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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 هـ 8248/  81/  81السبت فً / 

 

الحمد هلل لرب العالمٌن ، وصلى هللا وسلم وبارك على النبً األمً األمٌن 

محمد بن عبد هللا وعلى آله ، وصحبه أجمعٌن ، اللهم علمنا ما ٌنفعنا ، 

تكلنا  وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً وعمالً ٌا أرحم الراحمٌن ، ربنا ال

ألنفسنا طرفة عٌن واغفر لنا ولوالدٌنا ، ولمشاٌخنا ولمن له حٌق علٌنا  إنك 

 على كل شًء قدٌر .... اقرأ .

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

 إضافة نعمم إلمً غٌمرق كهولمه تعمالى :         المسؤلة السابعة واألربعون : 

 .   مم ٌنرروناا ٌعرفون نعمة هللا

 الكفر بآٌات هللا . المسؤلة المامنة واألربعون : 

 جحد بعضها  المسؤلة التاسعة واألربعون :  

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

رسمول هللا ممن المسمائل التمً خماله فٌهما  المسؤلة الساابعة واألربعاون :هذق 

أهل الجاهلٌة ممن األمٌمٌن ، والكتمابٌٌن ، وقمد سمبق لمك   صلى هللا علٌه وسلم

فً شرح هذق المسائل فٌما مضى ، أن اإلمام المإله رحمه هللا تعمالى ٌجمم  

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

النبمً صملى هللا شراح الحدٌث ممن المسمائل أو األفعمال أو األقموال التمً كمان 

ٌخاله فٌها أهل الجاهلٌة ، إمما فمً أصمل االعتهماد أو فمً قمول أو  لٌه وسلمع

فممً عبممادأ ، أو فممً األعمممال المختلفممة فممً أمممور الحٌمماأ ، ومممر معنمما الشممًء 

 الكثٌر من ذلك ، فٌما مضى . 

ومعلموم أن مخالفمة أهمل الجاهلٌمة ممن الكتمابٌٌن ، واألمٌمٌن مهصمودأ للشمار  

وبة طلب إٌجاب أو طلب استحباب بحسب ما مهصودأ فً هذق الشرٌعة ومطل
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دل علٌه الدلٌل علٌه وأعظمها ما كمان متصمالً بمسمائل اإلٌممان  واالعتهماد أو 

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

 العناٌة به علماً ومخالفًة من أعظم مهاصد هذق الشرٌعة .      

 ٌن والكتابٌٌن ُسموا بذلك لما هم علٌه من الجهل ألن أهل الجاهلٌة من األمٌ

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

 علٌهم صلوات هللا وسالمه .

وهمذق المسمؤلة السمابعة واألربعمون ، عنونهمما بهولمه إضمافة نعمم هللا إلمى غٌممرق 

 .  ٌعرفون نعمة هللا مم ٌنرروناا  لهوله تعالى : 

وإضافة نعم هللا إلى غٌرق جهل ، إذا كانت اإلضافة ألجل اإلٌجماد ، أو كانمت 

ال ٌسممتهل ب ٌجمماد وال ٌسممتهل أٌضمماً  هللا جممل وعممال السممبب فممً ذلممك فمم ن غٌممر 

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

لكممن ال ٌكممون إٌجممادق علٌممه ب رادتممه سممبحانه وتعممالى ، وقممد ٌعمممل السممبب ، و

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

 علٌها ، وهو الذي أفاضها فً الحهٌهة ، وكذلك السبب .       

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

نعمة ، بل تحتما  النعممة أو ٌحتما  اإلنعمام ، ، ف ن السبب ال ٌستهل ب حداث ال

أو ما ٌسر العبد ، أو دف  المصٌبة ٌحتما  إلمى سمبب ، وأسمباب فمنهما السمبب 

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

 واالنتفا  به ، وسٌؤتً بٌان بعض هذق الجمل . 

تعممد بمل فممً الحهٌهممة ممما مممن شممًء ونعمم هللا سممبحانه وتعممالى ال تحصممى ، وال 

 .هللا جل وعال ٌحدث للعبد من خٌر ٍ أو دف   شر إال وهو نعمة من 

ف ذا أضاه شٌئاً من ذلك على االستهالل ، إما استهالل إٌجاب ، أو االستهالل 

، فهممد أشممرك ، وهممذا هممو صممنٌ  أهممل الجاهلٌممة ، هللا جممل وعممال سممبب لرٌممر 

هللا لرسل ، ألجمل غلبمة الجهمل عنمدهم بحمق وصنٌ  األمم التً لم تبعث فٌها ا

وما برم من نعمة  ، وما ٌستحهه سبحانه ، قال جل وعال :        جل وعال 
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، وهذق اآلٌة دلت على أن جمٌ  النعم واحداً ، واحداً دون استثناء   فمن هللا 

 ، دون غٌرق .هللا جل وعال هً من 

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

 وما برم من نعمة فمان  هللا  المفٌد للتنصٌص الصرٌل فً العموم ، قال : 

الصمرٌل فمً العمموم ،  ، فالنفً م  النكرأ ، ومجًء من هذا ٌفٌمد التنصمٌص

بحٌث ال ٌخر  شًء من هذا العموم عن أن ٌكون كذلك ، وهذا هو الواقم  ، 

، همو هللا جل وعمال ت ، ال ٌكون إال بخلق ألن حصول الشًء فً هذا الملكو

هللا جل وعال الذي ٌخلق جمٌ  األشٌاء ، وما ٌشاءق العبد هو داخل فً مشٌئة 

 ، فما شاء هللا كان ، ما لم ٌكن .

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

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

 السبب لها إلى آخرق .

وماا  ، دون غٌمرق : هللا جمل وعمال ف ذاً دلت اآلٌة علمى أن المنعم جمٌعماً ممن 

ٌعنً ال ٌخر  شًء من النعم التً تنعممون بهما أو ،  برم من نعمة فمن هللا 

، كممل األشممٌاء منممه سممبحانه هللا جممل وعممال الشممر الممذي ٌصممره عممنكم إال مممن 

 وحدق دونما سواق . 

أنمه  ألن العبمد ٌعلمم،  مم إذا مسرم الضر فإلٌا  تأاؤرون  ولهذا قال بعدها  

إذا جاءق الضر ، فال أحد ٌنجٌه من ذلك إال الذي على كل شمًء قمدٌر  ولكمن 

   إلى غٌرق .هللا جل وعالإذا جاءت النعم فهد ٌلتفت قلبه عن 

هللا تعمالى ، هنما بهولمه :            إذا تبٌن ذلك ف ن اسمتهالل اإلممام ، رحممه 

ٌعرفون نعمة هللا ، ثم ٌنكرونهما   بظماهر فمً أن ممن صمنٌ  أهمل الجاهلٌمة ، 

 أنهم ٌعرفون النعم ثم ٌنكرونها ، وٌخالفون فً شكر المنعم جل وعال .

وهنممما قممموالن ألهمممل التفسمممٌر ، األكثمممر علمممى أن المهصمممود بٌعرفمممون ، أنهمممم 

مٌٌن ومن شابههم ، ف نهم ٌعرفمون أن همذق المنعم المشركون من العرب ، واأل

 من هللا ، لكنهم ٌنكرونها بؤنوا  من اإلنكار ، سٌؤتً بٌانها .
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ومنهم ، ٌعنً من أهل التفسٌر من قال إنها من أقموال أهمل الكتماب ، لنسمبتهم 

 النعم إلى معظمٌهم ، أو إلى آلهتهم .

النحل ، وسمورأ النحمل  وهذا صحٌل فً الواق  ، م  أن اآلٌة مكٌة فً سورأ

ذكممر فٌهمما جمٌمم  الممنعم بؤصممولها ،  هللا جممل وعممال تسمممى ، سممورأ الممنعم ألن 

أتاى أمار هللا  وتفاصٌل كثٌر منها ، وابتدئها بذكر النعم ، نعمة الموحً :     

، ثممم ذكممر نعمممة المموحً ،  فاات تسااتعألوح ساابحان  وتعااالى عمااا ٌشااررون 

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

 الجنة ، نعمة النجاأ .... إلى آخرق .

قصة إبمراهٌم علٌمه السمالم  هللا جل وعال فكل ما فٌها نعم ، وفً آخرها ذكر 

، ولم تمذكر فٌهما قصمة نبمً أو لمم ٌمذكر فٌهما اسمم نبمً إال اسمم إبمراهٌم علٌمه 

ى التمً كمذبت الرسمل إال السالم ، كما أنها لمم ٌمذكر فٌهما ذكمر قرٌمة ممن الهمر

 قرٌة واحدأ بسبب كفر النعم .

وذكر إبراهٌم الخلٌل علٌمه السمالم ، فمً آخرهما ، داٌل علمى أن المهصمود ممن 

 ، قمال سمبحانه :   هللا جمل وعمال ذكرق هو أنه علٌه السالم كان شاكراً لمنعم 

 نعما  إن إبراهٌم ران أمة قانتاً هلل حنٌفا ولم ٌرن من المشاررٌن شاارراً  أل

. 

والثمرأ أو الثواب على شكرق للنعم اجتباق وهداق إلمى صمراط مسمتهٌم ، وهمذا 

ٌدل على أن من ذكر فً هذق السمورأ ممن شمكر المنعم ، والمطالبمة بمه أو ممن 

 إنكار النعم ، ممن أنكرها بعد معرفتها .

