
  

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 بسم هللا الرمحان الرحيم

 ثناءً  حصيسبحانك ال أُ أمحده سبحانو وأشكره ، وأُْثين عليو اخلري كّلو ، احلات ، الصّ  هلل الذي بنعمتو تتم  احلمد 
وعلى آلو وأصحابو  دٍ م  نا زلُ يِّ م على ادلبعوث رمحة للعادلني ، نبِ ي وأسلِّ وأصلِّ ، كما أثنيت على نفسك   أنتَ  عليك

 .أمجعني 

 أما بعد  : 

 نا يف ىذا الكتاب وىو : ها األخوات الفاضالت ، وصلْ تواألبناء ، أيها اإلخوة أي  

 إىل قولو :  -رمحو هللا  - "" فتح الودود شرح قصيدة أيب بكر بن أيب داود 

 راكَ نْ الً نكرياً ومُ هْ رن جَ كِ نْ ت ُ  اَل وَ 

  حُ صَ نْ ك ت ُ وادليزان إن   ضَ وْ  احلَ اَل وَ                                       

وإجالس ، إنكار سؤال القرب  (ات ي  بِ يْ اإلميان ابلغَ  )إىل :  -رمحو هللا  -اظم ف أو النّ ق ادلؤلّ ويف ىذا البيت يتطرّ 
مل  أّّنم دجرّ مُ ذلك لِ  ختالف أضالعو يف القرب ، كل  نكرون اِ فهم يُ ،  ىذا قول الفالسفةوسؤالو  ،ت يف قربه ادليِّ 
ئنا من الغد وقا ، وإذا جِ رُ كا ومُ ت وىو أسرع األشياء حتر  ق على ادليّ بَ ئ ْ ضلن نضع الزِّ " : ا ذلك ، ىم يقولون وْ يرَ 

وليس ذلا من علم  شاىدةٌ مُ  ادلالئكة أيتون وىذه جتاربٌ  إن  : ا ىو عليو ، وأنتم تقولون ئبق على موجدان الزِّ 
 ." الغيب شيء 

العقيدة " بن صاحل العثيمني ، يف شرحو على دمحم  -رمحو هللا  -مة الفقيو ا عليهم الشيخ العاّل يقول يف ىذا رد  
  د  عنها أعاده هللا ورَ  فَ شِ لم الغيب ، ومن اجلائز أن تكون أضالعو سلتلفة فإذا كُ ىذا من عِ  إن   ":  " الواسطية

بقيت سلتلفة وضلن قد دفناه و أضالعو مستقيمة ، صار اإلميان  ا لوألّنّ  ، للعباد كل شيء إىل مكانو امتحاانَ 
 . "هادة ن شَ شاىدة أو إميابذلك إميان مُ 



  

 

 عزّ  -ا أن هللا من اجلائز أيضً  "ت يف قربه ، يقول الشيخ : ق على ادليّ بَ ئ ْ وكذلك جتربة الفالسفة حول وضع الزِّ 
  . "ل ابجللوس ق إىل مكانو بعد أن حتوّ بَ ئ ْ الزِّ  يردّ  - وجلّ 

رؤيتو إايىا ما بقي يف فراشو  بِ سَ جل يف ادلنام يرى أشياء لو كان على حَ روا الرّ ظُ نْ اُ  ":  -رمحو هللا  -و يقول 
ومع ذلك ضلن نؤمن  ، فتقع كما كان يراىا يف منامو - وجلّ  عزّ  -من هللا   تكون رؤاي حقّ ، وأحياانً  على السرير

؛   ه أصبح وىو مستبشر، وإذا رأى ما يسرّ  رتكدِّ هبذا الشيء ، واإلنسان إذا رأى يف منامو ما يكره أصبح وىو مُ 
 ردّ وال تُ  ،د اىَ شَ قاس أمور الغيب ابدلُ وح ليست من األمور ادلشاىدة وال تُ على أن أمور الرّ  كل ىذا يدلّ 

