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باب ما جاء في االستسقاء باألنواء
االستقصاء  :طلب السقيا  ،كاالستتففار  :طلتب المففترو واالستتعانة  :طلتب المعونتة

 ،واالستعاذو  :طلب العتوذ  ،واالستتادا  :طلتب الاتدايا  ،ن متادو استتفع لتا الفالتب تتد

على الطلب  ،وقد ال تد على الطلب  ،ب تتد علتى المبالفتة لتا الفعت  ،م ت  :استتكبر ،

أي  :بل تتي ل تتا الكب تتر لايت تته  ،ول تتيك المعن تتى طل تتب الكب تتر  ،واالستس تتقا ب تتا نوا  ،أي  :أن
تطلب مناا أن تسقيك .
واالستسقا با نوار  ،أي  :أن تطلب مناا أن تسقيك .
واالستسقاء باألنواء ينقسم إلى قسمين :
القسم األول  :شرك أكبر  ،وله صورتان :
األولىى  :أن يتدعو ا نتوار بالستتقيا  ،كتون يقتو  :يتا نتتو كتذا ! استقنا أو أل نتا  ،ومتتا

أشبه ذلك  ،لاذا شرك أكبر  ،نه دعا ليتر ا  ،ودعتا ليتر ا متن الشترك ا كبتر  ،قتا
تعتتالى   :ومتتن يتتدا متتع ا إلاتتا أختتر ال برنتتان لتته بتته لننمتتا حستتابه عنتتد ربتته إنتته ال يفل ت
الكتتالرون [ المؤمنتتون  ، ] 71 :وقتتا تعتتالى   :وأن المستتاجد

لتتع تتتدعو متتع ا أحتتدا



[الج تتن  ، ]71 :وق تتا تع تتالى   :وال ت تتدا م تتن دون ا م تتا ال ينفع تتك وال ي تترك ل تتنن لعلت ت

لننك إذا من الظالمين [ يونك .]701 :
إلتتى ليتتر ذلتتك متتن اثيتتا

الك يترو الدالتتة علتتى الناتتا عتتن دعتتا ليتتر ا  ،وأنتته متتن

الشرك ا كبر.
الثانية  :أن ينسب حصتو ا مطتار إلتى نتذن ا نتوار علتى أناتا نتا الفاعلتة بنفستاا

دون ا ولو لم يدعاا  ،لاذا شترك أكبتر لتا الربوبيتة  ،وا و لتا العبتادو  ،ن التدعا متن
العبادو  ،ونو مت من للشرك لا الربوبية  ،نه لتم يتدعاا إال ونتو يعتقتد أناتا تفعت وتق تا
الحاجة .

القسم الثاني

شتترك أص تتفر  ،ون تتو أن يجع ت ن تتذن ا نت توا سس تتببا متتع اعتق تتادن أن ا ن تتو الخ تتالق
الفاعت  ،ن ك ت متتن جعت ستتببا لتتم يجعلتته ا ستتببا ال بوجيتته وال بقتتدرو  ،لاتتو مشتترك شتتركا
أصفر .
وقال اهلل تعالى  وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون [الواقعة .]28 :
قولىىىه تعىىىالى   :وتجعلىىىون  . أي  :تص تتيرون  ،ونتتى تنص تتب مفع تتولين  :ا و :
رزق  ،وال تتانا  أن  ، وم تتا دخلت ت

علي تته ل تتا توويت ت مص تتدر مفع تتو تتان  ،والتقىىىدير :

وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم .
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والمعني  :تكذبون أنه من عند ا  ،حيث ت يفون حصوله إلى ليرن .
قوله  :رزقكم  . الرزق نو العطا  ،والمراد به ننا  :ما نو أعم من المطر ،
فيشمل معنيين :
األول  :أن المراد به رزق العلم  ،ألن اهلل قال   :لتع أقستم بمواقتع النجتوم * وانته
لقستم لتتو تعلمتتون عظتتيم * إنتته لقتررن كتريم * لتتا كتتتاب مكنتتون * ال يمستته إال المطاتترون *
تنزيت متن رب العتتالمين * ألباتذا الحتتديث أنتتم متتدننون * وتجعلتون رزقكتتم أنكتم تكتتذبون [ 
الواقعىىة  ، ]28-57 :أي  :تخىىافون م فتىىداهنون م  ،وتجعلىىون شىىكر مىىا رزقكىىم اهلل بىىه مىىن
العلم والوحي أنكم تكذبون به  ،وهذا هو ظاهر سياق اآلية .

الثىىاني  :أن الم تراد بتتالرزق المطتتر  ،وقتتد روي لتتا ذلتتك حتتديث عتتن النبتتا 
تتعيف

7

لكنتته

 ،إال أنتته ص ت عتتن ابتتن عبتتاك ر تتا ا عنامتتا لتتا تفستتير اثيتتة  :أن الم تراد

بالرزق المطر  ،وأن التكذيب بته نستبته إلتى ا نتوا

2

 ،وعليته يكتون متا ستاق المؤلتف اثيتة

من أجله مناسبا للباب تماما .
والقاعىد لتا التفستير أن اثيتة إذا كانت

تحتمت المعنيتين جميعتا بتدون منالتاو تحمت

علياما جميعا  ،وان حص بيناما منالاو طلب المرج .

ومعنىىى اآليىىة  :أن ا يتتوبه ن تؤال التتذين يجعلتتون شتتكر التترزق التكتتذيب واالستتتكبار

والبعتد  ،ن شتكر التترزق يكتون بالتصتديق والقبتتو والعمت بطاعتة المتتنعم  ،والفطترو كتتذلك ال
تقبت أن تكفتتر بمتن يتتنعم علياتا  ،لتتالفطرو والعقت والشتترا كت مناتتا يوجتب أن تشتتكر متن يتتنعم

عليتتك  ،س توا قلنتتا  :الم تراد بتتالرزق المطتتر التتذي بتته حيتتاو ا ر

 ،أو قلنتتا  :إن بتته الق تررن

التتذي بتته حيتتاو القلتتوب  ،لتتنن نتتذا متتن أعظتتم التترزق  ،لكيتتف يليتتق با نستتان أن يقاب ت نتتذن
النعمة بالتكذيب

؟!

واعلم أن التكذيب نوعان :
ذلك .

أحدهما  :التكذيب بلستان المقتا  ،بتون يقتو نتذا كتذب  ،أو المطتر متن النتو ونحتو
والثىىاني  :التكتتذيب بلستتان الحتتا  ،بتتون يعظتتم ا ن توا والنجتتوم معتقتتدا أناتتا الستتبب ،

ولاتذا وعتظ عمتر بتن عبتد العزيتز النتاك يومتا  ،لقتا  " :أياتا النتاك

!

إن كنتتم مصتدقين ،

لتتونتم حمقتتى  ،وان كنتتتم مكتتذبين  ،لتتونتم نلكتتى "  .ونتتذا صتتحي  ،لالتتذي يصتتدق وال يعم ت
أحمتتق  ،والمكتتذب نال تتك  ،لك ت إنس تتان عتتا

نق تتو لتته اثن  :أنت ت

مصدق بما رتب علتى نتذن المعصتية  ،أو مكتذب  ،لتنن كنت
ال تخاف لتستقيم ؟ ! وان كن

بتتين أمت ترين  :إمتتا أن تتك

مصتدقا  ،لونت

لير مصدق  ،لالبع أكبر  ،لون

أحمتق  ،كيتف

نالك كالر .
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وعىىن أبىىى مالىىك الشىىعري رضىىى اهلل عنىىه  ،أن رسىىول اهلل

قىىال  " :أربىىف فىىي

أمتىىىىي مىىىىن أمىىىىر الجاهليىىىىة ال يتركىىىىون ن  :الفخىىىىر با كسىىىىاب  ،والفعىىىىن فىىىىي األنسىىىىاب ،
واالستسقاء بالنجوم  ،والنياحة " .
قولتته لتتا حتتديث أبتتى مالتتك  " :أربىىف فىىي أمتىىي "  .الفائتتدو متتن قولتته  " :أربىىف " لتتيك
الحصتتر  ،ن ننتتاك أشتتياك تشتتاركاا لتتا المعنتتى  ،وانمتتا يقتتو النبتتا
العلوم وجمعاا بالتقسيم والعدد  ،نه يقرب الفام  ،وي ب



ذلتتك بتتاب حصتتر

الحفظ .

قولتته " :مىىن أمىىر الجاهليىىة "  .أمتتر ننتتا بعنتتى شتتون  ،إي  :متتن شتتون الجانليتتة ونتتو

واحتتد ا متتور  ،ولتتيك واحتتد ا وامتتر  ،ولتتيك ا وامتتر  ،ن واحتتد ا وامتتر طلتتب الفع ت علتتى

وجه االستعع .

مناتا التقبتي والتنفيتر

وقوله  " :من أمر الجاهلية "  .إ التاا إلتى الجانليتة الفتر

 ،ن كت إنستان يقتا  :لعلتك لعت الجانليتة ال شتك أنته يف تب  ،إذ إنته ال أحتد ير تى أن
يوصف بالجا  ،وال بون لعله من ألعا الجانلية  ،فالغرض من ا ضافة هنا أمران :
-1

التنفير .

-8

بيىىان أن هىىذم األمىىور كل ىىا ج ىىل وحمىىق با نسىىان  ،إذ ليسىىت أهى بى ن يراعي ىىا
ا نسان أو يعتني ب ا  ،فالذي يعتني ب ا جاهل .
والم ىراد بالجاهليىىة هنىىا  :متتا قب ت البع تتة  ،ناتتم كتتانوا علتتى جا ت و تتع

عظيم حتى إن العرب كتانوا أجات خلتق ا  ،ولاتذا يستمون بتا ميين  ،وا متا نتو
الذي ال يق أر وال يكتب  ،نسبة إلى ا م  ،كون أمه ولدته اثن .
لكتن لمتا بعتث لتيام نتذا النبتا الكتريم  ،قتا تعتالى :

لقىد مىن اهلل علىى

المىىؤمنين إذ بعىىه فىىي م رس ىوال مىىن أنفس ى م يتلىىو علىىي م عياتىىه ويىىزكي م ويعلم ىىم
الكتاب والحكمىة نوان كىانوا مىن قبىل لفىي ضى ل مبىين
ف ذم منة عظيمة أن بعه في م النبي عليه الص

[عل عمىران ، ] 161 :

والسى م ل ىذم األمىور السىامية

:
-1

يتلو عليه عيات اهلل .

-8

ويزكي م  ،فيف ر أخ ق م وعبادت م وينمي ا .

-8

ويعلم م الكتاب .

-1

والحكمة .
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هذم فوائد أربف عظيمة لو وزن

الدنيا بواحدو مناا لوزنتاا عند من يعرف

قدرنا  ،م بين الحا من قب لقا  نوان كانوا من قبل لفي ض

ل مبين 

و(إن

هذم ليست نافية بل مؤكد ؛ ف ي مخففة من الثقيلة ،يعني :نوان م كانوا من قبل
لفي ض ل مبين.

إذن المراد بالجانلية ما قب البع ة  ،ن الناك كانوا لياا على جا عظيم

 .لجالمم شام للجا لى حقوق ا وحقوق عبادن  ،لمن جالام أنام ينصبون
النصب ويعبدوناا من دون ا  ،ويقت أحدنم أبنته لكا ال يعير باا  ،ويقت أوالدن

من ذكور واناث خشية الفقر .
قول ت تته  " :ال يتركىىىىىون ن "  .المت ت تراد  :ال يترك ت تتون كت ت ت واح ت تتد منا ت تتا باعتب ت تتار

المجمتوا بتالمجموا  ،بتون يكتون كت واحتتد مناتا عنتد جماعتة  ،وال تانا عنتد أخترين ،
وال التث عنتد أخترين  ،وال اربتع عنتد أخترين  ،وقتد تجتمتع نتذن ا قستام لتى قبيلتة  ،وقتتد

تخلو بعت
ذلتتك ،

القبائت مناتا جميعتا  ،إنمتا ا متة كمجمتوا البتد أن يوجتد لياتا شتا متن

ن نتتذا خبتتر متتن الصتتادق المصتتدوق 

 ،والم تراد باتتذا الخبتتر التنفي تتر ،
" التتركبن

نه  قد يخبر بوشيا تقع وليك لر ه أن يؤختذ باتا  ،كمتا قتا 
س تتنن م تتن ك تتان قتتتبلكم اليا تتود والنص تتار  ، 7أي  :لاح تتذروا  ،وأخبتتتر  " : أن
الظعينىىىة تخىىىرن مىىىن صىىىنعاء إلىىىى حضىىىرموت ال تخشىىىى إال اهلل "

2

محرم  ،ونذا خبر عن أمر واقع وليك إق ار ار له شرعا .

 ،أي  :ب تتع

قوله "أمتي " أي  :أمة ا جابة .
قولته  " :الفخىىر باألحسىىاب "  .الفختتر  :التعتتالى والتعتتاظم  ،والبتتا للستتببية ،

أي  :يفخر بسبب الحسب الذي نو عليه .

والحسىىىب  :متتا يحتستتبه ا نستتان متتن شتترف وستتؤدد  ،كتتون يكتتون متتن بن تتا

ناشم ليفتخر بذلك  ،أو من ربا وأجداد مشاورين بالشتجاعة  ،ليفتختر بتذلك  ،ونتذا

من أمتر الجانليتة  ،ن الفختر لتا الحقيقتة يكتون بتقتو ا التذي يمنتع ا نستان متن
التعالى والتعاظم  ،والمتقا حقيقة نو التذي كلمتا أزداد

نعتم ا عليته ازداد توا تعا

للحق وللخلق .

واذا كان الفخر بالحسب من لع الجانلية  ،لع يجوز لنتا أن نفعلته  ،ولاتذا

قا تعالى لنسا نبيه  : وال تبرجن تبرن الجاهليىة األولىى 

 ،وأعلم أن ك ما ينسب إلى الجانلية  ،لاو مذموم ومناا عنه .

[ا حتزاب ] 33 :

This file was downloaded from QuranicThought.com

قوله  " :الفعن فى األنساب "  .الطعتن العيتب  ،نته وختز معنتوي كتوخز الطتاعون
لى الجسد  ،ولاذا سما العيب طعنا .

واألنسىىاب  :جمتتع نستتب  ،ونتتو أص ت ا نستتان وقرابتتته  ،لتتيطعن لتتا نستتبه
كون يقو  :أن ابن الدباغ  ،أو أن ابن ُمقطَّعة البظور – ونتى شتا لتا لتر
المرأو يقطع عند ختان النسا . -
قوله  " :واالستسقاء بىالنجوم "  .أي  :نستبة المطتر إلتى النجتوم متع أعتقتاد

أن الفاع ت نتتو ا –

عتتز وج ت  ،أمتتا إن أعتقتتد أن النجتتوم نتتا التتتا تخلتتق المطتتر

والسحاب أو دعانا من دون ا لتنز المطر  ،لاذا شرك أكبر مخر من المللة .
قولتته  " :والنياحىىىة علىىىى الميىىىت "  .نتتذا ن تتو ال ارب تتع  ،والنياح تتة  :ن تتا رل تتع
قصتتدا  ،وينبفتتا أن ي تتاف إليتته علتتى ستتبي النتتو ،

الصتتو بالبكتتا علتتى المي ت

كنو الحمام .

والندب  :تعداد محاسن الميت .

والنياحة من أمر الجانلية  ،والبد أن تكون لا نذو ا متة  ،وانمتا كانت

أمر الجانلية :

إما من الجا الذي نو

متن

د العلم .

أو من الجاالة التا نى السفة  ،ونا

د الحكمة .

نوانما كانت ألمور  ،هي :

-1

أن ا ال تزيد النائح إال شد وحزنا وعذابا .

-8

أن ا تسخف من قضاء اهلل وقدرم وأعتراض عليه .

-8

أن ا ت يج أحزان غيرم .

وقتتد ذكتتر عتتن ابتتن عقيت رحمتته ا

–

ونتتو متتن علمائنتتا الحنابلتتة  -أنتته ختتر لتتا

جنتتازو ابنتته عقي ت وكتتان أكبتتر أوالدن وطالتتب علتتم  ،للمتتا كتتانوا لتتا المقبترو صتتر رج ت وقتتا :
يىا أي ىا العزيىز إن لىه شىيخار كبيىرا فخىذ أحىدنا مكانىه عنىا نىراك مىن المحسىنين [ يوستف :

 ، ] 11لقا لته ابتن عقيت رحمته ا  :إن القتررن إنمتا نتز لتستكين ا حتزان  ،ولتيك لتايتي
ا حزان .
1

–

أنه مف هذم المفاسد ال يرد القضاء  ،وال يرفف ما نزل .
والنياحتتة تشتتم متتا إذا كان ت

متتن رج ت أو أم ترأو  .لكتتن الفالتتب وقوعاتتا متتن النستتا ،

ولا تتذا قتتتا  " :النائحتتتة إذا لتتتم تتتتتب قبت ت موتاتتتا " ؟ أي  :إن تاب ت ت

قب ت ت المت تتو  ،تت تتاب ا

علياما  ،وظتانر الحتديث أن نتذا التذنب ال تكفترن إال التوبتة  ،وأن الحستنا

من كبائر الذنوب والكبائر ال تمحى بالحسنا

 ،لع يمحونا إال التوبة .
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ال تمحتون  ،نته

وقال  " :النائحة إذا لم تتب قبل موت ا  ،تقام يوم القيامىة وعلي ىا سىربال مىن قفىران ودر
من جرب "  .روام مسلم

1

.

قوله " تقام يوم القيامة "  .أي تقام من قبرنا .
قوله  " :وعلي ا سربال من قفران "  .السربا  :ال وب السابي كالدرا  ،والقطران معروف ،

ويسمى " الزل

" وقي  :إنه النحاك المذاب .

قولتته  " :ودر مىىن جىىرب "  .الجتترب  :متتر

معتتروف يكتتون لتتى الجلتتد  ،يتتؤرق ا نستتان ،

وربمتتا يقت ت الحي توان  ،والمعنتتى أن ك ت جلتتدنا يكتتون جربتتا بمنزلتته التتدرا  ،واذا أجتمتتع قط تران
وجرب زاد البع  ،ن الجرب أي شا يمسه يتو ر به  ،لكيف ومعه قطران
والحكمتتة أناتتا لمتتا لتتم تفتتط المصتتيبة بالصتتبر لطيت
ودرا من جرب  ،لكان



؟!

باتتذا الفطتتا ستربا متتن قطتتران

العقوبة من جنك العم .

ويستفاد من الحديه :
 ،ألنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقف كما أخبر .

-1

ثبوت رسالته 

-8

التنفيىىر مىىن هىىذم األشىىياء األربعىىة  :الفخىىر باألحسىىاب  ،والفعىىن فىىي األنسىىاب ،
واالستسقاء بالنجوم  ،والنياحة على الميت .

-8

أن النياحة من كبائر الذنوب لوجىود الوعيىد علي ىا فىي اآلخىر  ،وكىل ذنىب عليىه
الوعيد فى اآلخر  ،ف و من الكبائر .

-1

أن كبائر الذنوب ال تكفر بالعمل الصالح  ،لقوله  " :إذا لم تتب قبل موت ا"

-7

أن مىن شىىروف التوبىة أن تكىىون قبىل المىىوت لقولىه " :إذا لىىم تتىب قبىىل موت ىىا " ،

ولقولىىه تعىىالى  :

ول يسىىت التوبىىىة للىىذين يعملىىون السىىىيئات حتىىى إذا حضىىر أحىىىدهم

الموت قال إني تبت اآلن  [النساء .]12 :
-6

أن الشىىرك األصىىغر ال يخىىرن مىىن المللىىة  ،فمىىن أهىىل العلىىم مىىن قىىال  :إنىىه داخىىل
تحت المشيئة  :إن شاء اهلل عذبه  ،نوان شاء غفر له .
ومتتن أن ت العلتتم متتن قتتا  :إنتته لتتيك بتتداخ تح ت المشتتيئة  ،وانتته البتتد أن يعاقتتب ،
والى نذا ذنب شيه ا ستعم ابتن تيميته

به 

طتعق قولىه تعىالى  :

إن اهلل ال يغفىر أن يشىرك

[النسىاء  ، ]116 :لقتا  :والشترك ال يففترن ا ولتو كتان أصتفر  ،وباتذا نعترف عظتم

ستيئة الشترك  ،قتا ابتن مستعود ر تا ا عنته  " :ألن أحلىىب بىاهلل كاذبىا أحىب إلىى مىىن أن
أحلب بغيرم صادقا "

1

ن الحل تتف بفي تتر ا م تتن الش تترك  ،والحل تتف ب تتا كاذب تتا م تتن كب تتائر ال تتذنوب وس تتيئة

الشرك أعظم من سيئة الذنب .
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-5

ثبوت الجزاء والبعه .

-2

أن الجزاء من جنس العمل .
ول

مىىا عىىن زيىىد بىىن خالىىد رضىىى اهلل عنىىه  ،قىىال " صىىلى لنىىا رسىىول اهلل 

صى

الصىىبح

بال حديبية على إثر سماء كانت من الليل  ،فلما انصراب  ،اقبىل علىى النىاس  ،فقىال " هىل
تدرون ماذا قال ربكم " ؟.
قولىه فىىي حىىديه زيىىد بىىن خالىىد " صىلى لنىىا  .أي إمامىىا  ،ألن ا مىىام يصىىلي لنفسىىه
ولغيرم  ،ول ذا يتبعه الم موم  ،وقيل  :إن ال م بمعنى الباء  ،وهذا قريىب وقيىل  :إن الى م
للتعليل  ،عي  :صلى آلجلنا .
قولتته  " :صىىى

الصىىىبح بالحديبيىىىة "  .أ صتتعو الفج تتر  ،والحديبيتتة ليا تتا لفت تتان :

التخفيتف  ،ونتو أك تر  ،والتشتديد  ،ونتى أستم بئتتر ستما باتا المكتان  ،وقيت أن أصتلاا شتتجرو
حدبا تسمى حديبية  ،وا ك تر علتى أناتا بئتر  ،ونتذا المكتان قريتب متن مكتة بع ته لتا الحت

وبع ه لتى الحترم  ،نتز بته الرستو 
لص تتدن المش تتركون ع تتن البيت ت

الشميسا .

لتا الستنة السادستة متن الاجترو لمتا قتدم معتمت ار ،

 ،وم تتا ك تتانوا أولي تتا ن  ،إن أولي تتاؤن إال المتق تتون  ،ويس تتمى اثن

قولتته  " :علىىى إثىىر سىىماء كانىىت مىىن الليىىل "  .ا تتر معنتتان العقتتب  ،وا تتر معنتتان

العقب  ،وا ر  :ما ينت عن السير .
قوله  " :سماء "  .المراد به المطر .

قوله  " :كانت من الليل "  " .من " البتدا الفاية نذا نو الظتانر –

ويحتم أن تكون بمعنى لى للظرلية .

وا أعلتم ، -

قولته  " :فلمىىا أنصىىرب " أي  :متتن صتتعته  ،ولتيك متتن مكانتته بتدلي قولتته  " :أقبت

على الناك "

قولتته  " :هىىل تىىدرون مىىاذا قىىال ربكىىم ؟ "  .ا ستتتفاام ي تراد بتته التنبيتته والتشتتويق لمتتا

سيلقى عليام  ،واال  ،لالرسو 

يعلم أنام ال يعلمون ماذا قتا

ا  ،ن التوحا ال ينتز

عليام .
ومعنى قوله  " :هل تدرون "  .أي  :ن تعلمون .
والمراد بالربوبية ننا الخاص ة ،

ن ربوبية ا

للمؤمن خاصة كما أن عبودية

المؤمن له خاصة  ،ولكن الخاصة ال تنالا العامة  ،ن العامة تشم نذا ونذا  ،والخاصة
تخت

بالمؤمن .
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قوله  " :قالوا  :اهلل ورسوله "  .ليه إشكا نحتوي  ،ن  " :اعلىم " خبتر عتن ا نتين

 ،ونتتا مفتترد  ،ليقتتا  :أن أستتم التف تتي  :إن استتم التف تتي إذا نتتوي بتته معنتتى "متتن" ،وكتتان
مجردا من أ وا

الة لزم ليه ا لراد والتذكير .

وليتته أي تتا إشتتكا معنتتو  ،ونتتو أنتته جمتتع بتتين ا ورستتوله بتتالواو  ،متتع أن الرستتو



لما قا له الرج  " :ما شاء اهلل وشئت  .قال أجعلتنى هلل ندا

فيقال  :أن هذا أمر شرعي  ،وقد نزل على الرسول 

!

"

7

.

وأمتا إنكتتارن علتى متتن قتا  :متتا شتا وشتتئ  ،لمنته أمتتر كتونا  ،والرستتو 

لتتيك

له شون لى ا مور الكونية .
والمت تراد بق تتولام  " :اهلل ورسىىىوله أعلىىىم " تف تتوي

يعلمون .

العل تتم إل تتى ا ورس تتوله  ،وأنا تتم ال

قالوا  :ا ورسوله أعلم  .قا  " :أصبح مىن عبىادم مىؤمن بىي وكىافر  ،ف مىا مىن
قال  ،مفرنا بفضل اهلل ورحمته  ،فىذلك مىؤمن بىي كىافر بالكوكىب  ،وأمىا مىن قىال  :مفرنىا
بنوء كذا وكذا  ،فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "

1

قول تته  " :أصىىىبح مىىىىن عبىىىادي مىىىىؤمن بىىىي وكىىىافر "  " .مىىىىؤمن " ص تتفة لموص تتوف

محذوف  ،أي  :عبد مؤمن  ،وعبد كالر .
و" أصىىبح "  :متتن أخ توا

كتتان  ،وأستتماا  " :مىىؤمن "  ،وخبرنتتا  " :متتن عبتتادي ".

ويجوز أن يكون " أصبح " لعع ما يا ناقصا  ،وأسماا

تمير الشتون  ،أي  :أصتب الشتون

 ،لت ت " مىىن عبىىادي " خبتتر مقتتدم  ،و"مىىؤمن " متتؤخر  ،أي  :أصتتب شتتون النتتاك متتنام متتؤمن
ومنام كالر .

قوله  " :ف ما من قال مفرنا بفضل اهلل ورحمته "  .أي  :قتا بلستانه وقلبته  ،والبتا

للسبيية  ،وأل

 :العطا والزيادو .

والرحمة  :صفة من صفا

ا  ،يكون باا ا نعام وا حسان إلى الخلق .

وقوله  " :فذلك مؤمن بىي وكىافر بالكوكىب "  .نته نستب المطتر إلتى ا ولتم ينستبه

إلى الكوكب  ،ولم ير له تو ي ار لا نزوله  ،ب نز بف

ا .

قولتته  " :وأمىىا مىىن قىىال  :مفرنىىا بنىىوء كىىذا وكىىذا "  .البتتا للستتببية  ،لتتذلك كتتالر بتتا

متتؤمن بالكوكتتب  ،وصتتار كتتال ار بتتا  ،نتته أنكتتر نعمتتة ا ونستتباا إلتتى ستتبب لتتم يجعلتته ا
ستببا  ،لتعلقت

نفسته باتتذا الستبب  ،ونستتا نعمتتة ا  ،ونتذا الكفتتر ال يختر متتن المللتتة  ،ن

المراد نسبة المطر إلى النو على أنه سبب وليك إلى النو على أنه لاع .
نه قا  " :مفرنا بنوء كذا "  ،ولم يق  :أنز علينا المطر نو كتذا  ،نته لتو قتا

ذلك  ،لكان نسبة المطر إلى النتو نستبة إيجتاد  ،وبته نعترف خطتو متن قتا  :إن المتراد بقولته
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 " :مفرنا بنوء كذا " نسبة المطر إلى النو نسبة أيجاد  ،نه لو كان نتذا نتو المتراد لقتا :
أنز علينا المطر نو كذا ولم يق مطرنا به .

لعلتتم أن الم تراد أن متتن أقتتر بتتون التتذي خلتتق المطتتر وأنزلتته نتتو ا  ،لكتتن النتتو نتتو

السبب  ،لاو كالر  ،وعليه يكون من باب الكفر ا صفر الذ ال يخر من المللة.

والمت تراد بالكوك تتب ال تتنجم  ،وك تتانوا ينس تتبون المط تتر إلي تته  ،ويقول تتون  :إذا س تتقط ال تتنجم
الفعنتتا جتتا المطتتر  ،واذا طلتتع التتنجم الفعنتتا جتتا المطتتر  ،وليس توا ينستتبونه إلتتى نتتذا نستتبة
وق

 ،وانما نسبة سبب  ،فنسبة المفر إلى النوء تنقسم إلى ث ثة أقسام :

-1

نسبة إيجاد  ،وهذم شرك أكبر .

-8

نسبة سبب  ،وهذم شرك أصغر .

-8

نسبة وقت  ،وهذم جائز ب ن يريد بقوله  :مفرنا بنىوء كىذا  ،أي  :جاءنىا المفىر
فى هذا النوء أي فى وقته .
ول ذا قال العلماء  :يحرم أن يقو  :مطرنا بنو كذا  ،ويجوز مطرنتا لتا نتو كتذا ،

ولرق توا بيامتتا أن البتتا للستتببية  ،و"لتتا " للظرليتتة  ،ومتتن تتم قتتا أن ت العلتتم  :إنتته إذا قتتا :

مطرنا بنو كذا وجع البا للظرلية لاتذا جتائز  ،ونتذا وان كتان لته وجته متن حيتث المعنتى ،
لكن ال وجه له متن حيتث اللفتظ  ،ن لفتظ الحتديث  " :متن قتا  :مطرنتا بنتو كتذا "  ،والبتا

للس تتببية أظا تتر منا تتا للظرلي تتة  ،ون تتا وان ج تتا

للظرلي تتة كم تتا ل تتى قول تته تع تتالى   :نوانكىىىىم

لتمرون علىي م مصىبحين وبالليىل [الصىافات  ، ] 182 ،185 :لكتن كوناتا للستببية أظاتر
 ،والعكتك بتتالعكك " ،فىىي " للظرليتة أظاتتر مناتتا للستتببية وان جتتا



"دخل

امرأو النار لا نرو "

للستتببية  ،كمتتا لتتا قولتته

7

والحاصت أن ا قتترب المنتع ولتتو قصتد الظرليتتة  ،لكتن إذا كتتان المتتكلم ال يعتترف متتن

البا إال الظرلية مطلقا  ،وال يظن أناا توتى سببية  ،لاذا جتائز  ،ومتع ذلتك لتا ولى أن يقتا
لام  :قولوا  :لى نو كذا .

ولاما من حديث ابن عباك معنان وليه قال بعض م لقد صدق نوء كذا وكىذا  .فى نزل اهلل
هذم اآليات  : 1ف أقسم بمواقف النجوم * نوانه لقسىم لىو تعلمىون عظىيم * إنىه لقىران
كىىريم * فىىي كتىىاب مكنىىون * ال يمسىىه إال المف ىىرون * تنزيىىل مىىن رب العىىالمين * أفب ىىذا
الحديه أنت مدهنون * وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون [ "الواقعة .]28-57 :
قولته  " :ول مىىا "  .الظتتانر أنتته ستتبق قلتتم  ،واال  ،لالحتتديث لتتا " مستتلم " ولتتيك لتتا

الصحيحين " .
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ومعنىىى الحىىديه  :أنتته لمتتا نتتز المطتتر نستتبه بع تتام إلتتى رحمتتة ا وبع تتام قتتا :

لقد صدق نو كذا وكذا  ،لكونه جع النو نو الذي أنز المطر أو نز بسببه .
ومنه متا يتذكر لتا بعت

كتتب التوقيت

" :وقىل أن يخلىب نىوؤم "  ،أو " :هىذا نىوؤم

صىىادق "  ،ونتتذا ال يجتتوز  ،ونتتو التتذي أنك ترن ا – عتتز وج ت –

علتتى عبتتادن  ،ونتتذا شتترك

أصتفر  ،ولتتو قتا بتتنذن ا  ،لننته ال يجتتوز ن كت ا ستباب متتن ا  ،والنتو لتتم يجعلتته ا

سببا .

قولته   :فى أقسىم بمواقىف النجىوم 

 .أختلتف لتا ال ، لقيت  :ناليتة ،والمنفتى

محذوف  ،وتقدير ال صحة لما تزعمتون متن أن القتررن كتذب أو ستحر وشتعر وكاانتة  ،أقستم
بمواقع النجوم إنه لقررن كريم .
لوقس تتم ال ععق تتة لا تتا ب ت ت الإطعق تتا  ،ون تتذا ل تته بعت ت

الوج تته  ،وقيت ت  :أن المنف تتا

القستم  ،لاتا داخلتة علتى أقستم  ،أي  :ال أقستم ولتن أقستم علتى أن القتررن كتريم  ،ن ا متتر

أبين من أن يحتا إلى قسم  ،ونذا

عيف جدا .

وقيت ت  :إن الللتنبي تته  ،والجمل تتة بع تتدنا م بت تتة  ،ن ال بمعن تتى انتب تته  ،أقس تتم

بمواقع النجوم …

ونذا نو الصحي .

لتتنن قي ت  :متتا الفائتتدو متتن أقستتامه ستتبحانه متتع أنتته صتتادق بتتع قستتم  ،ن القستتم إن

كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كعمته  ،لتع حاجتة إليته  ،وان كتان لقتوم ال يؤمنتون بته  ،لتع

لائدو منه  ،قا تعالى  :ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك 

[البقىر

. ]117 :
أجيب  :أن فائد القسم من وجوم :
األول  :أن نت تتذا أست تتلوب عربت تتا لتوكيت تتد ا شت تتيا بالقست تتم  ،وان كان ت ت

الجميع  ،أو كان

منكرو عند المخاطب  ،والقررن نز بلسان عربا مبين .

معلومت تتة عنت تتد

الثىىاني  :أن المتتؤمن يتتزداد يقينتتا متتن ذلتتك  ،وال متتانع متتن زيتتادو المؤكتتدا

التتتى تزيتتد

لتى يقتين العبتد  ،قتا تعتالى عتن إبترانيم رب أرنتا كيتف تحيتا المتوتى قتا أولتم تتؤمن قتتا
بلى ولكن ليطمئن قلبا [البقرو . ] 210 :

الثالىىه  :أن ا يقستتم بتتومور عظيمتتة دالتتة علتتى كمتتا قدرتتته وعظمتتته وعلمتته لكتتون

يقيم لى نذا المقسم به البرانين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به.

الرابىف  :التنويته بحتا المقستم بته  ،نته ال يقستم إال بشتا عظتيم  ،ونتذان الوجاتتان

ال يعتتودان إل تى تصتتديق الخبتتر  ،ب ت إلتتى ذكتتر اثيتتا

التتتا أقستتم باتتا تنوياتتا لتته باتتا وتنبياتتا

على عظماا .
الخامس  :االنتمام بالمقسم عليه  ،وأنه جدير بالعناية وا با

.
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وقولىىىىه  :فىىىى أقسىىىىم بمواقىىىىف النجىىىىوم  . ا – س تتبحانه –

يتح تتدث ع تتن نفس تته

ب مير المفرد  ،نه يد على االنفراد والتوحيد  ،لاو ستبحانه واحتد ال شتريك لته  ،ويتحتدث
عتن نفسته ب تمير الجمتع  ،نته يتتد علتى العظمتة  ،كقولته تعتالى  :إنىىا نحىن نزلنىا الىىذكر
[الحجتتر  ، ]9 :وقولتته   :إنىىا نحىىن نحيىىي المىىوتى ونكتىىب مىىا قىىدموا

نوانىىا لىىه لحىىافظون 
وأثارهم اثية [يك  ] 72 :وال يتحدث عن نفسه بالم نى  ،ن الم نى محصور با نين .
والبا حرف قسم  ،والمواقع جمع موقع .

واختلتتف لتتا النجتتوم  ،لقي ت أناتتا النجتتوم المعرولتتة  ،ليكتتون المتراد بمواقعاتتا مطالعاتتا

ومفارباا .
وأقستم ا باتتا  ،لمتتا لياتتا متن الداللتتة علتتى كمتتا القتتدرو لتا نتتذا االنتظتتام البتتديع ومتتا
لياتتا م تتن مناس تتبة المقس تتم بتته والمقست تم علي تته  ،ون تتو الق تررن المحف تتوظ بواس تتطة الش تتاب  ،ل تتنن
حرسا شديدا وشابا .

السما عند نزو الوحا ملئ

وقيت  :إن المتراد أجتتا نتزو القتران  ،ومنته قتولام  " :نىىزل القىرعن منجمىا "  ،وقتتو

الفقاتتا  :يجتتب أن يكتتون ديتتن المكاتتتب متتؤجع بنجمتتين لتتوك ر  ،ليكتتون ا أقستتم بواقتتع نتتزو
القررن  ،وقد سبق

لنا قاعدو مفيدو  ،ونا أنه إذا كان المعنيان ال يتناليتان تحمت اثيتة علتى

كت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت منام ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا  ،واال  ،طل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتب الم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترج
.

نوانىىه لقسىىم لىىو تعلمىىون عظىىيم
قولتته :
بالم ْق َسم عليه وتعظيمه.
عظمته بنن والعم تنوياا ُ
وقولته :

لىىو تعلمىىون

قسىىم

خبتتر إن  ،ونتتذا القستتم أكتتد ا

ِّ .
مؤكتد التتث أنتته قتا  :ينبفتتى أن تعلمتوا نتتذا ا متتر وال

تجالتون  ،لاتو أعظتم متتن أن يكتون مجاتوال  ،لننتته يحتتا إلتى علتم وانتبتتان  ،للتو تعلمتون حتتق
العلم لعرلتم عظمته  ،لانتباوا .
قولته :

لقىرعن

 .مصتتدر م ت الففتران والشتتكران بمعنتتى استتم الفاعت  ،وبمعنتتى

اس تتم المفع تتو  ،لعل تتى ا و يك تتون المت تراد أن تته ج تتامع للمع تتانا الت تتا ت تتمنتاا وبمعن تتى اس تتم
السابقة من المصال والمنالع  ،قا تعالى :
يديه من الكتاب وم يمنا عليه

وأنزلنا إليك الكتىاب بىالحق مصىدقا لمىا بىين

[المائد  ، ]12 :وعلى الثاني يكون بمعنىى المجمىو ،

ألنه مجمو مكتوب .
قوله :

كريم

 .يطلق على ك ير العطا  ،ونتذا كمتا لتى العطتا متعتد للفيتر

الح َستن  ،ومنته قتو النبتا 
 ،ويطلق على الشئ
َّ
الباا َ
أي  :الباتتا مناتتا والحستتن  ،ونتتذا كمتتا لتتا التتذا

 " :إيىاك وكىرائم أمىوال م "
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،

ونتتذان المعنيتتان موجتتودان لتتا الق تررن ،
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لالقررن ال أحسن منه بذاته  ،قتا تعتالى :
. ]117

وتمىت كلمىة ربىك صىدقا وعىدال

[األنعىام :

والقتررن يعطتتا أنلتته متتن الخيت ار الدينيتتة والدنيويتتة والجستتمية والقلبيتتة  ،قتتا تعتتالى :
[الفرقىىان  ، ]78 :لاتتو ستتع لمتتن

فىى تفىىف الكىىافرين وجاهىىدهم بىىه ج ىىادا كبيىىرا

تمستتك بتته ولكتتن يحتتتا إلتتى أن تمستتك بتته بتتالقو والعم ت والعقيتتدو لعبتتد أن يصتتدق العقيتتدو
العم  ،قا  " : أال إن في الجسد مضغة  ،إذا صلحت صىلح الجسىد كلىه  ،نواذا فسىدت
8
فسد الجسد كله  ،أال وهي القلب "

ووصف ا القررن لا رية أخر بونه مجيد  ،والمجد صفة العظمة والعزو والقوو ،

والقررن جامع بين ا مرين  :ليه قوو وعظمة  ،وكذا خي ار

ك يرو واحسان لمن تمسك به .

قولىىه  :فىىي كتىىاب مكنىىون  .كتتتاب لعتتا بمعنتتى مفعتتو  ،م ت  :ل تراب بمعنتتى

مفروب ِ ،
ولراك بمعنى مفروك  ،وكتاب بمعنى مكتوب .
ك تتونان ب تتي

والمكن تتون  :المحف تتوظ  ،ق تتا تع تتالى :

مكن تتون

[الص تتالا . ]99 :

واختلب المفسرون في هذا الكتاب على قولين :
األول  :أنه اللو المحفوظ الذي كتب ا ليه ك شا .
الثىانى  :واليته ذنتب ابتن القتتيم أنته الصتحف التتا لتا أيتتدي المعئكتة  ،قىال تعىىالى :
ك إن ا تذكر * فمن شاء ذكرم * فىي صىحب مكرمىة * مرفوعىة مف ىر * ب يىدي سىفر
…

[عبس  ،]17-11 :فقوله :

المعئكتتة  ،ن قولتته :
ب يدي سفر
قولىىه :

ب يدي سىفر

يرجتع إن المتراد الكتتب التتا لتا أيتد

ال يمسىىىه إال المف ىىىرون

 ،أي  :المعئكتتة  ،ي توازن قولىىىه :

 ،وعلى نذا يكون المراد بالكتاب الجنك ال الواحد .
ال يمسىىه إال المف ىىرون

أقتترب شتتا  ،ونتتو بتتالرلع

ال يمسىىه

 .ال تتمير يعتتود إلتتى الكتتتاب المكنتتون  ،ن ته

باتفتتاق الق ت ار  ،وانمتتا نبانتتا علتتى ذلتتك  ،لتتدلع قتتو

من يقو  :إنه خبر بمعنى الناا  ،وال مير يعتود علتى القتررن  ،أي  :ناتى أن يمتك القتررن
إال طتتانر  ،واثيتتة لتتيك لياتتا م تتا يتتد علتتى ذلتتك  ،ب ت ن تتا ظتتانرو لتتا أن الم تراد بتته الل تتو
المحفتتوظ  ،نتته أقتترب متتذكور  ،و نتته خبتتر  ،وا صت لتتا الخبتتر أن يبقتتى علتتى ظتتانرن خبت ار
ال أم ار وال نايا حتى يقوم الدلي علتى ختعف ذلتك  ،ولتم يترد متا يتد علتى ختعف ذلتك  ،بت
إال

التدلي علتتى أنتته ال يتراد بتته إال ذلتتك  ،وأنتته يعتتود إلتتى الكتتاب المكنتتون  ،ولاتتذا قىىال اهلل
المف ىىرون باستتم المفعتتو  ،ولتتم يق ت  :إال المطَّاِّتترون  ،ولتتو كتتان الم تراد المطَّاِّتترون لقتتا

ذلت تتك  ،أو قت تتا  :إال المتطات تترون  ،كمت تتا قىىىىال تعىىىىالى :

إن اهلل يحىىىىب التىىىىوابين ويحىىىىب

المتف رين .
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والمف ىىىرون  :ن تتم ال تتذين طا تترنم ا تع تتالى  ،ون تتم المعئك تتة  ،طُاِّتتروا م تتن ال تتذنوب

وأدناساا  ،قال تعالى :
وقىىال تعىىالى :

ال يعصون اهلل ما أمرهم

[التحريم . ] 6 :

يسىىبحون الليىىل والن ىىار ال يفتىىرون

[ األنبيىىاء  ، ] 82 :وقتتا

[ ا نبيتا ، ]21-21 :

تعالى  :ب عباد مكرمون ال يسبقونه بالقو ونتم بتومرن يعملتون
ولتترق بتتين المطِّاتتر التتذي يريتتد أن يفع ت الكمتتا بنفستته  ،وبتتين المطَّاتتر التتذي كملتته ليترن ونتتم

المعئكتتة  ،ونتتذا ممتتا يؤيتتد متتا ذنتتب إليتته ابتتن القتتيم أن الم تراد بالكتتتاب الكتتتب التتتا لتتا أيتتدي
المعئكة  ،ولا اثية إشارو على أن متن طاتر قلبته متن المعاصتا كتان ألاتم للقتررن ،وأن متن
الصتتحف التتا لتتا أيتتد

تتنجك قلبتته بالمعاصتا كتتان أبعتد لامتتا عتتن القتررن  ،نتته إذا كانت

المعئكة لم يمكن ا من مساا إال نؤال المطارين  ،لكذلك معانا القررن .

لاستتتنبط شتتيه ا ستتعم متتن نتتذن اثيتتة  :أن المعاصتتا ستتبب لعتتدم لاتتم الق تررن  ،كمتتا
ك ى بىىل ران علىىى قلىىوب م مىىا كىىانوا يكسىىبون

قىىال تعىىالى :

الذين قا ا لتيام :

[ المفففىىين  ، ]11 :ونتتم
[ القلىم  ، ]17 :لاتم

إذا تتلىى عليىه عياتنىا قىال أسىافير األولىين

ال يصلون إلى معانياا وأسرارنا  ،نه ران على قلوبام ما كانوا يكسبون .

وق تتد ذك تتر بعت ت أنت ت العل تتم  :أن تته ينبف تتا لم تتن أس تتتُفتَا أن ُيق ت ِّتدم ب تتين ي تتدي الفت تتو
االستتففار لمحتتو أ تتر التذنب متتن قلبتته حتتى يتبتتين لتته الحتق  ،واستتتنبطه متتن قولىىه تعىىالى :
إنىىا أنزلنىىا إليىىك الكتىىاب بىىالحق لىىتحكم بىىين النىىاس بمىىا أراك اهلل وال تكىىن للخىىائنين خصىىيما
واستغفر اهلل إن اهلل كان غفورا رحيما
تنزيل من رب العالمين

قوله

[النساء . ]127 :
 .خبر ان لقوله :

نوانه

 ،ونو كقوله وأنه

لتنزيل رب العالمين [الشع ار  ،]792 ،وقوله تنزي من الرحمن الرحيم =
عياته

[لصل

 ، ]3-2 :لاو خبر مكرر مع قوله :

و تنزيىىىىىل

لقرعن

كتاب فصلت

.

 ،أي  :منت تتز  ،لات تتا مصت تتدر بمعنت تتى است تتم المفعت تتو منت تتز م ت تتن رب

العتتالمين  ،أنزلتته ا علتتى قلتتب النبتتا 

 ،نتته مح ت التتوعا والحفتتظ بواس تطة جبريت  ،قىىال

تعىىالى  :نوانىىه لتنزيىىل رب العىىالمين * نىىزل بىىه الىىرون األمىىين * علىىى قلبىىك لتكىىون مىىن

المنذرين .

وقوله  :من رب العالمين  .أي  :خالقام  ،ويستفاد من اثية ما يلى :
أن القررن ناز لجميع الخلق  ،لفيه دلي علتى عمتوم رستالة النبتا

-7


أنتته نتتاز متتن رباتتم  ،واذا كتتان كتتذلك  ،لاتتو الحكتتم بيتتنام الحتتاكم

-2
عليام.
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أن نزو القررن من كما ربوبية ا  ،لنذا أ يف إلتى نتذن اثيتة

-3

تنزيل مىن الىرحمن الىرحيم * كتىاب فصىلت عياتىه

قوله تعالى :

 ،علتم

أن القتررن رحمتتة للعبتتاد أي تتا  ،وربوبيتتة ا مبنيتتة علتتى الرحمتتة  ،قىىال تعىىالى :
الحمد هلل رب العىالمين * الىرحمن الىرحيم

-9

أمر ا به عبادن أو ناانم عنه  ،لاو رحمة بام .

[ الفاتحىة  ]8-8 :وكت متا

أن القررن كعم ا  ،نه إذا كان ا أنزله  ،لاتو كعمته ال كتعم

ليترن كمتتا قالتته الستلف رحماتتم ا  ،ونتتو ليتر مخلتتوق  ،ن جميتتع صتتفا
حتى الصفا

الفعلية ليس

ا

مخلوقة .

والقرعن ك م اهلل منزل غير مخلوق .
فإن قيل  :هل كل منزل غير مخلوق ؟
قلنا  :ال  ،لكن ك منتز يكتون وصتفا إلتى ا  ،لاتو ليتر مخلتوق  ،كتالكعم  ،واال
لتتنن ا أنتتز متتن الستتما متتا ونتتو مخلتتوق  ،وقىىال تعىىالى :
[الحديىىد  ] 87 :ونتتو مخلتتوق  ،وقىىال تعىىالى :

وأنزلنىىا الحديىىد

وأنىىزل لكىىم مىىن األنعىىام ثماينىىة

الم ْنت َتز متتن عنتتد ا صتتفه ال
أزوان
[الزمىىر  ] 6 :وا نعتتام مخلوقتتة  ،لتتنذا كتتان ُ
تقوم بذاتاا  ،وانما تقوم بفيرنا  ،لزم أن يكون لير مخلوق  ،نه من صفا ا .
قوله :

أفب ذا الحديه أنتم مدهنون

 .االستفاام لإلنكار والتوبيه

والحديث  :القررن  ،والمدنن :الخائف من ليرن الذي يحابيه بقوله ولعله .

والمعنىىى  :أتتتدننون باتتذا الحتتديث وتختتالون وتستتتخفون ؟ !

ال ينبفتتا لكتتم

نذا  ،ب ينبفا لمتن معته القتررن أن يصتدا بته وأن يبينته ويجانتد بته  ،قتا تعتالى :
وجاندنم به جااداُ كبي ار
قولىىه :

[الفرقان . ] 22 :

وتجعلىىون رزقكىىم أنكىىم تكىىذبون

 .أك تتر المفس ترين علتتى أنتته

على حذف م تاف  ،أي  :أتجعلتون شتكر رزقكتم  ،أي  :متا أعطتاكم ا متن شتا

متتن المطتتر ومتتن إن ت از الق تررن  ،أي  :تجعلتتون شتتكر نتتذن النعمتتة العظيمتتة أن تكتتذبوا

باا ،والنبا 

وان كان ذكرنا لا المطر  ،لنناا تشم المطر وليرن .

وقيل  :إنه ليك لا اثية حذف  ،والمعنى  :تجعلتون شتكركم تكتذيبا  ،وقتا

 :إن الشكر رزق  ،ونذا نو الصحي  ،ب نو أكبر ا رزاق  ،قا الشاعر:
إذا كان شكري نعمة اهلل نعمة

على له في مثل ا يجب الشكر

فكيب بلوغ الشكر إال بفضله

نوان فالت األيام واتصل العمر
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لالنعمتتة تحتتتا إلتتى شتتكر  ،تتم إذا شتتكرتاا  ،لاتتا نعمتتة أختتر تحتتتا إلتتى
شكر ان  ،وان شكر لتا ال انيتة  ،لاتا نعمتة تحتتا إلتى شتكر التث  ،ونكتذا أبتدا
نوان تعدوا نعمة اهلل ال تحصوها
 ،قال تعالى :
أن
.
أنكىىىىم تكىىىىذبون
قولىىىىه :

[ النحل . ] 12 :
وم تتا دخلت ت

علي تته ل تتا توويت ت

وحي تتا

مص تتدر مفع تتو تجعل تتون ال تتانا  ،أي  :تُص تتيِّرون ش تتكركم تك تتذيبا  ،إن كانت ت
كت َّتذب خب ترن ولتتم يمت ت أم ترن ولتتم يجتنتتب نايتته  ،وان كان ت عطتتا تنمتتو بتته ا جستتام
نسبة إلى لير ا  ،قا  :نذا من النو أو نذا متن عملتا  ،كمىا قىال قىارون :
إنما أوتيته على علم عندي



[ القصص . ]52 :

فيه مسائل :

ا ولتى  :تفستتير ريتة الواقعتتة  :ذكتر ا ربتتع التتتا متن أمتتر الجانليتة  .ال ال تتة  :ذكتر الكفتتر لتتا

بع تتاا  .الرابعتتة  :أمتتن متتن الكتتف متتا ال يختتر متتن المللتتة  .الخامستتة قولتته  " :أصتتب متتن
عبدي مؤمن با وكالر "  ،بسبب نزو النعمة .
فيه مسائل :



وتجعلىون رزقكىم أنكىم تكىذبون

األول  :تفسير رية الواقعتة  .وهىي قولىه تعىالى :
 ،وقد مر تفسيرها .



الثانيىىة  :ذكتتر ا ربتتع التتتا متتن أمتتر الجانليتتة  .ونتتا الطعتتن لتتا ا نستتاب  ،والفختتر



الثالثىىىة  :ذكتتر الكفتتر لتتا بع تتاا  .ونتتا االستستتقا بتتا نوا  ،وكتتذلك الطعتتن لتتا

با حساب  ،واالستسقا با نوا  ،والنياحة على المي
النستتب  ،والنياحتتة علتتى المي ت

.

 ،كمتتا لتتا حتتديث  " :ا نتتتان لتتا النتتاك نمتتا باتتم كفتتر :

الطعن لا النسب  ،والنياحة على المي

"
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الرابعة  :أن متن الكفتر متا ال يختر متن المللتة  .ونتا أن االستستقا بتا نوا بع ته



الخامسة  :قوله  " :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " بسبب نزو النعمة .

كفر مخر عن الملله وبع ه كفر دون ذلك  ،وقد سبق بيان ذلك .

أم  :إن النتتاك ينقستتمون عنتتد نتتزو النعمتتة إلتتى متتؤمن بتتا وكتتالر بتته  ،وقتتد ستتبق

بيتتان حكتتم إ تتالة نتتزو المطتتر إلتتى النتتو  ،والواجتتب علتتى ا نستتان إذا جا تتته النعمتتة أن ال
ي تتيفاا إل تى أستتباباا مجتتردو عتتن ا  ،ب ت يعتقتتد أن نتتذا ستتبب مح ت

إن كتتان نتتذا ستتببا ،

م ا ذلك  :رج لرق لا ما  ،وكان عندن رج قتوي  ،لنتز وأنقتذن  ،لننته يجتب علتى نتذا
الذي نجتا أن يعترف نعمتة الته عليته  ،ولتوال أن ا أمت اُر قتدريا شترعيا أن ينقتذك نتذا الرجت متا

حص إنقاذ  ،لون

تعتقد أن نذا سبب مح

.
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أمتتا أن ل تترق ويستتر ا ل تته  ،لختتر لق تتا  :إن التتولا الفعن تتا أنقتتذنا  ،لا تتذا ش تترك
أكبر  ،نه سبب ليتر صتحي  ،تم أن إ تالته إليته ال يظاتر مناتا أنته يريتد أنته ستبب  ،بت

يريد أنه منقذ بنفسه  ،ن اعتقاد أنه سبب ونو لا قبترن وارد  ،ولتذلك كتان أصتحاب ا وليتا
إذا نزلت

باتم شتدو يستولون ا وليتا دون ا تعتالى  ،ليقعتون لتا الشترك ا كبتر متن حيتتث ال

يعلمون أو من حيث يعلمون  ،م قد يفتنون  ،ليحص لاتم متا يريتدون عنتد دعتا ا وليتا ال
ب تته  ،نن تتا نعل تتم أن نت تؤال ا ولي تتا ال يس تتتجيبون لا تتم  ،لقولىىىه تعىىىالى :
يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم [فافر  ، ] 11 :وقوله
يدعو من دون اهلل من ال يستجيب له إلى يوم القيامة

إن تىىىدعوهم ال
ومىن أضىل ممىن

[ األحقاب . ] 7 :

السادسة  :التففن لإليمان في هذا الموضف .




السابعة  :التففن للكفر في هذا الموضف .



السادسىىىة  :التتتفطن لإليمتتان لتتا نتتذا المو تتع  .ونتتو نستتبة المطتتر إلتتى ل ت ا



السابعة  :التفطن للكفر لا نذا المو ع  .ونو نسبة المطر إلى النو ،

ورحمته .

الثامنىىة  :الىىتففن لقولىىه  " :لقىىد صىىدق نىىوء كىىذا وكىىذا "  .التاسىىعة  :إخىران العىىالم للمىىتعلم
المس لة باالستف ام عن ا  ،لقولة  " :أتدرون ماذا قال ربكم ؟ " العاشر  :وعيد النائحة
فيقال  :هذا بسبب النوء الف ني  ،و أشبه ذلك .



الثامنىىة الىىتففن لقولىىه  " :لقىىد صىىدق نىىوء كىىذا وكىىذا "  .ونتتذا قريتتب متتن قولتته " :

مطرنتتا بنتتو كتتذا "  ،ن ال نتتا بالصتتدق علتتى النتتو مقت تتان أن نتتذا المطتتر بوعتتدن  ،تتم
بتنفيذ وعدن .



التاسعة  :إخ ار العالم للمتعلم المسولة باالستفاام عناا لقوله  " :أتدرون مىاذا قىال
ربكم "  .وذلك أن يلقا العالم على المتعلم الستؤا

لالرس تتو 

جت أن ينتبته لته  ،واال  ،لالرستو ،

يعل تتم أن الص تتحابة ال يعمل تتون م تتاذا ق تتا ا  ،لك تتن أراد أن ين تتباام لا تتذا ،

ا مر  ،لقا  " :أتدرون ماذا قا ربكم ؟ " ونذا يوجب استح ار قلوبام .



العاشىىر  :وعيتتد النائحتتة  .وذلتتك بقولتته  " :إذا لتتم تتتتب قب ت موتاتتا تقتتام يتتوم القيامتتة
وعلياا سربا من قطران ودرا من جرب "  ،ونذا وعيد عظيم .
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باب قول اهلل تعالى  :ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا يحبون م كحب اهلل
[البقر . ]167 :
قوله  :باب قول اهلل تعالى  :ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أنىدادا  ...جعت المؤلتف
رحمه ا تعالى ا ية نا الترجمة  ،ويمكن أن ُيعنى باذن الترجمة باب المحبة .
وأصت ت ا عم تتا كلا تتا ن تتو المحب تتة  ،لا نس تتان ال يعمت ت إال لم تتا يح تتب  ،إم تتا لجل تتب
منفع تته  ،أو ل تتدلع م ت ترو  ،ل تتنذا عم ت ت ش تتيئا  ،لمن تته يحبت تته إم تتا لذاتت تته كالطع تتام  :أو لفي ت ترن
كالدوا .

وعبتتادو ا مبنيتتة علتتى المحبتتة  ،ب ت نتتا حقيقتتة العبتتادو  ،إذ لتتو تعبتتد

صار عبادتك قش ار ال رو لياا  ،لنذا كتان ا نستان لتا قلبته محبتة

بتتدون محبتتة

وللوصتو إلتى جنتته

 ،لسوف يسلك الطريق الموص إلى ذلك .
ولاذا لما أحب المشركون رلاتتام توصتل

ا أو مع ا .



باتم نتذن المحبتة إلتى أن عبتدونا متن دون

والمحبة تنقسم إلى قسمين :
القسىىم األول  :محبتتة عبتتادو  ،ونتتا التتتا توجتتب التتتذل والتعظتتيم  ،وأن يقتتوم بقلتتب

ا نس تتان م تتن إج تتع المحب تتوب وتعظيم تته م تتا يقت تتا أن يمت ت ت أمت ترن ويجتن تتب ناي تته  ،ون تتذن
خاصة با  ،لمن أحب مع ا ليرن محبتة عبتادو  ،لاتو مشترك شتركا أكبتر  ،ويعبتر العلمتا
عناا بالمحبة الخاصة .

القسم الثاني  :محبة ليس

النوا ا و  :المحبة
الشا محبوبا

بعبادو لا ذاتاا  ،ونذن أنواا :

ولا ا

تعالى من أشخا

 ،وذلك بون يكون الجالب لاا محبة ا

 ،أ

 :كون

 ،كا نبيا  ،والرس  ،والصديقين  ،والشادا ،

والصالحين .

أو أعما  ،كالصعو  ،والزكاو  ،وأعما الخير  ،أو لير ذلك .

ونذا النوا تابع للقسم ا و الذي نو محبة ا .
النو الثىاني  :محبتة إشتفاق ورحمتة  ،وذلتك كمحبتة الولتد  .والصتفار  ،وال تعفا ،

والمر ى .
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النو الثالىه  :محبتة إجتع وتعظتيم ال عبتادو  ،كمحبتة ا نستان لوالتدن  ،ولمعلمته ،

ولكبير من أن الخير .

النىىو الرابىىف  :محبتتة طبيعيتتة  ،كمحبتتة الطعتتام  ،والش تراب  ،والملتتبك  ،والمركتتب ،

والمسكن .

وأشتترف نتتذن ا ن تواا النتتوا ا و  ،والبقيتتة متتن قستتم المبتتا  ،إال إذا أقتتترن باتتا متتا

يقت تتى التعبتتد صتتار عبتتادو  ،لا نستتان يحتتب والتتدن محبتتة إجتتع وتعظتتيم  ،واذا اقتتترن باتتا
أن يتعبد

باتذا الحتب متن أجت أن يقتوم ببتر والتدن صتار عبتادو وكتذلك يحتب ولتدن محبتة

شفقة  ،واذا اقترن باا ما يقت ا أن يقوم بومر ا بنصع نذا الولد صار عبادو .

وكذلك المحبة الطبيعية  ،كا ك والشرب والملبك والمستكن إذا قصتد باتا االستتعانة

على عبادو صار عبادو  ،ولاذا " حبب للنبي 

النساء والفيىب "

7

متن نتذو التدنيا ،

لحبتتب إليتته النستتا  ،ن ذلتتك مقت تتى الطبيعتتة ولمتتا يترتتتب عليتته متتن المصتتال العظيمتتة ،

وحب تب إليتته الطيتتب  ،نتته ينشتتط التتنفك ويريحاتتا ويشتتر الصتتدر  ،و ن الطيبتتا

للطيبتتين ،

وا طيب ال يقب إال طيبا .

لاتتذن ا شتتيا إذا أتختتذنا ا نستتان بقصتتد العبتتادو صتتار عبتتادو  ،قتتا النبتتا 
أنما ا عما بالنيا

 ،وانما لك امرئ ما نو "

":

2

وق تتا العلم تتا  :إن م تتا ال ي تتتم الواج تتب إال ب تته  ،لا تتو واج تتب  ،ق تتالوا  :الوس تتائ لا تتا أحك تتام
المقاصد  ،ونذا أمر متفق عليه .
وقد ذكر المؤلف رحمه ا لى نذا الباب ريتين :



األولى التي ترجم ب ا وهي قوله :
من
قوله :

ومن الناس

تبعي ية  ،نا ومجرورنا خبر مقدم  ،و
أندادا
قوله :

ا محبة عبادو .

.
من يتخذ

مبتدأ مؤخر .

 .جمع ند  ،ونو الشبية والنظير .
يحبون م كحب اهلل

 .أي  :لا كيفيتته ونوعته  ،لتالنوا أن يحتب ليتر

والكيفيىىة  :أن يحبتته كمحبتتة ا أو أشتد  ،حتتتى إن بع تتام يعظتتم محبوبتته ويفتتار لتته

أك ر مما يعظم ا ويفتار لته  ،للتو قيت  :أحلتف بتا  ،لحلتف  ،ونتو كتاذب ولتم يبتا  ،ولتو
قي  :احلف بالند  ،لم يحلف  ،ونو كاذب  ،ونذا شرك أكبر .

وقوله :

كحب ا

 .للمفسرين لياا قوالن :
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األولىى  :أناتا علتى ظانرنتا  ،وأناتا م تالة إلتى مفعولاتا  ،أي  :يحبتونام كحتتبام

 ،والمعنتتى يحبتتون نتتذن ا نتتداد كمحبتتة ا  ،ليجعلوناتتا شتتركا
من نؤال

رمنوا أشد حبا

لتتا المحبتتة  ،لكتتن التتذين

 ،ونذا نو الصواب .

الثاني  :أن المعنى كحب اهلل الصادر من المؤمنين .

 ،ليحبتتون نتتذن ا نتتداد كمتتا يحتتب المؤمنتتون ا –

أي  :كحتتب المتتؤمنين

عتتز وج ت ، -

ونذا وان احتمله اللفظ  ،لكن السياق يوبان  ،نه لو كتان المعنتى ذلتك  ،لكتان مناق تا لقولىه
تعالى فيما بعد :
وكان

والذين أمنوا أشد حبا هلل

محبة المؤمنين

المؤمنين أشد من حب نؤال

أشد ،

.

ناا محبة خالصة ليك لياا شرك  ،لمحبة

.

لتتنن قيت  :قتتد ينقتتد لتتا ذنتتن ا نستتان أن المتتؤمنين يحبتتون نتتذن ا نتتداد نظ ت ارً لقولىىه :
أشد حبا هلل

 ،لما الجواب ؟

أجيب  :أن اللفة العربية يجري لياا التف ي بتين شتيئين وأحتدنما ختا منته تمامتا ،
ومنته قولىىه تعىىالى :

أصىىحاب الجنىىة يومئىىذ خيىىر مسىىتقرا وأحسىىن مقىىي

 ، ] 81متتع أن مستتتقر أن ت النتتار لتتيك ليتته خيتتر  ،وقىىال تعىىالى

[ الفرقىىان :

اهلل خيىىر أمىىا يشىىركون

[ النمىىل  ، ] 75 :والطتترف ا ختتر لتتيك ليتته شتتى متتن نتتذن الموازنتتة  ،ولكناتتا متتن بتتاب

مخاطبة الخصم بحسب اعتقادن .



مناسبة اآلية لباب المحبة :

ُمنتتع ا نستتان أن يحتتب أحتتدا كمحبتتة ا  ،ن نتتذا متتن الشتترك ا كبتتر المختتر عتتن الملتتة ،
ونذا يوجد لا بع العباد وبع الخدم  ،لبع العباد يعظمون ويحبتون بعت القبتور أو
ا وليتتا كمحبتتة ا أو أشتتد  ،وكتتذلك بع ت

الختتدم تجتتدنم يحبتتون ن تؤال الرؤستتا أك تتر ممتتا
وقىىىالوا ربنىىىا إنىىىا أفعنىىىا

يحبتتون ا ويعظم تتونام أك تتر مم تتا يعظم تتون ا  ،قىىىال تعىىىالى :

سادتنا وكبراءنا ف ضلونا السبيل * ربنا أت م ضىعفين مىن العىذاب والعىن م لعنىا كبيىرا

[

األحزاب . ] 62 ، 65 :
وقوله :

قىل إن كىان عبىاؤكم وأبنىاؤكم نواخىوانكم وأزواجكىم وعشىيرتكم وأمىوال اقترفتموهىا

وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضىون ا أحىب إلىيكم مىن اهلل ورسىوله وج ىاد فىي سىبيله
فتربصوا حتى ي تي اهلل ب مرم



اآلية الثانية قوله تعالى :

[ التوبة ] 81 :
قل إن كان إباؤكم وأبناؤكم

.
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 .اسم كان  ،وباقا اثيتة مرلتوا معطتوف عليته  ،وخبتر كتان

عباؤكم

من اهلل ورسىوله
عباؤكم

 ،والخطتاب لتا قولىه :

والمخاطتب لتا قولىه :

ا مة .

وا مر لا قوله :
قىال :

قىل

للرستو 

أحىب إلىيكم

فتربصوا

حتىى يى تى اهلل بى مرم

يتراد بته التاديتد  ،أي  :انتظتروا عقتاب ا  ،ولاتذا

بتننعك نتؤال المتؤ رين لمحبتة نتؤال ا صتناف ال مانيتتة

على محبة ا ورسوله وجااد لا سبيله .
لدل

اثية علتى أن محبتة نتؤال وان كانت

محبة ا صار سببا للعقوبة .

متن ليتر محبتة العبتادو إذا ل تل

ومتن ننتتا نعتترف أن ا نستان إذا كتتان يامت أوامتر ا

علتى

وامتتر والتتدن  ،لاتو يحتتب أبتتان

أك ر من ربه .
ومتا لتا القلتتوب وان كتان ال يعلمته إال ا  ،لكتتن لته شتاند لتتا الجتوار  ،ولتذا يتترو
عن الحسن ولذا يرو عن الحسب رحمه ا أنه قال  " :ما أسر أحد سىرير إال أظ رهىا اهلل
تعالى على صفحات وج ه وفلتات لسانه "  ،لالجوار مررو القلب .
فإن قيل  :المحبة لا القلب وال يستطيع ا نسان أن يملكاا  ،ولاذا يترو عتن النبتا



 ،أنه قال  " :الل م إن هذا قسمي فيما أملك  ،فى تلمنىي فيمىا ال أملىك "

لإلنسان أن يحب شيئا ونو يبف ه  ،ون نذا إال من محاوال

1

 ،وكيتف

جع الممتنع ممكنا ؟

أجيب  :أن نذا إيراد ليك بوارد  ،لا نستان قتد تنقلتب محبتته لشتا ك ارنتة وبتالعكك

 ،إما لسبب ظانر أو رادو صادقة  ،لمت ع  :لتك صتديق تحبته ليسترق منتك وينتاتك حرمتتك
 ،لتكرنتته لاتتذا الستتبب  ،أو رادو صتتادقة  ،كرج ت يحتتب شتترب التتدخان  ،لصتتار عنتتدن إرادو
صادقة وعزيمة ابتة  ،لكرن الدخان  ،لوقلع عنه.
 " :إنىىك ألحىىب إلىىى مىىن كىىل شىىيء إال مىىن

وقىىال عمىىر رضىىى اهلل عنىىه للنبىىي 
نفسي .قال النبىي  : ال والىذي نفسىي بيىدم  ،حتىى أكىون أحىب إليىك مىن نفسىك  .قىال :
1
اآلن واهلل ألنت أحب إلى من نفسي  .فقال النبي  اآلن يا عمر "
يتفير .

لقتد ازداد محبتتة عمتر ر تتا ا عنته للنبتتا  وأقترن النبتتا 
كعمتتا وأن ت

وربمتتا تستتمع عتتن شتتخ

علتى أن الحتتب قتتد

تحبتته لتكرنتته  ،تتم يتبتتين لتتك أن نتتذا الكتتعم

كذب  ،لتعود محبتك إيان .

عىىن أنىىس  ،أن رسىىول اهلل 

قىىال  " :ال يىىؤمن أحىىدكم حتىىى أكىىون أحىىب إليىىه مىىن ولىىدم

ووالدم والناس أجمعين" .أخرجام

8

.
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قوله في حديه أنس  " :ال يؤمن "  .نتذا نفتا لإليمتان  ،ونفتا ا يمتان تتارو يتراد بته

نفا الكما الواجب  ،وتارو يراد به نفا الوجود  ،أي  :نفا ا ص .

والمنفتا لتا نتذا الحتتديث نتو كمتا ا يمتان الواجتتب  ،إال إذا ختع القلتب متن محبتتة

الرسو 

إطعقا  ،لع شك أن نذا نفا ص ا يمان .

قولىىه  " :مىىن ولىىدم "  .يشتتم التتذكر وا ن تتى  ،وبتتدأ بمحبتتة الولتتد  ،ن تعلتتق القلتتب

به أشد من تعلقه بوبيه لالبا .

قوله  " :ووالدم " يشم أبان  ،وجدن وان عع  ،وأمه  ،وجدته وان عل

.

قولىىه " :والنىىاس أجمعىىين "  .يشتتم أخوتتته وأعمامتتة وأبنتتا نم وأصتتحابه ونفستته  ،نتته متتن
الناك  ،لع يتم ا يمان حتى يكون الرسو أحب إليه من جميع المخلوقين

واذا كان نذا لا محبة رسو ا  ، لكيف بمحبة ا تعالى ؟ !

ومحبة رسول اهلل 

تكون ألمور :

األول  :أنىه رسىول اهلل  ،نواذا كىان اهلل أحىىب إليىك مىن كىل شىىىء  ،فرسىوله أحىب إليىك مىىن
كل مخلوق .
الثاني ِ :ل رما قام به من عباد اهلل وتبليغ رسالته .
الثاله  :لما عتام اهلل من مكارم األخ ق ومحاسن األعمال .
الرابف  :أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجي ك .
الخامس  :لصبرم على األذم في تبليغ الرسالة .
السادس  :لبذل ج دم بالمال والنفس ع ء كلمة اهلل .



ويستفاد من هذا الحديه ما يلى :

على محبة النفك .

وجوب تقديم محبة الرسو 
-7
لدا الرسو  بالنفك والما  ،نه يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك .
-2
أنه يجب على ا نسان أن ينصر سنة رسو ا  ويبذ لتذلك نفسته ومالته وكت
-3
طاقتتته  ،ن ذلتتك متتن كمتتا محبتتة رستتو ا  ، ولتتذلك قتتا بع ت أن ت العلتتم لتتا
قولىىه :

من أبف

إن شىىانئك هىىو األبتىىر

شريعته 

[الكىىوثر  ، ] 8 :أي  :مبف تك  ،قتتالوا  :وكتتذلك

 ،لاو مقطوا ال خير ليه .

 " :أحىىب إليىىه مىىن ولىىدم

جتواز المحبتتة التتتا للشتتفقة وا كترام والتعظتتيم  ،لقولىىه 
-9
ووالدم … "  ،لو ب أص المحبة  ،ونذا أمر طبيعا ال ينكرن أحد .
وجوب تقديم قو الرسو  على قتو كت النتاك  ،ن متن الزم كونته أحتب متن
-2
كت أن يكتتون قولتته مقتتدما علتتى ك ت أحتتد متتن النتتاك  ،حتتتى علتتى نفستتك  ،لم ت ع  :أن ت
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تقو شيئا وتاوان وتفعله  ،ليتوتا إليتك رجت ويقتو لتك  :نتذا يختالف قتو الرستو 
لنذا كان الرسو أحب إليك من نفسك  ،لون

،

تنتصتر للرستو أك تر ممتا تنتصتر لنفستك

 ،وتتترد علتتى نفستتك بقتتو الرستتو  ، لتتتدا متتا نا توان متتن أج ت طاعتتة الرستتو 

،

ونذا عنوان تقديم محبته على محبة النفك  ،ولاذا قا بع ام :
هذا لعمري في القياس بديف

تعصي ا له وأنت تزعم حبه

إن المحب لمن يحب مفيف

لو كان حبك صادقا ألفعته

إذا يؤختذ متتن نتتذا الحتتديث وجتتوب تقتتديم قتتو الرستتو  علتتى قتتو كت النتتاك حتتتى

على قو أبى بكر وعمر وع متان  ،وعلتى قتو ا ئمتة ا ربعتة ومتن بعتدنم  ،قىال اهلل تعىالى
ومىىا كىىان لمىىؤمن وال مؤمنىىة إذا قضىىى اهلل ورسىىوله أم ىرا أن يكىىون ل ىىم الخيىىر مىىن

:
أمرهم

[األحزاب . ] 86 :

لكن إذا وجدنا حدي ا يخالف ا حاديث ا ختر الصتحيحة أو مخالفتا لقتو أنت العلتم

وجماور ا مة  ،لالواجب الت ب
ولا تتذا إذا أريت ت

والتونا لا ا مر  ،ن اتباا الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ .

ح تتدي ا يخ تتالف م تتا علي تته أك تتر ا م تتة أو يخ تتالف ا حادي تتث الص تتحيحة الت تتا

كالجبتتا لتتا ُرست ِّتونا  ،لتتع تتعج ت لتتا قبولتته  ،ب ت يجتتب عليتتك أن ت ارجتتع وتطتتالع لتتا ستتندن
صت ا قتو بو تعف منته إذا كتان
حتى يتبتين لتك ا متر  ،لتنذا تبتين  ،لننته ال بتوك أن ُي َخ َّ
حجتتة  ،لتتالمام الت بت

لتتا ا متتر  ،ونتتذن القاعتتدو تنفعتتك لتتا ك يتتر متتن ا قتوا التتتى ظاتتر

أخيت ار  ،وتركاتتا ا قتتدمون وصتتار محت نقتتاب بتتين النتتاك  ،لننتته يجتتب اتبتتاا نتتذن القاعتتدو ،
ويقتتا  :أيتتن النتتاك متتن نتتذن ا حاديتتث ؟ ولتتو كان ت

نتتذن ا حاديتتث متتن ش تريعة ا  ،لكان ت

منقولتتة باقيتتة معلومتتة م ت متتا ذكتتر أن ا نستتان إذا لتتم يطتتف طتتواف ا لا تتة قب ت أن تفتترب

الشمك يوم العيد  ،لننه يعود محرما  ،لنن نذا الحتديث

7

وان كتان ظتانر ستندن الصتحة

 ،لكنه عيف وشاذ  ،ولاذا لتم ُيتذكر أنته عمت بته إال رجت أو رجتعن متن التتابعين  ،واال ،
لا مة على خعله  ،لم نذن ا حاديث يجب أن يتحر ا نستان لياتا ويت بت  ،وال نقتو :
إناا ال يمكن أن تكون صحيحة .



مناسبة هذا الحديه للباب :

مناستتبة نتتذا الحتتديث ظتتانرو  ،إذ محبتتة الرستتو  متتن محبتتة ا  ،و نتته إذا كتتان ال يكم ت
ا يمتتان حتتتى يكتتون الرستتو  أحتتب إلتتى ا نستتان متتن نفستته والنتتاك أجمعتتين  ،لمحبتتة ا

أولى وأعظم .

ول مىىا عنىىه  ،قىىال  :قىىال رسىىول 

" ثى ه مىىن كىىن فيىىه  ،وجىىد ب ىىن حى و ا يمىىان  :أن

يكون اهلل ورسوله أحب إليه ممىا سىواهما  ،وأن يحىب المىرء ال يحبىه إال هلل  ،وأن يكىرم أن
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يعود فىي الكفىر بعىد إذ أنقىذم اهلل منىه  ،كمىا يكىرم أن يقىذب فىي النىار"
يجد أحد ح و ا يمان حتى …"..

8

1

وفىى روايىة " ال

 .إلى عخرم .

قوله لا حديث أنتك ال تانا  " :تعث متن كتن ليته " أي  :تعث خصتا  ،و" كتن "

بمعنى وجدن ليه .

واعتراب " تتعث "  :مبتتتدأ  ،وجتتاز االبتتتدا باتتا ناتتا باتتا ناتتا مفيتتدو علتتى حتتد قتتو

ابن مالك  :وال يجوز االبتدا بالنكرو ما لم تفد .
وقولىىه  " :مىىن كىىن فيىىه "  " .مىىن "  :شىىرفية  ،و " لكىىن "  :أصتتلاا كتتان  ،لتكتتون

لعع ما يا ناسخا  ،والنون اسماا  ،و " ليه "  :خبرنا .
قوله " :وجد ب ن "  .وجد  :لع ما

لع الشرط وجوابه لا مح رلع خبر المبتدأ .

لا محت جتزم جتواب الشترط  ،والجملتة متن

وقوله  " :وجد ب ن ح و ا يمان "  .البا للسببية  ،وحتعوو مفعتو وجتد  ،وحتعوو

ا يمان  :ما يجدن ا نسان لا نفسه وقلبه من الطمونينة والراحة واالنشت ار  ،وليست

مدركتة

باللعاب والفم  ،لالمقصود بالحعوو ننا الحعوو القلبية.
الخصلة األولى من الخصال الوارد في الحديه :
قوله  " :أن يكون اهلل ورسىوله أحىب إليىه ممىا سىواهما "  .الرستو محمتد  وكتذا

جميع الرس تجب محبتام .

قولىىه  " :أحىىب إليىىه ممىىا سىواهما "  .أي  :أحتتب إليتته متتن التتدنيا كلاتتا ونفستته وولتتدن

ووالدن وزوجه وك شا سوانما  ،لنن قب  :لماذا جتا الحتديث بتالواو " ا ورستوله " وجتا
الخبر لاما جميعا " أحب إليه مما سوانما " ؟

فالجواب  :ن محبة الرسو  من محبة ا  ،ولاذا جعت قولته  :أشتاد أن ال إلته

إال ا وأن محمتتدا رستتو ا ركنتتا واحتتدا  ،ن ا ختتع

ال يتتتم إال بالمتابعتتة التتتا جتتا

عن طريق النبا . 

ت الخصلة ال انية :ت

قوله  " :وأن يحب المرء ال يحبه إال هلل " .
قوله  " :وأن يحب المرء " يشمل الرجل والمرأ .
قولىىه  " :ال يحبىىه إال هلل "  :التتعم للتعلي ت  ،أ  :متتن أج ت ا  ،نتته قتتائم بطاعتتة

ا – عز وج . -
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وحب ا نسان للمر له أسباب ك يرو  :يحبه للتدنيا  ،ويحبته للق اربتة  ،ويحبته للزمالتة ،
ويحتتب المتتر زوجتتته لعستتتمتاا  ،ويحتتب م تن أحستتن إليتته  ،لكتتن إذا أحبب ت
لنن ذلك من أسباب وجود حعوو ا يمان .

نتتذا المتتر

،

الخصلة الثالثة :
قوله  " :وأن يكرم أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذم اهلل منه كما يكرم أن يقذب في
النار " .

نتتذن الصتتورو لتتا كتتالر أستتلم  ،لاتتو يك ترن أن يعتتود لتتا الكفتتر بعتتد إذ أنقتتذن ا منتته ،

كما يكرن أن يقذف لا النار  ،وأنما ذكر نذن الصورو  ،ن الكالر يتولف متا كتان عليته أوال ،
لربما يرجع إليه بخعف من ال يعرف الكفر أصع .

لمتتن ك ترن العتتود لتتا الكفتتر كمتتا يك ترن القتتذف لتتا النتتار  ،لتتنن نتتذا متتن أستتباب وجتتود حتتعوو

ا يمان .
قوله  " :وفي رواية ال يجد ح و ا يمان " .

أتتتى المؤل تتف باتتذن الرواي تتة  ،ن انتفتتا وج تتدان حتتعوو ا يم تتان بالنستتبة للرواي تتة ا ولتتى ع تتن
طريق المفاوم  ،ونذن عن طريق المنطوق  ،وداللة المنطوق أقو من داللة المفاوم .

وعن ابن عباس قال  :مىن أحىب فىي اهلل  ،وأبغىض فىي اهلل  ،ووالىى فىي اهلل  ،وعىادم فىى
اهلل  ،فإنما تنال والية اهلل بذلك  ،ولن يجد عبد فعم ا يمان – نوان كثرت صى ته وصىومه
– حتى يكون كذلك  ،وقد صارت عامة مؤاخا الناس على أمر الدنيا وذلك ال ُيجىدي علىى
أهله شيئا " روام ابن جرير "

1

.

قوله في أثر ابن عباس رضي اهلل عن ما  " :من أحب فىي اهلل "  " .مىن " شترطية

 ،ولع الشرط أحب  ،وجوابه جملة  " :لننما تنا والية ا بذلك " .

و" في "  :يحتم أن تكون للظرلية  ،ن ا صت لياتا الظرليتة  ،ويحتمت أن تكتون

للستتببية  ،ن " لتتا " تتتوتا أحيانتتا للستتببية  ،كمتتا لتتا قولتته  " : دخلت
نرو "

2

ام ترأو النتتار لتتا

أي  :بسبب نرو .

وقوله  " :في اهلل " أي  :من أجلته  ،إذا قلنتا  :إن لتا للستببية  ،وأمتا إذا قلنتا  :إناتا

للظرلية  ،لالمعنى  :من أحب لا ذا

ا  ،أي :لا دينه وشرعه ال لعر

قوله  " :وأبغىض فىي اهلل "  .التبف

يعصى ا كرنه .

الكترن  ،أي  :أبفت

لتا ذا
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الدنيا .

ا إذا أر متن

وفرق بين " في " التى للسىببية و " فىي " التتا للظرليتة  ،لالستببية الحامت لته علتى

المحبتتة أو البف تتا نتتو ا  ،والظرليتتة مو تتع الحتتب أو الكرانيتتة نتتو لتتا ذا
وج  ،-ليبف

ا – عتتز

من أبف ه ا  ،ويحب من أحبه .

قوله  " :ووالى في اهلل "  .المواالو نا المحبة والنصرو وما أشبه ذلك .
قولىىه  " :وعىىادي فىىي اهلل "  .المعتتاداو
لا ا .

تتد الم تواالو  ،أي  :يبتعتتد عتتنام ويبف تتام ويكتترنام

قوله  " :لننمتا تنتا واليتة ا بتذلك  .نتذا جتواب الشترط  ،أي  :يتدرك ا نستان واليتة

ا ويص إلياا  ،نه جع محبته وبف ه وواليته ومعاداته

.

وقولتته  " :واليتتة "  .يجتتوز لتتا ال تواو وجاتتان  :الفتتت والكستتر  ،قي ت  :معنانمتتا واحتتد ،وقي ت :
بتتالفت بمعنتتى النص ترو  ،قتتا تعتتالى

الوالية على الشا .

متتا لكتتم متتن واليتتتام متتن شتتى

 ،وبالكستتر بمعنتتى

قولت تته  " :بت تتذلك "  .البت تتا للست تتببية  ،والمشت تتار إليت تته الحت تتب لت تتا ا والت تتبف

ليت تته ،

والمواالو ليه والمعاداو ليه .

ونذا ا ر موقتوف  ،لكنته بمعنتى المرلتوا  ،ن ترتيتب الجت از علتى العمت ال يكتون

إال بتوقيف  ،إال ا ر

عيف .

فمعنى الحديه  :أن ا نسان ال يجد طعم ا يمتان وحعوتته ولذتته حتتى يكتون كتذلك

 ،ولو ك ر صعته وصومه  ،وكيف يستطيع عاق ل ع عن متؤمن أن يتوالا أعتدا ا ،
والعيتوب  ،تم يتواليام ويحتبام ؟

لير أعدا ا يشركون به ويكفرون بته ويصتفونه بالنقتائ

! لاتتذا لتتو صتتلى وقتتام الليت كلتته وصتتام التتدنر كلتته  ،لننتته ال يمكتتن أن ينتتا طعتتم ا يمتتان ،

لعبد أن يكون قلبك مملو بمحبة ا ومواالتته  ،ويكتون مملتو ا بتبف

أعتدا ا ومعتاداتام

 ،وقا ابن القيم رحمه ا تعالى :
أتحب أعداء الحبيب وتدعي

حبا له ما ذاك في إمكان

وقال ا مام أحمد رحمه اهلل  " :إذا رأيىت النصىراني أغمىض عينىي  ،كراهىة أن أرم
بعينى عدو اهلل " .

ن تتذا ال تتذي يج تتد طع تتم ا يم تتان  ،أم تتا – والعي تتاذ ب تتا

 -ال تتذ

ي تتر أن اليا تتود أو

النصار على دين مر ا ومقبو عنتد ا بعتد بع تة النبتا  ، لاتو ختار عتن ا ستعم ،
مكذب بقول اهلل :
وقولىىه :

ورضيت لكم ا س م دينا
إن الىىدين عنىىد اهلل ا س ى م

[ المائد ، ] 8 :
[عل عم ىران  ] 15 :وقولىىه :

يبتغ غير ا سى م دينىا فلىن يقبىل منىه وهىو فىي اآلخىر مىن الخاسىرين

ومىىن

[عل عمىران]27:

ولكثىىر الي ىىود والنصىىارم والىىوثنين صىىار فىىي هىىذم المسى لة خفىىر علىىى المجتمىىف  ،وأصىىبح
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كثيىر مىن النىىاس اآلن ال يفىرق بىىين المسىلم وكىىافر  ،وال يىدري أن غيىىر المسىلم عىىدو هلل –
عىىز وجىىل  ، -بىىل هىىو عىىدو لىىه أيضىىا  ،لقولىىه تعىىالى :
عىدوي وعىدكم أوليىىا
اهلل تعالى :

يىىا أي ىىا الىذين أمن ىوا ال يتخىىذوا

[ الممتحنىة  ، ] 1 :ف ىم أعىىداء لنىا ولىو تظىىاهروا بالصىداقة  ،قىىال

يا أي ا الذين أمنوا ال تتخذوا الي ود والنصارم أولياء بعض م أولياء بعىض

ومن يتول م منكم فإنه من م إن اهلل ال ي دي القوم الظالمين

[ المائد .] 71 :

لتتاثن أصتتبحنا لتتا محنتتة وخطتتر عظتتيم  ،نتته يخشتتى علتتى أبنائنتتا وأبنتتا قومنتتا أن

يركنوا إلى نؤال ويوادونم يحبتونم  ،ولتذلك يجتب أن تخلت

نتذن التبعد بالتذا

متنام  ،لاتذن

البعد قا لياا الرسو  " : ثخترجن الياتود والنصتار متن جزيترو العترب حتتى ال أدا إال
مس تتلما "

7

 ،وق تتا " أخرجت توا اليا تتود والنص تتار م تتن جزيت ترو الع تترب "

2

وق تتا "أخرجت توا

المشتتركين متتن جزي ترو العتترب" ،ونتتذا كلتته متتن أج ت أن ال يشتتتبه ا متتر علتتى النتتاك ويختتتلط
أوليا ا بوعدائه .
قوله  " :وقد صىارت عامىة مؤاخىا النىاس علىى أمىر الىدنيا  ،وذلىك ال يجىدي علىى
أهله شيئا "
قوله  " :عامة "  .أي  :أللبية .
"مؤاخا الناس" :أي مودتام ومصتاحبتام ،أي :أك تر متودو النتاك ومصتاحبتام علتى

أمتتر التتدنيا  ،ونتتذا قالتته ابتتن عبتتاك  ،ونتتو بعيتتد العاتتد منتتا قريتتب العاتتد متتن النبتتوو  ،لتتنذا كتتان
الناك قد تفيروا لا زمنه  ،لما بالك بالناك اليوم ؟
لقد صار مؤاخاو النتاك – إال النتادر – علتى أمتر التدنيا  ،بت صتار أعظتم متن ذلتك
 ،يبيعون دينام بدنيانم  ،قا تعالى :
أماناتكم وأنتم تعلمون

يتا أياتا التذين رمنتوا ال تخونتوا ا والرستو

وتخونتوا

[ا نفا  ، ] 21 :ولما كان لالب متا يحمت علتى الخيانتة نتو المتا

وحب الدنيا أعقباا بقوله :

وأعلموا أنما أموالكم وأوالدكم لتنة وأن ا عندن أجتر عظتيم

[

ا نفا . 21 :
ويستفاد من أثر ابن عباس رضي اهلل عن ما :
أن ا تعالى أوليا  ،ونو ابت

[ البقترو  ، ]221 :وقتا تعتتالى :

بتن

القتررن  ،قتا تعتالى :

ا ولتى التذين رمنتوا

إنمتا ولتتيكم ا ورستوله والتتذين رمنتوا

[ المائتتدو ]22 :

 ،لللته أوليتتا يتولتون أمترن ويقيمتون دينتته  ،ونتو يتتوالنم بالمعونتة والتستتديد والحفتظ والتوليتتق ،
والميزان لاذن الواليتة قولته تعتالى :

رمنوا وكانوا يتقون

[يونك . ]12 :

إال إن أوليتا ا ال ختوف علتيام وال نتم يحزنتون التذين

قىىىال شىىىيخ ا سىىى م  " :مىىىن كىىىان مؤمنىىىا تقيىىىا كىىىان هلل وليىىىا "  .والواليتتة ستتبق أناتتا

النصرو والتوييد وا عانة .
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والوالية تنقسىم إلىى  :واليتة متن ا للعبتد  ،وواليتة متن العبتد
اهلل ولي الذين عمنىوا

تعالى

 ،لمتن ا ولتى قولىه

[ البقىر  ] 875 :ومتن ال انيتة قولىه تعىالى

اهلل ورسوله والذين عمنوا ….

ومىن يتىولى

[ المائد . ] 76 :

والواليتتة التتتا متتن ا للعبتتد تنقستتم إلتتى عامتتة وخاصتتة  ،لالواليتتة العامتتة نتتا الواليتتة

على العباد بالتدبير والتصريف  ،ونذن تشتم المتؤمن والكتالر وجميتع الخلتق  ،لتا نتو التذي
يتتولى عبتتادن بالتتدبير والتصتريف والستلطان وليتتر ذلتك  ،ومنتته قولىه تعىىالى .
اهلل موالهم الحق عال له الحكم وهو أسر الحاسبين

ثىىم ردوا إلىىى

[ األنعام .]68 :

والواليىىىىة الخاصىىىىة  :أن يتت تتولى ا العبت تتد بعنايت تتة وتوليقت تته وندايتت تته  ،ونت تتذن خاصت تتة
بتالمؤمنين  ،قىال تعىالى :

اهلل ولىىي الىذين أمنىوا يخىىرج م مىن الظلمىات إلىىى النىور والىىذين

كفروا أولياؤهم الفاغوت يخرج م مىن النىور إلىى الظلمىات

[البقىر  ]875 :وقىال :

إن أولياء اهلل ال خوب علي م والهم يحزنون الذين عمنىوا وكىانوا يتقىون

عال

[ يىونس ] 68 :

.
وقال ابىن عبىاس فىي قولىه تعىالى :
المود "

1

وتقفعىت ب ىم األسىباب

[ البقىر  ، ]166 :قىال "

.

قوله  " :وقال ابن عباس رضي اهلل عن ما في قوله :
 ،قىال  :المىود "  .يشىير إلىىى قولىه تعىالى :

وتقفعىت ب ىم األسىباب

إذ تبىرأ الىىذين أتبعىوا مىن الىذين أتبعىوا و أروا

العذاب وتقفعت ب م األسباب .
األسباب  :جمف سبب  ،وهو كل ما يتوصل به إلى شيء .

ولى اصطع ا صوليين  :ما يلتزم متن وجتودن الوجتود ومتن عدمته العتدم  ،لكت متا

يوص إلى شى  ،لاو سبب  ،قال تعىالى :

مىن كىان يظىن أن لىن ينصىرم اهلل فىي الىدنيا

واآلخر فليمدد بسبب إلى السماء ثىم ليقفىف

[ الحىج  ، ] 17 :ومنته ستما الحبت ستببا ،

ن ا نسان يتوص به إلى استخ ار الما من البئر .
وقولىىه  " :قىىال  :المىىود "  .نتتذا ا تتر

تتعفه بع تتام  ،لكتتن معنتتان صتتحي  ،لتتنن

جميتتع ا ستتباب التتتا يتعلتتق باتتا المشتتركون لتنجتتيام تنقطتتع باتتم  ،ومناتتا محبتتتام ثصتتنامام
وتعظتيمام إيانتتا  ،لنناتتا ال تتتنفعام  ،ولعت ابتتن عبتتاك ر تتا ا عنامتا أختتذ ذلتتك متتن ستتياق
اثيا
اهلل

 ،لقد قال اهلل تعالى :

ومن الناس مىن يتخىذ مىن دون أخىذ أنىدادا يحبىون م كحىب

[البقىىر  ، ]167 :ثىىم قىىال :

وتقفعت ب م األسباب

إذ تبىرأ الىىذين أتبعىوا مىىن الىىذين أتبعىوا و أروا العىىذاب

[البقر . ]166 :
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وبته تعترف أن مترادن المتودو الشتركية  ،لومتتا المتودو ا يمانيتة كمتتودو ا تعتالى ومتتودو
ما يحبة من ا عما وا شخا
يومئذ بع ام لبع

 ،لنناتا نالعتة موصتلة للمتراد  ،قتا ا تعتالى :

عدو إال المتقين

ا ختع

[ الزخرف . ]11 :

فيه مسائل :
األولى  :تفسير أية البقر  :الثانية  :تفسىير عيىة بىراء  .الثالثىة  :وجىوب محبتىه  علىى
النفس واألهل والمال  .الرابعة  :نفي ا يمان ال يدل على الخرون من ا سى م .الخامسىة :
أن لإليمان ح و قد يجدها ا نسان وقد ال يجدها  .السادسىة  :أعمىال القلىب األربىف التىي
ال تنال والية اهلل إال ب ا وال يجد أحد فعم ا يمان إال ب ا .السابعة  :ف م الصىحابى للواقىف
 ،أن عامة المؤاخا علىى مىر الىدنيا  .الثامنىة  :تفسىير :

وتقفعىت ب ىم ا سىباب

.

التاسىىعة  :أن مىىن المشىىركين مىىن يحىىب اهلل حبىىا شىىديدا  .العاشىىر الوعيىىد علىىى مىىن كىىان
الثمانية أحب إليه من دينه  .الحادية عشىر  :أن مىن أتخىذ نىدا تسىاوم محبتىه اهلل  ،ف ىو
الشرك األكبر .
فيه مسائل :
األولىىى  :تفستتير ريتتة البق ترو  .ونتتا قولتته تعتتالى :
 .وسبق ذلك .

ا أندادا يحبونام كحب ا

الثانيىىىة  :تفس تتير ري تتة بت ت ار و  .ون تتا قول تته تع تتالى :
ا ية  :وسبق تفسيرنا .

ومتتن النتتاك متتن يتختتذ متتن دون
قت ت إن ك تتان رب تتاؤكم وأبن تتاؤكم

الثالثىىة  :وجتتوب محبتتته  علتتى التتنفك وا ن ت والمتتا  .ولتتا نستتخة  " :وتقتتديماا

على النفك وا ن والما " .

ولع ت الص تواب  :وجتتوب تقتتديم محبتتته كمتتا نتتو مقت تتى الحتتديث  ،وأي تتا قولتته  " :علتتى

ال تتنفك " ي تتد عل تتى أنا تتا ق تتد س تتقط
السابق ومن قوله تعالى :

كلم تتة تق تتديم أو وتق تتديماا  ،وتؤخ تتذ م تتن ح تتديث أن تتك

ق إن كان رباؤكم وأبنتاؤكم … أحتب إلتيكم متن ا ورستوله

 ،لذكر ا قارب وا موا .
الرابعة  :أن تفا ا يمان ال يد على الخرو من ا سعم  .ستبق أن المحبتة كستبية

 ،وذكرنا لا ذلك حديث عمر ر ا ا عنته لمتا قتا للرستو  ": وا إنتك حتب إلتى

متتن ك ت شتتى إال متتن نفستتا  .لقتتا لتته ومتتن نفستتك  .لقتتا  :اثن  ،أن ت

أحتتب إلتتى متتن

نفسا " قوله  " :اثن " يد على حدوث نذن المحبتة  ،ونتذا أمتر ظتانر  ،وليته أي تاَ أن
نفتا ا يمتان المتتذكور لتا قولتته  " :ال يتؤمن أحتتدكم حتتى أكتتون أحتب إليتته متن ولتتدن … "

ال يد علتى الخترو متن ا ستعم  ،لقولته لتا الحتديث اثختر  " :تعث متن كتن ليته وجتد
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باتتن حتتعوو ا يمتتان "  ،الن حتتعوو ا يمتتان أمتتر ازئتتد علتتى أصتتله  ،أي إن التتدلي مركتتب
من الدليلين .

ونفتتا الشتتا لتته تتعث حتتاال

 :لاثص ت أنتته نفتتا للوجتتود  ،وذلتتك م ت  " :إيمتتان

لعابتد صتنم " لتتنن منتع متتانع متن نفتتا الوجتود  ،لاتو نفتتا للصتحة  ،م ت " ال صتعو بفيتتر
و و "  ،لنن منع مانع من نفا الصحة  ،لاو نفا للكمتا  ،م ت  " :ال صتعو بح ترو
طعتتتام "  ،لقولتتته  " :ال يت تتؤمن أحتتتدكم " نفت تتا للكمتتتا الواجتتتب ال المست تتتحب  ،قتتتا شت تتيه
ا سعم ابن تيميه رحمة ا  " :الينفى الشا إال النتفا واجب ليه متا لتم يمنتع متن ذلتك

مانع " .
الخامسة  :إن لإليمان حعوو قد يجتدنا ا نستان وقتد ال يجتدنا  .تؤختذ متن قولته " :

تتعث متتن كتتن ليتته وجتتد باتتن حتتعوو ا يمتتان  ،ونتتذا دلي ت انتفتتا الحتتعوو إذا أنتف ت

ا شيا .

نتتذن

السادسىىىة  :أعمتتا القلتتب ا ربعتتة التتتا ال تنتتا واليتتة ا إال باتتا  ،وال يجتتد أحتتد طعتتم

ا يمان إال باا  .ونا  :الحتب لتا ا  ،والتبف

لتا ا  ،والتوال لتا ا  ،والعتدا لتا

ا .
ال تنا والية ا إال باا  ،للو صتلى ا نستان وصتام ووالتى أعتدا ا  ،لننته الينتا واليتة

ا  ،قا ابن القيم :

أتحب أعداء الحبيب وتدعي

حبا له ما ذاك في إمكان

ونذا ال يقبله حتى الصبيان أن توالا من عادانم .

وقولىىه  " :وال يجىىد أحىىد فعىىم ا يمىىان إال ب ىىا " متتوخوذو متتن قتتو ابتتن عبتتاك  :ولتتن يجتتد
عبد طعم ا يمان … " اله .

السابعة  :لام الصحابى للواقع أن عامة المؤاخاو على أمر الدينا .
الصحابى يعنا به ابن عبتاك ر تا ا عنامتا  ،وقولته  " :إن عامتة المؤاختاو علتى أمتر

الدينا "  ،نذا لا زمنه لكيف بزمننا ؟ !
الثامنىىىىة  :تفست تتير قولتتته :
الص تتحابى إذا كانت ت

وتقفعىىىىت ب ىىىىم ا سىىىىباب

 .لستتترنا بتتتالمودو  ،وتفست تتير

ا ي تتة م تتن ص تتيي العم تتوم تفس تتير بالم تتا  ،ن العبت ترو ل تتا نص تتو

الكتاب والسنة بعموماتاا  ،لنذا ذكر لرد من ألراد نتذا العمتوم  ،لننمتا يقصتد بته التم يت ،

أي م

المودو  ،لكن حتى ا ستباب ا ختر التتا يتقربتون باتا إلتى ا وليست

بصتحيحة

 ،لنناا تنقطع بام وال ينالون مناا خي ار .
التاسعة  :أن من المشركين من يحتب ا حبتا شتديدا  .تؤختذ متن قولىه تعىالى :
ومن الناس من يتخىذ من دون اهلل أندادا يحبون م كحىب اهلل

 ،ونتم يحبتون ا صتنام
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حبتا شتتديدا  ،وتؤختتذ متتن قولىىه تعىىالى :

والىىذين عمنىوا أشىىد حبىىا هلل

 ،لوشتتد  :استتم

تف تتي ي تتد عل تتى ا ش تتتراك ب تتالمعنى م تتع الزي تتادو  ،لق تتد أش تتتركوا ل تتا ش تتدو الح تتب  ،وزاد

المؤمنون بكونام أشد حبا

من نؤال

صنامام .

العاشر  :الوعيد علتى متن كتان ال مانيتة أحتب إليته متن دينته  .ال مانيتة نتا المتذكورو
في قوله تعالى :

قل إن كىان عبىاؤكم وأبنىاؤكم نواخىوانكم وأزواجكىم وعشىيرتكم وأمىوال

اقترافتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضون ا
والوعيد لا قوله :

فتربصوا

.

لولاد المؤلف رحمه ا تعالى أن ا مر ننا للوعيد .

الحاديىىىة عشىىىر  :أن م تتن أتخ تتذ ن تتدا تس تتاو محبت تته ا لا تتو الش تترك ا كب تتر  .لقول تته
تعالى :

يحبون م كحب اهلل

 ،م بتين لتا ستياق اثيتا

أناتم مشتركون شتركا أكبتر

 ،بدلي ما لام من العذاب .
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باب قول اهلل تعالى
إنما ذلكم الشيفان يخوب أولياء فى تخىافوهم وخىافون إن كنىتم مىؤمنين

[

أل عمران . ]157 :
مناسبة الباب لما قبله .



أن المؤلتتف رحمتته ا أعقتتب بتتاب المحبتتة ببتتاب الختتوف  ،ن العبتتادو ترتكتتز علتتى

شيئين  :المحبة  ،والخوف .
لبالمحب تتة يك تتون امت تتا ا م تتر  ،وب تتالخوف يك تتون اجتن تتاب النا تتا  ،وان ك تتان ت تتارك

المعصتية يطلتب الوصتو إلتى ا  ،ولكتن نتذا متن الزم تترك المعصتية  ،ولتيك نتو ا ستاك
.
من ال يزنا لماذا  ،لقا  :خولا من ا .

للو سول

الذي يصلى ؛ لقا  :طمعا لا واب ا ومحبة له .

ولو سول

وك مناما معزم لآلخرو ؛ لالخائف والمطيع يريدان النجتاو متن عتذاب ا والوصتو
إلى رحمته .
وهل األفضل لإلنسان أن يغلب جانب الخوب أو يغلب جانب الرجاء ؟

أختلب في ذلك :

فقيل  :ينبفا أن يفلب جانب الخوف  ،ليحمله ذلك علتى اجتنتاب المعصتية تم لعت

الطاعة .

وقيل يفلب جانب الرجا  ،ليكون متفائع ،والرسو  كان يعجبه الفو

7

.

وقيىىل فىىي فعىىل الفاعىىة  :يفلتتب جانتتب الرجتتا  ،لالتتذي متتن عليتته بفعت نتتذن الطاعتتة

ستتيمن عليتته بتتالقبو  ،ولاتتذا قتتا بع ت
ن اهلل يقىىىىول :

الستتلف  :إذا ولقتتك ا للتتدعا  ،لتتانتظر ا جابتتة ،

وقىىىىال ربكىىىىم ادعىىىىوني أسىىىىتجب لكىىىىم

[ غىىىىافر  ، ]62 :ولت تتا لع ت ت

المعصية يفلب جانب الخوف  ،ج أن يمنعه مناا م إذا خاف من العقوبة تاب .
ونتتذا أقتترب شتتا  ،ولكتتن لتتيك بتتذاك القتترب الكام ت ؛ ن اهلل يقىىول :
يؤتىىىون مىىىا عتىىىوا وقلىىىوب م وجلىىىه أن ىىىم إلىىىى رب ىىىم راجعىىىون

والىىىذين

[ المؤمنىىىون  ، ]62 :أي :

يختالون أن ال يقبت متنام  ،لكتتن قتد يقتتا نتذن اثيتتة يعار تاا أحاديتتث أختر  ،كقولتته  لتتا

الحديث القدسا عن ربه  " :أنه عند ظن عبدي با  ،وأنا معه حين يذكرنا "
وقيىىىل  :ل تتا ح تتا المتتر

الخوف  ،لاذن أربعه أقوا .

7

.

يفل تتب جان تتب الرج تتا  ،ولتتا ح تتا الص تتحة يفل تتب جان تتب
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وقال ا مام أحمد  :ينبفا أن يكون خوله ورجاؤن واحدا ؛ لوياما للتب نلتك صتاحبه

 ،أي  :يجعلاما كجناحا الطائر  ،والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساوين سقط .
وختتوف ا تعتتالى درجتتا

ومنام من يعتد لا خوله .

؛ لمتتن النتتاك متتن يفلتتو لتتا خولتته  ،ومتتنام متتن يفتترط ،

والخت تتوف العت تتد نت تتو الت تتذي يت تترد عت تتن محت تتارم ا لقت تتط  ،وان زد

علت تتا نت تتذا؛ لننت تته

يوصلك إلى اليوك من رو ا .
ومن الناس من يفرف في خوفه بحيه ال يردعه عما ن ى اهلل عنه .

والخوب أقسام :

األول  :خوف العبادو والتذل والتعظيم والخ وا  ،ونو ما يسمى بخوف السر.
ونذا ال يصل إال

– سبحانه  ، -لمن أشرك ليه مع ا ليرن ؛ لاتو مشترك شتركا أكبتر ،
 ،أو متن يزعمتونام أوليتا ويعتقتدون نفعاتم

وذلك م ت َ :متن يختاف متن ا صتنام أو ا متوا
و رنم ؛ كما يفعله بع عباد القبور  :يخاف من صاحب القبر أك ر مما يخاف ا .

الثىاني  :الختوف الطبيعتا والجبلتا ؛ لاتذا لتا ا صت مبتا  ،لقولته تعتالى عتن موستى :

لختتر مناتتا خائفتتا يترقتتب

يقتلتتون

 ،وقولتته عنتته أي تتا :

رب إنتتا قتل ت

متتنام نفستتا لوختتاف أن

 ،لكتتن إن حم ت علتتى تتترك واجتتب أو لع ت محتترم ؛ لاتتو محتترم  ،وان استتتلزم شتتيئاَ

مباحتتا كتتان مباحتتا  ،لم ت ع متتن ختتاف متتن شتتا ال يتتؤ ر عليتته وحملتته نتتذا الختتوف علتتى تتترك
صعو الجماعة مع وجوباا ؛ لاذا الخوف محرم  ،والواجب عليه أن ال يتو ر به .
وان نددن إنسان على لع محرم  ،لخاله ونو ال يستطيع أن ينفذ متا نتددن بته  ،لاتذا ختوف
محرم نه يؤدي إلتى لعت محترم بتع عتذر  ،وان أر نتا ار تم نترب مناتا ونجتا بنفسته ؛ لاتذا

خوف مبا  ،وقد يكون واجبا إذا كان يتوص به إلى إنقاذ نفسه .
وننتتاك متتا يستتمى بتتالونم ولتتيك بختتوف  ،م ت أن يتتر ظ ت شتتجرو تاتتتز لتتيظن أن نتتذا عتتدو
يتاتتددن  ،لاتتذا ال ينبفتتا للمتتؤمن أن يكتتون كتتذلك  ،بت يطتتارد نتتذن ا ونتتام نتته حقيقتتة لاتتا ،

واذا لم تطاردنا ؛ لنناا تالكك .

مناسبة الخوب للتوحيد  :إن من أقسام الخوف ما يكون شركا مناليا للتوحيد .

وقد ذكر المؤلب فيه ث ه عيات :



* * *

أولاتا متتا جعلاتا ترجمتتة للبتاب  ،ونتتا قولىىه تعىالى :

أولياءم

إنمىىا ذلكىىم الشىىيفان يخىىوب

.

إنما ذلكم

 :صيفة حصر والمشار إليه التخويف من المشركين .
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 :ذا  :مبتدأ ،

ذلكم
يخوب

حا من الشيطان .

ويحتم أن يكون
يخىىىوب

شيطان يخوف أوليا ن .
و

يخىىوب

أولياءم

الشيفان

 :يحتم أن يكون خبر المبتدأ  ،وجمله

الشيفان

صفة لت

ذلكم

 ،أو عطف بيان  ،و

 :خب تتر المبت تتدأ  ،والمعن تتى  :م تتا ن تتذا التخوي تتف ال تتذي حصت ت إال م تتن

تنصتب مفعتتولين  ،ا و محتتذوف تقتديرن  :يختتولكم  ،والمفعتتو ال تتانا :

.
أوليىىىاءم

ومعنىىىى يخىىىوفكم  ،أي  :يوق تتع الخ تتوف ل تتى قل تتوبكم م تتنام ،

؛ أي :

أنصتتتارن التتتذين ينص ت ترون الفحشتتتا والمنكتتتر ؛ ن الشت تتيطان يت تتومر بتتتذلك ؛ لك ت ت متتتن نصت تتر
الفحشتتا والمنكتتر ؛ لاتتو متتن أوليتتا الشتتيطان ؛ تتم قتتد يكتتون النصتتر لتتا الشتترك ومتتا ينتتالا

التوحيد  ،ليكون عظيما وقد يكون دون ذلك .
وقوله :

يخوب أولياءم

إن الناك قد جمعوا لكتم لاخشتونم
من واجبا

من ذلتك متا وقتع لتا اثيتة التتا قبلاتا  ،حيتث قتالوا :

[ أ عمتران  ، ]713 :وذلتك ليصتدنم عتن واجتب

الدين  ،ونو الجااد  ،ليخولونام بذلك  ،وكذلك ما يحص لتا نفتك متن أراد أن

يومر بالمعروف أو يناى عن المنكر  ،ليخولته الشتيطان ليصتدن عتن نتذا العمت  ،وكتذلك متا
يقع لا قلب الداعية .
والحاصىىل  :أن الشتتيطان يختتوف كت متتن أراد أن يقتتوم بواجتتب  ،لتتنذا ألقتتى الشتتيطان

لا نفسك الخوف ؛ لالواجب عليك أن تعلم أن ا قدام على كلمتة الحتق لتيك نتو التذي يتدنى
ا ج ت  ،ولتتيك الستتكو والجتتبن نتتو التتذي يبعتتد ا ج ت ؛ لكتتم متتن داعيتتة صتتدا بتتالحق ومتتا

على لراشه ؟ ! وكم من جبان قت لا بيته ؟ !

وانظ تتر إل تتى خال تتد ب تتن الولي تتد  ،ك تتان ش تتجاعا مق تتداما وم تتا

عل تتى ل ارش تته  ،وم تتا دام

ا نسان قائما بومر ا ؛ للي تق بتون ا متع التذين اتقتوا والتذين نتم محستنون  ،وحتزب ا نتم

الفالبون .

قوله :

ف تخافوهم

 .ال نانية  ،والاتا

تمير يعتود علتى أوليتا الشتيطان ،

ونتتذا النا تتا للتح تريم ب تتع شتتك ؛ أي  :بت ت أم ت توا ليمتتا أمت ترتكم بتته وليم تتا أوجبتتته عل تتيكم م تتن
الجااد  ،وال تختالوا نتؤال  ،واذا كتان ا متع ا نستان  ،لننته ال يفلبته أحتد  ،لكتن نحتتا لتا
الحقيقة إلى صدق النية وا ختع

والتوكت التتام  ،ولاتذا قىال تعىالى :

إن كنىتم مىؤمنين

 ،وعلتتم متتن ن ت ذن اثيتتة أن للشتتيطان وستتاوك يلقياتتا لتتا قلتتب ابتتن أدم مناتتا التخويتتف متتن

أعدائه  ،ونذا ما وقع ليه ك يتر متن النتاك  ،ونتو الختوف متن أعتدا ا لكتانوا لريستة لاتم ،

واال لتتو اتكل توا علتتى ا وختتالون قب ت ك ت شتتا لختتالام النتتاك  ،ولاتتذا قي ت لتتا الم ت َ :متتن
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ختتاف ا خالتته كت شتتا  ،ومتتن اتقتتى ا أتقتتان كت شتتا  ،ومتتن ختتاف متتن ليتتر ا ختتاف
من ك شا .

ويفاتتم متتن اثيتتة أن الختتوف متتن الشتتيطان وأوليائتتة منتتاف لإليمتتان  ،لتتنن كتتان الختتوف يتتؤدي

إلى الشرك  ،لاو مناف صله  ،واال  ،لاو مناف لكماله .
إنما يعمىر مسىاجد اهلل مىن عمىن بىاهلل واليىوم اآلخىر وأقىام الصى

وقوله :

ولم يخش إال اهلل فعسى أولئك أن يكونوا من الم تدين



اآلية الثانية قوله تعالى :
إنمىىىىىا

إنما يعمر

وعتىى الزكىا

[ التوبة . ]12 :

.

 :أداو حص ت تتر  ،والمت ت تراد بالعم ت تتارو العم ت تتارو المعنوي ت تتة  ،ون ت تتا عمارتا ت تتا

بالصتتعو والتتذكر وق ت ار و الق تررن ونحونتتا  ،وكتتذلك الحستتية بالبنتتا الحستتا ؛ لتتنن عمارتاتتا بتته
حقيقتتة ال تكتتون إال ممتتن ذكتترنم ا ؛ ن متتن يعمرنتتا ونتتو لتتم يتتؤمن بتتا واليتتوم اثختتر لتتم
يعمرنتتا حقيقتتة ؛ لعتتدم انتفاعتته باتتذن العمتتارو ؛ لالعمتتارو النالعتتة الحستتية والمعنويتتة متتن التتذين
رمنتوا بتتا واليتتوم ا ختتر  ،ولاتتذا لمتتا ألتختتر المشتتركون بعمتتارو المستتجد الحترام  ،قىىال تعىىالى :
إنما يعمر مسىاجد اهلل مىن عمىن بىاهلل واليىوم األخىر

نفسه تشريفا ؛ ثناا مو وا عبادته .
قولىىه :

مىىن أمىىن بىىاهلل

أربعة أمور  ،ونى :

.

مىىن

 ،وأ تاف ستبحانه المستاجد إلتى

 :لاع ت يعمتتر  ،وا يمتتان بتتا يت تتمن

ا يمان بوجودم  ،وربوبيته  ،وألوهيته  ،وأسمائه وصفاته .
واليوم اآلخر  :نو يوم القيامة  ،وسما بذلك  ،نه ال يوم بعدن .
قىىال شىىيخ ا سى م  :ويتتدخ لتتا ا يمتتان بتتا واليتتوم اثختتر ك ت متتا أخبتتر بتته  ممتتا يكتتون

بعد المو م

لتنة القبر وعذابه ونعيمه .

ن حقيقة ا مر أن ا نسان إذا ما

قام

قيامته وارتح إلى دار الج از .

ويقرن ا ا يمان به با يمان باليوم اثختر ك يت ار ؛ ن ا يمتان بتاليوم اثختر يحمت

ا نستتان إلتتى االمت تتا  ،لننتته إذا رمتتن أن ننتتاك بع تتا وج ت از ؛ حملتته ذلتتك علتتى العم ت لتتذلك
اليوم  ،ولكن متن ال يتؤمن بتاليوم ا ختر ال يعمت ؛ إذ كيتف يعمت لشتا ونتو ال يتؤمن بته ؟
!
 .أي  :أتتى باتا علتى وجته قتويم ال نقت ليته  ،وا قامىة
قوله  :وأقام الص

نوعان :

إقامة واجبة  ،وهي التي يقتصر في ا على فعل الواجب من الشروف واألركان والواجبات .

نواقامة مستحبة  :وهي التي يزيد في ا على فعل ما يجب في تيى بالواجب والمستحب .
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قولىىىه :

.

وعتىىىى الزكىىىا

عتىىىى

تنص تتب مفع تتولين  :األول نن تتا الزك تتاو ،

والثاني  :محذوف  :تقديرن مستحقياا .
والزكا  :نا الما الذي أوجبه الشارا لا ا موا الزكويتة وتختلتف مقاديرنتا حستب

ما تقت يه حكمة ا – عز وج .-
قوله :
لىىم يخىىش

ولم يخش إال اهلل
إال اهلل

نفتتا :

وج  -؛ لع يخشى ليرن .

إ بتتا

 .لا نتذن اثيتة حصتر طريقتة ا بتا

والنفتا .

 ،والمعنتتى  :أن خشتتيته انحصتتر لتتا ا

– عتتز

والخشية نو من الخوب  ،لكن ا أخص منه  ،والفرق بين ما :
 – 7أن الخشتتية تكتتون متتع العلتتم بالمخشتتا وحالتته  ،لقولىىه تعىىالى :
عبادم العلماء

إنمىىا يخشىىى اهلل مىىن

[ فافر  ، ]82 :والخوف قد يكون من الجان .

 – 2أن الخشتتية تكتتون بستتبب عظم تتة المخشتتا  ،بختتعف الختتوف  ،لق تتد يكتتون متتن

تتعف

الخائف ال من قوو المخوف .
قولىىه :
من اهلل واجبة "

فعسىىى أولئىىك أن يكىىون مىىن الم تىىدين
1

 ،وجا

 .قتتا ابتتن عبتتاك  " :عسىىى

بصيفة الترجا  ،لئع يوخذ ا نسان الفترور بونته حصت علتى

نتتذا الوصتتف  ،ونتتذا كقولتته تعتتالى :

إال المستضىىعفين مىىن الرجىىال والنسىىاء والوالىىدان ال

يسىىتفيعون حيلىىة وال ي تىىدون سىىبي * ف ولئىىك عسىىى اهلل أن يعفىىو عىىن م وكىىان اهلل عف ىوا
غفىىىورا

[ النسىىىاء  ، ]55-52 :لتتا ال يكلتتف نفستتا إال وستتعاا ؛ لالتتذين ال يس تتتطيعون

حيلة وال ياتدون سبيع جديرون بالعفو .
الشىاهد مىن اآليىة  :قولىىه :
تخشىوا النىاس واخشىون

ولىم يخىش إال اهلل

[ المائىىد  ، ] 11 :ومتن ععمتا

إال ا لا ك ما يقو ويفع .

 ،ول ىىذا قىال تعىالى :

فى

صتدق ا يمتان أن ال يخشتتى

ومن أ ارد أن يصح نذا المسير  ،فليت مل قول الرسول  " : واعلىم أن األمىة لىو
أجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبىه اهلل لىك  ،ولىو اجتمعىوا علىى
أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك "

1

.

ومن الناس من يقول عمنا باهلل فإذا أوذي في اهلل جعل فتنة النىاس كعىذاب اهلل

وقوله  :
 [ العنكبوت  ]12 :اآلية .


اآلية الثالثة قوله تعالى   :ومن الناس  . جار ومجرور خبر مقىدم  ،و  مىن
 تبعيضية .
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وقولىىه   :مىىن يقىىول   . مىىن  : مبتتتدأ متتؤخر  ،والمتراد باتؤال  :متتن ال يص ت
ا يمتان إلتى قت اررو قلبتته ؛ فيقىول  :رمنتا بتتا  ،لكنته إيمتان متطترف ؛ كقولىىه تعىالى   :ومىىن
الناس من يعبد اهلل على حىرب فىإن أصىابه خيىر افمى ن بىه نوان أصىابته فتنىة انقلىب علىى
وج ه  [ الحج   ، ] 11 :على حرب  ؛ أي  :على فرب .
لتتنذا امتحنتته ا بمتتا ُي َقت ِتدر عليتته متتن إيتتذا ا عتتدا لتتا ا جعت لتنتتة النتتاك كعتتذاب
ا  ،قوله   :فإذا أوذي في اهلل   . في  : للسببية  ،أي  :بسبب ا يمتان بتا واقامتة
دينه .

ويجوز أن تكون  في  للظرلية على تقدير  " :فىإذا أوذي فىي شىر اهلل " ؛ أي :

إيذا لا نذا الشرا الذي تمسك به .

قولىىه   :جعىىل فتنىىة النىىاس   . جعىىل  : صتتير  ،والم تراد بالفتنتة ننتتا ا يتتذا ،
وسما لتنه ؛ ن ا نسان يتفتتن بته  ،لَ ُيصتد عتن ستبي ا ؛ كمتا قىال تعىالى   :إن الىذين
فتنوا المؤمنين والمؤمنىات ثىم لىم يتوبىوا  [ البىرون  ] 12 :وأ تاف الفتنتة إلتى النتاك متن
باب إ الة المصدر إلى لاعله .

قولىىه   :كعىىذاب اهلل  . ومعلتتوم أن ا نستتان يفتتر متتن عتتذاب ا  ،ليوالتتق أم ترن ؛

لاتتذا يجع ت لتنتتة النتتاك كعتتذاب ا ؛ ليفتتر متتن إيتتذائام بموالقتتة أن توائام وأمتترنم جعتتع لاتتذن

الفتنتتة كالع تتذاب ؛ لحينئ تتذ يك تتون ق تتد خ تتاف م تتن نت تؤال كخول تتة م تتن ا ؛ ن تته جعت ت إي تتذا نم

كعذاب ا  ،لفر منه بموالقة أمرنم  ،لاثية موالقة للترجمة .

وفىىي هىىذم اآليىىة مىىن الحكمىىة العظيمىىة  ،وهىىي ابىىت ء اهلل العبىىد آلجىىل أن يمحىىص

إيمانة  ،وذلك على قسمين :

األول  :ما يقدرن ا نفسه على العبد ؛ كقوله تعىالى   :ومىن النىاس مىن يعبىد اهلل

علىى حىىرب فىإن أصىىابه خيىر أفمى ن بىه نوان أصىىابته فتنىة انقلىىب علىى وج ىىه خسىر الىىدنيا
واآلخىىر  [ الحىىج  ]11 :وقولىىه تعىىالى   :وبشىىر الصىىابرين الىىذين إذا أصىىابت م مصىىيبة
قالوا إنا هلل نوانا إليه راجعون  [ البقر . ]176 ، 177 :

الثىاني  :متتا يقتتدرن ا علتى أيتتدي الخلتتق متن ا يتتذا امتحانتتا واختبتا ار  ،وذلتتك كاثيتتة

التا ذكر المؤلف .
وبع

الناك إذا أصابته مصائب ال يصبر  ،ليكفر ويرتتد أحيانتا  -والعيتاذ بتا -

 ،وأحيانتتا يكفتتر بمتتا ختتالف ليتته أمتتر ا  - عتتز وج ت   -لتتا موقفتته لتتا تلتتك المصتتيبة ،
وك يتر متن النتاك يتنق

إيمانتته بستبب المصتائب نقصتا عظيمتتا ؛ للتيكن المستلم علتى حتتذر ،

لا حكيم يمتحن عبتادن بمتا يتبتين بته تحقتق ا يمتان  ،قىال تعىالى   :ولنبلىونكم حتىى نعلىم
المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم  [ محمد . ]81 :
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قولىىه  " :اآليىىة "  .أي  :إلتتى رختتر اثيتتة  ،ونتتا قولىىه تعىىالى   :ولىىئن جىىاء نصىىر
من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس اهلل ب علم بما في صدور العالمين . 

كانوا يدعون أن متا يحصت لاتم متن ا يتذا بستبب ا يمتان  ،لتنذا انتصتر المستلمون
ما أصابكم من لنيمة وليرنا .

قالوا  :نحن معكم نريد أن يصيبنا م

وقولىىىه   :أو لىىىيس اهلل بىىى علم بمىىىا فىىىي صىىىدور العىىىالمين  . قي ت لتتا م ت نتتذا

السياق  :إن الواو عاطفة على محذوف يقدر بحسب ما يقت يه السياق .

وقيل  :إناا عاطفة على ما سبقاا على تقدير أن الامزو بعدنا  ،أي  :وأليك ا
قوله   :أعلم  مجرور بالفتحة ؛ نه ممنوا من الصرف للوصفية ووزن الفع .

لا أعلم بما لا صدور العتالمين  ،أي بمتا لتا صتدور الجميتع  ،لتا أعلتم بمتا لتا

نفسك منك  ،وأعلم بما لا نفك ليرك ؛ ن علم ا عام .
وكلمىىىة  أعلىىىىم  : اس تتمم تف تتي  ،وق تتا بعت ت

المفست ترين وال س تتيما المت تتوخرون

متتنام( :أعلتتم) بمعنتتى عتتالم ،وذلتتك ل ت ار ار متتن أن يقتتع التف تتي بتتين الختتالق والمخلتتوق  ،ونتتذا
التفسير الذي ذنبوا إليه ذنبوا إليه كما أنه خعف اللفظ  ،لفيته لستاد المعنتى ؛ نتك إذا قلت

 :أعلم بمعنى عالم  ،لنن كلمة عالم تكون نسان وتكون

 ،وال تد علتى التفا ت ؛ لتا

عالم وا نسان عالم .

وأما تحريف اللفظ  ،لاو ظانر  ،حيث حرلوا استم التف تي التدا علتى بتو المعنتى وزيتادو

إلى أسم لاع ال يد على ذلك .
والصتواب أن  أعلىىم  علتتى باباتا  ،وأناتتا استم تف تتي  ،واذا كانت

لاا دالة داللة وا حة على عدم تما

استتم تف تتي ،

علم الخالق وعلتم المخلتوق  ،وأن علتم الختالق أكمت

.
وقولىىىه   :بمىىىا فىىىي صىىىدور العىىىالمين  . الم تراد بالعتتالمين  :ك ت متتن س تتو ا ،

ناتتم َعلَت ىتم علتتى ختتالقام  ،لجميتتع المخلوقتتا
بنفسك منك ومن ليرك  ،لعموم اثية .

دالتتة علتتى كمتتا ا وقدرتتته وربوبيتتته وا أعلتتم

ولا اثية تحتذير متن أن يقتوم ا نستان ختعف متا لتا قلبته  ،ولاتذا لمتا تخلتف كعتب
بتتن مالتتك لتتا لتتزوو تبتتوك قتتا للرستتو  حتتين رجتتع  " :إنتتى قتتد أوتي ت
إلى ليرك من ملوك الدنيا ؛ لخرج

ا ليه "
الناك م

جتتدث  ،ولتتو جلس ت

منام بعتذر  ،لكتن ال أقتو شتيئا تعتذرنا ليته ليف تحنا

7

الشتتاند متتن اثيتتة  :قولتته :
خوف ا تعالى .

لتتنذا أوذي لتتا ا لتنتتة النتتاك كعتتذاب ا
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؛ لختتاف

عن أبي سىعيد رضىي اهلل عنىه مرفوعىا  " :إن مىن ضىعب اليقىين أن ترضىي النىاس بسىخف
تحمدهم على رزق اهلل  ،وأن تذم م على مىالم يؤتىك اهلل  ،إن رزق اهلل ال يجىرم
اهلل  ،وأن ر
حرص حريص  ،وال يردم كراهية كارم " . 1
قولىىىه فىىىي حىىىديه أبىىىي سىىىعيد  " :إن مىىىن ضىىىعب اليقىىىين " " .مىىىن"  .للتبع تتي

وال تتعف

تتد الق تتوو  ،ويق تتا :

بمعنى واحد  ،أي  :من ععمة

تتعف بف تتت ال تتاد  ،أو

تتعف ب تتم ال تتاد  ،وكعنم تتا

عف اليقين .

قولىىىه  " :أن ترضىىىي النىىىاس "  " .أن ترضىىىي "  :اس تتم إن م تتؤخ ار  ،و" م تتن

اليقين " خبرنا مقدما  ،والتقدير  :إن إر ا الناك بسخط ا من
قولىىه  " :بسىىىخف اهلل "  .البتتا للعتتو

سخط ا  ،لتستبد نذا  ،باذا؛ من
واليقين أعلتى درجتا

 ،يعنتتا  :أي تجع ت عتتو

ا يمتان  ،وقتد يتراد بته العلتم  ،كمتا تقتو  :تيقنت

إر تتا النتتاك
نتذا الشتا ،

تتعف اليقتتين أن تر تتا النتتاك بس تتخط ا ؛ إذ

النتتاك أك تتر ممتتا تختتاف ا  ،ونتتذا ممتتا أبتليت

ا نسان يجا إلى شخ

تتعف

عف اليقين .

عف اليقين .

أي  :علمتتته يقينتتا ال يعتريتته الشتتك  ،لم تتن
إنتتك خف ت

،

بتته ا متتة ا ستتعمية اليتتوم ؛ لتجتتد

ليمدحته  ،وقتد يكتون خاليتا متن نتذا المتد  ،وال يبتين متا ليته متن

عيوب  ،ونذا من النفاق وليك من النص والمحبة  ،ب النص أن تبتين لته عيوبته ليتعلانتا
ويحترز مناا  ،وال بوك أن تذكر له محامدن تشجيعا إذا أمن لا ذلك من الفرور
قولىىىىه  " :وأن تحمىىىىدهم علىىىىى رزق اهلل"  .الحم تتد  :وصتتتف المحم تتود بالكم تتا مت تتع

المحبة والتعظيم .

ولكنه هنا ليس بشرف المحبة والتعظيم  ،ألنه يشمل المدن .
و" رزق اهلل "  :عطتتا ا  ،أي  :إذا أعطتتوك شتتيئا حمتتدتام ونستتي

المستتبِّب ونتتو

ا  ،والمعنتى  :أن تجعت الحمتد كلتته لاتم متناستيا بتذلك المستتبب  ،ونتو ا  ،لالتذي أعطتاك
سبب لقط  ،والمعطا نو ا  ،ولاذا قا النبا  " : إنما أنا قاسم واهلل يعفي " .1

أما إن كان لا قلبك أن ا نو الذي َّ
من عليك بسياق نذا الرزق  ،تم شتكر التذي

أعطتاك ؛ للتيك نتذا داختتع لتا الحتديث  ،بت نتو متن الشترا  ،لقولتته  " : متن صتنع إلتتيكم

معرولتتا  ،لكتتالئون  ،لتتنن لتتم تجتتدوا متتا تكالئونتته بتته  ،لتتادعوا لتته حتتتى تتتروا أنكتتم قتتد كالتتوتمون "
.2

إذن الحتتديث لتتيك علتتى ظتتانرن متتن ك ت وجتته  ،لتتالمراد بالحمتتد  :أن تحمتتدنم الحمتتد
المطلتتق ناستتيا المستتبب ونتتو ا  -عتتز وج ت  ،-ونتتذا

تتعف اليقتتين  ،كونتتك نستتي

المتتنعم

ا صلا  ،ونو ا  -عز وج  ، -التذي لته النعمتة ا ولتى  ،ونتو ستفه أي تا  ،ن حقيقتة
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ا مر أن الذي أعطاك نو ا  ،لالبشر الذي أعطاك نذا الرزق لتم يخلتق متا أعطتاك  ،لتا
نو الذي خلق ما بيدن  ،ونو الذي عطف قلبه حتى أعطاك  ،أرأي

لتو أن إنستانا لته طفت ،

لتتوعطى طفلتته ألتتف درنتتم وقتتا لتته  :أعطاتتا لعنتتا  ،لالتتذي أختتذ التتدرانم يحمتتد ا ب؛ نتته لتتو

حمد الطف لقط َّ
لعد نذا ستفاا  ،ن الطفت لتيك إال مرستع لقتط ،وعلتى نتذا ؛ لنقتو  :إنتك
إذا حمتدتام ناستيا بتتذلك متا يجتب

متتن الحمتد وال نتا ؛ لاتتذا نتو التذي متتن

أما إذا حمدتام على أنام سبب من ا سباب  ،وأن الحمد كله

 ،وليك من

عف اليقين .

تعف اليقتتين ،

 -عتز وجت  ، -لاتذا حتق

قولىىه  " :وأن تىىذم م علىىى مىىالم يؤتىىك اهلل "  .نتتذن عكتتك ا ولتتى  ،لم ت ع  :لتتو أن

إنستتانا جتتا إلتتى شتتخ

يتتوزا د ارنتتم  ،للتتم يعطتته  ،لستتبه وشتتتمه  ،لاتتذا متتن الخطتتو ن متتا

شا ا كان وما لم يشو لم يكن .

صتر بواجتب عليته  ،لَ ُيت َذم جت أنته قصتر بالواجتب ال أجت أنته لتم يعتط  ،لتع يتذم
لكن متن قَ َّ
من حيث القدر  ،ن ا لو َق َّدر ذلك لوجد ا سباب التا يص باا إليك نذا العطا .

وقولىىه  " :مىىا لىىم يؤتىىك "  .ععمتتة جزمتته حتتذف اليتتا  ،والمفعتتو ال تتانا محتتذوف ؛

نه ل لة  ،والتقدير  :مالم يؤتكه .

قوله  " :إن رزق اهلل ال يجرم حرص وال يردم كراهية كارم " .
هذا تعليل ؛ لقوله  " :أن تحمدهم وأن تذم م " .
و"رزق اهلل "  :عطتتاؤن لكتتن حتتر

الح تري

متتن ستتببه بتتع شتتك  ،لتتنذا بحتتث عتتن

الرزق ولع ا سباب  ،لننته يكتون لعت ا ستباب الموجبتة للترزق  ،لكتن لتيك المعنتى أن نتذا

السبب موجب مستتق  ،وانمتا التذي يترزق نتو ا تعتالى  ،وكتم متن إنستان يفعت أستبابا ك يترو
للتترزق وال يتترزق  ،وكتتم متتن إنستتان يفع ت أستتبابا قليلتتة ليتترزق  ،وكتتم متتن إنستتان يوتيتته التترزق
بدون سعا  ،كما لو وجد ركا از لا ا ر

أو ما

له قريب لنا ير ه  ،أو ما أشبه ذلك.

وقولىىىه  " :وال يىىىردم كراهيىىىة كىىىارم "  .أي رزق ا إذا قتتدر للعبتتد  ،للتتن يمنعتته عنتته

كرانية كارن  ،لكم متن إنستان حستدن النتاك  ،وحتاولوا منتع رزق ا  ،للتم يستتطيعوا إلتى ذلتك

سبيع .

وعىىن عائشىىة رضىىي اهلل عن ىىا  ،أن رسىىول اهلل  قىىال  " :مىىن الىىتمس رضىىا اهلل بسىىخف
الناس ؛ رضي اهلل عنه وأرضى ع نه الناس  ،ومن التمس رضا الناس بسىخف اهلل  ،سىخف
عليه وأسخف عليه الناس " روام ابن حبان في " صحيحه "

1

قوله في حديه عائشة رضي اهلل عن ا  " :من التمس رضا اهلل بسخف الناس " .
"التمس "  :طلب  ،ومنه قوله  في ليلة القدر  " :التمسوها في العشر "
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وقولىىىه  " :رضىىىا اهلل "  .أي  :أس تتباب ر تتان  ،وقولىىىه  " :بسىىىخف النىىىاس "  :الب تتا

؛ أي طلب ما ير ا ا ولو سخط الناك به بتدال متن نتذا الر تا وجتواب الشترط :

للعو
َ
" ر ا ا عنه وأر ى عنه الناك " .

وقولىىه  " :رضىىي اهلل عنىىه وأرضىىى عنىىه النىىاس "  .نتتذا ظتتانر  ،لتتنذا التتتمك العبتتد

ر تتا ربتته بنيت ة صتتادقة ر تتا ا عنتته ؛ نتته أكتترم متتن عبتتدن  ،وأر تتى عنتته النتتاك  ،وذلتتك
بما يلقا لا قلوبام متن الر تا عنته ومحبتته ؛ ن القلتوب بتين أصتبعين متن أصتابع الترحمن
يقلباا كيف يشا .
قوله  " :ومن التمس رضىا النىاس بسىخف اهلل "  " .الىتمس "  :طلتب  ،أي  :طلتب
قصتدن  ،لاتذا قتا :

ما ير ى الناك  ،ولو كان يستخط ا  ،لنتيجتة ذلتك أن يعامت بنقتي

" سخط ا عليه وأسخط عليه الناك "  ،لولقى لا قلوبام سخطه وكرانيته .



