يأخذ . ألخذ مرة واحدة، يعين بدون ترتيبا: القعص هو( 3)
 .باالستدراج
ُع جَّل، : الق ْعُص والق ع صُ  ":قال إبراهيم

ٌن قـ ْعًصا ِإذا أ صابته ض ْرب ٌة : يـُق الُ ... الق ْتل امل . أ و ر ْمي ٌة ف م ات  مكان هم ات  ُفال 
، 7: الصحاح للجوهري ج: ، ينظر"قت له م ك ان هُ  :أ ي -وضر ب ه فأ قْـع ص ه. أ ن تضرب  الشَّْيء  أ و تْرمي ه فـ ي ُموت  مكان ه: واإِلْقعاصُ 

 .38: ، ص3: ، لسان العرب البن منظور ج20٥7: ص
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مي ُْكُر مب ْن ال  يـُْعِجزُهُ و ي ْست ِدرُِج و  
ْت ِنُع ِمْنُه ُمو اِجه ًة، و م ْن ل ْيس ْت ل ُه (2) ، و ي ْأيت ِمْن ح ْيث  ال  ي ْت ِسُب م ْن ال  مي 

  .ر ةٌ ُقدْ ع ل ى النَّج اِة ِمْنُه 
و ِكال  اأْل ْمر ْينِ 
رِِه و ق ض ائِِه س و اٌء، فـ ُهو  يـُْنِفُذمهُ ا يف خ ْلِقِه ع ل ى م ْن ي ش اُء، ملْ  يـُْهِلْك  (1) ِء يف ق د  ه ُؤال 

ِء و مي ُْكْر هِبِمْ  ؛قـ ْعًصا و ال  قـ ْهرًا  .ْن يـُْعِجُزوا ممَّا أ ر اد  هِبِمْ أ   (7)ش ف ق ةً  ؛اْغِتن اًما لِغرَّزِهِْم، و ملْ  ي ْست ْدرِْج ه ُؤال 
رِِه و ق ض ائِِه خم ْر ج ا  : نِ لِق د 

  .(2)ظ اِهٌر ق اِهرٌ  :أ ح ُدمهُ ا
ْت ِنُع ِمْنُه ش  (٥)ق ِويٌّ خ ِفيٌّ  :و اآْلخ رُ  ْيٌء، و ال  يُوج د  ل ُه ج سٌّ ، ال  مي 

، و ال  ُيْسم ُع ل ُه ِحسٌّ (1)
، و ال  يـُر ى (3)

، يـُب اِعُد ِبِه اْلق رِيب  و ال  أ ثـ ٌر ح ىتَّ يـُرْبِم  أ ْمر ُه فـ ي ظْ يـُر ى ل ُه ع نْيٌ  ه ر 
(8) ، ، و يـُق رُِّب ِبِه اْلب ِعيد  ، و ي ْصِرُف ِبِه اْلُقُلوب 

ىتَّ يـ ْفع ل  م ا يُرِيُد ِبهِ و يُِذلُّ ِبِه ُكلَّ ُجبَّار  ع ِنيد ، ح  
(4). 

ُم يف ال ُفوًساتَّ ح ِف   ُموس ى ع ل ْيِه السَّال  ابُوِت و اْلي مِّ م نـْ
و نـ زَّهُ  (20)

 ِذي ، يـُق رِّبُُه ِمْن ع ُدوِِّه ِإل ْيِه لِلَّ (22)
 

                                       
 .ميكر به، و إال أن اهلل عز وجل يستدرجه ،مع أنه ال يعجزه( 2)
 .األخذ باستدراج ومكر: األخذ بال استدراج وال مكر، واألمر الثاين: واألمران مها( 1)
خبالف . [2٥، 22: الشمس] چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ  :خوفًا، ولذا قال تعاىل: يعين( 7)

فإنه ال يفعل هذا شفقة  ،وتعاىل فهو عندما يستدرجاإلنسان إذا ناوأ غري ه وعاداه فإنه خياف مكر ه وعقوبته له، وأما اهلل تبارك 
 .وال خوفًا

 .وهو القعص( 2)
 .وهو االستدراج( ٥)
 .املس: واجلس .م سٌّ : ويف نسخة دار املنهج األول( 1)
 .ىلهذا من الزم االستدراج، ال يدرون، يقومون من نومهم صباحا، فال يدرون إال وقد باغتهم اهلل تعاو . الصوت اخلفي: احلس( 3)

 .ميكن أن يكون العقاب قريًبا منهم لكن اهلل عز وجل يباعده حلكمة: أي( 8)
 . يتعلق مبوسى عليه السالم آخر ث ذكر مثاالً . القتال فهذا هو املثال األول على األقدار واألسباب، وهو املتعلق بأمر( 4)
 ".والولد مْنفوسٌ ... ِوالُد املرأة إذا وض ع ْت، : الِنفاسُ  ":48٥: ، ص7: ويف الصحاح ج. طفاًل مولوًدا، : منفوًسا، يعين( 20)
، قال ابن منظور( 22)  ْهُد، م ْهُد الصَّيبُّ : واملِنـ زُّ : "نـ زَُّه مبعىن حركه، ويسمى السرير الذي يرك فيه الصيب املِنـ ز 

: ، لسان العرب ج"امل
 .وضمري الفاعل مسترت يعود على اهلل عز وجل ؛ فالضمري املتصل يف نزُه ضمري مفعول يعود على موسى،223: ، ص٥
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س بَّب  أ ْمر ُه ع ل ْيهِ 
 . ، و ق ْد ق دَّر  و ق ض ى أ نَّ َن  ات ُه ِفيهِ (2)
ُه ِفْرع ْونُ  [3: القصص] چٿ  ٹ  ٹچ  :ق ال  أِلُمِّهِ  ٺ چ ؛ أ ْن ي ْأُخذ   چڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

، ال  يُرِيُد أ ْن ي ْأُخذ هُ  [74: طه] ِلك   ي ْأُخُذُه ِفْرع ْوُن ُهن اِلك    .ِإالَّ ك ذ 
ف اْختـ ل ج هُ 
ر ادُُّه ، و ِمْن ث ْدِي أُمِِّه، ِإىل  ه ْوِل اْلب ْحِر و أ ْمو اِجِه، و أ ْدخ ل  قـ ْلب  أُمِِّه اْلي ِقني  أ نَُّه (7)ِمْن ِكنِّهِ  (1)

، ف أ ْلق تْ  ، ف أ ِمن ْت ع ل ْيِه اْلغ ر ق  ُه يف اْلي مِّ و ملْ  تـ ْفر قْ ر ادُُّه ِإل يـْه ا، و ج اِعُلُه ِمن  اْلُمْرس ِلني 
(2).  

  .ْمرِهِ ع ْون  بِأ  و أ م ر  اْلي مَّ يـُْلِقيِه بِالسَّاِحِل، ف س ِمع  و أ ط ا  ، و ح ِفظ ُه م ا اْست ط ا  ، ح ىتَّ أ دَّاُه ِإىل  ِفرْ 
، ف أ   ي ِتِه مب ا ق ض ى ِمْن ذ ِلك  ْلق ى ع ل ْيِه وقد ق دَّر  و ق ض ى على قـ ْلِب ِفْرع ْون  و ب ص رِِه ِحْفظ ُه و ُحْسن  ِوال 

  .ه ، و ر ِضي  ل ُه تـ ْربِي ت هُ لِي ْصنـ ع ُه ع ل ى ع ْيِنِه، ق ْد أ ِمن  ع ل ْيِه س ْطو ت   ؛(٥)حم  بًَّة ِمْنهُ 
ل ى التـَّْغرِيِر و الشَّف ق ةِ ي ُكْن ذ ِلك  ِمْنُه ع  ملْ  

ِقنِي و الثِـّق ِة بِاْلغ ل ب ةِ ، و ل ِكْن ع ل ى اْلي  (1)
(3).  

ْشرِب ة  و اخلْ د م   و احلُْضَّان  ي ْصط ِفي ل ُه اأْل ْطِعم ة  و األ 
(8).  

