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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 هـ 1421/  10/  18السبت في / 

 

الحمد هلل لرب العالمين ، وصلى هللا وسلم وبارك على النبي األمي األمين 

محمد بن عبد هللا وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، 

ً وعمالً يا أرحم الراحمين ، ربنا ال تكلنا  وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما

ألنفسنا طرفة عين واغفر لنا ولوالدينا ، ولمشايخنا ولمن له حٌق علينا  إنك 

 على كل شيء قدير .... اقرأ .

 قال اإلمام المجدد شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب ، رحمه هللا :

 إضافة نعمم إلمي غيمرق كهولمه تعمالى :         المسألة السابعة واألربعون : 

 .   ثم ينكرونها يعرفون نعمة هللا

 الكفر بآيات هللا . المسألة الثامنة واألربعون : 

 )جحد بعضها  المسألة التاسعة واألربعون :  

 . ما أنزل هللا على بشر من شئ  قولهم :   المسألة الخمسون : 

رسمول هللا ممن المسمائل التمي خماله فيهما  المسأألة السأابعة واألربعأون :هذق 

أهل الجاهليمة ممن األميمين ، والكتمابيين ، وقمد سمبق لمك   صلى هللا عليه وسلم

في شرح هذق المسائل فيما مضى ، أن اإلمام المؤله رحمه هللا تعمالى يجمم  

أو فممي السممنة ، أو ممما ذكممرق المفسممرون أو  هللا جممل وعممال ممما وجممد فممي كتمماب 

النبمي صملى هللا شراح الحديث ممن المسمائل أو األفعمال أو األقموال التمي كمان 

يخاله فيها أهل الجاهلية ، إمما فمي أصمل االعتهماد أو فمي قمول أو  ليه وسلمع

فممي عبممادأ ، أو فممي األعمممال المختلفممة فممي أمممور الحيمماأ ، ومممر معنمما الشمميء 

 الكثير من ذلك ، فيما مضى . 

ومعلموم أن مخالفمة أهمل الجاهليمة مممن الكتمابيين ، واألميمين مهصمودأ للشممار  

وبة طلب إيجاب أو طلب استحباب بحسب ما مهصودأ في هذق الشريعة ومطل
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دل عليه الدليل عليه وأعظمها ما كمان متصمالً بمسمائل اإليممان  واالعتهماد أو 

وسممائل التوحيممد أو الشممرك أو وسممائل الشممرك فممما كممان مممن ذلممك البمماب فمم ن 

 العناية به علماً ومخالفةً من أعظم مهاصد هذق الشريعة .      

 ين والكتابيين ُسموا بذلك لما هم عليه من الجهل ألن أهل الجاهلية من األمي

 ، وحق رسله هللا جل وعال الجهل الذي هو ضد العلم ، وضد المعرفة بحق 

 عليهم صلوات هللا وسالمه .

وهمذق المسمم لة السممابعة واألربعمون ، عنونهمما بهولممه إضمافة نعممم هللا إلممى غيممرق 

 .  يعرفون نعمة هللا ثم ينكرونها  لهوله تعالى : 

وإضافة نعم هللا إلى غيرق جهل ، إذا كانت اإلضافة ألجل اإليجماد ، أو كانمت 

ال يسممتهل ب يجمماد وال يسممتهل أيضمماً  هللا جممل وعممال السممبب فممي ذلممك فمم ن غيممر 

هللا جمل وعمال بكمال األسباب المنتجمة للمنعم ، بمل قمد يوجمد بحسمب مما أقمدرق 

لكممن ال يكممون إيجممادق عليممه ب رادتممه سممبحانه وتعممالى م وقممد يعمممل السممبب ، و

هو الذي خلق هذق النعمة ، وهو الذي أعمان هللا جل وعال حهيهياً كامالً ، ألن 

 عليها ، وهو الذي أفاضها في الحهيهة ، وكذلك السبب .       

إذا عمل سبباً  هللا جل وعال ف ن العبد أو إن الخلق إذا عملوا سبباً أو إن غير 

نعمة ، بل تحتما  النعممة أو يحتما  اإلنعمام ، ، ف ن السبب ال يستهل ب حداث ال

أو ما يسر العبد ، أو دف  المصيبة يحتما  إلمى سمبب ، وأسمباب فمنهما السمبب 

المباشممر ، ومنهمما دفمم  الضممد ، ومنهمما أن يصمملل المحممل إلعمممال هممذا السممبب 

 واالنتفا  به ، وسي تي بيان بعض هذق الجمل . 

تعممد بممل فممي الحهيهممة ممما مممن شمميء ونعممم هللا سممبحانه وتعممالى ال تحصممى ، وال 

 .هللا جل وعال يحدث للعبد من خير ٍ أو دف   شر إال وهو نعمة من 

ف ذا أضاه شيئاً من ذلك على االستهالل ، إما استهالل إيجاب ، أو االستهالل 

، فهممد أشممرك ، وهممذا هممو صممني  أهممل الجاهليممة ، هللا جممل وعممال سممبب لريممر 

هللا لرسل ، ألجمل غلبمة الجهمل عنمدهم بحمق وصني  األمم التي لم تبعث فيها ا

وما بكم من نعمأة  ، وما يستحهه سبحانه ، قال جل وعال :        جل وعال 
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م وهذق اآلية دلت على أن جمي  النعم واحداً ، واحداً دون استثناء   فمن هللا 

 ، دون غيرق .هللا جل وعال هي من 

رأ ، وسمبق النكمرأ حمره الجمر وجه الداللة أنمه أتمى بمالنفي ، المذي تبعتمه نكم

 وما بكم من نعمة فمن  هللا  المفيد للتنصيص الصريل في العموم ، قال : 

الصمريل فمي العمموم ،  ، فالنفي م  النكرأ ، ومجيء من همذا يفيمد التنصميص

بحيث ال يخر  شيء من هذا العموم عن أن يكون كذلك ، وهذا هو الواقم  ، 

، همو هللا جل وعمال ت ، ال يكون إال بخلق ألن حصول الشيء في هذا الملكو

هللا جل وعال الذي يخلق جمي  األشياء ، وما يشاءق العبد هو داخل في مشيئة 

 ، فما شاء هللا كان ، ما لم يكن .

فحينئذ العبد إذا فعل أو المخلوق إذا فعل أو قال أو أسدى نعمة ف نه جل وعال 

ي جعلها توجد وأعان عليها وسخر هو الذي أسد النعمة بتمامها ، ألنه هو الذ

 السبب لها إلى آخرق .

ومأا  ، دون غيمرق : هللا جمل وعمال ف ذاً دلت اآلية علمى أن المنعم جميعماً ممن 

يعني ال يخر  شيء من النعم التي تنعممون بهما أو ،  بكم من نعمة فمن هللا 

، كممل األشممياء منممه سممبحانه هللا جممل وعممال الشممر الممذي يصممره عممنكم إال مممن 

 وحدق دونما سواق . 

أنمه  ألن العبمد يعلمم،  ثم إذا مسكم الضر فإليأ  تأأأرون  ولهذا قال بعدها  

إذا جاءق الضر ، فال أحد ينجيه من ذلك إال الذي على كل شميء قمدير  ولكمن 

   إلى غيرق .هللا جل وعالإذا جاءت النعم فهد يلتفت قلبه عن 

هللا تعمالى ، هنما بهولمه :            إذا تبين ذلك فم ن اسمتهالل اإلممام ، رحممه 

يعرفون نعمة هللا ، ثمم ينكرونهما ب بظماهر فمي أن ممن صمني  أهمل الجاهليمة ، 

 أنهم يعرفون النعم ثم ينكرونها ، ويخالفون في شكر المنعم جل وعال .

وهنممما قممموالن ألهمممل التفسمممير ، األكثمممر علمممى أن المهصمممود بيعرفمممون ، أنهمممم 

ميين ومن شابههم ، ف نهم يعرفمون أن همذق المنعم المشركون من العرب ، واأل

 من هللا ، لكنهم ينكرونها ب نوا  من اإلنكار ، سي تي بيانها .
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ومنهم ، يعني من أهل التفسير من قال إنها من أقموال أهمل الكتماب ، لنسمبتهم 

 النعم إلى معظميهم ، أو إلى آلهتهم .

النحل ، وسمورأ النحمل  وهذا صحيل في الواق  ، م  أن اآلية مكية في سورأ

ذكممر فيهمما جميمم  الممنعم ب صممولها ،  هللا جممل وعممال تسمممى ، سممورأ الممنعم ألن 

أتأى أمأر هللا  وتفاصيل كثير منها ، وابتدئها بذكر النعم ، نعمة الموحي :     

، ثممم ذكممر نعمممة المموحي ،  فأأت تسأأتعألوح سأأبحان  وتعأأالى عمأأا يشأأركون 

المآكل ، نعممة إرسمال الرسمل ، ونعممة ونعمة المراكب ، والمساكن ، ونعمة 

 الجنة ، نعمة النجاأ .... إلى آخرق .

قصمة إبمراهيم عليمه السمالم  هللا جل وعال فكل ما فيها نعم ، وفي آخرها ذكر 

، ولمم تممذكر فيهمما قصمة نبممي أو لممم يمذكر فيهمما اسممم نبمي إال اسممم إبممراهيم عليممه 

ى التمي كمذبت الرسمل إال السالم ، كما أنها لمم يمذكر فيهما ذكمر قريمة ممن الهمر

 قرية واحدأ بسبب كفر النعم .

وذكر إبراهيم الخليل عليمه السمالم م فمي آخرهما م داٌل علمى أن المهصمود ممن 

 ، قمال سمبحانه :   هللا جمل وعمال ذكرق هو أنه عليه السالم كان شماكراً لمنعم 

 نعمأ  إن إبراهيم كان أمة قانتاً هلل حنيفا ولم يكن مأن المشأركين شأاكراً  أل

. 

والثمرأ أو الثواب على شكرق للنعم اجتباق وهداق إلمى صمراط مسمتهيم م وهمذا 

يدل على أن من ذكر في هذق السمورأ ممن شمكر المنعم ، والمطالبمة بمه أو ممن 

 إنكار النعم ، ممن أنكرها بعد معرفتها .

