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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 هـ 8248/  81/  81/ السبت في 

 

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

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

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

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

 .اقرأ .... على كل شيء قدير 

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

 :         إضافة نعم إليي غييرك كلوليه تعيالى : المسألة السابعة واألربعون 

 .   مم ينرروناا يعرفون نعمة هللا

 .الكفر بآيات هللا  : المسألة المامنة واألربعون 

 جحد بعضها  : المسألة التاسعة واألربعون  

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

رسيول هللا مين المسيائل التيي خياله فيهيا  :المسأألة السأابعة واألربعأون هذك 

أهل الجاهليية مين األمييين ، والكتيابيين ، وقيد سيبق ليك   صلى هللا عليه وسلم

في شرح هذك المسائل فيما مضى ، أن اإلمام المؤله رحمه هللا تعيالى يجمي  

أو فييي السيينة ، أو مييا ذكييرك المفسييرون أو  هللا جييل وعييال مييا وجييد فييي كتيياب 

النبيي صيلى هللا شراح الحديث مين المسيائل أو األفعيال أو األقيوال التيي كيان 

يخاله فيها أهل الجاهلية ، إميا فيي أصيل االعتلياد أو فيي قيول أو  ليه وسلمع

فييي عبييادأ ، أو فييي األعمييال المختلفيية فييي أمييور الحييياأ ، وميير معنييا الشيييء 

 . الكثير من ذلك ، فيما مضى 

ومعليوم أن مخالفية أهيل الجاهليية ميين الكتيابيين ، واألمييين ملصيودأ للشييار  

وبة طلب إيجاب أو طلب استحباب بحسب ما ملصودأ في هذك الشريعة ومطل
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دل عليه الدليل عليه وأعظمها ما كيان متصيالً بمسيائل اإليميان  واالعتلياد أو 

وسييائل التوحيييد أو الشييرك أو وسييائل الشييرك فمييا كييان ميين ذلييك البيياب فيي ن 

 .      العناية به علماً ومخالفًة من أعظم ملاصد هذك الشريعة 

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

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

 .عليهم صلوات هللا وسالمه 

وهيذك المسيي لة السييابعة واألربعيون ، عنونهييا بلولييه إضيافة نعييم هللا إلييى غيييرك 

 .  يعرفون نعمة هللا مم ينرروناا  : للوله تعالى 

وإضافة نعم هللا إلى غيرك جهل ، إذا كانت اإلضافة ألجل اإليجياد ، أو كانيت 

ال يسييتلل ب يجيياد وال يسييتلل أيضيياً  هللا جييل وعييال السييبب فييي ذلييك فيي ن غييير 

هللا جيل وعيال بكمال األسباب المنتجية للينعم ، بيل قيد يوجيد بحسيب ميا أقيدرك 

لكيين ال يكييون إيجييادك وقييد يعمييل السييبب ، و, عليييه ب رادتييه سييبحانه وتعييالى 

هو الذي خلق هذك النعمة ، وهو الذي أعيان هللا جل وعال حليلياً كامالً ، ألن 

 .       عليها ، وهو الذي أفاضها في الحليلة ، وكذلك السبب 

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

نعمة ، بل تحتيا  النعمية أو يحتيا  اإلنعيام ، ، ف ن السبب ال يستلل ب حداث ال

أو ما يسر العبد ، أو دف  المصيبة يحتيا  إليى سيبب ، وأسيباب فمنهيا السيبب 

المباشيير ، ومنهييا دفيي  الضييد ، ومنهييا أن يصييلل المحييل إلعمييال هييذا السييبب 

 . واالنتفا  به ، وسي تي بيان بعض هذك الجمل 

تعييد بييل فييي الحليليية مييا ميين شيييء ونعييم هللا سييبحانه وتعييالى ال تحصييى ، وال 

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

ف ذا أضاه شيئاً من ذلك على االستلالل ، إما استلالل إيجاب ، أو االستلالل 

، فلييد أشييرك ، وهييذا هييو صييني  أهييل الجاهلييية ، هللا جييل وعييال سييبب لرييير 

هللا لرسل ، ألجيل غلبية الجهيل عنيدهم بحيق وصني  األمم التي لم تبعث فيها ا

ومأأا برأأم مأأن  :        ، ومييا يسييتحله سييبحانه ، قييال جييل وعييال جييل وعييال 
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وهذك اآلية دلت على أن جميي  الينعم واحيداً ، واحيداً دون ,   نعمة فمن هللا 

 .، دون غيرك هللا جل وعال استثناء هي من 

رأ ، وسيبق النكيرأ حيره الجير وجه الداللة أنيه أتيى بيالنفي ، اليذي تبعتيه نكي

وما برأم مأن نعمأة فمأن  هللا  : المفيد للتنصيص الصريل في العموم ، قال 

 الصريل في العموم ،  ، فالنفي م  النكرأ ، ومجيء من هذا يفيد التنصيص

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

، هيو هللا جل وعيال ت ، ال يكون إال بخلق ألن حصول الشيء في هذا الملكو

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

 .، فما شاء هللا كان ، ما لم يكن 

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

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

 .السبب لها إلى آخرك 

ومأا  : ، دون غييرك هللا جيل وعيال ف ذاً دلت اآلية على أن الينعم جميعياً مين 

يعني ال يخر  شيء من النعم التي تنعمون بها أو ،  برم من نعمة فمن هللا 

، كييل األشييياء منييه سييبحانه هللا جييل وعييال الشيير الييذي يصييره عيينكم إال ميين 

 . وحدك دونما سواك 

أنيه  ألن العبيد يعليم،  مم إذا مسرم الضر فإليه تجأرون  ولهذا قال بعدها  

إذا جاءك الضر ، فال أحد ينجيه من ذلك إال الذي على كل شييء قيدير  ولكين 

  . إلى غيرك هللا جل وعالإذا جاءت النعم فلد يلتفت قلبه عن 

:         ) هللا تعيالى ، هنيا بلوليه  إذا تبين ذلك في ن اسيتهالل اإلميام ، رحميه 

بظياهر فيي أن مين صيني  أهيل الجاهليية ، ( يعرفون نعمة هللا ، ثيم ينكرونهيا 

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

وهنيييا قيييوالن ألهيييل التفسيييير ، األكثييير عليييى أن الملصيييود بيعرفيييون ، أنهيييم 

ميين ومن شابههم ، ف نهم يعرفيون أن هيذك الينعم المشركون من العرب ، واأل

 .من هللا ، لكنهم ينكرونها ب نوا  من اإلنكار ، سي تي بيانها 
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ومنهم ، يعني من أهل التفسير من قال إنها من أقيوال أهيل الكتياب ، لنسيبتهم 

 .النعم إلى معظميهم ، أو إلى آلهتهم 

النحل ، وسيورأ النحيل  وهذا صحيل في الواق  ، م  أن اآلية مكية في سورأ

ذكيير فيهييا جمييي  اليينعم ب صييولها ،  هللا جييل وعييال تسييمى ، سييورأ اليينعم ألن 

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

، ثييم ذكيير نعميية الييوحي ،  فأأت تسأأتعجلوح سأأبحانه وتعأأالى عمأأا يشأأررون 

المآكل ، نعمية إرسيال الرسيل ، ونعمية ونعمة المراكب ، والمساكن ، ونعمة 

 .إلى آخرك .... الجنة ، نعمة النجاأ 

قصية إبيراهيم علييه السيالم  هللا جل وعال فكل ما فيها نعم ، وفي آخرها ذكر 

، وليم تييذكر فيهييا قصية نبييي أو لييم ييذكر فيهييا اسييم نبيي إال اسييم إبييراهيم عليييه 

ى التيي كيذبت الرسيل إال السالم ، كما أنها ليم ييذكر فيهيا ذكير قريية مين اللير

 .قرية واحدأ بسبب كفر النعم 

داٌل عليى أن الملصيود مين , فيي آخرهيا , وذكر إبراهيم الخليل علييه السيالم 

 :   ، قيال سيبحانه هللا جيل وعيال ذكرك هو أنه عليه السالم كان شاكراً لنعم 

 نعمأه إن إبراهيم ران أمة قانتاً هلل حنيفا ولم يرن من المشررين شأارراً  أل

. 

