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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 

 هـ 0250/  01/  52السبت فً  / 

 

الحمد هلل رب العالمٌن ، والصالة والسالم على نبٌنا محمد ، وعلى آله 

وصحبه ولم ومن اهتدى بهداه ، ربنا نسألك عمالً صالحاً ، ربنا ال تكلنا 

وحده ال ألنفسنا طرفة عٌن فإنه ال حول لنا وال قوة إال بك ، ال إله إال هللا 

 شرٌك له ، وبعد .

 األسئلة
 السؤال : 

فهذا سؤال ٌقول ما الضابط فً المعاصً التً تسمى شركاً ، وتقدح فً  

التوحٌد ، وهل ثم رابط بٌن التوحٌد والمعاصً ، وقد رأٌت العالمة ابن القٌم 

فً المدارج ٌقول : إن نور التوحٌد ٌبدد ظلمات المعاصً ، وٌقول فً 

بأ بمن ال ٌعرف أدواء القلوب ، وٌزعم أن المعاصً ال موضع آخر ال تع

تؤثر على التوحٌد ، وقال فً الفوائد التوحٌد كالثوب األبٌض الشفاف أي 

 معصٌة تؤثر فٌه ، فأرجو تبٌن ما قد ٌكون فهمً نبا عنه ؟ 

 الجواب : 

هذا سؤال جٌد من األسئلة التً ٌجب على كل طالب علم أن تتحرر عنده 

لفهمه ولعلمه ، وثانٌاً لسلوكه ،وعبادته لربه جل وعال ، فمعلوم  هذه ، أوالً 

على العباد أن ٌوحدوه وال ٌشركوا به هللا جل وعال أن  أول واجب أوجبه 

 هللا جل وعال شٌئاً ، وعلى هذا اجتمعت الرسل ، وأنزلت الكتب ، ولهذا خلق 

 الجنة والنار . 

وما خلقت  ، هللا جل وعال  والتوحٌد هو الفرض فالعباد ُخلقوا لٌوحدوا

هللا ٌعنً إال لٌوحدون ، وهذا التوحٌد هو حق   الجن واإلنس إال لٌعبدون

على العبٌد ، التوحٌد له مكمالت بتمامها ٌكمل التوحٌد وبنقصها جل وعال 
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هللا جل وعال ٌنقص توحٌد العبد ، وهذه المكمالت هً الفرائض التً فرض 

العباد عنها ،  هللا جل وعال ت التً نهى أدائها على العباد والمحرما

 والمقصود بالمحرمات ، المحرمات غٌر الشركٌة . 

               واعبدوا هللا وال تشركوا به شٌئاً وبالوالدٌن إحساناً  قال جل وعال : 

قل تعالوا اتلوا ما حرم  ، وقال  :  وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه  وقال : 

 . ال تشركوا به شٌئاً  ربكم علٌكم أن

 .هللا جل وعال فالوجبات ، والمحرمات تذكر فً القرآن مع توحٌد 

التوحٌد إخالص الدٌن هلل جل وعال ، كلما زاد العبد من الطاعة عظم نور 

التوحٌد فً القلب ، وكلما أقبل على الذنوب والمعاصً دون استغفار وال 

د فً قلبه ، ولهذا  فإن كل رجوع ، وال توبة وال ندم كلما ضعف التوحٌ

 معصٌة تؤثر ، والبد فً توحٌد العبد وإخالصه .

لكن هذا التأثٌر قد ٌكون فً اصل التوحٌد إذا كانت المعصٌة شركاً أكبر ، 

وقد ٌكون التأثٌر فً كمال التوحٌد الواجب ، وقد ٌكون التأثٌر فً كمال 

المستحب ، بحسب التوحٌد الواجب ، وقد ٌكون التأثٌر فً كمال التوحٌد 

 الحال ، بحسب وضع العبد . 

فكل طاعة تقوي نور ال إله إال هللا فً القلب ، وكل معصٌة تضعف نور ال 

إله إال هللا فً القلب ، ولهذا صارت المعاصً من هذه الجهة لها مساس أو 

هللا جل لها عالقة بالشرك ، من جهة أن  العبد لو كمل توحٌده لما عصى 

المحرمة ، ألن المعاصً المحرمة والكبائر هذه طاعة  بالمعاصً وعال 

 للشٌطان ، وطاعة للهوى . 

والواجب على العبد أن ٌنهً النفس عن الهوى ، وأن ٌجاهد نفسه فً ذلك 

فإذا أطاع الشٌطان فإن هذا نوع من تشرٌك به فً الطاعة ، فلذلك المعصٌة 

هو تشرٌك  تؤثر على التوحٌد من جهة أن الباعث على المعصٌة كان

 الشٌطان أو هوى النفس فً هذا الفعل . 

 وكذلك الطاعات الواجبة من هذا القبٌل لهذا فإننا ال نسمً العاصً مشركاً 
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وال أحد من أهل العلم ٌقول المعاصً شركاً ، ولكن المعاصً والذنوب منها 

 إن هللا ال ٌغفر أم ٌشرك به  ما هو شرك ، ومنها ما هو دون ذلك : 

ٌعنً من الذنوب ، والمعاصً والذنوب  ،  ا دون ذلك لمن ٌشاء وٌغفر م

إما بترك واجب أو بفعل محرم مثل ما ذكرت لك ، ال تنتج إال عن نوع 

تشرٌك ، لكن ال ٌسمً أهل العلم حصول المعصٌة بالشرك ، بل هذا غلط ، 

ولكن التعرٌف أو الشرح قد ٌستعملون هذا اللفظ بأن المعصٌة ال تحدث إال 

وع تشرٌك أو بطاعة غٌر هللا ، الذي هو هوى النفس أو الشٌطان أو نحو بن

 ذلك . 

وهذا من باب البٌان ، لكن لٌست من جهة التصنٌف ، والتقسٌم أن العاصً 

 شرك ، المعاصً هذه تطلق على الذنوب العملٌة المختلفة .

هو أما إذا قٌل التوحٌد والشرك فٌقصد به ما هو من التوحٌد أصالة ، وما 

من الشرك أصالة ، لهذا تجد أن كالم ابن القٌم فٌما نقله األخ كله متفق فقوله 

األول : إن نور التوحٌد ٌبدد ظلمات المعاصً ، هذا حق ألن التوحٌد إذا 

قوي فً قلب العبد نفى تشرٌك الهوى ، والنفس ، والشٌطان فً الطاعة 

القلب بدد ظلمات  بترك الواجب وفعل المحرم ، كلما قوي نور التوحٌد فً

المعاصً ، بل اإلقبال علٌه ، واألنس به ، واإلقبال على نوره هذا ٌجعل 

العبد ٌكره الذنب ، وٌكره المعصٌة حتى ولو وقع فٌها ، لو وقع فٌها فإنه 

ٌسرع ، فٌستغفر ، فٌكون أحٌاناً وقوعه فً الذنب ثم استغفاره أكمل له من 

د هذا الذنب أو بعد التفرٌق ٌعرف حق أنه لو لم ٌقع ، ألنه ٌكون حٌنئذ بع

ربه ، وٌعرف توحٌده ، وٌعرف كٌف أنه حرم نفسه نور التوحٌد ، وما 

ٌكون فً القلب من لذة طاعة نور هللا ، ونور ربه جل وعال فً النفس ، هذا 

 الكالم ظاهر الصحة .

ٌقول فً موضع آخر ال تعبأ بمن ال ٌعرف أدواء القلوب فٌزعم أن 

تؤثر على التوحٌد ، هذا قول طائفة من أهل السلوك ، الذٌن المعاصً ال 

 ٌقولون إن التوحٌد شًء واحد ، ال ٌؤثر فٌه ، ال تؤثر فٌه ترك الطاعة ، 
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 وال ٌؤثر فٌه فعل المعاصً هذا غلط .

لكن ال تعبأ بهذا الكالم ، ألن التوحٌد عندهم هنا هو توحٌد واحد ، أما فً 

نور التوحٌد الكامل ، ٌبدد ظلمات المعاصً  الكالم األول فإن التوحٌد ،

ونور التوحٌد ٌبدد ، والبد ظلمات أهل المعاصً ، لهذا تجد الموحد ال ٌقبل 

على كل معصٌة ، بل البد أنه ٌستنكر بقلبه كثٌراً من الذنوب ، والمعاصً 

وٌحاسب نفسه على ذلك ، وٌكره أن ٌفرط فً طاعة هللا ، حتى ٌبقى من 

ٌكره الخروج من اإلسالم أو ٌكره غٌر الدٌن ، ونحو ذلك .   التوحٌد مع انه

، وقال فً الفوائد التوحٌد كالثوب هللا جل وعال وهذا ٌبقى معه بعض توحٌد 

البٌض الشفاف أي معصٌة تؤثر فٌه ، هو كالثوب البٌض الشفاف أو 

ٌها كالزجاجة النقٌة ، الغبار ٌؤثر فٌها ، والكثٌر ٌؤثر فٌها ، والقلٌل ٌؤثر ف

 بمعنى أنها تظهر .