هذا ٌدل على أنه مخاطمب بمه ممن ٌنتسمبون إلمى إبمراهٌم الخلٌمل علٌمه السمالم  

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

 وما ران إبراهٌم ٌاودٌاً وال نصرانٌاً ولرن ران حنٌفاً مسالماً وماا راان مان

ألن هاتٌن الطائفتٌن األمٌٌن ، وأهل الكتاب ادعوا نسبتهم إلمى ،  المشررٌن 

 إبراهٌم الخلٌل علٌه السالم .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلٌة                                                       

 

343 

 

ورأ مكٌة فظاهٌر أن ٌكون المهصود كمما قمال جمم  ممن ف ذاً اآلٌة مكٌة ، والس

المفسرٌن أن ٌكون المهصود بذلك هم العرب من األمٌٌن ، وٌمدخل فمٌهم   أو 

ٌمدخل فمً اإلنكممار ممن أنكممر ممن أهممل الكتماب ، لداللممة مما ذكرنمما ، ٌعنمً هممذا 

  توجٌه للخاله فً اآلٌة للخاله فً تفسٌرها ، أو لنسبتها لهإالء ، وهإالء 

استدل به بعض أهمل العلمم  ٌعرفون نعمة هللا مم ٌنرروناا  ه جل وعال قول

على أن المعرفمة لٌسمت بمحممودأ ، ألنمه غالبماً مما ٌكمون ، مما تكمون المعرفمة 

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

 .  ٌعرفون نعمة هللا مم ٌنرروناا  السورأ : 

 ً سورأ البهرأ ، وفً سمورأ األنعمام بمؤنهم ٌعرفونمه :       وذكرها أٌضاً ف

 . الذٌن آتٌناهم الرتاب ٌعرفون  رما ٌعرفون أبناءهم 

وهذا ظاهر فً أن أكثر أو ما ورد فً الهرآن ممن ذكمر المعرفمة ، أنمه ٌتبعهما 

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

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

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

 العلم هو أعلى متعلهاً ، وأعلى أثراً .

النبً ولهذا جاء فً صحٌل مسلم ، وقد ٌكون من تصره بعض الرواأ ، أن 

اذاً إلمى المٌمن قمال لمه : ك إنمك تمؤتً قومماً ، لما أرسل مع صلى هللا علٌه وسلم

أهل كتاب ، فلٌكن أول ما تدعوهم إلٌه أن ٌعرفوا هللا ، ف ن همم عرفموا هللا .. 

 ك .. إلى آخر الحدٌث .

وهذا ٌدل على استعمال المعرفمة فمً العلمم ، بالتوحٌمد ، لكمن مخمر  الحمدٌث 

 واحد ، وٌحتا  إلى نظر فً معنى هذق الكلمة . 

أن األلفممماظ ٌفسممر بعضممها بعضممماً أو األحادٌممث والرواٌممات ٌفسمممر  وقممد ٌهممال

 بعضها بعضاً ، فتكون المعرفة هنا هً العلم بالشهادتٌن .

 إنكار النعم على أنوا  :

 لها . هللا جل وعال األول منها : إنكار إٌجاد 
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 بها . هللا جل وعال والثانً : ٌعنً أصالً ، إنكار تفرد 

 رق ، إما على سبٌل الجم  أو على سبٌل االستهالل والثالث : نسبتها إلى غٌ

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

 كثٌرأ متنوعة ، وتعود إلى أصلٌن : هللا جل وعال 

 األصل األول : النعم الدٌنٌة .

 واألصل الثانً : النعم الدنٌوٌة .

م ، وفٌهما همذق اآلٌمة ، ذكمر تفٌهما المنعم وسورأ النحمل التمً همً ، سمورأ المنع

الدٌنٌة ، والنعم الدنٌوٌمة ، وذكمر فٌهما أن الهرٌمة التمً كفمرت بمؤنعم هللا ، أنهما 

وضرب هللا ممتً قرٌة كفرت بنعمتٌن ، الدٌنٌة ، والدنٌوٌة ، قال جل وعال : 

،  رانت آمنة مطمئنة ٌؤتٌاا رزقااا رداداً مان رال مراان فرفارت باؤنعم  هللا 

 وهذا ظاهر أنه متجه إلى ما سبق ، وهو النعم فً الدنٌا .

  فؤذاقاااا هللا لباااج الأااوو والخااون بمااا رااانوا ٌصاانعون  ثممم ذكممر النعمممة

ولقااد أاااءهم رسااول ماانام فرااذبوح فؤخااذهم العااذاب وهاام  الدٌنٌممة بهولممه  

 . ظالمون

رهم بمالنعم كفم هللا جمل وعمال فبٌن جل وعال أنهم كفروا بالنعم الدٌنٌة ، فهابل 

فاااؤذاقام هللا لبااااج الأاااوو والخاااون بماااا راااانوا  الدٌنٌمممة بعمممذاب دنٌممموي ، 

، ٌعنمً ممن كفمر المنعم ، وعمدم إضمافتها ، واسمتعمالها فمً مما ال   ٌصنعون 

 ، وٌرضً .هللا جل وعال ٌحب 

وذكر النعمة الدٌنٌة ، ب رسال الرسول ، وأنهم قابلوهما بالتكمذٌب ، وجمازاهم  

 . فؤخذهم العذاب وهم ظالمون  العذاب ،  أنه أرسل علٌهم

عنمد الجماهلٌٌن  هللا جل وعالإذا كان كذلك ف ن النعم الدٌنٌة أضٌفت إلى غٌر 

بؤنواعهم ، وتوضٌل ذلك أن النعم الدٌنٌمة نسمبها الكتمابٌون إلمى ممن ٌعظممون 

من رسلهم الذٌن جعلوهم آلهة مثل ما عممل مم  العزٌمر أو مم  عٌسمى أو مم  

حو ذلك ، فجعلوا هذق النعم منسوبة إلى من ٌعظمونهم المنعم الدٌنٌمة مرٌم أو ن

مممن رسممل ، عٌسممى مممثالً أو األنبٌمماء ، أنبٌمماء بنممً إسممرائٌل الممذٌن آمنمموا بهممم 
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وأشباق ذلك فنسبوا تفاصٌل ذلك إلمى همإالء ، بمل زادوا حتمى نسمبوا تفاصمٌل 

 .وعال هللا جل النعم الدٌنٌة إلى أحبارهم ، ورهبانهم ، ونسوا فضل 

هذا كما ٌحدث أٌضاً عند من ٌجهل فً كل زمان ، وفمً كمل مكمان بااللتفمات 

وإضممافته للممنعم الدٌنٌممة علممى عبممادق فممالهلوب بممٌن  هللا جممل وعممال عممن فضممل 

هللا جممل أصممبعٌن مممن أصمماب  الممرحمن ٌهلبهمما كٌممه ٌشمماء ، والبشممر ممممن َمممن  

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

ٌبشرون وٌنذرون ، لكن المنة بالفضل ، والهداٌة والمنعم فمً االسمتهامة ف نمما 

،  لٌج علٌك هداهم ولرن هللا ٌادي مان ٌشااء  ، : هللا جل وعال هً من 

  وإنك تادي إلى صراط مستقٌم  : ٌعنً تدل علٌه وترشد إلٌه ، ثم قال ، 

 أال إلى هللا تصٌر األمور وما فً األرضصراط هللا الذي ل  ما فً السموات 

 . 

فما من أحد ٌهتمدي إال بؤذنمه تعمالى ، ومما ممن أحمد ٌمتعلم إال بؤذنمه ، وال أممر 

بالمعروه ، ونهً عن المنكر إال بفضمله جمل وعمال ، ونعمتمه ، وال صمره 

 الشر ، شر الدٌن إال بفضله جل وعال ، ونعمته .

 بادق ، بؤن ٌجعلهم وسائل فً ذلك .وهكذا ، وٌمن هللا على من ٌشاء من ع

وهذا كان عند الكتابٌٌن ، وكذلك عند األمٌٌن ، كانوا ٌنسبون كثٌراً من المنعم 

الدٌنٌة التً هم فٌها إلى آلهتهم المختلفة ، إما ألنها تشف  لهمم فتبهمى لهمم المنعم 

هم الدٌنٌة من مثل سدانة البٌت ، وإكرام الحجٌج ، وأشباق ذلك        وإمما بمؤن

ٌتصرفون ، وٌعطونهم ، وٌفٌضون علٌهم من إقبمال النماع علمٌهم وتعظمٌمهم 

 لهذا البٌت ، وللمناسك .

أما المنعم الدنٌوٌمة فكثٌمرأ ، وهمً األكثمر ظهموراً ، لتعلههما بعمموم الخلمق ممن 

، ال هللا جمل وعمال جمٌ  الفئات ، بل ال ٌكاد ٌسلم من إضافة المنعم إلمى غٌمر 

  فً الزمن الماضً ، وال فً الزمن الحاضر .ٌكاد ٌسلم من هذا أحد ال

فمهممل ومسممتكثر ، ألنممه مممن طبٌعممة البشممر ، أنهممم ٌنظممرون إلممى الهرٌممب مممن 

األسباب ، وال ٌنظرون إلى الحهائق ، وهذا نو  عهوبة تكون فً الناع بؤنهم 
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بمؤي نمو  ممن التعلمق ، وانظمر إلمى قصمة  هللا جمل وعمال تتعلمق قلموبهم برٌمر 

م ، وما فٌها ممن العبمر ، ف نمه لمما دخمل السمجن ومكمث فمً ٌوسه علٌه السال

 السجن ما مكث ، وقصت علٌه الرإٌا ، ففسر ما فسر .

فؤنسااح  فهال للذي ظن أنه نا  منهما اذكرنمً عنمد ربمك ، قمال جمل وعمال : 

 . الشٌطان ذرر رب  فلبث فً السأن بضع سنٌن 

 ٌتفهد نفسه كثٌراً . هذا قد ال ٌسلم منها أحد ، ولهذا ٌنبرً للعبد أن 

 ف ن تنجو منها تنجو من ذي عظٌمة               وإال فؤنى ال إخالك ناجٌاً  

وهذا ٌكثر فً األمور الٌومٌة ، كما سٌؤتً فً آخر الحدٌث إن شاء هللا تعالى 

، مما كان ٌعمله العرب بالجاهلٌة من نسبة بعض النعم الدنٌوٌة إلى الكواكمب 

 ن خالد الجهنً المعروه .، كما فً حدٌث زٌد ب

صلى على أثر سماء ، كانت بلٌل ، ثم قمال : ك  النبً صلى هللا علٌه وسلمأن 

أصبل من عبادي ممإمن بمً ، وكمافر ، فؤمما ممن قمال مطرنما بنموء كمذا وكمذا 

فهذا كافر بً ك ، ٌعنً قال هللا تعمالى أصمبل ممن عبمادي ممإمن بمً وكمافر ، 

، فهذا كافر بً ، مإمن بالكوكب كافر بمً  فؤما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا

، وأما من قال مطرنا بفضل هللا ورحمته ، فهمذا ممإمن بمً كمافر بالكوكمب ، 

 .هللا جل وعال وهذا كثٌر فً مثل األشٌاء المباشرأ التً قد تنسب إلى غٌر 

ف ذا نظرت إلى صنٌ  الجاهلٌة فً انهم ٌهولون : لوال فالن لم ٌكن كمذا  لموال 

ٌؤتنمما اللصمموص ، لمموال مممالً لصممار لممً كممذا وكممذا ، ولمموال قمموتً  الكلممب لممم

لحصل لً كذا وكذا ، أو لما ألعتدي علً ، لوال هٌبة فالن لحصل كذا وكمذا  

وأشباق ذلك ، مما ٌشمعر بالتفمات الهلمب إلمى بعمض  األسمباب الدنٌوٌمة  وعمدم 

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

أمثلة عند الجماهلٌن فمً همذق األنموا  ممن إضمافة المنعم لرٌمر هللا تعمالى كثٌمرأ 

ومتعددأ ، أما فً هذق األمة ف ن البالء طم وكثمر لمما فشمً فمٌهم مما فشمً فمً 

 أهل الجاهلٌة من حب الدنٌا ، والرغب فٌها ورإٌة أهل الدنٌا . 
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ً أهل الهبور وأشباق ومن الرلو فً األولٌاء ، والصالحٌن واألنبٌاء ، والرلو ف

 ذلك .