مناسبة الحديه للترجمة :

قوله  " :ومن التمس رضىا النىاس بسىخف اهلل " ؛ أي خولتا متنام حتتى ير توا عنته

 ،لقدم خولام على مخالة ا تعالى .
-7
-2
-3

فيستفاد من الحديه ما يلي :

وجوب طلب ما ير ا ا وان سخط الناك ؛ ن ا نو الذي ينفع وي ر .
أنه ال يجوز أن يلتمك ما يسخط ا من أج إر ا الناك كائنا من كان .
الر تتا والستتخط

إ بتا
تعىىىالى :

علتى وجتته الحقيقتتة  ،لكتن بتتع مما لتتة للمخلتوقين ؛ لقولىىه

لىىىيس كمثلىىىه شىىىيء

 ،ون تتذا م تتذنب أنت ت الس تتنة والجماع تتة  ،وأم تتا أنت ت

التعطيت ؛ لتتونكروا حقيقتتة ذلتتك  ،قتتالوا  :ن الف تتب لليتتان دم القلتتب لطلتتب ا نتقتتام ،
ونتتذا ال يليتتق بتتا  ،ونتتذا خطتتو ؛ ناتتم قاستوا ستتخط ا أو ل تتبه بف تتب المخلتتوق ،

لنرد عليام بومرين  :بالمنع  ،م النق

:

فالمنف  :أن نمنع أن يكون معنتى الف تب الم تاف إلتى ا

المخلوقين .

والىىنقص  :لنقتتو لمشتتاعرو  :أنتتتم أ بتتتم

–

عتتز وج ت

–

–

عتز وجت

–

كف تب

ا رادو  ،ونتتى مي ت التتنفك

إلتتى جلتتب منفعتته أو دلتتع م ترو  ،والتترب عتتز وج ت ال يليتتق بتته ذلتتك  ،لتتنذا قتتالوا  :نتتذن إرادو
المخلوق  .نقو  :والف ب الذي ذكرتم نو ل ب المخلوق .
وك إنسان أبط ظوانر النصو
النصو

بوقيسة عقلية  ،ف ذم األقيسة بافلة لوجوم :

األولىى  :أناتا تبطت داللتة النصتو
باط  ،ونذا ممتنع .

 ،ونتتذا يقت تا أن تكتون نتا الحتق  ،ومتتدلو
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الثىىاني  :أنتته تقتتو علتتى ا بفيتتر علتتم ؛ ن التتذي يبط ت ظتتانر التتن ُيؤِّولتته إلتتى
معنتتى رختتر ؛ ليقتتا لتته  :متتا التتذي أدراك أن ا أراد نتتذا المعنتتى دون ظتتانر التتن ؟ لفيتته
تقو على ا لا النفا وا با

لا نفا الظانر  ،ولا إ با

الثاله  :أن ليه جنايتة علتى النصتو

ما لم يد عليه دلي .

 ،حيتث أعتقتد أناتا دالتة علتى التشتبيه  ،نته

لم يعط إال لاذا السبب  ،ليكون ما لام من كتاب ا وسنة رسوله  كف ار أو

عال.

الرابف  :أن لياا طعنتا لتا الرستو  وخلفائته ال ارشتدين  ،ننتا نقتو  :نتذن المعتانا

التا صرلتم النصو

إلياا ن الرسو  وخلفاؤن يعلمون باا أم ال ؟

ل تتنن ق تتالوا  :ال يعلم تتون  ،لق تتد اتام تتونم بالقص تتور  ،وان ق تتالوا  :يعلم تتون ول تتم يبينون تتا  ،لقت تتد
اتامونم بالتقصير .
لع تستوحب من ن

د على صفة أن ت بتاا  ،لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين نما :

التم ي والتكيف  ،لقوله تعالى   :ف تضربوا هلل ا مثال  [ النحىل  ، ] 51 :وقولىه  :
وال تقب ما ليس لك به علىم [ ا سىراء  ، ] 86 :لتنذا أ بت

تستتوحب متتن إ بتا

ا لنفسته وجاتا أو يتدين؛ لتع

ذلتتك  ،ن التذي أخبتتر بته عتتن نفسته أعلتتم بنفسته متتن ليترن وأصتتدق قتتيع

وأحسن حدي ا  ،ونو يريد لخلقه الاداية  ،واذا أ ب

رسوله ذلك لته ؛ لتع تستتوحب متن إ باتته

؛ نتته  : أصتتدق الخلتتق  ،وأعلماتتم بمتتا يقتتو عتتن ا  ،وأبلفاتتم نطقتتا ولصتتاحة  ،وأنص ت
الخلق للخلق .

فمىن أنكىر صىىفة أثبت ىا اهلل لنفسىه أو أثبت ىىا لىه رسىول  ،وقىىال  :هىذا تقشىعر منىىه
الجلود وتنكرم القلوب  ،فيقال  :هذا ال ينكرم إال إنسان في قلبه مرض  ،أمىا الىذين عمنىوا ؛
ف تنكرم قلىوب م  ،بىل تىؤمن بىه وتفمىئن إليىه  ،ونحىن لىم نكلىب إال بمىا بلغنىا  ،واهلل يريىد

لعبادم البيان وال دم  ،قال تعالى   :يريد اهلل ليبين لكم وي ديكم سنن الىذين مىن قىبلكم
[النساء]86:؛ ف و ال يريىد أن يعمىي علىي م األمىر؛ فيقىول  :إنىه يغضىب وهىو ال يغضىب ،
وقوله  :إنه ي رول وهو ال ي رول  ،هذا خ ب البيان .
فيه مسائل :
األولىىىى  :تفسىىىير عيىىىة عل عمىىىران  .الثانيىىىة  :تفسىىىير عيىىىة بىىىراء  .الثالثىىىة  .تفسىىىير عيىىىة
ضىىعب ويقىىوم  .الخامسىىة  :ع مىىة ضىىعفه  ،ومىىن ذلىىك
العنكبىىوت  .الرابعىىة  :أن اليقىىين ري ف
هىذم الىث ه .السادسىة  :إن إخى ص الخىوب هلل مىن الفىرائض  .السىابعة  :ذكىر ثىواب مىن
فعله  .الثامنة  :ذكر عقاب من تركه .

فيه مسائل :
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األولىىى :تفستتير ريتتة أ عم تران  .ونتتا قولتته تعتتالى :

أوليا ن لع تخالونم وخالون إن كنتم مؤمنين

 ،وسبق .

الثانيىىة  :تفستتير أيتتة ب ت ار و  .ونتتا قولتته تعتتالى :

إنمتتا ذلكتتم الشتتيطان يختتوف

إنمتتا يعمتتر مستتاجد ا متتن رمتتن

بتتا واليتتوم ا ختتر وأقتتام الصتتعو ورتتتى الزكتتاو ولتتم يختتب إال ا لعستتى أولئتتك أن يكون توا متتن
 ،وسبق .

الماتدين

الثالثىىة  :تفستتير ريتتة العنكبتتو  .ونتتا قولتته تعتتالى :

با لتنذا أوذي لتا ا جعت لتنتة النتاك كعتذاب ا

ومتتن النتتاك متتن يقتتو رمنتتا

 ،وقتد تكلمنتا علتى تفستيرنا ليمتا ستبق

الرابعة  :أن اليقين ي عف ويقو  :تؤخذ من الحديث  " :إن من

.

الخامسىىة  :ععمتتة

تعف اليقتين …" الحتديث

تتعفه  ،ومتتن ذلتتك نتتذن تتعث  .ونتتا  :أن تر تتا النتتاك بستتخط ا ،

وأن تحمدنم على رزق ا  ،وأن تذمام على مالم يؤتك ا .

السادسىىىة  :أن إخ تتع

الخ تتوف

م تتن الفت ترائ

 .وتؤخ تتذ م تتن قول تته ل تتا الح تتديث  " :م تتن

التمك … " .الحديث  ،ووجاه ترتيب العقوبة على من قدم ر تا النتاك علتى ر تا ا تعتالى
.
السابعة  :ذكر واب من لعله  .ونو ر ا ا عنته  ،وأنته ير تا عنته النتاك  ،ونتو العاقبتة

الحميدو .

الثامنىىة  :ذكتتر عقتتاب متتن تركتته  .ونتتو أن يستتخط ا عليتته ويستتخط عليتته النتتاك  ،وال ينتتا

مقصودن .

وخ صة الباب :

أنه يجب على المرء أن يجعل الخوب من اهلل فوق كل خىوب  ،وأن ال يبىالي ب حىد

في شريعة اهلل تعالى  ،وأن يعلم أن مىن الىتمس رضىا اهلل تعىالى نوان سىخف النىاس عليىه ؛
فالعاقبة له  ،نوان التمس رضا الناس وتعلق ب م وأسخف اهلل ؛ أنقلبت عليه األحوال  ،ولىم
ينىىل مقصىىودم بىىل حصىىل لىىه عكىىس مقصىىودم  ،وهىىو أن يسىىخف اهلل عليىىه ويسىىخف عليىىه

الناس .
***
باب قول اهلل تعالى :


وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  [ المائد . ]88 :

مناسبة هذا الباب لما قبله :
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نتتا أن ا نستتان إذا أل تترد ا

–

ستتبحانه – بالتوكت ت  ،لننتته يعتم تتد عليتته ل تتا حصتتو مطلوب تته

وزوال مكروهه  ،وال يعتمد على غيرم.
والتوكل  :نو ا عتماد على ا

–

سبحانه وتعالى – لا حصتو المطلتوب  ،ودلتع المكترون ،

مع ال قة به ولع ا سباب الموذون لياا  ،ونذا أقرب تعريف له  ،والبد من أمرين :

األول  :أن يكون االعتماد على ا اعتمادا صادقا حقيقيا .
الثاني  :لع ا سباب الموذون لياا .

لمن جع أك ر اعتمادن على ا سباب  ،نقت

توكلته علتى ا  ،ويكتون قادحتا لتا كفايتة ا

 ،لكونه جع الستبب وحتدن نتو العمتدو ليمتا يصتبو إليته متن حصتو المطلتوب وزوا المكترون
.
ومتن جعت اعتمتادن علتتى ا ملفيتا لمستتباب  ،لقتد طعتتن لتا حكمتتة ا  ،ن ا جعت لكت

شا سببا  ،لمن اعتمد على ا اعتمادا مجردا  ،كان قادحا لتا حكمتة ا  ،ن ا حكتيم

 ،يربط ا سباب بمسبباتاا  ،كمن يعتمد على ا لا حصو الولد ونو ال يتزو .
والنبتتا  أعظتتم المتتتوكلين  ،ومتتع ذلتتك كتتان يوختتذ با ستتباب  ،لكتتان يوختتذ التزاد لتتا الستتفر ،
ولما خر إلى أحد ظانر بتين درعتين  ،أي  :لتبك درعتين ا نتين  ،7ولمتا ختر ماتاج ار أختذ

متن يدلتته الطريتتق  ،2ولتتم يقت ستتوذنب ماتتاج ار وأتوكت علتتى ا  ،ولتتن أصتتطحب معتتا متتن
يدلنا الطريق  ،وكان  يتقى الحر والبرد  ،ولم ينق

ذلك من توكله .

ويذ كر عن عمر ر ا ا عنه أنه قدم ناك من أنت التيمن إلتى الحت بتع زاد  ،لجتا باتم
إلتتى عمتتر  ،لستتولام  ،لقتتالوا  :نحتتن المتوكلتتون علتتى ا  ،لقتتا  :لستتتم المتتتوكلين  ،ب ت أنتتتم

المتواكلون .
والتوك نصف الدين  ،ولاذا نقتو لتا صتعتنا   :إيىاك نعبىد نوايىاك نسىتعين  [ الفاتحتة :
 ] 2لنطلب من ا العون اعتمادا عليه سبحانه بونه سيعيننا على عبادته .
وقتتا تعتتالى   :فاعبىىىدم وتوكىىىل عليىىىه  [ نتتود  ، ]723 :وقتتا تعتتالى   :عليىىىه توكلىىىت
نواليىىه أنيىىب  [ نتتود  ، ]11 :وال يمكتتن تحقيتتق العبتتادو إال بالتوك ت  ،ن ا نستتان لتتو وك ت
إلى نفسه وك إلى عف وعجز ولم يتمكن من القيام بالعبادن لاتو حتين يعبتد ا يشتعر أنته
متوك على ا  ،لينا بذلك أجر العبادو وأجر التوك  ،ولكتن الفالتب عنتدنا

تعف التوكت

 ،وأننتتا ال نشتتعر حتتين نقتتوم بالعبتتادو أو العتتادو بالتوكت علتتى ا وا عتمتتاد عليتته لتتا أن ننتتا
نتتذا الفع ت  ،ب ت نعتمتتد لتتا الفالتتب عل تتى ا ستتباب الظتتانرو وننستتى متتا و ار ذلتتك  ،ليفوتن تتا
واب عظيم  ،ونو واب التوك  ،كما أننتا ال نولتق إلتى حصتو المقصتود كمتا نتو الفالتب ،

سوا حص لنا عوار

توجب انقطاعاا أو عوار

توجب نقصاا .

والتوكل ينقسم إلى ث ثة أقسام :
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األول  :توكت عبتتادو وخ تتوا  ،ونتتو ا عتمتتاد المطلتتق علتتى متتن توك ت عليتته  ،بحيتتث يعتقتتد
أن بيتتدن جلتتب النفتتع ودلتتع ال تتر  ،ليعتمتتد عليتته اعتمتتادا كتتامع  ،متتع شتتعورن بالتقتتارن إليتته ،
لاذا يجب إخعصه

تعتالى  ،ومتن صترله لفيتر ا  ،لاتو مشتركا أكبتر  ،كالتذين يعتمتدون

على الصالحين من ا موا

والفائبين  ،ونذا ال يكون إال ممتن يعتقتد أن لاتؤال تصترلا خفيتا

لا الكون  ،ليعتمد عليام لا جلب المنالع ودلع الم ار .
الثىاني  :االعتمتاد علتى شتخ

لتا رزقته ومعاشته وليتر ذلتك  ،ونتذا متن الشترك ا صتتفر ،

وقتا بع تتام  :متن الشتترك الخفتتا  ،م ت اعتمتتاد ك يتتر متن النتتاك علتتى وظيفتته لتتا حصتتو

رزقتته  ،ولاتتذا تجتتد ا نستتان يشتتعر متتن نفستته أنتته معتمتتد علتتى نتتذا اعتمتتاد التقتتار  ،لتجتتد لتتا
نفسه من المحاباو لمن يكون نتذا الترزق عنتدن متا نتو ظتانر  ،لاتو لتم يعتقتد أنته مجترد ستبب

 ،ب جعله لوق السبب .
الثالىه  :أن يعتمتد علتتى شتخ

ليمتا لتتو

شخصتا لتتا

إليته التصترف ليتته  ،كمتا لتو وكلت

بيع شا أو شرائه  ،ونذا ال شا ليه  ،نه أعتمد عليه ونتو يشتعر أن المنزلتة العليتا لوقته

 ،نه جعله نائبا عنه  ،وقد وك النبا  علتى ابتن أبتا طالتب أن يتذب متا بقتا متن نديته
 ،7ووكت أبتا نريترو علتى الصتتدقة  ،2ووكت عتتروو بتن الجعتتد أن يشتتري لتته شتاو  ،3ونتتذا
َّ
المتوك ت عليتته
بختتعف القستتم ال تتانا  ،نتته يشتتعر بالحاجتتة إلتتى ذلتتك  ،ويتتر اعتمتتادن علتتا

اعتماد التقار .

ومما سبق يتبين ن التوكت متن أعلتى المقامتا

وأنته يجتب علتى ا نستان أن يكتون مصتطحبا

ل تته ل تتا جمي تتع ش تتؤونه  ،ق تتا ش تتيه ا س تتعم اب تتن تيمي تتة رحم تتة ا  " :وال يك تتون للمعطل تته أن
يتوكلوا على ا وال للمعتزلة القدرية "  ،ن المعطلة يعتقتدون انتفتا الصتفا
 ،وا نسان ال يعتمد إال علا من كان كام الصفا

عتن ا تعتالى

المستحقة نه يعتمد عليه .

وكتتذلك القدريتتة  ،ناتتم يقولتتون  :إن العبتتد مستتتق بعملتته  ،وا لتتيك لتته تصتترف لتتا أعمتتا
العباد .
ومن م نعرف أن طريق السلف نتو خيتر الطترق  ،وبته تكمت جميتع العبتادا

أحوا العابدين .

وتتتم بته جميتع

***
وقد ذكر المؤلف لا نذا الباب أربع ريا
قوله تعتالى :

وعلي اهلل فتوكلوا

.

 ،أولاا ما جعله ترجمة للباب  ،ونا :
على اهلل

يد على الحصر  ،أي  :على ا ال على ليرن ،

متعلقة :
فتوكلوا

توكلىوا  ،وتقىديم المفعتو
 ،أي  :اعتمدوا .

This file was downloaded from QuranicThought.com

والفتتا لتحستتين اللفتتظ وليس ت

عاطفتتة  ،ن لتتا الجملتتة حتترف عطتتف ونتتو ال تواو  ،وال يمكتتن

أن نعطتتف الجملتتة بعتتاطفين  ،لتكتتون لتحستتين اللفتتظ  ،كقولتته تعتتالى :

بىىل اهلل فاعبىىد

،

والتقدير  " :بل اهلل أعبد " .
قولته :

إن كنىتم مىىؤمنين

.

 :شترطية  ،ولعت الشترط

إن

كنىىتم

 ،وجوابته قيت :

إنتته محتتذوف د عليتته متتا قبلتته  ،وتقتتدير الكتتعم  :إن كنتتتم متتؤمنين لتوكل توا  ،وقيت  :إنتته لتتا
م ت نتتذا التركيتتب ال يحتتتا إلتتى ج تواب اكتفتتا بمتتا ستتبق  ،ليكتتون متتا ستتبق كونتته لع ت معلتتق

باذا الشا  ،ونذا أرج  ،ن ا ص عدم الحذف .
وقتتو أصتتحاب موستتى لتتا نتتذن اثيتتة يفيتتد أن التوكت متتن ا يمتتان ومتتن مقت تتياته  ،كمتتا لتتو
قلىىت  :إن كن ت

كريمتتا لتتوكرم ال تتيف  .ليقت تتا أن إك ترام ال تتيف متتن الكتترم .ونتتذن اثيتتة

تقت تتا انتفتتا كمتتا ا يمتتان بانتفتتا التوك ت علتتى ا إال إن حص ت اعتمتتاد كلتتا علتتى ليتتر

ا لاو شرك أكبر ينتفا ا يمان كله.
وقوله :



إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوب م

اثية ال انية قوله تعتالى :

نو إ با

إنمىا المؤمنىون

إنمىا

.

[ األنفال  ]8 :اآلية.
 :أداو حصتر  ،والحصتر

الحكم لا المذكور ونفيه عما عدان  ،والمعنى  :ما المؤمنون إال نؤال .

وذكر اهلل في هذم اآلية وما بعدها خمسة أوصاب :
أحتدنا  :قولتته

 ،أي  :خالت

الىىذين إذا ذكىىر اهلل وجلىىت قلىىوب م

لمتتا لياتتا متتن تعظتتيم ا

تعتالى  ،م تا ذلتك  :رجت نتتم بمعصتية  ،لتذكر ا أو ُذكتر بتته  ،وقيت نت  :اتتق ا  .لتتنن
كان مؤمنا  ،لننه سيخاف  ،ونذا نو ععمة ا يمان .

 ،أي تصتديقا وامت تاال ،

الوصب الثاني  :قوله  :نواذا تليىت علىي م عياتىه زادت ىم إيمانىاُ
ولتتا نتتذا دليت علتتى أن ا نستتان قتتد ينتفتتع بقت ار و ليترن أك تتر ممتتا ينتفتتع بقت ار و نفستته كمتتا أمتتر
الرسو  عبد ا بن مستعود أن يقت أر عليته  ،لقتا  :كيتف أقت ار عليتك وعليتك أنتز ؟ لقتا :
" إنتتا أحتتب أن أستتمعه متتن ليتتري "  .لق ت أر عليتته متتن ستتورو النستتا حتتتى بلتتي قولتته تعتتالى " :
فكيب إذا جئنا من كل أمة بش يد وجئنا بك على هؤالء شى يدا  [ النستا  ] 97 :قتا " :
حسبك "  .لنظر  ،لنذا عينان تذرلان .7
الوصب الثاله  :قوله  وعلىى رب ىم يتوكلىون  ، أي  :يعتمتدون علتى ا ال علتى ليترن ،

ونم مع ذلك يعملون ا سباب  ،ونذا نو الشاند .
الوصىىب الرابىىف  :قولتته   :الىىذين يقيمىىون الصىى

والصعو  :اسم جنك تشم الفرائ

والنوال .

 ، أي  :يتتوتون باتتا مستتتقيمة كاملتتة ،
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الوصىىب الخىىامس  :قولتته   :وممىىا رزقانىىاهم ينفقىىون   . م ىن للتبعتتي
يمد من أنفق بع

 ،ليكتتون التته

ماله ال كله  ،أو تكون لبيتان الجتنك  ،ليشتم ال نتا متن أنفتق التبع

ومتتن أنفتتق الك ت  ،والص تواب  :أناتتا لبيتتان الجتتنك  ،وأن متتن أنفتتق الك ت يتتدخ لتتا ال نتتا إذا
توك على ا تعالى لتا أن يرزقته وأنلته كمتا لعلته أبتو بكتر  ،7أم أن كتان أنلته لتا حاجتة
أو كتتان المنفتتق عليتته لتتيك بحاجتتة ماستتة تستتتلزم إنفتتاق المتتا كلتته  ،لتتع ينبفتتا أن ينفتتق مالتته
عليه .
وقوله :

يا أي ا النبي حسبك اهلل …… [ ..األنفال  ] 61 :اآلية .

وقوله :

[ الف ق  ] 8 :اآلية.

ومن يتوكل على اهلل ف و حسبه

اثيتتة ال ال تتة قولتته تعتتالى   :يىىا أي ىىا النبىىي  . الم تراد بتته الرستتو  يخاطتتب ا رستتوله

بوصتف النبتتوو أحيانتا وبوصتتف الرستالة أحيانتتا  ،لحينمتا يتتومرن أن يبلتي يناديتتة بوصتف الرستتالة

 ،وأمتتا لتتا ا حكتتام الخاصتتة  ،لالفالتتب أن يناديتته بوصتتف النبتتوو  ،قتتا تعتتالى   :يىىا أي ىىا
النبي لم تحرم ما أحل اهلل لك  [ التحريم  ، ] 7 :وقا تعتالى   :يا أي ا النبىي إذا فلقىتم
النساء  [ الطعق . ]7 :
و  النبىىىىي  لعي ت ت بمعنت تتى مفع ت ت بفت تتت العت تتين ومفع ت ت بكست تترنا  ،أي  :منبت تتو  ،ومنبت تتا ،
لالرسو  منبو من قب ا  ،ومنبا لعباد ا .

قولته   :حسىبك اهلل  . أي كاليتتك  ،والحستب  :الكتالا  ،ومنته قولتته أُعطتا درنمتا لحستتب

 ،وحستتب خبتتر مقتتدم  ،ولفتتظ الجعلتتة مبتتتدأ متتؤخر  ،والمعنتتى  :متتا ا إال حستتبك  ،ويجتتوز
العكتتك  ،أي  :أن تكتتون حستتب مبتتتدأ ولفتتظ الجعلتتة خب ترن  ،ويكتتون المعنتتى  :متتا حستتبك إال
ا  ،ونذا أرج .
قوله   :ومن اتبعك من المؤمنين   . من  اسم موصو مبنية على السكون  ،ولا
عطفاا رأيان ن العلم  :قي  :حسبك ا  ،وحسبك من اتبعك من المؤمنين  ،لت من 
معطولة على ا

نه أقرب  ،ولو كان العطف على الكاف لا حسبك لوجب إعادو الجار  ،ونذا

كقوله تعالى   :هو الذي أيدك بنصرم وبالمؤمنين  [ ا نفا  ، ] 12 :لا أيد رسوله بالمؤمنين

 ،ليكونون حسبا له ننا كما كان ا حسبا له .
ونذا

عيف  ،والجواب عنه من وجون :

أوال  :قولام عطتف عليته لكونته أقترب لتيك صتحي  ،لقتد يكتون العطتف علتى شتا ستابق ،
حتى إن النحويين قالوا  :إذا تعدد

المعطولا

يكون العطف على ا و .

انيتتا  :قتتولام ل تو عطتتف علتتى الكتتاف لوجتتب إعتتادو الجتتار  ،والصتتحي أنتته لتتيك بتتعزم  ،كمتتا
قال ابن مالك :
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لا الن ر والنظم الصحي م بتا

ليك عندي الزما إذ قد أتى

ثالثا :استداللام بقوله تعالى   :هو الذي أيدك بنصرم وبالمؤمنين . 

لالتوييتتد لاتتم ليتتر كتتونام حستتبه  ،ن معنتتى كتتونام حستتبه أن يعتمتتد علتتيام  ،ومعنتتى كتتونام

يؤيدونه أي ينصرونه مع استقعله بنفسه  ،وبيناما لرق .

رابعا  :أن ا  سبحانه  حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه  ،قا تعالى :
 ولو أن م رضوا ما عتاهم اهلل ورسوله وقالوا حسىبنا اهلل سىيؤتينا اهلل مىن فضىله ورسىوله
 [ التوبه  ، ]29 :لفرق بين الحسب وا يتا  ،وقا تعتالى  :قىل حسىبي اهلل عليىه يتوكىل
المؤمنىون  [ الزمتر  ، ] 31 :لكمتتا أن التوكت علتى ليتتر ا ال يجتوز  ،لكتذلك الحستتب ال

يمكتتن أن يكتتون ليتتر ا حستتبا  ،للتتو كتتان  ،لجتتاز التوك ت عليتته  ،ولكتتن الحستتب نتتو ا ،
ونو الذي عليه يتوك المتوكلون .
خامسا  :أن لا قوله   :ومن أتبعك  ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسو ، 

وذلك نام تابعون  ،لكيف يكون التابع حسبا للمتبوا ؟! نذا ال يستقيم أبدا  ،لالصواب أنه
معطوف على الكاف لا قوله  :حسبك  ، أي  :وحسب من اتبعك من المؤمنين ،
لتوكلوا عليه جميعا أن

ومن اتبعك .

***
وعن ابن عباس  ،قال  " :حسبنا اهلل ونعم الوكيل " قال ىا إبىراهيم عليىه السى م حىين ألقىي
في النىار  ،وقال ىا محمىد  حتين قتالوا لته   :إن النىاس قىد جمعىوا لكىم فاخشىوهم فىذادهم
إيمانىىىا وقىىىالوا حسىىىبنا اهلل ونعىىىم الوكيىىىل  [ ر عمت تران  ] 713 :اثي تتة  .روان البخ تتار

7

.



اثيتتة الرابعتتة قولتته تعتتالى   :ومىىن يتوكىىل علىىى اهلل ف ىىو حسىىبه  . جملتتة شتترطية

تفيتتد بمنطوقاتتا أن متتن يتوك ت علتتى ا  ،لتتنن ا يكفيتته ماماتتته وييستتر لتته أم ترن  ،لتتا
حستبه ولتو حصت لته بعت

ا ذيتتة  ،لتنن ا يكفيته ا ذ  ،والرستو  ستيد المتتتوكلين

 ،ومع ذلك يصيبه ا ذ وال تحص لته الم ترو  ،ن ا حستبه  ،لالنتيجتة لمتن اعتمتد
على ا أن يكفيه ربه المؤونة .

واثيتتة تفيتتد بمفاوماتتا أن متتن توك ت علتتى ليتتر ا ختتذ  ،ن ليتتر ا ال يكتتون حستتبا كمتتا
تقدم  ،لمن توك على لير ا تخلى ا عنته  ،وصتار موكتوال إلتى نتذا الشتا ولتم يحصت
له مقصودن  ،وابتعد عن ا بمقدار توكله على لير ا .

قوله لا أ تر ابتن عبتاك ر تا ا عنامتا  " :قالاتا محمتد  حتين قتالوا لته  إن النىاس قىد
جمعوا لكم . " 
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القتررن لمتا انصترف أبتو ستفيان متن أحتد أراد أن يرجتع إلتى النبتا  وأصتحابه

ونذا لا نت

ليق ا عليام بزعمه  ،للقا ركبا  ،لقا لام  :إلى أيتن تتذنبون؟ قتالوا  :نتذنب إلتى المدينتة.

لقا  :بلفوا محمدا وأصحابه أنا راجعون إلتيام لقا تون علتيام  .لجتا الركتب إلتى المدينتة ،
لبلفونم  ،لقا رسو ا  ومن منعه  :حسبنا ا ونعتم الوكيت  .وخرجتوا لتا نحتو ستبعين

راكبا  ،حتى بلفوا حم ار اثسد  ،م إن أبا سفيان تراجع عتن أريته وانصترف إلتى مكتة  ،ونتذا
من كفاية ا لرسوله وللمؤمنين  ،حيث اعتمدوا عليه تعالى .
قوله  " :قال ل م الناس "  .أي الركب .
قولىىه" :إن النىىاس" أي :أبتتا ستتفيان ومتتن معتته ،وكلمتتة النتتاك ننتتا ُي ِّم ت باتتا ا صتتوليون للعتتام

الذي أريد به الخصو

.

قوله" :حسبنا" أي :كالينا ونا مبتدأ ولفظ الجعلة خبرن.
قول تته   :نعىىىم الوكيىىىل   .نعىىىم  : لعت ت م تتا

  ،الوكيىىىل  : لاعت ت  ،والمخص تتو

محت تتذوف تقت تتديرن  :نت تتو  ،أي  :ا  ،والوكي ت ت  :المعتمت تتد عليت تته ست تتبحانه  ،وا  -ست تتبحانه-

يطلق عليه اسم وكي  ،ونو أي تا م ِّ
وكت  ،والوكيت لتا م ت قولته تعتالى   :نعىم الوكيىل 
ُ
 ،وقولتته تع تتالى   :وكفىىىى بىىىاهلل وكىىىي  [ النس تتا  ، ]17 :وأم تتا الموك ت  ،لف تتا م ت ت قول تته

يكفر ب ا هؤالء فقد َّ
وكلنا ب ىا قومىا ليسىوا ب ىا بكىافرين  [ ا نعتام ] 19 :
تعالى   :فإن ْ
.

ولتيك المتراد بالتوكيت ننتتا إنابتة الفيتتر ليمتتا يحتتا إلتتى االستتنابة ليتته  ،للتيك توكيلتته ستتبحانه
من حاجة له  ،ب المراد بالتوكي االستخعف لا ا ر

لينظر كيف يعملون .

وقتو ابتن عبتتاك ر تا ا عنامتتا  " :إن إبترانيم قالاتتا حتين ألقتتا لتا النتتار " قتو ال مجتتا
للرأي ليه  ،ليكون له حكم الرلع .

وابتتن عبتتاك ممتتن يتتروي عتتن بنتتا إس ترائي  ،ليحتم ت أنتته أختتذن متتنام  ،ولكتتن جزمتته باتتذا ،
وقرنه لما قاله الرسو  مما يبعد أن يكون أخذن من بنا إسرائي .
الشاند من اثية  :قوله تعالى  ( :وقالوا حسىبنا اهلل ونعىم الوكيىل )  ،حيتث جعلتوا ا وحتدن
( تنبيه ) :
قولنا  " :وابن عباس ممىن يىروي عىن بنىي إسىرائيل " قتو مشتاور عنتد علمتا المصتطل ،
لكن ليه نظر  ،لنن ابن عباك ر ا ا عناما ممن ينكر ا ختذ عتن بنتا إسترائي  ،لفتا "

ص تتحي البخ تتاري" ( -297/2ل تتت ) أن تته ق تتا  " :ي تتا معش تتر المس تتلمين ! كي تتف تس تتولون أنت ت

الكتتاب وكتتابكم التذي أنتز علتى نبيته  أحتدث ا خبتار بتا تقرؤونته لتم يشتب  ،وقتد حتد كم
ا أن أن ت الكتتتاب بتتدلوا متتا كتتتب ا وليتتروا بويتتديام الكتتتاب ؟! لقتتالوا  :نتتذا متتن عنتتد ا
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ليشتتروا بتته منتتا قلتتيع  ،ألتتع يناتتاكم متتا جتتا كم متتن العلتتم عتتن مستتا لتام ؟ ! وال وا متتا رأينتتا
منام رجع يسولكم عن الذي أنز عليكم " .



فيه مسائل :
األولى  :أن التوكل من الفرائض  .الثانية  :أنه من شىروف ا يمىان  .الثالثىة  :تفسىير عيىة
األنفال  .الرابعة  :تفسىير اآليىة فىي عخرهىا  .الخامسىة  :تفسىير عيىة الفى ق  .السادسىة :
عظم ش ن هذم الكلمة  ،وأن ا قول إبراهيم عليه الص

والس م ومحمد  في الشدائد

فيه مسائل :
األول  :أن التوكت متتن الفترائ

 .ووجاتته أن ا علتتق ا يمتتان بالتوكت لتتا قولتته تعتتالى  :

وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  ، وسبق تفسيرنا .
الثانيىىة  :أنتته متتن شتتروط ا يمتتان  .تؤختتذ متتن قولتته تعتتالى   :إن كنىىتم مىىؤمنين  . وستتبق

تفسيرنا .

الثالثة  :تفسير رية ا نفا  .ونا قوله تعتالى   :إنما المؤمنون الىذين إذا ذكىر اهلل وجلىت
قلوب م  ..اثيتة  ،والمتراد با يمتان ننتا ا يمتان الكامت  ،واال  ،لا نستان يكتون مؤمنتا وان
لم يتصف باذن الصفا

 ،لكن معه مطلق ا يمان  ،وقد سبق تفسير ذلك .

الرابعة  :تفستير اثيتة لتا رخرنتا  ،أي  :رختر ا نفتا  .ونتا قولته تعتالى   :يىا أي ىا النبىي
حسىىبك اهلل ومىىن اتبعىىك مىىن المىىؤمنين  ، أي  :حستتبك وحستتب متتن اتبعتتك متتن المتتؤمنين ،

ونذا الراج على ما سبق .

الخامسة  :تفسير رية الطعق  .ونا قوله تعالى   :ومن يتوكل علىى اهلل ف ىو حسىبه ، 

وقد سبق تفسيرنا .



السادسىة  :عظتتم شتتون نتذن الكلمتة  ،وأناتتا قتو إبترانيم عليتته الستعم ومحمتتد  لتتا
الشدائد  .يعنا قو   :حسبنا اهلل ونعم الوكيل . 
وفي الباب مسائل غير ما ذكرم المؤلب  ،من ا :
زيادو ا يمان  ،لقوله تعالى   :نواذا تليت علي م عياته زادت م إيمانا . 

ومن ا  :أنه عند الشدائد ينبفا لإلنستان أن يعتمتد علتى ا متع لعت ا ستباب  ،ن الرستو

 وأصحابه قالوا ذلك عندما قي لاتم  :إن النتاك قتد جمعتوا لكتم لاخشتونم  ،ولكتنام لو توا
ا مر إلى ا  ،وقالوا  :حسبنا ا ونعم الوكي .

ومن ا  :أن اتباعه النبا  مع ا يمان سبب لكفاية ا للعبد .
***
باب قول اهلل تعالى :
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 أف منوا مكر اهلل ف ي من مكر اهلل إال القوم الخاسرون  [ األعراب .]55 :
نذا الباب اشتم على مو وعين :
األول  :ا من من مكر ا .
والثاني  :القنوط من رحمة ا  .وكعنما طرلا نقي

.

واستد المؤلف لمو بقوله تعالى   :أف منوا . 
ال مير يعود علتى أنت القتر  ،ن متا قبلاتا قولته تعتالى   :أفى من أهىل القىري أن يى تي م
ب سنا بياتا وهم نائمون * أو أمن أهل القري أن ي ت م ب سنا ضحى وهم يلعبون * أف منوا
مكر اهلل ف ي من مكر اهلل إال القوم الخاسرون [ ا عراف . ]91،91،99 :
لقولته   :وهىىم نىائمون  يتتد علتى كمتتا ا متن ناتتم لتا بعدنتتم  ،وأن الختائف ال ينتتام ،
وقولته   :ضحى وهم يلعبىون  يتد أي تا علتى كمتا ا متن والرختا وعتدم ال تيق  ،نته
لو كان عندنم

يق لا العيب لذنبوا يطلبون الرزق والعيب وما صتاروا لتا ال تحى  لتا

رابعة الناار  يلعبون .
واالستفااما

ننا كلاا لإلنكار والتعجب متن حتا نتؤال  ،لاتم نتائمون ولتا رلتد  ،ومقيمتون

علتى معاصتا ا وعلتى اللاتو  ،ذاكترون لتترلام  ،لتتاللون عتن ذكتر ختالقام  ،لاتم لتا الليت

نتتوم  ،ولتتا الناتتار لعتتب  ،لبتتين ا  عتتز وج ت

 -أن نتتذن متتن مك ترن باتتم  ،ولاتتذا قتتا  :

أف ى منوا مكىىر اهلل  ، تتم ختتتم اثيتتة بقولتته   :فىى ي ى من مكىىر اهلل إال القىىوم الخاسىىرون 
يمتتن ا عليتته بتالنعم والرلتتد والتتترف ونتتو مقتيم علتتى معصتتيته يظتتن أنته اربت ونتتو لتتا
لالتذي ن
الحقيقة خاسر .
لنذا أنعم ا عليك من ك ناحية  :أطعمك من جوا  ،ورمنك من خوف  ،وكستاك متن عتري
 ،لع تظتن أنتك اربت وأنت

مقتيم علتى معصتية ا  ،بت أنت

خاستر  ،ن نتذا متن مكتر ا

بك .
قولته   :إال القوم الخاسىرون  . االستت نا للحصتر  ،وذلتك ن متا قبلته مفترغ لته  ،لتالقوم
لاع  ،والخاسرون صفتام .

ولتتا قولتته تعتتالى   :ف ى منوا مكىىر اهلل  دليت علتتى أن ا مك ت ار  ،والمكتتر نتتو التوص ت إلتتى
ا يقاا بالخصم من حيث ال يشعر  ،ومنه ما جا لا الحديث  " :الحرب خدعة " (.)7

فإن قيل  :كيف يوصف ا بالمكر مع أن ظانرن أنه مذموم ؟

()7

البخاري  :كتاب الجااد  /باب الحرب خدعة  ،ومسلم  :كتاب الجااد  /باب جواز الخداا لا الحرب .
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قيل  :إن المكر لتا محلته محمتود يتد علتى قتوو المتاكر  ،وأنته لالتب علتى خصتمه  ،ولتذلك
ال يوص تتف ا ب تته عل تتى ا ط تتعق  ،ل تتع يج تتوز أن تق تتو  :إن ا م تتاكر  ،وانم تتا ت تتذكر نت تذن

الصتفة لتا مقتام تكتون ليته متدحا  ،م ت قولته تعتالى   :ويمكىرون ويمكىر اهلل  [ ا نفتا :
 ، ] 30وقتتا تع تتالى   :ومكىىىروا مكىىىرا ومكرنىىىا مكىىىرا وهىىىم ال يشىىىعرون [ النمت ت ، ] 20 :
وم

قوله تعتالى   :ف منوا مكر اهلل  [ ا عتراف  ، ]99 :وال تنفتا عنته نتذن الصتفة علتى

سبي ا طعق  ،بت أناتا لتا المقتام التتا تكتون متدحا يوصتف باتا ولتا المقتام التتا ال تكتون

مدحا ال يوصف باا.

وكذلك ال يسمى ا باا  ،لع يقا  :إن من أسما ا الماكر .
وأم تتا الخيان تتة  ،ل تتع يوص تتف ا با تتا مطلق تتا نا تتا ذم بكت ت ح تتا  ،إذ إنا تتا مك تتر ل تتا مو تتع
االئتمتان  ،ونتو متذموم  ،قتا تعتالى   :نوان يريىدوا خيانتىىك فقىد خىانوا اهلل مىن قبىل فى مكن
من م  [ ا نفا  ، ] 17 :ولم يق  :لخانام .
وأمتتا الختتداا  ،لاتتو كتتالمكر يوصتتف بتته حيتتث يكتتون متتدحا  ،لقولتته تعتتالى   :إن المنىىافقين
يخىىادعون اهلل وهىىو يخىىادع م  [ النستتا  ، ] 792 :والمكتتر متتن الصتتفا

تتعلق بمشيئة ا  سبحانه .


-7

الفعليتتة  ،ناتتا

ويستفاد من هذم اآلية :

الحتتذر م تتن الن تتع التتتا يجلبا تتا ا للعب تتد لتتئع تك تتون اس تتتدراجا  ،ن ك ت نعم تتة للل تته

عليتتك وظيفتتة شتتكرنا  ،ونتتا القيتتام بطاعتتة المتتنعم  ،لتتنذا لتتم تقتتم باتتا متتع ت توالر التتنعم ،
لاعلم أن نذا من مكر ا .
-2

تحريم ا من من مكر ا  ،وذلك لوجاين :
األول  :أن الجملة بصيفة االستفاام الدا على ا نكار والتعجب .
الثاني  :قوله تعالى  لع يومن مكر ا إال القوم الخاسرون . 
وقوله   :ومن يقنف من رحمة ربه إال الضالون  [ . الحجر . ] 76 :
الموضو الثاني مما اشتم عليه نذا الباب القنوط من رحمة ا .
واستد المؤلف له بقوله تعالى   :ومن يقنف من رحمة ربه . 
 مىن  : استتم استتفاام  ،ن الفعت بعتدنا مرلتتوا  ،تم إناتتا لتم تكتتن لاتا جتواب  ،والقنتتوط :

أشتتد الب تتوك ،ن ا نستتان يق تتنط ويبعتتد الرج تتا وا م ت  ،بحي تتث يستتتبعد حص تتو مطلوب تته أو

كشف مكروبة .
قوله   :من رحمة ربه  . نذن رحمتة م تالة إلتى الفاعت ومفعولاتا محتذوف  ،والتقتدير (
رحمة ربه إيام ) .
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قوله   :إال الظالمون  . إال أداو حصتر  ،ن االستتفاام لتا قولته   :ومىن يقىنف  متراد
به النفا  ،و الضالون  لاع يقنط .

والمعنى ال يقتنط متن رحمتة ا إال ال تالون  ،وال تا  :لاقتد الادايتة  ،التائته التذي ال يتدري

الفيتر  ،ولاتذا جتا لتا الحتديث  " :عجىب ربنىا
متا يجتب ستبحانه  ،متع أنته ستبحانه قريتب َ
من قنوف عبادم  ،وقىرب غيىرم  ،ينظىر إلىيكم أزلىين قنفىين  ،فيظىل يضىحك يعلىم أن فىرجكم
قريب " (.)1

وأمتتا معنتتى اثيتتة  ،لتتنن إب ترانيم عليتته الس تعم لمتتا بش ترته المعئكتتة بفتتعم علتتيم قتتا لاتتم  :
أبشىىر تمىىوني علىىى أن مسىىني الكبىىر فىىيم تبشىىرون * قىىالوا بشىىرنك بىىالحق فىى تكىىن مىىن

القانفين * قال ومن يقنف من رحمة اهلل إال الضالون  [ الحجر . ]21-29 :

لالقنوط من رحمة ا ال يجوز  ،نه سو ظن با  عز وج  ،وذلك من وجاين :

األول  :أنه طعن لا قدرته سبحانه  ،ن من علتم ا علتى كت شتا قتدير لتم يستتبعد شتيئا
على قدرو ا .

الثىاني  :أنته طعتتن لتا رحمتته ستتبحانه  ،ن متن علتم أن ا رحتتيم ال يستتبعد أن برحمتتة ا

سبحانه  ،ولاذا كان القانط من رحمة ا

اال .

وال ينبفا لإلنسان إذا وقع لا كربة أن يستبعد حصو مطلوبه أو كشتف مكروبتة  ،وكتم متن
إنستتان وقتتع لتتا كربتتة وظتتن أن ال نجتتاو مناتتا  ،لنجتتان ا ستتبحانه  :إمتتا بعم ت صتتال ستتابق
ما وقع ليونك عليه السعم  ،قا تعالى   :فلوال أنه من المسبحين * للبه فىي بفنىه

م

إلىىى يىىوم يبعثىىون  [ الصتتالا

بدر

()7

()7

()2

وليلة ا حزاب

 ، ]799 :أو بعم ت الحتتق  ،وذلتتك كتتدعا الرستتو  يتتوم

 ،وكذلك أصحاب الفار

ا مام أحمد لا " مسندن " ( ، ) 72 ،77/9وابن ماجة ( المقدمة  ، ) 19/7 ،ابن أب عاصم لا "

السنة " ( ، )229واثجري لا " الشريعة " (
الوسطية " ،
()7

()3

.

 )92قا الشيه ا سعم ابن تيميه  " :حديث حسن " (

. )73

البخاري  :كتاب المفازي  /باب قوله تعالى  ( :إذا تستفي ون ربكم  ، ) ..ومسلم  :كتاب الجااد

/باب ا مداد بالمعئكة لا لزوو بدر .
()2

البخاري  :كتاب المفازي  /باب لزوو الخندق  ،ومسلم  :كتاب الجااد  /باب استحباب الدعا بالنصر

()3

بالبخاري  :كتاب ا نبيا  /باب حديث الفار  ،ومسلم كتاب الذكر والدعا /باب قصة أصحاب الفار.

.
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وتبتتين ممتتا ستتبق أن المؤلتتف رحمتتة ا أراد أن يجمتتع ا نستتان لتتا ستتيرن إلتتى ا تعتتالى بتتين
الخوف لع يومن مكر ا  ،وبين الرجا لع يقنط متن رحمتته  ،لتا من متن مكتر ا
جانب الخوف  ،والقنوط من رحمته لم لا جانب الرجا .

ل ىتم لتا

وعن ابىن عبىاس  ،أن رسىول اهلل  سىئل عىن الكبىائر ؟ فقىال  " :الشىرك بىاهلل  ،واليى س
من رون اهلل  ،واألمن من مكر اهلل " (.)1
قولتته  :لتتا حتتديث ابتتن عبتتاك ر تتا ا عنامتتا  " :أن رستتو ا

 ستتئ عتتن الكبتتائر ".

جمتتع كبي ترو  ،والم تراد باتتا  :كبتتائر التتذنوب  ،ونتتذا الس تؤا يتتد علتتى أن التتذنوب تنقستتم إلتتى
صتتفائر وكبتتائر  ،وقتتد د علتتى ذلتتك الق تررن  ،قتتا تعتتالى   :إن تجتنب ىوا كبىىائر مىىا تن ىىون
عنىىه نكفىىر عىىنكم سىىيئاتكم[ النستتا  ، ] 37 :وقتتا تعتتالى  الىىذين يجتنبىىون كبىىائر ا ثىىم
والفواحش [ التنجم  ، ] 32 :والكبتائر ليست

.

علتى درجتة واحتدو  ،لبع تاا أكبتر متن بعت

واختلب العلماء  :هل هي معدود أو محدود ؟
فقال بعض أهل العلم  :إناا معدودو  ،وصار يعددنا ويتتبع النصو

الواردو لا ذلك .

وقي ت إناتتا محتتدودو  ،وقتتد حتتدنا شتتيه ا ستتعم ابتتن تيميتته رحمتتة ا  ،لقتتا  " :كىىل مىىا رتىىب
عليه عقوبىة خاصىة  ،سىواء كانىت فىي الىدنيا أو اآلخىر  ،وسىواء كانىت بفىوات محبىوب أو
بحصول مكروم "  ،ونذا واسع جدا يشم ذنوبا ك يرو .
ووجه ما قاله  :أن المعاصي قسمان :

قسم ناا عنته لقتط ولتم يتذكر عليته وعيتد  ،لعقوبتة نتذا تتوتا بتالمعنى العتام للعقوبتا

المعصية مكفرو بفع الطاعا

 ،ونتذن

 ،كقولته  " : الصىلوات الخمىس  ،والجمعىة إلىى الجمعىة ،

ورمضان إلى رمضان كفىار لمىا بيىن ن إذا اجتنبىت الكبىائر " ( .)7وكتذلك متا ورد لتا العمترو

إلى العمرو ( ،)2والو و من تكفير الخطايا ( ،)3لاذن من الصفائر .

()9

البراز كما لا " كشف ا ستار " ( ، )701وابن أبا حاتم لا " التفسير " كما لا " الدر المنشور "

( ، )791/2وقا  " :إسنادن حسن" .

وقا ال ي ما (  " : ) 709/7روا البزار والطيرنا  ،ورجاله مو قون " .

()7
()2

مسلم  :كتاب الطاارو  /باب الصلوا

الخمك ..

البخاري  :كتاب العمرو  /باب وجوب العمرو ول لاا  ،ومسلم  :كتاب الح  /باب ل

.

()3

مسلم  :كتاب الطاارو  /باب ل

الو و .
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الح والعمرو

وقسم رتب عليته عقوبتة خاصتة  ،كتاللعن  ،أو الف تب  ،أو التبترؤ متن لاعلته  ،أو الحتد لتا
الدنيا  ،أو نفا ا يمان  ،وما أشبه ذلك  ،لاذن كبيرو تختلف لا مراتباا .

والستائ لتتا نتتذا الحتتديث إنمتتا قصتتدن معرلتتة الكبتتائر ليجتنباتتا  ،خعلتتا لحتتا ك يتتر متتن النتتاك
اليوم حيث يسو ليعلم لقط  ،ولذلك نقص

بركة علمام .

قولتته  " :الشىىىرك بىىىاهلل "  .ظتتانر ا طتتعق  :أن الم تراد ب تته الشتترك ا صتتفر وا كبتتر  ،ون تتو
الظانر  ،ن الشرك ا صفر أكبر من الكبتائر  ،قتا ابتن مستعود  " :ن أحلتف بتا كاذبتا

أحب إلى من أن أحلف بفيرن صادقا " ( ،)9وذلك ن سيئة الشترك أعظتم متن ستيئة الكتذب ،
لد على أن الشرك من الكبائر مطلقا .

والشرك با بت من الشرك بربو بيته  ،أو بولونيته  ،أو بوسمائه وصفاته .
قولتته  " :الي ى س مىىن رون اهلل"  .اليتتوك  :لقتتد الرجتتا  ،والتترو بفتتت ال ت ار قريتتب متتن معنتتى
الرحمة  ،ونو الفر والتنفيك  ،واليوك من رو ا من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة .

قول تته  " :ا م تتن م تتن مك تتر ا "  .ب تتون يعص تتا ا م تتع اس تتتدراجه ب تتالنعم  ،ق تتا تع تتالى  :
والىذين كىىذبوا بتياتنىىا سنسىتدرج م مىىن حيىىه ال يعلمىىون * وأملىي ل ىىم إن كيىىدي متىىين [ 
األعراب . ] 128 -128 :

وظاهر هذا الحديه  :الحصر  ،وليك كتذلك  :ن ننتاك كبتائر ليتر نتذن ولكتن الرستو 

يجيب كت مستائ بمتا يناستب حالته  ،للعلته رأي نتذا الستائ عنتدن شتا متن ا متن متن مكتر
ا أو اليوك متن رو ا  ،لتوراد أن يبتين لته ذلتك ونتذن مستولة ينبفتا أن يفطتن لاتا ا نستان
ليما يوتا متن النصتو

الشترعية ممتا ظتانرن التعتار

المناسبة ليحص التآلف بين النصو

الشرعية.

 ،ليحمت كت واحتد مناتا علتا الحتا

وعن ابن مسعود  ،قال  " :أكبر الكبائر  :ا شراك باهلل واألمن مىن مكىر اهلل  ،والقنىوف مىن
رحمة اهلل  ،والي س من رون اهلل "  .روام عبد الرزاق (.)1
قول تته ل تتا أ تتر اب تتن مس تتعود  " :ا شىىىراك بىىىاهلل "  :ن تتذا أكب تتر الكب تتائر  ،ن تته انتا تتاك عظ تتم

الحقتوق  ،ونتتو حتتق ا تعتتالى التتذي أوجتتدك وأعتتدك وأمتتدك  ،لتتع أحتتد أكبتتر عليتتك نعمتتة متتن
ا تعالى .
قوله  " :األمن من مكر اهلل "  .سبق شرحه .

()9

تقدم (

()7

عبد الرزاق لا " المصنف " ( ، )929 /70وابن جرير ( ، )21/2والطبرانا لا " الكبير " (. )2113

)101
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قوله  " :القنوف من رحم اهلل والي س مىن رون اهلل "  .المتراد بتالقنوط  :أن يستتبعد رحمتة ا

ويستتتبعد حصتتو المطلتتوب  ،والم تراد باليتتوك ننتتا أن يستتتبعد ا نستتان زوا المكتترون  ،وانمتتا
قلنا ذلك  ،لئع يحص تكرار لا كعم ابن مسعود .

والخ صة  :أن السائر إلى ا يعتريته شتيئان يعوقانته عتن ربته  ،ونمتا ا متن متن مكتر ا ،
والقنتتوط متتن رحمتتة ا  ،لتتنذا أصتتيب بال ت ار أو لتتا

عليتته متتا يجتتب  ،تجتتدن أن لتتم يتداركتته

ربه يستولا عليه القنوط ويستبعد الفر وال يستعى ستبابه  ،وأمتا ا متن متن مكتر ا  ،لتجتد
ا نسان مقيما على المعاصا مع توالر التنعم عليته  ،ويتر أنته علتى حتق ليستتمر لتا باطلته
 ،لع شك أن نذا استد ار .
***



فيه مسائل :
األولى  :تفسير عية األعىراب  .الثانيىة  :تفسىير عيىة الحجىر  .الثالثىة  :شىد الوعيىد فىيمن
أمن مكر اهلل  .الرابعة  :شد الوعيد في القنوف .
فيه مسائل :



األولى  :تفسير رية ا عراف  .ونا قوله تعتالى   :ف منوا مكىر اهلل فى يى من مكىر
اهلل إال القوم الخاسرون  ، وقد سبق تفسيرنا .



الثانيىىىة  :تفستتير ريتتة الحجتتر  .ونتتا قولتته تعتتالى   :ومىىىن يقىىىنف م رحمىىىة ربىىىه إال
الضالون  ، وقد سبق تفسيرنا .



الثالثىىة  :شتتدو الوعيتتد لتتيمن أمتتن مكتتر ا  .وذلتتك بونتته متتن أكبتتر الكبتتائر  ،كمتتا لتتا



الرابعة  :شدو الوعيد لا القنوط  ،تؤخذ من اثية ال انية والحدي ين .

اثية والحديث  ،وتؤخذ من اثية ا ولى  ،والحدي ين .

باب من ا يمان باهلل الصبر على أقدار اهلل
" الصبر "  .لا اللفة  :الحبك  ،ومنه قولام  " :قتل صبرا "  ،أي  :محبوسا موسو ار .
ولا االصطع  :حبك النفك على أشيا وعن أشيا  ،ونو ع ة أقسام :
األول  :الصبر على طاعة ا  ،كما قا تعتالى   :وأمر أهلك بالص

واصىفبر علي ىا 

[ طته  ] 732 :وقتا تعتالى   :إنىىا نحىن نزلنىىا عليىك القىرعن تنىزي ف صىىبر لحكىم ربىىك [ 

ا نستتان  ، ]29-23 :ونتتذا متتن الصتتبر علتتى ا وامتتر  ،نتته إنمتتا نتتز عليتته الق تررن ليبلفتته ،
ليكون مومو ار بالصبر على الطاعة  ،وقا تعالى   :واصبر نفسك مف الذين يىدعون رب ىم
بالغدا والعشي يريدون وج ه [ الكاف  ، ]21 :ونذا صبر على طاعة ا .
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الثاني  :الصبر عن معصية ا  ،كصبر يوسف عليه الستعم عتن إجابتة امترأو العزيتز حيتث
دعته إلى نفساا لتا مكانتة لاتا لياتا العتزو والقتوو والستلطان عليته  ،ومتع ذلتك صتبر وقتا  :

رب السجن أحب إلىى ممىا يىدعونني إليىه نواال تصىرب عنىي كيىدهن أصىب إلىي ن وأكىن مىن
الجاهلين  [ يوسف  ، ]33 :لاذا صبر عن معصية ا .
الثاله  :الصتبر علتى أقتدار ا  ،قتا تعتالى   :فاصىبر لحكىم ربىك  [ ا نستان ، ] 29 :

ليتدخ لتا نتذن اثيتة حكتم ا القتدري  ،ومنته قولته تعتالى   :لاصتبر كمتا صتبر أولتو العتزم

من الرسل وال تستعجل ل م  [ ا حقاف  ، ] 32 :ن نذا صبر على تبليتي الرستالة وعلتى
أذ قومه ،ومنه قوله  لرسو إحد بناته  " :مرها  ،فلتصبر ولتحتسب " (.)7

إذن الصبر ع ة أنتواا  ،أععنتا الصتبر علتى طاعتة ا  ،تم الصتبر عتن معصتية ا  ،تم

الصبر على أقدار ا .
ون تتذا الترتيت تتب مت تتن حيت تتث ن تتو ال باعتبت تتار مت تتن يتعلت تتق ب تته  ،واال  ،لقت تتد يكت تتون الصت تتبر علت تتى
المعصتتية أشتتق علتتى ا نستتان متتن الصتتبر علتتى الطاعتتة إذا لتتتن ا نستتان م ت ع بتتامرأو جميلتتة

تتدعون إلتتى نفستتاا لتا مكتتان ختتا ال يطلتع عليتته إال ا ونتتو رجت شتتاب ذو شتتاوو  ،لالصتتبر

عن نذن المعصية أشق ما يكون على النفوك  ،قتد يصتلا ا نستان مائتة ركعتة وتكتون أنتون
عليه من نذا .

وقد يصاب ا نسان بمصيبة يكون الصبر علياا أشق متن الصتبر علتى الطاعتة  ،لقتد يمتو

له م ع قريب أو صتديق أو عزيتز عليته جتدا  ،لتجتدن يتحمت متن الصتبر علتى نتذن المصتيبة
مشقة عظيمة .
وباتتذا ينتتدلع ا يتراد ال تذي يتتوردن بعت

النتتاك ويقتتو  :إن نتتذا الترتيتتب ليتته نظتتر  ،إذ بع ت

المعاص تتا يك تتون الص تتبر عليا تتا أش تتق م تتن بعت ت

 ،وك تتذلك بعت ت

الطاع تتا

ا ق تتدار يك تتون

الصبر علياا أشق  ،لنقو  :نحن نذكر المراتب من حيث نا بقطع النظر عن الصابر .
وكان الصبر علتى الطاعتة أعلتى  ،نته يت تمن إل ازمتا ولعتع  ،لتلتزم نفستك الصتعو لتصتلا
 ،والصوم لتصوم  ،والح لتح  ..ليه إلزام ولع وحركة لياا نتوا متن المشتقة والتعتب  ،تم

الص تتبر عل تتى المعص تتية ن لي تته كف تتا لق تتط  ،أي  :إل ازم تتا لل تتنفك ب تتالترك  ،أم تتا الص تتبر عل تتى
ا ق تتدار  ،ل تتمن س تتببه ل تتيك باختي تتار العب تتد  ،لل تتيك لع تتع وال ترك تتا  ،وانم تتا ن تتو م تتن ق تتدر ا
المح

()7

.

البخاري  :كتاب الجنائز /باب قو

الجنائز  /باب البكا على المي

.

النبا 

 " :يعذب المي

ببع

بكا أنله "  .ومسلم  :كتاب
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المؤلتتف رحمتته ا لتتا نتتذا البتتاب الصتتبر علتتى أقتتدار ا  ،نتته ممتتا يتعلتتق بتوحيتتد

وخ ت

الربوبية  ،ن تدبير الخلق والتقدير عليام من مقت يا

ربوبية ا تعالى .

قولتته  " :علىىى أقىىدار اهلل "  .جمتتع قتتدر وتطلتتق علتتى المقتتدور وعلتتى لع ت المقتتدر  ،ونتتو ا
المق ت ِتدر  ،ليج تتب عل تتى ا نس تتان الر تتا ب تته والص تتبر  ،وبالنس تتبة
تع تتالى  ،أم تتا بالنس تتبة لفعت ت ُ
للمقدور  ،ليجب عليه الصبر ويستحب له الر ا .
مثىىال ذلىىىك  :قتتدر ا علتتى ستتيارو شتتخ

أن تحتتترق  ،لكتتون ا قتتدر أن تحتتترق نتتذا قتتدر

يجب على ا نسان أن ير ا به  ،نه من تمام الر ا با ربا .

وأمتتا بالنستتبة للمقتتدور التتذي نتتو احت تراق الستتيارو لالصتتبر عليتته واجتتب  ،والر تتا بتته مستتتحب

وليك بواجب على القو الراج .
والمق تتدور ق تتد يك تتون طاع تتا
لالطاعا

 ،وق تتد تك تتون معاص تتا  ،وق تتد يك تتون م تتن ألع تتا ا المح تتة ،

يجب الر ا باا  ،والمعاصا ال يجوز الر ا باا متن حيتث نتا مقتدور  ،أمتا متن

حيث كوناا قدر ا  ،لقجب الر ا بتقدير ا بك حا  ،ولاذا قا ابن القيم :
مقضي حين يكون بالعصيان

فلذالك نرضى بالقضاء ونسخف ال

لمن نظر بعين الق ا والقدر إلى رج يعم معصية  ،لعليه الر تا ن ا نتو التذي قتدر

نذا  ،وله الحكمة لا تقديرن  ،واذا نظر إلى لعله  ،لع يجوز له أن ير تا بته نته معصتية
 ،ونذا نو الفرق بين القدر والمقدور .

وقول اهلل تعالى   :ومن يؤمن باهلل ي د قلبه  [ التغابن . ]11 :
قال علقمة  " :هو الرجل تصيبه المصيبة  ،فيعلم أن ا من عند اهلل  ،فيرضي ويسلم " .

قوله تعتالى   :ومن يؤمن باهلل   . من  : استم شترط جتازم  ،لعت الشترط  يىؤمن 
 ،وجوابتته  ي ىىىد  ، والمت تراد با يمتتان ب تتا نن تتا ا يم تتان بقتتدرن  .قول تته   :ي ىىىد قلبىىىه . 
يرزق تته الطمونين تتة  ،ون تتذا ي تتد عل تتى أن ا يم تتان يتعل تتق بالقل تتب  ،ل تتنذا انت تتد القل تتب انت تتد

لجوار  ،لقوله  " : إن في الجسىد مضىغه  ،إذا صىلحت صىلح الجسىد كلىه  ،نواذا فسىدت
فسد الجسد كله  ،عال وهي القلب " (.)7
***

قوله  " :قال علقمة "  .نو م أكابر التابعين .
()7

البخاري  :كتاب ا يمان  /باب ل
الحع وترك الشباا

من استي ار لدينه  ،ومسلم  :كتاب المساقاو  /باب أخذ

.
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قوله  " :هىو الرجىل نصىيبه المصىيبة  " ..إلته  .وتفستير علقمتة نتذا متن الزم ا يمتان  ،ن
م تتن رم تتن ب تتا عل تتم أن التق تتدير م تتن ا  ،لير تتى ويس تتلم  ،ل تتنذا عل تتم أن المص تتيبة م تتن ا
اطمون القلب وارتا  ،ولاذا كان من أكبر الراحة والطمونينة ا يمان بالق ا والقدر .
***

وفي " صحيح مسلم " عن أبي هرير  ،أن رسول اهلل  ، قىال  " :اثنتىان فىي النىاس همىا
ب م كفر  :الفعن في النسب  ،والنياحة على الميت "

()7

قولتته لتتا حتتديث أبتتا نري ترو  " :اثنتىىان "  .مبتتتدأ  ،وستتوغ االبتتتدا بتته التقستتيم  ،أو أنتته مفيتتد

للخصو

.

قوله  " :ب م كفر "  :البا يحتم أن تكون بمعنى " مىن "  ،أي  :نمتا متنام كفتر  ،ويحتمت

أن تكون بمعنى " لا " أي  :نما ليام كفر .

قولتته  " :كفىىىر "  .أي  :ناتتتان الخصتتلتان كفتتر وال يلتتزم متتن وجتتود خصتتلتين متتن الكفتتر لتتا
المتتؤمن أن يكتتون كتتال ار  ،كمتتا ال يلتتزم متتن وجتتود خصتتلتين لتتا الكتتالر متتن خصتتا ا يمتتان ،

كالحيا  ،والشجاعة  ،والكرم  ،أن يكون مؤمنا .
قتتا ش تتيه ا س تتعم اب تتن تيميتته رحم تتة ا  ( :بخىىى ب قىىىول رسىىىول اهلل  " : بىىىين الرجىىىل
والشىىرك والكفىىر تىىرك الص ى

" لننتته ننتتا أتتتى بتتو الدالتتة علتتى الحقيقتتة  ،فىىالمراد بتتالكفر ننتتا

الكفر المخر عن المللة  ،بخعف مجا " كفر " نكرو  ،لع يد علتى الخترو عتن ا ستعم

.

قوله  " :الفعن في النسب "  .أي  :العيب ليه أو نفيه  ،لاذا عم من أعما الكفر .
قولته  " :النياحىىة علىىى الميىىت "  .أي  :أن يبكتتا ا نستتان علتى الميت

بكتتا علتى صتتفة نتتو

الحمتتام  ،ن نتتذا يتتد علتتى الت تتجر وعتتدم الصتتبر  ،لاتتو منتتاف للصتتبر الواجتتب  ،وهىىذم
الجملة هي الشاهد للباب  .والناس حال المصيبة على مراتب أربف :
األولىىى  :الستتخط  ،ونتتو إمتتا أن يكتتون بالقلتتب كتتون يستتخط علتتى ربتته ويف تتب علتتى قتتدر ا
عليتته  ،وقتتد يتتؤد إلتتى الكفتتر  ،قتتا تعتتالى   :ومىىن النىىاس مىىن يعبىىد اهلل علىىى حىىرب فىىإن
أصابه خير أفم ن به نوان أصابته فتنة انقلىب علىى وجىه خسىر الىدنيا واآلخىر  [ الحت :
 ، ]77وقتتد يكتتون باللستتان  ،كالتتدعا بالوي ت وال بتتور ومتتا أشتتبه ذلتتك  ،وقتتد يكتتون بتتالجوار ،
كلطم الخدود  ،وشق الجيوب  ،ونتف الشعور  ،و أشبه ذلك .
الثانية  :الصبر  ،وهو كما قال الشاعر :
الصبر مثل اسمه مر مذ أقته
()7

تقدم (

لكن عواقبه أحلى من العسل

)219
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ليتتر ا نس تتان أن ن تتذا الشتتا قيت ت علي تته ويكرنتته  ،لكن تته يتحمل تته ويتصتتبر  ،ول تتيك وقوع تته
وعدمه سوا عندن  ،ب يكرن نذا ولكن إيمانه يحميه من السخط .
الثالثىىة  :الر تتا  ،ونتتو أعلتتى متتن ذلتتك  ،ونتتو أن يكتتون ا م تران عنتتدن ستوا بالنستتبة لق تتا

ا وقدرو وان كان قد يحزن من المصيبة  ،نته رجت يستب لتا الق تا والقتدر  ،أينمتا ينتز
به الق تا والقتدر لاتو نتاز بته علتى ستا أو جبت  ،إن أصتيب بنعمته أو أصتيب ب تدنا ،
لالكت عنتتدن ستوا  ،ال ن قلبتته ميت
تصرلا

 ،بت لتمتتام ر تتا ربتته – ستتبحانه وتعتتالى – يتقلتتب لتتا

الرب – عز وج  ، -ولكناا عنتدن ستوا  ،إذ إنته ينظتر إلياتا باعتبارنتا ق تا لربته

 ،ونذا الفرق بين الر ا والصبر .

الرابعىىة  :الشتتكر  ،ونتتو أعلتتى الم ارتتتب  ،وذلتتك أن يشتتكر ا علتتى متتا أص تابه متتن مصتتيبة ،
وذلتك يكتتون لتا عبتتاد ا الشتاكرين حتتين يتتر أن ننتاك مصتتائب أعظتم مناتتا  ،وأن مصتتائب
ال تتدنيا أن تتون م تتن مص تتائب ال تتدين  ،وأن ع تتذاب ال تتدنيا أن تتون م تتن ع تتذاب اثخت ترو  ،وأن ن تتذن
المصيبة سبب لتكفيتر ستيئاته وربمتا لزيتادو حستناته شتكر ا علتى ذلتك  ،قتا النبتا " : 

ما يصيب المؤمن من نو وال لم وال شا إال كفر له باا  ،حتى الشوكة يشاكاا " (.)7
كما أنه قد يزداد إيمان المر بذلك .

ول مىا عىىن ابىىن مسىىعود مرفوعىىا  " :لىىيس منىا مىىن ضىىرب الخىىدود  ،وشىىق الجيىىوب  ،ودعىىا
بدعوم الجاهلية " (.)8
قوله في حديه ابن مسعود  " :مرفوعا "  .أي  :إلى النبا . 
قوله  " :من ضرب الخدود "  .العموم يراد به الخصو
قولتته  " :ومىىىن شىىىق الجيىىىوب "  .نتتو طتتوق القمتتي

المصيبة تسخطا وعدم تحم لما وقع عليه .

 ،أي  :من أج المصيبة .
التتذي يتتدخ منتته ال ترأك  ،وذلتتك عنتتد

قولتته  " :ودعىىىا بىىىدعوم الجاهليىىىة "  .دعتتو م تتاف والجانليتتة م تتاف إليتته  ،وتنتتازا ننتتا
أمران :
األول  :صيفة العموم ( دعوم الجاهلية )  ،نه مفرد م اف ليعم .
الثاني  :القرينة  ،ن

رب الخدود وشق الجيوب يفععن عند المصيبة ليكتون دعتا بتدعو

الجانلية عند المصيبة  ،مثل قولام  :واويعن ! وانقطاا ظاران !
()7

()2

البخاري  :كتاب المناقب  /باب ما يناى من دعو الجانلية  ،ومسلم  :كتاب ا يمان /باب تحريم
رب الخد و …

البخاري  :كتاب المر ا  /باب كفارو المر

 ،ومسلم  :كتاب البر والصلة  /باب واب المؤمن .
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وا ول تتى أن ت تترج ص تتيفة العم تتوم  ،والقرين تتة ال تخصص تته  ،ليك تتون المقص تتود بال تتدعو كت ت
دعوي منشؤنا الجا .

وذكر نذا ا صناف ال ع ة  ،ناا لالبا ما تكون عند المصتائب  ،واال  ،لم لته نتدم البيتو
الناك عند المصيبة .

 ،وكسر ا وانا  ،وتخريب الطعام  ،ونحون مما يفعله بع
ونذن ال ع ة من الكبائر  ،ن النبا  تب أر من لاعلاا .
وال يتتدخ لتتا الحتتديث

تترب ا ب البنتته  ،لكتتن يك ترن

تترب الختتد لتتا الحيتتاو العاديتتة  ،م ت

ال رب على الوجه للناا عنه  ،وكذلك شق الجيب مر لير المصيبة.
وعن أنس  ،أن رسول اهلل قال  " :إذا أراد اهلل بعبدم الخير عجل له العقوبة في الىدنيا نواذا

أراد بع بدم الشر أمسك عنه بذنبه  ،حتى يوافي به يوم القيامة " (.)1

قولىه فىىي حىىديه أنىس  " :إذا أراد اهلل بعبىىدم الخيىىر "  .اهلل يريىىد بعبىدم الخيىىر والشىىر ولكىىن
الشر المراد هلل تعالى ليس مرادا لذاته بدليل قول النبي



:

" والشىىر لىىيس إليىىك " ( ،)2ومتتن أراد الشتتر لذاتتته كتتان إليتته  ،ولكتتن ا يريتتد الشتتر لحكمتتة ،
وحينئذ يكون خي ار باعتبار ما يت منه من الحكمة .

قولته  " :عجىل لىه بالعقوبىة فىي الىدنيا "  .العقوبتة  :مؤاختذو المجترم بذنبته  ،وستمي
ناا تعقب الذنب  ،ولكناا ال تقا إال لا المؤاخذو على الشر .

بتذلك ،

وقولىىه  " :عجىىل لىىه العقوبىىة فىىي الىىدنيا "  .كتتان ذلتتك خيت ار متتن توخيرنتتا لآلخترو  ،نتته يتتزو

وينتاى  ،ولاذا قا النبا  للمتععنين  " :إن عذاب الدنيا أنون من عذاب اثخرو " (.)7
وننتتاك خيتتر أولتتى متتن ذلتتك ونتتو العفتتو عتتن التتذنب  ،ونتتذا أعلتتى  ،ن ا إذا لتتم يعاقبتته لتتا
التتدنيا وال لتتا اثخ ترو  ،لاتتذا نتتو الخيتتر كلتته  ،ولكتتن الرستتو

 جع ت تعجي ت العقوبتتة خي ت ار

باعتبار أن توخر العقوبة إلى اثخرو أشد  ،كمتا قتا تعتالى  ( :ولعىذاب اآلخىر أشىد وأبقىي )

[ طه . ] 721 :

والعقوبة أنوا كثير :
من ىىا  :متتا يتعلتتق بالتتدين  ،ونتتا أشتتدنا  ،ن العقوبتتا

الحستتية قتتد ينتبتته لاتتا ا نستتان  ،أمتتا

نتتذن  ،ل تع ينتبتته لاتتا إال متتن ولقتته ا  ،وذلتتك كمتتا لتتو خف ت

المعصتتية لتتا نظتتر العاصتتا ،

لاتتذن عقوبتتة دينيتتة تجعلتته يستتتاين باتتا  ،وكتتذلك التاتتاون بتتترك الواجتتب  ،وعتتدم الفي ترو علتتى
()7

الترمذي  :كتاب الزند  /باب ما جا لا الصبر على البع  ،والحاكم لا " المستدرك " ( ) 127 / 9

 ،والبياقا لا " ا سما والصفا
()2
()7

"(

 ، ) 729والبفوي لا " شر السنة " (. )292 /2

مسلم  :كتاب الصعو المسالرين  /باب الدعا لا صعو اللي .
أخرجه البخاري ومسلم .
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ا  ،وعتدم القيتتام بتا مر بتتالمعروف والناتا عتن المنكتتر  ،كت ذلتتك متن المصتتائب ،

حرمتا

ودليله قوله تعالى  ( :فإن تولوا ف علم أنما يريد اهلل أن يصىيب م بىبعض ذنىوب م ) [ المائتدو

. ] 99 :

ومناا العقوبة بالنفك  ،وذلك كا م ار

الع وية والنفسية .

ومناا العقوبة با ن  ،كفقدانام  ،أو أم ار

تصيبام .

ومناا  :العقوبة بالما  ،كنقصه أو تلفه ولير ذلك .
قوله  " :نواذا أراد بعبدم الشر  ،أمسك عنه بذنبه "  " .أمسك عنه "  ،أي  :ترك عقوبته

وا مساك لع متن ألعتا ا  ،ولتيك معنتان تعطيت ا عتن الفعت  ،بت نتو لتم يتز وال يت از

لعاال لما يريد  ،لكنته يمستك عتن الفعت لتا شتا متا لحكمتة بالفتة  ،لفعلته حكمتة  ،وامستاكه
حكمة .
قولته  " :حتى يوافي به يىوم القيامىة "  .أي  :يواليته ا بته  :أي  :يجازيته بته يتوم القيامتة ،
ونو الذي يقوم به الناك من قبورنم

وسما بيوم القيامة ل ع ة أسباب :

رب العالمين .

-7

قي تتام الن تتاك م تتن قب تتورنم  ،لقول تته تع تتالى ( :يىىىوم يقىىىوم النىىىاس لىىىرب العىىىالمين ) [

-2

قيام ا شتااد  ،لقولته تعتالى  ( :عنىا لننصىر رسىلنا والىذين عمنىوا فىي الحيىا الىدنيا

المطففين .]1 :

ويوم يقوم األش اد ) [ لالر . ]27 :
-3

قيام العتد  ،لقولته تعتالى  ( :ونضىف المىوازين القسىف ليىوم القيامىة ) [ ا نبيتا :

 ] 91والفر

متن ستياق المؤلتف لاتذا الحتديث  :تستلية ا نستان إذا أصتيب بالمصتائب

لتئع يجتزا  ،لتنن ذلتك يكتون خيت ار  ،وعتذاب التدنيا أنتون متن عتذاب اثخترو  ،ليحمتد ا
أنه لم يؤخر عقوبته إلى اثخرو .

وعل تتى ل تتر

أن أح تتدا ل تتم ي تتو

بخطيئ تتة وأص تتابته مص تتيبة  ،لنق تتو ل تته  :إن ن تتذا م تتن ب تتاب

امتحتتان ا نستتان علتتى الصتتبر  ،ورلتتع درجاتتته باحتستتاب ا جتتر  ،لكتتن ال يجتتوز لإلنستتان إذا
أصيب بمصيبة ،ونو ير أنه لم يخطئ أن يقو  :أنا لتم أخطتئ  ،لاتذن تزكيتة  ،للتو لر تنا
أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة  ،لنن نذن المصيبة ال تعقا ذنبتا تكفترن لكناتا تعقتا
قلبتتا تمحصتته  ،ليبتلتتا ا ا نستتان بالمصتتائب لنظتتر ن ت يصتتبر أو ال ؟ ولاتتذا كتتان أخشتتى
النتتاك
()7

 عتتز وج ت  وأتقتتانم محمتتد  ، يوعتتك كمتتا يوعتتك رجتتعن منتتا ( ،)7وذلتتك لينتتا

البخاري  :كتاب المر ا  /باب أشد الناك بع ا نبيا  ،ومسلم كتاب البر والصلة /باب واب

المؤمن.
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أعلتتا درجتتا

الصتتبر لينتتا مرتبتتة الصتتابرين علتتى أعلتتا وجوناتتا  ،ولتتذلك شتتدد عليتته صتتلى

ا عليته وستلم عنتد الفتتزا ومتع نتذن الشتدو كتتان ابت

بكر ونو يستاك لومدن بصرن (يعنا ينظر) لعرل
لقالت ت

عائشتة ر تا ا عناتا أنته يريتد الستواك ،

 :رخ تتذن ل تتك ؟ لوش تتار ب أرس تته نع تتم  .لوخ تتذ

لوعطتتته إيتتان  ،لاستتتن بتته  ،قال ت

القلتب ودخت عليتته عبتدالرحمن بتن أبتتا

الست تواك وق تتمته ورالنت تته للرس تتو

،

عائشتتة  :متتا رأيتتته استتتن استتتنانا أحستتن منتته  ،تتم رلتتع يتتدن

وقا  " :في الرفيق األعلى " (.)8
لتانظر إلتتى نتتذا ال بتتا

يصت الرستو

 أعلتى درجتتا

نتتا أعلتتى التتدرجا

-7

واليقتين والصتتبر العظتتيم متتع نتتذن الشتتدو العظيمتتة  ،كت نتتذا جت أن
الصتابرين  ،صتبر

 ،وصتبر بتتا  ،وصتبر لتا ا حتتتى

 .لمتتن أُصتتيب بمصتتيبة ،لحد تتته نفستته أن مصتتائبه أعظتتم متتن مصتتائبه

من عليه به؛ لليعذر نذا.
وم ن
لنن ُيد ن على ربه بعمله ُ
ومن ذلك يتضح لنا أمران :

أن إصتتابة ا نستتان بالمصتتائب تعتبتتر تكفي ت ار لستتيئاته وتعجتتيع للعقوبتتة لتتا التتدنيا ،

ونذا خير من توخيرنا له لا اثخرو .
قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصت المتر بصتبرن أعلتى درجتا

-2

الصتابرين

 ،والصبر من ا يمان بمنزلة الرأك من الجسد .
وقال النبي  " : إن عظم الجزاء مف عظم الب ء  ،نوان اهلل تعالى إذا أحب قوما ابىت هم
 ،فمن رضي  ،فله الرضا  ،ومن سخف فله السخف " حسنه الترمذي (.)1

قوله  " :وقا النبا  " : إن عظم الجىزاء مىف عظىم الىب ء "  .نتذا الحتديث روان الترمتذي
صتحابيَّة صتحابا الحتديث التذي قبلته
عن أنك بن مالك ر ا ا عنه  ،عتن النبتا َ - ل َ

.

قولتته  " :إن عظىىم الجىىزء مىىف عظىىم الىىب ء "  .أي  :يتقاب ت عظتتم الج ت از متتع التتبع  ،لكلمتتا
كتان التبع أشتد وصتبر ا نستان صتار الجت از أعظتم  ،ن ا عتد ال يجتزي المحستن بوقت

متن إحستانه  ،للتيك الجت از علتى الشتوكة يشتاكاا كتالج از علتى الكستر إذا ُكستر  ،ونتذا دليت

على كما عد ا  ،وأنه ال يظلم أحدا  ،وليه تسلية المصاب .

قول تته  " :نوان اهلل إذا أحىىىب قومىىىا ابىىىت هم "  .أي  :أختب تترنم بم تتا يق تتدر عل تتيام م تتن ا م تتور
الكونية ؛ كا م ار  ،ولقدان ا ن  ،أو بمتا يكلفاتم بته متن ا متور الشترعية  ،قتا تعتالى :

.

()2

البخاري  :كتاب المفاز  /باب مر

()7

الترمذي  :كتاب الزند  /باب ما جا لا الصبر على البع  ،وابن ماجة  :كتاب الفتن  /باب الصبر

النبا

على البع .
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( إنىىا نحىىن نزلنىىا عليىىك القىرعن تنىىزي * فاصىىبر لحكىىم ربىىك ) [ ا نستتان  ] 29 ،23 :لتتذكرن
ا بالنعمة وأمرن بالصبر  ،ن نذا الذي ُنز عليه تكليف يكلف به .
كتتذلك متتن االبتتتع الصتتبر عتتن محتتارم ا  ،كمتتا لتتا الحتتديث  " :ورجىىل دعتىىه امىىىرأ ذات
منصب وجمال  ،فقىال  :إنىي أخىاب اهلل " ( ،)7لاتذا جتزاؤن إن ا يظلته لتا ظلته يتوم ال ظت

إال ظله .

قولته  " :فمن رضي  ،فله الرضا  ،ومن سخف ؛ فله السىخف "  " .متن " شىرفية  ،والجىواب
 " :فلىىه الرضىىا "  ،أي  :للتته الر تتا؛ متتن ا واذا ر تتا ا عتتن شخصتتا ر تتا النتتاك عنتته
جميعا ،والمراد بالر ا الر ا بق ا ا من حيث إنه ق ا ا  ،ونتذا واجتب بتدلي قولته :

" ومىىىن سىىىخف " لقابت ت الر تتا بالس تتخط  ،ون تتو ع تتدم الص تتبر عل تتى م تتا يك تتون م تتن المص تتائب
القدرية الكونية .

ولم يق ننا " لعليته الستخط " متع أن مقت تى الستياق أن يقتو لعليته  ،كقولته تعتالى  ( :مىن
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلي ا ) [ لصل
لقا بع

. ]91 :

العلما  :إن العم بمعنى على  ،كقوله تعالى  ( :أولئىك ل ىم اللعنىة ول ىم سىواء

الدار ) [ الرعد  ] 22 :أي  :عليام اللعنة .

وقتا رختترون  :إن التعم علتتى متا نتتا عليته  ،لتكتتون لعستتحقاق  ،أي  :صتتار عليته الستتخط
باستحقاقه لته  ،لتكتون أبلتي متن " علتى "  ،كقولته تعتالى  ( :أولئىك ل ىم اللعنىة ) ؛ أي حقت
عليام باستحقاقام لاا  ،ونذا أص .




ويستفاد من الحديه :
إ بتتا

المحبتتة والستتخط والر تتا

 عتتز وج ت  ،ونتتا متتن الصتتفا

الفعليتتة لتعلقاتتا

بمشتتيئة ا تعتتالى ؛ ن (إذا ) لتتا قولتته  " :إذا أحتتب قومتتا للمستتتقب  ،لالحتتب يحتتدث ،
لاو من الصفا

الفعلية .

وا تعالى يجب العبد عنتد وجتود ستبب المحبتة  ،ويبف ته عنتد وجتود ستبب التبف
نذا ؛ لقد يكون نذا الشخ

ن الحكم يدور مع علته .

 ،وعلتى

لا يوم من ا يام محبوبتا إلتى ا ولتا أختر مبف تا إلتى ا ،

وأمتتا ا عمتتا ؛ للتتم يتتز ا يحتتب الخيتتر والعتتد وا حستتان ونحونتتا  ،وأن ت التووي ت ينكتترون
نتتذن الص تتفا
()7

 ،ليؤولتتون المحب تتة الر تتا بتتال واب أو إرادت تته  ،والستتخط بالعقوب تتة أو إدارتا تتا ،

البخاري  :كتاب الجماعة وا مامة /باب من جلك لا المسجد ينتظر الصعو  ،ومسلم  :كتاب
الزكاو  /باب إخفا الصدقة .
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قالوا ن إ با

نذن الصفا

يق ا النق

وج على الوجه العئق به كسائر الصفا

ومشاباة المخلوقين  ،والصتواب بوتاتا

 عتز

التا ي بتاا من يقو بالتووي .

ويجب في كل صفة أثبت ا لنفسه أمران :
-1

إثبات ا على حقيقت ا وظاهرها .

-2

الحذر من التمثيل أو التكييب .



فيه مسائل :
األولىىى  :تفسىىير عيىىة التغىىابن  .الثانيىىة  :أن هىىذا مىىن ا يمىىان بىىاهلل  .الثالثىىة  :الفعىىن فىىي
النسىىب  .الرابعىىة  :شىىد الوعيىىد فىىيمن ضىىرب الخىىدود  ،وشىىق الجيىىوب  ،ودعىىا الجاهليىىة .
الخامسىىىة  :ع مىىىة إراد اهلل بعبىىىدم الخيىىىر  .السادسىىىة  :إدار اهلل بىىىه الشىىىر  .السىىىابعة :
ع مة حب اهلل للعبد  .الثامنة  :تحريم السخف  .التاسعة  :ثواب الرضا بالب ء .



فيه مسائل :



األولىى  :تفستتير ريتتة التفتابن  .ونتتا قولته تعتتالى  ( :ومىىن يىىؤمن بىىاهلل ي ىىد قلبىىه ) ،
وقد فسرها علقمة كما سبق تفسي ار مناسبا للباب .



الثانيىىة  :أن نتتذا متتن ا يمتتان بتتا  .المشتتار إليتته بقولتته ( :هىىذا ) نتتو الصتتبر علتتى



الثالثىىة  :الطعتتن لتتا النستتب  .ونتتو عيبتته أو نفيتته  ،ونتتو متتن الكفتتر  ،لكنتته ال ُيختتر



الرابعىىىة  :ش تتدو الوعي تتد ل تتيمن

تترب الخ تتدود  ،أو ش تتق الجي تتوب  ،أو دع تتا ب تتدعو



الخامسة  :ععمة إرادو ا بعبدن الخير  .ونو أن يعج له ا العقوبة لا الدنيا .



السادسىىة  :إرادو ا بتته البشتتر  .أي إرادو ا بتته الشتتر  ،ونتتو أن يتتؤخر لتته العقوبتتة



السابعة  :ععمة حب ا للعبد .ونا االبتع .



الثامنىىة  :تح تريم الستتخط  .يعنتتا  :ممتتا بتته العبتتد  ،لقولتته  " : ومتتن ستتخط  ،للتته



التاسعة  :واب الر ا بتالبع  .ونتو ر تا ا عتن العبتد  ،لقولته  " : مىن رضىي

أقدار ا .
من الملة .

الجانلية  .ن النبا  تب ار منه .

لا اثخرو .

السخط "  ،ونذا وعيد .
 ،فله الرضا " .
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باب ما جاء في الرياء
المؤل تتف رحم تته ا تع تتالى أطل تتق الترجم تتة  ،لل تتم يفصت ت بحكم تته جت ت أن يحك تتم

ا نسان بنفسه على الريا على ما جا ليه .
تعريب الرياء :



مصتتدر ار ي ي ارئتتا  ،أي  :عم ت ليتران النتتاك  ،ويقتتا مت ار او كمتتا يقتتا  :جانتتد

جاتتادا ومجانتتدو  ،ويتتدخ لتتا ذلتتك متتن عم ت ليستتمعه النتتاك ويقتتا لتته مس تمع ،
ولتا الحتديث عتتن النبتا  ، أنته قتتا  " :مىن راءي اهلل بىىه  ،ومىن سىىمف اهلل

به " (.)7

والريتا خلتق ذمتتيم  ،ونتو متتن صتفا المنتالقين  ،قتتا تعتالى  ( :نواذا قىىاموا إلىىى
الصىىى قىىىاموا كسىىىالى يىىىراؤون النىىىاس وال يىىىذكرون اهلل إال قلىىىي ) [ النس تتا :

.]793

والرياء يبحه في مقامين :
المقام األول  :لا حكمة .

فنقىىول  :الريتتا متتن الشتترك ا صتتفر  ،ن ا نستتان قصتتد بعبادتتته ليتتر ا وقتتد
يص ت إلتتى ا كبتتر  ،وقتتد م ت ابتتن القتتيم للشتترك ا صتتفر  ،لقتتا  " :مثىىل يسىىير

الرياء "  ،ونذا يد على أن الريا ك ير قد يص إلى ا كبر .

المقام الثاني  :لا حكم العبادو إذا خالطاا الريا  ،وهو على ث ثة أوجه :

األول  :أن يك تتون الباع تتث عل تتى العب تتادو مت ت ار او الن تتاك م تتن ا صت ت  ،كم تتن ق تتام
يصلا من أج م ار او الناك ولم يقصد وجه ا  ،لاذا شرك والعبادو باطلة .

الثىىاني  :أن يكتتون مشتتاركا للعبتتادو لتتا أ نائاتتا  ،بمعنتتى أن يكتتون الحامت لتته لتتا

أو أمرن ا خع
ل تتنن كانت ت

م يط أر الريا لا أ نا العبادو .

العب تتادو ال ينبن تتا أخرن تتا عل تتى أولا تتا  ،لوولا تتا ص تتحي بكت ت ح تتا ،

والباط رخرنا .

()7

البخاري  :كتاب الرقاق  /باب الريا والسمع  ،ومسلم  :كتاب الزند  /باب تحريم الريا .

This file was downloaded from QuranicThought.com

مثال ذلك رج عادن مئة لاير قد أعدنا للصدقة لتصدق بخمسين مخلصا و ار
لا الخمسين الباقية  ،لا ولى حكماا صحي  ،وال انية باطلة .
أما إذا كان

العبادو ينبنا أخرنا على أولاا ،لاا على حالين .

أ  )أن يدالع الريا وال يسكن إليه  ،ب يعر

عنه ويكرنه  ،لننه ال يؤ ر عليه

شيئا  ،لقو النبتا  " : إن اهلل تجاوز عن عمتي ما حىدثت بىه نفسى ا مىا لىم

تعمل أو تتكلم " (.)7

مثىىال ذلىىىك  :رج ت قتتام يص تلا ركعتتتين مخلصتتا

 ،ولتتا الركعتتة ال انيتتة أحتتك

بالريا لصار يدالعه  ،لنن ذلك ال ي رن وال يؤ ر على صعته شيئا .

ب ) أن يطم تتئن إل تتى ن تتذا الري تتا وال يدالع تته  ،لحينئ تتذ تبطت ت جمي تتع العب تتادو ن
رخرنا مبنا على أولاا ومرتبط به .

مثال ذلك  :رج قتام يصتلا ركعتتين مخلصتا
الريا

حساسته بشتخ

كلاا الرتباط بع اا ببع

 ،ولتا الركعتة ال انيتة طت أر عليته

ينظتر إليته  ،لوطمتون لتذلك ونتزا إليته  ،لتبطت صتعته
.

الثالىىه  :متتا يط ت أر بعتتد أنتاتتا العبتتادو  ،لننتته ال يتتؤ ر علياتتا شتتيئا  ،اللاتتم إال أن
يكون ليه عدوان  ،كالمن وا ذي بالصتدقة  ،لتنن نتذا العتدوان يكتون إ مته مقتابع

جر الصدقة ليبطلاا  ،لقوله تعالى  " :يا أي ا الذين عمنىوا ال تبفلىوا صىدقاتكم

بالمن واألذي ) [ البقرو . ]219 :

ولتتيك متتن الريتتا أن يفتتر ا نستتان بعلتتم النتتاك بعبادتتته  ،ن نتتذا إنمتتا طت أر بعتتد

الفراغ من العبادو .

وليك من الريا أي تا أن يفتر ا نستان بفعت الطاعتة لتا نفتك  ،بت ذلتك دليت

على إيمانه  ،قا النبا  " من سرته حسناته وسىاءته سىيئاته فىذلك المىؤمن"

()7

البخاري  :كتاب العنق  /باب الخطو والنسيان  ،ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب تجاوز ا عن حديث

النفك.
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وقتتد ستتئ النبتتا صتتلى ا عليتته وستتلم عتتن ذلتتك  ،لقتتا  " :تلىىك عاجىىل بشىىري

المؤمن " ()8

وقو ا تعتالى  ( :قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي إنمىا إل كىم إلىه واحىد ) [
الكاف . ]770 :
قوله تعالى  ( :قل إنما إنا بشر مثلكم )  .يومر ا نبيه أن يقتو للنتاك  :إنمتا
أنتتا بشتتر مت لكم  ،ونتتو قصتتر النبتتا  علتتى البشترية  ،وأنتته لتتيك ربتتا وال ملكتتا ،

وأكد نذن البشرية بقوله  ( :مثلكم )  ،لذكر الم

من باب تحقيق البشرية .

قولته  ( :يىىوحي إلىىى )  .التتوحا لتتا اللفتتة  :ا عتعم بستترعة وخفتتا  ،ومنتته قولتته

تعالى  ( :فخرن على قومه من المحراب فإويحي إلىي م أن سىبحوا بكىر وعشىيا

) [مريم . ]77 :

وفي الشر  :إععم ا بالشرا .

والىىىوحي  :ن تتو الف تترق بينن تتا وبين تته  ، لا تتو متمي تتز ب تتالوحا كفيت ترن م تتن ا نبي تتا
والرس .

قولتته  ( :إنمىىا إل كىىم إلىىه واحىىد)  .نتتذن الجملتتة لتتا تووي ت مصتتدر نائتتب لاع ت (

يوحي )  ،ولياا حصر طريقه (إنما)  ،ليكون معنانتا  :متا إلاكتم إال إلته واحتد ،
ونتو ا لتنذا بت

نتتا ختتال

ذلتك  ،لننتته ال يليتق بتتك أن تشترك معتته ليترن لتتا العبتادو التتتا

حقتته  ،ولتتذلك قتتا تعتتالى بعتتد نتتذا  ( :فمىىن كىىان يرجىىو لقىىاء ربىىه

فليعمل عم صالحا وال يشرك بعباد ربه أحدا ) [ الكاف . ] 770 :

لقوله تعالى ( :فمن كان يرجو لقاء ربه ) المتراد بالرجتا  :الطلتب وا مت  ،أي

 :متن كتان يؤمت أن يلقتا ربته  ،والمتراد باللقيتا ننتا المعقتاو الخاصتة  ،ن اللقيتا
على نوعين :

()2

ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )21 ،71/7والترمذي ( كتاب الفتن  ،باب ما جا لا لزوم
الجماعة )  ،والحم وصححه ووالقه الذنبا ( ، )722/7وصححه أحمد شاكر (. )779
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األول  :عامة لك إنسان  ،قا تعالى  ( :يا أي ىا ا نسىان إنىك كىادن إلىى ربىك

كىىدحا فم قيىىه ) [ االنشتتقاق  ، ] 1 :ولتتذلك قتتا مفرعتتا علتتى ذلتتك  ( :ف مىىا مىىن
أوتي كتابه بيمينه فسوب يحاسب حسابا يسيرا ) [ االنشقاق  ( ] 1 :وأمىا مىن

أوتي كتابه وراء ظ رم  ) ..اثية [ االنشقاق . ]70 :

الثىىىاني  :الخاص تتة ب تتالمؤمنين  ،ون تتو لق تتا الر تتا والنع تتيم كم تتا ل تتا ن تتذن اثي تتة ،
وتت من رؤيته تبارك وتعالى  ،كما ذكر بع

أن العلم .

فقوله  ( :فليعمل عم صالحا ) الفا رابطة لجواب الشترط  ،وا متر لإلرشتاد ،
أي  :من كان يريد أن يلقا ا على الوجه الذي ير ان ستبحانه  ،لليعمت عمتع
صالحا  :والعم الصال ما كان خالصا صوابا .
ونذا وجه الشاند من اثية .

فالخالص  :ما قصتد بته وجته ا  ،والتدلي علتى ذلتك قولته  " : أنمىا األعمىال
بالنيات " (.)7

والصىواب  :متتا كتان علتتى شتريعة ا  ،والتدلي علتتى ذلتك قولتته  " : مىىن عمىىل

عم ليس عليه أمرنا  ،ف و رد "

()2

ول ىذا قىال العلمىاء  :نتذان الحتتدي ان ميتزان ا عمتا  ،فىاألول  :ميتزان ا عمتتا

الباطنة  .والثاني  :ميزان ا عما الظانرو .

قوله  ( :وال يشرك )  .ال  :نانية والمراد بالناا ا رشاد .
قوله  ( :بعباد ربىه أحىدا )  .خت

العبتادو ناتا ختال

حتق ا  ،ولتذلك أتتى

بكلمة " رب " إشارو إلى العلة  ،لكما أن ربك خلقتك وال يشتاركه أحتد لتا خلقتك ،
ليجتتب أن تكتتون العبتتادو لتته وحتتدن  ،ولتتذلك لتتم يق ت  ( :ال يشىىرك بعبىىاد اهلل ) ،

لذكر الرب من باب التعلي  ،كقوله تعالى  ( :يا أي ا الناس أعبدوا ربكىم الىذي

خلقكم والذين من قبلكم ).

وقوله ( أحدا ) نكرو لا سياق الناا  ،لتكون عامة لك أحد .
()7

بالبخاري  :كتاب بد الوحا  /باب كيف كان بد الوحا  ،ومسلم  :كتاب ا مارو  /باب إنما ا عما

بالنيا
()2

.

باليخاري  :كتاب البيوا  /باب النجب  ،ومسلم  :كتاب ا ق ية /باب نق

اثحكام .
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والشاهد من اآلية  :أن الريا من الشرك  ،ليكون داخع لا الناا عنه.
ولتتا نتتذن اثيتتة دلي ت علتتى معقتتاو ا تعتتالى  ،وقتتد استتتد باتتا بعت

على بو رؤية ا  ،ن المعقاو معنانا المواجاة .

ولياتتا دلي ت علتتى أن الرستتو

أن ت العلتتم

 بشتتر ال يستتتحق أن يعبتتد  ،نتته حصتتر حالتته

بالبشرية  ،كما حصر ا لونية با .

وعن أبي هريىر مرفوعىا  :قىال اهلل تعىالى  " :أنىا أغنىي الشىركاء عىن الشىرك ،
ومن عمل عم أشرك معي فيه غيري  ،تركته وشركه "  .روام مسلم (.)8

قولتته لتتا حتتديث أبتتا نري ترو  " :قىىال اهلل تعىىالى "  .نتتذا الحتتديث يرويتته النبتتا 

عن ربه  ،ويسمى نذا النوا بالحديث القد سا .

قولىىه  " :أنىىا أغنىىى الشىىركاء عىىن الشىىرك "  .قولتته " أغنىىي "  .استتم تف تتي ،
وليس

لعع ما يا  ،ولاذا أ يف

يعنىىىي  :إذا ك تتان بعت ت

الشركا عن المشاركة .

إلى الشركا .

الش تتركا يس تتتفنا ع تتن ش تتركته م تتع ليت ترن  ،ل تتا إلن تتا

لتتا ال يقب ت عمتتع لتته ليتته شتترك أبتتدا  ،وال يقب ت إال العم ت الختتال

لتته وحتتدن ،

لكما أنه خالق وحدن  ،لكيف تصرف شيئا متن حقته إلتى ليترن ! لاتذا لتيك عتدال

 ،ولاتذا قتتا ا عتتن لقمتتان  ( :إن الشىىرك لظلىىم عظىىيم ) [ لقمتتان  ، ]73 :لتتا

التتذي خلقتتك وأعتتدك إعتتدادا كتتامع بك ت مصتتالحك وأمتتدك بمتتا تحتتتا إليتته  ،تتم

تذنب وتصرف شيئا من حقه إلى ليرن ؟ ! لع شك أن نذا من أظلم الظلم .

قوله  " :عم "  .نكرو لا سياق الشرط  ،لتتعم أي عمت متن صتعو  ،أو صتيام

 ،أو ح  ،أو جااد  ،أو ليرن .

قوله  " :تركته وشركه "  .أي  :لم أ به على عمله الذي أشرك ليه .

وقتتد يص ت نتتذا الشتترك إلتتى حتتد الكفتتر  ،ليتتترك ا جميتتع أعمالتته  ،ن الشتترك

يحبط ا عما إذا ما

()3

عليه .

مسلم  :كتاب الزند  /باب من أشرك لا عمله لير ا .
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والمراد بشركه  :عمله الذي أشرك ليه  ،وليك المراد شريكه  ،ن الشريك الذي
أشترك بته متع ا قتتد ال يتركته  ،كمتن أشترك نبيتتا أو وليتا  ،لتنن ا ال يتترك ذلتتك

النبا والولا .


.7
.2

.

.3
.9

ويستفاد من هذا الحديه :

بيان لنا ا تعالى  ،لقوله  " :أنا إغني الشركاء عن الشرك " .

بيان عظم حق ا وأنه ال يجوز حد أن يشرك أحدا مع ا لتا حقته
بطعن العم الذي صاحبه الريا  ،لقوله  " :تركته وشركه " .

تحريم الريا  ،ن ترك ا نسان وعمله وعدم قبوله يد علتى الف تب

 ،وما أوجب الف ب  ،لاو محرم .

.2

أن صتتفا

ا لعتتا ال حصتتر لاتتا  ،ناتتا متعلقتتة بفع ت ا  ،ولتتم يتتز

ا وال ي از لعاال .

وعىىن أبىىي سىىعيد مرفوعىىا  " :أال أخبىىركم بمىىا هىىو أخىىوب علىىيكم عنىىدي مىىن
المسىىيح الىىدجال ؟ "  .قىىالوا  :بلىىي  .قىىال  " :الشىىرك الخفىىي  ،يقىىوم الرجىىل

فيصلي فيزين ص ته  ،لما يري من نظر رجل إليه " روام أحمد (.)1
 ،والف تتر

قول تته ل تتا ح تتديث أب تتا س تتعيد  " :أال "  .أداو ع تتر

المخاطب  ،لاو أبلي من عدم ا تيان باا .

قوله  " :بما هو "  .ما  :أسم موصو بمعنى الذي .
قولتته  " :أخىىوب علىىيكم عنىىدي "  .أي عنتتد الرستتو

منا تتا تنبيت تته

 نتته  متتن رحمتتته

بالمؤمنين يختاف علتيام كت الفتتن  ،وأعتظ لتنته لتا ا ر

نتا لتنتة المستي

التتدجا  ،لتتن النبتتا  متتن لتنتتة نتتذا الشتترك الخفتتى أشتتد متتن خولتته متتن لتنتتة

المستتي التتدجا  ،وانمتتا كتتان كتتذلك  ،ن التتتخل
ق تتا بعت ت

()7

منتته صتتعب جتتدا  ،ولتتذلك

الس تتلف  " :مىىىا جاهىىىدت نفسىىىي علىىىى شىىىيء مجاهىىىدت ا علىىىىى

ا مام أحمد (  ، ) 30 /3وابن ماجة  :كتاب الزند  /باب الريا والسمعة  ،والحاكم ( )329 /9

وصححه.
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ا خ ص "  ،وقا النبا  " : أسعد الناس بشفاعتي من قال  :ال إلىه إال
اهلل خالصا من قلبه " ( ،.)2وال يكفا مجرد اللفظ باتا  ،بت البتد متن إختع

وأعما يتعبد باا ا نسان

 عز وج .

قولتته  " :المسىىيح الىىدجال "  .المستتي  ،أي  :ممستتو العتتين اليمنتتا  ،لتتذكر
النبتا  عيبتتين لتتا التدجا  :أحتتدنما حستتا  ،ونتو أن التتدجا أعتتور العتتين
اليمنتتا  ،كمتتا قتتا النبتتا  " : إن اهلل ال يخفىىى علىىيكم  ،إنىىه لىىيس ب ى عور
الدجال أعور العين اليمنى " (.)3

والثاني معنوي  :ونتو التدجا  ،لاتو صتيفة مبالفتة  ،أو يقتا بونته نستبة إلتى
وصتتفه المتتعزم لتته  ،ونتتو التتدج والكتتذب والتمويتته ،ونتتو رج ت متتن بنتتا ردم ،

ولكن ا  سبحانه وتعالى بحكمته يخرجه ليفتتن النتاك بته  ،ولتنتته عظيمتة ،
إذ ما لا الدنيا منذ خلق ردم إلى أن تقوم الساعة لتنة أشد من لتنتة التدجا .

والمسي الدجا

بت

به ا حاديث واشتار حتى كان من المعلوم بال ترورو

 ،ن النبتتا  أمتتر أمتتته أن يتعتتوذوا بتتا منتته لتتا ك ت صتتعو  ،وقتتد حتتاو
بعت

النتاك إنكتارن وقتالوا  :متا ورد متن صتفته متنتاق

وال يمكتن أن يصتتدق

بتته  ،لكتتن ن تؤال يقيستتون ا حاديتتث بعقتتولام وأن توائام  ،وقتتدرو ا بقتتدرتام ،

ويقولتون  :كيتتف يكتون اليتتوم عتن ستتنة والشتمك لاتتا نظتام ال تتعتتدان ؟ ونتتذا ال
شك جا منام با  ،لالذي جعت نتذا النظتام نتو ا  ،ونتو القتادر علتى أن

يفيت ترن مت تتا ش تتا  ،لي تتوم القيام تتة تك تتور الش تتمك  ،وتتك تتدر النج تتوم  ،وتكش تتط

السما  ،ك ذلك بكلمة " كن "  .ورد نذن ا حاديث بم ت نتذن التعالىت دليت

تعف ا يمتان وعتدم تقتديرن ا حتق قدرتته  ،قتا تعتالى  ( :ومىا قىدروا

على

اهلل حق قدرم ) [ الزمر .]11 :

لالذي نؤمن به أنته ستيخر لتا أختر الزمتان  ،ويحصت منته كت متا بت

رسو ا

.

عتن

ونؤمن أن ا على ك شا قدير  ،وأنه قادر على أن يبعث على الناك .

()2
()3

البخاري  :كتاب الرلاق  /باب صفة الجنة والنار .
البخاري  :كتاب المفازي  /باب حجة الوداا  ،ومسلم  :كتاب الفتن  /باب ذكر الدجا .
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م ن يفتنام عن دينام  ،ليتميز المتؤمن متن الكتالر والخبيتث متن الطيتب  ،م ت

ما ابتلا ا بنا إسرائي بالحيتان يوم ستبتام شترعا ويتوم ال يستبتون ال تتوتيام
 ،وم

ما ابتلا ا المؤمنين بون أرس عليام الصيد ونم حترم  ،تنالته أيتدنم

ورمتتاحام لتتيعلم ا متتن يخالتته بالفيتتب  ،وقتتد يبتلتتا ا أل تراد النتتاك بوشتتيا

يمتحتتنام باتتا  ،قتتا تعتتالى   :ومىىن النىىاس مىىن يعبىىد اهلل علىىى حىىرب فىىإن

أصىىابه خيىىر افم ى ن بىىه نوان أصىىابته فتنىىة انقلىىب علىىى وج ىىه خسىىر الىىدنيا
واآلخر  [ الح . ]77 :
قوله  " :الشرك الخفي "  .الشرك قسمان خفا وجلا .

لالجلا  :ما كان بالقو م

الحلف بفير ا أو قو ما شا ا وشتئ

بالفعل مثل  :االنحنا لفير ا تعظيما .

 ،أو

والخفىىي  :متتا كتتان لتتا القلتتب  ،م ت  :الريتتا  ،نتته ال يبتتين  ،إذا ال يعلتتم متتا
لا القلوب إال ا  ،ويسما أي ا " شرك السرائر "  .ونذا نتو التذي بينته ا

بقولتته  ( :يىىىوم تبلىىى السىىىرائر ) [ الطتتارق  ، ] 9 :ن الحستتاب يتتوم القيامتتة
على السترائر  ،قتا تعتالى  ( :أفى يعلىم إذا بعثىر مىا فىي القبىور وحصىل مىا

فىىي الصىىدور ) [العاديتتا

 ]70 ،9 :ولتتا الحتتديث الصتتحي لتتيمن كتتان يتتومر

بتتالمعروف وال يفعلتته ويناتتا عتتن المنكتتر ويفعلتته  :أنتته " يلقىىي فىىي النىىار حتىىى

تندلق أقتاب بفنه  ،فيدور علي ىا كمىا يىدور الحمىار برحىام  ،فيجتمىف عليىه
أهل النار  ،فيس لونه  ،فيخبرهم أنه كان ي مر بالمعروب وال يفعله  ،وين ي

عن المنكر ويفعله " (.)7

قولته  " :يقىىوم الرجىىل  ،فيصىىلي  ،فيىزين صى ته "  .يتستتاوي لتا ذلتتك الرجت
والمترأو  ،والتخصتتي

ننتتا يستتما مفاتتوم اللقتب  ،أي أن الحكتتم يعلتتق بمتتا نتتو

أشرف  ،ال لقصد التخصي

ولكن ل رب الم

.

وقول تته  " :فيىىىزين صىىى ته "  .أي  :يحس تتناا بالطمونين تتة  ،ورل تتع الي تتدين عن تتد
التكبير ونحو ذلك .

()7

البخاري  :كتاب بد الخلق  /باب صفة النار  ،ومسلم  :كتاب الزند  /باب عقوبة من يومر بمعروف

وال يفعله .
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قولته  " :لمىا يىىرم مىن نظىىر رجىل إليىىه "  " .مىا " موصتتولة  ،وحتذف العائتتد ،
أي  :لل تتذي يت تران نظ تتر رجت ت  ،ون تتذن ن تتا العل تتة لتحس تتين الص تتعو  ،لق تتد زي تتن
صعته ليران نذا الرج ليمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه  ،ونذا شرك .


فيه مسائل :

األولى  :تفسير عية الك ب  .الثانية  :األمر العظىيم فىي رد العمىل الصىالح إذا

دخله شيء لغير اهلل  .الثالثة  :ذكر السبب الموجب لذلك  ،وهو كمال الغني .

الرابعة  :أن من األسباب أنه تعالى خير الشركاء  .الخامسة  :خوب النبي 

على أصحابه من الرياء .

السادسة  :أنه فسر ذلك ب ن المرء يصلي هلل  ،لكن  ،يزين ا لما يرم من نظر

الرجل إليه .
فيه مسائل :



األولى  :تفسير أية الكاف  .وسبق الكعم علياا .

الثانية  :اثمر العظيم لا رد الع الصال إذا دخله شا لفير ا .



وذلك لقوله  " :تركته وشركه "  ،وصار عظيما نته



الثالثة  :ذكر السبب الموجتب لتذلك  ،ونتو كمتا الفنتا  .يعنتى الموجتب

خسا ار  ،ولحو

تاا علتى العامت

الحديث تد على ل ب ا عز وج من ذلك .

للرد نو كما لنا ا  عز وج عن ك عم ليته شترك  ،ونتو لنتا عتن
ك عم  ،لكن العم الصال يقبله وي يب عليه .


الرابعة  :أن من ا سباب أنه تعالى خيتر الشتركا  .أي  :متن أستباب رد

العم إذا أشرك ليته العامت متع ا أحتدا  ،أن ا خيتر الشتركا  ،لتع ينتازا

من جع شريكا له ليه .


الخامسة  :خوف النبا  على أصحابه من الربا  .وذلك لقولته : 

" أال أخبركم بما هو أخوب علىيكم عنىدي مىن المسىيح الىدجال "  .واذا كتان
يخاف ذلك على أصحابه  ،لالخوف على من بعدنم من باب أولا .
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السادسة  :أنه لسر ذلك بون يصتلا المتر

 ،لكتن يزيناتا لمتا يتر متن

نظر رج إليه  .ونذا التفسير ينطبق تماما على الريا  ،ليكون أخوف علينا

عند رسوله  من المسي الدجا .


ولم يذكر المؤلف مسولة خوف النبا  على أمته من المسي التدجا

ن المقام لا الريا ال ليما يخاله النبا  على أمته .
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***
باب من الشرك إراد ا نسان بعمله الدنيا
قوله  " :من الشرك "  " .من " للتبعي

 ،أي  :بع

الشرك .

قول تته  " :الىىىدنيا "  .مفع تتو ب تتنرادو  ،ن إرادو مص تتدر م تتاف إل تتى لاعل تته واذا
أن تعرف المصدر إن كان م الا إلى لاعله أو مفعوله  ،لحوله إلتى لعت

أرد

م ارا مقرون بون  ،لنذا قلنا  :باب من الشترك أن يريتد ا نستان بعملته التدنيا ،

لا نسان لاع  ،وعلا نذا  ،لنرادو مصدر م تاف إلتى لاعلته  ،والتدنا مفعتو

به .

وعنوان الباب له ث ه احتماالت :

األول  :أن يك تتون مك تتر ار م تتع م تتا قبل تته  ،ون تتذا بعي تتد أن يكت تتب المؤل تتف ت تترجمتين

متتابعتين لمعنا واحد .

الثاني  :أن يكون الباب الذي قبله أخ

 ،ونذا أعم  ،ونذا محتم .

من نذا الباب  ،نه خا

لا الريا

الثالىىىه  :أن يكتتون نتتذا البتتاب نوع تتا مستتتقع عتتن البتتاب التتذي قبلتته  ،ونتتذا ن تتو

الظانر  ،ن ا نسان لا الباب السابق يعمت ريتا يريتد أن يمتد لتا العبتادو ،

ليقا  ،نو عابد  ،وال يريد النفع المادي .

ولا نذا الباب ال يريد أن يمد بعبادتته وال يريتد المت ار او  ،بت يعبتد ا مخلصتا

لته  ،ولكنتته يريتتد شتتيئا متتن التتدنيا  ،كالمتتا  ،والمرتبتتة  ،والصتتحة لتتا نفستته وأنلتته

وولدن وما أشبه ذلك  ،لاو يريد بعمله نفعا لا الدنيا  ،لالع عن واب اثخرو .


-7
-2
-3
-9

أمثلة تبين كيفية إراد ا نسان بعمله الدنيا :

أن يريد الما  ،كمن أذن ليوخذ راتب المؤذن  ،أو ح ليوخذ الما .
أن يريد المرتبة  ،كمن تعلم لا كلية ليوخذ الشاادو لترتفع مرتبته .
أن يريتد دلتتع ا ذي وا مت ار

واثلتا

عنتته  ،كمتتن تعبتد

كتتا يجزيتته

ا باذا لا الدنيا بمحبة الخلق له ودلع السو عنه وما أشبه ذلك .
أن يتعبد

يريد صرف وجون الناك إليه بالمحبة والتقدير .

وهناك أمثلة كثير .
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تنبيه :



لتتنن قيت  :نت يتتدخ ليتته متتن يتعلمتتون لتتا الكليتتا

مرتبة بتعلمام ؟

أو ليرنتتا يريتتدون شتتاادو أو

فالجواب  :أنام يدخلون لا ذلك إذا لم يريدوا لر َا شرعيَا  ،لنقو لام :
أوال  :ال تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية  ،بت اتختذوا نتذن الشتاادا
لت تتا الحقت تتو النالعت تتة للخلت تتق  ،ن ا عمت تتا لت تتا الوق ت ت

الشتاادا

وستيلة للعمت

الحا ت تتر مبنيت تتة علت تتى

 ،والنتتاك ال يستتطعون الوصتتو إلتى منفعتتة الخلتق إال باتتذن الوستتيلة ،

وبذلك تكون النية سليمة .

ثانيىىا  :أن متتن أراد العلتتم لذاتتته قتتد ال يجتتدن إال لتتا الكليتتا
نحونا لاذا الفر

 ،وأما بالنسبة للمرتبة  ،لنناا ال تامه .

 ،ليتتدخ الكليتتة أو

ثالثا  :أن ا نسان إذا أراد بعملته الحستنيين  حستنا التدنيا وحستنا ا خترو  ،لتع
شا عليه ن ا يقو   :ومن يتق اهلل يجعىل لىه مخرجىا ويرزقىه مىن حيىه

ال يحتسىىب  [ الطتتعق  ]2،3 :لرلبتته لتتا التقتتوي بتتذكر المختتر متتن كت
والرزق من حيث ال يحتسب .

فإن قيل  :من أراد بعمله الدنيا كيف يقا إنه مخل
أجيب  :إنه أخل

تتيق

مع أنه أراد الما م ع ؟

العبادو ولم يترد باتا الخلتق إطعقتا  ،للتم يقصتد مت ار او النتاك

ومتتدحام  ،ب ت قصتتد أم ت ار ماديتتا  ،لنخعصتته لتتيك كتتامع ن ليتته شتتركا  ،ولكتتن

لتتيك كشتترك الريتتا يريتتد أن يمتتد بالتقريتتب إلتتى ا  ،ونتتذا لتتم يتترد متتد النتتاك

بذلك  ،ب أراد شيئا دنيئا ليرن .

وال متتانع أن يتتدعو ا نستتان لتتا صتتعته ويطلتتب أن يرزقتته ا المتتا  ،ولكتتن ال

يصلا من أج نذا الشا  ،لاذن مرتبة دنيئة .

أما طلب الخير لا التدنيا بوستبابه الدنيويتة  ،كتالبيع  ،والشت ار  ،والز ارعتة  ،لاتذا

ال شتا ليته  ،وا صت أن ال نجعت لتتا العبتادا

نصتتيبا متن التتدنيا  ،وقتد ستتبق

البحث لا حكم العبادو إذا خالطاا الريا لا باب الريا .



بع

م حظة :

الناك عندما يتكلمون على لوائد العبادا

يحولوناا إلى لوائد دنيوية .
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فمث يقولون  :لا الصتعو ريا تة والتادو لمعصتاب  ،ولتا الصتيام لائتدو إ ازلتة
الرطوبتة وترتيتب الوجبتتا

.

 ،والمفترو

أال نجعت الفوائتتد الدنيويتة نتا ا صت ،

ن ا لم يذكر ذلك لا كتابه  ،ب ذكر أن الصعو تناا عن الفحشا والمنكر

وعن الصوم أنه سبب التقوي  ،لالفوائد الدينية لا العبادا

نا ا ص والدنيوية

انويتتة  ،لكتتن عنتتدما نتتتكلم عنتتد عامتتة النتتاك  ،لنننتتا نختتاطبام بتتالنواحا الدينيتتة ،

وعندما نتكلم عنتد متن ال يقتنتع إال بشتا متادي  ،لنننتا نخاطبته بتالنواحا الدينيتة

والدنيوية  ،ولكن مقام مقا .

وقىال اهلل تعىالى  ( :مىىن كىىان يريىىد الحيىىا الىىدنيا وزينت ىىا نىىوب إلىىي م أعمىىال م

في ا ) [ هود  ] 17 :اآلية .

قوله تعالى  ( :من كان يريد الحيا الدنيا )  .أي  :البقا لا الدنيا .

قولت تته  ( :وزينت ىىىىا )  .أي المت تتا  ،والبنت تتين  ،والنست تتا  ،والحت تترث  ،وا نعت تتام ،
والخي المسومة  ،كما قا ا تعتالى  :زين للناس حب الشى وات مىن النسىاء

والبنىىىين والقنىىىافير المقنفىىىر مىىىن الىىىذهب والفضىىىة والخيىىىل المسىىىومة واألنعىىىام
والحره ذلك متا الحيا الدنيا  [ر عمران . ]79 :

قولته  ( :نىىوب إلىىي م )  .لعت م تتارا معتت اثختر مجتتزوم بحتذف حتترف العلتتة
اليا  ،نه جواب الشرط .

والمعنىىي  :أناتتم يعطتتون متتا يريتتدون لتتا التتدنيا  ،ومتتن ذلتتك الكفتتار ال يستتعون إال
للدنيا وزينتاا  ،لعجل

لام طيباتام لا حياتام الدنيا  ،كما قا تعتالى   :ويىوم

يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم فيباتكم فىي حيىاتكم الىدنيا واسىتمعتم ب ىا

 [ا حقاف . ]20 :

ولاتذا لمتا بكتا عمتر حتين رأي النبتا  قتتد أ تر لتا جنبته الفتراب  ،لقتا  " :مىىا

يبكيىىك ؟ "  .قتتا يتتا رستتو ا ! كستتري وقيصتتر يعيشتتان ليمتتا يعيشتتان ليتته متتن
نعتتيم وأن ت

علتتى نتتذا الحتتا  .لقتتا رستتو ا  " : أولئىىىك قىىىوم عجلىىىت ل ىىىم
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فيبات م " ( ،)7ولتا الحقيقتة نتا

ترر علتيام  ،ناتم إذا انتقلتوا متن دار النعتيم

إلى الجحيم  ،صار عليام أشد وأعظم لا لقد ما متعوا به لا الدنيا .

قولته  ( :وهىىم في ىىا إال يبخسىىون )  .الىىبخس  :التتنق

 ،أي  :ال ينقصتتون ممتتا

يجازون ليه  ،ن ا عد ال يظلم  ،ليعطعون ما أرادون .

قوله  ( :أولئك )  .المشار إليه يريدون الحياو الدنيا وزينتاا .

،

قولته  ( :ليس ل م في اآلخر إال النار )  .ليته حصتر وطريقتة النفتا وا بتا

ونذا يعنا أنام لن يدخلوا الجنة  ،ن الذي ليك لته إال النتار محتروم متن الجنتة

والعياذ با .

قول تته  ( :وحىىىبف مىىىا صىىىنعوا في ىىىا )  .الحب تتوط  :ال تتزوا  ،أي  :از ع تتنام م تتا
صنعوا لا الدنيا .

قول تته  ( :وبافىىىل مىىىا كىىىانوا يعملىىىون )  ( .بافىىىل )  :خب تتر مق تتدم جت ت م ارع تتاو
الفواص لا اثيا

والمبتدأ " ما " لا قولته  ( :ما كىانوا يعملىون )  ،لو بت

ا

أنتته ل تتيك لات تؤال إال النتتار  ،وأن م تتا ص تتنعوا ل تتا التتدنيا ق تتد ح تتبط  ،وأن أعم تتالام

باطلة .

وقوله تعالى ( :من كان يريد الحيا الدنيا زينت ا نوب إل م إعمىال م في ىا وهىم

في ا ال يبخسون ) مخصوصة بقوله تعالى  :من كىان يريىد العاجلىة عجلنىا لىه
في ىىا مىىن نشىىاء لمىىن نريىىد ثىىم جعلنىىا لىىه ج ىىنم يص ى ها مىىذموما مىىدحورا [ 
ا س ار . ]71 :

ف ن قيل  :لماذا ال نجع ريه نود حاكمة علتى ريتة ا ست ار ويكتون ا توعتد متن
يريتد العاجلتتة لتتا التتدنيا أن يجعت لتته متتا يشتتا لمتتن يريتتد ؟ تتم وعتتد أن يعطيتته متتا
يشا ؟

أجيب  :إن هذا المعنى ال يستقيم ألمرين :
أوال  :أن القاعتتدو الشتترعية لتتا النصتتو

أن ا خ ت

مقتتدم علتتى ا عتتم  ،وريتتة

نتتود عامتتة  ،ن ك ت متتن أراد الحيتتاو التتدنيا وزينتاتتا ولِّتتا إليتته العم ت وأعطتتا متتا
( )7البخاري  :كتاب اللياك  /باب ما كان النبا 

يتجور من اللياك  ،ومسلم  :كتاب الطعق  /باب لا

ا يع وأعت از النسا .
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أراد أن يعطا  ،أما رية ا س ار  ،لاا خاصة  :عجلنا له في ا ما نشىاء لمىن
.

نريد  [ا س ار  ، ]71 :وال يمكن أن ُيح َكم با عم على ا خ
ال تانا  :أن الواقتع يشتتاد علتى متتا تتد عليته ريتتة ا ست ار  :ن لتتا لقت ار الكفتتار
من نو ألقر من لق ار المسلمين  ،ليكون عموم رية نود مخصوصا بآية ا ست ار
لا مر موكو إلى مشيئة ا وليمن يريدن .

-7

واختلف ليمن نزل
قيىىل  :نزل ت

ليه رية نود :

لتتا الكفتتار  ،ن الكتتالر ال يريتتد إال الحيتتاو التتدنيا  ،ويتتد

لاذا سياقاا والج از المرتتب علتى نتذا  ،وعليته يكتون وجته مناستبتاا للترجمتة

أنته إذا كتتان عمت الكتتالرين يتراد بته التتدنيا  ،لكت متتن شتتاركام لتا شتتا متتن
ذلك  ،لفيه شا من شركام وكفرنم .

-2

وقيل  :نزل

لا المرائين  ،نام ال يعملون إال للدنيا  ،لتع يتنفعام يتوم

-3

وقيل  :نزل

ليمن يريد ماال بعمله الصال .

القيامة .

والسياق يد للقتو ا و  ،لقولته تعتالى   :أولئىك الىذين لىيس ل ىم فىي اآلخىر
إال النار وحبف ما صنعوا في ا وبافل ما كانوا يعملون  [ نود . ]71 :
تنبيه :



اقتصر المؤلف رحمه ا

على ا شارو إلى تكمي اثية ا ولى  ،وزدنا اثية

التالية ساوا وعسى أن يكون خي ار .
وفي الصحيح عن أبي هرير قال  :قال رسىول اهلل  " : تعىس عبىد الىدينار ،
تعىس عبىد الىدرهم  ،تعىس عبىىد الخميصىة  ،تعىس عبىد الخميلىة  ،إن أعفىىي ؛

رضي  ،نوان لم يعف  ،سىخف  ،تعىس وأنىتكس  ،نواذا شىيك فى انىتقش  .فىوبى
لعبد عخذ بعنان فرسه في سبيل اهلل  ،أشعت رأسه  ،مغبر قدمام  ،إن كان في
الحراسىىة  ،كىىان فىىي الحراسىىة  ،نوان كىىان فىىي السىىاقة  ،كىىان فىىي السىىاقة  ،إن
أست ذن  ،لم يؤذن له  ،وأن شفف  ،لم يشفف " (.)1

()7

البخاري  :كتاب الرقاق  /باب ما يتقى من لتنة الما .
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قولتته  " :وفىىي الصىىحيح عىىن أبىىي هريىىر "  .ستتبق الكتتعم علتتى قتتو المؤلتتف " :

ولا الصحي لا باب التفسير التوحيد وشاادو أن ال إله إال ا .
قوله  " :تر ِعس "  .بفت العين أو كسرنا  ،أي  :خاب ونلك .

قولته  " :عبىد الىدينار" الىىدينار  :نتو النقتد متتن التذنب  ،والتدينار ا ستعما زنتتته
م قا  ،وسمان عبد الدينار  ،نه تعلتق بته تعلتق العبتد بتالرب لكتان أكبتر نمته ،
وقدمه على طاعة ربه  ،ويقا لا عبد الدرنم ما قي لتا عبتد التدينار  ،والتدرنم

نو النقد من الف ة  ،وزنة الدرنم ا سعما ستبعة أعشتار الم قتا  ،لكت عشترو

درانم سبعة م اقي

.

وقتتد أراد المؤلتتف لاتتذا الحتتديث أن يتبتتين أن متتن النتتاك متتن يعبتتد التتدنيا  ،أي :

يتتتذل لاتتا ويخ تتع لاتتا  ،وتكتتون منتتان ولايتتته  ،ليف تتب إذا لقتتد

وير تتا إذا

وجتتد  ،ولاتتذا ستتما النبتتا  متتن نتتذا شتتونه عبتتدا لاتتا  ،ونتتذا متتن ُيعنتتى بجمتتع
الما من الذنب والف ة  ،ليكون مريدا بعمله الدنيا .

قوله  " :تعس عبد الخميصىة  ،تعىس عبىد الخميلىة "  .ونتذا متن يعنتى بمظاترن
وأ ا تته  ،ن الخميصتتة كستتا جميت والخميلتتة ل تراب و يتتر  ،لتتيك لتته نتتم إال نتتذا

ا مر  ،لنذا كان عابدا لاذن ا مور نه صرف لاتا جاتودن ونمتته  ،لكيتف بمتن

أراد بالعم الصال شيئا من الدنيا لجع الدين وسيلة للدنيا ؟ ! لاذا أعظم .

قوله  " :إن أعفي رضي  ،نوان لم يعف سخف "  .يحتمت أن يكتون المعطتا نتو
ا ليكتتون ا عطتتا قتتدريا  ،أي  :إن قتتدر ا لتته التترزق والعطتتا ر تتا وانشتتر
صدرن  ،وان منتع وحترم المتا ستخط بقلبته وقولته  ،كتون يقتو  :لمتاذا كنت

لقيت ار

ونذا لنيا ؟ وما أشبه ذلك  ،ليكتون ستاخطا علتى ق تا ا وقتدرو ن ا منعته

.

وا ستتبحانه وتعتتالى يعط تتا ويمنتتع لحكم تتة  ،ويعطتتا التتدنيا لم تتن يحتتب وم تتن ال

يحب  ،وال يعطا الدين لمن يجب .

والواجب على المؤمن أن ير ا بق ا ا وقتدرن  ،إن أعطتا شتكر  ،وان منتع

صبر .
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ويحتمت ت أن يت تراد با عط تتا نن تتا ا عط تتا الش تترعا  ،أي :إن أعط تتا م تتن م تتا

يستحقه من ا موا الشرعية ر ا  ،وان لم يعتط ستخط  ،وكتع المعنيتين حتق ،

ونمتتا يتتدالن علتتى أن نتتذا الرج ت ال ير تتا إال للمتتا وال يستتخط إال لتته  ،ولاتتذا

سمان الرسو  عبدا له .
ن
قوله  " :تعس وانتكس "  .تعتك  ،أي  :ختاب ونلتك  ،وانتتكك  ،أي  :أنتكست
عليه ا مور بحيث ال تتيسر له  ،لكلما أراد شيئا انقلب

يريد  ،ولاذا قا :

عليته ا متور ختعف متا

واذا شيك لع أنتقب "  .أي  :إذا أصابته شوكة  ،لع يستطيع أن يزي ما يؤذيه

عن نفسه .

ونذن الجمت الت عث يحتمت خبت ار منته  عتن حتا نتذا الرجت  ،وأنته لتا تعاستة
وانتكاك وعدم خع

من ا ذي  ،ويحتم أن يكتون متن بتاب التدعا علتى متن

نتتذن حالتته  ،نتته ال ياتتتم إال للتتدنيا  ،لتتدعا عليتته أن يالتتك  ،وأن ال يصتتيب متتن

التتدنيا شتتيئا  ،وأن ال يتتتمكن متتن إ ازلتتة متتا يؤذيتته  ،وقتتد يص ت إلتتى الشتترك عنتتدما
يصدن ذلك عن طاعة ا حتى أصب ال ير ا إال للما وال يسخط إال له .

قوله  " :فوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل اهلل "  .نتذا عكتك ا و  ،لاتو

ال ياتم للدنيا  ،وانما ياتم لآلخرو  ،لاو لا استعداد دائم للجااد لا سبي ا .

و" فىىىوبى " لُ ْعل تتى م تتن الطي تتب  ،ون تتا اس تتم تف تتي  ،لوطي تتب للم تتذكر وط تتوبا
للمؤنتث  ،والمعنتتا  :أطيتب حتتا تكتون لاتتذا الرجت  ،وقيت إن طتوبا شتتجرو لتتا
الجنة  ،وا و  ،أعم  ،كما قالوا لا وي  :كلمة وعيد  ،وقيت  :واد لتا جاتنم ،

وا و أعم .

وقوله  " :عخذ بعنان فرسه "  .أي ممسك بمقود لرسه الذي يقات عليه .
قول تته  " :فىىىي سىىىىبيل اهلل " .

تتابطه أن يقاتت ت لتك تتون كلم تتة ا ن تتا العلي تتا ال

للحميتتة أو الوطنيتتة أو متتا أشتتبه ذلتتك  ،لكتتن إن قات ت وطنيتتة وقصتتد حمايتتة وطنتته

لكونه بلدا إسعميا يجب الذود عنه  ،لاو لا سبي ا  ،وكذلك متن قاتت دلاعتا

عتتن نفستته أو مالتته أو أنلتته ؛ لتتنن النبتتا  قتتا  " :مىىن قتىىل دون ذلىىك  ،ف ىىو
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شى يد "  ،لومتتا متتن قاتت للوطنيتتة المح تتة  ،للتتيك لتتا ستتبي ا

ن نتتذا قتتتا

عصبية يستوي ليه المؤمن والكالر  ،لنن الكالر يقات من أج وطنه .

قوله  " :أشعت رأسه  ،مغبر قدمام " أي :رأسه أشع

من الفبتار لتا ستبي ا

 ،لاتتو ال ياتتتم بحالتته وال بدنتته متتادام نتتذا اثمتتر ناتجتتا عتتن طاعتتة ا عتتز وج ت

وقدمان مفبرو لا الستير لتا ستبي ا  ،ونتذا دليت علتى أن أنتم شتا عنتدن نتو

الجااد لا سبي ا  ،أما أن يكون شعرن أو وبه أو لراشه نظيفا  ،لليك لته نتم

ليه .

لولته  " :إن كان في الحراسة  ،ف و في الحراسة  ،نوان كان في السىاقة  ،ف ىو
فىىي السىىاقة "  .الح ارستة والستتاقة ليست متتن مقتدم الجتتيب  ،لالح ارستتة أن يحتترك
ا نسان الجيب  ،والساقة أن يكون لا مؤخرته  ،وللجمليتن معنيان :

أحدهما  :أنه ال يبالا أين و ع  ،إن قي له  :أحترك  ،حترك  ،وان قيت لته :

كن لا الساقة  ،كان لياا  ،لع يطلب مرتبة أعلى من نذا المح كمقدم الجيب

مع .

الثىىاني  :إن كتتان لتتا الح ارستتة أدي حقاتتا  ،وكتتذا إن كتتان لتتا الستتاقة  ،والحتتديث

الصال لمعنيين  ،يحم علياما جميعا إذا لم يكتن بينامتا تعتار

ننا .

 ،وال تعتار

قوله  ":إن است ذن لم يىؤذن لىه  ،نوان شىفف لىم يشىفف "  .أي  :نتو عنتد النتاك
لتتيك لتته جتتان وال شتترف  ،حتتتى إنتته إن استتتوذن لتتم يتتؤذن لتته  ،ونكتتذا عنتتد أن ت
الستتلطة لتتيك لتته مرتبتته  ،لتتنن شتتفع لتتم ُي َش ت نفع ،ولكنتته وجيتته عنتتد ا ولتته المنزلتتة
العالية  ،نه يقات لا سبيله .

والشفاعة  :نا التوسط للفير بجلب منفعة أو دلع م رو .

واالستئذان  :طلب ا ذن بالشا .
والحديه قسم الناس إلى قسمين :

األول  :لتتيك لتته نتتم إال التتدنيا  ،إمتتا لتحصتتي المتتا  ،أو لتجمي ت الحتتا  ،لقتتد
استبعد

قلبه حتى أشفلته عن ذكر ا وعبادته .
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الثاني  :أكبر نمه اثخرو  ،لاو يسعى لاا لا أعلى ما يكون مشقة ونو الجاتاد
لا سبي ا  ،ومع ذلك أد ما يجب عليه من جميع الوجون .
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ويستفاد من الحديه :

أن الناك قسمان كما سبق .

أن ال تتذي ل تتيك ل تته ن تتم إال ال تتدنيا ق تتد تنقل تتب علي تته ا م تتور  ،وال يس تتتطيع

الخع

من أدنى أذية ونى الشوكة  ،بخعف الحازم الذي ال تامته التدنيا ،

بت أراد أذيتة ونتتا الشتوكة  ،بختتعف الحتازم التتذي ال تامته التتدنيا  ،وقنتع بمتتا

قدرن ا له .
-3
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أنتته ينبفتتا لمتتن جانتتد لتتا ستتبي ا أال تكتتون نمتته الم ارتتتب  ،ب ت يكتتون

نمتته القيتتام بمتتا يجتتب عليتته  ،إمتتا لتتا الح ارستتة  ،أو الستتاقة  ،أو القلتتب  ،أو

الجنب  ،حسب المصلحة .

أن دنو ا نسان عند الناك ال يستلزم منته دنتو مرتبتته عنتد ا عتز وجت

 ،لاذا الرج الذي إن شفع لم يش نفع وان استوذن لم يؤذن له قا ليه الرسو
 " : فىىوبي لىىه "  ،ولتتم يق ت  :إن ستتو لتتم يعتتط  ،ب ت ال تامتته التتدنيا حتتتى
يس تتو عنا تتا ،لك تتن يام تته الخي تتر ليش تتفع للن تتاك ويس تتتوذن لل تتدخو عل تتى ذوي

السلطة للمصال العامة .


فيه مسائل :

األولى  :إراد ا نسان الدنيا بعمل اآلخر  .الثانية  :تفسير عية هود .الثالثة :

تسمية ا نسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة  .الرابعىة  :تفسىير ذلىك

ب نه إن أعفى رضي نوان لم يعىف سىخف  .الخامسىة  :قولىه  :تعىس وأنىتكس .
السادسىىة  :قولىىه " نواذا شىىيك  ،ف ى أنىىتقش  ،السىىابعة  :الثنىىاء علىىى المجاهىىد
الموصوب بتلك الصفات .