لهذا نهى العلماء مثل شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه ، وابن القٌم ، وجماعة ، أن 

العبد ٌكثر من التفتٌش على نفسه هل صفى القلب أم لم ٌصفى ؟ هل صفى 

قلبه أو لم ٌصفوا ؟ هل صفى قلبه أم هو مكدر بكذا ، ٌفتش على قلبه كثٌراً 

قامة ، بمعنى أنه ٌعطله عن اإلقبال على ألن هذا التفتٌش ٌؤثر على االست

 الطاعة .

هللا جل مثل لهذا ابن تٌمٌه فً قوله إن العبد الموحد إذا سار فً طرٌقه إلى 

فال ٌلتفت وٌسره ، وٌقول هذه أرض فٌها ثعبان وفٌها عقرب ، وهذا وعال 

كذا وأرٌد أن أضرب هذا ، وأضرب هذا بل ٌمضً فً مسٌره إلى هللا ، وال 

 للشًء الذي ال ٌؤذٌه مما هو موجود . ٌلتفت

وٌصح لم ذلك ،  هللا جل وعال فإذا جاء لٌؤذٌه فإنه ٌرده هذا لٌتقدم بطاعة 

فمن كمل له التوحٌد ، فإنه ٌقل ذنبه ومن قصر فً التوحٌد فإنه ٌكثر ذنبه 

والعبد ما بٌن إقبال وما بٌن استغفار ، وهللا جل وعال ال ٌضٌع أجر من 

 أحسن عمالً .
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 السؤال : 

هذا شاب ٌقول أنا شاب أسرف على نفسً كثٌراً ، وقد لزمت طرٌق التوبة ، 

هلل الحمد ، هناك معاصً ما زالت تراودٌنً ، فما نصٌحتكم لً وأمثالً 

 جزاكم هللا خٌراً ؟ 

 الجواب :

، وإلى هللا هللا جل وعال فأقول ، وأنت جزاكم هللا خٌراً على إقبالك على 

على ما فات ، والحذر من أثر هذه الذنوب ، والمعاصً ، التوبة والندم 

والعبد إذا كان على حال ثم استقام ، وتاب فإنه قل من الناس من ال تبقى معه 

 أشٌاء مما كان ٌفعلها ، قبل ذلك منة الذنوب ، ولكن علٌه ثالثة أمور :

 ، وأن ٌعلم أن استقامتههللا جل وعال األمر األول أن ٌعظم إقباله على 

 جزاؤها الجنة ، وأن الذنب قد ٌرجع به إلى حالته التً كان علٌها .

األمر الثانً أن ٌحذر من جلسائه اللذٌن كانوا ٌفعلون معه تلك الذنوب ألنهم 

 ٌسهلون علٌه فقد ٌرجع إلٌهم بعد توبته ، وإقباله .

األمر الثالث : أن ٌبحث عن من فً مثل سنه من قرناء صالحٌن ٌعٌنوه على 

ر ، وٌضٌق مجال الرجوع إلى تلك الذنوب ، وإذا راوده ما راوده الخٌ

 فلٌكثر االستغفار ولٌعزم على نفسه : 

  والذٌن جاهدوا فٌنا لنهدٌنهم سبلنا وإن هللا لمع المحسنٌن   

وفً األثر ما أسر من استغفر ، ما أسر من استغفر ، وإن عاد سبعٌن مرة 

ذنب ، وٌستغفر لكن ال ٌصر على المعصٌة فالعبد ٌستغفر كثٌراً ، ٌعلم انه ٌ

هللا جل بأنه ال ٌبالً بها ، بل ٌستغفر كل ما فعل وراودته نفسه ، ٌستغفر 

 فإن هللا غفور رحٌم . وعال 

 السؤال : 

ذكرتم فً درس سابق أنواع الفراسة أنها ثالثة رٌاضٌة ، وخلقٌة وإٌمانٌة 

 فأرجو منكم توضٌح ذلك ؟ 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلٌة                                                       

 

073 

 : الجواب

ن الفراسة أفً آخر شرح الطحاوٌة لما تكلمنا عن الكرامة ،  ذكرناه هذا

ألن العبد ٌدرك بها األشٌاء ال تظهر عادة لعامة الناس  الكرامةاإلٌمانٌة من 

فهذه تحصل بالرٌاضة وبالتعلٌم ، وبالتدرٌب كأن  الرٌاضٌةأما الفراسة و

ة ، وٌدخل ٌكون عنده فراسة فً األمور الظاهر ،ٌُقال ٌعنً ٌعلم أشٌاء بها 

الفراسة المتعلقة بالوجه أو بشكل الٌد  والخلقٌةفٌها أحكام القٌادة ونحو ذلك ، 

كذا ، هذا أعرج معناه أنه من خلقه   خلقه، ٌقال هذا عٌونه واسعة معناه أن 

، انفه كذا وجهه مستدٌر معناه أن من أخالقه كذا ، ٌكون عبوس ٌكون  كذا

جهه طوٌل ٌعنً كذا ، ٌده صفتها كذا خداع ، ٌكون كذاب هذا و ٌكونشحٌح 

وهذه صنف فٌها عدد من العلماء الناس فً هذا الفن  ،، ورجله صفتها كذا 

  .لإلسالم  اهذمن الٌونان ، ومن المنتسبٌن فً 

 منذكرت لكم أن الشافعً ، رحمه هللا تعالى ، كان قد عانى من هذا النوع 

ع الرجل الذي أنزله ثم طالبه الفراسة الخلقٌة ، وال أدري ذكرت لكم قصته م

، الرجل هذا ترجعون لها  فً فكانت الصفة التً، أجرة المبٌت  أوبثمن 

، المقصود من ذلك أن هذه هً الفراسة  نكررهاالقصة طوٌلة ما نرٌد أن 

  .الخلقٌة 

ٌقذفه هللا فً قلب العبد الصالح ٌدرك به ،  نورأما الفراسة اإلٌمانٌة فهً 

بكالمهم أو بتصرفاتهم أو ما  ٌرٌدوناآلخرٌن أو ما فً نفوس  اربما م

 سٌعملون ، وهذا من أنواع الكرامة .

 : السؤال

 صاحب التفسٌر على منهج السلف فً العقٌدة ؟ القرطبً هل

 :  الجواب

التفسٌر مطرد فً العقٌدة ، وأكثر مٌوله فً مسائل  صاحب القرطبً

بل كثٌراً ما ٌذكر ذلك ، فهو أهل الكالم  لطرٌقةالصفات ، واإلٌمان والقدر 

 بالخصوص . واألشاعرةفً الجملة على منهج أهل الكالم 
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 :  السؤال

السكن فً مكة ، وذلك لوجود المسجد الحرام والصالة بمائة  أفضل أٌهما

علٌه وسلم  هللاسواها أم السكن فً مدٌنة رسول هللا صلى  مماألف صالة  

 لألحادٌث الواردة فً ذلك ؟ 

 :  الجواب

بحث وتأمل وإن شاء هللا ، نذكره لكم مرة أخرى ألن األفضلٌة  إلى ٌحتاج

أو وجههاً ، السكن ألجل مائة ألف صالة ، هو  التفضٌلهو ذكر شٌئاً من 

هنا أوجه أخرى لتفضٌل السكن  واحداً السكن ، لكن وجه التفضٌل لٌس 

 . إن شاء هللا ونراجعهاللعبادة تحتاج إلى اجتماع األسباب جمٌعاً 

 :  السؤال

ها حٌضاً ، مععلى اإلنسان قضاء صلوات عدٌدة كامرأة ظنت ما  كان إذا

ٌجوز لها قضاءها أو ما تٌسر منها كل لٌلة بعد  هلنه استحاضة ، أوبان 

 مرتبة بعد كل صالة ؟  بهاصالة العشاء أو ٌلزمها أن تأتً 

 :  الجواب

فاتها والنساء إذا تعرٌفها ولها ص االحٌض االستحاضة له غٌر االستحاضة

التمٌٌز ما بٌن الحٌض واالستحاضة ، لكن إذا  منسألن ٌعرفن ذلك بأنواع 

ٌجب علٌها أن تقضً تلك  فهناكانت ظنت أنه حٌض فبان أنه استحاضة 

ألنها  الفورالصلوات ، وإذا وجب علٌها قضاء الصلوات فإن القضاء على 

لها أن تؤخرها فتقضٌها  طاعة فً ذمتها فوجبت علٌها على الفور ، ال ٌجوز

ما تستطٌع تصلى صالتٌن ، ثالث أربع معاً ثم بعد ذلك إذا  بحسب

كذا ، لكن ال تصلً كل ٌوم صالة ، أو مع كل  تصلًاستطاعت وفرغت 

 تقضٌها مرتبة .و ذلكفرض صالة ، ألنها تستطٌع أكثر من 

 :  السؤال

 ٌر بلده التً اإلنسان ٌقضً ٌومٌن فً األسبوع فً بلدة أخرى غ كان إذا

  أسبوعٌاً الجمع والقصر فٌها مع العلم أن هذا ٌحدث   له ٌسكن فٌها هل ٌحل
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 :  الجواب