وهيذا , والثمرأ أو الثواب على شكرك للنعم اجتباك وهداك إليى صيراط مسيتليم 

يدل على أن من ذكر في هذك السيورأ مين شيكر الينعم ، والمطالبية بيه أو مين 

 .إنكار النعم ، ممن أنكرها بعد معرفتها 

هذا يدل على أنيه مخاطيب بيه مين ينتسيبون إليى إبيراهيم الخلييل علييه السيالم  

ألميييون ميين العييرب ، وكييذا المشييركون ، وكييذلك كفييار أهييل الكتيياب     وهييم ا

 وما ران إبراهيم ياودياً وال نصرانياً ولرن ران حنيفاً مسلماً ومأا رأان مأن

ألن هاتين الطائفتين األميين ، وأهل الكتاب ادعوا نسبتهم إلى ،  المشررين 

 .إبراهيم الخليل عليه السالم 
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ورأ مكية فظاهٌر أن يكون الملصود كما قيال جمي  مين ف ذاً اآلية مكية ، والس

المفسرين أن يكون الملصود بذلك هم العرب من األميين ، وييدخل فييهم   أو 

ييدخل فيي اإلنكييار مين أنكيير مين أهييل الكتياب ، لدالليية ميا ذكرنييا ، يعنيي هييذا 

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

استدل به بعض أهل العلم  يعرفون نعمة هللا مم ينرروناا  ه جل وعال قول

على أن المعرفية ليسيت بمحميودأ ، ألنيه غالبياً ميا يكيون ، ميا تكيون المعرفية 

فييي هييذك  هللا جييل وعييال معهييا اإلنكييار ، أو معهييا األعييراض ، وهييذك ذكيير 

 .  يعرفون نعمة هللا مم ينرروناا  : السورأ 

 :       ي سورأ البلرأ ، وفي سورأ األنعيام بي نهم يعرفونيه وذكرها أيضاً ف

 . الذين آتيناهم الرتاب يعرفونه رما يعرفون أبناءهم 

وهذا ظاهر في أن أكثر أو ما ورد في اللرآن مين ذكير المعرفية ، أنيه يتبعهيا 

إنكييار ، قييال بعييض أهييل العلييم ، فصييار المحمييود العلييم ال المعرفيية ميين هييذا 

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

العلم مرتبة أعلى من مجرد المعرفة ، والمعرفة يحصل بهيا ملصيود   ولكين 

 .العلم هو أعلى متعللاً ، وأعلى أثراً 

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

إنيك تي تي قومياً : " اذاً إليى الييمن قيال ليه ، لما أرسل مع صلى هللا عليه وسلم

.. أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا هللا ، ف ن هيم عرفيوا هللا 

 .إلى آخر الحديث " .. 

وهذا يدل على استعمال المعرفية فيي العليم ، بالتوحييد ، لكين مخير  الحيديث 

 . واحد ، ويحتا  إلى نظر في معنى هذك الكلمة 

أن األلفييياظ يفسييير بعضيييها بعضييياً أو األحادييييث والرواييييات يفسييير  وقييد يليييال

 .بعضها بعضاً ، فتكون المعرفة هنا هي العلم بالشهادتين 

 :إنكار النعم على أنوا  

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

 رك ، إما على سبيل الجم  أو على سبيل االستلالل نسبتها إلى غي: والثالث 

وهذا كله كان موجوداً عند أهل الكتاب ، وعند المشركين من العيرب   ونعيم 

 :كثيرأ متنوعة ، وتعود إلى أصلين  هللا جل وعال 

 .النعم الدينية : األصل األول 

 .النعم الدنيوية : واألصل الثاني 

م ، وفيهيا هيذك اآليية ، ذكير تفيهيا اليينعم وسيورأ النحيل التيي هيي ، سيورأ الينع

الدينية ، والنعم الدنيويية ، وذكير فيهيا أن اللريية التيي كفيرت بي نعم هللا ، أنهيا 

وضأأرب هللا مأأمتً : كفييرت بنعمتييين ، الدينييية ، والدنيوييية ، قييال جييل وعييال 

قرية رانت آمنة مطمئنة يأتياا رزقاا رغداً من رأل مرأان فرفأرت بأأنعم  هللا 

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

  فأذاقاأا هللا لبأأال الجأول والخأأوك بمأأا رأانوا يصأأنعون  ثيم ذكيير النعميية

ولقأأد جأأاءهم رسأأول مأأنام فرأأذبوح فأخأأذهم العأأذاب وهأأم  الدينييية بلولييه  

 . ظالمون

رهم بيالنعم كفي هللا جيل وعيال فبين جل وعال أنهم كفروا بالنعم الدينية ، فلابل 

فأأأأذاقام هللا لبأأأال الجأأأول والخأأأوك بمأأأا رأأأانوا  الدينيييية بعيييذاب دنييييوي ، 

، يعني مين كفير الينعم ، وعيدم إضيافتها ، واسيتعمالها فيي ميا ال   يصنعون 

 .، ويرضي هللا جل وعال يحب 

وذكر النعمة الدينية ، ب رسال الرسول ، وأنهم قابلوهيا بالتكيذيب ، وجيازاهم  

 . فأخذهم العذاب وهم ظالمون  العذاب ،  أنه أرسل عليهم

عنيد الجياهليين  هللا جل وعيالإذا كان كذلك ف ن النعم الدينية أضيفت إلى غير 

ب نواعهم ، وتوضيل ذلك أن الينعم الدينيية نسيبها الكتيابيون إليى مين يعظميون 

من رسلهم الذين جعلوهم آلهة مثل ما عميل مي  العزيير أو مي  عيسيى أو مي  

حو ذلك ، فجعلوا هذك النعم منسوبة إلى من يعظمونهم الينعم الدينيية مريم أو ن

ميين رسييل ، عيسييى مييثالً أو األنبييياء ، أنبييياء بنييي إسييرائيل الييذين آمنييوا بهييم 
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وأشباك ذلك فنسبوا تفاصيل ذليك إليى هيؤالء ، بيل زادوا حتيى نسيبوا تفاصييل 

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

هذا كما يحدث أيضاً عند من يجهل في كل زمان ، وفيي كيل مكيان بااللتفيات 

وإضييافته لليينعم الدينييية علييى عبييادك فييالللوب بييين  هللا جييل وعييال عيين فضييل 

يين   هللا جييل أصييبعين ميين أصيياب  الييرحمن يللبهييا كيييه يشيياء ، والبشيير مميين م 

، إنمييا هييم أدالء عليييهم برسييالة ، أو بعلييم ، أو بهييدى ، أو نحييو ذلييك  وعييال 

يبشرون وينذرون ، لكن المنة بالفضل ، والهدايية والينعم فيي االسيتلامة ف نميا 

،  ليل عليك هداهم ولرن هللا يادي من يشاء  : ، هللا جل وعال هي من 

  وإنك تادي إلى صراط مستقيم  يعني تدل عليه وترشد إليه ، ثيم قيال ، :

  أال إلأأى هللا تصأأير  ومأأا فأأي األر صأأراط هللا الأأذي لأأه مأأا فأأي السأأموات

 .  األمور

فما من أحد يهتيدي إال ب ذنيه تعيالى ، وميا مين أحيد ييتعلم إال ب ذنيه ، وال أمير 

بالمعروه ، ونهي عن المنكير إال بفضيله جيل وعيال ، ونعمتيه ، وال صيره 

 .الشر ، شر الدين إال بفضله جل وعال ، ونعمته 

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

وهذا كان عند الكتابيين ، وكذلك عند األميين ، كانوا ينسبون كثيراً مين الينعم 

الدينية التي هم فيها إلى آلهتهم المختلفة ، إما ألنها تشف  لهم فتبليى لهيم الينعم 

هم الدينية من مثل سدانة البيت ، وإكرام الحجيج ، وأشباك ذلك        وإميا بي ن

يتصرفون ، ويعطونهم ، ويفيضون عليهم مين إقبيال النيال علييهم وتعظييمهم 

 .لهذا البيت ، وللمناسك 

أما الينعم الدنيويية فكثييرأ ، وهيي األكثير ظهيوراً ، لتعللهيا بعميوم الخليق مين 

، ال هللا جيل وعيال جمي  الفئات ، بل ال يكاد يسلم من إضيافة الينعم إليى غيير 

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

فملييل ومسييتكثر ، ألنييه ميين طبيعيية البشيير ، أنهييم ينظييرون إلييى اللريييب ميين 

األسباب ، وال ينظرون إلى الحلائق ، وهذا نو  علوبة تكون في النال ب نهم 
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بيي ي نيو  ميين التعليق ، وانظيير إليى قصيية  هللا جييل وعيال تتعليق قلييوبهم بريير 

م ، وما فيها مين العبير ، ف نيه لميا دخيل السيجن ومكيث فيي يوسه عليه السال

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

فأنسأاح  : فلال للذي ظن أنه نا  منهما اذكرني عنيد ربيك ، قيال جيل وعيال 

 . الشيطان ذرر ربه فلبث في السجن بضع سنين 

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

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

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

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

 .ن خالد الجهني المعروه ، كما في حديث زيد ب

: " صلى على أثر سماء ، كانت بليل ، ثم قيال  النبي صلى هللا عليه وسلمأن 

أصبل من عبيادي ميؤمن بيي ، وكيافر ، ف ميا مين قيال مطرنيا بنيوء كيذا وكيذا 

، يعني قيال هللا تعيالى أصيبل مين عبيادي ميؤمن بيي وكيافر ، " فهذا كافر بي 

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

، وأما من قال مطرنا بفضل هللا ورحمته ، فهيذا ميؤمن بيي كيافر بالكوكيب ، 

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

لوال فالن لم يكن كيذا  ليوال : ف ذا نظرت إلى صني  الجاهلية في انهم يلولون 

ي تنييا اللصييوص ، لييوال مييالي لصييار لييي كييذا وكييذا ، ولييوال قييوتي  الكلييب لييم