 . " شاىدةعليو حسب ادلُ  حيحة الستبعادان ما تدلّ صوص الصّ النّ 

ُت ) أو ُقرِبَ ادليّ إذا  ):  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -عند الًتمذي عن أيب ىريرة قال : قال رسول هللا  و ما صحّ واألصل يف ذلك كلِّ 
تقوُل يف  ِكري ، فيقوالِن : ما كنتَ ر واآلخر الن  مها : ادلُْنكَ ألحدِ  الُ قَ داِن أزرقاِن  ي ُ وَ سْ اِن أَ كَ لَ قال أحدكم ( أاتُه مَ 

ا عبدُه ورسولُو ، دً م  ، أشهد أن ال إلو إال هللاُ وأن زلُ  اَن يقول : ىو عبُد هللِا ورسولوىذا الرجل ؟ فيقول ما ك
 ر  ، مثّ سَ يُ ُر لو ف َ يُنو   ني ، مثّ بعِ ا يف سَ َك تقوُل ىذا ، مث يُ ْفَسح لو يف قربِه سبعوَن ذراعً ا نعلُم أن  فيقوالن : قد كن  

إليو ،  خربُىم ؟ فيقوالِن : ًَلْ كنومِة العروس الذي ال يوقظُو إال أحب  أىلوِ إىل أىلي فأُ  رِجعُ ، فيقوُل أَ  يقاُل لُو : ًلَْ 
. فيقوالن  ثلُو  ال أدريفقلت م قال : مسعُت الناَس يقولون ؛ انافقً ذلك . وإن كان مُ  حىت يبعثُو هللا من مضجعوِ 

، فتَ ْلَتئم عليِو فتختلف أضالعُو فال يزاُل فيها  مي عليوِ ئِ لتَ ا نعلُم أنَك تقوُل ذلَك . فيقاُل لألرض : اِ : قد كنّ 
 . رواه الًتمذي  حىت يبعثُو هللا من مضجعِو ذلك (ُمَعّذابً 

ِرَض َعَلْيِو َمْقَعُدُه فَِإْن  ت عُ ) ِإَذا َماَت ادلَي ِّ :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –قال : قال رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –وعن ابن عمر 
َعَثَك : َفِمْن َأْىِل الن ار ، مثُ  يُ َقاْل  َكاَن ِمْن َأْىِل اجلَن ِة َفِمْن َأْىِل اجلَن ة ، َوِإْن َكاَن ِمْن َأْىِل الن ار َىَذا َمْقَعُدَك َحىت  يَ ب ْ

 ا .مذي أيضً رواه الًتّ  اَّلل  يَ ْوَم الِقي اَمة (

والّتسليم ، ألّن ذلك من علم الغيب الذي ال يعلمو إالّ هللا ، وهللا  جّل جاللو   فهذا ىو األصل يف اإلميان  بو
ِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَبۛ   ( 1)  املٓ   ﴿ :وذلك يف قولو تعاىل ، قد امتدح ادلؤمنني ابلغيب ، وأّّنا صفٌة للمّتقني  ذََٰ

َوال ِذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَا  ( 3 ) َويُِقيُموَن الص اَلَة َوشِل ا َرَزقْ َناُىْم يُنِفُقونَ  ال ِذيَن يُ ْؤِمُنوَن اِبْلغَْيبِ  ( 2 ِفيِو ۛ ُىًدى لِّْلُمت ِقنَي )



  

 

)  ولََِٰئَك َعَلىَٰ ُىًدى مِّن ر هبِِّْمۖ  َوُأولََِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ أُ  ( 4 ) أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَ ْبِلَك َواِبآْلِخَرِة ُىْم يُوِقُنونَ 
5   ﴾ )1 . 