فً إٌجاد النعم  وفً  هللا جل وعال فدلهم هذا ، وأداهم إلى تعلق الهلوب برٌر 

دف  المضار ، فتعلهت قلوب كثٌرٌن فً أزمنة اإلسالم ، بعمض ضمعه العلمم 

، وفشو الجهمل ، وكثمرأ حمب المدنٌا فمً تحصمٌل المنعم الدنٌوٌمة بالسملطان أو 

فممً أنهممم هممم الممذٌن ٌعطممون ، وهممم الممذٌن ٌمنعممون بممالملوك ، أو بمماألمراء ، 

فتعلهت الهلوب بهم عنمد كثٌمرٌن ، حتمى التفتموا عمن ممن ٌعطمً علمى الحهٌهمة 

 وٌمن  على الحهٌهة ، الناف  الضار جل جالله ، وتهدست أسمائه .

وهذا قد ٌكون قدحاً أٌضماً فمً التوكمل كمما أنمه قمدح فمً العلمم بماهلل جمل وعمال 

األمراء حتى نسب إلٌهم أفراد وتفاصمٌل ، مما ٌكمون فٌمه عظم اثر الملوك ، و

النمماع مممن نعممم ، وكثممر هممذا فممً األشممعار فممً زمممن فممً آخممر عهممد األممموٌٌن  

وعنممد العباسممٌٌن ، وفممً الممدوٌالت حتممى كثممر وكثممر إلممى أن وصممل إلممى وقتنمما 

 الحاضر بؤكثر مما ٌوصه .

حمد ألحممد كمذلك النظمر فٌممما ٌصمنعه النماع ، بعضممهم مم  بعمض ، فمم ذا شمف  أ

وتحههت نسب الفضل إلٌه ، أو إذا استشفى عند طبٌب ثم عوفً نسب الفضل 

إلٌه ، أو إذا اندفعت عنه نهمة نسب الفضمل إلمى البشمر ، والبشمر قمد ٌكونمون 

أسباباً نافعة ، ولكنهم ال ٌستهلون بذلك ، وهذا أكثر ما ٌكون من التفات الهلب 

الهوأ من البشر   أو إلى من ٌعممل  ، االلتفات إلى المعظمٌن أو إلى من بٌدهم

 السبب فً النعمة .

ولذلك ٌنبرً هنا أن تعلم أنه ال أحد من البشر ٌستطٌ  أن ٌوجد كل شًء  أو 

أن ٌمن  كل شمًء ، بمل همو ٌفعمل بعمض األشمٌاء ممما ٌمدخل فمً قدرتمه وأمما 

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

 بحانه هو الذي على كل شًء قدٌر .س
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  إن هللا على رل شًء قدٌر   ،  ًوراان هللا علاى رال شاًء مقتادرا   أمما

المخلوق فلٌع مهتدراً على كل شًء مهما علت قوته ، ومهما علت منزلتمه ، 

 فهو ٌهدر على بعض دون بعض .

لمى كمل ف ذاً إضافة النعممة ٌجمب أن تكمون علمى الحهٌهمة ، والتممام لممن همو ع

شًء قدٌر ، ألن هذا ٌعمل شًء ، ولكنه ال ٌستطٌ  أن ٌعممل كمل شمًء  بمل 

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

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

ٌهبمل أو أو ساعدك فً شًء قد ٌلتفت عنك ، وقمد ٌهبمل ممن المذي وجهمه بمؤن 

ٌلتفت ، والناع قد جربوا أن المخلوقٌن ال ٌهبلون فً كمل شمًء ، بمل ٌهبلمون 

فً بعض ، وٌرفضون فً بعض ممن الملموك ، والسمالطٌن أو ممن النماع أو 

من التجار ، ٌهبلون فً بعض ، وال ٌهبلون فً بعض واألطبماء ٌصمٌبون فمً 

جاللمه ال جل  هللابعض ، وٌخطئون فً بعض فمن الذي جعلهم ٌلتفتون ، هو 

 أحد سواق . 

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

 .هللا جل وعال هو 

، ابتممداًء وانتهمماًء  هللا جممل وعممال إذاً حهٌهممة اإلضممافة ، إضممافة النعمممة هممً مممن 

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

كن المخلوق ٌعمل شٌئاً وٌستحق الشكر على مما عممل ، ألنمه عممل أسمائه ، ل

  أن اشرر لً ولوالدٌك  خٌراً ومن عمل خٌر ٌشكر ، قال جل وعال : 

، فجعمل شمكرق مم  شمكر ممن   واشارروا لاً وال ترفارون  وقال سبحانه   

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

 ا لٌع إلى هللا جل وعال .، هذ

نعمم هللا جمل وعمال ٌهال أنعم فالن علً ، لكن المنعم على التمام من هو ؟ هو 

هللا مثالً نعمة الصحة ، لمن استشفى ، وعوفً ، من الذي أنعم بالعافٌة ؟ همو 
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، السبب هو الطبٌب ، ولذلك ٌهول الحكماء : أنمه ال ٌنمتج شمًء إال جل وعال 

 ، ثالثة أشٌاء : باجتما  ثالثة أسباب

 أوالً : السبب ، الفاعل .

 والثانً : دف  المعارض .

 والثالث : صالحٌة المحل إلعمال السبب ، واندفا  المعارض .

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

 فهذا وهذا .هللا جل وعال وصالحٌة المحل هذق لٌست له ، وإنما هً من 

ذ دواًء فٌنتفمم  بممه ، وهممذا ٌؤخممذ الممدواء نفسممه ، وال ٌنتفمم  بممه ، بممل قممد هممذا ٌؤخمم

 .هللا جل وعال ٌضرق ، وهذق أشٌاء علمها عند 

ف ذاً العبد ٌعمل أو المخلوق ٌعمل ، لكنه ال ٌسمتهل بالشمًء ، بمل هنماك أشمٌاء 

 كثٌرأ لٌست عندك .

ونحمو ذلمك خذ مثاالً ممن نظمر ممثالً فمً مسمٌرأ ، إذا سمار فمً سمٌارأ جٌمدأ ، 

ٌنظر إلى أنه ، وهللا السٌارأ مرٌحة ، وهو قموي أو راكمب طمائرأ شمامخة أو 

نحمو ذلمك ، فٌهممول همذق السممٌارأ جٌمدأ ، وقوٌمة أو الطممائرأ همذق مممن نمو  كممذا  

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

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

فهذق سٌارأ جٌدأ ، لكن األسباب األخمرى بٌمد ممن أن ٌمؤتً شمًء ، وٌضمرب 

 .هللا جل وعال هذق السٌارأ ، وهذق بٌد من ؟ بٌد 

طائرأ سلٌمة من كل شمًء تمؤتً طمائرأ أخمرى تضمربها أو ٌحصمل لهما خلمل 

فً أجهزتها اإللكترونٌة فتتحطم هذا بٌد من ؟ انمدفا  مما ٌمإثر علمى االنتفما  

ل بٌد من ؟ هو بٌد الرب جل وعمال وحمدق لهمذا حهٌهمة الموحمد ال ٌتعلمق بالمح

 إال باهلل جل وعال .

وهممذا سمممار فممً النممماع مسممٌراً كثٌمممراً ، تممؤثٌر بصمممنٌ  أهممل الجاهلٌمممة ، وألن 

الشٌطان ٌنفخ فً النفوع ، هذق ألنه من أثار هإالء أو ألنه ٌفضمً إلمى نمو  

 .الشرك ، وكفر بنعمة هللا سبحانه وتعالى 
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مما انتشر أٌضماً التعلمق باألولٌماء ، والصمالحٌن ، أو األنبٌماء فمً أن المنعم ال 

 تتحهق إال بهم ، وأن هللا ال ٌعطً الناع إال ألجل هإالء .

وهممذق وجممدت فممً األمممة لممما انتشممر الرلممو فممً هممإالء ، بالتممؤثر بالنصممارى  

همل مصمر والرهبان ومن شابههم  ، فآل األمر إلى أنه ٌعتهد أن ما ٌحصمل أل

هو ببركمة ، أو ممن البمدوي ، أو ممن الحسمٌن علٌمه السمالم ، وأن مما ٌحصمل 

أو مما  النبمً صملى هللا علٌمه وسملمألهل الجزٌمرأ وهمو ببركمة  أو ألجمل دفمن 

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

 ومما ٌذكر فً ذلك قول البصٌري فً شعرق المشهور :

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

درتها ، ٌعنً اآلخرأ ، ٌهول إن من جودك ، ٌعنً من كرمك ٌما محممد علٌمه 

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

النبمً صملى الدنٌا جمٌعاً ، بل واآلخرأ أٌضاً فً نجاأ من نجى ، إنما هو من 

 . وسلم هللا علٌه

محممد صملى هللا علٌمه وهذا وال شك غلو مهٌت أدى إلى نسبة النعم إلى النبً 

 .وسلم 

وابن عربً الصوفً ، فٌما نهل عنه ٌزعم فً كتابه الفتوحات المكٌة ، ٌهمول 

من الصالحٌن من ٌحفظ به المشرق ، ومنهم ممن ٌحفمظ بمه المرمرب ، وممنهم 

شممال ، ٌعنمً األرض ، وممنهم من ٌحفظ به الجنوب ، ومنهم من ٌحفظ بمه ال

ممن تحفمظ بممه البمرو  ، وعنممدهم اعتهمادات أن األرض ٌحكمهمما أربعمة أولٌمماء 

أقطمماب ، وهممإالء األقطمماب هممم الممذٌن ٌفٌضممون ، وٌعطممون ، بممل هنمماك فممً 

بعض البالد أربعٌن ، ٌجعلون أربعٌن ممن اإلبمدال تتعلمق المدنٌا بهمم ، والمنعم 

 واندفا  النهم ، ونحو ذلك .