 

                                       
 .سبق أمر اهلل عز وجل على فرعون بأن هالكه يكون بسبب هذا الصيب( 2)
 .انتز  اهلل عز وجل موسى: ، أي722: ، ص2: الصحاح ج: ينظر. خ ل ج هُ خي ِْلُجهُ خ ْلجاً، واْختـ ل ج ُه، إذا جذبه وانتزعه( 1)
رُه: نُّ والِكنَُّة والِكن انُ الكِ . "أي ملا كان عند أمه( 7) اْلبـ ْيُت أ يضاً، و اجلْ ْمُع أ ْكناٌن وأ ِكنٌة، و يف التـَّْنزِيِل : والِكنُّ . ِوقاء ُكلِّ شيء  وِستـْ

، لسان 132: ، خمتار الصحاح ص1288: ، ص1: الصحاح ج: ينظر". [82: النحل] چڄ  ڄ   ڄ  ڄ   چ :اْلع زِيزِ 
 .710: ، ص27: العرب ج

 .مل ختف: مل ْ تـ ْفر ْق، أي( 2)
عند : أي ":182:ص ،٥: ، قال ابن كثري يف تفسريه ج[74: طه] چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  چ  :كما قال تعاىل( ٥)

 ".حببتك إىل عبادي ":ونقل عن سلمة بن كهيل أنه قال. "عدوك، جعلته يبك
 .مل يفعل فرعون مبوسى ذلك خوفًا منه: أي( 1)
 .فرعون ملا قام يقتل بين إسرائيل وأبناءهم كان على يقني وثقة أنه سيغلبإن : أي( 3)
ُر بِّني  والكاِفلني  : أ ي -احُلض ان( 8)

  .مجع حاضن، وأما احلاضنة فجمعها حواضن. امل
ُر يبِّ والكاِفل  ي ُضمُّ الطِّْفل  ِإىل ِحْضِنه، و ِبِه مسِّي ِت احلاضنُة، و ِهي  الَّيِت تـُر يبِّ الطفل   ؛مجُع حاِضن  : وُحض انٌ  ":قال إبراهيم

،  "أل ن امل
وأما احُلض ان بالضم؛ فلم أجده يف اللغة،  ":2/121قال حمقق طبعة دار الراية ، و 217: ، ص27: كذا يف لسان العرب ج

 ".حاضنة، ولكين مل أجد ذلك يف املراجع اللغوية، واهلل أعلماللهم إال إذا كان مجع حاضن أو 
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ر اِضع  ش ف ق ًة أ ْن مُيِيت هُ يـ ْلت ِمُس ل ُه اْلم  
ني  و مِش ال  ْقُتُل أ بـْن اء  ب يِن ِإسْ ، و ُهو  يـ  (2) ر ائِيل  ع ْن ميِ 

(1).  
خي ْش ى أ ْن يـ ُفوت هُ 
ْيهِ (7) ، يـ ت بـ نَّاُه و يـ تـ ر شَُّفهُ و بـ نْي  ِحْجرِِه و حن ْرِهِ  ،، و ُهو  يف ي د 

(2).  
يـ ر اُه و ال  يـ ر اهُ 
و ق ْد أ ْغف ل  قـ ْلب ُه ع ْنهُ  (٥)

چ   چ  :ع ْيِنِه، و ح بَّب ُه ِإىل  نـ ْفِسِه، ِلم ْه؟ ق ال  ، و ز يَـّن ُه يف (1)

  .[8: القصص] چچ  چ  چ
  .ف ِمْنُه يـ ْفر ُق ع ل ى ُودِّهِ 

ْيِه، و ُهو  ال  ي ْشُعرُ و ُهو  يف ! ل ْو ع ل ْيِه يـ ْقِدرُ   ي د 
(3).  
  .ْلُمْرس ِلني  ح ىتَّ ر دَُّه ِبُقْدر تِِه ِإىل  أُمِِّه، و ج ع ل ُه هِب ا ِمن  ا

ْيِد اللَِّه اْلم ِتنيِ  ل  ذ ِلك  يـ ْزُعُم أ نَُّه ر بُّ اْلع ال ِمني ، و ُهو  جي ْرِي يف ك  ح ىتَّ أ ت اُه ِمْن ر بِِّه  ؛و ِفْرع ْوُن ِخال 
يف ُكلِّ م ق ال  و ِقت ال   (8)ًقاسِقنُي، ُمْذِعًنا ُمْستـ وْ اْلي  

(4).  
 

                                       
 .خوفًا أن ميوت: أي( 2)
 .ومع ذلك يعتين مبوسى غاية العناية، فسبحان اهلل( 1)
خيشى أن يفوت الذي سيكون هالكه على يديه، كما كان يتحدث بنو إسرائيل، فقد كان عندهم علم عن أبيهم إبراهيم عليه ( 7)

 خشية أن يفوته هذا الذي خيشى أن   ؛د يف بين إسرائيل من يكون هالك ملك مصر على يديه، ففرعون يقتلالسالم أن سيول
 .هالكه على يديه

ف ُه يـ ْرُشُفه ويـ ْرِشُفه، واْرت ش ف ُه، أي . املصُّ : الر ْشفُ  ":2712: ، ص2: جلوهري يف الصحاح جقال ا: قال إبراهيم( 2) وقد ر ش 
: أ بو ع ْمر و. أ ْرش ف  الرجُل ور ش ف  ِإذ ا م صَّ رِيق  ج ارِيـ ت هُ  ":224: ، ص4: ر يف لسان العرب جظو ، وقال ابن من"امتص ه

 ".قـ بـ ْلت وم ِصْصتُ  :ر ش ْفُت ور ِشْفتُ 
 .فالرؤية األوىل بصرية، والثانية علمية .أن هالكه سيكون على يديه لمعال ي: أي -يراه بعينيه، وال يراه: أي( ٥)
 .اهلل قلب فرعون عن موسى عليه الصالة والسالمأغفل ( 1)
 .إن هالكه سيكون على يديه، وهو يف يديه وهو ال يشعر :يتمىن فرعون لو يقدر على من قيل له( 3)
 .وما مجع: أي -. [23: االنشقاق] چے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  :ومنه قوله تعاىل. مستجمًعا: ًقا، أيسمستو ( 8)
 ٥2: الشعراء]چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  چ :مبا يريد، ويقول ما يريد، ويقاتل ولقففرعون ي( 4)

 .جمتمعون: أي -، جلميع[٥1-
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ط ب ق  يـ ْرفـ ُعُه ط بـ ًقا ع ْن 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   چ :، ح ىتَّ ِإذ ا أ ْدر ك ُه اْلغ ر قُ (2)

 .[40: يونس] چڃ  ڃ  چ  
ر أُ ِإل ْيِه مِ  (1)فـ ن ْسأ لُ  نـْي ا، ف ِإنَّ ذ ِلك  ل ْيس  بِأ ْيِدين ا، نـ بـْ ن  احلْ ْوِل اللَّه  مت  ام  النـِّْعم ِة يف اهْلُد ى يف اآْلِخر ِة و الدُّ

ن ا بِالظُّْلِم و اخلْ ِطيئ ةِ ، و نـ ُبوُء ع ل ى أ نـُْفسِ (7)ةِ احلْ ْوِل و اْلُقوَّ 
ن ا ِبغ رْيِ اْنِتحالِن  ، احلُْجَُّة (2) ا  (٥)اع ل يـْ اْلُقْدر ة  ع ل ى أ ْخِذ م 

 مب نِِّه و ف ْضِلِه ُصر اًحام ا د ع ان ا ِإل ْيِه ِإالَّ 
ر  : نـ ُقولُ  (3)ال  ، (1) ن ا ع ل يـْه ا، و ال  ك ْيف  ق دَّ د  ك ْيف  ر ز قـ ن ا احلْ س ن ة  و محِ 

م ن ا ِفيه ا  .اخلْ ِطيئ ة  و ال 
م ه   ا، و نُِقرُّ ل ُه بِاْلُقْدر ةِ و ل ِكْن نـ ُلوُم أ نـُْفس ن ا ك م ا ال 

ا انْـت ح ل ه ا، ال  نـ ُقوُل ِلم ا ق ال هُ   (8) مِل  ق ال ُه؟ و ل ِكْن : ك م 
، و ل ُه م ا فـ ع ل   ں  چ  ،[17: األنبياء] چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  :و ل ِكْن نـ ُقوُل ك م ا ق ال ُه، و ل ُه م ا ق ال 

 ".[٥2: األعراف] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ڻ   ڻ
ِئيُّ ق ال   -28٥7 ْعف ُر ْبُن حُم مَّد  اْلق اْفال  ثـ ن ا أ بُو اْلف ْضِل ج  ثـ ن ا حُم مَُّد ْبُن ِإْسح اق  الصَّاغ اينُّ، : و ح دَّ ح دَّ