هذا يدل على أنمه مخاطمب بمه ممن ينتسمبون إلمى إبمراهيم الخليمل عليمه السمالم  

ألميممون مممن العممرب ، وكممذا المشممركون ، وكممذلك كفممار أهممل الكتمماب     وهممم ا

 وما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسألماً ومأا كأان مأن

ألن هاتين الطائفتين األميين ، وأهل الكتاب ادعوا نسبتهم إلمى ،  المشركين 

 إبراهيم الخليل عليه السالم .
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ورأ مكية فظاهٌر أن يكون المهصود كما قمال جمم  ممن ف ذاً اآلية مكية ، والس

المفسرين أن يكون المهصود بذلك هم العرب من األميين ، ويمدخل فميهم   أو 

يمدخل فمي اإلنكممار ممن أنكممر ممن أهممل الكتماب ، لداللممة مما ذكرنمما ، يعنمي هممذا 

  توجيه للخاله في اآلية للخاله في تفسيرها ، أو لنسبتها لهؤالء ، وهؤالء 

استدل به بعمض أهمل العلمم  يعرفون نعمة هللا ثم ينكرونها  ه جل وعال قول

على أن المعرفمة ليسمت بمحممودأ ، ألنمه غالبماً مما يكمون ، مما تكمون المعرفمة 

فممي هممذق  هللا جممل وعممال معهمما اإلنكممار ، أو معهمما األعممراض ، وهممذق ذكممر 

 .  يعرفون نعمة هللا ثم ينكرونها  السورأ : 

 ي سورأ البهرأ ، وفمي سمورأ األنعمام بم نهم يعرفونمه :       وذكرها أيضاً ف

 . الذين آتيناهم الكتاب يعرفون  كما يعرفون أبناءهم 

وهذا ظاهر في أن أكثر أو ما ورد في الهرآن ممن ذكمر المعرفمة ، أنمه يتبعهما 

إنكممار ، قممال بعممض أهممل العلممم ، فصممار المحمممود العلممم ال المعرفممة مممن هممذا 

 هذا فيه نظر ، ألنه تستعمل المعرفة بما هو أقل من العلم .الجانب ، لكن 

العلم مرتبة أعلى من مجرد المعرفة ، والمعرفة يحصل بهما مهصمود   ولكمن 

 العلم هو أعلى متعلهاً ، وأعلى أثراً .

النبمي ولهذا جاء في صحيل مسلم ، وقد يكون من تصره بعض الرواأ ، أن 

اذاً إلمى الميمن قمال لمه : ك إنمك تم تي قومماً ، لما أرسل مع صلى هللا عليه وسلم

أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا هللا ، ف ن همم عرفموا هللا .. 

 ك .. إلى آخر الحديث .

وهذا يدل على استعمال المعرفمة فمي العلمم ، بالتوحيمد ، لكمن مخمر  الحمديث 

 واحد ، ويحتا  إلى نظر في معنى هذق الكلمة . 

أن األلفممماظ يفسمممر بعضمممها بعضممماً أو األحاديمممث والروايمممات يفسمممر  وقممد يهمممال

 بعضها بعضاً ، فتكون المعرفة هنا هي العلم بالشهادتين .

 إنكار النعم على أنوا  :

 لها . هللا جل وعال األول منها : إنكار إيجاد 
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 بها . هللا جل وعال والثاني : يعني أصالً ، إنكار تفرد 

 رق ، إما على سبيل الجم  أو على سبيل االستهالل والثالث : نسبتها إلى غي

وهذا كله كان موجوداً عند أهل الكتاب ، وعند المشركين من العمرب   ونعمم 

 كثيرأ متنوعة ، وتعود إلى أصلين : هللا جل وعال 

 األصل األول : النعم الدينية .

 واألصل الثاني : النعم الدنيوية .

م ، وفيهما همذق اآليمة ، ذكمر تفيهما الممنعم وسمورأ النحمل التمي همي ، سمورأ المنع

الدينية ، والنعم الدنيويمة ، وذكمر فيهما أن الهريمة التمي كفمرت بم نعم هللا ، أنهما 

وضرب هللا مثتً قرية كفرت بنعمتين ، الدينية ، والدنيوية ، قال جل وعال : 

،  كانت آمنة مطمئنة يأتيهأا رزقهأا راأداً مأن كأل مكأان فكفأرت بأأنعم  هللا 

 وهذا ظاهر أنه متجه إلى ما سبق ، وهو النعم في الدنيا .

  فأذاقهأأا هللا لبأأاج الأأأوو والخأأون بمأأا كأأانوا يصأأنعون  ثممم ذكممر النعمممة

ولقأأد أأأاءهم رسأأول مأأنهم فكأأذبوح فأخأأذهم العأأذاب وهأأم  الدينيممة بهولممه  

 . ظالمون

رهم بمالنعم كفم هللا جمل وعمال فبين جل وعال أنهم كفروا بالنعم الدينية ، فهابل 

فأأأأذاقهم هللا لبأأأاج الأأأأوو والخأأأون بمأأأا كأأأانوا  الدينيمممة بعمممذاب دنيممموي ، 

، يعنمي ممن كفمر المنعم ، وعمدم إضمافتها ، واسمتعمالها فمي مما ال   يصنعون 

 ، ويرضي .هللا جل وعال يحب 

وذكر النعمة الدينية ، ب رسال الرسول ، وأنهم قابلوهما بالتكمذيب ، وجمازاهم  

 . فأخذهم العذاب وهم ظالمون  العذاب ،  أنه أرسل عليهم

عنمد الجماهليين  هللا جل وعمالإذا كان كذلك ف ن النعم الدينية أضيفت إلى غير 

ب نواعهم ، وتوضيل ذلك أن المنعم الدينيمة نسمبها الكتمابيون إلمى ممن يعظممون 

من رسلهم الذين جعلوهم آلهة مثل ما عممل مم  العزيمر أو مم  عيسمى أو مم  

حو ذلك ، فجعلوا هذق النعم منسوبة إلى من يعظمونهم المنعم الدينيمة مريم أو ن

مممن رسممل ، عيسممى مممثالً أو األنبيمماء ، أنبيمماء بنممي إسممرائيل الممذين آمنمموا بهممم 
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وأشباق ذلك فنسبوا تفاصيل ذلمك إلمى همؤالء ، بمل زادوا حتمى نسمبوا تفاصميل 

 .وعال هللا جل النعم الدينية إلى أحبارهم م ورهبانهم ، ونسوا فضل 

هذا كما يحدث أيضاً عند من يجهل في كل زمان ، وفمي كمل مكمان بااللتفمات 

وإضممافته للممنعم الدينيممة علممى عبممادق فممالهلوب بممين  هللا جممل وعممال عممن فضممل 

ممن   هللا جممل أصممبعين مممن أصمماب  الممرحمن يهلبهمما كيممه يشمماء ، والبشممر ممممن م 

، إنممما هممم أدالء علمميهم برسممالة ، أو بعلممم ، أو بهممدى ، أو نحممو ذلممك  وعممال 

يبشرون وينذرون ، لكن المنة بالفضل ، والهدايمة والمنعم فمي االسمتهامة ف نمما 

،  ليج عليك هداهم ولكن هللا يهدي مأن يشأاء  ، : هللا جل وعال هي من 

  وإنك تهدي إلى صراط مستقيم  : يعني تدل عليه وترشد إليه ، ثم قال ، 

 أال إلى هللا تصير األمور وما في األرضصراط هللا الذي ل  ما في السموات 

 . 

فما من أحد يهتمدي إال ب ذنمه تعمالى ، ومما ممن أحمد يمتعلم إال ب ذنمه ، وال أممر 

بالمعروه ، ونهي عن المنكمر إال بفضمله جمل وعمال ، ونعمتمه ، وال صمره 

 الشر ، شر الدين إال بفضله جل وعال ، ونعمته .

 بادق ، ب ن يجعلهم وسائل في ذلك .وهكذا ، ويمن هللا على من يشاء من ع

وهذا كان عند الكتابيين ، وكذلك عند األميين ، كانوا ينسبون كثيراً ممن المنعم 

الدينية التي هم فيها إلى آلهتهم المختلفة ، إما ألنها تشف  لهم فتبهمى لهمم المنعم 

هم الدينية من مثل سدانة البيت ، وإكرام الحجيج ، وأشباق ذلك        وإمما بم ن

يتصرفون ، ويعطونهم ، ويفيضون عليهم ممن إقبمال النمال علميهم وتعظميمهم 

 لهذا البيت ، وللمناسك .

أما المنعم الدنيويمة فكثيمرأ ، وهمي األكثمر ظهموراً ، لتعلههما بعمموم الخلمق ممن 

، ال هللا جمل وعمال جمي  الفئات ، بل ال يكاد يسلم من إضمافة المنعم إلمى غيمر 

  في الزمن الماضي ، وال في الزمن الحاضر .يكاد يسلم من هذا أحد ال

فمهممل ومسممتكثر ، ألنممه مممن طبيعممة البشممر ، أنهممم ينظممرون إلممى الهريممب مممن 

األسباب ، وال ينظرون إلى الحهائق ، وهذا نو  عهوبة تكون في النال ب نهم 
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بمم ي نمو  مممن التعلمق ، وانظممر إلمى قصممة  هللا جممل وعمال تتعلمق قلمموبهم بريمر 

م ، وما فيها ممن العبمر ، ف نمه لمما دخمل السمجن ومكمث فمي يوسه عليه السال

 السجن ما مكث ، وقصت عليه الرؤيا ، ففسر ما فسر .

فأنسأاح  فهال للذي ظن أنه نا  منهما اذكرنمي عنمد ربمك ، قمال جمل وعمال : 

 . الشيطان ذكر رب  فلبث في السأن بضع سنين 

 يتفهد نفسه كثيراً . هذا قد ال يسلم منها أحد ، ولهذا ينبري للعبد أن 

 ف ن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة               وإال ف نى ال إخالك ناجياً  

وهذا يكثر في األمور اليومية ، كما سي تي في آخر الحديث إن شاء هللا تعالى 

، مما كان يعمله العرب بالجاهلية من نسبة بعض النعم الدنيوية إلى الكواكب 

 ن خالد الجهني المعروه .، كما في حديث زيد ب

صلى على أثر سماء ، كانت بليل ، ثم قمال : ك  النبي صلى هللا عليه وسلمأن 

أصبل من عبمادي ممؤمن بمي ، وكمافر ، ف مما ممن قمال مطرنما بنموء كمذا وكمذا 

فهذا كافر بي ك ، يعني قمال هللا تعمالى أصمبل ممن عبمادي ممؤمن بمي وكمافر ، 

، فهذا كافر بي ، مؤمن بالكوكب كافر بمي  ف ما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا

، وأما من قال مطرنا بفضل هللا ورحمته ، فهمذا ممؤمن بمي كمافر بالكوكمب ، 

 .هللا جل وعال وهذا كثير في مثل األشياء المباشرأ التي قد تنسب إلى غير 

ف ذا نظرت إلى صني  الجاهلية في انهم يهولون : لوال فالن لم يكن كمذا  لموال 

ي تنمما اللصمموص ، لمموال مممالي لصممار لممي كممذا وكممذا ، ولمموال قمموتي  الكلممب لممم

لحصل لي كذا وكذا ، أو لما ألعتدي علي ، لوال هيبة فالن لحصل كذا وكمذا  

وأشباق ذلك ، مما يشمعر بالتفمات الهلمب إلمى بعمض  األسمباب الدنيويمة  وعمدم 

 .توحيد الناف  ، والضار ، ومسبب األسباب جل جالله ، وتهدست أسمائه 

أمثلة عند الجماهلين فمي همذق األنموا  ممن إضمافة المنعم لريمر هللا تعمالى كثيمرأ 

ومتعددأ ، أما في هذق األمة ف ن البالء طم وكثمر لمما فشمي فميهم مما فشمي فمي 

 أهل الجاهلية من حب الدنيا ، والرغب فيها ورؤية أهل الدنيا . 
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ي أهل الهبور وأشباق ومن الرلو في األولياء ، والصالحين واألنبياء ، والرلو ف

 ذلك .