 – بّ ة عن النّ نّ ، واحلوض اثبت يف الس   - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص – بّ رُلّمع ادلاء ، وادلراد بو ىنا ؛ حوض النّ  : يف األصل واحلوضُ 
 . 2( وإين وهللا ألنظُُر إىل َحوضي اآلَن  )قال :  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

رَبِي على َحْوِضي  ) : –ملسو هيلع هللا ىلص  –وقولو    رواه البخاري . (وِمن ْ

ها ون بعدىا أبدا ، وكذلك أي  سقيهم منو شربة ال يظمأُ أن يُ  – وجلّ  عزّ  –عون هللا ة يؤمنون بو ويدْ نّ وأىل السّ 
،  -ى هللا عليو وسلم صلّ  –ة رسولو و إىل غري ما ىو مذكور يف كتاب هللا وسنّ أو أتويلُ ، األحبة إنكار ادليزان 

جاء ذكره ابجلمع والفرد يف قولو تعاىل  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ة رسولو ويف سنّ  ، – وجلّ  زّ ع –كر ادليزان جاء يف كتاب هللا فذِ 
 : 

 . 3﴾  ِم اْلِقَياَمةِ ﴿ َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ وْ 

َوَمْن َخف ْت َمَوازِيُنُو  ( 8) ﴿ َواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ احْلَق  ۚ َفَمن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُو فَُأولَ َِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن :  ويف قولو تعاىل 
 .   4فَُأولَ َِٰئَك ال ِذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهم ﴾ 

كلمتاِن حبيبتاِن إىل الرمحِن ، خفيفتاِن   )  : – ملسو هيلع هللا ىلص – بّ يف قول النّ ، د ة ابلفرْ نّ كر ادليزان يف الس  وكذلك ورد ذِ 
 لبخاري ومسلم .رواه ا (على الِّلساِن ، ثقيلتاِن يف ادليزان : سبحان هللا وحبمِده ، سبحان هللِا العظيم 

يِن سواًكا من األراك ، وكان رِضَي هللاُ عنو تَ أنو كان يَْ  ) : –هنع هللا يضر  -بن مسعود اويف مثل ما ثبت من حديث 
صل ى اَّلّلُ عليِو -، فقال النب   -رِضَي هللاُ عنهم -حابُة اقني ، جعلِت الريح حُترُِّكو ، فضحك الصّ دقيَق السّ 

 5 (حد ذي نفِسي بيِده ؛ ذلما يف ادليزان أثقُل من أُ و . قال : والّ ق ة ساقَ يْ كوَن ؟ قالوا : من دِ : ِمم  تضح -وسل مَ 
. 
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يقول شيخ ، ي سِّ ادليزان حِ  صوص أنّ وظاىر ىذه النّ ،  ابلفْردادليزان :  و ذكر يف ىذا احلديثاىد ىنا أنّ و الشّ 
ابتة باد ، واآلايت واألحاديث الثّ وزن هبا أعمال العِ تُ ادلوازين ف َ  بُ نصَ فتُ "  : -هللا رمحو  -أمحد بن تيمية اإلسالم 

 ال: وقالوا ،  " ًياسِّ ىناك ميزااًن حِ  ذين أنكروا أنّ الّ ، ا فيها رد على ادلعتزلة شري إىل ذلك ، وأيضً ة تُ نّ يف الس  
الذي ىو ؛ ادليزان ادلعنوي :  راد ابدليزانلكن ادلُ ، و هللا تعاىل قد علم أعمال العباد و أحصاىا  حاجة لو ألنّ 

، قول ادلعتزلة ابطل  أنّ  ، وال شكّ  " ظالل القرآن" وتبعهم يف ذلك سيد قطب يف سورة األعراف يف  ، العدل
 ربِّ عَ فال حاجة إىل أن ن ُ ؛ نا إذا قلنا أن ادلراد ابدليزان العدل لف ، وألنّ فظ وإمجاع السّ الف  لظاىر اللّ و سلُ ألنّ 

َ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل : وذلذا قال هللا تعاىل ، إىل النفس من كلمة ميزان  ألنو أحبّ ،  ابلعدل عربِّ ابدليزان بل نُ  ﴿ ِإن  اَّلل 
ْحَسانِ   ومل يقل ابدليزان أو ابلوزن . ، 6 ﴾ َواإْلِ