ثٌممر ، والعٌمماذ بمماهلل مممما انتشممر فممً هممذق األمممة ، ثممم نصممل إلممى العصممر فهممذا ك

الحاضر ، فنجد أن المسؤلة زادت ، وزادت بطرٌان المادٌة ، وبطرٌان محبمة 

 الدنٌا ، وعدم العلم باهلل جل وعال .
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أممما المممادٌون فممؤنهم أغممروا النمماع بوسممائلهم المختلفممة علممى أن كممل شممًء هممو 

ل بطبٌعتها ، وهذا إضافة األشٌاء إلمى الطبٌعمة مادي ، بحت ، فاألمور تحص

، وأجرى سنته فٌمه علمى هللا جل وعال ، وهً إضافة أٌضاً إلى مخلوق خلهه 

 ما ٌشاء جل جالله ، وتهدست أسمائه . 

فتجد الٌوم أن حصول النعم ٌنسب ، وٌضاه إلى الهوأ المادٌة أو إلى العهول 

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

 الحهٌهة إلٌه جل جالله ، وتهدست أسمائه .

وانتشار المادٌمة فمً أهمل الكتماب ، وفمً الرمرب ، والشمرق أدى إلمى تؤثٌرهما 

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

لجاهلٌمة واندفا  النهم إلى شمًء كبٌمر ، كبٌمر أكثمر حتمى ممما كمان عنمد أهمل ا

 األوائل .

وذلممك فممً أنهممم صمماروا ال ٌممذكرون الشممًء إال بممذكر أسممبابه الدنٌوٌممة المادٌممة 

 التً حصلت به .

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

إذا نظرت إلى الثروات الموجودأ ، الثروات الزراعٌة أو الثمروات الحٌوانٌمة 

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

المطمر ، وأصمابهم الجفماه ، لمم ٌمنفعهم شمًء ممن  هللا جمل وعمال ولو منعهم 

 ذلك ألبته ، وهم ٌصرون على نسبة ذلك إلى أعمالهم ، ومدٌاتهم .

وإذا نظممرت إلممى مجممال األطبمماء ، والصممحة أصممبل ٌنظممر إلممى صممحة األبممدان 

أنه من صمنٌ  همذق المادٌمات وأشمباق الٌوم ، وإلى الوعً ، وما أشبه ذلك إلى 

 ذلك .

وهذق كلها أسباب ، وال ٌعدو السبب عن أن ٌكون سبباً ، عملموا ٌعنمً بعمض 

األسباب مإثرأ ، وهذق التً ذكرنا مإثرأ ، لكمن ال تسمتهل ب ٌجماد السمالمة ال 

تسمممتهل ب ٌجممماد الرغمممد ، والخٌمممر ، وهللا جمممل وعمممال ٌبلممموا عبمممادق بالحسمممنات 

 . ناهم بالحسنات والسٌئات لعلام ٌرأعون وبلو والسٌئات 
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والحسممنات الخصممب ، والخٌممر ، والسممٌئات الجممدب والجفمماه والفهممر ، وممما 

ٌحصل من ذلك كذلك ما ٌحصمل ممن قبمل األطبماء أو البنٌمان إذا نظمرت إلمى 

 هللا جممل وعممال المبمانً ، ونحممو ذلممك ٌنظممر إلممى أنهمما هممذق كلهمما أشممٌاء سممخرها 

 مان .لٌبتلً بها أهل هذا الز

، وٌنظر إلى السبب على أنه سمبب ال هللا جل وعال المإمن ٌضٌه النعم إلى 

 ٌعدوا ذلك ألبته .

مما كثمر فمً  هللا جمل وعمال ومما انتشر فً هذا الزمان من إضمافة المنعم إلمى 

أوساط المنتسبٌن إلى الذٌن والخٌر ممن نسمبة كثٌمر ممن المنعم الدٌنٌمة إمما إلمى 

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

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

 علٌهم أوالً وأخٌراً .وعال 

فٌهال مثالً من باب مدح هإالء هم الذٌن عملوا كمذا ،كمذا ، وهمذا نمتج بسمببهم 

، والنهمً  هإالء هم من عملوا وٌصبحون فً الذكر إما فً األمر بمالمعروه

عمن المنكممر أو فممً الممدعوأ أو فٌمما ٌحصممل مممن المموعً العمام بممؤنهم هممم الممذٌن 

 عملوا ابتداًء وانتهاًء .

والمممإمن إذا حصممل لممه المهصممود مممما عمممل ٌطؤطممؤ رأسممه ذلممة هلل جممل وعممال 

 هللا جمل وعمال وخضعاناً ، وتبتالً إلٌه سمبحانه ، ممن أن ٌلتفمت قلبمه إلمى غٌمر 

ه السالم التفت قلٌالً فلبث فمً السمجن بضم  سمنٌن فٌصاب ، وهذا ٌوسه علٌ

فلم نصمل إلمى مما نرٌمد إال إذا حههنما التوحٌمد تامماً فمً أمورنما ، ومنهما أننما ال 

 نفتخر بؤعمالنا ذلك االفتخار .

ولكن نذكرها على سبٌل التشجٌ  ، نذكرها على سبٌل البٌان ، لكن أن تنسب 

جماعة ، أونحو ذلك هذا لمٌع ممن  األشٌاء إلى فعل فرد عالم أو غٌرق أو إلى

 صنٌ  أهل اإلٌمان وال أهل المعرفة باهلل جل وعال .

 . ٌعرفون نعمة هللا مم ٌنرروناا  وقد ٌدخل هإالء فً قوله : 
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مما ٌشمٌعه اإلعمالم  هللا جمل وعمال وكذلك مما ٌدخل فً إضافة النعم إلى غٌر 

حصل من الخٌر فً بمالد الٌوم من أنوا  ما ٌشٌ  من نسبة كل األشٌاء التً ت

هللا الواسعة إلى الدول التً ٌكون فٌها ذلك الخٌر واإلعالم فً كل دولة ٌنشر 

، وكؤن ما ٌحصمل إنمما همو بسمبب الحكوممة ، أو بسمبب أحمد المسمئولٌن ، أو 

بسبب الرئٌع ، أو الملك ، أو بسبب األمراء ، أو بسبب الوزراء ، أو بسبب 

ٌممدخل فممً هممذا البمماب ، ألن هممذق األشممٌاء الخطممط ، ونحممو ذلممك ، وهممذا كلممه 

 واجب عملها ، وهً أسباب .

ومن عممل السمبب ٌشمكر ، وٌثنمى علٌمه بمه ، إذا عممل سمبباً نافعماً فٌمه امتثمال 

، وأن تضمماه هللا جممل وعممال ألمممر هللا ، وفٌممه تحهٌممق للخٌممر ، لكممن أن ٌنسممى 

هللا جممل وأن ٌمجممد المخلمموق أكثممر مممن تمجٌممد  هللا جممل وعممال الممنعم إلممى غٌممر 

فً النعم وانمدفا  المنهم همذا ال شمك أنمه نسمٌان هلل جمل وعمال ، وممإذن  وعال 

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

 والرحمة .

ٌؤتٌاا رزقاا ردداً مان رال مراان  ولهذا قال سبحانه لما ذكر الهرٌة ، قال : 

 .   لباج الأوو والخون فرفرت بؤنعم هللا فؤذاقاا هللا

وهذا مما ٌخٌه العبد المإمن أن ٌكون ممن عرض نفسه أو غٌرق لسلب نعمم 

 علٌه ، وهذا كثٌر . هللا جل وعال 

هللا فتؤمل هذا األمر وحرك ، والواجب على العباد أن ٌكثروا من الثنماء علمى 

هللا فً هذق األمور ، وأن ٌعرفوا أنمه مما حصملت نعممة إال بفضمل  جل وعال 

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

 السبب ، وٌشكر من عمل سبباً نافعاً .

لكممن العبممد ال ٌسممتهل ، المخلمموق ال ٌسممتهل بحممدوث السممبب النمماف  ، وتفعٌممل 

، فتضماه هللا جمل وعمال السبب ، أو أن ٌكون منتجاً للمسبب ، إنمما همذا ممن 

دونما سواق ، وٌشكر من قام بعمل خٌر ، أو سبب بمن كان ، النعم إلٌه وحدق 

 وتتعلق الهلوب باهلل جل جالله ذلًة  وخضوعاً .
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واإلقبممال علممى الممدنٌا نسممؤل هللا العافٌممة برإٌتهمما ، وعممدم رإٌممة غٌرهمما ، عممدم 

رإٌة اآلخرأ  ، أو عدم العلم بماهلل حمق العلمم ، همذا ٌحمدث ممن األشمٌاء مما ال 

ه ممن صمنٌ  أهمل الجاهلٌمة ممن تعلههمم بالمدنٌا ، ونسمٌان حصر لمه ، وهمذا كلم

 اآلخرأ ، والعٌاذ باهلل .

 

هاتمان المسمؤلتان ، الكفمر بآٌمات المامنة واألربعون ، والتاساعة واألربعاون : 

هللا وجحد بعضها ، من صفات ، ونعوت أهل الجاهلٌة ، فهمم ٌكفمرون بآٌمات 

 هللا المهروءأ المتلوأ ، والمنظورأ .

هللا جمل الكونٌمة ، واآلٌمات الشمرعٌة ، وٌجحمدون بعضمها ، كمما ذكمر  اآلٌات

 فً كتابه . وعال 

فؤهل الكتماب كفمروا بآٌمات كثٌمرأ ، ألنهمم لمم ٌرٌمدوا اإلٌممان بهما ، لمخالفتهما 

 ألهوائهم ، وكذلك جحدوا بعضها .

وأهممل الجاهلٌممة فعلمموا ذلممك فهممم ٌعرفممون اآلٌممة ، وٌعرفممون حهٌهتهمما ، ولكممن 

ٌجحدون ، والكفر ، والجحد ، بٌنهما فرق ، الكفر معروه لمدٌكم  ٌكفرون أو

. 