في إيجاد النعم  وفي  هللا جل وعال فدلهم هذا ، وأداهم إلى تعلق الهلوب برير 

دف  المضار ، فتعلهت قلوب كثيرين في أزمنة اإلسالم ، بعمض ضمعه العلمم 

، وفشمو الجهمل ، وكثممرأ حمب الممدنيا فمي تحصميل الممنعم الدنيويمة بالسمملطان أو 

فممي أنهممم هممم الممذين يعطممون ، وهممم الممذين يمنعممون بممالملوك ، أو بمماألمراء ، 

فتعلهت الهلوب بهمم عنمد كثيمرين ، حتمى التفتموا عمن ممن يعطمي علمى الحهيهمة 

 ويمن  على الحهيهة ، الناف  الضار جل جالله ، وتهدست أسمائه .

وهذا قد يكون قمدحاً أيضماً فمي التوكمل كمما أنمه قمدح فمي العلمم بماهلل جمل وعمال 

األمراء حتى نسب إليهم أفراد وتفاصميل ، مما يكمون فيمه عظم اثر الملوك ، و

النممال مممن نعممم ، وكثممر هممذا فممي األشممعار فممي زمممن فممي آخممر عهممد األمممويين  

وعنممد العباسمميين ، وفممي الممدويالت حتممى كثممر وكثممر إلممى أن وصممل إلممى وقتنمما 

 الحاضر ب كثر مما يوصه .

حمد ألحممد كمذلك النظممر فيمما يصممنعه النمال ، بعضممهم مم  بعممض ، فم ذا شممف  أ

وتحههت نسب الفضل إليه ، أو إذا استشفى عند طبيب ثم عوفي نسب الفضل 

إليه ، أو إذا اندفعت عنه نهمة نسب الفضمل إلمى البشمر ، والبشمر قمد يكونمون 

أسباباً نافعة ، ولكنهم ال يستهلون بذلك ، وهذا أكثر ما يكون من التفات الهلب 

الهوأ من البشر   أو إلى من يعمل  ، االلتفات إلى المعظمين أو إلى من بيدهم

 السبب في النعمة .

ولذلك ينبري هنا أن تعلم أنه ال أحد من البشر يستطي  أن يوجد كل شيء  أو 

أن يمن  كمل شميء ، بمل همو يفعمل بعمض األشمياء ممما يمدخل فمي قدرتمه وأمما 

ال أحمد يسمتطي  ذلمك إال همو ألنمه  هللا جل وعمال إتمام األمر وفعله ، فهو من 

 بحانه هو الذي على كل شيء قدير .س
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  إن هللا على كل شيء قدير   ،  ًوكان هللا علأى كأل شأيء مقتأدرا   أمما

المخلوق فليل مهتدراً على كل شيء مهما علت قوته ، ومهما علت منزلته ، 

 فهو يهدر على بعض دون بعض .

لمى كمل ف ذاً إضمافة النعممة يجمب أن تكمون علمى الحهيهمة ، والتممام لممن همو ع

شيء قدير ، ألن هذا يعمل شيء ، ولكنه ال يستطي  أن يعممل كمل شميء  بمل 

 هللا جممل وعممال أصممل صممره قلممب مممن عمممل النعمممة إلممى أن يعمممل هممذا مممن 

استهالل ، فهد يكون هذا المنعم بالنعمة سملطان أو تماجر أو ممن شمف  أو قموي 

يهبمل أو أو ساعدك في شيء قد يلتفت عنمك ، وقمد يهبمل ممن المذي وجهمه بم ن 

يلتفت ، والنال قد جربوا أن المخلوقين ال يهبلون في كمل شميء ، بمل يهبلمون 

في بعض ، ويرفضون في بعض ممن الملموك ، والسمالطين أو ممن النمال أو 

من التجار ، يهبلون في بعض ، وال يهبلون في بعمض واألطبماء يصميبون فمي 

جاللمه ال جل  هللابعض ، ويخطئون في بعض فمن الذي جعلهم يلتفتون ، هو 

 أحد سواق . 

من الذي سددهم في طبهم هو هللا جل وعال ، من الذي سمخرهم لمك لاللتفمات 

 .هللا جل وعال هو 

، ابتممداًء وانتهمماًء  هللا جممل وعممال إذاً حهيهممة اإلضممافة ، إضممافة النعمممة هممي مممن 

وقد ضل من أضافها إلى غيرق ، والتفت قلبه عن المرب جمل جاللمه وتهدسمت 

كن المخلوق يعمل شيئاً ويستحق الشكر على ما عممل ، ألنمه عممل أسمائه ، ل

  أن اشكر لي ولوالديك  خيراً ومن عمل خير يشكر ، قال جل وعال : 

، فجعمل شمكرق مم  شمكر ممن   واشأكروا لأي وال تكفأرون  وقال سبحانه   

عمل معروفاً ، فالشكر هو عالمة لمن عمل ، لكن إضافة النعممة علمى التممام 

 ا ليل إلى هللا جل وعال .، هذ

نعمم هللا جمل وعمال يهال أنعم فالن علي ، لكن المنعم على التمام من هو ؟ هو 

هللا مثالً نعمة الصحة ، لمن استشفى ، وعوفي ، من الذي أنعم بالعافية ؟ همو 
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، السبب هو الطبيب ، ولذلك يهول الحكماء : أنمه ال ينمتج شميء إال جل وعال 

 ، ثالثة أشياء : باجتما  ثالثة أسباب

 أوالً : السبب ، الفاعل .

 والثاني : دف  المعارض .

 والثالث : صالحية المحل إلعمال السبب ، واندفا  المعارض .

والعبممد ، هممو يفعممل واحممدأ ، وهممو أنممه يفعممل السممبب ، لكممن عممدم المعممارض 

 فهذا وهذا .هللا جل وعال وصالحية المحل هذق ليست له ، وإنما هي من 

ذ دواًء فينتفمم  بممه ، وهممذا ي خممذ الممدواء نفسممه ، وال ينتفمم  بممه ، بممل قممد هممذا ي خمم

 .هللا جل وعال يضرق ، وهذق أشياء علمها عند 

ف ذاً العبد يعمل أو المخلوق يعمل ، لكنه ال يسمتهل بالشميء ، بمل هنماك أشمياء 

 كثيرأ ليست عندك .

ونحمو ذلمك خذ مثاالً ممن نظمر ممثالً فمي مسميرأ ، إذا سمار فمي سميارأ جيمدأ ، 

ينظر إلى أنه ، وهللا السيارأ مريحة ، وهو قموي أو راكمب طمائرأ شمامخة أو 

نحمو ذلممك ، فيهممول هممذق السمميارأ جيممدأ ، وقويممة أو الطممائرأ هممذق مممن نممو  كممذا  

ونحممو ذلممك ، لكممن هممل هممذا يسممتهل بحصممول السممالمة ؟ ال يسممتهل عنممد العاقممل 

 وعال . فضالً عند العاره بربه جل وعال ، المتصل باهلل جل

فهذق سيارأ جيدأ ، لكن األسمباب األخمرى بيمد ممن أن يم تي شميء ، ويضمرب 

 .هللا جل وعال هذق السيارأ ، وهذق بيد من ؟ بيد 

طائرأ سليمة من كل شميء تم تي طمائرأ أخمرى تضمربها أو يحصمل لهما خلمل 

في أجهزتها اإللكترونية فتتحطم هذا بيد ممن ؟ انمدفا  مما يمؤثر علمى االنتفما  

ل بيد من ؟ هو بيد الرب جل وعمال وحمدق لهمذا حهيهمة الموحمد ال يتعلمق بالمح

 إال باهلل جل وعال .

وهمممذا سمممار فمممي النمممال مسممميراً كثيمممراً ، تممم ثٌر بصمممني  أهمممل الجاهليمممة ، وألن 

الشيطان ينفخ في النفول ، هذق ألنه من أثار هؤالء أو ألنه يفضمي إلمى نمو  

 .الشرك ، وكفر بنعمة هللا سبحانه وتعالى 



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

349 

 

مما انتشر أيضماً التعلمق باألوليماء ، والصمالحين ، أو األنبيماء فمي أن المنعم ال 

 تتحهق إال بهم ، وأن هللا ال يعطي النال إال ألجل هؤالء .

وهممذق وجممدت فممي األمممة لممما انتشممر الرلممو فممي هممؤالء ، بالتمم ثر بالنصممارى  

همل مصمر والرهبان ومن شابههم  ، فآل األمر إلى أنه يعتهد أن ما يحصمل أل

همو ببركمة ، أو مممن البمدوي ، أو مممن الحسمين عليمه السممالم ، وأن مما يحصممل 

أو مما  النبمي صملى هللا عليمه وسملمألهل الجزيمرأ وهمو ببركمة  أو ألجمل دفمن 

 يحصل من كذا ، وكذا ف نه ببركة فالن ، وفالن . 