ثـ  : ق ال     ح ن ا ع ْبُد اللَِّه ْبُن ص اِلح  ح دَّ
ُر ْبُن حُم مَِّد ْبِن ر ج اء، و أ بُو ح   ثـ ن ا أ بُو ح ْفص  ُعم  يًعاو ح دَّ ، ق اال  مجِ  ُر ْبُن أ مْح د  ْبِن ِشه اب  : ْفص  ُعم 

ثـ ن ا أ بُو اْلع بَّاِس أ مْح ُد ْبُن ع ْبِد اللَِّه، ق ال  ابن ِشهاب   ث يِن أ يب، ق ال  : ح دَّ ثـ ن ا أبو بكر أمحد بن حممد : ح دَّ ح دَّ
ثـ ن ا ع ْبُد اللَِّه ْبُن ص الِ : بن ه اِنئ  الطَّاِئيُّ ق ال   ، ع ْن ع ْبِد اْلع زِيِز ْبِن ع ْبِد اللَِّه ْبنِ ح دَّ أ مَّا  ":أ يب س ل م ة  أ نَُّه ق ال   ح 

 بـ ْعُد، 

                                       
 .حااًل عن حال: أي( 2)
 .هو خالصة ما تقدم -رمحه اهلل -ومن هنا إىل آخر كالمه( 1)
 .لئال نكون مثل القدرية( 7)
 .حىت ال نكون مثل اجلربية( 2)
 . ادعائنا: انتحالنا، أي( ٥)
 .فال قدرة لنا عليه إال بإذنه سبحانه ؛يعين أن ما دعانا إليه ربنا من الشر ( 1)
 .وال: ويف نسخة دار املنهج األول( 3)
 .بالقدر: يعين( 8)
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، و تـ ْرِك م ا أ ْحد ث  بِتـ ْقو ى اللَِّه و ااِلْقِتص اِد يف أ ْمرِِه، و اتِـّب اِ  ُسنَِّة ر ُسوِل اللَِّه  (2)ف ِإينِّ ُموِصيك  
  .ُه، و ج ر ْت ِفيِهْم ُسنَُّتهُ ِديِنِهْم ممَّا ق ْد ُكُفوا ُمْؤنـ ت  اْلُمْحِدثُون  يف 

ل ه ا م ا ُهو  ِعبْـ    .ر ٌة ِفيه ا و د لِيٌل ع ل يـْه اُثَّ اْعل ْم أ نَُّه ملْ  ت ُكْن ِبْدع ٌة ق  ُّ ِإالَّ و ق ْد م ض ى قـ بـْ
َّ هِب ا،لَِّه ِعْصم ٌة، و أ نَّ السُّنَّة  ِإمنَّ ا ُجعِ فـ ع ل ْيك  بُِلُزوِم السُّنَِّة؛ ف ِإنَـّه ا ل ك  بِِإْذِن ال و يـُْقت ص ُر  ل ْت ُسنًَّة لُِيْسنت 

ِفه ا ِمن  الزَّل ِل و اخلْ ط ِأ و احلُْْمِق و التـَّع مُّقِ  نـَّه ا م ْن ق ْد ع ِلم  م ا يف ِخال  ِإمنَّ ا س  ع ل يـْه ا، و 
(1).  

ُمْ ، أِل نـُْفِسِهْم، ف ِإنَـُّهْم ع ْن ِعْلم  و قـ ُفوا  ف اْر   لِنـ ْفِسك  مب ا ر ض ْوا ِبهِ  ا   و بِب ص رِن ا ق ْد ك ُفوا، و هل  ع ْن ك ْشِفه 
  .ْضل  ل ْو ك ان  ِفيه ا أ ْحر ىو ِبف  ، ك انُوا أ قْـو ى

بـ ْقُتُموهُ  ا أ نـُْتْم ِفيِه، ل ق ْد س  ، فـ ل ِئْن ك ان  اهْلُد ى م  ُُم السَّاِبُقون  ح د ث  : ْم ِإل ْيِه، و ل ِئْن قـُْلت  و أ نَـُّهْم هل 
ُهْم، و ل ق ْد و ص ُفوا ِمنْ  ِبيِلِهْم و ر ِغب  بِنـ ْفِسِه ع نـْ ر  س  ث ُه ِإالَّ م ِن اتَـّب ع  غ يـْ ُهْم؛ م ا أ ْحد  ُه م ا ي ْكِفي، ح د ٌث بـ ْعد 

ف م ا ُدونـ ُهْم ُمق صِّرٌ  ،ك لَُّموا ِمْنُه مب ا ي ْشِفيو ت  
ُدونـ ُهْم ف ج ف ْوا،  ، ل ق ْد ق صَّر  أُن اسٌ (2)فـ ْوقـ ُهْم جُم سِّرٌ ، و ال  (7)

و ط م ح  
ُهْم فـ غ ل ْوا، و أ نَـُّهْم بـ نْي  ذ ِلك  ل ع ل ى ُهًدى ُمْست ِقيم   (٥)  .آخ ُرون  ع نـْ

                                       
ا، ":حىت قوله متاماً  -رمحه اهلل -هذه رسالة عمر بن عبد العزيز( 2) ورسالة عمر بن عبد العزيز قد  ".و ر ِهُبوا ثَّ ر ِغُبوا م ع  قـ ْوهلِِْم ه ذ 

 .شرحها مفردة، وكتب هلا مقدمة جامعة أخونا الفاضل أبو العالية فخر الدين احملسي وفقه اهلل
:   باسماملطبو )وقد تقدم ذكر ثناء شيخ اإلسالم ابن تيمية على كالم ابن املاجشون هذا حيث قال يف االنتصار ألهل األثر ( 1)

عليك بلزوم السنة فإهنا : وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة أنه قال ":21، 22: ، ص(نقض املنطق
قتصر عليها، وإمنا سنها من قد علم ما يف خالفها من الزلل واخلطأ سنت هبا ويُ لك بإذن اهلل عصمة، فإن السنة إمنا جعلت ليُ 

 ...".واحلمق والتعمق 
 .مقصَّر: نهج األولويف نسخة دار امل( 7)
... ُمق صِّر: واألقرب يف هذين اللفظني أن يقال ".و ال  فـ ْوقـ ُهْم حُمِْسنٌ  ":٥٥1: ، ص2:  الفقيه واملتفقه جوعند اخلطيب يف( 2)

قصروا أنفسهم على السنة، فال قصر دون قصرهم،  -رمحهم اهلل -أن السلف: وخالصة املعىن. ويدل عليه ما بعده. حُم سِّر
شفنا فوق  وكشفوا األمور؛ فال كشف فوق كشفهم؛ فلزم اتباعهم قصراً وكشفا، فإن قصرنا دون قصرهم؛ جفونا وفر طنا، وإن ك

 .كشفهم؛ غلونا وأفرطنا
 .788: ، ص2: الصحاح للجوهري ج. وكلُّ مرتِفع  طاِمح. ارتفع: طمح بصره إىل الشئ( ٥)
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، فـ ع ل ى اخلْ ِبرِي ِإْن ش اء  ال ِر، و م ا ج ح د  ِمْنُه م ْن ج ح د  ، و ذ ِلك  أ ر ى س أ ْلت يِن ع ِن اْلق د  لَُّه س ق ْطت 
ُعوا ِفيِه ِبْدع ًة أ بـْني   أ   ث ًة أ ِو ابـْت د  ، ف م ا أ ْعل ُم أ ْمرًا ممَّا أ ْحد ث  النَّاُس ِفيِه حُمْد  و ال   ،و ال  أ ثـْب ت  أ ْصاًل  ،ثـ رًاالَِّذي أ ر ْدت 

  .أ ْهاًل ِمن  اْلق د رِ  -هِ و احلْ ْمُد لِلَّ  -أ ْكثـ ر  
ِمِهْم، ُويـُع زُّون  ءالذكره يف اجلْ اِهِليَِّة اجله ك ان    ل ق دْ  ، م ا أ ْنك ُروا ِمن  اأْل ْشي اِء، ي ْذُكُرون ُه يف ِشْعرِِهْم و ك ال 

ُم ِإالَّ ِشدَّةً  ْسال   .ِبِه أ نـُْفس ُهْم ِفيم ا ف اتـ ُهْم، ُثَّ م ا ز اد ُه اإْلِ
ع ُه يف غ   ل ق ْد تكلم ِبِه ر ُسوُل اللَِّه  ، و مسِ  ث ة ، و ال  أ ْكثـ ر  ِمْن ذ ِلك  رْيِ م ْوِطن  و ال  اثـْنـ نْيِ و ال  ث ال 