فٌه إجمال ، إذا سافر اإلنسان إلى بلد وٌنوي فٌها مكثاً ٌوم أو  سؤال هذا

سافر إلى بلد أخرى غٌر موطنه فإن هذا ٌقصر  بلدهٌومٌن وهً غٌر 

، إذا كان ٌكرر هذا إذا كان هذا ٌتكرر  علمالالصالة ، وله الجمع باتفاق أهل 

فٌها إقامته له فٌها إلقامة  ٌتكررمنه كل أسبوع كل أسبوعٌن وهو فً بلٍد 

ٌذهب إلى مكان  موظفدائمة مثل طالب أقام أربع سنوات بالجامعة أو مثل 

ٌمكثها مرتبتاً  أندائماً فٌه ، فهذه المدة الطوٌلة ، ولو أنها منقطعة التً ٌنوي 

أٌام  ثالثةه فً حكم اإلقامة الدائمة لذلك إذا أتى للرٌاض مثالً كل أسبوع هذ

كل أسبوع ٌومٌن هذا مرتب ٌأتً دائماً هل هذا النحو ، وسوف ٌستمر  

  .على هذا  سنٌن

لذلك ، فهذا  هله مكان فٌه مالبسه ، وفٌه أغراضه ، وهو معد طالب مثل

الة الثالثة أن ٌكون ٌأتً له أن ٌترخص بطول المدة ، الح أنه لٌس عندي

لكن متقطع ، كما أن مثالً ٌذهب إلى حدة كل أسبوع ،  والٌومٌنالٌوم ، 

ٌومٌن لكن لٌس له مكان ٌضع فٌه مالبسه ،  ٌومأسبوعٌن له شغل ٌمكث 

سٌتردد سنة سنتٌن فً نفس  أنهوٌضع فٌه أشٌائه ، ومدة طوٌلة ، ٌعرف 

، فهو فً حقه  ثابتألن هذا غٌر  فهذا له أن ٌقصر، فً نفس األٌام والوقت 

 تكرر السفر .

 :  السؤال

 الرجل الدٌن ، وهو ال ٌعلم الحكم علٌه فهل ٌعتبر كافراً أم ال ؟  سب إذا

 :  الجواب

كفر ، إذا كان من مسلم ألن أصل اإلسالم هو تعظٌم هللا جل وعال  الدٌن سب

عظٌم هذا الدٌن ، صلى هللا علٌه وسلم ، وتعظٌم كتابه ، وت رسوله، وتعظٌم 

، الذي هو معنى دخوله فً هذا الدٌن ، فسب الدٌن  التعظٌموالسب ٌنافً 

إذا جهل هذا األمر ؟ هذا فٌه تفصٌل فً ذلك  كافركفر لكن هل الساب للدٌن 

 ، ٌعنً فً عدة أقوال فً ذلك :
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: أنه ٌكفر مطلقاً ألن هذا مما ٌعلم بالضرورة ، وال ٌجب أن  األول القول

  .منه وال ٌستتاب منه ، وٌجب أن ٌؤدب  ندقةزهذا ٌعتبر  ٌعلم ،

 أنه ٌكفر مطلقاً .: ول إذاً القول األ

ٌستتاب من ذلك ألنه قد ٌكون جهل ، إذا كان الناس فً وقته  أنه:  الثانً

ٌنشأ على مثله ، ألنه حٌنئذ ال ٌكون ٌعلم أن  وٌكونٌدور عندهم هذا اللفظ 

، وهذا إذا كان سب دٌن اإلسالم ، هذا  للدٌنمثل هذا ٌقدح فً أصل تعظٌمه 

دٌن فالن ، دٌن فالن مقٌد هذا  سبإذا كان سب أصل دٌن اإلسالم ، أما إذا 

مثالً واحد  المذكورال ٌكفر ألنه ٌحتمل أن ٌكون ٌقصد تدٌن هذا ، تدٌن 

أو دٌنه الذي شاجر مع واحد فسب دٌنه ، فٌحتمل أن ٌكون المقصود تدٌنه ت

ي أداه على مثل هذا ولٌس المقصود أصل دٌن اإلسالم ، وٌعذر هو علٌه الذ

على هذا ألن هذا جرٌمة منه فال ٌجوز أن ٌسب من هو على دٌن اإلسالم ، 

 ولو كان القصد تدٌنه ألنه ٌنصرف إلى ذلك .

 نكتفً بهذا القدر .. اقرأ .

 

 قال رحمه هللا تعالى : 

 شر من شًء .قولهم ما انزل هللا على بالمسألة الخمسون : 

 قولهم فً القرآن : هذا قول بشر .المسألة الحادٌة والخمسون 

وهاتان المسألتان متصلتان بعضهما البعض ، حٌث أن فً األولى النفً أن 

 .هللا جل وعال وحً من محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌكون أنزل 

د علٌه والمسألة  الثانٌة الحادٌة و والخمسون إثبات أن هذا الذي جاء به محم

وال كالمه المنزل  هللا جل وعال الصالة والسالم أنه قول بشر ، ولٌس قول 

 .محمد صلى هللا علٌه وسلم على 

وبالكالم على المسألة الحادٌة والخمسٌن ٌتبٌن الكالم على قوله ، ما أنزل هللا 

 على بشر من شًء ، وقولهم هذا قول البشر .

 ل : المشركون كان لهم مع القرآن عدة أقوا
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، وقالت طائفة منهم هذا قول رجالً محمد صلى هللا علٌه وسلم قالوا هذا قول 

آخر كان أعجمٌاً عندهم فً مكة ، وقال آخرون أجتمع محمد وقوم آخرون 

إن هذا  فً سورة المدثر :     هللا جل وعال على إنشاء هذا القرآن ، قال 

فبٌن أن الولٌد ابن ،  إال سحر ٌؤثر إن هذا إال قول البشر سأصلٌه صقر 

المغٌرة ٌقول : إن هذا قول البشر ، وهذه اآلٌات لها سبب نزول ، وهو أن 

المشركٌن تباحثوا فً شأن هذا القرآن ، فقال الولٌد ابن المغٌرة أنا أكفٌكم 

شأن هذا القرآن فتدبر ، فقال هو لٌس بالشعر ، ولٌس بالكهانة ، ولٌس بكذا 

على هذه  هللا جل وعال وهو قول البشر فتوعده ، وكذا ، هذا سحر ٌؤثر ، 

 المقالة . 

من مجالسته رجل  النبً صلى هللا علٌه وسلموقال آخرون هذا علمه 

نصرانً كان ٌجلس عند الصفا أو عند المرور ٌحدثه ، وهو رومً ، ٌعنً 

لٌس بذي لسان عربً ، ٌعنً ربما جالسه فأخذوا هذه ، وقالوا إنه ٌجالس 

 الكتب المتقدمة ، وٌأخذ منها . بعض من ٌعلم 

ولقد نعلم أنهم ٌقولون إنما ٌعلمه بشر لسان الذي  : هللا جل وعال قال 

 قال جل وعال :        ،  ٌلحدون إلٌه أعجمً وهذا لسان عربً مبٌن 

وقالوا إن هذا إال أفك افتراه وأعانه علٌه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً 

ٌٌن اكتتبها فهً تملى علٌه بكرة وأصٌال قل أنزله وزوراً قالوا أساطٌر األول

هللا فبٌن   الذي ٌعلم السر فً السموات واألرض إنه كان غفوراً رحٌماً 

أن منهم من قال أن هذا قول رجل أعجمً ، كان ٌملً على  جل وعال 

، هم بال شك لم ٌكونوا مقتنعٌن أن هذا القرآن محمد صلى هللا علٌه وسلم 

ولم ٌستطٌعوا أن ٌأتوا بمثله وال بمثل سورة عشر سور ،  الذي أعجزهم ،

وال بمثل سورة أن ٌكون قوالً لرجالً رومً أعجمً ، ال ٌفصح ، لكنهم 

ٌرٌدون أن ٌبثوا كالماً ٌؤثر فً العامة حتى ال ٌقبلوا على هذا النبً ، وذاك 

 الكتاب . 
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رٌن اجتمعوا وكذلك قولهم أنه لٌس قول محمد وحده ، ولكنه قوله ، وقول آخ

وأعانه علٌه قوم آخرون  معه على إنشاء هذا القرآن ، كما قال جل وعال 

  . ٌعنً أنهم اجتمعوا على إنشاء هذا القرآن ، 

فهذه أقوال كانت عندهم رائجة ، فً أنه قول البشر هذا من هو ؟ على هو 

محمد علٌه الصالة والسالم ، أم هو هذا العجمً ، أو جماعة من الناس 

 جتمعوا على هذا النحو فً ذلك .ا

هذا بالنسبة للمشركٌن ، مشركً العرب ، أما أهل الكتاب فإنهم ٌعلمون أن 

 . محمد صلى هللا علٌه وسلم هذا الكتاب ، ولٌس بقول 

الذٌن آتٌناهم الكتاب ٌعرفونه كما ٌعرفون أبنائهم الذٌن  قال جل وعال : 

به مع معرفتهم له ، ٌعرفون  ال ٌؤمنون خسروا أنفسهم فهم ال ٌؤمنون 

كان علٌه ،  ولقد نعلم أنك ٌضٌق صدرك بما ٌقولون  لكن ال ٌؤمنون ، 

الصالة والسالم ٌود لو ألنهم ال ٌقولون هذا ، وأنهم ٌؤمنون ، لكن هٌهات ، 

 هٌهات . 