 ومما يذكر في ذلك قول البصيري في شعرق المشهور :

 ا                 ومن علومك علم اللوح والهلم ف ن من جودك الدنيا وضرته

درتها ، يعني اآلخرأ ، يهول إن من جودك ، يعني من كرممك يما محممد عليمه 

الصممالأ والسممالم ، ومممن نعائمممك ، ومممن الممنعم التممي جممدت بهمما وتفضمملت بهمما 

النبمي صملى الدنيا جميعاً ، بل واآلخرأ أيضاً في نجاأ من نجى ، إنما هو من 

 . وسلم هللا عليه

محممد صملى هللا عليمه وهذا وال شك غلو مهيت أدى إلى نسبة النعم إلى النبي 

 .وسلم 

وابن عربي الصوفي ، فيما نهل عنه يزعم في كتابه الفتوحات المكية ، يهمول 

من الصالحين من يحفظ به المشرق ، ومنهم ممن يحفمظ بمه المرمرب ، وممنهم 

شممال ، يعنمي األرض ، وممنهم من يحفظ به الجنوب ، ومنهم من يحفظ بمه ال

ممن تحفممظ بمه البممرو  ، وعنمدهم اعتهممادات أن األرض يحكمهما أربعممة أوليمماء 

أقطمماب ، وهممؤالء األقطمماب هممم الممذين يفيضممون ، ويعطممون ، بممل هنمماك فممي 

بعض البالد أربعين ، يجعلون أربعين ممن اإلبمدال تتعلمق المدنيا بهمم ، والمنعم 

 واندفا  النهم ، ونحو ذلك .

ثيممر ، والعيمماذ بمماهلل مممما انتشممر فممي هممذق األمممة ، ثممم نصممل إلممى العصممر فهممذا ك

الحاضر ، فنجد أن المس لة زادت ، وزادت بطريان المادية ، وبطريان محبمة 

 الدنيا ، وعدم العلم باهلل جل وعال .
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أممما الممماديون فمم نهم أغممروا النممال بوسممائلهم المختلفممة علممى أن كممل شمميء هممو 

ل بطبيعتها ، وهذا إضافة األشياء إلمى الطبيعمة مادي ، بحت ، فاألمور تحص

، وأجرى سنته فيمه علمى هللا جل وعال ، وهي إضافة أيضاً إلى مخلوق خلهه 

 ما يشاء جل جالله ، وتهدست أسمائه . 

فتجد اليوم أن حصول النعم ينسب ، ويضاه إلى الهوأ المادية أو إلى العهول 

الً عممن نسممبة األشممياء علممى حتممى ضممعه التعلممق بمماهلل جممل وعممال ذكممراً ، فضمم

 الحهيهة إليه جل جالله ، وتهدست أسمائه .

وانتشار الماديمة فمي أهمل الكتماب ، وفمي الرمرب ، والشمرق أدى إلمى ت ثيرهما 

على أهل اإلسالم فمي أنهمم ضمعه عنمدهم ، التعلمق بماهلل فمي حصمول المنعم ، 

لجاهليمة واندفا  النهم إلى شميء كبيمر ، كبيمر أكثمر حتمى ممما كمان عنمد أهمل ا

 األوائل .

وذلممك فممي أنهممم صمماروا ال يممذكرون الشمميء إال بممذكر أسممبابه الدنيويممة الماديممة 

 التي حصلت به .

 ف ذا نظرت على سالمة في المواصالت تجد أنها تعزى إلى كذا ، وكذا .

إذا نظرت إلى الثروات الموجودأ ، الثروات الزراعية أو الثروات الحيوانيمة 

 ، وإلى ما يُعمل ، ونحو ذلك . أو ... تعزى إلى الخطط

المطمر ، وأصمابهم الجفماه ، لمم يمنفعهم شميء ممن  هللا جمل وعمال ولو منعهم 

 ذلك ألبته ، وهم يصرون على نسبة ذلك إلى أعمالهم ، ومدياتهم .

وإذا نظمرت إلممى مجممال األطبماء ، والصممحة أصممبل ينظمر إلممى صممحة األبممدان 

أنه من صمني  همذق الماديمات وأشمباق اليوم ، وإلى الوعي ، وما أشبه ذلك إلى 

 ذلك .

وهذق كلها أسباب ، وال يعدو السبب عن أن يكون سمبباً ، عملموا يعنمي بعمض 

األسباب مؤثرأ ، وهذق التي ذكرنا مؤثرأ ، لكمن ال تسمتهل ب يجماد السمالمة ال 

تسمممتهل ب يجممماد الرغمممد ، والخيمممر ، وهللا جمممل وعمممال يبلممموا عبمممادق بالحسمممنات 

 . ناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرأعون وبلو والسيئات 
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والحسممنات الخصممب ، والخيممر ، والسمميئات الجممدب والجفمماه والفهممر ، وممما 

يحصل من ذلك كذلك مما يحصمل ممن قبمل األطبماء أو البنيمان إذا نظمرت إلمى 

 هللا جممل وعممال المبماني ، ونحممو ذلممك ينظممر إلممى أنهمما همذق كلهمما أشممياء سممخرها 

 مان .ليبتلي بها أهل هذا الز

، وينظر إلى السبب على أنه سمبب ال هللا جل وعال المؤمن يضيه النعم إلى 

 يعدوا ذلك ألبته .

مما كثمر فمي  هللا جمل وعمال ومما انتشر في هذا الزمان ممن إضمافة المنعم إلمى 

أوساط المنتسبين إلى الذين والخير ممن نسمبة كثيمر ممن المنعم الدينيمة إمما إلمى 

لعلممماء أو بعممض الجماعممات اإلسممالمية أو إلممى طائفممة مممن العلممماء أو بعممض ا

هللا جمل بعض الدعوات أو إلى بعض الحركمات ، ونحمو ذلمك ، ونسموا فضمل 

 عليهم أوالً وأخيراً .وعال 

فيهال مثالً من باب مدح هؤالء هم الذين عملموا كمذا مكمذا ، وهمذا نمتج بسمببهم 

، والنهمي  هؤالء هم من عملوا ويصبحون في الذكر إما في األمر بمالمعروه

عممن المنكممر أو فممي الممدعوأ أو فيممما يحصممل مممن المموعي العممام بمم نهم هممم الممذين 

 عملوا ابتداًء وانتهاًء .

والمممؤمن إذا حصممل لممه المهصممود مممما عمممل يط طمم  رأسممه ذلممة هلل جممل وعممال 

 هللا جمل وعمال وخضعاناً ، وتبتالً إليمه سمبحانه ، ممن أن يلتفمت قلبمه إلمى غيمر 

ه السالم التفت قليالً فلبمث فمي السمجن بضم  سمنين فيصاب ، وهذا يوسه علي

فلم نصمل إلمى مما نريمد إال إذا حههنما التوحيمد تامماً فمي أمورنما ، ومنهما أننما ال 

 نفتخر ب عمالنا ذلك االفتخار .

ولكن نذكرها على سبيل التشجي  ، نذكرها على سبيل البيان ، لكن أن تنسمب 

جماعة ، أونحو ذلك هذا لميل ممن  األشياء إلى فعل فرد عالم أو غيرق أو إلى

 صني  أهل اإليمان وال أهل المعرفة باهلل جل وعال .

 . يعرفون نعمة هللا ثم ينكرونها  وقد يدخل هؤالء في قوله : 
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مما يشميعه اإلعمالم  هللا جمل وعمال وكذلك مما يدخل في إضافة النعم إلى غير 

حصل من الخير في بمالد اليوم من أنوا  ما يشي  من نسبة كل األشياء التي ت

هللا الواسعة إلى الدول التي يكون فيها ذلك الخير واإلعالم في كل دولة ينشر 

، وك ن ما يحصمل إنمما همو بسمبب الحكوممة ، أو بسمبب أحمد المسمئولين ، أو 

بسبب الرئيل ، أو الملك ، أو بسبب األمراء ، أو بسبب الوزراء ، أو بسبب 

يممدخل فممي هممذا البمماب ، ألن هممذق األشممياء الخطممط ، ونحممو ذلممك م وهممذا كلممه 

 واجب عملها ، وهي أسباب .

وممن عمممل السمبب يشممكر ، ويثنمى عليممه بمه ، إذا عمممل سمبباً نافعمماً فيمه امتثممال 

، وأن تضمماه هللا جممل وعممال ألمممر هللا ، وفيممه تحهيممق للخيممر م لكممن أن ينسممى 

هللا جممل وأن يمجممد المخلمموق أكثممر مممن تمجيممد  هللا جممل وعممال الممنعم إلممى غيممر 

في المنعم وانمدفا  المنهم همذا ال شمك أنمه نسميان هلل جمل وعمال ، وممؤذن  وعال 

بنممو  مممن السمملب ، أو العهوبممة إن لممم يتممدارك هللا  جممل وعممال عبممادق بممالعفو ، 

 والرحمة .

يأتيها رزقها راداً مأن كأل مكأان  ولهذا قال سبحانه لما ذكر الهرية ، قال : 

 .   لباج الأوو والخون فكفرت بأنعم هللا فأذاقها هللا

وهذا مما يخيه العبد المؤمن أن يكون ممن عرض نفسه أو غيرق لسلب نعمم 

 عليه ، وهذا كثير . هللا جل وعال 

هللا فت مل هذا األمر وحرك ، والواجب على العباد أن يكثروا من الثنماء علمى 

هللا في هذق األمور ، وأن يعرفموا أنمه مما حصملت نعممة إال بفضمل  جل وعال 

، والعبمماد يعملممون هللا جممل وعممال ، وممما انممدفعت نهمممة إال بفضممل جممل وعممال 

 السبب ، ويشكر من عمل سبباً نافعاً .

لكممن العبممد ال يسممتهل ، المخلمموق ال يسممتهل بحممدوث السممبب النمماف  ، وتفعيممل 

، فتضماه هللا جمل وعمال السبب ، أو أن يكون منتجاً للمسمبب م إنمما همذا ممن 

دونما سواق ، ويشكر من قام بعمل خير ، أو سبب بمن كان ، النعم إليه وحدق 

 وتتعلق الهلوب باهلل جل جالله ذلةً  وخضوعاً .
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واإلقبممال علممى الممدنيا نسمم ل هللا العافيممة برؤيتهمما ، وعممدم رؤيممة غيرهمما ، عممدم 

رؤية اآلخرأ  ، أو عدم العلم بماهلل حمق العلمم م همذا يحمدث ممن األشمياء مما ال 

ه ممن صممني  أهمل الجاهليمة ممن تعلههمم بالمدنيا ، ونسمميان حصمر لمه ، وهمذا كلم

 اآلخرأ ، والعياذ باهلل .

 

هاتمان المسم لتان ، الكفمر بآيمات الثامنة واألربعأون ، والتاسأعة واألربعأون : 

هللا وجحد بعضها ، من صفات ، ونعوت أهل الجاهلية ، فهمم يكفمرون بآيمات 

 هللا المهروءأ المتلوأ ، والمنظورأ .

هللا جممل الكونيمة ، واآليمات الشمرعية ، ويجحمدون بعضمها ، كمما ذكمر  اآليمات

 في كتابه . وعال 

ف هل الكتماب كفمروا بآيمات كثيمرأ ، ألنهمم لمم يريمدوا اإليممان بهما ، لمخالفتهما 

 ألهوائهم ، وكذلك جحدوا بعضها .