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

وأشباك ذلك ، مما يشيعر بالتفيات اللليب إليى بعيض  األسيباب الدنيويية  وعيدم 

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

أمثلة عند الجياهلين فيي هيذك األنيوا  مين إضيافة الينعم لريير هللا تعيالى كثييرأ 

ومتعددأ ، أما في هذك األمة ف ن البالء طم وكثير لميا فشيي فييهم ميا فشيي فيي 

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

 .ذلك 

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

دف  المضار ، فتعللت قلوب كثيرين في أزمنة اإلسالم ، بعيض ضيعه العليم 

، وفشيو الجهيل ، وكثييرأ حيب الييدنيا فيي تحصييل اليينعم الدنيويية بالسييلطان أو 

فييي أنهييم هييم الييذين يعطييون ، وهييم الييذين يمنعييون بييالملوك ، أو بيياألمراء ، 

فتعللت الللوب بهيم عنيد كثييرين ، حتيى التفتيوا عين مين يعطيي عليى الحليلية 

 .ويمن  على الحليلة ، الناف  الضار جل جالله ، وتلدست أسمائه 

وهذا قد يكون قيدحاً أيضياً فيي التوكيل كميا أنيه قيدح فيي العليم بياهلل جيل وعيال 

األمراء حتى نسب إليهم أفراد وتفاصييل ، ميا يكيون فييه عظم اثر الملوك ، و

النييال ميين نعييم ، وكثيير هييذا فييي األشييعار فييي زميين فييي آخيير عهييد األمييويين  

وعنييد العباسيييين ، وفييي الييدويالت حتييى كثيير وكثيير إلييى أن وصييل إلييى وقتنييا 

 .الحاضر ب كثر مما يوصه 

حيد ألحييد كيذلك النظيير فيميا يصيينعه النيال ، بعضييهم مي  بعييض ، في ذا شييف  أ

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

إليه ، أو إذا اندفعت عنه نلمة نسب الفضيل إليى البشير ، والبشير قيد يكونيون 

أسباباً نافعة ، ولكنهم ال يستللون بذلك ، وهذا أكثر ما يكون من التفات الللب 

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

 .السبب في النعمة 

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

أن يمن  كيل شييء ، بيل هيو يفعيل بعيض األشيياء مميا ييدخل فيي قدرتيه وأميا 

ال أحيد يسيتطي  ذليك إال هيو ألنيه  هللا جل وعيال إتمام األمر وفعله ، فهو من 

 .بحانه هو الذي على كل شيء قدير س
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  إن هللا على رل شيء قدير   ،  ًوران هللا على رل شيء مقتدرا   أما

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

 .فهو يلدر على بعض دون بعض 

ليى كيل ف ذاً إضيافة النعمية يجيب أن تكيون عليى الحليلية ، والتميام لمين هيو ع

شيء قدير ، ألن هذا يعمل شيء ، ولكنه ال يستطي  أن يعميل كيل شييء  بيل 

 هللا جييل وعييال أصييل صييره قلييب ميين عمييل النعميية إلييى أن يعمييل هييذا ميين 

استلالل ، فلد يكون هذا المنعم بالنعمة سيلطان أو تياجر أو مين شيف  أو قيوي 

يلبيل أو أو ساعدك في شيء قد يلتفت عنيك ، وقيد يلبيل مين اليذي وجهيه بي ن 

يلتفت ، والنال قد جربوا أن المخلوقين ال يلبلون في كيل شييء ، بيل يلبليون 

في بعض ، ويرفضون في بعض مين المليوك ، والسيالطين أو مين النيال أو 

من التجار ، يلبلون في بعض ، وال يلبلون في بعيض واألطبياء يصييبون فيي 

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

 . أحد سواك 

من الذي سددهم في طبهم هو هللا جل وعال ، من الذي سيخرهم ليك لاللتفيات 

 .هللا جل وعال هو 

، ابتييداًء وانتهيياًء  هللا جييل وعييال إذاً حليليية اإلضييافة ، إضييافة النعميية هييي ميين 

وقد ضل من أضافها إلى غيرك ، والتفت قلبه عن اليرب جيل جالليه وتلدسيت 

كن المخلوق يعمل شيئاً ويستحق الشكر على ما عميل ، ألنيه عميل أسمائه ، ل

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

، فجعيل شيكرك مي  شيكر مين   واشرروا لي وال ترفأرون  وقال سبحانه   

عمل معروفاً ، فالشكر هو عالمة لمن عمل ، لكن إضافة النعمية عليى التميام 

 .ا ليل إلى هللا جل وعال ، هذ

نعيم هللا جيل وعيال يلال أنعم فالن علي ، لكن المنعم على التمام من هو ؟ هو 

هللا مثالً نعمة الصحة ، لمن استشفى ، وعوفي ، من الذي أنعم بالعافية ؟ هيو 
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أنيه ال ينيتج شييء إال : ، السبب هو الطبيب ، ولذلك يلول الحكماء جل وعال 

 :، ثالثة أشياء  باجتما  ثالثة أسباب

 .السبب ، الفاعل : أوالً 

 .دف  المعارض : والثاني 

 .صالحية المحل إلعمال السبب ، واندفا  المعارض : والثالث 

والعبييد ، هييو يفعييل واحييدأ ، وهييو أنييه يفعييل السييبب ، لكيين عييدم المعييارض 

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

ذ دواًء فينتفيي  بييه ، وهييذا ي خييذ الييدواء نفسييه ، وال ينتفيي  بييه ، بييل قييد هييذا ي خيي

 .هللا جل وعال يضرك ، وهذك أشياء علمها عند 

ف ذاً العبد يعمل أو المخلوق يعمل ، لكنه ال يسيتلل بالشييء ، بيل هنياك أشيياء 

 .كثيرأ ليست عندك 

ونحيو ذليك خذ مثاالً مين نظير ميثالً فيي مسييرأ ، إذا سيار فيي سييارأ جييدأ ، 

ينظر إلى أنه ، وهللا السيارأ مريحة ، وهو قيوي أو راكيب طيائرأ شيامخة أو 

نحيو ذلييك ، فيلييول هييذك السيييارأ جيييدأ ، وقوييية أو الطييائرأ هييذك ميين نييو  كييذا  

ونحييو ذلييك ، لكيين هييل هييذا يسييتلل بحصييول السييالمة ؟ ال يسييتلل عنييد العاقييل 

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

فهذك سيارأ جيدأ ، لكن األسيباب األخيرى بييد مين أن يي تي شييء ، ويضيرب 

 .هللا جل وعال هذك السيارأ ، وهذك بيد من ؟ بيد 

طائرأ سليمة من كل شييء تي تي طيائرأ أخيرى تضيربها أو يحصيل لهيا خليل 

في أجهزتها اإللكترونية فتتحطم هذا بيد مين ؟ انيدفا  ميا ييؤثر عليى االنتفيا  

ل بيد من ؟ هو بيد الرب جل وعيال وحيدك لهيذا حليلية الموحيد ال يتعليق بالمح

 .إال باهلل جل وعال 

وهيييذا سيييار فيييي النيييال مسييييراً كثييييراً ، تييي ثٌر بصيييني  أهيييل الجاهليييية ، وألن 

الشيطان ينفخ في النفول ، هذك ألنه من أثار هؤالء أو ألنه يفضيي إليى نيو  

 .الشرك ، وكفر بنعمة هللا سبحانه وتعالى 
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مما انتشر أيضياً التعليق باألوليياء ، والصيالحين ، أو األنبيياء فيي أن الينعم ال 

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

وهييذك وجييدت فييي األميية لمييا انتشيير الرلييو فييي هييؤالء ، بالتيي ثر بالنصييارى  

هيل مصير والرهبان ومن شابههم  ، فآل األمر إلى أنه يعتلد أن ما يحصيل أل

هيو ببركية ، أو ميين البيدوي ، أو ميين الحسيين علييه السييالم ، وأن ميا يحصييل 

أو ميا  النبيي صيلى هللا علييه وسيلمألهل الجزييرأ وهيو ببركية  أو ألجيل دفين 

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

 :ومما يذكر في ذلك قول البصيري في شعرك المشهور 

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

درتها ، يعني اآلخرأ ، يلول إن من جودك ، يعني من كرميك ييا محميد علييه 

الصييالأ والسييالم ، وميين نعائمييك ، وميين اليينعم التييي جييدت بهييا وتفضييلت بهييا 

النبيي صيلى الدنيا جميعاً ، بل واآلخرأ أيضاً في نجاأ من نجى ، إنما هو من 

 . وسلم هللا عليه

محميد صيلى هللا علييه وهذا وال شك غلو مليت أدى إلى نسبة النعم إلى النبي 

 .وسلم 

وابن عربي الصوفي ، فيما نلل عنه يزعم في كتابه الفتوحات المكية ، يليول 

من الصالحين من يحفظ به المشرق ، ومنهم مين يحفيظ بيه المريرب ، ومينهم 

شيمال ، يعنيي األرض ، ومينهم من يحفظ به الجنوب ، ومنهم من يحفظ بيه ال

مين تحفييظ بيه البييرو  ، وعنيدهم اعتلييادات أن األرض يحكمهيا أربعيية أولييياء 

أقطيياب ، وهييؤالء األقطيياب هييم الييذين يفيضييون ، ويعطييون ، بييل هنيياك فييي 

بعض البالد أربعين ، يجعلون أربعين مين اإلبيدال تتعليق اليدنيا بهيم ، والينعم 

 .واندفا  النلم ، ونحو ذلك 

ثييير ، والعييياذ بيياهلل ممييا انتشيير فييي هييذك األميية ، ثييم نصييل إلييى العصيير فهييذا ك