وأما الجحد فالعلماء اختلفوا فً تفسٌر الجحد ، لكن أقرب ما ٌهمال فمً الجحمد 

 ، أنه إنكار الشًء ظاهراً م  معرفته باطناً ، فٌكون نوعاً من الكفر 

فممدلت   وأحاادوا باااا واسااتٌقنتاا أنفسااام ظلماااً وعلااواً  قممال جممل وعممال : 

اآلٌة على أن الجحد ٌجتم  م  المعرفة ، واالسمتٌهان ، لكمن لمٌع معمه إٌممان 

 فهو جحد فً الظاهر بالكفر بها ظاهراً أو بردها ظاهراً .

وهناك ألفاظ  ال نرٌد أن ندخل بها هنا ، ندخل فٌهما هنما ألنهما متصملة ببحمث 

جحمد وٌهابلمه الهبمول التكفٌر ، واإلٌمان فً مسمؤلة الكفمر ، وٌهابلمه اإلٌممان وال

وااللتممزام ، وٌهابلممه االمتنمما  ، ونحممو ذلممك ، ألفمماظ مسممتعملة عنممد الفههمماء فممً 

 أبواب الردأ .
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أن أهل الكتماب والمشمركٌن كفمروا  هللا جل وعال قوله الكفر بآٌات هللا ، ذكر 

 بآٌات هللا جل وعال . 

وٌشمممل  وهنمما المهصممود بآٌممات هللا جممل وعممال ، ممما ٌشمممل اآلٌممات الكونٌممة ،

اآلٌات الشرعٌة ، وتارأ ٌكون الكفر بآٌات هللا الكونٌة ، المهصود بها اآلٌمات 

التمً فٌهما داللمة علمى نبموأ النبمً ، ونبموأ األنبٌماء مرتبطمة بآٌمات وبمراهٌن ، 

 م  كل نبً آٌات وبراهٌن تدل على صدقه . هللا جل وعال ٌعنً جعل 

المذي أٌمد بهما همذا الرسمول ، ألنمه همو هللا جمل وعمال هذق اآلٌات تضاه إلمى 

محمد صلى هللا ولكن هً تضاه إلى الرسول ، ألنه ، ٌعنً آٌة موسى ، آٌة 

، آٌة عٌسمى ، تضماه إلٌمه ، إضمافة تخصمٌص ، ألنمه همو المذي  علٌه وسلم 

خصممص بهمما مثممل ممما ٌهممال غممالم زٌممد ، ألنممه ٌضمماه إلٌممه ، وولممد فممالن ألنممه 

 ٌضاه إلٌه  تخصٌصاً ، ٌعنً لٌع لرٌرق .

، وهً آٌات لألنبٌاء ، وهذق اآلٌات كفمر بهما ممن هللا جل وعال  ذاً هً آٌات ف

كفممر مممن الجمماهلٌن مممن األمٌممٌن ، ومممن غٌممرهم ممممن أرسمملت إلممٌهم رسممل ، 

وبخصوص أهل الكتاب فم نهم كفمروا بمبعض اآلٌمات ،وآمنموا بمبعض اآلٌمات 

 كما سٌؤتً بٌانه إن شاء هللا تعالى .

ٌكون الجحد للكمل ، بخماله اإلٌممان باآلٌمة ، ف نمه أما الجحد ف نه ال ٌمكن أن 

 إما أن ٌكون إٌماناً ، وإما أن ٌكون غٌر أٌمان .

فجحد بعض اآلٌات ألنها قد تناسمبهم ، وقمد ال تناسمبهم ، وقمد توافمق أهموائهم 

 وقد ال توافق أهوائهم ، فمنهم من ٌهول هذا ، ومنهم من ٌفعل هذا .

عمماً ، إذا اتجممه إلممى اآلٌممات الشممرعٌة ، كممما جمٌ هللا جممل وعممال والكفممر بآٌممات 

 ذكرنا ف نه ٌشمل األمٌٌن والكتابٌٌن .

وإذا اتجممه إلممى اآلٌممات الكونٌممة ، فمم ن هممإالء ، ٌعنممً األمٌممٌن لممم ٌجحممدوا كممل 

هللا جمل اآلٌات أو لم ٌكفروا بجمٌ  اآلٌات ، وإنما كفروا ببعضها ، ممثالً قمال 

وا بآٌاتنا رلاا فؤخاذناهم أخاذ عزٌاز ولقد أاء آل فرعون النذر رذب : وعال 
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ماما تؤتنا ب  من آٌة لتسحرنا باا فما نحان لاك بماإمنٌن  قال:  ،  مقتدر 

 . 

فدل ذلك على أنهم ، على أن اآلٌات ، هذق لم ٌإمن بها من خوطب برسالة 

 موسى علٌه السالم ، بل كذبوا بجمٌ  هذق اآلٌات .

همً معجمزات للنبمً ، وبمراهٌن علمى  وهذق اآلٌات المهصود بها اآلٌات التمً

صدقه ، وصدق رسالته ، وأٌضاً بعمد اإلٌممان ممن آممن بموسمى علٌمه السمالم 

ومن آمن بعٌسى علٌمه السمالم ، فم نهم تمؤتٌهم آٌمات فهمد ٌإمنمون بهما ، وقمد ال 

 ٌإمنون .

هللا جمل وعمال ولهذا كان الٌهود قتلة لألنبٌاء ، لما اتصفوا بمه ممن كفمر بآٌمات 

ره ، بؤنها الداللة الواضحة البٌنة على المراد ، ٌعنً فً اللرة ٌعنمً اآلٌة تع

هناك داللة ، وهنماك أرفم  ممن الداللمة ، وهمً اآلٌمة ، همً الشمًء ٌمدل علمى 

 المراد دون شك أو دون رد لهوته ، ولظهورق .

ٌهال آٌة فالن كذا ، إذا كمان الممذكور همو المدلٌل علمى صمفته التمً ٌتمٌمز بهما  

الطممول هممذق صممفة ، ٌعنممً ٌتمٌممز بهمما ، إذا رأٌممت هممذق الصممفة  واآلٌممة فممالن

فستعرفه من غٌرق ، ٌعنً الطول مفرط ، ٌكون أو ٌهال آٌة فمالن الكتابمة فمً 

قوم لٌسوا بكتبة ، آٌة فالن الهراءأ فً قوم لٌسموا بهمراء . وهكمذا فاآلٌمة دلٌمل 

 واضل ٌبن على المهصود ، والمراد ال ٌختله .

 ال له دلٌل ، والبرهان أعظم من الدلٌل ، وشبٌه باآلٌة وأما ما دون ذلك ٌه

وسمً البرهمان ، برهانماً ممن بمراهٌن األنبٌماء ، وآٌمات األنبٌماء ، ونحمو ذلمك 

لتشبٌهه بضمٌاء الشممع ، ألن الشممع أول مما تطلم  ، ف نهما تطلم  بنمور فم ذا 

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

ً الحمممدٌث الصمممدقة برهمممان ، إٌممم  الحمممدٌث ؟ ك الصمممالأ نمممور لهمممذا جممماء فممم

والصدقة برهان ، والصبر ضٌاء ك ، فالصمبر ، والصمالأ ، الصمالأ ضمٌاء ، 

والصدقة برهان ، الضٌاء قوي  ولكن البرهان فٌه ظهور ، وبٌان واضل فً 

ذلك ، فالصالأ لها ضٌائها مثل ضٌاء الشمع ، والصمدقة همً برهمان ، ألنمه 
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من الضٌاء  لكنه مشبه به لظهورق ، وصدقه ، وأنه قد البست همذا مشبه أقل 

 األمر أي الصالأ نور والصدقة برهان والصبر ضٌاء . 

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

 الداللة على التخلص من حب الدنٌا فً ذلك مثل ظهور البرهان وسطوعه .

برهان ، إذا كانت ظماهرأ ، تنبمه فالمدلٌل أقمل درجمة ممن فكذلك اآلٌات تسمى 

البرهان ، نهول الدلٌل كمذا ، ولكمن إذا قٌمل البرهمان كمذا ، ٌجمب أن ال ٌكمون 

 فٌه اختاله ، برهان فٌه وضوح وظهور .

النبً صملى هللا علٌمه إذا تؤملنا ذلك وجدنا أن مشركً العرب ممن بعث إلٌهم 

، وأنكمروا وكفمروا بكثٌمر ممن آٌمات عمال هللا جمل وجحدوا بعض آٌمات   وسلم

، ومما كفمروا بمه أو مما جحمدوق همو فمً الحهٌهمة نماتج عمن عمدم هللا جل وعمال 

 إٌمانهم بالنبً علٌه الصالأ والسالم .

، وإلمى  النبمً صملى هللا علٌمه وسملمإذا نظرت مثالً إلى قصة اإلسراء إسراء 

 بذلك . معراجه هذق آٌة بٌنة دنٌوٌة ، لم ٌإمن بها ، وكفروا

انشهاق الهمر كفروا به وجحدوق ، الهرآن فً نفسمه أٌضماً جحمدوا بمه ، وقمالوا 

إن هذا إال قول البشر ، فكل اآلٌات التمً أُتٌهما العمرب لٌإمنموا بهمذا الرسمول 

 علٌه الصالأ والسالم جحدوا بها . 

 وهذا ورثته طوائه فً هذق األمة بؤنوا  من المٌراث ، فورثه العهالنٌون 

هممم ، ٌعنممً مممن الممزمن األول فممً أنهممم لممم ٌعملمموا أثممر اآلٌممات الكونٌممة فممً أن

فً اإلٌمان بماهلل جمل  هللا جل وعال والمعجزات ، وأثر اآلٌات المتلوأ ، آٌات 

 وعال .

فمنهم من جعمل دلٌمل الوجمود لمٌع همو اآلٌمات والبمراهٌن ، وإنمما همو المدلٌل 

النبً صمة باألنبٌماء ، بمالعهلً المجرد بالكواكب ، ٌعنً لمٌع اآلٌمات المخصو

 ، وإنما هً اآلٌات العامة فً ذلك .  صلى هللا علٌه وسلم

وهذا موروث أصالً من الٌونان ، ومن شابههم فً هذا السمبٌل الطوائمه ممن 

 النبً صملى هللا علٌمه وسملمالمعتزلة  ومن شابههم فً معجزأ أو آٌة وبرهان 
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، أنكمروا أن ٌكمون كمالم عمال هللا جل و، وآٌته العظٌمة الذي هو الهرآن كالم 

أو قمول  النبً صلى هللا علٌه وسملم، ونسبوق إلى أن ٌكون قول هللا جل وعال 

جبرٌل ، أو أنه مخلوق وجد هكذا علمى همذا النحمو كمما ٌهولمه طائفمة ممنهم أو 

 كما ٌهوله أكثرهم .

