
 
 

  

ُ  
اب  ُُكت 

ُالت   د   وحي 

 /األستاذ الدكتور فضيلة الشيخ   

 صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سندي
 غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمين

 قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدينيف األستاذ 

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 واملدرس يف املسجد النبوي الشريػ

 الشرح الثاني

 )الشيخ مل يراجع التفريغ(

٘ٔ ع٢ً ايعبٝٔد ًٖ  اٖيرٟ ٖٛ حٗل اي

ُٓٔٝف  .قُد بٔ عبدايٖٛاب ايتُُٝٞ: َتِص



 

 

 

 شرح كتاب التوحيد

 /الدكتور األستاذ لفضيلة الشيخ

 صاحل بن عبد العزيز سندي

 قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدينيف األستاذ 

 باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 واملدرس يف املسجد النبوي الشريػ

)الشيخ مل يراجع التفريغ( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كموٛامل -ٔ
  

1 



ُ 
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 غسح نتاب ايتٛسٝد

 [كموٛ]امل -ٔ

 نا كمن سيئاتً سً أنفي  ركرً با من شي  ، كنعوذي و كنستغفرهي ه كنستعيني  ٫بمدي  ا٢بمدى  إف  
أف ال إلو إال ا  لو، كأشهدي  لل فبل ىادمى ضٍ كمن يي  ،لو ضل  أعمالنا، من يهده ا فبل مي 

لو كأصحابو كرسولو صلى ا عليو كعلى آعبده  انبينا ٧بمدن  أف   لو كأشهدي  ه ال شريكى دى حٍ كى 
 :أما بعد، كسلم تسليمان كثّبان 
٪بتمع ُب ىذه الليلة ليلة الثالث عشر من شهر ربيع اآلخر عاـ  فبعوف ا 

، كُب ىذا ا٤بسجد النبوم سبعة كثبلثْب كأربعمائة كألف من ىجرة ا٤بصطفى 
من كتب االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة  عظيمان  انتدارس بتوفيق ا كإعانتو كتابن  ،ا٤ببارؾ

كتاب   :إف قلت إنو أىم كتب االعتقاد كأشهرىا ُب العصر ا٢بديث أال كىو دي عً بٍ بل ال أي 
 للشيخ اإلماـ اجملدد ٧بمد ابن عبد الوىاب  ؛التوحيد الذم ىو حق ا على العبيد

 رٞبةن كاسعة. 
 .دمة عن ا٤بؤلِّف كا٤بؤل فـ ٗبقأف نقد ني سي كقبل أف نبدأ بالكتاب ٰبىٍ 

 
 

الوىاب ابن سليماف ابن علي  علي ٧بمد ابن عبد الشيخ أبو :فهو ،فأما المؤلٍّ 
ؼ التميمي النجدم ا٤بولود ُب بلدة العيينة ُب ٪بد ُب كسط ا١بزيرة العربية سنة ٟبس ا٤بشر  

نة الدرعية كا٤بتوَب سنة ست كمائتْب كألف للهجرة ُب مدي ،عشرة كمائة كألف من ا٥بجرة
ما يزيد على إحدل كتسعْب سنة قضاىا ُب الدعوة  ا٤بتاٟبة للرياض ُب ٪بد، كعاش 

كنفع ا بو نفعان  ،كُب ا١بهاد ُب سبيل ا ،كُب التعليم ،كُب طلب العلم ،إٔب ا 
 .دد القرف الثا٘ب عشر ببل منازععظيمان حٌب أضحى ٦ب

شرح كتاب 

 التوحيد

 رتسمج١ املؤيفد
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٤با حج كقف با٤بلتـز  -مرتْب أك ثبلثان  حج  كقد - أنو ٤با حج   كذكر ا٤بؤرخوف لو 
 كدعا ا تعأب أف ينصر بو اإلسبلـ كأف ٯبعل لو قبوالن ُب الناس، كنرجو أف يكوف ا 

سلفية علمية على منهاج النبوة،  ىذا اإلماـ ا١بليل قد هنض بدعوةو  قد استجاب لدعوتو، فإف  
نتفيأ  -ك ا٢بمد-ك٫بن اليـو  ،رهباكبلغ أثرىا مشارؽ األرض كمغابدأت ُب كسط ٪بد 

ظبلؿ ىذه الدعوة ا٤بباركة الٍب ىي امتداد لدعوات األئمة ا٤بصلحْب السائرين على طريق 
باتباعو طريق السابقْب األكلْب  ؼى ري إ٭با شى  كالشيخ  ، إمامهم نبينا ٧بمد

ا دعوتو ىي دعوهتم إ٭ب ،كإال فإنو ٓب يأت بشيء جديد يتميز بو ُب العقيدة كالعبادة كالعلم
الشيخ قد جعل ا لو القبوؿ كجعل لدعوتو ا٤بناصر،  دعوة من قبلو من علماء التوحيد، لكن  

  .الناصر ككفا بربك ىاديان كنصّبان فاجتمع ُب دعوتو الكتاب ا٥بادم كالسيف 
٥بذه الدعوة كيسر ٥با أسباب االنتشار، كلعل ىذا من آثار إخبلص ىذا  ن ا مك  

منصف إال كقد تلقى ما  بالشيخ كال بدعوتو أحده  عى ك٫بمد ا أنو ما ٠بىً  ،خ الشي
علماء أىل السنة كا١بماعة حقان على الثناء على ىذا اإلماـ  أطبقيقوؿ بقبوؿ حسن، كلذا 

  .كعلى االحتفاء ٗبؤلفاتو كبدعوتو ا١بليل
ىؤالء كانوا أخبلطان  ب عليها كعلى صاحبها فإف  هبذه الدعوة كأل   ؽى رً شى ا من كأم  

جاىلية ٘باه ىذا الشيخ أك ما يدعو إليو، أك كانوا ٩بن  كعصبيةه  كأصنافان كغالبهم أخذتو ٞبيةه 
 من حظوظ الدنيا الٍب كانوا يتأكلوف هبا قبل أف ينهض الشيخ  ٱبافوف فوات حظو 

بلقي من أعداءه قدامان صابران على ما يالشيخ كفقو ا إٔب أف كاف شجاعان مً  بدعوتو، كلكن  
عينو بقبوؿ الناس ٥بذه  ا  ختمت حياتو بأف أقر   كاألقربْب كاألبعدين بدأ كحيدان 

  .رة العربية كما كاف خارجها أيضان الدعوة كانتشارىا ُب كثّب من أجزاء ا١بزي
-لواء دعوة التوحيد بعده أئمة أجبلء إٔب ىذا العصر  لى كاستمر ا٣بّب بعد كفاتو، كٞبىى 

عليو من كبلمو كمؤلفاتو،  عابي ، كقد أعيا أعداء الشيخ أف ٯبدكا شيئان يي -ا٢بمد كا٤بنةك 
ال ٘بد شيئان من منصوص كبلمو، كبلمو  كلذا إذا نظرت إٔب كل ما يقاؿ عن الشيخ 

عت مؤلفاتو ُب كتاب حافل ُب أكثر من موجود ك٧بفوظ كرسائلو مدكنة ككتبو منشورة ٝبي 
عنو من أشياء ال ٛبت لو  ةى ضى رً غٍ مي ػإ٭با ٘بد القيل كالقاؿ كالنقوؿ العشرة ٦بلدات، كمع ذلك 

 بسبب. 
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كبْب أيدينا ىذا الكتاب كتاب التوحيد ما استطاع أحد أف ينتقد ىذا الكتاب نقدان 
علميان يبْب فيو ٨بالفةن كاحدة على الشيخ ُب االعتقاد أك أنو عارض الكتاب كالسنة، أك أنو 

 أعداء الشيخ  و إليو أحد من السلف الصاّب، فاألمر أف  أتى بشيء جديد ما سبق
عليو ٘بدىم ىم أعداء التوحيد كأعداء السلف الصاّب كما ٛبيزكا بشيء عن غّبىم من أىل 

كا٢بمد  ،ُب دعوتو كما التفت إليهم كال أثركا فيو البدعة كا٣برافة، كأما الشيخ فمضى 
كغّبىا من مؤلفات  ((كشف الشبهات))ك ((ؿثبلثة األصو )) ك ((،كتاب التوحيد)) أف 
ك -كٓب يؤثر طعن الطاعنوف ُب ذلك  ،فظدرس كٙبي ذاع كتي باع كتي كمؤلفات مدرستو تي  ،الشيخ
  .٭با زادىم مضاءة كإ٭با زادىم قوة، بل إ-ا٢بمد

ككاف  ،د تبلميذه ك٧ببيو على التجرد للحق كقبولو ٩بن أتى بوعو   كالشيخ 
ذا ُب ٨باطبات مشهورة كيبْب ٥بم أهنم إف أتوه ٕبرؼ كاحد خالف فيو ٱباطب من يعارضو هب

عن ذلك، بل إف أتوه بشيء قالو خالف فيو أئمة ا٤بذاىب  الكتاب كالسنة فإنو راجعه 
ككاف ٰباجج أىل كل مذىب بكبلـ أئمة مذىبهم إف أتوا بشيء ٱبالف ما عليو  ،األربعة

 ما استطاعوا أف يأتوا بشيء من ذلك. عنو، ك  ىؤالء األئمة اققْب فإنو راجعه 
جاء ، )قاؿ رسوؿ ا )ك (قاؿ اػػػ:)جاء ب ا٤بقصود أف الشيخ 

 .كما جاء بشيء من عنده البتة (،بعْبكبلـ الصحابة كالتاػػػ:)ب
من  ثى عً كلذا فإف أىل التوحيد قاطبة أك٥بم كآخرىم لساف حا٥بم يقوؿ لو أف الشيخ بي 

ما دعوت إليو قد رجعت عنو فإهنم سيقولوف عن بكرة أبيهم ىذا  قربه كقاؿ للناس أف كل
، ألف التوحيد ىو شأنك أما ٫بن فبل نرجع عن كبلـ ا كعن كبلـ رسولو 

كما أٝبع عليو السلف  لب ما جاء ُب كتاب ا كما جاء ُب سنة النيب 
  . الذم جاء بو الرسل عن اجوع عن ذلك رجوع عن التوحيد الصاّب، فالر 

اآليات  كىذا الكتاب الذم بْب أيدينا كتاب التوحيد ما الذم فيو ال يتجاكزي 
كفيو  ،ككاحد كأربعوف حديثان  كفيو مائةه  ،آية ىذا الكتاب فيو ٜبانْبى  ،كاألحاديث كاآلثار

من نصفها ال ٚبرج عن الصحيحْب كالباقي بْب صحيح  من اآلثار، كأحاديثو أكثري ٝبلة ه 
على ضعفو ال  عه مى موضوع أك حديث ٦بيٍ  تحسْب، كنزه كتابو عن حديثو كحسن كما ٰبتمل ال

٘بد إال ىذا، اآلية كا٢بديث كاألثر، حٌب نقوالت الشيخ عن العلماء كانت يسّبة جدان، ما 
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كالبقية  شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ثبلثة مواضع م:نقل إال عن ستة فقط من أىل العلم منه
 .نقل عنهم موضعان موضعان 

دعوة الشيخ كانت قائمة على الكتاب كالسنة كعلى ما جاء كمضى عليو السلف  إذان 
 . الصاّب 

إذان الذين يقولوف إف ٧بمد ابن عبد الوىاب أتى بشيء جديد أك اخَبع مذىبان خامسان 
ىؤالء عليهم أف يأتوا بالدليل كالربىاف على ذلك كإال فعليهم أف يعيدكا النظر فيما ىم عليو 

فإف الظلم  ا  ا٢بذر كأف يتنبهوا إٔب أف ىناؾ مقامان عظيمان بْب يدم  كأف يتوخوا 
ظلمات يـو القيامة، كإذا كاف على الشيخ شيئان من ا٤بآخذ فليربزكىا بشرط أف تكوف من  

 غّب مقبوؿ.  كبلمو، أما ٩با يفَبيو أعداءه عليو فهذا عند كل منصف شيءه 
العشرة أعواـ كحج  دي عٍ قرآف كٓب يبلغ بػى نشأ نشأةن صا٢بةن علمية حفظ ال الشيخ 

ه عآب ٪بد حنبلي، جدٌ  كعمره ثبلثة عشر عامان، ككاف يعيش ُب نشأتو ُب بيئة علمية أبوه فقيوه 
ككاف ُب بيتهم مكتبة متوفرة على ٝبلة من أمهات الكتب،  ،كمفتيها، عمو كاف قاضيان كفقيهان 

من صبوات الشباب بل عرؼ بالتدين  عنو شيئان  ؼى رً فنشأ نشأةن علميةن صا٢بة، كما عي 
 كاالستقامة كاالنكباب على العلم إضافةن إٔب سرعة البديهة كحدة الذكاء. 

ُب طلب العلم ُب مدد متفاكتة تصل إٔب أكثر من ثنٍب عشرة سنة تنقل  كرحل 
 كالزبّب يطلب العلم كيستفيد من علماء تلك الببلد ،كالبصرة ،كاألحساء ،كمكة ،بْب ا٤بدينة

حٌب حاز إٔب العلم الذم استفاده ُب ٪بد العلـو الٍب كانت تدرس ُب ىذه البلداف، ك٤با 
 ،ٍب ُب العيينة ،ل ىذا ا٢بظ العظيم من العلم هنض بدعوتو كأعلن دعوتو ُب حرٲببلء أكالن حص  

ٍب استقر بو ا٤بقاـ ُب الدرعية، كاجتمع باإلماـ ٧بمد ابن سعود رٞبة ا على ا١بميع، ككاف 
ما كاف من التعاىد كالتعاقد على نصرة التوحيد، بدأت دعوةن كانتهت دكلةن تدعو إٔب التوحيد 

 كتقـو على التوحيد.
 
 

كتاب   :ا٠بو ا٤بختصر ((كتاب التوحيد)) :الذم بْب أيدينا فهو فوأما عن المؤل  
كىذا ، وحيد الذم ىو حق ا على العبيدكتاب الت :كا٠بو الكامل على األشهر ،التوحيد

 رتعسٜف بهتاب ايتٛحٝدد
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الشيخ كىو ُب ٕبر العشرينات من عمره، كذكر بعض أىل العلم كمنهم حفيده  وي فى الكتاب أل  
ا على كتب ُب البصرة، ٤با كاف قد كقف ُب مكتباهت وي فى الرٞبن ابن حسن أنو ألٌ  الشيخ عبد

من ٦بموع ما انتخب من كتب أىل العلم ىذا الكتاب الفريد  فى ل  أى  ا٢بديث ككتب أىل العلم
اللطيف بن عبدالرٞبن  ؤرخ الدعوة، ككذلك الشيخ عبدكبعضهم كالشيخ ابن غناـ مي  ،بابو ُب

 حرره ف ذلك ُب حرٲببلء ٤با رجع من العراؽ، كلعلو ابتدأ تأليفو ُب البصرة ٍب  و ألن ذكر أن  
 كأكملو كأٛبو ُب ٪بد. 

تناكؿ ُب  عنو عنوانو فهو كتاب ُب التوحيد كالشيخ  أي بً نٍ ىذا الكتاب موضوعو يػي 
ىذا الكتاب أنواع التوحيد الثبلثة كإف كاف قد اقتضب ُب توحيدم الربوبية كاأل٠باء 
كالصفات كأسهب ُب بياف توحيد األلوىية الذم كاف ىو ا٤بقصود األىم ُب تأليفو ٥بذا 

 .الكتاب
دعاه إٔب تأليف ىذا الكتاب ما رآه من ا٢باجة ا٤باسة إٔب بياف  الشيخ 

 .كبياف ضده كالتحذير منو ،عليوث كا٢ب ،التوحيد
كأنو رأل أف ا٤بؤلفات ُب توحيد ا٤بعرفة للحاجة ال للَبؼ العلمي   فى لى أى  الشيخ 

كاإلثبات إذا تعلقت بالربوبية كاأل٠باء كالصفات كثّبة، ٓب يزؿ التأليف فيها منذ القدـ، أما ُب 
ذراعو ىذا الكتاب  ط  إٔب أف ٱبىٍ توحيد األلوىية فإف ىذا التأليف فيو قليل، فأ٥بمو ا ككفقو 

 ،ا٢بافل العظيم الذم أٝبع كل من اطلع عليو أنو ٓب يسبقو إليو سابق كٓب يلحقو فيو الحق
كما فيو من حسن الَبتيب  ؤلف كتاب على ٭بطو كٝبعوُب بابو ٓب يي  فريده  كأنو كتاب فذ  

صف اطلع على ىذا نكل مي ىذا سابق، كىذا أمر يشهد بو  كالتبويب كاالستنباط ٓب يسبقو إٔب 
 الكتاب.

جعل كتابو ُب أبواب، اختلف العلماء ُب عدد ىذه األبواب، منهم  كالشيخ 
 :إهنا سبعة كستوف بابان كا٣ببلؼ ُب :كمنهم من قاؿ ،إهنا مقدمة كستة كستوف بابان  :من قاؿ
﴿َوَما أب: كقوؿ ا تع كتاب التوحيد  :ىل ا٤بقدمة باب أك ٦برد تقدٙب، إنو قاؿ ،ا٤بقدمة

 . [َٙ٘خَلْقُت اْلِجن  َواإِلنَس ِإَّل  لِيَػْعُبُدوِف﴾]الذاريات:
ألنو عاملو معاملة األبواب كذكر مسائل ُب ختامو كما  ؛كاألظهر كا أعلم أنو باب

نبئ عن مضموف ىذا ب أبوابان تي كاف يعنوف كيبوٌ  كالشيخ  ،ىو الشأف ُب بقية األبواب
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سيما  ذم يريد أف يتحدث فيو على طريقة العلماء السابقْب، الالباب، يعِب ا٤بوضوع ال
 بي وِّ بػى فكاف يػي  ،فإنو كاف متأثران بو جدان ُب طريقة التبويب كاإليراد اإلماـ البخارم 

عنوانان ٍب يورد بعد ذلك ما يرل أنو أدؿ على ا٤براد من اآليات كاألحاديث كما تيسر من 
كفيها  ،ة استنبطها من األدلة الٍب أكردىا فيها من الفوائدٍب ٱبتم الباب ٗبسائل نفيس ،اآلثار

 . من فقو االعتقاد ما يدؿ على براعة ىذا اإلماـ ا١بليل 
سخ ىذا كني  ،لو قبوالن كاحتفى بو أىل العلم منذ أف ألفو كالكتاب قد جعل ا 

وسع كمنها رح ُب مؤلفات حافلة منها ا٤بكشي  ،بع طبعات ال تكاد ٙبصىكطي  ،الكتاب كثّبان 
 .ل كمنها ما ٓب يسجلجى سى ها ما ىو مي ُب دركس ال ٙبصى من سى رِّ كدي  ،ا٤بتوسط كمنها ا٤بختصر

م كعظيم كينبغي على طالب العلم أف يعتِب بو كأف قيٌ  ىذا الكتاب كتابه  ا٤بقصود أف  
 تابيكم أيها اإلخوة ٕبفظ ىذا الكيديو عليو كأف ٰبفظو إف تيسر لو ذلك، كأنا أكص دى دي شٍ يى 

ا٥بمة على حفظ ىذا الكتاب، احرص على  ىذا الدرس ما يكوف سببان ُب شحذِّ  لى ثى كلعل مً 
فر معانيو الٍب دلت عليو فأكثر النظر فيو كاقرأه مرات ككرات حٌب ٙبي  ؛أف ٙبفظو فإف أبيت

فالتوحيد حق ا على العبيد، التوحيد ىو الغاية الٍب  إف ىذا من أىم األشياءف ،ُب ذاكرتك
كما ٱبتص بو  أجلها خلق ا ا٣بلق، التوحيد ىو اعتقاد ما ٯبب   من
. 

كإذا كاف ا أكرب من كل  يدكر على العلم با  إذان علم التوحيد علمه 
من كل  من كل شيء فالعلم بو أعظمي  بو أكرب من كل علم، كإذا كاف ا أعظمى  شيء فالعلمي 

ت ٘بهل ربك يا عبد ا، إذا كنت ٘بهل ما لو إذا كن تى مٍ لً علم، كماذا تكوف قد عى 
 من األ٠باء كالصفات الٍب دلنا عليها كتاب ا كسنة رسولو   أك

حقو على العباد كىو أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان، كىذا لو تفاصيل كثّبة البد من أف 
 هبا، ماذا تعلم إذا كنت ٘بهل ذلك يا عبد ا.  تكوف على علمو 
طالعة، كأف ان كمي ظى فٍ ان كحً سى رٍ أىم ا٤بهمات كأكؿ األكليات العناية بعلم التوحيد دى إذان من 

ٍب  تكوف متأمبلن ُب نصوصو كآياتو، كال شك أف أعظم كتاب للتوحيد ىو كتاب ا 
فهذه القضية ينبغي أف تكوف منك على باؿ كأف تكوف   ما صح عن رسولو

 منك على قدر من االىتماـ. 
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ُب ىذه الدركس على الوقت ا٤بعتاد  سوؼ نتدارسو بعوف ا  ىذا الكتاب
أف يعيننا على أف نفيد منو الفائدة  ا١بمعة كالسبت كاألحد بعد العشاء، كنرجو ا 

ب كال با٤بختصر إ٭با ىو شرح متوسط هً سٍ مي ػكالشرح سيكوف شرحان متوسطان ليس بال ،ا٤برجوة
 ما ُب ىذا الكتاب.   ، كنبدأ بعوف ا-إف شاء ا تعأب-

 
بينا ٧بمد كعلى ا٢بمد  رب العا٤بْب، كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو، ن

 هم اغفر لشيخنا كانفعو كانفع بو يا رب العا٤بْب.لال ،آلو كصحبو أٝبعْب
 يف نتاب ايتٛسٝد:   عبد ايٖٛابقاٍ اإلَاّ قُد بٔ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 نتاب ايتٛسٝد                          

، كا٢بافظ ابن (بسم ا الرٞبن الرحيم) :كتابو بالبسملة، قاؿ بدأ ا٤بؤلف 
ذكر أف ا٤بصنفْب قد استقر أمرىم على البداية ُب مصنفاهتم  ((الفتح))ُب  حجر 

فتتحة فتتح بالبسملة ككل سورة مي فهو مي  كىذا ٩با جرل عليو كتاب ا  ،بالبسملة
ُب رسائلو ك٨باطباتو، فإنو قد بعث إٔب ىرقل عظيم   ، كىذه سنة النيببالبسملة

: بدأ كتابو إٔب الرـك كما ُب الصحيحْب من حديث ابن عباس عن أيب سفياف 
ىرقل ببسم ا الرٞبن الرحيم، كذلك كتاب الصلح، كما ُب الصحيحْب أيضان ُب قصة 

كما ُب  بكر  صحابو من بعده، فأبوا٢بديبية بدأه ببسم ا الرٞبن الرحيم، كذلك أ
البخارم حينما بعث كتاب الصدقات إٔب البحرين بدأه ببسم ا الرٞبن الرحيم، فهذا كتاب 

﴿ِإن ُو ِمْن ُسَلْيَماَف ىذه سنة األنبياء فيما يظهر،  ببسم ا الرٞبن الرحيم، بل إف  تتح علم افي 
 .[ٖٓ]النمل:ِحيِم﴾َوِإن ُو ِبْسِم الل ِو الر ْحَمِن الر  

بسم ا الرٞبن الرحيم، ىل ىي للمصاحبة أك  :كالعلماء ٥بم كبلـ طويل ُب الباء ُب
 .لبلستعانة :كاألقرب كا أعلم أهنا ؟ ىي لبلستعانة أك ىي لغّب ذلك

 ؟كإذا كاف فعبلن فما ىو ؟فيو أيضان ىل ىو اسم أك فعل فى لً تي اخٍ  ءكا٤بقدر ىا ىنا ُب البا
 .ران خً أى تى ان مي اصى بلن خى عٍ فػى  ري دى قى يػي  :ا أعلم أنوكاألقرب ك 
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كخاصان  ،أكالن  كمتأخران للتربؾ بذكر اسم ا  ،بلن فؤلنو األصل ُب العملعٍ ا فً أم  
 ،بسم ا الرٞبن الرحيم :ٕبسب ما يقتضيو ا٢باؿ، فحينما يكتب اإلنساف فإنو يقوؿ :يعِب

كذلك إذا قا٥با قبل أف يقرأ أك   ،باسم ا ُب كتابٍب أنِب أستعْب باسم ا كأتربؾ :كالتقدير
كيتربؾ بذكر ا٠بو الذم ٙبل الربكة بذكره  قا٥با قبل أف يكتب فإنو يستعْب با 

  يفعل ذلك باالستعانة با ك. 
يبتدأ بذكر اسم ا، كذكر شيخ اإلسبلـ  إنو يفتتح أك :قاؿكىذا أحسن من أف يي 
 : أكٔب من التقدير باالبتداء حٌب يكوف اإلنساف مستعينان با أف التقدير بالفعل
  .ُب كل الفعل 

بالبسملة كٓب يذكر ا٤بقدمة ا٤بعتادة عند  ا الرٞبن الرحيم، بدأ ا٤بؤلف  بسم
 ا٤بؤلفْب السيما من ا٤بتأخرين من ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسولو الكرٙب

 ة ا٢بديث ا٤بتقدمْب كمالك ُب موطئو كلعلو كاف ُب ىذا مقتضيان بأئم
كغّبىم من أىل  ،ككذلك أٞبد ُب مسنده ،كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ،كالبخارم ُب صحيحو

، على أنو بالبسملةكقد حصل  قاؿ إنو رأل أف ا٤بقصود ىو التربؾ بذكر ا العلم، كقد يي 
يخ عبدالرٞبن ابن ىذا الشقد جاء ُب نسخة من نسخ كتاب التوحيد الثابتة كما أشار إٔب 

(، ذكر أنو كقع على نسخة للكتاب فيها ا٢بمدلة كفيها (فتح اجمليد))ح تى تى فٍ مي حسن ُب 
 .الصبلة كالسبلـ على الرسوؿ 

 (.بسم ا الرٞبن الرحيم، كتاب التوحيد) :قاؿ الشيخ 
بنوا  بى تى كى تى  :كىذه ا٤بادة تدكر على معُب ا١بمع، يقولوف ،بي تي كٍ يى  بى تى كتاب مصدر كى 

كالكتاب  ،ألف فيها ٝبعان بْب ا٢بركؼ كالكلمات ؛الكتابة :فبلف إذا اجتمعوا، كمن ذلك
فراش ٗبعُب مفركش، فعاؿ ٗبعُب مفعوؿ،  ،اؿ ٗبعُب مفعوؿ، كتاب ٗبعُب مكتوبعى على كزف فً 

و قد ٝبع فيو الكبلـ أك ٝبعت فيو األسطر، أك ألن   ؛ي كذلكفالكتاب ٗبعُب مكتوب ك٠بِّ 
 .إليو كمضاؼه  ركؼ، فهو كتاب ُب التوحيد، مضاؼه ا٢ب ٝبعت فيو

خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ، ىذا كتاب التوحيد، فهو كتاب ُب  :بأنو ربى عٍ ككتاب األقرب أف يػي 
 شأف التوحيد كُب موضوع التوحيد، ٝبع فيو كاتبو شيئان من العلم كالكبلـ ا٤بتعلق بالتوحيد.
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 ،تدكر على معُب االنفراد :ا٤بادة ُب اللغةد، كىذه حً وٍ يػي  دى حٍ أما التوحيد فإنو مصدر كى 
أك اعتقاد الشيء  ،أك ا٢بكم على الشيء بأنو كاحد ،جعل الشيء كاحدان  :فالتوحيد ُب اللغة

 .بكل قاؿ أىل العلم ،كاحدان 
 ُب ربوبيتو كألوىيتو كأ٠بائو كصفاتو.  إفراد ا  :كالتوحيد ُب الشرع ىو

بكلمةن حسنةن عن  ((الفتاكل))لثالث من ُب ا١بزء ا شيخ اإلسبلـ  رى بػٌ عى كى 
و أحد ُب ركى شٍ التوحيد ىو أف ال يى  :أنو ال يشركو أحد أك ال يشركو شيء، قاؿ :التوحيد كىي

لو ما ٱبتص بو كال يشاركو فيو أحد، كىذا ىو أف لو  شيء من خصائصو، فا 
لى العباد ال يقبل الربوبية كأف لو األ٠باء كالصفات الٍب اختص هبا، كما أف لو حقان ع

 و أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان أف يشاركو فيو مشارؾ كى. 
 :كالتوحيد قد دؿ استقراء الكتاب كالسنة على أنو ينقسم إٔب قسمْب

 .كتوحيد القصد كالطلب ،توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات
 .كإٔب التوحيد العملي ،ينقسم إٔب التوحيد العلمي :كإف شئت فقل

 :ؿ التوحيد ينقسم إٔب ثبلثة أقساـٯبعل القسمة ثبلثية فيقو  كبعض أىل العلم
 :]  .توحيد الربوبية]أكالن

ألف  ؛ُب كاحدإٔب توحيد العبادة كا٤بع :كإف شئت فقل ،كتوحيد األلوىية]ثانيًّا[: 
 .األلوىية ىي العبادة

 .توحيد األ٠باء كالصفات :كثالثان 
كبالتإب فإف من  ، لوىذا التقسيم مستفاد من استقراء كبلـ ا كرسو 

 ُب الكتاب كالسنة.  قسم ىذا التقسيم ما أتى بشيء جديد إ٭با أبرز ما ىو موجوده 
ككبلـ أصحابو   مأثورة قد جاءت ُب كبلـ النيب ككلمة التوحيد كلمةه 

كاردة ُب السنة من ذلك  عظيمةه  َبعة كما يظنو بعض ا١بهاؿ، بل ىذه كلمةه كليست كلمة ٨بي 
 لنيب أف ا ابن العاص  كأٞبد بسند حسن من حديث عمر  ما خرج اإلماـ

 .«أما أبوؾ فلو كاف أقر بالتوحيد فتصدقت وصمت عنو بلغو ذلك» :قاؿ لو
 .أقر بالتوحيد :قاؿ  النيب]الشاىد أف [ 
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يدخل النار » :قاؿ ف النيب كذلك ما أخرج الَبمذم بإسناد صحيح أ
أخرجوا فألقوا على أنهار الجنة وأفاض عليهم  قـو من أىل التوحيد حتى إذا كانوا حمما

 .«أىل الجنة حتى ينبتوف كما تنبت الحبة على حميل السيل
 .أىل التوحيد :قاؿ  الشاىد أف النيب

كذلك ما ثبت عند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث عائشة كأيب ىريرة   
: «أف النبي   كاف إذا أراد أف يضحي اشترى كبشين أملحين

من أمتو من أىل التوحيد وضحى بالثاني عنو  ين فضحى بأحدىما عمن لم يضحٍّ وموجوئ
 «.وعن أىل بيتو

 حجة النيب رً كٍ من حديث جابر الطويل ُب ذً  ((صحيح مسلم))ككذلك ما ثبت ُب 
  قاؿ: «فأىل   بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك

 .كاف بالتوحيد   ، فهذا إىبللو«َّل شريك لك لبيك
 أف النبي»صحيح  ثبت عند أيب داكد كغّبه من حديث جابر بإسنادو  كذلك ما
 َوات ِخُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم  :لما أنهى طوافو وأتى إلى المقاـ وقاؿ﴿

فيهما بالتوحيد،  :فقرأ  صلى ركعتين كما يقوؿ جابر ،[ُٕ٘ٔمَصلًّى﴾]البقرة:
ألف فيها التوحيد  ؛سورة اإلخبلص :نا، أراد بكلمة التوحيد ىاى«وقل يا أيها الكافروف

  .اف التوحيدكفيها بي
كبالتإب فهي   ، مأثورة ثابتة عن النيب فالشاىد أف ىذه الكلمة كلمةه 

عرؼ معناىا الذم دلت عليو األدلة كمضى م كأف يي ظ  عٍ تفى هبا كأف تػي شرعية ٯبب أف ٰبي  كلمةه 
 عليو السلف الصاّب.
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 :قاؿ 
 بسي اهلل الزمحَ الزحٗي

 كتاب التوحيد
 [.ٙ٘وقوؿ اهلل تعالى: ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجن  َواإِلنَس ِإَّل  لِيَػْعُبُدوِف﴾]الذاريات:

عطف على قولو كتاب التوحيد ذكر الدليل األكؿ ُب ىذا الكتاب  فإف ا٤بؤلف 
 .كحديث كأثر تبعو بأربع آياتو أالعظيم ك 

ٗبا أكرده عن ا٤بقدمة الٍب  ا٤بؤلف  كاستغُب ،الكتاب ةىذا الباب ىو مقدم
 عن موضوع الكتاب، فهو أراد هبذه اآليات ا٣بمس كا٢بديث كاألثر أف ٱبربنا أف   حي صً فٍ تػي 

ا بياف التوحيد كبياف أٮبيتو، ىذا ىو الذم يدكر عليو ىذا الكتاب كىذا م :ىو وموضوع كتاب
 .أرشدت إليو األدلة الٍب أكردىا

ا تعأب  كقوؿي  :كلك أف تقوؿ ،(ا تعأب كقوؿً  ،التوحيد كتابي ) :قاؿ  
 .أك تستأنف فَبفع ،ا أف تعطف على كلمة التوحيدم  إ ،ُب الكتاب كلو طرده كىذا مي 
﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجن  َواإِلنَس ِإَّل   :ا تعأب كقوؿً ) : قاؿ 

 ([ٙ٘﴾]الذاريات:لِيَػْعُبُدوفِ 
 القوؿً  كاستيعابي  ،منها مسائل كثّبة كيتفرعي  ،ُب باب االعتقاد صله أك  ،عظيمة ةه يآىذه 

 وي مى لى عٍ اـ، كا٤بهم الذم ينبغي أف نػى بو ا٤بق يطوؿي  سائل العقيدة أمره مفيما تضمنتو ىذه اآلية من 
ا٢بكمة الٍب ألجلها خلق ا ا١بن كاألنس ىي عبادتو  ىذه اآلية قد دلت على أف   ف  أ

، توحيد كالعبادة تكوف عباده صحيحة إال بالتوحيد، فصار ال كالعبادة ال
 .الصحيحة مَبادفاف

العباد ال بعبادة مطلقة إ٭با بعبادة مقيدة كىي ما كانت خالصة   أمرى  ا 
: ﴾يُن اْلَخاِلُص﴾،[ٕ]الزمر:﴿فَاْعُبِد الل َو ُمْخِلًصا َلُو الدٍّيَن  .[ٖ]الزمر:﴿َأَّل لِل ِو الدٍّ

كالعلة من خلق  ،كا٢بكمة ،وحيد كعباده ا الصحيحة أمراف مَبادفاف فالغايةفصار الت
﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجن  َواإِلنَس ِإَّل   :، قاؿ ا١بن كاألنس إذنا إ٭با ىو توحيد ا 

 .[ٙ٘]الذاريات:لِيَػْعُبُدوِف﴾
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ا ا١بن  فهذه ىي ا٢بكمة الٍب خلق ،تفيد ا٢بصر (إال)ك (ما) كمر بنا كثّبنا أف  
 .كاألنس ألجلها ال غّب

عليو بْب أىل العلم،  عه مى ٦بيٍ  كىذا أمره  ، على أف ا١بن مكلفوفكاآلية تدؿ كما ىو بْبِّ 
ال  ،فهم مكلفوف كيشَبكوف مع األنس ُب جنس التكليف كإف كانت تفاصيل ذلك ٨بتلفة

لك ألهنم ٱبتلفوف كذ ،يلـز من كوهنم مكلفْب أف يكونوا مساكين لئلنس ُب تفاصيل التكليف
فإهنم من أىل الثواب  عن األنس ُب ا٢بقيقة كالكيفية، إ٭با ٥بم تكليف يناسبهم، كمن ٍب  

 يثابوف أك يعاقبوف بنناء على ما صدر منهم ٘باه ىذا التكليف. :كالعقاب؛ يعِب
أىل العلم، كىو الصحيح  ا إثابتهم على التوحيد كالطاعة فهذا ما عليو ٝباىّبي فأم  
َلُهْم َوَّل  :القرآف الكرٙب ةاللال شك فيو بدً الذم  ﴿َلْم َيْطِمثْػُهن  ِإْنٌس قَػبػْ
 .[ٙ٘]الرحمن:َجافٌّ﴾

أك توعدىم على معاصيهم الٍب ىي دكف الكفر،  ،كأما عقوبتهم ا٤بؤبدة ُب النار بالكفر
 .فإف ىذا ٧بل إٝباع بْب أىل العلمتوعدىم بالعقاب على ذلك 

خلق ا١بن كاألنس ٥بذه ا٢بكمة العظيمة   أنو بٌْب  ا  ا٤بقصود أف  
 .ليعبدكه 

كالذم عليو أىل السنة  ﴾ليعبدوف﴿ :عند أىل العلم ُب قولو طويله  كىنا مبحثه 
 ،أك الـ كي ،أك الـ ا٢بكمة ،الـ التعليل :ىي  ﴾ليعبدوف﴿ :ُب قولو (البلـ) :كا١بماعة، أف  

 .كاحد  بو أىل العلم كا٤بعُبقد عرب   ككل  
أك كما يعربكف أنو العلة  ،عليو ىو ا٢بكمة كالغاية (البلـ)قصود أف ما دخلت فا٤ب

ا٤بعلوؿ، فكاف خلق ا٣بلق ألجل  دى جً العلة الٍب ألجلها كي  :الغائية من ا٣بلق، العلة الغائية ىي
 .كألجل ىذه الغاية ،ىذه ا٢بكمة

 ،ائوكُب أكامره كُب قض ُب ىذا إثبات ا٢بكمة كالتعليل ُب أفعاؿ ا ك 
ٱبلق  ر، أف ا صكىذا أيضنا من األمر اجملمع عليو بْب أىل العلم كدالئلو ال تكاد ٙب

 .٢بكمة ٰببها كيأمر ٢بكمو ٰببها كيقضي ٢بكمة ٰببها 
أف  :٢بكمة يعِب فاعبلن  منهم أنكرت أف يكوف ا  طائفةن  البدع فإف   ا أىلي كأم  

صادـ كتاب ا عليلة، كتي  كتعليبلتو  كيبلتو كتأ يفعل شيء لشيء أنكركا ىذا بتحريفاتو 
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 كسنو رسولو  ضاؼ كألجل ىذا فانو ليس عندىم ُب كل ما يي  ،الصرٰبة
الـ العاقبة أك الـ  :الـ تعليل فهذه اآلية كأمثا٥با البلـ فيها عندىم ىي إٔب ا 

نو ىو الذم يكوف أذا دخلت على الفعل بينت إا الٍب أهن   : بعضهم، يعِبالصّبكرة كما يعربي 
 .ؿ كىو الذم تكوف إليو العاقبةآإليو ا٤ب

 ةبن تيميابل الذم حققو شيخ اإلسبلـ  ،ىذا باطل ليس بصحيح كال شك أف  
  لقيمابن اكنقل ىذا عنو   الـ العاقبة ال ترد ُب األفعاؿ  أف   ((البدائع))ُب

بلـ ُب أفعاؿ ا الأف يقاؿ أف ال ٯبوز  ،قاؿ ىذابل ال ٯبوز أف يي  ةلبتا ا٤بضاؼ إٔب ا 
 الـ العاقبة إ٭با ٘برم  ف  أذا أضيفت إليها أهنا تكوف الـ العاقبة أك الـ الصّبكرة، كذلك أل

دفعها، أما من ىو على كل شيء قدير كمن  العاقبة أك ال يستطيعي  أك تأٌب ُب كبلـ من ٯبهلي 
البلـ ُب ىذه اآلية أك  ؼ إليو إف  ضاىو بكل شيء عليم فأنو ال يقاؿ ُب كبلمو أك ُب ما يي 

﴿فَاْلتَػَقطَُو آُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف َلُهْم َعُدوًّا : تلك ىي الـ العاقبة، فمثبلن ُب قولو تعأب
إ٭با كاف عاقبة  ،ىم ما فعلوا ىذا ألجل أف يكوف ٥بم عدكنا كحزنا [ٛ]القصص:َوَحَزنًا﴾

إال فإهنم إ٭با التقطوه ألجل أف ينتفعوا بو األمر أف كاف ٥بم عدكنا كحزنا كذلك ١بهلهم، ك 
أك أف  ،عليهم السركر ال ألف يكوف عدكنا ٥بم كحزنا، فهم جهلوا العاقبة جل أف يدخلى أل

 تكوف العاقبة معلومة لكنهم ال يستطيعوف دفعها، كما ُب قوؿ الشاعر: 
 ٔيًُدسأب ٚابُٓٛا يًُٛٔت ٔيُدٚا

           

 ......................... 
 

 .أك خراب ىذه الدنيا ،ف يدفع ا٤بوتأ فبل أحد يستطيعي 
 ،الـ العاقبة :ىي ﴾ليعبدوف﴿ :ُب قولو تعأب (البلـ) قاؿ أف  يي   أفٍ البٌْب  أا من ا٣بطإذن 

 .أك الـ الصّبكرة
 ،ىم ُب تفسّب العبادةؤ خط :ثانينا كىو أخطئهم األكؿ خط ٔبإىؤالء ا٤بتكلموف  م  كضى 

كىذا الشك أن و  ،مألمر ا القدر  ا ا٣بضوعي بأهن   : عرفت العبادة ىا ىنامن ا٤بتكلمْب فطائفةه 
كلو كاف ذلك   باطل فلم يأًت دليله ُب الكتاب كالسنة أف  العبادة ىي ا٣بضوع ألمر القدرم،

أليس   ،لقدر ا  الكافر خاضعه  ألف   ؛كفر الكافر عبادة  إفقاؿ أف يي  كذلك لصح  
 .بالتأكيد ال :ا١بواب ؟كيقدره أف ٱبرج عما يشاء ا  أحده  أيستطيعي  ؟كذلك
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كىذا حكايتو تغِب ُب بياف  ،كفر الكافر عبادة  إف  قو٥بم  ـزبناء على ىذا فبل ذناإ
  .، فهذا ال ٯبوز ٤بسلم أف يقولوهفساد

 :بل العبادة ىي ،العبادة ىي ا٣بضوع ألمر ا القدرم إف :قاؿليس صوابنا أف يي  ذناإ
ىي اسم  :ت فقلئ، كإف شاكتعظيمن  ةن بفعل أكامره كاجتناب نواىيو ٧بب  التذلل 

 .قواؿ كاألعماؿ الظاىرة كالباطنةجامع لكل ما ٰببو ا كيرضاه من األ
  :كالفرؽ بْب التعريفْب

 .التعبد ؼى رى عى  :أف األكؿ
 .بو دى عبى تى مي ػعرؼ ال :كالثا٘ب
 :عليهما فإنو عبادةالدليل  ما ٝبع ىذين الوصفْب كدؿ   إذان كل  

 .أف يكوف ٧ببوبنا 
 .كأف يكوف مشركعنا مرضينا لعباده

حق ا  كإذا كاف عبادة كاف خالصى  ،مٌب ما كاف ذلك كذلك فهذا األمر عبادة
. 
ر فس   ،[ٙ٘]الذاريات:﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجن  َواإِلنَس ِإَّل  لِيَػْعُبُدوِف﴾ قاؿ 

ُب  ر بو البخارم كىذا ما فس   ،يوحدكف :ٗبعُب (بدكفيع)طوائف من أىل العلم كلمة 
عن  ا مركمه كىذا أيضن (، يوحدكف :يعبدكف) :عند تفسّب سورة الذاريات قاؿ و((صحيح))

 .وحيد ا٤بتأخرين على التنصيص عليوكتوارد كثّبنا من علماء الت ،كقالو غّب كاحد ،الكليب
 ،ىي التوحيد -كما ذكرت لك-العبادة الصحيحة  فإف   ،صحيح ال شك أنو معُبن ك 

العبادة الٍب تكوف  كحده  :الصحيحة ىي فالتوحيد عبادة ا كحده ال شريك لو، كالعبادةي 
  .فصارت العبادة ا٢بق الصواب ىي حقيقة التوحيد ،ال شريك لو

مرىم كأهناىم، إال آل :أم ﴿ِإَّل  لِيَػْعُبُدوِف﴾ :قولو معُب إف   :أىل العلم قاؿ كبعضي 
إال ال شك أنو ليس ٦برد األمر كالنهي ك  ،مرىم كأهناىم فيطيعو٘بال آلإ :اد ىذا القائلكمر 

 .ٰبصل أك يكوف ٜبرتو طاعة ا  كهنيه  ىو ا٤بقصود، إ٭با ا٤بقصود أمره 
ا١بن كاألنس  تكما خلقإف ىذه اآلية خاصة با٤بؤمنْب يعِب:  :كبعض أىل العلم قاؿ

بياف أف ىذا مراد ا سبحانو  كىذا ميل من قائلو إٔب ،ل التوفيقكأى٘ب أىل السعادة دى بي عٍ إال ليػى 
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القوؿ بأف اآلية بينت مراد ا الشرعي ىو  الكو٘ب من أىل السعادة كىذا صحيح، لكن  
 .األصوب كاألصح

درء ))حسنة لؤلقواؿ ُب ىذه اآلية ُب كتابة  مناقشةه  كلشيخ اإلسبلـ 
 .أيضنا هكُب غّب  ،((التعارض

 ُب ىذه اآلية أنو يريد من عبادة أف يعبدكه كىذه اإلرادة بْب   أف ا  ا٤بقصود
يريد منهم ذلك إرادة شريعة، أنو ٰبب منهم ذلك كيؤمرىم بذلك، ك  :شرعية، يعِب إرادةه 
 .ىذا إٔب إرادتو الكونية بعد ذلك أهنم قد يستجيبوف كقد ال يستجيبوف، كمرد   ىكيبق

ا٣بلق ٢بكمة ٍب ال  كيف ٱبلق ا :ستشكل فيقاؿ يي على ىذا ال ينبغي أف  كبناءن 
  ؟تقع من ٝبيع من خلق
 :شريعي ال مراد ا الكو٘ب، ٗبعُبأف ىذه اآلية فيها بياف مراد ا الت :كا١بواب عن ىذا

ليفعل ىم الثا٘ب ىذا ىو الذم جاء ُب ىذه اآلية، اآلية أفصحت عن أف  ،أنو فعل هبم األكؿ
ا كوهنم يفعلوف ىذا يقوموف بو ، أم  ا ىو أف يعبدكه رعن الذم أرادة منهم ش

، كىذا ليس لو عبلقة باآلية  لو إرادة كونية إٔب هبالفعل أك ال يقوموف، ىذا مرد
 .اآلية لبيانو كإ٭با جاءت لبياف اإلرادة الشريعة  تأتً ٓب

 ، يريدما ال يقع، كقد يقع ما ال قد يريد ا  إف   :على ىذا فأننا نقوؿ كبناءن 
 .نتبو ٥بذاا

ادتو الكونية ما يقع بإر  :كقد يقع يعِب ،ألنو ٓب يريده كوننا ؛ا ما ال يقعقد يريد ا شرعن 
  :التإب فاإلرادة اثنتافكبال يريد شرعنا، 

كقد يقع كقد ال يقع ٕبسب ما تقتضيو  ٧ببوب   :إرادة شرعية ا٤براد فيها/ُ
 .حكمة ا 

٢بكمو  كقوعو كال راد   ىو كل ما شاء  وي قي لى عى تػى كو٘ب مي   كىناؾ مراده /ِ
 فالذم شاءه كيشاؤه ، كما ٓب يشاء ٓب  ما شاء ا كاف ،فإنو كاقع كالبد

 .يكن
 .اا كا٤براد كونن ا بْب ا٤براد شرعن فبل تبلـز إذن 
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حكمة ا  إٔب ا ما ال يشاء كقوعو ىذا راجعه يريد شرعن  ا  فى وٍ كى   ف  إٍب 
 ي إٔب ما ال ٰبب، فصار ا٤ببغوض ضً فٍ ألنو يػي  ؛نو أراد كوننا ما ال ٰببمن جهة أ

؛ يعِب: كل ما شاءه ا  ا كوننا هال مرادنا لذاتو، فكل ما أراد ه الواقع ٗبشيئتو مرادنا لغّب 
كألجل ىذا شاءه فإذا شاء كجود الكفر، إذا  ،أحب إٔب ا من عدمو هف كجودإف كوننا،

إٔب أنو يَبتب على كجود ىذه  ىذا راجعه  ي، إذا شاء كجود إبليس، فإف  شاء كجود ا٤بعاص
٤با كجد إبليس كجدت  ،هكألجل ىذا أكجد ٰببو ا  بغوضات  شيءه ا٤ب

٤با كجد إبليس  [ٕٕٕ]البقرة:﴿ِإف  الل َو ُيِحبُّ التػ و ابِيَن﴾التوبة كا ٰببها كٰبب أىلها، 
، ٤با كجد إبليس كجد الشيء الذم يقتضي مغفرة ا كجدت اجملاىدة ُب سبيل ا 
  كىو الذنوب، كا  ٰبب أف تظهر أثار أ٠بائو كصفاتو. 

الذم ٫بتاجو أف اآلية ا ىذه نبذة يسّبة ُب موضوع طويل، لكن ا٣ببلصة ا٤بهمة إذن 
توحيده مراد ا الشرعي كىو ا٢بكمة الٍب ألجلها خلق ا ا٣بلق أال كىي عبادتو ك  بينت
.  

  :قاؿ 
﴿َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ٍة َرُسوًَّل َأِف اْعُبُدوا الل َو َواْجَتِنُبوا  :وقولو

 اآلية. [ٖٙ]النحل:﴾الط اُغوتَ 
الٍب بينت ا٢بكمة من خلق ا٣بلق، أردفها بآية  اآلية األكٔب أردؼ ا٤بؤلف 

إ٭با بعث  مقارب، فا  على معُبن ككبل اآليتْب تدالف  ،بينت ا٢بكمة من بعثة الرسل
َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ٍة َرُسوًَّل َأِف ﴿: الرسل ألجل الدعوة إٔب توحيد ا 

فبعث ا األنبياء كالرسل لدعوة الناس إٔب  [ٖٙ]النحل:﴾اْعُبُدوا الل َو َواْجَتِنُبوا الط اُغوتَ 
 ا على العباد. حقِّ  التوحيد، كإقامة ا٢بجة عليهم كبيافً 

 :جاء ُب كتاب ا على ضربْب البعثي  ﴾َوَلَقْد بَػَعثْػَنا﴿: قاؿ 
بَػَعثْػَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا ﴿ :جاء البعث الكو٘ب كما ُب قولة ]الضرب األكؿ[: 

يَاِر﴾  يْ فِ  ثُ حَ بْ يػَ ا ابً رَ غُ  وُ الل   ثَ عَ بػَ فػَ ﴿ [٘]اإلسراء:ُأوِلي بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَؿ الدٍّ
أك حٌب  ،أك صاّب ،أف يكوف لنيب ، كبالتإب فهذا البعث ال يلزـي [ٖٔ:مائدة]ال﴾ضِ رْ الَ 

 .مكلف
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بعث ا الرسل إٔب األمم لبياف حقو  :كىو ،الشرعي البعثي  :الثا٘ب ضرب[ال]ك
  عليهم، كتعريف األمم ما ٰببو  كما يبغضو كألجل بياف عقبة

ا كمن أعرض  ة٥بم من استجاب فمالو إٔب رٞب وا، فبينةدعو الاستجابتهم أك إعراضهم عن 
 .فمالو إٔب عذابو كغضبة

 [ٖٙ]النحل:﴾َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ةٍ ﴿قاؿ: 
َوِإْف ﴿: قاؿ  ،أمة ىا١بيل من الناس، فا١بيل كطائفة من الناس تسم :األمة ىي

 .[ٕٗ]فاطر:ِمْن أُم ٍة ِإَّل  خال ِفيَها َنِذيٌر﴾

بفضلة الذم ىو إرساؿ الرسل ٦بموع ا٣ببلئق، ٦بموع األمم بعث  عم   فا 
 .إليهم من يقيم عليهم ا٢بجة، كىم األنبياء كالرسل  ا 

 .[ٖٙ]النحل:﴿َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ٍة َرُسوًَّل َأِف اْعُبُدوا الل َو﴾
القوؿ ال  ىي الٍب سبقت ٗبعُب :ّبية أهنالتفسا (أف)كضابط  ،األقرب ىا ىنا تفسّبيو (أف)

أرسل الرسل كبعثهم إٔب األمم ألجل إف ٱبربكىم كيأمركىم  ا  ذلك أف   لفظو، كمعُب
مع الكفر بالطاغوت، ىذاف ٮبا  كالعبادة   ،أف يعبدكا ا كأف ٯبتنبوا الطاغوت
ا إال إذا ضي خر، ال يكوف التو ن عن اآلحقيقة التوحيد كال يغِب أحد األمري إليو  م  حيد توحيدن

َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ٍة َرُسوًَّل َأِف اْعُبُدوا الل َو َواْجَتِنُبوا ﴿ :الكفر بالطاغوت
 .[ٖٙ]النحل:﴾الط اُغوتَ 

 رْ فُ كْ ن يَ مَ فَ ﴿، بالتوحيد ىكاجتنب الطاغوت فهذا ىو الذم أت ا دى بى كمن عى 
، العركة الوثقى [ٕٙ٘:بقرة]ال﴾ىقَ ثػْ الوُ  ةِ وَ رْ العُ بِ  كَ سَ مْ تَ اسْ  دِ قَ فػَ  ن باهللِ ؤمِ ويُ  وتِ اغُ الط  بِ 

 .إال ا، كىي مفتاح التوحيد إلوال  :ىي
بأهنا ا٤بسالة  مهمة إشادة كإشارة إليها ا٤بؤلف  لةن أإذا بينت ىذه اآلية مس

اغوت، كسيأٌب أهنا ال يكوف التوحيد إال بالكفر بالط :العظيمة، كأهنا ا٤بسالة الكربل كىي
ُب عدة مواضع ُب ىذا الكتاب تفاصيل ُب بياف حقيقة الكفر  -إف شاء ا-معنا 

 بالطاغوت.
٦باكزة  :كىو من صيغ ا٤ببالغة من الطغياف، كالطغياف ،الطاغوت على كزف فعلوت

غوت أك أكثر تفاسّب السلف لكلمة الطا ككثّبه  [ٕٙ٘:بقرة]ال﴾اءُ مَ ػال اغَ ا طَ ػم  ػلَ  ان  إ﴿ا٢بد، 
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 :أنو قاؿ عن عمر  رم ق البخاكمن ذلك ما عل   ،أنو الشيطاف :ىي
األصناـ، كمنهم من فسر  :بأنوعلماء من فسر أيضنا الطاغوت المن  (الشيطاف :الطاغوت)

ا جامعنا  :يعِب ؛هبذا السبيل بتفسّبات بذكر تفاصيل ىذا كلو من التفسّب با٤بثاؿ كليس حدن
 .مانعنا

إعبلـ ))ُب أكائل  ابن القيم  هفسّب الطاغوت، ما ذكر قاؿ ُب تكأقرب ما يي 
 .أك مطاعو  أك متبوعو  هكل ما ٘باكز بو العبد حده من معبود  :الطاغوت أف   ((ا٤بوقعْب

إليو بالعبادة، فإنو يكوف طاغوتنا،  رفع فوؽ فمٌب توجوالعبد لو حد معْب ال ٯبوز أف يي 
العلماء أك من إذا ٘باكز العبد حد ا٤بتبوع  ٘باكز بو العبد حده صار طاغوتنا لعابده، كذلك

كال ٯبوز أف يشركو فيو غّبة، مثل أف يطاع  ا٤بطاع من األمراء إٔب ا٢بد الذم يكوف  
ف طاغوت بالنسبة ٤بن ٘باكز بو يكو  ئذو فإنو حين ُب ٙبليل ما حـر ا، أك ٙبرٙب ما أحل ا

 ه.حد  
 على العباد اجتنابو. ا  إذنا ىذا ىو الطاغوت كىذا ىو الذم أكجب

كزيادة، ففيو  االجتناب ترؾه  ف  إف ،اتركوا :كٓب يقل ﴾َواْجَتِنُبوا  ﴿و قاؿ ىا ىنا كالحظ أن  
اجتناب األسباب ا٤بوصلة إٔب ىذا ا٤بَبكؾ،   :كفيو معُب ،ا٤بباعدة :معُب وكفي ،القصد :معُب

 ﴾َواْجَتِنُبوا الط اُغوتَ  ﴿، خرآ ُب جانب كعبادة الطاغوت ُب جانبو كونوا   :كأنو يقوؿ
 ﴾َأِف اْعُبُدوا الل َو ﴿كىذه اآلية دلت على أف حقيقة التوحيد ما ٝبع النفي كاإلثبات، 

ف اإلثبات إىو النفي كال توحيد إال باجتماعهما، ف﴾َواْجَتِنُبوا الط اُغوتَ  ﴿ىو اإلثبات، 
و، كحقيقة التوحيد إ٭با ىي اجتماع النفي ، كالنفي اجملرد عدـ ال مدح فيةى كً اجملرد ال ٲبنع الشرى 
 ، كإثبات العبادة  نفي العبادة عن ما كل سواء ا  :كاإلثبات، كا٤براد

 كحده.
النظر إٔب الطاغوت يكوف من أف  :أكد إف أنبو ىنا إٔب مسالة تتعلق بالطاغوت، كىي

 :جهتْب
 .من جهة عابده]األكٔب[: 

 .دبً من جهة من عي [: ]الثانية
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نو عبد إ غّب ا  دى بى قاؿ ُب حق كل من عى فإنو يي  :ا من جهة عابدهأم  
 ا حـر ا أك ٙبرٙب ما أحل امن عبد غّب ا أك أطاع غّب ا ُب ٙبليل م الطاغوت، كل  

 إنو أٚبذ طاغوتنا، كعبادتو كطاعتو طاغوتية.
 :ىذا اإلطبلؽ فيو تفصيل فإف  كذلك إذا نظرنا إٔب ىذه ا١بهة،   ذى ٚبيً اا بالنظر إٔب من أم  

 .نو طاغوتإأف يقاؿ فيو  فأف كاف ا٤بعبود من ذكم اإلرادة ككاف راضينا صح  
 .نو طاغوتإقاؿ فيو أف يي  ك فبل يصحي لذل كاف ٩بن لو اإلرادة كىو كارهه   إفٍ ا أم  
 .نو طاغوتإأف يقاؿ فيو  ف كاف ال إرادة لو صح  إك 

األمر من  و، ال ٱبلا  عم دى بً النظر إٔب من عي األحواؿ ُب  إذنا يتلخص لنا أف  
 ثبلث أحواؿ:

شجر  أك، أك حجر ،صنم دى بً كأف يكوف أف عي   ؛وأف يكوف ال إرادة ل الولى:]الحالة[
 طاغوت. فإنو يقاؿ ىذا الصنم
 ا فهذا يقاؿ ُب حقو أنو  مع هبعباد أف يكوف لو إرادة كىو راضو  :الحالة الثانية

إٔب عبادة نفسو ترشح للعبادة أك حٌب كلو ٓب يَبشح للعبادة، لكن  أحده  إذا دعا ؛طاغوت
 .طاغوتنا كوفبذلك ككافق فإنو ي فرضي   دى بً كقع إف عي 

، كاره ألف يكوف معبودا مع ا   وكىي ما إذا كاف ال إرادة كلكن :الحالة الثالثة
 قد عبد مع ا، يسى فإنو ال يقاؿ ُب حقو أنو طاغوت، فإف ع

قد عبد مع ا، علي كفاطمة كا٢بسْب، ككثّبنا من  لنيب ٧بمد كا
 الصا٢بْب عبدكا مع ا، كمع ذلك فأهنم ليس بطواغيت كحاشا، إ٭با يقاؿ فيمن رضي  

قاؿ للناس اعبدك٘ب أنا استحق العبادة كٓب يعبد فإنو  من ؛أك ترشح كحٌب كٓب يعبد ،ككافق
 يكوف طاغوتنا.

كف إٔب ا ؤ لذين عبدكا من ا٤ببلئكة كاألنبياء كاألكلياء يرب كلذلك ىؤالء الصا٢بوف ا
 كلذا يـو القيامة يـو ٰبشر ا ا٣ببلئق يقوؿ ا ، َأَىُؤَّلِء ِإي اُكْم   :للمبلئكة﴿

؛ ﴾قالوا سبحانك أنت ولًيا من دونهم﴿ماذا كاف جواهبم؟  [ٓٗ]سبأ:َكانُوا يَػْعُبُدوَف﴾
 .ا٤بائدة أكاخركما ُب ادة، ككذلك يقوؿ عيسى من ىذه العب تربؤكا إٔب ا 
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عبد الطاغوت  إف العابد، فأنو يقاؿ إذا كاف البحث ُب شأف من عبد مع ا  فإذ
 .علمأالبد فيو من التفصيل السابق كا تعأب  أما ا٤بعبود فبل بد فيو من مهما كاف معبودة،

  :قاؿ 
 .اآلية [ٖٕ]اإلسراء:ِإَّل  ِإي اُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا﴾ ﴿َوَقَضى رَبَُّك َأَّل  تَػْعُبُدواوقولو: 

مة اكمة الٍب تضمنت كصايا اآليات العظي لحدإية اإلسراء كىي آىذه ىي الثالثة 
﴿َوَقَضى رَبَُّك َأَّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل   :حت ىذه الوصايا بالتوحيدتً ٰبتاجها كل مسلم، كافتي  ىمى ظٍ عي 

بلغت سبعة عشر كصية،  لبعد ذلك بوصايا أخر  ا  ن  ثى ٍب  [ٖٕراء:]اإلسِإي اُه﴾
هبا عباده، افتتحت بالتوحيد  ك٦بموع ىذه الوصايا ٜبانية عشر كصية أكصى ا 

﴿َوَّل َتْجَعْل َمَع الل ِو ِإَلًها آَخَر فَػتُػْلَقى ِفي :تعأب وختتمت بالتوحيد أيضا كذلك ُب قولكا
 .[ٜٖ]اإلسراء:ْدُحورًا﴾َجَهن َم َمُلوًما مَ 

كأنو القضية  ،كباطنو هظاىر  كأنو، هلى أف التوحيد ىو أكؿ األمر كآخر فهذا يدلك ع 
ا٤بوفق من  كأنو ىو الذم ينبغي أف يفتتح بو ا٤بسلم حياتو كٱبتتم بو حياتو، فالسعيدي  ،األىم

نسأؿ ا أف -، إال ا إلوإال ا، كمات على ال  إلوإال ا، كعاش على ال  إلوقاؿ ال 
 .-ٯبعلنا منهم
 .[ٖٕ]اإلسراء:﴿َوَقَضى رَبَُّك َأَّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل  ِإي اه﴾ :قاؿ 

ح عن صً فٍ يكرر علينا األدلة الٍب تػي  ، لنا ما ىو ىذا التوحيديبْبِّ  ال يزاؿ الشيخ 
 . ىذه القضية الكربل الٍب ألجلها خلقنا ا

 .[ٖٕ]اإلسراء:تَػْعُبُدوا ِإَّل  ِإي اه﴾﴿َوَقَضى رَبَُّك َأَّل   قاؿ:
كىكذا جاءت ُب قراءٌب  ،كصى :من السلف ٗبعُب ىذه الكلمة كثّبه  رى سى فى  َقَضى﴾﴿َ 

 ى.كص :ٗبعُب كابن مسعود  يبىٌ أي 
كأمر  :يعِب ﴿َوَقَضى﴾ معُب ف  أالصحابة كمن بعدىم من السلف إٔب كذىب بعض 

كىذا  ،كجب أال يعبد إال إياه أك  ،كأمر ،ىكص : متقارب، يعِبذلك ٗبعُبن  ككل   ،كأكجب
بو ما ٝبع بْب النفي  ف التوحيد الذم أمر ا أالسابق، كىو  فيو تأكيد على ا٤بعُب

َفَمْن َيْكُفْر بِالط اُغوِت َويُػْؤِمْن بِالل ِو  ﴿ ،﴾ َّل إياهإأَّل تعبدوا  ﴿كاإلثبات 
كثّبة   ، ُب آياتو [ٖٙرُِكوا ِبِو َشْيًئا ﴾]النساء:َواْعُبُدوا الل َو َوَّل ُتشْ  ﴿ ،[ٕٙ٘﴾]البقرة:
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ا، إال إذا  ال يكوف اإلنساف مي  أنو، فهذا كلو يدلك على -سيأٌب إف شاء ا كبلـ عنها- وحدن
َوَقَضى  ﴿ :ال شريك لو هفرد ا بالعبادة كحدأٍب  ،ا  لسو من كل عبادة  ءى رً كبى  رى فى كى 

  .[ٖٕ﴾]اإلسراء:رَبَُّك َأَّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل  
  :قاؿ 

 .اآلية [ٖٙ]النساء:﴿َواْعُبُدوا الل َو َوَّل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾وقولو: 
 [ٖٙ﴿َواْعُبُدوا الل َو َوَّل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾]النساء: :ية النساءآىذه اآلية الرابعة 

الٍب أمر ا  كىي مفتتح ا٢بقوؽ العشرة عند العلماء، ىذه اآلية ضمت ا٢بقوؽ العشرة
 َواْعُبُدوا الل َو َوَّل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  :هبا﴿

َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالص اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن الس ِبيِل َوَما 
 .[ٖٙأَْيَماُنُكْم ِإف  الل َو َّل ُيِحبُّ َمْن َكاَف ُمْخَتاًَّل َفُخورًا﴾]النساء: َمَلَكتْ 

هبا كال شك  فهذه حقوؽ عشرة ٥بؤالء ا٤بذكورين ُب ىذه اآلية، أمر ا 
 ،ا٢بق األىم ىو حق ا  ا٢بق األعظم، كأف   ا٢بق األكٔب، كأف   أف ا٢بق األكؿ، كأف  

 شريك لو، كأف ٘بتنب عبادتو ما سواه.ال  هكىو أف يعبد كحد
قة ىذا التوحيد، ، ال يزاؿ الشيخ يؤكد لنا حقي﴿َواْعُبُدوا الل َو َوَّل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾

 كاإلثبات.بْب النفي  عي و ا١بمكأن  
 ُب ىا ىنا نكرةه  ﴿َشْيًئا﴾ و:قول كالحظ أف   ،﴿َواْعُبُدوا الل َو َوَّل ُتْشرُِكوا بِِو َشْيًئا﴾

البتة، أم شيء مهما كاف كمهما   شرؾ مع ا شيءه ٗبعُب: ال ٯبوز أف يي  ،سياؽ النهي فتعم
شرؾ مع ا جل كعبل، كاف كمهما ارتفعت منزلتو، كمهما علت مكانتو فإنو ال ٯبوز أف يي 

 كاضح ٢بقيقةً  كىذا فيو بيافه  ه شرؾ معو فيو غّبي فا لو حق ال ٯبوز أف يي 
بطبلف  عظيمة فيها بيافي  يةه آفهي  ،ؽعنو مهما دى   منهي   مبغوضه  وي كل    ؾى الشر  الشرؾ، كأف  

   .لشرؾ كبّبة كصغّبة، جلية كخفيةا
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  :قاؿ 
ـَ رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأَّل  ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾ وقولو:  [ٔ٘ٔ]النعاـ:﴿ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحر 

 اآليات.
 ع الذم كقف عنده قلمي كاختلفت نسخ الكتاب ُب ا٤بوض عدىا،ىذه اآلية كما بى 

ىو حق ا  ىذه اآلية بينت حقيقة التوحيد الذم أف  ىو: الشاىد من ذلك  ا٤بؤلف، لكن  
ـَ رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأَّل  ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾]النعاـ: :على العبيد  [ٔ٘ٔ﴿ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحر 

الشرؾ يستدعي التوحيد باالقتضاء   النهي عن ألف   :كذلك ،على التوحيد دليله كىذه اآلية 
ال إك  ،ال تشركوا با شيء مع عبادتو  :كأنو قاؿ:، يعِب كما يقوؿ أىل العلم

شيء على أنو ال ٲبكن  وال ينفع صاحب اجتناب عبادة غّب ا دكف عبادة  ف  إف
ىناؾ إنساف ال ٲبكن أف يكوف  :أك شرؾ ال ٲبكن، يعِب كنا عن توحيدو فى نػٍ يكوف اإلنساف مي  فٍ أ

ا ، أم  إ أف يكوف أحد رجلْب ٭با ىو ال بد  إليس ٗبوحد كال مشرؾ،  ك أف ا أف يكوف موحدن
التوحيد  ألفمن األمرين فهذا ال ٲبكن  اف يكوف خاليًّ أا م  أيكوف مشركنا الشرؾ األكرب، 

 ال يرتفعاف.كالشرؾ نقيضاف، كالنقيضاف ال ٯبتمعاف ك 
ـَ رَبُُّكْم َعَلْيُكْم﴾] عظيمة تسمى  ىذه آياته  [ٔ٘ٔالنعاـ:﴿ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحر 

قد ك  ،بالتوحيد كاألمر بو كالنهي عن ضده ا  هاآيات الوصايا العشر، افتتح
ًما فَات بُعوُه وأف  َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقي﴿ قاؿ ُب ختامها:ألنو  اختتمها بذلك أيضنا أنويقاؿ 

صراط ا ا٤بستقيم كالسبيل الذم دعت إليو األنبياء إ٭با ىو  أف   كمعلوـه  ﴾َوََّل تَػت ِبُعوا السُُّبلَ 
ت بالتوحيد كاختتمت بالتوحيد، كداللة اآلية حى تً ، فهذه اآليات أيضا افتي توحيد ا 

   .تهااللة كاضحة كسابقحقيقة التوحيد دً على بياف  ٔباألك 
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  :قاؿ 

َٔ أزاد إٔ ٜٓعس إىل ٚؾ١ٝ قُد $ : بٔ َطعٛداقاٍ 

 ٘ـَ رَبُُّكْم  :ؾًٝكسأ قَٛي٘ تعاىل ؛اييت عًٝٗا خامت ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحر 
 ِصَراِطي َىَذا َوَأف  إىل قٛي٘:  ص151طاألْعاّ:َعَلْيُكْم َأَّل  ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا

 اآل١ٜ.#  ص153:طاألْعاُّمْسَتِقيًما

نو كحس   (،غريبحسن ) :كقاؿ الَبمذمو خرج    بن مسعوداىذا األثر عن 
 .كضعفو طائفة ،من أىل العلم طائفةه 

 كصية ٧بمد إٔبمن أراد أف ينظر ) :قارب للفظ الَبمذممي  بلفظو  كأكرده ا٤بؤلف 
،) صحيفة ٧بمد إٔبمن سره أف ينظر ) :كعند الَبمذم   الٍب

 .خاًبى كخاًبً  :ٯبوز ،خاٛبة :ف تقوؿكلك أ (ةعليها خاٛبىي 
على  ةه أهنا آيات عظيمة مشتملعلى  كىذا يدؿي  ،اآليات ُب سورة األنعاـ ليقرأ ىذه 
خر ما آسخ كأهنا من نٍ اآليات ٧بكمة ٓب تػي  ىذه على ٝبيع العباد، كعلى أف   ةكاجب حقوؽو 

أف يعمل هبا ا٤بسلم ، فهي من اآليات الٍب ٯبب ألف عليها خاًب النيب  ؛نزؿ
من مسائل إٔب ىذا   هاستنبط بعض الفوائد منها فيما أكرد كيتنبأ ٥با كا٤بؤلف 

 الباب.
كعشرين  اكثّبة بلغت أربعن   لى ائكمس فوائدى  منو ا٤بؤلف  ىذا الباب استنبط

  .كمسألة ،ةفائد
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 :قاٍ 

ع٢ً  نٓت زدٜـ ايٓيب : قاٍ ،َعاذ بٔ دبٌ  ٚعٔ

َٚا سل ايعباد ع٢ً  ايعباد؟،أتدز٣ َا سل اهلل ع٢ً  َعاذ،ٜا $ محاز ؾكاٍ يٞ:

سل اهلل ع٢ً ايعباد: إٔ ٜعبدٚٙ ٚال $عًِ، قاٍ: أقًت: اهلل ٚزضٛي٘  ،»اهلل؟

 ،»أال ٜعرب َٔ ال ٜػسى ب٘ غ٦ٝا :ٜػسنٛا ب٘ غ٦ٝا، ٚسل ايعباد ع٢ً اهلل

ٙ يف أخسدا» ال تبػسِٖ ؾٝتهًٛا$قاٍ:  أؾال أبػس ايٓاع؟ ؛قًت: ٜا زضٍٛ

 .ايؿشٝشني

بياف حقيقة التوحيد  :فيو ،ىذا ا٢بديث الصحيح ا٤بخرج ُب صحيحي البخارم كمسلم
شرؾ بو شيء، كأف ىذا من ا٢بقوؽ عبد ا كال يي ، كىو أف يي من كبلـ النيب 
 .على العباد لو  على عبادة، بل ىو أعظم حقو  الٍب يستحقها 

 .على ٞبار  نيبكاف رديف ال  ذناأف معا :فيوىذا ا٢بديث 
 .الراكب خلف الراكب :الرديف ىو 

 .كما ذكر ا٤بؤلف ُب ا٤بسائل  ؛لدابةجواز اإلرداؼ على ا :كفيو
 .ارناحيث كاف يركب ٞب  تواضع النيب :كفيو

عفّب، ػػتسمية ىذا ا٢بمار ب ((الصحيح))نو جاء ُب إتسمية الدكاب، ف :اكفيو أيضن 
 .مصر ىداه لو ا٤بقوقس عظيمي ٢بمار أىذا ا كذكر علماء السّبة أف  

أتدرم ما ىو  :هبذا السؤاؿ  هبادر   ٤با كاف مع النيب
 كما حق العباد على ا؟  ؟حق ا على العباد
عليو من  ىلقاستثارة ذىن ا٤بتلقي كجلب انتباه ٤با يي  :ُب التعليم كىو بليغ كىذا أسلوبه 

 ؟كما حق العباد على ا ؟العباد أتدرم ما حق ا على ،خبللو إرساؿ ىذا السؤاؿ إليو
 العلم ُب ذلك إٔب ا كإٔب رسولو  بتواضع كأدب بردِّ   فأجابو معاذ

جواب ىذا السؤاؿ العظيم الذم ىو من    النيبفبْب   ،من ا وإلي ىالذم يوح
؟ كما أىم ا٤بهمات ُب حياة كل إنساف، البد أف يعرؼ ا١بواب عنو ما ىو حق ا علي  

ك من الناس على كجو األرض يعيشوف كالبهائم، أ ؟ كمع األسف كثّبه على ا حقي 
، ألف البهائم تعرؼ حق ا عليها كال تعصيو  ؛منهم استغفر ا البهائم خّبه 
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من حالة البهائم كاألنعاـ، ال يعرفوف ٢بياهتم ىدفنا كال غاية كال  أا ىؤالء يعيشوف أسو أم  
 .ف بوحقنا يقومو  يعرفوف  

بو  أف حق ا على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بْب    النيب ف  أ :الشاىد
م كونو رهب    ىاستحقو ا على عبادة ٗبقتض ىذا ىو التوحيد النفي كاإلثبات، كىو حقه  يئناش

 .امعة على أف للسيد على عبده حقن العقوؿ ٦بي  كسيدىم كخالقهم، ككل  
نعم ٩با مي ػال كشكري  ،ا٤بنعم ا٤بتفضل عليهم وألن ؛هلى عبادثانينا ع كىو يستحق ىذا ا٢بق

 .عليهم من ىذه ا١بهة ، فصار من حق ا ونً سٍ ٝبع العقبلء على حي أ
ىذا ما  من جهة أف   :ىذا ا٢بق على العباد من جهة ثالثة كىي كاستحق 

 وسلطان مى ظي كعى  ما عرؼ ا  كل    ، إذٍ وكٝبال وتقتضيو ذاتو كصفاتو كنعوت جبلل
ذعن لو بابة كا٤بهابة كا٣بوؼ كالتعظيم كاإلجبلؿ، ف يي أال إنو ال ٲبلك إبأ٠بائو كصفاتو، ف

  .فهذا شيء يستحقو لذاتو 
 ئا.ف يعبدكه كال يشركوا بو شيأفؤلجل ىذه الوجوه الثبلثة كاف حق ا على العباد 

ىل السنة كا١بماعة فإف أ ،حق العباد على ا :ا٢بديث فهو كأما الشق الثا٘ب ُب
 تفضلو  و حقي ىذا ا٢بديث كأمثالو من األدلة، كلكن   ىللعباد على ا حقنا ٗبقتض إف   :يقولوف

 ،العباد ىم الذين استحقوا على رهبم أحقو ا على نفسو، ال أف   حقه  :، يعِبمن ا 
 .من ذلك مي كأعظ جلٌ أكا  ،من ذلك ركأحق ، العباد أذؿ  اأك أكجبوا على رهبم حق

 .على نفسو إذا ىذا حقنا أحقو ا 
 :كىذا التأصيل مرجعة عند أىل السنة كا١بماعة إٔب ثبلثة أصوؿ

الطائعْب كمغفرة ذنوب  ةثابإعلى نفسو  بى تى كى  ا  أف   :الوؿ]الصل[
 [ٗ٘]النعاـ:﴿َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الر ْحَمَة﴾ :التائبْب، كما إٔب ذلك قاؿ 

، فصار ىذا يئاش وعلي واشيء كأكجب والعباد كتبوا علي ف  أا على نفسو، ال  وفهذا شيء كتب
  .إٯباب ا ككتابتو على نفسو ىحقنا للعباد ٗبقتض

كا٤بستغفرين كالتائبْب با٤بغفرة،  ،ا كعد عباده ا٤بطيعْب باإلثابة أف   :]الصل الثاني[
 اهللُ  فُ لِ خْ  يُ ََّل  اهللِ  دَ عْ وَ ﴿، [ٜ:آؿ عمراف]﴾ادَ يعَ المِ  فُ لِ خْ  يُ اهلل ََّل ِإف  ﴿
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فصار ىذا  ،[ٙٔ:لحقاؼ]ا﴾وفَ دُ وعَ وا يُ انُ ي كَ الذِ  ؽِ دْ صِ ال دَ عْ وَ ﴿، [ٙ:لرـو]ا﴾هُ دَ عْ وَ 
 .ها الذم ال ٱبلف كعد دً عٍ كى  ىحقنا للعباد ٗبقتض

 مُ لِ ظْ  يَ اهلل ََّل  ف  إ﴿ـ على نفسو الظلم، حر    كىو أنو :ثالثالصل ال
يا عبادي »، [ٓٗ]النساء:﴿ِإف  الل َو َّل َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذر ٍة﴾، [ٗٗ:يونس]﴾ائَ يْ شَ  اسَ الن  

كما -الشيء  عي ضٍ ، كمن الظلم كى «اأني حرمت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم محرم
كاف خبلؼ ذلك كضعنا   ،باإلثابة كا٤بغفرة ،كأكجب ،ُب غّب موضعو، فإذا كاف كعد -تعلموف

 .يء ُب غّب موضعو، كىذا حقيقة الظلمللش
إٔب ىذه  وبو فأكجبو على نفسو، كمرجع ا حق العباد على ا حقنا تفضل ا إذن 
 .الثبلث الٍب سلفتاألصوؿ 
، ىذه ا٤بسألة راجعة إٔب قضية الوعد كالوعيد،  (أال ٜعرب َٔ ال ٜػسى ب٘ غ٦ٝا)

على كجهة التفصيل  -إف شاء ا- كُب ذلك تفصيل يطوؿ بو الكبلـ، كسيأٌب البحث فيو
أال ٜعرب ) :فنرجي الكبلـ عن قولو -إف شاء ا-ُب الباب اآلٌب، الباب الذم بعد ىذا 

 .(َٔ ال ٜػسى ب٘ غ٦ٝا
، أف يبشر ىذه البشارة العظيمة طلب من النيب   ٤با ٠بع معاذه 

ف، كمنهم أصحاب الناس كىذا يدلك على أف من ٧باسن األخبلؽ الٍب كاف عليها الصا٢بو 
كىو ٧ببة تبشّب الناس ٗبا يسرىم كٗبا يفرحهم،   كمنهم معاذ  النيب

﴿ُقْل ِبَفْضِل  :كرٞبة كإحسانو و فضل ا كال شك أف الصا٢بْب أعظم ما يفرحوف ب
 .[ٛ٘]يونس:الل ِو َوِبَرْحَمِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا﴾

ف من إف ،أال يتكلوا :ذلكحضو على عدـ بياف ذلك، ك   إال أف النيب
 .الناس من قد ال ٰبملوا ىذا ا٢بديث كأمثالو على ٧بملة فيقعوف ُب ا٣بطأ بنانء على ذلك

أف ث هبذا قبل حدٌ   امعاذن  أنبو إٔب أنو كقع ُب بعض شركح كتاب التوحيد أف  ك 
حديثْب، بْب  ىذا ليس بالصواب كأنو قد حصل خلطه  علم أف  أكالذم يبدك كا  ،ٲبوت تأٜبا
ٚبتلف عنها ُب السياؽ كا٤بوضوع، كىو أنو   هاقصة قريبة من ىذه لكن    فإف ٤بعاذو 

  .كاف على بعّب  :كليس على ٞبار يعِب ،على رحل  النيب ؼى دٍ كاف رً 
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يا » :خر السَبعاء االنتباهآثبلث مرات كىذا أسلوب   فناداه النيب
ٍب قاؿ النيب  ك(،يا رسوؿ ا كسعديلبيك ) :لك يقوؿككل ذ ،«يا معاذ ،يا معاذ ،معاذ
: « ٍَّل شريك لو وأف رسوؿ اهلل  هلو إَّل اهلل وحدإيشهد أف َّل  ما من أحد

الطلب بأف يبشر الناس  ، ىنا كرر معاذ «صدقًا من قلبو إَّل حرمو اهلل على النار
 ا معاذ فأخرب هب)ٍب جاء ُب ختاـ ا٢بديث،  ،التوجيو نفسو  فكرر النيب

ىذه  رجحانو أف   ، كىذا الذم يبدك((الفتح))ُب  كالذم استظهره ا٢بافظ  (،تأٜبنا
، لكن أف يكوف رديفنا للنيب   قد تكرر ٤بعاذ كأنو ،قصة ٨بالفة لتلكال

 .٨بتلفنا ُب كل مرة كاف ا٢بديثي 
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 .فطن التٕحٗم ٔوا ٖهفز وَ الذٌٕب باب -ٖ
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 :قاٍ 

 باب

 ٔ ايرْٛبؾكٌ ايتٛسٝد َٚا ٜهؿس َ 

عليو ىذا  فى طى عى  ،السابق حقيقة التوحيد كأٮبيتو بابالُب  بْب  ا٤بؤلف بعد أف 
كأهنا قد تشوفت بعد أف عرفت التوحيد، تشوفت   فوسالن فإف   ؛التوحيد فضلالباب ببياف 

 .باب ُب ىذا ا٤بوضعىذا ال دي قٍ فكاف من ا٤بناسب عى  ،إٔب معرفة فضلو
م الرغبة ُب االىتماـ ٗبا سيأٌب ُب ىذا الكتاب من ظي عٍ ، كتػى مةنبعث ا٥بتكأيضنا حٌب 

 تفاصيل مسائل التوحيد.
 القسم من الكتاب :الباب عند أىل التأليف كالتصنيف ىو (ل التوحيدفضباب )

وف مي سِّ يقى ك  ،عليو الباب يطلقوفكالذم ٰبتوم غالبنا على مسائل من جنسو كاحد؛ ىذا 
 الكتب كثّبنا إٔب أبواب. 

 ،اللغة: ىو ما يوصل إٔب ا٤بقصود، كىذا مناسبه ٥بذا ا٤بعُب االصطبلحي ُب كالباب
 على حدة د فهذا التقسيم إٔب ا٤بسائل اجملموعة كل  راا٤ب مً هٍ وصلةه إٔب فػى أبواب الكتب مي  فإف  

 ىذا ا٤بوضوع. مً هٍ على فػى  جزءو كاحد كقسمو كاحد تيعْب ٙبت
بياف فضل التوحيد، كجاء ُب ُب عه موضو  ىذا بابه  :؛ يعِب(باب فضل التوحيد): قاؿ

ل فضبياف باب  ((فتح اجمليد))نسخة عند حفيد ا٤بؤلف الشيخ عبد الرٞبن بن حسن ُب 
 .كما يكفر من الذنوب التوحيد
أراد  باب فضل التوحيد كتكفّبه الذنوب :ىنا مصدرية؛ يعِب ىا (ما) األقرب أف   

وما يكفر )فر الذنوب، كعليو فيكوف قولو: يد لو فضائل كأنو يكحالشيخ أف يبْب أف ىذا التو 
 ا٣باص على العاـ فبعض فضائل التوحيد تكفّبه الذنوب.  طفمن باب ع (من الذنوب

شك أف التوحيد لو أعظم الفضل، كاإلحاطة هبذا الفضل ٩با تعجز عنو العبارة فإف  كال
قاعدتو كليس ُب ها، كىو ليب  الدين، كىو أساسو ك فوحيد أعظم األشياء كأكملها كأشر الت

انتقى أدلةو  دين الرسل كال ُب كتب رب العا٤بْب شيءه أعظم من التوحيد، كالشيخ 
 يسّبة لبياف فضل التوحيد كإال فا٤بقاـ أعظم من ذلك بكثّب.
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 :قاؿ 
 وقوؿ اهلل تعالى: 

 ُن َوُىمْ ﴿ال ِذيَن آَمُنوا َوَلْم يَػْلِبُسوا ِإيَمانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اْلَمْ 
 [.ُٕٛمْهَتُدوَف﴾]النعاـ:
﴿ال ِذيَن  :هبذا الباب آيةن كاحدة ىي ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا ذكر ا٤بؤلف 

. فس ر [ٕٛآَمُنوا َوَلْم يَػْلِبُسوا ِإيَمانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَف﴾]النعاـ:
ففي الصحيحْب من حديث بن مسعود  ،الشرؾػػ:بػالظلم ىاىنا   النيب
 أف ىذه اآلية ٤با نزلت شق  األمر على أصحاب النيب   فجاءكا إٔب

: ليس الذي أين ا لم يظلم نفسو؟ فقاؿ النبي »، كقالوا: النيب 
 فالنيب. «﴾إف الشرؾ لظلٌم عظيم﴿تذىبوف إليو، ألم تسمعوا إلى قوؿ الرجل الصالح 

  الشرؾ :أف الظلم ىوبْب  ُب ىذا ا٢بديث. 
ُب اللغة: ىو كضع الشيء ُب غّب موضعو؛ كألجل  فػالظلمكال شك أف الشرؾ ظلم، 

 إذا خرج ُب غّب أكانو.  :؛ يعِب(الشعرى  الشيبي  مى لى ظى )قوؿ العرب: تىذا 
 كمن الشعر السائر:

ٔ٘ ْٟٓ اِقَتَد٣ ٔبَأٔب ِّ يف َعٔد  ايَهَس
 

 ِٔ ََ ُ٘ ُٜػأب٘ َٚ َُا َأَب ِِ َؾ  َظًَ
 

و ُب غّب موضعو بل كضع الشبو ُب موضعو إذا كافق بى يعِب: ما كضع الشى  (ما ظلم)
ظلم  فإف الشرؾ با  :كشابو االبن أباه فإنو يكوف قد كضع الشبو ُب موضعو، كعليو

كضع العبادة ُب غّب موضعها فالعبادة حقه  -أعِب ا٤بشرؾ-بل ىو أعظم الظلم؛ كذلك ألنو 
فمٌب ما صرؼ ذلك لغّب  ربنا هبا إٔب ا قى تػى تكوف مي  ، كموضعها الصحيح أف

على أف الظلم ييطلق على جنس  ،ا كاف ىذا ظلمنا، ككاف كضعنا للشيء ُب غّب موضعو
 ا٤بعاصي سواءن كانت من الصغائر أك من الكبائر أك من الشرؾ، كذلك أف معصية ا 

كإذا كاف ذلك كذلك كاف ىذا ظلمنا،  و ُب غّب موضعولو، كلعقكضعه للعبد، كلعملو، كلقول
 .فهموا أف ا٤بعاصي من الظلم  أصحاب النيب وي مى هً كىذا الذم فى 

كعليو فإف اإلنساف ال ٱبلوا من معصية فظنوا أنو فاهتم األمن كاالىتداء بسبب 
الشرؾ ىو الذم  أراد أف ييبْب ألصحابو أف    ىنا إٔب أف النيب تنبو ىاك  ،ا٤بعاصي
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ىو الذم ييذىب األمن، كٲبنع  ن كاالىتداء أراد أف يبْب أف الشرؾ با ييذًىب األم
األمن كاالىتداء، كليس أف  من ٓب يشرؾ ككقع ُب ا٤بعاصي يكوف لو كماؿ ا٥بدل بكماؿ 

أف يبْب أف كل من كاف مؤمننا   إ٭با أراد النيب ،االىتداء كاألمن ليس ىذا ا٤براد
 حظنا من االىتداء كاألمن. بريئنا من الشرؾ األكرب فإف لو 

كلكن  األمر ال شك أنو متفاكت فمن كاف لو اإلٲباف ا٤بطلق كاف لو األمن كاالىتداء 
، كإدمافو على ما  ا٤بطلق، كمن كاف لو مطلق اإلٲباف عنده أصل اإلٲباف مع ذنوبو كمعاصو

 حـر ا فإنو يكوف لو مطلق األمن كاالىتداء.
 :٤بهمة كىي قاعدةه مطردة: أف األمن كاالىتداء ا٤بطلق؛ يعِبتنبو إٔب ىذه القاعدة ا فإذ

كأما من كاف معو مطلق اإلٲباف؛  ،معو اإلٲباف ا٤بطلق؛ يعِب الكاملالكامل يكوف حظ من 
كلو نصيب ٕبسب ما  ظلو ح :يعِب أصل اإلٲباف فإنو يكوف لو مطلق األمن كاالىتداء؛ يعِب

ا مَ اٌت مِ جَ رَ ٍل دَ كُ ولِ ﴿من كاالىتداء بالكلية معو من ىذا اإلٲباف، كأنو ال يفوتو األ
، كل إنسافو ٕبسب ما يقدـ فإنو يكوف لو ىذا ا٢بظ من األمن [ٕٛ﴾]النعاـ:والُ مٍّ عَ 

 كاالىتداء. 
االىتداء الذم يكوف  اآلخرة، كأف   :األمن يراد بو ُب كذىب بعض أىل العلم إٔب أف  

االىتداء يكوف حاصبلن ُب الدنيا كيكوف حاصبلن ُب الدنيا، كاألقرب كا أعلم أف األمن ك  :ُب
 اآلخرة.

ُب الدنيا يكوف بأنواع األمن، كحصوؿ الطمأنينة ُب النفوس كىذا يقع بفضل  األمنأما 
 .ا للنفوس الٍب اطمأنت إٔب رهبا كخالقها، كأقبلت عليو كقصدتو بالعبادة كالتذلل

﴿َوُىْم ِفي اْلُغُرفَاِت  :ة كىمكما أنو يكوف ٥بؤالء ا٤بؤمنْب األمن ُب اآلخر 
 .[ٜٛ﴿َوُىْم ِمْن فَػَزٍع يَػْوَمِئٍذ آِمُنوَف﴾]النمل:، [ٖٚآِمُنوَف﴾]سبأ:
 ككذلك يكوف ُب اآلخرة.  ،يكوف ُب الدنيا االىتداءككذلك 

أف  أما ُب الدنيا فبل شك أف من ثواب اإلٲباف كالطائعة، كاإلقباؿ على ا 
إٔب الصراط ا٤بستقيم، كيوفقهم إٔب لزـك ىذا الصراط  ىؤالء ا٤بؤمنْب يهدم ا 

 .قيم فيكوف ٥بم ا٥بداية ُب الدنياا٤بست
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هدل إٔب ا١بنة كىذه ٜبرة االىتداء ُب الدنيا أف يي  كُب اآلخرة يهديهم ا 
اُر ِفي َجن اِت ﴿يَػْهِديِهْم رَبػُُّهْم بِِإيَماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم الَنْػهَ  :اإلنساف إٔب جنات النعيم

 .[ٜالن ِعيِم﴾]يونس:
ٯبازم ا٤بؤمنْب الذين اىتدكا بالدنيا بأف يهديهم يـو القيامة إٔب مناز٥بم ُب  كا 

، (نزلو ُب ا١بنة منو كاف ُب الدنياأحدىم ٥بو أىدل إٔب م فإف  ): ا١بنة، قاؿ السلف 
 كجاء ُب ىذا بعض األحاديث كاآلثار.

 .فإنو يكوف لو األمن كاالىتداء ٕبسب ذلك  من حقق اإلٲباف با فإذ
إٲبانو ككقع ُب الشرؾ فبل شك أنو يكوف قد زاؿ عنو األمن كاالىتداء،  أما من نقض  

 .كىذا يكوف من إٍب كعقوبة الشرؾ با 
 : قاؿ 

َٔ $ :قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  عٔ عباد٠ بٔ ايؿاَت ٚ

ٚإٔ قُّدا عبدٙ ٚزضٛي٘، ٚإٔ  ،٘ٚسدٙ ال غسٜو ي ،غٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل

 ،عٝط٢ عبد اهلل ٚزضٛي٘ ٚنًُت٘ أيكاٖا إىل َسِٜ ٚزٕٚح َٓ٘، ٚاؾ١ٓ سل

 أخسداٙ.# ٚايٓاز سل، أدخً٘ اهلل اؾ١ٓ ع٢ً َا نإ َٔ ايعٌُ

ليل ا٤بنزلة، كىو من أعظم األحاديث بياننا ٤بسائل جالقدر  ىذا ا٢بديث عظيمي 
 عتقاد الذم ينبغي أف يعتِب بو ا٤بسلم. التوحيد، ىو كنز من كنوز علم اال

مة تتعلق بفضائل كقبل أف نشرع ُب تعلم ما فيو من مسائل كفوائد أنبو إٔب قاعدةو عا
 .أف ال إلو إال االتوحيد كشهادة 

، كأف  من أتى ربو «َّل إلو إَّل اهلل دخل الجنة من قاؿ» :تواتر ُب النصوص أف
 ،دكف أف يكوف مشركنا بو كالقاه  كىذا  ،فإنو يكوف من أىل ا١بنة

الفهم  فيو بعض الناس، كٰبملوف ذلك على غّب ٧بملو كرٗبا جر ىم عدـي  موضعه قد يغلطي 
 .الصحيح ٥بذه النصوص نصوص الوعد إٔب الوقوع ُب شيءو من اإلرجاء كالغركر

كطه ري الوعد الذم جاء ُب فضائل التوحيد كال إلو إال ا كعده مش أف   :ىي فػالقاعدة
ىذا الفضل الذم جاء  فمن أتى هبذه الشركط كىذه القيود حصل لو ؛كمقيده بقيود بشركط

 . ُب األحاديث
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من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل »حينما قيل لو:  كقد مر  بنا ُب مراتو عد ة قوؿ ا٢بسن 
كىذا   ،(من قاؿ ال إلو إال ا كأدل حقها كفرضها دخل ا١بنة): قاؿ ، «دخل الجنة

 ـه حسنه متْب ينبئ عن فقوو عظيم. كبل
أليست ال إلو إال ا مفتاح ا١بنة؟ قاؿ: بلى كلكن ): نبو مك٤با قيل لوىب بن 

 .(لكل مفتاحو أسناف فإف أتيت ٗبفتاحو لو أسناف فتح لك كإال ٓب يفتح لك
مقيدةه بتحقيق  «من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل دخل الجنة» النصوص الٍب جاء فيها أف   ذفإ

كاجتناب  ،بفعل األكامر :الواجب، ككماؿ التوحيد الواجب إ٭با يكوف لوككما صل التوحيدأ
 النواىي. 

 :كىي على ضربْبكىذا التقيد للنصوص مستفاده من األدلة الصحيحة 
 .صوص الٍب جاء فيها قيوده ُب قوؿ ال إلو إال االن :]الضرب الوؿ[

 .ده مع قوؿ ال إلو إال ايو النصوص الٍب جاء فيها ق الثاني:]الضرب[ 
على ا٤بقيد ىذه فالنصوص ُب ىذا ا٤بقاـ، النصوص ا٤بقيدة كالواجب ٞبل ا٤بطلق 

  :ربْبضالنصوص جاءت على 
 : نصوصه فيها تقيده ُب قوؿ ال إلو إال ا.]الضرب األكؿ[

 نصوصه فيها تقيده مع قوؿ ال إلو إال ا، كإف شئت فقل:  :[الثا٘ب]الضرب 
 .نةفيها شركطه باطنصوصه 

 كنصوصه فيها شركطه ظاىرة.
: فهو مثل ا٢بديث الذم سيأٌب معنا إف شاء ا كىو حديث أما الضرب الوؿ

من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي بذلك وجو »قاؿ:   أف النيب ًعتباف 
 عيالحظ م. «يبتغي بذلك وجو اهلل لى النار من قاؿ َّل إلو إَّل اهللاهلل، فإف اهلل حـر ع

ا مهمنا ُب ٙبصيل ٜبرة قوؿ ال إلو إال ا، كىي التحرٙب على النار ىا أف أال كىي  ،ىنا قيدن
 .«يبتغي بذلك وجو اهلل»قولو: 

البد من إخبلص، كالبد أيضنا من عمل؛ ألف من كاف يبتغي شيئنا فبلبد أف  فإذ 
 .مبتغينا فإنو ال يكوفيكوف باذالن لؤلسباب الٍب توصلو إٔب ٙبصيلو، كأما إذا ٓب يكن كذلك 
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الذم يصدؽ عليو كصف االبتغاء البد أف يبذؿ، كالبد أف يعمل ما يوصلو إٔب  ا٤ببتغي
 .  ما يريد كإما إذا ٓب يكن كذلك فإنو كاذبه ُب زعمو أنو مبتغيو

د  ٙبصيل الفائدة ا٤برجوة من ال إلو إال ا بقيدو مهم ال ينبغي يى د قػى ٘بد أف ىذا قيٍ  فإذ
مل على ء ٥با تقيد، فاإلطبلؽ ينبغي أف ٰبي فالنصوص الٍب جاءت مطلقة جا :كعليوإغفالو، 

صدقنا من قلبو إذنا  :كىذا ُب النصوص لو أدلةه عد ة ٘بد أنو يقيد بأف من قا٥با،ىذا التقيد 
إف -ىذا قيدو مهم البد ُب اعتباره ُب أدلةو كثّبة سيأٌب طرؼه منها فيما يأٌب من ىذا الكتاب 

 .-شاء ا
إذنا ىذا ىو الضرب األكؿ ا٤بقيد للنصوص ا٤بطلقة أف يكوف فيها قيود لقوؿ أك ُب  

 قوؿ ال إلو إال ا.
أف تأٌب النصوص فيها بياف فضل ال إلو إال ا كلكن مع أشياء الضرب اآلخر: 

 أخرل فتكوف القيود مع قوؿ: ال إلو إال ا. 
  ا أمسك ٖبطاـ دابة النيبمن ذلك ما ثبت ُب الصحيحْب من أف أعرابين 

عبد اهلل وَّل تشرؾ بو ت»بقولو:   كسألو عن عملو يدخلو ا١بنة، فأجاب النيب
 ىذا ىو التوحيد، ىذا ىو مضموف ال إلو إال ا. أليس كذلك؟  «شيًئا

 . «الزكاة، وتصل الرحم يالصالة، وتؤتوتقيم »ٍب قاؿ: 
 ا البد من ٙبصيلها؛ لنيل الثواب إذنا تبلحظ أف ىناؾ قيودنا مع قوؿ: ال إلو إال

  ا٤بَبتب على التوحيد، ٘بد مثبلن عند اإلماـ أٞبد كغّبه بإسنادو جيد أف النيب
وأقاـ الصالة، وأتى الزكاة، واجتنب  -ىذا التوحيد- من عبد اهلل َّل يشرؾ بو شيًئا»قاؿ: 

 .«دخل الجنة» أك قاؿ: «الكبائر فلو الجنة
رفعها كأعبلىا أتوحيد كىي: أف تأٌب بالواجبات، ك ودنا مع التبلحظ معي أف ىاىنا قي

ىنا ٙبصل الثمرة الٍب تريد كىي أف  حـر ا  عماٍب أف تكف  ،الصبلة كالزكاة
 تدخل ا١بنة.

كىي أهنا  ،إذنا النصوص ُب فضل ال إلو إال ا ينبغي أف ٙبمل على ىذه السبيل
 .قيوده مع قو٥بانصوصه مطلقة، ك٥با قيود قيوده ُب قو٥با، ك 
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اإلنساف ٥بذه النصوص، كيكوف متوسطنا بْب طرُب أىل الوعيد  مي هٍ كبالتإب يستقيم فػى 
 كأىل اإلرجاء.

راه من أحسن أي ى الفائدة فأكصيك ٗبراجعة موضعو كإف كنت طالبنا للعلم حريصنا عل
تفسّب ))ُب كتابو  لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  وضعق ىذا ا٤بقاـ، كىو ما٤بواضع ُب ٙبقي

فهذا من أحسن ا٤بواضع الٍب كقفت عليو ُب ٙبقيق ا٤بقاـ ُب ىذه ا٤بسألة  ،((شكلتآياتو أى 
 العظيمة.

مر  بنا أف  «من شهد أف َّل إلو إَّل اهلل»ُب ىذا ا٢بديث:   قاؿ النيب
ال تكوف الشهادة شهادة دكف قوؿ، كال تكوف  ،كيقْب علمو قوؿه كإخباره عن  :الشهادة

 ارتياب.مع جهل، كال تكوف الشهادة شهادةن مع شكو ك  الشهادة شهادةن 
ا بأف ال إلو إال ا إذا تكلم هبا عن علمو كيقْب، يعلم ا٤بعُب ف إذ يكوف اإلنساف شاىدن

ا. كيستيقن بو كبالتإب يكوف مي   تشهدن
من النصوص ا٤بقيدة فإف الشهادة البد فيها  إنوقاؿ كىذا ا٢بديث أيضنا ٩با ٲبكن أف يي 

من لواـز اليقْب أف يكوف ىناؾ أثره ُب العمل فإذا صلح  ،، كاليقْب يستتبع العملمن يقْب
اإلقباؿ على األكامر كاجتناب  ؛القلب باستيقاف معُب ال إلو إال ا أٜبر ذلك على ا١بوارح

 النواىي.
تب كال كٍ من الثقيلة، تي  وىنا ىي ا٤بخفف (من)، «من شهد أف َّل إلو إَّل اهلل»قاؿ: 

قد تسمع ىذا من بعض  ،طئ بعض الناس عندما يقوؿ: أشهد أف ال إلو إال اٱبي  ،تنطق
تكتب  (أشهد أف ال إلو إال ا)قاؿ ىكذا: الناس ُب األذاف كغّبه، كىذا غلط الصواب أف تي 

 كال تنطق.
كاألرض تلحظ أف  تالسماكاكال إلو إال ا ىي الكلمة العظيمة الٍب قامت من أجلها 

، كمر  معنا ُب «وحده َّل شريك لو»معُب ال إلو إال ا بقولو:  أكد    النيب
الدرس ا٤باضي أف ال إلو إال ا ٝبلةه مشتملةه على نفيو كإثبات، كأنو ال يكوف توحيده إال 
باجتماعهما فالنفي كحده عدـ، كالعدـ ليس بإٲبافو كال توحيد، كاإلثبات كحده ال ٲبنع 

بابه  -إف شاء ا-ا١بمع بْب النفي كاإلثبات كسيأٌب معنا  حيدفػالتو  ا٤بشاركة فبل توحيد،
 ٨بتص لتفسّب ىذه الشهادة العظيمة.
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، كال «إَّل اهلل»ىذا تأكيده لئلثبات، تأكيده لقوؿ:  «وحده َّل شريك لو»ٍب قاؿ: 
 تأكيده بعد تأكيد تنبيوه على)، قاؿ أىل العلم: «َّل إلو»شريك لو تأكيده للنفي تأكيده لقولو: 

، ا٤بقاـ مقاـه عظيم ٰبتاج إٔب تنبيو كتذكّب كتأكيد؛ حٌب يستقر ا٤بعُب ُب (مقاـ التوحيد
 النفوس ا٤بؤمنة.

 ٧بمده بن عبد ا القرشي ا٥بامشي رسوؿ ا «وأف  محمًدا عبده ورسولو»: قاؿ
 ا إال إذا شهد لو  ىذا النيب الكرٙب ال يكوف اإلنساف مؤمننا موحدن
  سوؿه من عند ا بالرسالة أنو ر كأنو خاًب األنبياء كا٤برسلْب، كأف ،

ا رسوؿ ا   وَّلـز ذلك:، رسالتو عامةه للثقلْب ىذا معُب شهادتو أف ٧بمدن
 عبد ا إال ٗبا شرع.يي  ، كأالكاجتناب ما هنى عنو كزجر، كتصديقو فيما أخرب، طاعتو فيما أمر

ا إال إذا شهد كوف اإلنسفبل ي ،ىذه الشهادة قرينة شهادة التوحيد  اف موحدن
 ،بػاإلتباع  لرسوؿل، كالتوحيد بػالعبادةككحد التوحيدين: التوحيد   الشهادتْب

بشهادةو إال  كمٌب أتى اإلنساف بواحدو أك بواحدةو من ىاتْب الشهادتْب ما انتفع فبل تنتفع
 بضم األخرل إليها. 

أنو عبد ا  :ر أال كىوٝبع ا لو كماؿ أكمل كصفْب ُب البش  النيب
منهما كما٥بما؛ ٗبعُب   كرسولو، كىذاف الوصفاف أكمل كصفْب للبشر كللنيب

كماؿ النبوة كالرسالة فإنو   كماؿ العبودية، كللنيب  أف للنيب
كآدـ كمن دكنو ٙبت  باالتفاؽ أعظم األنبياء كأفضل ا٤برسلْب، كىو إمامهم 

 يـو القيامة.  لوائو
يصل إليو بشر أف  ف كما ذكرت لك أكمل كصفو يصل أك ٲبكن أفىذاف الوصفا

كذلك مقاـ األنبياء كا٤برسلْب الذين ىم أقبل البشر  ،كأف يكوف رسوالن  يكوف عبدنا 
 .كماؿ العبودية، كلنبينا كماؿ الرسالة ككماؿ ا٤بنزلة للنبوة   كلكن لنبينا

كأفضل البشر  أفضل األنبياء، كأفضل ا٤برسلْب،  إذنا النيب
. 

كعلى أىل  ،على أىل الغلو :ُب ىذا ا٢بديث ردنا على طرُب الضبلؿ كالحظ أف  
 .ا١بفاء، على الذين فرطوا كعلى الذين أفرطوا
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 رده على أىل الغلو الذين رفعوه« عبده اوأف محمدً »: فقولو 
 وبيةمنهم من رفعو إٔب مقاـ الرب بل إف ،من مقاـ العبودية إٔب مقاـ اإل٥بية 

 فالغإب ُب النيب «عبده»: كالرد على ىؤالء بقولو  ،كىذا ال شك أنو غايةه ُب الضبلؿ
  ا فإنو يكوف مكذبنا لقوؿ النيب الذم رفعو إٔب درجة أف يكوف معبودنا ال عابدن
 :«إنو عبد اهلل». 

 رده على أىل ا١بفاء كىم الذين كذبوا بنبوة النيب «ورسولو»: كقولو 
 ركا ُب إتباعوأك قصٌ  ،كرسالتو.  

فمن كاف غّب مؤمنو  ،«ورسولو»: ىؤالء كىؤالء الرد عليهم بقولو 
 بإتباع النيب ري صِّ قى كالذم يػي ، «ورسولو»عليو بقولو:  د  رى فإنو يػي   برسالتو
 إما بإتباع الشهوات كاإلعراض عن أكامر النيب   كسننو أك يكوف

فإف ىذا بْب أف يكوف مكذبنا   بيناقدمنا قوالن غّب قوؿ نات مي بهمتبعنا للش
أك يكوف عنده نقص ُب الشهادة للرسالة ٕبسب حالو إذا كاف من  ،لرسالتو ُب حاؿ الكفار

كعندىم تقصّب ُب  ،أىل الكبائر أك كاف من أىل االبتداع فهؤالء كىؤالء عندىم نقص
ا لرسالة النيب ،بالرسالة  الشهادة للنيب ٧بمدو   من كاف مؤمننا كشاىدن
 كأف يصدقو فيما أخرب، كأف ٯبتنب ما هنى عنو  ،فإنو يلزمو أف يطيعو فيما أمر

 كال شك. كما سول ذلك تقصّبه   كزجر، كأف يعبد ا كفق ما بْب  كشرع
 .«عيسى عبد اهلل ورسولو أفو »: ٍب قاؿ: 
أحد أكٕب العـز من الرسل الذين ىم أفضل األنبياء كا٤برسلْب، كىم  عيسى 

َنا ُب قولو:  ٝبعهم ا الذين  يِن َما َوص ى ِبِو نُوًحا َوال ِذي َأْوَحيػْ ﴿َشَرَع َلُكْم ِمَن الدٍّ
َنا ِبِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدٍّيَن َوَّل تَػتَػَفر ُقوا ِفيِو﴾  ِإلَْيَك َوَما َوص يػْ

كأعظمهم منزلة كمكانة ىو نبينا  ،لفهؤالء ا٣بمسة ىم أكلوا العـز من الرس[ ٖٔ]الشورى:
 .٧بمده 

ىذا أيضنا فيو رده على طرُب الضبلؿ ُب شأف  «عيسى عبد اهلل ورسولو فوأ»قاؿ: 
ا من ثبلثة الذين رفعوه إٔب أف يكوف إ٥بنا أك ى عيس  .ابننا لئللو أك كاحدن
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 ا فيو كػعلى الذين طعنوا ُب نبوتو كرسالتو أك قدحو « ورسولو»كرده أيضنا ُب قولو: 
 اهكحاش- ةاليهود حينما كضعوا عليو ما كضعوا من ألقاب السوء كزعمهم ابن زاني

-. 
 .«عيسى عبد اهلل ورسولو فوأ»: قولو بإذنا ىؤالء الرد عليهم ٝبيعنا 

 .«وكلمتو ألقاىا إلى مريم وروٍح منو»قاؿ: 
ُب   ـ أٞبد كما بْب  ىذا اإلما،  أنو كاف بكلمة ا :أم «وكلمتو»معُب قولو: 

أك ٩بن  ،قتادةكككما فعل أيضنا غّبه من ا٤بتقدمْب   ،((الرد على ا١بهمية كالزنادقة))كتابو 
معُب  أف   قاطبةكتسلسل ىذا ُب كبلـ أىل العلم  ،((شرعلى بً  وضِّ نق))الدارمي ُب ػبعدىم ك

﴿ِإف   (:كينٍ )وؿ ا خلقو بق أف   :لمة؛ أمالكلمة كاف ال أنو ىو الكب :وأن   «وكلمتو»قولو: 
ـَ َخَلَقُو ِمْن تُػَراٍب ثُ  ]آؿ م  قَاَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف﴾َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد الل ِو َكَمَثِل آَد

آدـ  ِبق بالسبب ا٤بعتاد ُب خلق بلى هبذه الكلمة كٓب ٱبي  قى لً خي   فعيسى [ٜ٘عمراف:
 أما عيسى  ،لدينعامة الناس بتوسط سبب كىو التقاء الوا قى لى خى  فإف ا 

ا  وذه األسباب أك هبذا السبب ا٤بعتاد إ٭با خلقهبهم قفلم يكن خل ككذلك آدـ 
  :[ٜ٘﴿ُكْن﴾]آؿ عمراف:بقولو. 

 بكلمتو كاف. :يعِب (كلمتو)إذنا 
 .أم: أنو ٨بلوؽه بالركح الٍب خلقها ا  «وروٌح منو» :كقولو 

، فقولو: لقت من ا خي لٍب الركح ا٤بخلوقة ا :يعِب« ومن»فالركح ُب قولو: 
كذلك لو نظائر ُب النصوص فهذه الركح من ا كانت  ،البتداء الغاية (من) ىاىنا« ومن»

  .نفخ ُب جيب مرٙب ىذه الركح الٍب خلقها ا  ، كجربيل ادن إجاك خلقنا 
كاف منو النفخ جربيل  ( خلق بػكيٍن كجربيل نفخ الركحا)قاؿ أىل العلم: 

  .(ػُكنْ ػ)بكاف منو ا٣بلق  كا  ،كحُب الر 
 كأىل الضبلؿ فالنصارل ضلوا ىا ،من أىل الكفر فيو من ضل   كىذا ا٤بوضع ٩با ضل  

فكاف  كىي الركح قد حل ت ُب عيسى  صفةن من ا  زعموا أف   ىنا حيثي 
أف كال شك  ،أك أف  جزءن من اإل٥بية ُب عيسى  ،ىوت ُب الناسوت كما يقولوفالبل
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إضافة ٨بلوؽو إٔب خالقو  إٔب ا فإف إضافة الركح ىاىنا  ،ىذا من الضبلؿ البْب
 .الشأف فيها كالشأف ُب ناقة ا، كبيت ا كأمثا٥با ٩با جاء ُب النصوص

 جاءت على قسمين: أف  اإلضافة إٔب ا  :والقاعدة
 إٔب موصوؼ. صفةو  إضافةي  ]القسم األكؿ[: 
 .٨بلوؽو إٔب خالق ضافةي إ ]القسم الثا٘ب[:
 :قاؿ ابن القيم 

 ؾإقاؾ١ األٚؾاف ثابْت ملٔ
 

 قاَت ب٘ نإزاد٠ ايسمحٔ 
 

 ٚإقاؾ١ األعٝإ ثابْت ي٘
 

 ًّها ٚخًّكا َا ُٖا ضٝإَُ 
 

 ؾأْعس إىل بٝت اإلي٘ ٚعًُ٘
 

 نٝـ ٜؿرتقإ اقٝؿملا ُأ 
 

العلم صفة  ؼ؛ ألف  ٔب موصو إفهذه إضافة صفةو  ،ا علمي  قوؿ:فرؽه شاسع بْب أف ت
ىنا  األمر ىا ،بيت اال تقـو الصفة بذاهتا بنفسها بل البد أف تقـو بذات، كحينما تقوؿ: 

ـه  كائنه   ىذا ا٤بخلوؽ قائمه بنفسو، الركح ٨بلوؽه  ٨بتلف ىذه إضافة ٨بلوؽ إٔب خالقو؛ ألف   قا
من إضافة   فإضافتو إٔب ا ،بنفسو كإف كاف ٰبل  ُب غّبه لكن و ٨بلوؽه مستقل

 ا٤بخلوؽ إٔب خالقو.
 ا١بنة كالنار ٮبا الداراف اللتاف جعلهم ا  ،«والنار حق الجنة حقٌ  فوأ»قاؿ: 

كذلك  ،فا٤بؤمنوف يعتقدكف أهنما حق ،لعقابو كىذه النار أك ٧ببلًّ  ،لثوابو كىذه ا١بنة ٧ببلًّ 
نياف كما فيهما، كأف  ا ف تيتضمن أهنما داراف ٨بلوقتاف موجودتاف اآلف، كأهنما باقيتاف ال

 اإلنساف ففي ذلك ٩با أعد  ا  بو فكري  طي يقد أعد  فيهما شيئنا عظيمنا ال ٰب 
نسأؿ ا السبلمة كالعافية، كنسأؿ -اؼ النعيم ُب ا١بنة أك أصناؼ العذاب ُب النار نمن أص

ا ٩با ٯبب أف يعتقده فهذ ،و فكر إنسافبُب ذلك ما ال ٰبيط أف  ال شك  -ا من فضلو
 ا٤بسلم أف ا١بنة حق كأف النار حق. 

 .جواب الشرط ؟(أدخلو) :ما إعراب، «أدخلو اهلل» :ٍب قاؿ النيب 
 . دى(هً من شى )؟ كأين الشرط

من حقق ىذه  ىذه ىي ا١بائزة الٍب كعد ا  ،إذنا ىذا ىو جواب الشرط
 ومن أف   لف كعده كىو الذم ال ٱب ا٤بذكورات ُب ىذا ا٢بديث كعد ا 
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على أم عملو كاف يبلقي  :؛ يعِب(أدخلو ا ا١بنة على ما كاف من العمل) :كاف منو ذلك
 فإنو سيكوف من أىل ا١بنة.  فيو ربو 
فإف ىذا النص « أدخلو اهلل الجنة» :ىنا كقفة عند قوؿ النيب  ىاك 

 :سب حاؿ العاملٕبكأمثالو ٧بموؿه عند أىل العلم على أحد كجهْب 
 .ابتداءن  «أدخلو اهلل الجنة» 
 .مآالن  «أدخلو اهلل الجنة»أك  

كلكن البد  ؛ىذا ٩با ال يقبل الشك سيدخل ا١بنة قطعنا ٙبقيقنا لوعد ا 
مطلق  :الدخوؿ ا٤بطلق، كقد يكوف :ىنا إٔب أف الدخوؿ ٨بتلف قد يكوف من التنبو ىا

  :ٗبعُب ؛الدخوؿ
من عرصات القيامة كإٔب ا١بنة دكف  من ا٢بشرالدخوؿ أكؿ كىلة مباشرة قد يكوف  -

ىذا شأف الذين  ،ل ا٤بؤمنْبم  ىذا شأف كي  -نسأؿ ا أف ٯبعلنا من ىؤالء-ا٤بركر على النار 
 حققوا أصل التوحيد، كحققوا كمالو الواجب كمن باب أكٔب الذين حققوا كمالو ا٤بستحب.

أنو يكوف فا عنو ٗبطلق الدخوؿ مطلق الدخوؿ أك ما عربن :ٕب يعِبآكأما الدخوؿ ا٤ب -
لو فإف ىذا سيدخل ا١بنة  ى بكبائر ٓب يغفرىا ا تحيد كأ٤بن مات على التو 
ىا ا سبحانو كىو العليم ؤ يعِب ُب مدةو يشا ؛ف يدخل النار دخوالن مؤقتناأقطعنا كلكن بعد 

إٔب  فهو داخله  ،اهبا فهذا سيخرج من ىذه النار بعد ذلك قطعنا كيدخل ا١بنة كيبقى فيها أبدن 
عما يناقض ذلك فإنو سيدخل  كشهد ىذه الشهادات، ككف   ،ا١بنة إذا أتى هبذا التوحيد

مآلينا مع مبلحظة أف أىل الكبائر الذين  :كإما دخوالن  ،أكلينا أك ابتدائينا :ا١بنة قطعنا إما دخوالن 
ا ١بنة دخوالن مآليًّ ف األكؿ ٩بن بدخوؿ انماتوا مصرين على الكبائر قد يكونوف من أىل الص

فهو مقيده  ةعندنا ىاىنا أصبلن آخر كىو أف كل الوعيد الذم جاء ُب حق العصا ألف   ؛]أكليًّا[
فهذه قواعده مهما البد من [ ٛٗ﴿َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾]النساء:بقولو تعأب: 

 علم.استحضارىا حْب النظر ُب نصوص الوعد كالعيد كا تعأب أ
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 : قاؿ 
ٕٖ$ٚهلُا يف سدٜح عتبإ:   (؛ال إي٘ إال اهلل)اهلل سسّ ع٢ً ايٓاز َٔ قاٍ  ؾإ

 #.ٜبتػٞ بريو ٚد٘ اهلل

ىذا ا٢بديث الثا٘ب ُب ىذا الباب كىو حديث عتباف، كىو عتباف بن مالك األنصارم 
 .صحايبه جليل
ىؤالء  ككل   ،ابوىذا الصحايب رابع صحايبو يذكره ا٤بؤلف ُب كت طائف أف  لكمن ال

ابن مسعود، ٍب معاذ ٍب عيبادة ٍب  :ريوف مر  معناذكرىم بدٌ باألربعة الذين افتتح ا٤بؤلف كتابو 
 .ككلهم بدريوف  ،عتباف

 ،ُب حديثو فيو قصة  قاؿ ىذا النيب ،«فإف اهلل حـر على النار»قاؿ: 
 ،توطلب زيار  :يعِب ؛زار عتباف ٤با استزار النيب   أف النيب :كىي

 .بصره فى عي ضى أف كأف يصلي ُب بيتو بعد 
فإف اهلل »: نيب البالنفاؽ حينها قاؿ  مي  ر بعض من ري ذكأنو  :الشاىد

كىذا ا٢بديث ٨برجه ُب  ،«حـر على النار من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل
 ،ُب مواضع من صحيحو من حديث الزىرم خرجو اإلماـ البخارم  ((الصحيحْب))

عن عتباف بن مالك، كجاء ُب موضعو عن مسلم من حديث أنسو  ،يعبعن ٧بمود بن الر 
 عن عتباف. 

 عن عتباف  فيو بعض النظر من حديث أنسو  كجاء ٗبسند اإلماـ أٞبد بإسنادو 
فهذا ا٢بديث من ا٤ببشرات ، ف الصحابة ما فرحوا قط كفرحهم ٗبا قا٥با ىنا أ

احفظ ىذا ا٢بديث ) :قاؿ البنو أيب بكر  اأف أنسن  :العظيمة بل جاء ُب ىذه الركاية
ألف فيو  ؛كلو منزلة كمكانة فيو فضل :يعِب ؛ىذا من كنوز ا٢بديث ،(فإنو من كنوز ا٢بديث

ال إلو إال ا بشرط أف يكونوا مبتغْب بذلك كجو  :بشارةن عظيمة ألىل التوحيد الذين قالوا
 .ا 

لنار من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي فإف اهلل حـر على ا»: قاؿ النيب 
  .«بذلك وجو اهلل
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صاحبو على  ـي رِّ من فضائل التوحيد أنو ٰبيٍ  كأف   ،ىذا ا٢بديث فيو بياف فضل التوحيد
 .كا ال ٱبلف كعده ،ا دي عٍ و كى كىذا التحرٙب أمره قطعي؛ ألن   -نسأؿ ا من فضلو-النار 

 :ٔب قسمْبإالتحرٙب ينقسم ىذا  كلكن ا١بمع بْب النصوص يدؿ على أف  
 .ٙبرٙب الدخوؿ ]القسم األكؿ[:
 لود.ٙبرٙب ا٣ب]القسم الثا٘ب[: 

كىؤالء الذين  ة،من الناس ا٤بؤمنْب أعِب من ٰبـر عليو دخو٥با أصبلن ال يدخلها البت  
 .حققوا كماؿ التوحيد الواجب كأكٔب منهم من حقق التوحيد ا٤بستحب

التوحيد لكن هم من العصاة  لود فيها فهؤالء الذين معهم أصل  ـ عليهم ا٣بري أما الذين ٰبيٍ 
ؽ عليهم قوؿ النيب دي صٍ ذكرنا قبل قليل فهؤالء يي فيمن فيهم كالشأف  كالشأفي  ،الكبائر أىلِّ 
 :«ال « فإف اهلل حـر على النار من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل

ما حصل  لكنٍ  ا  واء ذلك لوجكحصل ٥بم حظه من ابتغ ،شك أهنم قالوىا
أك اإلصرار على  ،أك فعل الكبائر ،بَبؾ الواجبات ؛كماؿ االبتغاء فحصل منهم التقصّب  م٥ب

 .الصغائر
ا٤بؤمنْب الذين ٥بم كماؿ اإلٲباف كالتوحيد فهؤالء منز ىوف عن فعل الكبائر أك  لي أما كيم  

ا أف تكوف لكن  ذنوهبم إم   ،خطاء اإلصرار عليها ليسوا معصومْب ىم بشر ككل ابن آدـ
قاؿ:  كا  ،ُب كبّبة لكن هم يبادركف إٔب التوبة وافيقع ـهبم القد ؿى زِّ ما أف تصغائر، كإ

ُروا فَِإَذا ُىْم ﴿ِإف  ال ِذيَن اتػ َقْوا ِإَذا َمس ُهْم طَاِئٌف ِمَن الش ْيطَاِف َتذَك  
ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم﴾]آؿ  ﴿َوال ِذينَ  .[ٕٔٓ]العراؼ:ُمْبِصُروَف﴾

﴿ذََكُروا الل َو فَاْستَػْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم﴾]آؿ  ماذا يكوف منهم؟. [ٖ٘ٔعمراف:
 .[ٖ٘ٔعمراف:

م ال تقع منهم الكبائر أك إذا كقعت بادركا ل من أىل التوحيد أهن  م  إنذا ىذا شأف الكي 
 .ٔب ا إٔب التوبة إ

 ،فهم الذين ماتوا مصرين على الكبائر الصنفما ىؤالء الذين نتحدث عنهم ُب ىذا أ
أف يعفوا  كىؤالء الذين ماتوا كعليهم كبائر أك كانوا مصرين على الصغائر كٓب يشأ ا 

ا بسبب شفاعة أك ٍب ٱبرجوف إم   ،مدةن يشاءىا ا مؤقتنالوف النار دخوالن خي دٍ عنهم فهؤالء يى 
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ٗبعُب  ؛حرموا على النارم عليهم أهن   ؽي دي صٍ كبالتإب يى  ،ة أرحم الراٞبْب رٞب ٗبحضِّ 
 كا تعأب أعلم. ،حرموا على النار خلودنا

  :قاؿ 
قاٍ : $قاٍ  عٔ زضٍٛ اهلل  ٚعٔ أبٞ ضعٝد اـدزٟ

غ٦ّٝا أذنسى ٚأدعٛى ب٘. قاٍ: قٌ ٜا َٛض٢: ال  ٜا زب عًُين: َٛض٢

ٕٖ ؟بادى ٜكٛيٕٛ ٖراإي٘ إال اهلل؛ قاٍ: نٌ ع ايطُٛات  قاٍ: ٜا َٛض٢ يٛ أ

ٖٔايطبع ٚعاََس ني ايطبع يف نؿ١، ٚال إي٘ إال اهلل يف ٝٚاألزق -غريٟ– ٖ

 زٚاٙ ابٔ سبإ ٚاؿانِ ٚؾشش٘.#. َايت بٗٔ ال إي٘ إال اهلل ؛نؿ١

و كما رأيت خرج   ،فيو ٕبثه من جهة إسناده أيب سعيدو  ىذا ا٢بديث حديثي 
كغّبىم من أىل العلم لكن  اإلسناد فيو  ((لالكرب ُب ))خرجو النسائي ا٢باكم بل اف ك ابن حب  

كىذه الركاية فيها ضعف بل كقع  ،عن أيب ا٥بيثم ،حٕبث فإنو جاء من طريق دراج أيب السم
 ،كا٢باكمًحب اف كإف كاف قد صحح ىذا ا٢بديث طائفةه من أىل العلم كابن  ،فيها مناكّب

 ((.فتح البارم))ُب ا١بزء ا٢بادم عشر من  ر حجككذلك ا٢بافظ ابن 
ٞبد بإسنادو جيد أكىذا ا٤بعُب الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث جاء ُب حديثو عند اإلماـ 

كلكن  السياؽ ٨بتلف فليس األمر ُب   من حديث عبد ا بن عمرك بن العاص 
 .كابنو كإ٭با بْب نوحو  ، كموسى كبلـو بْب ا 

أيب شيبة بإسنادو صحيح معُب ىذا ا٢بديث من قوؿ كعب  ككذلك جاء عند ابن
 . األحبار 

التوحيد، كالكلمة  لي ضٍ كفى  مي ظى معُب ىذا ا٢بديث ال شك ُب صحتو كىو عً  أف   :الشاىدي 
كات ماا أعظم من السىى رى زينتها كقدٍ  الٍب ىي دالةه على ىذا التوحيد كىي ال إلو إال ا، كأف  

 قه كصدؽ.رض كىذا ال شك أنو حكاأل
أف يعلمو شيئنا يدعوه  ربو  ؿى أى ـز من الرسل سى أكٕب الع أحدي  موسى 

ىذا شيءه صحيحه  ذكرنا ىذا شيءه كاضح، ككوهنا دعاءن  (ال إلو إال ا) كوفي  ،كيذكره بو
كمر  بنا ُب  ،ال إلو إال ا دعاءه بلساف ا٢باؿ :ىذا الذكر كأعبله قوؿ ذلك أف  ك  ،أيضنا

 :الدعاء ينقسم إٔب قسمْب بقة أف  امناسباتو س
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اللهم إ٘ب )فالدعاء ا٤بعركؼ:  ،السؤاؿ كالطلب :ىو  دعاء ا٤بسألة ]القسم  األكؿ[:
 .(يا رب)، (يا ا)، (أسألك

بلساف  كل أنواع العبادة فإهنا طلبه من ا   :ىو ،دعاء العبادة]القسم  الثا٘ب[: 
ل ا١بنة بسبب ىذا العمل. طلب موسى خً دٍ ف يي أك ف يغفر، أا٢باؿ، طلبه من ا أف يعفو، ك 

  ربو  هيدعو ا كيذكره بو فأمر شيئنا ىنا موسى  ،أف يقوؿ: ال إلو إال ا
 على حب أف تتميز  بولةه ٦ب فوسٱبتص بو، كيتميز بو عن غّبه كالن ئناطلب شي

الكلمة  ليس ىذا انتقاصنا من قدر ىذه «كل عبادؾ يقولوف َّل إلو إَّل اهلل»فقاؿ: 
ُب ىذا  فبْب  ،بشيء لكن و طلبه لبلختصاص أف ٱبصو ا  ،العظيمة

ا ا٤بؤمنوف ٝبيعنا ٥بعامة يقو  ٥با شأفه عظيم حٌب كإف كانت كلمةن  (ال إلو إال ا) ػا٢بديث أف ل
ا ال أف  إ حٌب إنو لو كانت السموات كاألرض ُب ًكف ة كىذا ىو  ،الشأف فيها عظيمه جدن

، وثلث الكبلـ ًكف  ا من مي هنإ :كقاؿ بعضهم ،ف ةكى :كقاؿ بعضهم  ،ىذه الكلمةاألشهر ُب 
رض ىذه ا٤بخلوقات العظيمة كات كاألاُب السم تلو كان ،لكن  األشهر بالكسر وف  ، ككي وككىف  

ة ف  ال ا ُب الكً إكىذه الكلمة الطيبة ال إلو  ،ف ة من كفٍب ا٤بيزافالكبّبة الواسعة الثقيلة ُب كً 
كذلك يدلك على  ،ترجحت :؛ يعِب(ال إلو إال ا ٤بالت هبن  )ال إلو إال ا أثقل  ا٤بقابلة فإف  

  . عظيم شأف ىذه الكلمة، كعظيم قدرىا عند ا، كعظيم ثواهبا عند ا
أكاف مراد   عن النيب كىنا اختلف أىل العلم ُب ىذا ا٢بديث إف صح  

د أك سِّ ر أف جي دِّ ٗبعُب أنو لو قي  ؛ظم شأف ىذه الكلمةل كيبْب عً ثِّ أف ٲبي   النيب
كالسموات كاألرض كضعت ُب ًكف ة ا٤بيزاف  ة،صور فضل ال إلو إال ا ٕبيث يكوف فيو ًكف  

 كات كاألرض أك أف مراد النيبافإف ال إلو إال ا ثقلها كمكانتها، كثواهبا أعظم من ثقل السم
  ٤بيزاف األخركم الذم يضعو ا لو إال ا ُب كوفة اإأف ال  يـو القيامة

أف كزف ىذه  [ٚٗ﴿َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيًئا﴾]النبياء:
 ؟الكلمة ُب ا٤بيزاف األخركم أثقل من السموات كاألرض

 فإنو ذكر ُب مسائل كأنو ٲبيل إٔب الثا٘ب كا٤بؤلف  ،تمله لؤلمرينا٢بديث ٧ب
ا٤بيزاف األخركم لو كفتاف، كىذا األمر  ككأنو يشّب بذلك إٔب أف   ،ا٤بيزاف لو كفتاف :الكتاب أف

 عندكم.  او معلومن كأظن   البطاقةشك فيو كما يدؿ عليو حديث  ثابته كال
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السابقة ُب فضل ال إلو  أف ىذا ا٢بديث يؤيد كيؤكد ما دلت عليو النصوصي  :الشاىد
 كا تعأب أعلم. ،ا إال

  :قاٍ 

ٜكٍٛ:  مسعت زضٍٛ اهلل   ،عٔ إْٔظ -ٚسٖطٓ٘–ٚيًرتَرٟ 

ثِ يكٝتين ال  ،أتٝتين بكساب األزض خطاٜا يٛ إْو ،قاٍ اهلل تعاىل: ٜا ابٔ آدّ$

 #.تػسى بٞ غ٦ّٝا ألتٝتو بكسابٗا َػؿس٠

النسخة  كإف كانت ،أنو حس نو الَبمذم كذكر ا٤بؤلف  ٢بديث حديثي ىذا ا
غريبه ) :عن ىذا ا٢بديث إنو الَبمذم  إ٭با قاؿك ا٤بطبوعة ليس فيها ىذا التحسْب 

ُب شرحو  كلكن ا٢بديث حسن إسناده ال بأس بو، كقاؿ ابن رجب  .(من ىذا الوجو
إنو ال ) :قاؿ عن إسناده ((ربعْب النوكية))األُب كىذا آخر حديث  ،على األربعْب النوكية

ُب  لبا٘ب ، كصححو الشيخ األ((ا٤بدارج))ُب  ن القيم باكصححو  ،(بأس بو
فهو حديثه ثابته إف  ((السلسة الصحيحة))نو ُب كحس   ،((ح الَبمذميصح))ُب  موضعو 

 شاء ا.
فهو -يقوؿ  ا  كأكلو: أف   ،من ىذا ا٢بديث قطعةن  ذكر ا٤بؤلف 

على ما كاف منك يا ابن آدـ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك » :-حديثه قدسي
 ،نوبك عناف السماء ثم استغفرتني غفرت لك وَّل أُباليذ يا ابن آدـ لو بلغت ،وَّل أُبالي

بقراب الرض خطايا ثم لقيتني َّل تشرؾ بي شيًئا لتيتك بقرابها  أتيتنيلو  يا ابن آدـ
 . «مغفرة

ما أك  ،ما ٲبلئ األرض :يعِب ؛(ًقراب)كقاؿ بعضهم:  ،كىذا ىو األقرب (قيراب)
 يقارب ملئ األرض.

اإلنساف  ىذا فيو ٛبثيله لكثرة الذنوب الٍب لو لقي   «لو أتيتني بقراب الرض خطايا»
منها كلكنًّو ٓب يشرؾ با شيئنا لقي  ُب مصرنا عليها ٓب يتب إٔب ا تو  :يعِب ؛اربو هب

عي التوحيد لشرؾ تستدفي اسابقنا إف النصوص الٍب فيها ن قلناك  ،ا من الشرؾئا برين 
ا  :يعِب  ؛(ال يشرؾ با شيئنا) تضاءقباال  .ع اجتنابو للشرؾم كاف موحدن
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كىذا يدلك على عظيم شأف التوحيد كأف التوحيد أعظم سببو ٤بغفرة الذنوب حٌب 
ليس التوحيد الذم ال يتجاكز  -انتبو–إف التوحيد الذم ىو توحيد  قاؿ ابن القيم 

ا التوحيد ذف لو أثره على ا١بوارح إ٭با ىو كال يك ،داء القلبسوي كال يصل إٔب ،الشفتْب
أعظم من تكفّب التوبة  الضعيف أثره ضعيف لكن  التوحيد الذم ىو توحيد تكفّبه للذنوب

بذنوبو عظيمة  فمن لقي ا  ،حسنة التوحيد أعظم من حسنة التوبة ألف   ؛للذنوب
بتوحيدو صادؽ كٓب يشرؾ  لقي ا حٌب إهنا تكاد أف تبلغ حجم ىذه األرض لكن و 

كىو ال ٱبلف كعده  كىذا من كعد ا  ،رة ا غفبا شيئنا فليبشر ٗب
 . 

كىذا ا٢بديث ينبغي فهمو على الوجو الصحيح فإف كوف اإلنساف يأٌب ٗبثل ىذه 
٩بن  الذنوب العظيمة البالغة الٍب تبلغ ىذا القدر الذم ىو بقدر السموات كاألرض ال يتأتى

ة بل البد ٤بن كاف مدمننا على ىذه كال يقع ُب شيءو من الشرؾ البت   ،ال يشرؾ با شيئنا
، كأتى هبذا القدر الكبّب البد أف يكوف قد كقع ُب شعبةو من الشرؾ كالبد ،الذنوب كا٤بعاصي

 ،أف تؤثر ىذه الذنوب العظيمة شيئنا من الوقوع ُب شعبةو من الشرؾ بأف ٰبب غّب ا البد
أك أف يضعف تصديقو ٖبرب ا ككعده  ،أك أف ٱباؼ من غّب ا ،أك أف يرجوا غّب ا

  .ككعيده
كبالتإب فإف الذين يدخلوف النار من عصاة ا٤بوحدين كىذا أصله قطعي فبلبد من 

ىؤالء اجتنبوا   من عصاة النار قطعنا تصديقنا ألحاديث النيب دخوؿ طائفةو 
  .طراؼو من الشرؾ األصغرأك  ،كقعوا ُب ذنوبو كمعاصو  همالشرؾ األكرب كلكن  

كبناءن على ذلك فا١بمع بْب النصوص كهذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا كتلك الٍب تدؿ 
معنا ُب الدرس ا٤باضي أك الذم قبلو  ما مر  كبل إلو إال ا كمعهم توحيد  ػػعلى أف عصاةن أتوا ب

على أهنم من أىل التوحيد   لنيبأنو يدخل قوـه من أىل التوحيد النار نص ا
 :ف يقاؿأفا١بمع بْب النصوص إذنا  ،كمع ذلك دخلوا النار؛ بسبب ذنوبو كمعاصو كقعوا فيها

لو إذا أتى با٤بعاصي إما أف يكوف ال تقع منو إال على ندرة  إف ىذا الذم يغفر ا 
 :كبالتإب ،بالتوبة منها يقع منو صغائر كىي مكفرة باجتناب الكبائر أك يقع منو كبائر يبادر

 .ثر فيوؤ فإهنا ال ت
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 ،ق إٔب ٘بديد التوحيدتى هبذه الذنوب العظيمة كلكن و يوف  أأك أف ىذا اإلنساف كإف 
 :ٗبعُب ؛قلبو فتكوف أنوار ال إلو إال ا ٧برقةن لذنوب ىذه ا٤بعاصيُب ك٘بديد ال إلو إال ا 

قبل كفاتو مات  زؽ التوبة إٔب ا دنا كلكن و ري أتى بذنوبو عظيمة ككثّبة ج اإنسانن  أرأيتى 
 ؟السيئات تلك حكم ماعلى توبةو من ىذه الذنوب. 

  .«التائب من الذنب كمن َّل ذنب لو»: مغفورة، قاؿ النيب
بل إلو إال ا بصدؽ كيقْب ػب ىد أتإذنا ىذا اإلنساف لو ما أتى بالتوبة لكن و جدد التوحي

فهذا ىو الذم يقتضيو  ،ُب مغفرة تلك الذنوب أعظم من تأثّب التوبةكإخبلص تأثّب التوحيد 
 .ُب ىذا الشأف  ا١بمع بْب النصوص الٍب جاءت عن النيب

ال  :كإف كاف كل ا٤بسلمْب يقولوف ،عظيمنا اكالناس ُب ىذا ال شك أهنم متفاكتوف تفاكتن 
ال شك أنو يتفاكت تفاكتنا  (إلو إال ا ال) رى ثػى أى  كإف   (ال إلو إال ا) لػ :إلو إال ا فإف قو٥بم

  .عظيمنا
: أف ال إلو إال ((الداء كالدكاء))ُب كتابو  الشأف ُب ىذا كما قاؿ ابن القيم ك 

تكوف ال كمنهم من  ،لو إال ا ُب نفسو ميتةإمن الناس من تكوف ال  ؛ا ُب النفوس متفاكتة
قظت يإذا أي  ، إلو إال ا ُب نفسو نائمةكمنهم من تكوف ال ،ضةيإلو إال ا ُب نفسو مر 

كمنهم من تكوف ال إلو إال ا ُب قلبو متيقظة قائمةه ٤بصاّب الركح كالبدف فهي ُب  ،تيقظت
ال إلو إال ُب كركحه نشيطة ىكذا الناس يتفاكتوف  ،كركحه ضعيفة ،ميتة ركحه فالنفس ٗبنزلة الركح 

 ،فيها القوادح ُب االبتعاد عن ،نواقضها ةُب ٦بانب ،اُب اإلتياف بقيودى ،ا ُب ٙبقيق شركطها
 موا.قد  ك٥بم ثواب ٕبسب ما  ،مكبالتإب فإف ٥بم درجات ٕبسب أعما٥ب

لى ىذا التوحيد فليبشر بأف ع ا  كلقي   ،صادؽ دو حيإذنا لو أتى اإلنساف بتو 
أسأؿ  ،ىذا التوحيدٙبقيق  التشمّب ُبالشأف إذنا ا١بد ك ف ،لو ذنوبو السالفة غفرسي ا 

 أف ٯبعلِب كإياكم من اققْب للتوحيد. ا جل  كعبل
ب أنو يستفاد من ىذا البا :سائل كىيا٤بُب   ٔب فائدة ذكرىا ا٤بؤلفإأخّبيا أنبو 

خبلفنا للمعطلة  نسخةكجاء ُب  ،خبلفنا لؤلشعرية كما جاء فيو إثبات الصفات  
، «يبتغي بذلك وجو اهلل» :فيها إثبات الوجو  بنا  تاألحاديث الٍب مر  كذلك أف  

ففي  ،الذم قبلوديث ككما ُب ا٢ب ،كفيها أيضنا إثبات الكبلـ كالقوؿ  كما ُب ىذا ا٢بديث
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 فجاءت ُب الكتاب كالسنة دكف ٙبري ىذا أف أىل السنة كا١بماعة يثبتوف  الصفات الٍب
كىذا يدلك على عناية ا٤بؤلف  ،ٛبثيل كما أهنم يثبتوهنا دكف تكيف كدكف  ،كدكف تعطيل
  ذكر الفوائد الٍب تتعلق بأنواع التوحيد كلهاُب. 
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 : قاٍ 

 باب 

 بػري سطاب َٔ سكل ايتٛسٝد دخٌ اؾ١ٓ

ى    د ىذا الباب ليبْب لنا أف  عق ،من فضل التوحيد ، شيئناا٤بؤلف  فبعد أف بْب 
كٙبقيق التوحيد ىو أف يبلغ اإلنساف بالتوحيد  التوحيد إ٭با يكوف بكماؿ ٙبقيقو،كماؿ فضل 
 .الغاية كا٤بنتهى

: بتصفيتو فتحقيق التوحيد بلوغ غايتو كذلك إ٭با يكوف ،إذا بلغ غايتو :حقق الشيء
 كتكميلو.

جتْب أعِب و كبتكميلو، كىو على در التوحيد إال هبذين بتصفيتإذان ال يكوف تكميل 
 ٙبقيق التوحيد:

 .ٙبقيق التوحيد الواجب :األكٔب
 ٙبقيق التوحيد ا٤بستحب.  :الثانية

 : بتصفيتو كتكميلو.أما ٙبقيق التوحيد الواجب فإنو يكوف
 فتكوف باجتناب ثبلثة أمور: ؛أما تصفيتو

 رؾ األصغر.الش الوؿ:
 : البدعة.الثاني

 .ى ا٤بعصيةاإلصرار عل :الثالث
ٙبقيق التوحيد ((: )قرة عيوف ا٤بوحدينػػ))ُب حاشيتو ا٤بلقبة ب قاؿ حفيد ا٤بؤلف 

ككبلمو ىذا ُب بياف  رؾ كالبدعة كاإلصرار على ا٤بعصية(،تصفيتو كٚبليصو من شوائب الش
 الثبلثة كيكملو بفعل ما أمر اٙبقيق التوحيد الواجب فهو يصفيو من ىذه األمور 

ت. من الواجبا 
كاإلصرار  ،كالبدعة ،الشرؾ األصغر :إذان ٙبقيق التوحيد الواجب يكوف بتصفيتو من

 لى ا٤بعصية، كباإلتياف بالواجبات.ع
 :بتصفيتو من فإنو يكوف بتصفيتو من أربعة أمورأما ٙبقيق التوحيد ا٤بستحب 

 .ا٤بكركىات]األكؿ[: 
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 .ا٤بشتبهات ]الثا٘ب[:
 .وؿ ا٤بباحات]الثالث[: فض

 .التنزه عن ا٢باجة إٔب ا٤بخلوقْب[: ]الرابع
إٔب توضيح كذلك ٤بسيس حاجة  كىذا ا٤بقاـ ٰبتاجي  ،فبفعل ا٤بستحبات كأم ا تكميلو:

 .٩بن كحد ا  من أتى بتحقيق التوحيد أكملي  أف   -رعاؾ ااي-كالحظ  ،ا٤بسلم إليو
 كىناؾ ٙبقيق التوحيد. ،ىناؾ توحيد

ٙبقيق التوحيد  تى بأصل الدين فهذا ىو ا٤بوحد، لكن  التوحيد يأٌب بو كل مسلم، من أ
فضل  ُب بياف ٙبصيل كالحظ أف السياؽ ُب ىذه الكلمة ُب مثل سياؽ ا٤بؤلف 

  .بلوغ الغاية فيو كذلك بتصفيتو كتكميلو -ما ذكرتو لك-كثواب كغاية، فتحقيق التوحيد ىو 
بو الواجبات الثابتة ُب  بفعل ما أمر ا   :ا ٙبقيق التوحيد الواجب فيكوفي أم  
﴿ُقْل ِإن َما أَنَا َبَشٌر  :هبا اإلنساف من تكميل أصل التوحيد أف يأٌب   كالسنة فإف  الكتاب 

 ىذا ىو التوحيد. ﴾ َواِحدٌ  ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَلي  أَن َما ِإَلُهُكْم ِإَلوٌ 
ا  دى دؿ ىذا على أف من كح  ف [ٙ:فصلت] ﴾فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِو َواْستَػْغِفُروهُ ﴿ :ٍب قاؿ
  فإنو يستلـز توحيده االستقامة على شرع ا  من فعل ما  ، كال شك أف

فإنو يكوف قد أتى ببلـز التوحيد فاستحق دخوؿ ا١بنة، كمر بنا قوؿ  أكجب ا 
من »: الذم خرجو النسائي كغّبه بإسناد جيد كىو قولو  النيب 

أو -وأقاـ الصالة وآتى الذكاة واجتنب الكبائر فلو الجنة  عبد اهلل َّل يشرؾ بو شيئاً 
 .«دخل الجنة - :قاؿ

 :فمن األمور الثبلثة الٍب ذكرهتا لك أم ا تصفيتو
 الشرؾ األكرب مناؼو  ىنا الشرؾ األكرب، ٤با؟ ألف  . كال نقوؿ ىا الشرؾ الصغر: أكالن 

 التوحيد الواجب. ألصل التوحيد، ك٫بن نتحدث عن درجة أعلى كىي ٙبقيق كماؿ
 قادح ُب ٙبقيق التوحيد الواجب، كالشرؾ األصغر ٕبره  كأعظمي  الشرؾ األصغر أكربي 

 ُب ىذه األمة من يسلم منو، حٌب إف النيب  كىو أمر ٨بوؼ قل   ،ساحل لو ال
بن لبيب عند مىمي أىل التوحيد، ففي حديث ٧بمود كىم قً  خافو على أصحابو 
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إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ »: اؿ أٞبد كغّبه بإسناد صحيح ق
 .«الصغر
 ،كثّبة لكن ٯبمع ذلك أمراف  ٨بوؼ كىو يتنوع كينقسم إٔب صورو  الشرؾ األصغر أمره ف

 صور الشرؾ األصغر ال تكاد ٚبرج عن أمرين:
أك خوؼ أك  ٧ببةو أك  ،كقصد مثل الرياء  ؛صرؼ نوع طاعة لغّب ا  الوؿ:

 .توكل أك ما شاكل ذلك
ُب النفع كالضر، كىذا ما يرجع إليو ما يتعلق  نقصه ُب اعتقاد تفرد ا  ي:والثان

 بالتمائم كالرقى ا٤بمنوعة كما إٔب ذلك.
ُب ٙبقيق التوحيد الواجب ٤با فيو من ىذه الشوائب  الشرؾ األصغر قادحه  الشاىد أف  ف

 التوحيد كٛبنع من ٛبامو ككمالو.  ص  قً نٍ الٍب تػي 
 ،كدىليز الكفر ،، كالبدعة كما قاؿ أىل العلم ينبوع شرالبدعة :فإنو ا القادح الثا٘بأم  

 كثّب.  كُب حشوىا من السمـو ا٤بضعفة لئلٲباف كالتوحيد شيءه  ،كسبيل ظلمات
 :لنو يجتمع فيها أمور ؛البدعة أمرىا عظيم

فا يقوؿ:  ُب البدعة مشاقةن  كرسولو  أف   أوَّلً: 
 . كالنيب [ٖٔ﴿فَات ِبُعوِني﴾]آؿ عمراف:، [ٛ٘ٔ﴿َوات ِبُعوُه﴾]العراؼ:

فجاء ا٤ببتدع كخالف كل  ،«وإياكم ومحدثات المور»كيقوؿ:  «فعليكم بسنتي»يقوؿ: 
ُب البدعة أف تكوف مشاقةن  كرسولو  فىحيق   كانتهج غّب هنج النيب  ،ذلك
. 
م ِن اتػ َبَع َىَواُه ِبَغْيِر ﴿َوَمْن َأَضلُّ مِ يقوؿ: للهول كا  : البدعة اتباعه ثم ثانياً 

 .[ُٓ٘ىًدى ِمَن الل ِو﴾]القصص:
﴿فَِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَن َما : دعة متبع ىواه كالبد، قاؿ صاحب الب

 .[ٓ٘يَػت ِبُعوَف َأْىَواَءُىْم ﴾]القصص:
فإف ٓب  إما متبعان للنيب  :ال ٲبكن أف يكوف اإلنساف إال أحد رجلْب

 ٥بواه كالبد. متبعه فإنو  ،كني
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كىو أف ا٤ببتدع نزؿ نفسو منزلة ا٤بستدرؾ على الشريعة، أك ا٤بتهم للنيب  :وأمٌر ثالث
 بعدـ الببلغ ا٤ببْب، كل مبتدع لساف حالو يقوؿ الشريعة ناقصو فأنا أكملها، 

ما بلغ الببلغ ا٤ببْب كال أتى هبذا األمر الذم جئت  أك ىي كاملة لكن النيب 
كل مبتدع فإنو منتقص ): كلذا ما أحسن ما قاؿ ابن القيم  ،كىو من الشريعة بو

: ، كأحسن من كبلمو ما قالو اإلماـ مالك (كإف ظن أنو يعظمو للنيب 
خاف الرسالة فإف ا تعأب  من ابتدع بدعة يراىا حسنة فقد زعم أف ٧بمد )

ْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالـَ ﴿اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَ يقوؿ: 
 .(فما ٓب يكن باألمس دينان ال يكوف اليـو دينان  [ِٖديًنا﴾]المائدة:

، قادح ُب ُب توحيد ا  كإذا كاف ذلك كذلك تبْب لك أف البدعة قادحه 
ُب  كما أنو قادح  كاالستجابة ألمره باتباع هنجو كهنج نبيو  توحيد ربنا 

 .توحيد االتباع للنيب 

 فإف البلية هبا عظيمة كما أكثر الغفلة عن أثرىا على التوحيد. المعصيةا أم  
 :ا٤بعصية ٘بمع أموران 

﴿أََلْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا بَِني  النفس كالشيطاف على طاعة الرٞبن: فيها تقدٙب طاعةوًَّل: أ
ـَ َأْف َّل تَػْعُبُدوا الش ْيطَاَف ِإن    . [ُٓٙو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾]يس:آَد

ا٣بوؼ من ا  لى مى كإال لو كى  على نقصو ُب ا٣بوؼ من ا ا٤بعصية تدؿ  ثانياً:
 كا٣بوؼ من ا من التوحيد. ،٤با عصى العاصي 

كإال  ُب تصديق كعيد ا  ا٤بعصية قد يكوف مصاحبان ٥با نقصه  كىو أف   :اثالثً 
على ىذه ا٤بعاصي كآثارىا لكاف ىذا حاجزان بْب  يد  فلو كمل التصديق بالوع

 .ا كاجَباًح ٧باـر نساف اإل
من التعلق بغّب ا كالتفات القلب لغّب  : كىو أف ا٤بعصية ُب الغالب يشوهبا شيءه رابعاً 

ذلك ال يعِب خركج اإلنساف من  ذى كلكن ،ا ك٧ببة لغّب ا كىذا كلو ٩با يضعف توحيد العبد
﴿َوِمَن كذلك ألف ٧ببة ا أعظم ٖببلؼ حاؿ ا٤بشركْب الذين قاؿ ا فيهم:  ،إلسبلـا

الن اِس َمْن يَػت ِخُذ ِمْن ُدوِف الل ِو أَنَداًدا ُيِحبُّونَػُهْم َكُحبٍّ الل ِو َوال ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا 
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إٔب   ىو أف يتدرج اإلنساف من صغّبو ىنا إ٭با  شي  كا٤بخٍ  وؼى خي مى ػ. لكن ال[٘ٙٔلِل ِو﴾]البقرة:
 . كرٗبا أكقعتو ُب الكفر با  ،حٌب رٗبا أخرجتو ا٤بعصية من صغّبةو إٔب كبّبةو  كبّبو 

 بريد الكفر. :من ا٤بعاصي ككصفوىا بأهنا كألجل ىذا خاؼ السلف 
اجتناب ىذه األمور الثبلثة بو مع اإلتياف بالواجبات يتحقق كماؿ التوحيد  فإذ
ا٥بدل التاـ يتضمن ): ((التبياف))كتابو   ُب كما أحسن ما قاؿ ابن القيم  الواجب

ا٥بدل التاـ يتضمن توحيد  (؛توحيد ا٤بطلوب، كتوحيد الطلب، كتوحيد الطريق ا٤بوصلة
، كتوحيد المعصية :، كتوحيد الطلب كىذا يقدح فيوالشرؾ :ا٤بطلوب، كىذا يقدح فيو

شراكو من خبلؿ ىذه األمور  بي صً نٍ كالشيطاف إ٭با يػي ، عةالبد :الطريق ا٤بوصلة كىذا يقدح فيو
 الثبلثة.

كالواصل إليها عزيز أفراد  ،أرفع كأ٠بى درجةه  كٜبةى  ،إذان ىذا ىو ٙبقيق التوحيد الواجب
ٙبقيق  :ل من ا٤بخلصْب ىم الذين كصلوا إٔب ىذه الدرجة ا٤بنيفة الرفيعة أال كىيم  من الكي 

س ٙبقيقان ٥بذا التوحيد األنبياء كا٤برسلوف، كأعظمهم ُب ذلك كأعظم النا ،التوحيد ا٤بستحب
  .ا٣بليبلف، كأعظم ا٣بليلْب ُب ذلك نبينا الكرٙب ٧بمد 

ُب  ٕبيث يكوف ا  الركح إٔب ا  ا٪بذاب :حقيقة ىذه الدرجة
 بى حى إف أى ؛ ارح إال ًكٍفقى ما ٰببو ا كبالتإب ال تنبعث ا١بو  ،من كل شيء القلب أعظمى 

 سى لى جى  سى لى كإف جى  ، عى نى مى  عى نى كإف مى  ،ى طى عى ى أى طى عى كإف أى  ، ضى غى بػٍ أى  ضى غى بػٍ كإف أى  ، بى حى أى 
ـى كإف قى  ، ـى قى  ا قد ٙبقق بقولو  الباطنة متعلقة بأمر ا ، فكل أموره الظاىرة ك  ا
 ::كمنتهى الطلب ،صدفمنتهى الق ،[ٕٗ﴿َوَأف  ِإَلى رَبٍَّك اْلُمْنتَػَهى﴾]النجم، 

 .كمنتهى الرىبة   ،كمنتهى الرغبة ،كمنتهى الرجاء ،كمنتهى ابة
 ْبى قً ال يتيسر إال للموفى أمره بو لكن القياـ بو على كجهو  التلفظي  لي هي سٍ يى  كىذا كبلـه 

من حقق ىذه الدرجة  ، ا٤بقصود أف  -ؿ ا جل كعبل أف يبلغِب كإياكم ذلكأسأ-، السعداء
: عن ربو  أكلياء ا الصا٢بْب الذين جاء فيهم حديث النيب  فهو من

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضتو عليو، وَّل يزاؿ عبدي يتقرب إلي »
بالنوافل حتى أحبو، فإذا أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر بو، ويده 

 . «التي يبطش بها، ورجلو التي يمشي بها
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الفضل العظيم للتوحيد ىو ٤بن كمل  على أف   ؿى ىذا الباب ليد   دى قى عى  ف كا٤بؤل
ألف فيما أكرد ا٤بؤلف كا٤بؤلف أكرد ُب ىذا الباب آيتْب كحديثان  ؛التوحيد الواجب كا٤بستحب

أكرد ىذا ا٢بديث كفيو ما يدؿ على اتصاؼ الواردين ُب ا٢بديث بكماؿ التوحيد الواجب 
يدؿ على ٙبقيقهم التوحيد ، كأيضان ما (كف، كعلى رهبم يتوكلوفال يتطّب )كذلك ُب قولو: 

 .(، كال يسَبقوفيكتوكف) ال  كذلك ُب قولو: ا٤بستحب،
 عن ٙبقيق التوحيد ا٤بستحب يكوف بفعل ا٤بستحبات بعد الواجبات كيكوف بالكفِّ 

 :-الٍب ذكرهتا لك-األمور األربعة 
، كال شك أف   ما هنى عنو :كىي المكروىات:  ]األمر األكؿ[:  الشارع هنيان غّب جاـز

كإٔب جنتو، كلو ٓب يكن فيها إال أهنا  بصاحبها عن السعي إٔب ا  دي عي قٍ ا٤بكركىات تػى 
 العمر فيما ال يقرب إٔب ا. عي يِّ ضى تي 

ىي برزخ بْب  ،ْبِّ بػى ٕببلؿو   كالْبِّ بػى  ٕبراـو كىي الٍب ليست  المشتبهات: األمر الثا٘ب:
 ،«الحالؿ بين، والحراـ بين، وبينهما أمور مشتبهات»: لنيب األمرين، قاؿ ا
ىذه األمور  وفى عي دى لعظيم تعظيمهم  كخوفهم منو يى  ل من عباد ا كىؤالء الكم  

 .غضب ا شى أف يكوف فيها بأس حٌب ال يقعوا ُب شيء ٩با قد يي الٍب ٱبي 
كل مباح ال ينفع ُب  :وفضوؿ ا٤بباحات ى كضابط :فضوؿ المباحات :األمر الثالث

 .أنو كل مباح ال يستعاف بو على الطاعة :ٗبعُب الدار اآلخرة؛
ستعاف بو على الطاعة فعدمو خّب من ال يي  مباحو  كل    أف   :كالقاعدة عند أىل العلم

أقل ما فيها أهنا مشغلة ككاف ٲبكن  ألف   ؛لئلنساف عدـ ىذه األمور خّبه  كجوده، الشك أف  
فإف أىل ىذا التوحيد  ،إٔب ا  بي رِّ قى الوقت الذم ضاع فيها فيما يػي  أف يستثمر ىذا

يعلموف أف ىذه الدنيا سباؽ إٔب اآلخرة كمزرعة لآلخرة فهم يظنوف بأنفسهم كأعمارىم 
كىذا ال يعِب أهنم  ،كأكقاهتم عن أف يضيع منها شيء فيما ال ينفع عند ا 

كف ا٤بباح على أنو أباحو ا، كيستلذكف هبذه ا٤بباحات و، كبل إ٭با ىم يأخذل  يَبكوف ا٤بباح جي 
 أيضان كلكن بأمرين: 

ستعاف هبا على ٕبيث ٲبكن أف يي  بكوهنا مقربةن إٔب ا ]األمر األكؿ[: 
 .طاعة ا
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فإهنم يتناكلوهنا على نية أهنا تعْب على طاعة ا  ،بوجود النية الصا٢بة ]األمر الثا٘ب[: 
  كما قاؿ معاذ   :أما أنا فأحتسب نومتي كما »كما ُب الصحيحْب

 ،األكل كالشرب ؛فبل يوجد ُب حق ىؤالء مباح مستوم الطرفْب ،«أحتسب قومتي
 وفى حي كً رى ذلك ينوكف فيو أهنم يػي  كل    ،كالشراب ا٢بلو، كا٢بديث الشيق مع صديق كزكجة ككلد

 . النفوس ألجل أف تستعد بعد ذلك لطاعة ا 
شديد على أكقاهتم فبل  حاب ىذه الدرجة العالية عندىم حرصه كا٤بقصود أف أص

 يضيعوف شيئان ال يوصل إٔب مقصودىم العظيم كىو أف يصلوا إٔب رٞبة ا كجنتو.
يستغنوف با عن خلقو، عندىم  :أنهم يتنزىوف عن سؤاؿ المخلوقين :األمر الرابع

يذلوف ألحد من  وا كجوىهم أكقي يرً من التعظيم  كالذؿ لو ما ٯبعلهم يأنفوف من أف يى 
ا٤بخلوقْب، فبل يسألوف إال ا مهما استطاعوا كمهما أمكنهم ذلك فإهنم ال يسألوف الناس 

  .شيئان 
أف » :ذكر  كُب صحيح مسلم كغّبه من حديث عوؼ ابن مالك 

. كىذا «بايعهم وكانوا رىطًا وكاف فيما بايعهم أَّل يسألوا الناس شيئاً  النبي 
ىذه الدرجة أحرص ما يكونوف  ٙبقيق التوحيد ما ال ٱبفى على طالب العلم، فأىلي  فيو من

 على االستغناء با عن كل ما سواه. 
بو عن بلوغ الغاية  دي عي قٍ عن ىذه األمور الٍب تػى  فمٌب ما أتى اإلنساف با٤بستحبات ككف  

إٔب ذلك ا التوحيد ا٤بستحب، كمن كفقو  قى قى الٍب يسعى إليها، فإنو يكوف قد حى 
 ر بكل خّب فإف من حقق التوحيد دخل ا١بنة بغّب حساب كال عذاب.شِّ بٍ فليي 

 :قاٍ 

 سكل ايتٛسٝد دخٌ اؾ١ٓ بػري سطابباب َٔ 

 .أم: كال عذاب
كا٢بديث جاء ُب الصحيحْب ُب حديث السبعْب ألفان الذم سيأٌب: جاء فيو تارةن  

 بعض الركايات: بغّب حساب كال عذاب.  يدخلوف ا١بنة بغّب حساب، كجاء فيو تارةن ُب
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اسبان فإف ىذا يستلـز ٪باتو من عذاب ا كال شك أف الذم ٪بى من أف يكوف ٧بي 
  كما ىو كاضح، كأكرد ا٤بؤلف كما ذكرت لك آيتْب كحديثان تدالف على ىذا الفضل

 .-أف ٯبعلنا منهم نسأؿ ا -العظيم ٤بن حقق التوحيد، 
 

  :قاؿ 
﴿ِإف  ِإبْػَراِىيَم َكاَف أُم ًة قَانًِتا لِل ِو َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن تعالى: وقوؿ اهلل 

 .[َُِ]النحل:اْلُمْشرِِكيَن﴾
ىذا ، [ٕٓٔ﴿َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾]النحل: :عن إبراىيم  قولو 

اىيم كىذه حاؿ إبر  ،على أف من ترؾ الشرؾ فإنو يكوف بسبيل إٔب ٙبقيق التوحيد دليله 
  بو. با٤بسلم أف يقتدم   فحرمه 

َنا ِإلَْيَك َأِف ات ِبْع ِمل َة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا﴾]النحل:  ﴿ُقْل َصَدَؽ الل ُو  .[ٖٕٔ﴿ثُم  َأْوَحيػْ
 ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإبْػَراِىيمَ  .[ٜ٘فَات ِبُعوا ِمل َة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا﴾]آؿ عمراف:

 . [َٗوال ِذيَن َمَعُو﴾]الممتحنة:
كصفو بأنو  األسوة كالقدكة ٥بذه األمة، فإذا كاف ا  ٧بل   إذان إبراىيم 

ُب ذلك، كمن  -عليو الصبلة كالسبلـ-بو  ٤بشركْب، كاف على ا٤بسلم أف يقتدم  ٓب يك من ا
 إٔب ٙبقيق التوحيد. ىى طى فعل ذلك فإنو يكوف قد خى 

 .[ِٕٓٔمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾]النحل: ﴿َوَلْم َيكُ : قاؿ 
النوف  ، كذكر علماء اللغة أف  (كٓب يكن من ا٤بشركْب) :ىنا كاألصل حذفت النوف ىا

كذكركا أسبابان لشبهها ٕبرؼ العلة، قالوا  (ٓبػ)ذؼ بمن حرؼ العلة فناسب أف ٙبي  وه بى فيها شى 
  غّب ذلك ٩با ذكركا.، إٔبفيها، أك كثرة كركدىا على األلسنةخفتها، أك الغنة الٍب 

ذؼ، أما إذا كانت فإهنا ٙبي  ذا كانت ساكنة ُب مثل ىذا السياؽالنوف إ الشاىد أف  
﴿َلْم َيُكِن ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل : ذؼ، كلذلك ُب قولو متحركة فإهنا ال ٙبي 

 ليست ساكنة. ذفت، ألهنا متحركةالنوف ما حي  تبلحظ أف   [ٔاْلِكَتاِب﴾]البينة:
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، [ٕٓٔ﴿َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾]النحل:: عن إبراىيم  قاؿ 
، بقلبو، بلسانو، ٔبوارحو، ممن ا٤بشركْب ُب كل شيء، كاف ٦بانبان ٥بم ُب كل أحوا٥ب يكن ٓب

  ن من ا٤بشركْب ُب حاؿو من األحواؿ.ببدنو، ٓب يك
لك كذ عن حاؿ إبراىيم   ُب كتاب ا كالشك أف ىذا كاضح بْب  

﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة : و عالن قومو بالرباءة منهم كٗبعاداهتم ُب ا أن  
َكَفْرنَا   ِفي ِإبْػَراِىيَم َوال ِذيَن َمَعُو ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإن ا بُػَرآُء ِمْنُكْم َوِمم ا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف الل وِ 

نَػَنا وَ  َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَػْغَضاُء أََبًدا َحت ى تُػْؤِمُنوا بِالل ِو َوْحَدُه﴾]الممتحنة:ِبُكْم َوَبَدا بَػيػْ  .[ٗبَػيػْ
﴿َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف الل ِو  اعتزؿ قومو ألجل ا:  إبراىيمي 

 [َٛٗوَأْدُعو رَبٍّي﴾]مريم:
النار فأ٪باه ا من النار ككانت عليو  قومو كتركهم بعد أف رموه ُب عى ادى كىو الذم كى  

كتركهم كما يعبدكف من دكف ا، كىذا من أعظم ما  بردان كسبلمان، ىاجر إٔب ربو 
كمبتعدان نافران من الشرؾ، كنافران من أىل الشرؾ،  يكوف من ٙبقيق التوحيد، أف يكوف اإلنسافي 

ذران من مشاهبة أىل الشرؾ، عن الشرؾ كمبتعدان عن أىل الشرؾ، كحاذران من الشرؾ كحا
كىذا من كماؿ ٙبقيق  ،[ٕٓٔ﴿َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾]النحل:: فيتحقق بقولو 

  التوحيد.
 : قاؿ 

 .[ٜ٘﴿َوال ِذيَن ُىْم ِبَربٍِّهْم َّل ُيْشرُِكوَف﴾]المؤمنوف:وقاؿ تعالى: 
 ُب ؿ قابصفات منها أهنم برهبم ال يشركوف، أىل اإلٲباف،  كصف ا 

َوال ِذيَن ُىْم ِبآيَاِت رَبٍِّهْم  * ُمْشِفُقوفَ  ﴿ِإف  ال ِذيَن ُىْم ِمْن َخْشَيِة رَبٍِّهمْ ورة ا٤بؤمنوف: س
َوال ِذيَن يُػْؤُتوَف َما آَتوا َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػ ُهْم  * ُيْشرُِكوفَ  َوال ِذيَن ُىْم ِبَربٍِّهْم َّل * يُػْؤِمُنوفَ 
َراِت َوُىْم َلَها َساِبُقوَف﴾]المؤمنوف: * ْم رَاِجُعوفَ ِإَلى رَبٍّهِ  -ُٚ٘أْولَِئَك ُيَسارُِعوَف ِفي اْلَخيػْ

ٙٔ]. 
 قليبلن  ال رهبم ال يشركوف، ال يشركوف البتةم بعباده ا٤بؤمنْب أهن     فمما كصف ا

   يشركوف با ا، الخفين  ان كال شرك جليان  ان أصغر، ال شرك ان أكرب كال شرك ان ال شرك اكال كثّبن 
 البتة.
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ا٤بوحد  كذلك أف   من دقة فهمو  ٥بذه اآلية بعد سابقتها كإيراد ا٤بؤلف 
كببغض أىل الشرؾ،  ببغض الشرؾ طالبه باجتناب الشرؾ كاجتناب أىل الشرؾ، مي  طالبه مي 
عن أعماؿ الشرؾ بأف يبتعد  طالبه كبالرباءة من أىل الشرؾ، مي  بالرباءة من الشرؾ طالبه مي 
أيضان بأف ٯبتنب مشاهبة ا٤بشركْب، فبلبد من أف ٰبقق اإلنساف  طالبه كمي قوالو كعقائده، كأ

يشرؾ بربو  بأف ال طالبه أال يكوف من ا٤بشركْب، كمي  طالبه من ا٤بشركْب، مي  يكوفى  األمرين ال
 حقيق التوحيد يتضمن ىذين األمرين:فت 
 .َلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾و ﴿]األمر األكؿ[: 
 .﴾ُيْشرُِكوفَ  ِبَربٍِّهْم َّل﴿ األمر الثا٘ب[:] 

  :قاؿ 
عٔ سؿني بٔ عبد ايسمحٔ قاٍ: نٓت عٓد ضعٝد بٔ دبري، ؾكاٍ: 

 أٜهِ زأ٣ ايهٛنب ايرٟ اْكٖض ايبازس١؟

عظيم، كفيو مسائل كفوائد شٌب، خرجو الشيخاف ُب صحيحيهما  ىذا ا٢بديث حديثه 
 ُب مواضع، كخرجو غّبٮبا أيضا.

، ىو سياؽ اإلماـ مسلم يركيو كالسياؽ الذم ساقو ا٤بؤلف ىذا ا٢بديث 
 عض األلفاظ، سيأٌب التنبيو عليها.لكن مع اختبلؼ يسّب ُب ب 

ديث من طريق سعيد بن منصور، عن ىشيم، عن حصْب كاإلماـ مسلم أخرج ىذا ا٢ب
 :، كفيوبن عباس بن عبدالرٞبن، عن سعيد بن جبّب، عن 

ثْب كمائة كاف توَب سنة ست كثبل -من التابعْب كالصحيح أنو-  ان أف حصين
أصحاب ابن عباس  تً بى ثػٍ بن جبّب، كىو من سادات التابعْب، كىو من أى جالسان عند سعيد 
.قتلو ا٢بجاج سنة ٟبس كتسعْب ، 

 أف   :، كىذا فيو«؟أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة» :فقاؿ سعيد 
، كفيما ُب السماء من وت ا كاف ٥بم عناية بالتأمل ُب ملك السلف 

كصف ا٤بتقْب ا٤بؤمنْب بأهنم يتفكركف ُب  كسب اإلٲباف، فا ات الٍب تي ظى اآليات كالعً 
، مع غلبة ىذه ا٢بياة العصرية  خلق السماكات كاألرض، كىذا ٩با فقده كثّبه  من الناس اليـو

فكر ُب اآليات الكونية العلوية كانشغاؿ الناس البالغ فاهتم ىذا األمر العظيم كىو التأمل كالت
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، فأجاب حصْبه من رأل ىذا الكوكب الذم  كالسفلية، فسأؿ سعيد  انقض 
 .أنا : 

ََا إْٞ مل أنٔ يف ؾال٠.  ؾكًت: أْا، ثِ قًت: أ

أف  األمر حصل ُب الليل، كرٗبا كاف ُب كقت متأخر، كحصْب يقوؿ أنا رأيتو، ٍب خشي  
أما إ٘ب ) :لعظيم إخبلصو كحبو أف ال ٰبمد ٗبا ٓب يفعل، قاؿف ،ظن فيو أنو كاف يقـو الليليي 

 الصاّب ، كىذا يفيد اإلخبلص العظيم الذم كاف عليو السلف (ٓب أكن ُب صبلة
  إف فعلوا خّبان حرصوا على كتمانو.ك  ،فهم ال ٰببوف أف ينسب إليهم ما ٓب يفعلوا من ا٣بّب

ظهر للناس أعمالو الصا٢بة كرٗبا تكلم أك أنو يي  ،مد ٗبا ٓب يفعللكن الذم ٰبب أف ٰبي 
جلسائو بأنو فعل كفعل، كاف  غى لِّ بػٍ ُب نفسو كىو أف يػي  با٢بديث الطويل حٌب يصل إٔب شيءو 

يظهر للناس  ي بْب الناس كبيده ا٤بسبحة، يسبحبكذا، كفعل كذا، كرٗبا ٲبش تصدؽيصلي، 
يمة ٰبسن كحاؿ ا٣بلف، ىذه كلمة عظ ، شتاف بْب حاؿ السلفأنو يسبح  

  .(أما إ٘ب ٓب أكن ُب صبلة)لطالب العلم أف يستحضرىا دائمان، 
 ٚيهين يدغت

كلكِب لدغت، ىذا ىو السبب الذم جعلِب أستيقظ ُب ىذه الساعة من الليل،  :قاؿ
  من عقرب أك ٫بوه. غى دِّ لي 

 ازتكٝت قاٍ: ؾُا ؾٓعت؟ قًت:

، كىذا ىو ا٤بناسب قاؿ فما صنعت، قلت ارتقيت، كالذم ُب صحيح مسلم اسَبقيت
طلبت من يرقيِب، سألت أحدان أف  :إليراد ا٢بديث، كاأللف كالسْب كالتاء للطلب، يعِب

خاص إف شاء ا،  القراءة على ا٤بريض، سيأٌب الكبلـ فيها ُب بابو  :يرقيِب، كالرقية ىي
لسم ه اللدغة أك ىذا اكذكر ما يتعلق هبا من مسائل، الشاىد أنو طلب من يرقيو بسبب ىذ

  الذم أصابو.
 قاٍ: ؾُا محًو ع٢ً ذيو؟

السؤاؿ عن ا٢بجة، كا٤بطالبة بالدليل، كىكذا كاف السلف ُب كل خطوة، كل  :ىذا فيو
كة كسكنة، كانوا ٰبرصوف على أف ال يفعلوا إال بدليل كشتاف بْب من كاف على هنجهم حري 
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ا هتواه نفسو، دكف أف كطريقتهم كبْب من تكوف أفعالو كيفما اتفق، يفعل ما ٰبلو لو، كم
 :يكوف كاقفان عند حد الدليل، كىذا ىو الفارؽ بْب أىل االتباع كغّبىم، قاؿ بعض السلف

، ُب كل أمورؾ احرص على أف تكوف ناىجان (إف استطعت أال ٙبك رأسك إال بأثر فافعل)
  يح.كفق حجة كدليل صح

سٜد٠ قًت: سدٜح سدثٓاٙ ايػعيب، قاٍ: َٚا سدثهِ؟ قًت: سدثٓا عٔ ب

 #ال زق١ٝ إال َٔ عني أٚ مح١$أْ٘ قاٍ:  بٔ اؿؿٝب؛ 

عندم دليل، كعندم حجة على ما فعلت، كىو أنِب طلبت من يرقيِب، كذلك  :يقوؿ
ريدة ابن بكبلـ ٠بعو من بي  اث حصينن حد   أف الشعيب، كالشعيب من سادات التابعْب 

، «ىمن عين أو حم َّل رقية إَّل» :، كىو أف بريدة قاؿالصحايب ا١بليل  ا٢بصيب
كسيأٌب الكبلـ عن ذلك إف شاء ا ُب  مرفوعان إٔب النيب  كىذا الكبلـ ركم  

 :للرقية، كا٤بعُب ُب ىذا ا٢بديث باختصار، ىو ٧بلو من الباب الذم عقده ا٤بؤلف 
 ية ُب شأف العْب، كُب شأف ا٢بمو.أنو ال رقية أنفع من الرق

 : ا٢بمو ىي
؛ كا٢بية ُ  كالعقرب./ذكات السمـو
 /أك السم الذم ٱبرج من ىذه الدكاب.ِ
 /أك اإلبرة الٍب تصيب.ّ
 م ى الٍب تناؿ من أيًصي بى هبذا السم.أك ا٢برارة كا٢ب/ْ

 حاؿ ىي أقواؿ متقاربة ُب ا٤بعُب. على كل
 ا تكوف الرقية ُب ىاتْب ا٢بالتْب:فأنفع كأحسن م

 ُب حاؿ: اإلصابة بالعْب.
العبلج ىو ُب ذه الدكاب السامة، فأحسن ما يكونو اللدغ بشيء من ى :كُب حاؿ

 الرقية.

http://www.salehs.net/


ّٔ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 قد أسطٔ َٔ اْت٢ٗ إىل َا مسع قاٍ:

قد أحسن من انتهى إٔب ما ٠بع، كذلك يفيد أف من اجتهد ُب  :ىذه قاعدة حسنة
مبلغ اجتهاده كىذه طاقتو  ىذاالوصوؿ إٔب ا٢بق كعمل بدليل فإنو ال تثريب عليو كذلك أنو 

 سان إال كسعها، فهو عمل كفق دليل بلغو.يكلف ا نف كال
ِٔ سدثٓا ابٔ عباع، عٔ ايٓيب   أْ٘ قاٍ: ٚيه

رجة أرفع كأف ىناؾ حالةن أكٔب أراد أف يبْب ٢بصْب أف ٜبة د كلكن ىنا سعيد 
كأصحابو  اث سعيدن فعلت كىي أنك طلبت من يرقيك، أنك اسَبقيت، كذلك ما حد   ٩بن

  .ابن عباس 
، ؾسأٜت ايٓيب َٚع٘ ايسٖط، ٚايٓيب َٚع٘ َِعسقت عًٞ األ$قاٍ: 

 ايسدٌ ٚايسدالٕ، ٚايٓيب ٚيٝظ َع٘ أسْد...

 سرم  كجاء عند الَبمذم: أف ذلك ليلة أي  ،قالو قاؿ: عرضت علي  األمم 
النيب  عرض عليو األمم، فكاف فيما رأل  بو، ليلة أسرم بو 

يب كمعو الرجل كالرجبلف، كالنيب كليس ٝباعة عشرة فما دكف، أك أقل، كالن :يعِب ؛كمعو الرىط
 معو أحد.

 :كىذا نستفيد منو فائدتْب
ا١بهة ال  كالرسوؿ، كمن ىذه  مبعوثه  كالرسوؿ، كالنيب    سله رٍ مي  النيب   أف   :األكٔب]الفائدة[ 

ك . كذل[ٕ٘نَِبيٍّ﴾]الحج: ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ َوَّل فرؽ بْب النيب كالرسوؿ:
، كقد يستجاب لو يدؿ على أف النيب مرسل كأنو مطالب كمأمور بالدعول إٔب ا 

كقد يكوف ا٢باؿ أف االستجابة كبّبة كما سيأٌب ُب  د ال يستجاب لو، قد يستجيب الناسكق
حٌب إنو  ، كقد ال تكوف االستجابة كبّبةككذلك نبينا  شأف موسى 

 أك ليس معو أحد البتة. عو الرجبلفقد يأٌب النيب كمعو الرجل كم
 .أف ال يغَبكا بالكثرة  على الدعاة إٔب ا أف   :كىذه ىي الفائدة الثانية، كىي

ُب إحدل ا٤بسائل، ال ينبغي على الدعاة كطبلب   كقد أشار إٔب ىذا ا٤بؤلف 
ا حضر كا إذ ،العلم أف يهتموا بشأف العدد كا١بماىّب فبل يلتفتوا إليها كال يعملوا من أجلها
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الناس دعوت كإذا كانوا حاضرين قليل سكت، ىذا ليس من شأف الدعاة الصادقْب، 
 ، كأما النتائج فأمرىا إٔب ا.ٮبو أف يؤدم الواجب الصادؽ ُب دعوتو إٔب ا 

ٓٞ ٖٞإٔ أضع٢ ٚيٝظ           ٚعً  إدزاى ايؿالح عً

،  ا ليس عليك إدراؾ النجاح كليس عليك إدراؾ الفبلح، األمر إٔب 
، كليس قلة ا٤بستجيبْب دليبلن على فشل الدعوة أك أف ا٤بطلوب أف تدعوا إٔب ا 

كمع ذلك رٗبا يأٌب من األنبياء من  اإلنساف قد قصر، ىؤالء أنبياء كراـ من أنبياء ا 
 من قبل كمن بعد. ٓب يستجب لو أحد البتة، كاألمر  

َيت، ؾكٌٝ يٞ: ٖرا َٛض٢ إذ زؾع يٞ ضٛاد ععِٝ، ؾعٓٓت أِْٗ أ

 ٚقَٛ٘...

كجاء ُب  ثر، رآىم النيب أشخاص كي  :عظيم، سواد يعِب إذ رفع ٕب سواده 
فظن النيب  ،سواد كثّب :يعِب ،سواد سد األفق :أك قاؿ ،م سدكا األفقالصحيح أهن  
 .أف  ىؤالء أمتو 

أتوف غران م يككيف يظن ذلك كىو يعلم ٠بتهم كعبلمتهم كأهن :قد يقوؿ بعض الناس
أف ذلك ألنو كاف   أىل العلم، كمنهم: ا٢بافظ ابن حجر أجاب ٧بجلْب يـو القيامة؟

 بسيماىم.  إنو سوؼ يعلمهم، أك يعرفهموا منو فبي رِّ ا إذا قػى عد، أم  قد رآىم عن بي 
 َٛض٢ ٚقَٛ٘ ٖرا ٞ:ؾكٌٝ ي

كأنو قد   ، كىذا يدلك على فضيلة قـو موسى قـو موسى :ىؤالء
كثّبان من الناس آمنوا بو   أف ينحرؼ بنوا إسرائيل استجاب ٤بوسى  استجاب قبل

 .، كاتبعوا ىذا النيب الكرٙب ككحدكا ا 
 ؾٓعست إىل ضٛاد ععِٝ، ؾكٌٝ يٞ ٖرٙ أَتو

كىذا السواد أعظم من األكؿ كقد جاء ُب  ،كإذا بسواد عظيم نظر 
نا فرأل سواد عظيم، ٍب قيل لو انظر ى انظر ىا :ركاية عند البخارم ٥بذا ا٢بديث، أنو قيل لو

من عدة  تكرر األمر بالنظر لو  ،ىكذا كانظر ىكذا، فكاف يرل سوادان عظيمان 
  .أعظم من أمة موسى  جهات، فدؿ ىذا على أف أمة ٧بمد 

http://www.salehs.net/


ٔٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 :ىذا ا٢بديث فيو بياف ُب قولو ُب ا٤بسائل إف   كىذا ما أشار إليو ا٤بؤلف 
 كالكيفية(. لة ىذه األمة ُب الكميةفضي)

 ال شك أنو أعظم. فإف عدد ا٤بستجيبْب للنيب  :أما ُب الكمية
من ىو على درجة عالية  فؤلف ُب ىؤالء ا٤بؤمنْب بو  كأم ا ُب الكيفية:

وا  ُب التوحيد، حٌب أهنم إف منهم ىؤالء السبعوف ألفان الذين سيأٌب الكبلـ فيهم كىم قد حقق
  كماؿ التوحيد الواجب كا٤بستحب.

 َعِٗ ضبعٕٛ أيؿّا ٜدخًٕٛ اؾ١ٓ بػري سطاب ٚال عرابٚ

كمعهم سبعوف ألفا، ىذا العدد ال شك أنو مقصود كأهنم سبعوف ألفان كما قاؿ النيب 
  كال ينطق عن ا٥بول  كصدؽه  إذ كبلمو حقه. 

  على ثبلثة أضرب: -ُب ىذا ا٤بقاـ-العدد جاء ُب النصوصك 
يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب، كجاء أهنم سبعوف ألفان فقط ]الضرب األكؿ[: 

إف أوؿ زمرة يدخلوف الجنة على صورة »قاؿ:  النيب  أف   :ُب الصحيحْب
يحاسبوف، َّل يدخل أولهم حتى يدخل  بعضهم بيد بعض َّل القمر، سبعوف ألفًا آخذٌ 

 . -نسأؿ ا أف ٯبعلنا منهم-، «آخرىم
ُب  بو النيب رى شى لعظيم الذم بى ىؤالء الذين نالوا ىذا الفضل ا أف   الشاىدي 

 ا ا٢بديث، عددىم سبعوف ألفان فقط.ىذ
ففي مسند اإلماـ أٞبد بسند  ،بزيادة ىذا العدد كتفضل ا ]الضرب الثا٘ب[: 

، يكوف ان كمع كل ألف سبعوف ألفاكصفهم بأهنم سبعوف ألف النيب  جيد أف  
  . ، كىذا فضل عظيم من االعدد قرابة ا٣بمسة مبليْب

 بزيادة أكثر، كذلك ما عند الَبمذم بإسنادو  جاء فيو تفضل ا  :الضرب الثالث
 م سبعوف ألفان كمع كل ألف سبعوف ألفان كثبلثي أخرب أهن   ال بأس بو أف النيب 

نسأؿ ا أف ٯبعلنا من ىؤالء الذين نالوا ىذا -من حثيات ربنا، كفضل ا عظيم،  حثياتو 
  .-الفضل العظيم
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ؾًعًِٗ ِ ْٗض ؾدخٌ َٓصي٘، ؾداض ايٓاع يف أٚي٦و، ؾكاٍ بعكِٗ: ث

يف  ٚيدٚا ، ٚقاٍ بعكِٗ: ؾًعًِٗ ايرٜٔايرٜٔ ؾشبٛا زضٍٛ اهلل 

 ...اإلضالّ ؾًِ ٜػسنٛا باهلل غ٦ّٝا ٚذنسٚا أغٝا٤

 ،على إشغاؿ ٦بالسهم ٗبا ينفع أصحاب النيب  صِّ رٍ ىذا يدلك على حً 
 ؛الفائدة أك عدٙب الفائدة ل كقاؿ كُب كبلـ قليلً ُب قي ما كانت ٦بالس الصحابة 

 . تأخذ هبم إٔب مراد ا إ٭با كانوا يتحدثوف فيما ينفعهم كُب األسباب الٍب
أخربىم بأف ىناؾ سبعْب ألفان يدخلوف ا١بنة بغّب حساب  النيب 

 ؟ما صفتهم كما السبب الذم ألجلو كانوا كذلك  عذاب، ٍب قاـ كٓب يبْبِّ  كال
كىذا ، إٔب معرفة من ىؤالء فتكلموا  فت نفوس الصحابة تشو  

لعلهم الذين صحبوا  :يدلك على أنو ٯبوز الكبلـ باالجتهاد ٤بن كاف أىبلن لو، منهم من قاؿ
ا بو كآمن   لعلهم ٫بن معشر الصحابة، ٫بن صاحبنا النيب  النيب 

لعلهم  :قاؿ بعضهمفلعلنا ٫بن، ك  ٤با كفر الناس بو كجاىدنا معو كنصرنا النيب 
ٍب أسلمنا، لكن لعلهم  أبناؤنا الذين كلدكا ُب اإلسبلـ، أما ٫بن فقد أشركنا با 

يهم النيب حٌب خرج عل ، كذكركا أشياءالذين كلدكا ُب اإلسبلـ كٓب يشركوا با شيئان 
. 

ِٖ ايرٜٔ ال $ؾأخربٚٙ، ؾكاٍ:  ؾدسز عًِٝٗ زضٍٛ اهلل 

 ...#طريٕٚ ٚع٢ً زبِٗ ٜتٛنًٕٛٚال ٜهتٕٛٚ ٚال ٜتٜطرتقٕٛ 

عليهم فسأ٥بم عن ا٢بديث الذم كانوا يتحدثونو فأخربكه،  خرج النيب 
ُب  رسوؿ ا  لدففجاء ا١بواب الناجع كالبلسم الشاُب كالعلم الصحيح من 

 شأف ىؤالء السبعْب.
ىم الذين َّل » صفات، قاؿ النيب  موصوفوف بأربعً  ىؤالء السبعوف ألفنا

 .«وَّل يكتووف، وَّل يتطيروف، وعلى ربهم يتوكلوفيسترقوف، 
ا٢بديث ببقية  -إف شاء ا-فقط أخّبة ُب ىذا الدرس، كنكمل  عند مسألةو  أقفي 

 :مسائلو الدرس القادـ إف شاء ا، أال كىي
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لفظ مسلم، طريق  -كما علمت-، ىو  ىذا اللفظ الذم ذكره ا٤بؤلف  أف  
الذم ُب مسلم ليس  بن عباس، كلكن  سعيد، عن اطريق ىشيم، عن حصْب، عن من  مسلم

ا٤بؤلف  على أف   دليله  ، كذلكى (ىم الذين ال يرقوف) :، إ٭با فيو(ىم الذين ال يسَبقوف) :فيو
 .رأل أف  ىذا اللفظى معلوؿ  

كما -أل ىذا اللفظ معلوالن اعتذر لو بأنو ٤با ر  كحفيد ا٤بؤلف الشيخ سليماف 
 ((صحيح مسلم))كُب  ((،صحيح البخارم))ُب  ر لفظنا كاردنااختا -إف شاء اسيأٌب 

 أخرل، فأتى هبذا اللفظ كإال ىذا السياؽ الذم ذكره ا٤بؤلف  أيضان، لكن من طريقو 
كما أنو أسقط ُب ىذه الركاية   (،م ال يرقوفأهن  ) :إ٭با فيو عن مسلم ليس فيو ىذا اللفظ

  كأسقط فيو )ال يكتوكف(.يو )ال يرقوف( فجعل ف (،ال يكتوكف) االكتواء
، كالذم (ال يرقوف) :كىي قولوىذه الطريق كٕبث أىل العلم ىذا اللفظ الذم جاء ُب 

كمن ا٤بعاصرين  ،كابن القيم،  ققْب كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيميةمن ا ذكره ٝبعه 
و شاذ، كأنو معلوؿ، كأن (ال يرقوف)ىذا اللفظ  الشيخ ناصر األلبا٘ب رٞبة ا على ا١بميع أف  

فإف ىذا اللفظ مردكد  (،ال يرقوف)فيهم أهنم  من الراكم كٓب يقل النيب  خطأه 
  كاية كمردكد أيضان من جهة ا٤بعُب.من جهة الر 

 :أما من جهة الصناعة ا٢بديثية
 :] مسلم ىذا اللفظ ال يصح، كذلك أف ا٢بديث كما ذكرت لك ركاه  إف  ]أكالن
  بن جبّب، عن ابن عباس عن حصْب، عن سعيد صور، عن ىشيم، بن منعن سعيد
 ،  كتابع سعيدان يعِب ركل عن ىشيم ىذا ا٢بديث ٟبسة أك أكثر كلهم ال يذكركف

 .فظ إال سعيد ابن منصور ما أحد ذكر ىذا الل (،ال يرقوف)كلمة 
ظ ُب ركاية ىذا ا٢بديث أربعة أك أكثر ككلهم ٓب يذكر ىذا اللف اأنو تابع حصينن  :ثانياً 

 .(ال يرقوف) :كىو
 (،كال يرقوف)كليس فيو  ىذا ا٢بديث جاء بركاية غّب ابن عباس  أف   ]ثالثنا[:

 (،ال يرقوف) -كما علمت-كذلك أنو ُب الصحيحْب جاء من حديث ابن عباس كليس فيو 
أنهم َّل يسترقوف »كفيو   كجاء أيضان ُب الصحيحْب من حديث عمراف ابن حصْب

و جاء عند ، كما أن  (ال يرقوف)، ليس فيو «لى ربهم يتوكلوفوَّل يكتووف وَّل يتطيروف وع
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بإسناد جيد كأيضان   كغّبٮبا عن ابن مسعود ((،األدب ا٤بفرد))كالبخارم ُب  ،أٞبد
 ((صحيحو))جاء عند ابن حباف ُب  (، كأيضناال يسَبقوف)ا فيو إ٭ب   (،ال يرقوف)ليس فيو 

(، كما جاء من ال يرقوف)صحيح كليس فيو  كعند غّبه أيضان من حديث أيب ىريرة بإسنادو 
كلهم   (ال يرقوف) :ككلهم ال يقوؿ من أصحاب النيب  حديث غّبىم أيضنا

  (.ال يسَبقوف) :يقوؿ
ككذلك عند الطربا٘ب ُب  ،إال ىذه الركاية (ال يرقوف)على حديث فيو  ما كقفتي 

عن  ،األ٥با٘بيزيد  بن٤بعجم الكبّب(( من حديث عبيد ا بن حىٍزر، عن شيخو علي ا))
كرٞبة ا على   الرٞبن، عن أيب أمامة، عن خباب بن األرىت القاسم أيب عبد
 ،ضعيف أك ضعيف جدان  كلكن الشك أف ىذا ا٢بديث حديثه  (،ال يرقوف)ا١بميع فيو لفظ 

عن القاسم أيب عبدالرٞبن فاعلم أف  ،بن يزيدعن علي  ،إذا كجدت ُب اإلسناد عبيد ا ىذا
ىذا  إذا رأيت ىؤالء ُب إسناد فاعلم أف  ) :إلسناد ضعيف جدان حٌب قاؿ ابن حبافىذا ا

 جدان.  ، ىذا يدلك على أنو ضعيفه (ا٢بديث ٩با عملتو أيديهم
سعيد ابن منصور كإف   كأف   ،غّب ثابت ىذا اللفظ الذم ذكرتو لك لفظه  أف   :الشاىد

 ،م ال يهم كمن ذا الذم ال ٱبطئكأخطأ كمن الذ مى ىً و كى ، كلكن  كاف ثقةن كإمامان 
ثر ُب أحاديث كثّبة عن النيب كالصواب الذم ال شك فيو ىو ركاية الثقات الكي 

    ها فيها أف ىؤالء ا٤بوصوفوف بأهنم يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب كل
  .ىذا من الجهة الحديثية ،كليس أهنم ال يرقوف ،ال يسَبقوف

 ٢بديث ٨بالف ألحاديث كثّبة عن النيبفإف ىذا ا :أما من جهة المعنى
  كقد أذف ُب الرقية  ،يقً كقد ري  ،ىى قى فإنو قد رى كقاؿ ُب شأهنا: 

 .«من استطاع منكم أف ينفع أخاه فليفعل»
 كبّب بْب الراقي كا٤بسَبقي، الراقي متوكل على ا ٧بسن الظن با تاؿو   و فارؽه ٍب إن  

  من جهة أنو يفوتو ىذا الفضل.ذـ لو لكتاب ا، ٤باذا يكوف ىناؾ 
كرٗبا يقع  ،من الذؿ لغّب ا حينما يطلب من غّب ا ا ا٤بسَبقي فإنو كقع منو طرؼه أم  

 .ُب نفسو شيء من االلتفات لغّب ا
 .إذان شتاف بْب الراقي كا٤بسَبقي كال ٲبكن التسوية بْب ىذين
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 (.ال يسَبقوف) ح، كالصواب:غّب صحي لفظه  (ال يرقوف)لفظ  كبالتإب فالصواب أف  
  .ال يطلبوف الرقية من غّبىم ؟ما معُب ال يسَبقوف
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ٔال  حساب بػري ادتٍٛ دخن التٕحٗم حكل وَ باب -٘

 عذاب

  (الثاني المجلس) 

  

5 
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 :قاٍ 

 باب

 َٔ سكل ايتٛسٝد دخٌ اؾ١ٓ بػري سطاب

ؾكاٍ: ، نٓت عٓد ضعٝد بٔ دبري$ ٚعٔ سؿني بٔ عبد ايسمحٔ قاٍ:  

أٜهِ زأ٣ ايهٛنب ايرٟ اْكض ايبازس١؟ قًت: أْا، ثِ قًت: أَا إْٞ مل 

أنٔ يف ؾال٠؛ ٚيهين ُيدغت، قاٍ: ؾُا ؾٓعت؟ قًت: ازتكٝت، قاٍ: ؾُا 

محًو ع٢ً ذيو؟ قًت: سدْٜح سدثٓاٙ ايػعيب، قاٍ: َٚا سدثهِ؟ قًت: 

، قاٍ: قد #ال زق١ٝ َٔ عني أٚ مح٢$سدثٓا بٔ بسٜد٠ ابٔ اؿؿٝب؛  أْ٘ قاٍ: 

أسطٔ َٔ أْت٢ٗ إىل َا مسع، ٚيهٔ سدثٓا بٔ عباع، عٔ ايٓيب 

  :ٍاألَِ ؾسأٜت ايٓيب َٚع٘ ايسٖط، ٚايٓيب $أْ٘ قا ٓٞ عسقت عً

َٚع٘ ايسدٌ ٚايسدالٕ، ٚايٓيب يٝظ َع٘ أسد، إذ زؾع يٞ ضٛاد ععِٝ ؾعٓٓت 

: أِْٗ أَيت، ؾكٌٝ يٞ: ٖرا َٛض٢ ٚقَٛ٘، ؾٓعست ؾإذا ضٛاد ععِٝ ؾكٌٝ يٞ

. ثِ #ٖرٙ أَتو َٚعِٗ ضبعٕٛ أيّؿا ٜدخًٕٛ اؾ١ٓ بعري سطاب، ٚال عراب

ْٗض ؾدخٌ َٓصي٘، ؾداض ايٓاع يف أٚي٦و ؾكاٍ بعكِٗ: ؾًعًِٗ ايرٜٔ 

، ٚقاٍ بعكِٗ: ؾًعًِٗ ايرٜٔ ٚيدٚا يف ؾشبٛا زضٍٛ اهلل 

 اإلضالّ ٚمل ٜػسنٛا باهلل غ٦ٝا، ٚذنسٚا أغٝا٤، ؾدسز عًِٝٗ زضٍٛ اهلل 
 ٚايرٜٔ ال ٜطرتقٕٛ، ٚال ٜهتٕٛٚ، ٚال $ٙ ؾكاٍ: ؾأخرب ِٖ

. ؾكاّ ُعٖهاغ١ بٔ قؿٔ؛  ؾكاٍ: ٜا زضٍٛ #ٜتطريٕٚ، ٚع٢ً زبِٗ ٜتٛنًٕٛ

ثِ قاّ زدٌ آخس، ؾكاٍ: #. أْت َِٓٗ$اهلل، ادُع اهلل إٔ هعًين َِٓٗ، ؾكاٍ: 

 #.ضبكو بٗا ُعٖهاغ١$ادُع اهلل إٔ هعًين َِٓٗ. ؾكاٍ: 

 
 

http://www.salehs.net/


ِٕ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 اآليتْبكمر بنا الكبلـ عن  ،التوحيد دخل ا١بنة بغّب حسابفهذا باب من حقق 
ا شيء من الكبلـ عن حديث ابن عباس كأخذن ، أكردٮبا ا٤بؤلف ُب ىذا الباباللتْب
 كىو حديثي السبعْب ألفنا كقفنا عند قولو   صفة ىؤالء أهنمُب: 

 .«، وَّل يتطيروف، وعلى ربهم يتوكلوفالذين َّل يسترقوف، وَّل يكتووف»
كمر بنا أنو جاء ُب ركاية مسلم  (ال يسَبقوف)قاؿ:  ىي ترؾ االستقراء، لصفة الولى:ا

 (.ال يسَبقوف)كأف ا٢بق ُب ىذه الركاية ىي  ،، كقلنا: الصواب: أهنا غلط(ال يرقوف)
الطلب،  موضوعة غالبنا على معُب يسَبقوف يعِب: يطلبوف الرقية، كمادة استفعل

أللف، ، أك كما يقولوف: ا استعماؿ ىذا البناء استفعلكاالستدعاء، ىذا ىو الغالب ُب
 .كالسْب، كالتاء، للطلب

طلب من يرقيو، كبالتإب ال يتحدثي ىذا ا٢بديث عن  :عِبي ييسَبق ىإذف اسَبق
 .اإلنساف، كبْب الكلمتْب فرؽ يالرقية، كأف يرقي اإلنساف، كإ٭با يسَبق

 عندنا ُب ىذا الباب أحواؿه أربع:
 قي اإلنسافه نفسو.أف ير  أوًَّل:
 اإلنسافي غّبه. يرقيأف  ثانًيا:
 اإلنسافه لغّبه. يأف يسَبق ثالثًا:
 اإلنسافي لنفسو. يأف يسَبق رابًعا:

أك أف يرقي غّبه فهذا الكبلـ فيو سيأٌب إف شاء ا ُب  ،أما أف يرقي اإلنساف نفسو
 ٤بقدمة باب.الثامن إذا اعتبارنا اباب ما جاء ُب الرقى كالتمائم كىو الباب 

 كُب ا١بملة رقية اإلنساف نفسو أك غّبه تنقسم إٔب قسمْب من حيث ا٢بكم:
 الرقية ا٤بشركعة. القسم الوؿ:
 : الرقية ا٤بمنوعة.القسم الثاني

األصغر؛ على تفصيل  ان األكرب، كقد تكوف شرك ان قد تكوف شرك والرقية الممنوعة:
 .-إف شاء ا-سوؼ يأٌب ُب ٧بلو 

 فهي أف يقرأ اإلنساف على نفسو بآيات القرآف أك أدعية النيب المشروعة:أما الرقية 
  أك أم دعاء  كصفاتو؛ فإف ىذا أمره حسنه  يذكر فيو أ٠باء ا
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 من حديث عائشة يرقي نفسو كما ُب الصحيحْب  ككاف النيب ،مشركع
: «أف النبي    كاف إذا أشتكى رقى نفسو، ونفث».  

 ففي ىذا ا٢بديث أنو ،نساف غّبه كىذا أيضان مشركعكذلك أف يرقي اإل
  ٤با مىًرضى كانت عائشة تقرأ عليو ٍب ٛبسح عليو بيده  

مرض فجاءه   النبي أف  »كذلك ثبت ُب صحيح مسلم   ،رجاء بركتها
فقاؿ  ،: نعم اشتكيت؟ قاؿ النبيمحمد يا فقاؿ:   جبريل
من كل ذي عيٍن أو نفِس حاسد : بسم اهلل أرقيك من كل شيٍء يؤذيك جبريل

٤با سئل فهذا فيو أف ريقية اإلنساف لغّبه أمره حسنه جائز، بل  «بسم اهلل أرقيك اهلل يشفيك
ستطاع منكم أف ينفع أخاه امن »عن ذلك كما ُب مسلم قاؿ:   النيب

 . «فليفعل
لتوحيد: اإلنساف لنفسو توكله على ا كاعتمادو عليو كحسن ظن با، كٙبقيقه ل رقية

 اإل٥بية، كتوحيد األ٠باء كالصفات.توحيد الربوبية، كتوحيد 
إحسافه إٔب ا٤بسلم،  قيق التوحيد ما فيها، كفيها أيضناكرقية اإلنساف لغّبه فيها من ٙب

 .شك أنو أمره مشركع هذا المعركؼي لو؛ ف كبذؿي 
 اإلنساف لغّبه ال إشكاؿ فيها. إذف رقية اإلنساف لنفسو، كرقية

ال  ،من يرقي غّبه يعِب: يطلبي  ؛أف يسَبقي اإلنسافي لغّبه :ألمر الثالث فهوا اأم  
ىذا  لى عى إ٭با يطلب من يرقي غّبه، كىذا أيضان أمره جائزه بل حسن، كفػى  ،يطلب من يرقو ىو

 أف النبي» :ثبت ُب الصحيحْب من حديث أـ سلمو فقد  ، النيب
 ظهري ُب كجهها تغّب ُب يعِب: ي-فعة في بيتها جارية في وجهها س رأى

 قاؿ: «نظرة: استرقوا لها فإف بها  فقاؿ النبي ،-اللوف يدؿ على علة هبا
 ىنا أمرىم النيب يعِب: اطلبوا ٥با من يرقيها فإف هبا النظرة يعِب: هبا عْب، فها ؛اسَبقوا ٥با
 أف يسَبقوا ٥با.  

 أف النبي»م كما أنو ثبت ُب الَبمذم كأٞبد كغّبٮبا كا٢بديث أصلو ُب مسل
 رأى ضعًفا في أبناء جعفر بن أبي طالب   فقاؿ لمهم أسماء
 ،وفيهم ضعف ؟ يعني: فيهم نحفقاؿ: ما باؿ بني أخي ضارعين بنت عميس 

http://www.salehs.net/


ْٕ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 «لهم أف تسترقي    فأمرىا النبي ،سرع إليهمإف العين تُ   فقالت
 .أف تطلب من يرقيهم :يعِب

 جائز ال بأس بو. مره دي أف اسَبقاء اإلنساف لغّبه أفالشاى
اإلنساف لنفسو،  ي  نأٌب إٔب موضع البحث كىو ا٤بقصود ُب ىذا ا٢بديث كىو أف يسَبق

ىم الذين َّل »:   بَبكو قاؿ األفن  ىؤالء السبعوف حى دً كىذا ىو الذم مي 
م يرقوف أنفسهم، كإف ا إذا نزلت هبم النازلة فإهن  إ٭ب   يعِب: ال يطلبوف من يرقيهم، «يسترقوف

: إف جاء إنساف يعِب ،لذلك ال يعد اسَبقاءن  فقبو٥بمعرض عليهم أف يرقيهم ءىم أحد كى جا
، فإذا ٠بح لو بذلك فليس ىذا من االسَبقاء ،أراؾ مريضنا كأريد أف أقرأ عليك :كقاؿ إليك
أف ترقيو  لى بً كقى  Kأف يرقيو جربيل لى بً قى   قد حصل من النيب كىذا

 ىو ُب الطلب. بحثناف ،طلب ٓب يكن ىذا عن كلكن ىذا  عائشة
ذكره الٍب فيها استغاثة بغّب ا أك َبؾ الرقية دحوا بقاؿ بعض أىل العلم: إف ىؤالء مي 

 حى دً اعتقادا بأف الرقية تنفع بذاهتا يعِب كأهنم يقولوف: إف الرقية الٍب مي بأل٠باء الشياطْب أك 
  .لمىكذا قاؿ كثّبه من أىل الع ،ىؤالء بَبكها ىي رقيةه ٩بنوعة

فإف ترؾ الرقية ا٤بمنوعة أمره ىو  ،ا تعأب أعلم أف ىذا التوجيو فيو نظرك  الذم يظهر
من شأف ا٤بسلمْب ٝبيعنا إال من ضعف إٲبانو، كتوحيده؛ كا٢بديث يدؿ على أف ىؤالء 

غّبىم كأف ٥بم خاصية دلت على عظيم إٲباهنم، كعظيم  علىالسبعْب ألفنا ٥بم ميزة 
دحوا اققْب للتوحيد فكيف يكوف فكيف يقاؿ بعد ذلك أهنم إ٭با مي  توحيدىم، كأهنم من

 ؛بل الظاىر أهنم تركوا على شيءو أرفع كأعظم من ذلك با على ترؾ اإلشراؾ 
 أهنم تركوا شيء يتناَب مع كماؿ التوكل، كليس مع أصل التوكل. :يعِب

لرٞبن فأكالن ْب بن عبد امع حص  كيدؿ على ىذا أيضان أسلوب سعيد بن جبّب
ا قد استدرؾ  كرٞبو  ال يظن أف حصيننا قد ارتقى رقيةن شركية حٌب يقاؿ إف سعيدن

نو لو فعل ٓب ، ٍب إشركية ىذا بعيد كال يظن بو أنو اسَبقى رقيةْبه تابعيه جليل ، حصعليو
انتهى  : )قد أحسن منليتلطف معو ُب الكبلـ هبذا األسلوب فيقوؿ لو  يكن سعيده 
، لكن بل كاف ينكر عليو ذلك بوضوح ...،(ثنا ابن عباس ، كلكن حدإٔب ما ٠بع

http://www.salehs.net/


ٕٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

، فدؿ يدؿ على أنو أراد أف يرشده إٔب ما ىو أكمل كأفضل كرٞبو  أسلوب سعيد
  .ٓب يكن قد كقع ُب رقية شركية ىذا على أف حصيننا

طلبها ؾ الرقية الٍب الٍب تر  كالظاىر كا تعأب أعلم أف   ،فإذف ىذا ا١بواب فيو نظر
 الرقية ا٤بمنوعة.ال  ىؤالء السبعوف ألفنا ىي الرقية ا٤بشركعة

ىؤالء السبعْب ألفنا كصفوا بَبؾ طلب الرقية من  ىذا ا٢بديث يدؿ على أف   كعليو فإف  
وا من غّبىم يكوف ىذا عن غّب طلب، أما أف قي أك إذا ري  ،ا كانوا يرقوف أنفسهمإ٭ب   ،غّبىم

ُب طلب الرقية من الغّب  :يعِب ؛ُب االسَبقاء و، كذلك أف  نيفعلو  يطلبوا ذلك فهذا ٓب يكونوا
 :اأمورن  أف ُب ذلك
ذلوف ال غّب توحيدو عظيم ال يى  ٤بخلوؽ كىؤالء أىلي  الن ُب االسَبقاء ذي  أف   أوًَّل:
. 
 ،من نوع التفاتو للقلب لغّب ا  الرقية من الغّب ال ٱبلوا غالبنا بى لى طى  أف   وثانًيا:

 تاـ، كقصدو كامل  رب العا٤بْب ال يلتفتوف لسواه. للراقي كىؤالء أىل اعتمادو : يعِب
 كالنيب، االسَبقاء فيو ُب الغالب سؤاؿه ٤بخلوؽ ببل حاجة كىو أف   :اثالثً و 
  رقية  أف   ؛حاجة غالبنا سببوببل حث على ترؾ سؤاؿ الناس ككوف االسَبقاء

لب اإلنساف من غّبه أف يرقيو كىذا ُب األحواؿ يط كال تتعسر، فلمااإلنساف نفسو تتيسر 
قرب أبل لو رقى نفسو كاف ىذا  ،إٔب غّبه لّبقيو دى الغالبة متيسر فما حاجتو إٔب أف يعم

ليس  الغالب أف ا٤بصاب يكوف صادقنا ُب الرقية كيكوف فيو من االضطرار ما ألف   ؛لبلستجابة
 َوَيْكِشفُ  َدَعاهُ  ِإَذا اْلُمضَطر   ُيِجيبُ  ﴿َأم نْ يقوؿ:  ُب الراقي غّب ا٤بصاب، كا 

 .[ٕٙ:النمل]السُّوَء﴾
طلب الرقية من ب :يعِب ،إذف ىؤالء فيما يظهر كا تعأب أعلم مدحوا بَبؾ االسَبقاء

أهنا  ُب حديث عائشة  ثبت ُب الصحيحْبالغّب، لكن يشكل على ىذا التقرير ما 
أمرني رسوؿ » -بالشك لركايةجاءت ا أك ىكذا-  أمر رسوؿ اهلل» :قالت

 النبي كاف»، كُب ركاية مسلم: «أف استرقي من العين  اهلل
 أمرني أف استرقي من العيني» . 
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 أف تسَبقي فهل كاف النيب  لعائشة  إذف ىذا أمره من النيب
 كىي أف تكوف من  م إٔب تفوتيها ىذه الفرصة العظيمة؟مرنا ٥با بشيءو يؤدآ

 ،راب؟ األمر ُب ا٢بقيقة ٰبتاج إٔب نظين يدخلوف ا١بنة بغّب حساب، كال عذالسبعْب ألفنا الذ
كىي   يأمر عائشةل  فالذم يظهر كا تعأب أعلم أنو ٓب يكن النيب

 .يأمرىا بشيء يكوف سببنا ُب فواًت ىذا الفضل العظيملمن أحب الناس إليو ٓب يكن 
 وف؟ إذف كيف نوفق بْب ىذا ا٢بديث كبْب حديث ال يسَبق

 يمكن أف يقاؿ في ىذا أجوبة عدة:
 «أمرني أف استرقي من العين» : إف قو٥با قاؿ بعض شراح ا٢بديث أوًَّل:

من  مداكاةإ٭با ا٤براد: طلب االغتساؿ ٍب  ،االسَبقاء ليس الرقية الٍب ىي القراءة :ا٤براد من ىذا
 . كما ثبت ىذا ُب حديث النيب  أصيب بالعْب ًبغيسىالة العائن

ُب كل األمراض  بالعْب فيكوف ترؾ االسَبقاء عامنا ىذا ا٢بديث ٨بتصه  أف   :يًّا[]ثان
 . كيكوف االسَبقاء من العْب خاصنا لداللة عائشة

أف   أك أمره لعائشة : قيل أك ٲبكن أف يقاؿ إف قولو ثالثًا:
يو بعيده عن علمنا، كلكن ىذا التوجقد كىذا أمره جائزه كما  ،تسَبقي يعِب لغّبىا ال لنفسها

 ا٢بديث. ظاىر
منو قبل أف يأتيو الوحي من ا  إ٭با كاف ذلك  أف يقاؿ إف النيب رابًعا:
 ألف معرفة ا٤بتقدمة من ا٤بتأخر  ؛بفضل ىؤالء السبعْب ألفنا كىذا أيضان ليس بوجيو

 ليس متيسر.
 كأف يعِب ،ٲبكن أف يقاؿ إف االسَبقاء ىنا ىو طلب الرقية ال طلب الراقي خامًسا:

أمرىا ُب حاؿ اإلصابة بالعْب أف تطلب عبلج ذلك بالرقية كليس أف   النيب
 ٤برض العْب. بالرقية؛ الرقية ىي الدكاء الناجع ، إ٭با كأنو يقوؿ عليًك تطلب غّبىا أف يرقيها

ا تعينت؛ ٗبعُب: أن و ٓب ٲبكن أك تعذر أك الرقية من الغّب إذ قاؿ إف  أف يي  :]سادًسا[
القراءة عليو أمرنا  تصبح  منكىذا قد ٰبصل فإف من الناس  رقي اإلنساف نفسو،تعسر أف ي

 فيطلب اإلنساف من غّبه أف يرقيو. ،مشاىد كىذا أمره  صعبنا
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اعتماد   ، إ٭با ىو معتمده قلبو إٔب ا٤بخلوؽَبط ُب ىذا أف ال يكوف قد ألتفت ُب كيش
فإف ىذا ا٢بديث  ،ا٤بخلوؽ إٔب منو التفاته  فإذا تعينت كٓب يكن ، كلينا على ا
كيؤيد ذلك ما ثبت عند  ،ىذه القضية وتي فى ال بأس بو، كال يػي  حينئذو  االسَبقاء يدؿ على أف  

من اكتوى أو أسترقى »قاؿ:   الَبمذم كأٞبد كغّبٮبا بإسنادو صحيح أف النيب
اه متعلق ا٢بديث معنذا ى أف   -إف شاء ا-كسيأٌب معنا بعد قليل  ،«من التوكل فقد برئ

االسَبقاء مثلو كا  بالكي إذا ٓب يتعْب على توجيوو سيأٌب، فيكوف ما ذكر ُب ا٢بديث كىو
  .تعأب أعلم

على كل حاؿ ا٤بقاـ مقاـ احتياط كعلى ا٤بسلم إذا كاف حريصنا على أف يفوز هبذا 
؛ الفضل العظيم فينبغي عليو أف يتحفظ من طلب الرقية من الغّب ما استطاع إٔب ذلك  سبيبلن

حٌب ال يفوتو ىذا الفضل العظيم األمر ليس باألمر ا٥بْب الذم يقبل اجملازفة األمر فيو دخوؿ 
 .-أف ٯبعلِب كإياكم من ىؤالء  أسأؿ ا -ا١بنة بغّب حسابو كال عذاب

 مى حديدةلكي ىو: أف ٙبي ا ،«وَّل يكتووف»:   قاؿ الصفة الثانية:
كأىل الطب ُب الغالب  ،يكوف الشفاء بإذف ابالنار ٍب توضع على العضو العليل ف

 يستعملوف الكي ُب حالتْب: 
الكي  كالدـ ينزؼ فإف   حى يعِب أف يكوف ىناؾ عرؽ جيًر  ،م نزيفُب حس :]الولى[

 حسم ىذا النزيف كإيقاؼ ىذا الدـ. ينفع ُب
اإلنساف ل مى عى تػى فإذا اسى  ،مواد ضارة باردة ،أف يكوف ُب ا١بسم أخبلطه باردة الثانية:

 .ا  ى اإلنسافي بإذففى شٍ الكي فإف ىذه األخبلط تذىبي كيي 
َّل »قاؿ:  ،م يَبكوف الكيىؤالء الزمرة الطيبة بأهن   فى صى كى   ىنا النيب

 . «يكتووف
 فهل ا٤براد أف يطلبوف الكي من غّبىم أك أهنم ُب أنفسهم ال يستعملوف الكي؟ 

  ((، ذىب إٔب أفالتيسّب))يخ سليماف ُب ا٤بؤلف الش العلماء كمنهم حفيدي  ذىب بعضي 
 ىم أف يكويهم فيكوف على نسق ال يسَبقوف.ال يطلبوف غّب  :أم (يكتوكف)ال 

ف االكتواء شيء كاالستكواء شيءه كأ ،الذم يظهر كا أعلم أف ىذا فيو نظر كلكن  
ا طلب من غّبه أف يكويو، كىذ :كاستكولمل الكي، ستع، ُب لساف العرب اكتول: اخرآ
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ـي  أف   -كا تعأب أعلم-الذم يظهر   ،الكي مطلقنا الذم جاء نفيو ُب ىذا ا٢بديث ىو عد
 أف يطلب اإلنسافي من غّبه أف يكويو. خصوصى  كليسى 

كاألحاديث الٍب جاءت عن  ،كفيو ٕبثه كثّب ،طويل الذيل كموضوع الكي موضوعه 
 ُب شأنو جاءت على أ٫باءو ٨بتلفة:  النيب

 .حصل منو أف كول غّبه  فإف النيب ، فعلو أوًَّل:
٤با أصيب يـو األحزاب   األنصارم من ذلك: أنو كول عبد ا بن حراـ

 ((.مسلم))كا٢بديث ُب 
كىذا   سعد بن معاذ ُب أكحلو ٤با أصيب  كذلك كول النيب

 .أيضان ُب ))الصحيح(( 
كا٢بديث   بن كعب فكواه أرسل طبيبنا إٔب أييبىٌ   كذلك النيب

 ((.مسلم)) ُب
كول أسعد بن زرارة من مرضو أصابو يسمى الشوكة كىذا   كذلك النيب

 ح.بإسنادو صحي ((الَبمذم))عند 
اكتويُت من ذات » :أنو قاؿ  نسكذلك ثبت ُب ))صحيح البخارم(( عن أ

ككاف   ظاىر أف ىذا ٩با يبلغ النيبالك  ،«حي  الجنب والنبي
 ليكوم.  علو كإقراره بل إرسالو الطبيبىذا ٗبحضرو بعدد من الصحابة فهذا ف

ال ٰبب االكتواء كما ُب الصحيحْب   ٪بد ُب األحاديث أف النيب ثانًيا:
 .«وأنا َّل أحب أف اكتوي»قاؿ:   عنو

وأنا أكره أف »  للكي كمن ذلك قولو  كراىتو  ثالثًا:
 .«اكتوي

وإني أنهى أمتي عن »:  عن الكي قاؿ  هنيو رابًعا:
 .«الكي

:  من اكتول بالرباءة من التوكل قاؿ  كصفو امًسا:خ
 .«من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل»
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من ترؾ االكتواء كىذا كما ُب ىذا ا٢بديث الذم   النيب حي دٍ مى  سادًسا:
 بْب أيدينا.

ال ٲبكن أف يكوف بينها تعارض   كالذم ال شك فيو أف حديث النيب
 مد:ك ا٢ب ىنا ٩بكنه ىا  ا١بمعك 

ذلك أك أقره دليل على أف األصل ُب الكي  لى عى فػى   كوف النيب  :أكالن 
 .ا١بواز

ٰببو أك أنو يكره فهذا يدؿ على أف تركو أفضل كعلى  ال  ككونو ]ثانيًّا[:
 .أنو مكركه كليس ٗبحـر

 ككذلك كونو ينهى عن ىذا لو حاؿه ٨بصوصة،  ككونو ]ثالثنا[:
 ىذا لو توجيو خاص سيأٌبتوكل من اكتول من الرباءة من ال يصف. 

ـ على االضطرار  بَبؾ االكتواء فهذا ُب حاًؿ عد  مدحو ]رابعنا[: كأما
 كما سيأٌب إف شاء ا.

 كالتحقيق كا أعلم أف االكتواء لو ثبلث أحواؿ عليها تتنزؿ تلك األحاديث السابقة:
عن   أف يكوف ٧برمنا كيدؿ على ىذا ا٢بكم هنيو :]الحالة الولى[

كىذا ٧بموؿه على حالتْب: كبلٮبا   ،من التوكل ، ككذلك كصفو من اكتول بأنو قد برئالكي
لكي، ككانت ٥بم فيو ، أىل ا١باىلية كاف ٥بم حفاكة كبّبة باكاف من شأف أىل ا١باىلية

ذا  ، كلا الداء بطبعو ال بإذف  الكي ٰبسم عقائد من ذلك أهنم كانوا يعتقدكف أف  
يصاب  بل كانوا يعتقدكف أف من اكتول قبل أف ،طركا إليوضإليو كلو ٓب يكانوا يبادركف 

  با٤برض فإنو ال يصيبو مرض البتة.
 .نفاىا اإلسبلـ كال شك أف ىذا كلو عقائد باطلة

ككصفو بالرباءة من التوكل ٤بن اكتول تتنزؿ على   إذف ٙبرٙب النيب
 حالتْب:

قبل أف يكوف ىناؾ  ،ىناؾ مرض قبل أف يكوف ،من اكتول قبل أف ٲبرض الولى:
 .الكي كما كاف شأف أىل ا١باىليةسببه يقتضي 
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كأف الكي ٰبسن  ،أف يكوف على ما يكوف عليو اعتقاد أىل ا١باىلية ُب الكي ة:الثاني
 .داء بطبعو ال بإذف ا ال

 ٧برمنا. ة األكٔب: كىي أف يكوف الكيإذف ىذه ىي ا٢بال
د نزكؿ الببلء كيكوف الشفاء بو كذلك يكوف بع ا،ىن أف يكوف مكرك  :]الحالة الثانية[

يعِب يكوف ىناؾ مرض السبب كجد كلكن كوف  ،أف يكوف بعد نزكؿ الداء ا،وننا ال متعينن مظن
 اقطعينا ٲبكن أف يكوف سببن  ء سببنا للشفاء أمرنا مظنوننا كليس أمرناىذا الفعل الذم ىو االكتوا

كبالتإب يكوف استعمالو أمرنا  غّبه من األدكية أكٔب،ؿ اللجوء إٔب ُب مثل ىذه ا٢با ،للشفاء
 : الكيأف  مكركىنا، ككجو ذلك 

 بلـه للنفس. يفيو إ أكالن :
 .ارفيو طرؼه من التعذيب بالن   :اثانين 

ُب النفس شيءه من تلك العقائد كاألباطيل الٍب كانت ُب نفوس أىل  رٗبا يقعي  ]ثالثنا[:
 ا١باىلية بسببو.
كىذا ٰبصل أحياننا كىو  ،االكتواء قد يَبتب عليو شيءه بعد حصولو أف   كىو ]رابعنا[:

أك  ،أك شيءه من القركح ،يكوف ىناؾ شيءه من اآلالـ الٍب تطوؿ ،بعد استعماؿ الكي أنو
ا كما شابو ذلكشيءه من االنتفاخ ُب ا١بلد الذم ٱبي  ثار سيئة ، قد يكوف ىناؾ آرج صديدن

 .للشفاء سواه ك٩بكن أف يكوف ىناؾ أسبابه  ،ا٥بذا الكي كاألمري ليس متعينن 
 مكركه. إذف ُب ىذه ا٢بالة

يكوف االكتواء جائزنا؛ كىذا ُب حاؿ ما إذا  ،أف يكوف ذلك جائزنا الحالة الثالثة:
ُب حالة اإلصابة با٤برض كتعْب الكي سببنا  ،سببنا للشفاء أصيب اإلنساف ٗبرض كتعْب الكي  

فهو  ، النيب و ظاىرنا ُب األحاديث الٍب فيها كي  كىذا لو تأملتو كجدت ،للشفاء
كمعلوـه أف لو الدـ لو  ،كحلوأمن جرح ينزؼ منو كاف ُب   سعد بن معاذ لى وى مثبلن كى 

كىذا سببه متعْب بإذف ا مقطوعه بو بأف يكوف بإذف ا  ؛استمر بالنزكؿ سيموت اإلنساف
بالتإب ال يستعمل ، ك ىنا متعيننا مر ىافأصبح األ ،سبب ُب ُب كف الدـ كقطع ىذا النزيف

 فإنو يكوف قد فعل أمرنا جائزنا. اإلنسافي الكي ُب ىذا ا٢باؿ
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 نزؿ قولوتا نعود اآلف ٢بديثنا الذم بْب أيدينا على أم شيء يكبناءن عليو: فإنن
: «؟ «َّل يكتووف 

الٍب ا٢باؿ  :كىي ا،ا١بواب: يتعْب على أهنم ال يكتوكف ُب حاؿ كوف الكي مكركى
ٲبكن أف يكوف ىناؾ أسباب أخرل للشفاء  ، بلمتعينناصاب فيها اإلنساف كال يكوف الكي يي 

خره، كليس قاقّب، أدكية، عسل، حجامة، إٔب آعك ؛ٲبكن أف نستعمل أسبابنا أخرل للشفاء
  .يتعْب أف يكوف ىاىنا العبلج بالكي

ائز، كأنو ىذا األمر ج أما إذا تعْب العبلج بالكي فالذم يظهر كا تعأب أعلم أف
دخلوف ا١بنة أف يكوف ٩بن ياإلنساف هبذا الفضل العظيم، كىو  ؽأيضان ال يضيع فرصة ٢بو 
 ىذا الذم يظهري كا تعأب أعلم. بغّب حساب كال عذاب،

، كىذا  :؛ التطّب«وَّل يتطيروف»  :قاؿ الصفة الثالثة: يعِب التشاـؤ
بو نؤجل الكبلـ فيو إٔب ا٤بوضع الذم خصو لو بابنا خاصنا ف  ا٤بوضوع عقد ا٤بؤلف

 . ا٤بؤلف
؛ ال شك أف التوكل «وعلى ربهم يتوكلوف» : قاؿ :]الصفة الرابعة[

٘بدي أف الصفة ا١بامعة  ،ىو الصفة ا١بامعة لكل ما سبق كما أشار إٔب ىذا ا٤بؤلف ُب ا٤بسائل
جة العالية ىي أنو قد قاـ هبم بْب ىذه األكصاؼ الثبلثة ٥بؤالء ا٤بؤمنْب الذين بلغوا ىذه الدر 

دخلوا ا١بنة بغّب حساب كال أف يكونوا ٩بن يفاستحقوا  ى ا توكله عظيم عل
 .عذاب

 .ترؾ االعتماد على األسباب بعد بذؿ األسباب :كالتوكلي ىو
 .ا  مع االعتماد على ،ٯبمعي إذف أمرين: بذؿ السبب

 .ترؾ االعتماد على األسباب بعد بذؿ األسباب 
كوف اإلنساف منو أف ي :يعِب ؛حركة ببل سكوف، كسكوف ببل حركة :أك ىو كما قالوا

ٍب يكوف منو سكوف ببل  ،ال يدعي سببنا لتحصيل ا٤بقصود إال بذلو ،كعملحركة، كاضطراب 
كعلى كل حاؿ  ،ا  اضطرابو كال حركة كىو سكوف القلب كاعتماده على

 فنؤجل ا٢بديث عن التوكل إٔب ذلك ا٤بقاـ.خص التوكل أيضان ببعض ا٣باص   ا٤بؤلف
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مدح ىؤالء بأهنم ٝبعوا ما بو ٙبقق فيهم    الشاىدي كا٣ببلصة: أف النيب
، كمدحهم «وعلى ربهم يتوكلوف ،َّل يتطيروف»ؿ التوحيد الواجب كذلك ُب قولو: كما

 َّل يسترقوف، وَّل»ك ُب قولو: أيضان بتحقيق ما بو حققوا كماؿ التوحيد ٗبستحب ككذل
 .«يكتووف

لكن تركو أفضل كىو دليله على كماؿ  ،االسَبقاء جائز من فعلو ما كقع ُب ٧بـر
 التوحيد ا٤بستحب.
كىذا الَبؾ من ٙبقيق كماؿ  ، لكن تركو أفضلفيو الشفاء أمره جائز ن  كالكي إذا ظي 
فجمع ىؤالء بْب األمرين حققوا كماؿ التوحيد بالواجب كارتقوا حٌب  ،التوحيد ا٤بستحب

 ققوا كماؿ التوحيد ا٤بستحب.ح
ف ىذا ا٢بديث ُب ىذا ا٤بقاـ كىي: أهنم يقولوف إبقيت مسألة قد يبحثها بعض الناس 

ىكذا قاؿ بعضهم كال  ،ا  كتوكبلن على على ترؾ اٚباذ األسباب اعتمادنا دليله 
ذ اٚبا بل إف   ،٥بذا االستنباط ا٢بديث كجوه البتة شك أف ىذا غّب صحيح، ليس ُب ىذا

ُب األحاديث ُب ىذا متواترة ككثّبة ك   األسباب أمره كاف يفعلو سيد ا٤بتوكلْب
 .، بل كاف ىذا منو أمرنا كقائع شٌب

إذف ال ينبغي أف يلتفت إنسافه إٔب مثل ىذا االستنباط الباطل كىو أف يقاؿ إف على 
عة قد بل إف الشري ،ؿ األسباب كيفوض األمور إٔب ا اإلنساف أف يَبؾ استعما

 كترؾ األسباب قدحه ُب الشريعة. ،جاءت باٚباذ األسباب
بعضهم ذكر أف من فوائد ىذا ا٢بديث أف ترؾ التداكم أفضل كأنو أخذ من ترؾ الكي 

ذين ا٢بديث خاص هبذين ا٤برين الل أف   :كاالسَبقاء التعميم ١بميع أنواع األدكية، كالصواب
ا التداكم فهذا شأفه أخر كالبحث سَبقاء، كأم  كٮبا الكي كاال جاء فيهم جاء عليهم التنصيص

 .فيو طويله عند أىل العلم، كعلى كل حاؿ ليس ىو من متعلقات ىذا ا٢بديث
 : التداوي لو أحواؿعلى كل حاؿ التداكم خبلصة الراجح ُب موضوع التداكم؛ أف 

 ،ؾذا كاف تركو يؤدم إٔب ا٥ببل: كذلك إيكوف التداوي واجًبا ]الحالة الولى[: أف
لتوقف الداء الذم يؤدم إٔب ا٤بوت، مثاؿ ذلك:  أف استعماؿ دكاءه معْب سببه  مى لً إذا عي 

ستعمل اإلنساف دكاءن معيننا لو ا -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-ضارنا  اليكن كرمن  ،كجود مرض
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ُب إزالة ىذا ا٤برض  قطعينا بإذف ا  فهذا يكوف دكاءن  ،كىو ا١براحة كاالستئصاؿ
ُب أصبح التداكم اآلف سببنا متعيننا ففي ىذا ا٢بالة نقوؿ: يتعْبي الدكاء  ،مة من ا٥ببلؾكالسبل

 ا٢بفاظ على النفس، كا٢بفاظ على النفس أمره ضركرينا ُب الشريعة.
كُب ىذه ا٢بالة نقوؿ  ،ُب حصوؿ الشفاء أف يكوف التداوي مظنونًا الحالة الثانية:

أك ىذا العقار أك ىذا  استعمالو ٥بذا الدكاء ظن أف  من كاف ي ،التداكم مستحب كليس كاجبنا
كيدؿ على ىذا ما ثبت عن  ،للشفاء فإنو ُب ىذه ا٢بالة يكوف أمرنا مستحبنا الشرب سببه 

 ركاية عدد من أصحاب النيبكغّبه بأساليب عدة من عند أٞبد   النيب
  :أقل درجات ك  «وَّل تتداووا بحراـ ،تداووا عباد اهلل»أنو أمر بالتداكم فقاؿ

 .ستحبابلبلأف يكوف األمر 
 كا تعأب أعلم. ،التداكم مطلقنا ليس لو عبلقة هبذا ا٢بديثإذف 
 ذا ا٢بديث ٠بت ٮبة  عكاشة بن ٧بصن هب  ث النيبحد  ٤با 

األكثر على التشديد عكاشة بن لكن  ،اشة بالتشديد كقيل بالتسهيلاألكثر على أف عك  
 ؛ ألنو كاف بدريًّا، كاف من أىل بدرن أفاضل الصحابةكىو صحايبه جليل م ٧بصن 
 ،قاؿ للنيب ،من أفاضل الصحابة كأىل بدرو  كأرضاه  :« يا رسوؿ اهلل

بوحيو من ا  غىوي بػىلى  «: أنت منهم  دُع اهلل أف أكوف منهم، فقاؿ النبيا
 أنو منهم.  