فيه مسائل
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األولى  :إرادو ا نسان بعم اثخترو  .ونتذا متن الشترك  ،نته جعت علتم

ا خترو وستيلة لعمت التدنيا  ،ليطفتى علتى قلبته حتب التدنيا حتتى يقتدماا علتى

اثخرو  ،والحزم وا خع



أن يجع عم الدنيا لآلخرو .

الثانية  :تفسير رية نود  .وقد سبق ذلك .

الثالثىىة  :تستتمية ا نستتان المستتلم عبتتد التتدينار والتتدرنم والخميصتتة  .ونتتذن

العبوديتتة ال تتتدخ لتتا الشتترك متتالم يص ت باتتا إلتتى حتتد الشتترك  ،ولكناتتا نتتوا

أخر يخ با خع

 ،نه جع لا قلبه محبة زاحمت

ومحبة أعما اثخرو .


محبتة ا عتز وجت

الرابعىىىة  :تفستتير ذلتتك بونتته إن أعطتتا ر تتا وان لتتم يعتتط ستتخط  .نتتذا

تفسير لقوله  " : عبد الدينار  ،عبد الدرنم  ،عبد الخميصة  ،عبد الخميلة
إن أعطا ر ا وان لم يعط سخط  ،ونتذن ععمتة عبوديتته لاتذن ا شتيا أن

يكون ر ان وسخطه تابعا لاذن ا شيا .



الخامسة  :قوله  " :تعس وانتكس " .

السادسة  :قولته  " :نواذا شيك  ،فى أنىتقش " يحتمت أن تكتون الجمت

ال عث خب ار أو دعا  ،وسبق شر ذلك .


السابعة  :ال نا على المجاند الموصوف بتلك الصفا

.

لقولتته لتتا الحتتديث  " :فىىوبى لعبىىد  "..يتتد علتتى ال نتتا عليتته  ،وأنتته نتتو التتذي
يستحق أن يمد ال أصحاب الدرانم والدنانير وأصحاب الفرب والم ارتب .
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***
باب من أفا العلماء واألمراء في تحريم ما أحل اهلل أو تحليل ما حرمه فقد
اتخذهم أربابا

قوله  " :من أفا العلماء "  " .من " يحتم أن تكون شرطية  ،بدلي قوله " :

فقد اتخذهم "  ،ناا جواب الشرط  ،ويحتم أن تكون موصولة  ،أي " :باب
الذي أفا العلماء " .

وقولتته  " :فقىىد أتخىىذهم "  .خبتتر المبتتتدأ  ،وقرن ت

بالفتتا  ،ن االستتم الموصتتو

كالشتترط لتتا العمتتوم  ،وعلتتى ا و تق ت أر " بىىاب " بتتالتنوين  ،وعلتتى ال تتانا بتتدون

تنوين  ،وا و أحسن .

والمىىراد بالعلمىىىاء  :العلمتتا بشتترا ا  ،وبىىىاألمراء  :أولتتو ا متتر المنفتتذون لتته ،
ونذان الصنفان نم المذكوران لا قوله تعالى  ( :يا أي ا الذين عمنوا أفيعوا اهلل

وأفيعوا الرسول وأولي األمر منكم ) [ النستا ] 29 :؛ لجعت ا طاعتة مستتقلة
 ،وطاعتتة رستتوله مستتتقلة  ،وطاعتتة أولتتا ا متتر تابعتتة  ،ولاتتذا لتتم يكتترر الفع ت (

أفيعوا )  ،لع طاعة لمخلوق لا معصية الخالق .

وأولتتو ا متتر نتتم أولتتو الشتتون  ،ونتتم العلمتتا  ،نتته يستتتند إلتتيام لتتا أمتتر الشتترا

والعلتتم بتته  ،وا م ت ار  ،نتته يستتتند إلتتيام لتتا تنفيتتذ الشتترا وام تتائه  ،واذا استتتقام
العلمتتا وا م ت ار استتتقام

ا متتور  ،وبفستتادنم تفستتد ا متتور  ،ن العلمتتا أن ت

ا رشاد والداللة  ،وا م ار أن ا لزام والتنفيذ .

قوله  " :في تحريم ما أحل اهلل "  .أي لا َج ْعله حراما ؛ أي  :عقيدو أو عمع .
" أو تحليىىل مىىا حىىرم اهلل "  .أي  :لتا جعلتته حتتعال عقيتدو أو عمتتع  ،لتحتريم متتا
أح ا ال ينق

درجة لا ا م عن تحلي ما حرم ا  ،وك ير من ذوي الفيرو

من الناك تجدنم يميلون إلى تحريم ما أح ا أك ر متن تحليت الحترام  ،بعكتك
المتاتتاونين  ،وكعنمتتا خطتتو  ،ومتتع ذلتتك  ،لتتنن تحلي ت الح ترام ليمتتا ا ص ت ليتته

الح أنون من تحريم الحع  ،ن تحلي الحرام إذا لم يتبين تحريمه لاو مبنتا
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علتتى ا صت ت ون تتو الح ت ورحم تتة ا  س تتبحانه  ستتبق

ل تتبه؛ لت تع يمك تتن أن

نحترم إال متتا تبتين تحريمتته  ،و نته أ تتيق وأشتد  ،وا صت أن تبقتى ا متتور علتتى

الح والسعة حتى يتبين التحريم .
أما لا العبادا

ليشدد  ،ن ا ص المنع والتحريم حتى يبينه الشرا كما قي :

واألصل في األشياء حل

وامنف عباد إال بإذن الشار

قوله  " :أربابا "  .جمع رب  ،ونو المتصرف المالك .

والتصرب نوعان  :تصرف قدري  ،وتصرف شرعا .

لمن أطاا العلما لا مخالفتة أمتر ا ورستوله  ،لقتد اتختذنم أربابتا متن دون ا

باعتبار التصرف الشرعا  ،نه اعتبرنم مشترعين وأعتبتر تشتريعام شترعا يعمت

به  ،وبالعكك ا م ار .

وقال ابىن عبىاس  " :يوشىك أن تنىزل علىيكم حجىار مىن السىماء  ،أقىول  :قىال
رسول اهلل  ، وتقولون  :قال أبو بكر وعمر ؟ ! " ()1

قتو ابتتن عبتاك  " :حجىىار مىىن السىىماء "  .أي  :متتن لتتوق تنتز علتتيكم عقوبتتة

لكم  ،ونزو الحجتارو متن الستما لتيك بتا مر المستتحي  ،بت نتو ممكتن  ،قتا

تعتالى لتا أصتحاب الفيت  :وأرسىل علىي م فيىرا أبابيىل * تىىرمي م بحجىار مىىن

سجيل  [الفي  ]3،9 :وقتا تعتالى لتا قتوم لتوط  :إنىا أرسىلنا علىي م حاصىبا
إال عل لوف نجيناهم بسحر  [ القمر . ]39 :

والحاصب  :الحجارو تحصبام من السما .

قوله  " :أقول  :قال رسول اهلل  ، وتقولون  :قال أبو بكر عمر ؟ ! "  .أبتو
بكر وعمر أل

نذن ا مة وأقرباا إلى الصواب  ،قا النبا  " : إن يفيعوا

أبىىا بكىىر وعمىىر يرشىىدوا "  .روان مستتلم

بالذين من بعدي أبي بكر وعمر "
()7
()2
()3

()3

()2

 ،وروي عنتته  ، أنتته قتتا  " :أقتىىدوا

 ،وقا  " عليكم بسنتي وسنة الخلفىاء

ا مام أحمد لا " المسند " بنحون  ،والخطيب لا " الفقيه والمتفقة (. )792/7
مسلم  :كتاب المساجد  /باب ق ا الصعو الفائته.
ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )312/2والترمذي  :كتاب المناقب  /باب لا مناقب أبا بكر وعمر /

وابن ماجة لا " المقدمة " (.)31/7
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الراشدين الم ديين من بعىدي  ،تمسىكوا ب ىا وعضىوا علي ىا بالنواجىد " ( ،)7ولتم

يعرف عن أبا بكر أنه خالف نصا لا رأيه  ،لنذا كتان قتو أبتا بكتر وعمتر إذا
عار

ا نسان بقولاما قو الرستو  ، لننته يوشتك أن تنتز عليته حجتارو متن

السما  ،لما بالك بمن يعار

بين ذلك كما بين السما و ا ر

قوله  بمن نو دون أبا بكر عمتر ؟ ! والفترق
 ،ليكون نذا أقرب للعقوبة .

ولا ا ر التحذير عن التقليد ا عمى والتعصب المذنبا التذي لتيك مبنيتا علتى

أساك سليم .

وبعت

النتاك يرتكتتب خطتو لاحشتتا إذا قيت لتته  :قتا رستتو ا  ، قتا  :لكتتن

لا الكتاب الفعنا كذا وكذا  ،لعليه أن يتقا ا الذي قتا لتا كتابته   :ويىوم

ينادي م فيقول ماذا أجبتم المرسلين  [ القصت

 ، ]12 :ولتم يقت متاذا أجبتتم

لعنا ولعنا  ،أما صتاحب الكتتاب  ،لننته إن علتم أنته يحتب الخيتر ويريتد الحتق ،
لننتته يتتدعا لتته بتتالمففرو والرحمتتة إذا أخطتتو  ،وال يقتتا  :إنتته معصتتوم  ،يعتتار

بقوله قو الرسو . 

وقال أحمد بن حنبل  " :عجبت لقىوم عرفىوا ا سىناد وصىحته يىذهبون إلىى رأي
سىىفيان  ،واهلل تعىىالى يقىىول  :فليحىىذر الىىذين يخىىالفون عىىن أمىىرم أن تصىىيب م

فتنىىىة أو يصىىىيب م عىىىذاب ألىىىيم  [ النىىىور  ، ]68 :أتىىىدري مىىىا الفتنىىىة ؟ الفتنىىىة
الشرك  ،لعله إذا رد بعض قوله أن يقف في قبله شيء من الزيغ في لك " (.)8

قو أحمد رحمه ا " :عجبت "  .العجب نوعان :

األول  :عج تتب استحس تتان  ،كم تتا ل تتا ح تتديث عائش تتة ر تتا ا عنا تتا  " :كىىىان

الرسول  يعجبه التيمن في ش نه كله  :في ف ورم  ،وترجله  ،وتنعله " (.)3
()7

ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )721/9وأبو داود  :كتاب السنة /باب لا لزوم السنة  ،وابن ماجة لا

" المقدمة " (  ، )72/7وصححه شيه ا سعم ابن تيمية لا " الفتاوي " ( ،)993/21والحاكم ووالقه
الذنبا ( ، )720-7وابن رجب لا " جامع العلوم " (
()3

. )291

البخاري ( كتاب الو و  ،باب التمين لا الو و )  ،ومسلم ( كتاب الطاارو  ،باب التيمن لا

الطاور)
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الثىىىاني  :عج تتب إنك تتار  ،كم تتا ل تتا قول تته تع تتالى  ( :بىىىل عجبىىىت ويسىىىخرون ) [

الصالا

 ، ] 72 :والعجب لا كعم ا مام أحمد ننا عجب إنكار .

قولتته  " :ا سىىناد "  .الم تراد بتته ننتتا رجتتا الستتند ال نستتبة الحتتديث إلتتى راويتته أي
عرلوا صحة الحديث بمعرلة رجاله .

قوله  " :يذهبون إلى رأي سفيان "  .أي سفيان ال توري  ،نته صتاحب المتذنب
المشاور وله أتباا لكنام انقر وا  ،لام يذنبون إلى رأي سفيان ونو من الفقاا
ويتركون ما جا به الحديث !

س ِّكَن
قوله  " :واهلل يقول  ( :فليحذر ) "  .الفا عاطفة  ،والعم لممر  ،ولاذا ُ
وجزم الفع باا  ،لكن حرك بالكسر  ،اللتقا الساكن .

قوله  ( :عن أمرم )  .ال تمير يعتود للرستو  ، بتدلي أو اثيتة  ،قتا تعتالى

 :ال تجعل ىوا دعىىاء الرسىىول بيىىنكم كىىدعاء بعضىىكم بعض ىار قىىد يعلىىم اهلل الىىذين
يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمرم  [ النور . ]13 :

لنن قي  :لماذا عدي الفع ب  ( :عن ) مع أن ( يخالب ) يتعد بنفسه ؟
أجيىىب  :أن الفعت

وعدم مباالو به .

تتمن معنتتى ا ع ت ار

 ،أي  :يعر تتون عتتن أمترن زنتتدا ليتته

و ( أمرم ) واحد ا وامر مرن وليك واحد ا مور  ،ن ا مر نتو التذي يختالف
ليه  ،ونو مفرد م اف  ،ليعم جميع ا وامر .

( فتنىىىة )  :الفتنتتة لس تترنا ا متتام أحمتتد بالشتترك  ،وعل تتى نتتذا يكتتون الوعتتد بوح تتد
أمرين  :إما الشرك  ،واما العذاب ا ليم .

***

وعن عىدي بىن حىاتم  :أنىه سىمف النبىي  يقىرأ هىذم اآليىة  ( :أتخىذوا أحبىارهم
ورهبان م أربابا من دون اهلل والمسيح بن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إل ا واحدا

ال ألىه إال هىو سىبحانه عمىا يشىىركون ) [ التوبىة  ، ]81 :فقلىت لىه  :إنىا لسىىنا

نعبدهم  .قال  " :أليس يحرمون ما أحىل اهلل فتحرمونىه  ،ويحلىون مىا حىرم اهلل
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فتحلونىىه ؟ "  .فقلىىت  :بلىىي  .قىىال  " :فتلىىك عبىىادت م "  .روام أحمىىد والترمىىذي
وحسنه " (.)1

قولتته لتتا حتتديث عتتدي بتتن حتتاتم  ( :أتخىىذوا )  .ال تتمير يعتتود للنصتتار  ،ن
الياود لم يتخذوا المستي أبتن متريم إلاتا  ،بت أدعتوا أنته ابتن زانيتة وحتاولوا قتلته ،

وأدعو ا أنام قتلون  ،ويحتم أن يعود ال مير للياود والنصتاري جميعتا ويختت

النصاري باتخاذ المسي ابن مريم  ،ونذا نو المتبادر من الستياق متع اثيتة التتا

قبلاا .

قوله  ( :أحبارهم ورهبان م )  .ا حبار  :جمع حبر  ،وحبر بفت الحتا وكسترنا

 ،ونو العالم الواسع العلم  ،والرنبان  :جمع رانب  ،ونو العابد الزاند .

قول تته  ( :أربابىىىا مىىىن دون اهلل )  .أي  :مش تتاركين

ع تتز وجت ت ل تتا التشت تريع ،

ناتتم يحلتتون متتا حتترم ا ليحلتته ن تؤال ا تبتتاا  ،ويحرمتتون متتا أح ت ا ليحرمتته

ا تباا .

قوله " ( والمسيح ابن مىريم ) أي  :اتختذون إلاتا متع ا  ،بتدلي قولته تعتالى ( :

وما أمروا إال ليعبدوا إل ا واحدا )  ،والعبادو  :التذل والخ وا  ،واتباا ا وامتر
واجتناب النوانا .

قولتته  ( :إل ىىا واحىىدا )  .نتتو ا عتتز وج ت  ،والتته  ،أي  :متتولون معبتتود مطتتاا ،
وليك بمعنا رله  ،أي  :قادر على االختراا  ،لتنن نتذا المعنتا لاستد ذنتب إليته
المتكلمون أو عامتام  ،ليكون معنى ( ال إله إال اهلل ) علتى نتذا القتو  :ال رب
إال ا  ،ون تتذا ل تتيك بالتوحي تتد المطل تتوب با تتذن الكلم تتة  ،إذ ل تتو ك تتان ك تتذلك لك تتان

المشركون الذين قتاتلام رستو ا  موحتدين  ،ناتم يقولتون  :ال رب إال ا ،

قا تعالى   :قل من رب السماوات السبف ورب العرش العظيم سيقولون اهلل

[ المؤمنون  ، ] 11 :ونذن إحد القرائتين  ،ونا سبعية .

قوله  ( :سبحانه عما يشركون )  " .سبحان "  :أسم مصدر  ،ونا معمتو أو

مفع تتو لفعت ت مح تتذوف وجوب تتا تق تتديرن يس تتب س تتبحانا  ،أي  :تس تتبيحا  ،ن أس تتم
()7

الترمذي  :كتاب تفسير القررن  ،تفسير سورو التوبة .
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المصدر بمعنا المصدر  ،لسبحان  :مفعو مطلق عاملاا محذوف وجوبتا ونتا

معزمتتة لإل تتالة  :إم تتا إلتتى م تتمر  ،كم تتا لتتا اثيتتة  ( :سىىىبحانه )  ،أو إل تتى

مظار  ،كما لا ( سبحان اهلل ) .

والتسىىىبيح  :التنزي تته  ،أي  :تنزي تته ا ع تتن كت ت نقت ت
ومما لة المخلوقين  ،ن المما لة نق

 ،وال يحت تتا أن نق تتو :

 ،ولكن إذا قلنانا  ،لذلك متن بتاب زيتادو

ا ي ا حتى ال يظن أن تم ي الخالق بتالمخلوق لتا الكمتا متن بتاب الكمتا ،

ليكون المعنى  :تنزيه ا عن ك ما ال يليق بته متن نقت

.

أو مما لتة المخلتوقين

وقولتته  ( :عمىىىا يشىىىركون )  .أي  :مم تتا س تتوان متتن المس تتي ابتتن مت تريم وا حب تتار
والرنبان  ،لاو متنزن عن ك شرك وعن ك مشرك به .

وقوله  ( :عما يشركون ) هذا من الب غة في القرعن ألن ا جاءت محتملة أن

تكون " ما " مصدرية  ،فيكون المعنى عن شرك م  ،أو موصولة  ،ويكون
المعني  :سبحان اهلل عن الذين يشركون به  ،وهي صالحة لألمرين  ،فتكون

شاملة ل ما ألن الصحيح جواز استعمال المشترك في معنييه إذا لم يكن

بين ما تعارض  ،فيكون التنزية الشرك وعن المشرك به .

قوله  " :إنا لسنا نعبدنم "  .أي  :ال نعبد األحبار والرهبان  ،وال نسجد ل م وال

نركف وال نذبح وال ننذرهم ل م  ،وهذا صحيح بالنسبة لألحبار والرهبان بدليل

قوله  " :أليك يحرمون ما أح ا لتحرمونه  ،ويحلون ما حرم ا لتحلونه ؟ !
".
فإن هذا الوصب ال ينفبق على عيسى أبدا  ،ألنه رسول اهلل  ،فما أحله ،
فقد أحله اهلل  ،وما حرمه  ،فقد حرمه اهلل  ،وقد حاول بعض الناس أن يعل

الحديه ل ذا المعني مف ضعب سندم  ،والحديه حسنه الترمذي واأللباني

وعخرون وضعفه عخرون .

ويجاب على التعليل المذكور ب ن قول عدي  " :لسنا نعبدهم " يعود على
األحبار والرهبان  ،أما عيسى ابن مريم  ،فالمعروب أن م يعبدونه .
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وبدأ بتحريم الح ل  ،ألنه أعظم من تحليل الحرام  ،وك هما محرم  ،لقوله

تعالى   :وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب نذا حع ونذا حرام لتفتروا على
ا الكذب  [  ..النح . ]771 :

قوله  " :لتلك عبادتام "  .ووجه كون ا عباد  :أن من معني العباد الفاعة ،
وفاعة غير اهلل عباد اهلل عباد للمفا  ،ولكن بشرف أن تكون في غير

فاعة اهلل  ،أما إذا كانت في فاعة اهلل  ،ف ي عباد هلل  ،ألنك أفعت غير

اهلل في فاعة اهلل  ،كما لو أمرك أبوك بالص

فصليت  ،ف تكون قد أباك

أبوك بفاعتك له  ،ولكن عبدت اهلل  ،ألنك أفعت غير اهلل في فاعة اهلل ،
وألن أمر غير اهلل بفاعة اهلل وامتثال أمرم هو امتثال ألمر اهلل .



-1
-8
-8

ويستفاد من الحديث :
أن الفاعة بمعنى العباد عبودية مقيد .

أن الفاعة في مخالفة شر اهلل من عباد المفا  ،أما في عباد

اهلل  ،ف ي عباد اهلل .

أن اتبا العلماء والعباد في مخالفة شر اهلل من اتخاذهم أربابا .

وأعلم أن أتبا العلماء أو األمراء في تحليل ما حرم اهلل أو العكس ينقسم
إلى ع ة أقسام:

ا و  :أن يتابع م في ذلك راضيا بقول م  ،مقدما له  ،ساخفا لحكم اهلل ،

ف و كافر ألنه كرم ما أنزل اهلل ف حبف اهلل عمله  ،وال تحبف االعمال إال بالكفر

 ،فكل من كرم ما أنزل اهلل  ،ف و كافر .
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ال انا  :أن يتابع م في ذلك راضيا بحكم اهلل وعالما ب نه أمثل وأصلح للعباد
والب د  ،ولكن ل وي في نفسه أختارم  ،ك ن يريد مث وظيفة  ،ف ذا ال يكفر ،

ولكنه فاسق وله حكم غيرم من العصا .

ال الث  :أن يتابع م جاه  ،فيظن أن ذلك حكم اهلل  ،لينقسم إلى قسمين :
أ-

أن يمكنه أن يعرب الحق بنفسه  ،ف و مفرف أو مقصر  ،ف و عثم ،

ب-

أن ال يكون عالما وال يمكنه التعلم فيتابع م تقليدا ويظن أن هذا هو

ألن اهلل أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم .

الحق  ،ف ذا ال شيء عليه ألنه فعل ما أمر به وكان معذو ار بذلك  ،ولذلك

ورد عن رسول اهلل



أنه قال  :إن " من ألتا بفير علم  ،لننما إ مه على

من ألتان " ( ،)1لو قلنا  :بإثمه بخف غيرم  ،للزم من ذلك الحرن والمشقة ،
ولم يثق الناس ب حد الحتمال خفئه .
لنن قي  :لماذا ال يكفر أهل القسم الثاني ؟

أجيب  :إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرب أنه
عاص هلل ويعلم أنه حكم اهلل .
لائدو :



وصب اهلل الحاكمين بغير ما أنزل اهلل بث ثة أوصاب :
-1

قال تعالى  ( :ومن لم يحم بما أنز ا

لوولئك نم الكالرون ) [

-8

وقال تعالى  ( :ومن لم يحكم بما أنز ا

لوولئك نم الظالمون ) [

-8

وقال تعالى  ( :ومن لم يحكم بما أنز ا

لوولئك نم الفاسقون ) [

المائد ]11 :

المائد . ]17 :

المائد . ]15 :
وأختلف أن العلم مع ذلك :
()7

ا مام أحمد لا " المسند " ( ، ) 312 ،327/2وأبو داود  :كتاب العلم  /باب التوقا لا الفتيا  ،وابن

ماجة  :كتاب المقدمة  /باب اجتناب الرأي  :قا ا لبانا  " :إسنادو حسن " ( المشكاو . )292
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لقي  :إن هذم األوصاب لموصوب واحد  ،ألن الكافر ظالم  ،لقوله تعالى ( :
والكالرون نم الظالمون ) [ البقر  ، ] 871 :وفاسق  ،لقوله تعالى  ( :وأما

الذين لسقوا لمووانم النار ) [ السجد  ، ]82 :أي  :كفروا .

وقي  :إن ا لموصوفين ُمتعدِّدين  ،نوان ا على حسب الحكم  ،وهذا هو الراجح
.
فتكون كافرا في ث ثة أحوال :

أ)– إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل اهلل  ،بدليل قوله تعالى  ( :ألحكم

الجانلية يبفون ) [ المائد  ، ]72 :فكل ما خالب حكم اهلل  ،ف و من حكم
الجاهلية  ،بدليل ا جما القفعي على أنه ال يجوز الحكم بغير ما أنزل اهلل

المبيح للحكم بغير ما أنزل اهلل مخالب جما المسلمين القفعي،
فالمحل و ُ
ُ
حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن
وهذا كافر مرتد ،وذلك كمن اعتقد ف

.
ب)

إذا أعتقد أن حكم غير اهلل مثل حكم اهلل .
ن) إذا اعتقد أن حكم غير اهلل أحسن من حكم اهلل .

بدليل قوله تعالى  ( :ومن أحسن من ا حكما لقوم يوقنون ) [ المائدم ]72 :

 ،فتضمنت اآلية أن حكم اهلل أحسن األحكام  ،بدليل قوله تعالى مقررا ذلك :

(أليك ا

بوحكم الحاكمين) [التين ،]1:لنذا كان ا

ونو أحكم الحاكمين؛  ،لمن أدعى أن حكم لير ا م

أحسن الحاكمين أحكاما
حكم ا أو أحسن لاو

كالر نه ُمكذب للقررن .
ويكون ظالما  :إذا أعتقد أن الحكم بما أنزل اهلل أحسن األحكام  ،وأنه أنفف
للعباد والب د  ،وانه الواجب تفبيقة  ،ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم

عليه حتى حكم بغير ما أنزل اهلل  ،ف و ظالم .

ويكون لاسقا  :إذا كان حكمه بغير ما أنزل اهلل ل وي في نفسه مف اعتقاد أن

حكم اهلل هو الحق  ،لكن حكم بغيرم ل وي في نفسه  ،أي محبة لما حكم به ال
كراهية لحم اهلل وال ليضر أحدا به  ،م  :أن يحكم لشخص لرشو ُر ِش ري إياها
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 ،أو لكون ا قريبا أو صديقا  ،أو يفلب من ورائه حاجة  ،وما أشبه ذلك مف
اعتقادم ب ن حكم اهلل هو األمثل والواجب اتباعه  ،ف ذا فاسق  ،نوان كان
أيضا ظالما  ،لكن وصب الفسق في حقه أولي من وصب الظلم .

أما بالنسبة لمن وضف قوانين تشريعية مف علمه بحكم اهلل وبمخالفة هذم
القوانين لحكم اهلل  ،ف ذا قد بدل الشريعة ب ذم القوانين  ،ف و كافر ألنه لم

يرغب ب ذا القانون عن شريعة اهلل إال وهو يعتقد أنه خير للعباد والب د من

شريعة اهلل  ،وعندما نقول ب نه كافر  ،فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى

الكفر .

ولكن قد يكون الواضف له معدورا  ،مثل أن يغرر به ك ن يقال  :إن هذا ال
يخالب ا س م  ،أو هذا من المصالح المرسلة  ،أو هذا مما ردم ا س م إلى

الناس .

فيوجد بعض العلماء نوان كانوا مخفئين يقولون  :إن مس لة المعام ت ال
تعلق ل ا بالشر  ،بل ترجف إلى ما يصلح االقتصاد في كل زمان بحسبه ،
فإذا اقتضي الحال أن نضف بنوكا للربا أو ضرائب على الناس  ،ف ذا ال شيء

فيه .

وهذا ال شك في خفئه  ،فإن كانوا مجت دين غفر اهلل ل م  ،نواال  ،ف م على
خفر عظيم  ،وال ئق ب ؤالء أن يلقبوا ب ن م من علماء الدولة ال علماء
المللة .

ومما ال شك فيه أن الشر جاء بتنظيم العبادات التي بين ا نسان وربه

والمعام ت التي بين ا نسان مف الخلق في العقود واألنكحة والمواريه وغيرها

 ،فالشر كامل من جميف الوجوم  ،قال تعالى اليوم أكمل

المائد . ] 8 :

لكم دينكم )[

وكيف يقا  :إن المعام ت ال تعلق ل ا بالشر وأفول عية في القرعن نزلت
في المعام ت  ،ولوال نظام الشر في المعام ت لفسد الناس ؟ !

وأنا ال أقو  :ن خذ بكل ما قاله الفق اء  ،ألن م قد يصيبون وقد يخفئون ،
بل يجب أن ن خذ بكل ما قاله اهلل ورسوله



 ،وال يوجد حال من ا حوال تقف
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بين الناس إ ال في كتاب اهلل وسنة رسوله ما يزيل إشكال ا ويحل ا  ،ولكن

الخف إما من نقص العلم أو الف م  ،وهذا قصور  ،أو نقص التدبر  ،وهذا

تقصير .

أما إذا وفق ا نسان بالعلم والف م وبذل الج د في الوصول إلى الحق  ،ف بد

أن يصل إليه حتى في المعام ت  ،قال تعالى  ( :ألع يتدبرون القررن ) [النساء

 ] 28 :وقال تعالى  أللم يدبروا القو



[ المؤمنون  ، ] 62 :وقال تعالى :

كتاب أنزلنان إليك مبارك ليدبروا رياته  [ ص  ]85 :وقال تعالى  ونزلنا عليك
الكتاب تبيانا لك شا



[ النحل  ، ]25 :فكل شيء يحتاجه ا نسان في

دينه أو دنيام  ،فإن القرعن بينه بيانا شافيا .

س َّن قوانين تخالب الشريعة وأدَّعي أن ا من المصالح المرسلة  ،ف و
ومن ر
كاذب في دعوام ألن المصالح المرسلة والمقيد إن أعتبرها الشر ودل علي ا

ف ي حق ومن الشر  ،نوان لم يعتبرها  ،فليست مصالح  ،وال يمكن أن تكون
كذلك  ،ول ذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمي بالمصالح المرسلة  ،بل
ما اعتبرم الشر  ،ف و مصلحة  ،وما نفام  ،فليس بمصلحة  ،وما سكت عنه

 ،ف و عفو .

والمصالح المرسلة توسف في ا كثير من الناس  ،ف دخل في ا بعض المسائل

المنكر من البد وغيرها  ،كعيد مي د الرسول  ،فزعموا أن فيه شحذا لل مم

وتنشيفا للناس ألن م نسوا ذكر رسول اهلل
المسلمين في كل ص



 ،وهذا بافل  ،ألن جميف

يش دون أن محمدا عبدم ورسوله ويصلون عليه ،

والذي ال يحيى قلبه ب ذا وهو يصلي بين يدي ربه كيب يحيي قلبه بساعة
يؤتي في ا بالقصائد البافلة التي في ا من الغلو ما ينكرم رسول اهلل

ف ذم مفسد وليست بمصلحة.



؟ !

فالمصالح المرسلة نوان وضع ا بعض أهل العلم المجت دين الكبار  ،ف شك
أن مرادهم نصر اهلل ورسوله  ،ولكن استخدمت هذم المصالح في غير ما أرادم

أولئك العلماء وتوسف في ا  ،وعليه  ،فإن ا تقاس بالمعيار الصحيح  ،فإن
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أعتبرها الشر قبلت  ،نواال  ،فكما قال ا مام مالك  " :ك أحد يؤخذ من قوله
ويرد إال صاحب نذا القبر "  ،وهنالك قواعد كليات تفبق علي ا الجزئيات .
وليعلم أن يجب على ا نسان أن يتقي ربه في جميف األحكام  ،ف يتسر في

البت ب ا خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغير والعاففة يفلقونه

بدون تفكير وال ررويَّة  ،مف أن ا نسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أه
له  ،عاد ذلك إلى قائله  ،وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثير  ،فيكون
مبان الدم والمال  ،ويترتب عليه جميف أحكام الكفر  ،وكما ال يجوز أن نفلق

نجبن
الكفر على شخص معين حتى يتبين شروف التكفير في حقه يجب أن الر ُ
الم رع فين وغير
عن تكفير من كفرم اهلل ورسوله  ،ولكن يجب أن نفرق بين ُ
الم رعيَّن  ،لالمعين يحتا الحكم بتكفيرن إلى أمرين :
ُ
 ) 1ثبوت أن هذم الخصلة التي قام ب ا مما يقتضي الكفر .

 ) 8انفباق شروف التكفير عليه  ،وأهم ا العلم ب ن هذا ُمكفِّر  ،فإن كان
جاه  ،فإنه ال يكفر  ،ول ذا ذكر العلماء أن من شروف إقامة الحد أن يكون

عالما بالتحريم  ،هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير  ،والتحرز من التكفير أولى

وأحرم .

قال تعالى   :رسع مبشرين ومنذرين لئع يكون للناك على ا حجة بعد الرس


[ النساء  ] 167 :وقال تعالى :



وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال



[

ا سراء  ، ] 17 :وقال تعالى  وما كان اهلل ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى

يبين ل م ما يتقون



[ التوبة  ، ]117 :والبد مف توفر الشروف من عدم

الموانف  ،فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهوال لم يكفر  ،لقوله

تعالى   :من كفر باهلل من بعد إيمانه إال من إكرام وقلبه مفمئن با يمان [
النحل  ، ]126 :ولقول الرجل الذي وجد دابته في م لكة  " :الل م ! أنت

عبدي وأن ربك  ،أخف من شد الفرن " ( ،)8فلم يؤاخذ بذلك .
ليه مسائ :



()2

البخاري  :كتاب الدعوا

 /باب التوبة  ،ومسلم كتاب التوبة /باب لا الح

على التوبة .
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ا ولى  :تفسير رية النور  .ال انية  :تفسير رية ب ار و  .ال ال ة  :التنبية على
معنا العبادو التا أنكرنا عدي  .الرابعة  :تم ي ابن عباك بوبا بكر وعمر ،
وتم ي أحمد بسفيان .الخامسة  :تحو ا حوا إلى نذن الفاية  ،حتى صار عند
ا ك ر عبادو الرنبان نا أل

ا عما  ،وتسما الوالية  ،وعبادو ا حبار نا

العلم والفقه  ،م تفير ا حوا إلى أن ُعبِ َد من دون ا
وعبِ َد بالمعنا ال انا من نو من الجانلين .
الصالحين ُ ،


من ليك من

ليه مسائ :



ا ولى  :تفسير عية النور  .وهي قوله تعالى  ( :لليحذر الذين يخالفون



الثانية  :تفسير عية براء  .وهي قوله تعالى  ( :أتخذوا أحبارنم



ال ال ة  :التنبية على معني العباد التي أنكرها عبدي  .ألن العباد هي

عن أمرن أن تصيبام لتنة أو يصيبام عذاب أليم )  ،وسبق تفسيرها .
ورنبانام أربابا من دون ا  ) . .اآلية  ،وقد سبق ذلك .

التعبد ل م بالفاعة  ،والتذلل ل م بالركو والسجود والنذر وما أشب ه ،

لكن بيَّن المراد من عبادت م ب ن ا فاعت م في تحليل الحرام وتحريم
الح ل .



الرابعة  :تمثيل ابن عباس ب بي بكر وعمر  ،وتمثيل أحمد بسفيان :

أي  :إذا كان أبو بكر وعمر ال يمكن أن ُي رع رارض قول النبي
فما بالك بمن عارض قول النبي  بقول من دون ما ؟ ! ف و أشد وأقبح ،


بقول ما ،

وكذلك مثل ا مام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على رمن أخذ برأيه وترك ما
صح به ا سناد عن رسول اهلل  ، واستدل بقوله تعالى  ( :لليحذر الذين

يخالفون عن أمرن …… ) ..اآلية.


الخامسة  :تحول األحوال إلى هذم الغاية حتى صار عند األكثر عباد

الرهبان هي أفضل األعمال  ..إلخ .
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يقو المؤلف رحمة ا تعالى  :تغيرت األحوال إلى هذم الغاية حتى صار عن
األكثر عباد الرهبان هي أفضل األعمال  ..وهذا ال شك أنه أشد من معارضة

قول الرسول  بقول أبي بكر وعمر .

ثم قال  " :م تفير ا حوا إلى أن عبد من دون ا من ليك من الصالحين

" ،أي  :يركف ويسجد له  ،ويعظم تعظيم الرب  ،ويوصب بما ال يستحق ،
وهذا يوجد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم ال

يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر .

ثم قال  " :وعبد بالمعنا ال انا "  :وهو الفاعة واالتبا رمن هو من الجاهلين
 ،ف فيف الجاهل في تحليل ما حرم اهلل وتحريم ما أحل اهلل  ،كما يوجد في
بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة ا س مية  ،فإن واضعي ا ج ال ال

يعرفون من الشريعة وال األديان شيئا  ،فصاروا يعبدون ب ذا المعني ،

فيفاعون في تحليل ما حرم اهلل وتحريم ما أحل اهلل .

وهذا في زمان المؤلب  ،فكيب بزماننا ؟ ! وقد قال النبي
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ،عن النبي





فيما روام البخاري

 ،أنه قال  " :ال يوتا زمان

على الناك إال وما بعدن شر منه  ،حتى تلقوا ربكم "

()1

 ،وقال النبي



للصحابة  " :ومن يعب منكم لسير أختعلا ك ي ار " ( ،)8وعصر الصحابة أقرب
إلى ال دي من عصر من بعدهم .

حسون بالتغير  ،ألن األمور ت تي رويدا رويدا ،ولو غاب أحد مد
والناس ال ُي ُّ
فويلة ثم جاء  ،لوجد التغير الكثير المزعج نس ل اهلل الس مة  ،فعلينا الحذر

حمى وأن ُيصان  ،وال يفا أحد في تحليل
 ،وأن نعلم أن شر اهلل يجب أن ُي ر
ما حرم اهلل أو تحريم ما أحل اهلل أبدا م ما كانت منزلته  ،وأن الواجب أن
نكون عبادا هلل عز وجل تذل وتعبدا وفاعة .

()7
()2

البخاري  :كتاب الفتن  /باب ال يوتا زمان إال الذي بعدن شر منه .
تقدم تخريجه (

)133
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***

باب قو تعالى

( ألم تر الذين يزعمون أنام رمنوا بما أنز إليك وما أنز من قبلك يريدون أن
يتحاكموا إلى الطالو

وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن ي لام

عال بعيدا ) [ النسا  ] 10 :اثيا

.

هذا الباب له صلة قوية بما قبله  ،ألن ما قبله فيه حكم من أفا العلماء

واألمراء في تحليل ما حرم اهلل أو تحريم ما أحل اهلل  ،وهذا فيه ا نكار على

من أراد التحاكم إلى غير اهلل ورسوله  ،وقد ذكر الشيخ رحمه اهلل فيه أربف
عيات :


اآلية األولى ما جعل ا ترجمة للباب  ،وهي قوله تعالى  ( :ألم تر ) .
االستف ام ُيراد به التقرير والتعجب من حال م  ،والخفاب للنبي . 
عين أن يكون الخفاب
قوله  ( :يزعمون أنام رمنوا بما أنز إليك )  .هذا ُي ف
للنبي



هنا  ،ولم يقل الذين عمنوا  ،ألن م لم يؤمنوا  ،بل يزعمون ذلك وهم

كاذبون .

والذي أُنزل على النبي



الكتاب والحكمة  ،قال تعالى :



وأنز ا

عليك

الكتاب والحكمة  [ النساء  ، ]118 :قال المفسرون  :الحكمة السنة  ،وهم
يزعمون أن م عمنوا بذلك  ،لكن أفعال م تكذب أقوال م  ،حيه يريدون أن
يتحاكموا إلى الفاغوت ال إلى اهلل ورسوله .

قوله  ( :إلى الطالو )  .صيغة مبالغة من الفغيان  ،ففيه اعتداء روبغي ،
والمراد به هنا كل حكم خالب حكم اهلل ورسوله  ،وكل حاكم يحكم بغير ما
أنزل اهلل على رسوله  ،أما الفاغوت بالمعني األعم  ،فقد رحدَّم ابن القيم ب نه
 " :ك ما تجاوز العبد به حدن من معبود أو متبوا أو مطاا "  ،وقد تقدَّم
الك م عليه في أول كتاب التوحيد .

This file was downloaded from QuranicThought.com

قوله  ( :وقد أُمروا أن يكفروا )  .أي أمرهم اهلل بالكفر بالفاغوت أمرا ليس فيه
لبس وال خفاء  ،فمن أراد التحاكم إليه  ،ف ذم ا دار على بصير  ،إذ األمر

قد بين ل م .

قوله  ( :ويريد الشيطان )  .جنس يشمل شيافين ا نس والجن .
قوله  ( :أن ي لام

عال بعيدا )  .أي  :يوقع م في الض ل البعيد عن

الحق  ،ولكن ال يلزم من ذلك أن ينقل م إلى البافل مر واحد  ،ولكن

بالتدريج .

فقوله  ( :بعيدا )  .أي ليس قريبا  ،لكن بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقع م
في الض ل البعيد .

قوله  ( :واذا قي لام تعالوا إلى ما أنز ا والا الرسو )  .أي  :قال ل م
الناس  :أقبلوا ( إلى ما أنز ا

) من القرعن ( والا الرسو ) نفسه في

حياته وسنته بعد وفاته  ،والمراد هنا الرسول  نفسه في حياته .

قوله  ( :رأي

المنالقين يصدون عنك صدودا ) الرؤية هنا رؤية حال ال رؤية

بصر  ،بدليل قوله  ( :تعالوا )  ،ف ي تدل على أن م ليسوا حاضرين عندم .

والمعني  :ك نما تشاهدهم .

وقوله  ( :رأي

المنالقين )  .إظ ار في موضف ا ضمار لث ه فوائد :

ا ولى  :أن هؤالء الذين يزعمون ا يمان كانوا منافقين .

ال انية  :أن هذا ال يصدر إال من منافق  ،ألن المؤمن حقا البد أن ينقاد ألمر
اهلل ورسوله بدون صدود .

ال ال ة  :التنبيه  ،ألن الك م إذا كان على نسق واحد قد يغفل ا نسان عنه ،

فإذا تغير  ،حصل له انتبام .
وقوله  ( :رأي

المنالقين ) جواب " إذا "  ،وكلمة " صد " تستعمل الزمة  ،أي

 :يوصب ب ا الشخص وال يتعدام إلى غيرم  ،ومصدرها صدود  ،كما في هذم

اآلية  ،ومتعدية  ،أي  :صد غيرم  ،ومصدرها صد  ،كما في قوله تعالى ( :

وصدوكم عن المسجد الحرام ) [الفتح . ]87 :
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وقوله  ( :لكيف إذا أصابتام مصيبة بما قدم

أيديام م جا وك يحلفون با

إن أردنا إال أحسانا وتوليقا )  .االستف ام هنا يراد به التعجب  ،أي  :كيب

حال م إذا أصابت م مصيبة  ،والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية

لعدم تضاد المعنيين .

فالدنيوية مثل  :الفقر  ،والجدب  ،وما أشبه ذلك  ،في تون يشكون إلى النبي


 ،ليقولون  :أصابتنا هذا المصائب ونحن ما أردنا إال ا حسان والتوفيق .

والشرعية  :إذا أظ ر اهلل رسوله على أمرهم  ،خافوا وقالوا  :يا رسول اهلل ! ما
أردنا إال ا حسان والتوفيق .

قوله  ( :بما قدم
قدم

أيديام )  .الباء  :هنا للسببية  ( ،ما ) اسم موصول  ،و(

) صلته  ،والعائد محذوب تقديرم بما قدمته أيدي م  ،وفي اللغة العربية

يفلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس الفاعل  ،أي  :بما قدموم من ا عمال

السيئة .

وقوله  ( :إن أردنا إال إحسانا وتوليقا )  ( .إن ) بمعني  " :ما "  ،أي  :ما
أردنا إال إحسانا بكوننا نسلم من الفضيحة والعار  ،وتوفيقا بين المؤمنين
والكافرين أو بين فريق الكفر وفريق ا يمان  ،أي  :نمشي معكم ونمشى مف

الكفار  ،وهذم حال المنافقين  ،ف م قالوا أردنا أن نحسن المن ج والمسلك مف

هؤالء وهؤالء ونوفق بين الفرفين .

قوله  ( :أولئك الذين يعلم ا ما لا قلوبام )  .توعدهم اهلل ب نه يعلم ما في
قلوب م من النفاق والمكر والخدا  ،فاهلل ع م الغيوب  ،قال تعالى  ( :ولقد

خلقنا ا نسان ونعلم ما توسوك به نفسه ) [ األنفال  ، ] 81 :وهذا من أعظم
ما يكون من العلم والخبر أن اهلل يحول بين المرء وقلبه  ،ول ذا قيل ألعرابي

 " :بم عرل

ربك ؟ قا  :بنق

العزائم  ،وصرف الامم " .

فا نسان يعزم على الشيء ثم ال يدري إال وعزيمته منتقضة بدون سبب ظاهر

.

قوله ( :لوعر

عنام )  .وهذا من أبلغ ما يكون من ا هانة واالحتقار .
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وخ َّوف م  ،لكن ال تجعل م أكبر همك  ،ف
قوله  ( :وعظام )  .أي  :رذ َّكرهم ر
تخاف م  ،وقم بما يجب عليك من الموعظة لتقوم علي م الحجة .

قوله  ( :وق لام لا أنفسام بليفا )  .أختلب المفسرون في ا على ث ثة أقوال

:

ا و  :أن الجار والمجرور في أنفس م متعلق ببليغ  ،أي قل ل م قوال بليغا

في أنفس م  ،أي :يبلغ في أنفس م مبلغا مؤثرا .
ال انا  :أن المعني  :أنصح م سرا في أنفس م .

ال الث  :أن المعني  :قل ل م في أنفس م ( أي  :لا شونام وحالام ) قوال بليغا
في قلوب م يؤثر علي ا  ،والصحيح أن اآلية تشمل المعاني الث ثة  ،ألن اللفظ

صالح ل ا جميعا  ،وال منافا بين ا  ،وهذم قاعد في التفسير ينبغي التنبيه
ل ا  ،وهي أن المعاني المحتملة لآلية والتي قال ب ا أهل العلم إذا كانت اآلية

تحتمل ا وليس بين ا تعارض  :فإنه يؤخذ بجميف المعاني .
وب غة القول تكون في أمور :

ا و  :هيئة المتكلم ب ن يكون إلقاؤم على وجه مؤثر .
وكان النبي



إذا خفب  ،احمرت عينام  ،وع صوته  ،واشتد غضبه حتى

ساكم
وم َّ
ك نه منذر جيشا  ،يقول  :صبَّحكم ر

()1

.

ال انا  :أن تكون ألفاظه جزلة مترابفة محدود الموضو .

ال الث  :أن يبلغ من الفصاحة غايت ا بحسب ا مكان  ،ب ن يكون ك مه :

سليم التركيب  ،موافقا للغة العربية  ،مفابقا لمقتضى الحال .

قا شيه ا سعم ابن تيميه  " :إن نذن اثية تنطبق تماما على أن التحريف
والتووي لا صفا

ا  ،ن نؤال يقولون  :إنام يؤمنون با ورسوله  ،واذا

قي لام تعالوا إلى ما أنز ا والا الرسو  ،يعر ون  ،ويصدون ويقولون :

نذنب إلى لعن ولعن  ،واذا اعتر

عليام  ،قالوا  :نريد ا حسان والتوليق ،

وأن نجمع بين داللة العق وداللة السمع "  .ذكرن رحمة ا لا الفتو الحموية.
()7

مسلم  :كتاب الجمعة  /باب تخفيف الصعو والخطبة .
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قوله  ( :واذا قي لام ال تفسدوا لا ا ر

. ]11 :

وقوله  ( :وال تفسدوا لا ا ر

قالوا إنما نحن مصلحون ) [ البقر

بعد إصعحاا ) [ األعراب . ]76 :

وقوله  ( :ألحكم الجانلية يبفون ) [ المائد . ] 72 :

اآلية الثانية قوله تعالى  ( :واذا قي لام ال تفسدوا لا ا ر



).

ا فساد في األرض نوعان :

ا و  :إفساد حسي مادي  :وذلك مثل هدم البيوت نوافساد الفرق وما أشبه
ذلك .

ال انا  :إفساد معنوي  ،وذلك بالمعاصي  ،ف ي من أكبر الفساد في األرض ،

قا تعالى  ( :ظار الفساد لا البر والبحر بما كسب

بع

أيدي الناك ليذيقام

الذي عملوا لعلام يرجعون ) [ الروم  ، ]11 :وقال تعالى  ( :وما

أصابكم من مصيبة ليما كسب

أيديكم ويعفو عن ك ير ) [ الشورم ، ] 82 :

وقال تعالى  ( :ولو أن أن القري رمنوا واتقوا لفتحنا عليام بركا
وا ر

من السما

ولكن كذبوا لوخذنانم بما كانوا يكسبون ) [ األعراب  ، ] 56 :وقال

تعالى  ( :ولو أن أن الكتاب رمنوا واتقوا لكفرنا عنام سيئاتام و دخلنانم جنا

النعيم ولو أنام أقاموا التوراو وا نجي وما أنز إليام من ربام كلوا من لوقام
ومن تح

أرجلام ) [المائد . ]66-67 :

قوله  ( :إنما نحن مصلحون )  .وهذم دعوي من أبفل الدعاوم  ،حيه قالوا

 :ما حالنا وما ش ننا إال ا ص ن .

ول ذا قال تعالى  ( :أال إنام نم المفسدون )  ( .أال )  :أدا استفتان ،

والجملة مؤكد ب ربف ِّ
مؤكدات  ،وهي  ( :إال )  ،و( إن )  .وضمير الفصل (

نم )  .والجملة االسمية  ،فاهلل قابل حصرهم ب عظم منه  ،ف ؤالء الذين
ُيفسدون في األرض ويدَّعون ا ص ن هم المفسدون حقيقة ال غيرهم
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ومناسبة اآلية للباب ظاهر  ،وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل اهلل من أكبر
أسباب الفساد في األرض .


اآلية الثالثة قوله تعالى  ( :وال تفسدوا لا ا ر



قوله  ( :بعد إصعحاا )  .من قبل المصلحين  ،ومن ذلك الوقوب ضد

المادي والمعنوي كما سبق .

)  .يشمل الفساد

دعو أهل العلم والوقوب ضد دعو السلب  ،والوقوب ضد من ينادي ب ن

يكون الحكم بما في كتاب اهلل وسنة رسوله




.

وقوله  ( :بعد إصعحاا ) من باب ت كيد اللوم والتوبيخ  ،إذا كيب

يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبه والشر ؟ فا فساد

بعد ا ص ن أعظم وأشد من أن يمضي ا نسان في فسادم قبل ا ص ن ،



نوان كان المفلوب هو ا ص ن بعد الفساد .
ومناسبة اثية للباب  :أن التحاكم إلى ما أنزل اهلل هو ا ص ن  ،وأن
التحاكم إلى غيرم هو ا فساد .



اآلية الرابعة قوله تعالى  ( :ألحكم الجانلية يبفون )  .االستف ام

للتوبيخ  ،و( حكم )  :مفعول مقدم لى ( يبفون )  ،وقُدِّم فاد الحصر ،

والمعني  :أف يبغون إال حكم الجاهلية.

و( يبفون )  :يفلبون  ،وا ضافة في قوله  ( :حكم الجانلية ) تحتمل معنيين

 :أحدنما  :أن يكون المعنى  :أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة
يبغون  ،فيريدون أن يعيدوا هذم األمة إلى فريق الجاهلية التي أحكام ا

معروفة  ،ومن ا البحائر  ،والسوائب  ،وقتل األوالد .

انياما  :أن يكون المعنى  :أفحكم الج ل الذي ال يبنى على العلم يبغون ،

سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أو لم تكن  ،وهذا أعم .

وا ضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير .

وكل حكم يخالب حكم اهلل  ،ف و ج ل وج الة .
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فإن كان مف العلم بالشر  ،ف و ج الة  ،نوان كان مف خفاء الشر  ،ف و
ج ل  ،والج الة هي العمل بالخف سف ا ال ج  ،قال تعالى  ( :إنما التوبة

على ا للذين يعملون السو بجاالة م يتوبون من قريب ) [ النساء ، ] 15 :

وأما رمن يعمل السوء بج ل ف ذنب عليه  ،لكن عليه أن يتعلم .
قوله  ( :ومن أحسن من ا حكما )  ( .من )  :اسم استف ام بمعنى النفي ،

شرب معني التحدي  ،ف و
أي  :ال أحد أحسن من اهلل حكما  ،وهذا النفي ُم ر
أبلغ من قوله  " :أحسن من ا حكما "  ،ألنه متضمن للنفي وزياد .

وقوله  ( :حكما )  .تمييز  ،ألنه بعد اسم التفضيل  ،وهو مب م  ،فبيَّن هذا
التمييز المب م وميزم .

والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي .

فإن قيل يوجد في األحكام الكونية ما هو ضار مثل الزالزل والفيضانات وغيرها

الحسن في ذلك ؟
 ،ف ين ُ
أُجيب  :أن الغايات المحمود في هذم األمور تجعل ا حسنة  ،كما يضرب
ا نسان ولدم تربية له  ،فيعد هذا الضرب فع حسنا  ،فكذلك اهلل يصيب
بعض الناس ب ذم المصائب لتربيت م  ،قال تعالى في القرية التي قلب اهلل

أهل ا قرد خاسئين  ( :لجعلنانا نكاال لما بين يدياا وما خلفاا وموعظة

للمتقين ) [ البقر  ، ]66 :وهذا الحسن في حكم اهلل ليس بينا لكل أحد  ،كما

قال تعالى  ( :لقوم يوقنون )  ،وكلما ازداد العبد يقينا نوايمانا ازداد معرفة
بحسن أحكام اهلل  ،وكلما نقص إيمانه ويقينة أزداد ج بحسن أحكام اهلل ،
ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت اآليات المتشاب ات بينوا وجه

ذلك ب كمل بيان وال يرون في ذلك تناقضا  ،وعلى هذا  ،فإنه يتبين قو

ا يمان واليقين بحسب ما حصل لإلنسان من معرفته بحسن أحكام اهلل الكونية

والشرعية .

وقوله  ( :ومن أحسن من ا حكما لقوم يوقنون )  .خبر ال يدخله الكذب وال

النسخ إف قا  ،ولذلك هدي اهلل الذين عمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ،
فجمعوا بين المتشاب ات والمختلفات من النصوص  ،وقالوا  ( :ك من عند
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ربنا ) [عل عمران  ، ]5 :وعرفوا حسن أحكام اهلل تعالى  ،وأن ا أحسن األحكام

وأنفع ا للعباد وأقوم ا لمصالح الخلق في المعاش والمعاد  ،فلم يرضوا عن ا

بدي .
وعن عبد ا بن عمر  ،أن رسو ا
تبعا لما جئ



قا  :ال يؤمن أحدكم حتى يكون نوان

به " ( .)7قا النووي  " :حديث صحي  ،روينان لا كتاب "

الحجة "  ،بنسناد صحي " (.)2
قوله في حديه عبد اهلل بن عمر  " :ال يؤمن أحدكم "  .أي إيمانا كام إال إذا

كان ال ي وي ما جاء به النبي



بالكلية  ،فإنه ينتفي عنه ا يمان بالكلية ،

ألنه إذا كرم ما أنزل اهلل  ،فقد حبف عمله لكفرم  ،قال تعالى ( ذلك بونام كرنوا

ما أنز ا لوحبط أعمالام ) [ محمد . ]9 :

قوله  " :حتى يكون نوان تبعا لما جئب به "  .ال وي بالقصر هو  :الميل ،
وبالمد هو  :الريح  ،والمراد األول .

و" حتى "  :للغاية  ،والذي جاء به النبي  هو القرعن والسنة .
نواذا كان هوام تبعا لما جاء به النبي
باألخبار  ،وامتثاال لأل وامر  ،واجتنابا للنواهي .


 ،لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا

واعلم أن أكثر ما يفلق ال وم على هوم الض ل ال على هوم ا يمان  ،قال

تعالى  ( :ألراي

من اتخذ إلاه نوان ) [الجاثية  ، ]88 :وقال تعالى  ( :واتبعوا

أنوا نم ) [ محمد  ، ]11 :وغيرها من اآليات الدالة على ذم من اتبف هوام ،

ولكن إذا كان ال وم تبعا لما جاء به النبي



 ،كان محمودا  ،وهو من كمال

ا يمان .

()7

ابن أبا عاصم لا " السنة " ( ، )72والخطيب لا " التاريه " ( ، )319/9والبفوي لا " شر
السنة " (  ، )272/7وانظر كعم الشيه حفظه ا ،

()2

.129

ا ربعون النووية " ( حديث رقم . )97
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وقد سبق بيان أن رمن اعتقد أن حكم غير اهلل مساو لحكم اهلل  ،أو أحسن ،
أو أنه يجوز التحاكم إلى غير اهلل  ،ف و كافر .

وأما رمن لم يكن هوام تبعا لما جاء به النبي  ، فإن كان كارها له  ،ف و كافر
نوان لم يكن كارها ولكن عثر محبة الدنيا على ذلك  ،فليس بكافر  ،لكن يكون
ناقص ا يمان .

قوله  ":قال النووي  :حديث صحي

"  .صححه النووي وغيرم  ،وضعفه

جماعة من أهل العلم  ،من م ابن رجب في كتابه " جامع العلوم والحكم " ،

ولكن معنام صحيح .

قوله في أثر الشعبي  " :وقا الشعبا"  .أي  :في تفسير اآلية .

قوله  " :رج من المنالقين "  .هو من يظ ر ا س م ويبفن الكفر  ،وسمي

منافقا من النافقاء  ،وهي ُجحر اليربو  ،واليربو له ُجحر له باب وله نافقاء
– أي يحفر في األرض خندقا حتى يصل منت ي جحرم ثم يحفر إلى أعلى ،

فإذا بقي شيء قليل بحيه يتمكن من دفعه برأسه توقب  ،فإذا ُحجر عليه من
الباب خرن من النافقاء .

قوله  " :ورجل من الي ود "  .الي ود هو المنتسبون إلى دين موسى عليه

الس م  ،وسموا بذلك إما من قوله  ( :إنا ندنا إليك )  ،أي  :رجعنا  ،أو

نسبة إلى أبي م ي وذا  ،ولكن بعد التعريب صار بالدال .

قوله  " :إلى محمد "  .أي النبي



 ،ولم يذكرم بوصب الرسالة  ،ألن م ال

يؤمنون برسالته  ،ويزعمون أن النبي الموعود به سي تي .

قوله  " :عرف أنه ال يوخذ الرشوو " تعليل لفلب التحاكم إلى النبي . 

الرشو  ،وهي  :المال
الرشو  ،و ُّ
الرشو  ،و َّ
والرشو ُ :مثرلث ُة الراء  ،فيجوز ِّ
المدفو للتوصل إلى شيء .

قال أهل العلم  " :ال تكون محرمة إال أذا أراد ا نسان أن يتوص باا إلى باط

أو دلع حق  ،أما َمن بذلاا ليتوص باا إلى حق له منع منه أو ليدلع باا باطع
عن نفسه  ،لليس حراما على الباذ  ،أما على رخذنا  ،لحرام " .
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قوله  " :فاتفقا أن ي تيا كاهنا في ج ينة "  .ك نه صار بين ما خ ب  ،وأبي
المنافق أن يتحاكما إلى النبي . 

والكانن  :رمن يدَّعي علم الغيب في المستقبل  ،وكان للعرب ُك ان تنزل علي م
الشيافين بخبر السماء  ،ليقولون  :سيحده كذا وكذا  ،فربما أصابوا مر من
المرات  ،وربما أخفؤوا  ،فإذا أصابوا أدَّعوا علم الغيب  ،فكان العرب

يتحاكمون إلي م  ،فنزل قوله تعالى  ( :ألم تر إلى الذين يزعمون  )..اآلية .
وقي  " :نزل

لا رجلين أختصما  ،لقا أحدنما  :نترالع إلى النبا



 ،وقا

اثخر  :إلى  :كعب بن ا شرف  ،م ترالعا إلى عمر  ،لذكر له أحدنما القصة
 ،لقا للذي لم ير

(.)7

برسو ا



 :أكذلك ؟  :نعم  .ل ربه بالسيف لقتله "

قوله  " :وقي "  .ذكر هذم القصة بصيغة التمريض  ،لكن ذكر في " تيسير

العزيز الحميد "  :أن ا ُرويت من فرق متعدد  ،وأن ا مش ور متداولة بين
السلب والخلب تداوال ُيغني عن ا سناد  ،ول ا فرق كثير وال يضرها ضعب

إسنادها  .أ  .هىى .

قوله  " :رجلين "  .هما مب مان  ،فيحتمل أن يكونا من المسلمين المؤمنين ،
ويحتمل أن يكونا من المنافقين  ،ويحتمل غير ذلك .

قوله  " :إلى كعب بن ا شرف "  .وهو رجل من زعماء بني النضير .
قوله  " :أكذلك "  .خبر لمبتدأ محذوب  ،التقدير  :أكذلك األمر .
قوله  " :ل ربه بالسيف "  .الضارب عمر .

وهذم القصة والتي قبل ا تدل على أن من لم يرض بحكم رسول اهلل



يجب قتله  ،ول ذا قتله عمر رضي اهلل عنه .

كافر

لنن قي  :كيب يقتله عمر رضي اهلل عنه واألمر إلى ا مام وهو النبي  ؟

قا الحالظ لا " الفت " (  " : )31/2روان اكلبا لا تفسيرن عن ابن عباك  ، ..واسنادن وان

()7
كان

عيفا لكن تقوي بطريق مجاند " .
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أجيب  :أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقو رغيرته فقتله  ،ألنه عرب أن
هذا رد عن ا س م  ،وقد قال النبي  " : من بد دينه لاقتلون " (.)1
ليه مسائ :



ا ولى  :تفسير رية النسا وما لياا من ا عانة على لام الطالو  .ال انية :

تفسير رية البقرو  ( :واذا قي لام ال تفسدوا لا ا ر
رية ا عراف  ( :وال تفسدوا لا ا ر

) اثية  :ال ال ة  :تفسير

بعد إصعحاا )  .الرابعة  :تفسير (

ألحكم الجانلية يبفون )  .الخامسة  :ما قا الشعبا لا سبب نزو اثية

ا ولى  .ا ولى  .السادسة  :تفسير ا يمان الصادق والكاذب  .السابعة  :قصة

عمر مع المنالق  .ال امنة  :كون ا يمان ال يحص
لما جا به الرسو



حد حتى يكون نوان تبعا

.

ا ولى  :تفسير عية النساء وما في ا من ا عانة على ف م الفاغوت  .وهي

قوله تعالى  ( :ألم تر إلى الذين يزعمون أنام رمنوا بما أنز إليك ) .
وقوله  " :وما لياا من ا عانة على لام الطالو

"  .أي  :أن الفاغوت

مشتق من الفغيان  ،نواذا كان كذلك  ،فيشمل كل ما تجاوز به العبد حدم من
متبو أو معبود أو مفا  ،فاألصنام واألمراء والحكام الذين ُيحلون الحرام

ويحرمون الح ل فواغيت .

ال انية  :تفسير عية البقر  ( :واذا قي لام ال تفسدوا لا ا ر



قالوا

إنما نحن مصلحون )  .ففي ا دليل على أن النفاق فساد في األرض ،
ألن ا في سياق المنافقين  ،والفساد يشمل جميف المعاصي .
ال ال ة  :تفسير عية األعراب  ( :وال تفسدوا لا ا ر



بعد إصعحاا )

 .وقد سبق .

()7

البخاري  :كتاب استتابة المرتدين  /باب حكم المرتد .
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الرابع  :تفسير ( ألحكم الجانلية يبفون )  .وقد سبق ذلك  ،وقد بينا أن

المراد بحكم الجاهلية كل ما خالب الشر  ،وأُضيب للجاهلية للتنفير منه

وبيان قبحه وأنه مبني على الج ل والض ل .




الخامسة  :ما قال الشعبي في سبب نزول اآلية األولى  .وقد سبق .

السادسة  :تفسير ا يمان الصادق والكاذب  .فا يمان الصادق يستلزم

ا ذعان التام والقبول والتسليم لحكم اهلل ورسوله  ،وا يمان الكاذب بخ ب

ذلك .


السابعة  :قصة عمر مف المنافق  .حيه جعل عدوله عن الترافف إلى



ال امنة  :كون ا يمان ال يحصل ألحد حتى يكون هوام تبعا لما جاء به

النبي  مبيحا لقتله لردته  ،وأقدم على قتله لقو غيرته فلم يملك نفسه .
الرسول  . وهذا واضح من الحديه .
***
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***
باب من جحد شيئا من ا سما والصفا
الجحد  :ا نكار  ،وا نكار نوعان :

ا و  :إنكار تكذيب  ،وهذا كفر ب شك  ،فلو أن أحدا أنكر أسما من أسماء
اهلل أوصفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة  ،مثل أن يقول  :ليس هلل يد

 ،أو أن اهلل لم يستو على عرشه  ،أو ليس له عين  ،ف و كافر بإجما
المسلمين  ،ألن تكذيب خبر اهلل ورسوله كفر مخرن عن المللة با جما .

ال انا  :إنكار ت ويل  ،وهو أن ال ينكرها ولكن يت ول ا إلى معني يخالب
ظاهرها  ،ونذا نوعان :
-1
-8

س ِّوغ في اللغة العربية  ،ف ذا ال ُيوجب الكفر .
أن يكون للت ويل ُم ر
س ِّوغ في اللغة العربية  ،ف ذا حكمه الكفر ألنه إذا لم
أن يكون له ُم ر

يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا  ،مثل أن يقول  :المراد بقوله

تعالى ( تجري بوعيننا ) [القمر  ] 11 :تجري ب راضينا  ،ف ذا كافر ألنه
نفاها نفيا مفلقا  ،ف و م َّ
كذب .
ُ
ولو قال في قوله تعالى  ( :ب يدان مبسوطتان ) [المائد  ]61 :المراد بيديه :
السماوات واألرض  ،ف و كفر أيضا ألنه ال مسوغ له في اللغة العربية  ،وال

هو مقتضى الحقيقة الشرعية  ،ف و ُمنكر ومكذب  ،لكن إن قال  :المراد باليد
النعمة أو القو  ،ف يكفر ألن اليد في اللغة تفلق بمعني  ،قال الشاعر :
المان َّ
ث َّ
كذب
َو َكم لِظعم اللي عندك من َيد
تُ َح ند ُ
أن َ
ويةَ تَ ُ
لقوله  :من يد  ،أي  :من نعمة  ،ألن المانوية يقولون  :إن الظلمة ال تخلق
الخير  ،نوانما تخلق الشر .
قوله  " :من ا سما "  .جمف اسم  ،واختلب في اشتقاقه  ،فقيل  :من السمو
 ،وهو االرتفا  ،ووجه هذا أن المسمي يرتفف باسمه ويتبين ويظ ر .
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السمة وهي الع مة  ،ووج ه  :أنه ع مة على مسمام  ،والراجح
وقي  :من ف
أنه مشتق من كلي ما .

والمراد باألسماء هنا أسماء اهلل عز وجل  ،وبالصفات صفات اهلل عز وجل ،

والفرق بين االسم والصفة أن االسم ما تسمي به اهلل والصفة ما اتصب ب ا .


البحث لا أسما ا :
المبحث ا و :

أن أسماء اهلل أع م وأوصاب  ،وليست أع ما محضة ؛ ف ي من حيه

داللت ا على ذات اهلل تعالى أع م  ،ومن حيه داللت ا على الصفة التي

يتضمن ا هذا االسم أوصاب  ،بخ ب أسمائنا  ،فا نسان يسمي ابنه محمدا

وعليا دون أن يلحظ معني الصفة  ،فقد يكون اسمه عليا وهو من أوضف
الناس  ،أو عبد اهلل وهو من أكفر الناس  ،بخ ب أسماء اهلل  ،ألن ا

متضمنة للمعاني  ،فاهلل هو العلي لعلو ذاته وصفاته  ،والعزيز يدل على العز

 ،والحكيم يدل على الحكمة  ،وهكذا .
وداللة

االسم

على

الصفة

تنقسم

إلى

عة

ا و  :داللة مفابقة  ،وهي داللته على جميف معنام المحيف به .

أقسام

:

ض ُّمن  ،وهي داللته على جزء معنام .
ال انا  :داللة تر ر
ال الث  :داللة التزام على أمر خارن الزم .

م ا ذلك  :الخالق يدل على ذات اهلل وحدات  ،وعلى صفة الخلق وحدها
داللة تضمن  ،ويدل على ذات اهلل وعلى صفة الخلق فيه دالله مفابقة ،

ويدل على العلم والقدر داللة التزام .
كما قال اهلل تعالى  ( :ا

ا مر بينان لتعلموا أن ا

الذي خلق سبع سماوا

ومن ا ر

على ك شا قدير وأن ا

م لان يتنز

قد أحاط بك شا

لم رنا القدر من كونه خلق السماوات واألرض ،
علما ) [ الف ق  ، ]18 :رف رع ْ
وعفلم رنا العلم من ذلك أيضا  ،ألن الخلق البد فيه من علم  ،فمن ال يعلم ال
ر
يخلق  ،وكيب يخلق شيئا ال يعلمه ؟ !
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المبحث ال انا :

أن أسماء اهلل مترادفة متباينة  ،المترادب  :ما أختلب لفظه واتفق معنام ،

والمتباين  :ما اختلب لفظه ومعنام  ،ف سماء اهلل مترادفة باعتبار داللت ا على
ذات اهلل عز وجل ألن ا تدل على مسمى واحد  ،فالسميف  ،البصير  ،العزيز ،
الحكيم  ،كل ا تدل على شيء واحد هو اهلل  ،ومتباينة باعتبار معاني ا  ،ألن

معنى الحكيم غير معني السميف وغير معني البصير  ،وهكذا .

المبحث ال الث :

أسماء اهلل ليست محصور بعدد معين  ،والدليل على ذلك قوله



في حديه

ابن مسعود الحديه الصحيح المش ور  " :اللام ! إنا عبدك  ،ابن عبدك ،

ابن أمتك  – ..إلى أن قا  :أسولك بك أسم نو لك سمي

به نفسك أو أنزلته

لا كتابك  ،أو علمته أحدا من خلقك  ،أو استو ر به لا علم الفيب عندك "

( ،)1وما أست ثر اهلل به في علم الغيب ال يمكن أن ُيع رلم به  ،وما ليس بمعلوم
فليس بمحصور .
وأما قوله



 " :أن تسعة وتسعين أسما من أحصانا دخ الجنة " ( ،)8فليس

معنام أنه ليس له إال هذم األسماء  ،لكن معنام أن رمن أحصى من أسمائه
هذم التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة  ،فقوله  " :من أحصانا " تكميل
للجمله األولى  ،وليست استئنافية منفصلة  ،ونظير هذا قول القائل  :عندي
مئة فرس أعدت ا للج اد في سبيل اهلل  ،فليس معنام أنه ليس عندم إال هذم

المئة بل معنام أن هذم المئة ُم َّ
عد ل ذا الشيء .
المبحث الرابع :

()7

ا مام أحمد لا " المسند " ( ، ) 922 ، 397/7وابن حيان ( ، ) 2312والطيرانا لا " الكبير " (

 ، )70322والحاكم (  ، )209/7الاي ما ( ، )731/70وقا  " :رجا أحمد وأبا يعلا رجا الصحي
"  ،وصححه ابن القيم لا " شفا العلي " ( ، )211وأحمد شاكر لا المسند (.) 3172
()2

البخاري  :كتاب الدعوا

 /باب

مائة اسم لير واحد ،ومسلم  :كتاب الذكر والدعا  /باب لا

أسما ا تعالى .
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االسم من أسماء اهلل يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق  ،فيجب علينا

ض َّمنه من الصفة  ،ونؤمن بما
أن نؤمن به اسما من األسماء  ،ونؤمن بما تر ر
تر ُد فل عليه هذم الصفة من األثر والحكم إن كان االسم معتدياُ  ،فمث  :السميف
نؤمن ب ن من أسمائه تعالى السميف  ،وأنه دال على صفة السمف  ،وأن ل ذا

السمف ُحكما وأثرا وهو أنه يسمف به  ،كما قال تعالى  ( :قد سمع ا قو التا
تجادلك لا زوجاا وتشتكا إلى ا و ا يسمع تحاوركما إن ا سميع بصير )

[ المجادلة  ، ]1 :أما إن كان االسم غير متعد  ،كالعظيم  ،والحي  ،والجليل
 ،فتثبت االسم والصفة  ،وال حكم له يتعدم إليه .
المبحث الخامك :

هل أسماء اهلل تعالى غيرم  ،أو أسماء اهلل هي اهلل ؟

إن أُريد باالسم اللفظ الدال على المسمى  ،ف ي غير اهلل عز وجل  ،نوان أُريد
باالسم مدلول ذلك اللفظ  ،ف ي المسمي .

س َّمى ،
الم ر
لم ع  :الذي خلق السماوات واألرض هو اهلل  ،فاالسم هنا هو ُ
لليس " العم  ،والاا " هي التي خلقت السماوات واألرض  ،نواذا قيل  :اكتب
باسم اهلل  .فكتبت بسم اهلل  ،فالمراد به االسم دون المسمى  ،نواذا قيل :
اضرب زيدا  .فضربت زيدا المكتوب في الورقة لم تكن ممتث  ،ألن المقصود
المسمى  ،نواذا قيل  :اكتب زيد قائم فالمراد االسم الذي هو غير المسمى .
البحث لا صفا



ا :

المبحث ا و :
تنقسم صفا

ا إلى ع ة أقسام :

ا و  :ذاتية ويقال معنوية .
ال انا  :فعلية .

ال الث  :خبرية .
لالصفا

،م

الذاتية  :هي الم زمة لذات اهلل  ،والتي لم يزل وال يزال متصفا ب ا

 :السمف والبصر وهي معنوية  ،ألن هذم الصفات ٍ
معان .
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والفعلية  :هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعل ا نوان لم يش لم يفعل ا ،
م  :النزول إلى السماء الدنيا  ،واالستواء على العرش  ،والك م من حيه

عحادم  ،والخلق من حيه عحادم  ،ال من حيه األصل  ،ف صل الك م صفة

ذاتية  ،وكذلك الخلق .

والخبرية  :هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا  ،أما بالنسبة هلل  ،ف يقال هكذا ،

بل يقال  :صفات خبرية ثبت ب ا الخبر من الكتاب والسنة  ،وهي ليست معنى

وال فع  ،مثل  :الوجه  ،والعين  ،والساق  ،واليد .
المبحث ال انا :

الصفات أوسف من األسماء  ،ألن كل اسم متضمن لصفة  ،وليس كل صفة

تكون اسما  ،وهناك صفات كثير تفلق على اهلل وليست من أسمائه ،
فيوصب اهلل بك م وا راد  ،وال يسمي بالمتكلم أو المريد .

المبحث ال الث:

إن كل ما وصب اهلل به نفسه  ،ف و حق على حقيقته  ،لكن ينزم عن التمثيل

والتكييب  ،أما التمثيل  ،فلقوله تعالى   :ليك كم له شا ونو السميع

البصير  [الشورم  ، ]11 :وقوله  ( :لع ت ربوا

ا م ا إن ا يعلم وأنتم

ال تعلمون ) [ النمل  ، ]51 :والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي
التشبيه  ،لوجوم ث ثة :

أحدنما  :أن التمثيل هو الذي جاء به القرعن وهو منفي مفلقا  ،بخ ب
التشبيه  ،فلم ي ت القرعن بنفيه .

وجود ْين ف بد أن
ال انا  :أن نفي التشبيه على ا ف ق ال يصح  ،ألن كل رم ر
يكون بين ما قر ُدر مشترك يشتب ان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به  ،فى " :
الحيا " مث وصب ثابت في الخالق والمخلوق  ،فبين ما قدر مشترك  ،ولكن

حيا الخالق تليق به وحيا المخلوق تليق به .

ال الث  :أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه  ،حتى جعل بعض م إثبات

الصفات التي أثبت ا اهلل لنفسه تشبي ا  ،فإذا قيل من غير تشبيه  ،فر رم هذا
البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبت ا اهلل لنفسه .
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كيب صفات اهلل  ،فمن كيَّب صفة من الصفات
وأما التكييب  ،ف يجوز أن ُن ِّ
 ،ف و كاذب عاص  ،كاذب ألنه قال بما ال علم عندم فيه  ،عاص ألنه واقف
فيما ن ي كاذب عاص  ،كاذب ألنه قال بما ال علم عندم فيه  ،عاص ألنه

وحفرمه في قوله تعالى   :وال تقف ما ليك لك به علم
واقف فيما ن ي اهلل عنه ر
[ ا سراء  ، ]86 :وقوله تعالى  ( :وأن تقولوا على ا ما ال تعلمون ) بعد

قوله  :ق إنما حرم ربا الفواحب ما ظار مناا وما بطن [  ..األعراب :

 ] 88اآلية  ،وألنه ال يمكن إدراك الكيفية  ،لقوله تعالى   :يعلم ما بين
أيدي م وما خلف م وال يحيفون به علما  [ فه  ]112 :وقوله   :ال تدركه

ا بصار ونو يدرك ا بصار  [ األنعام . ]128 :

وسواء كان التكييب باللسان تعبيرا أو بالجنان تقديرا أو بالبيان تحريرا  ،ول ذا

قال مالك رحمه اهلل حين سئل عن كيفية االستواء  " :الكيف مجاو  ،والسؤا

عنه بدعه "  ،وليس معنى هذا أن ال نعتقد أن ل ا كيفية  ،بل ل ا كيفية ،
ولكن ا ليست معلومة لنا  ،ألن ما ليس له كيفية ليس بموجود  ،فاالستواء

والنزول واليد والوجه والعين ل ا كيفية  ،لكننا ال نعلم ا  ،ففرق بين أن نثبت

كيفية معينه ولو تقديرا وبين أن نؤمن ب ن ل ا كيفية غير معلومة  ،وهذا هو
الواجب  ،فنقول  :ل ا كيفية  ،لكن غير معلومة .

ص َّور أن نعتقد للشيء كيفية ونحن ال نعلم ا ؟
لنن قي  :كيب ُيتر ر
أجيب  :إنه متصور  ،فالواحد منا يعتقد أن ل ذا القصر كيفية من داخله ،
ولكن ال يعلم هذم الكيفية إال إذا شاهدها  ،أو شاهد نظيرها  ،أو أخبرم شخص

صادق عن ا .

***

وقوله ا تعالى  ( :ونم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد  ] 30 :اثية .قوله تعالى :

( ونم يكفرون بالرحمن ) اثية :
( ونم )  .أي  :كفار قريش .
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( يكفرون بالرحمن )  .ا لمراد أن م يكفرون ب ذا االسم ال بالمسمي  ،ف م
قرون به  ،قال تعالى  :ولئن سولتام من خلق السماوا
ُي ِّ

وا ر

 [لقمان  ، ] 87 :وفي حديه س يل بن عمر  " :لما أراد النبي

ليقولن ا


أن يكتب

الصلح في غزو الحديبية قال للكاتب  " :اكتب بسم ا الرحمن الرحيم "  ،قال

س يل  :أما الرحمن  ،فو اهلل ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك الل م " (،)1
وهذا من األمثلة التي يراد ب ا االسم دون المسمى .

وقد قال اهلل تعالى   :ق أدعوا ا الرحمن أيا ما تدعوا لله ا سما الحسنا



[ ا سراء  ، ]112 :أي  :ب ي اسم من أسمائه تدعونه  ،فإن له األسماء
الحسنى  ،فكل أسمائه حسنى  ،فادعوا بما شئتم من األسماء  ،ويراد ب ذا

اآلية ا نكار على قريش .

وفي اآلية دليل على أن من أنكر اسما من أسماء اهلل تعالى فإنه يكفر ،
لقوله تعالى   :ونم يكفرون بالرحمن [الرعد  ، ]82 :وألنه مكذب هلل ولرسوله

 ،وهذا كفر  ،وهذا وجه استش اد المؤلب ب ذم اآلية .

قوله  ( :ال إله إال نو )  .خبر " ال " النافية للجنس محذوب  ،والتقدير  :ال

إله حق إال هو  ،وأما ا له البافل  ،فكثير  ،قال تعالى   :ذلك بون ا نو

الحق وأن ما يدعون من دونه الباط

قوله  ( :عليه توكل



[ لقمان . ]82 :

)  .أي عليه وحدم  ،ألن تقديم المعمول يدل على

الحصر  ،فإذا قلت مث " :

رب

زيدَا " فإنه يدل على أنك ضربته  ،ولكن ال
رب

يدل على أنك لم تضرب غيرم  ،نواذا قلت  " :زيدا
ضربت زيدا ولم تضرب غيرم  ،وسبق معنى التوكل وأحكامه .

" دلت على أنك

قوله  ( :واليه متاب )  .أي  :إلى اهلل  .و( متاب ) أصل ا متابي  ،فحذفت

الياء تخفيفا  ،والمتاب بمعني التوبة  ،ف و مصدر ميمي  ،أي  :نواليه توبتي
.

()7

البخاري  :كتاب الشروط  /باب الشروط لا الجااد .
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والتوبة  :هي الرجو إلى اهلل تعالى من المعصية إلى الفاعة  ،ولاا شروط
خمسة :
-1

ا خ ص هلل تعالى ب ن ال يحمل ا نسان على التوبة مراعا أحد أو

-8

أن تكون في وقت قبول التوبة  ،وذلك قبل فلو الشمس من مغرب ا

-8

الندم على ما مضى من فعله  ،وذلك ب ن يشعر بالتحسر على ما

-1

ا ق

عن الذنب  ،وعلى هذا  ،فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق ،

-7

العزم على عدم العود  ،والتوبة التي ال تكون إال هلل هي توبة العباد

محاباته أو شيء من الدنيا .
 ،وقبل حضور الموت .

سبق ويتمنى أنه لم يكن .

ف بد من رد المظالم إلى أهل ا أو استح ل م من ا .

 ،كما في اآلية السابقة  ،وأما التوبة التي بمعنى الرجو  ،فإن ا تكون له

ولغيرم  ،ومنه قول عائشة حين جاء النبي



فوجد نمرقة في ا صور ،

فوقب بالباب ولم يدخل  ،وقالت  " :أتوب إلى اهلل ورسوله



وال لغيرم

من الخلق بل هلل وحدم  ،ولكن هذم توبة رجو  ،ومن ذلك أيضا حين
يضرب ا نسان ابنه لسوء أدبه  ،يقول االبن  :أتوب .

ولا " صحي البخاري "  :قا علا " حد وا الناك بما يعرلون  ،أتريدون أن
يكذب ا ورسوله ؟ ! " (.)7
قوله في أثر على رضي اهلل عنه  " :حد وا الناك "  .أي  :كلموهم بالمواعظ

وغير المواعظ .

قوله  " :بما يعرلون "  .أي بما يمكن أن يعرفوم وتبلغه عقول م حتى ال يفتنوا ،
ول ذا جاء عن ابن مسعود رضي اهلل عنه  ،قال  " :أنك لن تحدث قوما حدي ا

ال تبلفه عقولام إال كان لبع ام لتنة " ( ،)8ول ذا كان من الحكمة في الدعو
()7
()2

البخاري  :كتاب العلم /باب من خ

بالعلم قوما دون قوم .

البخاري  :كتاب النكا  /باب ن يرجع إذا رأي منك ار لا الدعوو .

This file was downloaded from QuranicThought.com

أال تباغت الناس بما ال يمكن م إدراكه  ،بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر

عقول م  ،وليس معنى " بما يعرلون "  ،أي  :بما يعرفونه من قبل  ،ألن الذي
يعرفونه من قبل يكون التحديه به من تحصيل الحاصل .

قوله  " :أتريدون أن يكذب ا ورسوله ؟ ! " االستف ام لإلنكار  ،أي  :أتريدون

إذا حدثتم الناس بما ال يعرفون أن يكذب اهلل ورسوله  ،ألنك إذا قلت  :قال
اهلل وقال رسوله كذا وكذا  ،قالوا هذا كذب إذا كانت عقول م ال تبلغه  ،وهم ال

يكذبون اهلل ورسوله  ،ولكن يكذبونك بحديه تنسبه إلى اهلل ورسوله ،
فيكونون مكذبين هلل ورسوله  ،ال مباشر ولكن بواسفة الناقل .

لنن قي  :قل ند الحديه بما ال تبلغه عقول الناس نوان كانوا محتاجين لذلك
؟

أجيب  :ال ندعه  ،ولكن نحدث م بفريق تبلغه عقول م  ،وذلك ب ن ننقل م

رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديه ويفمئنوا إليه  ،وال ند
عقول م ونقول  :هذا شيء مستنكر ال نتكلم به .

ما ال تبلغه

ومثل ذلك العمل بالسنة التي ال يعتادها الناس ويستنكرون ا  ،فإننا نعمل ب ا

ولكن بعد أن نخبرهم ب ا  ،حتى تقبل ا نفوس م ويفمئنوا إلي ا .

ويستفاد من هذا األثر أهمية الحكمة في الدعو إلى اهلل عز وجل  ،وأنه يجب
على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته .



مناسبة نذا ا ر لباب الصفا

:

مناسبته ظاهر  ،ألن بعض الصفات ال تحتمل ا أف ام العامة فيمكن إذا

حدثت م ب ا كان لذلك أثر سيئ علي م  ،كحديه النزول إلى السماء الدنيا مف

العامي ب نه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مف علوم
ثبوت العلو ،فلو رح فدثت
ف
على عرشفه ،فقد يف م أنه إذا أنزل؛ صارت السماوات فوقه وصار العرش

خاليا منه ،وحينئذ ال بد في هذا من حديه تبلغه عقول م فرتُبين ل م أن اهلل
عز وجل ينزل نزوال ال يماثله نزول المخلوقين مف علوم على عرشه ،وأنه
لكمال فضله ورحمته يقول" :من يدعوني ف ستجيب له "..الحديه .والعامي

This file was downloaded from QuranicThought.com

يكفيه أن يتصور مفلق المعنى  ،وأن المراد بذلك بيان فضل اهلل عز وجل في

هذم الساعة من الليل .روررروم عبد الرزاق  ،عن معمر  ،عن ابن فاووس ،
عن أبيه  ،عن ابن عباس  " :أنه رأم رج انتفض لما سمف حديثا عن النبي


في الصفات  ،استنكار لذلك  ،فقال  :ما فرق هؤالء ؟ يجدون رقة عند

محكمة  ،وي لكون عند متشاب ة ؟ ! " انت ي (.)1
قوله لا أ ر ابن عباك  " :انتف

"  .أي انتز جسمه  ،والرج مبام ،

المر إذا ص عندن شا عن ا

ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه

والصفة التا ُحدث باا لم تبين  ،وبيان ذلك ليك ماما  ،ونذا الرج انتف
استنكا ار لاذن الصفة ال تعظيما  ،ونذا أمر عظيم صعب  ،ن الواجب على
طريق الراسخين لا العلم حتى وان لم يسمعه من قب أو يتصورن .
قوله  " :ما لرق "  .في ا  :ث ه روايات :
-1
-8
-8

ق "  ،بفتح الراء  ،وضم القاب .
لر ُ
" َ
لرق "  ،بفتح الراء مشدد وفتح القاب .
" َّ

ق "  ،بفتح الراء مخففة  ،وفتح القاب .
لر َ
" َ

فعلى رواية " لرق " تكون " ما " استف امية مبتدأ  ،و" لرق "  :خبر المبتدأ
أي  :ما خوب هؤالء من إثبات الصفة التي تليت علي م وبلغت م  ،لماذا ال
يثبتون ا هلل عز وجل كما أثبت ا اهلل لنفسه وأثبتا له رسوله ؟ وهذا ينصب

تماما على أهل التعفيل والتحريب الذين ينكرون الصفات  ،فما الذي يخوف م
من إثبات ا واهلل تعالى قد أثبت ا لنفسه ؟

وعلي رواية " لرق " أو " لرق " تكون فع ماضيا بمعني ما فرق م  ،كقوله

تعالى   :وقررنا لرقنان  [ ا سراء  ، ]126 :أي  :فرقنام  .و" ما " يحتمل أن
تكون نافية  ،والمعنى  :ما فرق هؤالء بين الحق والبافل  ،فجعلوا هذا من

()7

البخاري  :كتاب  /التاجد  /باب الدعا والصعو من رخر اللي  ،ومسلم  :صعو المسالرين /
باب الترليب لا الدعا .
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المتشابه وأنكروم ولم يحملوم على المحكم  ،ويحتمل أن تكون استف امية

والمعني  :أي شيء فرق م فجعل م يؤمنون بالمحكم وي لكون عند المتشابه ؟

قوله  " :يجدون رقة عند محكمة "  .الرقة  :اللين والقبول  ،و " محكمه " ،
أي  :محكم القرعن .

قوله  " :ويالكون عند متشابه "  .أي  :متشابه القرعن .

والمحكم الذي اتضح معنام وتبين  ،والمتشابه هو الذي يخفي معنام  ،ف

يعلمه الناس  ،وهذا إذا جمف بين المحكم والمتشابه  ،وأما إذا ذكر المحكم

مفردا دون المتشابه  ،فمعنام المتقن الذي ليس فيه خلل  :ال كذب في أخبارم
 ،وال جور في أحكامه  ،قال تعالى   :وتم

كلمة ربك صدقا وعدال [األنعام

 ، ]117 :وقد ذكر اهلل ا حكام في القرعن دون المتشابه  ،وذلك مثل قوله
تعالى :
أحكم



تلك ريا

الكتاب الحكيم

رياته  [ هود .]1 :



[ يونس  ، ] 1 :وقال تعالى  :كتاب

نواذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته
وكماله  ،ويصدق بعضه بعضا وال يتناقض  ،قال تعالى  ا نز أحسن

الحديث كتابا متشاباا م انا  [ الزمر  ، ]88 :والتشابه نوعان  :تشابه نسبي

 ،وتشابه مفلق .

والفرق بيناما  :أن المفلق يخفى على كل أحد  ،والنسبي يخفي على أحد

دون أحد  ،وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقب في قوله تعالى   :وما يعلم

توويله إال ا والراسخون لا العلم  [عل عمران  ] 5 :فعلى الوقوب على ( إال
ا ) يكون المراد بالمتشابه المفلق  ،وعلى الوصل ( إال ا

والراسخون لا

العلم ) يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي  ،وللسلب في ذلك قوالن :
القو ا و  :الوقب على ( إال ا

)  ،وعليه أكثر السلب  ،وعلى هذا ،

فالمراد بالمتشابه المتشابه المفلق الذي ال يعلمه إال اهلل  ،وذلك مثل كيفية

وحقائق صفات اهلل  ،وحقائق ما أخبر اهلل به من نعيم الجنة وعذاب النار ،

قال اهلل تعالى في نعيم الجنة  :لع تعلم نفك ما أخفا لام من قرو أعين [
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السجد  ، ] 15 :أي  :ال تعلم حقائق ذلك  ،ولذلك قال ابن عباس  " :ليك
لا الجنة شا مما لا الدنيا إال ا سما " (.)1

والقو ال انا  :الوصل  ،فيقرأ  ( :إال ا والراسخون لا العلم )  ،وعلى هذا،
فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي  ،وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون

عند غيرهم متشاب ا  ،ول ذا يروي عن ابن عباس  ،أنه قال  " :أنا من
الراسخين لا العلم الذي يعلمون توويله " ( .)8ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء

علي ا  ،ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب اهلل شيء ال يعرب معنام ،

فالقرعن معانيه بينة  ،لكن بعض القرعن يشتبه على ناس دون عخرين حتى

ال علماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرعن  ،وهذا يدل على أنه
خفي على بعض م  ،والصواب ب شك مف أحدهم إذا كان اخت ف م اخت ب

تضاد ال تنو  ،أما إذا كانت اآلية تحتمل المعنيين جميعا ب منافا وال مرجح
ألحدهما  ،فإن ا تحمل علي ما جميعا .

وبعض أهل العلم يظنون أن في القرعن ما ال يمكن الوصول إلى معنام ،
فيكون من المتشابه المفلق  ،ويحملون عيات الصفات على ذلك  ،وهذا من
الخف العظيم  ،إذ ليس من المعقول أن يقول اهلل تعالى :

مبارك ليدبروا رياته





كتاب أنزلنان

[ ص ، ]85 :ثم تستثني الصفات وهي أعظم وأشرب

موضوعا وأكثر من عيات األحكام  ،ولو قلنا ب ذا القول  ،لكان مقتضام أن
أشرب ما في القرعن موضوعا يكون خفيا  ،ويكون معنى قوله تعالى  ( :ليدبوا

رياته )  ،أي  :عيات األحكام فقف  ،وهذا غير معقول  ،بل جميف القرعن يف م
معنام  ،إذا ال يمكن أن تكون هذم األمة من رسول اهلل

معني القرعن  ،وعلي رأي م يكون الرسول





إلى عخرها ال تف م

وأبو بكر وعمر وجميف الصحابة

يقرؤون عيات الصفات وهم ال يف مون معناها  ،بل هي عندهم بمنزلة

()7

ابن حزم لا " الفص " (  – )701/2وقا "نذا سند لاية لا الصحة "  .وقا المنذري لا " الترليب

" (  " : )210/9روان البياقا موقولا بنسناد جيد " .
()2

أنظر قوله لا  " :تفسير الطبري " ()713/3
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الحروب ال جائية أ  ،ب  ،ت  ..والصواب أنه ليس في القرعن شيء متشابه

على جميف الناس من حيه المعنى  ،ولكن الخف في الف م .

فقد يقصر الف م عن إدراك المعني أو يف مه على معنى خف  ،وأما بالنسبة

للحقائق  ،فما أخبر اهلل به من أمر الغيب  ،فمتشابه على جميف الناس .
ولما سمع

قريب رسو ا



يذكر الرحمن  ،أنكروا ذلك  ،لونز ا ليام :

( ونم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد .)7( " ] 30 :
قوله  " :ولما سمع

قريب رسو ا يذكر الرحمن "  .أصل ذلك أن س يل بن

عمرو أحد الذين أرسلت م قريش لمفاوضة النبي



في صلح الحديبية وأمر

النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يكتب  " :بسم اهلل الرحمن الرحيم "  ،لقا "

أما الرحمن  ،ف واهلل ما أدري ما هي  :وقالوا  :إننا ال نعرب رحمانا إال

رحمن اليمامة  .ف نكروا االسم دون المسمى  ،ف نزل اهلل  ( :ونم يكفرون

بالرحمن )  ،أي ب ذا االسم من أسماء اهلل .

وفي اآلية دليل على أن من أنكر اسما من أسماء اهلل الثابتة في الكتاب أو
السنة  ،ف و كافر لقوله تعالى  ( :ونم يكفرون بالرحمن ) .

وقوله  " :ولما سمع

قريب "  .الظاهر واهلل أعلم أنه من باب العام الذي أريد

به الخاص  ،وليس كل قريش تنكر ذلك  ،بل فائفة من م  ،ولكن إذا أقرت

األمة الفائفة على ذلك ولم تنكر  ،صح أن ينسب ل م جميعا  ،بل أن اهلل

نسب إلى الي ود في زمن النبي



ما فعله أس ف م في زمن موسى عليه

الس م  ،قال تعالى ( واذ رخذنا مي اقكم ورلعنا لوقكم الطور خذوا ما رتيناكم بقوو

) [ البقر  ، ]68 :وهذا لم يكن في ع د المخافبين .
ليه مسائ :



ا ولى  :عدم ا يمان بجحد شا من ا سما والصفا

 .ال انية  :تفسير رية

الرعد  .ال ال ة  :ترك التحديث بما ال يفام السامع  .الرابعة  :ذكر العلة  :أنه

()7

ابن جرير الطبري لا " التفسير " (.)20391
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يف ا إلى تكذيب ا

ورسوله ولو لم يتعمد المنكر  .الخامسة  :كعم ابن

عباك لمن استنكر شيئا من ذلك  ،وأنه أنلكه .
قوله ليه مسائ :

ا ولى  :عدم ا يمان بجحد شيء من األسماء والصفات  .عدم بمعنى انتفاء
أي  :انتفاء ا يمان بسبب جحد شيء من األسماء والصفات  ،وسبق
التفصيل في ذلك .

الثانية  :تفسير عية الرعد  .وهي قوله تعالى  ( :ونم يكفرون بالرحمن ) .

وسبق تفسيرها .

ال ال ة  :ترك التحديه بما ال يف م السامف  .وهذا ليس على إف قه  ،وقد
سبق التفصيل فيه عند شرن األثر .

الرابعة  :ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب اهلل ورسوله ولو لم يتعمد المنكر .

وهي أن الذي ال يبلغ عقله ما حده به يفضي به التحديه إلى تكذيب اهلل

ورسوله  ،فيكذب ويقول  :هذا غير ممكن  ،وهذا يوجد من بعض الناس في
أشياء كثير مما أخبر به النبي

 " :إن ا ر



مما يكون يوم القيامة  ،كما أخبر النبي



يوم القيامة تكون خبزو واحدو يتكفؤنا الجبار بيدن كما يتكفا

أحدكم خبزته " ( ،)1وما أشبه ذلك  ،وكما أن الصراف أحد من السيب وأدق من

الشعر وغير هذم األمور لو حدثنا ب ا إنسانا عاميا ألوشك أن ينكر  ،لكن

يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقل ا مثل ما نعلم الصبي شيئا

فشيئا .

وقوله  " :ولو لم يتعمد المنكر "  .أي  :ولو لم يقصد المنكر تكذيب اهلل
ورسوله  ،ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى اهلل ورسوله  ،وهذا يعود بالتالي

إلى رد خبر اهلل ورسوله .

()7

البخاري  :كتاب الرلاق  /باب يقب

ا ا ر

يوم القيامة  ،ومسلم  :كتاب صفا

منز أن الجنة .
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المنالقين  /باب

الخامسة  :ك م ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه  .وذلك قوله

 " :ما لرق نؤال ؟ يجدون رقة أي لينا عند محكمه ليقبلونه  ،ويالكون عند
متشابه لينكرونه ؟ " .
******
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باب قول اهلل تعالى
 يعرفون نعمة اهلل ثم ينكرون ا( النحل)28:
قوله تعالى   :يعرفون  . أي  :يدركون بحواسام أن النعمة من عند ا .
قوله   :نعمة اهلل  . واحتدو والمتراد باتا الجمتع  ،لاتا ليست

واحتدو  ،بت نتا ال تحصتى ،

ق تتا تع تتالى   :وأن تعىىىدوا نعمىىىة اهلل ال تحصىىىوها  [ إبت ترانيم  ، ]39 :والقاع تتدو ا ص تتولية  :أن

المفرد الم اف يعم  ،والنعمة تكون بجلب المحبوبا

 ،وتطلتق أحيانتا علتى رلتع المكرونتا

.
قول تته   :ثىىىم ينكرون ىىىا  . أي  :ينك تترون إ تتالتاا إل تتى ا لك تتونام ي تتيفوناا إل تتى الس تتبب
متناسين المسبب الذي نتو ا

–

ستبحانه  ، -ولتيك المعنتى أناتم ينكترون نتذن النعمتة  ،م ت

أن يقولت توا  :م تتا جا ن تتا مط تتر أو ول تتد أو ص تتحة  ،ولك تتن ينكرونا تتا بن تتالتاا إل تتى لي تتر ا ،
متناسبين الذي خلق السبب لوجد به المسبب .

قوله  " :اآلية "  .أي  :إلى رخر اثية  ،ونا منصوبة بفع محذوف تقديرن أكم اثية .
قول ت تته  وأكثىىىىىرهم الكىىىىىافرون  . أي أك ت تتر الع ت تتارلين ب ت تتون النعم ت تتة م ت تتن ا الك ت تتالرون  ،أي
الجاحدون كوناا من ا  ،أو الكالرون با عز وج .

وقول تته   :أكثىىىرهم  بع تتد قول تته   :يعرفىىىون  الجمل تتة ا ول تتى أ تتالاا إل تتى الكت ت  ،وال اني تتة
أ تتالاا إل تتى ا ك تتر  ،وذل تتك ن م تتنام م تتن ن تتو ع تتاما ال يع تترف وال يفا تتم  ،ولك تتن أك تترنم

يعرلون م يكفرون .



مناسبة هذا الباب للتوحيد :

أن من أ اف نعمة الخالق إلى ليرن  ،لقد جع معه شريكا لا الربوبية  ،نته أ تالاا إلتى
السبب على أنه لاع  ،نذا من وجه  ،ومن وجه رختر  :أنته لتم يقتم بالشتكر التذي نتو عبتادو
من العبادا

 ،وترك الشكر مناف للتوحيد  ،ن الواجتب أن يشتكر الختالق المتنعم – ستبحانه

وتعالى  ، -لصار لاا صلة بتوحيد الربوبيتة وبتوحيتد العبتادو إ تالتاا إلتى الستبب علتى أنته
لاع ت ن تتذا إخ تتع بتوحيتتد الربوبي تتة  ،وم تتن حي تتث تتترك القي تتام بالش تتكر التتذي ن تتو العب تتادو ن تتذا
إخع بتوحيد ا لونية .
قال مجاهد ما معنام  " :هو قول الرجل  :هذا مالي  ،ورثته عن عبائي " .
قوله  " :قال مجاهد "  .نو إمام المفسرين لا التابعين  ،عر

المصتحف علتى ابتن عبتاك

ر تا ا عنامتتا يوقفتته عتتن كت ريتتة ويستتوله عتتن تفستيرنا  ،وقتتا ستتفيان ال تتوري  :إذا جتتا ك

التفسير عن مجاند لحسبك به  ،أي  :كاليك  ،ومع نذا  ،لليك معصوما عن الخطو .
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قولتته  " :مىىا معنىىام "  .أي  :كعمتتا معنتتان  ،وعلتتى نتتذا لت ت " متتا "  :نك ترو موصتتولة  ،وليتته أن
الشيه رحمة ا لم ينقله بلفظه .

قوله  " :هو قىول الرجىل "  .نتذا متن بتاب التفليتب والتشتريف  ،ن الرجت أشترف متن المترأو

وأحق بتوجيه الخطاب إليه مناا  ،واال  ،لالحكم واحد .

قوله  " :هذا مىالي ورثتىه عىن عبىائي "  .ظتانر نتذن الكلمتة أنته ال شتا لياتا  ،للتو قتا لتك
؟ قل

واحد  :من أين لك نذا البي

 :ور ته عن ربتائا  ،للتيك ليته شتا

نته خبتر محت

.
لكن مراد مجاند أن ي يف القائ تملكه للمتا إلتى الستبب التذي نتو ا رث متناستيا المستبب
التذي نتو ا  ،لبتقتتدير ا
ع تتز وجت ت

–

–

انتقت ت ن تتذا البيت ت

عتز وجت

–

أنعتم علتى ربائتتك وملكتوا نتتذا البيت

 ،وبشتترا ا

–

إل تتى ملك تتك ع تتن طري تتق ا رث  ، -لكي تتف تتناس تتا المس تتبب

لمستتباب القدريتتة والشتترعية لت تتيف ا متتر إلتتى ملتتك ربائتتك وار تتك إيتتان بعتتدنم ؟ ! لمتتن ننتتا
صار نذا القو نوعا من كفر النعمة .

أمتا إذا كتان قصتد ا نستان مجترد الخبتر كمتا ستتبق  ،لتع شتا لتا ذلتك ولاتذا بت

أن النبتتا

 قيت لته يتتوم الفتت  " :أتنىىزل فىي دارك غىىدا ؟ " لقتا  " :وهىىل تىىرك لنىا عقيىىل مىىن دار أو
ربا " ( )7لبين  أن نذن الدور انتقل

إلى عقي با رث .

لتبتتين أن ننتتاك لرقتتا بتتين إ تتالة الملتتك إلتتى ا نستتان علتتى ستتبي الخبتتر  ،وبتتين إ تتالته إلتتى

سببه متناسيا المسبب ونو ا  عز وج .
وقال عون بن عبد اهلل  " :يقولون  :لوال ف ن  ،لم يكن كذا " .
قوله  " :وقال عون بن عبد اهلل  :يقولون لوال ف ن لم يكن كذا " .

ونذا القو من قائله ليه تفصي إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقتا للواقتع  ،لاتذا ال

بوك به  ،وان أراد باا السبب  ،فلذلك ث ه حاالت :
األولى  :أن يكون ستببا خفيتا ال تتو ير لته إطعقتا  ،كتون يقتو  :لتوال التولا الفعنتا متا حصت

كتذا وكتتذا  ،لاتتذا شتترك أكبتتر نته يعتقتتد باتتذا القتتو أن لاتتذا التولا تصتترلا لتتا الكتتون متتع أنتته

مي

 ،لاو تصرف سري خفا .

الثانيىة  :أن ي تيفه إلتتى ستبب صتحي

ابت

شترعا أو حستا  ،لاتتذا جتائز بشترط أن ال يعتقتتد

أن السبب مؤ ر بنفسه  ،وأن ال يتناسا المنعم بذلك .

()7

البخاري  :كتاب الح  /باب توريث دور مكة وبيعاا  ،ومسلم  :كتاب الح  /باب النزو بمكة

للحجا .
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الثالثة  :أن ي يفه إلى سبب ظانر  ،لكن لم ي ب
من الشرك ا صفر  ،وذلك م

ذلك  ،نه أ ب

كونه سببا ال شرعاُ وال حسا  ،لاذا نوا

 :التوله  ،والقعئد التا يقا أناا تمنع العين  ،وما أشبه

سببا لم يجعله ا سببا  ،لكان مشاركا

ويد لاذا التفصتي أنته بت

لا إ با

ا سباب .

إ تالة ( لىوال ) إلتى الستبب وحتدن بقتو النبتا  لتا عمته أبتا

طالتتب  " :لىىوال أنىىا  ،لكىىان فيىىا لىىدرك األسىىفل مىىن النىىار " ( ،)7وال شتتك أن النبتتا  أبعتتد
الناك عن الشرك  ،وأخل

الناك توحيدا

تعتالى  ،لو تاف النبتا  الشتا إلتى ستببه ،

لكنه شرعا حقيقا  ،لننه أذن له بالشفاعة لعمته بتون يخفتف عنته  ،لكتان لتا

ح تا متن

النتتار  ،عليتته نعتتعن يفلتتا منامتتا دمالتته ال يتتر أن أحتتدا أشتتد منتته عتتذابا  ،نتته لتتو يتتر أن
أحدا أشد منه عذابا أو م له نان عليه بالتسلى  ،كما قال

الخنسا لا ر ا أخياا صخر :

ولوال كثر الباكين حولي

علي إخوان م لقتلت نفسي

وما يبكون مثل أخي ولكن

أسلي النفس عنه بالت سي

وابتتن القتتيم رحمتته ا

–

وان كتتان قتتو العتتالم لتتيك بحجتتة لكتتن يستتتونك بتته – قتتا لتتا القصتتيدو

اليمية يمد الصحابة :
أولئك أتبا النبي وحزبه

ولوال همو ما كان في األرض مسلم

ولوال همو كادت تميد ب هل ا

ولكن رواسي ا وأوتادها هم

ولوال همو كانت ظ ما ب هل ا

ولكن همو في ا بدور وأنجم

لو اف ( لوال ) إلى سبب صحي .

قولتته  " :وقتتا ابتتن قتيبتتة  :يقولتتون نتتذا بشتتفاعة رلاتنتتا "  .ن تؤال أخبتتث ممتتن ستتبقام  ،ناتتم
مشركون يعبدون لير ا  ،م يقولون  :إن نذا النعم حصل
شفع
–
–

-7

بشتفاعة رلاتتام  ،لتالعز مت ع

عند ا أن ينتز المطتر  ،لاتؤال أ بتتوا ستببا متن أبطت ا ستباب ن ا

–

عتز وجت

ال يقب شفاعة ألاتام  ،ن الشفاعة ال تنفع إال من أذن له الرحمن ور تا لته قتوال  ،وا

عز وج

:

-2

–

الشرك باذن ا صنام
إ با

()7



ال يوذن لاذن ا صنام بالشفاعة  ،لاذا أبطت متن التذي قبلته ن ليته محتذورين

سبب لير صحي

البخاري  :كتاب ل ائ الصحابة  /باب قصة أبا طالب ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب شفاعة النبا
با طالب
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وقال أبو العباس

–

بعد حديه زيد بن خالد الذي فيه  " :أن اهلل تعىالى قىال  " :أصىبح مىن

عبادي مؤمن بي وكافر  " ..الحديه ( ، )1وقد تقدم  " - :وهىذا كثيىر فىي الكتىاب والسىنة
 ،يذم سبحانه من يضيب إنعامه إلى غيرم ويشرك به " .
قوله  " :وقال أبو العباس "  .نو شيه ا سعم أحمد بن تيمية .
قوله  " :وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيب إنعامه إلى غيرم  " ..وذلك
مثل االستسقاء باألنواء  ،نوانما كان هذا مذموما  ،ألنه لو أتى إليك عبد ف ن ب دية من
سيدم فشكرت العبد دون السيد  ،كان هذا سوء أدب مف السيد وكفرانا لنعمته  ،وأقبح من
هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق  ،لما ي تي :

أن الخالق لاتذن ا ستباب نتو ا  ،لكتان الواجتب أن يشتكر وت تاف النعمتة

-7

إليه .
أن السبب قد ال يؤ ر  ،كما ب

-2

لا " صتحي مستلم " أنته  قتا  " :لتيك

الس تتنة أن ال تمط تتروا  ،ولك تتن الس تتنة أن تمط تتروا وتمط تتروا  ،وال تنبت ت

"(.)7
-3

ا ر

ش تتيئا

أن الستتبب قتتد يكتتون لتته متتانع يمنتتع متتن تتتو يرن  ،وباتتذا عتترف بطتتعن إ تتالة
الشا إلى سببه دون االلتفا
قتتا بع ت

إلى المسبب ج وعع .

الستتلف :نتتو كقتتولام كان ت

ال تري طيبتتة والمتتع حاذقتتا ونحتتو ذلتتك ممتتا نتتو جتتار

على ألسنة ك يرو.
قوله  " :كانت الريح فيبة "  .هذا في السىفن الشىراعية التىي تجىري بىالريح  ،قىال تعىالى :
حتى إذا كنىتم فىي الفلىك وجىرين ب ىم بىريح فيبىة وفرحىوا ب ىا" [ يىونس  ، ] 88 :فكىانوا

إذا فىىاب سىىير السىىفينة قىىالوا  :كانىىت الىىريح فيبىىة  ،وكىىان الم ى ن _ هىىو قائىىد السىىفينة 
حاذقا  ،أي  :مجيدا للقياد  ،فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق  جل وع .
فيه مسائل :



األولى  :تفسير معرفة النعمة نوانكارها  .الثانيىة  :معرفىة أن هىذا جىار علىى ألسىنة كثيىر .
الثالثة  :تسمية هذا الك م إنكارا للنعمة  .الرابعة  :اجتما الضدين في القلب .

ليه مسائ :
األولى  :تفسير معرلة النعمة وانكارنا  ،وسبق ذلك .



()7
()7
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مسلم  :كتاب الفتن  /باب لا سكنا المدينة .
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الثانيىىة  :معرلتتة أن نتتذا جتتار علتتى ألستتنة ك ي ترو  .وذلتتك م ت قتتو بع تتام  :كان ت



الثالثىىىة  :تس تتمية ن تتذا الك تتعم إنك تتا ار للنعم تتة  .يعن تتا  :إنك تتا ار لتف ت ت ا تع تتالى با تتا



الرابعىىة  :اجتمتتاا ال تتدين لتتا القلتتب  .ونتتذا متتن قولتته   :يعرفىىون نعمىىة اهلل ثىىىم

الري طيبة  ،والمع حاذقا  ،وما أشبه ذلك .

وليك إنكا ار لوجودنا  ،نام يعرلوناا ويحسون بوجودنا .

ينكرون ىىىا  ، لجم تتع ب تتين المعرلت تة وا نك تتار  ،ون تتذا كم تتا يجتم تتع ل تتا الش تتخ
خصلة إيمان وخصلة كفر  ،وخصلة لسوق وخصلة عدالة .
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الواح تتد

***
باب قول اهلل تعالى :
 ف تجعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون  [ البقرو ]22 :
قوله   :ف تجعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون . 



لمتا ذكتتر ستبحانه متتا يقتر بتته نتؤال متن ألعالتته التتا لتتم يفعلاتا ليترن   :الىىذي خلقكىىم والىىذين
مىىن قىىبلكم لعلكىىم تتقىىون  .الىىذي جعىىل لكىىم األرض فراشىىا والسىىماء بنىىاء وأنىىزل مىىن السىىماء
ماء ف خرن به الثمرات رزقىا لكىم  [ البقترو  ، ]22 ،27 :لكت متن أقتر بتذلك لزمته أن ال يعبتد إال
المقر له  ،نه ال يستحق العبتادو متن ال يفعت ذلتك  ،وال ينبفتا أن يعبتد إال متن لعت ذلتك ،
أندادا .

ولذلك أتى بالفا الدالة على التفريع والسببية  ،أي  :لبسبب ذلك ال تجعلوا

و ال  نتذن نانيتتة  ،أي  :لتتع تجعلتوا لته أنتتدادا لتتا العبتتادو  ،كمتتا أنكتم لتتم تجعلتوا لتته أنتتدادا
لتتا الربوبيتتة  ،وأي تتا ال تجعل توا لتته أنتتدادا لتتا أستتمائه وصتتفاته  ،ناتتم قتتد يصتتفون ليتتر ا

بووصاف ا

–

عز وج  ، -كاشتقاق العز من العزيز  ،وتسميتام رحمن اليمامة .

قوله   :أندادا  . جمع ند  ،ونو الشبيه والنظير  ،والمراد ننا  :أندادا لا العبادو.
قولىىه   :وأنىىتم تعلمىىون  . الجملتتة لتتا مو تتع نصتتب حتتا متتن لاع ت



تجعل توا  ، أي :

والحا أنكتم تعلمتون  ،والمعنتا  :وأنتتم تعلمتون أنته ال أنتداد لته – يعنتا لتا الربوبيتة  ، -ن
نذا محط التقبي من نؤال أنام يجعلون له أندادا ونم يعلمون أنته ال أنتداد لته لتا الربوبيتة ،

أما لا ا لونية  ،ليجعلتون لته أنتدادا  ،قتالوا للنبتا   : أجعىل اآلل ىة إل ىا واحىدا إن هىذا

الشىىيء عجىىاب 

[

]2 :

 ،ويقولتتون لتتا تلبيتتتام " :لبيىىك ال شىىريك لىىك إال شىىريكا هىىو لىىك

تملكىىه ومىىا ملىىك"  ،ونتتذا متتن ستتفاام  ،لننتته إذا صتتار مملوكتتا  ،لكيتتف يكتتون ش تريكا  ،ولاتتذا
أنكر ا عليام لا قوله  ف تجعلوا هلل أنىدادا وأنىتم تعلمىون  ، إذ ا نتداد بتالمعنى العتام

 -بقطتتع النظتتر عتتن كونتته يخاطتتب أقوامتتا يقتترون بالربوبيتتة   -يشتتم ا نتتداد لتتا الربوبيتتة
وا لونية وا سما والصفا

.

وقىىال ابىىن عبىىاس فىىي اآليىىة  " :األنىىداد هىىو الشىىرك  ،أخفىىي مىىن دبيىىب النمىىل علىىى صىىفا
سوادء فىي ظلمىة الليىل  ،وهىو أن تقىول  :واهلل وحياتىك يىا فى ن  ،وحيىاتي  ،وتقىول  :لىوال
كليبىىة هىىذا  ،آلتانىىىا اللصىىوص  ،ولىىىوال الىىبف فىىي الىىىدار  ،ألتىىى اللصىىىوص  ،وقىىول الرجىىىل
لصاحبة  :ما شاء اهلل وشئت  ،وقول الرجل  :لوال اهلل وفى ن  ،ال تجعىل في ىا ف نىاُ  ،هىذا

كله به شرك "  .روام ابن أبي حاتم " (.)1

()7

ابن أبا حاتم  ،كما لا " تفسير ابن ك ير " (. )13/7
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قوله  " :وقال ابن عباس في اآلية "  .أي  :لا تفسيرنا .
-7
-2

قوله  " :هو الشرك "  .نذا تفسير بالمراد  ،ن التفسير تفسيران .

تفسير بالمراد  ،ونو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتاا .
تفسير بالمعنا  ،ونو الذي يسمى تفسير الكلما

أحدنما  :التفسير اللفظا ونو تفسير الكلما

 ،لعندنا اثن وجاان للتفسير :

 ،نذا يقا ليه  :معتان كذا وكذا .

والثاني  :التفسير بالمراد  ،ليقا  ،المراد بكذا وكذا  ،وا خير ننا نو المراد .

لنذا قلنا  :ا نتداد ا شتيان والنظت ار  ،لاتو تفستير بتالمعنى واذا قلنتا ا نتداد الشتركا أو الشترك

لاو تفسير بالم ارد  ،يقتو ر تا ا عنته  " :ا نتداد نتو الشترك " لتنذا النتد الشتريك الشتمارك
_ سبحانه وتعالى _ ليما يخت

به .

وقوله  " :دبيب "  .أي  :أ ر دبيب النم

–

وليك لع النم .

وقوله  " :على صفا " نا الصخرو الملسا .

وقوله  " :سودا "  .وليك على بي ا  ،إذ لو كان على بي ا  ،لبان أ ر السير أك ر .

وقوله  " :في ظلمة الليل "  .ونذا أبلي ما يكون لا الخفا .

لنذا كان الشرك لا قلوب بنا ردم أخفى من نذا  ،لتسو ا أن يعتين علتى التتخل

ولاتتذا قتتا بع ت

الستتلف  " :متتا عالج ت

نفستتا معالجتاتتا علتتى ا ختتع

النبتتا  أنتته لمتتا قتتا م ت نتتذا  ،قي ت لتته  :كيتتف نتتتخل

منته ،

"  .ويتترو عتتن

منتته ؟ قتتا  " :قولىوا  :الل ىىم إنىىا

نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا بك شيئا نعلمه  ،ونستغفرك لما ال نعلم " (.)1
وقوله  " :واهلل وحياتك "  .لياا نوعان من الشرك .
األول  :الحلف بفير ا .
الثاني  :ا شراك مع ا بقولته  :وا ! وحياتتك ! ل تماا إلتى ا بتالواو المقت تية للتستوية
ليا تتا ن تتوا م تتن الش تترك  ،والقس تتم بفي تتر ا إن اعتق تتد الح تتالف أن المقس تتم ب تته بمنزل تتة ا ل تتا

العظمة  ،لاو شرك أكبر  ،واال  ،لاو شرك أصفر .

وقوله  " :وحياتي "  .ليه حلف بفير ا  ،لاو شرك .
وقوله  " :لوال كليبة هذا أل تانىا اللصىوص "  .كليبتة تصتفير كلتب  ،والكلتب ينتفتع بته للصتيد
وحراسة الماشية والحرث .

وقوله  " :لوال كليبة هذا " يكون ليه شرك إذا نظر إلى الستبب دون الستبب  ،ونتو ا  عتز
وج ت  ،أمتتا االعتمتتاد علتتى الستتبب الشتترعا أو الحستتا المعلتتوم  ،لقتتد تقتتدم أنتته ال بتتوك بتته ،

()7

ا مام أحمد لا المسند ( . )903/9
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وأن النبتا  قتتا  " :لىوال أنىىا  ،لكىىان فىىي الىىدرك األسىىفل مىىن النىىار " ( ،)2لكتتن قتتد يقتتع لتتا
قلب ا نسان إذا قا لوال كذا لحص كذا أو ما كان كذا  ،قتد يقتع لتا قلبته شتا متن الشترك

باالعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب  ،ونو ا عز وج .
وقولىىه  " :ل ىوال الىىبف فىىي الىىدار ألتىىى اللصىىوص "  .التتبط طتتائر معتتروف  ،واذا دخ ت الل ت
البي

وليه بط  ،لنناا يصر  ،لينتبه أن البي

م يجتنبه اللصو

.

وقولىه  " :وقىىول الرجىىل لصىىاحبه  :مىا شىىاء اهلل وشىىئت "  .ليته شتترك  ،نته شتترك ليتتر ا

مع ا بالواو  ،لنن اعتقد أنه يساوي ا عتز وجت لتا التتدبير والمشتيئة  ،لاتو شترك أكبتر ،

وان لم يعتقد ذلك واعتقد أن ا سبحانه وتعالى لوق ك شتا  ،لاتو شترك أصتفر  ،وكتذلك
قوله  " :لوال ا ولعن " .

وقوله  " :نذا كلته بته شترك "  .المشتار إليته متا ستبق  ،ونتو شترك أكبتر أو أصتفر حستب متا
يكون لا قلب الشخ

من نوا نذا التشريك .

وعن عمر بن الخفاب رضي اهلل عنه  ،أن رسىول اهلل  قىال  " :مىن حلىب بغيىر اهلل فقىد
كفر أو أشرك "  .روام الترمذي وحسنه  ،وصححه الحاكم (.)1
حسب ما يكون لا قلب الشخ

من نوا نذا الشريك .

قوله  " :وعن عمر "  .صوابه عن ابن عمر  ،نبته عليته الشتار لتا " تيستير العزيتز الحميتد

".

قولته لتتا حتديث ابتن عمتر ر تتا ا عنامتا  " :مىىن حلىىب بغيىر اهلل "  " .مىىن "  :شتترطية ،

لتكون للعموم .

قوله  " :أو أشرك "  .شك من الراوي  ،والظانر أن صواب الحديث " أشرك " .
وقوله  " :من حلب بغير اهلل "  .يشم كت محلتوف بته ستو ا  ،ستوا بالكعبتة أو الرستو
 أو السما أو لير ذلك  ،وال يشم الحلتف بصتفا

ا  ،ن الصتفة تابعتة للموصتوف ،

وعلا نذا  ،ليجور أن تقو  :وعزو ا  ،ثلعلن كذا .

()2
()7

تقدم (

)111

ا مام أحمد لا " المسند " (  ، ) 11 ، 39/2وأبو داود  :كتاب ا يمان  /باب كرانية الحلف باثبا ،

والترمذي  :كتاب ا يمان  /باب ما جا لا كرانة الحلف بفير ا وحسنه  ،وابن حبان (، )7711
والحاكم ( – )291/9 ،71/7وصححه  ،ووالقه الذنبا – وصححه سماحة الشيه الععمة عبد العزيز بن
باز لا " الفتاوي " ( . ) 301/2
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وقولته  " :بغيىر اهلل "  .لتيك المتراد بفيتر نتذا االستتم  ،بت المتراد بفيتر المستمى باتذا االستتم ،
لنذا حلف با أو بالرحمن أو بالسميع  ،لاو حلف با .

والحلىىب  :توكيتتد الشتتا بتتذكر معظتتم بصتتيفة مخصوصتتة بالبتتا أو التتتا أو التواو  .وحتتروف
القسم ع ة  :البا والتا  ،والواو .

والبىىاء  :أعماتتا  ،ناتتا تتتدخ علتتى الظتتانر والم تتمر وعلتتى استتم ا ولي ترن  ،ويتتذكر معاتتا
لع القسم ويحذف  ،ليذكر معاا لع القسم  ،كقوله تعتالى   :وأقسموا بىاهلل ج ىد أيمىان م

 [ ا نعتام  ، ]709 :ويحتذف م ت قولتك  :بتا

لعلتن  ،وتتدخ علتى الم تمر م ت قولتتك

 :ا عظيم أحلف بته لعلتن  ،وعلتى الظتانر كمتا لتا اثيتة وعلتا ليتر لفتظ الجعلتة  ،م ت
قول تتك  :بالس تتميع لعل تتن  ،وأم تتا الت تواو  ،لنن تته ال ي تتذكر معا تتا لعت ت القس تتم  ،وال ت تتدخ عل تتى
ويحلتتف باتتا متتع ك ت أستتم  ،وأمتتا التتتا  ،لننتته ال يتتذكر معاتتا لع ت القستتم وتختتت
ال تتمير ُ ،
ورب " .
با ورب  ،قا ابن مالك  " :والتا
والحلف بفير ا شرك أكبر إن أعتقد أن المحلوف بته مستاو

تعتالى لتا التعظتيم والعظمتة

 ،واال  ،لاو شرك أصفر .

ون يففر ا الشرك ا صفر ؟
قا بعت

العلمتا :إن قولته تعتالى   :إن اهلل ال يغفىر أن يشىرك بىه 

[ النستا ] 771 :

أي :

الشرك ا كبر  ويغفر ما دون ذلك  ، يعنا  :الشرك ا صفر والكبائر .

وقا شيه ا سعم ابن تيمية رحمة ا  :إن الشرك ال يففرن ا ولتو كتان أصتفر  ،ن قولته

  :أن يشىرك بىىه  مصتتدر متتؤو  ،لاتتو نكترن لتتا ستتياق النفتتا  ،لتتيعم ا صتتفر وا كبتتر ،
والتقدير  :ال يففر شركا به أو إشراكا به .

وأما قوله تعالى   :والشمس وضحاها  [ الشمك  ] 7 :وقوله  ال أقسم ب ذا البلد 
] 7

وقوله   :والليل إذا يغشي 

 ،لالجواب عنه من وجاين :

[اللي ] 7 :

وما أشبه ذلك من المخلوقا

[ البلد :

التتا أقستم ا باتا

األول  :أن نتتذا متتن لع ت ا وا ال ُيستتو عمتتا يفع ت  ،ولتته أن يقستتم ستتبحانه بمتتا شتتا متتن
خلقه  ،ونو سائ لير مسؤو وحاكم لير محكوم عليه .
الثىىاني  :أن قستتم ا باتتذن اثيتتا

دلي ت علتتى عظمتتته وكمتتا قدرتتته وحكمت ته  ،ليكتتون القستتم

باتتا التتدا عل تتى تعظيماتتا ورل تتع شتتوناا مت تتمنا لل نتتا علتتى ا ع تتز وج ت بم تتا تقت تتيه م تتن
الداللة على عظمته .
وأما نحن  ،لع نقسم بفير ا أو صفاته  ،ننا منايون عن ذلك .
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وأما ما ب

لا " صحي مسلم " من قوله  " : أفلح وأبيه إن صدق " (.)1

لالجواب عنه من وجون :

األول  :أن بعت ت

العلم تتا أنك تتر ن تتذن اللفظ تتة  ،وق تتا  :إنا تتا ل تتم ت بت ت

ل تتا الح تتديث  ،نا تتا

مناق ة للتوحيد  ،وما كان كذلك  ،لع تص نسبته إلى رسو ا  ، ليكون باطع .

الثاني  :أناا تصحيف من الرواو  ،وا ص  " :أفلح واهلل إن صدق " .
وكانوا لا السابق ال يشكلون الكلما

 " ،وأبيه " تشبه  " ،اهلل " إذا حذل

النقط السفلا .

الثاله  :أن نذا ممتا يجتري علتى ا لستنة بفيتر قصتد  ،وقتد قتا تعتالى   :وال يؤاخىذكم اهلل

باللغوا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان 

[ المائتدو ]19 :

.

 ،ونذا لم ينو لتع يؤاختذ

الرابىىف  :أنتته وقتتع متتن النبتتا  ونتتو أبعتتد النتتاك عتتن الشتترك  ،ليكتتون متتن خصائصتته  ،وأمتتا
ليرن  ،لام منايون عنه نام ال يساوون النبا  لا ا خع

والتوحيد.

الخامس  :أنه على حذف م اف  ،والتقدير  " :ألل ورب أبيه " .
السادس  :أن نذا منستو  ،وأن الناتا نتو الناقت متن ا صت  ،ونتذا أقترب الوجتون ولتو قتا

قائت  :نحتتن نقلتتب علتتيكم ا متتر  ،ونقتتو  :إن المنستتو نتتو الناتتا  ،ناتتم لمتتا كتتانوا حتتدي ا
عاتتد بشتترك نا توا أن يشتتركوا بتته كمتتا ناتتا النتتاك حتتين كتتانوا حتتدي ا عاتتد بشتترك عتتن زيتتارو

القبور م أُذن لام لياا ()7؟

لتالجواب عنتته  :أن نتتذا اليمتتين كتتان جاريتتا علتتى ألستنتام  ،لتركتوا حتتتى استتتقر ا يمتتان لتتا
نفوسام م ناوا عنه  ،ونظيرن إقرارنم على شرب الخمر أوال م أمروا باجتنابه .
أمتتا بالنسىىبة للوجىىه األول  ،ل تتعيف ن الحتتديث اب ت
صحي  ،لننه ال يجوز إنكارن .

 ،ومتتا دام يمكتتن حملتته علتتى وجتته

وأما الوجه الثاني  ،لبعيد وان أمكن  ،لع يمكن لتا قولته  لمتا ستئ  :أي الصتدقة أل ت
؟ لقا  " :أما وأبيك لتنب نه " (.)2
وأما الوجه الثاله  ،لفير صحي

ن الناا وارد مع أنه كان يجري على ألسنتام كمتا جتر

على لسان سعد لناتان النبتا  ،)7( ولتو صت نتذا  ،لصت أن يقتا لمتن لعت شتركا اعتتادن
اليناى  ،ن نذا من عادته  ،ونذا باط .

()7

مسلم  :كتاب ا يمان  /باب بيان الصلوا

التا نا أحد ا ركان ا سعم .

( )7مسلم  :كتاب الجنائز  /باب استئذان النبا 
()2

مسلم  :كتاب الزكاو  /باب أن أل

ربه زيارو أمه .

الصدقة صدقة الصحي الشحي .
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وأما الرابف  ،لدعو الخصوصية تحتا إلى دلي  ،واال  ،لا ص التوسا به .
وأما الخامس  :ل تعيف ن ا صت عتدم الحتذف  ،و ن الحتذف ننتا يستتلزم لامتا بتاطع ،

وال يمكتتن أن يتتتكلم الرستتو  بمتتا يستتتلزم ذلتتك بتتدون بيتتان الم تراد  ،وعلتتى نتتذا يكتتون أقرباتتا

الوجه السادك أنته منستو  ،وال نجتزم بتذلك لعتدم العلتم بالتتاريه  ،ولاتذا قلنتا أقرباتا وا أعلتم

 ،وان كان النووي رحمته ا ارت تى أن نتذا ممتا يجتري علتى اللستان بتدون قصتد  ،لكتن نتذا
تعيف ال يمكتتن القتتو بتته  ،تتم أريت
مع مخالفة راوياا لل قا

بع تتام جتزم بشتتذوذنا النفتراد مستتلم باتتا عتتن البختتاري

 ،لا أعلم .

وقال ابن مسعود  " :ألن أحلب باهلل كاذبا أحب إلى من أن أحلب بغيرم صادقا " ()1
قول تته ل تتا أ تتر اب تتن مس تتعود  " :ألن أحلىىىب بىىىاهلل كاذبىىىا "  .ال تتعم  :الم االبت تتدا  ،و " أن "
مصدرية  ،ليكون قوله  " :أن أحلب " مؤؤال بمصدر مبتدأ تقديرن لحلفا با .

قولتته  " :أحتتب إلتتى "  .خبتتر المبتتتدأ  ،ونظيتتر ذلتتك لتتا القتررن قولتته تعتتالى  :
خير لكم  [ البقرو . ] 719 :

وأن تصىىوموا

قوله  " :كاذبا " حال من فاعل أحلب .

قوله  " :أحب إلى "  .نذا من باب التف ي الذي ليك ليته شتا متن الجتانبين  ،ونتذا نتادر
لتتا الكتتعم  ،ن التف تتي لتتا ا ص ت يكتتون ليتته المعنتتى ابتتتا لتتا المف ت ولتتا المف ت

علي تته  ،وأحيان تتا ل تتا المف ت ت دون المف ت ت علي تته  ،وأحيان تتا ال يوج تتد ل تتا الج تتانبين  ،ل تتابن

مستتعود ر تتا ا عنتته ال يحتتب ال نتتذا وال نتتذا  ،ولكتتن الحلتتف بتتا كاذبتتا أنتتون عليتته متتن
الحلف بفيرن صادقا  ،فالحلب كاذبا محرم من وج ين .

-7

أنه كذب  ،والكذب محرم لذاته .

-2

أن نذا الكذب قترن بتاليمين  ،واليمتين تعظتيم
صتتار ليتته شتتا متتن تتتنق

ا

–

–

عتز وجت  ،لتنذا كتان علتى كتذب

عتتز وج ت  ،حيتتث جع ت استتمه مؤكتتدا متتر كتتذب ،

ولتتذلك كتتان الحلتتف بتتا كاذبتتا عنتتد بع ت

أن ت العلتتم متتن اليمتتين الفمتتوك التتتا تفمتتك

صاحباا لا ا م م لا النار.
وأمتتا الحلتتف بفيتتر ا صتتادقا  ،لاتتو محتترم متتن وجتته واحتتد ونتتو الشتترك  ،لكتتن ستتيئة الشتترك
أعظتم متتن ستتيئة الكتذب  ،وأعظتتم متتن ستتيئة الحلتف بتتا كاذبتتا  ،وأعظتم متتن اليمتتين الفمتتوك
ونصه  " :حلف

()7

مرو بالع

والعزي  ،لقا

م انفث على يسارك ع ا  ،م تعوذ وال تعد "

النبا : 

"ق ال إله إال ا وحدن ال شريك له ،

ا مام أحمد (  ، )711 ، 711 ، 713 /7وابن ماجة (.)2091
()7

سبق (

. )101
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إذا قلنا  :إن الحلف با كاذبا من اليمتين الفمتوك  ،ن الشترك ال يففتر  ،قتا تعتالى  إن

اهلل ال يغفىىر أن يشىىرك بىىه 

[ النستتا ]771 :

 ،ومتتا أرس ت ا الرس ت وأنتتز الكتتتب إال بطتتا

الشترك  ،لاتو أعظتم التذنوب  ،قتا تعتالى   :إن الشىرك لظلىم عظىيم  [ لقمتان  ، ]73 :وستئ
النبتا  : أي التذنب أعظتم ؟ قتتا " :أن تجعىل هلل نىدا وهىىو خلقىك " ( ،)7والشترك مت تتمن
للكتتذب  ،لتتنن التتذي جع ت ليتتر ا ش تريكا

شريك له .

وعن حذيفة ر ا ا عنه  ،أن رسو ا

ولكن قولوا  :ما شا ا

كتتاذب  ،ب ت متتن أكتتذب الكتتاذبين  ،ن ا ال

 قا  " :ال تقولوا  :ما شتا ا وشتا لتعن ،

م شا لعن " روان أبو داود بسند صحي " ()7

قوله لا حديث حذيفة ر ا ا عنه  " :ال تقولوا "  " .ال " نانية  ،ولاذا جتزم الفعت بعتدنا

بحذف النون .

قول تته  " :م تتا ش تتا ا وش تتا ل تتعن "  .والعل تتة ل تتا ذل تتك أن الت تواو تقت تتا تس تتوية المعط تتوف
بتتالمعطوف عليتته  ،ليكتتون القائ ت  :متتا شتتا ا وشتتئ

مستتويا مشتتيئة ا بمشتتيئة المخلتتوق ،

ونذا شرك  ،م إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق  ،أو أنه مساو لته  ،لاتو شترك أكبتر
 ،وان اعتقد أنه أق  ،لاو شرك أصفر .
قولتته  " :ولكتتن قول توا  :متتا شتتا ا

تتم شتتا لتتعن "  .لمتتا ناتتا عتتن اللفتتظ المحتترم بتتين اللفتتظ

المبا  ،ن " م " للترتيب والتراخا  ،لتفيد أن المعطوف أق مرتبة من المعطوف عليه .

أما بالنسبة لقوله  " :متا شتا ا لشتا لتعن "  ،لتالحكم لياتا أناتا مرتبتة بتين مرتبتة ( التواو )

ومرتبتتة ( تتم )  ،لاتتا تختلتتف عتتن ( تتم ) بتتون ( تتم ) للت ارختتا والفتتا للتعقيتتب  ،وتوالتتق ( تتم )
بوناتتا للترتيتتب  ،لالظتتانر أناتتا جتتائزو  ،ولكتتن التعبيتتر بت ت ( تتم ) أولتتا  ،نتته اللفتتظ التتذي أرشتتد

إليه النبا  ، و نه أبين لا إظاار الفرق بين الخالق والمخلوق .
ويستفاد من نذا الحديث :



 ) 7إ بتتا

المشتتيئة للعبتتد  ،لقولتته  " :تتم شتتا لتتعن "  ،ليكتتون ليتته رد علتتى الجبريتتة حيتتث

قالوا  :إن العبد ال مشيئة له وال اختيار .

 ) 2أنه ينبفتا لمتن ستد علتى النتاك بابتا محرمتا أن يفتت لاتم البتاب المبتا  ،لقولته  " :ولكتن
قول توا  :متتا شتتا ا
()7
()7

تتم شتتا لتتعن "  ،ونظيتتر ذلتتك قولتته تعتتالى   :يىىا أي ىىا الىىذين عمن ىوا ال

البخاري  :كتاب التوحيد  /باب قوله تعالى   :لع تجعلوا

أندادا 

ا مام أحمد لا " المسند " (  ، ) 319 /2وأبو داود  :كتاب ا دب  /باب ال يقا  :خب

نفسا

والطيالسا ( ، )930والنسائا لا " عم اليوم والليلة " ( . ) 997قا النووي لا " ا ذكار " (" : )301
إسنادن صحي " .
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تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا 

[ البقترو ]709 :

 ،وكذلك النبا  لما جا له بتمتر جيتد وأخبترن

اثتا به أنه أخذ الصتاا بالصتاعين والصتاعين بال ع تة  ،قتا  " :ال تفعىل ولكىن بىف الجمىف
بالدرهم  ،ثم أشتر بالدراهم جنيبا " ( ،)7أي  :تمت ار جيتدا  .لورشتدن إلتى الطريتق المبتا حتين
ناان عن الطريق المحرم .

وفي هذا فائدتان عظيمتان :
األولى  :بيان كما الشرعية وشمولاا  ،حيث لتم تستد علتى النتاك بابتا إال لتحت

خير منه .