ْم أ ْن اْلُمْسِلُمون  ِمْنُه، و ت ك لَُّموا ِبِه يف ح ي اتِِه و بـ ْعد  و ف اتِِه  ، ي ِقيًنا و ت ْسِليًما و ت ْضِعيًفا أِل نـُْفِسِهْم، و تـ ْعِظيًما لِر هبِِّ
رُهُ ٌء ملْ  يُِْ  ِبِه ِعْلُمُه، و ملْ  ُيِْصِه ِكت ابُ ي ُكون  ش يْ    .ُه، و ملْ  مي ِْض ِبِه ق د 

 .ل ِمْنُه اقْـت ب ُسوُه و ل ِبهُ ع ِلُموهُ  ؛ك ِم ِكت اِبهِ ِإنَّ ذ ِلك  م ع  ذ ِلك  ل ِفي حمُْ 
للَُّه ع زَّ و ج لَّ ك ذا وكذا؟ ل ق ْد قـ ر ُءوا ِمْنُه م ا قـ ر ْأمُتْ، أ ْين  آي ُة ك ذ ا؟ و أ ْين  آي ُة ك ذ ا؟ و مِل  ق ال  ا: فـ ل ِئْن قـُْلُتمْ 

ِهْلُتْم، ُثَّ آم ُنوا بـ ْعد  ذ ِلك  ِبِه ُكلِِّه بِالَِّذي ج ح ْدمتُْ  ، و ُكلُّ ش ْيء  : فـ ق الُوا ،و ع ِلُموا ِمْن ت ْأِويِلِه م ا ج  ق دَّر  و ك ت ب 
ْأ ملْ  ي ُكْن، و ال  ح ْول  و ال  قـُوَّة  ِإالَّ  ،ع ل ْيِه الشِّْقو ةُ  ِبِكت اب  و ق د ر ، و م ْن ُكِتب تْ  و م ا ش اء  اللَُّه ك ان ، و م ا ملْ  ي ش 

ِْلُك أِل نـُْفِسن ا ض رًّا و ال  نـ     .ْفًعا، ِإالَّ م ا ش اء  اللَّهُ بِاللَِّه، و ال  من 
ا، و ر ِهُبواُثَّ ر ِغُبوا م   ع  قـ ْوهلِِْم ه ذ 

و أ م ُروا و نـ ه ْوا (2)
ُموا (1) ُدوا ر بَـُّهْم ع ل ى احلْ س ن ِة، و ال  أ نـُْفس ُهْم ع ل ى ، و محِ 

رِ  يـ ْعِذُروا، و ملْ  (7)اخلْ ِطيئ ةِ  أ نـُْفس ُهْم بِاْلق د 
ه ا ِفْعل  اخلْ رْيِ و الشَّرِّ ، و ملْ  ميُ لُِّكو (2)

 ُروايـ ْعذِ رِِه، و ملْ  ، فـ ع ظَُّموا اللَّه  ِبق د(٥)
ُدوا اللَّه  ع ل ى م نِِّه، و ملْ  يـ ْنح ُلوُه أ نـُْفس ُهْم ُدون هُ   .أ نـُْفس ُهْم ِبِه، و محِ 

 

                                       
: ، ص2: ، ج232برقم  211: ، ص2: وقد أخرج هذه الرسالة عن عمر بن عبد العزيز، ابن بطة يف اإلبانة الكربى ج( 2)

 .زاد هاهنا يف أثر ابن املاجشون ما بعد ذلك، إىل هذا املوضع منها، ث 24٥2برقم  822
 .الشر امتثلوا : وا، يعينإال أهنم رغبوا ورهبوا، وأمروا وهن ،يعين مع إمياهنم بالقضاء والقدر( 1)
 .[34: النساء] چجح  مح  جخ  حخ     مجىث  يث   حج  مثحت  خت  مت   ىت   يت  جث  جتجب  حب  خب     مب   ىب  يبچ  :كما قال تعاىل( 7)
 .اجلربية، الذين يفعلون اخلطايا ويعذرون أنفسهم بالقدركما هو حال ( 2)
 .حنن نفعل اخلري والشر بدون قدر :كون أنفسهم فعل اخلري والشر، يقولونكما هو حال القدرية الذين ميل  ( ٥)
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 چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ :، و ق ال  [8٥: املائدة] چڌ  ڎ  ڎ ڈچ  :و ق ال  اللَُّه تـ ع اىل  

ُر ِمنْ [٥4: البقرة] ُه، و ق ْد حن  ل ُهْم ع م ل هُ ، ف ك م ا ك ان  اخلْ يـْ
ِلك  ك ان  الشَّرُّ ِمْنهُ ، ف  (2) رُهُ (1)ك ذ   .، و ق ْد م ض ى ِبِه ق د 

ِر أل  ْهُل التـَّْنزِيِل، الَِّذين  تـ ل ْوُه ح قَّ ِتال   و تِهِ و ِإنَّ الَِّذين  أ م ْرُتك  بِاتِـّب اِعِهْم يف اْلق د 
، فـ ع ِمُلوا مبُْحك ِمِه، (7)

، ُثَّ و رَّثُوا ِعْلم  م ا ع ِلُموا ِمن  اْلق  و آم ُنوا مبُت ش اهِبِِه، و ك انُوا ِبذ   ُهمْ ِلك  ِمن  اْلِعْلِم يف الرَّاِسِخني  ِر و غ رْيِِه م ْن بـ ْعد   .د 
، ال  ي ُكوُن أ ْعظ م  الدِّين  ف م ا أ ْعل ُم أ ْمرًا ش كَّ ِفيِه أ ح ٌد ِمن  اْلع ال ِمني  

أ ْعل ى و ال  أ ْفش ى و ال  أ ْكثـ ر  و ال   (2)
رِ  أ ْظه ر   قْـر اِر بِاْلق د  ِمن  اإْلِ

(٥). 
ايف، و اْلُقر ِويُّ اْلق ارِيل ق ْد آم ن  ِبِه اأْل ْعر ايبُّ اجلْ  

اث ِتِهْم، و م ْن (1) ، و النِّس اُء يف ُسُتورِِهنَّ، و اْلِغْلم اُن يف ح د 
ع ُه س اِمٌع ق  ُّ ف أ ْنك ر ُه، و ال  عر   و م ْن بـ نْي  ذ ِلك  ِمْن ق ِويِّ اْلُمْسِلِمني  و ض ِعيِفِهْم، ف م ا مس ِ 

ِلُمت ك لِّم  ق  ُّ ِإالَّ  (3)
 .ذ ك ر هُ 

اللَُّه ع ل ْيِه اْلم ْعرِف ة   ل ق ْد ب س    
، و مج  ع  ع ل ْيِه اْلك ِلم ة  (8)

ا (4) ُه النُّْكر ة ، ف م  ِم م ْن ج ح د  ، و ج ع ل  ع ل ى ك ال 
ُه و ال  أ ْنك ر ُه فِ  نَّاِس ِإالَّ ك أ ك ل ِة ر ْأس  يم ْن آم ن  ِبِه و ع ر ف ُه ِمن  الم ْن ج ح د 

(20). 
رُ ف اللَّه   ل ةً  (22)اللَّه ، فـ ل ْو ك ان  اْلق د  ل ع ِلم   ؛(2)ْو ك ان ْت ِبْدع ةً ، و ل  م ا ت ك لَّم  ِبِه ر ُسوُل اللَِّه  ؛ض ال 

تُ  ث اُت و اْلِبد ُ  و اْلُمِضالَّ  .اْلُمْسِلُمون  م ىت  ك ان ْت، فـ ق ْد ع ِلم  اْلُمْسِلُمون  م ىت  ُأْحِدث ِت اْلُمْحد 

                                       
ر هلم اخلري الذي عملوه: يعين( 2)  .ق دَّ
رنا هبا شرح هذه الرسالة(. 21)وانظر القاعدة .لقاخ :أي( 1)  .من القواعد اليت صد 
 .اتبعوه حق اتباعه: يعين( 7)
 .وهو أعظم الدين: يريد أن يقول( 2)
 .أظهر ما يكون مر هوإن الذين مل يؤمنوا بالقضاء والقدر شكوا يف أ: يريد أن يقول( ٥)
 .املستقر: أي( 1)
 .و ال  ُعِر   : ويف نسخة( 3)
 .أن اهلل جعل املعرفة بالقضاء والقدر منشورة يف الناس: أي( 8)
 .فالناس كلهم يقرون به إال القدرية( 4)
هذا مثل يضرب للقليل؛ فإن القوم إذا اجتمعوا على رأس يأكلونه فشبعوا، فهذا دليل على أهنم قليلون، ولو كانوا كثريين ما ( 20)