 النيب سؤاؿي  ،ا٢بديث يدؿ على جواز طلب الدعاء كالحظ ُب ىذا ا٢بديث أف  
  أف يدعو ا،  كىذا جائزه ال شك فيو ُب حياتو ،

دعاء األموات ال شك  إذ جنس ؛إف ىذا ال شك أنو من الشرؾ با تو فأما بعد مو 
 . أنو شرؾه با

 ٚتطًذ اإلميإ خاب َٔ ؾعٌ      ٚدع٠ٛ األَٛات ؼبط ايعٌُ

أف يدعوا ا لو أيضنا  ،كالدعاء نفسو خر كقاؿ طالبنا ا٤بسألة نفسهاىنا قاـ صحايبه آ
 . «سبقك بها عكاشة»:   أف يكوف منهم فقاؿ النيب

 كالظاىر كا تعأب أعلم أف جوابو ،الباب  النيب ىنا حسم
 ك، كإ٭با خشي النيبىا ىنا ليس ألف السائل ال يستحق ذل  
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فكاف  ،ر هبذا ا١بواب الطيفاألم مى سِّ حي فى  ،أف يتسلسل األمر فيسأؿ السؤاؿ من ليس أىل لو
 كىذا من عظيم أدب النيب ،فيو ٙبقيقه للمصلحة كاافظة على شعور ىذا الصحايب

 وف كذلك كا ككيف ال يك ،كلطفو  :َلَعلى ﴿َوِإن كَ قد كصفو بقولو 
ُب ا٤بسائل فيو: )استعماؿ    كُب ىذا كما قاؿ ا٤بؤلف ،[ٗ:القلم]َعِظيٍم﴾ ُخُلقٍ 

 ذا كا تعأب أعلم.ى ا٤بعاريض(
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 قاٍ 
 باب اـٛف َٔ ايػسى.

ىذا الباب؛ الذم ك٠بو بباب ا٣بوؼ من الشرؾ، كالَبتيب عند  عقد ا٤بؤلف 
ل فضبػىْب  طرفنا من فضل التوحيد، ك إنو بعد أف فيدؿ على دقيق فهمو،  ا٤بؤلف 

يبْب أف من ٙبقيق التوحيد ا٣بوؼ من الشرؾ، كأيضنا حٌب يكوف ٙبقيقو، عقد ىذا الباب ل
ل ٙبقيقو ضلة الٍب تدؿ على فضل التوحيد، كقاألد ا٤بوحد جامعنا بْب ا٣بوؼ كالرجاء، فإف  

ا٤بوحد إٔب ذلك خوفو من ا،  م  ضي ، ككاف البد أف يى تيثًمر ُب النفس الرجاء  
ُب كتابو  ، كا٤بؤلف د إٔب ا كالرجاء يصح سّب العبكباجتماع ا٣بوؼ 

: فإذا ، بعد أف ذكر نبذة ُب فضل التوحيد كخطر الشرؾ، قاؿ ((كشف الشبهات))
 عرفت ذلك أكسبك ىذا أمرين:

﴿ُقْل ِبَفْضِل الل ِو َوِبَرْحَمِتِو : عليك بالتوحيد أف تفرح بفضل ا  الوؿ: 
ٌر ِمم ا  .[َٛ٘يْجَمُعوَف﴾]يونس: فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ُىَو َخيػْ

ٍب أف يىعظيم خوفك من الشرؾ، فإنك إذا علمت أف اإلنساف قد ٱبرج من اإلسبلـ  
 ىذا كبلمو أك ٫بوه. ،ُب النفس ا٣بوؼ العظيم من ا  بكلمة يقو٥با، فإف ىذا ييوًرث

كا٤بقصود أف على ا٤بسلم أف ٯبمع بْب ا٣بوؼ كالرجاء، كمن ذلك ىذا ا٤بقاـ العظيم  
بالتوحيد كتثبيتو عليو، كما أنو ٱباؼ من ا، كٱباؼ  رجوا فضل ا قاـ التوحيد، يم

 من الشرؾ كإٜبو.
 .(باب الخوؼ من الشرؾ) :قاؿ 

٧بركات القلوب إٔب عبلـ  كىو مع ابة كالرجاء ا٣بوؼ أسرع ا٤بطايا إٔب ا  
 لمو كمسلمة.، كٮبا أصوؿ األعماؿ القلبية الٍب ٘بب على كل مسالغيوب 
ا٣بوؼ:  ،[ٓٔ﴿َسَيذ ك ُر َمْن َيْخَشى﴾]العلى: :كا٣بوؼ: ىو خاصية أىل التىذكير  

﴿َوِفي ُنْسَخِتَها ُىًدى َورَْحَمٌة لٍّل ِذيَن ُىْم ِلَربٍِّهْم ٜبرة من ٜبرات ا٥بدايا، 
ى الل َو ِمْن ﴿ِإن َما َيْخشَ  :، كأىل العلم ىم أىل ا٣بوؼ كا٣بشية[ٗ٘ٔ:العراؼ]﴾يَػْرَىُبوفَ 

 .[ِٕٛعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾]فاطر:
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ـَ رَبٍِّو َجن َتاِف﴾]الرحمن: :ا٣بوؼ من ا ٜبرتو عظيمة  ،[ٙٗ﴿َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
، فا٣بوؼ من ا من أعظم [ٗٔ﴿َذِلَك ِلَمْن َخاَؼ َمَقاِمي َوَخاَؼ َوِعيِد﴾]إبراىيم:

  .ُب ذلككا٤بقاـ ال يتسع للتفصيل  األعماؿ الصا٢بة،
﴿َفال  :بابنا ُب منتصف الكتاب؛ خصو بالكبلـ عن ا٣بوؼ كقد عقد ا٤بؤلف 

عقد على ىذه اآلية بابنا نيفصِّل  [َ٘ٚٔتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِف ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]آؿ عمراف:
ؼ و ما يتعلق ٗبوضوع ا٣بوؼ، لكن الذم ييًهمنا ىا ىنا: ىو أف عبادة ا٣ب -إف شاء ا-فيو 

 .٥با متعلقات عدة انتبو ٥بذا
 الشيء الذم ينبغي أف ٚباؼ منو يرجع إٔب ما يأٌب:

يقتضي خوؼ العبد منو،  كذلك أف من صفات ا ما: أوَّل: الخوؼ من اهلل  
﴾]آؿ عمراف: فإف ا  ، بأسو شديد، كعذابو أليم، كال يرد [ٗ﴿َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاـٍ

ينتقم  ىو ا١ببار، كا   ىو القهار، كا  ا ،بأسو عن القـو اجملرمْب
قاؿ سبحانو عن  ، كإذا، ىذه صفات تقتضي ا٣بوؼ من ا ٩بن حاٌده كحاٌد رسلو

قاؿ  [ٓ٘﴿َيَخاُفوَف رَبػ ُهْم ِمْن فَػْوِقِهْم﴾]النحل:قاؿ:  ا٤ببلئكة الكراـ عليهم سبلـ ا
 :﴾الحشر:﴿ِإنٍّي َأَخاُؼ الل َو َرب  اْلَعاَلِميَن[ٔٙ]. 

 .عداهىذا ىو ا٤بتعلق األكؿ كىو األصل ٤بن 
عذاب ا عظيم، كىو يورث ُب النفس دكف شك  :ثانيا: الخوؼ من عذاب اهلل

﴿َويَػْرُجوَف رَْحَمَتُو  ،[ٗٔ﴿َذِلَك ِلَمْن َخاَؼ َمَقاِمي َوَخاَؼ َوِعيِد﴾]إبراىيم: :ا٣بوؼ منو
ـَ رَبٍِّو َجن َتاِف﴾]الرحمن:﴿وَ ، [َٚ٘وَيَخاُفوَف َعَذابَُو﴾]اإلسراء:  .[ِٙٗلَمْن َخاَؼ َمَقا

 : قاؿ أىل التفسّب اآلية ٙبتمل أمرين 
جد  ،يـو القيامة، فإنو مقاـه ٨بوؼ ك٤بن خاؼ مقامو بْب يدم ا : لوؿا

 ٨بوؼ. 
﴿َأَفَمْن ُىَو قَاِئٌم  :عليو  ك٤بن خاؼ مقاـ ا :ُب اآلية المعنى الثانيأك كىو 

ىو الشهيد، كىو الرقيب، كىو  ا  إذً ، [ٖٖلٍّ نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت﴾]الرعد:َعَلى كُ 
عليو، فهو الذم  ، فيخاؼ اإلنساف من قياـ ا العليم، كىو ايط 

 .يعلم السر كأخفى
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﴿َلُهْم يقوؿ عن عذاب النار:   كا ، إذنا ٱباؼ اإلنساف من عذاب ا
الن اِر َوِمْن َتْحِتِهْم ظَُلٌل َذِلَك ُيَخوٍُّؼ الل ُو ِبِو ِعَباَدُه يَا ِعَباِد  ِمْن فَػْوِقِهْم ظَُلٌل ِمنَ 

 .[ٙٔفَاتػ ُقوِف﴾]الزمر:
﴿َوال ِذيَن يُػْؤُتوَف َما آَتوا : قاؿ  ،الخوؼ من عدـ قبوؿ الحسنة: ]ثالثًا[

 ، فسرىا النيب [ٓٙ:َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػ ُهْم ِإَلى رَبٍِّهْم رَاِجُعوَف﴾]المؤمنوف
 منو. لى بى قٍ كيتصدؽ، كٱبشى أال يػي  بالرجل يصـو كيصلي

عظيم، كاآلثار فيو عن السلف كثّبة،  من إٍب السيئة، كىذا موضوعه  ا٣بوؼي : ]رابًعا[
إف المؤمن يرى ذنوبو كجبل فوؽ )فيما خرج البخارم:  حٌب قاؿ ابن مسعود 

٣بوؼ من إٍب السيئة، ٚبيل أف جببلن عظيمنا نظر إٔب ىذا اا ،(رأسو، يخاؼ أف يسقط عليو
كيف   ،فوؽ رأسك يا عبد ا، كأنت قاعده ٙبتو، كتتوقع أف يسقط عليك ُب أم ٢بظة

ا بًليًبك؟سي وأما المنافق: فإنو يرى ذنوبو كذباب مر )قاؿ:  كوف ا٣بوؼ من ذلك آخذن
 .يلتفت إليو يعترب ذلك شيئنا، كالحرؾ يده جهة أنفو، ال  (بأنفو، فقاؿ بو ىكذا

اإلنساف ال يدرم ما الذم  :ىو الخوؼ من الوقوع في السيئة مستقبالً  :]خامًسا[
سيكوف عليو مآلو؟ كما الذم سيختم عليو بو؟ كلذلك كاف من أعظم ما خافو الصا٢بوف، 

كأعظم ما  ،تقببلن، كرٗبا كانت ا٣باٛبة عليوا٣باٛبة، ال يدركف ما ىو العمل الذم يعملونو مس
 .-عياذنا با-ن ذلك، ا٣بوؼ من الوقوع ُب الكفر كالشرؾ كالنفاؽ يكوف م
 التابعي ا١بليل  مليكةعن ابن أيب  ((صحيحو))ُب  علق البخارم  

 .(كلهم يخشى النفاؽ على نفسو  أدركت ثالثين من أصحاب النبي )قاؿ: 
وؼ من ا٣بوؼ من الوقوع ُب السيئة، ىو ٧بل الكبلـ ُب ىذا الباب، كأعظم ذلك ا٣ب

الوقوع ُب الشرؾ، ككيف ال يكوف اإلنساف خائفنا من ذلك، كىذا الذنب العظيم، أكرب 
  :، فهو األشياء على اإلطبلؽ الشرؾ باجرٲبة كقعت على كجو األرض، أخطر 

 أعظم الذنوب. أوًَّل:
 : عقوبتو أعظم العقوبات.وثانًيا

شيخاف ُب صحيحيهما عن ابن ، فيدؿ على ىذا ما خر ج الا كونو أعظم الذنوبأم   
أي الذنب أعظم؟ قاؿ  سألت النبي »قاؿ:  مسعود 
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كىذا من األمور ا٤بتفق عليها، بل ا٤بعلومة «: أف تجعل هلل نًدا، وىو خلقك ،
من الدين بالضركرة، أف الشرؾ كالكفر با أعظم الذنوب على اإلطبلؽ، كقلت لك إف ىذا 

 :كذلك ألمورالذنب أعظم الذنوب 
بشركو، كذلك ألنو  ا٤بشرؾ منتقص   ،أف حقيقتو انتقاص اهلل وًَّل: أ

اف ىذا إال ألنو فصرؼ خالص ُب حق ا لغّبه، كذلك ال يكوف ٤بن عىظ م ا، ما ك ٘برأ
األشعرم  ثعنده تعظيمو ، كُب حديث ا٢بار ُب نفسو، كانتفى  انتقص مقاـ ربو 
 ا أمر ٰبيي بن زكريا ٖبمس   أفد صحيح، كفيو أٞبد بإسناك ، الذم خرجو الَبمذم

أمركم أف )جاء ُب ا٢بديث، قاؿ:، كيأمر بِب إسرائيل أف يعملوا هبنكلمات يعمل هبن، 
تعبدوا اهلل وَّل تشركوا بو شيئا، فإف مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبًدا من خالص مالو 

إلى فكاف يعمل ويؤدي  ؛فاعمل وأدٍّ إلي ،بذىٍب أو ورؽ، وقاؿ: ىذا عملي وىذه داري
. ىذا «وإف اهلل خلقكم ورزقكم، فال تشركوا بو شيًئا ؟غيره، فأيكم يحب من عبده ذلك

 .مقامو العظيم ٤بػ ا أشرؾ با نتقص ا، ك نتقص ا اا٤بشرؾ 
، ا٤بشرؾ معانده ، ا خلقو لعبادتو  الشرؾ أعظم معاندٍة هللوثانًيا: 

﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجن  َواِلْنَس  :د ذلك، كىذا معاندةه  شرؾ بضكتوحيده، فأتى ا٤ب
 .ا٤بشرؾ أف يكوف بغيضنا إٔب ا جل  كعبل ستحقاف، [ِٙ٘إَّل  لِيَػْعُبُدوِف﴾]الذاريات:

شرؾ ملل ق  كحي ، [ٖٔ﴿ِإف  الشٍّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾]لقماف: الشرؾ أظلم الظلم: ثالثاً 
﴿تَالل ِو ِإْف ُكن ا َلِفي  :با وف كذلك كا٤بشرؾ قد سول غّب اأف يكوف كذلك، كيف ال يك

﴿ثُم  ال ِذيَن َكَفُروا ، [ٜٛ-ٜٚيَن﴾]الشعراء:اْلَعاَلمِ  ِبَربٍّ  ُنَسوٍّيُكمْ  ِإذْ  *َضالٍؿ ُمِبيٍن 
ظلم لعجب! أم  ااي. دلوف: يعِب يسوكف غّب ا با. يع[ِٔبَربٍِّهْم يَػْعِدُلوَف﴾]النعاـ:

أعظم من ىذا الظلم، أرأيت لو أف إنسانا عمد إٔب أذكى الناس كأنبل الناس كأرفع الناس، 
 فشب و بو أقذر الناس كأقبح الناس كأغىب الناس كأٞبقهم، أكاف ىذا ظلما منو أـ ال؟ 

ال شك أنو أعظم الظلم، أف تسوم ىذا بذاؾ، فكيف تسوم ا٤بخلوؽ الضعيف 
 !ا العظيم من كل كجو؟كل كجو بالذليل ا٢بقّب من  
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 رىؾ بو مع ا شى ػى مي ػا الكأم ظلم ىذا؛ أف ٘بعل ىذ هأم جرأة ىذ  العجب!يا 
ِإْذ  *﴿تَالل ِو ِإْف ُكن ا َلِفي َضالٍؿ ُمِبيٍن  :بدعٍ بد ىذا ا٤بخلوؽ يػي ُب رتبة كاحدة، كما أف ا يػيعٍ 

 .[ٜٛ-ُٜٚنَسوٍّيُكْم ِبَربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾]الشعراء:
ضالٌؿ محض، وذلك أف الشرؾ ذنٌب َّل يدعو إليو داٍع وَّل تحث إليو رابعاً: 

رًؾ إليها  ،ُب القلب خالص ، إ٭با ىو ضبلؿه ٧بض، كإ٭با ىو فساده شهوة كل الذنوب ٰبي
شَبم ىناؾ أسبابا تدعوا إليها كٙبث عليها، كي شهوة: الزنا، كا٣بمر، كالسرقة، ٘بد أف  

ا يظنها تنفعو كإف كانت ُب ا٢بقيقة تضره، لكن ا٤بهم أف ىناؾ اإلنساف من كراء ذلك لذة م
 سببه يدعوا إٔب ىذا الذنب.

أما الشرؾ فبل سبب يدعوا إليو، إ٭با ىو فساده كضبلؿه ٧بض ُب قلب ا٤بشرؾ، فا  
  فطر الناس على التوحيد، كأقاـ ا٢بجج العظيمة على ذلك، كجعل اللذة كالطمأنينة

ذلك كأشرؾ با  كل    الدنيا ُب التوحيد، ٍب جاء ا٤بػيشرًؾ كترؾى  كالسكينة كالنعيم ُب
. 

 إذنا ىو ضبلؿ ٧بض فاستحق أف يكوف أعظم الذنوب.
 العقوبات فإف ذلك يظهر من وجوه: أعظم أما كوف عقوبتو 

قد  ، من مات على الشرؾ، فإف ا ىذا الذنب َّل يغفره اهلل البتة أف   أوًَّل:  
﴿ِإف  الل َو َّل يَػْغِفُر َأْف  :قوؿ لديو، أنو ال يغفر ىذا الشرؾ أبدان ال يردال كىو الذم  حكم، 

قاؿ ا  ،، لو تاب اإلنساف من الشرؾ، فإف ا يغفر لو ذلك[ُٛٗيْشَرَؾ ِبِو﴾]النساء:
 َغُفوٌر  ﴿َأَفاَل يَػُتوبُوَف ِإَلى الل ِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو َوالل وُ ، ُب ٨باطبة النصارل ا٤بشركْب

 سبحانو أف ىؤالء ُب ا٤بشركْب ُب آيات عدة بْب   ، كقاؿ [ٗٚر ِحيٌم﴾]المائدة:
﴿ُقْل لِل ِذيَن َكَفُروا ِإْف يَنتَػُهوا يتوب عليهم،  ، فإف ا تعأبإٔب ا ا٤بشركْب لو تابوا 

 .ُب آيات كثّبة ُب ىذا ا٤بعُب،[ْٖٛم َما َقْد َسَلَف﴾]النفاؿ:يُػْغَفْر َلهُ 
 :ا إذا مات اإلنساف على الشرؾ، فإنو ال أمل لو ُب ا٤بغفرة، كال أمل لو ُب الرٞبةأم  

 .[ٖٕ﴿ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن رَْحَمِتي﴾]العنكبوت:
ا ُمحِبٌط لجميع العماؿ الصالحة ثانياً: أف الشرؾ باهلل  ، من مات مشركن

ُهْم َما َكانُوا ﴿وَ با فبل ينفعو شيء قدمو ُب دنياه عند ا البتة،  َلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ
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﴿َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن   ،[ٛٛيَػْعَمُلوَف﴾]النعاـ:
﴿َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء ، [َ٘ٙعَمُلَك﴾]الزمر:

 .[ٖٕورًا﴾]الفرقاف:َمْنثُ 
نسأؿ ا السبلمة -، د في النار: أف الشرؾ ُيَحرٍّـ دخوؿ الجنة وُيَخلٍّ ]ثالثًا[

ـَ الل ُو َعَلْيِو اْلَجن َة َوَمْأَواُه الن اُر َوَما لِلظ اِلِميَن ِمْن  :-كالعافية ﴿ِإن ُو َمْن ُيْشِرْؾ بِالل ِو فَػَقْد َحر 
وفان يا عباد ا؟ أفبل ٱباؼ اإلنساف نبه ىذا شأنو، أفبل يكوف ٨بىي ، ذ[ٕٚأَنَصاٍر﴾]المائدة:

، يبوء هبذه ا٣بسارة -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-أنو إف كقع ُب الشرؾ كخيًتم عليو بو؟ 
 العظيمة، أال يقتضي ىذا خوفنا ككجبلن ُب القلوب؟ 

ا ُب طاعة ا ُب أرأيت إنسانان عاش سبعْب، أك ٜبانْب، أك تسعْب سنة، قضاىا كله
تبلكة كذكر، كقياـ كصياـ، كصدقة كزكاة؟ ٍب قبل كفاتو بلحظات أشرؾ با، سجد لغّب ا، 

دد! دعا غّب ا، أك دعا غّب ا، قاؿ يا سيدم فبلف ٤بقبورو ُب قربه، قاؿ يا سيدم فبلف: ا٤ب
 ما مآلو؟  ،فمات على ذلك

لدن نصوص الكتاب كالسنة متضافرة مع إٝباع األ ا مة، أف ىذا مآلو إٔب النار خالدنا ٨بي
ـَ الل ُو َعَلْيِو اْلَجن َة َوَمْأَواُه الن اُر َوَما لِلظ اِلِميَن ِمْن  :فيها ﴿ِإن ُو َمْن ُيْشِرْؾ بِالل ِو فَػَقْد َحر 

ىذا ا٤بشرؾ سيكوف ُب النار، كما  ، أم زمن تتخيلو ُب ذىنك، فإف  [ٕٚأَنَصاٍر﴾]المائدة:
 ه أيضنا إٔب ما ال هناية.بعد

 !ب كيف كانت عقوبتو هبذا الًعظىمأرأيت ىذا الذن  
٨بافة أف يقع ُب  أف يوجل قلبو، أف يلجأ إٔب ا إذنا على اإلنساف أف ٱباؼ، 

أنو إف كاف اإلنساف صادقنا ُب ا٣بوؼ من الشرؾ،  -يا رعاؾ ا-ىذا الذنب العظيم، كاعلم 
ا٤بػػنا بالشرؾ، أنت ال ٲبكن أف ٚباؼ ٩با ٘بهل، ال ٚباؼ خوفنا فإف ىذا يستدعي أف يكوف ع

ت أكثر معرفةن بو ما كن حقيقينا ليس ميد عنا، كال مصطنعنا إال من شيء تعلمو كتعرفو، ككل  
  .ازداد خوفك منو

إذا أردت أف تبلغ ىذه الدرجة الٍب بلغها الصا٢بوف، كىي ا٣بوؼ من الشرؾ،  ذفإ
ؼ ما ىو الشرؾ؟ فتعرؼ أفراده كتعرؼ أصولو، كتعرؼ دقائقو، كبالتإب أف تعر أكالن  :فعليك

ينبعث ُب قلبك ا٣بوؼ من ىذا الشرؾ، كا٣بوؼ من الوقوع فيو، كا٣بوؼ من إٜبو كعقابو؛ 
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أما الذم ىو سادر ٲبشي ُب ىذه ا٢بياة، كال يفرؽ بْب خّب كشر، كتوحيد كشرؾ، كنور 
 ٲبشي ُب طريق ليس بو بصّبنا مع كثرة ا٤بػيهًلكات ، فإنو ما أسرع أف يقع ُب العطب،ةكظلم

﴿َواْجنُْبِني أنو قاؿ:  أخربنا عن إبراىيم  فيو، ككيف ال يكوف كذلك؟ كا 
ـَ   .[ٖٙ-َٖ٘ربٍّ ِإنػ ُهن  َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن الن اِس﴾]إبراىيم: *َوبَِني  َأْف نَػْعُبَد اَلْصَنا

من كقع، ككثرة من زؿ، فبل تأمن على نفسك أف تكوف  وؼ، لكثرة ٨بىي  إذنا ىو أمره 
، تبتهل ، ٍب ا٣بوؼ، ٍب اللجوء إٔب ا كهؤالء، كال يكوف ذلك إال بالعلم، ٍب العمل

 .دؽ، أف ٯبيىنبك ىذا الذنب العظيمإٔب ا بص
، ىو الذم يعلم حقيقتو كتفاصيلو، كىذا كاف أكمل ؾأعود فأقوؿ: ا٣بائف من الشر 

، كانوا أعلم با٢بق، ككانوا أعلم بالباطل، كلذا كانوا صحاب النيب الناس فيو أ
 أقـو با٢بق، كأبعد عن الباطل.

 :ىذين المرينكالتوحيد ال يقـو ساقو إال على 
 .أف تعلم التوحيد فتلتزمو
 .كأف تعلم الشرؾ فتجتنبو

أما إذا قصرت ُب كاحدو منهما، فإنو سيدخل عليك من ا٣بلل ٕبسب ذلك، كما 
إنما تُنَقض ُعرى اإلسالـ عروة عروة، لمن ) :أنو قاؿ سن ما ييركل عن عمر أح

، ا٤بوفقوف السعداء ىم الذين يعلموف ا٢بق بتفاصيلو، (نشأ في اإلسالـ ولم يعرؼ الجاىلية
 ٍب ييوفقوف إٔب التزامو، كىم أيضنا الذين يعلموف الباطل بتفاصيلو، ٍب ييوفقوف إٔب اجتنابو.

 نبو ىذا التنبيو ا٤بهم، على ضركرة أف ٱباؼ اإلنساف من الشرؾ،٤با  كا٤بؤلف 
دكنك ىذا الكتاب ستجد فيو تفاصيل التوحيد، كستجد فيو أيضا  قارئ كتابولكأنو قاؿ 

تفاصيل الشرؾ، حٌب تكوف على علم ٗبا ترجو، كحٌب تكوف على علم ٗبا ٚباؼ، فإف 
 .عملت بذلك بل غك ا ما ترجوه كأم نك ٩با ٚباؼ

 .(باب الخوؼ من الشرؾ): قاؿ  
الشرؾ تسوية غّب ا با فيما ىو من خصائصو ىذا ىو الشرؾ، تسوية غّب ا با 

 فيما ىو من خصائصو.
  :إٔب وينقسم بحسب موضوعو

http://www.salehs.net/


ْٗ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 .شرؾ ُب الربوبية/ُ
 .لوىيةاألكشرؾ ُب /ِ
 كشرؾ ُب األ٠باء كالصفات./ّ

 إٔب: كما أنو ينقسم بحسب حكمو
 .أكرب شرؾو /ُ
 /شرؾ أصغر.ِ

 عن الشرؾ األصغر فيما يأٌب. -إف شاء ا-كسيأٌب الكبلـ 
إذنا ىذا ىو الشرؾ، كلو تفاصيل، كلو أحكاـ، كلو أصوؿ، كلو دقائق، كالكتاب الذم 

  .-إف شاء ا-بْب أيدينا سيبْب ذلك لك ٝبلة 
  :قاؿ 

 [.َٛٗرَؾ ِبِو﴾]النساء:﴿ِإف  الل َو َّل يَػْغِفُر َأْف ُيشْ  :وقوؿ اهلل تعالى
﴿ِإف  الل َو َّل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو عظيمة كردت ُب سورة النساء مرتْب:  ىذه اآلية آيةه  

تَػَرى ِإْثًما  َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْؾ بِالل ِو فَػَقِد افػْ
ُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء ﴿ِإف  الل َو َّل يَػْغفِ .[َٛٗعِظيًما﴾]النساء:

 .[َٙٔٔوَمْن ُيْشِرْؾ بِالل ِو فَػَقْد َضل  َضالًَّل بَِعيًدا﴾]النساء:
كأرجى  ،ية ُب الشرؾآية ُب الشرؾ، كأخوؼ آ أحكمي )ىذه اآلية قاؿ أىل العلم: ىي 

 .(ية ُب التوحيدآ
: فإهنا بينت حكمنا فصبلن ُب شأف الشرؾ كأىلو، كىو ؾية في الشر آا كونها أحكم أم  

ال يغفر لو، كبالتإب فهو  أف ا ال يغفر ىذا الذنب، كصاحبو ٧بكوـه عليو بأف ا 
 .الذم خسر كل شيء عند ا 

: ألهنا تدؿ على ىذا األمر العظيم، كىو أف الشرؾ ذنب ية في الشرؾآوىي أخوؼ 
نسأؿ ا -كانت ا٣بسارة التامة على العبد،   غفر ا ىذا الشرؾ، كإذا ٓب يال يغفره ا

 .-السبلمة كالعافية
وا طائفةه من أىل العلم، نص   رى كى : ىكذا ذى ية للتوحيدآوىي أنها أرجى  كفيها أمره ثالث

ي ية ُب كتاب ا، كالباب بو خبلؼ، كا٤بقاـ مقاـ اجتهاد، ما ىآعلى أف ىذه اآلية أرجى 
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ختاره طائفة من أىل العلم أهنا ىذه اآلية، كذلك أف ا ا كتاب ا؟ كالذم أرجى أية ُب
  :َويَػْغِفُر َما ُدوَف أعطى فيها الرجاء ألىل التوحيد، كإف كانوا عصاةن كذلك ُب قولو﴿

 .[َٛٗذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾]النساء:
 البتة إال ٤بن ىذه اآلية دلت على األمر القطعي، كىو أف الشرؾ األكرب ال يغفره ا

 كالكبلـ إ٭با يتعلق بالشرؾ األكرب. تاب منو، كذلك أمر معلوـه بالضركرة من دين ا 
من ا٢بديث  كيبقى ا٢بديث بعد ذلك ُب الشرؾ األصغر: الشرؾ األصغر مضى طرؼه 

لعلك تذكرٮبا، كذكرناٮبا ُب -عنو ُب الدرس السابق، كقلنا إنو ُب ا١بملة يرجع إٔب أمرين 
، الشاىد أف من مباحث ىذه اآلية، ىل الشرؾ األصغر داخل ُب قولو -درس ا٤باضيال

شموالت ىذه م منأـ أنو ليس  ،[ٛٗ﴿ِإف  الل َو ََّل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبو﴾]النساء: :تعأب
 اآلية؟

ىذا موضعه اختلف فيو أىل العلم، من أىل العلم ٩بن قاؿ: إف الشرؾ ال ييغفر مطلقا 
 على ىذا بأمور: واستدلكا ،اكال صغّبن  ال كبّبنا

﴿ِإف  الل َو ََّل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ  :هبذه اآلية فإف ا تعأب قاؿ فيها: أوًَّل 
إف ا ال يغفر إشراكنا  :قالوا: إف كالفعل ا٤بضارع مؤكالف ٗبصدر، يعِب، [ِٛٗبو﴾]النساء:

 .كل شرؾتعم  فبو، كإشراكنا ىنا نكرةه ُب سياؽ نفي 
دؿ ىذا إذنا على أف الشرؾ ال ييغفر منو شيءه البتة، كاستدلوا على ىذا أيضا با٢بديث ف

كالحظ  .«ومن لقيو ُيشرؾ بو شيًئا دخل النار»ق، -إف شاء الل-الذم سيأٌب با٤بعُب قريبنا 
ل شرؾ فيدخل ُب ذلك الشرؾ كىذا نكرة ُب سياؽ الشرط فتعمي ك (شيئنا)ىا ىنا  أنو قاؿ
 .األصغر

غفر؟ مرادىم دي القائلْب هبذا القوؿ، يعِب ما معُب قو٥بم إف الشرؾ األصغر ال يي كميرا
الشرؾ األصغر البد من دخولو ُب ا٤بوازنة، يعِب البد أف يكوف ضمن السيئات الٍب  بذلك أف  

، كبالتإب فبل تدخل غفر كيعفى عنهاتكوف ُب كفة السيئات، ال يكوف من السيئات الٍب تي 
 ف ىذا ىو معُب السيئة ا٤بغفورة. أل ؛ُب ا٤بوازنة

 .ما معُب غيًفر ذنبو؟ غفر ا ىذه السيئة؟ ا٤بعُب أهنا ٧بيت، فبل تدخل ُب الوزف
 .يدخل ُب الوزفكأما الذنب الذم ال يغفر فهو الذم 
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أنو البد من دخولو ُب ا٤بوازنة، كبالتإب فإف  :ٗبعُب ؛غفرإذنا ميراد ىؤالء العلماء أنو ال يي 
إذا كاف معو حسنات عظيمة أكثر من السيئات الٍب فيها الشرؾ األصغر، فإنو ينجو  اإلنساف

 .فإنو فبلبد أف يعذب ىذا مرادىم  كإال
كنص عليو صراحةن ُب كتابو  كىذا القوؿ اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

عدة ُب )قا)، كُب كتابو ((ه على البكرمردِّ ))كماؿ إليو ميبلن ُب  ()تفسّب آيات أشكلت()
نقل كموافقة الشيخ سليماف ُب  ختار ىذا ٝباعةه من علماء التوحيد، فظاىري اك  (،ابة(

، ككذلك غّبىم من أىل العلم، يدؿ ()الفتح()، ككذلك الشيخ عبد الرٞبن ُب ()التيسّب()
 القوؿ. ىذاعلى أهنم ٱبتاركف 

تإب فإنو ال يدخل فهو أف الشرؾ األصغر حكمو حكم الكبائر، كبالالقوؿ الثاني:  أما
ا تكوف ىذه اآلية متعلقةن بالشرؾ األكرب، قاؿ ىؤالء العلماء: ُب مشموالت ىذه اآلية، إ٭ب  

 .األكرب ُب أحكاـ الدنيا كاآلخرة الشرؾ األصغر أشبو بالكبائر منو بالشرؾ نظرنا فوجدنا أف  
رِّ  : الدنياأما ُب  .ج من ا٤بلةفإنو ال ٱبي

 .عماؿٝبيع األ طي ار، كال ٰببً د ُب الن  ٱبلِّ  فإنو ال :كأما ُب اآلخرة
  حكمو ُب حكم الكبائر.كبالتإب فإنو يكوف 

﴿ِإف  الل َو ََّل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ كأما االستدالؿ بقولو تعأب:  :قالوا  
قالوا إف ىذه النصوص الواردة ُب ٙبذير من الشرؾ، إ٭با تتعلق بالشرؾ  ،[ِٛٗبو﴾]النساء:

ـَ الل ُو َعَلْيِو : ذه اآلية من جنس قوؿ ا رب، فهاألك ﴿ِإن ُو َمْن ُيْشِرْؾ بِالل ِو فَػَقْد َحر 
ُهْم : ، كمن جنس قولو [ٕٚاْلَجن َة َوَمْأَواُه الن اُر﴾]المائدة: ﴿َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ

لشرؾ، فكما تقولوف ُب ُب كل اآليات الٍب جاءت ُب ا [َٛٛما َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾]النعاـ:
 .اآليات قولوا ُب ىذه اآلية أيضناىذه 

تى  كىذا القوؿ ماؿ إليو ابن القيم  لفه فيها بْب أىل العلم،كعلى كل حاؿ ا٤بسألة ٨بي
 ( إغاثة اللهفاف()(، كُب )(الداء كالدكاء)كما يظهر لك ُب كتابو) ختاره ا، ككذلك

ُب علماء  عبد الرٞبن بن السعدم لو الشيخ  ٝباعةه من أىل العلم، ك٩بن انتصر
 .آخرين
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﴿ِإف  الل َو  :، كعلى اإلنساف أف ٱباؼ كٰبذروؼه الشاىد أف ا٤بسألة خبلفية، كا٤بقاـ ٨بىي 
 .[َّٛٗل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء﴾]النساء:

ِلَك ِلَمن َيَشاُء﴾]النساء:﴿َويَػْغِفُر َما دُ : إف قولو  :قاؿأف يي  بقي    [ٛٗوَف ذََٰ
كوف العاصي الذم كقع ُب ما دكف الشرؾ   :ينبغي أف ييفهم ُب ضوء النصوص األخرل، ٗبعُب

و، أما بالنظر إٔب ، ىذا إ٭با ىو بالنظر إٔب كل عاصو من حيث ذاتٙبت مشيئة ا 
معوف على أنو البد من ٦بموعة العصاة دخوؿ طائفةه من العصاة  فإف أىل السنة كا١بماعة ٦بي

نار كأحاديث النار، حٌب تتحقق النصوص القطعية ا٤بتواترة بدخوؿ بعض ا٤بوحدين ُب ال
 .الشفاعة كغّبىا

ىذا متعلق ، [ٛٗ﴿ِإف  الل َو َّل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك﴾]النساء:ا إذن 
 .بكل فردو فرد

بد من دخوؿ طائفةو منهم النار ، كيكوف دخو٥بم دخوالن أما ٦بموع العصاة فإنو ال
ا   مؤقتنا، كليس دخوالن مؤبدن

 :قاٍ 

ـَ﴾]إبراىيم: : ٚقاٍ اـًٌٝ  .[ٖ٘﴿َواْجنُْبِني َوبَِني  َأْف نَػْعُبَد اَلْصَنا
ٯبيىًنبىو كبىنيو  ُب ىذه اآلية العظيمة أف يلجأ إٔب ا  ا٣بليل إبراىيم 

 كمن إبراىيم؟  ،تدرم من الذم دعا ىذا الدعاء؟ إنو إبراىيم أ .عبادة األصناـ
﴿َجاَء رَب ُو ، إبراىيم الذم [ٖٚ﴿َوِإبْػَراِىيَم ال ِذي َوف ى﴾]النجم: :إبراىيم خليل ا

﴿َأْسِلْم قَاَؿ َأْسَلْمُت : ، إبراىيم الذم قاؿ لو ربو [ِٗٛبَقْلٍب َسِليٍم﴾]الصافات:
﴿َوَمْن يَػْرَغُب َعْن ِمل ِة ، إبراىيم ىو الذم قاؿ ا فيو: [ٖٔٔالبقرة:ِلَربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾]

نْػَيا َوِإن ُو ِفي اآلِخَرِة َلِمَن  َناُه ِفي الدُّ ِإبْػَراِىيَم ِإَّل  َمْن َسِفَو نَػْفَسُو َوَلَقِد اْصطََفيػْ
و على ر األصناـ، كالذم طرح ابنس  الذم كى  ، إبراىيم [ٖٓٔالص اِلِحيَن﴾]البقرة:

الذم أنكر على  األرض كتلو للجبْب ليذٕبو بيده استجابة ألمر ا، إبراىيم 
، كىاجر ُب سبيل ا، إبراىيم إماـ ا٤بوحدين كأبو األنبياء ا ُب ا٤بشركْب، كىجرىم 
 كمع ذلك ٱباؼ على نفسو من الشرؾ! فماذا يقوؿ من سواه؟ ، 
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قاؿ:  ((تفسّبه))ما خرج الطربم ُب ك يمي كصدؽ التابعي ا١بليل إبراىيم الت
؟ كقاؿ كلمة مثلها سفياف من يأمن ىذا الببلء (ومن يأمن البالء بعد خليل اهلل إبراىيم؟)

ومن يأمن البالء بعد إبراىيم إذا كاف إبراىيم )كما عند عبد الرب قاؿ:    الثورم
  يخشى ويخاؼ من الوقوع في الشرؾ باهللفكيف بغيره من الناس؟ ،.)  
ىذه اآلية من أعظم ما يدؿ على أف ا٣بوؼ من الشرؾ من ا٤بقامات الرفيعة ألىل  فإذ
  .ا، كاف أخوؼ من الوقوع ُب الشرؾكاف اإلنساف أعظم توحيدن  كلماالتوحيد،  
إٔب حرصو على بنيو، ا٢برص على أىم قضية كىي التوحيد، كأف  -يا رعاؾ ا-نظر اك 

٤بن كاف خائفنا على أبنائو، حريصنا على مصلحتهم أف  من الشرؾ، كىكذا ينبغي وامى لى سى يى 
على  حريصه  [ٖ٘﴿َواْجنُْبِني َوبَِني ﴾]إبراىيم:يسعى ُب إنقاذىم من عذاب ا، قاؿ: 

أبنائو أف يسلموا من ىذا الببلء. كليس كحاؿ كثّبو من الناس، حرصهم على أبنائهم ال 
كأف  ،م ا٤باؿكأف يكوف ُب جيوهب ،وا كيلبسوايتجاكز أمور الدنيا، حريصه على أف يأكلوا كيشرب

 .كىذا حسن ال بأس بو، يدرسوا كأف يتعلموا
ابنو  كلكن األىم إ٭با ىو أف يكونوا مستقيمْب على طاعة ا، ٘بد األب يغضب أف   

تأخر عن ا٤بدرسة، لكنو ال ٰبرؾ ساكننا إذا تأخر عن الصبلة، بل رٗبا ال يسأؿ صلى أك ٓب 
﴿َواْجنُْبِني هم أف يذىب إٔب ا٤بدرسة كال يغيب! تأمل كثّبنا ُب قولو تعأب: يصلي، لكن ا٤ب

ـَ﴾]إبراىيم:  .[َٖ٘وبَِني  َأْف نَػْعُبَد اَلْصَنا
  .﴿واجنبني﴾ :تأمل ُب قولو

ا التجنيب: فهو فعل ا. كأما االجتناب: فهو إذف عندنا ٘بنيب، كعندنا اجتناب، أم  
 .إال إذا كاف األكؿ  يكوف الثا٘بفعل العبد، كال

، كا ال ٘بتنب الشرؾ إال إذنا القضية قضية توفيق كقضية تفضلو كمٌن ا 
إذا جنبك ا ذلك، فاحذر من أف تغَب، أف تقوؿ أنا من ا٤بوحدين، أنا عندم شهادة 

فبلف، أنا ذك نسب، أنا ذك علم، ال يا عبد ا بن اعلمية، أنا عندم درجة كظيفية، أنا 
 و! انتب

القضية ليست بالذكاء، كليست با١باه، كليست بالدراسة، القضية إ٭با ىي بتجنيب ا 
  نبك  .ىو الذم ٯبي
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﴿َواْجنُْبِني  :مع ا حٌب يوفقك إٔب أف ٘بتنب الشرؾ، قاؿ ؽدي كأصٍ إذنا ا١بأ إٔب ا  
ـَ﴾]إبراىيم:  .[َٖ٘وبَِني  َأْف نَػْعُبَد اَلْصَنا

، [َٖٙربٍّ ِإنػ ُهن  َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن الن اِس﴾]إبراىيم:﴿قاؿ:  ٍب علل ذلك 
 سبب ا٣بوؼ من الشرؾ، كىو أنو شيء خطّب ألنو منتشر، ككلما كاف الداءي  يذكر 

األمر  اإلصابة بو االحتماؿ هبا أكرب، احتماؿ أف تيصاب، ألف   منتشرنا كلما كاف أخطر؟ ألف  
 خطّب كمنتشر.

نفرت ا١بهود كالطاقات، قع كباءه ُب األرض، أصاهبم ا٤بقيم ا٤بقعد، استي الناس اليـو إذا ك 
فع ىذا الوباء، أليس كذلك؟ كتبذؿ الدكؿ كاألفراد كا٤بنظمات الغإب كالرخيص ُب سبيل د

ر قريبا ٞبى زيكا نفلونزا ا٣بنازير، كال إيبوال، كال ىذا الوباء الذم ظهاالطيور، كال نفلونزا ايعِب 
 .وفأك ماذا يقول

من  ٘بد أف الناس ترتعد فرائصها خوفنا من نزكؿ ىذا الوباء بساحتها، أين ىذه األكبئة
؟ ا٢برص على السبلمة من ىذه األكبئة الدنيوية حسن، أعظم كباء، كىو الشرؾ با 

 كلكن ا٢برص على السبلمة من الوباء األعظم أحسن، كأكٔب كأكجب.
كثّبنا قدٲبا   وقوع ُب الضبلؿ ضبلؿ الشرؾذر، كإذا كاف العلى اإلنساف أف ٰب فإذ

اؼ، فإنو لى  اؼ أكثر، كذلك أف الشي رِّ مٍ عى فاستحق أف ٱبي بو الٍب م ُب ىذا الزماف ينبغي أف ٱبي
سِّ  قذؼ على الناس من ن الشرؾ كتقربو إٔب النفوس، أضحت أقرب من السابق بكثّب، تي ٙبي

،  نواته من خبلؿ الشبكة، مواقع شبكية، كق الفضاء، أك تصطادىم ، ك٦ببلته فضائية، ككتبه
نسأؿ -ث كال حرج من سلسلةو طويلة تبث كتقذؼ الشبو كإذاعات، ككسائل تواصل، كحد  

 . -ا السبلمة كالعافية
َّل تقـو » :حينما قاؿ ا ُب ىذا الزماف عظيم، كصدؽ النيب ك ا٤بقاـ 

، «الصناـ تيمحتى تعبد قبائل من أ -أو قاؿ- تي،الساعة حتى تشرؾ قبائل من أم
أمره كاقع، كأضحى مشاىد  كا إف ىذا كبلـ صادؽ قالو رسوؿ ا حقنا 

حينما قاؿ كما خرج  صدؽ النيب  -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-بالعياف 
ا بادروا بالعماؿ فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنً » :سلم ماـ اإلم

 اجعوف.إنا  كإنا إليو ر  ،«اويمسي كافرً 
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اعات، خبلؿ ساعات مقاـ خطّب، ُب خبلؿ س «يمسي مؤمنا ويصبح كافرا»أك   
قذؼ ُب النفس، يقرأىا ُب تويَب أك ُب فيس بوؾ، أك تصل عن طريق تي ٲبكن تأٌب شبو 

كا  ىذاالواتس آب، أك يطلع على حلقة ُب برنامج ُب الفضائيات فتفعل ُب قلبو األفاعيل، 
 ،كحرِّؾ ترل شيئنا كثّبنا من ذلكدة بالعياف، كمن يعرؼ الواقع يعرؼ نشاىده يا إخوا٘ب مشاى

ا، ينبغي على  إلنساف أف يبتهل إٔب ا بصدؽ، أف يثبتو على الدين اا٤بقاـ مقاـ ٨بوؼ جدن
ٱباؼ من الشرؾ،  كالتوحيد، كأف ٯبنبو عبادة األصناـ، كأف ٱباؼ كٰبذر، إبراىيم 

ؽ األكرب، كمن الناس من يضع رجبلن على رجل، كيقوؿ الصحابة ٱبافوف على أنفسهم النفا
  سبحاف ا العظيم!! عِب يء بعيده ىذا ش

فائدة لطيفة، قاؿ إماـ  رٞبو اذكر إماـ التوحيد  ()كشف الشبهات()ُب كتاب 
- العآببل  ،أف ا٤بسلم) :عند حديث ذات أنواط قاؿ: كُب ىذا ا٢بديث الدعوة 

ا٤بسلم بل العآب قد يقع ُب أنواع من الشرؾ، كىو ال  أف  ، -ضع خطنا عند كلمة العآب
 يعلمها فيفيد التعلم كالتحرز، كأف قوؿ ا١بيه اؿ )التوحيد فهمناه( من أعظم ا١بهل كمكائد

يش التوحيد؟ التوحيد كلو كلمتْب، عشر دقائق تعرؼ إ :، نعم بعض الناس يقوؿ(الشيطاف
 .إٔب تكرار الكبلـ ُب ىذه القضيةاجة التوحيد كينتهي األمر، كبالتإب فبل ح

كلذلك ٘بد ىؤالء باردين ٥بذا ا٤بوضوع كأف األمر ليس فيو خطورة، كأف األمر ال 
ا كا، ألف اإلنساف لو لقي ا بأم ذنب، فهو على  يعنيو، مع أف ا٤بقاـ مقاـ عظيم جدن

م، فأنت ناجو قطعنا كٓب تقع ُب ىذا الوباء العظي سبيل ٪باة، كا إنك لو لقيت ا 
ثم لقيتني َّل  ،بقراب الرض خطايا نيلو لقيت» :ىذا كعد ا بتوفيق ا كرٞبتو، ألف  

، كإف أصاب اإلنساف ما أصاب قبل ذلك إف ٓب «بقرابها مغفرة كشيئا للقيت بيتشرؾ 
صيبة  لكن ا٤ب إٔب رٞبة ا  يعفي ا عنو فمآلو إٔب ا١بنة، كمآلو إٔب السعادة، كمآلو

 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-كل ا٤بصيبة أف ٲبوت اإلنساف على ىذا الشرؾ، 
و الشرؾ خطّبة، الشرؾ أكضح األمور كأجبلىا عند العآب بو، لكنو كالعجيب أف شيبى   

كدقيق عند ا١باىل الذم ال يبإب، كلذلك كم من الناس يصبح كٲبسي كىو يصلي  خفي  
، رٗبا تكوف لو سبحو فيها ألف حبة يسبح ال إلو إال ا، ال إلو كيصـو كيردد ال إلو إال ا

اكز لسانو، يقع ُب ضدىا ُب كل كقت كُب كل حْب، ا، كلكن ال إلو إال ا ال ٘بي إال 
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كدكنك ىذه ا٤بشاىد، كدكنك ىذه القبور، كدكنك ىذه األضرحة، كدكنك ىذه القصائد، 
يظنوف أنفسهم على  كيقع من أناس الشرؾ كاقعه  ىذا كدكنك أشياء كثّبة تدلك على أف  

  :يا عبد ا احذر! كا١بأ إٔب ا بصدؽ مفحذار  ،خّب
ـَ  َفَمْن تَِبَعِني  َربٍّ ِإنػ ُهن  َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن الن اسِ  *﴿َواْجنُْبِني َوبَِني  َأْف نَػْعُبَد اَلْصَنا

 كملتو ىي الٍب أمرنا ا بإتباعها. ،لٍب، يعِب على م[ٖٙفَِإن ُو ِمنٍّي﴾]إبراىيم:
َنا ِإلَْيَك َأِف ات ِبْع ِمل َة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا﴾]النحل: ﴿ُقْل َصَدَؽ الل ُو ، [ٖٕٔ﴿ثُم  َأْوَحيػْ

ْن ﴿َوَمْن يَػْرَغُب َعْن ِمل ِة ِإبْػَراِىيَم ِإَّل  مَ ، [ٜ٘فَات ِبُعوا ِمل َة ِإبْػَراِىيَم َحِنيًفا﴾]آؿ عمراف:
  .[َٖٓٔسِفَو نَػْفَسُو﴾]البقرة:

﴿َربٍّ ِإنػ ُهن  َأْضَلْلَن َكِثيًرا ِمَن الن اِس َفَمْن تَِبَعِني فَِإن ُو ِمنٍّي َوَمْن عنو:  قاؿ ٍب 
 . [َٖٙعَصاِني فَِإن َك َغُفوٌر رَِحيٌم﴾]إبراىيم:

 شكاؿه إ صلقد ٰب ِحيٌم﴾﴿َوَمْن َعَصاِني فَِإن َك َغُفوٌر رَ  :ىنا ٕبث عند أىل العلم قولو
،  ﴿َوَمْن َعَصاِني فَِإن َك َغُفوٌر رَِحيٌم﴾غفر قد يي  الشرؾى  و قد ييشًعر بأف  ة أن  ُب فهمو من جه

 كقد علمنا أف ا ال يغفر أف يشرؾ بو. ،كأنو يدعو ا بأنو يغفر لو ىذا الشرؾ
  :ُب توجيو ىذه اآلية العلماء  ختلفاك  

ىذا ال شك  مغفرة الشرؾ كانت كاقعة ُب األمم السابقة، كلكن  إف  :]التوجيو الوؿ[
غفر ٥بذه األمة الٍب غفر ُب القدٙب كال ُب ا٢بديث، ككيف ييقاؿ إنو ال يي أنو غلط، فالشرؾ ال يي 

  .ٲبكن أف يقاؿ بو الىي خّب األمم كأفضلها عند ا، كيغفر ٤بن ىو دكهنا، فهذا 
غفر، قبل أف يعلم أف الشرؾ ال يي  لدعاء إنو قاؿ ىذا ا :]التوجيو الثاني[

 كىذا أيضنا فيو من البعد ما فيو.
﴿فَِإن َك َغُفوٌر ما دكف الشرؾ، ﴿َوَمْن َعَصاِني﴾ إف قولو  قالوا :التوجيو الثالث

 .رَِحيٌم﴾
 .﴿فَِإن َك َغُفوٌر رَِحيٌم﴾، فأشرؾ ٍب تاب ﴿َوَمْن َعَصاِني﴾ كىو التوجيو الرابع: 

 . 
فأشرؾ، فأرٞبو يا ا بأف توفقو للتوحيد، ٍب اغفر ﴿َوَمْن َعَصاِني﴾ لخامس: التوجيو ا

 .﴿فَِإن َك َغُفوٌر رَِحيٌم﴾لو شركو، 
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﴿َواْجنُْبِني َوبَِني  َأْف نَػْعُبَد  جيب إلبراىيم كيبقى أخّبا سؤاؿ، كىو ىل استي  
ـَ   ؟﴾اَلْصَنا
 أما ُب حقو: فنعم قطعان.  

جيب فيهم ىذا الدعاء أـ ال؟ الذم يظهر كا أعلم أنو إف كاف ستاكأما ُب بنيو: فهل 
 . بل جعلهم ا أنبياء كمرسلْبا٤براد ببنيو يعِب من صلبو، فنعم ما أشركوا با

أما إف كاف ا٤براد بنيو كبنيهم: يعِب ذريتهم القريبْب فما بعد فاستجيب لو ُب بعض، 
َوِمْن ُذرٍّي ِتِهَما ﴿ :ما ىو كإسحاؽكمن ذريته بعض كما قاؿ  ُبكٓب ييستجب لو 

 أعلم.  ، كا [ُٖٔٔمْحِسٌن َوظَاِلٌم لِنَػْفِسِو ُمِبيٌن﴾]الصافات:
 : قاؿ 

أخٛف َا أخاف اهلل عًٝهِ ايػسى األؾػس، َؾُط٦ٌٔ عٓ٘. $يف اؿدٜح ٚ

 #ؾكاٍ: ايسٜا٤

 ،بن حجراكىو حديث حسن، حسنو ا٢بافظ  ىذا حديث ٧بمود بن لبيد 
 اإلماـ أٞبد كغّبه.  وكخرج ،كغّبه ما٤بنذر د إسناده كجو  

على أصحابو، كإذا كاف  أف الشرؾ األصغر أخوؼ ما خافو النيب  :كفيو
الشرؾ األصغر ٨بوفنا على الصحابة الذين ىم أعظم الناس إٲباننا كتوحيدنا، فإف من بعدىم 

بة ُب اإلٲباف كالتوحيد، ألهنم ال يقارنوف بالصحا ؛ؼ عليهم من الشرؾ األصغر كاألكربٱبا
ىذا ا٢بديث، الصحابة ٱباؼ عليهم الشرؾ األصغر، ك٫بن  كألجل ىذا أكرد ا٤بؤلف 

  .ٱباؼ علينا األصغر كاألكرب أيضنا
ج اإلماـ أٞبد كابن ماجو كغّبىم بإسناد ال بأس بو، أف كيشهد ٥بذا ا٢بديث ما خر  

دي عليكم من بما ىو أخوؼ عن كمأَّل أخبر » :قاؿ ألصحابو النيب 
كإٔب قياـ الساعة، كمع  دـآا٤بسيح الدجاؿ أكرب فتنو منذ خلق ا - «المسيح الدجاؿ

قالوا:  -على الصحابة من ا٤بسيح الدجاؿ ذلك ىذا األمر أخوؼ عند النيب 
ما يرى من لبلى يا رسوؿ اهلل. قاؿ: الشرؾ الخفي أف يقـو الرجل فيصلي ويزين صالتو 

 .«نظر رجل
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بالشرؾ األصغر، ككصفو بالشرؾ ا٣بفي، ككصفو  ء كصفو النيب الريا فإذ
على  النيب  وأيضا بشرؾ السرائر، كىذا يدلك على خطورتو حٌب خاف

 .الصحابة 
كال شك أف الرياء أمر ٨بوؼ لقربو إٔب النفوس، كألف لو ما يزينو، كألف لو دقائق قد 

ثناء كالرًفعة ُب أعْب الناس، كىذا من يغفل اإلنساف عنها، النفوس ٦ببولة على حب ا٤بدح كال
 .نفسو األمور الٍب ٯبب أف ٯباىد اإلنساف فيها

كعلى كل حاؿ موضوع الرياء عقد فيو أك عقد ا٤بؤلف لو بابنا خاصنا، كنؤجل كبلـ  
بْب الشرؾ األكرب كالشرؾ  أف تعرؼ الفركؽ ىناالوقت، لكن ىو الذم يهمِب ذاؾ فيو إٔب 
 .األصغر

  :األصغر ىذاف الشركاف بينهما فركؽك  الشرؾ األكرب
 الشرؾ األكرب: ٧ببط ١بميع األعماؿ.أوًَّل: 

 كأما الشرؾ األصغر: كالرياء فمحبط ٤با قارنو فقط من األعماؿ. 
 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-ار، : أف الشرؾ األكرب: ٱبلد صاحبو ُب النثانيا

 كالشرؾ األصغر ليس كذلك.
رًجه من ا٤بلةف الشرؾ اأ: ]ثالثًا[  .ألكرب ٨بي

 كأما الشرؾ األصغر فبل ٱبرج من ا٤بلة.
مبِب على ا٣ببلؼ ُب ىل يغفر الشرؾ األصغر أـ ال؟ فإذا قلنا إنو يغفر أم : ]رابًعا[

نو حكمو كالكبائر فيكوف فرقان رابعا، كإف قلنا إنو ال يغفر، فبل يكوف ىناؾ فرؽ بينو كبْب أ
  .لماألكرب ُب ىذا ا٤بقاـ كا أع

  :قاؿ 
يدعو من مات وىو »قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   ابن مسعود عن

 رواه البخاري.« دخل النار ؛اهلل ندً 
ى النيب ((صحيحو))خرجو اإلماـ البخارم ُب  حديث ابن مسعود  ، كفيو بػىْب 
  ا يدعوأف من مات كىو مثيبلن كشريكنا يدعوه كما  :يعِب ؛من دكف ا ندن
يدخل النار كدخولو كما دلت األدلة عليو دخوؿ مؤبد ال شك ُب ذلك كال  يدعوا ا، فإنو
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 وأنا أقوؿ من مات وىو َّل) :ريب، كتتمة ىذا ا٢بديث، ىي أف قاؿ ابن مسعود 
 .(يدعو من دوف اهلل ندا دخل الجنة

بشر يا أيها ا٤بوحد، كاحذر يا أيها ا٤بوحد، إف مت كأنت ال تدعوا من دكف ا اف
، كاحذر فإنك إف كقعت رحم الراٞبْب ر با٣بّب أنت موعود ٔبنة أ، فأبشأحدا

ًلد صاحبو ُب النار،  ُب الشرؾ، كأعظم الشرؾ دعاء غّب ا، فأعلم أف   نسأؿ ا -ىذا ٱبي
  .إذنا ىذا ٩با يقتضي ا٣بوؼ -السبلمة كالعافية

  :قاٍ 

َٔ يكٞ $قاٍ  إٔ زضٍٛ اهلل  ٚملطًِ عٔ دابس 

 .#دخٌ اؾ١ٓ، َٚٔ يكٝ٘ ٜػسى ب٘ غ٦ٝا دخٌ ايٓازب٘ غ٦ٝا اهلل ال ٜػسى 

ومن لقيو يشرؾ بو شيئا دخل » :الشاىد من ا٢بديث ىو ُب قولو 
كىذا يؤيد كيؤكد ا٢بديث السابق، كيؤيد ما سبق من الكبلـ، من أف الشرؾ مقتضو « النار

اؼ من أىل التوحيد.ألعظم عقوبة، كبالتإب كاف حريًّ   ا أف ٱبي
ألننا  ،فإف ا٤براد أف من مات ال يشرؾ با شيئنا مع إتيانو بالتوحيد :ه األكؿأما شطر 

عدـ الشرؾ يستدعي كجود التوحيد، يعِب ال يشرؾ با شيئنا كيوحد ا ف إقلنا 
 الصواب ُب مثل ىذا النص، مر بنا ُب األدلة الٍب عُب ا٤ب، كقد مر بنا توضيح ما

ا ال يشرؾ با ٤با تكلم عن ف أكردىا ا٤بؤلف  ضل التوحيد، كقلنا إف من مات موحدن
، كلكن قد يكوف دخولو ٥با دخوالن رٞبة ا بمن أىل ا١بنة قطعنا  شيئنا فهو

  .ٕبسب مشيئة ا  مآليناأكلينا، كقد يكوف دخوالن 
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  اهلل إال إلْ ال أُ شّادٚ إىل المعاٞ باب -ٚ

 (الوؿ المجلس)
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 قاٍ 
 ببا

 غٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهللإىل ايدعا٤ 

ع لشحذ ا٥بمة ألجل الدعوة إٔب التوحيد، ككض عظيم، عقده ا٤بؤلف  ىذا بابه 
 ما ىو التوحيد، كما أنو بعد أف بْب  ف اإلماـ  من ًحٍذؽً  ىذا الباب ُب ىذا ا٤بوضع

اجب عليها فضلو، كما فضل ٙبقيقو، كأٮبية ا٣بوؼ من ضده، استعدت النفوس للقياـ بالو 
ىذه  رً كٍ الدعوة إٔب التوحيد من آثار ٙبقيقو كمن شي  ٘باه ىذا التوحيد، كىو الدعوة إليو، فإف  

 بعضوحيد، كبْب كوهنا من آثار ٙبقيق الت اإٔب التوحيد ٘بمع بْب كوهنا أثرن  الدعوةالنعمة، 
 .على ىذه النعمة العظيمة شكر ا 

 :وجهوفُب الدعوة إليو، شاط كا٥بمة أما كوف ٙبقيق التوحيد مؤثرنا ُب الن
أىله أف ييوحد فبل ييشرؾ بو،   أف ٙبقيق التوحيد يقتضي اعتقاد ا٤بسلم أف ا

كفر، كألجل ىذا فإنو يعظم كأف ييطاع فبل ييعصى، كأف ييذكر فبل يينسى، كأف ييشكر فبل يي 
 وحد ا ما ٲبلك ُب سبيل أف يي  ُب نفسو، كيقتضي لنفسو كمالو ككلِّ  حق ا 

ا٢بلية، قاؿ:  كأخرج ذلك صاحبي  ُب أرضو، كما أحسن ما قاؿ زىّب بن نعيم 
 عى ، ليس عنده مانع أف تيقطى «، وأف الناس أطاعوا اهللضبالمقاري ضدت أف لحمي ُقر دو »

 كال يعصوه. أجزاءه كأكصالو إذا كاف ُب ذلك أف يطيع الناس رهبم 
 .د كحققتو كعظمت ا حق تعظيموحيالٍب عرفت قدر التو  ىذه ىي النفوس

على ىذه النعمة كأم نعمة  ٍب إف الدعوة إٔب التوحيد أيضنا من شكر ا  
، [ٔٔ﴿َوَأم ا بِِنْعَمِة رَبٍَّك َفَحدٍّْث﴾]الضحى:يقوؿ:  أعظم من نعمة التوحيد، ا 

دث هبا اإلنساف، قاؿ ٦باىد  لنبوة، ُب ىذه اآلية: أم با  نعمة عظيمة ٯبب أف ٰبي
عليك، كا٣بطاب موجو للنيب  و يا نبينا، فإف ىذا أداء نعمة ا يعِب بلغ ما أيرسلت ب
 متو ألك لو ، كا٢بكم ، يقوؿ ك : ثُم  لَُتْسأَُلن  يَػْوَمِئٍذ َعِن﴿

 نعيم.كىذا التوحيد أعظم ، [ٛالن ِعيِم﴾]التكاثر:
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ا حقنا كصدقنا، فإف قلبو ميعظمنا  سو مليئة بالغّبة على كنف  إذنا من كاف ميوحدن
ا٢بثيث، ُب أف ينشر ا٣بّب كينتشر  السعيكحقو أف ٲبتعك، إذا فإنو يسعى  دين ا 

 .التوحيد كيندحر ضده ، أال كىو الشرؾ بو ككذلك معصيتو 
﴿َوادُْع ِإَلى  :ت، كتكرر ُب كتاب ا األمر هباالدعوة إٔب ا من أعظم الواجبا

فرض كفاية، ٯبب أف يكوف ُب  ، كالشك أف الدعوة إٔب ا [ٚٛرَبٍَّك﴾]القصص:
ع فالكل آٍب، كيقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن ر ا١بمياألمة من ينهض هبذا الواجب، كأما إذا قص  

 .(خلقو ا بو نصيحةي  دى كأعظم ما عيبً ): ((٦بموع الفتاكل))رٞبو ا كما ُب  تيمية
الدين »: ((الصحيح)) قولو كما ُب كشاىد ىذا ُب سنة النيب 

الدين ُب ىذه الكلمة قبل النصيحة، كإذا كانت  النيب  فجمع، «النصيحة
ُب كل أبواب ا٣بّب شيئنا مطلوبنا كمأمورنا بو، فبلشك أهنا إذا تعلقت  الدعوة إٔب ا 

األمور كىو التوحيد، كانت أىم كأكجب، كإذا كانت الدعوة إٔب التوحيد أ٠بى  بأعظمً 
ا األنبياء إليو ىو فأعظم ما دع ،دعوات األنبياء ٝبيعنا عليهم الصبلة كالسبلـ ب  أساس كلك 

 ما دعا إليو األنبياء ىو التوحيد، كأكؿ ما دعا إليو األنبياء ىو التوحيد، ربالتوحيد، كأك
﴿َوَما  :كرب، التوحيد ىو األعظمالتوحيد ىو األ التوحيد ىو األكؿ، التوحيد ىو األكٔب،

، [ٕ٘ا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإَّل  نُوِحي ِإلَْيِو أَن ُو َّل ِإَلَو ِإَّل  أَنَا فَاْعُبُدوِف﴾]النبياء:َأْرَسْلنَ 
، كنبينا [ٖٙ﴿َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ٍة َرُسوًَّل َأِف اْعُبُدوا الل َو َواْجَتِنُبوا الط اُغوَت﴾]النحل:

هبذا الواجب، فإذا كانت سبيلو الدعوة  قيامناْب األنبياء كا٤برسل أعظمي   ٧بمده 
﴿ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى الل ِو َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن إٔب ا على بصّبة، 

 .[ٛٓٔاتػ بَػَعِني﴾]يوسف:
  نحاه، كأف ينهجم نحو، فعليو أف يمن كاف صادقنا ُب اتباع النيب ف

، ال كىو الدعوة إٔب ا  فيو  ادن جِّ ػمي  كاف  فيما دى جِّ ػسبيلو، كأف يى 
سيما الدعوة إٔب التوحيد، كال سيما التحذير من ضده، كإذا كانت الدعوة إٔب التوحيد أمرنا 

ُب كل زماف كُب كل مكاف، فإهنا ُب ىذا الزماف الذم نعيش فيو كىو  ال خيار فيو متحتمنا
شك أنو ُب ىذا الزماف  ، كالكدآ الزمافأنو ُب ىذا  ال شكآخر الزماف، كىو زماف الغربة، 

 ألسف الشديد. ا معالواقع ُب عآب ا٤بسلمْب اليـو  ، كذلك لعظيم ا٣بللكجبأ
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ا٢بق أف اال٫برافات العقيدية قد ضربت ٔبذكرىا ُب عآب ا٤بسلمْب اليـو مع األسف 
عنده خلل  ما كاف رة ُب حقِّ  التوحيد ال ينبغي أف تكوف مقصو الشديد، على أف الدعوة إٔب

﴿يَا أَيػَُّها  :كركا بالتوحيدذ  ٔب التوحيد، كأف يي إ اعو دٌ يي ، بل حٌب ا٤بوحدكف ينبغي أف ُب التوحيد
، كذلك ألنو من أسباب الثبات على [ٖٙٔال ِذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِالل ِو َوَرُسوِلِو﴾]النساء:

لصحيحْب من ، ففي اكىذا مسلك النيب ، إليو كالتذكّب بو التوحيد، الدعوة
بايعوني على »ُب ٦بلس، فقاؿ:  قاؿ: كنا مع النيب  حديث عبادة 

 !، سبحاف ا«أَّل تشركوا باهلل شيًئا
ا أصحاب النيب  هم هبذا الواجب، كأبعد مي وى كأقػٍ  ،أعظم الناس توحيدن

ا، كعلى أال  على أف يوحدكا الناس عن الشرؾ، كمع ذلك يبايعهم النيب 
  !ايشركوا بو شيئن 

كنا مع النبي »قاؿ:  ُب صحيح مسلم من حديث أكس بن مالك 
  تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقاؿ أَّل تبايعوف رسوؿ اهلل؟ :

، ببيعة، فقالوا: قد بايعناؾ يا رسوؿ اهلل، فكرر النبي  عهدٍ وكانوا حدثاء 
ى أي شيء قد بايعناؾ يا رسوؿ اهلل، فعل :فكرروا جوابهم، حتى بسطوا أيديهم، وقالوا

إٔب  ..«.قاؿ: أف تعبدوا اهلل وَّل تشركوا بو شيًئا وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة  نبايعك؟
 آخر ا٢بديث.

الشاىد أف الدعوة إٔب التوحيد كالنصيحة بو كالتذكّب بو، ليست مقصورة على من كاف 
عوا ُب  عنده خلل ُب التوحيد، فكيف ككثّب ٩بن ينتسب إٔب اإلسبلـ ُب بقاع شٌب، قد كق

ا ٕباؿ الناس، علم صدؽ ما ح، بل النواقض ُب ىذا التوحيد، فمن كاف بصّبن د ّب من القواكث
 .أقوؿ

بأنواع الشرؾ، كم الذين يذٕبوف لغّب ا،  كم ىؤالء الذين يشركوف با 
و قرباننا بفعل ال مي د  ذبيحتو السنة كلها، حٌب إذا جاء موعد مولد الشيخ كالسيد، قى  ني مً س  يي 

هتفوف بأ٠باء أموت يـو العيد، كم الذين يدعوف غّب ا ي فيما يقربو   يفعلو
، يهتفوف كٙبللت أجسامهم، كينسوف ا٢بي الذم ال ٲبوت  عت أكصا٥بمتقط  
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 سامِب ما :رعوف كيصيحوف بأ٠باء األكلياء كاألنبياء كا٤ببلئكة، كم الذين يهتفوف كيقولوفكيضٍ 
  نيب ال ٱباطب، ضيمنا...لدىر ا

ُّايدٖس ضاَين ا اَ  مل ُٜكِ إال ًْٚت دٛاّزا َٓ٘      ت ب٘سٚاضتذ قٝ

، كثّب مع األسف الشديد، "أغثِب ،ا٤بدد ،يا سيدم فبلف، ا٤بدد" :كم الذين يقولوف
ا٤بيت الذم ُب قربه أعظم ُب قلبو من رب العا٤بْب، يعظمو كيرجوه كيظن فيو أحسن الظن، 

 .لعا٤بْب كيظن فيو ما ال يظنو ُب رب ا
ذكر صاحب تفسّب ا٤بنار ُب ا١بزء التاسع من تفسّبه، أنو ٠بع امرأة تصيح تقوؿ: "يا 
متبوٕب.. يا متبوٕب"، تدعو كلينا من األكلياء، يقوؿ فانتظرت حٌب ىدأت ركعها، ٍب قلت ٥با: 

ستناش"، "٤باذا تدعْب متبوٕب، كال تدعْب رب العا٤بْب؟"، فقالت بلهجتها العامية: "ا٤بتبوٕب مي
انظر إٔب ىذا الظن،  ،ظنهاُب  ا٤بتبوٕب ال ينتظر، يسارع إٔب إجابة الدعاء، أما ا 

الذم ظنتو با رب العا٤بْب العظيم ا٤بلك من بيده ملكوت كل شيء، الذم  سوءظن ال
، ىو ا٢بي ال إلو إال ىو، لكن قلب ىذه ككثّب من أمثا٥با ٯبيب دعوة ا٤بضطر 
 . كإنا إليو راجعوف اتعلق با٤بخلوقْب، بل تعلق باألموات، إنمع األسف الشديد، 

كم ُب عآب ا٤بسلمْب اليـو من يطوؼ بالقبور كينحِب ٥با كيذؿ كٱبضع كيسكن 
إذا قيل لو احلف با، فإنو ٰبلف با كذبنا، أما عند السيد كعند ضرٰبو، ال ك ف، كي كيعٍ 

 .لعظمتو ُب قلبو ك٣بشيتو منوتة، يستطيع أف ٰبلف باسم السيد كاذبنا الب
أك قراءة  ،قراءة الفنجافب ؛إٔب معرفة الغيبعوف علم الغيب أم يسعوف دكم الذين ي

 .ما شاكل ذلك كأ ،أك الضرب با٢بصى ،فالك
أك  ،أك ألذية ،لربط ؛كم الذين يذىبوف إٔب السحرة فيطلبوف منهم أف يسحركا

 .أك لعطف رؼ،لص
حينما يستهزئوف بدين  -كالعياذ با-م بدينهم ودً ّب يي خط ٍهيعو كم الذين يقعوف ُب مى 

 ك، أيسخركف من شريعة كسنة النيب  ك، أ-العياذ باك -يسبوف الدين  كا أ
ق يصفونو بصريح القوؿ أك برمزه بأنو دين فيو ما فيو من الوحشية، كفيو من الظلم، فيما يتعل

  .با٤برأة، أك فيما يتعلق بغّبىا
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الشركية، كم الذين ٰبلفوف  ىيعلقوف التمائم أك يستعملوف الرقالذين  كم ككم أكلئك
نتهي من ينا، كم الذين يفعلوف سلسلة طويلة ال تعكم الذين يتوسلوف توسبلن بد  بغّب ا،

 ،عمليةالبدع العقدية كالبدع ال
شك أنو من ضعف  ي كاإلدماف على ىذه ا٤بوبقات، الصإف االنكباب على ا٤بعابل 

٧ببة ا، ما حصل اإلصرار  تٍ مى ظي رجاء ا، كلو عى  مى ظي كلو عى  ،ا وؼخ مى ظي ، فلو عى التوحيد
 على ا٤بعاصي.

ت، كمن أدرؾ أف الدعوة إٔب التوحيد ُب ىذا الزماف من أىم ا٤بهما إذنا من عرؼ الواقع
سباب القدح كالنقص كالنقض للتوحيد، أف أم إٔب ىذا ضأكجب الواجبات، فكيف إذا 

م هتمع األسف الشديد قريبة من الناس، فقد أطبقت على الناس األطباؽ، كاصطادأصبحت 
ا٤بأخذ، سريعنا إٔب الناس مع األسف الشديد،  الشبكة، كأصبحت أضداد التوحيد شيئنا قريبى 

 اإلنساف أك يرل أف يقرأ شيئنا يكوف سببنا ُب داخل بيتوىم، بل كُب غرؼ نومهم، رٗبا يسمعي 
 .-ياذنا باع-ُب انقبلب قلبو 

ج اإلماـ خر  كىو الصادؽ ا٤بصدكؽ، فيما  كلقد كا ٙبقق قوؿ النيب 
بادروا بالعماؿ فتًنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمًنا ويمسي  ››: مسلم 

، يصبح مسلم لكنو ‹‹كافًرا، ويمسي مؤمًنا ويصبح كافًرا، يبيع دينو بعرض من الدنيا
كالعياذ -يو دً رٍ ك يقرأ تغريدة، فيقع ُب قلبو شبهة ال تزكؿ حٌب تػي شاىد أك يطالع مقطعنا أي

ا هبا الفضاء، ال شك أهن   مى خً دٍ من ىذه الفضاءات الٍب أي  كثّبه   شديداألسف ال عى مى ، فى -با
ُب ٙبسْب نظرية التطور، كتلك قناة  أكالقناة ٚبصصت ُب بث اإل٢باد،  ا؛ ىذهكثّبن   رناتبث ش

الشريعة ُب ، كتلك قناة ٚبصصت ُب قدح النصارلْب التنصّب كدين ٚبصصت ُب ٙبسْب كتزي
قناة يسموهنا ركحانية،  تلك قناة ٚبصصت ُب الشعوذةبأساليب غاية ُب ا٣ببث كالدىاء، ك 

يقـو عليها أناس ركحانيوف كما يزعموف، يبيعوف مع األسف الشديد باتصاالهتم دينهم 
قنوات كثّبة تدعو إٔب اال٫ببلؿ األخبلقي  قليل مع األسف الشديد، كناىيك عن ضو رى عى بػى 

 .لبل٫ببلؿ العقدم قد يكوف كسيلةن  الذم
فيها خّب قليل، كفيها شر أكثر من فكأما صفحات كمواقع الشبكة الٍب ىي با٤ببليْب 

 ،كاإل٢باد ،كالكفر ،حرج عن تلك الصفحات الٍب تدعو إٔب الشرؾ ث كالذلك بكثّب، حدِّ 
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كالطعن ُب سنة النيب  كالطعن ُب أصحاب النيب  ،فةكا٣برا ،كالبدع ،كالتنصّب
 كالعياذ با-، كانسبلخ اإلنساف من كل فضيلة-. 

صبحت شك أنو أ إذنا مع انتشار ىذا األمر الذم ٓب يكن موجودنا ُب السابق، ال
 .كأكجب كأىم كأكٔب التوحيد أعظمى  إٔبالدعوة 

الناس من دينهم أك تغيّب دينهم الكفر ُب السعي ُب إخراج  مللأضف إٔب ىذا نشاط 
، ا أف ٱبرجوا الناس من دين ا ُب نفوسهم، ىم يسعوف إٔب ٙبقيق أحد ىذين، إم  

كيبذلوف ُب ىذا الغإب كالرخيص، يسعوف السعي ا٢بثيث بكل طريق كبكل كسيلة، ليخرجوا 
س الناس، ده كتصوراتو ُب نفو أم أف يغّبكا مفاىيم الدين كعقائ ،الناس من دين ا 

، حٌب يكوف دينهم ذا من الدين ا٢بق الذم جاء بو النيب  وانسلخيحٌب 
يسعوف إليو كٯبندكف ا١بنود كٲبكركف  ىذا الذمعقيدة باىتة، ال لوف ٥با كال رائحة كال طعم، 

 نسألو أف يبطل كيدىم. ا٤بكر الكبار، كا 
ا٣برافة كأىل الشرؾ أضف إٔب ىذا نشاطنا غّب مسبوؽ ألىل البدع كالضبلؿ، أىل 

ف أماكن ما كاف ٥بم فيها موطئ قدـ، تأثر هبم طؤك كأىل ٧باربة السنة كأىلها، حٌب أصبحوا ي
ر مع األسف الشديد، كأصبح ٥بم خطواهتم الفضائية كجامعاهتم كمعاىدىم العلمية، ثي كي   ـه فئا

 ،كمراكز ثقافيةات ٦ببلهتم الورقية كاإللكَبكنية، مبيعات كبعثك مراكزىم البحثية، كمصنفاهتم 
طار شٌب مع األسف الشديد، يسعوف بأيديهم كأرجلهم إلخراج أىل قكمكتبات عامة ُب أ

ُب  وانجحفمن ىذا ا٢بق الذم ىم عليو،  اإلسبلـ الصاُب كأىل سنة النيب 
 .مع أناس لؤلسف الشديد وااكن ك٪بحأم

  قىص ريكاأفراد،  منت كأحزاب ك اعامن ٝب تقصّبه كبّبكأضف إٔب ىذا أمرنا أيضنا كىو 
أك من التحويل منو،  ٌضدهإف سلموا من الوقوع ُب  ىذاكثّبنا ُب الدعوة إٔب التوحيد، 

فيما يزعموف على ٝبع الكلمة كعدـ  افتجدىم يتحاشوف الدعوة إٔب التوحيد، حفاظن 
كاف ىذا االجتماع على غّب ما   لوالتكتيل، ك على انصراؼ الناس، ٰبرصوف على التجميع ك 

 .سنة النيب ا كعلى غّب  ٰبب
ا تدعو إٔب اإلسبلـ، فضائيات كلذلك ٘بد بعض كسائل اإلعبلـ الٍب تزعم أهن  

ن الوثنية، سِّ فضائيات ٙبي  كالعقل على النقد، أ ـي قدِّ الفكر العقبل٘ب، الذم يي  متخصصة ُب بثِّ 

http://www.salehs.net/


ُُِ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

ين ٥بم دعاء غّب ا ت، تز باألموا همليقعأف تعيد الناس إٔب دين أيب ٥بب كأيب جهل، ت تريدي ك 
 .لسواه  كالندر ذبحكال

، ا٤بهمة كيرٍبلا٤بقاـ مقاـ عظيم كأف  ف  أوحد تبْب لك يا أيها ا٤ب فإذا ٝبعت ىذا كلو
العلم أف ٯبلس على طرؼ،  س ا٤بوحد كالسيما كإف كاف من طبلبلفإنو ٤بن ا٣بذالف أف ٯب

أنواره  سِّ مٍ ُب طى  ىى عى سٍ يي   ا ، كديناألقراف تنادلتك  يصطرعافا٣بّب كالشر  يرلكىو 
كىو جالس ال يتحرؾ، مع األسف الشديد، فيو بركدة قلب ال  ويأبى اهلل إَّل أف يتم نوره

 .ينهض كال يشمر كال يغار على دين ا 
ا إليك، إذا كنت تظن أنك نهإٔب الدعوة كإٔب دين ا أحوج ما أنك  فلتعلم يا عبد

نصيحة أف ٘بلس كال تصنع شيئنا، فدين ا منصور بك الإليك، ف ستدعو ألف الدعوة ٕباجة
منصور، إ٭با عليك أف تدعو إٔب ا   ا دينكبغّبؾ، ٫بن ال نشك ُب ىذا البتة، 

، أنت ٕباجة ألف تقـو بالواجب ا٤بلقى على عاتقك، أنت لدعوةإٔب األنك أنت ٕباجة 
ا إٔب أف نشمر عن ساعد ا١بد ُب الدعوة كثوابو، فهذا كلو يدعون ٕباجة إٔب فضل ا 
، شحذي ا٥بمملعلها ت نبذه٩با ذكرت بكثّب، كلكن ىذه  كربألأنو  كا إٔب التوحيد، كالواقع

  :خمس احفظها اتٌ مَ هِ ىي مُ ٖبمسة أمور، كإذا كنت من دعاة التوحيد، فإ٘ب أكصيك 
كرٲبنا، كأف تكوف   أف تكوف عليمنا، كأف تكوف رحيمنا، كأف تكوف حكيمنا، كأف تكوف

 ، انتبو ٥با.دعاةسليمنا، ٟبس مهمات لل
، إذا أردت أف تكوف داعية إٔب التوحيد، فعليك أكالن أف تعرؼ أف تكوف عليًما أوًَّل:

؟ كيف ٙبذر من والتوحيد، فإف فاقد الشيء ال يعطيو، كيف تدعو إٔب التوحيد كأنت ٘بهل
 الشرؾ كأنت ال تعلم تفاصيلو؟ 

﴿َوادُْع ِإَلى رَبٍَّك َوَّل يقوؿ:  ك أيها ا٤بوفق، ابدأ بنفسك، كا إذنا ابدأ بنفس
﴿ُقْل ِإن َما أُِمْرُت َأْف َأْعُبَد الل َو َوَّل ُأْشِرَؾ ، [َٚٛتُكوَنن  ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾]القصص:

  .[ٖٙ﴿ِإلَْيِو َأْدُعوا﴾]الرعد:، ٍب قاؿ: [ِٖٙبِو﴾]الرعد:
شبع بالتوحيد، ٍب بعد ذلك ينطلق داعية إٔب التوحيد، أكالن يتحقق اإلنساف كيت فإذ

ُب التعلم كا٢بفظ كالدعاء كاالستماع، فإذا كانت العلـو كلها  ده هٍ كذلك يعِب أف يكوف لك جي 
التوحيد ىو األىم، كىو األكٔب كىو األعظم، حٌب علم شيئنا مهمنا لك يا طالب العلم، فإف 
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شيء ال يقبل ا٤بنافسة، خصص لو الوقت  لو ٚبصصك الدراسي شيء غّب، فإف التوحيد
 األكرب، كخصص لو ا٤بساحة األىم ُب طريق دراستك كطلبك للعلم.

 ، الرٞبة أساس الدعوة كمنطلقها، الذم يدعوؾ لكي تدعو كأف  أف تكوف رحيًما ثانًيا:
ية داع ا، تريد أف الناس تفوز برٞبة ا، عذاب تػيٍنقذ من قلبك رٞبة، تريد أف الناس ُب

، «ائت بهماللهم اىد دوًسا و » :عينيو، أف ٯبعل شعاره بالتوحيد ينبغي أف ٯبعل نص
توحيد عليها، ال ضى رً ٤با عي  ،رضت قبيلة دكس أكؿ مرة، ٤با أع((الصحيحْب))ُب  حديثه 

  .«ت بهمدوًسا وائاللهم اىد »الرحيم: قاؿ:  أعرضت، كاف دعاء النيب 
تكوف ُب نفسك لكي تكوف داعية موفقنا إٔب إذنا ىذه الرٞبة ىي الٍب ينبغي أف 

 ركب التوحيد، كألجل ىذا فإف على اإلنساف أف يَبفق، فلما بعث النيب 
 -كما سيأٌب معنا ُب الباب-إٔب اليمن  عاذنا كأبا موسى كدعاة التوحيد مي التوحيد 

اإلنساف أف يَبفق  إٔب دعوت بالقلب، رٞبة «بشرا وَّل تنفرا»: ((الصحيحْب))قاؿ كما ُب 
 .كوف حريصنا على أف هتتدم القلوبكأف ي

ٍب غاية األمر أف تلقيو عن ظهرؾ  ،ليست الدعوة ىي شيئنا ٙبملو على ظهرؾ
، ىذا ا٤بدعو كتسَبيح، إ٭با ىي شيء آخر، حرص كاىتماـ كرغبة بأف يهدم ا 

عنده رٞبة يكوف  الفنا، بل حٌب كلو كاف كافرنا با، ينبغي على اإلنساف أفحٌب كلو كاف ٨بي 
  :بعينْبمن أف نظر ا٤بسلم إٔب ا٤بخالفْب يكوف  أىل العلمما قرره  كمعلوـه كألجل ىذا يدعوه، 

الشرعي، فيعامل ا٤بخالف ٗبا يستحق من ٧ببة أك بغض أك  ينظر هبا النظر :األكٔب
 .ا٢بب ُب ا كالبغض ُب ا عرل اإلٲبافىجر أك زجر، كذلك أف أكثق 

ينظر هبا النظر القدرم، كبالتإب فإنو يرٞبهم إذا رآىم كما قاؿ شيخ  :العْب األخرل
على قلوهبم، أكتوا علومنا كما  تستوٕبرآىم ا٢بّبة إذا ) ((:يةو ما٢ب))آخر ُب  اإلسبلـ 

كاءن، كرآىم على ىذه ا٢باؿ فإنو يرٞبهم، كيسعى ُب ز ، كأكتوا ذكاءن كما أكتوا ا فهوماأكتو 
 .(واستنقاذىم قدر استطاعت

تفاصيل الدعوة، كىذا ، البد من ا٢بكمة كال بد من الفقو ُب أف يكوف حكيًما ثالثًا:
ٓب يكن حكيمنا ُب دعوتو، رٗبا أفسد أكثر ٩با يصلح، فعليك بالتؤدة كالرفق  منكاسع،  بابه 

كدكف  ددبا٢بق دكف تر  تبْبالٍب  ،اعة با٢بقكالعقل، ما أحسنها كما أٝبلها تلك الدعوة الصد  
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اـ كلكنها مع ذلك تتحلى بالعقل، تتحلى با٢بكمة كتتحلى بالرفق، الرفق ما كاف ُب جحإ
و من ظو من الرفق فقد أعطي حظأعطى ح منشيء إال زانو، كما نزع من شأف إال شانو، 

ا٢بكمة أف تكوف دعوتك من فو من ا٣بّب، ظو من الرفق فقد حـر حظا٣بّب، كمن حـر ح
ب ال منفر، أف تعرؼ أنواع بً كأسلوب ٧بيى  ،ومة، ال غامضةبأسلوب سهل، ال معقد، بلغة مفه

  .ا٤بدعوين كبالتإب تعامل كل صنف ٗبا يناسبو
ال تظن أف الطريق مفركش بالوركد، كأف الناس سيستقبلونك على أعناقهم إذا جئتهم 

قد يكوف ىناؾ صعوبة، قد  األمر ليس كذلك قد يكوف ىناؾ مشقة، داعينا إٔب التوحيد،
اؾ معارضة، ستجد الصعب كستجد السهل، ستجد القريب كستجد البعيد، يكوف ىن

تحق من األسلوب كل كاحد من ىؤالء ما يس  كستجد ٧بب ا٣بّب كستجد ا٤بعاند، فأعطِّ 
 .كالكبلـ ا٤بناسب

ا٣بّب، فتنتقي أفضل ٙبصيل  يوصل إٔبمن ا٢بكمة أيضنا أف تسلك أفضل سبيل 
ُب سبيل فيو،  ة٧بظور شرعيال  ب، تنهج كل سبيلما يكوف من الكت أفضلتوزع  ،العناكين

قتنص األكقات، احرص على أف تعلم الناس تقتنص الفرص، تإيصاؿ الناس إٔب ا٣بّب، 
التوحيد بكل طريق من خبلؿ القصص النبوم كقصص األنبياء، من خبلؿ السّبة، من 

 :نك ستوفقأ يشغل بالكالتوحيد  أمرخبلؿ آثار السلف، بكل سبيل، كثق أنك إذا كاف 
، [ٜٙ﴿َوال ِذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػ ُهْم ُسبُػَلَنا َوِإف  الل َو َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن﴾]العنكبوت:

 عليك يا أيها الداعي إٔب التوحيد، أف تكوف حكيمنا ُب دعوتك.
ولية هبا رجاؿ، يتحملوف ا٤بسئ الدعوة إ٭با ينهضي  ، كذلك أف  أف تكوف كريًما :]رابًعا[

شيء ُب سبيل القياـ هبا، يبذلوف  ؤلجل ىذا فإهنم يسَبخصوف كل  فا، هى مى ظى كيعلموف عً 
 .شيء ُب سبيل الدعوة إٔب التوحيد أموا٥بم، يبذلوف جهدىم ككقتهم، يبذلوف كل

اىتماماتو، إذا كنت فارغنا، إذا فرغت  كفضوؿكقتو  فضوؿىذا الذم يعطي الدعوة أما 
ش من الوقت كاالىتماـ تى يت، ىنا يتصدؽ على الدعوة كيعطيها الني من األكالد كالعمل كالب

كا١بهد، مثل ىذا فإنو إف أفاد فإف فائدتو قليلة، الدعوة إٔب التوحيد تستحق أف تبذؿ ٥با كأف 
تكوف كرٲبنا ُب كل شيء، ُب كقتك، ُب جهدؾ، على سبيل راحتك، على سبيل أشياء ُب 

 د حقنا، البد أف تكوف كرٲبنا.حياتك، هبذا تكوف داعية إٔب التوحي
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﴿ِإْذ َجاَء رَب ُو ِبَقْلٍب  :أف تكوف سليًما، سليم القلب: وأخيًرا
دين، داعية التوحيد إماـ ا٤بوح  ، ىذا إبراىيم[َٗٛسِليٍم﴾]الصافات:
 باقتفاء سبيلو، كذلك بأف ٚبلص القصد كالنية  ا  عبديا  تى رى مً ، الذم أي
. 
أمراف يرائي! تمع أف تكوف داعية للتوحيد كأنت كاقع ُب الشرؾ، سبحاف ا! كيف ٯب 

 عجيباف كيف ٯبتمعاف؟ 
إف كنت داعية للتوحيد، ابدأ بتصفية النية، ٙبسْب القصد، ادع إٔب ا، ال إٔب 

 ضكٙبتاج إٔب حضو  ،[ٛٓٔ﴿ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى الل ِو ﴾]يوسف: نفسك،
ا٣بلق إٔب ا٢بق ليس أف  أف يصلا٤بقصود أف يهتدم الناس،  د،النفس، كاحذر من ا٢بس

رت كأشّب إليك بأنك الشيخ دِّ كرمت كصي يشار إليك بالبناف، كأنك إذا دخلت اجملالس أي 
 كالداعية.

ا٤بقصود ىو أف يهتدم الناس على يديك، أك على يد أخيك، إنك ال تبإب، ا٤بقصود 
معركؼ أحب  ألمر عندؾ سياف، بل أف تكوف غّبعرؼ، ارفت أك ٓب تي أف ٙبصل ا٥بداية، عي 

إٔب  ةداعيأنت  ،ما يقولوف عن الرصيد ا١بماىّبمكإليك، ال ٙبرص على الشهرة، كال ٙبرص  
جو سواه، هبذا تكوف دعوتك ترجو ا كال تر  التوحيد، قلبك سليم، معلق با 

 .مثمرة
ستكوف جامعنا  فإنك، ائبهاكشو النفس  ظوظك سليمنا سلم من حبي لي إذا كاف قػى  كبالتإب

أف يتفرقوا فإهنم  أمافرقنا، دعاة التوحيد ٯبب أف تتوحد كلمتهم على كلمة التوحيد، ال مي 
  .ئهم كأف تنازعهم يعِب ضعف دعوهتمينبغي أف يعلموا أف تفرقهم يعِب قوة أعدا

تَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب ﴿َوَّل تَػَنازَُعوا فػَ  :كشاىد ىذا ُب كتاب ا
ليمن معاذنا كأبا دعاة التوحيد إٔب ا ، ٤با بعث النيب [ٙٗ﴾]النفاؿ:رِيُحُكمْ 

 (.كال ٚبتلفا كعااطت)موسى قاؿ ٥بم: 
 .، فإهنا كا ٢بارقة ٙبرؽ الدين كالشعر التنازع كفساد ذات البْب ر،االختبلؼ ش

 .عوة كأف يتقوا ا ُب ا٤بسلمْبإذنا على دعاة التوحيد أف يتقوا ا ُب الد
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ضد التوحيد كالسنة ُب ىذا  ريشةأنو ُب ظل السهاـ الكثّبة ا٤بأعجب األشياء  من  إنو
الزماف أف ٪بد ىذا التنازع الكبّب كىذا االختبلؼ العظيم بْب الدعاة إٔب التوحيد الذين ىم 

مع األسف نزاع  مهمنهج السلف الصاّب، لكن   لزـكُب متفقْب ُب التوحيد كُب اتباع السنة ك 
لتو ُب األحواؿ ا٢بسنة القلب كإذا كاف النزاع كالفرقة شيئنا ينبغي السعي ُب إزا مؤٓب، يدمي

 .ا٤بستقرة
تلف كتتعاكف على أأف ٘بتمع القلوب كت كوفنأحوج ما ك٫بن  ؟!ذا الزمنهب فكيف

 .اتق ا يا عبد ا األبواب كأنت تأخذ بتبلبيب أخيك على العدكا٣بّب، 
الفرؽ كىذه التوجهات كأنت تتبلطم مع أخيك الذم  ىذه انتهشتهماتنا يفتشبابنا ك 

أم ذىبوا إٔب غركر، صار الواحد منهم يقتل ابن عمو،  ،ىو معك، الشباب ذىبوا إٔب إ٢باد
ا بيت ا كيستبيح دماء ا٤بسلمْب، كأخذت كثّبن سجبعد أف يكفره بغّب مكفر كيسجل م  ادن

عجبنا وحيد يتصارعوف دعاة التك إٔب غلو،  ا إٔب ا٫ببلؿ كإمامن الشباب ىذه األياـ أفكار إم  
 مؤٓب. شيءه  كا!

ا٣ببلفات الٍب تقع بْب أىل السنة كا١بماعة أتباع السلف  أف   -رعاؾ ايا -اعلم 
 نظر فيها إٔب أمرين: ينبغي أف يي 

كثّب   فأفتلف عليو أـ ال؟ يو، يستحق أف ٱبي ىل ىذا الذم اختلفوا عل :]المر الوؿ[
 إيغارإٔب  أك النفس، ظوظ خبلؼ ُب ا٢بقيقة بل ىو إٔب حمرجعها ال إٔب من ا٣ببلفات

ينبغي أف يعنف فيها ال قد تكوف ا٤بسألة اجتهادية،  أك بعض ا١بهات ا٣بارجية، من صدكر
ف ككبلـ على ا٤بخالف، البد من كزف ا٤بسألة ا٣ببلفية أكالن ٗبيزاف الكتاب كالسنة كمنهج السل

 .ا٤برسخْبأىل العلم 
وىو المر ، فإنو ينبغي أف يعلم ٧بض  إٔب أف ا٣ببلؼ كاف ُب شيء خطأ  ققإذا ٙبي ٍب 

ا يطرد مع كل الثاني : كيف التعامل مع ا٤بخالف، التعامل مع ا٤بخالف ليس شيئنا كاحدن
كاف كذلك فإنو سيقع ُب خطأ عظيم، ىذا ا٤بوضوع ينبغي أف يوزف ٗبيزاف العلم   نم٨بالف، 

ينبغي  ا٤بسائلر كالزجر كالتحذير كالتنفّب، ل خبلؼ يستدعي ا٥بجكميزاف ا٢بكمة، فليس ك
إٔب حجم األثر ا٤بَبتب عليها، غي أف يينظر إٔب حجم ا٤بسألة، ك أف يينظر إليها بنظر آخر، ينب
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ُب بلد، أعبلـ السنة  كأيضنا إٔب الزماف كا٤بكاف، رٗبا ا٤بسألة يشدد فيها النكّب على شخص
 .لد السنة فيو غريبال يشدد على بك فيو ظاىرة 

من  كأ ىو ٩بن لو قدـ صدؽ ُب السنةأ، كذلك ينظر فيها إٔب الشخص نفسو
ا٤بعركفْب ُب اتباع سبيل أىل البدعة من طرائق ا٤بتكلمْب أك ا٣برافْب، ىذا أيضنا ينبغي أف 

، فبل ينبغي أف يعامل ىذا كىذا على حد أمبتدع أخطنظر فيو، فشتاف بْب سِب أخطأ كبْب يي 
اء، فالسِب سِب، كإف أخطأ ُب شيء يسّب، كا٤ببتدع مبتدع كإف أصاب ُب شيء يسّب،  السو 

ىذه يسّب،  ئا، كما أف ا١باىل جاىل كإف علم شياكما أف العآب عآب كإف جهل شيئنا يسّبن 
ُب يقع بعض الناس من أىل العلم كالفضل قد  ينبغي أف يلتفت إليو، كلذلك من ا٤بسائل الٍب

، ةفصع ُب تأكيل للخطأ عقدم، قد يق لعلم أىل ا لكن ٘بد، ىذا كا ليس أمرنا سهبلن
 .من أىل البدع حدال ٰبتملوف ألما ٰبتملوف ٥بذا العآب السِب 

ورة، صحديث ال ؿى ك  أى كقع ُب خطأ، كىو أنو  لذلك ابن خزٲبة إماـ األئمة 
يؤخذ ذلك  ورة كالصأخطأ ابن خزٲبة ُب حديث ال)يقوؿ:   ا٤بديِب ىأبو موسيقوؿ 

 منضبط، كىذا منهج ((بياف التأسيس))، ذكره شيخ اإلسبلـ ُب (منو كال يطعن عليو بو
ا من علماء أىل السنة كمعلـو ٙبريو ُب اتباع السنة، كأخطأ ىذا ا٣بطأ.

ن
 متوسط، من كاف عا٤ب

ينبغي أال يؤخذ عليو، بل يقاؿ فبلف أخطأ كال يتاب عليو، لكن أيضنا ال يكوف أوًَّل 
ُب إسقاطو، ألف ا٤بسألة بينة بل تتعلق بصفة ، ففي ىذا ا٤بسلك ينبغي أف يبلحظو  سببنا

كإذا  ،كذلك  واإذا كان ،كأف يزنوا األمور ٗبيزاف العلم كميزاف ا٢بكمة وادعاة التوحيد كأف يَبفق
 ﴿َوادُْع ِإَلى رَبٍَّك ِإن َك َلَعَلى ُىًدى :م إٔب ا٢بقأهن يقينهمٝبعوا إٔب ذلك أيضنا 

  .[ُٚٙمْسَتِقيٍم﴾]الحج:
هنج الكتاب كالسنة، فاعلم أف كنت على إذا   ،قا٢ببأنو على  ةالداعي يقنالبد أف يست

﴿َفَماَذا بَػْعَد اْلَحقٍّ ِإَّل   :حق، كأف دين ا حق ا حق، كأف نبيو 
 يقينا،نك كلما كنت أكثر ألذا هب استيقنذنا أنت على ا٢بق، ، إ[ٕٖالض الُؿ﴾]يونس:

 كلما كنت أثبت ُب الدعوة، ككلما كانت نتائج دعوتك أعظم أثرنا.  ،أبعد عن الريب كالَبددك 
، ثم  رأيت  إذا كال تيأس صرب ُب سبيل الدعوة إٔب ا فاأف تكوف صبورنا، متحلبلن

، تصرب كٙبتمي كتَبقب نصر ا ُب أف تنشط ال أف تيأس كن ىذا سبيبليلأعداء ا،  نشاط
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 ُهْم  :اإلمامة ُب الدين تيناؿكاليقْب الصرب بك  ،نئذ تثمر الدعوةكحي ،كفتحو ﴿َوَجَعْلَنا ِمنػْ
 .[ٕٗأَِئم ًة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا َلم ا َصبَػُروا وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنوَف﴾]السجدة:

ُب ىذا   إماـ الدعوة بٌوبولذم عظيم اال ويبىذه مقدمة دعا إليها ىذا التب
اب الدعوة إٔب شهادة أف ال إلو إال ا، ك٫بن ُب حاجة إٔب أف نتواصى، إٔب ا٤بوضع كىو ب

 .األمر العظيمذا هبأف نتذاكر 
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  اهلل إال إلْ ال أُ شّادٚ إىل المعاٞ باب -ٛ

 (الثاني المجلس)
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 :قاٍ 

 باب

 ايدعا٤ إىل غٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل

ٌِقٍٛ اهلل تعاىل: ٚ ٙٔ ُق ٘ٔ ٔإَي٢ َأِدُعٛ َضٔبًٝٔٞ َٖٔر َْا َبٔؿرَي٠ٕ َع٢ًَ ايًٖ ٔٔ َأ ََ َٚ 

 آل١ٜ.ا ص101طٜٛضـ: اٖتَبَعٓٔٞ

 .شهادة أف ال إلو إال ا: باب الدعاء إٔب قاؿ ا٤بؤلف 
 :الدعاء كالدعوة ىو يدعو، كاألصل ُب معُب ،الدعاء كالدعوة مصدراف للفعل دعا

مناسب، كا٤بؤلف  له ٧بهم ك٧بلو رحة أنو باب مالطلب، كىذا الباب كما سلف ُب درس البا
  ُب كتاب  بابو اعتُب كثّبنا هبذا الباب حٌب أنو كاف أكثر األبواب مسائل، أكثر

 .التوحيد ذكر فيو ا٤بؤلف ا٤بسائل ا٤بستفادة منو ىو ىذا الباب
 الدعاء إٔبذكر فيو ثبلثْب مسألة مستفادة كالدعاء إٔب شهادة أف ال إلو إال ا ىو 

كىذا ما سيتبْب من خبلؿ األدلة الٍب ال إلو إال ا ىو توحيد ا،  التوحيد، كذلك أف معُب
 .أكردىا ا٤بؤلف 

﴿ُقْل َىِذِه  :أكرد ا٤بؤلف ُب ىذا الباب آية كحديثْب، أما اآلية فآية سورة يوسف
 .[ٛٓٔيوسف:َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الل ِو َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتػ بَػَعِني﴾]

أىي ٝبلة كاحدة أـ ٝبلتاف؟ ٗبعُب ىل اآلية  اآلية ألىل التفسّب فيها قوالف:ىذه 
ىو الدعوة إٔب ا على اتبعو ككذا من  أف سبيل النيب  تػيويصىل كيكوف ا٤بعُب

 .[ٛٓٔسف:﴿ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الل ِو َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتػ بَػَعِني﴾]يو  :بصّبة
﴿َعَلى َبِصيَرٍة  :ٍب تستأنف ،﴿ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الل ِو﴾ :أك أف اآلية ٝبلتاف 

  ؟أَنَا َوَمِن اتػ بَػَعِني﴾
كعلى كل حاؿ القوالف كما ال ٱبفاؾ متبلزماف، كإف كاف القوؿ األكؿ ال شك أنو 

كسبيلو ىو الدعوة إٔب  أكٔب ألنو ٯبمع األمرين، ٯبمع بْب كوف منهاج النيب 
 ع ىذا القوؿ بْب الدعوة كالبصّبة.ا على بصّبة ككذلك منهاج أتباعو، فجم

 .قل يا نبينا خطاب للنيب  ﴿ُقْل﴾
  .طريقي كىذا هنجيىذه  :يعِب ؛الطريق :السبيل ىي ،﴿َسِبيِلي﴾ ىذه
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ِإْف ﴿وَ  :نث كما ُب ىذه اآلية كتذكر كما ُب كر كتؤنث، تؤ ذ  ككلمة السبيل تي 
كما قاؿ ال يتخذكىا سبيبل،  ،[ٙٗٔيَػَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ََّل يَػت ِخُذوُه َسِبياًل﴾]العراؼ:

طريق  كالصراط الذم جاء بو من عند ا  كىذا فيو بياف أف هنج النيب 
 أف يعرفو كأف يسلكو، ىكذا منهج النيب أحد كاضح مستقيم، ٲبكن لكل 

 .فيو، كٲبكن لكل أحد أف يسلكو ليس فيو أم تعقيد طريق كصراط كاضح ال اعوجاج
جاء بياهنا أدعو إٔب ا، الدعوة إٔب ا هنج  ؟ما ىي ىذه السبيل ﴿ُقْل َىِذِه َسِبيِلي﴾

﴿َوَمْن َأْحَسُن قَػْوًَّل  :كال شك أف ىذا أعظم ما يكوف من األعماؿ النيب 
عليهم الصبلة  ىذا هنج األنبياء ،[ٖٖت:ِمم ْن َدَعا ِإَلى الل ِو َوَعِمَل َصاِلًحا﴾]فصل

  .قبلوكالسبلـ 
 :كأعظم ما دعوا إليو التوحيد، كلهم صاح ُب قومو ،كانوا يدعوف إٔب ا األنبياء كل  

ُرهُ  ِإلََٰوٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما الل وَ  اْعُبُدوا﴿ ، كأكملهم كأعظمهم بذالن ُب ذلك [ٕٖ]المؤمنوف:﴾َغيػْ
 كفيما بْب ذلك دعوةه  ،مفتتح الرسالة كإٔب خاٛبتها منذ ىو النيب الكرٙب ٧بمد 

: قاؿ لكفارىا ،ٗبكة أكؿ ظهوره حيد كإٔب التحذير من ضده، ُب إٔب التو  جادةه 
خر الكلمات الٍب ُب آ ٢بظات حياتو آخر ، كإٔب «قولوا َّل إلو اهلل تفلحوا»

 -ور أنبياءىم مساجدلعنة اهلل على اليهود والنصارى اتخذوا قب» :نطق هبا ُب ىذه ا٢بياة
﴿ُقْل  :يدعو إٔب التوحيد صباح مساء كفيما بْب ذلك كاف  «ٰبذر ما صنعوا

 .[ٛٓٔ]يوسف:َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الل ِو َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتػ بَػَعِني﴾
من ا٤بتبع أف يكوف  حقنا كصدقنا يقتضي كىذا فيو بياف أف إتباع النيب 

 كٕبسب إتباع اإلنساف للنيب  ا، ىذا منهاج النيب داعية إٔب 
 ، ككل  يكوف نشاطو ُب الدعوة، كٕبسب دعوتو يكوف التزامو ٗبنهج النيب 

للنيب اتباعك إنساف عليو أف يزف نفسو هبذا ا٤بيزاف، إذان أردت أف تعرؼ مقدار 
  ىذا هنج الدعوة إٔب ا، فإف فزف نفسك هبذا ا٤بيزاف، انظر كيف أنت ُب

﴿ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الل ِو َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن  النيب 
فأهنض إٔب الدعوة إٔب ا  إف كنت متبعنا لو صدقان  [ٛٓٔ]يوسف:اتػ بَػَعِني﴾
. 

http://www.salehs.net/


ُِِ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 ذكر ا٤بفسركف ُب البصّبة أقواؿ: ،﴿َعَلى َبِصيَرٍة﴾ قاؿ: 
 .الثبات كاليقْب،إهنا منهم من قاؿ:  

 على بينة.ا٢بجة، أدعو إٔب ا على حجة إهنا كمنهم من قاؿ: 
 نهم من قاؿ: إف البصّبة ىي العلم.كم

للقلب   كذلك أنو يكوف نسبة ا٤بعلـو فيها ،العلم كمنهم من قاؿ: إف البصّبة أعلى
فإذا ، كما أف قوة العْب اإلدراؾ؛ البصّبة للقلب كالبصر للعْب كنسبة ا٤برئي للبصر؛ ٗبعُب

حد البصّبة   ذلك البصّبة من بلغ إٔبألنو يراه بعينو، ك ؛أل اإلنساف شيء أصبح شيئنا يقينينار 
حظ التقارب بْب البصر كاف ا٤بعلـو عنده على ىذه الدرجة من اليقْب كأنو مبصر، كال

 كالبصّبة.
العلم كىو ا٢بجة كمن كاف   كىذه األقواؿ متقاربة ُب ا٤بعُب فالبصّبة العلم أك أعلى

﴿َعَلى  :فبل شك أنو يكوف على ثبات كبصّبة، كالحظ حرؼ االستعبلء ىا ىنا كذلك
ككذا  كىذا فيو إشارة إٔب التمكن ُب ىذه البصّبة كأف دعوة النيب  َبِصيَرٍة﴾

كليس فيها أم تردد،  ،ليس فيها أم خلل كليس فيها أم نقص دعوة أصحابو كأتباعو دعوةه 
 أىلها فيها على يقْب كثبات كرسوخ.قائمة على ساؽ العلم كا٢بجة ك  دعوةه 

 كما كانت ُب عهده  طريوغضة،  ىا ىي دعوة النيب 
كأحاديثو الٍب ىي بْب أيدينا  يراىا ا٤بصلحوف ماثلة أماـ أعينهم ُب سنة النيب 

على مر العصور كإٔب ىذه األياـ كإٔب ىذه  كىي الٍب قاـ هبا أتباع النيب 
ثابتة، كطريقها كاضح ال لبس فيو كال غموض، ك  باقية األزماف، دعوة النيب 

األمة فيها طوائف، لكن طائفة كاحدة فازت  فإذطائفة كاحدة  «َّل تزاؿ طائفة من أمتي»
، «َّل تزاؿ طائفة من أمتي على الحق» بأهنا كانت على ما كاف عليو النيب 

عليو ىو الذم  ستغراؽ فا٢بق اض الذم جاء بو النيب لبل ()أؿا٢بق اض، 
 على مر العصور. أتباع النيب 

ُب ىذه اآلية كيف ٝبعت بْب شرطْب قبوؿ العمل: اإلخبلص  ارعاؾ ايكالحظ  
 كا٤بتابعة.
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ال إٔب نفسي،  [ٛٓٔ]يوسف:﴿َأْدُعو ِإَلى الل ِو﴾ ففي قولو تعأب: :أما اإلخالص
لداعية بعْب الرعاية كىذا من األمور العظيمة األساسية ُب الدعوة الٍب ينبغي أف يلحظها ا

 دعو إٔب ا ال تدعو إٔب نفسك، كثّبنا من الناس يدعو كما قاؿ ا٤بؤلف كاالىتماـ، ا
 ،غّبهٰبتاج إليو الداعية أكثر من ُب ا٤بسائل لكنو يدعو إٔب نفسو، اإلخبلص أمره عظيم ك 

 مزيد عناية إٔب كذلك أف دكاخل كمداخل الرياء بالنسبة إٔب الداعية أكثر من غّبه، ٰبتاجي 
  كتذكر كتذكّب هبذا الباب العظيم.

أجتمع إليو عشرة نفر، ال ٰبب أف ٯبود  إذا بعض السلف: )أم أٞبق يقوؿ إنو قاؿ 
ـه  -اللهم سلم- (كبلمو ٥بم كالداعية إٔب ا ينبغي أف يتنبو إٔب ىذا األمر  ،عظيم مقا

ال إٔب دنيا ٰبصلها  ،ال إٔب نفسوأنو يدعو إٔب ا ال إٔب شيء أخر، يدعو إٔب ا  ،العظيم
هنا بابه للتكسب كيتكسب من كراء ىذه الدعوة، الدعوة يبذؿ فيها كيبذؿ ٥با، كليس أ

  قع من بعض الناس مع األسف الشديد.، كما يكالتأكل
اإلنساف ُب  رى ظي نٍ كا٣بلل فيو أف يػى  ،ا٤بقاـ ٰبتاج إٔب تنبو كمن عبلمات صدؽ اإلخبلص

قل ا٢باضركف ترؾ الدعوة كإذان  فإذا اف يتأثر ٕبسب عدد ا٢باضرين؛ ف كحالو مع ا٤بدعوين، إ
، كذلك إذا كاف غضبو إذاكثركا نشط، ىذه  الناس ما يدعو ترؾ  عبلمة على أف  ىناؾ خلبلن

ىذه عبلمة على أنو   ، كقد يكوف أىم ٩با دعا إليوما ٓب يدعو إليوتركوا  أعظم ٩با يغضب إذا
 . كاف يغضب لنفسو ال لدين ا

 اإلخبلص. :ىذا ىو األمر األكؿإذف 
﴿َعَلى ، كذلك ما دؿ عليو قولو تعأب: المتابعة والمر الثاني:

ليست ا٤بسألة مطلقة دكف أم زماـ يدعو اإلنساف كما ٰبلو لو،   [ٛٓٔيوسف:َبِصيَرٍة﴾]
 كلو فعلوا ذلك لعم   ينبغي أف يَبسم فيها أىلها هنج النيب ا٢بقة كبل، الدعوة 

كلو سلكوا )(: (الفوائد)ُب كتابو ) ّب ُب العآب، كمن أحسن ما قاؿ ابن القيم ا٣ب
لصلح العآب صبلحنا ال  بو إليو الدعاة إٔب ا ا٤بسلك الذم دعا ا كرسولو 

  فساد معو(.
النيب ُب متابعة كأكثر ما يقع ا٣بلل ُب مناىج الدعوة إ٭با ىو بسبب التقصّب 

كاألكلويات الٍب تقـو عليها الدعوة إٔب ا  ، كالتقصّب ُب األسس، 
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ا أعظم تقصّب  كىذا م ،دعى إليو ال شك إنو توحيد ا يات كأكٔب ما يي و كأكؿ األكل
  كثّب من الدعاة فيو.

ما نصيب  ا٣بطب كمن ااضرات كمن الدركس نظر حجم ما يلقي منكلذلك ا
ننا ُب ىذا ا٤بقاـ، مع أف ىذا ىناؾ نقصنا بيػٌ  ٦بمل أحواؿ الدعاة، ٘بد أف  ُب التوحيد من ذلك 

تريد كبلـ رسولو  ،فالناس ملت من القيل كالقاؿ، تريد كبلـ ا ،أحوج ما يكوف الناس إليو
 تريد ما يذكرىا با كٰبثها على إتباع النيب  يعلمها حق ا، 
  تعبد ا ىذا الذم ٰبتاجو الناس.كيعلمها كيف 
 .[َٛٓٔحاَف الل ِو َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾]يوسف:﴿َوُسبْ  :ثم قاؿ 

كمن  ُب ا٤بسائل إٔب أف من حسن التوحيد أف فيو تنزيو ا  نبو ا٤بؤلف 
﴿َوُسْبَحاَف الل ِو َوَما أَنَا ِمَن  : الشرؾ أف فيو مسبة  حِّ بٍ قػي 

يق بو، كمن أعظم ذلك الشرؾ أنزىو عن كل ما ال يل ؛أنزه ا [ٛٓٔاْلُمْشرِِكيَن﴾]يوسف:
فمن تنزيو ا أف يدع اإلنساف  ،﴿َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾كلذلك قاؿ:  ،بو 

  الشرؾ فبل يكوف من ا٤بشركْب ٕباؿ.
من ا٤بشركْب  لستي  ،[ٛٓٔ﴿َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾]يوسف:ىنا  كالحظ قولو ىا

كال ُب فعل كال ُب ٨بالطة كال ُب تشبو لست من  ُب شيء البتة، ال ُب حاؿ كال ُب قوؿ
 .﴿َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن﴾ا٤بشركْب ُب شيء 

كأف يكوف نائينا  ،ىذا ىو حقيقة التوحيد أف يكو اإلنساف نائينا بنفسو عن الشرؾإذف 
 .-سابق كما مر معنا ىذا ُب درسو -بنفسو عن أىل الشرؾ، 
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 : قاٍ 

ملا بعح َعاذ إىل  ضٍٛ اهلل إٔ ز ؛عٔ ابٔ عباع 

إْو تأتٞ قَٛا َٔ أٌٖ ايهتاب، ؾًٝهٔ أٍٚ َا تدعِٖٛ $ ايُٝٔ قاٍ ي٘:

ؾإٕ ِٖ  ،إىل إٔ ٜٛسدٚا اهلل$ٚيف زٚا١ٜ: -#.إيٝ٘ غٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل

أطاعٛى يريو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ مخظ ؾًٛات يف نٌ ّٜٛ 

ِ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ ؾدق١ تؤخر ؾأعًُٗ ،ؾإٕ ِٖ أطاعٛى يريو ،ٚي١ًٝ

ؾإٜاى ٚنسا٥ِ  ،ؾإٕ ِٖ أطاعٛى يريو ،َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾرتد ع٢ً ؾكسا٥ِٗ

 .أخسداٙ، #ٚاتل دع٠ٛ املعًّٛ ؾإْ٘ يٝظ بٝٓٗا ٚبني اهلل سذاب ،أَٛاهلِ

 ،بل ركاه ا١بماعة ((،الصحيحْب))كىو ٨برج ُب   ابن عباس ىذا حديثي 
عثو إٔب اليمن ككاف ىذا سنة حينما ب  ٤بعاذ كفيو بياف كصية النيب 

سنة  :كلكن األقرب أهنا ،كقيل سنة ٜباف ،كقيل سنة تسع ،من ا٥بجرة على الصحيح عشرو 
 .ٓب يعد إٔب ا٤بدينة إال بعد كفاة النيب أنو عشر، كاتفقوا 

إٔب اليمن،  بعث معاذ كبعث أيضا أبا موسى األشعرم  كالنيب 
صنعاء كما حو٥با، ٨ببلؼ كىو أعلى اليمن ُب على معاذان  لكن جعل النيب 

 كأبا موسى جعلو ُب ٨ببلؼ اليمن األدٗب ُب عدف كما حو٥با، بعثهما النيب 
 معلمْب ككالة كقضاة.

كأيضا من مهماهتم أهنم كانوا الوالة، كالة األمر،  ،فكاف من مهماهتم التعليم كالدعوة
 لناس.أهنم كانوا قضاة يقضوف بْب اكمن مهماهتم أيضا 

هبا معاذ، كصاه هبذه الوصية  معاذ كىذه الوصية خص   ٤با بعث النيب 
 ،العآب عليو أف يبصر طالب العلم كينصحو كيوصيو عند ا٢باجة العظيمة كىذا يدؿ على أف  

 .كيكشف لو األشياء الٍب ٰبتاج إٔب معرفتها
أف  سنة النيب ، كأف من أٮبية الدعوة إٔب ا  :كُب ىذا أيضا

أف يفشوا ا٣بّب ينبغي يبعث الدعاة إٔب اآلفاؽ، ال ينبغي أف ٰبصر ا٢بق ُب مكاف معْب، إ٭با 
 ين كلو .كأف يكوف الدِّ 
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 علماء، سادة، كٮبا معاذ كأبا موسىبعث فقهاء،  كالحظ أف النيب 
،  كىذا يدؿ على أف التصدر ٤بثل ىذا األمر العظيم ينبغي أف يكوف ألىل العلم ال

معنا ُب الدرس كما مضى -كمعاذا كأمرىم  أبا موسى ، بعث النيب هاؿللجي 
بشرا وَّل »كخص معاذا بوصية، ٤با بعثهما كما ُب الصحيحْب قاؿ:  معان بوصايا، -ا٤باضي

 .«تنفرا ويسرا وَّل تعسر وتطاوعا وَّل تختلفا
، «إنك تأت قوًما من أىل الكتاب» :قاؿ ،فخصو هبذه الوصية أما معاذا 

تيبع األصغر، كالنصرانية على يد  اليهودية كالنصرانية، اليهودية على يدً  :دينالها اليمن دخ
 .فيها أىل الكتاب رى ثػي األحباش، فكثر فيها أتباع ىذين الدينْب، كاف فيها مشركوف لكن كى 

إنك » :كُب ركاية ،«قومًا من أىل الكتاب يإنك تأتٍّ »: فقاؿ النيب  
ف العلم ُب الدعوة يراد بو بياف أٮبية العلم ٕباؿ ا٤بدعوين، كإ كىذا فيو «قوماً أىل كتاب يتأت

 .كيراد بو أيضا العلم با٤بدعوين كمعرفة أحوا٥بم ،يراد بو العلم بالشريعة أمراف:
كأنو يقوؿ لو انتبو ىؤالء ليسوا كا٤بشركْب األميْب ىؤالء أىل كتب   النيب 

  .ستعد لذلك، إذف خذ لؤلمر أىبتو كاأدلة ييٍدليوفى هبا عندىم شبهات عندىم حجج كعندىم
كأف يتنبهوا كأف يػيعِّديكا العدة أف يتيقظوا  ،كىذا الذم ينبغي على الدعاة إٔب ا 

فبلبد أف يكونوا  ،على مبطل ا احتاجوا إٔب بياف باطل أك رد  رٗبلف ،خاضوا غمار الدعوة إذا
 إٔب ا٢بق يعِب ةموقف الداعي فى عٍ ضى  متسلحْب بالعلم كٗبعرفة كشف شبهات ا٤ببطلْب؛ ألف  

لذا على طالب العلم أف يتنبو إٔب  ،كىذا ال ينبغي أف يكوف نظر ا٤بدعوين ضعف ا٢بق ُب 
يؤتى اإلسبلـ من قبلو، كُب ىذا يقوؿ شيخ  ، ال يضع نفسو ُب موضعو ىذا األمر العظيم

كن أعطى أىل البدع مناظرة تقطع دابرىم ٓب ي من ٓب يناظر) :اإلسبلـ ابن تيمية 
 إنك تأت»، على اإلنساف أف يتنبو كأف يأخذ من ىذا درسنا (ٗبوجبو اإلسبلـ حقو كال كَب  

 ستعد.تنبو كا «قوًما من أىل الكتاب
ىذا فيو أف الدعوة فيها  «فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو»: ٍب قاؿ 

 كفيها ا٤بهم كفيها ما ىو دكف ذلك.أكلويات، فيها أىم 
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كلذلك ينبغي على اإلنساف  ،ثنْب ُب الدعوة، ىناؾ رقم ا الدعوةإذان ىناؾ رقم كاحد ُب
ما ٰبلو لو، ، كليس أنو يقدـ ُب الدعوةكأمره  أف يسّب ُب ذلك كفق ىدم النيب

  . عليو أف يسلك ُب ذلك ىذا النهج السديد الذم بينو النيب
العلم كلو ُب كىذا فيو الدعوة أيضا بالتدريج، كأنو ال ينبغي على الداعية أف يقذؼ ب

كاحد، ال ينبغي ذلك بل ينبغي مقاـو با٢بق كلو على الناس ُب  جٌلسة كاحدة، أك أف يرمي  
 كعلى التدريج، كلذلك سيأٌب ا٤بعُب ؤخذ األمر على ا٥بوفكينبغي التأ٘ب كينبغي أف يي  ،التدريج
فإف ىم »كُب ركاية عند البخارم:  «لذلك فإف ىم أطاعوؾ»:  ُب قولو
ىنا مع أف الطاعة تتعدل بنفسها كلكنها عديت ىنا  (لك)الحظ أف  «بذلك كا لأطاعو 

كعة كلْب، أصبحوا منقادين ألهنا تدؿ على معُب االنقياد، كأنو أصبح عندىم مطا ػ )البلـ(ب
 .أنتقل معهم بعد إٔب األمر الثا٘ب ٍب الثالث كىكذا لك، أذعنوا كسلموا إذف

، ال أعلم أنو جاءت ركاية ((الصحيحْب))مها ُب ىذه الركاية الٍب بْب أيدينا ال أعلك 
 :كقد جاء ىذا ا٢بديث ُب الصحيحْب ُب ركايات متعددة لكن ىذا اللفظ أنا ال أعلمو

ما  فليكن أوؿَ »كلك أف تقوؿ « ما تدعوىم إليو شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل أوؿُ  فليكن»
ما تدعوىم إليو  ليكن أوؿَ ف»يعِب عندؾ كجهاف  «تدعوىم إليو شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل

أف َّل إلو  ما تدعوىم إليو شهادةَ  فليكن أوؿُ »كلك أف تقوؿ  «أف َّل إلو إَّل اهلل شهادةُ 
إ٭با الذم جاء ُب الصحيحْب ثبلثة  ،لكن ىذا اللفظ ال أعلمو ُب الصحيحْب ،«إَّل اهلل
 ألفاظ: 

 .«أف يوحدوا اهللفليكن أوؿ ما تدعوىم إليو »]الرواية الولى[: 
 .« اهلل عبادةفليكن أوؿ ما تدعوىم إلى » كالركاية الثانية

 -«شهادة أف َّل إلو إَّل اهللفأدعوىم إلى » كالركاية الثالثة قاؿ 
 .«فأدعوىم إلى أف يشهدوا أف َّل إلو إَّل اهلل»وفي رواية -

ك كأكثر الركايات ُب كتب السنة ىي الثالثة، كىذا فيو أف السلف إما الصحايب أ
 اه.التوحيد فعربكا عنو ٗبعن أك من بعدىم عىرىفىوا معُبالتابعي 
 
 إذان عندنا ادعهم: 
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 / إٔب الشهادة.ُ
 / إٔب أف يوحدكا ا.ِ
  .إٔب عبادة ا/ ّ

اؿ لفظ منها بقية كاحد كالسلف عربكا ال شك أف النيب ق ياء، ككلها ٗبعُبثبلثة أش
أف شهادة أف ال إلو إال ا معناىا ىو كذلك  ،اللفظ ُبكالسلف عربكا ٗبع األلفاظ با٤بعُب،

رت األلفاظ راجعة إٔب معُب التوحيد، كما ىو التوحيد؟ عبادة ا كحده ال شريك لو، فصا
 كاحد.

ال إلو إال  ، ما ىو معُبسيأٌب معناكما تفسّب شهادة أف ال إلو إال ا  كهبذا نستفيد 
أك ال  ،كليس أنو ال خالق إال ا ،ك لويعِب عبادة ا كحده ال شري ،ا؟ ىو توحيد ا

 . ىذا نص ُب حديث النيب ،قادر على االخَباع إال ا
لكنو أشار إٔب  ،ال أعلمو ثابتنا الشاىد أف اللفظ أتى الذم جاء بو ا٤بؤلف 

 .(إٔب أف يوحدكا ا): قاؿكاية البخارم كُب الركاية ر 
األحاديث با٤بعُب ككأنو كاف يكتب قد يورد بعض  كظهر ٕب بالتتبع أف ا٤بؤلف 

ُب تلك اللحظة من حفظو، كىذا سيمر معنا ُب مواضع، ككاف ٢بفيد ا٤بؤلف الشيخ سليماف 
،  ما ىو كبْب ،كاف لو عناية بتتبع ىذه ا٤بواضع، كيبْب الفركؽ بْب ما أكرد ا٤بؤلف 

 موجود ُب مصادر التخريج.
اـ الدعوة ىو توحيد ا، أمره أف يكوف األكؿ ُب مق الشاىد أف النيب 

ا كحده ال شريك لو، ٍب قاؿ:  كاىو الدعوة إٔب شهادة أف ال إلو إال ا، ىو أف يعبد
 « لك بذلك فأعلمهم  واأطاع -أو قاؿ-فإف ىم أطاعوا أطاعوؾ لذلك

، كىذا يدلك على أف الواجب على ا٤بسلم ىي «أف اهلل أفترض عليهم خمس صلوات
  كأف الوتر ليس بواجب على الصحيح ألف بعث معاذ ،ة ا١بمعةالصلوات ا٣بمس كصبل

 كاف متأخرنا.
فأعلهم أف   ذلكلك بفإف ىم أطاعوؾ أو قاؿ: فإف ىم أطاعوؾ لذلك »قاؿ:  

كالصدقة تطلق ُب الشرع كُب لساف  ،الزكاة :صدقة ىنا ىي «اهلل أفترض عليهم صدقة
التطوع، كالوارد ىنا ىو الواجب يعِب الزكاة صدقة  ، كعلىالواجبة يعِب الزكاة :الفقهاء على
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﴿ِإن َما الص َدقَاُت  ،[ٖٓٔ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة﴾]التوبة:: على ٫بو قوؿ ا 
 ىذه كلها الزكاة.، [ٓٙلِْلُفَقَراِء﴾]التوبة:

كىذا يدؿ على أف الكافر ال يعطى  «من أغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ»قاؿ: 
 اة، زكاة ا٤باؿ الواجبة ال يعطاىا الكافر ٥بذا ا٢بديث.من الزك

األمواؿ النفيسة عند  :يعِب «فإف ىم أطاعوؾ لذلك فإياؾ وكرائم أموالهم»ٍب قاؿ: 
لوب أف أصحاهبا ال ينبغي عليك أف تأخذىا ُب الزكاة، إال إذان ٠بح صاحبها هبا، إ٭با ا٤بط

كال ٯبوز لصاحب ا٤باؿ  ،األمواؿيأخذ كرائم  يأخذ من أكسطها فبل ٯبوز للوإب أك العامل أف
 األكسط من ا٤باؿ. ؿ أسوء مالو، إ٭با الواجب أف ييعطىأف يبذ

مقبولة ال ترد من ا  ،«واتق دعوة المظلـو فإنو ليس بينها وبين اهلل حجاب» قاؿ:
. 

الصبلة  على كىنا ٕبث عند أىل العلم كىو السبب ُب اقتصار النيب 
 صـو كا٢بج.كالزكاة دكف ال

الصـو كا٢بج ألهنما ٓب يفرضا بعد كلكن ىذا يذكر من أىل العلم من قاؿ: إنو ٓب 
 متأخر ُب السنة العاشرة. ضعيف؛ ألف بعث النيب 

إٔب العبادة  ذكر ألنو عبادة خفية، كإ٭با نبو النيب كقيل إف الصـو ٓب يي 
فالزكاة قد تكوف ظاىرة كقد  يضاكلكن ىذا فيو نظر أب على كل أحد، كا٢بج ال ٯب ،الظاىرة

 فالزكاة أيضا ال ٘بب على كل أحد. تكوف خفية، كا٢بج كما أنو ال ٯبب على كل أحد
  جواباف: -واهلل أعلم–والقرب 

ٍب  ،قتصر على أعظم الواجبات كىو التوحيدا إما أف يقاؿ إف النيب 
 .فهذه الثبلثة ىي أعظم الواجبات ٍب الزكاة، ،الصبلة

ُب النصوص التنصيص عليها فحسب، كذلك أف ىذه الثبلثة من أذعن هبا  رثي كلذلك كى 
عليو أف يأٌب بالتوحيد كبشهادة أف ال إلو  لى هي فإنو سيذعن ٤با سواىا بالتأكيد، يعِب الذم سى 

، لذلك أف التوحيد  فإف   ،إال ا كأف يصلي كأف يزكي ما كراء ذلك سيكوف عليو سهبلن
﴿ِإنػ ُهْم َكانُوا إذًا ِقيَل َلُهْم ََّل ِإَلَو ِإَّل  الل ُو  :ثقيلة على أىل الشرؾ كشهادة أف ال إلو إال ا
ثقيلة إال على ا٣باشعْب، كالزكاة ال شك أهنا أيضا الصبلة ك ، [َٖ٘يْسَتْكِبُروَف﴾]الصافات:
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ٍب  ثقيلة كوف اإلنساف يعمد إٔب مالو الذم أكتسبو بعد تعب، كا٤باؿ حبيب عند أصحابو،
أدم ىذه  ذلك عليو، فإذا ال يسهل إال على من يسر ا أمره طواعية لغّبه ىذا  يبذلو

 .فما بعدىا فإنو سيكوف سهبلن األمور 
كانت ُب شهر ربيع األكؿ   كقيل كىذا أيضنا جواب فيو كجاىة إف بعثة معاذ  

أف يؤخر الكبلـ عن  كبينو كبْب رمضاف ٫بو ٟبسة أشهر، فلعلو أراد النيب 
ٍب ا٢بج ألنو كراء رمضاف، أراد أف يؤخره إٔب الوقت الذم تكوف نفوسهم قد أقبلت الصـو 

 .تعأب أعلمكا  إسبلمهم من باب التدرج ُب الدعوة نسي على اإلسبلـ كحى 
أف أكؿ الواجبات ُب الدعوة إ٭با ىو الدعوة إٔب التوحيد كإٔب  :الشاىد ُب ىذا ا٢بديث

٥بذا ا٢بديث ٙبت  و بيت القصيد ُب إيراد ا٤بؤلف شهادة أف ال إلو إال ا، كىذا ى
 كا تعأب أعلم. ،ىذا الباب
 : قاؿ 

قاٍ ّٜٛ  إٔ زضٍٛ اهلل  ؛عٔ ضٌٗ بٔ ضعد  :ٚهلُا

ٚزضٛي٘ ٚوب٘ اهلل ٚزضٛي٘، ٜؿتض  زدًٓا وب اهلل األعطني ايسا١ٜ غّد$خٝرب: 

ؾًُا أؾبشٛا  ،أِٜٗ ٜعطاٖا ،ؾبات ايٓاع ٜدٚنٕٛ يًٝتِٗ ،#اهلل ع٢ً ٜدٜ٘

 ٞأٜٔ عً$نًِٗ ٜسدٛ إٔ ٜعطاٖا: ؾكاٍ:  غدٚا ع٢ً زضٍٛ اهلل 

ؾأزضًٛا إيٝ٘ ؾأتٞ ب٘، ؾبؿل يف  ،ؾكٌٝ: ٖٛ ٜػتهٞ عٝٓٝ٘ #بٔ أبٞ طايب؟

اْؿر ع٢ً $ؾأعطاٙ ايسا١ٜ ؾكاٍ:  ،ؾربأ نإٔ مل ٜهٔ ب٘ ٚدع ؛عٝٓٝ٘ ٚدعا ي٘

ِ مبا هب عًِٝٗ زضًو ست٢ تٓصٍ بطاستِٗ، ثِ ادعِٗ إىل اإلضالّ ٚأخربٖ

ؾٛاهلل ألٕ ٜٗدٟ اهلل بو زدًٓا ٚاسدا خري يو َٔ محس ، َٔ سل اهلل تعاىل ؾٝ٘

 #.ايٓعِ

 .أٟ خيٛضٕٛ ((ٜدٚنٕٛ)) 

ىذا حديث سهل بن سعد بن مالك األنصارم، صحايب جٌليل من صغار الصحابة 
 كأبوه صحايب أيضا، كىو ٨برج ُب الصحيحْب كفيو بياف قصة إعطاء النيب 

يث أك من أصح حد كىو كما يقوؿ أىل العلم أصحي   ية يـو خيرب لعلي  الرا
 كأرضاه. األحاديث ُب فضل علي 
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كامتد ة سبع على الصحيح، كقيل: سنة ست، غزا خيرب سن النيب 
انتظركا أكثر  ،كا٤بسلمْب فقد استعصت حصوف خيرب على  ؛انتظارىم للفتح

اية أبا بكر ككاف الر أعطى  لنيب من عشرة أياـ، كجاء عند أٞبد كغّبه أف ا
عمر  فلما ذىب عاد كٓب يفتح لو، فأعطى الراية من غدو  خيرب، معسكره دكف حصوف
  ٍب عاد فلم يفتح لو، ٍب قاؿ النيب: « ًا رجاّل لعطين الراية غد

 .«ورسولو ويحبو اهلل ورسولو يحب اهلل
راية، ككاف  ا٤بفركد ىذا يسمى ، العلم ا٤بنشوركاف منشورناالراية ىي: العلم كذلك إذا  

من عادة العرب أف الراية تكوف ُب ا٤بوضع الذم فيو القائد ألجٌل أف ينحاز الناس إليو، كقد 
د لكن ا٤بهم أنو يكوف ُب ا٤بوضع الذم يكوف فيو القائلو أمّب ا١بيش، كقد ٰبملو غّبه، ٰبم

 كاألمّب، ىذا ما يتعلق بالراية.
 علم ا٤بلوم، علم كلكنو ملوم مطوم.ال :، اللواء ىوكيفرقوف بْب الراية كاللواء

 بيض.سوداء، ككاف لواءه أ أما الراية فمنشور، ككانت راية النيب 
ا الشاىد أف النيب  رجبٌل ٰبب ا كرسولو  أخرب أنو سيعطي الراية غدن

 :ٰبيىبٰبب كما أنو سبحانو  ابة من طرفيها، ا  كٰببو ا كرسولو، كىذا فيو إثباتي 
كىذا على خبلؼ طريقة أىل  ،[ٗ٘﴿َفَسْوَؼ يَْأِتي الل ُو ِبَقْوـٍ ُيِحبػُُّهْم َوُيِحبُّونَُو﴾]المائدة:

العجب من ىذا القوؿ الغريب ا كيا -بة من طرفيها، فا عندىم البدع، منهم من أنكر ا
ب ما فيها من  -!!العجيب ب ا١بنة، ٰبي ب، إ٭با ٙبي أنواع ا٤ببلذ، ا٢بور العْب ك ا عندىم ال ٰبي

ب.  أما ا فبل ٰبي
لب العبادة كرأسها كارؾ إليها، فأم عبادة  ٧ببة ا  ؟إذان ما قيمة ىذه العبادة

  .ىذه إذان ٓب يكن ىناؾ ٧ببة  
ٰبب ا٤بؤمنْب كجاء التنصيص ُب  خر أف ٰبب ا عباده، كا كالطرؼ اآل

 اؼ من ا٤بؤمنْب كالتوابْب كا٤بتطهرين، كذلك ٰبب ا القرآف كالسنة على ٧ببة أصن
 ا، من تتبع ذلك ُب النصوص ظهر لو.أزماننا، ٰبب ا أمكنة كٰبب ا بقاعن 
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ٰبب عباده كعباده ٰببونو  الشاىد أف ىذا فيو إثبات ابة من الطرفْب، ا 
ل، كفعوؿ ٗبعُب مفعوؿ، د، كالودكد على الصحيح: فعوؿ ٗبعُب فاع٠بو الودك لك كاف اكلذ

     مودكد، ككبلٮبا حق. كىو كدكد ٗبعُب كاد، ككدكد ٗبعُب
ورسولو ويحبو اهلل ورسولو، يفتح اهلل  لعطين الراية غدا رجاّل يحب اهلل»قاؿ: 

  ا٢بديث فيو موطناف تدالف على ذلك:فيو علم من أعبلـ النبوة، كىذا  كىذا «على يديو
ا ككاف ماالفت أف   إخباره  أوًَّل:   .قاؿ  ح سيكوف غدن

حينما دعا لو كبصق ُب عينو فربأتو عينو، كذلك  ما كاف منو لعلي  وثانًيا:
 .-ا سيأٌب الكبلـ عنو إف شاء اكم-علم من أعبلـ النبوة أيضا 

ما أخربىم هبذا اإلنساف فباتوا يدككوف ليلتهم، يدكوف:  النيب إف ٍب 
، كىذا كناية عن أف األمر   : اللغةُب كأصل الدككةٱبوضوف كيتحدثوف  االختبلؼ كا٣بصـو

كاف شغل شاغبلن كانوا يتحدثوف كٱبوضوف فيو كثّبان ُب تلك الليلة، حٌب أف حرصهم على 
ىذا األمر العظيم كىو أف يكوف كل كاحدا منهم، كل كاحد كاف حريصنا على أف يكوف 

أنو ٰبب ا، ىذه بأف ا ٰببو ك  ا٤بقصود، كأف يكوف قد شهد لو النيب 
ا الفتح، كىذا فيو حرص الصحابة عل ى البشارة أنستهم البشارة األخرل كىي أنو سيكوف غدن

 .على أف ينالوا ا٤براتب العظيمة الٍب تقرهبم إٔب ا حرصهم ا٣بّب، 
ورسولو ويحبو اهلل ورسولو، يفتح اهلل  لعطين الراية غدا رجاّل يحب اهلل»قاؿ: 

الناس يدوكوف ليلتهم أيهم يعطاىا فلما أصبحوا غدوا على رسوؿ اهلل فبات  ،على يديو
  حٌب جاء عند البخارم أف عمر «كلهم يرجو أف يعطاىا ، 

، كذلك رفع نفسو من أجٌل أف يراه النيب  ورت للنيب قاؿ: فتس
ٌب يرا٘ب لعًل أكوف أنا ح قاؿ: فتطاكلت للنيب  جاء عن بريده 

 ا٤بقصود.
كاف قد   م يكن ُب ذلك الوقت معهم، عليفل  أما علي

، ُب عينيو، ٍب إنو قاؿ: أأٚبلف عن رسوؿ ا  اتأخر ُب ا٤بدينة فإنو كاف مصابن 
من تلك الليلة، كصل إٔب خيرب حيث النيب  فحرؾ دابتو ك٢بق بالنيب 
  كلكن الوجع منعو أف يغدك إٔب النيب. 
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اإلٲباف بالقدر، حيث أنو ٓب يعطاىا الذم كىذا كما ذكر ا٤بؤلف ُب مسائل الباب فيو 
كاف   الذم تأخر، كال شك أف عليعطيها أي   بادر كغدا إٔب النيب

أين  :عنده من ا٢برص ما عند بقية الصحابة لكن منعو الوجع، فقاؿ النيب 
كاف بو الرمد، الرمد مرض معركؼ يصيب  بن أيب طالب؟ فأخربكه أنو يشتكي عينيو،علي 

 .و النيب العْب، فطلب
، سلمة ىو  جاء يقود علي بن األكوع جاء عند مسلم أف سلمة 

ا بشدة، ككاف يتأٓب حٌب أنو ما كىذا يدؿ على أنو كاف مصابن   الذم كاف يقود علي
 األكلياء ال ٲبلكوف ألنفسهم نفعنا كال ضرنا أف   :كُب ىذا كقفة كىي ،ستطاع أف ٲبشي كحدها

 فكيف ٲبلكوف لغّبىم؟
كيدعوف ا٢بسن كا٢بسْب كفاطمة، كيدعوف البدكم   الذين يدعوف عليناىؤالء 

لو كاف لو من األمر شيء   ىم، ليتأملوا مثل ىذا ا٢بديث، عليكالعيدركس كغّب 
لدفع عن نفسو، أليس كذلك؟ لكنو ال ٲبلك لنفسو شيء، فضبلن عن أف ٲبلك لغّبه، بل 

، ما حصل من العطش كأصحابو حصل ٥بم ما تعلموف ُب غزكة خيرب النيب 
كشدة ا٢باؿ، يدؿ ىذا على أف األمر كلو ، كعلى أف الرغبة ينبغي أف تكوف إٔب ا ال إٔب 

 ا٤بخلوقْب.
حٌب كقف بْب يدم النيب قاد يي أرسل إليو فجاء  الشاىد أف النيب 
  فما كاف منو  ،إال أف فعل أمرين: دعا ا لو، كبصق ُب عينيو

، كىذا فيو فربأ  ا بصق ُب راحة يده ٍب دلك هبا عينيوحيحْب أهنكجاء ُب خارج الص
 أمراف:

 .ف ٦باب الدعوةكا  أف النيب  أوًَّل:
إٔب الغّب، كلكن  اكاف مباركنا بركة ذاتية يتعدل أثرى  أف النيب  وثانًيا:

إ٭با ىو سبب الربكة، ال أنو مانح الربكة، فالربكة من ا، يدؿ على ىذا  النيب 
كأصحابو كانوا  أف النيب  ء ُب البخارم من حديث ابن مسعود ما جا

، فأتوا إناءمن  فقاؿ: اطلبوا ٕب شيئا ُب سفر فقل ا٤باء، فاشتكوا إٔب النيب 
، يقوؿ ابن مسعود: فلقد رأيت بإناء فيو شيء من ماء، فوضع يده فيو كقرأ 
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قاؿ النيب  ٍب -آية من آيات ا،-، ا٤باء يفور من بْب أصابع النيب 
 :«قاعدة مهمة ال يغفل  ىذه، «ىلموا إلى الطهور المبارؾ والبركة من اهلل
ليست مِب، ىذا فيو تعويد  «ىلموا إلى الطهور المبارؾ والبركة من اهلل» عنها ا٤بسلم:

 الصحابة على ٙبقيق التوحيد، التعلق با ال بغّبه.
حٌب  الوجع ٤با كاف منو ذلك برأ من ىذا  الشاىد أف النيب 

جاء ُب غّب الصحيحْب أنو ما أشتكى عينيو بعد ذلك، بربكة دعاء كبصاؽ النيب 
 ٍب إف النيب ، أعطاه الراية، جاء ُب الصحيحْب سأؿ النيب 
  :أقاتلهم مع حذؼ ٮبزة االستفهاـ، «أقاتلهم على أف يكونوا مثلنا»قاؿ ،

 اؿ: أأقاتلهم على أف يكونوا مثلنا؟يعِب كأنو ق
على  :يعِب «نفذ على رسلكا»األمر ا٤بطلوب قاؿ:   لو النيب ا بْب  ىن
يعِب  «على رسلك حتى تنزؿ بساحتهم نفذا»ال حاجة إٔب االستعجاؿ،  على تؤدةىونك 

ٍب توإب فتح بقية  تح لو حٌب تصل إٔب ما دكف حصوهنم، كا٢بصن الذم بدأ بو كفي 
أف ا٢بصن   ا٢بافظ ذكر بعض، ا٢بصوف، ألف خيرب كاف فيها حصوف بعضها كراء 

كل حاؿ كبلٮبا من   كاف ا٠بو حصن القموس، كبعضهم قاؿ إنو حصن ناعم، كعلى
 حصوف خيرب.

حتى تنزؿ بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسالـ، »قاؿ:  الشاىد أف النيب 
دعهم إٔب اإلسبلـ ، ىذا ىو موضع الشاىد، ا«خبرىم بما يحب عليهم من حق اهلل فيووا

ضا ٕبق ا فيو كىو التوحيد، كمفتاح ذلك شهادة أف ال إلو إال ا، فطابق كأخربىم أي
 اء إٔب شهادة أف ال إلو إال ا،ا٢بديث الَبٝبة، الدع

فواهلل لف يهدي اهلل بك رجاّل »خر كىو ُب قولو: يضا شاىد آىذا ا٢بديث أ كُب
 .ففيو فضل الدعوة إٔب التوحيد «واحدا

جاء أيضا عند مسلم ، «دعهم إلى اإلسالـا» قاؿ: الشاىد أف النيب 
وَّل تلتفت حتى  امشِ »قاؿ لو:  أف النيب  من حديث أيب ىريرة 

  .«يفتح اهلل عليك
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على شيء ٍب كقف كصرخ كٓب يلتفت، استجابة تامة للنيب  يقوؿ أبو ىريرة: فمضى
 ماذا كقف كٓب يلتفت كصرخ كقاؿ: يا رسوؿ ا على  ،كدقة عجيبة ُب ا٤بتابعة

ا رسوؿ ا، فإذاأقاتلهم؟ قاؿ: قاتلهم على أف يشهدكا أف ال إلو إال  قالوا ذلك  ا كأف ٧بمدن
 فقد عصموا مِب دمائهم كأموا٥بم إال ٕبقها، فهذا أيضا فيو شاىد لتبويب ا٤بؤلف 

ألف فيو التنصيص على  لو إال ا كىذا ألصق بالتبويب،باب الدعاء إٔب شهادة أف ال إ
 ادتْب.الشه

 الشاىد أف ُب ىذا فوائد:
م من ذلك قبوؿ خرب الواحد، كىذه فائدة نأخذىا من ىذا ا٢بديث كمن ا٢بديث الذ

صح فإنو يفيد العلم كالعمل، ألف ا٢بجة قد قامت على أىل إذا قبلو أيضا، كأف خرب الواحد 
 اليمن كعلى أىل خيرب، ٖبرب كاحد، أليس كذلك؟

؟ يَبتب عليو استباحة الدماء كاألمواؿ بل يَبتب عليو كما الذم يَبتب على ىذا ا٣برب
 ُب ٨بلفاه، أك خرب أبا موسى  لشقاء، لو رد أىل اليمن خرب معاذو السعادة أك ا
  ،ُب ٨بلفاه ٍب ماتوا، ما مصّبىم؟ ال شك إهنم إٔب النار خالدين ٨بلدين فيها

ال يَبتب مثل ذلك إال فكيف يقاؿ بعد ذلك أف ىذا األمر العظيم ترتب على أمر ظِب، 
 ألىل خيرب.  ، ككذلك الشأف ُب خرب عليعلى أمر قطعي، ىذا أعظم األمور

ٍب فيو أيضا دليل على مذىب أىل السنة كا١بماعة من أف أكؿ الواجبات ىو توحيد 
ا كىو شهادة أف ال إلو إال ا، ٖببلؼ مذاىب ا٤بتكلمْب ا٤ببتدعة الذين قالوا إف أكؿ 

شك، أك القصد إٔب النظر، أك ىو النظر، أك ىو ا٤بعرفة، كلها أقواؿ ٨بالفة كاجب ىو ال
العقل للحق؛ ألف كوف اإلنساف ييطلب من أف يشك كقد بلغ درجة اليقْب ىذا من سفو 

أف النظر كالقصد إٔب النظر كا٤بعرفة الٍب يدكر عليها   :كثانينافضبلن عن أنو ٨بالف للشرع، 
و فطرم، كلذلك قالت الرسل الربوبية، كىذا أمر األصل فيو أنكبلمهم إ٭با تتعلق بتوحيد 

إالىيتو أفللو شك! كيف يكوف ُب كجود ا كُب ربوبيتو شك؟ بل كيف يكوف ُب  أل٩بهم:
 ؟! شك، كأنتم تقركف أنو ا٣بالق الرازؽ ا٤بدبر 
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فواهلل ، ادعهم إلى اإلسالـ وأخبرىم بما يجب عليهم من حق اهلل تعالى فيو»قاؿ: 
خير لك من حمر  -موطئةه للقسم كالبلـ على كل حاؿ- لف يهدي اهلل بك رجاّل واحدا

 « النعم
ما يركج األعداء عنو،  ىذا فيو أف اإلسبلـ ىداية الناس إليو أحب من قتا٥بم، ٖببلؼً 

القتاؿ ُب اإلسبلـ ليس مقصودنا لذلك، القتاؿ ُب اإلسبلـ مقصودنا لغّبه، ٤با؟ لكي يهتدم 
َنةٌ  ﴿ :ي يكوف الدين كلو الناس، لك يُن لِل وِ  َوقَاتُِلوُىْم َحت ى ََّل َتُكوَف ِفتػْ  َوَيُكوَف الدٍّ
  .[ٖٜٔ﴾]البقرة:

إٔب سفك دماء الناس، كما يركجو متشوفنا اء بو اإلسبلـ ليس اإلسبلـ ىذا الذم ج
  اعليًّ يوصي  نظر ىنا كيف أف النيب كلذلك ا -حاشا ككبل-عداء اإلسبلـ، أ
يهدي  ادعهم إلى اإلسالـ، فألف  »أف يصرب، أف يتلطف كأف يعتِب ٗبقاـ الدعوة ك ب

حرص على ىذا الفضل، كىذا ال : ا، يعِب«اهلل بك رجاّل واحًدا خير لك من حمر النعم
يكوف إال بعناية كحرص كاىتماـ، فإف استجاب الناس إٔب التوحيد فا٢بمد ، ما ا٢باجة إٔب 

هم قبلوا أف يكونوا ٙبت مظلة ـ هبذا، بل حٌب لو ٓب يستجيبوا لكن  قتلهم؟ ما جاء اإلسبل
 بلـ يعصم دمائهم، أليس كذلك؟اإلسبلـ كيدفعوا ا١بزية، فاإلس

ائق، ليس اإلسبلـ متشوفنا لسفك دماء الناس، القتاؿ مرادنا لغّبه ضركرة، إزالة العو إذف 
 .إماطة األذل عن طريق الدين

فمٌب ما كاف الطريق مفتوحنا كالناس مقبلة فإنو ال حاجة ىذا ىو القتاؿ ُب اإلسبلـ، 
 تاؿ، ككل كبلمي يتعلق ٔبهاد الطلب.إٔب ىذا الق ئذو حين

فضيلة  «فواهلل لف يهدي اهلل بك رجاّل واحدا خير لك من حمر النعم»قاؿ: 
اؿ فوز اإلنساف هبداية إنساف كاحد خّب لو من أف يكوف لو ىذا ا٤ب الدعوة إٔب التوحيد كأف  

  م الذم ىو ٜبْب ك٧ببوب إٔب الناس.العظي
 أمواؿ العرب كأحبها إليهم. سى فى نػى اإلبل ا٢بمراء، كىذه كانت أى  :ٞبر النعم يعِب
كاألنعاـ  ،كاحد على الصحيح، قاؿ بعضهم: النعم خاصة باإلبل ٗبعُب كالنعم كاألنعاـ

النعم تشمل األصناؼ الصحيح أف  تشمل األصناؼ الثبلثة: اإلبل كالبقر كالغنم، لكن  
، كىذا [ٜ٘﴿َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قَػَتَل ِمَن النػ َعِم﴾]المائدة: :الثبلثة أيضا كما قاؿ 
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ا، كا٥بداية  دؿ ىذا على أف من ىدل ا يشمل األصناؼ الثبلثة، ف على يديو أحدن
خّب لك ىداية التوفيق، أف يهدم ا األمر إٔب ا بك، أنت السبب رجل كاحد  :ىنا ىي

 نعم.من ٞبر ال
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 :قاٍ 

 باب

 تؿطري ايتٛسٝد، ٚغٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل

كأ٘بِّ ،  (توحيد، وشهادة أف َّل إلو إَّل اهللتفسير ال باب) :يقوؿ ا٤بؤلف 
،  اء إلى شهادة أف َّل إلو إَّل اهللالدعسابق، كىو ُب أف بػىو ب الباب البعد  با٤بؤلف 

فيها  الدعوة إٔب شهادة أف ال إلو إال ا البد أف تكوف دعوةن  كأ٘بِّ بو يريد أف يقوؿ إف  
توحيد ػ)، كلبياف، ال يكفي أف تكوف الدعوة لػ )ال إلو إال ا(تفسّب، كفيها تفصيل، كفيها 

ملة، فإف الدعوة  (ا جملة ُب ىذا ا٤بقاـ عدعوةن ٦بي
ي
 دٲبة الفائدة، أك قليلة الفائدة.ا٤ب

فإف الداعية إذا كاف يصيح ُب الناس، فيقوؿ: "عليكم بتوحيد ا، كقولوا ال إلو إال 
، كنواقض، فإف  ، كشركطو ا"؛ لكنهم ال يعرفوف معُب ال إلو إال ا، كال تفاصيلها؛ من أركافو

هو قليل، لذا البد أف تكوف دعوة أىل التوحيد دعوةن فيها انتفاعهم هبذه الدعوة إف كاف، ف
أف يينبو عليو،  تفصيل، كفيها بياف، لتقـو ا٢بجة على العباد، كىذا ما أراد ا٤بؤلف 

تفسّب ىذه ا١بملة ما يأٌب من األبواب، فهذه افتتاحيةه : ك كلذلك قاؿ ُب ًختاـ ىذا الباب
 أٌب ُب أبواب ىذا الكتاب إف شاء ا. لك أصل التوحيد، ٍب بقية البياف يتيبٌْب 

باب )عطف ىا ىينا شهادة التوحيد على التوحيد، فقاؿ:  ا٤بؤلف  كالحظ أف  
طف من باب عطف الداؿ ىذا الع(، قاؿ العلماء: تفسّب التوحيد كشهادة أف ال إلو إال ا

لو ما يدؿ عليو، كىو )ال  ، كالتوحيد٥با مدلوؿ ىو التوحيد )ال إلو إال ا( ، فإف  على ا٤بدلوؿ
فعليك أف تعرؼ ما يدؿ عليو، كىو ال إلو إال ، فإذا أردت أف تعرؼ التوحيد، إلو إال ا(

  يد قد مىر  بنا تعريفو.، كالتوحا
بعض ما يتعلق بو ُب الباب األكؿ، أك ُب مقدمة الكتاب، كلكن مضى كىذا الباب قد 

ا٤بوضوعات تقل أٮبيتها، كتتقاصر أٮبيتها  كل    لكبلـ، فإف  ا٤بقاـ يستحق أف ييعاد، كييكرر فيو ا
الكبلـ ُب تعريفو، فإنو: إفراد ا مضى التوحيد قد  أماـ ىذا ا٤بوضوع العظيم، أقوؿ إف  

  ،ا ك ٗبا ٱبتص بو ،كٱبتص باأللوىية،  ٱبتص بثبلثة أمور؛ ٱبتص بالربوبية
 ، ىذا ىو التوحيد.كصفاتو  كٱبتص بأ٠بائو
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كضده الشِّرؾ، كقد يكوف الشِّرؾ ُب الربوبية، كقد يكوف ُب األلوىية )يعِب العبادة(، 
 كالصفات.األ٠باء كقد يكوف ُب 

 ل ت على أنواع التوحيد الثبلثة.دى  كال إلو إال ا 
طابقة 

ي
طابقة، داللة ا٤ب

ي
أما داللتها على توحيد العبادة )يعِب توحيد األلوىية(، فبداللة ا٤ب

لة اللفظ على كامل ا٤بعُب، كتوحيد األلوىية ىو إفراد ا بالعبادة، كالرباءة من عبادة  دال :ىي
طابقة. ما كل  

ي
 سواه، فمجموع األمرين نفهمو من )ال إلو إال ا( بداللة ا٤ب

، فإف على توحيدم الربوبية، كاأل٠باء  كتدؿ ال إلو إال ا كالصفات بداللة اللزـك
كامبلن بأ٠بائو، كصفاتو، فصارت   ف يكوف ربنا، كا٤بعبود ا٢بق البد أف يكوفا٤بعبود ا٢بق البد أ

 كالصفات. ال إلو إال ا دالة بداللة اللزـك على توحيدم الربوبية، كاأل٠باء
 توحيد وشهادة أف َّل إلو إَّل اهلل.تفسير ال: باب قاؿ ا٤بؤلف 

، كيقْب، انتبو ٥بذا.الشهادة ُب اللغة: إخ  باره عن علمو
 ىذه أموره ثبلثة ال تكوف الشهادةي شهادةن إال هبا، كبياهنا:

رب أنو َّلبد أوًَّل:   اإلنساف بلسانو عما ييكنو قلبو.من إخبار، البد أف ٱبي
دكف أف ينطق بلسانو مع قدرتو على  إذف ال ينفع اإلنساف أف يعتقد معُب ال إلو إال ا

ة ا لكنو امتنع عن أف كفعل ما فعل من عباد لاعتقد أنو ال معبود إال ا، بالنطق، فلو أنو 
مع عدـ العذر، فإنو كافره بإٝباع ا٤بسلمْب، كىذا من ا٤بعلـو بالضركرة  ينطق بػبل إلو إال ا

 من دين ا.
إذف، البد من نيطق، البد من تلفظ، البد من إخبار، البد من أف يقوؿ "ال إلو إال 

 ا".
ربِّ ، فإنو أكالن أف ال إلو إال ا إذف، إذا قاؿ ا٤بسلم: أشهد  .ٱبي

عقل من كلمة البد أف يكوف إخباره عن علمو ٗبا يشهد بو، كىذا الذم يي  ثانًيا:
ا يشهد عن القاضي على شيءو ٯبهلو؟ أتكوف شهادتو صحيحة؟  الشهادة، أرأيت شاىدن

ا ٗبا يشهد بو.
ن
 ا١بواب: ال، البد أف يكوف عا٤ب
  إلو إال ا" حٌب ينتفع هبا، كحٌب تكوف شهادةن ُب حقو.إذف، ال بد من العلم بػ"ال
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 قطع، البد من ثبات، أما إذا قاؿ ال إلو إال اكالبد أيضنا من يقْب، البد من ]ثالثنا[ 
ا با٤بعُب؛ لكنو ميرتاب، أك شاؾ، أك مَبدد، فإنو ما أتى بالشهادة، فبلبد إذف حينما

ن
 عا٤ب

 أف تكوف شهادة. ينطق اإلنساف بػبل إلو إال ا
ييعتقد بالقلب فقط؛  كلمةه تيقاؿ باللساف فحسب، كال شيئنا إذف، ليست ال إلو إال ا

 إ٭با ىي عقيدةه ُب القلب، ككلمةه تيقاؿ، ك٥با لواـز على ا١بوارح كما سيأٌب.
 : أيخرب كأنطق ٗبا أعلم كأتيقن.يعِبقوؿ ا٤بسلم: "أشهد"  ا٣ببلصة أف   إذف

 .َّل إلو إَّل اهلل شهادة أف: قاؿ 
 بلـ، كأعذب الكبلـ، كأعظم الكبلـ.أحسن الك ىذه الكلمة العظيمة، ال إلو إال ا

ىي الكلمة الطيبة، كىي أحسن القوؿ، كىي ا٢بيسُب، كىي القوؿ  ال إلو إال ا
 الثابت.

، جلها، كىي العاصمة للنفس، كخىلق ا١بنة كالنار ألمن أجلهاىي الٍب خىلق ا ا٣بىٍلق 
 كا٤باؿ.

أك ٚبف،  ل ا٤بوازينقي ثػٌ أك الشمائل، كهبا تػى  ؤخذ الصيحف باألٲٍبىافهبا تي  ال إلو إال ا
أك سعيد، كإٔب  من أجلها ا٤بلة، كالٍب من أجلها انقسم الناس إٔب شقيو  تكىي الٍب أيسس

 ميقربو أك طريد.
كن أف يصل اإلنساف ين؛ أكلو، كآخره، كظاىره، كباطنو، كال ٲبىي الدِّ  ا ال إلو إال

الذم من ٛبسك بو،  ىي السبب، كا٢ببلا إال إذا تعلق هبذا السبب، ال إلو إال ا  إٔب
 ، كإٔب رٞبتو.كصل إٔب ا 

ىي مفتاح السعادة، كىي مفتاح، كىي مفتاح دار السبلـ، كأسعد الناس  ال إلو إال ا
 من جاء هبا صدقنا من قلبو. بشفاعة النيب 

مةه ىذه قدريىا، ىذه مكانتها، حىريةه أف ييريها ا٤بسلم ما تستحق؛ من العناية، كل  إذف
كاالىتماـ، كا٤بعرفة، كالدراسة، كالتأمل، فإف ا٣بّب كلو ُب الدنيا، كاآلخرة ميعلقه، كمنوطه 
باإلتياف هبا، كٙبقيقها، كالكف عما ينقضها، كا٤بسلم ميطالب أف يعلم ىذه الكلمة بوجوب، 

ىذه  ييعذر اإلنساف فيو، كال ييسامح فيو، بل ٯبب عليو أف يعرؼ ىذه الكلمة، ك ىذا قدره ال
 ا٤بعرفة تتعلق بأربعًة مباحث:
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 /كنواقضها.ْ/كشركطها، ّ/كأركاهنا، ِا، معناى/ُ :أف يعلم
منها حٌب تكوف قد قمت هبذا الواجب عليك، كىو أف تشهد  ىذه أربعةي مباحث البد  

يط بشركطها،  من العلم ٗبعناىا، كالبد   أف ال إلو إال ا، البد   أف تعرؼ أركاهنا، كالبد أف ٙبي
كالبد أيضنا أف تتعرؼ على نواقضها حٌب تكوف ُب منألن عنها، فبل إلو إال ا ٥با شركط، 

كالطهارة، ككالصبلة، البد أف تعرؼ ما ىي الصبلة، كما ، ك٥با نواقض؛ك٥با معُب، ك٥با أركاف
أف تعرؼ أركاف ذلك حٌب تأٌب بو، البد أيضنا أف تلتـز هبذه الشركط الٍب  ىي الطهارة، كالبد

بالطهارة، كالصبلة، ككذلك ببل إلو إال ا، كأيضنا حٌب تنتفع بطهارتك، كصبلتك، البد أف 
 تكف عن نواقضها، كىذا فرعه عن العلم بذلك.

 عة أشياء:أربأما معُب ال إلو إال ا فهذه الكلمة كما ترل ميشتملةه على 
 /ا.ْ/إال، ّ/إلو، ِ/ال، ُ

النافية للجنس  الكىي الٍب تيعرؼ عند أىل اللغة بػػػ: حرؼ نفي،  :فإهنا أما )ال(
ر ج على لئلثبات، كحق النقيض أف ٱبي  (إف)للنفي، ك (ال)كإف  ضداف،  العاملة عمل إف ، فهي

٥با اسمه، ك٥با خرب، كلذا نقوؿ: أيضنا  ( ٥با اسمه، ك٥با خرب، فػ)ال(إف  حق نقيضو، فإذا كانت )
تيربئ جنس  ألهنا النافية للجنس العاملة عمل إف ، تيسمى أيضنا عن الليغويْب بػ: ال التربئة؛ ال

 ا٠بها من مضموف خربىا.
لنفي، فتبلحظ أكالن أنو جيء بػ)ال(، كما ما يكوف من ا ىذا األسلوب أبلغي  )ال إلو( 

ىي العاملة  -كما قد علمت-ىذه  (ال)، كُب النفي من )ما(جيء بػ)ما(؛ ألف )ال( أبلغ 
عمل )إف (، كليس العاملة عمل )ليس(، فػ)ال( الٍب تعمل عمل )ليس( تنفي الوحدة، تقوؿ: 

 ىناؾ رجبلف، أك ثبلثة؛ ُب الدار؛ لكن ٲبكن أف يكوف ال رجله ال أحده ُب الدار، أك تقوؿ: 
، أليس  ر؛ ال كاحد، كال اثنْب، كال أكثر رجل ُب الداالالوحدة، أم ا إذا قلت: ا تنفي ألهن  

 كذلك؟
  ، كما جيء بغّبىا.جيء بػ)ال(أوًَّل:  إذف

ألف نفي ا٤بفرد أبلغ ُب  ال آ٥بة إال ا"؛" :ىنا مفردة، ما قيل أف  كلمة )إلو( وثانًيا:
النكرة الٍب  ، كمعلـو عند أىل اللغة، كاألصوؿ أف  في ا١بنس، ٍب إف النفي تسلط على )إلو(ن

 ُب سياؽ النفي، فرؽه بْب األمرين.نيفيت أبلغ ُب العمـو من النكرة الٍب ىي 
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تدؿ بالتنصيص( على نفي ما  :ىذه حرؼ نفي، كنفيها نفي تنصيص )يعِب إذف )ال(
 بعدىا.

: ُب اللغة تعِب ِب على الفتح ُب ٧بل نصب، ككلمة )إلو(كىو مب )ال إلو(: إلو اسم ال
ط ٗبعُب مبسوط، فراش ٗبعُب ٍؿ ٗبعُب مفعوؿ، كتاب ٗبعُب مكتوب، بسااًفعى  معبود، )إلو(

 مفركش.
 رؼ من ىذه الكلمة معُب العبادة؛ ألو، يألومألوه، كالعرب إ٭با تع :ٗبعُب إذف )إلو(

عيبودية، أك  :ٗبعُب : عىبىدى، كألوىيةٗبعُب : معبود، كألوإذف ٗبعُب : عىبىدى يىعبيد، فػػػ)إلو(ٗبعُب
 .عبادة

 ٖٖٞدهلل دز ايػاْٝات امُل

 
 تأهلٞضبشٔ ٚاضرتدعٔ َٔ  

 : تػىعىب ًد.يعِب 
مع، األصل أف ىذه الكلمة ال  :إلو تعِبإذف  معبود، كاألصل أف ىذه الكلمة ال ٘بي

مع لوال أف الشياطْب اجتالت ا٤بشركْب، فزينت ٥بم عبادة غّب ا، كإال فإنو ال أحد  ٘بي
 غّب ا، فصار ىناؾ آ٥بة.عيبد ؛ لكن مع األسف الشديد يستحق أف يكوف إ٥بنا إال ا

كل معبودو يصح تسميتو لغةن إ٥بنا، كلكن قد يكوف إ٥بنا ٕبق، كىذا ال يكوف إال ،   إذف
 .ما عيًبدى سول ا  ال يكوف إال ُب حق ا، كقد يكوف إ٥بنا بباطل، كىذا كل  

بد، كالشجر قد عيبد، كا٢بجر قد عيبد، ا٤بعبودات كثّبة؛ فالبشر قد عي  كال شك أف  
كالشمس، كالقمر، كالكواكب، كا٢بيوانات، أشياء كثّبة عيبدت، فهي آ٥بة، كلكنها آ٥بةه 

 .باطلة، أما اإللو ا٢بق، فهو ا 
، كىذا األسلوب (إالة استثناء، كالحظ أنو جيء ىنا بػ)ال(، ك)أدا )ال إلو إال...(، إال:

شريك  بات أبلغ أساليب ا٢بصر، كذلك إلثبات العبادة  كحده الالذم فيو النفي، كاإلث
 لو، كنفي العبادة عما سواه.

تعمل عمل )إف (، فلها اسمه ك٥با خرب،  ٔب أف نعرؼ ا٣برب ألننا قلنا إف )ال(ىنا ٫بتاج إ
 ؟ فما ىو خرب )ال(

تعمل ُب  إ٭با )ال( ، كلكن ىذا غّب صحيح، ألف  لة انو اسم ا١ببلقاؿ بعضهم: إ
  اسم ا١ببللة ا أعرؼ ا٤بعارؼ.نكرة، ك 
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إذا كاف معلومنا عند السامع،  كثر عند العرب نفي خرب )ال(كينبغي أف تعلم ىينا أنو يي 
أك دىل ت قرينةه عليو، كىذا كثّبه ُب كبلـ العرب السيما عند أىل ا٢بجاز، كالسيما بعد "إال" 

انوا يلتزموف ذلك، كلو نظائر ُب اللغة، بل ُب كتاب حٌب إف من العرب كبنو ٛبيم، كالطائيْب ك
َر﴾ا:   .«ََّل َعْدَوى َوََّل ِطيَػَرةَ »، «َّلَ َضَرَر َوَّلَ ِضَرارَ »، [ٓ٘]الشعراء: ﴿قَاُلوا َّل َضيػْ

 :كاف يقوؿ ابن مالك ىذا  كألجل 
 اـربٚغاع يف ذا ايباب إضكاط 

 
 سإذا املساد َع ضكٛط٘ ظٗ 

ٗبوجود، فقاؿ: "ال إلو موجوده  :رها٣برب ىا ىنا، فمنهم من قد   كاجتهد الناس ُب معرفة 
 :إال ا"، كال شك أف ىذا التقدير غّب صحيح، ألنو يَبتب عليو أحد الزمْب

] حد، كىي أال يكوف قد عيبد إال ا، كىذا غّب ]البلـز األكؿ: نفي حقيقة ال ٘بي
﴿أَئِْفًكا آِلَهًة ُدوَف الل ِو ء: عن األنبيا عيبد غّب ا، قاؿ  صحيح، فالواقع أنو

 .[ٙٛ]الصافات: ُترِيُدوَف﴾
 ﴿َأَجَعَل اآلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا﴾: كأما ا٤بشركوف فكانوا يقولوف كما قاؿ ا 

ة؛ ، فبل يصح أنو ٓب ييعبد إال ا، بل عيبد غّب ا، كإف كانت عبادة غّب ا باطل[٘]ص:
  ودة.لكنها موجودة، كاآل٥بة موج

أما البلـز الثا٘ب: فالوقوع ُب مذىب أىل ا٢بلوؿ الوحدة الوجود الذين يزعموف أف كل 
-ما عيبد، فهو ا؛ إ٭با ىو صورة ك٘بسيد ٢بقيقة كاحدة، فكل معبود ىو ُب ا٢بقيقة ا، 

 ا٤بذىب من أخبث مذاىب أىل الكفر.، كىذا -تعأب ا عن ذلك علونا كبّبنا
 غّب صحيح.إذف، ىذا التقدير 
، "ال معبود لنا إال ا"، كىذا أيضنا ليس ٔبيد ألنو قد ييفهم، قد بعضه قدره بػ:)لنا(

 يفهم أحده أف اإللو لنا ىو ا، كٯبوز أف يكوف لغّبنا إلوه آخر.
، ال معبودحقه ق الذم ال شك فيو ىو أف ا٣برب لػ)ال( ىو: ا٢ب إذف أك "ال  ، أك: ٕبقو

بشبو ٝبلة "ال معبود ٕبقو إال ا"، كىذا ما دؿ عليو قوؿ ا  إلو حقه"، كلك أف تيقدر
 :﴾الحج: ﴿َذِلَك بَِأف  الل َو ُىَو اْلَحقُّ َوَأف  َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو اْلَباِطُل[ٕٙ] ،

أنو ال معبود حقه  :"ال إلو إال ا"، أم :علمنا حينئذو معُب ، كإذا علمنا ذلك[ٖٓ]لقماف:
 ا. إال 
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، كىل ىو منصوب،  كبقي اسم ا١ببللة "ا"، كاختلف العلماء ُب إعرابو اختبلفنا طويبلن
أك مرفوع، كالصحيح أنو مرفوع، كالصحيح ُب إعرابو أنو: بدؿه عن الضمّب ا٤بستكن ُب خرب 

 ة ُب إعراب، ُب إعراب ىذه الكلمة."ال" اذكؼ، كىذا أسلم، كأبعد عن الكيلف
، كال ريب ىنا أنو "ال معبود الشاىد أف ال  إلو إال ا معناه الذم دلت عليو دكف شكو

 اهتا  كحده، انتبو ٥بذا األمر.حقه إال ا"، ٗبعُب نفي العبادة عما سول ا، كإثب
 عما سول ا، كإثباهتا  كحده.العبادة  نفي  
 ف ٮبا ريكناىا.ال إلو إال ا" دلت على أمرين؛ على نفي، كإثبات، كىذاإذف 

 إذف أركاف ال إلو إال ا اثناف: النفي، كاإلثبات.
نفي العبادة عما سول ا، كإثباهتا  كحده، كال توحيد إال باجتماع األمرين، البد 

 تفريد، كباجتماعهما يكوف التوحيد.من نفي، البد من ٘بريد، كالبد من 
إف ىذا ليس بشيء فضبلن عن أف أما ٘بريده فقط، نفيه فقط يدؿ عليو "ال إلو"، ف

اإلنساف "ال إلو" ألف مرة، ىل يكوف فلو كرر ا، ألنو عدـ، كالعدـ ليس بشيء، يكوف توحيدن 
 أتى بالتوحيد؟ 

ا، لو قاؿ  ا، كالتفريد كحده ليس توحيدن ا١بواب: ال، فالتجريد كحده ليس توحيدن
اإلثبات اجملرد ال ٲبنع  ألف   اإلنساف: "ا إلو"، ىل دخل ُب اإلسبلـ؟ ا١بواب: ال، ًٓبى؟

ا٤بشاركة، ٲبكن أف ييقاؿ: "ا إلو"، كٲبكن أف يكوف معو غّبه؛ فا إلو، كعيسى أيضنا إلو 
 بناءن على قولنا إف كلمة التوحيد ىي إثباته فقط، كال شك أف ىذا أبطىٍل الباطل.

، كالبد من ال يكوف التوحيد إال باجتماع األمرين؛ ٘بريد، كتفريد، البد م إذف ن نفيو
 إثبات، البد من ٚبلية، كالبد من ٙبلية.

حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده الذم ىو معاكية  -إف شاء ا-معنا  سيمر
، قاؿ: بأي شيء بعثك اهلل إلينا، لما سأؿ النبي » :بن حيدة 

سلمت أأف تقوؿ: قاؿ: باإلسالـ، قاؿ: وما آية اإلسالـ، ما ىو ىذا اإلسالـ؟ قاؿ: 
: ، كىذا ىوأسلمت كجهي  :أف تقوؿ ، ىذا ىو معُب ال إلو إال ا«وجهي هلل وتخليت

، كا٢بديث حديثه حسن ، "كٚبليت" ٚبليت عن عبادٌب كل ما سول ا )إال ا(
 خرجو أٞبد، كالنسائي، كغّبٮبا.
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تجريد، الالوالء، كالرباء، النفي، كاإلثبات،  باجتماع األمرين:ال توحيد إال  إذف
 كالتفريد، أما أحدٮبا فقط فإنو ال يغِب عن اإلنساف شيئنا.

 كقد يقوؿ قائل: من أين لك أف ىذا ىو معُب "ال إلو إال ا"؟ 
أين لك ىذا  هتا  كحدهنفي العبادة عما سول ا، كإثبا ال معبود حقه إال ا 
 ا٤بعُب؟ 

، أظهري ا٤بعا٘ب، النيب ا١بواب: أف ىذا ا٤بعُب ُب كتاب ا، كُب سنة 
آف ىو ىذا ا٤بعُب الذم دلت عليو ال إلو إال ضح ما يكوف من دالالًت القر كأكضحي ا٤بسائل أك 

﴿َذِلَك بَِأف  الل َو ُىَو اْلَحقُّ َوَأف  َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو : ، من ذلك قوؿ ا ا
﴿َوَأف  َما َيْدُعوَف ِمْن ج، كُب لقماف: ، ىذه ُب ا٢ب[ٖٓ]لقماف:، [ٕٙ]الحج: اْلَباِطُل﴾

، تأمل قوؿ ا [ٖٓ]لقماف:، [َٕٙوَأف  الل َو ُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر ﴾]الحج: ُدونِِو ُىَو اْلَباِطلُ 
 :﴾ِذي ﴿ِإَّل  ال  ٍب قاؿ:  ﴿َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم ِلَبِيِو َوقَػْوِمِو ِإن ِني بَػَراٌء ِمم ا تَػْعُبُدوَف

-َٕٚوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِفي َعِقِبِو َلَعل ُهْم يَػْرِجُعوَف﴾]الزخرؼ: َفَطَرِني فَِإن ُو َسيَػْهِدينِ 
ٕٛ]. 

﴿ِإن ِني ، انظر كيف عرب  عنها ٗبعناىا، كذلك بقولو: : ال إلو إال اىذه الكلمة ىي
 إال ا. ىذا: ﴿ِإَّل  ال ِذي َفَطَرِني﴾، ىذا: ال إلو بَػَراٌء﴾

 انظر ىذا معُب ال إلو إال ا ﴿َولََقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ٍة َرُسوًَّل﴾: تأمل ُب قولو 
﴿َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلٍّ أُم ٍة َرُسوًَّل َأِف اْعُبُدوا الل َو َواْجَتِنُبوا الذم بيعثت بو كل الرسل 

، كنفي.[ٖٙالط اُغوَت﴾]النحل:  ، إثباته
﴿فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة  ماذا؟ ﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالط اُغوِت َويُػْؤِمْن بِالل ِو﴾ :قاؿ 

 ، ىي: ال إلو إال ا نفيه، كإثبات.[ٕٙ٘اْلُوثْػَقى﴾]البقرة:
﴿َوأَنَابُوا  ىذا النفي، ٍب قاؿ: ﴿َوال ِذيَن اْجتَػَنُبوا الط اُغوَت َأْف يَػْعُبُدوَىا﴾: قاؿ 

 .[ٚٔل ِو َلُهُم اْلُبْشَرى﴾]الزمر:ِإَلى ال
 ة.ك٥بم الرٞب ي، كاإلثبات ىم الذين ٥بم البشرلإذف ىؤالء الذين أتوا بالنف

 ،[ٙٔ﴿َوِإِذ اْعتَػَزْلُتُموُىْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِإَّل  الل َو﴾]الكهف:: تأمل ُب قوؿ ا 
 نفيه، كإثبات.
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أَنْػُتْم َوآبَاؤُُكُم  ْنُتْم تَػْعُبُدوفَ ﴿قَاَؿ َأفَػَرأَيْػُتْم َما كُ : تأمل ُب قولو 
النفي، ، ىذا [ٚٚ﴿فَِإنػ ُهْم َعُدوٌّ ِلي﴾]الشعراء:ماذا؟  [ٙٚ-٘ٚاَلْقَدُموَف﴾]الشعراء:

 ىو: إال ا.، ىذا ىو اإلثبات، [ٚٚ﴿ِإَّل  َرب  اْلَعاَلِميَن﴾]الشعراء: ، ٍب قاؿ:ىذا: ال إلو
 ماذا؟ ﴿َوَلِكْن َكاَف َحِنيًفا﴾ :ُب حق إبراىيم   تأمل ُب قوؿ ا

مائبلن عن الشرؾ، كىذا  :، نفيه، كإثبات، ألف معُب حنيفنا ىو[ٚٙ﴿ُمْسِلًما﴾]آؿ عمراف:
 الشرؾ، كالرباءة من كل معبودو سول ا، ٍب كاف مسلمنا مستسلمنا   يقتضي نفي  

 كحده، كىذا ىو اإلثبات.
النفي، ى أف التوحيد ىو ٦بموع دلت عل إذف األدلة كثّبة ُب كتاب ا 

 كاإلثبات.
ما ذكرتو لك قبل -فكذلك أحاديث كثّبة، منها  ا ُب سنة النيب أم   

فسر  أف النبي » حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده: -قليل، كىو
 ىذا ٗبعُب قوؿ: ال إلو إال ا".، «أسلمت وجهي هلل وتخليتأف تقوؿ:  اإلسالـ بقولو:

 :حديث ابن عمر الصحيحْب  ا٢بديث ا٤بشهور حديثي  ذلك أيضنامن 
إٔب آخر ا٢بديث، جاء  «شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل» ما ىي؟ «بُني اإلسالـ على خمس»

 .«على أف يُعبد اهلل، وُيكفر بما دونو»ُب ركاية عند مسلم: 
 : ال إلو إال ا.لقوؿ كييكفر ٗبا دكنو تفسّبه  إذف ييعبد ا
 .أف ييعبد ا كأف ييكفر ٗبا دكنو، ا٢بديث فسر ا٢بديث :تعِب ال إلو إال ا

رج ُب الصحيحْب:ذلك أيضنا من  قاؿ النبي » حديث كفد عبد القيس كىو ٨بي
  لوفد عبد القيس: آمركم باإليماف باهلل وحده، أتدروف ما اإليماف باهلل

، جاء ُب ركاية عند مسلم «وحده، قالوا: اهلل ورسولو أعلم، قاؿ: شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل
 ىذا ىو معُب: ال إلو إال ا. «آمركم بأربع؛ أف تعبدوا اهلل، وَّل ُتشركوا بو شيًئا»

 .«أف تعبدوا اهلل» ، إال ا:«َّل ُتشركوا بو شيًئا» إال إلو:
حقيقة ال إلو إال ا، كىذا ىو معُب ال إلو إال ا، إذا  -أيها األخوة الكراـ-إذف ىذه 

ىناؾ خطأن كبّبنا ُب فهم ىذه الكلمة كقع فيو فئاـ من الناس،  ف  ت ذلك= علمت أعلم
  أمرين:راجعنا إٔب ا٣بطأ ُب فهم  ال إلو إال اُب فهم  أف يكوف ا٣بطأ -ارعاؾ اي-غالب كال
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من الناس إذا قيل ٥بم: ما معُب  ، كما أكثره، كثّبه ا٣بطأ ُب تفسّب كلمة )إلو( الوؿ:
، بعض الناس تسأ٥بم: ما ال خالق إال ا خالق، كبالتإب تكوف ال إلو إال ا: إلو؟ قاؿ:

القادر على االخَباع، أك يقوؿ: إنو ميستغِب عمن سواه، كا٤بفتقر  :إلو ىومعُب إلو؟ يقوؿ: 
)إلو(، كبْب  كليس إٔب معُب كىذا ُب ا٢بقيقة راجعه إٔب معُب )رب(إليو كل ما عداه، 

 اسع.الكلمتْب بوفه ش
، كحيذفت األلف ٚبفيفنا، فصارت: رب، كأما على زًنًة اسم الفاعل أصلها )رب( : رابه

فعلى زًنىًة اسم ا٤بفعوؿ، فكيف ٪بعل اسم الفاعل ٗبعُب اسم ا٤بفعوؿ، أك يكوف اسم  )إلو(
 اسم الفاعل؟  ا٤بفعوؿ ٗبعُب

  إذف
ي
ستغِب عمن سواه، ىذه  بْب ا٤بعنيْب فرؽه كبّب، فا٣بالق، كالقادر على االخَباع، كا٤ب

طابقة، نعم ا ىو ا٣بالق؛ لكن  ال إلو إال ا مدلوؿى معا٘ب الربوبية، كليس ىذا  كلها
ي
ُب ا٤ب

ال إلو إال ليو ا٤بطابقة، كىذا ليس ىو معُب الذم دىل ت ع ُب معُب ال إلو إال ا٫بن نبحث 
  ا الذم دىل ت عليو ا٤بطابقة.

طئ كثّبه من الناس إذف ؛ "ال خالق إال ا"، "ال ال إلو إال امن  حينما يفهموف ٱبي
ل إٔب خطأو عظيم مع األسف الشديد، ذلك أف رازؽ إال ا"، كىذا ا٣بطأ ُب فهم كلمة أد  
و ال يضره ما فعل إذا كاف يعتقد أنو ال خالق إال ىؤالء ظنوا أف من اعتقد ىذه العقيدة، فإن  

لغّب ا، كلو تقرب بالنذر، كالطواؼ لغّب ا، كلو جعل  حى بى ذى  ا، كلو دعا غّب ا، كلو
بػ"ال إلو إال  ف ُب اعتقاده ماذا فعل؟ أتى، ًٓبى؟ ألنو يكو مهبكبْب ا كسائط يستغيث بينو، 

 ا"، كىذه ال تقدح ُب "ال إلو إال ا".
شرؾ كأنا ، يقوؿ: كيف يكوف كلذلك إذا جئت لبعض ىؤالء، كقلت: ىذا شرؾ با

؟ يقوؿ: أنا أقوؿ "ال خالق إال ا" ما معُب ال إلو إال ا: ك فتقوؿ، أقوؿ: ال إلو إال ا
أبو  العجب! كيف أف ا٤بشركْب الذين ىم  خالق، كال ميدبر إال ا، فيا أعتقد أنو ال

ينطق هبا، ىذا  جهل، كأبو ٥بب، كأضراهبما كانوا أعلم بػ"ال إلو إال ا" )أعِب ٗبعناىا( ٩بن
 ُب ا٢بقيقة من العجائب! 

ا ىا، كأف يعلم معناىا من كاف مستكربن عجيبه أف ينطق بػ"ال إلو إال ا" من ٯبهل معنا
لهم: قولوا َّل إلو إَّل  قاؿ النبي »عن "ال إلو إال ا"، ًٓبى؟ ألف ا٤بشركْب ٤با 
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، [٘]ص: َواِحًدا ِإف  َىَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب﴾﴿َأَجَعَل اآلِلَهَة ِإَلًها ، ماذا قالوا؟ «اهلل تُفلحوا
، [ٖ٘]الصافات: ﴿َيْسَتْكِبُروَف﴾ ماذا؟ ﴿ِإنػ ُهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم َّل ِإَلَو ِإَّل  الل ُو﴾

 ة؟ ، كمىنالكيف نَبؾ البلت، كالعيز   مستحيل!
 السؤاؿ: ٤باذا أجابوا هبذا ا١بواب؟ ك٤باذا كاف ىذا موقفهم؟ 

ىو عبادة ا كحده، كالرباءة من عبادة كل   اال إلو إالألهنم علموا أف معُب ا١بواب: 
إلى أبي طالب، وىو على  النبي  لما جاء» :ما سواه، كلذا ُب الصحيح

، انظر  «، كلمةقل َّل إلو إَّل اهلل يا عماه، :النبي فراش الموت، وقاؿ لو 
، فماذا قاؿ «عند اهللكلمة أحاج لك بها » كيف يسهلها، كٱبففها عليو 

"أترغب عن ملة عبد أبو جهل الذم كاف قرين السوء، كجالسنا عند رأسو؟ ماذا قاؿ لو؟ 
  المطلب؟".

تعِب الرباءة من عبادة كل ما سول ا،  أف ال إلو إال ا مى هً ًٓبى قاؿ لو ىذا؟ ألنو فى 
و إال ا، كإف ال إلو جاء إٔب ا٤بشركْب، كقاؿ ٥بم: قولوا ال إل النيب ككا لو أف 
 أنو ال خالق إال ا أكانوا يستكربكف؟ أكانوا يعادكف؟ أكانوا يقاتلوف؟  :إال ا تعِب

، أليس  ا١بواب: ال، ألف ىذه العقيدة كانوا يعتقدكهنا قبل بعثة النيب 
 ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَػُقوُلن  ىذا ُب كتاب ا:  كشاىدكذلك؟ 

﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق الس َمَواِت َواَلْرَض لَيَػُقوُلن  ، [ٚٛالل ُو﴾]الزخرؼ:
َسيَػُقوُلوَف  ﴿ُقْل ِلَمِن اَلْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ ، [ٕ٘الل ُو﴾]لقماف:

  .[ٗٛ-ٖٛلِل ِو﴾]المؤمنوف:
ذم كاف ٧بل ا٣ببلؼ بْب النيب ما كانوا ٯبحدكهنا؛ إ٭با ال ىذه عقيدةه  إذف
 كإفراد ا  كا٤بشركْب؛ إ٭با ىو قضية العبادة ا، كالرباءة من هب

 عبادة كل ما سواه.
 .إلو :ىذا ىو ا٣بطأ الفادح األكؿ: ا١بهل ٗبعُب إذف 

ٕبق،  ُب تقدير ا٣برب، من زعم أف تقدير ا٣برب ىو موجود، كليس :]المر الثاني[
فهمنا صحيحنا، فوقعوا ُب ا٣بلل الذم يؤدم إليو ما  موا ال إلو إال اكبالتإب، فإهنم ما فه

 ذكرت لك من البلزمْب السابقْب.
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، كىو الذم بيعث بو النيب ا٤بعُب الذم دلت عليو ال إلو إال ا أف  تلخص لنا  إذف
 ا، كما سواه، فإعراضه عن التوحيد، ىو أف ، كىو الذم يكوف ال غّب توحيدن

و أف يعبد ا، كأف يربأ من عبادة ما سواه، فلو أف اإلنساف عىبىد ا؛ لكنو ما كفر ا٤بسلم علي
، قاؿ: أنا أعبد ا ال أتوجو بالعبادة ن دكف ا، لو أف إنساننا قاؿ: ال إلو إال اٗبا ييعبد م

كا  لغّبه؛ لكنو إذا مر على أيناسو يسجدكف لقرب، أك صنم، فقاؿ: أنا ليس ٕب عبلقة هبم،
طئوف، قد يكونوا ميصيبْب،  طئْب، ىل انتفع بػبل إلو إال أعلم ىم ميصيبوف، أـ ٨بي كقد يكونوا ٨بي

 ًٓبى؟ ]ال[، ؟ ا
كفر ٗبا ييعبد ما حصل لو الشطر األكؿ، كىو: نفي العبادة عما سول ا، البد من ال

يكوف قد أتى بػ"ال إلو إال  الل ِو﴾﴿َمْن َيْكُفْر بِالط اُغوِت َويُػْؤِمْن بِ : من دكف ا، قاؿ 
 .[ٕٙ٘﴿فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى﴾]البقرة: ا"

نساف إذا حصل منو ، فإف اإلذارم من ا١بهل، أك ا٣بلل ُب فهم ال إلو إال اح إذف
إال من كبثمراهتا يينتفع بػبل إلو إال ا،  ، فأم صبلحو يأٌب منو؟ الىذا ا٣بلل ُب ال إلو إال ا

 حىسين فهمو ٥بذه الكلمة العظيمة، كىذا أمره من األٮبية ٗبكاف.
: النفي، ٮباعندنا معُب "ال إلو إال ا"، كعندنا أركاف "ال إلو إال ا"، كقلنا  إذف
 كعندنا شركط لػ"ال إلو إال ا".كاإلثبات، 

خارجه عن ماىيتو، أليس   الركن من ماىية الشيء، كالشرط البد منو ُب الشيء؛ لكنو
كذلك؟ فالطهارة شرطه ُب الصبلة، فهل ىي جزء من الصبلة؟ أك أمره مطلوبه ُب الصبلة؟ 

 كن حقيقتها ليست من ماىية الصبلة.كل
 :شركطنا، يسموهنا :قيودنا، يسموهنا :٥با شركط، يسميها أىل العلم إال اال إلو إذف 

ملها، كمنهم من ييفصلها، كعلماء الحقوقنا عرب عنها ٗبا شئت، كالعلماء منه توحيد م من ٯبي
 اعتنوا كثّبنا ببياف شركط ال إلو إال ا، كمنهم حفيد ا٤بؤلف الشيخ عبد الرٞبن بن حسن

  جيدصاحب ))فتح
ي
 ، فإنو قد حررىا، فبلغت سبعة شركط:((ا٤ب

ٝٔٓدت  ٚبػسٕٚط ضبع١ قد ُق

 
 ََٚزَدتسكّا ايػسٔع ٚيف ْؿٛف  

 ـع قا٥ًـٗا ؾإْ٘ مل ٜٓتؿ 

 
ًُٔــٗا   بايٓطل إال سٝح ٜطته

 ٍُ  ايعًـِ ٚايٝكني ٚايكبــٛ

 
ٍُ دٔزاؾٚاالْكٝــاد    َا أقٛ
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 ٚايؿدم ٚاإلخالف ٚاحملبـ١

 
 ٖٚؾكـو اهلل ملا أسبـــ٘ 

 كنظمها آخر بقولو: 
ِْ  َع َوٚؾدُق ٚإخالْف ٜكنْي عً

 
ٍٔ هلــا   قبــ١ٕ ٚاْكٝــإد ٚايكبــٛ

 .-إف شاء ا-ا مركرنا سريعنا حٌب يكتمل االنتفاع هبذا الدرس لعلنا ٭بر عليه 
﴿فَاْعَلُموا : عناىا ىذا أمره كاجب حتمي، قاؿ ، البد بأف يعلم ٗبالعلم أوًَّل:

قاؿ اعلموا أف ال إلو إال ىو،  :، يعِب[ٗٔأَن َما أُنِزَؿ ِبِعْلِم الل ِو َوَأْف َّل ِإَلَو ِإَّل  ُىَو﴾]ىود:
 : َ[ْٜٔم أَن ُو َّل ِإلََو ِإَّل  الل ُو﴾]محمد:﴿فَاْعل. 
  إال ا إال من علم ىذا ا٤بعُب.ال إلو ينتفع بػ: إذف ىذا قدره كاجب، كال  

٤بن قاؿ ال إلو إال  دخوؿ ا١بنة رت ب ُب ا٢بديث الصحيح كلذا النيب 
 .«من مات وىو يعلم أف َّل إلو إَّل اهلل دخل الجنة» ا، كىو يعلم ذلك

البد من العلم، كإال أصبح اإلنساف متكلمنا بكبلـو ىو فيو كا٥باذم، كالنائم الذم  فإذ
كبلمنا أعجمينا ال ييدرؾ لو يتكلم ُب نومو، ألنو يتكلم بشيءو غّب مفهـو كا٥باذم الذم يقرأ  

 معُب.
مستصحبنا العلم بذلك، كبذلك ينتفع هبا،  إذف البد أف ينطق اإلنساف بػبل إلو إال ا

 اؿ: " أشهد أف ال إلو إال ا".لك تكوف شهادة ُب حقو كيكوف صادقنا إذا قكبذ
،، اليقين ثانًيا: كال ميرتاب، كُب ىذا يقوؿ ا  البد أف يكوف مستيقننا با٤بعُب غّب شاؾو
 :[٘ٔ:﴿ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَف ال ِذيَن آَمُنوا بِالل ِو َوَرُسولِِو ثُم  َلْم يَػْرتَابُوا﴾]الحجرات ،

فمن لقيت وراء ىذا الحائط يشهد أف َّل »: أليب ىريرة  قاؿ النيب 
 .«إلو إَّل اهلل، وأف محمًدا رسوؿ اهلل ُمستيقًنا بها قلبو، فبشره بالجنة

لصاإلخالص ثالثًا: العبادة ، فهذا ما دلت عليو ال إلو إال  ، ليس ا٤بقصود ىنا أف ٱبي
لصنا ُب نيطقو لػ: ال إلو إال ا، حينما يقوؿ: ال صود أبداللة التضمن؛ إ٭با ا٤بق ا ف يكوف ٨بي

، يريد هبا كجو ا، أما لو كاف ينطق هبا، كىو يريد شيئنا من الدنيا، يريد أف إلو إال ا
ليىكسىب ثقتهم، فإنو ال ينتفع يصاحب ا٤بسلمْب، أك يتاجر معهم، فقاؿ: "ال إلو إال ا"، 

 بػبل إلو إال ا.
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ّبة فيها ال إلو إال ا"، كىذا ما دلت عليو أدلةه كثالبد من اإلخبلص ُب قوؿ إذف 
، كمنها ما سيأٌب الكبلـ عنو إف شاء ا ُب قادـ اشَباط اإلخبلص ُب قوؿ ال إلو إال ا

 الكتاب.
مواطأة اللساف للقلب، البد أف يواطئ لسانو قلبو، ينطق  :كالصدؽ :الصدؽ :]رابًعا[

بذلك، فإنو ال ينتفع  بلسانو، كقلبو ميكذبه  ُب قلبو، فلو أنو قاؿ: ال إلو إال ا ء مستقرو بشي
﴿َوالل ُو َيْشَهُد ِإف  شهد أف ا٤بنافقْب كاذبوف:  ال ا كحاؿ ا٤بنافقْب، فا ال إلو إبػ: 

: ، ككانوا يقولوفمع كوهنم كانوا يقولوف: ال إلو إال ا [ٔاْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَف﴾]المنافقوف:
 . ٧بمده رسوؿ ا

لكن بينها الحظ ىنا أف عندنا يقْب، كإخبلص، كصدؽ، ىذه كلمات متقاربة ا٤بعُب 
 فوارؽ دقيقة انتبو ٥با.

شركنا ُب قوؿ: ال إلو ُب حق من كاف مي  : الشرؾ، فينتقض ىذا الشرطاإلخبلص يقابلو 
 إال ا.

قض يعِب قوؿ "ال إلو إال ا"، ال ينفع الكذب، كىذا ينت :نو يقابلأما الصدؽ فإ
 ف شيئنا بلساهنم ال يواطئ قلوهبم.ا٤بنافقْب، ألهنم كانوا يقولو 

 ل طائفة من ا٤بنافقْب، قاؿ ا الشك، كىذا ح :عندنا يقْب، كاليقْب يقابل
 .[٘ٗ﴿َواْرتَاَبْت قُػُلوبُػُهْم فَػُهْم ِفي رَيِْبِهْم يَػتَػَرد ُدوَف﴾]التوبة:عنهم: 
شركْب، كالصدؽاإلخبل ذفإ 

ي
نافقْب، كبْب ىذه  ص ييناُب حاؿ ا٤ب

ي
كاليقْب ييناُب حاؿ ا٤ب

 األمور الثبلثة ٛبازجه ُب الغالب.
: البد أف ٰبب ال إلو إال ا، كما دلت عليو ال إلو إال ا، كرأس ]خامًسا[: المحبة

 . اف كأم توحيد ٤بن ٓب ٰبب افأم إٲب ، كلذاكأساسو ٧ببة ا  ذلك
﴿َوِمَن الن اِس َمْن يَػت ِخُذ ِمْن ُدوِف الل ِو أَنَداًدا كىذا ىو حاؿ أىل اإلٲباف دكف شك: 

  .[ُ٘ٙٔيِحبُّونَػُهْم َكُحبٍّ الل ِو َوال ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِل ِو﴾]البقرة:
منْب، كمواالهتم، كىو ٧ببة ا٤بؤ  ا أصل، كىو ٧ببة ا، ك٥با فرعكىذه ابة كما علمت ٥ب

أمرنا  من ىذه ابة أيضنا بيغض ا٤بشركْب، فاكيلـز إف ىذا من فركع شرط ابة، ف
﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإبْػَراِىيَم َوال ِذيَن َمَعُو ِإْذ بإبراىيم، كالذين معو:  ي  أتسً بأف ن
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َنُكُم قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإن ا بُػَرآُء ِمْنكُ  نَػَنا َوبَػيػْ ْم َوِمم ا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف الل ِو َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَػيػْ
 .[ٗاْلَعَداَوُة َواْلبَػْغَضاُء أََبًدا َحت ى تُػْؤِمُنوا بِالل ِو َوْحَدُه﴾]الممتحنة:

 

 ٚايٛال٤ َٚا ايدٜٔ إال اؿب ٚايبػض

 ٚايٛال٤

 

 آثِٚنراى ايربا٤ َٔ نٌ غاٚ  

أف يتلقى األخبار بالتصديق، كيتلقى األحكاـ  :كالقبوؿ يعِب القبوؿ: :ًسا[]ساد 
 .بااللتزاـ، انتبو ٥بذا

تقتضي من ا٤بسلم حٌب يكوف أتى هبا ٕبق أف ٰبصل منو القبوؿ بأف  ال إلو إال ا
ٰبتوم على أحكاـ، فالقابل الذم ٰبتوم على أخبار، ك إ٭با يتلقى ىذين األمرين؛ كاإلسبلـ 

القبوؿ ىو من تلقى األخبار بالتصديق، فمهما جاءه من أخبارو ُب كتاب ا، كسينة أتى ب
ُب   ب ا، كرسولو تلقاىا بالتصديق، كلو أنو كذ   رسوؿ ا 

 رؼ، فإنو نقض ال إلو إال ا.كلمة، بل ُب ح
ٯبب  :إذف، البد من تلقي األخبار بالتصديق، كالبد من تلقي األحكاـ بااللتزاـ، ٗبعُب

اطب، كميطا ، ك٨بي ، ٗبعُب لو اعتقد لب، كعليو أف ييذعن ألحكاـ ا أف يعتقد أنو ميلـز
قوؿ ال إلو ، كحيكمو، فإنو انتقض ُب حقو أنو يسعو ا٣بركج عن شريعة النيب 

ٯبب أف يلتـز بو، ٯبب أف  ، كل حيكمو من أحكاـ ا، كأحكاـ رسولو إال ا
الفعل شيء، كااللتزاـ  ، ٯبب أف يلتـز بو بغض النظر عن الفعل،ييذعن لو، ٯبب أف ٱبضع لو

 شيءه آخر.
 كقد يقصر اإلنساف، فيكوف عاصينا. الفعل ٧بكـو باالستطاعة،

، فلو أنو  اطب، كميلـز أما االلتزاـ، فإنو ال ييسامح فيو اإلنساف، ٯبب أف يعتقد أنو ٨بي
: ا٢بج، حيكمه أكجبو ا، أليس كذلك؟ يق ، كيقوؿ مع قاؿ مثبلن وؿ: "أنا سأحج"، كٯبح فعبلن

ذلك: "ا٢بج ليس كاجبنا علي، لست ميلزمنا ا٢بج عليكم أنتم، أنتم ٙبجوف، أنا ال يلزمِب أف 
 ذا انتقض ُب حقو شرط ال إلو إال الل.أحج"، نقوؿ: ى

﴿ِإِف اْلُحْكُم يقوؿ:  كا  ُب حكم ا لو أنو اعتقد أنو ليس ميلزمنا ٕبكم ا،
ٯبب عليو أف ، كأنو يسعو أف يتحاكم إٔب غّب حكم ا، كأنو ال [ٚ٘﴾]النعاـ: لِل وِ  ِإَّل  

  يتحاكم إٔب حكم ا.
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فنقوؿ: ال شك أف ىذا نقضه منو لشرط القبوؿ، الحظ أننا نيفرؽ بْب مسألتْب، بْب 
ةو عقدية، قبوؿ، كالتزاـ، كبْب فعل، كعمل، كالفعل، كالعمل لو أحكاـ؛ لكننا نتكلم ُب قضي

 .كىي قضية القبوؿ، كااللتزاـ، كاإلذعاف، كا٣بضوع ٢بكم ا 
 يتلقى األخبار بالتصديق، كيتلقى األحكاـ بااللتزاـ.ما معُب القبوؿ؟  إذف

، كأخلص ُب قو٥با، ، كمعُب االنقياد أنو ٤با قاؿ: ال إلو إال ااَّلنقياد [:]سابًعا
، بقي  فصد ؽكأحبها، كقىًبل،  ؽ بو، كىذا ىو اآلف أف يقـو بالفعل ٗبا التـز بو، كصد   ، كالتـز

﴿َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمم ْن َأْسَلَم َوْجَهُو لِل ِو َوُىَو  ا٤براد بقوؿ ا 
د، أف ينقاد بالفعل ألحكاـ ا االنقيا :، فإسبلـ الوجو ىو[ُٕ٘ٔمْحِسٌن﴾]النساء:
 ،وىذا ينتقض في حق اثنين: 

 ا، كما انقاد ال إلو إال، ألف من كقع ُب الشرؾ ما عمل بػ: ع ُب الشرؾ: من كقالوؿ
 عرفتم ىذا؟  ال إلو إال ا،لػ: 

إذف، البد أف يعمل بالتوحيد، البد أف يقـو بو التوحيد بالفعل، كبالتإب إذا أشرؾ مع 
ٕب انتقض شرط د، ٓب ينقد ما حصل منو انقياد، كبالتاقى نػٍ ا شركنا أكرب، فإنو يكوف ٓب يػى 
 ا"؛ لكن ال إلو إال ا"، نقوؿ: أنت قلت "ال إلو إال: االنقياد ُب حق ا٤بشرؾ، كإف قاؿ

 أف ٘بعل العبادة  تعِب أف تعمل هبا، كذلك ب انتقض عندؾ شرط، فػ: ال إلو إال ا
ُب   حقك،كحده، فلما جعلت مع ا غّبه ُب العبادة، ما حصل منك انقياد، انتقضت ُب

 حقك "ال إلو إال ا".
 .كأعرض عن طاعة ا، كرسولو  ُب حق من تؤب ]الثاني[:

ا حاؿ ا٤بنافقْب الذين قاؿ ا ما عىبىد ا، كىذ :كعىبىد غّبه، كالثا٘ب : عىبىد ااألكؿ
  :ُهْم ِمْن بَػْعِد  ﴿َويَػُقوُلوَف آَمن ا بِالل ِو َوبِالر ُسوِؿ َوَأطَْعَنا ثُم  يَػتَػَول ىُب حقهم َفرِيٌق ِمنػْ
 . [ٚٗ﴿َوَما ُأْولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن﴾]النور: قاؿ ا:ى  َذِلك﴾

، وا بالقوؿ؛ لكنهم تولوا عن العمل(ىؤالء أت: )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ما عملوا، كىذا أمره بدىي، فما معُب التوحيد؟ أليس ىو عبادة ا كحده؟ إذف، البد من 

، كىو ال ييطيعو، فأم توحيدو ٤بن ٓب يعبد؟ كأم فائدة من إٲبانو بالنيب  عبادة،
 .[ٗٙ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإَّل  لُِيطَاَع بِِإْذِف الل ِو﴾]النساء:يقوؿ:  كا 
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يس الذم حصل منو كالحظ أننا نتحدث اإلعراض، كالتوٕب عن طاعة ا بالكلية، كل
فعل، كترؾ، أطاع، كعصى، ليس ىذا الذم نتحدث عنو؛ إ٭با  :عُبٗب طاعةه ُب ا١بملة؛

، ، كما فعل شيئنا ٩با أكجبو ا كلية   ن شخصو تؤب عن طاعة ا نتحدث ع
 االنقياد، ىذا ٓب ييسلم كجهو .كبالتإب ما حصل منو شرط 

 السؤاؿ اآلف: ما الفرؽ بْب القبوؿ، كاالنقياد؟  إذف 
حد أف بْب ا٤بعنيْب تقاري  ا١بواب: القبوؿ أصله  بنا، كلذا قد ٜبرتو االنقياد، على أنو ال ٯبي

كلمةن ُب معُب األخرل؛ لكن بالتفصيل الذم ذكرتو لك لعلو   ٘بد من أىل العلم من يستعملي 
 يزكؿ ىذا االشتباه.
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 اهلل إال إلْ ال أُ ٔشّادٚ التٕحٗم تفسري باب -ٓٔ

 (الثاني المجلس)
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 :قاٍ 

 باب

 ٚغٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل ،تؿطري ايتٛسٝد

﴿ُأولَِئَك ال ِذيَن َيْدُعوَف يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم اْلَوِسيَلَة أَيػُُّهْم  ٚقٍٛ اهلل تعاىل:
َرُب﴾  .اآل١ٜ ص55طاإلضسا٤: َأقػْ
ف ُب باب تفسّب التوحيد كشهادة أف ال إلو إال ا، كُب ىذا الباب أكرد ا٤بؤل نزاؿ ما
 إف -ضدِّه، كما سيأٌب معنا أك ببياف  آيات كحديثنا فيها بياف التوحيد إما ٗبعناه أربع
  .-شاء ا

 ﴾﴿ُأولَِئَك ال ِذيَن َيْدُعوفَ : آية اإلسراء، كىي قوؿ ا  :أما اآلية األكٔب ىي
ْن ُدونِِو َفال َيْمِلُكوَف  ﴿ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم مِ  لكن إ٭با يستبْب تفسّبىا بذكر ما قبلها:

ُأْولَِئَك ال ِذيَن َيْدُعوَف يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم اْلَوِسيَلَة أَيػُُّهْم  * َكْشَف الضُّرٍّ َعنُكْم َوَّل َتْحوِياًل 
َرُب َويَػْرُجوَف رَْحَمَتُو َوَيَخاُفوَف َعَذابَُو ِإف  َعَذاَب رَبٍَّك َكاَف َمْحُذورًا﴾]اإلسراء:  -َٙ٘أقػْ

٘ٚ]. 
 أنو إ٭با يستبْب االستدالؿ باآلية بذكر ما قبلها.   حفيد ا٤بؤلف بْب   

أف كجو الداللة يتبْب من ىذه اآلية ك٩با قبلها أيضنا، كعليو فتفسّب التوحيد يتبْب  كا٢بقي 
 من ىاتْب اآليتْب من كجهْب: 

ْدُعوَف يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم ُأْولَِئَك ال ِذيَن يَ ﴿: ُب اآلية الٍب أكردىا كىي قولو  أوًَّل:
 ىذه اآلية نزلت كما ُب الصحيحْب عن ابن مسعودو  [ٚ٘]اإلسراء: اْلَوِسيَلَة﴾

 اإلنس على عبادهتم. نزلت ُب قوـو من اإلنس كانوا يعبدكف قومنا من ا١بن، فأسلم ا١بن كبقي  
اْدُعوا ﴿لمشركْب: قل يا نبينا ل ﴾اْدُعوا﴿ُب ىذه اآلية يقوؿ للمشركْب:  ا  

ُقِل ﴿ىنا للتهديد كالتوبيخ كالتحدم،  ، كاألمر ىا[ٙ٘]اإلسراء: ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدونِِو﴾
 .أم: أنكم زعمتموىم آ٥بة من دكف ا  ﴾اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتمْ 
ْولَِئَك ال ِذيَن أُ  * َفال َيْمِلُكوَف َكْشَف الضُّرٍّ َعنُكْم َوَّل َتْحوِياًل ﴿كالواقع أهنم 

يَػْبتَػُغوَف ِإَلى ﴿الذين يدعوهنم ىؤالء ا٤بشركوف ىم  :، يعِب[ٚ٘-ٙ٘]اإلسراء: ﴾َيْدُعوفَ 
د ا، أف اآلية فيها إنكاره على الذين عبدكا من يعبي  :، ٗبعُب﴾رَبٍِّهُم اْلَوِسيَلَة أَيػُُّهْم َأقْػَربُ 
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ُأْولَِئَك ال ِذيَن ﴿ :يعبدكف ا ىؤالء الذين تدعوهنم من دكف ا ىم أنفسهم يدعوف ك 
يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم ﴿أكلئك الذين يدعوهنم ىم  :يعِب [ٚ٘]اإلسراء: ﴾َيْدُعوفَ 

يَػْبتَػُغوَف ﴿دكف الذين تعبدكهنم ىم ُب ا٢بقيقة عابدكف  و ، فا٤بعب[ٚ٘]اإلسراء: اْلَوِسيَلَة﴾
 ؟! يعبد ا  ، فكيف تعبدكف منِإَلى رَبٍِّهُم اْلَوِسيَلَة﴾

كىو ا  من ىو ا٤بعبود دكف أف يكوف عابداكاف األجدر بكم أف تعبدكا 
 ا  فهذا قبيحه ُب العقل، لو كاف ىؤالء معبدكف حقا ما ، أما أف تعبدكا عابدن

 عبدكا غّبىم، فلما عبدكا غّبىم دؿ ىذا على أهنم ال يستحقوف العبادة. 
د ا،  بي عٍ ة ىؤالء الذين يعبدكف معبوداتو ىي أنفسها تػى إذنا ىذه اآلية ُب ذـ كبياف جهال

، أك يعبدكف ا٤ببلئكة، أك يعبدكف ا١بن ا٤بؤمنْب، أك يعبدكف أك أمو كالذين يعبدكف ا٤بسيح
، فكيف يتأتى األكلياء الصا٢بْب، كالواقع أف ىؤالء الذين عبدكىم ىم يعبدكف ا 

 ذلك يا أيها العقبلء؟! 
شركْب أهنم التوحيد ببياف ضده، كىو حاؿ ا٤بشركْب، فإف حاؿ ا٤بفدؿ ىذا على بياف 

 يعبدكف مع ا غّبه.
 إذنا التوحيد ىو أف ييعبد ا كحده. 

ُأْولَِئَك ال ِذيَن َيْدُعوَف يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم ﴿كىو ُب قولو:  ووجٌو آخر:
٤بعموؿ على العامل، كا٤بعموؿ ىنا ، كُب اآلية كما تبلحظ تقدٙب ا[ٚ٘]اإلسراء: ﴾اْلَوِسيَلةَ 

ىو ا١بار كاجملركر، كتقدٙب ا٤بعموؿ على العامل كما ىو مقرره ُب علم الببلغة من أساليب 
كصف ىؤالء ا٤بؤمنْب  ر ا٢بكم على ىذا الذم قيدـ دكف غّبه، فا صٍ القصر، يعِب قى 

، ما قاؿ: [ٚ٘]اإلسراء: ﴾ةَ يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم اْلَوِسيلَ ﴿ الذين عيبدكا مع ا 
يبتغوف الوسيلة إٔب رهبم، كما ىو األصل، لكنو قدـ ا١بار كاجملركر ليدؿ على أف العبادة 
كابتغاء الوسيلة ال يكوف إال  كحده ال شريك لو، فهذا يدؿ على حقيقة التوحيد، كأف 

 د ىو عبادة ا كحده ال شريك لو.التوحي
 .ٍب ذكرىا ا٤بؤلف فهذاف كجهاف من ىذه اآلية ال

كىو الذم ُب اآلية الٍب قبلها، فذلك لبياف التوحيد أيضنا من خبلؿ  وأما الوجو الثاني:
ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدونِِو َفال يَْمِلُكوَف َكْشَف الضُّرٍّ ﴿: معرفة ضده، قاؿ 
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، كل معبودو سول ا ، كىذه اآلية ُب كل [َٙ٘عنُكْم َوَّل َتْحوِياًل﴾]اإلسراء: 
ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ﴿ينطبق عليو ما جاء ُب ىذه اآلية،  معبودو سول ا 

، كل معبود، كل أحد [ُٙ٘دونِِو َفال َيْمِلُكوَف َكْشَف الضُّرٍّ َعنُكْم َوَّل َتْحوِياًل﴾]اإلسراء: 
أنو ال  :ٗبعُب ؛ٲبلك كشف الضر ال ٲبلك كشف الضر كال ٲبلك ٙبويبل، ال دكف ا 

 ٲبلك إزالتو ك٧بوه، كال ٲبلك على األقل أف ٰبولو من ٧بلو إٔب آخر، كمن شخصو إٔب آخر. 
 من أف ينفعوا عابديهم، فكيف ييعبدكف؟! فهؤالء الذين عيبدكا أعجزي 

العابد إ٭با يطلب بعبادتو حصوؿ النفع كزكاؿ الضر، فإذا كاف الذم عبده ال يقدـ لو 
 ئنا، ال ينفعو، ال ٲبلك لو شيئنا، إذنا ما الفائدة من عبادتو؟شي

﴿َوال ِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َّل َيْسَتِطيُعوَف َنْصرَُكْم َوَّل أَنُفَسُهْم كصدؽ ا إذ قاؿ: 
، ال يستطيعوف أف ينصرككم يا معشر العابدين، بل ىم [ٜٚٔيَنُصُروَف﴾]العراؼ: 

أنفسهم، ال ٲبلكوف ألنفسهم شيئنا، كىذا ينطبق على كل أحد  أنفسهم ال يستطيعوف نصر
حٌب األنبياء، كحٌب األكلياء، كحٌب ا٤ببلئكة، كحٌب ا١بن، كله ال ٲبلك أف يكشف الضر، كال 

 .أف يتصرؼ ُب ىذا الكوف، إال ٗبشيئة ا 
أما ا كحده فهو الذم يفعل ما يشاء، كىو الذم بيده ملكوت كل شيء، كىو 

، كما سواه فعبادتو ضبللةه بيده التدبّب، كىو الذم ٲبلك أف ينفع أك يضر  الذم
 ُب العقل.

مرةن ُب إحدل الدكؿ قربه أك ضرٰبنا أصابتو صاعقةه من السماء، ضريح يزعموف  رأيتي 
أنو لوٕب من أكلياء ا، يتوجهوف إليو بالدعاء كالنذر كالطواؼ كالذبح، كمن عجيب تقدير 

أصابتو الصاعقة من السماء دكف بقية بيوت القرية، حٌب إ٘ب رأيت حجارة ىذا ا أنو كحده 
الضريح متناثرة، فقلت لؤلخوة الذين كانوا معي: أما كاف ُب ىذا عربة ٥بؤالء الذين يعبدكف 
ىذا الوٕب، أما كاف ُب ىذا الذم يركنو عربة أنو ما استطاع أف يدفع عن نفسو، فكيف 

: قد قلنا ألىل القرية ذلك، فكاف جواهبم أف قالوا: إف الوٕب وااليستطيع أف يدفع عنهم، فق
 جله رحيم قاؿ: أنا أٙبملها دكنكم.ر 

انظر كيف تلبيس إبليس على ىؤالء ا٤بساكْب، فقلت ٥بم: عجيبه شأف ! يا للعجب! 
ىذا اإللو الضعيف، أما كاف يستطيع أف يدفعها بالكلية بدؿ أف تنزؿ على أـ رأسو؟ فإبليس 
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نسأؿ ا السبلمة -زين ُب حاؿ ىؤالء ا٤بشركْب، يزين ٥بم الشرؾ با كعبادة غّب ا، لو ت
 .-كالعافية

 ن معرفة ضده، كىو عبادة غّب ا.إذنا يتبْب التوحيد م
إذنا الشرؾ عبادة غّب ا، كلذا يتبْب أف التوحيد عبادة ا كحده ال شريك لو، فإنو 

 ما قاؿ ا٤بتنيب:  على حدِّ 
ُ٘ َٓا َؾِكًَ ِِ َعَسِؾ ٔٗ ِِ ٚب ُٗ  َْٚرمُي

 

ُٔ األِغٝا٤ُ  ٓٝ  ٚٔبٔكٓدٖا َتَتَب
 

فإذا عرفت الشرؾ فإنك ستعرؼ التوحيد، كما أنك إذا عرفت التوحيد ستعرؼ 
الشرؾ؛ ألف ىذين ضداف ال ٯبتمعاف، فمٌب ما كجد التوحيد فإنو ال يكوف الشرؾ، كييعرؼ 

 فالشرؾ عبادة غّب ا مع ا، كالعكس صحيح. أنو ضده، إذا كاف التوحيد عبادة ا،
أف ال إلو إال ا إذنا ىذاف كجهاف ُب بياف التوحيد، كتفسّب التوحيد، كتفسّب شهادة 

 من ىذه اآلية.
ُأْولَِئَك ال ِذيَن َيْدُعوَف يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم ﴿: كىاىنا كقفة عند قوؿ ا 

الوسيلة ذيكرت ُب القرآف ُب ىذا ا٤بوضع ُب آية اإلسراء، كُب آية ، [ٚ٘﴾]اإلسراء: اْلَوِسيَلةَ 
 ٗبعُب القرىب.  :، كالوسيلة ُب اللغة[ٖ٘﴾]المائدة: َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو اْلَوِسيَلةَ ﴿ :ا٤بائدة أيضنا

 إذا غؿٌ ايٛاغٕٛ عدْا يٛؾًٓا
 

 ٚعاد ايتؿايف بٝٓٓا ٚايٛضا٥ٌ 
 

 بو التقرب. أك القرىب، أك ما يكوفالتقارب  :يعِب
القرىب، ىي الٍب يتوصل هبا كيتقرب هبا إٔب الشيء، كىي أخص  :فالوسيلة ُب اللغة ىي

أخص من الوصيلة ألهنا تتضمن معُب ): صيلة، كما يقوؿ الراغب ُب ))مفرداتو((من الو 
 (.الرغبة

ييتقرب إليو،  إذنا ما ييتوصل كييتقرب بو إٔب الشيء ىذا يسمى الوسيلة، كا 
 .، كال طاعة إال بإتباع نبيو ٧بمدو صل إٔب رٞبتو بطاعتو كييتو 

، كأف قولو: [ٚ٘﴾]اإلسراء: يَػْبتَػُغوَف ِإَلى رَبٍِّهُم اْلَوِسيَلةَ ﴿إذنا تبْب لنا أف قولو: 
 .الطاعة   :يعِب [ٖ٘]المائدة: اتػ ُقوا الل َو َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو اْلَوِسيَلَة﴾﴿

عند آية ا٤بائدة أف ىذا ال خبلؼ فيو بْب ا٤بفسرين،  ((ّبهتفس))كذكر ابن كثّبو ُب 
 : القرىب.فالوسيلة ٗبعُب
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٤با سألو  ي: ا٢باجة، كركم ىذا عن ابن عباس كذكر بعضهم أف الوسيلة ى
ا نافعه بن األزرؽ عن الوسيلة، قاؿ: ا٢باجة، قاؿ: فهل تعرؼ ىذا العرب ُب لغتها؟ قاؿ: أم  

 ٠بعت قوؿ عنَبة: 
ٕٖ ايسِّ ِٝٔو ٚض١ًَْٝ إ ِِ إي ٍَ هل  دا

 

ِٕ ِٜأخرٚٔى تهٖشًٞ ٚؽٖكيب   إ
 

كيكلمها على سبيل التحذير كاإلنذار؛ ألهنا كانت تلومو على عنايتو بفرسو، فبْب ٥با 
ُب أبياتو ذكرىا، بْب ٥با أف عنايتو بفرسو ُب سبيل دفع األعداء، كإال فلو ٓب يعتِب هبذا 

ألعداء عليو، كبالتإب سوؼ يأسركنك يا أيتها الزكجة، الفرس لكاف ذلك من أسباب تغلب ا
 كبالتإب سوؼ تكوف ٥بم إليًك حاجة، كليس أمامك إال أف تتكحلي كتتخضيب.

، يعِب ُب كٲبكن أف يقاؿ: إف ا٢باجة ٲبكن أف يعود معناىا ُب حق ا 
كالسؤاؿ   حق ابتغاء الوسيلة إٔب ا إٔب معُب القرىب، فإف طلب ا٢باجة يعِب الدعاء

  ىو من ٝبلة القرب الٍب ييتقرب هبا إٔب ا  فالدعاء ىو العبادة، كما قاؿ ،
 . النيب 

ي الشاىد أف ىذا ىو الصواب الذم الشك فيو، أف الوسيلة ُب ىاتْب اآليتْب ى
 التقرب إٔب ا سبحانو بطاعتو.

ىي الشيخ أك الوٕب الذم يقربك القبور من أف الوسيلة  ادي كبالتإب فإف الذم يركج لو عيب  
، فبل ٲبكن أف تسّب إٔب ا إال بوسيلة ىي الشيخ، ىي السيد، ىي إٔب ا 

الوٕب، الذم تتوجو إليو برغبتك، كرىبتك، كخضوعك، كتعبدؾ، كىو يرفع ىذه التعبدات 
  .كىذه الطلبات كا٢باجات إٔب ا 

 األكلْب سواء بسواء، ىو اعتقاد أيب جهل ىذا االعتقاد ىو اعتقاد ا٤بشركْب كالواقع أف  
 ،[ٛٔ﴾]يونس: َويَػُقوُلوَف َىُؤَّلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد الل وِ ﴿كأيب ٥بب، ىو الذين قاؿ ا فيهم: 

 .[ٖ﴾]الزمر: َما نَػْعُبُدُىْم ِإَّل  لِيُػَقرٍّبُونَا ِإَلى الل ِو زُْلَفى﴿
، أف تفسر الوسيلة ٥بذا التفسّب، إذنا من أبطل الباطل، بل من التبلعب بكتاب ا

 فهذا تفسّبه باطل ٧بدث، بل ىذه الوسيلة ىي الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة.
 إذنا عليك رعاؾ ا أف تعلم أف الوسيلة كالواسطة بْب العبد كبْب ربو نوعاف:

 نفيها كفر. كسيلةه  ]النوع األكؿ[:
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  ]النوع  الثا٘ب[: ككسيلةه إثباهتا كفر.
، فهي كسيلةه ككاسطة الرسوؿ ُب تبليغ شرع ا  :وسيلة الٍب نفيها كفرأما ال

ُب تبليغ الشريعة، فبل ٲبكن أف يعلم  فالرسوؿ كسيلةه ككاسطةه بْب العباد كبْب ا 
، كبالتإب فنفي ىذه الواسطة  العباد شريعة ا ما ٰببو ا كما يبغضو إال من طريق الرسوؿ

  كفر.
كىي الٍب كاف عليها ا٤بشركوف قدٲبنا،  :٘ب فإهنا الواسطة الٍب إثباهتا كفرأما النوع الثا

كعليها ا٤بشركوف حديثنا، كىي اٚباذ معبودات يتقرب إليها اإلنساف، كىي تيقرب اإلنساف إٔب 
 ، فهذا حقيقة ما عليو ا٤بشركوف.ا 

بابتغائها، كىي  إذنا تنبو إٔب ىذه ا٤بسألة ا٤بهمة، كىي أف الوسيلة الٍب أمر ا 
 . الٍب كاف يطلبها الصا٢بوف من عباد ا، ىي طاعة ا 

 ،كا٢بق ،مع التوسل إليو با١باه ىنا على دعاء ا  بعض الناس ٞبل الوسيلة ىا
أنو يسأؿ ا فيقوؿ: يا ا أعطِب أك أسألك ٔباه فبلف، أك ٕبق  :كاألكلياء، ٗبعُب ،كاألنبياء

  أقسم عليك بفبلف إال ما أعطيتِب. اللهم :كذلك اإلقساـ على افبلف، أك بفبلف، ك 
دث كمبتدع، كٓب يقلو ُب ىذه اآلية أصحاب النيب  كالصواب أف ىذا معُبن  ٧بي
.كال السلف الصاّب ، 

له بدعي؛  ٯبوز، ليس شركنا با لكنو توسله بدعي الكالصواب أف ىذا التوصل توس
بْب أيدينا، كىذه أدعية أصحاب  أدعية النيب لعدـ الدليل الشرعي عليو، ىذه 

بْب أيدينا، كىذه أدعية التابعْب كأتباعهم ال ٪بد فيها شيئنا من ىذا  النيب 
 التوسل، كلو كاف ىذا خّبنا لسبقونا إليو، كا تعأب أعلم.
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 : قاؿ 

ِإَّل  ال ِذي َفَطَرِني  * ِمم ا تَػْعُبُدوفَ  وقولو: ﴿َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم لَبِيِو َوقَػْوِمِو ِإن ِني بَػَراءٌ 
 .اآل١ٜ ص21-22طايصخسف: ﴾

ىذه اآلية من أعظم كأبْب ما يفسر كلمة التوحيد شهادة أف ال إلو إال ا، كذلك أف 
 * ِإن ِني بَػَراٌء ِمم ا تَػْعُبُدوفَ ﴿بْب  معُب ال إلو إال ا ُب ىذه اآلية، أال كىي  إبراىيم 

 .إال الذم خلقِب، كىو ا  :يعِب ،[ٕٚ-ٕٙ]الزخرؼ: ل ِذي َفَطَرِني﴾ِإَّل  ا
  ال إلو إال ا النفي كاإلثبات: فهذه اآلية ٝبعت ركِب

يقابل ُب كلمة  فهذا [ٕٙ]الزخرؼ:﴾ِإن ِني بَػَراٌء ِمم ا تَػْعُبُدوفَ ﴿ فهو قولو: :أما النفي
 التوحيد )ال إلو(.

 قابل ُب كلمة التوحيد )إال ا(.فإنو ي [ٕٚ]الزخرؼ:َرِني﴾ِإَّل  ال ِذي َفطَ ﴿كقولو: 
 ﴾َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ِفي َعِقِبوِ ﴿عن ال إلو إال ا ٗبعناىا،  إذنا عرب 

ا، كمن ، ىي ال إلو إال ا، فلم يزؿ ُب عقبو كذريتو من يقوؿ: ال إلو إال [ٕٛ]الزخرؼ:
 يعمل ببل إلو إال ا.

ىذه اآلية تفسّبه كاضح ٤بعُب ال إلو إال ا، فدخلت ُب ىذا الباب بوضوح، باب إذنا 
 تفسّب التوحيد كشهادة أف ال إلو إال ا. 