وهذا نو  من جحد بعض اآلٌة أو جحد اآلٌة فً هذا المهمام ، جحمد أن ٌكمون 

،  النبمً صملى هللا علٌمه وسملممنزل منه ، معطٌمة  هللا جل وعال كالم  الهرآن

 . صلى هللا علٌه وسلممحمد النبً قالوا قول جبرٌل أو قول 

هذا مشمابه لهمول أولئمك : إن همذا إال قمول البشمر ، مم  أن الفمرق بمٌن همإالء 

وهممإالء ، أن هممإالء ٌإمنممون ، وهممإالء ال ٌإمنممون ، لكممن هنمماك جحممد داللممة 

 . النبً صلى هللا علٌه وسلماآلٌة المختصة بهذق 

أٌضاً المادٌون ممن ذلمك المزمن المذٌن ٌنكمرون الخموارق بعمومهما ، وٌثبتمون 

األشمممٌاء علمممى ظواهرهممما ، دون النظمممر فمممً معنمممى الخمممارق ، ومعنمممى اآلٌمممة  

وآٌاتمممه   النبمممً صممملى هللا علٌمممه وسممملمومعنمممى البرهمممان ، كفمممروا بمعجمممزات 

 وببراهٌنه . 

النبً مشركو العرب ، واألمٌون من أهل الجزٌرأ ، وبكفرهم بآٌات كما فعله 

التً اختص بها فهإالء ، أنكروا انشمهاق الهممر وأنكمروا  صلى هللا علٌه وسلم

الخوارق ، وأنكروا نبو  الماء بٌن أصابعه علٌه الصمالأ والسمالم   وأنكمروا 

قالمت طائفمة أشٌاء كثٌمرأ حتمى انهمم لمم ٌتجاسمروا علمى إنكمار المعمرا  ، بمل 

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

جسمدق البتمة ، وٌرٌمدون مممن ذلمك تؤٌمد أنهما كانممت رإٌما  ٌعنمً منمام ، أو أنهمما 

كانت خٌال أو ما أشبه ذلمك مم  أن همذا الهمول مسمبوق لكمن الممادٌون أنكمروا 

 أصالً هذق الرحلة ، لكن بنو  من التعبٌر .

ممن تكلمٌم الحجمر   وممن  النبً صلى هللا علٌه وسلمذلك إنكار ما اختص به ك

تكلٌم الشجر ، وممن طاعمة بعمض المخلوقمات لمه ممن الحٌوانمات إلمى آخمرق ، 

مما وجد ف نهم أنكروق وجعلوا ذلك من أغالٌط الرواأ أو من الخوارق التً ال 
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كتمب فٌهما إثبمات تعهل ، مما حدا بطائفة من أئمة الحمدٌث والسمنة إلمى تمؤلٌه 

النبمً صملى هللا هذق اآلٌات بكتب أسموها دالئل النبوأ ، وٌوردون فٌها آٌمات 

 التً اختص بها علٌه الصالأ والسالم . علٌه وسلم

 نكتفً بهذا الهدر .

 

 

 األسئلة 
 السإال : 

بعض الناع ٌجد فً قلبه مٌالً لمن صن  له معروفاً ، حتى ولو كان الذي 

ق ، فٌجد فً قلبه مٌل لمن صن  هذا المعروه   ولو صن  له المعروه فاس

 كان كافراً ، هل ٌحاسب اإلنسان على هذا المٌل ؟ 

 الجواب : 

إذا كان المٌل هذا مٌل طبٌعً ، لٌع فٌه مودأ كاملة للكافر ممثالً أو لمٌع فٌمه 

نسبة الفضل إلٌهم فً ذلك ، وإنما جعل السبب لمن صن  معروفاً له . ف نه ال 

لممك ، ألن اإلنسممان جبممل علممى المٌممل لمممن أحسممن إلٌممه ، وهممذا ال حممر  فممً ذ

ٌسمممتطٌ  أحمممد أن ٌمممتخلص منمممه ، وهمممذا ٌختلمممه بممماختاله النعممممة ، أو التمممً 

 حصلت أو الشر الذي اندف  بسبب أولئك . 

المهصممود أن المٌممل هممذا إذا كممان لسممبب دنٌمموي ، ولممم ٌصممحبه مممودأ كاملممة ، 

 من خٌر فال بؤع .وإنما هو مهدرق بهدر هذا الذي حصل له 

لكمن أن ٌمؤتً وألجمل معمروه حصمل لممه ممن كمافر ممثالً طبٌمب أو نحمو ذلممك 

ٌتعلق قلبه به ، وٌنسمب الفضمل إلٌمه ، وٌصمبل ٌمجمدق تمجٌمداً كؤنمه همو المذي 

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

 السإال : 
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من الحصول على حٌنما ٌذكر أحدنا أمراً ٌهول : بفضل فالن تمكنت  

السٌارأ ، وحٌنما تنكر علٌه ٌهول أكٌد هذا بعد فضل هللا ، فهل ٌكتفً  

 االقتصار على النٌة ، وعدم التصرٌل بفضل هللا ؟

 الجواب : 

هذا ٌختله 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 ٌهصد

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

لكن الحالة الثانٌة أن ٌهولها ، ٌهول بفضل فالن حصلت علمى السمٌارأ  ونحمو 

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

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

فممالن عمممل لممً كممذا ،  هللا جممل وعممال ، أو بحمممد هللا جممل وعممال ٌهممول بفضممل 

المهصمود ممن ذلمك  هللا جمل وعمال ونحو ذلك مما ٌكون فٌه نسبة األشٌاء إلى 

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

الن لممما حصممل كممذا ، فالمسممؤلة أشممد وإذا كانممت المسممالة فٌهمما حصممر ، لمموال فمم

بٌكون من التشرٌك فً 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 غٌمر 

علٌه بهذق النعمة ممن أنعم علٌه بهذق النعمة ، فٌهول لوال فالن لما حصل كذا 

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

وأما إذا قالها من تسبب فً السبب ، وظهر السمبب ، ف نمه ال بمؤع بمذلك مثمل 

فً عمه : ك لوال أنما لكمان فمً المدرك األسمفل  النبً صلى هللا علٌه وسلمقول 

 من النار ك رواق البخاري فً الصحٌل .

وال فالن لحصمل لمً كمذا ، ولموال فمالن ٌختله عن قول أحدنا أو أحد الناع ل

: ك لمموال أنمما لكممان .. ك هممو  النبممً صمملى هللا علٌممه وسمملمممما حصممل ، وقممول 

وأمرق ب كراممه بمؤن ٌشمف   هللا جل وعال المتفضل علٌه الصالأ والسالم ب ذن 

نبٌه فهو هو ٌعنً المسدل النعمة معلوم أم المسدل النعمة ال ٌكون متعلهاً قلبه 
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، وإنممما ٌممذكرها لرممرض مممن األغممراض ، ٌممذكرها افتخمماراً قممد  بالمسممدى إلٌممه

ٌذكرها لبٌان السبب ، قد ٌذكرها للتعلمٌم ، قمد ٌمذكرها همو بحسمب قصمدق ممن 

 هذا األمر . 

لكممن أكثممر النمماع طبعمماً ٌسممتعملون لمموال ٌسممتعملوها المممنعم علٌممه ، ٌسممتعملها 

ل كمذا ، لموال المتفضل ، أو من حصلت له النعمة فٌهول لوال السٌارأ ما حصم

قائد الطائرأ كان رحنا فً كذا ، أو لوال فالن لما وهذق كلهما ممن أنموا  نسمبة 

 .هللا جل وعال النعم إلى غٌر 

 السإال :  

كٌه نجم  بٌن العمل باألسباب ، وبٌن عدم االلتفات ، وتعلق الهلب بمن 

 بؤٌدٌهم األسباب فً أمور الدنٌا المختلفة ؟ 

 الجواب : 

لممب بالسممبب أو بمممن ٌفعممل السممبب إذا كممان تعلهمماً فٌممه االلتفممات  هنمما تعلممق اله

أو المٌل الشدٌد الذي ٌحصمل تعلمق  هللا جل وعال والمٌل ، وفٌه نسٌان فضل 

الهلب بفالن ٌصبل فً ذهنمه أن فمالن همو المذي سمٌعمل ، وفمً ذهنمه التوكمل 

 علٌه أو إضافة األمر له أو نحو ذلك ، فهذا من الشرك باهلل جل وعال .

إذا كان تعلق الهلب أو التفات الهلمب ، ٌسممٌه التفمات ، ولكنمه همو فمً الحهٌهمة 

ٌجري على خاطرق أن فالن سٌعمل لمً كمذا ، وٌسمر بمذلك ، ٌتمذكر أن فمالن 

بٌتوسط له ، أو فالن سٌعطٌه مال ، أو فالن سٌعمل له همذا المعمروه   وإذا 

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

تعلق الهلب هو ركونه إلى هذا الذي فعل الشمًء ، ونمو  التوكمل علٌمه ، ألن 

فالن بٌعملها ، ٌعنً كؤنه ضامن الشًء أو نحمو ذلمك ، فهمذا همو المذي ٌمدخل 

 .هللا جل وعال فً إضافة النعم إلى غٌر 

هذق مسؤلة دقٌهة متعلهة بؤعمال الهلوب ، وأعمال قلوب ، العبد أعلمم بهلبمه مما 

حصل له ، فالذي ٌنبرً هنا أن ٌنظر العبد إلى السبب علمى أنمه سمبب ٌسمؤل ٌ

أن ٌنفم  بهمذا السمبب ، ٌسمؤل هللا أن ٌنفم  بهمذق الواسمطة وهمذا  هللا جل وعمال 
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الممذي عمممل السممبب ٌشممكرق ، وٌثنممً علٌممه جممزاق هللا خٌممر عمممل ، وعمممل لكممن 

ذ الشممفاعة إذا الهلممب ٌتعلممق فممً أن تنفمم  إٌمممان بمماهلل جممل وعممال ، ألن مممثالً خمم

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

 صاحب األمر ٌهبل أو ال ٌهبل ؟ 

، قد سبحانه وتعالى ٌمن  وٌنف  ، وقد ٌنصره ذهن همذا ، وال هللا جل وعال 

 ٌلتفت له أصالً ، وأمثلة هذق كثٌرأ . 