وأهممل الجاهليممة فعلمموا ذلممك فهممم يعرفممون اآليممة ، ويعرفممون حهيهتهمما ، ولكممن 

يجحدون ، والكفر ، والجحد ، بينهما فرق ، الكفر معروه لمديكم  يكفرون أو

. 

وأما الجحد فالعلماء اختلفوا في تفسير الجحد ، لكن أقرب ما يهال فمي الجحمد 

 ، أنه إنكار الشيء ظاهراً م  معرفته باطناً ، فيكون نوعاً من الكفر 

فممدلت   وأحأأدوا بهأأا واسأأتيقنتها أنفسأأهم ظلمأأاً وعلأأواً  قممال جممل وعممال : 

اآلية على أن الجحد يجتم  م  المعرفة ، واالسمتيهان ، لكمن لميل معمه إيممان 

 فهو جحد في الظاهر بالكفر بها ظاهراً أو بردها ظاهراً .

وهناك ألفاظ  ال نريد أن ندخل بها هنا ، نمدخل فيهما هنما ألنهما متصملة ببحمث 

جحمد ويهابلمه الهبمول التكفير ، واإليمان في مس لة الكفمر ، ويهابلمه اإليممان وال

وااللتممزام ، ويهابلممه االمتنمما  ، ونحممو ذلممك م ألفمماظ مسممتعملة عنممد الفههمماء فممي 

 أبواب الردأ .
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أن أهل الكتاب والمشمركين كفمروا  هللا جل وعال قوله الكفر بآيات هللا ، ذكر 

 بآيات هللا جل وعال . 

ويشمممل  وهنمما المهصممود بآيممات هللا جممل وعممال ، ممما يشمممل اآليممات الكونيممة ،

اآليات الشرعية ، وتارأ يكون الكفر بآيات هللا الكونية ، المهصود بها اآليمات 

التممي فيهمما داللممة علممى نبمموأ النبممي ، ونبمموأ األنبيمماء مرتبطممة بآيممات وبممراهين ، 

 م  كل نبي آيات وبراهين تدل على صدقه . هللا جل وعال يعني جعل 

المذي أيمد بهما همذا الرسمول ، ألنمه همو هللا جمل وعمال هذق اآليات تضماه إلمى 

محمد صلى هللا ولكن هي تضاه إلى الرسول ، ألنه ، يعني آية موسى ، آية 

، آيمة عيسمى ، تضماه إليمه ، إضمافة تخصميص ، ألنمه همو المذي  عليه وسلم 

خصممص بهمما مثممل ممما يهممال غممالم زيممد ، ألنممه يضمماه إليممه ، وولممد فممالن ألنممه 

 يضاه إليه  تخصيصاً ، يعني ليل لريرق .

، وهي آيات لألنبياء ، وهذق اآليمات كفمر بهما ممن هللا جل وعال  ذاً هي آيات ف

كفممر مممن الجمماهلين مممن األميممين ، ومممن غيممرهم ممممن أرسمملت إلمميهم رسممل ، 

وبخصوص أهل الكتماب فم نهم كفمروا بمبعض اآليمات ،وآمنموا بمبعض اآليمات 

 كما سي تي بيانه إن شاء هللا تعالى .

يكون الجحد للكمل ، بخماله اإليممان باآليمة ، ف نمه أما الجحد ف نه ال يمكن أن 

 إما أن يكون إيماناً ، وإما أن يكون غير أيمان .

فجحد بعض اآليات ألنها قمد تناسمبهم ، وقمد ال تناسمبهم ، وقمد توافمق أهموائهم 

 وقد ال توافق أهوائهم ، فمنهم من يهول هذا ، ومنهم من يفعل هذا .

عمماً ، إذا اتجممه إلممى اآليممات الشممرعية ، كممما جمي هللا جممل وعممال والكفممر بآيممات 

 ذكرنا ف نه يشمل األميين والكتابيين .

وإذا اتجممه إلممى اآليممات الكونيممة ، فمم ن هممؤالء ، يعنممي األميممين لممم يجحممدوا كممل 

هللا جمل اآليات أو لم يكفروا بجمي  اآليات ، وإنما كفروا ببعضها ، مثالً قمال 

وا بآياتنا كلهأا فأخأذناهم أخأذ عزيأز ولقد أاء آل فرعون النذر كذب : وعال 
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مهما تأتنا ب  من آية لتسحرنا بها فما نحأن لأك بمأيمنين  قال:  ،  مقتدر 

 . 

فدل ذلك على أنهم ، على أن اآليات ، هذق لم يؤمن بها من خوطب برسالة 

 موسى عليه السالم ، بل كذبوا بجمي  هذق اآليات .

همي معجمزات للنبمي ، وبمراهين علمى  وهذق اآليات المهصود بها اآليات التمي

صدقه ، وصدق رسالته ، وأيضماً بعمد اإليممان ممن آممن بموسمى عليمه السمالم 

ومن آمن بعيسمى عليمه السمالم ، فم نهم تم تيهم آيمات فهمد يؤمنمون بهما ، وقمد ال 

 يؤمنون .

هللا جمل وعمال ولهذا كان اليهود قتلة لألنبياء ، لما اتصفوا بمه ممن كفمر بآيمات 

ره ، ب نها الداللة الواضحة البينة على المراد ، يعني في اللرة يعني اآلية تع

هناك داللمة ، وهنماك أرفم  ممن الداللمة ، وهمي اآليمة ، همي الشميء يمدل علمى 

 المراد دون شك أو دون رد لهوته ، ولظهورق .

يهال آية فالن كمذا ، إذا كمان الممذكور همو المدليل علمى صمفته التمي يتميمز بهما  

الطممول هممذق صممفة ، يعنممي يتميممز بهمما ، إذا رأيممت هممذق الصممفة  واآليممة فممالن

فستعرفه من غيرق ، يعني الطول مفرط م يكون أو يهال آية فمالن الكتابمة فمي 

قوم ليسوا بكتبة ، آية فالن الهراءأ في قموم ليسموا بهمراء . وهكمذا فاآليمة دليمل 

 واضل يبن على المهصود ، والمراد ال يختله .

 ال له دليل ، والبرهان أعظم من الدليل ، وشبيه باآلية وأما ما دون ذلك يه

وسممي البرهمان ، برهانماً ممن بمراهين األنبيماء ، وآيمات األنبيماء ، ونحمو ذلمك 

لتشبيهه بضمياء الشممل ، ألن الشممل أول مما تطلم  ، ف نهما تطلم  بنمور فم ذا 

 قوي ضوئها قيل هذا برهان ، لهوته وظهورق ، ومالبسته لها .

ي الحمممديث الصمممدقة برهمممان ، إيممم  الحمممديث ؟ ك الصمممالأ نمممور لهمممذا جممماء فممم

والصدقة برهان ، والصبر ضياء ك م فالصمبر ، والصمالأ ، الصمالأ ضمياء ، 

والصدقة برهان ، الضياء قوي  ولكن البرهان فيه ظهور ، وبيان واضل في 

ذلك ، فالصالأ لها ضيائها مثل ضياء الشمل ، والصمدقة همي برهمان ، ألنمه 
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من الضياء  لكنه مشبه به لظهورق ، وصدقه ، وأنه قد البسمت همذا مشبه أقل 

 األمر أي الصالأ نور والصدقة برهان والصبر ضياء . 

نعم المهصود من أن الصدقة سميت برهان أو وصفت ببرهان ، ألنها ظاهرأ 

 الداللة على التخلص من حب الدنيا في ذلك مثل ظهور البرهان وسطوعه .

برهان ، إذا كانت ظماهرأ ، تنبمه فالمدليل أقمل درجمة ممن فكذلك اآليات تسمى 

البرهان م نهول المدليل كمذا ، ولكمن إذا قيمل البرهمان كمذا ، يجمب أن ال يكمون 

 فيه اختاله ، برهان فيه وضوح وظهور .

النبي صلى هللا عليمه إذا ت ملنا ذلك وجدنا أن مشركي العرب ممن بعث إليهم 

هللا ، وأنكروا وكفروا بكثير من آيات عال هللا جل وجحدوا بعض آيات   وسلم

، وما كفروا به أو ما جحدوق هو في الحهيهة ناتج عن عمدم إيممانهم جل وعال 

 بالنبي عليه الصالأ والسالم .

، وإلمى  النبمي صملى هللا عليمه وسملمإذا نظرت مثالً إلى قصة اإلسراء إسراء 

 بذلك . معراجه هذق آية بينة دنيوية ، لم يؤمن بها ، وكفروا

انشهاق الهمر كفروا به وجحدوق ، الهرآن في نفسمه أيضماً جحمدوا بمه ، وقمالوا 

إن هذا إال قول البشر ، فكل اآليات التمي أُتيهما العمرب ليؤمنموا بهمذا الرسمول 

 عليه الصالأ والسالم جحدوا بها . 

 وهذا ورثته طوائه في هذق األمة ب نوا  من الميراث ، فورثه العهالنيون 

هممم ، يعنممي مممن الممزمن األول فممي أنهممم لممم يعملمموا أثممر اآليممات الكونيممة فممي أن

في اإليمان بماهلل جمل  هللا جل وعال والمعجزات ، وأثر اآليات المتلوأ ، آيات 

 وعال .

فمنهم من جعمل دليمل الوجمود لميل همو اآليمات والبمراهين ، وإنمما همو المدليل 

النبي صمة باألنبيماء ، بمالعهلي المجرد بالكواكب ، يعني لميل اآليمات المخصو

 ، وإنما هي اآليات العامة في ذلك .  صلى هللا عليه وسلم

وهذا موروث أصالً من اليونان ، ومن شابههم في همذا السمبيل الطوائمه ممن 

 النبي صملى هللا عليمه وسملمالمعتزلة  ومن شابههم في معجزأ أو آية وبرهان 
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، أنكمروا أن يكمون كمالم عمال هللا جل و، وآيته العظيمة الذي هو الهرآن كالم 

أو قمول  النبي صلى هللا عليمه وسملم، ونسبوق إلى أن يكون قول هللا جل وعال 

جبريل ، أو أنه مخلوق وجد هكذا علمى همذا النحمو كمما يهولمه طائفمة ممنهم أو 

 كما يهوله أكثرهم .