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

 .الدنيا ، وعدم العلم باهلل جل وعال 
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أمييا الميياديون فيي نهم أغييروا النييال بوسييائلهم المختلفيية علييى أن كييل شيييء هييو 

ل بطبيعتها ، وهذا إضافة األشياء إليى الطبيعية مادي ، بحت ، فاألمور تحص

، وأجرى سنته فييه عليى هللا جل وعال ، وهي إضافة أيضاً إلى مخلوق خلله 

 . ما يشاء جل جالله ، وتلدست أسمائه 

فتجد اليوم أن حصول النعم ينسب ، ويضاه إلى اللوأ المادية أو إلى العلول 

الً عيين نسييبة األشييياء علييى حتييى ضييعه التعلييق بيياهلل جييل وعييال ذكييراً ، فضيي

 .الحليلة إليه جل جالله ، وتلدست أسمائه 

وانتشار الماديية فيي أهيل الكتياب ، وفيي الريرب ، والشيرق أدى إليى ت ثيرهيا 

على أهل اإلسالم فيي أنهيم ضيعه عنيدهم ، التعليق بياهلل فيي حصيول الينعم ، 

لجاهليية واندفا  النلم إلى شييء كبيير ، كبيير أكثير حتيى مميا كيان عنيد أهيل ا

 .األوائل 

وذلييك فييي أنهييم صيياروا ال يييذكرون الشيييء إال بييذكر أسييبابه الدنيوييية المادييية 

 .التي حصلت به 

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

إذا نظرت إلى الثروات الموجودأ ، الثروات الزراعية أو الثروات الحيوانيية 

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

المطير ، وأصيابهم الجفياه ، ليم يينفعهم شييء مين  هللا جيل وعيال ولو منعهم 

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

وإذا نظيرت إلييى مجييال األطبياء ، والصييحة أصييبل ينظير إلييى صييحة األبييدان 

أنه من صيني  هيذك المادييات وأشيباك اليوم ، وإلى الوعي ، وما أشبه ذلك إلى 

 .ذلك 

وهذك كلها أسباب ، وال يعدو السبب عن أن يكون سيبباً ، عمليوا يعنيي بعيض 

األسباب مؤثرأ ، وهذك التي ذكرنا مؤثرأ ، لكين ال تسيتلل ب يجياد السيالمة ال 

تسيييتلل ب يجييياد الرغيييد ، والخيييير ، وهللا جيييل وعيييال يبليييوا عبيييادك بالحسييينات 

 . ناهم بالحسنات والسيئات لعلام يرجعون وبلو والسيئات 
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والحسيينات الخصييب ، والخييير ، والسيييئات الجييدب والجفيياه والفليير ، ومييا 

يحصل من ذلك كذلك ميا يحصيل مين قبيل األطبياء أو البنييان إذا نظيرت إليى 

 هللا جييل وعييال المبياني ، ونحييو ذلييك ينظيير إلييى أنهييا هيذك كلهييا أشييياء سييخرها 

 .مان ليبتلي بها أهل هذا الز

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

 .يعدوا ذلك ألبته 

ميا كثير فيي  هللا جيل وعيال ومما انتشر في هذا الزمان مين إضيافة الينعم إليى 

أوساط المنتسبين إلى الذين والخير مين نسيبة كثيير مين الينعم الدينيية إميا إليى 

لعلميياء أو بعييض الجماعييات اإلسييالمية أو إلييى طائفيية ميين العلميياء أو بعييض ا

هللا جيل بعض الدعوات أو إلى بعض الحركيات ، ونحيو ذليك ، ونسيوا فضيل 

 .عليهم أوالً وأخيراً وعال 

كيذا ، وهيذا نيتج بسيببهم ,فيلال مثالً من باب مدح هؤالء هم الذين عمليوا كيذا 

، والنهيي  هؤالء هم من عملوا ويصبحون في الذكر إما في األمر بيالمعروه

عيين المنكيير أو فييي الييدعوأ أو فيمييا يحصييل ميين الييوعي العييام بيي نهم هييم الييذين 

 .عملوا ابتداًء وانتهاًء 

والمييؤمن إذا حصييل لييه الملصييود ممييا عمييل يط طيي  رأسييه ذليية هلل جييل وعييال 

 هللا جيل وعيال وخضعاناً ، وتبتالً إلييه سيبحانه ، مين أن يلتفيت قلبيه إليى غيير 

ه السالم التفت قليالً فلبيث فيي السيجن بضي  سينين فيصاب ، وهذا يوسه علي

فلم نصيل إليى ميا نرييد إال إذا حللنيا التوحييد تامياً فيي أمورنيا ، ومنهيا أننيا ال 

 .نفتخر ب عمالنا ذلك االفتخار 

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

جماعة ، أونحو ذلك هذا لييل مين  األشياء إلى فعل فرد عالم أو غيرك أو إلى

 .صني  أهل اإليمان وال أهل المعرفة باهلل جل وعال 

 . يعرفون نعمة هللا مم ينرروناا  : وقد يدخل هؤالء في قوله 
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ميا يشييعه اإلعيالم  هللا جيل وعيال وكذلك مما يدخل في إضافة النعم إلى غير 

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

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

، وك ن ما يحصيل إنميا هيو بسيبب الحكومية ، أو بسيبب أحيد المسيئولين ، أو 

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

يييدخل فييي هييذا البيياب ، ألن هييذك األشييياء وهييذا كلييه , الخطييط ، ونحييو ذلييك 

 .واجب عملها ، وهي أسباب 

ومين عمييل السيبب يشييكر ، ويثنيى عليييه بيه ، إذا عمييل سيبباً نافعيياً فييه امتثييال 

، وأن تضيياه هللا جييل وعييال لكيين أن ينسييى , ألميير هللا ، وفيييه تحليييق للخييير 

هللا جييل وأن يمجييد المخلييوق أكثيير ميين تمجيييد  هللا جييل وعييال اليينعم إلييى غييير 

في الينعم وانيدفا  الينلم هيذا ال شيك أنيه نسييان هلل جيل وعيال ، وميؤذن  وعال 

بنييو  ميين السييلب ، أو العلوبيية إن لييم يتييدارك هللا  جييل وعييال عبييادك بييالعفو ، 

 .والرحمة 

يأتياا رزقاا رغداً من رأل مرأان  : ولهذا قال سبحانه لما ذكر اللرية ، قال 

 .   لبال الجول والخوك فرفرت بأنعم هللا فأذاقاا هللا

وهذا مما يخيه العبد المؤمن أن يكون ممن عرض نفسه أو غيرك لسلب نعيم 

 .عليه ، وهذا كثير  هللا جل وعال 

هللا فت مل هذا األمر وحرك ، والواجب على العباد أن يكثروا من الثنياء عليى 

هللا في هذك األمور ، وأن يعرفيوا أنيه ميا حصيلت نعمية إال بفضيل  جل وعال 

، والعبيياد يعملييون هللا جييل وعييال ، ومييا انييدفعت نلميية إال بفضييل جييل وعييال 

 .السبب ، ويشكر من عمل سبباً نافعاً 

لكيين العبييد ال يسييتلل ، المخلييوق ال يسييتلل بحييدوث السييبب النيياف  ، وتفعيييل 

، فتضياه هللا جيل وعيال إنميا هيذا مين , السبب ، أو أن يكون منتجاً للمسيبب 

دونما سواك ، ويشكر من قام بعمل خير ، أو سبب بمن كان ، النعم إليه وحدك 

 .وتتعلق الللوب باهلل جل جالله ذلًة  وخضوعاً 
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واإلقبييال علييى الييدنيا نسيي ل هللا العافييية برؤيتهييا ، وعييدم رؤييية غيرهييا ، عييدم 

هيذا يحيدث مين األشيياء ميا ال , رؤية اآلخرأ  ، أو عدم العلم بياهلل حيق العليم 

ه مين صييني  أهيل الجاهليية مين تعللهيم باليدنيا ، ونسيييان حصير ليه ، وهيذا كلي

 .اآلخرأ ، والعياذ باهلل 

 

هاتيان المسي لتان ، الكفير بآييات : المامنة واألربعأون ، والتاسأعة واألربعأون 

هللا وجحد بعضها ، من صفات ، ونعوت أهل الجاهلية ، فهيم يكفيرون بآييات 

 .هللا الملروءأ المتلوأ ، والمنظورأ 

هللا جييل الكونيية ، واآلييات الشيرعية ، ويجحيدون بعضيها ، كميا ذكير  اآلييات

 .في كتابه  وعال 

ف هل الكتياب كفيروا بآييات كثييرأ ، ألنهيم ليم يرييدوا اإليميان بهيا ، لمخالفتهيا 

 .ألهوائهم ، وكذلك جحدوا بعضها 

وأهييل الجاهلييية فعلييوا ذلييك فهييم يعرفييون اآلييية ، ويعرفييون حليلتهييا ، ولكيين 

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

. 