لاتم متا نتو

والثانيىىة  :التستاي علتتى النتتاك ورلتتع الحتر عتتنام  ،لعامت النتتاك باتذا متتا استتتطع
سدد

عليام بابا ممنوعا  ،لالت لام من المبا ما يفنا عنه ما استتطع

 ،كلمتتا

إلتى ذلتك ستبيع

حتى ال يقعوا لا الحر .
وجاء عن إبراهيم النخعي  " :أنه ُيكرم  :أعوذ باهلل وبك  ،ويجوز أن يقىول  :بىاهلل ثىم بىك "
 .قال  " :ويقول  :لوال اهلل ثم ف ن  ،وال تقولوا  :لوال ا ولعن " .
قولىىه  " :عىىن إب ىراهيم النخعىىي "  .متتن لقاتتا التتتابعين  ،لكنتته قلي ت الب تتاعة لتتا الحتتديث ،
كما ذكر حماد بن زيد .

قول تته  " :يكت ترن أع تتوذ ب تتا وب تتك "  .العي تتاذ  :االعتص تتام بالمس تتتعاذ ب تته ع تتن المك تترون  ،واللي تتاذ
بالشخص  :نو اللجو إليه لطلب المحبوب  ،قا الشاعر :
يا من الوذ يه فيما أؤمله

ومن أعوذ به مما أحاذرم

ال يجبر الناس عظما أنت كاسرم

وال ي يضون عظما أنت جابرم

ونذان البيتان يخاطب باما رجع  ،لكن كما قا بع ام  :نتذا القتو ال ينبفتا أن يكتون إال
.

وقولىىه  " :أعىىىوذ بىىىاهلل وبىىىك "  .نتتذا محتترم  ،نتته جمتتع بتتين ا والمخلتتوق بحتترف يقت تتا
التسوية ونو الواو .

م بك  ،ن " م " تد على الترتيب والتراخا .

ويجوز با

فىإن قيىىل  :ستبق أن متتن الشترك ا ستتتعادو بفيتر ا  ،وعلتتى نتذا يكتتون قولته  :أعتتوذ بتا

بك محرما .

()7

البخاري  :كتاب البيوا  /باب إذا أراد بيع تمر بتمر  ،ومسلم  :كتاب المساقاو  /باب بيع الطعام م عُ

بم .
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تتم

أجيىىىب  :أن االس تتتعاذو بم تتن يق تتدر عل تتى أن يعي تتذك ج تتائزو  ،لقول تته  ل تتا " ص تتحي مس تتلم "
وغيىىرم  " :مىىن وجىىد ملجىىا  ،فليعذبىىه " ( )7لكتتن لتتو قتتا أعتتوذ بتتا

تتم بفتتعن  .ونتتو مي ت

،

لاتتذا شتترك أكبتتر ثنتته ال يقتتدر علتتى أن يعيتتذك  ،وأمتتا استتتدال ا متتام أحمتتد علتتى أن الق تررن

ليتر مخلتوق بقولته  " : أعتوذ بكلمتتا

ا التامتا

متن شتر متتا خلتق  :تم قتا رحمتتة ا :

واالستعاذو ال يكون بمخلوق ليحم كعمه ع أن ا ستعاذ بكعم ال تكون بكتعم مخلتوق بت

بك تتعم لي تتر مخل تتوق  ،ون تتو ك تتعم ا  ،والك تتعم ت تتابع للم تتتكلم ب تته  ،إن ك تتان مخلوق تتا  ،لا تتو
مخلوق  ،وان كان لير مخلوق  ،لاو لير مخلوق .



فيه مسائل :

ا ولى  :تفسير رية البقرو لا ا نداد  .ال انية  :أن الصحابة ر ا ا

عنام

يفسرون اثية النازلة لا الشرك ا كبر أناا تعم ا صفر  .ال ال ة  :أن الحلف

بفير ا

شرك  .الرابعة  :أنه إذا حلف بفير ا

صادقا لاو أكبر من اليمين

الفموك  .الخامسة  :الفرق بين الواو و ( ثم ) لا اللفظ .

فيه مسائل



األولى  :تفسير رية البقرو لا ا نداد  .وقد سبق .
الثانيىىة  :أن الصتتحابة يفستترون اثيتة النازلتتة لتتا الشتترك ا كبتتر أناتتا تعتتم ا صتتفر .
ن قول تته تع تتالى   :فىىى تجعلىىىوا هلل أنىىىدادا وأنىىىتم تعلمىىىون  نازل تتة ل تتا ا كب تتر  ،ن

المخاطتتب باتتا نتتم المشتتركون  ،وابتتن عبتتاك لستترنا بمتتا يقت تتا الشتترك ا صتتفر  ،ن
الند يشم النظير المساوي على سبي ا طعق أو لا بع




الثالثة  :أن الحلف بفير ا شرك  .لحديث ابن عمر ر ا ا عناما .
الرابعة  :أنه إذا حلف بفير ا صادقا  ،لاو أكبر من اليمين الفموك .

واليمين الفموك عند الحنابلة أن يحلف با كاذبا  ،وقا بعت
يحلف با كاذبا ليقتطع باا ما أمر



ا مور .

العلمتا ونتو الصتحي  :أن

مسلم .

الخامسىىة  :الفتترق بتتين ال تواو و تتم لتتا اللفتتظ  .ن ال تواو تقت تتا المستتاواو  ،لتكتتون

شركا  ،و م تقت ا الترتيب والتراخا  ،لع تكون شركا .

()7

سبق تخريجه ( ،

تت ) .
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***

باب ما جاء فيمن لم يقنف بالحلب باهلل
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد :



أن ا قتنتاا بتتالحلف بتتا متتن تعظتتيم ا  ،ن الحتتالف أكتد متتا حلتتف عليتته بتتالتعظيم بتتاليمين
ونتو تعظتيم المحلتتوف بته  ،ليكتون متتن تعظتيم المحلتتوف بته أن يصتدق ذلتتك الحتالف  ،وعلتتى
نتتذا يكتتون عتتدم االقتنتتاا بتتالحلف بتتا ليتته شتتا متتن نق ت

تعظتتيم ا  ،ونتتذا ينتتالا كمتتا

التوحيد  ،وا قتناا بالحلف با ال يخلو من أمرين :
األول  :أن يك تتون ذلت تتك متتتن الناحيتتتة الشتتترعية  ،لنن تته يجتتتب الر تتتا بتتتالحلف بتتتا ليمت تتا إذا
توجات ت

اليم تتين عل تتى الم تتدعا علي تته لحل تتف  ،ليج تتب الر تتا با تتذا اليم تتين بمقت تتا الحك تتم

الشرعا .
الثىىاني  :أن يكتتون ذلتتك متتن الناحيتتة الحستتية  ،لتتنن كتتان الحتتالف مو تتع صتتدق و قتتة  ،لننتتك

تر ا بيمينة  ،وان كان لير ذلك  ،للك أن ترل

الر ا بيمينته  ،ولاتذا لمتا قتا النبتا 

لحويص تتة ومحيص تتة  " :تبت ترئكم يا تتود بخمس تتين يمين تتا  .ق تتالوا  :كي تتف نر تتا ي تتا رس تتو ا
بويمان الياود ؟ " ( .)7لوقرنم النبا  على ذلك .

عن ابن عمر  ،أن رسول اهلل  قال  " :ال تحلفىوا بتبىائكم  ،مىن حلىب بىاهلل ؛ فليصىدق ،
ومن حلىب لىه بىاهلل ؛ فليىرض  ،ومىن لىم يىرض  ،فلىيس مىن اهلل "  .روام ابىن ماجىه بسىند
حسن (.)8
قوله لا الحتديث  " :ال تحلفوا "  " .ال "  ،ولاتذا جتزم الفعت بعتدنا بحتذف النتون  ،وربتاؤكم "

 :جمع أب  ،ويشتم ا ب والجتد  ،وان عتع لتع يجتوز الحلتف باتم  ،نته شترك  ،وقتد ستبق
بيانه.
قوله  " : من حلب باهلل ؛ فليصدق  ،ومن حلب له باهلل  ،فليرض "  .هنا أمران :
األمىىىر األول  :للح تتالف ؛ لق تتد أُم تتر أن يك تتون ص تتادقا  ،والص تتدق  :ن تتو ا خب تتار بم تتا يط تتابق
الواق تتع  ،وضىىىدم الكىىىذب  ،وهىىىو  :ا خب تتار بم تتا يخ تتالف الواق تتع  ،لقول تته " مىىىن حلىىىب بىىىاهلل ،
فليصىىدق "  ،أي  :للتتيكن صتتادقا لتتا يمينتته  ،ون ت يشتتترط أن يكتتون مطابقتتا للواقتتع أو يكفتتا
الظن ؟
()7
()2

البخاري  :كتاب ا دب  /باب إكرام الكبير  ،ومسلم  :كتاب القسامة  ،باب القسامة .
ابن ماجة  :كتاب الكفا ار

 /باب من حلف له با للير

 ،وقا البوصيري لا " مصبا الزجاجة "

(  " : )793/2نذا إسناد صحي  ،رجاله قاو "  ،وقاله ابن حجر لا " الفت " ( " : )232/77سندن
حسن " .
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الجواب  :يكفا الظن ؛ لله أن يحلف علتى متا يفلتب علتى ظنته ؛ كقتو الرجت للنبتا : 

وا ما بين البتياا أن بي

ألقر منا  .لوقرن النبا . 

الثاني  :للمحلوف له  ،لقد أمر أن ير ا بيمين الحالف له .

لنذا قرن نذين ا مرين بع اما ببع  ،لتنن ا متر ال تانا ُيَن نتز علتى متا إذا كتان الحتالف
صتادقا ؛ ن الحتتديث جمتتع أمترين  :أمت ار موجاتتا للحتالف  ،وأمت ار موجاتتا للمحلتتوف لتته  ،لتتنذا
كان الحالف صادقا ؛ وجب على المحلوف له الر ا .
فإن قيل  :إن كان صادقا لنننا نصدقه وان لم يحلف ؟
أُجيب  :أن اليمين تزيدن توكيدا .
قوله " :ومن " لم يرض  ،فليس من اهلل "  .أي  :من لتم يتر

بتالحلف بتا إذا حلتف لته ؛

لليك من ا  ،ونذا تبرؤ منه يد على أن عدم الر ا من كبتائر التذنوب  ،ولكتن ال بتد متن

معحظتتة متتا ستتبق  ،وقتتد أش ترنا أن لتتا حتتديث القستتامة دلتتيع علتتى أنتته إذا كتتان الحتتالف ليتتر
قة ؛ للتك أن تترل

الر تا بته ؛ نته ليتر قتة  ،للتو أن أحتدا حلتف لتك  ،وقتا  :ا ؛ إن

ن تتذن الحقيب تتة م تتن خش تتب  .ون تتا م تتن جل تتد  ،ليج تتوز أن ال تر تتا ب تته ن تتك ق تتاطع بكذب تته ،
والشرا ال يومر بشا ُيخالف الحك والواقع  ،بت ال يتومر إال بشتا يستحستنه العقت ويشتاد
لته بالصتحة والحستن  ،وان كتتان العقت ال يتدرك أحيانتتا متد حستن نتذا الشتتا التذي أمتر بتته
الشرا  ،ولكن ليعلم علم اليقتين أن الشترا ال يتومر إال بمتا نتو حستن  ،ن ا تعتالى يقتو :
 ومىىن أحسىىن مىىن اهلل حكمىىا لقىىوم يوقنىىون  [ المائىىد  ، ] 72 :لتتنذا اشتتتبه عليتتك ُحستتن

شتا  /متتن أحكتام الشتترا ؛ لتاتام نفستتك بالقصتور أو بالتقصتتير  ،أمتا أن تتتتام الشترا  ،لاتتذا
ال يمكن  ،وما ص عن ا ورسوله  ،لاو حق ونو أحسن ا حكام .



فيه مسائل
األولى  :الن ي عن الحلب باآلباء  .الثانية  :األمر للمحلوب لىه بىاهلل أن يرضىي  .الثالثىة
 :وعيد من لم يرض .





فيه مسائل
األولى  :الناا عن الحلف باثبا  .لقوله " ال تحلفوا بآبائكم "  ،والناا للتحريم .
الثانيىىىىة  :ا م تتر للمحل تتوف ل تته ب تتا أن ير تتا  .لقول تته  " :وم تتن حل تتف ل تته ب تتا ،

للير "  ،وسبق التفصي لا ذلك .




الثالثة  :وعيد من لم ير

 .لقوله  " :ومن لم ير

 ،لليك من ا " .

الرابعىىة  :ولتتم يتتذكرنا المؤلتتف أمتتر الحتتالف أن يصتتدق ن الصتتدق واجتتب لتتا ليتتر

اليمين  ،لكيف باليمين ؟ !
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وق تتد س تتبق أن م تتن حل تتف عل تتى يم تتين كاذب تتة أن تته ر تتم  ،وق تتا بعت ت

العلم تتا  :أنا تتا اليم تتين

الفموك.

وأما بالنسبة للمحلوف له  ،لا يلزمه أن يصدق أم ال ؟

المسولة ال تخلو من أحوا خمك :
األولى  :أن ُيعلم كذبه ؛ لع أحد يقو  :إنه يلزم تصديقه .
الثانية  :أن يترج كذبه ؛ لكذلك ال يلزم تصديقه .
الثالثة  :أن يتساوي ا مران ؛ لاذا يجب تصديقه .
الرابعة  :أن يترجع صدقه  ،ليجب أن يصدق .
الخامسة  :أن يعلم صدقه ؛ ليجب أن يصدقه .

ونذا لا ا مور الحستية  ،أمتا ا متور الشترعية لتا بتاب التحتاكم  ،ليجتب أن ير تا بتاليمين

ويلتزم بمقت انا  ،ن نذا من باب الر ا بالحكم الشرعا  ،ونو واجب .
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باب قول  :ما شاء اهلل وشئت
عن قتيلة  " :أن ي وديا أتى النبىي  ، فقىال  :إنكىم تشىركون  ،تقولىون مىا شىاء



اهلل وشىئت  ،وتقولىىون  :والكعبىىة  .فى مرهم النبىىي  إذا أرادوا أن يحلفىوا أن يقولىوا :
ورب الكعبة  ،وأن يقولوا  :ما شاء اهلل ثم شئت "  .روام النسائي وصححه ()1
قوله  " :أن ي وديا " الي ودي  :نو المنتسب إلى شريعة موستى عليته الستعم  ،وستموا بتذلك
من قوله تعالى   :إنىا هىدنا إليىك  ، أي  :رجعنتا  ،أو ن جتدنم استمه ياتوذا بتن يعقتوب

 ،لتكون التسمية من أجت النستب  ،ولتا ا و تكتون التستمية متن أجت العمت  ،وال يبعتد أن
تكون من اال نين جميعا .

قوله  " :إنكم تشركون "  .أي  :تقعون لا الشرك أياا المسلمون .
قولىىه  " :متتا شتتا ا وشتتئ

"  .الشتترك ننتتا أنتته جع ت المعطتتوف مستتاويا للمعطتتوف عليتته ،

ونو ا عز وج حيث كان العطف بالواو المفيدو للتسوية .

قوله  " :والكعبة "  .الشترك ننتا أنته حلتف بفيتر ا  ،ولتم ينكتر النبتا  متا قتا الياتودي ،
ب أمر بتصحي نذا الكعم  ،لومرنم إذا حلفوا أن يقولوا  :ورب الكعبة  ،ليكون القسم با .

وأمىىىرهم أن يقولىىىوا  :متتا ش تتا ا  ،تتم شتتئ

 ،ليك تتون الترتي تتب ب ت م ب تتين مش تتئية ا ومش تتيئة

المخل تتوق  ،وب تتذلك يتك تتون الترتي تتب ص تتحيحا  ،أم تتا ا و  ،ل تتمن الحل تتف ص تتار ب تتا  ،وأم تتا

ال تتانا  ،لمن تته جعت ت بلف تتظ يتب تتين ب تته ت تتوخر مش تتيئة العب تتد ع تتن مش تتيئة ا  ،وأن تته ال مس تتاواو

بيناما.
ويستفاد من الحديه :

ُ
 ) 7أن النبتتتا  لت تتم ينكتتتر علت تتى اليات تتودي متتتع أن ظت تتانر قصت تتدن التتتذم واللت تتوم للنبت تتا 
وأصحابه  ،ن ما قاله حق .

 ) 2مشروعية الرجوا إلى الحق وان كان من نبه عليه ليك من أن الحق .
 ) 3أنه ينبفا عند تفيير الشا أن يفير إلى شتا قريتب منته  ،ن النبتا

 أمترنم أن

يقول توا  " :ورب الكعب تتة "  ،ول تتم يقت ت  :احلفت توا ب تتا  ،وأم تترنم أن يقولت توا  " :م تتا ش تتا ا  ،تتم
شئ

".

إشكا وجوابه :



ونو أن يقا  :كيف لم ينبه على نذا العم إال نذا الياودي ؟
()7

ا مام أحمد لا " المسند " (  )312 ، 317/1والنسائا  :كتاب ا يمان  /باب الحلف بالكعبة ،

والحاكم ( )372/9وصححه ووالقه الذنبا .
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وجوابه  :أنه يمكن أن الرسو

 لم يسمعه ولم يعلم به .

ولكن يقال  :ب ن اهلل يعلم  ،فكيب يقرهم ؟

ليبقا ا شكا  ،لكن يجاب  :إن نذا من الشرك ا صفر دون ا كبتر  ،لتكتون الحكمتة نتا

ابتتتع ن تؤال الياتتود التتذين انتقتتدوا المستتلمين باتتذن اللفظتتة متتع أناتتم يشتتركون شتتركا أكبتتر وال
يرون عيبام .

ولىىىه أيضىىىا عىىىن ابىىىن عبىىىاس  ،أن رجىىى قىىىال النبىىىي  : مىىىا شىىىاء اهلل وشىىىئت فقىىىال " :
أجعلتني هلل ندارً ؟ ! بل ما شاء اهلل وحدم " (.)1
قولىىه فىىي حىىديه ابىىن عبىىاس رضىىي اهلل عن مىىا  " :أن رجتع قتتا النبتتا  . " الظتتانر أنتته

قاله للنبا  تعظيما  ،وأنه جع ا مر ُمفو ا لمشيئة ا ومشيئة رسوله .
قولىىىه  " :أجعلتنىىىي هلل نىىىدا ؟ ! "  .االس تتتفاام لإلنك تتار  ،وق تتد تتمن معن تتى التعج تتب  ،وم تتن

جع للخالق ندا  ،لقد أتا شيئا عجابا .

و ِّ
الند  :نو النظير والمساوي  ،أي  :أجعلتنا

مساويا لا نذا ا مر ؟ !

قوله " ب ما شا ا وحتدن "  .أرشتدن النبتا  إلتى متا يقطتع عنته الشترك  ،ولتم يرشتدن إلتى

أن يقو ما شا ا م شئ حتى يقطع عنه ك ذريعة عن الشرك وان َب ُع َد
يستفاد من الحديه :


)7

.

أن تعظيم النبا  بلفظ يقت ا مساواته للخالق شرك  ،لتنن كتان يعتقتد المستاواو ،

لاتتو شتترك أكبتتر  ،وان كتتان يعتقتتد أنتته دون ذلتتك  ،لاتتو أصتتفر  ،واذا كتتان نتتذا شتتركا ،
لكيف بمن يجع حق الخالق للرسو

؟!

نتتذا أعظتتم  ،نتته  لتتيك لتته شتتا متتن خصتتائ
الستع  ،ويجتتوا  ،ويتتتولم  ،ويمتتر

الربوبيتتة  ،ب ت يلتتبك التتدرا  ،ويحمت ت

 ،ويعطتتب كبقيتتة النتتاك  ،ولكتتن ا ل تتله علتتى البشتتر

بمتتا أوحتتا إليتته متتن نتتذا الشتترا العظتتيم  ،قتتا تعتتالى   :قىىل إنمىىا أنىىا بشىىر مىىثلكم  ، لاتتو
بشتتر  ،وأكتتد نتتذن البشترية بقولتته   :مىىثلكم  ، تتم جتتا التمييتتز بينتته وبتتين بقيتتة البشتتر بقولتته

تعىىالى   :يىىوحى إلىىي أنمىىا إل كىىم إلىىه واحىىد 
ا ختعق الفا تلة التتتا باتا الكمتتاال

[ الكاتتف ]770 :

 ،وال شتتك أن ا أعطتتان متتن

متن كت وجته أعطتان متتن الصتبر العظتتيم  ،وأعطتان متتن

الكتترم ومتتن الجتتود  ،لكناتتا كلاتتا لتتا حتتدود البش ترية  ،أمتتا أن تص ت إلتتى خصتتائ
لاذا أمر ال يمكن  ،ومن أدعى ذلك  ،لقد كفر بمحمد  وكفر بمن أرسله .

()7

سبق (

)101
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الربوبيتتة ،

لالمام أننا ال نفلو لا الرسو عليه الصعو والسعم لننزله لا منزلتة نتو ينكرنتا  ،وال نا تم
حقته التذي يجتب علينتتا لنعطيته متا يجتتب لته  ،ونستو ا أن يعيننتا علتتى القيتام بحقته  ،ولكننتتا

ال ننزله منزله الرب عز وج .

 ) 2إنكتار المنكتر وان كتتان لتا أمتر يتعلتتق بتالمنكر  ،لقولته  " : أجعلتنىىي هلل نىدا "  ،متتع
أنتته لعت ذلتتك تعظيمتتا للنبتتا  ، وعلتتا نتتذا إذا انحنتتى لتتك شتتخ

عتتن الستتعم  ،لالواجتتب

عليك ا نكار .

 ) 3أن من حسن الدعوو إلى ا عز وج أن تتذكر متا يبتا إذا ذكتر متا يحترم  ،نته 
لمتا منعته متتن قولته  " :متتا شتا ا وشتتئ

" أرشتدن إلتتى الجتائز ونتتو قولته  " :بت متا شتتا ا

وحدن " .
والبن ماجه عن الففيل أخي عائشة ألم ا قىال  :رأيىت كى ني أتيىت علىى نفىر مىن الي ىود ،
قلت  :إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون  :عزير ابن اهلل قالوا  :وأنتم ألنتم القوم لىوال أنكىم
تقولىىون  :مىىا شىىاء اهلل وشىىاء محمىىد  .ثىىم مىىررت بنفىىر مىىن النصىىارم  ،فقلىىت  :إنكىىم ألنىىتم
القوم لوال أنكم تقولون  :المسيح ابن اهلل  .قالوا  :نوانكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون  :مىا
شىىاء الىىه وشىىاء محمىىد  .فلمىىا أصىىبحت  ،أخبىىرت ب ىىا مىىن أخبىىرت  ،ثىىم أتيىىت النبىىي ، 
ف خبرته  ،قال  " :هىل أخبىرت ب ىا أحىدا ؟  .قلىت نعىم قىال  :فحمىد اهلل  ،وأثنىي عليىه  ،ثىم
قال  " :أما بعد  ،فإن ففي رأي رؤيا أخبر ب ا من أخبر مىنكم  ،نوانكىم قلىتم كلمىة يمنعنىي
كذا وكذا أن أن اكم عن ا  ،ف تقولوا  :ما شاء محمد  ،ولكن قولوا  :مىا شىاء اهلل وحىدم "
(.)1
قوله لا حديث الطفي  " :رأيت ك ني أتيت على نفر من الي ود "  .أي  :رؤيا لا المنام
" خبرنا .

وقوله  " :ك ن "  .اسماا اليا  ،وجملة " أتي

وقوله  " :على نفر "  .من ال ع ة إلى التسعة  ،والياود أتباا موسى .
قوله  " :ألنتم القوم "  .كلمة مد  ،كقولك  :نؤال نم الرجا .
وقوله  " :عزير "  .نو رج صتال ادعتى الياتود أنته ابتن ا  ،ونتذا متن كتذبام  ،ونتو كفتر
صري  ،والياود لام م الب ك يرو  ،لكن خص

نذن  ،ناا من أعظماا وأشارنا عندنم .

قولته  " :ما شاء اهلل وشىاء محمىد "  .نتذا شترك أصتفر  ،ن الصتحابة التذين قتالوا نتذا وال
ش تتك أنا تتم ال يعتق تتدون أن مش تتيئة الرس تتو

()7

ابن ماجه  :كتاب الكفا ار

 مس تتاوية لمش تتيئة ا  ،لانتق تتدوا عل تتيام تس تتوية

 /باب الناا أن يقا  :ما شا ا وشئ

 ،قا البوصيري لا " المصبا

" (  " : )722 / 2على شرط البخاري " .
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الرستتو

 بمشتتيئة ا عتتز وج ت بتتاللفظ متتع عظتتم متتا قالتته ن تؤال الياتتود لتتا حتتق ا ج ت

وعع.
قولته  " :تقولىون  :المسىيح ابىن اهلل "  .نتو عيستتى بتن متريم وستما مستيحا بمعنتا ماست ،

لات تتو لعي ت ت بمعنت تتا لاع ت ت  ،نت تته كت تتان ال يست تتم ذا عانت تتة إال بت تتري بت تتنذن ا  ،كا كمت تته

وا بر .

والشتيطان لعتب بالنصتاري  ،لقتالوا  :نتو ابتن ا  ،نته أتتى بتدون أب  ،كمتا لتا القتررن  :
فنفخنىىا في ىىا مىىن روحنىىا 

[ ا نبيتتا ] 97 :

والجز نو االبن .

والرو على الراج عند أن السنة  :ذا

 ،قتتالوا  :نتتو جتتز متتن ا  ،ن ا أ تتاله إليتته ،
لطيفة تدخ الجسم وتح ليته كمتا يحت المتا لتا

الطين اليابك  ،ولاذا يقب اا الملك عن المو وتكفن ويصعد باا ويرنتا ا نستان عنتد موتته
 ،لالص تتحي  ،أنا تتا ذا

وان ك تتان بعت ت

الن تتاك يق تتو  :إنا تتا ص تتفة  ،ولكن تته ل تتيك ك تتذلك ،

والحيتتاو ص تتحي أنا تتا ص تتفة ولك تتن التترو ذا
رو عيستتى إليتته كمتتا أ تتاف البي ت

 ،إذا نق تتو لات تؤال النص تتار  :إن ا أ تتاف

والمستتاجد والناقتتة ومتتا أشتتبه ذلتتك علتتى ستتبي التش تريف

والتعظتتيم  ،وال شتتك أن الم تتاف إلتتى ا يكتستتب شتترلا وعظمتتة  ،حتتتى إن بعت
يقو لا معشوقته :

ال تدعني إال بيا عبدها

الشتتع ار

فإنه أشرب أسمائي

قولتته  " :فلمىىا أصىىبحت أخبىىرت ب ىىا مىىن أخبىىرت "  .المقصتتود باتتذن العبتتارو ا باتتام  ،كقولتته

تعتتالى   :فغشىىي م مىىن الىىيم مىىا غشىىي م 

[ طتته ]11 :

 ،وا باتتام قتتد يكتتون للتعظتتيم كمتتا لتتا

اثية المذكورو  ،وقد يكون للتحقير حسب السياق  ،وقد يراد به معنا رخر .

قوله  " :هل أخبرت ب ا أحدا ؟ " سو النبا  نتذا الستؤا  ،نته لتو قتا  :لتم أخبتر أحتدا
 ،لالمتوقع أن الرسو عليته الصتعو والستعم ستيقو لته :ال تخبتر أحتدا نتذا نتو الظتانر  ،تم
بين له الحكتم عليته الصتعو والستعم  ،لكتن لمتا قتا  :إنته أخبتر باتا  ،صتار ال بتد متن بياناتا

للنتاك عمومتتا  ،ن الشتتا إذا أنتشتتر يجتتب أن يعلتتن عنتته  ،بختتعف إذا كتتان خاصتتا  ،لاتتذا
يخبر به من وصله الخبر .
قوله  " :فحمد اهلل "  .الحمد  :وصف المحمود بالكما مع المحبة والتعظيم .
قوله  " :وأثنى عليه "  .أي  :كرر ذلك الوصف .

قوله  " :أما بعد "  .سبق أناا بمعنا ماما يكن من شتا بعتد  ،أي  :بعتد متا ذكتر  ،لكتذا

وكذا .
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قوله  " :يمنعني كذا وكذا " أي  :يمنعه الحيا كما لا رواية أخري  ،ولكتن لتيك الحيتا متن
إنكار الباط  ،ولكن من أن يناا عناتا دون أن يتومرن ا بتذلك  .نتذا التذي يجتب أن تحمت

عليتته نتتذن اللفظتتة إن كان ت

محفوظتتة  :أن الحيتتا التتذي يمنعتته لتتيك الحيتتا متتن ا نكتتار ن

الرسو صتلى ا عليته وستلم ال يستتحا متن الحتق ولكتن الحيتا أن ينكتر شتيئا قتد در علتى
ا لسنة وألفه الناك قب أن يؤمر با نكار ،م
سورو المائدو  ،لالرسو

الخمر بقا الناك يشربوناا حتتى حرمت

 لما لم يتؤمر بتالناا عناتا ستك

لتا

 ،ولمتا حصت التنبيته علتى ذلتك

بننكتتار ن تؤال الياتتود والنصتتاري رأي  أنتته البتتد متتن إنكارنتتا لتتدخو اللتتوم علتتى المستتلمين

بالنطق باا .

قوله  " :قولوا ما شاء اهلل وحدم "  .ناانم عن الممنوا  ،وبين لام الجائز .
فيه مسائل :
األولى  :معرفة الي ود بالشرك األصغر  .الثانية  :ف م ا نسان إذا كان له هوم .
الثالثة  :قوله  " : أجعلتني هلل ندا ؟ ! فكيىب بمىن قىال  " :مىا لىي مىن ألىوذ بىه سىواك
 " ..والبيتىىين بعىىدم ؟ الرابعىىة  :أن هىىذا لىىيس مىىن الشىىرك األكبىىر  ،لقولىىه  " :يمنعنىىي كىىذا
وكىىذا "  .الخامسىىة  :أن الرؤيىىا الصىىالحة مىىن أقس ىام الىىوحي  .السادسىىة  :أن ىىا قىىد تكىىون
سببا لشر األحكام .
فيه مسائل :




األولى  :معرلة الياود بالشرك ا صفر  .لقوله  " :إنكم لتشركون " .
الثانية  :لام ا نسان إذا كان له نو  .أي  :إذا كان له نو لام شتيئا  ،وان كتان
نو يرتكب م له أو أشد منه  ،لالياود م ع أنكروا علتى المستلمين قتولام  " :مىا شىاء اهلل
وشىىىئت " ونتتم يقولتتون أعظتتم متتن نتتذا  ،يقولتتون  :عزيتتر ابتتن ا  ،ويصتتفون ا تعتتالى
بالنقائ

والعيوب .

ومن ذلك بع
الدالال

المقلدين يفام النصو

ما ال تحتم  ،كذلك أي ا بع

على متا يوالتق نتوا  ،لتجتدن يحمت النصتو
العصريين يحملون النصو

متن

متا ال تحملته حتتى

توالتتق متتا اكتشتتفه العلتتم الحتتديث لتتا الطتتب والفلتتك وليتتر ذلتتك  ،كت نتتذا متتن ا متتور التتتا ال
يحمد ا نسان علياا  ،لا نسان يجب أن يفام النصو

تابعا لاا  ،ال أن يخ ع النصو

لفامه أو لمتا يعتقتدن  ،ولاتذا يقولتون  :استتد

وال تعتقتتد تتم تستتتد  ،نتتك إذا اعتقتتد

النصتتو

على ما نا عليه  ،تم يكتون لامته

تتم أستتتدلل

تم اعتقتد ،

ربمتتا يحملتتك اعتقتتادك علتتى أن تحتترف

إلتتى متتا تعتقتتدن كمتتا نتتو ظتتانر لتتا جميتتع المل ت والمتتذانب المخالفتتة لمتتا جتتا بتته

الرست تتو عليتتته الصت تتعو والست تتعم  ،تجتتتدنم يحرلت تتون نتتتذن النصت تتو

لتوالتتتق متتتا نتتتم عليت تته ،
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والحاص ت أن ا نستتان إذا كتتان لتته نتتو  ،لننتته يحم ت النصتتو

متتا ال تحتملتته متتن أج ت أن

توالق نوان .
الثالثة  :قوله  " : أجعلتني هلل ندا "  ،نو قوله  " :ما شاء اهلل وشئت " .



وقول تته  " :لكي تتف بم تتن ق تتا  :م تتا ل تتا م تتن أل تتوذ ب تته ست تواك  " ..يش تتير رحم تته ا إل تتى أبي تتا
للبوصيري لا البردو القصيدو المشاورو  ، -يقو لياا :
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

سواك عند حلول الحاده العمم

إن لم تكن عخذا يوم المعاد يدي

عفوا نواال فقل يا زلة القدم

فإن من جودك الدنيا وضرت ا

ونذا لاية الكفر والفلتو  ،للتم يجعت

ومن علومك علم اللون والقلم

شتيئا  ،والنبتا  شترله بكونته عبتد ا ورستوله  ،ال

لمجرد كونه محمد بن عبد ا .



الرابعىة  :أن نتذا لتيك متن الشتترك ا كبتر  ،لقولته  " :يمنعنىي كىىذا وكىذا "  ،نته لتتو



الخامسة  :أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحا  .تؤخذ متن حتديث الطفيت  ،ولقولته

كان من الشرك ا كبر ما منعه شا من إنكارن .

 " : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبو " ()7

ن أو الوحا كان بالرؤيا الصتالحة متن ربيتع ا و إلتى رم تان  ،ونتذا ستتة أشتار  ،لتنذا

نسب

نذا إلى بقية زمن الوحا  ،كتان جتز ا متن ستتة وأربعتين جتز ا  ،ن التوحا كتان ع تا

وعشرين سنة وستة أشار مقدمة له ,
والرؤيا الصالحة  :نا التا تت من الصع  ،وتوتا منظمة وليس

بو فاث أحعم .

أما أ فاث ا حعم  ،لنناتا مشوشتة ليتر منظمتة  ،وذلتك م ت التتا قصتاا رجت علتى النبتا
 قىىال  :إنتتا أريت

أرستا قتتد قطتتع  ،وانتتا جعلت

أشتتتد و ار ن ستتعيا  .لقتتا النبتتا  " : ال

تحىىده النىىاس بت عىىب الشىىيفان بىىك فىىي منامىىك " ( ،)7والفالتتب أن الم ارئتتا المكرونتتة متتن
الش تتيطان  ،ق تتا ا تع تتالى   :إنمىىىا النجىىىوم مىىىن الشىىىيفان ليحىىىزن الىىىذين عمنىىىوا ولىىىيس
بضىىارهم شىىيئا إال بىىإذن اهلل  [ المجادلىىة  ، ]12 :ولتتذلك أرشتتد النبتتا  لمتتن رأي متتا يك ترن أن
يتفت عتتن يستتارن  ،أو ينفتتث تتعث مت ار  ،وأن يقتتو  " :أعىىوذ بىىاهلل مىىن شىىر الشىىيفان ومىىن

()7

()7

البخاري  :كتاب التعبير  /باب الرؤيا الصالحة  ،ومسلم :كتاب الرؤيا . )2212 ( ،
مسلم  :كتاب الرؤيا  /باب ال يخبر بتععب الشيطان به لا المنام .
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شىر مىىا رأيىت  .وأن يتحىىول إلىى الجانىىب اآلخىر  ،وأن ال يخبىىر أحىدا " ( .)8وفىىي روايىىة " :
أمرم أن يتوض وأن يصلي " (.)3
* السادسة  :أناا قد تكون سببا لشترا بعت

ا حكتام  .متن ذلتك رؤيتا إبترانيم عليته الصتعو

والستتعم أنتته ي تذب ابنتته  ،ونتتذا الحتتديث  ،وكتتذلك أ ب ت

النبتتا  رؤيتتا عبتتد ا بتتن زيتتد لتتا

ا ذان  ،وقا النبتا  " : إن ا رؤيىا حىق " ( ،)9وأبتو بكتر ر تا ا عنته أ بت
رأي اب

بتن قتيك بتن شتماك  ،لقتا للتذي ررن  :إنكتم ستتجدون درعتا تحت

رؤيتا متن

برمتة  ،وعنتدما

لرك يستن  .للما أصب الرج ذنب إلتى خالتد بتن الوليتد وأخبترن  ،لتذنبوا إلتى المكتان و أروا
الدرا تحت

البرمتة عنتدنا الفترك ( ،)2لنفتذ أبتو بكتر وصتيته  ،لوجتود القترائن التتا تتد علتى

صتتدقاا  ،لكتتن لتتو دل ت
ليس

()2
()3
()9
()2

علتتى متتا يختتالف الش تريعة  ،لتتع عب ترو باتتا  ،وال يلتف ت

إلياتتا  ،ناتتا

رؤيا صالحة .

مسلم " كتاب الرؤيا " (. )2210
البخاري  :كتاب التعبير  /باب القيد لا المنام .
ا مام أحمد لا " المسند " (  ، )93/9وأبو داود  ،كتاب الصعو  /باب كيف ا ذن .
الاي ما لا " مجمع الزوائد " (  ،)322 /9وقا  " :روان الطبرانا  ،ورجاله رجا الصحي " .
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***

باب من سب الدهر  ،فقد عذي اهلل
السب  :الشتم والتقبي والذم  ،وما أشبه ذلك .
الدهر  :نو الزمان والوق

.

وسب الدهر ينقسم إلى ث ثة أقسام :
األول  :أن يقصتتد الخبتتر المح ت

دون اللتتوم  ،لاتتذا جتتائز  ،م ت أن يقتتو  :تعبنتتا متتن شتتدو

حتتر نتتذا اليتتوم أو بتتردن  ،ومتتا أشتتبه ذلتتك  ،ن ا عمتتا بالنيتتا

 ،وم ت نتتذا اللفتتظ صتتال

لمجرد الخبر  ،ومنه قو لوط عليه الصعو والسعم   :هذا يوم عصيب [ هود . ]55 :
الثاني  :أن يسب الدنر على أنه نو الفاع  ، ،كتون يعتقتد بستبه التدنر أن التدنر نتو التذي
يقلتتب ا متتور إلتتى الخيتتر والشتتر  ،لاتتذا شتترك أكبتتر نتته اعتقتتد أن متتع ا خالقتتا نتته نستتب

الحوادث إلى لير ا وك من اعتقد أن مع ا خالقا لاو كتالر  ،كمتا أن متن اعتقتد أن متع

ا إلاا يستحق أن يعبد  ،لننه كالر .

الثالىىه  :أن يستتب التتدنر ال العتقتتاد أنتته نتتو الفاع ت  ،ب ت يعتقتتد أن ا نتتو الفاع ت  ،لكتتن

يسبه نه محت لاتذا ا متر المكترون عنتدن  ،لاتذا محترم  ،وال يصت إلتى درجتة الشترك  ،ونتو
متتن الستتفه لتتا العقت وال تتع لتتا التتدين  ،ن حقيقتتة ستتبه تعتتود إلتتى ا ستتبحانه  ،ن ا

تعتتالى نتتو التتذي يصتترف التتدنر ويكتتون ليتته متتا أراد متتن خيتتر أو شتتر  ،للتتيك التتدنر لتتاعع ،
وليك السبب يكفر  ،نه لم يسب ا تعالى مباشرو .
قولتته  " :فقىىىد عذي اهلل "  .ال يل تتزم م تتن ا ذيتتة ال تترر  ،لا نس تتان يت تتوذي بس تتماا القب تتي أو
مشتتاندته  ،ولكن تته ال يت تترر ب تتذلك  ،ويت تتوذي بالرائح تتة الكريا تتة كالبصت ت وال تتوم وال يت تترر

بتتذلك  ،ولاتتذا أ ب ت

ا ا ذيتتة لتتا الق تررن  ،قتتا تعتتالى   :إن الىىذين يىىؤذون اهلل ورسىىوله

لعن م اهلل في الدنيا واآلخر وأعد ل م عىذابا م ينىا 

[ األحىزاب ] 75 :

 ،ولتا الحتديث القدستا

 " :يؤذيني ابن عدم  ،يسب الدهر وأنا الىدهر  ،أقلىب الليىل والن ىار " ( ،)7ونفتا عتن نفسته

أن ي ت ترن ش تتا  ،ق تتا تع تتالى   :إن ىىىم لىىىن يضىىىروا اهلل شىىىيئا 

[ عل عمىىىران ]156 :

 ،ول تتا

الحديث القدسا  " :يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني " ( .)2روان مسلم
وقىىول اهلل تعىىالى  وقىىالوا مىىىا هىىي إال حياتنىىا الىىدنيا نمىىىوت ونحيىىا ومىىا ي لكنىىا إال الىىىدهر
 [ ...الجاثية  ] 81 :اآلية .

()7
()2

يوتا (

. )121

مسلم  :كتاب البر والصلة  /باب تحريم الظلم .
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قولىه تعىىالى   :وقىالوا مىىا هىي إال حياتنىىا الىىدنيا نمىوت ونحيىىا  . المىراد بىىذلك المشىىركون

ا لموالقتتون للدنريتتة ب تتم التتدا علتتى الص تتحي عنتتد النس تتبة  ،نتته ممتتا تفي تتر ليتته الحرك تتة ،
ويحيتتا رختترون ،

والمعنتا ومتتا الحيتاو والوجتتود إال نتذا  ،للتتيك ننتاك رخترو  ،بت يمتتو بعت

نتتذا يمتتو ليتتدلن ونتتذا يولتتد ليحيتتا  ،ويقولتتون  ،ويقولتتون  :إناتتا أرحتتام تتتدلع وأر

تبلتتي وال

شا سو نذا .
قولىىه   :ومىىا ي لكنىىا إال الىىدهر  . أي  :لتتيك نعكنتتا بتتومر ا وقتتدرن  ،ب ت بطتتو الستتنين
لمن طال

مدته  ،وا م ار

والاموم والفموم لمن قصر مدته  ،لالمالك لام نو الدنر .

قوله   :وما لام بذلك من علم   . ما  : نالية  ،و  علم  : مبتدأ خبرن مقتدم  ل ىم
 ، وأكتد ب ( متن )  ،ليكتون للعمتوم  :أي متا لاتتم علتم ال قليت وال ك يتر  ،بت العلتم واليقتتين

بخعف قولام .

قوله   :إن هم إال يظنون   . إن  : هنا نافيىة لوقىو  إال  بعىدها  ،أي  :مىا هىم
إال يظنون .

الظتن ننتا بمعنتا التتونم  ،للتيك ظتنام مبنيتا علتتى دليت يجعت الشتا مظنونتتا ،بت نتو مجتترد
ونتتم ال حقيقتتة لتته  ،لتتع حجتتة لاتتم إطعقتتا  ،ولتتا نتتذا دلي ت علتتى أن الظتتن يستتتعم بمعنتتا
التتونم  ،وأي تتا يستتتعم بمعنتتا العلتتم واليقتتين  ،كقولتته تعتتالى   :الىىذين يظنىىون أن ىىم م قىىو

رب م 

[ البقر ]16 :

.

والرد على قول م بما يلى :
أوال  :قولام   :وما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا .

ونذا يردن المنقو والمعقو .

أمتتا المنقتتو  ،لالكتتتاب والستتنة تتتد علتتى بتتو اثخ ترو ووجتتوب ا يمتتان بتتاليوم اثختتر  ،وأن

للعباد حياو أخر سو نذن الحياو الدنيا  ،والكتب السماوية ا خر تقرر ذلك وتؤكدن .
وأمتا المعقتو  ،لتتنن ا لتر

علتى النتتاك ا ستعم والتدعوو إليتته والجاتاد عتع كلمتتة ا ،

متتع لتتا ذلتتك متتن استتتباحة التتدما وا م توا والنستتا والذريتتة  ،لمتتن ليتتر المعقتتو أن يكتتون

الن تتاك بع تتد ذل تتك ت ارب تتا ال بع تتث وال حي تتاو وال ت تواب وال عق تتاب  ،وحكم تتة ا ت تتوبى ن تتذا  ،ق تتا

تعالى   :إن الذين فرض عليك القرعن لرادك إلى معىاد 
عليك القررن ولتر

[ القصىص ]27 :

 ،أي  :التذي أنتز

العمت بته والتدعوو إليته البتد أن يتردك إلتى معتاد تجتاز ليته ويجتاز ليته

ك من بلفته الدعوو .
ثانيا  :قول م   :وما ي لكنا إال الدهر  ، أي  :إال مرور الزمن .

ونذا يردن المنقو والمحسوك :
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لومتا المنقتو  ،لالكتتاب وال ستتنة تتد علتى أن ا حيتتا وا مانتة بيتد ا عتتز وجت كمتا قتتا ا
تعالى   :هو يحيى ويميت نواليه ترجعىون  [ يىونس  ، ]76 :وقتا عتن عيستى عليته الصتعو
والس م   :وأحي الموتي بإذن اهلل  [ عل عمران . ]15 :
وأمىىا المحسىىوس  ،لنننتتا نعلتتم متتن يبقتتى ستتنين طويلتتة علتتى قيتتد الحيتتاو  ،كنتتو عليتته الستتعم
وليت ترن ول تتم يالك تتة ال تتدنر  ،ونش تتاند أطف تتاال يموت تتون ل تتا الش تتار ا و م تتن والدتا تتم  ،وش تتبابا
يموتون لا قوو شبابام  ،لليك الدنر نو الذي يميتام .
مناسبة اآلية للباب



أن لتتا اثيتتة نستتبة الح توادث إلتتى التتدنر  ،ومتتن نستتباا إلتتى التتدنر  ،لستتوف يستتب التتدنر إذا
وقع ليه ما يكرنه .
وفىىي " الصىىحيح " عىىن أبىىي هريىىر عىىن النبىىي  ، قىىال  " :قىىال اهلل تعىىالى  :يىىؤذيني ابىىن
عدم  ،يسب الدهر  ،وأن الدهر  ،أقلب الليل والن ار " (.)1
قولىىىه  " :وفىىىي الصىىىحيح " عىىىن أبىىىي هريىىىر  ..إلىىىى أخىىىرم "  .نتتذا الحتتديث يستتما الحتتديث
القدستتا أو ا لاتتا أو الربتتانا  ،ونتتو ك ت متتا يرويتته النبتتا  عتتن ربتته عتتز وج ت  ،وستتبق
الكعم عليه لا باب ل

التوحيد وما يكفر من الذنوب .

قوله  " :قال اهلل تعالى "  .تعالى من العلتو  ،وجتا
وعتتع عتتن ك ت نقت

باتذن الصتيفة للداللتة علتى ترلعته جت

وستتف  ،لاتتو متعتتا بذاتتته وصتتفاته  ،ونتتا أبلتتي متتن كلمتتة عتتع  ،ناتتا

معنا الترلع والتنزن عما يقوله المعتدون علوا كبي ار .
قوله  " :يىؤذيني ابىن عدم "  .أي  :يلحتق بتا ا ذ  ،لا يتة
ن ا أ بتاا لنفساا  ،للسنا أعلتم متن ا بتا  ،ولكناتا ليست

ابتتة ويجتب علينتا إ باتاتا ،

كوذيتة المخلتوق  ،بتدلي قولته

تعتالى   :ليس كمثله شيء وهو السميف البصير [ الشورم  ]11 :وقتدم النفتا لتا نتذن اثيتة
على ا بتا

جت أن يترد ا بتا

علتى قلتب ختا متن تتونم المما لتة ويكتون ا بتا

حينئتذ

علتتى الوجتته العئتتق بتته تعتتالى  ،وأنتته ال يما ت لتتا صتتفاته كمتتا ال يما ت لتتا ذاتتته  ،وك ت متتا
وص تتف ا ب تته نفس تته  ،لل تتيك لي تته احتم تتا للتم يت ت  ،إذ ل تتو ك تتان احتم تتا التم يت ت ج تتائ از ل تتا
كعمتته ستتبحانه وكتتعم رستتوله ليمتتا وصتتف بتته نفستته  ،لكتتان احتمتتا الكفتتر جتتائ از لتتا كعمتته

سبحانه وكعم رسوله .

قولىىىه  " :ابىىىن عدم "  .شتتام للتتذكور وا نتتاث  ،وردم نتتو أبتتو البشتتر  ،خلقتته ا تعتتالى م تتن
طين وسوان ونفه ليه من روحه وأسجد له المعئكة وعلمه ا سما كلاا.

()7

البخاري  :كتاب التوحيد  /باب قوله تعالى   :يريدون أن يبدلوا كعم ا  ، تفسير سورو الجا ية ،

ومسلم  :كتاب ا لفاظ  /باب الناا عن سب الدنر .
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واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد لكرو م لة كالرو  ،ونتا أن اثدميتين نشتؤوا متن قترد ال متن
طتين  ،تم تطتتور ا متر باتم حتتتى صتاروا علتتى نتذا الوصتف  ،ويمكتتن علتى متر الستتنين أن

يتطتوروا حتتى يصتيروا معئكتة  ،ونتذا القتو ال شتك أنته كفتر وتكتذيب صتري للقتررن  ،ليجتب
علينا أن ننكرن إنكا ار بالفتا  ،وأن ال نقترن لتا كتتب المتدارك  ،لمتن زعتم نتذن الفكترو يقتا لته :
ب أن

قرد لا صورو إنسان  ،وم لك كما قا الشاعر :

إذا ما ذكرنا عدما وفعاله

وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا

علمنا ب ن الخلق من نسل فاجر

وأن جميف الناس من عنصر الزنا

وأجابته بعت

العلمتتا بجتواب  ،فقىىال  :أنت

اثن أقتترر أنتك ولتتد زنتتا  ،واقترارك علتتى نفستتك

مقبو وعلى ليرك لير مقبو  ،وم لك كما قا الشاعر :

وفي غيرم لغو كما جاء شرعنا

كذلك إقرار الفتى الزم له

ولكتن أنتا لتتا الحقيقتة يتتؤلمنا أن يوجتد نتذا بتتين أيتدي شتتبابنا  ،لتبع

النتاك أختتذوا بته علتتى

أن تته أم تتر محتمت ت  ،والواق تتع أن تته ال يحتمت ت س تتو ال تتبطعن والك تتذب وال تتدك عل تتى المست تتلمين
بالتشكيك بما أخبرنم ا به عن خلق ردم وبنيه .
وأي ا ممتا يحتذر عنته كلمتة ( فكىر إسى مي )  ،إذ معنتا نتذا أننتا جعلنتا ا ستعم عبتارو عتن
ألكار قابلة لمخذ والرد  ،ونذا خطر عظيم أدخله علينا أعدا ا ستعم متن حيتث ال نشتعر ،

وا سعم شرا من عند ا وليك لك ار لمخلوق .
قولتته  " :يسىىب الىىدهر "  .الجملتتة تعلي ت لمذيتتة أو تفستتير لاتتا  ،أي  :بكونتته يستتب التتدنر ،

أي  :يشتمه ويقبحه ويلومه وربمتا يلعنته والعيتاذ بتا يتؤذي ا  ،والتدنر  :نتو التزمن والوقت
 ،وقد سبق بيان أقسام سب الدنر .

قولته  " :وأنىا الىدهر "  .أي  :متدبر التدنر ومصترله  ،لقولته تعتالى   :وتلىك األيىام نىداول ا

بىىىين النىىىاس 

[ عل عمىىىران ] 112 :

والناار نما الدنر .

 ،ولقول تته ل تتا الح تتديث  " :أقلىىىب الليىىىل والن ىىىار "  ،والليت ت

وال يقتتا ب تتون ا ن تتو التتدنر نفس تته  ،وم تتن قتتا ذل تتك  ،لق تتد جع ت الخ تتالق مخلوق تتا  ،والمقلِّ تتب
بكسر العم َّ
مقلبا بفت العم .
فإن قيل  :أليس المجاز ممنوعا في ك م رسوله وفي اللغة ؟
أجيىىىب  :إن الكلم تتة حقيق تتة ل تتا معنان تتا ال تتذي د علي تته الس تتياق والقت ترائن  ،ونن تتا ل تتا الك تتعم
محتتذوف تقىىىديرم  :وأنتتا مقلتتب التتدنر  ،نتته لس ترن بقولتته  " :أقلىىىب الليىىىل والن ىىىار "  ،واللي ت

والناتتار نمتتا التتدنر  ،و ن العقت ال يمكتتن أن يجع ت الختتالق الفاعت نتتو المخلتتوق المفعتتو ،
المقلِّتتب نتتو َّ
المقلتتب  ،وبا تتذا عتترف خطتتو م تتن قتتا  :إن التتدنر م تتن أستتما ا  ،كتتابن ح تتزم
رحمه ا  ،لننه قتا  " :إن الدهر من أسىماء اهلل "  ،ونتذا لفلتة عتن متدلو نتذا الحتديث ،
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ولفلة عن ا ص لا أستما ا  ،لومتا متدلو الحتديث  ،لتنن الستابين للتدنر لتم يريتدوا ستب
ا  ،وانما أرادوا سب الزمن  ،لالدنر نو ا لزمن لا مترادنم  ،وأمتا ا صت لتا أستما ا ،

أن تكتون حستتنى ،أي  :بالفتتة لتتا الحستتن أكملتته  ،لعبتتد أن تشتتتم علتتى وصتتف ومعنتتا نتتو
أحسن ما يكون من ا وصاف والمعانا لتا داللتة نتذن الكلمتة  ،ولاتذا ال تجتد لتا أستما ا
تعتتالى أستتما جامتتدا أبتتدا  ،ن االستتم الجامتتد لتتيك ليتته معنتتى أحستتن أو ليتتر أحستتن  ،لكتتن
أستما ا كلاتا حستنى  ،ليلتزم متن ذلتك أن تكتتون دالتة علتى معتان  ،والتدنر استم متن أستتما

ال تتزمن ل تتيك لي تته معن تتى إال أن تته اس تتم زم تتن  ،وعل تتا ن تتذا  ،لينتف تتا أن يك تتون أس تتما

تع تتالى

لوج ين :
األول  :أن سياق الحديث يوبان لاية ا با .
الثاني  :أن أسما ا حسنى  ،والدنر اسم جامد ال يحم معنى إال أنه اسم لمقا .

لتتع يحمت المعنتتا التتذي يوصتتف بونتته أحستتن  ،وحينئتتذ للتتيك متتن أستتما ا تعتتالى  ،بت إنتته
الزمن  ،ولكن مقلب الزمن نو ا  ،ولاذا قا  " :أقلب الليل والن ار " .

قولتته " أقلتتب اللي ت والناتتار "  .أي  :ذواتامتتا ومتتا يحتتدث ليامتتا  ،لاللي ت والناتتار يقلبتتان متتن

طتو إلتى قصتر إلتى تستاو ،والحتوادث تتقلتب ليته لتا الستاعة ولتا اليتوم ولتا ا ستبوا ولتا
الشتتار ولتتا الستتنة  ،قتتا تعتتالى   :قىىل الل ىىم مالىىك الملىىك تىىؤتي الملىىك مىىن تشىىاء وتنىىز

الملك ممن تشاء وتعز ومن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كىل شىيء قىدير 

[ عل عمران  ، ]86 :ونذا أمر ظتانر  ،ونتذا التقليتب لته حكمتة قتد تظاتر لنتا وقتد ال تظاتر  ،ن
حكمتتة ا أعظتتم  ،ن حكمتتة ا أعظتتم متتن أن تحتتيط باتتا عقولنتتا  ،ومجتترد ظاتتور ستتلطان
ا عز وج وتمام قدرته نو متن حكمتة ا

والقدرو  ،ليت را ويلجو إليه

جت أن يخشتى ا نستان صتاحبه نتذا الستلطان

قوله  " :وفي روايىة  :ال تسىبوا الىدهر  ،فىإن اهلل هىو الىدهر "  .ولائتدو نتذن الروايتة أن لياتا
التصري لا الناا عن سب الدنر .

قوله  " :فىإن اهلل هىو الىدهر "  .ولتا نستخة " فىإن الىدهر هىو اهلل"  ،والصتواب  " :فىإن اهلل
هو الدهر " .
وقوله " فإن اهلل هو الىدهر "  ،أي  :لتنن ا نتو متدبر التدنر ومصترله  ،ونتذا تعليت للناتا

 ،ومن بعلة كعم ا ورسوله قرن الحكتم بالعلتة لبيتان الحكمتة وزيتادو الطمونينتة  ،و جت أن
تتعد العلة إلى ليرنا ليما إذا كان المعل حكما  ،لاذن عث لوائد لا قرن العلة بالحكم .



فيه مسائل :
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األولى  :الن ي عن سب الدهر  .الثانية  :تسميته أذم هلل  .الثالثة  :الت مىل فىي قولىه " :
فإن اهلل هو الدهر "  .الرابعة  :أنه قد يكون سابا ولو لم يقصدم بقلبه .
فيه مسائل :
األولى  :الناا عن سب الدنر  .لقوله  " :ال تسبوا الدهر " .





الثالثة  :التوم لا قولته  " :فىإن اهلل هىو الىدهر "  .لتنذا توملنتا ليته وجتدنا أن معنتان



الرابعىىة  :أنتته قتتد يكتتون ستتابا ولتتو لتتم يقصتتدن بقلبتته  .تؤختتذ متتن قولتته  " :يىىؤذيني ابىىن

الثانية  :تسميته أذم

 .تؤخذ من قوله  " :يؤذيني ابن عدم " .

أن ا مقلب الدنر ومصرله وليك معنان أن ا نو الدنر  ،وقد سبق بيان ذلك .

عدم  ،،يسب الىدهر "  .ولتم يتذكر قصتدا ولتو عبتر الشتيه بقولته  :أنته قتد يكتون مؤذيتا
وان لتم يقصتدن  ،لكتتان أو ت وأصت  ،ن ا صتتر بقتو  " :يسىىب الىدهر "  .والفعت
ال ي اف إال لمن قصدن .



وقتتد لتتا

علتتى الشتتيه رحمتته ا بع ت

المستتائ  ،مناتتا  :تفستتير ريتتة الجا يتتة  ،وقتتد

سبق ذلك.
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***

باب التسمي بقاضي القضا ونحوم
قولىىىه  " :بىىىاب التسىىىمي بقاضىىىي القضىىىا "  .أي  :و تتع الشتتخ

لنفس تته نتتذا االس تتم  ،أو

ر ان به من غيرم .
قولىىىه  " :قاضىىىي القضىىىا "  .قا تتا  :بمعن تتى ح تتاكم  ،والق تتاو  ،أي  :الحك تتام  ،و " أل "

للعموم .

والمعنىىي  :التستتما بحتتاكم الحكتتام ونحتتون  ،م ت ملتتك ا متتعك  ،وستتلطان الستتعطين  ،ومتتا
أش تتبه ذل تتك  ،مم تتا ي تتد عل تتى النف تتوذ والس تتلطان  ،ن القا تتا جم تتع ب تتين ا لت تزام وا لت تتا ،

بخعف المفتا  ،لاو ال يلزم  ،ولاتذا قتالوا  :القا تا جمتع بتين الشتاادو  ،وا لتزام  ،وا لتتا

 ،لاو يشاد أن نتذا الحكتم حكتم ا  ،وأن الحتق للمحكتوم لته علتى المحكتوم عليته  ،ويفتتا ،

أي  :يخبر عن حكم ا وشرعه  ،ويلزم الخصمين بما حكم به .
مناسبة الباب لكتاب التوحيد :



أن متتن تستتمى باتتذا االستتم  ،لقتتد جعت نفستته ش تريكا متتع ا ليمتتا ال يستتتحقه إال ا  ،نتته ال
أح تتد يس تتتحق أن يك تتون قا تتا الق تتاو أو ح تتاكم الحك تتام أو مل تتك ا م تتعك إال ا

وتعتتالى  ،لتتا نتتو القا تتا لتتوق كت قتتا



س تتبحانه

 ،ونتتو التتذي لتته الحكتتم  ،ويرجتتع إليتته ا متتر كلتته

كما ذكر ا ذلك لا القررن .
وقد تقدم أن قضاء اهلل ينقسم إلى قسمين :
-7

قضاء كوني .

-2

قضاء شرعي .

والق تتا الك تتونا الب تتد م تتن وقوع تته  ،ويك تتون ليم تتا أح تتب ا وليم تتا كرن تته  ،ق تتا تع تتالى  :
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن فىي األرض مىرتين 
كونا متعلق بما يكرنه ا  ،ن الفساد لا ا ر

ونذا الق ا الكونا البد أن يقع وال معار

[ ا سىراء ] 1 :

لاتذا ق تا

ال يحبته ا  ،وا ال يحتب المفستدين ،

له إطعقا .

وأما النو الثاني من الق ا  ،ونتو الق تا الشترعا  ،لم ت قولته تعتالى  وقضىى ربىك إال
تعبىىىدوا إال إيىىىام وبالوالديىىىه إحسىىىانا  [ ا سىىىراء  ، ]88 :والق تتا الش تترعا ال يل تتزم من تته وق تتوا
المق ا  ،لقد يقع وقد ال يقع  ،ولكنه يتعلق ليما يحبه ا  ،وقد سبق الكعم عن ذلك .

فىإن قلىىت  :إذا أ تفنا (الق تتاو) وحصترنانا بطائفتة معينتتة  ،أو ببلتد معتتين  ،أو بزمتان معتتين
،م

أن يقال  :قا تا الق تاو لتا الفقته  ،أو قا تا ق تان المملكتة العربيتة الستعودية  ،أو

قا ا ق او مصر أو الشام  ،أو ما أشبه ذلك  ،لا يجوز نذا ؟

This file was downloaded from QuranicThought.com

فالجواب  :أن نتذا جتائز  ،نته مقيتد  ،ومعلتوم أن ق تا ا ال يتقيتد  ،لحينئتذ ال يكتون ليته

مشاركة

 عز وج  ،على أنه ال ينبفا أي ا أن يتستمى ا نستان بتذلك أو يستمى بته وان

كتتان جتتائ از  ،ن التتنفك ق تتد تصتتعب الستتيطرو علياتتا ليم تتا إذا شتتعر ا نستتان بونتته موص تتوف

بقا ا ق او الناحية الفعنية  ،لقتد يوختذن ا عجتاب بتالنفك والفترور حتتى ال يقبت الحتق إذا
ختتالف قولتته  ،ونتتذن مستتولة عظيمتتة لاتتا خطرنتتا إذا وصتتل
بحيتتث يتتر أن أريتته مفتترو

با نستتان إلتتى ا عجتتاب بتتالرأي

علتتى متتن ستوان  ،لتتنن نتتذا خطتتر عظتتيم  ،لمتتع القتتو بتتون ذلتتك

جائز ال ينبفا أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له  ،وال أن يتسمى به .
فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما  ،قلنا  :إنه جائز  ،ولكن األفضل أال يفعل  ،لكن إذا قيىد
بفن من الفنون  ،هل يكون جائزا ؟
مقت ى التقييد أن يكون جائ از  ،لكن إن قيد بالفقه بتون قيت  ( :عىالم العلمىاء فىي الفقىه ) ،
وقلنا  :إن الفقته يشتم أصتو التدين ولروعته علتى حتد قتو الرستو

 " : مىن يىرد اهلل بىه

خيرا يفق ه في الىدين " ( ،)7صتار ليته عمتوم واستع  ،ومعنتى نتذا أن مرجتع النتاك كلاتم لتا
الشرا إليه  ،لاذا لا نفسا منه شا  ،وا ولى التنزن عنه .

وأما إن قيد بقبيلة  ،لاو جائز  ،لكتن يجتب متع الجتواز م ارعتاو جانتب الموصتوف أن ال يفتتر
ويعجب بنفسه  ،ولاذا قا النبا  للماد  " :قفعت عنق صاحبك " (.)8
وأم تتا التس تتما بىىىى ( شىىىيخ ا سىىى م )  ،م ت ت أن يق تتا  :ش تتيه ا س تتعم اب تتن تيمي تته  ،أو ش تتيه
ا ستتعم محمتتد بتتن عبتتد الونتتاب  ،أي أنتته الشتتيه المطلتتق التتذي يرجتتع إليتته ا ستتعم  ،لاتتذا ال

يص  ،إذ إن أبا بكر ر ا ا عنته أحتق باتذا الوصتف  ،نته أل ت الخلتق بعتد النبيتين ،

ولكتتن إذا قصتتد باتتذا الوصتتف أنتته جتتدد لتا ا ستتعم وحصت لتته أ تتر طيتتب لتتا التتدلاا عنتته ،
لع بوك بنطعقه .
وأما بالنسبة للتسمية بت ( ا مام )  ،لاو أنتون بك يتر متن التستما ب ت ( شىيخ ا سى م )  ،ن

النبا  سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عندن إال ا نان .

لكن ينبفا أن ينبه أنته ال يتستام لتا إطتعق كلمتة إمتام إال علتى متن كتان قتدوو ولته أتبتاا ،
كا مام أحمد والبخاري ومسلم وليرنم ممن له أ ر لا ا سعم  ،ن وصتف ا نستان بمتا ال
يستحق ن م لممة  ،ن ا نستان إذا تصتور أن نتذا إمتام ونتذا إمتام نتان ا متام الحتق لتا

عينه  ،قا الشاعر :
()7
()2

البخاري  :كتاب العلم  /باب من يرد ا به خي ار  ،ومسلم  :كتاب الزكاو  /باب الناا عن المسالة .
البخاري  :كتاب اثدب  /باب ما يكرن من التماد  ،ومسلم  :كتاب الزند  /باب الناا عن المد إذا

كان ليه إلراط .
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إذا قيل إن السيب أمضى من العصا

ألم تر أن السيب ينقص قدرم

ومتتن ذلتتك أي تتا  ( :عيىىة اهلل  ،حجىىة اهلل  ،حجىىة ا س ى م )  ،لنناتتا ألقتتاب حاد تتة ال تنبفتتا
نه ال حجة

على عبادن إال الرس .

وأما رية ا  ،لنن أريد به المعنى ا عم  ،لع مد ليه ن ك شا رية
وفي كل شيء له عية

وان أريتتد المعنتتى ا خ ت

 ،كما قي :

تدل على أنه واحد

 ،أي  :أن نتتذا الرج ت ريتتة خارقتتة  ،لاتتذا لتتا الفالتتب يكتتون مبالفتتا

ليه  ،والعبار السليمة أن يقال  :عالم مف

 ،قا

 ،حاكم  ،إمام لمن كان مستحقا لذلك

في " الصحيح " عن أبي هرير عن النبي  قال  " :إن أخنف اسم عنىد اهلل رجىل تسىمى
مالك األم ك  ،ال مالك إال اهلل " (.)1
قوله " في الصحيح " انظر الكعم علياا (

. )791

قولىىه  " :إن أخنىىف اسىىم "  .أي  :أو تتع استتم  ،والم تراد باالستتم المستتمى  ،لوو تتع استتم عنتتد
ا رج ت تستتمى ملتتك ا متتعك  ،نتته جع ت نفستته لتتا مرتبتتة عليتتا  ،لتتالملوك أعلتتى طبقتتا

البشتتر متتن حيتتث الستتلطة  ،لجع ت مرتبتتته لتتوق م ترتبتام  ،ونتتذا ال يكتتون إال
ولاتذا عوقتب بنقتي

عتتز وج ت ،

قصتدن  ،لصتار أو تع استم عتن ا إذا قصتدن أن يتعتاظم حتتى علتتى

الملوك  ،لتونين  ،ولاتذا كتان أحتب استم عنتد ا متا د علتى التتذل والخ توا  ،م ت  :عبتد

ا وعبد الرحمن  ،وأبف

اسم عن ا ما د على الجبرو والسلطة والتعظيم .

قوله  " :ال مالك إال اهلل "  .أي ال مالك على الحقيقة الملك المطلق إال ا تعالى .
وأي ا ال ملك إال ا عتز وجت  ،ولاتذا جتا

و  مالك يوم الدين 

[ الفاتحىة ] 1 :

ريتة الفاتحتة بقت ار تين   :ملىك يىوم الىدين 

 ،لكتا يجمتع بتين الملتك وتمتام الستلطان  ،لاتو ستبحانه

ملك مالك  ،ملك ذو سلطان وعظمة وقو نالذ  ،ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته .

لتتا ل تته الخل تتق والمل تتك والتتتدبير  ،ل تتع خ تتالق إال ا  ،وال م تتدبر إال ا  ،وال مال تتك إال ا ،

ق تتا تع تتالى   :هىىىىل مىىىىن خىىىىالق غيىىىىر اهلل يىىىىرزقكم مىىىىن السىىىىماء واألرض 

[ فىىىىافر ]8 :

،

لاالستفاام بمعنا النفا  ،وقد أشرب معنى التحدي  ،أي إن وجتدتمون لاتاتون  ،وقتا تعتالى :

 إن ربك هو الخ ق العليم [ الحجر  ]26 :لياتا توكيتد وحصتر  ،ونتذا دليت انفترادن بتالخلق ،
وقتا تعتالى   :إن الىذين تىدعون مىن دون اهلل لىن يخلقىوا ذبابىا ولىو اجتمعىوا لىه

[الحىىج :

 ، ]58لت  الذين  : اسم موصو يشم كت متن يتدعى متن دون ا  لىن يخلقىوا ذبابىا 
 ،ونذا على سبي المبالفة  ،وما كان على سبي المبالفة  ،لع مفاوم له ك رو أو قلة .

()7

البخاري  :كتاب ا دب  /باب أبف

ا سما إلى ا تعالى  ،ومسلم  :كتاب اثداب  /باب تحريم

التسما بملك ا معك .
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وقتتا تعتتالى   :تبىىارك الىىذي بيىىدم الملىىك 
الملىىك 

[ عل عم ىران ]86 :

[ الملىىك ]1 :

 ،وقتتا تعتتالى   :قىىل الل ىىم مالىىك

 ،ونتتذا دلي ت انف ترادن بالملتتك  ،وقتتا تعتتالى  :قىىل مىىن يىىرزقكم مىىن

السماء واألرض أم من يملك السمف واألبصار ومىن يخىرن الحىي مىن الميىت ويخىرن الميىت

من الحي ومن يدبر األمر فسىيقولون اهلل

[يتونك]37:

وقتا تعتالى   :قىل مىن بيىدم ملكىوت

كل شيء وهو يجير وال يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون اهلل 

[ المؤمنون ]22 :

.

قال سفيان  " :مثل شاهان شىام "  .ولتا روايتة  " :ألتيظ رجت علتى ا يتوم القيامتة وأخب ته

"

()7

قوله  " :أخنف "  ،يعنا  :أو ع .
قوله  " :قا سفيان ( نو ابن عيينة )  :م



شتانان شتان "  .ونتذا باللفتة الفارستية ،

لشتتانان  :جمتتع بمعنتتى أمتتعك  ،وشتتان مفتترد بمعنتتى ملتتك  ،والتقتتدير أمتتعك ملتتك  ،أي :
ملك ا معك  ،لكنام لا اللفة الفارسية يقدمون الم اف إليه على الم اف .
قوله  :ولا رواية  " :أليط رج على ا يوم القيامة وأخب ه " .



ألتتيط  :متتن الفتتيظ ونتتو الف تتب  ،أي  :أل تتب شتتا عنتتد ا عتتز وج ت وأخب تته نتتو نتتذا
االسم  ،واذا كان سببا لف ب ا وخبي ا  ،لنن التسما به من الكبائر .
وقولته  " :ألتتيظ "  .ليتته إ بتتا
من الصفا

الفتتيظ

عتتز وجت  ،لاتا صتتفة تليتتق بتتا عتتز وجت كفيرنتتا

 ،والظانر أناا أشد من الف ب .

فيه مسائل :



األولى  :الن ي  .عن التسمي بملىك األمى ك  ،الثانيىة  :أن مىا فىي معنىام مثلىه  ،كمىا قىال
سفيان .الثالثة  :التففن للتغليظ في هذا ونحوم مىف القفىف بى ن القلىب لىم يقصىد معنىام " ،
الرابعة  :التففن أن هذا ألجل اهلل سبحانه .
فيه مسائل :
*األول  :الناتتا عتتن التس تتما بملتتك ا م تتعك  .وتؤختتذ متتن ق تتو الرستتو

 " : إن أخن تتع

استتم عنتتد ا عتتز وج ت رج ت تستتمى ملتتك االمتتعك "  ،والمؤلتتف يقتتو  :الناتتا عتتن التستتما

والناتا شترعا ال يستتتفاد متن الصتتيفة المعينتة المعرولتتة .لحستب  ،بت إذا ورد التذم عليتته  ،أو
ستتب لاعلتته  ،أو متتا أشتتبه ذلتتك  ،لننتته يفيتتد الناتتا  ،وصتتيفة الناتتا ذم أو وعيتتد أو متتا أشتتبه
ذلك  ،لاو مت من للناا وزيادو .

()7

مسلم  :كتاب اثداب  /باب تحريم التسما بملك ا معك .
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الثانية  :أن ما لا معنان م له كما قا سفيان  .والذي  :لا معنتان  :قا تا الق تاو



الثالثة  :التفطن للتفليظ لا نذا ونحون  ،مع القطع بون القلتب لتم يقصتد معنتان  .أي

 ،وحاكم الحكام  ،وشانان شان لا الفارسية .

لم يقصد أنه ملك ا معك أو قا ا الق تاو  ،لعلمته أن ننتاك متن نتو أبلتي ملكتا وأحكتم

ق ا .

واذا ستتمينا شخصتتا بقا تتا الق تتاو أو حتتاكم الحكتتام ونتتو لتتيك كتتذلك  ،ب ت نتتو متتن أجا ت
الق تتاو ومتتن أ تتعف الحكتتام  ،جمعنتتا بتتين أمترين  :بتتين الكتتذب  ،والوقتتوا لتتا اللفتتظ المناتتا
عنته  ،وأمتا إذا كتان أعلتم أنت زمانته  ،أو أعلتم أنت مكانته  ،ويرجتع الق تاو إليته  ،لاتتذا وان

كان القو مطابقا للواقع لكنه مناا عنه  ،مع أن القلب لم يقصد معنان .



الرابعىىىة  :ال تتتفطن أن ن تتذا جت ت ا س تتبحانه يؤخ تتذ م تتن قول تته  " :ال مالىىىك إال اهلل ،
فالرسىىول  أشىىار إلىىى العلىىة  ،وهىىي  " :ال مالىىك إال اهلل "  ،فكيىىب تقىىول  :ملىىك
األم ك وهو ال مالك إال اهلل عز وجل ؟ .



الفرق بين ملك ومالك :

ليك ك ملتك مالكتا  ،ولتيك كت مالتك ملكتا  ،لقتد يكتون ا نستان ملكتا  ،ولكنته ال يكتون بيتدن
التتتدبير  ،وقتتد يك تتون ا نستتان مالك تتا ويتصتترف ليم تتا يملكتته لق تتط  ،لالملتتك م تتن ملتتك الس تتلطة

المطلقة  ،لكن قد يملك التصترف ليكتون ملكتا مالكتا  ،وقتد ال يملتك ليكتون ملكتا ولتيك بمالتك
 ،أم المالك  ،لاو الذي لته التصترف بشتا معتين  ،كمالتك البيت

 ،ومالتك الستيارو ومتا أشتبه

ذلك  ،لاذا ليك بملك  ،يعنا  :ليك له سلطة عامة .
ويستفاد من الحديه أيضا :

  7إ با

صفة الفيظ

 ) 2حكمة الرسو

عز وج  ،وأنه يتفا

لقوله  " :أليظ "  ،ونو اسم تف ي

 لا التعليم  ،نه لما بين أن نتذا أخنتع استم وأليظته أشتار إلتى العلتة

 ،ونتتو  " :ال مالتتك إال ا "  ،ونتتذا متتن أحستتن التعلتتيم والتعبيتتر  ،ولاتتذا ينبفتتا لك ت إنستتان
يعلتم النتاك أن يقترن ا حكتام بمتا تطمتئن إليته النفتوك متن أدلتة شترعية أو علت مرعيتة  ،قتا
ابن القيم:
العلم معرفة ال دم بدليله

ما ذاك والتقليد يستويان

لتتالعلم أن ت تربط ا حكتتام بودلتاتتا ا ريتتة أو النظريتتة  ،لا ريتتة متتا كتتان متتن كتتتاب أو ستتنة أو

إجماا  ،والنظرية  :العقلية  ،أي  :العل المرعية التا يعتبرنا الشرا .
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***

باب احترام أسماء اهلل  ..إلخ
أسما ا عز وج نا  :التا سمى باا نفسه أو مسان باا رسوله . 
وقد سبق لنا الكعم لياا لا مباحث ك يرو مناا :
ن أسما ا مترادلة أو متباينة ؟
وقلنىىا  :باعتبتتار داللتاتتا علتتى التتذا

 ،مترادلتتة  ،ناتتا تتتد علتتى ذا

واحتتدو  ،ونتتو ا عتتز

وج  ،وباعتبار داللتاا على المعنا والصفة التا تحملاا متباينة  ،وان كان بع تاا قتد يتد

علتتى متتا ت تتمنه اثختتر متتن بتتاب داللتتة اللتتزوم  ،لم ت ع  ( :الخ ى ق ) يت تتمن الداللتتة علتتى
العلم المستفاد من اسم العليم  ،لكنته بتااللتزام  ،وعلتى القتدرو المستتفاد متن أستم التقتدير  ،لكتن

بااللتزام .
الثاني  :أهل أسماء اهلل مشتقة أو جامد ( يعني  :هل المراد ب ا الداللة علىى الىذات فقىف
 ،أو على الذات والصفة ) ؟
الجواب  :على التذا

والصتفة  ،أمتا أستماؤنا نحتن  ،ليتراد باتا الداللتة علتى التذا

لقتط  ،لقتد

يسمى محمدا ونو من أشد الناك ذما  ،وقد يسمى عبد ا ونو من ألجر عباد ا .
أما أسما ا عز وج  ،وأستما الرستو

 ، وأستما القتررن  ،وأستما اليتوم اثختر  ،ومتا

أشبه ذلك  ،لنناا أسما مت منة لموصاف .
الثالىىىه  :أس تتما ا بع تتاا معل تتوم لن تتا وبع تتاا لي تتر معل تتوم ب تتدلي ق تتو الرس تتو

 ل تتا

الحديث الصحيح في دعاء الكرب  " :أسالك الل م بكل أسم هىو لىك سىميت بىه نفسىك  ،أو
أنزلته في كتابك  ،أو علمته أحدا من خلقىك  ،أو أسىت ثرت بىه فىي علىم الغيىب عنىدك  :أن
تجعل القرعن العظيم ريبف قلبي  .)7( "..ومعلوم أن ما استو ر ا بعلمه ال يعلمه أحد .

الرابف  :أسماء اهلل  ،هل هي محصور بعدد معين ؟
والجواب  :لير محصورو  ،وقد ستبق الكتعم علتى ذلتك  ،والجتواب عتن قولته  " : إن هلل
تسعة وتسعين اسما  ،من أحصاها دخل الجنة "(.)8
الخامس  :أن نذن التسعة والتستعين ليتر معينتة  ،بت موكولتة لنتا لنبحتث حتتى نحصت علتى
التسعة والتسعين  ،ونذا من حكمتة إبااماتا جت البحتث حتتى نصت إلتى نتذن الفايتة  ،ولاتذا

نظائر  ،مناا  :أن ا أخفى ليلتة القتدر  ،وستاعة ا جابتة يتوم الجمعتة  ،وستاعة ا جابتة لتا
اللي  ،ليجتاد الناك لا الطب .
()7
()2

تقدم (

.)111

تقدم (

.)111
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السىادس  :معنتى إحصتتا نتذن التستتعة والتستعين التذي يترتتتب عليته دختو الجنتتة لتيك معنتتى
ذلك أن تكتب في رقا ثم تكرر حتى تحفظ فقف  ،ولكن معني ذلك:
أوال  :ا حاطة باا لفظا .
ثانيا  :لاماا معنى .
ثالثا  :التعبد

بمقت انا  ،ولذلك وجاان :

الوجىىه األول  :أن تتتدعو ا باتتا  ،لقولتته تعتتالى   :وهلل األسىىماء الحسىىنى فىىادعوم ب ىىا 
األعراب ]122 :

[

بون تجعلاا وسيلة إلى مطلوبك  ،لتختار االسم المناسب لمطلوبك  ،لعنتد ستؤا

المففرو تقو  :يا لفتور ! ولتيك متن المناستب أن تقتو  :يتا شتديد العقتاب ! الفتر لتا  ،بت
نذا يشبه االستا از  ،ب تقو  :أجرنا من عقابك .

الوجه ال انا  :أن تتعر

لا عبادتك لمتا تقت ته نتذن ا ستما  ،لمقت تى الترحيم الرحمتة ،

لاعمت الصتال التذي يكتون جالبتا لرحمتتة ا  ،ومقت تا الففتور المففترو  ،إذا العت متا يكتتون
ستتببا لتتا مففترو ذنوبتتك  ،نتتذا نتتو معنتتا إحصتتائاا  ،لتتنذا كتتان كتتذلك  ،لاتتو جتتدير ن يكتتون
منتتا لتتدخو الجنتتة  ،ونتتذا ال ت من لتتيك علتتى وجتته المقابلتتة  ،ولكتتن علتتى وجتته الستتبب  ،ن

ا عمتتا الصتتالحة ستتبب لتتدخو الجنتتة وليست

بتتدال  ،ولاتتذا بت

لتتا الحتتديث الصتتحي عتتن

النبا  قولته  " :لن يدخل الجنة أحد بعمله  .قىالوا  :وال أنىت يىا رسىول اهلل ؟ قىال  :وال
أنا  ،إال أن يتغمذني اهلل برحمته " (.)1

لع تفتر يا أخا بعملك  ،وال تعجب لتقو  :أنا عملت

كتذا وكتذا وستوف أدخت الجنتة  ،قتا

تعتالى   :يمنون عليك أن أسلموا قل ال تمنوا علي إس مكم بل اهلل يمن علىيكم أن هىداكم

لإليمان 

[ الحجىرات ]15 :

 ،نتذا باعتبتار متا نتران نحتن نحتو أعمالنتا  ،ليجتب أن نتري

ألمنته

والف ت علينتتا  ،لكتتن باعتبتتار الج ت از  ،قتتا تعتتالى   :هىىل ج ىزاء ا حسىىان إال ا حسىىان 
[الرحمن ] 62 :

 ،لنؤمن بون ا تعالى يجزي ا حسان با حسان .

الستتابع  :أستتما ا عتتز وج ت وداللتاتتا علتتى التتذا
على الذا

وحدنا أو على الصفة وحدنا داللة ت من  ،وداللتاا على أمر خار التزام .

م تتا ذلتتك  ( :الخ ى ق ) د علتتى التتذا
جمعيتتا داللتتة مطابقتتة  ،ود علتتى التتذا

على القدرو والعلم داللة التزام .

()7

والصتتفة جميعتتا داللتتة مطابقتتة  ،وداللتاتتا

 ،ونتتو التترب عتتز وج ت وعلتتا الصتتفة ونتتا الخلتتق

وحتتدنا أو علتتى الصتتفة وحتتدنا داللتتة ت تتمن  ،ود

البخاري  :كتاب الرقاق  /باب القصد والمداومة  ،ومسلم  :كتاب المنالقين  /باب لن يدخ أحد الجنة

بعمله .
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ال تتامن  :أس تتما ا ع تتز وجت ت الي تتتم ا يم تتان با تتا إال ب ع تتة أم تتور إذا ك تتان االس تتم متع تتديا :
ا يمان باالسم استما

 ،وا يمتان بمتا ت تمنه متن صتفة ومتا ت تمنه متن أ تر وحكتم لتالعليم

م ع ال يلم ا يمتان بته حتتى نتؤمن بتون العلتيم متن أستما ا  ،ونتؤمن بمتا ت تمنه متن صتفة
العلتتم  ،ونتتؤمن بتتالحكم المرتتتب علتتى ذلتتك  ،ونتتو أنتته يعلتتم ك ت شتتا  ،واذا كتتان االستتم ليتتر
متعد  ،لنؤمن بونه من أسما ا وبما يت منه من صفة .

التاستتع  :أن متتن أستتما ا متتا يختتت
ذلتتك  ،ومناتتا متتا ال يختتت

بتته  ،م ت ا  ،التترحمن  ،رب العتتالمين  ،ومتتا أشتتبه

بتته  ،م ت  :التترحيم  ،الستتميع العلتتيم  ،قتتا تعتتالى   :إنىىا خلقنىىا

ا نسىىان مىىن نففىىة أمشىىان نبتليىىه فجعلنىىام سىىميعا بصىىيرا 
النبا   : بالمؤمنين رؤؤب رحيم 

[التوبة ]182 :

[ ا نسىىان ]8 :

(.)7

وقتتا تعتتالى عتتن

قولىىه  " :بىىاب احتىرام أسىىماء اهلل "  .أي وجتتوب أحتترام أستتما ا  ،ن احتراماتتا احتترام
عتتز وجت ت وم تتن تعظ تتيم ا ع تتز وجت ت  ،لتتع يس تتمى أح تتد باس تتم مخ تتت

ب تتا  ،وأسىىىماء اهلل

تنقسم إلى قسمين :
األول  :متتا ال يصت إال ا  ،لاتتذا ال يستتمى بتته ليترن  ،وان ستتما وجتتب تفييترن  ،م ت  :ا

 ،الرحمن  ،رب العالمين  ،وما أشبه ذلك .

الثىىىىاني  :متتتا يص ت ت أن يوص تتف بتتته ليتتتر ا  ،م ت ت  :ال تترحيم  ،والست تتميع والبصت تتير  ،لت تتنن

لوحظت
مح

الصتفة منتع متتن التستما بته  ،وان لتم تعحتتظ الصتفة جتاز التستما بتته علتى أنته علتتم

.

عن أبىي شىريح  ،أنىه كىان يكنىى أبىا الحكىم  ،فقىال لىه النبىي  " : إن اهلل هىو الحكىم ،
نواليىه الحكىم " .فقىال  :إن قىومي إذا اختلفىوا فىىي شىيء  ،أتىوني  ،فحكمىت بيىن م  ،فرضىىي
كى الفىىريقين  .فقىىال  " :مىىا أحسىن هىىذا ! فمىىا لىىك مىن الولىىد ؟ "  .قلىىت شىىريح  ،ومسىىلم ،
وعبد اهلل  .قال  " :فمن أكبرهم ؟ "  .قلت  :شريح  .قال  " .ف نت أبو شىريح "  .روام أبىو
داود وغيرم " (.)8
قوله  " :عن أبي شريح "  .نو نانئ بتن زيتد الكنتدي  ،جتا والتدا إلتى النبتا  متع قومته

.

وقوله  :يكنى أبا الحكتم  .أي ينتاد بته  .والكنيتة متا صتدر بتوب أو أم أو أ أو عتم أو ختا

وتكتون للمتد كمتا لتا نتذا الحتديث  ،وتكتون للتذم كتوبا جات  ،وقتد يكتون لمصتاحبة الشتا

()7
()2

أنظر أي اَ  " :رسالة القواعد الم لى " للمؤلف حفظه ا .
أبو داود  :كتاب ا دب  /باب تفيير االسم القبي والنسائا  :كتاب الق ا  /باب إذا حكموا رجع

لق ى بينام .
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م

 :أبا نريترو  ،وقتد تكتون لمجترد العلميتة كتوبا بكتر ر تا ا عنته  ،وأبتا العبتاك شتيه

ا سعم ابن تيميه رحمه ا  ،نه ليك له ولد .
قوله  " :إن اهلل هو الحكىم نواليىه الحكىم "  " .وهىو الحكىم "  ،أي المستتحق أن يكتون حاكمتا
على عبادن  ،حاكما بالفع  ،يد له قوله  " :نواليه الحكم " .

وقولتته  " :نواليىىىه الحكىىىم "  .الخبتتر ليتته جتتار ومجتترور مقتتدم  ،وتقتتديم الخبتتر يفيتتد الحصتتر ،
وعلى نذا يكون راجعا إلى ا وحدن .
وحكم اهلل ينقسم إلى قسمين :
األول  :كونا  ،ونذا ال راد له  ،لع يستطيع أحد أن يردن  ،ومنه قوله تعتالى   :فلىن أبىرن

األرض حتى ب ذن لي أبي أو يحكم اهلل لي وهو خير الحاكمين 

[ يوسب ]22 :

.

الثاني  :شرعا  ،وينقسم الناك ليه إلتى قستمين  :متؤمن وكتالر  ،لمتن ر تيه وحكتم بته لاتو
مؤمن  ،ومتن لتم يتر

بته ولتم يحكتم بته لاتو كتالر  ،ومنته قولته تعتالى  ( :ومىا اختلفىتم فيىه

من شيء فحكمة إلى اهلل  [ الشوري . ] 12 :
وأمىىا قولىىه   :ألىىيس اهلل بى حكم الحىىاكمين  [ التتتين ، ]1 :وقولتته تعتتالى   :ومىىن أحسىىن

من اهلل حكما لقوم يوقنون 

[ المائد

 ، ]72 :لاو يشتم الكتونا والشترعا  ،وان كتان ظتانر

اثية ال انية أن المراد الحكم الشرعا  ،نه لا سياق الحكم الشترعا  ،والشترعا يكتون تابعتا
للمحبة والر ا والكرانة والسخط  ،والكونا عام لا ك شا .
ولا الحديث دلي على أن من أسمائه تعالى  ( :الحكم ) .

وأما بالنسبة للعد  ،لقد ورد عن بع

الصاحبة أنته قتا  " :إن ا حكتم عتد " وال أعترف

ليه حدي ا مرلوعتا  ،ولكتن قولته تعتالى   :ومىن أحسىن مىن اهلل حكمىا  [ المائتدو  ]20 :ال

شتتك أن تته مت تتمن للع تتد  ،بت ت ن تتو مت تتمن للع تتد وزي تتادو  .قول تته  " :لق تتا  :إن ق تتوما إذا

اختلفوا لا شا أتونا "  .نذا بيان لسبب تسمية بوبا الحكم.
قوله  " :ما حسن هذا "  .ا شارو تعود إلى إصتعحه بتين قومته ال إلتى تستميته باتذا االستم ،
ن النبا َّ 
ليرن .

قوله  " :شريح ومسلم وعبىد اهلل "  .الظىاهر  :أنته لتيك لته إال ال ع تة  ،ن الولتد لتا اللفتة
العربية يشم الذكر وا ن ى  ،للو كان عندن بنا

لعدنن .

قوله  " :ف نت أبو شريح "  .ليرن النبا  ، ألمرين :
األول  :أن الحكتتم نتتو ا  ،لتتنذا قي ت  :يتتا أبتتا الحكتتم ! كونتته قي ت  :يتتا أبتتا ا ! ال تتانا  :إن
نتذا االستتم التتذي جعت كنيتتة لاتتذا الرجت لتتوحظ ليتته معنتتى الصتتفة ونتتا الحكتتم  ،لصتتار بتتذلك

مطابقتتا الستتم ا  ،ولتتيك لمجتترد العلميتتة المح تتة  ،ب ت للعلميتتة المت تتمنة للمعنتتى  ،وباتتذا
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يكتتون مشتتاركا

 ستتبحانه وتعتتالى  لتتا ذلتتك  ،ولاتتذا كنتتان النبتتا  بمتتا ينبفتتا أن يكنتتى

به .
فيه مسائل :
األولى  :أحترام أسماء اهلل وصفاته ولو لم يقصد معنام  .الثانية  :تغيير االسىم ألجىل ذلىك
 .الثالثة  .اختيار أكبر األبناء للكنية .
فيه مسائل :
األولى  :أحترام أسما ا وصفاته ولو لم يقصد معنان .



قولته  " :ولىىو لىىم يقصىىد معنىىام " نتذا لتتا التنفك منتته شتتا  ،نته إذا لتتم يقصتد معنتتان  ،لاتتو
جائز  ،إال سما بما ال يصت

إال ا  ،م ت  :ا  ،الترحمن  ،رب العتالمين  ،ومتا أشتباه
بتا  ،لننته يستتمى بته ليتتر ا

 ،لاتذن ال تطلتق إال علتتى ا مامتا كتان  ،وأمتتا متا ال يختتت

إذا لتتم يعحتتظ معنتتى الصتتفة  ،ب ت كتتان المقصتتود مجتترد العلميتتة لقتتط  ،نتته ال يكتتون مطابقتتا
السم ا  ،ولذلك كان لا الصتحابة متن استمه " الحكىم "
يقصتد إال العلميتة  ،ولتا الصتحابة متن استمه " حكىىيم "
أسمائه تعالى ما يخت

()7

()2

ولتم يفيترن النبتا  ، نته لتم

وأقترن النبتا  لالتذي يحتترم متتن

به  ،أو ما يقصد به معحظة الصفة .

الثانية  :تفيير االسم ج ذلك  .وقد سبق الكعم عليه .




الثالثة  :اختيار أكبتر ا بنتا للكنيتة  .تؤختذ متن ستؤا النبتا  " : فمىن أكبىرهم ؟
قال شرن  .قال  :ف نت أبو شريح. " :

وال يؤختذ متن الحتديث استتجاب التكنتا  ،ن النبتا  أراد أن يفيتر كنيتته إلتى كنيتة مباحتة

ولم يومرن النبا  أن يكنى ابتدا .
ويستفاد من الحديه ما يلي :



 ) 7أنه ينبفا ن التوعظ وا رشتاد والنصت إذا أللقتوا بابتا محرمتا أن يبنتوا للنتاك المبتا ،
وقد سبق تقرير ذلك .
 ) 2أن الحك تتم
يعار

وح تتدو لقول تته  " : نواليىىىه الحكىىىم "  ،أم تتا الك تتونا  ،ل تتع نت تزاا لي تته إذ ال

ا أحد لا أحكامه الكونية .

وأما الشرعا  ،لاو محك الفتنة واالمتحان واالختبار  ،لمن شرا للناك شترعا ستو شترا ا
و أر أنه أحسن من شرا ا وأنفع للعباد  ،أو أنته مستاو لشترا ا  ،أو أنته يجتوز تترك شترا
()7

()2

انظر " ا صابة " البن حجر ( )392/7
نظر " ا صابة " البن حجر ( )399 / 7
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ا إليه  ،لننته كتالر نته جعت نفسته نتدا

عتز وجت  ،ستوا لتا العبتادا

أو المعتامع

،

والدلي على ذلتك قولته تعتالى   :أفحكىم الجاهليىة يبغىون ومىن أحسىن مىن اهلل حكمىا لقىوم

يوقنىىون 

[ المائىىد ]72 :

 ،لتتدل

اثيتتة علتتى أنتته ال أحتتد أحستتن متتن حكتتم ا وال مستتاو لحكتتم

ا  ،ألن أحسن اسم تفضيل  :معنان ال يوجد شا لا درجته  ،ومتن زعتم ذلتك  ،لقتد كتذب

ا عز وج وقال تعالى   :ومن لم يحكم بمىا أنىزل اهلل ف ولئىك هىم الكىافرون 

[ المائىد :

 ، ] 11ونذا دلي على أنه ال يجوز العدو عن شرا ا إلى ليرن  ،وأنه كفر .

لنن قي  :قا ا تعالى   :ومن لىم يحكىم بمىا أنىزل اهلل أولئىك هىم الفاسىقون 

[ المائىد :

]15

قلنا  :قال اهلل تعىالى   :ألىم تىر الىذين يزعمىون أن ىم عمنىوا بمىا أنىزل إليىك ومىا أنىزل مىن
قبلىىك يريىىىدون أن يتحىىاكموا إلىىىى ا لفىىاغوت وقىىىد أمىىروا أن يكفىىىروا بىىه ويريىىىد الشىىىيفان أن
يضل م ض ال بعيدا * نواذا قيل ل م تعالوا إلىى مىا أمىزل اهلل نوالىى الرسىول رأيىت المنىافقين
يصىىدون عنىىك صىىدودا  [ النسىىاء  ]61-62 :ونتتذا دلي ت علتتى كفتترنم  ،نتته قتتا   :يزعمىىون
أن م عمنوا  ، ونذا إنكار يمانام  ،لظانر اثية أنام يزعمون بع صدق وال حق .



لقوله  " : نواليه الحكم " يد على أن من جع الحكم لفير ا  ،لقد أشرك .
فائد :

يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجع نظامتا يمشتى عليته ويستتبد
به القررن  ،وبتين أن يحكتم لتا ق تية معينتة بفيتر متا أنتز ا  ،لاتذا قتد يكتون كفت ار أو لستقا

أو ظلما .

ليكون كف ار إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرا أو مما

له .

ويكون لسقا إذا كان لاو لا نفك الحاكم .

ويكتتون ظلمتتا إذا أراد م ترو المحكتتوم عليتته  ،وظاتتور الظلتتم لتتا نتتذن أبتتين متتن ظاتتورن ل تتا
ال انية  ،وظاور الفسق لا ال انية أبين من ظاورن لا ال ال ة .

 ) 3تفييتر االستم إلتى متا نتو أحستن إذا ت تمن أمت ار ال ينبفتا  ،كمتا ليتر النبتا  بعت
ا سما المباحة  ،وال يحتا ذلك إلى إعادو العقيقة كما يتونمه بع

العامة .
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***
باب من هزل بشيء فيه ذكر اهلل أو القرعن أو الرسول
نذن الترجمة لياا شا من الفمو

 ،والظانر أن المتراد متن نتز بشتا ليته ذكتر

ا م ت ا حك تتام الش تترعية  ،أو ن تتز ب تتالقررن أو ن تتز بالرس تتو

 ، ليك تتون معطول تتا عل تتى

قوله بشا .
والم ىراد بالرسىىول هنىىا  :استتم الجتتنك  ،ليشتتم جميتتع الرس ت  ،ولتتيك الم تراد محمتتدا

 ، لت ( أ ) للجنك وليس

للعاد .

قوله  " :من هزل "  .سخر واستا أز وررن لعبا ليك جدا .

ومن نز با أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله  ،لاو كالر  ،ن

منالاو االستا از لإليمان منالاو عظيمة .

كي تتف يس تتخر ويس تتتازئ ب تتومر ي تتؤمن ب تته ؟ ! ل تتالمؤمن بالش تتا الب تتد أن يعظم تته وأن

يكون لا قلبه من تعظيمه ما يليق به .
والكفر كفران  :كفر إع ار

 ،وكفر معار تة  ،والمستتازئ كتالر كفتر معار تة ،

لاو أعظم ممن يسجد لصنم لقط  ،ونذن المستولة خطيترو جتدا  ،ورب كلمتة أوقعت

بصتاحباا

التتبع ب ت والاتتعك ونتتو ال يشتتعر  ،لقتتد يتتتكلم ا نستتان بالكلمتتة متتن ستتخط ا عتتز وج ت

ال

يلقا لاا باال ياوي باا لا النار .
لم تتن اس تتتا أز بالص تتعو ول تتو نالل تتة  ،أو بالزك تتاو  ،أو الص تتوم  ،أو الحت ت  ،لا تتو ك تتالر
بنجماا المسلمين  ،كذلك من استا أز باثيا

الكونية بون قا م ع  :إن وجتود الحتر لتا أيتام

الشتا سفه  ،أو قتا  :إن وجتود البترد لتا أيتام الصتيف ستفه  ،لاتذا كفتر مختر عتن الملتة ،
ن التترب ع تز وج ت ك ت ألعالتته مبنيتتة علتتى الحكمتتة وقتتد ال نستتتطيع بلولاتتا ب ت ال نستتتطيع

بلولاا .
م اعلم أن العلما اختلفوا ليمن سب ا أو رسوله أو كتابه  :ن تقب توبته ؟ على قولين:
القول األول  :أناتا ال تقبت  ،ونتو المشتاور عتن الحنابلتة  ،بت يقتت كتال ار  ،وال يصتلى عليته

 ،وال يدعى له بالرحمة  ،ويدلن لا محت بعيتد عتن قبتور المستلمين  ،ولتو قتا  :إنته تتاب أو
إنه أخطو  ،نام يقولون  :إن نذن الردو أمرنا عظيم وكبير ال تنفع لياا التوبة .
وقا بع

أن العلم  :إناا تقبت إذا علمنتا صتدق توبتته إلتى ا  ،وأقتر علتى نفسته

بالخطتتو  ،ووصتتف ا تعتتالى بمتتا يستتتحق متتن صتتفا

التعظتتيم  ،وذلتتك لعمتتوم ا دلتتة الدالتتة

علتتى قبتتو التوبتتة  ،كقولتته تعتتالى  ق ت يتتا عبتتادي التتذين أستترلوا علتتى أنفستتام ال تقنط توا متتن
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رحمة ا إن ا يففر الذنوب جميعا 

 ،ومن الكفار من يستبون ا  ،ومتع ذلتك

[ الزمر ]78 :

تقب توبتام

 تقب توبته ويجتب قتلته  ،بختعف متن

ونذا نو الصحي  ،إال أن ساب الرسو

ستتب ا  ،لنناتتا تقب ت توبتتته وال يقت ت  ،ال ن حتتق ا دون حتتق الرستتو

 ، بت

نا

أخبرنا بعفون عن حقه إذا تاب العبد إليته بونته يففتر التذنوب جميعتا  ،أمتا ستاب الرستو

،

لننه يتعلق به أمران :
األول  :أمر شرعا لكونه رسو ا

 ، ومن نذا الوجه تقب توبته إذا تاب .

الثىىاني  :أمتتر شخصتتا لكونتته متتن المرستتلين  ،ومتتن نتتذا الوجتته يجتتب قتلتته لحقتته  ويقت ت
بعد توبته على أنه مسلم  ،لنذا قت  ،لسلنان وكفنان وصلينا عليه ودلنان مع المسلمين .

ونتذا اختيتتار شتتيه ا ستتعم ابتتن تيميتته  ،وقتتد ألتتف كتابتتا لتتا ذلتتك استتمه  " :الصىىارم المسىىلول
في حكم قتل ساب الرسىول "  ،أو  " :الصىارم المسىلول علىى شىاتم الرسىول "  ،وذلتك نته

استاان بحق الرسو

 ، وكذا لو قذله  ،لننه يقت وال يجلد .

لنن قي  :أليك قد ب

أن من الناك من سب الرسو

 وقب منه وأطلقه ؟

أجيب  :بلتى  ،نتذا صتحي لكتن نتذا لتا حياتته  ، وقتد أستقط حقته  ،أمتا بعتد موتته  ،لتع

ندري  ،لننفذ ما نران واجبا لا حق من سبه . 

فإن قيل  :احتما كونه يعفو عنه أو ال يعفو موجب للتوقف ؟
أجيىب  :إنته ال يوجتب التوقتف  ،ن المفستدو حصتل

معلوم  ،وا ص بقاؤن .

فإن قيل  :أليك الفالب أن الرسو

بالستب  ،وارتفتاا أ تر نتذا الستب ليتتر

 عفا عمن سبه ؟

أجيب  :بلى  ،وربما كان لا حياو الرسو

 إذا عفا قد تحص المصتلحة ويكتون لتا ذلتك

توليف  ،كما أنته  يعلتم أعيتان المنتالقين ولتم يقتتلام  ،لتئع يتحتدث النتاك أن محمتدا يقتت

أصحابه  ،لكن اثن لو علمنا أحدا بعينه من المنالقين لقتلنان  ،قا ابتن القتيم  :إن عتدم قتت

المنالق المعلوم إنما نو لا حياو الرسو

 لقط .

وقىىول اهلل تعىىالى   :ولىىئن س ى لت م ليقولىىون إنمىىا كنىىا نخىىوض ونعلىىب  [ التوبىىة ]65 :
اآلية.
قولتته تعتتالى   :ولىىئن س ى لت م  . الخطتتاب للنبتتا  ، أي ستتول
ويلعبون باالستا از با وكتابه ورسوله والصحابة .

ن تؤال التتذين يخو تتون

قوله   :ليقولن  . جواب القسم  ،قا ابن مالك :
واحذب لدم اجتما شرف وقسم

جواب ما أخرت ف و ملتزم
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العم التا تقترن بجواب القسم دون الفا التا تقع لا جواب الشرط.

ولاذا جا

قوله   :ليقولون  ، أي  :المسؤولون .
قولتته   :إنمىىا كنىىا نخىىوض ونعلىىب  . أي متتا لنتتا قصتتد  ،ولكننتتا نختتو
يقصد به الاز  ،وأما الخو

 ،لاو كعم عائم ال زمام له .

ونعلتتب  ،واللعتتب

نتذا إذا وصتف بتتذلك القتو  ،وأمتا إذا لتتم يوصتف بته القتتو  ،لننته يكتون الختتو

لتا الكتتعم

واللعب لا الجوار .
وقوله   :إنما كنا نخوض ونلعب   : إنمىا  : أداو حصتر  ،أي  :متا شتوننا وحالنتا إال
ونعلب .

أننا نخو

قوله   :قل أباهلل وعياته ورسوله كنتم تست زئون  . االستتفاام لإلنكتار والتعجتب  ،لينكتر
عليام أن يستازئوا باذن ا مور العظيمة  ،ويتعجب كيف يكون أحق الحق محع للسخرية ؟

قوله   :أباهلل  . أي بذاته وصفاته .
قوله   :وعياته  : جمع رية  ،ويشم  :اثيا

الشرعية  ،كاالستتا از بتالقررن  ،بتون يقىال

 :ن تتذا أس تتاطير ا ول تتين والعي تتاذ ب تتا  ،أو يس تتتازئ بش تتا م تتن الشت ترائع  ،كالص تتعو والزك تتاو
والصوم والح .
واثيتتا

الكونيتتة  ،كتتون يستتخر بمتتا قتتدرن ا تعتتالى  ،كيتتف يتتوتا نتتذا لتتا نتتذا الوق ت

؟ كيتتف

يختتر نتتذا ال متتر متتن نتتذا الشتتا ؟ كيتتف يخلتتق نتتذا التتذي ي تتر النتتاك ويقتتتلام ؟ استتتا از

وسخرية .
قوله   :ورسوله  . المراد ننا محمد . 
قوله   :ال تعتذروا  . المراد بالناا التيئيك  ،أي  :اناام عن االعتتذار تيئيستا لاتم بقبتو
اعتتذارنم قولته قىد كفىىرتم بعىد إيمىانكم أي باالستتا از ونتتم لتم يكونتوا منتالقين خالصتين بت
مؤمنين  ،ولكن إيمانام

عيف  ،ولاذا لم يمنعام من االستا از با ورياته ورسوله .

قوله   :إن نعب عن فائفة منكم نعذب فائفة ب ن م كانوا مجرمين . 
 نعب : 

مير الجمع للتعظيم  ،أي  :ا عز وج .

وقولته   :عن فائفة مىنكم  قتا بعت

أنت العلتم  :نتؤال ح تروا وصتار عنتدنم كرانيتة

لاذا الشا لكنام داننوا لصاروا لا حكمام لجلوسام إليه  ،لكنام أختف لمتا لتا قلتوبام متن

الكرانة  ،ولاذا عفا ا عنام وندانم لإليمان وتابوا .

قولتته   :نعىىذب فائفىىة  . نتتذا ج تواب الشتترط  ،أي  :ال يمكتتن أن نعفتتو عتتن الجميتتع  ،ب ت
إن عفونا عن طائفة  ،لعبد أن نعذب اثخرين .

قولتته   :بى ن م كىىانوا مجىىرمين  . البتتا للستتببية  ،أي  :بستتبب كتتونام مجتترمين باالستتتا از
وعندنم جرم والعياذ با  ،لع يمكن أن يولقوا للتوبة حتى يعفى عنام .
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ويستفاد من اثيتين :
بيتتان علتتم ا عتتز وج ت بمتتا ستتيكون  ،لقولتته   :ولىىئن س ى لت م ليقىىولن  ،ونتتذا

.7

مستقب  ،لا عتالم متا كتان ومتا ستيكون  ،قتا تعتالى   :وهلل غيىب السىماوات واألرض
نواليه يرجع ا مر كله
أن الرستتو  يحكتتم بمتتا أنتتز ا إليتته حيتتث أم ترن أن يقتتو   :أبىىىاهلل وعياتىىىه
.2
 [ نود ]723 :

..

.3
.9

.

أن االستا از با ورياته ورسوله من أعظم الكفر  ،بدلي االستفاام والتوبيه .
أن االستا از بتا ورياتته ورستوله أعظتم استتا از وقبحتا  ،لقولته   :أبىاهلل وعياتىه

  ..وتقتتديم المتعلتتق يتتد علتتى الحصتتر كونتته متتابقا إال أن تس تتازؤا باتؤال التتذين ليس توا
محع لعستا از  ،ب أحق الحق نؤال ال ع ة .

.2
.1

أن المستازئ با يكفر  ،لقوله   :ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . 

استعما الفلظة لا محلاا  ،واال  ،لا ص أن من جا يعتتذر يترحم  ،لكنته ننتا

ليك أنع للرحمة .
.1

قبو توبة المستازئ با  ،لقولته   :أن نعىب عىن فائفىة  ،  ..ونتذا أمتر قتد

وقتتع  ،لتتنن متتن نتؤال متتن عفتتا عنتته ونتتدي لإلستتعم وتتتاب ا عليتته  ،ونتتذا دليت للقتتو

الراج أن المستازئ با تقبت توبتته  ،لكتن البتد متن دليت بتين علتى صتدق توبتته  ،ن

كفرن من أشد الكفر أو نو أشد الكفر  ،لليك م

كفر ا ع ار

أو الجحد .

وه ىؤالء الىىذين حضىىروا السىىب مثىىل الىىذين سىىبوا  ،قىىال تعىىالى   :وقىىد نىىزل علىىيكم فىىي
الكتاب أن إذا سمعتم عيات اهلل يكفىر ب ىا ويسىت زأ ب ىا فى تقعىدوا مع ىم حتىى يخوضىوا

فىىي حىىديه غيىىرم إنكىىم إذا مىىثل م [ النسىىاء  ]11 :وهىىم يسىىتفيعون المفارقىىة  ،والنبىىي 
امتثىل أمىر اهلل بتبلىيغ م  ،حتىى إن الرجىل الىذي جىاء يعتىذر صىار يقىول لىه   :أبىاهلل

وعياتىىه ورسىىوله كنىىتم تسىىت زئون ال تعتىىذروا قىىد كفىىرتم بعىىد إيمىىانكم 

[ التوبىىة ] 65 :

 ،وال

يزيد على هذا أبدا مف إمكان أن يزيدم توبيخا وتقريعا .
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيتد بتن أستلم وقتتادو  ،دخت حتديث بع تام لتا بعت

:

" أنتته قتتا رج ت لتتا لتتزوو تبتتوك  :متتا رأينتتا م ت قرائنتتا ن تؤال  ،أرلتتب بطونتتا  ،وال أكتتذب
ألسنا  ،وال أجبن عن اللقا ( يعني رسول اهلل  وأصحابه القراء )  .لقا لته عتوف بتن

مالتك  :كتذب  ،ولكنتك منتالق  ،خبترن رستو ا  ، لتذنب عتوف إلتى رستو ا 
ليخبترن  ،لوجتد القتررن قتد ستبقه  ،لجتا ذلتك الرجت

ناقتتته  ،لق تتا  :ي تتا رس تتو ا ! إنمتتا كن تتا نخ تتو

إلتى رستو ا  وقتد أرتحت وركتتب

ونتح تتدث حتتديث الرك تتب نقط تتع ب تته عن تتا
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الطريتتق "  .قتتا ابتتن عمتتر  " :كتتونا أنظتتر إليتته متعلقتتا بنستتعة ناقتتة رستتو ا  ، وان
الحجارو تنكب رجليه  ،ونتو يقتو  :إنمتا كنتا نختو


ونلعتب  .ليقتو لته رستو ا

أباهلل وعياته ورسىوله كنىتم تسىت زئون  [ التوبىة  ، ]65 :متا يلتفت

(.)7

:

إليته ومتا يزيتدن عليته "

قوله  " :عن ابن عمر "  .نو عبد ا .
" ومحمتد بتتن كعتب  ،وزيتتد بتن أستتلم وقتتادو "  .وال ع تتة تتابعيون  ،لالروايتتة عتن ابتن عمتتر
مرلوعة  ،وعن ال ع ة اثخرين مرسلة .

قولته  " :دخل حديه بعضى م فىي بعىض "  .أي  :إن نتذا الحتديث مجمتوا متن كعماتم ،
ونذا يفعله بعت

أئمتة الترواو كتالزنري وليترن  ،ليحد ته جماعتة بشتون قصتة متن القصت

كحتديث ا لتتك مت ع  ،ليجمعتتون نتتذا ويجعلتتون لتتا حتتديث واحتتد  ،ويشتتيرون إلتتى نتتذا ،

ليقولون م ع  :دخ حديث بع ام لا بعت

 ،أو يقتو  :حتد نا بكتذا وبع تام بكتذا ،

وما أشبه ذلك .
قوله  " :في غزو تبوك "  .تبوك لتا أطتراف الشتام  ،وكانت
طاب

نتذن الفتزوو لتا رجتب حتين

ال مار  ،وكان مع الرستو  لتا نتذن الفتزوو نحتو ع تين ألفتا  ،ولمتا خرجتوا رجتع

عبتد ا بتن أبتا بنحتو نصتف المعستكر  ،حتتى قيت  :إنته ال يتدر أي الجيشتين أك تر :
التتذين رجعتوا  ،أو التتذين ذنبتوا ؟ ممتتا يتتد علتتى ولترو النفتتاق لتتا تلتتك الستتنة  ،وكانت

لتتا

الس تتنة التاس تتعة  ،وس تتبباا أن تته قيت ت للنب تتا  : إن قوم تتا م تتن ال تتروم وم تتن متنصت ترو الع تترب
يجمعون له  ،لوراد أن يفزونم  إظاا ار للقوو وايمانا بنصر ا عز وج .
قوله  " :ما رأينا " .تحتم أن تكون بصرية  ،وتحتم أن تكون علمية قلبية .
قوله  " :مثل قرائنا "  .المفعو ا و  ،والمراد بام الرسو  وأصحابه .
قولتته  " :أرغىىب بفونىىا "  .المفعتتو ال تتانا  ،أي  :أوستتع  ،وانمتتا كانت
السعة  ،نه كلما اتسع البطن رلب ا نسان لا ا ك .

الرلبتتة ننتتا بمعنتتى

قوله  " :وال أكذب ألسنا "  .الكذب  :نتو ا خبتار بختعف الواقتع  ،وا لستن  :جمتع لستان
 ،والمتراد  :وال أكتتذب قتوال  ،واللستتان يطلتتق علتتى القتتو ك يت ار لتتا اللفتتة العربيتتة  ،كمتتا لتتا

قوله تعالى   :وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه 

()7

[ إبراهيم ] 1 :

أي  :بلفتام .

ابن جرير الطبري لا " تفسيرن " (  ، )71971-71972وابن أبا حاتم وأبو الشيه وابن مردويه كما

لا " الدار المن ور " ( . )230/9
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قولتته  " :وال أجىىبن عنىىد اللقىىاء "  .الجتتبن  :نتتو ختتور لتتا التتنفك يمنتتع المتتر متتن ا قتتدام
علتى متتا يكترن  ،لاتتو خلتق نفستتا ذمتيم  ،ولاتتذا كتان النبتتا  يستتعيذ منتته

()7

لمتا يحصت

ليتته متتن ا حجتتام عمتتا ينبفتتا ا قتتدام إليتته  ،للاتتذا ك تان صتتفة ذميمتتة  ،ونتتذن ا وصتتاف

تنطبق على المنالقين ال على المؤمنين  ،لالمؤمن يوك بمعا واحد  :لتث لطعامته و لتث
لشرابه و لث لنفسه  ،والكتالر يوكت بستبعة أمعتا  ،والمتؤمن أصتدق النتاك لستانا وال ستيما
النبتتا  وأصتتحابه  ،لتتنن ا وصتتفام بالصتتدق لتتا قولتته   :للفقىراء الم ىىاجرين الىىذين
أخرج ىوا مىىن ديىىارهم وأم ىوال م يبتغىىون فض ى مىىن اهلل ورض ىوانا وينصىىرون اهلل ورسىىوله
أولئك هم الصادقون

[ الحشر ] 2 :

.

والمنتتالقون أكتتذب النتتاك  ،كمتتا قتتا ا لتتيام   :واهلل يش ى د إن ىىم لكىىاذبون 
]11

 ،وجع النبا  الكتذب متن ععمتا

[الحشىىر :

النفتاق ( ،)2والمنتالقون متن أجتبن النتاك  ،قتا

تعالى   :يحسبون كل صيحة علي م  ..

[المنافقون ]1 :

 ،للو سمعوا أحتدا ينشتد

تالته

 ،لقالوا  :عدو عتدو ،ونتم أحتب النتاك للتدنيا  ،إذ أصت نفتاقام متن أجت التدنيا ومتن أجت
أن تحما دماؤنم وأموالام وأع ار ام .

قولتته  " :كتتذب

"  .أي  :أخب تتر بختتعف الواق تتع  ،ولتتا ذل تتك دلي ت عل تتى تكتتذيب الك تتذب

ماما كان ا مر  ،وأن السكو عليه ال يجوز .
قولتته  " :ولكنىىك منىىافق "  .نتته ال يطلتتق نتتذن ا وصتتاف علتتى رستتو ا  وأصتتحابه
رجت تستتما با ستتعم إال منتتالق  ،وباتتذا يعتترف أن متتن يستتب أصتتحاب رستتو ا  أنتته
كالر  ،ن الطعن ليام طعن لا ا ورسوله وشريعته .

ليكون طعنا لا ا  ،نه طعن لا حكمته  ،حيث أختار ل
وفعنا في الرسول



خلقه أسوأ خلقه .

 :نام أصتحابه  ،والمتر علتى ديتن خليلته  ،وا نستان يستتد علتى

صعحه أو لسادن أو سو أخعقه أو صعحاا بالقرين .

وفعنا في الشىريعة  :ناتم الواستطة بيننتا وبتين الرستو  لتا نقت الشتريعة  ،واذا كتانوا
باذن الم ابة  ،لع يو ق باذن الشريعة .

قولته  " :فوجىىد القىرعن قىد سىىبقه "  .أي  :بتتالوحا متن ا تعتتالى  ،وا علتيم بمتتا يفعلتتون
وبما يريتدون وبمتا يبيتتون  ،قتا تعتالى   :يسىتخفون مىن النىاس وال يسىتخفون مىن اهلل
وهو مع م إذ يبيتون ما ال يرضي من القول  [ النساء . ]122 :

()7
()2

البخاري  :كتاب الدعوا

 /باب االستعاذو من الجبن .

البخاري  :كتاب ا يمان /باب ععمة المنالق  ،ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب بيان خصا المنالق .
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قولتته  " :وقىىىد ارتحىىىل وركىىىب ناقتىىىه "  .الظتتانر أن نتتذا متتن بتتاب عطتتف التفستتير  ،ن

ركوب الناقة نو االرتحا .

قوله  " :ك ني أنظر إليه "  .كون إذا دخل
جامتتد  ،لاتتا للتشتتبيه  ،وننتتا دخل ت

يقينا به .

على مشتق  ،لاتا للتوقتع  ،واذا دخلت

علتى

علتتى جامتتد  ،والمعنتتى  :كونتته اثن أمتتاما متتن شتتدو

قوله  " :بنسعة "  .نا الحزام الذي يربط به الرح .
قولتته  " :والحجىىار تنكىىب رجليىىه "  .أي يمشتتا والحجتتارو ت تترب رجليتته وكونتته وا أعلتتم
يمشا بسرعة  ،ولكنه ال يحك لا تلك الحا  ،نه يريد أن يعتذر .

قوله  " :وما يزيدم عليه "  .أي  :ال يزيدن على متا ذكتر متن تتوبيه امت تاال متر ا عتز
وج  ،وكفى بالقو الذي أرشد ا إليه نكاية وتوبيخا .
فيه مسائل :



األولى  :وهي العظيمة  ،أن من هزل ب ذا كافر  .الثانية  :أن هذا هو تفسىير اآليىة فىيمن
فعىىل ذلىىك كائنىىا مىىن كىىان  .الثالثىىة  :الفىىرق بىىين النميمىىة وبىىين النصىىيحة هلل ولرسىىوله .
الرابعىة  :الفىىرق بىىين العفىىو الىىذي يحبىه اهلل وبىىين الغلظىىة علىىى أعىىداء اهلل .الخامسىىة  :أن
من األعتذار ما ال ينبغي أن يقبل .
فيه مسائل :

ا ولى ونا العظيمة  :أن متن نتز باتذا كتالر  .أي متن نتز  :بتا ورياتته ورستوله


.



الثانيىة  :أن نتذا نتتو تفستير اثيتتة لتيمن لعت ذلتتك كائنتا متن كتتان  .أي  :ستوا كتتان



ولرستوله  .النميمتة  :متن نتم الحتديث  ،أي

منالقا أو لير منالق م استا أز  ،لننه يكفر كائنا من كان.
الثالثة  :الفرق بين النميمتة والنصتيحة

 :نقلته ونستتبه إلتتى ليترن  :ونتا نقت كتعم الفيتتر للفيتتر بقصتد ا لستتاد  ،ونتا متتن أكبتتر
التتذنوب  ،قتتا  " : ال يىىدخل الجنىىة نمىىام " ()7وأخبتتر عتتن رجت يعتتذب لتتا قب ترن  ،نتته
كان يمشتا بالنميمتة

()2

 ،وأمتا النصتحية

ورستوله  ،لتع يقصتد باتا ذلتك  ،وانمتا يقصتد

باا احترام شعائر ا عز وج واقامة حدودن وحفظ شريعته  ،وعوف بن مالتك نقت كتعم
()7

البخاري  :كتاب ا دب  /باب ما يكرن من النميمة ) ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب للظ تحريم النميمة

()2

البخاري  :باب الجنائز  /باب عذاب القبر من الفيبة  ،ومسلم  :كتاب الطاارو  /باب الدلي على

.

نجاسة البو .
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ن تتذا الرجت ت

جت ت أن يق تتام علي تته الح تتد أو م تتا يج تتب أن يق تتام علي تته ول تتيك قص تتدن مج تترد

النميمة .

ومتن ذلتك لتو أن رجتع اعتمتد علتى شتخ

وو تق بته  ،ونتذا الشتخ

يكشتف سترن ويستتتازئ

بتته ل تتا المج تتالك  ،لنن تتك إذا أخب تتر ن تتذا الرجت ت ب تتذلك  ،لل تتيك ن تتذا م تتن النميم تتة  ،بت ت م تتن
النصيحة.



الرابعة  :الفرق بين العفو التذي يحبته ا وبتين الفلظتة علتى أعتدا ا  .العفتو التذي
يحبتته ا  :نتتو التتذي ليتته إصتتع  ،ن ا اشتتترط ذلتتك لتتا العفتتو لقتتا   :فمىىن عفىىا
وأصىلح فى جرم علىىى اهلل  [ الشتوري  ]90 :أي  :كتتان عفتون مشتتتمع علتى ا صتتع  ،وقتتا

بع تتام  :أي أصتتل التتود بينتته وبتتين متتن أستتا إليتته  ،ونتتذا تفستتير قاصتتر والص تواب أن
المراد به أصل لا عفون  ،أي كان لا عفون إصع .
لمن كان عفون إلسادا ال إصعحا  ،لننته ر تم باتذا العفتو  ،ووجته ذلتك متن اثيتة ظتانر  ،ن
ا قتا   :عفىىا وأصىىلح  ، و ن العفتو إحستتان والفستتاد إستتا و  ،ودلتع ا ستتا و أولتتى  ،بت
العفو حينئذ محرم .

والنبتتا  للتتظ علتتى نتتذا الرج ت لكونتته  لتتم يلتف ت

إليتته  ،وال يزيتتد علتتى نتتذا الكتتعم التتذي

أم ترن ا بتته متتع أن الحجتتارو تنكتتب رج ت الرج ت  ،ولتتم يرحمتته النبتتا  ولتتم يتترق لتته  ،ولك ت
مقام مقا  ،لينبفا أن يكون ا نسان شديدا لا مو ع الشدو  ،لينا لا مو تع اللتين  ،لكتن

أعتتتدا ا عت تتز وج ت ت ا ص ت ت لت تتا معت تتاملتام الشتتتدو  ،قت تتا تعت تتالى لتتتا وصت تتف الرست تتو 

وأصحابه   :أشداء على الكفار رحماء بين م 

[ الفت ]29 :

 ،وقا تعالى  يىا أي ىا النبىي

جاهىىىىد الكفىىىىار والمنىىىىافقين وأغلىىىىظ علىىىىي م ومىىىى واهم ج ىىىىنم وبىىىىئس المصىىىىير 

[التحت تريم ]9 :

و[التوبتتة ،]13:ذكرنتتا ا لتتا ستتوريتين متتن الق تررن ممتتا يتتد علتتى أناتتا متتن أنتتم متتا يكتتون  ،لكتتن
استعما اللين أحيانا للدعوو والتوليف قد يكون مستحسنا .



الخامسىىة  :أن متتن االعتتتذار متتا ال ينبفتتا أن يقب ت  .ا ص ت لتتا االعتتتذار أن يقب ت

ال سيما إذا المعتذر محسنا  ،لكن حصل

ال يقب

منه نفوو  ،لنن علتم أنته أعتتذار باطت  ،لننته
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***
باب قول اهلل تعالى :

 ولئن أذقنام رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 

[ فصلت . ]72 :

مناستبة البتاب ل ت " كتىاب التوحيىد "  :أن ا نستان إذا أ تاف النعمتة إلتى عملته وكستبه  ،لفيته

نتوا متن ا شتراك بالربوبيتة  ،واذا أ تالاا إلتى ا لكنته زعتم أنته مستتحق لتذلك وأن متا أعطتان
تف

ا ليك مح

 ،لكن نه أن  ،لفيه نوا من التعلا والترلع لا جانب العبودية .

وقد ذكر الشيه ليه ريتين :
قال مجاهد  " :هذا بعملي  ،وأنا محقوق به "  ،وقال ابن عباس  :يريد  :من عندي " .
اثيتتة ا ولتتى متتا تتترجم بتته المؤلتتف  ،ونتتا قولتته تعتتالى   :ولىىئن أقنىىام  .ال تتمير



يعود على ا نسان  ،والمراد به الجنك  .وقي  :المراد به الكالر .

والظانر أن المراد به الجنك  ،إال أنه يمنع متن نتذن الحتا ا يمتان  ،لتع يقتو ذلتك المتؤمن
 ،قا تعتالى   :إليه يىرد علىم السىاعة ومىا تخىرن مىن ثمىرات مىن أكمام ىا ومىا تحمىل مىن
أنثى وال تضف إال بعلمه ويوم ينادي م أيىن شىركائي قىالوا عذنىاك مىا منىا مىن شى يد  .وضىل
عن م ما كانوا يىدعون مىن قبىل وظنىوا مىا ل ىم مىن محىيص * ال يسى م ا نسىان مىن دعىاء

الخيىر نوان مسىىه الشىىر فيىؤوس قنىىوف 

[ لصتتل

 ، ]99-91 :نتذن حتتا ا نستان متتن حيتث نتتو

إنسان  ،لكن ا يمان يمنع الخصا السيئة المذكورو .
قوله :



منا



 .أ اله ا ليه  ،لو و كوناا من ا  ،ولتمتام منتته باتا  ،قولته مىن بعىد

ضراء مسته أي :أنه لم يتذق الرحمتة متن أو أمترن بت أصتيب ب ت ار  ،كتالفقر ولقتد ا والد
ولير ذلك  ،م أذاقة بعد ذلتك الرحمتة حتتى يحتك باتا وتكتون لتذتاا والسترور باتا أعظتم م ت

الذائق للطعام بعد الجوا .
قوله :



مسته

قوله :



ليقولن هذا لي





 .أي  :أصابته وأ ر ليه .


 .نذا كفر بنعمة ا واعجاب بالنفك  ،والعم لا قولته



ليقىولن

واقعة لا جواب القسم المقدر قب العم لا قوله   :ولئن أذقنام .

قولتته   :ومىىا أظىىىن السىىاعة قائمىىىة  . بعتتد أن أنفمتتك لتتا التتدنيا نستتا اثخ ترو  ،بختتعف
المؤمن إذا أصابته ال ار لجو إلى ا  ،م كشفاا  ،م وجد بعتد ذلتك لتذو وسترو ار يشتكر ا
على ذلك  ،أما نذا  ،لقد نسا اثخرو وكفر باا .
قوله   :ولئن رجعت إلى ربي إن لي عندم للحسني . 
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( إن )  :شتترطية وتتتوتا ليمتتا يمكتتن وقوعتته وليمتتا ال يمكتتن وقوعتته  ،كقولتته تعتتالى   :لىىىئن

أشىركت ليحىبفن عملىك 

[ الزمتر ]12 :

للحسنى .

 ،والمعنتى  :علتى لتر

أن أرجتع إلتى ا لتا عنتتدن

والحستتتنى  :استتتم تف تتتي  ،أي  :التتتذي نتتتو أحستتتن متتتن نتتتذا  ،والت تتعم للتوكيتتتد  .قولت تته  :
فلننبئن الذين كفروا بمىا عملىوا  . أي  :للننبتئن نتذا ا نستان  ،وأظاتر لتا مقتام ا
من أج الحكم على نذا القائ بالكفر و ج أن يشمله الوعيد وليرن .

تمار

قوله مجاند  :نذا بعملا  ،وأنا محقوق به  .أي نذا بكسبا وأنا مستحق له .
قوله ابن عباك  :يريد من عندي  .أي من حذقا وتصرلا وليك من عن ا .
وقوله :



إنما أوتيته على علم عندي



.

قال قتاد  " :علي علم مني بوجوم المكاسب "  ،وقال عخرون  :علي علىم مىن اهلل أنىي لىه
أهل  ،معني قول مجاهد  " :أوتيته على شرب " (.)1
اثية ال انية قوله تعالى   :إنما أوتيته على علم . 



لا القررن ريتان  :رية قا ا لياا   :إنما أوتيتىه علىى علىم بىل هىي فتنىة ولكىن أكثىرهم ال
يعلمون  ، ال انيتة   :إنمىا أوتيتىه علىى علىم عنىدي  ، والظتانر متن تفستير المؤلتف أنته

يريد االية ال انية .

قوله   :على علم  . لا معنان أقوا :
األول  :قال قتاد  :على علم منا بوجون المكاسب  ،ليكون العلتم عائتدا علتى ا نستان  ،أي

 :عتتالم بوجتتون المكاستتب وال ل ت

حتتد علتتا ليمتتا أوتيتتته  ،وانمتتا الف ت لتتا  ،وعليتته يكتتون

نذا كف ار بنعمة ا واعجابا بالنفك .
الثىىاني  :قىىال عخىىرون  :علتتى علتتم متن ا أنتتا لتته أنت  ،ليكتون بتتذلك متتدال علتتى ا  ،وأنتته

أن ومستحق ن ينعم ا عليه  ،والعلم ننا عائد علتى ا  ،أي  :أوتيت
علم من ا أنا مستحق له وأن له .

نتذا الشتا علتى

الثاله  :قول مجاهد  " :أوتيتىه علىى شىرب " ،ونتو متن معنتى القتو ال تانا  ،فصىار معنىى
اآلية يدور على وج ين :
الوجىىه األول  :أن نتتذا إنكتتار أن يكتتون متتا أصتتابه متتن النعمتتة متتن ل ت ا  ،ب ت زعتتم أناتتا
من كسب يدن وعلمه وماارته .

()7

" تفسير ابن جرير " (  " ، )701/70الدر المن ور " ( . )731/2
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الوجىه الثىاني  :أنته أنكتر أن يكتون

الف ت عليته  ،وكونته نتو التذي لته الف ت علتتى ا ،

ن ا أعطان ذلك لكونه أنع لاذن النعمة .

ليكتتون علتتى كتتع ا م ترين ليتتر شتتاكر ا  عتتز وج ت  ،والحقيقتتة أن ك ت متتا نؤتتتان متتن التتنعم
لاتو متن ا  ،لاتو التذي يسترنا حتتى حصتلنا علياتا  ،بت كت متا نحصت عليته متن علتم أو
قدرو أو إرادو لمتن ا  ،لالواجتب علينتا أن ن تيف نتذن التنعم إلتى ا ستبحانه  ،قتا تعتالى :

 وما بكم من نعمىة فمىن اهلل 

[ النحت ]23 :

 ،حتتى ولتو حصتل

لتك نتذن النعمتة بعلمتك أو

ماارتتتك  ،لالتتذي أعطتتاك نتتذا العلتتم أو الماتتارو نتتو ا  ،تتم أن الماتتارو أو العلتتم قتتد ال يكتتون
ستتببا لحصتتو التترزق  ،لكتتم متتن إنستتان عتتالم أو متتانر حتتاذق ومتتع ذلتتك ال يولتتق ب ت يكتتون

عاطع ؟!

وشكر النعمة له ث ثة أركان :

.7

االعتراف باا لا القلب .

.2

ال نا على ا باللسان .

.3

العم بالجوار بما ير ا المنعم .
لمتن كتتان عنتتدن شتعور لتتا داخت نفستته أنته نتتو الستتبب لماارتتته وجودتته وحذقتته  ،لاتتذا لتتم
يشتكر النعمتة  ،وكتذلك لتو أ تاف النعمتة بلستانه إلتى ليتر ا أو عمت بمعصتية ا لتا
جوارحه  ،لليك بشاكر

تعالى .

وعىىن أبىىي هريىىر رضىىي اهلل عنىىه  ،أنىىه سىىمف النبىىي



يقىىول  " :أن ث ثىىة مىىن بنىىي

إسرائيل  ،أبرص وأقر وأعمي  ،ف راد اهلل أن يبتلي م فبعه إلي م ملكىا فى تي األبىرص ،
فقال  :أي شيء أحب إليك ؟ قال  :لو حسن وجلد حسن ويذهب عنىي الىذي قىد قىذرني
النىاس بىه "  .قىال  " :فمسىحه  ،فىذهب عنىه قىذر  ،فى عفي لونىا حسىنا وجلىدا حسىنا .
قىىال  :ف ى ي المىىال أحىىب إليىىك ؟ قىىال  :ا بىىل أو البقىىر ( شىىك إسىىحاق )  .ف ى عفي ناقىىة
عشراء  ،وقال  :بارك اهلل لك في ا "  .قال  :ف تي األقر  ،فقال  :أي شىيء أحىب أليىك
؟ قال  :شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به  ،فمسحه  ،فىذهب عنىه قىذر ،
وأعفي شعرا حسنا  .فقال  :أي المال أحب إليك ؟ قال  :البقر أو ا بىل  .فى عفي بقىر
حام  ،قال  ،بارك اهلل لك في ا  .ف تي األعمى  ،فقال أي شىيء أحىب إليىك ؟ قىال يىرد
اهلل إلىىى بصىىري ف بصىىر بىىه النىىاس  .فمسىىحه  ،فىىرد اهلل إليىىه بصىىرم  .قىىال  :فى ي المىىال
أحب إليك ؟ قال الغنم  .ف عفي شام والدا  .ف نتج هذان وولد هذا  ،فكان ل ذا واد مىن
ا بىىل  ،ول ىىذا واد مىىن البقىىر  ،ول ىىذا واد مىىن الغىىنم "  .قىىال  :ثىىم إنىىه أتىىي األبىىرص فىىي
صورته وهيئته  ،قال  :رجل مسكين وابن سبيل قد أنقفعت بي الحبال في سىفري  ،فى
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بى غ لىىي اليىىوم إال بىىاهلل ثىىم بىىك  ،أسىىالك بالىىذي أعفىىاك اللىىون الحسىىن والجلىىد الحسىىن
والمال  ،بعيرا أتبلغ بىه فىي سىفري  :فقىال  :الحقىوق كثيىر  .فقىال لىه  :كى ني أعرفىك !
ألم تكن أبرص يقذرك الناس  ،فقيرا ف عفاك اهلل عز وجل المال ؟ فقال أنما ورثىت هىذا
المال كابرا عن كابر  .فقال إن كنت كاذبا  ،فصيرك اهلل إلى ما كنت " .
قوله  " :وعتن أبتا نريترو ر تا ا عنته  ،أنته ستمع النبتا  يقتو  :أن ع تة متن بنتا

إسرائي " .

جميتع القصت

التواردو لتا القتررن وصتحي الستنة لتيك المقصتود مناتا مجترد الخبتر  ،بت

يقصد مناا العبرو والعظة متع متا تكستب التنفك متن ال ارحتة والسترور  ،قتا ا تعتالى  :
لقد كان في قصص م عبر ألولي األ لباب 

[ يوسف ] 777 :

قولتته  " :مىىن بنىىي إس ىرائيل " لتتا مح ت نصتتب نع ت

يعقوب بن إسحاق ابن إبرانيم عليم الصعو والسعم .

قولتته  " :أبىىرص "  .أي  :لتتا جلتتدن بتتر

 ،والبتتر

.

لت ت " ث ثىىة " وبنتتو إس ترائي نتتم ذريتتة
دا معتتروف  ،ونتتو متتن ا م ت ار

المستعصتتية التتتا ال يمكتتن ععجاتتا بالكليتتة  ،وربمتتا توصتتلوا أخي ت ار إلتتى عتتدم أنتشتتارنا

وتوستتعاا لتتا الجلتتد  ،لكتتن رلعاتتا ال يمكتتن ولاتتذا جعلاتتا ا ريتتة لعيستتى  ،قتتا تعتتالى  :
تبرمء األكمه واألبرص بإذني [ المائدو . ]770 :
قوله  " :أقر "  .من ليك علا رأسه شعر .
قوله  " :أعمى " من لقد البصر .
قولته  " :فى راد اهلل " ولتا بعت

النسته  " :أراد اهلل "  .لعلتى إ بتا

) محتذولا د عليته الستتياق تقتديرن  :إن ع تتة متن بنتا إسترائي أبتر
ا عليام لوراد ا أن يبتليام .