وهذا نو  من جحد بعض اآلية أو جحد اآلية في هذا المهمام ، جحمد أن يكمون 

،  النبمي صملى هللا عليمه وسملممنزل منمه ، معطيمة  هللا جل وعال كالم  الهرآن

 . صلى هللا عليه وسلممحمد النبي قالوا قول جبريل أو قول 

همذا مشمابه لهمول أولئممك : إن همذا إال قمول البشمر ، ممم  أن الفمرق بمين هممؤالء 

وهممؤالء ، أن هممؤالء يؤمنممون ، وهممؤالء ال يؤمنممون ، لكممن هنمماك جحممد داللممة 

 . النبي صلى هللا عليه وسلماآلية المختصة بهذق 

أيضاً المماديون ممن ذلمك المزمن المذين ينكمرون الخموارق بعمومهما ، ويثبتمون 

األشمممياء علمممى ظواهرهممما ، دون النظمممر فمممي معنمممى الخمممارق ، ومعنمممى اآليمممة  

وآياتمممه   النبمممي صممملى هللا عليمممه وسممملمومعنمممى البرهمممان م كفمممروا بمعجمممزات 

 وببراهينه . 

النبي مشركو العرب ، واألميون من أهل الجزيرأ ، وبكفرهم بآيات كما فعله 

التي اختص بها فهؤالء ، أنكروا انشهاق الهممر وأنكمروا  صلى هللا عليه وسلم

الخوارق ، وأنكروا نبو  الماء بين أصابعه عليه الصمالأ والسمالم   وأنكمروا 

قالمت طائفممة أشمياء كثيمرأ حتمى انهمم لمم يتجاسمروا علمى إنكمار المعمرا  م بمل 

منهم أنه أسري ، إنه عر  به ، أو إنه أسري به وعر  به بمالروح فهمط دون 

جسممدق البتممة ، ويريممدون مممن ذلممك ت يممد أنهمما كانممت رؤيمما  يعنممي منممام ، أو أنهمما 

كانت خيال أو ما أشبه ذلمك مم  أن همذا الهمول مسمبوق لكمن المماديون أنكمروا 

 أصالً هذق الرحلة ، لكن بنو  من التعبير .

ممن تكلميم الحجمر   وممن  النبي صلى هللا عليه وسلمذلك إنكار ما اختص به ك

تكليم الشجر ، وممن طاعمة بعمض المخلوقمات لمه ممن الحيوانمات إلمى آخمرق ، 

مما وجد ف نهم أنكروق وجعلوا ذلك من أغاليط الرواأ أو من الخوارق التي ال 
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كتمب فيهما إثبمات تعهل ، مما حدا بطائفة من أئمة الحمديث والسمنة إلمى تم ليه 

النبمي صملى هللا هذق اآليات بكتب أسموها دالئل النبوأ ، ويوردون فيهما آيمات 

 التي اختص بها عليه الصالأ والسالم . عليه وسلم

 نكتفي بهذا الهدر .

 

 

 األسئلة 
 السؤال : 

ً ، حتى ولو كان الذي  بعض النال يجد في قلبه ميالً لمن صن  له معروفا

ق ، فيجد في قلبه ميل لمن صن  هذا المعروه   ولو صن  له المعروه فاس

 كان كافراً ، هل يحاسب اإلنسان على هذا الميل ؟ 

 الجواب : 

إذا كان الميل هذا ميل طبيعي ، ليل فيه مودأ كاملة للكافر مثالً أو لميل فيمه 

نسبة الفضل إليهم في ذلك ، وإنما جعل السبب لمن صن  معروفاً له . ف نه ال 

لممك ، ألن اإلنسممان جبممل علممى الميممل لمممن أحسممن إليممه ، وهممذا ال حممر  فممي ذ

يسمممتطي  أحمممد أن يمممتخلص منمممه م وهمممذا يختلمممه بممماختاله النعممممة ، أو التمممي 

 حصلت أو الشر الذي اندف  بسبب أولئك . 

المهصممود أن الميممل هممذا إذا كممان لسممبب دنيمموي ، ولممم يصممحبه مممودأ كاملممة ، 

 من خير فال ب ل .وإنما هو مهدرق بهدر هذا الذي حصل له 

لكمن أن يمم تي وألجمل معممروه حصمل لممه ممن كممافر ممثالً طبيممب أو نحمو ذلممك 

يتعلق قلبه به ، وينسمب الفضمل إليمه ، ويصمبل يمجمدق تمجيمداً ك نمه همو المذي 

 .هللا جل وعال حصل هذا بال شك فمن أضاه النعم إلى غير 

 السؤال : 
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من الحصول على حينما يذكر أحدنا أمراً يهول : بفضل فالن تمكنت  

السيارأ ، وحينما تنكر عليه يهول أكيد هذا بعد فضل هللا ، فهل يكتفي  

 االقتصار على النية ، وعدم التصريل بفضل هللا ؟

 الجواب : 

هذا يختله بحسب ما تعلق بهلب الهائل ، ف ذا كان ، إذا قال بفضل فالن 

أن هذا  حصل أو ألن لوال فالن ما حصل كذا ، ونحو ذلك ، وهو يهصد

 مستهل بتحصيل هذا ، أو أنه تعلق قلبه به فهذا من الشرك باهلل جل وعال .

لكن الحالة الثانية أن يهولها ، يهول بفضل فالن حصلت علمى السميارأ  ونحمو 

ذلك من األسباب ، وهو جرى هذا على لسمانه ، لكمن فمي قلبمه الشمكر هلل جمل 

حسمن اللفمظ  واألولمى لمه أن  وعال ، واالعتراه له بمنته في ذلك ، فهذا فاته

فممالن عمممل لممي كممذا ،  هللا جممل وعممال ، أو بحمممد هللا جممل وعممال يهممول بفضممل 

المهصمود ممن ذلمك  هللا جمل وعمال ونحو ذلك مما يكون فيه نسبة األشياء إلمى 

 ثم من فالن . هللا جل وعال أن األولى دائماً أن تهول أن هذق من 

الن لممما حصممل كممذا م فالمسمم لة أشممد وإذا كانممت المسممالة فيهمما حصممر ، لمموال فمم

بيكون من التشريك في النعمة أو من باب إنكار نعمة هللا، أو من إضافة النعم 

لموال فمالن لمما حصمل كمذا ، همذا إذا كمان مممن أنعمم  هللا جمل وعمال إلى غيمر 

عليه بهذق النعمة ممن أنعم عليه بهذق النعمة ، فيهول لوال فالن لما حصل كذا 

 .هللا جل وعال رك األصرر ألنه نسب النعمة إلى غير ، ف نه من الش

وأما إذا قالها من تسبب في السبب ، وظهر السمبب ، ف نمه ال بم ل بمذلك مثمل 

في عمه : ك لوال أنما لكمان فمي المدرك األسمفل  النبي صلى هللا عليه وسلمقول 

 من النار ك رواق البخاري في الصحيل .

وال فمالن لحصمل لمي كمذا ، ولموال فمالن يختله عن قول أحدنا أو أحد النال ل

: ك لمموال أنمما لكممان .. ك هممو  النبممي صمملى هللا عليممه وسمملمممما حصممل ، وقممول 

وأمرق ب كراممه بم ن يشمف   هللا جل وعال المتفضل عليه الصالأ والسالم ب ذن 

نبيه فهو هو يعني المسدل النعمة معلوم أم المسدل النعمة ال يكون متعلهاً قلبه 
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، وإنممما يممذكرها لرممرض مممن األغممراض ، يممذكرها افتخمماراً قممد  بالمسممدى إليممه

يذكرها لبيان السبب ، قد يذكرها للتعلميم ، قمد يمذكرها همو بحسمب قصمدق ممن 

 هذا األمر . 

لكممن أكثممر النممال طبعمماً يسممتعملون لمموال يسممتعملوها المممنعم عليممه ، يسممتعملها 

ل كمذا ، لموال المتفضل ، أو من حصلت له النعمة فيهول لوال السيارأ ما حص

قائد الطائرأ كان رحنا في كذا ، أو لوال فالن لما وهمذق كلهما ممن أنموا  نسمبة 

 .هللا جل وعال النعم إلى غير 

 السؤال :  

كيه نجم  بين العمل باألسباب ، وبين عدم االلتفات ، وتعلق الهلب بمن 

 ب يديهم األسباب في أمور الدنيا المختلفة ؟ 

 الجواب : 

لممب بالسممبب أو بمممن يفعممل السممبب إذا كممان تعلهمماً فيممه االلتفممات  هنمما تعلممق اله

أو الميل الشديد الذي يحصمل تعلمق  هللا جل وعال والميل ، وفيه نسيان فضل 

الهلب بفالن يصبل فمي ذهنمه أن فمالن همو المذي سميعمل ، وفمي ذهنمه التوكمل 

 عليه أو إضافة األمر له أو نحو ذلك م فهذا من الشرك باهلل جل وعال .

إذا كان تعلق الهلب أو التفات الهلب ، يسمميه التفمات ، ولكنمه همو فمي الحهيهمة 

يجري على خاطرق أن فالن سميعمل لمي كمذا ، ويسمر بمذلك ، يتمذكر أن فمالن 

بيتوسط له ، أو فالن سيعطيه مال ، أو فالن سيعمل له همذا المعمروه   وإذا 

 التعلق .تذكرق قلبه سر بذلك ، وانشرح صدرق فهذا ليل هو معنى 

تعلق الهلب هو ركونه إلى هذا الذي فعل الشميء ، ونمو  التوكمل عليمه ، ألن 

فالن بيعملها ، يعني ك نه ضامن الشيء أو نحمو ذلمك ، فهمذا همو المذي يمدخل 

 .هللا جل وعال في إضافة النعم إلى غير 

هذق مس لة دقيهة متعلهة ب عمال الهلوب ، وأعمال قلوب ، العبد أعلمم بهلبمه مما 

حصل له ، فالذي ينبري هنا أن ينظر العبد إلى السبب علمى أنمه سمبب يسم ل ي

أن ينفم  بهمذا السممبب ، يسم ل هللا أن ينفم  بهمذق الواسمطة وهممذا  هللا جمل وعمال 
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الممذي عمممل السممبب يشممكرق ، ويثنممي عليممه جممزاق هللا خيممر عمممل ، وعمممل لكممن 

ذ الشممفاعة إذا الهلممب يتعلممق فممي أن تنفمم  إيمممان بمماهلل جممل وعممال ، ألن مممثالً خمم

قممدمت شممفاعة ، ذهممب معممك فممالن وعمممل لممك واسممطة ، مممن الممذي سمميجعل 

 صاحب األمر يهبل أو ال يهبل ؟ 

، قد سبحانه وتعالى يمن  وينف  ، وقد ينصره ذهمن همذا ، وال هللا جل وعال 

 يلتفت له أصالً ، وأمثلة هذق كثيرأ . 