هذه الخصلة الجاهلٌة كان لها اآلثار البعٌدة فً ذلك الزمن على الجاهلٌٌن ، 

ٌن من ٌؤمن أن هللا أنزل شٌئاً هو القرآن ، وأن هذا القران لٌس ففرق كبٌر ب

وكالمه ، وتنشأ عن هذا آثار كبٌرة ،  هللا جل وعال بقول البشر ، وأنه قول 

بما أنزل فً هذا القرآن ، وأن ما فً هذا القرآن  هللا جل وعال وهً طاعة 

وحق ومن ، هللا جل وعال من كالم على الغٌبٌات حق ومن كالم على حق 

الكالم فً األخبار ، والقصص حق ، وأن ما فٌه من أمر ونهً حق ، وأن 

 ما فٌه من وعد ، ووعٌد حق .

فٌلتزم بذلك وٌطاع ما جاء فً هذا القرآن ألنه كالم هللا جل جالله ، وتقدست 

 أسمائه فهو لٌس بقول بشر ٌخطئ وٌصٌب .

   اللطٌف الخبٌر أال ٌعلم من خلق وهو  بل هو قول هللا الذي خلق : 

وكانوا ٌعلمون أنهم إذا اعتقدوا ، أعنً أهل اإلٌمان أن هذا هو قول هللا ، 

ولٌس بقول البشر ، أن هذا القرآن هو الذي ٌحكم به ، فٌما ٌختصمون فٌه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلٌة                                                       

 

033 

من أمور البٌع والشراء ، والنكاح ، والفروج والعالقات االجتماعٌة ، وفً 

بٌنهم ، وبٌن أنواع الناس فً تعامالتهم ، أمور ما بٌنهم ، وأعدائهم ، وما 

 ٌحكم هذا القرآن .

فإذاً نتٌجة كونه لٌس بقول البشر ، أنه ٌستسلم له االستالم الكامل ، وٌؤمن به 

دون تردد ، وأما المشركون والكتابٌون ، فإنهم إذ قالوا إنه لقول البشر ، أو 

، وأعانه علٌه قوم آخرون  قالوا إنه أساطٌر األولٌٌن ، أو قالوا أنه أملً علٌه

. 

هذا ٌنتج منه أن ما فٌه من التوحٌد ، وإبطال عبادة غٌر هللا هذا رأي ، رأي 

محمد ، وأن ما فٌه من الحالل ، والحرام هذا رأي محمد ، بحسب كالمهم ، 

وأن ما فٌه من بٌان الغٌب ، والبعث ، والنشور ، أن هذا كالم محمد بن عبد 

 . ، أنه .هللا القرشً ، وأنه .

إذاً ٌنتج من هذا النفً أن ال ٌطاع ما فً هذا القرآن ، وأن ال ٌتبع ألن 

الفاصل ما بٌن اإلٌمان به ، وعدم اإلٌمان به هو جواب هذا السؤال العظٌم : 

، هللا جل وعال هذا هو القرآن قول  من ؟ كالم من ؟ فإذا آمن العبد أنه كالم 

لى عبده ، فإنه حٌنئذ تكون مسألة الذي نزله ع هللا جل وعال وهو قول 

وما  مختلفة  تماماً ، فحٌنئذ لٌس ثم خٌار ، هذا كالم هللا جل جالله :    

كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن ٌكون لهم الخٌرة من 

أمرهم أفحكم الجاهلٌة ٌبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم ٌوقنون وتمت 

 . كلمة ربك صدقاً 

 ٌس والقرآن الحكٌم  القرآن بأنه حكٌم وأقسم به لعلو هللا جل وعال وصف

 شأنه صفه هللا وهو كالمه ، ومعنى كون القرآن حكٌماً أنه :

أوالً حكٌم بمعنى محكم لو رد اإلنسان ، وتأمل ، وتأمل فإنه لن ٌجد فٌه ما 

ه ثم فصلت من ألو كتاب أحكمت آٌات ٌنتقد ، إذا عقل اإلنسان كان ذا علم : 

 . لدن حكٌم خبٌر 
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  القرآن الحكٌم   هللا جل وعال ، الحكٌم هنا بمعنى حاكم ، ٌعنً أنه أنزله 

للحكم به ، ال لٌتعبد بتالوته دون تحكٌمه فهو حكٌم ، بمعنى حاكم ، فعٌل 

بمعنى فاعل ، وهذا ما وصف هللا به القرآن فً قوله تعالى فً سورة المائدة 

 :  ًعلٌه  ومهٌمنا  ،  ٌعنً مهٌمن على الكتب السالفة ، والسابقة وحاكم

وأٌضاً هذا القرآن حاكم فٌما ٌختلف فٌه الناس ، إذا اختلف الناس فً العقٌدة 

فٌرجعون إلى القرآن ، إذا اختلف الناس فً الغٌبٌات ، ٌرجعون إلى القرآن 

لقدر ٌرجعون ، إذا اختلفوا فً اإلٌمان ٌرجعون إلى القرآن ، اختلفوا فً ا

 إلى القرآن ، اختلفوا فٌما ٌتعاملون به ، ٌرجعون إلى القرآن .

 هللا جل وعال ففٌه الحق ، والسنة بٌان للقرآن ، ألنها الحكمة التً أنزلها 

 .محمد صلى هللا علٌه وسلم على 

ٌعنً أن فٌه الحكمة ، حكٌم من ،  والقرآن الحكٌم ، المعنى األخٌر 

بالحكمة ، ولماذا صار هذا الكالم حكٌماً ؟ ألنه من  الحكمة ألنه موصوف

عند الحكٌم ، وهو هللا سبحانه وتعالى هو الموصوف بالحكمة ، ولذلك كان 

كالمه حكٌماً ، هذا من أسباب جعل مسألة الحكمة ، المسألة التً بعد هذا 

ألنه من أنكر أن القرآن كالم هللا ، فإنه سٌنكر الحكمة ، فإثبات الحكمة ، 

 .هللا جل وعال إلثبات أن القرآن كالم هللا هو إثبات لحكمة 

إذاً تبٌن لك ذلك فهذه الخصلة عند أهل الجاهلٌة التً أرادوا منها فً نفً 

القرآن أن ٌنفوا اإلٌمان بمحمد صلى هللا علٌه وسلم ، وأرادوا منها أن ٌنفوا 

ن بالطاعة ، هذه تحكٌم هذا القرآن ، وأرادوا منها أن ٌنفوا أحقٌة هذا القرآ

الخصلة لم تأتً كاملة فً هذه األمة ، ولكن جاء فً هذه األمة بعض هذه 

الصفات التً فً المشركٌن ، لم ٌقصد أحد فً هذه األمة أن ٌنفً أن ٌكون 

بأن ٌعنً أن محمداً لٌس بصادق ، ولكن فشا  هللا جل وعال القرآن من قول 

، ولكنه قول هللا جل وعال ول فً هذه األمة القول بأن هذا القرآن لٌس ق

جبرٌل ، أو هو مخلوق سمً كالم هللا ، وسمً القرآن ، فذهبت المعتزلة إلى 

، هللا جل وعال أن القرآن هذا الذي بٌن أٌدٌنا هو مخلوق مستقل ، لٌس صفة 
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ولٌس بكالمه ، وٌضاف إلٌه بأنه قول هللا ، وكالم هللا تشرٌفاً له وتمٌزاً له ، 

تشرٌفاً وتكرٌماً هذه لها آثار  هللا جل وعال إلى أحد ، بل هو بأنه ال ٌضاف 

وخٌمة لكنهم ال ٌلتزمونها ، لكن لها آثار وخٌمة لكنهم ال ٌلتزمونها لكن لها 

 آثار وخٌمة تشبه أو فٌها بعض ما عند أهل الجاهلٌة .