الفتا يكتون خبتر (إن

وأقتترا وأعمتا أنعتتم

وال يمكن أن يكون " أبرص وأقر وأعمى " خبرا  ،ألن ا بدل  ،وعلىي حىذب الفىاء يكىون
الخبر جملة  " :أراد اهلل "  ،وا رادو ننا كونية .
قوله  " :يبتلي م "  .أي  :يختبرنم  ،كما قا ا تعالى   :ونبلوكم بالشىر والخيىر فتنىة


.

[ا نبيتا

 ]32 :وقا تعالى   :هذا من فضل ربي ليبلىوني أأشىكر أم أكفىر 

[ النمت ]90 :

قولتته  " :ملكىىىا "  .أحتتد المعئك تتة  :ن تتم عتتالم ليب تتا خلقا تتم ا متتن ن تتور وجعلا تتم ق تتائمين
بطاعتتة ا  ،ال يتتوكلون  ،وال يش تربون  ،يستتبحون اللي ت والناتتار ال يفتتترون  ،لاتتم أشتتكا

وأعم تتا ووظ تتائف م تتذكورو ل تتا الكت تتاب والس تتنة  ،ويج تتب ا يم تتان با تتم  ،ون تتو أح تتد أرك تتان

ا يمان الستة .
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قا أن اللفة  :وأص الت ( ملك ) موخوذ من ا لوكتة  ،ونتا الرستالة  ،وعلتا نتذا يكتون
أصتله مالتك  ،لصتار ليته إعتع قلبتا  ،لصتار متمك  ،تم نقلت

الساكنة وحذل

حركتة الامتزو إلتى التعم

الامزو تخفيفا  ،لصار ملك  ،ولاذا لا الجمع توتا الامزو  :معئكة .

قوله  " :ويذهب "  .يجوز ليه الرلع والنصب  ،والرلع أولى .
قوله  " :قذرني "  .أي استقدرنا وكرنوا مخالطتا من أجله .
وقوله  " :به " البا للسببية  ،أي  :بسببه .
قولته  :لمستتحه " ليتبىىين أن كىىل شىىيء سىىببا وبىىرمء بىىإذن اهلل عىىز وجىىل  " ،فىىذهب عنىىه
قىذر "  :بتتدأ بتذناب القتذر قبت اللتون قبت اللتون الحستن والجلتتد الحستن  ،نتته يبتدأ بتتزوا
المكرون قب حصو المطلوب  ،كما يقا  :التخلية قب التحلية .

قوله  " :قا  :ا بل أو البقر  -شك إسىحاق  . "-والظتانر  :أنته ا بت كمتا يفيتدن الستياق ،

واسحاق أحد رواو الحديث .

قوله  " :عشراء  .قيل  :نتا الحامت مطلقتا  ،وقتا لتا " القىاموس "  :نتا التتا بلتي حملاتا
عشترو أشتار أو مانيتة  ،ستخرنا ا

عتز وجت وذللاتا ولعلاتا كانت

قريبتة متن الملتك لوعطتتان

إيانا .
قوله  " :بارك اهلل لك في ا "  .يحتم أن لفظه لفظ الخبر ومعنان التدعا ونتو ا قترب  ،نته
أسلم من التقدير  ،ويحتمت أنته الخبتر محت

 ،كونته قتا  :نتذن ناقتة عشت ار مبتارك لتك لياتا

ويكون المعنا على تقدير (قد )  ،أي  :قد بارك ا لك لياا .
قوله  " :ف تي األقر "  .ونو الرج ال انا لا الحديث .
قوله  " :فقال  :أي شيء أحب إليك ؟ قال  :شعر حسىن "  .ولتم يكتتف بمجترد الشتعر  ،بت

طلب شع ار حسنا .

قوله  " :الذي قذرني الناس به "  .أي  :القرا  ،نه إذا كان أقترا كرنته النتاك واستتقذرون ،
ونتتذا يتتد علتتى أناتتم ال يفطتتون رؤوستتام بالعمتتائم ونحونتتا  ،وقتتد يقتتا يمكتتن أن يكتتون عليتته

عمامة يبدو بع

الرأك من جوانباا ليكرنه الناك مما بدا مناا .

قولته  " :فذهب عنه قذر "  .يقتا لتا تقتديم ذنتاب القتذر متا ستبق  ،ونتذن نعمتة متن ا عتز

وج أن يستجاب لإلنسان .

قوله  " :البقر أو ا بل "  .الشك لا إسحاق  ،وسياق الحديث يد على أنه أعطا البقر .
قوله  " :ف تي األعمى "  .نذا نو الرج ال الث لا نذن القصة .
قوله  " :ف بصرم به الناس "  .لتم يطلتب بصت ار حستنا كمتا طلبته صتاحبان  ،وانمتا طلتب بصت ار
يبصر به الناك لقط مما يد على قناعته بالكفاية .
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قوله  " :فرد اهلل إليه بصىرم "  .الظتانر أن بصترن التذي كتان معته متن قبت نتو متا يبصتر بته

الناك لقط .

قولتته  " :قىىال  :الغىىنم "  .نتتذا يتتد علتتى زنتتدن كمتتا يتتد علتتى أنتته صتتاحب ستتكينة وتوا تتع ،
ن السكنية لا أصحاب الفنم .

قولتته  " :شىىا والىىدا "  .قيىىل  :إن المعنتتا قريبتتة ال توالدو  ،ويؤيتتدن أن صتتاحبيه أعطيتتا أن تتا
حامع  ،ولما يوتا من قوله  " :ف نتج هىذان وولىد هىذا "  ،والشتا قتد يستما باالستم القريتب

 ،لقد يعبر عن الشا حاصع ونو لم يحص  ،لكنه قريب الحصو .

قوله  " :ف نتج هذان "  .بال م  .وليه رواية بالفت  " :لونت "  ،ولا روايتة  " :فنىتج هىذان
".
وا ص لا اللفة لا متادو ( نىتج )  :أناتا مبنيتة للمفعتو وا شتارو إلتى صتاحب ا بت والبقتر
 ،و" أنتج " أي  :حص لاما نتا ا ب والبقر .
قوله  " :وولد هذا "  .أي  :صار لشاته أوالد  ،قالوا  :والمنت متن أنتت  ،والنتات متن نتت ،
والمولد من ولد  ،ومن تولى النسا يقتا لته القابلتة  ،ومتن تتولا توليتد ليتر النستا يقتا لته :

منت أو نتا أو مولد .
قولتته  " :فكىىان ل ىىذا واد مىىن ا بىىل "  .مقت تتى الستتياق أن يقتتو  :لكتتان لتتذلك  ،نتته أبعتتد
المتتذكورين  ،لكنتته استتتعم ا شتتارو للقريتتب لتتا مكتتان البعيتتد  ،ونتتذا جتتائز  ،وكتتذا العكتتك .

قوله  " :رجل مسكين "  .خبر لمبتدأ محذوف تقديرن  :أنتا رجت مستكين  ،والمستكين  :الفقيتر

 ،وس تتما الفقيت تتر مس تتكينا  ،ن الفقت تتر أس تتكنة وأذلت تتة  ،والفن تتا لت تتا الفال تتب يكت تتون عن تتدن قت تتوو
وحركة.
قوله  " :وأبن سبيل "  .أي  :مسالر ستما بتذلك لمعزمتته للطريتق  ،ولاتذا ستما طيتر المتا

ابن الما لمعزمته له لالبا  ،لك شا يعزم شيئا  ،لننته يصت أن ي تاف إليته بلفتظ البنتوو

.
قولتته  " :انقفعىىىت بىىىي الحبىىىال فىىىي سىىىفري " الحبتتا ا ستتباب  ،لالحب ت يطلتتق علتتى الستتبب

وبالعكك  ،قا تعالى   :فليمدد بسبب إلىى السىماء ثىم ليقفىف 

[ الحت ]72 :

 ،و ن الحبت

سبب يتوص به ا نسان إلى مقصودن كالرشا يتوص به ا نسان إلتى المتا التذي لتا البئتر

.
قولتته  " :بىىى غ لىىىي اليىىىوم إال بىىىاهلل لىىىم ثىىىم بىىىك "  " .ال " ناليتتة للجتتنك  ،والتتبعغ بمع تتين

الوصتتو  ،ومنتته تبليتتي الرستتالة  ،أي  :إيصتتالاا إلتتى المرس ت إليتته  ،والمعنتتى  :ال شتتا

يوصلنا إلى با

م بك  ،لالمسولة لياا

رورو .
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السؤا ننا ليك سؤا استخبار ب ستؤا استتجدا  ،ن " سى ل " تتوتا بمعنتى استتجد

وبمعن ت تتى اس ت تتتخبر  ،تق ت تتو  :س ت تتولته ع ت تتن ل ت تتعن  ،أي  :اس ت تتتخبرته  ،وس ت تتولته م ت تتاال  ،أي
استتتجديته واستتتعطيته  ،وانمتتا قتتا  " :أس ى لك بالىىذي أعفىىاك "  ،ولتتم يق ت  :أستتولك بتتا ،
ج أن يذكرن بنعمتة ا عليته  ،لفيته إلت ار لته علتى ا عانتة لاتذا المستكين  ،نته جمتع

بين أمرين  :كونه مسكينا  ،وكونه ابن سبي  ،لفيه سببان يقت يان ا عطا .
وقوله  " :بعيرا "  .يد على أن ا بر
" من باب ورعه .

أعطا ا ب  ،وتعبير إسحاق " ا بىل أو البقىر

قوله  " :أتبلغ به في سفري "  .أي ليك أطيب ا ب وانما يوصلنا إلى أنلا لقط .
قولتته  " :الحقىىوق كثيىىر "  .أي  :نتتذا المتتا التتذي عنتتدي متعلتتق بتته حقتتوق ك ي ترو  ،لتتيك

حقتتك أن ت لقتتط  ،وتناستتى والعيتتاذ بتتا أن ا نتتو التتذي َمت َّتن عليتته بالجلتتد الحستتن واللتتون
الحسن والما .
قولتته  " :ك ى ني أعرفىىك "  .كتتون ننتتاك للتحقيتتق ال للتشتتبيه  ،ناتتا إذا دخل ت
لاتتا للتشتتبيه  ،واذا دخل ت

علتتى جامتتد

علتتى مشتتتق  ،لاتتا للتحقيتتق أو للظتتن والحستتبان  ،والمعنتتى :

أنا أعرلك معرلة تامة .
قوله  " :ألم تكن أبرص يقذرك الناس "  .ذ نكرن الملتك بنعمتة ا عليته وعرلته بمتا ليته متن
العيتتب الستتابق حتتتى يعتترف قتتدر النعمتتة  ،واالستتتفاام للتقريتتر لدخولتته علتتى " لتتم "  ،كقولتته
تعالى   :ألم نشرن لك صدرك



[ الشر ]7 :

.

قوله  " :كابرا عن كابر "  .أنكر أن الما من ا  ،لكنه لم يستطع أن ينكر البر
و" كىابرا " منصتتوبة علتى نتزا الختال

.

 ،أي  :متتن كتابر  ،أي  :ممتتن يكبرنتا ونتتو ا ب

 ،عتتن كتتابر لتته ونتتو الجتتد  ،وقي ت  :الم تراد الكبتتر المعنتتوي  ،أي أننتتا شتترلا وستتادو ولتتا
نعمة من ا ص  ،وليك نذا الما مما تجدد  ،واللفظ يحتم المعنيين جميعا .

قوله  " :إن كنت كاذبا فصيرك اهلل إلى ما كنىت "  " .إن "  :شترطية ولاتا مقابت  ،يعنتا

 :وان كن

صادقا لوبقا ا عليك النعمة .

فإن قيل  :كيف يوتا بت " إن " الشرطية الدالة على االحتما مع أنه يعرف أنه كاذب؟
أجيب  :إن نذا متن بتاب التنتز متع الخصتم  ،والمعنتى  :إن كنت

 ،لتتوبقا ا عليتتك نتتذن النعمتتة  ،وان كنت
ا إلتى متا كنت

بع شك .

متن البتتر

كمتا ذكتر عتن نفستك

كاذبتتا وأنتتك لتتم تر تته كتتاب ار عتتن كتتابر  ،لصتتيرك

والفقتر  ،ولتم يقت  " :إلىىى مىا أقىىول "  ،نته كتان علتى ذلتتك
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والتن تتز م تتع الخص تتم ي تترد ك يت ت ار ل تتا ا م تتور المتيقن تتة  ،كقول تته تع تتالى   :عهلل خيىىىىر أمىىىىا
يشركون  [ النم  ]29 :ومعلتوم أنته ال نستبة  ،وأن ا خيتر ممتا يشتركون  ،ولكتن نتذا
من باب محاجة الخصم دحا

حجته .

قولتته  " :وأتىىى األقىىر فىىي صىىورته "  .الفاع ت الملتتك  ،وننتتا قتتا  " :فىىي صىىورته " لقتتط
ول تتا ا و ق تتا  " :فىىىي صىىىورته وهيئتىىىه "  ،لالظ تتانر أن تته تص تترف م تتن ال تترواو  ،واال ،
لالفالتتب أن الص تتورو قريب تتة م تتن الايئت تة  ،وان كان ت

الص تتورو تك تتون خلق تتة  ،والايئ تتة تك تتون

تصنعا لا اللباك ونحون  ،وقد جا لا رواية البخاري  " :في صورته وهيئته " .
قوله  " :فقال له مثل ما قال ل ذا "  .المشار إليه ا بر

.

قوله  " :فرد عليه "  .أي  :ا قرا .
قوله  " :مثل ما رد عليه هذا "  .أي  :ا بر

.

لك تتع التتترجلين  -والعي تتاذ بتتتا  -ليتتتر ش تتاكر لنعمتتتة ا وال معتتتترف با تتا وال ارحت تتم لات تتذا
المسكين الذي انقطع به السفر .

قولتته " :فصىىيرك اهلل إلىىى مىىا كنىىت عليىىه "  .أي  :ردك ا إلتتى متتا كن ت

الذي يقذرك الناك به والفقر .

عليتته متتن القتترا

قولتته  " :فىىرد اهلل علىىى بصىىري "  .أعتتترف بنعمتتة ا  ،ونتتذا أحتتد أركتتان الشتتكر  ،والتتركن
الثاني  :العم بالجوار لا طاعة المنعم  ،والركن ال التث  :االعتتراف بالنعمتة لتا القلتب
 ،قال الشاعر :
أفادتكم النعماء مني ث ثة

يدي ولساني والضمير المحجبا

قولىىه  " :ف ىواهلل  ،ال أجاتتدك بشتتا أخذتتته

"  .الج ىىد  :المشتتقة  ،والمعنتتا  :ال أشتتق

علتتيكم بمنتتع وال من تتة  ،وأعت ارلتته بلستتانه مط تتابق لمتتا لتتا قلب تته  ،ليكتتون داال علتتى الش تتكر

بالقلب بالت من .

قولتته  " :خىىذ مىىا شىىىئت ود مىىا شىىئت "  .نتتذا متتن بتتاب الشتتكر بتتالجوار  ،ليكتتون نتتذا
ا عمى قد أتم أركان الشكر .

قوله  " :اهلل "  .العم لعختصا
لك ما توخذن

 ،والمعنتى  :جت ا  ،ونتذا ظتانر لتا إخعصته

لونا ال أمنعك منه وال أردك .

قولتته  " :إنمىىا ابتليىىتم "  .أختب ترتم  ،والتتذي ابتتتعنم نتتو ا تعتتالى  ،وظتتانر الحتتديث أن
قصتام مشاورو معلومة بين الناك  ،ن قوله  " :إنما أبتليتم " يتد علتى أن عنتدن علمتا

بما جر لصاحبيه ولالبا أن م

نذن القصة تكون مشاورو بين الناك .

قوله  " :فقد رضىي اهلل عنىك "  .يعنتا  :نتك شتكر نعمتة ا بالقلتب واللستان والجتوار

.
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قوله  " :وسخف على صىاحبيك "  .نامتا كفت ار نعمتة ا ستبحانه وأنكت ار أن يكتون ا َم نتن
علياما بالشفا والما .
.7

وفي هذا الحديه من العبر شيء كثير  ،من ا :
أن الرسو

 يق

علينا أنبا بنا إسرائي

جت االعتبتار واالتعتاظ بمتا جتري

 ،ونتو أحتتد ا دلتتة لمتن قتتا  :إن شتترا متن قبلنتتا شتترا لنتا متتا لتتم يترد شتترعنا بخعلتته  ،وال
شك أن نذن قاعدو صحيحة .
بيتتان قتتدرو ا عتتز وجت بتتنب ار ا ب ت ار

.2

وا قتترا وا عمتتى متتن نتتذن العيتتوب التتتا

ليام بمجرد مس الملك لام .
أن المعئكتتة يتشتتكلون حتتتى يكون توا علتتى صتتورو البشتتر  ،لقولتته  " :فى تي ا بىىرص

.3

فىىىي صىىىورته "  ،وك تتذلك ا ق تترا وا عم تتى  ،لك تتن ن تتذا  -وا أعل تتم  -ل تتيك إل تتيام وانم تتا

يتشكلون بومر ا تعالى .

أن المعئكة أجسام وليسوا أرواحا أو معانا أو قوي لقط .

.9

حر

.2
.1

الرواو على نق الحديث بلفظه .

أن ا نس ت تتان ال يلزم ت تته الر ت تتا بق ت تتا ا أي بالمق ت تتا  ،ن نت ت تؤال ال ت تتذين

أصيبوا قالوا أحب إلينا كذا وكذا  ،ونذا يد على عدم الر ا .
ولإلنسان عند المصائب أربف مقامات :
-

جزا  ،ونو محرم .

-

صبر  ،ونو واجب .

-

ر ا  ،ونو مستحب .

-

شكر  ،ونو أحسن وأطيب .
وهنا إشكال وهو  :كيف يشكر ا نسان ربه على المصيبة ونا ال تعئمة ؟
أجيب  :أن ا نسان إذا رمن بما يترتب علتا نتذن المصتيبة متن ا جتر العظتيم عترف أناتا

تكون بذلك نعمة  ،والنعمة تشكر .

وأما قوله  " : فمن رضىي  ،فلىه الرضىا  ،ومىن سىخف  ،فعليىه السىخف "

()7

 ،لتالمراد

بالر ا ننا الصتبر  ،أو الر تا بوصت الق تا التذي نتو لعت ا  ،لاتذا يجتب الر تا بته
ن ا عز وج حكيم  ،لفرق بين لع ا والمق ا .

والمقضي ينقسم إلى  :مصائب ال يلزم الر ا باا  ،والا أحكتام شترعيه يجتب الر تا باتا

.
()7

تقدم (

)100
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.1

جتواز التتدعا المعلتتق  ،لقولتته  " :إن كنىىت كاذبىىا  ،فصىىيرك اهلل إلىىى مىىا كنىىت " ،

ولا القررن الكريم قا ا تعتالى   :والخامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكىاذبين

 [ النور   ، ] 1 :الخامسة أن غضب اهلل علي ا إن كانت مىن الصىادقين 
ولا دعا االستخارو  " :الل م ! إن كنت تعلم  .. الخ " .

.1

جتواز التنتتز متتع الخصتتم ليمتتا ال يقتتر بتته الخصتتم المتنتتز

[النتور ] 9 :

،

ج ت إلحتتام الخصتتم ،

ن الملك يعلم أنه كاذب  ،ولكتن بنتا علتى قولته  :إن نتذا متا حصت  ،وان المتا ور ته
كاب ار عن كابر  ،وقد ستبق بيتان ورودن لتا القتررن  ،ومنته أي تا قولته تعتالى   :نوانىا أو
إياكم لعلىى هىدم أو فىي ضى ل مبىين  [ ستبو  ، ]29 :ومعلتوم أن الرستو
على ند وأولئك على

.9

 وأصتحابه

ع  ،ولكن نذا من باب التنز معام من باب العد .

أن البركتتة ال ناايتتة لاتتا  ،ولاتتذا كتتان لاتتذا واد متتن ا ب ت  ،ولاتتذا واد متتن البقتتر ،

ولاذا واد من الفنم .
.12

هل يستفاد منه أن دعاء الم ئكة مستجاب أو أن هذم قضية عين ؟

الظتتانر أنتته ق تتية عتتين  ،واال  ،لكتتان الرج ت إذا دعتتا خيتته بظاتتر الفيتتب  ،وقتتا الملتتك :

رمين ولك بم له  ،علمنا أن الدعا قد أستُجيب .
بيتتان أن شتتكر ك ت نعمتتة بحستتباا  ،لشتتكر نعمتتة المتتا أن يبتتذ لتتا ستتبي ا ،
.77
وشتتكر نعمتتة العلتتم أن يبتتذ لمتتن ستتوله بلستتان الحتتا أو المقتتا  ،والشتتكر ا عتتم أن يقتتوم
بطاعة المنعم لا ك شا .

ونظير نذا ما مر أن التوبة من ك ذنب بحسبه  ،لكن ال يستحق ا نستان وصتف التوبتة

المطلق إال إذا تاب من جميع الذنوب .
.72

جتواز التم يت  ،ونتو أن يتم ت ا نستان بحتا لتيك نتو علياتا لتا الحقيقتة  ،م ت

أن يتتوتا بصتتورو مستتكين ونتتو لنتتا ومتتا أشتتبه ذلتتك إذا كتتان ليتته مصتتلحة وأراد أن يختبتتر

إنسانا بم
.73

نذا  ،لله ذلك .

أن االبتتتع قتتد يكتتون عامتتا وظتتان ار يؤختتذ متتن قولتته  " :فإنمىىا ابتليىىتم  ،وقصىىت م

مش ور كما سبق .

.79

ل تتيلة التتورا والزنتتد  ،وأنتته قتتد يجتتر صتتاحبه إلتتى م تا تحمتتد عقبتتان  ،ن ا عمتتى

كان زاندا لا الدنيا  ،لكان شاك ار لنعمة ا .
.72
.71

بو ا رث لا ا مم السابقة  ،لقوله  " :ورثته كابرا عن كابر " .

أمتتن متتن صتتفا

ا عتتز وج ت الر تتا والستتخط وا رادو  ،وأن ت الستتنة والجماعتتة

ي بتوناا على المعنى العئق با على أناا حقيقة .
وارادو ا نوعان  :كونية  ،وشرعية .
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 ،لتنذا أراد ا

والفرق بيناما أن الكونية يلزم لياا وقوا المراد وال يلتزم أن يكتون محبوبتا
شيئا قا له كن ليكون .
وأمىىا الشىىرعية  :لننتته ال يلتتزم لياتتا وقتوا المتراد ويلتتزم إن يكتتون محبوبتتا

 ،ولاتتذا نقتتو :

ا رادو الشتترعية بمعنتتا المحبتتة والكونيتتة بمعنتتا المشتتيئة  ،لتتنن قي ت  :ن ت ا يريتتد الخيتتر
والشر كونا أو شرعا ؟
أجيب  :أن الخير إذا وقع  ،متراد

 ،وأمتا الشتر لتنذا وقتع  ،لاتو متراد

كونتا وشترعا  ،واذا لتم يقتع  ،لاتو متراد

شترعا لقتط

كونتتا ال شترعا واذا لتم يقتع  ،لاتو ليتر متراد كونتتا وال

شتترعا  ،وأعلتتم أن الشتتر ال ينستتب إلتتى لع ت ا ستتبحانه ولكتتن إلتتى مخلوقتتا

ا  ،لك ت

لعت ا تعتالى خيتر  ،نته صتادر عتن حكمتة ورحمتة  ،ولاتذا قتا النبتا  " : الخيىىر

كله في يديك  ،والشر ليس إليك " ( ،)7وأما مخلوقا

وا بت تتا

صت تتفة الر ت تتا

ا  ،لفياا خير وشر .

 -ست تتبحانه  -ال يقت ت تتا انتفت تتا صت تتفة الحكمت تتة بخت تتعف ر ت تتا

المخل تتوق  ،لق تتد تنتف تتا مع تته الحكم تتة  ،ل تتنن ا نس تتان إذا ر تتا ع تتن ش تتخ

مت ت ع ل تتنن

عاطفته قد تحمله علتا أن ير تى عنته لتا كت شتا وال ي تبط نفسته لتا معاملتته لشتدو

ر ان عنه  ،قا الشاعر :

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

كما أن عين السخف تبدي المساويا

لكتتن ر تتا ا مقتترون بالحكمتتة  ،كمتتا أن ل تتب الختتالق لتتيك كف تتب المخلتتوق  ،لتتع
تنتفتتا الحكمتتة متتع ل تتب الختتالق  ،بختتعف ل تتب المخلتتوق  ،لقتتد يخرجتته عتتن الحكمتتة

ليتصرف بما ال يليق لشدو ل به .

ومتتن لستتر الر تتا بتتال واب أو إرادتتته  ،لتفستتيرن متتردود عليتته  ،لننتته إذا قي ت  :إن معنتتى "

رضىىي "  ،أي  :أراد أن ي يتتب  ،لمقت تان أنتته ال ير تتى  ،ولتتو قتتالوا  :ال ير تتى لكفتتروا ،
نام نفونا نفا جحود  ،لكن أولونا توويع يستتلزم جتواز نفتا الر تا  ،ن المجتاز معنتان

نفا الحقيقة  ،ونذا أمر خطير جدا .
ولاتتذا بتتين شتتيه ا ستتعم ابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم  :أنتته ال مجتتاز لتتا الق تررن وال لتتا اللفتتة ،

خعلا لمن قا  :ك شا لا اللفة مجاز .
.71

أن الصحابة تطلق على المشاكلة لا شتا متن ا شتيا وال يلتزم مناتا المقارنتة ،

لقولتته  " :وسىىخف علىىى صىىاحبيك "  ،لالصتتاحب ننتتا  :متتن يشتتبه حالتته لتتا أن ا أنعتتم
عليه بعد البؤك.

.71

()7

اختبار ا عز وج بما أنعم عليام به .

مسلم  :كتاب الصعو المسالرين  /باب الدعا لا صعو اللي .
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.

.79

أن التذكير قد يكون با قوا أو ا لعا أو الايئا

.20

أنه يجوز لإلنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكتن متن أجت االختبتار  ،لقتو الملتك

.27

معرولتتة مشتتاورو  ،لقولتته  " :فقىىد رضىىي اهلل عنىىك وسىىخف

 :إنه لقير وابن سبي .

أن نتتذن القصتتة كان ت

على صاحبيك " .



فيه مسائل :
األولىىى  :تفسىىير اآليىىة  .الثانيىىة  :مىىا معنىىى   :ليقىىولن هىىذا لىىي  . الثالثىىة  :مىىا معنىىي
قولىىه   .إنمىىا أوتيتىىه علىىى علىىم  . الرابعىىة  :مىىا فىىي هىىذم القصىىة العجيبىىة مىىن العبىىر
العظيمة .
ليه مسائ :



ا ولى  :تفسير اثية  :ونا قولته تعتالى   :ولىئن أقنىام رحمىة منىا مىن بعىد ضىراء
مسىىته ليقىىولن هىىذا لىىي  ، وقتتد ستتبق أن ال تتمير لتتا قولتته   :أذقنىىام  يعتتود علتتا
ا نسان باعتبار الجنك .



ال انية  :ما معنا   :ليقولن هذا لي  . العم لعستتحقاق  ،والمعنتى  :إنتا حقيتق




ال ال ة  :ما معنا قوله   :إنما أوتيته على علم  . وقد سبق بيان ذلك .

به وجدير به .

الرابعة  :ما لا نذن القصة العجيبتة متن العبتر العظيمتة  .وقتد ستبق ذكتر عبتر ك يترو

منا تتا  ،ون تتذا ل تتيك اس تتتيعابا  ،وم تتن ذل تتك الف تترق ب تتين ا ب تتر
ا بتتر

وا ق تترا وا عم تتى  ،ل تتنن

وا قتترا جحتتدا نعمتتة ا عتتز وج ت وا عمتتى أعتتترف بنعمتتة ا  ،عنتتدما طلتتب

الملك من ا عمى المساعدو  ،قتا  " :خىذ مىا شىئت "  ،لتد نتذا علتى جتودن واخعصته
 ،نه قتا  " :فو اهلل  ،أج دك اليوم بشيء أخذتىه هلل عىز وجىل "  .وبختعف ا بتر
وا قرا حيث كانوا أشحا بخع منكرين نعمة ا عز وج .
***
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باب قول اهلل تعالى :

 فلما أتاهما صالحا جع له شركاء فيما عتاهما 

[ ا عراف ]790 :

قوله  " :فلمىا عتاهمىا "  .ال تمير يعتود علتى متا ستبق متن التنفك وزوجاتا  ،ولاتذا ينبفتا أن
يكون الشر من قوله تعالى   :هو الذي خلقم من نفس واحد .  ..
قوله   :خلقكم من نفس واحد  لياا قوالن :
معتين  ،ونتو ردم عليته

األول  :أن المراد بالنفك الواحدو  :العين الواحدو  ،أي  :من شتخ

من

السعم  ،وقوله   :وجعل من ا زوج ا  أي حوا  ،ن حوا خلق

لع ردم .

الثىىاني  :أن الم تراد بتتالنفك الجتتنك  ،وجع ت متتن نتتذا الجتتنك زوجتته  ،ولتتم يجع ت متتن جتتنك
رخر  ،والنفك قد يراد باا الجتنك  ،كمتا لتا قولته تعتالى   :لقىد مىن اهلل علىى المىؤمنين إذ

بعه في م رسوال من أنفس م 

[ رال عمران ]719 :

 ،أي  :من جنسام .

قوله   :ليسكن إلي ا  . سكون الرج إلى زوجته ظانر من أمرين :
أوال  :ن بيناما من المودو والرحمة ما يق ا ا نك واالطمئنان واالستقرار .
ثانيا  :سكون من حيث الشاوو  ،ونذا ستكون ختا

.

ال يوجتد لته نظيتر حتتى بتين ا م وابناتا

وقوله   :ليسكن إلي ا  تعلي لكوناا من جنسه أو من النفك المعينة .
قولته   :فلمىا تغشىىاها  . أي  :جامعاتا  ،وعبتارو القتررن والستتنة التكنيتة عتن الجمتاا  ،قتتا

تعالى   :أو المسىتم النسىاء 

[ النستا

 ] 93 :وقتا   :ال تىي دخلىتم ب ىن 

وقتتا تعتتالى   :وقىىد أفضىىى بعضىىكم إلىىى بعىىض 

[ النستتا ]27 :

[النستا ]23 :

،

 ،كتتون االستتتحيا متتن ذك ترن

بص تري استتمه أمتتر لطتتري  ،و ن الطبتتاا الستتليمة تك ترن أن تتتذكر نتتذا الشتتا باستتمه إال إذا
دع

الحاجة إلى ذلك  ،لننه قد يصر بته  ،كمتا لتا قولته  لمتاعز وقتد أقتر عنتدن بتالزنا
()7

 " :أنكت ىىا ال يكنىىىي "
الحدود تد ار بالشباا

.

 ،ن الحاجتتة ننتتا داعيتتة للتص تري حتتتى يتبتتين ا متتر جليتتا  ،و ن

وتشتبيه علتتو الرجت المترأو بالفشتتيان أمتتر ظتانر  ،كمتتا أن الليت يستتتر ا ر

تعتالى  والليىل إذا يغشىي 

[ الليت ]7 :

بظعمتته  ،قتتا

وعبتتر بقولته   :تغشىاها  ولتم يقت  :لشتتياا  ،ن

تفشتتى أبلتتي  ،وليتته شتتا متتن المعالجتتة  ،ولاتتذا جتتا لتتا الحتتديث  " :إذا جلتتك بتتين شتتعباا

ا ربع م جادنا " ( ،)2الجلوك بين شعباا ا ربع نذا لشيان  ،و"جادنا " نذا تفشى .

قوله   :حملت حم خفيفا  . الحم لا أوله خفيف  :نطفة  ،م علقة  ،م م فة .
()7
()2

البخاري  :كتاب المحاربين  /باب ن يقو ا مام للمقر لعلك لمس

.

البخاري  :كتاب الفس  /باب إذا التقا الخناتان  ،ومسلم  :كتاب الحي

 /باب نسه الما من الما .
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قوله   :فمدت به  . بالمرور بالشا تجاوزن من لير تعتب وال إعيتا والمعنتى  :تجتاوز
نذا الحم الخفيف من لير تعب وال إعيا .

قوله   :فلما أثقلت  . ا قا لا رخر الحم .
قوله   :دعوا اهلل  ولم يق  :دعيا  ،ن الفع واوي  ،لعاد إلى أصله .
قوله   :اهلل رب ما  أتا با لونية والربوبية  ،ن الدعا يتعلق به جانبان :
األول  :جانب ا لونية من جاة العبد أنه داا  ،والدعا عبادو .
الثىىاني  :جانتتب الربوبيتتة  ،ن لتتا التتدعا تحصتتيع للمطلتتوب  ،ونتتذا يكتتون متعلقتتا بتتا متتن

حيث الربوبية .

والظاهر أن ما قاال  :اللام ربنا  ،ويحتم أن يكون بصيفة أخر .
قوله   :لئن عتيتنا صالحا  . أي  :أعطيتنا .
وقولىىه  :صتتالحا  ،ن ت الم تراد صتتع البتتدن أو الم تراد صتتع التتدين  ،أي  :لتتئن رتيتنتتا بش ت ار
سويا ليك ليه عانة وال نق

 ،أو صالحا بالدين  ،ليكون تقيا قائما بالواجبا

؟

الجىىىواب  :يش تتم ا مت ترين جميع تتا  ،وك ي تتر م تتن المفست ترين ل تتم ي تتذكر إال ا م تتر ا و  ،ون تتو

الصع البدنا  ،لكن ال مانع من أن يكون شامع لممرين جميعا .

قوله   :لنكونن من الشاكرين  . أي  :من القائمين بشكرك على نذا الولد الصال .

والجملتة ننتا جتواب قستم وشترط  ،قستتم متقتدم وشترط متتتوخر  ،والجتواب ليته للقستتم ولاتذا جتتا

مقرونا بالعم  :لنكونن .
قوله   :فلما عتاهما صالحا  . ننتا حصت المطلتوب  ،لكتن لتم يحصت الشتكر التذي وعتدا
ا به  ،ب جعع له شركا ليما رتانما .

وقوله   :جع له شركاء فيما عتاهما  ، نذا نو جواب " لما " .

والج تواب متعقتتب للشتترط ون تذا يتتد علتتى أن الشتترك منامتتا حص ت حتتين إتيانتته ونتتو صتتفير ،
وم

نتذا ال يعترف أيصتل لتا دينته لتا المستتقب أم ال يصتل ؟ ولاتذا كتان أك تر المفسترين

على أن المراد بالصع الصع البدنا .

لمعاندو ا نستان ربته أن يفعت العبتادو مقابت تف ت ا عليته بالنعمتة الفالتب أنته ال يفتا باتا

 ،لفتتا ستتورو التوبتتة قتتا تعتتالى   :ومىىن م مىىن عاهىىد اهلل لىىئن عتانىىا مىىن فضىىله لنصىىدقن

ولنكونن من الصالحين * فلما عتىاهم مىن فضىله بخلىوا بىه وتولىوا وهىم معرضىون 
]11-12

[التوبتة :

 ،ولتتا نتتذن اثيتتة قتتا تعتتالى   :لىىئن عتيتنىىا صىىالحا لنكىىونن مىىن الشىىاكرين * فلمىىا

عتاهمىىا صىىالحا جع ى لىىه شىىركاء  ، لكانتتا متتن المشتتركين ال متتن الشتتاكرين  ،وباتتذا نعتترف

الحكمة من ناا النبا  عن النذر  ،ن النذر معاندو مع ا عز وج ولاتذا ناتى النبتا
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 عتن المنتذر وقتتا  " :إنىه ال يىىرد شىيئا  ،نوانمىىا يسىتخرن بىىه مىن البخيىىل " ( ،)7وقتد ذنتتب
ك يتر متن أنت العلتم إلتتى تحتريم النتذر  ،وظتانر كتعم شتتيه ا ستعم ابتتن تيميته أنتته يميت إلتتى

تحريم النذر  ،ن رسو ا

 ناى عنه ونفا أنه يوتا بخير .

إذا ما الذي نستفيد من ٍ
أمر ن ى عنه الرسول  وقال إنه ال ي تي بخير ؟

الجىواب  :ال نستتتفيد إال المشتتقة علتتى أنفستتنا والتزام أنفستتنا بمتتا نحتتن منتته لتتا عاليتتة  ،ولاتتذا ،
لتتالقو بتح تريم النتتذر قتتو قتتوي جتتدا  ،وال يعتترف مقتتدار وزن نتتذا القتتو إال متتن عتترف أستتئلة

الناك وك رتاا و أر أنام يذنبون إلى ك عالم لعلام يجدون خعصا مما نذروا .
فىىإن قيىىل  :نتتذا الولتتد التتذي رتانمتتا ا عتتز وج ت كتتان واحىىدا  ،لكيتتف جعتتع لتتا نتتذا الولتتد

الواحد شركا ب شركا ؟

فالجواب أن نقول هذا على ث ثة أوجه :
الوجىىه األول  :أن يعتقتتدا أن التتذي أتتتا باتتذن الولتتد نتتو التتولا الفعنتتا والصتتال ونحتتو ذلتتك ،
لاذا شرك أكبر ناما أ الا الخلق إلى لير ا .
ومن نذا أي ا متا يوجتد عنتد بعت

ا متم ا ستعمية اثن  ،لتجتد المتررو التتا ال يوتياتا الولتد

توتا إلى قبر الولا الفعنا  ،كما يزعمون أنه ولا ا وا أعلتم بواليتته  ،لتقتو  :يتا ستيدي
لعن ! ارزقنا ولدا .
الوجه الثاني  :أن ي تيف ستعمة المولتود ووقايتته إلتى ا طبتا وارشتاداتام والتى القوابت ومتا
أشتتبه ذلتتك  ،ليقولتتون م ت ع ستتلم نتتذا الولتتد متتن الطل تق  ،ن القابلتتة ام ترأو متقنتتة جيتتدو  ،لانتتا
أ تاف النعمتتة إلتى ليتتر ا  ،ونتذا نتتوا متن الشتترك وال يصت إلتتى حتد الشتترك ا كبتر  ،نتته

أ اف النعمة إلى السبب ونسا المسبب ونو ا عز وج .
الوجه الثاله  :أن ال يشترك متن ناحيتة الربوبيتة  ،بت يتؤمن أن نتذا الولتد ختر ستالما بف ت

ا ورحمته  ،ولكتن يشترك متن ناحيتة العبوديتة  ،ليقتدم محبتته علتى محبتة ا ورستوله ويلايتة

عن طاعة ا ورسوله  ،قا تعالى   :إنما أموالكم وأوالدكم فتنة واهلل عندم أجىر عظىيم 
[ التفابن ]72 :

 ،لكيف تجع نذا الولد ندا

وا نو المتف

لا المحبة وربمتا قتدم

محبتته علتى محبتة ا ،

عليك به ؟ !

ولتا قولته   :فلمىا عتاهمىا  نقتد الذا أن يجعتع لتا نتذا الولتد شتريكا متع ا  ،متتع إن ا
ن تتو المتف ت ت ب تته  ،تتم ق تتا   :فتعىىىىالى اهلل عمىىىا يشىىىركون  ، أي  :ترل تتع وتق تتدك عم تتا
يشركون به من نذن ا صنام وليرنا .

()7

البخاري  :كتاب القدر  /باب إلقا العبد النذر إلى القدر  ،ومسلم  :كتاب النذر  /باب الناا عن النذر

.
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ومن تووي اثية وحدنا دالة على أن قوله   :خلقكم من نفىس واحىد  ، أي  :متن جتنك
ثدم وح توا بوجتته متتن الوجتتون  ،ويكتتون الستتياق لياتتا جاريتتا علتتى

واحتتد  ،ولتتيك لياتتا تعتتر

ا ستتلوب العربتتا الفصتتي التتذي لتته نظيتتر لتتا الق تررن  ،كقولتته تعتتالى   :لقىىد مىىن اهلل علىىي

المىىؤمنين إذ بعىىه فىىي م رس ىوال مىىن أنفسى م 
التفسير الوا

البين يسلم ا نسان من إشكاال

[ ر عم تران ]719 :

ك يرو .

 ،أي  :متتن جنستتام  ،وباتتذا

أما على القو ال انا بون المراد بقوله تعتالى   :من نفىس واحىد  ، أي  :ردم   ،وجعىل

من ا زوج ا 

[النسا ]7 :

 :حوا  ،ليكون معنا اثية خلقكم من ردم وحوا .

للمتتا جتتامع ردم ح توا حمل ت

حمتتع خفيفتتا  ،لمتتر بتته  ،للمتتا أ قل ت

دع توا أي ردم وح توا ا

رباما   :لئن أتيتنا صالحا لنكىونن مىن الشىاكرين * فلمىا أتاهمىا صىالحا جعى لىه شىركاء

فيمىىا عتاهمىىا  ، لوشتترك أدم وحتوا بتتا  ،لكتن قتتالوا إنتته إشتراك طاعتتة ال إشتراك عبتتادو  ،
فتعالى اهلل عما يشركون  ، ونتذا التفستير منطبتق علتى المتروي عتن ابتن عبتاك ر تا ا
عنه  ،وسنبين إن شا ا تعالى وجه

عفه وبطعنه .

وننتتاك قتتو التتث  :أن الم تراد بقولتته تعتتالى   :مىىن نفىىس واحىىد  ، أي  :ردم وح توا  ،
فلمىىا تغشىىاها  انتقت متتن العتتين إلتتى النتتوا  ،أي  :متتن ردم إلتتى النتتوا التتذي نتتم بنتتون  ،أي :
للما تفشا ا نسان الذي تسل من ردم وحوا زوجتته  ..إلته  ،ولاتذا قتا تعتالى   :فتعىالى
اهلل عما يشركون الجمتع ولتم يقت عمتا يشتركان ونظيتر ذلتك لتا القتررن قولته تعتالى :ولقىد

زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيافين 
الخارجتتة منا تتا رجوم تتا للش تتياطين وليس ت

[ الملتك ] 2 :

 ،أي  :جعلنتا الشتاب

المص تتابي نفس تتاا  ،وقول تته تعتتالى   :ولقىىىد خلقنىىىا

ا نسان مىن سى لة مىن فىين ثىم جعلنىام نففىة 

[ المؤمنتون ]73-72 :

 ،أي  :جعلنتان بتالنوا ،

وعلى نذا لوو اثية لا ردم وحوا  ،م صار الكعم من العين إلى النوا .

ونذا التفسير له وجه  ،وليه تنزيه ردم وحوا من الشرك  ،لكن ليه شا متن الركاكتة لتشتت

ال مائر .

وأما قوله تعالى   :فتعىالى اهلل عمىا يشىركون  ، لجمتع ن المتراد بتالم نا ا نتان متن نتذا
الجتتنك  ،لص ت أن يعتتود ال تتمير إليامتتا مجموعتتا  ،كمتتا لتتا قولتته تعتتالى   :نوان فائفتىىان
من المؤمنين اقتتلوا  [ الحج ار  ]9 :ولم يق  :اقتتلتا  ،ن الطائفتين جماعة .
قال ابن حزم  " :اتفقوا على تحريم كل اسم معبىد لغيىر اهلل  ،كعبىد عمىرو  ،وعبىد الكعبىة ،
وما أشبه ذلك  ،حاشا عبد المفلب " .
قولتته  " :اتفقىوا "  .أي  :أجمع توا  ،وا جمتتاا أحتتد ا دلتتة الشتترعية التتتا بتت

وا دلة نا  :الكتاب  ،والسنة وا جماا  ،والقياك .
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باتتا ا حكتتام ،

قوله  " :وما أشبه ذلك "  .م

.

 :عبد الحسين  ،وعبد الرستو  ،وعبتد المستي  ،وعبتد علتا

وأمتتا قولتته  " : تعىىس عبىىد الىىدينار  ،تعىىىس عبىىد الىىدرهم " ..

()7

الحتتديث  ،لاتتذا وصتتف

وليك علما  ،لشبه المنامك بمحبة نذن ا شتيا المقتدم لاتا علتى متا ير تا ا بالعابتد لاتا ،
كقولك  :عابد الدينار  ،لاو وصف  ،لع يعار

ا جماا .

قولتته  " :حاشىىا عبىىد المفلىىب "  .حاشتتا االستتت نائية إذا دخل ت

بعدنا  ،واال جاز ليه النصب والجر .

علياتتا (متتا) وجتتب نصتتب متتا

وبالنستبة لعبتتد المطلتب مستتت نى متن ا جمتتاا علتى تحريمتته  ،لاتو مختلتتف ليته  ،لقتتا بعت
أن العلم  :ال يمكن أن نقو بالتحريم والرسو
" أنا النبي ال كذب

 قا :

أنا ابن عبد المفلب "

()8

لالنبا  ال يفع حراما  ،ليجوز أن يعبد للمطلب إال إذا وجتد ناسته  ،ونتذا تقريتر ابتن حتزم

رحمتتة ا  ،ولك تتن الصت تواب تحت تريم التعبيتتد للمطل تتب  ،ل تتع يج تتوز حتتد أن يس تتما ابن تته عب تتد
المطلتب  ،وأمتتا قولتته  " : أنتتا ابتن عبتتد المطلتتب "  ،لاتتو متتن بتاب ا خبتتار ولتتيك متتن بتتاب
ا نشا  ،لالنبا  أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلتب  ،ولتم يترد عنته  أنته ستمى عبتد
المطلتتب  ،أو أنتته أذن حتتد صتتحابته بتتذلك  ،وال أنتته أقتتر أح تدا علتتى تستتميته عبتتد المطلتتب ،
والكتتعم لتتا الحكتتم ال لتتا ا خبتتار  ،ولتترق بتتين ا خبتتار وبتتين ا نشتتا وا ق ترار  ،ولاتتذا قتتا
النبتا  " : إنمىا بنىو هاشىم وبنىىو عبىد المفلىب شىىيء واحىد "
عبد مناب "

()9

()3

 ،وقتا

 " : يىا بنىىي

وال يجوز التسما بعبد مناف .

وقىىد قىىىال العلمىىىاء  :إن ح تاكا الكفتتر لتتيك بكتتالر  ،لالرستتو

 يتتتكلم عتتن شتتا قتتد وقتتع

وانتاى وم ى  ،لالصواب أنه ال يجوز أن يعبتد لفيتر ا مطلقتا ال بعبتد المطلتب وال ليترن ،
وعليه  ،ليكون التعبد لفير ا من الشرك .
وعن ابن عبىاس فىي اآليىة  ،قىال  " :لمىا تغشىاها عدم  ،حملىت  ،ف تاهمىا إبلىيس  ،فقىال :

إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة  ،لتفيعاني أو آلجعلن لىه قرنىي أيىل  ،فيخىرن مىن

()7
()2
()3
()9

تقدم تخريجه (

.)129

البخاري  :كتاب المفازي  /باب قوله تعالى "ويوم حنين " ومسلم :كتاب الجااد /باب لزوو حنين.
البخاري  :كتاب المناقب  /باب مناقب قريب .
البخاري  :كتاب الوصايا  /باب ن يدخ النسا والولد لا ا قارب  ،ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب

قوله تعالى   :وأنذر عشيرتك . 
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بفنك  ،فيشقه  ،وألفعلن  ،يخوف ما  ،سميام عبد الحاره  ،ف بيىا أن يفيعىام  ،فخىرن ميتىا
.
ثم حملت  ،ف تاهما  ،فذكر ل ما  ،ف درك ما حب الولد  ،فسميام عبد الحىاره  ،فىذلك قولىه
  :جع له شركاء فيما عتاهما  . " روام ابن أبي حاتم (.)7
وله بسند صحيح عن قتاد  ،قال  " :شركاء في فاعته  ،ولم يكن في عبادته " (.)6
وله سند صىحيح عىن مجاهىد  ،فىي قولىه   :لىئن عتيتنىا صىالحا  ، قىال  " :أشىفقا أن ال
يكون إنسانا "  ،وذكر معنام عن الحسن وسعيد وغيرهما " (.)5
قوله  " :إبليس "  .علتى وزن إلعيت  ،لقيت  :متن أبلتك إذا يتئك  ،نته يتئك متن رحمتة ا

تعالى .

قوله  " :لتفيعانني "  .جملة قسمية  ،أي  :وا لتطيعانا .
قوله  " :أيل "  .نو ذكر ا وعا .
قوله  " :سميام عبد الحاره "  .اختار نذا االسم  ،نه اسمه  ،لوراد أن يعبدان لنفسه .
قوله  " :فخرن ميتا "  .لم يحصت التاديتد ا و  ،ويجتوز أن يكتون متن جملتة  " :وألفعلىن "
 ،و نه قا  :وألخرجنه ميتا " .
قوله  " :شركاء في فاعته "  .أي  :أطاعان ليما أمرنمتا بته  ،ال لتا العبتادو لكتن عبتدا الولتد
لفير ا  ،ولرق بين الطاعة والعبادو  ،للو أن أحتدا أطتاا شخصتا لتا معصتية

لتم يجعلته

شريكا مع ا لا العبادو  ،لكن أطاعه لا معصية ا .
قوله  " :أشفقا أن ال يكون إنسانا "  .أي خاف ردم وحوا أن يكتون حيوانتا أو جنيتا أو ليتر
ذلك.

قولتته  " :وذكىىر معنىىام عىىن الحسىىن "  .لكتتن الصتتحي أن الحستتن رحمتته ا قتتا  :إن الم تراد

باثية لير ردم وحوا  ،وان المراد باا المشركون من بنا ردم كما ذكر ذلك ابتن ك يتر رحمته

ا لتتا " تفسىىيرم " وقىىال  " :أمتتا نحتتن  ،لعلتتا متتذنب الحستتن البصتتري رحمتته ا لتتا نتتذا ،
وأنه ليك المراد من نتذا الستياق ردم وحتوا  ،وانمتا المتراد متن ذلتك المشتركون متن ذريتته " أ.

نت .
ونذن القصة باطلة من وجون :

()2

ابن أبا حاتم كما لا " تفسير ابن ك ير " ( ، )212/2وابن جرير لا " تفسيرن " ( . )72271

()1

ابن جرير الطبري لا " التفسير " ( )72227

()1

تفسير ابن ك ير ()237/3
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الوجىىه األول  :أنتته لتتيك لتتا ذلتتك خبتتر صتتحي عتتن النبتتا  ، ونتتذا متتن ا خبتتار التتتا ال
تتلقا إال بالوحا  ،وقد قتا ابتن حتزم عتن نتذن القصتة  :إناتا روايتة خ ارلتة مكذوبته مو توعة

.
الوجىىه الثىىاني  :أنتته لتتو كان ت

نتتذن القصتتة لتتا أدم وح توا  ،لكتتان حالامتتا إمتتا أن يتوبتتا متتن

الشرك أو يموتا عليه  ،لنن قلنا  :ماتا عليه  ،كان ذلك أعظم من قو بع
إذا ما ذكرنا عدما وفعاله

الزنادقة :

وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا

وأن جميع الناك من عنصر الزنا

علمنا بون الخلق من نس لاجر

لمن جوز مو أحد متن ا نبيتا علتى الشترك لقتد أعظتم الفريتة  ،وان كتان تابتا متن الشترك ،
لتتع يليتتق بحكمتتة ا وعدلتته ورحمتتته أن يتتذكر خطانمتتا وال يتتذكر توبتامتتا منتته  ،ليمتنتتع لايتتة

االمتنتاا أن يتتذكر ا الخطيئتة متتن ردم وحتوا وقتتد تابتا  ،ولتتم يتذكر توبتامتتا  ،وا تعتتالى إذا
ذكتتر خطيئتتة بع ت

أنبيائتته ورستتله ذكتتر تتتوبتام مناتتا كمتتا لتتا قصتتة ردم نفستته حتتين أك ت متتن

الشجرو وزوجه وتابا من ذلك .
الوجه الثاله  :أن ا نبيا أن ب
الوجه الرابف  :أنه ب

معصومون من الشرك باتفاق العلما .

لا حتديث الشتفاعة أن النتاك يتوتون إلتى ردم يطلبتون منته الشتفاعة ،

ليعتتتذر بوكلتته متتن الشتتجرو ( .)7ونتتو معصتتية  ،ولتتو وقتتع منتته الشتترك  ،لكتتان اعتتتذارن بتته أقتتو

وأولى وأحر .
الوجىه الخىامس  :أن لتا نتذن القصتة أن الشتيطان جتا إليامتا وقتا  " :أنىا صىاحبكما الىذي
أخرجكما من الجنة "  ،ونذا ال يقولته متن بريتد ا لتوا  ،وانمتا يتوتا بشتا يقترب قبتو قولته
 ،لتتنذا قتتا  " :أنىىا صىىاحبكما الىىذي أخرجكمىىا مىىن الجنىىة "  ،لستتيعلمان علتتم اليقتتين أنتته عتتدو
لاما  ،لع يقبعن منه صرلا وال عدال .

الوجىه السىادس  :أن لتتا قولته لتا نتتذن القصتة  " :آلجعلىن لىىه قرنىي أيىىل "  :إمتا أن يصتتدقا
أن ذلك ممكن لا حقه  ،لاذا شرك لا الربوبية نه ال يقدر علتى ذلتك إال ا  ،أوال يصتدقا

 ،لع ي مكن أن يقبع قوله ونما يعلمان أن ذلك لير ممكن لا حقه .

الوجه السابف  :قوله تعالى   :فتعالى اهلل عمىا يشىركون  ب تمير الجمتع  ،ولتو كتان ردم

وحوا  ،لقا  :عما يشركان .

لاتتذن الوجتتون تتتد علتتى أن نتتذن القصتتة باطلتتة متتن أساستتاا  ،وأنتته ال يجتتوز أن يعتقتتد لتتا ردم
وح توا أن يق تع منامتتا شتترك بتتوي حتتا متتن ا ح توا  ،وا نبيتتا منزنتتون عتتن الشتترك مبتترؤون
()7

البخاري  :كتاب التفسير  /باب قوله تعالى   :ذرية من حملنا مع نو  ، ومسلم  :كتاب ا يمان /

باب أدنا أن الجنة منزلة .
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منته باتفتاق أنت العلتم  ،وعلتى نتذا  ،ليكتون تفستير اثيتة كمتا أستلفنا أناتا عائتدو إلتى بنتا أدم
الذين أشركوا شركا حقيقيا  ،لنن منام مشركا ومنام موحدا .
فيه مسائل :
األولى  :تحريم كل أسم معبد لغيىر اهلل  .الثانيىة  :تفسىير اآليىة  .الثالثىة  :أن هىذا الشىرك
في مجرد تسمية لم تُقصد حقيقت ا  .الرابعة  :أن هبىة اهلل للرجىل البنىت السىوية مىن الىنعم
 .الخامسة  :ذكر السلب بين الشرك في الفاعة والشرك في العباد .
فيه مسائل:
األولىى  :تحتريم كت استم معبتد لفيتر ا  .تؤختتذ متن ا جمتاا علتتى ذلتك  ،وا جمتاا ا صت
ال الث من ا صو التا يعتمد علياا لا التدين  ،والصتحي أنته ممكتن وأنته حجتة إذا حصت

 ،لقوله تعالى   :فإن تنىازعتم فىي شىيء فىردوم إلىى اهلل والرسىول 
 نتتذن شتترطية ال تتتد علتتى وقتتوا التنتتازا  ،ب ت إن لتتر
لعلم منه أننا إذا أجمعنا لاو حجة .

[ النستا

 ]21 :و  إن

ووقتتع  ،لتتالمرد إلتتى ا ورستتوله ،

لكتتن ادعتتا ا جمتتاا يحتتتا إلتتى بينتتة  ،ولاتتذا قتتا شتتيه ا ستتعم ابتتن تيميتته  :ا جمتتاا التتذي
ين بط ما كان عليته الستلف الصتال  ،إذ بعتدنم ك تر االختتعف وانتشتر ا متة  ،ولمتا قيت

لإلمام أحمد  :إن لعنا يقو  :أجمعوا على كذا  ،أنكر ذلتك وقتا  :ومتا يدريته لعلاتم اختلفتوا
 ،لم تتن ادع تتا ا جم تتاا  ،لا تتو ك تتاذب  .ولعت ت ا م تتام أحم تتد ق تتا ذل تتك  ،ن المعتزل تتة وأنت ت
التعطيت ت ك تتانوا يت تتذرعون إل تتى إ ب تتا

تعط تتيلام وش تتباام با جم تتاا  ،ليقول تتون  :ن تتذا إجم تتاا

المحققين  ،وما أشبه ذلك .
وقتتد ستتبق أن الصتتحي أنتته ال يجتتوز التعبيتتد للمطلتتب  ،وأن قتتو الرستتو
المفلب "

()7

 " أنىىا ابىىن عبىىد

أنه من قبي ا خبتار ولتيك إقترار وال إنشتا  ،وا نستان لته أن ينتستب إلتى أبيته

وان كان معبدا لفير ا  ،وقد قا النبا : 

" يا بني عبد مناب " ( ،)2ونذا تعبيد لفير ا لكنه من باب ا خبار .
الثانيىىة  :تفستتير اثيتتة  .يعنتتا قولتته تعتتالى   :فلمىىىا عتاهمىىا صىىىالحا   ..اثيتتة ،



وسبق تفسيرنا.

الثالثىىة  :أن نتتذا الشتترك لتتا مجتترد تستتمية لتتم تقصتتد حقيقتاتتا  .ونتتذا بنتتا علتتى متتا ُذكتتر عتتن

ابن عباك ر ا ا عناما لا تفسير اثيتة  ،والصتواب  :أن نتذا الشترك حتق حقيقتة  ،وأنته

()7
()2

تقدم (

)197

تقدم تخريجه (

)197
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شترك متتن إشتراك بنتتا ردم متتن ردم وحتوا  ،ولاتتذا قتتا تعتتالى لتا اثيتتة نفستتاا   :أيشىىركون
ما ال يخلق شيئا وهم يخلقون  ، لاذا الشرك الحقيقا الواقع من بنا ردم .
الرابعىىىة  :أن نبتتة ا لرجت ت البن ت

الستتوية م تتن التتنعم  :ن تتذا بنتتا عل تتى بتتو القص تتة  ،وأن

المراد بقوله   :صالحا  ، أي  :بش ار سويا  ،وأتتا المؤلتف بالبنت

دون الولتد  ،ن بعت

النتاك يترون أن نبتة البنت متن التنقم  ،قتا تعتالى   :نواذا بشىر أحىدهم بىاألنثى ظىل وج ىه
مسودا وهو كظيم * يتىوارم مىن القىوم مىن سىوء مىا بشىر بىه أيمسىكه علىى هىون أم يدسىه

في التراب إال ساء ما يحكمىون 

[ النحت

 ، ]29-21 :واال  ،لابتة الولتد التذكر الستوي متن بتاب

النعم أي ا  ،ب نو أكبر نعمة من نبة ا ن ا  ،وان كان

نبة البن

باتا أجتر عظتيم لتيمن

كفلاا وربانا وقام علياا .



الخامسة  :ذكر السلف الفرق بين الشرك لتا الطاعتة والشترك لتا العبتادو وقبت ذلتك

نبتين الفتترق بتتين الطاعتتة وبتتين العبتتادو  ،لالطاعتة إذا كانت

منستتوبة

 ،لتتع لتترق بينامتتا

وبين العبادو  ،لنن عبادو ا طاعته .
وأما الطاعة المنسوبة لفير ا  ،لنناا لير العبادو  ،لنحن نطيع الرستو

 لكتن ال نعبتدن

 ،وا نسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا ونو يكرنه .

لالش تترك بالطاع تتة  :أنن تتا أطعت تته ال حب تتا وتعظيم تتا وذال كم تتا أح تتب ا وأت تتذل ل تته وأعظم تتة ،

ولكن طاعته اتباا مرن لقط  ،نذا نو الفرق .
وبنتتا علتتى القصتتة  ،لتتنن ردم وح توا أطاعتتا الشتتيطان ولتتم يعبتتدان عبتتادو  ،ونتتذا مبنتتا علتتى
صحة القصة .

***
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باب قول اهلل تعالى :
 وهلل األسماء الحسنى فادعوم ب ا وذروا الذين يلحدون في أسمائه اآلية
]122

نتتذا البتتاب يتعلتتق بتوحيتتد ا ستتما والصتتفا

.

 ،ن نتتذا الكتتتاب جتتامع نتواا التوحيتتد ال ع تتة

:توحيد العبادو  ،وتوحيد الربوبية  ،وتوحيد ا سما والصفا

.

وتوحيىىد األسىىماء والصىىفات  :نتتو إل تراد ا عتتز وج ت بمتتا ب ت

لتته متتن صتتفا

الكمتتا علتتى

لتتم توحتتد  ،والتوحيتتد مركتتب متتن إ بتتا

ونفتتا  ،أي :

وجه الحقيقة  ،بع تم ي وال تكييف وال تعطي .
نتتك إذا عطل ت

إ بتتا
قل

 ،وان م ل ت

لتتم ت ب ت

الحكتتم للموحتتد ونفيتته عمتتا عتتدان  ،لم ت ع إذا قل ت

 :زيد ليتر قتائم  ،لتم ت بت

 :زيتتد قتتائم  ،لتتم توحتتدن بالقيتتام  ،واذا

لته القيتام ،واذا قلت  :ال قتائم إال زيتد ،وحدتته بالقيتام واذا قلت

ال إلتته إال ا وحتتدن با لونيتتة واذا ا ب ت
توحيد ا سما والصفا

[ األعراب :

ا ا ستتما والصتتفا

دون أن يما لتته أحتتد لاتتذا نتتو

 ،وان نفيتاا عنه  ،لاذا تعطي  ،وان م ل
***

 ،لاذا إشراك .

قوله تعالى   :وهلل األسماء الحسنى  . طريق التوحيد ننا تقديم الخبتر ن تقتديم متا حقته
التوخير يفيد الحصر  ،لفا اثية توحيد ا سما

.

وقولته   :الحسىنى  . مؤنتث أحستن  ،لاتا استم تف تي  ،ومعنتى الحستنى  ،أي  :البالفتة
لتتا الحس تتن أكمل تته  ،ن اس تتم التف تتي ي تتد عل تتى ن تتذا  ،والتف تتي نن تتا مطل تتق  ،ن اس تتم

التف ي قد يكون مطلقا م

زيد ا ل

وقد يكون مقيدا م

 :زيد أل

وننا التف ي مطلق  ،نه قا   :وهلل األسماء الحسنى . 

لوس تتما ا تع تتالى بالف تتة ل تتا الحس تتن أكمل تته م تتن كت ت وج تته  ،ل تتيك ليا تتا نقت ت

من عمرو .
ال لر تتا وال

احتماال .
ومتتا يخبتتر بتته عتتن ا أوستتع مم تا يستتما بتته ا  ،ن ا يخبتتر عنتته بالشتتا ويخبتتر عنتته

بالمتكلم والمريد  ،متع أن الشتا ال يت تمن متدحا والمتتكلم والمريتد يت تمنان متدحا متن وجته

وليتتر متتد متتن وجتته  ،وال يستتما ا بتتذلك  ،لتتع يستتما بالشتتا وال بتتالمتكلم وال بالمريتتد ،
لكن يخبر بذلك عنه .
وقد سبق لنا مباحه قيمة في أسماء اهلل تعالى :
األول  :ن أسما ا تعالى أععم أو أوصاف ؟
الثاني  :ن أسما ا مترادلة أو متباينة ؟
الثاله  :ن أسما ا نا ا أو ليرن ؟
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الرابف  :أسما ا توليقية .
الخامس  :أسما ا لير محصورو بعدد معين .
السادس  :أستما ا إذا كانت

يسمى أحيانا با ر  ،وان كان

متعديتة  ،لننته يجتب أن تتؤمن باالستم والصتفة وبتالحكم التذي
لير متعدية  ،لننه يجب أن تؤمن باالسم والصفة .

السابف  :إحصا أسما ا معنان :

.7

ا حاطة باا لفظا ومعنا .

.2

دعتتا ا باتتا  ،لقولتته تعتتالى   :فىىادعوا ب ىىا  ، وذلتتك بتتون تجعلا تا وستتيلة لتتك

.3

أنته

عند الدعا  ،لتقو  :يا ذا الجع وا كرام  ،يا حا يا قيوم ! وما أشبه ذلك .
أن تتعبد

لفتور تتعتتر

بمقت تانا  ،لتنذا علمت

لمففرتته  ،واذا علمت

أنه بصير أجتنب

أنته رحتيم تتعتر

أنته ستتميع اتقيت

لرحمتته  ،واذا علمت

القتتو التذي يف تتبه  ،واذا علمت

الفع الذي ال ير ان .

قوله   :فىادعوم ب ىا  . التدعا نتو الستؤا  ،والتدعا قتد يكتون بلستان المقتا  ،م ت :

اللام ! إلفر لتا يتا لفتور ونكتذا  ،أو بلستان الحتا وذلتك بالتعبتد لته  ،ولاتذا قتا العلمتا

 :إن التتدعا دا مستتولة ودعتتا عبتتادو  ،ن حقيقتتة ا متتر أن المتعبتتد يرجتتو بلستتان حال ته
رحمة ا ويخاف عقابه .

وا م تتر ب تتدعا ا با تتا يت تتمن ا م تتر بمعرلتا تتا  ،ن ال يمك تتن دع تتا ا با تتا إال بع تتد

معرلتاا .
ون تتذا خعلت تتا لمت تتا قال تته بع ت ت
والصفا

المت تتداننين ل تتا وقتنت تتا الحا ت تتر  :إن البح تتث لت تتا ا ست تتما

ال لائدو ليه وال حاجة إليه .

أيريدون أن يعبدوا شيئا ال أسما له وال صفا

؟!

أم يريتدون أن يتداننوا نتؤال المحترلين حتتى ال يحصت جتد وال منتاظرو معاتم ؟ ! ونتتذا
مبدأ خطير أن يقا للناك ال تبح وا لا ا سما والصفا

 ،مع أن ا أمرنتا بدعائته باتا

 ،وا م تتر للوج تتوب  ،ويقت تتا وج تتوب علمن تتا بوس تتما ا  ،ومعل تتوم أي تتا أنن تتا ال نعلمات تا

أستما مجتتردو عتتن المعتانا  ،بت البتتد أن لاتا معتتانا لتتع بتد أن نبحتتث لياتتا  ،ن علماتتا

ألفاظتتا مجتتردو ال لائتتدو ليتته  ،وان قتتدر أن ليتته لائتتدو بالتعبتتد بتتاللفظ  ،لننتته ال يحص ت بتته
كما الفائدو .

واعلم أن دعا ا بوسمائه له معنيان :

ا و  :دع تتا العب تتادو  ،وذل تتك ب تتون تتعب تتد

بم تتا تقت تتيه تل تتك ا س تتما  ،ويطل تتق عل تتى

الدعا عبادو  ،قا تعالى   :وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يسىتكبرون عىن

عبادتي 

[ لالر ]10 :

 ،ولم يق  :عن دعائا  ،لد على أن الدعا عبادو .
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لم ع الرحيم يد على الرحمة  ،وحينئذ تتطلع إلى إسباب الرحمة وتفعلاا .
والففور يتد علتى المففترو  ،وحينئتذ تتعتر

كذلك وما أشبه ذلك .

لمففترو ا عتز وجت بك ترو التوبتة واالستتففار

والقريىىب  :يقت تتا أن تتعتتر

إلتتى القتترب منتته بالصتتعو وليرنتتا  ،وأقتترب متتا يكتتون العبتتد

والسىىميف  :يقت تتا أن تتعبتتد

بمقت تتا الستتمع  ،بحيتتث ال تستتمع ا ق توال يف تتبه وال

والبصتتير  :يقت تتا أن تتعبتتد

بمقت تتا ذلتتك البصتتر بحيتتث ال يتتر منتتك لعتتع يكرنتته

من ربه ونو ساجد .

ير ان منك .
منك.

ال انا  :دعا المسولة  ،ونو أن تقدماا بين يدي سؤالك متوسع باا إلى ا تعالى .
مت ع  :يتتا حتا  ،يتتا قيتتوم ألفتر لتتا وأرحمنتا  ،وقتتا  " : فىىاغفر لىىي مغفىىر مىىن عنىىدك

وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " ( ،)7وا نسان إذا دعا وعل  ،لقد أ نا علتى ربته باتذا

االسم طالبا أن يكون سببا لإلجابة  ،والتوس بصفة المدعو المحبوبتة لته ستبب لإلجابتة ،
لال نا على ا بوسمائه من أسباب ا جابة .

قوله تعالى   :وذروا الذين يلحدون .
 ذروا  : اتركوا  الذين  : مفعو به  ،وجملة يلحدون صلة الموصو .
تتم توعتتدنم بقولتته   :سىىىيجزون مىىىا كىىىانوا يعملىىىون  ، ونتتو ا لحتتاد  ،أي  :ستتيجزون

ج ت از ن المطتتابق للعم ت تمامتتا  ،ولاتتذا يعبتتر ا تعتتالى بالعم ت عتتن الج ت از إشتتارو للعتتد ،
وأنه ال يجز ا نسان إال بقدر عمله .
والمعن تتا ذرون تتم  ،أي  :ال تس تتلكوا مس تتلكام وال طت تريقام  :ل تتننام عل تتى

تتع وع تتدوان ،

ولت تتيك المعنت تتا عتتتدم مناصت تتحتام وبيت تتان الحتتتق لات تتم  ،إذ ال يتت تترك الظتتتالم علت تتى ظلمت تته ،

ويحتم أن المراد بقوله  ذروا  تاديدا للملحدين .
وا لحىىاد  :متتوخوذ متتن اللحتتد  ،ونتتو الميت  ،لحتتد وألحتد بمعنتتى متتا  ،ومنتته ستتما الحفتتر
بالقبر لحدا  ،نه مائ إلى جاة القبلة .

وا لحاد في أسماء اهلل  :الميل ب ا عما يجب في ا  ،وهو أنوا :

()7

خف

البخاري  :كتاب ا ذان  /باب الدعا قب السعم  ،ومسلم  :كتاب الذكر والدعا  /باب استجباب
الصو بالذكر .
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األول  :أن ينكتتر شتتيئا متتن ا ستتما أو ممتتا دل ت

عليتته متتن الصتتفا

كون تته إلح تتادا أن تته م تتا با تتا عم تتا يج تتب لا تتا  ،إذ الواج تتب إ باتا تتا وا ب تتا
الصفا

أو ا حكتتام  ،ووجتته
م تتا تت تتمنه م تتن

وا حكام .
أستتما لتتم يستتم ا باتتا نفستته  ،كقولتته الفعستتفة لتتا ا  :إنتته علتتة

الثىىاني  :أن ي ب ت

لاعلة لا نذا الكون تفع  ،ونذا الكون معلو لاا  ،وليك نناك إله .

وبع تتام يستتتميه العق ت ت الفعتتتا  ،لالتتتذي يتتتدير ن تتذا الكت تتون نت تتو العق ت ت الفعتتتا  ،وكت تتذلك
النصاري يسمون ا أبا ونذا إلحاد .
الثاله  :أن يجعلاا دالة على التشبيه  ،ليقو  :ا سميع بصتير قتدير  ،وا نستان ستميع
نذن ا سما  ،ليلزم أن تتفتق المستميا

بصير قدير  ،اتفق

ممائع للخلق  ،ليتدر بتوالق ا سما إلى التوالق بالصفا

.

 ،ويكتن ا ستبحانه وتعتالى

ووجه ا لحاد  :أن أسما دالة على معان الئقتة بتا ال يمكتن أن تكتون مشتاباة لمتا تتد
عليه من المعانا لا المخلوق .

م تتن ا لتته أو م تتن ا ،

الرابىىىف  :أن يشتتتق متتن ن تتذن ا ستتما لمص تتنام  ،كتستتمية التتع

والعتز متن العزيتز  ،ومنتاو متن المنتان حتتى يلقتوا علياتا شتيئَا متن ا لونيتة ليبترروا متا نتم
عليه .

واعلم أن التعبير بنفا التم ي أحسن من التعبير بنفا التشبيه  ،لوجون ع ة :
.7

أنتته نتتو التتذي نفتتان ا لتتا الق تررن  ،لقتتا   :لىىيس كمثلىىه شىىيء وهىىو السىىميف

البصير 

.2

[ الشوري ]77:

.

أنتته متتا متتن شتتيئين موجتتودين إال وبينامتتا تشتتابه متتن بعت

المعنا من بع

الوجتتون  ،واشتتتراك لتتا

الوجون .

فمث  :الختالق والمخلتوق اشتتركا لتا معنتا الوجتود  ،لكتن وجتود نتذا يخصته ووجتود نتذا
يخصتته  ،وكتتذلك العلتتم والستتمع والبصتتر ونحونتتا اشتتترك لياتتا الختتالق والمخلتتوق لتتا أص ت

المعنى  ،ويتميز ك واحد مناما بما يخت
.3

به .

أن الناك اختلفوا لتا معنتى التشتبيه حتتى جعت بع تام إ بتا

ليكون معنى بع تشبيه  ،أي  :بع إ با

صفا

الصتفا

تشتبياا ،

على اصطعحام .

قولتته تعتتالى   :سىىىيجزون مىىىا كىىىانوا يعملىىىون  ل تتم يق ت يجتتزون العق تتاب إشتتارو إل تتى أن

الج از من جنك العم  ،ونذا وعيد  ،ونتو كقولته تعتالى   :سىنفرغ لكىم أيىه الىثق ن 
[ الرحمن ]37 :

 ،وليك المعنى أن ا عز وج مشفو اثن وسيخلفه الفراغ ليما بعد .
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قولتته   :يعملىىىون  . العم ت يطل تتق عل تتى القتتو والفعت ت  ،ق تتا تعتتالى   :فمىىىن يعمىىىل

مثقال ذر خيرا يرم ومن يعمل مثقال ذر شرا يرم 

[ الزلزلتة ]1-1 :

وا قوا .

ونتذا يكتون لتا ا لعتا

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس   :يلحدون في أسمائه  " : يشىركون "  .وعنىه :
" سىىموا الى ت مىىن ا لىىه  ،والعىىزي مىىن العزيىىز "  .وعىىن األعمىىش  " :يىىدخلون في ىىا مىىا
ليس من ا"

()1

قو ابن عباك  " :يشركون "  .تفسير لإللحاد  ،ويت من ا شراك باا لا جاتين :

.7

أن يجعلونا دالة على المما لة .

.2

أو يشتقوا مناا أسما لمصنام  ،كمتا لتا الروايتة ال انيتة عتن ابتن عبتاك التتا
ذكرنتتا المؤلتتف  ،لمتتن جعلاتتا دالتتة علتتى المما لتتة  ،لقتتد أشتترك نتته جع ت
وم تتن أخ تتذ منا تتا أس تتما

مشاركة

ص تتنامه  ،لق تتد أش تترك ن تته جعت ت مس تتميا

م تتيع ،

ن تتذن ا ست تتما

عز وج .

وقوله  " :وعنه "  .أي  :ابن عباك .
قوله  " :سموا ال ت من ا له  " .. ونذا أحد نتوعا ا شتراك باتا أن يشتتق مناتا أستما

لمصنام .
تنبيه :

ليه كلمة تقولاا النسا عندنا ونا  ( :وعزالي )  ،لما نو المقصود باا ؟
الجىىواب  :المقصتتود أناتتا متتن التعزيتتة  ،أي  :أناتتا تطلتتب الصتتبر والتقويتتة وليس ت

تنتتدب

العز التا نا الصنم  ،ناا قد ال تعرف أن نناك صتنما استمه العتز وال يخطتر ببالاتا

نتتذا  ،وبع ت

النتتاك قتتا  :يجتتب إنكارنتتا  ،ن ظتتانر اللفتتظ أناتتا تنتتدب العتتز  ،ونتتذا

شرك  ،ولكن نقول  :لو كان نذا نو المقصود لوجب ا نكار  ،لكننا نعلتم علتم اليقتين أن

نذا لير مقصود  ،ب يقصد باذا اللفظ التقوي والصبر وال با

على نذن المصيبة .

قوله  " :عىن األعمىش  :يىدخلون في ىا مىا لىيس من ىا "  .نتذا أحتد أنتواا ا لحتاد  ،ونتو
أن يستمى ا بمتتا لتم يستتم بتته نفسته  ،ومتتن زاد لياتا لقتتد ألحتتد  ،ن الواجتب لياتتا الوقتتوف

على ما جا به السمع .
تتمة :



()7

ابن أبا حاتم لا " تفسير ه " كما لا " الدر المن ور " ()172/3
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النص تتو

ج تتا

بالوعي تتد عل تتى ا لح تتاد ل تتا ري تتا

الىىذين يلحىىدون فىىي عياتنىىا ال يخفىىون علينىىا 

ا تع تتالى كم تتا ل تتا قول تته تع تتالى   :إن

[ لصتتل

 ، ]90 :لقولتته   :ال يخفىىون علينىىا 

لياا تاديد  ،ن المعنا سنعاقبام  ،والجملة مؤكدو بون .



وعيات اهلل تنقسم إلى قسمين :

.7

عيات كونية  :ونا كت المخلوقتا

.7

والدواب ولير ذلك  ،قا الشاعر :

متن الستماوا

وا ر

والنجتوم والجبتا والشتجر

فواعجبا كيب يعصي ا له

أم كيب يجحدم الجاحد

وفي كل شيء له عية

تدل على أنه واحد

وا لحاد في اآليات الكونية ث ثة أنوا :

اعتقاد أن أحدا سو ا منفرد باا أو ببع اا .
اعتقاد أن أحدا مشارك

.2

اعتقاد أن

.3

لياا .

لياا معينا لا إيجادنا وخلقاا وتدبيرنا .

والدلي قوله تعتالى   :قل أدعىو الىذين زعمىت م مىن دون اهلل ال يملكىون مثقىال ذر فىي

السماوات وال في األرض وما ل م في ما من شرك ومىا لىه مىن م مىن ظ يىر 

 ،ظاير  ،أي  :معين .

وك ما يخ بتوحيد الربوبية  ،لننه داخ لا ا لحاد لا اثيا

.2

ريا

الكونية .

شترعية  ،ونتو متا جتا بته الرست متن التوحا كتالقررن  ،قتا تعتالى   :بىل هىو

عيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 
وا لحاد لا اثيا

[ العنكبو . ]99 :

الشرعية ع ة أنواا :

.7

تكذيباا ليما يتعلق با خبار .

.2

مخالفتاا ليما يتعلق با حكام .

.3

[ ستبو ]22 :

التحريف لا ا خبار وا حكام .
وا لحاد لا اثيا

الكونية والشرعية حرام .

ومنه ما يكون كف ار  ،كتكذيباا  ،لمن كذب شتيئا متع اعتقتادن أن ا ورستوله أخبت ار بته  ،لاتو

كالر .

ومنه ما يكون معصية من الكبائر  ،كقت النفك والزنا .
ومنه ما يكون معصية من الصفائر  ،كالنظر جنبية لشاوو .
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قا ا تعتالى لتا الحترم   :ومىن يىرد فيىه بإلحىاد بظلىم نذقىه مىن عىذاب إلىيم 


الحت

:

]22

[

 ،لستتما ا المعاصتتا والظلتتم إلحتتادا  ،ناتتا مي ت عمتتا يجتتب أن يكتتون عليتته

ا نسان  ،إذ الواجب عليه السير على صراط ا تعالى  ،ومن خالف  ،لقد ألحد .
فيه مسائل :
األولى  :إثبات األسىماء  .الثانيىة  :كون ىا حسىنى  .الثالثىة  :األمىر بدعائىه ب ىا .الرابعىة :
تىرك مىىن عىىارض مىن الجىىاهلين الملحىىدين  .الخامسىىة  :تفسىير ا لحىىاد في ىىا  .السادسىىة :
وعيد من ألحد.
ليه مسائل :




ا ولتتى  :إ بتتا

ا ستتما  .يعنتتا

تعتتالى  ،وتؤختتذ متتن قولتته   :و ا ستتما ، 

ونتتذا خبتتر مت تتمن لمدلولتته متتن بتتو ا ستتما

 ،ولتتا الجملتتة حصتتر لتقتتديم الخبتتر ،

والحصر باعتبار كوناا حسنى ال باعتبار ا سما .
وأنكر الجامية ولعو المعتزلة بو ا سما
* ال اني تتة  :كونا تتا حس تتنى  .أي بلفت ت

ونا أسم تف ي .

تعالى .

ل تتا الحس تتن أكمل تته  ،ن " حس تتنى " مؤن تتث أحس تتن ،



ال ال ة  :ا مر بدعائه باتا  .والتدعا نوعتان  :دعتا مستولة  ،ودعتا عبتادو وكعنمتا



الرابع تتة  :ت تترك م تتن عت تار

م تتن الج تتانلين الملح تتدين  .أي  :ت تترك س تتبيلام  ،ول تتيك





الخامسة  :تفسير ا لحاد لياا  .وقد سبق بيان أنواعه .

مومور ليه أن يدعا ا باذن ا سما الحسنى  ،وسبق تفصي ذلك .)7( .
المعنى أن ال ندعونم وال نبين لام  ،واثية تت من أي ا التاديد .

السادسة  :وعيد من ألحد  .وتؤخذ من قوله تعالى   :سيجزون ما كانوا يعملون 

()7

أنظر ( :

)907
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باب ال يقال  :الس م على اهلل
نذن الترجمتة أتتى باتا المؤلتف بصتيفة النفتا  ،ونتو محتمت للك ارنتة والتحتريم  ،لكتن استتدالله
بالحديث يقت ا أنه للتحريم ونو كذلك .
والس م له عد معان :

التحية  ،كما قا  :سلم على لعن  ،أي  :حياو بالسعم .

.7

الستتعمة متتن التتنق

.2

واثلتتا

 ،كقولنتتا  " :السى م عليىىك أي ىىا النبىىي ورحمىىة اهلل

وبركاته ".
السعم  :اسم متن أستما ا تعتالى  ،قتا تعتالى   :الملىك القىدوس السى م [ 

.3

الحشر . ]23 :

قوله  " :ال يقال الس م على اهلل "  .أي  :ال تق  :السعم عليكم يا رب  ،لما يلا :

لا حقه  ،لتدعو ا أن يسلم نفسته متن ذلتك  ،إذ ال

أ ) أن م نذا الدعا ُيونم النق
يدعا لشتا بالستعم متن شتا إال إذا كتان قتابع أن يتصتف بته  ،وا ستبحانه منتزن عتن
صفا

.

النق

ب ) إذا دعتو ا أن يستتلم نفسته  ،لقتتد خالفت
لاو لنا عنا  ،لكن ي نا عليه بصفا
ومناسبة الباب لتوحيد الصفا

الحقيقتتة  ،ن ا يتدعى وال يتتدعى لتته ،
لفور  ،سميع  ،عليم …

الكما م

ظتانرو  ،ن صتفاته عليتا كاملتة كمتا أن أستما ن حستنى ،

والتدلي علتتى أن صتفاته عليتتا قولته تعتتالى   :للىذين ال يؤمنىىون بىىاآلخر مثىىل السىىوء وهلل
المثل األعلي [ النح  ]10 :وقوله تعالى   :وله المثىل األعلىي فىي السىماوات واألرض 

[الروم . ]21 :

والمثل األعلى  :الوصف ا كمت  ،لتنذا قلنتا  :الستعم علتى ا أونتم ذلتك أن ا ستبحانه
قد يلحقة النق

 ،ونذا ينالا كما صفاته .

ومناس تتبة ن تتذا الب تتاب لم تتا قبل تته ظ تتانرو  ،ن مو تتوا الب تتاب ال تتذي قبل تته إ ب تتا
الحسنى

المت منة لصفاته  ،ومو وا نذا الباب سعمة صفاته من كت نقت

يت من كمالاا  ،إذ ال يتم الكما إال بن بتا

قلت

 :زيتد لا ت أ بت

صتفا

يسلك شيئا من طرق السفو  ،لاثن أ ب
والتترب ستتبحانه وتعتتالى ينصتتف بصتتفا

 ،ونتذا

الكمتا ونفتا متا ي تادنا  ،لننتك لتو

لتته الف ت  ،وجتاز أن يلحقته نقت
له الف

ا س تتما

 ،واذا قلت

 :زيتد لا ت ولتتم

المطلق لا نذن الصفة .

الكمتتا  ،ولكنتته إذا ذكتتر متتا ي تتاد تلتتك الصتتفة

صار ذلك أكم  ،ولاذا أعقب المؤلف رحمته ا البتاب الستابق باتذا البتاب إشتارو إلتى أن
ا سما الحسنى والصفا

العلى ال يلحقاا نق

.
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والسعم اسم بوتا سلبا .
فسىىلبي  :أي أنتته يتراد بتته نفتتا ك ت نقت
يلحقه نق

أو عيتتب يتصتتورن التتذنن أو يتخيلتته العق ت  ،لتتع

لا ذاته أو صفاته أو ألعاله أو أحكامه .

وثبوتي  :أي يراد به بو نذا االسم له  ،والصفة التا ت مناا ونا السعمة .
في الصحيح عن ابن مسعود رضي اهلل عنه  ،قال  :كنا إذا كنا مف النبىي  فىي الصى
 ،قلنا  :ا لس م علىى اهلل مىن عبىادم  ،السى م علىى فى ن وفى ن  .فقىال  " : ال تقولىوا :
الس م على اهلل  ،فإن اهلل هو الس م " (.)1

قو  " :فىي الصىحيح "  .نتذا أعتم متن أن يكتون ابتتا لتا " الصتحيحين "  ،أو أحتدنما  ،أو
ليرنا  ،وأنظر ( :

 )791بتاب تفستير التوحيتد وشتاادو أن ال إلته إال ا  ،ونتذا الحتديث

المذكور لا " الصحيحين " .
قولتته  " :كنىىا مىىف النبىىي  فىىي الص ى
تك تتون إال ل تتا الفت ترائ

"  .الفالتتب أن المعيتتة متتع النبتتا



لتتا الصتتعو " ال

 ،نا تتا ن تتا الت تتا يش تترا لا تتا ص تتعو الجماع تتة  ،ومش تتروعية ص تتعو
قليلة  ،كاالستسقا .

الجماعة لا لير الفرائ

قول تته  " :قلنىىىا  :السىىى م علىىىى اهلل مىىىن عبىىىادم "  .أي  :يطلب تتون الس تتعمة
يستتولون ا أن يستتلم نفستته متتن اثلتتا

م تتن اثل تتا

 ،أو أن استتم الستتعم علتتى ا متتن عبتتادن  ،ن قتتو

،

ا نسان السعم عليكم خبر بمعنا الدعا  ،وله معنيان :
.7

اسم السعم عليك  ،أي  :عليك بركاته باسمه .

.2

السعمة من ا عليك  ،لاو سعم بمعنا تسليم  ،ككعم بمعنا تكليم .
قوله  " :السعم على لعن ولعن "  .أي  :جبري وميكائي  ،وكلمتة لتعن يكنتا باتا عتن

الشتتخ

 ،ونتتا مصتترولة  ،ناتتا ليست

كمثل صفوان عليه تراب

 [ البقرو ]219 :

علمتتا وال صتتفة  ،كصتتفوان لتتا قولتته تعتتالى  :

.

وقتتد جتتا لتتا لفتتظ رختتر  " :السىى م علىىى جبريىىل و ميكىىال "
السعم  .لقا النبا



()2

كتتانوا يقولتتون نكتتذا لتتا

 " :ال تقولوا  :الس م على اهلل  ،فإن اهلل هو الس م " .

ونذا ناا تحريم  ،والسعم ال يحتا إلتى ستعم  ،نتو نفسته عتز وجت ستعم ستالم متن كت

نق

ومن ك عيب .

وليتته دلي ت عل تتى ج تواز الستتعم عل تتى المعئكتتة  ،ن النب تتا
الصعو والسعم لما أخبر عائشة أن جبري يسلم علياا قال
()7
()2



لتتم ينتته عن تته  ،و نتته علي تته

 " :عليه الس م " (.)7

البخاري  :كتاب ا ذان  /باب التشاد لا اثخرو  ،ومسلم  :كتاب الصعو  /باب التشاد لا الصعو.
البخاري  :كتاب صفة الصعو  /باب التشاد لا اثخرو .
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فيه مسائل :



األولىى  :تفسىىير السى م  .الثانيىة  :أنىىه تحيىىة  .الثالثىة  :أن ىىا ال تصىىلح هلل  .الرابعىىة :
العلة في ذلك  .الخامسة  :تعليم م التحية التي تصلح هلل .

ك نق

األولىىى  :تفسىىير الس ى م  :لبالنستتبة كونتته استتما متتن أستتما معنتتان الستتالم متتن
وعيب  ،وبالنسبة لكونه تحية له معنيان :



األول  :تقتتدير م تتاف  ،أي  ،استتم الستتعم عليتتك  ،أي  :استتم ا التتذي نتتو



الثاني  :أن السعم بمعنا التسليم اسم مصتدر كتالكعم بمعنتا التكلتيم  ،أي :



الثانية  :أنه تحية  .وسبق ذلك .

السعم عليك .

تخبر خب ار يراد به الدعا  ،أي  :أسو ا أن يسلمك تسليما .

ال تصل له كان

 .واذا كان



الثالثة  :أناا ال تصل



الرابعة  :العلة لا ذلك  .ونا أن ا نو السعم  ،وقد سبق بياناا .
الخامسىىة  :تعلتتيمام التحيتتة التتتا تصتتل



حراما .

 .وتؤختتذ متتن تكملتتة الحتتديث " :

فىىىإذا صىىىلي أحىىىدكم  ،فليقىىىل  :التحيىىىات هلل  ، " ..وليتته حستتن تعلتتيم الرستتو



م تتن

وجاين األول  :أنه حينما ناانم عل الناا .
وفي ذلك فوائد :

.7

طمونينة ا نسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة .

.2

بيتان ستمو الشتريعة ا ستعمية وأن أوامرنتتا ونوانياتا مقرونتة بالحكمتة  ،ن العلتتة

حكمة.

القياك على ما شارك الحكم المعل بتلك العلة .

.3

الثاني  :أنه حين ناانم عن ذلك بتين لاتم متا يبتا لاتم  ،ليؤختذ منته أنته المتتكلم إذا ذكتر
ما يناا عنه لليذكر ما يقوم مقامه مما نتو مبتا  ،ولاتذا شتواند ك يترو متن القتررن والستنة

سبق شا مناا .
ويسىىتفاد مىىن الحىىديه  :أنته اليجتتوز ا قترار علتتى المحتترم  ،لقولتته  " :ال تقولىوا  :السى م
على اهلل "  ،ونذا واجب على ك مسلم  ،ويجب علتى العلمتا بيتان ا متور الشترعية لتئع
يستمر الناك ليما ال يجتوز ويترون أنته جتائز  ،قتا تعتالى   :نواذ أخىذ اهلل ميثىاق الىذين
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه  [ ر عمران . ]711 :
()7

البخاري  :كتاب ل ائ الصحابة  /باب ل

عائشة  ،ومسلم  :كتاب ل ائ الصحابة  /باب ل

عائشة .
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باب قول  :الل م اغفر لي إن شئت
قوله  " :باب قول  :الل م اغفر لي إن شئت " .

عق تتد المؤل تتف ن تتذا الب تتاب لم تتا ت تتمنه ن تتذا الح تتديث م تتن كم تتا س تتلطان ا وكم تتا ج تتودن

ول له  ،وذلك من صفا

الكما .

قولتته  " :الل ىىم "  .معنتتان  :يتتا ا  ،لكتتن لك ترو االستتتعما حتتذل

الميم  ،وجع العو

لا اثخر تيمنا باالبتدا بذكر ا .

يتتا للنتتدا وعتتو

عناتتا

قوله  " :اغفر لي "  .المففرو  :ستر الذنب مع التجاوز عنته  ،ناتا مشتتقة متن المففتر ،

ونتو متا ي ستتر بته الترأك للوقايتة متن الستاام  ،ونتتذا ال يكتون إال بشتا ستاتر واق  ،ويتتد

له قو ا عز وج للعبد المؤمن حينما يخلو به ويقررن بذنوبه يوم القيامتة  " :قىد سىترها
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم "
قوله  " :إن شئت "  .أي  :أن شئ

()7

.

أن تففر لا لالفر  ،وان شئ

لع تففر .

فىىي الصىىحيح عىىن أبىىي هريىىر  ،أن رسىىول اهلل  قىىال  " :ال يقىىل أحىىدكم  :الل ىىم أغفىىر
لي أن شئت  .الل م ارحمني إن شئت  .ليعزم المس لة  ،فإن اهلل ال مكرم له " (.)8
ولمسلم  " :وليعظم الرغبة  ،فإن اهلل ال يتعاظمه شيء أعفام " (.)8
قولته  " :فىي الصىىحيح "  .ستبق الكتتعم علتى م ت نتتذن العبتارو لتا كتتعم المؤلتف  ،والمتراد
ننا الحديث الصحي  ،ن الحديث لا " الصحيحين " كلياما .
قوله  " : ال يقل أحدكم "  .ال نانية بدلي جزم الفع بعدنا .
قولته  " :الل ىىم اغفىىر لىىي  ،الل ىىم ارحمنىي "  .لفتتا الجملتتة ا ولتى  " :أغفىىر لىىي " النجتتاو
متتن المكتترون  ،ولتتا ال انيتتة  " :ارحمنىىي " .الوصتتو إلتتى المطلتتوب  ،ليكتتون نتتذا التتدعا
شامع لك ما ليه حصو المطلوب وزوا المكرون .

قولته  " :ليعىىزوم المسى لة "  .التتعم ا متتر  ،ومعنتا عتتزم المستتولة  :أن ال يكتون لتتا تتتردد
ب يعزم بدون تردد وال تعليق  .و"المسى لة "  :السىؤال  ،أي  :ليعتزم لتا ستؤاله لتع يكتون

مترددا بقوله  :إن شئ

.

قولتته  " :فىىإن اهلل ال مكىىرم لىىه "  .تعلي ت للناتتا عتتن قتتو  " :الل ىىم أغفىىر لىىي إن شىىئت
الل م ارحمني إن شئت "  ،أي  :ال أحد يكرنه على متا يريتد ليمنعته منته  ،أو متا ال يريتد
ليلزمه بفعله  ،ن ا مر كله

وحدن .

()7

البخاري  :كتاب المظالم  /باب قوله تعالى   :إال لعنة ا على الظالمين  ،ومسلم  :كتاب التوبة  /باب توبة العاق .

()2

البخاري  :كتاب التوحيد  /باب المشيئة  ،ومسلم  :كتاب الذكر والدعا  /باب العزم بالدعا .

()3

مسلم  :كتاب الذكر /باب العزم بالدعا .
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والمحظور في هذا التعليق من وجوم ث ثة :
األول  :أنه ُيشعر بون ا له مكترن علتى الشتا وأن و ار ن متن يستتطيع أن يمنعته  ،لكتون
الداعا باذن الكيفية يقو  :أنا ال أكرنك  ،إن شئ لالفر وان شئ لع تففر .
الثىىىاني  :أن قىىىول القائىىىل  " :إن شتتئ

" كونتته يتتر أن نتتذا أمتتر عظتتيم علتتى ا لقتتد ال

يشتتابه لكونتته عظيمتتا عنتتدن  ،ونظيتتر ذلتتك أن تقتتو لشتتخ
بالصورو ال للحقيقة بالحقيقة  ،أعطنا مليون لاير إن شئ

يكتتون الشتتا عظيمتتا يت اقلتته  ،لقولتتك  :إن شتتئ
ع تتز وجت ت ال يحت تتا أن تق تتو ل تته  :إن ش تتئ

متتن النتتاك والم تتا للصتتورو

لته ذلتك  ،ربمتا

 ،لننتك إذا قلت

 ،ج ت أن تاتتون عليتته المستتولة  ،لتتا

 ،ن تته س تتبحانه وتع تتالى ال يتعاظم تته ش تتا

أعطان  ،ولاذا قا عليه الصعو والستعم  " :وليعظم الرغبة  ،فإن اهلل ال يتعاظمىه شىيء
أعفام " .
قولته  " :ولىىيعظم الرغبىىة "  ،أي  :ليستتو متتا شتا متتن قليت وك يتتر وال يقت  :نتتذا ك يتتر ال
أس تتا ا إي تتان  ،ولات تذا ق تتا  " :فىىىىإن اهلل ال يتعاظمىىىه شىىىىيء أعفىىىام "  ،أي  :ال يك تتون

الشا عظيمتا عنتدن حتتى يمنعته ويبخت بته ستبحانه وتعتالى كت شتا يعطيته  ،لننته لتيك
عظيما عنتدن  ،لتا عتز وجت يبعتث الخلتق بكلمتة واحتدو  ،ونتذا أمتر عظتيم  ،لكنته يستير

عليه  ،قا تعالى   :قل بلي وربي لتبعثن ثىم لتنبىئن بمىا علمىتم وذلىك علىى اهلل يسىير

[ التف تتابن  ] 1 :ول تتيك بعظ تتيم  ،لكت ت م تتا يعطي تته ا ع تتز وجت ت

ح تتد م تتن خلق تته لل تتيك

بعظتتيم يتعاظمتته  ،أي  :ال يكتتون الشتتا عظيمتتا عنتتدن حتتتى ال يعطيتته  ،ب ت ك ت شتتا
عندن نين .
الثالىىه  :أنتته يشتتعر بتتون الطالتتب مستتتفن عتتن ا  ،كونتته يقتتو  :إن شتتئ
شئ

لالع ت  ،وان

لع تفع ال يامنا  ،ولاذا قا  " :وليعظم الرغبىة "  ،أي  :يستو برلبتة عظيمتة ،

والتعلي تتق ين تتالا ذل تتك  ،ن المعل تتق للش تتا المطل تتوب يش تتعر تعليق تته ب تتون مس تتتفن عن تته ،
وا نستتان ينبفتتا أن يتتدعوا ا تعتتالى ونتتو يشتتعر أنتته مفتقتتر إليتته لايتتة ا لتقتتار  ،وأن ا

قادر على أن يعطيه ما سو  ،وأن الته لتيك يعظتم عليته شتا  ،بت نتو نتين عليته  ،إذا
متتن رداب التتدعا أن ال يتتدعو باتتذن الصتتيفة  ،ب ت يجتتزم ليقتتو  :اللاتتم إلفتتر لتتا  ،الاتتم

ارحمنا  ،اللام ولقنا  ،وما أشبه ذلك  ،ون يجزم با جابة ؟
الج ىواب  :إذا كتتان ا متتر عائتتدا إلتتى قتتدرو ا  ،لاتتذا يجتتب أن يجتتزم بتتون ا قتتادر علتتى
ذلك  ،قا ا تعالى   :ادعوني أستجب لكم  [ لالر . ]10 :
أما من حيث دعائك أن

باعتبار ما عنتدك متن الموانتع  ،أو عتدم تتوالر ا ستباب  ،لننتك

قد تتتردد لتا ا جابتة  ،ومتع ذلتك ينبفتا أن تحستن الظتن بتا  ،ن ا

عتز وجت قتا 

ادعىوني أسىتجب لكىىم  ، لالتذي ولقتك لدعائته أوال ستتيمن عليتك با جابتة رخت ار  ،ال ستتيما
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إذا أتتتا ا نستتان بوستتباب ا جابتتة وتجنتتب الموانتتع  ،ومتتن الموانتتع االعتتتدا لتتا التتدعا ،
كون يدعو بن م أو قطيعة رحم .
ومن ا أن يدعو بما ال يمكن شرعا أو قدرا :
فشرعا ك ن يقول  :الل م اجعلني نبيا .

وقتتد ار بتتون يتتدعو ا تعتتالى بتتون يجمتتع بتتين النقي تتين  ،ونتتذا أمتتر ال يمكتتن  ،لاالعتتتدا
بالدعا مانع متن إجابتته  ،ونتو محترم  ،لقولته تعتالى   :ادعىوا ربكىم تضىرعا وخفيىة إنىه

ال يحب المعتدين  [ ا عراف  ، ] 22 :ونو أشبه ما يكون باالستا از با سبحانه .
مناسبة الباب للتوحيد  :من وج ين :



من جاة الربوبية  ،لنن من أتتى بمتا يشتعر بتون ا لته مكترن لتم يقتم بتمتام ربتو

.7

بيته تعالى  ،ن من تمام الربوبية أنه ال مكرن له  ،ب إنته ال يستو عمتا يفعت  ،كمتا
قتتا تعتتالى   :ال يس ى ل عمىىا يفعىىل وهىىم يس ى لون  [ ا نبيتتا  . ]23 :وكتتذلك ليتته
متتن ناحيتتة الربوبيتتة متتن جاتتة أختتر ونتتو أن ا يتعتتاظم ا شتتيا التتتا يعطياتتا

نق ت

لكان ليه قد لا جودن وكرمه.

متتن ناحي تتة العبتتد  ،لنن تته يشتتعر باس تتتفنائه عتتن رب تته  ،ونتتذا نقت ت

.2

ا نستتان  ،س توا متتن جاتتة ا لونيتتة أو الربوبيتتة أو ا ستتما والصتتفا

المصنف لا باب الذي يتعلق با سما والصفا

.

لتتا توحي تتد
 ،ولاتتذا ذك ترن

فإن قلت  :مىا الجىواب عمىا ورد فىي دعىاء األسىتخار  " :الل ىم إنىي أسىتخيرك بعلمىك ،
وأستقدرك بقدرتك  ،وأس لك من فضلك العظيم  ،فإنك تقىدر وال أقىدر  ،وتعلىم وال أعلىم ،
وأنىت عى م الغيىوب  ،الل ىم ! إن كنىىت تعلىم أن هىذا األمىر خيىىر لىي فىي دينىي ومعاشىىي
وعاقبة أمري  ،فاقدرم لي ويسرم لي ثم بارك لي فيه  ،نوان كنت تعلم أن هىذا األمىر شىر
لىىي فىىي دينىىي ومعاشىىي وعاقبىىة أمىىري  ،فاصىىرفه عنىىي واصىىرفني عنىىه واقىىدر لىىي الخيىىر
حيه كان ثم أرضني به " 1؟ وكذا ما ورد في الحديه المش ور "الل م احينىي مىا كانىت
()2

الحيا خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفا خيرا لي"
فالجواب  :أننا لم أعلق نذا بالمشيئة  ،ما قلت

نذا خير لا أو شتر وا يعلتم  ،لتوقو  :إن كنت

 :لاقتدرن لتا إن شتئ

 ،لكتن ال أعلتم أن

تعلتم أن نتذا ا متر خيتر لتا لاقتدرن لتا

 ،ل تتالتعليق لي تته م تتر مجا تتو عن تتدي ال أعل تتم نت ت ن تتو خي تتر ل تتا أو ال ؟ وك تتذا بالنس تتبة

( )7البخاري  :كتاب الدعوا

 /باب الدعا عند ا ستخارو .

 .2البخاري :كتاب الدعوا  /باب الدعا بالمو والحياو ومسلم كتاب الذكر والدعا  /باب كرانة تمنا
المو .
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للحتتديث اثختتر  ،ن ا نستتان ال يعلتتم ن ت طتتو حياتتته خيتتر أو شتتر ؟ ولاتتذا ك ترن أن ت
العلم أن تقو للشتخ

 :أطتا ا بقتا ك  ،ن طتو البقتا ال يعلتم  ،لقتد يكتون خيت ار ،

وقتد يكتتون شت ار  ،ولكتتن يقتتا  :أطتا ا بقتتا ك علتتى طاعتتته ومتتا أشتتبه ذلتك حتتتى يكتتون
ال تتدعا خيت ت ار بكت ت ح تتا  ،وعل تتا نت تذا  ،ل تتع يك تتون ل تتا ح تتديث الب تتاب معار تتة لح تتديث
االستخارو وال حديث  " :الل م أحينىي مىا كانىت الحيىا خيىرا لىي " ن التدعا مجتزوم بته

وليك معلقا بالمشيئة  ،والناا إنما نو عما كان معلقا بالمشيئة .
ولتتيك إن شتتئ

لكتتن لتتو قتتا  :اللاتتم ألفتتر لتتا إن أرد

 ،لتتالحكم واحتتد ن ا اردو ننتتا

كونية  ،لاا بمعنا المشيئة  ،لالخعف باللفظ ال يعتبر مؤ ار بالحكم .
فيه مسائل :



األولى  :الن ي عن االستثناء في الدعاء  .الثانية  :بيان العلة في ذلىك الثالثىة  :قولىه
 " :ليعزم المس لة "  .الرابعة  :إعظام الرغبة  .الخامسة  :التعليل ل ذا األمر .
فيه مسائل :
األولى  :الن ىي عىن االسىتثناء فىي الىدعاء والمىراد باالسىتثناء هنىا الشىرف ،



فىىإن الشىىرف يستتما استتت نا بتتدلي قولتته



ل تتباعة بن ت

فىإن لىىك علىى ربىىك مىا اسىىتثنيت " ( ،)7ووجاته أنتك إذا قلت

الزبيتتر " حجىىي واشىىترفي ،
 :أكترم زيتدا إن أكرمتتك ،

لاو كقولك  :أكرم زيدا إال أال يكرمك  ،لاو بمعنا االست نا لا الحقيقة .
الثانية  :بيان العلة في ذلك  .وقد سبق أن ا ث ه علل :


.7

أناا تشعر بون ا له مكرن  ،وا مر ليك كذلك .

.2

أناا تشعر بون نذا أمر عظيم على ا قد ي ق عليه ويعجتز عنته  ،وا متر لتيك

كذلك.

.3


أناا تشعر باستفنا ا نسان عن ا  ،ونذا لير ثئق وليك من ا دب .
الثالثة  :قوله  " :ليعزم المس لة "  .تفيد أنك إذا سول

لاعزم وال تردد .



الرابعة  :إعظام الرلبة  .لقوله



الخامسىة  :التعليت لاتتذا ا متر .يستتتفاد متن قولتته  " :فىىإن اهلل ال يتعاظمىىه شىىيء

شا عزيز أو ممتنع على ا .



 " :ولىيعظم الرغبىة "  ،أي  :ليستو متا بتدا لتع

أو ال مكىرم لىىه " وقولتته  " :ولىىيعظم الرغبىىة "  ،ولتا نتتذا حستتن تعلتيم الرستتو

شيئا قرنه بعلته .

وفي ذكر علة الحكم فوائد :
( )7البخاري  :كتاب النكا  /باب ا كفا لا الدين  ،ومسلم  :كتاب الح  /باب جواز اشتراط المحرم .
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إذا ذكتتر

األولى  :بيان سمو نذن الشريعة  ،وأنه ما من شا تحكم به إال وله علة وحكمة .
الثانية  :زيادو طمونينتة ا نستان  ،نته إذا لاتم العلتة متع الحكتم اطمتون  ،ولاتذا رمتا ستئ


عتتن بيتتع الرطتتب بتتالتمر لتتم يق ت حتتع أو ح ترام  ،ب ت قتتا  " :أيتتنق

قالوا  :نعم  .لناا عنه (.)7

والرجل الذي قال  :إن رمراتا ولد

لعما أسود لتم يقت



إذا جتتف ؟ " .

الولتد لتك  ،بت قتا  :نت لتك

من إب ؟ قا  :نعم  .قا  :متا ألواناتا ؟ قتا  :حمتر  .قتا  :نت لياتا متن أورق ا ورق

 :ا شاب الذي بين البيا

والسواد ؟ قا  :نعم .

قتتا  :مىىن أيىىن ؟ قتتا  :لعلتته نزعتته عتترق  ،قتتا  :لع ت ابنتتك نزعتتة عتترق " ( ،)2لاطمتتون ،
وعرف الحكتم  ،وأن نتذا نتو الواقتع  ،لقترن الحكتم بالعلتة يوجتب الطمونيتة ومحبتة الشتريعة

والرلبة لياا .
الثالثىىة  :القيتتاك إذا كان ت

العلة .

المستتولة لتتا الحكتتم متتن ا حكتتام  ،لليحتتق باتتا متتا ش تراكاا لتتا

( )7ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )711 ،712/7وأبو داود  :كتاب البيوا  /باب لا التمر بالتمر  ،والترمذي  :كتاب البيوا /
باب لا الناا عن المحاقة  ،والنسائا  :كتاب البيوا باب اشت ار التمر بالرطب  ،وابن ماجه  :كتاب التجا ار  /باب بيع

الرطب بالتمر  ،والحاكم لا " المستدرك " ( )31/2وصححه ووالقه الذنبا  ،وصححه أحمد شاكر لا " المسند " (. )7272

( )2البخاري  :كتاب الطعق  /باب إذا عر

بنفا الولد  ،ومسلم  :كتاب اللعان .
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***
باب ال يقول  :عبدي وأمتي
فىىي الصىىحيح عىىن أبىىي هريىىر  ،أن رسىىول اهلل



قىىال  " :ال يقىىل أحىىدكم  :أفعىىم ربىىك ،

وضيء ربك  ،وليقل  :سيدي وموالي  .وال يقل أحىدكم  :عبىدي وأمتىي  .وليقىل  :فتىاي

وفتاتي وغ مي " (.)7

نتذن الترجمتتة تحتمت ك ارنتتة نتذا القتتو وتحريمته  ،وقتتد اختلتف العلمتتا لتا ذلتتك  ،وستتيوتا
التفصي ليه .
قولتته  :لتتا " الصىىحيح "  .ستتبق التنبيتته علتتى م ت نتتذن العبتتارو لتتا كتتعم المؤلتتف  ،ونتتذا
الحتتديث لتتا " الصىىحيحين "  ،ليكتتون الم تراد بقولتته " لتتا الصتتحي "  ،أي  :لتتا الحتتديث
الصحي  ،ولعله أراد " صحيح البخاري " ن نتذا لفظته  ،أمتا لفتظ مستلم  ،ليختلتف عنته

.

قوله



 " :ال يقل "  .الجملة ناا .

" عبدي "  ،أي  :للفعم .
و " أمتي "  ،أي  :للجارية .

والحكم لا ذلك ينقسم إلى قسمين :

األول  :أن ي تيفه إلتى ليترن  ،م ت أن يقتو  :عبتد لتعن أو أمتة لتعن  ،لاتذا جتائز قتتا
تعىىالى   :وأنكح ىوا األيىىامي مىىنكم والصىىالحين مىىن عبىىادكم نوامىىانكم  [ النتتور ، ]32 :

وقا النبا



 " :ليس على المسلم في عبدم وال فرسه صدقة " (.)2

الثاني  :أن ي يفه إلى نفسه  ،وله صورتان :
األولىىىى  :أن يك تتون بص تتيفة الخب تتر  ،م ت ت  :أطعمت ت

عب تتدي  ،كس تتو عب تتدي  ،أعتقت ت

عبدي  ،لنن قالته لتا ليبتة العبتد أو ا متة  ،لتع بتوك بته  ،وان قالته لتا ح ترو العبتد أو

ا مة  ،لتنن ترتتب عليته مفستدو تتعلتق بالعبتد أو الستيد منتع  ،واال  ،لتع ن قائت ذلتك ال
يقصد العبودية التا نا الذ  ،وانما يقصد أنه مملوك .
الثانية  :أن يكون بصيفة الندا  ،ليقو السيد  :يا عبدي ! نا

كتذا  ،لاتذا مناتا عنته

 ،وقد اختلف العلما لا الناا  :ن نو للكرانة أو التحريم ؟ والراج التفصتي لتا ذلتك

 ،وأق أحواله الكرانة .

( )7البخاري  :كتاب العتق  /باب كرانة التطاو على الرقيق  ،ومسلم  :كتاب ا دب  /باب حكم إطعق لفظ العبد وا مة .

( )2البخاري  :كتاب الزكاو  /باب ليك على المسلم لا عبدن صدقة  ،ومسلم  :كتاب الزكاو  /باب ال زكاو على المسلم لا عبدن

ولرسه .
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قول تته

 " :ال يقىىىىل أحىىىىدكم  :أفعىىىىم ربىىىك  .. ألىىىىخ " أي  :ال يقت ت أح تتدكم لعب تتد ليت ترن ،



ويحتم أن يشم قو السيد لعبدن حيث ي ع الظانر مو ع الم مر تعاظما .
واعلم إن إ الة الرب إلى لير ا تعالى تنقسم إلى أقسام :
القسىىم األول  :أن تكتتون ا

تتالة إلتتى

تتمير المخاطتتب  ،م ت  :أطعتتم ربتتك  ،و تتا

ربك  ،ليكرن ذلك للناا عنه  ،ن ليه محذورين :

.7

متتن جاتتة الصتتيفة  ،نتته يتتونم معنتتى لاستتدا بالنستتبة لكلمتتة رب  ،ن التترب متتن

أستتمائه ستتبحانه  ،ونتتو ستتبحانه يطعتتم وال يطعتتم  ،وان كتتان بتتع شتتك إن التترب ننتتا ليتتر
رب العالمين الذي يطعم وال يطعم  ،ولكن من باب ا دب لا اللفظ .

.2

متتن جاتتة المعنتتا أنتته يشتتعر العبتتد أو ا متتة بالتتذ  ،نتته إذا كتتان الستتيد ربتتا كتتان

العبد أو ا مة مربوبا .
القسىم الثىاني  :أن تكتون ا

تتالة إلتى

تمير الفائتب  ،لاتتذا ال بتوك بته  ،كقولته

حتتديث أش تراط الستتاعة  " ،أن تلىىد األمىىة رب ىىا " ( ،)7وأمتتا لفتتظ " ربت ىىا "

()2



لتتا

 ،لتتع إشتتكا

ليتته لوجتتود تتتا التونيتتث  ،لتتع اشتتتراك متتع ا لتتا اللفتتظ  ،ن ا ال يقتتا ل تته إال رب ،

ولا حديث ال الة ونو متفق عليه  " :حتى يجدها رب ا " ( .)3وقتا بعت
حديث ال الة لا بايمة ال تتعبد وال تتذل  ،لليس

أنت العلتم أن

كا نسان  ،والصتحي عتدم الفتارق ،

ن البايمتة تعبتتد ا عبتتادو خاصتتة  ،قتتا تعتتالى   :وهلل يسىىجد مىىن فىىي السىىموات ومىىن
في األرض والشمس والقمر والنجىوم والجبىال والشىجر والىدواب  ، وقتا لتا النتاك :



وكثير من الناس  ليك جمعتيام   :وكثير حق عليىه العىذاب  [ الحت  ، ]71 :وعلتى

نذا  ،ليجوز أن تقو  :أطعم الرقيق ربه  ،ونحون ..
القسىىم الثالىىه  :أن تكتتون ا

يجوز نذا ؟

تتالة إلتتى

تمير المتتتكلم  ،بتتون يقتتو العبتتد  :نتتذا ربتتا  ،لات

قتتد يقتتو قائ ت  :إن نتتذا جتتائز  ،ن نتتذا متتن العبتتد لستتيدن  ،وقتتد قتتا تعتتالى عتتن صتتاحب
يوسف   :إنه ربىي أحسىن مثىواي  [ يوستف  ]23 :أي  :ستيدي  ،و ن المحتذور متن قتو


ربي  نو إذال العبد  ،ونذا منتف  ،نه نو بنفسه يقو  :نذا ربا .

القسىىم الرابىىف  :أن ي تتاف إلتتى االستتم الظتتانر  ،ليقتتا  :نتتذا رب الفتتعم  ،لظتتانر الحتتديث
الجتواز  ،ونتتو كتتذلك متتا لتتم يوجتتد محتتذور ليمنتتع  ،كمتتا لتتو ظتتن الستتامع أن الستتيد رب حقيقتتا

خالق ونحو ذلك .
( )7البخاري  :كتاب ا يمان  /باب سؤا جبري النبا  ، ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب بيان ا يمان .

( )2البخاري  :كتاب التفسير  /باب  إن ا عندن علم الساعة  ، ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب بيان ا يمان .
( )3البخاري  :كتاب اللقطة  /باب

الة ا ب  ،ومسلم كتاب اللقطة.
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قوله  " :وليقل  :سيدي ومىوالي "  .المتوقتع أن يقتو  :وليقت ستيدك ومتوالك  ،ن مقت تى
الحتتا أن يرشتتد متتا يكتتون بتتدال عتتن اللفتتظ المناتتا عنتته بمتتا يطابقتته  ،وننتتا ورد الناتتا بلفتتظ

الخطتاب  ،وا رشتاد بلفتظ التتكلم  ،وليقت  " :سىيدي ومىوالي "  ،لفاتم المؤلتف رحمتة ا كمتتا
سيوتا لا المسائ أن ليه إشتارو إلتى أنته إذا كتان الفيتر قتد ناتا أن يقتو للعبتد  :أطعتم ربتك
ربتا  ،و تو

 ،لالعبد من باب أولا أن يناا عن قتو  :أطعمت

ربتا  ،بت يقتو  :ستيدي

وموالي .
وأما إذا قلنا بون أطعم ربك خا
قتتا نتتو بنفستته  :أطعم ت

بمن يخاطب العبد لمتا ليته متن إذال العبتد بختعف متا إذا

ربتتا  ،لننتته ينتفتتا ا ذال  ،لننتته يقتتا  :إن الرستتو



لم تا وجتته

الخط تتاب لم تتن يخاط تتب العب تتد وج تته الخط تتاب إل تتى العب تتد نفس تته  ،لق تتا  " :وليقىىىل  :سىىىىيدي
وموالي "  ،أي عن قوله  :أطعم

ربا  ،و و

ربا .

وقولتته " سىىيدي "  .الستتيادو لتتا ا ص ت علتتو المنزلتتة  ،ناتتا متتن الستتؤدد والشتترف والجتتان
وما أشبه ذلك .

والسيد يطلق على معان  ،مناا  :المالك  ،الزو  ،والشريف المطاا .
وسيدي ننا م الة إلى يا المتكلم وليس

يقا إال اله عز وج قا



على وجه ا طعق لالسيد على وجته ا طتعق ال

 " :السيد ا " (.)7

وأمتتا الستتيد م تتالة  ،لنناتتا تكتتون لفيتتر ا  ،قتتا تعتتالى   :وألفيىىا سىىيدها لىىدي البىىاب [ 
يوستف  ، ]22 :وقتتا



 " :أنىىا سىىيد ولىىد عدم يىىوم القيامىىة " ( ،)2والفقاتتا يقولتتون  :إذا قتتا

السيد لعبدن  ،أي  :سيد العبد لعبدن .
تنبيه :

اشتار عند بع
 ،ونتتذا ختتا

الناك إطعق السيدو علتى المترأو  ،ليقولتون مت ع  :نتذا ختا
بالستتيدا

بالرجتا

 ،ونتتذا قلتتب للحقتتائق  ،ن الستتادو نتتم الرجتتا  ،قتتا تعتتالى :



وألفيا سيدها لدي الباب  ، وقا   :الرجال قوامىون علىى النسىاء  [ ا نعتام ، ]12 :
وقتتا



 " :إن النسىىاء ع ىوان عنىىدكم " ( ،)3أي  :بمنزلتتة ا ستتير  :وقتتا لتتا الرج ت " :

( )7ا مام أحمد لا " المسند " (  )32 ،29/9والبخاري لا " ا دب المفرد " ( ، )277وأبو داود  :كتاب ا دب  /باب لا كرانة
التماد  .قا ابن حجر لا " الفت " ( : )719/2رجاله قا

 ،وقد صححه لير واحد .

( )2مسلم  :كتاب الف ائ  /باب تف ي النبا  على جميع الخعئق .
( )3ا مام أحمد ( ، )12/2والترمذي  :كتاب الر اا  /باب لا حق المرأو على زوجاا  ،وابن ماجة  :كتاب النكا  /باب حق
المرأو على زوجاا .299 / 7 ،
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را في أهله ومسؤول عن رعيته " ( ،)9لالصواب أن يقا للواحدو أمتراو وللجماعتة متنان

نسا .

قوله  " :وموالي "  .أي  :وليق موالي  ،والوالية تنقسم إلى قسمين :
القسم األول  :والية مطلقة  ،ونذن

ووالية ا نوعان :

عز وج ال تصل لفيرن  ،كالسيادو المطلقة .

النىىىو األول  :عام تتة  ،ون تتا الش تتاملة لكت ت أح تتد  ،ق تتا ا تع تتالى   :ثىىىم ردوا إلىىىى اهلل
م ىوالهم الحىىق وضىىل عىىن م مىىا كىىانوا يفتىىرون [ ا نعتتام  ، ]12 :لجع ت لتته واليتتة علتتى
نؤال المفترين  ،ونذن والية عامة .

النىو الثىىاني  :خاصتتة بتتالمؤمنين  ،قتا تعتتالى   :ذلىىك بى ن اهلل مىىولي الىىذين عمنىوا وأن
الكىىىافرون ال مىىىولي ل ىىىم  [ محمتتد  ، ]77 :ونتتذن واليتتة خاصتتة  ،ومقت تتا الس تتياق أن
يقا  :وليك مولا الكالرين  ،لكن قا   :ال مولي ل ىم  ، أي  :ال نتو متولا للكتالرين
وال أولياؤنم الذين يتخذونام رلاة من دون ا متوالا لاتم ناتم يتوم القيامتة يتبتر ون متنام

.
القسم الثاني  :والية مقيدو م تالة  ،لاتذن تكتون لفيتر ا  ،ولاتا لتا اللفتة معتان ك يترو ،

مناا الناصر  ،والمتولا لممور  ،والسيد  ،والعتيق .

ق تتا تع تتالى   :نوان تظىىىاهرا عليىىىه فىىىإن اهلل هىىىو مىىىوالم وجبريىىىل وصىىىالح المىىىؤمنين [ 
()2
التحريم  ]9 :وقا  ليما يتروي عنته  " :مىن كنىت مىوالم  ،فعلىي مىوالم "  ، وقتا 

 " :إنما الوالء لمن أعتق " (.)1

ويقتا للستلطان ولتتا ا متر  ،وللعتيتتق متولا لتتعن لمتن أعتقتته  ،وعليته يعتترف أنته ال وجتته
الستتتنكار بع ت

النتتاك لمتتن خاطتتب ملكتتا بقولتته  :م توالي  ،ن المتراد بم توالي أي متتتولا

أمري  ،وال شك أن رئيك الدولة يتتولا أمورنتا  ،كمتا قتا تعتالى   :يىا أي ىا الىذين عمنىوا
أفيعوا الرسول وأولي األمر منكم  [ النسا . ]29 :
قول تته



 " :وال يقىىىل أحىىىدكم عبىىىدي وأمتىىىي  . ن تتذا خط تتاب للس تتيد أن ال يق تتو  :عب تتدي

وأمتا لمملوكه ومملوكته  ،ننا جميعتا عبتاد ا  ،ونستاؤنا إمتا

تمنعوا إما ا مساجد ا " (.)3

 ،قتا النبتا



 " :ال

( )9البخاري  :كتاب الجمعة  /باب الجمعة لا القري  :ومسلم  :كتاب ا مارو  /باب ل يلة ا مام العاد .
( )7ا مام أحمد لا " المسند " ( .)19/7

( )2البخاري  :كتاب العتق  /باب ما يجوز من شرط المكاتب  ،ومسلم  :كتاب العتق  /باب إ ما الوال لمن أعتق .

( )3البخاري  :كتاب الجمعة  /باب ن على من لم يشاد الجمعة لس  ، ..ومسلم  :كتاب الصعو  /باب خرو النسا .
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لالسيد مناا أن يقو ذلك  ،نته إذا قتا  :عبتدي وأمتتا  ،لقتد تشتبه بتا عتز وجت ولتو
متتن حيتتث ظتتانر اللفتتظ  ،ن ا  ،عتتز وج ت يخاطتتب عبتتادن بقولتته  :عبتتدي  ،كمتتا لتتا

الحديث  " :عبدي استفعمتك فلم تفعمني ( " ..)9وما أشبه ذلك .

وان ك تتان الس تتيد يري تتد بقول تته  " :عبىىىدي "  ،أي  :ممل تتوكا  ،ل تتالناا م تتن ب تتاب التنت تزن ع تتن
اللفظ الذي يونم ا ش ارك  ،وقد سبق بيان حكم ذلك.

وقوله  " :وأمتي "  .األمة  :ا ن ا من المملوكا

 ،وتسما الجارية .

والعلىىة مىىن الن ىىي  :أن ليتته إشتتعا ار بالعبوديتتة  ،وكت نتتذا متتن بتتاب حمايتتة التوحيتتد والبعتتد
عتن التشتريك حتتى لتا اللفتتظ  ،ولاتذا ذنتتب بعت

أنت العلتم ومتتنام شتيخنا عبتتد التترحمن

السعدي رحمه ا إلى أن الناتا لتا الحتديث لتيك علتى ستبي التحتريم  ،وأنته علتى ستبي
اثدب وا ل

وا كم  ،وقد سبق بيان حكم ذلك مفصع .

قوله  " :وليقل  :فتاي وفتاتي "  .م له جاريتا ولعما  ،لع بوك به .
.1

وفي هذا الحديه من الفوائد :
حسن تعليم الرستو



 ،حيتث إنته إذا ناتا عتن شتا لتت للنتاك متا يبتا لاتم ،

لقا  " :ال يق  :عبدي وأمتا  ، :وليق  :لتتاي ولتتاتا "  ،ونتذن كمتا نتا طريقتة النبتا


 ،لاتتا طريقتتة الق تررن أي تتا  ،قتتا تعتتالى   :يىىىا أي ىىىا الىىىذين عمنىىىوا ال تقولىىىوا راعنىىىا

وقول ىوا انظرنىىا  [ البق ترو  ]709 :ونكتتذا ينبفتتا ن ت العلتتم وأن ت التتدعوو إذا ستتدوا علتتى
الن تتاك باب تتا محرم تتا أن يفتحت توا لا تتم الب تتاب المب تتا حت تتى ال ي تتيقوا عل تتى الن تتاك ويس تتدوا

الطرق أمامام  ،ألن في ذلك فائدتين عظيمتين :
األولى  :تساي ترك المحرم على نؤال  ،نام إذا عرلوا أن نناك بدال عنته نتان علتيام

تركه .

الثانية  :بيان أن الدين ا سعما ليته ستعة  ،وأن كت متا يحتتا إليته النتاك  ،لتنن التدين

ا سعما يسعه  ،لع يحكم على الناك أن يتكلموا بشا أو ال يفعلتوا شتيئا إال ولتت لاتم
ما يفنا عنه  ،ونذا من كما الشريعة ا سعمية .
.2

أن ا متر يتوتا لإلباحتة  ،لقولتته  " :وليقىل  :سىيدي ومىوالي "  ،وقتد قتا العلمتتا

 :إن ا متر إذا أتتا لتا مقابلتة شتا ممنتوا صتار لإلباحتة  ،وننتا جتا ا متر لتا مقابلتة
شا ممنوا  ،وم له قوله تعالى   :نواذا حللتم نواذا فاصفادوا  [ المائدو . ] 2 :
فيه مسائل :

( )9مسلم  :كتاب البر والصلة  /باب ل

عيادو المري

.
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األولى  :الن ي عن قول  :عبدي وأمتي  .الثانية  :ال يقىول العبىد  :ربىي  ،وال يقىال لىه
 :أفعىىم ربىىك  .الثالثىىة  :تعلىىيم األول قىىىول  :فتىىاي وفتىىاتي وغ مىىي  .الرابعىىة  :تعلىىىيم
الثاني قول  :سيدم وموالي  .الخامسة  :التنبيىه للمىراد  ،وهىو تحقيىق التوحيىد  ،حتىى
في األلفاظ .
فيه مسائل :
األولىىى  :الناتتا عتتن قتتو  :عبتتدي وأمتتتا  .تؤختتذ متتن قولتته  " :وال يقىىل أحىىدكم



عبدي وأمتي "  .وقد سبق بيان ذلك .


الثانيىىة  :ال يقتتو العبتتد  :ربتتا  ،وال يقتتا لتته أطعتتم ربتتك  .تؤختتذ متتن الحتتديث ،



الثالثة  :تعليم ا و ( وهو السيد ) قو  :لتاي ولتاتا ولعما .



الرابعة  :تعليم ال انا ( وهو العبد ) قو  :سيدي وموالي .



الخامسة التنبيه للمراد  ،ونتو تحقيتق التوحيتد حتتى لتا ا لفتاظ  .وقتد ستبق ذلتك

وقد سبق بيان ذلك .

.

ولا الباب مسائ أخري لكن نذن المسائ نا المقصود.
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***
باب ال يرد من س ل اهلل
قولتته  " :بىىاب ال يىىرد "  " .ال " ناليتتة بتتدلي رلتتع الم تتارا بعتتدنا  ،والنفتتا يحتم ت أن يكتتون
للكرانية  ،وأن يكون للتحريم .

وقوله  " :من س ل باهلل "  .أي  :من س ل غيرم باهلل  ،والسؤال باهلل ينقسم إلى قسمين:
أحىىدهما  :الس تؤا بتتا بالصتتيفة  ،م ت أن يقتتو  :أستتولك بتتا كمتتا تقتتدم لتتا حتتديث ال ع تتة
حيث قا الملك  " :أسالك بالذي أعفاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا " ()1
الثىىاني  :الس تؤا بشتترا ا عتتز وج ت  ،أي  :يستتو س تؤاال يبيحتته الشتترا  ،كس تؤا الفقيتتر متتن
الصدقة  ،والسؤا عن مسولة من العلم  ،وما شابه ذلك .

وحكتتم متتن رد متتن ستتو بتتا الك ارنتتة أو التح تريم حستتب حتتا المستتؤو والستتائ  ،وننتتا عتتدو
مسائ :
المس لة األولى  :هل يجوز لإلنسان أن يس ل باهلل أم ال ؟

ونتذن المستولة لتتم يتطتترق إلياتا المؤلتتف رحمتته ا  ،لتقتتو أوال  :الستؤا متتن حيتتث نتتو مكتترون
وال ينبفا لإلنسان أن يستو أحتدا شتيئا إال إذا دعت
النبتتا



الحاجتة إلتى ذلتك  ،ولاتذا كتان ممتا بتايع

أصتتحابه أن ال يستتولوا النتتاك شتتيئا  ،حتتتى إن عصتتا أحتتدنم ليستتقط منتته ونتتو علتتى
حد  :ناولينه  ،ب ينز ويوخذن (.)2

راحلته  ،لع يقو

والمعنى يقت يه  ،نك إذا أعزر نفسك ولم تذلاا لسؤا الناك بقيت

محترمتا عتن النتاك ،

وصتتار لتتك منعتتة متتن أن تتتذ وجاتتك حتتد  ،ن متتن أذ وجاتته حتتد  ،لننتته ربمتتا يحتاجتته
ذلتتك ا حتتد متتر يك ترن أن يعطيتته إيتتان  ،ولكنتته إذا ستتوله ا تتطر إلتتى أن يجيبتته  ،ولاتتذا روي

عتن النبتتا



أنته قتتا  " :ازنتتد ليمتا عنتتد النتاك يحبتتك النتتاك " ( ،)3لالستؤا أصتتع مكتترون أو

محرم إال لحاجة أو

رورو .

لس تؤا المتتا محتترم  ،لتتع يجتتوز أن يستتو متتن أحتتد متتاال إال إذا دع ت

ال تترورو إلتتى ذلتتك ،

وقتتا الفقاتتا رحماتتم ا لتتا بتتاب الزكتتاو  " :إن متتن أبتتي لتته أختتذ شتتا أبتتي لتته س تؤاله " ،
ولكن ليما قالون نظر  ،لنن الرسو



حذر من السؤا  ،وقتا  " :إن ا نستان ال يت از يستو

النتتاك حتتتى يتتوتا يتتوم القيامتتة ومتتا لتتا وجاتته مزعتتة لحتتم " ( ،)9ونتتذا يتتد علتتى التح تريم إال
لل رورو .
()7

تقدم تخريجه (

()3

ابن ماجة  :كتاب  /الزند لا الدنيا .

.)111

( )2مسلم  :كتاب الزكاو  /باب كرانة المسولة للناك .
( )9البخاري  :كتاب الزكاو  /باب من سو الناك تك ار  ،ومسلم  :كتاب الزكاو  /باب كرانة المسولة
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الحاجتة إلتى ذلتك

وأما سؤا المعونة بالجان أو المعونة بالبدن  ،لاتذن مكرونتة  ،إال إذا دعت
.

وأما إجابة السائل  ،ف و موضو بابنا هذا  ،وال يخلو السائل من أحد أمرين :
األول  :أن يستتو ستؤاال مجتتردا  ،كتتون يقتتو مت ع  :يتتا لتتعن ! أعطنتتا كتتذا وكتتذا  ،لتتنن كتتان

مما أباحه الشارا له لننك تعطيه  ،كالفقير يسو شيئا من الزكاو .

الثىىاني  :أن يستتو بتتا  ،لاتتذا تجيبتته وان لتتم يكتتن مستتتحقا  ،نتته ستتو بعظتتيم لنجابتتته متتن
تترر علتتى المستتؤو  ،لننتته ال

تعظتتيم نتتذا العظتتيم  ،لكتتن لتتو ستتو إ متتا أو كتتان لتتا إجابتتته
يجاب .

مثال األول  :أن يسولك با نقودا ليشتري باا محرما كالخمر .
ومثال الثاني  :أن يسولك با أن تخبترن عمتا لتا سترك ومتا تفعلته متع أنلتك  ،لاتذا ال يجتاب
ن لا ا و إعانة على ا م  ،واجابته لا ال انا

رر على المسؤو .

عن ابىن عمىر رضىي اهلل عن مىا  ،قىال  :قىال رسىول اهلل



 " :مىن سى ل بىاهلل  ،فى عفوم ،

ومن استعاذ باهلل  ،ف عيذوم  ،ومن دعاكم  ،فى جيبوم  ،ومىن صىنف إلىيكم معروفىا  ،فكىافئوم
 ،فىىإن لىىم تجىىدوا مىىا تكىىافئوم  ،فىىادعوا لىىه حتىىى تىىروا أنكىىم قىىد كاف ى تموم "  .روام أبىىو داود
والنسائي بسند صحيح (.)1
قوله



 " :من س ل باهلل "  " .من "  :شرطية للعموم .

قوله  " :ف عفوم "  .ا متر ننتا للوجتوب متا لتم يت تمن الستؤا إ متا أو

 ،ن لا إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما

عز وج الذي سو به .

وال يشتترط أن يكتون ستؤاله بلفتظ الجعلتة بت بكت استتم يختت
جاء إلى ا بر

تر ار علتى المستؤو

بتا  ،كمتا قتا " الملىك الىىذي

وا قرا وا عمى  " :أس لك بالذي أعفاك كذا وكذا "

()2

قوله  " :من استعاذ باهلل ف عيذوم "  .أي قتا  :أعتوذ بتا منتك  ،لننته يجتب عليتك أن
تعيذن  ،نه استعاذ بعظيم  ،ولاذا لما قال

ابنتة الجتون للرستو



 :أعتوذ بتا منتك ،

قا لاا " لقد عذت بعظيم أو معاذ  ،الحقي ب هلك " (.)3

لكتتن يستتت نا متتن ذلتتك لتتو استتتعاذ متتن أمتتر واجتتب عليتته  ،لتتع تعتتذن  ،م ت أن تلزمتته بصتتعو

الجماعة  ،لقا أعوذ با منك .

()7
()2

تقدم (
قدم (

)770

)111

( )3البخاري  :كتاب الطعق  /باب من طلق ون يواجه الرج امرأته بالطعق .

This file was downloaded from QuranicThought.com

وكذلك لو ألزمته با قعا عن أمر محرم  ،لاستعاذ با منك  ،لع تعذن لما ليته متن التعتاون
علتتى ا تتم والعتتدوان  ،و ن ا ال يعيتتذ عاصتتيا  ،ب ت العاصتتا يستتتحق العقوبتتة ال االنتصتتار

له واعادته .

وكتتذلك متتن استتتعاذ بملجتتو ص تحي يقت تتا الشتترا أن يعيتتذن وان لتتم يق ت أستتتعيذ بتتا  ،لننتته
يجتب عليتتك أن تعيتذن كمتتا قتا أنت العلتم  :لتتو جنتتا أحتد جنايتتة تم لجتتو إلتى الحتترم  ،لننتته ال
يقام عليه الحد وال القصتا

وال يؤجر حتى يخر .

لتا الحترم  ،ولكنته ي تيق عليته  ،لتع يبتايع  ،وال يشتتري منته ،

بخعف متن انتاتك حرمتة الحترم بتون لعت الجنايتة لتا نفتك الحترم  ،لتنن الحترم ال يعيتذن نته
انتاك حرمة الحرم .
قولتته  " :ومىىن دعىىاكم ف ى جيبوم "  " .متتن " شتترطية للعمتتوم  ،والظتتانر أن الم تراد بالتتدعوو ننتتا
الدعوو لإلكرام  ،وليك المقصود بالدعوو ننا الندا .

وظانر الحديث وجواب إجابة الدعوو لا ك دعوو  ،ونو مذنب الظانرية .
وجماتتور أنت ت العلتتم  :أنا تتا مس تتتحبة إال دعتتوو الع تترك  ،لنناتتا واجب تتة لقول تته



لياتتا  " :شىىىر

الفعام الوليمة  ،يدعي إلي ا من ي باها ويمنع ا من ي تي ا ومن لم يجب  ،فقىد عصىي اهلل
ورسوله"

()7

وسواء قيل بالوجوب أو االستحباب  ،فإنه يشترف لذلك شروف :

.7

أن يكون الداعا ممن ال يجب نجرن أو يسن .