 السإال :

 أنا لكان فً ضحضاح من النمار : ك لوال النبً صلى هللا علٌه وسلمما توجٌه 

 ك ؟ 

رسول هللا صملى هللا علٌمه وسملم وقول عمر رضً هللا عنه : لوال أنا لطلهكن 

 ؟  

 الجواب :

هممذا أجبنمما عنممه بممؤن هممذا ال بممؤع بممه إذا كممان لرممرض شممرعً صممحٌل  لممٌع 

لررض االفتخار ، ٌعنً أغراض مذمومة أو بٌان الفضل واألنعام  وإنما همو 

قوله : ك لوال أنا لكان فمً  النبً صلى هللا علٌه وسلمل فلررض شرعً صحٌ

ضحضاح النار ك ٌبٌن شفاعته علٌمه الصمالأ والسمالم ، وشمفاعته ممن حهوقمه 

علٌه بهما فهمو الممإدي للسمبب ،  هللا جل وعال علٌه الصالأ والسالم التً من 

 ولٌع المتفضل علٌه . 

 وكما ذكرت لك أنها جائزأ بشرطٌن : 

ن الذي ٌهول   لوال أنا   أن ٌكون هو الذي عممل ، ولمٌع الممنعم أوالً أن ٌكو

علٌه هذا واحد ، ألن الذي عمل غالباً ما ٌكون قلبه متعلهاً باآلخر وإنما ٌكون 

 عمله .

الثانً : ال ٌكون صدر منه ذلك على وجمه ممذموم شمرعاً كاالفتخمار الممذموم 

وأشمٌاء أٌضماً جماءت  وأشباق ذلك ، وهذا ٌحمل علٌه قول النبً ، وقول عممر

 عن السله كثٌرأ فً ذلك .
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هذا هو الصمواب فمً همذق المسمؤلة ، خماله لممن زعمم أن قمول الهائمل ، لموال 

ٌُكمرق كراهمة ، ولمٌع  فالن لما حصل كذا ، أن هذا من آداب األلفماظ ، وإنمما 

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

 أنا لكان كمذا وكمذا همذا ممن قبٌمل اإلعمالم بشمًء ، وٌختلمه بحسمب قبٌل لوال

مهصممد المممتكلم ، أممما المممنعم علٌممه الممذي حصمملت لممه النعمممة ، أو انممدفعت عنممه 

النهمة ، ٌهول لوال فالن لكان لً كذا ، لوال فالن لهلكت هذا فٌه التعلق الهلمب 

 تعلق بمن حصلت له النعمة من جرائه فالمهام مختله .

مور الطبٌعٌة ممثالً التمً مما فٌهما تعلمق ، ٌعنمً األممور المادٌمة فهمذق ال أما األ

حر  فٌها ، ٌعنً مثالً ٌهول ممثالً لمو ال أن الشماي جٌمد مما شمربته ، أو ٌهمول 

 لوال أن الملل كثٌر كان أكلت . 

 هذق األشٌاء طبٌعٌة ما فٌها إضافة النعمة إلى غٌر هللا ، فلٌع المحظور هو 

وال ، لوال موجودأ فً اللرمة تسمتعمل فمً بابهما ، لمو اسمتهبلت استعمال كلمة ل

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

 هللا جمل وعمال أو تعلق الهلب فٌهما برٌمر  هللا جل وعال النعمة وحصرها لرٌر 

 هذا هو الممنو  فً ذلك .

 السإال : 

م السفر للصالأ على الجنازأ ، فما هو الحكم كثر السإال بٌن الشباب عن حك

 ؟ 

 الجواب : 

أوالً السفر للصالأ على جنازأ أو السفر لزٌارأ أخ لمك فمً هللا أو سمفر لصملة 

رحم أو سفر لزٌارأ مرٌض همذق لمٌع فمً الشمرٌعة دلٌمل ٌمنعهما ، بمل هنماك 

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

المسمملم هممذق لممٌع فممً التفصممٌل فممً األدلممة ، بؤنهمما تهضممً ، 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 ٌكمون بسمفر 

أو برٌر سفر لم ٌؤتً ما ٌمن  فاألصل إن هذق الحهموق تمإدي سمواء أكمان فمً 

وتممدخل فممً عممموم هممذق األحادٌممث التممً فٌهمما بٌممان حممق  حضممر أم فممً غٌممرق ،

 المسلم على المسلم بعامة .

األمر الثانً ، أنه المن  من السفر ، وشد الرحمال ، المنهمً عنمه همو إذا كمان 

المعنممى منهممً عنممه فممً الشممر  ، مثممل السممفر ، وشممد الرحممل لبهعممة لتعظممٌم ، 

ٌعنمً ال تشمد الرحمال  حدٌث : ك ال تشمد الرحمال إال إلمى ثالثمة مسماجد .. ك ،

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

تسافر لتعظم مسجد إنك تسافر للصالأ فٌه ، لتعظٌم هذق البهعة ، فالبهما  إنمما 

، وهو الذي ٌؤذن بها ، ولم ٌؤذن أن تسافر لتعظٌم بهعمة هللا جل وعال ٌعظمها 

 جد .إال لهذق الثالث المسا

ولهذا لمما سمافر بعمض الصمحابة للطمور ، نهمً عمن ذلمك ألجمل همذا الحمدٌث 

السممفر لتحصممٌل مبمماح فممً الشممر  ، سممفر لتجممارأ ، أو لتحصممٌل منممدوب فممً 

 الشر  لطلب علم ، ونحو هذا ، ال شًء فٌه .

 ف ذاً السفر وسٌلة ، والوسٌلة فً الهواعد الشرعٌة لها أحكام المهاصد ، ف ذا 

ٌُنهمى عنمه ف نمه داخمل ضممن أصمول كان المهصد ثا بتاً شمرعاً ، ولمٌع ثمم مما 

الشرٌعة خاصة إذا كان مثمل مما ذكرنما لمك ممن السمبب األول فمً أداء حهموق 

 كثٌرأ .

السبب الثالث أو الدلٌل الثالث الذي ٌدلنا على أن السفر لصالأ الجنازأ ونحمو 

لزٌممارأ  ذلممك ال بممؤع بممه ، أنممه لممو منعنمما منممه لوجممب أٌضمماً أن ٌمنمم  السممفر

المرٌض ، والسفر للصلة ، ما الفرق بٌن هذا وهذا ؟ كله بماب واحمد  وكونمه 

، ٌعنممً زٌممارأ المممرٌض مطلوبممة ، والصممالأ مممن حٌممث هممً مطلوبممة وصمملة 

هللا جمل الرحم من حٌث هً مطلوبة ، وفً الحدٌث ك أن من زار أخاً لمه فمً 

 على مدرجته ملكاً .. ك ، وهذا فٌه نو  سفر .  وعال 
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الناع أعمل قاعدأ ، أن األصل فً سفر الطاعة أنمه جمائز ، إال مما دل بعض 

الدلٌل على عدمه ، وهذق الهاعمدأ مختلمه فٌهما ، ألنهما منظمورأ باالسمتهراء ، 

 وال ٌستهٌم ذلك .

األمر الراب  : إذا كان من ترٌد الصالأ علٌه لمه حمق علٌمك فمً دٌنمك ، وهمو 

عامة له أثرها ف نمه حٌنئمذ ٌكمون  أعظم الحهوق ، أو فً دنٌا ، أو فً مصلحة

الحق أعظم فً ذلك ، ولٌع ألجل تعظٌمه ، تعظٌم المتوفى أو تعظمٌم المٌمت 

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

 وهو له حق عظٌم فً ذلك .

د فٌعطممى مممن أواخممر الحهمموق المتعلهممة بجنازتممه ، وهممذا ٌعظممم إذا كممان المفهممو

ممن له األثر البالغ كعالم من علماء المسلمٌن مثل ما حصل من وفماأ سمماحة 

الشٌخ عبد العزٌز بن باز ، رحمه هللا ، أو سماحة الشٌخ محمد بمن عثٌممٌن ، 

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

ارك هللا جمل وعمال المسلمٌن خٌر الجزاء ، ألنهم بذلوا ، وجاهدوا فً عممر بم

فً أقوالهم ، وفً أعمالهم ، فلهم حق على المسلمٌن ، عامة  بالدعاء ، ولهمم 

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

 السإال : 

 وهل كان فعل السله على ذلك ؟

 الجواب : 

نممدنا السممله ممما كممانوا ٌسممافرون ، ألن السممفر ٌفمموت الجنممازأ ، ٌعنممً السممفر ع

ساعة ، وتصل ، وعلشان ٌسافر من مكة إلى المدٌنة ٌبرمً لهما أسمبوعٌن بمل 

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

ٌفعلوا ، لكنمه عمدم فعلهمم إذا كمان ، ال لعمدم مشمروعٌته ، لكنمه ٌفموت بٌمروح  

 ٌعنً فً ذلك .

تله ، الكالم على الصالأ ، مثالً واحمد ٌهمول أما مثالً الذهاب لزٌارأ الهبر ٌخ

: اآلن ٌذهب إلى مكمة ، بمروح أصملً علمى قبمر الشمٌخ ، همذا ممنمو  ، ألنمه 
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تعلق الهلب بالهبر ، هذا حق فات ، ٌعنً الصمالأ علٌمه مم  المسملمٌن فاتمت ، 

 وما من صلى صالأ الرائب ، فٌكفً فً ذلك .

ن أٌضاً ممما ٌمإثر علمى جنازتمه ومثل ما جاء أو نهل المٌت من مكان إلى مكا

، وٌإثر على بدنه ظهور الروائل أو فساد البدن أٌضاً هذا ممتن  ، وهو الذي 

 من  منه السله .