اٌة واألشاعرة تبعاً للكالبٌة ، قالوا إن القرآن هو داللة على كالم هللا ، أو حك

عن كالم هللا ، أو أن القرآن هو معنى ، المعنى النفسً ، أو المعنى القائم فً 

النفس ألقً فً روع جبرٌل ، فجبرٌل عبر عنه ، وهذا التعبٌر عن كالم هللا 

عبر عنه ، وصار هذا التعبٌر  النبً صلى هللا علٌه وسلموهو القرآن أو أن 

 .محمد صلى هللا علٌه وسلم هو كالم 

، وإنما أخذه هللا جل وعال ول طائفة منهم إن هذا الكالم لم ٌتكلم به أو ٌق

 هللا جل وعال جبرٌل من اللوح المحفوظ ، فنزل به إلى السماء الدنٌا ، فأمره 

أن ٌقرأ شٌئاً على محمد من هذا القرآن فإنه ٌنظر فٌه جبرٌل ، فٌنزل بما هو 

 مكتوب .

، وفٌها إثبات هللا جل وعال هو كالم هذه كلها فٌها نفً أن ٌكون هذا القرآن 

أن هذا القرآن هو كالم ، هو قول جبرٌل أو تعبٌر جبرٌل أو نحو ذلك من 

 األقوال .

 ومن العجٌب أن صرح بعضهم بأنه هناك قرآنان :

 .هللا جل وعال أما األول ما كان فً األزل ، فهذا الكالم هو كالم 

، فإن هذا هو  علٌه وسلم محمد صلى هللاوأما فً الحاضر الذي نزل على 

 قول جبرٌل أو عبارة عن كالم هللا أخذها جبرٌل علٌه السالم .

قال بعض حذاق أهل البدع عند قول البصٌري الغالً المبتدع ، فً مٌمٌته 

 ٌقول :  النبً صلى هللا علٌه وسلمالمشهورة ، والتً تسمى بالبردة فً مدح 

ٌُدعى دارس الرمم  لو ناسبت قدره آٌاته عظماً             أحٌا اسمه حٌن 

أعظم من اآلٌات التً أعطٌها  النبً صلى هللا علٌه وسلمٌقول أن قدر 

والبراهٌن التً أعطٌها ، ولو ناسبت اآلٌات قدره لكان ال ٌناسبه إال أن ٌذكر 
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اسمه على مٌت ، فٌحٌى ، مجرد االسم ، حتى بغٌر مس منه مجرد أحد 

النبً صلى ٌحٌى ، ولو ناسبت قدره ، ٌعنً قدر ٌذكر اسمه على مٌت ، فإنه 

آٌاته عظماً ، ٌعنً فً العظمة ، أحٌى اسمه حٌن ٌدعى  هللا علٌه وسلم

 دارس الرمم ، ٌعنً ال ٌناسب إال أن ٌدعى دارس الرمم .

قال بعض الشراح هنا عند هذه ، وهذا هو الحق ، فإن قدره علٌه الصالة 

تى من القرآن ، وهذا غلو وٌقصد بالقرآن والسالم أعظم من كل آٌة أوتٌها ح

هنا ، القرآن المتلو كما صرح بعضهم ، حتى من القرآن المتلو ألنهم ٌقولون 

القرآن غٌر المتلو هذا عند هللا ، كالم هللا فً األزل ، لم ٌأتً ، وأما القرآن 

 المتلو فهذا لٌس من كالم هللا ، وإنما قول أما جبرٌل أو .. إلى آخره .

انحراف شابهوا به أهل الجاهلٌة ، فوقع فٌه الغلو مثل ما وقع أهل  وهذا

الجاهلٌة فً الغلو ، وأداهم ذلك إلى أشٌاء فً االلتزام بمشكالت كثٌرة لم 

قص  هللا جل وعال ٌجب عنها أولئك مثل اختالف اآلٌات فً القصص ، 

مرة قال علٌنا قصة موسى علٌه السالم ، بأنواع من األقوال مرة قال كذا ، و

كذا ، ومرة قال كذا ، وهم ال ٌستطٌعون أن ٌجٌبوا على ذلك إال بأجوبة 

متكلفة ، بأن هذا تعبٌر مرة عبر عنه جبرٌل بكذا ، ومرة عبر عنه بكذا ، 

 ومرة عبر عنه بكذا .

وحٌنئذ ٌكون إعجاز القرآن عندهم فٌه نظر ، ٌعنً مقتضى الكالم الزم 

زم الكالم فٌه نظر ألنه حٌنئذ ٌكون اإلعجاز الكالم هم ال ٌلتزمون هذا لكن ال

لهذا هللا جل وعال هو إعجاز فً قول جبرٌل ، ولٌس إعجاز فً كالم 

المعتزلة لما قالوا إنه مخلوق ، المعتزلة أخذت بالعقلٌات ، وبالتزام القواعد 

التً ٌقعدونها من األشاعرة ، والكالبٌة ، األشاعرة والكالبٌة أرادوا األخذ 

ٌات ، واألخذ باألثرٌات ، فأنشؤا خلٌطاً لٌس إلى هذا ، ولٌس إلى هذا ، بالعقل

لما جاء المعتزلة وقالوا إنه مخلوق فكروا فً مسألة اإلعجاز ، وقالوا إن 

اإلعجاز إنما هو بالصرفة ، ألنهم قالوا هو مخلوق ، فلماذا أعجزوا ؟ قالوا 

صرفهم عن   هللا جل وعالصرفوا عنه ، ٌعنً فٌكون هنا اآلٌة بأن 
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المعارضة ولو وافقهم فً المعارضة ٌعنً لو تركهم لمعارضة القرآن 

الستطاعوا لكنهم صرفوا عنها وهذا من آثار األقوال الوخٌمة التً جاءت فً 

 هذه األمة من آثار األخذ بمناهج الٌونان ومن أشبههم ، ولكل ملة وارث .

ٌة أو نقول غالة ممن أٌضاً دخل فً ذلك غالة الصوفٌة ، غالة الصوف

الفالسفة الصوفٌة أحسن ، غالة الفالسفة الصوفٌة اللذٌن ٌقولون إن اإلنسان 

إذا صفى داخله وعامل نفسه بالرٌاضٌات القوٌة لطرد الشٌطان من النفس 

، حتى هللا جل وعال فإنه تتجلى له الحقائق ، وٌسمع كالم هللا ، وٌسمع كالم 

أحادٌث مباشرة ، كما فعل ابن   هللا جل وعالقال بعضهم أنه روى عن 

 عربً ، وفعله غٌرهم .

وهذا فً الحقٌقة ال ٌحصل ، ال ٌحصل السماع بالرٌاضة وال بالجوع ، وال 

بالتصفٌة ، فإذا أبطلت المقدمة بأنه ال ٌحصل ذلك فحٌنئذ ٌكون الذي سمعه ، 

أحد ٌكون الذي سمعه ، وقاله هو كالمه ، هو كالمه ، ألنه هو تخٌل إذا قال 

منهم أنا عاملت نفسً بالرٌاضة ، فسمعت كالماً ، فهذا الكالم هو الذي 

سمعته من الوحً ، هذا الكالم ٌكون كالمه وهو ٌكون قوله هو ، وهذا ٌؤدي 

النبً إلى أن القرآن فً فلسفة النبوة عندهم أن هذا القرآن من جراء تعامل 

ا الكالم ، سمعه ألنه بالرٌاضٌات المختلفة ، فسمع هذ صلى هللا علٌه وسلم

 ٌعامل نفسه بالرٌاضة  والعبادة ، والعٌاذ باهلل .

أما فً عصرنا الحاضر فالذٌن ٌقولون إن القرآن قول البشر كثٌر ، ونفس 

كالم أهل الجاهلٌة موجود ووجد فً أحد المؤتمرات المستشرقٌن فً روسٌا 

مؤتمر فً   ، عقد مؤتمر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسٌن ، ٌبحثون فٌه

روسٌا مؤتمر شٌوعً ٌعنى اللً دعا إلٌه الشٌوعٌون للقدح فً القرآن 

فبحثوا ، وبحثوا فخرجوا بحسب بحثهم البحث الظالم أو البحث الذي لٌس 

عن علم ، وال مقدمات بحثٌة صحٌحة ، قالوا هذا القرآن من األسلوب ٌدل 

طرٌقة ، وفً على أنه من تألٌف جماعة من الناس فً بعض األماكن تجد 

بعض األماكن تجد طرٌقة أخرى ، ٌرٌدون من ذلك نفس ما أراده أهل 
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فً أول سورة ،  وقالوا أساطٌر األولٌٌن اكتتبها  الجاهلٌة ، حٌنما قالوا : 

وقال الذٌن كفروا إن هذا إال أفك افتراه وأعانه علٌه قوم  الفرقان : 

 .  آخرون 

اعة منهم بذلك ؟ لٌس كذلك ولكن األمر لماذا قالوا هذا القول ، هل هو قن

لٌبقوا شبهة فً الناس تصدهم عن قبول هذا القرآن ، وإذا صدوا عن قبول 

 هذا القرآن فإن النتٌجة أن ال ٌتبع القرآن .

فإذاَ هو تألٌف جماعة من الناس فً ذلك الوقت ٌناسب وقتهم ، وٌناسب 

 عقلٌات الزمن األول بفلسفة الزمن األول . 