، ُب مواضع من القرآف أف ىذا قد تكرر من إبراىيم  كقد بْب  ا 
أَنْػُتْم  * ْنُتْم تَػْعُبُدوفَ ﴿قَاَؿ َأفَػَرأَيْػُتْم َما كُ كىذا ُب مواضع من كتاب ا، من ذلك قولو تعأب: 

، النفي [ٚٚ-٘ٚفَِإنػ ُهْم َعُدوٌّ ِلي ِإَّل  َرب  اْلَعاَلِميَن﴾ ]الشعراء:  * َوآبَاؤُُكُم اَلْقَدُموفَ 
كاإلثبات، الرباءة كالوالء، التخلية كالتحلية، كىذا كلو قد مضى ا٢بديث فيو ُب الدرس 

ا شهادة التوحيد، كال قائمنا ببل إلو إال ا، إال ا٤باضي، كقلنا: إنو ال يكوف اإلنساف متشه دن
إذا ٝبع بْب األمرين: النفي كاإلثبات، نفي عبادة ما سول ا، كإثبات العبادة  كحده؛ 
ألف النفي اجملرد عدـ، كالعدـ ليس بتوحيد، كاإلثبات ٦برد ال ٲبنع ا٤بشاركة، كىذا ليس 

 يد كالتفريط ٗبجموعها يكوف التوحيد.بتوحيد، فالتوحيد ٦بموع األمرين: التجر 
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 :قاؿ 

ِو َواْلَمِسيَح اْبَن وقولو: ﴿ات َخُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِف الل  
 .اآل١ٜ  [ٖٔ]التوبة: َمْرَيَم﴾

 ا من جهة بياف، أك معرفة ضدىا.ىذه اآلية فيها بيافه ٤بعُب ال إلو إال 
................................ 

 

ُٔ األِغٝا٤ُ  ٓٝ  ٚٔبٔكٓدٖا َتَتَب
 

ربنا، كمن ذلك أف يطيعو ُب  فإف من الشرؾ أف يتخذ اإلنساف غّب ا  
ىذا ىو الذم جاء ُب ىذه اآلية ُب حاؿ أىل  عتقدا، فإف  صدقنا مي التحليل كالتحرٙب مي 

 .[ٖٔ]التوبة: ْم َأْربَاباً ِمْن ُدوِف الل ِو﴾﴿ات َخُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػهُ الكتاب، أهنم 
يعِب: علماؤىم، أحبار: ٝبع حىرب أك ًحرب، ٯبوز فيها الفتح كٯبوز فيها  ﴾َأْحَبارَُىمْ ﴿

الكسر، األحبار: ىم العلماء، كالرىباف: ىم العيباد، اٚبذكىم أربابنا من دكف ا بأف حرموا 
وىم ُب ذلك معتقدين مصدقْب، ٗبعُب أهنم قالوا ٥بم: ٥بم ا٢ببلؿ أك أحلوا ٥بم ا٢براـ، فأطاع

إف ىذا األمر ا٢ببلؿ حراـ، فاعتقدكه حرامنا، أك أف األمر ا٢براـ الذم حرمو ا جعلوه ٥بم 
 حبلالن فاعتقدكا أنو حبلؿ. 

، كىذه ا٢باؿ تضاد التوحيد، من كاف حالو كذلك فإنو قد كقع ُب الشرؾ با 
عتقد ٙبليل ما أحل ا، كٙبرٙب ما حـر ا، فمن خلف ُب ذلك ف يي كبالتإب من التوحيد أ

 ىذا ىو الشرؾ الذم ىو ضد التوحيد.ربنا، ك  فإنو يكوف قد اٚبذ مع ا 
، [ٖٔ]التوبة: ات َخُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا﴾﴿الحظ أنو قاؿ ُب ىذه اآلية: ك 

ك كا أعلم ألف شرؾ الطاعة إٔب منافاة توحيد الربوبية أقرب ذل كٓب يقل ىاىنا: آ٥بة، ككأف  
 منو إٔب منافاة توحيد األلوىية، كا تعأب أعلم.

بابنا خاصنا سيأٌب معنا إف شاء ا  ب ٥با ا٤بؤلف كعلى كل حاؿ ىذه اآلية بوٌ 
 . ُب قادـ الكتاب، كنفصل القوؿ فيو ٗبشيئة ا 

بعض الناس ُب عدـ التفريق  الفرؽ بْب مقامْب، يغلطي لكن باختصار تنبو ىنا إٔب 
بينهما، كقد بْب  ذلك أىل العلم اققوف كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغّبه، كذلك أف مسألة 

 التحليل كالتحرٙب تنقسم إٔب حالتْب: 
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ـ آخر بأف يعتقد ا٢براـ حبلالن، يقوؿ لو: ا٣بمر دى قى أمر عآبه أك عابد أك مي أف يى  الولى:
 .حبلؿ، فيعتقد ذلك، كيصدؽ كبلمو، كىو يعلم حكم ا

أك ٰبـر ا٢ببلؿ، يقوؿ: ا٣ببز حراـ، يوافقو على ذلك كيعتقد أف ا٣برب حراـ، مع علمو 
﴿ات َخُذوا ، كيدخل ُب قولو تعأب: أحلو، فهذا الشك أنو شرؾه با  أف ا 

 .[ٖٔ]التوبة: الل ِو﴾ َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَاباً ِمْن ُدوفِ 
فهي أف يوافقو ُب العمل ال ُب االعتقاد، ٗبعُب أف يأمره بفعلو ٧بـر  أما الحالة الثانية:

، أمره بشرب ا٣بمر، فشرب ا٣بمر مطيعنا ٥بذا اآلمر دكف اعتقاد  فيفعلو، مع اعتقاده أنو ٧بـر
امتنع مع اعتقاده أنو أف ا٣بمر حبلؿ، بل ىو الزاؿ يعتقد أهنا حراـ، أك منعو من حبلؿ ف

حبلؿ، فمثل ىذا يرجع إٔب باب ا٤بعاصي ال إٔب باب الشرؾ األكرب، تنبو إٔب الفرؽ بْب 
 األمر، كا٤بقاـ فيو بسطه سيأٌب ُب ٧بلو إف شاء ا.

   :قاؿ 
ِو َوال ِذيَن وقولو: ﴿َوِمَن الن اِس َمْن يَػت ِخُذ ِمْن ُدوِف الل ِو أَْنَدادًا ُيِحبُّونَػُهْم َكُحبٍّ الل  

 .اآلية [٘ٙٔ]البقرة: آَمُنوا َأَشدُّ ُحّباً لِل ِو﴾ 
 ىذه اآلية ُب سورة البقرة فيها بياف تفسّب التوحيد من جهتْب أيضنا:

من حاؿ ىؤالء  ٗبعرفة ضد التوحيد كىو الشرؾ، كىو ما بينو  أما الولى:
ا كحب ا فإنو يكوف قد ا٤بشركْب، الذين ٰببوف غّب ا كحب ا، فمن أحب غّب 

دكف ٧ببة من سواه ٧ببةن   أشرؾ مع ا، كىذا ضد التوحيد، التوحيد: ىو ٧ببة ا 
 ا فإنو ٰبب ألجل ا، أك بإذف ا.  بة ا، ىذا ىو التوحيد، كما سولكمح

، يأذف ا ألجل ا، أك بإذف ا  ىذا ىو التوحيد أف ٰبب ما سول
ذلك فإف ىذه ابة قد  تكوف حينئذو ٧ببةن صحيحة، كما سولانو ىذه ابة، فكيبيح سبح

، كذلك إذا كاف اإلنساف حالو كحاؿ تكوف معصية، كقد تكوف شركنا با 
ىؤالء ا٤بشركْب الذين أحبوا غّب ا كمحبة ا، منزلة رهبم سبحانو ُب قلوهبم ىي منزلة ىذه 

ا، ٰببوهنا كحب ا، فبلشك أف ىذا شرؾه با بو يتبْب معُب اآل٥بة كا٤بعبودات الٍب أحبوى
 التوحيد.
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َوال ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبّاً ﴿كىو ُب قولو تعأب:  وجٌو ثاٍف في اآلية:
كل شيء،   ، ىذا ىو التوحيد، أف يكوف ا ُب قلبك أحب إليك من[٘ٙٔ﴾]البقرة:لِل وِ 

، كهبذا يتبْب م ٧ببوبو إليهم ىو ا أف يكوف أعظ ىذا ىو حاؿ أىل التوحيد
التوحيد بو يتبْب كيف يوحد ا، بأف يكوف ا  ا تفسّب التوحيد، فمحبة ا فرده من أفرادً لن

 .[٘ٙٔ﴾]البقرة:َوال ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّباً لِل وِ ﴿ُب قلب اإلنساف أحب إليو من كل شيء 
 :   قاٍ 

ال إي٘ إال اهلل  :َٔ قاٍ$ قاٍ: أْ٘ ٚيف ايؿشٝض عٔ ايٓيب 

 #. سسّ َاي٘ ٚدَ٘، ٚسطاب٘ ع٢ً اهلل = ٚنؿس مبا ُٜعبد َٔ دٕٚ اهلل

 . َا بعدٖا َٔ األبٛاب :ٚغسح ٖرٙ ايرتمج١ 

: يعِب ُب (ُب الصحيح)ىذا الباب بإيراد ىذا ا٢بديث، قاؿ:  ختم ا٤بؤلف 
و، ىو تابعي يركم عن صحيح مسلم، كىذا ا٢بديث حديث أيب مالكو األشجعي عن أبي

، يركم ىذا أبيو، كٓب يركم عن أبيو إال ىو، أبوه طارؽ بن أشيم األشجعي صاحيب 
من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل وكفر بما يُعبد من »: أف الصحايب ا١بليل عن النيب 

  .«دوف اهلل
ا ، يقوؿ: ال إلو إال «وكفر بما يُعبد من دوف اهلل» الحظ ىذا القيد ا٤بهم ُب قولو:

كىذا  ،«حـر مالو ودمو» مع كفره ٗبا ييعبد من دكف ا، ىنا يكوف مسلمنا، ٤با؟ ألنو قاؿ:
ألف قاعدة الشريعة معاملة الناس بالظاىر، فمن كاف قائبلن: ال  ىو ا٤بسلم كحسابو على ا؛

 إلو إال ا، ككفر ٗبا ييعبد من دكف ا، فإنو يكوف مسلمنا فيحـر مالو كدمو.
ال بالكفر ٗبا ىذا قيده مهم يبْب لك حقيقة ال إلو إال ا، كأنو ال يكوف التوحيد إ إذنا

 ييعبد من دكف ا.
قد يقوؿ قائل: قد مر بنا أف ال إلو إال ا ركناف: ال إلو، كإال ا، كال إلو إال ا ىذا 

داخله ُب الشطر ركن ىو الكفر ٗبا ييعبد من دكف ا، فما كجو ذكره ُب ا٢بديث مع أنو 
األكؿ؟ فمن قاؿ: ال إلو إال ا ال يقوؿ ىذا حقنا كصدقنا إال إذا كاف قد كفر ٗبا ييعبد من 

 ؟ «وكفر بما يُعبد من دوف اهلل» دكف ا، فما ا٢باجة لقولو بعد ذلك:
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من عطف ا٣باص على  «وكفر بما يُعبد اهلل» أف عطف قولو: :ا١بواب عن ذلك
طف ا٣باص على العاـ، كإال فكفر ٗبا ييعبد من ا، ىذه ا١بملة ىي العاـ، ىذا من باب ع

 ىي ال إلو، كلكنو عطفها على ال إلو إال ا للتأكيد.
ا٤بقاـ يستحق )، قاؿ: ((حاشيتو))كاألمر كما قاؿ حفيد ا٤بؤلف الشيخ عبد الرٞبن ُب 

سيما مع كثرة الغفلة ، الشك أف ا٤بقاـ مقاـه عظيم يستحق أف يؤكد ىذا ا٤بعُب، ال(التأكيد
عنو، السيما ُب ىذه األزماف ا٤بتأخرة، كثّبه من الناس يغفل عن ىذا ا٤بعُب العظيم، كىو 

  و أف يكفر ٗبا ييعبد من دكف ا.الذم ال يكوف توحيد إال بوجوده، كى
 خر ىذا الباب، قاؿ: ُب آخر مسألة ذكرىا ُب آ كلذا ذكر ا٤بؤلف 

)كىذا من أعظم ما يبْب معُب ال إلو إال ا؛  «من دوف اهلل وكفر بما يُعبد» ُب قولو:
فإنو ٓب ٯبعل التلفظ هبا عاصمنا للدـ كا٤باؿ، بل كال معرفة معناىا مع لفظها، بل كال اإلقرار 
بذلك، بل كال كونو ال يدعو ا كحده ال  شريك لو، بل ال ٰبـر مالو كدمو حٌب يضيف إٔب 

 ، فإف شك أك توقف؛ ٓب ٰبىٍريـٍ مالو كال دمو.الكفر ٗبا ييعبد من دكف ا
 (فيا ٥با من مسألة ما أجلها! كيا لو من بياف ما أكضحو! كحجةو ما  أقطعها للمنازع!

، فإف ىذا األمر أمره عظيم، كثّبه من الناس مع األسف الشديد ال كصدؽ 
ا إال بذلك، ىذا  يتنبو لو، البد من الكفر ٗبا ييعبد من دكف ا، كال يكوف اإلنساف م وحدن

، ليس عبثنا كليس لغونا، ال يكوف اإلنساف مسلمنا إال إذا عبد كبلـ نبينا 
 ا كمع ذلك كفر ٗبا ييعبد من دكف ا. 

أك  من ٓب ييكفر ا٤بشركْب،: )ُب نواقض التوحيد كألجل ىذا ذكر إماـ الدعوة 
ارل مؤمنوف ناجوف عند من قاؿ: إف اليهود كالنص شك ُب كفرىم، أك صحصح مذىبهم(

 ا من أىل ا١بنة، فهذا الشك أنو ما كفر ما ييعبد من دكف ا، من قاؿ: إف ا٤بسيح 
ٯبوز أف يكوف إ٥بنا، أك على األقل ال أدرم رٗبا يكوف إ٥بنا حقنا كرٗبا ال يكوف، رٗبا يستحق 

ر ٗبا ييعبد من دكف ا، كإال اإل٥بية كرٗبا ال يكوف، ىذا ال تنفعو ال إلو إال ا، البد من الكف
 فإنو ال ينتفع بقوؿ: ال إلو إال ا، كإف كرر ذلك عدد األنفاس.

تنبو إٔب ىذا القيد ا٤بهم، كتدبره ألجل أف ينجو اإلنساف، البد من ا١بمع بْب األمرين، 
البد من الوالء كالبد من الرباء، البد من التجريد كالبد من التفريد، البد من أف يكفر 
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اإلنساف ٗبا ييعبد من دكف ا، البد أف يعتقد بطبلف عبادة غّب ا، كل عبادةو لغّب ا 
  فهي باطلة، ٯبب أف يعتقد بطبلهنا، كٯبب أف يكفر هبا، كٯبب أف يبغضها، كٯبب

بغض أىلها ُب تفصيل، فإنو ٓب يبغض أىلها، ٗبعُب أنو أحبهم  أف يبغض أىلها، إال أف  
 ف الشرؾ، فهذه ابة شرؾه با.ألجل أهنم يفعلو 

أما إذا أحبهم لسببو آخر كدنيا، كلذة يكتسبها اإلنساف منهم، فإف ىذه ابة معصية 
 كليست شركنا، تنبو إٔب ىذا ا٤بقاـ العظيم. 

بْب  أف شرح ىذه الَبٝبة، أف بياف التوحيد كتفسّب ال إلو إال  ا٤بؤلف  ٍب إف  
ستوف بابنا ستأتيك كلها تفسّبه كتوضيحه كتفريعه ٤بعُب التوحيد، ا، ما سيأٌب من أبواب، 

كشهادة أف ال إلو إال ا، فاٝبع ٮبتك لفهم ىذه األبواب، كلفهم ىذا الكتاب حٌب تفوز 
 . -إف شاء ا-٤بعرفة التوحيد 

 
  

http://www.salehs.net/


ُٔٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لزفع ٔحنِٕىا ٔارتٗط اذتمكٛ لبُس الشزك وَ باْب -ٔٔ

 دفعْ. أٔ البالٞ

 
  

11 

http://www.salehs.net/


َُٕ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 :قاٍ 

 باْب

 أٚ دؾع٘. ؛ يسؾع ايبال٤ٚمُٖٛا َٔ ايػسى يبظ اؿًك١ ٚاـٝط

ـ تلك ا٤بقدمات العظيمة الٍب أفصحت عن حقيقة بعد أف قد    ا٤بؤلف إف  
 التوحيد، كأٮبيتو، كا٣بوؼ من رده، كا٢بث على الدعوة إليو، ناسب اآلف أف ينتقل ا٤بؤلف

 ده، كأفراد ما يضاده.إٔب بياف تفسّب التوحيد، كذكر أفرا 
ُب ىذا الباب شرع ُب تفصيل ما أٝبلو ُب الباب ا٤باضي، الباب   كا٤بؤلف

 ا٤باضي ُب تفسّب التوحيد، كشهادة أال إلو إال ا، كشرع اآلف ُب ذكر جزئيات ىذا التفسّب.
إذ بضدىا تتبْب  ؛ُب ىذا الباب، كما بعده ُب تفسّب التوحيد ببياف ضده  كبدأ

، كىذا ا٤بناسب لكلمة التوحيد إف شطرىا األكؿ ُب النفي، فناسب أف يبدأ ُب بياف األشياء
 معُب ال إلو إال ا، كمعُب التوحيد ببياف ما يضاده، أك يضاد كمالو الواجب.

من أفراد الشرؾ،  :من ىنا تبعيضية؛ يعِب :(باب من الشرؾ):  قاؿ الشيخ
 كمن أنواع الشرؾ.

ىي ما استدار من ا٤بعدف، كغّبه، كمنو ييقاؿ للمجتمعْب  قة:ا٢بل الحلقة(: سُ بْ )لُ  
 حٍلقة، كحلىقة. ،قة، حلقة: بسكوف البلـ، كٯبوز فتحهاعلى ذكر، ك٫بوه إنو ُب حلٍ 

  ا٣بيط معركؼ، كمراد الشيخ :(والخيط باب من الشرؾ لبس الحلقة) قاؿ:
ىذا فع الببلء، أك دفعو، ف يكوف بقصد ر ا٣باص الذم ىو على صفة معينة؛ كذلك بأ سي بٍ اللي 

ىو ٧بل ٕبثنا ُب ىذا الباب، ليس اللبس ا٤بطلق؛ إ٭با ىذا اللبس الذم اقَبف باعتقاد، كقصد؛ 
 أال كىو رفع الببلء، أك دفع الببلء.

أك تلك ا٢بلقة، كالقصد أف يكوف  ىو بعد نزكلو، فيلبس ىذا ا٣بيط :(رفع البالء)
 ذلك سببنا ُب إزالة الببلء بعد نزكلو.

فإنو يلبس ا٢بلقة، أك ا٣بيط بقصد أف يكوف ذلك سببنا ُب دفعو  :(أما دفع البالء)و
 قبل نزكلو.

إذف رفع الببلء ما كاف بعد نزكلو، كدفعو ما كاف قبل نزكلو، كما يلبسو ا٤بشركوف، أك 
 أشباه ا٤بشركْب من ىذه األمور؛ إ٭با يتنوع أصلهم ُب ذلك إٔب ىذين األمرين: 
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سوف شيئنا، كالقصد أف يكوف سببنا ُب إزالة مرض، أك سحر، أك عْب، ]األكؿ[: قد يلب
 أك مس، أك ما شاكل ذلك بعد أف ييصاب اإلنساف.

]الثا٘ب[: كقد يكوف البلبس لذلك قصده أال ييصاب، ىو سليم، كيريد أال ييصاب 
بعْب، أك ال ييصاب ٗبرض، أك ال ييصاب بسحر، أك ما شاكل ذلك، فهذا ىو ٧بل البحث 

ىذا الباب أف يلبس اإلنساف حلقة، أك خيطنا، أك ٫بوٮبا أم شيء آخر ليس ا٤بقصود ىو  ُب
 أف يكوف من جنس معْب، أك على ىيئة معينة.

أم شيء من ىذا الباب يلبسو اإلنساف هبذا القصد، إما لرفع الببلء، أك دفعو فإنو 
ينتسب إٔب اإلسبلـ مع الواقع فيمن  داخله ُب ىذا التبويب، كأنو من الشرؾ، كال شك أف  

٥بم فيها  اتُب ىذا ا١بانب، كللناس الذين ىم متأثركف هبذه الوثني األسف الشديد، مؤسفه 
 تفنن، ك٥بم فيها تنويع.

كيتطور من مكاف إٔب آخر، كمن زماف إٔب آخر، فمن الناس من ال يلبس حلقةن، أك 
بابو، أك على سيارتو، نعل ا٢بصاف على  :كة حصاف؛ يعِبو يعلق مثبلن حذخيطنا؛ لكن  

 كالقصد أف يكوف ذلك سببنا ُب دفع العْب.
أك ٘بده يعلق ُب سيارتو صورة كف، أك صورة نعل صغّبة يعلقها على السيارة، كالقصد 

 أف يكوف ذلك سببنا لدفع أذل العْب، أك ا٢بوادث، أك ما شاكل ذلك.
بلت على ىيئة قبلدة، أك ما كلرٗبا لبست ا٤برأة ما يسمى بالعْب الزرقاء الٍب تباع ُب ا

 شاكلها، كالقصد أف تكوف سببنا ُب دفع أذل العْب.
ق ذلك على طفلو، كمن الناس من يستخدـ بعض األعضاء من بعض علِّ أك ٘بده يي 

ا٢بيوانات ٥بذه القصود ٘بد منهم من يضع رأس ٞبار، أك رأس كلب ُب مزرعتو، كيقوؿ: أنو 
ا يقولوف: عْب ثعلب، أك طفلو منقار غراب، أك كميدفع أذل ا١بن، كبعضهم يعلق على 
يضعها على كلده، أك يضعها ُب بيتو، أك ُب دكانو؛  عْب ابن آكل، أك قطعة جلد من ذئب

 ألجل أف يكوف ذلك سببن ُب دفع الببلء.
شيء أك شرب  عم أنو يدفع عنو أذل السم لو أكلبعضهم يلبس خاًب من عقيق، كيز 

كىو كثّبة كلها ترجع إٔب معُبن كاحد،   إٔب غّب ذلك من صور فإف ذلك يدفع عنو، فيو سم
 بس، كالقصد أف يكوف سببنا ُب دفع الببلء قبل نزكلو، أك رفعو بعد نزكلو.لٍ أنو شيء يػي 
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، ال شك أف ىذا  بس، كأنو من الشرؾ بابْب حكم ىذا اللي   الشيخ
 سب ا٢باؿ.اللبس من ارمات باتفاؽ العلماء، كيتفاكت ذلك التحرٙب ٕب

ىذا الذم لبسو ٦برد سبب،  كذلك إذا اعتقد البلبس أف   قد يكوف ذلك شرًكا أصغر:
 ، ىذا شرؾه أصغر. كإال فإف الذم ينفع ا

تعلق البلبس ٗبا لبس حٌب اعتقد االستقبلؿ بالتأثّب ُب ىذا الشيء  مى ظي أما إذا عى 
 شرًكا أكبر.ا٤بلبوس، فإنو يكوف كال شك 

ٲبلك نفعنا، كضرنا استقبلالن   كرب ظاىر، فإف من اعتقد أف غّب اككونو شركنا أ
 عن مشيئة ا، فهذا من ا٤بعلـو بالضركرة أنو شرؾ أكرب ُب باب الربوبية.

، فإف النصوص قد جاءت بو؛ شرًكا أصغركىو كوف ىذا اللبس  ا الحالة الولى:أم  
، (من تعلق ٛبيميةن، فقد أشرؾ)ا: أعِب كصف ىذا األمر بأنو شرؾ، كسيمر معنا إف شاء 

إف الرقى، والتمائم والتولة »: كسيأٌب ُب الباب القادـ إف شاء ا قولو
 .«شرؾ

 فّبجع إٔب ثبلثة أمور:: أما كوف ذلك شرًكا أصغر 
من تعلق ذلك اعتقد سببنا ٓب ٯبعلو ا سببنا ال شرعنا، كال قدرنا،  :]المر الوؿ[
كال قدرنا، فقد أشرؾ  ا ٓب ٯبعلو ا سببنا ال شرعنالعلم: أف من اٚبذ سببن كالقاعدة عند أىل ا

 الشرؾ األصغر.
 السباب التي تؤدي إلى المقصود تنقسم إلى قسمين:

 تنقسم إلى أسباب شرعية، وإلى أسباب قدرية. 
فهي الٍب دؿ الشرع على أهنا نافعة، كذلك كالرقية بالقرآف  أما السباب الشرعية:

 سببه ٢بصوؿ الشفاء دؿ على ىذا الشرع. مثبلن 
ُب شيء إما أنو سبب  ا  بأف ٯبعلوقد يكوف السبب سبب قدريًا: 

مثاؿ ذلك: شرب ا٤باء سبب ٢بصوؿ الرم، أك األكل سبب لدفع  ،موصل إٔب شيء ما
 ا١بوع.

التجربة الظاىرة، فالتجربة الظاىرة ىي  :كالضابط ُب كوف ىذا سبب قدريان ىو كا٤برجع
الٍب تضبط ذلك، فمٌب عيرؼ بالتجربة الظاىرة، كالتكرار، أك بشهادة أىل ا٣بربة أف ىذا 
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كاألدكية مثبلن يثبت بنا قدرينا، كال حرج ُب استعمالو؛  األمر سبب ُب كذا، فإنو يكوف سب
ُب عبلج   بالتكرار، أك بشهادة أىل ا٣بربة، كأىل الطب أف ىذا الدكاء نافع بإذف ا

أك مرض البطن، أك ما شاكل ذلك، ىذا سبب قدرم ال حرج ُب استعمالو مرض الصدر، 
كتعليق القلب إ٭با ىو على من بيده النفع  يعتقد اإلنساف أنو سبب، كا٤بعوؿ أف :بشرط

 .ا  كالضر، كىو
ا مع اعتقاد أنو فمن استعمل السبب على ىذا الوجو إذا كاف سببنا شرعينا، أك قدرين 

ماد القلب على ا، ىذا ال حرج فيو، كقد يكوف ىذا جائزنا، كقد كاعت ٦برد سبب ييفعل
 مستحبنا، كقد يكوف كاجبنا ٕبسب أحواؿ ا٤بسائل.

أسورة من حديد، أك ٫باس، كقاؿ ىذا  سى بً ق خيطنا من قماش، أك لى إذف ىذا الذم عل  
دنا سبب ُب دفع مرض، أك سبب ُب دفع عْب، أك ما شاكل ذلك نظرنا ُب ىذا األمر، فوج

 أنو ٓب يأٌب ُب الشريعة أف ىذا سبب ينفع ُب ذاؾ إذنا ليس سببنا شرعينا.
ٍب من حيث التجربة الظاىرة، فإنو ليس ىناؾ مناسبة بْب خيط، كدفع أذل العْب، أك 
، كيكوف سببنا ُب دفع ا٢بمى، أك ما شاكل ذلك، ليس ىناؾ  أف يلبس اإلنساف معدننا مثبلن

ق، أك لى فهذا الذم لبس ىذه ا٢بً  سبب ُب دفع ذاؾ، كبالتإب أف ىذاكاقعي حسي على  دليله 
 ىذه ا٣بيوط اٚبذ سببنا ٓب ٯبعلو ا سببنا ال شرعنا، كال قدرنا، فيكوف قد أشرؾ الشرؾ األصغر.

: فهو أف من لبس ىذه ا٢بلق، أك ا٣بيوط، فالغالب أنو حصل ُب قلبو المر الثاني
و إٔب ىذه األمور الٍب علقها، كٓب يعتمد بقلبو، كيتوكل لتفت قلبعلق بوجو ما هبذه ا٣بيوط، ات

كىذا التعلق، كحصوؿ نوع من التوكل ال شك أنو  ، كىذا االلتفات بقلبو على ا
 شعبة من شعب الشرؾ.

يذكره غّب كاحد من أىل العلم؛ كىو أف لبس مثل ىذه األمور : [ثالثالمر ]ال
اعدة الٍب ذكرىا غّب كاحد من أىل العلم: أف كسائل كسيلة إٔب الوقوع ُب الشرؾ األكرب، كالق

نكر أف من علق مثل ىذه ا٣بيوط، أك حد، كال يي الشرؾ األكرب شرؾ أصغر، كىذا أمر ال ٯبي 
ق، أك ما شاكلها، فإنو يتدرج بو الشيطاف شيئنا فشيئنا حٌب يصبح لى علق مثل ىذه ا٢بً 

فيكوف قد خطا معو الشيطاف  اعتماده، كتوكلو بالكامل على ىذا الشيء الذم علقو،
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 طوات، ٲبشي مع اإلنساف ُب التلبيسخطوات، كالشيطاف ليس لو خطوة كاحدة؛ إ٭با لو خ
 .[ٕٛٓ﴿ َوَّل تَػت ِبُعوا ُخطَُواِت الش ْيطَاِف﴾]البقرة:كالتسويل خطوةن خطوة، 

يوط، األصل ُب لبس التمائم الٍب ىي من ا٣ب إف   ٥بذه األكجو الثبلثة قاؿ العلماءإذف 
كا٢بلق، ك٫بوىا أف ذلك شرؾ أصغر، كقد يكوف شركنا أكرب إذا عظم تعلق القلب هبذه 

 ا٤بعلقات.
، كىو باب ُب غاية األٮبية؛ نظرنا لكثرة األخطاء  إذف ىذا ىو تبويب ا٤بؤلف
  ـ ُب ىذا الباب، كا ا٤بستعاف.الٍب تقع من ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبل

 : قاؿ 
 ْل َأفَػَرأَيْػُتْم َما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف الل ِو ِإْف َأرَاَدِنَي الل ُو ِبُضرٍّ ﴿قُ : وقوؿ اهلل تعالى

 اآلية. [ّٖىىٍل ىين  كىاًشفىاتي ضيرًِّه﴾]الزمر: 
:  عن اعتقاد ا٤بشركْب، قاؿ  ىذه اآلية ُب سورة الزمر، فيها ٱبرب ا

ْرَض لَيَػُقوُلن  الل ُو ُقْل َأفَػَرأَيْػُتْم َما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق الس َمَواِت َوالَ 
الل ِو ِإْف َأرَاَدِنَي الل ُو ِبُضرٍّ َىْل ُىن  َكاِشَفاُت ُضرٍِّه َأْو َأرَاَدِني ِبَرْحَمٍة َىْل ُىن  ُمْمِسَكاُت 

 .[ُٖٛلوَف﴾]الزمر:رَْحَمِتِو ُقْل َحْسِبَي الل ُو َعَلْيِو يَػتَػوَك ُل اْلُمتَػوَكٍّ 
عظيمة ُب بياف التوحيد، كتوضيح الشرؾ، كفيها أمراف مهماف يدالف  ىذه اآلية آيةه 
 على بطبلف الشرؾ.

 عن ا٤بشركْب ُب اعتقادىم ُب آ٥بتهم الٍب يعبدكهنا مع ا  ما أخرب ا الوؿ:
  :ِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق ﴿َولَ ، كىي أهنا ال ٛبلك شيئنا ال خلقنا، كال رزقنا، كال تدبّبنا

 .[ٖٛالس َمَواِت َواَلْرَض لَيَػُقوُلن  الل ُو﴾]الزمر:
إذنا كانوا يعتقدكف أف ا كحده ىو ا٣بالق، كأف ا كحده ىو الرازؽ، كأف ا كحده 

 ؟يكونوا هبذا االعتقاد مسلمْب، ٓبىو ا٤بدبر، كمع ذلك ما نفعهم ذلك، كٓب 
 .ُب العبادة  األهنم أشركوا مع 

ىو ُب بياف أف ىذه اآل٥بة الٍب تعلقوا هبا آ٥بة ال تتصف بالكماؿ، بل وأمر آخر: 
تتصف بالنقص، كإذا كانت كذلك كاف التعلق هبا ضبلالن ُب العقل، كما كاف ضبلالن ُب 

 الشرع، ما الفائدة أف ييعبد ما ال ٲبلك نفعنا، كال دفع ضرو عن عابده؟ ما الفائدة؟
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إف أراد٘ب ا بضر ىل   رأيتم ُب حاؿ ىذه اآل٥بة الٍب تزعموهنا مع اقل أ
 تستطيع ىذه اآل٥بة أف تكشف ىذا الضر؟ أف تدفع الشيء الذم أراده ا كشاءه؟

رٞبة منو، ىل تستطيع ىذه اآل٥بة أف   أك إذا كاف األمر بالعكس إف أراد ا
 ؟ٛبنع رٞبة ا من النزكؿ على ىذا اإلنساف

حاؿ أىل التوحيد  ، كلذلك سيكت عنو لوضوحو، ٍب بْب ا١بواب معلـو
ىو حسب ا٤بؤمنْب، فهو كافيهم، كىو الذم   الذين ٯبعلوف حسبهم ىو ا، ا

 . يتوكل عليو ا٤بتوكلوف، كال يتوكلوف على ما سواه
 ُب جلب  كالشاىد أف ىذه اآلية فيها بياف بطبلف الشرؾ، كالتعلق بغّب ا

نفع، أك جلب ضر، فيدخل ُب معناىا رد ما عليو ىؤالء ا٤بتعلقْب، أك ا٤بعلقْب ٥بذه التمائم، 
 . إف الذم ىم فيو ضبلؿ، كباطل، كشعبة ٩با عليو أىل الشرؾ با

نفى أف تكوف اآل٥بة الٍب   كُب استدالؿ ا٤بؤلف هبذه اآلية لطيفة؛ كىي أف ا
جلب خّب، أك دفع ضر، كُب ىذه اآل٥بة صا٢بوف، كمبلئكة، يتعلق هبا ا٤بشركوف نافعة ٥بم ُب 

عن ىؤالء أف يكوف شيء منهم نافعنا، أك دافعنا للضر، فبل أف يكوف  كجن، كأنبياء، فإذا نيفي  
ىذا مدفوعنا، كمنفينا عن ٝبادات ال تتحرؾ، كال تعقل، كال تصنع شيئنا كخيط، أك حلقة ال 

 شك أف نفي ذلك عنها من باب أكٔب.
التعلق هبذه األمور ُب جلب  ُب بياف أف    فهذا استدالؿ لطيف من ا٤بؤلف 

، كأنو من حاؿ أىل الشرؾ، كا تعأب ا٤بنافع، كدفع ا٤بضار أنو ضبل  أعلم.ؿه
التنبيو على أف ىذه اآلية كما ىو ظاىر من سياقها فيها بياف ضبلؿ ما عليو  بقي  

 لف هبا على ما األصل فيو أنو شرؾه أصغر؟ا٤بشركوف الشرؾ األكرب، فكيف يستدؿ ا٤بؤ 
  :كا١بواب عن ىذا

 .تعليق ىذه التمائم ُب بعض أحوالو قد يكوف شركنا أكرب أف   ]أوًَّل[:
فإهنم كانوا يستدلوف ،   جرل على قاعدة السلف  ا٤بؤلف أف   وثانًيا:

إف -سيأٌب معنا  ما ىو من الشرؾ األصغر، كما باآليات النازلة ُب الشرؾ األكرب على ردِّ 
تعأب:  ُب تفسّب قولو  ُب أثر حذيفة، ككذلك ما جاء عن ابن عباس -شاء ا
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  فسر ذلك ابن عباس، [ٕٕ﴿َفال َتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف﴾]البقرة:
 بأشياء ىي من قبيل الشرؾ األصغر.
عْب يستدلوف ٗبا ىو نازؿ ُب الشرؾ أٝب رٞبة ا عليهم فأىل العلم من السلف الصاّب

األكرب على رد الشرؾ األصغر، فإنو إذا كاف الشرؾ األكرب مدفوعنا، فليكن الشرؾ األصغر 
 أعلم. دكنو مدفوعنا من باب أكٔب، كا تعأبالذم ىو 

 : قاٍ 

زأ٣ زدًّا يف ٜدٙ سًك١ َٔ  عٔ عُسإ بٔ سؿني؛ إٔ ايٓيب 

اْصعٗا، ؾإْٗا ال تصٜدى $اٍ: َٔ ايٛا١ٖٓ، ؾكاٍ: ، ق#َا ٖرٙ؟ $ُؾِؿٕس، ؾكاٍ: 

، زٚاٙ أمحد بطٓد ال بأع #إال ّٖٚٓا، ؾإْو يٛ َت ٖٚٞ عًٝو َا أؾًشت أبّدا

 ب٘.

ىذا ا٢بديث  فيو كبلـ من جهة ثبوتو، فإف    حديث عمراف ىذا ا٢بديث،
لة فيها كبلـ كىذه ا٤بسأ ، جاء من ركاية ا٢بسن البصرم عن عمراف بن حصْب

 ف العلماء ٨بتلفوف ىل ٠بع ا٢بسن من عمراف؟يل عند أىل العلم، فإطو 
أثبت ىذا السماع طائفة من أىل العلم، كالبزار، كابن حباف، كابن خزٲبة، ككذلك 

 .وا٢باكم، كحكاه عن أكثر شيوخ
نفوا ٠باع ا٢بسن من عمراف، كابن ا٤بديِب، كابن معْب، كابن  ،كيقابل ىؤالء أئمة النقاد

 كغّبىم من أىل العلم.أيب حاًب، 
 على أف ركاية أٞبد ٥بذا ا٢بديث فيها قوؿ ا٢بسن: أخرب٘ب عمراف بن حصْب

 ، أعلم أنو ٠بع ىذا ا٢بديث، كا تعأبففي ىذا ما يدؿ على. 
 كل حاؿ ىذا ا٢بديث لو شواىد تدؿ على ثبوتو.  كعلى

، ككبلٮبا لو شاىد من حديث أيب أمامة بإسناد فيو ضعف، ككذلك من حديث ثوباف
كما ،   ثابت عن النيب -إف شاء ا-، فا٢بديث ((الكبّب))عند الطربا٘ب ُب 

 تعأب أف ابن أيب شيبة، كابن بطة، كغّبٮبا ركيا ىذا ا٢بديث عن عمراف موقوفنا عليو، كا
 أعلم.
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، كىذا الرجل «رأى على رجٍل حلقة من صفر  أف النبي»الشاىد 
لتصريح بو عند ا٢باكم بأنو عمراف نفسو، فصاحب القصة ىو ا٤ببهم ُب ركاية أٞبد جاء ا

 عمراف الذم يركيها.
على ىذا الرجل حلقةن من صفر يبدك كا أعلم أنو ىذا   رأل النيب

 «: ما ىذا؟ فقاؿ النبي»قة، ا٤بعدف ا٤بسمى بالنحاس، رأل عليو ىذه ا٢بلٍ 
 نكرنا؟كاف مي   ُب ىذا السؤاؿ مستفسرنا، مستعلمنا، أك  كىل كاف النيب

 توجيهاف ألىل العلم.
 «ويحك ما ىذا؟»قاؿ:   كجاء ُب ركاية أٞبد أف النيب

فهذا يرجح أنو استفهاـ إنكار، فبْب الرجل، أك عمراف سبب ىذا اللبس، كأنو من 
ىذه سببية، أك تعليلية؛ يعِب إ٭با لبست ىذا األمر ألجل دفع أٓب أعا٘ب منو،  (من)الواىنة، 

 و، كىو الواىنة.أك مرض أصبت ب
أٓب ييصاب بو اإلنساف ُب ذراعو،  :الواىنة: ًعرؽه يصيب ا٤بنكب؛ يعِب :قاؿ أىل اللغة

 قالوا: كىو يصيب الرجل دكف ا٤برأة.
ُب دفع  افالشاىد أنو لبس ىذه ا٢بلقة، األسورة من ىذا ا٤بعدف؛ ألجل أف تكوف سببن 

، ككيف يكوف «إَّل وىًنا: انزعها، فإنها َّل تزيدؾ  فقاؿ النبي»ىذا األٓب، 
 ذلك كذلك، كىي ال تأثّب ٥با؟

أنو ييصاب بالوىن معاملةن بنقيض مقصوده؛ يعِب من عقوبة ذلك ب قاؿ أىل العلم: إف  
ا، كيزيده مرضنا، فبل   أف يلبس اإلنساف ىذا األمر ا٤بنكر أف ا

ن
يزيده كىننا، كيزيده أ٤ب

 دينو. عليو ظى فً ىو بالذم انتفع، كال ىو بالذم حً 
، كالنبذ أشد «انبذىا عنك»، كجاء ُب ركاية: «انزعها»:  ٍب قاؿ النيب

من النزع؛ فيو قوة، كفيو طرح، كىذا يدؿ على أف األمر غاية ُب القبح أف يلبس اإلنساف مثل 
انبذىا عنك، »أمره بالنزع الشديد، كالطرح ا٤بباشر   ىذا األمر حٌب أف النيب

 .«لحت أبًدافإنك لو مت وىي عليك ما أف
كىذا يدؿ على أف لبس ا٢بلقة ك٫بوىا ٥بذا القصد؛ أعِب رفع الببلء، أك دفعو أف ىذا 

 با كما دلت عليو النصوص األخرل. من األمور ارمة، بل ذلك شرؾه 
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أنو نفي للفبلح ا٤بطلق،  كا أعلم ىر، الظا«ما أفلحت أبًدا» ىذا ا٢بديث: كقولو ُب
ح؛ يعِب ال يفلح الفبلح التاـ، كال يكوف من أىل الفبلح الكامل، ليس نفينا ٤بطلق الفبل

 ألصل الفبلح، فإف ىذا إ٭با يينفى عمن أشرؾ الشرؾ األكرب. كليس أنو نفي  
اّب كُب ىذا ا٢بديث أف الرجل الصاّب، بل العآب قد يقع ُب أخطاء، كميزة العآب، كالص

 على غّبه، أنو إذا نيبو تنبو.
ا ٰبذر ا٤بغركرين الذين يظنوف أهنم النتساهبم إٔب نسب شريف، أك كُب ىذا أيضنا م

ألهنم أبناء رجل صاّب، أك أحد األكلياء، أهنم هبذا يكونوف فائزين، كسعداء مهما فعلوا، فإف 
 ه ىذا ا٢بديث.ىذا ٩با يرد  

ىذا الذم يقوؿ، كمن بطأ بو   ىذا صحايب كمع ذلك يقوؿ لو النيب
 عملو ٓب يسرع بو نسبو.

مثل ىذه األمور ال شك أف من ارمات،  سى بٍ لي  الشاىد أف ُب ىذا ا٢بديث بياف أف  
 .با بل من الشرؾ 

كيتعلق هبذا ا٢بديث مسألة معاصرة، كىي حكم لبس ما يسمى بأسورة الركماتيـز 
انتشر ُب بعض األكقات، كأظن ىذا موجود إٔب ىذا الوقت ما يباع ُب بعض الصيدليات 

.أسورة من   معدف يزعم بائعوىا، أك صانعوىا أهنا تنفع ُب عبلج مرض الركماتيـز
كالقاعدة ُب ىذا أف الشريعة ال ٲبكن أف ٚبالف العقل، كال ٲبكن أف ٚبالف الواقع، 

أك غّبه،  ذا األمر عبلج بالفعل ٥بذا ا٤برضكعليو فمٌب ما ثبت بالتجربة الظاىرة اققة أف ى
كلكن الشأف ىو ُب ثبوت أف تكوف ىذه األسورة، أك ىذا  فإف الشريعة ال ٛبنع من ذلك؛

 السوار أنو بالفعل نافع ذلك، كىذا فيما أعلم ٓب يثبت حٌب ىذه اللحظة.
أف   عبد العزيز بن باز لجنة الدائمة برئاسة ٠باحة الشيخكقد صدرت فتول ل

ركوف، كما جاء ُب ىذا ىذه األسورة من األمور ارمة الشركية، كأهنا شبيهة ٗبا كاف عليو ا٤بش
ا٢بديث، كأمثالو، كأضعف اإلٲباف أهنا كسيلة للشرؾ، أك على األقل أهنا من األمور ا٤بشتبهة 

:  الٍب ينبغي على من أراد أف يستربأ ُب دينو كعرضو أف يدعها؛ لقوؿ النيب
 .«دع ما يريبك إلى ما َّل يريبك»
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قريبة، كىو ما يسمى بأسورة كٯبرنا ىذا إٔب أمر آخر حدث مؤخرنا ُب السنوات ال
 ((power plantsالطاقة، أك سوار الطاقة، أك كما يقولوف باللغة اإل٪بليزية 

ىذه األسورة اشتهرت عند الشباب، كالفتيات منذ سنوات قريبة، كيزعموف أف من 
لبس ىذه األسورة تراىا من ا١بلد، أك الببلستيك، أك شيئنا من ىذا القبيل، يزعموف أنو يعطي 

 نساف توازننا، كيسحب الذبذبات الكهربائية الزائدة كما شاكل ذلك.اإل
كأعود، فأقوؿ: إف ثبت بقوؿ أىل ا٣بربة من األطباء الثقات أف ىذا األمر صحيح، 

ما الرجل ال يلبسها ُب يده  و ال حرج أف يلبس ذلك ا٤برأة؛ كأكأنو فعبلن ينفع اإلنساف، فإن
 كن ٲبكن أف يضعها ُب جيبو، أك ما شاكل ذلك.كحاؿ النساء حٌب ال يكوف متشبهنا؛ ل

لكن الذم أعلم أف ىذا أيضا ٓب يثبت ثبوتنا علمينا متحققنا إٔب ىذه اللحظة، بل 
عاه منتجوىا، كإ٭با  بطبلف ما اد  ظهر تواردت األخبار ُب كسائل اإلعبلـ أف ىذه األسورة 

ليل للناس؛ حيث ظنوا كانت نوعنا من الكذب، كالتضليل الذم حصل بسببو نوع من التض
 أف ذلك نافع طبينا، كالواقع أهنا كانت ٦برد مكاسب ٘بارية ال أقل، كال أكثر.

على كل حاؿ أعود، فأقوؿ: إف ثبت، كنتوقف حٌب يثبت علمينا ذلك، كإال فإهنا 
 س ىذه التمائم، كا تعأب أعلم.تكوف من جن

  
 :قاٍ 

١ُٝ ال أمت اهلل ي٘، َٚٔ تعًل َٔ تعًل مت$ٚي٘ عٔ عكب١ بٔ عاَس َسؾّٛعا: 

 .#ٚدع١، ؾال ٚدع اهلل ي٘

 .#َٔ تعًل مت١ُٝ، ؾكد أغسى$ٚيف زٚا١ٜ: 

، ككبلـ  ىذاف حديثاف عن عقبة بن عامر ا١بهنْب كىو من فضبلء الصحابة
يوىم أنو حديث كاحد لو ركايتاف، كالواقع أهنما  (كُب ركاية)حينما قاؿ:   ا٤بؤلف

 يث، كذاؾ حديث، كراكيهما كاحد.حديثاف مستقبلف، ىذا حد
 ، فيو أف النيب(رجالو ثقات)ما أخرجو أٞبد، كقاؿ ا٥بيثمي: أما الوؿ: 
  :؛ دعا على من علق التميمة بأال يتم «من تعلق تميمة َّل أتم اهلل لو»قاؿ

 ا لو أمره.
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ك  سواء كاف ذلك خرزنا، أ ،أك رفعو كل ما عيلق بقصد دفع الببلءوالتميمة ضابطها: 
سيزيد األمر بسطنا   كا٤بؤلف رقةن، أك كاف جلدنا أم شيئنا كاف.كاف خيطنا، أك كاف ك 

 ُب الباب القادـ إف شاء ا.
الشاىد أف كل شيء ييلبس هبذا القصد، بقصد دفع الببلء قبل نزكلو، أك رفعو بعد 

ه أال يتم ا أمره، كا٤بشركوف ٠بوا ىذ  نزكلو، فإنو يسمى ٛبيمة دعا النيب
فإنو يتم لو  ٥بم مقصودىم، من لبس ذلك مي تً ا٤بعلقات ٛبائم، تلمحوا من لفظها أنو يى 

من لبس ذلك أال   مقصوده، فجاءت الشريعة ٗبخالفة ىذا ا٤بعُب، كدعا النيب
، كىذا دليل  كما هنى عنو رسولو ألنو ارتكب ما هنى ا عنويتم ا لو أمره؛ 

.على أف لبس ىذه التمائم أمر ٧ب  ـر
 .«ومن تعلق ودعة، فال ودع اهلل لو»كقاؿ: 
ٯبوز فيو اإلسكاف كالفتح ىو شيء يشبو الصدؼ يكوف ُب البحر : ، والودَعُ الودْعُ 

وؼ على الساحل، كيدعو، كىو شيء ٦ب لك كا أعلم؛ ألف البحر يلقيو٠بي كدعنا، كأف ذ
لنساء، كاألطفاؿ، ككاف ك٦بوؼ، كىو معركؼ ٩با يلعب بو ا يشبو نواة التمر؛ كلكنو أكرب

أىل ا١باىلية ٥بم فيو عقائد يعلقونو على أطفا٥بم، كدكاهبم، كيزعموف أف ذلك سبب ُب دفع 
 أذل العْب.

 .«فال ودع اهلل لو »على من لبس ذلك بقولو:   ىنا دعا النيب
ال جعلو ا ُب دعة، كُب ىناء، كُب سكوف، كذلك معاملة بنقيض مقصوده ىو  :أم

أف   ألمر؛ لكي يكوف مرتاحنا، ككادعنا، كىانئنا، فدعا عليو النيبلبس ذلك ا
ٓب يكن قلبو   ٰبصل لو ضد ما أراد؛ ألنو يستحق ذلك حيث ارتكب ما حـر ا

، فاستحق أف يدعو عليو تعأب سليمنا، فيو شيء من ىذه الوثنية، كىذه التعلقات بغّب ا
 .  النيب

.كالشاىد أف ُب ىذا ا٢بديث ما ي  بْب أف تعليق ىذه األمور هبذا القصد أمر ٧بـر
رىط كانوا   ففيو قصة، كىي أنو أقبل إٔب النيب أما الحديث الثاني:

ا ٓب يبايعو، فقالوا: بايعو يا رسوؿ   تسعة، فبايع النيب ىؤالء الرىط إال كاحدن
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 يب، فأدخل الرجل يده، فقطعها، فبايعو الن«إف عليو تميمة»:  ا، قاؿ النيب
 .«من تعلق تميمة، فقد أشرؾ»كقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص

، ككلمة التعلق فيها (علق)، كعند الطربا٘ب، كغّبه من (تعلق)أكثر ركايات ا٢بديث 
زيادة ُب ا٤بعُب؛ ألف زيادة ا٤ببُب زيادة ُب ا٤بعُب، كأف ذلك فيو إشارة إٔب أف تعليق حسي مع 

كاألذل عنو،  ببنا ُب دفع الببلءأف يكوف ذلك ستعليق قليب، فهو علق ىذه التميمة، كالقصد 
 فيو باللفظ ُب ىذا ا٢بديث، كىو حديث حسن إف شاء ا، بْب    فبْب النيب

 . الصريح الواضح إف تعليق التمائم من الشرؾ با
 فهذا البياف ليس بعده بياف، كعلى من أراد ٪باة نفسو أف ٰبظر من ىذه األمور النيب

 إ٭با بعثو ا  ذه الوثنيات، كىذه التعلقات أف يكوف القلب إلزالة ى
 .با صافينا متعلقنا 

نسأؿ -يم، فمن كاف على شيء من ىذا اإلرث الشركي، فليعلم أنو كاقع ُب أمر عظ
  .-ا السبلمة كالعافية

 : قاٍ 

ٚالبٔ أبٞ سامت عٔ سرٜؿ١؛ أْ٘ زأ٣ زدًّا يف ٜدٙ خٝط َٔ اؿ٢ُ، 

 .[ٙٓٔ]يوسف: ْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم بِالل ِو ِإَّل  َوُىْم ُمْشرُِكوَف﴾﴿َوَما يػُ  ؾكطع٘ ٚتال قٛي٘:
ىذا األثر أخرجو ابن أيب حاًب من طريق عاصم األحوؿ، عن عزرة، عن حذيفة، 

ثبت ٠باعو من حذيفة، كثبوتو موقوؼ على ثبوت ٠باع عزرة، كلعلو عزرة بن عبد الرٞبن، إف 
 فاألثر صحيح.

قريب من ىذا األثر من ذلك ما أخرج ابن أيب شيء   كقد جاء عن حذيفة
: أنو عاد مريضنا فتحسسو، فوجد ُب عضده  شيبة بإسناد صحيح، عن حذيفة

 .(لو مت كىو عليك ما صليت عليك)كقاؿ:   خيطنا، فقطعو
كفيو ا٤ببادرة إٔب إنكار  ،ألف ىذا األمر من ارمات بيافه   كىذا من حذيفة

 ا٤بنكر.
 فيو أف حذيفة  ثر الذم بْب أيدينا إف صح عن حذيفةالشاىد أف ىذا األ
  عاد مريضنا، فوجده قد علق ىذا ا٣بيط من ا٢بمى؛ يعِب بسبب ا٢بمى، أنو يدفع
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﴿َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم بِالل ِو ِإَّل  َوُىْم تعأب:  ، كتبل قولو عنو ىذا ا٤برض، فقطعو
 .[ٙٓٔ]يوسف: ُمْشرُِكوَف﴾
كفيو ما يشهد  -كالعياذ با- إلنساف قد كقع ُب شيء من الشرؾأف ىذا ا :يعِب

أف السلف كانوا يستدلوف باآليات النازلة ُب الشرؾ األكرب على ما  :بالقاعدة السالفة، كىو
 ىو من الشرؾ األصغر.

الشاىد أف ىذا األثر فيو أيضنا ما يؤكد، كيؤيد أف تعليق التمائم بقصد دفع الببلء، أك 
 . ن الشرؾ بارفعو أنو م

يا أيها اإلخواف ا٤بنكرات ا٤بتعلقة ٔبناب لك أيضنا ا٢برص على إنكار ا٤بنكر، كُب ذ
 م من ا٤بنكرات ا٤بتعلقة بغّب ذلك.التوحيد أعظ

أف يكوف عند بعض الناس ٮبة ُب إنكار منكرات تتعلق ٗبحرمات  !!كيا  العجب
ٗبا كجدت منهم شيئنا من الربكد ترجع إٔب جنس الشهوات، كىذا أمر حسن طيب؛ لكن ر 

ُب ا٤بنكرات ا٤بتعلقة ٔبناب التوحيد، كال شك أف ىذا من األخطاء، فإف جنس الشرؾ 
 األصغر أعظم من جنس الكبائر.

، فينبغي أف تكوف غّبتو على ىذا  كإذا كاف ُب اإلنساف غّبة على حرمات ا
إٔب قطع ٛبيمة من إنساف ليس لو  ا١بنس من ا٢برمات أعظم، كأعظم، رٗبا لو بادر اإلنساف

طة، أك ال يعرفو، رٗبا حصل من ا٤بفسدة ما حصل، كرٗبا عاد الرجل، فلبس ذلك، لٍ عليو سي 
 كعنادنا. ليوأك أكده بلبس شيء آخر زيادة ع

 لكن ما عذر اإلنساف ُب أف يَبؾ اإلنكار بلسانو؟
: على إزالة ىذا ا٤بنكر من ا لقلب، ٍب بالٍب ىي أحسن فا ا با١بد، كا٢برص أكالن

تزاؿ من شخص اإلنساف إذا كانت على عضده، أك عنقو، أك ما شاكل ذلك بالنصيحة، 
 كبالكلمة الطيبة، كببياف الدليل على ىذا األمر يزكؿ ىذا ا٤بنكر إف شاء ا.

كالناس الغالب عليها أف فيها خّب، الغالب على الناس أف فيها خّبنا؛ كلكن الكسل، 
كرٗبا التخوؼ من بعض الدعاة، كطلبة العلم ىو السبب األىم ُب انتشار مثل ىذه كالَبدد، 

 ا٤بنكرات ُب كثّب من اجملتمعات.
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ٛبائم، أك حلف  ؛ا٢برص ا٢برص، كا١بد ا١بد يا طبلب العلم على إنكار ىذه ا٤بنكرات
دعاء بغّب ا، أك توسل بدعي، أك رقى شركية، كأعظم من ذلك ما كاف من الشرؾ األكرب ك

 غّب ا، أك الذبح، أك النذر، أك ما شاكل ذلك.
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 :قاٍ 

 باب

 ايسق٢ ٚايتُا٥ِ يفَا دا٤ 

 ،رفعو أكباب من الشرؾ لبس ا٢بلقة كا٣بيط لدفع الببلء  لف ؤ ا٤ب أهنى أفبعد 
كىذا  ،الرقى كالتمائم ُبما جاء  ببا :كىو أيدينابْب  الذمعلى ذلك هبذا الباب  بى ق  عى 

رٗبا ضاد  أكبْب ما يضاد كماؿ التوحيد الواجب  أفبعد  لف ؤ ف ا٤بإف ،الَبتيب حسن
 باألمر ، أتى أكاليعطف عليو بابا فيو التفصيل أفناسب  ،الباب السابق ُبالتوحيد  أصل

الرقى  ُبباب ما جاء ) :فقاؿ عمباألٍب جاء بعد ذلك  ،ٱبالف التوحيد الذمالواضح 
كل ما يعلق بقصد رفع الببلء بعد   :ىي -ا٤باضيالدرس ُب كما عرفنا -كالتمائم  ،(كالتمائم

 .ك دفعو قبل نزكلوأنزكلو 
فق كاف ذلك من ما اتي أف   ككلمة التمائم ىا ىنا كلمة عامو تشمل كل ما يعلق سواء

شاء  إف-الكبلـ فيو  سيأٌبخبلؼ ٩با  فيوع ما كق أك ،السابقةعلى ٙبرٲبو كا٢بلقة كا٣بيط 
ىذا نوع من  ،٩با فيو ذكر ا أك النبوية األدعيةمن  أكف آتعليق التمائم من القر  عِبأ ،-ا

ىذا  ُب لف ؤ ا٤ب إليويتطرؽ  أففناسب  ،التمائم لكن ا٣ببلؼ كاقع فيو بْب العلماء
 أمر.ىذا  ،الباب

ىذا الباب بْب الرقى  ُبلف ٝبع ؤ ا٤ب أف -ارعاؾ اي-تلحظ  أنك الثاني: والمر 
 ألمور:كالتمائم كذلك 

صيل كما فبينهما شبو من حيث ا٢بكم كالت ا٤بمنوعةكالتمائم  ا٤بمنوعةالرقى  ألف أوَّل: 
 .شاء ا إف ٌبسيأ

 ُبشاء ا  إفمعنا  ما سيأٌب من ،ٯبتمع معها رقيو أفالتمائم ٰبصل كثّب  أف :ثانيا 
 .«شرؾ ةالرقي والتمائم والتول إف»  النيبقوؿ 

 ، فسأ٥باخيط زكجتوعنق  ُبراء   ابن مسعود عبدا  أفقصة ىذا ا٢بديث 
فكثّب ما  أيضاكانت ٛبيمة كرقي فيها   أفمع اجتف ت:فيو قال ٕبخيطا رقي  :عن ذلك قالت

  األمرين.ٰبصل ا١بمع بْب 
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كىو قوؿ  أيدينابْب  الذمث النصوص ا١بمع بينها كهذا ا٢بدي ُب أف كىو :]ثالثًا[
 .«شرؾ ةالرقى والتمائم والتول إف» : النيب

 رأيت.ىذا الباب لو كجو كما  ُبالكبلـ بْب الرقي كالتمائم  ُبىذا ا١بمع  إذف
الباب  ُبىذا ا٤بوضوع كما فعل  ُبٓب ٯبـز ٕبكم  أسلفتكما  لف ؤ كا٤ب
 إطبلؽفيو  ينبغيا٤بقاـ ال  فألكذلك  ،(الرقى كالتمائم ُبباب ما جاء ) :قاؿ إ٭با ا٤باضي،

ككذلك  ،ىو ٩بنوع ىو مشركع كمنها كما فمن الرقى ما ؛بل البد من التفصيل ،ا٢بكم
 ،كبعضهم منعو أباحوالعلم  أىلبعض  ،تلف فيوشرؾ كمنها ما ىو ٨بي  ىو التمائم منها ما

٢بديث اأئمة كسبقو  لف ؤ جاء بو ا٤ب الذم األسلوبسب مع ىذا التفصيل ىذا افن
 .تبويباهتم كما ىو معلـو عند طبلب العلم ُب

 .(الرقى كالتمائم ُبباب ما جاء ) :قاؿ ا٤بؤلف  أفالشاىد 
 ألفاظ :أهناكا٤بعُب  ا،يعوذ هب الٍبالعوذة :كما يعرفها العلماء   يكى ة،الرقى ٝبع رقي 
 يقرأحينما  الرقية ىيىذه  .رفعو بعد نزكلو أكبقصد دفع الببلء قبل نزكلو  أتقاؿ كتقر  كأقواؿ

 ،ىذا يسمى رقيو ؛من باب التحصْب أكعلى غّبه مريضا كاف  أكعلى نفسو  اإلنساف
 .الواردة فيها األدلةمسائل من ذلك  مكالكبلـ فيها ينتظ

فيها   النيبجاءت عن  الٍب األحاديث أفٯبد  الرقيةموضوع  ُبالناظر  
 ٨بتلفة: أنواععلى 

 إف»ا٤باضي: شرؾ كا٢بديث  بأهنافيها كصف الرقى  أحاديث األحاديث٪بد من ىذه 
 .«شرؾ ةالرقي والتمائم والتول

 عمركو  آؿ أف ((صحيح مسلم)) ُبقد هنى عن الرقى ٤با ثبت   أف٪بد 
يا رسوؿ اهلل أنو كانت لنا رقيو من العقرب »: فقالوا  النيب إٔببن حـز جاءكا 

 كسيأٌبهنى عن الرقي   النيب أففهذا دليل على  .«نهيت عن الرقي وإنك
  .-شاء ا إف-الكبلـ عن ىذا ا٢بديث 

كما مر   مكركىةالرقية  أفجاء عنو ما يدؿ على   النيب أف أيضا٪بد 
َّل » :ركاية مسلم ٢بديث السبعْب كفيو أنو قاؿ ُبباب من حقق التوحيد ما جاء  ُبمعنا 
 .«يرقوف
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َّل »: قوؿ النيب معْب ك ءشي ُب للرقيةفيها ٚبصيص  أحاديث كما ٪بدي 
 .ىذا الباب ُبشاء ا  إفمعنا  كسيأٌب «ىحم أو عينمن  إَّلرقية 

 .األحاديثمن  أنواع أربعةىذه  
  أخرل: أنواعيقابلها 
 الرقيةكاف ىو يفعل  ،كاف يرقي   النيب أف األحاديثفمن 
،  الصحيحْب من حديث  ُبكثّبة كذلك ٤با ثبت   ديثاأح ُبكىذا ثابت عنو

 البأساذىب  :بقولو اهعاد مريضا رق إذاكاف   النبي أف» :عائشة 
 أففهذا فيو  «ؾ شفاء َّل يغادر سقماؤ شفا إَّلَّل شفاء  الشافي أنت واشفرب الناس 

 . السنة ُبكىذا لو مظاىر عده  الرقيةفعل   النيب
 :فقاؿ إليوحينما نزؿ  رقاه جربيل  ،قيى ري  النيب  أف أيضا٪بد 

 ذيمن كل  يؤذيك ءشيمن كل  أرقيكبسم اهلل : نعم قاؿ :قاؿ ؟شتكيتأيا محمد »
 .«اهلل يشفيك أرقيكعين حاسد بسم اهلل  أونفس 

 ٩بنوعةحد معْب تكوف فيو  إٔبحٌب تصل  الرقية أباح  النيب أف٪بد 
قلنا يا رسوؿ » :أنو قاؿ  األشجعيحديث عوؼ ابن مالك  ُبكذلك كما جاء 

:  النبيفقاؿ  ؟ىفماذا تر  الجاىلية فيها اهلل أنو كانت لنا رقي نرقي ب
  النيبىا ىنا  «َّل بأس بالرقي ما لم يكن فيها شرؾ ،اعرضوا علي رقاكم

 .يكوف فيها شرؾ أفىذا ا٢بد كىو  إٔبالرقى حٌب تصل  أباح
باب من حقق  ُبكما مر معنا   الرقيةعلى  كاألمرا٢بث   النيب٪بد من 

ككذلك حديث ، «استرقوا لها»  النيبالتوحيد حديث مر معنا حديث 
 ؿآحديث مسلم حديث  ُبكذلك ما جاء   ،«من العين استرقي أف يأمرنيكاف »عائشة 

كاف عندنا رقى من العقرب   كأنويا رسوؿ ا انك هنيت عن الرقى  وا :عمرك ابن حـز ٤با قال
 ٍب قاؿ ،«باسا أريَّل » :ٍب قاؿ ،«ياعرضوا عل» : النيبفقاؿ 
  :«فليفعل أخاهينفع  منكم أفيع من يستط». 

 خاؿه  ٕبقاؿ كاف   من حديث جابر ((صحيح مسلم)) ُب أيضاكما ثبت 
نك هنيت عن إيا رسوؿ ا  :فقاؿ  النيب إٔبعنده رقية من العقرب فجاء 
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 أخاهينفع  أفمن استطاع منكم » : النيبمن العقرب فقاؿ  رقيأ كإنِبالرقي 
 .«فليفعل
 أحاديثك٫بن نقطع ك٪بـز أنو ليس بْب  ،الدالالت ُبها تنوع في أحاديثىذه  إذف 

سهل ميسور  ا٤بختلفةكا١بمع بْب ىذه الدالالت  ،ا٢بقيقة ُباختبلؼ   النيب
 :ٕبمد ا
  النيبىذا اللفظ ٓب يثبت عن  أففقد علمنا  «َّل يرقوف»حديث  أما

سلم كىو سعيد بن العلم شيخ م كبلـ أىلفيو على الصحيح من   أخطا ،نو لفظ شاذأك 
 .منصور 

لنوع   شرؾ فاف ىذا منو بأهناالرقى   النيبكصف  كأما
 .٨بصوص من الرقية كىو ما كاف فيو شرؾ

 أوَّل من عين إَّل رقية » :معْب كىو ءبشيالرقية   النيبٚبصيص  كأما
 :ةكا٢بم ،ةعْب كا٢بممن نفع من الرقية أىذا ا٢بديث أنو ال رقية  ُب فهمفالصحيح  «ةحم
 .ذلك الحقا ُبشاء ا  إفالكبلـ  كما سيأٌبذات السمـو   ىي

غّب  ُبكفيها الرقية   النيبكثّبة عن   األحاديث أفك٩با يدؿ على ذلك 
 الرقية ُب  النيب خيصتر صحيح مسلم من  ُبذلك ما جاء من  األمرين،ىذين 

 النيبىنا ٓب يقتصر  فها اإلنساف،جانب  ُبكالنملة قركح تظهر  ،العْب كا٢بمى كالنملة من
 على العْب كا٢بمى.  
 النيبمن  أك  للنيب الرقيةجاء فيها  الٍب ا٤بطلقة األحاديث ُبكذلك 
  ىذا ٚبصيص ٥بذا  ُبكليس  ؟شتكيتأقاؿ لو جربيل  ،عاد مريضا إذاكاف

  .نفع الرقى ما كانت من العْب كا٢بمىأ أففدؿ ذلك على  ،ذاؾ أكالنوع 
 سيأٌب٩با  ٩بنوعةٓب تكن  إذاالرقية  أفالرقى فانو دليل  ُب النيب  إذفي  أما

َّل » :حديث عوؼ ابن مالك قاؿ ُبكما مر معنا   ،شاء ا فبل بأس هبا إفالكبلـ فيها 
العلم ٞبل حديث عوؼ ككذلك حديث  أىلبعض  ،«بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرؾ

ىذا  إٔبما ٫بى ك  ،السابق لنهيو ىذا نسخ منو  أفحـز على  نعمرك بآؿ 
  .العلم أىلكغّبه من  الطحاكم
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 ىذا منو إ٭با ،ف ىذا ليس نسخاأك  ،ا١بمع مقدـ على النسخ فأ :كالصواب
  كاف   إ٭با ،فيها شرؾ كليس هنيا مطلقا الٍبهنى عن الرقية  إ٭بانو أك  يو،لنه بيافه

 األحاديث.ىذه  ُببينو  الذممعْب كىذا  ءشيعن   هنيو
 :قسمْب إٔبفيو تفصيل فتنقسم الرقية  الرقيةكم ح أف  فيتلخص لنا 

  ة.مشروع وإلى رقية ممنوعة،رقية  إلى
  أصغر.تكوف شركا  قد تكوف شركا أكرب كقد فإهنا :الممنوعةالرقية  أما
 :ف ىذا يكوفإف كونها شركا أكبر  أما

كما يفعل  بغّب ا استعاذة أكعلى استغاثة  اشتملت الرقية إذا ]األمر األكؿ[:
عن شياطْب  يأخذكهناا٤بشركوف الذين يرقوف برقى شريكة  ىؤالءك  ،الدجالوف كا٤بشعوذكف

٘بد عندىم رقى شركية  ،غّبه أك ((مشس ا٤بعارؼ))كتاب   ُبشياطْب ا١بن عن  أك اإلنس
كما يفعل   ،أك يستغيثوف فيها باألنبياء ،باألكلياءيستغيثوف فيها  أك ،يستغيثوف فيها با١بن

جنية مؤذية يرقوف منها برقية شركيو  أهنايزعموف  ،"الصبياف أـرقية "ا هنيسمو رقية  ُببعضهم 
  (.فيك جدير أملت٤با  كأنتالورل  ُبا٢باؿ  يبا٥بدل ضاقت  نيب) :يقولوف

ال  الرقيةفمثل ىذه  ة،استغاثة شركي  للنيب ؟خطاب ٤بن (ا٥بدل نيب)
 .شرؾ أكرب أهناشك 

الرقية تنفع  أف إما لغّب ا  الرقية ُب التأثّب أفيعتقد  أف الثا٘ب، األمركىو  أك
 ، ينفى كليس ا  الذميشفى كىو  الذمفهو  الراقي إٔبالنفع راجع  أك أفبنفسها 

 ُبمع ا من يشاركو  أفحيث اعتقد  الربوبية، ُب أشرؾاعتقد ىذه فقد  أف منكال شك 
 .كربأملك النفع كالضر كىذا ال شك أنو شرؾ 

 :كىذا ،صغرأشركا تكوف  أف ةمن الرقية الممنوع نيالثاالقسم 
غّب مفهومة ليست بكبلـ كاضح  ألفاظتشتمل الرقية على  أف إما]األمر األكؿ[: 

 و شرؾه فهذا ال شك أن   ،فيها ٮبهمات كفيها كلمات غّب معركفة ا٤بعُب ،كليست بشرؾ كاضح
 .اا كال قدرن عن ر ش ا اللسبب ما جعلو ا سببن  أصغر اٚباذه 
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ُب  مي سً قٍ نو يػي إرقى ف إذا الرقاة عضبغّب ا ب إقساـالرقية  ُبيكوف  أف ]األمر الثا٘ب[:
 النيبقاؿ  ؛شرؾ قساـ بغّب ا إلا أفكال شك  ،كٕب أك نيب أكحياة فبلف  أكلك م

 :« ؾشر أ أومن حلف بغير اهلل فقد كفر»  
ا يكوف معتمدن  أفكليس  قيالرا إٔبا٤برقي التفات بقلبو  ُبيكوف  أف :الثالث األمر

ىذا  إٔبمن االعتماد كالتوكل كااللتفات  شيءمٌب ما كاف منو  ، بالكلية على ا 
 .ىذا شعبة من الشرؾ أفالراقي كٓب يعتقد أنو ٦برد سبب فبل شك 

شركا أكرب  أهناكم فيها ا٢بقد يكوف  ؛تكوف فيها الرقية ٩بنوعة الٍب األحواؿىذه  إذف
 .كا أصغريكوف ذلك شر  كقد

اجتمع فيها  إذاالرقية تكوف مشركعو  أفٝبع العلماء على أفقد  المشروعةالرقية  أما
 باإلٝباع:تكوف مشركعو  فأهنا أموركاف فيها ثبلثة   إذاالرقية  أمور،ثبلثة 

ما كاف من  أف أيضاكال شك  ،كصفاتو بأ٠بائو أكتكوف بكبلـ ا  أف ]األمر األكؿ[: 
غّبه  أكنفسو  اإلنساففّبقي  أيضا،ذلك  ُب عنو دخلبتة الثا  النيب أحاديث

جاءت عن  الٍببالرقي النبوية  أك ،كصفاتو بأ٠بائو بدعاء ا  أكمن القرآف  بآيات
ذكرهتا  الٍبالرقية ىذه ا٢بديث  ُبتلك الرقي النبوية كركدا  أكثركمن ؛  النيب

ال شفاؤؾ شفاء ال يغادر إشفاء ال  الشاُب أنت كاشفرب الناس  البأسذىب )أ :قبل قليل
 .(سقما

 أف ،٩با يفهم من غّبىا أككاضح  عريببكبلـ  الرقيةتكوف ىذه  أف :[ثا٘ب]األمر ال 
يرقي  أفىذه اللغة فانو البد  أىلغّب  من الراقيكاف   إذا أكتكوف الرقية بكبلـ عريب كاضح 

بكلمات  يأٌب أكذه اللغة ى ُببكبلـ غّب مفهـو  يأٌب أف أما اللغة،ىذه  ُببكبلـ مفهـو 
 با٤بشركعة.ال  با٤بمنوعةحركفها عربيو كلكن غّب معلومة ا٤بعُب فبل شك أنو يلفق ىذه الرقية 

كل من   يعتقد أف ،على ا  الرقية ُبيكوف االعتماد  أف :الثالث األمر
 .ف ا٤بعوؿ كالتوكل على ا أك  ،الرقية ٦برد سبب أفالراقي كا٤برقي 

 باإلٝباع. ةالثبلثة كانت الرقية مشركع األمورذه اجتمعت ى إذ
يكوف  أفالمقاـ فيو تفصيل بين  فإف   :عن حكم الرقية على وجو التفصيل أم ا 

 .المسترقي أوالمرقي  أوبالراقي  االحكم متعلقً 
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كانت الرقية   إذايتعلق هبا  إ٭باكالكبلـ  ا٤بشركعةالرقية  ُبلغّبه  أكالراقي لنفسو  أما
 اإلنسافف رقية إف ،ال شك أنو االستحباب للراقيفاف حكم ىذه الرقية بالنسبة  ةمشركع
ا  ُب  كرجاء ا من ا كتذلبلن ا كطلبن  إٔب اءن فيها ١بو  أفرقيتو لغّبه ال شك  أكلنفسو 
 ،توحيد الربوبية :،التوحيد الثبلثة أنواععبادة ٯبتمع فيها  هناأا٢بقيقة ، ف على اكتوكبلن 

 .كالصفات األ٠باءكتوحيد  ،األلوىيةحيد كتو 
 كىذا ما حث   كإفادهتم،زاد كىو نفع ا٤بسلمْب  أمره كانت الرقية للغّب كاف فيها   كإذا

ىذا الحكم  ،«فليفعل أخاهينفع  أفمن استطاع منكم »: بقولو  النيبعليو 
 .بالنسبة للراقي المشروعةالرقية  في

حقو جائز  ُبفاف ذلك  هغّب  ىقى رٍ يػي  أفمنو  بى لً من طي  :كا٤براد بو ،بالنسبة للمرقي اأم   
  النيب ىقى كما رى   ؛من غّبه دكف طلب منو يى قى رٍ يػي  أفيقبل  أفال بأس  ،ال بأس بو

 .عائشة   النيب ىككما رق ،جربيل
يرقيو فهذا ما مضى ا٢بديث  أفف يطلب من غّبه أكذلك ب :بالنسبة للمسترقي وأما 

 الٍب األموراالسَبقاء أنو من  ُب األصلكقلنا  ،وحيد دخل ا١بنةباب من حقق الت ُبفيو 
 أفكىي  الرفيعةالعظيمة  ا٤بنزلةقد تفوت عليو  ألهناكذلك  ،ٰبرص ا٤بسلم على تركها أف ينبغي

 النيبف كذلك أل ،كال عذاب يدخلوف ا١بنة بغّب حسابو  الذين ألفايكوف من السبعْب 
  أفقادر على  اإلنسافكاف   إذاما يال سك  ،(ال يسَبقوف) بأهنمكصف ىؤالء 

 ؟يتذلل لغّبه أف إٔبفما حاجتو  ،يرقي نفسو
  ،يرقي بو يسّب ك ا٢بمد الذمككبلـ ا  ة،ا مباشر  إٔبيلجا  أف بل ينبغي
  يرقي نفسو بنفسو أف اإلنسافيسره يستطيع. 

  .ىذا عن حكم الرقية اإذً 
  ؟لرقيةكيف تكوف ا  :صفة الرقية إلىوننتقل 

  أنواع:جاءت على  الرقيةكيفية   أفٯبد   النيب أحاديثظر ُب االن
ك  اإلنساف يقرأىذا نوع تكوف رقية  ،تفل أك ثو تكوف الرقية مع نفى  أفمن ذلك  أوًَّل:

 .تفل أكيصاحبو نفس 
 .ا٣بفيف الشيءمن الريق ىذا  شيءا٥بواء مع  إخراج ثالنف

http://www.salehs.net/


ُِٗ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 أكثر. شيء فانو البصاؽ أكالبزاؽ  أكالتفل  كأما
برقي نبوية كٯبمع  أك بأدعية أك بآيات اإلنساف يقرأ أف ،السنة ُبثابت  األمرينككبل 

  .التفل أك ثالنفمع ذلك 
من ذلك حديث عائشة  ، النيبعدة عن  أحاديثكيدؿ على ىذا 
 النبي أىلمن  أحدمرضا  إذاكاف »: قالت  عليو  ثنف
 .ىذا كثّبة ُب كاألحاديث ،«بالمعوذات

سعيد  أيبمن ذلك قاؿ  ة،عد أحاديث ُبجاء  أيضاالبزاؽ ىذا  أكالتفل  أك لبصاؽا
 النيب أصحابحد أكاف سيد قومو كلدغ فرقاه  الذمكفيو قصة الرجل  ،الصحيح ُب ا٣بدرم
 ،فكاف كلما ختمها ٝبع ريقو فتفل على ىذا ا٤بصاب حٌب شفي  بالفاٙبة

 .ا  بإذف
 .تفل أك ثتكوف الرقية معها نف أف إذف

 ،تفل أك ثمعها نف تمعٯب أف قراءة دكفكال تفل ٦برد  ثتكوف الرقية ببل نف أف :ثانيا 
كذلك  ،ثتدؿ على رقية ببل نف  النيبعدة عن  أيضا أحاديث وفيكىذا جاء 
عاد مريضا دعا لو  إذاركايات عدة ٢بديث عائشة أنو كاف  ُب ((الصحيحْب)) ُبكما جاء 

  .وثنف كٓب تذكر عائشة  ،«رب الناس البأساذىب » :رقاه هبذه الرقية أك
 تلميذه ككاف مريضا فقاؿ انس أنو زار ثابتن أن حديث الصحيح م ُبكذلك ما ثبت 

 ث.ا٢بديث النف ُبفذكر ىذه الرقية كٓب يذكر  ، النيببرقية  أرقيك أال
 ث.ا٢بديث أنو نف ُب يأتٓب  كذلك جربيل 

 ثببل نف ىرق أك ثبنف ىرق فإح مشركع كجو صحي أيضاىذا  أففدؿ ىذا على 
 بو.ال بأس  ألمراف

 ،كضع اليد عليو أكا٤بسح على ا٤بوضع ا٤بصاب  القراءةمع  اإلنسافٯبمع  أف ]ثالثًا[: 
نفسو كمسح  ىاشتكى رق إذا النيب  أفرب ا عنها كانت ٚبي  رضيف عائشة إف

  كانت ترقيو ٍب ٛبسحو بيد نفسو  النيبفلما اشتكى  ،بيده
 .ك

http://www.salehs.net/


ُّٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

العاص أنو قاؿ يا رسوؿ  أيبمن حديث عثماف بن  ((صحيح مسلم)) ُبكذلك ثبت 
يضع يده على  أف  النبي فأمره أسلمت،اشتكى مرضا منذ  إني» :ا

بعزة اهلل وقدرتو من شر  أعوذباسم اهلل ثالثا ثم يقوؿ سبعا  :المكاف المصاب ثم يقوؿ
 أكا٤بكاف ا٤بصاب  أكع كضع اليد على ا٤بوضع فهذا ا٢بديث فيو رقية م ،«أحاذرو  أجدما 

  .اإلنسافمنو  يتأٓب الذم
 ،غسل بويي  أكغتسل يي  أكشرب فيو ٍب يي  ثنفعلى ماء يي  الرقيةتكوف  أف كىي :]رابًعا[ 

  .يغسل نفسو هبا أكيغتسل منها  أك اإلنسافٍب بعد ذلك يشرهبا  ،ماء ُب ثمع نف تقرأرقيو 
 األلبا٘بصحيح صححو الشيخ  بإسناد ((الطربا٘ب))عند  اأك٥بم ف،ىذا حديثا ُبكجاء 
كاف   ،لدغ  النبي أف» :  يالعلم من حديث عل أىلكغّبه من 

اف فكبماء وملح  أتى أفبعد ذلك  فكاف منو  ،يصلى فلدغ من عقرب
 .«على ىذا الماء ويمسح من ىذا الماء والملح يقرأ

 النبي أف»مشاس: قيس بن  عن حديث ثابت بن ((داككد أىبسنن )) ُبكذلك   
  عاده  وكاف رب الناس البأساذىب  :يرقيو بقولو 

 ،بطحاف يئا من ترابخذ شأقد  وكاف  ،ثابت ابن قيس ابن شماسعن 
 .« افيو ثم يمسح بو ثابتً  ثماء فكاف ينف فيفوضعو 

 .كثّبة  فإهناالرقية على ا٤باء  ُبعن السلف  اآلثار كأما
  .الرقية صفة أكفية كي  ُب أكجو ةأربعىذه 

حاؿ الرقية  ُبالتجاكزات  تا كانكرٗبىناؾ اجتهادات أف كىا ىنا ٰبسن التنبيو على 
من الناس من يرقي  أفكذلك  إليو،ينتبو كينبو  أف ينبغيالشديد ىذا ٩با  األسفا٤بعاصرة مع 

 ُبٯبلس  ،ةجديدة كرٗبا كانت ٧بدثة بعض الناس مثبل ٘بد أنو يرقى رقية ٝباعي بأشياء فيأٌب
 .ال دليل عليو أمركىذا  الرقية،ٍب يرقى ىكذا الكل هبذه  أكثرفيو العشرات رٗبا  مكتظ٦بلس 

 .ال دليل عليو أيضا أمرخزانات ا٤باء الكبّبة كىذا  ُب ثبعضهم رٗبا رقي فنف
يرقيك من  اإلنَبنت، ُبناس يرقوف من خبلؿ ا٤بواقع أنسمع عن  أيضا أصبحناكاليـو 

كافتح ا٤بقطع  يؤ٤بك الذمضع يدؾ على ا٤بكاف  يموقع إٔبدخل "ا ،عرب الشبكة األثّبخبلؿ 
  األمور؟ما الدليل على ىذه  الرقية!فيو  الذم
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 الرقاة.تقع من بعض  أشياءىذه 
بعض الناس مع  أفكذلك  الرقيةتقع من بعض من يطلب ىذه  أخطاءىناؾ  أفكما 

رقية  أفكيغفل عن  ،معينة فئةمن  أك تكوف من شخص معْب أفالرقية البد  أفيظن  األسف
نفسو يكوف  ىرق إذا اإلنساف أفكذلك  ،نفع ما يكوفأمن  أكنفع ما تكوف ألنفسو  اإلنساف

يكوف  أف كىي األخرلا٢باؿ  ُبما ليس  ا  إٔباللجوء  االضطرار كصدؽعنده من 
  ؟ترقي نفسك بنفسك أفٲبنعك  الذمفما  ،مرقيا من غّبه

 األمياؿ أالؼ أكمئات  اإلنسافكرٗبا يقطع  ،رٗبا يكوف معينْبك  قات،بر التعلق  أما
ف يصل أ ألجل ةدكل إٔبقطر بل رٗبا من دكلة  إٔبمن قطر  اإلنسافينتقل  إليهم،للوصوؿ 

  !سبحاف ا العظيم ،معْب راقي إٔب
 ُبناس أعند  األقلعلى  أككبلـ ا موجود عندؾ   أليس ؟الرقية بكبلـ ا أليست

 كبلـ ا   إٔبيرجع  تأثّبىاالرقية  ؟فبلف أكفبلف  إٔبتذىب  أف إٔبما ا٢باجة  ؟لدؾب
 الذمىو  ألنو ،ثرؤ ىو ا٤ب أنوبذات ىذا الشخص  إٔبكليس  ،ا كصفاتو بأ٠باءالدعاء  إٔب

 اإلنساف.يتنبو لو  أف ينبغيفهذه التجاكزات ٩با  يدفع الضر أكٯبلب النفع 
بعض الناس يستعمل الرقية على سبيل  أفىذا الباب  ُبعة الشائ األخطاءمن  أيضا 
 أفرقى من غّبة كَب نفسو يي  أكفهو يرقي نفسو  ."شيءدعنا ٪برب لن ٬بسر " :يقوؿ التجربة

من  أكبة دكاء من حيعُب رٗبا يكوف جازما ٕبصوؿ االنتفاع  يقينا،النافع  باألمرىذا ليس 
 :فيو  أخرب الذم بلـ ا نفسو بك ُبجرعة شراب كال ٘بد ىذا اليقْب 

تنتفع ف تستشفيال  أنكاعلم  [ٕٛ﴿وننزؿ من القراف ما ىو شفاء ورحمة﴾]اإلسراء:
 .كاف عندؾ يقْب  إذا إالف آبالقر 

  الرقية:نفع ىذه أفما  أموراجتمعت ثالث  إذ :قاؿ العلماء 
 .بو يوصحة المرق ي،ويقين المرق الراقي،صدؽ 

 بو. يكيقْب ا٤برقي كصحة ا٤برق الراقيصدؽ  الثبلثة، األموراحرص على اجتماع ىذه 
كالسيف حٌب ينفع البد من  ،الرقية كما يقوؿ العلماء سيف أف إٔب -رعاؾ ااي-تنبو 

تكوف  أفالبد  ؛يكوف ال قاببل أفكالبد  ،يكوف الضارب بو قويا أفالبد  أمرين:اجتماع 
  ؟كذلك  أليسالسيف بضاربو ) :يقولوف ،اليد قوية
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السيف  ضرابا؟ ال،تكوف قتاال  ضعيفة ىزيلةالسيوؼ لكن اليد  أمضىلو كاف معك 
 .صدؽ كيقْب إٔبٰبتاج  األمرف ،رٗبا يسقط من يدؾ

 األيادم أقولالسيوؼ ككانت يدؾ  أقول أخذتلو  ،ال قاببل أف أيضا يكوفكالبد 
ل للقطع ف ال غّب قابأل شيء؟ ال،صخرة صماء ىل ٰبصل  ُبكلكنك كنت تضرب 

 .بالسيف
 ُبيكوف السيف  أفا٤برقي كالبد  ُبكالبد من يقْب  الراقي ُبالبد من صدؽ  إذف

 بو.كىذا ىو صحة ا٤برقي  يًّاقو  أصلو
 

 
  

http://www.salehs.net/


ُٗٔ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ
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أْ٘ نإ َع زضٍٛ اهلل  ؛ازٟ ايؿشٝض عٔ أبٞ بػري األْؿيف  

 ٙيف زقب١ بعري قالد٠ّ ال ٜبكني$: ؾأزضٌ زضٛال ،يف بعض أضؿاز 

 .#إال قطعت أٚ قالد٠ْ ،َٔ ٚتس

ما أكرد ا٤بؤلف من  لكن ٓب نأخذ شيئنا من شرح ،يث عن ىذا البابدكنا قد بدأنا ا٢ب
 .أدلةو 

 .بعْبتا عنُب ىذا الباب أربعة أحاديث كأثرين  كقد أكرد ا٤بؤلف 
 :كمراده ُب (ُب الصحيح)نو ، أ أما ا٢بديث األكؿ فهو ما ذكره ا٤بؤلف 

 .الصحيحْب
من كجو  على الصحيح ال ييعرؼ لو اسمه  كأبو بشّب، األنصارم  عن أيب بشّبو 

غّب  :نو حارثي، كقيلإ :ماز٘ب، كقيل :أنصارم، قيل :٭با ىو معركؼ بكينيتو، كىوإثابت، ك 
 .ذلك

ُب بعض أسفاره، كقد  صحايب ا١بليل كاف مع النيب الشاىد أف ىذا ال
على الوقوؼ على ىذا السفر، فلم يقف ُب ذلك على  صى رً أنو حى  ذكر ا٢بافظ 

 .شيء
رسوالن من  ، فأرسل مع النيب  ا٤بهم أنو كاف ُب سفرو 

زيد بن مواله خارج الصحيحْب، أنو  ُبجاء ُب بعض الركايات،  ،الناس ُبأصحابو ينادم 
 .و حارث

 ،مهم كينبهم ُب شأفو  كيعلمهم، ىذا الرسوؿ؛ لينذر الناس،  النيب أرسل
 .إال قطعت أك قبلدةه  ،من كتر قبلدةه  ُب عنق بعّب أال كىو أف ال يبقْب  

 ةقبلد من الراكم، أقاؿ النيب  كه ىنا ش ىا (أك)أف  األظهر كا كأعلم
 ؟أك قاؿ قبلدة من كتر؟ ىكذا مطلقة

 (.أك)كليس  (الواكػػ)ب «قالدة من وتر وقالدة» :داكدكجاء عند أيب  
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هنى عن تقليد البهائم، كمنها اإلبل، أف  النيب  كا٤بقصود من ذلك أف  
 .األكتار دلى قى تػي 

كتر القوس الذم يربط بْب طرفيو، الذم يدفع السهم، ك كانت العرب تتخذ  :الوتر ىو
كأرادكا أف  ،قلخلو اك  ـى دي ، فإذا قً أك من غّب ذلك ةاألكتار من حباؿ، أك من عصب الشا

  .وه، فإهنم يقلدكف بو أنعامهميستبدل
رل ذلك من )أي عقيب إخراج ا٢بديث:  ((ا٤بوطأ))ُب  قاؿ األماـ مالك 

 .أك غّبىا على دكاهبم خشية العْب أهنم كانوا يقلدكف األكتار أم، (العْب
كتار ك٫بوىا على البهائم كانوا يعتقدكف أف تعليق األ  مأهن ،من عقائد أىل ا١باىلية

عن ذلك، كأمر بقطع ىذه القبلئد، كُب  يقيها من أذل العْب، فنهى النيب 
 .على ٙبرٙب تعليق التمائم ىذا دليله 

و لي ، كٞبيٍ رج ُب الصحيحْبحديث ُب النهي عن التمائم؛ ألنو ٨بيى  كىذا ا٢بديث أصح   
مر النيب أل لأخر  علله ف كاف ذكرت إ، ك ىو الصحيح على ما ذكر األماـ مالك 
   الصحيح ىو ما قالو األماـ مالك  بقطع األكتار، لكن  كتبعو عليو

 .ٝباعة من أىل العلم
  .على النهي عن تعليق التمائم فا٢بديث إذنا دليله 

ق بقصد دفع الببلء قبل كل ما ييعل    :، ىي-كما ذكرنا ُب الدركس ا٤باضية-كالتمائم 
إٔب أشياء ٨بتلفة، منها ما يكوف خيطنا ،كمنها ما يكوف  ، كىذا يتنوعي أك رفعو بعد نزكلو نزكلو،
 .مكتوبنا إٔب غّب ذلكاف، كمنها ما يكوف شيئنا و ، كمنها ما يكوف قطعة من حيقبلدةن 

ىذا القصد فيو، كىو أنو يكوف بقصد دفع الببلء ك شيء ييعلق ك يوضع  ا٤بهم أنو كل  
لو  ةواصفالعن ذلك، بل  الناىيةتنزؿ عليو األحاديث ، كتٛبيمةيسمى  ذو ئأك رفعو، فإنو حين

 .بأنو من الشرؾ
 نساف البهائم بسببو د اإلا، فلو أنو قل  طلقن كليس ُب ا٢بديث النهي عن تقليد البهائم مي  

بعثو إٔب مكة، ككانت  ذمال مد ا٥بدقد قل   خر، فإف ىذا ال بأس بو، فالنيب آ
، ٍب كاف قبلئد؛ ٥بدم للنيب ، كما ثبت عنها، كانت تفتل ال عائشة
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، كٓب يكن  يعلقها   على ىذه البهائم الٍب كاف يهديها إٔب ا٢بـر
 .ـر على نفسو شيئنا بذلكٰبي 

تقليد ك  الشاىد أف تقليد البهائم لغّب ىذا السبب، ىو غّب داخل ُب ىذا النهي، 
من عادة الناس أهنم كانوا  ، ىذا كافو ىدمه م أن  على يي لً علق عليو قبلئد، يي  :ا٥بدم ك٫بوه، يعِب

ذلك من ا٥بدم، فهذا ال بأس بو،  أف   معلى جل أف يي أليعلقوف على ا٥بدم أشياء من القبلئد، 
  .نهي عنو ُب ىذا ا٢بديث، ىو أف يكوف تعليق التمائم بقصد دفع الببلء أك رفعوا٤ب٭با إ

 وائد:كُب ىذا ا٢بديث من الف
التعليم، البد أف يكوف ُب الناس من يبْب كٯبب  ليغ،نذار، كٯبب التباإل ٯببأنو 

قـو ا٢بجة تفيهم، البد أف يفشوا ا٣بّب، البد أف ينهى عن الشر، حٌب  واعي دا٢بق، كأف يص
يما كىو سما ترؾ الناس على جهلهم هبذا األمر العظيم، ال على الناس، النيب 

، ككلفو،إيتعلق ٔبناب التوحيد،  اس، كيعلمهم، كينبههم، كأمره أف ٰبذر الن ٭با أرسل رسوالن
السائركف على  ذاكى، ك ُب ىذا األمر ا٤بخالف ُب شريعة النيب  ال يقعواحٌب 

ركا ُب الدعوة كالبياف مً شى ، عليهم أف يبادركا، كأف ٯبدكا، كأف يي هنج النيب 
  .-اإلعانة على ذلك نسأؿ ا-كالتحذير، حٌب تقـو ا٢بجة، كحٌب يقل الشر، 

  :قاؿ 
ٜكٍٛ:  قاٍ: مسعت زضٍٛ اهلل  عٛد َطابٔ عٔ ٚ

 .زٚاٙ أمحد ابٔ أبٞ داٚد# ايسق٢ ٚايتُا٥ِ ٚايتٛي١ غسىإٕ $

رأى في  : ُب ىذا الباب، كلو قصة، كىي أف ابن مسعودو  ىذا ا٢بديث أصله 
 في عنقها، فسألها، قاؿ: ما ىذا؟ ، رأى خيطًا الثقفيةعنق زوجو زينب 

قد ال  شيئنا٘بهلو، فتنكر  شيءعلى  مجي نكر، ال هتٍ إنكار ا٤بقبل  االستفسار :فيو اىذك 
  .يكوف منكرنا

، كانت مصابو ٗبرض، ولي في قي  رُ  : خيطٌ تفقالما ىذا؟  سأؿ ابن مسعود زكجو
جل أف يدفع عنها ما نزؿ أل٥با فيو،  قي  صيبها با٢بمى كا٢برارة، فلبست ىذا ا٣بيط الذم ري يي 

 .هبا
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الٍب تقع أحياننا أك كثّبنا بْب التمائم ك الرقى، فهذا  كالعبلقة االشَباؾكىذا يدلك على 
، كجاء ُب  فعند ذلك غضب ابن مسعودٍ قي عليها أيضنا كري  ةمع فيو أنو ٛبيمتجاقد 

وأخذ ىذا الخيط فجذبو بعنف، حتى كادت تسقط  ،أنو شمر عن ذراعيوبعض الركايات 
 .رمات ا ٢ب كىذا يدلك على غضب ابن مسعود  ،وجهها لىع

بعد ذلك  ، ٍبكنبيو  شيءعن  األمر ليس ىيننا، أف ينهى ا  
٭با فعل ذلك مع إ مسعود  شديد، لكن الحظ أف ابن يتعامل معو اإلنساف بربكدو 

إذا كاف أبلغ  ،الزكج مع زكجو من ىذا مثلي  ئذو فحين وٕب عليها؟المن ىي من رعيتو، أليس ىو 
 .من ا٢بكمة فبل شك أف ىذا ،ىذا منكر ُب بياف أف  

من رأى منكم منكًرا »مد يده فقطع ىذا ا٤بنكر،  مسعود  ا٤بهم أف ابن
ة على ذلك أعظم، بمَبت دةه فس، كىذا حيث تعلموف حْب ال يكوف ىناؾ م«فليغيره بيده

بيوت أىل التوحيد، مثاؿ ىكذا ، «اهلل لغنياء عن الشرؾ ف آؿ عبدإ» :كقاؿ 
٥بم عناية عظيمة بتحقيق التوحيد، كا٢بذر من شعبو ، الذين وحدينعلى بيت من بيوت ا٤ب

 .وعكمن ذرائ
ليتها تكوف قاعدة ٪بعلها ُب بيوتنا،  ، يا«آؿ عبد اهلل لغنياء عن الشرؾإف »

 .كبّبه كصغّبه نا ألغنياء عن الشرؾإشيعها ُب أىالينا، كني 
ف الرقى إ»أنو يقوؿ:  : ٠بعت النيب  ٍب قاؿ ابن مسعود

 سوغنكار، بل بْب ا٤بكالدليل على ىذا اإل ةا٢بج ، فبْب ٥با «ة شرؾوالتمائم والتول
 .شركية تتعلق بقضيةو  ةعظيمة، ا٤بسأل ةفيقطعو بيده، أف ا٤بسأل يءالذم جعلو يتناكؿ ىذا الش

، ٍب بْب ا٢بجة، قطع ذلك ابن مسعود  ،إذنا ال تساىل ُب ىذا األمر العظيم
، ىذا ا٢بديث فيو «ائم والتولة شرؾإف الرقى والتم»قاؿ:  كذلك أف النيب 
 .أف ا٤بقاـ فيو تفصيل ور الثبلثة، كأهنا من الشرؾ، لكن تنبو إٔبمىذه األ كمما يدؿ على ح

ف إفيو، كقلنا  كبلـفقد مضى ال ،رؾكا٢بكم على ذلك بأنو شً « إف الرقى»أما قولو:  
قى ا٤بشركعة فإهنا غّب داخلة ُب ا٤بشركعة، أما الري غّب قى ا٤بمنوعة ك ٭با يتناكؿ الري إىذا ا٢بديث 

 :كىيقيدة، قى مي قى مطلقنا، إ٭با على ري ىذا ا٢بديث، فهذا ا٢بديث فيو تنصيص ال على الري 
 .قى الشركيةالري 
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 تكوف شركنا أصغر، على تفصيل، كقد كمر معنا أف الرقى ا٤بمنوعة قد تكوف شركنا أكرب
 .معنا ُب الدرس ا٤باضي مضى

ف ضابط إأهنا شرؾ، كقلنا ب ، ككصفها النيب «ئم التما »قاؿ:  ثانًيا: 
كىو دفع الببلء أك رفع الببلء، كىذا جاء منهينا عنو  كل ما يعلق مع قصدو   :يى ةالتميم

 .بإباحة ٛبيمة دكف أخرل عن النيب  ده يتقي مطلقنا، كٓب يأتً 
 .قى كالتمائمقى كالتمائم، البد أف تفرؽ بْب الري الري  إذنا ىناؾ فرؽ بْب

علق كيوضع، إذنا ىناؾ فرؽ يي  يءه فأنو ش :أما التميمةك قرأ، يي  ءه قاؿ، شييي  ءه شي:قى ري ال
ال تفصيل فيها عن النيب  تفصيل، كأما التمائم فالنهي فيهاقى فيها بينهما، الري 
. 

م كباف كا٢با ح كما عند ابن التولة فسرىا مسعود  ؛«والتولة»: قاؿ]ثالثًا[  
، -التولة بكسر التاء- ؟التولة فماالرحمن: ىذه الرقى والتمائم  دأبا عب وا ياقال»: كغّبٮبا

 .«تصنعو النساء تتحببن بو إلى أزواجهن يءٌ ش:  قاؿ
من السحر   أيب عبيد كغّبه، ضربه ْب  من السحر، كما بػى  ضربه  رعاكم اا كىذا ي

كٰببب إٔب زكجها،  ةٰببب ا٤برأ ستعمل ُب التحبيب، كما سيأٌب ُب كبلـ ا٤بؤلف يي 
ُب  -إف شاء ا-كسيأٌب التفصيل فيو  ،با  مرأتو، كىذا الشك أنو شرؾه االرجل إٔب 

 .باب خاص بالسحر
الكبلـ  مضىقى ك بياف حكم ىذه األمور الثبلثة، الري  والشاىد أف ىذا ا٢بديث في 

 .فيها، كالتمائم كالتولة
، ا٢بكم -بعد قليل إف شاء الكبلـ ُب ٛبائم القرآف ا كسيأٌب-القرآف،  غّب التمائم ُب

 .أكرب كشرؾ أصغر فيها أهنا تَباكح بْب شرؾو 
 .أصغر اأكبر، وقد تكوف التميمة شركً  اشركً  ةقد تكوف التميم

 :ةتيأكبر في الحواؿ اآل اتكوف التميمة شركً 
 ية، شرؾه ربوبُب ال علقها أهنا تنفع كتضر بذاهتا، ىذا شرؾه قلدىا كمي أف يعتقد مي  أوًَّل: 

 .يةربوبكرب ُب الأ
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بغّب ا، من التمائم الٍب تعلق ما  االستغاثةمن  يءو أف تشتمل التميمة على ش ثانًيا: 
 اُب رقعة، ُب قطعة من الورؽ، ُب قطعة من ا١بلد، كبلمن مكتوبه مكتوب،  يءو يكوف فيها ش

لك كٱبيطونو كف ذطو با١بن، ٍب ي ،با٤ببلئكة ،باألنبياءباألكلياء،  ةستغاثاقد يكوف فيو شرؾ، 
ُب قطعة قماش أك جلد، كيعلقونو على األعناؽ، أك على العضد، أك على الساؽ، أك على 

اثة غستاالبطن، أك يضعونو كضعنا ُب البيوت أك السيارات، فإف كانت التميمة مشتملة على 
 .أكرب اشركن  ةشك ٯبعل التميم بغّب ا، فهذا ال

لسم، علم ا٢برؼ طن علم ا٢برؼ أك الم أف تشتمل التميمة على شيءو  :]ثالثًا[
ضرب  وى، شياطْب األنس، دةلسم، ىكذا يسمونو، كالشك أنو من علـو الشياطْب كا٤بر طكال

، األلف كالباء كالتاء إٔب أخره، ةهنم يعتقدكف أف ا٢بركؼ ا٢بركؼ ا٥بجائيإمن الكهانة، حيث 
خره،  آاحد كأثنْب كثبلثة إٔب ك  :لسم ىو علم األرقاـ، يعتقدكف أف األرقاـطكاألرقاـ، علم ال

نو لو ريكب تركيبنا معينننا، فإنو يكوف لو إكل حرؼ منها، أك كل رقم منها لو خاصية، ٕبيث 
، فيكوف ُب ىذا تأثّبه ا على ٦بريات ىذا  تصاؿ باألركاح العلوية، أك بالكواكب، أك بالنجـو

 .الكوف، على ما يقع ُب ىذه األرض
، ٯبعلوف ُب مربع رقم، كمربع ثا٘ب رقم، بطرائق ك لذلك ٘بد أهنم ٯبعلوف جداكؿ 

أسأؿ ا أف -منها،  يءو حسابات معركفو عندىم، كفيها كتب كمؤلفات، كقفت على ش
، ٘بد أهنم ٯبعلوف ُب جداكؿ ٕبيث تقرأ هبذا -يتلفها ك أف ٰبرقها، كأف يبعدىا عن ا٤بسلمْب

كبت على إذا ري  كل على كيفية،كهبذا الش ،الشكل على كيفية، ك هبذا الشكل على كيفية
 من فقر، أك ٪باةن  الطريقة الٍب يزعموف، فإنو ٰبصل بذلك ما يريدكف، إذا كانوا يريدكف ٪باةن 

من ىذه ا٤بطالب كيفية، كطريقة ُب  يءو من جن، أك ٫بو ذلك، فلكل ش من عدك، أك سبلمةن 
ألسفل كذا، ٍب ااك، كبٝبع األرقاـ، أك ُب ٝبع ا٢بركؼ، باء بعدىا تاء بعدىا جيم بعدىا ك 

دفع عنك ما ٚباؼ بعد ذلك يزعموف أنك إذا علقتها فإنك تناؿ ما تطلب من ا٣بّب، أك يي 
 .من الشر
نتهج ما ىو ُب ا علقهاف مي أل، أف تعليق ىذه التمائم شرؾ با شك  ال 

شك أنو شرؾ با  لسم، الطحقيقتو شرؾ، فإف ىذه العلـو علم ا٢برؼ، أك علم ال
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اد أف تصريف الكوف يكوف من غّب ا قعتافيو  ؛ ألف كىذا شرؾ ،
  .يةربوبأكرب ُب ال

 .أكرب اشركن  ةإذنا عندنا ثبلث أحواؿ يكوف فيها تعليق التميم
من ذلك، فإذا علقها، علق خرزة، علق العْب الزرقاء الٍب تكلمنا  يءه أما إذا ٓب يكن ش

بغّب ا، كال  ةستغاثا، ٓب يكن فيو يءش، علق أم ا نقار غراب، علق خيطن عليها، علق مً 
هنا ٦برد سبب، كالنفع ك الضر بيد ا أعتقاد ام، كعلقها بسلطمن علم ا٢برؼ كال يءو ش

 أصغر ا، حينها يكوف تعليق التميمة شركن. 
، أك معُب كصف النيب إذنا بالتفصيل السابق، يتبْب لنا معُب قوؿ النيب 

 التمائم بأهنا شرؾ. 
   عليو. من ا٤بؤلف  ا٢بديث، كسيأٌب تعليقه  ذاعن ى ىذا

  :قاؿ 
ِٕاهلل بٔ  عٔ عبدٚ ٌََٔ تعًل غ٦ّٝا $َسؾّٛعا:   ُعَهٝ زٚاٙ # إيٝ٘ ُٚٔن

 .َرٟأمحد ٚايرت

، ىذا ا٢بديث حديث «إليو وكلمن تعلق شيًئا »:  عن النيب ما ركم  
أدركوا زماف النيب  ، كالصحيح أنو من ا٤بخضرمْب، الذينِبا١بهعيكىيم ا بن  عبد
من األئمة الكبار، كالبخارم،  ه، كىذا الذم رجحو ٝباعةه و يلق ٓب م، لكنه

كغّبىم، كلهم نصوا على أنو كالَبمذم بن أيب حاًب، ككثّب من أىل العلم، ا، ك زرعوكأيب 
 ،   .ىذا أوًَّل رسل، فا٢بديث على ىذا مي  ذو فحين النيب ٓب يدرؾ ٨بضـر

 .أيب ليلى ضعيف، ىو ابن يث رجله ُب إسناد ا٢بد وثانًيا:
بإسناد أخر، جاء من طريق ا٢بسن،  كىذا ا٤بعُب جاء من حديث النيب  

 ابن د، كما جاء عنرسبلن مي  ، كجاء من طريق ا٢بسن عن النيب ةعن أيب ىرير 
من قولو، كما جاء أيضنا عن غّبىم، فهذا ا٢بديث  كغّبه عن ابن مسعود  ةأيب شيب

 .أخرل رؽو أيدينا ضعيف، لكن جاء من طي إسناده الذم بْب ب
، ففيو بياف ٜبرة تعليق صح عن النيب  لوالشاىد أف ىذا ا٢بديث 

 .«إليو وكلمن تعلق شيًئا »التمائم، كذلك كما جاء ُب ىذا ا٢بديث، أف 
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يسر يتواله، فيي  عتمد عليو، كأنزؿ حوائجو بو، فإف ا امن توكل على ا، ك  
و كل بعيد، كال يأتيو إال ا٣بّب كالفبلح كالسعادة، لكن من غفل عن لو كل عسّب، كيقرب ل

عتمد عليو، اذلو، ك يتخلى عنو، كيكلو إٔب ما ٱب ف ا ا، كأنزؿ حوائجو لغّبه، فإ
  .إال ا٣بيبة كا٣بسراف ئذو فبل ينالو حين

حاؿ ىؤالء ا٤بشركْب ككىذا شأف من تعلق شيئنا فعلقو بفعلو، كتعلق قلبو بو،  
ا من ىذه األشياء الٍب زن أشباىهم، حينما يعلقوف خيوطنا، أك يعلقوف أصدافيا، أك يعلقوف حرك ك 

  .عتمدت على غّبهاك  لغّب ا، التفتتسبق ا٢بديث فيها، قلوهبم 
الذم  ل اإلنساف عن رب األرض كالسموات؟عجيبة ُب ا٢بقيقة، كيف يغف حاؿه  اكىذ

َوَمْن يَػتَػوَك ْل ﴿توكل عليو فإنو سيكوف حسبو،يأف من  وبيده كل شيء، الذم أخرب سبحان
، يغفل عن ذلك كلو كيعلق كفيل بو  [ٖ:طالؽ﴾]ال َعَلى الل ِو فَػُهَو َحْسُبوُ 

 !؟نقطع، لو نفخت فيو طار، أىذا ٯبلب لك ا٣بّبالو ُب خيط، خيط لو فعلت بو ىكذا أم
 .ىذا كا من فساد العقل، كمن فساد القلب !؟كيدفع عنك الضر

أف من تعلق شيئنا ككل إليو ٱبذلو ا كيتخلى عنو، فإذا تواله  :ا ىذا ا٢بديث فيوإذن  
أف يكوف قد كقع  ىذا الشيء فبل شك أنو سيخرج صفر اليدين، بل ا٤بصيبة أنو سيخرج بعد

 .إليو ككل، من تعلق شيئنا ُب الشرؾ با 
يما ابن عي  أف عبد: كىيكىذا ا٢بديث فيو قصة،   مرض، فزاره بعض   كى

ا٤بوت ): كرٞبو  ف علقت شيئنا، فقاؿ إ ا:الناس فعرضوا عليو أف يعلق شيئنا، قالو 
ا٤بوت أقرب من ذلك، كيف ٲبكن : حيد عزيز عند أىلو يا أخواف، قاؿ، التو (أقرب من ذلك

عتمادم اأعلق قليب، كال أجعل ال !، ؟ىل التوحيد أف أقع ُب شيء من الشرؾأكأنا من  ٕب
لقو، ال كا، ا٤بوت أقرب من ذلك، ٍب قاؿ: قاؿ النيب عتافو أ على شيءو  كإ٭با، على ا
: « إليو وكلمن تعلق شيًئا». 

نا ُب الباب السابق، كىذا ىو مرا بً  اثنافبلث أحاديث ُب التعليق، منها ثإذنا عندنا  
من » كالثا٘ب ،«من تعلق تميمة فقد أشرؾ»: السابقاف حديثاف صحيحاف كاالثنافالثالث، 

  .«من تعلق شيًئا وكل إليو»كىذا  ،«تم اهلل لوأتعلق تميمة فال 
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 :قاؿ 
 ،ل َٔ ايكسإًَٖٓعيهٔ إذا نإ امُل ؛ٜعًل ع٢ً األٚالد يًعني ايتُا٥ِ غ٤ْٞ

 ٗٞ عٓ٘؛مل ٜسخـ ؾٝ٘، ٚهعً٘ َٔ املٓ ِٚبعكٗ ،ـ ؾٝ٘ بعض ايطًـؾسٖخ

 .ابٔ َطعٛد  َِٓٗ

 قد كإال ف يعلق على الصبياف من العْب، ىذا ُب الغالب،ىي كل شيء كا ة:التميم
على الدكاب كما سبق، كقد يكوف ىذا من العْب،  قي لى عى الكبار أشياء عليهم، كقد يػي  يعلق

 .ا١باىلية، كقد يكوف لغّبه أيضنا أىل كىذا ىو الغالب على
، كىي حكم التميمة من ةمهمأخرل الكبلـ عن مسألة  ٍب عطف على ىذا  

فيو ذكر ا  ءه كيلتحق بو شي أف يعلق اإلنساف شيئنا فيو آيات، أك فيو شيءه  :آف، يعِبالقر 
وف اآلف مصاحف بعطمن األدعية، أك يضع ا٤بصحف كلو، كما ي ، أك شيءو كعبل جل  

فرٗبا كضعت ُب علبة من الذىب أك الفضة فعلقت على األطفاؿ، رٗبا   صغّبة، أليس كذلك؟
ة ذىبيو أك فضية، رٗبا كضع اإلنساف لوحة ُب بيتو فيها الفاٙبة أك كتبت آية الكرسي ُب قبلد

 .أك فيها غّب ذلك قل ىو ا أحد أك فيها ما شاء ا تبارؾ ا،
إف شئت فقل سابق، كىي التميمة أك  كبلـو   أم أخرل ٚبتلف عن ةا٤بهم أف ىذه مسأل

 .األدعية أك األذكار من فيو شيء من القرآف، أك شيءه  ا٤بعلقات من القرآف، أك ما
السابقة أك ٱبتلف؟ نبهنا ا٤بؤلف ىل حكمو حكم التميمة ، من ىذا القبيل شيءو  
  بْب العلماء، بعض العلماء رخص فيو،  ُب كبلمو السابق، أف ىذا موضع خبلؼو
كيكثر السؤاؿ عنها،  ةمهم ة، ىذه ا٤بسألمنع منو، كذكر منهم ابن مسعود  مكبعضه

 .ة إٔب معرفتهاكتشتد ا٢باج دكٙبت
 :الواقع أف العلماء مختلفوف في ىذه المسألة إلى ثالثة أقواؿ

تعليق ىذه التمائم من القرآف، أك ما فيو شيء من ذكر ا،  فهو أف   :الوؿ ]القوؿ[ 
ا بن عمرك بن  عن عبد كم  قبل نزكؿ الببلء كبعد نزكؿ الببلء، كىذا القوؿ ري  أف ذلك جائزه 

 د، كلكن  بن سّبين ك٦باىسعيد بن ا٤بسيب كاعن بعض السلف ك، كركم العاص 
الباقر، أبو جعفر الباقر،  لكنو صح عن عطاء، كعن أيب جعفرو  ،األقرب أنو ٓب يصح عنهما

 .ك  طالب ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب
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أكرد ىو كغّبه - ىحك الشاىد أف ىؤالء ذىبوا إٔب جواز ذلك، كابن القيم  
ستشفاء ستدؿ ىؤالء بعمـو األدلة الٍب فيها االاىذا قوالن ألىل العلم، ك  -ىل العلممن أ

ستشفاء من القرآف ا، كىذا [ٕٛ﴿َونُػنَػزٍُّؿ ِمَن اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء﴾]اإلسراء: :بالقرآف
 .فيكوف داخبلن ُب اآلية

يب العاص، كىو أنو علمو الن ا بن عمر بن يستدؿ أيضنا بأثر عن عبد 
  دعاء الفزع، يعِب قد يصاب اإلنساف ُب نومو بشيء من األشياء الٍب

 ا بن عبد م النيب ، قد يرل أشياء، كىذا ٰبصل لبعض الناس، عل  وتفزع
 وشر ،وعقابو ،أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبو» :عمرك بن العاص دعاء الفزع، كىو

كحفظها  حفظهاا، هاة أشياء ٙبفظ، ٟبس«وأف يحضروف ،ومن ىمزات الشياطين ،عبادة
و ُب نومو، عي زِّ فى يصاب بشيء يػي  ٩بن ألبنائك، ىذا يقولو اإلنساف إذا أكل إٔب فراشو، إذا كاف

 ل أف تناـ اذكر ىذا الذكر، كادعي فإنو يستحب ُب حقو أف يقوؿ ىذا إذا أكل ُب فراشو، قب
  .عاءدذا الهب

ءت ُب حديث عمرك بن ، جاىذا القدر ىذا سنة ثابتة عن النيب إٔب 
 .ديث غّبهح منالعاص، كجاءت 

بنائو أ، كاف يحفظها اهلل بن عمر  أف عبد :كىي لكن جاء بعد ذلك زيادة
 ، يعِب كتبو ُببنائو حفظو إياىا، ومن لم يبلغ كتبو في صكٍ أالبالغين، كاف من بلغ من 

ٓب يبلغوا، قاؿ كأما من  نيمع الصغار الذ ىذا يفعلوٍب علقها عليو،  أك ٫بوىا كرقةو ُب  شيء
 .غ يكتبو ُب صك فيعلقو عليولي بػٍ من ٓب يػى ك بلغ فيحفظو إياىا، 

ا فيو شيء من األدعية ٩ب قاؿ ىذا دليل على إنو ٯبوز أف يعلق اإلنساف التمائم، 
 .ب أكٔب ما كاف فيو شيء من القرآفكاألذكار، كمن با

 .نظر افيهم اَّلستدَّللينوالواقع أف ىذين 
 النيب  ؛كطبقها باالستشفاءفإف خّب من فهم اآليات ا٤بتعلقة  :أما الوؿ
دؿ ىذا على أف ىذا البتة ف قط أنو قد علق شيء من القرآف كٓب يثبت عنو 

 غّب ا٤براد. الفهم
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هة اإلسناد، كمن جهة ا٤بًب من ج فيو نظره  ا ابن عمرك  عبد أثري  :]الثاني[
 .أيضنا

، عن عمرك إسحاؽ ابن بعده من األثر جاء من طريقً مع ما ا٢بديث  ف  إف أما اإلسناد
إسحاؽ اإلسناد كابن  عن ُبا بن عمرك، كعن ىو عبدالذم بن شعيب عن أبيو عن جده، 

  ماعمرك رضي ا عنه عن ابن ىذا األثر ضعف،ىنا، ففي ا٢بديث  ىا نعنكع مدلس
 .ىذا أوًَّل فيو ضعف، فخر، كال يعلم لو إسناد إال ىذا آ تاج ُب إثباتو إٔب إسنادو ٰبي 

األثر ليس صرٰبنا ُب أنو علق ذلك ألجل دفع ىذا الببلء، قاؿ  من جهة المتن وثانًيا: 
ظونو، ألف حف  رٗبا علقو ألجل التعليم، ألجل أف يتهجى ىؤالء الصغار كيت   :بعض أىل العلم

 فعنا لؤلذل،اف ديكو لىذا األثر ليس فيو التعليق على الصغار كالكبار، لو كاف يريد التعليق 
لكن ىؤالء الكبار حفظوا، كىؤالء الصغار ٓب ٰبفظوا، فعلقو عليهم من  علق على ا١بميع،ل

قبل النـو ٍب إذا ناموا يكونوف قد أتوا بو، أما الكبار فكانوا  هكيقرأك ف يتهجوا ىذا أأجل 
 .إال ذلك ما احتاجواحفظو، ف

يضعف د أك يسقط أك يبع االحتماؿ ع، كماحتماالن على كل حاؿ ىذا يبقى 
 االستدالؿ.

أك ٫بوه، بعد  ىذه التمائم من القرآف سي بٍ لي ىو أنو ٯبوز ُب ىذه ا٤بسألة  :الثانيالقوؿ  
 ابن القيم، كجاء عن بعض أىل العلم، ىذا عن عائشة  ببلء ال قبلو، ركم  نزكؿ ال
 القوؿ، يعِب قبل إٔب ىذا  ميلوأكرد ركايات عن األماـ أٞبد، تفيد ، ((زاد ا٤بعاد)) ُب

ال  يقولوف:  شيء، نزكؿ الببلء ألبس ٛبيمة من القرآف، أل٘ب أخاؼ، أخشى أف ينزؿ يب
 ٯبوز.

 .بعد الببلء ال قبلوبعد الببلء أيصيب اإلنساف بعْب بسحر ٗبسو أم شيء ىنا ٯبوز لو 
بو  واستدلافيها نظر، فاألثر الذم  عن عائشة  حكايتوكىذا القوؿ ركايتو أك 

كبكّب  بن ٧بمد عن عائشة عن القاسم  األشج ا بن ن طريق بكّب بن عبدجاء م
عمـو ، كىذا التفريق يرده فبل يصح عنها  انقطاعٓب يسمع من القاسم، فاألثر فيو 

 .تعأب أعلمأدلة النهي عن التعليق، كا 
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ل الببلء ىو النهي ا٤بطلق عن تعليق ىذه التمائم، فبل ٯبوز ذلك ال قب :القوؿ الثالث 
كعمراف من أصحاب  كحذيفةكال بعده، كىذا قوؿ ابن مسعود كابن عباس كعقبة بن عامر 

كمنهم  ،ٝباعة من التابعْب كمنهم ا٢بسن البصرم وؿكما أنو ق،  النيب 
من أىل العلم، كما سيأٌب  السلما٘ب كغّبىم هسود كعبيداأللقمة ك عك  ؛أصحاب ابن مسعود

، كما أنو قوؿ ٝبهور أىل (لتمائم من القرآف كمن غّب القرآفكانوا يكرىوف ا) ،عن إبراىيم
 :العلم، كىذا القوؿ ىو الراجح إف شاء ا، كيدؿ على رجحانو أمور

 .قق كميعل  ـو األدلة الناىية عن التعليق، مع عدـ التفريق بْب ميعل  مع أوًَّل: 
قى فقاؿ ُب قى كالتمائم، أما الر فرؽ ُب ا٢بكم بْب الري  : أف النيب ثانًيا

، أليس كذلك؟، مر «رقاكم، َّل بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرؾ عرضوا عليا»شأهنا: 
ما قاؿ فيها أعرضوا عليا  فرؽ النيب ، أما التمائم فلم يي ماضو بنا ُب درس 

ؿ ىذا على د، ففبل بأس بالتمائم فيها ذكر ا، ما فعل ىذا النيب  ،ٛبائمكم
 .مطلق ال تقييد فيو أف النهي عن التمائم هنىه 

 طما جاء عنو ق ٯبد أف النيب  الناظر ُب سنة النيب  ثالثًا: 
ب ١بلب أك دفع، ما جاء ب، أك الٍب تكوف سأك دفعه  ، أك األدعية، الٍب فيها جلبه رُب األذكا

يتين من اآلمن قرأ » قاؿ، من قرأ، أليس كذلك؟فيها كتابة أك تعليق، لكن أف ٘بد فيها من 
، من قاؿ كذا ككذا كاف لو كذا ككذا، تأمل ُب األحاديث «اهكفت  البقرة في ليلةٍ ورة سأخر 

من كتب أك من علق أك أف ىذا ُب  قاؿ ٘بد أف النيب ما ستطعت منها، اما 
 كأبعد عن النسياف، أليس كذلك؟  أسهل الواقع

النيب ال يرشد  ٓبى  ،اذا كاف ىذا مشركعن إأذكار النـو كاف ٲبكن لئلنساف أف يكتبها 
 بالتإب يسلمصدره كيناـ، ك  علىأك يتعلقها كٯبعلها ٔبواره ها بإٔب ذلك، يكت 

كثّب من الناس   ؟صح كال ال ؟، كم من الناس يناـ قبل أف يذكر األذكارمن مغبة النسياف
النيب  كمع ذلكككاف ىذا أسهل،  تنعس عينو قبل أف يذكر ىذه األذكار، أليس كذلك؟

  بالتبلكة ،بالذكر ،بالقراءة األمر يعلقما جاء عنو قط، كاف. 
 ، كىذا من أكجوو سد الذرائع بقاعدة الشريعة الٍب ىي أف ىذا القوؿ فيو عمله  :[]رابًعا 

  :عدة
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ختبلط التمائم ا٤بشركعة، الٍب ا فتحه لذريعة أف القوؿ بإباحة التمائم من القرآف،/ُ
أف ىذه  مائم ا٤بمنوعة، ألف الغالبيزعموف أهنا مشركعة، الٍب يقولوف ٗبشركعيتها، مع الت

 .كوف مغلقة، كبالتإب ٱبتلط األمرت األشياء
أىل ا٣بّب  سئم الشركية كيتقاعاٯبد ا٤بشركوف فرصة لّبكجوا على الناس التم كبالتإب/ِ

نع تعليقها، ألنكرت مباشرة، أما إذا  ٲبكانت التمائم كلها  ولنكار ىذا ا٤بنكر اآلف، إعن 
لعلو فيقوؿ ، يعلقو ةخر شيء من التميمآفلرٗبا رأل اإلنساف على ، صيلكاف األمر فيو تف

 .من القرآف، فينتشر الشر ةٛبيم
قية سنة، أليس  مع أف الري  ةقيالناس عن الري  يستغِبكما أف فيو إغبلؽ لباب الرقية   /ّ
قي، كبتعليق ىذه التمائم رٗبا يكتفي الناس عنها قى كري رى  النيب  كذلك؟

 .كيستغنوف عنها
، كٓب يثبت على غّبىم  عن الصحابة الثابتأف ىذا القوؿ ىو  :]خامًسا[ 
 .خبلفة

 .من بعده من أىل العلمفأف ىذا قوؿ أكثر التابعْب،  :]سادًسا[
 ابتذاؿ ؤمننو ال يي أللكبلـ ا كاسم ا،  ائم فيو صيانةه مىذه الت ا٤بنع من ]سابًعا[:

  .أك األدعية من أف تبتذؿ اآلياتال يؤ  ،ىذه األشياء
كانوا يكرىوف التعويذة من القرآف، )قاؿ:  إبراىيم النخعي  عن كلذلك جاء

علق فمع الوقت يتساىل أك ينسى فيدخلوف هنا تي أل، (كيقولوف أف الصبياف يدخلوف هبا ا٣ببلء
ـ، فينا اإلنسافبالقرآف، أك بشيء من ما فيو ذكر ا دكرات ا٤بياه، كا٣ببلء، أيضنا رٗبا يلبسها 

أك ٫بو ـر أك بلغو، ، أك رٗبا علقها عليو، كأصبح يتكلم بكبلـ ٧بي فإذا بو ٯبعلها ٙبتو مثبلن 
 .ذلك

فيو اسم  ماا٤بهم أف تعليق ىذه األشياء قد يكوف فيو شيء من عدـ احَباـ كبلـ ا، ك 
 .ا

 .ٔبُب ىذه ا٤بسائل أك  كاالحتياطأف ىذا القوؿ أحوط،  :]ثامًنا[
نساف ىو الصحيح من كبلـ أىل العلم إف شاء ا، أنو ليس لئلنساف ا األكٔب باإلإذن 
  .ىذه األشياء بسبب دفع الببلء عنوأف يعلق 
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بعض الناس ٘بده يضع مصحف ُب السيارة، ال يقرأ فيو، رٗبا تضربو الشمس حٌب 
 خر، تركنوتتلف جلده، كىذا فيو شيء من عدـ التقدير لكتاب ا، ا٤بهم أنو يضعو ُب اآل

خر السيارة أك ُب مقدمتها أك رٗبا كضعوه ُب درج السيارة، كيريدكا بذلك أنو آيضعونو ُب 
  .ن العْب، أك ا٢بوادث، أك ٫بو ذلكفظ مٰبي 

على  اىذا ال شك أنو على الصحيح ال ٯبوز، كذلك تعليق ىذه اآليات ك٫بوى
 .ال ٯبوز، كا تعأب أعلم -رعاكم ا-األطفاؿ، فاألقرب أف ذلك 

  :قاؿ 
ـٖ ،ٚايسق٢ ٖٞ اييت تط٢ُ ايعصا٥ِ  ،َٓ٘ ايديٌٝ َا خال َٔ ايػسى ٚخ

 ١ٔ.ََُٔ ايعني ٚاُؿ زضٍٛ اهلل  ؾٝ٘ قد زخـ

َّل رقية إَّل من »رخص قاؿ: كما قلنا  النيب ك مضى الكبلـ ُب ذلك 
، كأف ىذا على معُب يى :ة، كقلنا ا٢بم«ةعين أو حمى رقية أنفع من  و الأن :ذكات السمـو

 .قية ُب الدرس ا٤باضي عن الري الكبلـ تفصيبلن  كمضى، ةقية ُب العْب كا٢بمالري 
  :قاؿ 

ٚايسدٌ إىل  ،إىل شٚدٗا ٠ٜؿٓعْٛ٘ ٜصعُٕٛ أْ٘ وبب املسأ غ٤ْٞ ٚايتٛي١:

 .َسأت٘ا

 .مضى الكبلـ ُب ذلك
  :قاؿ 

 :قاٍ: قاٍ يٞ زضٍٛ اهلل  عٔ زٜٚؿٕعمحد ٚز٣ٚ اإلَاّ أ
 أٚ تكًد ٘،، ؾأخرب ايٓاع إٔ َٔ عكد ؿٝتبو تطٍٛيعٌ سٝا٠ ض ،ٜا زٜٚؿع$

 #َٓ٘ ٤ْؾإٕ قُد بسٟ ،أٚ ععِ داب١ اضتٓذ٢ بسدٝع أٚ ٚتسا،

 عو قاؿ لركيف ، كفيو أف النيب -إف شاء ا- صحيحه  حديثه ىذا ا٢بديث 
من أعبلـ نبوتو  كىذا علمه  ،«الحياة تطوؿ بك لعل»، عبد األنصارم 
كٟبسْب من ا٥بجرة، كقيل ستو  ةفإنو توُب سن ،ة، فإنو قد طالت بو ا٢بيا: 

ىذا كاجب ك  «أخبر الناس» ،بالدعوة كالبياف كٟبسْب، فأمره النيب  سنة ثبلثو 
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ٰبذركىم كما سبق، أمر  ٱبربكىم كأف األنبياء، أف يعلموا الناس كأف اثكر  الدعاة، كاجب
 :أف ٰبذر الناس من ثبلثة أشياء النيب 

 .«أف من عقد لحيتو»ية، عقد اللح :المر الوؿ 
 :ماء ُب تفسّب ا٤براد بعقد اللحيةختلف العلا

كاف من   كاما ذكر ك٢بيتو، أك يفتلها تكربنا، كىذا   يربطأف يعقدىا،  ]القوؿ األكؿ[:
 .أىل ا١باىلية بعض عادة

 .فيهم التخنث أنو من فعل أىل ]القوؿ الثا٘ب[:
كىذا القوؿ ىو ا٤بناسب  فع العْب،يفعلونو من أجل د واأف ىذا كان ]القوؿ الثالث[:

 .لبابنا
بل، ُب تقلد األكتار مر بنا ُب تقليد الدكاب كاإل ،«تقلد وترا»: ]المر الثاني[ 

ىم، يعِب الناس ف ىذا يدؿ على أهنم قد كانوا يتقلدك السابق، ك  حديث أيب بشّب 
 جلأللوف ذلك من أهنم كانوا يفعك د األكتار، كىذا قد مضى ا٢بديث فيو، لكانت أيضيا تتق

دفع أذل العْب، ىذا ىو الشاىد من ا٢بديث، ككذلك ما قبلو على القوؿ الثالث ُب تفسّب 
 ة.عقد اللحي

فيو دليل على النهي عن  ،الوتر الذم جاء النهي عنو ُب ىذا ا٢بديث إذنا تقليدي  
 ىذا الباب. ا٤بؤلف ألجلو عقد  ذمكىذا ىو ال التمائم،
أحاديث ُب  برجيع الدكاب، هنى النيب  ستنجاءاالىو  :المر الثالث 

عظاـ عظاـ ا٢بيوانات، الب :بشيئْب ، يستجمرأف يتطهر :، يعِبعدة عن أف يستنجي اإلنساف
اسم ا ألف عظاـ ىذه ا٢بيوانات الٍب نأكلها إذا ذكر  ؛خلفات الدكابٗبككذلك بركث، 

اـ دكاهبم، فدؿ ىذا على أنو ال طع :من ا١بن، كالركث ىو ناخوانإعليها فإهنا تكوف طعاـ 
 من فعل ذلك فإف ٧بمد ف يستنجي كيتطهر هبذين األمرين، ٯبوز لئلنساف أ

ىذا دليل على أف ىذه األمور السابقة ٧برمة، بل من الكبائر، ألف كل من جاء برمء منو، ك 
 .خاص فإنو يكوف من الكبائر فيو كعيده 
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  :قاؿ 
 دٍنإ نع ؛١ُٝ َٔ إْطإَٔ قطع مت$بري قاٍ: د ٔ ضعٝد بٔعٚ

 . زٚاٙ ٚنٝع.#زقب١

 :ىذا األثر عن سعيد ابن جبّب، فيو نظر
 .ليم كىو ضعيفسي  ليث بن أيبق عن ينو جاء من طر إ، فإسنادهُب  ]أوًَّل[:

ُب سبيل  كأ٭با أعتق رقبةن   :رقبة، يعِب كعدؿ  من إنساف كاف أف من قطع ٛبيمةن  :كفيو
 .رقبة لوجو ا ثواب من أعتقك  وثواب :ا، يعِب

من أف من قطع ٛبيمة  :قة بْب قطع التميمة كعتق الرقبةقاؿ أىل العلم كجو العبل
كمثل من   أنو ،ثواب ذلك منمن النار، فكاف  تو، فإنو يكوف قد فعل سببنا لعتق رقبإنساف

، لذلك رقبة ىذا اإلنساف من النار ، يعتق ا  ُب سبيل ا أعتق رقبةن 
 .ر كما علمت ضعيفلكن ىذا األثك 

اؿ ال ٦ب ، كقوؿ التابعي ُب ماصح ىو قوؿ تابعي، كليس قوؿ صحايبإف  وثانًيا:
بأصحاب النيب  الصحيح أنو ليس لو حكم الرفع، فإف ىذا خاصه  ؛فيو لبلجتهاد
. 

أنو كاف  عن سعيد بن جبّب  شيبةأيب  ابن ما يذكر ما أخرجكمن لطيف 
نكار إ، كىذا فيو ا خرزة يعلقها فقطعه فرأل رجل يطوؼ عليو ،يطوؼ بالبيت

ىذا حيث تؤمن الفتنة،  كما سلف ككررتي لكن  السلف للمنكرات العقدية كمنها التمائم، 
 ٓب ىيك قطعتها فقط لو قطع عبلئق القلب هبذا الشيء، أما ا٤بهم أف ٚبرج من قلبو، كأف تي 

 .ثنتْبافأنو سّبجع كيلبس  ٚبرج من قلبو،
، ٍب بعد ذلك برفق ٙبر ا٤بهم أف ٚبرج من قل ىو  أك ٘بعلو ،منو لهايعلى أف تز  صبو أكالن

 .عهاطيق
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 : قاؿ 
َٔ ايكسإٓ ٚغري  ٜهسٖٕٛ ايتُا٥ِ نًٗا، ناْٛاعٔ إبساِٖٝ قاٍ:  ٚي٘

 .ايكسإٓ

يريد أصحاب بن  (كانوا) :قولوك ، قالو إبراىيم النخعي  -سبق ما كما-ىذا 
جد ُب  ىذا يو ، ك  بلـ إبراىيم النخعي كجدت ُب كإذا كىذه قاعدة عامة،  مسعود

 ؛-كما ذكرت لك-مسعود  كانوا كذا، فإف مراده أصحاب ابن  ،كبلمو كثّبنا، كانوا كذا
، ففي ىذا رٞبة كاسعة كغّبىم من التابعْب  ،السلما٘ب ةيدكعب ،كاألسود ،قمةكعل
، بل ىو قوؿ ٛبائم القرآف ىو قوؿ ٝباعة من التابعْب ا٤بنع منكىو  أف ىذا القوؿ بيافه 

  .-كما أسلفت-ا١بمهور 
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 ٔحنِٕىا حجز أٔ بشجز تربك وَ باب -ٗٔ

  

14 

http://www.salehs.net/


ُِٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 :قاٍ 

 باْب

 َٔ تربى بػذس أٚ سذس ٚمُٖٛا

 ،(حجرو ك٫بوٮبا من تربؾ بشجرةو أك من تربؾ، أك بابه  بابي :) قاؿ ا٤بؤلف     
ىذا ا٤بوضوع أال ُب األخطاء الواقعة ٗبسائلو لكثرة  ىذا بابه مهم كا٢باجة ماسةه إٔب اإل٤باـ

 كىو موضوع التربؾ. 
 .طلب الربكة :من الربكة فهو يعِب التربؾ تفىعيله 

 .كدكامو ،على كثرة ا٣بّب :ككبلـ أىل اللغة معُب الربكة يدكر على أمرين
 .كدكامو ،كثرة ا٣بّب  إذف التربؾ طلبي 

ارؾ الشيء يب فا  ،كيعطيو من يشاء ة شيء يضعوه ا كالربك
ىو ا٤ببارؾ كحده كما سواه ٩با شاء أف ٯبعلو  و كيبارؾ لو كيبارؾ عليو، كا كيبارؾ في

 .مبارؾ فهو مبارؾ كما ٓب ٯبعلو ا مبارؾ فبل ٲبكن أف يكوف مباركا
َلٍة ُمَبارََكٍة  :ليلة القدركى   ؛قد ٯبعل الربكةى ُب أزمنة كا  ﴿ِإن ا أَنَزْلَناُه ِفي لَيػْ

 .[ٖا ُكن ا ُمنِذرِيَن﴾]الدخاف:ِإن  
اْلُمَبارََكِة ِمَن اْلبُػْقَعِة في ﴿ :كقد ٯبعل الربكة ُب بقعة أك مكاف من األرض

 .[ٖٓ﴾]القصص:الش َجَرةِ 
﴿ِإف  َأو َؿ بَػْيٍت ُوِضَع لِلن اِس لَل ِذي بَِبك َة  :كبيت ا  ؛كقد ٯبعل الربكة ُب ذكات

أك ، ٠باه ماءن مباركنا فا  ،أك ا٤بطر، [َٜٙلِميَن﴾]آؿ عمراف:ُمَبارًَكا َوُىًدى لِْلَعا
 .«إف من الشجر لما بركتو كبركة المسلم» :قاؿ ا٤بسلم فالنيب 

 .مباركة فهذه الذكات ٯبعلها ا 
فيما يشاء من أزمنة كأمكنة كذكات كىيئات كغّب  إذف الربكة ٯبعلها ا 

 .ذلك
 لى قسمين:والبركة في الجملة تنقسم إ 

 إٔب اإلٲباف كالطاعة كالثواب كما إٔب ذلك؛ فالكعبةي  راجعة بركة دينية ]القسم الوؿ[:
األجر كالفضل ما ليس ُب غّب  ٜب و فيها من العبادةفإف  ؛القرآف كبركتها بركة دينية مباركة بنصِّ 
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ىذا من  ّبكذلك ا٤بسجد النبوم مسجده مبارؾ الصبلة فيو ٥با من األجر ما ليس ُب غ  ،ذلك
 .ا٤بساجد

 .جعلو ماءن مباركنا كا٤بطر فا   بركة دنيوية :القسم الثا٘ب
﴿لََفَتْحَنا  :ذاتنا مباركنا قاؿ ا  كذلك النبات جعلو ا 

 .ا٤بطر كالنبات :يعِب [َٜٙعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمَن الس َماِء َواَلْرِض﴾]العراؼ:
كالقرآف فيو بركةه دينية من جهة ما ٰبصل لتاليو   ؛نكقد يكوف الشيء جامعنا بْب األمري

 .العبودية مع ٙبصيلو جزيل الثواب كا٤بتدبر لو من اإلٲباف كالرقي ُب سيلم
 :كفيو أيضنا بركة دنيوية من جهة ما ٰبصل من االستشفاء بو كلذلك كاف القرآف مباركنا

 .[ٜٕ﴿ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ﴾]ص:
 .فليستشعر ىذين األمرين  إذا طلب الربكة من كتاب افا٤بسلم 

طلب فيو الربكة ككيف تطلب الربكة كبلـ الناس ُب ىذا  كفيما تي  ككبلـ الناس ُب الربكة
ينقسم إٔب  -يعِب طلب الربكة-التربؾ  أف  الذم عليو أىل السنة كا١بماعة  لكن   ،كثّب

 قسمْب:
 .تبرؾ مشروع]القسم  الوؿ[: 

 تبرؾ ممنوع. الثاني[:  ]القسم 
 :أما التبرؾ المشروع فهو الذي جمع ثالثَة ضوابط

قضية إ٭با كوف الشيء مباركنا ىذه   ،ا أف فيو بركةأف تيلتمس الربكة ٩با ثبت شرعن  أوًَّل:
تيعلم من جهة الشرع فليس لئلنساف أف يزعم أف ُب ىذا الشيء بركةن تيلتمس إال كمع ىذا 

 ت ُب الشيء بأنو مبارؾ حٌب ٲبكن أف ييتربؾ بو.ف يثبي من الشارع فبلبد أ دليله 
ًكفق ما كرد ُب الشرع كما أننا نطلب الدليل على كوف الشيء  تربؾالأف يكوف  ثانًيا:

فيو بركةه تيلتمس، كذلك علينا أف نطلب الدليل ُب الكيفية الٍب نلتمس فيها أك نلتمس هبا 
 .ين توقيفيالربكة فكبل األمر 

فعل من بعض الناس ليس الكيفية الٍب تي  لكن   ،قد ثبت أنو مبارؾوف الشيء قد يك
ُب  :مريناألاإلنساف أف يقف عند حد الشرع ُب كىذا ٨بالفه للشرع فعلى  ،عليها دليل

 كُب كيفية التماس ىذه الربكة. ،ثبوت أف ىذا الشيء فيو بركة
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تقد أف الربكة إ٭با عأف يي  :ٗبعُب ؛أف يكوف التماس الربكة على جهة السببية :]ثالثًا[
 ،  إ٭با يتفضل هبا ا ،إ٭با يعطيها ا  ،ٲبنحها ا 

فمن  ،هبا إذا شاء على من يشاء إ٭با يتفضل ا  ،فهي كالعافية ككالنصر كغّب ذلك
ىو الذم يعطيو الربكة فبل شك أنو يعتقد أف غّب ا يشارؾ ا  اعتقد أف غّب ا 

م ٯبعل األشياء ىو الذ ُب النصوص أف ا  ك ٘بدفيما اختص بو؛ كلذل
 اقاؿ ، [ٖٔ﴿َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت﴾]مريم: :قاؿ عيسى  ،مباركة
 : َوبَارَْكَنا َعَلْيِو َوَعَلى ِإْسَحاَؽ َوِمْن ُذرٍّي ِتِهَما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم لِنَػْفِسِو﴿

 :ٍب يقوؿ (،اللهم صل  على ٧بمد) :ُب صبلتو يقوؿكا٤بسلم  ،[ُٖٔٔمِبيٌن﴾]الصافات:
 م.ارؾ كما باركت يا  على إبراىيأنت يا ا الذم تب ،(كبارؾ على ٧بمد)

 .إذف الربكة من ا ال من غّبه 
كا  كيبدك ،كجاء أيضنا عن جابر  ،كرد ُب حديث ابن مسعود 

أف الصحابة كانوا ذلكم  ، ركاحدة ركاىا ابن مسعود كركاىا جاب أف القصة أعلم 
أضحى الماء قليال فاشتكوا إلى النبي - ،الماء فقل   ،في سفر مع النبي 
- ، فقاؿ :«فأتوا بماء قليل في  ،«اطلبوا لي فضلة من ماء

وإذا بالماء كما يقوؿ ابن مسعود  ،يده في اإلناء وقرأ فوضع النبي  ،إناء
 يفور من بين أصابع النبي ، لنبي فقاؿ ا: «  حي

  «على الطهور المبارؾ، والبركة من اهلل
ا لذريعة الشرؾ كٙبقيقنا كلكن نبههم قطعن  ،الطهور ا٤ببارؾىذا  خذكاىلموا  :أم (حي  )
من  الربكة، الربكةأنا الذم أعطى  لكن احذركا لست (،حي  على الطهور ا٤ببارؾ) ،للتوحيد

 الربكة من ا ال من غّبه.  سلماعدة ينبغي أف يستمسك هبا ا٤بىذه الق ،ا
 ،إٔ تًتُظ ايربن١ مما ٚزد غسّعا إٔ فٝ٘ بسن١ :إذف ضابط الربكة ىو 

 بايهٝف١ٝ اييت ٚزدت ع٢ً ج١ٗ ايطبب١ٝ.
 :كذلك ،دت كاحد من الضوابط السابقةأما الربكة ا٤بمنوعة فإهنا ما فق

ي بعض الناس ُب مكافو ما يدع ،أف تلتمس الربكة ٩با ٓب يثبت شرعنا أف فيو بركة أوًَّل: 
شيءو من الذكات أف فيو بركة فيطلب التربؾ هبا يتمسح يتربؾ يلتمس نيل  أكأك زمافو ما 
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إذف  ؛مستى لٍ الربكة من ىذا الشيء، كإذا نظرت ٓب ٘بد دليبلن على أف ىذا الشيء فيو بركة تػي 
  .ىذا تربؾه ٩بنوع

٤بباركة ُب ىذا ا٤بسجد النبوم بعض الناس إذا جاء إٔب مثل ىذه البقعة ا :مثاؿ ذلك
٘بده ٲبسح ٍب ٲبسح على  ،٘بد أنو يتمسح باألبواب أك بالسوارم كيفعل ىذا التماسنا للربكة

يا عبد ا أين الدليل على أف ُب ىذه السوارم  :جسده يريد أف الربكة تناؿ جسده؛ فنقوؿ
ديث عن النيب كاألبواب بركةن تلتمس؟ أين الدليل أُب ىذا أية من القرآف؟ أك ح

 ؟ أفعل ىذا النيب  ُب ىذا ا٤بسجد أك ُب أبواب ا٤بسجد ا٢براـ
 ؟ أفعل ىذا التابعوف كأتباعهم؟ أك سواريو؟ أفعل ىذا أصحاب النيب 

 إذف كاف ىذا تربكنا ٩بنوعا. ،ال :ا١بواب
فعل أف تيلتمس الربكة بكيفيةو ٓب ترد، قد يكوف الشيء مبارؾه لكن الكيفية الٍب تي  ثانًيا:

 :الكعبةي بيت مبارؾه بنص القرآف :ليس عليها دليل كحينئذو نقوؿ ىذا التربؾ ٩بنوع؛ مثاؿ ذلك
 ،[ٜٙ﴿ِإف  َأو َؿ بَػْيٍت ُوِضَع لِلن اِس لَل ِذي بَِبك َة ُمَبارًَكا َوُىًدى لِْلَعاَلِميَن﴾]آؿ عمراف:

رص على أف يتمسح ٢ب٪بد من الناس من ٰبرص أشد ا !كلكن ماذا عن التربؾ بأستارىا؟
كبعض الناس رٗبا حرص أشد ا٢برص على أف يناؿ شيئنا من قطع ىذه  ،كيتربؾ بستارة الكعبة

بذلك يغمسو ُب ا٤باء ٍب يتناكلو أك يناكلو ا٤بريض يزعم أف فيو بركة تناؿ من  الستارة ليستشفي  
 خبلؿ ىذه الكيفية كالسؤاؿ أين الدليل على ىذه الكيفية؟

ا عن النيب  ،ل يفتقر إٔب دليلف التربؾ فعإف أنو كاف  كٓب ٪بد حديثنا كاحدن
 .يتربؾ بأستار الكعبة كىكذا أصحاب النيب 

 كماذا عن استبلـ ا٢بجر األسود؟ أك مسح الركن اليما٘ب؟  :قد يقوؿ قائل
 .ىذا أوًَّل التربؾ بأستار الكعبة أننا نتكلم عن  :ا١بواب

كٓب يثبت أف  ،٭با نقتدم فيو بالنيب أف فعلنا ُب الركن اليما٘ب إ :ثانياك
ف الركن اليما٘ب فيو بركةه تلتمس، كذلك ا٢بجر األسود أل فاك فعل النيب 

إني لعلم أنك  واهلل» :قاؿ عمر  ،نقتدم باستبلمنا لو بالنيب 
كجاء ُب بعض  ،«ولوَّل أني رأيت رسوؿ اهلل يقبلك ما قبلتك ،حجر َّل تضر وَّل تنفع

حجر السود سبب من أسباب استالـ الأف  :-إف شاء ا-نة األحاديث كىي حس
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؛ فإف كاف ا٤بقصود بالتربؾ أف يناؿ اإلنساف سبب من أسباب التكفّب فبل بأس، أما التكفير
 .ءن آخر فهذا يطالب صاحبو بالدليلأف يكوف شي

  .إذف الكيفية البد أف يكوف عليها دليل
يكوف لو مكانة أك ا٢بنا أك يظنو صا٢بنا بعض الناس رٗبا رأل رجبلن ص ،كىنا مسألة

كمنزلة ٘بد أنو يسلم عليو كٰبرص على أف يتمسح بو، أك ٲبسح جلبابو ٘بد من الناس من 
 ،أك ما شاكل ذلك كيتمسح بو إف استطاع ،إماـ ا٢بـر أك ،يفعل ىذا قد يسلم على شيخ

 بو. ؾي كالسؤاؿ ٤با تفعل ىذا يا عبد ا؟ يقوؿ ىذا رجله صاّب فأنا أترب 
فيو بركة أليس كذلك؟ ُب الصحيح  ما الدليل؟ قاؿ الدليل أنو مسلم ككل مسلم :اقلن

إذف كل مسلم فيو بركة، إذف أنا التمس الربكة  «إف من الشجر لما بركتو كبركة المسلم»
 ٩با ثبت شرعنا أنو فيو بركة. 

عليك أف  كلكن بقي   ،أحسنت حْب قلت أف ا٤بسلم فيو بركة بنص ا٢بديث :فنقوؿ
كما تطلب الدليل ُب األكؿ اطلب الدليل ُب   ،تأٌب بدليل على ىذه الكيفية الٍب فعلت

ذاتية غّبي متعدية تتفاكت ٕبسب اإلٲباف؛ ككلما كاف اإلنساف أكثر  ا٤بسلم بركةه  بركةي  ،الثا٘ب
مسح ربكة متعدية تناؿ من الدليل أف ىذه الُب  لكن ٓب يأتً  ،كانت بركتو أعظم  ماكل  إٲباننا

  .ق ٔبسد ىذا ا٤بسلم ما جاء دليله على ىذاأك التص
األحاديث ُب الصحيحْب كغّبٮبا من  كاقاؿ بعض الناس بلى قد جاء الدليل أٓب تنظر 

 ،بعرقو ،بشعره ،ٔبسده كانوا يتربكوف بالنيب  ا٤بتواترًة أف الصحابة 
إٔب  ،ء الذم كاف يشرب منوباألنا ،بالنعاؿ الٍب انتعل ،باللباس الذم لبس ،بنخامتو ،اقوصبب

 غّب ذلك؟ 
كنيشهد ا أف رسوؿ ا  ،كاألدلة عليو كثّبة ،كىذا ال شك أنو أمره مشركع ،نعم :قلنا
  بارؾه ذاتنا كمى  ،كأفعاالن  ابارؾه صفاتن مى،  فللنيب 

مسو أك مس شيئنا المسو أك تية متعدية؛ ٕبيث أهنا تناؿ من خاصية كىي أنو مبارؾه بركة ذا
كاف إذا توضأ ازدحم   كاألحاديث ُب ىذا كثّبة، النيب  ،بسو ل

الصحابة لنيل شيءو من كضوئو، إذا حلق شعره يكاد الصحابة أف يتقاتلوا كله يريد أف يناؿ 
 .كىذا ال شك أنو مشركع ،من شعر النيب 
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ىو من أم  كلكن استدالؿ ىذا ا٤بستدؿ ٗبا فعل الصحابة مع النيب 
 بالقياس أليس كذلك؟  ؟االستدالؿأبواب األدلة أك 

أليس   من الصا٢بْب على النيب  ىؤالء قاسوا غّب النيب 
 كذلك؟ 

ىل ىذا القياس قياسه صحيح أك غّب صحيح؟ أيعيدي السؤاؿ ىل ٲبكن أف  :كالسؤاؿ
 حٌب نقيس عليو؟  ٗبثابة النيب  ٪بعل غّب النيب 

البد أف يشَبكا أك ٰبصل اشَباؾ بْب  ،علةو جامعةُب ما ىو القياس؟ إ٢باؽ فرعو بأصلو 
ُب الصبلح  الفرع كاألصل ُب العلة أليس كذلك؟ فمن الذم ىو كالنيب 

 كالتقول حٌب يصح القياس؟ 
كىم ٯبعلونو   يا ا العجب! من أيناس يزعموف أهنم يعظموف النيب 

 ؽ.أم شخص آخر نتمسح بالناس كما نتمسح بالنيب كال فر مثل كآحاد الناس، مثلو 
كالوقوؼ عند حدكد ما أما أىل السنًة حقنا فعندىم من تعظيم النيب 

 ،معو فيو غّبه ال يشَبؾي  ىذا حكمه خاصه بالنيب  :ما ٯبعلهم يقولوف أنزؿ ا
ا؛ ك كبالتإب كاف ىذا قً  ىذا  نعقد على أف  قد اإٝباع الصحابة  يدؿ على فساده أف  ياسنا فاسدن

 .يشاركو فيو غّبهكال  خاصه بالنيب  الفعلى 
ا من صغار الصحابة فػى   :من كبار الصحابة؟ يعِب مع أحدو التربؾ ىذا  لى عى أرأيت أحدن

، كعمر، فعل ىذا مع أيب بكرمع من بن عباس اك  ،من مثل عبد ا بن عمر ىل رأيتى 
 كعثماف، كعلي؟ كانوا إذا مشى مسحوه جسده، أك إذا توضأ أخذكا كضوئو، كٛبسحوا بو؟!

 .كلن ٘بد ؛ال :ا١بواب
ٍب أيضنا ىو حكم خاص  ،بإٝباع الصحابة حكم خاص بالنيب إذنا ىذا 

من الصحابة  أحدفما كاف أحد من التابعْب قط يفعل ىذا مع  ،بو بإٝباع التابعْب
،  ُب األمة بعد نبيها  اكىل تعلموف أحدن أىناؾ  ؟أصلح من الصحابة

كا  ؟من يدانيهم ُب التقول من الصحابةكإخواهنم  كعليأحد يدا٘ب أبا بكر كعمر كعثماف 
ذلك ما كاف أحد مع كذلك؟ ك   الصحابة أليسىذه عقيدتنا ُب  م،ما كاف كال يكوف مثله

 .يفعل ذلك
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فبل  خاص بالنيب  ذف دؿ ما سبق على أف التربؾ باألشخاص أمرإ 
  .فعل مع أحد من ىذه األمة قطيي 

فمن اعتقد أف ىذا الشيء مبارؾ  ؛من غّب ا ناؿالربكة تي  ييعتقد أف   كىو أف ]ثالثًا[:
ؾ لكنو يعتقد أف الربكة إ٭با يعطيها ىذا الشيء الذم ترب  ،كىو مبارؾ بالنص كالكيفية ثابتة

من ا كال ٛبنح من  -علمناكما قد ت-ألف الربكة  ،فنقوؿ ىذا من الشرؾ با  ،بو
 .غّبه 

جبت غسّعا إٔ فٝ٘ بسن١، إذٕ ايتربى املُٓٛع ايتُاع ايربن١ مما مل ٜ

 أٚ بهٝف١ٝ مل تسد، أٚ باعتكاد إٔ ايربن١ تٖٛب َٔ غري اهلل.

 كالسؤاؿ ما حكم التربؾ ا٤بمنوع؟
 : أف حكم التبرؾ الممنوع ينقسم إلى ثالثة أقساـ:ا١بواب

  أوًَّل:
ي
ربؾ بو ٲبنح الربكة من ذاتو ىو الذم يفيض بالربكة كىو تى ما رًبؾي أف تأف يعتقد ا٤ب

ف حْب يتمسحوف بقبور األكلياء مع و ما يفعلو القبوري :مثاؿ ذلك ،يعطي الربكة إذا شاءالذم 
 .ٕب أك السيد ىو الذم يعطي الربكةاعتقادىم أف الو 

  :و اجتماع الصور ا٤بمنوعة الثبلثةلو تأملت لوجدت ىذا ا٤بثاؿ فيك 
 فيو بركة تلتمس ما جاء دليل أف القرب ،ُب الدليل أف ُب القبور بركةن تلتمس ٓب يأتً /ُ

 أم قربه كاف. 
ا١بسم بَباب القرب أك التمسح  أك ٓب يرد ُب الدليل أف التمسح أك تعفّب الوجو/ِ

 ىذه الكيفية كاردة، فيو كا٤بشهد أف كسور ٔبدار القرببسياج القرب أك با٢بديد ايط بو أك 
 كذلك ٓب يرد. 

 .ح كيتفضل بالربكةما يعتقده كثّبه منهم أف صاحب القرب ىو الذم ٲبن/ ّ
إذف اجتمعت ىذه الظلمات الثبلث بعضها فوؽ بعض هبذه الصورة؛ فهذا ال شك 

 أنو شرؾه أكرب.
قد يقولوف ركحانيات قد يتربؾ بعضهم أك ما ربؾ بو أركاحه، ٤با تى  أف ييعتقد أف   ثانًيا:

ية أك القرب أف لو ٥بذه الشجرة أك ا٢بجر أك السار  بشجرة، أك بسارية، أك حٌب بقرب، كيزعم أف  
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فنقوؿ ىذا أيضنا شرؾه أكرب من جنس شرؾ  ،ا٢باجات إٔب ا أركحنا ترفع 
 ا٤بشركْب األكلْب.

ىذا التربؾ  كإ٭باعتقد أف الربكة تيعطى من غّب ا إ٭با ىي سبب، ىي أال يى  :]ثالثًا[
أك بشخصو  ،أك سارية ،كأف يتربؾ ببابو من أبواب ا٤بسجد  ،نح من اكلكن ىي ٛبي  ،سبب
الربكة من ا كىذا ٦برد سبب؛ فنقوؿ ىذا شرؾه  أك ما شاكل ذلك كىو يعتقد أف   ،صاّب

 و اٚبذ سبب ٓب ٯبعلو ا سبب ال شرعنا كال قدرنا.أصغر؛ ألن  
 مركزة ُب موضوع التربؾ مشركعو ك٩بنوعو. إذف ىذه خبلصةه 

  :قاؿ 
َت وَ  :اهلل تعالىؿ و وق  اآليات. [ٜٔ]النجم:اْلُعز ى﴾﴿َأفَػَرأَيْػُتُم الال 

ُب ىذا الباب أيةن كحديثنا، ٍب عقب على ىذا باستنباط مسائل   أكرد ا٤بؤلف 
 .ل ا٤بستفادة من ىذا البابكثّبة بلغت اثنتْب كعشرين مسألة من ا٤بسائ

كُب بعض الطبعات  ،أكرد أك٥باإ٭با  ا٤بؤلف  كالظاىر أف   ،ية النجمآة فيأما اآل
 .أكمل اآليات :يعِب (،يات)اآل :أراد أك٥با ألنو قاؿإ٭با ا٤بؤلف  كالظاىر أف   ،تأكملوا اآليا

َت َواْلُعز ى :يقوؿ ا   ]اُلْخَرى﴾َوَمَناَة الث الَِثَة  * ﴿َأفَػَرأَيْػُتُم الال 
 .[ٕٓ:ٜٔالنجم:
ند أخربك٘ب عن ىذه األصناـ الثبلثة الٍب ىي أعظم األصناـ ع :يعِب ﴾﴿َأفَػَرأَيْػُتمُ  

تعبد هبا كأف ييتقرب ا٤بشركْب ىل ىذه األصناـ كانت ٚبلق كترزؽ كتدبر؟ حٌب يصح أف يي 
 :الشرؾ كىو التوحيد كنقضِّ  إثباتإليها. كا١بواب معلوـه عندىم فهذا مسلك من مسالك 

 .صبياف ضعف اآل٥بة كنقصها كعجزىا كلو نظائر كثّبة ُب النصو 
﴿َلَقْد رََأى ِمْن آيَاِت رَبٍِّو  :ٗبا قبلها علقةه ية متىذه اآل إف   :كقاؿ بعض أىل العلم

َرى﴾]النجم: َت َواْلُعز ى﴾]النجم: :ٍب قاؿ [ٛٔاْلُكبػْ  .[ٜٔ﴿َأفَػَرأَيْػُتُم الال 
 .يتضمن التهكم هبم كالسخرية هبم استفهاـ استنكارمكىذا  
ىذه فهل  ،آيات ربو الكربلرأل من ٤با عيرًج بو إٔب السماء  ٧بمد  
تكوف شريكةن مع ا  فأيصح  حٌبكما   اآليات٥با من  كأمثا٥با األصناـ
  كما تعتقدكف؟  
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 .إذف عبادهتا باطلة ،ليس ٥با من ىذه اآليات الكربل ،أيضنا معلـو :كا١بواب
 كأكربىا: األصناـ عند العرب ىي أشهري الثبلثة  ىذه األصناـ

أك من ا٠بو سبحانو  (،ا)إف ىذه الكلمة مشتقة من اسم ا١ببللة  :قيل ،ىي البلت
 .ا١بمهور بالتسهيل كقرأ (،ا)أك  (لواال)إما من  (،لواال)

ة أك ركاية ريكيس اءكىذا ما يشهد لو قر  ،يلت ،أف البلت اسم فاعل من لت :كقيل 
شبع ،عن يعقوب ا٢بضرمي

ي
﴾ فإنو قرأ بالتشديد مع ا٤بد ا٤ب   .﴿أفرأيتم الآلت 

أف ا٤بشركْب كانوا يلحدكف ُب أ٠باء ا يشتقوف من أ٠باء ا دليل على  إنوا األكؿ فأم  
سم ا١ببللة ااشتقاقهم كاف تسمية ىذا الصنم ب أصلي  :أ٠باءن ألصنامهم، قاؿ بعض أىل العلم

تصنا با   ا صرفهم عن ذلك حٌب لكن   (،ا) ، بو غّبه ٓب يتسٌمى كاف ىذا ا٠بنا ٨بي
 كىو اسم ا١ببللة: ا.

 أك ا٢بجر، أك الصخرة سبب عبادة ىذا الصنم ىذا الصنم فهو يشّب إٔب :الثا٘بكعلى 
لو  االناس تعظيم أكثرلكن كاف ُب الطائف ككانت العرب قاطبو تعظمو   -سيأٌب بيانوكما -

ف كاف رجبلن صا٢بنا كاف ٯبلس على صخرة يلت أذلك  كأصل ،الطائفىل أىم ثقيف 
طعاـ الذم ىو من الطحْب الىذا  ، السويق:ٱبلط :معندىا السويق للحاج كللفقراء يلت أ

 يبلو با٤باء أك بالزيت أك بالسمن حٌب يساغ عند األكل. :يلتو يعِب
فلما مات أتى الشيطاف الناس فسو ؿ ٥بم تعظيمو فما كاف منهم إال أف  رجله صاّب

ها أك عبدكا الصخرة الٍب كاف ٯبلس علي حٌبعظموا ىذا القرب كعبدكه، ٍب تطور األمر 
 .وار القرب على ما يذكر أىل العلمالصخرة الٍب كانت ٔب

فالشاىد ُب ىذا الدليل على أف الصا٢بْب عيبدكا كعلى أف األحجار عيبدت ككل ذلك 
 . ا٢بكم الشرعي ىذا شرؾ كىذا شرؾال فرؽ فيو ُب

َت َواْلُعز ى﴾]النجم: :قاؿ تعأب   .[ٜٔ﴿َأفَػَرأَيْػُتُم الال 
اشتقوا ىذا االسم على ما ذكر  ،عزل أنثى األعز ،(العزيز)من  أيضنا مشتقة العزل

 .أىل العلم من العزيز
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ككانت  ،كىذا الصنم أك ىذا الوثن كاف أيضنا من أشهر األصناـ عند أىل ا١باىلية
كاف ىذا   ،كىو أقرب األصناـ من مكة ،كأكثرىم تعظيمنا لو قريش ،العرب قاطبة تعظمو

 .مكة كالطائفالصنم قريبنا من السيل بْب 
كاف   ،مر شجر معركؼسشجر ال ،مرسلنو كاف شجرات ثبلث من شجر اإ :قيل

شجرات كجعلوا على ىذا  الثبلث بنوا عليها بناء فوؽ ىذه ،شجرات عظيمة كعليها بناء
 .البناء أقمشة كستائر ك٫بو ذلك

 كاف لو حـر من تعظيم ا٤بشركْب  ،كقيل أنو كاف صنم ككانت ىذه الشجرات ىي حرٲبو
ككاف ىذا الشجر أك   ،ضد شوكوال يصاد عنده كال يع ،كحـر مكة  ا٥بذا الصنم جعلوا لو حرمن 

 .ىذا الصنم ،كألجل ىذا عظموىا لتعظيم ،كانت ىذه الشجرات ُب حرٙب الصنم
  .تلف الصنم عيبدت ىذه األشجار كقيل إنو 

 عبد أك بْبيي  قرب بْب الشاىد أنو ٩با قد عيبد الشجر كٓب يفرؽ النيب 
 .كلو شرؾه با  ،أكبْب صنم حجر كشجر
ينة أقرب، ا٤بد بْب مكة كا٤بدينة كىي إٔب دقدي ،دنت با٤بشلل قرب قديافإهنا ك ةأما منا

، كىي جهة البحر بينها  ست كعشرينة حوإب فنها كبْب ا١بحبقريبة من ا١بحفة يعِب  ميبلن
 .كبْب البحر حوإب ٟبسة أمياؿ

ككانت صنمنا على قوؿو آخر، كىي أيضنا من  ،لى قوؿكانت صخرة عة  الشاىد أف منا
 األصناـ الٍب عظمتها العرب قاطبة كأكثرىم تعظيمنا ٥بذا الصنم األكس كا٣بزرج أىل ا٤بدينة.

بْب ُب ىذه اآليات أف ىذه األصناـ أصناـ باطلة ال  الشاىد أف ا  
ْيُتُموَىا أَنػْ :قيمة ٥با ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنَزَؿ الل ُو ِبَها ِمْن ُسْلطَاٍف ِإْف ﴿ِإْف ِىَي ِإَّل  َأْسَماٌء َسم 

ليس  ،[ٖٕيَػت ِبُعوَف ِإَّل  الظ ن  َوَما تَػْهَوى الَنْػُفُس َوَلَقْد َجاَءُىْم ِمْن رَبٍِّهُم اْلُهَدى﴾]النجم:
سمة ما كقعوا فيو من الق الظلم مع٥با قيمة كليس ٥با من األمر شيء، مع ما كقعوا فيو من 

 [ٕٕ-ٕٔ﴾ ]النجم:تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزىَٰ *  أََلُكُم الذ َكُر َوَلُو النْػَثى﴿، ائرةا١ب
كاف أىل ا١باىلية يعتقدكف أف ىذه األصناـ بنات  كما ذكر ىذا ابن عطية كغّبه 

 .قدكا ُب ا٤ببلئكة أهنا بنات امن ا٤بفسرين، يعتقدكف أهنا بنات  كما اعت
  .[ٚ٘:حل]الن﴾ ﴿َوَيْجَعُلوَف لِل ِو اْلبَػَناِت ُسْبَحانَُو َوَلُهم م ا َيْشتَػُهوفَ  عجب!ال  يا
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 البنْب كا جعلوا نصيبو البنات؛ البنات الٍب ٰبتقركهنن  و ىم جعلوا ٥بم األفضل كى
ـْ َيُدسُُّو ِفي  :على ىوف ىنأبقو  ىن،و أبقىن كإذا ف كيأنفو  التػَُّراِب ﴿أَيُْمِسُكُو َعَلى ُىوٍف َأ

يعِب  ،يدفنوا ىذه البنت حية كيتخلص كيرتاح :يعِب ،[َٜ٘أَّل َساَء َما َيْحُكُموَف﴾]النحل:
ىم يضيفوف ذلك إٔب ا ٍب  ،عند أىل ا١باىلية كانت شيئنا ٧بتقرنا اإلناثالبنات 
. 

كمع ذلك جعلوىا  ،كانوا يعتقدكف أف ىذه األصناـ إناث  :ُب اآلية أك كىو توجيو ثافو 
 !!سبحاف ا العظيم ،ريكةن مع اش

البلت على القوؿ  حٌببل  ة،األصناـ كانوا يعتقدكهنا إناثنا كىذا ظاىر ُب العزل كمنا
قصة ا٢بديبية أف  ((البخارم))بدليل ما جاء ُب  ،اسم فاعل لكنو كاف مؤنث عندىم :بأنو

ٱباطب النيب  (كيفركف عنس٘ب أرل أناسنا إ): قاؿ عركة ابن مسعودعندما   أىب بكر
،  غضب أبو بكر كىذا دليل على  (،ر البلتظمصص ب) ا :كقاؿ لو

  .أهنم كانوا يعتقدكف أف البلت كانت أينثى
ٍب ىذا الشريك  ،تعتقدكف أف مع ا شريك :أكالن ؟! الشيء ىذاإذف كيف تعتقدكف 

ٌة ﴿تِْلَك ِإًذا ِقْسمَ  !٧بتقر ؟الذم تعتقدكنو ىو أصبلن عندكم ماذا جنسو
يعِب جائرة غّب عادلة، كىذا دليل على أف ا٤بشركْب ما  ل:يز ، ض[ِٕٕضيَزى﴾]النجم:

 . حق قدره، كال عظموه حق تعظيمو قدركا ا
كانوا   ،أف من ٝبلة ما كاف ا٤بشركْب يفعلونو مع ىذه األصناـ ىو التربؾ :الشاىد ىو

كاف لكل كاحد من العرب ُب حٌب ذكر أىل التاريخ أف   ،يتربكوف هبذه األصناـ بل بكل صنم
آخر شيء يفعلو إذا أراد ا٣بركج من بيتو لسفر أك غّبه ىو أنو يتربؾ  ،بيتو صنم أك أكثر

كيتمسح بو، كأكؿ شيء يفعلو إذا عاد إٔب بيتو ىو أنو يتمسح كيتربؾ بو، كىكذا ُب األصناـ 
حوف كيتربكوف صنمنا. كانوا يتمس َّٔالٍب كانت ُب جوؼ الكعبة أك حوؿ الكعبة كبلغت 

ٍب  ،ُب صدكر ىذه األنصناـ فتسقط هبا حٌب كاف يـو الفتح كاف يطعن النيب 
 أمر هبا فأيخرجت من ا٤بسجد كأيحرقت.

الشاىد: أف من ٝبلة أفعاؿ ا٤بشركْب التربؾ باألصناـ كاألكثاف فمن شاهبهم فيكوف قد 
 كقع ُب فعل الشرؾ.
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 :قاؿ 

إىل  زضٍٛ اهلل خسدٓا َع  قاٍ:ٔ أبٞ ٚاقد ايًٝجٞ ع

 ،ٚيًُػسنني ضدز٠ ٜعهؿٕٛ عٓدٖا ،ٚمٔ سدثا٤ عٗد بهؿس ،سٓني

ٜا زضٍٛ  :ؾُسزْا بطدز٠ ؾكًٓا أْٛاط،ذات  هلا:ٜٚٓٛطٕٛ بٗا أضًشتِٗ ٜكاٍ 

ؾكاٍ زضٍٛ اهلل  أْٛاط.ادعٌ يٓا ذات أْٛاط نُا هلِ ذات  اهلل؛

: $قًتِ ٚايرٟ ْؿطٞ بٝدٙ نُا قايت ،إْٗا ايطٓٔ ،اهلل أنرب 

اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قاؿ إنكم قـو  ملٛض٢:بٓٛ إضسا٥ٌٝ 
زٚاٙ ايرتَرٟ # نإ قبًهِ يرتني ضٓٔ َٔ ص131 طاألعساف:تجهلوف

 .ٚؾشش٘

إغاثة ))ُب  كىو حديثو صحيح كصفو ابن القيم  ىذا حديث أيب كاقد الليثي
صححو األلبا٘ب كصححو ابن حباف ك  ،حسنه صحيح :كقاؿ الَبمذم ،بالثبوت ((اللهفاف

رج عند الَبمذم ،كغّبىم من أىل العلم كالنسائي ُب  ،كأٞبد ،فهو حديث صحيح ٨بي
 كابن حباف كالطربا٘ب كغّبىم ُب كثّب من كتب السنة. ((،الكيربل))

 :كقيل ،ا٢بارث بن عوؼ :فقيل ؛ختلف ُب ا٠بوا :ديث أيب كاقد الليثي، أبو كاقدح
ختلف ُب اك  ،كىو من بِب الليث ُب كنانة عوؼ بن ا٢بارث، :كقيل ،عوؼ بن مالك

 إسبلموكاألقرب كا أعلم أف  ،من أىل بدر إنو :بل قيل ،و أسلم قدٲبناإن :قيل ،إسبلمو
 .((اإلصابة))ُب  ا٢بافظ كىذا ىو الذم رجحو  ،الفتح ةمتأخر كاف من مسلم

ُب  ٰبكي لنا قصة حصلت ٥بم مع النيب  كاقد  االشاىد أف  أب 
السدرة  ،كىو أهنم مركا بسدرة ،ككاف ذلك عاـ الفتح سنة ٜبافو للهجرة ،نْبإٔب حي  مسّبىم

 «مروا بسدرة خضراء عظيمة» كجاء عند أٞبد كغّبه ،شجرة النبق كىي شجرة معركفة :ىي
كانوا يفعلوف   ،٤با مرك هبذه تذكركا تلك ،أياـ ا١باىلية كاف عند ا٤بشركْب سدرة شجرة عظيمة

  :ء كلها عبادةعندىا ثبلثة أشيا
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ٲبكثوف كيعكفوف عندىا تقربنا ٥با كالتماسنا للربكة كما سيأٌب،  العكوؼ عندىا :أوًَّل 
﴿ِإْذ قَاَؿ ِلَبِيِو َوقَػْوِمِو َما َىِذِه  :ك٥بذا قاؿ إبراىيم  كىذا كاف من أعماؿ ا٤بشركْب

 .فعل أىل الشرؾ فهذا من [ٕ٘الت َماثِيُل ال ِتي أَنْػُتْم َلَها َعاِكُفوَف﴾]النبياء:
 أهنم كانوا يعظموف ىذه السدرة كتعظيم ا. ثانًيا:
  :أهنم كانوا يتربكوف هبا من كجهْب ثالثًا:

  .أف الربكة تنا٥بم إذا عكفوا عندىا تنزؿ عليهم الربكات من ىذه الشجرة /ُ
 ،يعلقوف كلذلك كانت تسمى ذات أنواط :أهنم كانوا ينيطوف هبا أسلحتهم ينيطوف /ِ

 .ضىمسلحتهم كبقية أسلحتهم عليها فإهنا تكوف أقول كأأ ا كضعواإذ
 اجعل لنا ذات أنواط  يا رسوؿ ا :حينئذو ٤با مركا هبذه السدرة ا٣بضراء العظيمة قالوا

 !للمشركْب ذات أنواط يعِبكما ٥بم 
على أنو رٗبا يكوف ُب الرجل الصاّب بل العآب ما ٱبفى عليو من ا٢بق كمن  ككىذا يدل

كمع  ،كخارجْب للجهاد ُب سبيل ا ائل العلم؛ ىؤالء أصحاب النيب مس
كىذا يدلك أيضنا على أف ا٤بنتقل من  ،ذلك كقع منهم ما كقع ٩با أنكره النيب 

الباطل إٔب ا٢بق ال ييؤمن أف يبقى ُب قلبو من الباطل السابق؛ فينبغي أف يراعي اإلنساف ىذا 
 .كُب غّبه ُب نفسو

رسوؿ اهلل اجعل لنا ذات  قالوا يا» ،ُب مسائل الباب ٤بؤلف كنبو إٔب ىذا ا
 .«أنواط

ىذا يبْب لك  «ونحن حدثاء عهد بجاىلية»كاقد قاؿ ُب ا٢بديث  اانتبو إٔب أف أب
 ما كقع منهم ىذا األمر.كإال فكبار الصحابة كمتقدموىم  ،العذر للذم كقع منهم ىذا القوؿ

ُب   اختلف العلماء «ذات أنواطاجعل لنا ذات أنواط كما لهم  ا:قالو »
  ؟ىذا الطلب ما حكمو فعلو ىؤالء الصحابة حينما طلبواالفعل الذم 

ف الصحابة تضمن كبلمهم أف يسأؿ النيب ربو أف إقاؿ بعض أىل العلم  القوؿ الوؿ:
فهم طلبوا أف يسأؿ النيب ربو فإذا جعلها ا  ،ٯبعل الشجرة مباركة حٌب يعلقوا هبا أسلحتهم

بعض  ُب  نهم ا٤بؤلف اركةه كانت مباركة كىذا توجيو ماؿ إليو بعض أىل العلم كممب
 ((.الدرر السنية)) أجوبتو كما
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 ككأف ا٤بؤلف  ،كقعوا فيو ىو من شعب الشرؾ األصغر إف الذم القوؿ الثاني:
فإنو قد ذكر ُب مسائل الباب أف الشرؾ منو كبّبه  ،ٲبيل إٔب ىذا كما ُب مسائل الكتاب

شركنا أصغر كأف ما كاف فعلو شركنا أكرب فطلبو  ،الصحابة ٓب يرتدكا بسؤا٥بم غّب؛ ألف  كص
 ٲبيل إٔب ىذا ُب مسائل ىذا الباب. ا٤بؤلف 

الذين طلبوا ىذا  ،كقع منهم شرؾه أكرب أف الصحابة  القوؿ الثالث:
وهنم حدثاء عهدو كىو ك ،كإ٭با ٓب يرتدكا كٓب يكفركا للعذر الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث ،الطلب
فتح ))كماؿ إٔب ىذا بعض أىل العلم كمنهم ٠باحة الشيخ ابن باز ُب تعليقو على  ،ٔباىلية

   .((اجمليد
 عظم األمر كأغلظ ُب ا١بواب، كقاؿ  الشاىد: أف النيب 

سبحاف » :ة الَبمذم قاؿُب ركاي ،ىذه ليست ركاية الَبمذم ،«اهلل أكبر»كما ذكر ا٤بؤلف 
 ككبل األمرين كاف يفعلو النيب  ،ند أٞبد كغّبه جاء لفظ التكبّبأما ع ،«اهلل

قلتم   ،اهلل أكبر» :أك قاؿ ،«سبحاف اهلل» :قاؿ ،كاف يعظم ا كينزىو  ،إذا استعظم أمرنا
 :ٍب قاؿ  «ة!كما قاؿ بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلو كما لهم آله

  .«قبلكممن كاف  -أكسىنن ٯبوز لك الوجهاف- لتركبن ُسنن»
أتينا قريبنا إف شاء ا كسي ،حديث أيب سعيد فيمنىذا القدر من ا٢بديث جاء معناه 

لتتبعن ُسنن أو » :قاؿ  ،ما جاء أف بعض ىذه األمة يعبد األكثاف ُب باب
 .«َسنن من كاف قبلكم

 سؤاؿإف ىذا ال :كقاؿ ،عظم األمر كأغلظ ُب ا١بواب الشاىد أف النيب 
 .٥بم آ٥بة ٥بنا كمااجعل لنا إ :سرائيل ٤بوسىإ حديث بِب ربيضا

لو ا٤بشركوف عند أك ألف ما يفع ،فدؿ ىذا على أف التربؾ ا٤بمنوع من فعل أىل الشرؾ
 .أهنم كانوا يتربكوف هبا سدرةمع ىذه ال

كبالتإب فمن تربؾ بشجرو أك حجرو أك ٫بوٮبا من قربو كبناءو كغّب ذلك فإنو يكوف قد  
  .يكوف شركنا أكرب أك أصغر ُب ا٢باؿ على ما مضى تفصيلوكقد  ،كقع ُب الشرؾ

. 
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 قاٍ 
 باب

 َا دا٤ يف ايربض يػري اهلل

، أم: من الوعيد، فإف الذبح (باب ما جاء ُب الذبح لغّب ا): يقوؿ ا٤بؤلف 
ا عندىم حظوة كمكانة، فكانوا يكثركف من الذبح لغّب ا من أفعاؿ ا٤بشركْب الٍب كانت ٥ب

ألكثاهنم ككانوا يعتربكف ىذا من أحسن األعماؿ عندىم، بل رٗبا كاف الفارؽ بْب ا٤بتدين 
  ح كيكثر من ٫بر الذبائح ألكثاهنم.كغّبه ىو ىذا العمل، كونو يذب

ذلك،  من قرأ ُب تاريخ األمم السابقة كجد صدؽشديد هبذا، ك  كا٤بشركوف ٥بم كلعه 
فإهنم كانوا ينوعوف ُب أداء ىذه العبادة ألكثاهنم بأشكاؿ شٌب كُب أزمنة متعددة قد ٱبصوف 

كمن ذلك ما أبطلتو الشريعة من العتائر، فالعتّبة:  ،كقد ٱبصوف أحواالن للذبح ،مواسم
وا الٍب كانوا يذٕبوف ألكثاهنم ُب الشهر ا٤بعظم عندىم أال كىو رجب، ككانوا إذا ذٕب الذبيحةي 

الذبيحة بْب يدم الصنم رٗبا لطخوا رأسو أك شيئنا من جسده بدـ ىذه الذبيحة حٌب تكوف 
 أكثر تقريبنا ٥بم عند ىذا الوثن.

عند ا٤بشركْب فجاء اإلسبلـ بالنهي عن ىذا  الذبح لغّب ا عبادة أثّبةه  فالشاىد أف  
ا الذبح لغّب ا كاألمر بأف يكوف الذبح لو كحده ال شريك لو، إ ف كاف الذبح لغّب ا شركن

با، فإف الذبح  توحيد كعبادة عظيمة ٯبتمع فيها التقرب إٔب ا كتعظيمو كإظهار 
 .كإحساف الظن بو  ،كاإلنفاؽ ُب سبيل ا ،االفتقار إليو

الظاىر، يتقرب اإلنساف   الباطن كاإلٲبافي  قلبية ٯبتمع فيها اإلٲبافي  فهي عبادة عمليةه 
 ككذلك  ،كالعقيقة ،كاألضحية ،كا٥بدم  ؛بح هبيمة األنعاـ ُب العبادات ا٤بقررة شرعنابذ

ٰبب أف  فا  ،كل ذلك عبادة ٧ببوبة    ،أك ُب ذبح النذر ،ُب الفدية
 ، كلذلك شرع ذلك ُب العبادات السابقة.يراؽ الدـ تعظيمنا لو، كتقربنا إليو 

 رؾ.لذبح  توحيد كالذبح لغّبه شإذنا ا
الذبح  شعّبة كعنواف كعبلمة ا٤بوحدين، كالذبح لغّبه عبلمة كشعّبة ا٤بشركْب، 

 ،كرىبة ،كرغبة ،ا٤بشركْب قدٲبنا كحديثنا تتنوع مقاصدىم ُب الذبح إٔب تقرب كالغالب أف  
 ،أك كاف كليًّا صا٢بنا أك نبيًّا ،أك شجرنا ،كتعظيم، قد يذٕبوف تقربنا إٔب كثنهم سواء كاف صنمنا
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نو فبالتإب فإ ،فإهنم يعتقدكف أهنم إذا أراقوا الدـ ُب سبيل ىذا ا٤بعبود عندىم فإف ىذا يرضيو
  .يرفع ا٢بوائج إٔب ا 

ىو دين ا٤بشركْب سواء كانوا من ا٤بتقدمْب أك كانوا من ا٤بتأخرين، كىذا الذم يفعلوه 
ذل، فيذٕبوف دفعنا لشرىم، رغبة كقد يفعلوه رىبة، كأف يكونوا خائفْب من جن  يصيبوهنم بأ

كىذا ٩با يقع فيو ا٤بشركوف ُب القدٙب كُب ا٢بديث أيضنا، رٗبا كاف من ىؤالء من إذا ابتُب بيتنا 
ا خاؼ من أذية ا١بن فتجده يذبح إذا كضع أساسات البيت للجن، يي  با٠بهم  ل  هً جديدن

لبيت ذبح الذبيحة كيقصدىم بالذبح كرٗبا لطخ أساسات البيت هبذا الدـ، أك إذا انتهى ا
جعل الدـ يسيل عليها حٌب يرضى ىؤالء ا١بن فيكفوهنم شرىم، كلرٗبا إذا لى عتبة الباب ك ع

من ا٢باجات أك يدفعوا  ذىبوا إٔب أحد السحرة أك الدجالْب ا٤بشعوذين يطلبوف منهم حاجةن 
عنهم سببنا من أسباب الضر ُب زعمهم، أمركىم بذبح شاة سوداء أك ديك أسود للجن 

 .فيقعوف ُب ٞبئة الشرؾ ،الشياطْب فيفعلوفك 
 لى عً بو، فإذا في  كقد يكوف ىذا للتعظيم، الذبح تعظيمنا ىذا ٩با ٯبب أف ٱبص ا 

ا،  من الناس من إذا أقبل زعيم أك رجل من الكرباء عليهم فإهنم ُب حق غّبه كاف ىذا شركن
ا إليو كتعظيمنا لو، كىذا ال شك أنو إذا دنا منهم ذٕبوا شيئنا من اإلبل أك الشياه تزلفنا كتقربن 

 بالذبح فصرؼ ىذه العبادة لغّبه شرؾ. ، تعظيم ا شرؾ با 
 د.عٍ إذنا ىذه بعض مقاصد ا٤بشركْب بالذبح، كا٤بوحدكف على منأل من ذلك كبػي 

 كتفصيل القوؿ ُب الذبح ٩با يهم ا٤بسلم حٌب يكوف على بينة من ىذا األمر العظيم.
 لة لو أحواؿ:الذبح في الجم

بسم ا عند الذبح، فيقوؿ: بسم  ل  هً ، يعِب: أف يي  اسم اأف يكوف الذبح ب أوَّل:
ا، كيقصد التقرب ، كىذا ال شك أنو توحيد اجتمع فيو العبادة كاالستعانة، يتحقق 

داكد كغّبه أف كعند أيب  [٘:الفاتحة﴾]َنْسَتِعينُ  َوِإي اؾَ  نَػْعُبدُ  ِإي اؾَ ﴿: ا٤بسلم بقولو 
 «بسم اهلل واهلل أكبر اللهم ىذا منك ولك»٤با ٫بر أضحيتو قاؿ:   النيب

اللهم ىذا منك كلك أتقرب بو كالتقرب إٔب ا، فانظر كيف أنو ٝبع بْب الذبح بسم ا 
 لك يا ا.
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سم ا كىذا ال بد منو إما على الشرطية أك الوجوب على خبلؼ بْب اإذنا الذبح ب
 [ٕٔٔ:النعاـ﴾] َعَلْيوِ  الل وِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  َلمْ  ِمم ا تَْأُكُلوا َوَّل﴿لعلم لقولو تعأب: أىل ا

من حديث  ْبكُب الصحيح [ٛٔٔ:النعاـ] ﴾َعَلْيوِ  الل وِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِمم ا َفُكُلوا﴿كلقولو: 
 «ما أنهر الدـ وذكر اسم اهلل عليو فكلوه»: قاؿ: قاؿ النيب   رافع

 ٢بل الذبيحة أمرين:   النيب فاشَبط
، فبل تكوف الذبيحة ميتة بأف تضرب على رأسها أك تصعق بالكهرباء نهر الدـأف يُ /ٔ

أك تغرؽ ُب بركة ماء، كل ىذا ٯبعلها ميتة ٧برمة، ال بد من هنر الدـ، ال بد أف يكوف 
 ن.إذنا ال بد من األمري ،«ما أنهر الدـ، وذكر اسم اهلل عليو»ىناؾ ذبح، قاؿ: 

 ، أما قوؿ: ا أكرب، فهذا مستحب كليس بواجب.َّل بد من قوؿ: بسم اهلل/ٕ
سم ا يراد بو التقرب إٔب ا يذبح االشاىد: أف ىذا النوع األكؿ أف يكوف الذبح ب

 سم ا .اب
سم ا لغّب ا، أف يقوؿ عند الذبح بسم ا كلكن القصد ىو اأف يذبح ب ثانًيا:
، للحسْب، لفاطمة، لوٕب صاّب، للجن، ا، لوٕب، لصنم، لعيسى  التقرب لغّب

 ، فهذا ال شك أنو شرؾ أكرب ُب العبادة.ألم أحد سول ا 
لكن نذكرىا تتمة  سم غّب ا ، كىذا كإف كاف صورة رٗبا ال تقعاأف يذبح ب ثالثًا:

نو يتقرب إٔب ا سم عيسى أك بسم كوكب أك بسم جِب كالقصد أاب للقسمة، أف ييسمي
 فهذا أيضنا شرؾ أكرب شرؾ ُب االستعانة.

كالقصد أف  سم غّب ا لغّب ا أف يذبح ذاكرنا ا٠بنا غّب ا اأف يذبح ب رابًعا:
يكوف التقرب لغّب ا أيضنا، كىذا ظلمات بعضها فوؽ بعض، شرؾ ُب العبادة كشرؾ ُب 

 االستعانة.
أف يذبح كليس القصد أف ، غرض مشركع أك مباحسم ا لاأف يذبح ب :]خامًسا[

يتقرب إٔب ا بإراقة الدـ إ٭با مقصوده أف يطعم ضيفنا أك أف يطعم أىلو اللحم أك أف 
 األحواؿ.يتصدؽ باللحم على الفقراء، فهذا جائز أك مستحب أك رٗبا كاف كاجبنا ٕبسب 

ح ُب األحواؿ السابقة  لكن ٜبة فرؽ بْب ىذه ا٢باؿ كاألربعة السابقة، فذلك أف الذب
كاف إراقة الدـ ىو الشيء ا٤بقصود كاللحم تبع، كأما ُب ىذه الصورة األخّبة فاللحم ىو 

http://www.salehs.net/


ِّْ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

؛ ألف ذكر اسم ا على بأنو يذكر اسم ا  بح تبع، كبالتإب اٍكتيفي  ا٤بقصود كالذ
 .ت بذكره تتنزؿ الربكا الذبيحة يطيب اللحم، كيزكيو، كٯبعل فيو الربكة، فا 

 ىذه األقساـ السابقة ينقسم الذبح.إذنا إٔب 
كأكد أف أنبو ىا ىنا إٔب مسألة مهمة كىي ضركرة أف يستشعر اإلنساف ىذه العبودية 

إذا جاء العيد كأراد أف يضحي  ،بعض الناس إذا قاـ بذلك العظيمة الٍب ٰببها ا 
أس بو أف يتوسع اإلنساف ُب ىذا كىذا ال ب ،القصد كاالىتماـ إ٭با ىو باللحم رٗبا كاف جل  

عليو كٗبا ٗبن عليو من ىذه البهيمة، كلكن ٜبة شيء أعظم  اليـو كأف يفرح بفضل ا 
هبذا  أال كىو أف يستشعر أنو يعظم ا  ،إذا فاتو فاتو باب عظيم من أبواب اإلٲباف

 فل عنو اإلنساف.الذبح، ىذا ىو ا٤بقصود األ٠بى ُب ىذه العبادة كىذا ما ال ينبغي أف يغ
عقد ىذا الباب ليبْب لنا أف من أنواع الشرؾ الذبح لغّب  الشاىد: أف ا٤بؤلف 

كأال يكوف من ا٤بشركْب الذين ىم من  ، فمن أراد أف يسلم عند ربو ا 
 أصحاب النار ا٣بالدين فيها فليحذر ىذا العمل كليكن ذٕبو  رب العا٤بْب ال شريك لو.

 : قاؿ 
 َّل ۞ اْلَعاَلِمينَ  َربٍّ  لِل وِ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصالِتي ِإف   ُقلْ ﴿ تعالى: وقوؿ اهلل

 اآلية. [ٖٙٔ -ٕٙٔ:النعاـ] ﴾َلوُ  َشرِيكَ 
 .[ٕ:الكوثر﴾]َواْنَحرْ  ِلَربٍّكَ  َفَصلٍّ ﴿وقولو: 
ة فهما ُب ىذا الباب أكرد آيتْب كحديثْب: أما اآلية األكٔب، كاآلية الثاني ا٤بؤلف 

 رَبٍّي َىَداِني ِإن ِني ُقلْ ﴿فيها:  األكٔب يقوؿ ا  تقاربتاف ُب الداللة على ا٤بقصود،م
 َصالِتي ِإف   ُقلْ  * اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  َكافَ  َوَما َحِنيًفا ِإبْػَراِىيمَ  ِمل ةَ  ِقَيًما ِديًنا ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى

 .[ٖٙٔ -ٔٙٔ:النعاـ﴾]َلوُ  َشرِيكَ  َّل * اْلَعاَلِمينَ  َربٍّ  ل وِ لِ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي
 ،فالنسك ىو الذبح على الصحيح، ﴾ َوُنُسِكي﴿ كالشاىد من اآلية قولو تعأب: 

كيشهد لذلك  ،كىذا قوؿ ابن عباس كسعيد بن جبّب كالضحاؾ كقتادة كٝباعة من أىل العلم
ـٍ  ِمنْ  َفِفْديَةٌ ﴿ قوؿ ا سبحانو:  كالنسك  ،[ٜٙٔ:البقرة﴾] ُنُسكٍ  َأوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ِصَيا

 بأنو ذبح شاة.  فسره النيب
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، ككجو الداللة من إذنا اآلية دليل على أف الذبح عبادة ٯبب صرفها  
 عدة أكجو:
كالبلـ لبلستحقاؽ، إذنا الذبح  ال ٯبوز أف  ﴾ اْلَعاَلِمينَ  َربٍّ  لِل وِ ﴿ قولو تعأب:  أوَّل:
 ّبه.يصرؼ لغ

أف ا تعأب قرف بْب الذبح كالصبلة، كالصبلة من أعظم العبادات، كبالتإب  ثانًيا:
 .فالذبح كذلك عبادة  

كبالتإب من تقرب بالذبح لغّب ا  ﴾ َلوُ  َشرِيكَ  َّل ﴿كىو أنو قاؿ سبحانو:  :]ثالثًا[
 فقد جعل مع ا شريكنا ككقع ُب الشرؾ.

ف الذبح  توحيد، كأف الذبح لغّب ا شرؾ، من فعلو اٚبذ إذنا ىذه اآلية تدؿ على أ
 .مع ا شريكنا 

 [ٕ:الكوثر﴾]َواْنَحرْ  ِلَربٍّكَ  َفَصلٍّ ﴿ :-آية الكوثر–كقل مثل ىذا ُب اآلية األخرل 
 ككجو الداللة على أف النحر كالذبح عبادة كأف صرؼ ذلك لغّب ا شرؾ، أيضنا من أكجو:

 بْب الصبلة كالنحر. فى رى كونو قػى   أوَّل:
 .﴾َواْنَحرْ ﴿ أنو أمر بالنحر فدؿ ىذا على أنو عبادة ٧ببوبة ، قاؿ:  ثانًيا:

 [ٕ:الكوثر﴾]َواْنَحرْ  ِلَربٍّكَ  َفَصلٍّ ﴿: ىذا األمر با، قاؿ  أنو خص   :]ثالثًا[
أف لربك، فدؿ ىذا على أف النحر ٯبب أف يكوف ، كال ٯبوز أف يكوف لغّبه، كما  :يعِب

 الصبلة كبقية العبادات ٯبب أف تكوف ، كال ٯبوز أف تكوف لغّبه.
إذنا دلت ىذه األدلة على أف الذبح عبادة، كمٌب ما كانت عبادة، كاف صرفها لغّب ا 

ٕٖ :شركنا، كىذه قاعدة مضطردة تنبو ٥با، كىي نٌ َا ثبت أْ٘ عباد٠ فإٕ صسف٘  أ

 .يػري اهلل غسى
، إذنا ما حكم الصبلة لغّب ا؟ شرؾ، ما الدليل؟ أف الصبلة الصبلة  عبادة؟ نعم

 َشْيًئا ِبوِ  ُتْشرُِكوا َوَّل الل وَ  َواْعُبُدوا﴿عبادة فصرفها لغّب ا شرؾ، إذنا ٮبا أمراف متقاببلف، 
غّب ا شرؾ، كىذه قاعدة مٌب ما ثبت أف العمل عبادة فإف صرفو ل ،[ٖٙ:النساء﴾]

 مضطردة.
 قائل: ما الدليل على أف الذبح لغّب ا شرؾ؟  فإذا قاؿ لنا
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الذبح عبادة إذنا فصرؼ العبادة لغّب ا شرؾ، كل ما  قلنا: أدلة، أبرزىا أنو قد ثبت أف  
ثبت أنو عبادة كاف صرفو لغّب ا شركنا، ناىيك عن أف الدليل كما سيأٌب قد جاء صرٰبنا  

حديث طارؽ بن شهاب التصريح بأف الذبح ُب  -إف شاء ا-كما سيأٌب معنا بعد قليل 
 لغّب ا شرؾ.

كبالتإب  ،إذنا يتلخص لنا أف ىاتْب اآليتْب دليبلف صرٰباف على أف الذبح  عبادة
 ٥بما. فالذبح لغّبه شرؾ كىذا ىو ا٤بقصود من إيراد ا٤بؤلف 

 : قاؿ 
بأزبع نًُات:  قاٍ: سدثين زضٍٛ اهلل  عٔ عًٞ 

يعٔ اهلل َٔ يعٔ ٚايدٜ٘، يعٔ اهلل َٔ آ٣ٚ  يػري اهلل، يعٔ اهلل َٔ ذبض$

 زٚاٙ َطًِ.# قدّثا، يعٔ اهلل َٔ غري َٓاز األزض

كفيو بياف أربع  ،كغّبه ((صحيح مسلم))ُب  جً ا٤بخرى   ىذا حديث علي
الطرد كاإلبعاد عن رٞبة ا، كىذا  :كاللعن ىو ،ذنوب عظيمة كمتوعد عليها بلعنة ا 

 :-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-قات، ىذه الذنوب األربعة من الكبائر كا٤بوب دليل على أف  
ككا إنو ١بدير كحقيق  ،«لعن اهلل من ذبح لغير اهلل»الذبح لغّب ا،  أوؿ ذلك:

هبا فيصرفها لغّبه، ىذا ما ظنو  ، حينما يعمد إٔب عبادة اختص ا بلعنة ا 
حقو فيصرفو لغّبه، ىذا ما قدر ا حق قدره، لو كاف ا ُب  برب العا٤بْب حينما يعمد إٔب

ا التعظي  م الذم يليق بو ما فعل ذلك.قلبو عظيمن
 إذا ىو جدير بلعنة ا سبحانو، كىذا ىو الشاىد من إيراد ا٢بديث.

عند أٞبد كغّبه بإسناد  كجاء ىذا اللفظ أيضنا من حديث ابن عباس 
لعن اهلل من ذبح »شرط البخارم، ُب حديث طويل كفيو:  صحيح، بل قاؿ ابن القيم: على

 .«لغير اهلل
  :أما األمور الثبلثة الباقية فهي

، نسأؿ ا العافية، إما بأف يلعن ذلك أف يلعن اإلنساف والديو]المر الوؿ[: 
اؾ صرٰبنا كىذا ال يفعلو إال من عٌب كٛبرد نسأؿ ا العافية، أك أنو يلعن أبا الرجل فيلعن ذ

 أباه، فيكوف متسببنا ُب ذلك.
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فيو حق ٍب ١بأ  من أحدث حدثنا   «لعن اهلل من آوى محدثًا» :المر الثاني
قد لعنو ُب ىذا   عليو، فإف النيب إٔب إنساف ليحميو كٲبنع قياـ حق ا 

 ا٢بديث.
وف ىذه ا٢بدكد كالعبلمات الٍب تك ،«لعن اهلل من غير منار الرض» والمر الخير:

بْب أرضك كأرض جارؾ من تبلعب فيها بزيادة أك نقصاف يدخل حق غّبه ُب حقو فإنو 
 أيضنا. متوعد بلعنة ا 

قرف الذبح لغّب ا بأمور ليست شركية كاألمور  كىنا سؤاؿ: قد يقوؿ قائل: إف  
 ؟السابقة فهي كبائر، أال يدؿ على أف الذبح لعّب ا ٦برد كبّبة كال يصل ٢بد الشرؾ

ال  -ىو الوعيد ،ىو الذـ ،ىو التحرٙب-كا١بواب: أف اشَباؾ ا٤بنهيات ُب قدر مشَبؾ 
 يدؿ على االستواء ُب ا٢بكم، انتبو ٥بذه القاعدة.

فاألربعة ا٤بذكورة ىا ىنا اشَبكت ُب ىذا القدر كىو أف من فعل شيئنا من ىذه األمور 
أف ا٢بكم ُب الكل كاحد، لكن ال يدؿ ذلك على  األربعة فإنو ملعوف يلعنو ا 

 فاللعنة قد تقع على كافر، كقد تقع على عاصي كالنصوص ُب ىذا كثّبة.
 إذنا كقوع ىذه ا٤بنكرات أك ارمات ُب حديث كاحد ال يدؿ على االستواء ُب ا٢بكم.

تلف فيو، ما ثبت ُب الصحيحْب بقولو كخذ مثاالن على ىذا، ال أظن أنو ٱبي 
 :«ثانينا: «الشرؾ باهلل»أكؿ شيء قاؿ: ، «قاتاجتنبوا السبع الموب ،

قتل النفس التي حـر اهلل إَّل بالحق، التولي يـو الزحف، »ٍب انظر ُب البقية:  «السحر»
 تعترب كبائر، كالٍب ُب األكؿ كافالحظ معي، ىذه األمور  ،«أكل ماؿ اليتيم، أكل الربا

قة، كلها موبق يوبق اإلنساف شرؾ، كمع ذلك اشَبكت ُب قدر مشَبؾ ىو أهنا موبالبالنص 
كىذه موبقة ال يدؿ على االشَباؾ،  وبقةكوف ىذه م  ُب عذاب ا، كلكن   -عياذنا با-

فالشرؾ يوبق صاحبو ُب عذاب ا، كالكبّبة توبق صاحبها ُب عذاب ا، مع االختبلؼ ُب 
 قدر ٩بيز كفارؽ بْب ىذا كىذا.

 . إذنا ىذا باختصار ما يتعلق ٕبديث علي
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 : قاٍ 

دخٌ اؾ١ٓ زدٌ $قاٍ:  عٔ طازم بٔ غٗاب؛ إٔ زضٍٛ اهلل 

قايٛا: ٚنٝـ ذيو ٜا زضٍٛ اهلل؟ قاٍ: # ٚدخٌ ايٓاز زدٌ يف ذباب يف ذباب،

َس زدالٕ ع٢ً قّٛ هلِ ؾِٓ، ال هٛشٙ أسد ست٢ ٜكسب غ٦ّٝا، ؾكايٛا $

با، ألسدُٖا: قسب، قاٍ: يٝظ عٓدٟ غ٤ٞ أقسب، قايٛا ي٘: قسب ٚيٛ ذبا

ؾكسب ذباّبا ؾدًٛا ضبًٝ٘ ؾدخٌ ايٓاز، ٚقايٛا يآلخس: قسب، ؾكاٍ: َا نٓت 

 زٚاٙ أمحد.# ، ؾكسبٛا عٓك٘ ؾدخٌ اؾ١ٓألقسب أسد غ٦ّٝا دٕٚ اهلل 

، ا٤بؤلف جعل ىذا كما فعل ا٤بؤلف   ىذا ا٢بديث فيو كبلـ من جهة رفعو
ك إٔب اإلماـ ٍب عزا ذل ،ا٢بديث من حديث طارؽ بن شهاب يرفعو إٔب النيب 

أك الداء  ،ا١بواب الكاُب))أٞبد، كيبدكا كا أعلم أنو قد تابع ىذا ابن القيم ُب كتابو 
 أكرد ىذا النص معزكنا إٔب اإلماـ أٞبد. ، كذلك أف ابن القيم ((كالدكاء

أكال: ىو ليس ُب ا٤بسند الذم بْب أيدينا، ىو عند أٞبد ُب الزىد، كىل كقف ابن 
أك كاف كٮبنا  ،ة فيها ىذا ا٢بديث مرفوع إٔب النيب على نسخ القيم 

 ا أعلم. ،منو
، كركاه غّبه أيضنا ككل ((الزىد))ا٤بقصود أف ىذا الذم بْب أيدينا ىو عند أٞبد ُب 

ث بو طارؽ ابن شهاب عن إ٭با كاف ٩با حد   ذلك ٓب يكن مرفوعنا إٔب النيب 
 ((ا٢بلية))الذم عند أيب نعيم ُب  موقوفنا عليو من قولو، كىذا  سلماف الفارسي

كغّبىم من أىل العلم الذين  ((،ا٤بصنف))كابن أيب شيبة ُب  ((شعب اإلٲباف))كالبيهقي ُب 
 خرجوا ىذا األثر، فالذم يظهر كا أعلم أنو موقوؼ على سلماف.

كعلى كل حاؿ حٌب لو كاف موقوفنا على سلماف فما فيو ال يقاؿ إال عن توقيف؛ ألف 
ف أحدٮبا دخل ا١بنة كاآلخر دخل النار، كىذا أمر غييب ال يقولو الصحايب إال عن فيو أ

 توقيف.
فا٢بديث سواء كاف مرفوعنا أك موقوفنا فإف حكمو حكم الرفع، كىو أثر صحيح خرجو 

 أٞبد ُب الزىد كغّبه بإسناد صحيح.
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أسقط ذكر سلماف كنسب ا٢بديث إٔب ركاية  ،مشى على أنو مرفوع كا٤بؤلف 
 ،، كطارؽ بن شهاب البجلي اختلف العلماء فيوارؽ بن شهاب عن النيب ط

، كمنهم من قاؿ إف لو رؤية دكف فمنهم من قاؿ إف لو رؤية كركاية عن النيب 
، كمنهم من قاؿ إنو ال رؤية لو كال أف تكوف لو ركاية يعِب ما ٠بع من النيب 

 أف لو رؤية كليس لو ركاية. :ركاية، كالصحيح
قاؿ: رأيت النيب  ((اإلصابة))ُب   نو بإسناد صحيح كما قاؿ ا٢بافظكثبت ع
 كغزكت ُب عهد أيب بكر، فيدؿ ىذا على أف طارقنا   من الصحابة
كما ذكر   أف ىذا ا٢بديث مرفوع إٔب النيب ثبت، كبالتإب إذا لثبوت الرؤية لو

 على الراجح.ا٤بؤلف فإنو يكوف من مراسيل الصحابة، كمراسيل الصحابة مقبولة 
أك يكوف من مراسيل  ،فهذا ا٢بديث كإف كاف مرفوعنا إما أف يكوف من مسموع طارؽ

 الصحابة، فهو على كل حاؿ مرفوع كمقبوؿ.
أك النيب  ، الشاىد: أف ىذا ا٢بديث فيو قصة ٱبرب هبا سلماف

،  ،إف كاف ىذا مرفوعنا كىو أف كاف فيمن قبلنا رجبلف مر ا بقـو ٥بم صنم
ب شيئنا ٥بذا الصنم، كىذا يدلك قاعدة كشرط ال ٲبر أحد هبذه الطريق إال إذا قر   كعندىم

ب إليها على عظم شأف األصناـ ُب نفوس ا٤بشركْب يعظموهنا تعظيمنا عظيمنا يريدكف أف يتقر 
يعِب مرة جاء األكؿ كبعد ذلك  ،كاف ىذاف الرجبلف مفَبقْب  بكل كسيلة، كبكل طريق، كىل

قربا )أهنما كانا معنا، فقاؿ ٥بما:  ((الشعب))جاء عند البيهقي ُب  اء معنا؟، أك ججاء الثا٘ب
، كىذا يدلك على أف الذبيح لغّب ا شرؾ، قاؿ: (ما كنا لنشرؾ با شيئنا)، فقاال: (شيئنا

: ما -ىكذا عن البيهقي–قربا ما شئتما كلو ذبابنا، فنظر أحدٮبا إٔب آخره كقاؿ لصاحبو 
 ت ألشرؾ با شيئنا.تقوؿ؟ قاؿ: ما كن

التوحيد عزيز عند أىلو، ما كنت ألشرؾ با شيئنا، مهما يكن، ال ٲبكن أف أفعل 
أف ثالثًا من  »أخرب:  الشرؾ، سبحاف ا العظيم، ىذا ذك إٲباف عظيم، النيب 

أف يكره أف يعود في الكفر بعد إذا أف »كمنها:  ،«كن فيو وجد بهن حالوة اإليماف
حينما قاؿ ذلك قتلوه فدخل ا١بنة، كأما  ،«نو كما يكره أف يقذؼ في النارأنقذه اهلل م

اآلخر ٤با قالو لو: قرب شيئنا كلو ذبابنا، جاء عند البيهقي أنو قاؿ بيده على كجهو ٍب أخذ 
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، -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-ذبابنا فرماه إٔب الصنم، فمر، ٍب مات بعد ذلك فدخل النار، 
 كقع ُب الشرؾ.

يعِب  إيش ذبابة؟!اء عند ابن أيب شيبة أهنم ٤با قالوا لو: قرب كلو ذبابنا، قاؿ: كج
يعِب أم شيء، استسهاؿ كاستصغار  (:إيش)استسهل األمر، قاؿ: الذبابة أمرىا سهل، 

لؤلمر، فأخذ ىذه الذبابة كرماىا إٔب الصنم، اكتفى ا٤بشركوف هبذا، ما أرادكا شيئنا أكثر من 
ى أف ا٤بقصود عمل القلب حٌب عند ا٤بشركْب، كإال ما قيمة ىذه الذبابة ىذا، كىذا يدلك عل

ال تساكم شيئنا، يعِب ما ذبح بعّبنا أك شاة كإ٭با فقط رمى ىذه الذبابة ىذه ا٢بشرة ا٢بقّبة 
كمع ذلك اكتفوا هبذا كرأكا أف ىذا تعظيم كتقرب ٥بذا  ،الٍب ىي من أتفو كأحقر ا٢بشرات

 و أشرؾ با.كاف بعد ذلك إال أف مات فدخل النار؛ ألن    الصنم، فَبكوه ٲبر، فما
صاحبو متوعد بالنار، إذا كاف ىذا  الذبح لغّب ا شرؾ، كأف   إذنا ىذا يدلك على أف  

ُب ذباب ال قيمة لو، فكيف هبؤالء القبوريْب الذين يستسمن أحدىم  -أيها اإلخوةيا -
: ىذه للسيد، ىذه للشيخ، ىذه للوٕب، يسمنها الذبيحة سنة كاملة كإذا قيل لو ُب ذلك، قاؿ

كيطعمها كيعتِب هبا أكثر ٩با يعتِب باألىضحية الٍب يتقرب هبا إٔب ا، ٍب جاء إذا مولد السيد 
، ما الفرؽ بْب حاؿ ذٕبها مبتهجنا يتقرب بذلك إٔب ىذا الوثن الذم يعبده مع ا 

 ىذا كحاؿ ا٤بشركْب األكلْب؟
 ٗبا يكوف حالو أعظم، كاىتمامو هبذه الذبيحة أكثر.كا ال فرؽ، بل ر 

إذنا الذبح لغّب ا شرؾ، كمن كقع ُب ىذا فقد نقض توحيده، كال فرؽ ُب ذلك بْب 
 ا أك خائفنا إال أف يكوف مكرىنا.أف يكوف اإلنساف راغبنا أك راىبن 

ل إٔب نواقض اإلسبلـ ليس فيها فرؽ بْب ا١باد كا٥بازؿ كال حٌب ا٣بائف إال أف يص
 خفف عن ىذه األمة ما استكرىوا عليو. درجة اإلكراه أف يكوف مكرىنا، فا 

كىا ىنا مسألة قد تستشكل ُب ىذا األثر أك ُب ىذا ا٢بديث كىي أف الظاىر من 
حاؿ ىذا الرجل الذم دخل النار أنو كاف مكرىنا فكيف يدخل النار كىو مكره؟ ا١بواب عن 

 أقواؿ كتوجيهات عدة منها: ىذا: ُب كبلـ أىل العلم، فيو
أف ىذا الرجل كاف كافرنا أصبل كإ٭با حـر التوفيق لئلسبلـ، كبالتإب  وجو الوؿ[:ت]ال

ا٢بديث جاء فيو أنو دخل  يكوف دخولو النار؛ ألنو ُب األصل كافر، لكن ىذا ضعيف؛ ألف  
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ولو النار ىي ىذه العلة ُب دخ :، تقـو مقاـ التعليل، يعِب(ُب ذباب)النار ُب ذباب، قولو: 
 الذبابة الٍب تقرب هبا، كلو كاف مشركنا أصبل ما قيل فيو دخل النار ُب ذبابة.

ُب األمم السابقة  أف اإلكراه على الكفر ٓب يكن فيو رخصةه  وجو الثاني وىو قوي:تال
صار الٍب رفعت عن ىذه األمة، ٗبعُب: كاف كاجبنا على ا٤بسلمْب ُب األمم كاف من اآلإنا  

قة أف يصربكا كأف ال يقعوا ُب الشرؾ كلو ظاىرنا حٌب لو كانوا سيقتلوف إ٭با جاءت الساب
 :الرخصة ٥بذه األمة أف اإلنساف يقوؿ أك يفعل الكفر إذا كاف مكرىنا بشرط طمأنينة القلب

ف كبالتإب فإف ىذا اإلنسا ،[ٙٓٔ:النحل﴾] بِاإِليَمافِ  ُمْطَمِئنٌّ  َوقَػْلُبوُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإَّل  ﴿ 
 يكوف قد كقع ُب الكفر ٓب يكن عنده رخصة كاف ٯبب أف يصرب على القتل.

 ويشهد لهذا أمور:
 َأوْ  يَػْرُجُموُكمْ  َعَلْيُكمْ  َيْظَهُروا ِإفْ  ِإنػ ُهمْ ﴿ما جاء ُب سورة الكهف، بقولو تعأب:  أوَّل:

 ،[ٕٓ:الكهف﴾]أََبًدا ِإًذا تُػْفِلُحوا َوَلنْ ﴿ٍب قاؿ:  ،[ٕٓ:الكهف﴾]ِمل ِتِهمْ  ِفي يُِعيُدوُكمْ 
مع أهنم ٲبكن لو كاف عندىم رخصة أف يعودكا إٔب ملتهم ُب الظاىر كقلبهم مطمئن 

فالنتيجة لن يفلحوا إذنا  ،باإلٲباف، لكن الذم جاء ُب اآلية أهنم لو عادكا إٔب ا٤بلة بكل حاؿ
ا.  أبدن

 عدة عن النيب كيشهد ٥بذا أيضنا ما خرج ابن ماجة كغّبه من طرؽو  ثانيا:
  :إف اهلل قد تجاوز عن ىذه المة الخطأ والنسياف وما استكرىوا »قاؿ

 .«عليو
 .-أمة ٧بمد –ُب ىذا ٚبصيص ٥بذه األمة  الشاىد: أف   

 كىذا القوؿ لو كجاىة ال ٚبفى.
كرىنا أصبل، أنو أعِب ىذا الرجل الذم دخل النار ٓب يكن مي  القوؿ أو التوجيو الثالث:

ا٤بعُب: إما أنو كاف لو مندكحة أف يرجع كال ٲبر بالطريق كبالتإب  إ٭با قيل لو قرب فقرب،
فيقاؿ: ىؤالء القـو أخذهتم ا٢بمية لدينهم؛  ؟عالثا٘ب أيضنا ما رج  يقاؿ: ٓبيكتفي شرىم، كال

، كجاء ُب بعض الركايات (ما كنت ألقرب شيئنا لغّب ا)داء ٤با ىم عليو، قاؿ: ألنو أظهر العً 
  اء، أظهر العصياف، فقتلوه.هر اإلبأظ (فأىب)

 اف ٲبكن أف يرجع فبل يكوف ميكرىنا.أما ذاؾ ك
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ما عندم شيء  )، ُب البداية قاؿ:-عياذنا با-أك يقاؿ: أنو قد انشرح صدره بالكفر 
 :، يعِب(إيش ذبابة)قاؿ:  لخر ، كيؤيد ىذا ما جاء ُب الركاية األ، ٍب ٤با سهلوا لو األمرب(أقر 

 كرىنا.ىذه الذبابة فرماىا إٔب الصنم، فلم يكن مي  ا٤بسألة سهلة، فأخذ
 .على كل حاؿ التوجيهاف الثا٘ب كالثالث ٮبا األقرب ُب توجيو ىذا األثر
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 .اهلل لػري فْٗ ٖذبح مبهاُ هلل ٖذبُح ال باْب -ٙٔ
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 باْب

 ال ٜربض هلل مبهإ ٜربض ؾٝ٘ يػري اهلل

٤باضي، فيما جاء ُب الذبح لغّب ا، عٌقب هبذا بعد الباب ا عٌقب ا٤بؤلف 
: ال ييذبح  ُب مكافو يذبح فيو لغّبه)الباب، الذم ك٠بو بقولو:  ٯبوز  ،، أك ال يىذبحي (بابه

أف تكوف ال ىا ىنا نافية متضمنةن للنهي، كٯبوز أف تكوف ناىية ال يىذبح، يعِب: ال ٯبوز 
 غّبه.للمسلم أف يذبح  ُب مكافو يذبح فيو ل

ا، كنبو عقيبو على اـر كسيلةن،  ا٤بؤلف   ُب الباب ا٤باضي، نبو على اـر قصدن
، كبالتإب وع ُب الذبح لغّب ا ٗبعُب: الذبح  ُب مكافو يذبح فيو لغّبه، كسيلةه للوق

 .الشرؾ بو 
 فاألكؿ: ىو اـر على جهة القصد، كالثا٘ب: ٧برـه ألنو كسيلةه لؤلكؿ.

أف يذبح  :إهنا صورةه منهيةه عنها، ىيىذه ا٤بسألة الٍب بٌْب ا٤بؤلف  رةصو  
ا٤بوحد  ُب مكافو يذبح فيو ا٤بشركوف آل٥بتهم، أك كاف ا٤بشركوف يذٕبوف فيو آل٥بتهم، إذنا 
مٌب ما كاف ُب ا٤باضي ا٤بشركوف يذٕبوف آل٥بتهم، أك أكثاهنم، أصنامهم، ٍب زاؿ ذلك، فإف  

أف يذبح فيو، كإف كاف قد زاؿ ما كاف من مظاىر الشرؾ، كأشنع من ذلك الشريعة ٛبنع من 
شك أف ىذا األمر  ذبح  ُب مكافو ال يزاؿ ا٤بشركوف يذٕبوف فيو لغّب ا، كالكأفظع، أف يي 

 .٧بـر
إف شاء -بآيةو كحديث سيأٌب الكبلـ عنهما استدؿ على التحرٙب،  كا٤بؤلف 

 .-ا
 المر، كاف ذلك منها لسباب: والشريعة في منعها لهذا 
شرؾ با لباو ا٤بشركوف آل٥بتهم فيو، إغراءه أف الذبح  ُب مكافو يذبح في أوًَّل: 
، كا١بٌهاؿ مسلمنا يذبح ُب ىذا ا٤بكاف، فإف  ىذا قد يدعوىم إٔب أف  األغمار فإذا رأل

جائز، بدليل أف  أمره  يظنوف أٌف الذبح ٥بذا الصنمُب الشرؾ، حيث  يفعلوا مثل فعلو، فيقعي 
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فبلننا ا٤بسلم يفعلو؛ ألف  صورة الفعل كاحدة بْب ذبح ا٤بسلم ، كذبح ا٤بشرؾ للوثن، الصورة 
 .ال اطبلع عليو كاحدة كإ٭با االختبلؼ ُب النية كالقصد، كىذا ٩با

 ذريعةن للوقوع ُب الشرؾ با  إذنا صار الذبح  ُب مكافو يذبح فيو لغّبه،
 ذلك متعيننا. فكاف منع

أف  الذبح  ُب مكافو يذبح فيو لغّبه، فتحه لذريعة الشر، كالواجب سد ذرائع  ثانًيا: 
ألف يوسوس الشيطاف لئلنساف،  ؛الذبح  ُب ىذا ا٤بكاف، رٗبا يكوف ذريعةن  الشر، كذلك أف  

أف الشيطاف لو ذبح لو أىله أف يتقرب لو، كال ٱبفى ذبح لو، أك كاف يي أٌف ىذا الصنم الذم يي 
 خطوات، كأف لو كساكس ُب النفوس، كبالتإب فينبغي ا٢بذر من ذلك.

كقد يوسوس الشيطاف ٤با ىو دكف ذلك، كىو اعتقاد أفضلية ىذا ا٤بكاف، كأنو من  
 .لذريعة البدعة ا، فيكوف ىذا فتحن األفضل أف يذبح اإلنساف ُب ىذا ا٤بكاف 
ا لذريعة الشرؾ أك البدعة، م نعت الشريعة من الذبح  ُب مكافو يذبح فيو إذنا سدن

 لغّبه.
: كىو أٌف الذبح  ُب مكافو يذبح فيو لغّبه، فيو تعظيمه ألماكن الكفر كشعائر ]ثالثًا[

م ظى عى الذم ٯبب أف تػي  ، كال شك أف  لسوادىمالكفر، كفيو شده لظهور ا٤بشركْب، كتكثّبه 
كالواجب . [ٕٖ]الحج:نػ َها ِمْن تَػْقَوى اْلُقُلوِب﴾لل ِو فَإِ ﴿َوَمْن يُػَعظٍّْم َشَعاِئَر ا :شعائر ا

، [ٕٓٔ]التوبة:﴾اْلُكف ارَ  يَِغيظُ  َمْوِطًئا َيطَُئوفَ  َوََّل ﴿ :ال أف تشد ظهورىم الكفار، يغاظ أف
كال شك أف ا٤بشركْب إذا رأكا مسلمنا يرتاد ىذا ا٤بكاف، الذم اعتادكا أف يذٕبوا فيو لغّب ا، 

 زازنا ٥بم كىذا أمره ينبغي تركو.م ُب صورة الفعل، ال شك ُب ىذا إعهي فيشاركى 
با٤بسلم، فإذا الظن كىو أف الذبح  ُب ىذا ا٤بكاف، رٗبا يكوف سببنا إلساءة  :]رابًعا[

رآه الصا٢بوف ظنوا أنو يفعل كا٤بشركْب، فيتقرب لغّب ا بالذبح، كالواجب أف يدفع اإلنساف 
 عن نفسو الريبة. 

: كىو أف الذبح ُب ىذا ا٤بكاف، فيو مشاهبةه للمشركْب ُب صورة الفعل، كىذا ًسا[]خام
، كلو ٓب يقَبف من »قاؿ:  هبذا نية كال قصد؛ ألف  النيب  أمره ُب حد ذاتو ٧بـر

، كال ٱبفى كل عاقل أف ا٤بشاهبة ُب صورة الفعل، ذريعةه للمشاهبة ُب «تشبو بقوـٍ فهو منهم
الظاىر ذريعةه للمشاهبة ُب الباطن، فيتدرج األمر شيئنا فشيئنا، حٌب يصل الباطن، ا٤بشاهبة ُب 
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األمر إٔب أف يوافقو ُب القصد، كال شك أف أبواب الشر ينبغي إغبلقها؛ كألجل ىذا منعت 
 الشريعة من مشاهبة ا٤بشركْب، كلو ُب صورة الفعل أك ا٥بيئة.

عنده هنبنا ينتهبو   شيو  أف ٯبعل أعز   مللمسل اإلٲباف كالتوحيد أمره عظيمه عزيز، كال ٯبوز 
الفًب خطافة، كالشيبىو مضلة، كال ينبغي أف يعرض  كل طارؽ ككل كسيلةه للشر، كال شك أف  

الشرؾ الذم ىو مظنة الشرؾ، أك يفعل فيو  إٔب ىذا ا٤بكاف اإلنساف نفسو للشر، بأف يأٌب  
ا يوقع ُب النفوس ما يوقع، كرٗبا ٯبر ٍب يشابو ا٤بشركْب ُب ىذا األمر، ىذا أمره رٗب بالفعل،

تعبداهتم، ال شك أنو مقصده  ال سيما ُب أماكنو  عن ا٤بشركْباإلنساف إٔب شرو عظيم، كالبعد 
ٔب شرو إركتهم، كلو ُب الظاىر رٗبا تؤدم ، فإف الدخوؿ عليهم ك٨بالطتهم، كمشاشرعيٌ 
 عظيم.