 .در قلة قليلة بالنسبة إىل غريهم من الناسإن منكري الق :يريد أن يقول. أشبعهم هذا الرأس
 .إثباته: يعين( 22)
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، يـُع زِّي ِبِه ا ِر ل ث اِبٌت يف ِكت اِب اللَِّه تـ ع اىل  ْلُمْسِلِمني  يف م ص ائِِبِهمْ و ِإنَّ أ ْصل  اْلق د 
ه ا يف  مب ا س ب ق   (1) ِمنـْ

ِلك  ت ْسِلي تـ ُهْم، و يـ ْثُبتاْلِكت اِب ع ل ْيِهْم، يُرِيُد ِبذ  
ِبِه ع ل ى اْلغ ْيِب ي ِقينُـُهْم، ف س لَُّموا أِل ْمرِِه، و آم ُنوا ِبق د رِِه، و ق ْد  (7)

ُر ممُ لِِّكني  ع ِلُموا أ نَـُّهْم ُمْبتـ ل ْون ، و أ نَـُّهْم مم ْ  ُمو كِِّلني   و ال   (2)ُلوُكون  غ يـْ
(٥).  

ْم، ال  ي ْأُخُذون  ِإالَّ م ا أ ْعط ى، و ال  ي ْدفـ ُعون  ع ْن أ نـُْفِسِهْم م ا ق ض ى، ق ْد ع ِلُمو  ا أ نَـُّهْم قـُُلوبـُُهْم بِي ِد ر هبِِّ
ِإْن ع ص م ُهْم ِمْن ش رِّه اِإْن و كل ُهْم ِإىل  أ نـُْفِسِهْم ض اُعوا،  و 

  .أ ط اُعوا (1)
ِتِه ع ارِفُون  لِ ُهْم ِبذ   ك  ِمْن نِْعم 

يقُ (3) گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     چ : ، ك م ا ق ال  ن ِبيُُّه و ع ْبُدُه الصِّدِّ

 چٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چ ،[77: يوسف]ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  

                                                                                                                             
 .والقدرية يرمون من يثبت القدر بالبدعة( 2)
 ،إنا ملك هلل عز وجل :چ ُّڄ     ڄ   چ    ،[2٥1: البقرة] چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ  :كما يف قوله تعاىل( 1)

 .قدره نافذ فينا
 .ويـُث بُِّت ِبِه ع ل ى اْلغ ْيِب ي ِقينـ ُهمْ : نسخة املكتبة الشاملة ويف( 7)
ُر ممُ لَِّكني  : ويف نسخة. ال مُيلِّكون أنفسهم شيئاً : أي( 2)  .غ يـْ
 .و ال  ُمو كَِّلني  : ويف نسخة. بل اهلل عز وجل على كل شيء وكيل( ٥)
 .شر أنفسهم: أي( 1)
: فتقدير الكالم. وهذه املعرفة هي بنعمة اهلل عليهم. عارفون هبذا األصل، وهو القضاء والقدر -عمة اهلل عليهمنب -هم: أي( 3)

 .بسبب ما أنعم اهلل عز وجل عليهم قد عرفوا هذا األصل
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ُْم ِفيهِ (2)ع ل ى نـ ْفِسِه بِاخلْ ِطيئ ةِ  و اْلُقوَِّة، و ب اء  م ع  ذ ِلك   ، فـ ت بـ رَّأ  ِإىل  ر بِِّه ِمن  احلْ ْولِ [٥7: يوسف]  (1)، ف ك ان ْت هل 
ْسو ٌة، و ك انُوا ل ُه ِشيع ةً أُ 

(7). 
ء  ملْ  جي ْع ِل اللَُّه تـ ع اىل  الْ  ق د ر  و اْلب ال 

اْلو ْسو س ة   ، و م ن ع  الشَّْيط ان  أ ْن يُْدِخل  (٥)خُمْت ِلًفا يف ُصُدورِِهمْ  (2)
ا؟ (1)ك ْيف  : ِهْم، فـ ل ْم يـ ُقولُواع ل يْ    .ي ْست ِقيُم ه ذ 

ا  ُهْم، و أ نَّ ق د ر ُه ن اِفٌذ ِفيِهْم، ل ْيس  ه ذ  اق ْد ع ِلُموا أ نَّ اللَّه  ُهو  ابـْت ال  ُهْم بِأ ش دَّ ِمْن ه ذ  ، و ال  (3)ِعْند 
ا يُوِهنُ  ُهْم ه ذ  ا ِعْند    .(8)ه ذ 

ز ع م  أ نَّ اأْل ْمر  بِي ِدهِ أِل نـُْفِسِهْم ك ِحيل ِة م ْن  (4)ي ْت الُون  
ِر ِإمي ان  م نْ ، و يـُْؤمِ (20) ُنون  بِاْلق د 

نَُّه ع ِلم  أ   (2)
م ْغُلوٌب ع ل ى أ ْمرِهِ 
(1).  

                                       
كما رجحه شيخ اإلسالم يف جممو  الفتاوي   -قول يوسف عليه السالم، والصحيح من هذا على أحد األقوال يف اآلية أن هذا( 2)

پ  پ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻ  چ :أن قوله -وكذلك قال ابن كثري يف تفسريه .148: ، ص20: ج، 278: ، ص2٥: ج

وهذا  ":قال ابن كثري. وليس من قول يوسف، هو من قول امرأة العزيز [٥7: يوسف] چٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺڀ      ڀ  ڀ    ڀ
وقد حكاه املاوردي يف تفسريه، وانتدب لنصره اإلمام . الكالمالقول هو األشهر واألليق واألنسب بسياق القصة ومعاين 

ألن سياق الكالم كله من كالم امرأة العزيز حبضرة ... العالمة أبو العباس ابن تيمية، رمحه اهلل، فأفرده بتصنيف على حده 
 .74٥: ، ص2: ، تفسري ابن كثري ج"امللك، ومل يكن يوسف، عليه السالم، عندهم، بل بعد ذلك أحضره امللك

 .للمسلمني يف يوسف عليه السالم :أي( 1)
  چ :قال اهلل تعاىل عن نوح. ألهنم سلكوا مسلكه؛ ومن سلك مسلك شخص فهو من شيعته، وعليه فنحن من شيعة األنبياء( 7)

 .[87: الصافات] چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
 .والبالء والقدر من باب واحد، وُكلُّ بالء فهو قدر( 2)
 . يف صدور املسلمني: أي( ٥)
 .القضاء والقدر :ومن أفعاله. بذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله: فالسؤال بكيف ممنو  فيما يتعلق باهلل تعاىل( 1)
 .يعين القدر والبالء( 3)
ومشيئته، وإمنا  البالء ليس من القدر، وال يغلبون القدر فينفون قدرة العبد: البالء والقدر عندهم على حد سواء، ال يقولون( 8)

 .جيمعون بني هذا وهذا
 .أي يتسببون، ويأخذون باألسباب( 4)
أهنم ال يقصرون أبًدا يف األسباب،   :يأخذون باألسباب، كما تأخذ املعتزلة، لكن املعتزلة جعلوا األمر ألنفسهم، أي: أي( 20)

 .سبابلون على األكأن الناظر إليهم يقول هؤالء من املعتزلة والقدرية؛ ألهنم يعو  
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يـُب طِّيِهمُ فـ ل ْم 

مي ا (7) ِر ع ْن ِعب اد تِهِ اإْلِ ُن بِاْلق د 
  .(٥)ىل  التـَّْهُلك ِة ِمْن أ ْجِلهِ يـُْلُقوا ِبأ ْيِديِهْم إِ ، و ملْ  (2)

ِء ِمْن ُمْلِكهِ و ملْ  خُيْرِْجُهُم اللَُّه ع زَّ و ج   لَّ بِاْلب ال 
ُهْم ي ْطُلُبون  و يـ ْهر بُون  ، فـ  (1)

ِر ، و ُهْم ع ل ى ذ ِلك  بِالْ (3) ق د 
  .(8)يُوِقُنون  

                                                                                                                             
 .م ْن قد ع ِلم  : يف نسخة دار املنهج األول( 2)
 .كأهنم جربية: أي( 1)