ة وال نّ ال جدال فيو اثبت ابلكتاب والس   كل ذلك حق    ، وادليزان، واحلوض  ، اونكريً ، ا منكرً  وخالصة القول أن
 .  -مهنع هللا يضر ورمحهم أمجعني  -ة رلال لإلنكار وال التأويل ، وىو ما عليو سلف ىذه األمّ 

يف ىذه األبواب وغريىا من  –مهنع هللا يضر  -لف السّ  م عقيدةِ عندما يبتعد الناس عن تعل   -ة األحبّ ها أي   -ولذلك 
عتقد على ما فون ادلُ رّ ذين يُ وء الّ لماء الس  تفلسفة ، ومقاالت عُ م ينجرفون ضلو مقاالت ادلُ جتد أّنّ ؛ عتقد أبواب ادلُ 

 لف .دلخالفة دلا عليو ّنج السّ عات ادَ تَ ب ْ يذىبون إليو من أنواع ادلعتقدات وادلُ 
تنا عليو حىت نلقى ونسأل هللا أن يثبّ ، ة واجلماعة نّ عتقد أىل الس  قنا إىل مُ ذي وفّ الّ  -وجل  عزّ  -وضلن ضلمد هللا 

 ، -عز وجل  -هللا 
 منها : ا من أموررون كثريً ذِّ ة يُ نّ علماء أىل الس   ص  ؛ وأخُ  ةِ نّ فلذلك أىل السّ 

ف من ألّ  مني ، وُيذِّرون من قراءة كلّ القراءة يف كتب أىل البدع ، وُيذِّرون من قراءة كتب ادلتكلِّ ُيذِّرون من 
اس من اجللوس مع أىل أيًضا ُيذِّرون النّ  رون من قراءة كتبهم ، مثّ ة واجلماعة ُيذّ نّ ف دلنهج أىل السّ الِ وىو سلَُ 
  .البدع 
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ة ، أو عنده قصور يف تعلم نّ لكتاب والسّ يف ام يقولون : أن البدع خطافة ؛ فقد يلس من ليس عنده فهٌم ألّنّ 
ة نّ رجو من السّ عتقد ، فيجلس مع ىؤالء فتنطلي عليو بدعة فتخطفو وختُ ة واجلماعة وخاصًة يف ادلُ نّ منهج أىل السّ 

  . -والعياذ ابهلل  –إىل االبتداع 

ة نّ اس من اجللوس محاية لعقيدة أىل السّ مون فيها ومينعون النّ يت يتكلّ وىذه األمور الّ فلذلك ىذه ادلمنوعات 
وىم على  –عز وجل  –قبلوا على هللا فيُ ، دع  يقعوا يف ىذه البِ ال  اس أومحاية للنّ ، واجلماعة ، محاية دلعتقدىم 

 .  بو عليم ات ما هللاركيّ ىذه ادلعتقدات اليت فيها من ادلخالفات ومن البدع ومن الشِّ 

ّنة ّنة أن تقرأ يف كتب أىل الس  ّنة ، وعليك اي صاحب الس  ّنة أن تبقى مع أىل الس  فلذلك عليك اي صاحب الس  
سلُم إبذن هللا إذا جلست معهم ّنة ومع علمائهم ، ىُم الذين تَ ّنة أن جتلس مع أىل الس  ، وعليك اي صاحب الس  

 .يُدّلوَنك على ما جتهلو و ، 

أّّنم ال يلس إليهم أحد إاّل وبفضٍل من  –وهلل احلمد  – ، ميزة يف أىل الُسّنة واجلماعة –وهلل احلمد  – وىذه
 عزّ  –ونسأل هللا ،  –نسأل هللا العافية والسالمة  – ، عليو ويكون لو ثبااتً ، ُيَصح ح ُمعتَ َقُدُه  –عز وجّل  –هللا 

 أن يُثبِّتنا على احلّق . –وجّل 

وىو رمحة رّب العادلني يف اآلخرة ، وىذا ما َعْنونُت لُو يف ىذا  ؛ إىل موضوع آخر –رمحو هللا  –مثّ انتقل 
:  -رمحو هللا  –ذه األبيات اليت سأذكرىا يف ىذه ادلسألة ، وىو قولو ذلالكتاب   