ا فيو صنمه عظيم لبوذا حدثنا أحدىم أنو أف يتفرج، ككاف الصنم  أراد دخل معبدن
 نفسي شيء، احتجت إٔب أياـو عظيمنا، كالناس حولو يتعبدكف كيعكفوف، يقوؿ: كا كقع ُب

أدافع كأجاىد نفسي، حٌب يزكؿ ما كقع ُب نفسي، كقع ُب نفسي شيءه من الرىبة  عدة
 لينأأف  كالتعظيم ٥بذا الصنم الكبّب، فبل ينبغي لئلنساف أف يعرض إٲبانو للفتنة؛ بل ينبغي

شتد الفًب كالشبهات، تلزماف، الذم ىو آخر الزماف، حيث يبتعد ال سيما ُب ىذا اأف ك 
 :كأف ينأل بنفسو عن مواطن العطب ينبغي على ا٤بسلم أف ٰبذر،

 إٕ ايطال١َ َٔ ض٢ًُ ٚدازتٗا
 

ٍٕ بٛادٜٗا  ٌُ ع٢ً سا  أال ؼ
 

 :قاؿ 
 .[، اآليةٛٓٔ]التوبة:ِجٌد﴾وقوؿ اهلل تعالى: ﴿َّل تَػُقْم ِفيِو أََبداً َلَمسْ 

عن الصبلة ُب  وبة، فيها هني ا سبحانو نبيو ىذه اآلية من سورة الت
، أم ا مسجد الضرار فإنو مسجده مؤسسه الضرار، كالنهي لو هنيه ألمتو  مسجد

على أساس ردمءو خبيث، فنهى ا على قصد الكفر كاإلغرار با٤بسلمْب، فهو مؤسسه 
  نبيو ات َخُذوا َمْسِجًدا  ﴿َوال ِذينَ  :ة فيوعن الصبل

ىذا ىو مسجد الضرار، ككاف موقعو ُب جهة قباء، كال يعلم عينو  ،[ٚٓٔ]التوبة:ِضَرارًا﴾
﴿َوال ِذيَن ات َخُذوا َمْسِجًدا ِضَرارًا وَُكْفًرا : و ُب جهة قباء، قاؿ ، لكن  -ك ا٢بمد-

 .[ٚٓٔ]التوبة:ل َو َوَرُسوَلُو ِمْن قَػْبُل﴾ْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب الَوتَػْفرِيًقا بَػْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوإِ 
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ذلكم ىو أيب عامرو ا٤بنافق الفاسق، الذم ىرب من ا٤بدينة ك٢بق بالشاـ، كأكصى  
العتاد، فإهنم أتباعو أف يبنوا ىذا ا٤بسجد فيتحصن بو، حٌب إذا قدـ من الشاـ بالعدد ك 

يعِب:  ﴿َوِإْرَصاًدا﴾ قبوف ٦بيئو ُب ىذا ا٤بسجد،، فكانوا يَب  غّبكف على النيبيي 
قبنا ٤بن حارب ا كرسولو من قبل، كىم مع ذلك يتزينوف بزينة ا٣بّب كيتحلوف بذلك، كىو ر ت

أهنم إف أرادكا إال ا٢بسُب، لكن ذلك ال ٱبفى على العليم ا٣ببّب سبحانو، كا يشهد أهنم 
 .[ٛٓٔداً َلَمْسِجٌد﴾]التوبة:﴿َّل تَػُقْم ِفيِو أَبَ : لكاذبوف ٍب قاؿ 

عن القياـ كالصبلة كالتعبد ُب ىذا ا٤بسجد، ٩با   نبيو  هنى ا  
 .مؤسسنا على ىذا األغراض ا٣ببيثة كاف

ككجو الداللة من ىذه اآلية، على من البحث بصدده، أٌف القياس الصحيح يقتضي 
عن  ى نبيو ، هنذبح فيو غّبه؛ ألف  ا افو يي ٙبرٙب الذبح  ُب مك

، فكذلك الشأف ُب على الكفر كاادة  كرسولو  الصبلة ُب مسجدو مؤسسو 
ىذا ا٤بكاف الذم أيًعٌد للكفر، ال ٯبوز للمسلم أف يذبح، كأف يتعبد فيو بالذبح  

. 
كاف من جهة القياس، كىو قياسه صحيحه ظاىر، فدٌؿ  استدالؿ ا٤بؤلف إذنا 

 ذبح فيو لغّبه.بح  ُب مكافو يي ىذا على أنو ال ٯبوز الذ
كُب اآلية من الفوائد: أف العربة با٢بقائق دكف األلفاظ، القـو زعموا أف ىذا مسجد،  

ا، كزعموا أرادكا حسننا، لكن ذلك كلو ال يؤثر ُب  أهنم يتعبدكف فيو ، كأهنم ك٠بوه مسجدن
ا أحقيقة ا٢باؿ، فالعربة با٢بقائق ال باأللفاظ، فهو مسجد ضرار  رادكا بو كإف ٠بوه مسجدن

باليقظة كالنظر ُب ا٢بقائق كا٤بعا٘ب، كعدـ الوقوؼ عند األلفاظ  ا٢بسُب، فا٤بسلم مطالبه 
 .أعلم كا ،كا٤ببا٘ب
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 :قاٍ 

قاٍ: ْرز زدٌ إٔ ٜٓشس إبال ببٛا١ْ،  عٔ ثابت بٔ ايكشاى 

ٌٖ نإ ؾٝٗا ٚثٔ َٔ أٚثإ اؾا١ًٖٝ $ؾكاٍ:  ؾطأٍ ايٓيب 

قايٛا: ال. ؾكاٍ  ،#ؾٌٗ نإ ؾٝٗا عٝد َٔ أعٝادِٖ؟$قايٛا: ال. قاٍ:  ،#ُٜعبد؟

أٚف بٓرزى، ؾإْ٘ ال ٚؾا٤ يٓرز يف َعؿ١ٝ اهلل، ٚال $: زضٍٛ اهلل 

 ٚإضٓادٙ ع٢ً غسطُٗا. ،، زٚاٙ أبٛ داٚد#ؾُٝا ال ميًو ابٔ آدّ

ء ىذا ا٢بديث الثا٘ب حديث ثابت بن الضحاؾ ا٣بزرجي األنصارم، من فضبل
نو بإسنادو صحيح،  أيب داكد ُب سن وي جى ، خر  ة كمن أىل بيعة الرضواف رضواف ا عليوالصحاب

شيخ اإلسبلـ ابن ، كسبقو إٔب ىذا (إنو على شرط الشيخْب) :كما قاؿ ا٤بؤلف 
كاحدو من  ، كصححو غّب(إنو صحيحه على شرط الشيخْب)، قاؿ: ((اءضاالقت))تيمية ُب 

ثبلثة أحاديث ُب معُب ىذا ا٢بديث، ىذا  ((سننو)) أكرد ُب داكد  وأىل العلم، كأب
بيو عن جده، أف امرأة أتت النيب كاحدو منها، كاآلخر حديث عمرك بن شعيب عن أ

  وكذا،   أنها نذرت أف تنحر إباًل بمكاف كذا»فسألتو سؤالْب، الثا٘ب منهما
: لصنم؟ يعني: كاف يذبحوف ىناؾ لصنم؟ كاف للجاىلية فقاؿ النبي 

 .«: أوِؼ بنذرؾ، قالت: َّل، فقاؿ النبي : َّل، قاؿ: لوثن؟قالت
أباه ُب حجة الوداع، سأؿ  كا٢بديث الثالث: حديث ميمونة بنت كردـ الثقفية، أف 

يا رسوؿ اهلل: إني نذرت إف رزقني اهلل ولًدا ذكًرا أف أنحر  »فقاؿ:  النيب 
بوانة ىا ىنا يدؿ على أف  رى كٍ ف ذً كالظاىر كا أعلم أ ،«كذا وكذا، على رأس ثنيٍة في بوانة

يعِب:  مل أف يكوف ىناؾ تعدده ُب القصة،تىذا ا٢بديث، كحديث ثابت قصةه كاحدة، كقد ٰبي 
 األقرب كا أعلم أهنما قصةه كاحدة. ىذه قصةه أخرل، لكن  

قاؿ: ٟبسْب من  راهأي نو نذر أف ينحر كذا ككذا، قاؿ الراكم: إ: أنو قاؿ: ىذا الشاىد 
أكاف بو وثٌن من أوثاف »: بوانة، فسألو النيب بس ثنيةو أر  ، أك الشاة ُباإلبل

أو عيٌد من أعيادىم؟ فقاؿ الرجل: َّل، »كُب ركاية بعدىا أليب داكد قاؿ:  ،«الجاىلية؟
 .«: أوِؼ بما نذرت بو هلل فقاؿ النبي
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م الذم  إثبات ا٢بكإذنا ىذه ثبلثة أحاديث متواردةه على معُبن كاحد، ىو صريح ُب 
من أجل إثباتو، أال كىو ٙبرٙب الذبح  ُب مكافو يذبح فيو لغّبه،  ابابن  عقد ا٤بؤلف 

ذلكم أف ىذا الرجل نذر أف ينحر إببلن ٗبوضعو معْب، كىذا يدؿ على جواز ٚبصيص النذر 
و موضع قيل: إن (بوانة)ذٕبنا كاف أك غّبه ٗبكافو معْب، نذر ىذا الرجل أف ينحر إببلن ببوانة، 

أىل اليمن، كقيل: إف بوانة ىضبة بعد ينبع، قريبةه من  ميقاتالٍب ىي  يلملمأسفل مكة دكف 
 .ساحل البحر

 كاف األمر، ىذا الرجل نذر أف ينحر ىذه اإلبل ُب ىذا ا٤بوضع.  اأيًّ 
على ا٤بفٍب أف  بسؤالْب، كىذا يدؿ على أف   ىنا توجو لو النيب  

 ا١بواب مع كجود اإلٝباؿ أك االحتماؿ، ليست ا٤بسلك يستفصل من ا٤بستفٍب، فا٤ببادرة إٔب
الرشيد، ا٤بسلك الرشيد ىو أف يتبْب اإلنساف قبل أف ٯبيب، كأف يستفسر، كأف يستفصل 

 حٌب ٯبيب على بينة.
 .«أكاف فيو وثٌن من أوثاف الجاىلية يعبد؟»: فقاؿ النيب  

أك حيواف، أك ٓب  كاف ىذا على صورةو آدمي،   مع ا دى بً الوثن: كل ما عي 
 .ُب ٧بلو -إف شاء ا-على خبلؼو ُب ذلك، سيأٌب ٙبقيقو يكن، 

أكاف ُب ا٤باضي كليس ُب ا٢باضر؟ ألف  األمر فيما يبدك  سأؿ النيب 
زيرة كمواضع الشرؾ فيها كا أعلم كاف متأخرنا، بعد أف زالت مظاىر الشرؾ، كدانت ا١ب

اف ُب حجة حديث ميمونة السابق، على أنو ك كذلك كاف كما يدؿ على ىذا، بالتوحيد
 .الوداع

إذنا األمر كاف قد زاؿ ال يوجد ىناؾ اآلف أصناـ، كال أنصاب، كال أشجار تعبد من 
: ىل كاف ُب ا٤باضي ُب أياـ ا١باىلية، ، كمع ذلك النيب   دكف ا

؟ فقالوا للنيب عبد من دكف اا ينن ثك وف فيها بالشرؾ؟ أكاف فيها ٜبة ٤باالٍب كانوا يع
.ال، يعرفوف ا٤بكاف، عرفوا أنو ٓب يكن ىناؾ كثن : 

كذلك أم ا ا٤بشركوف من عاداهتم؛ بل من عباداهتم األثّبة عندىم كما قلنا ُب الدرس  
 يتقربوف هبا ٜبة بْب يدم أصنامهما٤باضي: أهنم كانوا يقربوف القرابْب، كينسكوف الذبائح، ك 

ىذه األصناـ، أك إٔب األشجار كاألحجار الٍب يعبدكهنا، لرٗبا لطخوا كأكثاهنم يتقربوف هبا إٔب 
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أكاف »: كالنسائك؛ فؤلجل ىذا قاؿ النيب  ىذه األصناـ بدـ ىذه الذبائح
 .«فيها وثٌن من أوثاف الجاىلية يعبد؟ فقالوا: َّل

 .«أكاف فيها عيٌد من أعيادىم؟»سأؿ السؤاؿ الثا٘ب: قاؿ: 
الذم يكوف فيو اجتماعه مع أعماؿ، كرٗبا خيص  ىذا  مافاسمه للز  :ضابط العيد ىو 

يوـه من أسبوع، أك يوـه من شهر، أك يوـه  ٓب ٱبص، اسمه للزماف الذم يعتاد ٗبكاف معْب، كرٗبا
عتاد فيكوف فيها اجتماع، ٰبصل اجتماعه على الناس، اسمه للزماف الذم يي  ديعاكى  من سنة،

ة العادات، كإما من جهة ملوهنا، إٌما من جهللناس اجتماعه عاـ مع كجود أعماؿ يع
 .العبادات

 ٗبكاف، كقد يكوف أمرنا مطلقنا غّب ٨بصوصو ٤بكاف. اكقد يكوف ىذا ٨بصوصن 
كثّبة، كالناظر ُب كتب التاريخ ٯبد أهنا قد حفلت،   ا١باىلية ٥بم أعياده  فكاف أىلي  

، كعلى رأس ما كانوا يفعلوف بذكر كثّبو من أعياد ىؤالء ا٤بشركْب كما كانوا يفعلوف من ذلك
ُب ىذه األعياد، كىذه اجملتمعات أهنم كانوا يذٕبوف الذبائح فيتقربوف هبا إٔب آ٥بتهم، فقالوا: 

، «أوِؼ بنذرؾ»:  ال، ما كاف ٜبة عيده من أعياد ا١باىلية ىناؾ، ىنا قاؿ النيب
ة اهلل، وَّل فيما فإنو َّل وفاء لنذر في معصي» ب على ىذا بقاعدةو عامة، فقاؿ: ٍب عق  

 .«يملك ابن آدـ
الباب  الدرس القادـ؛ ألف   باحثو، كمسائلو ٧بل الكبلـ فيها إف شاء االنذر، كم 

 .-إف شاء ا-القادـ ُب مسألة النذر 
بُب حكمو باإلذف بوفاء ىذا النذر ٔبواب الناس لو،  إف النيب  الشاىد: 

ىذا يدؿ على أف الذبح  ،«أوِؼ بنذرؾ»قاؿ: بأنو ٓب يكن ىناؾ عيد، كٓب يكن ىناؾ كثن، 
 دؿ ىذا على أف الوفاء للنذر، أك عفونا أف الذبح   ؛ ألف  الرجل كاف سيذبح ، نذر

، ككجو الداللة من جهتْب: كاف يذبح فيو لغّبه، أمره ٧بـر  ُب مكاف و
 عقيب الوصف، كىذا مشعره ذكر ا٢بكم  النيب  أف :]الوجو الوؿ[

 كما ىو مقرره ُب أصوؿ الفقو، الوصف ىا ىنا خلو ا٤بكاف من أمرين: ،ليةبالع
        أف يكوف فيو كثنه من أكثاهنم. :[الوؿ]المر 
 يكوف فيو عيده من أعيادىم. أف :[الثاني]المر 
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، «أوِؼ بنذرؾ»، بذكر ا٢بكم، كىو ٤با ذكر الوصف عٌقب النيب  
 .ف، الذم ىو خلو ا٤بكاف من ىذين األمرينمشركعية الوفاء النذر، إذا كجد الوص

ا عامنا بعد سبب،  أف النيب  :]الوجو الثاني[ السبب مندرجه ك ذكر حكمن
 ُب ا٢بكم العاـ، إذا كاف ا٢بكم العاـ قد كرد على سببو معْب، فإنو مندرجه فيو قطعنا على

 فإنو َّل وفاء لنذر»على أم شيءو قاؿ:  ىو مقرره ُب أصوؿ الفقو، النيب 
ألم سببو قاؿ ىذا الكبلـ؟ بسبب السؤاؿ عن الذبح ُب ىذا ا٤بكاف، فلما  ،«لمعصية اهلل

بْب  لو أنو ال يوجد فيو كثن كال عيد، قاؿ: إنو ٯبوز كفاء النذر ىا ىنا؛ ألن و ال ليس معصية، 
فإنو » فدؿ  ىذا على أف الذبح، على أف نذر الذبح ُب مكافو فيو كثن أك عيد معصية، قاؿ:

 .«َّل وفاء لنذٍر في معصية اهلل
إذنا الذبح  ُب مكافو يذبح فيو لغّبه معصيةه ، كىذا ىو الذم مراد إثبات من إيراد 

 ىذا ا٢بديث.
: أف ا٤بسلم مطالبه بأف ينأل بنفسو عن مواطن الريبة، كعن إًذا الخالصة والشاىد

يا -ح فيو لغّبه، كأنت أسباب حصوؿ الشر، كمن أعظم ذلك أف يذبح ا ُب مكافو يذب
إذا تأملت ىذا الباب كما فيو، تبْب لك أف قاعدة سد الذرائع أصله أصيل ُب  -رعاؾ ا

الشريعة، ال سيما إذا تعلق األمر ٔبناب التوحيد، فإف الشريعة اإلسبلمية أسهل الشرائع 
ذرائعو، كلذلك كأيسرىا ُب ا٤بعامبلت، لكنها أشد الشرائع كأحزمها إذا تعلق األمر بالشرؾ ك 

 لشر من خبل٥با.إٔب ااحتماؿ أف يوصل  سدت الشريعة أبوابنا كثّبة، ٲبكن على
عن ىذه القاعدة  -إف شاء ا-عقد بابْب، سيأٌب الكبلـ فيهما  كا٤بؤلف  
  .ة كا٤بهمة، كىي قاعدة سد الذرائعالعظيم

من الطعن ُب ىذه  كإف ٩با يؤسف لو أف كثّبنا من أعداء ا٢بق ُب ىذا الزماف، يكثركف
القاعدة العظيمة، الٍب ىي من ٧باسن الشريعة كا، يكثركف من الطعن فيها، كمن التهوين 

فتح الذرائع كاألسباب ٢بصوؿ الشر؛ حٌب يسهل الوقوع فيو، كحٌب من شأهنا، يريدكف أف تي 
تعلق ، سواءن يكوف الولوج إليو أمرنا يسّبنا، يكوف ىذا سببنا يتقول بو على إيصاؿ الشر للناس

 ، أك تعلق بعبادهتم.بعقائدىم، أك تعلق بأخبلقهم
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فعلى ا٤بسلم ال سيما طالب العلم، أف يتنبو إٔب تتبع ىذا ا٤بعُب العظيم، ُب دالئل  
 .الشريعة ُب الكتاب كالسينة، حٌب يكوف على علمو راسخ هبذا األصل األصيل

ذكرناه، أف يذبح ا٤بسلم كىي ىل يدخل ُب ىذا ا٢بكم الذم  مسألٌة أخيرة:بقيت 
 ُب ا٤بساْب ا٤بعاصرة، الٍب يرتادكىا الكفار، فيذٕبوف فيها ذبائحهم؟ 

ٗبعُب: كثّبه من الدكؿ ُب الغرب أك الشرؽ ٛبنع أف يذبح اإلنساف ُب أم مكاف شاء؛ 
بل ال بد أف يكوف الذبح ُب أماكن ٨بصوصة ُب مساْب، كعليها إشراؼه طيب ك٫بو ذلك، 

ـه، ىذا ا٤بكاف يذبح فيو ُب الغالب أىل البلد من الكفار، إذا كاف ىناؾ كأظن ىذا معلو 
مسلم ٧بتاج إٔب أف يذبح ىل ٯبوز لو أف يأٌب إٔب ىذا ا٤بسلخ الٍب كضعتو البلدية، كيأتيو 

 الكفار فيذٕبوف؟
أف الغالب من أحواؿ ىذه ا٤بساْب، أنو ال يكوف فيها الذبح بقصد التقرب  الجواب: 

٭با ىم يذٕبوف ليأكلوف ال ليتقربوف إٔب معبوداهتم، إذا كاف كذلك، فإف ذبح لغّب ا، إ
ا٤بسلم ُب ىذا ا٤بكاف ال بأس بو، ال بأس بو سواءه كاف يذبح تقربنا  كأضحية، أك كفاءه 

، إذا ٓب يكن ح ألجل اللحم، كل ذلك ال بأس بو إف شاء اللنذر، أك عقيقة، أك كاف يذب
 ، أم: للذبح لغّبه.ٌد للشرؾ با ىذا ا٤بكاف قد أيعً 
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 :قاٍ 

 باْب

 َٔ ايػسى ايٓرز يػري اهلل

يوإب ذكر األبواب الٍب يعقدىا لبياف ما يضاد التوحيد، فبٌْب  ال يزاؿ ا٤بؤلف 
د التوحيد، كجاء اآلف ببياف أنو من ٝبلة ما يضا فيما مضى أف التربؾ كالذبح لغّب ا 

 من أنواع الشرؾ الشرؾي  :ىا ىنا تبعيضية، يعِب (من)من الشرؾ، ك أف النذر لغّب ا 
 فإنو يكوف قد كقع ُب الشرؾ ا٤بناُب للتوحيد. ُب النذر، فمن نذر لغّب ا 

 .أك اإلببلغ فيما فيو ٚبويف ،أك الوعد ،إنو من اإلٯباب :النذر ُب اللغة قيل
 .اا٤بكلف على نفسو ما ٓب ٯبب شرعن  إٯباب :هما يكن فإف النذر ُب الشرع ىوكم

 .ئت فقل: ىو التزاـ قربة ٓب تتعْبكإف ش
 كإف كاف ىذا التعريف الثا٘ب ليس ٔبامع.

تاج معو إٔب التقدٙب لبياف شيءو من أحكاـ النذر،  كالكبلـ ُب أف النذر لغّب ا شرؾ ٰبي
 حٌب يكوف األمر كاضحنا.

أف يوجب ا٤برء على نفسو شيئنا ٓب يوجبو ا عليو، كٚبتلف  -كما علمتى -ذر الن
 ، من ذلك:أحكامو باختبلؼ أحواؿو ذكرىا الفقهاء 

كىو أف ينذيرى اإلنساف، كإف شئت فقل ينًذري  : النذر المطلق:]الحاؿ الولى[
؛ فمن نذر نذرنا  رى ذى كنى ينًذري  رى ذى نىذىرى من باب ضىرىبى كمن باب قػىتىلى، نى  اإلنساف، ألف   ينذيري

، أك: نذره  علٌي، كما شاكل ذلك من ىذه العبارات،  مطلقا  بأف قاؿ:  علي نذره
سٌمى، ٓب يذكر ما )نذرنا مطلقنا(، كا٤بقصود بأنو مطلق يعِب ٓب يي  :فهذا يسمى عند أىل العلم

 عن النيب ((صحيح مسلم))بت ُب فيو كفارة ٲبْب ٤با ث ىو الشيء ا٤بنذكر، كا٢بكم ُب ىذا أف  
  :كفارة النذر كفارة يمين»أنو قاؿ». 

، إذا قاؿ اإلنساف:  علٌي أف أركب دابٍب؛ أك: نذره الحاؿ الثانية: نذر أمٍر مباح
 :علٌي أف أذىب إٔب السوؽ، كما شاكل ذلك من ىذه األمور ا٤بباحة، فإف أىل العلم يقولوف

 كبْب أف يكفر كفارة ٲبْب.، فعل ما نذر كلف الناذر ٨بّبه بْبا٤ب إف  
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ف يقوؿ مثبل: نذره ، إذا نذر اإلنساف شيئنا مكركىنا كأالنذر المكروه الحاؿ الثالثة:
َى األصل فيو أنو مكركه، كقد ٱبتلي  الطبلؽي  ،علٌي أف أيطلق  ف ا٢بكم فيو ٕبسب ا٢باؿ، لكن 

أك يكفر كفارة ٲبْب، كا٤بستحب  األصل فيو أنو مكركه، قاؿ أىل العلم: ىو ٨بّب بْب أف يفي  
 ُب حقو أف يكٌفر كال يأٌب بفعل ا٤بكركه.

، كذلك بأف يقوؿ مثبل: نذره علٌي أف ااإلنساف شيئا محرمً  رَ ذُ نْ أف يػَ  الحاؿ الرابعة:
أسرؽ. أك: علٌي نذر أف أشرب ٟبرا، أك:  علٌي أف أضرب فبلنا كال يستحق الضرب، 

هبذا النذر  ىذا ال شك أنو ٧برـه كال ٯبوز لو أف يفي   رمة، فإف  كأمثاؿ ذلك من ىذه األمور ا
، كسيأٌب الدليل عليو من حديث عائشة  بإٝباع العلماء، باإلٝباع الوفاء هبذا النذر ٧بـر

قاؿ ،  :«ومن نذر أف يعصي اهلل فال يعصيو». 
يعِب تقرب  :ربر، يسمى عند الفقهاء: نذر الت بػىر ر، التنذر الطاعة: الحاؿ الخامسة

 كتنسك، كىذا النذر لو حالتاف:
غّب معلق، غّب مقيد، ٓب  :را مينىج زنا، كا٤بقصود بكونو منجزا يعِبذٍ : أف يكوف نى الولى

كما  ركعتْب، نذره علٌي أف أفعل عمرة يقيد بشيء، كأف يقوؿ اإلنساف:  علٌي أف أصلي
 هبذا النذر لقوؿ النيب عليو أف يفي  شاكل ذلك، كالواجب ُب ىذه ا٢باؿ كال شك أنو ٯبب 

: «من نذر أف يطيع اهلل فليطعو». 
ا كإف كاف من قبل ٓب ا كاجبن فمن نذر ما ىو قربة، ما ىو طاعة، أصبح ُب حقو أمرن 

أم طاعة ٘بب بالنذر، كذىب  يكن كاجبا، كىذا ُب ا١بملة متفقه عليو، كا١بمهور على أف  
ا فإنو يكوف النذر موجبا للوفاء بو، كأما ما ٓب صلو كاجبن ما كاف أ بعض أىل العلم إٔب أف  

، كفكفارة ٲبْب؛ فلو نذر مثبل أف يعتزئ فيو  يكن أصلو كاجبا فإنو ال ٯبب الوفاء بو، كٯبيٍ 
فذىب ىؤالء العلماء كىذا قوؿه مشهور عند ا٢بنفية أنو ال يلزمو الوفاء، كالصواب مع 

من »كم ُب ا٢بديث بشيء، كإ٭با قاؿ: ٓب يقيد ا٢ب  ا١بمهور، كذلك ألف النيب
 .«نذر أف يطيع اهلل فليطعو

ُب نذر الطاعة ىي أف ينذر اإلنساف نذرا معلقا، كإف شئت فقل: أف  الحاؿ الثانية:
النذر بأمرو يرجو حصولو كيأمل  قى لً عى نذر اجملازاة، كىذا يقع كثّبا من الناس، كذلك أف يػي  رى ذي نٍ يػي 

ف إعلٌي  ـو ثبلثة أياـ، نذره إف ٪بحت ُب االمتحاف أف أص حصولو، كأف يقوؿ:  عليٌ 
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شفى ا مريضي أف أتصدؽ ٗبائة لاير، كما شاكل ذلك، ىذا يسمى نذر اجملازاة أك النذر 
 ا٤بعلق.

كا٢بكم ُب ىذا أنو مٌب ما حصل األمر الذم علق عليو النذر، فإنو ٯبب عليو أف يفيى 
الذم نذره، كإذا ٓب يفعل فبل شك أنو عاصو  هبذه الطاعة، ٯبب عليو أف يفعل الشيء 

  ضى رً إال إذا تعذر عليو ذلك، فيكفيو أف يكفر كفارة ٲبْب، إذا نذر ىذا النذر، ٍب مى 
 رؤه، ككاف قد نذر صوما مثبل، فنقوؿ: ٯبزئو أف يكفر كفارة ٲبْب لقوؿ النيبرجى بي ا ال يي مرضن 
 :«كفارة النذر كفارة يمين». 

 .ذر، كىذه ٝبلة أحكاموىذا ىو الن إذف
 :أف النذر لو جانباف :كيبقى بعد ذلك البحث ُب مسألة، كىي

 جانب انعقاد وجانب وفاء.
فإف ا٢باالت السابقة قد بينت حكمو، كمن ذلك أنو إذا نذر طاعةن  أما الوفاء بالنذر

  .منجزة كانت أك معلقة، فإنو ٯبب عليو أف يفي بذلك 
 ِب أف ينشئ اإلنساف النذر، فما حكم ذلك؟أما عن ابتداء النذر، يع

أف  من حديث أيب ىريرة كمن حديث ابن عمر  ((الصحيحْب))ثبت ُب 
إنو َّل يُردُّ شيًئا، وإنما يستخرج بو من »هنى عن النذر كقاؿ:   النيب

إنو َّل يأتي بخير، إنما يستخرج بو من »:   كُب ركاية قاؿ ،«البخيل
إنو َّل يقدـ شيًئا وَّل يؤخر، وإنما يستخرج بو من »قاؿ: ، كُب ركاية ثالثة «البخيل
  ، ىذه ركايات ثبلث ثابتة ُب الصحيحْب.«البخيل

هنى عن النذر، كبالتإب فإف إنشاء النذر أمره منهيه عنو،   إذف النيب
النهي ىا ىنا للكراىة، فالنذر مكركهه كراىة تنزيو عند عامة أىل  كعامة أىل العلم على أف  

، كبعض أىل ا٢بديث حكم بتحرٲبو، كبعضهم توقف، كمن ذلك ما ُب العلم
لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، فإنو توقف ُب حكم النذر، يعِب ىل ىو ٧برـه أـ  ((االختيارات))
كاألصل فيو كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ كغّبه أنو أمره مكركه، بل ذكر شيخ اإلسبلـ أنو ال  ؟ال

 . مره مكركه لنهي النيبيعلم نزاعنا ُب أف إنشاء النذر أ
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كىنا مسألة كىي: ما ىو األمر ا٤بكركه ُب النذر؟ أىو ا٤بعلق كا٤بنجز، أك ىو ا٤بعلق 
 فقط؟

 الذم هنى عنو نيب ا كمنهم ابن دقيق العيد، إف   :قاؿ بعض أىل العلم
  إ٭با ىو النهي ا٤بعلق الذم يسمى نذر اجملازاة، كأما النذر ا٤بطلق الذم ليس

أف يقوؿ  علٌي أف أصـو أك أتصدؽ أك أصلي، فهذا ليس داخبل ُب النهي، إ٭با  ٗبعلق،
 النهي ٨بصوصه بنذر اجملازاة.

 ىذا بأمور: لَ وُعل  
النذر سببه ١بلب ا٣بّب أك دفع الضر، كال  أف   ىذا النذر قد يصاحبو اعتقادي  أف   أوًَّل:

١بلب كال لدفع، أٓب ، فالنذر ليس سببا ال  شك أف ىذا منفيه ٕبديث النيب
إنو ال يأٌب ٖبّب! أٓب   أنو ال يرد شيئا! أٓب يقل النيب  يقل النيب
 إنو ال يقدـ شيئا كال يؤخر!   يقل النيب

من اعتقد أنو سبب كما يفعلو غالب من يقع أك يفعل ىذا النذر ىو ما نذر إال إذنا 
ن أنو هبذا النذر يستجلب ىذا الشيء الذم يرجوه، أليس كذلك؟ يظ بى رً ق  ألجل يريد أف يػي 

 بٌْب أنو ليس بسبب، ال لدفع شر كال ١بلب خّب.  الشيء، كالنيب
، ككجو ذلك أف ىذا الناذر أف ىذا النذر فيو شوبه من سوء الظن با  ثانًيا:

ال ٲبن عليو ٗبا يرجو إال إذا كعد أف يتطوع   حقيقة األمر أنو اعتقد أف ا 
أعظم من ذلك، فا أكـر األكرمْب، فهو يتفضل ابتداءن ، مع أف شأف ا 
 .كال ييعلق فضلو على أف يعد العبد ربو أف يفعل لو كذا ككذا 

، كأف الناذر يقوؿ: كىو أف ُب ىذا النذر شوبنا من سوء األدب مع ا  :ا[ثالثً ]
األمر، كال شك أف  لن أطيع حٌب تعطيِب يا ا كذا ككذا؛ كأف الناذر لساف حالو يقوؿ ىذا

 .ىذا غّب الئق ُب حق ا 
كا أعلم، أف كبل النوعْب مكركه، سواء أكاف نذر للطاعة، نذر ٦بازاة أك  ظهركاأل

 نذرا منجزا، كبلٮبا مكركه.
 .اىة النذر ا٤بعلق فلما علمت آنفاأما كر 
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 يوجبو ا كراىتو من جهة أف اإلنساف يوجب على نفسو شيئا ٓب  ا ا٤بنىج ز فإف  كأم  
  شى يفي ٗبا عاىد ا عليو، ككم الذين نذركا فلم يوفوا؟ كال شك أف  أالعليو، كٱبي

ُهْم َمْن َعاَىَد الل َو لَِئْن آتَانَا يقوؿ:  ىذا يعرض اإلنساف لذنبو عظيم، كا  ﴿َوِمنػْ
ا آتَاُىْم ِمْن َفْضِلِو َبِخُلوا ِبِو َوتَػَول وا َوُىْم فَػَلم   *ِمْن َفْضِلِو لََنص د َقن  َولََنُكوَنن  ِمَن الص اِلِحيَن 

فََأْعَقبَػُهْم نَِفاقًا ِفي قُػُلوِبِهْم ِإَلى يَػْوـِ يَػْلَقْونَُو ِبَما َأْخَلُفوا الل َو َما َوَعُدوُه َوِبَما   *ُمْعِرُضوَف 
 .[ٚٚ-َ٘ٚكانُوا َيْكِذبُوَف﴾]التوبة:

د ا٣بطر؟ فَبؾ النذر سواء كاف نذر ٦بازاة أك نذرا إذف ٓب يورد اإلنساف نفسو ىذا ا٤بور 
 حٌب منجزا، ال شك أنو ىو األسلم من الوقوع ُب ىذه الورطة.

يذكرىا الفقهاء، كفيها ٕبث  حالة سادسةإذف عندنا ٟبس حاالتو للنذر نضيف إليها 
 طويل من كتب الفقو، أال كىي:

بو غالبا اللجج كا٣بصومة، ألف ىذا النذر سب :بذلك ، ك٠بي  نذر اللجج والخصومة
 كىذا النذر يقوؿ الفقهاء ىو الذم ينشأ عن كاحدو من أمور: 

عل  فيقوؿ مثبل: إف ٓب أفأف يريد الناذر أف يحمل نفسو على شيء  ]األمر األكؿ[: 
ا يأتيو، أك يريد أف ٰبمل نفسو على أف يَبؾ أمرنا منكرن  :يعِب كذا فإف  علٌي أف أفعل كذا،

ا مطلوبا منو كأف يزكر رٞبا لو، كلكن لدنيا تشغلو، فّبيد أف ٰبمل نفسو على أف يفعل شيئ
 ذلك، فيقـو هبذا النذر، يقوؿ: إف ٓب أفعل كذا، فللو علٌي كذا.

، فيقوؿ: إف فعلت كذا، فللو أنو يريد أف يمنع نفسو من شيء ىو ]األمر الثا٘ب[:
 علٌي كذا.

 س على تصديق كبلمو، إف ٓب يكن كبلمي، يريد أف ٰبمل الناالتصديق :األمر الثالث
 صحيحا، فنذر علٌي أف أتصدؽ بكذا.

يريد أف يكذب الناس شيئا ٠بعوه، فيقوؿ مثبل: إف كاف ما  التكذيب: ]األمر الرابع[:
 يقوؿ فبلفه صحيحا، فنذر علٌي أف أفعل كذا ككذا.

الناذر ٨بّبه  أف   -كا تعأب أعلم-ىذا النذر فيو ٕبث طويله عند أىل العلم، كالراجح 
إسناده ضعيف، كُب ىذا  بْب فعل ما نذر، كبْب أف يكفر كفارة ٲبْب، كُب ىذا حديثه لكن  
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رل اليمْب، فيكوف لو ىذا النذر ٯبرم ٦بي  فتاكل لبعض أىل العلم، كمن جهة النظر أف  
 حكمو، كا تعأب أعلم.

ا أك كاف نذر ٦بازاة فإنو ال زن جى نى مهما يكن من شيء، النذر بكل أحوالو، سواءن كاف مي 
، فالذم نذىر نٍذر ٦بازاة ىو كإف كاف من جهةو أمرنا فيو  يصدر إال عن طاعة  

قادر على أف  كراىة، إال أنو من جانبو آخر ال يفعلو اإلنساف إال كىو يعتقد أف ا 
 ،و  يبلغو ما يرجو، كإف نذر نذرا منجزا، فإنو يتلمس السبل الٍب يظن أهنا تقرب

كىو ُب األكؿ كالثا٘ب ال يفعل ذلك إال على ذؿو  سبحانو كرجاءو ك٧ببةو كخضوعو لو 
  فكاف النذر بكل أحوالو طاعةن ،. 

، إنشاؤه كالوفاء بو، كمٌب ما كاف طاعة ، كاف ألجل ىذا كاف النذر عبادة  
كرة ُب دين اإلسبلـ أف كل ما ثبت صرفو لغّب ا شركا، كذلك ألف القاعدة ا٤بعلومة بالضر 

، [ٖٙ﴿َواْعُبُدوا الل َو َوَّل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا﴾]النساء:أنو عبادة فإف صرفو لغّب ا شرؾ: 
 .، فالعبادة حقه خالصه  [ٓٗ﴿َأَمَر َأَّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل  ِإي اُه﴾]يوسف:

ه األدلة على أف النذر أكرد ُب ىذا الباب آيتْب كحديثا، تدؿ ىذ كا٤بؤلف 
، كبالتإب تبٌْب لنا ا٢بكم إذف، كىو أف صرؼ ىذه العبادة لغّب ا شرؾه بو عبادة  
. 

 : قاؿ 
 .[ٚ]اإلنساف:﴿يُوُفوَف بِالن ْذِر﴾وقوؿ اهلل تعالى: 

﴿ِإف  الَبْػَراَر َيْشَربُوَف فيها سبب نعيم أىل ا١بنة:  ىذه اآلية األكٔب، بٌْب ا 
ًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الل ِو يُػَفجٍُّرونَػَها  * ْن َكْأٍس َكاَف ِمَزاُجَها َكاُفورًامِ  َعيػْ

، ما السبب؟ ما ىو السبب الذم بلغهم ىذا ا٤بنزؿ العظيم كىذا [ٙ-٘تَػْفِجيًرا﴾]اإلنساف:
 * ُه ُمْسَتِطيًرا﴿يُوُفوَف بِالن ْذِر َوَيَخاُفوَف يَػْوًما َكاَف َشرُّ  :الفضل الكبّب؟ قاؿ ا 

ـَ َعَلى ُحبٍِّو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسيًرا﴾]اإلنساف:  .[ٛ-َٚوُيْطِعُموَف الط َعا
، ف ىؤالء ا٤بنٌعمْب إ٭با بلغوا ما بلغوا بسبب طاعتهم  إ إذف ذكر ا 

ىذا ُب ىذا السياؽ؟ الوفاء بالنذر، فدؿ  كماذا كانت الطاعة األكٔب الٍب ذكرىا ا 
، كإذا ثبت أف النذر عبادة كاف صرؼ ذلك لغّب ا على أف النذر عبادة  
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 شركنا، كال حظ كيف أف النذر ىا ىنا قيرًف بعبادات عظيمة، كىي ا٣بوؼ من ا 
، فالنذر إذا كاإلنفاؽ للمسكْب كاليتيم، كاإلنفاؽ على األسّب، ككل ذلك طاعات  

 ا.، كاف صرفو لغّب ا شركن طاعة ، كمٌب كاف طاعة 
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 :قاؿ 

 .[ٕٓٚ﴿َوَما أَنَفْقُتْم ِمْن نَػَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر فَِإف  الل َو يَػْعَلُمُو﴾]البقرة:وقولو: 
ىذه اآلية كسابقتها ُب أف النذر عبادة، دلت كما دلت الٍب قبلها على أف النذر 

لنذر لغّب ا شرؾ، ٮبا أمراف متقاببلف، ما كاف عبادة  عبادة، كإذا كاف النذر عبادة، فإف ا
 فضده شرؾه با.

﴿َوَما أَنَفْقُتْم ِمْن نَػَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر فَِإف  الل َو : قاؿ 
 ، كجو الداللة من اآلية:[ٕٓٚيَػْعَلُمُو﴾]البقرة:

فاؽ ُب سبيل ا عبادة كطاعة، اإلنفاؽ، كال شك أف اإلنبالنذر  فً رٍ من جهة قػى  :أوًَّل 
 كبالتإب كاف النذر أيضنا عبادةن كطاعة.

، كال ـز ذلك اجملازاة، يعِب إذا [ٕٓٚ﴿فَِإف  الل َو يَػْعَلُمُو﴾]البقرة:: قولو  ثانيا:
يعلم ىذه األعماؿ، فالبلـز من ىذا العلم ماذا؟ أنو ٯبازم عليو؛ فمن نذر  كاف ا 

  انو من فضلو، كإف نذر اإلنساف لغّب ا جازاه ا سبح  فإف ا 
فاستحق العقوبة، فدؿ ىذا إذف على أف  ٯبازيو بعدلو، ألنو يكوف قد أشرؾ مع ا 

 ا.ا، كإف فيعلت لغّبه كانت شركن كانت توحيدن   النذر عبادة إف فيعلت  
وف قدٲبا ينذركف ألصنامهم، ا، فكاف ا٤بشركا كحديثن كالنذر لغّب ا شأف ا٤بشركْب، قدٲبن 

ركف آل٥بتهم كمعبوداهتم كأكثاهنم؛ كىذا جلٌي كاضح ٤بن عرؼ حاؿ كا٤بشركوف حديثا أيضا ينذً 
القبوريْب ا٤بشركْب، الذين ٰبرصوف أشد ا٢برص إف نزلت هبم النوازؿ، أك طمحت نفوسهم 

كف دي مى عٍ ٱبشوف أهنم يػى إٔب ما يرجوف، فإنو أبلغ األشياء عندىم ُب ٙبقيق ما يرجوف أك دفع ما 
إٔب قبور األكلياء كالصا٢بْب، فينذركف ألصحاهبا، كيتنادكف فيما بينهم: قرب فبلف يقبل النذر، 
إذا كاف عندؾ مريض أك أردت قضاء دين، فليس عليك إال أف تعمد إٔب الوٕب الفبل٘ب، إٔب 

بو لصاحب  سيدم فبلف، اذىب إليو، فإف قربه يقبل النذر، كقل بقلبو خالص توجهتى 
د الشموع حوؿ قربؾ، أك كقً القرب، قل لو: يا سيدم فبلف نذر علٌي لك، إف حصل كذا أف أي 

 أذبح شاةن ٠بينة لك.
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كرٗبا ٯبعلو كما جعلو ا٤بشركوف األكلوف سببا للشفاعة كالتقريب إٔب ا، يقوؿ لو: يا 
ك علٌي أف أفعل سيدم فبلف، إف شفى ا مريضي، قد يقوؿ ىذا: إف شفى ا مريضي فل

لك كذا ككذا؛ يريد أف يكوف بتقربو إليو سببا ُب أف يشفع لو عند ا، فيقًض ا لو 
 ا٢باجات كحاؿ ا٤بشركْب األكلْب.

ذره كلرٗبا زاد بعضهم على ذلك فاعتقد أف الوٕب ىو الذم يفعل، إف قضيت ٕب كذا فن
، فهذا كال شك ال يشك من ٔب قربؾ من مكاف بعيد مشيا على األقداـلك علٌي أف آٌب إ

 رب، كأنو صرؼ خالص حق ا لغّبه.شم لئلسبلـ رائحة أنو شرؾه أك
على فعلو، من ىذا األمر، فإنك عن نذرت فا يعلم نذرؾ، كسيجازيك  مفحذارً 

  كا ا٤بستعاف.
 : قاؿ 

من نذر »قاؿ:   أف رسوؿ اهلل وفي الصحيح عن عائشة 
 .«اهلل فال يعصو نذر أف يعصي  فليطعو، ومن أف يطيع اهلل 

، فقد تفرد بإخراجو البخارم ((صحيح البخارم))ُب  :، يعِب(ُب الصحيح) :قاؿ
   من حديث عائشة :من نذر أف يطيع » ، كىذا ا٢بديث أصله ُب الباب

، )فليطعو( ىذه الصيغة تدؿ على كجوب الوفاء بالنذر إف كاف ا٤بنذكر طاعةن «اهلل فليطعو
 فمن نذر طاعة  فإنو كاجب عليو أف يوُب هبذا النذر. ؛ كعليو

عن باب  ((شرحو على صحيح البخارم))كىذا من عجيب األمور، يقوؿ ا٣بطايب ُب 
، (ا عنو، فإذا كقع، كقع كاجباإنو بابه غريب ُب العلم، كىو أف يكوف الشيء منهين )النذر: 

 نذر منهي عنو، كالوفاء بو كاجب.كىذا فعبل شيء غريب ُب مسائل الشريعة، أف ابتداء ال
 أكجب ُب ىذا ا٢بديث على من نذر طاعة    الشاىد أف النيب

أف يوُب هبا، كىذا دليله على أف ا ٰبب ىذا الفعل، ألف األمر الشرعي ُب الشريعة ال يكوف 
 العبادة إال الواجبات كا٤بستحبات.إال لواجبو أك مستحب، كما 

، كبالتإب كاف النذر لغّب ا النذر عبادة  إذف ىذا دليله على أف 
 شركا. 
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يا أيها ا٤بسلم كيا أيتها ا٤بسلمة، حذاًر من النذر، فكم من الناس من  مكبالتإب حذارً 
إف أيصيب ابنها  أهنا تنذر -كىذا كثّبه ُب النساء–نذركا فلم يوفوا، تأٌب أسئلة كثّبة، أف ا٤برأة 

يوما كتفطر يوما، كىذا شيء قد مر يب ك٠بعتو من بعض  أف تصـو أنو إف شفاه ا 
السائلْب، ٍب إذا حصل الذم رجتو كبدأت الصـو صربت على ىذا أسبوعا أك أسبوعْب، أك 

 شهرا أك شهرين، ٍب قالت: األمر أصبح علٌي صعبا. 
ك فيا أمة ا، كيا عبد ا، ما الذم أ١بأؾ إٔب ىذا األمر الضيق، ٓبى؟ ٓبى تيلـز نفس

، «من نذر أف يطيع اهلل فليطعو»بو؟ كا٢بديث كاضح كصريح:  شيئا ما ألزمك ا 
ليس ىناؾ حل، مٌب كنت قادرا على فعل الذم نذرتو، أما مع العجز، فبل يكلف ا نفسا 
ي ني بينو كبْب ا  إال كسعها، كا٤بسألة مسألة دين، كل إنسافو يعِب أدرل بنفسو، كاإلنساف ييدى

 ككاف قد نذر  ستطيع أك ال يستطيع، لكن مٌب كافكاف ي ، اإلنساف يستطيع الصـو
، فعليو أف يوُبى هبذا النذر:   .«من نذر أف يطيع اهلل فليطعو»الصـو

إذف كاف األكٔب باإلنساف أال يقع ُب ىذا األمر الذم ٰبرجو، فهو إف فعل كجد ُب 
، ك٥بذا خذ عصية ا نفسو من الصعوبة كالتعب ما كجد، كإف ترؾ ذلك كقع ُب م

الذم هناؾ يا عبد ا كيا أمة ا عن النذر،   بوصية الرؤكؼ الرحيم بأمتو
 كأخربنا أنو ال يقدـ شيئا كال يؤخر شيئا.

، ليس لك يا عبد ا إف نذرت شيئا فيو «ومن نذر أف يعصَي اهلل فال يعصو»قاؿ: 
، كالوفاء بو ٧برـه آخر؛ كبالتإب ال ٯبوز أف تفعلو، فالنذر أكال للمعصية ٧بـر معصية  

 باإلٝباع أف يفي اإلنساف با٤بعصية الٍب نذرىا، أك بالنذر الذم فيو معصية.
كيبقى بعد ذلك مسألةه ٧بل ٕبثها ُب كتب الفقو كُب دركس الفقو كىي: ىل ييلزـي 

 من ىذا النذر كال يلزمو شيء؟  بكفارة، أك أنو يتوب إٔب ا 
قوالف عند أىل العلم، كا١بمهور على أنو ال يلزمو شيء إال أف يتوب إٔب ا  ُب ا٤بسألة

 ، كٓب يزًد على ىذا«ومن نذر أف يعصَي اهلل فال يعصو»من ذلك، ألنو قاؿ: 
. 

كا٤بشهور ُب مذىب اإلماـ أٞبد كاختاره ٝباعة من السلف، أنو يلزمو مع تركو الوفاء 
في معصية، َّل نذر »أنو قاؿ:   ء عن النيببالنذر أف يكفر كفارة ٲبْب، ٤با جا
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؛ كىذا ا٢بديث لو طرؽ، كفيو ٕبث طويل من جهة ثبوتو، ضعفو ٝبعه «ارة يمينوكفارتو كف
 .(اتفق العلماء على ضعفو كعلى عدـ األخذ بو)من أىل العلم، بل قاؿ النوكم: 

حو لكن كبلمو فيو نظر، فمن أىل العلم من صحح ىذا ا٢بديث، ىذا ا٢بديث صح
كمنهم الشيخ ناصر األلبا٘ب  ،ا غّب كاحدو الطحاكم، كاحتج بو اإلماـ أٞبد، كصححو أيضن 

. 
اإلنساف إف نذر معصية فاألحوط  األحوط كاألبرأ للذمة، أف    شك أف  على كل حاؿ ال

 ُب حقو أف يكفر كفارة ٲبْب، كا تعأب أعلم.
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 :قاٍ 

 باْب

 بػري اهلل االضتعاذ٠َٔ ايػسى 

ا  عقد ا٤بؤلف  التوحيد كهبا  أحًد األعماؿ كالعقائد الٍب تضاد   بيافلبابنا جديدن
 عرؼ التوحيد، لن تعرؼ التوحيد حٌب تعرؼ ما يضاده.يي 

أنو  ،من النصيحة للمسلمْب كمن ٧ببة ا٣بّب ٥بم كىذا الذم جرل عليو ا٤بؤلف 
يبلغ كيفصح عن حقيقة التوحيد كعما يضاده، كىذا شأف ا٤بسلم كالسيما العآب أنو يبْب ك 

كيسعى أيضنا ُب أف ينجو إخوانو، جزل ا ا٤بؤلف  ،ٰبب ا٣بّب لنفسو كٰبب ا٣بّب إلخوانو
 كإخوانو من العلماء عنا خّب ا١بزاء.

 .(من الشرؾ االستعاذة بغّب ا :بابه ) قاؿ ا٤بؤلف 
صاـ يصـو  :كما تقوؿ،للفعل عاذ يعوذ ٮبا مصدراف  عياذ،لب العوذ كالاالستعاذة: ط

كذلك عاذ يعوذ عوذنا كعياذنا، كاأللف كالسْب كالتاء على األصل الغالب ،  صومنا كصيامنا
 للطلب.

 .طلب العوذ أك طلب العياذ :فاالستعاذة
 .لتجاء كالتحصن كالتحرز كاالعتصاـاال :كالعوذ كالعياذ ىو

 تعاذة طلب التحرز كالتحصن كااللتجاء.كعليو فاالس
كذلك أف ا  كاألصل ُب ىذا الباب أف استعاذة ا٤بسلم إ٭با تكوف با 

الذم على كل سبحانو ىو الذم بيده ملكوت كل شيء، كىو الذم يدبر كل شيء، كىو 
 اإلنساف ٩با ٱباؼ منو، فا  فهو القادر سبحانو على أف ينجي   :كعليو ،شيء قدير

كا  ؟فلمن يكوف اللجوء إف ٓب يكن إليو ،هنمؤك الذم يريب العباد كالذم يدير ش ىو الرب
  ىو ا٤بلك كا٤بالك لعباده  فإٔب أين يهربوف  ،كالعباد كلهم عبيده ٩بلوكوف لو

ىو اإللو ا٢بق الذم يأ٥بو  كما أف ا   ،كيلجؤكف إف ٓب يكن ٤بالكهم 
ك٧ببوهبم، كمعبودىم  ن حيث كونو موالىم،م العباد كالذم يفتقركف إليو 
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 فبمن يلجؤكف كإٔب من  ،الذم يطلبونو، كىو الذم يقصدكنو ىو الذم يرجونو، كىو
 .يعوذكف، إذا ٓب يكن ذلك بإ٥بهم 

 اذى عى استحق أف يكوف مى  ُب عبله ىو الرب، اإللو، ا٤بلك جل   إذف ٤با كاف ا 
 .ب هبا ا٤بسلم إٔب ا عبادة يتقر  ذة إذففاالستعا ،ا٤بسلمْب

 ووجو كونها عبادة من جهتين:
 : نبيو سنة كُب  ا كتاب ُب هبا األمر جهة من :أوَّلً 

﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربٍّ ، [ٔ]الفلق:﴾ُقْل َأُعوُذ ِبَربٍّ اْلَفَلقِ ﴿: وسبحانأٓب يقل ا 
ّب ذلك من النصوص الٍب ، إٔب غ[ٕٓٓ]العراؼ:﴾﴿فَاْسَتِعْذ بِالل وِ  ،[ٔ]الناس:﴾الن اسِ 

كقد مر معنا ُب دركس سابقة أف األمر الشرعي يدؿ  ،  فيها األمر باالستعاذة با
 عبادة. بو على أف ا٤بأمور

 ىو لعباده كرضيوي  سبحانو أحبو كما ،ٰبب ٗبا إال شرعنا يأمر ال  ا ألف 
  ؟كاألعماؿ األقواؿ من اهكيرض ا ٰببو ما لكلً  جامعنا ا٠بنا العبادةي  أليست ،العبادة

 .عبادة با االستعاذة إذف
 .كاالستغاثة الدعاء ىو كالطلب العوذ، طلب ىي االستعاذة أف :ثانًيا

 نوع االستعاذة أف التوحيد علماء قرر ىكذا ،الدعاء أنواع من نوعه  فاالستعاذة كبالتإب
 يكوف الظاىرة ا١بهة كىو لبالط :األكؿ: طرفاف فيها االستعاذة ألف ذلكك  الدعاء، أنواع من
 .ا١بانب ىذا ىو ظاىر جانبه  ففيها كدعاء، كطلب سؤاؿ االستعاذةً  ُب

 جانبه  كىذا استعاذ ٗبن كطمأنينتو كركونو القلب ١بوء كىو باطن آخر جانب كفيها
 . باطن

 تشمل الدعاء فأدلة كعليو دعاء، كفيها سؤاؿ كفيها طلب فيها االستعاذة أف :الشاىد
 .  عبادةن  االستعاذة فتكوف كبالتإب الستعاذة،ا بعمومها

 أراد الذم كىذا شرؾ، ا لغّب صرفها فإف عبادةن  االستعاذة كانت ما فمٌب كعليو
: (تعأب ا بغّبً  االستعاذة الشرؾ من) :قاؿ، عليو الباب ىذا ُب ينبو أف  ا٤بؤلف

 . ا بغّب اإلنساف يستعيذ أف الشرؾ أنواع من ة،تبعيضي (من)
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 كأف ،عبادة االستعاذةى  أف على يدالف كحديثنا آيةن  الباب ىذا ُب أكرد  كا٤بؤلف
 ا رعاؾا ي ىنا تنبو لكن ؛ با شرؾ ىو بل عظيم منكره  ا لغّب العبادة هبذه التوجو

 كاإلٝباؿ اإلطبلؽ مقاـ ُب ىذا شرؾ ا بغّب االستعاذة أف يطلقوف التوحيد علماء أف إٔب
 .التحذيرك 

 بغّب االستعاذة أف كذلك تفصيل، فيو ا٤بقاـ ىذا فإف كالتحرير التفصيل مقاـ ُب كأما
 .جائزة تكوف كقد أصغر، شركنا تكوفي  كقد أكرب، شرؾه  أهنا فيها األصل  ا

 الحواؿ في يكوف فذلك أكبر شرًكا اهلل بغير اَّلستعاذة كوف أما]القسم الوؿ[: 
 :اآلتية

 مٌب ،يقَبف ٓب أك الظاىرة االستعاذة هبا اقَبف ا بغّب الباطنةي  االستعاذةي  فى تكو  أف :أوَّلً 
 ىذا كاف  ا غّبً  على القلب كركوف كالتحرز كاالعتصاـ اللجوء ُب ا٤بعوؿ كاف ما
 .أكرب شركنا شك كال

 لو ،يقَبف ٓب أك القليب التعلق هبا اقَبف سواءن  ٗبيت بالظاىر االستعاذةي  تكوف أف :ثانًيا
 استعاذ ما فمٌب شرؾ، فوؽ كشرؾه  ضبلؿ، فوؽ ضبلؿه  ىذا فإف القليب التعلق هبا اقَبف

 أك الفبل٘ب، العدك من بك أعوذ فبلف سيدم يا :كقاؿ ميت قرب إٔب جاء ٗبيت، اإلنسافي 
 ،عليو يقدر ال ٩با أك حينا كاف لو عليو قادره  ا٤بيت ٩با ذلك غّب أك النار، من بك أعوذ

 يأٌب لعلو دقيق فارؽه  بينهما كاف كإف الدعاء جنس من االستعاذةى  أف علمنا قد ألننا كذلك
 .-ا شاء إف- ذلك على التنبيوي 

 إٔب يتوجو إ٭با الصفة إٔب يتوجو أف ٯبوزي  فبل الدعاءي  كأما ا، بصفةً  ٘بوزي  االستعاذةي 
 .ا٤بوصوؼ

 شرؾه  فإهنا فقط ظاىرةن  أك ،ةباطن أك ظاىرةن  ٗبيت كانت إذا ثانينا االستعاذةى  أف الشاىد
  .أكرب

 كأف ،يقَبف ٓب أك القليب التعلق هبا اقَبف بغائب الظاىرة االستعاذة تكوف أف :ثالثًا
ا كلينا ٨باطبنا إنسافه  يقوؿ  بك معاذم أنت فبلف سيدم يا :يقوؿ أخرل بلدةو  ُب عنو بعيدن
 .أكرب شرؾه  أنو شك ال ىذا فإف ،أعوذ

http://www.salehs.net/


ِٔٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 إٔب كلو إنساف أتى لو: ا إال عليو يقدر ال فيما ا بغّب اذةاالستع تكوف أف :رابًعا
 شرؾه أنو شك  ال ىذا فإف ،النار من بك أعوذ النار، من أعذ٘ب :لو فقاؿ حاضر شخصو 

  ا ىو إ٭با النار من كيعيذه اإلنساف وِّذعى يػي  الذم ألف أكرب
 القلبية االستعاذة تكوف أف: أكرب شركان  االستعاذةي  فيها تكوف أربع أحواؿه  ىذه إذف

 ال فيما تكوف أف أك بغائب، معلقة تكوف أف أك ٗبيت، معلقة تكوف أف أك ا، بغّب معلقة
 .  ا إال عليو يقدر

 :أصغر شركاً  اَّلستعاذة تكوف أف: الثاني القسم
 :حالتْب ُب يكوف كىذا

 بقلبو كيركن ا على ديعتم نعم ا، بغّبً  اإلنساف عند قليبه  التفاته  يقع أف :الولى
 بغّب القليب التعلق من شعبة ىناؾ كلكن  جنابو ىو بو ٰبَبز الذم ٧بَبزة كٯبعل إليو
 .أصغر شرؾه  كىذا ا،

 با أعوذ يقوؿ كأف:اللفظ ُب باً  اً  غّبً  تسويةي  االستعاذةً  ُب يكوفى  أف :الثانية
   ا بْب تسويةه  فيو ٩با ذلك ٫بوك  كأنت معاذم ا أك كا، معاذم أنت أك كبك،

 .كشئت ا شاء ما القائل قوؿ جنس من أصغر شرؾه  أيضنا فهذا ،اللفظ ُب كا٤بخلوؽ
  ،جائزة اهلل بغير اَّلستعاذة تكوف أف: الثالث القسم

ٕٞ بايظاٖس االضتعاذ٠ تهٕٛ إٔ :ذيو ٚضابط  هلرا اْتب٘ ،قادز حاضٕس حب

 .أَّٛزا جيُع فإْ٘ ايطابط

 ىناؾ إ٭با ،غّب ال ا على معتمد فالقلب بالباطن، ال بالظاىر االستعاذة وفتك أف
 أم قادر، غائب ال حاضر ،ميت ال ٕبيو  بالظاىر تعوذه  فقط، الظاىر ُب سؤاؿه  تلفظه  طلبه 

 ُب البشر مقدكر ُب ىو ٩با شيئنا يكوف أف -فيو ا٤بخلوؽي  ىذا ييعيذىؾ أف ترجو ما- تطلبو ما
 .ا إال عليو يقدر ال فيما فيكو  أف ال ا١بملة

  ذكرت؟ ما على الدليل ما قائل يقوؿ قد
 : منها خذ ذكرت ما جواز على السنة من أدلة دلت: ا١بواب

  صفية أف» حسنو  بسندو  ((ا٤بسند)) ُب أٞبد اإلماـ عند ثبت ما :أوَّلً 
 عائشة تقوؿ،  عائشة بيت في وىو  النبي إلى طعاًما بعثت
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 كلفأ استقلني حتى رِعدةٌ  فأخذتني -عظيم من كاضطراب رعدة أصابتها يعِب 
 النبي إلي تفنظر  ،القصعة فانكسرت الطعاـ فضربت: قوؿت -الغّبة من ناهبا ما

 فقالت ،الغضب وجهو في فعرفت  :يلعنني أف اهلل برسوؿ أعوذ 
 .«اليـو

 كىو ٕبي ظاىر بسؤاؿ استعاذت  عائشة كجدت ا رعاؾيا  تأملت لو
 كىذا يلعنها أال كىو عليو يقدر أمر ُب ذلك كاف،  عندىا حاضر كىو  نيبال

 .ذلك  النيب عليها ينكر كٓب  لو مقدكر أمره 
 كاف أنو»:  البدرم مسعودو  أيب حديث من ((مسلم صحيح)) ُب ثبت :ثانًيا

 النبي   أبصر وقد قاؿ ثم يضربو، يزؿ فلم باهلل أعوذ الغالـ فقاؿ لو غالًما بيضر 
 -برسوؿ أعوذ :قاؿ -((ا٤بصنف)) ُب الرزاؽ عبد عند بو مصرحنا جاء كما 

 .«عليو منك عليك أقدر هلل» : النبي فقاؿ مسعود أبو فتوقف اهلل
 با٤بخلوؽ االستعاذة أف على ذلك فدؿ ،ا برسوؿ أعوذ :قاؿ الغبلـ ىذا أف الشاىد

 كما-  النيب رٗبحض كاف إ٭با ا٢بديث ىذا جائز، أمره  أهنا القادر ا٢بي
 النيب أف أيضنا ((مسلمو )) عند كجاء،  النيب رأل الغبلـ ىذا -لك ذكرت
 مسعود كأبو ،«مسعود أبا اعلم» :كيقوؿ خلفو من مسعود أبا ميناد كاف 
 النيب يسمع كاف ما غضبو شدة من ، النيب عليو فكرر 
: «مسعود أبا اعلم». 

 .يراه حاضرو  برجلو ! ٗبن؟ استعاذ ا سوؿبر  أعوذ قاؿ حينما الرجل ىذا فبالتإب
 النيب إٔب هبا كجيء سرقت الٍب ا٤بخزكمية أف أيضنا ((مسلمو  صحيح)) ُب ثبت ما: ثالثاً 
، سلمة بأـ تذفعا» :مسلم عند جاء »، مثلها ٨بزكمية سلمة أـ ،

 أال  ا رسوؿ عند ٥با تشفع أف منها طلبت إليها ١بأت :يعِب ؛هبا تذفعا
 .«يدىا لقطعت فاطمة كانت لو واهلل» : النيب فقاؿ ا٢بد عليها يقاـ

 حي بإنساف تذفعا،  سلمة بأـ عادت! فعلت؟ ماذا ا٤برأة ىذه أف الشاىد
 .قادر حاضر
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 النيب أف  ىريرة أيب حديث من ((الصحيحْب)) ُب ثبت ما :رابًعا
 أف إٔب -...القائم من خير فيها القاعد فتنٌ  ستكوف» :فقاؿ الفًب ذكر 

 .بو كليتحرز ليتحصن :يعِب «بو فليعذ ملًجأ أو معاًذا وجد فمن -قاؿ
 كٓب قادر حاضرو  ٕبيو  كانت ما مٌب االستعاذة أف على -ا رعاؾ يا- تدلك أدلة ىذه

 . جائزنا أمرنا تكوف حينئذ أهنا قليب تعلق فيها يكن
 .أعلم تعأب كا ،ا٤بوضوع هبذا يتعلق ما تفصيل ىذا
  : قاؿ

 فَػَزاُدوُىمْ  اْلِجنٍّ  ِمنَ  ِبرَِجاؿٍ  يَػُعوُذوفَ  اإِلنسِ  ِمنَ  رَِجاؿٌ  َكافَ  َوأَن وُ ﴿: تعالى وقولو
 .[ٙ﴾]الجن:رََىًقا

 ىو ٩با يفعلوف إسبلمهم قبل ا١ًبن   كاف ٩با شيءو  بيافي  فيها ا١ًبن، سورة من اآليةي  ىذه
 .للتوحيد مضاده 

 اإلسبلـ، قبل فيها يقعوف كانوا أشياء عد دكا أسلموا ٤ب ا ا١ًبنٌ  من النفر ىؤالءً  أف   كذلك
 كمن ،[ٖ﴾]الجن:َوَلًدا َوَّل َصاِحَبةً  ات َخذَ  َما رَبػٍَّنا َجدُّ  تَػَعاَلى َوأَن وُ ﴿: قالوا أهنم ذلك من

 :ذلك كمن ،[ٗ﴾]الجن:َشَططًا الل وِ  َعَلى َسِفيُهَنا يَػُقوؿُ  َكافَ  َوأَن وُ ﴿: قالوا أهنم ذلك
َعثَ  َلنْ  َأفْ  ظََننُتمْ  َكَما ظَنُّوا ُهمْ َوأَنػ  ﴿ : أيدينا بْب ما ذلك كمن ،[ٚ﴾]الجن:َأَحًدا الل وُ  يَػبػْ
 .[ٙ﴾]الجن:رََىًقا فَػَزاُدوُىمْ  اْلِجنٍّ  ِمنَ  ِبرَِجاؿٍ  يَػُعوُذوفَ  اإِلنسِ  ِمنَ  رَِجاؿٌ  َكافَ  َوأَن وُ ﴿

 :التفسّب ألىل قوالف فيها اآلية ىذه
 .رىقنا اإلنسى  ا١ًبن زاد يعِب: ﴾اُدوُىمْ فَػزَ ﴿]القوؿ األكؿ[:

 .رىقنا ا١ًبن   اإلنسن  زاد :أم: ﴾رََىًقا فَػَزاُدوُىمْ ﴿:الثا٘ب كالقوؿ
 .ا٤بعنيْب ٙبتمل كاآلية

 : قوالف فيو ىنا ىا فالرىق رىقنا، اإلنس زادت ا١ًبن أف   كىو األكؿ على أما
 . كذعرنا كرعبنا خوفنا زادكىم: األكؿ
 ك٦باىد، عباس، ابن عن كم  ري  كما آليةا تفسّب أف ذلك ككجو إٜبنا، زادكىم: كالثا٘ب

 من يستعيذكف ا٤بشركْب من ا١باىلية أىل كاف أنو عليهم، ا رضواف السلف من كغّبٮبا
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 سفهاء من الوادم ىذا بسيد أعوذ: قاؿ قفر، ٗبكاف سفر ُب نزؿ إذا أحدىم فكاف ا١ًبن،
 . قومو

 عقوبة كىذا كرعبنا، خوفنا زادكىم منهم، كيتوجسوف فوهنم،ٱبا اإلنس أف ا١ًبن رأل فلما
 .خوفنا فزادكىم ا٤بشركْب، ىؤالء على ا١ًبن ىؤالء س لط ًشركهم، على هبا  ا ييعاقبهم

 .إٜبنا فازدادكا الًشرؾ، ُب كأكغلوا فازدادكا فعلهم، ٥بم زييِّن ازدادكا، أهنم أك
 طغياننا يعِب: ىنا رىقنا كمعُب رىقنا، ا١ًبن كازاد الذين ىم اإلنس أف :الثا٘ب لقوؿ[كا]
 ك٘بربنا، عيتونا، ىذا فزادىم منهم، كيرتعدكف ٱبافوهنم، اإلنس أف رأكا أهنم كذلك كتعالينا،
 .كطغياننا

 .ا٤بعنيْب ٙبتمل ذكرت كما كاآلية
 مبأهن كذلك ا، بغّب االستعاذةي  ا٤بشركْب فعل من أف   على دلتنا اآلية ىذه أف الشاىد

 كال يراىم، ال غائبوف، اإلنساف حق ُب ا١ًبن فإف ا١ًبن، ىو كذلكم بغائب، يستعيذكف كانوا
 أىل شأف كاف كىذا  با شرؾه  هبم االستعاذة فإف كبالتإب اإلنساف، يدركهم

 .ًشرؾ ا بغّب فاالستعاذة صحيح،  ا٤بؤلف ررهق ما أف على ىذا فدؿ   ا١باىلية،
 ا٢بظ ىذا عيًدموا أك كالتوحيد، اإلٲباف من حظهم قل   الذين ضبع يفعلو ما ىذا كمن

 قفرنا، مكاننا نزلوا أك الليل، ُب ساركا إذا ٱبافوهنم كثّبنا، با١بن يستعيذكف فإهنم الزماف، ىذا ُب
 التمائم من شيئنا واسي بى كألٍ  لىًبسوا كرٗبا با١ًبن، يستعيذكف ٘بدىم فإنك جديد، ٗبنزؿو  حل وا أك

 من سلفهم يفعلو كاف ما فعلوا فهؤالء ا١ًبن، هبؤالء ًشركية استعاذات على ومٙبت الٍب
 . ا بغّب يستعيذكف كانوا أهنم األكلْب، ا٤بشركْب

 أك دعاه لو رٗبا بشي، ا٤بسلم يستجر قد ا١ًبن ككوف ا٤بسلم، ٰبذىرىه أف ينبغي ٩با فهذا
 ا٤بطلوب، ٰبقق ذلك أف فظن نة،فت ُب ذلك أكقعو رٗبا مطلوبو، لو فحصل شيء ُب استعاذه

 جائز، ىذا أف   ا بغّب استغاث أك ا، غّب إٔب ١بأ أك ا، بغّب اإلنساف استعاذ لو كأنو
 أف ا٤بسلم كعلى باطل، أمر ىذا أف ككال ش ا٤بطلوب، كحصل الفائدة حصلت أنو بدليل
 .يتنبو

http://www.salehs.net/


ِّٕ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 ا٤بشركعية، كال ١بوازا على يدؿ ال ا٤بقصود حصوؿ أف ىي العلم أىل عند فالقاعدة
  كبقضائو ،ا بقدر اإلنساف يطلبو الذم الشيء من األمر ٰبصل فقد
 .مشركع السبب أف على يدؿ ال ا٤بطلوب الشيء فحصوؿ ٧بذكرنا، السبب كاف كإف

 مطلوبو، على فيحصل يسرؽ قد مطلوبو، على فيحصل السحر يستعمل قد فاإلنساف
 .ال حبلؿ؟ كالسحر كالسرقة القتل أف   على دليل أفهذا مطلوبو، على فيحصل يقتل قد

 ا ييعاقب الٍب الفتنة من ىذا بل كا٤بشركعية، ا١بواز على يدؿ ال ا٤بطلوب حصوؿ إذنا
 ا بغّب قلوهبم تعلقت من هبا ، صحيح كالعكس باإلنس، ا١ًبِب استمتاع 
 اْسَتْكثَػْرُتمْ  َقدِ  اْلِجنٍّ  َمْعَشرَ  ايَ  َجِميًعا َيْحُشُرُىمْ  َويَػْوـَ ﴿:  قاؿ، فيو شك ال ثابت

 ال ِذي َأَجَلَنا َوبَػَلْغَنا بِبَػْعضٍ  بَػْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  رَبػ َنا اإِلنسِ  ِمنَ  َأْولَِياُؤُىمْ  َوقَاؿَ  اإِلنسِ  ِمنَ 
 َحِكيمٌ  كَ رَب   ِإف   الل وُ  َشاءَ  َما ِإَّل   ِفيَها َخاِلِدينَ  َمثْػَواُكمْ  الن ارُ  قَاؿَ  لََنا َأج ْلتَ 
 لو كٰبصل تعظيم، لو ٰبصل أنو :ىو باإلنسٌي، ا١بِبِّ  استمتاع ،[ٕٛٔ﴾]النعاـ:َعِليمٌ 
 صحيح، كالعكس ا١بِبِّ، بو يستمتع كىذا اإلنسٌي، ًقبل من شأنو من كتفخيم كسؤاؿ طلب

 . با١بِبِّ  اإلنسيٌ  يستمتع
 ىذا كلكن مطلوبو، من شيئنا لو حقق كقد حاجتو، من شيئنا لئلنسي يليب قد فا١ًبِب  

 .األمر ٥بذا يتنبو أف اإلنساف فعلى مشركع، األمرى  ىذا أف   على يدؿ ال كذاؾ
 ُب ًفقوه  اإلنساف عند يكوف أف كا٤بطلوب ا١بيه اؿ، بعض على الشيبهة ىذه ترًدي  ككم

 .أعلم  كا ا٤بشركعية، على دليبلن  ليست الواقعات الشريعة،
 :  قاؿ

  اهلل زضٍٛ مٔسعت: قايت  ِٕسهٝ بٓت خٛي١ ٚعٔ
ِٔ$: ٜكٍٛ ََ ٍَ ٘ٔ ٔبَهًُٔات َأُعُٛذ: كاٍؾ ََٓٔصاّل َْص َٖأت ايًٖ ِٔ ايٖتا ِِ َخًََل، ََا َغسِّ َٔ  َي

٤ِْٞ ٜكٖسٙ ِٔ ِٜسٔسٌ سٖت٢ َغ َٔ ٔ٘  .َُطًِ زٚاٙ #ذيَو َٓٔصٔي

 ٙبت ككانت صا٢بة، فاضلةن  كانت ، السيلمية حكيم بنت خىولة حديثي  ىذا
 النيب أخرب بذكرو   النيب عن حد ثىت ، مظعوف بن مافعث

 يدؿ ا٢بديث ىذا فإف كاف، منزؿو  أم ٗبكاف، حل   يعِب: منزالن  نزؿ من أف 
 ىذا لو حصل السفر ُب مكافو  ُب نزؿ أك ا٢بضر، ُب مكافو  ُب نزؿ إف أنو على بعمومو
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 يضره ال فإنو ،«َخَلقَ  َما َشرٍّ  ِمنْ  م اتِ الت ا الل وِ  ِبَكِلمات َأُعوذُ »: قاؿ إذا أنو كىو األمر،
 .ا٤بكاف ىذا من يقـو حٌب الكو٘ب ا بإذف شيء

 يقوؿ أف أما الذكر، ىذا عند اللساف مع القلب كيتواطأ ٯبتمع أف البد أنو تنبو لكن
 .ا٤بقصود لو ٰبصل ال أنو شك فبل مستيقن، غّب قلبو أك غافل، كقلبو بلسانو ذلك اإلنساف

 ِبَكِلمات َأُعوذُ »: تقوؿ أف كىو الذكر، ىذا على ٙبرص أف فعليك ٗبكاف لتنز  فإذا
 أذكار ُب  النيب عن أيضنا جاء الذًكر كىذا ،«َخَلقَ  َما َشرٍّ  ِمنْ  الت ام اتِ  الل وِ 

 النيب أصحاب من رجبلن  أف أيضنا، مسلمو  ُب ىذا أف كما مسلم صحيح ُب جاء، ا٤بساء
 النيب لو فقاؿ لدغتو، عقربنا أف كذلك لتو،لي ناـ ما أن و أخربه  :

 َيُضرُّؾَ  َلمْ  َخَلَق، َما َشرٍّ  ِمنْ  الت ام اتِ  الل وِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ  َأْمَسْيت ِحينَ  قُػْلتَ  لوْ  ِإن كَ  َأَما»
 .كأمثا٥با كا٢بيات العقارب، ىذه أذل من شيءه  يضره ٓب يعِب «َشيء

 ِحينَ  قَاؿَ  َمن»: قاؿ  النيب أف يحصح بإسناد كغّبه أٞبد عند كجاء
 «ُيصِبح أف إلى ةُحم   ُيِصيْبوُ  َلمْ  َخَلَق، َما َشرٍّ  ِمنْ  الت ام اتِ  الل وِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ  يُمِسي،

 .السمـو ذكات من شيء ييصبو ٓب يعِب: ةٞبي 
 بعض ُب كجاء مرة، الذكر ىذا األحاديث بعض ُب جاء ذلك، اإلنساف قاؿ فإذا

 النزكؿ ذًكر أما مرات، ثبلث ٲبيسي حْب اإلنساف فيقو٥با ،مرات ثبلث الذًكر ىذا حاديثاأل
 .كاحدة مرةن  ذكره جاء فإ٭با ا٢بديث ىذا ُب ىو كما ما مكاف ُب

  با كانت إ٭با ىاىنا االستعاذة أف لنا بْب    النيب أف   الشاىد
 ييعيذؾ كالذم ،(الت ام اتً  الل وً  ًبكىًلمىاتً  وذي أىعي ): يقوؿ ا٤بسلم ًشرؾ، كخبلفو التوحيد، ىو كىذا

 . ا ىو إ٭با ا٤بخلوقات، شر من -ا عبد يا-
 ذلك كاف فإذا ، القدير العظيم الرب هبذا تستعيذ أف يقتضي اإلٲباف إذنا
 . با ًشركنا خلق ما شر من ا بغّب االستعاذة كاف كذلك،

 :فوائد فيو الحديث ىذا
 اإلسبلـ شيخ ىذا قاؿ كما ا٢بقيقة، ُب با استعاذةه  ا بصفات االستعاذةى  أف  : أوًَّل 

 كاف االستعاذة، مقاـ ُب ذيكرت فإذا  با تقـو إ٭با الصفات ىذه أف   كذلك كغّبه،
 . با االستعاذة ا٤بقصود
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كجو  أرجو إنِب: اإلنساف يقوؿ حينما :يعِب للذات، عائده  كا٢بكم بالصفة يػيعىربِّ  كقد
 ؛ ا ترجوا أنك ؟ا٤بقصود ما ، ا كجو ترجوى  أف عليك أك العمل، هبذا ا

 ُب عادت االستعاذة فإف   ا بكلمات استعذت إذا كذلك ،بالوجو ا٤بوصوؼ ىو ا ألف
 يتكلم، الذم ىو  فا ،  الكلمات ألف   ؛ ا إٔب ا٢بقيقة
 . صفاتو من كالكبلـ

 :قسمْب إٔب تنقسم ا كلمات أف: ا[]ثانيًّ 
 .شرعية كلمات
 .كونية وكلمات

 القرآف، ىذا كمنو كرسلو، أنبيائو على لوزً يػينٍ  الذم  ا كحي فمنها :الشرعية أما
 .ذلك غّب إٔب كالزبور، كاإل٪بيل، التوراة،: كمنو

 يأمر كهبا بر،ييد كهبا ٱبلق، سبحانو هبا الٍب الكلمات فهي :الكونية اهلل كلمات وأما
 ُكنْ  َلوُ  نَػُقوؿَ  َأفْ  َأَرْدنَاهُ  ِإَذا ِلَشْيءٍ  قَػْولَُنا ِإن َما﴿ :كوننا ينهى كهبا كوننا،

 . [ٓٗ﴾]النحل:فَػَيُكوفُ 
 النيب هبا استعاذ الٍب الكلمات ما م:يعن ا٢بديث؟ ىذا ُب ا كلمات كما
 الشرعية ماتالكل ىي أك طائفة؟ قالت كما كالكونية الشرعية كلماتو أىي 

 طائفة؟ قالت كما الكونية الكلمات ىي أك طائفة؟ قالت كما
ىو كلمات ا  ما استعاذ بو النيب  ا١بواب: األقرب كا أعلم أف  

ُب مواضع من كتبو، ككذلك  اإلسبلـ ابن تيمية  لذم حققو شيخي الكونية، كىذا ا
عه إٔب كلمات ا جُب الكونيات راالتأثّب  ؛ ألف  ((شفاء العليل))تلميذه ابن القيم ُب 

 . [ٓٗ﴿ِإن َما قَػْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْف نَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف﴾]النحل: :الكونية
الذم يكوف بكلماتو الكونية،  ا الكوف فإنو خاضعه لتدبّب ا فكل ما ُب ىذ

 اجر، فهذا ىو األقرب كا تعأب أعلم.ره كال فبػى  اا الكونية ىي الٍب ال ٯباكزى فكلمات
، التامات: يعِب الكامبلت الٍب ال «َأُعوُذ ِبَكِلَماِت الل ِو الت ام اتِ »قاؿ: من قاؿ: 

كبلـه كامل، ال يعَبيو نقص كما   يب بوجوو من الوجوه، فكبلـ ا كال ع نقص فيهن  
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لكامبلت من كل كجو، كما ىي الكلمات ا كبلـ اآلدميْب، إ٭با كلمات ا يعَبم  
 أهنا ىي الشافيات الكافيات.

: يعِب من شر كل ما خلق ٩با فيو شر، كذلك أف ا٤بخلوقات فيها (ًمٍن شىرِّ مىا خىلىقى  )
خّبه كشر، إال ما كاف خّبنا ٧بضنا كاألنبياء، كا٤ببلئكة فإهنم ال شر فيهم، أما بقية الناس 

 يزيد ا٣بّب، كقد يزيد الشر. كبقية البشر فإف فيهم خّبنا كشرنا، كقد
استثناء كىو أف مات من شر كل ٨بلوؽ، لوجود كليس ا٤بقصود أعوذ بكلمات ا التا

 من ٨بلوقات ا ما ال شر فيو.
ىنا ىو الراجع إٔب ٨بلوؽ ا كمفعولو، ال إٔب  إٔب أف الشر ىا -رعاؾ ا-أيضنا تنبو 

كليس إٔب صفاتو، كليس  ليس إٔب ذاتو، علو، كذلك أف الشر ليس إٔب ا خلقو كف
 ، إ٭با يكوف الشر ُب مفعولو كُب ٨بلوقو.إٔب فعلو 

 مثبلن شر، كمن الذم خلقو؟ إٔب ىذا األمر الدقيق، فإبليس -رعاؾ ا-إذنا تنبو 
الشر رجع إٔب ٨بلوؽو لو، كمفعولو ا٤بنفصل عنو، أما فعل ا الذم قاـ بو،  ا 

 فإهنا خّبه ٧بض، ال شر فيها بوجوو من الوجوه.  -ا٣بلق صفة–الذم ىو الصفة 
ث ىو ا إلبليس خّب، كا٤بخلوؽ الذم ىو إبليس شر، ٗبعُب إبليس من حي قي لٍ خى 

 لو فإف ىذا خّبه ٧بض، كمصلحة كاملة؛ ألنو ترتب على شر، كفيو شر، أما خلق ا 
 خّبنا ك٧بمودنا. كجود إبليس خّب، فكاف فعل ا 

: كيجدت التوبة، كيجد ا١بهاد، ياءه كثّبة ٩با ٰببها ا كيجد إبليس، كيجد أشفلما 
، فكاف إٯباد ا، كخلق ا ، كيجد شيءه كثّب ٩با ٰببو ا كيجدت اجملاىدة

 إلبليس خّبنا، كإف كاف إبليس الذم ىو ا٤بخلوؽ شرنا.
قط إٯباز يتعلق هبذه إذنا تنبو إٔب ىذه اإل٤باحة ك٧بلها مباحث القدر، لكن ىذا ف

 ا٤بسألة ٤بناسبة ىذا ا٢بديث ٥بذا ا٤بوضوع.
و، إ٭با الشر ُب إذنا الذم فيو الشر ليس ىو صفة ا، كليس ىو خلق ا الذم ىو فعل

 .مفعولو ك٨بلوقو 
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 :قاٍ 

 باْب

 ٔ ايػسى إٔ ٜطتػٝح بػري اهلل أٚ ٜدعٛ غريَٙ

، ىذا (من الشرؾ أف يستغيث بغير اهلل أو يدعو غيره بابٌ ): فيقوؿ ا٤بؤلف 
الباب باب مهم بل ُب غاية األٮبية، كذلك أف ىذا النوع من الشرؾ كىو دعاء غّب ا 

أصل شرؾ  إنو): بل قاؿ ابن القيم  ،للمتقدمْب كأكثر شرؾ للمتأخرين شرؾو  أعظمي 
عظم ، كلذلك ٪بد أف األدلة الٍب جاءت ُب النهي عن دعاء غّب ا أكصدؽ  (العآب

  ع لغّب ا، أك الذبح لغّب ا.عن السجود لغّب ا، أك الركو بكثّب من األدلة الٍب هنت 
ىذا النوع من الشرؾ فيو من ا٣بطورة كاالنتشار كالشبو ما فيو، حيث إف من الناس من 

ع عن أف يذبح لغّب ا، أك يسجد لغّب ا، كلكنو ال يتورع عن أف يدعو غّب ا، شػأف يتور 
لكثره اال٫براؼ ُب بو  ىذا ا٤بوضوع شأف عظيم، كعلى طالب العلم بل على ا٤بسلم أف يعتِب  

 لكثرة الشبو الٍب يطرحها ا٤بشركوف.ىذا ا٤بوضوع ك 
من أنواع  :يعِب ،تبعيضيو -كما علمنا سابقنا-من  (،من الشرؾ) :قاؿ  

 الشرؾ أف يستغيث لغّب ا.
 لغوث، األلف كالسْب كالتاء للطلب.طلب ا :االستغاثة

 تإب فاالستغاثة طلب إزالة الشدة.كالغوث ىو: إزالة الشدة، كبال
، الدعاء ُب اللغة ىو: الطلب، كخص ُب العرؼ بطلب (أو يدعو غيره):  قاؿ

 .األدٗب من األعلى
 ٚيف ايتطاٟٚ ؾايتُاع ٚقعا           ضتعال ٚقدٙ دعاأَس َع ا

  .دعاءن  :ىذا ُب العرؼ يسمى ،فدعاء األدٗب لؤلعلى، أك طلب األدٗب من األعلى
 :كالعبلقة بْب الدعاء كاالستغاثة العمـو كا٣بصوص ا٤بطلق

ذلك أف االستغاثة دعاء ٨بصوص كىو  ،فكل استغاثة دعاء كليس كل دعاء استغاثة
 استغاثة، كأما الدعاء فقد :ن ا٤بكركب، من كاف ُب كرب كشدة فإف دعاءه يسمىالدعاء م

  يكوف من مكركب كقد يكوف من غّبه.
 .إذنا ىذه العبلقة بْب الدعاء كاالستغاثة
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دعاء على االستغاثة ىو من باب عطف العاـ ال كبالتإب فإف عطف ا٤بؤلف 
ا ال ِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا ﴿يَا أَيػُّهَ : ، كما جاء من قوؿ ا على ا٣باص

 .[َٚٚواْسُجُدوا﴾]الحج:
﴿فَاْدُعوا الل َو  :ى كجوب إخبلصو  الدعاء تكاثرت األدلة عل

﴿َلْن َنْدُعَو ِمْن  ، كىذا ىو ديدف كشأف أىل التوحيد:[ُٗٔمْخِلِصيَن َلُو الدٍّيَن﴾]غافر:
على  فإذا نزلت النوازؿ كاد٥بمت ا٣بطوب، [ٗٔ:ُدونِِو ِإَلًها َلَقْد قُػْلَنا ِإًذا َشَططًا﴾]الكهف

﴿َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَب ُو : فإنو ال يلجأ إال  العظيم  ،ا٤بوحد الصادؽ ُب إٲبانو
، نادل ربو ما نادل غّبه، ما [ٖٛأَنٍّي َمس ِنَي الضُّرُّ َوأَْنَت َأْرَحُم الر اِحِميَن﴾]النبياء:

كلينا، كال نبينا، كال ملكنا، كال جنينا، نادل ربو ىذا ىو التوحيد،  نادل شجرنا، كال حجرنا، كال
 بل ىذا لب التوحيد، ىذا لب العبادة. 

فإنو  كمن توجو هبذه العبادة العظيمة الٍب ىي أعظم العبادات كأفضلها لغّب ا 
ليس أشرؾ مع ا ككفر با، فإف ٓب يكن ىذا شرؾ ف ،قد يكوف قد كقع ُب الشرؾ العظيم

 يس على كجو األرض شرؾ.على كجو األرض، إذا ٓب يكن دعاء غّب ا شركنا، فل
لوجدت األدلة  كتاب ا، كسنة نبيو   -رعاؾ اا ي- كلو تأملت

ن دعاء غّبه، كعلى كصف دعاء غّب ا مر بدعاء ا كحده، كعلى النهي عمتظافرة على األ
ال أقوؿ ىذا مبالغة بل األمر كما  ،ا بالعشراتبأنو ضبلؿ، بل شرؾ ككفر، كاألدلة ُب ىذ

دؿ على ما ذكرتو لك من األمر بالدعاء  كحده، كالنهي عن دعاء غّبه،  ،أقوؿ كأكثر
منها  -يا رعاؾ ا-خذ  كالشرؾ كالكفر ٦بموعات من األدلة،ككصف دعاء غّبه بالضبلؿ 

 طرفنا:
 شرؾ ككفر باللفظ الصريح الواضح. األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا بأنو أوًَّل: 

الدعاء عبادة، كإذا ثبت أنو عبادة كاف صرفو لغّب ا  األدلة الٍب فيها إثبات أف ثانًيا:
 شركنا.

كالدين العبادة ٗبعُب فصار صرفو  ،األدلة الٍب فيها كصف الدعاء بأنو من الدين ثالثًا:
 لغّب ا شركنا.
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﴿ِإف   :ء غّب ا بأنو ظلم، كىذا ىو الظلم األكرباألدلة الٍب فيها كصف دعا رابًعا:
 .[ٖٔالشٍّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾]لقماف:

مبالغة ُب الضبلؿ كالبطبلف  ؛األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا بأنو شطط خامسا:
 كالكذب.

 األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا بأنو ضبلؿ. سادًسا:
 ا غّب ا.ا٥ببلؾ كالعذاب ٤بن دعتوعد باألدلة الٍب فيها ال سابًعا:
 األدلة الٍب فيها األمر بدعاء ا كحده. ثامًنا:

 األدلة الٍب فيها النهي عن دعاء غّب ا. تاسًعا:
ىو ا١بدير بالدعاء، كىو ا٢بقيق بالدعاء  األدلة الٍب فيها إثبات أف ا  عاشًرا:

 .كىو الذم ال يليق الدعاء بغّبه
 ت كل نوع ما شاء ا من األدلة.من األدلة ٙب عشرة أنواع

 دعونا نأخذىا نوعنا نوعنا:
: األدلة الٍب ٠بع بقلب اك  -يا رعاؾ ا-تأمل  فيها أف دعاء غّب ا شرؾ ككفر: أكالن

ابُُو ﴿َوَمْن َيدُْع َمَع الل ِو ِإَلًها آَخَر َّل بُػْرَىاَف َلُو بِِو فَِإن َما ِحسَ : طالب للحق يقوؿ ا 
فإنو  غّب ا  ، إذنا من دعا[ِٚٔٔعْنَد رَبٍِّو ِإن ُو َّل يُػْفِلُح اْلَكاِفُروَف﴾]المؤمنوف:

﴿َوال ِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما : يكوف قد كفر بنص كتاب ا، تأمل قوؿ ا 
  .[َٖٔيْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميٍر﴾]فاطر:

﴿َما  :؟ من الذم ينطبق عليو كصف-كراـيا أيها ال-ىذا الوصف ينطبق على من 
لك ا٢بقيقي، كالذم لو ا٤بًلك ا٢بقيقي؟ أليس ىو مي ػمن الذم لو ال ؟َيْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميٍر﴾

 .ا 
﴿َوال ِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما  :إذنا ىذا كصف ينطلق على كل من سول ا 

ْم َّل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَػْوـَ ِإْف َتْدُعوىُ * َيْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميرٍ 
ا أشركتم مع ا إف إذن ، [ٖٔ-ٗٔاْلِقَياَمِة َيْكُفُروَف ِبِشرِْكُكْم َوَّل يُػَنبٍُّئَك ِمْثُل َخِبيٍر﴾]فاطر:

 دعوًب غّبه.
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ُعوَف ِمْن ُدونِِو َّل َيْسَتِجيُبوَف ﴿َلُو َدْعَوُة اْلَحقٍّ َوال ِذيَن َيدْ :  تأمل قوؿ ا 
ُلَغ فَاُه﴾]الرعد: ، ٚبيل إنساف كاقف أماـ [َٗٔلُهْم ِبَشْيٍء ِإَّل  َكَباِسِط َكف ْيِو ِإَلى اْلَماِء لَِيبػْ

 :لو جلس مائة سنة ىكذا ما ينتفع ؟يشربسىل سيصل إٔب ا٤باء؟  ،الوادم ٲبد يده ىكذا
 كشرؾ مع عدـ نفعو، كما ىو ببالغو. ضبلؿ ككفر ، سبحاف ا﴿َوَما ُىَو بَِباِلِغِو﴾

، ما ىو دعاء الكافرين؟ أىو دعاء ا كحده؟ أـ ﴿َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن﴾ٍب قاؿ: 
كصفو بأنو دعاء  ؟و ا بأنو دعاء ا٤بسلمْب، كصفدعاء غّب ا مع ا؟ دعاء غّب ا مع ا

 لكافرين.ال كا كصفو بأنو دعاء ا ؟ا٤بؤمنْب
، ما [ٕٓ﴿ُقْل ِإن َما َأْدُعو رَبٍّي َوَّل ُأْشِرُؾ ِبِو َأَحًدا﴾]الجن:: تأمل قوؿ ا  

﴿َوَّل ُأْشِرُؾ بِِو ا٤بقابل بأف يدعو ا كحده؟ أف يدعو معو غّبه كىذا ما كصفو ا بقولو 
 ، إذنا ىو شرؾ.[َٕٓأَحًدا﴾]الجن:

ي اْلُفْلِك َدَعُوا الل َو ﴿فَِإَذا رَِكُبوا فِ  :تأمل قوؿ ا  
إذا ركبوا ُب السفينة كىاجت هبم، كأصبحوا ُب كرب ما ىو  ،[ُ٘ٙمْخِلِصيَن﴾]العنكبوت:

﴿فَِإَذا رَِكُبوا ِفي   يا ا فقط:الدين الذم ٱبلصو ا٤بشركوف بكل كضوح يدعوف ا يا ا
يَن فَػَلم   ا َنج اُىْم ِإَلى اْلبَػرٍّ ِإَذا ُىْم اْلُفْلِك َدَعُوا الل َو ُمْخِلِصيَن َلُو الدٍّ

يشركوف ُب الذم أخلصوه قبل قليل كىو الدعاء، إذنا دعاء  ، [ُ٘ٙيْشرُِكوَف﴾]العنكبوت:
 غّب ا شرؾ.

كإذا ثبت أف الدعاء عبادة كاف صرفو لغّب ا  :أدلة تدؿ على أف الدعاء عبادة ثانًيا:
توجو بو عبادة لغّب ا الشرؾ ما ىو الشرؾ؟ تأمل شركنا، كإال فما ىو الشرؾ، إذا ٓب يكن ال

﴿َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف ُب سورة مرٙب: عن إبراىيم  قوؿ ا 
، ُب ىذه اآلية ذكر [ٛٗالل ِو َوَأْدُعو رَبٍّي َعَسى َأَّل  َأُكوَف ِبُدَعاِء رَبٍّي َشِقيًّا﴾]مريم:

َوَما َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف الل ِو َوَأْدُعو رَبٍّي َعَسى َأَّل  َأُكوَف ِبُدَعاِء رَبٍّي  ﴿َوَأْعَتزُِلُكمْ للدعاء،: 
 ، انظر، ثبلثة.[َٛٗشِقيًّا﴾]مريم:

﴿فَػَلم ا اْعتَػَزَلُهْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف ٍب ُب اآلية الثانية ماذا قاؿ: 
لٍب قبلها ما ىي العبادة؟ الدعاء، ما ىو ، إذنا ىذه اآلية تفسّبىا اآلية ا[ٜٗالل ِو﴾]مريم:

 الدعاء العبادة، آية تفسر األخرل.
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﴿َوَمْن َأَضلُّ ِمم ْن َيْدُعو ِمْن ُدوِف الل ِو َمْن َّل َيْسَتِجيُب َلُو : تأمل قوؿ ا 
 .[ِ٘إَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َوُىْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَف﴾]الحقاؼ:

ما ، [ٙلن اُس َكانُوا َلُهْم َأْعَداًء وََكانُوا ِبِعَباَدتِِهْم َكاِفرِيَن﴾]الحقاؼ:﴿َوِإَذا ُحِشَر ا
كر قبل قليل كىو الدعاء، أخرج الَبمذم كاإلماـ أٞبد من حديث ىي ىذه العبادة؟ ما ذي 

ٍب ، «الدعاء ىو العبادة»قاؿ:  أف النيب  النعماف ابن بشّب 
ُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإف  ال ِذيَن َيْسَتْكِبُروَف َعْن ﴿َوقَاَؿ رَبُّكُ  :تبل قوؿ ا 

  .[ِٓٙعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَف َجَهن َم َداِخرِيَن﴾]غافر:
كقاؿ  ،كاأللبا٘ب ،كالسخاكم ،كالنوكم ،صححو الَبمذم ،كا٢بديث حديث صحيح

 (.إسناده جيد) :ابن حجر
و إثبات أف الدعاء عبادة؟ أم لفظ ٢بديث فيأتركف لفظنا أصرح كأكضح من ىذا ا

يقوؿ بكبلـ عريب مبْب: الدعاء ىو العبادة،  النيب  أصرح من ىذا اللفظ؟
٥بيعة كىو ضعيف، لكن ىذا أكضح كأدؿ، الدعاء ىو ابن ليس مخ العبادة حديث أنس فيو 

  العبادة يعِب أفضل أنواع العبادة.
موقوؼ عليو،   باسفسر ىذا ما أخرجو ا٢باكم ُب إسناد حسن عن ابن ع

﴿َوقَاَؿ رَبُُّكُم اْدُعوِني ، ٍب تبل قوؿ ا تعأب: «أفضل العبادة ىو الدعاء»قاؿ: 
 اآلية. [َٓٙأْسَتِجْب﴾]غافر:

ا غّب ا أشرؾ، قاعدة إذنا من دع ،قطعي أف الدعاء عبادةإذنا ثبت عندنا بالدليل ال
  ة ُب الشريعةمضطرد

كىذا كجو الداللة فيو كوجو  لدعاء من الدين أك أنو ديناألدلة الٍب فيو أف ا: ثالثًا
﴿فَِإَذا رَِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا الل َو ُمْخِلِصيَن َلُو الداللة السابقة فالدين كالعبادة شيء كاحد: 

، يعِب ٨بلصْب لو الدعاء ىذا الذم ٱبلصونو ُب السفينة، إذنا من [٘ٙ]العنكبوت:الدٍّيَن﴾
 لغّب ا فقد أشرؾ.صرؼ ىذا الدين 

﴿َوَّل َتدُْع ِمْن ُدوِف الل ِو َما َّل  :األدلة الٍب فيها إثبات أف دعاء غّب ا ظلمرابعنا: 
َفُعَك َوَّل َيُضرَُّؾ فَِإْف فَػَعْلَت فَِإن َك ِإًذا ِمَن الظ اِلِميَن﴾]يونس: ، هني  ، ا أكرب[ٙٓٔيَػنػْ

عك كال يضرؾ، كالسؤاؿ: ىذا الوصف ينطبق على ال ينف من ا: ال تدعي من دكف ا من
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من؟ ما رأيكم ُب األصناـ ينطبق عليها؟ ال تنفع كال تضر؟ نعم، ما رأيكم ُب األشجار 
كاألحجار ينطبق عليها؟ نعم، ما رأيكم باألكلياء كالصا٢بْب كاألنبياء، كا٤ببلئكة كا١بن أينطبق 

النفع كالضار إال ا ده ال أحد ٲبلك عليها ىذا الوصف أيضنا أـ ال؟ إم كالذم نفسي بي
. 

 ىذا أمر ُب حديث ابن عباس كأعلم يا عبد ا أٓب نسمع قوؿ النيب 
وأعلم أف المة اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء لن ينفعوؾ إَّل » مهم ألبد من أف تعلمو:

 بشيء قد كتبو اهلل لك، وأعلم على أنهم لو اجتمعوا على أف يضروؾ لن يضروؾ بشيء
 ا األمر كلو من ا كإٔب ا.، إذن «إَّل بشيء قد كتبو اهلل عليك

اعلم إف األمة ليس صا٢بنا كال كلينا كال بل كل األكلياء، ككل األنبياء ككل الصا٢بْب، 
يوصلوا إال  يوصلوا لك شيئنا من النفع كا ماككل ا٤ببلئكة، ككل ا١بن، لو اجتمعوا على أف 

كسيلة فقط إليصاؿ النفع إليك، لكن النفع ُب ا٢بقيقة  ،كاسطة ،إذا جعلهم ا ٦برد سبب
 .إ٭با كاف ٩بن ٲبلكو كىو ا 

َفُعَك َوَّل َيُضرُّ ﴿و إذنا  من ذلك ألنك لو  حذار﴾ؾَ َّل َتدُْع ِمْن ُدوِف الل ِو َما َّل يَػنػْ
خرل ة األدلة األكالظلم ىا ىنا بدالل ن َك ِإًذا ِمَن الظ اِلِميَن﴾﴿فَإِ فعلت ذلك ما النتيجة؟ 

 .[ٖٔ﴿ِإف  الشٍّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾]لقماف: ىو الظلم األكرب يعِب الكفر:
ا١بن؟  وماذا قاؿ مسلم :: األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا بأنو شططخامًسا 

أم قوالن  قاؿ أىل العلم: ،[ٗٔ﴿َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإَلًها َلَقْد قُػْلَنا ِإًذا َشَططًا﴾]الكهف:
 أشد الكذب. ، ىذا الدعاء لغّب ا باطله أشد البطبلف، ككذبه بالغنا ُب الكذب كالبطبلف

﴿َيْدُعوا ِمْن ُدوِف الل ِو َما : األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا بأنو ضبلؿ سادًسا:
َفُعُو﴾ ]الحج:  :بّب ليم ا٢بكيم ا٣ب، انظر حكم ا الع[َّٕٔل َيُضرُُّه َوَما َّل يَػنػْ

الض الُؿ َذِلَك ُىَو ﴿أيضنا،  ﴿اْلَبِعيُد﴾: ، فقط الضبلؿ؟ ال، بل ك﴿َذِلَك ُىَو الض الُؿ﴾
 ،إ٭با كا ىو ضبلؿ بعيد ،ىينًّا كال ضبلالن كبّبنا كال ضبلالن يسّبنا ، ليس ضبلالن اْلَبِعيُد﴾

  .اجعوفخيبة كربل أف يدعو اإلنساف غّب ا، إنا  كإنا إليو ر  ،فجور عظيم
يا   ،شأف بعض الناس يلجأ إٔب األموات كيَبؾ رب األرض كالسموات عجيبه 

ٲبلك لنفسو شيء رىْب قربه، العجب! يدعوا ميتنا رٗبا تقطعت أكصالو كتفتت عظامو ال 
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من بيده ملكوت كل شيء من يدبر األمر كىو على كل شيء قدير، أم ضبلؿ ىذا  كيىدىعي 
 : بعيد.كا إنو لضبلؿ كصدؽ ا

﴿َوَمْن َأَضلُّ ِمم ْن َيْدُعو ِمْن ُدوِف الل ِو َمْن َّل َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى يَػْوـِ  :قاؿ 
، ا١بواب: ال أحد، ىذا أضل الضالْب، [٘اْلِقَياَمِة َوُىْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَف﴾]الحقاؼ:

دعاء ا كحده  عي دى ذم يى كأظلم الظا٤بْب كأخبث ا٣ببثاء، ال أحد أضل من ىذا اإلنساف ال
 كيلجأ إٔب غّبه، كيستغيث بسواه، كيستجّب باسم من عداه.

﴿َفال َتدُْع َمَع الل ِو  :ا غّبه بالعذاب كا٥ببلؾألدلة الٍب توعد ا فيها من دعا :سابًعا
بِيَن﴾]الشعراء:  حذارم! ا يتوعدؾ بالعذاب.، [ِٖٕٔإَلًها آَخَر فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذ 

﴿َوَمْن َيدُْع َمَع الل ِو ِإَلًها آَخَر َّل بُػْرَىاَف َلُو ِبِو فَِإن َما ِحَسابُُو ِعْنَد : قاؿ 
، ا العظيم ا١ببار الذم ينتقم من أعدائو ينتقم من اجملرمْب، يقوؿ: [ٚٔٔرَبٍِّو﴾]المؤمنوف:

  .حسابو عندم
الوعيد حينما يقوؿ  ىل ىناؾ كعيد أشد من ىذا ؟ما نتيجتو ؟ما ظنك هبذا ا٢بساب

و، كيا خسارتو كيا خيبتو، قاؿ النيب وؿ: ىذا حسابو عندم، إذنا يا كيلا العليم سبحانو يق
 من حديث ابن مسعود فيما خرج اإلماـ البخارم : « من مات وىو

من يا أيها اإلخواف؟ ىذا كبلـ الذم ال  ىذا كبلـ «يدعو من دوف اهلل نًدا دخل النار
ا؛ النتيجة:كا إنو ٢بق، من مات كى ل ينطق عن ا٥بو   و يدعو من دكف ا ندن

 دخل النار.
كالذم ىو ربك كإ٥بك يأمرؾ أف  األدلة الٍب فيها األمر من ا الذم ٲبلك ثامًنا:

﴿ُقْل ِإن َما َأْدُعو رَبٍّي َوَّل ُأْشِرُؾ بِِو : تدعوه كال تدعوا غّبه، قاؿ 
، ىذا أمر من ا [ٗٔا الل َو ُمْخِلِصيَن َلُو الدٍّيَن﴾]غافر:﴿فَاْدُعو ، [َٕٓأَحًدا﴾]الجن:

، «ؿ اهللأساإذا سألت ف»كما عند الَبمذم بإسناد صحيح   النيب  قاؿ
ف تتوجو بالسؤاؿ ٤بن؟  كحده، كإذا أأردت السؤاؿ عليك إذا ٯبب ، أمر ( فعلاسأؿ)

 استعنت فأستعن با.
ة معنا طائفت كىذه كثّبة مر  عن دعاء غّب ا جل كعبلاألدلة الٍب فيها النهي  تاسًعا:

﴿َوَأف  اْلَمَساِجَد لِل ِو َفال َتْدُعوا ، [ٖٕٔ﴿َفال َتدُْع َمَع الل ِو ِإَلًها آَخَر﴾]الشعراء: :منها
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، ُب أدلة كثّبة، فيها هني ا عن أف يدعى معو غّبه، تأمل ُب [َٛٔمَع الل ِو َأَحًدا﴾]الجن:
، )أحدنا( نكرة ُب سياؽ [ٛٔف  اْلَمَساِجَد لِل ِو َفال َتْدُعوا َمَع الل ِو َأَحًدا﴾]الجن:﴿َوأَ قولو: 

 أف النكرة ُب تعم، كبالتإب كلمة أحد ىا ىنا ا٤بنفية يستثُب :النهي، كالقاعدة عند األصوليْب
  .﴿َفال َتْدُعوا َمَع الل ِو َأَحًدا﴾ منها أحد؟ ال يستثُب منها أحد:

ا١بن كا٤ببلئكة؟ ال  ياء؟ إالاألنب اآلية بإضافة بعد ذلك إال األكلياء؟ جاءت إالجاءت 
صل ال يقبل االستثناء عمـو ، حكم ف[ٛٔ﴿َفال َتْدُعوا َمَع الل ِو َأَحًدا﴾]الجن:كا، 

من صغّب ككبّب،  ما عدا ا  كل    :٧بفوظ شامل لكل األفراد، كاألفراد ىا ىنا ىم
﴿َفال  كل أحد داخل ُب قولو تعأب  من إنس كجن، من حي كميت،من صاّب كطاّب، ك 

 .[َٛٔتْدُعوا َمَع الل ِو َأَحًدا﴾]الجن:
دعى ألنو كحده ، كىو ا٢بقيق أف يي أدلة فيها إثبات أف ا ىو ا١بدير بالدعاء عاشرنا:

ا َدَعاُه ﴿َأم ْن ُيِجيُب اْلُمضَطر  ِإذَ :  ىو الذم ٲبلك إجابة الدعاء، تأمل قوؿ ا 
ا سول ا ينطبق عليو  ،[َٕٙوَيْكِشُف السُّوَء َوَيْجَعُلُكْم﴾]النمل: با عليكم تعلموف أحدن

ا ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاءه كيكشف السوء إذا كيف يدعى غّبه  ؟ىذا الوصف أتعلموف أحدن
 ؟ 
ىو الذم يستحق أف ٯباب، ىو الذم يستحق أف يدعى ألنو ىو الذم  إذنا ا 

ر على اإلجابة، كبالتإب فدعاء غّبه ال فائدة منو ألنو ال ٲبلك اإلجابة ىو ٩بلوؾ نفسو يقد
فكيف ٯبيبك ككيف يكشف عنك السوء؟ قاؿ جل  ىو ٕباجة إٔب أف يتواله ا 

﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنٍّي فَِإنٍّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الد اِع ِإَذا كعبل: 
 .﴿ُأِجيُب َدْعَوَة الد اِع ِإَذا َدَعاِف﴾ال غّبه،  ىو ا إ٘ب، [ٙٛٔ:َدَعاِف﴾]البقرة
بعض الناس  جابة، إذنا ٤با يرـكىو القريب ٤بن دعاه كىو القادر على اإل إذنا ا 

ا أف يدعو غّب ا، أيطلب من ىو قريب مثل ا ٦بيب مثل ا، أيوجد يا عباد ا؟ كا م
 ال شريك لو. يوجد، ىو ا كحده

يسّب من األدلة الٍب جاءت ُب ىذا الباب، كإال لو  ره ، ىذا نز -رعاؾ اا ي-تأملت 
لوجدت مثلها كأضعافها، كال أقوؿ كا ىذا  تأملت كتاب ا كسنة نبيو 

 األدلة سول ىذه رغبة ُب االختصار.مبالغة تركت ٝبلة من 
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كلها متظافرة على إثبات أف الدعاء حق    إذنا عشرة كاملة كرٗبا أكثر أيضنا من األنواع
 دل على حق ا كقع ُب أمر عظيم.من صرفو لغّبه فقد اعت

فإذا إذا كاف األمر كذلك فإف ىؤالء الذم يلهجوف بدعاء غّب ا ظلموا أنفسهم 
نصبوا العداء ألنفسهم إم كا إنو لعدك نفسو الذم يوقع نفسو ُب ىذه ا٤بهلكة كيعرض 

حفرة سحيقة ُب النار، احذر يا عبد ا، كال تغَب بكثرة ا٤بشركْب الذين يزينوف  نفسو إٔب
ُب الدعاء، فإف كل دليل ٱبالف ىذا األصل األصيل ال ٱبلو أف  الشرؾ لغّب ا 

 يكوف أحد أمرين: 
 ]الوؿ[:إما دليل غير صحيح.

 .أو استدَّلؿ غير صحيح ]الثاني[:
 :األصل ٱبرج عن ىذينمستحيل أف يوجد شيء ٱبالف ىذا 

 ا ألف النيب  للّب  ال بأس ادعي  فيقوؿ: ح يأتيكإما دليل غّب صحي/ُ
، ىكذا يقولوف كىذا الكبلـ «إذا أعيتكم المور فعليكم بأصحاب القبور»يقوؿ: 

كا ما قالو النيب  ،فَبلح ا من اقب   ،على رسوؿ ا  مفترى مكذوبٌ 
 ٢بديث. شيء من كتب اكال يوجد ُب 

أك ٘بد استدالالن غّب صحيح يأٌب يقوؿ: كيف تنكر دعاء غّب ا، كا جل كعبل /ِ
 ![٘ٔ]القصص:﴿فَاْستَػَغاثَُو ال ِذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى ال ِذي ِمْن َعُدوٍِّه﴾يقوؿ: 

أنا أعجب من شأف ا٥بول عجيب شأف ا٥بول ُب الناس تَبؾ عشرات  !!يا  العجب
﴿فَاْستَػَغاثَُو ال ِذي ِمْن  :كثر من عشرات األدلة كيستمسك بشبهة االستدالؿاألدلة كرٗبا أ

ا، أين ىذه   خاؼ ربك اتقً يا عبد ا .[ِ٘ٔشيَعِتِو َعَلى ال ِذي ِمْن َعُدوٍِّه﴾]القصص:
كليس ىذا ما نبحث فيو ىذا  ،قادر ىذه اآلية فيها طلب من حي حاضرو  اآلية ٩با ٫بن فيو؟

غّب ٧بل النزاع، ٫بن نتحدث عن أكلئك الذين يدعوف األموات، الذين يهتفوف استدالؿ ُب 
عليو إال ا، أين ىذا من قولو:  باسم الغائبْب الذين يطلبوف من غّب ا ما ال يقدري 

، أىذا ىو الذم [٘ٔ﴿فَاْستَػَغاثَُو ال ِذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى ال ِذي ِمْن َعُدوٍِّه﴾]القصص:
 :بلؼ بْب أىل التوحيد كأىل الشرؾ؟ ال كا ما ىو إال إتباع ا٥بول، لكنحصل فيو ا٣ب

َنَتُو فَػَلْن َتْمِلَك َلُو ِمَن الل ِو َشْيًئا﴾]المائدة:  .[ٔٗ﴿َوَمْن يُِرِد الل ُو ِفتػْ
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الناس ينتسبوف إٔب اإلسبلـ كلرٗبا عندىم  ضكا إف تأمل اإلنساف حاؿ بع !عجيب
ليـو مائة أك ألف ال إلو إال ا، ال إلو إال ا، ال إلو إال ا، سبحة طويلة يقولوف ُب ا

لكنهم مع األسف الشديد يقعوف ُب دعاء غّب ا عند الصغّب كعند الكبّب، عن األمر ا٤بهم 
كغّب ا٤بهم، رٗبا لو سقط كوب من يد أحدؾ قاؿ: يا سيدم فبلف كىذا كا كثّب ُب  

ا كىذا حاؿ ا٤بتأخرين، أعظم ما ظم ما يكونوف شركن كبلمهم كنثرىم، كشعرىم، بل أع
  نوف شركنا إذا نزلت النوازؿ.و كي

شركنا من شرؾ األكلوف، األكلوف  كصدقنا على أف مشركْب زماننا أغلظكىذا يدلك حقنا 
نػ ُهْم ﴿َوَجاَءُىُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلٍّ َمَكاٍف َوظَنُّوا أَ ، إذا ركبوا ُب الفلك دعوا ا ٨بلصْب لو الدين

أما ىؤالء إذا نزلت النوازؿ ما ، [ُٕٕأِحيَط ِبِهْم َدَعُوا الل َو ُمْخِلِصيَن َلُو الدٍّيَن﴾]يونس:
  .ال يقولوف إال الشرؾ :يعرفوف ا ٱبلصوف إف صحت العبارة الشرؾ، ٱبلصوف الشرؾ يعِب

ع بعض مر معنا ُب دركس سابقة إف كنتم تذكركف، ما كقع ألحد العلماء ٤با كاف م
دعو غّب ا، يا عمود الدين يا عمود الدين سفينة فهاجت هبم فصاركا يصيحوف ا الناس ُب

فلما قاؿ ٥بم: ادعوا ا ٮبوا بو حٌب كادكا أف يلقوه من السفينة، كيف تقوؿ ال ندعو إال 
 !تهم أكثر من تعظيم ا ا؟ انظر إٔب تعظيمهم أ٥ب

قوؿ: يا متبوؿ يا شيخ رشيد رضا حينما كانت تقصة ا٤برأة الٍب ذكرىا ال كفذكر ت
أك بعبارهتا كما ذكرىا الرشيد  ؛ال تدعْب ا؟ قالت: ألف ا٤بتبوؿ ال ينتظر متبوؿ، قاؿ: ٓب

 !".ما يستناش ا٤بتبوؿ" :رضا
إذا نزلت بك  :الذم ذكره ُب تفسّبه حينما قاؿ لو أحد ا٤بعممْب يكبلـ األلوس  تذكر 

ال ، ال إلو إال ا ما أعظم ىذه الكلمة، إياؾ أف تدعوا ا فإف ا نازلة فإياؾ أف تدعوا ا
كىا كلكن عليك باألكلياء فأدعهم فإهنم ي اقرؤ تفسّب األلوس كا يا إخوا٘ب ُب !يبإب بك

 .يبادركف إٔب إجابتك
كا إف ىذا ما كقع فيو أبو جهل كال أبو ٥بب، أك ٔبهل كأبو ٥بب كانوا يقولوف:  

ء شفعائنا عند ا ما ندعوىم إال ليقربونا إيش؟ إٔب ا زلفنا، لبيك ال شريك لك إال ىؤال
 شريكنا ىو لك ٛبلكو كما ملك، أما ىؤالء ال كا. 
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ذكر أف التتار ٤با ىجموا  م((الرد على البكر ))ُب  شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 :أف صاحواعلى الشاـ ما كاف من ىؤالء الذم ما فهموا اإلسبلـ إال 

  ، لوذكا بقرب أيب عمر، أك قالوا:ر لوذكا بقرب أيب عمر، ليس بايا خائفْب من التتا 
 ر ينجيكم من التتار.ذكا بقرب أيب عمعو 
 ا عرفوا التوحيد انتصر ا٤بسلموف.ذلك حصلت ا٥بزٲبة لكن ٤بكل

ع كاف م أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ))نزىة النواظر((مرعي ا٢بنبلي ُب ذكر 
الناصر ىاركف ا٢باكم ُب ذلك الزماف كاف معو كأشتد األمر ٤با ىجم التتار على ا٤بسلمْب 

، فنهره شيخ اإلسبلـ، كقاؿ: قل يا مالك يـو الدين إياؾ نعبد "يا خالد ابن الوليد"فصاح: 
يا مالك  ،رجعت القلوب إٔب ا ،كإياؾ نستعْب، يقوؿ: ٍب انتصر ا٤بسلموف ٤با كاف التوحيد

 .د كإياؾ نستعْب، انتصر ا٤بسلموفالدين إياؾ نعب يـو
فيا أيها اإلخوة شأف ىذا الشرؾ ُب األمة كا كثّب، كثّب من األمة فيو، كيا عبد ا يا 

أف تدعوا ا كتبْب، كثّب من الناس دينو بتوحيده با٢بق ا٣بالص عليك من بصرؾ ا ب
لئلنس يزينوف للناس ىذا الشر كالفساد  يلهجوف ألنو زين ٥بم ىذا الباطل، ىناؾ شياطْب

 :يطرب، يغِب كيتغُب، يقوؿ ٨باطبنا النيب  ،٘بده يلهج
ُّا ٚاضتذست ب٘         َٓ٘ مل ٜكِ إال ًْٚت دٛاز        َا ضاَين ايدٖس قٝ

ُب أم دىر أصيب بشيء من الضيق  ،ليس  كلكن لرسوؿ ا 
بل كصل األمر هبم إٔب أف يطلبوا يبو كليس ا، ىو الذم ٯب ٯبد أف النيب 

 من غّب ا تثقيل ا٤بوازين كغفراف الذنوب، إم كا، يقوؿ أحدىم: 
 ٜا بٗذ١ٜا زضٍٛ اهلل 

 

َّا  ّٖا َٚكا  يف اؿػس دا

 

 د ايسسِٝ املًتذٞعد ع٢ً عب

 

 خ ايٝتا٢َع٢ُ عصى ٜا غٛ 

 

 ستٞ ٜا ضٝدٟ يفٚأدسْٞ عج

 

َّا   انتطاب ايرْب يف مخطني عا

 

وب كمكت، كبلـ موجود لب غفراف الذنوب من من؟ من النيب يط
 كٰبفظو الناس كيعتقدكنو أيضنا.
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 اطبنا البدكم: كاآلخر يقوؿ ٨بي 
 خطب أٖاز ايكًب َٔ سطسات٘           إْٞ دعٛتو ٜا أبا ايؿتٝإ َٔ

  الكربة.  كشف ىذهُب وما يعرؼ أحد يطلب
 ٕ قكت َٔ ٚثبات٘أٚ أزػٞ إ        يف نػؿ٘ َا يٞ ضٛاى أزَٚ٘

َّا تسد خ ذاًٝو إع عاْز  قؿس ايؿؤاد عًٝو يف سادت٘           ٜٛد

ا.ما يعرؼ إال البدكم، ا ال  ا، كال يدعوه أبدن   يعرفو أبدن
كإٔب ا٤بعاصرين ٘بد من الناس من يلهج ُب أبيات مشهورة ٤بعاصرين لشعراء مشهورين، 

، مساكْب حق ا صرفوه لغّبه،  ا٘بده يقوؿ يتغُب كيطرب مع أف فيها شركنا ب
 :ٱباطب النيب  ،٘بدىم ينشدكف ما جئت بابك

ّٝا َُٚدعا٤ُ           َا ٔد٦ُت باَبَو َأدّسا َبٌ دأع َٔ امَلدٜٔض َتَكٗسْع  َٔ َٚ 
 ١ََٕ َٔجًٔٗا ًُٜك٢ َعًََٝو َزدا٤ُ      َأدعَٛى َعٔ َقَٛٞ ائكعأف ٔيَأش  يف 

  ا، إنا  كإف  راجعوف.لقى على غّبعلى من؟ يي لقى لقى على ا، يي ال يي 
كيا أيها األحبة األمر عظيم كا٤بقاـ خطّب، كا٤بسألة ليست متعلقة بدينار أك درىم أك 

بِيَن﴾]الشعراء:شاة، أك بعّب، إ٭با جنة أك نار،  ضع ىذه اآلية ، [ٖٕٔ﴿فَػَتُكوَف ِمَن اْلُمَعذ 
 .نصب عينيك 
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 باْب -ٕٓ

  غريٙ ٜدعٛ أٚ اهلل بػري ٜطتػٝح إٔ ايػسى َٔ 

 (الثاني اجمللس) 
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 : قاؿ 

َفُعَك َوَّل َيُضرَُّؾ فَِإْف فَػَعْلَت فَِإن َك ِإذاً  ِمْن ُدوِف الل وِ : ﴿َوَّل َتدُْع ٚقٍٛ اهلل تعاىل َما َّل يَػنػْ
 َفال َكاِشَف َلُو ِإَّل  ُىَو﴾َوِإْف َيْمَسْسَك الل ُو ِبُضرٍّ * ِمَن الظ اِلِميَن 

 .ص اآل105١ٜ-102طْٜٛظ: 

أك اب من الشرؾ االستغاثة بغّب ا أك أف يستغيث بغّب ا،ببلن بصً تٍ فبل يزاؿ حديثنا مي 
على جهة  أف يدعو غّبه، كقد تكلمنا ُب الدرس ا٤باضي عن حكم دعاء غّب ا 

شرؾه أكرب، كأف ىذا من أكضح  تبْب لنا ٗبا ال شك فيو أف دعاء غّب ا التفصيل، ك 
ا، كما تبْب لنا أف الشرؾ  ُب الكتاب كالسنة، كأف األدلة على ذلك كثّبةه  اللةن ما يكوف دً  جدن

 ُب الدعاء يكوف كذلك ُب ثبلث صور كىي: 
 أف يدعو ميتنا./ ُ
 أك يدعو حينا غائبنا./ ِ
 .  رنا فيما ال يقدر عليو إال اأك يدعو حينا حاض/ ّ

ا ىو  :ككجو كوف ىذه الصور شركن
العبادة لغّب  أف التوجو بالدعاء ُب ىذه ا٢باالت الثبلث فيو صرؼ لبِّ ]األمر األكؿ[: 

تحق بذلك من ا يلكقد تبْب لنا بالدليل القطعي أنو عبادة، ناىيك عم   ،ا، كىو الدعاء
  ،كالتوكل، كالتذلل، كا٣بضوع، كما إٔب ذلك ،كالرجاء، كالقصد ،كالرغبة  ؛أنواعو من العبوديات

كل ذلك يصحب دعاء الداعي فيصرفو إٔب ىذا ا٤بدعو، كىذه ظلمات بعضها فوؽ بعض، 
 كىذا ينبهك إٔب أف الشرؾ با ُب الدعاء ىو حقنا شرؾه بو ُب األلوىية.

تقاد الداعي أف ا٤بدعو عنده كىو أف الدعاء ُب ا٢باالت السالفة فيو اع ]األمر الثا٘ب[:
سلطاف غييب، كعنده قدرةه فوؽ قدرة ا٤بخلوقْب، كأنو يستطيع أف يوصل النفع، أك يدفع الضر 
٤بن يريد دكف أف يكوف ذلك باألسباب ا٤بعهودة عند البشر، كىذا ما ال يكوف إال من ا 

 .فعاد الشرؾ ُب الدعاء إٔب الشرؾ ُب الربوبية أيضنا 
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يتعلق بالصورة األكٔب كالثانية، كىي أف الداعي اعتقد أف عند ا٤بدعو  لث[:]األمر الثا
ه، كإال ٤با دعاه من ء٠بعنا عامنا، كعلمنا شامبلن ٕبيث إنو يعلم حاؿ ىذا الداعي، كيسمى دعا

من مكافو بعيد، ك٤با ىتف با٠بو مع البعد، فهذا يدلك أيضنا على أف الشرؾ ُب الدعاء يتض
 .اء كالصفاتالشرؾ ُب باب األ٠ب

إذف يتبْب لنا حقنا أف أعظم أنواع الشرؾ ىو الشرؾ ُب الدعاء؛ ألنو يشتمل على أنواع 
 الشرؾ الثبلثة: 

 الشرؾ ُب األلوىية./ ُ
 الشرؾ ُب الربوبية./ ِ
 الشرؾ ُب األ٠باء كالصفات. /ّ

 .ذا الباب أربع آياتو كحديثناُب ى ذكر ا٤بؤلف 
َفُعَك َوَّل َيُضرَُّؾ فَِإْف ﴿وَ : أما اآلية األكٔب فقولو  َّل َتدُْع ِمْن ُدوِف الل ِو َما َّل يَػنػْ

َوِإْف َيْمَسْسَك الل ُو ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َلُو ِإَّل  ُىَو َوِإْف يُرِْدَؾ  *فَػَعْلَت فَِإن َك ِإذاً ِمَن الظ اِلِميَن 
ْن ِعَباِدِه َوُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيُم﴾]يونس: ِبَخْيٍر َفال رَاد  ِلَفْضِلِو ُيِصيُب ِبِو َمْن َيَشاُء مِ 

ٔٓٙ-ٔٓٚ]. 
، كذلك ألف فيها شرؾ بو  ىذه اآلية تدؿ على أف دعاء غّب ا 

 بيده كل شيء، كيدؿ على ىذا قولو:  التصريح بأف ا 
على  فدؿ ىذا ،[ٚٓٔ]يونس:﴿َوِإْف َيْمَسْسَك الل ُو ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف لَُو ِإَّل  ُىَو﴾

ال ٯبوز صرفو لغّبه، كأف دعاء غّبه سفو، فإف الداعي ال يدعو إال  أف الدعاء حق  
 ألنو اعتقد أف ا٤بدعو ينفعو، كٯبلب لو ا٣بّب، كيدفع عنو الضر، كإال ٤با دعاه، كا 

با٣بّب، كىو الذم يدفع الشر،  مي عً نٍ ىو الذم يػي  ىو الذم بيده كل شيء، فا 
﴿َوِإْف َيْمَسْسَك الل ُو ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َلُو ِإَّل   :ا٣بّب، كىو الذم يقدر الشر كىو الذم يقدر

ر الشر، كىو شيءو يدعو الداعي غّب ا؟ كا ىو الذم قد   مإذف أل [ٚٓٔ]يونس:ُىَو﴾
 أيضنا الذم يقدر على أف يدفعو.

ف دعاء غّب ال لغّبه، كهبذا يتضح لك أ فتعْب إذف أف يكوف الدعاء   
ا مهما كاف ا٤بدعو صنمنا أك حجرنا، أك نبينا أك كلينا أك ملكنا، كل أكلئك دعائهم ضبلؿ 
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ىو ا٤بتصرؼ بكل شيء، كلذلك  كا٫براؼ، كال ينفع اإلنساف ُب شيء؛ ألف ا 
، الدعاء ا٢بق إ٭با [ٗٔ﴿َلُو َدْعَوُة اْلَحقٍّ﴾]الرعد:: دعوة غّبه ضبلؿ كسفو، قاؿ 

﴿َلُو َدْعَوُة اْلَحقٍّ َوال ِذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َّل َيْسَتِجيُبوَف َلُهْم ِبَشْيٍء  :ىو  
ُلَغ فَاُه َوَما ُىَو بَِباِلِغِو﴾]الرعد:  .[ِٗٔإَّل  َكَباِسِط َكف ْيِو ِإَلى اْلَماِء لَِيبػْ

ألنو قد أفسد دينو، كما استفاد شيئنا؛  فدؿ ىذا على أف من يدعو غّب ا 
ليس  بيده شيء؟ يدعو دعاء ال يعود عليو بالنفع، ىل ىذا الذم دعوتو من دكف ا 

األمر منو كإليو، كىو الذم بيده مقاليد   بيده شيء، فما الفائدة إذف أف تدعوه؟ ا 
، ككل ما سواه فإنو ال ينفع كال يضر، إ٭با قد كل شيء، كىو الذم يدبر األمر 

ا يسخرىا ا ُب جلب ا٣بّب أك دفع الضر أك العكس، لكن ذلك تكوف ا٤بخلوقات أسبابن 
 كحده. يدؿ على أف ىؤالء إ٭با ىم أسباب ال غّب، كأف األمر من ا 

، كمر معنا ُب بْب ىذا ا٤بعُب ُب آياتو كثّبة، ككذا نبيو  كا 
قاؿ  ُب حديث ابن عباس   الدرس ا٤باضي قوؿ النيب
 :«وإذا استعنت فاستعن باهلل، وأعلم أف المة لو إذا سألت فأسأؿ اهلل ،

لو اجتمعت » :ليس نبينا كال كلينا، كال نيب كال أنبياء كال أكلياء، إ٭با األمة ٝبيعنا« اجتمعت
على أف ينفعوؾ شيء لم ينفعوؾ بشيء إَّل بشيٍء قد كتبو اهلل، ولو اجتمعوا على أف 

 .«يضروؾ لم يضروؾ إَّل بشيٍء قد كتبو اهلل عليك
 .بالدعاء ىو ا٤بتعْب على كل ٨بلوؽ إذف األمر من ا كإٔب ا، فالتوجو لو 

 :قاؿ 
 .[ٚٔوقولو: ﴿فَابْػتَػُغوا ِعنَد الل ِو الرٍّْزَؽ َواْعُبُدوُه﴾]العنكبوت: 

ِو ﴿فَابْػتَػُغوا ِعنَد الل ِو الرٍّْزَؽ َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإلَيْ اآلية الثانية قولو تعأب: 
 .[ٚٔ: العنكبوتتُػْرَجُعوَف﴾]

إ٭با ينبغي أف  ،أف ييلجأ كييرجى كييطلب الرزؽ :فعل أمر، كاالبتغاء يعِب ﴿فَابْػتَػُغوا﴾
كمن االبتغاء الطلب بالدعاء، فيكوف طلب الرزؽ، كسؤالو  ،يكوف ىذا من ا 
ف أكثر دعاء الداعْب إ٭با كمعلـو أ ﴿فَابْػتَػُغوا ِعنَد الل ِو الرٍّْزَؽ﴾، إ٭با مرجعو إٔب ا 

دعاء ا٤بشركْب األكلْب إ٭با يتعلق هبذا األمر، فإهنم كانوا يكفركف  ل  ىو ُب شأف الرزؽ، بل جي 
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باآلخرة، كال يؤمنوف بالبعث، كلذلك دعاؤىم الذم يتوجهوف بو  كلغّبه إ٭با يتعلق باألمور 
 الدنيوية.
كالحظ أنو قد قدـ ىا ىنا  لل ِو﴾﴿فَابْػتَػُغوا ِعنَد ايقوؿ:  الشاىد أف ا  

الظرؼ، كتقدٙب الظرؼ كحقو التأخّب يفيد ا٢بصر كاالختصاص كأنو قاؿ: فابتغوا الرزؽ عند 
ىو الذم ينبغي أف يتوجو إليو، كأف ييسأؿ، كأف يطلب كحده  ا ال عند غّبه، فا 

 .ال شريك لو
٤با دخلت على ىذه الكلمة ا٤بفردة، كىي  ىا ىنا (ؿأ)ك ﴿فَابْػتَػُغوا ِعنَد الل ِو الرٍّْزَؽ﴾

، فا٤بفرد الى ب  .يفيد العمـو (ؿأػػ )لغّب العهد أفادت العمـو
صغّبنا كاف أـ كبّبنا، قليبلن كاف أـ كثّبنا، ال ٯبوز أف  فالرزؽ أينا كاف ىو عند ا 

ىو الذم بيده الرزؽ، كمن الذم  ا  ألف   ،عند ا  إال من طلبيي 
ـه [ٗٙ﴿َوَمْن يَػْرزُُقُكْم ِمَن الس َماِء َواَلْرِض﴾]النمل:غّب ا؟  يرزؽ  إنكارم، ىذا استفها

﴿َوَمْن يَػْرزُُقُكْم ِمَن الس َماِء  :اعتقاد أف يكوف الرزؽ عند غّب ا  إنكاريفيد 
 .[َٗٙواَلْرِض﴾]النمل:

كإذا كاف  ال لغّبه،  فدؿ ىذا على أف الدعاء بالرزؽ ٯبب أف يكوف  
  ذلك ُب شأف الرزؽ، فهو ُب غّبه أيضنا يعِب أف ال ييطلب الدعاء إال من ا 

 .خرةُب أمور الدنيا أك ُب أمور اآل
ككجو العطف ىا ىنا عطف العبادة على االبتغاء الذم يتضمن ﴿َواْعُبُدوُه﴾ قاؿ:

أفراد العبادة، فيكوف الدعاء من باب عطف العاـ على ا٣باص، فإف االبتغاء كالدعاء فرده من 
ذكر  من باب عطف العاـ على ا٣باص، كبالتإب ال ينبغي أف يستشكل كوف ا 

 من باب عطف العاـ على ا٣باص. -كما ذكرت لك-العبادة بعد ابتغاء الرزؽ فإف ىذا 
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 : قاؿ 

وي ًإٔبى يىوـً اٍلًقيىامىًة﴾ كقولو: ﴿كىمىٍن أىضىل  ٩ب ن يىٍدعيو ًمن ديكًف الل ًو مىن ال  يىٍستىًجيبي لى 
 .اآليتْب ،[ٓ]األحقاؼ: 

شرؾ، كأنو  ىذه اآلية من أعظم اآليات ُب الداللة على أف دعاء غّب ا 
 أمره ٧بـر منهي عنو، كأف الدعاء من حيث ىو عبادة، كيدؿ على ىذا كجوه ُب اآلية:

ِف الل ِو َمن َّل  َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى ﴿َوَمْن َأَضلُّ ِمم ن َيْدُعو ِمن ُدو فقولو تعأب:  أوًَّل:
ـه إنكارم، كذلك أدؿ على النفي  ،[٘: الحقاؼَيوـِ اْلِقَياَمِة﴾] كاالستفهاـ ىا ىنا استفها

النفي ا٤بستفاد من االستفهاـ اإلنكارم مشوبه بنوعو من التحدم، من  من النفي اجملرد، فإف  
 يدعو غّب ا. ذا الذم ٯبرأ على أف يقوؿ إف ىناؾ أضل ٩بن

﴿َوَمْن َأَضلُّ ِمم ن َيْدُعو ِمن ُدوِف الل ِو َمن َّل  َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى َيوـِ 
 .[٘: الحقاؼاْلِقَياَمِة﴾]

ىذا أعظم درجات  ،إذف ىذه اآلية تفيد أف أضل الناس ىم الذين يدعوف غّب ا
، إذف ىو  غّب ا كما يصحبو من العبوديات ل الدعاء وجو اإلنسافيالضبلؿ أف 

﴿َوَمْن َأَضلُّ ِمم ن َيْدُعو ِمن ُدوِف الل ِو َمن َّل  َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى َيوـِ  :أعظم أنواع الشرؾ
  .[٘: الحقاؼاْلِقَياَمِة﴾]

أف دعاء غّب ا شرؾ ألنو جعل ىذا الدعاء ظلمنا، كالظلم ىا ىنا قطعنا ىو  :]ثانيًّا[
﴿َواْلَكاِفُروَف ُىُم ، [َٖٔؾ َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾]لقماف:﴿ِإف  الشٍّرْ  :األكرب

 .[ٕٗ٘الظ اِلُموَف﴾]البقرة:
﴿َوَمْن َأَضلُّ  :شرؾ ىذا دليل على أف دعاء غّب ا  ﴿َوَمْن َأَضلُّ﴾فقولو: 

ُب قولو:  ،[٘: الحقاؼِمم ن َيْدُعو ِمن ُدوِف الل ِو َمن َّل  َيْسَتِجيُب لَُو ِإَلى يَوـِ اْلِقَياَمِة﴾]
ىذا دليل على أف دعاء غّب ا  [٘: الحقاؼ﴿َوَمْن َأَضلُّ ِمم ن َيْدُعو ِمن ُدوِف الل ِو﴾]
﴿َوَمْن َأَضلُّ ِمم ن َيْدُعو ِمن ُدوِف الل ِو َمن َّل   :ضبلؿ عظيم بل ال أضل ٩بن يدعو غّب ا

 .[٘: الحقاؼَيْسَتِجيُب َلُو﴾]
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 [٘: الحقاؼَّل  َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى َيوـِ اْلِقَياَمِة﴾] ﴿َمنكىي قولو:  ]ثالثًا[:
 الذين يزعموف أف شرؾ الدعاء إ٭با ىو ما توجو بو ريْبرد على القبو / ُ :كىذا فيو

صاحبو لؤلصناـ كاألحجار كاألشجار فحسب، أما األنبياء كالصا٢بوف فبل، ىكذا يزعموف، 
 فؤلجل ىذا تتنزؿ اآليات كاألدلة عليو. ىذا ىو الشرؾ الذم كاف من ا٤بشركْب األكلْب

كليس بصحيح أف عبادة ا٤بشركْب األكلْب إ٭با تعلقت باألصناـ فقط، بل الذين بعث 
منهم من كاف يعبد شجرنا، كمنهم من كاف يعبد حجرنا، كمنهم من    فيهم النيب

  .كاف يعبد جننا، كمنهم من كاف يعبد نبينا، كمنهم من كاف يعبد صا٢بْب
كما يقرر   (من) ك ،[٘: الحقاؼ﴿َمن َّل  َيْسَتِجيُب َلُو﴾]نو قاؿ ىا ىنا: أ /ِ

النحاة إ٭با تستعمل فيمن يعقل، أك ُب العاقل، كاألسلم أف تقوؿ: فيمن يعلم، كبالتإب 
﴿َمن ، لكنو قاؿ ىا ىنا من قاؿ: (ما)، إ٭با يقاؿ ُب حقهم (من)األصناـ ال ييقاؿ ُب حقهم 

ا إٔب ي  غى جعل األمر مي  ،كىذه قرينة أخرل [٘: الحقاؼُو ِإَلى َيوـِ اْلِقَياَمِة﴾]َّل  َيْسَتِجيُب لَ 
 يـو القيامة حيث يبعث الناس يـو القيامة.

و توُب كمات كىذا يشّب إٔب أف ىذه اآلية إ٭با تعلقت ٗبن كاف حينا ُب الدنيا، لكن   
﴿َمن َّل  َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى َيوـِ  :فهي ُب شأف دعاء األموات من األنبياء كاألكلياء كالصا٢بْب

 .[٘: الحقاؼاْلِقَياَمِة﴾]
إ٭با  (غافلوف)كىذه الكلمة  ،[٘: الحقاؼ﴿َوُىْم َعن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَف﴾]ٍب قاؿ: 

أف ييقاؿ ُب حقها ىذه  ،تناسب أف تقاؿ ُب حق الناس كالبشر، ال ُب حق ا١بمادات
عرؼ ُب أساليب ىذا ال يتأتى كال يي  ،ذا ا٢بجر غافلالشجرة غافلة أك ىذا الصنم، أك ى

إ٭با الغفلة تتعلق بالناس كاألحياء، كىؤالء األموات ىم ُب قبورىم أحياءه حياة خاصة  ،العرب
ا أعلم هبا، كىم ُب ىذه  ٥با حقيقةه  ،ليست من جنس ا٢بياة الدنيوية ،ىي حياة برزخية

شتغاؿو بنعيم القرب، أك اشتغاؿو بعذاب القرب فهم عن م بْب اا٢بياة غافلوف عمن يدعوىم؛ ألهن  
 دعائهم غافلوف.

َوِإَذا ُحِشَر الن اُس   *﴿َوُىْم َعن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَف قاؿ:  ،ٍب يـو القيامة يكوف شأف
 .[ٙ-َ٘كانُوا َلُهْم َأْعَداء وََكانُوا بِِعَباَدِتِهْم َكاِفرِيَن﴾ ]الحقاؼ: 
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أف ما ثبت أنو  :الدعاء عبادة، كالقاعدة يدلك على أف   ِتِهْم﴾﴿ِبِعَبادَ قولو:  :أكالن 
 .لغّب ا شركنا وصرفبادة كاف ع

 إذف ىذا دليله آخر على أف دعاء غّب ا شرؾ. 
ىذا يدلك على أف  ،[ٙ﴿وََكانُوا ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفرِيَن﴾]الحقاؼ:كقولو:  ]ثانيًّا[:

كلياء كالصا٢بْب؛ ألهنم ىم الذين يتأتى منهم أف يكفركا الدعاء ُب ىذه اآلية إ٭با تعلق باأل
ٗباذا؟ بعبادة من دعاىم أليس كذلك؟ كبالتإب تعلقت اآلية بدعاء األكلياء كالصا٢بْب، فأين 
ُب ىؤالء الذين يتوجهوف إٔب القبور كأىلها؟ أين فيهم عقو٥بم كأين فيهم قلوهبم حٌب تعقل 

 ىذه البينة الواضحة؟ 
أف ا٤بدعوين ىؤالء األكلياء  :يعِب [ِٙبِعَباَدِتِهْم َكاِفرِيَن﴾]الحقاؼ:﴿وََكانُوا 

منها كمن  كف إٔب ا أكالصا٢بْب يـو القيامة سوؼ يكفركف هبذه العبادة كيرب 
﴿ِإْف َتْدُعوُىْم َّل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَػْوـَ  :عابديها

َكال  َسَيْكُفُروَف *  ﴿َوات َخُذوا ِمْن ُدوِف الل ِو آِلَهًة لَِيُكونُوا َلُهْم ِعزًّا، [َٗٔمِة﴾]فاطر:اْلِقَيا
  .[ٕٛ-ِٔٛبِعَباَدِتِهْم َوَيُكونُوَف َعَلْيِهْم ِضدًّا﴾]مريم:

فدؿ ىذا على أف ا٤بدعوين سوؼ يكفركف هبذه العبادة، كيربؤكف إٔب ا 
 منها يـو القيامة. 

أف ىؤالء الداعْب سوؼ يربؤكف من  :آلية ٙبتمل معُب آخر كىو قوؿه ثافو ُب اآليةكا
الداعْب كانوا بدعائهم ىذا  :يعِب [ٙ﴿وََكانُوا ِبِعَباَدِتِهْم﴾]الحقاؼ:عبادهتم يـو القيامة، 

كبالعبادة الٍب توجهوا هبا لغّب ا كىي ىا ىنا الدعاء سوؼ يكفركف هبا كيربؤكف منها، كىذا 
انظُْر َكْيَف   * ﴿َوالل ِو رَبػٍَّنا َما ُكن ا ُمْشرِِكينَ  :نهم كذب حيث إهنم سيقولوف يـو القيامةم

ُهْم َما َكانُوا يَػْفتَػُروَف﴾]النعاـ:  .[ٕٗ-َٖٕكَذبُوا َعَلى أَنُفِسِهْم َوَضل  َعنػْ
 كف من ىذه العبادة، كإف كاف الوجو األكؿ ىو األكٔبأفسيكذبوف يـو القيامة كيترب 

 .أعلم  ىذه اآلية، كا كاألظهر ُب
الشاىد أف ىذه اآلية دليل صريح على أف الدعاء ٯبب أف ييصرؼ ، كأف دعاء غّب 

  .ا شرؾه بو 
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 اآلية.[َٕٙيْكِشُف السُّوَء﴾]النمل: ﴿َأم ن ُيِجيُب اْلُمْضَطر  ِإَذا َدَعاُه وَ 
ُب سورة النمل من أحسن اآليات كأعظمها  ىذه اآلية العظيمة ضمن آياتو عظيمات

﴿ُقِل اْلَحْمُد لِل ِو َوَسالـٌ َعَلى ِعَباِدِه ال ِذيَن اْصطََفى آلل ُو  :ُب بيات التوحيد، كنقض ضده
ٌر َأم ا ُيْشرُِكوَف﴾]النمل:  .[َٜ٘خيػْ

ُف السُّوَء ﴿َأم ن ُيِجيُب اْلُمْضَطر  ِإَذا َدَعاُه َوَيْكشِ ُب ىذه اآلية:  يقوؿ ا 
 [.ٕٙ]النمل:َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اْلَْرِض أَِإَلٌو م َع الل ِو﴾

ىا ىنا نكرة ُب  (إلو)كالحظ أف  ﴿أَِإَلٌو م َع الل ِو﴾ :نظر إٔب ىذا االستفهاـ اإلنكارما
و ال إلو مع ا البتة مهما كاف ىذا اإللو، كاإلل كل إ٥بو،  سياؽ االستفهاـ االستنكارم، فتعم

ىذا الذم تعرفو العرب ُب لغتها، فبل معبود مع ا البتة كلو كاف نبينا، كلو كاف  ا٤بعبودىو 
ىو  أنتم تقركف أف ا ﴿أَِإلٌَو م َع الل ِو﴾ كلينا صا٢بنا، كلو كاف من كاف ال إلو مع ا 

 الذم ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه.
عى غّب ا، دٍ كضبلؿ، فؤلم شيءو يي إذف ىذا يدؿ على أف ىذا الدعاء لغّب ا سفو  

﴿َأم ن ُيِجيُب  :ال ٲبلك كشف ىذا الضر ٤باذا يدعى مع ا -أعِب غّب ا-كىو 
ال أحد ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه البتة إال ا، فهذا من خصائص  [ٕٙاْلُمْضَطر ﴾]النمل:

عاه كيكشف دبو، ال ٯبيب ا٤بضطر إذا  ا  الربوبية، كالربوبية شيءه اختص  
 .السوء إال ىو سبحانو

﴿ُقِل اْلَحْمُد لِل ِو َوَسالـٌ َعَلى ِعَباِدِه ال ِذيَن  :كلذلك تأمل معي ُب ىذه اآليات
ٌر َأم ا ُيْشرُِكوفَ  َأم ْن َخَلَق الس َمَواِت َواَلْرَض َوأَنَزَؿ َلُكْم ِمَن الس َماِء  * اْصطََفى آلل ُو َخيػْ

َنا ٍب  ،[ٓٙ-ِٜ٘بِو َحَداِئَق َذاَت بَػْهَجٍة َما َكاَف َلُكْم َأْف تُػْنِبُتوا َشَجَرَىا﴾]النمل: َماًء فَأَنْػَبتػْ
﴿َأم ْن َجَعَل اَلْرَض  ، ٍب قاؿ:[ٓٙ﴿أَإَلٌو َمَع الل ِو َبْل ُىْم قَػْوـٌ يَػْعِدُلوَف﴾]النمل:قاؿ: 

َوَجَعَل بَػْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا أَإَلٌو َمَع الل ِو َبْل  قَػَرارًا َوَجَعَل ِخالَلَها أَنْػَهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِسيَ 
-َٔٙأم ْن ُيِجيُب اْلُمضَطر  ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء﴾]النمل: * َأْكثَػُرُىْم َّل يَػْعَلُموفَ 

ٕٙ]. 
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جعل كونو ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه كيكشف السوء  الحظ معي كيف أف ا 
م بْب فيو أنو ىو الذم خلق السماكات كاألرض، كأنو ىو الذم ينزؿ ُب السياؽ نفسو الذ

 .ا كٯبعل خبل٥با أهنارنا إٔب آخرهمن السماء ماء، كأنو ىو الذم ٯبعل األرض قرار 
  .إذف ىذا يدؿ على أف كل ما ذكر من ىذا السياؽ ىو من خصائص الربوبية

د أف غّب ا ، كمن اعتقفدؿ ىذا على أنو ال ٯبوز أف ٯبعل لغّب ا 
 شك أف من اعتقد ذلك  يكشف السوء، كٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه على أم حاؿ ال

فقد أشرؾ ُب األلوىية، كىذا دليله بْب   فقد أشرؾ ُب الربوبية كما أف من دعا غّب ا 
 .كما أسلفت على أف الشرؾ ُب الدعاء أعظم أنواع الشرؾ با 

ريْب الذين يزعموف أف معبوديهم يقدركف على كل ما من أكلئك القبو  !!كيا  العجب 
يقدر عليو ا، كيفعلوف كل ما يفعلو ا، ىكذا ينصوف ُب كتبهم فبلف من األنبياء، أك من 

ال فرؽ  ،األكلياء يعلم ما يعلمو ا، كيقدر على ما يقدر عليو ا، كيفعل كل ما يفعلو ا
ا، أك أف تتوجو إٔب غّبه، بل إف حا٥بم يفصح عن عند ىؤالء بْب أف تتوجو بدعائك إٔب 

فثقتهم بغّب  الشدائد كالصعاب يدعوف غّب ا أهنم ُب األمور السهلة يدعوف ا، لكنهم ُب
 ا أعظم من ثقتهم با.

كىذا يؤكد ما تكرر ُب دركس سالفة أف شرؾ ا٤بتأخرين أعظم كأغلظ من شرؾ  
كيلزمهم ٗبا يعتقدكف، أك كانوا يعتقدكف، أبو  ا  اطبهمٱبىؤالء ا٤بتقدموف  ،ا٤بتقدمْب

ىو الذم ٯبيب  كأيب كانوا يعتقدكف أف ا  ،كأمية ،كشيبة ،جهل، كأبو ٥بب، كعتبة
 ا٤بضطر إذا دعاه كيكشف السوء.

﴿َأم ْن ُيِجيُب اْلُمضَطر  ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف  :كلذلك ذكر ىذا االستفهاـ التقريرم 
 .﴿أَِإَلٌو م َع الل ِو﴾ٍب يعود عليهم هبذا االستفهاـ  [ٕٙ]النمل:وَء﴾السُّ 

فهذا يدلك على أهنم كانوا يعتقدكف أف الذم يكشف السوء ىو ا، كلذا كانوا 
يَن يوحدكف ُب الدعاء عند الشدائد  ﴿فَِإَذا رَِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا الل َو ُمْخِلِصيَن َلُو الدٍّ

 .[َ٘ٙنج اُىْم ِإَلى اْلبَػرٍّ ِإَذا ُىْم ُيْشرُِكوَف﴾]العنكبوت:فَػَلم ا 
إ٭با  ،ٗبعُب أهنم ال يدعوف ا البتة ُب الشدائد ،وف الشرؾحضأما ا٤بتأخركف فإهنم ٲب

يتوجهوف ٥بم بالدعاء فقط،  ،يدعوف ىؤالء األكلياء الذين اعتقدكا فيهم كتوجهوا إليهم

http://www.salehs.net/


ََّ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

شرؾ ا٤بتقدمْب، كما أف ا٤بتقدمْب كاف ، فشركهم أغلظ من كينسوف ا 
شكرىم متعلقنا ٗبوضوع الشفاعة، كأف يكوف ىذا ا٤بعبود مقربنا ٥بذا العابد عند ا 

  ال أنو يرزؽ، كال أنو ٱبلق، كال أنو يدبر، كانوا يعتقدكف أف ىذه من خصائص
ين حا٥بم  ال يشركو فيها غّبه، فأين ىذه ا٢باؿ من حاؿ ىؤالء ا٤بتأخرين الذ ا 

إف ىذا الوٕب كإف ىذا النيب يعلم ما  ،قالوه بلساف حا٥بم بل بلساف مقا٥بم ؟فت لككما كص
نسأؿ ا السبلمة -يعلمو ا، كيقدر على ما يقدر عليو ا، فشركهم أغلظ من كجوه عدة 

 .-كالعافية
 : قاؿ 

منافٌق يؤذي  أنو كاف في زمن النبي  ؛وروي الطبراني بإسناده
 ،من ىذا المنافق  فقاؿ بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسوؿ اهلل، ؤمنينالم

 .«إنو َّل يستغاث بي، وإنما يستغاث باهلل » : فقاؿ النبي
خرجو الطربا٘ب كأٞبد كغّبٮبا، كىو حديثه  ىذا ا٢بديث حديث عبادة 

ُب بعض و يدكر على ابن ٥بيعة كىو ضعيف على قوؿ ٝبهور أىل العلم كما أف ضعيف، فإن  
كما عند أٞبد ٦بهوؿ، فا٢بديث الظاىر كا   ده جهالة، الراكم عن عبادةانيأس

 .و ضعيف كال يصح عن رسوؿ ا أعلم أن  
٥بذا ا٢بديث ُب كتابو جارو على جادة أىل العلم الٍب  كلكن إيراد ا٤بؤلف  

لبلعتماد، يصلح  كىي أهنم يوردكف على سبيل االستشهاد كاالعتضاد ما ال ،اتفقوا عليها
 .انتبو إٔب ىذه القاعدة

 :ا٤بعركؼ بكتاب ((رده على البكرم))ُب  نقل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
نص على أف العلماء يوردكف ما يصلح لبلستشهاد كاالعتضاد ال ما يصلح  ،((االستغاثة))

 يوردكنو على سبيل االستشهاد كاالعتضاد كإف كانوا ال يعتمدكف عليو. ،لبلعتماد
بعد أف أكرد أدلة صرٰبة، كاألدلة سول ما ذكر  كىذا ا٢بديث أكرده ا٤بؤلف  

ا ُب الكتاب كالسنة، فكاف ذلك على سبيل االعتضاد كاالستشهاد، قاؿ شيخ  كثّبة جدن
فما يورد على سبيل االعتماد لوف أك نوع، كما يورد على سبيل ):  اإلسبلـ 

 .ط من باب تكثّب األدلة، فهذا فق(االستشهاد كاالعتضاد نوعه آخر
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د ما دلت عليو األدلة الصحيحة الراسخة، السيما كأف ىذا ضي عٍ كذكر ما يشهد كيػى 
بل كاف  كذابنا،ا٢بديث ضعفو يسّب، ابن ٥بيعة ليس بشديد الضعف، فضبلن عن أف يكوف  

 من أىل العلم، بل كاف قاضينا، لكن حصل لو اختبلط، فمثل ىذه الركاية الٍب يركيها ال
 أهنا تؤيد كتعضد ما قامت عليو األدلة الراسخة ُب الداللة على أف دعاء غّب ا شك 

عزيزة ُب األدلة كىي:  شرؾ، كلعل حرص ا٤بؤلف على إيراد ىذا ا٢بديث ألف فيو ذكر كلمةو 
 .االستغاثة

 ك ُب ىذا ا٢بديث فوائد أيضنا كما سيأٌب الكبلـ على ذلك.
ٓب يبِب بابنا على  ؿ على أف ا٤بؤلف كعلى كل حاؿ تتبع كتاب التوحيد يد

أحاديث ىذا الكتاب أحاديث  -كما ذكرت ُب الدرس األكؿ أف-حديثو ضعيف قط، إ٭با 
كتابو عن حديثو موضوع أك متفق  نزه ا٤بؤلف  ،جياد صحاح إال أحاديث معدكدة

 .ضعفوعلى 
ستشهاد أنو ما بُب كتابو على حديث ضعيف، إ٭با يورده على سبيل اال :كأمر آخر

جادة مسلوكة، بل نقل شيخ اإلسبلـ االتفاؽ اتفاؽ  -كما علمت-كاالعتضاد، كىذه 
العلماء عليها، كىي أهنم يردكف مثل ىذه األحاديث الٍب ضعفها يسّب من باب االستشهاد، 

 بل قد يوردكف ما ليس ٕبديث ضعيف، بل ما ىو أقل من ذلك، كشيخ اإلسبلـ 
الرد ))ديث ٕبدكد، أك ُب أكثر من ٟبسْب صفحة ُب كتابو تكلم بكبلـو طويل على ىذا ا٢ب

 .((على البكرم
كجاء ُب   الشاىد أف ىذا ا٢بديث إف صح فيو أف بعض أصحاب النيب

قاؿ: قوموا بنا نستغيث برسوؿ ا   بعض الركايات أف القائل ىو أبو بكر
 حاًب ُب ، كذلك ُب شأف منافق كاف يؤذم ا٤بؤمنْب جاء ُب ركاية ابن أيب

إنو َّل »قاؿ ٥بم:   تفسّبه أنو عبد ا بن أيب ا٤بنافق فلما ذىبوا إٔب النيب
 إٔب ترؾ االستغاثة بالنيب  فأرشدىم النيب «يستغاث بي إنما ُيستغاث باهلل
  يعِب بو، كأرشدىم إٔب االستغاثة با. 

 .فيو توجيهاف عند أىل العلم كىذا الكبلـ منو  
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ككبار شراح كتاب التوحيد على أف قولو  ا٤بؤلف  ]الوجو الوؿ[:
 :«كاف منو   «إنو َّل يستغاث بي وإنما يستغاث باهلل  على

سبيل اإلرشاد إٔب األكمل، كإٔب ٙبقيق مقاـ األدب مع ا، كإٔب سد ذريعة الشرؾ با، 
، فهو حيه قادر على أف يدفع كإال فطلبهم إ٭با كاف بشيءو يقدر عليو النيب 

ذل ىذا ا٤بنافق بقتلو أك تعذيرو أك تأديب، فمع كونو قادرنا على ذلك لكنو أرشدىم إٔب أ
ٯبعلوف   األكمل كاألفضل كالقوؿ اقق ٤بقاـ األدب مع ا، كىو أهنم يستغيثوف با 

 .[ٕٖ﴿ِإن ا ِإَلى رَبػٍَّنا رَاِغُبوَف﴾]القلم: :كل رغبتهم إٔب ا
:  ا١بمع بْب ىذا ا٢بديث إف صح مع قوؿ ا  كبناء على ىذا يتضح لنا كجو

 .[٘ٔ﴿فَاْستَػَغاثَُو ال ِذي ِمْن ِشيَعِتِو َعَلى ال ِذي ِمْن َعُدوٍِّه﴾]القصص:
ككذلك ما ثبت ُب الصحيح من استغاثة الناس يـو القيامة باألنبياء آدـ فنوح إٔب 

، كأف ترؾ ذلك أكمل كما فتلك النصوص تدؿ على أنو ٯبوز االستغاثة با٢بي القادر ،آخره
 يفيده ىذا ا٢بديث إف صح.

ىو  ُب توجيو ا٢بديث كىو ما ٫بى إليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :الوجو الثاني
قادرنا على أف   ُب شيءو ٓب يكن النيب  أهنم استغاثوا بالنيب

ا بو، إ٭با ، نبههم إٔب أف ال يستغيثو ٯبيبهم إليو، فبالتإب كجههم إٔب أف يستغيثوا با 
 .ٯبعلوا استغاثتهم با 

 :كذلك 
 .بالظاىر، كٓب يتبْب لو خبلؼ ذلك إما لكونو كاف مأمورنا أف يأخذ ا٤بنافقْب /ُ
، أك غّب «َّل يتحدث أف محمًدا يقتل أصحابو»: أك خشية من كقوع ا٤بفسدة/ِ

 .ذلك
 فيو يعِب جارو على القاعدة  كبناء على ىذا فنهيهم عن االستغاثة بو

ال بغّبه فيما ال يقدر عليو  الٍب سلفت أف االستغاثة إ٭با ٯبب أف تكوف با 
 .إال ا 

  .كا تعأب أعلم
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 باْب -ٕٔ

  :تعاىل قٕه اهلل 
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  :قاؿ 

 ابب
 قوؿ اهلل تعالى: 

 ﴾َنْصًرا َلُهمْ  َيْسَتِطيُعوفَ  َوَّلَ  ۞ُيْخَلُقوَف  َوُىمْ  َشْيئاً  َيْخُلقُ  َّلَ  َما أَُيْشرُِكوفَ ﴿ 
 اآلية. [ٕٜٔ-ٜٔٔ]العراؼ:

ىذا الباب بعد الكبلـ عن أنواع ٩با يقدح بالتوحيد، أك  فقد عقد ا٤بؤلف 
حيث إف ىذا الباب كما بعده فيهما  تيب؛شاء ا أف ٰبسن ُب ىذا الَب ينقضو كأحسن ما 

داللة شرعية عقلية على حسن التوحيد كقبح الشرؾ، كاألدلة على التوحيد كٙبرٙب الشرؾ 
 ة شرعية، كإٔب أدلة شرعية عقلية.تنقسم إٔب أدل

كبياف حقيقتو، كالتحذير من  كمن ا٤بهم لطالب العلم ُب مقاـ الدعوة إٔب ا 
أف ٯبعل  ة فيسوؽ ألواننا كأنواعنا من االستدالالت لعل ا ضده، أف ينوع ُب األدل

ىذا سببنا ُب ىداية من شاء ا ىدايتو، لرٗبا كاف نوعنا منها ىو ا٤بؤثر ُب السامع فتكوف 
 .ا٥بداية بإذف ا 

 :منها األدلة الشرعية العقلية كثّبة تضمنها كتاب ا كسنو رسولو 
وبية ٗبا أنو الرب إذنا ُب العبادة من خبلؿ تقرير توحيد الرباالستدالؿ على توحيد ربنا 

 ىو اإللو.
ٗبا أف ا لو الكماؿ ا٤بطلق ُب أ٠باءه  االستدالؿ بكماؿ ا  :كمن ذلك أيضنا

  ا٤بستحق للعبادة كحده ال شريك لو.إذنا ىو  ،كصفاتو
فيها إٔب ا٢بق،  أقيسة عقلية هتدم الناظر ثاؿاألمثاؿ كىي أعِب األمضرب  :كمن ذلك

 .اؿ على موضوع التوحيد كخطر الشرؾكالقرآف قد كثر فيو ضرب األمث
االستدالؿ بنقص معبودات ا٤بشركْب كآ٥بتهم كأهنا ناقصة عاجزة ال  :كمن ذلك أيضنا

  .العقوؿ يهئستحق العبادة ُب بداتٛبلك لنفسها فضبلن عن غّبىا نفعنا كال ضرنا، إذنا ال 
 التوحيد، كىذا ما أراده ا٤بؤلف  الداعية إٔب نبو لوأف يت كىذا مسلك مهم ينبغي

شيء  فؤلمفإنو عاجز ناقص  عبد من دكف ا التنبيو عليو ُب ىذا الباب أف كل ما يي 
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﴿َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإَّل  َرُسوٌؿ َقْد ، [ٚٔ﴿َأَفَمْن َيْخُلُق َكَمْن َّل َيْخُلُق﴾]النحل: :يعبد
ـَ﴾]المائدة:َخَلْت ِمْن قػَ  يَقٌة َكانَا يَْأُكالِف الط َعا ىذه ا١بملة  ، [ْ٘ٚبِلِو الرُُّسُل َوأُمُُّو ِصدٍّ

كأمو يكفي أف تعلم يا أيها اإلنساف أنو ما كاف  كافية ُب إسقاط اإلشراؾ بعيسى 
 اج ال يكوف إ٥بنا كال يكوف ربنا.يأكبلف الطعاـ كإذا كانا كذلك فهما ٧بتجاف كات

﴿يَا أَيػَُّها الن اُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا : قوؿ ا كمن ذلك 
﴿يَا أَيػَُّها  :، ا يأمرنا، كيأمر ٝبيع الناس باالستماع إٔب ىذا ا٤بثل العظيم[َٖٚلُو﴾]الحج:

ا ُذبَابًا َوَلِو الن اُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُو ِإف  ال ِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف الل ِو َلْن َيْخُلُقو 
بَاُب َشْيًئا َّل َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الط اِلُب  ُهُم الذُّ اْجَتَمُعوا َلُو َوِإْف َيْسلُبػْ

  .[َٖٚواْلَمْطُلوُب﴾]الحج:
 ما قدركا ا حق قدره حينما عدلوا غّب ا  ،ما قدركا ا حق قدره إم كا

كا ا ما قدر  ،كا لسواهلصوا العبادة  فدعوا غّبه ك١بأحينما ما أخ ،ا غّب ا مع اك كسو 
 ا حق قدره ىؤالء ا٤بشركوف ما أشركوا مع ا غّبه. حق قدره، كلو قدركا

 :قاؿ 
 َيْسَتِطيُعوفَ  َوَّلَ  *ُيْخَلُقوَف  َوُىمْ  َشْيئاً  َيْخُلقُ  َّلَ  َما :﴿أَُيْشرُِكوفَ قوؿ اهلل تعالى :باب

 ة.اآلي َنْصًرا﴾ َلُهمْ 
ضبلؿ كسفو،  ىذه آية عظيمة فيها بياف بطبلف الشرؾ كأف التعلق بغّب ا 

 ٘بده متصفنا هبذه الصفات األربعة: انظر إٔب حاؿ كل من سول ا 
﴿أَُيْشرُِكوَف َما ََّل َيْخُلُق َشْيًئا َوُىْم : قاؿ تعأب :]الوصف الوؿ[

ا، كل ما سول ا  ل من سولكىذا كصف ينطبق على ك، [ُٜٔٔيْخَلُقوَف﴾]العراؼ:
ال ٲبلك أف ٱبلق، ا٣بلق مفقود ُب حقو، كلو اجتمع معو كل من ُب األرض ال يستطيعوف أف 

 ا كلو كاف حقّبنا كلو كاف ذبابة.ٱبلقوا شيئن 
َما ََّل َيْخُلُق َشْيًئا ﴿ :إذنا من ال ٱبلق ال يستحق أف يعبد، بل ىم أنفسهم ٨بلقوف

  .[ٜٔٔلعراؼ:]ا﴾َوُىْم ُيْخَلُقوفَ 
: )ٱبلق( ا الحظ أف  ]الوصف الثاني[:   ،لقوف()ٱبي  :كقاؿ ثانينا، قاؿ أكالن

 (.ما)معُب  :كُب ٱبلقوف ركعي فيو (ما)لفظ  :كأف الضمّب ُب ٱبلق ركعي فيو
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﴿أَُيْشرُِكوَف فما ىا ىنا ىي ا٤بوصولة فتعم كل من ينطبق عليو الوصف ا٤بذكور بعدىا: 
كال شك أف معناىا يدؿ على أفراد  ، [َٜٔٔشْيًئا َوُىْم ُيْخَلُقوَف﴾]العراؼ:َما ََّل َيْخُلُق 

 .كثّبين فناسب أف يقاؿ: ٱبلقوف
، كىو ككل ما سول ا  ىذا كصف ثافن يتصف بو كل ما سول ا 

فأم عبد يدعي إٔب عبادة ٨بلوؽ أليس من خلقو أكٔب  أف كل ما سول ا ٨بلوؽ،
 بالعبادة؟!.

ال يستطيعوف ٥بم نصرنا، ال يستطيعوف أنو ال يستطيع ٥بؤالء الذين  لثالث:الوصف ا 
نصرنا لعابديهم فأم شيء يعبدكف ىؤالء الذين يعبدكف غّب ا ال شك أهنم يطلبوف ٙبصيل 

بْب ىا ىنا أهنم ال يستطيعوف ٥بم  نفع كدفع ضر كإال فما الفائدة من عبادهتم كا 
ستطيعوف، بل رٗبا قاؿ قائل: أهنم قادركف على النصر لكنهم ال نصرنا، ليس فقط ما بل ال ي

أهنم عاجزكف أصبلن فاقدكف للقدرة أصبلن على أف ينصركا عابديهم  يريدكف، فْب ا 
 كال يستطيعوف ٥بم نصرنا.

على عجزىم كضعفهم بل حٌب ىذه ا٤بعبودات ال تدفع  أدؿ   فهو :وصف الرابع[ال]
نفسها فضبلن عن أف تنصر غّبىا فما أخسر صفقة عابديها كل  عن نفسها شيئنا كال تنصر

كاف من األصناـ، أك األشجار، أك األحجار، أك األموات، أك   سواءن  ما سول ا 
بل نصرىم إ٭با ىو  ،األنبياء، أك األكلياء كالصا٢بْب كل أكلئك ال يستطيعوف نصر أنفسهم

 ال غّب ذلك. من عند ا 
﴿ِإْذ : حتاج النصر ١بأ إٔب ا ٤با ا  كلذا سيد كلد آدـ 

٤با كاف يـو بدر رفع  النيب ، [َٜتْسَتِغيُثوَف رَب ُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم﴾]النفاؿ:
ا كاستنصر ربو كقاؿ: عظيمن ا ربو دعاءن ُب مسلم كغّبه كدعيديو إٔب ربو سبحانو كا٢بديث 

صار  «بة فلن تعبد في الرضاللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إف تهلك ىذه العصا»
: نزؿ ا حينها أ ف رداءه سقط عن منكبيو يدعوا دعاءن عظيمنا حٌب إ

﴿ِإْذ َتْسَتِغيُثوَف رَب ُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم أَنٍّي ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة 
 .[ُٜمْرِدِفيَن﴾]النفاؿ:
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آدـ كمعو سادات األكلياء  كىو سيد األنبياء بل سيد كلد إذنا النيب 
، ٤با احتاجوا النصر سألوا من ٲبلكو كىو ا الذين ىم أصحاب النيب 
 ًرسوؿ ا  لى وى ، فكيف ٗبن س. 

عبادة باطلة ُب العقل كما أهنا باطلة   على أف عبادة غّب ا إذنا ىذا دليل بْبِّ 
 ُب الشرع.

 تناكؿ أكلينا كفار قريش كا كاآلية ت ﴿أَُيْشرُِكوَف ﴾: كالحظ قوؿ ا 
 ، كأف  شرؾ بو  كصفهم بالشرؾ كىذا دليل على أف عبادة غّب ا 

: قصورنا على الشرؾ ُب الربوبية كما يزعمو عباد القبور الذم يقولوفورنا كال مص٧بالشرؾ ليس 
ء ليسوا ا لغّب ا، كإف من صلى كسجد لغّب ا، كمن ذبح كطاؼ لغّب ا فهؤالإف من دع

 مشركْب إف كانوا يعتقدكف أف ا٤بؤثر ُب الكوف ىو ا كحده، ىؤالء الذين كصفهم ا 
كانوا يعتقدكف أف ا٤بؤثر ُب الكوف ىو ا كانوا   ﴿أَُيْشرُِكوَف ﴾بالشرؾ فقاؿ ُب حقهم: 
، كمع ذلك  [ٖٔ:نسيو ﴾]َوَمن يَُدبػٍُّر اْلَْمَر  َفَسيَػُقوُلوَف الل ُو ﴿يعتقدكف أنو إذا قيل ٥بم: 

 بالشرؾ. كصفهم ا 
 شرؾ. إذنا عبادة غّب ا 

فعبادتو  ثانينا: اآلية تفيد فائدة مهمة لطالب العلم كىي أف كل ما سول ا 
عم ىذا من يزعمو باطلة كليس األمر ٧بصورنا على األصناـ، كاألشجار، كاألحجار، كما يز 

ك)ما( ىي ، [ٜٔٔ]العراؼ:﴾َف َما ََّل َيْخُلُق َشْيًئا﴿أَُيْشرُِكو ؿ: من عباد القبور ألنو قا
، فكل ما ينطبق عليو الوصف ا٤بذكور بعدىا داخل ُب ىذا الزجر  ا٤بوصولة الٍب تفيد العمـو

ألف االستفهاـ ىا ىنا استفهاـ إنكارم يفيد تقبيح ا٤بشركْب كتوبيخهم، كيف  ؛كالتقبيح
 تعبدكف من ىذه حالو! 

٤بذكور الذم أصحابو موصفوف هبذه الصفات األربع ىذا كا٢بق أف ىذا الوصف ا
، إذنا من عبد غّب ا من األصناـ فعبادتو الوصف ينطبق على كل من سول ا 

باطلة، كمن عبد غّب ا من األكلياء، كاألنبياء، كالصا٢بْب، فعبادهتم باطلة كإال فليخرب٘ب 
إليهم كعظموىم ىذا الوصف أـ ال؟ أىم  ىؤالء ا٤بشركوف، أينطبق على ىؤالء الذين توجهوا

 ٱبلقوف شيئنا؟ أليسوا ٨بلوقْب؟ أليسوا عاجزين عن نصر أنفسهم فضبلن عن غّبىم؟ 
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و فإنو يكوف قد انطبق علي إذا كانوا كذلك إذنا كل من جعلهم شركاء مع ا 
  .أعلم أيشركوف(، كا الوصف ُب قولو تعأب: )
 اآلية. [ِٖٔقْطِميٍر﴾] فاطر: ِمن َيْمِلُكوفَ  َما ُدونِوِ  ِمن وفَ َتْدعُ  وقولو: ﴿َوال ِذينَ 

اآلية الثانية تأييد، كتأكيد على الدالالت السابقة كىي االستدالؿ على كجوب 
التوحيد كحسنو، كالنهي عن الشرؾ كتقبيحو من خبلؿ بياف عجز كل معبود سول ا 

. 
 ،[ٖٔنِِو َما َيْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميٍر﴾] فاطر:َوال ِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدو ﴿قاؿ سبحانو: 

النواة نواة التمر، ىذه اللفافة إذا كنت أريد أف أبيعها  : القشرة أك اللفافة الٍب تغلفالقطمّب
 ما يكوف أليس كذلك؟ ال قيمة ٥با. لك بكم تشَبيها؟ ببل شيء، ألهنا من أحقر

قيقة حٌب كلو كاف ىذا الشيء ال ٲبلك شيئنا ُب ا٢ب بد سول ا إذنا كل من عي 
َوال ِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما َيْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميٍر﴾] ﴿ا٢بقّب الذم ال قيمة لو، 

، كل من عبد كمن عبد من ا  ﴾ َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن الل ِو ِقياًل ﴿ىذا كبلـ ا  ،[ٖٔفاطر:
 و ال يستحق أف يعبد، الذم يستحق أف فإنو ال ٲبلك شيئنا ُب ا٢بقيقة كبالتإب فإن

لك لو فما فائدة من عبادتو كماذا سيجِب لك، أما من ال مً مي ػعبد ىو الذم لو ا٤بًلك كلو اليي 
﴿ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِف الل ِو : ذا كصف ينطبق على كل ما سول اعابدة، كى

 .[ٕٕس َمَواِت َوَّل ِفي اَلْرِض﴾]سبأ:َّل َيْمِلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َذر ٍة ِفي ال
كا ال ٲبلكوف شيئنا كلو ذرة كلو ىذا ا٥بباء الذم يسبح ُب ا٥بواء كالذم ال كزف لو، كال 

أحد ٲبلك شيئنا البتة، كىذه ا٤بوجودات الٍب ُب أيدم الناس ال يظننا ظاننا أف من ال قيمة لو 
  .ُب يده ٲبلكها حقيقة

ناقص  لكه  يديو من ماؿ كعقار كلباس كدكاب كغّب ذلك مً ملك ىذا اإلنساف ٤بن ُب
ىو أشبو بالعارية ا٤بؤداة، كإال فا٤بالك ا٢بقيقي ىو الذم ٰبكم ُب ىذا ا٤باؿ ٕبكمو الشرعي 

فما عند اإلنساف من أمواؿ ىو فيها ٧بكـو بأمر ا الشرعي ال  ،كالقدرم كىو ا 
كال ُب ٯبوز لو أف يتصرؼ ُب ىذا ا٤باء   ، بو شرعناٯبوز لو أف يتصرؼ إال ُب حدكد ما أمر ا

كىو ٧بكـو ُب ىذا ا٤باؿ بأمر ا القدرم، فا جل كعبل إف شاء أف يسلبو منو  ،كيفما شاء
 .٢بظة فعل  ُب
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ا لو، إذا مات انتهت  ا لو كسوؼ يكوف فاقدن ٍب ىذا ا٤باؿ ٧بدكد كمؤقت، فكاف فاقدن
مك على ا٢بقيقة كل شيء إ٭با ىو ا سبحانو ال شريك عبلقتو على ىذا ا٤باؿ، فالذم يل

لو، إذنا ما أحرل كل ٨بلوؽ أف يعبد الذم بيده ملكوت كل شيء، كالذم لو ا٤بًلك كلو، 
َوال ِذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما َيْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميٍر﴾] ﴿ :كالذم لو ا٤بهلك كلو 

 .[ٖٔفاطر:
فاقدكف ُب ىذا السياؽ لثبلثة أمور  عوف مع ا د  كالحظ أف ىؤالء الذين يي 

 عبادة باطلة.تدعوا العاقل إٔب أف يتبْب حقيقة ا٢باؿ، كأف عبادتو مع ا 
 أهنم ما ٲبلكوف من قطمّب. أوًَّل:

أهنم ال يسمعوف إف تدعوىم ال يسمعوا دعائكم ألهنم بْب أموات ىم ُب شغل  وثانًيا:
 .كة مشغولوف بطاعة ا ُب نعيم أك ىبلؾ، أك ىم مبلئ

﴿َوَلْو  هنم على فرض أف ٠بعوا ال ٯبيبوف:: أهنم غّب قادرين على اإلجابة أل]كثالثنا[
َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَف ِبِشرِْكُكْم َوَّل يُػَنبٍُّئَك ِمْثُل 

هبا العليم بكل شيء من ا٤بشاىد  ا٣ببّبي ال ينبئك ٕبقائق األمور إال  ،[َٗٔخِبيٍر﴾]فاطر:
، أعطاؾ ا حقيقة األمر فخذه كأنت مطمئن ىذا كا ىو ا٢بق، كالغائب كىو ا 

، ىؤالء حقنا ال يستحقوف [َٗٔوَّل يُػَنبٍُّئَك ِمْثُل َخِبيٍر﴾]فاطر:﴿  ىي ا٢بقيقة:كىذه كا
 كحده. العبادة إ٭با يستحقها ا 

 :قاؿ 
 ،ّٜٛ أسد عٔ أْظ قاٍ: ُغٖر ايٓيب  ٚيف ايؿشٝض

َِٝظ﴿ؾٓصيت:  ((نٝـ ٜؿًض قّٛ َغٗذٛا ْبِٝٗ؟))ٚنطست زباعٝت٘، ؾكاٍ:  َيَو  َي

َٔ َِٔس َٔ ٤ِْٞ اأَل  .ص121طآٍ عُسإ:﴾َغ

ُب الصحيح كىو ُب  :كقاؿ إنو ،ثالثنا: ٕبديث أنس  استدؿ ا٤بؤلف 
.  البخارم معلقنا كُب مسلم موصوالن

 حٌب أنو  ،د أصابو كا٤بسلموف أمر عظيميـو أح النيب 
 ،ُب جبهتو، كنزؿ الدـ على كجهو  يعِب جهرح  ،ت جبهتوجٍ شي 

الثنية أك  ، الرباعية السن الٍب بعد الثنية.ككسرت رباعيتو  ،فكاف ٲبسحو بيده
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كُب األسفل، كاللذاف ُب  ثنيتاف ُب األعلى ،األسناف الٍب ُب الوسط لئلنساف الثنايا ىي:
فئلنساف أربع رباعيات ُب األعلى اثنتاف، كُب  ،ٮبا الرباعية كٝبعها رباعياتب الثنيتْب جان

ٕبيث أنو ذىب منها جزء  ،كسرت رباعيتو السفلى  األسفل اثنتاف، النيب 
، كىذا كليس أهنا قلعت بالكلية إ٭با كسرت جزء من رباعيتو بأيب ىو كأمي 

 يفيد منو ا٤بسلم فوائد عدة: لنيب األمر العظيم كا٤بصاب ا١بلل الذم نزؿ با
من مشاؽ ُب سبيل الدعوة إٔب ا  أف يعلم عظيم ما ٙبملو النيب  أوًَّل:
  كإببلغ دين ا إٔب الناس، فيزداد ا٤بسلم ٧ببنا لنيب ا. 

ٰبتاج إٔب أف يتحمل ا٤بصاب ُب سبيل إببلغو إٔب  اليقْب بأف دين ا  ثانًيا:
يصيب أصحاهبا ما يصيبهم من األذل كالببلء، فإذا علموا  إٔب ا  الناس كأف الدعوة

، كىو سيد كلد آدـ كأحب ا٣بلق إٔب ا كمع ذلك أصابو ما أصابو أف النيب 
عليهم أف  ربو كالذين كاف ٥بم الوراثة التامة للنيب فإف السائرين على منهاجو كد

كف كيتحملوف ا٤بشاؽ كيتسلوف إسوة كسلول ٥بم يتأسوف بو فيصرب  ٯبعلوا نبينا 
 .ٗبا أصابو 

    عبده  ٙبقيق التوحيد أف يعلم ا٤بسلم أف النيب  كىو ]ثالثًا[:
اعيتو كال شج ربنا ٤با أصابو ما أصابو ما كسرت ربى  كليس معبودنا، لو كاف النيب 

كرسوؿ،  عبده  إ٭با النيب  ،كال ساؿ دمو، فإف الرب ال يكوف ىذا كصفو كجهو
 .ب بل يطاع كيتبع كذٌ عبد، كرسوؿ ال يي ال يي  فى هبذا شرفنا لو، عبدي كك

فإنو سوؼ يتجنب  إذنا إذا علم اإلنساف مثل ىذا الذم أصاب النيب 
لو، كأما الغلو  كينزلو ا٤بنزلة البلئقة بو كالٍب جعلها ا  الغلو فيو 

 .فإف ىذا من طرائق غّب ا٤بتبعْب لو  فيو 
أصيب ٗبا أصيب بو يـو أحد فكاف ٲبسح الدـ عن  يب : أف النالشاىد
 لَْيسَ ﴿كىو يدعوىم إٔب ا، فأنزؿ ا:  «كيف يفلح قوًما أدموا نبيهم»كجهو فيقوؿ: 

٢بقو شيء من عدـ  كاف النيب ، [ٕٛٔ]آؿ عمراف:﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ  َلَك ِمنَ 
 َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿:  رجاء إٲباهنم كاليأس من إسبلمهم، فقاؿ ىذا القوؿ فأنزؿ ا

 .[ٕٛٔ]آؿ عمراف:﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ 
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 (، كالنكرة ُب سياؽ النفي تعم.شيء)الحظ أف سياؽ نفي كفيو نكرة 
أف ينذر كأف  ،شيء إ٭با ىو رسوؿ كاجبو الدعوة إٔب ا إذنا ليس للنيب 

]آؿ ﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ  َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿ ، أما ما عدا ذلك فاألمر كلو :يبشر كأف يبلغ
ال اإلثابة كال العقوبة، ليس لك ا٥بداية كليس لك اإلضبلؿ، ليس لك  ،[ٕٛٔعمراف:

﴿ُقْل لِل ِو  :شيء من األمر شيء مطلقنا حٌب الشفاعة ال ٲبلكها النيب 
ال لغّبه، فدؿ ذلك على أف  ، الشفاعة إ٭با ىي  [ٗٗالش َفاَعُة َجِميًعا﴾]الزمر:

ـ القيامة إ٭با يشفع بإذف ا بل يشفع بأمر ا ىو مأمور أف إذا شفع يو  النيب 
 .يأمره ا أف يشفع، كاشفع تشفعيشفع 

لك ، فالنيب مً ػالـ ال (لك)، البلـ ىا ىنا ﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ  َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿إذنا 
   ال ٲبلك شيئنا إ٭با األمر كلو كىذا من تأملو حقنا تبْب لو حقيقة ،

كتبْب لو غربة الدين، كتبْب لو حاؿ كثّب من الناس الذين تعلقوا باألكلياء كاألنبياء، التوحيد 
كىو ىو أعظم الناس قدرنا كجاىنا، كمنزلة عند ا كمع ذلك ا  إذا كاف النيب 
  :فكيف ٗبن عداه!، ﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ  َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿يقوؿ لو  

كأف غّبىم من األكلياء  لنيب أال يتبصر ىؤالء الذين اعتقدكا أف ا
، كمغفرة الذنوب ككل   ما  كالصا٢بْب ٲبلكوف إجابة الدعاء كتنفيس الكركب، كتفريج ا٥بمـو

ٲبلك ٥بم  ىذا الذم يعقدكنو، يعتقدكف أف النيب  يقدر عليو ا 
كٯبيبهم إٔب كل ما يطلبوف، كلذلك تعلق دعائهم، كتعلقت رغبتهم، كتعلق رجائهم بالنيب 

  كبغّبه، مع أف النيب :ُقْل نفسو ىو الذم أمره ا أف يقوؿ﴿
﴿ُقْل ِإنٍّي َلْن ُيِجيَرِني ِمَن الل ِو َأَحٌد َوَلْن ، [ِٕٔإنٍّي َّل َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوَّل َرَشًدا﴾]الجن:

نَػْفًعا َوَّل  ﴿ُقْل َّل َأْمِلُك لِنَػْفِسي: يقوؿ ا ، [َٕٕأِجَد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا﴾]الجن:
َضرًّا ِإَّل  َما َشاَء الل ُو َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب َّلْسَتْكثَػْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمس ِنَي السُّوُء ِإْف 

  .[ٛٛٔأَنَا ِإَّل  َنِذيٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوف﴾]العراؼ:
عنا أ كٲبلك ضرنا فبل نذيرنا كبشّبنا لقـو يؤمنوف، أما أف ٲبلك نف ىذا ىو 

أف يبلغو للناس، ليس بالذم ٲبلك  كا ىذا كبلـ ا، كىذا الذم أمر النيب 
 نفعنا كال ضرنا كال ىو بالذم يعلم الغيب، فكيف بالذم ىذا الذم يقرب كىو يردد: 
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 َٚٔ عًَٛو عًِ ايًٛح ٚايكًِ      ؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝا ٚقستٗا

فإف من جودؾ )بل حٌب اآلخرة  ، ٲبلك الدنيا فقطليس فقط ٲبلك النفع كالضر كال
، )كمن علومك( بعض علومك ﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ  َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿، كا يقوؿ: (الدنيا كضرهتا

﴿َوَلْو  يقوؿ  ، ال إلو إال ا، كالنيب (كمن علومك علم اللوح كالقلم)، للتبعيض
 .[ْٛٛٔلَخْيِر َوَما َمس ِنَي السُّوُء﴾]العراؼ:ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب َّلْسَتْكثَػْرُت ِمَن ا

كذب،   ال يعلم الغيب كمن حدثك أنو يعلم الغيب فقد كا إف النيب 
من كفار  ا على إناسالء سيأٌب معنا بعد قليل، أنو دعا على ىؤ كلو كاف يعلم الغيب ٤با دع

م أسلموا بعد ذلك، كلو كاف لعن فبلننا كفبلننا سيأتوف معنا، مع أهنم: اقريش بأ٠بائهم الله
 .عليهم ىذا الدعاء ايعلم أهنم سيسلموف ما دع النيب 

 .يعلم الغيب ما كاف النيب 
عقدىا فقاـ النيب  ُب قصة آية التيمم ما الذم حصل؟ أليس فقدت عائشة 

  كا٤بسلموف ُب الصحراء ال ماء عندىم ينتظركف كيبحثوف حٌب اشتد األمر
كذىب أبو بكر إٔب عائشة  ، يشتكوف إٔب أيب بكر  على ا٤بسلموف كجاءكا
 ككاف ما كاف حٌب أنزؿ ا آية التيمم، تقوؿ عائشة  ،كعاتبها كا٢بديث ،

  .«نا البعير وإذا العقد تحتهمعتبف»ُب الصحيحْب، تقوؿ: 
يعلم الغيب ٤با ما أخربىم إبثوا عن العقد ٙبت البعّب  إذا كاف النيب 

 يصيب ا٤بسلمْب ما يصيبهم. كانتهى األمر ال
السوء عن عائشة الطاىرة  ٢بديث ُب الصحيحْب ٤با شاعت قالةبل ُب قصة اإلفك كا

 ،ا عن ا١بيشُب عرضها ٤با حصل ما حصل من تأخر ٥بتكلم الناس  ا٤بطهرة 
طل جاءت بعد أف كجدىا صفواف بن ا٤بع كجاءت بعد أف بلغ النهار مبلغو إٔب قرب الظهّبة،

  أيب، النيب  نبٔب كرب ذلك رأس النفاؽ عبد ا حصل كتو فحصل ما
  ذىب إٔب عائشة  :يا عائشة إف كنِت »ُب بيت أبيها كقاؿ ٥با

، أكاف «استغفري اهلل فإف اهلل غفور رحيمف بذنب لممتبريئة فسيبرئِك اهلل، وإف كنِت أ
يستشّب بعض أصحابو ُب  يعلم الغيب؟! أكاف النيب  النيب 
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 و بعد ما قاؿ نزؿ الوحي عليو العظيمة كىو يعلم الغيب؟! حٌب إن ثةىذه ا٢باد
 كاف يعلم الغيب فيفعل ىذا!أ ،كضحك، كبشر عائشة  رى سي فى 

)كمن علومك  فكيف يقوؿ مسلم بعد ذلكيعلم الغيب،   يكن النيب ٓب
، أنا أعجب من ىذا يتلوف كبلـ ا  اس العجب من إنعلم اللوح كالقلم(، يا 

أك غّبه من األكلياء ٲبلك إجابة الداعيْب،  نساف الذم يعتقد أف النيب اإل
﴿ُقْل ] صادؽ أـ ال؟ يعِب حينما قاؿ النيب  أتؤمن أف النيب 

، فإف ؟أـ ال أكاف صادقنا كىو كذلك ، [ِإنٍّي َّل َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوَّل َرَشًدا﴾
إذنا ٓب  ، كإف قاؿ: كاف صادقا قاؿ: ال، ٓب يكن صادقنا فقد كذبو فقد كفر با

 . السفو كليس إال الضبلؿ ا٤ببْبأليس ىذا إال ؟تتوجو إليو ٓب ؟تعبدىم
أكلئك الذين يتوجهوف لغّب ا سبحانو بالدعاء،  ،على ا٤بسلم أف يتقي ا ف

، إذا كاف النيب كالقصد، كالرجاء، كاإلخبات، كالتوكل، كاالعتماد عليهم أف يتقوا ا 
  ليس لو من األمر شيء، إذا كاف النيب  ال ٲبلك ألحد نفعنا كال

دم هبا عباد القبور الذين فكيف بغّبه، كيف يصدؽ عاقل ىذه السفاىات الٍب يه ضرنا؟!
  يقولوف:

يقوؿ أحدىم: )إذا أعياكم األمر فعليكم بقربم ال ٙبملوا ٮبنا اطمئنوا مهما يصيبكم 
 موٌب(!بعد فعليكم بأف تلجوا إٔب قربم 

يقوؿ آخر: )إذا كاف يـو القيامة نصبت خيمٍب عند باب جهنم فأمنع دخوؿ من ك 
  !دعا٘ب(

 بأيديهم. تبهمُب ك ىذا ٤بدكفه  ا إف  ك ذا يقولوف، ك كى
كقد كتب ىذا على لوح عند قرب ُب بعض البلداف يزعموف أنو قرب لنيب   :كيقوؿ آخر

علم قرب على كجو األرض يعلم كال يي  ،نيبىذا س(، كال ييعلم بدليل صحيح أف ا٠بو )جرجي
ال يوجد قرب على كجو األرض يعلم أنو ثابت قطعنا  أنو ثابت قطعنا سول نبينا 

ككثّب من العلماء على أف قرب ا٣بليل ُب فلسطْب ىو قربه،  ،لنيب إال قرب النيب 
 ،كرٙب لكن على كجو القطع كاليقْب ليس قرب يقطع بو إال ىذا القرب لنبينا ال

 ٘بدىم يكتبوف أك ىكذا كتبوا يقولوف: 
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 ا ٚتكدّٜطا٠ ٦ًَت ّْٛزسكس شز
 

 ٚاقؿد ْيب اهلد٣ ذا اجملد دسدٝطا 
 

 إال ًَُتَ٘ا شازٙ قاؾد ٜػهٛ 
 

 عٓ٘ ايهسب تٓؿٝطا َظٔؿُْٚ 
 

﴿َأم ْن ُيِجيُب اْلُمضَطر  ِإَذا  :ُب عبله أصبح مثلو مثل الذم قاؿ جل   !!سبحاف ا
﴿ثُم  ال ِذيَن َكَفُروا ، كا إال حا٥بم ىو ما كصف ا: [َٕٙوَيْكِشُف السُّوَء﴾]النمل: َدَعاهُ 

لكن ال و كا إنو سينادم يـو القيامة ، كمن كانت ىذه حال[ِٔبَربٍِّهْم يَػْعِدُلوَف﴾]النعاـ:
ْم ِبَربٍّ ِإْذ ُنَسوٍّيكُ  * تَالل ِو ِإف ُكن ا َلِفي َضاَلٍؿ مُِّبينٍ ﴿ينفعو الندـ 

 كا جلل، كاألمر كا خطر على ا٤بسلم فاألمر فليحذر، [ٜٛ-ٜٚاْلَعاَلِميَن﴾]الشعراء:
 َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿: كيتأملو كيصدقو ىذا ىو كبلـ ا  ا٤بسلم يقرأ كتاب ا 

كلو كاف ُب حق  ، أم دليل أكضح على قبح الشرؾ كالتعلق بغّب ا ﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ 
 .ا٣بلق  أشرؼ
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 : قاٍ 

إذا - :ٜكٍٛ أْ٘ مسع زضٍٛ اهلل  ٚؾٝ٘ عٔ ابٔ عُس 

ايًِٗ ايعٔ ؾالّْا )): -َٔ ايسنٛع يف ايسنع١ األخري٠ َٔ ايؿذسزؾع زأض٘ 

ؾأْصٍ اهلل  ((مسع اهلل ملٔ محدٙ، زبٓا ٚيو اؿُــد))بعدَا ٜكٍٛ:  ،((ٚؾالّْا

 .١ٜاآل َشْيءٌ  اَلْمرِ  َلَك ِمنَ  لَْيسَ تعاىل: 

ٚاؿازخ بٔ  ،ٚيف زٚا١ٜ: ٜدعٛ ع٢ً ؾؿٛإ بٔ أ١َٝ، ٚضٌٗٝ بٔ عُسٚ

 .ص121طآٍ عُسإ:َشْيءٌ  اَلْمرِ  َلَك ِمنَ  لَْيسَ ٖػاّ، ؾٓصيت 

النيب  أف   ((،البخارم))كىو عند  بعد ذلك حديث ابن عمر أكرد 
 ا على رىطو من  دع -سمى قنوت النوازؿكىذا يي -لركوع ا بعد رفعو من ادع

على ما حصل األسباب ٢بصوؿ  س القـو يـو أحد، ككانوا من أعظمً فار قريش كانوا رؤك ك
ثة: ) صفواف بن أمية، ُب ركاية أخرل كىم ثبل ما٤بسلمْب من مصيبة، كجاءت تسميته

 ،بن ىشاـ ا٤بخزـك( ا٢بارث ىذا أخو أيب جهل، عمرك بن ىشاـ ارثبن عمرك، كا٢بكسهيل 
موا بعد ذلك كحسن ككلهم قد أسل ،ات القـو كىو أبو سفيافك٥بم رابع أيضنا ككاف من ساد

  .إسبلمهم
طلب الطرد من رٞبو  :كالدعاء باللعن يعِب ،عليهم باللعنة ا النيب ٤با دع

 َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿ :يسأؿ ا العبد أف يطرد ىذا ا٤بدعو عليو عن رٞبتو فأنزؿ ا ا 

 .اآلية الٍب سبق الكبلـ فيها لنزكؿ سبب ثافكىذا ، [ٕٛٔ]آؿ عمراف:﴾َشْيءٌ  اَلْمرِ 
كالصحيح أنو ٯبوز تعدد أسباب النزكؿ فتكوف اآلية قد نزلت ٥بذين السببْب، كاألمراف 

 ف ا٢بادثة ُب ا١بملة حادثة كاحدة.على كل حاؿ متقاربا
 الشاىد: أف ُب ىذا ا٢بديث فوائد:

ُب شأف   كا٤بسلموف معو كانوا يلجئوف إٔب ا النيب  أف   أوًَّل:
بيده كل شيء، ككاف قادرنا على كل شيء   دفع آؿ ا٤بشركْب كلو كاف النيب 

كما يزعم القبوريوف ٤با كاف لو حاجة هبذا القنوط لكاف قاـ على ىؤالء ا٤بشركْب بقدرتو 
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ا إٔب ا، كلذلك ككاف مفتقرن  ا٣بارقة النافذة كانتهى األمر، لكنو كاف ٧بتاجنا إٔب ا 
   ا.١بأ إٔب

، كإذا كاف ىذا حالو ؟فكيف بغّبه إذا كاف ىذا حاؿ النيب 
  أليس ىذا !إليو ُب طلب كشف الكركب بعد موتو لجأكىو حي فكيف يي 

 ؟ألصحاب العقوؿ اكافيًّ   اكبرىانن  دليبلن 
كا٤بسلموف معو كمع ذلك ما كاف عندىم قدرة على حصوؿ  النيب  

،  ، فكيف بغّبه  فلجئوا إٔب ا على االنتقاـ من ا٤بشركْبصر، ك الن  
 .؟!طلب ىذا منو بعد موتو فكيف يي 

ى ىؤالء القـو ا علما كاف يعلم الغيب، كبالتإب دع النيب  أف   :]ثانيًّا[
الصناديد أف ىؤالء  ف يطردىم من رٞبتو، كالذم سبق ُب علم ا بأف يلعنهم ا كأ

ٝبيعهم  ء الثبلثة ٝبيعنا كأبو سفياف أيضنافكاف ذلك ىؤال ،سيسلموف كسيحصل إسبلمهم
  قد أسلموا، كحسن إسبلمهم.

 .ال يعلم الغيب إذنا النيب 
 اَلْمرِ  َلَك ِمنَ  لَْيسَ ﴿ :إذنا اآلية كاضحة صرٰبة تقطع جذكر الشرؾ من القلب

ففي حق غّبه من  كإذا كاف ىذا ُب حق النيب  ،[ٕٛٔ]آؿ عمراف:﴾َشْيءٌ 
 باب أكٔب.

 : قاٍ 

سني أْصٍ  قاٍ: قاّ زضٍٛ اهلل  ؾٝ٘ عٔ أبٞ ٖسٜس٠ ٚ

َربِينَ  َعِشيَرَتكَ  َوأَنِذرْ ﴿ عًٝ٘: أك - ٜا َعػس قسٜؼ$قاٍ:  ،[ٕٗٔ]الشعراء:﴾اْلَقػْ
ال أغين عٓهِ َٔ اهلل غ٦ّٝا، ٜا عباع  ؛اغرتٚا أْؿطهِ -مٖٛا ن١ًُّ

 ع١ُ زضٍٛ اهلل-بٔ عبد املطًب ال أغين عٓو َٔ اهلل غ٦ّٝا، ٜا ؾؿ١ٝ 

- ضًٝين  ،ال أغين عٓو َٔ اهلل غ٦ّٝا، ٜٚا ؾاط١ُ بٓت قُد

 #.َٔ َايٞ َا غ٦ت ال أغين عٓو َٔ اهلل غ٦ّٝا
 .ىذا حديث عظيم كىو أيضنا من دالئل كبراىْب التوحيد
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 أف النيب  :كفيو ((،الصحيحْب))ُب  ٨برجه  حديث أيب ىريرة 
َربِينَ  َعِشيَرَتكَ  َوأَنِذرْ ﴿ :ا عليو ؿى زى نػى صعد على الصفا ٤با أى  ، صعد [ٕٗٔ]الشعراء:﴾اْلَقػْ

ما تردد كال تلكأ،  كالحظ أف االستجابة كانت سريعة من النيب  ،على الصفا
بلحظ فيها فإف دعوة كىذا ٩با ينبغي أف يي  ،كإنذار العشّبة األقربْب من ا٢بكمة ُب الدعوة

قربْب قد أسلموا اطمئنوا األ ا رأكا أف  األبعدين إذ فإف   ،األقربْب كاستجابتهم فيها قوة للدعوة
  كأقبلوا.

كال شك أف أكٔب الناس ٖبّبؾ كبرؾ ىم األدٗب إليك فاألدٗب ىذه ىي قاعدة الشريعة، 
أكٔب الناس برب اإلنساف كخّبه ىم األدٗب فاألدٗب، كأم خّب كبر أعظم من السعي ُب ا٥بداية 

يا معشر »اؿ: على الصفا، كق ، قاـ النيب كالدعوة إٔب ا 
، يا ٝباعة قريش ينادم قبيلتو ينادم ٝباعتو  ،يعِب ٝباعة :، معشر«قريش

بالتوحيد فإنو ٜبن النجاة، إذا كنت تريد النجاة  :يعِب «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم»
كىذا  «أنقذوا أنفسكم من النار» ((:الصحيح))فأشَبيها كٜبنها التوحيد كجاء ُب ركاية ُب 

النيب  ، ٍب إف  ء البتة إال بتوحيد ا، كإتباع رسولو ال يكوف بشي
  خصص فنادل العباس، نادل عمو القريب ا٢ببيب إليو، كىو الذم كاف ٰبب

حٌب إنو كاف حاضرنا على كفره يـو العقبة يستوثق البن أخيو من  النيب 
فإ٘ب كأنا  ،اشَب نفسك يا عباس انقذ نفسك من عذاب األنصار، كرر ىذا ا٣بطاب لو: ا

رسوؿ ا ال أملك لك من ا شيئا، كالحظ أيضنا ىذه النكرة ُب سياؽ النفي، ال ٲبلك 
 .شيئنا البتة، كىو الصادؽ ا٤بصدكؽ 

ٍب خاطب عمتو صفية الٍب ىي أـ الزبّب ابن العواـ أيضنا خاطبها بأف تشَبم نفسها 
 .ا من ا شيئناأنو ال ٲبلك ٥ب كأف تنقذ نفسها من عذاب ا كالتعليل:

ا٢ببيبة القريبة إليو الٍب ىي بضعة منو  ،ٍب خاطب فاطمة سيدة نساء العا٤بْب 
، سليِب من  ،ا شيئنامن  ا ا٣بطاب اشَبم نفسًك ال أغِب عنكً ٱباطبها هبذ
٥با أك لغّبىا لكن الذم  ال  ، ا٤باؿ ٲبكن أف يقدمو النيب مإب ما شئت
فيو شيئنا، كىذا فيو دليل على أف سؤاؿ ا٢بي ا٢باضر  أف يفعل يستطيع النيب 

القادر جائز كليس من الشرؾ كأف ىذه حالة مستثناه، األصل أف السؤاؿ كالطلب ال يكوف 
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رٞبة ا أهنا استثنيت ىذه ا٢بالة ككانت ىذه ىي  إال  كما قد أخذنا كعملنا، لكن من
من اهلل  ي من مالي ما شئِت َّل أغني عنكِ سلين»صورة جائزة أف تسأؿ حينا حاضرنا قادرنا، 

  .«شيًئا
كىو ىو فكيف بغّبه، كإذا كاف ىذا من  إذنا إذا كاف ىذا من النيب 

ىؤالء أقرب الناس إٔب النيب  ؟فكيف بغّبىم ،ُب حق قرابتو النيب 
  ذلك يقوؿ: إٔب ابتنو الٍب ىي أحب الناس إليو أك من أحب الناس إليو، كمع

، فكيف بغّبىم من الناس، أليس أكٔب أف يكوف النيب «من اهلل شيًئا َّل أملك لكِ »
 .ال ٲبلك ٥بم من ا شيئنا 

كأيضنا على ا٤بغركرين أف يتنبهوا بعض الناس  ،إذنا على كل مسلم أف يعي ىذا األمر
يقوؿ: أنا ابن أك من أحفاد الوٕب الفبل٘ب، أك من آؿ بيت النيب  يصيبهم الغركر
 و الذنوب، انتبو يا غفر بذا قد حصل على صك يدخل بو ا١بنة كتي فيظن أنو هب

 ، «َّل أملك لِك من اهلل شيًئا» يقوؿ لفاطمة  كالنيب  ىذا ؛عبد ا
  ؟فكيف بك يا عبد ا

ا من تلبيس كتدليس الشيطاف، ا كإياؾ من ىذه، إياؾ من ىذا الغركر فهذا ك  اتق
الذم ينفعك يـو القيامة  ب ا٢بقيقي من النيب علم أف الوالية ا٢بقيقية كالقر كا

 :قاؿ النيب  ((صحيح مسلم))، ُب إ٭با ىو أف تكوف متبعنا لو 
 .«اهلل وصالح المؤمنين يإنما وليّ  ،أَّل إف آؿ أبي فالف ليسوا بأوليائي»

كنصيب من  كتطلب أف يكوف لك حظ من رسوؿ ا  فإذا كنت ترـك
أعلم أف ىذا إ٭با يكوف ٔبدؾ كاجتهادؾ ُب إتباعو القرب منو ُب جنات النعيم ف
 أك كجاىو أك  تكوف مغَبنا كراكننا إٔب سبب آخر من نسبو أف ال  ،كالتزاـ سنتو

 غّب ذلك.
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 باب -ٕٕ

 :تعاىل قٍٛ اهلل 

 اْلَحق   قَاُلوا رَبُُّكمْ  قَاؿَ  َماَذا قَاُلوا قُػُلوِبِهمْ  َعنْ  فُػزٍّعَ  ِإَذا َحت ى﴿ 
 ﴾اْلَكِبيرُ  اْلَعِليُّ  وَ َوىُ 
 (األول اجمللس) 
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 قاؿ 

 باب
 قوؿ اهلل تعالى: 

﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم قَاُلوا َماَذا قَاَؿ رَبُُّكْم قَاُلوا اْلَحق  َوُىَو اْلَعِليُّ  
 .[ٖٕاْلَكِبيُر﴾]سبأ:

ا  قولو: باب قوؿ عقد ىذا الباب عًقب الباب السابق كىو  فإف اإلماـ ٧بمدن
 .[ٜٔٔ﴿أَُيْشرُِكوَف َما َّلَ َيْخُلُق َشْيًئا َوُىْم ُيْخَلُقوَف﴾]العراؼ:ا تعأب: 

طبلف أقوؿ: عقد ىذا الباب ليبْب بطبلف عبادة ا٤ببلئكة، كما تبْب ُب الباب السابق ب 
 ألجل بياف بطبلف عبادة؛ الباب السابق ساقو ا٤بؤلف عبادة األكلياء كاألنبياء، ف

كىذا الباب ساقو ألجل بياف بطبلف عبادة ا٤ببلئكة كإذا ظهر بطبلف عبادة ، األنبياءاألكلياء ك 
الشبهة ُب  األكلياء كاألنبياء كا٤ببلئكة فإف ظهور بطبلف عبادة من سواىم أظهر، كذلك ألف  

 ألف ىؤالء أعظم فإذا كاف ىؤالء كىم الذين ٥بم ا٤بكانة العلية كا٤بنزلة الرفيعة ليسوا أىبلن 
 ادة غّبىم أكضح كأظهر.فبطبلف عب، يعبدكا مع ا 

 بسوؽ األدلة كالرباىْب على بطبلف عبادة غّب ا  -ا رعاؾ اي-كال تستهن 
كال تظنن أف الفتنة بعبادة غّب ا شيءه بعيد كشيء نادر كشيء ال يكاد يقع، األمر ٖببلؼ 

كىو إماـ ا٢بنفاء دعا ا  ا٣بليل ذلك فالفتنة بالشرؾ عظيمة، حٌب إف إبراىيم 
  ـَ﴾]إبراىيم:أف ٯبنبو عباده األصناـ فمن  [ٖ٘﴿َواْجنُْبِني َوبَِني  َأْف نَػْعُبَد اَلْصَنا

 يأمن الببلء بعد إبراىيم؟
ئكة، بل ففتنة الشرؾ فتنة عظيمة حٌب لو كانت ال بأنبياء كال بأكلياء كال ٔبن كال ٗببل 

فتنة، كالببلء هبا عظيم مع األسف الشديد ُب ىذا العصر  ىيبأشجار كأحجار كأصناـ 
الذم نعيش فيو كىو الذم يسمى عصر التطور كالتقدـ، كىو جديره بذلك ُب أمور ا٢بياة 

صناـ كاألحجار إٔب ىذا ا٤بادية، كمع ذلك أمم من ىذه األمم الٍب ييزعم أهنا متطورة تعبد األ
، ال ينقصهم تعليمه مادم كال تصنع األصناـ بأيديها ٍب ٚب اليـو كىي ر ٥با ساجدة أناسه
كمع  ،بل رٗبا ٘بدي أحدىم حاصبلن على أعلى الشهادات كيتسلم أعلى ا٤بناصب ،شهادات
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ٚبذه إ٥بنا ف ىو أك غّبه ينحتو قبل قليل ٍب اذلك ٘بده راكعنا خاضعنا مستغيثنا بصنم ٕبجر كا
 كربنا.

 كعلى ا٤بسلم الذم رزقو ربنا فالبلية بالشرؾ عظيمة كالفتنة هبا كبّبة  
كأف  ،بفضلو كمنتو كحده، من رزقو حب اإلسبلـ كاالنقياد  بالتوحيد عليو أف ٰبمد 

يث ، كعليو أيضنا أف يسعى السعي ا٢بثيسعى ُب شكر ىذه النعمة الٍب ال نعمة أعظم منها
لو إٔب أف  و دافعه ُب الثبات على ىذا التوحيد، كمن أسباب الثبات أف ٱباؼ من الشرؾ فخوف

ٍب  ،يتعلم كمن ٍبى أف يتحرز، كإال فإنو إذا استهاف ُب األمر فما أقرب ا٣بلل كما أقرب العطب
إذا نظر إٔب حاؿ ىؤالء ا٤بشركْب ًٞبد ا على ما أنعم ا عليو كزاد خوفو من ا ككجلو من 

 بتو إٔب ا أف يقيو ىذا ا٤بصرع.ا كزادت رغ
 ًتني نالُٖا       َٔ خػ١ٝ ايسمحٔ بانٝتإٚادعٌ يٛدٗو َك

 يٛ غا٤ زبو نٓت أّٜكا َجًِٗ       ؾايكًب بني أؾابع ايسمحٔ

كسلو الثبات كسلو أف  نطرح بْب يديو د ا يا أيها ا٤بوحد كأشكره كاأٞب 
دعو ربك بضراعة كبصدؽ أف ٯبنبك عبادة األصناـ بتك على ىذا التوحيد حٌب تلقاه كايث

الشرؾ كلو جليوي كخفيو، سل ربك دائمنا اللهم إ٘ب أعوذ بك من أف أشرؾ بك كأف يقيك 
 شيئنا كأنا أعلم كأستغفرؾ ٤با ال أعلم.

إذا كفقك ا فثبت على التوحيد إٔب أف غادرت ركحك جسدؾ فهذه كا البشارة  
  العظيمة أبشر با٣بّب كأبشر بالسعادة فمن لقيى ا ٓب يشرؾ بو شيئنا لقيو ا

بالرٞبة كا٤بغفرة حٌب لو أنو أتى بَباب األرض خطايا ىكذا أخربنا الصادؽ ا٤بصدكؽ 
  لكن البلية كلكن ا٤بصيبة كل ا٤بصيبة أف ٲبوت اإلنساف كقد أشرؾ مع ا
 حذارم يا عبد ا! ،غّبه 
ئل، بل كال تستهن هبذه الدال ،كال تستهن هبذه النصوص ،ال تستهن هبذه األبواب 

فتح ٠بعك كعقلك ٥با كأحسن تدبرىا كتأملها كأحفظها، رٗبا  ا كأىٍحًضر قلبك عندىا كاتأمله
 .كا٤بوفق من كفقو ا  ،كانت سببنا للعصمة كسببنا للوقاية
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 :قاؿ 

 باب
 قوؿ اهلل تعالى:

َو اْلَعِليُّ ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم قَاُلوا َماَذا قَاَؿ رَبُُّكْم قَالُوا اْلَحق  َوىُ 
 [ٖٕاْلَكِبيُر﴾]سبأ:

ىذا الباب كىذا الباب فيو آية كحديثاف، ىذه  فتتح هبا ا٤بؤلف ىذه اآلية الٍب ا
كفيهما تنبيو على دليلْب  ،ىا حديث أيب ىريرة كحديث النواس اآلية كحديثاف بعد

 عقليْب شرعيْب ٮبا من أحسن األدلة كأقواىا ُب بياف التوحيد كنقض الشرؾ:
 ، كأف ا مة ا االستدالؿ على ىذا ا٤بقاـ العظيم بعظ لوؿ:ا

كإذا كاف كذلك كاف حرينا أف يعبد كحده ال شريك  ،لو الكماؿ ا٤بطلق كلو العظمة الكاملة
جراـ العظيمة  ىذه األ ،األشياء حٌب السماكات كاألرض لو، ا العظيم خضعت لعظمتو كل  

عن لو كتسبح لو، حٌب ا٤ببلئكة ذلك ا٣بلق كتذكٚبضع لو  كانت ٚباؼ من ا 
كل   ،، كمع ذلك ىو خاضع لعظمة ا ق ا العظيم الذم ىو من أعظم خل

 ،درجتو كمع ذلك كلهم خاضعْب   ىذا ا٣بلق مع عظمتو كمع مكانتو كمع رفيع
قاؿ  كما عند أيب داككد بإسناد صحيح من حديث جابر  النيب 
: « ُحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنو إلى ُأذف لي أف أ

 .«عاتقو مسيرة سبعمائة عاـ
، ىذا مىلىكه ٨بلوؽ من مبلئكة ا نظر إٔب ىذه العظمة الٍب تتحّب عندىا األلبابا 
، فإذا   ،كمع ذلك ىو خاضع ، ذليل ، ٱباؼ من ا ،كىو هبذه العظمة ا٥بائلة

كىذا كاحده من  ،لكبّب ىو ا١بدير بالعبادة كحده ال شريك لوكاف ذلك كذلك فا العلي ا
 األمرين العظيمْب اللذين تضمنهما ىذا الباب.

فإذا   ،قػيٍبًح الشرؾ بنقص كل من سول ا  فهو االستدالؿ على أما الثاني:
ضع لو كيي  ،كاف كل من سول ا ناقصنا عاجزنا ٓب يستحق أف ييعبد ذعن لو ىو ككاف الذم ٱبي

 عبد كحده ال شريك لو.رم بأف يي ا٢ب
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 ا٤ببلئكة ال تصلح أف تكوف معبوده؛ ُب ىذه اآلية كما بعدىا من ا٢بديثْب بياف أف
 ألهنا ٚباؼ كالذم ٱباؼ ال يصلح أف يكوف ربنا كال إ٥بنا.

 ،بالوحي كما سيأٌب ف ا٤ببلئكة تيصعق إذا تكلم ا ما يأٌب من ا٢بديثْب أكفي 
كمن كاف كذلك ال يصلح أف يكوف ربنا كال يصلح أف  ،زع عظيميأخذىا صعق كرعدة كف

ا٤ببلئكة دليل على بطبلف إشراكها مع  الٍب ىيىذه ا٤بخلوقات  صي قٍ يكوف إ٥بنا، كبالتإب نػى 
صلح للعبادة فغّبىا من كإذا كانت ىذه ا٤ببلئكة مع عظيم خلقتها كرفيع منزلتها ال ت ،ا

 باب أكٔب.
اية األٮبية ينبغي أف يتنبو ٥بما ا٤بسلم حينما يقرأ ُب أدلة إذف ٮبا استدالالف ُب غ

 .الكتاب كالسنة
لو االستدالؿ على توحيد ا بالعبادة بكونو العظيم الذم  ]االستدالؿ األكؿ[:

 الكماؿ ا٤بطلق من ٝبيع الوجوه.
االستدالؿ على بطبلف الشرؾ بغّب ا بكوف كل ما سول ا  :كاالستدالؿ الثا٘ب

 التوحيد كقبح الشرؾ. ني سٍ كبالتإب يتجلى لنا حي  ،بكوف كل ما سول ا عاجزنا ناقصة عاجزه 
ة يتم ٗبعرفة ىذا اآلي مي هٍ فػى ، [ٖٕ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم﴾]سبأ:: قاؿ  

الل ِو  ﴿ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوفِ  :كىذه اآلية ُب سورة سبأ ما قبلها قاؿ ا 
َّل َيْمِلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َذر ٍة ِفي الس َمَواِت َوَّل ِفي اَلْرِض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍؾ َوَما لَُو 

ُهْم ِمْن َظِهيرٍ  َوَّل تَنَفُع الش َفاَعُة ِعْنَدُه ِإَّل  ِلَمْن َأِذَف َلُو َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن  * ِمنػْ
 .[ٖٕ-ٕٕقُػُلوِبِهْم﴾]سبأ
أشار ُب ا٤بسائل إٔب  حٌب إف ا٤بؤلف  ،عظيمة من أعظم أدلة التوحيد ىذه آيةه 

كلكن ىذا ٤بن  ،ما ذكره أىل العلم كىو أف ىذه اآلية تقطع جذكر شجرة الشرؾ من القلب
  .على قلبو كريزؽى حسن بصّبة يتدبر هبا كبلـ ا فتح ا 

ىذا أمر تعجيز للمشركْب كفيو  [ٕٕ:الل ِو﴾]سبأ ﴿ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوفِ 
دعوىم كانظركا ا [ٕٕ:﴿ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِف الل ِو﴾]سبأ ،إقامة ا٢بجة عليهم

أعِب -كعيبد من دكف ا إ٭با ييدعى لسبب ال يفعلوا ىذا  من ديعي   كل    ُب حا٥بم كالشأف أف  
بل ال بد أف يكوف عنده سببه يدعوه إٔب أف ٱبص ىذا الشيء  ،-أف يعبد دكف سبب عاقل

http://www.salehs.net/


ِّْ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

بالعبادة كىذا أمر ال يكاد ٱبالو فيو عاقل، كىذا السبب إف تأملتو كجدتو ال ٱبلو من كاحدو 
 من أربعة أسباب:

ا  لو ًملك كميلكه ُب ىذا الكوف، فنفىإما أف يكوف ىذا ا٤بعبود ا٤بدعو  
 [ْٕٕدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِف الل ِو﴾]سبأ:﴿ُقِل ا :ذلك عن كل ما سواه  

﴿ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِف  :دعوهتزعمونو إ٥بنا كمعبودنا مع ا امن  كل  
ىذا ا٥بباء الذم يظهر ُب  م ال ٲبلكوف شيئنا حٌب مثقاؿ ذرةكالنتيجة أهن [ٕٕالل ِو﴾]سبأ:

الذرة ا٢ببة من ىذا  ، ىذا ىو أك ىذه ىينافذة يظهر لك ىباءإذا سلطت ضوء ال ،ا٥بواء
ال ٲبلكوف مثقاؿ ذرة ُب السماكات كال ُب األرض، ليس ٥بم أم سلطة كال نفوذ أمر  ،ا٥بباء

ك  العظيم كحده ملي ػعلى شيء إطبلقنا إ٭با ا٤بًلك كال ال ٲبلكوف شيئنا البتة ليس ٥بم سلطافه 
 ال شريك لو.

 ك.ملي ػق ىؤالء أف يكوف ٥بم ا٤بًلك كالإذف انتفى ُب ح 
يعِب -االستبداد  كي لٍ رٗبا ال يكوف الواحد من ىؤالء ا٤بعبودات لو مً  :قد يقوؿ قائل 

ُب  راكو ُب ىذا الػًملك شريك مع ا لكن ندعوه ألف لو ش -ملك االستقبلؿ
ذلك،  فنفى ا  ،وه ألجل ما لو من شراكة مع ا فنحن ندع ،لكمي ػال

كل ما ييعبد من دكف  [ٕٕ﴿َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍؾ﴾]سبأ: :كىذا ىو األمر ا٤بنفي الثا٘ب
  .ا ليس ٥بم شرؾه كال أم حدو كنصيبو من ىذا ا٤بلكوت

رٗبا يكوف أحد ىؤالء ظهّبنا ، معاكننا ، كزيرنا  يستعْب ا بو،  :قد يقوؿ قائل
 ، فنفى ا ة كىذا القدر كىذا ا٢بق على ا أنا أعبدهفؤلجل ما لو من ىذه ا٤بكان

ُهْم ِمْن َظِهيٍر﴾]سبأ:ذلك أيضنا فقاؿ:   :يعِب ؛ما  منهم من ظهّب :يعِب [ٕٕ﴿َوَما َلُو ِمنػْ
  ككل ما سواه فهو ا٤بفتقر إليو.ىو الغِب ا  ،معاكف

ما  ،ا إعانةه  كليس ٥بم أيضن  ،كليس ٥بم شراكة ُب ا٤بلك ،لكإذف ليس ٥بم مي 
 الشفيع ا٤بقرب من كما ييدٕب  إال أنو رٗبا ٲبلكوف الشفاعة رٗبا يدلوف على ا  بقي  

ع عنده فيتقدموف بْب يدم ا٤بشركع عنده كما يفعلوف ُب الدنيا، ٥بم جاىو كمكانة ا٤بشفو 
ا٤بشركع عنده عنده ٕبيث أهنم يؤثركف عليو كيتقدموف بْب يديو بالشفاعة مٌب شاءكا كال ٲبلك 

http://www.salehs.net/


ِّٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

﴿َوَما َلُو ىذا األمر أيضنا فماذا قاؿ؟  فنفى ا  ،ُب نفسو ردىم ٤با ٥بم من مكانةو 
ُهْم ِمْن َظِهيرٍ   ؟ ٓب .[ٖٕ-َٕٕوَّل تَنَفُع الش َفاَعُة ِعْنَدُه ِإَّل  ِلَمْن َأِذَف َلُو﴾]سبأ: * ِمنػْ

ُقْل لِل ِو ﴿ :كحده، تأمل دكمنا قوؿ ا  ألف الشفاعة ملك خالص  
 )الـ( الػًملك كاالستحقاؽ،من أك٥با إٔب أخرىا ٤بن؟  [ٗٗالش َفاَعُة َجِميًعا﴾]الزمر:

شفاعة ٩بلوكة مستحقة لغّب ا  الشفاعة  كحده ال شريك لو كلها، ال ٲبكن أف تكوف
، فهو الذم ٲبلكها كىو الذم ٲبنحها كيتفضل هبا على من يشاء.  

ُب الشفاعة، إ٭با ا ىو الذم يتفضل  ليس لو نصيبه  إذف كل من سول ا 
لو  الشافع ال يعدك أف يكوف مأمورنا بالشفاعة ليس أف   عليو ٗبا ٲبلكو كىو الشفاعة، حٌب إف  

بالشفاعة ٤با لو من إدالؿ  ٕبيث أنو يتقدـ بْب يدم ا  حقنا كجاىنا عند ا 
يا عبد ا ىذا مفهـو مغلوط  محذار  ، ا لو من حظوة عند اك٤با لو من جاه ك٤ب

 ُب كتابة من نفي الشفاعة ُب اآلخرة ألجل أف يزكؿ ىذا ا٤بعُب من قلبك. ا  رى ثػى كى أى 
اعة الٍب تكوف يـو دىا الناس ُب الدنيا منفية ال كجود ٥با، الشفهالشفاعة الٍب يع 

ىو الذم ٲبلكها كال ٯبرأ  الٍب تكوف يـو القيامة ًملك   خر الشفاعةالقيامة شأفه آ
، بل ال ٯبرأ هبا حٌب يأذف لو ا  أحده قط على أف يتقدـ بْب يدم ا 

حٌب  ،بل إال إذا أمره ا  ،أحده إال إذا أذف لو على أف يتكلم بْب يدم ا 
الذم لو ا٤بقاـ العظيم الذم لو النصيب األكفر من الشفاعة ك  سيد الشفعاء 

يأمره أف يشفع  كمع ذلك فا  ،ىو نبينا ٧بمد ك  ،عند ا 
 تيشفع. ،-فعل أمر-:شفع : افيقوؿ لو
ككل من سواه ال ٲبلك ىذه الشفاعة كال ٯبوز ٕباؿ أف  ،إذف الشفاعة   

إ٭با ٯبب أف يتعلق قلبك ٗبن ٲبلك الشفاعة كىو ا  ،تتعلق القلوب بو ألجل ىذه الشفاعة
 .ال غّب 
ختلف ، ا[ٖٕ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم﴾]سبأ:بعد ذلك:  ٍب قاؿ ا  

 ٗبن فيزع عن قلوهبم. :العلماء ُب ا٤براد
: إف ىؤالء ىم ا٤بشركوف ييفزع عن قلوهبم يـو القيامة، قرأ قالت طائفة من أىل العلم 

 قُػُلوِبِهمْ زٍَّع َعْن ى ِإَذا فػَ ﴿َحت  ، كقرأ ابن عامر: قُػُلوِبِهْم﴾﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن ا١بمهور: 
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كا٤براد أف  ،كقرأ ا١بمهور على البناء للمجهوؿ ،قرأ ىو على البناء للمعلـو ،يعِب: ا 
 نتبو! : أزاؿ الفزع، اىنا؟ يعِب ﴾زٍّعَ ﴿فػَ زع عن قلوهبم كمعُب ىو الذم يػيفى  ا 

 ى أحد ضربْب:لى فإنو يأٌب علع  ُب اللغة العربية الفعل إذا جاء على كزف فػى 
 :مى يعِبل  اإلدخاؿ ُب الشيء كنحو قولك عى  :إما أف يكوف ٗبعُب]الضرب األكؿ[: 

 .سعى ُب إدخاؿ العلم ُب غّبه علمى 
كما ُب ىذه   ،ُب إخراج شيء عن شيء :كقد تأٌب بالعكس يعِب]الضرب الثا٘ب[: 

 سعى ُب إزالة ا٤برض عنو. :وضى ر  أزاؿ ا١بزع منو، مى  :عوز  أزاؿ الفزع منو، جى  :عوي يعِبز  اآلية فػى 
 :كالفزع ىو ،يزيل الفزع من قلوهبم يعِب: أيزيل، ا ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع﴾ ف إذ 

يصيبهم فزع ٍب يزيلو  ،ا٣بوؼ ا٤بفاجئ ٤با يصيبهم من الوجل كا٣بوؼ العظيم ُب أىواؿ القيامة
﴿قَاُلوا  :فتجيب ا٤ببلئكة [ٖٕ﴿َماَذا قَاَؿ رَبُُّكْم﴾]سبأ: :م فيقولوفوهبعن قل ا 

 . [ٖٕاْلَحق  َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر﴾]سبأ:
ختاره ، كىذا الذم اا٤ببلئكة :عن قلوهبم ىم عي ز  ا٤براد بالذين يػيفى  أف   القوؿ الثاني:

، كابن عطية، كظاىر تبويب كابن كثّب ،ٝباعة كبّبة من أىل العلم كىو اختيار ابن جرير
بل كىو الذم تعهده أدلة  ،كىو األنسب لسياؽ اآلية ((يحوصح))ُب  البخارم 

السنة كما سيأٌب معنا ُب أدلة الباب، كمعلومنا أنو إف أمكن تفسّب القرآف بالسنة فبل ينبغي 
 العدكؿ عن ذلك.

عن قلوهبم إ٭با ىم ا٤ببلئكة، كسيأٌب تفصيل   عي ز  إذف الصحيحي إف شاء ا أف الذين يػيفى  
  .-إف شاء ا- سبب ذلك ُب شرح ا٢بديثْب القادمْب كسيأٌب ،كيفية ذلك
 .[ٖٕ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم﴾]سبأ: :قاؿ 

 إذف ا٤ببلئكة ٚباؼ كتفزع كتوجل كمن كاف ىذا شأنو أيكوف ربنا كإ٥بنا؟! 
كىذا كجو االستدالؿ من ىذه اآلية أف ا٤ببلئكة ال تصلح ألف تكوف آ٥بة  ،ال :ا١بواب

 .ح ألف يكوف ربنا كمعبودناكمن كاف ىذا شأنو ال يصلي  ،ا ٚباؼ كتفزعألهن
 كذلك إذا تكلم ا  ،[ٖٕ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم﴾]سبأ: :قاؿ 

، ٍب إهنم عى زى ُب قلوهبم فيحصيل ٥بم فػى  عظيمه  بالوحي فإهنم يسمعوف صوتنا عظيمنا يكوف لو تأثّبه 
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فتقوؿ  َماَذا قَاَؿ رَبُُّكْم﴾قالوا ﴿ ،زالة ىذا الفزع ييفزع عن قلوهبمعليهم بإ ٲبىين  ا 
 .[ٖٕ﴿قَاُلوا اْلَحق  َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر﴾]سبأ: :طائفة من ا٤ببلئكة ٥بم

 .[ٖٕ﴿قَاُلوا اْلَحق ﴾]سبأ: :كألىل العلم قوالف ُب تفسّب قولو تعأب 
كلمة ا٢بق منصوبة على أهنا   :يعِب ، ا٢بقيقولوف قاؿ ا :ا٤براد أهنم أف   :لوؿا 

 .مفعوؿ بو أك أهنا صفة، قالوا: قاؿ ا القوؿ ا٢بق  
 .قاؿ ا القوؿ ا٢بق   :أك قالوا ،ق  إذف قالوا ا٢بق يعِب قالوا: قاؿ ا ا٢ب

: فهو أنو أهنم ((تفسّبه))ُب  ى إليو ابن كثّب كىو ما ٫ب :ا القوؿ الثانيوأم  
يقولوف ا٢بق كيبلغوف  ،بإببلغو من الوحي دكف زيادة أك نقصاف أمرىم ا يقولوف ما 

 -الوجو فهمنا ىذا-الذم يأمرىم أف يبلغونو،  كيكونوف أمناء على كحي ا  ،ا٢بق
إ٭با  ،كليس أف ا٤ببلئكة تقوؿ القوؿ الباطل ،يقولوف القوؿ ا٢بق :يعِب﴿قَاُلوا اْلَحق  ﴾

 ا٢بق. :يقولوف
﴿ َوُىَو اْلَعِليُّ ولو ظاىر ق كؿ أكٔب كىو ا٤بناسب لسياؽ اآلية ال سيما كأف  األ كلكن   

 .﴾﴿قَاُلوا اْلَحق   أن و تابعه لػ اْلَكِبيُر﴾
ما ال ٱبفى، فالظاىر  دً عٍ بلمنا مستأنفنا كىذه فيو من البػي يكوف كى  :كعلى التفسّب الثا٘ب

أك قاؿ ا  ،قاؿ ا ا٢بق :يعِب ﴾وا اْلَحق  ﴿قَالُ كا أعلم كىو الذم عليو أكثر ا٤بفسرين أف 
 القوؿ ا٢بق.

 :ُب ىذه اآلية من الفوائد 
 ، وصفة العلو، وصفة الِكبر.إثبات صفة القوؿ هلل 

 .[َٖٕماَذا قَاَؿ رَبُُّكْم﴾ ]سبأ:قالوا ﴿ ففي قوؿ ا  أما القوؿ
 يقوؿ. إذف ا 

 ،كا٢بديث ،كالكبلـ ،القوؿ :وُب القرآف كالسنة أف من صفات تى بى ثػى  ا 
لكن ُب  ،ككلها ٗبعُب كاحد ُب ا١بملة على فركؽ دقيقة بْب ىذه الكلمات ،كا٤بنجاة ،كا٤بناداة

كيتصف  ،كيتصف بالكبلـ ،يتصف بالقوؿ ،ا١بملة ا٤بعُب كاحد فا يقوؿ كلو القوؿ 
 كيتصف با٤بناجاة. ،كيتصف با٤بناداة ،با٢بديث
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 مضى عليو السلف الصاّب: أف ا  ماعة كىو الذمكمنهج أىل السنة كا١ب 
كبلمو ٕبرؼو   ، كأف  كيتكلم ٗبا يشاء إذا شاء كيف شاء  ،يقوؿ ما يشاء

، كىذا الذم ال تعرؼ العرب ُب لغتها كبلمنا سواه، ال يكوف الكبلـ كبلمنا إال إذا  كصوت
من ما ييشرح ض ما يتعلق بإضافة الصوت إٔب ا سيأٌب معنا  ،كاف ٕبرؼ كصوت

 .-إف شاء ا-من ا٢بديث الذم سيمر معنا 
 كخالف ُب ىذه الصفة من خالف من أىل البدع طائفة نفت الكبلـ عن ا  

 صراحة. كنفت القوؿ عن ا 
 ٗبواربة. كطائفة نفت الكبلـ عن ا 

ٱبلق  ا  كلم إ٭با كبلـي مفعوؿ ٨بلوؽ  ال يت طائفة قالت ا 
 ٠بو الكبلـ مثل ما ٱبلق السماء كاألرض كالشجر كا٢بجر كذلك ٱبلق الكبلـ.ا اشيئن 

كقد أٝبع  كال شك أف ىذا من أعظم الباطل بل ىذا من الكفر با  
ستدؿ بو البخارم ٨بلوؽ، كمن لطيف ما ا  ف على كفر من قاؿ بأف كبلـ ا السل
  ٌَحت ى : باب قولو تعأب :فقاؿ ((صحيحو))ب بو ُب من ىذه اآلية الٍب معنا ما بو﴿

خارم: كٓب يقولوا ماذا خلق قاؿ الب [ٖٕقَاَؿ رَبُُّكْم﴾]سبأ: قالوا ماذا ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهمْ 
 ربكم؟

، فهم الذين قالوا كأما الذين نفوا ىذا الصفة ٗبواربة كٓب يكونوا صرحاء صراحة األكلْب 
ك٠بوا ىذا الكبلـ، الكبلـ النفسي كأنو ال   قائم بذات ا معُبن  إف كبلـ ا 

 يتبعض كال يتجزأ بل ىو شيء كاحد.
بل ىو  ه الكبلـ الذم ىو حقنا صفةه  كىذا ُب ا٢بقيقة إف تأملتو ٓب ٘بد

خر، كعاد قو٥بم إٔب أف الكبلـ الذم ىو بعض كبلـ ا الذم ىو القرآف ٨بلوؽ، شيء آ
نؤمن أف ا تكلم لو كىو بعض كبلـ  ،ـ ا الذم بْب دفٍب ا٤بصحف كبلفالقرآف 

ألنو عبارة عن كبلـ ا أك حكاية عن كبلـ ا، كعلى كل  ؛ا، كىؤالء يعتقدكف أنو ٨بلوؽ
ُب ) :ُب ا٤بسائل حاؿ مذىبهم باطل كىذه اآلية فيها رده عليها كما قاؿ ا٤بؤلف 

 .(اآلية إثبات الصفات خبلفنا للمعطلة
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﴿َوُىَو اْلَعِليُّ قاؿ سبحانو:  :  إثبات صفة العلو :يةثانينا ُب اآل 
 ، كالعلو ُب صفة ا العلو :كصفتو ،العلي :٠بوا ا  .[ٖٕاْلَكِبيُر﴾]سبأ:

 ثة أنواع كلها حق ككلها ثابتة لو.ثبل
 ذاّتا ٚقّٗسا َع عًٛ ايػإٔ            ٚي٘ ايعًٛ َٔ اؾٗات مجٝعٗا

ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَلىَٰ َعم ا يَػُقوُلوَف ُعُلوًّا  ﴿ :لو علو القدر والشأف/ٔ
 .[ٖٗ:اإلسراء﴾]َكِبيًرا

كل شيء، عبل تأٌب   قهر :يعِب ،عبل على كل شيء فا  :ولو علو القهر/ٕ
، كما قاؿ سبحانو ُب اللغة ٗبعُب:  .[ٜٔ﴿َوَلَعال بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض﴾]المؤمنوف: :قهرى

و عآب على كل شيء كفوؽ كل شيء ككل شيء فهو ىو سبحان علو الذاتولو /ٖ
 .لو العلو ا٤بطلق  ا  جل كعبلدكف ا 

 أيؿا تدٍ عًٝ٘ بٌ أيؿإ    ...    قَٛٓا ٚاهلل إٕ يكٛيٓاٜا 
 ٚىل ٚذٚم سال٠ٚ ايكسإٓ  ...  عكال ْٚكال َع ؾسٜض ايؿطس٠ األ

 ٕؾٛم ايطُا٤ َبأٜ األنٛا     ...      نٌ ٜدٍ بأْ٘ ضبشاْ٘
 ؾعادع ايتعطٌٝ ٚاهلرٜإ    ...   أتسٕٚ أْا تازنٕٛ ذا نً٘

  لى كل شيء كقد ضل ُب ىذا طائفتاف:لو صفة العلو الذاٌب ع إذف ا 
ال داخل العآب كال خارجو كال فوقو كال ٙبتو كال  ا ليس ُب مكاف طائفة تقوؿ:/ٔ
 كال عن مشالو إٔب آخر ما يذكركف.عن ٲبينو 
 .ا ُب كل مكاف ؿ:وطائفة تقو /ٕ

بل األدلة الٍب ال شك فيها من جهة  ،ككبل الطائفتْب ضلت ا٢بق ك٘بنبت سواء السبيل
الشرع كمن جهة العقل كمن جهة الفطرة الٍب فطر ا الناس عليها كلها متضافرة على أف ا 

 .ُب العلو ا٤بطلق 
من أ٠بائو  [ِٖٕبيُر﴾]سبأ:﴿َوُىَو اْلَعِليُّ اْلكَ قاؿ:  الصفة الثالثة: صفة الكبر 
بل ىو أكرب من كل شيء كأعظم من كل شيء  ،لو الكرب كلو العظمة ، ا جل كعبلالكبّب
 كإذا كاف ا ،   أكرب من كل شيء كجب أف يكوف عند عابديو أكرب من
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كل شيء، ككجب أف تكوف ٧ببتو ُب قلوهبم أكرب من كل ٧ببو، كٯبب أف يكوف خوفو ُب 
  .تحققوف بإٲباهنم بصفة الكرب  هبذا ي ل خوؼ،من ك قلوهبم أكرب

أف ىذا اآلية رده صريح على الذين ضلوا ُب شأف ا٤ببلئكة فجعلوىم شركاء  :الشاىد
كأهنم يشفعوف ببل إذنو، رد ا  ٲبلكوف الشفاعة، مع ا أك أهنم شفعاء عند ا 

 كاف  ٱبفاؾ أف من ا٤بشركْب من  كال ،ذلك عليهم ُب ىذه اآلية كُب غّبىا من اآليات
﴿َويَػْوـَ َيْحُشُرُىْم  :يعبد ا٤ببلئكة، بل ُب ىذه السورة نفسها ُب سورة سبأ يقوؿ ا 

قَاُلوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِيػَُّنا ِمْن ، َجِميًعا ثُم  يَػُقوُؿ لِْلَمالِئَكِة َأَىُؤَّلِء ِإي اُكْم َكانُوا يَػْعُبُدوفَ 
ٍب قاؿ ا:  [ٔٗ-ٓٗانُوا يَػْعُبُدوَف اْلِجن  َأْكثَػُرُىْم ِبِهْم ُمْؤِمُنوَف﴾]سبأُدوِنِهْم َبْل كَ 

 .[ٕٗ﴿فَاْليَػْوـَ َّل َيْمِلُك بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض نَػْفًعا َوَّل َضرًّا﴾]سبأ:
بْب أنو ليس ٲبلك ا٤ببلئكة نفعنا كال ضرنا لعابديهم  كال من عبدكىم  ا 

  سبحانو ال شريك لو.ألف ذلك بيد ا ،ٲبلكوف ٥بم نفعنا كال ضرنا
ُب العبادة، كانتفى أيضنا أف يكونوا شفعاء  إذف انتفى أف يكونوا شركاء مع ا 

﴿وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي الس َمَواِت َّل تُػْغِني َشَفاَعتُػُهْم َشْيًئا ِإَّل  ِمْن بَػْعِد َأْف يَْأَذَف الل ُو  :مع ا
 .[َٕٙضى﴾]النجم:ِلَمْن َيَشاُء َويَػرْ 

يعِب على الراجح قالوا: قاؿ  [ٖٕ﴿قَاُلوا اْلَحق ﴾]سبأ: :أخّبنا ُب قوؿ ا 
قَاَؿ فَاْلَحقُّ َواْلَحق  ﴿،  كا٢بق قوؿ ا ، سم ا ، كا٢بق اا ا٢بق
 .[٘ٔٔ﴾]النعاـ:َوالل ُو يَػُقوُؿ اْلَحق  َوُىَو يَػْهِدي الس ِبيلَ ﴿،  [ٗٛ:صَأُقوُؿ﴾]
﴿َوَتم ْت   دؽ ُب األخبار كالعدؿ ُب األحكاـ:الص :ىو ا٢بق ُب قوؿ ا  ك 

  .[َ٘ٔٔكِلَمُة رَبٍَّك ِصْدقًا َوَعْدًَّل ﴾]النعاـ:
، القوؿ الشرعي ال يقوؿ إال ا٢بق سواءن كاف ذلك ُب القوؿ الكو٘ب أك ُب فا 

َشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْف نَػُقوَؿ َلُو ُكْن ﴿ِإن َما قَػْولَُنا لِ يدبر ىذا الكوف بقولو:  فا جل كعبل
لو زً كما أنو يقوؿ ا٢بق سبحانو ُب قولو الشرعي كمنو كحيو الذم يػينٍ   ،[ٓٗفَػَيُكوُف﴾]النحل:

﴿َوبِاْلَحقٍّ أَنَزْلَناُه َوبِاْلَحقٍّ  :على ريسلو، كمن ذلك ىذا القرآف الذم بْب أيدينا
 .[٘ٓٔنَػَزَؿ﴾]اإلسراء:
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 باب قوؿ اهلل تعالى: -ٖٕ

 اْلَحق   قَاُلوا رَبُُّكمْ  قَاؿَ  َماَذا قَاُلوا قُػُلوِبِهمْ  َعنْ  فُػزٍّعَ  ِإَذا َحت ى﴿

 ﴾اْلَكِبيرُ  اْلَعِليُّ  َوُىوَ 

 )اجمللس الثاني( 
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قَاُلوا اْلَحق  َوُىَو اْلَعِليُّ  ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم قَاُلوا َماَذا قَاَؿ رَبُُّكمْ 
 .[ٖٕاْلَكِبيُر﴾]سبأ:

إذا $قاٍ:  عٔ ايٓيب  يف ايؿشٝض عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

 #....قك٢ اهلل األَس يف ايطُا٤ قسبت املال٥ه١ بأدٓشتٗا خكعاّْا يكٛي٘

﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوِبِهْم  :مضى الكبلـ عن مفتتح ىذا الباب، كىو قولو تعأب
 .[ٖٕقَاُلوا َماَذا قَاَؿ رَبُُّكْم قَاُلوا اْلَحق  َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر﴾]سبأ:

، يعِب ُب (ُب الصحيح)بعد ذلك حديث أيب ىريرة فقاؿ:  أردؼ ا٤بؤلف 
إذا قضى »أنو قاؿ:  عن النيب  ، عن أيب ىريرة ((صحيح البخارم))

ٯبوز الوجهاف،  ،«أو ُخضعاناً –َخَضعانًا  اهلل المر في السماء ضربت المالئكة بأجنحتها
 .خاضعْب لعظمة ا  :عانان يعِبخضوعان، كخيضٍ  :خىضىعانان يعِب

 .«إذا قضى اهلل المر في السماء»:  قاؿ النيب
 دلت األدلة على أنو ينقسم إٔب قسمْب:  قضاء ا 

َسْبَع  ﴿فَػَقَضاُىن   :كمنو قوؿ ا  :إلى قضاء كوني :]القسم األكؿ[
  .[َٕٔسَمَواٍت﴾]فصلت:

﴿َوَقَضى رَبَُّك َأَّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل   كمنو قولو تعأب :وقضاء شرعي :]القسم الثا٘ب[
 .[ِٖٕإي اُه﴾]اإلسراء:

كعدـ التفريق بْب النوعْب يوقع ُب التباس، كرٗبا ُب ضبلؿ، كذلك أف ما قضاه ا 
 كونان فإنو كاقعه كالبد، كل ما قضاه ا  كونان فبل ٲبكن إال أف يقع. 