 السؤال :

 أنا لكان في ضحضاح من النمار : ك لوال النبي صلى هللا عليه وسلمما توجيه 

 ك ؟ 

رسول هللا صملى هللا عليمه وسملم وقول عمر رضي هللا عنه : لوال أنا لطلهكن 

 ؟  

 الجواب :

هممذا أجبنمما عنممه بمم ن هممذا ال بمم ل بممه إذا كممان لرممرض شممرعي صممحيل  لمميل 

لررض االفتخار ، يعني أغراض مذمومة أو بيان الفضل واألنعام  وإنما همو 

قوله : ك لوال أنا لكان فمي  النبي صلى هللا عليه وسلمل فلررض شرعي صحي

ضحضاح النار ك يبين شمفاعته عليمه الصمالأ والسمالم ، وشمفاعته ممن حهوقمه 

عليه بهما فهمو الممؤدي للسمبب ،  هللا جل وعال عليه الصالأ والسالم التي من 

 وليل المتفضل عليه . 

 وكما ذكرت لك أنها جائزأ بشرطين : 

ن الذي يهول   لوال أنا ب أن يكون هو الذي عممل ، ولميل الممنعم أوالً أن يكو

عليه هذا واحد ، ألن الذي عمل غالباً ما يكون قلبه متعلهاً باآلخر وإنما يكون 

 عمله .

الثاني : ال يكون صدر منه ذلك علمى وجمه ممذموم شمرعاً كاالفتخمار الممذموم 

وأشمياء أيضماً جماءت  وأشباق ذلك ، وهذا يحمل عليه قول النبي م وقمول عممر

 عن السله كثيرأ في ذلك .
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هذا هو الصمواب فمي همذق المسم لة ، خماله لممن زعمم أن قمول الهائمل ، لموال 

فالن لما حصل كذا ، أن هذا من آداب األلفماظ ، وإنمما يُكمرق كراهمة ، ولميل 

من الشرك استدالالً بهذا المهام المختله ، قول فمالن لموال لكمان كمذا همذا ممن 

 أنا لكمان كمذا وكمذا همذا ممن قبيمل اإلعمالم بشميء ، ويختلمه بحسمب قبيل لوال

مهصمد المممتكلم ، أممما الممنعم عليممه الممذي حصمملت لمه النعمممة ، أو انممدفعت عنممه 

النهمة ، يهول لوال فالن لكان لي كذا ، لوال فالن لهلكت هذا فيه التعلق الهلب 

 تعلق بمن حصلت له النعمة من جرائه فالمهام مختله .

مور الطبيعية ممثالً التمي مما فيهما تعلمق ، يعنمي األممور الماديمة فهمذق ال أما األ

حر  فيها ، يعني مثالً يهول ممثالً لمو ال أن الشماي جيمد مما شمربته ، أو يهمول 

 لوال أن الملل كثير كان أكلت . 

 هذق األشياء طبيعية ما فيها إضافة النعمة إلى غير هللا ، فليل المحظور هو 

وال ، لوال موجودأ في اللرمة تسمتعمل فمي بابهما ، لمو اسمتهبلت استعمال كلمة ل

من أمري ما استدبرت ، ونحو ذلك ، فلوال تستعمل لكن إذا كان فيهما إضمافة 

 هللا جمل وعمال أو تعلق الهلب فيهما بريمر  هللا جل وعال النعمة وحصرها لرير 

 هذا هو الممنو  في ذلك .

 السؤال : 

م السفر للصالأ على الجنازأ ، فما هو الحكم كثر السؤال بين الشباب عن حك

 ؟ 

 الجواب : 

أوالً السفر للصالأ على جنازأ أو السفر لزيارأ أخ لك فمي هللا أو سمفر لصملة 

رحم أو سفر لزيارأ مريض همذق لميل فمي الشمريعة دليمل يمنعهما ، بمل هنماك 

 أصول عامة تدل على أن هذق ال ب ل بها ، وذلك أنها أن حهوق المسملم علمى

المسمملم هممذق لمميل فممي التفصمميل فممي األدلممة ، ب نهمما تهضممي ، وتحهممق الحهمموق 

 بحضر أو بسفر .

 حق المسلم على المسلم ست :
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إذا مرض فعدق ، وإذا مات فاتبعه ، فهذا من حهه هل همذا الحمق يكمون بسمفر 

أو برير سفر لم ي تي ما يمن  فاألصل إن همذق الحهموق تمؤدي سمواء أكمان فمي 

وتممدخل فممي عممموم هممذق األحاديممث التممي فيهمما بيممان حممق  حضممر أم فممي غيممرق ،

 المسلم على المسلم بعامة .

األمر الثاني ، أنه المن  من السفر ، وشد الرحمال ، المنهمي عنمه همو إذا كمان 

المعنممى منهممي عنممه فممي الشممر  ، مثممل السممفر ، وشممد الرحممل لبهعممة لتعظمميم ، 

يعنمي ال تشمد الرحمال  حديث : ك ال تشمد الرحمال إال إلمى ثالثمة مسماجد .. ك ،

إلممى بهعممة لممتعظم إال إلممى ثالثممة مسمماجد ، فالمسمماجد المنتشممر إذا كممان تريممد أن 

تسافر لتعظم مسجد إنك تسافر للصالأ فيه ، لتعظيم هذق البهعة ، فالبهما  إنمما 

، وهو الذي ي ذن بها ، ولم ي ذن أن تسافر لتعظيم بهعمة هللا جل وعال يعظمها 

 جد .إال لهذق الثالث المسا

ولهمذا لمما سمافر بعمض الصمحابة للطمور ، نهمي عمن ذلمك ألجمل همذا الحمديث 

السممفر لتحصمميل مبمماح فممي الشممر  ، سممفر لتجممارأ ، أو لتحصمميل منممدوب فممي 

 الشر  لطلب علم ، ونحو هذا ، ال شيء فيه .

 ف ذاً السفر وسيلة ، والوسيلة في الهواعد الشرعية لها أحكام المهاصد ، ف ذا 

بتماً شمرعاً ، ولميل ثمم مما يُنهمى عنمه ف نمه داخمل ضممن أصمول كان المهصد ثا

الشريعة خاصة إذا كان مثمل مما ذكرنما لمك ممن السمبب األول فمي أداء حهموق 

 كثيرأ .

السبب الثالث أو الدليل الثالث الذي يدلنا على أن السفر لصالأ الجنازأ ونحمو 

لزيممارأ  ذلممك ال بمم ل بممه ، أنممه لممو منعنمما منممه لوجممب أيضمماً أن يمنمم  السممفر

المريض ، والسفر للصلة ، ما الفرق بين هذا وهذا ؟ كله بماب واحمد  وكونمه 

، يعنممي زيممارأ المممريض مطلوبممة ، والصممالأ مممن حيممث هممي مطلوبممة وصمملة 

هللا جمل الرحم من حيث هي مطلوبة ، وفي الحديث ك أن من زار أخاً له فمي 

 على مدرجته ملكاً .. ك ، وهذا فيه نو  سفر .  وعال 
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النال أعمل قاعدأ ، أن األصل في سفر الطاعة أنمه جمائز ، إال مما دل بعض 

الدليل على عدمه ، وهذق الهاعمدأ مختلمه فيهما ، ألنهما منظمورأ باالسمتهراء ، 

 وال يستهيم ذلك .

األمر الراب  : إذا كان من تريد الصالأ عليمه لمه حمق عليمك فمي دينمك ، وهمو 

عامة له أثرهما ف نمه حينئمذ يكمون  أعظم الحهوق ، أو في دنيا ، أو في مصلحة

الحق أعظم في ذلك ، وليل ألجل تعظيمه ، تعظيم المتوفى أو تعظيم الميمت 

، ونحو ذلك ، وإنما ألن الصالأ عليه من حهوقه ، واتبا  جنازتمه ممن حهمه ، 

 وهو له حق عظيم في ذلك .

د فيعطممى مممن أواخممر الحهمموق المتعلهممة بجنازتممه ، وهممذا يعظممم إذا كممان المفهممو

ممن له األثر البالغ كعالم من علماء المسلمين مثل ما حصل من وفاأ سمماحة 

الشيخ عبد العزيز بن باز ، رحمه هللا ، أو سماحة الشيخ محمد بمن عثيممين ، 

رحمهممم هللا تعممالى ، ورفمم  درجمماتهم ، وأجممزل لهممم المثوبممة  وجممزاهم عممن 

ارك هللا جمل وعمال المسلمين خير الجزاء ، ألنهم بذلوا ، وجاهدوا في عممر بم

في أقوالهم ، وفي أعمالهم م فلهم حق على المسلمين ، عامة  بالمدعاء م ولهمم 

 حق على الخاصة ممن انتف  بهم رحمهم هللا تعالى رحمة واسعة .

 السؤال : 

 وهل كان فعل السله على ذلك ؟

 الجواب : 

نممدنا السممله ممما كممانوا يسممافرون ، ألن السممفر يفمموت الجنممازأ ، يعنممي السممفر ع

ساعة ، وتصل ، وعلشان يسافر من مكة إلى المدينمة يبرمي لهما أسمبوعين بمل 

أو أسبو  ، عدم فعل السله ال لعدم وجمودق ، أنما مما تتبعمت همل فعلموا أو لمم 

يفعلوا ، لكنمه عمدم فعلهمم إذا كمان ، ال لعمدم مشمروعيته ، لكنمه يفموت بيمروح  

 يعني في ذلك .

تله م الكالم على الصالأ ، مثالً واحمد يهمول أما مثالً الذهاب لزيارأ الهبر يخ

: اآلن يذهب إلى مكمة ، بمروح أصملي علمى قبمر الشميخ ، همذا ممنمو  ، ألنمه 
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تعلق الهلب بالهبر م هذا حق فات ، يعني الصمالأ عليمه مم  المسملمين فاتمت ، 

 وما من صلى صالأ الرائب ، فيكفي في ذلك .

ن أيضاً ممما يمؤثر علمى جنازتمه ومثل ما جاء أو نهل الميت من مكان إلى مكا

، ويؤثر على بدنه ظهور الروائل أو فساد البدن أيضاً هذا ممتن  ، وهو الذي 

 من  منه السله .