وأما الجحد فالعلماء اختلفوا في تفسير الجحد ، لكن أقرب ما يلال فيي الجحيد 

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

فيدلت   وجحأدوا باأا واسأتيقنتاا أنفسأام ظلمأاً وعلأواً  : قيال جيل وعيال 

اآلية على أن الجحد يجتم  م  المعرفة ، واالسيتيلان ، لكين لييل معيه إيميان 

 .فهو جحد في الظاهر بالكفر بها ظاهراً أو بردها ظاهراً 

وهناك ألفاظ  ال نريد أن ندخل بها هنا ، نيدخل فيهيا هنيا ألنهيا متصيلة ببحيث 

جحيد ويلابليه اللبيول التكفير ، واإليمان في مس لة الكفير ، ويلابليه اإليميان وال

ألفيياظ مسييتعملة عنييد الفلهيياء فييي , وااللتييزام ، ويلابلييه االمتنييا  ، ونحييو ذلييك 

 .أبواب الردأ 
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أن أهل الكتاب والمشيركين كفيروا  هللا جل وعال قوله الكفر بآيات هللا ، ذكر 

 . بآيات هللا جل وعال 

ويشييمل  وهنييا الملصييود بآيييات هللا جييل وعييال ، مييا يشييمل اآليييات الكونييية ،

اآليات الشرعية ، وتارأ يكون الكفر بآيات هللا الكونية ، الملصود بها اآلييات 

التييي فيهييا دالليية علييى نبييوأ النبييي ، ونبييوأ األنبييياء مرتبطيية بآيييات وبييراهين ، 

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

اليذي أييد بهيا هيذا الرسيول ، ألنيه هيو هللا جيل وعيال هذك اآليات تضياه إليى 

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

، آيية عيسيى ، تضياه إلييه ، إضيافة تخصييص ، ألنيه هيو اليذي  عليه وسلم 

خصييص بهييا مثييل مييا يلييال غييالم زيييد ، ألنييه يضيياه إليييه ، وولييد فييالن ألنييه 

 .يضاه إليه  تخصيصاً ، يعني ليل لريرك 

، وهي آيات لألنبياء ، وهذك اآلييات كفير بهيا مين هللا جل وعال  ذاً هي آيات ف

كفيير ميين الجيياهلين ميين األميييين ، وميين غيييرهم مميين أرسييلت إليييهم رسييل ، 

وبخصوص أهل الكتياب في نهم كفيروا بيبعض اآلييات ،وآمنيوا بيبعض اآلييات 

 .كما سي تي بيانه إن شاء هللا تعالى 

يكون الجحد للكيل ، بخياله اإليميان باآليية ، ف نيه أما الجحد ف نه ال يمكن أن 

 .إما أن يكون إيماناً ، وإما أن يكون غير أيمان 

فجحد بعض اآليات ألنها قيد تناسيبهم ، وقيد ال تناسيبهم ، وقيد توافيق أهيوائهم 

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

عيياً ، إذا اتجييه إلييى اآليييات الشييرعية ، كمييا جمي هللا جييل وعييال والكفيير بآيييات 

 .ذكرنا ف نه يشمل األميين والكتابيين 

وإذا اتجييه إلييى اآليييات الكونييية ، فيي ن هييؤالء ، يعنييي األميييين لييم يجحييدوا كييل 

هللا جيل اآليات أو لم يكفروا بجمي  اآليات ، وإنما كفروا ببعضها ، مثالً قيال 

وا بآياتنا رلاا فأخأذناهم أخأذ عزيأز ولقد جاء آل فرعون النذر رذب : وعال 
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ماما تأتنا به من آية لتسحرنا باا فما نحن لك بمأممنين  : قال ،  مقتدر 

 . 

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

 .موسى عليه السالم ، بل كذبوا بجمي  هذك اآليات 

هيي معجيزات للنبيي ، وبيراهين عليى  وهذك اآليات الملصود بها اآليات التيي

صدقه ، وصدق رسالته ، وأيضياً بعيد اإليميان مين آمين بموسيى علييه السيالم 

ومن آمن بعيسيى علييه السيالم ، في نهم تي تيهم آييات فليد يؤمنيون بهيا ، وقيد ال 

 .يؤمنون 

هللا جيل وعيال ولهذا كان اليهود قتلة لألنبياء ، لما اتصفوا بيه مين كفير بآييات 

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

هناك داللية ، وهنياك أرفي  مين الداللية ، وهيي اآليية ، هيي الشييء ييدل عليى 

 .المراد دون شك أو دون رد للوته ، ولظهورك 

يلال آية فالن كيذا ، إذا كيان الميذكور هيو اليدليل عليى صيفته التيي يتمييز بهيا  

الطييول هييذك صييفة ، يعنييي يتميييز بهييا ، إذا رأيييت هييذك الصييفة  واآلييية فييالن

يكون أو يلال آية فيالن الكتابية فيي , فستعرفه من غيرك ، يعني الطول مفرط 

وهكيذا فاآليية دلييل . قوم ليسوا بكتبة ، آية فالن اللراءأ في قيوم ليسيوا بليراء 

 .واضل يبن على الملصود ، والمراد ال يختله 

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

وسيمي البرهيان ، برهانياً مين بيراهين األنبيياء ، وآييات األنبيياء ، ونحيو ذليك 

لتشبيهه بضيياء الشيمل ، ألن الشيمل أول ميا تطلي  ، ف نهيا تطلي  بنيور في ذا 

 .قوي ضوئها قيل هذا برهان ، للوته وظهورك ، ومالبسته لها 

الصيييالأ نيييور " ي الحيييديث الصيييدقة برهيييان ، إيييي  الحيييديث ؟ لهيييذا جييياء فييي

فالصيبر ، والصيالأ ، الصيالأ ضيياء ، , " والصدقة برهان ، والصبر ضياء 

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

ذلك ، فالصالأ لها ضيائها مثل ضياء الشمل ، والصيدقة هيي برهيان ، ألنيه 
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من الضياء  لكنه مشبه به لظهورك ، وصدقه ، وأنه قد البسيت هيذا مشبه أقل 

 . األمر أي الصالأ نور والصدقة برهان والصبر ضياء 

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

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

برهان ، إذا كانت ظياهرأ ، تنبيه فاليدليل أقيل درجية مين فكذلك اآليات تسمى 

نلول اليدليل كيذا ، ولكين إذا قييل البرهيان كيذا ، يجيب أن ال يكيون , البرهان 

 .فيه اختاله ، برهان فيه وضوح وظهور 

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

، وأنكيروا وكفيروا بكثيير مين آييات عيال هللا جيل وجحدوا بعض آييات   وسلم

، وميا كفيروا بييه أو ميا جحيدوك هيو فييي الحليلية نياتج عين عييدم هللا جيل وعيال 

 .إيمانهم بالنبي عليه الصالأ والسالم 

، وإليى  النبيي صيلى هللا علييه وسيلمإذا نظرت مثالً إلى قصة اإلسراء إسراء 

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

انشلاق اللمر كفروا به وجحدوك ، اللرآن في نفسيه أيضياً جحيدوا بيه ، وقيالوا 

إن هذا إال قول البشر ، فكل اآليات التيي أُتيهيا العيرب ليؤمنيوا بهيذا الرسيول 

 . عليه الصالأ والسالم جحدوا بها 

 وهذا ورثته طوائه في هذك األمة ب نوا  من الميراث ، فورثه العلالنيون 

هييم ، يعنييي ميين الييزمن األول فييي أنهييم لييم يعملييوا أثيير اآليييات الكونييية فييي أن

في اإليمان بياهلل جيل  هللا جل وعال والمعجزات ، وأثر اآليات المتلوأ ، آيات 

 .وعال 

فمنهم من جعيل دلييل الوجيود لييل هيو اآلييات والبيراهين ، وإنميا هيو اليدليل 

النبي صية باألنبيياء ، بيالعللي المجرد بالكواكب ، يعني لييل اآلييات المخصو

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

وهذا موروث أصالً من اليونان ، ومن شابههم في هيذا السيبيل الطوائيه مين 

 النبي صيلى هللا علييه وسيلمالمعتزلة  ومن شابههم في معجزأ أو آية وبرهان 
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، أنكيروا أن يكيون كيالم عيال هللا جل و، وآيته العظيمة الذي هو اللرآن كالم 

أو قيول  النبي صلى هللا علييه وسيلم، ونسبوك إلى أن يكون قول هللا جل وعال 

جبريل ، أو أنه مخلوق وجد هكذا عليى هيذا النحيو كميا يلوليه طائفية مينهم أو 

 .كما يلوله أكثرهم 

وهذا نو  من جحد بعض اآلية أو جحد اآلية في هذا المليام ، جحيد أن يكيون 

،  النبيي صيلى هللا علييه وسيلممنزل منيه ، معطيية  هللا جل وعال كالم  اللرآن

 . صلى هللا عليه وسلممحمد النبي قالوا قول جبريل أو قول 

إن هيذا إال قيول البشير ، ميي  أن الفيرق بيين هييؤالء : هيذا مشيابه لليول أولئييك 