، كذلك راجع أما ما قضاه ا شرعان فقد يقع كقد ال يقع ٕبسب ما يشاء ا 
قد يشاء كقوع ا٤بقضي شرعان، كقد ال يشاء كقوعو،  ، فا إٔب حكمتو 

 .ُب ىذا كُب ىذا كذلك من حكمتو 
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َّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل  ﴿َوَقَضى رَبَُّك أَ  :لو قلنا: إف القضاء ُب قولو تعأب
، لو قلنا: إنو ىو القضاء الكو٘ب لكاف ىذا ضبلالن مبينان، بل أدل ىذا [ِٖٕإي اُه﴾]اإلسراء:

إٔب الوقوع ُب الكفر با سبحانو، كذلك أف القضاء الكو٘ب، كقد علمتى أنو البد من كقوع 
 :و ا، كعليو فكل ما عيبد فهيقتضي أف ال يعبد إال ا  ،ا٤بقضي فيو

، كىذا ىو مذىب أىل ا٢بلوؿ ككحدة [ٖٕ﴿َوَقَضى رَبَُّك َأَّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل  ِإي اُه﴾]اإلسراء:
 .الوجود، كىذا من أعظم الكفر با 

 إذف البد من مراعة التفريق، كأف القضاء ُب كل مقاـ ٕبسبو.
كدؿ  ،األمر ُب السماء فإف ا٤ببلئكة ٚبضع لعظمة ا  إذا قضى ا 

، كعلى أف ٥بم أجنحة، ىذا ا٢بديث على كصف ا٤ببلئكة با٣بوؼ كا٣بضوع من ا 
 .عليو أدلة عدة ُب الكتاب كالسنة كذلك ٩با دلت

﴿اْلَحْمُد لِل ِو فَاِطِر  :أما ثبوت األجنحة للمبلئكة فهذا ما دؿ عليو قوؿ ا 
 ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمثْػَنى َوُثالَث َورُبَاَع َيزِيُد ِفي الس َمَواِت َواَلْرِض َجاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُساًل 

  من حديث ابن مسعود ((الصحيحْب))، كثبت ُب [ٔاْلَخْلِق َما َيَشاُء﴾ ]فاطر:
 .«رأى جبريل ولو ستمائة جناح، سد الفق  أف النبي»

فهذا من أظهر صفاهتم ُب  كأما ثبوت ا٣بوؼ كا٣بضوع من ا٤ببلئكة  
، [٘:النحل﴾ ]َيَخاُفوَف رَبػ ُهم مٍّن فَػْوِقِهمْ ﴿كصفهم بأهنم  كالسنة، كا الكتاب 

من نور، ، ىم عآب غييب بالنسبة لنا، خلقهم ا كىؤالء ا٤ببلئكة طائعوف  
ُيَسبٍُّحوَف الل ْيَل ﴿، أكقاهتم كلها مستغرقة ُب طاعة ا  حٌب إف   ككفقهم لطاعتو

َّل َيْسِبُقونَُو  * ﴿َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموفَ  :، طائعوف دائبوف [٘:النحل﴾ ]ْفتُػُروفَ َوالنػ َهاَر ََّل يػَ 
يَػْعَلُم َما بَػْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَّل َيْشَفُعوَف ِإَّل  ِلَمِن  * بِاْلَقْوِؿ َوُىْم بَِأْمرِِه يَػْعَمُلوفَ 

 .[ٕٛ -ٕٙبياء:اْرَتَضى َوُىْم ِمْن َخْشَيِتِو ُمْشِفُقوَف﴾]الن
، كمن أجلى تلك العبادات: ا٣بوؼ من عظيمة   فا٤ببلئكة يتصفوف بعبادةو 

بو كا٢بلس البإب من  رأل جربيل ليلة ما أيسرم   النيب  ا سبحانو، حٌب إف  
كىذا دليل على عظمة  ،صّب البإب من خشية ا كا٢ب  :خشية ا، ا٢بلس يعِب

 .من ا  خوفو
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﴿َوَما يَػْعَلُم ُجُنوَد رَبٍَّك ِإَّل   :لق كثّب، ال ٰبصي عددىم إال اكة خكا٤ببلئ
عن البيت ا٤بعمور  ((الصحيح))أخرب كما ُب  ، كالنيب [ُٖٔىَو﴾]المدثر:

الذم رآه ٤با عيرج بو إٔب السماء، أخرب أف جربيل أخربه أف ىذا البيت ا٤بعمور يدخلو كل يـو 
منو ٓب يعودكا إليو آخر ما عليهم، ال يزكر الواحد منهم ىذا سبعوف ألف ملك، فإذا خرجوا 

 البيت فيتعبد فيو إال مرة كاحدة فقط، كُب كل يـو يدخلو سبعوف ألف ملك، كىذا يدلك أف  
عظيم جدان، ىؤالء ا٤ببلئكة الكراـ مع عظيم خلقتهم كقوهتم كمع ذلك فإهنم  عددىم عدده 

  . كا مع ادي بى م ال يستحقوف أف يػيعٍ يفزعوف كٱبضعوف كٱبافوف، كبالتإب فإهن
إذا قك٢ اهلل األَس يف ايطُا٤ قسبت املال٥ه١ بأدٓشتٗا خكعاّْا »

 «....نأْ٘ ضًط١ً ع٢ً ؾؿٛإ ،يكٛي٘
، دؿ ىذا ا١بزء من ا٢بديث على إثبات كبلـ ا «كأنو سلسلة على صفواف»
 فإف ا ،  منها ما سيأٌب ُب يقضي بكبلمو كما تدؿ على ىذا أدلة كثّبة، ك

 .حديث النواس 
، كذلك أف كيدؿ أيضان على ثبوت الصوت ُب كبلـ ا  ، كأف كبلـ ا بصوتو

، كأف ىذا ا٢بديث فيو أف ا٤ببلئكة تضرب بأجنحتها خضعانان لعظمة ا 
الصوت الذم يبلغهم كسلسلة على صفواف ينفذىم ذلك، كما سيأٌب ُب ىذا ا٢بديث، 

أخذ بقلوهبم كيدخل إٔب قلوهبم، فيصيبهم فزعه عظيم، فهذا فيو إثبات كبلـ يعِب ي :ينفذىم
 .ا 

، كثبوت الصوت ُب كبلـ ا دلت عليو أحاديث  كإثبات الصوت ُب كبلـ ا 
ُب الصحيح كُب غّبه، فيها  ،ثان عن النيب كثّبة، جاء ُب ٫بو أربعة عشر حدي

أف اهلل » :كغّبه ((،البخارم))ا ثبت عند ، كمن ذلك مإثبات الصوت ُب كبلـ ا 
، «تعالى ينادي يـو القيامة بصوتو يسمعو من قُرب كمن بُعد: أنا الملك، أنا الدياف

يـو القيامة فيقوؿ: يا آدـ،  أف اهلل تعالى ينادي» :كغّبه ((البخارم))كذلك ما ثبت ُب 
 .«ينادي بصوٍت، فيقوؿ: يا آدـ، أخرج بعث النار من ذريتك

٥بذا ما  ، كيشهدي ىذا ا٢بديث فيو إثبات الصوت ُب كبلـ ا  شاىد أف  فال
 عنو مرفوعان أيضان  ، كريكم  عن ابن مسعود  ((صحيحو))ُب  علقو البخارم 
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، كإف  ((العلل))ا٤بوقوؼ أصح كما قاؿ الدارقطِب ُب  ، لكن  ((سننو))كما عند أيب داكد ُب 
إذا قضى اهلل »يقوؿ:   ابن مسعود أف   الشاىدي لو حكم ا٤برفوع،  كاف موقوفان فإف  

المر بالوحي سمعت المالئكة شيئاً، حتى إذا فُػزٍّع عن قلوبهم وسكن الصوت قالوا: 
 .«ماذا قاؿ ربكم، قالوا: الحق وىو العلي الكبير

فدؿ ىذا على أف كبلـ ، «فإذا سكن الصوت»الشاىد: أهنم يسمعوف شيئان، ٍب قاؿ: 
 .بصوتو ا 

ليس ككبلـ ا٤بخلوقْب، كأف صوت ا  كن تنبو يا رعاؾ ا إٔب أف كبلـ كل
 [، ٔٔ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾]الشورى: :ليس كصوت ا٤بخلوقْب، قاؿ ا تعأب

[، ﴿َفال ٗ[، ﴿َوَلْم َيُكْن لَُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾]اإلخالص:٘ٙ﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا﴾]مريم:
 .[ٕٕ[، ﴿َفال َتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا﴾]البقرة:ِٗٚو اَلْمثَاَؿ﴾]النحل:َتْضرِبُوا لِل  

، ال ٲباثل فيها ا٤بخلوقْب، ك٫بن  يتصف بصفات اختص هبا  فا 
على ما يليق بو  معشر ا٤بسلمْب نؤمن ٗبا جاء ُب الكتاب كالسنة من صفات ا 

ال ٛباثل  خلوقْب، كما أف ذاتو سبحانو، مع اعتقادنا أف صفاتو ال ٛباثل صفات ا٤ب
 .ذكات ا٤بخلوقْب

 ، ما معُب ىذا الكبلـ؟«كأنو سلسلة على صفواف»كىنا مسألة تتعلق هبذا اللفظ: 
ة أك كبّبة ٕبسب حاؿ ربط بعضها ببعض دكائر صغّب السلسلة معركفة: ا٢بديدة الٍب يى 

 .ىذه السلسلة
ا٢بديد على الصخرة ا٤بلساء  ر السلسلة منك١ب الصفواف: ا٢بجر الصلد األملس، ك 

كأنو » :م كلما كانت ىذه السلسلة كبّبة، فالشاىد أف ا٢بديث جاء فيوظي عٍ صوت عظيم، كيػى 
صوت ا يشبو أك مثل صوت ىذه السلسلة،  ، ليس ا٤براد ىهنا أف  «سلسلة على صفواف

التشبيو  إ٭با، [ٔٔ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾]الشورى: :تعأب ا عن أف يشبهو شيء من خلقو
  .ع، كليس ا٤بسموع با٤بسموع، انتبوىنا للسماع بالسما ا ى

: ىذا ا٢بديث الشأف فيو كالشأف ُب حديث الرؤية الذم قاؿ فيو النيب 
ليس ُب ىذا تشبيو ا٤برئي با٤برئي، إ٭با  ،«إنكم ستروف ربكم كما تروف القمر ليلة البدر»

ؤية كاضحة كرؤية القمر، كذلك ُب ىذا ا٢بديث فيو الرؤية بالرؤية، يعِب أهنا ر  تشبيوفيو 

http://www.salehs.net/


ّّٕ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

صوت، كأنو  تشبيو السماع بالسماع، كليس ا٤بسموع با٤بسموع، يعِب أف لكبلـ ا 
 .أف السلسلة على الصفواف ٥با صوت يكوف لو صوت كما

أك أف الصوت يوقع ُب قلوهبم، كيأخذ قلوهبم كما يأخذ صوت السلسلة على 
 .«ينفذىم ذلك» :التوجيو ما جاء ُب تتمة ا٢بديثالصفواف، كيشهد ٥بذا 

فالشاىد أف ىذا التوجيو يدلك على أف ليس ا٤بقصود من ىذا ا٢بديث تشبيو الصوت 
 .كإ٭با فيو تشبيو السماع بالسماع بالصوت،

، كبالتإب فأىل السنة كا١بماعة يستفيدكف من ىذا ا٢بديث إثبات الصوت  
أكرد أثر ابن  ((السين ة))كما ركل ابنو عبد ا ُب  إلماـ أٞبدوف ُب ىذا ا٤بعطلة، كاكٱبالف

فيسمع المالئكة كسلسلة يتكلم  أف اهلل  :مسعود بلفظ قريب من لفظ البخارم كفيو
 (.ىذا تنكره ا١بهمية):  قاؿ اإلماـ أٞبد، على صفواف

 فأىل السنة كسط، يثبتوف الصوت خبلفان للمعطلة، كيعتقدكف أف صوت ا 
  .أعلم فان للممثلة، كا  كصوت ا٤بخلوقْب خبلال

ِٔ ُؾصَِّع ٔإَذا َسٖت٢ :ٜٓؿرِٖ ذيو...$ ِِ َع ٔٗ ٍَ ََاَذا َقاُيٛا ُقًُٛٔب ِِ َقا  َقاُيٛا َزٗبُه

َٛ اِيَشٖل ُٖ َٚ ٗٞ  #....اِيَهٔبرُي اِيَعًٔ

 . يأخذ بقلوهبم، كيصل إٔب قلوهبميعِب «ينفذىم ذلك»
، إذا ٤با :تفيد ُب اللغة معُب ﴿َحت ى ِإَذا﴾، [ٖٕ]سبأ:َعْن قُػُلوِبِهْم﴾ ﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍّعَ 

فإف ، [ٜٙ﴿َحت ى ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج﴾]النبياء: :﴿َحت ى ِإَذا﴾ :كجدت ُب اللغة
 .٤با فػيزِّعى عن قلوهًبم ٤با فتحت يأجوج كمأجوج، ا،م  ػا٤بعُب ماذا؟ ل

-الفزع عن قلوب ا٤ببلئكة، كالفزع  : زاؿ الفزع، أزاؿ ا ز عكقلنا: إف معُب فػى 
، ٍب [ٖٕ]سبأ:﴿َماَذا قَاَؿ رَبُُّكْم﴾، فإهنم يقولوف ا٤بفاجئىو: ا٣بوؼ  -كما قد علمنا

أك كما سيأٌب ُب  ،[ٖٕ]سبأ:﴿َقاُلوا اْلَحق  َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر﴾ٯبيب بعضهم بعضان 
أف جبريل يقوؿ » :ان من ذكر حديث ابن عباس حديث النواس، كما سيأٌب أيض

: قاؿ الحق وىو العلي الكبير، فتردد المالئكة ما قاؿ، يقولوف: قاؿ الحق وىو العلي 
  .«الكبير
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 #ؾٝطُعٗا َطرتم ايطُع، َٚطرتم ايطُع ٖهرا بعك٘ ؾٛم بعض$

 مسَبقومسَبؽ السمع: مفرد مضاؼ فيعم، يعِب:  «فيسمعها مسترؽ السمع»
على اسَباؽ  ٢بكمتو شاء أف يكوف للجن قدرةه  ن ا١بن، كذلك أف ا السمع م

ألف السماء ٧بفوظة، ال  ؛السمع من السماء، ىم ال يسَبقوف السمع من داخل السماء
، لكنهم يقعدكف ُب مقاعد [ٕٖ﴿َوَجَعْلَنا الس َماَء َسْقًفا َمْحُفوظًا﴾]النبياء: :ينفذكف إليها

بنية يسَبقوف السمع، كذلك أف ا٤ببلئكة ُب السماء الدنيا إذا خاصة هبم دكف السماء ا٤ب
من أمره، فإف ىؤالء ا١بن رٗبا كجدكا شيئان من السماع أك  ٙبدثوا ٗبا قضى ا 

 .م حٌب يصل إٔب الكاىن أك الساحرحصل ٥بم شيء من السماع، فيلقونو إٔب من ٙبته
لعلماء السابقْب ا٤بتوَب ، كىو سفياف بن عيينة أحد أئمة ا كفسر ىذا سفياف 
 :األخرل ((البخارم))كُب ركاية  ،حرؼ يده وبدد بين أصابعو :سنة ٜباف كتسعْب كمائة

، ما جعلها ملتصقة، كإ٭با جعلها مفرجة، فجعل «نصب يده اليمنى وبدد بين أصابعو»
 ا٣بنصر إٔب جهة األسفل كجعل اإلهباـ إٔب جهة األعلى، يعِب أف بعضهم فوؽ بعض كما أف

ىذه األصابع بعضها فوؽ بعض، فا١بن بعضهم يكوف فوؽ بعض، كبالتإب فإذا ٠بع من 
  .ذم ٙبتو يلقيو على من ٙبتو كىكذافوؽ شيئان من ا٣برب ألقاه على ا١بِب الذم ٙبتو، كال

ايه١ًُ  ُعُِٔطَُٝؾ -ٚؾؿ٘ ضؿٝإ بهؿ٘ ؾشسؾٗا ٚبدد بني أؾابع٘-

ست٢ ًٜكٝٗا ع٢ً يطإ  ، َٔ ؼت٘ثِ ًٜكٝٗا اآلخس إىلؾًٝكٝٗا إىل َٔ ؼت٘، 

ايطاسس أٚ ايهأٖ، ؾسمبا أدزن٘ ايػٗاب قبٌ إٔ ًٜكٝٗا، ٚزمبا أيكاٖا 

 قبٌ إٔ ٜدزن٘.
ىؤالء ا١بن يَباكبوف فيكوف بعضهم فوؽ بعض، كيلقي األعلى على  كما علمت

-األسفل ما ٠بعو حٌب يوصلها اآلخر منهم إٔب الساحر أك الكاىن، ىكذا جاءت الركاية، 
كبْب الساحر كالكاىن فرؽ سنتحدث عنو إف شاء ا ُب كقتو حينما نأٌب إٔب باب ما جاء 

أف يصيب  ، كرٗبا يشاء ا -ُب السحر، أك حينما نتكلم عن الكهاف إف شاء ا
ا١بُب  الشهابي قبل أف ييلقى إٔب ىذا الساحر أك الكاىن، كرٗبا ألقاىا قبل أف يصيبو 

، تيرجم بو  :الشهاب، كالشهاب ىو النيزؾ، جسم أك شيء نارم ينفصل عن النجـو
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وف هبذه النيازؾ كىذه الشهب، كأحواؿ اسَباؽ السمع كإصابتهم  الشياطْب، ىؤالء ا١بن ييرٝبى
 هبذه الشهب تنقسم إٔب ثبلث: 

اسَباؽ ا١بن للسماع، ككاف  رى ثػي : كى قبل بعثة النيب  :]الحاؿ الولى[
 يصيبهم شيء من ىذه الشهب.

ٓب يتمكن ا١بن من اسَباؽ السمع،  ا بيعث النيب ٤ب لحاؿ الثانية:وا
كحكمتو حٌب ال ٰبصل اختبلط بْب الوحي ا٤بنزؿ من الرٞبن مع  كىذا من رٞبة ا 

َها َمَقاِعَد لِلس ْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اآلَف َيِجْد لَُو  :ما يوحيو ا١بِب إٔب الكهاف ﴿َوأَن ا ُكن ا نَػْقُعُد ِمنػْ
ما ٛبكنوا من اسَباؽ السمع إباف البعثة امدية على صاحبها ، [ِٜشَهابًا َرَصًدا﴾]الجن:

 الصبلة كالسبلـ.
عاد إمكاف اسَباؽ السمع إٔب ا١بن،  ة النيب ابعد كف الحاؿ الثالثة:

 .٩با كاف عليو األمر ُب ا١باىلية كلكن بأقل
على منعهم، لكن  ٢بكمتو مكن ىؤالء، كىو القادر  ا٤بقصود أف ا  

ن ىؤالء ا١بن من اسَباؽ السمع كمن نقل ما يصل إٔب أ٠باعهم ٩با تلقيو أك ك  ا٢بكمة، مى 
 .يتذاكره ا٤ببلئكة فيما بينهم من أمر ا 

كقد دؿ الدليل على أف ا١بن قد يسَبقوف السمع ٩با يقولو مبلئكة السماء الدنيا، كقد 
من  ((البخارم))ن السماء، يدؿ على ىذا ما ثبت ُب يسَبقوف السمع بعد نزكؿ ا٤ببلئكة م

إف المالئكة تنزؿ في » :ت: قاؿ النيب أهنا قال حديث عائشة 
من المر في السماء، فتسمعو  ، فتتذاكر ما قضى اهلل -وىو السحاب-العناف، 

 .«الجن، فتلقيو إلى أوليائهم من الكهاف، فيزيدوف عليو، فيكذبوف ويزيدوف عليو
أف ىذا دليل على أهنم قد يستمعوف كيسَبقوف السمع ٤با ييذكر ُب السماء،  :الشاىد

كقد يكوف ذلك بعد نزكؿ ا٤ببلئكة من السماء، ألهنم ينزلوف ُب العناف، كالسحاب ليس ُب 
  .[ٗٙٔ﴿َوالس َحاِب اْلُمَسخ ِر بَػْيَن الس َماِء َواَلْرِض﴾]البقرة: :السماء، كإ٭با دكف السماء

 :...ؾٝكاٍ ،ٗا َا١٥ نرب١ؾٝهرب َع

 .ىذا قوؿ لىل العلمالسمع؟  ىل الذم يكذب ىو مسَبؽ

http://www.salehs.net/


َّْ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

، كلعلو أقرب، أنو يكذب ىذا القوؿ الثاني أك الذم يكذب الساحر أك الكاىن؟
، يكذبوف كٱبلطوف كٱبلط ىذا الذم بلغو من ا٣برب الصادؽ الذم ٠بعتو ا١بن من ا٤ببلئكة

 .معو مائة كذبة
يٓا ّٜٛ نرا ٚنرا، ؾُٝؿدم بتًو ايه١ًُ اييت  ؾٝكاٍ: أيٝظ قد قاٍ

 #.ُضُعت َٔ ايطُا٤

انظر إٔب ىذا األمر العجيب، ككيف أف النفوس فيها تعلق  !سبحاف ا العظيم
بالباطل عجيب، كيف أف ا١بهاؿ يغَبكف بسبب ىذه الكلمة الصادقة الواحدة، كال يعتربكف 

التفتوا إليها كما تذكركىا، ما تذكركا إال بكذبات كثّبة قا٥با ىذا الساحر أك الكاىن، ما 
 ،الكلمة الصادقة الٍب قا٥با فوقع األمر الذم ذيكر ككاف صادقان، مع أنو ذكر أشياء كثّبة

أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ىذا األمر الصادؽ، كتبْب ٥بم أنو كاف كاذبان فيها، كما قالوا ىو  
إٔب تلك الصادقة الواحدة، كما التفتوا  هبذه الكلمةا إليو، إ٭با اعتربكا فقط كاذب كال التفتو 

 .الكذبات
أف النفوس قد تتعلق بالباطل، كأف أىل العلم كالعقل الراجح ينبغي عليهم  :كىذا فيو

أف ييغَب بضاؿ ا٤ببتدع أك فرقة ضالة  ال ينبغيوا األمر ٖببلؼ ذلك، كبالتإب نستفيد أنو ني زً أف يى 
كاف عامة ما فيها ا٫براؼ عن جادة ا٢بق   مبتدعة بسبب كجود شيء من ا٢بق فيها، إذا

كفيها شيء من حق، أك رٗبا أصاب ىذا ا٤بتكلم مرة أك مرات، أك كاف ٥بذه الفرقة موقف 
صحيح مرة أك مرات، ال ينبغي أف ييغَب بذلك، بل ينبغي أف يوزف حاؿ الشخص أك ا١بماعة 

أك ٨بالفة، أما ألجل موقف أك الفرقة ُب عمـو أحوا٥با، ٍب يينظر بعد ذلك إف كانت موافقة 
كاحد صحيح أك كلمة أصابوا فيها ٪بعل منهجهم صحيحان، ال شك أف ىذا ليس مسلكان 

البد أف يكوف   يكوف ُب الفرؽ الضالة أك ُب أىل البدع الضبلؿ ا٣بالص؟!صحيحان، كأٗب  
عند كل فرقة من فرؽ أىل الضبلؿ كالبدع شيء من حق، كالبد أف يكوف عند كل مبتدع 

اؿ ٨برؼ شيء من ا٢بق، أما أف يكوف حاؿ الفرقة الضبلؿ اض ٕبيث ال يكوف فيها ض
من ا٢بق، ىذا ال يكوف، البد أف يكوف ُب كل طائفة مسلمة أك غّب مسلمة ينتمي  شيءه 

، إليها أحد كأقبل إليها أحد من الناس، البد أف يكوف عندىا طرؼ من ا٢بق كلو قل  
ألف عندىم شيئان من اللبس، يلبسوف ا٢بق بالباطل،  ؛ل الناسكبسبب ىذا ا٢بق القليل تيقبً 
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كال شك أف ىذا ال ينبغي أف يكوف مانعان من ا٢بذر كالتحذير، ال ينبغي أف يكوف ىذا مانعان 
حد ا٢بق، كال ييقاؿ: إف ا٢بق باطل، لكن أيضان ليس بسبب  من ا٢بذر كالتحذير، نعم، ال ٯبي

ميسل مة ال شية فيها، فينبغي أف توزف األمور ٗبيزاف  ىذا ا٢بق القليل أصبحت ىذه الفرقة
 .معتدؿ صحيح

، كىي ما ٰبصل ٥بؤالء ا١بن كأكليائهم من الشدة -يا رعاؾ ا-كتأمل فائدة ثانية 
العظيمة كمع ذلك ىم صابركف عليها، يقتحموف ا٤بهلكات كيعرضوف أنفسهم للهلك، 

فوا ٗبا كعدكا أكلياءىم عليو كيصدقوف مع يعرضوف أنفسهم للهلكة بسبب أهنم يريدكف أف يو 
كف كمصابركف، فأىل ا٢بق ر أكليائهم كىم على باطل كىم على ضبلؿ، كمع ذلك ىم صاب

أكٔب أف يصربكا على حقهم كأف يتحملوا الشدائد ُب سبيل إببلغو كإيصالو، ىؤالء ضالوف 
  .ىل ا٢بق أكٔب أف يصربكا على حقهمكصربكا على ضبل٥بم، أ

 : قاؿ 
إذا أراد اهلل : »قاؿ رسوؿ اهلل  :عن النواس بن سمعاف أنو قاؿو 

 .«تعالى أف يوحي بالمر
عاف، كٯبوز أف تقوؿ ٠ًبعاف، ٯبوز ُب السْب الفتح كالكسر،  :ىذا حديث النواس بن ٠بى

ما ذكر من أخرجو، كقد  :٤بخرجو، يعِب ا٤بؤلف  ضى ي  كا٢بديث الذم تسمع بػى 
، كأبو نعيم ((تفسّبه))، كالطربم ُب ((السين ة))أيب عاصم ُب  أخرجو ٝبع من العلماء كابن

كغّبىم من أىل العلم، لكن التحقيق أنو ضعيف اإلسناد، فإف ُب إسناده نعيم  ((ا٢بلية))ُب 
دليسو ٕبث بن ٞباد ا٣بزاعي كىو ضعيف الركاية، ككذلك الوليد بن مسلم عنعن، كُب ت

 .معركؼ عند طبلب ا٢بديث
 .نظر  ٢بديث ُب ثبوتو عن النيبا الشاىد أف  

الذم مر معنا قبل -لكن يشهد لبعض ما جاء فيو أحاديث أخرل كحديث أيب ىريرة 
، ككذلك يشهد لبعض ما جاء فيو حديث ابن عباس ((البخارم))كىو عند  -قليل
  كفيو أف النيب ((صحيح مسلم))كىو ُب ، أف اهلل تعالى » :أخرب

العرش، فيسبح الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يسبح إذا تكلم بالوحي سبح حملة 
المالئكة جميعاً، ثم تقوؿ المالئكة الذين يلوف حملة العرش لحملة العرش: ماذا قاؿ 
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ربنا؟، فيخبرونهم ثم يخبروف من بعدىم حتى يخبروف أىل السماء الدنيا، فتسمع الجن 
 .ا٢بديث ...«ذلك ثم تلقيو إلى أوليائهم 

 ،  ا٢بديث ما يشهد لبعض ما جاء ُب حديث النواسالشاىد أف ُب
تابع ابن خزٲبة ُب تصحيح ىذا ا٢بديث، فإنو  كعلى كل حاؿ لعل ا٤بؤلف 

 .كتاب إال ما صح عنده، كا أعلملو، كال يذكر ُب ىذا ال ((كتاب التوحيد))أخرجو ُب 
  

 #.إذا أزاد اهلل تعاىل إٔ ٜٛسٞ باألَس تهًِ بايٛسٞ$قاٍ: 

إذا »ألنو قاؿ:  أف الكبلـ صفة فعلية متعلقة ٗبشيئة ا  :يو فائدة، كىيىذا ف
، كليس األمر كما  أف يوحي فإنو يوحي كيتكلم   حينما يريد ا  ،«أراد اهلل

شيء كاحد قائم بذات ا يعِب من جنس الصفات  قاؿ أىل البدع: إف كبلـ ا 
يتكلم إذا شاء ٗبا  األمر ليس كذلك، بل ا  كعلم ا، ،حياة اك :الذاتية، يعِب

 .شاء كيف شاء، جل ربنا كعز
إذا أزاد اهلل تعاىل إٔ ٜٛسٞ باألَس تهًِ بايٛسٞ أخرت ايطُاٚات َٓ٘ »

 #.زدؿ١، أٚ قاٍ: زعد٠ غدٜد٠
 .كات يصيبها ا٣بوؼ كالفزع من اأف يوحي فإف السما إذا أراد ا 

بع العظيمة، الٍب ىي من أعظم ا٤بخلوقات ٚباؼ كتفزع السماكات ىذه ا٤بخلوقات الس
كالرعدة مثلها لكن  ،حٌب أنو يصيبها رجفة، الرجفة: حركة كاضطراب بانزعاج من ا 

  ، فكيف بنا يا بِب آدـ؟ أخف منها، فإذا كانت السماكات ٚباؼ من ا
تعبد  ٥با شعوران بو ت أف ا١بمادات قد جعل ا  :كُب ىذا فائدة، كىي
 فا١بمادات ٥با حياة تليق هبا كٚبصها، كىذا الذم قلنا إنو ىو الشعور، كألجل ذلك ،

، يصيبها ا٣بوؼ كالفزع كالرجفة من ا  -كما ُب ىذا ا٢بديث-فهذه السماكات 
﴿ُتَسبٍُّح َلُو الس َمَواُت الس ْبُع  :أيضان أف السماكات تسبح  كقد أخربنا ا 

 .[َٗٗوَمْن ِفيِهن ﴾]اإلسراء: َواَلْرضُ 
، ((تفسّبه))طائفة منها، ككذلك البغوم ُب  كىذا لو أدلة كثّبة، ٝبع ابن كثّب 

ك٠بعتو الصحابة، ٠بعتو ٠باعان حقيقيان، كذلك   فالطعاـ سبح بْب يدم النيب
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كاستجاب أيضان لتهدئة النيب  ن  كذلك ا١بذع حى   ،لم على النيب ا٢بجر كاف يس
 كاستجاب ألمر النيب  ،«جبل أحد يحبنا ونحبو» :لو  حينما

 .أدلة كثّبة تدؿ على ىذا األصل ُب، «اسكن أحد»قاؿ لو: 
 #.ؾإذا مسع ذيو أٌٖ ايطُاٚات ُؾعكٛا ٚخسٚا هلل ضذدّا$

 للمبلئكة أمراف:  -إف صح-ىذا ا٢بديث يدؿ على أنو ٰبصل 
 .ييغشى عليهم :أهنم ييصعقوف يعِب

 .كفكأهنم أيضان يسجد 
  .وف كأيضان ييصعقوف كأيضان يسجدكفإذف ٱبافوف كيفزع

كىذه صفات ال ٲبكن أف يتصف هبا الرب أك اإللو، إذف ليست مستحقة للعبادة، 
كىذا ا٢بديث فيو أهنم ييصعقوف كيسجدكف، كا تعأب أعلم أم ذلك يكوف قبل، فإف 

صعقوف ٍب يفيقوف ٍب العطف بالواك ال يدؿ على الَبتيب، بعض العلماء قاؿ: إهنم يي 
  .دليل، فا أعلم كيف يكوف األمريسجدكف، لكن ىذا ٰبتاج إٔب 

 #.ؾٝهٕٛ أٍٚ َٔ ٜسؾع زأض٘ دربٌٜ $

أكؿ من يفيق كأكؿ من يرفع رأسو، كىو أعظم ا٤ببلئكة كسيد  ربيل ج
﴿ِإن ُو  :كصفو بصفات عظيمة عبد ا، كا  :معُب ا٠بو ا٤ببلئكة، جربيل 

الوحي قولو من جهة اإلببلغ ال من جهة أنو ىو  ، ىذا[َٜٔرُسوٍؿ َكرِيٍم﴾]التكوير: َلَقْوؿُ 
ابتداءن، لكنو قولو  الذم أنشأ ىذا الكبلـ، بل إف ىذا الوحي كبلـ ا، تكلم بو 

ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش﴾ * ﴿ِإن ُو َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكرِيم :إببلغان   ماذا؟ ِذي قُػو 
فهو مطاعه كىو ، [ٕٔ﴿ُمطَاٍع َثم  َأِميٍن﴾]التكوير: ٍب قاؿ [ٕٓ-ٜٔير:﴿َمِكيٍن﴾]التكو 

    .بدكف زيادة أك نقصاف أيضان لو التقدـ على ا٤ببلئكة، كىو أمْب يبلغ كما أمر ا 
 «.فيكلمو اهلل من وحيو بما أراد ،فيكوف أوؿ من يرفع رأسو جبريل»

ل بالوحي، قبل بقية ا٤ببلئكة يفيق ألنو ىو ا٤بلك ا٤بوك ؛أكؿ من يرفع رأسو جربيل
فيكلمو ا من كحيو ٗبا أراد، كىذا أيضان يؤكد ما سبقت اإلشارة إليو، كىو  جربيل 

                  .صفة متعلقة ٗبشيئتو  أف كبلـ ا
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٥هتٗا: َاذا ثِ ميس دربٌٜ ع٢ً املال٥ه١، نًُا َس بطُا٤ ضأي٘ َال$

ٌ: قاٍ اؿل ٖٚٛ ايعًٞ ايهبري، ؾٝكٛيٕٛ ؾٝكٍٛ دربٜ قاٍ زبٓا ٜا دربٌٜ؟

 .#نًِٗ َجٌ َا قاٍ دربٌٜ، ؾٝٓتٗٞ دربٌٜ بايٛسٞ إىل سٝح أَسٙ اهلل 

، كُب ىذا ما  ا  ينزؿ بعد أف يسمع الوحي من جربيل  ُب ىذا أف  
مباشرة، ٍب بلغو إٔب النيب  أف القرآف ٠بعو جربيل من ا بيشهد 
،  ؿ ا٤بخالفوف ألىل السين ة إ٭با تلقى ىذا القرآف من كليس أف جربيل كما يقو

 من ا  -القرآفكمنو -اللوح افوظ، ليس األمر كذلك، كإ٭با ٠بع كحي ا 
 .مباشرة

كلما مر على ٠باء سألو مبلئكتها: ماذا قاؿ ربنا يا الشاىد أنو ينزؿ هبذا الوحي ف
يردد ىذه الكلمة، كل ا٤ببلئكة  جربيل؟، فيجيب: قاؿ ا٢بق كىو العلي الكبّب، فكلهم

قاؿ ا٢بق كىو العلي الكبّب، كىذا يقولونو ُب مقاـ الثناء على رهبم : يرددكهنا، كلهم يقولوف
  كىذا دليل على عظيم إٲباهنم كتعظيمهم للبارم ،  حٌب ينزؿ جربيل

  .بإببلغو  من أمره ا بالوحي حيث أمره ا فيبلغو ا
أراد أف يثبت من  عود أٞبد إٔب حيث بدأنا كىو أف ا٤بؤلف الشاىد كأعود، كال

خبلؿ ىذا الباب أف ا٤ببلئكة ليسوا أىبلن للعبادة، كما أف األكلياء كالصا٢بْب كاألنبياء ليسوا 
أىبلن للعبادة، كىذا ما دؿ عليو الباب الذم قبلو، كإذا كاف ىؤالء كىؤالء ليسوا أىبلن للعبادة 

 .كحده ال شريك لو ا٤بستحق للعبادة ىو ا فغّبىم من باب أكٔب، ك 
 .أعلمكىو  
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 :قاؿ 

 باب ايػؿاع١

ىذا الباب ا٤بهم كىو ما يتعلق بالشفاعة كذلك لعظيم ا٢باجة إٔب  عقد ا٤بؤلف 
بكل مسلم أف يفهمها  ره موضوع الشفاعة من ا٤بوضوعات الٍب جدي فقو ىذا ا٤بوضوع، فإف  

ا٣بلل ُب ىذا ا٤بقاـ كاف سببى كقوع الشرؾ   الفهم الصحيح ُب ضوء الكتاب كالسنة، فإف  
 كثّبنا قدٲبنا كحديثنا.

  م الشفاعة من آ٥بتم قاؿ همن أعظم أسباب شرؾ ا٤بشركْب األكلْب طلبى  فإف   
َفُعُهْم َويَػُقوُلوَف َىُؤَّلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد  ﴿َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف الل ِو َما َّل َيُضرُُّىمْ  :عنهم َوَّل يَػنػْ

َعم ا  سبحانو وتعالىالل ِو ُقْل أَتُػَنبٍُّئوَف الل َو ِبَما َّل يَػْعَلُم ِفي الس َمَواِت َوَّل ِفي اَلْرِض 
  .[ُٛٔيْشرُِكوَف﴾]يونس:

 مضرة. التوسط للغّب ُب طلب خّبو أك دفع الشفاعة ُب اللغة: ىي
 إف شئت فقل ىي: سؤاؿ ا٣بّب للغّب.ك 

صوتو كسيؤلو إٔب  كأصل ىذه ا٤بادة يدؿ على الضم كاالقَباف، فكأف الشافعى ضم  
 زكجنا ُب السؤاؿ. :أم ؛صاحب ا٢باجة فكاف شفعنا

ركية الٍب تكوف يـو كا٤براد بالشفاعة ُب ىذا الباب كأمثالو إ٭با ىو الشفاعة األخ 
عن ا٤بوحدين يـو القيامة، ا الشفعاء جلب ا٣بّب أك دفع ا٤بضرة الٍب يسأؿ فيه القيامة، كىي

 الشفاعة الٍب نبحث فيها ُب ىذا الباب. ىذه ىي
 والشفاعة اختلف الناس فيها وانقسموا إلى ثالثة طوائف: 

 م الوعيدية من ا٣بوارج كا٤بعتزلة.فأنكرت بعض الشفاعة كى فطائفة جفت
 .كت با ُب موضوع الشفاعة حٌب أشر  وطائفة غلت

كىم أىل اإلسبلـ الصاُب ىم أىل السنة كا١بماعة السلف الصاّب  وطائفة توسطت
 كأتباعهم.

اءت تارة منفية كجاءت تارة الشفاعة من تأمل ما جاء فيها فالنصوص ٯبد أهنا ج 
 مثبتة.
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 : من تأمل أدلة الكتاب كالسنة كجد أف الشفاعة كرددت تارة منفية كما قاؿ
 .[ٕٗ٘يِو َوَّل ُخل ٌة َوَّل َشَفاَعٌة﴾]البقرة:﴿َّل بَػْيٌع فِ 

﴿َمْن َذا  :كالغالب أف ترًد مثبتة ُب القرآف على سبيل االستثناء ،كتارة جاءت مثبتة
﴿َوَّل َيْشَفُعوَف ِإَّل  ِلَمِن  ،[ٕ٘٘ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّل  بِِإْذنِِو﴾]البقرة:

 .[ٕٛاْرَتَضى﴾]النبياء:
 فيما أىكرد ا٤بؤلف. -اء اإف ش-كما سيأٌب   
 وضابط الشفاعة المنفية يرجع إلى ما يأتي: 
 الشفاعة الٍب ييظن أف تكوف ببل إذف من ا. أوًَّل: 
 طلب للكفار.الشفاعة الٍب تي  ثانًيا: 
 طلب من غّب ا.الشفاعة الٍب تي  ثالثًا: 
 يوية.الشفاعة الٍب ظنها ا٤بشركوف كىي من جنس الشفاعة الدن رابًعا: 

 فية يدكر على ىذه األمور األربعة.كبلـ أىل العلم ُب الشفاعة ا٤بن
 .أما الشطر الثا٘ب كىو الشفاعة ا٤بثبتة يعِب الٍب تقع كٙبصل كتكوف يـو القيامة

 عنو. فيمن رضي   ،فضابطها: أنها الشفاعة التي تكوف بعد إذف اهلل
فاعة مثبتة كاقعة يـو ت شجتمع ىذاف الشرطاف حصلت الشفاعة أم كانإذف مٌب ا

 القيامة.
 .شفاعة تكوف إذا أذف ا 

 .عنو كتكوف فيمن رضيى ا 
أما الذين أشركوا مع  ،ا٤بوحدين وحيد كأىلو، ا ال يرضى إال عنكا ال يرضى إال الت

 .[ٛٔ﴿َما لِلظ اِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَّل َشِفيٍع ُيطَاُع﴾]غافر: :فبل شفاعة ا 
كلو ألفاظ  ال غّب، ثبت ُب ا٢بديث عن النيب عة ُب أىل التوحيد الشفا

نبي دعوة مستجابة  لكل« قاؿ: دة ُب الصحيْب كغّبٮبا أف النيب متعد
ل كل نبي دعوتو، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لمتي يـو القيامة فهي نائلة إف شاء فتعج  

  «اهلل، من مات من أمتي َّل يشرؾ باهلل شيًئا
 : ال تكوف شفاعة إال بالتوحيد.ٗبعُب ؛فاعة كالتوحيد أمراف مقَبنافإذف الش
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كأما الشرؾ فهو مانع من الشفاعة ال ٲبكن أف ٯبتمعاف، ال ٲبكن أف ٯبتمع أف يكوف 
 بذلك. ا أمر ال ٲبكن أف يكوف، حىٍكمى ا شرؾ كشفاعة ىذ

)الصحيحْب(( من ء ُب )أما الشفعاء يـو القيامة فإهنم ثبلثة أصناؼ ٝبعهم ما جا 
أف اهلل تعالى يـو » :كا٢بديث حديث الشفاعة الطويل، كفيو ، حديث أيب سعيد

إَّل رحمة أرحم  وشفع المؤمنوف وما بقيَ  ،وشفع النبيوف ،شفعت المالئكة يقوؿ: القيامة
 «الراحمين

 ة ا٤ببلئكة كاألنبياء كالصا٢بوف.فهؤالء األصناؼ الثبلثة ٮبا الشفعاء يـو القيام
فقد درج كثّب من أىل  ،أعِب الشفاعات ا٤بثبتة ،ا الشفاعات الواقعة يـو القيامةكأم

 العلم على تقسيمها إٔب قسمْب:
 ال يشركو فيها أحد باإلٝباع. النيب شفاعة خاصة أم ب ]القسم األكؿ[:
كلغّبه من  شفاعة العامة، يعِب: الٍب تكوف لو ال ]القسم الثا٘ب[:

 .الشفعاء
 باإلٝباع: النيب  أما ما اختص بو

كذلك  ،ا٤بقاـ امود على الصحيح ، كىي:الشفاعة العظمى :]الشفاعة الولى[ 
تأخر أكلو ل ُب القضاء بْب العباد بعد أف يصى عند ربو أف يػيفٍ  أف يشفع النيب 

فينطلق  «أنا لها»: حٌب يقوؿ النيب  ،العـز كأبو البشر آدـ 
ا ك فيستأذف على  ا ما شاء أف يَبكو، كيفتح عليو   يَبكو ا ربو كٱبر لو ساجدن ساجدن

رفع يا محمد ا»: لو ، ٍب يقوؿ ا ناءو عليو ك٧بامد ٓب يكن ٰبسنها بث
  .«شفع تشفع، واوقل يسمع ،وسل تُعطى ،رأسك

كذلك أف أىل ا١بنة إذا خلصوا من  ،الشفاعة في دخوؿ أىل الجنة: الشفاعة الثانية
فتح غلقة، ال تي فوجدكا أبواهبا مي  -كأسأؿ ا أف ٯبعلِب إياكم منهم- الصراط أتوا إٔب ا١بنة،

 بفتح أبواب ا١بنة فيدخلوهنا. عند ربو فيأذف ا  حٌب يشفع النيب 
 ،أف ٱبفف عنو العذاب طالب ُب عم و أيب شفاعتو : الشفاعة الثالثة 

يا رسوؿ » :ا٤بطلب قاؿ للنيب أف العباس بن عبد  ((الصحيح))فقد ثبت ُب 
اهلل ىل نفعت أبا طالب بشيء فإنو كاف يحوطك ويغضب لك؟ فقاؿ النبي 
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 نعم ىو في ضحضاح من نار ولوَّل أنا لكاف في الدرؾ السفل من :
﴿َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاُء  :من شرط الرضا عن ا٤بشفوع فيو ، كىذه الشفاعة مستثناةه «النار

 .[َٛٙوَيْخَتاُر﴾]القصص:
عاء فمنها ما حصل فيو كلغّبه من الشف فاعات الٍب تكوف لو أما الش 

 كلغّبه؟ لكن ميزة الٍب قبلها ىي لو أـ عامةه  ا٣ببلؼ، ىل ىي خاصة بالنيب 
 الشفاعات الذم ثبت منها ما يأٌب: هبا، كىذه على اختصاص النيب  عه مى أنو ٦بيٍ 

كذلك ما ثبت ُب  ،ةالشفاعة ُب دخوؿ من ال حساب عليو ا١بن :[الشفاعة الولى] 
٤با يسجد  أف النيب  ((الصحيحْب))حديث أيب سعيد كُب حديث غّبه ُب 

: يقوؿ النيب  ،لو ما سلف أف ذكرت كيقوؿ ا  ،ٙبت العرش لربو
دخل من أمتك من َّل حساب عليو من أ يا محمد،» فيقوؿ ا جل كعبل: »أمتي، أمتي«

 .«ء الناس في سائر البوابالباب اليمن من أبواب الجنة، وىم شركا
قـو دخلوا النار من أىل التوحيد أف ٱبرجوا منها، كىذه  الشفاعة ُب الشفاعة الثانية: 

 .لغّبه كما أهنا ثابتةه   للنيب  الشفاعة ثابتةه 
 ((الصحيح))، كمنها ما ثبت ُب فيدؿ على ذلك أحاديث عدة ا لو أم  

خرج قـو من النار يَ »قاؿ:  أف النيب  من حديث عمراف بن حصْب 
 .«وف الجنة يسموف الجهنميينلُ خَ دْ يُ فػَ  بشفاعة محمد 

ُب   رمفما جاء من حديث أيب سعيد ا٣بد ا ُب حق غّبه كأم  
أف المؤمنين إذا خلصوا وكانوا من أىل الجنة يقولوف: يا ربنا » :كفيو ((الصحيح))

لهم حًدا  جل وعالحد اهلل فيَ  إخواننا كانوا يصلوف معنا، ويصوموف معنا، ويعملوف معنا
 .«فيخرجوف من النار

 .كتكوف لغّبه فهذا دليل على أف الشفاعة تكوف للنيب  
الٍب  السنة كا١بماعة كالوعيدية، إذ ىيىذه الشفاعة ىيا معَبؾ ا٣ببلؼ بْب أىل 

 أشتدد إنكار الوعيدية ٥با، كال شك أف األدلة الصحيحة الثابتة الكثّبة ترد قو٥بم.
الشفاعة ُب قـو استحقوا النار أال يدخلوىا، كىذه الشفاعة توقف  فاعة الثالثة:الش 

، لكن الصحيح الذم ((هتذيب السنن))كما ُب  فيها بعض أىل العلم كابن القيم 
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أف ىذا النوع ٓب ينكره إال  بل ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،ال شك فيو أهنا ثابتة
 ل السنة عليها.كأنو ٰبكي إٝباع أىأىل الوعيد، ف

  :كيدؿ عليها دليبلف
من ركاية عند  ((فتح البارم))ُب  بن حجر ابو ا٢بافظ  فما استدؿ :أما األكؿ

 ٤با ذكر أف الصراط ييضرب على مًب جهنم قاؿ:  النيب  أف   :كفيها ((مسلم))
 . «اللهم سلم سلم ،فتحل الشفاعة»

يقولوف ُب ذلك ا٤بقاـ اللهم سلم،  -عليهم الصبلة كالسبلـ-ييشّب إٔب أف األنبياء 
حق من ٲبر على الصراط، كفيهم من يتضمن شفاعة ُب  سلم كال شك أف ىذا دعاءه 

  .ستوجب النارا
شفاعتي لىل الكبائر من »: فعمومو قوؿ النيب  :أما الدليل الثا٘ب

أىل كما جاء ُب معناه فإنو يدؿ بعمومو على أف الشفاعة حاصلة ألىل الكبائر، ك  ،«أمتي
  .أعلم النار كمن ٓب يدخلها بعد، كا الكبائر ىذا الكبلـ يتضمن من دخل 

 ىذا باختصار ما يتعلق بالشفاعات الخروية.
ىذا الباب ألجلو كىو أنِب ذكرت لك أف أكثر  كعودنا على ما أكرد ا٤بؤلف  

لعبادة لغّب ا شرؾ ا٤بشركْب ُب القدٙب كا٢بديث إ٭با كاف ألجل تعلقهم بالشفاعة فصرفوا ا
أنواع العبادات ٥بذه اآل٥بة، الٍب يظنوف فيها الشفاعة  وفى في رً صٍ ا يى ألجل ذلك، كىم كانوا إم  

 واأك أف يطلب ،ألجل أف تعطف عليهم، فتشفع ٥بم عند ا ؛كيسجدكف ،كينذركف ،فيذٕبوف
ف كيسألو  ،ئكةكيسألوف األصناـ كا٤ببل ،كاألحجار ،فيسألوف األشجار ؛الشفاعة منها مباشرة

 األموات أف تشفع ٥بم عند ا.
ٲبنا من أىل ا١باىلية كمن النصارل فإف من قو٥بم الذم كىذا كاف يقع فيو ا٤بشركوف قد

كالدة اإللو يا ) :أهنم كانوا يقولوف تفق ا٤بسلموف على أنو من أعظم الشرؾ با ا
سلموف على أنو شرؾ اتفق ا٤ب كىذا ٩با ،دكف مرٙب ينا (،شفعي لنا عند اإللوا

 أكرب.
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ال فرؽ بْب أف ييذبح لغّب ا ألجل أف يشفع، أك أف ييدعى ألجل أف  وأن   :الشاىد
صيل الشفاعة فإف  ىذا ألجل ٙب ؛فمٌب صيرفت ىذه أك تلك ذه عبادةىذه عبادة كى ،يشفع

 كىو سبب ٤بنعها. شرؾ با 
الشفاعة  مى ُب نفوسهم طلبي ظي قد عى م نظر إٔب ىذا ا٣بذالف كيف أهن  ! اكيا  العجب

 ٥بم منها، كا٤بوفق من كفقو ا. افطلبوىا بسبب كاف مانعن 
ىؤالء ا٤بشركْب قصدكا تعظيم ا فقالوا إف ا عظيم، ك٫بن  قد يقوؿ قائل: إف   

مذنبوف متلطخوف با٤بعاصي فبل يناسب أف نسأؿ ا مباشرة إ٭با ٪بعل بيننا كبينو كاسطة 
فؤلجل ماذا كاف مشركوف ٨بلدين  ؛لنا عند ا، قد يقوؿ قائل: إف قصدىم حسنيشفعوف 

 النار؟  ُب
 كا١بواب عن ىذا من كجهْب:

خر كقعوا ُب آلكنهم من كجو أ ،سلمنا جدالن أهنم قصدكا تعظيم ا ]الوجو األكؿ[: 
 مسبة ا كتنقص حقو كقدره، فاستحقوا العقوبة على ذلك.

ليس صحيحنا أهنم ما عظموا ا  موا ا يقاؿ إهنم ما عظ   أف كالوجو الثا٘ب: 
ليس صحيحنا أهنم عظموا ا، كلو عظموا ا كقدركه حق قدره ما صرفوا خالص حقو لغّبه، 

ٗبلك من  ، إ٭با ىم شبهوا ا ك٤با أشركوا مع ا غّبه، كلوحدكا ا 
ذكا الشفعاء ألجل ذلك ال غّب، كإال فالواقع ملوؾ الدنيا يهابونو كٱبافوف ظلمو كسطوتو فاٚب

فقد تنقصوا عظمة اإل٥بية، كىضموا حق الربوبية،  ؛أف ىؤالء ا٤بشركْب كقعوا ُب أمر عظيم
 كأساءكا الظن برب العا٤بْب.

ا٤بشركْب الذين اٚبذكا من دكف ا شفعاء، كقعوا ُب ىضم حق الربوبية  الواقع أف   
اءكا الظن برب العا٤بْب، كاف منهم سوء الظن با كصدؽ ا ُب كانتقاص عظمة اإل٥بية، كأس

﴿الظ انٍّيَن بِالل ِو َظن  الس ْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة الس ْوِء َوَغِضَب الل ُو َعَلْيِهْم َوَلَعنَػُهْم  :كصفهم
ُم ال ِذي ظََننُتْم ِبَربٍُّكْم ﴿َوَذِلُكْم ظَنُّكُ  ،[َٙوَأَعد  َلُهْم َجَهن َم َوَساَءْت َمِصيًرا﴾]الفتح:
  .[َٖٕأْرَداُكْم فََأْصَبْحُتْم ِمَن اْلَخاِسرِيَن﴾]فصلت:

 ا.أساءكا الظن ب وا ا بلمي ظ  كبل كا ما عى 
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فإنك ٘بدىا حاصلة ُب ىؤالء ا٤بشركْب  -ا رعاؾ اي-كيدؿ على ذلك أمور تأملها 
  :كوفأك ٘بد بعضها حاصبلن كال بد، فهؤالء ا٤بشر 

وا أف ا ال يرحم حٌب يرفع إليو الشافع ا٢بوائج، كال يسمع الدعاء كال ٯبييبو : ظن  أوَّلً 
 كانتقاص لعظيم علم ا  و الشافع ذلك، كذلك سوء ظن با حٌب يرفع إلي

  ككاسع ٠بعو ككبّب رٞبتو.
م حقنا على ٥بؤالء الشفعاء أف ٥ب أهنم ظنوا أف ٥بؤالء حقنا على ا  :]ثانيًّا[ 

رد ٥بم طلب ٥بم إدالؿه على ا ك٥بم حق على كألجل ىذا فإنو ال ٲبكن أف يي  ،ا 
ا، كلذلك ال ٲبكنو أف ٱبالف شفاعتهم كىذا ال شك أف ٩با يدؿ على أهنم ما عظموا ا 

دلوف على ا إذ جعلوا ٥بؤالء حقنا عليو استحقوه بأنفسهم، كأهنم يي  ؛ 
 إدالالن.
ُب قلوهبم التعلق هبؤالء الشفعاء حٌب إهنم صرفوا ٥بم لب  مى ظي كىو أهنم قد عى  :الثًا[]ث 

 قائلهم:الرجاء كعظيم االعتماد كالتوكل، حٌب قاؿ 
 إٕ مل تهٔ يف َٝعادٟ آخّرا بٝدٟ     ؾكاّل ٚإال ؾكٌ ٜا شي١ ايكدّ 

توكلوا كقصدكا ك  عظم تعلقهم هبؤالء الشفعاء، كألجل ىذا رجوىم كصرفوا ٥بم العبادة 
  ُب ربوبيتو، كألوىيتو. ذا ال شك أنو من انتقاص حق ا كى ، ىؤالء دكف ا 

﴿ُقْل لِل ِو الش َفاَعُة  :لكنا كاستحقاقنامً  الذم ال شك فيو أف الشفاعة   ا٢بق
ر شبهو تتعلق هبذا ا٤بوضوع، األممن تأمل ىذه اآلية زاؿ من قلبو كل  [َٗٗجِميًعا﴾]الزمر:

ىو الذم أراد  األمر كلو راجعه إٔب ا، ا  إ٭با ىو من ا كإٔب ا، -ا رعاؾ اي-
 لى ىٍ أى لو للسبب الذم يستحق بو الشفاعة، ك  ا٤بشفوع لى ىٍ أف يرحم عبده، كألجل ىذا أى 

كأذف للشافع أف  ،ؾ قلب الشافع ألجل أف يشفعر  كحى  ،للسبب الذم كاف بو شافعنا الشافع
، ٍب ىو الذم تفضل بقبوؿ (شفع تشفعر الشافع أف يشفع، فقاؿ: )لو ابل أميشفع، 

 .الشفاعة، فعاد األمر ابتداءن كانتهاءن إٔب ا 
﴿ُقْل  :لى ىٍ أى ما اخرب ا حقيقة ا٢باؿ  ،إذف حقيقة ا٢باؿ أنو شفع من نفسو إٔب نفسو 

 .[ٗٗلِل ِو الش َفاَعُة َجِميًعا﴾]الزمر:
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اف عند ىؤالء راجعنا إٔب قياس فاسد، قاسوا الشفاعة األخركية إذف كل اإلشكاؿ ك
كأنت إذا تأملت ُب النصوص كجدت السبب  ،اإلشكاؿ طي بى رٍ على الشفاعة الدنيوية كىذا مى 

موضعنا ٘بد أف  الشفاعة  الذم كانت ألجلو الشفاعة غالبنا منفية ُب القرآف، ُب ٫بو عشرين
ٍب تكوف يـو القيامة عند ا الشفاعة ال ٗب توىم أف  أد  ؟ ألجل أف يزكؿ عن القلوب منفية ٓب

نتبو! فهذا ىو الناس ُب الدنيا، األمر ليس كذلك، امن جنس ىذه الشفاعة الٍب يعهدىا  ىي
 ا٢بق كالباطل بْب التوحيد كالشرؾ.الفرقاف بْب 

 الشفاعة التي يعهدىا الناس في الدنيا في الغالب ترجع إلى ضربين:
عند ذم  أف يشفع الوجيو ذك النفوذٗبعُب: ، ؿ[: شفاعة وجاىة]الضرب الو 

رغمنا السلطاف فيطلب منو أف يعفو عن مسيء مثبلن، ك٘بد أف صاحب السلطاف قد يقبل مي 
 قد رغم عنو، ٍب على أصبلن ُب ىذا ا٤بوضوع فيشفع عنده رٗبا ال يريد أف يشفع عنده أحده 
ت كطأة ىذه الشفاعة، ألجل أنو ٧بتاج إٔب لكنو يرضى ٙب يكوف ال يريد أف يعفو عن ىذا،

ىذا الرجل صاحب الوجاىة كالنفوذ قد يكوف تاجرنا غنينا، قد يكوف كزيرنا، قد يكوف صاحب 
فؤلجل خوفو من  ؛ا١بند فهو ال تتم ٩بلكتو إال بأف يكوف ىؤالء حولو، كأف تكوف طاعتهم لو

 نفورىم ٱبضع لشفاعتهم كيقفل شفاعتو.
أف يشفع ا٢ببيب عند ٧ببو ٘بد أنو يشفع ابن  ،اعة المحبةالضرب الثاني: شف

، فتجد أنو يقبل هبذه الشفاعة أك صديقو عنده أف يعفو عن ىذا ا٤بسيء ،أك زكجو ،السلطاف
كاف ُب األصل ال يريد أف يعفو ألنو ال يصرب عن جفوة حبيبو فّبضخ كيأذف، أك رٗبا   كلو

أعلموه بأنو ال يستحق العقوبة، كبالتإب فإنو يقبل تبْب لو ما كاف غائبنا عنو رٗبا أفصح لو ك 
أك رٗبا خوفوه بعواقب تَبتب على إنفاذ العقوبة عليو،  ،ألنو ظهر لو ا٢بق ؛ىذه الشفاعة

 فيخاؼ كيقبل.
الشفاعة ُب الدنيا عند ذكم السلطاف كا٤بلك كأصحاب األمر، ٘بد أهنا  إذف ٘بد أف   

أك ضعف ُب السلطة ال بد أف يكوف شيء  ،قدرةأك ضعف ُب ال ،يكتنفها ضعف ُب العلم
 ؟اعة الٍب تكوف عند ا يقاسوا ذلك بالشف من ذلك كاقعنا فأٗب  

أرأيت كيف أف ىؤالء كقعوا ُب تشبيوو خاطئ حينما ظنوا أف الشفاعة عند ا من ىذا 
الذم  أصبح الشافع ىو ال يريد أف يغفر لكنو بتأثّب من الشافعي يغفر، س؟ فا ا١بن
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أقتضى ىذا اعتقاد نظر كيف اك  ،-تعأب ا عن ذلك-ألجل أف يقبل  ٰبرؾ ا 
 .جعلو غّب غِب مستغِب عما سواه من جهة جعلو ٧بتاجنا ك  النقص ُب ا 

إذف رعاؾ ا تنبو إٔب الفركؽ بْب الشفاعة الدنيوية كالشفاعة األخركية، أم إٔب  
، كبْب شفاعة ا٤بخلوؽ عند ا٣بالق  ،٤بخلوؽالفركؽ بْب شفاعة ا٤بخلوؽ عند ا

 ىذا من أىم ما ينبغي عليك يا أيها ا٤بسلم أف تفقهو.
ؿ، ال من االشفاعة من ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ ال تفتقر إٔب ا٤بشفوع عنده ٕب أوًَّل: 

جهة أمره كال من جهة إذنو، كال من جهة خلقة، كاألمر ُب الشفاعة الٍب تكوف عند ا ليس  
حٌب يأذف ا لو أف يتكلم كيشفع قاؿ  أحد ٯبرؤ على أف يشفع عند ا  فبل كذلك

ا عظيم من ذا الذم  ،[ٕ٘٘﴿َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّل  بِِإْذنِِو﴾]البقرة:سبحانو: 
ي ﴿َمْن َذا ال ذِ ٯبرؤ على أف يتكلم أك يشفع عند ا ما ٓب يأذف ا لو أف يشفع كيتكلم؟ 

  .[َٕ٘٘يْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّل  بِِإْذنِِو﴾]البقرة:
تأمل كيف كاف النفي ىا ىنا بصيغة االستفهاـ ألنو مشوب بنوع من التحدم من ذا 

 أف يكوف منو ذلك؟! الذم ٯبرؤ على 
ىو الذم يأمر هبا كبالتإب ال  ليس فقط يأذف بالشفاعة، بل ا  ٍب ا 

يب ٲبلك الشافعي إال يقوؿ يـو القيامة لسيد  أليس كذلك؟ أليس ا  أف ٯبي
ال يسعو إال أف يستجيب كاف مأمورنا   فعاء: )اشفع تيشفع( إذف كاف النيب الش

 .ألمر ربو 
أف الشفاعة من ا٤بخلوؽ إٔب ا٤بخلوؽ تستلـز حاجة ا٤بشفوع عنده تستلـز  :]ثانيًّا[

أنو يَبؾ مرىوبنا، ال ٘بد أف ا٤بشفوع حاجة ا٤بشفوع عنده إما من جهة أنو يطلب مرغوبنا أك 
عنده يقبل الشفاعة إال إذا كاف يطلب شيء ٰبتاجو، إما أف يطلب كالئو كالء الشافع كإما 

 أنو يدفع غضب أك ىجراف الشافع.
كأعظم من أف يكوف  كا أجل ،إذف ٘بد أف الشفاعة استلزمت حاجة ا٤بشفوع عنده 

 ذلك كال يظن بو ذلك. ، ال يكوفىو الغِب  كذلك بل ا 
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أف الشفاعة من ا٤بخلوؽ إٔب ا٤بخلوؽ تتضمن افتقار ا٤بشفوع عنده، من  ]ثالثًا[: 
الٍب حركتو  ؿ، شفاعة ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ ىيجهة أف شفاعة الشافعي حركتو إٔب القبو 

 للقبوؿ.
نده ىو فيها ذلك البتة، بل األمر بالعكس ا٤بشفوع ع ظن  أما الشفاعة عند ا فبل يي 

الذم حرؾ الشافع حٌب يشفع، فانظر إٔب الفرقاف العظيم بْب الرب كبْب العبد، كبالتإب تعلم 
 ا٣بطأ العظيم الذين كقع فيو ىؤالء الذين ٓب يفرقوا بْب األمرين.

أك  ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ، شفاعة ندو  شفاعة الشافع ُب الدنيا يعِب شفاعة :رابًعا[] 
اعة عند ا فإهنا شفاعة عبد مأمور ال ٲبلك من أمره شيء، كال شريك أك معْب، أما الشف

 يقدر إال أف ٯبيب ففرؽ بْب ىذه كىذه.
الشفاعة من ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ قد تقع على كره من ا٤بشفوع عنده،  :]خامًسا[ 

يعِب ال يريد، كال يسمح أف يشفع عنده ُب ىذا ا٤بوضوع فرغمنا عنو يدخل  هو رٍ قد تقع على كي 
ه فرغمنا عنو يتكلم كيشفع، كا ليو الشافع ذك الوجاىة، أك ابوب عند ا٤بشفوع عندع
  ا ال مكرىنا لو، بل ىو القدير العظيم  كرىوي أحديستحيل أف يي. 
أف الشفاعة من ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ يقبلها أك قد يقبلها ا٤بشفوع عنده  :]سادًسا[ 
ٗبعُب أف  ،ف ييظن فيو ذلك؛ ألنو ال مكره لو أ ال ٯبوز و، كا من هو رٍ على كي 

كما قلت - ٲبلك من أمره إال أف يرضخ كيقبل،ا٤بشفوع عنده من ا٤بخلوقْب ٘بد أنو قد ال 
 قد يقبل على كره منو.فهو يقبل أك  -لك سابقنا

 فإنو ال يظن فيو ذلك إال الظانوف با ظن السوء. كأما ا  
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  لشفاعٛا باب -ٕ٘

 (الثاني اجمللس) 
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 :قاٍ 

 ايػؿاع١ باُب

 ِمنْ  َلُهمْ  لَْيسَ  رَبٍِّهمْ  ِإَلى ُيْحَشُروا َأفْ  َيَخاُفوفَ  ال ِذينَ  ِبوِ  َوأَنِذرْ ﴿ : كقوؿ ا
 [.ٔ٘:النعاـ﴾]َشِفيعٌ  َوَّل َوِليٌّ  ُدونِوِ 

وع موض مً هٍ فى مضى الكبلـ ُب الدرس ا٤باضي عن األصوؿ كالقواعد ا٤بمهدات لً 
 .كالسنة الشفاعة ُب ضوء الكتابً 

ُب ىذا الباب األدلة الٍب تدؿ على ىذا ا٤بعتقد الصحيح الذم  أكردى   كا٤بؤلفي 
بن ااإلسبلـ  لشيخً  حسنو   ختم ذلك بكبلـو ، ٍب  يتعلق بالشفاعة من كتاب ا 

 .تيمية 
 لَْيسَ  رَبٍِّهمْ  ِإَلى ُيْحَشُروا َأفْ  َيَخاُفوفَ  ال ِذينَ  ِبوِ  َوأَنِذرْ ﴿ :قوؿ ا  :اآلية األكٔب

  .[ٔ٘:النعاـ﴾]َشِفيعٌ  َوَّل َوِليٌّ  ُدونِوِ  ِمنْ  َلُهمْ 
عبلـ ٗبوضع ا٤بخافة فهو أك اإل ،ا٤بخافة بأسباب اإلعبلـي  :اإلنذار ىو ﴾َوأَنِذْر ِبوِ ﴿

 ؛يقوؿ يا نبينا أنذر بو ، فا  لنبينا ٧بمدو  ٨بصوص، كا٣بطابي  عبلـه إ
 كغّبه.  كما قاؿ بن عباس   ،القرآفب :يعِب

يضا أف ٰبشركا إٔب رهبم، ك أالذين عبلماهتم ك٠باهتم ٱبافوف  اإلٲباف أنذر بالقرآف أىلى 
 .كٕب كال شفيع ليس ٥بم من دكف ا 

نو ليس أا حاؿ، كا٢باؿ هن  أليس ىا ىنا ُب موضوع النصب على  ﴾ليس لهم﴿فقولو 
م موصوفوف هبذا كىو هن  أ، ٲباف كا٣بشية من ا إل٥بؤالء ا٤بؤمنْب الذين اتصفوا با

 .هنم ال يتخذكف من دكف ا كلينا كال يتخذكف من دكف ا شفيعناأ
 قَػْوًما ِبوِ  َوتُنِذرَ ﴿ ،الناس كلهم بو رى ذ  نٍ ف يػي أ نبيو  مر ا أف آكالقر 

ا ىا  اإلٲبافكن ٚبصيص أىل ل ،بالقرآف كفى ري ذى نٍ كأىل الكفر يػي  اإلٲباففأىل  ،[ٜٚ:مريم﴾]ُلدًّ
الذين  اإلٲبافأىل  نذاري إنذار الذم ينفع ىو فاإل ،نذارهنم الذين ينتفعوف هبذا اإلىنا أل

 ا كٱبافوف ا٤بقاـ بْب يدم ف ٰبشركا إٔب رهبم، ٱبافوف من ا أٱبافوف 
 ، ﴿ ْ[٘ٗ:ؽ﴾]َوِعيدِ  َيَخاؼُ  َمنْ  بِاْلُقْرآفِ  َفذَكٍّر.  
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ف آا هبذا اإلنذار، فبل ينتفع بالقر عظم الناس انتفاعن أهنم أل س باإلنذار،اىؤالء أكٔب الن  
ا من جهة ما فيو من اإلنذار كما فيو من التبشّب كما فيو من أنواع العلـو إال ا٤بؤمنوف حقن 

  .ف با٣بوؼ من ا الذين يتصفو 
 ا٣بوؼ من البعث كما يكوف بعده من الوقوؼ بْب يدم ا :كمن ا٣بوؼ من ا
  الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  َلُهمْ  َيِجُدوفَ  َوَّل﴿ :هنمأللحساب ٍب للجزاء، كىؤالء كصفهم 

م ال يتخذكف من هن  أليو كيعبدكنو كٱبافونو كيرجونو، كما إ، يتوجهوف [ٖٚٔ:النساء﴾]َولِيًّا
الشفاعة ملك   أفهنم يعلموف أل  كأمره إذنومن دكف  :يعِب ،ادكف ا شفيعن 
 تطمح نفوسهم إٔب فبل ،[ٗٗ:الزمر﴾]َجِميًعا الش َفاَعةُ  لِل وِ  ُقلْ ﴿ :ا معنٌبأكما سي 

من  إذفهنم ٲبلكوف الشفاعة فيشفعوف ببل أالتعلق هبؤالء الشفعاء من حيث اهنم يعتقدكف 
ف أىل أليس ىذا ش ،كيَبتب على ىذا اهنم ييقصدكف كيرجوف كيتوكل عليهم ،ا جل كعبل

 .الشرؾىذا شاف أىل  اإلٲباف
 :الشفيع اثناف فذإ

 شفيع من دوف اهلل./ٔ
 شفيع من بعد إذف اهلل./ٕ
الفرؽ بْب الشفيع من دكف  -مر معنا ُب الدرس ا٤باضي- ،كالفرؽ بينهما فرؽ كبّب 

، ىو الفرؽ بْب الند كالشريك كبْب العبد ا٤بأمور من ا إذنوكالشفيع من بعد  ،ا
. 
 ،ا من دكف ايكوف شفيعن  احدن أ أف  فمن اعتقد  ،ا٤بشركوفيتخذه  اإ٭ب  من دكنو  الشفيعي 

من  نو يكوف شفيعه أهنم يعتقدكف إف اإلٲبافأىل  اأم   ،نو يكوف من ا٤بشركْبأفذلك الشك 
 إذنو.بعد 

 .ثابت إذنوكالشفيع من بعد  ،الشفيع من دكنو باطل فذإ
  .بْب حقيقة التوحيد كحقيقة الشرؾ رقافىذا الف
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 :قاؿ 
 .[ٗٗ:الزمر﴾]َجِميًعا الش َفاَعةُ  لِل وِ  ُقلْ ﴿ :وقولو
 ُقلْ ﴿ :أسباب الشرؾ عن نفسو اىا قطعت كل  معن لى قً عى ك  ،عظيمة من تأملها ةه يآىذه 

ـِ ﴿ :كؿ السياؽ قولو تعأبأ ،[ٗٗ:الزمر﴾]َجِميًعا الش َفاَعةُ  لِل وِ   الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  ات َخُذوا َأ
 َأَوَلوْ  ُقلْ ﴿ ،هنم اٚبذكا من دكف ا شفعاءأقيقة ا٤بشركْب ىذه ح ،[ٖٗ:الزمر﴾]ُشَفَعاءَ 
 َواَلْرضِ  الس َمَواتِ  ُمْلكُ  َلوُ  َجِميًعا الش َفاَعةُ  لِل وِ  ُقلْ  *يَػْعِقُلوَف  َوَّل َشْيًئا َيْمِلُكوفَ  َّل َكانُوا

 .[ٗٗ-ٖٗ:الزمر﴾]تُػْرَجُعوفَ  ِإلَْيوِ  ثُم  
ـِ ﴿ ىي  :يعِب ،لئلضرابىنا  ىا (:أـ) ،[ٖٗ:الزمر﴾]ُشَفَعاءَ  وِ الل   ُدوفِ  ِمنْ  ات َخُذوا َأ

ىذا  أفف يدؿ على آىذا االستفهاـ ُب القر  :ف يعِبآُب القر  (ـأ)كاستقراء مواضع ، بل :ٗبعُب
كىذا الذم  ،ىؤالء اٚبذكا من دكف ا شفعاء :يعِب ؛اإلنكارساؽ ُب مقاـ يي  إ٭بااالستفهاـ 

ىذا الذم ألجلو اٚبذكا  ،[ٛٔ:يونس﴾]الل وِ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤنَا ُؤَّلءِ ىَ  َويَػُقوُلوفَ ﴿ألجلو أشركوا 
 َعنٍّي تُػْغنِ  َّل ِبُضرٍّ  الر ْحَمنُ  يُرِْدفِ  ِإفْ  آِلَهةً  ُدونِوِ  ِمنْ  أَأَت ِخذُ ﴿ ،مع ا  األنداد

  .[ٖٕ:يس﴾]يُنِقُذوفِ  َوَّل َشْيًئا َشَفاَعتُػُهمْ 
هنم يشفعوف أ فاعتقدكا ركوىم مع ا شأىم اٚبذكا من دكف ا شفعاء ف إذف
، ف حقهم على ا عظيمأك  الشفاعةهنم ٲبلكوف ىذه أكاعتقدكا  ، ا  إذفمن دكف 

ىم الذين ٰبركوف إرادة ا  ،كىم ا٤بؤثركف على ا ،ردىذه الشفاعة ال تي  ف  إكألجل ىذا ف
ُدوِف الل ِو ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا َّل  ﴿أَـِ ات َخُذوا ِمنْ  :ألجل ٙبقيق ا٤بطلوب أك دفع ا٤برىوب
م ال ٲبلكوف هن  أالواقع  ،فتتخذنوىم كىذه حا٥بمأ ،[َٖٗيْمِلُكوَف َشْيًئا َوَّل يَػْعِقُلوَف﴾]الزمر:

 الش َفاَعةُ  لِل وِ  ُقلْ ﴿ : تر إٔب قولو بعد ذلكأٓب ف الشفاعة  أل ؛اشيئن 
  :ُب ىذه اآلية مرينأكالحظ ، [ٗٗ:الزمر﴾]َجِميًعا

ُقل لٍّل ِو ﴿ :فقاؿ ،: تقدٙب ا٣برب يفيد ا٢بصر عند أىل الببلغةأوَّلً 
الشفاعة كلها   أف ىكىذا يدؿ عل (،قل الشفاعة )كٓب يقل  ،[ٗٗ:الزمر]﴾الش َفاَعةُ 
. 
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أفادت  ﴾َجِميًعا﴿قولو  إفكيف   [ٗٗ:الزمر]﴾َجِميًعا﴿ُب قولو  ا:ثانيً  ٍب تأمل 
عن ىذا ا٤بلك  شيئا  ذ  شي نو ٓب يى إٔبيث  ،للشفاعة كلها ا  استغراؽ ملك

 .لك  ىي مً  كأصنافهاخرىا ٔبميع أنواعها آمن أك٥با إٔب  ،منها
 الس َمَواتِ  ُمْلكُ  لَوُ ﴿: عقبها ٍب تأمل بعد ذلك ما قاؿ 

ذم لو سبحانو ملك السماكات كاألرض فكذلك ىو ال أفكما ، [ٗٗ:الزمر﴾]َواَلْرضِ 
ف أل ،و فيو غّبه ىذه الشفاعةكي رى شٍ الذم ال يى   ولكُب مً  فاندرج ،ٲبلك الشفاعة

 إكراـكالشفاعة  ،شفع من نفسو إٔب نفسو لّبحم عبده ا  أف األمرحقيقة 
كليس  ،يرحم ىذا العبد ا٤بشفوع فيو أفىو الذم أراد من نفسو  ال فا إك  ،للشافع

  .ثر ُب اأا كىو الذم  ؾ إرادةالشافع ىو الذم حر   أف
ليو إفالفضل منو ك  ،كا ىو الوتر الذم ال يشفعو غّبه ،ا ىو الواحد ،ىذا ال يكوف
 .كحده ال شريك لو

ضامن بإذف ا سبحانو كتوفيقو  نا لكأعظيمة تأملها يا أيها ا٤بسلم، ك  يةه آىذه  إذف
 .ل رجاء الشفاعةج كل تعلق من قلبك بأحد من ا٤بخلوقْب ألجري نو ٱبىٍ أ

 .[ٗٗ:الزمر]﴾لٍّل ِو الش َفاَعُة َجِميًعا ﴿ُقل :العظيما ىذا ا٤بوضع تأمل كثّبن 
 .ال شريك لو هال تطلب الشفاعة إال ٩بن ٲبلكها كىو ا سبحانو كحد إذف

 م إياىا. هي كى ف ا تعأب مىلى أألجل  ؛قد يقوؿ قائل ٫بن نطلب الشفاعة من غّب ا
أليسوا من األنبياء ككذلك ا٤بؤمنوف ككذلك ا٤ببلئكة  نوكإخوا النيب 

 ؟يـو القيامة عند ا  يشفعوف
 .نعم :كا١بواب

 .إياىا ٫بن نطلب ىذه الشفاعة ٩بن ملكهم ا  فذإ :اقالو 
بل  ،الك الشفاعة أحدن ٓب ٲبي  ا  أفكذلك  داحضة،ىذه شبهة  فأ :كا١بواب

يأذف ا ٤بن يشاء ُب  إ٭با ،ال شريك لو هالشفاعة لو كحد أففيو  س لنا بياف كاضح ال لببْب  
ذا  إ يت إٔب النيب أر أ ،كليس ىذا من التمليك ُب شيء ،يشفع أفموضع معْب 

يقدـ ىذا  أـ ،مباشرة ا عند ا شافعن  فيقـوأ ،لبت منو الشفاعةكاف يـو القيامة كطي 
  ؟ٗبقدمات ٍب بعد ذلك يأذف ا لو بالشفاعة
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اشفع »ف يشفع أكىو مأمور ب اكيف يكوف مالكن ،  بالشفاعة ه ا بل يأمر 
 .«ُتشفع

ك٤با ، «اشفع ُتشفع» :٤با قيل لو النيب  أفكيف   -يا رعاؾ ا-ٍب تأمل 
 يشفع إٔب ا  أفٍب يعيد الكرة ألجل  ،ا من أىل النار فأخرجهم منهاا لو حدن  حد  

مرة ثانية فشفع عند  ا فقاـ بْب يدم ا مطلقن  األكؿ اإلذفخذ أنو أرأيت أ ،مرة ثانية
ٍب يرفع  ،كيسجد سجودا طويبل مرة ثانية يثِب على ا  ..، ا١بواب: ال ا 

مرات كما ثبت ُب  أربعمر تكرر ىذا األ، «اشفع تشفع»ٍب يقوؿ ا لو  وسأر 
 ((.الصحيحْب))

 ؟شفعاءلل ةه كى لٍ مي ػالشفاعة مي ىذه  أفقاؿ بعد ذلك ىل يي  إذف
كا  ،٨بصوص معْب كُب ٧بلو  هبا ُب موضعو  ا  يأذف اإ٭ب   ،ال كا :ا١بوابي  
 بالشفاعةئذ حين يأمر حينئذ بل يأذف. 

 .ٓب يكن مالكا ٥با اإذن 
 أفمع  ! فطلب الشفاعة اآليي أف كىو ميت اآل يت ُب حاؿ النيب أر أٍب 

كا  ،الشفاعة كىو ُب الربزخ وتطلب أف ُبمع لو هبا يـو القيامة، فما يأذف إ٭باا سبحانو 
  لو  يأذف إ٭با ،لو بالشفاعة بالربزخ يأذفٓب يـو القيامة. 

  .بالشفاعة يـو القيامة ا يأذف إ٭با ،ىذا الطلب باطل غّب صحيح إذف
 ؟ما حكم طلب الشفاعة من غّب ا :لة مهمة كيكثر السؤاؿ عنها كىيأكىاىنا مس

 الحواؿ َّل تخرج عن ثالث: أفوذلك  ،فيها تفصيلىذه المسالة 
أك إٔب  ،إٔب عبد صاّب اإلنسافيعِب يأٌب  -من حين  ةطلب الشفاع :]الحالة الولى[

أيضا  وىذه الحاؿ فيها تفصيلٌ  ،٤با كاف حيا فيطلب منو الشفاعة النيب 
 :مرينأيتردد بين  المر أفوذلك 

 و يشفعي ن  إٕبيث  ،للشفاعة كؿ مالكي ؤ ا٤بس فأف كاف السائل يعتقد إف]المر الوؿ[: 
ف شفاعتو ىي ا٤بؤثرة كاركة أك  ، مر من ا أكببل  من ا  إذفمٌب شاء ببل 

ا ٥بذا الشافع مى ػلً  ،يستجيب ٥بذه الشفاعة أفال ٲبلك إال  ف ا أك  ، إلرادة ا 
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كسأؿ الشفاعة  أحدُب  من اعتقد ىذا ،على ا  إدالؿه فهو لو  ،من حق عليو
 .كربأ ىذا شرؾه  أف  الوجو فبل شك  اعلى ىذ

يدعو ا  أفكؿ ؤ يطلب من ا٤بس أف :ٗبعُب ؛لو الشفاعةأيس أف ]المر الثاني[:
  لو  يأذفف أيدعو ا ب أفؿ ا٤بشفوع لو الشافع أيس :يعِب -لو ُب الشفاعة يأذفف أب

اعتقد  اىو م ،سؤاؿ ا٢بي ما يقدر عليو كىذا من ٝبلة ،س بوأال ب فهذا ،يشفع فيو أفُب 
لو أيس إ٭با ،كبل  ؟من ا إذفم حاؿ شاء دكف أشاء ب نو يشفع مٌبأك  ،الشفاعة ملك لو أف
  .فاعة فيو كىذا الوجو ال حرج فيولو ُب الش يأذف أفؿ ا أيس أف

من ا كجاء أيضن  ،شعرمموسي األ أيبمن حديث  ((ٞبدأ اإلماـمسند ))كقد جاء ُب 
النيب  أف كمعاذ  ،موسى أيبا من حديث جاء أيضن ك  ،يث عوؼ بن مالكحد

 متي الجنة وبين الشفاعة أيدخل نصف  أفاهلل خيرني بين  إف» ٤با قاؿ
يا رسوؿ اهلل  اقالو » :كمن معو قاؿ لو أبو موسى  إذفحْب  «فاخترت الشفاعة

 .«يجعلنا ممن تشفع فيهم أفادع اهلل 
يعِب  ،ميشفع فيه أفيدعو ا  أف بطلب لنيب هنم توجهوا إٔب اأتبلحظ 

كىذه الركاية تفسر الركاية  ،ٯبعلهم من الزمرة الذين يشفع فيهم النيب  أف
، «باهلل والصحبة إَّل جعلتنا ممن تشفع فيهم ننشدؾ» :اهنم قالو أالٍب فيها  ،األخرل

 الشفاعة ًملك للنيب أفيعتقدكا  أفا من رن دٍ قى  أجل   كأصحاب النيب 
، ما جاء ُب األحاديث  ككل   ،تفسّب ىذه الركاية ما جاء ُب الركاية األخرل إ٭با

يدعو ا  أف ؿ النيب أسيي  أفكىو  ،يرجع إٔب ىذا ا٤بعُب إ٭باُب سؤاؿ الشفاعة 
 ا للسائل.ف ٯبعلو شافعن أب 

ؿ ا٤بيت كاف يدعو أف يسأسؤاؿ ا٤بيت الشفاعة كىذا شرؾ أكرب، ب الحالة الثانية:
"اشفعوا لنا عند ا"، "يا  :موتو أك يدعو األموات كالصا٢بْب فيقوؿ بعد النيب 

 ذلكك  ،نو شرؾ أكربأيا نيب ا الشفاعة" ىذا ال شك الشفاعة"، " أسألكسيدم فبلف 
 :إٔب ما يأٌب جعه ار 

م طلب أأم سؤاؿ ك  ،جنس الدعاء لؤلموات شرؾ أكرب أفا نو قد مر بنا سابقن أ :أوَّلً 
 ُدوفِ  ِمنْ  َيْدُعو ِمم نْ  َأَضلُّ  َوَمنْ ﴿ :ىذا شرؾ أكرب !!للميت اإلنسافء يتوجو بو م دعاأك 
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 الن اسُ  ُحِشرَ  َوِإَذا *َغاِفُلوَف  ُدَعاِئِهمْ  َعنْ  َوُىمْ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ِإَلى َلوُ  َيْسَتِجيبُ  َّل َمنْ  الل وِ 
الدعاء  ،ىم عبدكىم إذا، [ٙ-٘:الحقاؼ﴾]اِفرِينَ كَ  بِِعَباَدِتِهمْ  وََكانُوا َأْعَداءً  َلُهمْ  َكانُوا

 اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ  َلُكمْ  اْسَتَجابُوا َما َسِمُعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ  َيْسَمُعوا َّل َتْدُعوُىمْ  ِإفْ ﴿ :ىو العبادة
 .[ٗٔ:فاطر﴾]ِبِشرِْكُكمْ  َيْكُفُروفَ 

عملو بنص  انقطعا٤بيت قد  الف ،يشفع أفال ٲبلك  ،ا٤بيت ال ٲبلك الشفاعة أفى  :اثانيً 
أو إذا  اإلنسافإذا مات » قاؿ النيب  ،  ا رسوؿ حديث
كبالتإب  ،كسؤاؿ الشفاعة ىا ىنا ليس منها «...دـ انقطع عملو إَّل من ثالثآبن امات 

 .ا٤بيت و٤با ال يقدر علي يكوف ىذا سؤاالن 
ا٤بيت  أفهنم يعتقدكف أ ،تالغالب على ىؤالء القبوريْب ا٤بتعلقْب باألموا أف   :اثالثً 

ف الشفاعة الٍب يطلبها ىي من جنس الشفاعة الدنيوية، كقد أك  ،كؿ مالك للشفاعةؤ ا٤بس
تفصيل القوؿ ُب الفرؽ بْب الشفاعة الدنيوية الٍب يعهدىا الناس ُب الدنيا كالشفاعة  أخذنا

 ؟ليس كذلكأ ،خركيةاأل
 ،ـو ُب قلوهبم من التوكلنو يكوف كيقأالغالب على ىؤالء أيضا  أف :]رابًعا[

 كالرغبة ُب ا٤بيت ما يدخلهم ُب ٕبور من الشرؾ.   ،كالرجاء ،كاالعتماد
 .سؤاؿ الشفاعة لؤلموات شرؾ أكرب أفا ىذه أكجو أربعة تدلك على إذن 

 ((الصحيحْب))كقد ثبت ُب  ،: طلب الشفاعة يـو القيامة من األنبياءالحاؿ الثالثة
فيذىبوف إٔب  ،نستشفع إٔب ربنا ايقوؿ بعضهم لبعض ىلمو  ،ربالناس إذا طاؿ عليهم الك أف
ا لو يستحي بسببو إال كالكل يعتذر كالكل يذكر ذنبن  ،فعيسى ،فموسى ،فإبراىيم ،فنوح ،دـآ

ا اليـو غضب غضبا ٓب يغضب مثلو كلن يغضب  إف :كالكل يقوؿ ،عيسى 
ليس   ،السؤاؿ كالطلبكىذا  ،٥با أنافيقوؿ  حٌب يصلوف إٔب النيب  ،بعده مثلو

ىؤالء األنبياء ٲبلكوف  أفهنم يعتقدكف ىذا أل فأ بعض ا٤بشركْب سي بً لى ظن أك كما يػي كما يى 
 ،بل يـو القيامة يـو عظيم، تتجلى فيو عظمة ا كملكوتو كجربكتو -ككبل احاش- الشفاعة

 إ٭با ،لك ٥بممفاعة الش أفيعتقدكا  أفأك  ،تتعلق قلوهبم ٗبخلوؽ أفللناس ُب ذلك ا٤بقاـ  ٗب  أف
باألسباب الٍب  تتقدـ بْب يدم ا  أف :، ا٤براد بذلك(ال تشفع لنا عند ربكأ) :قو٥بم
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يتقدـ باألسباب الٍب يأذف ا لو  أف لوف النيب أيأذف ا بعدىا بالشفاعة، يس
  .بعدىا بالشفاعة

د ف الشفاعة ٘بأش ُب حاديث النيب أتأملت ما جاء ُب  إذا أنككذلك 
 ٌب: اآل

كىذا  ،ينطلق فيستأذف على ربو ،(٥با أنا) :قاؿ إذا :أوًَّل  النيب  أف٘بد 
 إ٭با ،علم كيف يكوف ذلكأكا  ،ال يباشر الدخوؿ على ربو ،دبمن كماؿ العبودية كاأل

 .ؤذف لويستأذف حٌب يي 
ٗبحامد ال ٙبضره ُب  فانو ٰبمد ا  كقف بْب يدم ا  إذا :اثانيً 

 .فتح ا عليو هبا ُب ذلك ا٤بقاـي إ٭با ،الدنيا
 .ا ما شاء اساجدن  ا  وكيدع ٍب ٱبر ساجدا  ]ثالثنا[: 
من  أحدعلى  ثناء ما فتحو ا  ٍب ُب سجوده يثِب على ا ]رابعنا[: 

 .قبل
وسل  ،سكأيا محمد ارفع ر »يقوؿ ا لو ذلك،  أفبعد  رأسوٍب يرفع ]خامسنا[: 

كٰبمده ٗبحامد ٓب يكن  ،يثِب على اىنا أيضا قبل أف يشفع، ، «فع تشفعواش و،تعط
 .«شفعُ أثم » :قاؿ ،ٰبصيها ُب الدنيا

ىذا يقاؿ  دى عٍ بػى فػى أى ، بْب يدم شفاعتو لربو  ةى مى دى قى ىناؾ ٟبسة أسباب مي  إذف
الناس تتعلق قلوهبم بالنيب  إفىذا يقاؿ  دى عٍ بػى فػى أى  مالك للشفاعة؟ النيب  إف

 ا  إذفنو يأذف إذا شاء ال بعد أنو مالك للشفاعة أك أجهة  من
 ؟ 

 .كبل كا
لك ما جاء ُب  صتي ٣بىٍ  ((الصحيحْب))ىذا ٦بموع ما جاء ُب أحاديث الشفاعة ُب 

، ىريرة  أيبكمن حديث  نس أحديث  من أحاديث النيب 
ها عليو، حامد يفتأيضا ٗبح ٰبمد ا  ،«اشفع» :يقوؿ ا لو أفبعد كل ىذا كبعد 

 الٍب تدؿ على الَبتيب مع ا٤بهلة. (ٍب) ،«شفعُ أثم » :قاؿ
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 ،كجدت حقيقة الفرقاف بْب التوحيد كالشرؾ -يا رعاؾ ا-إذا ىذا كلو إذا تأملتو 
 كا ا٤بستعاف. ،كبْب معتقد أىل التوحيد كمعتقد أىل الشرؾ

 :قاؿ 
 [ٕ٘٘:البقرة﴾] بِِإْذنِوِ  َّل  إِ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ ﴿ :قولوو 

 آيةىذا بعض ، [ٕ٘٘:البقرة﴾] بِِإْذنِوِ  ِإَّل   ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ ﴿ :تعأبقولو 
 ُب كتاب ا. آيةالكرسي الٍب ىي أعظم 

بصيغة  جاءالنفي إذا  أفىاىنا اسم استفهاـ يراد بو النفي، كقد مر بنا  (من)ك 
مر األ أفكهبذا يتضح لنا  ،بلغ من النفي اجملردأفهو  ،ا بالتحدممشوبن نو يكوف إاالستفهاـ ف

ف يأذف أيتقدـ أحد بْب يديو بالشفاعة قبل  أفمن  كأعظمي  جل  أ ف ا أك  ،عظيم
،  يَْأتِ  يَػْوـَ ﴿ :يشفع عند ا أففضبل عن  ،يتكلم أصبل أفحد أبل ال ٲبلك 

  .[٘ٓٔ:ودى﴾]بِِإْذنِوِ  ِإَّل   نَػْفسٌ  َتَكل مُ  َّل
 .ال ٰبيط بو عقل أك خياؿ ءه شي فالشأف عظيم كعظمة ا 

ا حٍب يأذف يتقدـ بْب يدية شافعن  أفحد أٯبرؤ  أفعن  ،يتحدل ا٣بلق ا  فذإ
،  الشفاعة ملك   أفكىذا يؤكد لك، حد ال يشفع حٌب أذا كاف إف

 .يأذف ا كيأمر
 .يكـر الشافع بالشفاعة أفأراد سبحانو  كإ٭با ،كأب ا الشفاعة من ا  إذف

  :قاؿ 
 يَْأَذفَ  َأفْ  بَػْعدِ  ِمنْ  ِإَّل   َشْيًئا َشَفاَعتُػُهمْ  تُػْغِني َّل الس َمَواتِ  ِفي َمَلكٍ  ِمنْ  وََكمْ ﴿قولو: و 

 [ٕٙ:النجم﴾]َويَػْرَضى َيَشاءُ  ِلَمنْ  الل وُ 
 :كالشرطاف ٮبا ،ىذه اآلية ٝبعت شرطي الشفاعة ا٤بثبتة الٍب تكوف يـو القيامة

 .يشفع أفا للشافع  إٍذف/ ُ
 .رضاه عن ا٤بشفوع لو/ ِ 
مبلئكتو  أفأم  ،ىذه خربية تفيد التكثّب (كم) ﴾وََكم مٍّن م َلكٍ ﴿ : قاؿ  
  م هن  إكمع ذلك ف ،كمع ذلك كمع ما ىم عليو من جليل القدر كالوصف، ركثي
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كإذا   ،عن ا٤بشفوع لو ىكيرض ،ن يشاء منهميأذف ا ٤ب أفيشفعوا إال من بعد  أفال ٲبلكوف 
 ،شيء األمرهنم على جبللة قدرىم كرفيع منزلتهم ليس ٥بم من أك  ،كاف ىذا ُب حق ا٤ببلئكة

 إ٭با ىم مأذكف ٥بم مأموركف بالشفاعة فكيف لغّبىم.
  بن القيم اكا٤بقاـ ىا ىنا يرجع إٔب ضركرة استحضار ثبلثة أصوؿ نبو عليها 

 :ىا ىنا ثبلثة أصوؿ لكتاب كالسنة، قاؿ ابط ىذا ا٤بوضوع ُب ضوء يض أف٤بن أراد 
  .ا إذفو ال شفاعة إال من بعد ن  أ :أوَّلً 
  .و ال شفاعة إال فيمن يرضى ا عنوأن   :اوثانيً 
 . إال توحيده كاتباع رسولو  ىنو ال يرضأ :اوثالثً 

ُب جانب  ؾ با الشر  أدرافخرج من قلبو كل  ،من فهم ىذه األمور الثبلثة
 ه.كحد كتعلق قلبو با  ،الشفاعة

 ،كشفاعة الشفعاء السبب الذم يوصلك يا عبد ا إٔب شفاعة النيب 
ؿ النيب أس ،كىو الصحايب ا١بليل الفقيو يرة ر أبا ى أفىو التوحيد ا٣بالص، الحظ 
  سعد الناس بشفاعتك يـو أسعد الناس بشفاعتو يا رسوؿ ا من أعن

سعد الناس بشفاعتي يـو أ» :ا١بواب كاعرؼ السبب، قاؿ  ؟ ا٠بعقيامةال
 .«القيامة من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل خالصا من قلبو

من طلبِب الشفاعة، أسعدىم من تعلق قلبو يب  أسعدىم ٓب يقل النيب 
 .لنيل الشفاعة، كبل

يتعلق  أف ،إٔب نيل الشفاعة ىو التوحيد ا٣بالص السبب ا٤بوصل بعد توفيق ا 
 .ال شريك لو كحدهف تتعلق عبادتك با سبحانو أك  ،قلبك

 : قاؿ 
 ِفي َذر ةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َيْمِلُكوفَ  َّل الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  زََعْمُتمْ  ال ِذينَ  اْدُعوا ُقلِ ﴿وقولو: 

ُهم مٍّن اَلْرضِ  ِفي َوَّل الس َمَواتِ  َوََّل تَنَفُع  * َظِهيرٍ  َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمن ِشْرٍؾ َوَما َلُو ِمنػْ
 [ٖٕ-ٕٕ:سبأ﴾] الش َفاَعُة ِعنَدُه ِإَّل  ِلَمْن َأِذَف َلوُ 

 ُدوفِ  ِمنْ  زََعْمُتمْ  ال ِذينَ  اْدُعوا ُقلِ ﴿ا، ية كما بعدىا مر ا٢بديث عنهما قريبن ىذه اآل
 َلوُ  َوَما ِشْرؾٍ  ِمنْ  ِفيِهَما َلُهمْ  َوَما اَلْرضِ  ِفي َوَّل الس َمَواتِ  ِفي َذر ةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َيْمِلُكوفَ  َّل الل وِ 
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ُهمْ   إفكقلنا  ،[ٖٕ-ٕٕ:سبأ﴾]َلوُ  َأِذفَ  ِلَمنْ  ِإَّل   ِعْنَدهُ  الش َفاَعةُ  تَنَفعُ  َوَّل *َظِهيٍر  ِمنْ  ِمنػْ
 إ٭بابغّب ا  كل تعلقو   أفكذلك  ،تقطع جذكر الشرؾ من القلب إهنا :قاؿ العلماء ،ىذه اآلية

 :ألسباب األربعةيرجع إٔب كاحد من ىذه ا
فا  عتقد ُب ىذا ا٤بتعلق بو أنو مالك للسموات كاألرض كىذا منفي قطعنا،أف يي  :أكالن 

 ىو الذم ٲبلك السماكات كاألرض.
 أيضنا. ُب ا٤بلك، كىذا منفيه  أف يكوف لو شراكة مع ا ]ثانيًّا[: أك 

 يضنا.أ أك أف يكوف معيننا كظهّبنا  سبحانو، كىذا منفيه ]ثالثا[: 
ألجل أف  ق بو ا٤بتعلق كيتقرب لو ا٤بتقرب،إال أف يكوف شافعنا، فيتعل فما بقي  ]رابعنا[: 

 .أيضنا فبْب سبحانو أف ىذا منفيه   .يشفع لو عند ا 
 .﴾َلوُ  َأِذفَ  ِلَمنْ  ِإَّل   ِعْنَدهُ  الش َفاَعةُ  تَنَفعُ  َوَّل﴿

 . إذان عاد األمر كلو إٔب ا 
 كأراد أف يكـر الشافع.   ،ا شفع من نفسو إٔب نفسو لّبحم عبده أف :فحقيقة ا٢باؿ

  :قاٍ 

  :قاٍ أبٛ ايعباع

ماـ العلم إلا ،بن تيميو ا٢برا٘باٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ أ :العباس ىو أبو
كىذا الكبلـ الذم يسوقو ا٤بؤلف  ، من ىجرة النيب  ِٖٕسنة  توَبا٤ب ،ا١بليل

 . ((اإلٲباف))اإلسبلـ ُب كتابو  ذكره شيخكبلـ مهم 
 ٙيػري ٜهٕٛ  إٔ ٢ؾٓؿ ،نيْؿ٢ اهلل عُا ضٛاٙ نٌ َا ٜتعًل باملػسن))

ال  أْٗاتبني ؾ ،إال ايػؿاع١ ٚمل ٜبَل ،أٚ ٜهٕٛ عْٛا هلل ،أٚ قطط َٓ٘ ،ًَو

ََّل َيْشَفُعوَف إَّل ِلَمِن و  نُا قاٍ تعاىل ،ي٘ ايسب أذٕتٓؿع إال ملٔ 
 [.ٕٛ]النبياء:اْرَتَضى

نُا  ،ؾٗرٙ ايػؿاع١ اييت ٜعتكدٖا املػسنٕٛ ٖٞ َٓتؿ١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ

 ٕسآْؿاٖا ايك
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عهدىا يكا٤براد الشفاعة الٍب  ،من نفي الشفاعة وقد أكثر ُب كتاب ا  إفقلنا 
من اعتقد ىذه  ،تكوف عند ا  أف، ىذه ال ٲبكن ةالناس ُب الدنيا ىذه منفي

برب العا٤بْب  الظن   كأساء ،كانتقص عظمة اإل٥بية ،ربوبيةقد ىضم حق ال يكوفنو إالشفاعة ف
.  

 أال ٜبد-طذد يسب٘ ٚوُدْٙ٘ ٜأتٞ ؾٝأ ٚأخرب ايٓيب 

 ..ابايػؿاع١ أّٚي
  ،من السجود وسأيرفع ر  أف أثناء السجود، كٰبمد بعد كٰبمد قبل أف يسجد، ٰبمد

 كل ىذا ثابته ُب ))الصحيحْب((.
 .#ٚاغؿع تػؿع ، ٚضٌ ُتعَط،طُعٌُٜ ٚق ،ضوأازؾع ز$ :ثِ ٜكاٍ ي٘ ،-

َٔ قاٍ ال إي٘ إال $ :ضعد ايٓاع بػؿاعتو؟ قاٍ أَٔ  :قاٍ ي٘ أبٛ ٖسٜس٠ٚ

ٚال تهٕٛ  ،ؾتًو ايػؿاع١ ألٌٖ اإلخالف بإذٕ اهلل ،#اهلل خايـ َٔ قًب٘

 .ملٔ أغسى باهلل
وَمن ُيْضِلِل الل ُو َفَما َلُو ِمْن ﴿ العجب! سبحاف ا العظيم!  كيا

فاٚبذكا السبب  ،اا عظيمن ىؤالء تعلقت قلوهبم بالشفاعة تعلقن  أف، كيف  [ٖٙ:الزمر﴾]ادٍ ىَ 
 !عجيب يطلبوف الشفاعة بالسبب الذم ٲبنعهم منها، شيءه  ،الذم حرمهم منها

ؾٝػؿس  ،اهلل ضبشاْ٘ ٖٛ ايرٟ ٜتؿكٌ ع٢ً أٌٖ اإلخالف إٔ ت٘:ٚسكٝك

 .ٓاٍ املكاّ احملُٛدٜٚ ،يٝهسَ٘ ،ٜػؿع إٔي٘  أذَٕٔ دعا٤ هلِ بٛاضط١ 

ثبت ايػؿاع١ أرا هلٚ ،ٕ َا نإ ؾٝٗا غسىآؾايػؿاع١ اييت ْؿاٖا ايكس

ٌٖ ايتٛسٝد ألال تهٕٛ إال  أْٗا ٔ ايٓيب قد بٖٝ، ٚبإذْ٘ يف َٛاقع

 انتهى .((ٚاإلخالف
 ،ف تتأملوأتطالعو ك  أف مي لك ا٤بوضوع ٝبلة، حر  ىذا كبلـ مهم كنفيس ك٣بص  

إغاثة )) ُب ترجع ٤بوضع مهم البن القيم  أف ،لفائدةكنت طالبا ل  إف كأكصيك
 ،ف عليهاآالقر  أنو من أحسن ا٤بواضع ُب بياف الفرؽ بْب الشفاعة الثابتة الٍب دؿ  ف ،((اللهفاف

 ٥بتهم، كا تعأب أعلم.آُب  كالشفاعة ا٤بنفية الٍب اعتقدىا ا٤بشركوف
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 باب -ٕٙ

 :تعاىل اهلل قٍٛ 

  ﴾أحببت من تهدى َّل إنك﴿ 

 (األول اجمللس)
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 :قاؿ 
 باب

 قوؿ اهلل تعالى:
 .[ٙ٘]القصص:اآلية  ﴿ِإن َك َّل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت﴾

فاعة ملكه  الش  ُب الباب السابق أف  ىذا الباب بعد أف بْب   ا٤بؤلف  دى قى عى 
   كه  لٍ ا٥بداية مً  فبل تيطلب إال منو، بينها ىنا أفإال منو، ب ؛ فبل تيطل

لطلب ىداية  كإذا كاف من ا٤بشركْب من أشرؾ ألجل طلب الشفاعة فإف منهم من أشرؾ
هبا،  ، فا٥بداية إ٭با ٱبتص ا القلوب كغفراف الذنوب من غّب ا 

 من طلبها من غّب ا فقد أشرؾ مع ا.  فإف   كبالتإب
ٯبد أهنا   رسولوكا٤بتأمل فيما جاء ُب شأف ا٥بداية ُب كتاب ا كسنة 

 :()بدائع الفوائد()ُب كتابو  جاءت على أربعة أنواع؛ فصلها ابن القيم 
ؽو ٤با ينفعو، ىدل كل ٨بلو  ؛ أم أف ا الهداية العامة :]النوع الوؿ[ 

فهو  ،[ٓ٘﴿قَاَؿ رَبػَُّنا ال ِذي َأْعَطى ُكل  َشْيٍء َخْلَقُو ثُم  َىَدى﴾]طو: ك٤با ىو مستعده لو:
ِف ات ِخِذي ِمَن اْلِجَباِؿ بُػُيوتًا َوِمَن الش َجِر َوِمم ا أ﴿النحلة م ىدل الذ

، كىو الذم ىدل النملة لعملها، كىو الذم ىدل الطفل ألف  [ٛٙ:النحل﴾]يَػْعِرُشوفَ 
ٲبسك الثدم كٲبتص ا٢بليب منو، كىو الذم ىدل الزكجْب للمعاشرة فالتناسل، كىو الذم 

 ألجلو. ، كاألذف ٤با خلقها ا ىدل اليد، كالرجل، كالعْب
٨بلوؽو ٤با ينفعو، ك٤با ىو مستعده لو، كىذه ىدايةه  إذنا ىذه ىي ا٥بداية العامة؛ ىدل كل  

 فبل يشركو فيها أحد. هبا  ٱبتص ا 
: كىذه ا٥بداية ٗبعُب أف ا ىداية الدَّللة والبياف واإلرشاد والتعريف النوع الثاني:
 إٔب طريق ا٢بق، كإٔب الصراط ا٤بستقيم، كإٔب توحيده، كإٔب  يدؿ كيبْب كيرشد

، كىذه ىي [ٚٔ﴿َوَأم ا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم﴾]فصلت:: دين اإلسبلـ، كما قاؿ 
 ىداية الداللة كاإلرشاد كالبياف.

يفعلها، كذلك أعطاىا ٤بن شاء من خلقو؛  كىذه ا٥بداية كما أف ا 
ء، ككذا الدعاة كا٤بصلحوف، كلهم يهدكف ىذه كإخوانو من األنبيا  فالنيب
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﴿َوِمْن قَػْوـِ ُموَسى أُم ٌة َيهُدوَف ، [ٚ﴿َوِلُكلٍّ قَػْوـٍ َىاٍد﴾]الرعد:ا٥بداية، 
 . [ٕ٘﴿َوِإن َك لَتَػْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾]الشورى:، [ٜ٘ٔبِاْلَحقٍّ﴾]العراؼ:
داية ىي ٧بور ا٢بديث ٥بذا الباب، ؛ كىذه ا٥بىداية التوفيق واإللهاـ النوع الثالث:

ىذا الباب عليها. ىذه ا٥بداية ٗبعُب  ب ا٤بؤلف ا٤برادة ُب ىذه اآلية الٍب بو  كىي 
ىذه يد ا، كما بعث ا بو رسلو، ىداية القلوب إٔب ا٢بق، كتوفيق النفوس إٔب التزاـ توح

حده ىو الذم ا جل كعبل ك  كو فيها أحد،، ال يشر ىدايةه خاصةه بالبارم 
﴿َوالل ُو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط  ٥بداية، كىو الذم ٲبنحها من يشاء:ٲبلك ىذه ا

 .[ُٙٗمْسَتِقيٍم﴾]النور:
﴿ِإن َك َّل  :فضبلن عن أف تكوف لغّبه  إذنا ىذه ا٥بداية ليست للنيب

 .[ٙ٘صص:تَػْهِدي َمْن َأْحَببَت َوَلِكن  الل َو َيهِدي َمْن َيَشاُء﴾]الق
كىذا ىو ا٤بوضوع الذم ضل بسبب طلبو من غّب ا ىؤالء ا٤بشركوف؛ حيث اعتقدكا 

 .أف غّب ا ٲبلك ا٥بداية، فطلبوىا من ىذه اآل٥بة الٍب اٚبذكىا مع ا 
؛ ىداية أىل ا١بنة إٔب طريق ا١بنة، كىداية أىل النار الهداية الخروية النوع الرابع:

يدؿ على ىذه ا٥بداية ما جاء ُب قولو  -ا١بنة كنعوذ بو من النارنسأؿ ا –إٔب النار 
 : ِإف  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت يَػْهِديِهْم رَبػُُّهْم بِِإيَمانِِهْم َتْجِري ِمْن﴿

ن كيدؿ عليها أيضنا ما ثبت ُب البخارم م ،[َٜتْحِتِهُم الَنْػَهاُر ِفي َجن اِت الن ِعيِم﴾]يونس:
إذا خلص المؤمنوف من »قاؿ:   أف النيب حديث أيب سعيدو ا٣بدرم 

النار، ُحبسوا على قنطرٍة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
، كىو موضع  ، ٍب قاؿ«بينهم، حتى إذا ُىذبوا ونُقوا ُأذف لهم بدخوؿ الجنة

في الجنة منو بمنزلو كاف في فوالذي نفسي بيده، إف أحدىم لىدى بمنزلو »الشاىد: 
ل نعيمو كمستقره ُب إٔب أف يسلك الطريق الذم يوصلو إٔب ٧ب ، ىداه ا «الدنيا

، قاؿ -عافانا ا كإياكم منها كمن حاؿ أىلها -كذلك الشأف ُب أىل النار  جنات النعيم،
 ::[ٖٕ﴿فَاْىُدوُىْم ِإَلى ِصَراِط اْلَجِحيِم﴾]الصافات . 

 ؿ استقراء القرآف على أهنا أقساـ كأنواع ا٥بداية. اع األربعة، ىي الٍب د  إذنا ىذه األنو 
 نعود إٔب ٧بور ا٢بديث؛ كىو ىداية التوفيق كاإل٥باـ: 
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ال يشركو ُب ىذا ا٢بق غّبه، كمعتقد  ف ىذه ا٥بداية ىي حقه  قلنا إ
 أىل السنة كا١بماعة ُب ىذه ا٥بداية يتلخص ُب أربعة أمور: 

ا٥بداية حقه ، فهو الذم يهبها من  يعتقد أىل السنة كا١بماعة أف   :وؿ[]المر ال
﴿َوالل ُو َيْدُعوا ِإَلى  ال سواه:ىو الذم يشاء ا٥بداية لعباده من شاء منهم  يشاء، ا 

فا٥بداية بيد ا ؛ [َٕ٘داِر الس الـِ َوَيهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾]يونس:
  ال أف ا ىدل ا٤بهتدم ما كاف ليهتدم، مهما فعل، كمهما تعلم، كمهما كلو

استعمل من رياضةو نفسية، كمهما سهر، كمهما جاع، ال ٲبكن أف يهتدم لوال أف ا 
 ،كبالتإب فمن اعتقد أف غّب ا  ىداه  ٲبلك ىذه ا٥بداية فقد أشرؾ

لو، ومن يضلل فال  من يهد اهلل فال مضل»:  الشرؾ األكرب، قاؿ النيب
يـو   أف النيب من حديث الرباء  ((الصحيحْب))ُب  ،«ىادي لو

 :األحزاب كاف ينقل الَباب كىو ير٘بز بأبيات ابن ركاحة 
 ٚال تــؿـــــــدقٓا ٚال ؾًٝٓا ٚاهلل يٛال اهلل َا اٖتدٜٓا  

أف ا ليس لو فكما  من فركع ربوبية ا سبحانو، -فيقأعِب ىداية التو –إذنا ا٥بداية 
ال ِذي َخَلَقِني  ﴿شريكه ُب ا٣بلق كا٤بلك كالرزؽ كالتدبّب، كذلك ليس لو شريكه ُب ا٥بداية، 

 .[ٛٚ:الشعراء﴾]فَػُهَو يَػْهِديِن 
 ريك لو.ا٥بداية من ا كحده ال ش 

ثُم   ﴿ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَػْبَدأُ اْلَخْلقَ ُب سورة يونس:  تأمل ُب قوؿ ا 
  .[ٖٗيُِعيُدُه ُقِل الل ُو يَػْبَدأُ اْلَخْلَق ثُم  يُِعيُدُه فَأَن ى تُػْؤَفُكوَف﴾]يونس:

يعيده إال ع ا٣بلق، أك يبدأ ا٣بلق، أك دي بٍ ؛ فبل أحد يػي كما أف ا٣بلق  
ْهِدي ِإَلى ﴿ُقْل َىْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يػَ ىذه اآلية بقولو:  بى كلذلك عق   ا، كذلك ا٥بداية،

 اْلَحقٍّ ُقِل الل ُو يَػْهِدي لِْلَحقٍّ َأَفَمْن يَػْهِدي ِإَلى اْلَحقٍّ َأَحقُّ َأْف يُػت َبَع َأم ْن َّل يَِهدٍّي ِإَّل  َأفْ 
 .[ٖ٘يُػْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَف﴾]يونس:

 .يعِب يهتدم: ﴿َيِهدٍّي﴾
بو، كذلك ا٥بداية شيءه  إذنا كما أف ا٣بلق إ٭با ىو شيءه اختص ا 

 بو. اختص ا 
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 : أف أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف ا٥بداية ٧بض فضلو من ا كنعمة.المر الثاني
ال  إذا ىدل من ىدل فإف ذلك راجعه إٔب إنعاـو كفضله منو  ا 

الغة على  ا٢بجة البشريك لو؛ فليس للعبد حقه على ا، كليس للعبد حجةه على ا، بل 
فليس األمر راجعنا إٔب معاكضة أك مقابلة، قاـ العبد بشيء فكاف حقنا على  خلقو أٝبعْب،

ض فضلو من الكرٙب ىذا العبد مقابلةن كمعاكضة، كبل كا؛ األمر ٧ب ا أف يهدم  
 ::[٘ٓٔ﴿َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمْن َيَشاُء َوالل ُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾]البقرة . 

، كتفضلو هبذه النعمة راجعه إٔب علم ا كحكمتو؛ ىداية ا  أف   المر الثالث:
يعلم ال البلئق بنعمتو، فتقتضي حكمتو كضع ىذه النعمة ُب ٧بلها البلئق  فهو 
 هبا. 

ىذه النعمة  ال تتعارض مع علم ا كحكمتو؛ إ٭با يعطي ا  نعمة ا 
أنو يزكو هبا، كإال فليس األمر راجعنا إٔب ٧بض مشيئة ا من علم أنو أىله ٥با، ك 
 ، ٱبطئ خطأن كبّبنا من يظن ىذا األمر، إ٭با ا  يعلم من ىو ا٤بناسب

 كالبلئق هبذه النعمة، فيعطيو إياىا، كىذا ىو حقيقة ا٢بكمة.
َأَىُؤَّلِء َمن  الل ُو ﴿وََكَذِلَك فَػتَػن ا بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض لِيَػُقوُلوا : تأمل معي قوؿ ا 

 .[ٖ٘﴿أَلَْيَس الل ُو بَِأْعَلَم بِالش اِكرِيَن﴾]النعاـ: ماذا رد ا عليهم؟ َعَلْيِهْم ِمْن بَػْيِنَنا﴾
يعلم من يناسب أف يوضع فيو ىذه النعمة، فيضع النعمة حيث  إذنا ا 

 . تقتضي حكمتو 
﴿َوَلِكن  الل َو : تأمل قوؿ ا  ثة ٝبعها موضع ُب كتاب ا،ىذه األمور الثبل

ىو سبحانو ال غّبه، األمر منو كحده ال شريك  َحب َب ِإلَْيُكُم اإِليَماَف َوزَيػ َنُو ِفي قُػُلوِبُكْم﴾
ُسوَؽ ﴿َوَلِكن  الل َو َحب َب ِإلَْيُكُم اإِليَماَف َوزَيػ َنُو ِفي قُػُلوِبُكْم وََكر َه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُ لو. 

. ىذا ىو الضابط األكؿ؛ ا٥بداية إٔب ا [َٚواْلِعْصَياَف ُأْولَِئَك ُىُم الر اِشُدوَف﴾]الحجرات:
 راجعةه إٔب مشيئتو. 

؛ األمر ٧بض تفضلو [ٛ﴿َفْضاًل ِمَن الل ِو َونِْعَمًة﴾]الحجرات:قاؿ سبحانو:  ثانًيا:
 ، فضبلن من ا كنعمة.كإنعاـو من ا 
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ىذه ا٤بشيئة كانت مقَبنة  [ٛ﴿َوالل ُو َعِليٌم َحِكيٌم﴾]الحجرات: قاؿ: ٍب ]ثالثنا[:
، كىذا ىو ما تقتضيو إ٭با ىدل عن علمو  بعلم ا كحكمتو؛ فا 

 . [ٛ﴿َوالل ُو َعِليٌم َحِكيٌم﴾]الحجرات:ا٢بكمة 
 با٥بداية لو كجهاف:  أف أىل السنة يعتقدكف أف تفضل ا  الرابع: ]المر[

أنو يبتدئ با٥بداية من شاء، كىذا ما ٲبكن أف نسميو ا٥بداية االبتدائية؛  وجو الوؿ:ال
يعِب أف  سبحانو لطيفةن يبتدئ هبا من يشاء، كيوقعها ُب قلب من أحب، فتعود عليو 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا يَْمِشي ِبِو ِفي الن ابا٥بداية،   . [ِٕٕٔس﴾]النعاـ:﴿َأَوَمْن َكاَف َمْيًتا فََأْحيَػيػْ
يبتدئ با٥بداية من يشاء، يكوف اإلنساف كافرنا كإذا بقلبو يهتدم إٔب  إذنا ا 

 ا٢بق، أك يكوف مبتدعنا فيهتدم إٔب السنة، أك يكوف فاسقنا فييهدل إٔب الطاعة. 
على قلبو، كقذؼ ُب  : كىو ا٥بداية البلحقة؛ يعِب أف من فتح ا الوجو الثاني

ٯبازيو على ذلك بأنو  كأقبل على ا٥بدل، فإف ا  كالبصّبة، فعمل ا٣بّب قلبو النور
 يهديو إٔب حسنةو أخرل، فإذا عمل الثانية ىداه إٔب حسنةو ثالثة، كىكذا.

إذنا ىو الذم أنعم ابتداءن، ٍب جاز بعد ذلك بنعمو متتالية؛ ألف ربك شكور 
 . 

، [ٚٔزَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقواُىْم﴾]محمد:﴿َوال ِذيَن اْىَتَدْوا تأمل ُب قولو تعأب: 
 * ﴿اتػ ُقوا الل َو َوُقوُلوا قَػْوًَّل َسِديًدا، [ٜٕ﴿ِإْف تَػتػ ُقوا الل َو َيْجَعْل َلُكْم فُػْرقَانًا﴾]النفاؿ:

ْعَطى ﴿فََأم ا َمْن أَ ، [ٔٚ -ُٓٚيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم﴾]الحزاب:
﴿َفَسنُػَيسٍُّرُه كانت النتيجة:   [ٙ-َ٘وَصد َؽ بِاْلُحْسَنى﴾]الليل: * َواتػ َقى

 . [ٚلِْلُيْسَرى﴾]الليل:
 اية.إذنا، ىذه األمور األربعة تنتظم معتقد أىل السنة كا١بماعة ُب موضوع ا٥بد

تقد ، ال ٯبوز أف ييعإ٭با ىي حقه   ا رعاؾ اكعودنا على بدء، ىذه ا٥بداية ي
ٲبلكها، أك ٲبنحها، أك يعطيها من يشاء، األمر راجعه إٔب مشيئة ا  البتة أف غّب ا 
  .كحده ال شريك لو 
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فمن اعتقد أف غّب ا يهدم، فإنو قد كقع ُب ىوةو سحيقةو من الشرؾ. كىذا الذم 
؛ فإهنم اعتقدكا كقع فيو من كقع من عيٌباد القبور من الغبلة ُب األكلياء كاألنبياء كالصا٢بْب

 فيهم أهنم يكشفوف الكركب، كيهدكف القلوب، كيغفركف الذنوب. 
كلذلك كتبهم كما أ٠بوه با٤بصنفات ُب الكرامات الٍب يزعموهنا ألكليائهم طافحةه هبذا 
ا٤بعتقد مع األسف الشديد، حٌب إنك ٘بد أحدىم يذكر عن نفسو أنو ٲبكث ا٤بدد الطويلة 

لع ى قلبو، ٱبشى أف تكوف منو كاردة أك شاردة ىنا كىناؾ، فيط  كىو خائفه كجل، حريصه عل
  سيده ككليو كشيخو فيسلبو اإلٲباف.على قلبو 

حٌب إهنم يذكركف أشياء من ا٤بضحكات، بل كا٤ببكيات أيضنا؛ قرأت ُب بعض كتبهم 
ُب  أحد ىؤالء سافر، ٓب يكن ُب البلدة الٍب فيها شيخو كسيده، سافر، ٍب إنو بدأ يفكر أف  

-بعض األمور السيئة، يقوؿ: فما راعِب إال كفردة نعلة شيخي تطّب ُب ا٥بواء حٌب أصابتِب، 
، يقوؿ: فتبت -هنعلة شيخو جاءتو عرب األثّب حٌب كصلت إليو كضربتو، حٌب يعود إٔب رشد

 كرجعت عما كنت أفكر فيو من ىواجس قليب. 
ى ما ُب القلوب، فشيخو ىكذا يعتقدكف أف لؤلكلياء قدرة على االطبلع عل نعم،

كسيده ىو الرقيب، كىو ايط، كىو العليم بكل شيء، لذلك ٱباؼ، كيصيبو الوجل 
 الشديد بسبب ذلك.

ا٥بداية بيد الشيخ؛ يعطيها من يشاء، كيسلبها ٩بن يشاء،  ناىيك عما يعتقدكف من أف  
السيد، حٌب إهنم قد  فرجاؤىم كخوفهم ُب شأف ا٥بداية متعلقه هبذا الشيخ، كىذا الوٕب، كىذا

ييلبسوه إياه، أتدرم ٓب؟ ألجل أف ىذا الثوب إذا  -ىذا الثوب ا٤بقطع البإب–يلبسونو ا٣برقة 
لبسو فإنو تستقر فيو ا٥بداية كتسكن، أما إذا نيزع فإنو يينزع منو اإلٲباف، لذلك ىو حريص 

 على أف يلبس خرقة الشيخ. 
عاد، فإنو يسعد؛ بل ليو نظرة إكراـ كإس٘بده أنو يعتقد أف شيخو ىو الذم لو نظر إ

 نو ىو لو نظر إٔب الشيخ اىتدل ككانت لو السعادة التامة. بعضهم يعتقد أ
كاف إذا نظر إٔب   بكاألقطاذكر بعض من كتب ُب كراماهتم أف أحد ىؤالء السادة 

شيء اىتدل مباشرة بدكف تردد، حٌب إنو مرةن خرج من خلوتو فصادؼ أف مر أماـ نظره  
-، فنظر إليو، فما كاف إال أف اىتدل الكلب، كصار إمامنا، كأصبحت الكبلب تتبعو، كلبه 
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، بل أصبح الناس يأتوف إليو لتيقضى حوائجهم منو، حٌب إهنم - كا ىذا كبلـه مكتوب
ذكركا أنو ٤با مات بكت الكبلب، كصاحت، كناحت، حٌب يقوؿ ىكذا أ٥بم ا بعضهم 

 ب تأٌب إٔب ىذا القرب كتعكف عنده. فدفنو ُب قرب، فأصبحت الكبل
عقوؿ تكتب ىذا الكبلـ؛ لكن من عقوؿ تعتقد صحة ىذا الكبلـ  تعجب كا ال من

عياذنا با -. فهذا [ٖٖ﴿َوَمْن ُيْضِلِل الل ُو َفَما لَُو ِمْن َىاٍد﴾]الرعد:، مع األسف الشديد
 ٥بؤالء.  من خذالف ا  -يا إخوا٘ب

 ، لكنهم أيتيويظلم  لعبيد؛ بل ىو العدؿ الذم البظبلـو ل ليس ا 
تبْب ٥بم  [ٚٔ﴿َوَأم ا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم﴾]فصلت:من أنفسهم، استحبوا العمى على ا٥بدل، 

عليهم  ا٢بق، كقامت عليهم ا٢بجة، آتاىم ا العقوؿ، كاأل٠باع، كاألبصار، أنزؿ ا 
﴿َوَأم ا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاسَتَحبُّوا  حصل؟ إليهم الرسوؿ؛ لكن ما الذم الكتاب، أرسل

 ىؤالء كذلك.  [ٚٔاْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى﴾]فصلت:
إٔب أف يسلك الصراط ا٤بستقيم بأف يقطع العبلئق  أما الذم يوقفو ا 

با٣ببلئق، كيعلق قلبو با٣بالق الرازؽ، إنو حينئذو يهتدم إٔب ا٢بق، إذا استمسك ٕببل اإلٲباف 
يهتدم، ٯبعل ا لو فرقاننا، القـو أتوا من   كالتوحيد، كاإلتباع الصادؽ للنيب

﴿ِإْف تَػتػ ُقوا الل َو َيْجَعْل َلُكْم يقوؿ:  جهة أنو ٓب يكن عندىم فرقاف، كا 
بْب ا٢بق كالباطل؛ ترل  ؽى رً فٍ ىذا الفرقاف ىو الذم يكوف بو أنو تػى ، [ٜٕفُػْرقَانًا﴾]النفاؿ:

؛ ىؤالء ما ﴿ِإْف تَػتػ ُقوا الل َو َيْجَعْل َلُكْم فُػْرقَانًا﴾لتزمو، كترل الباطل فتجتنبو، الصواب فت
لو فػىرىقوا كال فػىرٌقوا بْب حق ا كحق ا٤بخلوؽ، كبْب ما اختص ا بو، كبْب ما يكوف 

 كللمخلوؽ، جعلوا األمرين سواء:
 ايسب زْب ٚايسضٍٛ ؾعبدٙ

 

 سّكا ٚيٝظ يٓا إي٘ ثاْٞ 
 

 سْل ال ٜهٕٛ يػريٙ هلل
 

 ٕٔ  ٚيعبدٙ سْل ُٖا سكا
 

 ال ػعًٛا اؿكني سّكا ٚاسّدا
 

 َٔ غري متٕٝٝص ٚال ؾسقإ 
 

ىنا اإلشكاؿ، كىنا مكمن ا٣بطأ كا٣بلل، أهنم ما كاف عندىم فرقاف ٲبيزكف بو بْب ما 
بو، كبْب ما اختص بو ا٤بخلوؽ، كأف ىناؾ شيئنا يشَبؾ فيو ا٣بالق  اختص ا 

 خلوؽ؛ كهداية اإلرشاد كىداية البياف. كا٤ب
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ا من التوفيق، كسلو أف يهديك إٔب ا٢بق، كأف  إذنا، يا أيها ا٤بوحد! اٞبد ا، كسلو مزيدن
 ن أعظم النعم أف يهديك ا إٔب ا٢بق، كأف ٯبعل لك فرقاننا.٤بيثبتك، فوا إنو 

اْىِدنَا ﴿قوؿ: كلذلك كاف من أنفع األدعية، بل من أكجب األدعية عليك أف ت 
، ىذه الكلمات العظيمات، كىذا الدعاء القيم الذم  [ٙ:فاتحة﴾]الالصٍَّراَط اْلُمْسَتِقيمَ 

يقولو ا٤بسلم أقل شيء سبع عشرة مرة ُب اليـو كالليلة، عليو أف ٰبسن تأملو كتدبره، كأف 
ة تتناكؿ ا٥بداية؛ ، ىذه الدعو ﴾اْىِدنَا الصٍَّراَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿ٰبضر قلبو عندما يتلفظ بو، 

ىداية الداللة، كىداية التوفيق أيضنا، ٘بهر كتلجأ كترفع حاجتك إٔب ا صادقنا من قلبك أف 
يوفقك إٔب العلم با٢بق كالتزامو أيضنا، البد من األمرين، كإال فعلمك با٢بق فقط دكف أف 

 تعمل بو ال ينفعك، بل ىو حجةه عليك. 
ا، كُب كل كقت، حاجتك إٔب ا٥بداية مثل حاجتك فأنت ٕباجة إٔب ا٥بداية دائمنا كأ بدن

إٔب النفس؛ كما أنك ٕباجة إٔب النفس كا٥بواء ُب كل ٢بظة أنت ٕباجةو إٔب ىدايةو من ا 
  ،دل إٔب الصراط ﴾اْىِدنَا الصٍَّراَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿ُب كل ٢بظة ، أنت ٕباجة إٔب أف هتي

دل ُب الصراط ا٤بستقيم، ٕباجةو إٔب أف هتتدم إٔب اإلسبلـ، ٍب  ا٤بستقيم، كٕباجةو إٔب أف هتي
كل خطوة ُب   ل اإلسبلـ، كالعمل هبذه التفاصيل، كلذإباجةو إٔب أف هتتدم إٔب تفاصي

حياتك أنت ٕباجةو فيها إٔب ىدايةو خاصة؛ أنت تصلي الفريضة أنت ٕباجة إٔب أف يهديك 
هبا، ٍب  اختصك ا  دايةناس ما شاء ا ٥بم ىذه ا٥بككم من ال إٔب ذلك، ا 

ىدايةه خاصةه  صبلة السنة الراتبة بعدىا، ىذه ال ٲبكن أف تقـو هبا إال إذا كاف من ا 
 هبا. 

 . أرأيت كيف أنك ُب كل حركةو كسكنة ٕباجةو إٔب ىدايةو خاصةو من ا 
صلوف كمهتدكف ندعوا هبذا مسلموف كم -ك ا٢بمد–بعض الناس يقوؿ: ًٓب ك٫بن 

، كنكرر دائمنا ىذه الدعوة، كلذلك [ٙ]الفاتحة:﴾اْلُمْسَتِقيمَ  الصٍَّراطَ  اْىِدنَا﴿الدعاء 
 بعضهم يفسر ذلك بقولو: ثبتنا. 

أف التثبيت ىو بعض ا٤بعُب ال كلو، كإال فأنت ٕباجة إٔب أف  -رعاؾ ايا -كاعلم 
م؛ ألف لئلسبلـ هتتدم إٔب معرفة تفاصيل ا٢بق، كتفاصيل ما يكوف ُب الصراط ا٤بستقي

إٔب  كللحق تفاصيل كثّبة، ككثّبه من الناس ٯبهلها، فأنت ٕباجة إٔب أف يهديك ا 
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العلم هبا، ٍب أنت ٕباجةو إٔب أف يهديك ا إٔب إرادة ىذه التفاصيل، كإال فلو كاف ُب قلبك  
 كسل أك إعراض فإنك لن تلتـز هبا. 

 قياـ هبا. على ال ٍب أنت ٕباجةو إٔب إعانةو من ا 
 ت على ىذا ا٣بّب. بي ثٍ ٍب أنت ٕباجةو بعد ذلك إٔب ىدايةو من ا ألجل أف تػى 

بط بسبب  ٍب أنت ٕباجةو إٔب ىدايةو من ا أال يضيع ىذا ا٣بّب الذم فعلتو بأف ٰبي
 سيئاتو تأٌب منك بعد فعلك ىذا ا٣بّب. 

 َراطَ الصٍّ  اْىِدنَا﴿أرأيت كم أنت ٕباجةو إٔب ىذا الدعاء العظيم: 
 ؟ [ٙ]الفاتحة:﴾اْلُمْسَتِقيمَ 

ا يقوؿ ا  ﴿ِإن َك َّل َتهِدي َمْن َأْحَببَت :  ٨باطبنا نبيو ٧بمدن
 .[َٙ٘وَلِكن  الل َو َيهِدي َمْن َيَشاُء َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾]القصص:

كىو ىو سيد كلد آدـ، كأرفع الناس درجةن عند ا،   إذا كاف النيب
، أعلم الناس با كأشدىم لو خشية، كمع ذلك ال ٲبلك ا٥بداية ألحد؛ هبم إليو كأقر 

ال ٲبلكها ألحد كىو حي، فكيف ٲبلكها كىو ميت؟ كإذا كاف ىو ال ٲبلكها ألحد؛ فبل 
أمراف، من اعتقد كاستيقن   شك أف غّبه من باب أكٔب، بل انتفى ُب حقو

 هبما زاؿ عنو كل تعلقو با٤بخلوقْب: 
مالكنا للنفع كالضير، كمن ذلك ا٥بداية،   أف يكوف النيب مر الوؿ[:]ال

﴿ُقْل ِإنٍّي َّل ُب آياتو كثّبة:  ، كىذا ما بينو ا ﴿ِإن َك َّل َتهِدي َمْن َأْحبَبَت﴾ 
 ﴿لَْيَس َعَليَك ُىَداُىْم َوَلِكن  الل َو َيهِدي َمنْ ، [َٕٔأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوَّل َرَشًدا﴾]الجن:

، لو اجتهدت، كدعوت، ﴾ْكثَػُر الن اِس َوَلْو َحَرصَت ﴿َوَما أَ ، [َٕٕٚيَشاُء﴾]البقرة:
يوسف: ﴿َوَما َأْكثَػُر الن اِس َوَلْو َحَرصَت ِبُمْؤِمِنيَن﴾]كبلغت، كىديت ىداية اإلرشاد، 

 ىذه ا٥بداية.  إذنا ىو ال ٲبلك،[ٖٓٔ
ْمِلُك لَِنفِسي نَػْفًعا َوَّل ﴿ُقْل َّل أَ فضبلن عن غّبه   بل ال ٲبلك لنفسو ىو

َضرًّا ِإَّل  َما َشاَء الل ُو َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغيَب َّلسَتْكثَػْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمس ِنَي السُّوُء ِإْف 
ككاجبو أف   ، كظيفتو[ٛٛٔأَنَا ِإَّل  َنِذيٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف﴾]العراؼ:

 ، رسوالن ، ميبىًلغنا عن ا، ال أف يكوف ىادينا كملهمنا للقلوب. يكوف داعيةن إٔب ا
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﴿َوُىَو َأْعَلُم بالغيب، قاؿ:   انتفاء علمو المر الثاني:
ىذا من علم الغيب الذم اختص  من يهتدم كمن ال يهتدم [ٕ٘ٔبِاْلُمْهَتِديَن﴾]النحل:

كبّبنا من يردد   من ذلك شيء، كلذلك ٱبطئ خطأن   بو، كليس للنيب ا 
 .كيطرب

 ؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝا ٚقستٗا    َٚٔ عًَٛو عًِ ايًٛح ٚايكًِ

أنو ال ٲبلك شيئنا، حٌب بعض   ا بْب    النيب اتق ا يا عبد ا، 
﴿َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغيَب أفراد الغيب، فضبلن عن أف يكوف ٧بيطنا بالعلم أك بعلم الغيب كلو، 

، أأنت تؤمن هبذه اآلية أـ ال [ُٛٛٔت ِمَن اْلَخيِر َوَما َمس ِنَي السُّوُء﴾]العراؼ:َّلسَتْكثَػرْ 
تؤمن؟ إف كنت تؤمن هبا سقط قولك كاعتقادؾ، كإف كنت ال تؤمن هبا كال تصدؽ هبا فقد  

 .-عياذنا با–كفرت 
القدرة على ا٥بداية، كانتفى ُب حقو علم   إذنا انتفى ُب حق النيب 

 ن ذلك العلم با٤بهتدين.الغيب، كم
لو كاف ٲبلك   النيب عي سيأٌب إف شاء ا الكبلـ عنو،كلذلك تأمل م

 ا٥بداية لكاف أعطاىا لعمو أيب طالب، تدرم من عمو أبو طالب؟ 
اه منذ أف كاف عمره ٜبا٘ب سنوات، كإٔب بعد مركر عمو أبو طالب ىو الذم أحاطو كرب  

يو دِّ فى و ٰبوطو، كينتصر لو، كيغضب لو، حٌب إنو كاف يػي ٜباف سنواتو من البعثة أك أكثر كى
 بنفسو كمالو ككلده،.

َٖٚضَد يف ايرتأب َدؾٝٓا ِِ ست٢ ُأ  ٚاهلٔل ئ َٜؿًٛا إيَٝو ظُٔعٗ
ب ابتيلي كأيصيب ٗبا أصيب من ا٤بصائ  عاد الناس كلهم ألجل النيب

 ، فلو كاف النيب معو أيضنا كالنكبات، كدخل معو الشعب، كجاع
  .ٲبلك ا٥بداية ألعطاه إياىا 

يدعوه ُب كل كقت ُب حياتو باستمرار إال آخر   كلذلك كاف النيب
٢بظات حياتو، كما سيأٌب معنا إف شاء ا، كىو يدعوه كيكرر عليو، كيتخذ األساليب 

فلما مات استغفر لو؛ فلم يغفر ا لو، بل  ذلك، كمع ذلك ما استطاع أف يهديو،ا٤بتنوعة ل
 ه ا عن أف يستغفر لو. هنا
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 ليس لو من شأف ا٥بداية شيء.  إذنا النيب
﴿َوُىَو َأْعَلُم أنو انتفى ُب حقو علم الغيب؛  :كاألمر الثا٘ب
يعلم الغيب لتوقف عن ىذا   فلو كاف النيب. [ٕ٘ٔبِاْلُمْهَتِديَن﴾]النحل:

كاف يعلم أنو سبق ُب   االجتهاد ُب دعوة أيب طالب إف كاف يعلم ما ُب اللوح افوظ، إف
تقدير ا أف أبا طالب لن يهتدم، فما حاجتو إٔب ىذا البذؿ، كىذا االجتهاد العظيم؟ إ٭با  

 يؤمل كيرجو أف يهديو ا، أليس كذلك؟  كاف النيب
كىذا دليله أيضنا على أنو ليس لو من األمر شيء، كبالتإب تنقطع العبلئق من ا٣ببلئق، 

 ق الرازؽ، ىذا شأف ا٤بوحدين، ىذا شػأف ا٤بوفقْب. كتتعلق بالواحد ا٣بال
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  باب -ٕٚ

 :تعالى اهلل قوؿ

 ﴾أحببت من تهدى َّل إنك﴿ 

  (الثاني اجمللس) 
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 :قاٍ 

 :باب

 :اهلل تعاىل قٍٛ

َْٖو ِٗٔدٟ ال ٔإ ِٔ َت  ،ص52طايكؿـ:َأِسَبِبت ََ

 ٍ:عٔ أبٝ٘ قا املطٝب،يف ايؿشٝض عٔ ابٔ 
أكرد ىذا  ،بعد اآلية الٍب سبق الكبلـ عنها ُب الدرس ا٤باضي أكرد ا٤بؤلف 

 ألكٔب األلباب. كعربةه  ا٢بديث الذم يتضمن قصة مهمة فيها فائدةه 
 .ُب الصحيحْب :يعِب (ُب الصحيح) قاؿ 

ا٤بخزكمي القرشي،  فبن حز ا١بٌليل سعيد ابن ا٤بسيب ا كىو اإلماـ (:عن ابن ا٤بسيب)
سنة أربع كتسعْب  توُب  ،كأحد أجبٌلء التابعْب أك أجٌلهم من سادات التابعْب سيده 
ا من الفقهاء السبعة، فقهاء ككاف أحد أفراد الدىر للعلم كالعبادة ككاف معدكدن  ،الصحيح على
أىل  ا٤بخزكمي، صحايب من فكىو ا٤بسيب ابن حز  ،كيركم عن أبيوا٤بدينة، ٰبكي  أىل

كأبوه كجده  يب أيضا، إذا سعيد تابعيا٤بخزكمي كاف صحا فككذلك أبوه حز  ،الشجرة
 .صحابياف

ا إذ ذاؾ، ىذا ىو تعأب أعلم أنو كاف حاضرن  كالظاىر كايركم ىذا ا٢بديث عن أبيو 
ذلك  قرائنا حضره، كمن الظاىر كا أعلم أنو ٰبكي شيئن  لكن   ،الظاىر كليس با٤بقطوع بو

جهل كعبد ا ابن أيب أمية أيضا   أبو كصاحبا القصة اللذاف سيأٌب ذكرٮبا كٮبا ،ي٨بزكمأنو 
فراش ا٤برض قبيل  علىكزاركا أبا طالب كىو  ، فلعلهما كانوا ُب رفقة بعضهم٨بزكميْبكانا 
 .كفاتو

 ملا سكست أبا طايب ايٛؾا٠

كاف ٰبوطو كيغضب لو، كٓب يزؿ النيب   الذم، كىو  النيبأبو طالب عم 
  يرعاه منذ صغره، كمعلـو ما كاف عليو توُب ىذا العم الذم كاف  حٌب وعى نػى مى ُب

 قومو من محٌب إنو كاف يغضب لو ككاف يعاد ،بن أخيوامن ٧ببة كشفقة على  أبو طالب
من، كاف آ لكن العجيب أنو ما ،الوقفة مع النيب  ىذهبتلي بسبب اك  ،وأجل
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يَبفع عن الدخوؿ ُب  كُب نفس الوقت كاف، النيب  أذيةينهى قومو عن 
َهْوَف َعْنُو َويَػْنَأْوَف  ﴿َوُىمْ  :تعأب إف بعض السلف قالوا إف قولواإلسبلـ، حٌب  يَػنػْ

  طالب فكاف ينهى قومو عن أذية النيب أيب، نزلت ُب [َٕٙعْنُو﴾]النعاـ:
 .بنفسو عن الدخوؿ ُب اإلسبلـ لكمع ذلك كاف ينأ

 علىبقيا  كاثنافثنْب منهم أسلما اكالعجيب أف  ،لو أربعة أعماـ كالنيب 
ا ، كأما اللذاف أبي  كالعباس  فحمزةالكفر، أما اللذاف أسلما  علىالكفر كماتا 

ا ا لغّب ا، اللذاف ٓب يكن أ٠بهما معبدن الدخوؿ ُب اإلسبلـ فهما اللذاف كاف أ٠بهما معبدن 
لغّب ا ما أسلما، فأبو  ٠بهما معبدااكىذا من العجيب، أما اللذاف كاف لغّب ا أسلما 

 علىل، ككبلٮبا ماتا زٌ ٠بو عبد العاخر كاف عمو اآل كأبو ٥بب ،و عبد مناؼ٠باطالب 
 الكفر.
ليس  يظهر كا تعأب أعلم أف ا٤بقصود الذم« الوفاةلما حضرت أبا طالب » قاؿ: 

ظهرت عبلمات الوفاة،  أنو بلغت ركحو ا٢بلقـو كأنو صار ُب السياؽ، كإ٭با ا٤بقصود أنو قد
 ،حديث االناس، بدليل أف القصة فيه ألجٌل كىذا لو عبلمات يعرفهايعِب دنا األجٌل كقرب ا

 .ُب شغل عن ىذاحاؿ النزع لكاف  ككبلـ ك٠باع كأخذ كرد، كلو كاف ُب ،كحوار
 األجل كدنا األجل بى ري قػى  كاف ٗبعُب كا تعأب أعلم أف ىذا إ٭با إذف الذم يظهر

  .الوفاة كبدت العبلمات الٍب ُب الغالب يعقبها
 دٌٗ،عبد اهلل بٔ أبٞ أ١َٝ ٚأبٛ  ٚعٓدٙ ،ٙ زضٍٛ اهلل دا٤

 ((بٗا عٓد اهلل قٌ: ال إي٘ إال اهلل ن١ًُ أساز يو ،ٜا عِ))ؾكاٍ ي٘: 

ا٤بوت فوجد عنده  إٔب أىب طالب كىو مريض كعلى فراش جاء النيب 
ىو عمرك بن ىشاـ  الذم ىذين الرجٌلْب، كجد أبا جهل رأس الكفر، فرعوف ىذه األمة

جهل، ك كاف أشد الناس عداكة  بأيب ا٢بكم فكناه ا٤بسلموف بأيبُب كٍ خزكمي، ككاف يي ا٤ب
 .كما تعلموف ُب غزكة بدر  كىلك،  للنيب

ـ ا٤بؤمنْب أ ةىو أخو أـ سلم الذم ا بن أىب أمية ا٤بخزكمي خر فهو عبدأما اآل
  و حسن إسبلمو، لكنو بعد ذلك أسلم ك ا على دين قوماف ىذه القصة كافرن ، ككاف إب
  كأرضاه، كا  ،أراد بو خّبا كىو إف كاف ُب ىذه القصة داعية إٔب الكفر
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عليو بعد ذلك، فأسلم  منٌ  طالب على ملة الكفر، إال أف ا  إٔب تثبيت أيب ساعيا
 .بل ناؿ شرؼ صحبة النيب 

  ككاف عنده ىذاف الرجبٌلف، ما كجد النيب ٤با حضر النيب 
ا ا٤بوت فبلبد إذا من ٧باكلة، كلعله فراش على اآلف لهتبل ىذه الفرصة، الرجا من أف يدًّ بي 

دعوة  علىا دائما كدائبن  طالب، كاف النيب  تكوف األخّبة، ُب سبيل دعوة أيب
ستعمل أحسن األساليب اُب دعوتو ك  ا٢باؿ ما فقد األمل بل جد   ك٤با جاءه ُب ىذه ،عمو

 .ُب الدعوة كأحكم األساليب
، حٌب يلْب قلبو ٤با « عم يا»  ستثار شفقتو فقاؿ:او  ،وكيف أستعطف ًَّل نظر أو ا
الٍب عساىا  فقدـ هبذه الكلمة ، للنيبالكبلـ فيو، ألنو يعلم مدل ٧ببتو  سيأٌب

كلك أف  ،«أحاج لك بها عند اهلل عم قل َّل إلو إَّل اهلل، كلمةً  قاؿ: يا»أف تلْب قلبو، 
 امن كلمة التوحيد، أك تكوف خربن  الن عِب أما أف تكوف بدأحاج لك هبا عند ا ي تقوؿ كلمةه 

 .هبا عند ا أحاج لك ٤ببتدأ ٧بذكؼ ىي كلمةه 
ليس األمر  ىي كلمو قلها تنتفع هبا :كيف أنو سهل المر عليو وقاؿ انظر ثانيً ا

ا إٔب  ُب الدعوة كىذا نستفيد منو درسا مهما ا، إ٭با ىي كلمةكليس األمر شاقن  اعسّبن 
  ىو ضركرة التيسّب على ا٤بدعوينك.  

التيسّب  ، كىوا، ا ا بسلوؾ ىدم النيب إٔب  معشر الدعاة
، «رينسميسرين ولم تبعثوا مع إنما بعثتم»قاؿ:  كالتسهيل ال التعسّب، النيب 

 .«يسرا وَّل تعسرا»:   موسى ٤بعاذ كأيب قاؿ النيب 
يبتغوا التيسّب على ا٤بدعوين،  ، أفا  إٔب أف يراعيو الدعاة ينبغيإذف ىذا هنج 

 .أف يهدل القلوب  ا كأف يسلكوا مسلك التسهيل كالتحبيب، لعلٌ 
األسلوب أحيانا يكوف دكف قصد  لكن اأما التشديد كالتنفّب كرٗبا ٓب يكن ىذا مقصودن 

شرعية ا٤بدعو فتسرد عليو كل األحكاـ ال سبب للتنفّب عن اإلسبلـ، حينما تأتى إٔب ىذا
عليك أف تفعل كذا ككذا ككذا ككذا، كتسرد  :كتقوؿ لو كتسرد عليو كل ا٤بطلوبات منو شرعا

 عليو، إ٭با األكامر كمن النواىي، فإف ىذا ٩با سيجعل األمر شاقا ثقيبلن  عليو قائمة طويلة من
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كسهل األمر كخفف كقل كما قاؿ النيب  ،األمر كأساسو كىو كلمة التوحيد سِّ بدأ بأي ا
 :« ىي كلمة قلها ينفعك اهلل بها». 

: أحاج بو في أف يسلم بقولوورغ حثو النبي  كيف أف ثم أنظر ثالثا
 .لك هبا عند ا، ىذا فيو دافع كفيو ما يرغب كٰبث على الدخوؿ ُب اإلسبلـ

دين ا  ا٢بق كتدعوه إٔب الدخوؿ ُبإٔب  إذف ا٤برغبات كالدكافع الٍب تقرب اإلنساف
أحاج لك بها عند  كلمةً »  ،جٌل كعبلا إٔب  غفلو الداعيةا ينبغي أف ال يي ا٢بق، ىذا ٩ب

 :البخارمركاية عند  كما جاء ُب لها سببا ألشهد لك هبا عند ا ، يعِب أجع «اهلل
 .«أشهد لك بها عند اهلل»

لتمس أفضل اك  ،أحسن ا٤بسالك ك أحكم ا٤بسالك إذف سلك النيب 
ستفد ىنا فائدة مهمة ال تفوتك، كىي أف النيب اطالب، ك  الوسائل ُب دعوة عمو أىب
  كىو األمر ا٤بعلـو من الدين بالضركرة، كىو أنو  (ال إلو إال ا)أمره أف يقوؿ

 ا، عى أنو قد آمن لكن أىب أف ينطق ببل إلو إالد  اإال بقوؿ ال إلو إال ا، فمن  إسبلـ ال
أف ينطق ببل إلو  يتكلم، لكنو أىب أفٲبكنو  ا٢باسةليم كال عذر لو ُب عدـ النطق، يعُب ىو س
كىذا من اإلٝباع ا٤بعلـو  ا إال إذا نطق ببل إلو إال اإال ا فإنو ال ٲبكن أف يكوف مسلمن 

 .بالضركرة عند أىل العلم
كتصديق كإخبلص القلب، أما  كاعتقادإذف البد من التلفظ، البد من النطق مع يقْب  

 ابتداءُب  بل البد أف يصحب ذلك ،ُب القلب فقط فهذا ال ينفع صاحبو أف يكوف إٲبافه 
 .الكلمة اإلسبلـ كُب الدخوؿ ُب اإلسبلـ، البد أف يصحب ذلك نطق هبذه

دكف  الوحدانية قتصر على شهادةا كىو كوف النيب  ،كىا ىنا سؤاؿ
كُب  ،كقد ذكرناه ُب دركس سابقة كا١بواب عن ىذا ؛ للنيبالشهادة بالرسالة 

تتضمن األخرل، فإف ال إلو إال ا تتضمن  إحدل الشهادتْب ما ذكر سابقا بياف أف  
ال معبود  :كبياف ذلك أف ال إلو إال ا تعِب ،بالرسالة ٧بمد  للنيبالشهادة 

  .حق إال ا
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كحده ال شريك لو،  يعبد اإلنساف ا  فكعهد على أ كاعتقاد اعَباؼ إذف ىي
ٲبكن أف تكوف  ربو؟ ال كإال فكيف يعبد ،من إٲباف بالنيب ٧بمد  كبالتإب فبلبد

 .عبادة إال من طريق النيب 
 .ال ا شهادة أف ٧بمد رسوؿ اإذف تضمنت شهادة أف ال إلو إ

خر كىو أف أبا طالب ٓب يكن عنده تردد ُب شهادة أف ٧بمد رسوؿ ا، آ اكالحظ أمرن 
ا،  أنو أىب الشهادة الكربل كىي شهادة أف ال إلو إالاإلشكاؿ كل اإلشكاؿ كاف ُب  إ٭با

فهذا ٩با ال يشك فيو أبو   من عند ارسوالن  النيب ٧بمد  بأفأما كونو مصدقا 
 قاؿ:  الذمطالب، أليس ىو 
 اٚيكد ؾدقت ٚنٓت ثِ أَّٝٓ        ؾادم  ٚعًُت أْو ٚدعٛتين

 اـــــٓـــايرب١ٜ دٜ ري أدٜإـــَٔ خ         ٔ قُد ــــدٜ بإٔت ــــد عًُـــٚيك

 اا براى َبّّٝٓشــــدتين مســــٛدـــي          راز َطب١ ـــٛال املال١َ أٚ سـي

 بأنو صادؽ كأنو رسوؿ من  للنيبعنده شك ُب الشهادة  إذف ما كاف
 أنو أىب كأستكرب من الشهادة  كانت ُب   البليةكل   البليةلكن  ،عند ا حقا

 .معنا سيأٌب، أىب أف يقوؿ ال إلو إال ا كما بالوحدانية
ُب دعوة   لو، بذؿ جهده كجد   قالو النيب  الذمإذف ىذا 

 كسعى ،أف يقدـ الدعوة خر ٢بظةآ إٔببدعوتو السابقة، بل حرص  كٓب يكتفً  ،ىذا اإلنساف
ىذا  عليهم أف يكوف عندىم كالدعاة إٔب ا  ،عمو يهتدما٢بثيث أف  السعي
ا٢برص  حريصوف أشد ىذا من أىم ٠بات الدعاة الصادقْب، أهنم ،ىداية الناس على ا٢برص

  .على ىداية ا٣بلق إٔب ا٢بق
 املطًب؟١ًَ عبد  ي٘: أتسغب عٔ ؾكاال

 قاَّل لو أترغب عن ملة عبد»الصحبة السيئة،  شـؤنظر ا !سبحاف ا العظيم
 اآلباء كىي تعظيم ،مم بسببهاراه ا٢بجة ا٤بلعونة الٍب كاف كفر غالب األذكٌ  «المطلب؟

عدـ ا٣بركج  ُبكاألجداد كاألسبلؼ كالكرباء، كا٢بمية ٥بم كعدـ الرغبة عن مسلكهم، الرغبة 
  .ا ٥بم من مكانة عظيمة ُب نفوسهمعن طريقتهم ٤ب
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ماذا  ﴾ات ِبُعوا َما أَنَزَؿ الل وُ  ﴿فار ُب كفرىم فإهنم إذا قيل ٥بم من الك جة كثّبو ح ىذه
َنا َعَلْيِو آبَاَءنَا﴾]البقرة:هبم؟ جوا يكوف ، ىذا فقط ىو [ٓٚٔ﴿قَاُلوا َبْل نَػت ِبُع َما أَْلَفيػْ

كصدقوا ا٤برسلْب تكوف حجتهم ُب القدٙب  منوا با آ ، إذا قيل ٥بماحتجاجهم
آثارىم  علىأمة وإنا  على باءناآإنا وجدنا ﴿ :كل زماف كمكاف كا٢بديث كُب

 .[ٖٕ﴾]الزخرؼ:وفقتدم
﴿َما َىِذِه الت َماثِيُل ال ِتي أَنْػُتْم َلَها  :أباه كقومو يسأؿ كٰباج  براىيم ىذا إ

﴿قَاُلوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َلَها ؟ ماذا كاف ا١بواب؟ [َٕ٘عاِكُفوَف﴾]النبياء:
ال غّب، كلكنها حجة داحضة لن تنفعهم  ، ىذا الدليل كىذه ا٢بجة[َٖ٘عاِبِديَن﴾]النبياء:

﴿ رَبػ َنا ِإن ا ، -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-ُب النار، ف ا أشد الندـ كىم يتلظو ندموف عليهكسي
 .[َٚٙأطَْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراَءنَا فََأَضلُّونَا الس ِبيال﴾]الحزاب:

 عليها، ألهنم اهبا كما زاد كاكتفيار ىذاف الرجبٌلف أبا طالب هبذه ا٢بجة إذف ذكٌ 
فيو إغراء  نفسو، كالحظ األسلوب، كيف أهنما أيضا سلكا أسلوبا كقعها ُب مى ظ  يعلموف عً 

، «المطلب؟ أترغب عن ملة عبد »ىو عليو،  الذمىذا الدين  علىإٔب تثبيتو  ي  كفيو سع
بأحب الناس إليو  أترغب عن ملتك، أترعب عن ملتنا، إ٭با ذكراه :كالحظ أهنما ما قاال لو

نفس أىب  ُبا٤بطلب  مكانة عبد كمعلوـه ، «المطلب؟ أترغب عن ملة عبد »كىو أبوه، 
 .طالب

كعندىم أساليب كعندىم ٮبة ُب  يه ء ا، حٌب أعداء ا٢بق عندىم سعإذف حٌب أعدا
يعلموف ا٤بسالك  ،ا إٔب  الدعاة يغفلو أال ينبغيالدعوة إٔب باطلهم، كىذا ٩با 

  .ا٢بق ينهجها أعداء الٍبكاألساليب 
 ادؾأعا، ؾأعاد عًٝ٘ ايٓيب 

نظر إٔب جده كٮبتو، أعاد النيب اك  ،نظر شفقتواك  ،نظر حرص النيب ا
  فلنفسو كإال فبل  اىتدلقاؿ: إف  بالدعوة السابقة كما اكتفىالدعوة كررىا ما

عنده من  ا٢بجة كلكن النيب  قد قامت عليو ا٢بجة، نعم قامت عليو يضر٘ب
من  اجتهاده كلكن صادـ ذلك  ،أخرل الدعوة كيعيد عليو مرة كالشفقة ما جعلو يكرر الرٞبة
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راه مرة أخرل ٗبا ٯبب عليو أف يبقي عليو مرة أخرل تلك ا٢بجة، ذك   أعداء ا٢بق، فأعادا
 .ف يثبت عليو كىو ملة عبد ا٤بطلبأك عليو، 

كعندىم إف  ،حثيث اجتهادكعندىم  ،عندىم نشاط إذف حٌب أعداء ا
كىذا ٩با ينبغي أف يعترب بو أىل ا٢بق، إذا   ،همدعوهتم إٔب باطل ُب دعولٌ ىمه صحت العبارة 

 كعندىم تفاٗب ُب ،اجتهادأعداء ا٢بق كأعداء الدين ا٢بق عندىم نشاط كعندىم  كاف
أعظم  الدعوة إٔب باطلهم، فينبغي على أىل ا٢بق أف يكوف عندىم من النشاط ما ىو

 .كأكرب
أمية، عبد ا ابن أيب جهل ك  كأباأبا طالب  كيف أف  -يا رعاؾ ا -الحظ ىا ىنا 

ليست   (ال إلو إال ا)، عرؼ ا١بميع أف (ال إلو إال ا) الحظ أف كلهم كاف يعرؼ معُب
 :ال تعِب (ال إلو إال ا) ، عرفوا ٝبيعا أف  كانقيادقاؿ باللساف ال يتبعها عمل كقبوؿ كلمة تي 

،  لناس معأنو ال خالق إال ا كال رازؽ إال ا، كما ٱبطئ كثّب من ا األسف الشديد اليـو
ا ٤بن كاف أبو حن بٍ الصحيح، كقػي  ىذه الكلمة، نعم فهم ىؤالء كلمة التوحيد الفهم مً هٍ ُب فػى 

 .(ال إلو إال اػ )جهل كغّبه من الكفار كانوا أعلم منو ب
كالكفر  بالتوحيد ا تقتضي إفراد ا  إالإذف كاف الكفار يعلموف أف ال إلو 

نبيو ٧بمد  عن كل دين سول توحيد ا كأتباع كاال٬ببلعمن دكف ا،  بكل ما يعبد
،  ألف العلم كحده  لكن ىذا العلم ما نفعهم ،كانوا يعلموف ذلك حقا

  .كانقيادكالتصديق كحده ال ينفع صاحبو مآب يتبع ذلك قبوؿ 
إٔ ٜكٍٛ: ال إي٘ إال  ؾهإ آخس َا قاٍ: ٖٛ ع٢ً ١ًَ عبد املطًب، ٚأب٢

 .اهلل
ؿ كغّب بعض الركاة عبد ا٤بطلب، لكن عد   أنا على ملة :الظاىر كا أعلم أنو قاؿ

  !الكلمة، أنا على ملة عبد ا٤بطلب أف يقوؿ ىذه استعظامااللفظ، كذلك كأنو كاف منو 
 .: كىذا من التصرفات ا٢بسنة((الفتح))ُب  قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 .(أنا على ملة عبد ا٤بطلب (:اللفظ على األصل قاؿ ((ا٢باكم))كجاء عند 
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، على تقدير أنا على ملة (ا٤بطلب على ملة عبد)قاؿ:  ((الصحيح))كجاء ُب ركاية ُب 
أنا على ملة )كجاء ُب ركاية ٦باىد )) :الفتح))ُب  عبد ا٤بطلب، كقاؿ ا٢بافظ 

 .كأسبلفو ، يريد أشياخ قريش من أبائو كأجداده(األشياخ
قومو، رجح  دين ىح أبو طالب بأنو باؽ علأف صر  الشاىد أف ختاـ األمر كاف ب

، أخر ا٤بطاؼ أف قاؿ ىو كاإلسبلـالباطل على ا٢بق، رجح دين الشرؾ على دين التوحيد 
طالب، كاف كفر إباء  ىو كفر أيب على ملة عبد ا٤بطلب، كأىب أف يقوؿ ال إلو إال ا، ىذا

 .كاستكبار
 :أنواع -يا رعاؾ ا-الكفر 

 .يبمنو كفر تكذ
 .كمنو كفر نفاؽ
 .كمنو كفر شك

ستكرب كعاند عن الكنو أىب ك كفر إباء كاستكبار، كذلك أنو كاف يعلم ا٢بق  كمنو
  .قبولو

 :أمرين ىإل ذلك راجعٌ  وسببُ 
٥بم  ا٢بميةأسلفت لك  كدين قومو، فإف ذلك كما آلبائو ا٢بمية الوؿ:]السبب[ 

مستعدين ألف يَبكوا كل شيء ُب  ككانوا ،ا٢بقمن  ليوإ٥بم كالتقليد ٥بم، كانا أحب كالتعظيم 
 ىىو عل :ىذا كقاؿ ىكاألسبلؼ، كألجٌل ىذا ثبت عل اآلباءسبيل ا٢بفاظ عليو كىو تقليد 

 .ملة عبد ا٤بطلب، أك على ملة األشياخ
 قاؿ للنيب وأن   :كىي ((مسلم))عند  ا بو ُب ركايةو صرحن ما جاء مي  السبب الثاني:
 اعينك هب ألقررتي  ؛الفزع ؼى وى خى  مفيقولوف أسل قريش تعّب٘ب: لوال أف. 

كىذا كا من أعجب  الكفر با  خر دعاه إٔبآا كاف عنده سبب إذن 
عرضو كأف يشوىوا ٠بعتو كأف يعّبكه، مع  األشياء، أنو ما أراد أف يتكلم فيو الناس، أف ينالوا

ة، فإذا تكلموا فيك سيتكلموف معدكد ا٢بياة إال ٢بظاته  لو ُب ىذه أنو كاف يعلم أنو ٓب يبقى 
 !ا٢بياة، فماذا يضرؾ ذلك فيك كقد غادرت ىذه
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ٱباؼ من  ؛خائفيعّبه أحد، يقولوف أسلم ألنو  أال علىا كمع ذلك كاف حريصن 
 .عذاب ا كألجٌل ىذا أسلم

يتخوؼ اإلنساف  عذاب ا شيء يعّب بو، أك العظيم، كىل ا٣بوؼ من سبحاف ا
 بدائو؟ إمن 

 بى لً ال شك من أنو من أرفع مقامات اإلٲباف، كمن سي   وؼ من عذاب اإف ا٣ب
كمن ا٣بوؼ ، فبلبد من ا٣بوؼ من ا  ،اإلٲباف كالعياذ با بى لً سي  ىذا ا٣بوؼ فإنو

 .ا٣بوؼ من عقابو كأليم عذابو ا من
بلـ، رفض رب أف يدخل ُب اإلسا٢بق يقينا كلكنو أىب كأستك مى لً أبا طالب عى  أف   الشاىدي 

ستكرب كرفض اك  و أىبيعيد عليو كيكرر الدعوة، كلكن   كالنيب  ةخر ٢بظآإٔب 
 :كثيرة وفوائد وحكم وىذا فيو دروسٌ الدخوؿ ُب اإلسبلـ، 

كأف األمور كلها ، ، كأف األمر منو كإليو أف تعلم عظمة ا  :أوًَّل 
يقن هبذا فإنو ٱبرج ستا، كبالتإب من ، فالقلوب كا٥بداية إ٭با ىي بيده بيده 

 .با٤بخلوقْب، ا٥بداية من ا  من قلبو كل شرؾ بغّبه، كل تعلق
حٌب كلو كاف الذم يدعو ىو أعظم  ف على اإلنساف أف يلجأ إٔب ا إذ

كمع ذلك ٓب  بل كأفضلها، كىو النيب السي  أعظم كى لى الدعاة، كحٌب لو كاف سى 
ا على ىدايتو، لكن ا جدن كاف حريصن   الذم٥بذا  ٲبلكها ألعطاىا فيكن ٲبلك ا٥بداية، كلو كا

 .ؾ ٙبقيق التوحيدتفيدي  ىذه القصة
ا فحسب، كراء التصديق، ليس ىو تصديقن  اإلسبلـ كاإلٲباف شيءه  أف تعلم أف   ]ثانيًّا[:

نتفع أبو طالب بتصديقو ا، كلذلك ما كقبوؿ ألحكاـ ا  انقياديتبعو  قه طٍ بل ىو ني 
  .النيب 

ا٢بق  عن اال٫براؼ، كأهنا من أسباب السيئةف تعلم خطر الصحبة أ ]ثالثًا[:
 .ك الضرر منو كالبدالكّب، سيصيبئ كنافخ السيفالصاحب 

َََع ايٖسٔدٟ...................................                ٚال َتِؿَشٔب اأَلِزَد٣ َؾَتِسَد٣ 
حبة أىل ا٣بّب كعليك بص ئ، كعليك بصحبة أىل ا٢بقيفاحذر من كل صاحب س
 .ا٢بقإٔب  فإف صحبتهم من أسباب الوصوؿ
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 تم لوأف أبا طالب خي  ك فيو ىوال شأف الصحيح الذم  علىكىذه القصة تدلنا  
 خرآُب  و جاءألن   ؛و أىب كأستكرب الدخوؿ ُب اإلسبلـٖباٛبة السوء، ككاف خاٛبة أمره أن  

 .لحق بعد أف ظهر لوينصاع ل أف أىب ،ا إال إلويقوؿ ال  أف أيبا٢بديث 
أبا طالب قد أسلم، ىذا خطأ كباطل  يظهر لك خطأ الذين يزعموف أف كبالتإب

  .بعض ا٤بؤلفات قطعا، حٌب إف بعض الناس ألف ُب ىذا
كذلك من  ،للكتاب كالسنة ا، معارضه ا كمتنن سندن  عن الصواب، باطله  مه عر  وكىذا كل

عظيم تعلقهم  إسبلـ أىب طالب ألجلِّ  باتثإ علىىؤالء كىذا الولع الشديد كا٢برص األكيد 
ذلك إذا عورضوا بقصة أىب بيده ا٥بداية، كل با٤بخلوقْب؛ فهم يعتقدكف أف النيب 

البداية  ىذا ٗبخالفة ا٢بق الصريح، فيقولوف ال بل ىو أسلم كاف ىذا ُب ركف علىكطالب، ي
 .ك أف ىذا باطل قطعاكال شٍب أسلم بعد ذلك، 

َولََِٰكن   ﴿ِإن َك ََّل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبتَ ُب حقو:  ا أنزؿ ا لو أسلم أبو طالب ٤ب 
 كبإٝباع ا٤بفسرين أف ىذه اآلية نزلت ُب شأف أىب ،[ٙ٘]القصص:الل َو يَػْهِدي َمن َيَشاُء﴾

 نوَ لك ما لم أُ  َّلستغفرف»: طالب، كلو كاف أبو طالب قد أسلم ٤با قاؿ النيب 
  .«عنك

ؿ لو العباس ، قاكقد  يقوؿ: أسلم ٤با كاف النيب  كلو كاف أبو طالب قد
أبا طالب بشيء، فإنو كاف يحوطك ويغضب  يا رسوؿ اهلل ىل نفعت » :يسأؿ عن أخيو

 .«النار نعم ىو في ضحضاح من :لك؟ قاؿ
  .ن مكاف أىوف من غّبه ُب نار جهنمكناية ع:يعِب  (ضحضاح)

الكعبْب، كناية عن أنو ُب أىوف من ا٤باء حٌب ال يكاد يبلغ  ما قل :الضحضاح ىو
يعذب فيو الكفار، كلو كاف أبو طالب قد أسلم، ٤با قاؿ النيب  مكاف ُب النار الٍب
  أىوف أىل النار عذابا أبو طالب، ينتعل »: ((الصحيح))كا٢بديث ُب
، ىو أىوف أىل النار -نسأؿ ا السبلمة كالعافية- «يغلي منهما دماغو نعلين من نار

 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-من الكفار، كمع ذلك ىذا عذاب  :يعِب ،اعذابن 
 أف ا٢بق الذم ال شك فيو أف أبا طالب ٓب علىإذف ىذه القرائن كغّبىا كلها تدؿ 

 .قا أىب أف يقوؿ ال إلو إال ايسلم كأنو ح
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ؾأْصٍ  ،#مل أ٢ْٗ عٓو َا يو الضتػؿسٕ$ :ؾكاٍ ايٓيب 

 .[ٖٔٔ]التوبة:لِْلُمْشرِِكيَن﴾ َوال ِذيَن آَمُنوا َأف َيْستَػْغِفُرواِبيٍّ ﴿َما َكاَف لِلن   :اهلل 
، كىذا كاف منو «عنك نوَ أُ لك ما لم  ستغفرف  ل»: ئذو حين قاؿ النيب 
 من ا  يقبل أف يأتيو النه  عن أف يستغفر للمشركْب، مع أف النيب
  ينو ما جاءه النه نفسو شيء، مع أالعلماء كأنو كاف ُب كما يقوؿ بعض ،

، كبعد «عنك نوَ أُ ما لم » :كلذلك قاؿ ،شيء أف يستغفر للمشركْب لكن كأنو كاف ُب نفسو
 ﴿َما َكاَف لِلن ِبيٍّ َوال ِذيَن آَمُنوا َأف :للمشركْب االستغفارعن  الناىي ذلك نزؿ قوؿ ا

[﴾  .[ٖٔٔالتوبة:َيْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأوِلي قُػْرَبىَٰ
 :ىنا إشكاالف كىا

ا٢بديث فيو أف ىذه اآلية نزلت بسبب ىذه القصة كقوؿ النيب  أف   :األكؿ]اإلشكاؿ[ 
  ىذا أف اآلية من سورة التوبة كىي مدنية، كىذه  علىشكل فيها، لكن يي

ا لنزكؿ القصة سببن  و باإلٝباع مات أبو طالب ٗبكة، فكيف تكوف ىذهالقصة كانت ٗبكة فإن  
  :آلية، كا١بواب عن ذلك بأحد أمرينىذه ا

 .٥با عن سببها، كىذا ال مانع منواآلية تأخر نزك  إما بأف يقاؿ: إف]األمر األكؿ[: 
 .النزكؿ كىذا لو نظائر ُب القرآف أك يقاؿ: بأنو تعددت أسباب]األمر الثا٘ب[:  

 بناحديث من  ((الصحيحْب))مع أنو ثبت ُب  قد جاء يالنه اإلشكاؿ الثا٘ب: أف  
يحكى نبيا  رأيت النبي »قاؿ:   بن مسعوداأف  ،مسعود 

غفر لقومي فإنهم َّل االلهم  :ضربو قومو فأدموه، يمسح الدـ عن وجهو وىو يقوؿ
ىذا مقررا مع أهنم كانوا  ٰبكي ستغفر ىذا النيب كالنيب ا، فكيف «يعلموف
  ؟مشركْب

قومو كىم أحياء بأف يتوبوا ٍب تكوف كىو أف النيب كاف يدعو ل ،كا١بواب عن ىذا ظاىر
ىدىم للسبب ا :غفر لقومي بعد أف يتوبوا، كأنو يقوؿا :يعِب  ٥بم ا٤بغفرة من ا

 .كا سبحانو أعلم ؛بو تغفر ٥بم الذم
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﴿ِإن َك ََّل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َولََِٰكن  الل َو يَػْهِدي َمن  طايب: ٞٚأْصٍ اهلل يف أب
 [ٙ٘:]القصصَيَشاُء﴾

 ﴿ِإن َك ََّل تَػْهِدي َمنْ أف ىذه اآلية نزلت ُب شأف أىب طالب،  كىذا بإٝباع العلماء

على أحد قوٕب أىل العلم ُب اآلية،  ،من أحببت ىدايتو :يعِب [ٙ٘القصص:َأْحَبْبَت﴾]
تو دعو  جتهد ُباطالب، كألجٌل ىذا جد ك  ا كال شك ٥بداية أيبكاف ٧ببن   فالنيب 

 .طالب أيبخر ٢بظات حياة آ إٔب
  .من أحببتو ىو :يعِب [ٙ٘]القصص:َأْحَبْبَت﴾ ﴿ِإن َك ََّل تَػْهِدي َمنْ خر: كالقوؿ اآل

ال يكلف  يو، كا عً بٍ ٧ببة طى  أف ىذه جهةا ال إشكاؿ فيو من كىذا كاضح أيضن 
للمحسن إليو أك ألبيو كأمو كأخيو كعمو ك٫بو ذلك،  اإلنساف فوؽ طاقتو فإف ٧ببة اإلنساف

كألجٌل ىذا من الصعوبة ٗبكاف أف يدفع اإلنساف  ،لئلنساف ُب فطرتو ة طبعيو مبلزمةىذه ٧بب
 فيها، مع كجوب بغض الناسفيها كٓب يشدد على  ص  خً ذلك فهذه ٧ببة طبعيو ري  عن نفسو

 .كفره ىذا الكافر ألجل
٨بتلفْب، ال يعذر اإلنساف ُب أف يَبؾ  ابة كالبغض من كجهْب اجتماعكال إشكاؿ ُب 

﴿ََّل  أمر ك حث على ذلك كهنى عن ٧ببتهم، بغض الكفار ألهنم كفار، كا 
تُػْلُقوَف ِإلَْيِهم بِاْلَمَود ِة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءَُكم مٍَّن  تَػت ِخُذوا َعُدوٍّي َوَعُدو ُكْم َأْولَِياءَ 

 .مرخص فيها طبعيوإذف ىذه ٧ببة  ،[ٔاْلَحقٍّ﴾]الممتحنة:
 اإلشارة إليها ُب باب ىطالب ُب مسألة تتعلق بو كمض أف أيببقي الكبلـ ُب ش
طالب أف ٱبفف عنو  يشفع يـو القيامة ُب عمو أيب الشفاعة، كىي أف النيب 

كىذه  ،النيب ٧بمد  العذاب، كىذا ٩با قلنا إنو من الشفاعات الٍب أختص هبا
قا، فاألصل ىذا ساب ا أشرنا إٔبمعن ا٤بشفوع لو، كى الصحيح مستثناة من شرط الرض ىعل

كاألصل  ،[ٜٔلِلظ اِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَّل َشِفيٍع ُيطَاُع﴾]غافر: ﴿َما :أنو ال شفاعة ُب كافر
ُهُم اْلَعَذاُب﴾]﴿الكفار،  ا أنو ال ٱبفف العذاب عنأيضن  بل  [ٙٛ:البقرةَفاَل ُيَخف ُف َعنػْ

 .[ْٖٓم ِإَّل  َعَذابًا﴾]النبأ:﴿َفُذوُقوا فَػَلْن َنزِيدَكُ ليس ٥بم إال زيادة ُب العذاب، 
ع فيو ف  شى  قد على كجو ا٣بصوص ٨بتلف، فإف ا سبحانوطالب  لكن الشأف ُب أيب

ىو » ،-ا٢بديث السابق كما مر معنا ُب-عنو العذاب  فى فً فخي  نبيو ٧بمد 
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، «الدرؾ السفل من النار لكاف في -شفاعٍب :يعِب-ولوَّل أنا  في ضحضاح من النار
 .كيستكرب خطورة أف يعلم اإلنساف ا٢بق فينأل علىك كىذا يدل

ال  الكافر ٲبكن أف تكوف فيو شفاعة لكن ُب التخفيف إٔب أف   أىل العلم ذىبى  بعضي 
فيو، كلكن  ىؤالء بقصة أيب طالب كشفاعة النيب  حتج  اك  ،ُب اإلخراج من النار

طالب من الكفار كىذا ٩با  غّب أيب ُب ىذا ليس بوجيو كذلك أنو يستلـز ىذا ثبوت الشفاعةً 
 .ىي أف الكفار ال ٱبفف عنهم العذاب -كما أسلفت-ٓب يثبت فيو دليل كالقاعدة العامة 

 ىل ينتفع الكافر بشيء من حسناتو؟ :بقيت مسألة وىي
 ٥با كجهاف: ا٤بسألةقبل ذلك أقوؿ إف ىذه 

 .ُب الدنيا الكافر بأعمالو الصا٢بة انتفاع ]الوجو األكؿ[:
 .هبا ُب اآلخرة انتفاعو :ثا٘بالوجو ال

يطعم مسكينا أك ينقذ غريقا أك  ؛كأفيفتقر إٔب نية، ما ٓب :كا٤براد باألعماؿ الصا٢بة
 ىل ينتفع الكافر هبذا ُب الدنيا؟يغيث ملهوفا كما شاكل ذلك، 

إف اهلل َّل »: أنو قاؿ  عن النيب ((صحيح مسلم))ا١بواب نعم؛ ثبت ُب 
 .«خر لو في اآلخرةويد   ها في الدنياب ىعطا حسنة يُ يظلم مؤمنً 

 أبشر يا أيها ا٤بسلم، ا ٯبازيك على حسناتك ُب الدنيا كٯبازيك عليها أيضا ُب
وأما الكافر فيطعم » :بعد ذلك لو، قاؿ  ال حد   اآلخرة، ككـر ا 

 .«حسنة يجزى بها اهلل لم تكن لو لقيبحسنات ما عمل هلل في الدنيا، حتى إذا 
كافر ٯبازل على العمل الصاّب الذم يعملو ُب الدنيا، فالطعاـ كالشراب كا٥بواء إذف ال

عملها ُب  الٍبكا٤باؿ كالولد كاألمن كما شاكل ذلك، ىذا ىو جزائو على أعمالو ا٢بسنة 
لدنيوية ُب مقابل أعمالو من ىذه ا٢بسنات ا طسٍ الدنيا، كبالتإب فإنو ال ٰباسب على ىذا القً 

 يـو القيامة على ثبلثة أمور ٯبازل -كما تعلم-الكافر  ألف   ؛الصا٢بة
 ثبلثة أمور:  علىٯبازل كٰباسب كيعذب 

 با.كفره   على/ ُ
 .دكف الكفر معاصيو الٍب كعلى/ ِ
 .النعم الٍب ما قاـ بشكرىا ىكعل/ ّ
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للكافر النعم، ىذا األكل كالشرب كىذه ا٣بّبات،  ما أحل   كذلك أف ا 
﴿ُقْل ِىَي لِل ِذيَن آَمُنوا ِفي :  حساهبا يـو القيامة، قاؿ كيكوف عليويتناك٥با الكافر 

نْػَيا﴾اْلَحَياِة  أحلها للكافر أحلها فقط للمؤمنْب كألجٌل ىذا  ا ما ،[ٕٖ]العراؼ:الدُّ
يـو القيامة، لكن ىذا القسط الذم قابل أعمالو ا٢بسنة لن  سوؼ ٰباسب عليها الكافر

 .عليو اسبازل أك لن ٰبي ٯبي 
ٯبزل هبا، ليس لو  بأنو ليس لو حسنة -كما قد علمت-فالنص صريح  اآلخرةأما ُب 

 .أم شيء ٯبازل عليو يـو القيامة
 ا سألت النيب أهن   من حديث عائشة  ((صحيح مسلم))ُب 

رجاؿ ا١باىلية  تسألو عن عبد ا ابن جدعاف أحدِّ - ؛جدعاف بنُ ا ،يا رسوؿ اهلل» فقالت:
ا٤بساكْب ككاف  علىيتصدؽ  يعِب كاف- ؛قالت: كانت لو صدقات وعتاقات ،-ا٤بشهورين

: ىل نفعو ذلك؟ عائشة  قالت ،-يعتق الرقاب ككاف لو أعماؿ حسنة يفعلها
  .«ينفعو َّل :فقاؿ النبي 

، ال ينفعو كلو كاف ينتفع هبذا أم ا ٚبفيف  كلو ُب انتفاعنظر إٔب ىذا ا٢بكم ا١باـز
 غفرا ييوما: ربيقل  إنو لم ؛َّل ينفعو»ذلك، قاؿ:   العذاب، ٤با قاؿ النيب

 .أنو كاف كافرا بالبعث :يعِب ،«لي خطيئتي يـو الدين
 :كثّبةىذا   علىفبل ينفعو ما قدمو ُب الدنيا، كاألدلة  ، با  راكاف كاف كبالتإب

ُهم م ا َكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾]النعاـ: َوَقِدْمَنا ِإَلىَٰ َما َعِمُلوا ِمْن ﴿ [،ٛٛ﴿َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ
 .[َٖٕفَجَعْلَناُه َىَباًء م نُثورًا﴾]الفرقاف: َعَملٍ 

، كىذا اآلخرةقاؿ بعض العلماء إنو ينتفع ٕبسناتو ُب التخفيف من عذاب النار ُب 
 عليو بأمرين:  استدلوا

  .بقصة أيب ٥ببك /ِ .طالب بقصة أيب/ُ
ٚبفيف العذاب كاف سببو ليس حسنتو كإ٭با  تضح لك أفاطالب فقد  أما قصة أيب

 . صحيحاعن أف يكوف دليبلن  ئذفخرج حين ، شفاعة النيب
 قصة أىب ٥بب، ما ىي ىذه القصة؟  بقينا ُب
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، قاؿ: -كالحظ ىذا-كىو أحد التابعْب  عن عركة ابن الزبّب ((البخارمصحيح ))ُب 
، -يعِب بشر حاؿ-، ةخيب بشر) :حالو فقاؿ بعض أىلو فسألو عن رآهإف أبا ٥بب ٤با مات 

هبامو كسبابتو، قاؿ: إهبامو، أك بْب إنقطة أسفل  نقرة أك إٔبغّب أ٘ب سقيت ُب ىذه كأشار 
 .(يبةثو  غّب أ٘ب سقيت ُب ىذه بعتق

فرح فأعتقها،  بوالدة النيب  ٤با جاءت إليو مبشرةن  ،موالة كانت لو ثويبة
 .ا٤باء من ر اليسّبز لنقيت ىذا الشيء األ٘ب سي  ؛ايقوؿ ىذا كاف سببى 

 .قاؿ ىؤالء: ىذا دليل على أف العمل الصاّب ٱبفف من العذاب 
  على إقامة ا٤بوالد كىو دكفإٔب أف جعلوه دليبلن  االستدالؿبعض الناس سقف  كرفع

 .شك أبعد كأبعد ُب الضعف
  :فيو نظر االستدالؿىذا 
 .لذم يركيها لنا؟ عركة ابن الزبّبا من صاحب القصة :أوًَّل 

 ٓب يدرؾ النيب ، كرٞبو  هإذا ىذا الكبلـ من قبيل ا٤براسيل، فعرك 
  .يدرؾ أبا ٥بب  عن أففضبلن 

 االرؤي أىل العلم أف   كباتفاؽ ة،مناميا قصة بقضها كقضيضها ما ىي إال رؤيأف ال ا:ثانيً 
 .٤با دؿ عليو الكتاب كالسنةمعارضة  فكيف كىي ،هبا األحكاـ تي بي ثٍ ا٤بنامية ال تػى 

كما مدل  ؟ككيف ىو حالو ؟من الذم رأل ؛بعض أىلو رآه :إف الذم رأل قاؿٍب 
رل ىل كاف مسلما أك رأل، بل ال ند الذممن  ندرل ماىذا أيضا ٦بهوؿ،  ؟ثقتو كضبطو

 ؟غّب مسلم
 ىيضعيفا ال يصح، كأف القاعدة  استدالالهبذه القصة  االستدالؿ تضح لنا أفا فإذ

 .مالو الصا٢بة ُب اآلخرةينتفع بشيء من أع ال أف الكافر
 :ا٢بديث بو ُب ىذا الباب، كىو ا يا أيها األخوة، أعود فأكرر، ما بدأتي ختامن 

 كأنو ليس ألحد من ا٣بلق أف يكوف با  التعلق ُب شأف ا٥بداية ٯبب أف
٧بمد  مهما علت منزلتو بل حٌب لو كاف أشرؼ ا٣بلق، لو كاف سيد كلد آدـ، كىو النيب

[ٕٕٚ﴿لَْيَس َعَلْيَك ُىَداُىْم﴾]البقرة: :من األمر شيء ، فإنو ليس لو، 
 .[ٙ٘﴿ِإن َك َّل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت﴾]القصص:
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ينفعو  الذمالعجيبة فيعلم أف  على اإلنساف أف يتأمل ُب ىذه القصة ينبغيككذلك 
كأف النسب الشريف  ، للنيب اإلٲباف كالتوحيد كصدؽ األتباع عند ا 

ال ينفع صاحبو ما ٓب يكن إٲبانا  القرىب من النيب  بل ،الصا٢بْبكالقرىب من 
القرابة، فبل  نتفع هبذهاكما  النيب إٔب  كتوحيد، ىذا أبو طالب من أقرب الناس

 .كا تعأب أعلم ،يغَب مغَبه 
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 :قاؿ 
 :بابُ 

ٕٖ ضبب نؿس بين آدّ ٚتسنِٗ دِٜٓٗ ٖٛ ايػًٛ يف ايؿاؿني  َا دا٤ أ

طائفةن من أعماؿ ا٤بشركْب، عىٌقب بذكر سببو ىو األىم  بعد أف بػىْب  ا٤بؤلف 
 بْب أسباب الوقوع ُب ىذا الشرؾ؛ أال كىو الغلو ُب الصا٢بْب.

ُب الصا٢بْب أنو ىنا ضمّب الفصل )ىو( ىو الغلو  ذكر ىا كالحظ أف ا٤بؤلف 
 الذم ىو دين التوحيد. تركهم دينهم، الذم ىو الدين ا٢بقبِب آدـ كسبب  شرؾً  سببي 

، كُب الصا٢بْب أشد  قاؿ : )ىو الغلو ُب الصا٢بْب(،   كراىة.   كالغلو عامةن مذمـو
 ه. ٘باكز حد  اكزة ا٢بد، كمنها غبل السعر؛ يعِب: تدكر مادتو على ٦ب الغلو في اللغة:

٦باكزة ما أمر ا  :ىو ٦باكزة ا٢بد الشرعي؛ يعِب في اَّلصطالح الشرعي: والغلو
  بو، كىذا عاـ يشمل كل القضايا الشرعية، سواءن تعلقت بالعبادة، أك تعلقت

التسلط كالتشدد فيها بزيادةو  :باالعتقاد، أك تعلقت ٗبعاملة الصا٢بْب؛ فالغلو ُب العبادة يعِب
، أك اإلثقاؿ على النفس ُب النوافل حٌب ة ا عن ا٢بد الشرعي، أك ترؾ رخص

 ا٤بنبت ال ظهرنا أبقى كال أرضنا قطع. ٛبل، فإف  
 بو؛ فالغلو ُب إثبات يكوف ٗبجاكزة ا٢بد الذم أمر ا  والغلو في اَّلعتقاد: 

يؤدم إٔب الوقوع ُب التعطيل، كالغلو  الصفات يؤدم إٔب الوقوع ُب التشبيو، كالغلو ُب التنزيو
 ُب إثبات القىد ر يؤدم إٔب القوؿ با١برب، كىكذا. 

كذلك الغلو ُب الصا٢بْب؛ الغلو ُب الصا٢بْب ٦باكزة ا٢بد الشرعي ُب التعامل معهم، 
يؤدم إٔب الوقوع ُب معاطب، كإٔب الوقوع ُب أخطاءو عظيمة، كذلك برفعهم عن ا٢بد الذم 

  مهم تعظيمنا الئق هبم.ديرىم كتعظيكشرع، كىو ٧ببتو ُب ا كتق أمر ا 
هم، أك ييرفعوا قدرىم إٔب تي أما الزيادة على ذلك بأف ييرفعوا إٔب مقاـ النبوة فييعتقد عصمى 

درجة األلوىية، فييدعوف كييعبدكف مع ا، أك تيرفع درجتهم أكثر من ذلك، فييعتقد فيهم 
ىو الشر ا٤بستطّب،  ىذا الربوبية، كأف ا٣بلق كالرزؽ كالتدبّب يعود إليهم، فبل شك أف  

 كأليم عقابو.  كاألساس العظيم الذم يودم إٔب عذاب ا 
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ىنا على ىذا السبب األكثر شيوعنا ُب إيصالو إٔب الشرؾ؛ كىو  ىا نبو ا٤بؤلف 
٧ببة الصا٢بْب  يطاف يزين الشرؾ إٔب الناس ُب قالبالش الغلو ُب الصا٢بْب، كذلك أف  

 . اع هبم؛ فيعبدكهنم من دكف ا كتعظيمهم، حٌب يتوصل إٔب اإليق
كالغالب على ا٤بشركْب ىو ىذا؛ أهنم غلوا ُب الصا٢بْب، فعبدكىم، إما بعبادة قبورىم، 
أك بعبادة صورىم كٛباثيلهم، فالغالب على الشرؾ أنو يكوف بالتوجو كالعبادة لقرب، ىو قربه 

 على الشرؾ.  ييعبد، أك صورةه كٛبثاؿه ييعبد، ىذا ىو الغالبي 
فمن نصيحة ا٤بؤلف ىو الغلو ُب الصا٢بْب، ل إٔب ىذا كذاؾ إ٭با كالسبب الذم أد  

ر ا٤بسلم من ىذا الطريق الذم يوصل إٔب ذى إلخوانو ا٤بسلمْب عقد ىذا الباب حٌب ٰبىٍ 
بو أف يسلك اإلنساف مسلك الوسطية كاالعتداؿ، كإعطاء   الضبلؿ، الذم أمر ا 

 كل ذم حقو حقو. 
، [َٕٔٔتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوَّل َتْطَغْوا﴾]ىود:﴿فَاس: قاؿ 

﴿ِإن ا َلم ا طََغى الطغياف قريبه ُب ا٤بعُب من الغلو، يعِب ٦باكزة ا٢بد أيضنا، 
 ٘باكز حده. ،[ٔٔاْلَماُء﴾]الحاقة:

  أمر باستقامةو ال طغياف، كال غلو فيها. فا 
شريعة، ك٘بد النواىي ُب الشريعة كلها ٙبذر من الغلو، كلذلك ٘بد األمر األكامر ُب ال

كمن الطغياف، كمن التعمق، كمن التشدد؛ كذلك حٌب يسلم للمرء دينو، كحٌب يكوف 
ا٤بسلم ميطالب بأف يسلك  ، رسولوكأمر  مستقيمنا على أمر ا 

 ا٤بسلك الوسط بْب طرُب الغلو كا١بفاء: 
 نال طسيف قؿد األَٛز ذَِٝ ٚال تػٌ يف غ٤ٕٞ َٔ األَس ٚاقتؿد 

التنبيو  أعظم كأىم ما ينبغي مبلحظتو ُب ىذا الباب ىو ما أراد ا٤بؤلف 
 كالتذكّب بو، كىو ما يتعلق بالغلو ُب الصا٢بْب.
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 : قاؿ 
 .[ٔٚٔ﴿يَا َأىَل اْلِكَتاِب َّل تَػْغُلوا ِفي ِديِنُكْم﴾]النساء:: وقوؿ اهلل 

 ال يغلوا ُب دينهم، كيتضمن ىذا هني  ألىل الكتاب أ ىذا أمره من ا 
يره ابن ا، كالنصارل غلوا كتاب، فإف  اليهود غلوا فقالوا: عز ىذه األمة أف تفعل ًفعل أىل ال

أيضنا فقالوا: ا٤بسيح ابن ا، فكاف ُب ىذه اآلية ٙبذيره ٥بذه األمة أف تسلك ما سلكو من 
؛ فّبفعوه فوؽ  لغلو ُب النيبقبلها من األمم، السيما اليهود كالنصارل من ا

فيها، كىي أنو عبد ا كرسولو، عبده ال ييعبد، كرسوؿه ال  الدرجة الٍب كضعو ا 
 ييكذىب، بل ييطاع كييتبع.

  :قاؿ 
 ََٚقاُيٛايف قٍٛ اهلل تعاىل أْ٘ قاٍ:  يف ايؿشٝض عٔ ابٔ عبإع 

ٕٖ ال َٚال َتَرُز َٚ٘دا   ٖٕ َٚال َتَرُز  ِِ ََٗتُه َِْطّسا آٔي َٚ َُٜعَٛم  َٚ َُٜػَٛخ  َٚال  َٛاّعا  ، ص23:ْٛحطُض

ٍٕ ؾاؿني َٔ قّٛ ْٛح، ؾًُا ًٖهٛا أٚس٢ ايػٝطإ ))قاٍ:  ٖرٙ أمسا٤ زدا

إىل قَِٛٗ؛ إٔ اْؿبٛا إىل فايطِٗ اييت ناْٛا هًطٕٛ ؾٝٗا أْؿاّبا، 

ٚمسٖٛا بأمسا٥ِٗ، ؾؿعًٛا، ؾًِ ُتعبد، ست٢ إذا ًٖو أٚي٦و ُْٚطذ ايعًِ 

 ((ُعبدت

، ((صحيح البخارم))معزكنا إٔب الصحيح؛ يعِب إٔب  ىذا األثر ذكره ا٤بؤلف 
﴿َوقَاُلوا َّل َتَذُرف  آِلَهَتُكْم َوَّل َتَذرُف  ُب تفسّب قوؿ ا تعأب:  كىو أثر ابن عباسو 

 أكلو؛ . كقد اختصر ا٤بؤلف [َٖٕودًّا َوَّل ُسَواًعا َوَّل يَػُغوَث َويَػُعوَؽ َوَنْسًرا﴾]نوح:
بػىْب  ُب أكلو مآؿ ىذه األصناـ بعد الطوفاف، ككيف كصلت إٔب  فإف ابن عباسو 

كليس ا٤بقصود أهنا كانت ُب الزمن الذم   أف ىذه األصناـ كانت ُب قـو نوح، العرب، كذلك
كذلك بعد كفاة ىؤالء  بيعث بعد أف عيبدت، كاف فيو نوح، بل إف نوحنا 

 ومو الذين يرجع إليهم.ىؤالء ىم ق إ٭با ا٤بقصودا٤بذكورين، 
كا٤بقصود أف ىذه األصناـ الٍب عبدىا قـو نوح ٞبلها الطوفاف فيما ٞبل؛ فألقاىا على  

دة، كسفت عليها الرماؿ فغطتها، فجاء أساس الشر لعبادة األصناـ عند العرب، ساحل جي 

http://www.salehs.net/


َِْ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

بو؛ يعِب أمعاؤه أنو رآه ٯبر قص  كىو عمرك بن ٢بيي ا٣بزاعي، الذم أخرب النيب
العرب، إذ كاف لو رئيه من من غىّب  دين إبراىيم ُب  كذلك أنو أكؿي  ،-كالعياذ با–جهنم  ُب

، كأف يستثّب ىذه -ىذه ا٤بدينة ا٤بعركفة على ساحل البحر- ا١بن، أمره أف يذىب إٔب جدة
فحملها معو حٌب إذا جاء موسم ا٢بج، أمر العرب بأخذ ىذه األصناـ  صناـ ففعل،األ

 طاعنا ُب العرب فأطاعوه. ف الرجل ذا مكانةو، كاف مي كعبادهتا، ككا
: صارت األصناـ الٍب كانت ُب قـو نوح إٔب العرب، فكانت قاؿ ابن عباسو 

أبو جعفر بضم الواك كيد، أما كده فكانت لكلبو  ١بمهور قرأكا بفتح الواك، كقرأ نافع كده، كاكى 
٩با يلي العراؽ، كلعلها ىي ا٤بدينة الٍب بدكمة ا١بندؿ؛ دكمة ا١بندؿ: مدينة على أطراؼ الشاـ 

ُب مشاؿ ا٤بملكة ُب منطقة ا١بوؼ، كانت لكلب، قبيلة من قضاعة، ىم الذين أخذكا ىذا 
 الصنم كذىبوا بو إٔب ببلدىم كعبدكه ىناؾ. 

٧بل ىذا الصنم كاف بريىاط، منطقة  أما سواع فذكر أنو كاف ٥بيذيل، كذكر ا٤بؤرخوف أف  
كة، كىذا يل بالقرب من م: أهنا كانت بديار ىيذأهنا كانت بينبع، كقيل :ا٠بها ريىاط، قيل

، ككافقهم يل قرب مكة؛ فعبدكا ىذا الوثن مع ا أقرب أهنا كانت بديار ىذ
 على ىذا من كاالىم من ميضر كغّبىم من القبائل. 

راد  أما يغوث فذكر
ي
، لكن بِب الغطيف؛ كبنو الغطيف من ميرادٍب ل أنو كاف ٤ب

ٍب اختص بو بنو غطيف،  نم كاف معبودنا عند كل قبيلة مراد،أف ىذا الص كا أعلميبدك 
 ؼ أك ا١بوف باليمن، ثبلثة أقواؿ.كىؤالء كانوا ٗبنطقة ا٠بها ا١برؼ أك ا١بو 

﴿َوقَاُلوا َّل َتَذُرف  آِلَهَتُكْم َوَّل َتَذُرف  َودًّا َوَّل ُسَواًعا َوَّل يَػُغوَث َويَػُعوَؽ 
 ىذا يغوث.،[ٖٕ﴾]نوح:َوَنْسًرا

كأما يعوؽ فإنو كاف ٥بمداف، كٮبداف أيضنا ُب اليمن، ذكر ا٤بؤرخوف أف ىذا الصنم كاف 
 د إٔب مكة. عً بقرية ا٠بها خيواف، كأهنا كانت على بيعد ليلتْب من صنعاء للميصٍ 

ذم الكبلع من ٞبّب، ككانت عندىم  كأما نسره فكانت ٢ًبمّب آلؿ ذم الكبلع، آؿي 
 م ُب اليمن.ُب ديارى
العربية،  إذنا ىذه األصناـ ثبلثةه منها كانت ُب اليمن، كصنمه منها ُب مشاؿ ا١بزيرة 

 كاألخّب كاف ُب ا٢بجاز.
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 جلو عيبدت مع ا ما كاف من شأهنا، كما السبب الذم أل ٍب بْب 
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 : قاٍ 

ُٖقاٍ  ٍٕ ؾاؿني َٔ قّٛ ْٛح، ؾً ا ًٖهٛا، : ٖرٙ أمسا٤ زدا

 إ إىل قَٛ٘...أٚس٢ ايػٝط

ما أدركهم؛ إ٭با بيعث  كانت لرجاؿو صا٢بْب من قـو نوح، قلنا أف نوحنا 
  بعد أف عيبدكا، كذلك بعد موهتم ٗبدة، كىؤالء أناسه صا٢بوف، كألجل ذلك

كِب الشيطاف إٔب الناس من خبلؿ تعظيمهم، العهد كاف قريبنا، ككانت الناس إذ ذاؾ تعظم 
فوصل إٔب مبتغاه من خبلؿ تزيْب تعظيم ىؤالء الصا٢بْب فوؽ القدر اآلباء كتعظم الصا٢بْب، 

 صا٢بْب ُب قـو نوح.  الشرعي، كانوا رجاالن 
: أف ىؤالء كانوا من بِب آدـ، من -كىذا مذكوره ُب كتب التاريخ– :بعضهم قاؿ

 صلبو. 
 كلكن ىذا بعيد.  كبعضهم قاؿ: من بِب أبنائو،

بْب آدـ كنوح )قاؿ:  ما كأنو ، السيكالصواب ما قالو ابن عباسو 
، ما كاف الشرؾ فاشينا إال ٤با خطط الشيطاف ىذا (عشرة قركف، كلها على شريعة ا٢بق

التخطيط، ككصل إٔب مبتغاه من خبلؿ عبادة الصا٢بْب الذين كانوا ُب قـو نوح. ىذا أكؿ 
 شرؾو كاف على كجو األرض.

اييت ىل فايطِٗ ؾًُا ًٖهٛا أٚس٢ ايػٝطإ إىل قَِٛٗ؛ إٔ اْؿبٛا إ

 ناْٛا هًطٕٛ ؾٝٗا أْؿاّبا، ٚمسٖٛا بأمسا٥ِٗ

 ٤با ىلكوا يعِب: ماتوا.
﴿َوِإف   طاف ُب قلب ابن آدـ ييسمى إٰباءن:أكحى الشيطاف إٔب قومهم، ما يلقيو الشي

 -لموفكما تع-. كالشيطاف [ٕٔٔالش َياِطيَن لَُيوُحوَف ِإَلى َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم﴾]النعاـ:
 ٯبرم من ابن آدـ ٦برل الدـ.

أكحى الشيطاف إليهم قذؼ ُب قلوهبم، ىذه ا٣بطة الٍب أحكم ٚبطيطها؛ كىي أف 
ىؤالء اآلف قد ماتوا، كأنتم أصابتكم ا٢بسرة كاللوعة لفقدىم، ٍب إهنم كانوا صا٢بْب، 
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اقوف إليهم ستشغلكم الدنيا كتغفلوف، فؤلجل أف تتسلوا برؤيتهم، كتتعزكا برؤيتهم، كال تشت
  ما ٘بدكف أف تفعلوا الذم آمركم بو. الشوؽ العظيم، ٱبفف عنكم

أنكم تنشطوف إذا رأيتم ىذه األنصاب كرأيتم ىذه الصور كالتماثيل  :كأمر ثافو كىو
الٍب ٘بعلوهنا عليها، فإف ذلك سيدعوكم إٔب مزيد من النشاط؛ ألنكم ستتذكركهنم، تذكركف 

 ، كىكذا زين ٥بم الشيطاف ىذا العمل القبيح.  صبلحهم، فتجتهدكف ُب طاعة ا
 ل ال يركج على الناس إال بأف ييذ ر عليو شيءه من ا٢بق،كىذا يدلك على أف الباط

 ا٢بقائق، كيعرفوف خبايا كىذا السبب الذم ألجلو يغَب ا١باىلوف، كإال فالعلماء ينفذكف إٔب
 األمور.

ا٢بق، أنتم ٙببوهنم كألجل ىذا البد أف  ا ا١بهاؿ فيغَبكف هبذا الغطاء؛ غطاء منأم  
تتذكركهنم، كيف تنسوهنم؟ ككيف تغفلوف عنهم؟ إذنا البد من أف تفعلوا ىذا الشيء، كىذا 

 اؿ، كفعلوا ىذا الفعل. أمره ال بأس بو، فاغَب ا١به
من أف يغَب أحده بشبهة حق تركج الباطل، بل عليو أف يكوف حكيمنا، كأف  مإذنا حذار 
باطل، كأف كل إحداث، كأف كل بدعة البد أف يكوف فيها شوبه من حق يعلم أف كل 

، كعلى تؤدم إٔب تركٯبها، كتؤدم إٔب نفاق ها، لكن ىذا ال ٯبعلها حقنا؛ بل ال تزاؿ باطبلن
 اإلنساف أف ٰبذر. 

يقوؿ:  ٍب أف نعلم أف للشيطاف خطوات؛ الشيطاف ليس لو خطوة كاحدة، ا 
 .[ٕٗٔاِت الش ْيطَاِف﴾]النعاـ:﴿َوَّل تَػت ِبُعوا ُخطُوَ 

إذنا ىو ال يصل إٔب مبتغاه من خبلؿ خطوة كاحدة، يأمرؾ مباشرة بعبادة غّب ا،  
 كبل؛ بل إنو نفذ إٔب ذلك من خبلؿ خطوات.

 ؾؿعًٛا، ؾًِ ُتعبد ست٢ إذا ًٖو أٚي٦و ُْٚطذ ايعًِ ُعبدت.

  تيعبد ىذه األنصاب الٍب نصبوىا.ُب ابتداء األمر ٓب
 ة الٍب تينصب فتتيخذ كثننا ييعبد.ا٢بجار  :نصاب ىيكاأل

 : كالذم كقع من ىؤالء ىو عدة أمور، كما سيأٌب أيضنا ُب كبلـ ابن القيم 
 عكفوا على قبورىم.  أوًَّل:
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كانت قبورىم ك٦بالسهم   -كا أعلم–نصبوا ىذه ا٢بجارة عند قبورىم، ككأنو  ثانًيا:
 متقاربة. 

 لى ىيئة صور كٛباثيل على ىيئاهتم.الصخور ع أهنم ٫بتوا ىذه :]ثالثًا[
فاجتمع أف كانت ىذه أنصابنا كصورنا كأكثاننا كأصنامنا أيضنا، فلما كاف ا٢باؿ ُب ابتداء 

طوف ُب ا كانوا يركف ىذه الصور، فينشاألمر ما حصل شيءه زائد على ما كانوا عليو، إ٭ب  
  .عبادة ا 

كانوا يعلموف حقيقة ا٢باؿ، يعلموف السبب الذم ا١بيل األكؿ الذين   كى لى لكن ٤با ىى 
ألجلو نيصبت ىذه األنصاب ُب ٦بالسهم أك عند قبورىم، ٤با ىلكوا كجاء جيله جديد 

 ، ما يعرؼ السبب، عند ذلك عيبدت.جاىل
كىذا يدلك على أف فقد العلم ُب الناس كُب األكطاف مصيبةه ليس بعدىا مصيبة، 

م كيكثر ا١بهل. كالعلم ال يقل، بل ال يذىب إال ٗبوت أساس الشر كالببلء أف يقل العل
إف اهلل َّل يقبض العلم »كما ُب الصحيحْب:    العلماء، كما أخرب النيب

انتزاًعا، ينتزعو من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالًما اتخذ 
 .«الناس رؤوًسا جهاًَّل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

 ىؤالء ا١بيل األكؿ ٤با ىلك جاء جيله جديد. الشاىد أف 
قاؿ :)كنيسخ العلم(، كُب بعض ركايات البخارم، كبعض نسخ البخارم: )كتنسخ  

العلم( يعِب ذىب العلم؛ العلم بالشرع، السيما التوحيد، ٗبعُب أهنم أصبحوا جهاالن بالتوحيد، 
 .علمه ٕبقيقة الشرؾ كبذرائع الشرؾما عندىم علمه بالتوحيد، ك 

أك أنو تنسخ العلم بسبب نصب ىذه األصناـ كاألنصاب، ال مانع من أف يكوف 
 حصل األمر. 

ؤلجل ىذا نصب ىذه األنصاب؛ جهلوا السبب، ف نيسخ أك تنسخ العلم بسبب
جاءىم الشيطاف بعد ذلك، كقاؿ: إ٭با نيصبت ىذه األنصاب ألف ىؤالء كانوا معظىمْب،  

 نزلوف ا٤بطر هبم.رزقوف هبم، كيستكانوا يعبدكهنم كيي 
كُب بعض الركايات أهنم قالوا: كيطلبوهنم الشفاعة، كانوا يسألوهنم الشفاعة، يشفعوف 

 ٥بم عند ا.
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كىذا يذكر٘ب ٗبا أخذناه سابقنا من أف ابتغاء الشفاعة، كطلبها من غّب ا ىو الغالب 
 على شرؾ ا٤بشركْب. 

ذىب العلماء  ي العلم بالتوحيد،أف يكوف قد نيس ككما قلت ٰبتمل أيضنا ىذا الكبلـ
كانتشر ا١بهل، كما أصبح ىناؾ من ييذكر بالتوحيد، كما أصبح ىناؾ من يعلم الناس 

 التوحيد. 
الشرؾ كالبدعة إ٭با تنتشر ُب الناس إذا قل  ا٤بعلم، كقل ا٤بوجو،  -يا أيها الكراـ-كىكذا 

ح ىناؾ تذكّب الدركس، كقل من يدعو إٔب التوحيد، كمن ييذًكر بالسينة، إذا ما أصب
كالكلمات، كااضرات، كالكتب، إذا كاف الناس ال يسمعوف التذكّب بشأف التوحيد 
كمفرداتو، ىذا التوحيد، ككذلك ما ىو ضده، كمفرداتو، كذرائعو، إنو حينئذو ينتشر الشر، 

﴿َوَّل تُفِسُدوا ِفي  :كحينئذو تعود األمور إٔب حاؿ الفساد بعد أف أصلحها ا 
 . [َٙ٘لْرِض بَعَد ِإْصالِحَها﴾]العراؼ:ا

، فهذه نعمة ٯبب إذا أصلح األرض بالتوحيد كطاعة ا  ا 
ا٢بفاظ عليها، كٯبب أف ييداكىـ على الدعوة، كالتذكّب، كنشر العلم، السيما ُب قضايا 

كبّبةو   التوحيد، ىذه الببلد ُب بعض نواحيها كاف الناس على خّبو عظيم، ككانوا على عنايةو 
باؽو إٔب اآلف، لكن كانت  -ك ا٢بمد-بالتوحيد، كما كاف ىناؾ مظاىره للشرؾ، كىذا 

 ٨بتلفة.  العناية
فىظوف  كاف الناس، ا١بميع، صغارنا ككبارنا، ذكورنا كإناثنا، طبلب علم كعواـ، كانوا ٰبي

اجعة كمذاكرة األصوؿ الثبلثة كل يـو مرتْب، بعد الفجر، كبْب ا٤بغرب كالعشاء، البد، مر 
باستمرار كلما انتهوا عادكا إليها، األصوؿ الثبلثة تعلمك التوحيد باستمرار تكوف على ذكر 

بالتوحيد، تكوف على ذكر ٖبطورة الشرؾ،  بالتوحيد، تكوف على ذكر بنعمة ا 
كثّبنا ُب   فى عي ضى  -مع األسف الشديد–كبوسائل الشيطاف ُب إيصالو للناس؛ لكن ىذا األمر 

 جياؿ ا٤بتبلحقة بعد ذلك. األ
من الوقوع فيما حـر  نشر العلم كبث العلم سده مانعه بتوفيق ا  ا٤بقصود أف  

 ا، كالسيما ما يتعلق بالشرؾ.
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 : قاؿ 
)): موقال ابن القيّ

قاٍ غري ٚاسٕد َٔ ايطًـ: ملا َاتٛا عهؿٛا ع٢ً 

ِٖثِ ؾٛزٚا متاثًِٝٗ، ثِ قاٍ عًِٝٗ األٌَ ؾعبدٚقبٛزِٖ، 
)). 

إما أهنم نصبوا تلك األنصاب على ٦بالسهم الٍب كانوا ٯبلسوهنا، أك كاف ذلك على 
قبورىم، كرٗبا كاف كما قاؿ بعض أىل العلم، كاف ىذا كىذا؛ يعِب كاف القرب كاجمللس متقاربنا، 
فؤلجل ىذا تارةن يقاؿ إنو نيصبت على ٦بالسهم، كتارةن يقاؿ إهنا نيصبت عند قبورىم، 

كاحد؛ فهؤالء عكفوا على قبورىم، كنصبوا األنصاب، كأيضنا ٫بتوا ىذه ا٢بجارة  كا٤بقصود
 على ىيئة صورو ٥بم فعيبدت بعد ذلك.

 : قاٍ 

ال تطسْٚٞ نُا أطست $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  ؛ٚعٔ عُس

 . أخسداٙ.#َسِٜ، إمنا عبْد ؾكٛيٛا: عبد اهلل ٚزضٛي٘ايٓؿاز٣ ابٔ 

البخارم فقط، ليس ُب مسلم. كُب  مع أنو ُب ؛هاأخرج :قاؿ الشيخ 
 البخارم، كأٞبد، كالدارمي، كغّبىم، كليس ُب مسلم. 

َّل »نبو ُب ىذا ا٢بديث على أمرو عظيم؛ فقاؿ:   الشاىد أف النيب
. كا٢بديث «تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبٌد فقولوا: عبد اهلل ورسولو

 . ((صحيح البخارم))ُب غاية الصحة ُب 
الذم ىو الصادؽ ا٤بصدكؽ،   فتأمل يا عبد ا، ىذا هنيه من النيب

 هنانا عن إطرائو.  الذم ىو الرسوؿ كاجب اإلتباع، ىو
 قوؿ ىو الغلو ُب ا٤بدح؛ ألف الغلوكاإلطراء: ىو ٦باكزة ا٢بد ُب ا٤بدح؛ يعِب كأنك ت 

 ىو ٦باكزة ا٢بد. 
ائو، عن أف تتجاكز ا٢بد عن إطر   ىذا هنيه صريح بلفظو فصيح من النيب

 يا عبد ا ُب مدحو، ٓب؟ 
 .ألف ىذا ذريعةه إٔب كقوع ما يكره ا، أال كىو الشرؾ با 
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ينبو على دقائق ُب ىذا ا٤بقاـ، يأتيو من يقوؿ: يا   كلذلك كجدنا النيب
يكره ىذا القوؿ، يقوؿ:   خّبنا كابن خّبنا كسيدنا كابن سيدنا، إذا بالنيب

 . «بقولكم أو بعض قولكم وَّل يستجرينكم الشيطافقولوا »
 . «أجعلتني هلل نًدا، قل ما شاء اهلل وحده»آخر يقوؿ: ما شاء ا كشئت، فيقوؿ: 

من حرصو كشفقتو على أمتو، كمن تعظيمو لربو حريصنا   إذنا كاف النيب
 لو ة عن كل أسباب الوقوع ُب الشرؾ، كمن ذلك اإلطراءعلى أف ييبعد ىذه األم  
 . 
 كا١بوارح.  ،كاللساف ،بالقلب :أنو ييعظم التعظيم الشرعي  حق النيب

أف ييعتقد أنو  :بالقلب ىو  إذا أردت أف تعرؼ ذلك فاعلم أف تعظيمو
ب ك رسوؿ ا،  ، العزة  بةن عظيمة الٍب ال يفوقو فيها أحد إال رب  اأف ٰبي

 .   بيو ٧بمده  ن، ٍب  ٧ببوبو عند ا٤بسلمْب ىو ربنا  فأعظمي 
إال ٕبفاكةو كتقديرو شرعي، كأنت   باللساف أال تذكر ىذا النيب الكرٙب

رت كقتك كعمرؾ باإلكثار من الصبلة على م  كثّبنا، فإنك إذا عى    تصلي عليو
 فزت فوزنا عظيمنا، زاؿ ٮبك، كغيفر ذنبك.   النيب

 ك أمره من النيبمهما طرؽ ٠بع  ا با١بوارح فبا٤بسارعة إٔب طاعة النيبأم  
 فقل: ٠بعنا كطاعة، كإذا طرؽ ٠بعك هنيه من النيب   فانتهي

 ، كىم أصحاب النيب مباشرة، ىكذا كاف الصادقوف ُب تعظيم النيب
ىذا ىو التعظيم الشرعي.  من السلف الصاّب، ، ٍب من جاء بعدىم 

ىم ك   من أناسو يزعموف أهنم ٰببوف كيعظموف رسوؿ ا !كيا  العجب
 كف ا كرسولو؛ يفعلوف نقيض ما يأمر ا كرسولو بو، كٯبَبحوف ما هنى عنو رسوؿ اٰباد  
،  !أم ٧ببةو تلك يا عبد ا؟ 
 فيفعلو. ملسو هيلع هللا ىلص إٔب الذم هنى عنو النيب دي مى عٍ يا من يػى 

ٕٖ ا ألطعت٘       يٛ نإ سبو ؾادّق   احملب ملٔ وب َطٝع إ

كيرفع   ، كىو يطرم النيب«َّل تطروني»يقوؿ:   رسوؿ ا
من الصفات،  مدحو عن القدر الشرعي، حٌب رٗبا نسب إليو ما ٱبتص بو ا 
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 أنت ال ٙبب رسوؿ ا" :أك من اإللوىية، أك من الربوبية، كإذا هنيتو كنبهتو يقوؿ
" ،"أنت ال تعظم رسوؿ ا ". 

 كمواالتو؟  أم الفريقْب أحق ٗبحبة النيب
 أـ الذم عصاه؟  النيب أىو الذم أطاع
قاؿ لنا: ادعو٘ب، لدعوناه، بل لو قاؿ لنا: اسجدكا ٕب،   كا لو أف النيب

 لسجدنا لو. 
 :يقوؿ ابن القيم 

 إٜاٙ بادزْا إىل اإلذعإ        ...      ٚاهلل يٛ ٜسق٢ ايسضٍٛ دعا٤ْا
 نٓا نس ي٘ ع٢ً األذقإ     ...     ٚاهلل يٛ ٜسق٢ ايسضٍٛ ضذٛدْا

 إخالف ٚؼهِٝ يرا ايكسإٓ       ...       ٚاهلل َا ٜسقٝ٘ َٓا غري

فرض  ، كىذا الذم أمر بو، كىذا فرضه ٤بستحيل، كٯبوز ىذا الذم يرضي نبينا
﴿ُقْل ِإْف َكاَف لِلر ْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأو ُؿ  ا٤بستحيل كبناء نتيجةو عليو:

بالشرؾ، إ٭با    أف يػأمر النيب ما كاف كال يكوف ،[ٔٛاْلَعاِبِديَن﴾]الزخرؼ:
  ككاف آمرنا بتحكيم القرآف كالسنة.كاف آمرنا بالتوحيد، كإخبلص العبادة ، 

 لكن ىذا الذم يغلو كٰباد ا كرسولو، كيعارض ا ُب أكامره، كيعارض رسوؿ ا
  ُب أكامره، ماذا يقاؿ ُب حقو؟ 

نا كابن خّبنا كسيدنا كابن إذا كاف أنكر قوؿ: يا خّب   ماذا يقوؿ النيب
 سيدنا؟
 قائبلن ٤بن يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ماذا كاف 

  ٚاسهِ مبا غ٦ت َدّسا ؾٝ٘ ٚاستهِ    دع َا ادعت٘ ايٓؿاز٣ يف ْبِٝٗ 

فقط اترؾ أف تقوؿ النيب ابن ا، لكن بعد ذلك قل ما شئت، كلو نسبت إليو 
 الربوبية، بل األلوىية، ال حرج عليك.

 

 ْبِٝٗ دع َا ادعت٘ ايٓؿاز٣ يف
 

 ٚاستهِ ٚاسهِ مبا غ٦ت َدسّا ؾٝ٘ 
 

 ؾإٕ ؾكٌ زضٍٛ اهلل يٝظ ي٘ قدز
 

 ؾٝعـــــــــــــــسب عٓ٘ ْاطـــــــــٕل بؿـــــــــِ 
 

 إٔب أف يقوؿ: 
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 يٛ ْاضبت قدزٙ آٜات٘ ععُا
 

 أسٝا امس٘ سني ٜدع٢ دازع ايسَِ 
 

، كانظر إٔب سوء األدب إنا  كإنا إليو راجعوف. كا شيء ما قالو ُب حق ا 
، ا ما أعطاه اآليات البلئقة بقدره، كإال لو كاف ذلك كذلك مع مقاـ ربنا 

 ف إذا قيل ٧بمد عند ميت لفز حينا:لكا
 يٛ ْاضبت قدزٙ آٜات٘ ععُا

 

 أسٝا امس٘ سني ٜدع٢ دازع ايسَِ 
 

 إٔب أف يقوؿ:
ََٔ أيُٛذ ب٘  َّ اـًِٔل َايٞ   ٜا أنس

 

 اؿادٔخ ايَعُِ ضٛاى عٓد سدٚٔخ 
 

ا يلوذ بو عند حلوؿ ا٢بادث العمم، فأين  سى طيمً  على بصّبتو؛ أصبح ال يعرؼ أحدن
 ؟[ٕٙ﴿َأم ْن ُيِجيُب اْلُمضَطر  ِإَذا َدَعاُه َوَيكِشُف السُّوَء﴾]النمل:الذم قاؿ: 

 !ما عرفتو؟ 
 ٍب يقوؿ:  

 

  ؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝا ٚقستٗا
 

 ٚايكًِ ايًٛح عًِ عًَٛو َٚٔ 
 

يعلم    أنو يعلم اللوح افوظ، بل غبل بعضهم حٌب جعل النيب :يعِب
 كل ما يعلمو ا. 

عن بعض أىل زمانو أنو كاف يقرر، بل  ()االستغاثة()ذكر شيخ اإلسبلـ ُب كتابو 
كاف يعلم كل ما يعلمو ا، كيقدر على كل ما    النيب صنف مصنفنا ُب أف  

 بو ُب كل ما ييستغاث بو . يقدر عليو ا، كأنو ييستغاث
 أوًَّل.، ؟! بل كا ٓب يستجب«َّل تطروني»:  أىذا استجابة ألمر النيب 

 : نقض الشهادتْب.وثانًيا
 .مع ربو   نقض ال إلو إال ا حينما عبد النيب/ُ 

ا رسوؿ ا/ِ  ، كيف ذلك؟  نقض شهادة أف ٧بمدن
 .  لنيبأىب كعاند كاستكرب عن أف يستجيب ل أوًَّل:

بأنو رسوؿ ا ُب حقيقة ما يعتقدكف   أف ىذه الشهادة مدو  وثانًيا:
، كيف ىذا؟ يعِب ىؤالء كانوا يعتقدكف أف من ا٠بو ٧بمده    كقعت على معدـك
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ىو رسوؿ ا؛ لكن من ىو ىذا الذم يعتقدكنو رسوؿ ا؟ ىو الذم يعلم الغيب، كما ُب 
، كينفً اللوح افوظ، كٲبلك الدنيا كا الكركب، كىو الذم  سي آلخرة، كىو الذم يفرج ا٥بمـو

ُب قربه ينقذ الغريق، كيطفئ ا٢بريق، بل كيغفر الذنوب، كيهدم القلوب، كيفعل كل ما يفعلو 
 ا، ىذه الشخصية هبذه الصفات ىل ٥با كجود؟ 

ا بن عبد ا بن عبد ا٤بطلب الذم ىو  ال كجود ٥با، رسوؿ إ٭با إف كنتم تريدكف ٧بمدن
 .فهذا ليس ىو الذم كصفتم - بأيب ىو كأمي–ا حقنا 

إنما أنا عبٌد فقولوا: عبد »:  ىذا من ىو؟ ىو الذم قاؿ لنا بلسانو
 . «اهلل ورسولو

ا رسوؿ ا ىذا ىو رسوؿ ا، كمن اعتقد أنو رسوؿ ا  ،٥بذا أتى بشهادة أف ٧بمدن
أف يكوف   ت ما أخرج النيبكليس لذاؾ ا٤بوىـو الذم خلعوا عليو من الصفا

 . ىو الذم اعتقدكه رسوالن  
إٔب ىذا ا٤بنعطف ا٣بطّب، كىو   إذنا انظر كيف أخرجهم غلوىم ُب النيب

 .  أهنم نقضوا شهادهتم ٥بم بأنو رسوؿ ا
تسلسل عند كل الغلو ُب النيب؛ بل  أما الغلو فيمن بعده، األمر ٓب يقف عند حدِّ 

لطاّب أيضنا، فأصبحوا يعظموف من يزعموهنم أكلياء، كمن يزعموهنم ف صاّب، بل رٗبا كا
 صا٢بْب، كإف كانوا ُب ا٢بقيقة خبلؼ ذلك.

البن كثّب ُب ترٝبة أحد ا٤بعظمْب عند ىؤالء،  ((البداية كالنهاية))قرأت ُب كتاب 
 شيءه كاحد، بل ىذا الكوف كلو أنو ىو كا  :كالذم كاف يعتقد كحدة الوجود، يعِب

يتربؾ بالبوؿ،  ذيرتو؛ يتربؾ هبا،ميذه كاف ٰبتفظ بشيءو من بولو كعىو ا. ذكر أنو بعض تبل
 رة. أرأيت غلونا كهذا الغلو؟!ذكلعلو يتبخر بالع

كىذا أمره كاقعي يا إخوا٘ب، كال نتكلم عن شيءو خيإب؛ بل كا كاقع، كا٤بدكف ُب  
 عافو. كتبهم، كا٤بطالع ألحوا٥بم ٯبد ىذا كأضعافو كأض

كم ٘بد ُب كتب ىؤالء من يقوؿ: من حج قرب فبلف مراعينا حقو عارفنا قدره كاف لو  
لى شد كأ٭با حج بيت ا مائة مرة؟ إذا حججت إٔب ىذا القرب، كلذلك ٘بد حرصهم ع

 الرحاؿ إٔب قبور أكليائهم!
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بأنو  ث كال حرج عن ما ٰبصل من منكراتو عظيمة تنقض الشهادة  ٍب حد  
 .، فا٤بشتكى إٔب او ا٢بق، بل بأنو الرب ا٢بق اإلل

كاجبه عليو أف ىنا ىو الغلو، ىو ٦باكزة ا٢بد الشرعي، كا٤بسلم  أساس الشر كالببلء ىا
 .[ٕٔٔ﴿فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوَّل َتْطَغْوا﴾]ىود: :يتقي ا 

 .... قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل 

كابن ))، ((النسائي))خرج ىذا ا٢بديث. كا٢بديث عند ٤ب بيض ا٤بؤلف 
 ، كغّبٮبا بإسنادو صحيح.((ماجة

إٜانِ ٚايػًٛ، ؾإمنا أًٖو َٔ نإ $: قاٍ زضٍٛ اهلل 

 .#قبًهِ ايػًٛ

يعِب احذركا الغلو،  «إياكم والغلو»عن الغلو، قاؿ:   ىذا هنيه من النيب
 لم.فإف الغلو أمره ٧بـر كمنكر، ٯبب أف ٯبتنبو ا٤بس

السبب الذم جعلو ٰبذرنا ىذا التحذير ا٤بؤكد؛ أنو كاف   ٍب بػىْب  النيب 
 السبب ُب ىبلؾ من قبلنا.

كالعجيب أف أناسنا يقرئوف مثل ىذا الكبلـ، بل كيتلوف كتاب ا، كينظركف فيما كاف 
 من حاؿ قـو نوحو كغّبىم، كيقرئوف ُب التفسّب، كمع ذلك يصركف على ما ىم عليو؛ فإنا 

 كإنا إليو راجعوف.
 : قاؿ 

ِٕ عٔ ابٔ َطعٕٛد؛  ًٖو $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  ٚملطً

 قاهلا ثالّثا. #املتٓطعٕٛ

 . «ىلك المتنطعوف»:  قاؿ النيب
ٌب يرسخ ا٤بعُب ُب كرر ىذا الكبلـ ثبلث مرات؛ ح   الحظ أف النيب

 نفوس ا٤بؤمنْب.
عِب الذين يبالغوف ُب األمور، ا٤بتعمقوف؛ ي :. ا٤بتنطعوف يعِب«ىلك المتنطعوف»

 فيكوف ُب ا٤بعُب قريبنا من الغلو. 
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التقعر ُب الكبلـ، كاإلتياف بوحشي الكبلـ، أك بالتفاخر  :ذكر بعضهم أف التنطع ىو
 ُب اإلعراب عند العواـ كا١بيهاؿ. 