نٌة ، أٌضاً من أهل اإلسالم والعرب تبعوا فٌها أهل االستشراق ، فئة ثا

بأنه عبقري ، والمستشرقون ٌعنون حٌن محمد صلى هللا علٌه وسلم وصفوا 

، على أنه صلى هللا علٌه وسلم على أنه محمد قرروا ، وأكدوا على عبقرٌة 

رٌة أتى بشًء غٌر به العرب ، أتى هو بشًء غٌر به العرب فوصفوه بالعبق

، ووصفوه بالذكاء الخارق ، ووصفوه لٌصدوا الناس أن ٌقال أن ما أتى به 

 هو من عند هللا ، وأنه رسول هللا . 

 النبً صلى هللا علٌه وسلمولذلك نحذر حٌن نسمع من ٌغالً فً وصف 

هو سٌد ولد آدم ُخلقاً ، وَخلقاً علٌه  النبً صلى هللا علٌه وسلمبالعبقرٌة ، 

من الصفات ما كمل به ،  هللا جل وعال اً ، وهو أعطاه السالم ، وتشرٌف

صفاته البشرٌة بما فً ذلك الذكاء والعبقرٌة ، وغٌرها من الصفات ، لكن ما 

 إن هو إال وحً ٌوحً  جاء به لٌس ناتجاً عن هذا ، بل هو وحً ٌوحً : 

هذا حصر إن هو إال وحً ٌوحً ، ) وهللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته ( ،  ، 

 انه وتعالى .سبح

وإذا تبٌن ذلك قال فهناك كثٌرون فً هذا الزمن لم ٌصرحوا بأن هذا القرآن 

أو قول الناس معه اجتمعوا على ذلك ،  محمد صلى هللا علٌه وسلم أنه قول 

ولكنهم ٌحومون حول هذه األقوال بعبارات مختلفة تارة ، ٌقولون إنه عبقري 

تطاع أن ٌنظم ما عند النصارى ، أتى بهذا القرآن ، وتارة ٌقولون إنه اس
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والٌهود والرومان من تشرٌعات وأخبار فً هذا القرآن أو فً التشرٌع 

اإلسالمً ، وتارة ٌقولون إن األخبار التً جاء بها والقصص حركت الناس 

ألهداف ٌرٌدها محمد علٌه الصالة والسالم ، وهذه كلها تنحوا بتعبٌرات 

محمد صلى هللا علٌه تشرقون فً رسالة مختلفة ، منحى قبول ما قاله المس

 وفً القرآن .وسلم 

وأٌضاً أراد طائفة من أعداء اإلسالم فً الوقت الماضً أن ٌثبتوا تحرٌف 

هذا القرآن كما زعموا ، هم ال ٌفهمون ، المستشرقون ال ٌفهمون الدٌن ، وال 

كنه لو ٌفهمون اللغة فهماً جٌداً ، ربما تعلم بعضهم فأجاد ، فٌما أجاد ، ول

ٌحصً كل ما ٌتعلق بها ، لهم أهواء فأرادوا أن ٌجمعوا نسخ القرآن من بالد 

كثٌرة لٌقارنوا بٌنها فً بحث ٌنشر ، وٌثبتوا بها أن هذا القرآن محرف ، 

، هللا جل وعال وإذا كان محرفاً معناه أنه لم ٌحفظ معناه أنه لٌس كالم 

ما ذكر لً بعض من عاش فً فجمعوا نسخاً كثٌرة ، وأعدوا مبنٌاً كبٌراً ك

ألمانٌا ، وجمعوا النسخ  وبدأوا فً عمل سنٌن ثم بعد ذلك فً الحرب 

العالمٌة الثانٌة دمر هذا المبنى تماماً ، دمره كما ٌقال الحلفاء فً وسط من 

بعباده ، ومن  هللا جل وعال ضمن ما دمروا فً ألمانٌا ، وهذا من رحمة 

 ٌم .نصرته ، وحفظه لهذا القرآن العظ

اآلثار فً هذا الزمن لقول أن القرآن هو كالم البشر أو أن القرآن أجتمع 

علٌه هً نفس اآلثار التً كانت  فً زمن الجاهلٌة ، فً زمن الجاهلٌة 

ذكرت لك أنهم أرادوا أن ال ٌطاع القرآن ،أن ال تحكم العقٌدة ، أن ال تحكم 

ووعٌده ، وهذا الذي  أوامره ونواهٌه أن ال ٌصدق بخبره أن ال ٌصدق بوعده

 أراده أهل هذا العصر .

أن ٌجعل القرآن كتاب للتالوة ، ولٌس كتاباً للتحكٌم ، ولٌس كتاباً للعمل ، 

ولٌس كتاباً فً اإلقبال علٌه ، فاألهداف واحدة ، وإن تعددت ، واختلفت 

العبارات ، فهذا مما دخل فً هذه األمة من آثار الجاهلٌة ، والشٌخ ، رحمه 

، اإلمام محمد بن عبد الوهاب فً وقته ما عرف صنٌع ما أدرك وضع هللا 
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المستشرقٌن ، وال ما الناس فٌه الٌوم من قدح بطرق مختلفة فً هذا القرآن ، 

لكن كالمه فٌه الفقه العظٌم ألن تلك المقالة ما دام أنها كانت من خصال أهل 

 الجاهلٌة ، فإنها ستبقى ، ستبقى وسٌكون لها وارث .

 .هللا جل وعال القدح فً حكمة ألة الثانٌة والخمسون : المس

ٌجري األمور  هللا جل وعال القدح فً حكمة هللا ، معناه عدم اإلٌمان بأن 

على حكمه ، ٌخلق لحكمة ، ٌكون أمره ونهٌه لحكمة ٌرسل الرسل لحكمة ، 

تكون أفعاله لحكمة ، فعدم اإلٌمان بذلك هذا قدح فً الحكمة ، ٌعنً فً أن 

  لٌس متصفاً بالحكمة أصالً .هللا

ٌُقال ٌفعل ، وفٌه حكمة لكن هذه الحكمة لٌست بالغة ،  والنوع الثانً هو أن 

وإنما هً ناقصة ، لٌست بجٌدة بل هً سٌئة أو نحو ذلك كما كان ٌعتقد أهل 

 الجاهلٌة .

بأنواع كثٌرة ن ٌضٌق المقام عن  هللا جل وعال وفً القرآن إثبات حكمة 

د عد منها العالمة ابن القٌم رحمه هللا تعالى ، فً كتابه ) شفاء ذكرها ، ق

العلٌل  ( عد منها اثنٌن وعشرٌن نوعاً من األدلة ، لٌس دلٌالً ، نوعاً من 

األدلة أحد األنواع ٌكون فٌه عشرة أدلة من القرآن أو أكثر وبعض األنواع 

 .هللا جل وعال فٌه ثالثٌن ، أربعٌن كلها فً إثبات حكمة 

 وإثبات الحكمة على نوعٌن ٌعنً فً األدلة :  

 إثبات الحكمة فً الكونٌات ، ٌعنً فً خلق هللا للكونٌات .

هللا جل وعال والنوع الثانً : إثبات الحكمة فً الشرعٌات ، ٌعنً فً كالم 

 وكالم رسوله ، فً القرآن والسنة .

رٌن ، هذه فمن األول سنذكر أمثلة لهذٌن النوعٌن ، واألنواع اثنٌن وعش

تراجعونها فً كالم ابن القٌم رحمه هللا ، ٌعنً هو اثنٌن تقسٌم لكل ما أتى به 

. 

وما خلقنا السماء واألرض  فً الكونٌات قال هللا جل وعال : النوع األول : 

وقال  وما بٌنهما باطالً ذلك ظن اللذٌن كفروا فوٌل للذٌن كفروا من النار 
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واألرض وما بٌنهما العبٌن ما خلقناهما  وما خلقنا السموات  جل وعال 

 .  إال بالحق

وما خلقنا السماء واألرض وما بٌنهما  وقال جل وعال فً سورة األنبٌاء : 

العبٌن لو أردنا أن نتخذ لهواً التخذناه من لدنا إن كنا فاعلٌن بل نقذف 

 هللافبٌن  بالحق على الباطل فٌدمغه فإذا هو زاهق ولكم الوٌل مما تصفون 

أنه فً الكونٌات جعل خلق السماء واألرض الذي هو أعظم خلق جل وعال 

وما خلقت الجن  جعله لحكمة ، ثم قال فً خلق المكلفٌن الجن واألنس : 

هذه هً الحكمة ، هكذا فنفى عن نفسه جل وعال  واألنس إال لٌعبدون 

الجن الباطل ، والعبث فً خلق السموات واألرض أو فً خلق المكلفٌن من 

 واألنس .

 فً الشرعٌات النوع الثانً : 

ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال    ،ٌرٌد هللا أن ٌخفف عنكم  قال جل وعال : 

 لتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما   هداكم   وقال : ،  ٌرٌد بكم العسر 

 . ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولً األلباب   وقال :

ٌعات فً الحكام معللة ، والكونٌات فٌما خلق هللا ونحو ذلك فبٌن أن التشر

 تعالى ، معللة ، وما أنزل معلل أٌضاً لحكمة ، ٌعلمها هللا .