وهكذا أهل السنة واجلماعة يف كل مسألة، يأخذون احلق الذي يف الطرفني فيكتمل هلم احلق، خبالف اجلربية، فعندهم أن 
 . مر هلم، وأن ال قدراإلنسان ال إرادة له وال قدرة وال حيلة، والقدرية بالعكس، أن احليلة هلم واأل
ألهنما  ؛والطائفتان إمنا احنرفتا .فنجمع بني األمرين ؛فنأخذ من القدرية اهتمامهم باألسباب، ونأخذ من اجلربية إمياهنم بالقدر

 .مل َتمعا، وإمنا فرقتا ما مجع اهلل عز وجل
 .مل يبطئهم: أي( 7)
وقد ذكر ابن القيم يف أول الباب السابع  .فال داعي للعبادة ؛كل شيء بقضاء وقدر  أن طاملا: مل يقولوا. والعبادة من األسباب( 2)

فاتفقت هذه األحاديث ونظائرها على أن القدر السابق ال مينع  ":ما يشفي يف هذا الباب من األحاديث النبوية، ث قال
 ما كنت أشد اجتهاداً  :لصحابة ذلك قالوهلذا ملا مسع بعض ا ؛بل يوجب اجلد واالجتهاد ،العمل وال يوجب االتكال عليه

أخربهم بالقدر السابق وجريانه  فإن النيب  ؛وهذا مما يدل على جاللة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم .مين اآلن
أوصله  ؛فإذا أتى بالسبب .وهيئ له ،كن منهومُ  ،قدر عليهدر له بالسبب الذي أُ فإن العبد ينال ما قُ  .على اخلليقة باألسباب

وهذا كما إذا قدر  .يف حتصيل السبب كان حصول املقدور أدىن إليه وكلما زاد اجتهاداً  ،إىل القدر الذي سبق له يف أم الكتاب
شفاء العليل يف مسائل ...". فإنه ال ينال ذلك إال باالجتهاد واحلرص على التعلم وأسبابه ؛له أن يكون من أعلم أهل زمانه

 .(2/14٥)والتعليل القضاء والقدر واحلكمة
 .ألجل أهنا بقضاء وقدر، وإمنا جيتنبون املهالك ؛ال يتعرضون للمهالك: أي( ٥)
 .فليسوا هم الذين بل وا أنفسهم، وإمنا هذا بقدر اهلل عز وجل( 1)
 .يطلبون اخلري ويهربون من الشر، وهذه هي احليلة، وهذا هو األخذ باألسباب( 3)
 .ن بالقدرمع طلبهم وهرهبم فهم يوقنو ( 8)
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ِلك  خ  ال  ي ْأُخُذون  ِإالَّ م ا  ُهْم، ك ذ  ِلك  أ م ر ُهمْ أ ْعط اُهْم، و ال  يـُْنِكُرون  أ نَُّه ابـْت ال  ل ق ُهْم، و ِبذ 
(2). 

ي ْضُعُفون  
  .ل ُه بِاْلُقْدر ِة و احلُْجَّةِ ِإل ْيِه يف اْلُقوَِّة و يُِقرُّون   (1)

 
 
 
 

 
ْضِعيُفُهْم أ نـُْفس ُهمْ ال  ي ِْمُلُهْم ت  

ِإل ْيِهْم  (٥)ِمُلُهْم ِعْلُمُهْم ِبُعْذرِهِ ، و ال  ي ْ (2)ُحجَّت ُه ع ل ْيِهمْ جي ْح ُدوا أ ْن  (7)
أ نَّ ق د ر ُه ن اِفٌذ ِفيِهمْ  ِإل ْيِهْم أ ْن جي ْح ُدوا

ُهْم س و اٌء و ُهمْ (1) ا ِعْند  ِبِه ع ْن غ رْيِِه أ ْغِني اءُ  ، ه ذ 
(3).  

ن ِة ذ ِلك   و ق ْد ع ص م ُهُم اللَّهُ  تـ ع اىل  ِمْن ِفتـْ
فـ ت ح ه ا ع ل ى قـ ْوم  آخ رِين  ، فـ ل ْم يـ ْفت ْحه ا ع ل ْيِهْم و  (8)

(4) ،
أ نـُْفس ُهْم ع ل ْيِهمْ  (20)ل بَُّسوا

 م ا يـ ْلِبُسون ،  (22)

                                       
 .[٥2: األعراف] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  چ :والدليل من القرآن قوله تعاىل( 2)
هنم يفعلون كل شيء، وهم قادرون على كل شيء، وإمنا هم يف حال قوزهم أم ال يقولون كما تقول القدرية، فهم يف حال قوزه( 1)

 .يضعفون؛ ألهنم يعلمون أن ذلك بإقدار اهلل هلم
 .بالقدر: يعين( 7)
ال جيعلون ضعفهم حجة هلم يقابلون هبا حجة اهلل عليهم، واجلربية يقولون حنن ضعفاء، لكن عندهم غلو يف إثبات : أي( 2)

 .القدر
العذر هنا مبعىن احلجة، أي ال يملهم حجة اهلل عليهم أن جيحدوا أن قدره نافذ فيهم، وهذه اجلمل املتقابلة هي رد على ( ٥)

 .جهة، وعلى اجلربية من جهة أخرى القدرية من
 .قامت حجة اهلل على العباد، ففهموا من هذا نفي القدر: والقدرية يقولون( 1)
 .فالغين من مجع بني األمرين، ومل يفرق( 3)
 .من فتنة التفريق، كما وقعت فيه القدرية الغالة يف النفي، واجلربية الغالة يف اإلثبات: أي( 8)
 .ة يف النفي، واجلربية الغالة يف اإلثباتمثل القدرية الغال( 4)
 .خللطنا عليهم ما خيلطون: ، أي[4: األنعام] چپ  پ  پ   پ  ڀ  چ  :خلطوا، كما يف قوله تعاىل: لبسوا( 20)
ُهْم فلبس ع ل ْيِهْم م ا يـ ْلِبُسون  : يف نسخة دار املنهج األول( 22)  .ل بَُّسوا أ نـُْفس 
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و ة  احلْ   ُدون  ح ال  س ن ةِ فـ ُهْم ُهن اِلك  يف غ ْمر زِهِْم يـ ْعم ُهون ، ال  جيِ 
ِة ِحني  ِفيم ا ُقدِّر  ع ل ْيِهْم ِمن  اْلُمِصيب   (2)

ِْلُكون  أ ْن يـُق دُِّموه ا ز ع ُموا أ نَـُّهْم يف ذ ِلك   مي 
ِله ا (1) قـ ْبل  أ ج 

ُثَّ ! لَّهِ ف ُسْبح ان  ال .و يـ ْزُعُمون  أ نَـُّهْم ق اِدُرون  ع ل يـْه ا (7)
  .(2)!ُثَّ ُسْبح ان  اللَّهِ 
 
 
 

فـ ه ُلمَّ 
ِبيِل اْلُمْسِلِمني  الَّ  (٥) اي ا ِعب اد  اللَِّه ِإىل  س  يِت ُكْنُتْم م ع ُهْم ع ل يـْه 

، ف انـْب ج ْسُتمْ (1)
بِأ نـُْفِسُكْم  (3)

، قـ بْ  ِمْن  (8)شِ ل  التَّح سُِّر و التـَّن اوُ ُدونـ ه ا، فـ تـ ف رَّق ْت ِبُكُم السُُّبُل ع نـْه ا، ف اْرِجُعوا ِإىل  م ع املِِ اهْلُد ى ِمْن ق رِيب 
  .م ك ان  ب ِعيد  

م ا ع ِمُلوا، و ال  تـُف رِّقُوافـ ُقولُوا ك م ا ق الُوا، و اْعم ُلوا ك  
بـ نْي  م ا مج  ُعوا و ال  َت ْم ُعوا بـ نْي  م ا فـ رَّقُوا، ف ِإنَـُّهْم  (4)

ُلوا ل ُكْم أ ِئمًَّة و ق اد ةً ق ْد ُجعِ 
م ا ُهْم ع ل ْيِه  للَِّه ع زَّ و ج لَّ و ُسنَِّة ر ُسوِل اللَِّه ، و مح  ُلوا ِإل ْيُكْم ِمْن ِكت اِب ا(20)