 ف يكوف ا٤بعُب شامبلن ٥بذا ك٥بذا.كال مانع أ
ة، ككذلك الذين يتشدقوف كيتقعركف ُب  أىل الغلو كا٤ببالغ :يعِب «ىلك المتنطعوف»

 كبلمهم.
 دعاء أك إخبار؟   كىل ىذا من النيب

أف  ار فإنو إخباره يتضمن الدعاء، أك شئتضح، كإذا قلنا إنو إخباإذا قلنا أنو دعاء فو 
كلعل من أكٔب من يدخل ُب ىذا ا٢بديث أىل البدع الذين  تقوؿ: ىو دعاءه بصيغة اإلخبار،

مركا بالبحث فيو، الذين يتعمقوف ُب أشياء ما كيلفوا با٣بوض فيها؛ كأىل يتكلفوف ما ٓب يؤ 
الكبلـ الذين ٱبوضوف كيتعمقوف ُب مباحث الصفات أك ُب مباحث القدر، أك ُب غّبىا 

 السلف الصاّب، كال شك أف ىذا كلو ٩با هنى عنو النيب نً نى حٌب خرجوا إٔب ٨بالفة سى 
 . 

 كا تعأب أعلم. 
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 بابٌ  -ٜٕ

 :صالح رجل قبر عند اهلل عبد فيمن التغليظ في جاء ما 

  عبده؟ إذا فكيف

 (األٔه اجملمس)

  

http://www.salehs.net/


ُْٕ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 :قاؿ 
 :باب

 عبد اهلل ؾَُٝٔا دا٤ َٔ ايتػًٝغ 

 عٓد قرب زدٌ ؾاحل

 !ؾهٝـ إذا عبدٙ؟

 ُب ىذا عقيدة ا٤بسلم، بْب  على  خطر الغلو ُب الصا٢بْب بعد أف بْب ا٤بؤلف 
االعتقاد، كذلكم ىو الغلو ُب قبور الصا٢بْب، على  امن أخطر صور الغلو تأثّبن  الباب صورة

 ةحيه كالذم بعده أيضا، كىذا منو نصفعقد ألجل التنبيو كالتحذير ىذا الباب كالذم بعد
 .إلخوانو ا٤بسلمْب رٞبو ا عليو كجزاه عنا خّب ا١بزاء

 ؟ التغليظ في من عبد اهلل عند قبر رجل فكيف إذا عبده
 :ىذا التبويب يدلنا على فائدتين

التحذير  كذلك أف   ،إٔب الشرؾ با  لزـك سد الذرائع :ىالول]الفائدة[ 
ُب من عبد ا عند قرب، كذلك ألنو  كالتشديد بل اللعنة قد ثبتت عن النيب 

 .ذريعة إٔب الوقوع ُب الشرؾ
أنو إذا كاف قد ثبت ىذا  ، كذلكمالتحذير من الشرؾ من باب أكٔب الفائدة الثانية:

 لصاحب القرب؟إذا توجو بالعبادة  فكيف ،التغليظ ُب حق من عبد ا عند قرب
 أغلظ.ال شك أف ىذا أشد ك 

أنواع التعبد،  كانتصاّب بأم نوع    عند قرب رجلو  أف يتعبد إنسافه  :صورة ا٤بسألة
ا من و أفضل كأكثر أجرن أك العتقاد أفضلية ىذا ا٤بكاف كأن ،كذلك رجاء حصوؿ الربكة لو
 .ىذا الباب غّبه، ىذا ىو ٧بل البحث ُب

كىذا قد جاء فيو الوعيد من لدف رسوؿ  ،أف يعبد ا عند قربإٔب  أف يقصد اإلنساف
 .ا 

كل   يا أيها األخوة جاء بدين ا٢بنيفية، فقد قطع  كالنيب 
يدرؾ ىذا  النيب كالعملية، كالناظر ُب سنة  القوليةذرائع الشرؾ ككل كسائلو 
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حصوؿ إٔب  مدألهنا رٗبا تؤ  ؛عن أمور دقيقة بأدٗب تأمل، فقد هنى النيب 
 .الشرؾ با 

أسهل الشرائع كأيسرىا ُب ا٤بعامبلت لكنها أشد الشرائع ُب  شريعة النيب 
 .ىذا ظاىر ٤بن تأمل الكتاب كالسنةالتوحيد، ك  ٞباية جنابجانب 

عن  يعلى النه ها تدكراب أربعة أحاديث، كل  ُب ىذا الب كقد أكرد ا٤بؤلف 
القبور، كىذاف األمراف قد تكاثرت كتواترت هبما على  اٚباذ القبور مساجد كعن البناء

 .األحاديث عن رسوؿ ا 
 :على القبور، كىذا يشمل صورتْب عن البناء يالنه المر الوؿ:

فوؽ القرب فيكوف القرب  القرب مسجد، يؤسس مسجدعلى  بُبأف يي  :ىالول]الصورة[ 
 .ُب كسطو أك ُب طرفوداخلو، ُب 

ا فهذا كلو ٩با عل مسجدن كإف ٓب ٘بي  ،القرب قبة أك ٫بوىاعلى  بُبأف يي  الصورة الثانية:
عن  ارفع القرب ٦برد ارتفاع زائدن أف يي  ما ىو أقل من ذلك، كىوعة، بل هنت عهنت عنو الشري
أَّل أبعثك على ما بعثني عليو »: ((صحيح مسلم))كما ُب   يا٤بعتاد، قاؿ عل

 .«سويتوتدع صورة إَّل طمستها وَّل قبرا مشرفا إَّل  أَّل رسوؿ اهلل 
ا ُب ا كتصرٰبن القبور مساجد، كىذا أكثر كركدن  اٚباذعن  يالنه :الثاني مرال

  صور: لو األحاديث، كاٚباذ القبور مساجد ىذا الذم هنى عنو النيب 
عليو  يأف يقـو اإلنساف عند قرب فيصل :على القرب، ٗبعُب ىصلأف يي  :]الصورة الولى[

موضع سجوده، كال شك أف ا ا، سجد عليو فكاف مسجدن ٚبذه مسجدن اكيسجد عليو، ىذا 
إال كىو يعبد  ل ال يكاد يتصور أف يفعل ىذا أحده كالغالب ب ،أخطر الصورك  ىذا أشد  

كر ىذه الصورة من باب البياف كحصر ال أنو يعبد ا عند القرب، لكن نذ  ،صاحب ىذا القرب
 القسمة.

كىذا  ،إليو ي  أف ٯبعل القرب ُب قبلتو فيصل :ٗبعُب إٔب القرب، ي  أف يصل الصورة الثانية:
كىذا  ،هنى عنو رسوؿ ا  الذمالقبور مساجد  اٚباذأيضا داخل فيو معُب 

دينار التابعي بن بإسناد صحيح عن عمر  ((ا٤بصنف))ففي  الذم فهمو السلف الصاّب
بلغنا عن رسوؿ اهلل »: أنو سئل عن الصبلة عند القبور فقاؿ  ا١بليل 
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  اٚباذ، فدؿ ىذا على أف ىذا من مفهـو «تخذ القبور مساجداأنو لعن من 
 .القبور مساجد عند السلف

شيبة كعبد الرزاؽ  أيبككصل ذلك ابن و(( صحيح))ُب  كعلق البخارم 
 قرب، ككاف أنس إٔب  يصلى  األ أنسن ر  صحيح، أف عمر  بإسناد

  انسن أحٌب إف  (،القرب القرب) :أنو قرب، فصاح بو كناداه كىو يصلى مغافبل ال يدر 
إ٭با ) :فقاؿ (؛إٔب السماء أظن أنو يقوؿ القمر بصرمفرفعت )ظن أنو يريد القمر، يقوؿ: 

بو يأخذ إذا كاف مع بعض أصحا ، فكاف بعد ذلك (إليو يال تصل ،أقوؿ القرب
 .يديهم فيتنحى عن القبور ٍب يصلبأي

 ثبت ىذا صرٰبا ُب سنة النيب ك  ،إذف الصبلة إٔب القبور أمر منهي عنو
 .«َّل تصلوا إلى القبور وَّل تجلسوا عليها»:  ((صحيح مسلم))كما ُب 

كُب داخل  ،ُب أفنائها ،ُب ا٤بقابر ىٗبعُب أف يصل ؛أف يصلى عند القرب الصورة الثالثة:
عن اٚباذ القبور مساجد،  يفإف ىذا أيضا داخل ُب مفهـو النهكُب ٧بيطها،  ،ىاسور 

باستثناء صبلة -ُب ا٤بقابر أم صبلة كانت ذات ركوع كسجود  -يا أيها األخوة-كالصبلة 
إ٭با نتحدث عن الصبلة ا٤بعهودة الٍب ىي ذات ركوع كسجود،  -ز فإهنا ُب ا٤بقابر جائزةا١بنائ

  .ابر باإلٝباعىذه ال ٘بوز ُب ا٤بق
كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ك غّبٮبا من أىل العلم،  ،ىذا ابن حـزعلى  نقل اإلٝباع

عن » :ائي بإسناد جيدفيما خرجو ا٣بمسة إال النس ىذا قوؿ النيب على  كيدؿ
 .«أنو قاؿ: كل الرض مسجد إَّل المقبرة والحماـ النبي 

اط الذم يوجد فيو قرب ا٤بكاف ا :أف ضابط ا٤بقربة ىوإٔب  -يا رعاؾ ا-كتنبو 
 .٤بكاف كاف مقربة، كىذا ىو الصحيحما كجد قرب كاحد ُب ىذا ا فأكثر، مٌب

أما قوؿ من قاؿ إنو ال يكوف مقربة إال بوجود ثبلثة قبور فأكثر، ىذا قوؿ ال دليل 
على  فدؿ ىذاٍب إف العلة اظورة ا٤بخوفة ُب القبور الثبلثة موجودة ُب القرب الواحد،  ،عليو

عنها من لدف رسوؿ ا  منهيأف ا٤بكاف إذا كاف فيو قرب كاف مقربة، ككانت الصبلة فيو 
. 
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ىذا ا٤بثاؿ أك ىذه الصورة مشَبكة بْب  ؛قربعلى  مسجد ىي أف يبُب :الصورة الرابعة
 بُبأف ٲبوت ميت فيدفن ُب ٧بل ٍب يي  :القبور، ٗبعُبعلى  اٚباذ القبور مساجد كبْب البناء

أىل ىذا الفعل أهنم على  مسجد فوؽ ىذا القرب، يؤسس مسجد ألجل القرب، كالغالب
ا٤بصليْب، فهذا على  تفيض الفيوضات من ىذا القرب كحٌبيفعلوف ذلك رجاء بركة القرب، 

ا فدخل ُب ٚبذ القرب مسجدن اجد، من فعل ىذا من القبور مسا أيضا يصدؽ عليو أنو اٚباذه 
كستمر بنا األحاديث ُب ىذا الباب إف - ،قبور مساجدعن اٚباذ ال هنى النيب 

 .-شاء ا
أف ٲبوت ميت فيدفن ُب ا٤بسجد، الحظ أف ىذه الصورة عكس  الصورة الخامسة:

 ىذه الصورة ا٤بسجد عليو، أما ُب ِب  بي الصورة السابقة، الصورة السابقة ىي أف القرب متقدـ ٍب 
  .أيضا من اٚباذ القبور مساجداخل القرب، فهذا دخل ا٤بيت فدفن ُب دأي فا٤بتقدـ ا٤بسجد، ك 

ىذه  ،كقرب أهنما اثناف ال ٯبتمعاف، مسجده  -يا أيها األخوة- :والقاعدة الشرعية
لو كاف  فالسابق ىو الذم لو ا٢بكم، ٗبعُب ما كجد أحدٮبا كمٌب ،طردة ُب الشريعةقاعدة م

ألف ا٢بكم لؤلسبق،  ؛قرب ُب ٧بلوال كإبقاءالذم تقدـ زمنا ىو القرب فالواجب إزالة ا٤بسجد 
ا٢بكم  ألف   ؛من ا٤بسجد كإخراجوكلو كاف الذم تقدـ ىو ا٤بسجد لكاف ٯبب نبش القرب 

 لؤلسبق.
أَّل فال تتخذوا القبور مساجد » :قوؿ النيب ٤بعُب  ٟبسه  إذف ىذه صوره 

نها، كما جرل ٦برم ىذا ا٢بديث كسيمر بنا إف شاء ا طائفة م «فإني أنهاكم عن ذلك
 اـ.ققْب من أىل العلم ُب ىذا ا٤بقكىذه خبلصة أقواؿ ا

ىذا ا٢بكم الذم بينو علماء على  بو بى غِّ بعض ما شي أشّب ىا ىنا إٔب بعض ما قيل، ك 
 :د، قالواأىل السنة كالتوحي

من ىو خشية مبلبسة النجاسة، فإذا أي  إ٭باليها إالنهى عن الصبلة ُب ا٤بقابر ك  إف   أوَّل:
 ؛ُب ا٤بقربة أك إٔب القبور ئذو فبل حرج أف يصلى اإلنساف حين مبلبسة النجاسةكضمن عدـ 

 .سة النجاسةبعدـ مبلقالوا العلة ىي 
أف ىذه العلة غّب صحيحة، بل العلة خوؼ مبلبسة النجاسة  :والجواب عن ىذا

 ينبغيكليس ا٤بقصود أف ىا ىنا ٪باسة ، ا٤بعنوية ال ا٢بسيو، ٪باسة الشرؾ با 
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إلنساف أف يتوقاىا، كبالتإب فإذا جـز أنو بعيد عن النجاسة فإنو ال حرج ألف ا٢بكم اعلى 
 يدكر مع علتو كجودا كعدما ليس األمر كذلك.

إف ىذا ا٤بيت ٱبرج منو صديد كىذا الصديد ٪بس، كبالتإب فإنو قد يبلمس  :قالوا
ة ُب يعة عن الصبلؤلجل ىذا هنت الشر فاإلنساف شيء منو إذا سجد أك رٗبا المس ثيابو، 

 .ا٤بقابر، كاألمر ليس كذلك
 .على أف ىذا الصديد ٪بس ال دليل أوَّل:

إٔب  فوؽ أك ينزؿإٔب  بالفوار الذم يصعد ىل ما ٱبرج من ا٤بيت ىو شبيوه  وثانيا:
  ؟ٙبت

ٙبت، إذف إذا كاف ىناؾ ٪باسة فإهنا تكوف ُب األسفل ال ُب األعلى، إٔب  ينزؿ
 .األعلى بس الَبابكاإلنساف إ٭با يبلمس كيبل

 .إب ٚبرج األتربة الٍب ُب الداخللعل ىذه ا٤بقابر تنبش كبالت :قالوا -
الصور على  ىذه صورة نادرة كٞبل أحاديث النيب  ]أوَّل[: :فيقاؿ 

 .-ةُب أصوؿ الفق كما ىو مقرره -النادرة، أمر ال ينبغي 
يلعن أىل ك  ،عن اٚباذ قبور األنبياء مساجد ىينه النيب  ىذا وثانيا:

اؿ ما ز توجد ىذه العلة كبالتإب  مر األنبياء باإلٝباع ال تنبش، فلالكتاب لفعلهم ىذا، كقبو 
 مبلبسة كمبلمسة النجاسة ا٤بعنوية أال كىي ٪باسة الشرؾ.إٔب  ذكركه، إ٭با العلة سد الذريعة

اٚباذ  كىذا من مفهـو ،أك الدفن ُب ا٤بساجد ،القبورعلى  ا بالنسبة لبناء ا٤بساجدأم  
الشبو، كالبد لطالب العلم كالبد للموحد  ببعض سى بً لى فإف بعض الناس قد يػي  ،القبور مساجد

ال يلتبس عليو األمر، لبس بعضهم بعدة  حٌبأف يعرؼ ىذه الشبهة ككيف ا١بواب عليها، 
 :أذكر أىم ذلك كىو شبهتاف ور لكِبأم

ُب بيتها  يانت تصلك  أهناحيث قالوا  عوىا ُب شأف عائشة د  اشبهة  :ىالول
 .لذم فيو قبور جائزة كال حرج فيهاكفيو ثبلثة قبور، كبالتإب كانت الصبلة ُب ا٤بكاف ا

ليس ف ،بل ىو نوع من التلبيس ،أنو غير صحيح :والجواب عن ىذا الذي قالوا 
أكل ٗبعُب تصحوا كتناـ كت ،كانت ٚبالط القبور ئشة بصحيح ما ذكركا من أف عا

  ؟القبور كتشرب ك٘بلس بْب
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 .ُب كسط القبوريعيش  إنساناىذا ماال يتصوره عاقل بل كال يفعلو عاقل، أف 
، كانت (بكر كعمر كقرب أيب ،قرب النيب ) :إ٭با األمر ىو أف القبور الثبلثة

كلذلك ٤با دخل القاسم  ،عن ا٤بكاف الذم كانت فيو عائشة  ىذه القبور منفصلة
فكشفت  سأ٥با أف تريو قرب النيب عليها،  بن أخت عائشة ابن ٧بمد ا

 .إياهالسَب فأرتو 
كصاحبيو إ٭با كانت ُب مكاف معزكؿ عن  فدؿ ىذا على أف قرب النيب 

 ٍَب ليل ظاىر ُب أهنا كشفت السً كالد ،ئشة أك ٧بل عائشة الذم ٘بلس فيو حجرة عا
رات كمع بالتأكيد كاف يصل رٞبو كيزكر عمتو، مرات كم كرٞبو القرب، كالقاسم  لفرأ

أنو مكاف معزكؿ، على  طلب ُب ىذه ا٤برة أف يشاىد القرب، فدؿ ىذا حٌبالقرب  رى ي ٓب ذلك
  .ىو ا٤بكاف الذم كانت فيو عائشة  ليس

فيو القبور  الذمقبل دفن عمر إذا أرادت حاجة من ا٤بكاف  كلذلك كانت 
ىذا ا٤بكاف  ما كانت تدخل ة ألهنا ُب بيتها، فلما دفن عمر دخلت كىي غّب ٧بجب

 .كىذا من حيائها كأدهبا كحشمتها  إال كقد ٝبعت عليها ثياهبا،
ما   على أف السلف  تدلك بن ٧بمد اكىا ىنا فائدة ُب فعل القاسم 

فيدعوف كيصلوف كيذكركف ا، إذ لو كاف ذلك   قرب النيب إٔب  كانوا يأتوف
مشاىدة قرب النيب أف يطلب إٔب  حتاجاك لكاف القاسم قد رأل القرب كما كذل
. 

القرب كيعكفوف عنده  إٔب  ما كاف من شأهنم كما كاف من سبيلهم أهنم كانوا يتوجهوف
  .كما يفعل عباد القبور

، عن اإلماـ مالك ((طبقات ابن سعد))كيؤكد ما سبق ما ثبت باإلسناد الصحيح ُب 
 سمت حجرة عائشة قي )دينة أنو قاؿ: الذم ىو عآب ىذه ا٤ب ابن أنس 

 يو عائشة ف كانت مه سٍ قً ك  كصاحبيو، كاف فيو قرب النيب   مه سٍ قً فى  ،باثنْب
كالقبور كبالتإب  بْب ا٤بكاف الذم كانت فيو عائشة جدار  عى ، كضً (كبينهما جدار

 .٤بكاف الذم كانت تعيش فيو عائشة معزكؿ، ال ٲبكن أف يقاؿ إنو ا فهو مكاف
 .تضح لك بطبلهنااك  شبهة أكٔبىذه 
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 ىذا ُب الٍب زعموىا ىي: تلبيسهم بصورة قرب النيب  الثانية الشبهة
 من أف تكوف القبور ُب ا٤بساجد كىذا قرب النيب  ا٤بسجد، قالوا: كيف ٛبنعوف

ىذه الصورة غّبىا، على  ُب مسجده كالصبلة فيو جائزة باإلٝباع، كبالتإب فيجوز أف نقيس
 .األموات ُب ا٤بساجدأك أف ندفن ا٤بساجد على  فيجوز أف نبِب القبور

أف يقاؿ إف ىذا القائل إما أنو جاىل ٓب يفهم ما حصل كال كجو  :والجواب عن ىذا
 لبس يريد أف يلبس ا٢بق بالباطل.أنو مي  أكما حصل، 

ككيف أصبح الوضع كما  يكوف بذكر مقدمة ٩بهدة ٤بعرفة ما الذم حصل :بياف ذلك
 ؟نراه اليـو

 داكلةد مُب ٧بل دفنو، فاتفقوا بعختلف الصحابة ا٤با توُب  النيب 
أف يدفن ُب ا٤بكاف الذم توُب فيو فرفع الفراش كحفر ُب ا٤بكاف الذم على ككجهات نظر 

 :ككاف ذلك منهم ألمرين ،ك دفن ٍب  فيو،   ضى بً قي 
كما ثبت من حديث عائشة  ما حدثهم بو أبو بكر  :الوؿ]المر[ 
  كىو أف النيب  ،د بعضها بعضابأسانيد يش ((أٞبد))ك ((الَبمذم))عند
 فاستجابوا ألمر النيب «ما من نبي يقبض إَّل دفن حيث قبض» :أخرب أنو ،
 .كدفنوه ُب ىذا ال 

ُب  :ُب البقيع، يعِب إذا دفنوا النيب  أهنم خشوا  المر الثاني:
شاء ا ُب ا، كما سيأٌب معنا إف ا١بهاؿ قربه مسجدن  فيتخذي  ،هةبٍ العراء أف يكوف ُب ىذا شي 

 أف يتخذ خيشي خىشي أكغّب أنو  ،كلوال ذلك ألبرز قربه) ،حديث عائشة 
 (.امسجدن 

فن ُب دي  حيث مات، كالنيب  فن ٥باتْب العلتْب دي  فإذ
 . حجرة عائشة

جاء بعد  حٌببكر كعمر كعثماف كعلي كمعاكية،  أيبىذا ُب عهد على  األمرستمر ا
 بن عبد ا٤بلك.عهد الوليد ذلك 

كما  ،حظ أنو قد حصلت توسعتاف: توسعة ُب عهد عمر، كتوسعة ُب عهد عثمافال
حجرة غّبىا من  حٌبىذا الواقع، ٓب ٰبصل أم ٤بس ٢بجرة عائشة أك على  حصل أم تغيّب
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با٤بسجد إال من ا١بهة الغربية، يعِب  أمهات ا٤بؤمنْب، ككانت حجرات أمهات ا٤بؤمنْب ٧بيطةن 
 الباقي ا١بهة ا١بنوبية كا١بهة الشمالية كا١بهة الشرقية كاف فيها كإال ،ىذه ا١بهة ما كاف فيها

 كالٍب كاف فيها من فيها من أمهات ا٤بؤمنْب. ر رسوؿ ا جى حي 
لو أف يوسع مسجد النيب  ابن عبد ا٤بلك فبُب جامع دمشق، ٍب بدجاء الوليد  حٌب
 بن عبد العزيز على ا٤بدينة كىو عمر  فأمر عاملو جد أف يوسع مس

نا ثي دِّ حصل كما ٙبي ن ذلك ىدـ حجر أمهات ا٤بؤمنْب، ك أف يتضمعلى  ،النيب 
كتب التاريخ، حصل ما حصل من أخذ كرد كمداكالت ُب ىذا الشأف إذ كانت رغبة فقهاء 

ما ىو عليو، لكن أىب الوليد على  أمهات ا٤بؤمنْب ري جى التابعْب من أىل ا٤بدينة أف تبقي حي 
خاص،  فلها شأف، تلك ا٢بجر باستثناء حجرة عائشة ت مإنو ٤با ىد حٌب ،ذلك

. م  ٤با ىدمت تلك ا٢بجر، ما رؤ   يـو كاف الناس فيو يبكوف مثل ذلك اليـو
كسع ا٤بسجد من ٝبيع ذ، ىدمت ا٢بجر ايطة با٤بسجد ك فا٤بقصود أف ىذا األمر ني 

ا٤بسجد من ا١بهة  ما يتعلق بتوسعة انتهىا١بهة الشرقية، حيث إٔب  ا١بهات لكنهم ٓب ٱبرجوا
  ؟كما الذم حصل ُب حجرة عائشة  ،إٔب حد حجرة عائشة  الشرقية،

 : ٌباآلحصل 
أقول من األكؿ، ٍب إنو كمن معو  احجرة عائشة كبناىا بناء ٧بكمن   ىدـ عمر 

ككاف ىذا يعُب  ،نوا جدارا ٨بمسا بعد حجرة عائشة من أىل ا٤بدينة كعلمائها ب
 :الصحيح، كانتهى البناء سنة ثبلث كتسعْب يعِبعلى  ل كتسعْبابتداء التوسعة سنة إحد

 ستمر البناء ثبلث سنوات.ا
على  بنوا ىذه ا٢بجرة ٍب بنوا عليها جدارا ٨بمسا، ُب ىذه ا١بهة الشمالية كاف الضلعاف

هة الشمالية، الضلع ا٤بخمس ىكذا، الضلع ا٤بثلث ُب ا١ب ،شكبل مثلث، فهو جدار ٟباسي
  :رينكأرادكا بذلك أم

 .٘بعل صورة ا٢بجرة كصورة الكعبة أف ال أوَّل:
ال تكوف صورة ا٤بصلي ُب ا٣بلف صورة ا٤بصلي إٔب القرب، الذم ىو ُب  حٌب وثانيا:

 حٌبىذا ا٢باؿ على  ستمر الوضعاعلى ىذه الصورة، ك  داخل ا٢بجرة، كبالتإب جعل األمر
ابزين، ار خشيب يسمي الدر جاء عهد الظاىر بيربس سنة ستمائة كٜبانية كستْب فوضع جد
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حَبؽ ا٤بسجد بعد ذلك كضع ا١بدار ا٤بشجر ا٢بديدم ُب عهد اىذه كلمة فارسية، ٍب ٤با 
قايتبام أحد ا٢بكاـ ا٤بماليك، سنة ٜبا٭بائة كستة كٜبانْب كىذا ا١بدار ا٢بديدم لعلو ىو 

ت، ىذا ىو ىذا الوقإٔب  ا٤بوجود، الذم يبدك كا أعلم أنو ما حصل تغيّب ٥بذا ا٢بديد
 ا٢بديد الذم تراه باللوف األخضر.

لف ا٢بجرة كما خلفها أيضا، فما خ ذف ىذا ا٢بديد أحاط ٕبجرة عائشة إ
 .ا ا٢بديث ا٤بشجر الذم تراه اليـو، كل ذلك أدير عليو ىذبعض حجرة فاطمة 
 أحيط ٔبدراف ثبلثة:  إذف قرب النيب 

  .جدار حجرة عائشة/ُ
ا منو من زاكية من ىذا ا١بدار طرفن  لم ٲبكن أف تر دار عمر ا٤بخمس كالذج/ِ

 .ا٤بخمس إذا كنت ُب ا١بهة الشرقية
 ٍب بعد ذلك ىذا ا١بدار ا٢بديدم./ ّ

 :كحصل ما أخرب بو ابن القيم 
 قد قُ٘ ٚثٓا َٔ األٚثإ           بإٔ ال هعٌ ايكرب ايرٟ ٚدعا

 ١ اؾدزإٚأساط٘ بجالث                 ؾأداب زب ايعاملني دعا٥٘

 .ىذه ىي ا١بدراف الثبلثة 
 الشبهة السابقة فأقوؿ: إٔب  كل ما سبق أعودعلى   بناء فإذ

، إ٭با ىو ُب بيت عائشة  ليس ُب مسجده، إف قرب النيب 
 :جد، بياف ذلك٧بل مستقل عن ا٤بسجد، ليس جزء من ا٤بس كبيت عائشة 

صاال بو كٓب يكن كذلك لتصق بالبيت أصبح أكثر اتاأف الذم حصل ىو أف ا٤بسجد 
أف ا٤بسجد ٰبيط بو من ا١بهات  أصبح البيت ملتصقا با٤بسجد، ٗبعُبفيما مضى، يعِب 

من تلك  ية ا٤بسجد تنتهي عند حجرة عائشة الثبلث باستثناء ا١بهة الشرقية، فنها
 با٤بسجد، كبالتإب فإنو تزكؿ ىذه الشبهة. كبالتإب فبل يكوف قرب النيب  ،ا١بهة

كلكننا نرل بقعة ُب ا١بهة الشرقية من القرب، ىناؾ مسافة حدكد ثبلث  :قائل قد يقوؿ
  .على أف القرب ُب ا٤بسجد أك أربعة أمتار، كىذا يدؿ
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كاف قعة كجود مدة اثِب عشر قرنا، ما  أف تعلم أنو ٓب يكن ٥بذه الب :ا١بواب عن ىذا
ة الغريب كٓب يكن ُب ا١بهة حد جدار ا٢بجر إٔب  كاف ا٤بسجد ينتهي  ٗبعُب ،٥بذا ا٤بكاف كجود

كانت التوسعة العثمانية الٍب كانت سنة ألف كمائتْب كسبعة كسبعْب،   حٌبالشرقية شيء، 
لك فإنو ٓب يكن ٥بذه يعِب ىذا ا٤بكاف عمره تقريبا مائة كستْب سنة فقط، كأما ما قبل ذ

فو مباشرة جدار إ٭با كاف ُب ا١بهة الشرقية كاف ىناؾ جدار حجرة عائشة ٍب خل ،البقعة كجود
 .  كٓب يكن ىناؾ أم بقعة ٲبكن أف يتعبد فيها ،ا٤بسجد

ٍب نقوؿ كجد ىذا ا٤بكاف كمع ذلك ىذه الصورة ٓب ٚبتل، ال يزاؿ قرب النيب 
 ُب حجرة عائشة ،  حجرة عائشةك   مكاف مستقل عن

 :كجو ذلك ا٤بسجد، 
أحاط  حٌبفا٤بسجد توسع  الناظر، لكن حقيقة ا٢باؿ ٨بتلفةعلى  أف األمر قد يشتبو

 أفأف يكوف بيتا، كعن على  بالقرب من ٝبيع ا١بهات ال أقل كال أكثر، كىذا ال ٱبرج البيت
 القرب ال يزاؿ ُب البيت ال ُب ا٤بسجد.

لشخص، يعِب زيد  كٔبواره أرضه  اأسهل لك تصور األمر، أرأيت لو أف إلنساف أرضن 
شَبل األراضي ايطة بأرض زيد، فهل ا عنده أرض كعمرك لو أرض ٔبواره، ٍب إف عمركن 

 نقوؿ إف أرض زيد أصبحت جزء من أرض عمرك، أك نقوؿ أهنا ٧باطة هبا فقط؟
توسع ا٤بسجد فأحاط ٕبجرة عائشة  كذلك األمر ُب قرب النيب 

 كوف ُب بيت عائشة من ٝبيع ا١بهات، كىذا ال ٱبرج القرب عن أف ي. 
إنو ٯبوز إذا دفن إنساف ُب حجرة ٍب توسع ا٤بسجد قد يقوؿ قائل: كىل نقوؿ بالتإب 

 ىذا، ٤با؟على  أف يتكرر ىذه الصورة؟ نقوؿ ال نوافق
 :] ، الواجب أف يدفن اإلنساف أصبل ألنو ال ٯبوز أف يدفن أحد ُب مكاف مبِبو ]أكالن

 كمن بعده من أصحابو فاألمة ٦بمعة ُب ا٤بقابر كما ىي السنة العملية للنيب 
 .تإب ىذه الصورة ال ٲبكن تصورىالذلك كباعلى 

يدفنوف حيث ٲبوتوف،  األنبياءفلو شأف خاص، كىو أف  ا النيب أم  
و تبعا، كلذلك دفن أبو ُب ىذا ا٤بكاف جاز دفن غّبه مع كحيث دفن النيب 

 ُب ذلك ا٤بكاف. بكر كعمر 
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 .ف ليس ٥بؤالء كجو من الصحة البتةإذ
 ، كل مسجد فيو قرب ال ٱبلو من أحد أمرين:-ونتبو لامهم  كىذا كجوه - ]ثانيًّا[:

 .من أجل القرب ِب  بي ما أف يكوف ا٤بسجد ]األمر األكؿ[: إ
  .دخل من أجل ا٤بسجدأك يكوف القرب أي  ]األمر الثا٘ب[: 

مسجد النيب  ، أماالبد من كجود أحد ىذين الوصفْب ا٤بؤثرين ُب ا٢بكم
 من ذلك فيو قط. لم يكن شيءه ف 

 .، كال القرب أدخل من أجل ا٤بسجدمن أجل القرب بِبال ا٤بسجد 
 .قارف بغّبهحكما خاصا، ال يي  إذف أصبح حكم مسجد النيب 

حجة صحة الصبلة ُب ا٤بسجد النبوم، كاإلٝباع على  نعقداأف اإلٝباع قد  ]ثالثنا[:
 األصل كىو النهي، ال سيما كأف قربعلى  ما عاداه ىك يبق يمستقلة فيستثُب من عمـو النه

توقيفي، ال ٲبكن  توقيفي كا٤بسجد توقيفي، قرب النيب  النيب 
العبث فيو باإلٝباع، كا٤بسجد توقيفي ال ٲبكن تغيّب ٧بلو باإلٝباع، كأما بقية ا٤بساجد فإف 

 األمر فيها ليس كذلك.
 :على بعض الناس كاف تبعا ال قصدان  دخوؿ القرب ُب ىذه الصورة الٍب تشتبو]رابعنا[: 

ا٢بجرة ال القرب فدخل القرب تبعا للحجرة كليس ىو ا٤بقصود، ا٤بقصود أدخلت  /ٔ
 .ا٢بجرة إدخاؿ

كٓب تكن ىي ا٤بقصودة بالذات،  ،ا لبقية حجر أمهات ا٤بؤمنْبا٢بجرة دخلت تبعن  /ٕ
 .فدخل تبعا لذلك إ٭با كانت كبقية ا٢بجر الٍب كانت ٔبوارىا

رب قط إ٭با كاف ألجل إرادة أف دخوؿ ىذه ا٢بجر أصبل ما كاف ألجل إرادة الق /ٖ
توسعة ا٤بسجد كىذا ٖببلؼ حاؿ ا٤بساجد الٍب فيها قبور فإف أصحاهبا ما فعلوا ذلك إال 

 أك بناء للمسجد عليو.  ،لو ُب ا٤بسجد إدخاالألجل القرب إما 
أنك إذا تأملت كجدت أف الذين حصل منهم ىذا الفعل ككاف ىذا ُب  ]خامسنا[:

  :عهد التابعْب
قط، ما كاف ُب  كن ُب ا٤بدينة إذ ذاؾ أحد من أصحاب النيب كٓب ي/ ُ

 .الذين صحبوه كعرفو سنتو ا٤بدينة أحد من أصحاب النيب 

http://www.salehs.net/


ِْٖ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

وقي أف يوسعوا ا٤بسجد من ا١بهة توقوف أشد التي كاف ىؤالء السلف   /ٕ
الشرقية، ٤با؟ كل ذلك خشية أف يصبح القرب ُب ا٤بسجد، كلذلك ٤باذا حصلت التوسعة 

 شرقا؟ واا٤بسلمْب، طيب ما الذم ٲبنعو أف يتوسععلى  أليس ألجل التخفيفأصبل؟ 
ما كاف ىناؾ شيء، كاف بعد القرب يعِب بعد ا٤بسجد من تلك ا١بهة كاف مكاف يسمي 

 الببلط كانوا يصلوف فيو ا١بنائز.
ا٤بسلمْب، على  ا٤بسجد فيستفيدكا من مسافة كيوسعواإٔب  كاف ٲبكن أف يضموه

كل ذلك  ،وقوف التوسعة شرقاتما فعلوا ذلك، ا٤بسلموف كانوا ي ىذه العصور لكنهم ُب ٝبيع
 .داخل ا٤بسجد ؟ ألجل أهنم ال يريدكف أف يكوف قرب النيب ٓبى 

بثمانْب عاما، فأين  ىؤالء يستدلوف بفعل حدث بعد النيب  ]سادسنا[:
 .فعلو ىو 

أٝبعْب، أين  ابو كأحب ،كأصحابو ،كعمو ٞبزة ،بنو إبراىيماك  ،أٓب ٛبت خدٯبة
القبور ُب ا٤بدينة أك ُب مكة على  لؤلموات ُب ا٤بساجد أك بناء ا٤بساجد دفنو 

 ذلك؟   أك ُب غّبٮبا؟ ٤با ما فعل النيب
كٰبتجوف بفعل حصل  يدعوف االستدالؿ بفعل النيب  ! العجبيا 

 .بعد ٜبانْب سنة من كفاة النيب 
ل السلف الصاّب؟ ىل ثبت عن صحايب قط أنو أين فعل الصحابة كأين فع ]سابعنا[:

قرب؟ على  أك بُب مسجدا ،ا ُب مسجدعليو فدفن قربن  قاس غّب مسجد النيب 
ىذا ا٤بسجد كيزكركنو ينقلوف ىذه إٔب  ٤باذا ٤با كانوا يأتوف ؟أين فعلوا ىذا؟ أين التابعوف

 ،قربا أدخل ُب مسجد كٓب يثبت قط ُب عهد القركف الثبلثة ا٤بفضلة أف ؟الصورة ُب أماكنهم
 قرب.على  بِبأك أف مسجدا 

 بعد أف انتهت التوسعة عزؿ عن إمارة ا٤بدينة، كعاد ن عبد العزيز بىذا عمر 
ما فعل  ؟!ُب الشاـالشاـ، كىو النبيل ذك ا١باه كا٤باؿ، ٤باذا ما نقل ىذه الصورة فنفذىا إٔب 
ء ال يقاس أف الذم حصل ُب ىذا ا٤بسجد شيعلى  فدؿ ذلك -ك -ىذا 

 .كشاءه قدره ا عليو كىذا من ما 
 .كلعل ُب ذلك أك بالتأكيد ُب ذلك حكمة بالغة  

http://www.salehs.net/


ِْٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 
  

http://www.salehs.net/


َّْ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرب عٓد اهلل عبد ؾُٝٔ ايتػًٝغ يف دا٤ َا باب -ٖٓ

  عبدٙ؟ إذا ؾهٝـ: ؾاحل زدٌ

 (الثاني اجمللس)

  

30 

http://www.salehs.net/


ُّْ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 :قاٍ 

يسضٍٛ اهلل ؛ إٔ أّ ض١ًُ ذنست يف ايؿشٝض عٔ عا٥ػ١ 

  :ٍأٚي٦ٔو $نٓٝط١ زأتٗا بأزض اؿبػ١ َٚا ؾٝٗا َٔ ايؿٛز، ؾكا

إذا َات ؾِٝٗ ايسدٌ ايؿاحل أٚ ايعبد ايؿاحل بٓٛ ع٢ً قربٙ َطذّدا ٚؾٛزٚا 

 .#ؾٝ٘ تًو ايؿٛز، أٚي٦ٔو غس اـًل عٓد اهلل

 ايؿتٓتني: ؾت١ٓ ايكبٛز، ٚؾت١ٓ ايتُاثٌٝ.ؾٗؤال٤ مجعٛا بني  

 :؛ يعِب(ُب الصحيح) :ىذا الباب ٗبا ثبت ُب الصحيحْب، قولو بدأ ا٤بؤلف 
 .((الصحيحْب))ُب 

 .عن عائشة 
: لعلو من حكمة ا أف الذم يركم كىاىنا يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ُب فيها رسوؿ ا الٍب ىي صاحبة ا٢بجرة الٍب تو  ىذا ا٢بديث كاف عائشة 
  فيها، فهي من أفقو الناس هبذا الباب  نى فً كدي كأرضاىا. 

أـ ا٤بؤمنْب ىند بنت أيب أمية ا٤بخزكمي،  :أـ سلمة؛ كىي أف   ٙبدثت عائشة 
كىو مريض ُب فراش ا٤برض ككانت تسليو ٗبثل ىذا  حدثت رسوؿ ا 
كأـ حبيبة كبلٮبا كانتا ٙبدث عن عائشة أف أـ سلمة  ((الصحيحْب))ا٢بديث، كجاء ُب 

 هبذا ا٢بديث. رسوؿ ا 
تارة أسندت ا٢بديث إٔب أـ سلمة، كتارة أسندت ا٢بديث إٔب أـ  إذنا عائشة 
 سلمة كأـ حبيبة.

كنيسة رأهتا بأرض ا٢ببشة، بل إهنا ٩بن   ذكرتا أك ذكرت لرسوؿ ا 
بتخفيف الياء  ا٠بها: ماريةة جاء ُب ))الصحيحْب(( أف ىاجر إٔب ا٢ببشة، كىذه الكنيس

، ىذه الكنيسة رأهتا الصحابيتاف ا١بليلتاف أـ سلمة على اسم جارية رسوؿ ا 
ما فيها من الصور، كُب بعض ركايات  كأـ حبيبة، فذكرتا لرسوؿ ا 
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كانت الكنيسة ذات بناء حسن، كما فيها أيضنا من :الصحيحْب ذكرتا من حسنها؛ يعِب 
 الصور.

إذا كاف ا٢بديث موجهنا إٔب أـ سلمة  «أولئكِ »أف  ا النيب ربنىا ىنا أخ
 .«أولئكَ »أما إذا كاف ا٢بديث عامًّا  ،«أولئكِ »فيكوف ا٢بديث ىكذا 

أولئِك كاف إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح بنوا على قبره »
 «مسجًدا وصوروا فيو تلك الصور، أولئِك شرار الخلق عند اهلل

صلى فيو كيسجد فيو فإنو يسمى يي  كل مكافو   أف   :ديث فيو فائدة كىيىذا ا٢ب
ا، فهو من التسمية اللغوية، ال من التسمية االصطبلحية، كذلك أف النيب  مسجدن

  ا ُب ىذا ا٢بديث باعتبار ٠بى تلك الكنائس الٍب يصلي فيها ىؤالء مسجدن
على الكنيسة كعلى غّبىا ٩با صلى فيو، كىذا ينطبق أف ا٤بسجد ىو ما ييسجىد فيو كما يي 

 يصلى فيو.
كصف ىؤالء بأهنم شرار ا٣بلق عند ا،  الشاىد من ا٢بديث أف النيب 

كٓب يعلل هبذا التعليل لكوهنم عبدكا غّب ا، إ٭با فقط لكوهنم بنوا على قبور األنبياء 
ر ا٣بلق عند كالصا٢بْب ا٤بساجد، كصوركا كذلك تلك الصور، فإذا كانوا هبذين الفعلْب شرا

ا، فكيف إذا توجهوا ٥بؤالء ا٤بقبورين بالعبادة، ال شك أف األمر ُب شأهنم أشد كأشد، ٍب 
أف ىؤالء ٝبعوا  ((إغاثة اللهفاف))ذكر ُب  كلمة حسنة عن ابن القيم  نقل 

 بْب فتنة القبور كفتنة التماثيل.
 إٔب ىذين األمرين: ىذه األرض راجعشرؾ العآب، جل الشرؾ الذم يكوف ُب  كجيل  

 الشرؾ إما بقرب يعبد. 
 .أك بتمثاؿ يعبد

يـو كلو راجع إٔب ىاتْب كأكؿ شرؾ كقع ُب األرض كما تسلسل بعده كإٔب ىذا ال
 قبور، كإما فتنة الصور كالتماثيل.إما فتنة ال الفتنتْب:

فالصور سواء كانت ٦بسمة، أك غّب ٦بسمة فتنة عظيمة كذريعة ككسيلة إٔب كقوع 
عن التصوير، كبْب  أف أشد  ، كألجل ىذا هنى النيب رؾ با الش
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الناس عذابنا يـو القيامة ا٤بصوركف، كما ذلك إال ألف ىذا التصوير كسيلة كذريعة إٔب كقوع 
 الشرؾ كما حصل قدٲبنا ككما ٰبصل حديثنا.

، كىو ما كاف ب عليو ا٤بؤلف الشاىد أف ىذا ا٢بديث فيو داللة على ما بو  
بد ا عند قرب رجل صاّب، فما بالك يا عبد ا من التغليظ على من عى  و من

بد ىذا الرجل الصاّب، فمن أعظم ا٤بنكرات اٚباذ ىذه الوسائل الٍب تؤدم إٔب الوقوع ُب إذا عي 
  .الشرؾ با 
 : قاؿ 
ٍَ بسضٍٛ اهلل ٚهل ُْٔص َطٔؿَل ٜطسح مخٝؿ١  ُا عٓٗا، قايت: ملا 

يع١ٓ اهلل $: -ٖٚٛ نريو-إذا اغتِ بٗا نػؿٗا، ؾكاٍ: ع٢ً ٚدٗ٘، ؾ ي٘

ورز َا ؾٓعٛا، ٚيٛال  ؛#ع٢ً ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ اؽرٚا قبٛز أْبٝا٥ِٗ َطادد

ٖٞ إٔ ٜتدر َطذّدا. أخسداٙ.  ذيو أبسش قربٙ، غري أْ٘ ُخٔػ

رج أيضنا ُب ، ك٨بي  ىذا ا٢بديث الثا٘ب كىو أيضنا من حديث عائشة 
من الشدة العظيمة  -فداه أيب كأمي ياف ما جرل لو ، كفيو ب((الصحيحْب))

ُب اللحظات األخّبة من حياتو، كما ذلك إال ألف األجر مضاعف  الٍب لقيها 
ُب تلك اللحظات يعاِب أمرنا عظيمنا، حٌب إنو  ، كاف النيب لو 

 أنو كاف يضع يده ُب إناء فيو ماء، ٍب يأخذ منو كٲبسح كجهو ((الصحيح))ثبت عنو ُب 
 .«َّل إلو إَّل اهلل إف للموت لسكرات»: كيقوؿ 

جعل يطرح ٟبيصة على كجهو  :، ٗبعُبكُب ىذا ا٢بديث طفق 
 كا٣بميصة كساء ٨بطط لو أعبلـ كاف يطرحو على كجهو ،  من

، فهو قد عاِب أمرنا عظيمنا شدة ما يصيبو، ٍب إذا اغتم كشفها 
اتو ا٤بباركة ، كىذه اللحظات ا٢برجة الٍب ىي آخر ٢بظات حي
   عث فيها عن الدعوة إٔب التوحيد، كعن التحذير من ضده، منذ أف بي  ما كف
  كإٔب آخر ٢بظات حياتو، كالشغل الشاغل لو  بياف التوحيد

 كالدعوة إليو، كالتحذير من ضده، فاعتربكا يا معشر الدعاة إٔب ا.
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ه ىذ قاؿ  عائشة  ٤با كاف ُب تلك اللحظات الٍب تصفها
أف يصيب  حٌب ٙبذر األمة؛ ألنو خشي  ؛كىذا التحذير الوصية كىذا التنبيو

 .ىذه األمة ما أصاب من قبلها، خشي أف يتخذ قربه كثننا يعبد مع ا 
دعا ا هبذا فقاؿ:  بسند صحيح أف النيب  ((مسند اإلماـ أٞبد))كُب 

 .«يائهم مساجدلعن اهلل قـو اتخذوا قبور أنب اللهم َّل تجعل قبري وثًنا»
 .«لعنة اهلل على اليهود والنصارى»ُب ىذا للحديث:  قاؿ 

الطرد كاإلبعاد عن رٞبة ا، كمن العباد الدعاء بذلك، فهم إذا دعوا  اللعنة من ا:
 على أحد باللعنة فا٤براد أهنم يسألوف ا أف يطرده عن رٞبة ا.

الذم ٓب ٲبت على الكفر حٌب كلو كاف  كاألكٔب با٤بسلم أف يتجنب لعنة ا٤بعْب ا٢بي 
 كافرنا ُب حياتو إال ما ٙبقق من موتو كافرنا.

: أكثر أىل السنة ((الوصية الكربل))ُب  كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 يكرىوف لعنة ا٤بعْب.

إما أنو دعا على اليهود كالنصارل، أك أخرب بلعنة ا  كالشاىد أف النيب 
  أهنم كقعوا ُب أمر عظيم فما ىو؟٥بم، كىذا يدلك على 

 .«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»بعد ذلك فقاؿ:  جاء التعليل منو 
، فمن كافقهم ُب ىذه العلة  إذنا ىذه ىي العلة الٍب ألجلها استحقوا لعنة ا 

كىذا  «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»كاف لو النصيب من ىذه اللعنة، فليحذر العاقل 
ف اٚباذ القبور مساجد شأنو عظيم، بل ىو من الكبائر، بل ىو من أكرب يدلك على أ

 .الكبائر، كمن أعظم ا٤بسائل كالذرائع ا٤بوصلة إٔب الشرؾ با 
 :كقلنا: إنو يشمل ؟كمضى معُب بياف ما ىو ا٤براد باٚباذ القبور مساجد

 القرب. :الصبلة عليها؛ على القبور أك الصبلة عليو؛ يعِب -ُ
 ة إليو؛ ٘بعلو أمامك لقبلتك.الصبل -ِ
 الصبلة عنده؛ كذلك يشمل الصبلة ُب ا٤بقابر. -ّ
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 ،«اجعلوا من صالتكم في بيوتكم وَّل تتخذوىا مقابر»قاؿ:  كالنيب 
؟ ألف الشأف ُب ا٤بقابر أنو ال يصلى ، ٓبيعِب ال يصلى فيها  ما معُب ال تتخذكىا مقابر؟

 .اطبْب أصحاب النيب فيها، كىذا كاف مستقرًّا ُب أذىاف ا٤بخ
 على قرب؛ يدفن ا٤بيت ٍب ينشأ كيؤسس مسجد فوقو كعليو. بُب مسجده أف يي  -ْ
 عل القرب داخل ا٤بسجد.أف ٯبي  -ٓ

 اٚباذ القبور مساجد. ىذه الصور كلها يشملها كصفي 
إٔب أف يذكر ىذا الكبلـ،  السبب الذم دعا النيب  نت ٍب بي  

 .«يحذٍّر ما صنعوا»فقالت: 
الٍب ىي من  ، كلتأخذ بوصية النيب ا فلتحذر أمة ٧بمد إذن 

 .«يحذٍّر ما صنعوا» أٜبن الوصايا كأغبلىا، فإهنا من الوصايا األخّبة لو 
الظهور؛ يعِب لوال ىذه  :يعِب أبرز من اإلبراز،، «ولوَّل ذلك لُبرِز قبره»قالت: 

ا لكاف قربه ا٣بشية من أف يي  بور، دفن ُب ا٤بقربة، مثل بقية الق تخذ قربه مسجدن
، أك خيًشي، خىًشي ىو، أك خيًشي؛ يعِب خىشي الصحابة  يى شى لكنو خى 
  ا، كٓب يكن ليقع ىذا ُب عهد أصحاب النيب ، أف ييتخذ قربه مسجدن

ذلك غّب مأموف بعد ذلك، كأنت إذا تأملت ُب أحواؿ الناس اليـو ٞبدت ا  لكن  
  ا قرب نبيو  ظى فً على أف حى م يكن بارزنا، كإال فخرب٘ب كيف فل

 سيكوف ا٢باؿ.
كحصل أف كاف  ،«غير أنو ُخشي أو َخشي أف يُتخذ مسجًدا»:  قالت 

 كٮبا: بعلتْب علله مي  قلنا: كما كىذا ،ُب بيتو دفن النيب 
 ٲبوتوف. حيث يدفنوف األنبياء أف   ثبت ما /ُ
 الشرؾ. ذريعة بسد   يتعلقي  ما /ِ

ا، فدفن ككذلك أصحابو م خىشي  ن أف ييتخذ قربه مسجدن
  ُب ىذا ا٤بكاف افوظ، ُب بيت عائشة ،لىص إليو ، فما أمكن أف ٱبي

ا، كٓب يكن قربه  كثننا، كاف ٧بفوظنا  كٓب ٰبصل ك ا٢بمد أف أيٚبذ قربه مسجدن
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د أف يصل غلق ىذا ا٤بكاف بالكلية، فما أمكن ألح، ٍب بعد كفاهتا أي ُب حياة عائشة 
  سد  الباب ٛبامنا.إليو، ك 

در ٙبيط بالقرب الشريف، ، ثبلثة جي -الٍب أخربتك عنها باألمس-ٍب بنيت تلك ا١بدر 
 .البتة، حفظ ا قربه  فبل ٲبكن الوصوؿ إٔب قرب النيب 

 قد قُ٘ ٚثٓا َٔ األٚثإ ... ٚدعا بإٔ ال هعٌ ايكرب ايرٟ
 ٚأساط٘ بجالث١ اؾدزإ ... ؾأداب زب ايعاملني دعا٤ٙ

 يف عص٠ ٚمحا١ٜ ٚؾٝإ ... ست٢ اغتدت أزداؤٙ بدعا٥٘

 .ُب ىذه الوصية الٍب نقلتها لنا عائشة  ىذا ما كاف منو  
 :  قاؿ 

قبٌ إٔ  ٚملطًِ عٔ دٓدب بٔ عبد اهلل، قاٍ: مسعت ايٓيب 

ٌْ$غُظ، ٖٚٛ ٜكٍٛ: ميٛت  ؛ ؾإٕ إْٞ أبسأ َٔ اهلل إٔ ٜهٕٛ يٞ َٓهِ خًٝ

نُا اؽر إبساِٖٝ خًًّٝا، ٚيٛ نٓت َتدّرا َٔ أَيت اهلل قد اؽرْٞ خًًّٝا 

 .#خًًّٝا؛ الؽرت أبا بهس خًًّٝا، أال ٚإٕ َٔ نإ قبًهِ

 ، كفيو مسألتاف:((صحيح مسلم))٨برج ُب  ىذا حديث جندب بن عبد ا 
 كالصفات. األ٠باء بتوحيد تتعلق :إحداٮبا

 األلوىية. بتوحيد تتعلق  :كاألخرل
 على طائفتْب ضالتْب ٨بذكلتْب: ديث فيو رد  كبالتإب فهذا ا٢ب

كمنها ما ثبت ُب  كالرد عليهم بإثبات صفات ا  ،معطلة الصفات إحداٮبا:
 .ىذا ا٢بديث من إثبات ا٣بيل ة  

على طائفة ٨بذكلة ىي أكؿ من أدخل الشرؾ كالتعلق  من ا٢بديث فيو رد   كالشق الثا٘ب
عليهم بالشق الثا٘ب، فإف دين  الرد  ، ك  الصحابة بالقبور هبذه األمة، كىم سبابة 

 ىؤالء ىو البناء على القبور كاٚباذىا مساجد، ىذا دأهبم كىذا ديدهنم.
ا اٚبذ قد يكوف أف من براءتو مبيننا ا٢بديث ىذا ُب  النيب يقوؿ  من أحدن

. أصحابو  خليبلن
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جات ابة، ٠بيت مفاعل من ا٣بلة، كا٣بلة أعلى در  :كصديق؛ ٗبعُب  فعيله  :ا٣بليل
ُب ا١بسم إال دخلتو،  ةن جى رٍ كال فػي  ةن لٍ بذلك؛ ألهنا تتخلل إٔب حنايا القلب كا١بسد، فبل تدع خى 

  :كُب ىذا أنشد بشار بن برد
 

 َين ايسٚح َطًو ؽًًت قد
 

 خًٝال اـًٌٝ مسٞ ٚبرا 
 

ا  فأعلى درجات ابة ىي ا٣بلة، فا  خليبلن   اٚبذ نبيو ٧بمدن
، ككذلك النيب  كما اٚبذ ، فا٣بلة ثابتة ُب  نبيو إبراىيم خليبلن اٚبذ ربو خليبلن
، ككذلك نبيو ٧بمد  من الطرفْب، ىو اٚبذ نبيو ٧بمد  حق ا  خليبلن
  كلذلك برئ أف يكوف لو أحده ، ، فإف ىذه  اٚبذ ربو خليبلن من البشر خليبلن

 :على ما يليق بو، كمن ذلك يتصف بصفاتو العلية الرتبة ال تقبل ا٤بشاركة، كا 
 صفة ابة كما قرب منها ُب ا٤بعُب.

 :كالثابت ُب النصوص  
 ة ابة.صف /ُ
 / صفة الود.ِ
 / صفة ا٣بلة.ّ
﴿َفَسْوَؼ يَْأِتي الل ُو ِبَقْوـٍ متصف بابة، فهو ٰبب، كما أنو ٰبيىب،  فا  

 .[ُٗ٘يِحبػُُّهْم َوُيِحبُّونَُو﴾]المائدة:
أف ىذا االسم ٯبمع بْب كونو  :من صفاتو الود، كمن أ٠بائو الودكد، كالصحيحكذلك 

 ، ككدكد يػيوىد ، ٰبب كيود عباده، كيوده عباده.د  وى اسم فاعل كاسم مفعوؿ، فهو كدكد يػى 
، كالذم نعلمو من النصوص أف ىذه الصفة تعلقت ككذلك صفة ا٣بلة  

 .ا كرد إلينا ُب النصوصباثنْب فحسب، ىذا م
اٚبذ  جل كعبل، ا تعلقت با٣بليلْب بإبراىيم ك٧بمد صلى ا عليهما كسلم ٣بلةا

ا   خليلْب. عليهم الصبلة كالسبلـإبراىيم ك٧بمدن
 .كىاىنا أنبو إٔب أف بعض الناس يقوؿ: إبراىيم خليل ا، ك٧بمد حبيب ا
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أرفع  منزلتو، ككأف إبراىيم على ىذا كىذا غلط كفيو عدـ إنزاؿ النيب  
أف إبراىيم خليل ا، ككذلك النيب ٧بمد  :، كالصوابدرجة من النيب 
 .خليل ا، كا٣بلة كما قد علمت أرفع درجات ابة 

 كأنبو أيضنا إٔب ضركرة لزـك النص كلزـك األدب هبذا ا٤بقاـ:
من الصفات إال ما ثبت، كبالتإب فبل  أما لزـك النص فبأف ال يضاؼ إٔب ا 

أف يضاؼ إليو من درجات ابة ما ٓب يثبت كىذا أيضنا الذم يقتضيو األدب حٌب ُب  ٯبوز
شأف معاملة العبد لربو، فليس ألحد أف يضيف إٔب ا درجة الصبابة، أك التتيم، أك العشق 

 .مثبلن  
يقوؿ: أنا أعشق بعض الناس بذلك،  كذلك ليس ألحد أف يعامل ا 

، ىذا غلط كال ٯبوز، بل على اإلنساف أف يلـز شق ا، أك عاشق إ٥بيا، أك رٗبا تسمى عا
باطل، كال  جل كعبلمقاـ األدب السيما كأف إطبلؽ العشق ُب ىذا ا٤بقاـ فيما يتعلق با 

ما  ٯبوز؛ ألف العشق ٧ببة مع شهوة، كىذا ال شك أنو يتناَب مع مقاـ العبودية، كمن قالو
 قدر ا حق قدره.

على ما يليق بو على حد قوؿ ا  ذا ا٢بديث إثبات ىذه الصفة  إذنا ُب ى
فا ٰبب، كا يوىد، ، [ٔٔ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع الَبِصيُر ﴾]الشورى:تعأب: 

، كلكن ىو ُب ىذا ال ٲباثل ا٤بخلوقْب،   من ىذه الصفات ما  كا يتخذ خليبلن
 أف ذلك ال ٲباثل صفات ا٤بخلوقْب.نقطع يليق با٤بخلوقْب، ك 

إْٞ $غُظ، ٖٚٛ ٜكٍٛ: قبٌ إٔ ميٛت  قاٍ: مسعت ايٓيب 

ٌْ ؛ ؾإٕ اهلل قد اؽرْٞ خًًّٝا نُا أبسأ َٔ اهلل إٔ ٜهٕٛ يٞ َٓهِ خًٝ

الؽرت أبا بهس  اؽر إبساِٖٝ خًًّٝا، ٚيٛ نٓت َتدّرا َٔ أَيت خًًّٝا؛

 .#خًًّٝا

فإنو لوال ىذا ا٤بانع كىو كونو اٚبذ ربو خليبلن لكاف ، كىذا فيو فضيلة أيب بكر 
أحب أصحاب  ، كىذا يدلك على أف أبا بكر خليلو من الناس أبا بكر 

إليو، كال شك أنو جدير هبذه الرتبة كذلك ألنو أفضل البشر على  النيب 
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 ، فلوال ىذا ا٤بانع الذم منع النيب عليهم الصبلة كالسبلـاإلطبلؽ بعد األنبياء 
  لكاف خليلو من الصحابة أبا بكر.

أال ٚإٕ َٔ نإ َٔ قبًهِ ناْٛا ٜتدرٕٚ قبٛز أْبٝا٥ِٗ َطادد، $

 .#أال ؾال تتدرٚا ايكبٛز َطادد، ؾإْٞ أْٗانِ عٔ ذيو

أَّل وإف من كاف من » :ىذا ىو الشق الثا٘ب من ا٢بديث، كفيو الرد على عباد القبور
قدٲبنا، ل الكتاب، اليهود كالنصارل، كىذا شأهنم من األمم كالسيما ما كاف من أى، «قبلكم

 كىذا أيضنا شأهنم حديثنا.
 الكنائس كالبيع، كأماكن العبادة. فمن شأهنم قدٲبنا كحديثنا أهنم يدفنوف ُب

إٔب كضع الصور ا٤بعلقة أك التماثيل ا٤بنصوبة ٥بؤالء ا٤بعظمْب، كذلك كلو من  إضافةن 
 كغضبو. أسباب لعنة ا 

كانوا » ىذا ا٤بسلك الذم كاف فيمن قبلنا: أف تسلك أمتو  خشي النيب
 ((:مسلم))ثبت ُب  ،«وصالحيهم مساجد» :كُب ركاية ،«يتخذوف قبور أنبيائهم

 أيضنا. «وصالحيهم»
أَّل فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن »: كىاىنا قاؿ النيب 

ا صيغتْب من صيغ ىن ىا كيف استعمل النيب -رعاؾ ا اي-كالحظ  ؛«ذلك
النهي، كىذا يدلك على أنو أمر ٧بـر مؤكد التحرٙب، كاف يكفي أف يقوؿ: ال تتخذكا القبور 

كىذا النهي  ،«فإني أنهاكم عن ذلك»بعد ذلك بصيغة أخرل فقاؿ:  مساجد، لكنو أكد  
كنصحو ٥بذه األمة أف تقع ُب ىذا ا٤بنكر  ا٤بؤكد فيو مزيد من حرصو كشفقتو 

  كالصا٢بْب مساجد، كا ا٤بستعاف.أف ييتخذ، أك أف تتخذ قبور األنبياء  العظيم كىو
 : قاؿ 

-ٖٚٛ يف ايطٝام َٔ ؾعً٘-ؾكد ٢ْٗ عٓ٘ يف آخس سٝات٘، ثِ إْ٘ يعٔ 

َٔ َطذْد.، ُِٜب  ٚايؿال٠ عٓدٖا َٔ ذيو، ٚإٕ مل 

ُب كتاب  رٞبو اعن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ىذا الكبلـ ينقلو اإلماـ 
، كبا٤بناسبة ىذا ا٤بوضوع ما يتعلق بالقبور كما يكوف عندىا من ((صراط مستقيمالضاء اقت))
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البن القيم، ىذاف  ((إغاثة اللهفاف))، باإلضافة إٔب ((صراط مستقيمالاقتضاء ))البدع 
 الكتاباف من أحسن الكتب لبياف ك٘بلية ىذا ا٤بوضوع. 

 تماـ النيب إٔب أف ىذا األمر كاف موضع اى ينبو شيخ اإلسبلـ 
حٌب إنو نبو عليو قبل أف ٲبوت ٖبمس لياؿ، ٍب ٓب يزؿ يؤكد كيكرر ذلك حٌب كىو ُب 

٤با نيزًؿ  السياؽ؛ يعِب حٌب كىو ُب ٢بظات النزع كما مر معنا ُب حديث عائشة 
؛ يعِب ٤با نزؿ إليو ملك ا٤بوت؛ يعِب كاف ُب اللحظات األخّبة ُب برسوؿ ا 

ات خركج الركح، ُب ىذه اللحظات الشديدة، كمع ذلك النيب ٢بظات النزع، ُب ٢بظ
   كاف يؤكد على خطورة اٚباذ القبور مساجد، كأف ىذا من أسباب لعنة ا
 . 

كاف ينهى عن ىذا مبكرنا، ٍب قبل موتو ٖبمس، ٍب   بل أضيف أف النيب 
 رر كيؤكد.كىو يعيد كيك ُب اللحظات األخّبة من حياتو 

عقوؿ ىؤالء الذين ىم من أشد الناس حرصنا على البناء على القبور  فأين قلوب؟ كأين
عن ىذه األحاديث العظيمة، حٌب إف بعض ىؤالء ا٤بخذكلْب ألف كتابنا ُب استحباب البناء 

 اإلباحة بل جعلها أمرنا مستحبًّا!على القبور، كاٚباذىا مساجد، إم كا، ٓب يكتًف ب
لكتب ا٤بؤلفة ُب حد التواتر، كالٍب أدرجت ُب ا كماذا عن ىذه األحاديث الٍب بلغت 

 ا٢بديث ا٤بتواتر؟
 خذكلْب: إف كل ىذه األحاديث شاذة.قاؿ ىذا كأمثالو من ا٤ب

أحاديث ٨برجة ُب الصحيحْب، كُب السنن، كُب ا٤بسانيد، كُب ا٤بصنفات، كُب 
ا٤بستخرجات، كُب كل كتب ا٢بديث، كُب أعلى درجات الصحة، ك٨برجة عن عدد من 

مي هبا عرض ا٢بائط كما التفت إليها، ككما ، كل تلك ري أصحاب النيب 
يقولوف ٔبرة قلم: أحاديث غّب مقبولة، كما ا٤بعوؿ عليها ىنا ليس شيء إال األىواء فقط، 

  ة ال ييعمىل هبا، كا ا٤بستعاف.ا٥بول ىو الذم حكم على ىذه األحاديث بأهنا شاذ
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 : قاٍ 

َٔ ؾعً٘  -ٖٚٛ يف ايطٝام-ات٘، ثِ إْ٘ يعٔ ؾكد ٢ْٗ عٓ٘ يف آخس سٝ

َٔ َطذْد، ٖٚٛ َع٢ٓ قٛهلا: ٚايؿال٠ عٓدٖا  ُِٜب خػٞ أْ٘ $َٔ ذيو ٚإٕ مل 

، ؾإٕ ايؿشاب١ زقٞ اهلل عِٓٗ مل ٜهْٛٛا يٝبٓٛا سٍٛ قربٙ #ٜتدر َطذّدا

 َطذّدا.

ٚنٌ َٛقع قؿدت ايؿال٠ ؾٝ٘ ؾكد اؽر َطذّدا، بٌ نٌ َٛقع 

دعًت يٞ األزض َطذّدا $: ُا قاٍ ٜؿ٢ً ؾٝ٘ ٜط٢ُ َطذّدا ن

 .#ٚطّٗٛزا

يريد أف ينبو القارئ إٔب أف معُب النهي عن  ىذا تنبيو لطيف نقلو لنا الشيخ 
 ،اٚباذ القبور مساجد ال ٱبتص فقط ببناء مسجد على قرب، بل حٌب الصبلة على القبور

 كعندىا داخل ُب مفهـو اٚباذ القبور مساجد. ،كإليها
كأكؿ من  ،حينما كجو ىذا ا٣بطاب ا كىو أف النيب كذكر لطيفة ىاىن

ال يتصور ُب حق أصحاب  ، يتوجو إليو ىذا ا٣بطاب ىم أصحاب النيب 
ا على قربه ٔبوار مسجده  النيب  ، ىذا أمر بعيد أف يبنوا مسجدن

سيدفن ُب بيت عائشة، فيبُب مسجد آخر ٔبوار  إذا كاف النيب  :تصوره؛ يعِب
 هما مسافة، ىذا أمر معقوؿ؟!يس بين، كلمسجد النيب 

كإذا قدر فرضنا أف الصحابة ما كانوا يعلموف أهنم سيدفنونو ُب بيت عائشة، كإ٭با ُب 
ينهاىم  البقيع أيضنا ليس إال خطوات يسّبة بْب ا٤بسجد كالبقيع، فكوف النيب 

ا ال يعِب أف عن أف يتخذكا القبور مساجد، كالسيما ما يتعلق باألنبياء كالصا٢بْب، فإف ىذ
٥بم فيما يتعلق ببناء ا٤بسجد عليو فقط، نعم ىذا داخل ُب  يكوف ٙبذيره 
 لقبور مساجد كىو أشنع ما يكوف.مفهـو اٚباذ ا

 دىا، كأشد من ذلك أف يصلى عليها.لكن أيضنا يشمل ذلك أف يصلى إليها أك عن
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فيو،  دي جى سٍ ما يي  كل  :كىذا يؤكده ما ذكرتو ُب ابتداء حديثي كىو أف ا٤بسجد ُب اللغة
يعِب ٧بل سجود، فكل  ،«مسجًدا جعلت لي الرض»: كلذلك قاؿ النيب 

 أم مكاف ٛبشي فيو فهو مسجد.األرض، 
استثُب كما عند ا٣بمسة إال النسائي بأسانيد جيدة استثُب ا٤بقربة  لكنو 

ليسا موضع سجود، ىذاف  ،«كل الرض مسجد إَّل المقبرة والحماـ»كا٢بماـ، قاؿ: 
 ليسا موضع صبلة.ك 

ا أف تظن أف هنيو ك   عن اٚباذ القبور مساجد ال  بالتإب فبل ينبغي أبدن
 عندىا. الصبلة عليها، أك إليها، أكيدخل فيو 

  ىذا الذم أراد التنبيو عليو.
 : قاؿ 

ٕٖ $َسؾّٛعا:  عٔ ابٔ َطعٛد  -بطٓد دٝد-ٚألمحد  َٔ غساز إ

 .#يرٜٔ ٜتدرٕٚ ايكبٛز َطاددَٔ تدزنِٗ ايطاع١ ِٖٚ أسٝا٤، ٚاايٓاع 

 زٚاٙ أبٛ سامت يف ؾشٝش٘. 

يعيد كيؤكد كيورد كينوع ُب  جزاه ا خّبناكٓب يزؿ  ىذا آخر ما ختم بو الشيخ 
األحاديث الٍب مضموهنا كاحد كمؤداىا كاحد كلكن تكثّب األحاديث، كتكثّب األدلة ُب بياف 

إٔب  ةأحسن ما يكوف لطالب العلم كالداعيالتوحيد من ا٢بكمة ُب الدعوة كالعلم، كلذلك من 
 أف يفتح ٥بذه األدلة القلوب. أف يكثر األدلة كينوعها، لعل ا  ا 

فيو  -كما قاؿ ا٤بؤلف -ىذا ا٢بديث الذم خرجو اإلماـ أٞبد بسند جيد 
 صنفْب:   بياف أف من شرار ا٣بلق عند ا 

ياء، كذلك أف ىذا الصنف ال خّب فيو ركهم الساعة كىم أحدٍ الذين تي  :الصنف األكؿ
قبيل قياـ الساعة يرسل رٰبنا فتقبض ركح كل مؤمن، كال يبقى على   البتة، فإف ا 

عن ذاؾ الوقت، كذاؾ الزماف أنو ال  كجو األرض إال الكفار حٌب أخرب النيب 
يوجد  ، كجاء أيضنا أنو اليبقى من يقوؿ: ال إلو إال ا، ال يوجد من يوحد ا 

تذكّب با، كال أمر با٤بعركؼ، كال هني عن ا٤بنكر، حٌب ال يبقى على كجو األرض من يقوؿ: 
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 حد يذكر با، ال أحد يقوؿ: اتقً ا ا، من يذكر با على النصب، على اإلغراء، ال أ
 ا، ال يبقى على كجو األرض من يقوؿ: ا ا.

ذا الوصف أف يكوف من شرار ا٣بلق عند ا إذنا ىذا الصنف األكؿ كىو جدير هب
. 

اف رً ىذا القً  -يا رعاؾ ا -الذين يتخذكف القبور مساجد، كالحظ كالصنف الثا٘ب:
 بْب نتيجة ككسيلة: في رً قٍ يػى  بْب الصنفْب، كأف النيب 

 الكفر. النتيجة:
 اٚباذ القبور مساجد. والوسيلة:

يتنبو، فالشريعة شددت كأكدت كثّبنا ُب إذنا على ا٤بسلم أف ٰبذر كأف ٱباؼ، كأف 
 موضوع القبور، كىذا معُب ال ينبغي أف يغيب عن بالك يا أيها ا٤بسلم.
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 باب -ٖٔ

ُٓ يف جاٞ وا   الصاذتني يف الػمٕ أ

 .وَ دُٔ اهلل عبمُت أٔثاٌّا ٖصريِا 
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 قاٍ 
 باب

ٖٕ  ايػًٛ يف قبٛز ايؿاؿني  َا دا٤ أ

 تعبد َٔ دٕٚ اهللٜؿريٖا أٚثاّْا 

إيرادىا ُب ىذا الكتاب   جديد من األبواب الٍب يتابع ا٤بؤلف ىذا بابه 
 .الغلو ُب القبورٮبية أال كىو: العظيم، كالٍب تتعلق ٗبوضوع غاية ُب األ

من أنصف كتأمل ُب أدلة الشرع  نصيحة ٥بذه األمة، فإف   كىذا من الشيخ فيو أبلغي 
با ْب من أعظم ا٤بنافذ الٍب تؤدم إٔب كقوع الشرؾ كجد أف الغلو ُب قبور الصا٢ب
 ،كألجل ىذا تكاثرت أحاديث النيب   ُب النهي عن ىذا األمر
 الدعاة إٔب ا ُب ىذا ا٤برعى الوخيم، كليت أف   الرتوعذريعة تؤدم إٔب  كلِّ   العظيم، كسدِّ 
  عن النيب األحاديث يتبصركف كيتأملوف ُب ىذا ا٤بقاـ فتكاثري   ُِّب سد 

 حٌب إٔب آخر ٢بظات حياتو با وصل إٔب الشرؾ الذرائع كالنهي عن كل ما يي 
   من جهة ضركرة العناية ٗبا كاف يعتِب بو النيب ،عربة ُب ىذا عربة للدعاة كأم 
  ية على ما سول ذلك ٩با يدعى إليو.كإعطاء ذلك األكلو  

من الدعاة  كثّبو ضىٍعفى  ُب ىذه األمة  من أسباب انتشار الشرؾ كإ٘ب ألعتقد جازمنا أف  
مع -من الدعاة ّبه ه حيث انشغل كثُب العناية بالدعوة إٔب التوحيد، كالتحذير من ضدِّ 

منا معاشر طبلب منو، كىذا ٰبتاج  عن ىذا األمر العظيم بغّبه ٩با ىو أقل أٮبيةن -األسف
جنابو، البد أف تكوف  يد كما ٲبس  األمور تتقاصر أماـ التوح فيما بيننا، كل   العلم إٔب التواصي
ذمتك كاجتهد كاحرص  أيها الداعية كيا طالب العلم فاشحذأماـ عينك يا  ىذه حقيقة ماثلةن 

 .على ما كاف ٰبرص عليو النيب
باب ما جاء أف الغلو في قبور الصالحين يصيرىا أوثانًا ): قاؿ المؤلف 
لو ُب قبور الصا٢بْب رٗبا إف  الغصحيح، ف  ككبلمو، (تعبد من دوف اهلل 

ىا؛  دكف ا، كرٗبا جعل ىذا الغلو القبور كسيلة إٔب أف تعبد  من دي بى عٍ أكثاننا تػي : جىعىلىهىا يعِبصّب 
 اقع عند قبور األكلياء كاألنبياء.من دكف ا، ككبل األمرين ك 

 :كذلك أف أنواع ا٤بنكرات الٍب تقع عند القبور 
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 أكرب. إما أف ترجع إٔب ما ىو شرؾ 
  كإما أف ترجع إٔب ما ىو دكف ذلك.

من الناس من يغلو ُب قبور الصا٢بْب فيجعلها ٧ببلن لدعائو ألصحاهبا، يدعو أصحاب 
أك يعظم أصحاب القبور  القبور، أك ينذر ألصحاب القبور، أك يذبح لصحاب القبور،

بد من دكف ٯبعل ىذه القبور أكثاننا تع ككل ذلك ال شك،  تعظيم ا تعظيمنا مثل
 ا.

كقد يكوف الغلو ُب أمور دكف ذلك: من ا٤بنكرات، كادثات، كالكبائر، كالشرؾ 
األصغر، كمن ذلك: رفع القبور، كالبناء عليها، ك٘بصيصها، كإنارهتا، كالكتابة عليها، أك 

عندىا كالصبلة عندىا أك الصدقة عندىا أك ما شاكل ذلك؛ العتقاد أف  عبادة ا 
اف العبادة فيو  أفضل، ككل ىذا كال شك ذريعة تيصىّب  كيؤكؿ األمر ُب ىذه القبور ىذا ا٤بك

 .إٔب أف تكوف أكثاننا تعبد من دكف ا 
كمضى ا٢بديث ُب الفرؽ بْب األكثاف األصناـ، كقلنا: إف التحقيق إف األكثاف أعم من 

ا نصب على صورة ما فيو األصناـ، كأف األصناـ أخص من األكثاف، كذلك أف األصناـ ىي م
 حياة من إنساف أك حيواف، كأم ا الوثن فيعم ذلك كغّبه.

 فاألصناـ أكثاف، ككذلك األشجار كاألحجار كاألبنية الٍب تعبد من دكف ا 
تسمى أكثاننا، كيدؿ على ذلك أف قـو إبراىيم كانوا يعبدكف األصناـ، كمع ذلك قاؿ ُب 

فدؿ ، [ٚٔ:العنكبوت﴾]َأْوثَانًا الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  ُبُدوفَ تَػعْ  ِإن َما ﴿: حقهم إبراىيم 
 إف األصناـ يطلق عليها أكثاف. ىذا على

 كاألمر على كل حاؿ ُب ىذا يسّب.
القارئ إٔب العناية بسد الذريعة فيما  ىذا الباب ينبو فيو ا٤بؤلف كا٤بقصود أف 

ا، كالشريعة جاءت بالوسطية يتعلق بالقبور، كأف  الواجب عدـ الغلو فيها أك ُب أصحاهب
كاالعتداؿ ُب كل شيء، كمن ذلك: التعامل مع الصا٢بْب؛ فالواجب التوسط ُب ذلك كعدـ 
الغلو أك ا١بفاء، إ٭با يػينػٍزىليوفى منزلتهم البلئقة هبم، كيعاملوف ٗبا يستحقوف من التبجيل 

 كاالحَباـ كابة.
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شعبة من األلوىية، كأف يقصدكا من كأما أف يبالغ ُب ذلك حٌب ييوصىل إٔب أف يعطوا 
فهذا ال شك أنو من الغلو، كالغلو ُب الشريعة ٩بقوت ك مضى ا٢بديث ُب  دكف ا

بو إال كاف للشيطاف حرصه فيو من جهتْب: إما من جهة  ىذا، كما من أٍمرو أمىرى ا 
، فعلى اإلنساف أف الغلو فيو أكمن جهة التقصّب عنو، كال يبإب الشيطاف بأيهما فاز من العبد

ٰبذر، كأف يكوف مرابطنا على ثغور جوارحو كقلبو حٌب ال يقع منو إفراطه أك تفريط، أك غلو أك 
 تقصّب، ال سيما ُب ىذه ا٤بسائل ا٤بهمة الٍب ٛبس جناب التوحيد، كا تعأب أعلم.

 : قاٍ 

ٖٕ ايًِٗ ال ػعٌ $قاٍ:  زضٍٛ اهلل  ز٣ٚ َايو يف املٛطأ؛ أ

 #.ا ٜعبد، اغتد غكب اهلل ع٢ً قّٛ اؽرٚا قبٛز أْبٝا٥ِٗ َطاددقربٟ ٚثّٓ

 ، كاإلماـ مالك((موطأ اإلماـ مالك))معزكنا إٔب   ىذا ا٢بديث أكرده ا٤بؤلف
 عن عطاء بن يسار ،ركل ىذا ا٢بديث مرسبلن، فإنو أخرجو من طريق زيد بن أسلم ، 
  طاء تابعي ثقةغّب أنو مرسل فع رجالو ثقات،كىذا إسناد   عن النيب

عن عطاء بن يسار، عن  ،يد بن أسلمر ىذا ا٢بديث بلفظ قريب من طريق ز اخرج البز كأ، 
ي أعوذ بك أف يتخذ قبري اللهم إن  » كلفظو:  رم عن النيبأيب سعيد ا٣بد

 .«وثًنا
من رجح الوصل،  :اختلف العلماء ُب ترجيح إحدل الركايتْب على األخرل، منهم

فيكوف من أرسل  القوؿ ُب ا٢بديث ركايةي  ساؿ، يعِب منهم من قاؿ: إف  كمنهم من رجح اإلر 
؛ ألف معو زيادة ثقة فهي إف القوؿ قوؿ من كصل :، كمنهم من يقوؿا٢بديث هبذا ضعيفنا

 مقبولة.
 كعلى كل حاؿ مهما رجحنا ُب ىذا ا٢بديث فإف ىذا الكبلـ ثابت عن النيب

 ا ا٢بديث ثابت عن النيبدكف شك، فإف ىذا الكبلـ الذم جاء ُب ىذ 
 اللهم »كفيو:  من حديث أيب ىريرة خرجو اإلماـ أٞبد كغّبه بإسناد صحيح

  .عبدكمعلـو أف الوثن يي )يعبد(، دكف كلمة  ،«َّل تجعل قبري وثًنا
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دعاء بأف ٯبنب ا قربه الذم سيؤكؿ إٔب ظنو  الشاىد أف ىذا كاف منو 
 دة، كأجاب ا فيو؛ أف يكوف كثننا يتوجو لو بالعبا  دعاء نبيو
  فحفظ قربه عن أف يكوف كثننا يعبد من دكف ا. 

 ؾأداب زب ايعاملني دعا٤ٙ           ٚأساط٘ بجالث١ اؾدزإ

 ست٢ اغتدت أزداؤٙ بدعا٥٘    يف عص٠ ٚمحا١ٜ ٚؾٝإ

فبْب من  كإٍف كقع شيء فإنو يقع ُب ا٤بسجد، كال يقع عند قرب النيب 
 .-كما أخذنا ىذا سابقنا-حواجز كجدر  ْب قرب النيب ٰبيٍدٍِّث كب

 كُب ىذا ا٢بديث فوائد:
 كل ما يتوجو إليو بالعبادة فإنو كثن.  أوًَّل:

إف  كقوع الشرؾ ُب ىذه األمة أمر ٩بكن خبلفنا ٤بن يقولو ا٤بتعلقوف بالقبور  :]ثانيًّا[ 
؟ دعاء النيب  الذين يزعموف أف الشرؾ ال ٲبكن أف يقع ُب ىذه األمة، أرأيت

: أكاف ُب شيء مستحيل الوقوع؟ أك ٩بكن الوقوع؟ يعِب حينما قاؿ النيب 
عو كا١بمع مثبلن أكاف يدعو بشيء ٩بتنع أصبلن؟ ال ٲبكن كقو ، «اللهم َّل تجعل قبري وثًنا»

 أنو أمر ٲبكن كقوعو؟ بْب النقيضْب؟ أك
و أال يقع، رب  ال شك أنو كاف يدعو ُب شيء ٲبكن كقوعو، كيسأؿ النيب

 ى اإلنساف أف ٰبذر من الوقوع فيو.كىذا يدلك على أف الشرؾ ٩بكن الوقوع، كبالتإب عل
كاف    أنو عبد من دكف ا رى دِّ لو قي   قرب النيب كىي أف   :]ثالثًا[ 

فيو النصوص الٍب جاءت ُب األصناـ كاألكثاف، كبالتإب يكوف ُب  ٠بو كثننا، كبالتإب تتنزؿا
لى القبوريْب الذين يزعموف أف كصف األكثاف إ٭با ٱبتص ٗبا كاف عليو أىل ا١باىلية ع ىذا رد  

من ىذه األحجار كاألشجار كاألصناـ ا٤بنصوبة على ىيئة ما فيو ركح كليس ذلك راجعنا إٔب 
 لقبور، ىذا ا٢بديث رد بليغ عليهم.ا

 فكل قرب لو قدر أنو عبد كاف كاف كثننا، كبالتإب  أف قرب النيب :]رابًعا[ 
لو ،  كىو ىو  سواه فإنو يشملو ىذا ا٢بكم، إذا كاف قرب النيب

ال شك أهنم دخلوا ُب ا٢بكم،  ؟من الناس  فكيف بقبور غّبه ،بد كاف كثنناعي 
الوصف، كىي أف تكوف أكثاننا تعبد ذا أك أهنم أكٔب هبذا الوصف، أك أف ىذه القبور أكٔب هب
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يد ما كقع ُب ىذه األمة ُب طوؿ العآب اإلسبلمي من دكف ا، كىذا مع األسف الشد
 ا٢بْب أكثاننا تيعبد من دكف ا.ذت قبور األكلياء كالصكعرضو إال من رحم ا، أعِب أنو اٚبي 

كمن يعرؼ كاقع الناس يدرؾ حقيقة ىذا الواقع ا٤بؤٓب الذم يقع مع األسف الشديد، 
 ُب كصف غلو ىؤالء ُب قبور (())إغاثة اللهفافُب كتابو   كقد أحسن ابن القيم

كصيك بالرجوع إٔب ىذا الكتاب العظيم، فإنو من أحسن ا٤بواضع ُب بياف الصا٢بْب، كأ
  قبور الصا٢بْب.خطورة الغلو ُب

م يبذلوف الغإب كالرخيص كالنفيس ُب سبيل ما يقع من ىؤالء كىو أهن     كصف
ها، يبذلوف ُب ذلك ما ال يبذلونو ُب ا٢بج الرحاؿ إلي ا٢بج إٔب قبور األكلياء كالصا٢بْب كشدِّ 

، سبحانو إٔب البيت العتيق، كيرجوف من الثواب ُب ذلك ما ال يرجونو ُب حج بيت ا
عبلـ قرب الصاّب الذم يرجونو كف السّب كيواصلوف ا٤بسّب ليبلن هنار حٌب إذا بدت أدٌ فيج
على ما من كسجدكا شكرنا  نزلوا عن دكاهبم تعظيمنا كتقديرنا لصاحب القرب،  ،مونوكيرك 

  عليهم بو من ىذا الفضل.
فإذا  ،ٍب حبوا حبونا حٍب يصلوا إٔب ىذا القرب ،وا على ركاهبمكرٗبا جث   ،ٍب ساركا بأدب

ث كال حرج عما يقع من أمور عظيمة وا منو صلوا ركعتْب ٙبية للقرب، ٍب بعد ذلك حدِّ بي ري قػى 
، كىذا ىاتف، كىذا داعو مستغيث، تتفتت ٥با أكباد أىل التوحيد، فهذا صائ ح، كىذا باؾو

ليو فإف  كإ- ،أك متشبث ٕبيطانو كسَبه ،كىذا متمسح، كىذا مرًبو متلطخ بَباب القرب
 .-راجعوف

ببلء عظيم، كمن يعرؼ الواقع يدرؾ أف الذم أقوؿ ما ىو إال  -يا أيها األخوة-كىذا 
 بور األكلياء كالصا٢بْب؟ نقطة من ٕبر كم الذين يشدكف الرحاؿ كل سنة إٔب ق

قة ٥با يذىبوف إليها باآلالؼ إٔب قبور متوٮبة ال حقيرٗبا ار، بل ج  بل رٗبا إٔب قبور الفي 
  ا٤بؤلفة، كيدعوف كيستغيثوف.

ىذا يدعو يا ابن علواف، كىذا يدعو يا سيدم عبد القادر، كىذا يدعو يا سيدم أٞبد 
اس، كىذا يدعو ا٢بسْب، كىذا يدعو فاطمة، البدكم، كىذا يدعو يا سيدم ا٤برسي أبو العب

كىم مع  كىذا يدعو كذا، كىذا يدعو كذا، أمر عظيم كببلء كبّب كقع فيو كثّب من الناس
األسف الشديد يظنوف أهنم ٰبسنوف صنعنا، يقولوف: ال إلو إال ا صباح مساء، كىم 

http://www.salehs.net/


َْٓ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 كٰبتاج ٩بن بصرىم ا عظيم، ألمر ُب ذلك كا يا أيها اإلخوافينقضوهنا صباح مساء، فا
  أف يتقي ا كأف يبذؿ ما يستطيع ُب سبيل البياف كاإلببلغ كالدعوة كاإلنكار ٥بذا

 ا٤بنكر الفظيع، كا ا٤بستعاف.
 اشتد غضب ا،  إثبات صفة الغضب  :أف نعلم أف ُب ىذا ا٢بديث بقي   
  قد مر بنا معُب اٚباذ القبور ىؤالء الذين يغلوف ُب القبور كيتخذكهنا مساجد، ك على

يشتد غضبو عليهم يغضب   مساجد ىؤالء ال يغضب ا عليهم فحسب، بل إف ا
غضبنا عظيمنا، كىذا يدلك على أف ىذا الغلو كىذا االٚباذ ٥بذه القبور مساجد من أعظم 

 .  ا٤بنكرات كمن أشنع ارمات الٍب يبغضها البارم
 ٗبا نطقت بو اآليات كاألحاديث من إثبات الصفات كأىل السنة كا١بماعة يقولوف 

 فا يغضب كما أخرب، ككما أخرب عنو نبيو   كغضبو الئق بو، ككما
  أنو ىو ُب ذاتو ليس كمثلو شيء، فكذلك ىو ُب صفاتو ليس كمثلو شيء، فغضب ا

 .غضب ا٤بخلوقْبكال   ،غضب الئق بو
 فقالوا:  ىذه الصفة، والكارفة كا٤بعطلة أك  

 إ٭با نقوؿ الغضب ٗبعُب االنتقاـ، ال نثبت الغضب  ،االنتقاـ :الغضب ىا ىنا ٗبعُب
كالعجيب ُب شأهنم أهنم فركا من شيء فوقعوا ُب مثلو كما صنعوا شيئنا، يعِب ىم فركا من 
 إثبات الغضب  خوفنا من التشبيو، فوقعوا ُب التشبيو أيضنا، فإنو إذا كاف ا٤بخلوؽ يغضب

فإننا نقوؿ  ،فا٤بخلوؽ أيضنا ينتقم، كإذا كانوا يزعموف أهنم ال يعرفوف من يغضب إال ا٤بخلوؽ
ك٫بن ال نعرؼ من ينتقم إال ا٤بخلوؽ، فماذا صنعتم سول أنكم انتهكتم حرمة  :تنزالن معهم

 الدليل؟
 فَػَلم ا ﴿: يقوؿ  فا ،الدليل صريح ُب الفرؽ بْب الغضب كاالنتقاـ ٍب إف  

ُهمْ  انتَػَقْمَنا ُفونَاآسَ   ،الغضب :كاألسف ىا ىنا ُب ىذه اآلية ٗبعُب، [٘٘:الزخرؼ﴾] ِمنػْ
 فدؿ ىذا على أف األسف شيء يعِب: الغضب، كاالنتقاـ شيء آخر.
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 :  قاؿ

 َأفَػَرأَيْػُتمُ  ﴿ ٚالبٔ دسٜس بطٓدٙ عٔ ضؿٝإ، عٔ َٓؿٛز، عٔ فاٖد:
تَ  ًٜت هلِ ايطٜٛل، ؾُات، ؾعهؿٛا قاٍ: نإ ،[ٜٔ:النجم﴾]َواْلُعز ى الال 

 ع٢ً قربٙ.
عن  ،من طريق سفياف الثورم ((تفسّبه))األثر أخرجو ابن جرير الطربم ُب  ىذا

عن ٦باىد بن جرب اإلماـ ا٤بفسر ا١بليل الذم ىو أعلم الناس بتفسّب   ،منصور بن ا٤بعتمر
َواْلُعز ى  تَ الال   َأفَػَرأَيْػُتمُ  ﴿ : ر ُب ىذا األثر قوؿ افس    كتاب ا

بأنو رجل كاف يلت السويق، ككما سيأٌب معنا ُب أثر ابن  :فسر البلت، [ٜٔ:النجم﴾]
 اج.عباس للح

كجاء عند أيب حاًب أنو كانت لو بعض الكرامات يعِب كانت تظهر  ،ىذا رجل صاّب
 -أعِب من صبلحو كأعمالو ا٣بّبة- على أيديو أمور تدؿ على أنو رجل صاّب، فمن ذلك أنو

، كاف يلت السويقعً طٍ أنو كاف يي  كالسويق طعاـ مصنوع  ،م الناس، كاف يتصدؽ، ككاف يكـر
كلتو يعِب: خلطو، اللت يعِب: ا٣بلط، ٱبلطونو بالسمن أك  ،من القمح أك الشعّب ا٤بطحوف

 بالزيت أك ا٤باء حٌب يساغ ُب األكل.
كف ا كاف يلت السويق، كلكنو ٤با مات غلوا فيو كُب قربه حٌب عبد من د

.  
أف ينبو على أف الغلو ُب الصا٢بْب كُب قبورىم يصّبىا أكثاننا من  فأراد ا٤بؤلف 

دكف ا، ىذا ىو األصل من الوثن الذم ىو البلت الذم كاف ُب الطائف، ككاف من أعظم 
األصناـ كاألكثاف عند العرب، األصل فيو أنو رجل صاّب مات فغلوا ُب قربه ٍب غلو ُب 

، إذنا الغلو ُب قبور -مع األسف الشديد-ٍب عند قربه حٌب أصبح كثننا عظيمنا الصخرة ال
 الصا٢بْب يصّبىا أكثاننا من دكف ا.

تَ ﴿جاء عنو ُب تفسّب  ك٦باىد   قوالف، كىذاف القوالف عليهما أىل  ﴾الال 
 العلم ُب تفسّب ىذه الكلمة.
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تي ٍب خفف، كعلى ]القوؿ[األكؿ: أف البلت ىو اسم فاعل، كاألصل فيو الآل
التشديد مع ا٤بد ا٤بشبع، جاءت قراءة عشرية ىي قراءة ركيس عن يعقوب ا٢بضرمي: 

 الت: يعِب اسم فاعل من لت يلت. ،[ٜٔ:النجم﴾]َواْلُعز ى تَ الآل   َأفَػَرأَيْػُتمُ ﴿
كا١بمهور قرأ بالتخفيف، كعلى كبل القراءتْب فا٤براد أف البل تي أك الآلتى ىذا األصل 

 لشدة، ٍب خفف، ىو ذاؾ الرجل الصاّب الذم كاف يلت السويق للحاج.فيو ا
أف ىذا االسم مشتق من اسم  ك]القوؿ[ الثا٘ب: كىو أيضنا قد جاء عن ٦باىد 

ا١ببللة ا أك اإللو على خبلؼ بْب أىل العلم فيكوف ىذا من إ٢بادىم ُب أ٠باء ا: 
شتق لؤلصناـ كمن اإل٢باد أف يي ، [ِٓٛٔو ﴾]العراؼ:﴿َوَذُروا ال ِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِ 

 .أ٠باء ا  من أ٠باء
اشتقوا من ىذا االسم للمناسبة  ٍب ،كبعض أىل العلم ٝبع بْب األمرين فالبٌلتي األصل

 .أعلم كا ،فحصل منهم األمراف  لقرب اشتقوا لو من اسم اكل
 : قاٍ 

: نإ ًٜت ايطٜٛل ٚنرا قاٍ أبٛ اؾٛشا٤، عٔ ابٔ عباع 

 يًشاز.

  ،ىذا األثر با٤بعُب السابق
ن عباس معُب ما جاء ُب أثر تابعي ثقة يركم عن اب ،أيب ا١بوزاء كىو أكس الرابعي

 . ٦باىد 
 : قاٍ 

شا٥سات  يعٔ زضٍٛ اهلل $أْ٘ قاٍ:  ٚعٔ ابٔ عباع 

 . زٚاٙ أٌٖ ايطٓٔ.#ايكبٛز ٚاملتدرٜٔ عًٝٗا املطادد ٚايطسز

ٞبد كأصحاب السنن األربعة ديث أخرجو أىل السنن أخرجو ا٣بمسة: أىذا ا٢ب
 كغّبىم.

 أمور:كا٢بديث فيو النهي عن ثبلثة 
 هني النساء عن زيارة القبور. :]الوؿ[
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 النهي عن اٚباذ القبور مساجد. الثاني:
 النهي عن إسراج القبور. الثالث:

القبور مساجد كما يدخل فيو،  كعلمنا ما معُب اٚباذ ،كاألمر الثا٘ب مضى ا٢بديث فيو
كعلمنا ا١بواب عنها أيضنا، كلعلنا ذكر  ،و الٍب يتشبث هبا أىل البدعب  كأيضنا علمنا بعض الشي 

ُب أرضو  :بو أف ىذا ا٤بسجد النبوم ا٤ببارؾ كاف ُب أصلو يعِب واأك لو ٓب نذكر أف ٩بن تشبث
 مساجد؛ ىكذا قالوا.اٚباذ القبور  قبور ٍب بِب ا٤بسجد عليها، كبالتإب ٯبوز
استدال٥بم استدالؿ باطل، كذلك أف الذم ثبت ُب  كال شك أف ىذا كبلـ باطل أعِب

بارة عن ثبلثة كانت ع  نشأ عليها مسجد النيبالصحيحْب أف الرقعة الٍب أي 
 أشياء:

منهم، اث  كاف حائطنا يعِب بستاننا لبِب النجار، كالنيب  ]ا١بزء األكؿ[:
سعرنا حٌب يشَبم منهم ىذا البستاف لكنهم أبوا أف يأخذكا عليو أجرنا طلب منهم أف ٰبددكا 

 . إال من ا
فسويت باألرض، كأما   ، أمر النيببٍ رى كاف عبارة عن خً   :ا١بزء الثا٘ب

 طعت ٬بلو، ٍب صفت ُب قبلة ا٤بسجد.البستاف فق
فيها مشركوف فأمر  ربى عن قبور ا٤بشركْب، كاف مقربة، كاف قي  الثالث: كاف عبارةن  ك]ا١بزء[

ما فيها من رفات، ٍب سويت استثّبت كأخرج  :يعِب ؛بالقبور فنبشت  النيب
 باألرض.

ما   األصل ُب ىذا ا٤بكاف أنو كاف فيو قبور، كلكن النيب وا أف  قي دى فهم صى 
بُب ا٤بسجد حٌب نبشت القبور، كالقرب إذا نبش زاؿ حكمو، كا٢بكم يدكر مع علتو كجودنا 

 ذا ىو الوجو األكؿ ُب الرد عليهم أف يقاؿ:فه ،كعدمنا
 نبش القبور.ما بُب ا٤بسجد حٌب   أف النيب

 كبالتإب يكوف الوجو الثا٘ب ُب الرد عليهم ىو أف يقاؿ: 
للقبور؟ ما   أف ىذا ا٢بديث دليل عليكم ال لكم أفرأيتم نبش النيب

بور إذنا يكوف ىذا فعبلن لغونا ال الفائدة منو كما معناه؟ لو كاف ٯبوز أف يتخذ ا٤بسجد على الق
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ىذا على أنو إ٭با  فدؿ ،يصاف فعلو عن ذلك  فائدة منو، كال شك أف النيب
 ا٤بسجد ىناؾ. مانعة من بناء ألجل أهنا علةه  أزاؿ آثار ىذه القبور؛

دلت السنة على جواز صبلة إنو بشبهة أخرل كىي أهنم قالوا:  كتشبث بعضهم أيضنا
ركوع كالسجود ٔبامع أف الٍب ىي ذات ال ،كبالتإب فتجوز الصبلة األخرل ا١بنازة على القرب،

 الكل صبلة.
 كال شك أف ىذا من الفجور ُب االستدالؿ أين ىذه الصبلة من تلك؟

من الصبلة ا٤بعهودة ذات الركوع كالسجود؛ ألهنا ىي الٍب   إ٭با منع النيب
ركوع، كيكوف خضوع، كيكوف  توصل هبا إٔب عبادة صاحب القرب يكوفتكوف ذريعة كيي 

  ة ا١بنازة فليس فيها شيء من ذلك.سجود، كبالتإب تكوف ذريعة لوقوع الشرؾ، أما صبل
تكاثرت عنو كتواترت عنو األحاديث ُب النهي عن اٚباذ   ٍب إف النيب

القبور مساجد كعن الصبلة إليها فما باؿ ىؤالء يضربوف النصوص بعضها ببعض كليس أهنم 
فدؿ ىذا على أف الصبلة ذات  ،وفقوف بينها، كىل ىذا إال فعل أصحاب األىواءيألفوف كي

عند القبور كُب ا٤بقابر أك  :ر من باب أكٔب يعِبجود ٧برمة ُب ا٤بقابر كعلى القبو الركوع كالس
فية فيها فجازت للحاجة، كا تعأب تعليها من باب أكٔب، كأما صبلة ا١بنازة فإف العلة من

 أعلم.
للقبور فإف ا٢بديث لعنة الزائرات  :الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث كىو مر الوؿالأما 

لعن اهلل زائرات »أك:  ،«لعن اهلل زوارات القبور»صريح ُب النهي عن زيارة النساء للقبور: 
 :من ركاية ثبلثة من الصحابة  كىذا ا٤بعُب جاء فيو ا٢بديث عن النيب ،«القبور

 ديث.كما ُب ىذا ا٢ب  /ابن عباس  ُ 
 ./أبو ىريرة ِ 

 . حساف بن ثابت/ ّ
 :جاء ا٢بديث من ركايتهم الثبلثة هبذين اللفظْب

 .«القبور -واراتزُ أو – واراتزَ  اهلل لعن» /ُ
 .«القبور زائرات اهلل لعن»  /ٕ

http://www.salehs.net/


ْٓٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

من الكبائر زيارة  بل كبّبة من الكبائر، ،كىذا يدلك على أف ىذا الفعل ليس ٧برمنا
بوعيد خاص من لعنة عليو  وعد تي ا أف حد الكبّبة م-ألننا قد علمنا -كذلك  النساء للقبور؛

، كىذا ا٢بديث جاء فيو اللعنة للزيكارات أك أك ما شاكل ذلك ،أك غضب من ا ،أك عذاب
زىكارات أك زائرات القبور فدؿ ىذا على أنو منكر كال ٯبوز، لكن اعَبض على ىذا 

 االستدالؿ بأمرين: 
كبالتإب ىذا يدؿ على  ،«وارات القبورلعن اهلل زَ »ا٢بديث فيو: أف : ]المر الوؿ[

إف النهي إ٭با تعلق باإلكثار من زيارة القبور، أما الٍب تزكر القبور أحياننا فإنو ٓب يأٌب ُب حقها 
 هني كبالتإب فيجوز، كالواجب عن ىذا اإليراد من كجوه:

، «زائرات»بلفظ  ، كجاء«زوارات»أف ا٢بديث جاء بلفظ  :]الوجو الوؿ[ 
كإعماؿ الدليل أكٔب من إٮبالو، أعِب أف ا١بمع بْب الركايتْب أكٔب من ترجيح إحداٮبا على 
األخرل، فإننا لو قلنا: إف ا٤بمنوع ىو الزيارة مطلقنا فإننا نكوف قد ٝبعنا بْب اللفظْب فتنهى 

 ا٤برأة عن زيارة القبور، كإف أكثرت كاف التحرٙب ُب حقها أشد.
ٔب من أف نقوؿ: إف النهي إ٭با تعلق باإلكثار؛ ألننا ُب ىذه ا٢بالة سنلغي كىذا أك 

 «القبور زائرات»لفظة: 
قاؿ بعض أىل العلم، كىذا توجيو حسن من شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :]الوجو الثاني[
 إف ا٤ببالغة ىا ىنا كالتكثّب تعلقت بالنساء ال بالزيارة، يعِب تعلقت بالزائرات كليس :

 َجن اتِ  ﴿ارات، كيكوف ما جاء ُب ىذا ا٢بديث على نىسىًق ككزف ما جاء ُب قولو تعأب: بالزي
جنات عدف تفتح أبواهبا مرة كاحدة،  كذلك أف  ، [ٓ٘:ص﴾]الَبْػَواُب  َلُهمُ  ُمَفت َحةً  َعْدفٍ 

 كليس مفتوحة.  ُمَفت َحًة﴾﴿: لكن التكثّب عائد إٔب األبواب فقاؿ
أىل العلم ضبط ىذا اللفظ كمن أكلئك السيوطي، ضبطوا أف بعض  الوجو الثالث:

ىذا اللفظ بػػػ )زيكيارات(، كليس )زىكىرات(، ك)زيكيرات(: ٝبع زكيارة ٗبعُب: زائرة، كليس ذلك من 
 صيغ ا٤ببالغة، إ٭با زكيارة ٗبعُب: زائرة، كبالتإب فيتحدًّ معُب )زيكيرات( مع )زىائرات(.

ال ٲبكن ٞبل ا٢بديث على معُب التكثّب ُب الزيارة ىو يدلك على أنو  :]الوجو الرابع[
أف يقاؿ: ا٢بديث دؿ على أف  زيارة النساء سواءن قلنا: على قلة أك كثرة منكره عظيم، بل 
يقتضي اللعنة يعِب مسألة ليست ىينة، كبّبة من الكبائر، كال تػيعىلِّقي الشريعة أمرنا منكرنا هبذه 
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عُب ما ىو ا٢بد الفارؽ بْب القلة كالكثرة؟ حٌب نقوؿ للمرأة ا٤بثابة على شيء غّب منضبط؛ ٗب
ٯبوز لكي أف تزكرم كذا ككذا من ا٤برات؛ ألف ىذا من القلة، كال ٯبوز أف تزكر كذا ككذا من 

 ا٤برات؛ ألف  ىذا من الكثرة، ما ىو ا٢بد؟ حٌب نعرؼ ا٢ببلؿ من ا٢براـ، بل من الكبّبة؟
ا األمر، كالناس ُب ىذا تتفاكت آراؤىم، من الناس ا١بواب: أننا ال ٲبكن أف نضبط ىذ

من يرل قد أف عشرة زيارات أك ٫بوىا ُب السنة كثّب، كمن الناس من يرل أف مائة أك ألف 
 زيارة ىي الكثّب، كتسعمائة قليل.

إذنا ما الذم ٲبكن أف نضبط بو ىذا األمر ا٤بنكر؟ ىذا من األمر الذم يتعذر أف 
كبالتإب فبل ٲبكن أف نقوؿ: الشريعة قد علقت ىذا األمر العظيم يضبط ٕبسب آراء الناس، 

 على مثل ىذا الشيء الذم ال ينضبط.
 َبض بو على منع النساء من زيارة القبور أف النيب الذم اعي  المر الثاني

 ، «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أَّل فزوروىا، فإنها تذكركم اآلخر»قد قاؿ: 
 يو كجهاف يدالف على جواز زيارة النساء للقبور:قالوا: ىذا ا٢بديث ف

فهذا ا٢بديث ناسخه لنهي النساء عن زيارة  «فزوروىا: »فهو ُب قولو أما الوؿ:*
 القبور، كا١بواب عن ىذا بأف يقاؿ: 

 ثبوت النسخ فرع عن معرفة التاريخ، أليس كذلك؟  :]الوجو الوؿ[
بد أف يثبت عندنا بالدليل الصحيح يشَبط العلماء للحكم بالنسخ معرفة التاريخ فبل

كىذا أمر ماذا؟ متقدـ  «لعن اهلل زوارات القبور»متأخر، كقولو:  «فزوروىا»: ملسو هيلع هللا ىلصأف قولو 
، كما الذم يدرينا رٗبا يكوف قولو متعسر ما عندنا دليل يعلمنا با٤بتقدـ كا٤بتأخر

 :«ىو ا٤بتأخر. «لعن اهلل زوارات القبور 
ر األصوٕب ُب ىذين ا٢بديثْب يقتضي القوؿ بأف النهي ا٣باص أف  النظ :]الوجو الثاني[

للنساء مقدـه على األذف العاـ للرجاؿ الذم دخل فيو النساء تغليبنا، النهي ا٣باص للنساء 
خطاب موجو إٔب األصل  «فزوروىا»أقول ُب الداللة من دخو٥با ُب الدليل العاـ ُب قولو 

على داللة  قدمةه اللة النص ا٤بتعلق هبن مي  شك أف دً للرجاؿ كدخل النساء ُب ذلك تغليبنا، كال
 نص الذم دخلت فيو النساء تغليبنا.ال
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على قولو:  «لعن اهلل زوارات القبور» :كبالتإب فإف ذلك يقتضي تقدٙب حديث
 .«فزوروىا»

أف ىذا ا٢بديث استدؿ بو أىل العلم على استحباب زيارة الرجاؿ  :]الوجو الثالث[
 ك؟للقبور، أليس كذل

كلو قلنا إف النساء حكمهن حكم الرجاؿ؛ القتضى ىذا أف تكوف الزيارة ُب حق  
النساء مستحبة كال قائل هبذا من األئمة ا٤بعتربين، ال أحد من العلماء يقوؿ: إف الزيارة ُب 
حق النساء مستحبة، إ٭با غاية األمر أف تكوف عند ىؤالء إما مباحة كإما مكركه، أك على 

رمة، أما أف تكوف مستحبة فهذا ال قائل بو، كىذا يدلك على أف ىن  ال القوؿ الصحيح ٧ب
 .«فزوروىا»يدخلن ُب قولو: 

فما بعد ىي  أف السنة العملية من عهد أصحاب النيب  رابع:الوجو ال
أف زيارة القبور من شأف الرجاؿ ال النساء، فما كين  يعهدف، أك ما كاف يعهد أف النساء يزرف 

ا يدلك على أف فقو السلف ىو أف زيارة القبور من شأف الرجاؿ ال من شأف ا٤بقابر، كىذ
قاؿ: )كجدنا أضل الناس زائرات   النساء، بل أخرج ابن أيب شيبة عن عمر 

 القبور(،فهذا يدلك على أف السلف كانوا يركف أف زيارة النساء للقبور أمر منكر.
ؿ على أف الناس ال يدخلن ُب أف النظر ُب ا٤بقاصد الشرعية يد ]الوجو الخامس[:

، كذلك أف  الشريعة جاءت بأمر النساء بالقرار ُب البيوت «فزوروىا»ىذا ا٢بديث ُب قولو: 
 فكيف مع كجود الفتنة هبن كمنهن.

أما الفتنة هبن : فإف خركج النساء ال شك أف فيو فتنة للرجاؿ، قاؿ النيب 
 :«فلو أنو أبيح للنساء أف  ،«المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطاف

يدخلن إٔب ا٤بقابر الٍب ىي ٧بل ا٤بوعظة كالتذكر كالتفكر فيما يصّب اإلنساف، كإذا بالرجل 
يرل ىذه ا٤برأة تركح، كىذه ا٤برأة تغدك، كىذه ٛبر بْب يديو، كىذه رٗبا كقفت أمامو، كىذه 

 م تفكر؟ رٗبا احتكت بو إذا كانت ا٤بقربة ضيقة، فبا أم تىذكره حينئذ كأ
أما الفتنة منهن : فمعلـو ما عليو النساء من الضعف كقلة الصرب ُب الغالب، فإذا 
دخلت ا٤بقربة فشاىدت ىا ىنا قرب أبيها، كىا ىنا قرب ابنها، كىناؾ قرب أخيها، كُب ا٤بكاف 
الرابع قرب أمها ما ا٤بضموف أف تفعل؟ إذا كاف الرجل القوم رٗبا يتماسك كرٗبا يكوف منو 
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ء من البكاء، فكيف ا٢باؿ بالنسبة للنساء؟ فحد ث كال حرج ٩با يكوف منهن من صياحو شي
كعويل، فدؿ ىذا على أف ىذه ا٢باؿ بالنسبة للنساء أمر ال ينبغي أف يدخل ُب ىذا 

 ا٢بديث.
كأعجبتِب كلمة البن ا٢باج ا٤بالكي ُب كتابو ))ا٤بدخل(( ذكر فيها ُب اجمللد األكؿ من  

ذكر أف ا٣ببلؼ إ٭با يكوف أك يتصور فيما مضى حينما كانت النساء على ما  كتابو ا٤بدخل، 
كنت عليو من ا٢بشمة كا٢بجاب كالعفاؼ، أم ا ُب ىذا الزماف، كالحظ أنو يتكلم عن عهده 

ليس ُب ىذا الزمن، يقوؿ: )كأما ُب ىذا الزماف فمعاذ ا أف يقوؿ من  ّٕٕمتوَب سنة 
ّبة على الدين إف ىذا جائز(، كما الذم نقولو ٫بن ُب ىذا عنده علم بل من عنده مركءة كغ

 الزماف؟!
فإنها »: : من استدال٥بم با٢بديث ىو قو٥بم إف قوؿ النيب الثاني*

، حكمة تصلح للرجاؿ كالنساء يعِب كما أف النساء ٕباجة إٔب تذكر اآلخرة «ذكركم اآلخرةت
 فالنساء أيضنا ٕباجة على تذكر اآلخرة.

بأف ىذه حكمة تصلح لبلثنْب، كلكن عرض ىذه ا٤بصلحة مفسدة  قلنا: سلمنا 
متحققة أك مظنونة، كالقاعدة أنو إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فإنو تدرء ا٤بفسدة بَبؾ 

 ا٤بصلحة، فدرء ا٤بفاسد مقدـ على جلب ا٤بصاّب.
ىو: النهي عن إسراج القبور يعِب كضع القناديل  المر الثالث والخير في الحديث:

ليها، يعِب كضح السرج، )السرج: يعِب القناديل( يكوف النهي إذنا عن إضاءهتا كعن إنارهتا، ع
 كىذا ال شك أمر منكر؛ ألنو يَبتب عليو:

 كقوع ذريعة إٔب تعظيم صاحب القرب. أوًَّل: 
كىو أنو ٙبصل التوٮبات كٙبصل التهيئات، كرٗبا تينسج األساطّب مع كجود  :]ثانيًّا[

 رٗبا يظهر شيء من الظل فػىتػىٍعظيم الفتنة بالقبور حينئذ.ىذه اإلضاءة، ك 
 أخّبنا ا٢بكم على ىذا ا٢بديث:

ا٢بديث فيو كبلـ من جهة ثبوتو كمدار ا٣ببلؼ على رجل ُب اإلسناد ىو: أبو صاّب، 
كاخيتلف فيو ىل ىو أبو صاّب مؤب أـ ىانئ ككاف ا٠بو بذاـ أك بذاف، أك ىو كىذا أكثر أىل 
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فو أك ىو أبو صاّب ذكواف السماف الذم ىو ثقة مشهور من رجاؿ العلم على تضعي
 الصحيح.

اختلف أىل العلم ُب ذلك، منهم من رجح األكؿ كىم األكثر، كعليو فا٢بديث 
 عندىم ضعيف.

 كمنهم من رجح الثا٘ب فا٢بديث عندىم ثابت.
كعلى كل حاؿ ا٢بديث حسنو كأثبتو ٝباعة من أىل العلم كمنهم الَبمذم، كمنهم 
البغوم، كمنهم ابن حباف صححو، كقاؿ ا٢باكم: )حديث تداكلتو األئمة(، ككذلك أثبتو 
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ككذلك ابن القيم، كمن ا٤بعاصرين الشيخ أٞبد شاكر، كغّبىم من 

 أىل العلم.
 ثبلثة أمور، أليس كذلك؟ -كما ذكرت لك-كعلى كل حاؿ ا٢بديث فيو 
 عُب صحيح ال شك فيو، كذلك:أمراف منهما ٥بما شواىد فا٤ب

 ]األمر األكؿ[: النهي عن اٚباذ القبور مساجد. 
 ]األمر الثا٘ب[: هني النساء عن زيارة القبور. 

يبقى فقط األمر الثالث كىو النهي عن إسراج القبور، كىذا يستدؿ بضعف ا٢بديث، 
 يستدؿ عليو: 

 أكالن: بأنو ذريعة بوقوع الشرؾ فيػيٍنهى عنو ألجل ذلك. 
انينا: يػيٍنهى عنو ألجل أنو أمر ٧بدث كبدعة إذ كجد ا٤بقتضي لفعل ذلك بعهد النيب ث
  .كزاؿ ا٤بانع كٓب يفعل، فيكوف فعلو إحداث كابتداع 

 كىرًهى لنا إضاعة ا٤باؿ.   ]ثالثنا[: كىو فيو إضاعة للماؿ، كا 
 أعلم. كا 
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 بدٓا  املؿطؿ٢ محا١ٜ يف دا٤ َا باب -ٕٖ

  ايػسى إىل ٜٛؾٌ طسٜل نٌ ٚضدٙ ،ايتٛسٝد

 (األول اجمللس)
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 :قاٍ 

 دٓاب ايتٛسٝد، باب َا دا٤ يف محا١ٜ املؿطؿ٢ 

 ٙ نٌ طسٜل ٜٛؾٌ إىل ايػسىٚضدِّ

لؤلبواب القريبة ا٤باضية؛ الٍب  كخبلصةه  تتويجه  قده ا٤بؤلف فهذا الباب الذم ع
ا يتعلق بأحكاـ الشرع ُب م  ػة الٍب مرت كغّبىا مً األدل كل    الذم ٯبمعي  تعلقت بالقبور، فإف  

ىذا  ا٤بؤلف  بى و  و إٔب ىذا الذم بػى ذلك كل   شأف القبور، كاالحتياط فيها؛ مرجعي 
فا٤بعُب ، الذرائع سد   الشريعة العظيمة: أال كىي قاعدةي  من قواعدً  الباب عليو، كىذه قاعدةه 

 .الذرائع إٔب الشرؾ سد  و ىو: يرجع إلالذم ٯبمع ما مضى كغّبه ٩با يي 
صف حركؼ ىذا الباب، مع انتقاء اء ا أف ٰبسن ُب ر شكقد أحسن ا٤بؤلف ما 

ب بابْب فائقة هبذا ا٤بوضوع، كلذلك بو   ذك عنايةو  ب عليو، كا٤بؤلف دلة على ما بو  األ
ىذا قبل األخّب ُب  متشاهبْب، ىذا الباب الذم بْب أيدينا أحدىا، كاآلخر ىو الباب

باب ما جاء في حماية النبي )بقولو:  لو ا٤بؤلف  فى وى نػٍ عى  كتاب؛ حيثي ال
  فا٤بؤلف  (،الشرؾ طرؽحمى التوحيد وسده  ئ كيعيد كيؤكد دِّ بٍ يػي

 كيكرر ىذا األصل األصيل ُب الشريعة؛ السيما إذا تعلق ٔبناب التوحيد.
 .(جناب التوحيد باب ما جاء في حماية المصطفى ) :قاؿ 

 ا٤بصطفى ى
ي
 .و كصفوتوخبلصتي  :فى من الشيء، كىوصى و: ا٤ب

با٤بصطفى ىو ما أخرج اإلماـ مسلم ُب  ُب كصف النيب  كاألصل  
اهلل  إف  »قاؿ:  يب الن   أف   كاثلة بن األصقع  من حديثً  ((صحيحو))

بني  شٍ ا من كنانة، واصطفى من قرياصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشً 
، كُب ىذا يقوؿ أبو  ، فهو ا٤بصطفى«من بني ىاشم ىاشم، واصطفاني

 كغّبىا: ((سّبة ابن ىشاـ))طالب ُب أبياتو الشهّبة كما ُب 
َّ  ا قسْٜؼ ملؿدٕسإذا ادتُعت ٜٛ

 

ُُٗا   ؾعبُد َٓإف ضسُٖٓا ٚؾُٝ

 

 ؾؿٞ ٖاغِ أغساُؾٗا ٚقدمُيٗا  إٕ سؿًت أغساُف عبٔد َٓأؾٗاٚ
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َّٚ ٕٖإٕ ؾدسِت ٜٛ  قُّدا ا ؾإ

 

 ٖٛ املؿطؿ٢ َٔ ضسٖٔٓا ٚنسميٗا 

 

من فالنيب الكرٙب ٧بمد بن عبد ا ىو ا٤بصطفى من العرب، كجنس العرب أفضل   
 .غّب ىذا ا١بنس من أجناس البشر

 .ا٤بصطفى، كىو السيد الكرٙب سيد كلد آدـ  إذنا ىو 
كاف حريصا على ٞباية جناب التوحيد، كجناب الشيء   ىذا النيب 

 .ا١بناب ٰبيط بالدار، كيكوف حو٥باىذا  لفناء الدار جناهبا؛ ألف  جانبو؛ قالوا 
كل الذرائع الٍب   ٞبىىى ًٞبىى التوحيد من ٝبيع جوانبو، كسد   إذنا النيب 

صو أك ينقضو قش ىذا التوحيد أك ينصفوه سواء كانت قولية أك عملية، كل ما ٱبدِّ  ري دِّ كى تي 
  .البياف التاـ فقد بينو النيب 

منع كل ما  :الذرائع؛ ا٤براد هبا ريعة كىي: قاعدة سدِّ ذلقاعدة األصيلة ُب الىذه اك 
يؤدم إٔب اظور كإف ٓب يكن ُب أصلو ٧بظورنا، كىذا قد قامت عليو أدلة كثّبة ُب الكتاب 

ُب   ذر ٝبع ذلك، كقد أكرد باف القيم كالسنة، كشواىده فيهما من الكثرة ٕبيث يتع
؛ أكرد من شواىد ىذه القاعدة ُب الكتاب كالسنة تسعة كتسعْب ((إعبلـ ا٤بوقعْب)) وكتاب

ا، كاألدلة أكثر من ىذا،    .و أراد أف يقف عند ىذا العددكلكن  شاىدن
﴿َوَّل َتُسبُّوا ال ِذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف الل ِو : كمن دالئل ىذه القاعدة قوؿ ا 

آ٥بة  عن سبِّ  فقد هنى ا  ؛[ٛٓٔ]النعاـ:فَػَيُسبُّوا الل َو َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾
ا لوقوع اظور كىو أف ا لكن قد يكوف طريقن ا٤بشركْب، كإف كاف ىذا ُب أصلو ليس ٧بظورن 

 .٥بتهمآل سبِّ ىذا ال من  ؛ فمنع ا ا  يتجرأ ىؤالء على سبِّ 
وُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا ﴿يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َّل تَػقُ : كقل مثل ىذا ُب قوؿ ا 

 .[ٗٓٔانظُْرنَا﴾]البقرة:
 .كما إليو كثّبة عفالشاىد ُب ىذا أف أدلة إثبات قاعدة سد الذرائع إٔب الشر 

ريعة شا كانت عناية الىذه القاعدة أف تعلم أنو كلما كاف الشيء أعظم ٙبرٲبن  وً قٍ كمن فً 
 .ذريعة إٔب الوقوع فيو أعظم كأكثرال بسدِّ 
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 ُب جرٲبة الزنا كيف أهنا ٤با كانت من عظائم ا١برائم ُب الشريعة عي مثبلن كلذلك تأمل م
تكاثرت األدلة على سد األبواب كالنوافذ الٍب توصل إٔب ىذه ا١برٲبة؛ فتجد الشريعة منعت 

، منعت من ا٣بلوة بالنساء أكمن سفور ا٤برأة، منعت من سفرىا ببل ٧ب ك أهبن، االختبلط  ـر
ىذا ا٤بعُب؛ كلها تؤدم إٔب سد الذريعة تدكر على كنواىي شٌب كلها  امرى ُب أك  الدخوؿ عليهن  

 إٔب الوقوع ُب ىذه ا١برٲبة.
ا كاف أمرنا عظيم م  ػاحن كالتباغض بْب ا٤بسلمْب؛ كيف لشانظر مثبلن إٔب كقوع الت

بيوع بال الضرر ك٩بنوعنا ُب الشريعة أشد ا٤بنع؛ سدت الشريعة الذريعة إليو ُب أبواب شٌب تتعلقي 
من أبواب الشريعة  أك تتعلق ٗبسائل النكاح، أك ما يتعلق ٗبسائل اللهو، أك غّب ذلك، كثّبه 

ف ا٤بعامبلت كالبيوع؛ إ٭با منعت لسد الذريعة إٔب ىذا األمر، كمن ذلك بيع أنوعة ُب شا٤بم
ا٤بسلم على أف  الرجل على بيع أخيو، كسومو على سـو أخيو، ككثّب من مسائل الربا، كهنيي 

ب على خطبة أخيو، ككذلك هني الشريعة عن بعض اللهو الذم يؤدم إٔب حصوؿ طٱب
 كالشطرنج كما إٔب ذلك. ،كالنرد؛ ءالبغضاء كالشحنا

 .مسائل سد الذريعة أكرب أف   تى دى جى إذنا كلما كانت ا٤بعصية ُب الشريعة أعظم؛ كلما كى 
ى كجو األرض؛ كجدت كرب جرٲبة علأذا على ما يتعلق بالشرؾ الذم ىو كإذا طبقنا ى

الذرائع إٔب الشرؾ   الشريعة ُب سدِّ  أف   القاعدة ظاىرة جلية ٛباـ الظهور كا١ببلء، تبلحظي  أف  
جاءت األدلة بسد الذرائع إٔب الشرؾ ُب  عِبكثّبة؛ أ  كبّبه كصغّبه قد جاءت عليها أدلةه 

 نواحو كثّبة.
 ، ٘بد أف الشريعة هنت عنفيهاما يتعلق بالقبور؛ مرت معنا مسائل شٌب مثبلن فيخذ 

 يعِب: ؛فةرً شٍ اٚباذ القبور مساجد، هنت عن البناء على القبور، هنت عن أف تكوف القبور مي 
مرتفعة، هنت عن ٘بصيص القبور، هنت عن إنارة القبور، هنت عن إرخاء الستور على 

لذريعة ُب القبور، هنت عن الكتابة عليها، هنت ُب أكامر كثّبة ُب الشريعة كلها ألجل سد ا
 الوقوع ُب الشرؾ.

راءه كما مر عن إط ٘بد هني النيب  تأمل ُب جناب النيب 
: هنى عن ، ٘بد أف النيب «َّل تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»معنا: 

ينكر على من قاؿ: ما شاء ا كشئت،  تخذ قربه عيدا، ٘بد أف النيب أف يي 
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إنو َّل يستغاث بي؛ » حديث: على ما مضى من الكبلـ ُب ٘بد أف النيب 
يا )من أصحابو أف يقولوا ُب حقو:  هى رً كى   ، ٘بد أف النيب «إنما يستغاث باهلل

، كأعظمنا  ناأفضل) :، أك أهنم يصفونو بأنو(خّبنا كابن خّبنا، كسيدنا كابن سيدنا فضبلن
)  .«يطافشقولوا بقولكم أو بعض قولكم وَّل يستجرينكم ال»، كيقوؿ: طىٍوالن

أف أشد  فيخرب النيب  كالتصوير  ؛عن أشياء كثّبة لشريعة تنهى٘بد ا
من تشبو بقـو »ريعة جاءت بالنهي عن التشبو بالكفار: شال الناس عذابنا ا٤بصورين، ٘بد أف  

 .ىذا الباب ت، كالحظ ما يندرج ٙب«فهو منهم
ينهى عن الصبلة عند طلوع الشمس كعند غركهبا؛ ألجل  ٘بد أف النيب 

 رؾ با.شا٤بشركْب الٍب ىي ذريعة إٔب الوقوع ُب ال شابةً ة إٔب مي سد الذريع
حدثِب با أ٘بد أف ىذا األمر يكاد ٱبطر على باؿ ا٤بصلي عند طلوع الشمس أك 

اد الشيطاف يفعلوف ىذا األمر، ب  اد الشمس أك عي ب  الفعل الذم يفعلو عي  لي عى فٍ عند غركهبا أنو يػى 
، ألف أمدبعد كلو ية الوقوع فيو شعلى ىذا األمر خ تشديدلكن مع ذلك جاءت الشريعة بال

ذريعة الشرؾ يؤدم الشيطاف ليس لو خطوة كاحد كإ٭با عدة خطوات، كلذلك التساىل ُب 
 كلو بعد حْب. وإٔب الوقوع في

﴿َوقَاُلوا َّل َتَذُرف  آِلَهَتُكْم َوَّل َتَذُرف  َودًّا َوَّل : مر معنا ُب تفسّب قوؿ ا 
كيف كقع الشرؾ هبؤالء الصا٢بْب؟ أكاف ؛ [ٖٕا َوَّل يَػُغوَث َويَػُعوَؽ َوَنْسًرا﴾]نوح:ُسَواعً 

 يده ٤با ماتوا؟عٍ ا ُب نفس الوقت أك بػي كاقعن 
 ؟طويل بعد أف انتهى جيل من الناس أك كاف ىذا بعد أمد 

  .ال ينبغي التساىل ُب ىذا ا٤بقاـ إذنا
عبلـ كفقهاء ليو األئمة األف الصاّب كما مضى عكأنت إذا تأملت طريقة السل

استفادكىا كأحسنوا تعلمها من شديدة هبذه القاعدة األصيلة السبلـ؛ كجدت عنايتهم اإل
كما عند ابن سعد بإسناد صحيح كما  ، فهذا عمر لدف رسوؿ ا 
 ة الٍب بايع الرسوؿ جر ؛ بلغو أف الناس تنتاب الش((الفتح))قاؿ ا٢بافظ ُب 

ة بويع ٙبتها النيب شجر ذلك ٍب إنو بعث إليها فقطعها،  دىم علىالصحابةى ٙبتها، فتوع
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  :َلَقْد َرِضَي الل ُو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك َتْحَت كجاء ذكرىا ُب القرآف﴿
  .يقـو بقطعها خشية الفتنة هبا كمع ذلك عمر ؛ [ٛٔالش َجَرِة﴾]الفتح:

كما عند ابن أيب شيبة ُب  عمر  َب؛ أرسلوا إٔبسٍ ٤با فتح ا٤بسلموف تي 
، أرسلى أبو موسى إٔب عيمر أهنم كجدكا ميتنا ُب تابوت ٓب تأكلو األرض كٓب ((ا٤بصنف))

من األنبياء، كيقاؿ إنو دانياؿ، كأمره أف يذىب ىو  تأكلو ا٥بواـ، فأرسل إليو عمر أنو نيبه 
و، كالقصة جاءت ُب مغازم الفتنة ب ككاحد معو فقط فيحفركف لو قربنا ال يعلمو أحد خشيةى 

 ٍب دفنوه ُب كاحدو  ، كجدكا ىذه ا١بثة، فحفركا ثبلثة عشر قربناَبى سٍ ٤با فتحوا تي  مابن إسحاؽ أهن
ىذا الكبلـ   ف  أحٌب ال يهتدل إٔب عْب القرب، مع ا يعن ُب الليل، ٍب طمركا تلك القبور ٝبمنها 

و، كمع ذلك كانوا كتابعي كاف ُب عهد قوة التوحيد، ُب عهد أصحاب النيب 
 أىل حـز كجد ُب سد أم ذريعة توصل إٔب الشرؾ.

كسبيل  النيب  يد كطلبة العلم السائرين على هنجإذنا على دعاة التوح
كاف حريصا   فقهوا ىذه القاعدة كأف يعملوا هبا، فإف النيب يالسلف الصاّب أف 

 اللحظات األخّبة عليها أشد ا٢برص ُب كل ٢بظات حياتو كإٔب آخر ٢بظات حياتو، إٔب
ل اٚبذكا قبور أنبيائهم ر توصل إٔب الشرؾ، لعنة ا على اليهود كالنصا كل ذريعةو   كىو يسد  

ذر ما صنعوا.  مساجد؛ ٰبي
غب بو أعداء ا٢بق كأىل الشر كالفًب؛ حينما شب العلم ما ياليا ط كى ن  لى وِّ هى كال يػى 

ياؼ الضبلؿ كاال٫براؼ من ا٤بتعلقْب يشغبوف على ىذه القاعدة األصيلة الٍب توارد ٝبيع أط
غّب ذلك، تراىم يتواردكف  عقبلنية كالتنوير، أكلذين ينهجوف هنج العلمانية، أك ابالقبور، أك ال

أىل السنة لعنايتهم هبذه القاعدة كيقولوف:  دح ُب ىذه القاعدة، كعلى ذِـّ قطعن أك العلى ال
لمْب، كضيقتم ا٣بناؽ على ا٤بسلمْب، با٤بسلمْب، كشددًب على ا٤بس كم أسأًب الظن  إن  

  .ألجل سد الذريعة إٔب الوقوع ُب ا٢براـ ؛من ا٢ببلؿ كمنعتوىم من مساحةو 
كسّبتو، اقرأ  ال يهولنك يا طالب العلم ذلك فدكنك سنة رسوؿ ا 

حريصا كل ا٢برص على سد أم ذريعة توصل إٔب  تأمل كانظر كيف كاف النيب 
ة هبا إال ألجل أهنا على ىدـ ىذه القاعدة كإضعاؼ العناي رؾ، كالقـو ليس حرصهمشال

البدع كالفساد كالشرؾ إٔب ا٤بسلمْب، ألف ىذه الشر انفتح الباب عندىم إٔب إيصاؿ ىدمت 
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القاعدة ٙبمي ًٞبى التوحيد، كٙبوؿ دكف أف يقرب جناب التوحيد، فإذا اهندـ ىذا السور 
لراعي حوؿ ا٢بمى يوشك تفكيك عراه، فإف اكىذا ا١بناب فما أسهل الوصوؿ إٔب التوحيد ك 

  .أف يقع فيو
 فا٢برص ا٢برص يا طلبة العلم كيا كمعشر الدعاة على العناية هبذا األمر العظيم، فإف  

ا، كأنت ا مبينن خسرانن  رى سً التوحيد كالعقيدة الصحيحة أٜبن ما ٲبلكو اإلنساف، فإذا فقده فقد خى 
ة الطريق، أك عر ها على قالفة فأنت ال ترميلوؼ ا٤بؤ إذا كنت ٛبلك جوىرة ٜبينة قيمتها األ

ية أف ش٘بعلها مبتذلة ُب كل مكاف، بل ٙبافظ عليها ك٘بعلها ُب مكافو كثيق كأمْب، خ
 تذىب عنك.

التوحيد كاإلٲباف أعظم من كل جواره الدنيا، فا ا با٢برص كا١بد كالعناية با٢بفاظ 
 ٱبدش فيو، كا ا٤بستعاف. على ىذا التوحيد، كا٢بيلولة دكف كل ما

 :قاؿ 
َعزِيٌز َعلَْيِو َما  تعالى: ﴿لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنُفِسُكمْ  اهلل وقوؿ

 اآلية. [ٕٛٔ﴾]التوبة:َعِنتُّمْ 
فيها على  ىذه اآلية العظيمة الٍب جاءت ُب خاٛبة سورة التوبة؛ ٲبًب ا 

م ظمن أع بعثة النيب  ، كالشك أفالناس ببعثة ىذا النيب الكرٙب 
 :إٔب أف يرث ا األرض كمن عليهاك  نعم ا على الناس ٝبيعا منذ بعثتو 

ُلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِو  ﴿َلَقْد َمن  الل ُو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَػَعَث ِفيِهْم َرُسوًَّل ِمْن أَنْػُفِسِهْم يَػتػْ
يِهْم َويُػَعلٍُّمُهُم اْلِكَتاَب وَ  اْلِحْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمْن قَػْبُل َلِفي َضالٍؿ ُمِبيٍن﴾]آؿ َويُػزَكٍّ

﴿َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإَّل  رَْحَمًة  كأم نعمة! كرٞبة كأم رٞبة! ،نعمة؛ [ٗٙٔعمراف:
 ،[ٚٓٔلِْلَعاَلِميَن﴾]النبياء:

، أف يكوف سببنا ُب إخراج عظيمة كحكمة بالغةو  بعثو ا لغايةو  النيب 
﴿ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج الن اَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر لمات إٔب النور: الناس من الظ

 .[ٔبِِإْذِف رَبٍِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾]إبراىيم:
هبا على الناس،  امًب ا  كرب رٞبةو أعثتو أعظم نعمة ك ب فالنيب 

تعرفونو، تعرفوف ؛ [ٕٛٔءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنُفِسُكْم﴾]التوبة:﴿َلَقْد َجا: يقوؿ ا 
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كن ليكذب على ا لقو، تعلموف يقيننا صدقو، كأنو ٓب ينسبو، كتعرفوف حالو، كتعرفوف خي 
 كالشك أف أحواؿ النيب ،  من دالئل نبوتو، كالعقبلء يستدلوف على

دقو حكموا بذلك، كالنيب د بصا كانت حالو ك٠بتو كخلقو تشهصدؽ ا٤بتكلم ٕبالو، فإذ
  ث فيهم، بل كانوا يعرفونو ككانوا يدركوف عً ا على الذين بي ا غريبن ٓب يكن شخصن

  .بونو باألمْبقحٌب إهنم كانوا يل مدل صدقو 
يشق عليو  ؛ [ٕٛٔ﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم﴾]التوبة:

﴿َحرِيٌص َعَلْيُكْم ألنو:  ؛ء الذم يتعب ا٤بسلمْب كيشق عليهمالشي كثّبنا 
 .[ٕٛٔبِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌؼ رَِحيٌم﴾]التوبة:

 كثّب الرأفة.  رؤوؼ:
 .كثّب الرٞبة   رحيم:

، فأم شفقة من سنة النيب  من اطلع على طرؼو  كىذا يعلمو كيتيقنو كل  
٘باه أمتو، لقد كاف  من النيب  الٍب كانت تلك الرٞبةى  ، كأم رٞبةو تلك الشفقةي 
 د ا٢برص على ىذه األمة، بذؿ كل ما يستطيع ُب سبيل شحريصنا أ

ما ترؾ شيئنا ييقًرب إٔب ا إال بينو، كال  دعوهتا، كُب سبيل ىدايتها، حٌب إنو 
 .حذر منو، برأفة كرٞبة كلطف منو  ا ييباعد عن ا إالشيئن 

 ((النسائي))ك ((أيب داككد))عند  ىريرة كما ُب قوؿ أيب  ما ألطف قولو 
، أترل ألطف كأرحم كأحرص كأشفق من «لكم مثل الوالد أعلمكم أناإنما » :كغّبٮبا

 الوالد ُب التعليم؟!
، كلذلك ما ٱبربنا أنو لنا مثل الوالد يعلمنا  ىذا النيب  

: اؿ ق ((صحيح مسلم))ترؾ لنا شيئا ٫بتاجو ُب أمور ديننا إال بينو لنا، ُب 
ما بعث اهلل من نبي إَّل كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خير ما يعلمو لهم، وأف »

فإذا كاف ىذا شأف كل نيب فكيف بسيد األنبياء  ؛«يحذرىم من شر ما يعلمو لهم
. 

إَّل وكل طائر  ما تركنا رسوؿ اهلل »: كلذلك يقوؿ أبو ذر 
طائر ُب السماء ما ترؾ النيب ، كل «يقلب جناحيو في السماء قد آتانا منو علما
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  بياف حكمو بالنسبة ٥بذه األمة، فالصغّب كالكبّب، كالدقيق كا١بليل ٩با ٰبتاجو
ُب كل شيء،  ككاف ذلك منو  ،أعظم بياف الناس بينو النيب 

مكم عل): لماف اإلنساف حاجتو، كلذلك اليهودم يسأؿ سى  حٌب كيف يقضي
حٌب كيف يقضي اإلنساف حاجتو؟، فيجيب سلماف  يعِب:، (نبيكم كل شيء حٌب ا٣براءة

الوصايا ا٤بتتالية ُب ىذا الشيء  : أجل، ٍب يذكر كصايا النيب رضي ا عنو
الدقيق جدا؛ حٌب كيف يلبس اإلنساف حذاءه، كيف يأكل ككيف يشرب، ككيف يناـ، 

 البياف الدقيق. ككيف يقـو من نومو، كل ذلك بينو النيب 
ُب األمور الدقيقة؛ فكيف بأشرؼ  اف من النيب فإذا كاف ىذا البي

، األمور، ككيف بأىم األمور، ككيف بأعظم األمور، أال كىو ما يتعلق بتوحيد ا 
جة، ما ترؾ ا٤بقاـ، كأقاـ ا٢ب ى، كجل  األمر قد بْب   ال شك كال ريب أف النيب 

ا ٱبدش ُب ىذا التوحيد أك كيزيد من توحيده إال  بينو، ما ترؾ شيئ شيئا يقرب إٔب ا 
 .يقدح ُب صفوه إال بينو كحذر منو 

إيراد ىذه اآلية على أف من رٞبتو كحرصو كرأفتو بأف ينبو  إذنا أراد ا٤بؤلف 
؛ سد  كل ذريعة توصل إٔب الشرؾ، كىذا مقدمة ٤با سيأٌب كشفقتو هبذه األمة 

  .ا٢بديثْب الذين أكردٮبا ا٤بؤلف  بعد ذلك من
  

http://www.salehs.net/


ْٔٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔسمٓ التٕحٗم جٍاب املصطفٜ محاٖٛ يف جاٞ وا باب -ٖٖ

  الشزك إىل ٖٕصن طزٖل نن

 (الثاني اجمللس)

  

33 

http://www.salehs.net/


َْٕ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ





عًٛا ال ػ$: زضٍٛ اهلل قاٍ  :قاٍ عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

ٖٞ؛ٚال ػعًٛا قربٟ  قبٛزا، بٝٛتهِ  #ؾإٕ ؾالتهِ تبًػين عّٝدا، ٚؾًٛا عً

 .تسطٔ، ٚزٚات٘ ثكا زٚاٙ أبٛ داٚٚد بإضٓإد

تتمة عن الكبلـ عن الباب الذم بدأنا ا٢بديث عنو ُب الليلة ا٤باضية، أكرد ا٤بؤلف 
 أيب ىريرة : حديث  عن النيب كىذا ا٢بديث كما ذكر ،

 ته ركاتو ثقا) :ككذلك ابن القيم ، كقاؿ شيخ اإلسبلـتكركاتو ثقاحسن،  ا٤بؤلف حديثه 
لو طرؽ يرتقي هبا إٔب درجة ا٢بديث  : أف  ((الصاـر))ُب م ، كذكر ابن عبد ا٥باد(شاىّبم

 .الصحة
 ىذا ا٢بديث فيو ثبلث مسائل:

قبورا، كىذا ييستفاد منو عن جعل البيوت   هني النيب :]ا٤بسألة األكٔب[
  :فائدتاف

لم أف ٰبرص على أف يعطر بيتو بطاعة ا سبحانو أنو ينبغي للس :األكٔب]الفائدة[ 
، كيشهد لذلك ما ثبت ُب العبادةأنواع بالصبلة، كتبلكة القرآف، كما إٔب ذلك من 

اجعلوا من » : قاؿ النيب من حديث ابن عمر  ((الصحيحْب))
أف خير »خرب النيب كما عند البخارم: أ بل ،«صالتكم في بيوتكم وَّل تتخذوىا قبورا

 .«المكتوبة المرء في بيتو إَّل صالة
لو ُب بيتو من ا٣بّب  لشر ٗبا ٰبصبٍ فضل أف يصليها ا٤بسلم ُب بيتو، كليي األإذف النوافل 

 .ُب ىذا البيت كالربكة بسبب طاعة ا 
، قاؿ: ((صحيح مسلم))أخرب كما ُب   أف النيب القرآف تبلكةكذلك   

، «من البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة َّل تجعلوا من بيوتكم مقابر فإف الشيطاف يفر»
من بيوت ا٤بسلمْب ٘بد فيها من ا٤بشكبلت كالتباغض كأسباب  كثّبه   كمع األسف الشديد

 ، كقلة التعبد  الشحناء الٍب تقع بْب أفراد األسر بسبب قلة ذكر ا 
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لم أف يبلحظ ُب البيوت، مع ما ٙبتويو ىذه البيوت غالبنا من معاصي كمنكرات، فعلى ا٤بس
كنصيب من العبادة، من  ىذا األمر ُب نفسو، كُب غّبه من أىل بيتو، كىو أف يكوف لو حظه 

تنزؿ عليو تيكوف بيتو منّبنا، حٌب ُب بيتو،  ذكر  من صبلة، من تبلكة لكتاب ا، 
 الربكات كالرٞبات، كيفر منو الشيطاف.

ىذا ىو  كا٤بقابر ليست ٧ببلن للصبلة، فإف   القبور ا٢بديث أفاد أف   أف   الفائدة الثانية:
أال ٯبعلوا   ، كألجل ىذا أمرىم النيبا٤بستقر ُب أذىاف الصحابة 

كىذه  القبور ليست ٧ببلن للصبلة، فبل ينبغي تشبيو البيوت هبا، أفبيوهتم قبورا، فإهنم يعلموف 
عند القبور، كىذا ما صح ر أك باقا٤بمسألة مضى ا٢بديث فيها، كقلنا أنو ال ٯبوز الصبلة ُب 

النهي عنو كما ُب ىذا ا٢بديث ككما ُب حديث ابن عمر السابق،   عن النيب
كعلى ىذا  ،«كل الرض مسجد إَّل المقبرة والحماـ»: ككما ُب قوؿ النيب 

 .مضى السلف الصاّب 
ُب النهي عن  أصحاب النيب  ثارنا عنآ ((الى))ابن حـز ُب  أكردكقد 

ر، كأنس، كابن ٤بقابر أك عند القبور، كقد أكرد اآلثار عن عمر، كعلي، كابن عمالصبلة ُب ا
كلها فيها النهي عن ذلك، كمن يضاىي ىؤالء   كأرضاىم عباس، كأيب ىريرة 

  ؟كأرضاىم م كتقواىم األخيار ُب علمه
ك ما ٘بده ُب كبلـ بعض الفقهاء ا٤بتأخرين من الَبخيص ُب ن  لهو فبل يغرنك كال ي

ر من ىذا حذ    النيبف ،ذا الفعل بأنو مكركه كراىة تنزيوأك كصف ى ذلك،
  األمر، كاحتاط فيو غاية االحتياط، كىكذا السلف الصاّب من أصحاب النيب

كاف ىذا األمر مستقر ُب أذىاهنم ما كانوا يصلوف ُب   كمن بعدىم من الصحابة ك 
 .ا٤بقابر، كال كانت ٧ببلن للتعبد

 .اس فإنو معركض على الكتاب كالسنةـ ألحد من النكعلى كل حاؿ كل كبل
 ٜؤخر َٔ نالَ٘ ٜٚرتى       ٚنٌ إْطإ ض٣ٛ َا اضتدزى

كما قاؿ اإلماـ   ربما منا إال راد كمردكد عليو إال صاحب ذاؾ الق
 .مالك 
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عن أف   هني النيب ىي:و الثانية الواردة في ىذا الحديث  أما المسألة 
عل قربه عيدا، العيد زماف أك عتاد ٦بيئو من صد كيي قكل ما يي   :فيو معاكدة كاعتياد، كىو ٯبي

 .مكاف
 .كالعيدين  ة؛من أكقات معين رهر كأما الزماف ما يعتاد ت

صة، ألجل ٨بصو  ا٤بكاف فما يعتاد اجمليء عنده ُب أزماف ٨بصوصة، أك ىيئاتو  كأما
 .ذلك التعبد ىناؾ أك غّبً 

، حينما حديث ثابت بن الضحاؾ من  -ما مر بنا سابقنا-على ذلك  كيدؿي 
فهل كاف فيها عيد » :ف ينحر إببل ببوانو، قاؿأُب شأف من نذر   قاؿ النيب

  .«من أعيادىم
ىذه  ؛كمكة ،زدلفةمك  ،كعرفات ،مُب :نية عند ا٤بسلمْباد ا٤بككألجل ىذا من األعيا

يئة ٨بصوصة، فيتعبدكف ألهنم ينتابوهنا كيعتادكف اجمليء إليها على ى ؛نية للمسلمْبامك أعياده 
  ىناؾ. 

عل قربه عيدن   النيب ا، كىذا كما قرر علماء التوحيد يشمل هنى عن أف ٯبي
  :ا منهاصورن 

ُب  ، فإف ىذا داخله اجمليء لزيارة قرب النيب  اري رى كٍ تى  :]الصورة الولى[
كىو كتاب  ((،طا٤ببسو ))ا٤بالكي ُب كتابو  ا١بهضميالقاضي  إ٠باعيلا، كقد أكرد اٚباذه عيدن 

كبعضها ليس ُب الكتب الٍب نقلت عن  ،حافل فيو ركايات كثّبة عن اإلماـ مالك 
، لكنو كتاب مفقود، كلكن نيقلت عن ىذا الكتاب نقوالت ُب كتب ((ا٤بدكنةػػػ))مالك، ك

 مهم، فيو أنو سيئل  ا٤بالكية كغّبىم، من ذلك ىذا األثر عن اإلماـ مالك كىو آثره 
 ىل ا٤بدينة ٓب يرجعوا من سفر كال يريدكف سفرنا، يأتوف إٔب قرب النيبعن أناس من أ
  كل يـو مرة أك مرتْب، كيسلموف على النيب سيئل اإلماـ ،

 ،ما أدركنا على ىذا أىل الفقو عندنا في بلدنا)عن ىؤالء فقاؿ:  بن أنس مالك 
أراد سفر أو  نملأكره ذلك إَّل  :خر ىذه المة إَّل ما أصلح أولها، قاؿآوَّل يصلح 

  .(جاء من سفر
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بن أنس إماـ ىذه البلدة الطيبة، مدينة رسوؿ ا كىذا أثر مهم عن اإلماـ مالك 
 أحكاـ تتعلق بقرب النيب من، كىو من أفقو الناس ٗبا يتعلق   أك

 .مسجده
على ىيئة ٨بصوصة ككيفية   أف ييعتاد اجمليء إٔب قربه [:]الصورة الثانية

، فعلو بعض الناس، فإف ٥بم طقوسنا يفعلوهنا عند قرب النيب معهودة، كما ي
عيدا،   ُب اٚباذ قرب النيب منكر، كداخله  ىذا أمره  أف  كٯبتمعوف عليها، كال شك 

رأل أناس  أف ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب  ((مصنف عبد الرزاؽ))كُب 
ث النيب فنهاىم عن ذلك، كحدثهم ٕبدي  اجتمعوا عند قرب النيب
 :«َّل تجعلوا قبري عيدا». 

ألجل الدعاء عنده، كىذا أيضنا داخل   قصد قرب النيب الصورة الثالثة:
أثر ، كما سيأٌب معنا ُب اٚباذ قربه عيدا، كىذا ما فهمو السلف الصاّب معُب ُب 

ُب جدار  -وةكيعِب  - و رأل رجبلن يأٌب إٔب فرجةفإن ا٢بسْب بن علي زين العابدين 
عن ذلك، كحدثو ٗبا حدثو بو أبوه فيدعو عنده، فنهاه  قرب النيب  عند

، كفيما ذكر قريب ٩با بْب ا٢بسْب عن جده علي عن جده األعلى النيب 
عيدا، ىذا ٩با فهمو السلف ُب جعل قربه   دينا، كفيو النهي عن اٚباذ قربهأي

 .عيدا 
، حل إٔب قرب النيب فهم أيضنا ٩با سبق، شد الر كىو يي  :]الصورة الرابعة[

يسافر اإلنساف كالقصد أف يسافر اإلنساف إٔب ا٤بدينة، كالقصد ليس زيارة ا٤بسجد،  أفٗبعُب 
َّل تشدوا الرحاؿ إَّل إلى ثالث »قاؿ:   كالنيب  زيارة قربه كإ٭با

 .«والمسجد القصى ،ومسجدي ىذا ،مساجد، المسجد الحراـ
 .«اتجعلوا قبري عيدً  َّل» :أربع ٤بعُب قوؿ النيب  فهذه صوره 

عليو  فيو كما نص   رخصه ُب قربه فإف ىذا مي  أما السبلـ على النيب 
 حبيب ابن، ك السجستا٘ب ، كاإلماـ أٞبد، كأبو داككدٝبهور أىل العلم، كمنهم اإلماـ مالك

أنو كاف    تدؿ بو عليو ما ثبت عن ابن عمرسي من ا٤بالكية، كعامة أىل العلم، ك٩با ا
السبلـ عليك يا ) :قاؿف أراد سفرنا أتى عند قرب النيب  من سفر، ،أكـ دً إذا قى 
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يح ، ٍب ينصرؼ، كىذا أثر صح(رسوؿ ا، السبلـ عليك يا أبا بكر، السبلـ عليك يا أبتِّ 
 .(نو ٦بمع على صحتو عنو)إعنو، بل قاؿ ابن عبد ا٥بادم: 

ع صوت حيث يأٌب أك رف متأدب دكف صخب اإلنساففهذا القدر ال بأس بو أف يأٌب 
ٍب يسلم ىذا السبلـ ا٤بشركع ٍب ينصرؼ، فبل كقوؼ طويل، كال   قرب النيب

 .من ىذا القبيل، ىذا القدر ال بأس بو كما نبو ٝبهور أىل العلم دعاء، كال شيءه 
 :يكوف على كجهْب قرب النيب  إتيافنقوؿ  أفإذف نستطيع 

 .مشركع ]الوجو األكؿ[:
 ]٩بنوع[. ركعكغّب مش ]الوجو الثا٘ب[:
إذا قدـ  وكىو أن ل اإلنساف كما كاف يفعل ابن عمر أف يفع أما المشروع:

 .كالسبلـ الذم ذكرتو لأتى القرب كسل م من سفر أك أراد سفر 
  :فإنو يشمل صورنا الممنوعكأما 

أف يدعوه  جلأل أف يأٌب اإلنساف إٔب قرب النيب  :]الصورة األكٔب[
 .ىذه ىي ا٤بصيبة الكربل ،مة الكربلاطكيستغيث بو كىذه ىي ال

 ٚتطًذ اإلميإ خاب َٔ ؾعٌ                عٌُدع٠ٛ األَٛات تبطٌ ايٚ

  .ألحد مات عليو ىذا ىو الشرؾ األكرب الذم ال يغفره ا  
ف ٰبذر من ذلك، كىذا النيب الذم ٯبيء ىذا ا٤بسكْب إٔب عند قربه أعلى اإلنساف 

 إنو كاذرنا ٥بذا الفعل القبيح، ٧بناىينا ك  تو يستغيث بو كيسألو، عاش حيا
 .يرضاه البتو  ، كا الوليكرى

 اإلذعإإٜاٙ بادزْا إىل              ْا٤ٚاهلل يٛ ٜسق٢ ايسضٍٛ دعا

 األذقإ ع٢ً ي٘نٓا نس         ضذٛدْا ٚاهلل يٛ ٜسق٢ ايسضٍٛ

 ٕآايكس اإخالف ٚؼهِٝ ير             ٚاهلل ال ٜسقٝ٘ َٓا غري 

 عليك بأف تفعل ما ٰببو  ي حب رسوؿ ا عً د  فيا من تى 
أنك ٧بب صادؽ على لصادقة فهذه العبلمة ا ،كعليك أف تَبؾ ما يكرىو 

 .لرسوؿ ا 
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يأٌب إٔب حيث القرب لقصد الدعاء عنده يأٌب إٔب ا٤بواجهة مثبلن ٍب  أف :الصورة الثانية
قبل كىذا كما ذكرتو -عى كأقرب لئلجابة ف ىذا أدٌ ألنو يظن أ ؛يقصد أف يدعو ا ىناؾ

 .قربه عيداداخل ُب مفهـو جعل  -قليل
  :ويدؿ على ذلك أمرافعل مبتدع، إذف ال شك أنو فعل ٧بدث كف

دعاء أتى إٔب الط أنو إذا أراد ٓب يثبت عنو ق النيب  أف :]المر الوؿ[
 عنو ذلك تقريرنا منو لفعلكٓب يثبت  ،كٓب يثبت عنو ذلك حثنا بقولو  ا،قرب فدع

 .أحد، كلو كاف ىذا مشركعنا لفعلو
مر ٧بدث أنو أفدؿ ىذا على  ،ا٤بانع كٓب يفعل  إذف كيجد ا٤بقتضي، كزاؿ

 مبتدع.
ر، كلو كاف أمرنا على عدـ فعل ىذا األم إٝباع السلف الصاّب الثاني: ]المر[
لو كاف مشركعنا كىم  عن ىذا الفعل أصحاب النيب  أينإليو، ف امشركعنا لبادرك 

، ما  البتةكأحرص الناس على أف يستجاب دعائهم، كما فعلوا ذلك  ،أحرص الناس إٔب ا٣بّب
ألجل الدعاء كىو بْب ظهرانيهم  يأتوا عند قرب الرسوؿ  أفكانوا يقصدكف 

 .إال خطوات، ما كانوا يفعلوف ىذا كعندىم، كليس بينهم كبينو
بن ا رى ثػى ٤با أكرد أى  ((ا٤بصنف))عبد الرزاؽ ُب  ندع، فوبت  البل عامتهم ما كانوا يأتوف القرب 

عند  ،فسلم أتىمن سفر   ـدً قى  أراد سفرنا أك إذاكاف نو  من طريق نافع عن ابن عمر أ عمر
أخي عمر  بنً ا بن عمر بن ا٣بطاب الذم ىو ابني  صدا بن عمر بن حفيقاؿ عب األثرىذا 

 . ابن عمر من أصحاب النيب لك إالحد أنو فعل ذأقاؿ: ما بلغنا عن 
يأتوف إٔب القرب فيدعوف عنده، كأخرج   إذف ما كاف أصحاب النيب

 منا إٔب النيبلً سى أنو كره من جاء مي  :عن مالك  ((ا٤ببسوط))القاضي إ٠باعيل ُب 
 .فيقف فيدعو، كإ٭با يسلم فينصرؼ

  يقصد عند قرب النيب ال ف يفعلو، أفإذف الذم ينبغي على ا٤بسلم أ
 .فيدعو

 . ُب زيارة قرب النيب الممنوعىو  كىذا ،المشروعىذا ىو 
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ي فإف صالتكم صلوا عل» :قولو  ي ُبكى  :بقيت المسألة الثالثة
الشيء  :ٗبعُب ؛لَبؾ اٚباذ قربه عيدن  لتعلي كىذا منو  ،«تبلغني حيث كنتم

عد، فبل حاجة لبي مع ا ي  مع صبلتكم عل عند قربم حاصله  الذم تطلبونو من صبلتكم علي  
 كعند ،«ي فإف صالتكم تبلغني حيث كنتمصلوا علو »ا، عيدن  هإٔب اٚباذلكم إذان 

إف هلل مالئكة سياحين يبلغوني » قاؿ:  بإسناد صحيح أف النيب ))النسائي((
 .«عن أمتي السالـ

، و ذلك غي لى بػى   النيب  لىفصلى ع اإلنسافإذف حيثما كاف 
 أبو داككد كغّبه عن النيب خرج  ما  على ىذا كما دؿ  ، عليو ذلك ضى رً كعي 

  فأكثروا علي فيو » :ٍب قاؿأخرب أنو من خّب أيامكم، أنو ذكر يـو ا١بمعة، ك
 وؿ الل ِو وكيف تعرض عليك وقدرسقالوا: يا  ،من الصالة فإف صالتكم معروضة علي

 .«اد النبياءأجسأف تأكل ـ على الرض قاؿ: إف الل و حر   -بىًلٍيتى يريدكف: – أرمت
عرض عليو، كقد يكوف ىذا ف صبلة ا٤بؤمنْب تي أأخرب  الشاىد أف النيب 

علم كيف يكوف، ال علم أخر فا آفسرنا ُب حديث ا٤ببلئكة السياحْب، كقد يكوف شيء مي 
إببلغنا  ذلك إف ٓب يكن يفية عرض ىذه الصبلة على النيب لنا بتفاصيل أك ك

 .من ا٤ببلئكة
ل ذلك كلو على عٰبصل ا٤بقصود منها بف بلة على النيب ف الصأا٤بقصود 

 .اعيدن  تخذ قرب النيب يي  إٔب أف حاجة إذف فبل ،البعد
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عًٞ بٔ اؿطني؛ أْ٘ زأ٣ زداّل ه٤ٞ إىل ُؾِسَد١ٕ ناْت عٓد قرب عٔ ٚ

، ؾٝدخٌ ؾٝٗا ؾٝدعٛٙ، ؾٓٗاٙ، ٚقاٍ: أال أسدُِّثهِ سدّٜجا ايٓيب 

قربٟ  تدرٚاتال $: قاٍ ٔ زضٍٛ مسعت٘ َٔ أبٞ، عٔ ددِّٟ، ع

 يف املدتازٙزٚاٙ  #أٜٔ نٓتِ بًػينٜ تطًُٝهِؾإٕ  ٚال بٝٛتهِ قبٛزا؛ عّٝدا،

٢بسْب عن أبيو عن جده عن النيب علي بن ايركم فيو  الذم أما ىذا األثر 
 إال أف فيو أف يبلغو السبلـ  ،نو يشتمل على ما اشتمل عليو ا٢بديث السابقإف

 . عليو
 .يبلغو الصبلة عليو الذم أف :األكؿ فيوا٢بديث 

 .يبلغو السبلـ عليو الذم أف :كا٢بديث الثا٘ب فيو
ف علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب أ :كىذا ا٢بديث حديث حسن أيضنا، كفيو

ما )حٌب قاؿ الزىرم:  ،ن، ككاف من سادة أىل بيت النيب كىو زين العابدي
يأٌب إٔب  رأل رجبلن  ،نيب اضل أىل بيت ال، كاف من أف(أفضل منو ارأيت ىامشين 

عن  ، فنهاه فيجلس ىناؾ فيدعو وة ُب جدار عند قرب النيب كفرجة أك  
 النيب  جده عن علي، عن جده ،ن أبيو ا٢بسْبع ٠بعو ٕبديثو كحدثو  ذلك، 

 .لٍب سبق ذكرىامور ااألكفيو 
رب عيدا، النهي عن ذ القللنهي عن اٚبا : أف  من فػىٍهًم السلفىذا األثر ُبكالشاىد 

 .للدعاء  قصد قرب النيب
ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي  :كىو ،من ىذا األثر عن ابن عم زين العابدين كجاء قريبه 

فضل الصبلة على النيب ))سالتو ُب ٠باعيل ُب ر إخرج القاضي أفقد  ،بن أيب طالب
  :أنو كاف يتعشى في بيت فاطمة)ككذلك سعيد بن منصور، كغّبٮبا ،-

فرأى سهيل بن أبي سهيل جاء إلى قبر  - بيت فاطمة ٦باكر ٢بجرة عائشة 
ما جاء بك  :قاؿ ،َّل أريده :فقاؿ ،ىلم إلى العشاء :قاؿو فدعاه،  النبي 

 سلمإذا دخلت إلى المسجد ف :قاؿ ،امَ لِ سَ جئت مُ  :قاؿ ؟إلى قبر النبي 
لعنة اهلل على  َّل تتخذوا قبري عيدا،» :، ٍب أخربه ٕبديث النيب «عليو

 .«مساجد أنبيائهماليهود والنصارى اتخذوا قبور 
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 أيضنا عن اٚباذ قرب النيب كاف ينهي  بن ا٢بسن فهذا األثر فيو أيضنا أف ا٢بسن
  عيدا، كمن حكمة ا اتف ٘بد ىذه اآلثار البينة النافعة عن سادأ 

كالذين نسبنا،  إٔب النيب  الذين ىم أقرب الناس بيت النيب أىل 
إذا  ف ،أعلم الناس ٕبقو، كأعظم الناس قيامنا بتعظيمو، التعظيم الشرعي  من ىم
ا، إذف على  ينبهوف كينهوف عن اٚباذ  يبىم مع قرهبم من الن واكان قربه عيدن

 عليو. ّب، الذم قامت شواىد سنة النيب السلف الصا سبيل غّبىم أف يتبع
ائل ىذا الباب فيما ذكره ا٤بؤلف قد جاء ُب مسبقي معنا أمرين أكد التنبيو عليهما، ك 

: 
نهيو عن زيارة قبره على وجو : المسألة الرابعة)  ]األمر األكؿ[: قاؿ 

 .(ف زيارتو من أفضل العماؿأمع  ،خصوصم
من  أف زيارة النيب  انظر إٔب كبلـ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب 

 نو أأىل الفًب كالشر كالبدع من  وىذا الكبلـ ٗبا ينسجو عليقارف أفضل األعماؿ، ك 
 ،أنو كاف ٰبـر زيارة قرب النيب  حق قدره، أك ر النيب دي قٍ كاف ال يػى 

زيارة قربه من  :يعِب أف زيارة النيب ُب الواضح البْب  فانظر كبلمو 
ا الذم يينهى عنو ىو زيارة القرب على كجو ا٤بخصوص كىو الوجو ا٤ببتدع إ٭بأفضل األعماؿ، 

ينسج كيدعى كيلصق بالشيخ  ٩باكثّبنا أف  فهذا شيء ٩با يبْب لك  ،وع ال الوجو ا٤بشركعا٤بمن
اطلة الٍب يركج ٥با أىل الب األكاذيبأك بعلماء التوحيد عمومنا، أف ىذا من  ،٧بمد 

 جل صد الناس عن دعوة التوحيد، كا ا٤بستعاف.أل الضبلؿ 
عرض عليو أعماؿ في البرزخ تُ  كونو ) :قاؿ ]األمر الثا٘ب[: 

  .(الصالة والسالـفي  أمتو 
كيدؿ على ذلك  ،عرض الصبلة عليو كىو ُب الربزخ  يكى ىذه ا٤بسألة

إف صالتكم » قاؿ: ف النيب أكىو حديث أبو داككد كفيو  ،-ما ذكرتو لك-
 معروضة علي فقالوا: يا َرُسوؿ الل ِو وكيف تعرض صالتنا عليك وقد َأرِْمت قاؿ: إف الل و

  .«حـر على الرض أجساد النبياء
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 أكسع من  منك  ،من علة بأكثرً  عل  أي إف شاء ا، كإف كاف  كىذا ا٢بديث صحيحه 
 ((.جبلء األفهاـ)) دافع عنو ابن القيم ُبك تكلم عنو، 

أعلم ، كا عرض خاص على النيب ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث فيو ثبوت 
كقد يكوف  ،ل ا٤ببلئكة ا٤بوكلْب هبذا األمرمن قب إببلغو ىو بكيفيتو، قد يكوف 

  .غّب ذلك، كا أعلم هبذا األمر كيف يكوف
صا٢با كفاسدىا  عموما: عرض األعماؿ كىيكىذا ٯبرنا إٔب التنبيو على مسألة ثانية 

عند  يتشبث بو من يتوجهوف إٔب النيب كىذا ما  على النيب 
 ،تعرض األعماؿ عليو النيب  :قولوفي ،أك بعيدنا عنو بالدعاء كاالستغاثة ،قربه

 إ٠باعيلالقاضي  وٕبديث أخرجعلى ىذا لنا، كيستدلوف ا تغفر يسك٫بن نسألو بأف 
تحدثوف ويحدث لكم، فما رأيت »عن النيب أنو قاؿ:  ،٘بز عن بكر بن عبدا ا٤ب ،ا٤بالكي

أف و قالوا ىذا ا٢بديث في ،«من خير حمدت اهلل وما رأيت من شر استغفرت لكم
فنحن نسألو كىو ُب  ءفيستغفر للمسي ،األعماؿ عمومنا تعرض على النيب 

 .لشفاعةقربه االستغفار كا
 : واب عما ذكركا من كجوها١بك  

كا٤برسل من قسم  ،حديث مرسل أف ىذا ا٢بديث ضعيف، فهو :]الوجو  الوؿ[
كما   ذافه عن النيب  ،ا ا٤بز٘ب ا٢بديث الضعيف، فإنو مركم عن بكر بن عبد

 .، فهو ضعيفترل ليس ٗبتصل
، ت عليو أف األعماؿ تعرض على ا ابالذم دؿ الدليل الث ف  أ الوجو الثاني:

اإلماـ مسلم عن النيب  على ىذا ما خرج ، يدؿعلى النيب  كليس
: «أف العماؿ تعرض على اهلل كل اثنين وخميس». 

علم كا٣بربة بذنوب عباده ىو العليم الدليل قد دؿ على أف ذا ال ف  أ]الوجو الثالث[: 
 .[ٚٔوََكَفى ِبَربٍَّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا﴾]اإلسراء:﴿ :ال غّبه ا٣ببّب 

 كىو ُب حياتو ما كاف يعلم كل شيء، كمن ذلك ما كاف نيبال أف   :]الرابع[ الوجو
 كىو حي   ، فأعياهنم كأعما٥بم[ٔٓٔتوبة:ََّل تَػْعَلُمُهْم َنْحُن نَػْعَلُمُهْم ﴾]ال﴿ :عليو ا٤بنافقوف
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 األعماؿ من األبرار كالفجار كىو ميته  ، فكيف يعلم كل   كاف ٯبهلها
. 
كل شيء،   ال يعلمي ٪بـز أنو كىو ُب قربه  النيب  أف   :]الخامس[الوجو 

  ، ا أعلم هبا، كلووية، كإ٭با ىو ُب حياة برزخيةأنو قد مات كانقطعت حياتو الدني كذلك
كاف يعلم ما تعمل أمتو من بعده، لكاف ٧بيطنا بعلم كل شيء من أعماؿ الناس، كىذا العلم 

 بو. الواسع الشامل ألعماؿ الناس ىو ٩با اختصو ا 
قيامة الرسل كيسأ٥بم أم شيء ينادم يـو ال أف ا  ]الوجو السادس[:

يعلم  كلو كاف النيب ، [ٜٓٔ﴿قَاُلوا َّل ِعْلَم لََنا﴾]المائدة:م، فيقولوف: جبتأي 
، ككذلك عيسى كىو ُب الربزخ ما تعمل أمتو لكاف يعمل ما الذم أجيب بو 

ماذا يقوؿ لربو ،   :وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت يـو القيامة، يقوؿ﴿
﴾]المائدة:  ،[ِٚٔٔفيِهْم فَػَلم ا تَػَوفػ ْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الر ِقيَب ٌ

  .ذلك ا إذف الذم يعلم 
ذاد أناس الصحيحْب ُب حديث ا٢بوض حينما يي كما ُب   كذلك النيب 

َّل إنك أمتي أمتي، فتقوؿ المالئكة: » :أك يقوؿ من أمتو، فيسأؿ عن ذلك 
على إطبلع على أعماؿ أمتو،  ، كلو كاف النيب «تدري ما أحدثوا بعدؾ

 .ما أحدثوا يعلم لكاف
صحة ا٢بديث فإف ما يكوف ُب الربزخ ىو ما يرجع لو سلمنا  : أننا]السابع[الوجو 

 إٔب األمر الكو٘ب ال إٔب األمر الشرعي.
ا، التأثّب إ٭با يكوف ُب كىو ُب قربه ال يؤثر شيئن  كبالتإب فإف سؤاؿ النيب 

أف يدعو أك  ذلك راجع إٔب األمر الشرعي، لو سيئل النيب  ألف   الدنيا؛
يب، لكن ما يكوف ُب الربزخ، ىذا ال دليل على أف  يستغفر، لشيرع لو باألمر الشرعي أ  ف ٯبي

 . أصبح ىذا السؤاؿ ال فائدة منوكبالتإب ٭با يتعلق بو األمر الكو٘ب،األمر الشرعي متعلق بو، إ
تعرض  فيو أف النيب  ؛أف يقاؿ أف ا٢بديث إف صح :]الثامن[الوجو 

ء با٢بديث فهو السؤاؿ كالدعاء من أجلو ىؤال الذم يستدؿي  ري دٍ كأما القى عليو األعماؿ، 
من الوجوه، فأين الدليل ُب  ما دؿ عليو الدليل إف صح بوجوو  ره كاالستشفاع، كىذا قدٍ 
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لو  كأين حثو   ييشرع سؤالو االستغفار؟ أف النيب  على ا٢بديث
  يستغفر لنا؟ ٓب يكن شيءي من ذلك.أف نسألو أف أخرب هبذا ا٢بديث 

بأنو  النيب  فلييبشر الذم يسأؿ ا٢بديث لو صح ىذا  :التاسع[الوجو ]
بعد موتو يكوف قد   يكوف لو ُب ىذا ا٢بديث نصيب، ألنو بسؤالو النيب لن

﴿َما َكاَف لِلن ِبيٍّ َوال ِذيَن آَمُنوا َأْف  :ال يستغفر للمشركْب أشرؾ، كالنيب 
 .[َٖٔٔيْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكيَن﴾]التوبة:
بل ىذا بأم دعاء كاف،  ٢باؿ أف ييدعى النيب إذف ليس من ا٤بشركع با

 .من الشرؾ با من ا٤بنكر،  بل ىذا 
 

  

http://www.salehs.net/


ِْٖ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ
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 :قاؿ 

 األٚثإ ٖرٙ األ١َ ٜعبُد بعض َا دا٤ إٔ ابب

عظيم،  ن الشيخ يدؿ على فقوو م بابه  ىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف 
كقوادحو، أراد كذلك أنو بعد أف أكرد تلك األبواب الٍب دلت على أنواعو من نواقض التوحيد 

الٍب ٙبوؿ  وب  كداعية التوحيد ينبغي أف يعتِب بإزالة الشي  ،ّبىا عباد القبورثأف يرد على شبهة ي
  .دكف كصوؿ نور التوحيد

دلة التوحيد كما يبْب الشرؾ كٰبذر فإف اإلنساف قد يتعجب حينما يرل كيف كانت أ
منو كيف أهنا ظاىرة ككثّبة ككاضحة ُب القرآف كالسنة، كمع ذلك ال ينتفع هبا كثّبه من 
الناس، ىؤالء ٘بدىم من قراء القرآف بل رٗبا من حفاظو، كمن الذين رٗبا يقرؤكف ُب كتب 

ىو أنو قد ، فما با٥بم ال ينتفعوف كال يتعظوف، كالسبب ُب ذلك حديث النيب 
و حاجز كحائل بينهم كبْب ا٢بق بى و بينهم كبْب االنتفاع ٗبا يقرؤكف، ىذه الشي ب  حالت الشي 

كلذلك يقفوف على مشارؼ ا٢بق، كلكنو ال يصل إليهم، ألف ىذه الشبو ٙبوؿ بينهم كبْب 
 سرت ىذه ا٢بواجز كىذه ا٢بوائل كصلهم ا٢بق، كانتفعوا بأنوار الوحيىذا ا٢بق، كلذا إذا كي 

 .الٍب بينت التوحيد كجلت ضده
البد من   ،إذف البد من بياف الشبو الٍب يتشبث هبا الضالوف كيلبس هبا ا٤بلبسوف

كشفها حٌب ينتفع الناس با٢بق، ٘بدىم يقرؤكف آيات كأحاديث كثّبة ٙبذر من الشرؾ، 
ا لكنهم لبس عليهم، فظنوا أف ىذه النصوص ال تتناكؿ الواقع الذم ىم كاقعوف فيو، فإذ

 زيلت عنهم غياىب ىذه الشبو تبصركا كانتفعوا كزالت عنهم الغشاكة.أي 
من عباد القبور  أف يكشف زيفها كىي أف   ىذه شبهة بْب أيدينا أراد ا٤بؤلف 

كمن مزيِب الشرؾ لؤلمة من يقوؿ إف الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة، كبالتإب فإف كلما يقع من 
كالذبح كالنذر كالطواؼ كما إٔب ذلك ىذا كلو ليس الضالْب من عبادة لؤلموات بالدعاء 

ألف ىذه األمة ال ٲبكن أف يقع من أفرادىا الكفر كالشرؾ، فانظر كيف   ؛شركنا كليس كفرنا
 .كانت ىذه شبهة، ٙبوؿ بْب فئة من الناس، كبْب الوصوؿ إٔب ا٢بق
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 أف ينبو على ىذا كأف يكسر ىذا ا٢باجز الذم ٰبوؿ بْب الناس أراد الشيخ 
 .اع ٗبا يذكر من اآليات كاألحاديثكبْب االنتف

 .ب ما جاء أف بعض ىذه األمة يعبد األكثافبا 
﴿ِإن َما تَػْعُبُدوَف كل ما يعبد من دكف ا،   :األكثاف مر بنا تعريفها كقلنا أف الوثن ىو

كقد تكوف  كىذه األكثاف تتنوع قد تكوف أصنامنا،، [ِٚٔمْن ُدوِف الل ِو َأْوثَانًا﴾]العنكبوت:
أمر   النيبفأحجارنا كقد تكوف أشجارنا كقد تكوف قبورنا كقد تكوف صلباننا، 

 .ليب الذم كاف يعلقو، ك٠باه كثنناأف يلقي عنو الص   عدينا
 .إذف بعض ىذه األمة سيعبد األكثاف

  :كالناس ُب ىذا ا٤بوضوع طرفاف ككسط
رنا يسّبنا ىم من ز فرت با إال نألكثاف كارتدت ككاألمة كلها عبدت ا إف   :يقوؿطرٌؼ 

يتبُب ىذا القوؿ فقط، كىؤالء ا٣بوارج الذين كفركا ىذه األمة قاطبة، أك كفركا ىذه األمة 
، كٓب تزؿ األمة من قدٙب كإٔب اليـو أكثرىا، كرٗبا سلوا السيف على أمة ٧بمد 

العظيمة على صص كتذكؽ ا٢بنظل بسبب ىذه الفئة الضالة الٍب جلبت الشركر تتجرع الغي 
 .ىذه األمة

إف الشرؾ كالكفر كالردة ال تقع ُب ىذه األمة البتة، فمهما كقع  :يقوؿ وطرؼ آخر
 .بالرد عليهم كىم الذين اعتُب ا٤بؤلف  ،فإنو ليس شركنا، كىؤالء القبوريوف

الشرؾ ٩بكن  إف :ىم أىل ا٢بق، ىم أىل التوحيد كالسنة، الذين يقولوفوالوسط 
كأف بعض ىذه األمة قد كقع ُب ذلك، كىذا ما دؿ عليو الدليل الشرعي  الوقوع من الناس

 .-إف شاء ا-كالدليل ا٢بسي الواقعي كما سيأٌب الكبلـ عن ذلك 
ف الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة، كتشبهوا ُب ىذا بالشبو، من أبرز إعيب اد القبور يقولوف 

 :تلك الشبو
 :كىو قوؿ النيب  ((صحيحو))ُب  حديث خرجو اإلماـ مسلم 

، أيس «إف الشيطاف أيس أف يعبده المصلوف في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم»
ٕبذؼ كلمة جزيرة  ((الَبمذم))يئس أف يعبده ا٤بصلوف ُب جزيرة العرب، كجاء عند  :يعِب

 ، ىكذا. «إف الشيطاف أيس أف يعبده المصلوف» :العرب
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الشرؾ ال يقع من ىذه األمة، كبالتإب  قاؿ ىؤالء ىذا حديث صحيح كصريح ُب أف
ألف ىؤالء الذين تقع منهم ىذه األمور يشهدكف  ؛ىذه األمور الٍب تنكركهنا ىذه ليس شركنا

كبالتإب فبل ٲبكن أف يقع منهم الشرؾ مهما  ، أف ال إلو إال ا كيتبعوف النيب
 .، ىكذا يقولوففعلوا، مٌب ما دخل اإلنساف ُب اإلسبلـ فإنو ال ٱبرج منو البتة

 :والجواب عن ىذه الشبهة من وجوٍه كثيرة، منها
، ليس ؟ا٢بديث ليس فيو أف الشيطاف قد أيس، كىل الشيطاف معصـو أف   :]أوًَّل[

، كبالتإب فإنو أيس كٓب س منو أمرنا صحيحنا إ٭با كقع ُب نفسو ٤با أيكن ىذا الذم ي ٗبعصـو
ؿ الناس ُب دين ا أفواجنا كقع ُب نفسو اليأس رأل ا٣بّب ينتشر كالفتوحات اإلسبلمية كدخو 

 ُب الواقع. اصحيحن  اس منو أمرن أيلـز من ىذا أف يكوف الذم يال من أف يعبده ا٤بصلوف، ك 
س الصا٢بوف كليس الشيطاف، فبل يلـز أف يكوف الشيء الذم يئسوا منو أً بل لو ي

ْستَػْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنػ ُهْم ﴿َحت ى ِإَذا ا :الرسل أهنمعن  صحيحنا، كلذلك أخرب ا 
، فبل يلـز من [ٓٔٔ﴿َجاَءُىْم َنْصُرنَا﴾]يوسف:ماذا قاؿ ا؟ [ٓٔٔ﴾]يوسف:اَقْد ُكِذبُو 

كقوع اليأس من الشيطاف أف يكوف ىذا الذم يئس منو أمرنا ٩بتنعنا فهو ال يعلم الغيب كليس 
 .ٗبعصـو

، كىذا يقتضي أف ا٤ب :ُب قولو (ؿإف )أأف يقاؿ  :]ثانيًّا[ صلوف لبلستغراؽ فتفيد العمـو
قد حفظ  ا٤بسلمْب ا٤بصلْب ٝبيعنا ال ٲبكن أف يقعوا ُب الشرؾ، كىذا صحيح، فا 

 ىذه األمة من أف ترتد عن بكرة أبيها، ىذا ٓب يقع كلن يقع إف شاء ا. 
يعبده ىنا عهدية، فا٤بقصود أف الشيطاف أيس أف ا ى (ؿإف )أأف يقاؿ  :]ثالثًا[
كمنها الصبلة على كجهها الصحيح، كالصبلة  الذين قاموا بعبادة ا  ،ا٤بصلوف حقنا

كما أخرب ا إذا أقيمت على كجهها الصحيح تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر، كأم منكر 
، فهؤالء الذين استمسكوا أعظم من الشرؾ، كرأس أكلئك أصحاب النيب 

يوفقهم بأف يثبتهم على التوحيد  إف ا بالعلم كالعمل على الوجو الصحيح، ف
 كالسنة.

أف ىذا الذم ذكركا من أف الشرؾ ٓب يقع ُب األمة، أمره باطله بنص حديث  :]رابًعا[
ال ٲبكن أف تتناقض كسيمر معنا   ، كأحاديث النيبرسوؿ ا 
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ىذه  ، من أف بعضإف شاء ا ُب ىذا الباب، ما أخرب بو أك بعض ما أخرب بو النيب 
األمة ستشرؾ با، كأهنا ستعبد األكثاف كأهنا ستلحق با٤بشركْب، أحاديث صحيحة ثابتة ُب 

 .الصحيحْب، كبالتإب البد من ا١بمع بْب النصوص
القوؿ بأف األمة ٝبيعنا ال ٲبكن أف يقع من كل فرد منها الشرؾ با، ىذا أمر ال ٲبكن 

 .اديث النيب أف يكوف مدلوؿ ىذا ا٢بديث، كإال تناقضت أح
الشرؾ ال يقع من ىذه األمة، أك على األقل ال يقع ُب جزيرة  إفكيف يقاؿ   :خامًسا

ُب كسط جزيرة العرب، فهل الكذابوف كمسيلمة كاألسود كغّبٮبا  ا٤بتنبئوفالعرب كقد خرج 
 .ف ىؤالء كمن اتبعوىم ٩بن كانوا مسلمْب أهنم ما كفركا كال ارتدكاإيقولوف 

 قولوف عن الذين كانوا مسلمْب، ٍب ارتدكا بعد موت النيبماذا ي :سادًسا
 كقاتلهم أبو بكر  ماذا يقولوف ُب ىذه  ؟كمن معو من الصحابة

القبائل العربية الٍب كانت ُب جزيرة العرب كارتدت كاألخبار فيهم تطفح هبا كتب ا٢بديث من 
لو فيقولوف أف من دخل ُب أفينكركف ىذا ك ؟الصحاح كالسنن كاألسانيد ككتب التاريخ كغّبىا

  !اإلسبلـ ال ٲبكن أف ٱبرج منو البتة مهما فعل
 ماذا ىم قائلوف ُب أكلئك الزنادقة الذين خرجوا ُب عهد أصحاب النيب :سابًعا
 كالذين خرجوا ُب كقت علي   ،كما بعد ذلك العهد  وه فحرقهم، فأ٥ب 
 أهنم ٓب يرتدكا عن اإلسبلـ  أأكلئك يقولوف فيهم ،بالنار، كخرب ُب البخارم كغّبه

كأكلئك القرامطة الذين كانوا ُب كسط ا١بزيرة، أك كانوا عفونا ُب ا١بزيرة ُب شرقها ُب  ؟بذلك
البحرين، كانت ٩بلكتهم ىناؾ كبلغوا من فجورىم ككفرىم كإ٢بادىم أف غزكا بيت ا ا٢براـ، 

معهم، أفيقاؿ ُب ىؤالء ا٤ببلحدة كأسالوا الدماء عند الكعبة بل كقلعوا ا٢بجر األسود كأخذكه 
  ؟ألهنم كانوا ُب جزيرة العرب ؛هنم ٓب يرتدكاإ

شأف ىؤالء ُب كوهنم يزعموف أهنم يتبعوف ا٤بذاىب الفقهية بل  عجيبه  :ثامًنا
كل كتب   ؟ت بو كتب الفقو من باب حكم ا٤برتديى شً فماذا ىم قائلوف فيما حي  ،كيتعصبوف ٥با

كف فيها ىذا الباب، باب حد ا٤برتد، باب حكم ية ا٤بعركفة قد دي الفقو ُب ٝبيع ا٤بذاىب الفقه
، كا٤برتد ىو الذم كاف مسلمنا فوقع ُب ناقض من -عافا٘ب ا كإياكم-ا٤برتد، باب الردة، 

  ا؟نواقض اإلسبلـ، أكانوا يبوبوف ىذه األبواب عبثن 
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ف يرتد أحد من أمر ىؤالء قالوا إف الشرؾ ال ٲبكن أف يقع كال ٲبكن أ عجيبه  :تاسًعا
 ،ر أىل التوحيدىذه األمة، كالسيما من كاف ُب جزيرة العرب، ٍب ٪بدىم أك ٪بد منهم من كف  

ر علماء التوحيد ٤با قاموا بالدعوة إٔب التوحيد، كبينوا الشرؾ كحذركا منو كإذا بفئاـو من ككف  
م قولك فأين ىوُب ذلك، ركا أىل التوحيد كألفوا ا٤بؤلفات ركا علماء التوحيد، ككف  ىؤالء كف  

 ؟من ينتسب ُب ىذه األمة الشرؾ ال يقع إٔب ف  إحينما قلتم 
ىذا االستدالؿ كضبلؿ ىذا القوؿ،  أُب بياف خط إذف ىذه األجوبة كغّبىا كثّب كافيةه 

كىو موقن الوقوع، كلذلك خافو الصا٢بوف على أنفسهم إبراىيم  كالكفري  بل الشرؾي 
ذلك خاؼ على نفسو من  مع، ك ر بعد نبينا إماـ ا٤بوحدين، كأفضل البش

ـَ﴾]إبراىيم: :الوقوع ُب الشرؾ، فقاؿ ، فمن يأمن [ٖ٘﴿َواْجنُْبِني َوبَِني  َأْف نَػْعُبَد اَلْصَنا
  ؟الببلء بعد إبراىيم

لكن حاشا ككبل أف يقاؿ أف ىذا كاقع من ٝبيع األمة، إ٭با يقع ىذا من أناسو ما رفعوا 
كالسنة، كاتبعوا أىواءىم فضلوا عن ا٢بق، ككقعوا ُب ما دؿ الكتاب رأسنا باتباع الكتاب 

منو، كقد  ، فهؤالء قوـه أرادكا الضبلؿ فمكنهم ا كالسنة على أنو كفر با 
 .[ٚٔ﴾]فصلت:َحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى﴿َوَأم ا َثُموُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْستَ  : ٥بمْب  بػي 

ال شك فيو أف الكفر كالشرؾ أمر ٩بكن الوقوع كأف من كقع فيو إذنا األمر ا٢بق الذم 
فإنو قد أكقع نفسو ُب الظبلؿ، كرمى نفسو ُب حفرة من السعّب كالعياذ با، إال أف يتداركو 

ى مباحنا لكل أحد، إ٭با دؿ ا برٞبتو كيتوب، كليس أف التكفّب كا٢بكم بالشرؾ أف ىذا ٞبن 
 الذم يقاؿ فيو ذلك.الدليل على أنو كفر با، ك 

 

 ايهؿس سل اهلل ثِ زضٛي٘
 

 ٕٔ  بايٓـ ٜجبت ال بكٍٛ ؾال
 

 َٔ نإ زب ايعاملني ٚعبدٙ
 

 ٕٔ  قد نؿساٙ ؾراى ذٚ نؿسا
 

 .األكثاف إذف باب ما جاء أف بعض ىذه األمة يعبدي 
فإف أمة الدعوة ىذه الٍب  ،كليس ا٤بقصود أمة الدعوة ،أمة اإلجابة :ىي (األمة)ىذه 

، ليس ىؤالء ىم ل من تناكلو أك من تناكلتهم بعثة أك دعوة النيب تشمل ك
من أمة   ألف ذلك معلوـه بالضركرة إف من ٓب يكن مستجيبنا للنيب ؛ا٤بقصودين

فذكر ىؤالء أك إرادة ىؤالء من ٙبصيل ا٢باصل، إ٭با ا٤براد أف  ،الدعوة فإنو من عبدة األكثاف
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ا رسوؿ امن أمة اإلجابة الذين شهدكا بأف ال إ من   لو إال ا كأف ٧بمدن
 .سيقع ُب الشرؾ كسيعبد األكثاف كما أخرب هبذا النيب 

كىذا الباب يورث ا٤بتأمل فيو ا٣بوؼ كالوجل كا٢بذر كا٢برص، حٌب ال يكوف من ىؤالء 
فإف ا٤بقاـ خطّب، كا٣بسارة ُب ىذا الشأف خسارة عظيمة، خسارة ال ٲبكن أف تستدرؾ 

 افاه ا كا٤بوفق من كفقو ا. كا٤بعاَب من ع
  :قاؿ 

﴿أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبِت وقولو تعالى: 
 [.ٔ٘]النساء:َوالط اُغوِت﴾

 ككجو إيرادىا ُب أف ا  ،ُب ىذا الباب الٍب أكردىا ا٤بؤلف ىذه اآلية 
 عبدكا ا١ببت كالطاغوت، كأخرب النيب لذين كفركا با أخربنا أف اليهود ا
  أف ىذه األمة ستتبع سنن من كاف قبلها، كىم اليهود كالنصارل كما سيأٌب

 .معنا إف شاء ا
إذف إذا كاف من اليهود من عبد األكثاف كمن ىذه األمة من سيتبع سنن اليهود 

 .صحيحثاف، كىذا استدالؿ إذف سيكوف ُب ىذه األمة من يعبد األك  ،كالنصارل
 .ىذه اآلية يدؿ على فقوو كاف عليو  كإيراد ا٤بؤلف 

 . [ٔ٘﴿أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب﴾]النساء:: قاؿ 
 ما كصف ىؤالء الذين أكتوا نصيبنا من الكتاب؟ 

اُغوِت َويَػُقوُلوَف لِل ِذيَن َكَفُروا ﴿يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبِت َوالط   :عنهم أهنم أخرب ا 
 ((مسند أٞبد)). ىذه اآلية ثبت ُب [َٔ٘ىُؤَّلِء َأْىَدى ِمَن ال ِذيَن آَمُنوا َسِبياًل﴾]النساء:

بإسنادو صحيح، أهنا نزلت ُب كعب بن أشرؼ اليهودم، الذم قاؿ لو كفار قريش مىٍن على 
فأنزؿ ا  ، د؟، فقاؿ: أنتم خّب من ٧بم٫بن أك ٧بمد  ا٥بدل
: :كأنزؿ ا [ٖ﴿ِإف  َشانَِئَك ُىَو الَبْػتَػُر﴾]الكوثر ،:  أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن﴿

  .[ُٔ٘أوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب﴾]النساء:
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أيب حاًب أهنا نزلت ُب كعبو كأيضنا ُب حيي بن أخطب، كأف كليهما ابن كجاء عند 
ف ىؤالء الكفار من مشركي العرب أهنم خّب من كمىٍن معو أ  أجاب بأف النيب

  .بطبلف ىذا القوؿ بْب ا كأصحابو، ف  النيب
 .[ٔ٘﴿أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب﴾]النساء:

حاؿ ىؤالء حاؿه عجيبة، مع كوهنم أكتوا نصيبنا  انظر إٔب األسلوب الذم يدؿ على أف  
لكنهم ما انتفعوا بو، كىذا يفيدؾ على أف العلم كحده ليس كافينا  ،دىم علمعن ،من الكتاب

، كلذا مىٍن أتاه ا حظنا من العلم من ُب حصوؿ ا٥بداية ما ٓب يكن توفيقه من ا 
بصدؽ أف يثبتهم كأف يوفقهم  عليهم أف يلجؤكا إٔب ا  ،كاطلبة العلم عليهم أال يغَب 
  :م على التزامو، كإال فمجرد العلم أك الذكاء ليس بكاؼو كأف يبصرىم با٢بق كيعينه

 

 ٖتـ ايرنا٤ ٚقاٍ يطت
 

 بٓاؾٕع إال بتٛؾٕٝل َٔ ايٖٛاب 
 

، عجيب أمرىم حينما [ٔ٘﴿أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب﴾]النساء:
 .تفعوا بوان الد، عندىم علم لكن ما عملوا بو ك جاءىم العلم كىم اليهو 

، أكثر كبلـ ا٤بفسرين يدكر على أف [ٔ٘﴿يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبِت َوالط اُغوِت﴾]النساء:
 .الساحر أك الصنم أك الكاىن :ا١ببت ىو

ُب تفسّب ىذه الكلمة كغّبىا يلحظ ا٤بسلك الذم  كالناظر ُب كبلـ السلف 
ا جامعنا  يسلكو كثّبه من السلف كىو أهنم يفسركف الكلمة ٗبثاؿو ٥با ال أهنم يضعوف حدن

نسب لو ما ٱبتص بو ، كيي مانعنا، فكل ما ييعبىدي من ىذه ا٤بعبودات كيصرؼ لو حق ا 
 :أهنا تطلق، فإنو داخله ُب كلمة ا١ببت كإف كاف األصل ُب ىذه الكلمة ربنا 

 .على ما ال خّب فيو
 .[ٔ٘﴿يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبِت َوالط اُغوِت﴾]النساء:قاؿ: 

 الشيطاف، كجاء ىذا عن عمر :غوت أكثر السلف فسركا ىذه الكلمة بأهناالطا
  كقاؿ ا٢بافظ  ،ككصلو غّبه ،تعليقنا ((صحيح البخارم))كما ُب  بإسنادو

: ، كقاؿ اإلماـ مالك (الشيطاف :كالطاغوت ،السحر :ا١ببت): قوم، قاؿ 
ما عيًبدى من دكف ا  دكف شك أنو كل الطاغوت كل ما عيًبدى من دكف ا، كمراده 

 .تنانو اٚبذ طاغو إد غّب ا، فإنو ييقاؿي ُب حقو كذلك أف كل من عب ،كىو راضو 

http://www.salehs.net/


َْٗ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

كأما من جهة ا٤بعبود فبل يقاؿ فيو إنو طاغوت إال إذا كاف راضينا بذلك، أما إذا ٓب 
ا كالصا٢بوف قد عيًبديك  يكن راضينا فإنو ال يقاؿ ُب ا٤بعبود أنو طاغوت، كإال فعيسى 

 .هم إهنم طواغيت باتفاؽ أىل العلمكال يقاؿ ُب حق من دكف ا 
  .إذف ىؤالء يؤمنوف با١ببت كالطاغوت

كل ما ٘باكز بو   وأن :كلعل أدؽ تعريفو للطاغوت ىو تعريف اإلماـ ابن القيم 
أصل ا٤بادة ُب الطاغوت يرجع إٔب  العبد حده من معبودو أك متبووعو أك مطاع، كذلك أف  

، فالذم يتجاكز بو العبد [ٔٔ﴿ِإن ا َلم ا طََغى اْلَماُء﴾]الحاقة:٦باكزة ا٢بد،  :اف كىوالطغي
 ،ه ىذا ىو الطاغوت، سواء كاف معبودنا كىذا يشمل كل من عيًبدى من دكف ا كىو راضو حد  

 .أك ترشح للعبادة، لو دعا الناس إٔب عبادة نفسو كٓب يستجب لو أحد فإنو طاغوته أيضنا
أك  ،كالعلماء ك٫بوىم؛قلنا ىو الذم ٘باكز بو العبد حده من معبودو أك متبوع  ككذلك

كاألمراء ك٫بوىم، فهؤالء إف أحلوا ما حـر ا أك حرموا ما أحل ا فأيطيعوا على   ؛مطاع
 .ذلك فإهنم يكونوف طواغيت

ُروا َىُؤَّلِء ﴿ لِل ِذيَن َكفَ ىؤالء يؤمنوف با١ببت كالطاغوت، كأيضنا يقولوف  الشاىد أف  
، ىؤالء ألهنم اشَبكوا مع ا٤بشركْب ُب الكفر [َٔ٘أْىَدى ِمَن ال ِذيَن آَمُنوا َسِبياًل﴾]النساء:

صار ا٤بشركوف أحب إليهم كأقرب إليهم كأىدل ُب نظرىم من  با كبرسولو 
  كأصحابو مع أف ىؤالء يعلموف أنو على ا٢بق، يعرفونو  النيب

-لكن الغشاكة غشاكة ا٥بول حالت بينهم كبْب االعَباؼ بذلك، كما يعرفوف أبناءىم، 
لِل ِذيَن َكَفُروا َىُؤَّلِء َأْىَدى ِمَن ال ِذيَن آَمُنوا  يقولوفو ﴿ ، -نسأؿ ا السبلمة كالعافية

ُو فَػَلْن ﴿ُأْولَِئَك ال ِذيَن َلَعنَػُهُم الل ُو َوَمْن يَػْلَعِن الل   :، قاؿ ا سبحانو[َٔ٘سِبياًل﴾]النساء:
كا  ،بغضب ا كباؤكا بلعنة ا باءكا، كىذا شأف اليهود [َٕ٘تِجَد َلُو َنِصيًرا﴾]النساء:

 ا٤بستعاف. 
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  :قاؿ 
﴿ُقْل َىْل أُنَػبٍُّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد الل ِو َمْن َلَعَنُو الل ُو َوَغِضَب َعَلْيِو : وقولو
ُهمُ   [.ٓٙ]المائدة:اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر َوَعَبَد الط اُغوَت﴾ َوَجَعَل ِمنػْ

، كىي أيضنا ُب شأف أىل الكتاب ىذه اآلية الثانية الٍب استدؿ هبا ا٤بؤلف 
كأصحابو، كقالوا ىم شر الناس، كقالوا أف دينهم ىو شر   الذين ذموا النيب

ْل تَنِقُموَف ِمن ا ِإَّل  َأْف آَمن ا بِالل ِو َوَما أُنِزَؿ ﴿ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ىَ األدياف، قاؿ سبحانو: 
َنا َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبُل َوَأف  َأْكثَػرَُكْم فَاِسُقوَف  ُقْل َىْل أُنَػبٍُّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد  *ِإلَيػْ

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر َوَعَبَد الل ِو َمْن َلَعَنُو الل ُو َوَغِضَب َعَلْيِو َوَجَعَل مِ  نػْ
 .[ٓٙ-ٜ٘الط اُغوَت﴾]المائدة:

 إذف أنتم يا أيها الذين تزعموف أننا ٫بن شر الناس كأف ديننا شر األدياف، أنتم أعظمي 
 ىؤالء ىم ا٤بقصودكف ُب ىذه اآلية، ىؤالء اليهود الذين ذموا النيب ،شرنا كضبلالن كإفكنا
  ف أ حده كآمنوا بالرسل كآمنوا بالكتبأصحابو أف آمنوا با ك كنقموا منو كمن

ككٖبهم على  ىؤالء حينما كصفوىم بذلك الواقع يشهد أهنم شر مكاننا، بكتهم ا 
 .ف ىذا كأنتم موصوفوف هبذه الصفاتقو٥بم، عاره عليكم كيف تقولو 

 .[ٜ٘الل ِو﴾]المائدة:﴿ُقْل َىْل أُنَػبٍُّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوبًَة ِعْنَد 
جزاءن، كلمة ا٤بثوبة أصل ا٤بادة فيها ثاب يثوب، إذا رجع إٔب الشيء فإنو  :مثوبة يعِب

 .زاء، جزاء العمل يعود على عاملويكوف قد ثاب إليو، كىكذا ا١ب
جزاء السيئات  ُب شأف جزاء ا٢بسنات لكن قد ترد ُب دي رً كالغالب أف كلمة ا٤بثوبة تى 

 على إفكهم كبغيهم كضبل٥بم باآلٌب:  جزاىم ا  ،ةكمن ذلك ىذه اآلي
كسنة رسولو  ، كاألدلة ُب كتاب ا بلعنة ا  باءكا :أكالن 
 كثّبة ُب كصفهم باللعنة، كأف ا ،  ،َمْن َلَعَنُو الل ُو قد لعنهم﴿

  .[ٓٙ]المائدة:َوَغِضَب َعَلْيِو﴾
 .بغضب من ا  باءكا]ثانيًّا[: 
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ُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر﴾ :]ثالثنا[ من مسخ  ممنه ، مسخ[ٓٙ]المائدة:﴿َوَجَعَل ِمنػْ
حقيقةن إٔب قردة كخنازير، ىؤالء القـو  قردة كخنازير، كىذا مسخ حقيقي، قلبهم ا 

﴿َوَلَقْد َعِلْمُتُم ال ِذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي الس ْبِت  :ا  عناىمخصوصوف الذين ا٤ب
على اإلٍب العظيم الذم  ، جزاىم ا [ُ٘ٙقْلَنا َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن﴾]البقرة:فػَ 

على ذلك بأف  جزاىم ا  كقعوا فيو، كىو ٙبايلهم على ٧باـر ا 
 .جعلهم قردة كخنازير

إٔب ذلك ليسوا ٝبيع اليهود إ٭با طائفة منهم ىم  كىؤالء الذين قلبهم ا / ُ
  .كقع منهم مقتضى ذلك، ىذا أكالن الذين 

ٱبطئ بعض الناس حينما يظن أف القردة كا٣بنازير إ٭با يعِب القردة كا٣بنازير الذين  /ِ
ىم موجودكف ُب ىذه الدنيا، أف أكلئك ىم اليهود الذين قلبوا أك سبللتهم كىذا غّب 

سخ ما م ، يعِب ىذا الفهم بٌْب النيب أف ا  خطأه النيب صحيح، بْب  
قومنا فجعل ٥بم ذرية، كالقركد كا٣بنازير كانوا موجودين من قبل، قبل ىذا ا٤بسخ، لكن ىؤالء 

 عقوبة على فعلهم كإفكهم إٔب ذلك، ركم عن ابن عباس  أناس قلبهم ا 
 .ردة كقلب الشيوخ خنازيرأنو قلب الشباب ق

 .ٍب إهنم ىلكوا كانقطعوا مسخهم ا  ىؤالء قوـه  الشاىد أف  
﴿َوَعَبَد ىذه اآلية، قاؿ:  الشاىد ُب إيراد ا٤بؤلف  ]رابعنا[:

 .[ٓٙالط اُغوَت﴾]المائدة:
إٔب ٫بوو من  ((البحر ايط))ىذه اآلية قرئت بقراءات كثّبة أهناىا أبو حياف ُب تفسّبه 

  .ا٤بتواترة قراءتاف فقط عشرين قراءة لكنها كلها شاذة إال قراءتاف ٮبا القراءة
ىم، ىم الذين  :الطاغوت، فعل كمفعوؿ كالفاعل ٧بذكؼ يعِب دى بى كعى  :هورقاؿ ا١بم
 .عبدكا الطاغوت

، مضاؼ كمضاؼ إليو، (بيدى الطاغوتً كعى )كقرأ ٞبزة الكوُب أحد القراء السبعة، قرأ 
قليل، الذم يأٌب على  إف ىذه الكلمة ٝبع عابد كىو ٝبعه ٠باعيه  :بضم الباء قيل (كعبيد)

 .ىذا الوزف
 .ٗبعُب عابد (عبيد)إف كقيل 
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الطاغوت أك عابد  كادبااد الطاغوت أك عكبالتإب فيكوف عبيد الطاغوت إما عب  
الطاغوت إما أف تكوف ٝبعنا كإما أف تكوف كلمة مفردة، كعلى ىذا فتكوف ىذه الكلمة 

 .معطوفة على القردة كا٣بنازير
ا تكوف معطوفة على فإهن (عبد)كأما على قراءة ا١بمهور كىي أف ىذه الكلمة فعله 

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَنازِيَر َوَعَبَد األفعاؿ الٍب قبلها،  ﴿َمْن َلَعَنُو الل ُو َوَغِضَب َعَلْيِو َوَجَعَل ِمنػْ
األفعاؿ الثبلثة الفرؽ أف الضمائر ٨بتلفة، فالضمّب ُب  ، لكن  [ٓٙالط اُغوَت﴾]المائدة:

الفعل فإنو راجعه إٔب ىؤالء اليهود الذين عبدكا كأما ُب ىذا  ،رجع إٔب ا يالسابقة 
 ٤براعاة لفظ مىٍن الذم ذيًكر قبل ذلك.  (دى بي عى )كٓب يقل  (دى بى عى )الطاغوت، كإ٭با قاؿ 

الشاىد أف ىذه اآلية فيها أف من أىل الكتاب كىم اليهود من عبد الطاغوت، كأخرب 
 .ىذه األمة مىٍن سيتبع أىل الكتابأف من   النيب

 أعلم.  قوع الشرؾ ُب ىذه األمة ٩بكن كا إذف ك 
  :قاؿ 

﴿قَاَؿ ال ِذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِىْم لََنت ِخَذف  َعَلْيِهْم وقولو تعالى: 
 [.ٕٔ]الكهف:َمْسِجًدا﴾

﴿قَاَؿ ال ِذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِىْم لََنت ِخَذف  َعَلْيِهْم  :ىذه اآلية ُب سورة الكهف
 ، فيها أف ٩با كاف ُب األمم السابقة الذين أخرب النيب[ٕٔا﴾]الكهف:َمْسِجدً 
   ،باتباعهم أهنم اٚبذكا قبور الصا٢بْب مساجد كالغالب أف ىؤالء من النصارل

أف ىذه األمة سيكوف فيها من   كما يذكرىم كثّب من ا٤بفسرين، كأخرب النيب
 . من كاف قبلنا، فهذا كجو إيراد ا٤بؤلف  نى نى يتبع سى 
على  الوقوؼ عندىا من جهة أف من الناس من يزعم أهنا دليله  سني كىذه اآلية ٰب 

يف تنكركف على الذين يتخذكف القبور كجواز اٚباذ القبور مساجد فيقولوف كيف تنكركف،  
ا على قرب أك يدفنوا ميتنا ُب مسجد كيف تنكركف على ذلك ؟  مساجد إما بأف يبنوا مسجدن

﴿قَاَؿ ال ِذيَن َغَلُبوا َعَلى  :أٓب تسمعوا إٔب قوؿ ا  ؟ذلك كقد دؿ القرآف على جواز
 .[َٕٔأْمرِِىْم لََنت ِخَذف  َعَلْيِهْم َمْسِجًدا﴾]الكهف:
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كيف   !!ىذا االستدالؿ من أضعف االستدالالت كأكىنها، يا  العجب كال شك أف  
ثل بور مساجد، ٗبُب النهي عن اٚباذ الق  قابل األحاديث ا٤بتواترة عن النيبتي 

 .ىذا االستدالؿ الفاسد الكاسد
  :كا١بواب عن ىذا اإليراد أك عن ىذه الشبهة 

عـز طائفةو من الناس، جاء كصفهم بأهنم الذين  ري كٍ أف ىذه اآلية ليس فيها إال ذي  :أوَّلً 
كانوا أىل النفوذ كالسلطة، أهنم سيتخذكف على قبور ىؤالء الفتية :غلبوا على األمر يعِب 

ا كال شيء أكثر من ذلك، ليس ُب اآلية ما يدؿ على مدحً ال ىؤالء كال على  صا٢بْب مسجدن
ا فيها أف ىؤالء أرادكا كعزموا على أف يتخذكا على ا٢بث على أف نفعل مثلما فعلوا، إ٭ب  

ا صا٢بْب كفيًتنوا هبم كبصبلحهم فأرادكا أف يتخذكا  اكذلك أهنم رأكىم أناسن  ،قبورىم مسجدن
ا. على قبورىم  مسجدن

 .قاؿ إف ىؤالء كانوا قومنا مشركْبمن  :كمن أىل التفسّب
 .ْبأهنم ٓب يكونوا من ا٤بشركْب بل كانوا قومنا مؤمن :كمن أىل التفسّب من قاؿ 

 . القولْب فإنو ال كجو لبلستدالؿكعلى كبل
 .كافرين فاالستدالؿ ساقط من أصلو  أما كوهنم كانوا

كالنصارل مثبلن فإنو ال عصمة ألحدو بعد ؛ دين ٠باكم كأما إذا كانوا قومنا منتسبْب إٔب
فيما قالوا، فماذا كاف؟  كأخطأكااألنبياء كالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، عزموا على ىذا 

 .ٓب يكن ُب ذلك شيء من ىذا البتة تج بفعلو كٰبتج بعزمو،أكاف فيو النيب ٰبي 
 .فدؿ ىذا على أف ىذا االستدالؿ غّب صحيح

كصف ىؤالء  ألف ا  ،أف ىذا الفعل ليس صوابنا ري عً شٍ آلية ما يي على أف ُب ا
بأهنم الذين غلبوا على أمرىم، ٓب يقل قاؿ أىل العلم، ٓب يقل قاؿ الصا٢بوف، إ٭با قاؿ: 

  .[ٕٔ﴾]الكهف:﴿قَاَؿ ال ِذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِىمْ 
هاالن بل كأف تغلبهم وا جي كا٢باؿ كالواقع أف الغالب على أىل النفوذ كالسلطة أف يكون

ُب  األىواء كتقع منهم األخطاء، كبالتإب كيف يكوف فعلهم أك عزمهم حجة، السيما كأف  
أهنم قالوا ىذا القوؿ على سبيل ا٤براغمة للذين قالوا ماتوا أهنم يسدكف عليهم  ري عً شٍ اآلية ما يي 

َيانً ﴿الكهف كينتهي أمرىم،  ، ىنا قاؿ ىؤالء:  ﴾ا  ر بػُُّهْم َأْعَلُم ِبِهمْ فَػَقاُلوا ابْػُنوا َعَلْيِهم بُػنػْ
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كأنو كاف على   ،[ٕٔ﴿قَاَؿ ال ِذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِىْم لََنت ِخَذف  َعَلْيِهْم َمْسِجًدا﴾]الكهف:
سبيل العناد كا٤براغمة ألكلئك الذين طلبوا أهنم يدفنوهنم ُب كهفهم ٍب يبنوف على كهفهم 

 .لفتنة هبمكينتهي أمرىم كتنتهي ا
 ىو سنة رسولو اتفق أىل العلم على أف خّب ما فيسِّر بو كتاب ا  :]ثانيًّا[
 ال  اآلية إٝباؿ بعد الكتاب، ىذا ٧بل اتفاؽو بْب العلماء، فإذا كاف ُب ىذه

ندرم ما التحقيق ُب شأف الذين غلبوا على أمرىم، أكانوا صا٢بْب أـ ىم طا٢بوف، أكاف 
 .  صواب، دعونا نرجع ُب ىذا البياف إٔب سنة النيبفعلهم صوابنا أـ غّب

، كمر ٕبثنا ككجدنا أف الشيخْب ُب صحيحيهما أخرجا من حديث عائشة 
باب ما جاب من التغليظ فيمن عبد ا عند )بنا ا٢بديث ُب أكؿ حديثو قبل ثبلثة أبواب، 

ثت عن حد   ، مر بنا ُب ىذا ا٢بديث أف عائشة (قرب رجلو صاّب، فكيف إذا عبده
عن كنيسة رأهتا با٢ببشة، كُب ركاية ُب   أهنا حدثت النيب أـ سلمة 

 ا، حدثأـ سلمة كأـ حبيبة   ث النيبأف الذم حد   ((الصحيحْب))
رية، كما فيها من التصاكير كما كانت عليها ام :عن كنيسة رأهتا أك رأتاىا ُب ا٢ببشة يقاؿ ٥با

أولئِك كانوا إذا مات » :-يا رعاًؾ ا عكا٠ب-: سن، فقاؿ النيب من ا٢بي 
 .«فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجًدا وصوروا فيو تلك التصاوير

  :السؤاؿ اآلف 
 كازنوا بْب ما جاء ُب اآلية كما جاء ُب ا٢بديث، أليس ىذا ىو ىذا؟! 

ء ُب على قربه مسجد، فالذم جاء ُب ا٢بديث ىو ىو الذم جا مات رجله صاّب فبيًِب  
 اآلية.

أولئَك أو »: قاؿ  ؟من ذلك النيب ماذا كاف موقف 
  .«أولئِك شراُر الخلق عند اهلل

 إذف ىذا الفعل الذم جاء ُب اآلية، ما ا٢بكم الذم دؿ عليو ا٢بديث؟
 جاء أنو صواب أك خطأ؟  
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 كبالتإب فكيف يستدؿ بعد ذلك هبذه اآلية كالنيب ،كجاء أنو باطل ،جاء أنو خطأ
  ىؤالء الذين يفعلوف ىذا الفعل ككانوا يفعلوف ىذا   األمر كفصلو، كأف  بْب  قد

 ؟الفعل شرار ا٣بلق عند ا
  منا إٔب ىذا األحاديث الٍب ىي بالعشرات ُب هني النيبمفكيف إذا ض

ا   ؟عن البناء على القبور أك عن اٚباذىا مسجدن
 .-حاشا ككبل-قبور مساجد، أفبل يقاؿ بعد ىذا أف ىذه اآلية دليله على اٚباذ ال

  .كا تعأب أعلم
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ُٓ جاٞ وا باب -ٖ٘  األٔثاُ عبمٖ األٓوٛ ِذٓ بعض أ

 (الثاني اجمللس) 
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 :قاٍ 

َٔ َٔ ))قاٍ:  ؛ إٔ زضٍٛ اهلل عٔ أبٞ ضعٝد  ٖٔ َضَٓ يتتبع

، ((نإ قبًهِ، سرٚ ايكر٠ بايكر٠، ست٢ يٛ دخًٛا دشس قبٍّ يدخًتُٛٙ

 . أخسداٙ.   ((ؾُٔ؟!))ٜازضٍٛ اهلل، اهلٛد ٚايٓؿاز٣؟ قاٍ: قايٛا: 

ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ  اكا٤بؤلف عز  ،حديث أيب سعيد  أكرد ا٤بؤلف 
الذم أكرده  ا٤بؤلف ليس ىو اللفظى  أكرده، كىذا اللفظ الذم إٔب الشيخْب ُب صحيحيهما

حديث أيب  منكما   قاؿ النيب بلفظ: الشيخاف، كإ٭با ا٢بديث ُب الصحيحْب
عا بذراع، قبلكم شبرا بشبر، وذرا كاف  لتتبعن سنن من» :قاؿ النيب  ،سعيد

ليهود والنصارى؟ قاؿ النبي آ ،فقلنا: يا رسوؿ اهلل.ىمتو تبعاحتى لو دخلوا جحر ضب 
فمن؟ :»  

 مسندكقفت عليو ُب  «حذو القذة بالقذة»بلفظ  أكرده ا٤بؤلف  كىذا ا٢بديث
ليحملن « :عن النيب  حديث شداد بن أكس  مناإلماـ أٞبد، لكن 

كلكن ىذا اللفظ فيو  ،»قبلهم حذو القذة بالقذةكاف شرار ىذه المة على سنن من  
  شهر بن ا٢بوشب، كىو كثّب األكىاـ كما تعلموف. هإسناد

بع شيخ اإلسبلـ ابن اإٔب الشيخْب، ت ىذا اللفظ تابع ُب عزك  كلعل ا٤بؤلف 
ا٤بؤلف  ستقيم((، فإف الذم يظهر ٕب كا أعلم أفالصراط ا٤ب ضاءاقت))ُب  تيمية 

هر ذلك من خبلؿ تتبع ما ُب ، كظستقيم((الصراط ا٤ب ضاءاقت)) اقتطع ىذا الباب من
كىو كذلك ا٢بديث للصحيحْب هبذا اللفظ  عزكه من ذلك، البابُب ىذا  ما مع االقتضاء

 ُب كتابو هبذا اللفظ أكرده  من حديث ثوبافككذلك ما سيأٌب  ،عنده شيخ اإلسبلـ
 .نفسو زيادة الٍب عند الربقا٘ب أيضنا باللفظالكزاد 

بكونو نقل بالواسطة كا ىذا الوىم ُب عزك اللفظ إ٭با جاء  فالذم يبدك كا أعلم أف  
 أعلم.

كعلى كل حاؿ من أراد التحقق من األلفاظ ُب ىذا الكتاب من حيث صحة اللفظ 
اف بن عبد ، فإف الشيخ سليم((التيسّب))ا٤بؤلف الذم ىو  فيديو بكتاب حج، فعلرِّ إٔب ا٤بخى 

http://www.salehs.net/


ْٗٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

كانت لو عناية بتتبع ألفاظ كتاب التوحيد،   ((ا٢بميدالعزيز تيسّب صاحب )) ا 
 صحيح ا٤بنسوب إٔب ا٤بخىرًج من غّبه.كبياف اللفظ ال

، كعلى كل حاؿ لعل ا٤بؤلف كاف ينقل بعض أبواب ىذا الكتاب من بعض الكتب
 !لغلطيسلم من الوىم كا األحاديث من حفظو، كمن الذم كلرٗبا كتب بعض

ا٤بقصود: أف ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا حديث صحيح ثابت عن النيب 
 أصحاب النيب  عدد من ركايةمن ، جاء عنو  كىو قد جاء ،

عن حديث أيب ىريرة  ((البخارم))كجاء أيضا عند  ،كما رأيت من حديث أيب سعيد
  كفيو أف النيب  :َّل تقـو الساعة حتى تتبع أمتي سنن من  » قاؿ

، قاؿ النبي   :كاف قبلها، قالوا   «: فمن الناس إَّل أولئك؟كفارس والرـو
، كُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا ذكر اليهود  كىذا ا٢بديث فيو ذكر فارس كالرـك

عض من قوؿ ب ((الفتح))ُب  بن حجر اكالنصارل، كا١بمع بينهما كما نقل ا٢بافظ 
 ا كاف لليهود كالنصارل، كُب شأفُب الدين أصوالن كفركعن  أىل العلم أف اتباع ىذه األمة

، كا   تعأب أعلم.ا٢بكم كالسياسة كاف لفارس كالرـك
أك ما جاء ُب حديث ، ف أيضنا جاء ىذا ا٢بديث بلفظ قريب ٩با أكرد ا٤بؤل

 بإسنادو حسن ا٢باكم كالبزار كغّبٮبا كما عند  عباس  بنأيب سعيد، جاء من ركاية ا
بالطريق  أمو ضاجع فأ من أحدىم كاف لو حتى» : دة، كىى قولوكفيو زيا

 ٥بؤالء، تكوف ا٤بتابعةإٔب ىذه الدرجة أك إٔب ىذا ا٢بد  ،«لكاف من أمتي من يفعل ذلك
 .كأرضاىم أيضنا من حديث غّبىم كا ا٤بستعاف، كما جاء

كىو أصل ُب  عن النيب  ُب ثابت ُب ركايات عدةأف  ىذا ا٤بع ا٤بقصود
 ةىذا الباب، كالرد على الشبه و ُبإثبات  ا٤بؤلف ىذا الباب، أصله ُب إثبات ما أراد

وف أف يزعم الذين القبوريْب شبهةي باب، كىكشفها ُب ىذا ال الٍب أراد ا٤بؤلف 
 الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة.

ا من يتبع اليهود كالنصارل فيما مة سيكوف منهفهذا ا٢بديث فيو إثبات أف ىذه األ
 .الشرؾ با  ُب شأفاتباعهم  ما يكوف منكمن ذلك ال شك  ،لوا فيوض
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 حيث كقع ما قاؿ ،عبلـ نبوة النيب أكىذا ا٢بديث من 
 ، ٌكجدت  ،حت طرفك ُب أحواؿ ا٤بسلمْب ُب أمورىم ا٤بختلفةكأنت إذا سر

ْب، كالبناء على ة من جهة الغلو ُب الصا٢بشبو هبم ُب العقيدباع ما عليو أىل الكتاب كالتات  
، كٙبريف الكلم القبور، كاٚباذ األحبار كالرىباف أربابنا، ككقوع أنواع الشرؾ با 

 .ع ىذا األمربشٌب يعلمها من يت ، ُب أمورعن مواضعو، كتعطيل صفات ا 
 دخل على كثّب من ا٤بسلمْبقد  التشبو هبم ُب العبادات، كجدت أنو كإف نظرت إٔب

 هبؤالء الكفار. التشبو ًقبىلً اإلحداث ُب الدين من 
إال أف تنظر ُب عليك  كليس ،ث كال حرجكإذا نظرت إٔب األخبلؽ كالعادات فحدِّ 

بيوتات ا٤بسلمْب كطرقاهتم لتعلم مقدار ما عليو كثّب من ا٤بسلمْب من التشبو باليهود 
 كا ا٤بستعاف.، كما إٔب ذلكعادة كالكبلـ، كالنصارل ُب ا٤بلبس كا٥بيئة كال

 .ككاف كما قاؿ ،فحصل ما أخرب بو النيب 
، «قبلكم كاف  لتتبعن سنن من» :ُب ىذا ا٢بديث بقولو  أخرب النيب

 ة مؤكدات:بثبلث أيكِّدكالحظ كيف أف ىذا الفعل 
 اليمْب ا٤بقدرة. :أكالن  
 ]ثانيًّا[: البلـ. 
 ]ثالثنا[: النوف. 
 .من ىذه األمة ةيدؿ على أف ىذا كاقع ال ٧بال كل ذلك  

 ٥بذا.كا٤بقصود ىو ٦بموعها ال ٝبيعها، انتبو 
ٝبيعنا من كل فرد من  اتباع اليهود كالنصارل، كليس أهن٦بموع األمة سيكوف منهم ا

لتتبعن سنن »: تباع اليهود كالنصارل منها، قاؿسيقع ذلك، إ٭با ُب ا١بملة سيقع ا أفرادىا
فتح، ىذه ، كاألشهر ال(سينن)، ك(سىنن)قرئ ىذا اللفظ بالفتح كالضم،  ،«من قبلكم

 : الطريق.فهي كلمة مفردة، ٗبعُب الكلمة إذا قيرًأىت بالفتح
 : السبيل كالطريقة أيضنا.فهي ٝبع سنة، كالسنة ىي )سينن( كإذا قرأت بالضم

 اف متقارباف.فهما معني
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 ابشر، كذراعن  اشربن  ا،دقيقن  اتباعن أف ىذا االتباع سيكوف ا  كأكد النيب
 .بذراع

 :القطع، كالقذة ىي :، ا٢بذك ىو«حذو القذة بالقذة»كُب اللفظ الذم بْب أيدينا 
كا السهاـ فإهنم يضعوف ريشة للنسر أك انوا إذا صنعوا كبر الٍب توضع ُب السهم، فك الريشة

ريمي، كانوا يضعوف ُب استقامة السهم إذا  اللصقر أك ما إٔب ذلك، كىذه الريشة تكوف سببن 
ريشتْب، كال بد لبارم السهم أف ٯبعل إحدل الريشتْب مطابقة  يعِب: كانوا يضعوف ؛قذتْب

تكوف إحدل الريشتْب مثل األخرل ٛبامنا، كألجل ىذا  ال بد أفما انتفع، فإنو كإال  ،لؤلخرل
ناف ْب يكو أطلقت العرب ىذا ا٤بثل فقالوا: حذك القذة بالقذة، ىذا يطلق على الشيئ

 متطابقْب ٛبامنا.
ع من اليهود أنو سيكوف ىناؾ مطابقة تامة ٤با يق  خرب النيبإذا أ

 .كالنصارل ُب ا١بملة
أف ىذا االتباع كالتشبو كا٤بطابقة ألحوا٥بم تصل إٔب ا٢بد   أخرب النيبك 

من يدخل جحر الضب  ضب، لكاف من ىذه األمة ذم لو قيدر فيو دخوؿ أحدىم جحر ال
 كما فعلوا.

تصور أف كىو شيء صغّب ال يي  ،كجحره ىو غاره ،ا٢بيواف الزاحف ا٤بعركؼ :ضب ىوال
إذا  ،يدخلو إنساف، لكن جرت عادة العرب على أف يذكركا األمر ا٤بستحيل من جهة ا٤ببالغة

.أرادكا أف يبالغوا ُب حكاية ش  يء، فإهنم يذكركف أمرنا مستحيبلن
ال يتصور كقوعو، كجاء   رٗبا  ا٢بد الذمكا٤بقصود أف ىذه ا٤بشاهبة كا٤بتابعة تصل إٔب

أمو في الطريق  يضاجع من منهم لو كاف حتى»: كما ٠بعت ُب حديث ابن عباس مرفوعنا
  نسأؿ ا السبلمة كالعافية. ،«لكاف من ىذه المة من يفعل ذلك

خيالينا،  س، أمر كاقعي حقيقي ليإذف ىذا األمر الذم أخرب بو النيب 
 .الواقع، فهو شاىد على صحة ما أخرب بو النيب كتأكد ذلك من حيث 
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 : قاٍ 

إٕ اهلل قد «قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  ؛ٚملطًِ عٔ ثٛبإ 

ٚإٕ أَيت ضٝبًؼ ًَهٗا َا شٟٚ  ،ؾسأٜت َػازقٗا َٚػازبٗا ،األزضش٣ٚ يٞ 

 .…يٞ َٓٗا

ُب ))صحيح اإلماـ  كىو كما قاؿ ا٤بؤلف ٨برج ىذا ا٢بديث حديث ثوباف 
 .هبا النيب  ص  الٍب خى  من آيات ا  كفيو ذكر آيةمسلم((، 

  كل لنبيوز ا  ف  أ  الصادؽ ا٤بصدكؽ لنيبأخرب ا
 .األرض

رأل ، فصغّبة نظرهطول لو األرض حٌب أصبحت ُب  وكا٤بعُب: أن   ،ٝبع :يعِب زكل
 لو زيكم  ملك ىذه األمة سيبلغ ما  أف    نيبأخرب الك  ،مشارقها كمغارهبا
 ها.من  
ُب  -كا٢بمد كا٤بنة - كانتشر توسعكذلك أف اإلسبلـ  ،قاؿ  ككاف ما

، توسع اإلسبلـ فمن بعد ٍب ُب عهد التابعْب ،ٍب ُب عهد أصحابو ،عهد النيب 
كاف من جهة   ،، كالحظ أف: اتساع اإلسبلـ كاف بالنسبة للجزيرة الٍب منها نشأاكغرب اشرق

  النيب ألف   كاف من جهة الشماؿ كا١بنوب؛٩با   كثرمن جهة ا٤بغرب أا٤بشرؽ ك 
  .أخرب هبذا ذكر ا٤بشركؽ كا٤بغرب، فكاف كما قاؿ 

 ٚأعطٝت ايهٓصٜٔ األمحس ٚاألبٝض

إعطاء أمتو  باإلعطاء؛ ا٤بقصود، «وأعطيت الكنزين»: قاؿ 
إ٭با كاف ُب عهد أصحاب النيب ، ألف حصوؿ ىذه الغنائم كىذه الكنوز 
ُب عهد عمر ، يكن ىذا ُب عهده ، كٓب  لكن ذكر ،

كىو  ،كىو نبيها ،ألف اإلعطاء كاف ألمتو الٍب ىو قائدىا ،أنو أيعطيو  النيب
كبربكة  ،النعمة إ٭با كاف بسببو ىو ال سيما كأف إعطاء األمة ىذه ، سيدىا

 .  أف ييضاؼ ىذا اإلعطاء إٔب النيب ، فصح  اتباعو كاإلٲباف برسالتو
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 يعِب: الذىب كالفضة. كنزين األٞبر كاألبيض،ال  النيب أيعطي  
فارس ٣بّبات كالغنائم الٍب كانت عند كا٤براد: أنو نالت ىذه األمة األمواؿ كا٤بكاسب كا

 .كالرـك
 ، كىذا ىو الكنز األبيض.الفضة كسرل كالفرس ىو:كالغالب على ماؿ  

 كىذا ىو الكنز األٞبر. ،الذىب :كالغالب على كنز الرـك كقيصر ىو
 ْٞ ضأيت زبٞ ألَيت أال ًٜٗهٗا بط١ٓ بعا١َٚإ

أال ٥بذه األمة  ، سأؿ ربو ىذا سؤاؿ من النيب الرؤكؼ الرحيم هبذه األمة
 .يهلكها بسنة بعامة

الباء، كجاءت إثبات ب التوحيد هبذا اللفظ باجاءت ُب بعض نسخ كت (بعامة)ككلمة 
ُب صحيح  األصل، يعِب كىكذا كاف األمر ُب، )بسنة عامة( الباء ٕبذؼ النسخُب بعض 

بسنة )كجاء ُب بعضها  (،بسنة بعامة) ُب بعضها جاء ، فإف نيسىخى صحيح مسلممسلم
 ا٤بصادر الٍب خرجت ىذا ا٢بديث. قية، كىكذا ُب ب(عامة

 كما يقوؿ أىل اللغة ىا ىنا زائدة.كعلى كل حاؿ ا٤بعُب كاحد، كالباء  
 .ربو أال يهلك ىذه األمة بسنة عامة  سأؿ النيب

أال يهلك ىذه األمة   السنة يعِب: ا١بدب كانقطاع ا٤بطر، سأؿ النيب
 كا٤بنة ا٢بمدك –ٓب يكن ىناؾ أنو ذلك، ك استجاب  سيأٌب معنا أف ا بالعطش، ك 

رخاء كمطر يكوف جدب ُب مكاف ك  كاف  إ٭با ،جدب عاـ ١بميع أقطار األمة اإلسبلمية -
 خر.ُب مكاف آ

ّٚا َ«  بٝكتِٗٝطتبٝض ٔ ض٣ٛ أْؿطِٗ، ؾٚأال ٜطًط عًِٝٗ عد

أَّل يسلط »: ربو ىو النيب السؤاؿ الثا٘ب أك الطلب الثا٘ب الذم سأؿ 
فيما ىذه القطعة  عن، كسيأٌب الكبلـ «عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم

 ا٢بديث إف شاء ا. منيأٌب 
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 إذا قكٝت قكا٤ ؾإْ٘ ال ُٜسد ،ٚإٕ زبٞ قاٍ: ٜا قُد

ُب ىذا ا٢بديث، كىو  ٗبا بينو   نبيو  أجاب ا
 .ال يرد فإنو إذا قضى قضاء تعأبأف ا 

 : القضاء الكو٘ب.ىو -يا رعاؾ ا- كىذا القضاء
كن ال ٲببد، ك  الك قضى ا كوننا، فإنو كاقع  فماا٤بشيئة،  :ُب معُب ىو كالقضاء الكو٘ب

 لذم يغالب ا من خلقو!و الكو٘ب، إذ من ذا اُب قضائ أف ييغالىب ا 
ُب  فا إذا قضى أمرنا كقع كال بد، كمن ىذا القضاء ما جاء ُب كتاب ا 

َنا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُػْفِسُدف  ِفي اْلَْرِض َمر تَػْيِن َولَتَػْعُلن  ﴿ :سورة اإلسراء َوَقَضيػْ
  فإنو ال بد من كقوعو. ا كو٘ب مٌب قضاه   فهذا قضاءه ، [ٗ﴾]اإلسراء:ُعُلوًّا َكِبيًرا

 بوبنا ، كقد يكوف: مبغوضنا .٧ب :كا٤بقضي كوننا قد يكوف
 ُب شأف بِب إسرائيل مبغوض  غّب ٧ببوب، لكن   فاإلفساد الذم قضاه ا 

 ألنو يفضي إٔب ما ٰبب. ؛قد يقضي ما ال ٰبب  ا 
 : ا ينقسم إٔب قسمْبا٤بقضي كونن  إذف

 . إما أف يكوف ٧ببوب لذاتو  
 كإما أف يكوف ٧ببوبنا لغّبه.