 السإال : 

ممما ٌالحممظ االهتمممام المبمارك ، بممما كممان علٌممه السمله الصمملل ، مممن التوحٌممد 

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

ونهصاً فً حاضرنا لما كانوا علٌه ممن الزهمد والمور  ، والعبمادأ ، والخموه 

 ف ن هذا قد ٌكون مدخالً ألهل البد  فً إنكارهم لمتابعتهم ؟ 

 الجواب : 

هذا حهٌهة ، واألمر لٌع فً وقتنا المعاصر ، والصمحابة رضموان هللا علمٌهم 

النبمً صملى هللا علمى عهمد فً آخر وقتهم لما كثرت الدنٌا ، لٌسوا كمما كمانوا 

، جاء فً الحدٌث أنه علٌه الصالأ والسالم خاطب الصحابة فهمال  علٌه وسلم

: ك كٌه أنتم إذا أصمبحتم فمً حلمة ، وأمسمٌتم فمً حلمة ، ووضم  بمٌن أٌمدٌكم 

طبهاً ، ورف  طبق ؟ ك ، قالوا : ٌا رسول هللا ، نكمون خٌمراً ممما نحمن علٌمه ، 

 اآلن خٌر ك .قال : ك ال ، بل أنتم خٌراً 

ومصعب ابن عمٌر ، رضً هللا عنه ، لما استشهد فً أحد ، وجد علٌه شملة 

إذا غطٌت بها قدماق ، ظهمر رأسمه ، وإذا غطمً رأسمه ظهمرت قمدماق ثمم بعمد 

ذلممك انفتحممت األمممور علممى الصممحابة رضممً هللا عممنهم ، فاتخممذوا الضممٌعات ، 

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

علٌهم ممن كنموز فمارع ، والمروم ، الحممد هلل فوجمود الزهمد ،  هللا جل وعال 

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

مطلوب ، طلب استحباب ، لكن لٌع مهام الزهد فً المدنٌا مثمل مهمام إصمالح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلٌة                                                       

 

366 

 

فممً ربوبٌتممه  وإلوهٌتممه وأسمممائه  هللا جممل وعممال الهلممب ، بالتوحٌممد ، توحٌممد 

 . النبً صلى هللا علٌه وسلموصفاته ، أو توحٌد المتابعة فً 

هذق عهٌدأ وصالح الهلب ، ومعها إذا قصر العبد ٌسمترفر ، وٌلحمظ اسمترفارق 

لربه جل وعال ، وأثر ذلك علٌه ، لكن أن ٌزهد وعهٌدته فاسدأ ، فلٌع األمر 

 كذلك .

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

الزهممد المطلمموب شممرعاً ؟ هممل هممو التهلٌممل مممن الممدنٌا ؟ هممل هممو التهشممه فممً 

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

اختلممه تفسممٌراته ، وأحسممن ممما ُعممره فٌممه الزهممد ، مممما ٌنطبممق علممى حممال 

ٌخ اإلسمالم ابمن تٌمٌمه قمال : الزهمد الصحبة رضوان هللا علٌهم ، ما عرفمه شم

ترك ما ال ٌنف  فً اآلخرأ ، الزهد ترك ما ال ٌنفم  فمً اآلخمرأ ، فممن النماع 

المال عندق ال ٌنفعه فً اآلخرأ بمل ٌضمرق ، فهنما ٌكمون الزهمد فمً حهمه تمرك 

 المال .

ومن الناع من ٌكون الطعام فً حهمه ال ٌعٌنمه ، فٌكمون الزهمد بتركمه الطعمام 

 كون مثالً المنصب فً بعضهم ٌكون ال ٌعنٌه فً اآلخرأ ، ومنهم من ٌ

 بمعرفته بنفسه ، وهنا ٌكون فً حهه تركه زهداً .

ومنهم من ٌكون األمر فً حهه مختله ، ولهذا جاء عمن بعمض الصمحابة أنمه 

قال : اللهم هب لً .. ، نسٌت اللفمظ ، لكمن معنماق اللهمم همب لمً عمزاً أو قمال 

لً ماالً ، ف نه ال عز إال بمال ، وهذا ألجل أنه هو  عزاً فً دٌنك ، اللهم هب

فً نظرق أنه ٌكون عزق من هذا الطرٌق ، بؤن ٌكون هنا أقوى فمً صمدقه أو 

أقوى فً البذل ، ونحو ذلك ، لكن من الناع من ٌكون الممال فمً حهمه فتنمة ، 

 وهو ٌعلم من نفسه أنه ٌكون فً حهه فتنة ، وٌصرفه عن ذلك .

ما ال ٌنف  فً اآلخرأ ، الزهد فً المحرمات ، وما ٌتصل بها  ف ذاً الزهد ترك

هذا زهد واجب ، ألنها مضمرأ فمً اآلخمرأ ، الزهمد فٌمما ال ٌنفم  فمً اآلخمرأ 
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مممن بعممض مممثالً اتصممال العالقممات  أو ٌعنممً الزٌممارات ، ونحممو ذلممك ، ٌممذهب 

 اإلنسان فً صحبة األصحاب  لماذا ألنهم ال ٌنفعونه فً اآلخرأ .

ع من إذا صحب صحبته تنف  فً اآلخرأ ، وممن النماع ممن همو إذا ومن النا

تصدر ، تصدرق ٌنفعه فً اآلخرأ ، وترك التصدر ٌضرق هو لكن من النماع 

 من العكع إذا تصدر ضر نفسه فً الدنٌا ، وفً اآلخرأ .

ف ذاً حهٌهة الزهد بما ٌنطبق على تفماوت مما كمان علٌمه الصمحابة رضموان هللا 

الل  أنه ٌختله باختاله الشخص نفسه ، وما ٌطلمب منمه علٌهم والسله الص

. 

 السإال :

هل تنصحون الطالب بؤن ٌدرع متنٌن فً نفع الوقت ، أو ٌدرع متناً  ف ذا 

 انتهى منه بدأ فً اآلخر ؟ 

 الجواب : 

هذا ٌتعلق بنشاطه ، بحسب نشاطه وتنو  المتون ، أنشط لطالب العلم  ٌعنمً 

أنه ٌمضً لٌله ونهارق فً متن واحمد فمً تعلممه أو إذا أخذ اثنٌن أنشط له من 

أكثر أٌضاً من اثنٌن ، أما الحفظ ال ، الحفمظ أن ٌنتهمً ممن واحمد ، وٌبمدأ فمً 

 الثانً ، بحسب تدرجه فً العلم .

أن ٌموفهنً وإٌماكم لممما فٌمه رضماق ، وصملى اللهمم وسمملم  هللا جمل وعمال أسمؤل 

 وبارك على نبٌنا محمد .

 السإال : 

 أ الرائب كثر فٌها الكالم ؟  مسؤلة صال

 الجواب : 

صالأ الرائب ، نجٌمب عمن صمالأ الرائمب ، صمالأ الرائمب ، األصمل فٌهما أن 

نعمى النجاشمً ٌموم موتمه ، وقمال للصمحابة : ك إن  النبً صلى هللا علٌه وسملم

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

 فٌما ٌراق ولً األمر ، أو فٌما ٌراق اإلمام .

وقال آخرون إن صالأ الرائمب مشمروعة ، لممن فمً فهمدق أثمر علمى المسملمٌن 

جمٌعمماً ، ٌصمملى علٌممه صممالأ الرائممب ، ألنممه تتعلممق الهلمموب ، قلمموب النمماع ، 

 بالصالأ علٌه والدعاء له .

علممى  النبممً صمملى هللا علٌممه وسمملمالأ الرائممب لممذلك ، لهممذا صمملى فتشممر  صمم

 أصمعة ألجل ذلك .

والهول الثالث : أن صالأ الرائب مشروعة ، لكن لمن لم ٌصلى علٌه فمً بلمد 

مات فٌها ، ولم ٌصلى علٌه ، فٌصلى علٌمه ممن المسملمٌن ، ممن تهموم الكفاٌمة 

ه وهمذا إذا لمم ٌوجمد أحمد بهم ، ألن الصالأ علٌه حهماً ممن حهوقمه ، والمدعاء لم

 ف نه ٌصلى علٌه . 

النبمً صملى هللا علٌمه وهذا الهمول الثالمث همو األصمل ممن حٌمث المدلٌل ، ألن 

فهدق هو أعظم فهد ، وأثمر علمى النماع فمً زمانمه ، ومم  ذلمك لمم ٌمإمر  وسلم

بالصالأ علٌمه فمً الرٌماب فمً جمٌم  المسماجد أو النماع ٌصملون علٌمه صمالأ 

الصالأ والسالم ، صلوا علٌه إرساالً ، ألنمه لمم ٌخمر   غائب ، حتى هو علٌه

من مكانه ، كذلك أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، لم ٌصلى علٌهم صالأ الرائب 

. 

هذا هو األرجل من حٌث النظر فً ذلك ، لكن إذا كانت المسمؤلة فٌهما خماله 

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

 أخذ من أهل العلم ، ف نه هنا المسؤلة مسؤلة اختٌار . 

فٌهال صالأ الرائب الراجل فٌها هو كذا ، وكذا لكن إذا صملى المسملمون بنماًء 

على قول قوي من عدد من أهل العلم ، ٌعنً مثل صالأ على الرائب فً ممن 

ٌفهد من حضر الصالأ علٌه صالأ الرائب ، ٌصلً علٌه ، ألنه إذا لمم ٌصملً 

ٌُسماء بمه الظمن ع لٌه بناًء على ما اختار من أنه ال ٌصلً على الرائب ف نه قمد 
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، أو قد ٌكون هناك مفسدأ متعدٌة ، بعدم صالته ، والصالأ على المٌت دعاء 

 له ، وهذا فٌه سعة .

واإلممام أحممد ، رحممه هللا تعمالى ، لمما سمئل عمن الهنموت فمً الفجمر ، صمالأ 

 فً الفجر ءأنصره ؟ .الفجر ، قٌل له : إنهم ٌهنتون 

 قال : ال تنصره ، صلً معهم .

ذلك ألن المسؤلة فٌها خاله ، بٌن ذلك ، فٌرعى فً مثل هذق المسائل المهمة 

. 

رحم هللا شمٌخنا ، رحممة واسمعة ، اللهمم ارفم  درجتمه فمً المهمدٌن ، واصملل 

 عهبه فً الحاضرٌن .

لهممم أجرنمما فممً إنممك علممى كممل شممًء قممدٌر اللهممم واجممزق عنمما خٌممر الجممزاء ، ال

مصٌبتنا ، وأخلفنا خٌراً منها إنك علمى كمل شمًء قمدٌر ، وصملى اللهمم وسملم 

 وبارك على نبٌنا محمد .
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