 السؤال : 

ممما يالحممظ االهتممام المبممارك ، بمما كممان عليمه السممله الصملل ، مممن التوحيممد 

قلممة  وإفممراد هللا فممي أفعالممه ، وأفعممال عبممادق وأسمممائه ، وصممفاته ، ولكممن نممرى

ونهصاً في حاضرنا لما كانوا عليه ممن الزهمد والمور  ، والعبمادأ ، والخموه 

 ف ن هذا قد يكون مدخالً ألهل البد  في إنكارهم لمتابعتهم ؟ 

 الجواب : 

هذا حهيهة ، واألمر ليل في وقتنا المعاصمر ، والصمحابة رضموان هللا علميهم 

النبمي صملى هللا علمى عهمد في آخر وقتهم لما كثرت الدنيا ، ليسوا كمما كمانوا 

، جاء في الحديث أنه عليه الصالأ والسالم خاطب الصحابة فهمال  عليه وسلم

: ك كيه أنمتم إذا أصمبحتم فمي حلمة ، وأمسميتم فمي حلمة ، ووضم  بمين أيمديكم 

طبهاً ، ورف  طبق ؟ ك ، قالوا : يا رسول هللا ، نكمون خيمراً ممما نحمن عليمه ، 

 اآلن خير ك .قال : ك ال ، بل أنتم خيراً 

ومصعب ابن عمير ، رضي هللا عنه ، لما استشهد في أحد ، وجد عليه شملة 

إذا غطيت بها قدماق ، ظهمر رأسمه ، وإذا غطمي رأسمه ظهمرت قمدماق ثمم بعمد 

ذلممك انفتحممت األمممور علممى الصممحابة رضممي هللا عممنهم ، فاتخممذوا الضمميعات ، 

رأ ما عندهم مما فمتل واتخذوا الهصور ، واتخذوا ما اتخذوا من ذلك ألجل كث

علميهم ممن كنموز فمارل ، والمروم ، الحممد هلل فوجمود الزهمد ،  هللا جل وعال 

وجممود الزهممد المطلمموب ، طلممب اسممتحباب ، ووجممود االلتفممات عممن الممدنيا هممذا 

مطلوب ، طلب استحباب ، لكن ليل مهام الزهد في المدنيا مثمل مهمام إصمالح 
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فممي ربوبيتممه  وإلوهيتممه وأسمممائه  هللا جممل وعممال الهلممب ، بالتوحيممد ، توحيممد 

 . النبي صلى هللا عليه وسلموصفاته م أو توحيد المتابعة في 

هذق عهيدأ وصالح الهلب ، ومعها إذا قصر العبد يسمترفر ، ويلحمظ اسمترفارق 

لربه جل وعال ، وأثر ذلك عليه ، لكن أن يزهد وعهيدته فاسدأ ، فليل األمر 

 كذلك .

الزهد ، ما همو ؟ الزهمد مطلموب ، لكمن مما همو همذا  ثم إن العلماء اختلفوا في

الزهممد المطلمموب شممرعاً ؟ هممل هممو التهليممل مممن الممدنيا ؟ هممل هممو التهشممه فممي 

 اللبال ؟ هل هو كراهة المال ؟ هل هو ... إلى آخرق  .

اختلممه تفسمميراته ، وأحسممن ممما ُعممره فيممه الزهممد ، مممما ينطبممق علممى حممال 

يخ اإلسمالم ابمن تيميمه قمال : الزهمد الصحبة رضوان هللا عليهم ، مما عرفمه شم

ترك ما ال ينف  في اآلخرأ ، الزهد ترك ما ال ينفم  فمي اآلخمرأ ، فممن النمال 

المال عندق ال ينفعه في اآلخرأ بمل يضمرق ، فهنما يكمون الزهمد فمي حهمه تمرك 

 المال .

ومن النال من يكون الطعام في حهمه ال يعينمه ، فيكمون الزهمد بتركمه الطعمام 

 كون مثالً المنصب في بعضهم يكون ال يعنيه في اآلخرأ ، ومنهم من ي

 بمعرفته بنفسه ، وهنا يكون في حهه تركه زهداً .

ومنهم من يكون األمر في حهه مختله ، ولهذا جاء عمن بعمض الصمحابة أنمه 

قال : اللهم هب لي .. ، نسيت اللفظ ، لكمن معنماق اللهمم همب لمي عمزاً أو قمال 

لي ماالً ، ف نه ال عز إال بمال م وهذا ألجل أنه همو  عزاً في دينك ، اللهم هب

في نظرق أنه يكون عزق من هذا الطريق ، ب ن يكون هنا أقوى فمي صمدقه أو 

أقوى في البذل ، ونحو ذلك م لكن من النال من يكون الممال فمي حهمه فتنمة ، 

 وهو يعلم من نفسه أنه يكون في حهه فتنة ، ويصرفه عن ذلك .

ما ال ينف  في اآلخرأ م الزهد في المحرمات ، وما يتصل بها  ف ذاً الزهد ترك

هذا زهد واجب ، ألنها مضمرأ فمي اآلخمرأ ، الزهمد فيمما ال ينفم  فمي اآلخمرأ 
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مممن بعممض مممثالً اتصممال العالقممات  أو يعنممي الزيممارات ، ونحممو ذلممك ، يممذهب 

 اإلنسان في صحبة األصحاب  لماذا ألنهم ال ينفعونه في اآلخرأ .

ل من إذا صحب صحبته تنف  في اآلخرأ ، وممن النمال ممن همو إذا ومن النا

تصدر ، تصدرق ينفعه في اآلخرأ ، وترك التصدر يضرق هو لكن من النمال 

 من العكل إذا تصدر ضر نفسه في الدنيا ، وفي اآلخرأ .

ف ذاً حهيهة الزهد بما ينطبق على تفماوت مما كمان عليمه الصمحابة رضموان هللا 

الل  أنه يختله باختاله الشخص نفسه ، وما يطلمب منمه عليهم والسله الص

. 

 السؤال :

هل تنصحون الطالب ب ن يدرل متنين في نفل الوقت ، أو يدرل متناً  ف ذا 

 انتهى منه بدأ في اآلخر ؟ 

 الجواب : 

هذا يتعلق بنشاطه ، بحسب نشاطه وتنو  المتون ، أنشط لطالب العلم  يعنمي 

أنه يمضي ليله ونهارق في متن واحمد فمي تعلممه أو إذا أخذ اثنين أنشط له من 

أكثر أيضاً من اثنين ، أما الحفظ ال ، الحفمظ أن ينتهمي ممن واحمد ، ويبمدأ فمي 

 الثاني ، بحسب تدرجه في العلم .

أن يموفهني وإيمماكم لممما فيممه رضماق ، وصمملى اللهممم وسمملم  هللا جممل وعممال أسم ل 

 وبارك على نبينا محمد .

 السؤال : 

 أ الرائب كثر فيها الكالم ؟  مس لة صال

 الجواب : 

صالأ الرائب ، نجيمب عمن صمالأ الرائمب ، صمالأ الرائمب ، األصمل فيهما أن 

نعمى النجاشمي يموم موتمه ، وقمال للصمحابة : ك إن  النبي صلى هللا عليه وسملم

أخاكم أصحمة قد مات ك ، فتهدم وصلى عليه الصمالأ والسمالم صمالأ الرائمب 
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منه  طائفة من العلماء على أن صمالأ الرائمب مشمروعة  وكبر أربعاً ، استدل

 فيما يراق ولي األمر ، أو فيما يراق اإلمام .

وقال آخرون إن صالأ الرائمب مشمروعة ، لممن فمي فهمدق أثمر علمى المسملمين 

جميعمماً ، يصمملى عليممه صممالأ الرائممب ، ألنممه تتعلممق الهلمموب ، قلمموب النممال م 

 بالصالأ عليه والدعاء له .

علممى  النبممي صمملى هللا عليممه وسمملمالأ الرائممب لممذلك ، لهممذا صمملى فتشممر  صمم

 أصمعة ألجل ذلك .

والهول الثالث : أن صالأ الرائب مشروعة ، لكن لمن لم يصلى عليه فمي بلمد 

مات فيها ، ولم يصلى عليه ، فيصلى عليمه ممن المسملمين ، ممن تهموم الكفايمة 

ه وهمذا إذا لمم يوجمد أحمد بهم ، ألن الصالأ عليه حهماً ممن حهوقمه ، والمدعاء لم

 ف نه يصلى عليه . 

النبمي صملى هللا عليمه وهمذا الهمول الثالمث همو األصمل ممن حيمث المدليل ، ألن 

فهدق هو أعظم فهد ، وأثمر علمى النمال فمي زمانمه ، ومم  ذلمك لمم يمؤمر  وسلم

بالصمالأ عليمه فمي الريماب فمي جميم  المسماجد أو النمال يصملون عليمه صممالأ 

الصالأ والسالم ، صلوا عليه إرساالً ، ألنمه لمم يخمر   غائب ، حتى هو عليه

من مكانه ، كذلك أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، لم يصلى عليهم صالأ الرائب 

. 

هذا هو األرجل من حيث النظر في ذلك ، لكن إذا كانت المس لة فيهما خماله 

ظاهر ، وعدد من األئمة األربعة يهولون بجواز صالأ الرائب   وأخذ بمه ممن 

 أخذ من أهل العلم ، ف نه هنا المس لة مس لة اختيار . 

فيهال صالأ الرائب الراجل فيها هو كذا ، وكذا لكن إذا صلى المسملمون بنماًء 

على قول قوي من عدد من أهل العلم ، يعني مثل صالأ على الرائب في ممن 

يفهد من حضر الصالأ عليه صالأ الرائب ، يصلي عليه ، ألنمه إذا لمم يصملي 

ليه بناًء على ما اختار من أنه ال يصلي على الرائب ف نه قمد يُسماء بمه الظمن ع
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، أو قد يكون هناك مفسدأ متعدية ، بعدم صالته ، والصالأ على الميت دعاء 

 له ، وهذا فيه سعة .

واإلممام أحممد ، رحمممه هللا تعمالى م لمما سممئل عمن الهنموت فممي الفجمر ، صممالأ 

 في الفجر ءأنصره ؟ .الفجر ، قيل له : إنهم يهنتون 

 قال : ال تنصره ، صلي معهم .

ذلك ألن المس لة فيها خاله ، بين ذلك ، فيرعى في مثل هذق المسائل المهمة 

. 

رحمم هللا شميخنا ، رحممة واسمعة ، اللهمم ارفم  درجتمه فمي المهمدين ، واصملل 

 عهبه في الحاضرين .

لهممم أجرنمما فممي إنممك علممى كممل شمميء قممدير اللهممم واجممزق عنمما خيممر الجممزاء ، ال

مصيبتنا ، وأخلفنا خيراً منها إنك علمى كمل شميء قمدير ، وصملى اللهمم وسملم 

 وبارك على نبينا محمد .

  

 