كمن  ،كاإلرادة الشرعية ،ابة :القضاء الشرعي، كىو ُب معُب :ر، ىوكٜبة قضاءه آخ
هذا ف، [ٖٕ﴾]اإلسراء:َوَقَضى رَبَُّك َأَّل  تَػْعُبُدوا ِإَّل  ِإي اهُ ﴿ :ىذا الباب قوؿ ا 

 كال بد. د يقع كقد ال يقع، لكنو ٧ببوب  القضاء ال يلـز كقوعو، ق
 مبلـز للوقوع. كو٘بإذف القضاء الشرعي مبلـز للمحبة، كالقضاء ال

كما  سواءن كاف ٧ببوبا  ُب ذاتو أك غّب ٧ببوب، من كقوعو، ما قضاه ا كوننا ال بد  
  ا ، كلكن قد يقع كقد ال يقع، فلما قضىقطعنا   فإنو ٧ببوبه  قضاه شرعنا

من ٝبيع الناس، من الناس من استجاب كىم  اعبد إال إياه ٓب يكن ىذا كاقعن أال يي شرعا 
ا٤بقضي شرعنا قد يقع كقد  دؿ ىذا على أف  من الناس من أعرض كىم األكثركف، فاألقلوف، ك 

 ال يقع.
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 بٌْب   كىذا الذم بْب أيدينا ُب ا٢بديث، كىو القضاء الكو٘ب، ألف النيب
 قضاءن فإنو ال يرد، كىذا ىو القضاء الكو٘ب.إذا قضى   أنو عن ربوفيما أخرب 

 ٚإْٞ أعطٝتو ألَتو أال أًٖهٗا بط١ٓ عا١َ

ىذه  ال يتخلف كىو أف اقضى ا قضاء كونين  ،ىذا من فضل ا كلو ا٢بمد كا٤بنة
لك با١بدب كالقحط ديار، ديار دكف  ُب ٝبيعنا، إ٭با قد يكوف القحط كقلة ا٤بطر األمة ال هتي

 أماكن دكف أخرل. كُب
ٚيٛ ادتُع  ،ٝطتبٝض بٝكتِٗؾ ا َٔ ض٣ٛ أْؿطِٗٚأال أضًط عًِٝٗ عدٚ

 عًِٝٗ َٔ بأقطازٖا، ست٢ ٜهٕٛ بعكِٗ ًٜٗو بعكا ٜٚطيب بعكِٗ بعكا

 ببل قي د. ا  ربو أجابو  األمر األكؿ الذم سألو النيب
ا ستئصاؿ شأفة ىذه األمة، أجاب كىو ُب شأف ا ،أما الثا٘ب فكاف ا١بواب جوابنا مقيدن

 ؛ يعِب: من سول أنفسها،عدكنا من خارجها ىذه األمةنبيو أف ال يسلط على   ا 
 فيستبيحوف بيضتها. ال يتسلطوف على ىذه األمة  ،من كفار خارجْب عن ىذه األمة

موضع اجتماعهم كقوهتم، كالعرب تقوؿ: ك ٦بتمع ا٤بسلمْب يعِب ا٤بقصود بالبيضة: 
 ( لوسطها كمعظمها.الداربيضة )

لف أنو ال يسلط عدكنا على ىذه  كعد ٤بقصود بذلك أف ا كا ككعده ال ٱبي
فتها، كقوهتا، إال إذا األمة من ا٣بارج فيستبيح سلطاهنا كيقضي على موضع إمامتها، كخبل

أف بعض ىذه األمة  الحظ أف حٌب ىنا ىي للغاية، إذا بلغ األمركيجد أمر، قاؿ: )حٌب(: ك 
٥بذه  من ا  يكن كعده  بعضا، حينئذ فإف األمر ٨بوؼ، فلم  بعضهاتل بعضنا، كسىبق

كوف ىناؾ تسلط من الكفار، بل ن ىذه األمة تسلط على بعضها أال ياألمة، إف كاف م
ٲبكن أف يقع ذلك أف يتسلط الكفار على ا٤بسلمْب فيستبيحوف بيضة اإلسبلـ، كىذا ما كقع 

 متكررة ُب التاريخ، كمن نظر ُب التاريخ عرؼ ذلك. مراتو  ُب مع األسف الشديد
: ما حصل من تسلط التتار على ا٤بسلمْب حينما غزكا ببلد كمن أشهر تلك الوقائع

ا٤بسلمْب، حٌب كصلوا إٔب بيضة اإلسبلـ كعاصمة اإلسبلـ بغداد، كحصل ما حصل من 
كحٌب أف ا٤بيازيب، كالتبلؿ ُب بغداد،   ؛القتل العظيم، الذم كانت جثث ا٤بسلمْب فيو

سالت دمنا ُب األزقة، ككاف ذلك سنة ست  كثّب ميازيب بغداد كما قاؿ ابن  
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ستمر تسلط ىؤالء التتار على بغداد ُب أياـ معدكدة ُب حدكد امائة للهجرة، كٟبسْب كست
ألفي ألفي قتيل، أم كما نقوؿ بلساننا ا٤بعاصر  ا٤بسلمْب ىأربعْب إٔب ستْب يومنا، بلغ قتل

ك ٘ب قتيل، كٓب يسلم من ذلك كما يقوؿ ابن كثّب إال أىل الذمة من اليهود كالنصارل، أمليو 
  اف سبب دخوؿ التتار على ا٤بسلمْب.بن العلقمي الذم كمن أم نىو الوزير ا

اإلحن  بْب ا٤بسلمْب ٤با فشالكن مٌب حصلت؟  ،ىذه مقتلة عظيمة أف   الشاىد
مْب على بعض، حينئذ حصل الذم شاء ا ت سيوؼ بعض ا٤بسلالبغضاء كالفًب، كسيل
 .كقدره 

 ،ُب األندلس حصل على ا٤بسلمْب ما حصل كىكذا حصل ُب بعض الببلد األخرل
 استؤب الكفار على ببلد األندلس.حٌب 

كُب عصرنا ا٢بديث  ،كذلك ُب ا٢بركب الصليبية حصل على ا٤بسلمْب ما حصل
ُب كقائع تدؿ كتشهد على  ، غّبىاُبسطْب ك ببلد ا٤بسلمْب ُب فل بعض الكفار على استؤب

  نصر كال عز ٥بم إال باجتماعهما:ال ،نصرىم بتحقق أمرين نًٍيطى  أف ا٤بسلمْب
: ٙبقيق التوحيد كاالتباع   َوَعَد الل ُو ال ِذيَن ﴿: كرسولو  أكالن

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنػ ُهْم ِفي اْلَ 
لَنػ ُهْم ِمْن بَػْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا  مٌب؟ ﴾َولَُيَمكٍَّنن  َلُهْم ِدينَػُهُم ال ِذي اْرَتَضى َلُهْم َولَيَُبدٍّ

 .[٘٘:النور﴾] ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيًئايَػْعُبُدونَِني ََّل ﴿
  قة كاالختبلؼ، كما أخرب النيباالجتماع كعدـ الفر  حصوؿ ]ثانيًّا[:

٥بم بالنصرة كالعزة كتقاطعوا كتقاتلوا، فإف ال كعد  إذا اختلفوا ،عن ربو ُب ىذا ا٢بديث
 ،[ٙٗ﴾]النفاؿ:تَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب رِيُحُكمْ َوََّل تَػَنازَُعوا فػَ ﴿ :يقوؿ كالتمكْب، كا 

 ، كا ا٤بستعاف.تصبحوف ضعفاء ال قيمة لكم بْب األمم
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 :قاؿ 

 ٚإمنا أخاف ع٢ً أَيت األ١ُ٥ املكًني$ٚزٚاٙ ايٖبسقاْٞ يف ؾشٝش٘ ٚشاد: 

الربقا٘ب ىو: تلميذ الدار قطِب، كشيخ ا٣بطيب البغدادم، توُب سنة ٟبسة كعشرين 
.  كأربعمائة، منسوبه على برقاف، قرية من قرل الشرؽ ُب خوارـز

كلك أف تقوؿ  ، ُب صحيحوالربقا٘ب اأخرجه ىذه الزيادة كما ذكرىا ا٤بؤلف 
 ذلك مستعمل عند أىل العلم.ككل  ،خرجوستكلك أف تقولو ُب م ،ُب مسنده

 قطعة يسّبة ُب أكراؽ معدكدة كجدت.مفقود إال  ُب حد علميكىذا الكتاب 
 ((سننو))كد ُب ة خرج و إضافة إٔب الربقا٘ب أبو دازيادٗبا سبق كهبذه ال كا٢بديث كامبلن 

 فهي زيادة صحيحة.  ا،كغّبٮب ((مسنده))ُب  ككذلك اإلماـ أٞبد
ىذا من كبلـ النيب ، «وإني أخاؼ على أمتي الئمة المضلين»قاؿ: 
ة األئمة ا٤بضلْب.، ٱبرب أنو ٱباؼ على ىذه األم 

 ف ىذا الوصف يشمل طائفْب: كاألئمة ا٤بضلو 
 .ا٢بكاـ ؿى بل  ضي / ُ
 العلماء ؿى بل  ضي / ِ
من  على ىذه األمة إال من خبلؿ ىاتْب الطائفتْب، ةكالشرؾ كالبدع ركما دخل الش 

  :ر كما قاؿ ابن ا٤ببارؾ كاألمعلماء،  كأحكامنا  خبلؿ األئمة ا٤بضلْب،
 ٚأسباز ض٤ٕٛ ٚزٖباْٗا            ٌٖٚ أؾطد ايدٜٔ إال املًٛى

حصل ُب  كمافا٢بكاـ من أىل الشر كالبدعة كالشرؾ، ٰبملوف الناس على الضبلؿ،   
  ك٥با نظائر ُب التاريخ اإلسبلمي. ف الٍب ال ٚبفاكم،آـ أٞبد من فتنة خلق القر عهد اإلما

كتأثّبىم أعظم، ىؤالء الذين  ،األئمة ا٤بضلْب، فهؤالء أكثر ،لعلماء علماء السوءاكأما 
يزينوف الشر، كيزينوف الضبلؿ، كيزينوف ٨بالفة الكتاب كالسنة، ماذا يقوؿ اإلنساف عن 

 هاؿ كاألغمار.ال سيما على ا١ب تأثّبىم على الناس؟!
إذا : يقوؿ  نوف الشرؾ، ىم الذين يقولوف للناس أف النيبىؤالء ٰبسِّ 

 .أعيتكم األمور فعليكم بالقبور
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م يعلموف أىل ا١بنة من أىل هن، حٌب إهنم يعلموف الغيبىم الذين يقولوف للناس إ
 النار.

 القبور، كاٚباذىا مساجد. بناء علىىم الذين يأمركهنم بالغلو على الصا٢بْب، كال
 كادثات. كفعل البدع ،ىم الذين ٰبسنوف ٥بم التربؾ ا٤بمنوع، كلبس التمائم

 ىؤالء ىم أئمة الضبلؿ.
َوَجَعْلَنا : ﴿كجعل ُب الناس أئمة شر ،جعل ُب الناس أئمة خّب٢بكمتو،  كا 

ُهْم أَِئم ًة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا ء أئمة ا٣بّب، كقاؿ ُب الشق اآلخر ىؤال، [ٕٗ﴾]سورة السجده:ِمنػْ
م ًة َيْدُعوَف ِإَلى َوَجَعْلَناُىْم أَئِ ﴿ :كيشمل ذلك من على شاكلتهم ،ُب فرعوف كجنوده

 .[ٔٗ﴾]القصص:الن ارِ 
ألف الشركر كا٤بفاسد إ٭با  ؛على أمتو األئمة ا٤بضلْب  إذف خاؼ النيب

 شاىد.تكوف بتسلطهم كتزينهم على ىذه األمة، كالواقع أكرب 
فهل للشرؾ كالبدع كأنواع الضبلالت، ىل ٥با أف تنتشر بْب الناس لوال ىؤالء الذين  

 سف الشديد؟ رسوف كينشركف مع األٱبطبوف كيتكلموف كيكتبوف كيدِّ 
 كجودىم ككثرهتم ُب كل زماف كمكاف، ال كثرىم ا. ىؤالء فسادىم عظيم مع

مسند أٞبد بإسناد  ، كجاء ُبعلى ىذه األمة  ىؤالء ٧بل خوؼ النيب
إف أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم »قاؿ:   قوم أف النيب

 .على ىذه األمة خافو النيب ، ىذا من أخوؼ ما «اللساف
سلوب، كعنده كسيلة منافق، لكن ا٤بصيبة أنو عليم اللساف، عنده لساف كعنده أ

من ا٤بسلمْب ال سيما ُب العصور إذا تكلم كإذا خطب أثر، كا٤بصيبة أف كثّبنا جذب للناس، ف
ا٤بتأخرة جهاؿ بدينهم، كا١بهاؿ ٱبدعهم بريق األلفاظ، دكف أف يغوصوا إٔب ا٢بقائق ا٤بعا٘ب 

 فيكشفوف ا٢بقيقة عن الزيف، كبالتإب يكثر التأثر هبم كيكثر الفساد هبم، كا ا٤بستعاف.
 ٚإذا ٚقع عًِٝٗ ايطٝـ مل ٜسؾع إىل ّٜٛ ايكٝا١َ

  و علىشرح٢بديث كما قاؿ الشيخ سليماف ُب كىذا ا  صدؽ رسوؿ ا
 رسوؿ ا اأال إلو إال ا كأف ٧بمد ةكتاب التوحيد، كل قطعة منو دليل على شهاد

 كذلك ألف كل قطعو منو قد كقعت كما أخرب النيب ،. 
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كقع ُب ىذه األمة ٓب يرفع إٔب يـو القيامة أف السيف إذا   أخرب النيب 
ٓب يرفع كلن يرفع   ٤با سيل السيف على ىذه األمة منذ عهد عثماف رب بوككاف ما أخ

ا٤بسلمْب الذين  ىا٤بسلمْب بفعل من ينتسبوف لئلسبلـ أكثر من قتل ىأف يشاء ا، كقتل إٔب
قتلوا بفعل غّبىم، فتأثّب ا٣بوارج كالبغاة كمن تأكؿ، أك القتاؿ الذم حصل بسبب التغلب، 

ا، فالسيف إذا ك أك ا٢برص على السلطة ب قع ْب ا٤بسلمْب على مدار التاريخ شيء كثّب جدن
تسلط الكفار كما مر بنا  ، كإذا كقع عليها من داخلها،مةعلى ىذه األمة من داخل ىذه األ

 عليها من خارجها فبل يرفع ذلك إٔب يـو القيامة.
ٚست٢ تعبد ؾ٦اّ أَيت باملػسنني، ٚال تكّٛ ايطاع١ ست٢ ًٜشل سٞ َٔ 

 األٚثإ َٔ أَيت

ىذا ا٢بديث بطولو   ا٤بؤلف كألجلو أكرد ،من ا٢بديث الشاىدىذا ىو موضع 
 ُب ىذا الباب.

 حٌب يلحق حيه من أمتو تقـو الساعة  لن أنو رب النيب أخ
 يعبد فئاـ من ىذه األمة األصناـ. كحٌب ،با٤بشركْب
 القبيلة. :٦بموعة، كا٢بي ىو :فئاـ يعِب 

تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئاـ من  حتى» :كدكجاء عند أيب دا
 .«أمتي الصناـ

  ك قبائل من ىذه األمة با٤بشركْب؟بلحوؽ حي أ  كما ا٤بقصود بقولو
 .كف فيكونوف قد ٢بقوا با٤بشركْب حكمنا، كىم ُب أماكنهمىل ا٤براد أهنم يرتد  

 ديارىم كيسكنوهنا. ا فينتقلوف إٔبأك أف ا٤بقصود أهنم يلحقوف با٤بشركْب كاقعن 
 .، كبْب الردة عن دين ا أك أهنم ٯبمعوف بْب ىذا
ألف ا٤بعُب لو كاف ىو  أهنم يلحقوف هبم كيسكنوف ديارىم؛ األقرب كا أعلم ىو:

كالتأسيس كما  بالتكرار، اهبيمعناه فيكوف ش كر بعده ُبذي  ما كافلاألكؿ كىو أهنم يرتدكف 
 بالتإبخر ذيكر، ك د، فذكر معُب جديد أكٔب من تأكيد معُب آعند األصوليْب أكٔب من التأكي

ببلد الكفار أمر مذمـو شرعنا، إال ٤بصلحة شرعية  يكوف ىذا ا٢بديث دليبلن على أف سيكُبف
  .معتربة
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سيعبد  ،أخرب أف من ىذه األمة من سيقع ُب الشرؾ  الشاىد أف النيب
حرج عمن ينتسبوف لئلسبلـ  ، فحدث كالاألكثاف كاألصناـ، ككاف ما أخرب بو 

ا عنها  ،كيقولوف ال إلو إال ا، كرٗبا صلوا كصاموا كزكوا كحجوا، كلكنهم عند القبور كبعيدن
ات، يدعوف كيستغيثوف، كينذركف كيذٕبوف كيطوفوف، فإنا  كإنا  يتوجهوف إٔب األمو 

 راجعوف.
كدكنك  تلك ا٤بشاىد، كدكنك تلك القباب، ككدكن كقع ما أخرب بو  

بلمات من ع كما رحم ا سبحانو، فهذا ما قل تلك األضرحة الٍب تعج هبا ببلد ا٤بسلمْب إال
ة هبالغ على أكلئك الذين ذكركا الشب حيث كاف كما أخرب كىذا رده  النبوة 

 كأف من دخل ُب اإلسبلـ ال يرتد. يا  ،كىي أف الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة ،السابقة
 عنو أيضنا كأين ىؤالء عما ثبت ُب الصحيحْب ؟ع ب ىذا ا٢بديثنللعجب! ماذا نص
  :ذي  عندتقـو الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس  َّل»أنو قاؿ

 .«الخلصة
 ُب جنوب ا١بزيرة العربية.قبيلة  :دكس كىيكنساء 

 ن؛ يعِب: أردافهنتقـو الساعة حٌب تضطرب ألياهت نل اأهن  أخرب النيب
 . ا٣بلصة: ذك كا٠بو ،ىو طاغية دكس عند ذلك الوثن الذم

ُب أحاديث كثّبة، ُب ثبوت أف من ىذه   أين ىؤالء عما جاء عن النيب 
أنو   عن النيب ((صحيحو))ج اإلماـ مسلم ُب ًر يكفر كيرتد، أٓب ٱبيٍ ساألمة من 

بادروا بالعماؿ فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً، ويمسي كافرًا، أو »: قاؿ
 .«يمسي مؤمناً ويصبح كافرًا، يبيع دينو بعرض من الدنيا

٤با ذكر  ((الصحيحْب))كىو ثابت ُب   أين ىم عن حديث النيب
 وهنا، أخرب النيبسفإف على أنقاهبا مبلئكة ٰبر  ،ٯبوب األرض إال ا٤بدينة أنوالدجاؿ ك 
  فيخرج من ا٤بدينة الٍب ىي  ،«ف ثالث رجفاتترج»ُب ىذا ا٢بديث أهنا

فيخرج منها كل كافر »خر الزماف، قاؿ: ئن كالٍب يرجع إليها اإلٲباف ُب آظم ا٤بداأع
 كىي ا٤بدينة، فماذا ييقاؿ عن غّبىا!! ، «ومنافق

 القبور. عباددلة كغّبىا كثّب دليل على بطبلف تلك الشبة الٍب يركج ٥با إذف ىذه األ
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 ،ؼوي فإف الشرؾ ٨بىي  ،لوجلما ييورث ا٤بسلم ا٣بشية كا٣بوؼ كا اديث أيضناحاأل كُب ىذه
، كالنار مثل ذلك، ىذا نعلوؾ اأخرب أف ا١بنة أقرب إٔب أحدنا من شر   كالنيب

 دليل على أف األسباب الٍب توصل إٔب ا١بنة سهلة كيسّبة كاألمر كذلك إٔب النار.
بالصدؽ أف ٯبنبو الشرؾ  كأف يلجأ إٔب ا  ،كأف ٱباؼ ،على ا٤بسلم أف ٰبذر

 كعبادة غّبه.
ٚأْا ، نًِٗ ٜصعِ أْ٘ ْيب، ثالثٕٛ ٚإْ٘ ضٝهٕٛ يف أَيت نرابٕٛ

 خامت ايٓبٝني، ال ْيب بعدٟ

سيكوف كما أخرب النيب أناس يزعموف أهنم أنبياء، رؤكس أكلئك ىذا العدد الذم ذكره 
سيكوف ىناؾ دجالوف ثبلثوف، كلهم  كىذا العدد فيو أنو ،، كىم ثبلثوفالنيب 

ثبلثوف، إ٭با ىؤالء  ف ىذه الدعولا٢بديث أف كل من يدعو نيب، كليس فيو  يدعي أنو
 علم.، أك الذين ٥بم أتباع كا تعأب أالثبلثوف ىم األبرز كاألشهر

 القدٙب كا٢بديث اد عوا النبوة، من الذين على مدار التاريخ ُب قد كاف فكم كىذا
، كأب ىذا  صنعاءي الذم كاف ُبسً نى صاحب اليمامة، كأخوه األسود العى مسيلمة الذم كاف 
كغّبىم، الذين يدعوف أهنم أنبياء بعد  ،ُب ا٥بند ديا٘بياف، غبلـ أٞبد القاالعصر ككذاب قاد

 .رسوؿ ا 
  كاألمر ا٤بقطوع ا٤بعلـو من الدين بالضركرة أف النيب ٧بمد بن عبد ا

 حديث رسولوذا هبخاًب األنبياء كا٤برسلْب، فبل نيب بعده، كما نطق هبذا الكتاب، ككما نطق 
 النيب ٧بمد بعد، فمن أثبت نبوة ألحد   بإٝباع  فهو كافره

الذم  ، كمكذب ٢بديث النيب ْبف كخاًب النبيو مكذب للقرآألن ؛ا٤بسلمْب
 أنو ال نيب بعده.، من اثر عنو تك

خرهلِ ٚال ٚال تصاٍ طا٥ؿ١ َٔ أَيت ع٢ً اؿل َٓؿٛز٠، ال ٜكسِٖ َٔ 

 #.اهلل تبازى ٚتعاىلَٔ خايؿِٗ ست٢ ٜأتٞ أَس 

 ،ُب األمة أف ا٣بّب باؽو  النيب  من بشارةال ىذه ىذا ختاـ ا٢بديث كفيو
ا٢بق  ا١بماعة من الناس على :كالطائفة ىي ، ستبقى طائفةكأف ا٢بق مستمر ُب ىذه األمة

 .ال من خالفها حٌب يأٌب أمر اظاىرة ال يضرىا من خذ٥با ك 
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طيبة تأخذ أركاح  ارٰبن  حيث يرسل ا  ،كأمر ا يأٌب قبيل قياـ الساعة
  قى على كجو األرض إال شرار األرض.ا٤بؤمنْب، فبل يب

ىذه الطائفة الٍب ستبقى مستمسكو با٢بق، ىي الٍب قامت حقنا كصدقنا بتوحيد ا 
، ف كٗبا قالت بو سنة النيب آ، قالت ٗبا قاؿ بو القر كاتباع رسولو 

 عليوصغّب ككبّب، ٓب يقولوا كال يعتقدكا كٓب يعملوا إال ما قاـ  اتبعوا الكتاب كالسنة ُب كل
الصاّب كأتباعهم، ىم أىل  السنة كا١بماعة، ىم السلف برىاف من الوحي، ىؤالء ىم أىلي 

  .أىل السنة كا١بماعة :يعِب ا٢بديث
ا٢بديث، كإ٭با كصف أىل ا٢بديث علم ليس ا٤بقصود بأىل ا٢بديث الذين يشتغلوف ب

ى اعتقادىم كقامت عبادهتم على مقتض الذين قاـ ،لوصف أىل السنة كا١بماعةىو مرادؼ 
ا٤بخالفْب،  يضرىم ٨بالفة الء ىم أىل ا٢بق الذين سيبقوف كلنىؤ  سنة النيب 

 كال خذالف ا٤بخذلْب.
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  باب -ٖٙ

 السحز يف جاٞ وا
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 :قاٍ 

 :باب

 َا دا٤ يف ايطشس

ُب ىذا  ٤با جرل عليو ا٤بؤلف  ماؿه استك من ا٤بؤلف  ىذا البابي 
 نواقض كقوادح التوحيد. :الكتاب من بياف

  .(باب ما جاء ُب السحر) :قاؿ  
اختلف العلماء ُب تفسّبه، كقد ذكركا أشياء ُب التعريف اللغوم  :السحر في اللغة

 :السحر ىو من أشهر ما ذكركا أف   ،٥بذه الكلمة
خر آ ري حٍ سى ال :و ٚبفى فيو األشياءألنٌ  ؛رحٍ السى  :و ٠بيكمن ،سببو ف كدؽٌ طي كلى  في  ما خى  
 الليل.

صرؼ الشيء عن : غة يرجع إٔبأصل ىذه الكلمة ُب الل كذكر بعض اللغويْب أف  
 كجهو، كذكركا غّب ذلك ُب كبلـ كثّب عند أىل اللغة. 

 إٔب أهنم اختلفوا ٯبدي السحر  فالناظر ُب كبلـ أىل العلم ُب حدِّ  :ا في اَّلصطالحأم  
 :طرائقثبلث 

كذلك لكثرة أنواعو الٍب تدخل ٙبت  ؛يعرؼ السحر ال منهم من]ا٤بسلك األكؿ[: 
 ،للسحر ىؤالء يذكركف أمثلةن  كليس بينها قدر جامع مشَبؾ، كألجل ىذا فإف   ،ىذا اللفظ

  كنو ٕبد.كال ٰبد  
 :قاؿ نوإحيث  ((األـ))كتابو ُب ا١بزء األكؿ من   اإلماـ الشافعي  :كمن أكلئك

 ٨بتلفة. جامع ٤بعافو  السحر اسمه 
٧بمد األمْب  كمن ا٤بتأخرين العبلمة الشيخ، كىكذا استظهر غّبىم من أىل العلم

 ((.أضواء البياف)) كتابو  :رٞبو ا ُب الشنقيطي
 للسحر. عاـو  ىو ذكر تعريفو  :المسلك الثاني

 .تكوف منها أمور خارقة ك أفعاؿو  نو مزاكلة النفس ا٣ببيثة ألقواؿو إ :من ىؤالء من يقوؿ
 معونة الشيطاف بالتقرب إليو. نو اجتبلبي إ :كمنهم من يقوؿ ُب تعريف السحر 
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 جعل التعريف با٤بثاؿ.لو فيي  أمثلةو  فهو تعريفو بذكرً  :المسلك الثالث
، ككما أيضان ُب كتابو ((الكاُب))كتابو   كما ُب  بن قدامو اكمن ىؤالء 

مرض فتي  ،كاألبداف ،ؤثر ُب القلوبقى كعزائم تي د كري قى أنو عي ب :فإنو عرؼ السحر ((ا٤بغِب))
 ؽ بْب الرجل كزكجو.فرِّ كتي  قتلي كتى 

 .أىل العلم ُب تعريف السحر الكىذه مس
 كمن أىم ما ينبغي علينا أف نعرفو السحر ىو حكم السحر، كىل ىو حقيقة أـ ال؟

بل مذىب عامة  ،عةىذا مذىب أىل السينة كا١بما ا كوف السحر لو حقيقة فإف  أم  
ٗبعاكنة  :ذلك أنوك ، احقيقيًّ  الو تأثّبن  كأفٌ  ،للسحر حقيقةن  ينكركا ُب عمومهم أف   األمم ٓب

فرٗبا  وبعقل :تعلق ذلك ان سواء ،مراضوإا٤بسحور ب ىعل الشياطْب يكوف هبذا السحر تأثّبه 
و، كرٗبا قتلو، ا١بنوف، كرٗبا أصاب بدنو فأمرض أصاب عقلة بأذل حٌب رٗبا أكصلو إٔب حدِّ 

أك  ،كقوع الفرقة كالبغضاء بْب الزكجْب ويكوف بسببف ةكرٗبا أذاه ُب عبلقاتو من جهة نفساني
 .عدـ القدرة على مباشرة الزكجة كما إٔب ذلك

ذلك  كلكن   ،حقيقيًّ  كأف لو تأثّبن  ىذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو أف للسحر حقيقةن 
كىذا  [ِٕٓٔبَضارٍّيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإَّل  بِِإْذِف الل ِو﴾]البقرة: ﴿َوَما ُىمْ ٭با ىو بإذف ا الكو٘ب إ

 للمشيئة. :ذف الكو٘ب ا٤برادؼىو اإل
 ك ابن حـز ػعضهم كبككافقهم على ىذا  ،ا٤بعتزلة :الناس ُب ذلك كىم ضكخالف بع

 اهنٌ إ ٕبيث يل للعْبيٰبصل ٚب ،للعْب بلن ييِّ السحر ليس إال ٚبٍ  أف   :ذىبوا إٔب صاص ا٢بنفيا١ب
 ترل الشيء على خبلؼ حقيقتو.

كالصواب الذم ال شك فيو ىو قوؿ عمـو الناس من أىل السينة كغّبىم، كيدؿ على  
 :ىذا أدلة كثّبة

ُهَما َما يُػَفرٍُّقوَف ِبِو بَػْيَن اْلَمْرِء  قوؿ ا  ]الدليل األكؿ[: ﴿فَػَيتَػَعل ُموَف ِمنػْ
ؽ بو بْب فرى يي  اآلية على أف السحر يكوف بسببو أثره  فدلت ىذه، [َٕٓٔوَزْوِجِو﴾]البقرة:

 حقيقي.  ان لو تأثّب  الرجل كأىلو، كىذا دليل على أفٌ 
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، [ٗ﴿َوِمْن َشرٍّ النػ ف اثَاِت ِفي اْلُعَقِد﴾]الفلق: قوؿ ا  ]الدليل الثا٘ب[:
ّب بإذف ا فيكوف التأثن ُب العقد ثكينف السواحر الٍب يسحرفٌ  ىن   :قدات ُب العي ثفاكالنٌ 

 من السواحر. االستعاذةما كانت  ان للسحر حقيقة كتأثّب  كلوال أفٌ  ،الكو٘ب
بح صمن ت» ((الصحيحْب))ا٤بخرج ُب  قوؿ النيب  :]الدليل الثالث[

لم » :، كُب ركاية«وَّل سحر من عجوة العالية لم يصبو في ذلك اليـو سمٌ  تمراتٍ  بسبع
 .«وَّل سحر مٌ يضره سُ 

 ا٢بديث فيو:ىذا  كالحظ أف  
 .ان حقيقي ان لو ضرر  فدؿ على أف   ،من الوقاية من ضرر السحر حثه  :أوَّلً 
 حقيقي. الضرر ٓب يضره، إذف ىو تأثّبه  إثباتي  :ثانياً 
 للسحر حقيقة. فدؿ ىذا على أف   ،كالسيم تأثّبه تأثّب حقيقي ،السيمقرنو ب :ثالثاً 

 ، قصة سحر النيبمن  ((الصحيحْب))أيضان ُب  ما ثبتى  :الدليل الرابع
 الكبلـ ُب ىذا على كجو كلعلو يأٌب معنا إف شاء ا-سيحر  فالنيب 

ؤثر ُب عقلة كال ُب ٨بصوص ٓب يي  كاف ُب شيءو    حر النيبسً  غّب أفٌ  -التفصيل
 صيب األنبياءا كاف ىذا السحر من جنس األمراض الٍب تي ٭ب  إ، قلبو، كحاشاه 

  ُب حقهم. كذلك جائزه  عليهم الصبلة كالسبلـ
خاص ىو ما يتعلق أمر ق بشأف تعلٌ   حر الذم أصيب بو النيبكالسِّ 

فرج  ا  ف  إٌب ح ،و ما أتاىمنٌ أالنساء حيث كاف ٱبييل إليو أنو يأٌب أىلو كالواقع 
طلعة ذكر ُب بئر  فِّ ُب جي  ةكمشاط شطو عنو ذلك كدلو على موضع السحر كأنو كاف ُب مي 

فدؿ  ،كعاد كما كاف عليو من قبل  النيب طى شً ذلك نى  خرجفلما استي  ،ذم أركاف
 ىذا على أف للسحر حقيقة. 

اس تعرؼ الن   فإف   ،ا٤بشاىد الذم ال ينكره إال مكابركىو الواقع  :]الدليل الخامس[
ُب أحوا٥با كُب أحواؿ اآلخرين من أصيب هبذا السحر فمنهم من ريبط عن أىلو، كمنهم من 

 خرج السحري كلكن ٤با استي  ،ُب عقلو ذلن أهم من أصابو نىلو، كمأل كقع ُب نفسو بغضاءي 
األمر حقيقي كال  فدؿ ىذا على أف   ،إٔب ما كاف عليو من عافية كأيتلف عاد ىذا اإلنسافي 

قاؿ:  إنكار حقيقة السحر جهل. حينما ذكر أفٌ   ره، كصدؽ ا٣بطايبإنكا ٲبكن
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، بأدلة الشرع، كجهل بالواقع اسوسنعم األمر كذلك، جهل  (إنكار حقيقة السحر جهله )
 فالسحر إذف حقيقة كلو تأثّب.

بو عن سحر سحرة فرعوف  أما ا٤بخالفوف فإهنم استدلوا عن ىذا ٗبا أخرب ا 
﴿ُيَخي ُل ِإلَْيِو ِمْن ، [ٙٔٔ﴿َسَحُروا َأْعُيَن الن اِس﴾]العراؼ:: حيث قاؿ ا 

 للعْب. بلن يقالوا فهذا دليل على أف السحر ليس إال ٚبي، [ِٙٙسْحرِِىْم أَنػ َها َتْسَعى﴾]طو:
  :كا١بواب عن ىذا أف يقاؿ

ل للعْب، كلكن ال دليل ُب اآليتْب كما جرل ي٫بن ال ننكر أف من السحر ما ىو ٚبي
٭با غاية األمر أف ُب ىذا الدليل كأمثالو إ، ل العْبيالسحر كلو ٧بصور ُب ٚبي راٮبا على أف  ٦بىٍ 

كلكن ال دليل على أف السحر كلو  ،فرعوف كاف من ىذا النوع سحرة ف سحرما يدؿ على أ
خر ٓب يكن من صنعتهم كىو آكاف من ىذا النوع ككراء ذلك نوع من ىذا النوع سحرىم  

 السحر ا٢بقيقي ا٤بؤثر ُب العقوؿ كاألبداف. 
انع أف على العْب فما ا٤ب ان إذا أمكن أف يكوف ُب السحر تأثّب  :ٍب أنو يقاؿ ٥بم أيضان 

إذا أثر السحر ُب العْب فما ا٤بانع من أف  ؟على غّبه من أعضاء اإلنساف يكوف بسببو تأثّبه 
 كبقية األعضاء؟ كالعقل يؤثر ُب القلب

للعْب  له يإذف الصحيح الذم ال شك فيو أف السحر منو ما ىو حقيقة، كمنو ما ىو ٚبي
 الشيء على غّب كجهة. لعلى البصر حٌب تر  ري ثػى ؤى حيث يػي 
 فالناظر ُب كبلـ أىل العلم ٯبد أف ٥بم مسلكْب ُب ا٤بسألة: :ما حكم السحرأ

 كىؤالء ٝبهور أىل العلم. السحر كفر با  من يطلق أف   منهم
 :فيقولوف صلوفهنم يفأخر لطائفة أخرل ىو آ ومسلك

 .ىو كفر كما كاف بإعانة الشياطْب من السحر ما
 ،ما ٓب يكن بإعانة الشياطْب كظلم كىو ٭با ىو فسوؽ كمعصيةإكمنو ما ليس بكفر 

 .((األـ))ُب كتابو  ن ٫بى هبذا ا٤بنحى اإلماـ الشافعي ك٩ب
ليس ىناؾ خبلؼ  ،بْب القولْب ان كالذم يظهر كا تعأب أعلم أنو ال خبلؼ حقيقي

 اإ٭ب ف أىل العلم الذين أطلقوا أف السحر كفر با إف ،بْب ىذين ا٤بسلكْب يحقيق
كال يريد ىؤالء  ،كىو يكوف بإعانة الشياطْب ،سحر الذم نطقت بو األدلةمرادىم ال
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اإلطبلقات األخرل الٍب تطلق على السحر كليست بإعانة الشياطْب، فهم ال ينازعوف أف 
 كإ٭با يعتربكف إطبلؽ السحر عليها من قبيل التجوز. ، ىذه ليست كفران 

 :لوا فقالواكأما الذين فصٌ 
 .و ما كاف بإعانة الشياطْبكفر كى  من السحر ما ىو

ديىاناتو كاستعماؿ األدكية كالعقاقّب كخواص األشياء من   ؛كمنو ما يرجع إٔب غّب ذلك
 .كما إٔب ذلك تدخيناتو ك 

فهذه ال تدخل ٙبت ، كمنهم ما يكوف عن طريق ما يسمى ٖبفة اليد كما إٔب ذلك
 حد السحر.

ذلك كفر  تعلق بإعانة الشياطْب فإفٌ ا السحر با٤بعُب األكؿ أك باإلطبلؽ األصلي ٗبا أمى 
  كيدؿ على ىذا ٝبلة من األدلة: ،ال شك فيو

ُلوا الش َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمافَ  :قوؿ ا  :]الدليل األكؿ[  ﴿َواتػ بَػُعوا َما تَػتػْ
خر آإٔب [ٕٓٔ﴾ ]البقرة:رَ َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُف َولََِٰكن  الش َياِطيَن َكَفُروا يُػَعلٍُّموَف الن اَس السٍّحْ 

 -السياؽ، ككجو الداللة من ىذه اآلية من كجوه :
معُب ذلك كما  فإف   ، ﴾َوَما َكَفَر ُسَلْيَمافُ ﴿ ُب قولو  :]الوجو الوؿ[

كاف  هم أف سليماف فكى إعلى اليهود زعمهم ك  ردٌ   إف ا :قاؿ أىل التفسّب
 ألنو ٓب يتعاطى السحر. ﴾َوَما َكَفَر ُسَلْيَمافُ ﴿كبالتإب فيكوف معُب اآلية  ،حريتعاطى السٌ 

 .فدؿ على أف السحر كفر
 .كما سحر سليماف كبالتإب ما كفر أك 

 كىذا كاضح. فدؿ ىذا على أف تعاطي السحر كفر با 
﴿َوَلِكن  الش َياِطيَن َكَفُروا يُػَعلٍُّموَف الن اَس  : وُب قول :انيثالوجو ال

يعِب  ،بالعلية ره شعً تعقيب ا٢بكم بالوصف مي  فٌ إ :قاؿ أىل األصوؿ [ٕٓٔالسٍّْحَر﴾]البقرة:
حكم على الشياطْب بالكفر فما  ا ، أهنا ىذا الوصف ا٤بذكور ىو علة ا٢بكم

كفر إال إذا  ببل خفاء أف تعليم الشيء ال يكوف   علموف الناس السحر، كمعلوـه يي م العلة؟ أهن
 .السحر كفره  أفٌ فدؿ ىذا على ، كاف ىذا الشيء كفران 
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ِإن َما  َوَما يُػَعلٍَّماِف ِمْن َأَحٍد َحت ىَٰ يَػُقوََّل ﴿: ُب قوؿ ىاركت كماركت :الوجو الثالث
َنٌة َفال َتْكُفْر﴾]البقرة: من تعلم  تعلم السحر بأفٌ من أراد يعِب ٰبذراف ، [َٕٓٔنْحُن ِفتػْ

 .كىذا كاضح جلي ُب اآلية. ،السحر فقد كفر
 :قاؿ وُب ىذه اآلية أن  جيرى ابن جي صحيح عن ال هسنادبإ كقد ذكر ابن جرير

 .(على السحر إَّل كافر ئتر جي َّل)
﴿َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَػَراُه َما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن  : ُب قولو :الوجو الرابع

بالسحر فإنو   من استبدؿ اإلٲباف با كرسولو :يعِب [َٕٓٔخالٍؽ﴾]البقرة:
ىر ىذه اآلية كفر من كظا ،يعِب من حظو كنصيب من خبلؽ  ليس لو عند ا

من حظ كال  ةُب اآلخر   الكافر ىو الذم ليس لو عند ا ألفٌ  ؛تعاطى السحر
 نصيب.

﴿َوَلْو أَنػ ُهْم آَمُنوا َواتػ َقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد  :ُب قولو  :الوجو الخامس
ٌر﴾]البقرة:  ان من كاف مؤمن ألفٌ  ؛ىؤالء كفركا السياؽ يدؿ على أفٌ  ىذا فإفٌ ، [ٖٓٔالل ِو َخيػْ

  ألنو مؤمن أصبلن. ؛لكاف خّبا لو ىقاؿ ُب حقو كلو أنو أمن كاتقال يي 
 فدؿ ىذا على أف من تعاطى السحر كفر.

٢بكم بأف تعاطي السحر  ُب ا منها نصه ثبلثة كجوه ٟبسة  -رعاؾ اا ي-إذف ىذه 
 هما أف تعاطي السحر كفر. كفر، ككجهاف الظاىر من اآلية في

﴿َوَّل يُػْفِلُح الس اِحُر َحْيُث  :ُب قولو  :ما الدليل الثانيأ
كقد دؿ االستعماؿ  ،-٥با أراد ا٤بؤلف رٞبو ا ما كىذه اآلية سيأٌب-، [ٜٙأََتى﴾]طو:

كيدؿ على ىذا قوؿ ا ، ق على ما ىو كفرعلٌ ف على أف نفي الفبلح إ٭با يي آالغالب ُب القر 
:  ِنو َّل يفلح إ ﴿َوَمْن َيدُْع َمَع الل ِو ِإَلًها آَخَر َّل بُػْرَىاَف لَُو ِبِو فَِإن َما ِحَسابُُو ِعْنَد رَبٍّو

كم عليو بعدـ الفبلح إ٭با ىو الذم ٰبي  أفٌ فدؿ ىذا على  [ٚٔٔ]المؤمنوف:،﴾الكافروف
  .الكافر

َمَتاٌع  * الل ِو اْلَكِذَب َّل يُػْفِلُحوفَ  ﴿ُقْل ِإف  ال ِذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى :تعأب وككذلك قول
َنا َمْرِجُعُهْم ثُم  نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الش ِديَد ِبَما َكانُوا َيْكُفُروَف﴾]يونس: نْػَيا ثُم  ِإلَيػْ -ِٜٙفي الدُّ
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ق بالكفر ٭با تعلٌ إا جاء ُب القرءاف من نفي الفبلح غالبان م فدؿ ىذا على أفٌ ، [ٓٚ
 كجو صريح بأف تعاطي السحر كفر. فهذا ،كالكافرين

 : من قوؿ النيب ((الصحيحْب))ىو ما ثبت ُب  :الثالث ]الدليل[
فهذا كما  «والسحر ،الشرؾ باهلل :الموبقاتأو اجتنبوا السبع  الموبقاتاتقوا السبع »

ىذا العطف الشرؾ كالسحر ىو  ألفٌ  ؛على أف السحر كفر كشرؾ با قاؿ أىل العلم دليله 
  العطف ا٣باص على العاـ.من باب 

الشرؾ  ا٤بوبقاتمن  بابه  :قاؿ ((وصحيح))ُب  ان ب باببوٌ  كالبخارم 
، فقط «والسحر ،الشرؾ باهلل :اجتنبوا الموبقات»كأكرد ٙبتو ا٢بديث هبذا اللفظ ، كالسحر

هبذا القدر؟   ألهنا ركاية عن النيب ؛كىل كاف ىذا منو، كٓب يذكر ما عدا ذلك
 ؟ صار من ا٤بؤلفىذا اخت أك أفٌ 

أف  لكأنو رأ  أف ىذه الركاية اختصار من البخارم استظهر ا٢بافظ 
 ،الشرؾ :فااألمر  اف٭با ىو ىذإمن اإلسبلـ من ىذه األمور السبع القدر الذم ىو ٨برج 

 كالسحر. 
كما قاؿ جيد  ك  ،بن كثّباا٢بافظ كما قاؿ  حيحأيب يعلى كغّبه بإسناد ص دثبت عن*]

 اأو عرافً  اأو ساحرً  امن أتى كاىنً » :أنو قاؿ  بن مسعودا عن ،حجررم كابن ذا٤بن
 .« فسألو فصدقة فقد كفر بما أنزؿ على محمد

 ([.الرأمب ؿكمثلو ال يقا) :حجر ابنقاؿ 
من قتل السحرة كسيأٌب   من الصحابة ما ثبت عن ٝبعو  ]الدليل الرابع[:

 .-إف شاء ا-الكبلـ عن ذلك مفصبلن 
كليس بقاتل  ثٌيب الساحر ليس بزافو  إذا نظرت كجدت أف   -عاؾ ار ا ي-كأنت 

كىؤالء الثبلثة ىم الذين جاء الَبخيص بقتلهم ، منو لدينو مارؽه  إال أنو تارؾه  بقي  فما  ،نفس
َّل يحل من دـ » :((الصحيحْب))ُب   ُب اإلسبلـ كما ثبت ىذا عن النيب

رؽ اوالتارؾ لدينو المف ،س بالنفسوالنف ،يالزان ثيبال :مسلم إَّل بثالث أمرئ
السحر   ٥بؤالء الصحابة دليل على أفٌ   الصحابةدؿ ىذا على أف قتل ف ،«للجماعة

 .كفر با 
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كالذم ال يشك فيو أحد أف السحر الذم  كىو كاقع السحر. :]الدليل الخامس[
يشك ىذا أمر ال  با  فره كىو  يكوف عن تعاطي، أك عن تعاكف كإعانة الشياطْب 

  :كبياف ىذا بتقدٙب ا٤بقدمتْب، عرؼ حاؿ السحرةيفيو من 
بْب نفس  السحر ال يكوف إال بإعانة الشياطْب حيث إفٌ  أفٌ  الولى:]المقدمة[ 

 نتج عنو تضامن كتعاكف.ا٣ببيثة كنفس الشيطاف ا٣ببيثة توافق يي  الساحر
 فٌ إحيث   عْب الساحر إال إذا كفر باالشياطْب ال تي  أفٌ  المقدمة الثانية:

بِب اء و كىي إغ ،ذ هبارب لو ُب إعانة ىذا الساحر إال لتحقيق غاية عنده يلتٌ أ الشيطاف ال
يدفع  ،بالرشوة وأشب كىذا لو مقابل ىو أشبو كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ  ،دـآ

يدفع من الظا٤بْب من  يدفع ليحصل على إعانة الشيطاف لو، كما ؛الرشوةالساحر ىذه 
 كما شاكل ذلك. أك ٲبيك ن من فاحشة ،أك يؤذم ،يقتلل ؛ألحد الرشوة

باعتقاد، كقد يكوف بقوؿ،  كىذا الكفر قد يكوف  الكفر با :ىذه الرشوة ىي
 كقد يكوف بفعل.

٤با يسمونو باألركاح العلوية كىو  أف باعتقاد فإما أف ييؤمر الساحر من ًقبل الشياطْب
 ،ُب ٦بريات ىذا الكوف مستقبلن  ان  أف ٥با تأثّب الكواكب، أك لؤلركاح السفلية كىي الشياطْب

 .كاعتقاد ىذا كفر با 
أف يكوف ىذا الكفر بالقوؿ بأف يؤمر الساحر بأف يستغيث با١بن كالشياطْب أك بأك 

ما شاكل ذلك من ىذه النواقض القولية  أك ينأك الدِّ   رسولوأك ب ا سي أف يى 
. 

أك كتابتو بدـ  ،ُب ا٢بيش وأك رمي ،نة ا٤بصحفف يؤمر بإىاأأك أف يكوف كفره بفعل ك
أك غّب ذلك   كتابتو منكسان أك ما شاكل ذلك ٗبا فيو إىانة لكتاب ابا٢بيض، أك 

 من أسباب الكفر الفعلية.
  :السحر إذف يتلخص لنا أف  

 عن طريق الشياطْب. إال ال يكوف  :أوَّلً 
فإذا كاف ذلك كذلك كاف   با كفرإذا  عْب الساحر إال الشياطْب ال تي  ثانيا:

 . لكىذا ظاىر كما تر  السحر كفران؛ ألنو ال يكوف إال بالكفر با 
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السحر الذم ىو عن طريق عامة الشياطْب  إذف ىذه أكجو كغّبىا أيضان يدؿ على أف  
 ما يبْب ا٤بوضوع أكثر.  كسيأٌب ُب كبلـ ا٤بؤلف أنو كفر با 
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  :قاؿ 

﴿َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَػَراُه َما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن : تعالى اهلل قوؿو 
 [َٕٓٔخالٍؽ﴾]البقرة:
 أف   :من آية البقرة كقد مضى ا٢بديث فيها، كالظاىر من ىذه اآلية ىو ةىذه قطع

من حظ  :يعِب ؛من خبلؽ ةخر ألنو ىو الذم ليس لو عند ا ُب اآل ؛الساحر كافر
 كنصيب.

  :قاؿ 
 .[ٔ٘﴿يُػْؤِمُنوَف بِاْلِجْبِت َوالط اُغوِت﴾]النساء: :قولوو 
 .((اؾبت َٔ ايطشس ٚايطاغٛت َٔ ايػٝطإ)) :عُس قاٍ 

نٌ يف نإ ٜٓصٍ عًِٝٗ ايػٝطإ  ايطٛاغٝت: نٗإ،)) :قاٍ دابسٚ 

 .((سٞ ٚاسد

عن حاؿ طائفة   فيها بياف ا، ىذه اآلية مضى الكبلـ عنها ُب درس قريب
 أهنم يؤمنوف با١ببت كالطاغوت. من اليهود، كىي 

عبد  ككصلو و((صحيح))ق ذلك البخارم ُب كما علٌ   ر ا١ببت عمر كفسٌ 
كفسر الطاغوت  ،ا١ببت بالسحر :فسر  الرازؽ كغّبه بإسناد قوم كما قاؿ ا٢بافظ

  بالشيطاف.
 اف.هت بالكواغيتفسّب الط كنقل عن جابر 

عن  -إف شاء ا-لتفصيل اف نتحدث فيو باهكسيأٌب باب خاص ٤بوضوع الك
 اف.هموضوع الك

السحر ػػ: جاء عنهم ُب ركايات كثّبة تفسّب ا١ببت ب  السلف أف   الشاىدي 
هذا فكالساحر، كدؿ ىذا على أف تعاطي السحر من شأف اليهود ال من شأف ا٤بسلمْب، 

ألف النصوص قد دلت على أنو من شأف  ؛ الساحر كفر با دليل أيضان على أفٌ 
 كافرين. ال
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 ريةُب ىذه اآلية من أف اليهود يؤمنوف بالسحر حق ال مبو  ا  كما  أخرب
ف أكثر الناس كلعان على اإلطبلؽ بالسحر ىم اليهود كىذا معلـو من حا٥بم قدٲبان إف، فيو

 دعظيمة عندىم كلو ُب ذلك مؤلفات بلغت حد التقديس عن ةللسحر مكان فٌ إف ،كحديثان 
 من الكلدانيْب من األمم القدٲبة استفادكهيزالوا يتعاطوف ىذا األمر ىؤالء اليهود، كٓب 

ىذا  ةهنم أصبحوا سادإشيطاف إليهم حٌب كزكدا عليو ما أكحى ال ،البابليْب كقدماء ا٤بصريْبك 
تأثر هبم ك  ،-عليهم من ا ما يستحقوف-اس اشتغاالن بو ىم اليهود كأكثر الن   الباب، فأبرعي 

 حٌب دخل فيو بعض ا٤بنتسبْب ٥بذا الدين مع األسف الشديد. من تأثر من غّبىم 
ف ىذه إف ،ج للسحرمن ا٤بواقع كالفضائيات الٍب تركِّ حذارم يا أيها الفضبلء  مكحذار 

الوسائل ا٢بديثة قربت لكثّب من الناس ما كاف بعيدان، كىذا أمر مؤسف أصبح الوصوؿ إٔب 
نساف كبينو إال ضغطة زر كما ان ليس بْب اإلجد اقريبن  الوسائل أمرن السحرة من خبلؿ ىذه ا

موقع  أك ٘بدىا تكتب الٍب ىي باآلالؼ كرٗبا أكثر ٘بده يكتبفكم ىي ا٤بواقع  ،يقولوف
كىو كا الشيخ الشيطا٘ب كليس  ،موقع الشيخ الركحا٘ب فبلف أك ة،فبلن ةالركحاني الشيخة

 الركحا٘ب. 
٘بد أنو يذكر لك ا٣بيارات ماذا  -لوكأساؿ ا أف ال تدخ-كتدخل إٔب ىذا ا٤بوقع 

؟ تريد ان تريد إعانة على رزؽ؟ تريد ٧ببة؟ تريد صرف ؟تريد؟ ماذا تريد أف نقدـ لك من خدمات
ى عقوؿ السفهاء كيأكلوف لكيضحكوف ع ،؟ اطلب كٛبُب ك٫بن ٫بقق لكان ؟ تريد عطفان ربط

  .أمواؿ الناس بالباطل
فهذا ٘بده قد ، اإلٲباف كضعاؼ العقوؿ ؿ أقداـ مع األسف الشديد من ضعاؼز كىنا ت

يبحث عن ٨برج عند ىؤالء السحرة، كتلك  فيأٌبمن أبواب العمل  غلق ُب كجهو بابه أي 
السحرة، كثالثة تريد أف تؤذم ضر هتا  ٚبشى على زكجها أف يتزكج عليها فتلجأ إٔب ىؤالء

إٔب  أيلجفتو ُب زعمو يريد أف ٰبافظ على ابن غيب ، كرابع إٔب ىؤالء السحرة أيضان فتلجأ 
ننا كجدنا إفيها إٔب السحرة حٌب  يلجؤكفُب أمور كثّبة  دكاليك كىكذا ،ربطها السحرة ألجل

، بعض األطفاؿ كالصبياف كالفتيات من يدخل إٔب ىذه ا٤بواقع ا٤بشبوىة كيتعامل مع أىلها
  استطبلع أك مزاح كلكنو ينتهي بشر كبيل. بكقد يبدأ األمر ٕب
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حذارم ففك بل ٥بذا الكفر ذا اإلج ٥بركٌ قاؿ ُب بعض القنوات ا٣ببيثة الٍب تي ي أيضنا ىذاك 
أيب يعلى  دثبت عنكا عظيم، فقد األمر ُب ىذا  فإف   أيها ا٤بسلم من الوقوع ُب ىذا األمر،

بن ا عن ،رم كابن حجرذكما قاؿ ا٤بنجيد  ك  ،بن كثّباا٢بافظ كما قاؿ  حيحكغّبه بإسناد ص
فقد كفر  و؛فسألو فصدق اأو عرافً  اأو ساحرً  امن أتى كاىنً » :أنو قاؿ  مسعود

 .« بما أنزؿ على محمد
 .(الرأمب ؿكمثلو ال يقا) :حجر ابنقاؿ 

  القوؿ بأف السحر كفر. ةكأضف ىذا إٔب أدل
عرض كالذم يتعرض ٤بثل ىذه األمور الرديئة فليعلم أنو يي  ان كال يسّب  األمر ليس سهبلن 

  لعياذ با.إٔب الزكاؿ كا إٲبانو
  : قاؿ

ادتٓبٛا $ :قاٍ  إٔ زضٍٛ اهلل ؛٠ عٔ أبٞ ٖسٜس

 ،ٚايطشس ،ايػسى باهلل$ :؟ قأٍٖزضٍٛ اهلل َٚا ٖ ٜا :قايٛا .#املٛبكات ايطبع

 ،ٚأنٌ َاٍ ايٝتِٝ ،ٚأنٌ ايسبا ،ٚقتٌ ايٓؿظ اييت سسَٗا اهلل إال باؿل

 #.احملؿٓات املؤَٓات رفٚق، ٚايتٛيٞ ّٜٛ ايصسـ

، لك ا٤بوبقات اجتنبوا السبع :-كمضى الكبلـ فيو- ((،الصحيحْب))ا٢بديث ُب ىذا 
 .البدليةعلى  با كالسحرى  الشرؾى  :أف تقوؿ

 .٤ببتدأ ٧بذكؼ الشرؾ خربه  على أفٌ  با كالسحري  الشرؾي  :كلك أف تقوؿ
 خره.آالشرؾ با بالسحر إٔب  ىن :

ىو من باب عطف ا٣باص على  «روالسح» :العطف ُب قولو كمضى الكبلـ ُب أفٌ  
  العاـ.
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  :قاٍ 

، ايرتَرٟزٚاٙ . #بايطٝـ ٘قسب :سد ايطاسس$ : َسؾّٛعاٚعٔ ُدٓدب 

 #أْ٘ َٛقٛفايؿشٝض $ :ٚقاٍ

ابن زىّب ابن عبد ا  :كقيل ،جيندب بن كعب :كىو ،ىذا ا٢بديث حديث جيندب
 ا٤بعركؼ ٔبيندب ا٣بّب. ،دماألز الغامدم 
 ،نما ىذا جيندب بن كعببي البجلي، ظنو جيندب بن عبد ام بعض الناس فككىً 

 . جندب ا٣بّب األزدم،  كقيل جندب بن زىّب
  أف ا٤برفوع إٔب النيب :كالصحيح ا،حديثى   ركل عن النيب

 . ضعيفكىو  مإ٠باعيل بن مسل :ف فيوفإ ،من ىذا ا٢بديث ضعيف
 كالَبمذم ،اإلماـ البخارم اكضعف ا٢بديث مرفوعن 

 من أىل العلم الصحيح.  اٮبكغّب  ف
على  وكقف :الصحيح اككما قاؿ غّبٮب ،ككما قاؿ الذىيب ،كما قاؿ الَبمذمكالصحيح  

 .جيندب
٤بخاريق فما كاف منو إال أف تعاطى بعض ىذه اي كىي أنو كقف على ساحرو  ةذا قصك٥ب

( أك فبالسي ةحد الساحر ضرب) :ث هبذا ا٢بديثسيفو كقطع رقبة ىذا الساحر كحدٌ  طاخَب 
 حد الساحر ضربةه  :لك أف تقوؿيعِب  )حد الساحر ضربو بالسيف( هبذا كهبذا قيرًأى ا٢بديث،

 . ضربو بالسيف، كلك أف تقوؿ: بالسيف
على ىذا إال  يجَبئألف الصحايب ٓب يكن ل؛  السحر كفر با أف  فهذا فيو 

 . هرد فيما ىو
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 :قاؿ 

 :طاباـعُس بٔ  : نتبقاٍ ٠بٔ عبد ١عٔ ظاي ٟبدازايٚيف ؾشٝض 

 ضٛاسس. ؾكتًٓا ثالخ :قاٍ، اقتًٛا نٌ ضاسس ٚضاسس٠إٔ $

إٔب    كتابة عمر،  إٔب البخارم غّب دقيقة تونسب ىذا األثر عن عمر
كلكن اللفظ الذم ُب البخارم كتابتو ٥بم أف يفرقوا بْب اجملوس  ،ت ُب البخارمتالو ثبعم  

كالعياذ  -كأمو أك أختو  ؛ة من ٧بارموأحدىم يتزكج امر أأىل ىذه الديانة كاف  فإفٌ ك٧بارمهم، 
 الو بالتفريق بْب ىؤالء اجملوس كبْب ٧بارمهم.عمٌ  فأمر عمر ،-با

أنو كتب ٥بم  اٞبد كعبد الرزاؽ كغّبٮبأ دإسناد صحيح عنبلكن جاء ُب غّب البخارم 
 .ةأيضان أف اقتلوا كل ساحر كساحر 

فقتلنا يومئذ ثبلثة من  :قاؿ -ٛبيمي بصرم هورتابعي كبّب مش-ده بن عبى  ةٔبال قاؿ
 أف ىؤالء السحرة كفار. :كفيو أيضان  ،كىذا أيضان فيو قتل السحرة ،السواحر

من يعِب:  ان(كاف إٝباعف ،نكركمثل ىذا األثر اشتهر كٓب يي ):  بن قدامواقاؿ 
 .الصحابة

دم ز مر معنا فعل جيندب األ  نضم إٔب ىذا فعل غّب عمرفكيف إذا ا
 كسيمر معنا أيضان غّبٮبا. 

 :قاؿ 
 ًت.ٔتأْٗا أَست بكتٌ داز١ٜ هلا ضشستٗا، ؾُك ٚؾض عٔ سؿؿ١ 

 ىذا عند مالك ُب ))ا٤بوطأ(( ببلغان، ككصلو عبدالرزٌاؽ كغّبه.
ـ   ؛ سحرهتا كانت أمرت بقتل ساحرةو  ا٤بؤمنْب  كفيو: أٌف حفصة بنت عمر أ
 .كعن جندب  ،بت عن عمرجارية ٥با، فهذا فيو أيضنا ما يؤيد ما ث

 :قاؿ 
 ٚنريو ؾض عٔ دٓدب.

 . كما مر معنا ُب ا٢بديث السابق ىو جندب األزدم 
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 :قاؿ 
 .((رسوؿ اهلل عن ثالثة من أصحاب ))  :قاؿ أحمد

 :كىم  صح قتل السحرة عن ثبلثة من أصحاب النيب :يعِب
 .جيندب/ّ .حفصة/ِ .عمر/ُ 
 ثبلثة أيضان: كأضف إليهم 
 .بن عبادهاقيس بن سعد  /ٔ ./ابن عمرٓ .اف/عثمْ 

 ، ىؤالء أربعة.-يعِب: عثماف -عمر، كابنو، كابنتو، كخليفتو
 .أضف إليهم جندبنا، كقيس بن سعد بن عبادة 

 .قالوا بقتل السحرة  ىؤالء ستة من أصحاب النيب
 الساحر كىل يستتاب أـ ال؟  كىذه ا٤بسألة عند أىل العلم كىي حد  

اقتلوا كل )كعن عمر  ،٢بديث الذم فيو ضعف كاألثر عن جيندب بن كعبمر معنا ا
 ؿ ىذا على أف الواجب قتل السحرة. فدٌ  ؛إضافة إٔب أفعاؿ الصحابة (،ساحر كساحرة

 فيو كجهاف: (حد الساحر) :كقولو
لكنو مؤذم فإف ىذا ينطبق  ،إذا كاف السحر ٓب يصل إٔب حد الكفر :]الوجو الوؿ[

 صطبلحان.عليو كصف ا٢بد ا
القتل على بعض ا٤بعاصي الٍب تثبت ُب عقوبتها القتل، كيَبتب  :فا٢بد اصطبلحان ىو

 رات ألصحاهبا.اعلى ىذا أمور منها أف ا٢بدكد كفٌ 
 ىتعاطيلكن  ،افهذا يكوف فيما إذا كاف السحر ليس كفر  ان فإذا كاف القتل للساحر حد

التدخينات ا٤بؤذية ا٣بافية الٍب ال يعلمها من األسباب ا٤بؤذية كبعض العقاقّب ك  ان اإلنساف سبب
 إال األفراد من الناس من ىؤالء ا٣ببثاء. 

الباغي  الصائل حكم ىؤالء ا٤بؤذين أهنم ُب حكم ألفٌ  ؛كمثل ىذا ينطبق عليو أنو حد
 صح أف ذلك القتل حد. ف ،شره عن اجملتمع ا٤بسلم إال بقتلوالذم ال يدفع 

ان كمعلـو عند الفقهاء التفريق بْب القتل حدٌ  ،ةو دٌ قتل عن رً ذا كاف الإأما ]الوجو الثا٘ب[: 
 فهذا حكم كىذا حكم. ،كبْب القتل ردان 
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ىنا الٍب مرت معنا فا٢بديث أك األثر ال يراد هبا االصطبلح ا٤بعركؼ ىا فإف كلمة ا٢بد 
 ةه أك ضرب وعقوبة الساحر ضرب :يعِب ،العقوبة :٭با يراد بكلمة ا٢بد ىا ىناإعند الفقهاء، 

  .بالسيف فهذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو
ف كاف دكف ذلك إسحره بالسحر الكفرم أك الذم يؤذم  ىأما الساحر الذم يتعاط

شكل على ىذا كال يي  ،ك  و كما كقع من أصحاب النيبلأنو ٯبب قت
قد سحرهتا جارية ٥با فأمرت هبا فباعتها كٓب  أهنا  قي كغّبه عن عائشةهيما أخرج الب

 .تقتلها
 مرين:أأحد بكتوجيو ذلك 

ما أف يقاؿ أف سحر ىذه ا١بارية ٥با ٓب يكن عن طريق الشياطْب إ :[الوجو الوؿ]
 فرأت أف تكوف عقوبتها بأف تبيعها.

أمرىا عند  نبيستٓب  :يعِب  أف يكوف األمر قد ترددت فيو :الوجو الثاني
لك ٖببلؼ ذلك؟ بالشياطْب، أك إذا كاف ذ االستعانةىل كاف عن طريق  عائشة 

 كمع االحتماؿ ما كاف ٥با أف توقع ذلك.
 .((األـ))ُب كتابو  الشافعي  ذكر ٫بو من ىذا الكبلـ دكق

 كهبا أختم ىل يستتاب الساحر قبل قتلو؟ أـ ال يستتاب؟ الخيرة المسألة
 فعل ألصحاب النيبلظاىر  ،ستتابي نو الأأكثر العلماء على ]القوؿ األكؿ[: 
 ك،  فعمر  ( كنٌفذ ىذا اقتلوا كل ساحر كساحرة) :قاؿ

كما جاء ُب أثر ٔبالة قتلوا ُب ذلك اليـو ثبلثة سواحر،   ككذلك التابعوف  الصحابة 
فظاىر ككذلك غّبىم ٩بن ذكرت  حفصة تككذلك فعل جيندب ، ككذلك فعل

 استتابوىم. ما أحوا٥بم أهنم
كىذا ما ماؿ إليو  ،تلواهم كأف ٓب يتوبوا قي من لى بً ف تابوا قي إف ،أهنم يستتابوف :القوؿ الثاني

 .((األـ))ُب كتابو   الشافعي
رجع ُب أمرىم إٔب رأم ا٢باكم نو يي إحكمهم حكم الزنادقة ٕبيث  أف   :القوؿ الثالث

يعِب -ا٤بصلحة الشرعية ُب قتلو  أف  فإف رأل  ،راعي ا٤بصلحة الشرعيةالشرعي الذم يي 
 . كا تعأب أعلم، ف ٓب يتب قتلوإف تاب عفى عنو ك ، فإوكإال استتاب وقتل -الساحر
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 :قاٍ 

 باب

 بٝإ غ٤ٞ َٔ أْٛاع ايطشس

ناسب  ،اكحدن  كحقيقةن  ُب الباب ا٤باضي السحر حكمان  بعد أف بْب ا٤بؤلف 
نو قد مر بنا إف ،قو بياف شيء من أنواع السحرسابلل يأف يعقد ىذا الباب الذم ىو تفص

 :ٯبمعها أمراف ،سم عاـ يضم أنواع ٨بتلفةاالسحر  أفٌ  سالفبالباب ال
 على النفوس. ايًّ خف ان ّب أف فيها تأث الوؿ:

 للنفوس. ان فيها خداع ف  أ والثاني:
 طلقوف علىما فيو تأثّب كما يكوف تعاطيو ٖبفة كخداع ىو الذم جعل أىل العلم يي 

إذ ال يكوف  ،فمن السحر ما ىو شرؾ با  ،سم أال كىو السحرشٌب ىذا اال أنواعو 
 .طلق با٢بقيقة الشرعية ا٣باصةكىذا ىو السحر إذا أي  ،إال ٕبصوؿ الشرؾ

كىناؾ أنواع أخرل تدخل ُب كلمة السحر با٤بعُب العاـ ال با٢بقيقة ا٣باصة الٍب يَبتب 
 عليها أمراف: 

 .ا٢بكم بالكفر
 .ة ا٢بد الشرعي على ما مضى بيانوكإقام

تلك األنواع الٍب تدخل با٤بعُب العاـ ما يرجع إٔب استعماؿ بعض األدكية كخواص  من
الذين يطلوف أنفسهم بأنواع كس كٱبدع هبا أىل ىذا الصنف،  بً لى األشياء كالتدخينات الٍب يػي 

يس السحر با٤بعُب لكنو ل ،من الدىانات ٍب يدخلوف النار فبل تؤثر فيهم ىذا يسمى سحرا
 .الشرعي ا٣باص الذم قد تعلمناه

يعِب يستعمل أصحاب ىذا النوع طريقة ُب  ،السحر الذم ىو ٚبييل للعْب ىناؾ أيضان 
 .آخر ئنافاء شيٖبى  الناس كأبصارىم بشيء ما ٍب يفعلوف ْبعأإشغاؿ 
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كتصرفات يصنعوهنا  فة اليد حركاته كمن ذلك أيضا ما يسمى ُب عصرنا ا٢باضر ٖبً 
 .سحران  ابسرعة كذكاء يتدربوف عليها كيكوف ٥بم فيها نوع رياضة كيطلق عليها كتسمى أيضن 

كمنو ال يكوف   منو ما يكوف كفران  ،نو سحرأطلق عليو شٌب ٤با يي  أصناؼه  ؾىنا فإذ
 .كذلك

منزلتو،  نوعو  ؿ كل  نزِّ كطالب العلم ٕباجة إٔب أف يعرؼ الفرؽ بْب ىذه األنواع حٌب يي 
بعض الناس رٗبا أطلق أك عمم  فٌ إوع با٢بكم الشريعي ا٤بناسب لو، فم على كل نكى كحٌب ٰبيٍ 

 فوقع بسبب ذلك شيء من االلتباس بل التعدم على الشرع.
أشار فيها إٔب أٮبية ىذا  عقد مسألةن  ((الفركؽ))ُب كتابو   يكالقراُب ا٤بالك 

من  ةككاف يشتكي بقل ،شرعيةكل نوع منزلتو ال  األمر كىو التفريق بْب أنواع السحر كإنزاؿي 
هم ينبغي على طالب العلم بل على ا٤بسلم إٔب أصل مي  كىذا ا٤بوضوع يرجعي  ،يعتِب هبذا األمر

نزؿ ا على رسولو أما  حدكدي  ا، ما أنزؿ أف يراعيو أال كىو ضركرة معرفة حدكدً 
  كالعأىذا معرفتو من أىم ا٤بهمات، كمن ، ، كمن أىم العلـو آب نفع العلـو

دخل منها كال يي  يئان ج شًر و ال ٱبي نٌ إ ما أنزؿ ا على رسولو ٕبيثي  ا ىو الذم يعرؼ حدكدى حقن 
فهذا من األمور  ،منها فيهاليس  ئان دخل فيها شيكال يي  ،ىي منو منها ئان رج شيال ٱبي  ،فيها ئان شي

يل ا أحكاـ من جهة التحلىذه ا٢بدكد الٍب جاءت ُب النصوص كالٍب يتعلق هب ا٤بهمة
كمن  ،هبا ىذا ىو العلم حقان  كمن جهة ا٤بدح كالذـ البد على ا٤بسلم أف ٰبيط علمان  ،كالتحرٙب

ما الذم يَبتب على كل نوع من  ؟ما أنواعو ؟ما ىو السحر ،ذلك ىذا الذم بْب أيدينا
  .بيانو ُب ىذا الباب ىذا الذم راـ ا٤بؤلف  ؟أحكاـ

  :قاؿ 
دثٓا عٛف عٔ سٝإ بٔ ايعال٤، قاٍ أمحد: سدثٓا قُد بٔ دعؿس، س

إٕ $قاٍ:  قبٝؿ١ عٔ أبٝ٘ أْ٘ مسع ايٓيب سدثٓا قطٔ بٔ 

 .#ري٠ َٔ اؾبتسم ٚائطٝاؾ١ ٚايٖطائع

 ،هبذا السياؽ شيء نادر ُب كتاب التوحيد ىذا ا٢بديث الذم أكرده ا٤بؤلف 
 .حديثا بإسنادهمن النادر أف يسوؽ ا٤بؤلف 
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فيو كبلـ أبو العبلء  ،ف فيو حياف بن العبلءإناده فىذا ا٢بديث فيو ٕبث من جهة إس
بن اكحسنو شيخ اإلسبلـ  م،علم أف ا٢بديث ثابت قد صححو ا٤بنذر أكاألقرب كا  ،يسّب
كا٢بديث  ،كغّبىم من أىل العلم ،كالشوكا٘ب ،لحفكجود إسناده ابن م ،كمو كالن ة،تيمي

 .ممن أىل العل اكأبو داككد كغّبٮب ٞبد أأخرجو اإلماـ 
 .العلم الثقة الثبت ماـندر اإلكىو غي  ،(حدثنا ٧بمد بن جعفر :ٞبدأقاؿ )
خرج لو  ،البصرم ا٤بعركؼ بعوؼ األعرايب كىو ثقة ةىو بن أيب ٝبيل ،(عن عوؼ)
 .ا١بماعة
 وقابن ٨بارؽ أبو العبلء كىذا الذم فيو الكبلـ يسّب كثٌ  :كيقاؿ ،(عن حياف بن العبلء)

 .فوكبعضهم ضعٌ  ،بأس بوبعض أىل العلم كقالوا ال 
 .كىو تابعي صدكؽ (قطن ابن قبيصة)يركم عن 

 .كأرضاه قبيصة ابن ٨بارؽ البصرم صحايب جليل نزؿ البصرة  (كأبوه)
 ّبة.رؽ، كالطً يافة، كالط  من ا١ببت ثبلثة أمور: العً  ىذا ا٢بديث فيو بياف أف  

ىو إطبلقها على ما ال خّب األصل ُب ىذه الكلمة  مضى أف   فيمافمر بنا  ا ا١ببتي أم  
كتنوعت كلمات السلف ُب تفسّب ىذه الكلمة بْب أف يكوف ا١ببت ىو الشيطاف أك  ،فيو

 .ا١ببت ىو السحر كا٤بعُب ا٤بناسب منها ٥بذا ا٢بديث ىو أفٌ  ،السحر أك الشرؾ أك األصناـ
ىا ( من)ك ،خرب النيب أمور الثبلثة فهي من السحر كما األأما ىذه 

 .من أنواع السحر ىذه األمور الثبلثة :يعِب ؛ف تكوف تبعيضيةما أإىنا 
 ىذه األمور منشأىا من السحر. أٌف )من( ىا ىنا البتداء الغاية يعِب أك
 يافةن يفها عً ّب أعً فت الطِّ عً  :تقوؿ ،الزجر :ىي يافةي كالعً  (يافةالعِ )فهو  أما المر الوؿ: 

فكاف  ،عرب ُب ا١باىلية كانوا أىل كلع بالتطّبكذلك أف ال ،فهو زجر الطّب ،هتارٍ جى زى  :يعِب
ُب السماء كينظر  نو يتأمل طّبان إذلك ف أك ما إٔب أك ٘بارةن  ران فأحدىم إذا خرج من داره يريد س

 ككجد طائران  فإذا ٓب ٯبد شيء طائران  ،عليو ـه دً قٍ قبة ما ىو مي اكيستدؿ بذلك على ع ،ُب ٩بره
ف إف ،ٍب بعد ذلك ينظر ُب ٩بر ىذا الطّب ،ّبه حٌب يطّبأثاره كط :يعِب ،زجره وُب ٧بل ساكنان 

 (ان سا٫ب) :كاف ٲبر من جهة الشماؿ إٔب جهة اليمْب بالنسبة ٥بذا الزاجر ٠بى ذلك الطائر
 .كاستبشر بذلك ك اعتقد أف العاقبة ٞبيدة
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 (ان بارح) :نو يسميوإأما إذا طار ىذا الطائر من جهة اليمْب إٔب جهة الشماؿ ف
فّبجع كال  ،األمر الذم ىو مقدـ عليو ا٣بيبة كا٣بسراف مآؿكيعتقد أف  ،لككيتشاءـ بذ

 .يافةالعً  :٠باه النيب أىذا ىو الذم  ،دـيق
من ىذا  جاءت ُب ىذا ا٢بديث أيضا عمـو كخصوصة كىي الٍب ّبى يافة كالطً كبْب العً 

 .كل من األمرين عاـ من كجو كخاص من كجو  ،الوجو
 .ؿؤ نو يكوف هبا تشاـؤ كتفاأن الطّبة من جهة عم مأأما العيافة فإهنا  

 .أما الطّبة فالغالب ُب استعماؿ ىذه الكلمة أف تكوف ُب التشاـؤ
عم من أكأما الطّبة فإهنا ، ف العيافة ٨بتصة بالطيورإة أعم فكُب مقابل ذلك ُب الطّب 

ة من جه ،من جهة أ٠بائها ،من جهة ألواهنا ،قد تكوف بالطيور من جهة ٩برىا ،ذلك
كأزمنة إٔب  ة،كأمكن ،كأرقاـ ،كألواف ،كعاىات ،اناتأصواهتا، كقد تكوف بغّب الطيور من حيو 

  .غّب ذلك
بعد بابْب أك ثبلثة نتحدث فيو إف  -إف شاء ا-كباب الطّبة باب سيأتينا عن قريب 

كإذا  ،ـرف الطّبة أمر ٧بإر ىا ىنا فكً كلكن ٗبناسبة ما ذي  ،شاء ا بالتفصيل عن أحكاـ الطّبة
على ما سيأٌب بيانو  ان ا تكوف شركُب النفس حٌب كاف سببا لئلقداـ أك اإلحجاـ فإهنٌ  تمظي عى 

 إف شاء ا.
 .كىذه ىي الطّبة ،ىذه ىي العيافة فإذ 

 ، خفي على النفوسّبككجو إطبلؽ السحر على ىذين األمرين ىو ما فيهما من تأث
لنفوس ٕبيث ٰبصل انقباض أك انشراح أك إقداـ أك ّبة كبلٮبا مؤثراف على ايافة كالطً ف العً إف

السحر فجامعت  ،ككل ذلك من تأثّب ىذه األمور الٍب ال أصل ٥با كال حقيقة ٥با ،إحجاـ
 .من جهة ما فيها من تأثّب خفي على النفوس ،من ىذه ا١بهة

ثّب كقد قلنا أف ا٤بعُب العاـ الذم ترجع إليو أنواع السحر ىو ما ُب ىذه األنواع من تأ
 .داعفة كخً خفي على النفوس، أك ما فيها من خً 

ّبة بأهنا سحر با٤بعُب العاـ ال با٤بعُب ا٣باص يافة ككصف الطً كصف العً  كبالتإب صحٌ 
 فهذا القدر ال يصل إٔب ىذا ا٢بد . ،كرب ٨برج من ا٤بلةأالذم كصفناه بأنو شرؾ 

 :العلم رؽ تفسّباف عند أىلكللط   ،رؽفهو الط   ما المر الثالث:أ
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ط نو ا٣بى أما أكرد ا٤بؤلف ٩با سنقرئو إف شاء ا من كبلـ عوؼ رٞبو ا من  :حدٮباأ
ي ا٣بط ُب األرض ك٠بي  ،الطرؽ ىو ا٣بط ُب األرض التفسير الوؿ: ىذا ىو فإذ ،ُب األرض

 ؛فسمي ذلك ماذا؟ طرقا ،رقان الذم يرسم أك ٱبط على األرض كأنو يرسم فيها طي  ألفٌ  ؛رقان طى 
ف أىل ا١باىلية كانوا يأتوف إٔب الكهاف كا٤بشعوذين فيطلبوف منهم أف ٱبطوا أ :ة ذلككصف

طلبوا من ىذا الكاىن  ،أك ما شاكل ذلك أك ٘بارةو  أك سفرو  اإلقداـ على زكاجو  كا٥بم إذا أراد
  ان نو يرسم خطوطأبو ُب األرض أك بإصبعو ٕبيث  كتفيأخذ عودا ين ،أف ٱبط ٥بم ُب األرض

ٍب  ،ير٠بها ىكذا بطريقة عشوائية ،على الَباب ال ٰبيط هبا العد ةكثّب   م خطوطان يرس ،كثّبة
 ي  ف كاف الذم بقإف ،فيما بقي ري ظى نٍ ٍب يػي  ،يأٌب بعد ذلك على مهل فيمسح خطْب خطْب

استبشر صاحب الشأف هبذا كأقدـ كاعتقد أف ىذا  ،ة على النجاحمخطاف كاف ىذا عبل
ألنو يراه  ؛نو يتشاءـ بذلكإف كاف الذم يبقى فهو خط كاحد فإكأما  ،إعبلـ لو ٗبا ُب الغيب

ف الذم ُب الغيب ىو أف يكوف على أك  ،كألنو يستطلع هبذا إٔب ما ُب الغيب ،يبةعبلمة ا٣بى 
 .قدـنو ٰبجم كال يي إكبالتإب ف ،اإلنساف خسارة

ل ُب هانة ٩با سيأٌب الكبلـ فيو إف شاء ا على كجو التفصيىذا نوع من الكً  فإذ
 .الباب القادـ ما جاء ُب الكهاف

ُب اللغة  رؽى كذلك أف الط   ،الضرب با٢بصى :ىو رؽى الط   فهو أفٌ  أما التفسير الثاني: 
 تمطرقة ا٢بداد أك مطرقة النجار ٠بي ،ا٤بطرقة تكمن ذلك ٠بي ،يطلق كيراد بو الضرب

  :كىذا الذم قالو لبيد بن ربيعو ،ف هبا الضربأل ،مطرقة
 ٚال شادسات ايطري َا اهلل ؾاْع       ٛازم باؿؿ٢ تدزٟ ايَط يعُسى َا

 :كركم ىذا البيت
 باؿؿ٢ كٛازبيعُسى َا تدزٟ اي 

  :كىذا البيت ذكر أمرين ٩با كاف أىل ا١باىلية يتعاطوف
 الضرب با٢بصى. الوؿ:

 .-الٍب ذكرناىا قبل قليل-يافة العً  والثاني:
أخذ حصيات حجارة أك نو تي أبا٢بصى  الشاىد أف ىيئة ىذه الصورة كىي الضرب

ضرب فيي  -الذم مر بنا سابقا-دع كالوى   ؛أخذ غّب ا٢بصىكقد يي  ،ضرب عليهاٍب يي  ىا٫بو 
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رب عليو سيكوف  ٍب يزعم ىذا الكاىن ا٤بشعوذ الدجاؿ بعد أف يتأمل ُب ىذا الذم ضى  ،عليها
أك  ،ئدة أك ٚبسر، كتنجح، ترسب، تسافر تفيد من سفرؾ فازكجكذا، أك ال يكوف كذا، ستت

 ٲبوت فبلف إٔب غّب ذلك.
كىذا ال شك  ،عاء علم الغيبهانة فيو ادٌ رؽ نوع من الكً على كبل التفسّبين الط   فذإ 

ما ُب ىذا  كظاىره  ،-كسيأٌب الكبلـ فيو على كجو التفصيل إف شاء ا-نو منكر عظيم أ
  .حركصف ذلك بأنو من الس صح  ف ،على النفوس النوع من تأثّب خفيو 

  :قاؿ 
 ((.سم: اـط ىط باألزضٝاؾ١: شدس ايطري، ٚايٖطائع))قاٍ عٛف: 

 .((ز١ْ ايػٝطإ((-قاٍ اؿطٔ- ٚاؾبت

 .إضٓادٙ دٝد 

)قاؿ عوؼ(: ىو ابن أيب ٝبيلة العبدم ا٤بلقب: بعوؼ األعرايب، كاإلماـ أٞبد 
 حد ركاة ىذا عٌقب على ركايتو ىذا ا٢بديث بذكر ىذا التفسّب من عوؼو الذم ىو أ
 ا٢بديث
 .الشيطاف ةرن ،البصرم :يعِب (قاؿ ا٢بسن)

 .الصوت ا٢باد :الرنة ُب اللغة
 فما ا٤براد برنة الشيطاف؟ 

  .يفسر ا١ببت هبذه الكلمة رنة الشيطاف الحظ أف ا٢بسن 
 :ماـ ىذه الكلمة لهم ثالثة مواقف أو أربعةأأىل العلم 

الشيخ سليماف  رحالشا فيدمة كما فعل ا٢بهنم يتوقفوف ُب ىذه الكلأ الموقف الوؿ:
 ٓب أقف فيها على كبلـ. :نو ٤با ذكر ىذه الكلمة ُب التيسّب قاؿأ ((التيسّب))ُب  بن عبد ا

 :ركا ىذه الكلمة بأمرينأف بعض أىل العلم فسٌ  والموقف الثاني:
 :ركا رنة الشيطاففسٌ  
 .ياحةبالنِّ  

 .كبالغناء
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إ٭با ُب رنة  ،السلف لكن ليس ُب تفسّب ا١ببتكىذا جاء فيو بعض اآلثار عن 
 نة الشيطاف نياحة النائحة أك الغناء.من رى  ذكركا أفٌ  ،الشيطاف

فهو يوسوس  ،ه كتسويلوؤ دعا :فهو أف رنة الشيطاف يعِب الثالث: ]الموقف[أما 
 .ن يطيعو حٌب يعصي ا ٤ب ليكيدعوا كٲب

كتسويلو ككسوستو  ،كدعوتو ،هؤ دعا :يعِب نتوالشيطاف، رى  :ا١ببت ىو فعاد األمر إٔب أفٌ 
 ىذه ا٤بعا٘ب. إٔبكما 

أف ىذه  ،شك فيوأبل ىذا الذم ال أرل فيو غّبه كال  ،علمأكاألقرب كا تعأب 
ا٢بجة ُب ىذا ظاىرة من  فٌ أل ؛نو الشيطافإف الكلمة ُب أصلها أك  ،الكلمة رنة تصحيف

 :ثبلثة كجوه
الذم ُب  ،د كالذم بْب أيدينا منقوؿ عن ا٤بسندٞبأأف الذم ُب مسند اإلماـ  :أوَّلً 

كقد  ،نو الشيطافإأك قاؿ ا٢بسن ُب ا١ببت  ،(نو الشيطافإا١ببت  :قاؿ ا٢بسن)ا٤بسند 
 نو الشيطاف.إُب طبعات عدة كٓب أجد فيو إال ىذه الكلمة  سندجعت ا٤بار 

 نو ساؽ ىذاإف ،ٞبدأعن اإلماـ  بن كثّب اأف الذم نقلو ا٢بافظ  :وثانياً 
 ،نو الشيطاف كليس رنة الشيطافإكالذم ذكره  ،تفسّب سورة النساءُب  ا٢بديث بإسناده

كقد راجعت  ،ٞبدأمن أعظم الناس عناية ٗبسند اإلماـ  كمعلـو أف ابن كثّب 
 نو الشيطاف.إعلى  ةتفسّبه ُب طبعات ٨بتلفة ككلها متفق

 ، تفسّب ا١ببتُب أف ىذا التفسّب ىو ا٤بعركؼ عن ا٢بسن البصرم  :]ثالثًا[
شك فيو كالعلم أمن ا٤بفسرين عند تفسّب كلمة ا١ببت، فالذم ال  كاحدكىذا ما ذكره غّب 

أف كتابة  كمعلوـه  ة(،رن)إٔب  (نو)إصحفت من  ،حفتعند ا تعأب أف ىذه الكلمة صي 
 ىل على ،درم على منأفلعلو اشتبو األمر كال  ،من الراء ريبه األلف قد تأٌب بصيغة ر٠بها ق

 .فصار رنة الشيطاف ،ا٤بؤلف أك على من نقل عنو ا٤بؤلف
نو رنة الشيطاف إنو الشيطاف أك إالصواب  ف  إف قلنا إ ،كعلى كل حاؿ األمر يسّب

 .فاألمر راجع إٔب الشيطاف
سوؿ للناس ىذه األمور من العيافة، كالطرؽ، كا٤بعُب أف الشيطاف ىو الذم يوسوس كيي 

 .فالشيطاف مبدأ ذلك ،كالطّبة
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بلبتداء الغاية ىو من ذلك ىو مبدأه ىو الذم يقذؼ ىذه التصورات لىا ىنا  (من)ك
 .علمأكا تعأب  ،كالتصديقات الباطلة كالذم يقذفها ُب نفوس من استجاب لو

  :  قاؿ
 ألبٞ داٚد ٚايٓطا٥ٞ ٚابٔ سبإ يف ؾشٝش٘ املطٓد َٓ٘ٚ

القطعة ا٤برفوعة إٔب النيب  يعِب أٌف أبا داكد كمن ذكر إ٭با رككا ا٢بديث ا٤برفوع
 .دك٭با بعد ذلك كىو تفسّب عوؼ أك ا٢بسن رٞبة ا عليهما 

 :قاٍ 

َٔ : $قاٍ زضٍٛ اهلل قاٍ: ٚعٔ ابٔ عباع 

زٚاٙ أبٛ # َٔ ايطشس، شاد َا شاداقتبظ غعب١ َٔ ايٓذّٛ، ؾكد اقتبظ غعب١

 .إضٓادٙ ؾشٝضبداٚد، 

 ذكر ا٤بؤلف ما ك ،ث صحيحيحد ابن عباس اىذا ا٢بديث 
 ،((الكبائر))كتابو ُب   ككذلك الذىيب ،كمو ككذلك الن ،كقد صححو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 .كغّب ىؤالء حديث صحيح إف شاء ا
 .من السحر ةلم شبعل كتعٌ حصٌ  :أف من اقتبس يعِب رب النيب كفيو ٱبي 
ن السحر زاد ل طرفا ممن علم النجـو فقد حصٌ  ل طرفان من حصٌ  :يعِب ؛ا١بزء :الشعبة

 .ما زاد
فانو  -علم النجـو-نو كل ما أكغل ُب تعلم ىذا العلم أ (:زاد ما زاد)كمعُب قولو 

 .إٍب السحر ُب دادز إتعلم ُب العلم  اددز إكلما   ،يكوف قد أكغل ُب السحر
 .انتبو ،ّبسيكا٤براد هبذا ا٢بديث علم النجـو الذم ىو علم التأثّب ال علم الت

  .ريعلم تأثير ، وعلم تسيعلم النجـو قسماف: 
ف شاء ا على كجو التفصيل ُب باب قادـ خاص هبذا إكسنتحدث عن ىذا 

 .ا٤بوضوع
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كعلم  ،علم التأثّب :لكن يقاؿ على كجو اإلٯباز أف ا٤براد ىا ىنا بعلم النجـو يعِب
ار من يتعاطاه من أىل ا١باىلية من الكفيتعاطاه كىذا الذم كاف  ،التأثّب يرجع إٔب أمرين

 كا٤بشركْب كأب ىذا العصر.
 ىو  الوؿ:

ي
 غيبات.االستدالؿ ٕبركات األفبلؾ كالنجـو كاجتماعها كافَباقها على ا٤ب

يعِب أف ٥بذه الكواكب ك٥بذه  ،اعتقاد تأثّب األفبلؾ ُب ٦بريات ىذا الكوف والثاني:
 ف.٥بذا الكو  كتدبّبان  النجـو ك٥بذه األقمار أف ٥با تأثّبان 

 .ككفر بو رؾ با ككبل النوعْب ش
 :ككجو إطبلؽ السحر على ىذا النوع ىو

ف أرباب ىذا الصنف كمن يتعاطاه كمن ينساؽ إف ،ما فيو من تأثّب خفي على النفوس
كقر ُب  الذم على ىذا ان لو تتأثر نفوسهم بو كيبنوف عليو تفاصيل كمواقف كأمور كثّبة بناء

  .كىو ال شك شيء باطل ال حقيقة لو ،نفوسهم
 : ؿقا
ثِ ْؿح ؾٝٗا كد٠َّٔ عكد ُع: $ًٓطا٥ٞ َٔ سدٜح أبٞ ٖسٜس٠ ٚي

 .#ؾكد ضشس، َٚٔ ضشس ؾكد أغسى، َٚٔ تعًل غ٦ّٝا ٚنٌ إيٝ٘

 ((ميزاف االعتداؿ))ُب  ف الذىيب إا٢بديث فيو ٕبث من جهة ثبوتو ف ىذا
 :بعلتْبأعلو 

 .ةاد بن ميسر  كىو عب  نو لٌْب إركاتو ف أحد الولى:]العلة[ 
 .جهة أف ا١بمهور يركف أف ا٢بسن ٓب يسمع من أيب ىريرةمن االنقطاع  ة الثانية:والعل

نو مضى الكبلـ ُب أكأظن  ،عن أيب ىريرة ،عن ا٢بسن ،ادكا٢بديث جاء من طريق عبٌ 
ٓب يسمع من أيب ىريرة  ا٢بسن البصرم  أف ا١بمهور يركف أفٌ  اىذا ا٤بوضوع كعلمن
،  ٌكمن ا٤بعاصرين الشيخ  ،غّبه من أىل العلمف ىذا ا٢بديث الذىيب ك كلذلك ضع

 .ا تعأب على ا١بميع ةناصر رٞب
نقل كبلـ الذىيب ٍب  ((اآلداب))ابن مفلح ُب فىذا ا٢بديث  حٌسنكبعض أىل العلم 

كذلك أف من أىل العلم من رأل أف ا٢بسن  (،ا٢بديث حسن أفٌ  كيتوجو ،قاؿ كذا) :قاؿ
 .اد بن ميسرة ال بأس بوعبٌ  :من قاؿ كمن أىل العلم ،قد ٠بع من أيب ىريرة
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 ث فيو أمراف:يدا٢بكعلى كل حاؿ ىذا 
﴿َوِمن َشرٍّ النػ ف اثَاِت ِفي : ُب العقد كىذا يشهد لو كتاب ا ثما يتعلق بالنف الوؿ:

 ، كما جاء ُب تفسّب ىذه اآلية من كبلـ كثّب للسلف.]ٗاْلُعَقِد﴾]الفلق:
فيشهد لو ما مر بنا  «من تعلق شيء وكل إليو» :ُب ا٢بديث كىو وأما الشق الثاني:
 كذاؾ يتقول هبذا. بذاؾ هذا يتقولف،  ميٍ كى من حديث عبد ا بن عي 

 على كل حاؿ ىذا ا٢بديث فيو كما ذكرت أمراف:
 .كمن سحر فقد أشرؾ ،فيها فقد سحر ثأف من عقد عقدة ٍب نف الوؿ:

با٢بقيقة الشرعية  لذم ىو سحره الحظ معي أف ىذا ا٢بدث فيو التنصيص على النوع ا
 .ا٣باصة

ُب   ردىا ك ث ىو ا٢بديث الوحيد من األحاديث ا٣بمسة الذم أيىذا ا٢بد
ف إقيقة الشرعية ا٣باصة الٍب قلنا ىذا الباب فيها ذكر ىذا النوع الذم ىو السحر با٢ب

 .ألهنا ال تكوف إٔب بالشرؾ با  ؛هنا كفر كشرؾأحكمها 
كلبيد بن األعصم كإخوانو   ؛و الذم يفشو كيكثر عند السحرةكذلك أف ىذا النوع ى

كذلك أف ىؤالء السحرة  ،من اليهود كمن سار على هنجهم من السحرة ُب القدٙب كا٢بديث
قى كمع ىذا العقد فأهنم يتلوف ري  ،دكف خيوطا يرموف بذلك عقد السحر كعدـ ا٫ببللويعقً 

كيضيفوف إٔب ىذا  ،وف فيها بالشياطْبكعزائم كتعويذات يتقربوف هبا للشياطْب كيستعين
 .إخراج ا٥بواء مع شيء من الريق ،مرتبة بْب النفخ كالتفل ثف النفإ اكقلن ث،فالنٌ 

و ىذا ثخرج من نف ثفإذا نف ،الساحر نفس خبيثة سنف كذلك كما ذكر أىل العلم أف  
ق كاقَبف مع ف ذلك كاتفكىذا الريق ا٣ببيث الذم خرج من نفس خبيثة فتكيٌ  ،النفس ا٣ببيث

للمسحور  لن فحصل بسبب ذلك أذ ،علم هباأركح الشيطاف ا٣ببيثة فتكيف ذلك بكيفية ا 
ٯبتمع كيتوافق كيقَبف كيتعاكف ركح إنسية خبيثة مع  ،بإذف ا الكو٘ب ال بإذف ا الشرعي

 .ا٤بسحور لصوؿ السحر كأذحنتج منها يى  علم هباأركح شيطانية خبيثة ُب كيفية ا 
﴿ َوِمن َشرٍّ  :كىو ا٤براد بقوؿ ا  ،م جاء ُب ىذا ا٢بديثذذا ىو العقد الفه

السواحر البلٌب يعقدف كينفثن ُب ىذه العقد الٍب  :، يعِب]ٗالنػ ف اثَاِت ِفي اْلُعَقِد ﴾]الفلق:
  .عقدهنا
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كىذا  ،كا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث فيو بياف أف ىذه كيفية للسحر الذم ىو السحر
 ان كقد علمنا األكجو الٍب كاف بسببها السحر شرك ،ه أشرؾرى حى ال شك فيو من سى ظاىر كما 

 .كربأ
هذا حق ال ف «ومن تعلق شيء وكل إليو» :أما قوؿ النيب ]الثا٘ب[: 

ف إك  ،كافيو  ف ا إك  ذلك أف من تعلق قلبو كتعلقت جوارحو با ك  ،مرية فيو
 ى، بل[ٖٙالل ُو ِبَكاٍؼ َعْبَدُه﴾]الزمر: ﴿أَلَْيسَ  ه:ناصر  ف ا إك  و،مغني ا 
 و،كافي  ا  ،ق بوكل من آكل إليو ك١بأ إليو كاعتصم بو ككثً   كاؼو  كا  ،كا

ق بغّبه أما من تعلٌ  ؛ىو الذم يتواله كمن يضره إذا كاف ا  ،متوليو كا 
فكيف  ،كككلو إٔب غّبهعنو  فأم ٪باح كفبلح ٤بن ٚبلى ا  ،فليبشر با٣بسارة كا٣بيبة

  .-٘ب ا كإياكم من ذلكاعاف-إذا كاف ذلك التعلق بالشرؾ كبأىل الشرؾ 

 
  

http://www.salehs.net/


ّْٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      
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 :قاؿ 
أال ٌٖ أْب٦هِ $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  ؛ٚعٔ ابٔ َطعٛد 

 ٚاٙ َطًِ.ز# ؟ ٖٞ اي١ُُٝٓ ايكاي١ بني ايٓاعُِ٘كَا ايَع

بياف شيء من أنواع ُب  ىذا ا٢بديث الرابع ُب ىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف 
؛ ((صحيحو))كخٌرجو اإلماـ مسلم ُب  ىذا ا٢بديث حديث ابن مسعود  ،السحر

، كىذا هنج نبوم تكرر ُب ٝبلة من األحاديث،  سأؿ النيب  أصحابو سؤاالن
 بو، ليستدعي اىتمامهم.كبلمو بتوجيو سؤاؿ ألصحا  كذلك أف يستفتح 
 ؟وي ض  الصحابة ىل يدركف ما العى  سأؿ النيب 

إف ىذه الكلمة بفتح العْب كسكوف  :كالعضو اختلف ُب ضبط ىذه الكلمة فقيل
 .ف )الوجو(االضاد )العىٍضو(، على كز 

 .كقيل إهنا بكسر العْب كفتح الضاد )ًعضىو( على كزاف )زًنىو( ك )ًعدىه(، كاألكؿ أشهر
أصحابو عن ىذا السؤاؿ، كجاء ىذا ا٢بديث عن أنس  النيب  ٍب أجاب
  عن النيب كفيو أهنم قالوا:  ()األدب ا٤بفرد()، كما عند البخارم ُب

  .«اهلل ورسولو أعلم»
بادر با١بواب، فقاؿ  أما ُب حديث ابن مسعود فإف النيب 

  ىذه النميمة من النميمة، ٍب زاد األمر بياننا حيث بْب اهنإ: وً ضٍ ُب تفسّب العى 
 .(القالة بْب الناس)جهة أثرىا، فقاؿ: 

 .ُب ىذا ا٢بديث ىو النميمة فالعضو بتفسّب النيب 
 .نقل الكبلـ بْب الناس على جهة اإلفساد :كالنميمة

 .كقطيعة كفسر بعضهم النميمة: بأهنا إفشاء السر الذم يَبتب على إفشائو اضطرابه 
ألهنا ال تنفك  ؛هناضٍ لبهتاف؛ كإ٭با ٠بيت النميمة عى قيل: إنو الكذب كا وً ضٍ كأصل العى 

ماـ يضيف إٔب نقلو كحديثو شيئنا من عنده، ٠بيت النميمة الن   غالبا من كذب، الغالب أف  
  .حينئذ بأهنا العضو

)تأكيل ٨بتلف )السحر، كقاؿ ابن قتيبة ُب  :ف أصل العضو ُب اللغة ىوإكقيل 
  ، كىذا ما جاء ُب كبلـ عكرمة(لسحر عضهناف قريشنا كانت تسمي ا)إ: (ا٢بديث(
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، قاؿ: [ٜٔ﴿ال ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف ِعِضيَن﴾]الحجر:: تفسّبه قوؿ ا  عند
 (.تسمي السحر عضيننا كانت قريشه )

 : عن ابن مسعود ()مشكل ا٢بديث()كيشهد ٥بذا ما خرج الطحاكم ُب 
هنا، كما كنا ُب ا١باىلية نسمي السحر عضٍ )الذم ىو راكم ا٢بديث الذم بْب أيدينا، قاؿ: 

 .(أيراه فيكم اليـو إال القالة
الكبلـ الذم يقاؿ  :الذم سبق، يعِب كالقالة ُب كبلمو، كُب كبلـ النيب 

كىذا ىو  ،قل بْب الناس، كٰبصل بسببو فتنو كاضطراب، كىذا أثر من آثار النميمةنٍ كيػي 
فإف إيراده ىذا ا٢بديث ضمن باب ما  األقرب كا أعلم كىو ظاىر صنيع ا٤بؤلف 

ىو السحر، كىذا  وً ضٍ أصل العى  على أنو يرجح أف   جاء ُب بياف شيء من أنواع السحر، دليله 
 .ما استظهره الشارح ا٢بفيد 

 ككجو الشبو بْب السحر كالنميمة من جهتْب: 
 .من جهة الطريقة
 ومن جهة الثر.

كما جاء معنا: أنو ما   ؼى رِّ يو خفاء، فإنو عي ف-كما مر معنا -فإف السحر  أما الطريقة:
خفي كلطف كدؽ سببو؛ ككذلك النميمة، فإف الساعي هبا يذىب ُب الغالب ُب خفية إٔب 

 من ينم إليو، ٍب يفشي لو شيئنا كاف ينبغي إخفاؤه. 
 السحر من أعظم آثاره ىو التفريق بْب الناس، كا  إف  ف أما من جهة الثر:

ُهَما َما يُػَفرٍُّقوَف بِ كت كماركت: قاؿ ُب سحر ىار  ِو بَػْيَن اْلَمْرِء ﴿فَػَيتَػَعل ُموَف ِمنػْ
، كأما التفريق ُب النميمة فإنو أظهر ما يكوف من اآلثار، فإف أثر [ٕٓٔ﴾]البقرة:َوَزْوِجوِ 

)مشكل )النميمة ُب التفريق شيء ال ٱبفى على أحد، كلذلك كقع عند الطحاكم ُب 
، ككقع عن الدارمي ُب «ىو النميمة الفارقة بين الناس»يث أنو قاؿ: ُب ىذا ا٢بد (اآلثار(

األدب ))، كعند البخارم ُب «ىي النميمة التي تفسد بين الناس»ىذا ا٢بديث أنو قاؿ: 
 أف النيب  من حديث أنس  -كما أسلفت-بإسناد حسن  ((ا٤بفرد
ل الكالـ من بعض الناس ؟ قالوا: اهلل ورسولو أعلم، قاؿ: نق ىل تدروف ما العضو»قاؿ: 

 .«إلى بعض ليفسد بينهم
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 إذف ىذا أثر ظاىر كأثر السحر أك لعلو أشد. 
يفسد )عن ٰبٓب بن أيب كثّب أنو قاؿ:  ()هبجة اجملالس()كقد نقل ابن عبد الرب ُب 

، كال شك أف ىذا من أظهر ما (النماـ كالكذاب ُب ساعة، ما ال يفسده الساحر ُب سنة
الصبلت  عً طي قٍ جهل الناس، كأعماىم، فهل كقعت ا٤بفاسد من جهة تػى يكوف كما يشاىده أ

 كانقبلهبا إٔب عدكات، بسبب أكثر منو من النميمة؟! 
ال شك أهنا من أعظم ما يكوف أثرنا ُب التفريق بْب الناس، كالنميمة لو ٓب يرد ُب 

يفة كذكم النصوص ٙبرٲبها، لكاف ما فيها من دنو، أك دناءة كسقوط كافينا للنفوس الشر 
ت كفنا عنها؛ لو ٓب يكن ُب الشريعة ما يدؿ على ٙبرٲبها، بل كأهنا من الكبائر لكاف ما ءاا٤برك 

ا عنها، كأم قبح، كأم دناءة كسقوط، أعظم  فيها من دناءة، كافينا ألىل النفوس ا٢بية صدن
 من أف يكوف اإلنساف رسوال للشيطاف يفرؽ بْب األحبة؟ 

 كوف!ال شك أف ىذا من أبغض ما ي
، أصحاب النفوس اللئيمة ا٣بسيسة ىم الذين (النميمة مرعى اللئاـ)كقد قالت العرب: 

ٰبوموف كٯبولوف ُب فناء النميمة، أما أىل النفوس الكبّبة، كاألخبلؽ الرفيعة، فإهنم يرأبوف 
 بأنفسهم عن ذلك.

فّب عنها؛ أقوؿ: لو ٓب يرد ُب النصوص ٙبرٲبها، لكاف ما فيها من دناءة، كافيا ُب التن
من كبائر الذنوب، كصاحبها  عظيم، ككبّبةه  فكيف كاألدلة قد تكاثرت على أف النميمة منكره 

 ؟«َّل يدخل الجنة قّتات»قد قاؿ:  بعدـ دخوؿ ا١بنة، أليس النيب  ده عى وى تػى مي 
عن صاحيب  حْب أخرب النيب  ٭باـ، كما حديث ابن عباس  :يعِب

فيو، قاؿ: أما أحدٮبا فكاف ٲبشي بالنميمة؛ كأما اآلخر  القربين اللذين أخرب أهنما يعذباف 
 كاف ال يستربئ من بولو.

على أف النميمة منكر عظيم، كيكفي أف النيب  -يا رعاؾ ا-كىذا يدلك 
  النيب  ٓب يكنشبهو بالسحر، ك  يريد أنو ال سحر إال النميمة؛

الذم خرجو اإلماـ مسلم ُب  إ٭با ىذا ا٢بديث ُب أسلوبو كبيانو على كزاف ا٢بديث اآلخر،
أتدروف من المفلس؟ قالوا: من َّل دينار عنده وَّل درىم، فقاؿ »: قولو 

، «يأتي يـو القيامة، وقد ضرب ىذا، وشتم ىذا الذي: إف المفلس النبي 
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أف فاقد ا٤باؿ ال يعد مفلسنا؛ لكنو أراد أف  إٔب آخر ا٢بديث، ليس مراد النيب 
 ات يـو القيامة أجدر كأكٔب أف يكوف مفلسنا.يبْب أف ا٤بفلس من ا٢بسن

أف يبْب أف النميمة تشبو السحر  كذلك ُب ىذا ا٢بديث أراد النيب 
يشبهها بذلك فيو أبلغ زاجر  كتؤثر تأثّبه ككفى هبذا زاجرنا عنها، كوف النيب 

من جهة  عنها؛ فعلى ا٤بسلم أف يتنبو إٔب ىذا األمر العظيم، ال من جهة أف يكوف ٭بامنا، كال
 أف يكوف ٠بٌاعنا للنميمة، فإف النميمة ا٤بذمـو فيها اثناف:

 .ا٤ببلِّغ، كا٤ببل غ؛ الناقل، كا٤بستمع 
، كقبيح ،كيف أما ا٤ببل   غ فقد علمت ما فيو، كأما ا٤بستمع فإنو ال شك أنو مذمـو

و يسمع لو يرخي ٠بعو ٥بذا اإلنساف الذم ينقل السوء إليو، كيبثو ما يثّب ا٢بقد ُب قلبو كى
 منصتنا كمتقببل؟

قد هنى عن ذلك فقاؿ سبحانو:  كا  ،ال شك أف ىذا أمر ال ٯبوز شرعنا
ٍؼ َمِهيٍن﴾]القلم: ٠بعو ٥بذا النماـ  فبل ينبغي للمسلم أف يرخي   ؛[ٓٔ﴿َوََّل ُتِطْع ُكل  َحال 

يا ىذا أنك بْب الذم ينقل إليو، بل ينبغي عليو أف يزجره كيذكره با كأف يقوؿ لو: اعلم 
أف تبوء بإٍب النميمة إف كنت صادقنا، أك تبوء بإٍب النميمة كالكذب كالبهتاف إف كنت   :أمرين

 كاذبنا فاتق ا ككف!
مبٌلغ )السيما أف الغالب، أف من ينقل إليك ال يريد لك ا٣بّب، كقد قالت العرب: 

 (.السوء كباغيو
 كقاؿ أبو العتاىية: 

 او ايػس نباغٝ٘ يهُػًِٔبَُ          ا هَٔ دعٌ ايُٓاّ عّٝٓا ًٖ

م عليك، على اإلنساف أف يتنبو إٔب يني سىذا الذم ٖب لك ال يريد لك ا٣بّب، بل رٗبا 
 ىذا األمر العظيم.

ق يكوف عليو طالب العلم، ىذا ا٣بلق القبيح كإننا لي أقبح خي  كاعلموا يا طبلب العلم أف  
ذه التصرفات ا٣بسيسة ُب ىذا الزمن مع األسف رة ٥بمي ػمع األسف الشديد نتذكؽ الثمار ال

هذه الفًب الصٌماء العمياء الٍب كقعت كتقع بْب طبلب العلم، كالدعاة كأىل فالشديد؛ 
هم عي ىؤالء السعاة الذين ىم سعاة بالشر كنقل الكبلـ كلى كجود السنة، ما كانت لتكوف لوال 
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ىذا إٔب ىذا، يا فبلف، يا شيخ، أما  كطرهبم، ُب أف يتنقلوا بْب اجملالس ينقلوف الكبلـ من
شعرت أف فبلننا قاؿ فيك كذا ككذا، أما ٠بعت أنو قاؿ ُب شريطك أك ٧باضرتك أك كتابك  

 كذا ككذا؟ 
عل أكار الفتنة بْب أىل ا٣بّب شٍ كأف يي  ،ىدفو لفساد قلبو إيغار الصدكر كإثارة األحقاد
 كطلبة العلم، كىذا كاقع مؤسف مع األسف الشديد.

ـ الوالء، كالطاعة غراض ٨بتلفة منهم من يريد أف يتزين عند من ينقل إليو كأنو يقدِّ كاأل
يعلم أف ىذا لن يزيد األمر ىو كمهر ابة إليو، حينما ينقل إليو ما يسمعو ُب ٦بالس غّبه، ك 

 .إال فتنة، كاضطرابنا، كعداكة، كشحناء
فيما  قق مآرب، أك يقتص  ، أك ٰبحساباتو  أك رٗبا كاف يريد شيئنا ُب نفسو ليصفي  

 .عليو م  ني يظن من ىذا الذم يػى 
كعلى كل حاؿ مهما كاف الغرض، كمهما كاف السبب، ال ينبغي لطالب العلم أف يقع 

حينما ذكر العهد  من حديث عبادة  ((صحيح مسلم))ُب ىذا ا٤برتع الوخيم، كُب 
ذ أخ»: على الصحابة، ُب ركاية مسلم، قاؿ  الذم أخذه النيب 

العهد كما أخذ على النساء؛ أَّل نشرؾ باهلل شيًئا، وَّل نسرؽ،  علينا النبي 
 . «بعضنا بعًضا وُ ض  عْ وَّل نزني، وَّل نقتل أوَّلدنا من إمالؽ، وَّل يػَ 

ضع مثل ىذا ا٢بديث نصب عينك يا أيها ا٤بسلم، كعلى األخص يا طالب العلم 
 .احفظ لسانك إال عن ا٣بّب

لفة، كإٔب األخوة، كاجتماع الكلمة على ا٣بّب كا٢بق، فبل تكن إف ٓب تكن داعية إٔب األ
سبب التفريق؛ فكم من صداقات، ككم من عبلقات، ككم من ٧ببات، ككم من أخوة صادقة 
قد تقطعت كانقلبت إٔب عداكات، كإٔب شر عظيم، بسبب ىذا النقل، كبسبب ىذا السعي 

  .من ىذه النفوس ا٤بريضة
﴿م ش اء قاؿ:  الكلمة من قوؿ ربنا  ذه٥بانظر  ! العجب كيا
، انظر إٔب صيغة ا٤ببالغة، ىناؾ اجتهاد كسعي، يسعى سعينا حثيثنا حٌب [ٔٔ]القلم:بَِنِميٍم﴾

يوصل ينقل الكبلـ، ككاف ُب غُب عن ذلك كا؛ لوال ىذا ا٤برض الذم ُب النفوس، ىذا 
ُب  ٣بّب؛ قاؿ النيب اللساف ينبغي أف ٰبجر، إال عن ذكر ا، كعن الكبلـ ُب ا
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َّل يكب الناس »عن أنو  كأخرب النيب  ؛«من صمت نجا» ا٢بديث الصحيح:
 .«على وجوىهم، أو قاؿ على مناخرىم في النار إلى حصائد ألسنتهم

تنبو يا عبد ا إٔب ذلك كاعلم أف األمر عظيم، كأف دماء ا٤بسلمْب، كأموا٥بم، 
ُب حجة الوداع؛ فاتق ا ُب  لنيب كأعراضهم، حراـ حرمة عظيمة كما أخرب ا

ا بسبب ىذه التصرفات ا سلبيًّ نفسك، كاتق ا ُب إخوانك، كاتق ا ُب الدعوة الٍب تتأثر تأثرن 
 كا ا٤بستعاف. ،القبيحة

 :قاؿ 
إٕ $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل ؛ ٚهلُا عٔ ابٔ عُس 

 #َٔ ايبٝإ يطشّسا

حينما جعل ا٢بديث عند  م ا٤بؤلف ىً كى كى  ،ىذا حديث ابن عمر 
، كأما ُب مسلم، فإنو جاء ((البخارم))ُب  الشيخْب، إ٭با ا٢بديث عن ابن عمر 

أخرب عنو عمار، ٤با خطب  فإف النيب ، من حديث عمار بن ياسر 
 :يعِب-فأكجز، فقيل لو: يا أبا اليقظاف إنك خطبت فأبلغت كأكجزت فهبٌل تنفست! 

إف طوؿ صالة »يقوؿ:  إ٘ب ٠بعت الرسوؿ ، فقاؿ: -أبطأت، كأطلت قليبلن 
فقهو فأطيلوا الصالة وأقصروا الخطبة، وإف من البياف  المرء وقصر خطبتو من مئنة

 .«سحًرا
ُب  ((صحيحو))ُب  أما ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا أخرجو البخارم 

فعجب كل كاحد خطبة، كتكلم كلمة،   اكفيو أنو جاء إليو رجبلف من ا٤بشرؽ فخطب موضعْب
إف بعض :» ، أك قاؿ«إف من البياف لسحًرا»: الناس من بياهنما، فقاؿ 

 .«البياف سحر
 .بياف أف بعض البياف سحر ىذا ا٢بديث فيو عن النيب و 

 .إخراج ا٤بعُب من حيز ا٣بفاء إٔب حيز التجلي :بأنو ؼى رً كعي  ،كالبياف: ىو الفصاحة
البياف العإب، كالببلغة، كالفصاحة  أف   ككجو تسمية أك كصف بعض البياف بأنو سحره 

على غّب حقيقتو  الشيءا يشبو تأثّب السحر، فإف البياف العإب رٗبا أظهر تؤثر ُب النفوس تأثّبن 
فالبياف قد ٱبرج اق ُب صورة ا٤ببطل، كا٤ببطل ُب  ،حٌب ٱبيل لئلنساف األمر على غّب كجهو
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٢بْب قبيحنا كىذا أمر معلـو ال شك فيو، صورة اق، كقد ٯبعل القبيح حسننا، كقد ٯبعل ا
 كُب ىذا يقوؿ ابن الركمي:

 

ٔ٘ ٜٔنْي ٔيَبأطًٔ ٍٔ َتِص ِٛ  ٔؾٞ ُشِخُسٔف اِيَك
 

٘ٔ بعض تػٝري  َِٜعَتٔسٜ  َٚاِيَشٗل َقِد 
 

ُ٘ َُِدُس ٌٔ َت ََُذاُز ايِٖٓش ََٖرا   :ٍُ  َتُكٛ
 

 :ٌِ َُِت َتُك ََ ِٕ َذ َْأبرٔي َٚٔإ ٤ُِٞ ايٖص  َق
 

ََٚذ َُاََِدّسا  ُٗ َِٚؾَؿ َِٚشَت  ََا َدا َٚ  َ٘ا 
 

َُا٤َ َنايٓٗٛٔز  ٕٔ ُٜٔسٟ ايٖعًِ َٝا  ضشس اِيَب
 

 إذف البياف فيو تأثّب خفي كشديد على النفوس فهذا كجو كصفو، أك تشبيهو بالسحر.
 :كاختلف العلماء ىل ىذا ا٢بديث فيو ذـ للبياف أك مدح لو

 .إ٭با سيق ٤بدح البياف، ال لذمو أكثر العلماء على أف ىذا ا٢بديث ]القوؿ األكؿ[:
 *﴿الر حمُن  امًب على العباد بتعليمهم البياف، فقاؿ: ككجو ذلك أف ا 

ْنَساَف  *َعل َم اْلُقْرآَف  قد   ، كالنيب [ٗ-َٔعل َمُو اْلبَػَياَف﴾]الرحمن: *َخَلَق اإْلِ
مع الكلم كال ٱبفاكم كاف حاز أعلى درجات الفصاحة، كالببلغة، كالبياف، فإنو قد أكٌب جوا

منها  موعظة بليغة، وجلت وعظنا رسوؿ اهلل »: حديث العرباض 
فكانت الببلغة، كالفصاحة، كالبياف، طوع شفٍب رسوؿ ا  «القلوب، وذرفت منها العيوف
. 

 إذف ىذا مدح كثناء على البياف.
ك ٤با ُب البياف فإنو يرل أف ىذا ا٢بديث إ٭با سيق مساؽ الذـ، كذل :وأما القوؿ الثاني

من تكلف كالتكلف مكركه ُب ا١بملة، ٍب إف البياف قد يستعمل ُب نصرة الباطل، كإخفاء 
، فكاف ىذا من النيب  ذمنا لو، كاإلماـ  ا٢بق، كتعزيز الظآب، كىضم ا٤بظلـو

ٙبت باب: )ما  ((موطئو))كأنو ٲبيل إٔب ىذا فقد أخرج ىذا ا٢بديث ُب  مالك 
 من ذكر ا(؛ ظاىر ىذا أنو يرل أف ىذا ا٢بديث مسوؽ مساؽ الذـ. يكره من الكبلـ إال

كاألظهر كا تعأب أعلم أف ا٢بديث إ٭با فيو بياف الواقع، فالواقع أف البياف يؤثر تأثّبنا 
 .شبيهنا بتأثّب السحر

، ماذا أراد ببيانو ْبِّ بػى مي ػأما كونو مذمومنا، أك ٩بدكحنا، فهذا ٱبتلف باختبلؼ حاؿ ال
 ؛بلمو، ىل أراد نصرة ا٢بق، كدفع الظلم، كبياف السنة كا٣بّب؟ حينئذ يكوف البياف ٩بدكحناكك

 .ألنو أضحى حينئذ سبلحنا للخّب
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أك أراد خبلؼ ذلك، أراد أف يكوف البياف سببنا لنصرة الباطل، كتقوية الظآب، كإخفاء 
 ا٢بق، فحينئذ يكوف مذمومنا كىذا كما ذكرت أظهر كا تعأب أعلم.

ُب قدٙب الزماف كحديثو فالناس تعرؼ  ،كال ٱبفى أف البياف سبلح ذك حدين كما يقاؿ
ُب كاقعها، كيعلم الناس ُب دنياىم كيف أف البياف كالفصاحة، كانت سببنا ُب نشر ا٣بّب 

 .كاإلقباؿ على ا٥بدل، كالرجوع عن الغواية كاالىتداء إٔب ا٢بق
 فصاحة، كبياننا، كببلغة، كقدرة على من أتاه ا -أعِب من دعاة ا٢بق-من الناس 

على ٠باعها كىذا ال شك، إف كظف ىذه  لي بً قٍ إيصاؿ ا٤بعُب ا٢بق بصورة ٧بببة للنفوس، تػي 
ىا ُب الدعوة إٔب اإلسبلـ كنشر ا٣بّب، ال شك أنو حينئذ سيكوف االنعمة الٍب آتاه ا إي

 . الناسمفتاحنا للخّب، كبابنا من أبواب النور، الٍب يشع منها إٔب
كالعكس صحيح، كم انتشر الشر كالفساد، كا٣برافة، كالكفر، كاإل٢باد كا٤بذاىب،  

البدعية، انتشرت بسبب قدرة الدعاة على الفصاحة كالبياف! كأنت تشاىد كتبلحظ ىذا إٔب 
إ٭با اليـو كثّب من دعاة الشر، كالبدع، كالضبلؿ، أك اجملوف، كالفسق، كا٤بذاىب الردية، 

ا٤بسلك، كٲبتطوف ىذا السبلح إٔب قلوب الناس كإٔب عقو٥بم، فيصوركف القبيح  يسلكوف ىذا
حسنة، كأغلب الناس أغمار ليس عندىم إال الوقوؼ عند زخارؼ القوؿ، دكف أف  ُب صورو 
 ا٢بقائق كاألعماؽ كمرامي الكبلـ.إٔب يغوصوا 

قاـ أف من البياف سحرنا، دليل على أف ىذا ا٤ب فا٤بقصود أف إخبار النيب 
تعامل معو ٕبذر، فليس كل متكلم يكوف مصيبنا، كليس  مقاـ جلل، كذك خطر، كينبغي أف يي 

كل مبْب يكوف مريندا للحق، فينبغي للمستمع كا٤بتلقي أف يعرؼ، كأف يكوف على حيطة من 
أمره، كأف يأخذ بالثقة ُب أموره، كال يغامر، ال سيما ُب أىم القضايا كا٤بسائل كىي قضية 

 الدين.
حسن كأقول ما ف من أضا على الدعاة إٔب ا٢بق أف يتنبهوا إٔب ىذا األمر فأأي

كتوفيقو حسن البياف، كالقدرة على الفصاحة، فإف الناس  يستعينوف بو بعد عوف ا 
قبل على من يستميل قلوهبا، كيهز مشاعرىا، كٰبسن إيصاؿ الكبلـ الذم يريده بأسلوب تي 

 .اذحسن أخٌ 
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بغي أف يوصلوا حقهم ُب صورة مهزكزة؛ أشهى الطعاـ إف قدمتو ُب دعاة إٔب ا٢بق ال ين
 ـى دِّ قبل النفوس على األكل، أليس كذلك؟ كأقبح الطعاـ أك أردؤه لو قي إناء متسخ قبيح ال تي 

 .قبل عليو مع أنو قد يكوف ضارناُب صورة حسنة مزخرفنا، ك٧بسننا، كمزيننا، فإف النفوس قد تي 
ينبغي أف ينتبو إليو من يريد أف يكوف داعية للحق إمامنا إذف ىذا من أحسن كأىم ما 

 ُب ا٥بدل.
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 ٚمِٖٛ ايهٗإ يف دا٤ َا باب -ٜٖ
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 :قاٍ 

 باب

 َا دا٤ يف ايهٗإ ٚمِٖٛ

 ،البابْب السالفْب ا٤بتعلقْب بالسحر كبعض أنواعو بعد أف عقد ا٤بؤلف 
 اف كالًكهانة.ه  كي ناسب أف يعطف عليهما ىذا الباب ا٤بتعلق بال

 .ةنى هى اف كعلى كى ه  كىذه الكلمة ٘بمع على كي  ،اف ٝبع كاىنه  الكي 
ىا الذم ٯبمع الصور الٍب تدخل ٙبتها، ىو حد   هانة، كٯبوز أف تقوؿ الًكهانةكالكى 

، كىذا لو صور هانةالكى  فهو داخله ُب معُب عاء علم الغيب، فكل ما يرجع إٔب ىذا ا٤بعُباد  
 ا٢بديث.ُب القدٙب ك 

ادعاء علم الغيب، عن طريق زجر الطّب،  :من تلك الصورمر معنا ُب الباب السالف 
 ُب األرض، أك عن طريق ضرب ا٢بصى. أك عن طريق ا٣بط

 عن طريق ا١بن. -علم الغيب-العلم  عاء كصوؿ ىذاكقد يكوف عن طريق اد  
، كقد يكوف ىذا عن طريق م ا يسمى بعلم كقد يكوف ىذا عن طريق النظر ُب النجـو

سمى الربكج، كقد ا٢برؼ كالطلسم، كقد يكوف ىذا كما ىو ُب عصرنا ا٢باضر عن طريق ما يي 
يكوف ىذا عن طريق ما يسمى قراءة الكف، كقد يكوف ىذا عن طريق ما يسمى القراءة ُب 

نها ترجع إٔب كثّبة ٚبتلف باختبلؼ األزماف كاألمكنة، لك    الفنجاف، إٔب غّب ذلك من صورو 
 كاحدة أال كىي اد عاء علم الغيب. قةحقي

دـ، راجع ُب مو عن بن آل  كما يدعيو ىؤالء الدجالوف الكهنة من الغيب الذم غاب عً 
 ا١بملة إٔب ثبلثة أشياء:
عوف من الغيب الذم يذكركف راجعنا إٔب اسَباًؽ د  أف يكوف ما يى  :]المر الوؿ[

﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن   بابما يتعلق باسَباًؽ السمع ُب السمع، كقد مر معنا
٩با يقضيو ا  ، كقلنا إف الشياطْب تَبصد ُب السماء كقد تسمع كلمةن [ٖٕقُػُلوِبِهْم﴾]سبأ:
  ُب السماء، يسمعوهنا من ا٤ببلئكة الذين يتحدثوف هبا فيتنقلوهنا بينهم حٌب تصل إٔب

  ((.ارمالبخ))عند   ةالساحر أك الكاىن، كما جاء ُب حديث أبا ىرير 
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: أف يكوف ما ٱبربكف بو عن ىذه ا٤بغيبات راجع إٔب ما ٱبربىم بو ا١بن، والمر الثاني
أك ما شاكل ذلك، كذلك أف  ،مسركؽ ، كشيء ضائع، أك متاعمن أمور غائبة عن الناس

ا١بن ٥بم قدرة على الطّباف كا١بوالف كالتقصي عن مثل ىذه األمور، فرٗبا اطلعوا عن علم 
 إٔب علمها، ٍب ٱبربكف كليهم الكاىن. األشياء الٍب بإمكاهنم أف يصلو شيء من ىذه ا

إٔب   :إٔب ٚبمْب كحزر، يعِب افهو أف يكوف ما ٱبربكف بو راجعن  أما المر الثالث:
فالكهاف ا٤بشعوذكف  ،صحيح، كىذا ىو الغالب عليهم سببه  مكذب ال حقيقة لو، كليس ٥ب

تَػنَػز ُؿ  * ْل أُنَػبٍُّئُكْم َعَلى َمْن تَػنَػز ُؿ الش َياِطينُ ﴿ىَ  الدجالوف أىل الكذب دكف شك: فالعارفو 
 .[ٖٕٕ-ٕٕٔيُػْلُقوَف الس ْمَع َوَأْكثَػُرُىْم َكاِذبُوَف﴾]الشعراء: * َعَلى ُكلٍّ َأف اٍؾ أَثِيمٍ 

فهم أىل كذب كأىل إفك كتدجيل، حٌب الذم ٱبربكف بو ٩با يلتقطونو عن مسَبقي  
 ثّب، فهم أىل كذب كدجل ُب الغالب.عو الكذب الكطوف مالسمع من ا١بن ٱبلً 

 :هانة كالفرؽ بْب الساحر كالكاىنكأما عن العبلقة بْب السحر كالكى 
هانة اجتماعنا كافَباقنا، يلتقي الساحر كالكاىن كيلتقي السحر فإف بْب السحر كالكى 

 كالكهانة ُب شيء كيفَبقاف ُب شيء.
االستعانة با١بن كالشياطْب، كما مر معنا ُب فإهنما يلتقياف من جهة  ا:أما التقائهم

 .«حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاىن» :حديث أيب ىريرة السالف
 .الكاىن إ٭با يتعلق بو إخبارا فإف   :أما اختبلفهما 

 و تأثّبنا.كأما الساحر فيتعلق ب
سيكوف كذا، سيموت فبلف، ستنتهي ا٢بياة  ، الكاىن ٱبربالكهانة ترجع إٔب إخبار 

 ٱبربكف عن أشياء يراد العلم هبا.سنة كذا ككذا، 
آخر، السحر فيو تأثّب، فيو إيصاؿ أذل ٤بسحور أك من يراد سحره،  شأفه ف أما السحر 

اف عن طريق ا١بن، أك ما فيو سحر عطف، جلب حبيب، أك صرؼ تبغيض، أك أذية إلنس
 شاكل ذلك.

 ؽ بْب األمرين.فيها إخبار؛ ىذا الفر  تأثّب، كالكهانةإذف السحر فيو  
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أما حكم الكاىن فهو الذم ال شك فيو كال ريب، أف الكاىن الذم يدعي علم الغيم 
تلف فيو، كاىن يدعي بو فبل شك أنو كافر، كىذا ٩با ال ٯبوز أف ٱبي  الذم استأثر ا 

 .بو ال شك أنو كافر با أنو يعلم الغيب الذم أخرب ا أنو استأثر 
 : كذلك أف
﴿ُقْل َّل يَػْعَلُم َمْن ِفي الس َمَواِت فيما ٱبتص بو،  ي مشاركة ا أكالن يدع

، [ٕٙ﴿َلُو َغْيُب الس َمَواِت َواَلْرِض﴾]الكهف:، [َ٘ٙواَلْرِض اْلَغْيَب ِإَّل  الل ُو﴾]النمل:
 ىو الذم استأثر بعلم الغيب، فكاف ىو كحده ال شريك لو عبلـ الغيوب.  إذف ا 

 بعلم الغيب. ا  رلكتاب ا الذم أخرب باستئثا به ذِّ كى مي  أنو :خركأمر آ
بو بأم كسيلو كاف ذلك فإنو  إذف كل من ادعى علم الغيب الذم استأثر ا 

 .يكوف حْب إذف كافرا با 
ىذا باختصار ما يتعلق ٗبوضوع الكهانة كسيأٌب أيضا أبواب ىي من فركع ىذا 

 يو كسيزاد الكبلـ ُب ذلك ُب ٧بلو إف شاء ا.ا٤بوضوع تتعلق بالتنجيم كما إل
 : قاؿ 

عٔ ايٓيب  ز٣ٚ َطًِ يف ؾشٝش٘ عٔ بعض أشٚاز ايٓيب 

  :ٍؾطأي٘ عٔ غ٤ٞ ؾؿدق٘ مل تكبٌ ي٘ َٔ أت٢ عساّؾا $أْ٘ قا

َّا  .#ؾال٠ أزبعني ٜٛ

إف ليس بصحيحن بل  ىذا ا٢بديث عزاه ا٤بؤلف كما ترل إٔب اإلماـ مسلم كىذا العزك
٨بالف ٥بذا اللفظ الذم بْب  ُب ))صحيحو(( و اإلماـ مسلم ظ الذم أخرجاللف

  :أيدينا من جهتْب
، ّب، كاألمر ُب ىذا يسكالذم ُب الكتاب عندنا أربعْب يومنا أنو ذكر أربعْب ليلة، أكال

تقبل لو صالة أربعين  فسألو عن شيء فصدقو لم»كلكن األمر ا٤بهم أف ىذا ا٢بديث فيو 
اإلماـ ٥بذا ا٢بديث إٔب مسلم لعلو تابع فيو غّبه من أىل العلم، فإف ابن األثّب ، كعزك «يوما
ا٢بديث  كغّبٮبا، ذكركا ىذا ((رياض الصا٢بْب))ككذلك النوكم ُب  ((،صوؿجامع األ))ُب 

تابع أحد من ىؤالء ُب ىذا  فلعل ا٤بؤلف  ،ماـ مسلمهبذا اللفظ معزكا إٔب اإل
 .العزك
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من أتى عرافا » : مسلم فهو قوؿ النيب أما الذم جاء ُب صحيح
كالعراؼ من جنس الكهاف، كسنتكلم  ،«فسألو عن شيء لم تقبل لو صالة أربعين ليلة

 عن الفرؽ بْب الكاىن كالعراؼ فيما يأٌب إف شاء ا.
ع فيو بْب السؤاؿ كالتصديق، كالصواب أف ا٢بكم ا٤بذكور كىذا ا٢بديث هبذا اللفظ ٝبي 

ىو اللفظ الصحيح ا٤ببِب على السؤاؿ كما جاء ُب  «صالة أربعين يوما لم تقبل لو» :كىو
 ركاية اإلماـ مسلم.

أما التصديق فقد جاء ُب حديث أيب ىريرة كغّبه ٩با سنتكلم عنو، كأكرد ا٤بؤلف 
 من أتى عرافًا فصدقو بما »ثا٘ب كما بعده فيو حكم آخر: ذلك ُب ا٢بديث ال

 . «يقوؿ فقد كفر بما أنزؿ على محمد
تب على ٦برد ٦بيء الكاىن إذف الصحيح أف الوعيد بعدـ قبوؿ الصبلة أربعْب يومنا مَب 

 كسؤالو.
فقد كفر بما أنزؿ » :كأما ٦بيئو كسؤالو كتصديقو، فإنو يَبتب عليو الوعيد اآلخر كىو

 . «على محمد
 كعلى كل حاؿ اجمليء إٔب الكهاف فيو ثبلث أحواؿ: 

 / مجيء اختبار وامتحاف.ٔ
 ومجيء إطالع. /ٕ
 / ومجيء تصديق.ٖ

 وكل حالة لها حكم: 
٦بيء اختبار كامتحاف، فيأٌب العآب إٔب كاىن لكي ٱبتربه كٲبتحنو  :]الحاؿ الولى[

كيكشف حالو، فهذا ال بأس بو، كقد يتعْب كليس داخل ُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا، 
د كىو كاىن ابن صيا  كيشهد ٥بذا ما ثبت ُب الصحيحْب من إتياف النيب

الدخ،  :إني خبأت لك خبيًئا. فقاؿ»:  فقاؿ لو النيب، يهودم دجاؿ
ىذا ليس داخبلن فيما ٫بن فيو، إذف  «: اخسأ فلن تعُد قدرؾ فقاؿ النبي

 ىذا إتياف اختبار كامتحاف.
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يأٌب إنساف إٔب كاىن يريد أف يستطلع كما يقولوف  ،إتياف االطبلع :]الحاؿ الثانية[
كما شاكل ذلك، ينظر ماذا  ،يضحك ،اصر، حب استطبلع، يريد فقط يتفكوباللساف ا٤بع

لن تقبل لو صالة »عند ىذا الكاىن دكف أف يصدقو فهذا الذم يتنزؿ عليو حديث مسلم 
 .«أربعين يوما

، كفاعلو عاصو   . كرسولو  إذف ىذا أمره منكر ك٧بـر
رسوؿ اهلل،  يا»أنو قاؿ:   كُب صحيح مسلم من حديث معاكية بن ا٢بكم

 هنى النيب ؛«: فال تأتهم إف كنا نأتي في الجاىلية الكهاف، فقاؿ النبي
 عل ذلك آٍب بعصيانو ا كرسولو.ففا ،عن إتياف الكهاف 
أك أربعْب يومنا،  أنو ال تقبل لو صبلة أربعْب ليلة خاص كىو عليو أيضنا كعيده  ٍب يَبتب

 ج صحيح مسلم.لركايات ُب خار كما عندنا ىنا أك ُب بعض ا
ذلك أنو ٯبب على ىذا اإلنساف أف يصلي كمع ذلك ال ثواب لو ُب صبلتو،  كمعُب

 ((.مسلم ُب ))شرح كال يطالب باإلعادة باإلٝباع كما قاؿ النوكم 
إذف يصلي كال ثواب لو ُب ىذه الصبلة، عقوبة على ما اجَبح من ىذا اإلٍب كىو أف 

 .ؿفتنة كيعرض إٲبانو للنزك يأٌب إٔب ىؤالء الكهاف فيعرض نفسو لل
فهو أف يأٌب إٔب ىذا الكاىن فيسألو فيصدقو، فهذا الذم يتنزؿ عليو  أما ا٢باؿ الثالثة:

ك٩با أنزؿ  ، «فقد كفر بما أنزؿ على محمد»  حديث النيب
﴿ُقْل َّل يَػْعَلُم َمْن ِفي الس َمَواِت َواَلْرِض اْلَغْيَب ِإَّل   : على ٧بمد

 .[٘ٙ:الل ُو﴾]النمل
من األدلة   ؿ ا على رسولوزى نػى بل كفر ككذب ٗبا أى  ،ا ىذا ٓب يصدؽإذن 

 بعلم الغيب. الٍب تدؿ على استئثار ا 
 من أتى عرافًا»إلماـ أٞبد ُب ))ا٤بسند((: ج اكقد يقوؿ قائل: ماذا أنت قائل فيما خر  

لوعيد على بطبلف ثواب ، ىذا ا٢بديث فيو ترتيب ا«فصدقة لم تقبل لو صالة أربعين يوًما
 الصبلة أربعْب يومنا على التصديق؛ كىذا يتناَب مع التقرير السابق.

 ىذا فيو كعيده آخر، كىو أنو كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد «صدؽ»قلنا إف من 
 فماذا نصنع هبذه الركاية؟ ، 
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 ،أخرج ىذا ا٢بديث عن ٰبٓب بن سعيد اإلجابة عن ىذا أف اإلماـ أٞبد 
 عن بعض أزكاج النيب  ،عن صفية بنت عبيد ،عن نافع ، بن عمرعن عبيد ا

ككما أيضا ُب حديث مسلم  ،ىنا  كبعض أزكاج النيب ،ىذا ىو اإلسناد
كما بْب ىذا بعض ا٢بفاظ كمنهم أبو  السالف الذكر كا أعلم أف ا٤براد حفصة 

ىذا ابن األثّب ُب قر ٢بميدم ُب ))ا١بمع بْب الصحيحْب((، كأككذلك ا ،مسعود الدمشقي
 .((جامع األصوؿ))

ا٤بقصود أنك إذا نظرت إٔب ىذا اإلسناد كجدت ظاىره الصحة، كلكن عند ٝبع 
 :ا٢بكم فيو نظر، كذلك ىذا ٘بد أف   تالركايا

بن سعيد، كقد ركل ىذا  ىذا ا٢بديث عن ٰبٓب ركل أف اإلماـ أٞبد ]أكالن[: 
من الثقات منهم ٧بمد بن ا٤بثُب كما عند ا٢بديث عن ٰبٓب بن سعيد هبذا اإلسناد ٝبع 

، كل مسلم، كمنهم صدقة بن الفضل، كمنهم أبو بكر بن خبلد، كمنهم على بن ا٤بديِب
 .«فصدقو»ىؤالء ذكركا ىذا ا٢بديث بدكف لفظ 

اية عن نافع بدكف ىذا أف عبد ا بن رجاء تابع عبيد ا بن عمر ُب الرك  ]ثانيًّا[:
 اللفظ. 

 الركايات األخرل من غّب حديث حفصة أك بعض أزكاج النيبأف  ]ثالثنا[:
 فيها عن رسوؿ ا   ترتيب الكفر على من صدؽ، كقد جاء

ىذا من حديث أيب ىريرة كسيمر معنا، كمن حديث عمراف كسيمر معنا، كأيضا من حديث 
، كإف كاف من حديث أنس، كأيضا من حديث كاثلةجابر، كأيضا من حديث عمر، كأيضا 

ا كما ثبت أيضنا من اإل   قوؿ بن مسعودسناد ُب ذلك ضعيف أك ضعيفنا جدن
كسيأٌب معنا، كل أكلئك كاف حديثهم مرتبنا على شيء كاحد كىو أف من صدؽ ىذا العراؼ  

 .  كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد
ترتيب اإلتياف  من حديث بن عمر  ((الطربا٘ب))أنو قد كقع عند  رابًعا:

ن تقبل لو صبلة أربعْب يومنا، كىذا يؤيد ركاية مسلم، فأصبحت ركاية إٔب العراؼ فقط أنو ل
حفصة كركاية أخيها ابن عمر كبلٮبا متفقاف على أف من أتى فسأؿ ٦برد سؤاؿ، جاء ٦برد 
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َّل تقبل لو صالة أربعين »إتياف ٥بذا اإلنساف يستطلع، فانو يعترب قد باء هبذا اإلٍب كىو أنو 
 . «يوًما

 حيح كاألقرب كا تعأب أعلم أف ىا ىنا كعيدين: الص ا٣ببلصة أف  
تقبل لو صبلة أربعوف يوما أك  على ٦برد السؤاؿ كاالطبلع، كىو ال :الوؿ]الوعيد[ 

 أربعْب ليلو كما جاء ُب صحيح مسلم.
أف من صدؽ ىذا الكاىن يتنزؿ عليو حديث فقد كفر ٗبا أنزؿ على  :الوعيد الثاني

 . ٧بمد
من يأٌب إٔب ىذا نريد تلخيص القوؿ ُب حكم  الة مهمة وىي:نأتي اآلف إلى مس

 «فقد كفر بما أنزؿ على محمد» : قوؿ النيب الكاىن، كما معُب
 ؟ 

أك العراؼ كتصديقو  اإلتياف إٔب الكاىن  ف  ]القوؿ األكؿ[: ذكر ٝبع من أىل العلم أ
كاج النيب ىؤالء أف ا٢بديث حديث مسند اإلماـ أٞبد عن بعض أز  كفر أصغر، كرأل
 من أتى »، ىذه الركاية مقيدة للركاية ا٤بطلقة: «فسألو فصدقو»، كالذم فيو

، «فصدقو»ىذه مطلقة، كفيها تقيد أك ٥با تقيد ُب ركاية  «عرافًا أو من أتى عرافًا فسألو
 كبالتإب فإف من أٌب فصدؽ يبوء بوعيدين: 

 نو ال تقبل لو صبلة أربعْب يومنا.أ
 فر األصغر.كأيضا أنو يكفر الك

 كافر كفرنا أصغر؟  ك٤باذا قالوا إنو
بأربعْب يومنا، بل   األنو لو كاف كافرا كفرا أكرب ٓب يكن عدـ قبوؿ الصبلة ٧بددن قالوا 

، فؤلجل ىذا قالوا إف تصديق كاف ال يقبل لو صبلة مطلقنا حٌب يتوب إٔب ا 
 الكاىن ىو كفر أصغر.

ر أكرب، كرأل ىؤالء أف الركايات الٍب فيها ىو أف تصديق الكاىن كف :القوؿ الثاني
فقد كفر »التصديق، الركايات الصحيحة الٍب فيها لفظ التصديق، إ٭با ترتب على ذلك فيها 

كفر بما »كأف ىذا ىو ا٤بناسب ٥بذا اللفظ سيما ال  «بما أنزؿ على محمد 
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ُب كذلك أف ىذا اإلنساف اعتقد أف غّب ا يشارؾ ا  ، «أنزؿ عل محمد
 علم الغيب، كىذا ال شك أنو كفر أكرب.

مة، يذكر ُب كتب أىل العلم كىو التوقف، كيركم ىذا عن بعض األئ :ثالثالقوؿ ال
ف القائل ال يدرم أىو كفر أكرب أك أصغر، كبالتإب ال ينبغي كىذا القوؿ إما أف ٰبيٍمىلى على أ

 علم. قاؿ أنو قوؿ ثالث، ألنو ليس عندهأف يي 
يل كالبياف ليكوف أردع ُب ئل ىذا القوؿ أراد السكوت عن التفصأك يقاؿ إف قا

  النفوس.
فهو أكقع ُب النفوس عند العامة كالناس بدالن   بل ٙبكي ما حكى النيب

أف تقوؿ ىذا كفر أصغر، رٗبا ٱبفف ىذا حدة األمر ُب نفوس الناس، لكن أطلق ما جاءت 
 لدعوة كليس قوالن ثالثنا.هذا راجع إٔب ا٢بكمة ُب افبو النصوص، كبالتإب 

 كالذم يظهر ٕب كا تعأب أعلم أف يقاؿ أف القولْب األكلْب يرجعاف إٔب اتفاؽ، فإف
يعلم الغيب  أصغر أجـز أهنم ال يريدكف تصديقو ُب أنو القائلْب بأف تصديق الكاىن كفره 

ك العراؼ أخرب صدؽ شبهة، كىي أف ىذا الكاىن أمي ػإ٭با أف لدل ىذا ال الذم استأثر ا بو
بلئكة خرج ٗبا كصلو علمو عن طريق ا١بن، كما أخرب بو ا١بن ٠بعوه من ا٤ببلئكة، كما ٠بعو ا٤ب

عن  تذرعغيبنا استأثر ا بو، كبالتإب كجود ىذه الشبهة  أصبح اآلف عن حيز كونو غيبنا، ما
  ٤بصدؽ ا٢بكم بالكفر األكرب.ىذا ا

ا غّب ا يشارؾ ا الذم استأثر بو كىو ؽ أف أدً صى كأما إذا كاف ىذا ا٤بصدؽ يي  حدن
علم الغيب مطلقنا، فهذا ٩با ال ٱبتلف ُب كفره، بل ىذا من األمر ا٤بعلـو بالضركرة أنو كفر 

ختص هبا فهو كافر كفر أكرب باالتفاؽ، ُب صفة ا ، فكل من شارؾ ا با 
حاب القوؿ كأص ،ظركا إٔب شيءتفاؽ بْب القولْب، فأصحاب القوؿ األكؿ نافعاد األمر إٔب 

 كا تعأب أعلم. ،خرالثا٘ب نظركا إٔب شيء آ
 :قاٍ 

َٔ أت٢ نآّٖا $قاٍ:   عٔ ايٓيب  ٚعٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

. زٚاٙ أبٛ #ؾؿدق١ مبا ٜكٍٛ؛ ؾكد نؿس مبا أْصٍ ع٢ً قُد 

 .دداٚ
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ىو ىذا ا٢بديث حديث أيب ىريرة كىو صريح ُب ا٢بكم الذم ذكرتو لك بأف من كفر 
الذم صدؽ ىذا العراؼ، كا٢بديث كما ذكر الشيخ ركاه أبو داكد، بل ركاه ا٣بمسة أٞبد 

  (( كابن ماجة كغّبىم.الكربلُب ))السنن كالَبمذم كالنسائي 
عن أيب ىريرة كٓب يسمع منو، كلكن يشهد  ا٥بجيميأيب ٛبيمة ث جاء من ركاية كا٢بدي

سو عنفإنو جاء من طريق  ،لو ا٢بديث اآلٌب كلو كاف فيو أيضنا انقطاع أيب ىريرة كأيضا  ًخبلى
ىذا فيو انقطاع، لكن كثرة ا٤بتابعات كالشواىد ٥بذا ا٢بديث يقطع الناظر فيها بأف ىذا 

دكف شك، كقد ذكرت لك   ا٢بديث كىذا اللفظ ثابت عن رسوؿ ا
قبل  عنو   طائفة من ىذه الركايات عن أصحاب النيب

 اء ا. ف شقليل، فا٢بديث صحيحه إ
 : قاٍ 

 عٔ...:   -ؾشْٝض ع٢ً غسطُٗا :ٚقاٍ -ٚيألزبع١ ٚاؿانِ

َٔ أت٢ عساّؾا أٚ نآّٖا ؾؿدق٘ مبا ٜكٍٛ ؾكد نؿس مبا أْصٍ ع٢ً $

 .#قُد 

، بي ض ا٤بؤلف السم الراكم:  فقاؿ: )عن...( كما ذكر الراكم كىو أبو ىريرة 
 لو.كا٢بديث ليس عند  األربعة، كلعلو أراد الذم قب

 كالفرؽ بينو كبْب ا٢بديث السابق أف فيو إضافة: الكاىن.
 : قاٍ 

 .ٚألبٞ ٜع٢ً بطٓد دٝد عٔ ابٔ َطعٛد َجً٘ َٛقّٛؾا

أيضا  ري كٍ مر بنا ىذا األثر غّب مرة، كررناه عدة مرات ُب الدركس السابقة، كفيو ذً 
و إتياف في الساحر، ابن مسعود أضاؼ أيضا الساحر، كاألثر جيد كما قاؿ ا٤بؤلف 

 . الكاىن كالعراؼ كالساحر، فمن صدقهم فقد كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد
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 : قاٍ 

يٝظ َٓا َٔ تطري أٚ ُتطري $َسؾٛعا  ٚعٔ عُسإ بٔ سؿني 

ُتهٗٔ ي٘، أٚ ضشس أٚ ُضشس ي٘، َٚٔ أت٢ نآّٖا ؾؿدق٘ ي٘، أٚ تهٗٔ أٚ 

د . زٚاٙ ايبصاز بإضٓا#مبا ٜكٍٛ ؾكد نؿس مبا أْصٍ ع٢ً قُد 

 .دٝد

من )ىذا ا٢بديث ُب شطره الثا٘ب موافق ٤با قبلو، كأما ا١بديد فيو فهو شطره األكؿ، 
 (.تكهن أك تكهن لو، أك تطّب أك تطّب لو، أك سحر أك سحر لو

فعلت ألجلو، يعِب جاء إٔب كاىن  :يعِب (هن لوك  تي )الكهانة، أما  :فعل (تكهن) 
 ،طّب لوككذلك ُب تي  ؛كهن لوالذم يقاؿ فيو تي  فسألو أك طلب منو أف ٱبربه بشيء غييب، ىذا

نو ليس منا، ىكذا ب فعل ىذه األشياء، من فعل ذلك فإحر لو، يعِب يطلككذلك ُب سي 
 . أخرب النيب

أف ىذه ا٤بعصية كبّبة من على  ب مثل ىذا الوعيد على معصية قرينةكىذا كعيد كترتي
 الكبائر.

نتبو، ليس من ا٤بؤمنْب اإلٲباف الواجب، ا : ليسيراد هبا (ليس منا)كاألصل أف كلمة 
( يعِب ليس مؤمننا ليس منا)أف يكوف ليس مسلم أصبل، إ٭با  (ليس منا)ببلـز أف يكوف 

 يقتضي فعل ما أمر ا بو كترؾ ما هنى ا عنو. الواجب، كذلك أف اإلٲباف الواجب  ٲبافاإل
،ة، إف ىذا ا٢بديث ٝبع ثبلث معلة مهمكننبو ىنا إٔب مسأ  ما ىي؟ اصو

 .الكهانة كالسحر كالتطّب  
كأنت تلحظ أف ا٢بكم فيها ٨بتلف؟ السحر مضى الكبلـ فيو، كالكهانة ىي الٍب  

 لطّبة سيأٌب فيها بابه يفصل فيو إف شاء ا.كا ،نتكلم فيها
هانة، بل األمر فيها دكف ذلك كالطّبة ال تصل إٔب حد السحر كال تصل إٔب حد الكى 

لك شيء فإف كٓب يَبتب على ذ -تشاـؤ :تطّب يعِب-ٓب يَبتب على ذلك فإف من تطّب، ك 
، ف  فعبلن فإف ىذا يعترب شركنا أصغر. إف ترتب على ىذا تركنا أكىذا أمر منكر ك٧بـر
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ع بينها ُب إذف حكم كل كاحد من ىذه األمور الثبلثة ٱبتلف عن األخر؛ فكيف ٝبي 
ا كاحدن   ا؟ حديث تضمن كعيدن

ُب ٝبلة من أحاديث الوعيد، اجتماع  -كتنبو إٔب ىذه القضية- القاعدة يا رعاؾ ا
أفعاؿ متعددة ٙبت كعيد كاحد ال يدؿ على التساكم ُب ا٢بكم ا٣باص، ٗبعُب قد يأٌب 
الدليل جامعنا ألعماؿ عدة تشَبؾ ُب قدر مشَبؾ من الوعيد، لكن ىذا ال يعِب استواء ىذه 

اجتنبوا السبع »:  : قاؿ النيباألعماؿ ُب ا٢بكم ا٣باص، أضرب لك مثاالن 
كذكر الشرؾ با كالسحر، كىذاف ٥بما حكم خاص كىو الكفر، كذكر أشياء  «الموبقات

دكف ذلك، أليس كذلك؟ ذكر قذؼ اصنات، ذكر التوٕب يـو الزحف؛ السؤاؿ: قذؼ 
 اصنات كالتوٕب يـو الزحف ىل ٮبا ُب حكم الشرؾ كالسحر؟ 

يشَبؾ ُب شيء كاحد كىو أف ىذه األمور موبقة، كإف كاف  الكل ا١بواب: ال؛ لكن  
 مقدار اإلباؽ يتفاكت، إذف بينها قدر مشَبؾ كبينها قدر فارؽ. 

ن كقع فيها ٓب يكن قل مثل ىذا ُب األحاديث الٍب بْب أيدينا، كلها تشَبؾ ُب أف م
ورة قدر زائد ا اإلٲباف الواجب، رٗبا كاف ُب بعض ذلك أك ُب بعض ىذه األمور ا٤بذكمؤمنن 

  ف يصل إٔب الشرؾ أك الكفر األكرب.على ذلك، كىو أ
٤بنكرة أهنا من األمور اُب إذف كل كاحدة من ىذه األمور ٥با حكم خاص كإف اشَبكت 

   كمن األمور ا٤بتوعد عليها، كا أعلم.
 : قاؿ 

َٚٔ $زٚاٙ ايطرباْٞ بإضٓاد سطٔ َٔ سدٜح ابٔ عباع؛ دٕٚ قٛي٘: 

 .خسٙإىل آ #أت٢...

 . ا إٔب النيبمرفوعن  كم  كري  
ا.أما ا٤بوقوؼ على ابن عباس فاإلسناد فيو جيد، ك    أما ا٤برفوع فضعيف أك ضعيفه جدن
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 : قاؿ 
ايعساف ايرٟ ٜدعٞ َعسؾ١ األَٛز مبكدَات ٜطتدٍ بٗا )) قاٍ ايبػٟٛ: 

 .((املطسٚم َٚهإ ايكاي١ ٚمٛ ذيوع٢ً 

 ىرب عٔ املػٝبات يف املطتكبٌ.ٚقٌٝ: ٖٛ ايهأٖ، ٚايهأٖ ٖٛ ايرٟ 

 ايرٟ ىرب عُا يف ايكُري. :ٚقٌٝ

َٓاٍ  ٚقاٍ أبٛ ايعباع ابٔ ت١ُٝٝ: ايعساف اضِ يًهأٖ ٚاملٓذِ ٚايس

 ٚمِٖٛ، ممٔ ٜتهًِ يف َعسؾ١ األَٛز بٗرٙ ايطسم.

اآلف كصلنا إٔب التفريق بْب الكاىن كالعراؼ، أك بْب ىاتْب الكلمتْب كغّبىا كا٤بنجم 
كما إٔب ذلك، ُب ىذا ا٤بوضوع اختبلؼ طويل، ككبلـ كثّب كأنت قد ٠بعت بعضو،  كالرماؿ

 صلة ٥بذا فنقوؿ: كٲبكن أف نذكر ٧بيى 
 العلماء ٨بتلفوف ُب ىذه ا٤بسألة:إف 

 ؼ كأف العراؼ ىو الكاىن، كال فرؽ.أف الكاىن ىو العرا :فمنهم من يرل 
العراؼ أعم، كل من أف  أبو العباس تقي الدين  كما ذكركمنهم من يرل:  

 ادعى علم الغيب فهو عراؼ، يدعي معرفة الغيب. 
من ذلك الكاىن الذم يدعي أف معرفة الغيب  ،ٍب بعد ذلك ىناؾ تسميات مفصلة

 غّب ذلك.ناؾ رماؿ عن طريق ا٣بط ُب الرمل إٔب عن طريق مسَبقي السمع، ى
الكلمات الٍب إذا  كاألقرب كا تعأب أعلم أف يقاؿ أف كلمة العراؼ كالكاىن من

 جتمعت افَبقت كإذا افَبقت اجتمعت.ا
، أف العراؼ كبلـ أىل العلم كاستعماالهتم تصل إٔب ىذه النتيجة  ٦برلإذا نظرت إٔب 

خر فإنو يشمل اآلخر، كإذا ذكرا معنا يفَبقاف، كلعل كالكاىن إذا أطلق أحدٮبا دكف اآل
 :(()الذريعة)األقرب ُب ذلك ما ذكر الراغب األصفها٘ب ُب كتابو 

  اىن من ٱبرب عن األمور ا٤بستقبلة.أف الك
 عن األمور ا٤باضية. كأما العراؼ فمن ٱبرب

 ، ىذا كاىن.سيحصل كذا ككذا ،كوف كذا ككذاالذم يقوؿ سي
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كالذم ٱبرب عن ٧بل شيء مسركؽ، ىذا ُب   ،ماضو  كأما العراؼ فالذم ٱبرب عن أمرو 
.نتهى األمرؽ كاأمرو مضى، أمرو انقضى، سي   ر فهو ٱبرب عن شيء ماضو

  أعلم.كا  ،لعل ىذا أقرب كأضبط ما يقاؿ ُب ىذا األمر 
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 : قاؿ 
َا ))يف قّٛ ٜهتبٕٛ أبا داد ٜٚٓعسٕٚ يف ايٓذّٛ:  -ٚقاٍ ابٔ عباع 

 .((أز٣ َٔ ؾعٌ ذيو ي٘ عٓد اهلل َٔ خالم

ىذا الباب كبو ٬بتم إف شاء ا ىذا  ىذا األثر الذم ختم بو ا٤بؤلف 
كغّبه بإسناد  ((ا٤بصنف))خرجو عبد الرزاؽ ُب ىذا  أثر بن عباس لدرس، ا

جاد ليس ٥بم عند ا من  يو أف الذين يتعاطوف ما يسمي بأيب، كأخرب فثابت عنو 
نزؿ على خبلؽ، كىذا يؤيد أف من أتى ىؤالء الكهاف، كالعرافْب فصدقهم فقد كفر ٗبا أ

٭با يستعمل غالبنا ُب ىذا )ليس لو عند كفرنا أكربا، فإف ىذا اللفظ إ ٧بمد 
 . ا من خبلؽ، أك ليس لو من خبلؽ( يعِب ليس لو من حظ كنصيب عند ا 

 بها كما تعلموف )أٔبد ىوز حطي كلما٢بركؼ األٔبدية الٍب ترتي (:أيب جادػػػ)كمراده ب
كعا أك قد يكوف مشر  ،، استعماؿ ىذه ا٢بركؼ قد يكوف ٩بنوعا(سعفص قرشت ثخذ ضظغ

 أك جائزنا:
، كذلك أف الكهاف فهو ما جاء ُب أثر ابن عباس  :أما كونو ممنوًعا

م كالعرافْب يستعملوف ىذه ا٢بركؼ فيما يسمونو بعلم ا٢برؼ أك علم ا٢بركؼ، كذلك أهن  
من األعداد، كىذه األعداد ٥با خواص  يدعوف أف كل حرؼ من ىذه ا٢بركؼ يقابلو عدده 

ـ السماكية، كبالتإب فإنو إذا جاء أحد ىؤالء إنساف يسأؿ عن شيء كاتصاؿ باألفبلؾ كالنجو 
ائد كذا؟ مٌب تنتهي ما مٌب سيكوف؟ مٌب سيحصل كذا؟ مٌب سيموت فبلف؟ مٌب سيولد ق

فيأتوف فيذكركف ىذه ا٢بركؼ بكميات، يعِب يسألوف عن االسم مثبلن،  ،خرها٢بياة؟ إٔب آ
٢بركؼ كٯبعلوف مقابلها األعداد ا٤بعلومة يسألوف عن ا٠بو أك ٫بو ذلك، يأخذكف ىذه ا

عندىم، فيجعلوهنا ُب جدكؿ ٍب يقوموف بطريقة حسابية، إما بطريقو مائلة أك بطريقة 
مستقيمة أك بطريقة معَبضة، يقسموف كيطرحوف كٯبمعوف، بكيفية معلومة كفيها كتب مؤلفة 

 وف كذا ككذا. مع األسف الشديد ُب ىذا، ٍب بعد ذلك ٱبلصوف إٔب نتيجة، أنو سيك
كال شك كال ريب أف ىذا من الكهانة ا٤بنكرة الٍب فيها ادعاء علم الغيب، الذم 

، ىذا ىو االستعماؿ بعلمو، كال شك أف ىذا كفر با  استأثر ا 
 ا٤بمنوع. 
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فهو استعماؿ ىذه ا٢بركؼ األٔبدية ُب ٫بو التقسيم، أك ذكر  :أما اَّلستعماؿ الجائز
العلم، أك استعماؿ ذلك  باء كذا، كما يستعملو الباحثوف كطبلب ،ف كذاأل :الفقرات، يقاؿ

حساب ا١بيمل، كذلك أف كثّبنا من أىل العلم يستعمل ىذه الطريقة إذا أراد أف  فيما يسمى:
يضبط تارٱبنا أك يضبط شيء من األشياء، كلمة أك ٫بوىا يضبطها، أك ٝبلة يضبطها هبذه 

أهنم ٯبعلوف مقابل كل  :غّب، كطريقة حساب ا١بمل ىي الطريقة من أجل تسهيل ا٢بفظ ال
حرؼ من ىذه ا٢بركؼ األٔبدية رقمنا، ألف يقابلها كاحد باء يقابلها اثناف كىكذا إٔب 
عشرة، ٍب ا٢برؼ ا٢بادم عشر يكوف عشرين ٍب ثبلثْب أربعْب ٟبسْب، ا٤بهم إٔب أف ينتهي 

ف، ٍب بعد ذلك يأٌب من يريد كما ترل األمر إٔب األٍلف، تنتهي كمية ىذه ا٢بركؼ عند األل
ُب بعض النظم، يريد أف يؤرخ التاريخ الذم انتهى فيو ىذا النظم أك عدد األبيات، فيجعل 
ا٢بركؼ الٍب ُب أكائل كلمات البيت أك كلمة منها بالذات ُب ا٢بركؼ ٯبمعها ُب كلمة 

 نك تستخلص حينئذل حرؼ منها العدد الذم يقابلها فإمعينة، فأنت إذا جعلت مقابل لك
 ىذا التاريخ.

على كل حاؿ يعِب ىي طريقة يعِب كانت مشهورة ُب السابق، كىي اآلف قليل من 
 يستعملها، مثل ىذا ال شك أنو جائز كال بأس بو. 

  من ىذا الدرس: -يا أيها اإلخوة-الخالصة 
، ال أف موضوع ادعاء علم الغيب كالكهانة كما يرجع إليها بلية كربل ُب ىذا العصر

 ت البعيد مع األسف الشديد، كثّبه سيما مع ىذه الوسائل ا٢بديثة ُب التواصل، فإهنا قد قرب
من الشباب كالفتيات ٱبوضوف غمار ىذه األشياء الٍب تعود عليهم بالشر الوبيل، كم تلك 

: حظك معنا، أك حظك ُب -اإلنَبنت–ا٤بواقع الٍب يعج هبا ىذا النظاـ أك ىذه الشبكة 
تلك اجملبلت الٍب ُب أخرىا األبراج يذكركف فيها ما يذكركف من سعود أك ٫بوس، برجك، أك 

إذا ستفوز ٔبائزة مالية ىذا األسبوع، ستقابل  !أنت مولود ُب أم برج؟ أنت ُب برج ا١بدم
  ذلك، مع األسف الشديد. صديقنا، ستفارؽ من ٙبب إٔب غّب

يكوف بضغطة زر، موقع مواقع كثّبة انتشرت كفشت كالوصل إليها من أسهل ما 
طلب كٛبُب، ، االشيخ الركحا٘ب فبلف، موقع الشيخة الركحانية أـ فبلف ماذا تريد؟ بْب يديك
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تريد معرفة الغيب؟ تريد جلب حبيب؟ تريد ٙبصيل ماؿ؟ ما عليك إال أف تتواصل معنا ك٫بن 
 نوصلك إٔب ما تريد، أصبح ىذا األمر أمرنا كثّبنا كفاشينا.

 إٲبانو يتساىل ُب مثل ىذا األمر. كال معرفة كمن ضعف من ال علم عندهك 
ا أف يقـو بواجب النصيحة كالبياف، على من شرح ا صدره كنور بصّبتو كآتاه علمن 

ما ٲبلك  للناس كمن حولو من أسرة كقرابة، أف ىذا األمر ٦بازفة كتبلعب بأغلى كأف يبْب  
 .يا عبد ا اإلنساف كىو دينو، فحذارم

 لم.كا أع
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 :قاٍ 

 باب

 َا دا٤ يف ايُٓػس٠

ٖٞ $ُض٦ٌ عٔ ايُٓػس٠، ؾكاٍ:  عٔ دابس؛ إٔ زضٍٛ اهلل  

ٚأبٛ داٚٚد، ٚقاٍ: ُض٦ٌ  -بطٓد دٝد-زٚاٙ أمحد  #َٔ عٌُ ايػٝطإ

 أمحد عٓٗا؛ ؾكاٍ: ابٔ َطعٛد ٜهسٙ ٖرا نً٘.

ٌْ ب٘ طْب أٚ َُٜؤٖخر عٔ  قًت ٚيف ايبدازٟ عٔ قتاد٠: البٔ املطٝب: زد

َٖٓػس؟ قاٍ:  ُٜ ال بأع ب٘، إمنا ٜسٜدٕٚ ب٘ اإلؾالح، ؾأَا $اَسأت٘؛ أُٜشٌ عٓ٘ أٚ 

 . اْت٢ٗ.#َا ٜٓؿع ؾًِ ٢ُٜٗٓ عٓ٘

َٟ عٔ اؿطٔ أْ٘ قاٍ:   .#ال وٌ ايطشس إال ضاسس$ٚزٚ

 ايُٓػس٠ سٌ ايطشس عٔ املطشٛز ٖٚٞ ْٛعإ: $قاٍ ابٔ ايكِٝ: 

ٌْ بطشس َجً٘، ٖٚٛ ايرٟ َٔ عٌُ ايػٝطإ، ٚعًٝ٘ ُٜشٌُ أس دُٖا: س

قٍٛ اؿطٔ، ؾٝتكسب ايٓاغس ٚاملٓتػس إىل ايػٝطإ مبا وب، ؾُٝبطٌ عًُ٘ 

 عٔ املطشٛز.

، ٚايدعٛات، ٚاألد١ٜٚ املباس١؛ ؾٗرا تٚايجاْٞ: ايٓػس٠ بايسق١ٝ، ٚايتعٛذا

 .#دا٥ص

عن السحر كبعض  ا٤بؤلف رة كقد ناسب بعد أف تكلم ىذا الباب باب النيش
 أنواعو، كما يقرب منو كىو الكهانة، ناسب أف يعقد ىذا الباب الذم جعل موضوعو النيشرة.

يت النشرة حور كعبلج من أصابو مسه أك جنوفحل السحر عن ا٤بس :كالنيشرة  ، ٠بي
لساحر، ا كأهنا ترفع كٙبلي ما عقده  :يعِب ر عن ا٤بصاب ما خامره من داء؛شي نٍ ألهنا تػى  ؛بذلك

يت نيشرةن.  فؤلجل ىذا ٠بي
من الكبلـ الذم ٠بعتو كىو  ا٣بطاب فيها ما ذكره ابن القيم  كالنيشرة فصل

، كذلكم أف حكم النيشرة فيو تفصيل، الشخص الذم ((أعبلـ ا٤بوقعْب))مدكفه ُب كتابو 
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 أيصيب عافا٘ب ا كإياكم من ذلك بسحر أك مس أك جنوف مداكاتو كعبلجو ىو ما ييسمى
 كا٢بكم فيها فيو تفصيل. ،بالنيشرة

 فالنشرة تنقسم إلى: نشرة ممنوعة، ونشرة غير ممنوعة.
 أما غير الممنوعة فإنها تنقسم إلى قسمين: 
النشرة ا٤بستحبة، كىي الٍب يكوف فيها العبلج بآيات الكتاب كأذكار  القسم الوؿ: 

يتعلق بالرقية الشرعية،  كما فيو أ٠باء ا كصفاتو، كمضى معنا ما كأدعية النيب 
ة ٥بذه األمور لذلك من األدكية الناجع كيدخل ُب ىذا أيضنا ما جاء عن النيب 

من تصبح بسبع » :رات عجوة كجاء ىذا ا٢بديث ُب الصحيحْب مطلقناالتصبح بسبع ٛب
من تصبح » :كجاء عند مسلم «ثمرات عجوة لم يصبو في ذلك اليـو سم وَّل سحر

يعِب  ،كالوبرة ،ا٢برتاف كاقم :بلباتافاليعِب من عجوة ا٤بدينة  «َّلبتيها بسبع ثمرات مما بين
 .الشرقية كالغربية

 جوة ا٤بدينة فهذا أبلغ ُب الشفاء.ا٤بقصود أف تكوف من ع
لم »يعِب أكل على الريق كما يقولوف  «من تصبح» أف أخرب النيب 

 .«يصبو في ذلك اليـو سم وَّل سحر
بوية اغتساؿ من أيصيب بعْب بغيسالة العائن إذا عيلم العائن كذلك من ىذه األدكية الن 

الذم أصاب بعينو إنساننا، فإنو يؤمر بأف يغتسل كأف يغسل داخلة إزارًه )يعِب مبلبسو الٍب 
المست جسده ا٤ببلبس الداخلية( ٍب إذا غيسلت غيسل هبا هبذه الغسالة الٍب تبقى ُب اإلناء، 

 فإنو يربأ إف شاء ا.  يغتسل هبا من أصيب هبذه العْب،
 إذف ما ثبت من أدكية شرعية فإنو يعترب من النيشرة ا٤بستحبة.

كاء بشيء ٓب يرد؛ لكن ضابطو فيكوف االستطباب ُب شأف ىذه األد أما النشرة ا١بائزة
 ظور فيو كأف ييعلم نفعو بالتجربة.أف يكوف ٗبا ال ٧ب

ظور من جهة الشرع عِب ليس فيها ٧بي فيها، ستعمل أدكية ال ٧بظورإذف عندنا أمراف تي 
الطب، كاألصل ُب التطبب  كثبت بالتجربة نفع ذلك، فهذا ال بأس بو كىو من جنس

 ا١بواز.
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أعِب -كالغالب على ىذا النوع أف يكوف باغتساؿ على ىيئة ٨بصوصة كما عرؼ ذلك 
 ُب كثّب من أىل العلم، من ذلك قوؿ ٰبٓب بن سعيد كقد خرجو ابن عبد الرب  -النيشرة

 .«ليس في نشرة اإلنساف بما ُيجمع من نبات وطِيٍب فيغتسل بو من بأس» ((:التمهيد))
ُب  ككذلك ا٢بافظ  ((ا٤بشارؽ))كذلك عرؼ النشرة القاضي عياض ُب  
: بأف النشرة تطببه باغتساؿ على ىيئة ٨بصوصة، عيلمت بالتجربة فمثل ((الفتح))مقدمة 

 ذكر أمثلو لو. كسيأٌب إف شاء اىذا ال بأس بو 
أقوؿ الغالب على النيشرة ا١بائزة أف تكوف من ىذا ا١بنس، كإذا تأملت ُب كبلـ كثّب 
من العلماء كجدتو يدكر على ىذا ا٤بعُب، كألجل ىذا االشَباؾ ا٢باصل ُب معُب النيشرة 

النشرة ىي بكل حاؿ ُب كبلـ العلماء حل  حصل االلتباس ُب شأف النيشرة، فظن من ظن أف  
 سحر بسحر مثلو، فأجازكا حل السحر بسحر.ال

 شديد التحرٙب كال ٯبوز ٕباؿ. ك أف ىذا منكر كال ٧بـر بلكال ش 
كىذه مسألة كثير فيها اللبس كا٣بوض من بعض ا٤بعاصرين، كبعضهم ٞبل لواء القوؿ 

خر، ىذه مسألة ؛ ألجل أف يفك السحر بسحر آٔبواز ىذا األمر، كىو أف ييلجأ إٔب ساحر
لتباس كفيها خلط كخبط كثّب، كال شك أف اللجوء إٔب السحرة ألجل أف يسحركا فيها ا

نتبو ، اسحرنا يفك سحرنا قبلو، ال شك أف ىذا منكره عظيم فبل ٯبوز كيدؿ على ىذا أمور
 ٥با.

 أف النيب   ما بْب أيدينا من ىذا ا٢بديث الذم ىو حديث جابر  أوًَّل: 
  ىو من عمل الشيطاف»فقاؿ: سيئل عن النشرة الٍب ىي حل السحر» 

ىذا الفعل كىو حل  :يعِب  «من عمل الشيطاف»ىكذا ُب ركاية أيب داككد، كعند أٞبد 
السحر ٗبثلو من عمل الشيطاف، كال شك أف ُب ىذا ٙبذيرنا بليغنا كتنصيصنا على التحرٙب، كأف 

 ا.بسحر مثلو أمر منكر كال ٯبوز شرعن حل السحر 
صحيح، جود إسناده ابن مفلح كحسنو  دينا حديثه ذا ا٢بديث الذم بْب أيكى 

((، السلسلة))ُب  ٢بسن كما نص على ىذا الشيخ ناصر ا٢بافظ، كىو أعلى من ا
ستدرؾ على ا٢بافظ قاؿ: بل ىو صحيح، رجالو رجاؿ الصحيحْب إال عقيل بن معقل كا

 .كىو رجله ثقة، ا٢بديث صحيح ثابت عن النيب 
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ذا قد مر بنا ُب حديث عمراف ُب الباب قاؿ: كى أف النيب  ثانًيا: 
كىذا ا٢بديث   «ليس منا من تكهن أو ُتكهن لو، أو سحر أو ُسحر لو»الفائت، قاؿ: 

إذا  كما قد علمت حديث حسن جيد خرجو البزار كالطربا٘ب كغّبٮبا، كالنيب 
 قاؿ ُب أمر ليس منا من فعلو ىذا دليل على أنو ٧برـه بالغ التحرٙب.

كىذا  «إف الُرقى والتمائم والتولة شرؾٌ »قد قاؿ:   لنيبأف ا ثالثًا: 
 «إف الرقى شرؾ» بقولو:  قبل أبواب كعلمنا أف مراد النيبا٢بديث قد مر بنا 

الرقى الشركية، كال شك أف ىذه النيشرة السحرية ىي من جنس الرقى الشركية أك  :يعِب
 هي بكل حاؿ داخلة ُب ىذا ا٢بديث.ف مقيسة عليها،

اجتبوا السبع الموبقات: الشرؾ باهلل، »:  قوؿ النيب :ا[]رابعً 
باجتناب السحر مطلقنا، كٓب  إٔب أخر ا٢بديث، ىا ىنا أمر النيب  «والسحر

يفصل بْب حاؿ كحاؿ، ٓب يقل إال ُب حاؿ فك السحر إ٭با أمر باجتناب مطلق، فوجب 
 .على اإلنساف أف يستجيب ألمر النيب 

من أتى »: ة من قولو كمر بنا غّب مر  مسعود ما ثبت عن ابن :]خامًسا[
 «عرافًا أو ساحًرا أو كاىًنا فسألو فصدقو بما يقوؿ، فقد كفر بما أُنزؿ على محمد

فمثلو ال يقاؿ باجتهاد.، كقلنا إنو أثر لو حكم الرفع ، 
ما ثبت عن ٝبع من الصحابة فمن بعدىم من النهي عن ىذه النيشرة، كمن  سادًسا: 

لذلك، كأنت خبّب بأف  عت قبل قليل من كراىة ابن مسعود ٠بذلك ما قد 
مصنف ))كذلك ثبت ُب  مصطلح الكراىة الغالب ُب استعماؿ السلف أف يراد بو التحرٙب،

 .«ىي من عمل الشيطاف» :أنو سيئل عن النشرة فقاؿ عن جابر  ((عبد الرزاؽ
 .أيضناثى بو من ركايتو، فهو ركايتو كرأيو ثى من قولو ٗبا حدٌ حدٌ 

-كانوا   :بإسناد صحيح عن إبراىيم النخعي قاؿ ((أيب شيبو))كما ثبت أيضنا عند 
 ا يكرىوف الرقى كالتمائم كالنشرة.كانو   -كا٤براد أصحاب ابن مسعود

القوؿ بأف ىذه النيشرة السحرية منكر كال ٯبوز، كلذلك أيضنا  ا يؤيد كيعضدفهذا كلو ٩ب
، كذلك سئيل كما ُب «ٰبل السحر إال ساحر ال»األثر الذم عن ا٢بسن كقد ٠بعتو 

كذلك ما ثبت  ،«ىي سحر»أك قاؿ  «ىي من السحر»عن النشيرة فقاؿ:  ((ا٤بصنف))
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رٞبو -كذلك ما جاء عن ٦باىد كغّبىم من السلف  من الكراىة عن اإلماـ أٞبد 
 .-ا تعأب عليهم

 فيها كفر كمنكر، كال أف ا تعأب قد هنى عن ا١بلوس ُب اجملالس الٍب :]سابًعا[ 
﴿َوَقْد نَػز َؿ : ئل ما يدخل ُب ذلك أٓب يقل ا جل كعبلشك أف ٦بالس السحرة ىي من أكا

َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْف ِإَذا َسِمْعُتْم آيَاِت الل ِو يُْكَفُر ِبَها َوُيْستَػْهَزُأ ِبَها َفال تَػْقُعُدوا َمَعُهْم 
ٍث َغْيرِِه ِإن ُكْم ِإًذا ِمثْػُلُهْم ِإف  الل َو َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َحت ى َيُخوُضوا ِفي َحِدي
 .[َٓٗٔجَهن َم َجِميًعا﴾]النساء:

فبل شك أف حضور اإلنساف ٦بلس السحرة منكر من أصلو، حٌب لو حضره غّب  
 طالب كال سائل.

٤بنع منو شيخ نقل اإلٝباع على اأف القوؿ ٔبواز حل السحر بسحر مثلو،  :]ثامًنا[
حدكد صحيفة إحدل كستْب كما ىو ُب ا١بزء التاسع عشر ُب   اإلسبلـ ابن تيمية 

إف ا٤بسلمْب كإف اختلفوا ُب التداكم بارمات كا٤بيتة ) :، حيث قاؿ((٦بموع الفتاكل))من 
كالسحر كال شك أنو  ،(م بالشرؾ كالكفراك كا٣بنزير، إال أهنم ال يتنازعوف ُب أنو ال ٯبوز التد

 شرؾ ككفر.
فدؿ ىذا على أف ىذا األمر منكر ال ٯبوز باإلٝباع الذم نقلو شيخ اإلسبلـ  
. 

أف يقاؿ إف القوؿ ٔبواز فك السحر بفعل ساحر أنو يتناقض مع ما مر بنا  :]تاسًعا[ 
 النيب من إٝباع الصحابة على قتل كل ساحر كساحرة مر بنا أف ىذا قوؿ ستة من أصحاب

 ك،  ًعن غّبىم ما ٱبالف قو٥بم، كبعث عمر  كٓب يأت
  سييقاؿ أقتلوا كل ساحر  اقتلوا كل ساحر كساحرة، فكيف يا ترل؟إٔب عمالو أف

ٍب ييقاؿ أذىبوا إٔب السحرة فسلوىم أف يفكوا عن اتاجْب كا٤بصابْب كا٤بتضررين السحر 
 أليس ىذا تناقضنا؟

السحرة أك اإلبقاء على بعضهم ضركرة، كإال   القوؿ ٔبواز ذلك يقتضي اإلبقاء على
٤بنافاتو ما ثبت  ،كيف ٲبكن اللجوء إليهم، فدؿ ىذا على أف ىذا القوؿ منكر كال ٯبوز

 كقو٥بم.  باإلٝباع بفعل الصحابة 
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أف ييقاؿ إف ىذا القوؿ ذريعة لبقاء السحر كانتشاره فإنو إذا عيرؼ ساحر  :]عاشًرا[
زائم كالرقى الشركية، كيستغيث با١بن كالشياطْب إذا أيمسك ألجل يتعامل بالسحر كيتمتم بالع

أنا ساحر طيب، أنا ساحر  -ىداكم ا-يقوؿ مهبلن، انتظركا أف يقاـ فيو حد ا، فإنو س
أقـو بوظيفة جليلة كىي أ٘ب أساعد اتاجْب، فليس لكم أف تتناكلو٘ب بضرر، بل ينبغي أف 

فتح معاىد لو يدرس فيها ىذا لو مرتب شهرم بل كأف تي  رلتكرمو٘ب، رٗبا ييطالب بأف ٯبي 
 العمل ا١بليل، كٙبت ىذه ا٤بظلة ٲبيرر ما شاء من ىذه الشعوذات كىذه ا٤بنكرات العظمى.

كال شك أف ىذا القوؿ يَبتب عليو ما يَبتب من مفاسد، كسد الذرائع أصل شرعي،  
 يو دالئل كثّبة ُب الكتاب كالسنة.قامت عل

لة تدلك على أف القوؿ ٔبواز حل السحر بسحر مثلو منكر ك٧بـر كال ىذه عشرة كام
 ٯبوز ٕباؿ.

 .إياؾ أف تغَب ٗبن ينادم ٖببلؼ ذلك 
 ستدؿ بو من أجاز ىذا من أدلة؟ قد يقوؿ قائل: كما الذم ا

 :أمرافتدؿ بو على ىذا القوؿ سي ف يقاؿ إف أقول ما افا١بواب على ىذا أ
حل السحر ٗبثلو منكر ك٧بـر كنتفق معكم الوا إف الضركرة ق :]اَّلستدَّلؿ الوؿ[ 

لجئنا إليو ماذا نصنع؟ ىو كأكل ا٤بيتة، ا٤بيتة ٧برمة كٯبوز عند على ذلك، كلكن الضركرة تي 
االضطرار تناك٥با، قوؿ كلمة الكفر أمر ٧بـر كعند الضركرة ٯبوز النطق هبا فلنجعل ذىابنا إٔب 

 كالضركرات تبيح اظورات. ،الضركرة تدعوا إليوبعملهم من ىذا ا١بنس  السحرة كاستعانتنا
كقد ٠بعتو كىو أنو قد سيئل  سيب بأثر سعيد بن ا٤ب :]اَّلستدَّلؿ الثاني[

، فالداء طب كالدكاء طب،  ضداداألكلمة طب من   ،عن الرجل بو طب، طب يعِب سحر
ن رجل بو كأف العرب تفاءلوا من ىذا اللفظ ٕبصوؿ الشفاء بعد كقوعو، ا٤بهم أنو سيئل ع

بس عن إتياهنا كٝباعها، فهل ٰبل عنو أك يػي طب أم سحر أك يي  ر؟ ش  نى ؤخذ عن امرأتو أم ٰبي
أك كما قاؿ  «َّل بأس بذلك إنما يريدوف بو اإلصالح أو النفع»: فقاؿ 
 ،ا األثر قد علقو اإلماـ البخارم كىذ  ككصلو غّبه كابن عبد الرب ُب

و ئل عن الرجل بسُ » :د ابن عبد الرب بلفظ قريببإسناد صحيح، كجاء عن ((التمهيد))
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 وأما ما ينفع فلم يُنوَ إنما نهى عما يضر : سحر أو يؤخذ عن امرأتو فقاؿ 
 .«عنو

 قاؿ ٔبواز ىذا األمر.سيب تابعي فقيو جليل قالوا: ىذا سعيد بن ا٤ب 
 إذف ىذا دليل على ا١بواز. 

 كا١بواب عن ىذين االستداللْب فيما يأٌب:
  الجواب عن اَّلستدَّلؿ بالضرورة: أوًَّل: 

نقوؿ إنو ال تيسلم كل إصابة بالسحر تقتضي االضطرار، ٖببلؼ  :]الوجو الوؿ[
حاؿ ا١بائع الذم لو ٓب يأكل لتحقق ىبلكو صح كال ال؟ لكن ٲبكن أف يكوف مسحورنا 

٥بم من ما نا، أصيبوا بالسحر نا٥بم فيو -نسأؿ ا السبلمة كالعافية لنا ك٥بم-ككثّب من الناس 
 مشقة لكنهم أحياء كيعيشوف.

 .إذف أصبح ىؤالء ىا ىنا قياس مع الفارؽ
م بصحة ىذا القياس أف نقيس النيشرة على أكل لى سى أف ييقاؿ ال يي  :]الوجو الثاني[ 

راـ ُب دفع ؟ ألف العلماء متفقوف على أنو مٌب ما أمكن االستغناء با٢ببلؿ عن ا٢بٓب ا٤بيتة
اللجوء إٔب ا٢براـ، أرأيت إنساف أكشك على ا٥ببلؾ فوجد ٢بمْب  ينئذو الضركرة فبل ٯبوز ح

، أٯبوز أف يقوؿ أحد أنو ٯبوز أف يأكل من ا٤بيتة ألنو ىميتة كاألخر ٢بم مذكى  أحد اللحميْب
 ؟ لوجود ٩بدكحة عن ا٢براـ كىو ا٢ببلؿ.ٓب ،أجيبوا يا ٝباعة؟ ال ٯبوز مضطر؟
 ُب شفاء ىذا ا٤بريض هبذا الداء العضاؿ؟دكحة من ا٢ببلؿ : ىل يوجد ٩بكالسؤاؿ 
﴿َونُػنَػزٍُّؿ ِمَن اْلُقْرآِف َما ُىَو ِشَفاٌء : اب: أم كا ا١بواب ُب قوؿ ا ا١بو  

بصدؽ، ُب  ُب التعاكيذ كالرقى النبوية، ُب اللجوء إٔب ا  ،[َٕٛورَْحَمٌة﴾]اإلسراء:
الذم ذكرتو لك عن شيخ اإلسبلـ السابق  عن ىذا األمر ا٤بنكر، كُب النقل ذلك مندكحة

أنزؿ عليهم عن كقد أغُب ا ا٤بؤمنْب ٗبا ): كلمة لطيفة قاؿ  ابن تيمية 
، إ٭با ا٤بصيبة عند كثّب من الناس من االستعجاؿ أك ضعف اليقْب، كإال لو كاف الشرؾ كأىلو(

فاء فإف كعد ا ال اليقْب عند الرقية بكتاب ا يقيننا صادقنا كامبلن، فليبشر اإلنساف بالش
 يتخلف.
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رقي بالقرآف نفسو أك غّبه على سبيل التجربة، دعنا يبة أف من الناس من يلكن ا٤بص 
٪برب لعلو ينفع أك كىو مَبدد، عنده ثقة كيقْب ٕببة الدكاء أك ٗبا ىو منكر كتميمة شركية أك 

ىنا يؤتى  ، كمن ىاتعازٙب تأتيو من السحرة، أكثر من ثقتو كيقينو بكبلـ ا 
 اإلنساف.
ا سيف كالسيف الرقية بكتاب ا، باألدعية الثابتة الرقية الشرعية، كما قد علمنا سابقن  

قوم؛ كلكن إذا كاف اليد الٍب ٙبمل ىذا السيف ضعيفة أيقتل ىذا  بضاربو، سيف ماضو 
 السيف كيصيب؟ ال. 

عت ىذه األمور إذف ال بد من صدؽ الراقي كيقْب ا٤برقي كصحة ا٤برقي بو، إف اجتم
 الثبلثة فبإذف ا الشفاء حاصل، انتبو ٥با: 

 كصحة ا٤برقي بو./ّكيقْب ا٤برقي /ِصدؽ الراقي /ُ
إذف ٫بن ال نيسلم بأف االضطرار كأحكامو شيء ٲبكن تنزيلو على ىذه الصورة لوجود  

 ا٤بخرج الشرعي. 
حرنا ٰبيل سحرنا جل أف يعقدكا سأف ييقاؿ إف الذىاب إٔب السحرة أل الوجو الثالث:

، كىذا ٖببلؼ حاؿ من كاد أك يكاد أف دة متحققة ُب سبيل مصلحة موىومةخر، مفسآ
مالو أك إف أخذه كتناكلو من ا٤بيتة يتحقق بو بإذف ا دفع ستعٲبوت من ا١بوع فإف ا

 االضطرار كليس كذلك ىذه الصورة الٍب بْب أيدينا.
حققة ُب انتهاؾ لؤلدلة السالفة، ىذا أمر اإلتياف إٔب السحرة كالتعامل معهم مفسدة مت

قق، أما الثمرة كا٤بصلحة فإهنا موىومة، ؟ من الذم يضمن أف فعل ىذا الساحر ال بد ٓب ٧بي
ٰبيل ىذا السحر كلكنو كأف يأٌب بنتيجة نافعة؟ السحرة متفاكتوف، رٗبا ٰباكؿ ىذا الساحر أف 

أقول منو كشيطانو أقول من ألف سحر الساحر األخر  ؛كال يفعل ذلك ال يصنع شيئنا
ف إٲباهنم فذىبوا عي شيطانو، كبالتإب فإنو ال ٲبكنو أف يصنع شيئنا، ككم جرب ىؤالء الذين ضى 

 إٔب ىؤالء كم جربوا كما انتفعوا.
 .إذف ىي مصلحة متوٮبة كليست متحققة 

خر، أأنت ضامن أف ىذا أؿ ىذا الذم ٯبيز حل السحر بسحر آييس ]الوجو الرابع[:
ر الذم ١بأت إليو سوؼ يسعى لنفعك؟ أفيو من التقول كالصبلح كالصدؽ ما ٯبعلك حاالس
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وف كذابوف ؟ فهم أفاكتثق بو؟ أليسوا أىل فجور ككذب؟ أليسوا ٩بن تتنزؿ عليهم الشياطْب
ما يدريك يا عبد ا؟ رٗبا ٲباطلك يريد أف يتطاكؿ الزماف كىو ما يصنع شيئنا ألجل أف 

 ماؿ بالباطل.يأكل مالك كىم أكلو لل
سحر كُب نفس الوقت يعقد سحرنا آخر حٌب كما يدريك لعلو يسعى ُب حل ىذا ال 

 تكوف على ارتباط بو دائم.
دفع  هبا يعِب هبذا األكل بإذف ا  إذف أين ىذا من تناكؿ اإلنساف ٤بيتة يتحقق 

 ا٤بفسدة.
مة ا٤بكفر مطلقنا النطق بكلمة الكفر، ىل أيبيح النطق بكليتعلق ب :]الوجو الخامس[ 

﴿َمْن َكَفَر بِالل ِو ِمْن بَػْعِد ِإيَمانِِو ِإَّل  َمْن ُب ىذا الشأف:  يد؟ انظر ماذا قاؿ ا أك بق
ال بد كٯبب أف يكوف قلب ىذا اإلنساف  ،[ُٙٓٔأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ بِاإِليَماِف﴾]النحل:

ىل ىذا  :بو مطمئننا باإلٲباف، كالسؤاؿالذم نطق بكفر يدفع عن نفسو القتل، أف يكوف قل
 األمر متحقق ُب ذىاب اإلنساف إٔب الساحر ليحل عنو السحر؟ 

ا١بواب: أف الواقع يينبئ أف الذىاب إليو ٩با يضعضع اإلٲباف كرٗبا يزيلو، يأتيو ىذا 
ا٤بسكْب ا٤بسحور كىو ٧بطم القلب مكسور الفؤاد مهزكؿ النفس، يسألو كيستلطفو أف يدفع 

ىذا األذل الذم أصابو، فيكلمو الساحر باستعبلء كيزين لو أنو سيحل عنو فعلو  عنو
فأطاعو كما أكثر أكلئك ذىبوا إٔب ىؤالء  كسيفعل كسيفعل، كرٗبا أمره بالشرؾ با 

رٗبا أمره بل شدد عليو أال ييذكر السحرة فأمركىم أف يذٕبوا خركفنا أسود أك ديك أسود، ك 
 سم جن من ا١بن أك شيطاننا من الشياطْب.رٗبا أمره أف يذكر ا عند الذبح بلسم ا ا

فانظر كيف كاف الذىاب إليهم ذريعة إٔب فقد اإلٲباف، فانتفى أك يكاد ىا ىنا الشرط  
﴿ِإَّل  َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ ُب حاؿ االضطرار:   الذم بينو ا

 .[ٙٓٔبِاإِليَماف﴾]النحل:
سة تبْب لك أف القوؿ بقياس ىذه ا٤بسألة على حالة االضطرار من إذف ىذه أكجو ٟب

 حيث جواز األكل من ا٤بيتة أك نطق كلمة الكفر، أف ىذا قياس ليس بصحيح.
فإنو أضعف كأضعف، كيتبْب لك ىذا  ]ثانيًّا[: أما االستدالؿ بأثر سعيد 

 من كجوه:
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ُب نفسو، ىو مع جبللة قدره ليس ٕبجة  أف أثر سعيد  :]الوجو الوؿ[ 
قوؿ عآب من العلماء كإماـ من األئمة، نعم، كلكنو ليس ٕبجة ككبل أىل العلم ييستدؿ لو 

 كليس ييستدؿ بو.
كبلـ ُب نفسو ليس ٕبجة فكيف كقد عارضو من ىو مثلو كُب   :]الوجو الثاني[ 

مقابل  مقابل رجل، كعآب ُب مرتبة؟! إذا قاؿ ا٤ببيح: قاؿ سعيد؛ قلنا: قاؿ ا٢بسن؛ رجل ُب
 عآب.

 إذف ٤باذا كبلمو حجة كليس كبلـ ا٤بانع حجة؟
كبلمو ليس ٕبجة كعارضو من ىو مثلو بل من ىو أكثر منو كما   :]الوجو الثالث[

بل  ،ذكرت لك قبل قليل، ىذا ا٢بسن كىذا ٦باىد كىذا أٞبد كىؤالء أصحاب ابن مسعود
د يقابلو ٝبع فقو٥بم أقرب ىذا ابن مسعود كىذا جابر كغّبىم كثّب، فهم أكثر منو، كاح

 للصواب كال شك.
أف ييقاؿ ليس كبلمو حجة فكيف كقد عارضو من ىو مثلو بل أكثر  الوجو الرابع: 

ابن مسعود كجابر ينهوف   ىو أفضل منو، ىؤالء أصحاب النيبمنو بل من 
 عن ىذا األمر كيقولوف من عمل الشيطاف، كيكرىونو، فكيف يكوف كبلمو حجة؟

أف كبلـ سعيد ُب نفسو ليس ٕبجة كعارضو من ىو مثلو أك  :امس[]الوجو الخ 
؟! أيكوف أكثر منو أك أفضل منو، فكيف كقد عارض سنة رسوؿ ا 

 حجة بعد ذلك؟ 
حرؼه كاحد ُب أنو أراد  ىو أنو ما جاء عن سعيد  :]الوجو السادس[

ليو الدليل، يقوؿ فع النيشرة بفعل ساحر، ما أراد النشرة السحرية، كمن قاؿ ٖببلؼ ذلك
  :كالسؤاؿ (إ٭با هنى عما يضر كأما ما ينفع فلم يينهى عنو)كما عند ابن عبد الرب ،

 ر.ىل السحر يضر أـ ال يضر؟ أيضر أدياف الناس أيضر إٲباهنم أـ ال يا ٝباعة؟ أم كا يض
 قطعنا. إذف ليس داخبلن ُب كبلـ سعيد  
كبلـ سعيد ٰبتمل، ٰبتمل أنو أراد النيشرة   ف  أف ييقاؿ أضعف اإلٲباف أ الوجو السابع: 

تمل أنو أراد الينشرة السحرية، كمع االحتماؿ يبطل االستدالؿ.  ا١بائزة كٰبي
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على أنو أراد النشرة  كىو ييقاؿ إف ٞبل كبلـ سعيد  :]الوجو الثامن[ 
 :ألمرين ؟ٓب ٔب،أك ا١بائزة 
كإذا كاف إحساف  ف ىذا ما يقتضيو إحساف الظن بو أل :]المر الوؿ[ 

الظن بآحاد ا٤بؤمنْب شيئنا مطلوبنا فكيف هبذا اإلماـ ا١بليل؟ ككل من عرؼ حاؿ السلف، 
فإنو يقطع بأهنم من أبعد ما يكونوف عن أف يبيحوا ىذا النوع من ا٤بنكر الذم يَبتب عليو 

صى.  مفاسد ال ٙبي
لف أكٔب على ما يوافق كبلـ غّبه من الس أف ٞبل كبلمو  والمر الثاني: 

من ٞبلو على ما ٱبالف كبلمهم، كقد ذكرت لك أف النيشرة عند ٝبع من السلف يراد هبا 
أنو يدكر على االغتساؿ هبيئة كالغالب  التطبب ٗبا ال ٧بذكر فيو ٩با ثبت بالتجربة نفعو،

 ٨بصوصة.
أنو كصف ُب عبلج  ليم من أمثلة ذلك: ما جاء عن ليث بن أيب سي  

﴿قَاَؿ ُموَسى َما ِجْئُتْم بِِو فيقرأ عليو آيات السحر، ٫بو قولو تعأب:  ؤتى ٗباءالسحر أف يي 
ث هبذه اآليات ُب ا٤باء ٍب ٍب ينف إٔب غّب ذلك، ]ٔٛالسٍّْحُر ِإف  الل َو َسيُْبِطُلُو﴾]يونس:

ال بأس  يشرب منو كيغتسل فإنو ينتفع بذلك إف شاء ا، أك يقوؿ ٗبا قاؿ الشعيب 
 ة يعِب )شجر لو شوؾ صغّب(بأنو ٱبرج إٔب عضا ا ككصف ىذ بالنشرة العربية

عو ُب إناء، كيصب فيأخذ من ذات اليمْب كيأخذ من ذات الشماؿ من كل الشجر ٍب يض
 غتسل منو، فإنو ينفع ُب فك السحر.عليو ٍب ي فيو ا٤باء كيقرأ

أنو أمر بأف يؤخذ سبع كرقات من  كذلك ما جاء عن كىب بن منبو   
بْب حجرين ٍب يصب عليها ا٤باء ُب إناء ٍب يقرأ عليو ٍب يغتسل كيشرب منو فإنو  السدر فتدؽ

 خذ عن امرأتو.ُب فك السحر، كال سيما ُب رجل ييؤ  نافع
ُب  كما نقل ىذا ا٢بافظ   مللمستغفر  ((الطب النبوم))بل جاء ُب كتاب  

بلـ سعيد، أنو فسر النيشرة ُب ك بن كاصل كىو نصوح عن أحد العلماء  ((الفتح))
سيئل عن ىذه النشرة ماذا أراد سعيد؟ فانظر كيف فسر ىذا الشيخ العآب الراكم ىذه النيشرة 

: أف ٱبرج إٔب البساتْب فيأخذ من كرده شيئنا ٍب يضعو ُب إناء ماء ٍب يغليو أك قاؿ 
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غتسل منو كشرب فإنو ينفع ُب فك أك ُب حل ، حٌب إذا فَب ايغلي ىذا ا٤باء ٙبت النار
 حر.الس

أف يذىب اإلنساف إٔب ساحر  ل أف العلماء فهموا من أثر سعيد ىل تر  
ليكفر الساحر با كليتمتم بالعزائم الشركية لكي يستغيث بالشياطْب ألجل أف يفكوا عنو 

 السحر؟ أفهموا ىذا يا ٝباعة؟ ال كا ما فهموا ىذا. 
ر بسحر مثلو أمر أف حل السح -يا أيها األخوة-إذف الصحيح الذم ال شك فيو 

 .منكر، كال ٯبوز
  .كا تعأب أعلم
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 :قاٍ 

 باب

 َا دا٤ يف ايتطري

بعد أف تكلم عن السحر كبعض أنواعو كعطف على ذلك ما  فإف ا٤بؤلف 
ل أك ما يتعلق ٕبلو، رجع إٔب شيء أشار إل يو ُب باب بياف بعض أنواع يقرب منها، كما ٰبي

أف العيافة والطيرة والطرؽ من »: السحر كىو ما مر بنا من إخبار النيب 
كبي نا أف الطّبة تشبو السحر من جهة تأثّبىا على النفوس، ىذا أكاف الكبلـ عن  «الجبت
 الطّبة.
، كمعُب ذلك: ظنه سيء يقـو بالقلب ناشئه عن سبب متوىم ال لطيرة ا ىي: التشاـؤ

.  حقيقة لو، ىذه ىي الطّبة كىذا ىو التشاـؤ
، فهو إذا رأل شيئنا أك ٠بع أك الحظ  ا٤بتطّب يتوقع السوء بسبب ٓب ٯبعلو ا سببى

ما ربط بْب ىذا  شيئنا ما يتعلق ٗبكاف أك زماف أك غّب ذلك توقع السوء، كا 
حقيقة لو فلم ٯبعل الشيء الذم توجس منو كبْب ما توقعو، إ٭با ىو شيء يقع ُب نفسو ال 

ما يكوف من سعود أك ٫بوس، ٓب ٯبعل ذلك راجعنا إٔب ىذه التوٮبات الٍب  ا 
 يوسوس هبا الشيطاف كيقذفها ُب قلب ضعيف اإلٲباف.

كاألصل ُب تسمية الطّبة يرجع إٔب ما كاف عليو العرب، فإهنم كانوا أىل كلع شديد 
كانوا يتشاءموف من الطّب، من أ٠بائها، فإذا مر   بالتشاـؤ من أشياء كثّبة كال سيما من الطّب،

غراب قالوا: كقعت غربة، كإذا مر عيقاب قالوا: ٙبصل عقوبة، أك بألواهنا فإذا شاىدكا طائرنا 
أسودا تشاءموا، أك ٕبركاهتا ك٩برىا كما مر معنا ذلك ُب الزجر، كقلنا إف العيافة زجر الطّب 

ذلك، فإف جاء من جهة اليمن كاف سا٫بنا كإف جاء كإثارتو عن مكانو ٍب تأملي حركتو بعد 
من جهة الشماؿ كاف بارحنا كإف جاء من جهة األماـ كاف نطيحنا كغن جاء من ا٣بلف كاف 

ا.  قعيدن
فرٗبا تشاءموا ببعض ىذه األحواؿ كتيمنوا أك سركا هبا، كتفاءلوا ببعضها، كرٗبا كاف  

موف من البارح كيتفاءلوف بالسانح، كرٗبا العكس عند بعضهم، لكن الغالب أهنم كانوا يتشاء
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تشاءموا أيضنا بأصواهتا فإذا ٠بع أحدىم صوت الغراب أك صوت البومة فإنو يتشاءـ، كرٗبا 
تشاءـ بنوعها إذا نزلت بقربو ىامة أك بومة أك كقعت على بيتو قاؿ: إهنا نعت إٔب نفسي 

 كقرب أجلي، فضاقت نفسو بذلك.
قد  ىم كعند ٝبيع األمم فمقل كمكثر، كا ا٤بهم أف ىذا شيء كثّب عند 

أخربنا ُب كتابو عن حاؿ بعض األمم من جهة تطّبىم كما سيمر معنا إف شاء ا بل قاؿ 
: )إف ا ما حكا التطّب إال عن أعداء الرسل( ما جاء التطّب منسوبنا إٔب ابن القيم 

ا سيأٌب ُب قـو فرعوف أك ُب ٩ب أحد ُب القرآف إال عن أعداء الرسل، كما أخرب ا 
كذلك ُب شأف ٜبود حينما قالوا و [ٖٔاْلُمْرَسُلوَف﴾]يس: ﴿َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَىا

 .[ٚٗ:النمل﴾]َمَعكَ  َوِبَمنْ  ِبكَ  اط يػ ْرنَا﴿لصاّب: 
ُهْم َسيٍَّئٌة : كذلك أىل ا١باىلية حينما قالوا للنيب    ﴿َوِإْف ُتِصبػْ

 .[ِٛٚمْن ِعْنِدَؾ﴾]النساء: يَػُقوُلوا َىِذهِ 
 إذف ىذه أربعة مواضع ُب القرآف فيها نسبة التطّب إٔب أعداء الرسل.

أما أىل اإلٲباف كأىل التوحيد الصادؽ كالذين ٛبسكوا بالعركة الوثقى، كعىظيم توكلهم 
فإهنم أبعد ما يكونوف عن الوقوع ُب ىذه الرعونات، فإف أىل  على العظيم 

 .اف للظن با العظيم كاعتماد كثقة بو التوحيد أىل إحس
كلذلك مر معنا ُب حديث السبعْب ألفنا الذين يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب  

من صفات أىل اإلٲباف كالتوحيد أهنم كانوا ال يتطّبكف، كلذلك  «كانوا َّل يتطيروف»أهنم 
الكتاب كالسنة، مر معنا  جاءت الشريعة بالتشديد ُب شأف التطّب، كىذا أمر ظاىر ٤بن تأمل

، «أو تتطير أو تُتطير لو ،ليس منا من تكهن أو ُتكهن لو»: قوؿ النيب 
 يتطّب يكوف منو التشاـؤ أك ييتطّب لو.

تذكركف أنو قد مر بنا حينما تكلمنا عن العيافة أف بعض القبائل كاف ٥بم مزيد عناية 
ين ٥بم معرفة يسموف العرافْب، كاختصاص هبا، فبعض الناس يذىب إليهم، إٔب ىؤالء الذ

كيطلب منو أف يتطّب لو أف يثّب الطّب، ٍب بعد ذلك يعطيو النتيجة كيعقب بعد ذلك قراره 
 يسافر أك ال يسافر يتزكج أك ال يتزكج يتاجر أـ ال.
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كىذا ٩با أنكرتو الشريعة، كبينت ٙبرٲبو كُب ))صحيح مسلم(( ٤با سأؿ معاكية بن  
قاؿ ذلك  !إف منا أناس كانوا يتطيروف» قاؿ: النيب   ا٢بكم 

يعِب ىذا شيء ال يتجاكز أف يكوف توٮبنا ُب  «شيء يجدونو في نفوسهم، فال يصدنهم
النفس ال حقيقة لو ُب ا٣بارج كال تأثّب لو ُب األشياء، فبل ينبغي أف يسَبسل اإلنساف معو، 

 التطّب باب إٔب الشرؾ كسنتحدث عن ذلك إف شاء ا ُب ٧بلو. 
، التطّب ضعفه ُب التوكل، التطّب تسلطه من التطّب سوء ظن با 

الشيطاف على ابن آدـ، التطّب رعونة كسخف ال حقيقة لو، التطّب ٮبـو كأحزاف، صاحب 
التطّب الذم استؤب ىذا األمر على نفسو كئيب، كسيف الباؿ، مهمـو حزف باستمرار، 

من أم شيء، لو رأل ذا عاىة تشاءـ كرجع إٔب  دائمنا ٘بده يتأمل ُب األشياء كيتوقع السوء
بيتو، ٲبشي ُب طريقو فيشاىد حادث السّب فيقوؿ: ىذا يـو ٫بس، يعطيو إنساف يا ٠بْب 
فيقوؿ يأس كمْبه، يسمع شيئنا ال يعجبو فيتطّب، يرل شيئنا ال يعجبو يتطّب، يصاب برفيف 

 للعْب أك طنْب لؤلذف فيتشاءـ.
باستمرار، كمن عجيب ىذا الشأف أف من استؤب التطّب كىكذا ىو ُب ٮبـو كأحزاف  

 كالتشاـؤ على قلبو ٘بد أف الشركر أسرع إليو من السيل إٔب منحدره، سبحاف ا العظيم!
الذم يستوٕب عليو التشاـؤ ما أكثر ما يقع عليو ىذا الشيء أك ىذا السوء الذم كاف 

فتوف إٔب ىذه األمور كال يلقوف ٥با باالن يتوجس منو، ٖببلؼ أىل اإلٲباف الكامل الذين ال يلت
ال يلتفتوف إٔب ىذه الَبىات، ٘بد أهنم سا٤بوف بتوفيق  ٲبضوف بعـز كثبات كثقة با 

أنا »بو ُب ا٢بديث القدسي:  من ذلك كىذا لو سبب كىو ما أخرب ا  ا 
د ككثق كتوكل ا٤بؤمن ظن با أحسن الظن كأعتم «عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء

 من ا٤بكاره كأتاه ا السعادة كالطمأنينة. كفوض إليو فأعقبو ذلك أف ٪باه ا 
أما ذاؾ الذم أساء الظن با كضعف توكلو عليو، جزاه ا من جنس سوء ظنو:  

فعلى ا٤بسلم أف يقطع ىذه الوساكس عن نفسو، كأف ال ٲبيكن ، [ٕٙ﴿َجَزاًء ِوفَاقًا﴾]النبأ:
ا إٔب قلبو، كليحرص على أف يعاِب ما كقع منو نفسو أكؿ بأكؿ، فإف منع ا٤ببادم أكٔب ٥با طريقن 

ٰبرصوف على أف يقطع أم كسيلة  من قطع التمادم، كىكذا كاف السلف الصاّب 
 لتسلل ىذه السخافات كالوساكس إٔب النفوس.
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أف ابن عباس كاف جالًسا فمر غراٌب »:   ذكر عكرمة مؤب بن عباس
ما عبلقة  «خيٌر خيٌر، فالتفت إليو وقاؿ: َّل خير وَّل شر :قاؿ أحد الحاضرينيصيح ف

 ا٣بّب كالشر ٗبركر ىذا الطائر أك صوتو؟
خير، قاؿ: وأي »كاف ُب سفر، فمر طائر يصيح فقاؿ:   ككذلك طاككس 

، أعطاه درسنا عملينا على ترؾ االلتفات إٔب ىذه األمور، «خير في ذلك؟ َّل تصاحبني
سنه الظن با سعيد قدر استطاعتو ُب ىذه ا٢بياة ال يلتفت ىذه ا٤بنغصات الٍب ال ا٤بسلم ٧ب

٥با عبلقة بنزكؿ ا٤بكاره، ٤باذا يغم اإلنساف نفسو؟  حقيقة ٥با كالٍب ما جعلها ا 
 ؟ كا ا٤بستعاف. ك٤باذا يفقد الثقة كحسن الظن با 

  :قاؿ 
ُرُىْم ِعْنَد الل ِو َوَلِكن  َأْكثَػَرُىْم َّل ﴿َأَّل ِإن َما طَائِ  وقوؿ اهلل تعالى:

 .[ٖٔٔيَػْعَلُموَف﴾]العراؼ:
﴿َولََقْد َأَخْذنَا آَؿ ِفْرَعْوَف بِالسٍِّنيَن : ىذه اآلية ُب شأف قـو فرعوف قاؿ 
ا فَِإَذا َجاَءتْػُهُم اْلَحَسَنُة قَاُلوا لَنَ  * َونَػْقٍص ِمَن الث َمَراِت َلَعل ُهْم َيذ ك ُروفَ 

هبا ٫بن أىلها، ٫بن نستحق  ف، يعِب ٫بن ا١بديركف ا٢بقيقو [ٖٔٔ-َٖٓٔىِذِه﴾]العراؼ
﴿َوِإْف ىذا األمر، كا٤براد ا٢بسنة الدنيوية من مطر كخصب كنبات الزرع كما إٔب ذلك، 

ُهْم َسيٍَّئٌة َيط يػ ُروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعُو َأَّل ِإن َما طَاِئُرُىْم ِعْنَد الل وِ  َوَلِكن  َأْكثَػَرُىْم َّل  ُتِصبػْ
ال يعلموف أف موسى كأىل اإلٲباف معو ال عبلقة ٥بم هبذا الذم  [ٖٔٔيَػْعَلُموَف﴾]العراؼ:

أصاهبم، بل ا٣بّب كل ا٣بّب فيما جاء بو الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ موسى كإخوانو، كلو 
 .[ٖٔٔيَػْعَلُموَف﴾]العراؼ: ﴿َلِكن  َأْكثَػَرُىْم َّلعقل ىؤالء كعلموا ألدركوا ىذا يقيننا: 

كُب ىذه اآلية كبلـ  [ٖٔٔ﴿طَاِئُرُىْم ِعْنَد الل ِو﴾]العراؼ:بْب ىنا  كا 
كثّب عند أىل التفسّب كاألقرب كا تعأب أعلم أف ا٤بعُب أف ىذا الذم أصاهبم كتشاءموا 

، الذم عاقبهم بسبب كفرىم كإعراضهم عن ا بسببو راجعنا إٔب تقدير ا 
ما أصاهبم ٩با تشاءموا بو كنسبوه ظلمنا كزكرنا إٔب موسى كمن معو ىذا ُب ا٢بقيقة بتقدير ا 

  ككاف عقوبة منو سبحانو على بغي ىؤالء الكفار، كصدىم عن سبيل ا 
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، ككأف [ٖٔٔ﴿َأَّل ِإن َما طَاِئُرُىْم ِعْنَد الل ِو﴾]العراؼ:فهذا األقرب ُب معُب قولو تعاؿ: 
أراد من إيراد ىذه اآلية أف يبْب أف التطّب ليس من شأف أىل التوحيد، إ٭با  ؤلف ا٤ب

 ىو من شأف أىل الشرؾ فعلى ا٤بسلم أف ٰبذر من ذلك. 
  :قاؿ 

 اآلية. [ٜٔ﴿قَاُلوا طَاِئرُُكْم َمَعُكْم﴾]يس: وقولو:
 فيها رد الرسل الذين أرسلهم الذين أرسلهم ا كذلك ىذه اآلية بٌْب ا 
  إٔب أىل القرية الذين ذكرىم ا  :َواْضِرْب َلُهْم ُب سورة ياسْب﴿

﴿قَاُلوا ِإن ا إٔب أف قاؿ جل كعبل:  [َٖٔمَثاًل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَىا اْلُمْرَسُلوَف﴾]يس:
قَاُلوا طَاِئرُُكْم َمَعُكْم  *ا َعَذاٌب أَلِيمٌ َتطَيػ ْرنَا ِبُكْم لَِئْن َلْم تَنتَػُهوا لَنَػْرُجَمن ُكْم َولََيَمس ن ُكْم ِمن  

 أئن ذكرًب تتطّبكف؟  [ٛٔ:ٜٔأَِئْن ذُكٍّْرُتْم َبْل أَنْػُتْم قَػْوـٌ ُمْسرُِفوَف﴾]يس
كدعوناكم كبلغناكم أمر ا كهنيو؟ قلتم إنكم تتطّبكف؟  إذا ذكرناكم با 

 .﴿َبْل أَنْػُتْم قَػْوـٌ ُمْسرُِفوَف﴾
ىو من باب  [ٜٔ﴿طَاِئرُُكْم َمَعُكْم﴾]يس:م الصبلة كالسبلـ: كقوؿ الرسل عليه

﴿قَاُلوا ِإن ا َتطَيػ ْرنَا القصاص ُب الكبلـ، ٤با نسبوا الطّبة إليهم تشاءـ القـو هبم: 
من  اءر بي ، ردكا عليهم كقالوا إنو ال عبلقة لنا ٗبا كقع ُب نفوسكم ٫بن [ِٛٔبُكْم﴾]يس:

ىو شيء  [ٜٔ﴿طَاِئرُُكْم َمَعُكْم﴾]يس:: كم راجع إليكمذلك، فالواقع أف ىذا الذم أصاب
أما ٫بن فبل عبلقة لنا بو  ُب نفوسكم كاف ٜبرة لكفركم، كإعراضكم عن ا 

 . [ٜٔ﴿طَاِئرُُكْم َمَعُكْم﴾]يس: كليس لكم أف تنسبوا ىذا إلينا قالوا:
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 : قاؿ 

ال عد٣ٚ، $ قاٍ: إٔ زضٍٛ اهلل  عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

 أخسداٙ. #ؿسٚال ٖا١َ، ٚال ؾ ٚال طري٠،

 .#ٚال ٤ْٛ ٚال غٍٛ$شاد َطًِ  

٨برج ُب ))الصحيحْب((، كأنبو ىنا على ما  ىذا ا٢بديث حديث أيب ىريرة 
وَّل نوء وَّل »زاد ُب ))صحيحو((:  جاء ُب آخر كبلـ ا٤بؤلف من أف مسلم 

ض النظر أف ىاتْب الكلمتْب كردتا ُب مسلم بغ ، كىذا إف أراد بو ا٤بؤلف «غوؿ
عن كوف ذلك كاف ُب حديث كاحد أك سياؽ كاحد أك ٓب يكن فالكبلـ صحيح فهذا اللفظ 

كارد ُب صحيح مسلم، أما إف كاف ا٤براد أف مسلم  من كبلـ النيب 
 أكرد ىذا النص هبذا اللفظ ُب حديث عن النيب  ىكذا فهذا ليس
 بصحيح.

 .«فروَّل نوء وَّل ص»كىي قولو: كذلك أف الذم ُب مسلم زيادة ُب ركاية أيب ىريرة 
وَّل غوؿ وَّل »قاؿ:  كجاء من حديث جابر أيضنا عند مسلم أف النيب  

 .«فرص
 ،«وَّل نوء وَّل سفر»إذف عندنا ركايتاف أيب ىريرة زاد ُب ركاية عند مسلم: 

 .«فروَّل غوَؿ وَّل ص» كىذا حديث آخر كلكن ا٤بعُب كاحد قاؿ: كجابر 
ُب  وء كنفي الغوؿ ثابت عن النيب فتحصل من ىذا: أف نفي الن

 ))صحيح مسلم((، كلكنو ُب حديثْب مفرقْب كليس هبذا السياؽ. 
كلعل السبب راجع إٔب كىم حصل أك انتقاؿ للبصر إٔب التبويب الذم بوبو النوكم، 

 كا٤بشهور أف ىذا التبويب الذم بْب أيدينا لصحيح مسلم إ٭با ىو من صنع النوكم 
إٔب التبويب، فظين  أف ىذا لفظ ا٢بديث، فإف التبويب الذم جاء قبيل ىذا لعلو انتقل النظر 

 .وَّل صفر وَّل نوء وَّل غوؿ ،وَّل ىامة ،وَّل طيرة ،َّل عدوىا٢بديث فيو باب: 
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فلعلو سبق النظر إٔب التبويب، فظن أف ىذه زيادة ُب ا٢بديث كإ٭با ىذه قطعة من  
 التبويب.
 لم.أع أقوؿ لعل السبب ىو ذلك كا  

 نفي النوء كنفي الغوؿ. ا٣ببلصة أف ىذا من كبلـ النيب 
ىذا حديث عظيم فيو تنصيص على أمور بعضها راجعه إٔب ما ٫بن فيو كىو باب  

 .«َّل عدوى» :التطّب قاؿ 
 العدكل: انتقاؿ ا٤برض من ا٤بريض إٔب الصحيح.

 .«َّل عدوى»ىا ىنا  كقولو 
 ىل أراد بو نفي العدكل من أصلها؟ 

أراد نفي ما كاف يعتقده أىل ا١باىلية من أف ا٤برض أك بعض أنواعو تنتقل بنفسها أك 
 باستقبلؿ عن مشيئة ا؟ 

 التحقيق كا١بمع بْب النصوص يرجح الثا٘ب يعِب ٓب يكن ىذا من النيب 
نفينا عن أف ىناؾ أسبابنا تؤدم إٔب انتقاؿ ا٤برض، ىي العدكل ينتقل ا٤برض بسبب ىذا 

الطة ا٤بريض، فالعدكل كاقعة من جهة التسبب ال العدكل الٍب كاف يعتقدىا السبب كىو ٨ب
 .أىل ا١باىلية من أف ا٤برض ينتقل بذاتو دكف مشيئة ا 

ىو الذم قاؿ ىذا ا٢بديث، كىو أيضنا الذم قاؿ  كذلك أف النيب  
 :«كا٢بديث صحيح علقو البخارم  ،«ِفر من المجذـو فرارؾ من السد
 و(( ككصلو غّبه، فالنيب ُب ))صحيح  ، أمر باالبتعاد عن اجملذـك

-اجملذـك الذم أيصيب با١بذاـ، كىو: مرض يصيب اإلنساف فيؤدم إٔب تأكل أعضائو، 
 ، كىذا رٗبا انتقل بسبب ا٤بخالطة فأمر النيب -نسأؿ ا السبلمة كالعافية

 باالبتعاد عن ذلك.
ورد ممرض على َّل يُ »قاؿ:  كذلك ثبت عنو ُب ))الصحيح((   
ُب  -ال يدخلها-، ما معُب ىذا الكبلـ؟ يعِب أف صاحب اإلبل ا٤بريضة ال ييورد إبلو «ُمصح

إبل ميصح، يعِب: من إبلو صحيحة سليمة ما فيها مرض، من ابتلي بأف كاف ُب إبلو مرض 
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ليس لو أف يأٌب هبا فيدخلها ُب إبل إنساف إبلو صحيحة، ألجل أف ال يكوف ىذا سببنا ُب 
 ف تصاب اإلبل الصحيحة،.أ

هنى من كاف ُب بلد كقع فيو طاعوف أف ٱبرج منو، أك إذا   كذلك النيب 
 كاف خارجنا عنو أف يدخل إليو. 

، ىذه النصوص كغّبىا تدؿ على أف العدكل تقع كلكن ٗبشيئة ا 
يعِب ىي سبب من ٝبلة األسباب، ليس أف ا٤برض ينتقل بذاتو، إ٭با ذلك ٗبشيئة ا 

  كا  جعل لؤلشياء أسبابنا، القرب أك الوقوع ُب النار يؤدم إٔب حصوؿ
 اإلحراؽ.

إذف القرب كاف سبب لئلحراؽ، تناكؿ السم سببه للمرض أك ا٤بوت كا٥ببلؾ، ىذا 
ربط األشياء بأسباهبا، ربط حصوؿ ا٢برؽ أك حصوؿ ا٥ببلؾ  ٦برد سبب، كا 

 بأسباب. 
٥با أسبابنا لبلنتقاؿ  ها جعل ا كذلك الشأف ُب ىذه األمراض بعض

ا٣بيٍلطة أك ا٤ببلصقة كاجملاكرة أك نقل الدـ مثبلن أك الريق أك إٔب ما شاكل ذلك، أك كاف ذلك 
نسأؿ ا السبلمة -با٤بعاشرة بْب الرجل كا٤برأة كما ىو كاقع ُب شأف األمراض العصرية 

 .-كالعافية منها
ره كال ٲبكن أف تأٌب الشريعة ٗبا ٱبالف الواقع، خذ ا٤بهم أف ىذا أمر كاقع ال ٲبكن إنكا

ىذه حقيقة ميسىلىمة ال ٲبكن أف تأٌب الشريعة ٗبا ٱبالف الواقع، كالطب كالواقع كا٤بشاىدة  
كلها تشهد بأف ىناؾ أنواعنا من األمراض با٤بخالطة تنتقل كلكن انتقا٥با كاف ٗبشيئة ا 

. 
 :إذف أىل اإلٲباف ٯبمعوف بْب األمرين 

 .بْب إثبات مشيئة ا 
 كإثبات األشياء الٍب جعلها ا أسبابنا.

ليس إنكارنا أك نفينا لوجود  «َّل عدوى»: كبالتإب تبْب لنا أف قوؿ النيب 
 العدكل أصبلن، ال، إ٭با ىو نفيه ٤با كاف يعتقده أىل ا١باىلية ُب ىذا الشأف. 
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الصحابة كعمرك كابنو كسلماف قد يقوؿ قائل: كماذا أنت قائل فيما ثبت عن بعض 
 من أهنم أكلوا مع ٦بذكمْب؟ 

إف  ا٣بلطة هبؤالء ا٤بصابْب سبب؛ كلكن  السبب قد  الجواب عن ىذا أف يُقاؿ: 
يكوف لو مانع، السبب كل سبب يقابلو مانع، إف كجد ا٤بانع فإف أثر السبب يزكؿ أك 

ا أف يكوف ٥با مانع مىٍصل يضعف صح كال ال؟ يعِب ىناؾ أمراض ٥با أسباب كٲبكن أيضن 
يأخذه اإلنساف أك ما يسمونو تطعيم أك عبلج أك جرعة أك ما إٔب ذلك ىذا يعترب مانع لتأثّب 

 ىذا السبب.
إذا عىظيم ُب النفس كاف أحد ا٤بوانع من كقوع ىذا ا٤برض  التوكل على ا  

 ييوٌجو على: كانتقالو، كبالتإب ففعل ىؤالء الصحابة 
ا٣بلطة ٙبقيق مصلحة رأكىا، مع عظيم توكلهم كاعتمادىم على ا  أنو كاف ُب
 .فبطل أك عطل تأثّب السبب 

إذف على ىذا يوجو ىذا األمر من عظم توكلو على ا ككاف ُب خلطتو ٥بذا ا٤بريض 
من رٞبتو قد يعافيو من تأثّب ىذا السبب، كقد  مصلحة شرعيو معتربة فإف ا 

 .ذلك كىذا من قدر ا  ييصاب إذا شاء ا 
 كبالتإب أضحى عندنا ُب الشريعة مسلكاف: 

 من فر من المجذـو فرارؾ»مسلك األخذ باألسباب كىذا ما دؿ عليو حديث: 
 كإٔب أخره.  «السد

 كىناؾ مسلك آخر: كىو أف يسلكي اإلنساف مسلك التوكل كاالعتماد على ا 
ا على ا  لتحقيق ىذه ا٤بصلحة، كىذا يرجى لو أف ال  كيقتحم ىذا األمر معتمدن

 يصاب. 
قد يكوف بعض ىؤالء ا٤برضى ٰبتاجوا إٔب زكجة ٚبالطو، كخادـ ٱبدمو، ك٩برض ٲبرضو، 
فمثل ىؤالء ُب بقائهم بالقرب من صاحب ىذا ا٤برض ٙبقيق مصلحة ُب حصوؿ شفاءه أك 

كاعتمدكا عليو كفوضوا  بقاء حياتو أك ٚبفيف أ٤بو، كمثل ىؤالء إذا توكلوا على ا 
 األمر إليو فّبجى إف شاء ا أف ال يصيبهم شيء من ىذا األثر.
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كىذا الذم ىو ٧بل البحث ىا ىنا كمناسبة إيراد  «وَّل طيرة»: ٍب قاؿ  
ىذا ا٢بديث بل مناسبتو إيراد ىذا الباب ىو ما ُب التطّب من منافاة التوحيد الواجب على ما 

  ُب آخر أك ُب الكبلـ عن آخر ىذا الباب.سيأٌب تفصيلو إف شاء ا
 ، )ال( ىا ىنا للنهي، أك للنفي؟ «َّل طيرة»ىنا:  كىل قولو  

أختلف العلماء ُب ذلك كاألقرب كا أعلم أف )ال( ىنا للنفي، كىذا أبلغ من أف 
ة تكوف للنهي؛ ألهنا تتضمن النهي كزيادة ىذه الزيادة ىي الًداللة على أف ىذا أمر ال حقيق

 لو كال تأثّب لو، كبالتإب أصبح أبلغ من أف تكوف ال للنهي.
 .«َّل عدوى وَّل طيرة وَّل ىامة»: قاؿ 

 ا٥بامة اختلفوا ُب تفسّبىا إٔب قولْب:
أف ا٥بامة طّب من طّب الليل، كبعضهم نص  على أهنا البومة، البومة  الوؿ:]التفسير[ 

ءموف هبا فإذا نزلت بالقرب من اإلنساف طائر معركؼ أليس كذلك؟ كاف أىل ا١باىلية يتشا
أك على سطح بيتو قالوا: نعت إٔب نفسي، تشاءموا بذلك أف ا٤بوت قد قرب، فنفى ا 

 .ذلك، كعليو فيكوف هنيو أك نفيو للهامة من باب عطف ا٣باص على العاـ 
ا٣باص )ال ىامة( كالعاـ )كال طّبة( ، يعِب ذكر صورة خاصة ذكر صورة خاصة كىي  

 ٥بامة.ا
: أف ا٥بامة نفيها نفي العتقاد جاىلي كاف عليو الكفار سابقنا، كىو التفسير الثاني 

أف ا٤بيت إذا قيتل بغّب حق يقولوف إف ىناؾ طائرنا يطّب حوؿ قربه، كرٗبا قالوا: إنو ٱبرج من 
عد عظامو ييصبح طائرنا يطوؼ كيدكر على قربه كيقوؿ: اسقو٘ب، اسقو٘ب؛ حٌب ييأخذ بثأره ٍب ب

 ذلك يذىب كينصرؼ.
ىذه ا٣برافة كاف يعتقدىا أىل ا١باىلية كأف مرادىم من بثها كإشاعتها حث أىلو على 

أف ىذه خرافة ال حقيقة ٥با، كبالتإب كاف ىذا  األخذ بثأره، بٌْب النيب 
ا عن موضوع الطّبة.  موضوعنا آخر بعيدن

 نا إٔب قولْب.أيضنا اختلف العلماء ُب تفسّب صفر ىا ى «وَّل صفر»قاؿ:  
بأنو قاؿ باب  األكؿ: أف صفر داءه يصيب البطن كىذا ما نص عليو البخارم  

ال صفر كىو داء يصيب البطن، ككأف األمر كا تعأب أعلم أف أىل ا١باىلية كانوا يعتقدكف 
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أف ىذا ا٤برض ينتقل بنفسو، كلذلك كانوا يركف أنو شديد العدكل حٌب كانوا يصفونو بأنو 
 ن ا١برب.أعدل م
 فبالتإب يكوف ىذا نفينا ألمر خاص بعد أمر عاـ كىو )ال عدكل(. 

كأصبح قولو ال  «َّل طيرة»راجعنا إٔب  «َّل ىامة» :إذف أصبح قولو 
 .«َّل عدوى»صفر راجعنا إٔب 

فهو أف صفر ىو الشهر ا٤بعركؼ شهر صفر ثا٘ب األشهر  أما التفسير الثاني: 
 ا٥بجرية.

 ىذا النفي الوارد ُب ا٢بديث إٔب قولْب:كاختلفوا بعد ذلك ُب 
أف النفي إ٭با كاف لتشاـؤ أىل ا١باىلية من شهر صفر، فكانوا يتشاءموف من  الوؿ:

أف ىذا أمر متوىم ال  أزمنة كمنها شهر صفر يتشاءموف منو، فبْب النيب 
 نفيو حقيقة لو، عقيدة جاىلية ال حقيقة ٥با، فعاد نفيو لصفر إٔب نفيو للطّبة، عاد إٔب

 الطّبة.
على أف صفر ىو الشهر ا٤بعركؼ ما يرجع إٔب النسيء الذم   أما التفسير الثاني: 

﴿ِإن َما الن ِسيُء زِيَاَدٌة ِفي كاف يستعملو أىل ا١باىلية كىو الذم جاء ُب قولو تعأب: 
شهر كذلك أهنم كانوا يؤخركف النسيء يعِب التأخّب، كانوا يؤخركف  ،[ٖٚاْلُكْفِر﴾]التوبة:

٧بـر إٔب شهر صفر، ألجل الغزك إذا أرادكا أف يغزك ُب شهر ٧بـر كىو عندىم شهر ٧بـر 
معظم ال ٯبوز القتاؿ فيو، قالوا ٪بعل شهر ٧بـر ُب كقت شهر صفر، كبالتإب ٯبوز لنا أف 

 نغزك ُب ىذا الوقت. 
كىذا من التبلعب الذم كاف عليو أىل ا١باىلية، كبالتإب يكوف النيب 

 ى ىذا التصرؼ ُب ىذا ا٢بديث؛ ىكذا قيل.قد نف 
 كىذا التوجيو فيو من البعد ما فيو.

كأف األقرب كا تعأب أعلم أف ىذا راجعه إما على تشاؤمهم ُب شهر صفر، أك أف   
 .يكوف ىو ا٤برض الذم ذكره غّب كاحد من أىل العلم كمنهم البخارم 

 .«وَّل نوء»: أما الزيادة فيها قولو  
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يو كبلـ ٱبتص بباب خاص نتكلم عنو إف شاء ا تعأب على كجو التفصيل ُب كالنوء ف
 ٧بلو إف شاء ا.