أُم ن اءُ 
اءُ و ع ل ْيُكْم ِفيم ا  (2)   .ج ح ْدمُتْ ِمْنُه ُشه د 

                                       
 .الصرب: احلسنة هنا مبعىن( 2)
 .املصيبة: أي( 1)
 .القاتل قطع على املقتول أجله، وال يقولون املقتول مات بأجله: القدرية تقول ولذلك( 7)
 . سبح املصنف هاهنا، استعظاًما، لبشاعة قوهلم وزعمهم( 2)
ه يفرح برجو  هاهنا املصنف يدعو القدرية واجلربية إىل الرجو  إىل سبيل املسلمني، وهذا هو الواجب على كل صاحب سنة أن( ٥)

 .املبتد  عن بدعته إىل السنة
 .نوا عليه قبل البدعةاتذكري هلم مبا ك: انظر إىل هذا املنهج يف دعوزهم( 1)
 .أي انفجرمت، فأخذمت ذات اليمني والشمال( 3)
ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :التناول، والذي يتناول من مكان بعيد ال يصل إىل مبتغاه، كما قال سبحانه :التناوش( 8) چ  

 [.٥2، ٥1: سبأ] چک  ک  ک  ک  گ    چ    چ ڇ  ڇ  ڇ
 .هذا هو زبدة رسالة هذا اإلمام رمحه اهلل( 4)
 .ويف احلقيقة أن أصل البد  هو ترك اتبا  السلف أمجعني( 20)
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ِر فـ ت ْبت ِدعُ  وا، و ال  ت ُشدُّوُه ِبغ رْيِهِ ف ال  َت ْح ُدوا م ا أ قـ رُّوا ِبِه ِمن  اْلق د 

ف ِإينِّ ال  أ ْعل ُم أ ح ًدا ، (7)فـ ت ك لَُّفوا (1)
ِر ممَّْن ملْ  ي ْدِر أ   ْيًئاأ ص حَّ قـ ْلًبا يف اْلق د  نَّ أ ح ًدا ق ال  ِفيِه ش 

ت ك لَُّم ِبِه غ ضًّا ج ِديًدا، فـ ُهو  يـ  (2)
نِّْسُه (٥) ملْ  ُتد 

ِلك  ِفيم ا م ض ى ص حَّ يف ص ْدِر النَّاسِ  اْلو س اِوُس، و ملْ  يُوِهْنُه اجلْ د ُل و ال  ااِلْلِتب اُس، و ِبذ 
(1). 

؛ ف ِإنَُّه يـُق   ا اجلْ د ل  ُروا ه ذ  ، ل ْيس  ل ُه أ ْجٌل يـ ْنت ِهي، و ال  ُيسِلُمُكْم ِإىل  ثِق ة  (3)رُِّبُكْم ِإىل  ُكلِّ ُموِبق ة  ف اْحذ 
(2) 

، و ُهو  ي ْدُخُل يف ُكلِّ ش ْيء  (1)ِإل ْيهِ 
(7).  

                                                                                                                             
ُتوع ُد، و أ ن ا أ م ن ٌة أِل ْصح ايب، ف ِإذ ا ذ ه ْبُت أ ت ى أ ْصح ايب النُُّجوُم أ م ن ٌة لِلسَّم اِء، ف ِإذ ا ذ ه ب ِت النُُّجوُم أ ت ى السَّم اء  م ا " :كما قال ( 2)

، 2: أخرجه مسلم، يف صحيحه ج. " أ ت ى أُمَّيِت م ا يُوع ُدون  م ا يُوع ُدون ، و أ ْصح ايب أ م ن ٌة أِلُمَّيِت، ف ِإذ ا ذ ه ب  أ ْصح ايب 
 .1٥72، برقم 2412:ص

ألنه مستغن بنفسه، ومما  تاج أن يشد بغري أدلة القرآن والسنة من الكالم أو اجلدل أو غري ذلك؛أي أن القضاء والقدر ما ي( 1)
أهنم يردون على أهل البد  بالكالم واجلدل، فيقعون يف احلرية والضالل، وقد اعرتف هبذا أجلة  املنتسبني إىل العلم بعضيفعله 

 .م، كما يف باب األمساء والصفات وغريهاالذين دخلوا يف علم الكالم وندموا على ذلك أشد الند
 .فـ ت تك لَُّفوا: أي( 7)
ْيًئا من ملْ  ي ْدِر أ نَّ أ ح ًدا ":قوله( 2) عجائز يف البيوت كال  ،على كالم أهل اجلدل والكالم فيه من مل يطلع :، يعين به"ق ال  ِفيِه ش 

بكالم من تكلم فيه أسلم شيء؛ ألهنا حتف  الفطرة  ن هذا يف قلوهبم من أوضح ما يكون، فعدم الدرايةإوكعوام الناس، ف
 .سليمة

 .على الفطرة: يعين( ٥)
 .صح اإلميان بالقضاء والقدر يف صدر الناس بتجنب اجلدل والكالم فيه: أي( 1)
 .مهلكة: املوبقة( 3)
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ف اْلم ْعرِف ُة ِبهِ 
نِْعم ٌة، و اجلْ ه ال ُة ِبهِ  (2)

  .ِغرَّةٌ  (٥)
م اُت اهْلُد ى ل ن ا ُدون هُ و ع   ال 

، م ْن ر ِكب ُه أ ْرد اهُ (1)
ٌ أ ثـ رُُه، و ق رِيٌب مأخ ُذُه، ال  . ، و تـ ر ك  اهْلُد ى و ر اء هُ (3)  بـ نيِّ

ُيك لُِّف أ ْهل ُه اْلع ِويص  
 .و التَّْشِقيق   (8)
آِن م ْوِئٌل ِمْثُل السُّنَّةِ ْيس  لِْلُقرْ ُثَّ اْعل ْم أ نَُّه ل  

، ف ال  ي ْسُقط نَّ (2)
يـَّر  يف ِديِنك  و ت ِتيه  فـ   ؛ذ ِلك  ع ْنك   (1) ت ح 

(7) 
و ت ِتيه  
ھ  ے    ے  ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   چ يف ط رِيِقك   (7)

 [.32: األنعام] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭۓ  ڭ

                                                                                                                             
 .يُنتهى إليه: يف طبعة دار املنهج األول( 2)
 .فباب اجلدل يف القدر ال ينتهي( 1)
اجشون من اجلدل حنو هذا التحذير من ابن امل 18٥برقم  137: ، ص2: تقدم عند ابن بطة يف هذا الكتاب ج: قال إبراهيم( 7)

أملى : حدثنا أبو صاحل كاتب الليث قال: حدثنا أبو حامت، قال: أخربنا أبو القاسم حفص بن عمر قال ":حيث قال ابن بطة
اجلدل، فإنه يقربكم إىل كل موبقة، وال يسلمكم إىل ثقة، ليس له أجل ينتهى احذروا " :علي عبد العزيز بن املاجشون قال
ذوا الكف عنه طريقا، فإنه القصد واهلدى، وإن اجلدل والتعمق هو جور السبيل، وصراط إليه، وهو يدخل يف كل شيء، فاختِ 

 .ث تناهى علمهماخلطأ فال حتسب التعمق يف الدين رسخا، فإن الراسخني يف العلم هم الذين وقفوا حي
وَتادهلم فتزل كما زلوا، وتضل كما ضلوا، فقد   فاحذرهم أن جيادلوك بتأويل القرآن واختالف األحاديث عن رسول اهلل      

كفتك السرية ـ يعين سرية السلف ـ مؤنتها وأقامت لك منها ما مل تكن لتعدله برأيك، وال تتكلفن صفة الدين ملن يطعن يف 
قال . من نفسك، وال تعرضهم دينك، فإمنا يريدون أن يعنتوك، أو يأتون بشبهة فيضلوك، وال تقعد معهم الدين، وال متكنهم

جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت     يئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ  :اهلل عز وجل

مأخذه لقريب ملن أراد اهلل هداه، ومل تكن ولعمري إن صفة الدين لبينة، وإن سبله لواضحة، وإن . [18: األنعام] چمت  ىت   
اخلصومة واجلدل هواه، ولوال أن يأخذ األمر من غري مأخذه أو تتبع فيه غري سبيل أهله، فإن عورازهم ملكشوفة، وإن حجتهم 

 ".دانوا اهلل بغري دين واحد بأديان شىت، ميسون على دين، ويصبحون به كافرين. لداحضة
 .ذراملعرفة هبذا احل: أي( 2)
 .اجلهالة هبذا احلذر: أي( ٥)
 .دون اجلدل، فال حنتاج إىل اجلدل لنهتدي: أي( 1)
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    وئې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئچ  ألن اجلدل هوى، وليس بعد اهلدى إال اهلوى، قال تعاىل( 3)