.8

إال يكتتون ننتتاك منكتتر لتتا مكتتان التتدعوو  ،لتتنن كتتان ننتتاك منكتتر  ،لتتنن أمكنتته
إزالته  ،وجب عليه الحضور لسببين :



إجابة الدعوو .



وتفيير المنكر .
وان كتتان ال يمكنتته إزالتتته حتترم عليتته الح تتور  ،ن ح تتورن يستتتلزم إ متته  ،ومتتا استتتلزم
ا م  ،لاو إ م .
 .3أن يكون الداعا مسلما  ،واال لم تجتب ا جابتة  ،لقولته
خمس  ، " ..وذكر مناا  " :إذا دعاك لوجبه "

()3



 " :حىق المسىلم علىى المسىلم

 .قالوا  :ونذا مقيد للعموم الوارد .

 .9أن ال يكتتون كستتبه ح ارمتتا  ،ن إجابتتته تستتتلزم أن توك ت طعامتتا ح ارمتتا  ،ونتتذا ال يجتتوز ،

وبه قا بع

أن العلم .

()7البخاري  :كتاب النكا  /باب من ترك الدعوو لقد عصا ا ورسوله  ،ومسلم  :كتاب النكا  /باب ا مر بنجابة الداعا .
( )3البخاري  :كتاب الجنائز  /باب ا مر باتباا الجنائز  ،ومسلم  :كتاب السعم  /باب من حق المسلم للمسلم .
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وقال عخرون  :ما كان محرما لكسبه  ،لننمتا إ مته علتى المكاستب ال علتى متن أختذن بطترق مبتا

متن الكاستب  ،بختعف متا كتان محرمتا لعينتته  ،كتالخمر والمفصتوب ونحونمتا  ،ونتذا القتو وجيتته

قوي بدي أن الرسو



اشتري من ياودي طعاما ثنله ( ،)7وأك من الشاو التا أندتاا لته

الياوديتة بخيبتتر ( ،)9وأجتاب دعتتوو الياتتودي ( ،)2ومتن المعلتتوم أن الياتود معظماتتم يوختتذون
الربا ويوكلون السح

 ،وربما يقوي نذا القو قوله



لا اللحم الذي تصدق به على بريرو

 " :هو ل ا صدقة ولنا من ا هدية " (.)1

وعلتتى القتتو ا و  ،لتتنن الك ارنتتة تقتتوي وت تتعف حستتب ك ترو المتتا الحترام وقلتتته  ،لكلمتتا
كان الحرام أك ر كان

الكرانة أشد  ،وكلما قا كان

الكرانة أق .

 .2أن ال تت تتمن ا جابتتة إستتقاط واجتتب أو متتا نتتو أوجتتب مناتتا  ،لتتنن ت تتمن

حرم

ا جابة .

 .1أن ال تت تتمن

ذلتتك

تتر ار علتتى المجيتتب  ،م ت أن تحتتتا إجابتتة التتدعوو إلتتى ستتفر أو

مفارقة أنله المحتاجين إلى وجودن بينام .

مس لة  :هل إجابة الدعو حق اهلل أو لآلدمي ؟

الجواب  :حق لآلدما  ،ولاذا لو طلب

من الداعا أن يقيلتك لقبت  ،لتع إ تم عليتك ،

لكناتا واجبتتة بتومر ا عتتز وجت  ،ولاتذا ينبفتتا أن تعحتتظ أن إجابتتك طاعتتة

وقيتتام

بحتتق أخي تك  ،لكتتن لصتتاحباا أن يستتقطاا كمتتا أن لاتتا أن ال يتتدعوك أي تتا ولكتتن إذا
أقالك حيا منك وخجع من لير اقتناا  ،لننه ال ينبفا أن تدا ا جابة .

مس لة  :هل بفاقات الدعو التي توز كالدعو بالمشاف ة ؟
الجواب  :البطاقا

ترس إلى الناك وال يدري لمن ذنب إليه  ،ليمكن أن نقو  :إناتا

تشبه دعوو الجفلا ال تجب ا جابة  ،أما إذا علم أو للب على الظن أن الذي أرسل
إليه مقصود بعينه  ،لننه لاا حكم الدعوو بالمشالاة .

قولتته  " :مىىن صىىنف إلىىيكم معروفىىا  ،فكىىافئوم "  .المعىىروب  :ا حستتان لمتتن أحستتن إليتتك
باديتتة أو ليرنتتا  ،لكالئتته  ،لتتنذا أحستتن إليتتك بننجتتاز معاملتتة وكتتان عملتته ازئتتدا عتتن

الواجب عليه  ،لكالئه  ،ونكذا  ،ولكن إذا كان كبير الشون ولم تجر العادو بمكالوته ،

()3

البخاري  :كتاب البيوا  /باب ش ار النبا  بالنسيئة  ،ومسلم  :كتاب المساقاو  /باب الرنن .

( )9البخاري  :كتاب الابة  /باب قبو الادية من المشركين  ،ومسلم كتاب السعم  /باب السم .
( )2ا مام أحمد لا " المسند " ()277 ،270 /3
( )7البخاري  :كتاب الزكاو /باب إذا تحول

الصدقة  ،ومسلم كتاب الزكاو  /باب إباحة الادية للنبا عليه الصعو والسعم.
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نذا يدعا لته

لع يمكن أن تكالئه  ،كالملك والرئيك  ..م ع إذا أعطاك ندية  ،لم

 ،نتتك لتتو كالآتتته ل ترأي أن لتتا ل تتا متتن حقتته لتكتتون مستتيئا لتته  ،والنبتتا

تكالئه حسانه.
.7
.2



أراد أن

وللمكاف فائدتان :

تشجيع ذوي المعروف على لع المعروف .

إن ا نستان يكستتر باتتا التذ حصت لتته بصتتنع المعتروف إليتته  ،ن متتن صتتنع

إليك معرولا لعبد أن يكون لا نفسك رقة له  ،لتنذا ردد

ذلك  ،ولاذا قا النبا



إليته معرولته از عنتك

 " :اليد العليا خير من اليد السفلي " ( ،)7واليد العليتا نتا

يد المعطا ،ونذن لائدو عظيمة لمن صنع له معروف  ،لتئع يتري حتد عليته منتة

إال ا عتتز وجت  ،لكتتن بعت

النتتاك يكتتون كريمتتا جتتدا  ،لتتنذا كالآتتته بتتد نديتتته

أك تتر ممتتا أعطيتتته  ،لاتتذا ال يريتتد مكالتتوو  ،ولكتتن يتتدعا لتته  ،لقولتته



 " :فىىإن لىىم

تجىىدوا مىىا تكافئونىىه  ،فىىادعوا لىىه "  ،وكتتذلك الفقيتتر إذا لتتم يجتتد مكالتتوو الفنتتا  ،لننتته

يدعو له .

ويكتتون التتدعا بعتتد ا نتتدا مباش ترو  ،نتته متتن بتتاب المستتارعة إلتتى أمتتر الرستتو



و ن به سرور صانع المعروف .

،

قولته  " :حتتتى تىىروا أنكىم قىىد كافى تموم "  " .تىروا "  ،بفتتت التتا بمعنتا تعلمتوا  ،وتجتتوز

بال تم بمعنتتا تظنتوا  ،أي  :حتتى تعلمتوا أو يفلتب علتتى ظتنكم أنكتتم قتد كالتتوتمون  ،تتم
أمسكوا .
فيه مسائل :
األولى  :إعاذ من استعاذ باهلل  .الثانية  :إعفاء من سى ل بىاهلل  .الثالثىة  :إجابىة الىدعو
 .الرابعة  :المكاف على الصنيعة  .الخامسة  :أن الدعاء مكافى لمىن ال يقىدر إال عليىه .
السادسة  :قوله  " :حتى تروا أنكم قد كاف تموم " .
فيه مسائل :


األولى  :إعاذو من استعاذ با  .وسبق أن متن استتعاذ بتا وجبت



الثانية  :إعطا من سو با  .وسبق التفصي ليه .

 ،إال يستعيذ عن شا واجب لعع أو تركا  ،لننه ال يعاذ .

إعاذتته

( )7البخاري  :كتاب الزكاو  /باب ال صدقة إال عن ظار لنا  ،ومسلم  :كتاب الزكاو  /باب بيان أن اليد العليا خير من اليد
السفلا .
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الثالثة  :إجابة الدعوو  .وسبق كذلك التفصي لياا .



الرابعىىىة  :المكال تتوو عل تتى الص تتنيعة  .أي  :عل تتى ص تتنيعة م تتن ص تتنع إلي تتك



الخامسة  :أن الدعا مكالوو لمن ال يقدر إال عليه  .وسبق أنه مكالتوو لتا



السادسة  :قوله  " :حتى تروا أنكم قد كاف تموم "  .أي  :أنه ال يقصر لا



وليه مسائ أخري  ،لكن ما ذكرن المؤلف نو المقصود .

معرولا  ،وسبق التفصي لا ذلك .

ذلك  ،وليما إذا كان الصانع ال يكالا م له عادو .

الدعا  ،ب يدعو له حتى يعلم أو يفلب على أظنه أنه قد كالون.
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***

باب ال يس ل بوجه اهلل إال الجنة
عن جابر ،قال  :رسول اهلل



 ":ال يس ل بوجه اهلل إال الجنة " .روام أبو داود

(.)1

مناستتبة نتتذا البتتاب للتوحيتتد  :أن ليتته تعظتتيم وجتته ا عتتز وجت  ،بحيتتث ال



يسو به إال الجنة .

قوله  " :ال يس ل بوجه اهلل إال الجنة  .اختلب في المراد بذلك على

قولين :

القول األول  :أن المراد  :ال تسولوا أحتدا متن المخلتوقين بوجته ا  ،لتنذا أرد

أن

تسو أحدا من المخلوقين  ،لع تسوله بوجه ا  ،نه ال يسو بوجته ا إال الجنتة
والخلق ال يقدرون على إعطا الجنة لنذا ال يستولون بوجته ا مطلقتا  ،ويظاتر أن

المؤلف ير نذا الرأي لا شر الحديث  ،ولذلك ذكرن بعد " باب ال يىرد مىن سى ل

باهلل " .

القىىول الثىىاني  :أنتتك إذا ستتول

ا  ،لتتنن ستتول

حر أن تسو بوجته ا  ،وان ستول

الجنتتة ومتتا يستتتلزم دخلولاتتا  ،لتتع

متن أمتور التدنيا  ،لتع تستوله بوجته ا  ،ن

وجه ا أعظم من أن يسو به لشا من أمور الدنيا .

لومور اثخرو تسو بوجه ا  ،كقولك م ع  :أسولك بوجاك أن تنجينا من النار ،

والنار والنبا



استتعاذ بوجته ا لمتا نتز قولته تعتالى   :قىل هىو القىادر علىى أن

يبعه عليكم عذابا من فوقكم  ، قا  :أعوذ بوجاك   ،أو من تحت أرجلكم ، 
قا أعوذ بوجاك   ،أو يلبسكم شيعا ويىذيق بعضىكم بى س بعىض  [ ا نعتام :
 ، ]12قا  :هذم أهون أو أيسر " (.)2

ولو قي  :إنه يشم المعنيين جميعا  ،لكان له وجه .
وقولته  " :بوجه اهلل "  .ليته إ بتا

الوجته

عتز وجت  ،ونتو ابت

بتالقررن والستنة

واجم تتاا الس تتلف  ،ل تتالقررن ل تتا قول تته تع تتالى   :كىىىل شىىىيء هالىىىك إال وج ىىىه [ 

القص

 ، ]11 :وقوله تعالى   :والىذين صىبروا ابتغىاء وجىه رب ىم  [ الرعتد :

 ، ]22واثيا

()7

ك يرو .

أبو داود  :كتاب الزكاو  /باب كرانية المسولة بوجه ا .

( )2البخاري  :كتاب التفسير  /باب ق نو القادر  ..
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والسنة كما لا الحديث السابق  " :أعوذ بوج ك " .

واختلف لا نذا الوجه التذي أ تاله ا إلتى نفسته  :نت نتو وجته حقيقتا  ،أو أنته
وجه يعبتر بته عتن التذا

ولتيك

وجته بت لته ذا

 ،أو أنته يعبتر بته عتن الشتا

الذي يراد به وجاه وليك نو الوجه الحقيقا  ،أو أنه يعبر به عتن الجاتة  ،أو أنته

يعبر به عن ال واب ؟

ليته ختعف  ،لكتتن نتد ا التذين رمنتوا لمتا اختلفتوا ليته متن الحتتق بنذنته  ،لقتتالوا :

إنه وجه حقيقا  ،ن ا تعالى قتا   :ويبقي وجه ربك ذو الجى ل وا كىرام [ 

الرحمن  ، ]21 :ولما أراد لير ذاته  ،قا   :تبارك اسم ربك ذي الج ل وا كرام


[الرحمن  ، ]11 :لت ذي  صفة لرب وليس

وليس

صفة لرب  ،لنذا كان الوجه موصولا بالجع وا كرام  ،لع يمكتن أن يتراد

به ال واب أو الجاة أو الذا

وحدنا  ،ن الوجه لير الذا

وقال أهل التعفيل  :إن الوجه عبتارو عتن التذا
أ بتنتتا

إ با

صفة الستم  ،وذو  صتفة لوجته

الم

.

أو الجاتة أو ال تواب  ،قتالوا  :ولتو

وجاتتا حقيقتتا للتتزم أن يكتتون جستتما  ،وا جستتام متما لتتة  ،ويلتتزم متتن ذلتتك
عز وج وا تعالى يقو لتيك كم لته شتا  ،وا بتا

للقتررن  ،وأنتتتم يتتا أنت الستتنة تقولتتون  :إن متتن اعتقتتد أن
لاو كالر  ،لنقو لام :

الم ت تكتذيب

م تتيع ليمتتا يختتت

بتته

أوال  :ما تعنون بالجسم الذي لررتم منه  ،أتعنون به المركتب متن عظتام وأعصتاب
ولحم ودم بحيث يفتقر ك جز منه إلى اثخر ؟ إ ،أردتتم ذلتك  ،لتنحن نتوالقكم أن

ا ل تتيك عل تتى ن تتذا الوج تته وال يمك تتن أن يك تتون ك تتذلك  ،وان أردت تتم بالجس تتم ال تتذا
الحقيقية المتصفة بصفا

الكما لع محذور لا ذلك وا تعالى وصف نفسه بونه

أحد صمد  ،قا تعالى   :قل هو اهلل أحد * اهلل الصىمد  [ ا ختع
 ،قا ابن عباك ر ا ا عناما  :الصمد  :الذي ال جوف له (.)7

]2-7 :

ثانيىىا  :قتتولكم  :إن ا جستتام متما لتتة ق تتية متتن أكتتذب الق تتايا  ،لات جستتم التتدب
م ت جستم النملتة ؟ لبينامتا تبتاين عظتيم لتتا الحجتم والرقتة واللتين وليتر ذلتك  .لتتنذا

بطل

()7

نذن الحجة بطل

النتيجة ونا استلزام مما لة ا لخلقه .

ابن جرير ( .)192/30
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ونحتتن نشتتاند البشتتر ال يتفقتتون لتتا الوجتتون  ،لتتع تجتتد ا نتتين متمتتا لين متتن كت وجتته

ولو كانا توأمين  ،بت قتالوا  :إن عتروق الرجت واليتد ليتر متما لتة متن شتخ
رخر .

إلتى

ويعحتتظ أن التعبيتتر بنفتتا المما لتتة أولتتا متتن التعبيتتر بنفتتا المشتتاباة  ،نتته اللفتتظ

الذي جا به القررن  ،و نه ما من شيئين موجودين إال ويشتباان من وجه ويفترقان
من وجه رخر  ،لنفا مطلق المشاباة ال يص  ،وقد تقدم .

وأمتا حتديث أبتا نريترو ر تا ا عنته أن النبتا



قتا  " :إن اهلل خلىق عدم علىى

صىىورته" 3ووجتته ا ال يما ت أوجتته المخلتتوقين ليجتتاب عنتته بونتته ال يتراد بتته صتتورو
تما

صورو الترب عتز وجت بنجمتاا المستلمين والعقتع  ،ن ا عتز وجت وستع

كرستتيه الستتماوا

وا ر

القدمين كحلقتة ألقيت

 ،والستتماوا

لتا لتعو متن ا ر

وا ر تتون كلاتتا بالنستتبة للكرستتا مو تتع
 ،ول ت العترب علتى الكرستا كف ت

الفتتعو علتتى نتتذن الحلقتتة  ،لمتتا ظنتتك بتترب العتتالمين ؟ لتتع أحتتد يحتتيط بتته وصتتفا وال

تخييع  ،ومن نتذا وصتفه ال يمكتن أن يكتون علتى صتورو ردم ستتون ذ ارعتا  ،نوانمىا
يراد به أحد معنيين :

األول  :أن ا خلتتق ردم علتتى صتتورو اختارنتتا وجعلاتتا أحستتن صتتورو لتتا الوجتته ،
وعلا نذا  ،لع ينبفا أن يقتب أو ي ترب نته لمتا أ تاله إلتى نفسته اقت تا متن

ا كرام ما ال ينبفا معه أن يقب أو أن ي رب .

الثاني  :أن ا خلق ردم على صورو ا عز وج وال يلزم من ذلك المما لة بتدلي

قولته



 " :إن أول زمىىر تىىدخل الجنىىة علىىى صىىور القمىىر ليلىىة البىىدر  ،ثىىم الىىذين

يلون م علىى أضىوء كوكىب فىي السىماء " ( ،)2وال يلتزم أن يكتون علتى صتورو نفتك
القمر  ،ن القمر أكبر من أن الجنة  ،وأن الجنة يدخلوناا طتو أحتدنم ستتون

ذراعا  ،وعر ه سبعة أذرا كما لا بع

3

ا حاديث .

البخاري :كتاب بدأ الخلق باب ما جا لا صفة الجنة ،ومسلم كتاب الجنة ونعيماا /باب أو زمرو

تدخ الجنة.
()2

البخاري  :كتاب االستئذان  /باب بد السعم  ،ومسلم  :كتاب البر /باب الناا عن
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رب الوجه .

وقال بعض أهىل العلىم  :علتى صتورته  ،أي  :صتورو ردم  ،أي  :أن ا خلتق ردم
أو أم ترن علتتى نتتذن الصتتورو  ،ولتتيك كبنيتته يتتتدر لتتا ا نشتتا نطفتتة تتم علقتتة تتم

م فة .

لكن ا مام أحمد رحمه ا أنكر نذا التووي  ،وقتا  :نتذا توويت الجانميتة  ،و نته

يفقتد الحتديث معنتان  ،وأي تتا يعار ته اللفتظ اثختر المفستتر لل تمير ونتو بلفتتظ " :
علي صور الرحمن " .



فيه مسائل :

األولى  :الن ي عن أن يس ل بوجه اهلل إال غاية المفالب  .الثانية  :إثبات صفة
الوجه.
فيه مسائل :


األولى  :الناا عن أن يسو بوجه ا إال لاية المطالب .

تؤخذ من حديث الباب  ،ونذا الحتديث

تعفه بعت

أنت العلتم  ،لكتن علتى تقتدير

صحته  ،لننه من ا دب أن ال تسو بوجه ا إال ما كان من أمتر اثخترو  :الفتوز

بالجنة  ،أو النجاو من النار .


الثانية  :إ با

صفة الوجه  .وقد سبق الكعم عليه .
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***
باب ما جاء في الى (لو )
قوله  :لا " اللو " .

دخل

" عل " على " لو" ونا ال تدخ إال على ا سما  ،قا ابن مالك :

ومسند لألسماء تمييز حصل

بالجر والتنوين والندا وال

ن المقصود باا اللفظ  ،أي  :باب ما جا لا نذا اللفظ .

والمؤلتتف رحمتته ا جع ت الترجمتتة مفتوحتتة ولتتم يجتتزم بشتتا  ،ن " لتتو" تستتتعم

على عدو أوجه :

الوجىىىه األول  :أن تستتتعم ل تتا ا عت ت ار

علتتى الشتترا  ،ونتتذا محتترم  ،ق تتا ا

تعالى   :لو أفاعونا ما قتلوا  [ ر عمران  ]711 :لا لزوو أحد حينما تخلتف
أ نتا الطريتق عبتد ا بتتن أبتا لتا نحتتو لتث الجتيب  ،للمتتا استشتاد متن المستتلمين

ستتبعون رج تتع اعت تتر

المن تتالقون عل تتى تشت تريع الرس تتو



 ،وق تتالوا  :ل تتو أطاعون تتا

ورجعوا كما رجعنا متا قتلتوا  ،لرأينتا خيتر متن شترا محمتد  ،ونتذا محترم وقتد يصت

إلى الكفر .

ال انا  :أن تستعم لا االعت ار

على القدر  ،ونذا محرم أي ا  ،قا ا تعالى

  :يىا أي ىىا الىذين عمنىوا ال تكونىوا كالىىذين كفىروا وقىىالوا خىوان م إذا ضىىربوا فىىي
األرض أو كانوا غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا  [ ر عمتران ، ]721 :

أي  :لو أنام بقوا ما قتلوا  ،لام يعتر ون على قدر ا .

الثاله  :أن تستعم للندم والتحسر  ،ونذا محترم أي تا  ،ن كت شتا يفتت

النتتدم عليتتك لننتته مناتتا عنتته  ،ن النتتدم يكستتب التتنفك حزنتتا وانقبا تتا  ،وا

يريتتد منتتا أن نكتتون لتتا انش ت ار وانبستتاط  ،قتتا



 " :احتتر

علتتى متتا ينفعتتك

واستتتعن بتتا وال تعجتتز  ،وان أصتتابك شتتا  ،لتتع تق ت  :لتتو أنتتا لعل ت
لكان كذا  ،لنن لو تفت عم الشيطان " (.)7

مثال ذلك  :رج حر

كتتذا

أن يشتتري شتيئا يظتن أن ليته ربحتا لخستر  ،لقتا لتو

أنتتا متتا اشتتتريته متتا حصت لتتا خستتارو  ،لاتتذا نتتدم وتحستتر  ،ويقتتع ك يت ار  ،وقتتد

ناا عنه.
()7

يوتا (

.)922
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الرابع  :أن تستعم لا االحتجا بالقدر علا المعصتية  ،كقتو المشىركين :


لو شاء اهلل ما أشركنا  [ ا نعام  ، ]791 :وقولام   :لو شا الرحمن ما

عبدنانم  [ الزخرف  ، ]20 :ونذا باط .

الخىىىامس  :أن تستتتعم لتتا التمنتتا  ،وحكمتته حستتب التمنتتا  :إن كتتان خي ت ار

لخير  ،وان كان ش ار لشر  ،ولا الحديث عن النبا



لا قصة النفر ا ربعة

قا أحدنم  " :لو أن لي ماال لعملىت بعمىل فى ن  ،ف ىذا تمنىي خيىرا  ،وقىال
الثاني  " :لىو أن لىي مىاال لعملىت بعمىل فى ن " ف ىذا تمنىى شىرا فقىال النبىي
صلى اهلل عليه وسلم في األول ف و بنيته ف جرهما سواء ،وقال في الثاني :

" ف و بنيته  ،فوزرهما سواء " .)7

السادس  :أن تستعم لا الخبر المح

.

وهىىىذا جىىىائز  ،مثىىىل  :لتتو ح تتر التتدرك الستتتفد

 ،ومنتته قولتته



 " :لىىىو

استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ال دي  ،ألحللت معكم " ( ،)2لوخبر

النبا



أنه لو علم أن نذا ا مر سيكون من الصحابة ما ساق الاتدي و حت

 ،ونذا نو الظانر لا .

وبعض م قال  :إنه من باب التمنا  ،كونه قا  :ليتنا استقبل
استدبر حتى ال أسوق الادي .

لكن الظىاهر  :أنته خبتر لمتا رأي متن أصتحابه  ،والنبتا



متن أمتري متا

ال يتمنتا شتيئا قتدر

ا خعله .
وقوله اهلل تعالى   :يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا [ 
عل عمران . ]729 :

وقوله   :الذين قالوا خوان م وقعدوا لو أفاعونىا مىا قتلىوا  [ ر عمتران :
. ]711

وقد ذكر المؤلب في هذا الباب عيتين :

اثية ا ولى قوله تعالى   :يقولون  . ال مير للمنالقين .



)7

ا مام أحمد ()230،237/9

( )2البخاري  :كتاب التمنا  /باب قو النبا  " : لو استقبل

بيان وجون ا حرام .

من أمري ما استدبر " ،ومسلم  :كتاب الح  /باب
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قوله   :ما قتلنا  . أي  :ما قت بع نا  ،نام لم يقتلوا كلام  ،و ن المقتو ال

يقو .

قولتته   :لىىو كىىان لنىىا مىىن األمىىر   . لىىو  : شتترطية ولعت الشتترط  :كىىان ، 

وجوابتته  :مىىا قتلنىىا  ، ولتتم يقتتترن الجتواب بتتالعم  ،ن ا لصت إذا كتتان الجتواب
منفيا عدم االقتران  ،لقولك  :لو جا زيد ما جا عمرو ألص من قولك  :لو جا
زيد لما جا عمرو  ،وقد ورد قليع اقتراناا مع النفا  ،كقو الشاعر :

ولو نعفي الخيار لما افترقنا

قوله   :ها هنا  . أي  :لا أحد .

ولكن ال خيار مف الليالي

قوله  :قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب علىي م القتىل إلىى مضىاجع م . 

نتتذا رد علتتيام  ،لتتع يمكتتن أن يتخلفتوا عمتتا أراد ا باتتم  .وقتتولام   :لىىو كىىان لنىىا

من األمر شيء  . نذا من االعت ار

على الشرا  ،نام عتبتوا علتى الرستو



حيتث ختر بتتدون متوالقتام  ،ويمكتن أن يكتتون اعت ار تا علتى القتتدر أي تا  :أي لتتو
كان لنا من حسن التدبير والرأي شا ما خرجنا لنقت .

قوله   :وقعدوا  . التواو إمتا أن تكتون عاطفتة والجملتة معطولتة علتى  قىالوا ، 

ويكون وصف نؤال بومرين :
باالعت ار

-

على القدر بقولام   :لو أفاعونا ما قتلوا . 

وبتتالجبن عتتن تنفيتتذ الشتترا " الج ىىاد " بقتتولام   :وقعىىدوا  ، أو تكتتون

-

التواو للحتتا والجملتتة حاليتتة علتتى تقتتدير " قىىد "  ،أي  :والحتتا أناتتم قتتد قعتتدوا ،
لفيه توبيه لام حيث قالوا مع قعودنم  ،ولو كتان لتيام خيتر لخرجتوا متع النتاك

،لكن ليام االعت ار
قوله :

.



على المؤمنين وعلى ق ا ا وقدرن .

خوان م  . قي  :لا النسب ال لتا التدين  ،وقيت  :لتا التدين ظتان ار ،

ن المنالقين يتظانرون با سعم  ،ولو قي  :إنه شتام لممترين  ،لكتان صتحيحا

قوله   :لو أفاعونا ما قتلوا  . نذا لير صحي  ،ولاذا رد ا عليام بقوله :



قىىل فىىادرؤوا عىىن أنفسىىكم المىىوت إن كنىىتم صىىادقين  ، وان كنتتتم قاعتتدين  ،لتتع

تستطيعون أي ا أن تدرؤوا عن أنفسكم المو .

لاتتذن اثيتتة والتتتا م لاتتا تتتد علتتى أن ا نستتان محكتتوم بقتتدر ا كمتتا أنتته يجتتب أن

يكون محكوما بشرا ا .
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مناسبة الباب للتوحيد .



أن من جملة أقسام (لو) االعت ار
لم ير

على القدر  ،ومتن اعتتر

با ربا  ،ومن لم ير

علتى القتدر  ،لننته

با ربا  ،لننه لم يحقق توحيد الربوبية .

والواجتتب أن تر تتا بتتا ربتتا  ،وال يمكتتن أن تستتتري إال إذا ر تتي

الر ا  ،وكون لك أجنحة تمي باا حيث ما القدر  ،ولاذا قا



بتتا ربتتا تمتتام

 " :عجبتا متر

المؤمن إن أمترن كلته خيتر  ،ولتيك ذلتك حتد إال للمتؤمن  :إن أصتابته ست ار شتكر

،لكتتان خي ت ار لتته  ،وان أصتتابته

ت ار صتتبر  ،لكتتان خي ت ار لتته " ( ،)7ومامتتا كتتان ،

لتا مر ستيكون علتى متتا كتان  ،للتو خرجت

لع تق  :لو أنا ما خرج

مت ع لتا ستفر تتم أصتب

لا السفر ما أصب

لتا حتتادث ،

 ،ن نذا مقدر البد منه .

وفىىي الصىىحيح عىىن أبىىي هريىىر رضىىي الىىه عنىىه  ،أن رسىىول اهلل



قىىال " :

احرص على ما ينفعك واستعن بىاهلل  ،وال تعجىزن  ،نوان أصىابك شىيء ،فى
تقل  :لو أني فعلت كذا  ،لكان كذا وكذا  ،ولكن قل  :قدَّر اهلل وما شاء فعل
 ،فإن (لو تفتح عمل الشيفان ) (.)1

قوله  " :وفي الصحيح "  .أي  :صحي مسلم  ،وانظر ما سبق لا  :بتاب تفستير

التوحيد وشاادو أن ال إله إال ا (

.)791

والمؤلتتف رحمتته ا حتتذف منتته جملتتة  ،وأتتتا بمتتا نتتو مناستتب للبتتاب  ،والمحتتذوف

قوله  " :المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيب  ،وفي كىل خيىر

".

قوله  " :القوي "  .أي  :لا إيمانه ومتا يقت تيه إيمانته  ،لفتا إيمانته  ،يعنتا  :متا
يحت لتتا قلبتته متتن اليقتتين الصتتادق التتذي ال يعتريتته شتتك  ،وليمتتا يقت تتيه  ،يعنتتا :

العمت ت الص تتال م تتن الجات تتاد وا م تتر ب تتالمعروف والنا تتا عت تتن المنك تتر والح تتزم لت تتا

العبادا

وما أشبه ذلك .

وهل يدخل في ذلك قو البدن ؟

()7

مسلم  :كتاب الزند  /باب المؤمن أمرن كله خير .

( )7مسلم  :كتاب القدر  /باب لا ا مر بالقوو وترك العجز .
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الجواب  :ال يدخ لا ذلك قوو البدن إال إذا كان لا قوو بدنه ما

يزيد إيمانه أو يزيد ما يقت يه ،

ن " القوي " وصف عائد على

شك أن قوو البدن نعمة  ،إن استعمل

لا الخير لخير  ،وان استعمل

موصوف ونو المؤمن  ،لالمراد  :القوي لا إيمانه أو ما يقت يه  ،وال
لا الشر لشر .

قولتته  " :خيىىر وأحىىب إلىىى اهلل "  .خيتتر لتتا تتتو يرن ور تتارن  ،لاتتو ينفتتع ويقتتتدي بتته ،

وأحب إلى ا باعتبار ال واب .

قوله  " :من المؤمن الضعيب "  .وذلك لا ا يمان أو ليما يقت يه ال لا قوو البدن .

قولتته  " :وفىىي كىىل خيىىر "  .أي  :لتتا ك ت متتن القتتوي وال تتعيف خيتتر  ،ونتتذا النتتوا متتن
التذيي يسما عند البعليين باالحتراك حتى ال يظن أنه ال خير لا ال عيف .

ل تتنن قي ت ت  :إن الخيريتتتة معلومتتتة لت تتا قولتتته  " :خيىىىىر وأحىىىىب "  ،ن ا ص ت ت لت تتا است تتم
التف ي اتفاق المف

والمف

عليه لا أص الوصف ؟

لتتالجواب  :أنتته قتتد يختتر عتتن ا صت ،كمتتا لتتا قولتته تعتتالى   :أصىىحاب الجنىىة يومئىىذ

خير مستقرا  [ الفرقان  ]29مع أن أن النار ال خير لا مستقرنم .

كتتذلك ا نستتان إذا ستتمع نتتذن الجملتتة  " :خيىىر وأحىىب " صتتار لتتا نفستته انتقتتا

المف


للمتتؤمن

عليه  ،لنذا قي  " :وفي كل خير " رلع من شتونه  ،ونظيترن قولته تعتالى :

ال يستوي منكم من أنفىق مىن قبىل الفىتح وقاتىل أولئىك أعظىم درجىة مىن الىذين

أنفقوا من بعد وقاتلوا وك وعد اهلل الحسنى  [ الحديد . ]70 :

قوله  " :احرص على ما ينفعك "  .الحر

 :بذلك الجاد لني متا ينفتع متن أمتر التدين

أو الدنيا .

وأفعال العباد بحسب السبر والتقسيم ال تخلو من أربف حاالت :
.7

نالعة  ،ونذن مومور باا .
ارو  ،ونذن محذر مناا .

.2
.3

لياا نفع و رر .

.9

ال نفع لياا وال

ترر  ،ونتذن ال يتعلتق باتا أمتر وال ناتا  ،لكتن الفالتب أن ال

تقع إال وسيلة إلى ما ليه أمتر أو ناتا  ،لتوختذ حكتم الفايتة  ،ن الوستائ لاتا أحكتام
المقاصد.
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لتتا مر ال يخلتتو متتن نفتتع أو

تترر  ،إمتتا لذاتتته أو لفي ترن  ،لحتتدي نا العتتام قتتد ال يكتتون ليتته

نفتتع وال

تترر  ،لكتتن قتتد يتتتكلم ا نستتان ويتحتتدث جت إدختتا الستترور علتتى ليترن ليكتتون

أو عار

إنما ذكرنان ج تمام السير والتقسيم .

نفعا  ،وال يمكن أن تجد شيئا من ا مور والحوادث ليك لياا نفتع وال
والعاقت يشت بوقتتته أن يصتترله ليمتتا ال نفتتع ليتته وال

تترر  ،قتتا النبتتا

يؤمن باهلل واليوم اآلخر  ،فليقل خيرا أو ليصمت " (.)7

واتصا نذن الجملة بما قبلاا ظانر جدا  ،ن من القوو الحر

ترر  ،إمتا ذاتتا ،


 " :مىىن كىىان

على ما ينفع .

و" مىىا "  :استتم موصتتو بفعت (ينفىىف)  ،واالستتم الموصتتو يحتتو بصتتلته إلتتى استتم
الفاع ت  ،كونتته قتتا  :احتتر

النبتتا



أمرنتتا بتتالحر

علتتى النتتالع  ،وانمتتا قل ت

ذلتتك ج ت أن أقتتو  :إن

علتتى النتتالع  ،ومعنتتان أن نقتتدم ا نفتتع علتتى النتتالع  ،ن

ا نفع مشتم على أص النفع وعلى الزيادو  ،ونتذن الزيتادو البتد أن نحتر

علياتا

 ،ن الحكتتم إذا علتتق بوصتتف كتتان توكتتد ذلتتك الحكتتم بحستتب متتا يشتتتم عليتته توكتتد

ذلك الوصف  ،لنذا قل

.7
.2

 :أنا أكرن الفاسقين كان ك من كان أشد لا الفسق إليتك

أكرن  ،فنقدم على النافف لوج ين :
أنه مشتم على النفع وزيادو .

أن الحك تتم إذا عل تتق بوص تتف ك تتان توك تتد ذل تتك الحك تتم بحس تتب توك تتد ذل تتك

الوصف وقوته .

ويؤختذ متتن الحتتديث وجتتود االبتعتتاد عتتن ال تتار  ،ن االبتعتتاد عنتته انتفتتاا وستتعمة

لقوله  " :احرص على ما ينفعك " .

قوله  " :واستعن باهلل "  .الواو تقت ا الجمع لتكون االستعانة مقرونه بالحر
والحر

سابق على الفع  ،لعبد أن تكون االستعانة مقارنة للفع من أوله .

،

واالستعانة  :طلب العون بلسان المقتا  ،كقولتك  :اللاتم أعنتا  ،أو  :ال حتو وال
قوو إال با " عند شروعك بالفع .

أو بلسان الحا  ،ونتا أن تشتعر بقلبتك أنتك محتتا إلتى ربتك عتز وجت أن يعينتك

على نذا الفع  ،وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى

عف وعجز وعورو .

( )7البخاري  :كتاب ا دب  /باب إكرام ال يف  ،ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب الحث على إكرام الجار .
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أو طلب العون باما جميعا  ،والفالتب أن متن استتعان بلستان المقتا  ،لقتد استتعان

بلسان الحا .

ولتتو احتتتا ا نستتان إلتتى االستتتعانة بتتالمخلوق كحم ت صتتندوق م ت ع  ،لاتتذا جتتائز

ولكن ال تشعر نفسك أناا كاستعانتك بالخالق  ،وانما عليتك أن تشتعر أناتا كمعونتة
بع

 ،كما لو عجز عن حم شا بيد واحدو  ،لننك تستعين

أع ائك لبع

عل تتى حمل تته بالي تتد ا خ تتري  ،وعل تتا ن تتذا  ،لاالس تتتعانة ب تتالمخلوق ليم تتا يق تتدر علي تته
أع ائك  ،لع تنالا قوله

كاالستعانة ببع



 " :استعن باهلل " .

قول تته  " :وال تعجىىىزن "  .لعت ت م تتارا مبن تتا عل تتى الف تتت التص تتاله بن تتون التوكي تتد

الخفيفتتة  ،و" ال "  :نانيتتة  ،والمعنتتا  :ال تفع ت لع ت العتتاجز متتن التكاس ت وعتتدم
الحزم والعزيمة  ،ولتيك المعنتا  :ال يصتيبك عجتز  ،ن العجتز عتن الشتا ليتر
التعاجز  ،لالعجز بفير اختيار ا نسان  ،وال طاقة له به  ،لع يتوجه عليته ناتا ،

ولاذا قا النبا



فعلي جنب " (.)7
لنذا اجتمع الحر

بعدم التكاس .
ن بع

 " :صل قائما  ،فإن لىم تسىتفف  ،فقاعىدا  ،فىإن لىم تسىتفف ،
وعدم التكاس  ،اجتمع لا نذا صدق النية بتالحر

الناك يحر

والعزيمتة

على ما ينفعه ويشرا ليه  ،م يتعاجز ويتكاس ويدعه ،

ونتتذا ختتعف متتا أمتتر بتته الرستتو



 ،لمتتا دمت

عرلت

أن نتتذا نتتالع  ،لتتع تتتدا ،

ن تتك إذا َّ
نفس تتك خس تتر العمت ت ال تتذي عملت ت
عج تتز
َ
والتدنا من حا النشاط والقوو إلى حا العجز والكس  ،وكم من إنسان بدأ العم
تتم ع تتود

نفس تتك التكاست ت

وال سيما النالع م أتان الشيطان ل بطه ؟ !
لكن إذا ظاتر لتا أ نتا العمت أنته

تار  ،ليجتب عليته الرجتوا عنته  ،ن الرجتوا

إلى الحق خير من التمادي لا الباط .

وذكر لا ترجمة الكسائا أنه بدأ لا طلب علم النحو م صعب عليه  ،لوجد نملة

تحم طعاما تريد أن تصعد به حائطا  ،كلما صتعد

صعد

قلتيع ستقط

 ،لوخذ درسا من ذلك  ،لكابد حتى صار إماما لا النحو .

قوله  " :إن أصابك شا لع تق  :لو أنا لعل

 ،ونكتذا حتتى

كذا لكان كذا وكذا " .

( )7البخاري  :كتاب تقصير الصعو  /باب إذا لم يطق قاعدا صلا على جنب .
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ن تتذن ن تتا المرتب تتة الرابع تتة مم تتا ذك تتر ل تتا ن تتذا الح تتديث العظ تتيم إذا حصت ت خ تتعف

المقصود .

علا ما ينفع .

فالمرتبة األولى  :الحر

والمرتبة الثانية  :االستعانة با .

والمرتبة الثالثىة  :الم تا لتا ا متر واالستتمرار ليته وعتدم التعتاجز ونتذن الم ارتتب
إليك .

المرتبة الرابعة  :إذا حص خعف المقصود  ،لاتذن ليست

ا  ،ولاذا قا  " :نوان أصابك  ، " ..لفو

إليتك  ،وانمتا نتا بقتدر

ا مر إلى ا تعالى .

قوله  " :نوان أصابك شيء "  .أي  :مما تحبه وال تريدن ومما يعوقك عن الوصو
إلى مرامك ليما شرع ليه من نفع .
لمن خالفه القدر ولم يو

على مطلوبه ال يخلو من حالين :

األول  :أن يقو  :لو لم ألع ما حص كذا .

الثاني  :أن يقو  :لو لعل

كذا مر لم يفعله لكان كذا .

م ا ا و قو القائل  :لو لم أسالر ما لاتنا الرب .

وذكر النبا
أنا لعل



ال انا دون ا و  ،ن نذا ا نسان عام لاعت  ،لاتو يقتو  :لتو

الفع الفعنا دون نذا الفع لحصل

لم يفع وكان موقفه سلبيا من ا عما .

مطلوبا  ،بخعف ا نسان الذي

قولتته  " :كىىذا "  ،كنايتتة عتتن متتبام  ،ونتتا مفعتتو لفعل ت
لاع كان  ،والجملة جواب لو .

 .قولتته  " :لكتتان كتتذا " .

قوله  " :قدر اهلل "  .خبر لمبتدا محذوف  ،أي  :نذا قدر ا .

وقدر بمعنا مقدور  ،ن قدر ا يطلق على التقدير التذي نتو لعت ا  ،ويطلتق

علا المقدور الذي وقع بتقدير ا  ،ونو المراد ننا  ،ن القائ يتحدث عن شا

وقع عليه  ،لقدر ا أي مقدورن  ،وال مقدر إال بتقدير  ،ن المفعتو نتيجتة الفعت

.

والمعنىىىي  :إن نتتذا التتذي وقتتع ق تتدر ا يطلتتق علتتى التق تتدير التتذي نتتو لعت ت ا ،
ويطلتق علتتى المقتتدور التذي وقتتع بتقتتدير ا  ،ونتتو المتراد ننتتا  ،ن القائت يتحتتدث

عتتن شتتا وقتتع عليتته  ،لقتتدر ا أي مقتتدورن  ،وال مقتتدر إال بتقتتدير  ،ن المفعتتو

نتيجة الفع .
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المعنىي  :إن نتتذا التذي وقتتع قتدر ا ولتتيك إلتى  ،أمتتا التذي إلتتى لقتد بتتذل

متتا أران

نالعتتا كمتتا أمتتر  ،ونتتذا ليتته التستتليم التتتام لق تتا ا عتتز وجت  ،وأن ا نستتان إذا

ا متر إلتى

لع ما أمر به على الوجه الشرعا  ،لننته ال يتعم علتى شتا ويفتو

ا .

قولتته  " :ومىىا شىىاء فعىىل "  .جملتتة مصتتدرو بت ت " مىىا " الشتترطية  ،و" شىىاء  :فعىىىل
الشرف وجوابه  " :فعل "  ،أي  :ما شا ا أن يفعله لعله ،ن ا ال راد لق ائه

وال معقب لحكمه  ،قا تعالى   :واهلل يحكم ال معقب لحكمه وهو سريف الحساب


[ الرع تتد  ، ]97 :وق تتد س تتبق ذك تتر قاع تتدو  ،ون تتا أن كت ت لعت ت

تع تتالى معل تتق

بالمشيئة  ،لننه مقرون بالحكمة  ،ولتيك شتا متن لعلته معلقتا بالمشتيئة المجتردو ،

ن ا ال يشتترا وال يفع ت إال الحكمتتة  ،وباتتذا التقريتتر نفاتتم أن المشتتيئة يلتتزم مناتتا

وقوا المشا  ،ولاذا كان المسلمون يقولون  :ما شا ا كان ومالم يشو لم يكن .
وأما ا راد ووقو المراد  ،ففيه تفصيل :

لا رادو الشرعية ال يلزم مناا وقوا المراد  ،ونا التا بمعنا المحبة  ،قا تعالى :



واهلل يريىىد أن يتىىوب علىىيكم  [ النستتا  ]21 :بمعنتتا يحتتب  ،ولتتو كانت

يشا لتاب ا علا جميع الناك .

بمعنتتا

وا دارو الكونيتة يلتتزم مناتتا وقتتوا المتراد  ،كمتتا قتتا ا تعتتالى   :ولىىو شىىاء اهلل مىىا
اقتتلوا ولكن اهلل يفعل ما يريد  [ البقرو . ]223 :

قولته  " :فىإن لىو تفىتح عمىل الشىيفان "  " .لتو" استم إن قصتد لفظاتا  ،أي  :لتنن
نذا اللفظ يفت عم الشيطان .

وعمله  :ما يلقيه لا قلب ا نسان من الحسرو والندم والحزن  ،لنن الشتيطان يحتب
ذلتتك  ،قتتا تعتتالى   :إنمىىىا النجىىوم مىىىن الشىىيفان ليحىىىزن الىىذين عمنىىىوا ولىىىيس

يضىىىارهم شىىىيئا إال بىىىإذن اهلل  [ المجادلتتة  ، ]70 :حتتتى لتتا المنتتام يريتته أحعمتتا

مخيفة ليعكر عليه صفون ويشوب لكرن  ،وحينئذ ال يتفترغ للعبتادو علتى متا ينبفتا ،

ولاذا ناا النبا



عن الصعو حا تشوب الفكتر  ،لقتا



 " :ال صى

بحضىر

فعام  ،وال وهو يدافعه األخبثان " ( ،)7لتنذا ر تا ا نستان بتا ربتا  ،وقتا  :نتذا

( )7مسلم  :كتاب المساجد  /باب كرانة الصعو بح رو الطعام .
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ق تا ا وقتتدرن  ،وأنتته البتتد أن يقتتع  ،أطمونت

.1
.2

الحديه :
إ با

المحبة

نفستته وانشتتر صتتدرن ويسىىتفاد مىىن

عز وج  ،لقوله  " :خير وأحب " .

اختعف الناك لا قوو ا يمان و عفه  ،لقوله  " :المؤمن القىوي خيىر

وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيب " .
.3

زيتتادو ا يمتتان ونقصتتانه  ،ن القتتوو زيتتادو وال تتعف نق ت

القو الصحي الذي عليه عامة أن السنة .

وقا بع

أن السنة  :يزيد وال ينق

 ،ن النق

 ،ونتتذا نتتو

لم يترد لتا القتررن  ،قتا تعتالى

  :ويتتزداد التتذين رمنتوا إيمانتتا  [ المتتد ر  ]37 :وقتتا تعتتالى   :ليىىزدادوا إيمانىىا مىىف
إيمان م  [ الفت . ]9 :

والراج القو ا و  ،نه مع الزم بو الزيادو بو النق

يكتون القتررن داال علتى بتو نقت
صريحة لا قولته



عن الزائد  ،وعلا نذا

ا يمتان بطريتق اللتزوم  ،كمتا أن الستنة جتا

بته

 " :ما رأيت ما ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من

إحداكن " ( ،)7يعنا  :النسا .

وا يمان يزيد بالكمية والكيفية  ،لزيادو ا عمتا الظتانرو زيتادو كميتة  ،وزيتادو ا عمتا

الباطنة كاليقين زيادو كيفية  ،ولاذا قا إبرانيم عليه السعم   :رب أرني كيب تحيىي
الموتي قال أو لم تؤمن قال بلي ولكن ليفمئن قلبي [ البقرو . ]210

وا نسان إذا أخبرن قة بخبر  ،م جا رخر لوخبرن نفك الخبر  ،زاد يقينه  ،ولاذا قا

أن العلم  :إن المتواتر يفيد العلم اليقينا  ،ونذا دليت علتى تفتاو القلتوب بالتصتديق
.1
.2

 ،وأما ا عما  ،لظانر  ،فمن صلي أربف ركعات أزيد ممن صلي ركعتين .
أن المؤمن وان
أن الشريعة جا

عف إيمانه ليه خير  ،لقوله  " :وفي كل خير" .

بتكمي المصال وتحقيقاتا  ،لقولته  " :أحىرص علىى

مىىا ينفعىىك "  ،لتتنذا امت ت المتتؤمن أمتتر الرستتو
النالع أم ار دنيويا.

.1



 ،لاتتو عبتتادو وان كتتان ذلتتك

أنته ال ينبفتتا للعاقت أن يم تتا جاتتدن ليمتتا ال ينفتتع  ،لقولتته  " :احتتر

على ما ينفعك " .
( )7البخاري  :كتاب الحي

 /باب ترك الحائ

للصوم  ،ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب نقصان ا يمان .
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أنه ينبفا لإلنسان الصبر والمصابرو  ،لقوله  " :وال تعجزن " .

.1

أن متا ال قتدرو لإلنستان ليته للته أن يحتت عليته بالقتدر  ،لقولته  " :ولكتن

.1

ق  :قدر ا وما شا لع "  .وأمتا التذي يمكنتك  ،للتيك لتك أن تحتت بالقتدر

 .وأما محاجة ردم وموسى حيث الم موسى ردم علياما الصعو والسعم  ،وقا

لته  " :لمتتاذا أخرجتنتتا ونفستتك متتن الجنتتة ؟ لقتا  :أتلتتومنا علتتى شتتا قتتد كتبتته

ا على" ( ،)7لاذا احتجا بالقدر .

لالقدريتتة التتذين ينكتترون القتتدر يكتتذبون القتتدر يكتتذبون نتتذا الحتتديث  ،ن متتن عتتادو

أنت البتتدا أن متتا ختتالف بتتدعتام إن أمكتتن تكذيبتته كتتذبون  ،واال حرلتتون  ،ولكتتن نتتذا

الحديث اب

لا " الصحيحين " وليرنما .

وقا شيه ا ستعم ابتن تيميتة  :إن نتذا متن بتاب االحتجتا بالقتدر علتى المصتائب
ال على المعائب  ،لموسى لم يحت على ردم بالمعصية التا نا سبب الخرو ب

احت بالخرو نفسه .

معنتان أن لعلتتك صتتار ستتببا لخروجنتتا  ،واال لتنن موستتى عليتته الصتتعو والستتعم أبعتتد

من أن يلوم أبان على ذنب تاب منه واجتبا ربته ونتدان  ،ونتذا ينطبتق علتى الحتديث

.

وذنتتب ابتتن القتيم رحمتتة ا إلتتى وجتته رختتر لتتا تختري نتتذا الحتتديث  ،ونتتو أن ردم
احت بالقدر بعد أن م ا وتاب متن لعلته  ،ولتيك كحتا التذين يحتجتون علتى أن

يبق توا لتتا المعصتتية ويستتتمروا علياتتا  ،لالمشتتركون لمتتا قتتالوا   :لىىو شىىىاء اهلل مىىىا
أشىىركنا وال عباؤنىىا  [ ا نعتتام  ]791 :كتتذبام ا  ،ناتتم ال يحتجتتون علتتى شتتا

.9

م ا ويقولون  :تبنا إلى ا  ،ولكن يحتجون علا البقا لا الشرك .

أن للش تتيطان ت تتو ي ار عل تتى بنت تتا ردم  ،لقول تته  " :فىىىىإن لىىىىو تفىىىىتح عمىىىىل

الشيفان "  ،ونذا ال شك ليه  ،ولاذا قا النبا

ابن ردم مجري الدم " (.)2
لقا بع



 " :إن الشتيطان يجتري متن

أن العلم  :إن نذا يعنا الوساوك التا يلقياتا لتا القلتب لتجتري لتا العتروق

.
( )7البخاري  :كتاب القدر  /باب تحا ردم وموسى  ،ومسلم  :كتاب القدر  /باب حجا ردم وموسى .

( )2البخاري  :كتاب االعتكاف /باب زيارو المرأو زوجاا لا اعتكاله  ،ومسلم  :كتاب السعم  /باب أنه يستحب لمن رؤي خاليا

بامرأو .
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وظىاهر الحىديه  :أن الشتيطان نفسته يجتري متتن ابتن ردم مجتري التدم  ،ونتذا لتيك بيعيتتد
علتتى قتتدرو ا عتتز وج ت  ،كمتتا أن التترو تجتتري مجتتري التتدم  ،ونتتا جستتم  ،إذا قب ت
تكفن وتحنط وتصعد باا المعئكة إلى السما .

ومن نعمة ا أن الشيطان ما ي ادن  ،ونا لمة الملك  ،لتنن للشتيطان لتا قلتب ابتن ردم
لمة وللملك لمة  ،ومن ولق للب

عندن لمة الملك لمتة الشتيطان  ،لامتا دائمتا يتصتارعان

نفك مطمئنة ونفك أمارو بالسو  ،وأما النفك اللوامة لاا وصف للنفسين جميعا .
.70حستتن تعلتتيم النبتتا



حتتين قتترن الناتتا عتتن قتتو " لتتو " ببيتتان علتتته  ،لتتبتتين حكمتتة

الشريعة  ،ويزداد المؤمن إيمانا وامت اال .


فيه مسائل :

األولىىى  :تفسىىير اآليتىىين فىىي عل عم ىران  .الثانيىىة  :الن ىىي الصىىريح عىىن قولىىه :

(لو)  ،إذا أصابك شيء  :الثالثة  :تعليل المس لة ب ن ذلك يفتح عمىل الشىيفان
 .الرابعة  :ا رشاد إلى الك م الحسن  .الخامسة  :األمر بالحرص على ما ينفف
مف االستعانة باهلل  .السادسة  :الن ي عن ضد ذلك  ،وهو العجز .
األولى  :تفسير اثيتين لا ر عمران  .ونما :

األولى   :الذين قالوا ألخوان م وقعدوا لو أفاعونا ما قتلوا . 

الثانية   :يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا  ، أي  :ما أخرجنا
وما قتلنا  ،ولكن ا تعالى  :أبط ذلك بقوله  :ق لو كنتتم لتا بيتوتكم لبترز التذين كتتب

علتيام القتل إلى مضىاجع م  ، واثيتة ا ختري   :لىو أفاعونىا مىا قتلىوا
ا دعوانم نذن بقوله :





 ،لوبطت

فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين  ، أي  :أن

كنتم صادقين لا البقا وأن عتدم الخترو متانع متن القتت  ،لتادرؤوا عتن أنفستكم المتو ،
لتتننام لتتن يستتلموا متتن المتتو  ،ب ت البتتد أن يموت توا  ،ولكتتن لتتو أطتتاعونم وترك توا الجاتتاد ،
لكانوا على

ع مبين.

الثانيىىة  :الناتتا الص تري عتتن قتتو " لتتو" إذا أصتتابك شتتا  .لقتتو الرستتو

أصابك شيء  ،ف تقل  :لو أني فعلت كذا لكان كذا " .



 " :فىىإن

الثالثىىة  :تعلي ت المستتولة بتتون ذلتتك يفتتت عم ت الشتتيطان  .لتتالناا عتتن قتتو " لىىو"

علتا تتا أنا تتا تف تتت عمت ت الش تتيطان ون تتو الوسوس تتة  ،ليتحس تتر ا نس تتان ب تتذلك وين تتدم

ويحزن .
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الرابعة  :ا رشاد إلى الكعم الحسن  .ويعنا قوله  " :ولكن ق  :قدر ا وما شا

لع " .

على ما ينفع مع االستتعانة بتا  ،لقولته

الخامسة  :ا مر بالحر

على ما ينفعك واستعن باهلل ".
السادسة  :الناا عن

د ذلك  ،ونو العجز  .لقولته  " :وال تعجزن "  ،لتنن قتا

قائ  :العجز ليك باختيار ا نسان  ،لا نسان قد يصتاب بمتر

ناا النبا





 " :احىرص

عن أمر ال قدر لإلنسان عليه ؟

ليعجتز  ،لكيتف

أجيىىب  :بتتون المقصتتود بتتالعجز ننتتا التاتتاون والكس ت عتتن لع ت الشتتا  ،نتته نتتو

الذي لا مقدور ا نسان .
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***
باب الن ي عن سب الريح
المؤلتف رحمته ا أطلتتق الناتا ولتتم يفصت :نت المتراد بته التحتريم أو الكرانيتة  ،وستتيتبين

إن شا ا من الحديث .

قوله  " :الريح "  .الاوا الذي يصرله ا عز وج  ،وجمعه ريا .
وأصتتولاا أربعتتة  :الشتتما  ،والجنتتوب  ،والشتترق  ،والفتترب  ،ومتتا بينامتتا يستتما النكبتتا ،
ناا ناكبة عن االستقامة لا الشما  ،أو الجنوب  ،أو الشرق  ،أو الفرب .

وتص تريفاا متتن ريتتا

ا عتتز وج ت  ،لوحيانتتا تكتتون شتتديدو تقلتتع ا شتتجار وتاتتدم البيتتو

وتتتدلن التتزروا ويحص ت معاتتا لي تتانا

عظيمتتة  ،وأحيانتتا تكتتون نادئتتة  ،وأحيانتتا تكتتون

باردو  ،وأحيانا حارو  ،وأحيانا عالية  ،وأحيانتا نازلتة  ،كت نتذا بق تا ا وقتدرن  ،ولتو أن
الخلق اجتمعوا كلام على أن يصرلوا الري عن جاتاا التا جعلاا ا عليه متا استتطاعوا

إلى ذلك سبيع  ،ولو أجتمع
استطاع

جميع المكائن العالمية النفا ة لتوجتد نتذن التري الشتديدو متا

إلى ذلك سبيع  ،ولكن ا عز وج بقدرته يصرلاا كيتف يشتا وعلتا متا يريتد

 ،لا يحق للمسلم أن يسب نذن الري ؟

الجىىواب  :ال  ،ن نتتذن ال تري مستتخرو متتدبرو  ،وكمتتا أن الشتتمك أحيانتتا تضىىر بنحراقاتتا
بعت

ا شتتجار  ،ومتتع ذلتتك ال يجتتوز حتتد أن يستتباا  ،لكتتذلك ال تري  ،ولاتتذا قتتا  " :ال

تسبوا الريح " .

عن أبي بىن كعىب رضىي اهلل عنىه  ،أن رسىول اهلل



قىال  " :ال تسىبوا الىريح ،

فإذا رأيتم ما تكرهون  ،فقولوا  :الل ىم إنىا نسى لك مىن خيىر هىذم الىريح وخيىر مىا
في ا وخير ما أمرت به  ،ونعوذ بك مىن شىر هىذم الىريح وشىر مىا في ىا وشىر مىا

أمرت به " صححه الترمذي (.)1
قولتته  " :ال تسىىبوا الىىريح "  " .ال " نانيتتة  ،والفع ت مجتتزوم بحتتذف النتتون  ،وال تواو
لاع  ،والري مفعو به .

والسب  :الشتم  ،والعيب  ،والقد  ،واللعن  ،وما أشبه ذلك  ،وانما ناا عن سباا
ن ستتب المخلتتوق ستتب لخالقتته للتتو وجتتد

مبنيتتا وليتته عيتتب لستتببته ،لاتتذا
قص ت ار ن

( )7ا مام أحمد لا " المسند " (  . )723/2والترمذي  :كتاب الفتن  /باب ما جا لا الناا عن سب الري .
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الستتب ينصتتب علتتى متتن بنتتان  ،وكتتذلك ستتب ال تري  ،ناتتا متتدبرو مستتخرو علتتى متتا

تقت يه حكمة ا عز وج .
ولكن إذا كان

الري مزعجة  ،لقتد أرشتد النبتا

ولكن قولوا  :الل م إنا نس لك  ..ألخ " .



إلتى متا يقتا حينئتذ لتا قولته " :

قوله  " :من خير هذم الريح "  .الري نفساا لياتا خيتر وشتر  ،لقتد تكتون عاصتفة
تقلع ا شتجار وتاتدم التديار وتفتي

وتكسب النشاط .

البحتار وا ناتار  ،وقتد تكتون نادئتة تبترد الجتو

قوله  " :وخير ما في ا "  .أي  :ما تحملته  ،ناتا قتد تحمت خيت ار  ،كتلقتي ال متار
 ،وقتتد تحم ت رائحتتة طيبتتة الشتتم  ،وقتتد تحمت ش ت ار  ،كن ازلتتة لقتتا ال متتار  ،وأم ت ار

ت ر ا نسان والباائم .

قوله  " :وخير ما أمرت به "  .م

إ ارو السحاب وسوقه إلى حيث شا ا .

قوله  " :ونعوذ بك "  .أي  :نعتصم ونلجو .

قوله  " :من شر هذم الريح "  .أي  :شرنا بنفساا  ،كقلع

ا شجار  ،ودلن الزروا  ،وندم البيو .

قولته  " :وشتر متا لياتا "  .أي  :متا تحملته متن ا شتيا ال تارو  ،كا نتتان  ،والقتتاذو ار ،

وا وبئة وليرنا .

قولته  " :وشتتر متتا أمتتر بتته "  .كتا نعك والتتتدمير  ،قتتا تعتتالى لتتا ريت عتتاد   :تىىدمر

كل شيء بى مر رب ىا  [ ا حقتاف  ، ]22 :وتيبتيك ا ر

متن ا مطتار  ،ودلتن الترز

وا  ،وطمك اث ار والطرق  ،لقد تؤمر بشر لحكمة بالفة قد نعجز عن إدراكاا .

وقول تته  " :مىىىا أمىىىرت بىىىه " ن تتذا ا م تتر حقيق تتا  ،أي  :يومرن تتا ا أن تا تتب ويومرن تتا أن
تتوق تتف  ،وكت ت ش تتا م تتن المخلوق تتا
لمر

لي تته إدراك بالنس تتبة إل تتى أم تتر ا  ،ق تتا ا تع تتالى

والسما   :ائتيا فوعا أو كرها قالتا أتينا فائعين



[ لصل

 ، ]77 :وقا

للقلتتم  " :أكتتتب  .قىىال  :ربىىي ومىىاذا أكتىىب ؟ قىىال  :اكتىىب مىىا هىىو كىىائن إلىىى قيىىام
الساعة " (.)1

فيه مسائل :



()7

يوتا تخريجه (

.)7001
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األولىىى  :الن ىىي عىىن سىىب الىىريح الثانيىىة  :ا رشىىاد إلىىى الك ى م النىىافف إذا رأي
ا نسان ما يكرم  .الثالثىة  :ا رشىاد إلىى أن ىا مى مور  .الرابعىة  :أن ىا قىد تىومر

بخير وقد تؤمر بشر .
فيه مسائل :

األولىىىى  :الناتتا عتتن ستتب ال تري  .ونت تذا للتح تريم  ،ن ستتباا ستتب لمتتن خلقا تتا



وأرسلاا .

الثانية  :ا رشاد إلى الكتعم النتالع إذا رأي ا نستان متا يكترن  .أي  :مناتا  ،ونتو



أن يقو  " :الل م إني أس لك من خيرها  " ..الحديث  ،متع لعت ا ستباب الحستية أي تا
 ،كاالتقا من شرنا بالجدران أو الجبا ونحونا .

الثالثة  :ا رشاد إلى أناا مومورو  .لقوله  " :ما أمر به " .



الرابعىىة  :أناتتا قتتد تتتؤمر بخيتتر وقتتد تتتؤمر بشتتر  .لقولتته  " :خيىىر مىىا أمىىرت بىىه ،



وشر ما أمرت به " .

والحاصل  :أنه يجب على ا نسان أن ال يعتر

على ق ا ا وقدرن  ،وأن

ال يسبه  ،وأن يكون مستسلما مرن الكونا كما يجب أن يكون مستسلما مرن
الشرعا  ،ن نذن المخلوقا

.

التملك أن تفع شيئا إال بومر ا سبحانه وتعالى
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***

باب قول اهلل تعالى :



يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء قل
إن األمر كله هلل اآلية [ أل عمران ]171 :

ذكر المؤلب في هذا الباب عيتين :

ا ولى قوله تعالى   :يظنون  . ال مير يعود على المنالقين  ،وا ص لا
الظن  :أنه االحتما الراج  ،وقد يطلق علا اليقين  ،كما لا قوله تعالى



الذين يفنون أن م م قوا رب م  [ البقرو  ، ]91 :أي  :يتيقنون  ،و د الراج
قوله :


المرجو  ،ويسما ونما .



ظن الجاهلية  . عطف بيان لقوله   :غير الحق  ، و



الجاهلية

 :الحا الجاهلية  :والمعنا  :يظنون با ظن الملة الجانلية التا ال يعرف

الظان لياا قدر ا وعظمته  ،لاو ظن باط مبنا على الجا .
والظن باهلل عز وجل على نوعين :

األول  :أن يظن با خي ار .
الثاني  :أن يظن با ش ار

.7

واألول له متعلقان :

متعلق بالنسبة لما يفعله لا نذا الكون  ،لاذا يجب عليك أن

تحسن الظن با

عز وج ليما يفعله سبحانه وتعالى لا نذا الكون ،

وأن تعتقد أن ما لعله إنما نو لحكمة بالفة قد تص العقو إلياا وقد ال

تص وباذا يتبين عظمة ا

وحكمته لا تقديرن  ،لع يظن أن ا

لع شيئا لا الكون لعله رادو سيئة  ،حتى الحوادث والنكبا
ا

لم يحد اا

رادو السو المتعلق بفعله  ،أما التعلق بفيرن بون يحدث ما يريد به

أن يسو نذا الفير  ،لاذا واقع  ،كما قا تعالى :

يعصمكم من اهلل إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمه

.

إذا




قل من ذا الذي

[ ا حزاب ]71 :
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متعلق بالنسبة لما يفعله بك  ،لاذا يجب أن تظن با أحسن الظن

 ،لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن  ،ونو أن

تعبد ا على مقت ى شريعته مع ا خع

أن تظن أن ا

 ،لنذا لعل

يقب منك وال تسا الظن با

ذلك  ،لعليك

بون تعتقد أنه لن يقب

منك  ،وكذلك إذا تاب ا نسان من الذنب  ،ليحسن الظن با

منه  ،وال يسا الظن با بون يعتقد أنه ال يقب منه .
وأما إن كان ا نسان مفرطا لا الواجبا

لاعع للمحرما

أنه يقب

 ،وظن با ظنا

حسنا  ،لاذا نو ظن المتااون المتاالك لا ا مانا الباطلة  ،ب نو من
سو الظن با  ،إذ إن حكمة ا توبا م

النو الثاني  :ونو أن يظن با سو  ،م
أو نحو ذلك  ،لننه من أعظم المحرما

ذلك .

أن يظن لا لعله سفاا أو ظلما

وأقب الذنوب  ،كما ظن نؤال

المنالقون وليرنم ممن يظن با لير الحق .

قوله   :يقولون هل لنا من األمر من شيء  . مرادهم بذلك أمران :

األول  :رلع اللوم عن أنفسام .
الثاني  :االعت ار

على القدر .

وقوله   :لنا  خبر مقدم .
وقوله :



من شيء



 :مبتدأ مؤخر مرلوا بال مة المقدرو على رخرن منع

من ظاورنا اشتفا المح بحركة حرف الجر الزائد .
قوله :

إن األمر كله اهلل



على ق ا ا وقدرن لا

وقوله :



إن األمر



الذ ي يتعلق بولعا ا

–



 .أي  :لنذا كان كذلك  ،لع وجه الحتجاجكم

عز وج يفع ما يشا من النصر والخذالن .

واحد ا مور ال واحد ا وامر  ،أي  :الشون ك الشون
سبحانه  ،لاو الذي يقدر

وألعا المخلوقين كله

الذ والعز والخير والشر  ،لكن الشر لا مفعوالته ال لا لعله .

قوله :



يخفون في أنفس م ما ال يبدون لك



 .أي  :ما ال يظارون لك ،

لمن شون المنالقين عدم الصراحة والصدق  ،ليخفا لا نفسه ماال يبديه
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لفيرن  ،نه يري من جبنه وخوله أنه لو أخبر بالحق لكان ليه نعكه  ،لاو

يخفا الكفر والفسوق والعصيان .

قوله :



ما قتلنا ها هنا



 .أي  :لا أحد  ،والمراد بمن " قتل "  :من

استشاد من المسلمين لا أحد  ،ن عبد ا بن أبا رجع بنحو لث الجيب

لا لزوو أحد  ،وقا  :إن محمدا يعصينا ويطيع الصفار والشبان .

قوله :




قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب علي م القتل إلى مضاجع م

 .نذا رد لقول م  :لو كان لنا من ا مر شا ما قتلنا نا ننا.

ونذا االحتجا

ال حقيقة له ،

نه إذا كتب القت على أحد  ،لم ينفعه

تحصنه لا بيته  ،ب البد أن يخر إلى مكان موته  ،والكتابة قسمان :
 . 7كتابة شرعيه  ،ونذا ال يلزم مناا وقوا المكتوب  ،م
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

إن الص



قوله تعالى :

[النسا  ، ]703 :وقوله :

يا أي ا الذين عمنوا كتب عليكم الصيام  [ البقرو . ]713 :

 .2كتابة كونية  ،ونذن يلزم مناا وقوا المكتوب كما لا نذن اثية  ،وم

تعالى :



الصالحون
قوله :



[ ا نبيا  ]702 :وقوله

وليبتلي اهلل ما في صدوركم

ا يمان بق ا ا



كتب اهلل ألغلبن أنا ورسلي



 .أي  :يختبر ما لا صدوركم من

وحكمته ممن لم يكن كذلك.

قوله :

وليمحص ما في قلوبكم

 ،صار لا ذلك تمحي
علق به من بع



[

وقدرن وا يمان بحكمته  .ليختبر ما لا قلب العبد بما

يقدرن عليه من ا مور المكرونة  ،حتى يتبين من استسلم لق ا ا


قوله

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرث ا عبادي

المجادلة . ]27 :






وقدرن

 .أي إذا حص االبتع لقوب بالصبر

لما لا القلب  ،أي  :تطاير له وازالة لما يكون قد

ا مور التا ال تنبفا .
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وقد حص االبتع والتمحي

لا لزوو أحد بدلي أن الصحابة لما ندبام



[ ر عمران

الرسو



4حين قي له :

أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

حمر ا سد ولم يجدوا لزوا لرجعوا ،
ا
 ]712 :خرجوا إلى





فانقلبوا بنعمة من

اهلل وفضل لم يمسس م سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل ذو فضل عظيم  [ عل

عمران . ]151 :
قوله :



واهلل عليم بذات الصدور



أن ا عليم بذا

جملة خبرية لياا إ با

الصدور  ،والمراد باا القلوب  ،كما قا تعالى   :فإن ا ال تعمي األبصار ولكن

تعمى القلوب التي في الصدور



[ الح  ، ]791 :لا ال يخفا عليه شا

ليعلم ما لا قلب العبد وما ليك لا قلبه متا يكون وكيف يكون .

وقوله :



الظانين باهلل ظن السوء علي م دائر السوء



اآلية  [ :الفتح :

. ]6
اثية ال انية قوله تعالى :





المنالقون والمشركون  ،قا تعالى :

والمشركات الظانين باهلل فن السوء
كقوله ليما سبق :



ظن الجاهلية



الظانين باهلل ظن السوء





 .المراد بام :

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين

[ الفت  ، ] 1 :أي  :ظن العيب  ،ونو

[ ر عمران . ]729 :

ومنه ما نقله المؤلب عن ابن القيم رحم ما ا  :أنام يظنون أن أمر الرسو



سي مح  ،وأنه ال يمكن أن يعود  ،وما أشبه ذلك .
قوله :



علي م دائر السوء



 .أي  :أن السو محيط بام جميعا من ك جانب

كما تحيط الدائرو بما لا جولاا وكذلك تدور عليام دوائر السو  ،لام وان ظنوا

أن ه تعالى تخلا عن رسوله وأن أمرن سي مح  ،لنن الواقع خعف ظنام  ،ودائرو
السو راجعة عليام .
قوله :



وغضب اهلل علي م



 .الف ب من صفا

ا

الفعلية التا تتعلق

بمشيئته ويترتب علياا االنتقام  ،وأن التعطي قالوا  :إن ا ال يف ب حقيقة :

4

البخاري كتاب المفازي باب الذي استجابوا

والرسو  .مسلم :كتاب ل ائ الصحابة /باب ل ائ

طلحة والزبير وأما خروجام إلى حم ار ا سد لوخرجه ابن ك ير لا تفسير  331/7وصححه ابن حجر لا
الفت .221/1
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لمنام من قا المراد بف به االنتقام .

ومن م من قال  :المراد إرادو االنتقام  :قالوا  :ن الف ب لليان دم القلب لطب
االنتقام  ،ولاذا قا النبا



" إنه جمرو يلقياا الشيطان لا قلب ابن ردم (.)7

ليجاب عن ذلك  :بون نذا نو ل ب ا نسان  ،وال يلزم من التوالق لا اللفظ
التوالق لا الم لية والكيفية  ،قا تعالى :



ليس كمثله شيء

 ،ويد على أن الف ب ليك نو االنتقام قوله تعالى



[الزخرف  . ]22 :لت



عسفونا





 :بمعنا أل وبا

االنتقام مرتبا على الف ب  ،لد على أنه ليرن .



[ الشوري ]77 :

فلما عسفونا انتقمنا من م



انتقمنا من م



 ،لجع

وقوله   :ولعن م  . اللعن  :الطرد وا بعاد عن رحمة ا .

قوله   :وأعد ل م ج نم  . أي نيونا لام وجعلاا سكنا لام ومستق ار .
قوله   :وساءت مصي ار  . أي  :مرجعا يصار إليه .

و



مصيرا



 :تمييز  ،والفاع مستتر  ،أي  :سا

النار مصي ار يصيرون إليه

.
قال ابن القيم في اآلية األولى  " :فسر هذا الظن ب نه سبحانه ال ينصر رسوله ،
وأن أمرم سيضمحل  ،وفسر ب ن ما أصابه لم يكن بقدر اهلل وحكمته .
ِ
أمر رسوله  وأن يظ رم على
ففسر بإنكار الحكمة نوانكار القدر نوانكار أن ُيت َّم ر
الدين كله  ،وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سور
الفتح

وأنما كان هذا ظن السوء  ،ألنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته

وحمدم ووعدم الصادق .

فمن ظن أنه يديل البافل على الحق إدالة مستقر يضمحل مع ا الحق  ،أو
أنكر أن يكون ما جرم بقضائه وقدرم  ،أو أنكر أن يكون قدرم لحكمة بالغة

يستحق ع لي ا الحمد  ،بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرد  ،فذلك ظن الذين كفروا ،
فويل للذين كفروا من النار .

وأكثر الناس يظنون باهلل ظن السوء فيما يختص ب م  ،وفيما يفعله بغيرهم  ،وال

يسلم من ذلك إال من عرب اهلل وأسماءم وصفاته وموجب حكمته وحمدم .
( )7ا مام أحمد لا " المسند " (.)17/3
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فليعتن اللبيب الناصح لنفسه ب ذا  ،وليتب إلى اهلل  ،وليستغفرم من ظنه بربه

ظن السوء .

ولو فتشت من فتشت  ،لرأيت عندم تعنتا على القدر وم مة له  ،وأنه كان
ينبغي أن يكون كذا وكذا  ،فمستقل ومستكثر  ،وفتش نفسك  ،هل أنت سالم ؟
نواال فإني ال إخالك ناجيا

فإن تنج من ا تنج من ذي عظيمة

قوله  " :قال ابن القيم "  .نو محمد ابن قيم الجوزية  ،أحد تعميذ شيه ا سعم
ابن تيميه الكبار المعزمين له رحماما ا

لزوو أحد تح

بحث الحكم والفايا

 ،وقد ذكرن لا " زاد المعاد " عقيب

المحمودو التا كان

قوله  " :في اآلية األولى "  .يعنا قوله



لياا .

يظنون باهلل غير الحق ظن الجاهلية



 ،لسر بون ا ال ينصر رسوله  ،وأن أمرن سي مح  ،أي  :يزو  ،ولسر بون

ما أصابه لم يكن بقدر ا وحكمته  ،يؤخذ نذا التفسير من قولام .


لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا

القدر  ،وانكار أن يتم أمر رسوله





 ،لفسر بننكار الحكمة  ،وانكار

وأن يظارن ا على الدين كله .

لفسر بما يكون طعنا لا الربوبية وطعنا لا ا سما والصفا

 ،لالطعن لا

القدر طعن لا ربوبيتة ا عز وج  ،ن من تمام ربو بيته عز وج أن نؤمن

بون ك ما جري لا الكون لننه بق ا ا وقدرن  ،والطعن لا ا سما والصفا
ت منه الطعن لا ألعاله وحكمته  ،حيث ظننا أن ا

تعالى ال ينصر رسوله

وسوف ي مح أمرن  ،نه إذا ظن ا نسان نذا الظن با

 ،لمعنا ذلك أن

رس رسوال
إرسا الرسو عليه الصعو والسعم عبث وسفه  ،لما الفائدو من أن ُي َ
ويؤمر بالقتا واتعف ا موا وا نفك  ،م تكون النتيجة أن ي مح أمرن وينسا

؟ لاذا بعيد .

وال سيما رسو ا



الذي نو خاتم النبيين  ،لنن ا تعالى قد أذن بون شريعته

سوف تبقا إلى يوم القيامة .

قا ابن القيم رحمه ا  " :وهذا هو ظن السوء الذي يظنه المنافقون والمشركون

في سور الفتح " .

وخ صة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ث ثة أمور :
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األول  :أن يظن أن ا يدي الباط على الحق إدالة مستقرو ي مح معاا الحق
 ،لاذا نو ظن المشركين والمنالقين لا سورو الفت  ،قا تعالى :

لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلي م أبدا





[ الفت . ]72 :

بل ظننتم أن

الثاني  :أن ينكر أن يكون ما جري بق ا ا وقدرن  ، ،نه يت من أن يكون
لا ملكه سبحانه ما ال يريد  ،مع أن ك ما يكون لا ملكه لاو بنرادته .

الثاله  :أن ينكر أن يكون قدرن لحكمه بالفة يستحق علياا الحمد  ،ن نذا

يت من أن تكون تقديراته لعبا وسفاا  ،ونحن نعلم علم اليقين أن ا ال يقدر شيئا
أو يشرعه إال لحكمة  ،قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكاا  ،ولاذا

يختلف الناك لا عل ا حكام الشرعية اختعلا كبي ار بحسب ما عندنم من معرلة

حكمة ا سبحانه وتعالى .

ورأي الجامية والجبرية أن ا يقدر ا شيا لمجرد المشيئة ال لحكمة  ،قالو  :نه
ال يسو عما يفع  ،ونذا من أعظم سو الظن با  ،ن المخلوق إذا تصرف

لفير حكمة سما سفياا  ،لما بالك بالخالق الحكيم ؟ !
قا تعالى :



[



وما خلقنا السماء واألرض وما بين ما باف ذلك ظن الذين كفروا

 ، ]21 :لالظن بوناا خلق

وقا تعالى :
إال بالحق





باطع ال لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا ،

وما خلقنا السماوات واألرض وما بين ما العبين * ما خلقناهما

[ الدخان  ]39-31 :الذي نو الباط  ،ونؤال قالوا  :إن ا تعالى

خلقاما باطع لفير حكمة  ،قا ا

:



ذلك ظن الذين كفروا



يظنون أن ا خلقاما باطع وعب ا وسفاا ولعبا .

 ،أي  :الذين

والمعتزلة على العكك من ذلك  ،يقولون  :ال يقدر إال لحكمة  ،ويفر ون على

ا ما يشاؤون  ،وقد ذكر صاحب " مختصر التحرير" الفتوحا رحمه ا  :أن لا

المسولة قولين لا المذنب .

ولكن الصوب بع ريب أنه ال يفع شيئا وال يقدر على عبدن وال يشرا شيئا إال

لحكمة بالفة يستحق علياا الحمد والشكر .

قوله :



فويل للذين كفروا من النار



[

االبتدا بالنكرو  :للتعظيم  ،وخبر المبتدأ :

من النار



. ]21 :





للذين كفروا

ويل


بيان لوي  ،ولا نذا دلي على أن كلمه ويل



 :مبتدأ  ،وساغ

 ،والجار والمجرور


كلمة وعيد وليس



كما قيل  :واد لا جانم  ،ولاذا نقو  :وي لك من البرد  ،وي لك من لعن ،
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ويقو المتوجع  :ويعن  ،وان كان قد يوجد واد لا جانم اسمه وي  ،لكن وي لا
م

نذن اثية كلمة وعيد .

قوله  " :وأكثر الناس "  .أي  :من بنا ردم ال من المؤمنين يظنون با

السو  ،أي  :العيب ليما يخت
يظنون أن ا

بام  ،كما إذا دعوا ا

ال يجيبام  ،أو إذا تعبدوا ا

بام .

يقب منام  ،ونذا ظن السو ليما يخت

ظن

على الوجه المشروا
ال

بمقت ى شريعته يظنون أن ا

قوله  " :فيما يفعله بغيرهم "  .كما إذا أروا أن الكفار انتصروا على المسلمين
بمعركة من المعارك ظنوا أن ا

نؤال الكفار على المسلمين دائما ،

يدي

لالواجب على المسلم أن يحسن الظن با مع وجود ا سباب التا تق تا ذلك .

قوله  " :وال يسلم من ذلك "  .أي  :من الظن السو .

قوله  " :إال من عرب اهلل وأسماءم وصفاته وموجب حكمته وحمدم "  .صدق
رحمه ا  ،ال يسلم من ظن السو إال من عرف ا عز وج وما له من الحكم

وا سرار ليما يقدرن ويشرعه  ،وكذلك عرف أسما ن وصفاته معرلة حقة ال معرله

تحريف وتووي .

ولاذا حجب المحرلون والمؤولون عن معرلة أسما ا

مظلمة لالبا  ،تحاو أن تورد ا شكاال

وصفاته  ،لتجد قلوبام

والتشكيك والجد  ،أما من أبقا أسما

ا وصفاته على ما دل عليه وسلك لا ذلك مذنب السلف  ،لنن قلبه ال َي ِرُد
عليه م نذن االعت ار ا التا ترد على قلوب أولئك المحرلين  ،ن المحرلين
إنما أتوا من جاة ظنام با ظن السو  ،حيث ظنوا أن الكتاب والسنة د َّ
ظانرنما على التم ي والتشبيه  ،لوخذوا يحرلون الكلم عن موا عه وينكرون ما

أب

مم

ا لنفسه  ،ولاذا قا شيه ا سعم ابن تيمية  :إن ك معط مم
معط .

 ،وك

أما كون ك معط مم ع  ،لمنه إنما عط لكونه ظن أن داللة الكتاب والسنة
تقت ا التم ي  ،للما ظن نذا الظن السيئ بنصو

ويصرلاا عن ظانرنا  ،لم

أوال  ،وعط

الكتاب والسنة أخذ يحرلاا

انيا  ،م أنه إذا عط صفا

ا

تعالى خولا من تشبياه بالموجود  ،لقد شباه بالمعدوم  ،وأما كون ك مم

معطع  ،لمن المم
الناق

 ،وعط ك ن

عط ا

تعالى من كماله الواجب حيث م له بالمخلوق

يد على نفا مما لة الخالق للمخلوق .

This file was downloaded from QuranicThought.com

وعلا نذا  ،لالذي عرف أسما ا وصفاته معرلة على ما جري عليه سلف نذن

ا مة وأئمتاا  ،وعرف موجب حكمة ا  ،أي  :مقت ى حكمة ا  ،ال يمكن أن

يظن با ظن السو .

وقوله  " :موجب "  .موجب  ،بالفت  :نو المسبب النات عن السبب بمعنا

المقت ا  ،وبالكسر  :السبب الذي يقت ا الشا بمعنا المقت ا  ،والمراد ننا

ا و .

لالذي يعرف موجب حكمة ا وما تقت يه الحكمة  ،لننه ال يمكن أن يظن با

ظن السو أبدا  ،والحظ الحكمة التا حصل

للمسلمين لا نزيمتام لا حنين

ولا نزيمتام لا أحد  ،لنن لا ذلك حكما عظيمة ذكرنا ا لا سورو ر عمران
والتوبة  ،لاذن الحكم إذا عرلاا ا نسان ال يمكن أن يظن با
أراد أن يخذ رسوله وحزبه  ،ب ك ما يجريه ا

ظن السو  ،وأنه

لا الكون  ،كمنع ا نبا

والفقر  ،لاو لحكمة بالفة قد ال نعلماا  ،وال يمكن أن يظن أن ا

عبادن  ،نه عز وج أكرم ا كرمين  ،وعلا نذا لقك .

بخ على

قوله  " :اللبيب "  .على وزن لعي  ،ومعنان  :ذو اللب  ،ونو العق .

قوله  " :ب ذا "  .المشار إليه نو الظن با عز وج  ،ليعتنا باذا حتى يظن

با ظن الحق  ،ال ظن السو وظن الجانلية .

قوله  " :وليتب إلى اهلل "  .أي يرجع إليه  ،ن التوبة الرجوا من المعصية إلى

الطاعة .

قوله  " :وليستغفرم "  .أي  :يطلب منه المففرو  ،والعم لا قوله  " :فليتب "

وقوله  " :وليستغفرم " لممر .

قوله  " :تعنتا على القدر وم مة له "  .أي  :إذا قدر ا شيئا ال يعئمة تجدن

يقو  :ينبفا أن ننتصر  ،ينبفا أن يوتا المطر  ،ينبفا أن ال نصاب بالحوائ
 ،وأن يوسع لنا لا نذا الرزق ونكذا .

قوله  " :لمستق ومستك ر "  " .مستقل "  :مبتدأ  ،خبرن محذوف  .و" مستك ر "

 :مبتدأ خبرن محذوف  ،والتقدير  :لمن الناك مستق ومنام مستك ر"  :مبتدأ خبرن
محذوف  ،والتقدير  :لمن الناك مستق ومنام مستك ر  ،ونظير ذلك قوله تعالى

:



فمن م شقي وسعيد



[ نود  ، ]702 ،لت



سعيد



مبتدأ خبرن محذوف
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تقديرن  :ومنام سعيد  ،وال يقا بون  سعيد
يكون الوصفان لموصوف واحد .



معطوف على شقا  ،لكونه يلزم أن

قوله  " :وفتش نفسك  :هل أنت سالم "  .ونذا ينبفا أن يكون لا جميع المسائ
مما أوجبه ا  ،لتب عن نفسك  :ن أن

ا عليك  :ن أن

سالم من الوقوا ليه ؟

سالم من التقصير ليه ؟ ومما حرمه

قوله  " :فإن تنج من ا تنج من ذي عظيمة "  " .تنج " ا و لع الشرط مجزوم

بحذف الواو  " ،تنج " ال انية جوابه مجزوم بحذف الواو .

وقوله  " :من ذي عظيمة "  .أي  :من ذي بلية عظيمة .

قوله  " :نواال  ،فإني ال إخالك ناجيا "  .التقدير  ،أي  :واال تن من نذن البلية ،
لننا ال إخالك ناجيا .

ومعني إخالك  :أظنك  ،ونا تنصب مفعولين  :ا و ننا الكاف  ،وال انا ناجيا
.
فيه مسائل :



األولى  :تفسير عية عل عمران  :الثانية  :تفسير عية الفتح  .الثالثة  :ا خبار
ب ن ذلك أنوا ال تحصر  .الرابعة  :أنه ال يسلم من ذلك إال من عرب األسماء

والصفات وعرب نفسه .
فيه مسائل :

األولى  :تفسير رية ر عمران  .ونا قوله تعالى :



الحق ظن الجاهلية ..



وقد سبق  ،وال مير لياا للمنالقين .

الثانية  :تفسير رية الفت  .ونا قوله تعالى :



..







 ،وقد سبق  ،وال مير لياا للمنالقين .



يظنون باهلل غير

الظانين باهلل ظن السوء

الثالثة  :ا خبار بون ذلك أنواا ال تحصر  .أي  :ظن السو والذي أخبر

بذلك ابن القيم رحمة ا  ،و ابط نذن ا نواا أن يظن با ما ال يليق به .


الرابعة  :أنه ال يسلم من ذلك إال من عرف ا سما والصفا

نفسه  .أي  :ال يسلم من ظن السو با

إال من عرف ا

وعرف

وأسما ن وصفاته

وموجب حكمته وحمدن وعرف نفسه لفتب عناا  ،والحقيقة أن ا نسان نو مح
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النق

والسو  ،وأما الرب  ،لاو مح الكما المطلق الذي ال يعتريه نق

بوجه من الوجون .

سوء
وال تظنن بربك ظن ر



مناسبة الباب للتوحيد :

فإن اهلل أولي بالجميل

إن ظن السو ينالا كما التوحيد  ،وينالا ا يمان با سما والصفا
قا لا ا سما :
لنذا ظن با

المثل األعلى

ا على .



وهلل األسماء الحسني فادعوم ب ا



[ ا عراف ، ]710 :

ظن السو  ،لم تكن ا سما حسنا  ،وقا لا الصفا


[ النح  ، ]10 :واذا ظن با

 ،نا
:



وهلل

ظن السو  ،لم يكن له الم
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***
باب ما جاء في منكري القدر
قوله  " :منكري "  .أصله منكرين جمع مذكر سالم لحذل

يحذف التنوين أي ا  ،قا الشاعر :
ك ني تنوين وأنت إضافة

وقي  ( :مكاني ) بد ( جواري ) .

ف ين تراني ال تحل جوارحي

قوله  " :القدر "  .نو تقدير ا عز وج للكائنا

ا أو من شا من خلقه .

قا بع

النون لإل الة كما

 ،ونو سر مكتوم ال يعلمه إال

أن العلم  :القدر سر ا عز وج لا خلقه  ،وال نعلمه إال بعد وقوعه

سوا كان خي ار أو ش ار .

والقدر يفلق على معنيين .

األول  :التقدير  ،أي  :إرادو ا الشا عز وج .
الثاني  :المقدر  ،أي  :ما قدرن ا عز وج .

والتقدير يكون مصاحبا للفع وسابقا له  ،لالمصاحب للفع نو الذي يكون به
الفع  ،والسابق نو الذي قدرن ا عز وج لا ا ز  ،مثال ذلك :

خلق الجنين لا بطن ا م ليه تقدير سابق علما قب خلق السماوا

وا ر

بخمسين ألف سنة  ،وليه تقدير مقارن للخلق والتكوين  ،ونذا الذي يكون به

الفع  ،أي  :تقدير ا لاذا الشا عند خلقه .

وا يمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا  ،وله تعلق بتوحيد ا سما

والصفا

 ،نه من صفا

الكما

والناس في القدر ث ه فوائب :

عز وج .

األولى  :الجبرية الجامية  ،أ بتوا قدر ا تعالى وللوا لا إ باته حتى سلبوا العبد
اختيارن وقدرته  ،وقالوا  :ليك للعبد اختيار وال قدرو لا ما يفعله أو يتركه  ،لوكله
وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلاا بفير اختيار مناا وال قدرو  ،وال لرق

بين أن ينز من السط عبر الدر مختا ار وبين أن يلقا من السط مكرنا .

الفائفة الثانية  :القدرية المعتزلة  ،أ بتوا للعبد اختيا ار وقدرو لا عمله وللوا لا
ذلك حتى نفوا أن يكون

تعالى لا عم العبد مشيئة أو خلق  ،ونفا لعتام
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علم ا به قب وقوعه  ،لوك العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلاا
تعالى لا ذلك مشيئة وال خلق  ،ب وال

واقعة باختيارن التام وقدرته التامة وليك

علم قب وقوعه عند لعتام .
استدل األولون الجبرية :

بقوله تعالى :



 ،وبقوله تعالى :

:



اهلل خالق كل شيء



[ الزمر  ، ]12 :والعبد ولعله من ا شيا

واهلل خلقكم وما تعملون



وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى





 ، ]91 :وبقوله تعالى

[ الصالا

[ ا نفا  ، ]71 :لنفا ا الرما عن

نبيه حين رما وأ بته لنفسه  ،وبقوله تعالى :



سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل

ما أشركنا و ال عباؤنا وال حرمنا من شيء  [ ا نعام . ]791 :
ولام شبه أخري تركنانا خوف ا طالة .

والرد على شب ات م بما يلي .
أما قوله تعالى :

اهلل خالق كل شيء



الك يرو التا لياا إ با



لاستداللام باا معار

إرادو العبد وا الة عمله إليه وانابته عليه كرامة أو إنانة ،

وكلاا من عند ا  ،ولو كان مجب ار علياا ما كان

لائدو .

وأما قوله تعالى :

بالنصو

واهلل خلقكم وما تعملون





الة عمله إليه وا ابته عليه

 ،لاو حجة عليام  ،نه أ اف

العم إليام  ،وأما كون ا تعالى خالقه  ،لمن عم العبد حاص بنرادته الجازمة

وقدرته التامة  ،وا رادو والقدرو مخلوقان
.

وأما قوله تعالى :



عز وج لكان الحاص باما مخلوقا

وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى

ن ا تعالى أ اف الرما إلى نبيه





 ،لاو حجة عليام ،

 ،لكن الرما لا اثية له معنيان :

أحدهما  :حذف المرما  ،ونو لع النبا



الذي أ اله ا إليه .

والثاني  :إيصا المرما إلى أعين الكفار الذين رمانم النبا



بالتراب يوم بدر

لوصاب عين ك واحد منام  ،ونذا من لع ا  ،إذ ليك بمقدور النبا

يوص التراب إلى عين ك واحد منام .
وأما قوله تعالى :

حرمنا من شيء







أن

سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل ما أشركنا وال عباؤنا وال

 ،للعمر ا  ،إنه الحجة على نؤال الجبرية  ،لقد أبط ا

تعالى حجة نؤال المشركين الذي احتجوا بالقدر على شركام حين قا لا اثية
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نفساا :



كذلك كذب الذين من قبل م حتى ذاقوا ب سنا

بوسه ونم على حق ليما احتجوا به .



 ،وما كان ا ليذيقام

ثم نقول  :القو بالجبر باط بالكتاب والسنة والعق والحك واجماا السلف  ،وال
يقو به من قدر ا حق قدرن وعرف مقت ى حكمته ورحمته .

فمن أدلة الكتاب :
قوله تعالى :



منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخر

 ، ]722وقا تعالى :
 ، ]711وقا :
بما تعملون







يقولون ب فواه م ما ليس في قلوب م

إنه خبير بما تفعلون

[ المنالقون  ، ]77 :لو ب

ومن أدلة السنة  :قول النبي








[ ر عمران :
[ ر عمران :

[ النم  ، ]11 :وقا :



واهلل خبير

للعبد إرادو وقوال ولعع وعمع .

 " :إنما األعمال بالنيات  ،نوانما لكل امريء ما

نوي ( ،)1وقوله  " :ما ن يتكم عنه فاجتنبوم  ،وما أمرتكم به  ،ف توا منه ما
أستفعتم " (.)2

ولاذا إذا أكرن المر على قو أو لع وقلبه مطمئن بخعف ما أكرن عليه  ،لم يكن

لقوله أو لعله الذي أكرن عليه حكم لاعله اختيا ار .

وأما إجماا السلف على بطعن القو بالجبر  :للم ينق عن أحد منام أنه قا به

 ،ب رد من أدرك منام بدعته موروث معلوم .

وأما داللة العق على بطعنه  :لمنه لو كان العبد مجب ار على عمله  ،لكان

عقوبة العاصا ظلما وم وبة الطائع عب ا  ،وا تعالى منزن عن نذا ونذا  ،و نه

لو كان العبد مجب ار على عمله لم تقم الحجة بنرسا الرس  ،ن القدر باق مع
إرسا الرس  ،وما كان ا ليقيم على العباد حجة مع انتفا كوناا حجة

وأما داللة الحس على بف نه  :لنن ا نسان يدرك الفرق بين ما لعله باختيارن ،

كوكله وشربه وقيامه وقعودن  ،وبين ما لعله بفير اختيارن  ،كارتعاشه من البرد

والخوف ونحو ذلك .

واستد الطائفة ال انية ( القدرية ) بقوله تعالى :

عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلي ا

()7

تقدم (





منكم من يريد الدنيا

[ لصل

 

من

 ، ]91 :ونحونا من

.)122

( )2البخاري  :كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  /باب االقتدا بسنن النبا  ، ومسلم  :كتاب الف ائ /باب توقيرن . 
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القررنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادو  ،وأنه نو العام الكاسب

النصو

الراكع الساجد ونحو ذلك .

والرد علي م من وجوم :

األول  :أن اثيا

وا حاديث التا استدلوا باا نوعان :

نوا مقيد رادو العبد وعمله بونه بمشيئة ا  ،كقوله تعالى :

يستقيم * وما تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العالمين

وقوله :



العمل :

[ التكوير ]29-21 :

إن هذم تذكرم فمن شاء أتخذ إلى ربه سبي * وما تشاءون إال أن

يشاء اهلل إن اهلل كان عليما حكيما






لمن شاء منكم أن



[ ا نسان  ، ]30-29 :وكقوله تعالى  :في

ولو شاء اهلل ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت م البينات

ولكن اختلفوا فمن م من عمن ومن م من كفر ولو شاء اهلل ما اقتتلوا ولكن يفعل

ما يريد

[ البقرو . ]223 :



والنوا ال انا  :مطلق  ،كقوله تعالى :
 ،وقوله :





ف توا حرثكم أني شئتم

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

من كان يريد العاجلة ..



إلى قوله







[ البقرو ]223 :

[ الكاف  ، ]29 :وقوله :



ومن أراد اآلخر وسعي ل ا سعي ا وهو

مؤمن ف ولئك كان سعي م مشكو ار  [ ا س ار . ]79-71 :

ونذا النوا المطلق يحم على المقيد كما نو معلوم عند أن العلم .

الثاني  :أن إ با

استقع العبد بعمله من كونه مملوكا

تعالى يقت ا إ با

شا لا ملك ا ال يريدن ا  ،ونذا نوا إشراك به  ،ولاذا سما النبا

القدرية مجوس هذم األمة " (.)7



":

الثاله  :أن نقو لام  :ن تقرون بون ا تعالى عالم بما سيقع من ألعا العباد

؟ فسيقول غير الغ

من م  :نعم  ،نقر بذلك لنقو  :ن وقع لعلام على ولق

علم ا أو علي خ فه ؟ فإن قالوا  :على ولقه  ،قلنا  :إذن قد أرادو  ،وان قالوا :
على خعله  ،لقد أنكروا علمه  ،وقد قا ا ئمة رحمام ا لا القدرية  :ناظرونم

بالعلم  ،لنن أقروا به  ،خصموا  ،وان أنكرون  ،كفروا .

()7

أخرجه ا مام أحمد وأبو داود  ،ونو مشاور عند أن العلم لكن ليه

عف

.
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وهاتان الفائفتان الجبرية والقدرية

التان طريق الحق  ،ناما بين مفرط لا

ومفرط مقصر  ،لالجبرية للوا لا إ با

والقدرية للوا لا إ با

القدر وقصروا لا إرادو العبد وقدرته ،

إرادو العبد وقدرته وقصروا لا القدر .

ولاذا كان ا سعد بالدلي وا ولق للحكمة والتعلي نم :

الفائفة الثالثة  :أن السنة والجماعة  ،الطائفة الوسط  ،الذين جمعوا بين ا دلة

وسلكوا لا طريقام خير ملة  ،لآمنوا بق ا ا وقدرن  ،وبون للعبد اختيا ار وقدرو ،
لك ما كان لا الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم  ،لننه كائن بعلم ا

تعالى ومشيئته  ،وك ما كان لا الكون لمخلوق
مدبر للخلق إال ا

تعالى  ،ال خالق إال ا وال

عز وج  ،ورمنوا بون للعبد مشيئة وقدرو  ،لكن مشيئته

مربوطة بمشيئة ا تعالى  ،كما قا تعالى :

تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العالمين
مشيئة ا تعالى قد سبق



تلك المشيئة .



لمن شاء منكم أن يستقيم * وما

 ،لنذا شا العبد شيئا ولعله  ،علمنا أن

ونؤال نم الذين جمعوا بين الدلي المنقو والمعقو  ،لودلتام على إ با

القدر

نا أدلة الم بتين له من الجبرية  ،لكنام استدلوا باا على وجه العد والجمع بيناا

وبين ا دلة التا استد باا نفان القدر .
وأدلتام على إ با

مشيئة العبد وقدرته نا أدلة الم بتين لذلك من القدرية  ،لكنام

استدلوا باا على وجه العد والجمع بيناا وبين ا دلة التا استد باا نفان مشيئة

العبد وقدرته.

وباذا نعرف أن كع من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصو

بعين ا عور الذي

ال يبصر إال من جانب واحد  ،لادي ا أن السنة والجماعة لما اختلف ليه من

الحق بنذنه  ،وا يادي من يشا إلى صراط مستقيم .


حكاية :

مما يحكا أن القا ا عبد الجبار الامذانا المعتزلا دخ على الصاحب ابن

عباد وكان معتزليا أي ا  ،وكان عندن ا ستاذ أبو إسحاق ا سفرايينا  ،لقا عبد

الجبار على الفور  :سبحان من تنزن عن الفحشا ! لقا أبو إسحاق لو ار :
سبحان من ال يقع لا ملكه إال ما يشا ! لقا عبد الجبار ولام أنه قد عرف

مرادن  :أيريد ربنا أن يعصى ؟ لقا أبو إسحاق  :أيعصى ربنا قا ار ؟ لقا له عبد

الجبار  :أرأي

إن منعنا الادي وق ا علا بالردي  ،أحسن إلى أم أسا ؟
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لقا له أبو إسحاق  :إن كان منعك ما نو لك  ،لقد أسا  ،وان كان منعك ما
برحمته من يشا  .لونصرف الحا رون ونم يقولون  :وا ،

نو له  ،ليخت

ليك عن نذا جواب  .ا .نت .

وقد ذكر شيه ا سعم ابن تيمية رحمه ا أن أن السنة والجماعة وسط بين لرق

المبتدعة لا خمسة أصو ذكرنا لا " العقيدو الواسطية "  ،للتراجع نناك.

مراتب القدر :

تعالى علم ك شا جملة

المرتبة األولى  :العلم  ،وذلك بون تؤمن بون ا

وتفصيع  ،لعلم ما كان وما يكون  ،لك شا معلوم

جليع من ألعاله أو ألعا خلقه .

وأدلة ذلك لا الكتاب ك ير  ،مناا  :قوله تعالى :



 ،سوا كان دقيقا أم

وعندم مفاتح الغيب ال يعلم ا

إال هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقف من ورقة إال يعلم ا وال حبة في
ظلمات األرض وال رفب وال يابس إال في كتاب مبين
لا وراق التا تتساقط ميتة أي ورقة كان



[ ا نعام ، ]29 :

صفيرو أو كبيرو لا بر أو بحر  ،لنن

ا تعالى يعلماا  ،والورقة التا تخلق يعلماا من باب أولا .

أنه لا ليلة مظلمة ليك لياا

والحظ سعة علم ا عز وج واحاطته  ،للو لر

قمر ولياا سحاب متراكم ممطر وحبة لا قاا البحر المائ العميق  ،لاذن ظلما

متعددو  :ظلمة الطبقة ا ر ية وظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة المطر
وظلمة ا موا وظلمة اللي  ،لك نذا داخ لا قوله تعالى :

ظلمات األرض



 ،م جا العموم المطلق :



مبين  ، وال كتابة إال بعد علم  .لفا نذن اثيا
ومناا قوله تعالى :



وا با

وال رفب وال يابس إال في كتاب
ل با

العلم وا با

الكتابة.

ألم تعلم أن اهلل يعلم ما في السماء واألرض إن ذلك في

كتاب إن ذلك على اهلل يسير
الكتابة .



وال حبة في

المرتبة الثانية  :الكتابة  ،وقد دل



[الح  ، ]10 :لفا اثية أي ا إ با
علياا اثيتان السابقتان .

المرتبة الثالثة  :المشيئة  ،ونا عامة  ،ما من شا لا السماوا

العلم

وا ر

إال

ونو كائن بنرادو ا ومشيئته  ،لع يكون لا ملكه ما ال يريد أبدا  ،سوا كان ذلك

ليما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق  ،قا تعالى :

يقول له كن فيكون



[ يك  ، ]12 :وقا تعالى :




إنما أمرم إذا أراد شيئا أن

ولو شاء ربك ما فعلوم
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[

ا نعام  ، ]772 :وقا تعالى :
اثية [ البقرو . ]223 :



ما اقتت الذين من بعدنم ..

ولو شا ا

المرتبة الرابعة  :الخلق  ،لما من شا لا السماوا
ومالكه ومدبرن وذو سلطانه  ،قا تعالى :
 ،ونذا العموم ال مخص

.7
.2

.2

له  ،حتى لع

اهلل خالق كل شيء

إال ا خالقه



المخلوق مخلوق

[الزمر ]12 :
،

المخلوق من صفاته  ،ونو صفاته مخلوقان  ،وألن فعله ناتج عن أمرين :

ن لع

إرادو جازمة .

قدرو تامة .

وا نو الذي خلق لا ا نسان ا رادو الجازمة والقدرو التامة  ،ولاذا قي

 :بم عرل
.7



وال لا ا ر



ربك ؟ قا  :بنق

والعبد يتعلق بفعله شيئان :

العزائم  ،وصرف الامم .

خلق  ،ونذا يتعلق با .

مباشرو  ،ونذا يتعلق بالعبد وينسب إليه  ،قا تعالى :

كانوا يعملون

تعملون





[ الواقعة  ، ]29 :وقا تعالى





عرابا

جزاء بما

ادخلوا الجنة بما كنتم

[النح  ]32 :ولوال نسبة الفع إلى العبد ما كان لل نا على

المؤمن المطيع وا ابته لائدو  ،وكذلك عقوبة العاصا وتوبيخه .

وأن السنة والجماعة يؤمنون بجميع نذن المراتب ا ربع  ،وقد جمع
علم كتابه موالنا مشيئته

وهناك تقديرات أخري نسبية :

وخلقه وهو إيجاد وتكوين

لا بي :

من ا  :تقدير عمري  :حين يبلي الجنين لا بطن أمة أربعة أشار يرس إليه الملك
 ،لينفه ليه الرو  ،ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقا أو سعيد .

ومن ا  :التقدير الحولا  ،ونو الذي يكون لا ليلة القدر  ،يكتب لياا ما يكون لا
السنة  ،قا ا تعالى :



في ا يفرق كل أمر حكيم

ومناا التقدير اليوما  :كما ذكرن بع



[ الدخان . ]9 :

أن العلم واستد له بقوله تعالى :

يس له من في السماوات واأل رض كل يوم هو في ش ن





[ الرحمن  ، ]29 :لاو

ك يوم يفنا لقي ار  ،ويفقر لنيا  :ويوجد معدوما  ،ويعدم موجودا  ،ويبسط الرزق

ويقدرن  ،وينشئ السحاب والمطر  ،ولير ذلك .
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لنن قي ن ا يمان بالقدر ينالا ما علم بال رورو من أن ا نسان يفع الشا

باختيارن ؟

الجواب  :ال يناليه  ،ن ما يفعله ا نسان باختيارن من قدر ا  ،كما قا أمير

المؤمنين عمر بن الخطاب ر ا ا عنه لما أقب على الشام  ،وقالوا له  :إن

لا الشام طاعونا يفتك بالناك  ،لجمع الصحابة وشاورنم  ،لقا بع ام  :نرجع

 .لعزم على الرجوا  ،لجا أمين نذن ا مة أبو عبيدن عامر بن الج ار  ،لقا :
يا أمير المؤمنين ! أل ار ار من قدر ا ؟ لوجاب عمر  :نفر من قدر ا إلى قدر

ا

()7

.

يعني  :أن م ينا لا السفر بقدر ا ورجوعنا بقدر ا  ،م
أرأي

لو كان لك إب لابط

أليك إن رعي

واديا له شعبتان إحدانما خصبة وا خر جدبة ،

الخصبة لبقدر ا  ،وان رعي

وقال أيضا  :أراي

رب له م ع قا :

الجدبة لبقدر ا ؟

لو رعا الجدبة وترك الخصبة  ،أكن

قا  :لسر إذن  .ومعنا معجزن  :ناسبا إيان إلى العجز .

ِّ
معجزن ؟ قا  :نعم .

لا نسان وان كان يفع  ،لننما يفع بقدر ا .

فإن قيل  :إذا تقرر ذلك  ،لزم أن يكون العاصا معذو ار بمعصيته  ،نه عصا

بقدر ا ؟

أجيب  :إن احتجا العاصا بالقدر باط بالشرا والنظر .
أما بطعنه بالشرا  :لقد قا ا تعالى :
أشركنا وال عباؤنا ال حرمنا من شيء



سبي االحتجا بالقدر على معصية ا

الذين من قبل م حتى ذاقوا ب سنا

بوسه  ،وقا تعالى :







سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل ما

[ ا نعام  ، ]791 :لام قالوا نذا على
 ،لرد ا

 ،ولو كان

عليام بقوله :



كذلك كذب

حجتام صحيحة ما أذاقام ا

قل هل عندكم من علم فتخرجوم لنا إن تتبعون إال الظن

نوان أنتم إال تخرصون
احتجاجام بالقدر على معصية ا  ،وقا تعالى :


[ ا نعام  ، ]791 :ونذا دلي وا

يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل





على بطعن

رس مبشرين ومنذرين لئ

[ النسا  ، ]712 :لوبط ا الحجة

على الناك بنرسا الرس  ،ولو كان القدر حجة ما انتف

بنرسا الرس  ،ن

( )7البخاري  :كتاب الطب  /باب ما يذكر لا الطاعون  ،ومسلم  :كتاب السعم  /باب الطاعون والطيرو .
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القدر باق حتى مع إرسا الرس  ،ونذا يد على بطعن احتجا العاصا على

معصيته بقدر ا .

وأما بطعنه بالنظر  ،لنقو  :لو لر

أنه نشر لا جريدو ما عن وظيفة مرتباا

كذا وكذا  ،ووظيفة أخري أق مناا  ،لننك سوف تطلب ا على  ،لنن لم يكن ،

طلب

ا خر  ،لنذا لم يحص له شا مناا  ،لننه يلوم نفسه على تفريطه بعدم

المسارعة إلياا مع أو الناك .
وعندنا وظائف دينية الصلوا

الخمك كفارو لما بيناا  ،ونا كنار على باب

أحدنا يفتس منه لا ك يوم خمك م ار

 ،وصعو الجماعة أل

من صعو

الفذ بسبع وعشرين درجة  ،للماذا تترك نذن الوظائف وتحت بالقدر وتذنب إلى
الوظائف الدنيوية الرليعة  ،لكيف ال تحت بالقدر ليما يتعلق بومور الدنيا وتحت

به ليما يتعلق بومور اثخرو ؟ !

مثال عخر  :رج قا  :عسا ربا أن يرزقنا بولد صال عالم عابد  ،ونو لم

يتزو  ،لنقو  :تزو حتى يوتيك  .لقا  :ال  ،لع يمكن أن يوتيه الولد  ،لكن إذا
تزو  ،لنن ا بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب .

وكذلك من يسو ا الفوز بالجنة والنجاو من النار  ،وال يعم لذلك  ،لع يمكن

أن ينجو من النار ويفوز بالجنة نه لم يعم لذلك .
لبط االحتجا بالقدر على معاصا ا

با ر والنظر  ،ولاذا قا النبا



كلمة جامعة مانعة نالعة  " :ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعدم من الجنة

ومقعد من النار"  .قالوا  :يا رسو ا ! ألع ندا العم ونتك ؟ قا  " :اعملوا
 ،فكل ميسر لما خلق له " ( .)7لالنبا صلى ا عليه وسلم أعطانا كلمة واحدو

.7
.2

ميسر لما خلق له.
لقا اعملوا ونذا لع أمر لك
ى
ولإليمان بالقدر فوائد عظيمة  ،من ا :
أنه من تمام توحيد الربوبية .

أنه يوجب صدق االعتماد على ا عز وج  ،نك إذا علم

شا بق ا ا وقدرن صدق اعتمادك على ا .

أن ك

( )7البخاري  :كتاب التفسير  /باب  لوما من أعطا وأتقا  ، ومسلم  :كتاب القدر  /باب كيفية خلق اثدما لا بطن أمه .
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.3

.9

أنه يوجب للقلب الطمونينة  ،إذا علم

وما أخطاك لم يكن ليصيبك  ،اطمونن

.

أن ما أصابك لم يكن ليخطئك

بما يصيبك بعد لع ا سباب النالعة

منع إعجاب المر بعمله إذا عم عمع يشكر عليه  ،ن ا نو الذي


ما أصاب من مصيبة في األرض وال في

من عليه وقدرن له  ،قا تعالى :

على ما فاتكم وال تفرحوا بما عتاكم

[ الحديد  ، ]23-22 :أي  :لر بطر

أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اهلل يسير * لكي ت سوا

واعجاب بالنفك



.2

عدم حزنه على ما أصابه  ،نه من ربه  ،لاو صادر عن رحمة

.1

عز وج وأنه ال

وحكمة .

أن ا نسان يفع ا سباب  ،نه يؤمن بحكمة ا

يقدر ا شيا إال مربوطة بوسباباا .

وقال ابن عمر  " :والذي نفس ابن عمر بيدم  ،لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبا ،
ثم أنفقه في سبيل اهلل  ،ما قبله اهلل منه  ،حتى يؤمن بالقدر  ،ثم استدل بقول

النبي



 " :ا يمان أن تؤمن باهلل وم ئكته وكتبه  ،ورسله  ،واليوم األخر ،

وتؤمن بالقدر خيرم وشرم " (.)1

قوله  " :والذي نفس ابن عمر بيدم "  .الصيفة ننا قسم  ،جوابه  :جملة " لو
كان ألحدهم مثل أحد ذهبا  ،ثم أنفقه في سبيل اهلل  ،ما قبله اهلل منه حتى

يؤمن بالقدر "

وابن عمر ر ا ا عنه وعن أبيه ذكر حكمام بالنسبة لقبو عملام ولم يق نم

كفار  ،لكن حكمه بون إنفاقام لا سبي ا ال يقب يستلزم الحكم بكفرنم  ،وانما
قا ابن عمر ذلك جوابا على ما نق إليه من أن أناسا من البصرو يقولون  :إن

ا عز وج لم يقدر لع العبد وان ا مر أنف  ،وأنه ال يعلم بولعا العبد حتى
يعملاا وتقع منه  ،لابن عمر حكم بكفرنم العزم من قوله  " :ما قبله اهلل منه

حتى يؤمن بالقدر "  ،والذي ال تقب منه النفقا

نو الكالر  ،لقوله تعالى   :وما

منع م أن تقبل من م نفقات م إال أن م كفروا باهلل وبرسوله



[ التوبة  ، ]29 :م

( )7مسلم  :كتاب ا يمان /باب بيان ا يمان وا سعم .
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استد ابن عمر بقو النبا



 " :ا يمان  :أن تؤمن با  ،ومعئكته  ،وكتبه ،

ورسله  ،واليوم اثخر  ،وتؤمن بالقدر خيرن وشرن "  ،لتؤمن بالجميع  ،لنن كفر
بواحد من نذن الستة  ،لون

تعالى :



كالر بالجميع ن ا يمان ك ال يتج أز  ،كما قا

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك

سبي أولئك هم الكافرون حقا



[ النسا . ]727-720 :

ووجه استدالل ابن عمر  :أن النبا
الستة  ،واذا لا



جع ا يمان مبنيا على نذن ا ركان

ركن من ا ركان  ،سقط البنيان  ،لنذا أنكر ا نسان شيئا واحدا

من نذن ا ركان الستة  ،صار كال ار  ،واذا كان كال ار  ،لنن ا ال يقب منه .

قوله  " :أن تؤمن باهلل "  .وا يمان با عز وج يت من أربعة أمور :

.7

ا يمان بوجودن .

.3

وبولونيته .

وبربو بيته .

.2

وبوسمائه وصفاته .

.9

لمن أنكر وجود ا  ،لليك بمؤمن  ،ومن أقر بوجودن وأنه رب ك شا  ،لكنه

أنكر أسما ن وصفاته  ،أو أنكر أن يكون مختصا باا  ،لاو لير مؤمن با .

قوله  " :وم ئكته "  .وا يمان بالم ئكة يتضمن أربعة أمور :

.7

ا يمان بوجودنم .

.3

ا يمان بولعالام .

ا يمان باسم من علمنا اسمه منام .

.2

ا يمان بصفاتام .

.9

لممن علمنا صفاته جبري عليه السعم  ،علمنان على خلقته التا خلق علياا له

ستمائة جنا  ،قد سد ا لق  ،كما أخبرنا بذلك رسو ا



 ،ونذا يد على

عظمته  ،وأنه كبير جدا  ،لاو لوق ما نتصور  ،ومع ذلك يوتا أحيانا بصورو
بسر لوترو مرو بصورو دحية الكلبا وأتر مرو رج شديد سواد الشعر شديد بيا
ال ياب ال يري عليه أ ر سفر وال يعرله من الصحابة أحد  ،لجلك إلى النبا

جلسة المتعلم المتودب (.)7
()7

تقدم (

. )991
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قوله  " :وكتبه "  .أي  :الكتب التا أنزلاا على رسله .
وا يمان بالكتب يتضمن ما يلي :

.7

ا يمان بوناا حق من عند ا .

.3

التزام أحكاماا ما لم تنسه  ،وعلا نذا  ،لع يلزمنا أن نلتزم بوحكام

تصديق أخبارنا .

.2

الكتب السابقة  ،ناا كلاا منسوخة بالقررن  ،إال ما أقرن القررن .

وكذلك ال يلزمنا العم بما نسه لا القررن  ،ن القررن ليه أشيا منسوخة .

.9ا يمان بما علمنان معينا مناا  ،م

وصحف إبرانيم وموسى .

 :التوراو  ،وا نجي  ،والقررن  ،والزبور ،

.2ا يمان بون ك رسو أرسله ا معه كتاب  ،كما قا تعالى :



رسلنا بالبينات وأنزلنا مع م الكتاب  [ الحديد  ، ]22 :وقا عيسى :
اهلل عتاني الكتاب

مريم .]72 :



[ مريم  ]30 :وقا عن يحيا



لقد أرسلنا


إني عبد

يا يحيي خذ الكتاب بقو



تنبيه :



[

الكتب التا بويدي الياود والنصار اليوم قد دخلاا التحريف والكتمان  ،لع يو ق

باا  ،والمراد بما سبق ا يمان بوص الكتب .

قوله  " :ورسله "  .نم الذين أوحا ا إليام وأرسلام إلى الخلق ليبلفوا شريعة ا

.
.7
.2
.3

وا يمان بالرسل يتضمن ما يلي :

أن نؤمن بونام حق صادقون مصدقون .

أن نؤمن بما ص عنام من ا خبار  ،وبما ب

ما لم تنسه .

عنام من ا حكام ،

أن نؤمن بوعيان من علمنا أعيانام  ،وما لم نعلمه  ،لنؤمن بام على

سبي ا جما  ،ونعلم أنه ما من أمة إال خع لياا نذير  ،وأن ا

وتعالى أرس لك أمة رسوال تقوم به الحجة عليام  ،كما قا تعالى :

مبشرين ومنذرين لئ يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل

. ]712



سبحانه



رس

[ النسا :
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والبشر إذا لم يوتام رسو يبين لام لام معذورن  ،نام يقولون  :يا ربنا ! ما

أرسل

إلينا رسوال  ،كما قا تعالى :



ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا

ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبف عياتك من قبل أن نذل ونخزم
 ،لعبد من رسو يادي به ا الخلق .

لنن قي  :قوله تعالى :



على فتر من الرسل

ليه لترو ليك لياا رسو  ،لا قام





[ طه ]739 :

[ المائدو  ]779 :يد على أنه

عليام الحجة ؟

الجواب  :إن الفترو بين عيسى ومحمد علياما الصعو والسعم طويلة  ،وقد قام

عليام الحجة  ،ن لياا بقايا  ،كما جا لا الحديث الصحي الذي روان مسلم لا
" صحيحه "  :إن ا نظر إلى أن ا ر
من أن الكتاب " ( ،)7وكما قا تعالى :

 ،لمقتام عربام وعجمام  ،إال بقايا



فلوال كان من القرون من قبلكم أولو

بقية ين ون عن الفساد في األرض إال قلي ممن أنجينا من م



.

[ نود ]771 :

قوله  " :واليوم اآلخر "  .اليوم الناائا ا بدي الذي ال يوم بعدن  ،ونو يوم القيامة
الكبري .

قا شيه ا سعم ابن تيمية رحمه ا

بك

ما أخبر به النبا



 :يدخ لا ا يمان باليوم اثخر ا يمان

مما يكون بعد المو

 ،ذكر نذا لا " العقيد

الواسفية "  ،ونو كتاب مختصر  ،لكنه مبارك من أليد ما كتب لا بابه .
وعلى نذا  ،لا يمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من ا يمان باليوم اثخر .

وا يمان بالنفه لا الصور وقيام الناك من قبورنم لرب العالمين حفاو عراو لرال

باما من ا يمان باليوم اثخر  ،وا يمان بالموازين والصحف والصراط والحو

والشفاعة والجنة وما لياا من النعيم والنار وما لياا من العذاب ا ليم  ،ك نذا

من ا يمان باليوم اثخر .

ومناا ما نو معلوم بالقررن  ،ومنه ما نو معلوم بالسنة بالتواتر وباثحاد لك ما

صح

به ا خبار عن رسو ا

نؤمن به .

()7

مسلم  :كتاب الجنة  /باب الصفا



من أمر اليوم اثخر  ،لننه يجب علينا أن

التا يعرف باا لا الدنيا أن الجنة .
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قوله  " :وتؤمن بالقدر خيرم وشرم "  .ننا أعاد الفع ولم يكتف بواو العطف ،
ن ا يمان بالقدر مام  ،لكونه مستق برأسه .

وا يمان بالقدر  :نو أن تؤمن بتقدير ا عز وج لمشيا كلاا  ،سوا ما يتعلق

بفعله أو ما يت علق بفع ليرن  ،وأن ا عز وج قدرنا وكتباا عندن قب أن يخلق
السماوا

بخمسين ألف سنة  ،ومعلوم أنه ال كتابة إال بعد علم  ،لالعلم

وا ر

سابق على الكتابة  ،م إنه ليك ك معلوم ا سبحانه وتعالى مكتوبا  ،ن الذي
كتب إلى يوم القيامة  ،ونناك أشيا بعد يوم القيامة ك يرو أك ر مما لا الدنيا نا

معلومة عند ا عز وج  ،ولكنه لم يرد لا الكتاب والسنة أنه مكتوبة .

ونذا القدر  ،قا بع

العلما  :إنه سر من أسرار ا  ،ونو كذلك لم يطلع ا

عليه أحدا  ،ال ملكا مقربا  ،وال نبيا مرسع  ،إال ما أوحان ا عز وج إلى رسله
أو وقع لعلم به الناك  ،واال لننه سر مكتوم  ،قا تعالى :

تكسب غدا



وما تدري نفس ماذا

اثية [ لقمان  ، ]39 :واذا قلنا  :إنه سر مكتوم  ،لنن نذا القو



يقطع احتجا العاصا بالقدر على معصيته  ،ننا نقو لاذا الذي عصا ا

عز وج وقا  :نذا مقدر على  :ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدم

ألع كان ا جدر بك أن تقدر أن ا تعالى قد كتب لك السعادو وتعم بعم أن

،

السعادو نك ال تستطيع أن تعلم أن ا كتب عليك الشقا إال بعد وقوعه منك ؟

قا تعالى :



فلما زاغوا أزاغ اهلل قلوب م



[ الصف  ، ]2 :لالقو بون القدر

سر من أسرار ا مكتوم ال يطلع عليه إال بعد وقوا المقدور تطمئن له النفك ،

وينشر له الصدر  ،وتنقطع به حجة البطالين .

وقوله  " :خير وشرم "  .الخير  :ما يعئم العبد  ،والشر  :ما ال يعئمه .
ومعلوم أن المقدو ار

خير و شر  ،لالطاعا

خير  ،والفقر شر  ،والصحة خير  ،والمر

خير  ،والمعاصا شر  ،والفنا

شر  ،ونكذا .

واذا كان القدر من ا  ،لكيف يقا  :ا يمان بالقدر خيرن وشرن والشر ال ينسب

إلى ا ؟

فالجواب  :أن الشر ال ينسب إلى ا  ،قا النبا



 " :والشر ليس إليك " (،)7

لع ينسب إليه الشر ال لعع وال تقدي ار وال حكما  ،ب الشر لا مفعوال

( )7مسلم  :كتاب صعو المسالرين  /باب الدعا لا صعو اللي .
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ا ال لا

لعله  ،لفعله كله خير وحكمة  ،لتقدير ا لاذن الشرور له حكمة عظيمة  ،وتوم

قوله تعالى :



ظ ر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق م

بعض الذي عملوا لعل م يرجعون



[ الروم  ، ]97 :تجد أن نذا الفساد الذي

ظار لا البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدو  ،ونا الرجوا إلى ا

عز وج  ،ويظار الفرق بين الفع والمفعو لا الم ا التالا :

ولدك حينما يشتكا ويحتا إلى كا تكويه بالنار  ،لالكا شر  ،لكن الفع خير ،

ال يكون ش ار مح ا  ،ب لا محله

نك تريد مصلحته  ،م إن ما يقدرن ا

وزمانه لقط  ،لنذا أخذ ا الظالم أخذ عزيز مقتدر  ،صار ذلك ش ار بالنسبة له ،
وقد يكون خي ار له من وجه رخر  ،أما لفيرن ممن يتعظ بما صنع ا به  ،ليكون

خي ار  ،قا تعالى لا القرية التا اعتد
يدي ا وما خلف ا وموعظة للمتقين



لا السب

[ البقرو . ]12 :

:



فجعلناها نكاال لما بين

وكذا إذا استمر النعم على ا نسان حمله ذلك على ا شر والبطر  ،ب إذا
استمر الحسنا

ولم تحص منه سيئة تكسر من حدو نفسه  ،لقد يفف عن

التوبة وينسانا ويفتر بنفسه ويعجب بعمله .

وكم من إنسان أذنب ذنبا م تذكر واستففر وصار بعد التوبة خي ار منه قبلاا  ،نه
كلما تذكر معصيته نان

عليه نفسه وحد من عليائاا  ،لاذا ردم عليه الصعو

والسعم لم يحص له االجتبا والتوبة والاداية إال بعد أن أك من الشجرو وحص

منه الندم  ،وقا   :ربنا ظلمنا أنفسنا نوان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين  [ ا عراف  ، ]23 :لقا تعالى   :ثم اجتبام ربه فتاب عليه وهدي


[ طه . ]722 :

وال ع ة الذين تخلفوا عن لزوو تبوك لخلفوا ماذا كان

المصيبة التا أصابتام  ،حتى

اق

عليام ا ر

حالام بعد المعصية وبعد

بما رحب

 ،و اق

عليام

أنفسام  ،وصار ينكرنم الناك حتى أقاربام صار قريبه يشاندن وكونه أجنبا منه ،
ومن شدو ما لا نفسه تنكر نفسه عليه  ،لبعد نذا ال يق العظيم صار لام بعد

التوبة لر ليك له نظير أبدا  ،وصار حالام أي ا بعد أن تاب ا عليام أكم

من قب  ،وصار ذكرنم بعد التوبة أكبر من قب  ،لقد ذكروا بوعيانام  ،قا تعالى

:



وعلى الث ثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علي م األرض بما رحبت وضاقت

علي م أنفس م وظنوا أن ال ملج من اهلل إال إليه ثم تاب علي م ليتوبوا إن اهلل
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هو التواب الرحيم



[ التوبة  ، ]771 :لاذن ريا

عظيمة تتلا لا محاريب

المسلمين ومنابرنم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى ربه بق ار و خبرنم واستماعه ،

ونذا شا عظيم .

وسوا كان ذلك لا ا مور الشرعية أو لا ا مور الكونية  ،ولكن نا ننا أمر

يجب معرلته  ،ونو أن الخيرية والشرية ليس
لق ا ا

باعتبار ق ا ا سبحانه وتعالى ،

تعالى كله خير  ،حتى ما يق يه ا من شر نو لا الواقع خير ،

وانما الشر لا المق ا  ،أما ق ا ا نفسه  ،لاو خير  ،والدلي قو النبا



" الخير بيديك  ،والشر ليس إليك " ( ،)1ولم يق  :والشر بيديك  ،لع ينسب
الشر إلى ا أبدا  ،ل ع عن أن يكون بيديه  ،لع ينسب الشر إلى ا ال إرادو

وال ق ا  ،لا ال يريد بق ا الشر ش ار  ،لكن الشر يكون لا المق ا  ،وقد
يعئم ا نسان وقد ال يعئمه  ،وقد يكون طاعة وقد يكون معصية  ،لاذا لا

المق ا  ،ومع ذلك  ،لاو وان كان ش ار لا محله لاو خير لا مح رخر  ،وال

يمكن أن يكون ش ار مح ا  ،حتى المق ا وان كان ش ار ليك ش ار مح ا  ،ب
نو شر من وجه خير من وجه  ،أو شر لا مح خير لا مح رخر .

ولن رب لذلك م ع  :الجدب والفقر شر  ،لكناما خير باعتبار ما ينت عناما ،
قا تعالى :



ظ ر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق م

بعض الذي عملوا لعل م يرجعون



[ الروم  ]97 :والرجوا إلى ا عز وج من

معصيته إلى طاعته ال شك أنه خير وينت خي ار ك ي ار  ،لولم الفقر وألم الجدب وألم
المر

وألم لقد ا نفك كله ينقلب إلى لذو إذا كان يعقبه الصع  ،ولاذا قا :

لعل م يرجعون ، وكم ما أناك طفوا بك رو الما وزادوا ونسوا ا
واشتفلوا بالما  ،لنذا أصيبوا بفقر  ،رجعوا إلى ا  ،وعرلوا أنام

الشر صار خي ار باعتبار رخر .



عز وج

الون  ،لاذا

كذلك قطع يد السارق ال شك أنه شر عليه  ،لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لفيرن ،

أما بالنسبة له  ،لمن قطعاا يسقط عنه العقوبة لا اثخرو وعذاب الدنيا أنون من

عذاب اثخرو  ،ونو أي ا خير لا لير السارق  ،لنن ليه ردعا لمن أراد أن

يسرق  ،وليه أي ا حفظ لمموا  ،ن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يدن
()7

تقدم (

.)7002
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 ،امتنع من السرقة  ،لصار لا ذلك حفظ

الزنادقة :

موا الناك  ،ولاذا قا بع
ما بال ا قفعت في ربف دينار

يد بخمس مئين عسجدا وديت
تناقض مالنا إال السكوت له

لكنه أجيب في الرد عليه ردا مفحما  ،فقيل فيه :

ونستجير بموالنا من النار

قل للمعري عار أيما عاري ج ل الفتي وهو من ثوب التقي عاري

لكن ا قفعت في ربف دينار

يد بمخس مئين عسجدا وديت

حماية المال فاف م حكمة الباري

حماية النفس أغ ها وأرخص ا

وعن عباد بن الصامت  ،أنه قال البنه  :يا بني ! إنك لن تجد فعم ا يمان
حتى تعلم أم ما أصابك لم يكن ليخفئك  ،وما أخفاك لم يكن ليصيبك  ،سمعت

رسول اهلل



يقول  " :إن أول ما خلق اهلل القلم  ،فقال له  :أكتب  .فقال رب

! وماذا أكتب ؟ قال  :أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " يا بني !
سمعت رسول اهلل




يقول  " :من مات على غير هذا  ،فليس مني (.)1

قوله لا حديث عبادو  :أنه قال البنه  :يابني !  " ..إله .

ألاد حديث عبادو بن الصام

ر ا ا عنه أنه ينبفا لمب أن يسدي النصائ

بنائه و نله  ،وأن يختار العبا ار

الرقيقة التا تلين القلب  ،حيث قا " يا بنا

!"  ،ولا نذا التعبير من اللطالة وجذب القلب ما نو ظانر .

قوله  " :لن تجد فعم ا يمان "  .نذا يفيد أن لإليمان طعما كما جا

به السنة

 ،طعم ا يمان ليك كطعم ا شيا المحسوسة  ،لطعم ا شيا المحسوسة إذا أتا
بعدنا طعم رخر أزالاا  ،لكن طعم ا يمان يبقا مدو طويلة  ،حتى إن ا نسان

أحيانا يفع عبادو لا صفا وح ور قلب وخشوا

عز وج  ،لتجدن يتطعم

بتلك العبادو مدو طويلة  ،لا يمان له حعوو وله طعم ال يدركه إال من أسبي ا

عليه نعمته باذن الحعوو ونذا الطعم .

قوله  " :حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخفئك "  .قد تقو  :ما أصابنا لم
يكن ليخطئنا  ،نذا تحصي حاص  ،ن الذي أصاب ا نسان أصابه  ،لعبد

( )7ا مام أحمد لا " المسند " (  ،)371/2والترمذي ( .)2721
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أن نعرف معنا نذن العبارو  ،لتحم نذن العبارو على أحد معنيين أو علياما

جميعا :

أن يصيبك  ،لعبر عن

األول  :أن المعنا " ما أصابك "  ،أي  :ما قدر ا

التقدير با صابة  ،ن ما قدر ا سوف يقع  ،لما قدر ا أن يصيبك لم يكن

ليخطئك ماما عمل

من أسباب .

الثاني  :ما أصابك  ،لع تفكر أن يكون مخطئا لك  ،لع تق  :لو أننا لعل
ما حص كذا  ،ن الذي أصابك اثن ال يمكن أن يخطئك  ،لك التقدي ار

تقدرنا وتقو  :لو أنا لعل

كذا ما حص كذا نا تقدي ار

كذا

التا

يائسة  ،ال تؤ ر شيئا

 ،وأيا كان  ،لالمعنا صحي على الوجاين  ،لما قدرن ا أن يصيب العبد لعبد

أن يصيبه وال يمكن أن يخطئه  ،وما وقع مصيبا لإلنسان  ،لننه لن يمنعه شا ،
لنذا رمن

نذا ا يمان ذق

طعم ا يمان  ،نك تطمئن وتعلم أن ا مر البد أن

يقع على ما وقع عليه  ،وال يمكن أن يتفير أبدا .
م ا ذلك  :رج خر بووالدن للنزنة  ،لدب بع
 ،لفرق  ،لما

 ،لع يقو  :لو أننا ما خرج

ا والد إلى بركة عميقة  ،لسقط
لما ما

الولد  ،ب البد أن

تجري ا مور على ما جر عليه  ،وال يمكن أن تتفير  ،لما أصابك لم يكن

ليخطئك  ،لحينئذ يطمئن ا نسان وير ا  ،ويعرف أنه ال مفر وأن ك التقدير أو
التخيع

التا تقع لا ذننه كلاا من الشيطان لع تق  :لو أنا لعل

كذا لكان

كذا  ،لنن " لو" تفت عم الشيطان  ،وحينئذ ير ا ويسلم  ،وقد أشار ا إلى

نذا المعنا لا قوله :



ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في

كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اهلل يسير * لكي ت سوا على ما فاتكم وال

تفرحوا بما عتاكم واهلل ال يحب كل مختال فخور
لون

إذا علم

نذا العلم وتيقنته بقلبك  ،ذق

واستقر قلبك  ،وعرل



[ الحديد . ]23-22 :

حعوو ا يمان  ،واطمونن

،

أن ا مر جار على ما نو عليه ال يمكن أن يتفير  ،ولاذا

ك ي ار ما يجد ا نسان أن ا مور سار ليص إلى نذن المصيبة  ،لتجدن يعم

أعماال لم يكن من عادته أن يعملاا حتى يص إلى ما أراد ا عز وج مما يد
على أن ا مور بق ا ا وقدرن .

قوله  " :وما أخف ك لم يكن ليصيبك "  .نقو ليه م

ا و  ،يعنا  :ما قدر أن

يخطئك للن يصيبك  ،للو أن أحدا سمع بموسم تجارو لا بلد ما وسالر بومواله
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لاذا الموسم  ،للما وص وجد أن الموسم قد لا
الري الذي كن

 ،نقو له  :ما أخطاك من نذا

تعد له لم يكن ليصيبك ماما كان وماما عمل

 ،أو نقو  :لم

يكن ليصيبك  ،ن ا مر البد أن يجري على ما ق ان ا وقدرن  ،وأن

نفسك تجد أنك إذا حصل

على نذا اليقين ذق

م استد لما يقو بقوله  " :سمعت رسول اهلل

حعوو ا يمان .


القلم "  .القلم بالرلع  ،وروي بالنصب .

جرب

يقول  " :إن أول ما خلق اهلل

لعلا رواية الرلع يكون المعنا  :أن أو ما خلق ا نو القلم  ،لكن ليك من ك

المخلوقا

 ،كما سنبينه إن شا ا تعالى .

أمر القلم أن يكتب عند أو

وأما على رواية النصب  ،ليكون المعنا  :أن ا

خلقه له  ،يعنا  :خلقه م أمرن أن يكتب  ،وعلا نذا المعنا ال إشكا ليه  ،لكن

على المعنا ا و الذي نو الرلع  :ن المراد أن أو المخلوقا
الجواب  :ال  ،ننا لو قلنا  :إن القلم أو المخلوقا

كلاا نو القلم؟

 ،وانه أمر بالكتابة عندما

خلق  ،لكنا نعلم ابتدا خلق ا لمشيا  ،وأن أو بد خلق ا
وا ر

السماوا

كان قب خلق

بخمسين ألف سنة  ،ونحن نعلم أن ا عز وج خلق أشيا

قب نذن المدو بوزمنة ال يعلماا إال ا عز وج  ،ن ا عز وج لم يز وال

ي از خالقا  ،وعلى نذا  ،ليكون  :إن أو ما خلق ا
ليطابق ما علم بال رورو من أن ا تعالى له مخلوقا

القلم يحتا إلى تووي

قب نذا الزمن .