وهييؤالء ، أن هييؤالء يؤمنييون ، وهييؤالء ال يؤمنييون ، لكيين هنيياك جحييد دالليية 

 . النبي صلى هللا عليه وسلماآلية المختصة بهذك 

أيضاً المياديون مين ذليك اليزمن اليذين ينكيرون الخيوارق بعمومهيا ، ويثبتيون 

األشيييياء عليييى ظواهرهيييا ، دون النظييير فيييي معنيييى الخيييارق ، ومعنيييى اآليييية  

وآياتيييه   النبيييي صيييلى هللا علييييه وسيييلمكفيييروا بمعجيييزات , ومعنيييى البرهيييان 

 . وببراهينه 

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

التي اختص بها فهؤالء ، أنكروا انشلاق اللمير وأنكيروا  صلى هللا عليه وسلم

الخوارق ، وأنكروا نبو  الماء بين أصابعه عليه الصيالأ والسيالم   وأنكيروا 

قاليت طائفيية بيل , أشيياء كثييرأ حتيى انهيم ليم يتجاسيروا عليى إنكيار المعيرا  

منهم أنه أسري ، إنه عر  به ، أو إنه أسري به وعر  به بيالروح فليط دون 

جسييدك البتيية ، ويريييدون ميين ذلييك ت يييد أنهييا كانييت رؤيييا  يعنييي منييام ، أو أنهييا 

كانت خيال أو ما أشبه ذليك مي  أن هيذا الليول مسيبوق لكين المياديون أنكيروا 

 .أصالً هذك الرحلة ، لكن بنو  من التعبير 

مين تكلييم الحجير   ومين  النبي صلى هللا عليه وسلمذلك إنكار ما اختص به ك

تكليم الشجر ، ومين طاعية بعيض المخلوقيات ليه مين الحيوانيات إليى آخيرك ، 

مما وجد ف نهم أنكروك وجعلوا ذلك من أغاليط الرواأ أو من الخوارق التي ال 
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كتيب فيهيا إثبيات تعلل ، مما حدا بطائفة من أئمة الحيديث والسينة إليى تي ليه 

النبيي صيلى هللا هذك اآليات بكتب أسموها دالئل النبوأ ، ويوردون فيهيا آييات 

 .التي اختص بها عليه الصالأ والسالم  عليه وسلم

 .نكتفي بهذا اللدر 

 

 

 األسئلة 
 : السؤال 

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

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

 كان كافراً ، هل يحاسب اإلنسان على هذا الميل ؟ 

 : الجواب 

إذا كان الميل هذا ميل طبيعي ، ليل فيه مودأ كاملة للكافر مثالً أو لييل فييه 

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

لييك ، ألن اإلنسييان جبييل علييى الميييل لميين أحسيين إليييه ، وهييذا ال حيير  فييي ذ

وهيييذا يختليييه بييياختاله النعمييية ، أو التيييي , يسيييتطي  أحيييد أن ييييتخلص منيييه 

 . حصلت أو الشر الذي اندف  بسبب أولئك 

الملصييود أن الميييل هييذا إذا كييان لسييبب دنيييوي ، ولييم يصييحبه مييودأ كامليية ، 

 .من خير فال ب ل وإنما هو ملدرك بلدر هذا الذي حصل له 

لكين أن ييي تي وألجيل معييروه حصيل لييه مين كييافر ميثالً طبيييب أو نحيو ذلييك 

يتعلق قلبه به ، وينسيب الفضيل إلييه ، ويصيبل يمجيدك تمجييداً ك نيه هيو اليذي 

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

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

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

 االقتصار على النية ، وعدم التصريل بفضل هللا ؟

 : الجواب 

هذا يختله بحسب ما تعلق بللب اللائل ، ف ذا كان ، إذا قال بفضل فالن 

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

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

لكن الحالة الثانية أن يلولها ، يلول بفضل فالن حصلت عليى السييارأ  ونحيو 

ذلك من األسباب ، وهو جرى هذا على لسيانه ، لكين فيي قلبيه الشيكر هلل جيل 

حسين اللفيظ  واألوليى ليه أن  وعال ، واالعتراه له بمنته في ذلك ، فهذا فاته

فييالن عمييل لييي كييذا ،  هللا جييل وعييال ، أو بحمييد هللا جييل وعييال يلييول بفضييل 

الملصيود مين ذليك  هللا جيل وعيال ونحو ذلك مما يكون فيه نسبة األشياء إليى 

 .ثم من فالن  هللا جل وعال أن األولى دائماً أن تلول أن هذك من 

فالمسيي لة أشييد , الن لمييا حصييل كييذا وإذا كانييت المسييالة فيهييا حصيير ، لييوال فيي

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

ليوال فيالن لميا حصيل كيذا ، هيذا إذا كيان ممين أنعيم  هللا جيل وعيال إلى غيير 

عليه بهذك النعمة ممن أنعم عليه بهذك النعمة ، فيلول لوال فالن لما حصل كذا 

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

وأما إذا قالها من تسبب في السبب ، وظهر السيبب ، ف نيه ال بي ل بيذلك مثيل 

لوال أنيا لكيان فيي اليدرك األسيفل : " في عمه  النبي صلى هللا عليه وسلمقول 

 .رواك البخاري في الصحيل " من النار 

وال فيالن لحصيل ليي كيذا ، وليوال فيالن يختله عن قول أحدنا أو أحد النال ل

هييو .. " لييوال أنييا لكييان : "  النبييي صييلى هللا عليييه وسييلممييا حصييل ، وقييول 

وأمرك ب كراميه بي ن يشيف   هللا جل وعال المتفضل عليه الصالأ والسالم ب ذن 

نبيه فهو هو يعني المسدل النعمة معلوم أم المسدل النعمة ال يكون متعللاً قلبه 
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، وإنمييا يييذكرها لرييرض ميين األغييراض ، يييذكرها افتخيياراً قييد  بالمسييدى إليييه

يذكرها لبيان السبب ، قد يذكرها للتعلييم ، قيد ييذكرها هيو بحسيب قصيدك مين 

 . هذا األمر 

لكيين أكثيير النييال طبعيياً يسييتعملون لييوال يسييتعملوها الميينعم عليييه ، يسييتعملها 

ل كيذا ، ليوال المتفضل ، أو من حصلت له النعمة فيلول لوال السيارأ ما حص

قائد الطائرأ كان رحنا في كذا ، أو لوال فالن لما وهيذك كلهيا مين أنيوا  نسيبة 

 .هللا جل وعال النعم إلى غير 

 : السؤال  

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

 ب يديهم األسباب في أمور الدنيا المختلفة ؟ 

 : الجواب 

لييب بالسييبب أو بميين يفعييل السييبب إذا كييان تعلليياً فيييه االلتفييات  هنييا تعلييق الل

أو الميل الشديد الذي يحصيل تعليق  هللا جل وعال والميل ، وفيه نسيان فضل 

الللب بفالن يصبل فيي ذهنيه أن فيالن هيو اليذي سييعمل ، وفيي ذهنيه التوكيل 

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

إذا كان تعلق الللب أو التفات الللب ، يسيميه التفيات ، ولكنيه هيو فيي الحليلية 

يجري على خاطرك أن فالن سييعمل ليي كيذا ، ويسير بيذلك ، يتيذكر أن فيالن 

بيتوسط له ، أو فالن سيعطيه مال ، أو فالن سيعمل له هيذا المعيروه   وإذا 

 .التعلق تذكرك قلبه سر بذلك ، وانشرح صدرك فهذا ليل هو معنى 

تعلق الللب هو ركونه إلى هذا الذي فعل الشييء ، ونيو  التوكيل علييه ، ألن 

فالن بيعملها ، يعني ك نه ضامن الشيء أو نحيو ذليك ، فهيذا هيو اليذي ييدخل 

 .هللا جل وعال في إضافة النعم إلى غير 

هذك مس لة دقيلة متعللة ب عمال الللوب ، وأعمال قلوب ، العبد أعليم بللبيه ميا 

حصل له ، فالذي ينبري هنا أن ينظر العبد إلى السبب عليى أنيه سيبب يسي ل ي

أن ينفي  بهيذا السييبب ، يسي ل هللا أن ينفي  بهيذك الواسيطة وهييذا  هللا جيل وعيال 
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الييذي عمييل السييبب يشييكرك ، ويثنييي عليييه جييزاك هللا خييير عمييل ، وعمييل لكيين 

ذ الشييفاعة إذا الللييب يتعلييق فييي أن تنفيي  إيمييان بيياهلل جييل وعييال ، ألن مييثالً خيي

قييدمت شييفاعة ، ذهييب معييك فييالن وعمييل لييك واسييطة ، ميين الييذي سيييجعل 

 صاحب األمر يلبل أو ال يلبل ؟ 

، قد سبحانه وتعالى يمن  وينف  ، وقد ينصره ذهين هيذا ، وال هللا جل وعال 

 . يلتفت له أصالً ، وأمثلة هذك كثيرأ 

 :السؤال 

 أنا لكان في ضحضاح من النيار لوال: "  النبي صلى هللا عليه وسلمما توجيه 

 ؟ " 

