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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 شروح (نونیة ابن القیم)

 
 

 �كون جّیًدا ومطبوًعا. )نونیة ابن القیمـ(أر�د شرًحا ل :السؤال

و�تاب متین  ،لإلمام المحقق شمس الدین ابن القیم �تاب عظیم )النونیة الكافیة الشافیة( :الجواب
واستدالل على مسائل  ،وفیه بیاٌن واضح ،وهو أ�ًضا مبسوط ،في تقر�ر عقیدة السلف الصالح

وفیه تخر�ج  ،إشارات إلى اآل�ات و�شارات إلى أحادیث :االعتقاد من الكتاب والسنة في النظم
 ،فهو لبیان عقیدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة ،وفیه جرح وتعدیل ،األحادیث

فهي خمسة آالف وثمانمائة وز�ادة،  ،اآلالفوفیه شيء من الطول إذ �قرب عدد أبیاتها من ستة 
وهو شرح متوسط  )شرح ابن عیسى(فمن شروحها  ،وهي محل عنا�ة ألهل العلم ،ولها شروح

هو لیس �شرح ف ،�سمى في ظالل النونیةأن وهو أقرب ما �كون  ،لیس �الطو�ل وال �القصیر
ثم یذ�ر ما  ا مثًال،فیذ�ر عشرة أبیات عشر�ن بیتً  )النونیة(و�نما �أتي إلى المقطع من  ،تحلیلي

فیما یتعلق بنفس یناسب هذه األبیات من �تب ابن القیم ومن �الم شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
لكن سمته الغالبة أنه نقول من  ،وقد �عرض لبعض األلفاظ و�حللهاا، یأتي �ه نثرً الموضوع، ف

�ر�د (النونیة) و  �قرأ ومفید ال �ستغني عنه منوهو شرح نافع  ،كتب شیخ اإلسالم وابن القیم
مصري معاصر من أنصار  ، وهوشرح لمحمد خلیل الهراس )النونیةبها. ومن شروح ( العنا�ة
تحتمل  )النونیةـ(و�ال ف، أقرب ما �كون إلى التحلیلي لكنه فیه نوع اختصار �سا�قه هشرحو  ،السنة
وفیها أ�ًضا أشیاء خفیت حتى على هؤالء الشراح  ،ألن فیها علم عظیم وفي فنون متعددة ا؛أسفارً 

وأشار إلى أنه  )،نونیة القحطاني(اقتبس بیتین من  )النونیة(في ف ،مع عنایتهم وسعة اطالعهم
 نقلهما عن غیره ومع ذلك ما تنبه لهما أحد من الشراح قال:

                  ل قوولقد أتى في نظمه من قا
. 

غیر جبان                 واإلنصاف ل الحق  
. 

ف مثبت         حاإن الذي هو في المص
. 

�أنامل األشیاخ والشبان                
. 

                آ�ه وحروفه هو قول ر�ي
. 

ومدادنا والرق مخلوقان                  
. 

هناك أشیاء و  ،من الشراح تنبه لها ااقتبسها ابن القیم وال نجد أحدً  )نونیة القحطاني(هذه من 
 فمثًال قال في شطر بیت: ،ألنها تحتاج إلى دقة في النظر ؛قد تخفى على الشراح

وأبو عبیدة صاحب الشیباني               ..............................
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. 

مع أنك إذا دققت النظر عرفت أن أ�ا عبیدة له  )اإلمام أحمد :الشیباني( :الشراح �قولون 
فمثل هذا �جعل اإلنسان یتوقف في األمر و�ز�د في  ،مسلك �ختلف مع منهج ومسلك اإلمام أحمد

 ،والذي �ظهر أن الشیباني هو أبو عمرو الشیباني اللغوي  ،البحث حتى �قف على حقیقة القصد
 .والشراح حقیقة قد �خفى علیهم شيء من هذا )،النونیة(مثل هذا �ثیر في  ،و�ناسبه أبو عبیدة

هي زاد طیب لمن أراد أن و  ،والشروح التي أشرنا إلیها نافعة جًدا ال �ستغني عنها طالب علم
فیها ف ،تحتاج إلى مز�د من الشرح والبسط من عالم خبیر دقیق الفهم فهيو�ال  )النونیة(�شرح 

 )، وهوتوضیح الكافیة الشافیة(أ�ًضا له  -رحمه هللا-الشیخ عبد الرحمن بن سعدي و  ،علوم جمة
ولم �شرح القسم األخیر منها اكتفاء  ،شرح مختصر جًدا على أوائلها وانتقاء من �عض األبیات

من وصف  )النونیة( في آخرالبن القیم الذي فیه اتفاق �بیر مع ما نظمه  )حادي األرواحـ(ب
شیخ ابن سعدي فیه شيء من الدقة، وفیه شيء من ، فما �تبه الالجنة وما أعده هللا ألولیائه فیها

 التمیز، و�ستفید منه طالب العلم إال أنه مختصر جًدا.

وال �ستغني عنها من  ،�تاب عظیم على طالب العلم أن �عتني بها )النونیة(المقصود أن 
و�مكن لطالب العلم أن یردده و�فهمه  ،ومع ذلك هي نظم نافع وماتع ،أراد فهم عقیدة السلف

، و(النونیة) في ألنه �ضبط العلوم ؛�عتنون �النظم ،وهذه جادة مسلو�ة عند أهل العلم ،و�ترنم �ه
 غا�ة األهمیة في هذا الباب، ومع ذلك ما زالت �حاجة إلى شرح مبسط �حل جمیع إشكاالتها.
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