وُقل ُُيرُِج هللا الَعِظيُم بَِفْضِلِو              

ِمَن الّناِر أْجَساًدا ِمن الَفحِم ُتطَرحُ                                                       

 َعَلى الن هِر يف الِفرَدوس حَتََي ِبَائِو

َكَحب ِة مَحِْل الس يِل إْذ جاَء َيطَفُح                                                    



  

 

وىذا من نعمتو ،  ادلؤمنني من شاء بغري شفاعة ةُعصاأّن هللا تعاىل ُُيرُِج من  –رمحو هللا  –يعين هبذا ادلؤّلف 
وادلالئكة وغريىم ، حىت ، احلون ويشفع الصّ  ، نبياءألرمحتو سبقت غضبو ، فيشفع ا - وسبحان –نو ألورمحتو 

ار إال أىلها ؛ رج بدون شفاعة ، حىت ال يبقى يف النّ ار من ُيَ خرج من النّ  رمحة أرحم الرامحني ؛ فيُ ال يبقى إاّل 
  . (  ذكر ذلك ابن عثيمني يف العقيدة الواسطية) ار ذين ىم أصحاب النّ الّ 

عليو و آلو ى هللا صلّ  - بّ عن النّ  - هنع هللا يضر -سلم من حديث أيب سعيد اخلدري خاري ومُ فقد روى الشيخان البُ 
 مُ حَ رْ  أَ ال  ى إِ قَ ب ْ ي َ  ملَْ ون وَ نُ مِ ؤْ ادلُ  عَ فَ شَ وَ  ونَ ي  بِ الن   عَ فَ شَ وَ  ةُ كَ ئِ اَل ادلَ  تِ عَ فَ تعاىل يقول : شَ  هللا أنّ  )و قال : أنّ  - وسلم

ًراوا لُ مَ عْ ي َ  ا ملَْ مً وْ ا ق َ هَ ن ْ رج مِ يخْ ار فَ الن   نَ مِ  ةً ضَ بْ ق َ  ضُ بِ قْ ي َ ني ف َ امِحِ الر   يف  رٍ هْ  ن َ م يف يهِ قِ لْ ي ُ ا ، ف َ مً وا محَ ادُ عَ  دْ قَ  طّ قَ  َخي ْ
 رواه البخاري ومسلم .(  ليْ الس   لِ ي محَِ يف  ةُ ب  احلَ  جُ رُ ا ختَْ مَ كَ   ونَ جُ رُ خْ يَ اة ف َ يَ ر احلَ هْ ن َ  وُ لَ  يُ َقالُ ة ، ن  اجلَ  اهِ وَ ف ْ أَ 

ؤمنون ة يُ نّ ، ولذلك أىل السّ  بعباده - عز وجل -وىذه من رمحة هللا ،  بادهِ بعِ  - وجلّ  عزّ  -وىذه من رمحة هللا 
 يفذي جاء ا ىم يؤمنون هبذا الّ ن ذلك ؛ إنّ كيِّفو لون ذلك ، وال يُ ؤوِّ وال يُ ، حاديث ألِبا جاء يف ىذا من ا

 . أرحم بعباده من أنفسهم - وجلّ  عزّ  -احلديث عند البخاري ومسلم ، وهللا 

إبذن  -كامل صلعلو يف درسنا القادم   إىل ابب طويل وىو ابب الشفاعة ويتاج إىل درسٍ  - رمحو هللا -نتقل امث 
 . - وتعاىلهللا سبحانو 

أن ينفعنا ِبا نقول  - وعال جلّ  –ونسألو ، تنا عليو ثبِّ وأن يُ  كم للحقّ ايّ أن يوفقنا وإ - عز وجل -ونسأل هللا  
 .وما نسمع إنو ويل ذلك والقادر عليو 

 . - د وعلى آلو و أصحابو أمجعنيمّ نا زلُ يِّ صلى هللا وسلم وابرك على نبِ  -و 

 

 

 