قا أن العلم  :وتوويله  :إن المعنا  :أن أو ما خلق ا
نشاندن لقط من المخلوقا

ابن القيم لا نونيته :

 ،كالسموا

والناس مختلفون في القلم الذي

هل كان قبل العرش أو هو بعدم

والحق أن العرش قبل ألنه

وا ر

القلم بالنسبة لما

 ..لاا أولية نسبية  ،وقد قا

كتب القضاء به من الديان

قوالن عن أبي الع ال مذاني

قبل الكتابة كان ذا أركان

قوله  " :لقا له  :أكتب " القائ نو ا عز وج  :يخاطب القلم  ،والقلم جماد ،
لكن ك جماد أمام ا مدرك وعاق ومريد  ،والدلي على نذا قوله تعالى لا سورو

لصل

:



قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في يومين وتجعلون له أندادا

ذلك رب العالمين * وجعل في ا رواسي من فوق ا وبارك في ا وقدر في ا أقوات ا

في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوي إلى السماء وهي دخان فقال ل ا
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ولألرض أئتيا فوعا أو كرها
لكان الجواب :
وا ر





 ،أي البد أن تنقادا مر ا

قالتا أتينا فائعين



طوعا أو كرنا ،

(لصل  )77-9 :لقد خاطب ا السموا

وأجابتاا ود قوله طائعين على أن لاا إرادو وأناا تطيع  ،لك شا أمام
.

ا  ،لاو مدرك مريد ويجيب ويمت

قوله  " :قال  :ربي وماذا أكتب ؟ "  " .ماذا "  :اسم استفاام مفعو مقدم  ،و "
اكتب "  :لع م ارا مرلوا بال مة الظانرو  ،نذا إذا ألفي

" ذا "  ،أما إذا لم

تلي  ،لنقو  " :ما " اسم استفاام مبتدأ  ،و " ذا "  :خبرن  ،أي  :ما الذي أكتب ؟
والعائد على الموصو محذوف تقديرن  :ما الذي أكتبه ؟

ولا نذا دلي على أن ا مر المجم ال حر على المومور لا طلب استبانته ،

وعلى نذا  ،لنننا نقو  :إذا كان ا مر مجمع  ،لنن طلب استبانته ال يكون
معصية  ،لالقلم ال شك أنه ممت

مر ا سبحانه وتعالى  ،ومع ذلك قا " رب

وماذا أكتب ؟ قا  :اكتب مقادير ك شا حتى تقوم الساعة  ،لكتب المقادير .
فإن قيل  :ن القلم يعلم الفيب ؟

فالجواب  :ال  ،لكن ا أمرن  ،والبد أن يمت

مر ا  ،لكتب نذا القلم الذي

يعتبر جمادا بالنسبة لمفاومنا  ،كتب ك شا أمرن ا
أراد شيئا قا له  :كن  ،ليكون على حسب مراد ا .

أن يكتبه  ،ن ا

و" كل "  :من صيي العموم  ،لتعم ك شا مما يتعلق بفع ا
المخلوقين .

إذا

أو بفع

وقوله  " :حتى تقوم الساعة "  .الساعة نا القيامة  ،وأطلق علياا لفظ الساعة ،
ن ك شا عظيم من الدوانا له ساعة  ،يعنا  :الساعة المعاودو التا تذن

الناك وتحيق بام وتفشانم حين تقوم  ،وذلك عند النفه لا الصور .

قوله  " :يابنا سمع

رسو ا



يقو  " :من مات على غير هذا "  .أي :

ا يمان بون ا كتب مقادير ك شا .

قوله  " :فليس مني "  .تب أر منه الرسو
ك كالر .

.7



نه كالر  ،والرسو

ويستفاد من هذا الحديه :

معطفة ا بنا بالموعظة  ،وتؤخذ من قوله  " :يا بنا " .
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بر

من

.2

أنه ينبفا أن يلقن ا بنا ا حكام بودلتاا  ،وذلك أنه لم يق  :إن ا

كتب  ..وسك

 ،ولكنه أسند إلى رسو



البنك  :سم ا على ا ك  ،واحمد ا إذا لرل
به المقصود  ،لكن إذا قل

النبا



 ،لم ع  :إذا أرد
 ،لننك إذا قل

أن تقو

ذلك يحص

 :سم ا على ا ك  ،واحمد ا إذا لرل

 ،ن

أمر بالتسمية عند ا ك  ،وقا  " :إن اهلل ليرضي عن العبد ي كل

األكلة ويحمدم علي ا  ،ويشرب الشربة ويحمدم علي ا " ( ،)7أذا لعل

استفد

لائدتين :

ذلك

األولى  :أن تعود ابنك على اتباا ا دلة :

الثانية  :أن تربيه على محبة الرسو عليه الصعو والسعم  ،وأن الرسو



نو

ا مام المتبع الذي يجب ا خذ بتوجيااته  ،ونذن لا الحقيقة ك ي ار ما يفف عناا ،

لوك ر الناك يوجه ابنه إلى ا حكام لقط  ،لكنه ال يربط نذن التوجياا

الذي نو الكتاب والسنة .

بالمصدر

وفي رواية ألحمد  " :إن أول ما خلق اهلل تعالى القلم  ،فقال له  :اكتب  ،فجري
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة " (.)8

قوله  " :وفي رواية ألحمد  :إن أول ما خلق اهلل القلم  ،فقال له  :اكتب . " ..

نذن الرواية تفيد أم ار زائدا على ما سبق  ،ونو قوله  " :فجرم في تلك الساعة " ،
لننه صري لا أن القلم امت

 ،والحديث ا و ليك ليه أنه كتب إال عن طريق
تعالى  ،ليستفاد منه ما سبق من كتابة ا

اللزوم بونه سيكتب امت اال مر ا

سبحانه وتعالى ك شا إلى قيام الساعة  ،ونذا مذكور لا القررن الكريم لا قوله

تعالى :



ألم تعلم أن اهلل يعلم ما في السماء واألرض إن ذلك في كتاب إن ذلك

على اهلل يسير



[ الح  ، ]10 :وقا تعالى :



األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها
الخليقة   ،إن ذلك على اهلل يسير



[ الحديد . ]22 :

ما أصاب من مصيبة في


 ،أي  :من قب أن نب أر

قوله  " :إلى يوم القيامة "  .نو يوم البعث  ،وسما يوم القيامة  ،لقيام أمور
ع ة ليه:

()7مسلم  :كتاب الذكر والدعا  /باب استحباب حمد ا بعد ا ك والشرب .
( )2ا مام أحمد لا " المسند " (.)371/2
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ا و قيام الناك من قبورنم لرب العالمين  ،كما قا تعالى :

يقوم الناس لرب العالمين





[ المطففين . ]1-2 :

ليوم عظيم * يوم

ال انا  :قيام ا شااد الذين يشادون للرس وعلى ا مم  ،لقوله تعالى :
لننصر رسلنا والذين عمنوا في الحيا الدنيا ويوم يقوم األش اد
الثاله  :قيام العد  ،لقوله تعالى :



ا نبيا . ]91 :

وفي رواية البن وهب  :قال رسول اهلل
أحرقه اهلل بالنار " (.)1





[ لالر . ]27 :

ونضف الموازين القسف ليوم القيامة


إنا



[

 " :فمن لم يؤمن بالقدر خيرم وشرم ،

وفي " المسند " و" السنن " عن ابن الديلمي  ،قال  " :أتيت أبي بن كعب ،
فقلت  :في نفسي شيء من القدر  ،فحدثني بشيء  ،لعل اهلل أن يذهبه من

قلبي  .فقال  :لو أنفقت مثل أحد ذهبا  ،ما قبله اهلل منك حتى تؤمن بالقدر ،
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخفئك وما أخف ك لم يكن ليصيبك  ،ولو مت على

غير هذا  ،لكنت من أهل النار .قال  :ف تيت عبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن
اليمان وزيد بن ثابت  ،فكل م حدثني بمثل ذلك عن النبي



" حديه صحيح

روام الحاكم في " صحيحه " ()8
قوله  " :وفي رواية البن وهب "  .ظانرن أن نذا لا حديث عبادو  ،وابن ونب
أحد حفاظ الحديث .

قوله  " :فمن لم يؤمن بالقدر خيرم وشرم أحرقه اهلل بالنار "  .لا نذا دلي على
أن ا يمان بالقدر واجب وال يتم ا يمان إال به  ،وأما من لم يؤمن به  ،لننه يحرق

بالنار.

وقوله  " :أحرقه اهلل بالنار " بعد قوله  " :فمن لم يؤمن " يد على أن من أنكر
أو شك لننه يحرق بالنار  ،ن لدينا عث مقاما

األول  :ا يمان والجزم بالقدر بمراتبه ا ربع .

:

الثاني  :إنكار ذلك .

ونذان وا حان  ،ن ا و إيمان وال انا كفر .
()7

ابن ونب لا القدر (.)21

( )2ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )712/2وأبو دواد  /كتاب السنة  /باب لا القدر .
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الثاله  :الشك والتردد .

لاذا يلحق بالكفر  ،ولاذا قا  " :فمن لم يؤمن "  ،ودخ لا نذا النفا من أنكر

ومن شك .

ولا قوله  " :أحرقه اهلل بالنار " دلي على أن عذاب النار محرق  ،وأن أنلاا
ليك كما زعم بع

أن البدا يتكيفون لاا حتى ال يحسون لاا بولم  ،ب نم

يحسون بولم وتحرق أجسامام  ،وقد ب

لا حديث الشفاعة أن ا

يخر من

النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما ( ،)7يعنا  :لحما أسود  ،وقد د

عليه القررن لا قوله تعالى :

قوله تعالى :



النسا . ]21 :



وذوقوا عذاب الحريق



[ الح  ، ]22 :ولا

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب



[

لما
قوله  " :في نفسي شيء من القدر "  .لم يفص عن نذا الشا لكن لعله َّ
بدعة القدر  ،ونا أو البدا حدو ا صار الناك يتشككون لياا ويتكلمون

َح َد َ
لياا  ،واال ،لنن الناك قب حدوث نذن البدعة كانوا على الحق  ،وال سيما أن
رسو ا



خر على أصحابه ذا

يوم ونم يتكلمون لا القدر  ،لف ب النبا

عليه الصعو والسعم من ذلك  ،وأمرنم بون ال يتنازعوا وأن ال يختلفو  ،لكف

الناك عن نذا ( ،)2حتى قام

بدعة القدرية وحص ما حص من الشبه  ،للاذا

يقو ابن الديلما  " :لا نفسا شا من القدر . " ..

قوله  " :فحدثني بشيء لعل اهلل أن يذهبه من قلبى "  .أي  :يذنب نذا الشا
 ،ونكذا يجب على ا نسان إذا أصيب بمر
 ،وأطبا مر

أن يذنب إلى أطبا ذلك المر

القلوب نم العلما  ،وال سيما م

كوبا بن كعب  ،للك دا طبيب .

الصحابة ر ا ا

عنام ،

قوله  " :لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله اهلل منك حتى تؤمن بالقدر "  .نذا يد
على أن من لم يؤمن بالقدر لاو كالر  ،ن الذي ال تقب منام النفقا

 ،وسبق نحون عن ابن عمر ر ا ا عناما .

نم الكفار

قوله  " :حتى تؤمن بالقدر  ،وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخفئك وما أخف ك لم

يكن ليصيبك "  .قد سبق الكعم على نذن الجملة .

( )7البخاري  :كتاب الرقاق  /باب صفة الجنة والنار  ،ومسلم كتاب ا يمان  /باب معرلة طريق الرؤية .
( )2ا مام أحمد لا " المسند" ( ،)711/2وصححه أحمد شاكر (.)1111
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قوله  " :ولو مت "  " .م

بالكسر " م

" بال م  ،ناا من ما

"  ،كما لا قوله تعالى :

يمو

والن متم أو قتلتم



 ]721لا إحدي الق ار تين  ،ونا على نذن الق ار و من ما

 ،وليه لفة أخري


يمي

[ ر عمران :

باليا .

قوله  " :علي غير هذا  ،لكنت من أهل النار "  .جزم أبا بن كعب ر ا ا
عنه بونه إذا ما

على لير نذا كان من أن النار  ،ن من أنكر القدر لاو

كالر  ،والكالر يكون من أن النار الذين نم أنلاا المخلدون لياا .

ون نذا الدوا يفيد ؟

الجواب  :نعم يفيد  ،وك مؤمن با إذا علم أن منتاى من لم يؤمن بالقدر نو

نذا  ،لعبد يرتدا وال بد أن يؤمن بالقدر على ما جا لا كتاب ا وسنة رسوله



.

وقوله  " :ف تيت عبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت  ،فكل م
حدثني بمثل ذلك"  .المشار إليه ا يمان بالقدر  ،وأن يعلم ا نسان أن ما أصابه
لم يكن ليخطئه وما أخطون لم يكن ليصيبه  ،ونؤال العلما ا جع كلام من أن

القررن .

لوبا بن كعب من أن القررن ومن كتبة القررن  ،حتى إن الرسو

يوم وق أر عليه سورو :



لم يكن ..





دعان ذا

البينة  ،وقا  " :إن اهلل أمرني أن أقرأها

عليك "  ،لقا  :يا رسو ا ! سمانا ا لك  .قا  " :نعم "  .لبكا ر ا ا

عنه بكا لر أن ا عز وج سمان باسمه لنبيه  ،وأمر نبيه أن يق أر عليه نذن

السورو (.)7

وأما عبد ا بن مسعود  ،لقد قا النبا



 " :من سرم أن يقرأ القرعن غضا كما

أنزل  ،فليقرأم على قراء ابن أم عبد " (.)1
وأما زيد بن اب

 ،لاو أحد كتاب القررن لا عاد أبا بكر ر ا ا عنه (.)2

وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبا



بوسما المنالقين (.)3

والحاص أن نذا الباب يد على وجوب ا يمان بالق ا والقدر بمراتبه ا ربع
( )7البخاري  :كتاب التفسير  /باب تفسير سورو " لم يكن " ومسلم  :كتاب ل ائ الصحابة  /باب من ل ائ أبا .
()7

ا مام أحمد لا المسند ( ،)21/7والحاكم وصححه  ،ووالقه الذنبا (.)292/3

( )2البخاري  :كتاب ل ائ القررن  /باب جمع القررن .

( )3البخاري  :كتاب ل ائ الصحابة  /باب مناقب عمار وحذيفة .
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مس لة  :ا يمان بالقدر ن

نو متعلق بتوحيد الربوبية  ،أو با لونية  ،أو

با سما والصفا

؟.

با سما والصفا

أك ر من تعلقه با لونية  ،وتعلقه با لونية أي ا ظانر  ،ن

الجواب تعلقه بالربوبية أك ر من تعلقه با لونية وا سما والصفا

ا لونية بالنسبة

 ،م تعلقه

يسما توحيد ا لونية  ،وبالنسبة للعبد يسما توحيد العبادو ،

والعبادو لع العبد  ،للاا تعلق بالقدر  ،لا يمان بالقدر له مساك بوقسام التوحيد

ال ع ة .

مس لة  :ن اختلف الناك لا القدر ؟

الجواب  :نعم  ،اختلفوا ليه على عث لرق  ،وقد سبق (.)9

* فيه مسائل :

األولى  :بيان فرض ا يمان بالقدر  .الثانية  :بيان كيفية ا يمان  .الثالثة :
إحباف عمل من لم يؤمن به  .الرابعة  :ا خبار أن أحدا ال يجد فعم ا يمان حتى

يؤمن به.

الخامسة  :ذكر أول ما خلق اهلل  .السادسة  :أنه جرم بالمقادير في تلك
الساعة إلى يوم قيام الساعة .

السابعة  :براءته



ممن لم يؤمن به  .الثامنة عاد السلب في إزالة الشب ة

بسؤال العلماء  .التاسعة  :أن العلماء أجابوم بما يزيل شب ته وذلك أن م نسبوا
الك م إلى رسول اهلل
فيه مسائل :

األولى  :بيان لر





فقف .
ا يمان بالقدر  .دليله قوله  " :ا يمان  :أن تؤمن

باهلل  ،وم ئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،واليوم اآلخر  ،وتؤمن بالقدر خيرم وشرم "

.

الثانية  :بيان كيفية ا يمان  .أي  :بالقدر  ،ونو أن تؤمن بون ما أصابك



لم يكن ليخطئك  ،وما أخطوك لم يكن ليصيبك .

ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر  ،نه لم يذكرنا  ،ونحن ذكرنانا وأناا أربع مراتب

جمع
()9

تقدم (

اختصا ار لا بي

واحد  ،ونو قوله :

.)912
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وخلقه وهو إيجاد وتكوين

علم كتابة موالنا مشيئته

وا يمان ب ذم المراتب داخل في كيفية ا يمان بالقدر .

الثالثة  :إحباط عم من لم يؤمن به  .تؤخذ من قو ابن عمر  " :لو



كان حدنم م

أحد ذنبا م أنفقه لا سبي ا

ما قبله ا

منه حتى يؤمن

بالقدر "  ،ويتفرا منه ما ذكرنان سابقا بونه يد على أن من لم يؤمن بالقدر لاو
كالر  ،ن الكالر نو الذي ال يقب منه العم .

الرابعة  :ا خبار أن أحدا ال يجد طعم ا يمان حتى يؤمن به  .أي :



بالقدر  ،ونو كذلك  ،لقو عبادو بن الصام
ا يمان  ..إله .

البنه  :يا بنا ! إنك لن تجد طعم

وقد سبق أن ا يمان بالقدر يوجب طمونينة ا نسان بما ق ان ا

عز وج

ويستري  ،نه علم أن نذا أمر البد أن يقع على حسب المقدور  ،ال يتخلف أبدا

 " ،و ال تقل  :لو أني فعلت كذا لكان كذا  ،ألن لو تفتح عمل الشيفان " (،)7
وال ترلع شيئا وقع ماما قل

.

الخامسة  :ذكر أو ما خلق ا  .ظانر كعم المؤلف  :المي إلى أن



القلم أو مخلوقا

 ،نه ب

ا  ،ولكن الصحي خعله  ،وأن القلم ليك أو مخلوقا

ا

في " صحيح البخاري "  " :كان اهلل ولم يكن شيء قبله  ،وكان

عرشه على الماء  ،ثم خلق السماوات واألرض وكتب في الذكر مقادير كل

شيء " ( ،)2ونذا وا

لا الترتيب  ،ولاذا كان الصواب بع شك أن خلق القلم

بعد خلق العرب  ،وسبق لنا تخري الروايتين  ،وأنه على الرواية التا ظانرنا أن

القلم أو ما خلق تحم على أنه أو ما خلق بالنسبة لما يتعلق باذا العالم
المشاند  ،لاو قب خلق السماوا

وا ر

 ،لتكون أوليته نسبية .

السادسة  :أنه جري بالمقادير لا تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة .



لقوله لا الحديث  " :فجري في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة " .

وليه أي ا من الفوائد  :توجيه خطاب ا إلى الجماد  ،وأنه يعق أمر ا  ،ن
ا

وجه الخطاب إلى القلم لفام واستجاب  ،لكنه سو لا ا و وقا  " :ماذا

أكتب؟ " .
()7

تقديم (

.)7001

( )2البخاري  :كتاب التوحيد  /باب وكان عرشه على الما .
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السابعة  :ب ار ته





ممن لم يؤمن به  .لقوله " من مات على غير هذا ،

فليس مني "  ،ونذن الب ار و مطلقة  ،ن من لم يؤمن بالقدر لاو كالر كف ار
مخرجا عن المللة .

الثامنة  :عادو السلف لا إزالة الشباة بسؤا العلما  .ن ابن الديلما



يقو  " :ف تيت عبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت " بعد أن
أتا أبا بن كعب  ،لد نذا على أن عادو السلف السؤا عما يشتبه عليام .
وليه أي ا مسولة انية  ،ونا جواز سؤا أك ر من عالم للت ب
الديلما سو عدو علما  ،أما سؤا أك ر من عالم للتتبع الرخ
كما ن

،

ن ابن

 ،لاذا ال يجوز

على ذلك أن العلم  ،ونذا من شون الياود  ،لالياود لما كان لا التوراو

أن الزانا يرجم إذا كان محصنا وك ر الزنا لا أشرالام  ،ليروا نذا الحد  ،ولما
قدم النبا



المدينة  ،وزنا منام رج بامرأو قالوا  :أذنبوا إلى نذا الرج لعلكم
.

تجدون عندن شيئا رخر  ،ج أن يتتبعوا الرخ

التاسعة  :أن العلما أجابون بما يزي شباته  ،وذلك أنام نسبوا الكعم إلى



رسو ا



لقط  .لقول ابن الديلما  " :كل م حدثني بمثل ذلك عن النبي

 ،ونذا مزي للشباة  ،لنذا نسب ا مر إلى ا

ورسوله  ،زال



الشباة تماما ،

لكن تزو عن المؤمن  ،أما لير المؤمن  ،لع تنفعه  ،لا عز وج يقو :

وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون



[ يونك  ، ]707 :وقا :





إن

الذين حقت علي م كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءت م كل عية حتى يروا العذاب

األليم  [ يونك  ، ]91،91 :لكن المؤمن نو الذي تزو شباته بما جا عن ا

ورسوله  ،كما قا تعالى



وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا ق ا ا ورسوله أم ار

أن يكون له الخيرو من أمرنم



[ ا حزاب  ، ]31 :ولاذا لما قال

عائشة للمرأو

 " :كان يصيبنا ذلك تعني الحيض  ،فنؤمر بقضاء الصوم  ،وال نؤمر بقضاء
"

الص

()7

لم تذنب تعل  ،ولكن ال حر على ا نسان أن يذكر الحكم بعلته

لمن لم يؤمن لعله يومن ولاذا يذكر ا

عز وج إحيا الموتا ويذكر ا دلة

العقلية والحسية على ذلك  ،لقا لا أدلة العق :

( )7البخاري  :كتاب الحي
الحائ

.

 /باب ال تق ا الحائ



وهو الذي يبدأ الخلق ثم

الصعو  ،ومسلم  :كتاب الحي

 /باب وجود ق ا الصوم على
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يعيدم وهو أهون عليه



[ الروم  ، ]21 :لاذن داللة عقلية  ،لالعق يؤمن إيمانا

كامع بون من قدر على االبتدا لاو قادر على ا عادو من باب أولى .
وذكر أدلة حسية  ،مناا قوله تعالى :



ومن عياته أنك تري األرض خاشعة فإذا

أنزلنا علي ا الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتي

. ]39



[ لصل

:

لنذا ال مانع أن توتا با دلة العقلية أو الحسية من أج أن تقنع الخصم وتطمئن

الموالق .

وليه دلي رابع  ،ونو دلي الفطرو  ،لع مانع أي ا أن توتا به لعستع على ما
تقو من الحق لتلزم الخصم به وتطمئن الموالق  ،وما از العلما يسلكون نذا

المسلك  ،وقد مر علينا قصة أبا المعالا الجوينا مع الامدانا  ،حيث إن أبا
المعالا الجوينا لفر ا لنا وله كان يقرر نفا استوا ا على عرشه  ،لقا له

الامدانا  " :دعنا من ذكر العرش ،فما تقول في هذم الضرور التي نجدها في

قلوبنا  :ما قال عارب قف  :يا اهلل ! إال وجد من قلبه ضرور بفلب العلو " .
لصر أبو المعالا ولطم على رأسه  ،وقا  :حيرنا الامدانا  ،حيرنا الامدانا

.

لنذا ا دلة سمعية وعقلية ولطرية وحسية .

وأشدنا إقناعا للمؤمن نو الدلي السمعا  ،نه يقف عندن ويعلم أن ك ما خالف
داللة السمع لاو باط  ،وان ظنه صاحبه حقا .
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***
باب ما جاء في المصورين
وعن أبي هرير رضي اهلل عنه  ،قال  :رسول اهلل



 " :قال اهلل تعالى  :ومىن أظلىم ممىن

ذهب يخلق كخلقي  ،فليخلقوا ذر  ،أو ليخلقوا حبة  ،أو ليخلقوا شعير " أخرجام (.)1

قوله  " :باب ما جاء في المصورين "  .يعنا  :من الوعيد الشديد .

ومناسبة نذا الباب للتوحيد  :أن لا التصوير خلقا وابتداعا يكتون بته المصتور مشتاركا

لتا

ذلك الخلق وا بداا .
قولته لتا الحتديث  " :ومىىن أظلىم ممىن ذهىىب يخلىق كخلقىي "  .ينتاتتا ستند نتذا الحتديث إلتتى

ا عز وج  ،ويسما حدي ا قدسيا  ،وسبق الكعم عليه لتا بتاب ل ت التوحيتد  ،ومتا يكفتر

من الذنوب (

. )19

قوله  " :ومن اظلم "  " .من " اسم استفاام والمراد بته النفتا  ،أي  :ال أحتد أظلتم  ،واذا جتا
النفتتا بصتتيفة االستتتفانم كتتان أبلتتي متتن النف تتا المح ت

 ،نتته يكتتون مش تربا معنتتا التح تتدي

والتعجيز.
لنن قي  :كيف يجمع بتين نتذا الحتديث وبتين قولته تعتالى   :ومىن أظلىم ممىن منىف مسىاجد
اهلل  [ البقترو  ، ]779 :وقولتته   :ومىىن أظلىىم ممىىن افتىىري علىىى اهلل كىىذبا [ ا نعتتام ]27 :
ولير ذلك من النصو

؟

لالجواب من وجاين :
األول  :أ ن المعنا أناا مشتركة لا ا ظلمية  ،أي أناا لا مستتوي واحتد لتا كوناتا لتا قمتة

الظلم .

الثىىاني  :أن ا ظلميتتة نستتبية  ،أي أنتته ال أحتتد أظلتتم متتن نتتذا لتتا نتتوا نتتذا العمت ال لتتا ك ت

شتتا  ،ليقتتا م ت ع  :متتن أظلتتم لتتا مشتتاباة أحتتد لتتا صتتنعه ممتتن ذنتتب يخلتتق كخلتتق ا ،
ومن أظلم لا منع حق ممن منع مساجد ا  ،ومن أظلم لا ألتت ار الكتذب ممتن التتري علتى

ا كذبا .
قوله  " :يخلق "  .حا من لاع ذنب  ،أي  :ممن ذنب خالقا .
والخلق في اللغة  :التقدير  ،قال الشاعر :
وألنت تفري ما خلقت

تفري  ،أي  :تفع  ،ما خلق

( )7البخاري  :كتاب اللباك  /باب نق

وبعض الناس يخلق ثم ال يفري

 ،أي  :ما قدر .

الصور  ،ومسلم  :كتاب اللباك والزينة  /باب تحريم تصوير صور الحيوان .
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ويطلتتق الخلتتق علتتى الفع ت بعتتد التقتتدير  ،ونتتذا نتتو الفالتتب  ،والخلتتق بالنستتبة لإلنستتان يكتتون
بعد توم ونظر وتقدير  ،وأمتا بالنستبة للختالق  ،لننته ال يحتتا إلتى تومت ونظتر لكمتا علمته

 ،لالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنا الصنع بعد النظر والتوم .

قولتته  " :يخلىىق كخلقىىي "  .ليتته جتواز إطتتعق الخلتتق علتتى ليتتر ا  ،وقتتد ستتبق الكتتعم علتتى

نذا والجواب عنه لا أو الكتاب .

قوله  " :فليخلقوا ذر "  .العم لممر  ،والمراد به التحدي والتعجيتز  ،ونتذا متن بتاب التحتدي
ل تتا ا م تتور الكوني تتة  ،وقول تته تع تتالى   :فليىىى توا بحىىىديه مثلىىىه  [ الط تتور  ]39 :م تتن ب تتاب

التحدي لا ا مور الشرعية .

والىىذر  :واحىىد التتذر  ،ونتتا النم ت الصتتفار  ،وأمتتا متتن قتتا بتتون التتذرو نتتا متتا تتكتتون مناتتا
القنبلة الذرية لقتد أخطتو  ،ن النبتا



يخاطتب الصتحابة بلفتة العترب ونتم ال يعرلتون القنبلتة

الذرية  ،وذكر ا الذرو ن لياا روحا  ،ونا من أصفر الحيوانا

.

قولتته  " :أو ليخلقىىىوا حبىىىة "  " .أو " للتنويىىىف  ،أي  :انتق ت متتن التحتتدي بخلتتق الحي توان ذي
الرو إلى خلق الحبة التا نا أص الزرا من الشعير وليرن وليك لاا رو .

قول تته  " :أو ليخلقىىىوا شىىىعير "  .يحتمت ت أن المت تراد ش تتجرو الش تتعير  ،ليك تتون ل تتا ا و ذك تتر

التحدي بوص الزرا ونا الحبة  ،ويحتم أن المراد الحبتة متن الشتعير ويكتون نتذا متن بتاب
ذكتتر الخ تتا

بع تتد العتتام  ،ن حب تتة الش تتعير أخ ت

م تتن الح تتب  .أو تكتتون " أو " ش تتكا م تتن

الرواي .
لا تحدي الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرو أو يخلقوا حبة أو شعيرو .
فإن قيل  :يوجد رز أمريكا مصنوا .

أجيتتب إن نتتذا المصتتنوا ال ينب ت

كتتالطبيعا  ،ولع ت نتتذا نتتو الستتر لتتا قولتته  " :أو ليخلق توا

حبة "  ،م قا  " :أو ليخلقوا شعير "  ،ن الحبة إذا لرست

لتا ا ر

تعالى   :إن اهلل فالق الحب والنوم  [ ا نعام  ، ]92 :وقا تعالى :



للقاتا ا  ،قتا
إن الىذين تىدعون

من دون اهلل لن يخلقىوا ذبابىا ولىو اجتمعىوا لىه  ، أي  :اجتمعتوا لخلقته متعتاونين عليته وقتد
ني تتؤوا كت ت م تتا عن تتدنم   ،نوان يسىىىىلب م الىىىىذباب شىىىىيئا ال يسىىىىتنقذوم منىىىىه ضىىىىعب الفالىىىىب
والمفلوب  [ الح . ]13 :
قا العلما  :لو أن الذباب وقع على نذن ا صنام لامت

شيئا متن طيباتا متا استتطاعوا أن

يستتتنقذون منتته  ،ليكتتون التتذباب لالبتتا لاتتا   ،ضىىعب الفالىىىب  ، أي  :العابتتد والمعبتتود ،
والمفلوب  ، أي  :الذباب .



ويستفاد من نذا الحديث  ،ونو ما ساقه المؤلف متن أجلته  :تحتريم التصتوير  ،ن المصتور

ذنب يخلق كخلق ا ليكون م انيا

لا صنعه والتصوير له أحوا :
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الحىىال األولىىى  :أن يصتتور ا نستتان متتا لتته ظ ت كمتتا يقولتتون  ،أي  :متتا لتته جستتم علتتى نيك ت
إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبااا  ،لاذا أجمع العلما ليما أعلم على تحريمته  ،لتنن قلت

 :إذا صور ا نسان ال م اناو لخلق ا  ،ولكتن صتور عب تا  ،يعنتا  :صتنع متن الطتين أو
متتن الخشتتب أو متتن ا حجتتار شتتيئا علتتى صتتورو حي توان ولتتيك قصتتدن أن ي تتانا خلتتق ا ،
ب قصدن العبث أو و عه لصبا ليادئه به  ،لا يدخ لا الحديث ؟
فالجواب  :نعم  :يتدخ لتا الحتديث  ،نته خلتق كخلتق ا  ،و ن الم تاناو ال يشتترط لياتا
القصد  ،ونذا نو ستر المستولة  ،لمتتا حصتل

ل تتبك لبس تتا يخ تتت

الم تاناو بت

حكماتا  ،ولاتذا لتو أن إنستانا

بالكف تتار تتم ق تتا  :أن تتا ال أقص تتد التش تتبه با تتم  ،نق تتو  :التش تتبه من تتك با تتم

حاص أردتته أم لتم تتردن  ،وكتذلك  ،لتو أن أحتدا تشتبه بتامرأو لتا لباستاا أو لتا شتعرنا أو متا

أشبه ذلك وقا  :ما أرد

التشبه  ،قلنا له  :قد حص التشبه  ،سوا أردته أم لم تردن .

الحىال الثانيىة  :أن يصتور صتورو لتيك لاتا جستم بت بتالتلوين والتخطتيط  ،لاتذا محترم لعمتوم
الحتديث  ،ويتتد عليتته حتتديث النمرقتتة حيتتث أقبت النبتتا
نمرقتتة لياتتا تصتتاوير  ،لوقتتف وتتتو ر  ،وعرل ت

عناتا  :متتا أذنبت



إلتتى بيتتته  ،للمتتا أراد أن يتتدخ رأي

الك ارنتتة لتتا وجاتته  ،لقال ت

عائشتتة ر تتا ا

يتا رستتو ا ؟ لقتتا  " :إن أصىىحاب هىىذم الصىىور يعىىذبون يىىوم القيامىىة ،

يقال ل م  :أحيوا ما خلقتم " ( ،)7لالصور بتالتلوين كالصتور بالتجستيم  ،وقولته لتا " صىحيح
البخىىاري "  " :إال رقمىىا فىىي ثىىوب " ( ،)2إن صتتح

تصويرن من ا شجار ونحونا .

الروايتتة نتتذن  ،لتتالمراد باالستتت نا متتا يح ت

الحىىىال الثالثىىىة  :أن تل تتتقط الص تتور التقاط تتا بوش تتعة معين تتة ب تتدون أي تع تتدي أو تحس تتين م تتن

الملتقط  ،لاذا مح خعف بين العلما المعاصرين :

فالقول األول  :أنه تصوير  ،واذا كان كذلك  ،لنن حركة نذا الفاع لآللتة يعتد تصتوي ار  ،إذ

ل توال تحريكتته إيانتتا متتا انطبع ت

نتتذن الصتتورو علتتى نتتذن الورقتتة  ،ونحتتن متفقتتون علتتى أن نتتذن

صورو  ،لحركته تعتبر تصوي ار  ،ليكون داخع لا العموم .
القول الثاني  :أناتا ليست

بتصتوير  ،ن التصتوير لعت المصتور  ،ونتذا الرجت متا صتورنا

لا الحقيقة وانما التقطاا باثلة  ،والتصوير من صنع ا .
ويو

ذلك لو أدخل

كتابا لا رلة التصوير  ،م ختر متن نتذن اثلتة  ،لتنن رستم الحتروف

م تتن الكات تتب ا و ال م تتن المح تترك  ،ب تتدلي أن تته ق تتد يش تتفلاا ش تتخ

()7

أم تتا ال يع تترف الكتاب تتة

البخاري  :كتاب اللباك  /باب من كرن القعود على الصور  ،ومسلم  :كتاب اللباك  /باب تحريم تصوير صور الحيوان.

( )2جز من الحديث السابق .
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إطعقا أو أعما لا ظلمتة  ،ونتذا القتو أقترب  ،ن المصتور باتذن الطريقتة ال يعتبتر مبتدعا
وال مخططا  ،ولكن يبقا النظر  :ن يح نذا الفع أو ال ؟
والج ىواب  :إذا كتتان لفتتر

محتترم صتتار ح ارمتتا  ،واذا كتتان لفتتر

مبتتا صتتار مباحتتا  ،ن

الوسائ لاا أحكام المقاصد  ،وعلا نذا  ،للتو أن شخصتا صتور إنستانا لمتا يستمونه بالتذكري
نذن الذكري للتمتع بالنظر إليته أو التلتذذ بته أو متن أجت الحنتان والشتوق إليته ،

 ،سوا كان

لنن ذلك محرم وال يجوز لما ليه من اقتنا الصور ،نه ال شك أن نذن صتورو وال أحتد ينكتر
ذلك.

واذا كتتان لفتتر

مبتتا كمتتا يوجتتد لتتا التابعيتتة والرخصتتة والج تواز ومتتا أشتتباه  ،لاتتذا يكتتون

مباحتتا  ،ل تتنذا ذنتتب ا نس تتان التتذي يحت تتا إل تتى رخصتتة إل تتى نتتذا المص تتور التتذي تخ تتر من تته
الص تتورو لوري تتة بتتتدون عمت ت ال تحمت تتي

وال ليت ترن  ،وقتتتا  :ص تتورنا  ،لصت تتورن  ،ل تتنن نت تتذا

المصور ال نقو  :إنه داخ لتا الحتديث  ،أي  :حتديث الوعيتد علتى التصتوير  ،أمتا إذ قتا
 :صورنا لفر

رخر لير مبا  ،صار من باب ا عانة على ا م والعدوان .

الحال الرابعة  :أن يكون التصوير لما ال رون فيه  ،وهذا على نوعين :
النىىىو األول  :أن يك تتون مم تتا يص تتنعه اثدم تتا  ،لا تتذا ال ب تتوك ب تته باالتف تتاق  ،ن تته إذا ج تتاز
ا صت جتتاز الصتتورو  ،م ت أن يصتتور ا نستتان ستتيارته  ،لاتتذا يجتتوز  ،ن صتتنع ا ص ت

جائز  ،لالصورو التا نا لرا من باب أولا .
النو الثاني  :ما ال يصنعه اثدما وانما يخلقه ا  ،لاذا نوعان  :نوا نام  ،ونتوا ليتر نتام
 ،لفير الناما  ،كالجبا  ،وا ودية  ،والبحتار  ،وا ناتار  ،لاتذن ال بتوك بتصتويرنا باالتفتاق

 ،أم تتا الن تتوا ال تتذي ينم تتو  ،ل تتاختلف ل تتا ذل تتك أنت ت العل تتم  ،لجما تتور أنت ت العل تتم عل تتى جت تواز
تصويرن لما سيوتا لا ا حاديث .
وذنتب بعت

أنت العلتتم متتن الستتلف والخلتتف إلتتى منتتع تصتتويرن  ،واستتتد بتتون نتتذا متتن خلتتق

ا عز وج  ،والحديث عام  " :ومن أظلم ممن ذهب يخلىق كخلقىي "  ،و ن ا عتز وجت

تحتتدي نتؤال بتتون يخلقتوا حبتتة أو يخلقتوا شتتعيرو  ،والحبتتة أو الشتتعيرو لتتيك لياتتا رو  ،لكتتن ال

شك أناا نامية  ،وعلا نتذا  ،ليكتون تصتويرنا ح ارمتا  ،وقتد ذنتب إلتى نتذا مجانتد رحمته ا
أعلتم التتابعين بالتفستير  ،وقتا  :إنته يحترم علتى ا نستان أن يصتور ا شتجار  ،لكتن جماتور
أن العلم على الجواز  ،ونذا الحتديث نت يؤيتد رأي الجماتور أو يؤيتد رأي مجانتد ومتن قتا

بقوله ؟
الجواب  :يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران :
أوال  :العموم لا قوله  " :ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " .
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ثانيىىىا  :قول تته  " :أو ليخلقىىىوا حبىىىة أو ليخلقىىىوا شىىىعير "  ،ون تتذن ليست ت

رو  ،لظ تتانر

ذا

الحديث نذا مع مجاند ومن يري رأيه  ،ولكن الجماور أجابوا عنته با حاديتث التاليتة  ،ونتا

أن قولتته  " :أحي ىوا مىىا خلقىىتم " ( ،)7وقولتته  " :كلىىب أن يىىنفخ ب ىىا الىىرون "

()2

يتتد علتتى أن

المراد تصوير ما ليه رو  ،وأما قوله  " :أو ليخلقىوا حبىة أو ليخلقىوا شىعير "  ،لتذكر علتى

سبي التحدي  ،أي  :أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما ال رو ليه .
ول مىىا عىىن عائشىىة رضىىي اهلل عن ىىا  ،أن رسىىول اهلل



قىىال  " :أشىىد النىىاس عىىذابا يىىوم

القيامة الذين يضاهئون بخلق اهلل " (.)8
قوله  " :أشد "  .كلمة أشد اسم تف ي بمعنا أعظم وأقوي .
قوله  " :الناس " للعموم  .والمراد الذين يعذبون .
وقوله  " :عذابا "  .تمييز مبين للمراد با شد  ،ن التمييز كما قا ابن مالك :
اسم بمعني من مبين نكر

ينصب تمييزا بما قد فسرم

والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وان لم يكن عقابتا  ،لمتن ا و قولته
تعتتالى   :أدخل ىوا عل فرعىىون أشىىد العىىذاب  [ لتتالر  ، ]91 :أي  :العقوبتتة والنكتتا  ،نتته
يدخ النار والعياذ با  ،كما قا ا تعالى   :يقىدم قومىه يىوم القيامىة فى وردهم النىار [ 
نتتود  ، ]91 :ومتتن ال تتانا قتتو النبتتا عليتته الصتتعو والستتعم  " :السىىفر قفعىىة مىىن العىىذاب "

( ،)1وقوله " الميت يعذب بالنياحة عليه " (.)2

قوله  " :يوم القيامة "  .نو اليوم الذي يبعث ليه الناك  ،وسبق وجه تسميته بذلك .
وقوله  " :أشد " مبتدأ  " ،والذين يضاهئون " خبرن  ،ومعنا ي انئون  ،أي  :يشاباون
" بخلق اهلل "  ،أي  :بمخلوقا

ا سبحانه وتعالى .

وال تتذين ي تتانئون بخل تتق ا ن تتم المص تتورون  ،لا تتم ي تتانئون بخل تتق ا ست توا كانت ت

ن تتذا

الم تتاناو جستتمية أو وصتتفية  ،لالجستتمية أن يصتتنع صتتورو بجستتماا  ،والوصتتفية أن يصتتنع
صورو ملونة  ،ن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلتق  ،وان كتان ا نستان متا خلتق الورقتة
وال صنعاا لكن و ع لياا نذا التلوين الذين يكون وصفا لخلق ا عز وج .

()7

تقدم (

()2

البخاري  :كتاب اللباك  /باب من صور صورو  ، ..ومسلم  :كتاب اللباك  /باب تحريم تصوير صورو حيوان .

()3

البخاري  :كتاب اللباك  /باب ما وطى من التصاوير  ،ومسلم  :كتاب اللباك  /باب تحريم تصوير صورو الحيوان .

()9

البخاري  :كتاب العمرو  /باب السفر قطعة من العذاب  ،ومسلم  :كتاب ا مارو /باب السفر قطعة من العذاب .

()2

)7023

البخاري  :كتاب الجنائز  /باب ما يكرن من النياحة على المي

 ،ومسلم  :كتاب الجنائز  /باب المي

عليه .
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يعذب ببكا أنله

نتتذا الحتتديث يتتد علتتى أن المصتتورين يعتتذبون  ،وأناتتم أشتتد النتتاك عتتذابا  ،وأن الحكمتتة متتن
ذلت تتك م تتتاناتام خلتتتق ا عت تتز وج ت ت وليس ت ت

الحكمت تتة كمتتتا يدعيتتته ك يت تتر متتتن النتتتاك أنات تتم

يصنعوناا لتعبد من دون ا  ،لذلك شا رختر  ،لمتن صتنع شتيئا ليعبتد متن دون ا  ،لننته

حتتتى ولتتو لتتم يصتتور كمتتا لتتو أتتتا بخشتتبة وقتتا  :اعبتتدونا  ،لقتتد دخ ت لتتا التح تريم  ،لقولتته
تعتتتالى   :وال تعىىىىاونوا علىىىىى ا ثىىىىم والعىىىىدوان  [ المائتتتدو  ، ] 2 :نتتته أعتتتان علت تتى ا ت تتم
والعدوان .

وقولتته  " :يضىىاهئون "  .ن ت الفع ت يشتتعر بالنيتتة بمعنتتا أنتته البتتد أن يقصتتد الم تتاناو  ،أو

نقو  :الم اناو حاصلة سوا كان

بنية أو بفير نية ؟

الجواب  :الثاني  ،ن الم تاناو حصتل
وليست

ستوا نتوي أم لتم ينتو  ،ن العلتة نتا المشتاباة ،

العلتتة قصتتد المشتتاباة  ،للتتو جتتا رج ت وقتتا  :أنتتا ال أريتتد أن أ تتانا خلتتق ا  ،أنتتا

أصتتور نتتذا للتتذكري م ت ع ومتتا أشتتبه ذلتتك  ،نقتتو  :نتتذا ح ترام  ،نتته متتتا حصتتل
ب

المشتتاباة

الحكم  ،ن الحكم يدور مع علتته كمتا قلنتا لتيمن لتبك لباستا خاصتا بالكفتار  :إنته يحترم

عليه نتذا اللبتاك  ،ولتو قتا  :إنته لتم يقصتد المشتاباة  ،نقتو  :لكتن حصت التشتبه  ،لتالحكم
المقرون بعلة ال يشترط ليه القصد  ،لمتا وجد
.7
.2

العلة ب

الحكم .

فيستفاد من الحديه :

تح تريم التصتتوير  ،وأنتته متتن كبتتائر  ،ل بتتو الوعيتتد عليتته  ،وأن الحكمتتة متتن تحريمتته

الم اناو بخلق ا عز وج .

وجوب احترام جانب الربوبيتة  ،وأن ال يطمتع أحتد لتا أن يخلتق كخلتق ا عتز وجت

 ،لقوله  " :يضاهئون بخلق اهلل "  ،ومن أج نذا حرم الكبر  ،ن ليته منازعتة للترب ،
عز وج  ،وحرم التعاظم علتى الخلتق  ،ن ليته منازعتة للترب ستبحانه وتعتالى  ،وكتذلك

نتتذا التتذي يصتتنع متتا يصتتنع لي تتانا خلتتق ا ليتته منازعتتة

عتتز وجت لتتا ربوبيتتته لتتا

ألعاله ومخلوقاته ومصنوعاته  ،ليستفاد من نذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية .
قولتته  " :أشىىىد النىىىاس عىىىذابا " ليتته إشتتكا  ،ن لتتيام متتن نتتو أشتتد متتن المصتتورين ذنبتتا ،

كالمشركين والكفار  ،ليلزم أن يكونوا أشد عذابا  ،وقد أجيب عن ذلك بوجون :

األول  :أن الحتتديث علتتى تقتتدير "مىىىن "  ،أي  :متتن أشتتد النتتاك عتتذابا بتتدلي أنتته قتتد جا متتا
يؤيدن بلفظ  " :إن من أشد الناس عذابا " .
الثىىاني  :أن ا شتتدية ال تعنتتا أن ليتترنم ال يشتتاركام  ،ب ت يشتتاركام ليتترنم  ،قتتا تعتتالى
أدخلوا عل فرعون أشىد العىذاب  [ لتالر  ، ]91 :ولكتن يشتك علتى نتذا أن المصتور لاعت
كبيرو لقط  ،لكيف يسوي مع من نو خار عن ا سعم ومستكبر ؟ !
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الثاله  :أن ا شدية نسبية  ،يعنا أن الذين يصنعون ا شيا ويبدعوناا أشتدنم عتذابا التذين

ي انئون بخلق ا  ،ونذا أقرب .

الرابف  :أن نذا متن بتاب الوعيتد التذي يطلتق لتنفيتر النفتوك عنته  ،ولتم أر متن قتا باتذا ولتو
قي باذا لسلمنا من نذن ا رادا

وعلى ك حا ليك لنا أن نقتو إال كمتا قتا النبتا

أشد الناك عذابا يوم القيامة الذين ي انئون بخلق ا " .
ول ما عن ابن عباس  :سمعت رسول اهلل





":

يقول  " :كل مصىور فىي النىار يجعىل لىه بكىل

صور صورها نفس يعذب ب ا في ج نم " (.)1
قوله  :ول ما "  .أي  :البخاري ومسلم .

قوله  " :ك مصور لا النار "  " .كل "  :من أعظم ألفاظ العموم  ،وأصلاا من

ا كلي  ،ونو ما يحيط بالشا  ،ومنه الكعلة لا الميراث للحواشا التا تحيط

با نسان .

ليشم متن صتور ا نستان أو الحيتوان أو ا شتجار أو البحتار  ،لكتن قولته  " :يجعىل لىه بكىل
صور نفسا " يد على أن المراد صورو ذوا

النفوك  ،أي  :ما ليه رو .

قولت تته  " :يجعت ت ت ل ت تته بكت ت ت ص ت تتورو ص ت تتورنا نفت تتك "  .الح ت تتديث ل ت تتا " مسىىىىىلم " ول ت تتيك ل ت تتا "
الصىىحيحين "  ،لكنتته بلفتتظ " يجع ت " بالبنتتا للفاع ت  ،وعلتتا نتتذا تكتتون " نفستتا " بالنصتتب ،
وتمامه  " :فتعذبه في ج نم " .
قوله  " :يعذب ب ا "  .كيفية التعذيب ستوتا لا الحديث التذي بعتدن أنته يكلتف أن يتنفه لياتا
الرو وليك بناله .
وقوله  " :كل مصور في النار " أي  :كائن لا النار .

ون ذن الكينونة عند المعتزلة والخوار كينونة خلتود  ،ن لاعت الكبيترو عنتدنم مخلتد لتا النتار
 ،وعند المرجئة أن المتراد بالمصتور الكتالر  ،ن المتؤمن عنتدنم ال يتدخ النتار أبتدا  ،وعنتد
أن ت الستتنة والجماعتتة أنتته مستتتحق لتتدخو النتتار وقتتد يتتدخلاا وقتتد ال يتتدخلاا  ،وأن دخلاتتا لتتم

يخلد لياا .

وقوله  " :بكل صور صورها "  .يقت ا أنه لو صتور لتا اليتوم عشتر صتور ولتو متن نستخة
واحتتدو  ،لننتته يجعت لتته لتتا النتتار عشتتر صتتور يقتتا لتته  :أنفتته لياتتا التترو  ،وظتتانر الحتتديث

أنه يبقا لا النار معذبا حتى تنتاا نذن الصور .
قوله  " :كلب "  .أي  :ألزم  ،والمكلف له نو ا عز وج .

( )7مسلم  :كتاب اللباك  /باب تحريم تصوير صورو الحيوان .
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قولتته  " :ولىىيس بنىىافخ "  .أي  :كلتتف بتتومر ال يتتتمكن منتته زيتتادو لتتا تعذيبتته  ،وعتتذب باتتذا
العتتذاب ليتتذوق ج ت از متتا عم ت  ،وباتتذا تتتزداد حس ترته وأستتفه  ،حيتتث إنتته عتتذب بمتتا كتتان لتتا

الدنيا يران راحة له  ،إما باكتساب  ،إو إر ا صاحب  ،أو إبداا صنعة .
ولمسلم عن أبي ال يان  ،قال  :قال لي علي  " .أال أبعثك على ما بعثني عليىه رسىول اهلل


 :أن ال تد صور  ،إال فمست ا  ،وال قبرا مشرفا  ،إال سويته " (.)1

قوله  " :عن أبي ال يان "  .نو من التابعين .
قوله  " :قال لي على "  .نو على بن أبا طالب ر ا ا عنه .
قولته  " :أال أبعثك "  .البعتث  :ا رستا بتومر ماتم  ،كالتدعوو إلتى ا  ،قتا تعتالى   :ولقىد
بعثنا في كل أمة رسوال  [ النح . ]31 :
قول تته  " :علىىىىي مىىىىا بعثنىىىىي "  .يحتمت ت أن تك تتون " علىىىىي " عل تتى ظانرن تتا لعس تتتعع  ،ن
المبعوث يمشا على ما بعث عليه  ،كونه طريق له  ،ونذا نو ا ولى  ،ن متا والتق ظتانر

اللفظ من المعانا لاو أولا باالعتبار  ،ويحتم أن " علىي " بمعنتا البتا  ،أي  :بمتا بع نتا

عليه .

وقد بعث النبا



عليا إلى اليمن بعد قسمة لنتائم حنتين  ،وقتدم علتى النبتا



لا حجة الوداا (.)2

ونتو لتا مكتة

قولته  " :أن ال تىد " " .أن " مصىىدرية  " ،ال "  :ناليتة " " تىد "  :منصتوب بتون المصتتدرية
ونا بد بع

من ك من " ما " لتا قولته  " :علىى مىا بعثنىي "  ،ن النبتا

بن أبا طالب بوك ر من ذلك  ،لكن نذا مما بع ه النبا





.

بعتث علتى

قوله  " :صورو  . :نكرو لا سياق النفا لتعم .
وجم ور أهل العلم  :أن المحرم نو صور الحيوان لقط  ،لما ورد لتا " السىنن " متن حتديث
جبريت أن النبتا

بيان ذلك قريبا .



قتا  " :فمىر بىرأس التمثىال يقفىف  ،فيصىير ك يئىة الشىجر "( ،)3وستتبق

قول تته  " :إال فمسىىىت ا "  .إن كانت ت
كان ت

ملون تتة لطمس تتاا بو تتع ل تتون أخ تتر يزيت ت معالما تتا  ،وان

تم تتاال لننتته يقطتتع أرستته  ،كمتتا لتتا حتتديث جبري ت الستتابق  ،وان كان ت

محفتتورو ليحفتتر

على وجاه حتى ال تتبتين معالمته  ،لتالطمك يختلتف  ،وظتانر الحتديث ستوا كانت

تعبتد متن

دون ا أوال.

()2
()7
()2

البخاري  :كتاب المفازي  /باب بعث على بن أبا طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن  ،ومسلم  :كتاب الح  /باب بيان وجون ا حرام .

مسلم  :كتاب الجنائز  /باب ا مر بتسوية القبر .
ا مام أحمد لا المسند .302/2
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قوله  " :وال قبرا مشرفا "  .أي  :عاليا .
قوله  " :إال سويته "  .له معنيان :
األول  :أي سويته بما حوله من القبور .
الثىىاني  :جعلتتته حستتنا علتتى متتا تقت تتيه الش تريعة  ،قتتا تعتتالى   :الىىىذي خلىىىق فسىىىوم [ 

ا علا  ، ]2 :أي  :سوي خلقه أحسن ما يكون  ،ونذا أحسن  ،والمعنيان متقاربان .
وا شراف له وجون :

األول  :أن يكون مشرلا بكبر ا ععم التا تو ع عليه  ،وتسما عنتد النتاك ( نصىائل ) أو
( نصائب )  ،ونصائب أص لفة من نصائ .
الثاني  :أن يبنتا عليته  ،ونتذا متن كبتائر التذنوب  ،ن النبتا



المساجد والسرن " (.)8

 " :لعىن المتخىذين علي ىا

الثاله  :أن تشرف بالتلوين  ،وذلك بون يو ع على أععماا ألوان مزخرلة .
الرابف  :أن يرلع تراب القبر عما حوله ليكون بينا ظان ار .

لك ت شتتا مشتترف  ،أي  :ظتتانر علتتى لي ترن متميتتز عتتن لي ترن يجتتب أن يستتوي بفي ترن  ،لتتئع

يؤدي ذلك إلى الفلو لا القبور والشرك .

ومناسبة ذكر القبر المشرب مف الصور :

أن كع مناما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك  ،لنن أص الشرك لا قوم نتو أناتم صتوروا صتور
رجا صالحين  ،للما طا عليام ا مد عبدونا  ،وكذلك القبور المشرلة قد يزداد لياتا الفلتو

حتتى تجعت أو انتا تعبتد متن دون ا  ،ونتذا متا وقتع لتا بعت

التبعد ا ستعمية  ،وقتد أطتا

الشتتتار رحمتتته ا لت تتا نتتتذا البت تتاب لت تتا البنتتتا علت تتى القبت تتور  ،وذلت تتك ن لتنتاتتتا لت تتا الت تتبعد
ا ستتعمية قديمتتة وباقيتتة  ،متتا عتتدا بعدنتتا و الحمتتد  ،لنناتتا ستتالمة متتن ذلتتك  ،نستتو ا أن
يديم علياا  ،وأن يحما بعد المسلمين من شرنا .
عقوبة المصور ما يلي :

.7

أنه أشد الناك عذابا أو من أشدنم عذابا .

.2

أن ا يجع له لا ك صورو نفسا يعذب باا لا نار جانم .

.3

أنه يكلف أن ينفه لياا الرو وليك بناله .

.2

أنه ملعون  ،كما لا حديث أبا جحيفة لا " البخاري " وليرن .



فائدتان :

أنه لا النار .

.9

()3

تقدم تخريجه (.)929
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األولىىى  " :كلىىب أن يىىنفخ في ىىا الىىرون ولىىيس بنىىافخ " يقت تتا أن الم تراد التصتتوير تصتتوير
الجستتم كتتامع  ،وعلتتى نتتذا  ،للتتو صتتور ال ترأك وحتتدن بتتع جستتم أو الجستتم وحتتدن بتتع رأك ،
لالظانر الجواز  ،ويؤيتدن متا ستبق لتا الحتديث  " :مىر بىرأس التمثىال فليقفىف "  ،ولتم يقت :

لليكس تتر  ،لك تتن تص تتوير الت ترأك وح تتدن عن تتدي لي تته ت تتردد  ،أم تتا بقي تتة الجس تتم ب تتع رأك  ،لا تتو

كالشجرو ال تردد ليه عندي .

الثانية  :تؤخذ من حديث على ر ا ا عنه  ،ونو قوله  " :أن ال تتدا صتورو إال طمستتاا

" أنه ال يجوز اقتنا الصور  ،ونذا مح تفصي  ،لنن اقتنا الصور على أقسام:

القسىىم األول  :أن يقتنياتتا لتعظتتيم المصتتور  ،لكونتته ذا ستتلطان أو جتتان أو علتتم أو عبتتادو أو

أبتتوو أو نح تتو ذل تتك  ،لاتتذا حت ترام ب تتع شتتك  ،وال ت تتدخ المعئك تتة بيتتتا لي تته ن تتذن الص تتورو  ،ن
تعظ تتيم ذوي الس تتلطة باقتن تتا ص تتورنم ل تتم ل تتا جان تتب الربوبي تتة وتعظ تتيم ذوي العب تتادو باقتن تتا

صورنم لم لا جانب ا لونية .

القسم الثاني  :اقتنا الصتور للتمتتع بتالنظر إلياتا أو التلتذذ باتا  ،لاتذا حترام أي تا  ،لمتا ليته
من الفتنة المؤدية إلى سفاسف ا خعق .

القسم الثاله  :أن يقتنياا للذكري حنانا أو تلطفا  ،كالتذين يصتورون صتفار أوالدنتم لتتذكرنم
حتا الكبتتر  ،لاتتذا أي تتا حترام للحتتوق الوعيتتد بتته لتا قولتته

في صور " (.)7



 " :إن الم ئكىىة ال تىىدخل بيتىىا

القسىىم الرابىىف  :أن يقتنتتا الصتتور ال لرلبتتة لياتتا إطعقتتا  ،ولكناتتا تتتوتا تبعتتا لفيرنتتا  ،كتتالتا

تكون لا المجع

والصحف وال يقصتدنا المقتنتا  ،وانمتا يقصتد متا لتا المجتع

والصتحف

متتن ا خبتتار والبحتتوث العلميتتة ونحتتو ذلتتك  ،لالظتتانر أن نتتذا ال بتتوك بتته  ،ن الصتتور لياتتا

لير مقصودو  ،لكن إن أمكن طمساا بع حر وال مشقة  ،لاو أولا .

القسم الخامس  :أن يقتنتا الصتور علتى وجته تكتون ليته ماانتة ملقتاو لتا الزبت  ،أو مفترشتة

 ،أو موطو و  ،لاذا ال بوك به عنتد جماتور العلمتا  ،ونت يلحتق بتذلك لبتاك متا ليته صتورو
ن لا ذلك امتاانا للصورو وال سيما إن كان

المعبك داخلية ؟

الجىواب  :نقتو ال يحلتق بتتذلك  ،بت لبتاك متا ليته الصتتور محترم علتى الصتفار والكبتتار  ،وال

يلحتق بتالمفروب ونحتون  ،لظاتتور الفترق بينامتا  ،وقتد صتتر الفقاتا رحماتم ا بتحتريم لبتتاك
ما ليه صورو  ،سوا كان قميصا أو سراوي أم عمامة أم ليرنا .
()7

البخاري  :كتاب اللباك  /باب من كرن القعود علا الصور  ،ومسلم  :كتاب اللباك  /باب تحريم

تصوير صورو الحيوان .
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وقد ظار أخي ار متا يستما بالحفتائظ  ،ونتا خرقتة تلتف علتى الفترجين لمطفتا والحتائ

لتئع

يتسرب النجك إلى الجسم أو المعبك  ،لا تلحق بما يلبك أو بما يمتان ؟

نا إلى ال انا أقرب  ،لكن لما كان امتاانا خفيتا ولتيك كتالمفترب والموطتو صتار استتحباب
التحرز مناا أولا .
القسىىىم السىىىىادس  :أن يلج تتو إل تتى اقتنائا تتا إلج تتا  ،كالص تتور الت تتا تك تتون ل تتا بطاق تتة إ ب تتا
الشخصية والشاادا

والدرانم لع إ تم ليته لعتدم إمكتان التحترز منته  ،وقتد قتا ا تعتالى :



وما جعل عليكم في الدين من حرن  [ الح . ]11 :


فيه مسائل :
األولىى  :التغلىيظ الشىديد فىي المصىورين  .الثانيىىة  :التنبيىة علىى العلىة  ،وهىي تىىرك األدب
مىف اهلل  ،لقولىىه  " :ومىىن أظلىىم ممىىن ذهىىب يخلىىق كخلقىىي "  .الثالثىىة  :التنبيىىة علىىى قدرتىىه
وعجزهم  ،لقوله  " :فليخلقوا ذر أو شعير "  .الرابعة  :التصريح بى ن م أشىد النىاس عىذابا
 .الخامسة  :أن اهلل يخلق بعدد كل صور نفسا يعذب ب ا المصور فىي ج ىنم .السادسىة :
أنه يكلب أن ينفخ في ا الرون  .السابعة  :األمر بفمس ا إذا وجدت .
فيه مسائل :



األولىىىىى  :التفل تتيظ لت تتا المص تتورين  .تؤخ تتذ م تتن قول تته  " :أشىىىىد النىىىىاس عىىىىذابا " ..
الحديه .



الثانيىىة  :التنبيتته علتتى العلتتة  ،ونتتا تتترك ا دب متتع ا  ،تؤختتذ متتن قولتته  " :ومىىن
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " .

لمتتن ذنتتب يخلتتق كخلتتق ا  ،لاتتو مستتا لتتمدب متتع ا عتتز وجت لمحاولتتته أن يخلتتق م ت

خلق ا تعالى  ،كما أن من


ادن لا شرعه لقد أسا ا دب معه .

الثالثة  :التنبيه على قدرته وعجزنم  ،لقوله  " :فليخلقوا ذر أو شعير " .

ن ا خلق أكبر من ذلك ونم عجزوا عن خلق الذرو أو الشعيرو .

الرابعة  :التصري بونام أشد الناك عذابا  .لقوله  " :أشد الناس عذابا  " ..الحديه .


الخامسة  :أن ا يخلق بعدد ك صورو نفسا يعذب باا المصور لا جانم .



السادسىة  :أنته يكلتف أن يتتنفه لياتا الترو  .لقولته  " :كلىىب أن يىنفخ في ىا الىىرون .

لقوله  " :يجع له بك صورو نفك يعذب باا لا جانم " .

لقولىىه " كلىىب أن يىىنفخ في ىىا الىىرون ولىىيس بنىىافخ "  ،ونتتذا نتتوا متتن التعتتذيب متتن أشتتق

العقوبا


.

السابعة  :ا مر بطمساا إذا وجد

 .لقوله  " :أن ال تد صور إال فمست ا " .
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وتؤخذ من حديث الباب أي ا  :الجمع بين لتنتة التما يت ولتنتة القبتور  ،لقولته  " :أن ال تىد
صور إال فمست ا  ،وال قبرا مشرفا إال سويته "  ،ن لا ك مناما وسيلة إلى الشرك .
ويؤخذ منه أيضا  :إ با

العذاب يوم القيامة  ،وأن الج از من جتنك العمت  ،نته يجعت لته

بك صورو صورنا نفا لتعذبه لا جانم .

ويؤخذ منه  :وقوا التكليف لا اثخرو بما ال يطاق على وجه العقوبة .
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***
باب ما جاء في كثر الحلب
وقول اهلل تعالى   :واحفظوا أيمانكم  [ المائد . ]25 :

الحلب  :نو اليمين والقسم  ،ونو توكيد الشا بذكر معظم بصيفة مخصوصة

بوحد حروف القسم  ،ونا  :البا والواو  ،والتا .


ومناسبة الباب لكتاب التوحيد :

أن ك رو الحلف با

يد على أنه ليك لا قلب الحالف من تعظيم ا

يقت ا نيبة الحلف با  ،وتعظيم ا تعالى من تمام التوحيد .

ما

وقوله اهلل تعالى   :واحفظوا أيمانكم  [ المائد . ]25 :
قولتته تعتتالى   :واحفظىىىوا أيمىىىانكم  . نتتذن اثيتتة ذكرنتتا ا لتتا ستتياق كفتتارو اليمتتين  ،وك ت

يمين لاا ابتدا وانتاا ووسط  ،لاالبتدا الحلتف  ،واالنتاتا الكفتارو  ،والوستط الحنتث  ،ونتو
أن يفع ت متتا حلتتف علتتى تركتته  ،أو يتتترك متتا حلتتف علتتى لعلتته  ،وعلتتى نتتذا ك ت يمتتين علتتى
لع حنث ليته  ،ومتا ال حنتث ليته لتع كفتارو ليته  ،لكتن إن كتان صتادقا  ،لقتد بتر

شا ما

 ،واال  ،لاو ر م  ،ن الكفارو ال تكون إال على شا مستقب .
وهل يجوز أن يحلب على ما في ظنه ؟

الج ىواب  :نعتتم  ،ولتتذلك أدلتتة ك ي ترو  ،مناتتا قتتو المجتتامع لتتا ناتتار رم تتان لرستتو ا

وا  ،ما بين ال بتياا أن بي
لكن إن حلف



ألقر منا .

:

على مستقب بنا علتى للبتة الظتن ولتم يحصت  ،لقيت  :تلزمتك كفتارو  ،وقيت

 :ال تلزمك  ،ونو الصحي  ،كما لو حلف

على ما

.

مثالىه  :فلىو قلىىت  :وا  ،ليقتدمن زيتد لتتدا  .بنتا علتى ظنتك  ،للتتم يقتدم  ،لالصتحي أنتته ال
كفارو عليتك  ،نتك حلفت

علتى متا لتا قلبتك ونتو حاصت  ،كونتك تقتو  :وا  ،إن نتذا نتو

ظنا  ،لكن ن يجوز لك أن تحلف على ما لا ظنك ؟ سبق ذلك قريبا .
إذن قولتته   :واحفظىىىوا أيمىىىانكم  بعتتد أن ذكتتر اليمتتين والكفتتارو والحنتتث  ،لمتتا الم تراد بحفتتظ
اليمين  :ن نو االبتدا أو االنتاا أو الوسط ؟ أي  :نت المتراد  :ال تك تروا الحلتف بتا ؟
أو المراد  :إذا حلفتم لع تحن وا ؟ أو المراد  :إذا حلفتم لحن تم لع تتركوا الكفارو ؟
الجواب  :المراد كلاا  ،لتشم أحوا اليمتين ال ع تة  ،ولاتذا جتا المؤلتف باتا لتا نتذا البتاب

 ،ن من معنا حفظ اليمين عدم ك رو الحلف  ،واليك قاعدو مامتة لتا نتذا  ،أن التن
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متن

قتررن أو ستنة إذا كتان يحتمت عتدو معتانا ال ينتالا بع تتاا بع تا وال مترج

حتدنا  ،وجتتب

حمله على المعانا كلاا .

والمراد بعدم ك رو الحلف  :ما كان معقودا ومقصودا  ،أما متا يجتري علتى اللستان بتع قصتد ،
م ت ت  :ال وا  ،وبل تتا وا  ،ل تتا ع تتر

الح تتديث  ،ل تتع مؤاخ تتذو لي تته  ،لقول تته تع تتالى   :ال

يؤاخذكم اهلل باللغو في أيمانكم [ المائدو . ]19 :

وك تتذلك م تتن حف تتظ اليم تتين ع تتدم الحن تتث ليا تتا  ،ون تتذا لي تته تفص تتي  ،ن النب تتا



ق تتا لعب تتد

الرحمن بن سمرو  " :إذا حلفىت علىى يمىين  ،فرأيىت غيرهىا خيىرا من ىا  ،فكفىر عىن يمينىك ،

وائىىت الىىذي هىىو خيىىر " ( ،)7لحفتتظ اليمتتين لتتا الحنتتث أن ال يحنتتث إال إذا كتتان خيت ار  ،واال ،
لا حسن حفظ اليمين وعدم الحنث .

مثال ذلك  :رجت قتا  :وا  ،ال أكلتم لعنتا  .ونتو متن المتؤمنين التذين يحترم نجترنم  ،لاتذا
يجب أن يحنث لا يمينه ويكلمه وعليه الكفارو .

مثىىىال عخىىىر  :رج ت قتتا  :وا  ،عيتتنن لعنتتا علتتى شتتا محتترم  .لاتتذا يجتتب الحنتتث ليتته
والكفارو وال يعينه  ،لقوله تعالى   :وال تعاونوا على ا ثم والعدوان  [ المائدو . ]2 :

واذا كان ا مر متساويا والحنث وعدمه سوا لا ا م  ،لا ل

حفظ اليمين .

كتتذلك متتن حفتتظ اليمتتين إخ ت ار الكفتتارو بعتتد الحنتتث  ،والكفتتارو واجبتتة لتتو ار  ،ن ا ص ت لتتا
الواجبا

نو الفورية  ،ونو قيام بما تقت يه اليمين .

والكفار  :إطعتام عشترو مستاكين متن أوستط متا تطعمتون أنلتيكم أو كستوتام  ،أو تحريتر رقبتة
 ،ونتتذا عل تتى س تتبي التخيي تتر  ،لم تتن ل تتم يج تتد  ،لص تتيام ع تتة أي تتام  ،ول تتا قت ت ار و اب تتن مس تتعود

متتابعة (.)2

حفظاتتا ابتتتدا  ،وذلتتك بعتتدم ك ترو الحلتتف  ،ولتتيعلم أن ك ترو الحلتتف  ،ت تتعف ال قتتة

.7

بالشخ

وتوجب الشك لا أخبارن .

.2

حفظاا وسطا  ،وذلك بعدم الحنث لياا  ،إال ما است نا كما سبق .

.3

حفظاا انتاا لا إخ ار الكفارو بعد الحنث .
ويمكن أن ي اف إلى ذلك معنا رابع  ،ونو أن ال يحلف بفيتر ا  ،ن الرستو



ستما

القسم بفير ا حلفا .

( )7البخاري  :كتاب ا يمان  /باب الكفارو قب الحنث وبعدن  ،ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب ندب من حلف يمينا لرأي ليرنا

خي ار مناا أن يوتا الذي نو خير .
()2

ابن جرير ( )72203
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وعىىن أبىىي هريىىر رضىىي اهلل عنىىه  ،قىىال  :سىىمعت رسىىول اهلل



للسلعة  ،ممحقة للكسب "  .أخرجام (.)1

يقىىول  " :الحلىىب منفقىىة

قوله  " :الحلب "  .المراد به الحلف الكاذب  ،كما بينتته روايتة أحمتد  " :اليمىين الكاذبىة"(،)2
أما الصادقة  ،لليك لياا عقوبة  ،لكن ال يك ر مناا كما سبق .

قول تته  " :منفقىىىة للسىىىلعة "  .أي  :ت تتروي للس تتلعة  ،م تتوخوذ م تتن النف تتاق ون تتو م تتا الش تتا

ونفاذن  ،والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتاا أو نوعاا أو وصفاا أو قيمتاا .
الذات  :كون يحلف أناا من المصنع الفعنا المشاور بالجودو وليس

منه .

النو  :كون يحلف أناا من الحديد  ،ونا من الخشب .
الصفة  :كون يحلف أناا طيبة  ،ونا رديئة .
القيمة  :كون يحلف أن قيمتاا بعشرو  ،ونا ب مانية .
قوله  " :ممحقة للكسب "  .أي  :متلفة له  ،وا تعف يشم ا تتعف الحستا بتون يستلط ا
علا ماله شتيئا يتلفته متن حريتق أو ناتب أو متر

يلحتق صتاحب المتا ليتلفته لتا العتع ،

وا تتتعف المعنتتوي بتتون ينتتزا ا البرك تتة متتن مالتته لتتع ينتفتتع ب تته ال دينتتا وال دين تا  ،وكتتم م تتن
إنسان عندن ما قلي  ،لكن نفعه ا به ونفع ليرن ومتن و ار ن  ،وكتم متن إنستان عنتدن أمتوا

لكتتن لتتم ينتفتتع باتتا صتتار والعيتتاذ بتتا بختتيع يعتتيب عيشتتة الفق ت ار ونتتو لنتتا  ،ن البركتتة قتتد
محق

.

وعن سلمان  ،أن رسىول اهلل



قىال  " :ث ثىة ال يكلم ىم اهلل وال يىزكي م ول ىم عىذاب ألىيم

 :أشىىىيمف زان  ،وعائىىىل مسىىىتكبر  ،ورجىىىل جعىىىل اهلل بضىىىاعته  ،ال يشىىىتري إال بيمينىىىه  ،وال
يبيف إال بيمينه " ( .)8روام الفبراني بسند صحيح .

قوله  " :ث ثة "  .مبتدأ  ،وسوغ االبتدا باا أناا ألاد

التقسيم .

قولتته  " :ال يكلم ىىم اهلل "  .التكلتتيم  :نتتو إستتماا القتتو  ،وأمتتا متتا يقتتدرن ا نستتان لتتا نفستته ،
لع يسما كعما على سبي ا طعق  ،وان كان يسما قتوال بالتقييتد بتالنفك  ،كقولته تعتالى :


ويقولىون فىي أنفسى م لىوال يعىذبنا اهلل  [ المجادلتة  ، ]1 :وقتا عمتر ر تا ا عنته لتا

قصة السقيفة " زورت في نفسي ك ما " ( ،)9أي  :قدرته .
()7

البخاري  :كتاب البيوا  /باب يمحق ا الربا  ،ومسلم  :كتاب المساقاو  /باب الناا عن الحلف لا

البيع.
()2

ا مام أحمد لا " المسند " (.)232،293،973/2

( )3الطبرانا لا " الكبير " ( ، )1777و " الصفير " (.)127

( )9البخاري  :كتاب المحاربين  /باب رجم الحبلا من الزنا إذا أحصن

.
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لالكعم عند ا طعق ال يكون إال بحرف وصو مسموا .
واختلف الناك لا كعم ا إلى مانية أقوا كما ذكرن ابن القيم لا " الصواعق المرسلة"

لك تتن إذا رجعن تتا إل تتى كت تتاب ا وس تتنة رس تتو
النظتتر عتتن نتتذن المجتتادال



 ،وأخ تتذنا منام تتا عقي تتدتنا ص تتالية  ،وقطعن تتا

نتته متتا أوتتتا الجتتد قتتوم إال

يسمع  ،ولكن الصو ليك كوصوا

تتلوا  ،علمنتتا أن كتتعم ا حقيقتتا

المخلوقين  ،أمتا متا يستمع متن كتعم ا  ،لتع شتك أنته

بح تترف يفاما تتا المخاطتتتب  ،إذ ل تتو ك تتان يتتتتكلم بح تتروف ال تش تتبه الحتتتروف الت تتا ي تتتكلم بات تتا
المخاطب لم يفام كعمه أبدا  ،لالحروف التا تسمع نا حتروف اللفتة التتا يخاطتب ا باتا
من يخاطبه  ،وا عز وج يخاطب ك أحد بلفته .
ونفا الكعم ننا دلي على إ با
وباتتذن الطريق تتة اس تتتد بع ت

أصله  ،نه لما نفان عن قوم د على بوته لفيرنم .
أنت ت العل تتم علتتى إ ب تتا

رؤي تتة ا يتتوم القيام تتة للم تتؤمنين بقول تته

تعتالى   :كى إن ىىم عىىن رب ىىم يومئىذ لمحجوبىىون  [ المطففتتين  ، ]72 :لمتا حجتتب الفجتتار
عتتن رؤيتتته إال وررن ا بترار  ،إذ لتتو امتنعت

الرؤيتتة مطلقتتا لكتتان الفجتتار وا بترار س توا لياتتا ،

كذلك ننا لو انتفا كعم ا عز وجت عتن كت أحتد  ،لتع وجته للتخصتي

بنفتا الكتعم عتن

نؤال .
وال يلزم متن كعمته ستبحانه أن يكتون لته رلتة كتاثدما  ،كاللستان  ،وا ستنان  ،والحلتق  ،ومتا

أش تتبه ذل تتك  ،كم تتا ال يل تتزم م تتن س تتماا ا أن يك تتون ل تته أذن  ،ل تتا ر

مت ت ع تس تتمع وتح تتدث

وليك لاتا لستان وال رذان  ،قتا تعتالى   :يومئىذ تحىده أخبارهىا * بى ن ربىك أوحىي ل ىا [ 
الزلزلتتة  ]2 ،9 :وكتتذا الجلتتد ينطتتق يتتوم القيامتتة  ،قتتا تعتتالى  :حتىىى إذا مىىا جاءوهىىا شى د
علىىىي م سىىىمع م وأبصىىىارهم وجلىىىودهم بمىىىا كىىىانوا يعملىىىون  [ لص تتل
وا رج  ،قا تعالى :



 ]20 :وك تتذا ا ي تتدي

يوم تشى د علىي م ألسىنت م وأيىدي م وأرجل ىم بمىا كىانوا يعملىون



[الن تتور  ، ]29 :لا ي تتدي وا رجت ت وا لس تتن والجل تتود والس تتمع وا بصت تار ل تتيك لا تتا لس تتان وال
شفتان  ،نذا نو المعلوم لنا .
فإن قيل  :إن ا يكلم من نو أعظم منام جرما ونم أن النار ؟
فىىالجواب  :أن الم تراد بنفتتا الكتتعم ننتتا كتتعم الر تتا  ،أمتتا كتتعم الف تتب والتتتوبيه  ،لتتنن نتتذا

الحديث ال يد على نفيه .

وقولتته  " :وال يىىىزكي م "  .التزكي تتة  :بمعن تتا التو يتتق والتع تتدي  ،ليتتوم القيام تتة ال ي تتو قام  ،وال
يعدلام  ،وال يشاد عليام با يمان  ،لما لعلون من نذن ا لعا الخبي ة .

وقوله  " :ول م عذاب أليم "  " .عذاب "  :عقوبة  ،و " أليم "  ،أي  :شديد موجع مؤلم .
وقوله  " :أشيمف "  .نو الذي اختلط سواد شتعرن ببيا ته لكبتر ستنه  ،وكبيتر الستن قتد بترد

شتاوته  ،ولتيك ليته متا يتتدعون إلتى الزنتا  ،ولكنته زنتا ممتتا د علتى خبتث لتا إرادتته  ،و نتته
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عادو قد بلي أشدن واستتوي وعترف الحكمتة  ،وملكته عقلته أك تر متن نتوان  ،لتالزنا منته لريتب
 ،إذ ليك عن شاوو ملحة  ،ولكتن عتن ستو نيتة وقصتد و تعف إيمتان بتا  ،لصتار الستبب

المقت ا لزنان

تعيفا  ،والحكمتة التتا نالاتا ببلتوغ ا شتد كبيترو  ،وكتون تقتادم ستنه يستتلزم أن

يفلب جانب العق  ،ولكنه خالف مقت ى ذلتك  ،ولاتذا صتفرن تحقيتر لشتونه  ،لقتا " أشتيمط
" تصفير أشمط .
قولتته  " :زان "  .صتتفة شتتيمط  ،ونتتو مرلتتوا ب تتمة مقتتدرو علتتى اليتتا المحذولتتة  ،والحركتتة
التا على النون ليس

حركة إعراب .

والزنتا  :لعت الفاحشتة لتتا قبت أو دبتر  ،وقتتد ناتا ا عنتته وبتتين أنته لاحشتتة  ،لقتتا   :وال
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبي



[ ا س ار . ]32 :

قولتته  " :عائىىل مسىىتكبر "  .أي لقيتتر  ،قتتا تعتتالى   :ووجىىدك عىىائ فى غني  [ ال تتحا :
 ، ]1لالمقابلة ننا لا قوله   :ف غني  بين

أن معنا عائع  :لقي ار .

واالستكبار  :الترلع والتعاظم  ،وهو نوعان :
-

استكبار عن الحق بون يردن أو يترلع عن القيام به .

-

واستكبار على الخلق باحتقارنم وستذاللام  ،كما قا النبا

وغمف الناس " (.)7

لتتالفقير داعتتا االستتتكبار عنتتدن

طويته  ،ولذلك كان



 " :الكبر بفىر الحىق

تتعيف  ،ليكتتون استتتكبارن دلتتيع علتتى

تتعف إيمانتته وخبتتث

عقوبته أشد .

قوله  " :ورجل جعل اهلل بضاعته  ،ال يشتري إال بيمينه  ،وال يبيف إال بيمينه " .

أي  :جعت الحلتف بتا ب تاعة لتته  ،وانمتا ستاغ التوويت ننتتا  ،ن النبتا



نتو التذي لسترن

بذلك  ،حيث قا  " :ال يشتري إال بيمينه  ، "..واذا كان المتكلم نتو التذي أختر كعمته عتن

ظ تتانرن  ،لا تتو أعل تتم بمت ترادن  ،ون تتذا كم تتا ل تتا الح تتديث القدس تتا  " :عب تتدي ! اس تتتطعمتك لل تتم

تطعمنتتا  ،استس تتقيتك لل تتم تس تتقنا "  ،لبينتته ا ع تتز وجت ت بقول تته " :عبىىىدي فىىى ن جىىىا فلىىىم
تفعمه  ،استسقاك فلم تسقه " (.)2

فقوله  " :ال يشتري إال بيمينه ،وال يبيف إال بيمينه " استتئناليه تفستيرية  ،لقولته  " :جعىل اهلل
بضاعته "  ،ومعنانا  :أنه كلما اشتري حلف ،وكلمتا بتاا حلتف طلبتا للكستب  ،واستتحق نتذن

العقوبتتة  ،نتته إن كتتان صتتادقا  ،لك ترو إيمانتته تشتتعر باستتتحفاله واستتتاانته بتتاليمين ومخالفتتته
قوله تعالى   :واحفظوا أيمانكم . 

( )7مسلم  :كتاب ا يمان  /باب تحريم الكبر .
()2

تقدم (

)930
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نوان كان كاذبا جمف بين أربعة أمور محذور :

.7

استاانته باليمين ومخالفته أمر ا بحفظ اليمين .

.2

كذبه .

.9

أن يمتين لمتتوك  ،وقتتد بت

أكله الما الباط .

.3

عتتن النبتتا



 ،أنته قتتا  " :متتن حلتتف علتتى يمتتين نتتو

لياا لاجر يقتطع باا ما امرئ مسلم لقا ا ونو عليه ل بان " (.)3

وك ت متتا لتتا نتتذا الحتتديث يجتتب الحتتذر منتته والبعتتد عنتته  ،ن نتتذا متتا يريتتدن النبتتا

ا خب تتار ب تته  ،واال  ،لم تتا الفائ تتدو م تتن س تتماعنا ل تته إذا ل تتم تظا تتر مقت تتيا



النص تتو

متتن

عل تتى

معتقتتداتنا وأقوالنتتا وألعالنتتا ؟ لتتنحن والجان ت س توا ب ت نحتتن أعظتتم  ،ولتتذلك ال ينبفتتا أن تمتتر
علينا بع لائدو لنعرف معنتان لقتط  ،بت يجتب أن نعترف معنانتا ونعمت بمقت تانا  ،تم يجتب

علينتتا أي تتا بوصتتفنا ممتتن رتتتانم ا العلتتم أن نحتتذر النتتاك مناتتا لنكتتون وار تتين للرستتو
لالنبا





،

كان عالما عامع داعيتا  ،أمتا طالتب العلتم  ،لننته لتيك و ار تا للرستو عليته الصتعو

والسعم حتى يقوم بما قام بته متن العمت والتدعوو  ،لعلينتا أن نحتذر إخواننتا المستلمين متن نتذا
العم الك ير بين الناك  ،ونو جعت ا ب تاعة لاتم  ،ال يبيعتون إال بويمتانام  ،وال يشتترون

إال بويمانام .

با

مناسبة الحديه للباب  :أمن من جعت ا ب تاعته  ،لتنن الفالتب أنته يك تر الحلتف


عز وج .

وفي الصحيح عىن عمىران بىن حصىين رضىي اهلل عنىه  ،قىال  :قىال رسىول اهلل



 " :خيىر

أمتي قرني  ،ثم الذين يلىون م  ،ثىم الىذين يلىون م ( قىال عمىران  :فى أدري أذكىر بعىد قرنىه
مرتين أو ث ثا ؟ )  ،ثىم إن بعىدكم قىوم يشى دون وال يستشى دون  ،ويخوفىون وال يؤتمنىون
 ،وينذرون وال يوفون  ،ويظ ر في م السمنن " (.)1
قولتته  " :وفىىىي الصىىىحيح "  .أي  " :الصىىىحيحين "  ،وانظ تتر كعمن تتا ( :
تفسير التوحيد وشاادو أن ال إله إال ا .

 )791ل تتا ب تتاب

قوله  " :خير أمتي قرني " " .خير " مبتدأ  ،و" قرنا"  :خبر .

( )3البخاري  :كتاب ا يمان  /باب قوله ا تعالى :

 /باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين لاجرو .



أن الذين يشترون بعاد ا وأيمانام منا قليع  ، ومسلم  :كتاب ا يمان

( )7البخاري  :كتاب ل ائ الصحابة  /باب ل ائ أصحاب النبا
م الذين يلونام .



 ،ومسلم  :كتاب ل ائ الصحابة /باب ل
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الصحابة

ولتتا لفتتظ لامتتا  " :خيىىركم قرنىىي "  ،ولتتا حتتديث أبتتن مستتعود عنتتد البختتاري  " :خيىىر النىىاس
قرنىىي " ( ،)8ونتتذا نتتو الم تراد  ،إذ الم تراد بالخيريتتة ننتتا الخيريتتة الم تتالة إلتتى النتتاك عمومتتا
وليك لممة لقط  ،ولاذا ب

عنه



 ،أنه قا  :بعثت من خير قرون بني عدم " (.)3

وعليه لالخيرية لا القرن ا و خيرية عامة على جميع الناك وليك على نذن ا مة لقط .

وأما قوله  " :خيىر أمتىي "  .لننته يقتا  :إن الخيريتة إذا م تالة إلتى عمتوم النتاك دخت لياتا
نتذن ا متتة  ،لكتتن إذا خصصتتنانا باتذن ا متتة ختتر بقيتتة النتاك  ،وا ختتذ بتتالعموم التتداخ ليتته

الخا

أولتا  ،وقد يقال  :إن معنتا اللفظتين واحتد  ،لتنن نتذن ا متة خيتر ا متم  ،لتنذا كتان

الصحابة خير قروناا لزم أن يكونوا خير الناك .

والقتترن متتوخوذ متتن االقت تران  ،والم تراد  :الطائفتتة المقترلتتون بشتتا متتن ا شتتيا  ،كالملتتة  ،أو
السن  ،أو ما أشبه ذلك .
فمىىن العلمىىاء مىىن عرفىىه  :بالطائفتتة كمتتا ستتبق  ،ومتتنام متتن عرلتته بتتالزمن ونتؤال اختلفتوا ليتته

على أقوا :

لمتنام متن حتتدو بتوربعين  ،ومتتنام متن حتتدن ب متانين  ،ومتتنام متن حتتدن بمئتة  ،ومتتنام متن حتتدن

بمئة وعشرين سنة .
لعلا ا و يكون معنا  " :خير أمتي قرني "  :خيتر أمتتا الصتحابة  ،ستوا بلفتوا مئتة ستنة
متن الصتحابة متا

أم ال  ،والمعروف أن رختر متن متا

ستنة مئتة وعشترو أو مئتة وعشترين ،

لنذا قلنا  :مئة وعشترين  ،لاتذن المتدو ازئتدو علتى المئتة  ،واذا اعتبرنانتا متن البع تة تكتون مئتة

و ع تا و ع تين ستنة  ،ن التقتويم مبتتدأ متن الاجترو  ،والاجترو كانت
سنة  ،ونذا القرن ا و  ،أمتا التتابعون  ،لتنن أخترنم متا

ستنة مائتة و متانين  ،ليكتون بيتنام

وبتتين الصتتحابة ستتتون ستتنة  ،وأمتتا تتتابعو التتتابعين  ،لتتنن أختترنم متتا

ونذا منتاا القرن ال الث .

بعتد البع تة بت عث عشترو
ستتتة مئتتتين وعش ترين ،

لقرن الصحابة إن ابتدائه من البع ة صار ع ا و ع تين ومائتة ستنة  ،وان ابتدأتته متن الاجترو
صار عشرين ومائة سنة .
وقرن التابعين ستون سنة .

وقرن تابعا التابعين أربعون سنة .
وقىىال شىىيخ ا س ى م ابىىن تيميىىه  :إن القتترن معتبتتر بمعظتتم النتتاك  ،لتتنذا كتتان معظتتم النتتاك

الصحابة  ،لالقرن قرنام  ،واذا كان معظم الناك التابعين  ،لالقرن قرنام  ،ونكذا .

()2

تقديم تخريجه لا الحديث قبله .

( )3البخاري  :كتاب المناقب  /باب صفة النبا



.
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قوله  " :أمتي"  .المراد أمة ا جابة  ،ن أمة الدعوو إذا لم يؤمنوا لليك ليام خير .
قوله  " :ف أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ث ثا "  .واذا كان عمران ال يتدري  ،لا صت أنته
ذكر مرتين  ،لتكون القرون المف لة ع ة  ،ونذا نو المشاور .

قوله  " :ثم إن بعدكم قوم "  .ولا البختاري  " :تم إن بعتدكم قومتا " بنصىب " قومىا "  ،ونتذا
ال إشتتكا ليتته  ،لكتتن لتتا نتتذن الروايتتة برلتتع " قىىوم " فيىىه إشىىكال  ،ألن " قتتوم استتم إن  ،وقتتد

اختلف العلما لا نذا :

لقيت علتتى لفتتة ربيعتة  :التتذين ال يقفتتون علتى المنصتتوب بتتا لف  ،للتم ي بت

لصار " قوم " .

ونتذا جتواب لتتيك بستديد  ،ن الروايتتة ليست

الكاتتتب ا لتتف ،

مكتوبتتة لقتط  ،بت تكتتتب وتقت أر بتتاللفظ عنتتد أختتذ

التعميذ الرواية من المشايه  ،و ن نذا ليك مح وقف .
تتمير الشت تتون مح تتذوف  ،إلحاقت تتا لا تتا بت تتون المخففت تتة  ،ن " إن "

وقيت ت  :إن " إن " است تتماا

المخففة تعم ب مير الشون  ،قا الشاعر :

وان مالك كان

كرام المعادن

لتتنن المشتتددو ننتتا حمل ت

علتتى إن المخففتتة  ،لاستتماا

تتمير الشتتون محتتذوف  ،وعليتته يكتتون

"بعدكم"
 :خير مقدم  ،و" قوم "  :مبتدأ مؤخر  ،والجملة خبر " إن " .
وقي

 " :إن " ننا بمعنا  ،ليكون المعنا م نعم قوم  ،ونذا ليه تكلف .

والظاهر  :القو ال انا إن صح

الرواية .

قولىىه  " :يشى دون " أي  :يخبتترون عمتتا علمتتون ممتتا شتتاندون أو ستتمعون أو لمستتون أو شتتمون ،
ن الشاادو أخبار ا نسان بما يعلم  ،قتا تعتالى   :إال مىن شى د بىالحق وهىم يعلمىون [ 

الزخترف  ، ]11 :وال يشتتترط أن تكتون بلفتتظ أشتاد علتتى الصتحي  ،وقتتد قيت

لإلمتتام أحمتتد :

إن لعنا يقو  " :إن العشر في الجنة وال أش د "  .لقا  :إن لقد شاد .
قوله  " :وال يستش دون "  .اختلف العلما لا معنا ذلك :
لقي  " :ال يستش دون "  ،أي ال يطلب منام تحمت الشتاادو  ،ليكتون المتراد التذين يشتادون

بفير علم لام شادا زور .

وقيىىىل  :ال يطلتتب م تنام أدا الشتتاادو  ،ليكتتون الم تراد أدا الشتتاادو قب ت أن يتتدعا دائاتتا ،
ليكون ذلك دليع على تسرعام لا أدا الشاادو وعدم انتمامام باا .
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ولكتتن نتتذا القتتو يشتتك عليتته حتتديث زيتتد بتتن خالتتد التتذي روان مستتلم أن النبتتا



قتتا  " :أال

أخبىىركم بخيىىر الشى داء  :الىىذي يى تي بالشى اد قبىىل أن يسى ل ا " ( ،)7لاتذا ترليتتب لتتا أدا
الشاادو قب أن يستولاا بتدلي قولته  " :أال أخبىركم بخيىر الشى داء "  ،وظتانرن  :أنته معتار
لحديث عمران  ،لجمع بع

المشاود له .
وجمتع بعت

العلما بيناما بون المتراد بحتديث زيتد متن يشتاد بحتق ال يعلمته

العلمتتا بتون المتراد بحتتديث زيتد  :متتن يشتتاد بشتا متتن حقتتوق ا تعتتالى  ،ن

حقتوق ا تعتالى لتيك لاتا مطالتب  ،ليتؤدي الشتاادو متن ليتر أن يستولاا  ،ليكتون المتراد باتتم
رجا ا مر بحديث زيتد بتن خالتد أنته كنايتة عتن السترعة بتودا الشتاادو  ،لكونته لشتدو إستراعه
يؤدياا قب أن يسولاا .
وبعت

العلمتتا رج ت حتتديث عم تران  ،نتته لتتا " الصىىحيحين " علتتى حتتديث زيتتد بتتن خالتتد ،

نه لا " مسلم " .

ولكتن إذا أمكمتتن الجمتتع  ،لتتع يجتتوز التتترجي

ن مقت تتان إلفتتا أحتتد النصتتين  ،والجمتتع ننتتا

ممكن كما تقدم .
قول تته  " :يخونىىىون وال يؤمنىىىون "  .ن تتذا ن تتو الوص تتف ال تتانا لا تتم  ،أي  :أنا تتم أنت ت خيان تتة

وليسوا أن خيانتة وليستوا أنت خيانتة وليستوا أنت أمانتة  ،لتع يتوتمنام النتاك  ،ولتيك المعنتا
أنتته تقتتع متتنام الخيانتتة بعتتد االئتمتتان حتتتى يقتتا  :لمتتاذا لتتم يقت  :يؤتمنتتون ويخونتتون ؟ لكتتون
الخيانة طبيعة لام  ،للخيانتام ال يؤتمنون .
الخيانة  :الفدر والخداا لا مو ع االئتمان  ،ونا من الصفا

المذمومة بك حا .

وأمتا المكتتر والخديعتتة  ،لاتتا مذمومتتة لتتا حتا دون حتتا  ،لقتتد تكتتون محمتتودو إذا كانت

لتتا

مقاتل تتة ع تتدو م تتاكر خ تتادا ل تتداللتاا عل تتى الق تتوو وا يق تتاا بالع تتدو م تتن حي تتث ال يش تتعر  ،ولا تتذا

يوصف ا  ،سبحانه وتعالى بتالمكر والختداا لتا الحتا التتا يكتون لياتا متدحا  ،قتا تعتالى
  :ويمكىىىىىىرون ويمكىىىىىىر اهلل واهلل خيىىىىىىر المىىىىىىاكرين  [ ا نف ت تتا  ، ]30 :وقتت تتا تعت ت تتالى :



يخادعون اهلل وهو خادع م  [ النسا . ]792 :

وأما الخيانة  ،لع يوصف ا باا أبتدا  ،ناتا ذم بكت حتا  ،ولاتذا كتان قتو العامتة  :ختان
ا من خان حراما  ،نام وصفوا ا بمتا ال يصت أن يوصتف بته  ،قتا ا تعتالى   :نوان
يريدوا خيانتك فقد خانوا اهلل من قبل ف مكن من م  [ ا نفا  ، ]17 :ولم يق  :لخانام .

( )7مسلم  :كتاب ا ل ية  /باب خير الشاود .
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قولته  " :وال يؤتمون "  .أي  :ليستوا أنتع لممانتة  ،لتع يؤمنتون علتى التدما  ،وال ا متوا ،

 ،وال أي شتا  ،والظتانر أن نتذا لتا القترن ال اربتع  ،لمتا بالتك بتالقرن الختتامك

وال ا عت ار

عشر ؟ ! ولا حديث رخر  " :ويفشو بين م الكذب " (.)7

قوله  " :وينذرون وال يوفىون "  .نتذا نتو الوصتف ال التث لاتم  .النىذر  :إلتزام ا نستان نفسته
بالشا  ،وقد يكون لآلدما  ،ونذا بمعنا العاتد التذي يوقعته ا نستان بينته وبتين ليترن  ،وقتد

يكون

 ،كنذر العبادو يجب الولا به  ،لام ينتذرون

وال يولون له  ،ونذا من صفا

وال يولتون لته  ،ويعانتدون المخلتوق

النفاق .

قولتته  " :ويظ ىىر فىىي م السىىمن "  .نتتذا نتتو الوصتتف ال اربتتع لاتتم  " ،السىىمن "  :ك ترو الشتتحم
واللح تتم  ،ون تتذا الح تتديث مش تتك  ،ن ظا تتور الس تتمن ل تتيك باختي تتار ا نس تتان  ،لكي تتف يك تتون

صفة ذم ؟ !

قىىال أهىىل العلىىم  :المتراد أن نتؤال يعتنتتون بوستتباب الستتمن متتن المطتتاعم والمشتتارب والتتترف ،
ليكون نمام إصع أبدانام وتسميناا .

أمتتا الستتمن التتذي ال اختيتتار لإلنستتان ليتته  ،لتتع يتتذم عليتته  ،كمتتا ال يتتذم ا نستتان علتتى كونتته

طويع أو قصي ار أو أسود أو أبي

 ،لكن يذم على شا يكون نو السبب ليه .

وفيىىه عىىن ابىىن مسىىعود  ،أن النبىىي



قىىال  " :خيىىر النىىاس قرنىىي  ،ثىىم الىىذين يلىىون م  ،ثىىم

الذين يلون م  ،ثم يجىء قوم تسبق ش اد أحدهم يمينه  ،ويمينه ش ادته " .
قوله  " :وليه "  .أي " في الصىحيح "  ،وقتد ستبق الكتعم علتى م ت نتذن العبتارو متن المؤلتف

رحمه ا  .انظر ( :

 )791لا باب تفسير التوحيد وشاادو أن ال إله إال ا .

قولت تته  " :خيىىىىر النىىىىاس "  .دلي ت ت علت تتى أن قرنت تته خيت تتر النت تتاك  ،لصت تتحابته
الحواريين الذين نم أنصار عيسى  ،وأل



أل ت ت مت تتن

من النقبا السبعين الذين اختارنم موسى



.

قوله  " :ثم يجىء قوم " أي  :بعد القرون ال ع ة .
قوله  " :تسبق ش اد أحدهم يمينه  ،ويمينه ش ادته "  .يحتم ذلك وجاين :
األول  :أنه لقلة ال قة بام ال يشادون إال بيمين  ،لتارو تسبق الشاادو وتارو تسبق اليمين .
الثىىاني  :أنتته كنايتتة عتتن كتتون ن تؤال ال يبتتالون بالشتتاادو وال بتتاليمين  ،حتتتى تكتتون الشتتاادو

واليمين لا حقام كوناما متسابقتان .

والمعنيان ال يتناليان  ،ليحم علياما الحديث جميعا .
( )7ا مام أحمد لا " المسند " (.)71/7
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وقولته  " :ثم يجىىء قىوم " يتد علتى أنته لتيك كت أصتحاب القترن علتى نتذا الوصتف  ،نته
لم يقل  :م يكون الناك  ،الفرق وا

.

يوجد لا تابعا التابعين من نو أل

من التتابعين  ،أو ال يوجتد لتا التتابعين متن نتو أعلتم

ونتتذن ا ل تتلية أل تتلية متتن حيتتث العمتتوم والجتتنك  ،ال متتن حيتتث ا ل تراد  ،لتتع يعنتتا أنتته ال
من بع

الصحابة  ،أما أل

الصحبة  ،لع يناله أحد لير الصتحابة وال أحتد يستبقام ليته

 ،وأما العلم والعبادو  ،لقد يكون ليمن بعد الصحابة من نو أك ر من بع ام علما وعبادو .


تنبيه :

ستتاق المؤلتتف رحمتتة ا الحتتديث لتتا بع ت

النستته بتك ترار قولتته  " :تتم التتذين يلتتونام " تتعث

م ار  ،ونو لا " الصحيحين " بتكرارنا مرتين .
قال إبراهيم  :كانوا يضربوننا على الش اد والع د ونحن صغار (.)1
قوله  " :وقال إبراهيم "  .نو إبرانيم النخعا  ،من التابعين ومن لقاائام .
قوله  " :كانوا ي تربوننا علتى الشتاادو ونحتن صتفار " فىي نسىخة  " :علتى الشتاادو والعاتد :

 ،والظانر أن الذي ي ربام ولا أمرنم .

وقولتته  " :علىىىي الشىىى اد "  .أي  :ي تربوننا علياتتا إن شتتادنا زو ار  ،أو إذا شتتادنا ول تم نقتتم
بودائاا  ،ويحتم أن المراد بتذلك

تربام علتى المبتادرو بالشتاادو والعاتد  ،وبته لستر ابتن عبتد

البر .
وقوله  :و" الع د "  .إذا تعاندوا ي ربونام على الولا بالعاد .
قوله  " :ونحن صغار "  .الجملة حالية  ،وانما ي ربونام ونم صفار للتوديب .
ويستتفاد متن كتعم إبترانيم أن الصتبا تقبت منته الشتاادو  ،ن قولته  " :ونحىن صىغار "  ،أي
لم يبلفوا  ،ونذا مح خعف بين أن العلم .

فقال بعض م  :يشترط دا الشاادو أن يكون بالفا  ،لنذا تحم ونو صتفير  ،لتم تقبت منته

حتى يبلي .

وقىىال بعضى م  :شتتاادو الصتتفار بع تتام علتتى بع ت
أن يوجد أن يوجد بين الصفار .

مقبولتتة تحمتتع وأدا  ،ن البتتالي ينتتدر

وقىىال بعض ى م  :تقب ت شتتاادو الصتتفار بع تتام علتتى بع ت

إن شتتادوا لتتا الحتتا  ،نتته بعتتد

التفتترق يحتم ت النستتيان أو التلقتتين  ،وال يستتع العم ت إال باتتذا  ،واال  ،ل تتاع

حقتتوق ك ي ترو

بين الصبيان.
( )7البخاري  :كتاب الشاادا

يلونام .

 /باب ال يشاد على جور  ،ومسلم  :كتاب ل ائ الصحابة  /باب ل

الصحابة م الذين

This file was downloaded from QuranicThought.com

ويستفاد من نذا ا ر جواز


رب الصبا على ا خعق إذا لم يتودب إال بال رب .

فيه مسائل :
األولىىى  :الوصىىية بحفىىظ األيمىىان  .الثانيىىة  :ا خبىىار ب ى ن الحلىىب منفقىىة للسىىلعة ممحقىىة
للبركة  .الثالثة  :الوعيد الشديد فىيمن ال يبيىف إال بيمينىه وال يشىتري إال بيمينىه  .الرابعىة :
التنبيه على أن الذنب يعظم مف قلة الداعي  .الخامسة  :ذم الذين يخلفىون وال يسىتحلفون
 .السادسة  :ثناؤم علي القرون الث ثة أو األربعة  ،وذكىر مىا يحىده بعىدهم  .السىابعة :
ذم الىىىذين يشىىى دون وال يستشىىى دون  .الثامنىىىة  :كىىىون السىىىلب يضىىىربون الصىىىغار علىىىىى
الش اد والع د .

ليه مسائ :


األولىىى  :الوصتتية بحفتتظ ا يمتتان  .يؤخ تذ متتن قولتته تعتتالى  :واحفظىىوا أيمىىانكم ، 



":

وا مر وصية .

الثانيىىة  :ا خبتتار بتتون الحلتتف منفقتتة للستتلعة ممحقتتة للبركتتة  .تؤختتذ متتن قولتته



الحلب منفقة للسلعة  " ..إله .


الثالثىىة  :الوعيتتد الشتتديد لمتتن ال يبيتتع وال يشتتتري إال بيمنيتتة  .تؤختتذ متتن قولتته
ورجىل اهلل بضىىاعته  ،ال يشىىتري إال بيمينىىه  " ..إلتته لتا
ا وال يزكيام .





":

تتمن ال ع تة التتذين ال يكلماتتم

الرابعىىة  :التنبيتته علتتى أن التذنب يعظتتم متتع قلتتة التتداعا  :تؤختتذ متتن حتتديث ستتلمان ،

حيتتث ذكتتر ا شتتيمط ال ازنتتا والعائ ت المستتتكبر  ،وللتتظ لتتا عقتتوبتام  ،ن التتداعا إلتتى
لع المعصية المذكورو


عيف عندنما .

الخامسىة  :ذم التذين يحلفتون وال يستتحلفون  .لقولته
 ،ال يشتري إال بيمينه . " ..

ولكن نذا ليك على إطعقة  ،بت النبتا





 " :ورجىل جعىل اهلل بضىاعته

حلتف ولتم يستتحلف لتا موا تع عديتدو  ،بت أمترن

ا سبحانه أن يحلف لا ع ة موا ع من القررن بدون أن يستحلف .

لا قوله   :ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي  [ يونك . ]23 :
ولا قوله   :زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن  [ التفابن . ]1 :
ولا قوله :



وقال الذين كفروا ال ت تينا الساعة قل بلي وربي لت تينكم  [ سبو . ]3 :

وعليتته  ،لتتنن الحلتتف إذا دع ت

الحاجتتة إليتته أو اقت تته المصتتلحة  ،لننتته جتتائز ب ت قتتد يكتتون



لا قصتة المخزوميتة  ،حيتث قتا  " :نوايىم اهلل  ،لىو أن فافمىة

مندوبا إليه  ،كحلف النبا
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بنت محمد سرقت لقفعت يدها " ( ،)7لقد وقتع موقعتا عظيمتا  ،متن نتؤال القتوم التذين أنماتم
شون المخزومية وممن يوتا بعدنم .
السادسة  :ناؤن



تؤختتذ متتن قولتته





على القرون ال ع ة أو ا ربعة وذكر ما يحدث بعدنم .

 " :خيىىر النىىاس قرنىىي  ، " ..وقولتته " أو األربعىىة " بنتتا علتتى بتتو ذكتتر

الرابع  ،وأك ر الروايا

وأ بتاا على حذله .

وقولتته  " :وذكىىر مىىا يحىىده "  .لتتو جعل ت

نتتذن المستتولة مستتتقلة  ،لكتتان أبتتين وأو ت  ،ن

ا خبار عن شا مستقب ووقوعه كما أخبر دلي على رسالته



.

السىىابعة  :ذم التتذين يشتتادون وال يستشتتادون  .تؤختتذ متتن حتتديث عم تران  ،وكتتذا ذم



الت تتذين يخونت تتون وال يؤتمنت تتون  ،وينت تتذرون وال يولت تتون  ،والت تتذين يتعت تتاطون أست تتباب الست تتمن
ويففلون عن سمن القلب با يمان والعلم .
الثامنىىىىة  :ك تتون الس تتلف ي ت تربون عل تتى الش تتاادو والعا تتد  .تؤخ تتذ م تتن ق تتو إبت ترانيم



النخعتتا  " :كىىانوا يضىىربون ا علىىى الش ى اد والع ىىد "  ،ليؤختتذ منتته تعظتتيم شتتون العاتتد
والشتاادو و تترب الصتتفار علتتى ذلتتك  ،ويؤختتذ منتته أي تتا عنايتتة الستتلف بتربيتتة أوالدنتتم ،

وأن م تتن م تتناجام ال تترب عل تتى تحقي تتق ذل تتك اس تتتنادا إل تتى إرش تتاد نب تتيام



 ،حي تتث أم تتر

ي رب من بلي عشر سنين على الصعو  ،لكن يشترط لجواز ال رب :

.

األول  :أن يكون الصفير قابع للتوديب  ،لتع ي ترب متن ال يعترف المتراد بال ترب



الثاني  :أن يكون التوديب ممن له والية عليه .



الثاله  :أن ال يسرف لا ذلك كمية أو نوعا أو مو وعا أو لير ذلك .



الرابف  :أن يقع من الصفير ما يستحق التوديب عليه .



الخىىامس  :أن يقصتتد توديبتته ال االنتقتتام لنفستته  ،لتتنن قصتتد االنتقتتام  ،لتتم يكتتن مؤدبتتا

ب منتصر.

( )7البخاري  :كتاب الحدود  /باب كرانة الشفاعة لا الحد  ،ومسلم  :كتاب الحدود  /باب قطع السابق الشريف .
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***
باب ما جاء في ذمة اهلل وذمة نبيه
وقولىه تعىالى :





وأوفىوا بع ىد اهلل إذا عاهىىدتم وال تنقضىوا األيمىان بعىىد توكيىدها   ..اآليىىة

[النحل . ]51 :
قوله  ( :ذمة اهلل وذمة نبيه ).
الذمة  :الع د  :وسما بذلك  ،نه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه لا ذمته .
واهلل له ع د على عباد  :أن يعبدون وال يشركوا به شيئا .
وللعباد عاتد علتى ا  ،ونتو ال يعتذب متن ال يشترك بته شتيئا  ،قتا ا تعتالى   :ولقىد أخىذ
ال ىىل ميثىىاق بنىىي إسىرائيل وبعثنىىا مىىن م اثنىىي عشىىر نقيبىىا وقىىال اهلل إنىىي معكىىم لىىئن أقمىىتم
الص

وعتيتم الزكا وعمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم اهلل قرضا حسنا  ، لاتذا عاتد ا

علتتيام  ،تتم قتتا :



آلكفىىرن عىىنكم سىىيئاتكم والخلىىنكم جنىىات تجىىري مىىن تحت ىىا األن ىار [ 

البق ترو  ، ]90 :وللنبتتا



عاتتد علتتى ا متتة  ،ونتتو أن يتبعتتون لتتا ش تريعته وال يبتتتدعوا لياتتا ،

ولممة عليه عاد ونو أن يبلفام وال يكتمام شيئا .
وقد أخبر النبا



أنه ما من نبا إال كان حقا عليه أن يد أمته على ما نو خير (.)7

والمىراد بالع ىد هنىا  :متتا يكتون بتين المتعاقتدين لتا العاتود كمتتا كتان بتين النبتا
لا صل الحديبية .



وأنت مكتتة

قولتته تعتتالى   :وأوفىىىوا  . أمتتر الربتتاعا متتن أولتتا يتتولا  ،وا يفتتا إعطتتا الشتتا تامتتا ،

ومنه إيفا المكيا والميران .
قوله :



بع د اهلل  . يصتل أن يكتون متن بتاب إ تالة المصتدر إلتى لاعلته أو إلتى مفعولته

 ،أي  :بعات تتدكم ا  ،أو بعات تتد ا إيت تتاكم  ،ن الفاع ت ت إذا كت تتان علت تتى وزن لاع ت ت اقت ت تتا
المشاركة من الجانبين لالبا  ،م

 :قات ودالع .

قولته  :قولتته   :إذا عاهىىدتم  . لائتدتاا التوكيتتد والتنبيته علتتى وجتوب الولتتا  ،أي  :إذا صتتد
منكم العاد  ،لننه ال يليق منكم أن تدعوا الولا  ،م أكد ذلتك بقولته   :وال تنقضىوا األيمىان


الشا نو ح إحكامه  ،وشبه العاد بالعقدو  ،نه عقد بين المتعاندين .

 .نق

قولته   :بعىد توكيىىدها  . توكيتد الشتا بمعنتتا ت بيتته  ،والتوكيتد مصتتدر وكتد  ،يقتا  :وكتتد

ا مر وأكدن توكيدا وتوكيدا  ،والواو ألص من الامزو .
قوله :

كفيع .



وقد جعلتم اهلل عليكم كفي



.الجملة حاليتة لائتدتاا قتوو التتوبيه أنته جعت ا عليته

( )7مسلم  :كتاب ا مارو  /باب وجوب الولا ببيعة الخلفا .
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قولتته :



إن اهلل يعلىىم مىىا تفعلىىون  . ختتتم ا اثيتتة بتتالعلم تاديتتدا عتتن نق ت

ا نسان إذا علم بون ا يعلم ك ما يفع  ،لننه ال ينق

العاد .

العاتتد  ،ن

ومناستتبة اثيتتة للترجمتتة وا تتحة جتتدا  ،ن ا قتتا   :أوفىىو بع ىىد اهلل  ، وقتتا   :وقىىد
جعلتم اهلل عليكم كفي



 .والعاد  :الذمة .

ومناسبة الباب للتوحيد :



أن عدم الولا بعاد ا تنق

له  ،ونذا مخ بالتوحيد .

وعن بريد  ،قال  :كىان رسىول اهلل



إذا أمىر أميىرا علىى جىيش أو سىرية  ،أوصىام بتقىوي

اهلل  ،وبمن معه من المسلمين خيرا  ،فقال :
قولتته  " :إذا أمىىىر "  .أي  :جعلتته أمي ت ار  ،وا ميتتر لتتا ص تتدر ا ستتعم يتتتولا التنفيتتذ والحك تتم

والفتوي وا مامة .

قولتته  " :أو سىىرية "  .نتتذن ليس ت

رج والسرية ما دون ذلك .

للشتتك  ،ب ت للتنويتتع  ،لتتنن الجتتيب متتا زاد علتتى أربتتع مئتتة

والسرايا ث ثة أقسام :

أ.

قسم ينفذ من البلد  ،ونذا ظانر  ،وقسم ما لنمه كقسمة ما لنم الجيب .

ب.

قسم ينفذ لتا ابتتدا ستفر الجاتاد  ،وذلتك بتون يختر الجتيب بكاملته تم يبعتث سترية

.

تكون أمامام .

قسم ينفذ لا الرجعة  ،وذلك بعد رجوا الجيب .

وقد لرق العلما بيناما من حيتث الفنيمتة  ،للسترية االبتتدا الربتع بعتد الخمتك  ،ن الجتيب
و ار نتتا  ،لاتتو رد لاتتا وستتيلحق باتتا ،ولس ترية الرجعتتة ال لتتث بعتتد الخمتتك  ،ن الجتتيب قتتد
ذنب عناا  ،لالخطر علياا أشد .

ونتتذا التتذي تعطتتان الستريتان ارجتتع إلتتى اجتاتتاد ا متتام  :إن شتتا أعطتتا وان شتتا منتتع حستتبما
تقت يه المصلحة .
قوله  " :أوصام "  .الوصية  :العاد بالشا إلى ليرن على وجه االنتمام به .
قوله  " :بتقوي اهلل "  .التقوي  :نا امت ا أوامر ا  ،واجتناب نوانيته علتى علتم وبصتيرو ،
ون تتا م تتوخوذو م تتن الوقاي تتة  ،ون تتا اتخ تتاذ وقاي تتة م تتن ع تتذاب ا  ،وذل تتك ال يك تتون إال بفعت ت

ا وامر واجتناب النوانا .

وقتا بع تام  :التقتوي  :أن تعمت بطاعتة ا علتى نتور متتن ا ترجتو تواب ا  ،وأن تتتترك
ما ناا عنه ا على نور من ا تخشا عقاب ا .
وقال بعض م :
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خل الذنوب صغيرها

وكبيرها ذاك التقي

واعمل كماش فوق أر

ض الشواك يحذر ما يري

ال تحقرن صغير

إن الجبال من الحصي

ونذن الوصية بالتقو

مير الجيب  ،ن الفالتب أن ا ميتر يكتون معته ترلتع يخشتا منته أن

يجانب الصواب من أجله  ،و ن تقوان سبب لتقوي من تح

واليته .

قولته  " :وبمىن معىه مىن المسىلمين خيىرا "  .أي  :أوصتان أن يعمت بمتن معته متن المستتلمين

خيت ار لتا أمتتور واثخترو  ،ليستلك باتتم ا ستا  ،ويطلتتب لاتم ا خصتب إذا كتتانوا علتى إبت أو

خي  ،ويمنع عنام الظلتم  ،ويتومرنم بتالمعروف  ،ويناتانم عتن المنكتر  ،وليتر ذلتك ممتا ليته
خيرنم لا الدنيا واثخرو .
" اغىزوا باسىم اهلل فىىي سىبيل اهلل  ،قىىاتلوا مىن كفىىر بىاهلل  .اغىىزوا  ،وال تغلىوا  ،وال تغىىدروا ،
وال تمثلوا  ،وال تقتلوا وليدا .
-

ويسىىتفاد مىىن هىىذا الحىىديه  :أنتته يجتتب علتتى متتن تتتولا أم ت ار متتن أمتتور المستتلمين أن

-

قولتته  " :اغىىزوا باسىىم اهلل "  .يحتم ت أنتته أراد أن يعلماتتم أن يكون توا دائمتتا مستتتعينين

يسلك بام اثخير  ،بخعف عم ا نسان بنفسه  ،لننه ال يلزم إال بالواجب .
با  ،ويحتم أنه أراد أن يفتت الفزو باسم ا .

وا و أظاتتر  ،وال تتانا وأي تتا محتم ت  ،ن بعتتث الجيتتوب متتن ا متتور ذا

البتتا  ،وك ت

أمر ال يبدأ ليه باسم ا  ،لاو أبتر .
قولته  " :لتا ستبي ا "  .متعلتق ب ت " اغىزوا "  ،ونتو تنبيته متن الرستو
والقصتد  ،ن الفتزاو لاتم ألت ار

كتتان خالصتتا



علتى حستن النيتتة

 ،ولكتن الفتزو النتالع التذي تحصت بته إحتدي الحستنيين متا

 ،وذلتتك بتتون يقات ت لتكتتون كلمتتة ا نتتا العليتتا ال لحميتتة أو شتتجاعة أو ليتتري

مكانه أو لطلب دنيا .
لنن قات

ج التوطن لمتن قاتت

نته وطتن إستعما تجتب حمايتته وحمايتة المستلمين ليته ،

لاذن نية إسعمية صحيحة  ،وان كان القوميتة أو الوطنيتة لقتط  ،لاتو حميتة ولتيك لتا ستبي

ا .

وقولتته  " :فىىي سىىبيل اهلل "  .تشتتم النيتتة والعمت  ،لالنيتتة ستتبق
لا إطار دينه وشريعته  ،ليكون حسبما رسمه الشارا .

 ،والعمت  :أن يكتتون الفتتزو

قولتته  " :قىىاتلوا مىىن كفىىر بىىاهلل "  .تشتتم النيتتة والعم ت  ،لالنيتتة ستتبق
الفزو لا إطار دينه وشريعته  ،ليكون حسبما رسمه الشارا .

 ،والعم ت  :أن يكتتون
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قولتته  " :قتتاتلوا متتن كفتتر بتتا "  " .قىىىاتلوا "  :لع ت أمتتر ونتتو للوجتتوب  ،أي يجتتب علينتتا أن
نقاتت متتن كفتر بتتا  ،قتا تعتتالى :



يىا أي ىىا النبىىي ج اهىىد الكفىار والمنىىافقين وأغلىىظ علىىي م

ومى واهم ج ىىنم وبىىئس المصىىير  [ التحتريم  . ]9 :وقتتا تعتتالى  ي ي ىىا الىىذين عمنىوا قىىاتلوا
الىذين يلىونكم مىن الكفىار  [ التوبتة  ، ]723 :لتنذا قاتلنتا التذين يلوننتا  ،لوستلموا  ،نقاتت متن

و ار نم  ،ونكذا إلى أن نخل

إلى مشارق ا ر

ومفارباا .

و" مىىىن "  :اس تتم موص تتو  ،وص تتلته " كفىىىر "  ،واس تتم الموص تتو وص تتلته يفي تتد العلي تتة  ،أي :

لكفتر  ،لتتنحن ال نقاتت النتتاك عصتتبية أو قوميتتة أو وطنيتتة  ،نقتتاتلام لكفتترنم لمصتتلحتام ونتتا

إنقاذنم من النار .

والكفر مدارن على أمرين  :الجحود  ،واالستكبار .
أي  :االستكبار عن طاعته  ،أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقة .
قوله  " :أغز"  .توكيد  ،وأتا باا انية كونه يقو  :ال تحقروا الفزو والزوا بجد .
قوله  " :وال تغلو "  .الفلو أن يكتتم شتيئا متن الفنيمتة ليختت
 ،قا تعالى :



بته  ،ونتو متن كبتائر التذنوب

ومن يغلل يى ت بماغىل يىوم القيامىة  [ ر عمتران  ، ]717 :أي معتذبا بته

 ،لاتتو يعتتذب بمتتا ل ت يتتوم القيامتتة ويعتتزر لتتا التتدنيا  ،قتتا أن ت العلتتم  :يعتتزر الفتتا بتتنحراق
رحلتته كلتته  ،إال المصتتحف لحرمتتته  ،والستتع لفائدت تته  ،ومتتا ليتته رو  ،نتته يجتتوز تعذيب تته

بالنار .
قوله  " :وال تغدروا "  .الفتدر  :الخيانتة  ،ونتذا نتو الشتاند متن الحتديث  ،ونتذا إذا عانتدنا ،
لننه يحرم الفدر  ،أما الفدر بع عاد  ،للنا ذلتك ن الحترب خدعتة  ،وقتد ذكتر أن علتا بتن

أبا طالب ر ا ا عنه خر إليه رج من المشركين ليبارزن  ،للمتا أقبت الرجت علتى علتا

صا به علا  :ما خرج

بارز رجلين  ،لالتفت

المشترك يظتن أنته جتا أحتد متن أصتحابه

ليساعدن  ،لقتله على ر ا ا عنه .
وليعلم أن لنا مع المشركين عث حاال

.

الحال األول  :أن ال يكون بيننا وبينام عاد  ،ليجب قتالام بعد دعتوتام إلتى ا ستعم وابتائام
عنه وعن بذ الجزية  ،بشرط قدرتنا على ذلك .

الحىىال الثانيىىة  :أن يكتتون بيننتتا وبيتتنام عاتتد محفتتوظ يستتتقيمون ليتته  ،لانتتا يجتتب الولتتا لاتتم
بعدنم  ،لقوله تعالى :
 ، ]1 :وقوله :





فما استقاموا لكم فاسىتقيموا ل ىم إن اهلل يحىب المتقىين  [ التوبتة

ف تموا إلي م ع دهم إلى مدت م  [ ا نفا . ]21 :

الحالىىة الثالثىىة  :أن يكتتون بيننتتا وبيتتنام عاتتد نختتاف خيتتانتام ليتته  ،لانتتا يجتتب أن ننبتتذ إلتتيام
العاتد ونخبترنم أنته ال عاتد بيننتا  ،لقولته تعتالى   :نوامىا تخىافن مىن قىوم خيانىة فانبىذ إلىىي م
على سواء إن اهلل ال يحب الخائنين  [ ا نفا . ]21 :
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قوله  " :وال تمثلوا "  .التمثيل  :التشويه بقطع بعت

ا ع تا  ،كتا نف واللستان وليرنتا ،

وذلك عند أسرنم  ،نه ال حاجة إليه  ،نه انتقام لا لير محله  ،واختلتف العلمتا ليمتا لتوا
كانوا يفعلون بنا ذلك :

لقي ت  :ال يم ت باتتم للعمتتوم  ،والنبتتا



لتتم يستتت ن شتتيئا  ،و ننتتا إذا م لنتتا بواحتتد متتنام  ،لقتتد

يكون ال ير ا بما لع قومه  ،لكيف نم

به ؟ !

وقيت  :نم ت باتتم كمتتا م لتوا بنتا  ،ن نتتذا العمتوم مقابت بعمتتوم رختتر  ،ونتتو قولتته تعتتالى :



فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم  [ البقر . ]799 :
واذا لتم نم ت باتم متع أناتم يم لتتون بنتا  ،لقتد يفستر نتذا بونتته
الحا  ،عرلوا أن عندنا قوو ولم يعودوا للتم ي بنا انية .

تعف  ،واذا م لنتا باتم لتا نتتذن

والظانر القو ال انا .
فإن قيل  :قد نمثل بواحد لم يمثل بنا وال يرضي بالتمثيل ؟
فيقال  :إن ا مة الواحدو لع الواحتد مناتا كفعت الجميتع  ،ولاتذا كتان ا عتز وجت يخاطتب
الياتتود لتتا عاتتد الرستتو  بتتومور جتتر لتتا عاتتد موستتى  ،قتتا تعتتالى   :نواذ قتلىىتم نفسىىا
واذا أخىذنا ميثىاقكم ورفعنىا فىوقكم الفىور 
فادارأتم في ا  [ البقرو  ، ]12 :وقتا تعتالى   :ن

[ البقرو  ، ]93 :وما أشبه ذلك .

قوله  " :وال تقتلوا وليدا "  .أي  :ال تقتلوا صفي ار  ،نه ال يقات  ،و نه ربما يسلم .

وورد لتتا أحاديتتث أختتري  :أنتته ال يقت ت ارنتتب وال شتتيه لتتان وال ام ترأو ( ،)7إال أن يقتتاتلوا  ،أو
يحر توا علتتى القتتتا  ،أو يكتتون لاتتم رأي لتتا الحتترب  ،كمتتا قت ت دريتتد بتتن الصتتمة لتتا لتتزوو
قيف مع كبرن وعمان (.)2

واستد باذا الحديث أن القتا ليك ج أن يسلموا  ،ولكنه لحمايتة ا ستعم  ،بتدلي أننتا ال
نقت نؤال  ،ولو كان متن أجت ذلتك لقتلنتانم إذا لتم يستلموا  ،ورجت شتيه ا ستعم نتذا القتو
 ،وله رسالة لا ذلك اسماا " قتال الكفار " .
نواذا لقيت عدوك من المشىركين  ،فىادع م إلىى ثى ه خصىال  (2أو  :خى ل )  ،فى يت ن مىا
أجابوك  ،فاقبل من م  ،وكب عن م :

ثم ادع م إلى ا س م  ،فإن أجابوك  ،فاقبل من م  ،ثم ادع م إلىى التحىول مىن دارهىم إلىى
دار الم ىىاجرين  ،وأخبىىرهم أن ىىم إن فعل ىوا ذلىىك  ،فل ىىم مىىا للم ىىاجرين  ،وعلىىي م مىىا علىىى
الم اجرين  ،فإن أبوا أن يتحولوا من ا  ،ف خبرهم أن م يكونون كى عراب المسىلمين  ،يجىري
()7

أبو داود  :كتاب الجااد  /باب لا دعا المشركين .

( )2البخاري  :كتاب المفازي  /باب لزوو أوطاك .
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علىىي م حكىىم اهلل تعىىالى  ،وال يكىىون ل ىىم فىىي الغنيمىىة والفىىيء شىىيء  ،إال أن يجاهىىدوا مىىف
المسلمين .
قوله  " :نواذا لقيت عدوك "  .أي قابلته أو وجدته  ،وبدأ بتذكر العتداوو تاييجتا لقتتالام  ،نتك
إذا علم أنام أعدا لك  ،لنن ذلك يدعوك إلى قتالام  ،ولاذا قا تعتالى   :يا أي ا الىذين
عمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء  [ الممتحنة  ، ]7 :ونذا أبلي وأعتم متن قولته لتا ريتة
أخري :



ال تتخذوا الي ود والنصىاري أوليىاء  [ المائتدو  ، ]27 :لكتن خت

بالياود والنصاري ن المقام يقت يه .
والع تتدو

لتا نتذن اثيتة

تتد ال تتولا  ،وال تتولا م تتن يت تتولا أم تتورك ويعتن تتا ب تتك بالنص تتر وال تتدلاا ولي تتر ذل تتك ،

والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه .
قوله  " :من المشركين "  .يدخ ليه ك الكفار  ،حتى الياود والنصاري .
قوله  " :خصىال أو خى ل "  .بمعنتا واحتد  ،وعليته  ،ل ت " أو " للشتك لتا اللفتظ  ،والمعنتا ال

يتفير .

قولتته  " :ف ى يت ن مىىا أجىىابوك "  " .أيىىت ن "  :أستتم شتترط مبتتتدأ  " ،متتا "  :ازئتتدو  ،ونتتا ت تزاد
بالشترط توكيتتدا للعمتتوم  ،كقولتته تعتتالى   :أيىىا مىىا تىىدعوا فلىىه األسىىماء الحسىىني [ ا ست ار :

 ، ]70والكاف مفعتو بته  ،والعائتد إلتى استم الشترط محتذوف  ،والتقتدير  :لتويتان متا أجتابوك
إليه  ،لاقب منام وكف عنام  ،لع تقاتلام .

قولتته  " :ثىىىم ادع ىىىم "  " .ثىىىم " زائىىىد  ،كم تا لتتا روايتتة أبتتا داود  ،و نتته لتتيك لاتتا معنتتا ،

ويمكن أن يقا  :إناا ليس

من كعم الرسو



 ،ب متن كتعم التراوي علتى تقتدير  :تم قتا

ادعام .
وقول تته  " :إلىىىىى ا سىىىى م "  .أي  :المت تتمن لإليم تتان  ،ن تته إذا أل تترد ش تتم ا يم تتان  ،واذا
اجتمعا  ،الترقا  ،كما لرق النبا



بيناما لا حديث جبري .

وا يمتتان عنتتد أنت الستتنة تتتدخ ليتته ا عمتتا  ،قتتا



 " :ا يمىىان بضىىف وسىىبعون شىىعبة ،

أع هىىا قىىول  :ال إلىىه إال اهلل  ،وأدناهىىا  :إمافىىة ا ذي عىىن الفريىىق  ،والحيىىاء شىىعبة مىىن
ا يمىىان " ( ،)1لتتنن أجتتابوا لإلستتعم  ،لاتتذا متتا يريتتدن المستتلمون  ،لتتع يح ت لنتتا أن نقتتاتلام ،
ولاذا قا النبا



 " :ف قبل من م " .

قوله  " :ثم ادع م إلى التحول من دارهم إلىى دار الم ىاجرين "  .نتذن الجملتة تشتير إلتى أن
التذين قوتلتوا أنت باديتتة  ،لتتنذا أستلموا  ،طلتتب متنام أن يتحولتوا إلتتى ديتار الماتتاجرين ليتعلمتوا
ديتتن ا  ،ن ا نستتان لتتا باديتتته بعيتتد عتتن العلتتم  ،كمتتا قتتا تعتتالى   :األع ىراب أشىىد كف ىرا
( )7البخاري  :كتاب ا يمان  /باب أمور ا يمان  ،ومسلم  :كتاب ا يمان /باب بيان عدد شعب ا يمان .
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ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهلل علىي رسىوله  [ التوبتة  ]91 :ونتذا أصت لتا

توطين البوادي .

وقول تته  " :إلىىىىى دار الم ىىىىاجرين "  .يحتم ت ت أن المت تراد با تتا الع تتين  ،أي  :المدين تتة النبويت تتة ،
ويحتمت أن المتراد باتا الجتتنك  ،أي  :التدار التتا تصتل أن ياتتاجر إلياتا لكوناتا بلتد إستتعم ،
المدينة أو ليرنا .

سوا كان

ويقوي االحتما ال انا ونو أن المراد باا الجنك  :أنه لو كان المتراد المدينتة  ،لكتان الرستو


يعبت تتر باست تتماا وال يت تتوتا بالوصت تتف العت تتام  ،ويقت تتوي االحتمت تتا ا و  :أن دار المات تتاجرين

ا ولى نا المدينة  ،والظانر االحتما ال انا .
قوله  " :فإن ل م ما للم اجرين وعلي م ما على الم ىاجرين "  .ونتذا تمتام العتد  ،وال يقتا

 :إن الحتتق لصتتاحب البلتتد ا صتتلا  ،للاتتم متتا للماتتاجرين متتن الفنيمتتة والفتتا  ،وعلتتيام متتا
عليام من الجااد والنصرو .
قوله  " :وال يكون ل م في الغنيمة والفيء شىيء إال أن يجاهىدوا مىف المسىلمين "  .يعنتا :
إذا لم يتحولوا إلى دار المااجرين  ،لليك لام لا الفنيمة والفا شا .

والغنيمة  :ما أخذ من أموا الكفار بقتا أو ما ألحق به .
والفيء  :ما يصرف لبي

الما  ،كخمك الفنيمة  ،والجزية  ،والخ ار  ،وليرنا .

وقوله  " :إال أن يجاهدوا مىف المسىلمين "  .يفيتد أناتم إن جانتدوا متع المستلمين استتحقوا متن
الفنيمة ما يستحقه ليرنم .

وأما الفا  ،لاختلف أن العلم لا ذلك :
فعند ا مام أحمد  :لام حق لا الفا مطلقا  ،ولام حق لا الفنيمة إن جاندوا .

وقيىل  :ال حتق لاتم لتا الفتا  ،إنمتا الفتا يكتون نت البلتدان بتدلي االستت نا  ،لاتو عائتتد
على الفنيمة  ،إذ ليك من لا البلد مستعدا للجااد ويتعلم الدين وينشرن كوعرابا عند إبله.
فإذا أسلموا فل م ث ه مراتب :

.7

التحويت ت إل تتى دار الما تتاجرين  ،وحينئ تتذ يك تتون لا تتم م تتا للما تتاجرين وعل تتيام م تتا عل تتى

.2

البقا لا أماكنام مع الجااد  ،للاتم متا للمجانتدين متن الفنيمتة ولتا الفتا الختعف

المااجرين.
.

.3

البقا لا أماكنام مع ترك الجااد  ،لليك لام من الفنيمة والفا شا .
فىىإن هىىم أبىوا فاسى ل م الجزيىىة  ،فىىإن هىىم أجىىابوك  ،فاقبىىل مىىن م وكىىب عىىن م فىىإن هىىم أبىوا
فاستعن باهلل  ،وقاتل م  ،نواذا حاصرت أهل حصن  ،ف رادوك أن تجعل ل م ذمىة نبيىه  ،فى
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يجعل ل م ذمة اهلل وذمة نبيه  ،ولكىن اجعىل ل ىم ذمتىك وذمىة أصىحابك  ،فىإنكم أن تخفىروا
ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اهلل وذمة نبيه .
نواذا حاصرت أهل حصن  ،ف رادوك أن تنىزل م علىى حكىم اهلل  ،فى تنىزل م علىى حكىم اهلل ،
ولكن أنزل م على حكمك  ،فإنك ال تدري أتصيب في م حكم اهلل أم ال " روام مسلم (.)1
وقولتته  " :فىىإن أبىوام "  " .هىىم " عنتتد البص ترين  :توكيتتد للفاع ت المحتتذوف متتع لع ت الشتترط ،

التقدير  :لنن أبوا نم  ،وعند الكوليين  :مبتدأ خبرن الجملة بعدن.

والقاعتتدو عنتتدنا إذا اختلتتف النحوي تتون لتتا مستتولة  :أن نتبتتع ا س تتا  ،وا ستتا نتتن إعت تراب

الكوليين .
قولته  " :فاسى ل م الجزيىىة "  .ستؤا استتتفاام  ،والفترق بتتين ستؤا االستتفاام وستؤا العطتتا :
أن سؤا االستفاام يتعد إلى المفعتو ال تانا ب ت " عىن "  ،قتا ا تعتالى   :يسى لونك عىن
الساعة أيان مرساها  [ النازعا . ]92 :
وقتتد يكتتون المفعتتو ال تتانا جملتتة استتتفاامية  ،كقولتته تعتتالى :



المائدو. ]9 :

وأما سؤا ا عطا  ،ليتعدي إليه بنفسه  ،كقولك  ،سول

يسى لونك مىىاذا أحىىل ل ىىم [ 

زيدا كتابا .

والجزية  :لعلة متن جتز يجتزئ  ،وظتانر لياتا أناتا مكالتوو علتى شتا ونتا عبتارو عتن متا
مدلوا من لير المسلم عو ا عن حمايته واقامته بدرانا .

والتذما معصتوم مالته وذريتته مقابت الجزيتة  ،قتا تعتالى  :حتىى يعفىوا الجزيىة عىن يىدوهم
صىىاغرون  [ التوبتة  ، ]29 :أي  :يستتلمونا بويتتديام  ،ال يقبت أن يرست باتتا خادمتته أو ابنتته

 ،ب البد أن يوتا باا نو .

وقي   :عن يد  : عن قوو منكم  ،والصحي أناا شاملة للمعنيين .
وقيت   :عىن يىد  : أن يعطيتك لتوختذنا بقتوو بتون تجتر يتدن حتتى يتبتين لته قوتتك  ،ونتذا ال
حاجة إليه .

وقول تته   :وهىىىم صىىىاغرون  . أي  :يج تتب أن يتص تتفوا بال تتذ والات توان عن تتد إعطائا تتا  ،ل تتع
يعطونا بوباتة وترلتع متع ختدم  ،وموكتب ونحتو ذلتك  ،وجعت بعت

يطا وقولام عن تسلماا منام .

قولته  " :فاستعن باهلل وقاتل م "  .بتدأ النبتا



العلمتا متن صتفارنم أن

بطلتب العتون متن ا  ،نته إذا لتم يعنتك لتا

جااد أعدائه  ،لننك مخذو  ،والجملة جواب الشرط .

( )7مسلم  :كتاب الجااد  /باب تومير ا مام ا م ار .
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قولتته  " :نواذا حاصىىرت أهىىل حسىىن "  .الحصتتر  :الت تتييق  ،أي  :طتتوقتام و تتيق
بحيث ال يخرجون من حصنام وال يدخ عليام أحد .