الحكمة : هً وضع األمور فً مواضعها الالئقة بها الموافقة للغاٌات 

 .هللا جل وعال المحمودة منها ، فوضع 

خلقها منها ، هذه األمور الكونٌة فً مواضعها لتوافق الغاٌة المحمودة من 

حكمته فٌما خلق ، وفٌما شرع بأنها  هللا جل وعال هً الحكمة ، ووصف 

، وهذا ٌدل على أن المشركٌن  حكمة بالغة فما تغنً النذر  بالغة ، قال : 

فٌما ظنوه بان خلق هللا باطل ، وأن ما أنزل باطل ، وانه ال حكمة له فً ذلك 

 كله .

 ، وقدح فً ذلك . جل وعال هللاأن ذلك إنما هو نفً لحكمة 
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ذكرت لك أن المشركٌن منهم من ال ٌؤمن بالحكمة أصالً ، ومنهم من ٌقول ، 

ٌثبت الحكمة ، ولكن ٌقدح فٌها ، ٌقدح فً علم هللا ، ٌقدح فً حكمة هللا  ٌقدح 

 .هللا جل وعال فً حسن ما أراده 

  هللا جل وعال أما فً اإلسالم طبعاً أنواع ما قدح المشركون فٌه فً حكمة 

طوٌلة ، حكمة من انتصار المشركٌن على المسلمٌن ، الحكمة من كون هناك 

أغنٌاء وفقراء ، الحكمة بأن ٌكون الرسول من قرٌش ، ولٌس من غٌرهم ، 

 ٌعنً هذه أشٌاء قدح فٌها .

وهللا جل وعال أعلم حٌث ٌجعل رسالته ، تفاصٌل ذلك ال ٌهمنا ، تطلب من 

األمة ، دخل هذا دخوالً واسعاً جداً ألن الشٌطان ٌهوى  موطنها هذا فً هذه

، ولكن فً هللا جل وعال التشكٌك ، ألن المؤمن ال ٌمكن أن ٌنفً ما أثبته 

 التشكٌك ، فدخل نفً الحكمة من أبواب كثٌرة .

 األول منها فً نفً القدر .

ون والثانً منها فً نفً كون األسباب ، أسباباً ، وفً محو األسباب أن تك

ٌجبر العبد على ما ٌرٌد ، وٌنعم  هللا جل وعال منتجتاً لمسببابتها ، ومنها أن 

من ٌرٌد ، وٌعذب من ٌرٌد فً الدنٌا وفً اآلخرة دون سبب ، ودون علة ، 

ومنها إنكار العلة ، العلة الجلٌة فً أبواب الفقه ، وهذه كلها دخلت ، ولٌس 

قد ال ٌكون ، قد ٌكون ذنباً كل قدح فً الحكمة كفر ، قد ٌكون كفراً ، و

بحسب ما أنكر فٌها أهل قدح أصل الحكمة فً اصل حكمة هللا أم قدح فً  

 أشٌاء من ذلك ؟ 

نفصل هذه الجملة فً أن أهل اإلسالم ٌعنً المنتسبٌن للقبلة ، نفى منهم 

، وأعظم من نفً الحكمة ، والتعلٌل الجبرٌة ، هللا جل وعال طائفة حكمة 

 كرت لك من قبل نوعان : والجبرٌة كما ذ

 جبرٌة غالٌة ، وجبرٌة غٌر غالٌة .

أما الجبرٌة الغالٌة : فهم الذٌن ٌقولون اإلنسان مجبر على كل فعل ٌفعله ، 

وهو كالرٌشة فً مهب الرٌح ، ٌعنً ال ٌتصرف بأي شًء ، وإنما ٌفعل به 
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ٌر بالعبد غ هللا جل وعال كل شًء ، وهذا معناه أن من أقولهم أن أفعال 

معللة ، لماذا ٌعذبه إذاً ؟ غٌر معلل ، لماذا ٌنعمه ؟ غٌر معلل ، لماذا ٌختار 

 هذا ؟ غٌر معلل .

 ، هللا جل وعال هذا األول الجهمٌة ونحوهم ، وهم من أشد نفاة الحكمة عند 

 بالحكمة . هللا جل وعال والقدح فً اتصاف 

وهم الذٌن ٌقولون  والنوع الثانً من الجبرٌة ، األشاعرة ومن نحا نحوهم ،

إن األسباب ال تنتج المسببات ، كٌف ؟  قالوا إن اإلنسان إذا جامع فحملت 

زوجه ، زوجه أو زوجته كلها صحٌحة فً القرآن ، زوجه ، فحملت زوجه 

هذا الماء ، هل هو الذي هللا جل وعال ، ٌعنً المرأة من الذي أحبلها ٌقولون 

ند مجًء الماء على الرحم ، سكٌن تقطع أنتج الحمل ؟ قالوا ال هللا أحملها ع

، السكٌن تقطع بها ، ٌقطع بها الخبز ، ٌقطع بها اللحم من الذي قطع ؟ ، 

ٌقولون هللا الذي قطع عند مرور هذا بهذا ، ٌعنً حتى السكٌن لٌس فٌه 

حكمة ، حتى اإلنسان فً أفعاله السبب الذي ٌفعله لٌس منتجاً للمراد ، وهذا 

فً أن تنفى الحكمة باألصالة ، ولكن ألجل أن ٌستقٌم لهم قالوه لٌس قصداً 

 الجبر ، وعدم التعلٌل ، ألنه التعلٌل ٌنافً الجبر .

والطائفة الثانٌة ، وهم أٌضاً مشهورون فً ذلك ، المعتزلة ، المعتزلة قدحوا 

من جهة أنهم جعلوا أن حكمة هللا التً ٌتصف بها  هللا جل وعال فً حكمة 

مة أعقل العقالء من الخلق ، وما ال ٌناسب أعقل العقالء هً ما ٌناسب حك

 .هللا جل وعال من الخلق ، فإنه ال ٌناسب حكمة 

فحٌنئذ قدحوا فً حكمة هللا ، حٌث جعلوا حكمة هللا تابعة ً فً حسنها ، وفٌما 

 .هللا جل وعال ٌصلح لها ، تابعة ً لحكمة المخلوق خلقه 

، مثل الشٌعة ، وطوائف ، والصوفٌة وهكذا فً فرق كثٌرة فً هذه األمة 

الصوفٌة طبعاً ال ٌؤمنون بالتعلٌل ، وإنما هم جبرٌة ، ٌقولون كل شًء نجبر 

 علٌه ، ونتصرف على أننا مجبورون .
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فإذاً القدح فً الحكمة كثٌر جداً مضى فً الفرق ، وأٌضاً ورث القدح فً 

حٌاتهم من أنواع  الحكمة عامة المسلمٌن ، فٌما ٌحصل لهم فً أٌامهم ، وفً

هللا األحوال ، وعامة المسلمٌن قل منهم من تراه سالماً من القدح فً حكمة 

من جهة أنه ٌنظر إلى الغنً فً غناه وٌنظر إلى فقره هو ،  جل وعال 

مرٌض ٌنظر إلى حال الصحٌح المعافى وهذا مرٌض ٌنظر إلى هذا ولد 

 ٌجد مخرجاً من هذا بعاهة وآخرون ولدوا بغٌر عاهة فٌجد فً نفسه ، فال

الذي فً نفسه من تنوع ما ٌحصل إال أن ٌقول األمور بغٌر حكمة ، وهللا جل 

وعال ٌفعل إذا كان مؤمناً ٌفعل ما له حكمة فً هذه األشٌاء ، وحصل هذا ، 

وهذا تأذى ، وهذا لم ٌتأذى ، وهللا جل وعال بٌن لنا الحكمة فً هذا األمر فً 

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون  قان : قوله جل وعال فً سورة الفر

 ، والصبر من الدٌن بمنزلة الرأس من الجسد .   وكان ربك بصٌراً 

 واإلٌمان نصفان ، نصف صبر ، ونصف شكر .