رسول هللا صيلى هللا علييه وسيلم لوال أنا لطللكن : وقول عمر رضي هللا عنه 

 ؟  

 :الجواب 

هييذا أجبنييا عنييه بيي ن هييذا ال بيي ل بييه إذا كييان لرييرض شييرعي صييحيل  ليييل 

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

لوال أنا لكان فيي : " قوله  النبي صلى هللا عليه وسلمل فلررض شرعي صحي

يبين شيفاعته علييه الصيالأ والسيالم ، وشيفاعته مين حلوقيه " ضحضاح النار 

عليه بهيا فهيو الميؤدي للسيبب ،  هللا جل وعال عليه الصالأ والسالم التي من 

 . وليل المتفضل عليه 

 : وكما ذكرت لك أنها جائزأ بشرطين 

أن يكون هو الذي عميل ، ولييل المينعم ( لوال أنا ) ن الذي يلول أوالً أن يكو

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

 .عمله 

ال يكون صدر منه ذلك عليى وجيه ميذموم شيرعاً كاالفتخيار الميذموم : الثاني 

وأشيياء أيضياً جياءت  وقيول عمير, وأشباك ذلك ، وهذا يحمل عليه قول النبي 

 .عن السله كثيرأ في ذلك 
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هذا هو الصيواب فيي هيذك المسي لة ، خياله لمين زعيم أن قيول اللائيل ، ليوال 

فالن لما حصل كذا ، أن هذا من آداب األلفياظ ، وإنميا ُيكيرك كراهية ، ولييل 

من الشرك استدالالً بهذا الملام المختله ، قول فيالن ليوال لكيان كيذا هيذا مين 

 أنا لكيان كيذا وكيذا هيذا مين قبييل اإلعيالم بشييء ، ويختليه بحسيب قبيل لوال

ملصيد المييتكلم ، أمييا المينعم عليييه الييذي حصييلت ليه النعميية ، أو انييدفعت عنييه 

النلمة ، يلول لوال فالن لكان لي كذا ، لوال فالن لهلكت هذا فيه التعلق الللب 

 .تعلق بمن حصلت له النعمة من جرائه فالملام مختله 

مور الطبيعية ميثالً التيي ميا فيهيا تعليق ، يعنيي األميور الماديية فهيذك ال أما األ

حر  فيها ، يعني مثالً يلول ميثالً ليو ال أن الشياي جييد ميا شيربته ، أو يليول 

 . لوال أن الملل كثير كان أكلت 

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

وال ، لوال موجودأ في اللرية تسيتعمل فيي بابهيا ، ليو اسيتلبلت استعمال كلمة ل

من أمري ما استدبرت ، ونحو ذلك ، فلوال تستعمل لكن إذا كان فيهيا إضيافة 

 هللا جيل وعيال أو تعلق الللب فيهيا بريير  هللا جل وعال النعمة وحصرها لرير 

 .هذا هو الممنو  في ذلك 

 : السؤال 

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

 ؟ 

 : الجواب 

أوالً السفر للصالأ على جنازأ أو السفر لزيارأ أخ لك فيي هللا أو سيفر لصيلة 

رحم أو سفر لزيارأ مريض هيذك لييل فيي الشيريعة دلييل يمنعهيا ، بيل هنياك 

 أصول عامة تدل على أن هذك ال ب ل بها ، وذلك أنها أن حلوق المسيلم عليى

المسييلم هييذك ليييل فييي التفصيييل فييي األدليية ، ب نهييا تلضييي ، وتحلييق الحلييوق 

 .بحضر أو بسفر 

 :حق المسلم على المسلم ست 
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إذا مرض فعدك ، وإذا مات فاتبعه ، فهذا من حله هل هيذا الحيق يكيون بسيفر 

أو برير سفر لم ي تي ما يمن  فاألصل إن هيذك الحليوق تيؤدي سيواء أكيان فيي 

وتييدخل فييي عمييوم هييذك األحاديييث التييي فيهييا بيييان حييق  حضيير أم فييي غيييرك ،

 .المسلم على المسلم بعامة 

األمر الثاني ، أنه المن  من السفر ، وشد الرحيال ، المنهيي عنيه هيو إذا كيان 

المعنييى منهييي عنييه فييي الشيير  ، مثييل السييفر ، وشييد الرحييل لبلعيية لتعظيييم ، 

يعنيي ال تشيد الرحيال  ،.. " ال تشيد الرحيال إال إليى ثالثية مسياجد : " حديث 

إلييى بلعيية لييتعظم إال إلييى ثالثيية مسيياجد ، فالمسيياجد المنتشيير إذا كييان تريييد أن 

تسافر لتعظم مسجد إنك تسافر للصالأ فيه ، لتعظيم هذك البلعة ، فالبليا  إنميا 

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

 .جد إال لهذك الثالث المسا

ولهيذا لميا سيافر بعيض الصيحابة للطيور ، نهيي عين ذليك ألجيل هيذا الحيديث 

السييفر لتحصيييل مبيياح فييي الشيير  ، سييفر لتجييارأ ، أو لتحصيييل منييدوب فييي 

 .الشر  لطلب علم ، ونحو هذا ، ال شيء فيه 

 ف ذاً السفر وسيلة ، والوسيلة في اللواعد الشرعية لها أحكام الملاصد ، ف ذا 

بتياً شيرعاً ، ولييل ثيم ميا ُينهيى عنيه ف نيه داخيل ضيمن أصيول كان الملصد ثا

الشريعة خاصة إذا كان مثيل ميا ذكرنيا ليك مين السيبب األول فيي أداء حليوق 

 .كثيرأ 

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

لزيييارأ  ذلييك ال بيي ل بييه ، أنييه لييو منعنييا منييه لوجييب أيضيياً أن يمنيي  السييفر

المريض ، والسفر للصلة ، ما الفرق بين هذا وهذا ؟ كله بياب واحيد  وكونيه 

، يعنييي زيييارأ المييريض مطلوبيية ، والصييالأ ميين حيييث هييي مطلوبيية وصييلة 

هللا جيل أن من زار أخاً له فيي " الرحم من حيث هي مطلوبة ، وفي الحديث 

 . ، وهذا فيه نو  سفر .. " على مدرجته ملكاً  وعال 
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النال أعمل قاعدأ ، أن األصل في سفر الطاعة أنيه جيائز ، إال ميا دل بعض 

الدليل على عدمه ، وهذك اللاعيدأ مختليه فيهيا ، ألنهيا منظيورأ باالسيتلراء ، 

 .وال يستليم ذلك 

إذا كان من تريد الصالأ علييه ليه حيق علييك فيي دينيك ، وهيو : األمر الراب  

عامة له أثرهيا ف نيه حينئيذ يكيون  أعظم الحلوق ، أو في دنيا ، أو في مصلحة

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

، ونحو ذلك ، وإنما ألن الصالأ عليه من حلوقه ، واتبا  جنازتيه مين حليه ، 

 .وهو له حق عظيم في ذلك 

د فيعطييى ميين أواخيير الحلييوق المتعلليية بجنازتييه ، وهييذا يعظييم إذا كييان المفلييو

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

الشيخ عبد العزيز بن باز ، رحمه هللا ، أو سماحة الشيخ محمد بين عثيميين ، 

رحمهييم هللا تعييالى ، ورفيي  درجيياتهم ، وأجييزل لهييم المثوبيية  وجييزاهم عيين 

ارك هللا جيل وعيال المسلمين خير الجزاء ، ألنهم بذلوا ، وجاهدوا في عمير بي

ولهيم , فلهم حق على المسلمين ، عامة  باليدعاء , في أقوالهم ، وفي أعمالهم 

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

 : السؤال 

 وهل كان فعل السله على ذلك ؟

 : الجواب 

نييدنا السييله مييا كييانوا يسييافرون ، ألن السييفر يفييوت الجنييازأ ، يعنييي السييفر ع

ساعة ، وتصل ، وعلشان يسافر من مكة إلى المدينية يبريي لهيا أسيبوعين بيل 

أو أسبو  ، عدم فعل السله ال لعدم وجيودك ، أنيا ميا تتبعيت هيل فعليوا أو ليم 

يفعلوا ، لكنيه عيدم فعلهيم إذا كيان ، ال لعيدم مشيروعيته ، لكنيه يفيوت بييروح  

 .يعني في ذلك 

الكالم على الصالأ ، مثالً واحيد يليول , تله أما مثالً الذهاب لزيارأ اللبر يخ

اآلن يذهب إلى مكية ، بيروح أصيلي عليى قبير الشييخ ، هيذا ممنيو  ، ألنيه : 
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هذا حق فات ، يعني الصيالأ علييه مي  المسيلمين فاتيت ، , تعلق الللب باللبر 