علتتيام

والحصن  :ك ما يتحصن به من قصور أو أحواب وليرنا .
قوله  " :فى فى رادوك "  .أي طلبتوك  ،و تمن ا رادو معنتا الطلتب  ،واال  ،لتنن ا صت أن
تتعدي بت " من "  ،ليقا أرادوا منك .
قولتته  " :فىىى تجعىىل ل ىىىم ذمىىىة اهلل وذمىىة نبيىىىه "  .الذمتتة  :العاتتد  ،لتتنذا قتتا أن ت الحصتتن

المحاصترون  :نريتتد أن ننتتز علتتى عاتتد ا ورستتوله  ،لننتته اليجتتوز أن ينتزلام علتتى عاتتد ا
ورسوله  ،وعل النبا



ذلك بقوله  " :فىإنكم أن تخفىروا ذممكىم وذمىة أصىحابكم أهىون " ..

.
قولتته  " :أن تخفىىىروا "  .ب تتم التتتا وكستتر الفتتا  :متتن أخفتتر الربتتاعا  ،أي  :لتتدر  ،وأمتتا
خفر يخفر ال ع ا لاا بمعنا أجار  ،والمتعين ا و .

وقوله  " :أن تخفىروا "  " .أن " بفتت الامتزو مصتدرية بتدلي رلتع " أهىون " علتى أناتا خبتر ،
وأن ومتتا دخل ت

عليتته محلاتتا متتن ا ع تراب النصتتب علتتى أناتتا بتتد اشتتتما متتن استتم " إن " ،

والتقدير  :لنن أخفارنم ذممكتم  ،والبتد يصت أن يحت محت المبتد منته  ،ولاتذا قتدرتاا بمتا
سبق .

قوله  " :أهون من أن تخفروا ذمة اهلل وذمة نبيىه "  .ن الفتدر بذمتة ا وذمتة نبيته أعظتم
 ، :وقولتته " أهىىون " متتن بتتاب استتم التف تتي التتذي لتتيك لتتا المف ت وال لتتا المف ت عليتته
شا من نذا المعنا  ،ن قوله  " :أهون " يقت ا اشتتراك المف ت والمف ت عليته شتا
متتن نتتذا المعنتتا  ،ن قولتته  " :أهىىون " يقت تتا اشتتتراك المف ت والمف ت عليتته بتتالاوان ،
وا مر ليك كذلك  ،ن إخفار التذمم ستوا كتان لذمتة ا وذمتة رستوله أو ذمتة المجانتدين ،

كله ليك باين  ،ب نو صعب  ،لكن الاون ننا نسبا وليك على حقيقته .

لانتتا أرادوا أن ينزل توا علتتى العاتتد بتتدون أن يحكتتم علتتيام بشتتا  ،ب ت بعانتتدون علتتى حمايتتة

أموالام وأنفسام ونسائام وذريتام لنعطيام ذلك .
ترب

حصتتا ار يمتتنعام م تتن الختترو متتن مكتتانام  " .أنت ت

قولتته  " :نواذا حاصىىىرت "  .أي :
حصن "  :أن بلد أو مكان يتحصنون به .
" ف رادوك "  :طلبوا منك .
" حكم اهلل "  ،أي  :شرا ا .

قوله  " :ولكن أنىزل م علىى حكمىك "  .لتنذا أرادوا أن ينزلتوا علتى حكتم ا  ،لتننام ال يجتابون

 ،لننا ال ندري أنصيب ليام حكم ا أم ال ؟
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ولاتتذا قتتا  " :أنىىزل م علىىى حكمىىك "  ،ولتتم يق ت  :وحك تم أصتتحابك كمتتا قتتا لتتا الذمتتة  ،ن
الحكم لا الجيب أو السرية لممير  ،وأما الذمة والعاد  ،لاتا متن الجميتع  ،لتع يحت لواحتد

من الجيب أن ينق

العاد .

وقوله  " :ال تدري "  .أي  :ال تعلتم " أتصيب في م حكىم اهلل أم ال "  ،وذلتك ن ا نستان قتد
يخطى حكم ا تعالى .

وهذم المس لة اختلب في ا العلماء :
فقيىىل  :إن أن ت الحصتتن ال ينزلتتون علتتى حكتتم ا  ،ن قائتتد الجتتيب وان اجتاتتد  ،لننتته ال

يدري أيصيب ليام حكم ا أم ال ؟ لليك ك مجتاد مصيبا .

وقيل  :ب ينزلون أيصيب ليام حكم ا أم ال ؟ لليك ك مجتاد مصيبا .
وقيىىل  :ب ت ينزلتتون علتتى حك تم ا  ،والناتتا عتتن ذلتتك ختتا

لتتا عاتتد النبتتا



لقتتط  ،نتته

العاد الذي يمكتن أن يتفيتر ليته الحكتم  ،إذا متن الجتائز بعتد م تا نتذا الجتيب أن يفيتر ا

ن تتذا الحك تتم  ،واذا ك تتان ك تتذلك  ،ل تتع تنت تزلام عل تتى حك تتم ا  ،ن تتك ال ت تتدري أتص تتيب الحك تتم
الجديد أو ال تصيبه؟

أما بعد انقطاا الوحا  ،لينزلون على حكم ا  ،واجتاادنا لا إصابة حكتم ا يعتبتر صتوابا
إذا لتتم يتبتتين خطتتؤن  ،ن ا ال يكلتتف نفستتا إال وستتعاا  ،وقتتد قتتا تعتتالى   :فىىاتقوا اهلل مىىا
اسىتفعتم [ التفتابن  ، ]71 :ونتذا أصت  ،نته بحكتم للمجتاتد بنصتابته الحكتم ظتان ار شترعا

وان كتتان قتتد يخطتتى  ،وان حص ت االحت تراز بتتون يقتتو  :ننزلتتك علتتى متتا نفاتتم متتن حكتتم ا
ورستتوله  ،لاتتو أولتتا  ،نتتك إذا قل ت

علتتى متتا نفاتتم صتتار ا متتر وا تتحا أن نتتذا حكتتم ا

بحسب لامنا  ،ال بحسب الواقع ليما لو ات

خعله .

واخترنا نذن العبارو  ،نه قد يتفير االجتاتاد  ،ويتوتا أميتر رختر ليحتارب نتؤال أو ليترنم تم
يتفيتتر الحكتتم  ،نتتك إذا قل ت

علتتى متتا نفاتتم صتتار ا متتر وا تتحا أن نتتذا حكتتم ا بحستتب

لامنا  ،ال بحسب الواقع لياا لو ات

خعله .

واخترنتتا نتتذن العبتتارو نتته قتتد يتفيتتر االجتاتتاد  ،ويتتوتا أميتتر رختتر ليحتتارب نتؤال أو ليتترنم تتم
يتفير الحكم  ،ليقو الكفار  :إن أحكام المسلمين متناق ة .
ويستفاد من هذا الحديه ما يلي :

.7

تحريم التم ي  ،والفلو  ،والفدر  ،وقت الوليد  ،وقد سبق الكعم عليه .

.3

ال يجوز القتا قب الدعوو  ،نه جع القتا رخر مرحلة .

.2

يشرا لإلمام بعث الجيوب والسرايا .
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وأمتتا متتا ورد لتتا " الصىىحيح " أن النبتتا



ألتتار علتتى بنتتا المصتتطل ونتتم لتتارون

()7

 ،لقتتد

أجيب  :أن نؤال قتد بلفتتام التدعوو  ،ودعتوو متن بلفتتام التدعوو ستنة ال واجبتة  ،ويرجتع لياتا

المصحلة .

جتواز أختذ الجزيتة متن ليتر الياتود والنصتار والمجتوك ن أنت الكتتاب نت

.1

على أخذنا منام  ،والمجوك ورد

القتررن

به السنة  ،وأما ما عدا نتؤال  ،فىاختلب أهىل العلىم

:
فقيل  :ال توخذ من لير نؤال  ،وقي  :ال تؤخذ من مشركا العرب  ،ن لياا إذالال .
والصحي أناتا تؤختذ متن جميتع الكفتار  ،لعمتوم قولته



 " :متن كفتر بتا " ولتم يقت  :الياتود

والنصاري .
.2

ا شارو إلى أن القتا ليك كران الناك على أن يدخلوا لا ا سعم  ،ولتو كتان ذلتك
متتا شتترع

الجزيتتة  ،نتته علتتى نتتذا التقتتدير يجتتب أن يتتدخلوا لتتا التتدين أو يقتتاتلوا  ،ونتتذا

نتتو الت تراج ال تتذي يؤيتتدن القت تررن والس تتنة  ،وأمتتا قول تته

()7الحديث  ،لاو عام مخصو



بودلة الجزية .

.1

عظم العاود  ،وال سيما إذا كان

.1

جواز نزو أن الحصن على حكم أمير الجيب .

.1

عادا

 " :أمىىىرت أن أقاتىىىل النىىىاس " ..

ورسوله .

أنتته اليجتتوز أن ين تزلام علتتى حكتتم ا  ،إمتتا لتتا عاتتد الرستتو



 ،أو مطلقتتا حستتب

الخعف السابق .
.9

أن المجتاد قد يصيب وقد يخطى  ،لقوله  " :لننك ال تتدري أتصتيب لتيام حكتم ا
أم ال ؟ " وقتتا النبتتا



 " :إذا حكىىىم ا لحىىىاكم  ،فاجت ىىىد  ،ف صىىىاب  ،فلىىىه أجىىىران  ،وأن

أخف  ،فله أجر واحد " ( ،)2وعليه  ،لا نقو  :إن المجتاد مصيب ولو أخطو ؟

الجواب  :قي  :ك مجتاد مصيب .
وقيل  :ليك ك مجتاد مصيبا .
وقيىل  :كت مجتاتد مصتتيب لتا الفتتروا دون ا صتو  ،حتتذ ار متن أن نصتتوب أنت البتتدا لتتا
باب ا صو .

( )7البخاري  :كتاب العتق  /باب من ملك من العرب رقيقا  ،ومسلم  :كتاب الجااد  /باب جواز ا لارو على الكفار .

( )7البخاري  :كتاب ا يمان  /باب  لنن تابوا وأقاموا الصعو  ، ومسلم  :كتاب ا يمان  /باب ا مر بقتا الناك يقولوا ال إله
إال ا .

( )2البخاري  :كتاب االعتصام  /باب أجر الحاكم إذا اجتاد  ،ومسلم  :كتاب ا ق ية  /باب بيان أجر اجتاد.
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والصتتحي أن ك ت مجتاتتد مصتتيب متتن حيتتث اجتاتتادن  ،أمتتا متتن حيتتث موالقتتته للحتتق  ،لننتته


 " :فاجت ىد ف صىاب واجت ىد ف خفى "  ،لاتذا وا ت لتا

يخطى ويصيب  ،ويد لته قتو

تلتتك النصتتو

عل تى أن ا ال يكلتتف نفستتا إال وستتعاا  ،لكتتن الخطتتو

تقستتيم المجتاتتدين إلتتى مخطتتى ومصتتيب  ،وظ تتانر الحتتديث والنصتتو

وا صتتو  ،حيتتث دل ت

أنتته شتتام للف تتروا

المختتالف جمتتاا الستتلف خطتتو ولتتو كتتان متتن المجتاتتدين  ،نتته ال يمكتتن أن يكتتون مصتتيبا
والسلف لير مصيبين  ،سوا لا علم ا صو والفروا .
علتى أن شتيه ا ستتعم ابتن تيميتته وابتن القتتيم أنكت ار تقستيم التتدين إلتى أصتتو ولتروا  ،وقتتاال :

إن نتذا التقستيم محتدث بعتد عصتر الصتحابة  ،ولاتذا نجتد القتائلين باتذا التقستيم يلحقتون شتيئا
متتن أكبتتر أصتتو التتدين بتتالفروا  ،م ت الصتتعو  ،ونتتا ركتتن متتن أركتتان ا ستتعم ويخرجتتون
أشتيا لتا العقيتدو اختلتتف لياتا الستلف  ،يقولتتون أناتا متن الفتروا  ،ناتتا ليست

متن العقيتتدو ،

ولكن لروا من لروعاا  ،ونحن نقو إن أردتتم با صتو متا كتان عقيتدو  ،لكت التدين أصتو
 ،ن العبادا

المالية أو البدنية ال يمكن أن تتعبد

باا إال أن تعتقد أناتا مشتروعة  ،لاتذن

عقيدو سابقة على العم  ،ولو لم تعتقد ذلك لم يص تعبدك

باا .

والصحي أن باب االجتااد مفتو ليمتا ستما با صتو أو الفتروا  ،لكتن متا ختر عتن متنا

السلف  ،لليك بمقبو مطلقا .

أن بتتاب االجتاتتاد بتتاق  ،لقولتته  " :ال تىىدري أتصىىيب فىىي م حكىىم اهلل أم ال ؟ " وباتتذا

.70

يتبين

عف قو متن قتا  :إن بتاب االجتاتاد قتد انستد  ،والواجتب التقليتد لمئمتة  ،ونتذا

يترتتب عليته ا عت ار

عتن الكتتتاب والستنة إلتى ا ار الرجتتا  ،ونتذا خطتتو  ،بت الواجتتب

علتتى متتن تمكتتن متتن أختتذ الحكتتم متتن الكتتتاب والستتنة أن يوختتذن منامتتا  ،لكتتن لك ترو الستتنن

وتفرقاتا ال ينبفتا لإلنستان أن يحكتم بشتا بمجترد أن يستمع حتدي ا لتا نتذا الحكتم حتتى
يت ب

 ،ن نذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عاما وأن

وأما أن نقول  :ال تنظر لا القررن والسنة نك لس

تظنه بخعف ذلك .

أنع لعجتااد  ،لاذا لير

صحي  ،ثم إنه على قولنا  :إن باب االجتااد مفتو  ،ال يجوز أبدا أن تحتقر

ر ار العلما السابقين  ،أو أن تنز من قدرنم  ،ن أولئك تعبوا واجتادوا وليسوا

بمعصومين  ،لكونك تقد ليام أو توخذ المسائ التا يلقوناا على أناا نك
تعر اا أمام الناك لسخروا بام  ،لاذا أي ا ال يجوز  ،إذا كان
العاد

محرمة  ،لكيف بفيبة أن

ليبة ا نسان

العلم الذين ألنوا أعمارنم لا استخ ار

المسائ من أدلتاا  ،م يوتا لا رخر الزمان من يقو  :إن نؤال ال يعرلون ،
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ونؤال يفر ون المحا ويقولون  :كذا وكذا  ،مع أن أن العلم ليما يفر ونه
من المسائ الناردو قد ال يقصدون الوقوا  ،ولكن يقصدون تمرين الطالب على

تطبيق المسائ على قواعدنم وأصولاا؟! .
.11

ليه إ با

الحكم

عز وج  ،وحكم ا ينقسم إلى قسمين :

أ  .حكتم كتتونا  ،ونتو متتا يتعلتق بتتالكون  ،وال يمكتتن حتد أن يخالفتته  ،ومنته قولتته تعتتالى :



فلن أربح األرض حتى ب ذن لي أبي أو يحكم اهلل لي  [ يوسف . ]10 :

ب  .حكم شرعا  ،ونو ما يتعلق بالشرا والعبتادو  ،ونتذا متن النتاك متن يوختذ بته ومتنام متن
ال يوخذ به  ،ومنه قوله تعالى :




ذلكم حكم اهلل يحكم بينكم  [ الممتحنه . ]70 :

فيه مسائل :
األولىىى  :الفىىرق بىىين ذمىىة اهلل وذمىىة نبيىىه وذمىىة المسىىلمين  .الثانيىىة  :ا رشىىاد إلىىى أقىىل
األمىىرين خف ىرا  .الثالثىىة  :قولىىه  " :اغىىزوا بسىىم اهلل فىىي سىىبيل اهلل "  .الرابعىىة  :قولىىه " :
قىىاتلوا مىىن كفىىر بىىاهلل "  .الخامسىىة  :قولىىه  " :اسىىتعن بىىاهلل وقىىاتل م "  .السادسىىة  :الفىىرق
بىىين حكىىم اهلل وحكىىم العلمىىاء .السىىابعة  :فىىي كىىون الصىىحابي يحكىىم عنىىد الحاجىىة بحكىىم ال
يدري أيوافق حكم اهلل أم ال؟
ليه مسائ :



األولىىى  :الفترق بتتين ذمتتة ا وذمتتة نبيته وذمتتة المستتلمين  .لتتو قتا  :الفتترق بتتين ذمتتة

ا وذمتتة نبيتته وبتتين ذمتتة المستتلمين  ،لكتتان أو ت  ،نتتك عنتتدما تق ت أر كعمتته تظتتن أن
الفروق بين ال ع ة كلاا  ،لتنن ذمتة ا وذمتة نبيته واحتدو  ،وانمتا الفترق بينامتا وبتين ذمتة
المسلمين .

والفتترق أن جع ت ذمتتة ا وذمتتة نبيتته للمحاص ترين  ،محرمتتة  ،وجعت ذمتتة المحاص ترين بكستتر

الصاد ذمة جائزو .


الثانيىة  :ا رشتتاد إلتتى أقت ا مترين خطت ار  .لقولتته  " :ولكىىن أجعىىل ل ىىم ذمتىىك وذمىىة
أصىىحابك  " ..إلىىىخ  ،ونتتذن قاعتتدو مامتتة  ،وتقتتا علتتى وجتته رختتر ونتتو  :ارتكتتاب أدنتتا
المفسدتين لدلع أععنما إذا كان البد من أرتكاب إحتدانما  ،وقتد د علياتا الشترا  ،قتا

تعالى   :وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عىدوا بغيىر علىم  [ ا نعتام

 ، ]701 :لس تتب رلا تتة المش تتركين مطل تتوب  ،لك تتن إذا ت تتمن س تتب ا ع تتز وجت ت ص تتار
منايا عنه  ،ن مفسدو سب ا أعظم متن مفستدو الستكو عتن ستب رلاتتام  ،وان كتان
لتا نتتذا الستكو شتتا متن المفستتدو  ،ولكتن نستتك

لتئع نقتتع لتا مفستتدو أعظتم  ،وأي تتا

العق د علياا .
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وليتته قاعتتدو مقابلتتة  ،ونتتا  :تتترك أدنتتا المصتتلحتين لني ت أععنمتتا  ،إذا كتتان البتتد متتن تتترك
مصلحتان ال يمكن ا خذ باما جميعا .

إحدنما  ،لنذا اجتمع

لخذ بوععنما  ،واذا اجتمع

مفسدتان ال يمكن تركاما  ،لخذ بودنانما .



الثالثىىة  :قولتته  " :اغىىزوا بسىىم اهلل فىىي سىىبيل اهلل"  .يستتتفاد مناتتا وجتتوب الفتتزو متتع



الرابعىىة  :قولتته  " :قىىاتلوا مىىن كفىىر بىىاهلل "  .يستتتفاد مناتتا وجتتوب قتتتا الكفتتار  ،وأن

االستعانة با وا خع

والتمشا على شرعه .

علتتة قتتتالام الكفتتر  ،ولتتيك المعنتتا أنتته ال يقات ت إال متتن كفتتر  ،ب ت الكفتتر ستتبب للقتتتا ،
لمتتن منتتع الزكتتاو يقات ت  ،واذا أن ت بلتتد صتتعو العيتتد قوتل توا  ،وكتتذا ا ذان وا قامتتة  ،متتع

أنام ال يكفرون بذلك.

طائفت تتان وأبت ت

واذا اقتتلت ت

 ،لالقت تتا ل تته أس تتباب

إح تتدانما أن تف تتا إل تتى أم تتر ا  ،قوتلت ت

متعددو لير الكفر .


الخامسىة  :قولته  " :اسىىتعين بىىاهلل وقىاتل م "  .يفيتد وجتتوب االستتعانة بتتا  ،وأن ال



السادسة  :الفرق بين حكم ا وحكم العلما  .وفيه فرقان :

يعتمد ا نسان على حوله وقوته .
.7
.2

أن حكم ا يصيب بع شك  ،وحكم العلما قد يصيب وقد ال يصيب .
تنتز أنت الحصتتن علتى حكتتم ا ممنتتوا  ،إمتا لتتا عاتتد الرستو



لقتتط أو مطلقتتا ،

وأما على حكم العلما ونحون  ،لاو جائز .


فائد :

ال ينبفتتا أن يقتتا لمف ت

 :متتا حكتتم ا ستتعم لتتا كتتذا  ،أو متتا رأي ا ستتعم لتتا كتتذا  ،أو متتا

رأي ا ستتعم لتتا كتتذا  ،لننتته قتتد يخطتتى لتتع يصتتيب حكتتم ا ستتعم  ،وال يقتتو مف ت

 :حكتتم

ا ستعم كتذا  ،نتته قتد يخطتى  ،ولكتتن يقيتد  ،ليقتتو  :حكتم ا ستعم ليمتتا أري كتذا وكتتذا إال
ليما نو ن

وا

صري  ،لتع بتوك  ،م ت أن يقتا  :متا حكتم ا ستعم لتا أكت الميتتة ؟

ليقو  :حكم ا سعم لا أك الميتة أنه حرام .


السىابعة  :لتا كتون الصتحابا يحكتم عنتد الحاجتة بحكتم ال يتدري أيوالتق حكتتم ا أم

ال ؟ ونتذا لتيك خاصتا بالصتحابة  ،بت حتتى متن بعتدنم  ،لتنن لته أن يحكتم بمتا يتر أنته
حكم ا عند الحاجة.

***
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باب ما جاء في األقسام على اهلل
األقسام  :مصدر أقسم يقسم إذا حلف .

والحلتتف لتته عتتدو أستتما  ،نتتا  :يمتتين  ،وأليتتة  ،وحلتتف  ،وقستتم  ،وكلاتتا بمعنتتا واحتتد  ،قتتا
تعالى   :ف أقسم بمواقف النجوم  [ الواقعة  ، ]12 :وقا   :للىذين يؤلىون مىن نسىائ م


[ البقرو  ، ]221 :أي  :يحلفون  ،وقا   :ال يؤاخذكم اهلل باللغو فىي أيمىانكم  [ البقترو :

 ، ]222وقتتا تعتتالى   :يحلفىىون بىىاهلل لكىىم ليرضىىوكم [ التوبتتة  ، ] 12 :وقتتا تعتتالى :



وأقسموا باهلل ج د إيمان م  [ النور . ]23 :
واختلف أن العلم لا ال لا قوله   :ال أقسم . 

لقي  :إناا ناليتة علتى ا صت  ،وان معنتا الكتعم  :ال أقستم باتذا الشتا علتى المقستم بته ،
ن ا متتر أو ت متتن أن يحتتتا إلتتى قستتم  ،ونتتذا ليتته تكلتتف  ،ن متتن ق ت أر اثيتتة عتترف أن

مدلولاا ا با

ال النفا .

وقيل  :إن ال زائدو  ،والتقدير أقسم .
وقيل  :إن ال للتنبيه  ،ونذا بمعنا ال انا  ،ناا من حيث ا عراب زائدو .
وقيل  :أناا نالية لشا مقدر  ،أي ال صحة لمتا تزعمتون متن انتفتا البعتث  ،ونتذا لتا قولته
تعالى   :ال أقسم بيوم القيامة  ليه شا من التكلف والصواب أناا زائدو للتنبيه .
وا قسام على اهلل  :أن تحلف على ا أن يفعت  ،أو تحلتف عليته أن ال يفعت  ،م ت  :وا

 ،ليفعلن ا كذا  ،أو وا  ،ال يفع ا كذا .
والقسم على اهلل ينقسم إلى أقسام :

 ،لاتتذا ال بتوك بتته  ،ونتتذا

األول  :أن يقستم علتتى متا أخبتتر ا بته ورستتوله متن نفتتا أو إ بتا

دلي ت علتتى يقينتته بمتتا أخبتتر ا بتته ورستتوله  ،م ت  :وا  ،ليشتتفعن ا نبيتته لتتا الخلتتق يتتوم

القيامة  ،ومثل  :وا  ،ال يففر ا لم أشرك به .
الثىاني  :أن يقستتم علتى ربته لقتتوو رجائته وحستتن الظتن بربته  ،لاتتذا جتائز قترار النبتا

لتتا قصتتة الربيتتع بن ت



الن تتر عم تة أنتتك بتتن مالتتك ر تتا ا عنامتتا  " ،حينمتتا كستتر

جاريتتة متتن ا نصتتار  ،لتتاحتكموا إلتتى النبتتا



 ،لتتومر النبتتا



بالقصتتا

ذلتتك
نيتتة

 ،لعر توا علتتيام

الصتتل  ،لتتوبوا  ،لقتتام أنتتك بتتن الن تتر  ،لقتتا  :أتكستتر نيتتة الربيتتع ؟ وا يتتا رستتو ا ال
تكسر نية الربيع .ونو الن ر  ،لقا  :أتكسر نية الربيتع ؟ وا يتا رستو ا ال تكستر نيتة
الربي تتع  .ون تتو ال يري تتد ب تته رد الحك تتم الش تترعا  ،لق تتا الرس تتو



 " :يىىىىا أنىىىىس ! كتىىىىاب اهلل

القصاص "  ،يعنىي  :السىن بالسىن  .قىال  :واهلل  ،ال تكسىر ثنيىة الربيىف "  ،ولر ته بتذلك
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أقستم علتى ذلتك

أنه لقوو ما عندن من التصميم علتى أن ال تكستر ولتو بتذ كت لتا ورختي
.

للمتتا عرلتوا أنتته مصتتمم ألقتتا ا لتتا قلتتوب ا نصتتار العفتتو لعفتوا  ،لقتتا النبتتا



 " :إن مىىن

عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ألبىرم " ( ،)7لاتو لقتوو رجائته بتا وحستن ظنته أقستم علتى ا
أن ال تكستتر نيتتة الربيتتع  ،لتتولقا ا العفتتو لتتا قلتتوب ن توال التتذين صتتمموا أمتتام الرستتو



عليتته شتتاادو بتتون الرج ت متتن عبتتاد ا  ،وأن ا أبتتر قستتمه ولتتين لتته نتتذن القلتتوب  ،وكيتتف ال
ونو الذي قا  :بونه يجد ري الجنة دون أحد  ،ولما استشاد وجد بته ب تع و متانون متا بتين
تربة بستتيف أو طعنتتة بتترم  ،ولتتم يعرلتته إال أختتته ببنانتته ( ،)2ونتتا الربيتتع نتذن  ،ر تتى ا

عن الجميع وعنا معام .

ويد أي ا لاذا القسم قوله



 " :رب أشعت مدفو باألبواب لو أقسم على اهلل ألبرم " (.)3

القسىىم الثالىىه  :أن يكتتون الحام ت لتته نتتو ا عجتتاب بتتالنفك  ،وتحجتتر ل ت ا عتتز وج ت

وسو الظن به تعالى  ،لاذا محرم ونو وشيك بون يحتبط ا عمت نتذا المقستم  ،ونتذا القستم

نو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله .
مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد  :أن من تولا على ا عز وج  ،لقتد أستا ا دب



معه وتحجز ل له وأسا الظن بته  ،وكت نتذا ينتالا كمتا التوحيتد  ،وربمتا ينتالا أصت
التوحيد  ،لالتالا على من نو عظيم يعتبر تنقصا لا حقه .
عن جنىدب بىن عبىد اهلل رضىي اهلل عنىه  ،قىال  :قىال رسىول اهلل



 " :قىال رجىل  :واهلل ال

يغفر اهلل لف ن  ،فقال اهلل عز وجل  :من ذا الذي يت لي على أن ال أغفر لفى ن ؟ إنىي قىد
غفرت له وأحبفت عملك " روام مسلم (.)1
قولتته  " :قىىال رجىىىل "  .يحتم ت أن يكتتون الرج ت التتذي ذكتتر لتتا حتتديث أبتتا نري ترو اثتتتا أو

ليرن.

قولتته  " :وا ال يففتتر ا لفتتعن "  .نتتذا يتتد علتتى اليتتوك متتن رو ا  ،واحتقتتار عبتتاد ا
عند القائ  ،واعجابه بنفسه .
والمغفىىىر  :س تتتر ال تتذنب والتج تتاوز عن تته  ،م تتوخوذو م تتن المفف تتر ال تتذي يفط تتا ب تته الت ترأك عن تتد
الحرب  ،وليه وقاية وستر .

( )7البخاري  :كتاب الصل  /باب الص لا الدية  ،ومسلم  :كتاب القسامة  /باب إ با

القصا

لا ا سنان.

( )2البخاري  :كتاب الجااد  /باب قوله تعالى   :من المؤمنين رجا صدقوا  ، ومسلم  :كتاب ا مارو  /باب بو الجنة
للشايد .

()3

مسلم كتاب البر والصلة  /باب ل

ال عفا .

( )9مسلم  :كتاب البر والصلة  /باب الناا عن تقنيط ا نسان من رحمة ا .
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قولته  " :من ذا الذي يت لي على أن ال أغفر لف ن "  " .من "  :استم استتفاام مبتتدأ  " ،ذا "
ملف تتاو  " ،الىىىىذي "  :اس تتم موصت تتو خبتتتر مبت تتدأ  " ،يتىىىى لي "  :يحل تتف  ،أي  :متتتن ذا الت تتذي
يتحجر ل لا ونعمتا أن ال ألفر لمن أسا من عبادي  ،واالستفاام لإلنكار .

والح تتديث ورد مبس تتوطا ل تتا ح تتديث أب تتا نريت ترو

()7

أن ن تتذا الرجت ت ك تتان عاب تتدا ول تته ص تتاحب

مسترف علتتى نفسته  ،وكتتان يتران علتى المعصتتية  ،ليقتو  :أقصتتر  .لوجتتدن يومتا علتتى ذنتتب ،

لقا  :أقصر  .لقا  :خلنا وربا  ،أبع

على رقيبا ؟ لقا  :وا  ،ال يففر ا لك .

ونتذا يتتد علتتى أن المستترف عنتتدن حستتن ظتتن بتتا ورجتتا لتته ولعلتته كتتان يفعت التتذنب ويتتتوب
ليما بينه وبين ربه  ،نه قا  :خلنا وربا  ،وا نستان إذا لعت التذنب تم تتاب توبتة نصتوحا

م للبته عليه نفسه مرو أخري  ،لنن توبته ا ولى صحيحة  ،لنذا تاب انيتة لتوبتته صتحيحة

 ،ن من شروط التوبة أن يعزم أن ال يعود  ،وليك من شروط التوبة أن ال يعود .
ونتذا الرجت التتذي قتد لفتتر ا لتته  ،إمتتا أن يكتون قتتد وجتتد

أن ذنبه نذا كان دون الشرك لتف

منته أستتباب المففترو بالتوبتتة  ،أو

ا عليه لففر له  ،أما لو كان شركا ومتا

بتدون توبتة

 ،لننه ال يففر له  ،ن ا يقو   :إن اهلل ال يغفر أن يشرك به  [ النسا . ]771 :
تتالة لتتا الحتتديث  :أن ا أحتتبط عملتته كلتته  ،ن

قولتته  " :وأحبفىىت عملىىك "  .ظتتانر ا

المفرد الم اف ا ص ليه أن يكون عاما .

ووجه إحبتاط ا عملته علتى ستبي العمتوم حستب لامنتا والعلتم عنتد ا  :أن نتذا الرجت كتان
يتعبتتد

ولتتا نفستته إعجتتاب بعملتته  ،وادال بمتتا عمت علتتى ا كونتته يمتتن علتتى ا بعملتته ،

وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركتان العبتادو  ،ن العبتادو مبنيتة علتى التذ والخ توا  ،لعبتد
أن تكون عبدا

عز وج بما تعبتدك بته وبمتا بلفتك متن كعمته  ،وك يتر متن التذين يتعبتدون

بمتتا تعبتتدنم بتته قتتد ال يتعبتتدون بوحيتته  ،قتتد يصتتعب علتتيام أن يرجع توا علتتى رأياتتم إذا تبتتين

لام الخطو متن كتتاب ا وستنة رستوله



ويحرلتون النصتو

متن أجلته  ،والواجتب أن تكتون

عبدا ليما بلفك من وحيه  ،بحيث تخ ع له خ وعا كامع حتى تحقق العبودية .
ويحتم ت معنتتا " أحبفىىىت عملىىك "  ،ري  :عملتتك التتذي كن ت
ونتتذا أنتتون  ،ن العم ت أذا حصتتل

تفتختتر بتته علتتى نتتذا الرج ت ،

ليتته إستتا و بط ت وحتتدن دون لي ترن  ،لكتتن ظتتانر حتتديث

أبا نريرو يمنع نذا االحتما  ،حيث جا ليه أن ا تعالى قا  :أذنبوا به إلى النار .

ونظير نذا مما يحتم العمتوم والخصتو

قولته



لتا حتديث باتز بتن حكتيم عتن أبيته عتن

جدن ليمن منع الزكاو  " :فإنا عخذوها وشفر ماله عزمة من عزمات ربنا " (.)2
()7

يوتا (

.)7090

( )2ا مام أحمد لا " المسند " (  ، )2،9/2وأبو داود  :كتاب الزكاو  /باب زكاو السائمة  ،والنسائا  :كتاب الزكاو /باب عقوبة
مانع الزكاو  ،والحاكم ( )222/7وصححه على شرطاما ووالقة الذنبى .
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لقوله  " :وشفر ماله "  ،ن المراد جميع ماله  ،أو ماله الذي منع زكاته ؟
يحتم ت ا م ترين  ،فمىىث  :إذا كتتان عنتتدن عشتترون متتن ا ب ت  ،لزكاتامتتا أربتتع شتتيان  ،لمنتتع

الزكتاو  ،لات نوختذ عشت ار متن ا بت لقتط متع الزكتاو  ،أو إذا كتتان عنتدن أمتوا أختري متتن بقتتر
ولنم ونقود نوخذ نصف جميع ذلك مع الزكاو ؟
أختلب في ذلك :
فقيل  :نوخذ نصف ماله الذي وقع

ليه المخالفة .

وقيل  :نوخذ نصف جميع الما .

والراج أنه راجع إلى رأي ا مام حسب المصلحة  ،لنن كان أخذ نصتف المتا كلته أبلتي لتا

الردا  ،أخذ نصف الما كله  ،واال  ،أخذ نصف الما الذي حصل

ليه المخالفة .

وفي حديه أبي هرير أن القائل رجل عابىد  .قىال أبىو هريىر  " :تكلىم بكلمىة أو بقىت دنيىام
وأخرته " (.)1
قوله  " :تكلم بكلمة "  .يعنا قوله  :وا  ،ال يففر ا لك .
قول تته  " :أوبق ت ت

المالكا .

"  .أي  :أنلكت ت

 ،ومنتتته ح تتديث  " :اجتنبىىىىوا السىىىىبف الموبقىىىىات " ( ،)2أي

قوله  " :دنيام وأخرته " ن من حبط عمله  ،لقد خسر الدنيا واثخرو .
أمتتا كوناتتا أوبق ت

بق

أخرتتته  ،لتتا مر ظتتانر  ،نتته متتن أن ت النتتار والعيتتاذ بتتا  ،وأمتتا كوناتتا أو

دنيان  ،لمن دنيا ا نسان حقيقة نا ما اكتسب لياتا عمتع صتالحا  ،واال  ،لاتا خستارو

 ،قتتا تعتتالى   :والعصىىر * إن ا نسىىان لفىىي خسىىر * إال الىىذين عمنىوا وعملىوا الصىىالحات
وتواص ىوا بىىالحق وتواص ىوا بالصىىبر [ العصتتر  ]3-7 :وقتتا :



قىىل إن الخاسىىرين الىىذين

خسروا أنفس م وأهلي م يىوم القيامىة إال ذلىك هىو الخسىران المبىين  [ الزمتر  ، ]72 :لمتن
لتتم يولتتق لإليمتتان والعم ت الصتتال  ،لقتتد خستتر دنيتتان حقيقتتة  ،ن مالاتتا للفنتتا  ،وك ت شتتا

لان لكونه لم يوجد  ،واعتبر نتذا بمتا حصت لتك ممتا ستبق متن عمترك تجتدن متر عليتك وكونته
لم يكن ونذا من حكمة ا عز وج لئع يركن إلى الدنيا .
وقوله  " :قا أبو نريرو "  .يعنا لا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه ا .


فيه مسائل :



األولى  :التحذير من التىالي علىى اهلل  .الثانيىة  :كىون النىار أقىرب إلىى أحىدنا مىن
شىراك نعلىىه  .الثالثىىة  :أن الجنىىة مثىىل ذلىىك  .الرابعىىة  :فيىىه شىىاهد لقولىىه  " :إن الرجىىل

( )7ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )323/2وأبو داود  :كتاب ا دب  /باب لا الناا عن البفا .
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ليتكلم بالكلمة  " ..إلىى أخىرم  .الخامسىة  :أن الرجىل قىد يغفىر لىه بسىبب هىو مىن أكىرم
األمور إليه
فيه مسائل :
األولىىى  :التحتتذير متتن التتتالا علتتى ا  .لقولتته  " :مىىن ذا الىىذي يتىى لي علىىى أن ال



أغفر لف ن "  ،وكونه أحبط عمله بذلك .


الثانية  :كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله .



ذلك .

الثالثة  :أن الجنة م

ناتتتان المستتولتان اللتتتان ذكرنمتتا المؤلتتف تؤختتذان متتن حبتتوط عم ت المتتتالا والمفف ترو للمستترف

علتتى نفستته  ،تتم أشتتار إلتتى حتتديث روان البختتاري عتتن ابتتن مستتعود ر تتا ا عنتته  .أن النبتتا



قا  " :الجنة أقرب إلى أحتدكم متن شتراك نعلته  ،والنتار م ت ذلتك "  ،ويقصتد بامتا تقريتب

باما الجنة أو النار  ،والشراك  :سير النع الذي يكون بين ا باام وا صابع .
الرابعىىة  :ليتته شتتاند لقولتته  " :إن الرجىىل ليىىتكلم بالكلمىىة  " ..رخ ترن  .يشتتير المؤلتتف



إلتتى حتتديث  :إن الرج ت ليتتتكلم متتا يتتري أن تبلتتي حيتتث بلف ت

ياتتوي باتتا لتتا النتتار ستتبعين

خريف تتا " ( ،)7أو " أبعىىىد ممىىىا بىىىين المشىىىرق والمغىىىرب " ( ،)7ون تتذا لي تته الح تتذر م تتن مزل تتة
اللسان  ،لقد يسبب الاعك  ،ولاذا قا النبتا



 " :من يضمن لي مىا بىين لحييىه ومىا

بين رجليه أضمن له الجنة " ( ،)3وقا لمعاذ  " :كب عليىك هىذا " يعنىي لسىانة  .قلىت
 :يا رسول اهلل ! نوانا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال  " :ثكلتك أمك يا معىاذ! وهىل يكىب
الناس في النار على وجوه م أو قال  :على مناخرهم إال حصائد ألسنت م ؟ ! " (.)9

وال سيما إذا كان

نذن الزلة ممن يقتدي به  ،كما يحدث من دعاو ال ع

والعياذ با  ،لنن عليه وزرن ووزر من تبعه إلى يوم القيامة .

الخامسة  :أن الرج قد يففر له بسبب نتو متن أكترن ا متور إليته  .لننته قتد لفتر لته



بستبب نتذا التونيتب  ،ونتذن لتم تظاتر لتا متتن الحتديث ولعلاتا تؤختذ متن قولته " قىد غفىىرت
له " .

()7

أخرجه ا مام أحمد لا " المسند " ( )322 ،291/2والترمذي  :كتاب الزند  /باب ليمن تكلم بكلمة لي حك باا الناك

( )11/1وقا  " :حسن لريب " .

()2البخاري  :كتاب الرقاق  /باب حفظ اللسان  ،ومسلم  :كتاب الزند  /باب التكلم بكلمة ياوي باا لا النار  ،ولفظه عند مسلم

 " .إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما لياا ياوي باا لا النار أبعد ما بين المشرق والمفرب .
( )3البخاري  :كتاب الرقاق  /باب حفظ اللسان .

( )9ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )237/2والترمذي  :كتاب ا يمان  /باب ما جا لا حرمة الصعو .

This file was downloaded from QuranicThought.com

وال شك أن ا نسان قد يففر لته بشتا نتو متن أكترن ا متور إليته  ،م ت الجاتاد لتا ستبي ا
 ،قتتا تعتتالى   :كتىىب علىىيكم القتىىال وهىىو كىىرم لكىىم وعسىىي أن تكره ىوا شىىيئا وهىىو خيىىر لكىىم
وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم  [ البقرو . ]271 :
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***
باب ال يستشفف باهلل على خلقه

عن جبير بن مطعم ر ا ا عنته  ،قتا  :جتا أع اربتا إلتى النبتا
ا نفك  ،وجاا العيا  ،ونلك

ناك

 ،وبتتك علتتى ا  .لقتتا النبتتا





 ،لقتا  :يتا رستو !

ا موا  ،لاستسق لنا ربتك  ،لننتا نستشتفع بتا عليتك

 " :سىىبحان اهلل ! سىىبحان اهلل



! " لمتتا از يستتب حتتتى

عرف ذلك لا وجون أصحابه  .تم قتا  " :ويحىك ! أتىدري مىا اهلل ؟ إن شىاء اهلل أعظىم مىن
ذلك  ،إنه يستشفف باهلل على أحد من خلقه  " ..وذكر الحديث  .روان أبو دواد

()7

استشتتفع بالشتتا  ،أي  :جعلتته شتتالعا لتته  ،والشتتفاعة لتتا ا ص ت  :جعت الفتترد شتتفعا  ،ونتتا
التوسط للفير بجلب منفعة له أو دلع م رو عنه .
مناسبة الباب لكتاب التوحيد :



أن االستشتتفاا بتتا علتتى خلقتته تتتنق

عتتز وج ت  ،نتته جع ت مرتبتتة ا أدنتتا متتن مرتبتتة

المشتتفوا إليتته  ،إذ لتتو كتتان أعلتتا مرتبتتة متتا احتتتا أن يشتتفع عنتتدن  ،ب ت يتتومرن أم ت ار وا عتتز
وج ال يشفع حد من خلقه إلى أحتد  ،نته أجت وأعظتم متن أن يكتون شتالعا  ،ولاتذا أنكتر

النبا



ذلك على ا عرابا  ،ونذا وجه و ع نذا الباب لا كتاب التوحيد .

قولتته  " :أعرابىىي "  .واحتتد ا ع تراب  ،ونتتم ستتكان الباديتتة  ،والفالتتب علتتى ا ع تراب الجفتتا ،
نام أحري أن ال يعلموا حدود ما أنز ا .

قوله  " :جا العيال  ،وهلكت األموال "  ،أي  :من قلتة المطتر والخصتب  ،ل تعف ا نفتك
بستتبب

تتعف القتتوو النفستتية والمعنويتتة التتتا تحص ت ليمتتا إذا لتتم يكتتن ننتتاك خصتتب  ،وجتتاا

العيا لقلة العيب  ،ونلك

ا موا  ،ناا لم تجد ما ترعان .

قوله  " :فاستسق لنا ربك "  .أي  :اطلب متن ا أن يستقينا  ،ونتذا ال بتوك بته  ،ن طلتب
الدعا ممن ترجا إجابته من وسائ إجابة الدعا .

قول تته  " :نستشىىىفف بىىىاهلل عليىىىك "  .أي  :نجعل تته واس تتطة بينن تتا وبين تتك لت تتدعو ا لن تتا  ،ون تتذا
يقت ا أنه جع مرتبة ا لا مرتبة أدنا من مرتبة الرسو



.

قوله  " :ونستشىفف بىك علىى اهلل "  .أي  :نطلتب منتك أن تكتون شتالعا لنتا عنتد ا  ،لتتدعو

ا لنا  ،ونذا صحي .
()7

أبو دواد  :كتاب السنة  /باب لا الجامية  ،وابن خزيمة لا " التوحيد " ( ،)791وابن أبا عاصم لا " السنة " ( )212

وصححه الععمة ابن القيم لا " تاذيب السنن " (.)91/1

This file was downloaded from QuranicThought.com

قولتته  " :سىىبحان اهلل  ،سىىبحان اهلل "  .قتتا



استتتعظاما لاتتذا القتتو  ،وانكتتا ار لتته  ،وتنزياتتا

عز وج عما ال يليق به من جعله شالعا بين الخلق وبين الرسو



.

و" سىىبحان "  :استتم مصتتدر منصتتوب علتتى أنتته مفعتتو مطلتتق متتن ستتب بستتب تستتبيحا  ،واذا
جتتا

الكلمتتة بمعنتتا المصتتدر ولتتيك لياتتا حرولتته  ،لاتتا استتم مصتتدر  ،م ت  :كتتعم استتم

مصدر كلم والمصدر تكليم  ،وم

 :سعم اسم مصدر سلم والمصدر تسليم .

و " سىىىبحان "  :مفع تتو مطل تتق  ،ون تتو الزم النص تتب وح تتذف العامت ت أي تتا  ،ل تتع ي تتوتا م تتع
الفع  ،ف تقول  :سبح

ا سبحانا إال ناد ار لا الشعر ونحون .

والتسىىبيح  :تنزيتته ا عمتتا ال يليتتق بتته متتن نق ت
أشبه ذلك .
وان ش تتئ

أدخت ت مما ل تتة المخل تتوق م تتع ال تتنق

مقارنة الكام بالنق

 ،أو عيتتب  ،أو مما لتتة للمخلتتوق  ،أو متتا
والعي تتب  ،ن مما ل تتة الن تتاق

نقت ت

 ،بت ت

تجعله ناقصا  ،كما قال الشاعر :
إذا قيل أن السيب أمضي من العصا

ألم تر أن السيب ينقص قدرم

" مىىا " علتتى از التتذي م تتارعاا ي ت از  ،صتتار النفتتا إ باتتتا

قولتته  " :فمىىا زال "  .إذا دخل ت

مفي تتدا لعس تتتمرار  ،كقول تته تع تتالى  :فمىىىا زالىىىت تلىىىك دعىىىواهم   ..اثي تتة [ ا نبي تتا ، ]72 :
وكقول ت تته تع ت تتالى ل ت تتا الم ت تتارا   :وال يزالىىىىىون مختلفىىىىىين إال مىىىىىن رحىىىىىم ربىىىىىك  [ ن ت تتود :

. ]771،779

وجملة " يسبح "  :خبر از .
قولتته  " :حتىىى عىىرب ذلىىك فىىي وجىىوم أصىىحابه "  .أي  :عتترف أ ترن لتتا وجتتون أصتتحابه وأناتتم

تو روا بذلك  ،نام عرلوا أنته



ال يستب لتا م ت نتذا المو تع وال يكتررن إال متر عظتيم ،

ووجته التستبي ننتا أن الرجت ذكتر جملتة لياتتا شتا متن التتنق

تعتالى  ،لستب النبتتا



ربتته تنزياتتا لتته عمتتا تونمتته نتتذن الكلمتتة  ،ولاتتذا كتتان الرستتو عليتته الصتتعو والستتعم وأصتتحابه
لتتا الستتفر إذا نبط توا واديتتا ستتبحوا  ،تنزياتتا

واذا علت توا نشت ت از كب تتروا  ،تعظيم تتا
السماوا

وا ر

تعتتالى عتتن الستتفو التتذي كتتان متتن صتتفاتام ،

ع تتز وجت ت  ،وأن ا تع تتالى ن تتو ال تتذ ل تته الكبري تتا ل تتا

.

قوله  " :ويحك "  .وي

 :منصوب بعام محذوف  ،تقديرن  :ألزمك ا ويحك .

وتتتارو ت تتاف  ،ليقتتا  :ويحتتك  ،وتتتارو تقطتتع عتتن ا
على أناا مبتدأ  ،ليقا  :ويحه أو وي له .

تتالة  ،ليقتتا  :ويحتتا لتتك  ،وتتتارو ترلتتع

ونا ووي وويك كلاا متقاربة ليم المعنا .
ولكن بعض علماء اللغة قال  :إن وي كلمة ترحم  ،ووي كلمة وعيد .
فمعني ويحك  :إنا أترحم لك وأحن عليك .
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تد على التحذير .

ومن م من قال  :ك نذن الكلما

لعلتا معنتتا أن ويت بمعنتتا التتترحم يكتتون قولتته



لاتتذا الرجت ترحمتتا لاتتذا الرجت التتذي تكلتتم

باذا الكعم  ،كونه لم يعرف قدر ا .
قولتته  " :أتىىدري مىىا اهلل "  .المتراد باالستتتفاام التعظتتيم  ،أي  :شتتون ا العظتتيم  ،ويحتم ت أن
جان به  ،ليكون المراد باالستفاام النفا .

المعنا  :ال تدري ما ا  ،ب أن

وقول تته  " :مىىىا اهلل "  .جمل تتة اس تتتفاامية معلق تتة ل ت ت " تىىىدري " ع تتن العمت ت

 ،ن دري تنص تتب

مفعتتولين  ،لكناتتا تعلتتق باالستتتفاام عتتن العم ت وتكتتون الجملتتة لتتا مح ت نصتتب ستتد

مستتد

مفعولا تدري .
قوله  " :إن ش ن اهلل أعظم مىن ذلىك "  .أي إن أمتر ا وعظمتته أعظتم ممتا تصتور حيتث

جئ

باذا اللفظ .

قوله  " :إنه ال يستشفف بىاهلل علىى أحىدا "  .أي  :ال يطلتب منته أن يكتون شتفيعا إلتى أحتد ،
وذلتتك لكمتتا عظمتتته وكبريائتته  ،ونتتذا الحتتديث ليتته

تتعف  ،ولكتتن معنتتان صتتحي  ،وأنتته ال

يجوز حد أن يقول  :نستشفع با عليك .
فىىإن قيىىل  :ألتتيك قتتد قتتا النبتتا



 " :مىىن سى ل بىىاهلل فى عفوم " ( ،)7ونتتذا دليت علتتى جتواز

السؤا با  ،إذ لو لم يكن السؤا با جائ از لم يكن إعطا السائ واجبا ؟

والجىواب أن يقىال  :إن الستؤا بتتا ال يقت تا أن تكتون مرتبتة المستتؤو بته أدنتا متن مرتبتتة
المسؤو بخعف االستشفاا  ،ب يد علتى أن مرتبتة المستؤو بته عظيمتة  ،بحيتث إذا ستئ

به أعطا .
العلمتا قتا  " :مىن سى لكم بىاهلل "  ،أي  :متن ستولكم ستؤاال بمقت تى شتريعة

على أن بع

ا لوعطون  ،وليك المعنا من قا  :أسولك با .

والمعنا ا و أص  ،وقد ورد م له لا قو الملك  " :أسولك بالتذي أعطتاك اللتون الحستن "

()2

فيه مسائل :



األولىى  :إنكىىارم علىى مىىن قىال  " :نستشىىفف بىاهلل عليىىك "  .الثانيىة  :تغيىىرم تغيىرا عىىرب فىىي
وجوم أصحابه من هذم الكلمة  .الثالثة  :أنه لم ينكر عليه قوله  " :نستشفف بىك علىى اهلل
".

()7
()2

تقديم (

.)932

تقدم تخريجه (

.)111
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الرابعىىىة  :التنبيىىىه علىىىى تفسىىىير ( سىىىبحان اهلل ! )  .الخامسىىىة  :أن المسىىىلين يسىىى لونه



االستسقاء.
فيه مسائل :
األولى  :إنكارن على من قا  " :نستشىفف بىاهلل عليىك "  .تؤختذ متن قولته " سىبحانه



اهلل ! أتدري ما اهلل "  ،وقوله  " :إنه ال يستشفف باهلل على أحد من خلقة " .
الثانيىىة  :تفي ترن عتترف لتتا وجتتون أصتتحابه متتن نتتذن الكلمتتة  .تؤختتذ متتن ا نتتذا يتتد



علتى أنته تفيتر حتتى عترف لتا وجتون أصتحابه متن نتذن الكلمتة  ،ونتذا دليت علتى أن نتذن

الكلمة عظيمة منكرو .

الثالثىىىة  :أن تته ل تتم ينك تتر علي تته قول تته  " :نستشىىىفف بىىىك علىىىى اهلل "  .ن تته ق تتا  :ال



يستشفع با على أحد  ،لونكر عليه ذلتك  ،وستك

عتن قولته  " :نستشىفف بىك علىى اهلل

 ،ونتتذا يتتد علتتى جتواز ذلتتك  ،وننتتا قاعتتدو ونتتا  :إذا جتتا لتتا النصتتو
لتونكر بع تاا وستك

عتن بعت

ذكتتر أشتتيا ،

 ،د علتى أن متا لتم ينكتر لاتتو حتق  ،م تا ذلتك قولتته

تعتالى   :نواذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علي ا عباءنا واهلل أمرنا ب ا قل إن اهلل ال ي مر
بالفحشاء  [ ا عراف  ، ]21 :لونكر قتولام   :واهلل أمرنىا ب ىا  ، وستك عتن قتولام
  :وجدنا علي ا عباءنا  ، لتد علتى أناتا حتق  ،وم لاتا عتدد أصتحاب الكاتف  ،حيتث
قا عن قو   :ث ثة رابع م كلب م ويقولون خمسة سادس م كلب م رجمىا بالغيىب ، 
وسك

عن قو "  سبعة وثامن م كلب م  [ الكاف . ]22 :



الرابعىىة  :التنبيتته علتتى تفستتير " سىىبحان اهلل ! "  .ألن قولىىه  " :إن شتتون ا أعظتتم



الخامسة  :أن المسلمين يستولونه االستستقا  .ونتذا لتا حتا حياتته  ،أمتا بعتد ولاتته

دلي على أنه منزن عما ينالا تلك العظمة .
للم يكونوا يفعلونه  ،نه



انقطتع عملته بنفسته وعبادتته  ،ولاتذا لمتا حصت الجتدب لتا

عاتتد عمتتر ب تتن الخطتتاب ر تتا ا عنتته استستتقا بالعب تتاك  ،لقتتا  " :الل ىىىم ! إن كنىىىا
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا  ،نوانا نتوسل إليىك بعىم نبينىا فاسىقنا "  .وتوستلتم بتالنبا

كتان بطلتبام التدعا منته  ،ولاتذا جتا لتتا بعت

الروايتا



 :أن عمتر كتان يتومر العبتتاك

ليقوم ليدعو .
وباتتذا نعتترف أن القصتتة المرويتتة عتتن الرج ت العتبتتا التتذي كتتان جالستتا عنتتد قبتتر النبتتا
لجا أعرابا  ،لقا  :السعم عليكم يا رسو ا ! سمع



،

ا يقتو   :ولىو أن ىم إذ ظلمىوا

أنفس م جاؤوك فاسىتغفروا اهلل واسىتغفر ل ىم الرسىول لوجىدوا اهلل توابىا رحيمىا  [ النستا :

 ، ]19وانا قد جئ

مستفف ار لذنبا مستشفعا بك إلى ربا  ،م أنشو يقو :
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يا خير من دفنت بالقا أعظمه

ففاب من فيب ن القا واألكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

فيه العفاب وفيه الجود والكرم

تتم أنصتترف  ،قتتا العتبتتا  :لفلبتنتتا عينتتا  ،ل أريت

النبتتا



لتتا النتتوم  ،لقتتا  :يتتا عتبتتا !

بشر ا عرابا أن ا قد لفر له .

لاذن الرواية باطلة ال صحة لاا ،ن صاحباا مجاتو  ،وكتذلك متن روانتا عنته مجاولتون ،

وال يمكن أن تص  ،ن اثيتة   :ولىو أن ىم إذ ظلمىوا  ولتم يقت  :إذا ظلمتوا  ،و" إذ " لمتا
م تتا بخ تتعف " إذا " والص تتحابة ر تتا ا ع تتنام لم تتا لحقا تتم الج تتدب ل تتا زم تتن عم تتر ل تتم

يستسقوا بالرسو
.7



 ،وانما استسقوا بالعباك بن عبد المطلب بدعائه ونو حا ر ليام (.)7

ومن فوائد الحديه :

أنه ينبفا أن يقدم ا نسان عند الطلب ا وصاف التتا تستتلزم العطتف عليته  ،لقولته

 " :ن كت األنفس " .
.2

الترحم على المذنب إذا قلنا  :إن " ويح " للترحم .
***

( )7البخاري  :كتاب االستسقا  /باب سؤا الناك ا مام االستسقا .
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***
باب ما جاء في حماية النبي



حمى التوحيد

وسدم فرق الشرك
مناسبة الباب للتوحيد :



لمتتا تلكتتم المؤلتتف رحمتته ا ليمتتا م تتا متتن كتابتته علتتى إ بتتا

التوحيتتد وعلتتى ذكتتر متتا يناليتته

كماله  ،ذكر ما يحما نذا التوحيد  ،وأن الواجب سد طرق الشرك .
عن عبد اهلل بىن الشىخير رض الىه عنىه  ،قىال  " :انفلقىت فىي وفىد بنىي عىامر إلىى رسىول
اهلل



 ،فقلنا  :أنت سيدنا  .فقال  " :السيد اهلل تبىارك وتعىالى "  .قلنىا  :وأفضىلنا فضى

 ،وأعظمنىىا ف ىوال  .فقىىال  " :قول ىوا بقىىولكم أو بعىىض قىىولكم  ،وال يسىىتجرينكم الشىىيفان " .
روام أبو داود بسند جيد

(1

).

قولتته  " :انفلقىىت فىىي وفىىد بىىن عىىامر"  .الظتتانر أن نتتذا ولتتد قتتدم علتتى النبتتا ) .لتتا العتتام
التاسع  ،ن الولود ك ر لا ذلك العام  ،ولذلك يسما عام الولود .

قولتته  " :أنىىت سىىيدنا " الستتيد  :ذو الستتؤدد والشتترف  ،والستتؤدد معنتتان  :العظيمتتة والفختتر ومتتا

أشباه .

وسيد  :صفة مشباة على وزن ليع  ،ن اليا ا ولى زائدو .
قوله  " :السيد اهلل "  .لم يق



 :سيدكم كما نو المتوقتع  ،حيتث إنته رد علتى قتولام ستيدنا

لوج ين :
الوجىىه األول  :إرادو العمتتوم المستتتفاد متتن (أل )  ،ن ( أل ) للعمتتوم  ،والمعنىىي  :أن التتذي
لتته الستتيادو المطلقتتة نتتو ا عتتز وجت  ،ولكتتن الستتيد الم تتاف يكتتون ستتيدا باعتبتتار الم تتاف

إليه  ،م

 :سيد بنا لعن  ،سيد البشر  ،وما أشبه ذلك .

الوجه الثاني  :لئع يتونم أنه من جنك الم اف إليه  ،ن سيد ك شا من جنسه .

والستتيد متتن أستتما ا تعتتالى  ،ونتتا متتن معتتانا الصتتمد  ،كمتتا لستتر ابتتن عبتتاك الصتتمد بونتته

الكام لا علمه وحلمه وسؤددن
ولم يناام



()7

وما أشبه ذلك .

عن قتولام  " :أنىت سىيدنا " بت أذن لاتم بتذلك  ،لقتا  :قولتوا بقتولكم أو بعت

قتتولكم  ،لكتتن ناتتانم أن يستتتجريام الشتتيطان ليترق توا متتن الستتيادو الخاصتتة إلتتى الستتيادو العامتتة

المطلقة  ،ن سيدنا خاصة م الة و" السيد" سيادو عامة مطلقة لير م الة .

()7
()7

تقدم تخريجه (

)

ابن ك ير لا " التفسير " ( .)290/9
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قولته  " :تبىىارك "  .قتا العلمتا  :معنتتا تبتارك  ،أي  :ك تتر بركاتته وخي ارتتته  ،ولاتذا يقولتتون

 :إن نتتذا الفع ت ال يوصتتف بتته إال ا  ،لتتع يقتتا  :تبتتارك لتتعن  ،ن نتتذا الوصتتف ختتا
با .

وقو العامة  ( :أنت تباركت علينا ) ال يريدون باذا ما يريدونته بالنستبة إلتى ا عتز وجت ،
وانمتتا يريتتدون أصتتابنا بركتتة متتن مجيئتتك  ،والبركتتة يص ت إ تتالتاا إلتتى ا نستتان إذا كتتان أنتتع
لتذلك  ،قتا أستتيد بتن ح تتير حتين نزلت

ما هذم ب ول بركتكم يا عل أبي بكر " (.)7
قوله  " :وأفضلنا "  .أي  :ل لك أل

ريتتة التتيمم بستتبب عقتد عائشتة التتذي

تاا مناتتا " :

من ل لنا .

قولتته  " :وأعظمنىىا فىوال "  .أي أعظمنتتا شتترلا ولنتتا  ،والطتتو  :الفنتتا  ،قتتا تعتتالى :ومىىن
لم يسىتفف مىنكم فىوال أن يىنكح المحصىنات  [ النستا  ]22 :ويكتون بمعنتا العظمتة  ،قتا
تعتتالى   :غىىافر الىىذنب وقابىىل التىىوب شىىديد العقىىاب ذي الفىىول  [ لتتالر  ، ]3 :أي  :ذي
العظمة والفنا .

قولته  " :قولىوا بقىىولكم أو بعىىض قىىولكم "  .ا متر لإلباحتتة وا ذن كمتتا ستتبق وقولته  " :قولىوا
بقولكم "  :يعنا قولام  :أن

سيدنا  ،أو أن

أل لنا  ،وما أشبه ذلك .

وقوله  " :أو بعض قولكم "  .يحتم أن يكون شكا متن التراوي  ،وأن يكتون متن لفتظ الحتديث

 ،أي  :اقتصروا على بع ه .

قوله  " :وال يسىتجرينكم الشىيفان "  .استتجران بمعنتا  :جذبته وجعلته يجتري معته  ،أي  :ال

يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلتى أن تقولتوا قتوال منكت ار  ،لورشتدنم



 ،وناانم عن ا مر الذي ال ينبفا أن يفع  ،حماية للتوحيد من النق

إلتى متا ينبفتا أن يفعت
أو النق

.

وقتتا لتتا الناايتتة  " :ال يسىىتجرينكم الشىىيفان "  ،أي  :ال يستتتفلبنكم ليتختتذكم جريتتا  ،أي :

رسوال ووكيع .

وعل تتا التفس تتيرين  ،لمت تراد النب تتا



حماي تتة التوحي تتد وس تتد كت ت طري تتق يوصت ت إل تتى الش تترك ،

والحمايتتة متتن المنكتتر تعظتتم كلمتتا كتتان المنكتتر أعظتتم وأكبتتر أو كتتان التتداعا إليتته لتتا النفتتوك

أشد .
ولاذا تجد أن باب الشرك حمان النبا عليته الصتعو والستعم حمايتة بالفتة حتتى ستد كت طريتق

يمكتن أن يكتون ذريعتة إليته  ،نته أعظتم التذنوب  ،وأي تا بتاب الزنتا حمتا حمايتة عظيمتة ،
حتتى منعت

المترأو متن التبتر وكشتف الوجته وخلوتاتا بالرجت بتع محترم ومتا أشتبه ذلتك  ،لتئع

يكتتون ذلتتك ذريعتتة إلتتى الزنتتا  ،ن النفتتوك تطلبتته  ،ولتتا بتتاب الربتتا أي تتا حمتتا الربتتا بحمايتتة
()7

البخاري  :كتاب التيمم  ،ومسلم  :كتاب الحي

 /باب التيمم .
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عظيمتتة  ،حتتتى إن الرج ت ليعطتتا الرج ت صتتاعا طيبتتا متتن البتتر بصتتاعين قيمتامتتا واحتتدو ،
ويكون ذلك ربا محرما مع أنه ليك ليه ظلم .

لالشرك قد يكتون متن ا متور التتا ال تتدعو إليته النفتوك ك يت ار لكنته أعظتم الظلتم  ،لالشتيطان
يحتتر

عل تتى أن يوص ت اب تتن ردم إلتتى الش تترك بك ت وس تتيلة  ،لحم تتان النبتتا



حماي تتة تام تتة

محكمتتة حتتتى ال يتتدخ ا نستتان ليتته متتن حيتتث ال يشتتعر  ،ونتتذا نتتو معنتتا البتتاب التتذي ذك ترن
المؤلف .
تنبيه :



جتري شت ار نتذا الحتديث علتى أن النبتا
الحديث وبين قولته





ناتانم عتن قتو ستيدنا  :لحتاولوا الجمتع بتين نتذا

 " :أنا سىيد ولىد عدم " ( ،)7وقولته  " :قومىوا إلىى سىيدكم " ( ،)2وقولته

لا الرقيق  :و " ليقل سيدي وموالي "

()2

بواحد من ث ثة أوجه :

األول  :أن الناا على سبي الكرانة وا دب  ،وا باحة على سبي الجواز .
الثىىاني  :أن الناتتا حيتتث يخشتتى منتته المفستتدو  ،ونتتا التتتدر إلتتى الفلتتو وا باحتتة إذا لتتم يكتتن

نناك محذور .

الثالىىىىه  :أن النا تتا بالخط تتاب  ،أي  :أن تخاط تتب الفي تتر بقول تتك  :أنت ت

س تتيدي أو س تتيدنا ،

بختتعف الفائتتب  ،ن المخاطتتب ربمتتا يكتتون لتتا نفستته عجتتب وللتتو وترلتتع  ،تتم إن ليتته شتتيئا

أخر  ،ونو خ وا نذا المتسيد له واذال نفسته لته بختعف متا إذا جتا متن الفيتر  ،م ت " :

قوموا إلى سيدكم "  ،أو على ستبي الفيبتة  ،كقتو العبتد  :قتا ستيدي ونحتو  ،لكتن نتذا يترد
عليه

إباحته

للرقيق أن يقو لمالكه  :سيدي .

والذي يظار لا أن ال تعار

أصع  ،ن النبا



أذن لام أن يقولتوا بقتولام  ،لكتن ناتانم

أن يستتتجريام الشتتيطان بتتالفلو م ت ( السىىيد )  ،ن الستتيد المطلتتق نتتو ا تعتتالى  ،وعلتتا

نذا ليجوز أن يقا  :سيدنا وسيد بنا لعن ونحون ولكن بشرط أن يكون الموجته إليته الستيادو

أنتع لتذلك  ،أمتا أذا لتم يكتن أنتع كمتا لتو كتان لاستقا أو زنتديقا  ،لتتع يقتا لته ذلتك حتتى ولتتو
لتتر

أنتته أعلتتا منتته مرتبتتة أو جانتتا  ،وقتتد جتتا لتتا الحتتديث  " :وال تقولىوا للمنىىافق سىىيد ،

فإنىىه إن يكىىن سىىيدا فقىىد أسىىخفتم ربكىىم عىىز وجىىل " ( ،)9لتتنذا كتتان أنتتع لتتذلك ولتتيك ننتتاك
محذور  ،لع بوك بته  ،وأمتا إن خشتا المحتذور أو كتان ليتر أنت  ،لتع يجتوز  .والمحىذور

 :نو الخشية من الفلو ليه
()7

تقدم تخريجه (

()2

تقدم تخرجه (

.)921

( )2البخاري  :كتاب المفازي  /باب مرجع النبا
.)929



من ا حزاب .

( )9ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )391/2وأبو داود  :كتاب ا دب  /باب ال يقو المملوك ربا وربتا .
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وعن أنس رضي اهلل عنه  " :أن ناسا قالوا  :يا رسىول اهلل يىا خيرنىا وابىن خيرنىا ! وسىيدنا
وابن سيدنا ! فقال  " :يىا أي ىا قولىوا بقىولكم وال يسىت وينكم الشىيفان  ،أنىا محمىد عبىد اهلل
ورسىوله  ،مىا أحىب أن ترفعىوني فىوق منزلتىي التىي أنزلنىي اهلل عىز وجىل "  .روام النسىىائي

بسند جيد (.)1

قوله  " : :قالوا يا رستو ا ! " نتذا النتدا موالتق لقولته تعتالى   :ال تجعلىوا دعىاء الرسىول
بيىىنكم كىىدعاء بعضىىكم بعضىىا  [ النتتور  ، ]13 :أي  :ال تنتتادون كمتتا ينتتادي بع تتكم بع تتا ،

لتقولوا  :يا محمد ! ولكن قولوا  :يا رسو ا ! أو  :يا نبا ا !

ولتتا اثيتتة معنتتا أختتر  :أي إذا دعتتاكم الرستتو  ،لتتع تجعل توا دعتتا ن إيتتاكم كتتدعا بع تتكم
بع تتا إن شتتئتم أجبتتتم وان شتتئتم أبيتتتم  ،لاتتو كقولتته :



يىىا أي ىىا الىىذين عمن ىوا اسىىتجيبوا هلل

وللرسىول إذا دعىىاكم لمىىا يحيىىيكم  [ ا نفتتا  ، ]29 :وعلتتا المعنتا ا ولتتى تكتتون " دعىىاء "

م تتالة إلتتى المفعتتو  ،وعلتتى ال تتانا تكتتون م تتالة إلتتى الفاع ت  .قولتته  " :يتتا خيرنتتا "  .نتتذا

صحي لاو خيرنم نسبا  ،ومقاما  ،وحاال .
قوله  " :وابن خيرنا"  .أي  :لا النسب ال لا المقام والحا .

وكذلك يقا لا قوله  " :وابن سيدنا" .
قوله  " :قولوا بقولكم " سبق القو ليه .

قولته  " :وال يسىت وينكم الشىيفان "  .أي ال يستتميلنكم الشتيطان لتاتورن وتتبعتوا طرقته حتتى
تبلفت توا الفل تتو  ،ونظي تتر قول تته تع تتالى   :كالىىىذي اسىىىت وته الشىىىيافين فىىىي األرض حيىىىران



[ا نعام . ]17 :

قوله  " :أنا محمد عبد ا ورسوله "  .محمد اسمه العلم  ،وعبد ا ورسوله وصفان له .
ون تتذان الوص تتفان أحس تتن وأبل تتي وص تتف يتص تتف ب تته الرس تتو
بالعبوديتتة لتتا أعظتتم المقامتتا



 ،ول تتذلك وص تتفه ا تع تتالى

 ،لوصتتفه باتتا لتتا مقتتام إن ت از الق تررن عليتته  ،قتتا تعتتالى :



تبارك الذي نزل الفرقان علىى عبىدم  [ الفرقتان  ، ]7 :ووصتفه باتا لتا مقتام ا ست ار  ،قتا
تعالى  :سبحان الذي أسري بعبدم لي



[ ا ست ار  ، ]7 :ووصتفه باتا لتا مقتام المعت ار ،

قتتا تعتتالى   :فىىى وحي عبىىىدم مىىىا أوحىىىي  [ التتنجم  ، ]70 :ووصتتفه لتتا مقتتام التتدلاا عن تته
والتحدي  ،قا تعالى   :نوان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا  [ البقرو . ]23 :
وكذلك بالنسبة لمنبيا  ،قوله تعالى   :ذرية من حملنا مىف نىون إنىه كىان عبىدا شىكورا [ 

ا س ار  ، ]3 :ونذن العبودية خاصة  ،ونا أعلا أنواا الخاصة .

( )7ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )297/3والنسائا لا " عم اليوم والليلة " ( )299،220وقا ابن عبد الاادي لا " الصارم
المنكا " (

 " : )291إسنادن صحي " .
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والعبودية

من أج أوصاف ا نسان إما أن يعبد ا أو الشيطان  ،قا تعتالى  ألم أع ىد

إلىىيكم يىىا بنىىي عدم ال تعبىىدوا الشىىيفان إنىىه لكىىم عىىدو مبىىين * وأن اعبىىدوني هىىذا الصىىراف
مستقيم  [ يس  ]61 ،62 :قال ابن القيم :
فبلوا برق النفس والشيفان

هربوا من الرق الذي خلقوا له
وقال الشاعر :

فإنه أشرب أسمائي

ال تدعني إال بيا عبدها

قولته  " :ورسىوله "  .أي  :المرست متن عنتدن إلتتى جميتع النتاك  ،كمتتا قتا تعتالى   :قىىل يىىا
أي ا الناس إني رسول اهلل إليكم جميعا [ ا عراف . ]721 :
ورستو ا



لتا قمتة الطبقتا

الصتالحة  ،قتا تعتالى   :ومىن يفىف اهلل والرسىول ف ولئىك

مف الذين أنعم اهلل علي م من النبيين والصديقين والش داء والصالحين وحسن أولئىك رفيقىا


[ النسا  ، ]19 :والنبيتون لتيام الرستو

ا لا الرسو



 " :عبد ال يعبد  ،ورسول ال يكذب " .

وقد تطرف لا الرسو
طائفتة للت

-



فائفتان :

ليته حتتى عبدتته  ،وأعدتته للست ار وال ت ار  ،وصتار تعبتدن وتتدعون متن

دون ا .

وطائفة كذبته  ،وزعم

-



 ،بت نتو أل تلام  ،ومتن عبتارو المؤلتف رحمته

أنه كذاب  ،ستاحر  ،شتاعر  ،مجنتون  ،كتانن  ،ونحتو ذلتك

.
ولا قوله  " :عبد اهلل ورسوله " رد على الطائفتين .
قولته  " :مىىا أحىىب أن ترفعىىوني فىىوق منزلتىىي "  " .متتا " ناليتتة و " إن " ومتتا دخلت

عليتته لتتا

تووي مصدر مفعتو أحتب  ،أي  :متا أحتب رلعتتكم إيتاي لتوق منزلتتا  ،ال لتا ا لفتاظ  ،وال
لا ا لقاب  ،وال لا االحوا .

قولته  " :التىىي أنزلنىي اهلل "  .يستتتفاد منته أن ا تعتتالى نتو التتذي يجعت الف ت لتا عبتتادن ،

وينزلام منازلام .


مناستبة البتاب لكتتاب التوحيتتد  :أن التوحيتد يجتب أن يحمتتا متن كت وجته حتتى لتتا
ا لفاظ  ،ليكون خالصا من ك شابئة .



فيه مسائل :
األولى  :تحذير الناس من الغلو  .الثانية  :ما ينبغي أن يقول من قيل لىه  " :أنىت سىيدنا"
 .الثالثىة  :قولىه  " :ال يسىىتجرينكم "  .مىف أن ىم لىىم يقولىوا إال الحىق  .الرابعىىة  " :مىا أحىىب
أن ترفعوني فوق منزلتي " .
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فيه مسائل :


األولىى  :تحتذير النتاك متن الفلتو  .تؤختذ متن قولته  " :وال يسىتجرينكم الشىىيفان " ،

ووجاتته  :أن الرستتو



جع ت نتتذا متتن استتتج ار الشتتيطان  ،وا نستتان يجتتب عليتته أن

يحذر ك ما كان من طرق الشيطان .


الثانيىىة  :متتا ينبفتتا أن يقتتو متتن قي ت لتته  " :أنىىىت سىىىيدنا "  .وتؤختتذ متتن قولتته " :
السيد اهلل "  ،لينبفا أن يقو من قي له ذلك  " :السيد اهلل " .



الثالثة  :قوله  " :ال يستجرينكم الشيفان " مع أنام لم يقولوا إال الحق .

ظتتانر كتتعم المؤلتتف أن نتتذا متتن استتتج ار الشتتيطان  ،لاتتذن الكلمتتة يحتم ت أن معنانتتا أن متتا
قلتم من استج ار الشيطان .
ويحتمىىىل أن المعنىىىي  :قولت توا با تتذا الق تتو  ،ولك تتن إي تتاكم أن تفلت توا  ،ل تتنن ن تتذا م تتن اس تتتج ار
الشيطان  ،ونذا ظانر الحديث كما سبق .



الرابعة  :قولته  " :مىا أحىب أن ترفعىوني فىوق منزلتىي "  .أي إنتا أكترن أن ترلعتونا

لوق منزلتا  ،ونا العبودية والرسالة  ،لفياا توا عه
***



.
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باب ما جاء في قول اهلل تعالى :


وما قدروا اهلل حق قدرم واألرض جميعا قبضته يوم القيامة



اآلية [الزمر ]65 :
قولتته   :ومىىىا قىىىدروا  . ال تتمير يعتتود علتتى المشتتركين  ،وقىىىدروا  : عظم توا  ،أي  :م تتا
عظموا  ،أي  :ما عظموا ا حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته .

قولتته   :واألرض جميعىىا قبضىىته يىىوم القيامىىة  . يحتم ت أن تكتتون ال تواو للحتتا  ،أي  :متتا
قدروا ا حق قدرن لا نذن الحا .

ويحتمت ت أن تك تتون لعس تتتئناف  ،لبي تتان عظم تتة ا ع تتز وجت ت  ،ون تتذا أق تتوي  ،ن تته يع تتم ن تتذن
الحا وليرنا .
والقبضة  :نا ما يقب

باليد  ،وليك المراد باتا الملتك كمتا قيت  ،نعتم  ،لتو قتا  :وا ر

لا قب ته  ،لكان تفسيرنا بالملك محتمع .

قولتته  " :جميعىىىا "  .ح تتا متتن ا ر
ا ر

 ،ليش تتم بحارن تتا وأناارن تتا وأشتتجارنا وكت ت م تتا ليا تتا ،

كلاا جميعا قب ته يوم القيامتة  ،والستماوا

بيمينته ،

علتى عظماتا وستعتاا مطويتا

قا ا عز وج   :يوم نفوي السماء كفي السجل للكتب كما بىدأنا أول خلىق نعبىدم [ 
األنبياء . ]121 :
قولتته   :سىىىبحانه وتعىىىالى  . نتتذا تنزيتته لتته ع تتن ك ت نق ت

وعيتتب  ،ومم تتا ين تزن عنتته ن تتذن

ا نداد  ،ولاذا قا   :وتعالى  ، أي  :ترلع .
قوله   :عما يشركون  . أي  :عن ك شرك يشركونه بته  ،ستوا جعلتوا الختالق كتالمخلوق

أو العكك .

عن ابن مسعود رضي اهلل عنه  ،قال  " :جىاء حبىر مىن األحبىار إلىى رسىول اهلل



 ،فقىال

 :يىىا محمىىد ! إنىىا نجىىد أن اهلل يجعىىل السىىماوات علىىى إصىىبف  ،واألرضىىيين علىىى إصىىبف ،
والشجر على إصبف  ،والثري على إصبف  ،وسائر الخلق علىى إصىبف  ،فيقىول  :أنىا الملىك
 .فضحك النبي  حتى بدت نواجذم  ،تصىديقا لقىول الحبىر  ،ثىم قىرأ   :ومىا قىدر اهلل حىق
قدرم واألرض جميعا قبضته يوم القيامة  اآلية " متفق عليه (.)1
قولته " حبىىر "  .الحبتتر نتتو العتتالم الك يتر العلتتم  ،والحبتتر يشتتابه البحتر لتتا اشتتتقاق الحتتروف ،

ولاذا كان العالم أحيانا يسما بالحبر وأحيانا بالبحر .
قوله  " :إنا نجد "  .أي  :لا التوراو .

( )7البخاري  :كتاب التوحيد  /باب قوله تعالى :



لم خلق

بيدي  ، ومسلم  :كتاب المنالقين  /باب صفة القيامة .
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قولتته  " :فضىىحك النبىىي



بحتتديث ال تطمتتئن إليتته

"  .ول ىوال متتا بعتتدنا الحتمل ت
تتحك

أن تكتتون إنكتتا ار  ،ن متتن حتتد ك

منتته  ،لكنتته قتتا  " :تصىىديقا لقىىول الحبىىر "  ،لكان ت

إق ت ار ار

اللير  ،ويد لتذلك قولته  :تم قت أر   :ومىا قىدروا اهلل حىق قىدرم   ..اثيتة  :لاتذا يتد علتى

أنتته



أق ترن واستشتتاد لقولتته بآيتتة متتن كتتتاب ا  ،ل تتحكه واستشتتاادن تقريتتر لقتتو الحبتتر ،

وسبب ال حك نو سرور  ،حيث جا لا القتررن متا يصتدق متا وجتدن نتذا الحبتر لتا كتبته ،
نتته ال شتتك أنتته إذا جتتا متتا يصتتدق الق تررن  ،لتتنن الرستتو

الرسو





ستتوف يستتر بتته  ،وان كتتان

يعلم علم اليقين أن القررن من عنتد ا  ،لكتن ت تالر البينتا

أرأيت أسامة بن زيد وأبوم زيد بن حارثة ؟ هل كىان عنىد النبىي



ممتا يقتوي الشتا ،

شىك فىي أن أسىامة ابىن

لزيد ؟
الجواب  :ليك عندن لا ذلك شك  ،ولما مر بامتا مجتزز المتدجلا ونتو متن أنت القيالتة وقتد
تفطيتتا بقطيفتتة لتتم يبتتد منامتتا إال أقتتداماما  ،لنظتتر إلتتى أقتتداماما  ،لقتتا  :إن ا قتتدام بع تتاا
 ،لسر النبا

من بع



سرو ار عظيما حتى دخ علتى عائشتة مسترو ار تبترق أستارير وجاته

 ،وقتا  " :ألم تري أن مجززا المدجلي دخل فرأي أسامة وزيىدا وعلي مىا قفيفىة  ،قىد غفيىا
رؤوس ى ما وبىىدت أقىىدام ما  ،فقىىال  :إن هىىذم األقىىدام بعض ى ا مىىن بعىىض " ( ،)7لتتالمام أن

الرسو



دخت تبترق أستارير وجاته  ،ن لتا ذلتك توييتدا للحتق  ،وكتان المشتركون يقتدحون

لتا أستامة بتن زيتتد وأبيته الختتعف ألوانامتا  ،لكتتان أستامة أستود شتديد الستواد وأبتون زيتد شتتديد
البيتتا

 ،لكتتن ا متتر لتتيك كمتتا قتتالوا  ،بت نتتم كتتاذبون لتتا ذلتتك  ،واختتتعف اللتتون ال يوجتتب

شباة إال لذي نوي  ،للع المخالف لا اللون نزعة عرق .
قولت تته  " :أصىىىىىبف "  .واحت تتدو ا صت تتابع  ،ونت تتا م ل ت تتة ا و وال الت تتث  ،لفيات تتا تست تتع لف ت تتا

،

والعاشر أصبو  ،وفي هذا يقول الناظم :
وهمز أنملة ثله وثالثة

التسف في أصبف واختم ب صبو

قولتته  " :أنىىا الملىىك "  .نتتذن الجملتتة تفيتتد الحصتتر  ،ناتتا استتمية معرلتتة الج تزئين  ،لفتتا ذلتتك
اليتتوم ال ملتتك حتتد  ،قتتا تعتتالى   :يىىوم هىىم بىىارزون ال يخفىىي علىىى اهلل مىىن م شىىيء لمىىن
الملك اليوم هلل الواحد الق ار  [ لتالر  ، ]71 :وكت النتاك الملتوك متنام والمملوكتون علتى

حد سوا يحشرون حفاو عراو لرال  ،وباذا يظار ملكو ا عتز وجت لتا ذلتك اليتوم ظاتو ار
بينا  ،نه سبحانه ينادي  :لمتن الملتك اليتوم  ،لتع يجيبته أحتد  ،ليجيتب نفسته   :هلل الواحىد
الق ار . 
( )7البخاري  :كتاب الفرائ

 /باب القائف  ،ومسلم  :كتاب الر اا  /باب العم بنلحاق القائف الولد .
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وقول تته  " :الملىىىك "  .أي  :ذو الس تتلطان  ،ول تتيك مج تترد المتص تترف بت ت ن تتو المتص تترف ليم تتا
يملك على وجه السلطة والعلتو  ،وأمتا " المالىك " لتدون ذلتك  ،ولاتذا يمتتد نفسته تعتالى بونته
الملك  ،وقوله تعالى   :مالك يىوم الىدين  [ الفاتحتة  ]9 :لياتا ق ار تتان  " :ملىك ومالىك " ،
ليتبين بذلك أنه ملك مالك .

لملتتك ا تعتتالى مت تتمن لكمتتا الستتلطان والتتتدبير والملتتك  ،بختتعف لي ترن  ،لتتنن متتن ملتتوك

الدنيا من يكون ملكا ال يملك التصرف  ،ومنام المالك وليك بملك .

قوله  " :حتى نواجذم "  .أي ظار  ،ونواجذ  :جمع ناجذ  ،ونو أقصا ا
ونتتذا ال تتحك متتن النبتتا



راك .

تقريتتر لقتتو الحبتتر  ،ولاتتذا قتتا ابتتن مستتعود  " :تصىىديقا لقىىول
تتحك الرستتو

الحبىىر"  ،ولتتو كتتان منكت ار متتا



كذب الذين ادعوا أن الذين يزنا ال يرجم  ،ولكنه

وال استشتتاد باثيتتة  ،ولقتتا لتته  :كتتذب

ذكرن موالق لما جا به القررن الذي أوحا إلى محمد

كمتتا

حك تصديقا لقو الحبر وسترو ار بتون متا


.

قوله  :م ق أر   :وما قدروا اهلل حق قدرم واألرض جميعا قبضته   ..اثية .
نذا معنا اثية التا ال تحتم ليترن  ،وأن الستماوا

أي  :يدن تبارك وتعالى  ،ن ذلك تفستيرن



مطويتا

كطتا الستج للكتتب بيمينته ،

 ،وتفستيرن لتا الدرجتة ال انيتة متن حيتث الترتيتب

 ،لكنه كالقررن لا الدرجة ا ولى من حيث القبو والحجة .
وأمتا تفستير أنت التحريتف  ،ليقتو بع تتام  " :قبضىته "  ،أي  :لتا قب تتته وملكته وتصتترله

 ،ونو خطو  ،ن الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله .

وقو بع ام  " :السماوات مفويات "  ،أي  :تالفة ونالكة  ،كمتا تقتو أنطتوي ذكتر لتعن ،

أي  :از ذكرن .

و" بيمينه "  ،أ  :بقسمه  ،نه قا تعتالى   :كل من علي ا فىان * ويبقىي وجىه ربىك [ 
التترحمن  ]21،21 :لجعلتوا المتراد بتتاليمين القستتم  ..إلتتى ليتتر ذلتتك متتن التحريفتتا
إلياتتا أن ت التحريتتف  ،ونتتذا لظتتنام الفاستتد بتتا  ،حيتتث زعم توا أن إ بتتا

التتتا يلجتتو

م ت نتتذن الصتتفا

يستلزم التم يت  ،لصتا ار ينكترون متا أ بتته ا لنفسته  ،ومتا أ بتته رستو وستلف ا متة بشتباا

يدعوناا حججا .

فيقال ل م  :هل أنتم أعلم باهلل من اهلل ؟
إن قىالوا  :نعتتم  ،كفتروا  ،وان قتتالوا  :ال  ،قلنتا نت أنتتم ألصت لتا التعبيتتر عتن المعتتانا متتن

ا ؟

إن قالوا  :نعم  ،كفروا  ،وان قالوا ال  ،خصموا  ،وقلنا لاتم  :إن ا بتين ذلتك أبلتي بيتان بتون
ا ر

جميعا قب ته يوم القيامة  ،والرسو

ون أنتم أنص من الرسو





أقر الحبر علتى متا ذكتر ليمتا يطتابق اثيتة :

لعباد ا ؟ لسيقولن  :ال .
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لنذا كان كعمه تعالى ألص الكعم  ،وأصدقه  ،وأبينته  ،وأعلتم بمتا يقتو لتزم علينتا أن نقتو
ما قا عن نفسه  ،ولستنا بمتذنبين  ،بت التذنب علتى متن صترف كعمته عتن حقيقته التتا

م

أرادن ا باا .

إ با

ومن فوائد الحديه :
ا صابع

ق اررن

عز وج



نذا الحبر على ما قا .

وا صتتبع إصتتبع حقيقتتا يليتتق بتتا عتتز وج ت  ،كاليتتد  ،ولتتيك الم تراد بقولتته  " :علتتا إصتتبع "
ستتاولة التصتترف لتتا الستتماوا

لظتتانر اللفتتظ والتقستتيم  ،و نتته

وا ر


أصبعين من أصابع الرحمن " (.)7

 ،كمتتا يقولتته أنت التحريتتف  ،ب ت نتتذا خطتتو مختتالف

ذلتتك بتتنق اررن  ،ولقولتته

أ بت



 " :إن قلتتوب بنتتا ردم بتتين

وقولتته  " :بتتين أصتتبعين " ال يلتتزم متتن البينيتتة المماستتة  ،أال تتتري قولتته تعتتالى   :والسىىحاب
المسىىىخر بىىىين السىىىماء واألرض  [ البقت ترو  ، ]719 :والستتحاب ال يمتتك ا ر

وال الس تتما

ونتتو بينامتتا  ،ونقتتو  :عنيتزو بتتين الزلفتتا والتترك  ،وال يلتتزم أن تكتتون متصتتلة بامتتا  ،وتقتتو :

شتعبان بتين ذي القعتدو وجمتاد  ،وال يلتزم أن تكتون متصتلة بامتا  ،وتقتو  :شتعبان بتتين ذي

القعدو جمادي  ،ويلزم أن يكون مواليا له  ،لتبين أن البينية ال تستتلزم االتصتا لتا التزمن أو
المكتان  ،وكمتا بت

عنته



 :أن ا ستبحانه وتعتالى يكتتون قبت وجته المصتلا ( ،)2وال يلتتزم

متتن المقابلتتة أن يكتتون بينتته وبتتين الجتتدار أو الستتترو التتتا يصتتلا إلياتتا  ،لاتتو قب ت وجاتته وان
كتتان علتتى عرشتته  ،ومثىىال ذلىىك  :الشتتمك حتتين تكتتون لتتا ا لتتق عنتتد الشتتروق أو الفتتروب ،
لنن من الممكن أن تكون قب وجاك ونا لا العلو .
لتبتين باتذا أن نتؤال المحترلين علتى

تتع  ،وأن متن قتا  :إن طتريقتام أعلتم وأحكتم  ،لقتتد

.

ومن المشاور عنتدنم قتولام  :طريقتة الستلف أستلم وطريقتة الخلتف أعلتم وأحكتم  ،ونتذا القتو
على ما ليه من التناق
أوال  :ليه تناق

قد يوص إلى الكفر  ،لاو :

 ،نام قالوا طريقة السلف أسلم  ،وال يعقت أن تكتون الطريقتة أستلم وليرنتا

أعلم وأحكم  ،ن ا ستلم يستتلزم أن يكتون أعلتم وأحكتم لتع ستعمة إال بعلتم بوستباب الستعمة

وحكمة لا سلوك نذن ا سباب .

ثانيا  :أين العلم والحكمة من التحريب والتعفيل ؟
ثالثىىا  :يلتتزم منته أن يكتتون نتؤال الختتالفون أعلتتم بتتا متتن رستوله
السلف نا طريقة النبا

( )7



وأصحابه .



وأصتتحاب  ،ن طريقتتة

مسلم  :كتاب القدر  /باب تصريف ا تعالى القلوب كيف يشا .

( )2البخاري  :كتاب الصعو  /باب حك البزاق باليد لا المسجد  ،ومسلم  :كتاب الزند .
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رابعا  :أناتا قتد تصت الكفتر  ،ناتا تستتلزم تجايت النبتا
د الحكمة  ،ونذا خطر عظيم .

وتسفياه



وتستفياه  ،لتجايلته

تد العلتم ،

لاذن العبارو باطلة حتى وان أرادوا باا معنا صحيحا  ،ن نؤال بح توا وتعمقتوا وخا توا لتا
أشيا كان السلف لم يتكلموا لياا  ،لنن خو ام لا نذن ا شيا نو التذين

إلى الحيرو والشك  ،وصدق النبا



ترنم وأوصتلام

حين قا  " :هلك المتنفعون " ( ،)7للتو أناتم بقتوا علتى

متا كتان عليته الستلف الصتال ولتم يتنطعتوا  ،لمتا وصتلوا إلتى نتذا الشتك والحيترو والتحريتف ،

حتى إن بع

أئمة أن الكعم كان يتمنا أن يمو على عقيدو أمته العجتوز التتا ال تعترف

نذا ال ع  ،ويقو بع ام  :نا أنا أمو على عقيدو عجائز نيسابور .

ونتتذا متتن شتتدو متتا وجتتدوا متتن الشتتك والقلتتق والحي ترو  ،وال تظتتن أن العقيتتدو الفاستتدو يمكتتن أن

يعتيب ا نستان علياتا أبتدا  ،ال يمكتن أن يعتيب ا نستان إال علتى عقيتدو ستليمة  ،واال ابتلتا
بالشتتك والقلتتق والحي ترو  ،وقتتد قتتا بع تتام  :أك تتر النتتاك شتتكا عنتتد المتتو أن ت الكتتعم  ،ومتتا
بالك والعياذ با بالشك عند المو يختم لإلنسان ب د ا يمان .


بستتاولة وبمتتا جتتري عليتته الستتلف ،

لكتتن لتتو أختتذنا العقيتتدو متتن كتتتاب ا وستتنة رستتو ا

ونقو كما قتا الترازي ونتو متن علمتائام ورؤستائام  :أريت

أقترب الطترق طريقتة القتررن  :أقت أر

لتتا ا بتتا

  :الىىرحمن علىىى العىىرش اسىىتوس  [ طتته  ، ]2 :يعنتتا  :لو ب ت

 ،وأق ت أر لتتا

النفا   :ليس كمثله شىيء  [ الشتوري   ]77 :وال يحيفىون بىه علمىا  [ طته ، ]770 :
ومتتن ج تترب م ت ت تجربت تتا ع تترف م ت ت معرلت تتا  ،ن تته أق تتر ن تتذا الك تتعم  ،لق تتا  :لق تتد توملت ت

الطرق الكعمية والمنتان الفلستفية  ،لمتا رأيتاتا تتروي للتيع وال تشتفا علتيع  ،ووجتد
الطرق طريق القررن .

والحاصت أن نتؤال المنكترين لمتتا جتتا لتتا الكتتتاب والستتنة متتن صتتفا
علتتى نتتذا الظتتن الفاستتد أناتتا تقت تتا التم ي ت قتتد
عتنام نت ناقشتوا الرستتو



تتلوا

أقترب

ا عتتز وجت اعتمتتادا

تتعال مبينتتا  ،لالصتتحابة ر تتا ا

لتتا نتتذا ؟ والتذي نكتتاد نشتتاد بتته إن لتتم نشتاد بتته أنتته حتتين يمتتر

علتتيام م ت نتتذا الحتتديث يقبلونتته علتتى حقيقتتته  ،لكتتن يعلمتتون أن ا ال م ت لتته  ،ليجمعتتون

بين ا با

وبين النفا.

إذا موقفنا من نذا الحديث الذي ليه إ بتا

ا صتابع

عتز وجت أن نقتر بته ونقبلته  ،وأن ال

نقتص تر علتتى مجتترد إم ت اررن بتتدون معنتتا لنكتتون بمنزلتتة ا ميتتين التتذين ال يعلمتتون الكتتتاب إال
أمتتانا  ،ب ت نقتترؤن ونقتتو  :الم تراد بتته أصتتبع حقيقتتا يجع ت ا عليتته نتتذن ا شتتيا الكبي ترو ،
( )7مسلم  :كتاب العلم  /باب نلك المتنطعون .
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ولكتن ال يجتوز أبتتدا أن نتخيت بولاامنتتا أو أن نقتو بولستنتنا  :إنتته م ت أصتتابعنا  ،بت نقتتو :
ا أعلم بكيفية نذن ا صابع  ،لكما أننا ال نعلم ذاته المقدسة  ،لكتذلك ال نعلتم كيفيتة صتفاته

 ،ب نك علماا إلى ا سبحانه وتعالى .

وفىي روايىىة لمسىىلم  " :والجبىال والشىىجر علىىى إصىبف  ،ثىىم ي ىىزهن فيقىول  :أنىىا الملىىك  ،أنىىا
اهلل" ()1
وفي رواية للبخاري  " :يجعل السماوات على إصىبف  ،والمىاء والثىري علىى إصىبف  ،وسىائر
الخلق على إصبف " ()8
قولتته  " :ثىىىم ي ىىىزين "  .أي  :نت ت از حقيقي تتا  ،ليبتتين للعب تتاد ل تتا ذلتتك الموق تتف العظ تتيم عظمت تته

وقدرتته  ،وكتان الرستو

وياتز

()3

نه





يقت أر نتذن اثيتة ويقتب

أصتابعه ويبستطاا  ،لصتار المنبتر يتحترك

كان يتكلم باذا الكعم وقلبه مملو بتعظيم ا تعالى .

فإن قلت  :هل نفعل أيدينا كما فعل النبي



؟

فالجواب  :إن نذا يختلف بحسب متا يترتتب عليته  ،للتيك كت متا شتاند أو ستمع يتقبت ذننته
ذلتتك بفيتتر أن يشتتعر بالتم ي ت  ،لينبفتتا أن نكتتف ن نتتذا لتتيك بواجتتب حتتتى نقتتو  :يجتتب

علينتتا أن نبلتتي كمتتا بلتتي الرستتو



بتتالقو والفع ت  ،أمتتا إذا كنتتا نتتتكلم متتع طلبتتة علتتم أو متتع

إنستتان مكتتابر ينفتتا نتتذا ويريتتد أن يحتتو المعنتتا إلتتى ليتتر الحقيقتتة  ،لحينئتتذ نفع ت كمتتا لع ت

الرسو



.

فلىىو قىىال قائىىل  :إن ا ستتميع بصتتير  ،لكتتن قتتا  :ستتميع بتتع ستتمع وبصتتير بتتع بصتتر  ،متتع
أن الرسو عليه الصتعو والستعم حتين قت أر تعتالى   :إن اهلل يى مركم أن تىؤدوا األمانىات إلىى
أهل ا نواذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اهلل نعما يعظكىم بىه إن اهلل كىان سىميعا
بصىىيرا  [ النستتا  ]21 :و تتع إباامتته علتتى أذنتته والتتتا تلياتتا علتتى عينتته وأبتتو نري ترو حتتين
حتتدث بتته كتتذلك ( ،)9ف ىىذا ا نسىىان الىىذين يق ىول  :إن ا ستتميع بتتع ستتمع بصتتير بتتع بصتتر

نقو له نكذا .

وكذلك الذي ينكر حقيقة اليىد ويقىول  :إن ا ال يقتب

 ،أي  :لا تصرله  ،لاذا نقو له كما لع الرسو



.

الستماوا

بيمينته  ،و معنتا قب تته

لالمقتتام لتتيك بتتا مر بالستتا  ،ب ت نتتو أمتتر صتتعب ودقيتتق للفايتتة  ،لننتته يخشتتا متتن أن يقتتع

أحد لا محذور كان بنمكانك أن تمسك عنه  ،ونتذا نتو لعت الرستو
( )7مسلم  :كتاب صفا



لتا جميتع تصترلاته

المنالقين  /باب صفة القيامة .

( )2البخاري  :كتاب التفسير  /باب  وما قدروا ا حق قدرن . 
()3
()9

أخرجه ا مام أحمد ومسلم بمعنان .

أبو دواد  /كتاب السنة  /باب لا الجامية  ،والحاكم ( )32/7وقا  " :صحي  ،ولم يخرجان " .
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إذا توملتاا  ،حتى ا مور العملية قد يؤجلاا إذا خاف من لتنة أو من شتا أشتد

تر ار  ،كمتا

أخر بنا الكعبة على قواعد إبرانيم خولا من أن يكون لتنة لقريب الذين أسلموا حدي ا (.)2

قوله  " :والماء والثري على إصبف "  .نذا ال ينتالا قولته  " :األرضىين علىى إصىبف "  ،نته
يقىىىال  " :المىىىاء والثىىىري علىىىى إصىىىبف "  ،أي  :ا ر
الجتتنك  ،واال لتنتتاق

كلا تتا علتتى إص تتبع  ،ويت تراد با ص تتبع

متتع معنتتا الحتتديث التتذي قبلتته  " :الشىىجر علىىى أصىىبف والمىىاء علىىى

أصىىبف  ،والثىىري علىىى أصىىبف "  ،إذا النك ترو كتترر بلفتتظ النك ترو  ،لال تتانا ليتتر ا و لالبتتا ،
واذا ك تترر بلف تتظ المعرل تتة  ،لال تتانا ن تتو ا و لالب تتا  ،وفيقىىىال  :الم تتا وال تتري كناي تتة ع تتن
ا ر

كلاا  ،أو إن الما وال ري على أصبع وسك

عتن البتاقا  ،إمتا أختصتا ار أو أقتصتا ار

.
ولمسىىلم عىىن ابىىن عمىىر مرفوعىىا  " :يفىىوي اهلل السىىماوات يىىوم القيامىىة  ،ثىىم ي خىىذهن بيىىدم
اليمني  ،ثم يقول  :أنا الملك  ،أين الجبارون ؟ أن المتكبرون ؟ ثم يفىوي األرضىن السىبف
 ،ثم ي خذهن بشماله  ،ثم يقول أن الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ " (.)1
قولتته  " :ولمسىىلم عىىن ابىىن عمىىر مرفوعىىا  " :يفىىوي اهلل السىىماوات  . " ..ستتبق معنتتا نتتذا
الحديث  ،وأن المراد بالطا الطا الحقيقا .

قوله  " :ثم يقول  :أنىا الملىك "  .يقتو ذلتك نتا علتا نفسته ستبحانه  ،وتنبياتا علتى عظمتته

الكامل تتة وعل تتا ملك تته الكامت ت  ،ون تتو الس تتلطان  ،لا تتو مال تتك ذو س تتلطان  ،ون تتذن الجمل تتة ك تتع

جزأياا معرلة  ،واذا كان المبتدأ والخبر كعنما معرلتة  ،لتنن ذلتك متن طترق الحصتر  ،أي :
أنا الذي لا الملكية المطلقة والسلطان التام ال ينازعنا لياما أحد .

قوله  " :أين الجبارون ؟ "  .ا ستفاام للتحتدي  ،ليقتو  :أيتن الملتوك التذين كتانوا لتا التدنيا
لاتتم الستتلطة والتجبتتر والتكبتتر علتتى عبتتاد ا ؟ ولتتا ذلتتك الوقت

يحشتترون أم تتا التتذر يطتتونم

الناك بوقدامام .
قولتته  " :يفىىوي األرضىىين السىىبف "  .أشتتار ا لتتا الق تررن إلتتى أن ا ر تتين ستتبع  ،ولتتم يتترد
العدد صريحا لا القررن  ،قا تعتالى   :اهلل الىذي خلىق سىبف سىموات ومىن األرض مىثل ن


[ الطتعق  ، ]72 :والمما لتة ننتا ال تصت إال لتا العتدد  ،ن الكيفيتة تتعتذر المما لتة لياتتا

 ،وأما السنة  ،لقد صرح

( )2البخاري  :كتاب الح  /باب ل
( )7مسلم  :كتاب صفا

بعدو أحاديث بوناا سبع .

مكة وبنياتاا  ،ومسلم  :كتاب الح  /باب نق

المنالقين  /باب صفة القيامة .

الكعبة .
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قولتته  " :ثىىم ي خىىذهن بشىىماله "  .كلمتتة ( شىىمال ) اختلتتف لياتتا التترواو  ،لمتتنام متتن أ بتاتتا ،
ومنام من أسقطاا  ،وقد حكموا على من أ بتاا بالشذوذ  ،نته ختالف قتتين لتا روايتاتا عتن

ابن عمر.

ومنام من قا  :إن قة ولكنه قالاا من تصرله .
لتتا " صىىحيح مسىىلم " أن الرستتو

وأصت نتتذن التخطئتتة نتتو متتا بت



قتتا  " :المقسىىفون

على منابر من نور على يمين الرحمن  ،وكلتا يديه يمىين "  ،ونتذا يقت تا أنته لتيك ننتاك
يد يمين ويد شما .
ولكتتن إذا كان ت

لفظتتة " شىىمال محفوظىىة  ،ف ىىي عنىىدي ال تنىىافي " كلتىىا يديىىه يمىىين "  ،ن
كيتتد الشتتما بالنستتبة للمخلتتوق ناقصتتة عتتن اليمنتتا  ،لقتتا " :

المعنتتا أن اليتتد ا ختتري ليس ت

كلتا يديه يمتين "  ،أي  :لتيك لياتا نقت
ربي وكلتا يديه يمىين مباركىة "
ال تتنق

()7

 ،ويؤيتد نتذا قولته لتا حتديث ردم  " :اختىرت يمىين

 ،للمتا كتان التونم يتذنب إلتى أن إ بتا

الشتما  ،يعنتا :

ل تتا ن تتذن الي تتد دون ا خ تتري  ،ق تتا  " :كلتىىىا يديىىىه يمىىىين "  ،ويؤي تتدن أي تتا قول تته" :

المقسفون على منابر من نور على يمين الرحمن "  ،لتنن المقصتود بيتان ل تلام ومترتبتام

 ،وأنام على يمين الرحمن سبحانه.

وعلتى كت  ،لتنن يديته ستتبحانه ا نتتان بتع شتك  ،وكت واحتتدو ليتر ا ختري  ،واذا وصتفنا اليتتد
ا خري بالشما  ،لليك المراد أناا أق قوو من اليد اليمنا  ،ب كلتا يديه يمين .
والواجىب علينىا أن نقىىول  :إن بتت

عتتن رستو ا



وبين قوله  " :كلتا يديه يمين " كما سبق  ،وان لم ت ب

 ،لتنحن نتتؤمن باتا  ،وال منالتاو بيناتتا
 ،للن نقو باا .

وروي عن ابن عباس  ،قال  " :ما السماوات السبف واألرضون السبف في كىب الىرحمن إال
كخردلة في يد أحدكم " (.)8
قوله  " :في كب الرحمن " نكذا ساقه المولف  ،والذي لا ابتن جريتر " فىي يىد اهلل "  .لفيمتا
ستتاقه المتتؤف إ بتتا
الكف لقد ب

الكتتف

تعتتالى  ،إن كتتان الستتياق محفوظتتا واال لفيتته إ بتتا

اليتتد  .أمتتا

لا أحاديث أخري صحيحة .

قوله  " :إال كخردلة "  .نا حبتة نبتا

صتفيرو جتدا  ،ي ترب باتا الم ت لتا الصتفر والقلتة ،

ونتتذا يتتد علتتى عظمتتته ستتبحانه  ،وأنتته ستتبحانه ال يحتتيط بتته شتتا  ،وا متتر أعظتتم متتن نتتذا

التم ي التقريبا  ،نه تعالى ال تدركه ا بصار وال تحيط به ا لاام .

( )7مسلم  :كتاب ا مارو  /باب ل يلة ا مام العاد .
()2ابن جرير ()22/29
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وقال ابن جرير  :حدثني يوسىب  ،أخبرنىا ابىن وهىب  ،قىال  :قىال ابىن زيىد  :حىدثني أبىي ،
قال  :قال رسىول اهلل



 " :مىا السىماوات السىبف فىي الكرسىي إال كىدراهم سىبعة ألقيىت فىي

ترس "
قال  :وقال أبو ذر رضي اهلل عنه  :سمعت رسول اهلل
إال العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بين ظ ري ف



يقول  " :ما الكرسىي فىي العىرش

من األرض " (.)8

قولتته  " :قىىال ابىىن جريىىر "  .نتتو المفستتر المشتتاور رحمتته ا  ،ولتته تفستتير أ تتري يعتمتتد ليتته
علتتى اث تتار  ،لكتتن رلتتته أنتته لتتم يمح ت

نتتذن اث تتار  ،وأتتتا بالصتتحي وال تتعيف ومتتا دون

ال تعيف أي تتا  ،وكونتته رحمتته ا أراد أن يقيتتد نتتذا وجعت الحكتتم بالصتتحة وال تتعف موكتوال
إلى القارئ  ،وربما كان يريد أن يرجع إليه مرو انية  ،ويمحصه  ،ولكن لم يتيسر ذلك .
قولته  " :ما السىماوات السىبف فىي الكرسىي إال كىدراهم سىبعة ألقيىت فىي تىرس "  .الكرستا :

مو تع قت دما ا تعتالى  ،نكتتذا قتا ابتن عبتاك ر تتا ا عنامتا  ،والتدرانم  :جمتع درنتتم ،
ونو النقد من الف ة  ،والترك  :شا من جلتد أو خشتب يحمت عنتد القتتا يتقتا بته الستيف

والرم ونحونما .

قوله  " :ما الكرسي في العريش "  .أي  :بالنستبة إليته  ،والعترب نتو المخلتوق العظتيم التذي

استتتوي عليتته التترحمن وال يقتتدر قتتدرن إال ا عتتز وج ت  ،والم تراد بالحلقتتة حلقتتة التتدرا  ،ونتتا
صفيرو وليس

بشا بالنسبة إلى لعو ا ر

.

ونذا الحديث يتد علتى عظمتته عتز وجت  ،ليكتون مناستبا لتفستير اثيتة التتا جعلاتا المؤلتف

ترجمة للباب .
وعىىن ابىىن مسىىعود  ،قىىال  " :بىىين السىىماء والتىىي تلي ىىا خمسىىمائة عىىام  ،وبىىين كىىل سىىماء
وسىىماء خمسىىمائة عىىام  ،وبىىين السىىماء السىىابعة والكرسىىي خمسىىمائة عىىام وبىىين الكرسىىي
والماء خمس مئىة عىام  ،والعىرس فىوق المىاء  ،واهلل فىوق العىرش  ،ال يخفىي عليىه شىيء
من أعمالكم " أخرجه ابن م دي .
عىىن حمىىاد بىىن سىىلمة عىىن عاصىىم عىىن زر عىىن عبىىد اهلل  .وروام بنحىىوم المسىىعودي عىىن
عاصىىم عىىن أبىىي وائىىل عىىن عبىىد اهلل ( .)1قالىىه الحىىافظ الىىذهبي رحمىىه اهلل تعىىالى  ،قىىال " :
وله فرق " ()8
()3

ابن جرير الطبري لا التفسير ( ، )2199والبياقا لا " ا سما والصفا " ( ، )270وقا ابن حجر  " :صححه ابن

حبان وله شاند عن مجاند اخرجه سعيد بن منصور بسند صحي "  ،الفت ()970/73

( )7الدراما لا " الرد على الجامية " ( ، )21ولا النق

على المريسا " (

( ، )299والطبرانا " الكبير ( ، )1911والبياقا لا " ا سما " (
( )2الذنبى لا " العلو " (

 ، )702 ،90 ،13وابن خزيمة لا " التوحيد

 ، )907والخطيب لا " المو

. )19
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" (.)91/2

قولتته  " :وعىىن ابىىن مسىىعود "  .نتتذا الحتتديث علتتى ابتتن مستتود  ،لكنتته متتن ا شتتيا التتتا ال
مجا للترأي لياتا  ،ليكتون لته حكتم الرلتع  ،ن ابتن مستعود ر تى ا لتم يعترف با ختذ عتن

ا سرائيليا

.

قولتته  " :بىىين السىىماء الىىدنيا والتىىي تلي ىىا خمسىىمائة عىىام "  .وعلتتى نتتذا تكتتون المستتالة بتتين
الستما التدنيا والمتا أربعتة رالف ستنة  ،ولتا حتتديث رختر  " :إن كثىب كىل سىماء خمسىىمائة

عىىىام " ( ،)3وعل تتى نتتذا يكتتون ب تتين الستتما التتدنيا والم تتا ستتبعة رالف وخمستتمائة  ،وان صت ت
الحديث  ،لمعنان أن علو ا عز وج بعيدا جدا .

ل تتنن قيت ت  :يتتترد عل تتى ن تتذا متتتا ذكت ترن المعاص تترون اليت تتوم م تتن أن بينن تتا وبت تتين بعت ت
والمج ار مسالا

عظيمة ؟

يقتا لتا الجتواب  :أنته إذا صتتح
عتتر

النجت تتوم

ا حاديتث عتن رستو ا



 ،لننتا ن ترب بمتا عار تتاا

الحتتائط  ،لكتتن إذا قتتدر أننتتا رأينتتا الشتتا بوعيننتتا  ،وأدركنتتا بوبصتتارنا وحواستتنا  ،ففىىي

هذم الحال يجب أن نسلك أحد أمرين :
األول  :محاول تتة الجم تتع ب تتين ال تتن

الجمع .

الثىىاني  :إن لتتم يمكتتن الجمتتع تبتتين

والواق تتع إن أمك تتن الجم تتع بينام تتا ب تتوي طري تتق م تتن ط تترق
تتعف الحتتديث  ،نتته ال يمكتتن لمحاديتتث الصتتحيحة أن

تخالف شيئا حسيا واقعا أبدا  ،كما قا شيه ا سعم لا كتابه " العقىل والنقىل "  " :ال يمكىن
للىىدليلين القفعيىىين أن يتعارضىىا أبىىدا  ،ألن تعارض ى ا يقتضىىي إمىىا رفىىف النقيضىىين أو جمىىف
النقيضين  ،وهذا مستحيل  ،فإن ظن التعارض بين ما  ،فإما أن ال يكون الخف مىن الف ىم
 ،نواما إن يكون أحدهما ظنيا واآلخر قفعيا " .
لتنذا جتتا ا متتر الواقتتع التتذي ال إشتتكا ليتته مخالفتتا لظتتانر شتتا متتن الكتتتاب أو الستتنة  ،لتتنن
ظانر الكتتاب يتؤو حتتى يكتون مطابقتا للواقتع  ،م تا ذلتك قولته تعتالى   :تبىارك الىذي جعىل
فىىي السىىىماء بروجىىىا وجعىىل في ىىىا سىىىراجا وقمىىر منيىىى ار  [ الفرقتتان  ، ]17 :وقتتا تعتتالى :
وجعل القمر في ن نو ار  [ نو  ، ]71 :أي  :لا السماوا



.

واآليىىة الثانيىىة أشتتد إشتتكاال متتن اثيتتة ا ولتتى  ،ن ا ولتتى يمكتتن أن نقتتو  :الم تراد بالستتما

العلتتو  ،ولكتتن اثيتتة ال انيتتة نتتى المشتتكلة جتتدا  ،والمعلتتوم بتتالحك المشتتاند أن القمتتر لتتيك لتتا
السما نفساا  ،ب نو لا للك بين السما وا ر

()3

يوتا تخريجه (

.

.)7737
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والجىىىواب أن يقىىىال  :إن ك تتان القت تررن ي تتد عل تتى أن القم تتر مرص تتع ل تتا الس تتما كم تتا يرص تتع
المس تتمار ل تتا الخش تتبة دالل تتة قطعي تتة  ،ل تتنن ق تتولام  :إنن تتا وص تتلنا القم تتر ل تتيك ص تتحيحا  ،بت ت

وصلوا جرما لا الجو ظنون القمر .

لكن القررن ليك صريحا لا ذلتك  ،وليست

داللتته قطعيتة لتا أن القمتر مرصتع لتا الستما ،

لآية الفرقان قا ا لياتا   :تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل في ىا سىراجا منيىرا



 ،لتتيمكن أن يكتتون الم تراد بالستتما العلتتو  ،كقتتو تعتتالى  أنىىزل مىىن السىىماء مىىاء  [ الرعتتد

 ]71:والم تتا ين تتز م تتن الس تتحاب المس تتخر ب تتين الس تتما وا ر

 ،كم تتا ق تتا ا تعت تتالى :



والسحاب المسخر بين السماء واألرض  [ البقرو  ، ]719 :ونذا التووي لآلية قريب .
وأمتتا قولتته   :وجعىىل فىىي ن نىىو ار  ، لتتيمكن لياتتا التووي ت أي تتا بتتون يقتتا  :الم تراد لقولتته :
العلو  ،وحينئذ يمكن الجمع بين اثيا

في ن  : لا جاتان  ،وجاة السماوا

صتري بن بتا

قولته  " :واهلل فىىوق العىىرش "  .نتتذا نت

والواقع .

علتتو ا تعتتالى علتوا ذاتيتتا وعلتتو ا

ينقسم إلى قسمين :

أ ) علتتو الصتتفة  ،ونتتذا ال ينك ترن أحتتد ينتستتب لإلستتعم  ،والم تراد بتته كمتتا صتتفا

ا  ،كمتتا

قا تعالى   :للذين ال يؤمنون باآلخر مثل السوء وهلل المثل األعلى وهو العزيىز الحكىيم

[ النح . ]10 :

ب) علتو التتذا

 ،ونتتذا أنكترن بعت



والسيطرو والسلطان  ،وليك لوقه بذاته .

 " :واهلل فىىوق العىىىرش "  ،أي  :لتتا القتتوو

وتعطي لا الصفا

والذين أنكروا علو اهلل بذاته انقسموا إلى قسمين :

أ ) من قا  :إن ا بذاته لا ك مكان  ،ونذا ال شك

ب ) متن قتا  :إنتته ال لتوق وال تحت
الخلق  ،ونذا إنكار مح

.
ع مقت

للكفر .

وال يمتين وال شتتما وال متصت بتتالخلق وال منفصت عتتن

لوجود ا والعياذ با  ،ولاذا قتا بعت

العلمتا  :لتو قيت لنتا :

صفوا العدم  ،ما وجدنا أبلي من نذا الوصف .
لفتتروا متتن شتتا دل ت

عليتته النصتتو



المنتستتبين لإلستعم  ،ليقولتتون كت العلتو التوارد الم تتاف

إلتتى ا بتته علتتو الصتتفة  ،ليقولتتون لتتا قولتته
وال شك أن نذا تحريف لا النصو



والعقتتو والفطتتر إلتتى شتتا تنك ترن النصتتو

والعقتتو

والفطر .
قوله  " :ال يخفي عليه شيء من أعمالكم "  .يشتم أعمتا القلتوب وأعمتا الجتوار المرئتا
مناا والمسموا  ،وذلك لعموم علمه وسعته  ،وانما أتا بذلك بعد ذكر علون ليبتين أن علتون ال
يمنع علمه بوعمالنا  ،ونو إشارو وا حة إلى علو ذاته تبارك وتعالى .
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وعن العباس بن عبد المفلب رضي اهلل عنه  ،قال  :قال رسول اهلل



 " :هىل تىدرون كىم

بين السماء واألرض ؟  .قلنا  :اهلل ورسوله أعلم  .قىال  :بين مىا مسىير خمسىمائة سىنة ،
ومن كل سماء إلى سماء مسير خمسمائة سنة  ،وكثب كىل سىماء مسىير خمسىمائة سىنة
 ،وبين السماء السابعة والعىرش بحىر بىين أسىفله وأعى م كمىا بىين السىماء واألرض  ،واهلل
تعالى فوق ذلك  ،وليس يخفي عليه شيء من أعمىال بنىي عدم "  .أخرجىه أبىو دواد وغيىرم

(.)1

قولتته  " :العبىىىاس " يقتتا  :العبتتاك  ،وعبتتاك  ،و( أل ) ننتتا ال تفيتتد التعريتتف  ،ن عبتتاك
معرلتتة لكونتته علمتتا  ،لكناتتا للم ت ا ص ت  ،كمتتا يقتتا  :الفضىىل  :لف تتله  ،والعبتتاك لعبوستته
على ا عدا  ،قا ابن مالك :

للمح ما قد كان عنه نق

وبعض األع م عليه دخ

قوله  " :هل تدرون "  " .هل "  :استفاامية يراد باا أمران :

أ)

التشويق لما سيذكر .

ب)

التنبيه إلى ما سيلقيه عليام  ،ونتذا كقولته تعتالى   :هىل أتىاك حىديه الغاشىية [ 

الفاشية  ، ]7 :نذا تنبيه وتشويق إلى شا من ريا

ا الكونية .

وقوله تعالى   :هل أدلكم على تجار تنجيكم من عذاب أليم  [ الصف ]70 :

ا الشرعية ونو ا يمان والعم الصال .

نذا تنبيه وتشويق على شا من ريا

وقوله   :قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال  [ الكاف  ]703 :تنبيه وتحذير .
وقوله  :هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهلل  [ المائدو  ]1 :تنبيه وتحذير .

واختعف نذن المعانا بحسب القرائن والسياق  ،واال  ،لا ص لا االستفاام أنته طلتب العلتم

بالشا .
قوله  " :كم "  .استفاامية .
قولته  " :قلنىا  :اهلل ورسىوله أعلىم "  .جتتا العطتف بتالواو  ،ن علتم الرستو متن علتتم ا ،
لاو الذي يعلمه بما ال يدركه البشر .

وكىىذلك فىىي المسىىائل الشىىرعية يقىىال  :ا ورستتوله أعلتتم  ،نتته
وعلمه به من علم ا  ،وما قالته





أعلتتم الخلتتق بشتترا ا ،

لتا الشترا لاتو كقتو ا ولتيك نتذا كقولته  " :مىا شىاء

اهلل وشئت " ( ،)7ن نتذا لتا بتاب القتدر والمشتيئة  ،وال يمكتن أن يجعت الرستو



مشتاركا

( )7ا مام أحمد لا " المسند " ( ، )201/7وأبو دواد  :كتاب السنة  /باب لا الجامية  ،والترمذي  :كتاب تفسير القررن  /سورو
الحاقة  ،وقا  " :حسن لريب "  ،وابن ماجة المقدمة  /باب ليما أنكر الجامية  ،وابن أبا عاصم لا " السنة " (، )211

وابن خزيمة لا " التوحيد " (  ، )799والحاكم ( )211/2وصححه.
()7

تقدم (.)92
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لتتا ذلتتك  ،ب ت يقتتا  :متتا شتتا ا  ،تتم يعطتتف ب ت ( ثىىم )  ،وال تتابط لتتا ذلتتك أن ا متتور

الشرعية يص لياا العطف بالواو  ،وأما الكونية  ،لع .
ومتتن ننتتا نعتترف خطتتو وجا ت متتن يكتتتب علتتى بع ت
عملكىىم ورسىىوله [ التوبتتة  ]702 :بعتتد متتو الرستتو
رسوله ال يري  ،لع تجوز كتابته نه كذب عليه



ا عمتتا   :وقىىل اعمل ىوا فسىىيرم اهلل


.

وتعتتذر رؤيتتته  ،لتتا يتتري  ،ولكتتن

قوله  " :خمسمائة سنة "  .الميم ال انية لا خمسمائة مكسورو وا لف ال ينطق باا .
قولته  " :وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأع م كمىا بىين السىماء واألرض "

 .وذلك خمسمائة سنة .

قولته  " :واهلل تعالى فىوق ذلىك "  .نتذا دليت علتى العلتو العظتيم
لتتوق ك ت شتتا وال يحتتبط بتته شتتا متتن مخلوقاتتته  ،ال الستتماوا

عتز وجت  ،وأنته ستبحانه

وال ليرنتتا  ،وعليتته  ،لننتته

ستتبحانه ال يوصتتف بونتته لتتا جاتتة تحتتيط بتته  ،ن متتا لتتوق الستتماوا

والعتترب عتتدم  ،لتتيك

نناك شا حتى يقا  :إن ا أحاط به شا من مخلوقاته .
ول ىىذا جىىاء فىىي بعىىض كتىىب أهىىل الك ى م يقولىىون  :ال يجتتوز أن يوصتتف ا بونتته لتتا جاتتة

مطلقا  ،وينكرون العلو ظنا منام أن إ با

الجاة يستلزم الحصر .

وليك كذلك  ،ننا نعلم أن ما لوق العرب عدم ال مخلوقا

ليته  ،متا تم إال ا  ،وال يحتيط

به شا من مخلوقاته أبدا .
لالجاتة إ باتاتتا

ليتته تفصتي  ،أمتتا إطتتعق لفظاتا نفيتتا وا باتتتا لتع نقتتو بتته  ،نته لتتم يتترد أن

ا لا جاتة  ،وال أنته لتيك لتا جاتة  ،ولكتن نفصت  ،لنقتو  :إن ا لتا جاتة العلتو  ،ن
قا للجارية  " :أين اهلل ؟ " وأين يستفام باا عن المكان  ،لقال

الرسو



لو بت

ذلك  ،لوقرنا النبا



عليه  ،وقا " أعتق ا  ،فإن ا مؤمنة " (.)7

وأن التحريف يقولون  " :أين " بمعنا " مىن "  ،أي  :متن ا ؟ قالت

نو من السما  ،وينكرون العلو .

 :لا السما .

 :لتا الستما  ،أي :

وقتتد رد علتتيام ابتتن القتتيم رحمتته ا لتتا كتبتته ومناتتا " التونيىىة " وقتتا لاتتم  :اللفتتة العربيتتة ال
توتا لياا " أين " بمعنا  " ،من "  ،ولرق بين " أين و من " .
لالجاة

ليس

جاة سف  ،وذلك لوجوب العلو له لطترو وعقتع وستمعا  ،وليست

تحتيط بته  ،نتته تعتالى وستع كرستتيه الستماوا

وا ر

جاتة علتو

 ،ونتو مو تتع قدميته  ،لكيتف يحتتيط

به تعالى شا من مخلوقاته ؟ !

( )7مسلم  :كتاب المساجد /باب تحريم الكعم لا الصعو .
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لاو لا جاة علو ال تحيط به  ،وال يمكن أن يقا  :إن شيئا يحتيط بته  ،ننتا نقتو  :إن متا
لوق العرب عدم ليك م إال ا سبحانه  ،ولاذا قا  " :واهلل تعالى فوق ذلك " .
قول تته  " :ولىىىيس يخفىىىي عليىىىه شىىىيء مىىىن أعمىىىال بنىىىي عدم "  .وقول تته " أعمىىىال " إن قرنت ت

بتتا قوا ص تتار المت تراد باتتا  :أعم تتا الجت توار  ،وا قت توا للستتان  ،وان أل تترد

ش تتمل

أعم تتا

الجتوار وأقتوا اللستتان وأعمتتا القلتوب  ،ونتتا ننتتا مفتتردو  ،لتشتم كت متتا يتعلتتق باللستتان أو

القل تتب أو الجت توار  ،بت ت أبل تتي م تتن ذل تتك أن تته ال يخف تتا علي تته ش تتا م تتن أعم تتا بن تتا ردم ل تتا
المستتتقب  ،لاتتو يعلتتم متتا يكتتون ل تتع عمتتا كتتان  ،قتتا تعتتالى   :يعلىىم مىىا بىىين أيىىدي م ومىىا
خلف م  [ طه  ، ]770 :أي  :ما يستقبلونه ومتا م تا علتيام  ،ولمتا قتا لرعتون لموستى :


فما بال القرون األولى  ، أي  :متا شتوناا ؟ قتا   :علم ىا عنىد ربىي فىي كتىاب  ، أي

 :محفوظة  ،ال يضل ربي  : ال يجا   ،وال ينسىي  [ طته  : ]22 ،27 :ال يتذن عمتا
م ى سبحانه وتعالى .

والنبتتا



صتتدر ن تتذا ا متتر بات ت الدالتتة عل تتى التشتتويق والتنبي تته متتن أجت ت أن ي ب ت

عقي تتدو

عظيمتتة  ،ونتتو أنتته تعتتالى لتتوق ك ت شتتا بذاتتته  ،وأنتته محتتيط بك ت شتتا علمتتا  ،لقولتته " :
ولىىيس يخفىىي عليىىىه شىىيء مىىن أعمىىىال بنىىي عدم "  ،لتتنذا علمنتتا ذلتتك  ،أوجتتب لنتتا تعظيمتته
والحذر من مخالفته  ،نه لوقنا  ،لاو عا علينا  ،وأمرن محيط بنا .

ولا الحديث صفتان

 :بوتية  ،ونا العلو المستفاد من قوله  " :واهلل فوق ذلك " .

وسلبيه المستفاد من قوله  " :ليس يخفىي عليىه شىيء مىن أعمىال بنىي عدم "  ،وال يوجتد لتا
صتتفا

ا عتتز وج ت صتتفة ستتلبية مح تتة  ،بت ت صتتفاته الستتلبية التتتا نتتا النفتتا مت تتمنة

ل بو

دنا على وجه الكما  ،لينفا عنه الخفا لكما علمه  ،وينفا عنته اللفتوب لكمتا

قوته  ،وينفا عنه العجز لكما قدرته  ،وما أشبه ذلك .
لتتنذا نفتتا ا عتتن نفستته شتتيئا متتن الصتتفا

 ،لتتالمراد انتفتتا تلتتك الصتتفة عنتته لكمتتا

تتدنا ،

كمتتا قتتا تعتتالى   :ال ت خىىذم سىىنة وال نىىوم  [ البق ترو  ، ]222 :الستتنة  :النعتتاك  ،والنتتوم :
ا لفا العميق  ،وذلك لكما حياته وقيوميتته  ،إذ لتو كتان نتاق

الحيتاو ال حتتا إلتى النتوم

 ،ولتتو نتتام متتا كتتان قيومتتا علتتى خلقتته  ،نتته حتتين ينتتام ال يكتتون ننتتاك متتن يقتتوم علتتيام ولاتتذا
كتان أنت الجنتتة ال ينتتامون لكمتتا حيتتاتام  ،و ن النتتوم لتتا الجنتتة يتتذنب علتتيام وقتتتا بتتع لتتر
وال سرور وال لذو  ،ن السرور لياا دائتم  ،و ن النتوم نتو الولتاو الصتفر  ،والجنتة ال متو
لياا .
ولتتيك لتتا صتتفا

ا مح ت

 ،ن النفتتا المح ت

شا  ،و ن النفا أحيانا يرد لكون لير قاب له  ،م

عتتدم ال نتتا ليتته وال كمتتا  ،ب ت نتتو ال
قولك  :الجدار ال يظلم .

وقد يكون نفا الذم ذما  ،كما لا قوله :
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وال يظلمون الناس حبة عجزهم وضعف م .

قبيلة ال يغدرون بذمة
وقال عخر :
لكن قومي نوان كانوا ذوي عدد
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفر

ليسوا من الشر في شيء نوان هانا
ومن إساء أهل السوء إحسانا

ك ن ربك لم يخلق لخشيتيه

سواهم من جميف الناس إنسانا

فليت لي ب مو قوما إذا ركبوا

شنوا ال غار ركبانا وفرسانا

لنفتتا أن يكتتون يتتد لتتا الشتتر  ،وبتتين أن ذلتتك لعجتتزنم عتتن االنتصتتار نفستتام  ،وتمنتتا أن

يكون له قوم خير منام وأقوي .


فيه مسائل :
األولى  :تفسير قوله تعىالى :



واألرض جميعىا قبضىته يىوم القيامىة  . الثانيىة  :أن هىذم

العلوم وأمثال ا باقية عند الي ىود الىذين فىي زمنىه ولىم ينكروهىا ولىم يت ولوهىا  .الثالثىة :
أن الحبىر لمىىا ذكىىر للنبىي
من الرسول





 ،صىىدقه ونىىزل القىرعن بتقريىىر ذلىىك  .الرابعىة  :وقىىو الضىىحك

لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم  .الخامسة  :التصريح بىذكر اليىدين  ،وأن

السماوات في اليد اليمني واألرضين فىي األخىري  .السادسىة  :التصىريح بتسىميت ا الشىمال
 .السىىابعة  :ذكىىر الجبىىارين والمتكبىىرين عنىىد ذلىىك  .الثامنىىة  :قولىىه  " :كخردلىىة فىىي كىىب
أحدهم "  .التاسعة  :عظم الكرسي بالنسبة إلى السىماء  .العاشىر  :عظىم العىرش بالنسىبة
إلى الكرسي  .الحادية عشىر  :أن العىرش غيىر الكرسىي والمىاء  .الثانيىة عشىر  :كىم بىين
كل سماء إلى سماء  .الثالثة عشر  :كم بين السماء السىابعة والكرسىي  .الرابعىة عشىر :
كم بين الكرسي والماء  .الخامسىة عشىر  :أن العىرش فىوق المىاء  .السادسىة عشىر  :أن
اهلل فىىوق العىىرش  .السىىابعة عشىىر  :كىىم بىىين السىىماء واألرض .الثامنىىة عشىىر  :كثىىب كىىل
سماء خمسمائة سنة  .التاسعة عشر  :أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعى م
خمس مئة سنة  ،واهلل أعلم .
فيه مسائل :


األولىىى  :تفستتير قولتته تعتتالى   :واألرض جميعىىا قبضىىته يىىوم القيامىىة  . وقتتد تقتتدم

متن حتتديث ابتتن مستتعود  ،حيتتث أقتتر النبتتا



الحبتتر علتتى أن ا يجعت الستتماوا

علتتى

إصبع  ..إله .


الثانية  :أن نذن العلوم وأم الاا باقية عند الياود التذين لتا زمنته



لتم ينكرونتا ولتم

يتوولونتا  .كونتته يقتتو  :إن الياتتود خيتتر متتن أولئتك المحتترلين لاتتا  ،ناتتم لتتم يكتتذبونا ولتتم
يتوولونتا  .كونتته يقتتو  :إن الياتتود خيتتر متتن أولئتك المحتترلين لاتتا  ،ناتتم لتتم يكتتذبونا ولتتم
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يتوولونتتا  ،وجتتا قتتوم متتن نتتذن ا متتة  ،لقتتالوا  :لتتيك

أصتتابع  ،وان الم تراد باتتا القتتدرو ،

لكونه يقو  :الياود خير منام لا نذا وأعرف با .


الثالثىىة  :أن الحبتتر لمتتا ذكتتر للنبتتا



صتتدقه  ،ونتتز الق تررن بتقريتتر ذلتتك  .ظتتانر

كتتعم المؤلتتف بقولتته  " :ونىىزل الق ىرعن " أنتته بعتتد كتتعم الحبتتر  ،ولتتيك كتتذلك  ،نتته لتتا
حديث ابن مسعود قا  :م ق أر قولته   :وما قدروا اهلل حق قدرم  ، ونتذا يتد علتى أن
اثية نزل



من قب  ،لكن مراد المؤلف أن القررن قد نز بتقرير ذلك .

الرابعىىة  :وقتتوا ال تتحك متتن الرستتو



لمتتا ذكتتر الحبتتر نتتذا العلتتم العظتتيم  .لفيتته

دليت ت عل تتى جت تواز ال تتحك لت تا تقري تتر ا ش تتيا  ،ن ال تتحك ي تتد عل تتى الر تتا وع تتدم
الكرانة


الخامسىىة  :التص تري بتتذكر اليتتدين  ،وأن الستتماوا
اليدان

ا خري  .وقد بت

لتتا اليتتد اليمنتتا وا ر تتين لتتا

تعالى بالكتاب والسنة واجماا السلف .

وقوله  " :في األخري " ال يعنا أنه ينفا ذكر الشما لما ذكرن لا المسولة التالية  ،ونا


السادسة  :التصري بتسميتاا الشما  .وقد سبق الكعم على ذلك .



السابعة  :ذكر الجبارين والمتكبترين عنتد ذلتك  .ووجته ذكترنم أنته إذا كتان لاتم تجبتر



الثامنة  :قوله  " :كخردلة فىي كىب أحىدهم "  .يعنتا بتذلك قولته لتا الحتديث  " :مىا

وتكبر اثن  ،لليقوموا بذلك .

السىىماوات السىىبف واألرضىىون السىىبف فىىي كىىب الىىرحمن إال كخردلىىة فىىي كىىب أحىىدهم " ،
نكتذا قتا المؤلتف رحمته ا " فىي كىب أحىدكم " وقتد ستاق ا تر بقولته " كخردلىة فىي يىد
أحدكم "  ،وأنظر (

 )311وكعمنا على ا ر نناك .



التاسىىىعة  :عظ تتم الكرس تتا بالنس تتبة إل تتى الس تتما  .حي تتث ذك تتر أنات تا بالنس تتبة للكرس تتا



العاشىر  :عظتم العترب بالنستبة إلتى الكرستا  .نته جعت الكرستا كحلقتة ألقيت

لتا



الحادية عشر  :أن العترب ليتر الكرستا والمتا  .ولتم أر متن قتا  :إن العترب نتو

كدرانم سبعة ألقي
لعو من ا ر

لا ترك .

بالنسبة للعرب .

الما  ،لكتن ننتاك متن قتا  :إن العترب نتو الكرستا  ،لحتديث  " :إن اهلل يضىف كرسىيه

يوم القيامة " ( ،)7وظنوا أن نذا الكرسا نو العرب .
وكتتذلك زعتتم بع ت

النتتاك أن الكرستتا نتتو العلتتم  ،لقتتالوا لتتا قولتته تعتتالى   :وسىىف كرسىىيه

السماوات واألرض  ، أي  :علمه .
( )7الحاكم لا " المستدرك " ( .)391/2
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والصواب  :أن الكرسا مو تع القتدمين  ،والعترب نتو التذين استتوي عليته الترحمن ستبحانه ،
والعلم صفة لا العلم صفة لا العالم يدرك باا المعلوم .



الثانية عشر  :كم بين ك سما إلى سما  .ونو خمسمائة عام .



الثالثة عشر  :كم بين السما والكرسا  .ونو خمسمائة عام .



الرابعة عشر  :كم بين الكرسا والما  .ونو خمسمائة عام .



الخامسة عشر  :أن العرب لوق الما  .ونا ظانرو .



السادسة عشر  :أن ا لوق العرب  .ونا ظانرو .



السابعة عشر  :كم بين السما وا ر

 .ونو خمسمائة عام .

الثامنة عشر  :ك ف ك سما خمسمائة سنة .


التاسعة عشر  :أن البحتر التذي لتوق الستماوا

وقد سبق الكعم على جميع نذن المسائ بودلتاا .

بتين أستفله وأعتعن خمستمائة ستنة .

ويستفاد من أحاديه الباب :
 .1أن اهلل ال يخفي عليه شيء من أعمال بني عدم .
 .8التحذير من مخالفة اهلل عز وجل .
وا أعل تتم  ،والحم تتد

رب الع تتالمين  ،وص تتلا ا وس تتلم عل تتى نبين تتا محم تتد  ،وأس تتا ا أن

يختم لنا ولكم بالتوحيد  ،رمين .
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