فالصبر أساس فً التعبد ، فمن لم ٌصبر على ما ٌراه من أحوال ، فإنه حٌنئذ 

ٌصبر على  كٌف ٌصبر على محرم ؟ ، كٌف ٌصبر على طاعة ؟ ، كٌف

األخرى ، فاألساس التسلٌم واالستسالم فً القلوب  هللا جل وعال أوامر 

والسلوك أساسه أن ٌكون العبد موقن بحكمة هللا جل جالله ، فحٌنئذ من فتش 

نفسه وجد أنه قل فً أهل اإلسالم من ٌسلم من شًء فً نفسه ، ٌقول له هذا 

العبارة التً ٌستعملها لٌس فٌه حكمة ، وتجد أن كثٌرٌن ٌستعملون مثل 

موت أو فقر  هللا جل وعال الجهال فً فالن من الناس أصابه شًء من عند 

أو مرض ، ٌقولون وهللا فالن هذا ما ٌستاهل هذا الذي جاءه .. ما ٌستاهل ، 

، هللا جل وعال ٌعنً لٌس أهالً لهذا الذي أصابه من الذي قدر هللا علٌه ، هو 

علٌه هذا لحكمة فإنه ٌستحق ذلك ، ال ٌستحق إذا كان هللا جل وعال قدر 

 .هللا جل وعال بمعنى أنه عقوبة لكن هو أهل له لحكمة ٌعلمها 

ومن قال أنه ال حكمة ، فإنه ٌقول إنما هً خبط عشواء ، هذا ما ٌستاهل 

ألنه جاءه شًء بغٌر حكمة ، بغٌر قصد أنه ٌصٌبه هذا الشًء ، وهذه من 
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لها بعض الناس ، وهً تؤول إلى القدح فً حكمة األلفاظ الوخٌمة التً ٌستعم

، حٌث ٌظن أن هذا ال ٌستحق هللا جل وعال هللا، وإلى االعتراض على قدر 

أو أن ما جاءه من النعم أنه ال ٌستحقها ٌرون  هللا جل وعال ما جاءه من 

مثال ًشخص من الناس غٌر مستقٌم أو فٌه ما فٌه ٌقولون هذا وهللا ما ٌستاهل 

ما ٌستاهل النعمة ، ما ٌستاهل هذا الذي جاءه ، وآخر ٌرونه مثالً  الغنى ،

أصابته مصٌبة ٌقولون ، وهللا ما ٌستاهل ، وهذا فً داخل اإلنسان حركه 

نوع من االعتراض على حكمة هللا جل جالله ، وتقدست أسمائه ، وهذا 

 موجود فً أهل الجاهلٌة .

قاله أهل النفاق  ، توا وما قتلوا لو أطاعونا ما ما : وأهل الجاهلٌة قالوا  

من أهل الجاهلٌة انهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا ، ٌعنً أنهم لو مكثوا 

قل لو كنتم فً بٌوتكم لبرز الذٌن كتب عندنا وما ذهبوا معهم ما ماتوا ، 

هذا أمر  أٌنما تكونوا ٌدرككم الموت    ،علٌهم القتل إلى مضاجعهم 

 .عال هللا جل وأمضاه 

ففتش نفسك وأحذر أتم الحذر أن ٌكون فٌك خصلة من خصال أهل الجاهلٌة 

 .هللا جل وعال فً أن ٌكون عندك اعتراض على قدر هللا أو على حكمة 

بعض الناس مثالً ٌمر علٌه حكم من أحكام الشرٌعة ٌكون كثر فً نفسه ٌقول 

ا استسلم أو ما أراد ، مثالً أعوذ باهلل ، هو ٌستعٌذ باهلل لكنه فً داخله كأنه م

لٌش ؟ ألنه عنده هذا الحكم ال ٌناسب الصواب عنده أنه غرٌب أما هذا الحكم 

فٌه ٌعنً زٌادة أو فٌه إجحاف أو نحو ذلك مما ٌأتً فً النفوس المرٌضة ، 

 والعٌاذ باهلل .

 هللا جل وعال المقصود من ذلك أن هذه الخصلة ، وهً القدح فً حكمة 

أهل الجاهلٌة ، وفً ذلك كما ذكرت لك أنك تنظر إلى  كثٌرة فً الناس فً

له الحكمة البالغة فً مخلوقاته ، وفً كونه هللا جل وعال هذٌن األمرٌن أن 

أفحسبتم إنما  خلقك أنت أٌها اإلنسان لحكمة ، هل خلق الناس للعبث : 

كٌف اإلنسان هذا خلق عبث بال حكمة ٌستحٌل ، خلقت  خلقناكم عبثاً 
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واألرض بغٌر حكمة ٌستحٌل ، أنزلت الكتب لغٌر حكمة ٌستحٌل  السماوات

هللا جل خلقت الجنة والنار عند من آمن ، من لغٌر حكمة ٌستحٌل ، فعل 

ما فعل وأغنى من أغنى ، وأفقر من أفقر ، وأمرض من أمرض ،  وعال 

هللا جل وأصح من أصح بغٌر حكمة ٌستحٌل ، ولهذا العبد ٌؤمن بحكمة 

وٌستسلم وحٌنئذ قد تظهر له الحكمة ، وقد ال تظهر ، وإذا لم  وبقدره وعال 

تظهر الحكمة ، فإنه ال ٌعنً ذلك عدم االستسالم للحكمة ، هنا سؤال ما 

 الفرق ما بٌن الحكمة من الشًء والعلة منه ؟ هل التعلٌل هو الحكمة ؟ .

هً  إذا قال قائل ما العلة فً هذا الشًء ؟ ، ما الحكمة منه ؟ ، هل العلة

 الحكمة ؟ .

الجواب عن هذا أن الحكمة والعلة قد ٌتفقان ، وقد ٌفترقان ففً األداء اللغوي 

، نقول حرف التعلٌل الالم مثالً حرف تعلٌل من أجل هذه للتعلٌل ، كً 

 للتعلٌل .. ونحو ذلك هذه ما بعدها هو الحكمة لما قبلها .

ذا استعملوا الحكمة ، والنوع الثانً هو استعمال األصولٌٌن ، األصولٌون إ

فإنه ٌراد بها غٌر العلة عندهم ألن العلة عندهم وصف منضبط بحسب 

تعرٌفهم ٌستعمل فً القٌاس ، والحكمة هذه ال تستعمل فً القٌاس ٌكتفً 

بالعلة ، مثاله مثالً الفرق بٌن العلة والحكمة فً القصر فً الصالة فً السفر 

صر الصالة ، ما العلة للقصر ، إذا سافر المؤمن أفطر أو إذا سافر ق

 ولإلفطار فً السفر ، ما الحكمة ؟ .

الحكمة هً رفع المشقة ، والعلة هً السفر ، لهذا ما قلنا أن العلة رفع 

المشقة ألن عندهم أن العلة البد أن تكون وصف من أهم شروطهم أن تكون 

ال منضبطة والمشقة ال تضبط ، واحد بٌروح مرضه ال ٌفطر ، بٌسافر لكن ب

مشقة ال ٌقصر ، هذا وصف ال ٌنضبط ، هنا ٌختلف مع الناس ما ضابطه ما 

حده ؟ متى ٌعتبر مشقة ؟ ، ومتى ال ٌعتبر مشقة ؟ ال ٌنضبط ، وبذلك ال 

أشار إلى انه  هللا جل وعال ٌصح به التعلٌل ، لكنه ٌصح أن ٌكون حكمة ألن 

 حكمة .
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لعلة طائفة من مما دخل فً الماضً والحاضر فً  الحكمة متعلق با

الظاهرٌة الذٌن نفوا العلة الجلٌة والخفٌة ، هذا معناه النفً ، تعلٌل األحكام 

الشرعٌة ، هذا ذهب إلٌه بعضهم ، لكنهم قلٌل فً الظاهرٌة ن وأكثر 

الظاهرٌة على نفً العلل الخفٌة ، وإلثبات العلل الجلٌة لكن ال ٌعملون 

هذا من إلحاق النظٌر بنظٌره القٌاس مع وجود العلل الجلٌة بل ٌجعلون 

والمثٌل  بمثٌله ، ابن حزم مثالً ٌثبت نوع من القٌاس لكن ما ٌسمٌه قٌاساً ، 

 ٌقول ألن القٌاس فٌه إثبات للعلة . 

والعلة ال ٌسوغ إثباتها ألسباب عنده ذكرها فً كتابة األحكام ، وفً األول 

مثٌله  هل هو ٌنفً المحلى ، لكنه ٌثبت إلحاق  النظٌر بنظٌره ، والمثٌل ب

التعلٌل الجلً ؟ ال ٌنفً التعلٌل الجلً ، لكنه ٌنفً التعلٌل الخفً أو الذي 

ٌحتاج إلى إعمال شروط التعلٌل ، وهذا نوع ٌعنً فٌما ذهبوا إلٌه فٌه نوع 

نفً للحكمة فً كثٌر من األحكام إذا كانت الحكمة العلة منصوصاً علٌها بٌنة 

تعمل نفً التعلٌل تماماً هذا قدح فً كون األحكام  فإنه لماذا ال تعمل ؟ فإنها

 الشرعٌة ، شرعت لحكم ٌعلمها هللا جل وعال .

للجمٌع التوفٌق والسداد بس ما  هللا جل وعال نكتفً بهذا القدر ، ونسأل 

ٌقولون فالن  ما ٌستاهل ، ٌعنً ٌستاهل ألنه محل لهذا اإلكرام ٌعنً هو 

ا ال ٌستاهل هذه هً مذمومة فً األحسن أن ما تستعمل ٌستاهل ، أم

 الناحٌتٌن فً النعمة ، وفً المصٌبة . 
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