 .وما من صلى صالأ الرائب ، فيكفي في ذلك 

ن أيضاً مميا ييؤثر عليى جنازتيه ومثل ما جاء أو نلل الميت من مكان إلى مكا

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

 .من  منه السله 

 : السؤال 

مميا يالحييظ االهتميام المبييارك ، بميا كييان علييه السييله الصيلل ، ميين التوحيييد 

قليية  وإفييراد هللا فييي أفعالييه ، وأفعييال عبييادك وأسييمائه ، وصييفاته ، ولكيين نييرى

ونلصاً في حاضرنا لما كانوا عليه مين الزهيد واليور  ، والعبيادأ ، والخيوه 

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

 : الجواب 

هذا حليلة ، واألمر ليل في وقتنا المعاصير ، والصيحابة رضيوان هللا علييهم 

النبيي صيلى هللا عليى عهيد في آخر وقتهم لما كثرت الدنيا ، ليسوا كميا كيانوا 

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

كيه أنيتم إذا أصيبحتم فيي حلية ، وأمسييتم فيي حلية ، ووضي  بيين أييديكم : " 

يا رسول هللا ، نكيون خييراً مميا نحين علييه ، : ، قالوا " طبلاً ، ورف  طبق ؟ 

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

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

إذا غطيت بها قدماك ، ظهير رأسيه ، وإذا غطيي رأسيه ظهيرت قيدماك ثيم بعيد 

ذلييك انفتحييت األمييور علييى الصييحابة رضييي هللا عيينهم ، فاتخييذوا الضيييعات ، 

رأ ما عندهم مما فيتل واتخذوا اللصور ، واتخذوا ما اتخذوا من ذلك ألجل كث

علييهم مين كنيوز فيارل ، واليروم ، الحميد هلل فوجيود الزهيد ،  هللا جل وعال 

وجييود الزهييد المطلييوب ، طلييب اسييتحباب ، ووجييود االلتفييات عيين الييدنيا هييذا 

مطلوب ، طلب استحباب ، لكن ليل ملام الزهد في اليدنيا مثيل مليام إصيالح 
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فييي ربوبيتييه  وإلوهيتييه وأسييمائه  هللا جييل وعييال الللييب ، بالتوحيييد ، توحيييد 

 . النبي صلى هللا عليه وسلمأو توحيد المتابعة في , وصفاته 

هذك عليدأ وصالح الللب ، ومعها إذا قصر العبد يسيترفر ، ويلحيظ اسيترفارك 

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

 .كذلك 

الزهد ، ما هيو ؟ الزهيد مطليوب ، لكين ميا هيو هيذا  ثم إن العلماء اختلفوا في

الزهييد المطلييوب شييرعاً ؟ هييل هييو التلليييل ميين الييدنيا ؟ هييل هييو التلشييه فييي 

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

اختلييه تفسيييراته ، وأحسيين مييا ُعييره فيييه الزهييد ، ممييا ينطبييق علييى حييال 

الزهيد : يخ اإلسيالم ابين تيمييه قيال الصحبة رضوان هللا عليهم ، ميا عرفيه شي

ترك ما ال ينف  في اآلخرأ ، الزهد ترك ما ال ينفي  فيي اآلخيرأ ، فمين النيال 

المال عندك ال ينفعه في اآلخرأ بيل يضيرك ، فهنيا يكيون الزهيد فيي حليه تيرك 

 .المال 

ومن النال من يكون الطعام في حليه ال يعينيه ، فيكيون الزهيد بتركيه الطعيام 

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

 .بمعرفته بنفسه ، وهنا يكون في حله تركه زهداً 

ومنهم من يكون األمر في حله مختله ، ولهذا جاء عين بعيض الصيحابة أنيه 

، نسيت اللفظ ، لكين معنياك اللهيم هيب ليي عيزاً أو قيال .. اللهم هب لي : قال 

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

في نظرك أنه يكون عزك من هذا الطريق ، ب ن يكون هنا أقوى فيي صيدقه أو 

لكن من النال من يكون الميال فيي حليه فتنية ، , أقوى في البذل ، ونحو ذلك 

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

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

هذا زهد واجب ، ألنها مضيرأ فيي اآلخيرأ ، الزهيد فيميا ال ينفي  فيي اآلخيرأ 
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ميين بعييض مييثالً اتصييال العالقييات  أو يعنييي الزيييارات ، ونحييو ذلييك ، يييذهب 

 .اإلنسان في صحبة األصحاب  لماذا ألنهم ال ينفعونه في اآلخرأ 

ل من إذا صحب صحبته تنف  في اآلخرأ ، ومين النيال مين هيو إذا ومن النا

تصدر ، تصدرك ينفعه في اآلخرأ ، وترك التصدر يضرك هو لكن من النيال 

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

ف ذاً حليلة الزهد بما ينطبق على تفياوت ميا كيان علييه الصيحابة رضيوان هللا 

الل  أنه يختله باختاله الشخص نفسه ، وما يطليب منيه عليهم والسله الص

. 

 :السؤال 

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

 انتهى منه بدأ في اآلخر ؟ 

 : الجواب 

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

أنه يمضي ليله ونهارك في متن واحيد فيي تعلميه أو إذا أخذ اثنين أنشط له من 

أكثر أيضاً من اثنين ، أما الحفظ ال ، الحفيظ أن ينتهيي مين واحيد ، ويبيدأ فيي 

 .الثاني ، بحسب تدرجه في العلم 

أن ييوفلني وإييياكم لمييا فيييه رضياك ، وصييلى اللهييم وسييلم  هللا جييل وعييال أسي ل 

 .وبارك على نبينا محمد 

 : السؤال 

 أ الرائب كثر فيها الكالم ؟  مس لة صال

 : الجواب 

صالأ الرائب ، نجييب عين صيالأ الرائيب ، صيالأ الرائيب ، األصيل فيهيا أن 

إن : " نعيى النجاشيي ييوم موتيه ، وقيال للصيحابة  النبي صلى هللا عليه وسيلم

، فتلدم وصلى عليه الصيالأ والسيالم صيالأ الرائيب " أخاكم أصحمة قد مات 
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منه  طائفة من العلماء على أن صيالأ الرائيب مشيروعة  وكبر أربعاً ، استدل

 .فيما يراك ولي األمر ، أو فيما يراك اإلمام 

وقال آخرون إن صالأ الرائيب مشيروعة ، لمين فيي فليدك أثير عليى المسيلمين 

, جميعيياً ، يصييلى عليييه صييالأ الرائييب ، ألنييه تتعلييق الللييوب ، قلييوب النييال 

 .بالصالأ عليه والدعاء له 

علييى  النبييي صييلى هللا عليييه وسييلمالأ الرائييب لييذلك ، لهييذا صييلى فتشيير  صيي

 .أصمعة ألجل ذلك 

أن صالأ الرائب مشروعة ، لكن لمن لم يصلى عليه فيي بليد : واللول الثالث 

مات فيها ، ولم يصلى عليه ، فيصلى علييه مين المسيلمين ، مين تليوم الكفايية 

ه وهيذا إذا ليم يوجيد أحيد بهم ، ألن الصالأ عليه حلياً مين حلوقيه ، واليدعاء لي

 . ف نه يصلى عليه 

النبيي صيلى هللا علييه وهيذا الليول الثاليث هيو األصيل مين حييث اليدليل ، ألن 

فلدك هو أعظم فلد ، وأثير عليى النيال فيي زمانيه ، ومي  ذليك ليم ييؤمر  وسلم

بالصيالأ علييه فيي الريياب فيي جميي  المسياجد أو النيال يصيلون علييه صييالأ 

الصالأ والسالم ، صلوا عليه إرساالً ، ألنيه ليم يخير   غائب ، حتى هو عليه

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

. 

هذا هو األرجل من حيث النظر في ذلك ، لكن إذا كانت المس لة فيهيا خياله 

ظاهر ، وعدد من األئمة األربعة يلولون بجواز صالأ الرائب   وأخذ بيه مين 

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

فيلال صالأ الرائب الراجل فيها هو كذا ، وكذا لكن إذا صلى المسيلمون بنياًء 

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

يفلد من حضر الصالأ عليه صالأ الرائب ، يصلي عليه ، ألنيه إذا ليم يصيلي 

ليه بناًء على ما اختار من أنه ال يصلي على الرائب ف نه قيد ُيسياء بيه الظين ع
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، أو قد يكون هناك مفسدأ متعدية ، بعدم صالته ، والصالأ على الميت دعاء 

 .له ، وهذا فيه سعة 

لميا سييئل عين اللنيوت فييي الفجير ، صييالأ , واإلميام أحميد ، رحمييه هللا تعيالى 

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

 .ال تنصره ، صلي معهم : قال 

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

. 

رحيم هللا شييخنا ، رحمية واسيعة ، اللهيم ارفي  درجتيه فيي المهيدين ، واصيلل 

 .علبه في الحاضرين 

لهييم أجرنييا فييي إنييك علييى كييل شيييء قييدير اللهييم واجييزك عنييا خييير الجييزاء ، ال

مصيبتنا ، وأخلفنا خيراً منها إنك عليى كيل شييء قيدير ، وصيلى اللهيم وسيلم 

 .وبارك على نبينا محمد 
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