 .فإنه يتبع اهلوى ؛يستجب للسنة ؛ فاإلنسان إذا مل[٥0: القصص] چىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ىئۈئ         ېئ  ېئ  ېئ
 .والشقشقة يف الكالم ،العويص من املسائل( 8)
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  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ  :ألن أهل األهواء يستدلون بالقرآن، وقد جعل اهلل القرآن محااًل لوجوه، قال تعاىل( 2)

فيزداد به أناس إميانًا، ويزداد به أناس  ؛ فالقرآن كان يتلى يف عهد النيب [81: اإلسراء] چھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ  :ضالاًل، كما قال اهلل تعاىل يف املنافقني

؛ [21٥، 212: التوبة] چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
والكالم يف حاجة القرآن للسنة وأن السنة قاضية على القرآن . ة عز وجلفالسنة النبوية والسنة الصحابية مبينة لكالم رب الربي

 .أصل عظيم عند أهل السنة، وما احنرف من احنرف إال جبهله بالسنة
 .ال يغيب عنك هذا األصل فتتحري: أي( 1)
 .فالذي على غري علم بالسنة تائه حريان( 7)



61 
 

 فهرست املصادر واملراجع
 (مرتبة هجائيا حسب شهرة املؤلف)

اجلرح والتعديل، ، (هـ713: املتوىف)ابن أيب حامت، عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي . 2
هـ 2232دار إحياء الرتاث العريب،: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، بريوت: الدكن-حيدر آباد-اهلند)

 .2: ، ط(م24٥1
ي  ،ابن ب طَّة. 1 ، (هـ783: املتوىف)أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكرب 

رضا معطي، وعثمان األثيويب، ويوسف : اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة، حتقيق
الراية للنشر  دار: الريا -اململكة العربية السعودية)الوابل، والوليد بن سيف النصر، ومحد التوجيري، 

 .(ـه222٥والتوزيع، 
ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين احلنبلي . 7
 :(هـ318: املتوىف)الدمشقي 
عبد الرمحن بن حسن قائد، : ، احملقق(نقض املنطق: املطبو  باسم)االنتصار ألهل األثر . 2

موسوعة مواقف السلف يف : وينظر. 21، 22: ، ص2: ، ط(هـ227٥ دار عامل الفوائد،: مكة املكرمة)
 .22٥: ، ص1: العقيدة واملنهج والرتبية ج

 (.م 2483-هـ  2208دار الكتب العلمية، )الفتاوى الكربى . ٥
جامعة اإلمام  :السعودية)، حممد رشاد سامل: احملقق، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية

 .2: ، ط(م 2481-هـ  2201، عود اإلسالميةحممد بن س
الثقات، ، (هـ7٥2: املتوىف)ابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان التميمي، الدارمي، الُبسيت . 1
الدكتور حممد عبداملعيد خان مدير دائرة : وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية، حتت مراقبة: طبع بإعانة

، (م2437هـ 2747طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،: الدكن-ر آبادحيد-اهلند)املعارف العثمانية، 
 .2: ط

 :(هـ8٥1: املتوىف)ابن حجر العسقالين أمحد بن علي بن حممد بن أمحد، أبو الفضل . 3
 .2: ط( هـ2711مطبعة دائرة املعارف النظامية، : اهلند)زهذيب التهذيب، 
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 .2: ، ط(م2481 –هـ 2201دار الرشيد، : ياسور )حممد عوامة، : تقريب التهذيب، احملقق. 8
 الطبقات ،(هـ170: املتوىف) البغدادي البصري، بالوالء، اهلامشي منيع بن سعد بن حممد سعد، ابن
 .2: ط ،(م2418 صادر، دار: بريوت) عباس إحسان: احملقق الكربى،

، شفاء (هـ3٥2: املتوىف)ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين . 4
 (.م2438هـ2748بريوت، -دار املعرفة، لبنان)، العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل

تفسري القرآن العظيم،  ،(هـ332: املتوىف)ابن كثري الدمشقي إمساعيل بن عمر، أبو الفداء . 20
 .2، ط (م2444-هـ 2210دار طيبة للنشر والتوزيع، )سامي بن حممد سالمة، : احملقق

لسان ، (هـ322: املتوىف)ابن منظور، حممد بن مكرم بن على األنصاري الرويفعى اإلفريقي . 22
 .7 :، ط(ه2222-دار صادر : بريوت-لبنان)العرب، 

: املتوىف)أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين . 21
، دار الكتب العلمية :بريوت)، سيد كسروي حسن: احملقق، أخبار أصبهان= تاريخ أصبهان ، (هـ270
 .2: ، ط(م2440-هـ 2220

، (هـ122: املتوىف)أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهلل الشيباين . 27
ملدينة ا)، زياد حممد منصور. د: احملقق، سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم

 .2:، ط(ه2222، مكتبة العلوم واحلكم :املنورة
خلق  ،(هـ1٥1: املتوىف)حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، أبو عبد اهلل  ،البخاري. 22
 (.م2438 –هـ2748الريا ، -السعودية) ،عبد الرمحن عمرية. د: حملقق، أفعال العباد
، (هـ134: املتوىف)بن الضحاك، أبو عيسى  الرتمذي، حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى. 2٥

: ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل، حتقيق وتعليق  اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهلل
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : مصر)أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبدالباقي، وإبراهيم عطوة عو ، 

 .1: ، ط(م243٥-هـ  274٥البايب احلليب، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،(هـ747: املتوىف)اجلوهري إمساعيل بن محاد أبو نصر الفارايب . 21

 .2: ، ط(م2483-  هـ 2203، دار العلم للماليني: بريوت)، أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق، العربية
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 :(هـ217: املتوىف)اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي . 23
 1001-هـ 2211دار الغرب اإلسالمي، : بريوت)الدكتور بشار عواد معروف، : تاريخ بغداد، احملقق

 .2، ط (م
ابن دار : السعودية)أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، : املتفقه، احملققالفقيه و . 28

 .1، ط (هـ2212، اجلوزي
 :(هـ328: املتوىف)امْياز، مشس الدين الذهيب، أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق  . 24

دار الغرب اإلسالمي، )الدكتور عو اد معروف، : تاريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم، احملقق
 .2: ، ط(م1007

: بريوت-لبنان)سري أعالم النبالء، جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، . 10
 .7: ، ط(م248٥-هـ 220٥مؤسسة الرسالة، 
حممد عوامة، أمحد حممد منر : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، احملقق. 12
، (م 2441-هـ  2227مؤسسة علوم القرآن، -دار القبلة للثقافة اإلسالمية : جدة-السعودية)اخلطيب، 

 .2: ط
 ،(هـ140: املتوىف)لبغدادي عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد الرمحن الشيباين  ا. 11

، (م 2481-هـ  2201، دار ابن القيم: الدمام)، حممد بن سعيد بن سامل القحطاين. د: احملقق، السنة
 .2: ط

، القاموس احملي  ،(هـ823: املتوىف)جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  ،الفريوزآبادى. 17
: بريوت-لبنان)، حممد نعيم العرقُسوسي: فبإشرا، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة: حتقيق

 .8: ، ط(م 100٥-هـ  2211، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
شرح  ،(هـ228: املتوىف)الاللكائي أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي . 12

دار طيبة، : السعودية)، يأمحد بن سعد بن محدان الغامد: حتقيق، أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
 .8: ، ط(م1007-هـ 2217
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 ،(هـ111: املتوىف)زين الدين أبو عبد اهلل احلنفي الرازي  ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر. 1٥
هـ 2210الدار النموذجية، -املكتبة العصرية: صيدا-بريوت)، يوسف الشيخ حممد: احملقق، خمتار الصحاح

 .٥: ، ط(م2444-
، (هـ210٥: املتوىف)حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض، مرتضى الزبيدي، . 11

 (.دار اهلداية)، جمموعة من احملققني، تاج العروس من جواهر القاموس
، (هـ321: املتوىف)املزي، يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين . 13

 –هـ 2200 –مؤسسة الرسالة : بريوت)بشار عواد معروف، . د: احملقق زهذيب الكمال يف أمساء الرجال،
 .2:، ط(م2480

املسند الصحيح ، (هـ112: املتوىف)مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري . 18
دار إحياء : بريوت)حممد فؤاد عبدالباقي، : ، احملققاملختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل 

 (.العريبالرتاث 
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