 فالغوؿ على ما ذكركا نوع من أنواع ا١بن كالشياطْب. «الغوؿ»أما 
كبعضهم يقوؿ: ىي سحرة الشياطْب، ك٠بيت بذلك ألهنا تتغوؿ للمسافرين يعِب: 

 كتهم.تَباءل ٥بم كتضلهم عن الطريق، كرٗبا أىل
نفي حقيقة الغوؿ؟ أك أراد نفي تأثّب الغوؿ، يعِب  كىل مراد النيب 

نفي كجود شيء ا٠بو الغوؿ من الشياطْب أك نفي ىذا التأثّب الذم كانوا يعتقدكف من أف 
 ىذه الشياطْب تَباءل ٥بم كتضلهم عن الطريق الصحيح كرٗبا كانت سببنا ُب موهتم؟ 

 الثا٘ب ىو األقرب.
 أعلم.كا تعأب 
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 :قاؿ 
ال عد٣ٚ ٚال : $قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  ٚهلُا عٔ أْظ 

 #.ايه١ًُ ايطٝب١$قايٛا: َٚا ايؿأٍ؟ قاٍ: #. طري٠، ٜٚعذبين ايؿأٍ

 ، فيو ذكر ثبلثة أمور:((الصحيحْب))ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، كىو ٨برج ُب 
 / العدكل.ُ
 / الطّبة.ِ
 الفأؿ./ ّ

 أما األكالف فجاء ا٢بديث بنفيهما، كأما الثالث فقد جاء ا٢بديث بإثباتو.
للعدكل   كقد مر بنا الكبلـ عن العدكل كالطّبة، كعلمنا أف نفي النيب

 كمشيئتو، إ٭با ا٤براد نفي ما كاف يعتقده ال يراد بو نفي انتقاؿ ا٤برض بقدرة ا 
 ((الصحيحْب))بأف من األمراض ما ينتقل بذاتو، كيؤيد ىذا ا٤بعُب ما ثبت ُب  يةأىل ا١باىل

عندما ٙبدث ٕبديث ال عدكل، قاؿ لو إعرايب: يا رسوؿ ا   من أف النيب
نها ٝبل فبل تلبث أف ، فيجرب م-يعِب: جيده نشيطة-ىذه اإلبل تكوف على الرمل كالظباء

 .«الوؿ؟فمن أعدى » : قاؿ ٘بيٍرِّبى ٝبيعان،
  النيبا بْب  البقية، إ٭ب   بً رى الحظ أف النيب ٓب ينفي أف ا١بمل األكؿ قد تسبب ُب جى 

  أف ما كقع إ٭با كاف بتقدير ا. 
فجرب األكؿ كاف بتقدير ا، كجرب البقية كاف بتقدير ا، كإف كاف البقية قد أصيبوا 

؛ كىو ا١بمل األكؿ؛ أما األكؿ فقد يكوف يكوف لو لو سبب معلـو كقد ال  بسبب معلـو
.  سبب معلـو

كجود العدكل؛ إ٭با بْب أف ذلك  يُب ىذا ا٢بديث ٓب ينفً   ا٤بهم أف النيب
 .كاقع ٗبشيئة ا 

، كىذا النفي من النيب ((ال طّبة)) :أما قولو   فمر بنا أف الطّبة التشاـؤ
طّب بو ىذا الذم تي  الظن تأثّبم عن التطّب، كبياف أفهني كزيادة؛ كما قد علمنا، ففيو النهي 

ُب كقوع النحس كالسوء أمر غّب صحيح، كمضى الكبلـ ُب ىذا األمر على كجو التبسيط، 
 ٥بذا ا٢بديث؛ أال كىو قوؿ النيب ظن أنو معارضه لكن بقي ىا ىنا التنبيو على ما قد يي 
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 : «إف كاف الشـؤ في شيء ففي ثالثة» :كُب ركاية «الشـؤ في ثالثة: 
 . «الدابة» :كُب ركاية ،«أة، والدار، والفرسالمر 

من حديث ابن عمر كمن حديث  ((الصحيحْب))كالحظ أف ىذا ا٢بديث ٨برج ُب 
ركاه أربعة من  فسهل بن سعد، كما جاء ُب كتب السنة من حديث أيب ىريره كابن جابر، إذ

اجتهادا  عنو، كبالتإب فإف إنكار من أنكره كعائشة   أصحاب النيب
 ٙبديثو هبذا ا٢بديث على إنو من كبلـ النيب ىريرة ا، فإهنا أنكرت على أيب منه

 إقراران؛ إ٭با بينت أك ظنت أف النيب   إ٭با قاؿ ىذا ا٢بديث
رير الشـؤ ُب ىذه األمور حكاية عن حاؿ الكفار؛ أنو ىكذا كاف يقع ُب نفوسهم، كٓب يرد تق

 الثبلثة.
 طأ ىؤالء الصحابة اإلجبلء.ن أف ٱبذلك غّب صحيح؛ ال ٲبك كلكن  

 على جهة اإلثبات.  إذان ا٢بديث ثابت عن النيب
 كاختلف أىل العلم ُب توجيو ىذا ا٢بديث، كال ٱبرج ما قيل ُب التوجيو عن رأيْب:

 القوؿ بالنسخ. ،الرأم األكؿ 
 الثا٘ب: القوؿ با١بمع. ]الرأم[ 

ناسخ ٢بديث  ((طّبة ال عدكل كال) :ف حديثفقاؿ بعضهم إ أما القوؿ بالنسخ:
 ( كبعضهم عكس.إ٭با الشـؤ ُب ثبلثة)

كال شك أف القوؿ با١بمع مقدـ على القوؿ بالنسخ؛ بل القوؿ بالنسخ ضعيف ال 
 من حديث ابن عمر  ((الصحيحْب))لتفت إليو، كذلك أنو قد ثبت ُب ينبغي أف يي 

 .«َّل عدوى وَّل طيرة والشـؤ في ثالثة» :قاؿ  أف النيب
 حديثان كاحدان كفيو ناسخ كمنسوخ. كن أف يكوف ا٢بديثال ٲب إذف

 القوؿ بالنسخ ضعيف با٤برة.إذف 
؛ كقد قيلت أقواؿ عدة، األقول كاألقرب ك تعأب أعلم أف يبقى القوؿ بالجمع 

 :يقاؿ
.ىذ  ا ا٢بديث يتحدث كيتكلم عن الشـؤ ال التشاـؤ

 ا٢بديث أكالن.لطّبة؛ كىو ما نفاه ا :عندنا أمراف: عندنا التشاـؤ ىو
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، كىذا ما جاء إثباتو.  كعندنا الشـؤ
؛ ألنو ال ٲبكن أف يثبت ما نفي، ال ٲبكن أف  إذان ال ٲبكن أف يكوف الشـؤ ىو التشاـؤ

؛ ىذا غّب كارد. «َّل طيرة» : يقوؿ النيب ؛ ٍب يثبت التشاـؤ  أم ال تشاـؤ
؛ كالشـؤ ُب كتب اللغة ىو  إذان النيب  : الشر.يتحدث عن الشـؤ

 يقوؿ الشر ُب ثبلثة أمور.  ان النيبإذ
جعل للخّب أسبابان، كجعل للشر أسبابان؛ كمن  كمعُب ىذا ا٢بديث أف ا 

أىم أسباب الشر الٍب تلحق اإلنساف؛ ىذه األمور الثبلثة، كا٢بديث جاء على سبيل ذكر 
ينالو الببلء  الغالب؛ كإال فالشر قد يكوف ٗبقارنة غّب ىذه األمور الثبلثة؛ لكن الغالب أف

عنها غالبان، ال ينفك اإلنساف ألنو ال ينفك  ؛كالشر كا٤بصائب من قبل ىذه األمور الثبلثة
اإلنساف  نها، كعن دابة يستخدمها؛ فقد يبتلىبان عن زكجة يأكم إليها، كعن دار يسكغاب

إلنساف ا ٍب ىي من أقرب األمور إليو، فيبتلىبكدرو ُب حياتو من قبل ىذه األمور الثبلثة ال
المرأة سيئة ا٣بلق تكدر عليو حياتو كتنغص عليو معيشتو، أك يقتل بدار ضيقة يضيق صدره 

صدره كيتكدر حالو، أك يبتلى بدابة عسرة أك كثّبة بسببها أك أف لو جّبانان سيئْب فيضيق 
 عطاب كاألمراض.األ

بنو ىا؛ قد يبتلى باثة كقد يبتلى بغّب إذان غالب ما يرد على اإلنساف إ٭با ىذه األمور الثبل
 نو ينالو من ىذه األمور الثبلثة.عاؽ تنالو أنواع الشركر بسببو، لكن ُب الغالب أ

؛ بٌْبى  أف ىذه أسباب ثبلثة لوصوؿ    النيبا٢بديث يتحدث عن الشـؤ
الشر إٔب اإلنساف ٗبقارنتها؛ ىذا ال إشكاؿ فيو كال تعارض بينو كبْب الطّبة أك التشاـؤ الٍب 

 ُب الشطر األكؿ من ا٢بديث.جاء نفيها 
 
 

 :من الحديث وىو الفأؿ نأتي اآلف إلى المر الثالث
االستبشار ٗبسموعو أك مرئي، يعِب أف ٰبصل على اإلنساف استبشار كفرح  :الفأؿ ىو 

فهذا  كسركر كرجاء بسبب كلمة يسمعها أك شيء يراه يدخلو األمل كالرجاء بسبب ذلك؛
فصل بْب األمرين ٤با بينهما من التمايز؛ الطّبة   النيبلوف كالطّبة لوف آخر، ك 
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  النيب فالنيبوف شاسع، ثّب عن النفس كلكن بينهما بكالتفاؤؿ ٯبتمعاف ُب التأ
بْب الرقية ا٤بشركعة كالرقية   فرؽ بينهما ألف بْب ىذا كىذا فارؽ كما فرؽ النيب

 منوعة ُب نظائر كثّبة ُب الشريعة.ا٤ب
 أف ىذا أمر ثبت التفاؤؿ بل بٌْب من الطّبة؛ كأ نفى كحذر  إذان النيب

عجب إال ال يي   ، كال شك أف النيب مستحب؛ ألنو يعجب النيب
 بأمر حسن.

كجاء أيضان ُب حديث أيب ىريرة؛   كا٢بديث جاء ُب الصحيحْب عن أنس
بإعجابو بالفأؿ؛ كُب حديث أيب   ُب حديث أنس الذم بْب أيدينا أخّب النيب

 ل النيب، ٤با سئ«وخيرىا الفأؿ» :أف خّب الطّبة الفأؿ؛ قاؿ  لنيبىريرة بْب ا
 الكلمة الصا٢بة يسمعها اإلنساف.عن الفأؿ؛ فسره ٗبثاؿ لو كىو : 

 :كىذه الكلمة كصفت ُب الصحيحْب ُب ٦بموع الركايات
 .بالكلمة الطيبة 
 .كالكلمة الصا٢بة 
 كالكلمة ا٢بسنة. 
إلنساف كلمة طيبة فينشرح صدره لذلك كيستبشر؛  كا٤بعُب متقارب؛ يعِب أف يسمع ا 

يا سآب،  د، أك مريضان فيسمع من ينادميا راش أف يكوف يريد سفران فيسمع من ينادمك
 . فيبتهج بذلك كيتفاءؿ كيستبشر؛ فهذا ىو ما جاء ُب ا٢بديث عن النيب

بالفأؿ؛ فيو إبانة عن غريزة جعلها   ىذا ا٢بديث الذم فيو إعجاب النيب
 ُب النفوس.  ا

جبل النفوس البشرية على ٧ببة أشياء؛ فهي ٙبب رؤية ا٤بناظر  ا  
األنيقة كالرياض النضرة كاأللواف ا٢بسنة؛ تستلذ با٤بطعـو الطيب كتبتهج بالرائحة الطيبة كما 
إٔب ذلك؛ فهذا من ىذا ا١بنس كوف اإلنساف يسمع كلمة حسنة؛ فيستبشر هبا ىذا ٩با 

شيء كال يتأثر إٲبانو كتوحيده بذلك؛ بإٲبانو ُب فرح كالسركر كالنشاط كال يضر دخل عليو اليي 
 إف النيبف؛  إف ىذا أمر حسن؛ بل ىذا ىو الكماؿ؛ كىذه ىي حاؿ النيب

  كاف لو أكمل األحواؿ البشرية . 
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إذا الفأؿ ال يعدك أف يكوف استبشاران كانشراح صدرو كتفاؤؿ كإمدادان لؤلمل بسبب 
كىذا ما ثبت   و أك شيء يراه كىذا لو شواىد كثّبة ُب سنة النيبشيء يسمع

٤با أقبل سهيل بن عمرك   بقصة ا٢بديبية؛ أف النيب ((صحيح البخارمُب ))
سهل عليكم من » : ُب الصلح؛ قاؿ النيب  ليفاكض النيب

٠بو ىذا التفاؤؿ؟ من اسم الرجل؛ أقبل رجل ا  ؛ من أين أخذ النيب«أمركم
كثر نشاطان كجدية ُب سهيل؛ فهذا ال يعدك أف يكوف فرحان كاستبشاران تغدك النفس على إثره أ

 تقبل على أمرىا ُب شأف الدين أك من أمر الدنيا كىي منشرحة النفس. األمور كبالتإب
اإلنساف ال ٲبكن أف يؤدم ا٢بقوؽ الٍب عليو  أك للخلق أك للنفس إال  كالشك أف

نفس؛ إال كىو طيب ا٣باطر؛ أما ا٤بغبوف أك ا٤بتكدر أك ا٤بتضايق كالذم نفسيتو كىو منشرح ال
على الوجو األكمل؛ كال يؤدم ا٢بقوؽ  إنو ُب الواقع ال يعبد ا فسيئة كما يقاؿ 

 الواجبة عليو على أحسن حاؿ.
إذان الشريعة تدعو أف يكوف اإلنساف منشرح ا٣باطر دائمان؛ كمن تلك األسباب أف 

  طى األشياء الٍب تؤدم إٔب حصوؿ ىذه ا٢بالة ا٢بسنة؛ كلذلك النيبيتعا
 كاف النيب  ٰبب ا٢بلواء كالعسل،  كاف النيب  الكلمة الطيبة،يتفاءؿ ب
  ٰبب الرائحة الطيبة ككاف أطيب الناس رٰبان  ككاف ٰبب ،

 الشراب ا٢بلو البارد.
ال حرج ُب  ا٣باطر؛ كبالتإبُب النفس كانشراح ُب إذان كل ىذه أسباب تؤدم إٔب راحة 

تعاطيها؛ شرط أف يقف األمر عند ىذا ا٢بد؛ ٗبعُب مشركعية الفأؿ ال تتجاكز ىذا القدر؛ 
كىو أف ٰبصل عرضان ٠باع أك رؤية ما تبتهج أك تستبشر بو النفس فينشرح صدره كخاطره 

  .لذلك كيأمل ا٣بّب كٰبسن الظن ُب ا 
ىو الذم يعتمد عليو ُب اإلقداـ أك عدمو؛ فهذا أما أف يكوف ىذا الذم تفاءؿ بو 

 ٥بذا.ٯبعل الفأؿ من جنس الطّبة؛ انتبو 
فرؽ أف يكوف اإلنساف قد خرج من بيتو؛ فسمع كلمة حسنة فاستبشر ]ا٢بالة األكٔب[ 

يب إٔب آخره فاستبشر؛ إف شاء ا كقاؿ ىذا يـو خّب، ٠بع كلمة بشارة، فوز، طً  :كقاؿ
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ضو عليو أصبلن؛ لكنو انشرح لذلك كأكمل عملو؛ كىذا أمر حسن ال فمضى ُب عملو كىو ما
 حرج فيو.

أف ٱبرج اإلنساف كىو يَبقب مثبلن طائران بلوف حسن؛ أك طائران ٲبضي  :ةالثاني الحالة
إال رجع؛ كما عمل الذم ك من جهة اليمْب؛ كُب نفسو إف رأل ىذا الشيء الذم يستبشر بو 

؛ أك (إ٭با الطّبة ما أمضاؾ أك ردؾ)جنس الطّبة ا٤بمنوعة؛  أراد؛ ىذا نقوؿ كقع فيما ىو من
 يدفعك إٔب الشيء أك ٰبجزؾ عن الشيء فهي من الطّبة ا٤بمنوعة.

قد علمنا من شأف العيافة أف أىل ا١باىلية؛ كانوا يستثّبكف الطّب؛ فإف طار إٔب لذلك ك 
 كما عملوا.ىذا ا٤بضي كإال قعدكا  فإهنم يبنوف على ك٠بوه سا٫بنا جهة اليمْب

إذان ىذا يدلك على أف التفاؤؿ لو زاد عن حده فأصبح ىو الذم يعتمد عليو اإلنساف 
خرج إنساف مثبلن من بيتو كقاؿ  لوُب مضيو ُب األمر؛ فإنو قد يكوف كقع ُب أمر ٧بذكر، 

قوؿ ىذا أمر منكر اإلشارات كلها خضراء؛ فإنِب سوؼ أسافر كإف كانت ٞبراء رجعت؛ ن
 وز.ك٧بـر كال ٯب

من بيانو أف خّب ىذه ا٤بؤثرات ىو الفأؿ؛   ىذا إذان ما كاف من النيب
ا٢بديث ُب بعض الركايات أف  ي شيء يراه كبْب  ما يستبشر بو اإلنساف من قوؿ أك مرئ يعِب

 . ىذا ٩با كاف يعجب النيب
 كا أعلم.
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 : قاؿ 

يطري٠ نست اقاٍ: ُذ ٚألبٞ داٚد َٔ بطٕٓد ؾشٝض عٔ عكب١ بٔ عاَس 

أسطٓٗا ايؿأٍ ٚال تسد َطًُّا، إذا زأ٣ $ؾكاٍ:  زضٍٛ اهلل عٓد 

ٚال ٜدؾع ايط٦ٝات  ،أسدنِ َا ٜهسٙ ؾًٝكٌ ايًِٗ ال ٜأتٞ باؿطٓات إال أْت

 #.ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال بو ،إال أْت

 ث فيو ٕبث من جهة ثبوتو من جهتْب:ىذا ا٢بدي
قد كقع ُب ىذا الوىم بعض من  نسبة ىذا ا٢بديث إٔب عقبة بن عامر كىم؛ :أكالن  

 ؛ كالنوكم، كابن القيم كغّبٮبا.تقدـ الشيخ ٧بمد رٞبو ا تعأب
 ، كقيل ا١بهِب.القرشي :كالصواب أف ا٢بديث من حديث عركة بن عامر قيل

ال يصح لو صحبة كنص كقد اختلف ُب صحبتو كثّب من أىل العلم؛ رأكا أنو تابعي ك 
 من كجو يصح.نو ٓب يثبت لو صحبة كٝباعة؛ من أ م على ىذا ا٤بز 

 .كبعض أىل العم أثبت لو الصحبة
 كبعضهم قد كقف ُب ذلك.

 القوؿ ُب ثبوت صحتو فا٢بديث متصل.إذنا على 
 .كعلى القوؿ بأنو تابعي فا٢بديث مرسل

جليبلن كثّب التدليس  كونو ثقة  ا٢بديث ُب إسناده حبيب بن أيب ثابت كىو على :ثانيا
على أف ركايتو عن عركة بن عامر  ُب ))التهذيب(( ا٢بافظ كاإلرساؿ؛ كقد نص 

 .الظاىر أهنا منقطعة؛ يعِب ٓب يسمع عن عركة بن عامر
كتقدمو أيضا ُب ىذا التصحيح النوكم  ،ا٢بديث نظر؛ لكن الشيخ صححو وإذان في
  من أىل العلم. كاحدو  (( كغّبرياض الصا٢بْب))ُب 

سلمان؛ مي  ا ال تردي منفي كأهن   الطّبة أمره  ى أف  حاؿ ا٢بديث فيو التنبيو عل كلكعلى  
 قد تكاثرت فيو األحاديث ُب ))الصحيحْب(( كغّبٮبا  أمره  كالنهي كالنفي كالتحذير من الطّبة

 ٥بذا ال ترد مسلمان فيو إشارة إٔب أف حاؿ أىل الشرؾ على خبلؼ ذلك، كيشهد  اككوهن
 : ية بن ا٢بكم للنيبمعاك  من حديث ((صحيح مسلم))ا٤بعُب ما ثبت ُب 
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فال  -أو قاؿ-ومنا أناس يتطيروف قاؿ ذلك شيء يجدونو في أنفسهم فال يصدنهم »
 .«يصدنكم

 فالشاىد أف ىذا مثل ىذا.
ا يدفع بو اإلنساف عن ٩بكيبقى فقط ما يتعلق بالشطر األخّب من ا٢بديث كىو أف 

كا٢بسنة كالسيئة ىنا  (آخره اللهم ال يأٌب با٢بسنات إال أنت...إٔب)نفسو ىو ىذا الدعاء: 
ال يأٌب با٣بّب كال يدفع الشر إال أنت يا ا،  :ا٢بسنة الدنيوية كالسيئة الدنيوية؛ يعِب :ىي

، ىكذا اإلنساف ال يدفع عن نفسو ا  توحيدإٔب ٙبقيق  كا٤بٍفزع فكاف ا٤ببلذ
 كتوحيده. كساكس الشيطاف إال إذا اعتصم ٕببل كثيق من اإلٲباف با 

إف ىذا الذكر ٩با ٰبافظ عليو اإلنساف إذا كقع على نفسو شيء من ذلك موقوؼ أقوؿ 
 . على ثبوت ا٢بديث عن النيب

 كا تعأب أعلم.
  :قاؿ 

ايطري٠ غسى؛ ايطري٠ غسى، َٚا َٓا إال $ َسؾّٛعا:ٚعٔ ابٔ َطعٛد 

زٚاٙ أبٛ داٚٚد ٚايرتَرٟ ٚؾشش٘، ٚدعٌ آخسٙ  #ٚيهٔ ٜرٖب٘ اهلل بايتٛنٌ

 .َٔ قٍٛ ابٔ َطعٛد
الطيرة شرؾ، الطيرة » : ىذا حديث ابن مسعود مرفوعان إٔب النيب

ٰبتاج  حكم الطّبة؛ كىذا موضعي  كفيو بيافي   ىذا القدر ثابت عن النيب ،«شرؾ
 إٔب تفصيل.

 الطّبة ٥با أحواؿ، ككل حاؿ ٥با حكمها:
ىو الذم يعطي من تطّب بشيء العتقاده أف ىذا الذم تطّب بو  :]الحاؿ الولى[

 ُب ربوبيتو.   ا٣بّب أك يعطي الشر بذاتو فهذا شرؾ أكرب؛ مشاركةه 
إال ك لشر؛ ٦برد سبب؛ سبب لنزكؿ امن تطّب بشيء العتقاده أنو  :]الحاؿ الثانية[

تقديره؛ فهذا شرؾ أصغر كعلى ىاتْب ا٢بالتْب يتنزؿ قوؿ النيب ك   فاألمر راجع إٔب ا 
:  «الطيرة شرؾ». 
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عتقد أف ىذا الشيء شرؾ أصغر؛ فذلك أف ىذا ا٤بتطّب، اا كوف ىذه ا٢باؿ الثانية أم
ٓب ٯبعلو سببان ُب نزكؿ الببلء، كالقاعدة أف من اٚبذ كاعتقد  سببان كالواقع أف ا 

 سببان ٓب ٯبعلو ا سببان ال شرعان كال قدران؛ فإنو قد يكوف أشرؾ الشرؾ األصغر.
ذا التطّب رجوعو عن العمل كرده عنو، ىذا ما أردت قولو إنو بأنو يتطّب كيبِب على ى

 شرؾ أصغر.
إذا بُب على ىذا التطّب أنو ترؾ العمل؛ كما أقبل فإنو يكوف قد كقع ُب الشرؾ األصغر؛ 

 .(إ٭با الطّبة ما أمضاؾ أك ردؾ)كىذا ما سيؤيده ما ٲبر معنا إف شاء ا؛ 
عملو؛ تنقبض نفسو كيضيق صدره كيبقى  : أف يتطّب كلكنو ٲبضي ُبوالحاؿ الثالثة

كقبوؿ لوساكس  متوجسان منتظران أف مكركىان ينزؿ بو؛ كىذا ٧بـر ألنو سوء ظن با 
 كال شك أف ىذا أمر ال ٯبوز. ،الشيطاف

كإحساف  أف يقع ُب نفسو خاطر كلكنو يدفعو بتوكلو على ا الرابعة:  الحاؿ
يعِب الغالب أف كل أحد  «إَّل وما منا» :ذم جاء فيوظنو بو؛ فهذا قدر معفو عنو؛ كىذا ال

أك منظران  ،حادثان ذا عاىة، يعَبيو ىذا ا٣باطر، يقع ُب نفسو شيء كقد خرج من بيتو فرأل 
فزاؿ الذم ُب نفسو  قبيحان؛ كقع ُب نفسو شيء من الضيق ٍب دفعو كتوكل على ا 

تجاوز عن أمتي ما تحدثت بو إلى إف اهلل )كمضى إٔب عملو؛ ىذا ال يضره إف شاء ا؛ 
 .(أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل

 إذا عندنا في حكم الطيرة أربع أحواؿ: 
 قد تكوف الطّبة شركان أكرب. 

 كقد تكوف شركان أصغر؛ إذا كف عن العمل كما كاف ينوم القياـ بو لسببها.
 كقد تكوف أمران ٧برمان.

 عنا.كقد تكوف أمران جائزان عن التفصيل ما قد ٠ب
 .«وما منا إَّل ولكن اهلل يذىبو بالتوكل» :بقي البحث ُب الشطر األخّب من ا٢بديث

ك ىو مدرج يعِب من قوؿ أ  اختلف ا٢بفاظ ُب كونو كبلـ من قوؿ النيب
 ابن مسعود.
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  الَبمذم أكثرىم إٔب أف ىذا القدر مدرج؛ ك كقد ذىب كثّب من أىل العلم أك 
كالبخارم  ،؛ حكى عن شيخو اإلماـ البخارم((الكبّب العلل))ككذلك ُب  ((جامعو))ُب 

وما منا »حكى عن شيخو سليماف بن حرب أف ىذه اللفظة مدرجة من قوؿ ابن مسعود 
 كما منا إال من يعَبيو ذؿ. :؛ أم«إَّل

سكت ابن مسعود عن بياف األمر كحذفو لعلم السامعْب بو كاتكاالن على معرفتو لو 
 .«وما منا إَّل»

 م جائز.كحذؼ ما يعل
 كفيو أيضا أدب لطيف كىو عدـ التصريح ٗبا يقبح. 

  م إٔب أف ىذا األمر أيضا مرفوع إٔب النيبلكذىبت طائفة من أىل الع
مثل الذم تقدمو؛ كىذا ما اختاره ابن القطاف الفاسي كتابعو ما ىو عليو من ا٤بعاصرين 

 . صحح ىذه اللفظة مرفوعة إٔب النيب ؛ إذ إنوالشيخ األلبا٘ب 
قوؿ بإدراج على أف ال ((النكت))ُب  كاألقرب ىو األكؿ، بل نص ا٢بافظ 

 ىذه اللفظة أمر متعْب.
 فالنيب  فا٤بهم أف األقرب كاألصح أف ىذا ليس من كبلـ النيب

 قع ُب ىذا و ينهنا شرؾ ليس من ا٤بقبوؿ أف يقاؿ إنو يقوؿ إ٤با كصف الطّبة بأ
عن التطّب، كأكمل الناس إٲبانان أبعد الناس   فإنو  األمر؛ حاشاه

كمن عداه ال ٱبلو من كقوع شيء ُب نفسو كلكنو يدفع  كتوكبلن ك إحسانان بالظن  
 .كباالعتصاـ بو  بتوفيق ا 
  :قاؿ 

َٔ زدت٘ ايطري٠ عٔ سادت٘؛ ؾكد $ :ٚألمحد َٔ سدٜح ابٔ عُسٚ

ري إال خريى، ٚال إٔ ٜكٍٛ: ايًِٗ ال خ$قايٛا ؾُا نؿاز٠ ذيو؛ قاٍ: . #أغسى

 .#طري إال طريى، ٚال إي٘ غريى

تو فقد بط السابق الذم ذكرناه، فمن ردتو الطّبة عن حاجىذا ا٢بديث يؤيد الضا
 أشرؾ؛ على التفصيل الذم مر معنا.

 ده ابن ٥بيعة كفيو كبلـ معركؼ.إسنا فإف ُبا٢بديث فيو ٕبث من جهة ثبوتو  كىذا
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و ككذلك من ركاية عبد ا بن يزيد ػكىب عنلكن ىذا ا٢بديث جاء من ركاية ابن 
تقوم اإلسناد الذم فيو  :كطائفة من أىل العلم تقوم ما ركاه العبادلة عنو، يعِب ،عنوا٤بقرئ 

كعبد ا بن  ،كعبد ا بن يزيد ا٤بقرئ ،عبد ا بن كىب :ابن ٥بيعة كقد ركل عنو العبادلة
 بارؾ، إضافة إٔب ٝباعة من الركاة.ا٤ب

ل ىذا صحح ىذا ا٢بديث غّب كاحد من أىل العلم كمنهم الشيخ األلبا٘ب رٞبة كألج
 ا تعأب على ا١بميع.
 يث فيو بياف ضابط كوف الطّبة شرؾ.الشاىد أف ا٢بد

 و ذكر كفارة من يقع ُب ىذا األمر.كأيضا في
 :فر أك أف يدفع ما ُب نفسو فليدعو هبذا الدعاءكٌ من كقع ُب ىذا األمر كأراد أف يي 

 ال يأٌب ا٣بّب إال من قبلك يا ا. :يعِب  خّب إال خّبؾ كال طّب إال طّبؾ؛اللهم ال
 و إال ٨بلوؽ من ٨بلوقاتك يا ا.كما أف الطّب الذم يتطّب بو كثّب من الناس ما ى

ر كلو إليك يا ا كال إلو إذان ىو ال ٲبلك جلب خّب أك ال ٲبلك جلب شر؛ إ٭با األم
 غّبؾ.

بْب لمي كبْب إثبات التوحيد العملي؛ لدعاء كالذكر بْب إثبات التوحيد العفجمع ىذا ا
خّب ما يلجأ  -كما أسلفنا-تثبيت ا٤بعرفة كاإلثبات؛ كإثبات توحيد القصد كالطلب؛ كىذا 

 .إليو اإلنساف إذا ما أصابو الشيطاف هبذه الوساكس الٍب ال حقيقة ٥با
 كا أعلم.

  :قاؿ 
إمنا ايطري٠ َا $: ايعباع  ٚي٘ َٔ سدٜح ايؿكٌ بٔ

 . #أَكاى أٚ زدى

حديث الفضل بن  من ((ا٤بسند))اإلماـ أٞبد ُب  )كلو( يعِب ىذا ا٢بديث قاؿ فيو
ُب  ذكر الشارح الشيخ سليماف كا٢بديث    العباس عن النيب

أنو كجد ٖبط ا٤بصنف تعليقان على ىذا ا٢بديث؛ أنو قاؿ إف ُب إسناده رجبلن  ((التيسّب))
 ذكر أف ا٢بديث قد أعل بعلتْب: :تلفان فيو، كما أف فيو انقطاعا؛ يعِب٨ب
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كىذا  عيبلثةأف ُب إسناده رجبلن ٨بتلفان ُب توثيقو كىو ٧بمد بن عبد ا بن  الولى:
قاؿ ُب  الرجل قد ضعفو طائفة من أىل العلم، كقد كثقو طائفة، كا٢بافظ 

 .إنو صدكؽ ٱبطئ ((التقريب))
ركل ىذا ا٢بديث  عيبلثةألف ٧بمد بن عبد ا بن  : فهي االنقطاع؛يةأما العلة الثان

 .سلمة بن عبد ا ا١بوىرم عن الفضل بن العباسعن مى 
كبالتإب فإف ا٢بديث فيو  أنو ٓب يسمع منو؛ ٓب يسمع مسلمة من الفضل :كالصحيح

 انقطاع.
 .لكن يشهد لو ا٢بديث الذم قبلو؛ فإنو يدكر ُب ا٤بعُب نفسو

 تعأب أعلم. كا
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 :قاٍ 

 باب

 َا دا٤ يف ايتٓذِٝ

 : من الذـ كالوعيد.أم
 م.م يينج  مصدره للفعل ٪بى   :كالتنجيم

.كالتنجيم يط  لق على تعاطي علم النجـو ا٤بذمـو
. كذلك أف علم النجـو منو ما ، كمنو ما ىو غّب مذمـو  ىو مذمـو

يتعلق ببياف حكم ىذا التنجيم الذم صار  الذم عقده ا٤بؤلف كىذا الباب 
.على علما   القسم ا٤بذمـو من علم النجـو

 من يتعاطى التنجيم، كىو من جنس الكهاف كالعرافْب.  :كا٤بنجم ىو
 كتأصيبلن للموضوع يقاؿ: إف علم النجـو ينقسم إٔب قسمْب:

 ]القسم األكؿ[: علم تأثّب.
 تسيّب.]القسم الثا٘ب[: كعلم 

 : ]نوعْب[فأما علم التأثّب: فإنو ينقسم إٔب 
 ]النوع األكؿ[: تأثّب عملي.
 ]النوع الثا٘ب[: كتأثّب علمي.

 أٌب.كبياف ذلك فيما ي
ىو اعتقاد أف للنجـو كالكواكب العلوية تدبّبنا  علم التأثير العملي:]النوع األكؿ[: 

يكوف على كجو األرض من ٦برياتو ٥بذا الكوف، أك ىي كما يقوؿ أرباب ىذه الصناعة: ما 
 كأحداث إ٭با ىي انفعاؿه لفعل النجـو كالكواكب. 

، كٓب يزالوا موجودين إٔب كىذا دين الصابئة ا٤بشركْب الذين بيعث إليهم إبراىيم 
يعتقدكف أف النجـو الذين ىذا العصر، توجد قلة ُب بعض البلداف من ىؤالء الصابئة 

، فكما أف ا يدبر شئوف الكوف  الكوف مع ا كالكواكب مدبراته لشئوف ىذا 
كذلك ىذه الكواكب، كيتبع ىذا إشراكهم هبا مع ا ُب العبادة، حيث أهنم يرجوهنا 

 كٱبافوهنا كيتقربوف إليها بأنواع العبادات. 
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ا ىي ٛباثيل يتذكر هبا كأصل عبادة األصناـ بعضو راجعه إٔب ذلك، فاألصناـ إ٭ب  
هتم السماكية أك األرضية، األرضية: يعِب ما يعبدكنو من األكلياء كالصا٢بْب العابدكف معبودا

 ثل ىؤالء الصا٢بْب.بوف أنصابنا، كٯبعلوف أصنامنا ٛبي ينصً 
كذلك بالنسبة للمعبودات السماكية، ٯبعلوف ىياكل كأبنية كبيوتنا يصوركف فيها صورنا 

، أك ٯبعلوف ٥با صنمنا فيتقربوف ثل الكوكب، إٔب ىذا الصنم؛ ألنو ٲبي  ٥بذه الكواكب كالنجـو
ركحانيات ىذا الكوكب، كىي الشياطْب ُب ا٢بقيقة رٗبا خاطبتهم  كىم يعتقدكف أيضنا أف  

 كلبت رغباهتم، فجمع ىذا الشرؾ بْب الشرؾ ُب الربوبية، كالشرؾ ُب األلوىية.
دجل، ، كذلك يرجع إٔب استدالؿ أصحاب ىذا العلم التأثير العلميالنوع الثا٘ب: 

استدال٥بم ٕبركات النجـو كالكواكب كاقَباهنا كافَباقها، استدال٥بم هبذا على ا٢بوادث 
ا٤بستقبلة الغيبية، يعِب يزعموف أف ظهور ىذه النجـو كالكواكب، أك خفائها، أك اقَباهنا، أك 

 فإف   ىذا بو تيعرؼ أمور الغيب، فإذا ظهر النجم الفبل٘ب افَباقها، أك سّبىا ُب األفبلؾ، أف  
أك ستحصل  كنا سيموت، أك عظيمنا سيولد، أك أنو ستقـو حرب،ملً  ىذا يدؿ على أف  

 ىزٲبة، أك ما شاكل ذلك.
فهذا علم تأثّبو علمي يرجع إٔب االستدالؿ بشأف أمور الغيب الٍب ٓب تقع، كيستدؿ 

 على كقوعها ٕبركة النجـو كما إٔب ذلك.
 .أف ىذين النوعْب شرؾه با  ككال ش

ىو الذم يدبر األمر، كىو ا٤بلك  ما األكؿ: فشرؾه ظاىره ُب الربوبية، فا أ
 شئوف ىذا الكوف كحده ال شريك لو. السيد ا٤بتصرؼ ُب

 ُب علم الغيب، فا  كأما الثا٘ب: فإنو على الصحيح إشراؾه مع ا 
: نحل]ال ﴾ِض اْلَغْيَب ِإَّل  الل وُ ُقل َّل  يَػْعَلُم َمن ِفي الس َماَواِت َواْلَرْ ﴿عنده علم الغيب، 

ٙ٘] . 
 أف النيب  بن عمر امن حديث  ((صحيح البخارم))كُب 

إٔب ، «َّل يعلم أحٌد ما في غٍد إَّل اهلل: مفاتح الغيب خمٌس َّل يعلمهن إَّل اهلل» قاؿ:
 آخر ا٢بديث.
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ا سيكوف كذا من أمور الغيب، أك األسبوع القادـ، أك  الشهر إذنا كل من زعم أف غدن
القادـ، أك خبلؿ ىذه السنة سيحصل كذا ككذا من األمور ا٤بستقبلة، فإنو هبذا أدعى 

 تفرد بعلم الغيب. ُب علم الغيب، كا  مشاركتو مع ا 
 أهنما شرؾه أكرب. كإذنا ىذاف النوعاف ال ش

كما ُب اجمللد ا٣بامس كالثبلثْب من  كقد ٝبعهما شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
علم النجـو ىو )الفتاكل، عرؼ علم النجـو ٗبا ٯبمع ىذين النوعْب، قاؿ: ٦بموع 

االستدالؿ على ا٢بوادث األرضية باألفبلؾ السماكية، كٛبزيج األفبلؾ السماكية با٢بوادث 
، قاؿ ىذا أك كلمة قريبة منها، كا٤براد كما ذكرت لك ما يزعمو ىؤالء من أف ما (األرضية

كما يكوف ُب ىذا الكوف، إ٭با ىو انفعاؿه لفعل ىذه يكوف على ظاىر ىذه األرض، 
 الكواكب.

ثالث يرجع إٔب التأثّب العلمي، لكنو ليس شركنا أكرب، إ٭با ىو شرؾه أصغر،  ]نوع[ ةٜب
كىو ما يزعمو أرباب ىذا الدجل من أف األمور الٍب كقعت كاف كقوعها بسبب تأثّبو من ىذه 

ىو الفاعل حقيقةن لكن  أف ا  على كواكب، كىذه الربكج، كىذه النجـوال
ىذه  كٮبيات، ما جعل ا  كما يذكركنو ُب ىذا الباب إ٭با ىيىذه أسباب، 

الكواكب أسبابنا ٢بصوؿ ىذه األمور، كما يزعموف مثبلن أف الذم يولد ُب الربج الفبل٘ب يكوف 
ذم يولد ُب ىو الذم جعلو كذلك، كال ىادئنا بتأثّبو أك بسببو من ىذا الربج، كا 

الربج الفبل٘ب يكوف انفعالينا أك غضوبنا، كالذم يولد ُب الربج الفبل٘ب تكوف حالتو كذا ككذا، 
سببنا، ال من جهة الشرع كال من جهة القدر،  فهؤالء جعلوا سببنا ألمرو ٓب ٯبعلو ا 

 فكاف ىذا شركنا أصغر كما مر معنا غّب مرة.
، الحظ رعاؾ ا أف علماء اإلسبلـ ال  ينفوف أف يكوف شيءه من ىذه النجـو

يكوف على كجو  كالشمس، كالقمر، كما إٔب ذلك، أف يكوف ٥با سببه ما على شيءو ٩با
ينكره أىل العلم، كالشريعة ال ٲبكن أف تنكر شيئنا كاقعنا، انتبو ٥بذه  األرض، ىذا قدره ال

ا، الشريعة ال ٲبكن أف تنكر أمرنا كاقعنا، كبالتا شيئنا ٩با  ٕب رٗبا ٯبعل ا القاعدة جيدن
 يكوف ُب األجراـ السماكية ٯبعلو سببنا لشيءو يقع على كجو األرض. 
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فالشمس مثبلن سببه لكثّبو من األمور الٍب تقع على كجو األرض من جهة ما يتعلق 
للكائنات ا٢بية، أك  بإنضاج الثمار، من جهة ما يتعلق ٕبصوؿ انتفاع هبذا الضوء، أك ا٢برارة

 شاكل ذلك.ما 
 به من القمر ُب حصوؿ ا٤بد كا١بزر.أك من جهة مثبلن أف يكوف ىناؾ سب

إنهما َّل » :عن الشمس كالقمر كقد يكوف سببنا شرعينا، كما أخرب النيب 
، فهما إذنا سبب «يخوؼ بهما عباده ينخسفاف لموت أحٍد وَّل لحياتو، ولكن اهلل 

 .٢بصوؿ التخويف، سببه ٢بصوؿ ا٣بوؼ من العباد
أنو ليس داخبلن فيما نتحدث فيو، ٫بن  ككإذا كاف األمر كذلك فهذا القدر ال ش

نتحدث عن جعل ىذه األجراـ السماكية سببنا لشيءو، كا٢بقيقة أنو ليس سببنا، إ٭با ىو شيءه 
سببنا فنحن ال ننكر ذلك، كال يعد اعتباره  يتوٮبو ىؤالء ُب عقو٥بم، أما ما جعلو ا 

التوحيد، مع أننا نعامل ىذا السبب معاملة بقية األسباب، فأىل السنة  سببنا قادحنا ُب
كا١بماعة ُب نظرهتم إٔب األسباب يعتقدكف أنو ال يوجد سببه يستقل باألمور، بل البد من 

 .اجتماع أسباب، كالبد من زكاؿ ا٤بانع، ككل ذلك يكوف بتقديرو من ا 
ـ، ُب حالتْب منها يكوف ا٢بكم أف تعاطي إذنا ىذه ثبلثة أحواؿو لعلم النجـو ا٤بذمو 

 يكوف تعاطي ىذا العلم شركنا أصغر.ىذا العلم شرؾه أكرب، كُب حالة منها 
أف ىذا العلم  ىل العلم، بل ىم ٦بموعوف على ىذاكعلى كل حاؿ توارد كتكاثر عن أ

، ما يزعمونو من علم النجـو الذم ىو علم التأثّب ال ش ٝباع أىل أنو مذموـه بإ كعلمه مذمـو
 : ((نونيتو))ُب  العلم، كُب ىذا يقوؿ القحطا٘ب 

 

 عًِ ايٓذّٛ ٚعًِ غسع قُٕد

 أهلا ديٌٝ ضعاد٠ أٚ غك٠ٛ

ٌْ  َٔ قاٍ بايتأثري ؾٗٛ َعط

 

 يف قًب عبٕد يٝظ هتُعإ 

 ال ٚايرٟ بسأ ايٛز٣ ٚبساْٞ

ٌْ يكٍٛ ثإ  يًػسع َٓتش

 

ّب ىذا الكوف، كمن شواىد ما جعل ىذه الكواكب أسبابنا مؤثرة ُب تدب فا 
 :على أثر مطر نزؿ، قاؿ ا  : قاؿ ا ىذا قوؿ النيب 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قاؿ: مطرنا بفضل اهلل ورحمتو فذلك »
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مؤمٌن بي كافٌر بالكوكب، وأما من قاؿ: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافٌر بي مؤمٌن 
 ىذا قريبنا ُب الباب القادـ إف شاء ا.، كسيأٌب ا٢بديث عن «بالكوكب

ككذلك فيما يتعلق باالستدالؿ ٗبا يكوف ُب السماء على ما يكوف ُب األرض من أمور 
أف ىذا دجل، بدليل ما كاف يعتقده أىل ا١باىلية من أف الشمس أك القمر  كالغيب، ال ش

يمنا سيموت، فبْب  النيب ذلك يدؿ على أف عظيمنا يولد، أك أف عظ إذا خسفتا أك كسفتا فإف  
 :إف الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل، َّل » بطبلف ىذا الوىم، كقاؿ

 ، فدؿ ىذا على أف ما يزعموف من ىذا التأثّب العلمي أفٌ «ينخسفاف لموت أحٍد وَّل لحياتو
 ُب بطبلنو. كىذا باطله ال ش

 :قاٍ 

 ٓذّٛ يجالخ: ش١ّٜٓخًل اهلل ٖرٙ اي))قاٍ ايبدازٟ يف ؾشٝش٘: قاٍ قتاد٠: 

َّيًطُا٤،  ؾُٔ تأٍٚ ؾٝٗا غري ذيو  ،ا يًػٝاطني، ٚعالَات ٜٗتد٣ بٗاٚزدٛ

 اْت٢ٗ..  ((أخطأ، ٚأقاع ْؿٝب٘، ٚتهًـ َا ال عًِ ي٘ ب٘

، ىذه كلمةه حسنة من قتادة بن دعامة السدكسي التابعي ا١بليل الثقة الثبت 
 اف عشر كمائة، أك سبعة عشر كمائة.كا٤بتوَب سنة ٜب

ىذه كلمة حسنة تلقاىا أىل العلم عنو بالقبوؿ، فالنجـو من ا٢بكم الٍب ظهر لنا ُب 
، كقد يكوف ٥با شأهنا ىذه األمور الثبلثة، ىذا ما ظهر لنا من خبلؿ كتاب ا 

مه ا أعلم هبا، لكن ما ظهر لنا ُب القرآف كالسنة من شأهنا راجعه إٔب ىذه األمور كى حً 
 : حطا٘ب الثبلثة، كما قاؿ الق

 

 إٕ ايٓذّٛ ع٢ً ثالث١ أٚد٘

بعض ايٓذّٛ خًكٔ ش١ٜٓ يًطُا 

 ٚنٛانْب تٗدٟ املطاؾس يف ايطس٣
 

 ؾامسع َكاٍ ايٓاقد ايدٖكإ  

 نايدز ؾٛم تسا٥ب ايٓطٛإ

 ٚزدّٛ نٌ َجابٕس غٝطإ
 

.إذنا ىذه ثبلث حكم، ىذا ما ٯبب   أف يعتقده أىل اإلسبلـ ُب النجـو
 ء.أكالن: أهنا زينةه للسما

أنو  -كما سبق أف درسنا ىذا األمر-كثانينا: أهنا رجوـه للشياطْب، كا٤بقصود هبذا 
رمى هبا سراؽ أك مسَبقوا السمع من ا١بن، كقد ٝبع ا ينفصل عن النجـو الشهب الٍب يي 
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  ىاتْب ا٢بكمتْب ُب قولو :﴿ َنْػَيا ِبَمَصابِيَح َوَجَعْلَناى ا َوَلَقْد زَيػ ن ا الس َماَء الدُّ
  .[٘]الملك: رُُجوًما لِلش َياِطيِن﴾

 إذنا ىاتاف حكمتاف ٝبعتهما ىذه اآلية.
َوبِالن ْجِم ُىْم يَػْهَتُدوَف﴾ ﴿ُب قولو:  كأما ا٢بكمة الثالثة: فبينها ا 

، فمن جاكز ذلك إٔب [ٙٔ]النحل:  ، فهذا الذم ٯبب أف يعتقده اإلنساف ُب ىذه النجـو
التأثّب، أك علم النجـو من جهة التأثّب كما فصلناه، فبلشك أنو  ما كراءه ٩با يتعلق تفاصيل

قد أخطأ، كضل السبيل، كتكلف شيئنا ٓب ٰبط بو علمنا بل أضاع نصيبو؛ ألنو أضاع عمره ُب 
 شيءو ال ينفع، بل ُب شيءو قد يضره ُب دينو. 

يو، لكن ىذا العلم الذم يزعموف علم التأثّب لو سلمنا جدلنا أنو ال مفسدة تَبتب عل
ُب الواقع أنو ال فائدة ترجى من كراءه، ليس ىناؾ أم ٜبرة من كراء ىذا العلم، إذا علم 
اإلنساف فيما يزعم أف سقوط النجم الفبل٘ب أك ظهوره سببه ُب حصوؿ كذا ككذا، فكاف 

 ماذا؟ أيستطيع أف يصنع شيئنا بعد ىذا؟ 
ف علم الطب كاف ىذا سببنا ُب ا١بواب: ال، بقية العلـو فيها فائدة، إذا تعلم اإلنسا

حصوؿ الشفاء، إذا تعلم علم ا٢بساب مثبلن فإنو يستطيع أف يقسم الَبكات كيستفيد من 
ىذا ُب أمور حياتو، لكن إذا علم أنو سيكوف كذا ككذا فما الثمرة؟ أيستطيع أف يقلب ا٤بوت 

لعداكة إٔب صداقة؟ إٔب حياة مديدة؟ أيستطيع أف يقلب ا٥بزٲبة إٔب نصر؟ أيستطيع أف يقلب ا
 أيستطيع أف يفعل شيئنا؟ 

 . ر ك٧بكوـه بقدر ا ئا١بواب: ال، إ٭با ىو صا
زيحل، صار  لكن ا٤بصيبة كل ا٤بصيبة أنو صار ٱباؼ زيحل، كا٤بسلموف ٱبافوف رب  

يرجو ا٤بشَبم، كا٤بسلموف يرجوف رب ا٤بشَبم، صار ٱبضع للشمس، كا٤بسلموف ٱبضعوف 
سلمنا أف ىذا العلم لو حقيقة كلو أثره من صواب، لكن ا٢بقيقة أف لرب الشمس، ىذا إف 

 ىذا كلو كذبه كدجل، كال حقيقة لو.
أنو تكلم مع بعض ىؤالء ا٤بنجمْب، فأقسم  كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

-لو با أحدىم أهنم يكذبوف مائة كذبة ُب سبيل أف يصدؽ كلمةه كاحدة قالوىا، كالناس 
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يتشبثوف هبذه الكلمة الصادقة؛ ألجل ما ُب النفوس  -نا ىذا ُب دركسه سابقةكما قد تعلم
 من إتباعو للهول، كتسلطو من الشيطاف على ىؤالء ا١بهاؿ األغمار مع األسف الشديد.

ا٤بقصود أف ىذه العلـو الفاسدة الكاسدة الٍب ترجع إٔب تعاطي الكهانة، أك الضرب 
إٔب ذلك، كل ذلك من أكىاـ يتخيلوهنا أك ٱبيلوهنا،  كالطرؽ، كالزجر، أك التنجيم، أك ما

 .إٔب ا١بهاؿ، فيتبعوهنم على ىذا الباطل، كىذا كل مصادـه لشرع ا  اكٰبوكهن
 

 عًِ ايٓذّٛ ٚعًِ غسع قُٕد
 

 يف قًب عبٕد يٝظ هتُعإ 
 

 :قاؿ 
ذنسٙ  ،ٚنسٙ قتاد٠ تعًِ َٓاشٍ ايكُس، ٚمل ٜسخـ ابٔ ع١ٓٝٝ ؾٝ٘

  .عُٓٗا سسْب

 .ٚزخـ يف تعًِ املٓاشٍ أمحد ٚإضشام

ىذه ا٤بسألة راجعة إٔب القسم الثا٘ب، كل ما سبق كاف يتعلق بالقسم األكؿ كىو علم 
من تعلم منازؿ القمر كأنو رخص فيو أٞبد كإسحاؽ،  التأثّب، ىذا الذم ذكره 

، أنو ككذلك ىذا منصوص ٦باىد كإبراىيم النخعي، كغّبىم، بل ىذا قوؿ ٝبهور أىل العلم
ال حرج ُب تعلم ذلك، كقد يكوف ىذا مشركعنا من جهة االستحباب، كقد يكوف ىذا 

 كاجبنا ُب بعض األحواؿ على ما سيأٌب تفصيلو إف شاء ا.
إما  ىو معرفة حركات النجـو كالكواكب كمواقعها لبلنتفاع بذلك، علم التسيير:

 ٗبعرفة مكافو أك معرفة زماف.
، كىذا ليس مذمومنا بل ىو يعِب فائدة علم التسيّب  الذم ىو أحد شقي علم النجـو

 كإما إٔب معرفة مكاف. ،إما إٔب معرفة زماف :مباح، كقد يكوف مشركعنا، فائدتو ترجع
فإف أىل الشأف كا٤بعرفة هبذا األمر يستدلوف بظهور القمر ُب منزؿو  أما معرفة الزماف:

ا٣بريف قد دخل، يستدلوف ٕبركة معْب على أف الفصل الفبل٘ب، فصل الشتاء، أك فصل 
الشمس كأهنا إذا كانت ُب الربج الفبل٘ب فإف الفصل الفبل٘ب قد دخل، كبالتإب فإهنم يبنوف 

ىذا الوقت ىو الذم يزرع ُب النبات الفبل٘ب،  يكوف على ىذا مصاّب ترجع إليهم، كأف
سينزؿ فيفسد، أك أف كٰبصد فيو النبات الفبل٘ب، كال يزرع فيو النبات الفبل٘ب؛ ألف ا٤بطر 

 ُب كونو.  ا٤بطر لن ينزؿ، كما جرت عادة ا 
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كقد يكوف ىذا استدالالن على ما كاف، كأف يستدؿ بالنجـو على اال٘باىات، فإذا 
عرؼ اإلنساف مثبلن أف النجم ا٤بسمى بالقطب أنو يكوف ُب جهة الشماؿ، فإنو إذا كضعو 

 أمامو فإنو سيتجو إٔب جهة الشماؿ.
ُب السابق السيما العرب كانوا ٥بم عناية فائقة هبذا العلم، كىذا أمره شائع ُب كالناس 

  صحارمٝبيع األمم، لكن العرب كانت حاجتهم إٔب ذلك عظيمة؛ ألهنم يعيشوف ُب
كىو علم  اىوا، فكاف ٥بم عناية هبذا العلمٰبتاجوف فيها إٔب االستدالؿ على اال٘باىات كإال ت

حر اإلنساف فإنو ُب السابق ال ٯبد كسيلة يهتدم هبا ُب ظلمات التسيّب، كذلك حينما ييب
، فيعرؼ اال٘باىات.   البحر إال من خبلؿ معرفتو هبذه النجـو

ىل العلم كبالتإب فاالستدالؿ هبذه النجـو على زمافو أك مكاف ىذا أمره قاؿ ٝبهور أ
 بأنو جائزه كال حرج فيو.

عن  -الَبخيص ُب تعلم منازؿ القمر أعِب عدـ-كأما الذين ذموا ذلك، كنقل ىذا 
 ج على أحد كجهْب: ر  قتادة كعن سفياف بن عيينة، كىذا فيما يظهر كا أعلم ٲبكن أف ٱبيى 

 علم التأثّب ال إٔب علم التسيّب. األكؿ: أهنم أرادكا ما يرجع إٔب
 كالثا٘ب: أهنم أرادكا االنشغاؿ بذلك عما ىو أكٔب منو. 

قسطه مفيد، كفيو تدقيق كثّب كتفاصيل شٌب ال حاجة هبا،   ىذا القدر من العلم فيو
قليلة الفائدة، كاالنشغاؿ هبا قد يضيع الوقت  كثّبة التعب كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ 

با٤بفضوؿ عن أف انشغاؿ اإلنساف  كعلى اإلنساف ُب استثماره فيما ىو أكٔب منو، كال ش
شيطاف الذم ُب شأف الذم ال يستطيع كا٣بّب، كلذلك من أساليب ال الفاضل ٖبسه ُب ا٢بظ

 أف يضلو عن ا٢بق إٔب الضبلؿ، فإنو رٗبا أشغلو با٤بفضوؿ عن الفاضل.
ا٤بقصود أف ىذا القدر ا٤بقطوع كالصواب فيو، أنو ال حرج على تعلم اإلنساف معرفة ما 

، ألجل أف ينتفع بذلك ُب أمر دينو، أك أمر دنياه، كرٗبا يكوف ىذا  يتعلق بالكواكب كالنجـو
األمر مشركعنا إما استحبابنا أك كجوبنا، ٗبعُب لو قدر أف إنساننا لن يستطيع أف يعرؼ القبلة 
إال من خبلؿ استداللو عليها باألجراـ السماكية، فأصبح علمو بذلك كاجبنا؛ ألف ما ال يتم 

فإذا الواجب إال بو فهو كاجب، كذلك مثبلن فيما يتعلق ٗبعرفة الزكاؿ، فإف ىذا البد منو، 
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قدر أنو ال يعرؼ دخوؿ كقت الظهر إال ٗبعرفة الزكاؿ صار العلم بذلك ُب حقو كاجبنا، كإف  
 كاف ىذا ُب ىذه األزمنة ا٤بتأخرة أصبح قليل الفائدة مع كجود ىذه األجهزة ا٢بديثة.

د كإسحاؽ بل ذكر ىنا أف قتادة كابن عيينة ٓب يرخصا ُب تعلم منازؿ القمر، كأف أٞب
 كا ذلك.ا١بمهور أجاز 

منازؿ القمر: ىي ا٤بواقع الٍب ينز٥با القمر كل ليلة، كذلك أف القمر عند أىل علم 
التسيّب لو ٜبانيةه كعشركف منزالن تظهر للناظر من فوؽ سطح األرض، إذا نظر إٔب القمر فإنو 
 تظهر لو ىذه ا٤بنازؿ، كل ليلة ينزؿ منزالن منها، ىذه الٍب تسمى منازؿ القمر، كُب الليلتْب

األخّبتْب الٍب ىي التاسعة كالعشرين كالثبلثْب ال يظهر فيها الضوء غالبنا؛ ألف ما تراه إ٭با ىو 
 ا٤بساحة ا٤بنّبة من ظهر القمر، كالٍب تكوف إذا انعكس عليها ضياء الشمس. 

 كذلك أف القمر يدكر كيسّب حوؿ األرض خبلؿ الشهر، أليس كذلك؟ 
دائرة أشبو بالبيضاكية، كليس بدائرة ٧بكمة، إ٭با ىو  إذا قدرنا أف الدائرة، كىو يسّب ُب

 َّدرجة، فإذا قسمناىا على  َّٔأشبو بالدائرة البيضاكية كما يقوؿ أىل الفلك، الدائرة 
فإنو يصبح اثنا عشر درجة، كل يوـو ٲبشي القمر ىذا ا٤بقدار ادد، ىذا ا٤بقدار ادد 

، يس امت من السماء كأنو أصبح نازالن عند ىذه يسامت من السماء ٪بمنا أك ٦بموعة ٪بـو
، كالشك أهنا فوقو بكثّب، لكن الناظر إليها  ىذه النجم   يرل أنو أصبح ُب مسامتتالنجـو

كأنو نزؿ عندىا، كُب اليـو التإب ينتقل فيصبح مسامتنا إٔب ٦بموعة من النجـو أخرل، ىذه 
 ىي الٍب تسمى منازؿ القمر.

د الذابح، كسعد بلع، نعة، كا٥بقعة، كسعد السعود، كسعكالعرب ٠بوا ىذه ا٤بنازؿ ا٥ب
براف، كالثريا، إٔب أخر ما ذكركا من الثمانية كالعشرين منزالن، ىذه ىي ، كالدى كسعد األخبية

ا٤بقصودة ٗبنازؿ القمر، فكل ليلةو للقمر منزؿه ينزلو، يعِب موقعه من السماء أثناء سّبه يكوف 
الٍب تسمى النجـو الثوابت، كىذه يتصوركف أشكاالن ٥با،  فيو مسامتنا جملموعة من النجـو

ير٠بوهنا على شكل أشكاؿ، يعِب يربطوف بينها ٖبطوط كٮبية ُب عقو٥بم، فيصبح شكلها 
 على شكلو معْب.

ا٤بواقع الٍب تنز٥با الشمس  :كذلك الشأف فيما ذكرناه غّب مرة ُب الربكج، الربكج ىي
قمر، لكن ُب حق الشمس تسمى عند أىل الفلك خبلؿ السنة، الشأف فيها كمنازؿ ال
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تسمى بركجنا، كُب حق القمر تسمى منازؿ، كىذه ىي الربكج االثِب عشر، ككل ثبلثة بركجه 
 عت ُب قوؿ الناظم: منها ٛبثل فصبلن من الفصوؿ األربعة، كىي الٍب ٝبي 

 

 محٌ ايجٛز دٛش٠ ايطسطإ

 ٚزَت عكسب بايكٛع ددّٜا
 

 صإٚزع٢ ايًٝح ضٓبٌ املٝ 

 ؾُال ايديٛ بسن١ اؿٝتإ
 

إذا حفظت ىذين البيتْب فإنك تستطيع معرفة فصوؿ السنة، فالبداية تكوف با٢بمل،  
ٞبل الثور جوزة، ىذه الثبلثة ىي الربيع، كبعد الربيع ينتقل إٔب الصيف، كبعد الصيف ينتقل 

بانتظاـ إٔب أف يرث  إٔب ا٣بريف، كبعد ا٣بريف ينتقل إٔب الشتاء، كىكذا دكاليك، يسّب األمر
 . ا األرض كمن عليها، كما قاؿ 

با العظيم، كبصفاتو كىذا ُب ا٢بقيقة الباب من أخذ منو طرفنا فإنو يزيده إٲباننا كيقيننا 
﴿ُىَو ال ِذي َجَعَل الش ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقد رَُه َمَناِزَؿ لِتَػْعَلُموا َعَدَد  جل كعبل:

، ىذا كلو من ا٢بق الذم [٘]يونس: ْلَحقٍّ﴾ِنيَن َواْلِحَساَب َما َخَلَق الل ُو َذِلَك ِإَّل  بِاالسٍّ 
، ككذلك ُب قولو جل كعبلالسماكات كما فيها، كاألرض كما فيها من أجلو  خلق ا 
ُب سورة يس، كمنازؿ القمر جاءت ُب القرآف ُب موضعْب: ُب سورة يونس كما قد  جل كعبل

ْرنَاُه َمَناِزَؿ َحت ى َعاَد َكاْلُعْرُجوِف اْلَقِديِم﴾]يس:  :كُب سورة يس ٠بعت،   .[ٜٖ﴿َواْلَقَمَر َقد 
ؽ النخل الذم ٰبمل الشماريخ، الشماريخ يكوف عليها العرجوف: ىو العذؽ، عذ

إذا كصل إٔب فإنو ينحِب، كا٥ببلؿ  -يعِب تقدـ بو الوقت-الرطب، سبحاف ا إذا قدـ ككرب 
 خر ظهور لو قبل أف يولد من جديد، فإنو يشبو العرجوف القدٙب. يلة ا٤بؤخرة، أك آالل

كالحظ ىذه الدقة ُب ىذه الكلمة، العرجوف ينحِب با٘باه النخلة، كذلك ا٥ببلؿ 
سبحاف ا العظيم طرفاه ا٤بنّباف يتجهاف جهة األرض، بعكس ا٥ببلؿ الوليد فإف طرفاه 

رجع  ﴾َحت ى َعادَ ﴿ذا أدؽ ما يكوف ُب ا١بملة حينما قاؿ: تكوف على غّب ا٘باه األرض، كى
 . َكاْلُعْرُجوِف اْلَقِديِم﴾﴿

ا٤بقصود أف إحاطة اإلنساف بشيءو من ىذا العلم أنو أمره حسن، كقد ذكر شيخ 
، أنو أجاز تعلم منازؿ  عن اإلماـ أٞبد  ((شرح العمدة))ُب  اإلسبلـ 

لو  ك من أىل مكة، ككاف اإلماـ الشافعي القمر، بل أخرب عن نفسو أنو تعلم ذل
 عناية ٗبثل ىذا األمر.
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 ن ىذا العلم يفيد اإلنساف دكف شك.كعلى كل حاؿ أخذ طرؼ م
 كا تعأب أعلم.

 :قاؿ 
ال ٜدخًٕٛ  ثالث١ْ$ :ٚعٔ أبٞ َٛض٢ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل 

زٚاٙ أمحد ٚابٔ ، #بايطشس َٚؿدْم ٚقاطع ايسسِ، َدَٔ اـُس،اؾ١ٓ: 

 سبإ يف ؾشٝش٘.

، كقد خرجو اإلماـ أٞبد كابن حباف ىذا ا٢بديث حديث أيب موسى 
ريز، عبد ا بن ا٢بسْب، كغّبٮبا، كفيو ٕبثه أيضنا من جهة ثبوتو، ففيو رجل ا٠بو أبو حي 

صدكؽه ): ، قاؿ ا٢بافظ (فيو شيءه ): ((ا٤بيزاف))كىذا فيو كبلـ، قاؿ فيو الذىيب ُب 
، كلكن فيو اىد عند أٞبد من حديث أيب سعيد ا٣بدرم ، كا٢بديث لو ش(ٱبطأ

 يضنا علة كىي أنو من طريق العوُب.أ
  كعلى كل حاؿ ىذا ا٢بديث حسنو ٝباعةه من أىل العلم، كالشيخ األلبا٘ب 

 .((صحيح الَبغيب))أكرده ُب 
أخرب إف صح ا٢بديث أنو ال يدخل ا١بنة ىؤالء  ا٤بقصود أف النيب 

 الثبلثة: 
ا، ىذا ىو  ، مدمنه: يعِبمدمنه ٟبرو : ]األكؿ[ مستمره كال ينفك عن شرب ا٣بمر أبدن

 منها. مستمره على شرهبا حٌب كفاتو، ٓب يتب إٔب ا فهو  ا٤بدمن، 
 لثا٘ب: قاطعه لرٞبو، يعِب قرابتو.كا 

، ىذا ىو الشاىد من ىذا كالثالث: مصدؽه بالسحر، كىذا كجو إيراد ا٤بؤلف 
 رد ىذا ا٢بديث ُب الباب.ا٢بديث، كألجلو أك 

كجو ذلك أف التنجيم شعبةه من شعب السحر، كلعلكم تذكركف ما مر بنا من قوؿ 
زاد ما  ،من اقتبس شعبًة من النجـو فقد اقتبس شعبًة من السحر» :النيب 

من إيراد ىذا ا٢بديث ُب ىذا الباب، فبلشك أف  ، ىذا الذم قصد ا٤بؤلف «زاد
تو علمنا، أف ىذا داخله ُب السحر من الوجو الذم ذكرناه علم التنجيم إف صحت تسمي

سابقنا من جهة أف السحر ما خفي كلطف كدؽ سببو، كفيو تأثّبه خفيه على النفوس، كىذا 
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شأف أيضنا ُب التنجيم، كىو من جهة أخرل داخله ُب حكم الكهانة، كالكهانة كالسحر 
 .حكمهما متقاربه إٔب حد كبّب، كما مر بنا تفصيل ذلك

 دؽه بالسحر، البد من التفصيل فيو:ىنا إف صح مص لكن قوؿ النيب 
أنو ليس داخبلن ُب ىذا  كفبل ش من صدؽ أف للسحر تأثّبنا بإذف ا 

ُب   أف للسحر تأثّبه بإذف ا الكو٘ب، أليس كذلك؟ كىذا ما أثبتو ا  بنا را٢بديث م
ُهَما َما يُػَفرٍّ ﴿ كتابو:  . [ٕٓٔ﴾]البقرة: ُقوَف ِبِو بَػْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجوِ فَػَيتَػَعل ُموَف ِمنػْ

 إذنا ما ا٤بقصود هبذا ا٢بديث؟ 
 الذم يظهر كا تعأب أعلم أنو يراد بو أحد أمرين: 

أف يكوف ا٤براد بالسحر ىاىنا ىو التنجيم، فيكوف قد توعد بعدـ  الوؿ:]المر[ 
أك أف ٥بذه األجراـ السماكية تدبّبنا ٥بذا  دخوؿ ا١بنة من صدؽ ا٤بنجم ُب ادعائو علم الغيب،

 الكوف.
أف يقاؿ: إف السحر ىو السحر ٕبقيقتو العرفية الٍب تعلمناىا، كالٍب  الثاني: ]المر[و

،  ؽ هبذا السحر تصديقنا يؤدم إٔب إشراؾو مع ا فيها معاكنة من الشياطْب، فمن صد  
 بو أف الشيطاف لو مشاركةه مع ا كأف يعتقد ىذا ا٤بصدؽ كا٤بتعاطي للسحر كا٤بؤمن 

فيما ٱبتص بو  ُب ربوبيتو، أك ُب أ٠بائو كصفاتو، أك أف ٥بذا الساحر مشاركةه مع ا 
 ُب ىذا الذـ.شك أنو داخله  من الربوبية كالصفات، فبل

 .«ومصدٌؽ بالسحر» إذنا البد من التفصيل ُب ىذا ا١بزء من ا٢بديث، كىو قولو:
 :مع ىذا ا٢بديث كأمثالو، أكالن  لكن لنا كقفة ىنا

دخوؿ أمور عدة ٙبت كعيدو كاحد ال يدؿ على استواءىا  :مر بنا سابقنا قاعدة كىي
، ذكر الشرؾ، «الموبقات اجتنبوا السبع» :ُب ا٢بكم، مر بنا قوؿ النيب 

كذكر قذؼ اصنات، كىل ٮبا سواء؟ بْب ىذا كىذا قدره مشَبؾ، كىو أف ىذا موبق كىذا 
مع قدر ٩بيز فارؽ بْب ىذا كىذا، فهذا شرؾه كىذا معصية، كذلك الشأف ىنا إف قلنا: موبق 

أف إدماف ا٣بمر، كقطيعة الرحم من ا٤بعاصي، أما تصديق  كبصحة ىذا ا٢بديث فبل ش
أف ىذا شرؾ، لكن اجتمع الكل  كالسحر على القدر الذم كصفتو لك قبل قليل فبل ش

 .«َّل يدخل الجنة» :، ىذا كعيد كىو«الجنةَّل يدخل » ٙبت حدو معْب كىو قولو:
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 نأتي اآلف إلى الوقفة الثانية: 
 :ما معُب ىذا ا٢بديث؟ تكرر ىذا اللفظ ُب أحاديث عدة عن النيب 

، عندنا ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، «َّل يدخل الجنة قتات» ،«َّل يدخل الجنة قاطع»
 فما ا٤براد بعدـ الدخوؿ؟ 

 أف يعلم اإلنساف ُب شأهنا أمرين: أحاديث الوعيد البد منىذا ا٢بديث كأمثالو من 
 الوعيد الذم جاء فيو؟  : ما معُب الدليل؟ كما معُبأوَّلً انتبو ٤با أقوؿ، 

فهم فهمنا كاحدنا ضم ىذا ا٢بديث إٔب غّبه من األحاديث كالنصوص ٕبيث يي  وثانًيا:
 معها، أيفصِّل ىذا:

َّل » :وعيده، عندنا ىذا ا٢بديثب البد أف تعرؼ ما مراد النيب  أوًَّل:
ُب ىذا ا٢بديث إٔب قدرو  ، ال يدخل ا١بنة كعيده توجو بو النيب «يدخل الجنة

 ا كىذا.ىو معصية، كإٔب قدرو ىو شرؾ، كال ٲبكن أف يستويا ىذ
 :الذم ذىب إليو بعض أىل العلم

حل الذم يستحل إدماف ا٣بمر، الذم يست ا ا٢بديث ٧بموؿه على شأف ا٤بستحلأف ىذ
  يدخل ا١بنة دخوالن مطلقنا.قطيعة الرحم، فبل

شك أف ىذا التوجيو توجيوه ضعيف، كقد أنكره اإلماـ أٞبد كغّبه من أىل العلم،  كال
لغونا ال أثر لو ُب  «مدمٌن خمرٍ » كذلك أف االستحبلؿ من حيث ىو كفر، فأصبح قولو:

حكمو أنو كافر، كال يلـز   ا٢بكم، ٗبعُب لو استحل ا٣بمر كٓب يشرب منها قطرةن ما حكمو؟
كل من كاف مدمننا للخمر أف يكوف مستحبلن، كذلك من استحل قطيعة الرحم كٓب يقطع 

 رٞبو، فإنو يكفر بذلك، على كل حاؿ ىذا التوجيو ليس بوجيو.
أما التوجيو الصحيح فالقوؿ: بأف ا٤بنفي ُب ىذا ا٢بديث ُب حق القاطع، كُب حق 

ما إٔب ذلك، ا٤براد بذلك نفي الدخوؿ ا٤بطلق ال نفي مطلق مدمن ا٣بمر، كُب حق القتات ك 
ا على معاصو فا٤براد نفي الدخوؿ  الدخوؿ، إذنا نفي دخوؿ ا١بنة إف جاء ُب األحاديث كعيدن

 ا٤بطلق، كإف جاء ُب كعيدو ُب حق كفار فا٤براد مطلق الدخوؿ. 
بُوا ِبآيَاتَِنا وَ : مثبلن ُب قوؿ ا  َها َّل تُػَفت ُح َلُهْم ﴿ِإف  ال ِذيَن َكذ  اْسَتْكبَػُروا َعنػْ

 .[ٓٗ]العراؼ: اْلَجَمُل ِفي َسمٍّ اْلِخَياِط﴾أَبْػَواُب الس َماِء َوَّل َيْدُخُلوَف اْلَجن َة َحت ى يَِلَج 
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 اد بعدـ الدخوؿ ىنا؟ مطلق الدخوؿ.ما ا٤بر  
 ما الفرؽ؟ 
دكف أف يسبق ىذا  أكؿ كىلةالدخوؿ ا٤بطلق: يعِب الدخوؿ الكامل، يعِب من  

 بعذاب،.
ا،  ا، كال يلج ىذه ا١بنة أبدن ا، ال يدخل أبدن أما مطلق الدخوؿ: يعِب عدـ الدخوؿ أبدن
ىذا ُب حق الكافر، كأما العاصي فإنو متوعده بعدـ الدخوؿ مع أكؿ الداخلْب، كإذا ٓب يكن 

 مع أكؿ الداخلْب أين سيكوف؟
 دخل ا١بنة سيكوف ُب النار.ذا ٓب يإذنا ىذا كعيده بدخوؿ النار؛ ألنو إ

كمعتقد أىل السنة أف العصاة دخو٥بم النار دخوؿه مؤقت ال دخوؿه مؤبد، يدخلوف 
 النار دخوالن إٔب مدة يشاءىا ا، ٍب ٱبرجوف منها.

 الدخوؿ ا٤بطلق ال مطلق الدخوؿ.إذنا ا٤بنفي ىنا 
دخوؿ، يعِب ال يدخلوهنا ، ا٤بنفي مطلق ال﴾َوَّل َيْدُخُلوَف اْلَجن ةَ ﴿كُب قولو تعأب: 

حـر ا١بنة إال على نفسو مؤمنة، حرمها على ىؤالء الكفار، ىذا األمر  أبدا، فإف ا 
 .أوَّلً  الذم البد أف تفهمو
ضم ىذا ا٢بديث إٔب غّبه، فتفهم النصوص كنصو كاحد، ٗبعُب فهمنا  المر الثاني:

دخوالن مؤقتنا، كعدـ دخوؿ ا١بنة اآلف أف ا٤براد من ىذا ا٢بديث أنو متوعده بدخوؿ النار 
الدخوؿ ا٤بطلق، لكن ىل ىذا ضربة الزب، كاجبه أف يكوف ىذا ُب حق كل كاحدو يقع ُب 

 ىذا األمر؟ 
ا١بواب: أننا حٌب ٫بكم على ىذا األمر البد أف ٪بمع بْب األدلة، كنؤلف بينها، فلما 

حق العصاة مطلقاتو  نظرنا ُب الكتاب كالسنة كجدنا أف ىذه النصوص نصوص الوعيد ُب
٥با أدلةه مقيدة، فنفهم ىذا ا٢بديث على أنو حديثه مطلق كلو تقيده ُب الشرع، ما ىو ىذا 

ِإف  الل َو َّل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن ﴿التقيد؟ التقيد قولو تعأب: 
َويَػْغِفُر َما ُدوَف ﴿٘بعل ٔبواره قولو:  ، فأصبح ىذا الوعيد ٲبكن أف[ٛٗ﴾]النساء: َيَشاءُ 

 ؛ ألف ىذا حق كىذا حق، كا٢بق ال ٲبكن أف يتناقض. [ٛٗ﴾]النساء: َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
 ، من أين فهمنا ال يدخل ا١بنة؟إذنا ال يدخل ا١بنة إال أف يشاء ا 
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 من ا٢بديث. 
 ؟ (إال أف يشاء اػ )كمن أين أتينا ب

 .[ٛٗ﴾]النساء: ِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ َويَػغْ ﴿من قولو: 
لو ٓب يشأ ا العفو عن ىذا العاصي، كأراد تعذبيو، فما ا٤براد هبذا الوعيد؟ ىل سيخلد 

ا؟   ُب النار خلودنا مؤبدن
ا١بواب: أف النفي ىنا نفيه للدخوؿ ا٤بطلق ال لنفي مطلق الدخوؿ، كىذا معركؼه ُب 

  اء شيءو مهمو فيو، انتبو إٔب ىذا.م قد ينفوف الشيء النتف٦بارم كبلـ العرب، فإهن
أضرب لك مثبلن ُب شأف الرجل الذم قتل تسعة كتسعْب نفسنا، ٍب ختمها بقتل ذاؾ 
العابد فأصبحوا مائة، ٤با نزلت مبلئكة العذاب ماذا قالت حينما اختصمت مع مبلئكة 

ة تكذب؟ ال، ال ٲبكن أف ٚبرب ٖببلؼ الرٞبة؟ قالت: ما عمل خّبنا قط، كالسؤاؿ ىل ا٤ببلئك
الواقع، ال ٲبكن أف تكذب، كالواقع أف ىذا الرجل عمل عمبلن صا٢بنا، أليست ا٥بجرة إٔب 
الببلد الٍب فيها الصا٢بوف عمبلن صا٢بنا؟ ا١بواب: نعم، إذنا كيف يوجو ىذا النفي، ما عمل 

اجبات ما فعلو، فصح النفي خّبنا قط؟ ٰبمل على الغالب؛ ألنو قد انتفى شيءه مهم من الو 
على ىذه الصيغة، ما عمل خّبنا قط، كالواقع أنو عمل بعض ا٣بّب، أراد ا٣بّب، أراد التوبة، 

 كسعى إليها. 
كرسولو  فدؿ ىذا على أف ىذا أسلوبه مستعمله عند العرب، كتنزيل كبلـ ربنا 

 من  ذا ضل من ضلُب ٧بلو ىو الفقو يا أيها اإلخوة، كألجل اإلخبلؿ هب
أىل السنة إٔب ا٢بق اض، ٤با أخذت ا٣بوارج كالوعيدية طرفنا من   الفرؽ، كىدل ا

النصوص كاعرضوا عن طرؼ ضلوا، كىكذا ٤با أخذت ا٤برجئة طرفنا كضلت عن طرؼ ضلت، 
للجمع، كالتأليف بْب  ىداىم ا  -ك ا٢بمد كا٤بنة-أىل السنة كا١بماعة  لكن  

ٝبيعنا كقالوا هبا كلها، بذلك حاذكا السعادة كالتوفيق كإصابة ا٢بق ك النصوص، فأمنوا هبا 
 ا٢بمد.
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 .باألْٛا٤ االضتطكا٤ يف دا٤ َا باب -ٗٗ
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 : قاٍ

 :باب

 َا دا٤ يف االضتطكا٤ باألْٛا٤

 باألنواء( ما جاء ُب االستسقاء :: )بابقاؿ ا٤بؤلف 
كالٍب تناكؿ فيها ا٤بؤلف ، ا٤بتقاربة ُب موضوعها كىذا الباب ا٣باًب لؤلبواب ا٤بتتالية

 ر كالكهانًة كما ييشبوي ذلكى ُب تأثّبه على ما مضى بيانو.حما يتعلق بالس 
 قاؿ: االستسقاءي باألنواء. 

 .نسبة إنزاؿ ا٤بطر إٔب األنواء :يعِب ،انسبة السيقي :االستسقاء ا٤براد بو ىنا
: أعِب هبذا من ذلك قوؿ ا ، ينوء( :كاألنواءي ٝبع نوء مصدره للفعًل )ناء

كمن ذلك ما جاء ُب الصحيح من قصًة كفاة ، [ٙٚ:القصص﴾]بِاْلُعْصَبةِ  لَتَػُنوءُ ﴿ :الفعل
 .أف ينهض :يعِب «ُكلما أراد أف ينوء»: النيب 

. :نوءي ،ناء ،ينهضي كيقـو :فناء  أم ينهض كيقـو
 النهوض كتيقاؿ على عكسها.على جهًة  :فتقاؿ ،األضدادكقيل: إف ىذه كلمة من 

 كا٤برادي باألنواء: ىو سقوطي النجًم كغركبوي.
كتوضيح ذلك: أف األ٪بم أك النجـو الٍب تكوف ُب السماء إذا غاب ٪بمه منها كغيابو 
يكوف ُب الفجر، إذا غاب من جهة ا٤بغرًب؛ فإنو يظهري ُب تلك الساعة ٪بمه آخر عند الفجر 

فكانت ، حٌب إذا غرب فإنو يظهر كيشرؽ كيصعد، كأنو يراقبو  من جهة ا٤بشرؽ يسمى رقيبىوي،
العرب تىنًسبي نزكؿ ا٤بطر إٔب ىذا األمر كىو غركب النجم من جهة ا٤بغرب كظهور النجم 

كىذا األمر  ،يقولوف إف ىذا يينسىبي إليو إنزاؿ ا٤بطر، اآلخر الذم ىو رقيبو من جهة ا٤بشرؽ
 يتكرر كل ثبلثة عشرى يوما. 

نازؿ القمر الٍب تكلمنا عنها ُب درس أمس ىذه ا٤بنازؿ للقمر تنز٥با الشمس تذكركف م
كلكن الشمس ٛبكث ُب ا٤بنزلة الواحدة ثبلثة عشر يوما تقريبا بعكس القمر الذم ٲبر ، أيضا

ُب كل ثبلثة عشر يوما؛ ، أما الشمس فتنزؿ ىذا ا٤بنزؿ ثبلثة عشرى يومنا، هبذه ا٤بنزلة ُب اليـو
فمثبل يقولوف إذا غرب النىثرة أك النيثرة ظهر رقيبو كىو سعد  ،مه كيظهر آخرفإنو يغيبي ٪ب

 يعرفوف ىذا من خبلؿ ا٤بطالعة كمن خبلؿ ا٤بشاىدة. ،الذابح
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فإذا نزؿ ، ا٤بقصود أف أىل ا١باىلية كانوا ينسبوف السقية الٍب تكوف ٥بم إٔب ىذه األنواء
 فهذا الذم أراد ا٤بؤلف ، كذا ككذاأك صدؽ نوء  ، ا٤بطر قالوا: سقينا بنوء كذا ككذا

 .عقد ىذا الباب لبياف ذمو كفساده
 من الذـ كالنهي عن ىذا األمر.  :يعِب ،باب ما جاء ُب االستسقاء باألنواء :قاؿ

 :قاؿ 
بُوفَ  أَن ُكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعُلوفَ وقوؿ اهلل تعالى: ﴿  .[ٕٛ:الواقعة﴾]ُتَكذٍّ

يث قادـ كأؤجل الكبلـ إٔب ىذا ا٤بوضع إف شاء ىذه اآلية سيأٌب ذكرىا ضمن حد
أف يكرر ا٤بؤلف دليبل ُب الباب نفسو ىذا شيء ، ا. كىذا شيء نادر ُب كتاب التوحيد

 كمن ذلك ىذا ا٤بوضع ُب ىذا الباب. ،نادر
 :قاؿ 

أزبع $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  ٚعٔ أبٞ َايو األغعسٟ 

يؿدس باألسطاب، ٚايطعٔ يف يف أَيت َٔ أَس اؾا١ًٖٝ ال ٜرتنْٛٗٔ: ا

ايٓا٥ش١ إذا مل تتب قبٌ $ٚقاٍ:  ،#ٚاالضتطكا٤ بايٓذّٛ، ٚايٓٝاس١ األْطاب،

 زٚاٙ َطًِ.، #َٛتٗا تكاّ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚعًٝٗا ضسباٍ َٔ قطسإ ٚدزع َٔ دسب

كىذا أحدىم  ،كنوف هبذه الكنيةىذا حديث أيب مالك األشعرم كُب الصحابة ثبلثة يي 
 ـى ا٢ببشي.كعبلمتو أنو تفرد بالركاية عنو أبو سبل   ،ارث األشعرمكىو ا٢بارث بن ا٢ب

أف ٜبةى أربع خصاؿ ال تدعها ىذه األمة   ىذا الصحايب يركم عن النيب
 ىذه ا٣بصاؿ كصفها النيب، كا٤براد أمة اإلجابة بكل تأكيد  الٍب ىي أمة النيب
  .بأهنا من أمر ا١باىلية 

 كا١باىلية أمراف أك نوعاف:
 .جاىلية مطلقة 
 كجاىلية نسبية. 

فإهنا ا٢باؿ الٍب كاف عليها الناس قبل بعثة النيب  أما الجاىلية المطلقة:
ألف السائد ُب ذلك الوقت  ؛. كانتهت ببعثتو ك٠بيت تلك الفَبة با١باىلية
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كٕبقوقهم كٕبقوقو  كأعظم ا١بهل الذم كانوا فيو جهلهم با  ،ُب الناس ىو ا١بهلي 
 .على عباده

ُب مكاف دكف مكاف   فإهنا تكوف بعد بعثة النيب :أما الجاىلية النسبية
كا٤براد بذلك بقاء شيء من خبلؿ ا١باىلية ، كزماف دكف زماف كأشخاص دكف أشخاص

كخصا٥با فإذا كانت ا١باىلية ا٤بطلقة قد انتهت فإنو قد بقت بقية من أخبلقها كخبل٥با 
 .كخصا٥با

كا٤براد أهنا باقية ُب ٦بموعها  ،باقية ُب األمة أف ىذه ا٣بصاؿ  أخرب النيب
ليس ا٤براد أف ىذه ا٣بصاؿ كاقعة من كل فرد فرد من ىذه األمة ٕبيث يكوف  ،ال ُب ٝبيعها

ا٤براد أف ىذه ا٣بصاؿ كاقعة ُب ٦بموع األمة يعِب موجودة ُب األمة ُب  ،ذلك كاقعا من ٝبيعها
 كقد يكثر.، كقد يقل ىذا ُب كقت أك مكافيوجد ُب األمة من فيو ىذه ا٣بصاؿ ، ا١بملة

كالشك أف  ،كما ترل بأهنا من أمر ا١باىلية  ىذه ا٣بصاؿ كصفها النيب
كل ما كاف منسوبا كموصوفا با١باىلية فبلشك أنو مذمـو   ،عيبمىذا الوصف كصف ذـ ك 

 اْلَجاِىِلي ةِ  تَػبَػرُّجَ  تَػبَػر ْجنَ  َوَّل﴿ :كمن ذلك قوؿ ا  ،كمعيب
 .[ٖٖ:الحزاب﴾]ىاُلولَ 

 تنفّب عن الوقوع ُب ىذه ا٣بصاؿ.  إذف ىذا منو
  :الفخر بالحساب :الخصلة الولى

كا٤براد أف يتشرؼ  ،الشرؼ الثابت لآلباء :كا٢بسب ىو ،كاألحساب ٝبع حسب
، ه كأجداده من ا٤بفاخر كالشرؼ كالسؤددؤ على غّبه بتعداد ما كاف عليو آبااإلنساف كيفخر 

إذا كاف اإلنساف ، شك أف ىذا أمر مذمـو كال، اس كيتعأب عليهم هبذا األمرفيفخر على الن
بالذـ كىذا أمر قد هنت  أكٔبشك أنو  ال ؟مذموما بفخره بعملو فكيف بفخره بعمل غّبه

قاؿ ، ٗبا خرجو أبو داكد كالَبمذم كأٞبد بسند حسن  قاؿ النيب؛ عنو الشريعة
: «مؤمن  ،باية وفخرىا بالحسة الجاىليبإف اهلل قد أذىب عنكم ع

ـٌ عن فخرىم بالنساب  ،الناس من آدـ وآدـ من تراب ،تقي أو فاجر شقي لينتهين أقوا
 .«أو ليكونن أىوف على اهلل من الجعالف

 رة تشبو ا٣بنفساء.ذكىو حشرة ق ،لٍ عى ا١بعبلف: ٝبع جي 
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مشَبكوف  كيغفلوف عن أف الناس ،ىؤالء الذين يفخركف على الناس بأحساهبم كأنساهبم
 :كلهم من آدـ كآدـ من تراب  ،ُب أصلهم

 

 ايٓاع َٔ د١ٗ ايتُجٌٝ أنؿا٤
 

 أبِٖٛ آدّ ٚاألّ سٛا٤ 
 

 ؾإٕ ٜهٔ ْطب ٜؿاخسٕٚ ب٘
 

 َٔ بعد ذا ؾايطني ٚاملا٤ 
 

يعِب يكونن هبذه منزلة كىذا القدر ، لينتهْب ىؤالء أك ليكونن أىوف على ا 
 بهْب هبؤالء ا١بعبلف.وف فيو مشى ا٢بضيض النازؿ السافل الذم ىو يكون

  من حديث عياض بن ٞبار اجملاشعي كذلك أخرج اإلماـ مسلم 
إف اهلل قد أوحى إلي أف تواضعوا حتى َّل يفخر أحٌد » أنو قاؿ:  عن النيب

 .«على أحد وَّل يبغي أحٌد على أحد
ا٤بسلمْب  ىكذا حاؿ ا٤بسلم أف يكوف متواضعا لينا ىينا بل أف يكوف ذليبل إلخوانو  

 .[ٗ٘:المائدة﴾]اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى َأِذل ةٍ ﴿ :كما قاؿ 
فإف ىذا من سخف  ،ليا بنسبو كحسبو كأصلو كفصلواال أف يكوف شا٨با بأنفو متع

 ناىيك عما فيو من ضعف اإلٲباف. ،العقل
 كالطعن ُب األنساب فيًسرى بأمرين:الطعن في النساب:  ]الخصلة الثانية[أما 

شكك ُب أنساب الناس يعِب أف يي  ،أنو القدح فيها من جهة ثبوهتا وؿ:ال]المر[ 
أك أف األسرة الفبلنية ليس  ،فبلف ليس بصحيح أنو ينتسب للقبيلة الفبلنية :بأف يقاؿ
 .فهذا طعن ُب أنساب الناس ،أك ُب نسبتها إٔب القبيلة شك ،بصحيح

كقبائلهم كأسرىم كعوائلهم بأف ىو القدح كالعيبي كالذـي ألنساب الناس  :والمر الثاني
 كالقبيلة الفبلنية معيبةه بكذا ككذا من الصفات الذميمة. ،ييقاؿ آؿ فبلف فيهم كذا ككذا

 ،شك أف ىذا األمر فيو ما فيو من البغي كال ،كل ذلك داخل ُب الطعن ُب األنساب
٤بسلموف متعاكنْب كالواجب أف يكوف ا ،كفيو ما فيو من إثارة األحقاد ،كفيو ما فيو من الغيبة

 متحابْب متآلفْب.
كا٤براد بذلك كما ذكرت لك نسبة نزكؿ ا٤بطر  ،االستسقاء بالنجـو :]الخصلة الثالثة[

 إٔب األنواء.
 لو حالتاف: -أعِب نسبة نزكؿ ا٤بطر إٔب األنواء-كىذا األمر 
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كذلك إذا نسب نزكؿ ا٤بطر إٔب  ،يكوف ا٢بكم فيها الكفر األكرب الحالة الولى:
ٗبعُب أف يعتقد حينما يقوؿ القائل مطرنا ٗبطر كذا يعتقد  ،كالفعل دعلى جهة اإلٯباألنواء ا

 .ال ربنا  إ٭با ىو ىذا النوء أك ىذا النجم أف الذم أنزؿ ىذا ا٤بطر
شك أف ىذا شرؾ أكرب كىذا ما كقع فيو طوائف من ا٤بشركْب كقد ذكرنا ُب درس  كال

تقدي أف الكواكب كالنجـو مدبرة ٥بذا العآب كأف ما يكوف البارحة كقلنا إف الصابئة كانت تع
منها إ٭با ىو انفعاؿ لفعل ىذه الكواكب يعِب ما يكوف من الكائنات الٍب تكوف ُب ىذا 

 شك أف ىذا شرؾ أكرب ُب الربوبية. ال ،الكوف إ٭با ىو انفعاؿ لفعلها
ألنواء ال على أهنا إٔب ا -أعِب نزكؿ ا٤بطر-أف ينسب ىذا الفعل  الثانية: ]الحالة[

 إ٭با يكوف ذلك على جهة السببية. ،ا٤بوجدة كال على أهنا ا٣بالقة كال على أهنا الفاعلة
كىذا ىو الذم كاف عليو أىل ا١باىلية الذين بقت ىذه ا٣بصلة من خصا٥بم ُب ىذه 

أف الغالب على ا٤بشركْب مشركي العرب قريش كغّبىا الغالب على ىؤالء أهنم  كذلك ، األمة
 َماءً  الس َماءِ  ِمنَ  نَػز ؿَ  َمنْ  َسأَْلتَػُهمْ  َولَِئنْ ﴿ :ىو ا٤بنزؿ للمطر انوا يعتقدكف أف ا ك

 .[ٖٙ:العنكبوت﴾]الل وُ  لَيَػُقوُلن   َمْوِتَها بَػْعدِ  ِمنْ  اَلْرضَ  ِبوِ  فََأْحَيا
 بقوتو كحولو. فدؿ ىذا على أهنم كانوا يعتقدكف أف ا ىو الذم ينزؿ ا٤بطر 

ىذا على أف ىذه ا٣بصلة الٍب تبقى ىي ىذه النسبة الٍب فيها ما فيها من الشرؾ  فدؿ
على ما سيأٌب بيانو إف شاء ا ُب ا٢بديث  ا٣بفي كىو نسبة النعم إٔب غّب ا 

  .القادـ إف شاء ا
كالغالب أف  ،رفع الصوت بندب ا٤بيت :كالنياحة ،فهو النياحة :]الخصلة الرابعة[

النائحة الٍب تنوح هبذا   كتوعد النيب، وؿ ما ال ٰبل كفعل ما ال ٰبليتبع ذلك ق
لكن ٤با كانت  ،عنها ُب حق ا٤برأة كُب حق الرجل اكإف كانت النياحة مذمومة كمنهيًّ  ،الوعيد

ُب ا٢بديث هبذا اللفظ   النياحة ُب الغالب إ٭با تكوف من النساء أخرب النيب
 .«توبالنائحة التي ماتت قبل أف ت» :قاؿ

أف من ، ٝباع من أىل العلمإكفر بالتوبة كىذا موضع كىذا ا٢بديث فيو أف الكبائر تي 
كذلك إذا كقع ُب صغّبة من ،  منها فإف ا يغفر لو ذلك كقع ُب كبّبة فتاب إٔب ا 

يكفر  منو فإف ا  بل كذلك إذا كقع ُب كفرو أكرب فتاب إٔب ا  ،باب أكٔب
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َأَفاَل ﴿ ،[ٖٛ:النفاؿ﴾]َسَلفَ  َقدْ  َما َلُهمْ  يُػْغَفرْ  يَنتَػُهوا ِإفْ  َكَفُروا ل ِذينَ لِ  ُقلْ ﴿: عنو ذلك
 .[ٗٚ:المائدة﴾]يَػُتوبُوَف ِإَلى الل ِو َوَيْستَػْغِفُرونَُو َوالل ُو َغُفوٌر ر ِحيمٌ 

 .فدؿ ىذا على أف كل الذنوب صغّبىا ككبّبىا تكفر بالتوبة إٔب ا 
الوعيد األكيد الذم يدلك على أف النياحة ذنب عظيم  هبذا  أخرب النيب

 ٯبعل سرباال ٥با القطراف.  كىو أف ا 
 .هبا اإلبل دىنستخلص من بعض األشجار ٍب تغلى ٍب يطلى كيمادة تي  :القطراف

 اْلَحر   َتِقيُكمُ  َسَرابِيلَ ﴿ :القميص أك الثوب كما أخرب ا  :كالسرباؿ ىو
يعِب إذا اشعل  ،ىذه ا٤بادة مادة شديدة االشتعاؿ، [ٔٛ:النحل﴾]بَْأَسُكمْ  مْ َتِقيكُ  َوَسَرابِيلَ 

 فيها النار فإهنا تكوف شديدة التوىج كالعياذ با.
عذب النائحة بو ىو أهنا تطلى كظاىر ا٢بديث كا أعلم أف ىذا العذاب الٍب تي 

عل ٥با درعه ك ٯبي كذل،  أعلم كيف يكوف األمر بالقطراف حٌب يكوف كالثوب ٥با كا 
 .من ا١برب

مص نوعه من الثياب كىو من قي  :كالدرع، مرض يصيب اإلنساف ٕبكة شديدة :كا١برب
٘ب ا اعاف-شك أنو كعيد يدؿ على أف النياحة من الذنوب العظيمة  فهذا ال ،النساء

 .-كإياكم من ذلك
 أف ىذه ا٣بصلة كىي  خبار النيبإا٤بقصود من ىذا الشاىد من ا٢بديث 

 ،ُب ىذه األمة كستبقى ُب ىذه األمة تاالستسقاء بالنجـو خصلة كانت ُب ا١باىلية كبقي
 كا ا٤بستعاف.
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  :قاؿ 

قاٍ: ؾ٢ً يٓا زضٍٛ اهلل ؾال٠ ايؿبض  ٚهلُا عٔ شٜد بٔ خايد 

 ،ع٢ً إثس مسا٤ ناْت َٔ ايًٌٝ، ؾًُا اْؿسف أقبٌ ع٢ً ايٓاع ،باؿدٜب١ٝ

أؾبض َٔ $قايٛا: اهلل ٚزضٛي٘ أعًِ. قاٍ: # زبهِ؟ٌٖ تدزٕٚ َاذا قاٍ $ؾكاٍ: 

عبادٟ َؤَٔ بٞ ٚناؾس، ؾأَا َٔ قاٍ: َطسْا بؿكٌ اهلل ٚزمحت٘ ؾريو 

ٚأَا َٔ قاٍ: َطسْا ب٤ٛٓ نرا ٚنرا ؾريو ، َؤَٔ بٞ ناؾس بايهٛنب

 .#ناؾس بٞ َؤَٔ بايهٛنب

 .ىذا ا٢بديث حديث زيد بن خالد ا١بهِب ا٤بد٘ب الصحايب ا٤بشهور
صلى ٥بم   أخرب فيو أف النيب ،ليل كىو أصله ُب ىذا البابحديث ج

ألف ا٤بصلي إذا كاف إماما فإنو يصلي  ؛٥بم :صلى هبم كأتى بقولو :ا٤بقصود ،صبلة الفجر
 .لنفسو كيصلي ٤بن خلفو أيضا

  .على إثر ٠باء :قاؿ
يء ك٠بي ا٤بطر ٠باء على عادة العرب ُب تسمية الش ،ىنا ا٤بطرا كا٤براد بالسماء ى

 ،من العلو :يعِب ،كذلك ألف ا٤بطر ينزؿ من السماء ،باسم ما يكوف ٦باكرا لو أك سببا لو
كصلى هبم انصرؼ فقابلهم بوجهو   فلما أصبح النيب ،ككاف ىذا ا٤بطر ُب الليل
  :شك أهنم ال يعلموف ألهنم ال  ال «؟أتدروف ماذا قاؿ ربكم»كقاؿ ٥بم

طرح السؤاؿ على ا٤بتعلم ألجل  ،ن ُب التعليملكن ىذا فيو أسلوب حس ،وحى إليهميي 
  .«اهلل ورسولو أعلم وا:قال» ،تشويقو كاستثارة انتباىو

 ؛يعلمو فوض العلم إٔب مني ،كىكذا ا٤بسلم ال ينبغي لو أف يتكلف ما ال علم لو بو
أصبح » :قاؿ ،ٗبا قالو ا   فأخرب النيب. «اهلل ورسولو أعلم :قالوا»

معي أف ىذا ا٢بديث فيو إثبات أف صفة الكبلـ  جل كعبل صفة الحظ  ،«من عبادي
كذلك أف ظاىر ا٢بديث أف ا تكلم هبذا الكبلـ بعد نزكؿ ا٤بطر كحصوؿ   ،فعلية اختيارية

ٖببلؼ قوؿ أىل البدع الذين قالوا إف صفة  ،كبلـ العباد الذم بو انقسموا إٔب مؤمن ككافر
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بل ا  ،شك بأف ىذا قوؿ باطل ال ،قدـ الذاتة ـ صفة ذاتية قائمة بالذات قدٲبالكبل
  .يتكلم إذا شاء ٗبا شاء كيف شاء 

كىذا القدر أك ىذه القطعة من ا٢بديث حديث قدسي من كبلـ ا -قاؿ ا 
 تكلم ا بو حقيقة كأخربنا هبذا الصادؽ ا٤بصدكؽ ،-: « أصبح

 .«من عبادي مؤمن بي وكافر
 انقسموا إٔب فريقْب:  رطالناس على إثر ىذا ا٤ب

 ككل الناس عباد ا أصبحوا على إثر ىذا ا٤بطر قسمْب:  ،عباد ا
 .ىو الذم نسب النعمة إٔب ا  قسم مؤمن
  .كنسبها إٔب غّبه كىو الذم جحد نعمة ا  وقسٌم كافر

مطرنا بفضل اهلل ورحمتو  :فأما من قاؿ ،أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» :قاؿ
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي  :وأما من قاؿ ،مؤمن بي كافر بالكوكب فذلك

 .«مؤمن بالكوكب
 كشكره عليها. إذف ىذا ا٢بديث فيو من اإلٲباف نسبة النعم إٔب ا 

: على العباد فضل ا من ككبّبىا ظاىرىا كباطنها إ٭با ىي كالنعم كلها صغّبىا 
 َّل الل وِ  نِْعَمةَ  تَػُعدُّوا َوِإفْ ﴿ ،[ٖ٘:النحل﴾]الل وِ  نَ َفمِ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿

 .[ٖٗ:إبراىيم﴾]ُتْحُصوَىا
أما الذين كانوا من ا٤بوصوفْب بالكفر فهو أهنم نسبوا ىذا الفضل كنسبوا ىذه النعمة 

نسبوىا إٔب ىذه األنواء كإٔب ىذه النجـو كالكواكب فاستحقوا أف  ،إٔب غّب ا 
 .كفريوصفوا بوصف ال
 ىل الكفر ُب ا٢بديث كفر أكرب أـ ىو كفر أصغر؟ :كالسؤاؿ ىنا

فمن قاؿ ىذا القوؿ على أف النوء  ،قاؿ بعض أىل العلم: إنو يشمل األكرب كاألصغر
 .ىو الذم أنزؿ ا٤بطر فذلك ُب حقو كفر أكرب

ىو ا٤بنزؿ للمطر كلكنو ُب قولو فقط نسب ذلك  كأما من كاف يعتقد أف ا 
  .ء فهذا كفره أصغرإٔب النو 
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فالوارد  ،كقاؿ بعض أىل العلم بل ىذا ا٢بديث إ٭با تناكؿ أك إ٭با تعلق بالكفر األصغر
كال يدخل ُب ىذا ا٢بديث ما إذا كانت النسبة  ،ُب ا٢بديث إ٭با ىو ما كاف كفرا أصغر فقط

ا تعأب ك  ،شك أنو كفر أكرب لكنو ليس ا٤براد ُب ا٢بديث كىذا األقرب نعم ال ،نسبة إٯباب
 أعلم.

 -كما ُب ا٢بديث الذم مر بنا قريبا-أخرب هبذا القوؿ   كذلك ألف النيب
إ٭با يقع فيها غالبا   كالشك أف أمة ٧بمد ،ا ُب األمةأخرب أف ىذا سيكوف باقيًّ 

 .ما ىو من ىذا ا١بنس
 أعِب-كاف من الشرؾ األكرب كالكفر األكرب فإف ىذا إف كقع فإ٭با يكوف شاذا ما  أما 

 ا فهو ما كاف من ىذا ا١بنس الذم ىو شرؾي كأما الذم يقع كثّبن  -ُب نسبة ا٤بطر إٔب النجـو
كذلك  ،أف لفظ ا٢بديث ال يساعد على أف ا٤براد ىو الكفر األكرب عنناىيك  ،ككفر أصغر

  ؟واماذا قال ْببدليل أف األكل ،دساقو مساؽ نسبة النعمة ال اإلٯباأف ا٢بديث م
  .مطرنا بفضل ا كرٞبتو ؟إ٭با قالوا ماذا ؟أنزؿ ا علينا ؟ىل قاؿ أمطرنا ا

 .مطرنا بنوء كذا ككذا :إ٭با قالوا ،ال ؟أنزؿ علينا النوء ؟كاآلخركف ىل قالوا أمطرنا النوء
 .فدؿ ىذا على أف ا٤بقاـ مقاـ نسبة للنعمة كليس مقاـ ذكر ا٤بوجد

ك أف نسبة النعم إٔب غّب ا كالش ،ىذا ا٢بديث إ٭با تعلق هبذه الصورة أف فدؿ
 كىذا ما سنفصلو إف شاء ا  ،أف ىذا من الكفر األصغر كالشرؾ ا٣بفي ُب األلفاظ

 .[ٖٛ:النحل﴾]يُنِكُرونَػَها ثُم   الل وِ  نِْعَمةَ  يَػْعرُِفوفَ ﴿ :عند الكبلـ عن باب قوؿ ا 
 ، أال تنسب النعم إٔب ا ،جنس جحد نعمة ا سبحانو منشك أف  ال

كاف   :كإ٭با تنسب إٔب غّبه كلو ٗبجرد القوؿ.كما قاؿ بعض السلف ُب تفسّب اآلية السالفة
كما شاكل ذلك من ىذه األلفاظ الٍب تكثر ُب كبلـ الناس ، قاذككاف ا٤ببلح حا ،البحر ىادئا

 مع األسف الشديد.
تها أما نسب ،بالقلب كباللساف كبا١بوارح الواجب أف تنسب النعم إٔب ا 

فإذا انضاؼ إٔب  ،شك أنو من جحود نعمة ا  فإف ىذا ال إٔب غّب ا 
ألنو  ،كاف ىذا سببا إضافيا لكونو شركا أصغر  ،ىذا أنو ما نسب إليو ليس بسبب أصبل

 .اعتقد سببا ما ٓب ٯبعلو ا سببا ال شرعا كال قدرا
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٦برد -كىو قوؿ اإلنساف كىذا ا٢بديث فيو تنبيو على أمر مهم ينبغي أف نستفيده أال 
ىو ا٤بنزؿ للمطر بقوتو كٗبشيئتو  مطرنا ٗبطر كذا ككذا مع اعتقاده أف ا  -قوؿ
 فكيف يكوف ا٢باؿ بشأف من استغاث  ،كمع ذلك جاء كصف ىذا القائل بأنو كافر

 ؟غّب ا كصرؼ لب العبادة لغّبهب
إذا كاف  ؟ما رأيكم أيكوف كافرا أرأيتم لو أف ىذا اإلنساف قاؿ يا أيتها األنواء أغيثيِب

أليس  ما رأيكم؟ ،ا٤بدد ا٤بدد ،إذا قاؿ يا أيتها األنواء أغيثيِب ؛٦برد قولو مطرنا بنوء كذا كفرا
  ىذا أكٔب بالكفر؟

 أليس ىذا كفرا؟ ،يا سيدم فبلف يا صاحب القرب أغثِب :كماذا لو قاؿ
 ال فرؽ. ما الفرؽ بْب الصيغة األكٔب كالصيغة الثانية؟

 فأين عقوؿ القبوريْب؟ أين ىم عن ىذا الوحي كالنور امدم الذم جاء بو النيب
 ٓب يقم فيها اإلنساف ، ٦برد قوؿ فيو نسبة نعمة إٔب غّب ا ،من عند ربو

كاف كاجب األدب يقتضي منو أف ينسب النعمة إٔب ا ،  بواجب األدب مع ا 
،  فوصفو ا فلم يفعل كنسبها إٔب غّبه بلفظو فقط إلينا كنقل ىذا ، بأنو كافر
 ؟فكيف بالذم صرؼ العبادة لغّب ا أصبل ، النيب

 شك بأنو أكٔب هبذا الوصف، بل إف كفره أكرب كليس كفرا أصغر. ال
إٯبادىا كىو ما ىناؾ كجو آخر أيضا يؤيد أف ا٤بقاـ يتعلق بنسبة النعم كشكرىا كليس 

بُوفَ  أَن ُكمْ  رِْزَقُكمْ  َوَتْجَعُلوفَ ﴿ :قوؿ ا  نزكؿسيأٌب ُب سبب  ، [ٕٛ:الواقعة﴾]ُتَكذٍّ
فإف فيو أف الناس بعد أف نزؿ ، كالذم سيأٌب إف شاء ا معنا ُب أثر ابن عباس 

فبلحظ ىنا أنو ذكر الشكر فدؿ ىذا ، «أصبح عبادي شاكر وكافر» :مطر قاؿ ا 
 كا تعأب أعلم. د،اكليس مقاـ نسبة اإلٯب على أف ا٤بقاـ مقاـ الشكر
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 :قاؿ 

يكد ؾدم ٤ْٛ  :قاٍ بعكِٗ ٚهلُا َٔ سدٜح ابٔ عباع َعٓاٙ، ٚؾٝ٘:

ُِ َؾال:نرا ٚنرا، ؾأْصٍ اهلل ٖرٙ اآلٜات َٛأقٔع ُأِقٔط َُ ّٔ ٔب  ايُٓٗذٛ

َٕإىل قٛي٘:  ص55طايٛاقع١:  .ص12 طايٛاقع١:ُتَهرُِّبٛ

ح أنو ليس ُب البخارم كإ٭با ُب إٔب الشيخْب كالصحي ىذا األثر نسبو ا٤بؤلف 
٤با  كذلك أف ا  ،كفيو بياف سبب نزكؿ ىذه اآليات من سورة الواقعة، مسلم فقط

قاؿ ، صدؽ نوء كذا :كقاؿ آخركف ،قاؿ بعضهم مطرنا بفضل ا ،نزؿ مطر فانقسم الناس
كتفسّب ىذه اآليات  ؛فنزلت ىذه اآليات ،«عبادي شاكر وكافر من أصبح» :ا 

كقد جرت عادتنا على أننا نعلق على ما يتعلق بالباب فقط كيهمنا ىنا أف  ،يطوؿ بو ا٤بقاـ
  :نعرؼ تفسّب آيتْب من ىذه اآليات

 .[٘ٚ﴾]الواقعة:فال أقسم بمواقع النجـو﴿: قوؿ ا تعأبالولى 
كىذا قد تكرر كثّبا ُب  ﴾َّل أقسم﴿اختلف العلماء اختبلفا طويبل ُب ىذه الصلة 

، كالتوكيد ىهنا ىو بالتكرار، ىنا صفة تفيد التوكيدا ى (ال)كاألقرب كا أعلم أف  ،القرآف
كأنو قاؿ ُب غّب القرآف أقسم ٗبواقع النجـو ،  تقـو مقاـ تكرار الكبلـ (ال)فإف ىذه اللفظة 

 .شك أف التكرار يفيد التوكيد كال، .. أقسم ٗبواقع النجـو
 لعل ىذا أقرب ما يقاؿ ُب ذلك.

 .[٘ٚ﴾]الواقعة:أقسم بمواقع النجـوفال ﴿
 اختلف ا٤بفسركف ُب مواقع النجـو إٔب أقواؿ:

  .تثارىا يـو القيامةنأف مواقع النجـو ا :فمنهم من قاؿ
  .-على ما مضى شرحو كبيانو-إف مواقع النجـو مناز٥با  :وقيل
 هبا.إف مواقع النجـو يعِب مطالعها كمغارهبا عُب ا بذلك مطالعها كمغار  :وقيل

أف  -كىذا ىو التفسّب األقرب-أقسم ٗبواقع النجـو  الشاىد أف ا 
بل أف القوؿ الصحيح الذم ، كىذا الذم عليو أكثر ا٤بفسرين ،النجـو ىي ٪بـو السماء

 .اللة سبب النزكؿالشك فيو لدً 
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 .ىنا ٪بـو القرآفا إف النجـو ى :كقاؿ بعض أىل العلم
  تعلموف أف القرآف ما نزؿ على النيب، ولك ز آجاؿ ن :كا٤براد بنجـو القرآف

 َوقُػْرآنًا﴿ لغة٢بكمة با فرقو ا  ،إ٭با نزؿ منجما، دفعة كاحدة
َناهُ   .[ٙٓٔ:اإلسراء﴾]فَػَرقػْ

كىذا لو  ،فإنو نزؿ شيء بعد شيء ،يعِب آجاؿ نزكلو ،بنجـو القرآف فأقسم ا 
 .كأحبها حكمة بالغة أرادىا ا 

 .كؿ ىو األقربا٤بقصود أف القوؿ األ
 :كبالتإب فمواقع النجـو

 .إما أف يقاؿ إهنا مناز٥با 
 .ا مطالعها كمغارهبا كىذا ىو األقربا أف يقاؿ إهنمكإ

  .كقيل إف ذلك انتثارىا يـو القيامة
 كإقسامو بشيء من خلقو فيو تفخيم ،لو أف يقسم ٗبا يشاء من خلقو كا 

 .كتعظيم ىذا ا٤بخلوؽ
أعِب القسم كا٢بلف -كىذا ، ليس لو إال أف يقسم إال با أما ا٤بخلوؽ فهو 

كأف ينكره من غّبه ألنو من  منكر ٯبب على ا٤بسلم أف يتوب إٔب ا منو -بغّب ا 
شك أف ىذا من ا٤بنكر الذم ٯبب  ال ،كالنيب :قاؿ أك ،كحياتك أك كالكعبة :إذا قاؿ ،الشرؾ

من  » :قاؿ النيب  منو. إٔب ا أف يتقي ا ا٤بسلم ُب نفسو كأف يتوب 
من حلف بغير اهلل »قاؿ عليو الصالة والسالـ ، «كاف حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت

 .«فقد كفر أو أشرؾ
االستدالؿ  أما اآلية الثانية الٍب هتمنا ىنا فهي آخر السياؽ الذم أراد ا٤بؤلف 

 .[ٕٛ﴾]الواقعة:كذبوفوتجعلوف رزقكم أنكم ت﴿ :بو كىو ما مر بنا ُب أكؿ الباب
 .﴾رزقكم﴿اختلف ا٤بفسركف ُب تفسّب قوؿ ا 

فسرنا النجـو أكال  فكإذ، إف الرزؽ ىهنا ىو القرآف ألنو فضل من ا كنعمة :فقيل
  .بنجـو القرآف
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كىو  ،كمن ذلك ا٤بطر ،بو ىو أف الرزؽ ىو ما يتفضل ا بو  والقوؿ الثاني:
 .ما يشهد لو سبب نزكؿ اآلية

 :[ٕٛ﴾]الواقعة:وتجعلوف رزقكم أنكم تكذبوف﴿ :عُب قولو كم
  ؟ىنا حذفاا اختلف العلماء ُب ىذه الكلمة ىل ا٤براد بالرزؽ ىهنا الشكر أك أف ى

وتجعلوف شكر رزقكم أنكم  :إف ىهنا حذفا كىو ا٤بضاؼ :قاؿ بعض أىل العلم
 كأكثر ا٤بفسرين على ىذا.، تكذبوف

إ٭با ىو ٘بعلوف رزقكم يعِب ٘بعلوف  ،ضمار شيء قبلوىنا ال حاجة إلا الرزؽ ى :وقيل
فدؿ ، ﴾أنكم تكذبوف﴿ :كىذا ا٤براد بقولو الرزؽ الذم رزقتموه منسوبا إٔب غّب ا 

إ٭با الصدؽ كا٢بق  ،ىذا على أف نسبة ا٤بطر إٔب األنواء نسبة كاذبة كافَباء ليس بصادؽ
 .كاإلٲباف أف تنسب الرزؽ كتنسب األمطار إٔب ا 

٘بعلوف  :كىذا الذم قالو ا٢بسن  ،ىنا ىو ا٢بظ كالنصيبا إف الرزؽ ى :وقيل
 تنسبوهنا إٔب غّبه.فكرزقو أنكم تكذبوف هبا  حظكم كنصيبكم من نعمة ا 

أيها الكراـ أف الواجب ُب شأف األمطار كما ىو الواجب ُب نعم ا  :والخالصة
 كىذا مع األسف الشديد  ،ده عليهاكأف يشكر ىو كح ،أف تنسب إٔب ا سبحانو

 قد كقع ُب خبلفو كثّب من الناس.
اليـو تسمع على ألسن كثّب من الناس نسبة ا٤بطر إٔب ا٤برتفعات ا١بوية كا٤بنخفضات 

 ،كال تكاد تسمع نسبة ذلك إٔب ا ، كل ذلكا ا١بوية كالكتل الباردة كما ش
الواجب أف ، ال ٘بوز ىذه النسبة ،نوشك أنو داخل ُب ىذا ا٤بعُب الذم نتحدث ع كىذا ال

 ،كال إشكاؿ ُب أف يقاؿ أف ذلك راجع إٔب سبب ،تنسب النعم إٔب ا 
لكن ا٤بهم  ،قد ٱبلق األشياء بأسباهبا كا  ،فالشريعة كما ذكرنا ال تعارض أمرا كاقعا

 .كا٤بقدـ ىو أنو تنسب ىذه النعم أكال إٔب ا 
ٗبعُب أنو  كمراده ُب نوء كذا ،مطرنا بنوء كذا :من قاؿكىي حكم  :بقيت مسألة أخيرة

ىل ٯبوز أف يقوؿ ىذا أـ  ،يريد أف يذكر الظرفية أف يذكر الظرؼ الذم كاف فيو نزكؿ ا٤بطر
 ال؟
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 *ُمْصِبِحيَن  َعَلْيِهمْ  لََتُمرُّوفَ  َوِإن ُكمْ ﴿ :الباء قد تأٌب ظرفية كما قاؿ 
ىنا ا فمن ى؛ فالباء قد تأٌب ظرفية ،ِب كُب الليليع، [ٖٛٔ-ٖٚٔ:الصافات﴾]َوبِالل ْيلِ 

 :((األـ))ُب كتابو  قاؿ بعض أىل العلم كىذا نص الشافعي 
كغّبه من  ،قاؿ إف ىذا ليس بكفر ،مطرنا بنوء كذا كأراد ُب نوء كذا :أف القائل لو قاؿ

  .الكبلـ أحب إٕب
ككصف ىذا بأنو  أف ىذا اللفظ ليس ما جاء ُب األدلة من الذـ كالتحذير يرل 

 كفر، لكنو يرل أف استعماؿ غّب ذلك من األلفاظ أكٔب كأحرل.
  :كالتحقيق ُب ىذه ا٤بسألة كا تعأب أعلم أف يقاؿ

شك أنو  اللفظ بقرائن األحواؿ إذا دؿ على احتماؿ ىذا اللفظ ٥بذا ا٤بعُب فإنو ال إف  
  .اال يكوف كفرن 

أف الباء نسبة  :ىذه النسبة نسبة ظرفية يعِبإذا دؿ اللفظ مع قرائن األحواؿ على أف 
 .اشك ال يكوف كفرن  ظرفية فإف ىذا ال

فنقوؿ  ،إيهاـوجو القائل إٔب ترؾ استعماؿ اللفظ الذم فيو كلكن مع ذلك ينبغي أف يي 
قاؿ أريد أننا مطرنا ُب نوء كذا يعِب مطرنا ُب الوقت  ؟لو إذا قاؿ مطرنا بنوء كذا ماذا تريد

ىذا النجم أك ظهر فيو ىذا النجم أنا فقط أقوؿ إف ىذا ىو الوقت الذم الذم ناء فيو 
لكن األكٔب بك أف تتكلم بلفظ ليس  ،ا٤بعُب الذم أردتو صحيح ،ال بأس :فنقوؿ .مطرنا فيو

 مطرنا ُب نوء كذا كينتهي اإلشكاؿ. :فقل ،فيو أدٗب التباس
اال باطبل كقد تستعمل كىذه قاعدة يا أيها األخوة أف األلفاظ الٍب تستعمل استعم

، استعماال صحيحا ينبغي النصيحة كالتوجيو بَبؾ استعما٥با أخذا بالثقة كعمبل باالحتياط
 .«دع ما يريبك إلى ما َّل يريبك» :قاؿ 

أف نسبة األمطار إٔب األنواء كالكواكب كالنجـو  التي نريد أف نصل إليها الخالصة
  :كما إٔب ذلك تنقسم إٔب ثبلثة أقساـ

  .شك أنو كفر أكرب فهذا ال ،أف تكوف النسبة نسبة إٯباد :سم الوؿالق
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باء  ءكالبا ،أف تكوف النسبة نسبة نعمة إٔب غّب ا  ]القسم الثاني[:
 إذا ما اعتقد أف ا  ،ا جاء ُب األدلةمفهذا كفر أصغر كشرؾ خفي على  ،السببية

  .[ا٤بطر] ىو الذم أنزؿ
راده الظرؼ يعِب أف تكوف الباء ىهنا ظرفية فنقوؿ إف أف يكوف م :]القسم الثالث[

مطرنا  :لكن األكٔب استعماؿ اللفظ الذم ال لبس فيو فقل ،ىذا ليس بكفر أكرب كال أصغر
 أعلم. كا  ،ُب نوء كذا ككذا
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 قاٍ 

 باب

 قٍٛ اهلل تعاىل:

 ﴾الل وِ  َكُحبٍّ  ُيِحبُّونَػُهمْ  أَنَداًدا الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  يَػت ِخذُ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ ﴿

 اآل١ٜ. [٘ٙٔ:البقرة]
انتقل من ىذا الباب إٔب الكبلـ عن أىم العبادات القلبية الٍب ال  ا٤بؤلف  فإفٌ 

، كابة ال بالكبلـ عن عبودية ابة   يكوف التوحيد إال هبا، كبدأ 
ألف ا٤بعا٘ب الكلية معلومة بالبداىة كال يزيدىا التعريف إال غموضا،  ؛بأكثر من لفظها ؼي ر  تػيعى 

ىي لب العبودية كركح اإلٲباف كساؽ شجرة اإلسبلـ كأعلى مراتب  ٧ببة ا 
، فهو من ٜبرات ىذه ابة ٧ببة اإلحساف، كىي أساس كل خّب ككل نعيم ُب الدنيا كاآلخرة

 اإللو ىو ا٤بعبود عن ٧ببة كخضوع كتعظيم. حقيقة العبادة، فإفٌ  ا 
كتعظيمنا، فالدين كلو راجع  كخضع ٧ببةن  ،كذؿ ،عبد :لوىةن كإ٥بية ٗبعُبأىلىو أك ألًو يألو أي  

 . إٔب ىذا األصل العظيم أال كىو ٧ببة ا 
٤با أفل  ذم ألجلو قاؿ خليل الرٞبن كإذا فهمت ىذا فهمت السبب ال

، ٓب يقل ال أعبد أك ال أخاؼ أك ال [ٙٚ:النعاـ﴾]اآلِفِلينَ  ُأِحبُّ  َّل قَاؿَ ﴿الكوكب: 
ابة ىي لب العبودية، ك٤با أفل الكوكب كاف ىذا  أرجو اآلفلْب، قاؿ ال أحب اآلفلْب، ألفٌ 

عبد كبالتإب معبودنا، فهو ال يستحق أف يي دليبلن على أنو ليس ربنا، كبالتإب ال يكوف إ٥بان كال 
 قاؿ ال أحب اآلفلْب.

يسأؿ ا ربو أف يبًلغو إياه، فكاف من  كىذا ا٤بقاـ العظيم كاف نبينا 
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي »: دعائو 

 .«يقربني إلى حبك
 والمحبة في الجملة من حيث ىي تنقسم إلى قسمين:

 لوؿ[: محبة مشتركة.]القسم ا
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 ]القسم الثاني[ : محبة خاصة.
 :]أنواع[أما المحبة المشتركة فيمكن أف نجعلها في ثالثة 

 :المحبة الطبيعية :الوؿ ]النوع[
أك ما  أك زكجو  أك مشركبو  ـو و كىي ٧ببة ما ٲبيل إليو اإلنساف ٕبكم الطبع من مطع

ٰبب ا٢بلواء كالعسل،   ال ٧بظور فيو، كقد كاف النيب شاكل ذلك، كىذا أمره 
، كقاؿ اء، كٰبب من الثياب ما كاف أبيضنابى كٰبب الشراب ا٢بلو البارد، كٰبب الد  

 :«  من دنياكم الطيب والنساء ُحبٍّب إلي». 
 .: محبة اإلجالؿ واإلشفاؽالنوع الثاني

 كمحبة الوالد لولده.  كمحبة الولد لوالده، ك٧ببة اإلشفاؽ؛ ؛٧ببة اإلجبلؿ
 يألفو كزميل يزاملو ُب دارو  فو لٌ كذلك كمحبة اإلنساف ألي  : محبة النسلثالثالنوع ا

 أك ما شاكل ذلك. أك سفرو  أك عملو 
 ىذه المحبة المشتركة يعتورىا الحكاـ التكليفية الثالثة:

 / اَّلستحباب.ٔ
 / اإلباحة.ٕ
 / التحريم.ٖ

 أما كونها مباحة فإّف ذلك مشروٌط بثالثة شروط:
أف تكوف ىذه ابة مأذكنا هبا شرعنا، ٗبعُب أف يكوف ىذا ابوب  :]الشرط الوؿ[

ال ٘بوز ٧ببتو، كمحبة ا٣بمر ك٧ببة  ما حـر ا  قد أذف ا كأباح ٧ببتو، كبالتإب فإفٌ 
 ا٣بنزير ك٧ببة الفاحشة كما إٔب ذلك.

، ٯبب أف : أال تكوف ىذه ابة مشغلة عما ٰببو ا الثاني ]الشرط[
ىو ا٤بقدـ، كبالتإب فهذه ابوبات كالٍب يهواىا  كما ٰببو ا  ا يكوف 

 .شغل اإلنساف عن ٧ببوب ا اإلنساف ال ٯبوز أف تبلغ إٔب أف تي 
أال تبلغ ىذه ابة إٔب أف تكوف مساكية بة ا كرسولو  الثالث: ]الشرط[
 ف ا كرسولو أحب إٔب ، فإف الذم ٯبب كما سيأٌب بيانو إف شاء ا أف يكو

 ا٤برء من كل ما سواٮبا.
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 إذف ىذه ىي المحبة المشتركة وىذا الحكم حين يكوف اإلباحة.
 فيها. أما إذا كانت ىذه ابة غّب مأذكف

 أك أشغلت عما ٰببو ا.
فإنها أك بالغ اإلنساف فيها حٌب كصلت إٔب أف تكوف ُب مصاٌؼ ٧ببة ا كرسولو، 

 أف تكوف محبة محرمة.حينئذ تنتقل إلى 
ا لنيل ٧ببة ا أما إذا استعمل اإلنساف ىذه ابوبات كطوعها ألجل أف تكوف سببن 

 كانت في حقو مستحبة.ا  ألهنا تبلغو إٔب ٧ببة جل كعبل فأحبها
إذا كاف ٰبب الطعاـ ألجل أنو سوؼ يقول بو جسده ليقول على طاعة ا جل 

 ستحبة كىكذا.كعبل كانت ىذه ابة ُب حقو م
 إذف ىذا ىو القسم الوؿ وىو المحبة المشتركة. 

دية ىذه ابة ىي ٧ببة العبودية، ٧ببة العبو  فهو المحبة الخاصة: :أما القسم الثاني
ابة الٍب تقتضى ٛباـ الذؿ كا٣بضوع ككماؿ الطاعة كاإليثار على الغّب، ىذه ابة  ىي:

ا لغّبه، كال ٯبوز أف يشركو فيها غّبه، كلذصرؼ هبا كال ٯبوز أف تي  اختص ا 
 هبا، كىي الٍب أراد ا٤بؤلف  الٍب ٱبتص ا  قلنا ىذه ىي ابة ا٣باصة يعِب

بياهنا كالكبلـ عنها حينما عقد ىذا الباب، كىذا ىو لب العبودية كما ذكرت لك كأساس 
تحقيق ىذه ابة  سبحانو ال ين كلو إ٭با ىو مراد لسست عليو ىذه ا٤بلىة كالدِّ الدين، كما أي 

 شريك لو فيها.
 :ىذه المحبة ضَل فيها أناس أخطأوا فيما يتعلق بمحبة اهلل 

 أخطأ ُب ىذا الباب: ٩بن
، كقالوا إ٭با بعض ضبلؿ ا٤بتكلمْب الذين نفوا أف ٰبب العبد ربو ؛ كأناٌس نفوىا

 .هبا تكوف ابة للثواب أك النعمة الٍب ٲبن ا 
ىذا ال يصح، كىذا كاف منهم  ف يكوف ىو سبحانو ٧ببوبنا لعبد من عبده فإفٌ أما أ

 لضبلؿ ُب عقو٥بم كقسوة ُب قلوهبم.
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ىؤالء أعظم ما جاء بو ىذا الدين كأعظم لذة يلتذ هبا  حيـركيف   !يا  العجب 
ُب  ا  أعينها إال برؤية ا٤بؤمن، فإف القلوب ال تطمئن إال ٗبحبة ا ُب الدنيا، كال تقر  

 اآلخرة. 
 :اُب ىذا الباب أيضن  ٩بن ضل  

ناُب إٔب دعاكل تي  مناس أخرجتهم رعونتهم كعدـ انضباطهم بضوابط الشرع، أخرجتهأي  
أنو من كاف يزعم ؿ أىل البدع بلٌ ناُب مقاـ العبودية، فإف من ضي ، بل تي األدب مع ا 
عنو التكاليف، كبالتإب فإنو ال ٰببو، كبالتإب فإنو تنحل  فا  ألنو ٰبب ا 

من أىل الكتاب الذين قالوا  ككاف حبيبا ، كىؤالء فيهم شبهوه تضره الذنوب ألنو ٰبب ا 
 ٫بن أبناء ا كأحباؤه. 

 ِمنْ  يَػت ِخذُ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ ﴿أما الصنف الثالث فهم الذين جاء ذكرىم ُب ىذه اآلية: 
، ىؤالء ىم الذين أشركوا مع ا [٘ٙٔ:البقرة﴾]الل وِ  َكُحبٍّ  ِحبُّونَػُهمْ يُ  أَنَداًدا الل وِ  ُدوفِ 
  ُب ىذه ابة ا٣باصة، ىؤالء الذين أحبوا معبوداهتم كحب ا بل رٗبا ،

ىذا حاؿ ا٤بشركْب أٝبعْب قدٲبنا كحديثنا فإهنم ما  من ٧ببة ا، كال شك أفٌ  أحبوىم أعظمي 
 ربنا  ىذه ا٤بعبودات أضحت ُب قلوهبم ُب مصاؼِّ  م إالى ألف  توجهوا بالعبادة ٤بعبوداهت

عليهم أف  من حيث ابة كلذلك فإهنم ٛبسكوا هبذه ا٤بعبودات أشد التمسك، حٌب إهنم ىافى 
 ضرب رقاهبم كأف تيساؿ دمائهم ُب سبيل ٛبسكهم بعبوديتهم ٥بذه ا٤بعبودات. تي 

ع ا جل كعبل بل رٗبا غلبت ىذه كمن عبلمات أف ىؤالء أشركوا ُب ىذه ابة م
ابة الٍب صرفوىا للمعبودات ٧ببة ا؛ أنك ٘بد أحدىم يغار على حرمة من يعبد أعظم ٩با 

، بل رٗبا انتفض كأجلب ٖبيلو كرجلو إذا تعدل أحد على جناب يغار على حرمة ا 
 . ت ٧باـر ا رؾ ساكننا إذا انتهكالسيد أك الوٕب الذم يعبده، بينما تراه ال ٰبي 

ـ ٧ببة األكلياء كا٤بعبودكف عند ىؤالء ة ُب ابة، بل رٗبا تقدي ركً من عبلمات ىذه الشى 
على ٧ببة ا، أنك ٘بد أحدىم يسهل عليو أف ٰبلف با كاذبا، لكنو ال ٯبرؤ على أف 

ما حٌب كقعوا ا عظيىذه ابة قد بلغت ُب قلبو مبلغن  ٰبلف ٗبعبوده كاذبنا، كىذا دليل على أفٌ 
 بسبب ذلك. -كالعياذ با-ُب صميم الشرؾ 

 .إذف ىؤالء الذين أيريد بياف حا٥بم ُب ىذا الباب
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 َكُحبٍّ  ُيِحبُّونَػُهمْ  أَنَداًدا الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  يَػت ِخذُ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ ﴿: قاؿ 
، عموا عن ا٥بدل، ىؤالء ىم ا٤بشركوف طائفة من البشر ضلوا الطريق [٘ٙٔ:البقرة﴾]الل وِ 

 مثبلء كنظراء ٰببوهنم كحب ا.  هنم أهنم ٯبعلوف  أندادنا يعِب:فكاف من شأ
 : [٘ٙٔ:البقرة﴾]الل وِ  َكُحبٍّ  ُيِحبُّونَػُهمْ ﴿ :اختلف أىل التفسّب ُب ىذه اآلية

ٰببوف آ٥بتهم كما  -ىؤالء ا٤بشركوف يعِب-: ٰببوف فمنهم من قاؿ]الوجو األكؿ[: 
 ضارع ٧ببة ا.، ٧ببة آ٥بتهم ُب نفوسهم تي ٰببوف ا

 أف ىؤالء ا٤بشركْب ٰببوف آ٥بتهم كحب ا٤بؤمنْب .  :والوجو الثاني 
 والوجو الوؿ أولى وَّل شك. 

 . [٘ٙٔ:البقرة﴾]لِل وِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ِذينَ ﴿: ٍب قاؿ 
ىاىنا مبُب على اختبلفهم كذلك اختلف العلماء ُب ىذا القدر من اآلية، كاختبلفهم 

 :ُب الشطر األكؿ، كالصوابي 
بة ا٤بشركْب ، كىذا ىو من ٧ب ﴾لِل وِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ِذينَ ﴿ :معُب اآلية أفٌ  
 األقرب.

من ٧ببة ا٤بشركْب آل٥بتهم كالصواب كما ذكرت ﴾لِل وِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ِذينَ ﴿ :كقيل
 لك األكؿ. 

، ال ىؤالء ا٤بشركوف ٰببوف ا، كبالتإب فإهنم تصدر منهم عبوديات   إذف
ن ظافه فيهم كقاتلهم ككفىرىم، ال يظن   ن ظافه أف ا٤بشركْب الذين بيعث النيب يظنٌ 

 .أهنم ما كانوا يعرفوف ا، أك أهنم ما كانوا يعبدكنو، كبل
كانوا يطوفوف، ككانوا يذٕبوف، كانوا بل كانوا يصلوف، ككانوا ٰبجيوف، ككانوا يتصدقوف، ك 

بأنواع القيرب، كلكن كاف شركهم من جهة أهنم أحبوا غّب ا كمحبة   يتقربوف إٔب ا 
كمعبوداهتم، ال كا ما ساككىم با٣بلق كالرزؽ كالتدبّب، إ٭با  ا، ساككا بْب ا 

 ساككىم بابة كاإلجبلؿ كا٣بوؼ كالتعظيم.
 ِبَربٍّ  ُنَسوٍّيُكمْ  ِإذْ  *ُمِبيٍن  َضالؿٍ  َلِفي ُكن ا ِإفْ  تَالل وِ ﴿ ـو القيامة:كلذلك يقولوف ي

 .ىكذا ٱباطبوف معبوداهتم الٍب أشركوىا مع ا ، [ٜٛ-ٜٚ:الشعراء﴾]اْلَعاَلِمينَ 
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لكن ىذه ابة ما نفعتهم، ٓب؟   كانوا ٰببوف ا إذف ىؤالء ا٤بشركْب
أك أف ٰببو كٰبب غّبه  ا٢بكم أال ٰبب اإلنساف ا اف ُب يٌ إلشراكهم، كلذلك سً 

 . معو كمحبتو، كل ذلك ال ينفع اإلنساف، ككل ذلك كفر با 
، كيف ال يكوف ذلك ك٧ببة ا٤بؤمنْب [٘ٙٔ:البقرة﴾]لِل وِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ِذينَ ﴿

 .٧ببة خالصة
ت حصة من ا٤بعبودات كاآل٥بة أخذ أما ٧ببة ا٤بشركْب فإهنا ٧ببة مدخولة، كلذلك فإفٌ 

 ىذه ابة فكانت ضعيفة.
 أما ٧ببة أىل اإلٲباف فإهنا ٧ببة كاملة توجهت إٔب ٧ببوب كاحد كىو ا 

 .﴾لِل وِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ِذينَ ﴿فكانت ابة ا٣بالصة أقول من ابة ا٤بشَبكة 
 : قاؿ 

 ِمنَ  ِإلَْيُكمْ  َأَحب  ﴿إلى قولو:  ،[ٕٗ:التوبة]﴾مْ آبَاؤُكُ  َكافَ  ِإفْ  ُقلْ ﴿وقولو: 
 . اآلية.[ٕٗ:التوبة]﴾َوَرُسوِلوِ  الل وِ 

أكرد ُب ىذا الباب آيتْب كحديثْب مرفوعْب كبلٮبا من حديث أنس  ا٤بؤلف 
  كأكرد أثرين عن ابن عباس: 

 آية البقرة كسبق ا٢بديث عنها. اآلية الولى
 َوَأْزَواُجُكمْ  َوِإْخَواُنُكمْ  َوأَبْػَناؤُُكمْ  آبَاؤُُكمْ  َكافَ  ِإفْ  ُقلْ ﴿التوبة: فهي آية  أما اآلية الثانية

تَػَرفْػُتُموَىا َوَأْمَواؿٌ  َوَعِشيَرُتُكمْ   َوِتَجارَةٌ ﴿، يعُب حصلتموىا كاكتسبتموىا: [ٕٗ:التوبة﴾] اقػْ
ألهنا  ء ذكرىا ا ، ٜبانية أشيا[ٕٗ:التوبة﴾]تَػْرَضْونَػَها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَىا َتْخَشْوفَ 

 َحت ى فَػتَػَرب ُصوا َسِبيِلوِ  ِفي َوِجَهادٍ  َوَرُسوِلوِ  الل وِ  ِمنَ  ِإلَْيُكمْ  َأَحب  ﴿أحب ما يكوف لئلنساف، 
 .[ٕٗ:التوبة﴾]اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي َّل َوالل وُ  بَِأْمرِهِ  الل وُ  يَْأِتيَ 

ألجل تعلقهم بواحد  ؛أسلموا كٓب يهاجركاىذه اآلية نزلت ُب حق أناس من ا٤بسلمْب 
 فَػتَػَرب ُصوا﴿ىذه اآلية ُب عتاهبم:  أك أكثر من ىذه األمور الثمانية ا٤بذكورة، فأنزؿ ا 

على ما ٙببو أنفسهم  قدموا ما ٰببو ا ، ٤با ٓب يي [ٕٗ:التوبة﴾]بَِأْمرِهِ  الل وُ  يَْأِتيَ  َحت ى
 يعِب: [ٕٗ:التوبة﴾]بَِأْمرِهِ  الل وُ  يَْأِتيَ  َحت ى فَػتَػَرب ُصوا﴿يد، كما هتواه قلوهبم أتاىم ىذا الوع
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ابة ال تكوف صادقة إال إذا كاف  الٍب ٙبل بكم؛ دؿ ىذا على أفٌ  انتظركا عقوبة ا 
 عليها برىاف، ىذه اآلية ٧بنة كما كانت اآلية األخرل الٍب ىي شقيقتها ٧بنة.

 ُيْحِبْبُكمُ  فَات ِبُعوِني الل وَ  ُتِحبُّوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  ُقلْ ﴿اآلية األخرل:  ىذه اآلية نظّب
 .[ٖٔ:عمراف آؿ﴾]الل وُ 

، من كاف مدعيا بة ا، فإنو مطالب إذف ىذاف برىاناف على صدؽ ابة  
 بأف يأٌب بالدليل عليها. 

 والدليل أمراف:
 قلبو. على ما ٙببو نفسو كيهواه تقدٙب ما ٰببو ا  :الوؿ

 .صدؽ االتباع للنيب ٧بمد  والدليل الثاني
 ُكْنُتمْ  ِإفْ  ﴿ أما ٧ببة ٚبلوا من ىذين فإهنا دعول ال ترقى ألف تكوف ٧ببة صادقة

 .[ٖٔ:عمراف آؿ﴾]الل وَ  ُتِحبُّوفَ 
الناس ال  ؛ كىذا الذم يدركو العقبلء ٝبيعا،فيما ٰبب إذف البد من موافقة ا 

 طاعة للمحبوب كموافقة لو كإال فإهنا غّب مقبولة. تعرؼ ٧ببة إال يتبعها
 تعـ اإلي٘ ٚأْت تصعِ سب٘

 

 ٖرا يعُس٣ يف ايكٝاع بدٜع 
 

 يٛ نإ سبو ؾادقا ألطعت٘
 

ٕٓ احملب ملٔ وب َطٝع   إ
 

*********** 
َٞ َٔ سب٘  َٚٔ يٛ ْٗاْ

 

 عٔ املا٤ عطػإ مل أغسب 
 

 

*********** 
ٍٕ شازْٞ َٚك٢ :قايت  يطٝـ خٝا

 

 اهلل ؾؿ٘ ٚال تٓكـ ٚال تصدب 
 

 خًؿت٘ يٛ َات َٔ ظُٕأ :ؾكاٍ
 

 قـ عٔ ٚزٚد املا٤ مل ٜسد :ٚقًت 
 

 قايت: ؾدقت ايٛؾا يف اؿب غُٝت٘

 

 ٜا بسد ذاى ايرٟ قايت ع٢ً نبدٟ 
 

الناس ال تعرؼ ابة إال كعليها دليل كبرىاف، كىو موافقة ابوب كطاعتو، كإال فإهنا 
 مدخولة ضعيفة.٧ببة كاذبة أك ٧ببة 
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، طاعة ا كطاعة رسولو  إذف عبلمة ا٢بب الصادؽ  
كبالتإب من كاف دائمان كأبدان ُب كل مقاـ يقدـ ما هتواه نفسو على ما ٰببو ا، دائمنا إذا 

ال يكوف ، فهذا تعارض عنده األمراف قدـ ٧ببة ما ٰبب على ٧ببة ما ٰبب 
 مسلمنا، ىذا يكوف مشركنا.

 
ـ ما ٙببو نفسو فهذا يكوف م يكوف تارةن كتارة، تارةن يقدـ ما ٰببو ا كتارةن يقدأما الذ

 عاصينا.
أما ا٤بؤمن كامل اإلٲباف الذم أتى بالقدر الواجب الذم ال تربأ ا٥بمة إال بو، فهو الذم 

 على ما ٙببو نفسو عند التعارض؛ ىذا ما بينتو ىذه اآلية. يقدـ دائما ما ٰببو ا 
ية ليست تنفى ٧ببة اإلنساف ٥بذه األمور ٧ببة طبيعية، إ٭با تنهى كتأمر ا٤بؤمن ىذه اآل

، ٯبب أف يكوف ا ٤با ٰبب على ما ٰببو من دِّ قى بأف ينأل بنفسو عن أف يكوف مي 
 ٰببو ا كليس ما ٰببو اإلنساف. دائمنا ما ـي ا٤بقد  

 ولذلك المحبة من حيث أحكامها تنقسم إلى ثالثة أقساـ:
 نافعة.محبة  

 ومحبة ضارة.
 ومحبة بين ىذين.

 أما المحبة النافعة تنقسم إلى ما يأتي: 
 أوًَّل: محبة اهلل.

 وثانياً: المحبة في اهلل.
 وثالثاً: محبة ما يحبو اهلل وما يقرب إلى محبة اهلل.

 ىذه المحبة النافعة.
 أما المحبة الضارة فإنها:

 أوَّل: المحبة مع اهلل. 
 و اهلل.وثانيا: محبة ما يبغض
 عما يحبو اهلل. لُ غٍّ شْ وثالثاً: المحبة التي تُ 
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 إذف لو تأملت ٧باب الناس النافعة كالضارة لوجدهتا تدكر على ىذه ااٌب الستة. 
أما الٍب بْب ىذين النوعْب فهي ابة ا١بائزة ا٤بباحة، كىي الٍب مضى ا٢بديث فيها 

ا ذكرنا ا١بواز، كقد تكوف مستحبة، كقد تكوف كقلنا إهنا ابة ا٤بشَبكة، فهذه األصل فيها كم
 أعلم. كا  ،٧برمة على ما مضى بيانو

 : قاؿ 
ال ٜؤَٔ أسدنِ ست٢ $قاٍ:  عٔ أْظ؛ إٔ زضٍٛ اهلل 

 . أخسداٙ.#أنٕٛ أسب إيٝ٘ َٔ ٚيدٙ ٚٚايدٙ ٚايٓاع أمجعني

ج ُب الصحيحْب، كجاء معناه أيضا عند ، ك٨برٌ ىذا ا٢بديث ركاه أنس 
والذي نفسى بيده، َّل »: ، قاؿ رم من حديث أىب ىريرة البخا

 .«يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من ولده ووالده
، على كجوب أف تعظم ٧ببة ىذا ا٢بديث دليل على كجوب ٧ببة النيب 

على اإلطبلؽ إال ٧ببة ا، كال يكوف اإلنساف  حٌب تكوف أعظم اابِّ  النيب 
متعلقوي من األمر  نفي اإلٲباف ُب أمر دليل على أفٌ  ال بذلك، فإفٌ ٧بققا لئلٲباف الواجب إ

َّل »كاجب  نفى اإلٲباف إال ُب ترؾ شيءو التقصّب ُب ذلك أمر ٧بـر ال يي  الواجب، كبالتإب فإفٌ 
 .«يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من والده وولده والناس أجمعين

ساف طبعا أمر جائز مأذكف فيو بشرط ابة ما ٰببو اإلن إذنا «أحب» :كالحظ أنو قاؿ
 .أف يكوف دكف ٧ببة النيب 

كىا ىنا سؤاؿ: ىذا الباب معقود للكبلـ عن ٧ببة ا، فما باؿ الشيخ قد أتى ٕبديث 
 ؟ يتعلق ٗبحبة النيب 

 تْب:ُب ىذا نكت كا١بواب: أفٌ 
يب تقتضي ٧ببة ما ٰبب، كمن ذلك ٧ببة الن للداللة على أف ٧ببة ا الولى 
  ٌا جل كعبل قد اٚبذه خليبل كما  ا ٰببو عليو الصبلة كالسبلـ، بل إفٌ  ألف

اٚبذ إبراىيم خليبل، كا٣بلة أرفع من أصل ابة، أرفع كأعلى درجات ابة ىي ا٣بلة، كىذه 
 .هبا ا٣بليلْب إبراىيم ك٧بمد صلى ا عليهما كسلم الٍب اختص ا 
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ٯبب أف تعظم ُب القلب إٔب ىذا  ت ٧ببة النيب أنو إذا كان :ة ثانيةونكت
أعظم ُب القلب ٧ببة من أعظم ابوبات الٍب ىي  القدر، أف يكوف ىو 

؟ ٯبب أف تكوف ُب القلب ٧ببة الوالد، كالولد كالناس أٝبعْب، فكيف ٗبحبة ا 
 أعظم من ذلك كأعظم، أليس كذلك؟

 ُب النفوس. يم ٧ببة ا إذف ىذا فيو من داللة التنبيو على ضركرة تعظ
كاجب على أمتو أف يكوف أعظم ٧ببوب من البشر على  إذف النيب 

اإلطبلؽ، حٌب أف يكوف أحب من الوالد الذم ىو سبب ا٢بياة، كمن الولد الذم ىو قطعة 
من الفؤاد، كمن الناس أٝبعْب، بل حٌب أف يكوف أحب إليو من نفسو الٍب بْب جنبيو كىذا 

 .«والناس أجمعين» :ُب قولوما جاء دخولو 
، كيدخل ُب ذلك نفسو الٍب بْب جنبيو، كىذا ما جاء  :كأٝبعْب ،عمـو :فالناس عمـو

أنو قاؿ:  من حديث عبدا بن ىشاـ  ((صحيح البخارم))التنصيص عليو ُب 
، فقاؿ عمر: واهلل يا وىو آخذ بيد عمر  كنا مع رسوؿ اهلل »

انظر - أحد إَّل من نفسى. قاؿ: والذي نفسى بيدهرسوؿ اهلل لنت أحب إلى من كل 
حتى أكوف أحب  كالذم نفسى بيده -رسوؿ ا  لدف إٔب ىذا القسم من

يعُب  «إليك من نفسك. قاؿ: فواهلل لنت اآلف أحب إلى من نفسى. قاؿ: اآلف يا عمر
 اآلف بلغت درجة اإلٲباف الواجب.

نْب أٝبعْب، كالشأف كما ُب قلوب ا٤بؤم إذف ىكذا ٯبب أف يكوف النيب 
 ذكرت لك سابقا أف يكوف على ابة دليل كبرىاف، كمن عبلمات ٧ببة النيب 

: قوؿ النيب  ((صحيح مسلم))الشوؽ إٔب لقائو كرؤيتو، كمر بنا ما جاء ُب 
إف من أشد الناس حبا لي قـو يأتوف من بعدى ما رأوني، ودوا لو رأوني بأىلهم »

 .«ومالهم
 بة النيب من عبلمات ٧ب .ا٤بسارعة إٔب طاعتو كالدقة ُب اتباعو 
  من عبلمات ٧ببة النيب  تقدٙب سنتو كحديثو كأمره على كل ذكؽ

 كعرؼ كعادة كعقل كىول.
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  من عبلمات ٧ببة النيب  أف تطرح اآلراء أماـ حكمو كقولو
. 

  من عبلمات ٧ببة النيب  الوقوؼ عند سنتو كعدـ الزيادة عليها كعدـ
 ُب شريعتو.اإلحداث 
  من عبلمات ٧ببة النيب  الدفاع عنو كالسعي ُب نشر سنتو
. 

  من عبلمات ٧ببة النيب   كثرة الصبلة كالسبلـ عليو 
 فإف من أحب شيئا أكثر من ذكره.
 .كىذا كما علمنا فرع عن ٧ببة ربنا  ىذه نبذة تتعلق ٗبحبة النيب 

ب النيب   جل كعبل ٰببو أعظم ٧ببة؟ىذه ابة العظيمة كا  كيف ال ٰبي
ب النيب   كقد أمرنا ا ٗبحبتو كما ُب ىذا ا٢بديث؟ كيف ال ٰبي

ب النيب  أعظم  كىو الذم أحسن إلينا بفضل ا  كيف ال ٰبي
ُلوا أَنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوًَّل  ِفيِهمْ  بَػَعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى الل وُ  َمن   َلَقدْ ﴿إحساف:   مْ َعَلْيهِ  يَػتػْ

 آؿ﴾]ُمِبينٍ  َضالؿٍ  َلِفي قَػْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإفْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُػَعلٍُّمُهمُ  َويُػزَكٍّيِهمْ  آيَاتِوِ 
 .[ٗٙٔ:عمراف

ب النيب  لقو لقو كخي كىو الذم قد ٝبع الكماؿ البشرم ُب خى  كيف ال ٰبي
 ٌلو الكماؿ ُب سجاياه كَب خبللو كَب صفاتو  ، فإف 

 السوية ٦ببولة على حب الكماؿ؟كالنفوس 
ب النيب  أعظم ٧ببةو يتصورىا اإلنساف،  إذف ٥بذا كغّبه ٯبب كجوبا أف ٰبي

 فإهنا ٯبب أف تكوف ُب القلوب أعظم. إال ٧ببة ا 
 : قاؿ 

ثالخ َٔ نٔ ؾٝ٘ ٚدد $: ٚهلُا عٓ٘ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل 

ضٛاُٖا، ٚإٔ وب املس٤ سال٠ٚ اإلميإ: إٔ ٜهٕٛ اهلل ٚزضٛي٘ أسب إيٝ٘ مما 

ال وب٘ إال هلل، ٚإٔ ٜهسٙ إٔ ٜعٛد يف ايهؿس بعد إٔ أْكرٙ اهلل َٓ٘ نُا 

 .#ٜهسٙ إٔ ٜكرف يف ايٓاز
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 .عن أنس  ٥بما يعِب: للشيخْب البخارم كمسلم، عنو يعِب:
ىذا حديث عظيم فيو بياف كيف ٙبقيق ابة الصادقة، قاؿ أىل العلم ابة الصادقة 

 .ال تتم إال بتكميلها كتفريعها كدفع ضدىا. انتبو   الٍب تكوف
هبا كالٍب ىي قدر كاجب ال يكوف اإلٲباف  ل ُب قلبك ابة الٍب أمر ا صِّ ال ٙبيى 

 الواجب إال بو إال باكتماؿ ىذه األمور الثبلثة كىي الٍب جاء التنصيص عليها ُب ا٢بديث.
ولو أحب إٔب ا٤برء ٩با سواٮبا، كالحظ أنو أف يكوف ا كرس :ٗبعُب ،تكميلها أوَّل:

أحب إليو من  ليفيد التعميم، فيجب أف يكوف ا كرسولو  (٩با سواٮبا) :قاؿ
 كل شيء على اإلطبلؽ كما مضى بيانو.

، كمن ذلك أف يأٌب ٗبا يتفرع كيلـز على ٧ببة ا  :: تفريعها، ٗبعُبثانيا
ا جاء التنصيص عليو ُب ا٢بديث كأف ٰبب ا٤برء ما ٰببو ابة ُب ا ك كألجل ا، كىذا م

 إال .
 نبو إليها فإنو سيقع ُب خطأ عظيم.انتبو .. فثمة فركؽ من ٓب يت

 .كابة معو شركان  كابة لو فرعان  بْب ٧ببة ا أصبلن  ؽه رٍ فػى 
كثّب من الناس مع األسف الشديد خلطوا بْب ىذه األمور فأخطأكا خطأ عظيما، 

، كَب  ابة الٍب جاءت ُب األمر الثا٘ب ُب ىذا ا٢بديث ابة ألجل ا  ىذه
ألننا كما قلنا إف ابة الصادقة تستلـز موافقة  كىذه ابة فرع عن ٧ببة ا 

ٰبب عباده ا٤بؤمنْب، فمن ٰببو عليو أف ٰبب ىؤالء ا٤بؤمنْب؛ ا ٰبب  ابوب، كا 
ٰبب من كاف مستقيما على طاعتو، ٰبب التوابْب،  كة، كا األنبياء، كٰبب ا٤ببلئ

 ٰبب ا٤بتطهرين، ٰبب الذين يقاتلوف ُب سبيلو صفا، إٔب آخر ما جاء ُب النصوص. 
٥با شأف كأم  ٧ببتك الصادقة  تقتضى أف توافق ا فيما ٰبب، كابة ُب ا 

ى ينادى يـو القيامة: اهلل تعال أفّ »: عن النيب  ((صحيح مسلم))شأف، ُب 
 . «أين المتحابين في جاللي، اليـو أظلهم في ظلي يـو َّل ظل إَّل ظلي

ُب ظلو،  شأف السبعة الذين يظلهم ا   ُب الصحيحْب ذكر النيب 
ُب ا٢بديث  قاؿ ا  «رجالف تحابا في اهلل اجتمعا عليو وتفرقا عليو»كمنهم 

ن فّي والمتآخين فّي والمتزاورين فّي وجبت محبتي للمتحابي»القدسي الصحيح: 
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أف ٰبب اإلنساف أخاه ال ألمر دنيوم، ال  ابة ُب ا  «والمتجالسين فيّ 
، كىذا لغرض مادم، إ٭با ٰببو ألنو مستقيم على طاعة ا، فهو ٰبب فيو طاعتو  

 .دليل على صدؽ ابة  
وأف يكره »ُب قولو  : دفع الضد كىذا ما جاء التنصيص عليو]ثالثًا[

اف عند اب يٌ سً  «أف يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ في النار
الصادؽ بْب الكفر كالوقوع ُب النار، كما أنو يكره ىذا يكره ىذا، كما أنو ٲبتنع عن ىذا 

  أنار ا اب الصادؽ الذم أخلص ٧ببتو  كأعظم ٧ببتو  أشد االمتناع ٓبى؟ ألفٌ 
قلبو باإلٲباف، فانكشفت أمامو ٧باسن اإلسبلـ، كانكشفت أمامو قبائح ضده كىو الشرؾ 

للكفر كالشرؾ  بغضان كالكفر، كلذلك فإنو كاف أعظم ما يكوف بغضا للكفر، كإذا كاف مي 
 أبغض من قاـ بو الكفر كالشرؾ فإف من أبغض شيئا أبغض من اتصف بو.

، الكافرين كىذا من صميم مبلـز ٧ببة ا إذف أف يبغض الكفر كيبغض 
 بان بوبو كلعدكه معان ال تتأٌتى ىذه ا٤بسألة.ال ٲبكن أف يكوف اإلنساف ٧بي 

 ؾكد عاداى ٚاْكطع ايهالّ   إذا ؾاؾ٢ ؾدٜكو َٔ تعادٟ   

 :إذف األمر كما قاؿ ابن القيم  
 ٕسبا ي٘ َا ذاى يف إَها          أؼب أعدا٤ اؿبٝب ٚتدعٞ  

، فمن لواـز ذلك أف تكوف ال يتأتى ذلك إف كنت صادقا ُب ٧ببة ا 
، كأف تكوف موافقا بوبك فيما يبغضو، ا يبغض الكفر لضد ما ٰببو ا  بغضان مي 

فيما يبغض، كىذا من أجل  كالكافرين إذف عليك أف تكوف موافقا لربك 
ما  كيبغض، بل ا   ا٤بهمات، أف توجو ٧ببتك كبغضك ُب ضوء ما ٰبب ا

أعطاؾ ىذا الشعور شعور ابة الذم جعلو ُب قلبك كقذفو ُب جبلتك إال ألجل أف ٙبب ما 
 بغض.بغض ما يي ٰبب، كذلك الشأف ُب البغض، ما جعل فيك ىذا الشعور إال ألجل أف تي 

ىذا من صميم لواـز ٧ببة ا  كالبغض ُب ا  إذف ابة ُب ا 
.  

  

http://www.salehs.net/


ٔٓٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 :  قاؿ
 إىل آخسٙ. #ال هد أسد سال٠ٚ اإلميإ ست٢...$زٚا١ٜ:  ٚيف

ىذه الركاية عند البخارم فحسب، كفيها النفي ا٤بذكور لكنو أبلغ من الركاية الٍب قبلو، 
، ألف النفي ُب ىذه الركاية كاف من طريق ا٤بنطوؽ، كالنفي فيما قبلها كاف من طريق ا٤بفهـو 

.ال شك أنو أقول من ا كا٤بنطوؽ  ٤بفهـو
 : قاؿ 

َٔ أسب يف اهلل، ٚأبػض يف اهلل، )) :قاٍ ٚعٔ ابٔ عباع 

ٚٚاىل يف اهلل، ٚعاد٣ يف اهلل؛ ؾإمنا ُتٓاٍ ٚال١ٜ اهلل بريو، ٚئ هد عبْد طعِ 

ست٢ ٜهٕٛ نريو، ٚقد ؾازت  -ٚإٕ نجست ؾالت٘ ٚؾَٛ٘-اإلميإ 

رواه ابن  .((٦ٝاعا١َ َؤاخا٠ ايٓاع ع٢ً أَس ايدْٝا ٚذيو ال هدٟ ع٢ً أًٖ٘ غ
 جرير.

ىذا األثر حسن الكبلـ، جزؿ األلفاظ، لطيف ا٤بعُب، لكنو ضعيف اإلسناد، ففي 
إسناده ليث ابن أىب سليم كىو ضعيف، لكن معناه صحيح ال شك فيو، كقد جاء عند أىب 

من أحب هلل وأبغض هلل »: النيب   قوؿداككد بإسناد حسن إف شاء ا
 .كىذا األثر ُب معُب ىذا ا٢بديث «استكمل اإليمافوأعطى هلل ومنع هلل فقد 

أف ٰبب اإلنساف ُب ا كأف يبغض ُب  من التفريع على ٧ببة ا  كا٤بقصود أفٌ 
 ا 

 نراى ايربا٤ َٔ نٌ غاٚ َٚعتدٟ.  َٚا ايدٜٔ إال اؿب ٚايبػض ٚايٛال٤

كمن فقو  كالنصوص الٍب جاءت ُب التنصيص على كجوب ىذا األمر كثّبة ال ٚبفى،
كىذا ما أشار إليو ا٤بؤلف ُب ا٤بسائل فيو معرفة الصحايب بالواقع،  ابن عباس 

يعرؼ كاقعو، ألنو يعيش فيو، كألنو ينظر إٔب أحوالو نظر  صاحب رسوؿ ا 
كذلك قد صارت عامة مؤاخاة الناس ُب أمر الدنيا، )ا٤بستبصر، ذكر ُب آخر ىذا األثر أنو 

 ال ينفع أىلو شيئا مع األسف الشديد. (، يعِب:ال ٯبدم على أىلو شيئا
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ابة الٍب تبُب على غّب الرباط الوثيق الذم ىو ابة ُب ا ك ال ٘بدل على  ىذه
ءُ ﴿: عظيمان  أىلها كال تنفعهم شيئا، بل إهنا تكوف عليهم كباالن   لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  يَػْوَمِئذٍ  اَلِخال 

دؿ ىذا على أف كل ٧ببة ٓب تبُب على ىذا األصل ، ف[ٚٙ:الزخرؼ﴾]اْلُمت ِقينَ  ِإَّل   َعُدوٌّ 
أف يتنبأ ك األصيل العظيم فإهنا ال تنفع صاحبها شيئا، كألجل ىذا على ا٤بسلم أف يتبصر، 

تبُب على أساس صحيح ينفع  كصداقاتو كمزامبلتو كمرافقاتو لكيكأف يعيد النظر ُب عبلقاتو 
ف ُب اآلخرة، ال أنفع من ابة ُب ا، كال أضر من ابة ُب اإلنساف ُب الدنيا، كينفع اإلنسا

 غّب ا. 
ا٢باؿ ُب كقتو، كىذا يقارف فيو بْب ما كاف  كالحظ كيف يصف ابن عباس 

عما   أك ما عاشو ُب آخر حياتو كبْب ما كاف عليو األمر ُب عهد ا٣بلفاء الراشدين، فضبلن 
كقد صارت عامة مؤاخاة الناس  !ا ، سبحافكاف عليو األمر ُب عهد النيب 

 ! ُب أمر الدنيا ُب ذلك الوقت، فكيف لو أدرؾ زماننا 
 ماذا تظنوف أنو يقوؿ؟ فإنا  كإنا إليو راجعوف. 

مع  إذا كانت عامة مؤاخاة الناس ُب ىذا الزماف الصاّب فإف األمر قد ازداد سوءان 
مؤاخاة الناس ُب أمر الدنيا كذلك ال  األسف الشديد ُب ىذا الزماف ا٤بتأخر، صارت عامة

 ٯبدم على أىلو شيئا. ا ا٤بستعاف.
 : قاؿ 

، [ٙٙٔ:البقرة﴾]اَلْسَبابُ  ِبِهمُ  َوتَػَقط َعتْ ﴿: ٚقاٍ ابٔ عباع يف قٛي٘ تعاىل
 قاٍ: املٛد٠.

 اْلَعَذابَ  َورََأُوا ااتػ بَػُعو  ال ِذينَ  ِمنَ  اتُِّبُعوا ال ِذينَ  تَػبَػر أَ  ِإذْ ﴿ىذه اآلية ُب سورة البقرة: 
 .[ٙٙٔ:البقرة﴾]اَلْسَبابُ  ِبِهمُ  َوتَػَقط َعتْ 

ّب عن ٦باىد كقتادة أهنا ككذلك جاء ىذا التفساألسباب فسرىا ابن عباس 
 ا٤بودات.

 ب ىا ىنا ىي األعماؿ أك القرابات.إف األسبا :كقيل
عُب أعم كما قاؿ ابن قتيبة ا٤ب ا٤بودة تفسّب با٤بثاؿ، كإال ُب كاألقرب كا تعأب أعلم أفٌ 

  ٌأسباب  كل ما ذكر ُب تفسّب ىذه اآلية صحيح، كا٤بعُب ا١بامع أنو تقطعت كل    إف
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بُب إال بأسباب، قد تكوف بة، قد تي  شك أهنا ال العبلقات بْب الناس ال العبلقات، فإفٌ 
 تكوف ٤بصاّب، قد تكوف لقرابة، قد تكوف لزمالة ُب عمل، كما إٔب ذلك. 

بْب ُب ىذه اآلية أف ا٤بودات كالصبلت الٍب كانت بْب الناس  اىد أف ا شال
كألجلو سبحانو فإهنا سوؼ تتقطع يـو القيامة كتضمحل  بُب على ابة ُب ا كٓب تي 

ءُ ﴿: ُب قولو  كتتبلشى، بل تنقلب إٔب عداكة كىذا ما بينو ا   اَلِخال 
 . [ٚٙ:الزخرؼ﴾]اْلُمت ِقينَ  ِإَّل   ُدوٌّ عَ  لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  يَػْوَمِئذٍ 
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 ُيَخوٍّؼُ  الش ْيطَافُ  َذِلُكمُ  ِإن َما﴿: تعالى اهلل قوؿ باب -ٙٗ

  ﴾ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َوَخاُفوفِ  َتَخاُفوُىمْ  َفاَل  َأْوِلَياَءهُ 

 (األول اجمللس)
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 :قاؿ 
 باب قوؿ اهلل تعالى:

ِإْف ُكْنُتْم  الش ْيطَاُف ُيَخوٍُّؼ َأْولَِياَءُه َفال َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوفِ ﴿ِإن َما َذِلُكُم  
 .[ُ٘ٚٔمْؤِمِنيَن﴾]آؿ عمراف:

يوإب ُب األبواب الٍب عقدىا ببياف بعض العبادات القلبية الٍب  فبل يزاؿ الشيخ 
 . ماد اإلٲباف، كمن صميم العلم با ىي من عً 

عليها بعبادة ا٣بوؼ من ا  ة، كعطف الشيخ مضى الكبلـ عن عبادة اب
. 

ا٣بوؼ من ا سبحانو عبادةه عظيمة، كركنه من أركاف اإلٲباف القليب، كركيزةه لسّب العبد 
 . إٔب ربو 

﴿َفال : أف ٱبافو عباده، كما قاؿ  ٖبوفو  كقد أمر ا 
كأثُب ا  ،[َٔ٘ىُبوِف﴾]النحل:﴿فَِإي اَي فَارْ ، [َ٘ٚٔتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِف﴾]آؿ عمراف:

  :ـَ رَبٍِّو َجن َتاِف﴾]الرحمن:على القائمْب هبذه العبادة ، [ٙٗ﴿َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
كا٣بوؼ من ،[ٗ٘ٔ﴿َوِفي ُنْسَخِتَها ُىًدى َورَْحَمٌة لِل ِذيَن ُىْم ِلَربٍِّهْم يَػْرَىُبوَف﴾]العراؼ:

 شأنو عظيمه عند أىل اإلٲباف. ا 
 ؼ ينقسم إلى ثالثة أقساـ: والخو 

 مشروع.

 وممنوع.
 ومباح.

، ىذا ا٣بوؼ خوؼ إجبلؿو فهو ا٣بوؼ من ا  أما الخوؼ المشروع: 
، متصفه بصفاتو يقتضي العلم هبا ا٣بوؼ العظيم منو  كتعظيم؛ فا 

ىذه  غض، كاالنتقاـ، كأمثاؿفا متصفه بالعزة، كالقدرة، كالقوة، كا١بربكت، كالغضب، كالبي 
من الصفات، ككلها إذا تأملت كجدت أهنا تورث ُب القلب خوفنا عظيمنا من العظيم 

. 
 :، كالقاعدة ُب ىذا البابىو العلم بو وأعظم سبٍب للخوؼ من اهلل
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م ا٣بوؼ منو، كلما كاف اإلنساف أكثر ظي عٍ أنو كلما عىظيم العلم با سبحانو فإنو يػى 
تو، كنعوت جبللو، فإنو سيكوف أكثر خوفنا من ا علمنا با سبحانو أل٠بائو، كصفا
 ؛ كلذلك قاؿ ابن مسعودو كفى ٖبشية ا علمنا(. كنادل أحد السائلْب( :
، فقاؿ: أفتِب أيها العآب، فقاؿ: إف العآب من ٱباؼ ا. كشاىد ىذا ُب  الشعيب 

كلذا  ، [ٕٛاْلُعَلَماُء﴾]فاطر: ﴿ِإن َما َيخَشى الل َو ِمْن ِعَباِدهِ : كتاب ا، قوؿ ا 
كشدة ا٣بوؼ منو سبحانو،  جامعنا بْب كماؿ العلم با   كاف نبينا

 . «فواهلل لنا أعلمهم باهلل وأشدىم لو خشية»:  ففي الصحيحْب قاؿ
قاؿ:   كالطربا٘ب كغّبٮبا أف النيب ،البن أيب عاصم ((السينة))كُب 

عظم، «لس البالي من خشية اهللمررت ليلة ُأسري بي بجبريَل كالح»
ي
ىلىك ا٤ب

، جربيل ا٤ب
من عظم ا٣بلقة الشيء العظيم، كمع ذلك كاف بسبب خشيتو من ا  الذم أتاه ا 
  :ا٢بلس:«كالحلس البالي من خشية اهلل»ا٤ببنية على علمو با سبحانو، قاؿ ، 

 سرج.ىذا الكساء الرقيق الذم يوضع على ظهر الدابة، كيوضع عليو ال
 . فكلما كاف اإلنساف أعلم با سبحانو، كلما كاف أعظم خشيةو لو 

بل يقينو بوعيد ا  : علم اإلنسافكمن أسباب ا٣بوؼ أيضنا من ا١بليل العظيم سبحانو
فإف ا سبحانو قد ذكر ُب كتابو، كىكذا نبيو ،   قد ذكركا أنواعنا من

ُهْم ِمْن فَػْوِقِهْم ظَُلٌل ِمَن الن اِر َوِمْن َتحِتِهْم ظَُلٌل ﴿لَ الوعيد الذم يطّب لو فؤاد ا٤بؤمن بو، 
 . [َٙٔذِلَك ُيَخوٍُّؼ الل ُو ِبِو ِعَباَدُه يَا ِعَباِد فَاتػ ُقوِف﴾]الزمر:

﴿ِإف  َلَديْػَنا أَنَكاًَّل كيف ال ٱباؼ ا٤بؤمن كىذا الوعيد ماثله بْب عينيو ُب كتاب ا، 
 .[ٖٔ-ٕٔ]المزمل: ا ُغص ٍة َوَعَذابًا أَلِيًما﴾َوطََعاًما ذَ *  َوَجِحيًما
؛ فإف العبد علم اإلنساف بتقصّبه ُب جنب ا  ومن أسباب الخوؼ أيًضا: 

ُب نفسو الظنوف، كأنو قد فعل كفعل، فإنو ُب جانب حق ا عليو ال شك أنو  مهما ظن  
ات الٍب قمنا هبا لكنا حاسبنا على الواجب ره تقصّبنا عظيمنا، بل لو أف ا صِّ قى مي 

جديرين بالعقاب؛ ألننا ما كفيناىا حقها من كماؿ اإلخبلص، كصدؽ ا٤براقبة، كٙبسينها كفق 
 على الوجو ا٤بطلوب.   ىدم النيب
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ـه ًعظاـ؟ فكيف إذا انضاؼ إٔب ىذا تقصّبه  فكيف إذا انضاؼ إٔب ىذا ذنوبه كآثا
 على نعمو؟ عظيم ُب أداء شكر ا 

 . وؿ إال على رٞبة ا عى إذنا ال مي  
هبا عباده؛  اآليات الٍب ٱبوؼ ا  ومن أسباب الخوؼ من اهلل سبحانو:

﴿َوَما نُػْرِسُل بِاآليَاِت ِإَّل  آياته حسية يراىا الناس ٱبوؼ ا هبا من أراد هبم خّبنا، 
إف الشمس والقمر » : قاؿ ((الصحيحْب))كُب ، [َٜ٘تْخوِيًفا﴾]اإلسراء:

 . «ن آيات اهلل، يخوؼ اهلل بهما عبادهآيتاف م
 .إذنا ىذه نبذةه من أسباب ا٣بوؼ من ا 

من تلك التفاصيل الٍب ىي من  وؼ تفاصيل راجعةه إٔب ىذا األصلىذا ا٣ب كيتبعي  
 :أنواع ا٣بوؼ ا٤بتفرعة عن ا٣بوؼ من ا 

يداه، ٱباؼ ؛ فإف اإلنساف ٱبشى تبعات ما اجَبحتو الخوؼ من إثم السيئة]أوًَّل[: 
 كغّبٮبا أف النيب ((أٞبد))ك ((،الَبمذم))من ىذا اإلٍب الذم ٙبملو فوؽ ظهره، كُب 

 عاد شابنا من األنصار كىو ُب سياؽ ا٤بوت، فقاؿ النيب  :
 فقاؿ: واهلل يا رسوؿ اهلل إني لرجو اهلل، وأخاؼ ذنوبي، فقاؿ النبي كيف تجدؾ؟»

نو لموطن إَّل أتاه اهلل ما يرجو، وأم  في قلب المؤمن في ىذا ا ا: ما اجتمع
 . «مما يخاؼ

، كلذا فإف ثانًيا: الخوؼ من الوقوع في السيئة ؛ إما حاالن كا٤برء جاىل، أك مستقببلن
، علمو أف يدعو ا سبحانو هبذا الدعاء:   النيب علم ًصديق األمة دعاءن جليبلن

. قاؿ ابن «غفرؾ لما َّل أعلماللهم إني أعوذ بك أف أشرؾ بك شيًئا وأنا أعلم، وأست»
أدركت : قاؿ: )((صحيحو))ُب  أيب ميليكة التابعي ا١بليل كما علقو اإلماـ البخارم 

 (. كلهم يخشى النفاؽ على نفسو   ثالثين من أصحاب النبي
؛ أىل اإلٲباف الصادؽ يعملوف، كٯبتهدكف، ثالثًا: الخوؼ من عدـ قبوؿ الحسنة

قبل أال تي  ف خوفنا من ا جي رٍ كمع ذلك فإف قلوهبم تػى  كيبذلوف قيصارل ما يستطيعوف،
ىذا ا٣بوؼ ليس ناشئنا من سوء ظنو با، حاشا، إ٭با ذلك  حسناهتم، كأف تيرد ُب كجوىهم،

﴿َوال ِذيَن يُػْؤُتوَف َما آَتوا ٣بوؼ التقصّب ُب أداء ا٢بسنة، كىذا ما جاء ُب قوؿ ا سبحانو: 
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،   فسر ىذا النيب، [ٓٙلمؤمنوف:َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة﴾]ا بالرجل يصلي، كيصـو
 كيتصدؽ، كٱبشى أال ييقبل منو. 

م ظهور الصا٢بْب، فبل شيء كاف ؛ كىذا ا٣بوؼ قصرابًعا: الخوؼ من سوء الخاتمة
يعظيم ُب نفوس ا٤بؤمنْب من أمورو مستقبلة مثل سوء ا٣باٛبة، كأف ٰبور اإلنساف بعد كوره، كأف 

ُب آخر ٢بظات حياتو. ىذا موضعه جليل، ٱبشى اإلنساف  -كالعياذ با–ينقلب على عقبيو 
تم لو هبا.  ذؿ ُب تلك اللحظات ا٢با٠بة الٍب ٱبي  أف ٱبي

إ٭با ىو منزلةه مصاحبة للمؤمن، ليس ىو منزلةن  -يا أيها اإلخواف-كمثل ىذا ا٣بوؼ 
ا كما يتبع ىذا  مؤقتة تكوف ُب بيرىة، كُب كقتو من األكقات ٍب تنقضي، كبل ا٣بوؼ من

ا٣بوؼ ٯبب أف يكوف منزلةن مصاحبةن للمؤمن من أكؿ حياتو إٔب آخرىا، ىذا إذا أراد أف 
 . يسلم عند ا 

 . ىذا ىو ا٣بوؼ ا٤بشركع، ىذا ىو العبادة الٍب ٰببها ا 
أف ىذا ا٣بوؼ منضبطه عند أىل العلم بضابط؛ فبل يكوف  -يا عبد ا-كاعلم 

أف ينضم إليو الرجاء ُب ا، كإال فإف ا٣بوؼ اجملرد ليس  :ا إال بو، أال كىوا٣بوؼ مشركعن 
﴿ِإن ُو َّل يَيَئُس ، دىليزو مظلم، أال كىو القنوط من رٞبة ا عبادة، بل ىذا كلوجه إٔب 

ِو ِإَّل  ﴿َوَمْن يَقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبٍّ ، [ِٚٛمْن َرْوِح الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ الَكاِفُروَف﴾]يوسف:
ثابنا عليها مٌب ما اجتمع إليها إ٭با يكوف ا٣بوؼ عبادةن صحيحةن مي  ،[ٙ٘الض الُّوَف﴾]الحجر:

فإنو ال ينفع صاحبو، إ٭با ينتفع  ال ينفع صاحبو، كأما رجاءه ٦برد فإنو ا خوؼه ٦بردالرجاء، أم  
 اإلنساف ٖبوؼو مشوبو برجاء، كرجاءو مشوبو ٖبوؼ.

بو على عباده ا٤بؤمنْب:  لة كثّبة؛ من ذلك ما أثُب ا كىذا ما دلت عليو أد
، بل ىذا ما ميقتضى ما أخربنا بو ا [ٚ٘﴿َويَػْرُجوَف رَْحَمَتُو َوَيَخاُفوَف َعَذابَُو﴾]اإلسراء:

  :َوَأف  َعَذاِبي ُىَو  * ﴿نَػبٍّْئ ِعَباِدي أَنٍّي أَنَا اْلَغُفوُر الر ِحيمُ عن نفسو ُب آيات كتابو
﴿َغاِفِر الذ ْنِب َوقَاِبِل التػ ْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي ، [ٓ٘، َٜٗعَذاُب الَلِيُم﴾]الحجر:الْ 

 . [ٖالط ْوِؿ﴾]غافر:
ٯبمع ُب كصف  لو تأملت ُب ٝبلةو من النصوص كجدت أف ا  إذنا

 نفسو بْب ما يقتضي اقَباف العبادتْب. 
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 ا كمقَبننا برجاءو من ا إذنا ال بد أف يكوف خوؼ اإلنساف خوفنا مشوبن 
ا ٣باؼ أف يكوف ىو، كلو قيدِّر ٕبيث لو قيدِّ  ر أنو قيل إف كل الناس سيدخلوف ا١بنة إال كاحدن

 أف يقاؿ إف كل الناس سيدخلوف النار إال كاحدنا لرجى أف يكوف ىو. 
  إذنا ال بد من خوؼو مع رجاء، كالبد من رجاءو مع خوؼ.

كٰبتاج إٔب تفصيل، لكن ٗبا أننا كصلنا إليو فبلبد من  كىذا ا٤بوضوع موضوعه طويل،
مسألة تغليب أحد العبادتْب على  :إثارة مسألةو يذكرىا أىل العلم ُب ىذا ا٤بقاـ؛ أال كىي

 األخرل، أك أف يكوف األمراف متساكياف. ىذا موضع ٕبثو طويلو عند أىل العلم:
 :فمن أىل العلم

 ب من الرجاء مطلقنا.أغلب ُب القل من رجح أف يكوف ا٣بوؼ
 لرجاء ُب القلب ىو األغلب مطلقنا.كمنهم من رجح أف يكوف ا

كمنهم من فصل؛ فرجح أف يكوف ا٣بوؼ ىو الغالب ُب حاؿ الصحة كالسعة، كأما ُب 
 ا٤بوت فيػيغىل ب الرجاء على ا٣بوؼ. حاؿ ا٤برض أك الشعور بدنو

كل كقت؛ كىذا ىو األقرب، ئمنا ُب  كمنهم من قاؿ: ا٤بشركع أف يتساكل األمراف دا
 ا٤بشركع أف يكوف ا٣بوؼ كالرجاء سواءن.

: )لو كيزف خوؼ ا٤بؤمن كرجاؤه لكانا كُب ىذا يقوؿ مطرؼ بن عبد ا  
 سواءن، ال يزيد أحدٮبا على اآلخر(.

 كيشهد ٥بذا ما سبق من األدلة، السيما ما جاء ُب حديث الشاب الذم قاؿ للنيب 
  ،فدؿ «واهلل إني لرجو اهلل وأخاؼ ذنوبي»قاؿ: كىو ُب سياؽ ا٤بوت ،

ىذا على أف ىذا الرجل ٝبع ُب ذلك ا٤بوضع الذم ىو عند دنو األجل، ٝبع بْب ا٣بوؼ 
على ذلك؛ بل إنو ذكر الوعد الذم ٠بعت:   كالرجاء، ككانا سواءن، كأقره النيب

 . «أَمن و مما يخاؼَّل يجتمعاف في قلٍب مؤمن في ىذا الموضع إَّل أتاه اهلل ما يرجو و »
 السيما كأف غلبة أحد األمرين على اآلخر ال يػيٍؤمن معو الوقوع ُب أحد ٧بظورين:

 ن مكر ا، كىذا إذا غلب الرجاء.إما األمن م 
 كإما القنوط من رٞبة ا، كىذا إذا غلب ا٣بوؼ.  
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م من نفسو و إذا علأال كىو أف ا٤بشركع للمؤمن أن   أمرنا -يا رعاؾ ا-لكن الحظ 
، كعدـ انضباطو ٕبدكد الشريعة، كعدـ حرصو كجد على أداء ما فرض ا اىي سى تى   بلن

 قلبو بسياط ا٣بوؼ. اطى يى فإنو ينبغي حينئذو أف يضرب نً 
كإذا علم منها قنوطنا كيأسنا فينبغي أف يدمن النظر ُب األدلة الٍب تدؿ على سعة رٞبة 

 أرحم الراٞبْب.
ٔبناحي  ٔب أف يستقيم ا٢باؿ، كيستقيم السّب إٔب ا إذنا ىذا عبلجه مؤقت إ

 كا أعلم.  ا٣بوؼ كالرجاء،
 ىذا ىو النوع الوؿ؛ أَّل وىو الخوؼ المحمود.

 أما النوع الثاني: فإنو الخوؼ الممنوع؛ والخوؼ الممنوع على درجتين: 
 الولى: ىي الخوؼ الشركي. 

 والثانية: الخوؼ الذي ىو معصية. 
 يكوف ا٣بوؼ ا٤بمنوع شركنا أكرب، كتارةن يكوف معصيةن  سبحانو.  إذنا تارةن 

 .أما ضابط الشرؾ األكرب ا٤بتعلق با٣بوؼ؛ فإنو خوؼ السر من غّب ا 
 بحانو، فإف ىذا كال شك شرؾه أكرب.انتبو: خوؼ السر مٌب ما تعلق بغّب ا س

سوء من غّب مباشرة؛ أف ٱباؼ اإلنساف من غّب ا، أف يصيبو ب :خوؼ السر ىو
أف ٱبشى من غّب ا أف يصيبو بضرر بدكف سببو ظاىر، كىذا ال شك أنو إشراؾه مع  :يعِب
 ُب األلوىية، كُب الربوبية.  ا 

 لغّبه.  ُب األلوىية؛ ألنو صرؼ عبادةو كاجبةو   إشراؾه مع ا 
عتقاد ال شك أنو صرؼ ما أما كونو شركنا ُب الربوبية فإف الذم كقع ُب نفسو ىذا اال

لك، كىو  بو لغّبه؛ فا  اختص ا 
ي
ىو الذم يفعل ما يشاء، كىو مالك ا٤ب

ما يشاء بأمرو  عى وقً ميدبر كل شيء، مٌب ما اعتقد اإلنساف أف غّب ا سبحانو ٲبكن أف يي 
ْب، كما ىو معهوده من ا٤بخلوقدكف سببو ظاىر معركؼو بْب الناس،  خفي، كسلطافو غييب،

ي خوؼ السر، فإنو يستطيع أف يفعل ما  إ٭با عن طريق ىذا األمر ا٣بفي السرم، كألجلو ٠بي
لع على ما ُب القلب، فيضل صاحب ىذا القلب، أك أنو ٲبنع ط  يشاء، حٌب إنو يستطيع أف يى 

ؿ عليو صاعقةن من السماء، كل ذلك ال شك عنو الولد، أك أنو يقطع عنو ا٤بطر، أك أنو يينزً 
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بدكف سببو معهود، كبالتإب كاف شيئنا ال يقدر عليو إال ا؛ فمن اعتقده ُب غّبه قد  وأن  
 . أشرؾ مع ا 

 كىذا النوع من الشرؾ كاقعه قدٲبنا كحديثنا:
عن طوائف من ا٤بشركْب الذين كانوا  أما ُب القدٙب فمن ذلك ما أخرب ا 
ْف نَػُقوُؿ ِإَّل  اْعتَػَراَؾ بَعُض آِلَهِتَنا ﴿إِ : يعتقدكف ىذا ُب آ٥بتهم، كمن ذلك قوؿ ا 

ىؤالء اعتقدكا ُب معبوداهتم أهنا تنزؿ ا٤بكركه مع  ، قالوه ٥بودو [ِٗ٘بُسوٍء﴾]ىود:
 البيعد، كمن غّب مباشرة، كبغّب سببو ظاىر. 

كذلك ا٢باؿ ُب ا٤بشركْب ا٤بعاصرين ُب ىذه األزمنة ا٤بتأخرة، حيث إهنم يعتقدكف ُب 
من صا٢بْب، كسادات، كأكلياء، كأنبياء، يتوجهوف  الٍب اٚبذكىا مع ا  معبوداهتم

قلوهبم منهم كجبلن كبّبنا، مع أهنم  لي جى وٍ إليهم ُب قبورىم كمقاماهتم، ٱبافوهنم خوفنا عظيمنا، كتػى 
ونوف ُب ٧ببسهم ىذا، كمع ُب قبورىم، كبينهم كبْب ىذا ا٣بائف قدره كبّبه من الَباب، مرى

افوا منهم، حٌب إنو حريص على أف ٰبافظ على خلجات قلبو، ٱبشى أف يلتفت ٱب ذلك فإنو
، فيى  مع األسف -السيد كالوٕب عليو فيسلبو اإلٲباف. ىكذا يعتقدكف  عى لً ط  القلب ٲبيننا أك مشاالن

 . -الشديد
 :قصةن عن ىؤالء القبوريْب، كىي ((التيسّب))كذكر الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف ُب 

ا استداف مبالغ ضخمة من التجار، كىو كىم كلهم على ىذا االعتقاد، ٍب إنو شخصن  أف  
ماطلهم كٓب يعطهم حقهم، فلما أرادكا أف يهموا بو، ما كاف منو إال أف ١بأ إٔب قربو معركؼ 

حده أف ٱبطو خطوةن ُب مدينةو ذكرىا، فلما استعاذ بالقرب كصاحبو توقفوا كما استطاع منهم أ
 هبم سوءنا. ؿى فهم من صاحب القرب أف يػينػٍزِّ كاحدةن ٘باىو؛ ٣بو 

 إذنا ىذا ال شك أنو شرؾه أكرب.  
فيما  ، ىو اعتقاد مشارؾو  -ا يا أيها اإلخوةنكما قد تعلم-كالشرؾ 

بل رٗبا زاد خوفهم من غّب ا على خوفهم  ا،. كىؤالء قد كقعوا ُب ىذاختص بو 
ا كأخذه الشديد رٗبا تساىل كٓب يرعوم، كأكمل ر بعذاب من ا. رٗبا ٘بد أحدىم لو ذيكِّ 

د، كما طريقو ُب الغي كالظلم، لكن إذا ذيًكر ببأس الشيخ كشدة السيد الوٕب فإنو ٱباؼ كيرتع
لو قيل لو: احلف با شديد العقاب سبحانو، فإنو ٲبكن  تكلمنا عن ىذا ُب درس أمس،
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ف قواه ٚبر كال يستطيع أف يكمل أف ٰبلف كاذبنا؛ لكن لو قيل لو: احلف بالشيخ، فإ
 ا٢بلف؛ لعظيم خوفو من ىذا الوٕب. 

م أف اهنً فبل شك أف ىذا شرؾ ما كصل إليو كفار قريش، كفار قريش كانت أقصى أٲبٍ 
ٰبلفوا با، أما ىؤالء فبل يثق الناس بأٲباهنم إال إذا كانت بغّب ا، ٩با يعظموف من ىذه 

 هنم ال ٯبرئوف خوفنا من أصحاهبا على أف ٰبلفوا كاذبْب. أل -مع األسف الشديد-ا٤بعبودات 
، فهو ا٣بوؼ الذم أما النوع الذي يندرج تحت ىذا القسم، وىو الخوؼ الممنوع

 ىو معصية.
 .ا٣بوؼ الذم ىو معصية: ىو كل خوؼو منع ٩با أكجب ا 

، فإف ىذا أد   إذا كاف ا٣بوؼ من غّب ا  ال ل إٔب ترؾ كاجب، أك فعل ٧بـر
شك أنو معصية؛ كأف يَبؾ اإلنساف ا١بهاد خوفنا من أعداء ا إذا كجب عليو، أك يَبؾ 

غّبه ُب  شارؾيي األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إذا كجب عليو خوفنا من الناس، أك أنو 
 معصية ا خوفنا منهم.

، ال شك أف ىذا من ا٣بوؼ ا٤بمنوع الذم يوقع صاحبو ُب معصية ا 
حيث إنو قىد ـ ما يرضاه غّب ا على ما يرضاه ا  ا كاف ىذا نوعنا من الشرؾ ا٣بفيٗببل ر 
 .كىذا من جنس الشرؾ ا٣بفي ، 

أف  ، كنسأؿ ا -مع األسف الشديد–ىذا أمره قد عمت بو البلول 
 يعفو كأف يغفر. 

من  خوفك قل   : كلما عىظيم خوفك من ا -يا رعاؾ ا-كخذ ىذه قاعدةن 
م رجاؤؾ ظي مت ٧ببتك  قلت ابوبات عندؾ، كما أنك كلما عى ظي غّبه، كما أنك كلما عى 

 قل رجاؤؾ ُب غّبه.  ُب ا 
٦بموع ))كما ُب اجمللد الثامن كالعشرين من  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 ، قاؿ: )إف ا٣بوؼ من غّب ا ال يكوف إال من مرضو ُب القلب(. ((الفتاكل
ل ىذا: ا٣بوؼ من غّب ا ال يكوف إال من مرضو ُب القلب. ٍب نقل عن اإلماـ تأم

أنو شكا إليو رجله خوفو من أحد الوالة، فقاؿ لو كلمةن عظيمة، قاؿ لو: )لو  أٞبد 
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ا( يعِبحى صى  لو صح قلبك كقوم إٲبانك لن ٚبف من أحدو دكف ا  :حت ٓب ٚبف أحدن
ك إ٭با ىو ٜبرةه لضعف اإلٲباف. ، لكن ىذا ا٣بوؼ الذم كقع ُب قلب 

ُب خلقو أنو ال ٱباؼ أحده أحدنا خوفنا غّب شرعي إال  كقد جرت عادة ا 
ا حبن سيلً  ا ر غّب شرعي إال عيذِّ  اط عليو، كال ٰبب أحده أحدن جاءن غّب ب بو، كال يرجو أحده أحدن

 شرعي إال خيذؿ من ًقبلو، ىذه عادةن جارية 
ي
 دليلو على صحتها. شاىد فيها أكربالواقع ا٤ب

، كإذا كاف كذلك ال شك أنو ا٤بسلم كاجبه عليو أف يعظم خوفو من ا 
 خوؼ أحد.  ـ على خوفو من ا ٓب يػيقىدِّ 

، قاؿ كلمةن عظيمة تيكتب كما أحسن ما قاؿ الفيضيل بن عياض اإلماـ ا١بليل 
هنم ال ينفعوف ( من عرؼ الناس فعلم أمن عرؼ الناس استراح: )ٗباء العْب، قاؿ 

بلمة ظفر؛ ألهنم كال يضركف اسَباح، فلم ٰبمل ٥بم ٮبنا، كال كاف ُب قلبو من خوفهم كقدر قي 
 ال يضركف، األمر كلو .

هم، كٓب ييسىمِّع ألجلهم، كٓب يتذلل كذلك إذا علم أهنم ال ينفعوف ٓب يتزين ٥بم، كٓب يرائً 
 . ٥بم؛ ألهنم ال ينفعوف، األمر كلو  

واعلم أف المة لو اجتمعت »:  قاؿ يث ابن عباسو كُب حد
على أف ينفعوؾ بشيء لم ينفعوؾ إَّل بشيٍء قد كتبو اهلل لك، واعلم أف المة لو 

القضية  ،«اجتمعت على أف يضروؾ بشيء لم يضروؾ إَّل بشيٍء قد كتبو اهلل عليك
 . «وجفت الصحف قالـ،رفعت ال»انتهت، ٧بسومة، 

اإلنساف ٮبنا ٥بذه ا٤بخلوقات، ا٤بؤمن الصادؽ لساف حالو كما قاؿ إذنا ألم شيءو ٰبمل 
 الشاعر:

 ٚبٝين ٚبني ايعاملني خسابا  أال يٝت ايرٟ بٝين ٚبٝٓو عاَس
 

 إذا ؾض َٓو ايٛد ؾايهٌ ٖني
 

 ٚنٌ ايرٟ ؾٛم ايرتاب تساب 
 

 ىذا عن الخوؼ الممنوع. 
ؼ الطبيعي الذم ا٣بو  :؛ فإنو-وىو القسم الثالث-أما عن الخوؼ المباح، 

ع يعدك عليو، أك خوؼ اإلنساف من عدكو بي تقتضيو ا١ببلة اإلنسانية؛ كخوؼ اإلنساف من سى 
، أك ما شاكل ذلك، فإف ىذا القدر قدرو معفوه  صائل، أك خوؼ اإلنساف من حيةو أك عقربو
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عنو، كليس داخبلن ال ُب ا٣بوؼ ا٤بشركع، كال ُب خوؼ ا٤بمنوع، كال تبعات على اإلنساف 
 فيو، كال يغض ذلك من قدره. 

َها َخائًِفا : ُب حق الكليم موسى  أٓب يقل ا  ﴿َفَخَرَج ِمنػْ
﴿ال ِذيَن بقولو:  كصفهم ا  مع أف أنبياء ا  [ٕٔيَػتَػَرق ُب﴾]القصص:

، فكيف [ٜٖ:يُػبَػلٍُّغوَف ِرَساَّلِت الل ِو َوَيخَشْونَُو َوَّل َيْخَشْوَف َأَحًدا ِإَّل  الل َو﴾]الحزاب
الذم ىو من أكٕب العـز من الرسل؟ فدؿ ىذا على أف ىذا ا٣بوؼ ليس داخبلن فيما  رٗبوسى 

 تكلمنا عنو من ا٣بوؼ ا٤بمنوع، كأف ىذا القدر ال حرج فيو، كال الئمة على اإلنساف فيو.
 ىذا الباب عليها. ب ا٤بؤلف نعود إٔب اآلية الٍب بو  

َما َذِلُكُم الش ْيطَاُف ُيَخوٍُّؼ َأْولَِياَءُه﴾]آؿ ﴿ِإن  قاؿ: باب قوؿ ا تعأب:  
﴿َفال َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِف ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]آؿ كتتمة اآلية:  ،[٘ٚٔعمراف:
  .[٘ٚٔعمراف:

، علق ثبوت اإلٲباف على ا٣بوؼ من ا  كالحظ يا رعاؾ ا أف ا 
 : كىذا عند أىل العلم ٧بموؿه على حالتْب

، كىذا ا٤بنهي ]ا٢باؿ األكٔب[:  أف يكوف اإلٲباف ىو أصلو؛ يعِب إف كنتم مؤمنْب أصبلن
﴿َوَخاُفوِف ِإْف  عنو ىو ا٣بوؼ الشركي الذم ىو خوؼ السر، فبل ٚبافوىم خوؼ السر، 

مسلمْب، كلستم كفارنا؛ فييشَبط ُب إف كنتم  :يعِب ،[ُ٘ٚٔكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]آؿ عمراف:
 لتخلي عن خوؼ السر.صحة اإلٲباف ا

آؿ ]﴿ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾أف يكوف اإلٲباف ُب قولو:  :كا٢باؿ الثانية

كىذا  ؿ اإلٲباف الواجب،ىو اإلٲباف الواجب، كإف شئت فقل: أف يكوف كما، [٘ٚٔعمراف:
ا٣بوؼ الذم ىو معصية،  :يعِب ﴿َفال َتَخاُفوُىْم﴾يكوف إذا قلنا بو فإف ا٤بنهي عنو ُب قولو: 

 كليس ا٣بوؼ الذم ىو شرؾ. 
 . ﴿ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾إذنا ىكذا ييفهم قولو تعأب: 

﴿ِإن َما َذِلُكُم الش ْيطَاُف ُيَخوٍُّؼ ُب قولو تعأب:  كقد اختلف ا٤بفسركف 
 ، اختلف ا٤بفسركف ُب ىذه اآلية إٔب قولْب: [َ٘ٚٔأْولَِياَءُه﴾]آؿ عمراف:
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: ٱبوفكم آلية: إ٭با ذلكم الشيطاف ٱبوفكم أكلياءه، يعِبمعُب ا أف   الوؿ:]القوؿ[ 
لو قدرةن على أف يوسوس ُب صدكر الناس،  كمعلوـه أف الشيطاف جعل ا  من أكليائو،

ككل ابن آدـ معو قرينه من ا١بن، كبالتإب فإف من شأف ىؤالء الشياطْب أهنم يوسوسوف ُب 
كال شك أف ىذه الوسوسة ال تؤثر إال فيمن  قلوب ا٤بؤمنْب كصدكرىم أف ٱبافوا أكلياءىم، 

ؤثر فيهم شيئنا، كال ىذه الوسوسة ال تي  اإلٲباف، فإف   كاف ضعيف اإلٲباف، أما من كاف قوم  
 يبإب أىل اإلٲباف القوم هبذا التخويف شيئنا. 

إٔب حاؿ أنبياء ا كرسلو، ٤با كاف أكلياء الشياطْب الذين  -يا رعاؾ ا-كلذلك انظر 
ىم؟ ىذا شياطْب اإلنس، كانوا ٱبوفوف األنبياء من معبوداهتم كآ٥بتهم، ماذا كاف رد   ىم

٤با خوفوه بآ٥بتهم  [ٓٛ﴿َوَّل َأَخاُؼ َما ُتْشرُِكوَف ِبِو﴾]النعاـ:يقوؿ:  إبراىيم 
 صارحهم كأعلنهم بأنو ال يبإب، كال ٱباؼ من ىذه ا٤بعبودات. 

ُب  حينما قاؿ ا   كذلك ا٢باؿ مع ا٤بشركْب ُب عهد النيب
  كمع ذلك فإف النيب، [ٖٙ﴿َوُيَخوٍُّفوَنَك بِال ِذيَن ِمْن ُدونِِو﴾]الزمر:شأهنم: 

 . ٓب يبإب هبم؛ لعظيم خوفو من ا 
، كالقوؿ األكؿ ىو قوؿ ٝباىّب أىل العلم، كىو ا٤بركم عن ابن عباسو 

 ك٦باىد، ككثّبو من أىل العلم. 
، يعِب ييوًقع ﴿ِإن َما َذِلُكُم الش ْيطَاُف ُيَخوٍُّؼ َأْولَِياَءُه﴾فهو  الثاني: ]القوؿ[أما 

و ال سلطاف لو ُب إخافة مفهـو ىذه اآلية أن   اإلخافة ُب قلوب من يكوف كلينا لو، كبالتإب فإف  
س قياده ذعن للشيطاف، كيسو ا ذلكم الشيطاف يوقع ا٣بوؼ ُب قلوب من يي أقوياء اإلٲباف، إ٭ب  

 ينصاع لو، فيكوف كلينا لو. لو، ك 
أىل  -يعِب الشيطاف–أما أىل اإلٲباف، فإنو ال سلطاف عليهم، كبالتإب فإنو ال ٱبوؼ 

 أنو ال سلطاف لو على الذين آمنوا.اإلٲباف؛ ألف ا حكم 
 ىو األقرب، كىو الذم عليو ٝباىّب أىل العلم. -كما ذكرت لك-القوؿ األكؿ  لكن  

ت على كجوب ا٣بوؼ من ا أف ىذه اآلية قد دل -خوةيا أيها اإل-كا٤بقصود 
، و، أك ا٣بوؼ منو كحده ال فإف ا تعأب هنى عن ا٣بوؼ من غّبه، كأمر با٣بوؼ ب

 . ﴿َفال َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِف ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ شريك لو:
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ب إ٭با يصاحب القلو  كما أف اآلية قد دلت على أف ا٣بوؼ من غّب ا 
ا٤بريضة، الٍب تستجيب للشيطاف، أما أىل اإلٲباف الصادؽ فإهنم ال يبالوف هبذا التخويف من 

 الشياطْب كأكليائهم.
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 (الثاني اجمللس)
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 :قاؿ 
ـَ الص الَة َوآَتى قولو ﴿ِإن َما يَػْعُمُر َمَساِجَد الل ِو و   َمْن آَمَن بِالل ِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوَأقَا

 [، اآلية.ٛٔالز َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإَّل  الل َو ﴾]التوبة:
ُمُر َمَساِجَد الل ِو َمْن آَمَن ﴿ِإن َما يَػعْ ىي قولو تعأب: آية التوبة ك  أكرد ا٤بؤلف 

ـَ الص الَة َوآَتى الز َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإَّل  الل َو﴾]التوبة:  .[ٛٔبِالل ِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوَأقَا
َوَلْم َيْخَش ِإَّل  ﴿ :ىذه اآلية ىي قولو كالشاىد الذم ألجلو أكرد ا٤بؤلف 

أعِب ما جاء ُب ىذا الشطر من اآلية كىو  ،قصرأساليب ال كىذا األسلوب أبلغي  ،﴾الل وَ 
 .النفي كاإلثبات

ٓب ٱبشى ، خالصة كا٤بعُب أنو جعل خشيتو   ،﴾َوَلْم َيْخَش ِإَّل  الل وَ ﴿ :قاؿ
  .البتة إال ا  ان أحد

 ،كقد علمنا الفرؽ بْب ا٣بوؼ كا٣بشية، كقلنا أف األقرب أف ا٣بشية أخص من ا٣بوؼ
 :ر ُب الفرؽكِّ ص، كمن أشهر ما ذي هما عمـو كخصو فبين

 با٤بخوؼ، كتعظيم لو. أف ا٣بشية خوؼ مقركف بعلم كتعظيم، بعلمو 
تقاره مثبلن فإف أما مٌب كاف خوفان مع جهل با٤بخوؼ أك مع عدـ تعظيمو كإ٭با مع اح

  ىذا ال يعد خشية.
 :كقاؿ بعض أىل العلم

لى درجات ا٣بوؼ يسمى يعِب أعإف ا٣بشية أبلغ ا٣بوؼ فهي أخص من ىذه ا١بهة، 
 خشية.

 فمهما يكن من شيء فا٣بشية ترجع ُب ا١بملة إٔب معُب ا٣بوؼ، فا 
، بل إهنم أخلصوا ىذه ا٣بشية لو أثُب ُب ىذه اآلية على اللذين حققوا ا٣بشية  

 . 
كالحظ كيف كاف االقَباف ُب ىذه اآلية بْب ا٣بشية كالعمل، كىذا يدلك على أف 

٢بة يؤثر بعضها ُب بعض، بْب األعماؿ الصا٢بة تصادؽ كتبلـز السيما إذا األعماؿ الصا
تعلق األمر بالعبادات القلبية، كعلى األخص ما يتعلق بعبادة ا٣بوؼ فإف ذلك يقَبف إف كاف 

قرف ُب صفات ىؤالء ا٤بؤمنْب الذين ىم أىل ألف خوفان شرعيان مع العمل الصاّب، كا 
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، كىم آمنوا با كاليـو اآلخر  لهم الصاّب كخشيتهم  يعمركا مساجد ا بْب عم
 كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة.

كذلك األمر ُب اقَباف ا٣بوؼ بالعلم، ا٣بوؼ يقَبف بالعمل كما قد علمت، كما أنو 
﴿َوَلم ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ الَْلَواَح َوِفي : يقَبف بالعلم، كما قاؿ 

 .[َٗ٘ٔها ُىًدى َورَْحَمٌة لِل ِذيَن ُىْم ِلَربٍِّهْم يَػْرَىُبوَف﴾]العراؼ:ُنْسَختِ 
كعلمنا الفرؽ بْب ا٣بوؼ كالرىبة، فالرىبة خوؼ مقركف بتحرز كىرب، ككل أحد 

فإنو إذا خافو العبد ىرب إليو  هرب منو، إال ا سبحانواؼ فإنو يي ٱباؼ، أك كل ما ٱبي 
 :كذلك قوؿ ا [َٓ٘لى الل ِو﴾]الذاريات:﴿َفِفرُّوا إِ ، قاؿ سبحانو . :

 .[ٓٔ﴿َسَيذ ك ُر َمْن َيْخَشى﴾]العلى:
إذف ا٣بوؼ مقركف بالعمل، كما أف ا٣بوؼ مقركف بالعلم، كمر بنا ما يدؿ على ىذا 

 .[ٕٛ﴿ِإن َما َيْخَشى الل َو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾]فاطر:: صرٰبان لقولو 
﴿ِإن َما يَػْعُمُر َمَساِجَد ظيمة كفيها مباحث شٌب، قاؿ جل كعبل: كىذه اآلية آية ع

، إ٭با أداة من أدكات ا٢بصر، كا٤بعُب أف الذين ىم أىل لعمارة مساجد [ٛٔالل ِو﴾]التوبة:
ىم ىؤالء، ليس ا٤بقصود أنو ال يعمر مساجد ا إال ىؤالء، إ٭با ا٤بقصود  ا 

  ؤالء ألف عمارهتم تنفعهم.ساجد ىأف الذين ىم أىل لعمارة ا٤ب
كأما الذين ٓب يتصفوا بالصفات ا٣بمس الواردة ُب اآلية، فإهنم ليسوا أىبلن لعمارة 

 رة حقيقية، ألهنم ال ينتفعوف هبا.ا٤بساجد، كإف عمركىا فهي ليست عما
 عض أىل التفسّب: إهنا عمارة حسية.قاؿ ب كعمارة ا٤بساجد كبيوت ا 

 .ة معنويةإهنا عمار  :كقاؿ بعضهم
 إهنا تشمل األمرين، كىذا أقرب. :كقالت طائفة ثالثة

العمارة ا٢بسية بابتنائها كإصبلحها كتشييدىا، كذلك العمارة ا٤بعنوية، الٍب ىي 
با١بلوس فيها، كذكر ا سبحانو كالصبلة كتبلكة القرآف، فإف ىذه ىي العمارة ا٤بعنوية 

من العمارة ا٢بسية، كاآلية األقرب كا أعلم أهنا للمساجد كال شك أف العمارة ا٤بعنوية أكٔب 
 تشمل األمرين.
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 َمن ىؤَّلء الذين ىم أىل بعمارة المساجد؟ 
 :ىؤالء الذين حصلوا ىذه الصفات ا٣بمس

، كذلك  آمنوا با كاليـو اآلخر، الحظ أنو ٓب يذكر اإلٲباف برسوؿ ا 
٤با قد مر بنا ُب دركس سالفة من أف أركاف  ٓب يذكر اإلٲباف با٤ببلئكة كالكتب كالرسل، كذلك
ُب اإلٲباف با، ككذلك إذا أفرد فإنو  تضمنه اإلٲباف، بل ٝبيع ما يندرج ُب ىذا الدين فإنو مي 

 فركعان، أركانان كعبادات، كقد ييفرديشمل ُب ا٤بعُب ٝبيع ما يدخل ُب ىذا الدين أصوالن ك 
 .ة يعلمها ا حة أك ٢بكمبعض ذلك ألجل فائدة أك ٙبقيق مصل

كىذا كثّب ُب القرآف، كثّب ما يقرف ٲباف با اإلٲباف باليـو اآلخر، ىا ىنا ضم إٔب اإل
بْب اإلٲباف با كاليـو اآلخر، كذلك أف اإلٲباف باليـو اآلخر باعث عظيم على العمل 

ا٤بأكل نعيمان أك الصاّب، فإف تذكر اإلنساف يـو ا١بزاء كا٢بساب، تذكره الدار اآلخرة الٍب فيها 
عذابان، تذكره ذلك دافعان، كحاث لو على أف يستقيم على شرع ا كاإلٲباف با 

. 
ـَ الص الَة َوآَتى الز َكاَة﴾]البقرة:كذكر بعد ذلك الصبلة كالزكاة قاؿ:  ، [ٚٚٔ﴿َوَأقَا

لغالب كذلك ألف ىاتْب العبادتْب أعظم العبادات، كالغالب أف من ٠بحت نفسو بأدائهما ا
 ر ُب ىذين فالغالب أنو يقصر فيما سواٮبا.ص  أنو ُب غّبٮبا أطوع يؤدم غّبٮبا إ٭با من قى 

 .ٍب ذكر ا٣بشية، كىذا ىو موضع الشاىد ُب ىذه اآلية الٍب أكردىا ا٤بؤلف 
  :قاؿ 

َنَة الن اِس  ِفتػْ  ﴿َوِمَن الن اِس َمْن يَػُقوُؿ آَمن ا بِالل ِو فَِإَذا ُأوِذَي ِفي الل ِو َجَعلَ وقولو: 
 اآلية. [ٓٔ]العنكبوت:﴾َكَعَذاِب الل وِ 

فيها طائفة من الناس، حٌب نكوف على  يذكر ا  ىذه آية العنكبوت
فَِإَذا ُأوِذَي  َوِمَن الن اِس َمْن يَػُقوُؿ آَمن ا بِالل وِ ﴿بينة من حا٥بم، كأف ٫بذر أف نكوف مثلهم، 

 .[ٓٔ]العنكبوت:﴾ِفي الل وِ 
، )الفاء( ىذا ا٢برؼ يفيد معُب السببية، يعِب بسبب اإلٲباف با، ألجل اإلٲباف ُب ا

َنَة الن اِس َكَعَذاِب الل وِ ﴿با،  ، كا٤بؤلف [ٓٔ]العنكبوت:﴾فَِإَذا ُأوِذَي ِفي الل ِو َجَعَل ِفتػْ
 :ُلن  ِإن ا ُكن ا َمَعُكْم ﴿َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبٍَّك لَيَػُقو اآلية، أكمل  قاؿ اآلية، يعِب
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َولَيَػْعَلَمن  الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا َولَيَػْعَلَمن   * َأَولَْيَس الل ُو بَِأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِمينَ 
 . [ٔٔ-ٓٔاْلُمَناِفِقيَن﴾]العنكبوت:

فتنوا ىذه اآلية ُب حق أناس كاف فيهم نفاؽ، كذلك أهنم كانوا ٗبكة فأسلموا، لكن 
بالكفار، مسهم شيء من األذل كاالبتبلء بسبب ىؤالء الكفار، ىا ىنا كقعوا ُب امتحاف، 

بل ىؤالء ا٤بشركْب، أضحى عندىم شيء من ا٤بعارضة كا٤بقارنة بْب أذية ىؤالء، يفًب من ق
الذم  نالو شيء من األذل يزيد أك ينقص، ٍب قارف ىذا بعذاب ا  أكذم ُب ا

، فكاف من ىؤالء أهنم قدموا خشيتهم من الناس على عن ا  ينتظره إف أعرض
، فخسركا خسارة ال ربح بعدىا، أكذكا بسبب إٲباهنم با خشيتهم من ا 

فقدموا خوفهم كخشيتهم من ا٤بخلوقْب على خشيتهم من ا٣بالق، فكاف أف دفعوا عذاب 
 ساعة بعذاب األبد، نسأؿ ا السبلمة كالعافية. 

ء ما أظهركا كفرىم كردهتم للمؤمنْب كانوا يداىنوف أىل اإلٲباف، لكن حقيقة لكن ىؤال
بنصر ا٤بؤمنْب فإهنم يأتوف  ا٢باؿ أهنم ركنوا إٔب الكافرين، كلذلك إذا قضى ا 

إٔب ا٤بؤمنْب كيقولوف إنا معكم نريد أف نصيب ٩با تصيبوف من نتائج ىذا الظفر كالغنيمة 
ؤالء كإف خفي حا٥بم على ا٤بخلوقْب، فإنو ال ٱبفى على أف ى ك٫بوىا، فبْب ا 

 . [ٓٔ﴿َأَولَْيَس الل ُو بَِأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن﴾]العنكبوت:: ا 
بأنو قدر ىذا األمر حٌب يعلم علم الظهور، علم أىل اإلٲباف  ٍب حكم ا 

الذين ٤با ابتلوا ما ثبتوا، نكصوا على الذين إذا ابتلوا ثبتوا، كعلم ظهور حاؿ ا٤بنافقْب 
 .[ٔٔ﴿َولَيَػْعَلَمن  الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا َولَيَػْعَلَمن  اْلُمَناِفِقيَن﴾]العنكبوت:أعقاهبم، 

ىذا العلم يرعاؾ ا الذم جاء ُب ىذه اآلية كىو الذم يأٌب ُب نظائر ٥با ُب القرآف، 
علم األشياء بعلمو  الظهور، كذلك أف ا  ا٤براد بو ليس العلم القدٙب، إ٭با ىو علم

  أزالن كأبدان.القدٙب الذم ىو صفة ذاتية ال تنفك عن الذات، علم ا كل شيء 
 بالشيء كقت حصولو. كىناؾ علم آخر كىو علم ا 

 ء قبل حصولو، كيعلم الشيء إذا حصل.يعلم الشي إذف ا  
 لثا٘ب.لعقاب يتعلق بأم العلمْب: باكالثواب كا 
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ال يعاقب أحد على العلم القدٙب، إ٭با يعاقب على علم الظهور ىذا العلم  ا 
 الذم يتجدد.

٥بم يشبو ما جاء ُب بْب ُب ىذه اآلية حاؿ ىؤالء كحا ا٤بقصود أف ا 
 :، على حرؼ يعِب[ٔٔ﴿َوِمَن الن اِس َمْن يَػْعُبُد الل َو َعَلى َحْرٍؼ﴾]الحج: اآلية األخرل:

َنٌة انَقَلَب َعَلى رؼ، مثل الطرؼ ىذا، على ط ٌر اْطَمَأف  ِبِو َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ ﴿فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ
نْػَيا َواآلِخَرَة﴾]الحج: :كالنتيجة [َٔٔوْجِهِو﴾]الحج: ، نسأؿ ا السبلمة [ٔٔ﴿َخِسَر الدُّ

  كالعافية.
الٍب ٫بن فيها من حكمتو أنو يبتلي أىل اإلٲباف، ُب ىذه السورة  ا 

ٗبقدمة عظيمة ينبغي للمسلم أف يقف أمامها متأمبلن،  )العنكبوت(، قدـ ا 
رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمن ا َوُىْم َّل يُػْفتَػُنوفَ  * ﴿المقاؿ سبحانو:  َوَلَقْد  * َأَحِسَب الن اُس َأْف يُػتػْ

-ِٔذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمن  اْلَكاِذبِيَن﴾]العنكبوت:فَػتَػن ا ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمن  الل ُو ال  
 أنو يبتلي أىل اإلٲباف، حٌب ٲبيز ا ا٣ببيث من الطيب.  حكمة من ا  [ٖ

، من الناس من تكوف كالناس ٱبتلفوف ُب ىذا االبتبلء، ٕبسب ما يشاؤه ا 
أسلم اإلنساف بعد كفر فًب  فتنة عظيمة، كمن الناس من تكوف فتنتو دكف ذلك، رٗبا إذا

يرىبونو أك  ،كأكذم كابتلي بأىلو، بأصدقائو بأناس من ذكم ا١باه كا٤بنصب، ألجل أف يردكنو
يرغبونو، رٗبا ابتلي بشيء من األذل ُب جسده أك األذل ُب عرضو، تشاع عنو قالة السوء، 

  تلي بأقل من ذلك كسخرية كاستهزاء.رٗبا اب
ف الصادؽ من الكاذبْب، أىل اإلٲباف الصادؽ كما مر معنا غّب كىا ىنا ٲبتاز أىل اإلٲبا

، «وأف يكره أف يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ في النار» :مرة
قلبو، ىنيئان ألىل الصدؽ، ىنيئان  ال ٲبكن أف يرجع إٔب الظبلـ كقد نور ا 

 ألىل اإلٲباف الصادؽ. 
لوهبم مرض كغش كدغل، فإهنم ال يثبتوف عند االمتحاف، كأما أكلئك الذين ُب ق

، رٗبا يكوف اإلنساف سادران ُب غيو، كاقع كىكذا الشأف فيمن استقاـ على طاعة ا 
عليو بأف يسلك طريق االستقامة، كىا ىنا  ن ا فيمي  ُب معاصي ا 

صدقائو، كحينئذ يكوف قد يبتلى كقد يفًب كقد يؤذل من أىلو، من زكجو، من أكالده، من أ
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، كإما أف يعود إٔب ما فيفوز برضا ا  ينجحُب كسط ىذا االمتحاف، فإما أف 
 من معصية ا كحينئذ يكوف قد فشل ُب ىذا االمتحاف. -عياذان با-كاف عليو 

 ية ا ُب قلبو أعظم من كل خشية.إذف ا٤بؤمن الصادؽ ىو الذم خش
قتضي أف تقل ا٤بخوفات ُب قلب العبد، كأف يوحد ا قد مر بنا أف ٘بريد التوحيد ي

  ال ِذيَن  قلت ا٤بخوفات ُب قلبك:با٣بوؼ، كلما عظم إٲبانك كتوحيدؾ كلما﴿
  .[ٜٖيُػبَػلٍُّغوَف ِرَساَّلِت الل ِو َوَيْخَشْونَُو َوَّل َيْخَشْوَف َأَحًدا ِإَّل  الل َو﴾]الحزاب:

من أذل أك شيء من العذاب  نا٥بم مسه  ىكذا ينبغي أف يكوف أىل اإلٲباف، فإف
بسبب إٲباهنم فالواجب حينئذ الثبات، ىذه حقيقة اإلٲباف، كىذا ىو حقيقة التوحيد، قاؿ 

 ::[ٖٔ﴿أََتْخَشْونَػُهْم فَالل ُو َأَحقُّ َأْف َتْخَشْوُه﴾]التوبة. 
 أين توحيدؾ أين إٲبانك؟ إذا كنت ٚبشى ا٤بخلوؽ أكثر من ا٣بالق، كمن حكمة ا

  أف ىذا االبتبلء غالبان ابتبلء مؤقت يزكؿ بعد حْب، لكنو ٰبتاج إٔب شيء من
قرف الفرج بالصرب، امتحاف يصرب عليو اإلنساف ما شاء ا  الصرب ٍب يأٌب الفرج، ا 
  أف يصرب، ٍب تكوف العاقبة خّبان كثّبان، إذف األمر كما قاؿ اإلماـ أٞبد لو( :

و كاف إٲبانك كتوحيدؾ صحيحان كقلبك سليمان فإنك ال تلتفت صححت ٓب ٚبف أحدان( ل
عبلمة كأمارة  إٔب أحد من ا٤بخلوقْب، كال تباؿ هبم إ٭با حصوؿ خوؼ من غّب ا 

 على مرض ُب القلب.
بكل ما سبق كما سيأٌب كبلمنا عن  وَّلحظ أننا نتحدث عن الخوؼ الممنوع

 ا٣بوؼ ا٤بمنوع.
و ا١ببلة كىو ما أ٠بيناه ا٣بوؼ الطبيعي فإف ىذا غّب أما ا٣بوؼ ا٤بباح الذم تقتضي

داخل فيما نتحدث فيو، كبلمنا عن ا٣بوؼ ا٤بمنوع الذم ال تقتضيو ا١ببلة، إ٭با ٱباؼ 
اإلنساف خوفان يؤدم بو إٔب الوقوع ُب الشرؾ أك إٔب الوقوع ُب ا٤بعصية على ما مضى 

  تفصيلو، كا ا٤بستعاف.
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  :قاؿ 

إٕ َٔ قعـ ايٝكني، إٔ تسقٞ ايٓاع $َسؾٛعّا:  عٔ أبٞ ضعٝد 

اهلل، ٚإٔ ؼُدِٖ ع٢ً زشم اهلل، ٚإٔ ترَِٗ ع٢ً َا ملا ٜؤتو اهلل، بطدط 

 .#إٕ زشم اهلل ال هسٙ سسف سسٜـ، ٚال ٜسدٙ نسا١ٖٝ نازٙ

إف من  :ىذا ا٢بديث، حديث صحيح معُب لكنو ضعيف اإلسناد، كفيو لطيفة، قاؿ
 عف اليقْب على لغة ٛبيم.إف من ضي ضعف اليقْب، يصح أف تقوؿ 

كاليقْب أعلى درجات اإلٲباف، أعلى درجات اإلٲباف اليقْب كىذا اليقْب كاجب على 
ا٤بسلم، كمر بنا حينما تكلمنا ُب دركس قدٲبة ما يتعلق بشركط ال إلو إال ا، اليقْب الواجب 

 ، كاليقْب ا٤بتعلق بقدر ا:على ا٤بسلم، اليقْب ا٤بتعلق بأمر ا، كاليقْب ا٤بتعلق بوعد ا
 أف يكوف يقْب بأف أمر ا  اليقين المتعلق بأمر اهلل  .حق 
 يقْب يقتضي اعتقاد أف كعد ا صدؽ.  واليقين المتعلق بوعد اهلل 
 واليقين المتعلق بقدر اهلل   يقتضي اعتقاد أف قدر ا .عدؿ 

 :ُب ىذا ا٢بديث، من ذلكإذف من عبلمات كأمارات ضعف ىذا اليقْب ما جاء 
 :] كىذا سنتحدث عنو بعد قليل إف شاء -أف يرضي اإلنساف الناس بسخط ا ]أكالن

 .-ا، ُب الدليل القادـ
 فهو أف ٰبمد العبد ا٤بخلوؽ على رزؽ ا. أما الثاني

 .أف يذـ ا٤بخلوؽ على ما ٓب يؤتو ا  والثالثة
غب ُب ٙبقيق التوحيد، كيف أال ٰبمد كىذه لطيفة مهمة ينبغي أف يلحظها الرا

 اإلنساف من كصلو ا٣بّب كالرزؽ من ًقبىلو؟ 
ا١بواب: أف ا٤بقصود هبذا الكبلـ ىو أف يكوف التفات القلب كمشاىدة النعمة 

، كذلك أف النعمة حقيقة إ٭با ىي من كمبلحظة الفضل كل ذلك متعلق با 
﴿ُكالًّ نُِمدُّ ، [َٖ٘فِمَن الل ِو﴾]النحل:﴿َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة : ، قاؿ ا 

 .[ٕٓ﴿ِمْن َعطَاِء رَبٍَّك﴾]اإلسراء:من ماذا  [َٕٓىُؤَّلِء َوَىُؤَّلِء﴾]اإلسراء:
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ؾ قلب إذف الذم خلق ىذا الرزؽ ىو ا، كالذم من هبذا الرزؽ ىو ا، كالذم حر  
 .ىذا ا٤بخلوؽ فأكصل لك ىذا الرزؽ ىو ا 

 يقة من ا كإٔب ا.إذف األمر ُب ا٢بق
 إذف ماذا عن المخلوؽ الذي جاءني الرزؽ من طريقو؟ 

ىو ُب ا٢بقيقة سبب ككسيلة ال غّب، حقو عليك ا٤بكافأة كالشكر، أما ا٤بكافأة ُب قوؿ 
من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإف لم تجدوا ما »كما ُب الصحيح:   النيب

: ، كالشكر ُب قوؿ النيب «كافأتموهتكافئوه فادعوا لو حتى تظنوا أنكم قد  
 .«َّل يشكر اهلل من َّل يشكر الناس»

  كحقو كنصيبو ال يتجاكز ىذا األمر.إذف ا٤بخلوؽ حظو 
أما أف يكوف ىناؾ التفات من القلب إٔب ا٤بخلوؽ، كاعتقاد أف ا٤بنة لو، كأف اإلنعاـ 

 ْب كاإلٲباف، كالنيبمن قبلو، كأنو ىو الذم طوقو بالفضل، ىذا ال شك أنو من ضعف اليق
  :كُب ركاية عند «إنما أنا قاسم، واهلل يعطي»قاؿ كما ُب الصحيحْب ،

ما  يقسم، يعطي بأمر ا   ، النيب«اهلل المعطي وأنا قاسم»البخارم 
 مٌن ا بو كأعطى، ال أقل كال أكثر.

 إذف ا٢بمد ا٢بقيقي ا٤بطلق، كا٤بنة ا٤بطلقة، كالفضل ا٤بطلق، ٩بن كاف؟ 
 أمن ا٤بخلوؽ أـ من ا٣بالق؟ 

أرأيت لو جاءؾ ىدية من قبل رجل غِب أك أمّب كأرسلو مع سائقو أك خادمو ماذا 
تصنع؟ أتقوؿ ٥بذا ا٣بادـ: يا أيها ا٣بادـ، إف إحسانك قد أغرقِب كإ٘ب ال أستطيع مكافأتك 

 على ىذه ا٤بنة العظيمة الٍب قدمتها إٕب! أىكذا يقاؿ ؟ 
 ؿ لو جزاؾ ا خّبا، أشكرؾ على ما فعلت.ال غاية األمر أف يقا

 كلكن اعتقاد ىذا اإلنساف أف الذم أكصل إليو ا٣بّب إ٭با ىو صاحب ىذه ا٥بدية.  
ىذا ا٤بثاؿ يبْب لك أف ا٤بخلوؽ ال يتجاكز حاؿ ىذا ا٣بادـ، كأف ا٤بنعم ا٢بقيقي إ٭با 

عتقاد ا٤بنة ، فهو الذم أعطى، كلذلك ا٢بمد التاـ كالشكر الكامل، كاىو ا 
 .كالتفضل ٯبب أف يتوجو بو العبد إٔب ا 
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كإذا كاف ذلك كذلك حصل األمر اآلخر، كىو أنو ال يغضب إذا منعو ٨بلوؽ شيئان من 
، عدـ كصوؿ الرزؽ كاف قدران من ا الرزؽ، ألف ا٤بانع ُب ا٢بقيقة ىو ا 

. 
أطلبك شيئان من الرزؽ، شيئان  إذف ما الفائدة أف يغضب اإلنساف على ٨بلوؽ؟ يعِب أنا 

من ا٤باؿ، فتمتنع أك تعتذر، فأصب كما يقولوف جاـ غضيب عليك كأسب كأشتم كأغضب 
 .كأز٦بر، على ماذا؟ ىو ُب ا٢بقيقة ليس منو شيء، األمر إ٭با كاف من ا 

 ىو الرزاؽ، كأف ا  إذف من كاف يعتقد حقيقة كصدقان اعتقادان كامبلن أف ا 
لذم يقدر األقوات، فإنو حينئذ ال يغضب من ٨بلوؽ ٓب ينلو خّب من ًقبلو ألنو ال ىو ا

يتجاكز أف يكوف ٦برد كسيلة أك سبب أك كاسطة، كاألمر كلو راجع إٔب راجع إٔب ا 
. 

لن يوصلو إليك أك يسرع بو إليك حرصك كالعكس صحيح،  كلذلك رزؽ ا 
  .األمر كلو إٔب ا 

ال يبذؿ اإلنساف السبب ُب الرزؽ أك ُب طلب الرزؽ، لكن الذم ينبغي ال يعِب ىذا أ
، أف يكوف أثناء طلبو ٥بذا الرزؽ كبذلو ىذا السبب قد تعلق قلبو با٤بنعم األكؿ ا 

 . ىو األكؿ كاآلخر، فاألمر كلو منو كإليو 
حركة ببل  :كلذلك سيأٌب معنا إف شاء ا ُب الباب القادـ أف التوكل قد عيٌرؼ بأنو

سكوف كسكوف ببل حركة، يبذؿ اإلنساف حركة كجهدان، يبذلو ببل تقاعس كال تكاسل، 
، يعلم أف األمر ال يضطرب كلكن مع ىذا فإف قلبو ساكن مطمئن معلق با 

  .كلو  
على أف اإلنساف قد يرزؽ ببذؿ كثّب، كقد يرزؽ ببذؿ قليل، كقد يرزؽ ببل سبب منو، 

ٲبوت قريب فّبث ىذا اإلنساف، ىل بذؿ سببان؟ ما بذؿ سببان، ما كاف من أليس كذلك؟ رٗبا 
  إليو ىذا الرزؽ. شيء، كمع ذلك ساؽ ا 

  .إذف الذم ٯبب كالذم يتعْب على كل مسلم أف يكوف قلبو معلق با 
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  :قاؿ 

َٔ ايتُظ زقا $قاٍ:  ؛ إٔ زضٍٛ اهلل ٚعٔ عا٥ػ١ 

عٓ٘ ٚأزق٢ عٓ٘ ايٓاع، َٚٔ ايتُظ زقا ايٓاع؛ زقٞ اهلل اهلل بطدط 

زٚاٙ ابٔ سبإ يف  #ايٓاع بطدط اهلل؛ ضدط اهلل عًٝ٘ ٚأضدط عًٝ٘ ايٓاع

 ؾشٝش٘.

حديث حسن ال بأس بو إف شاء ا، كخرجو  ىذا ا٢بديث، حديث عائشة 
  لَبمذم كغّبه كلكن بألفاظ مقاربة.ابن حباف ُب صحيحو كىو عند غّبه كا

ُب قدره، كىي  ديث فيو بياف قاعدة جعلها ا ا٤بقصود أف ىذا ا٢ب
بسخط الناس  ا٤بعاملة بنقيض ا٤بقصود الفاسد، ٗبعُب أف من التمس رضا ا 

لناس، كىذا جزاء ٯبازيو على ذلك بأف يرضى عنو، كأف يرضي عنو ا فإف ا 
  على عملو الصاّب.

و أف يرضي الناس بسخط كس، كىأما ا٤بعاملة بنقيض ا٤بقصود الفاسد، ففي حاؿ الع
 ا.

برضا الناس أك العكس  )الباء( ىا ىنا باء معاكضة، يعِب كأنو يشَبم رضا ا 
 الصفقة حينئذ.  ت، كبئسيشَبم رضا الناس بسخط ا 

من فعل ىذا، قدـ ما يتعلق بسخط ا٤بخلوؽ على سخط ا٣بالق جل كعبل، فإنو 
مة من العظائم، ٍب إنو لن ٰبصل على ما كاف سيبوء ٖبسراف كإٍب، كيكوف كاقعان ُب عظي

طلب، ىو كاف يطلب كجوه الناس كرضاىم ال يسخطوا  :يلتمس كيطلب، التمس يعِب
سيجعل قلوهبم ساخطة عليو، كذلك عقوبة منو  عليو، لكن النتيجة أف ا 
  على ما صدر منو من تقدٙب ٧باب ا٤بخلوقْب على ٧باب ا، كرضا ا٤بخلوقْب

 .ا ا٣بالق على رض
ا٤بسلم الصادؽ الذم كمل توحيده كإٲبانو ىو الذم ال تأخذه ُب ا لومة الئم، ىو 

ُب قلبو أعظم من كل شيء، كأكرب من كل شيء، كرضاه عنده أىم من  الذم ا 
ىو الذم مدحو زين كذمو شْب، كلذلك فإنو ال يبإب  رضا كل أحد، يعتقد أف ا 
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ما ٰببو ا مع ما ٰببو ا٤بخلوؽ، أك ما يسخطو ا مع ما يسخطو با٤بخلوقْب إذا تعارض 
 على ما ٰببو تقدٙب ما ٰببو ا -كال تردد عنده ُب ذلك عنده-ا٤بخلوؽ، دائمان عنده 

 .كال يداىن ُب شيء يبغضو ا  ا٤بخلوؽ، ال ٲبارم
، ىو الذم يداىن ُب ىذا كضعيف اإلٲباف من قل حظو من خوؼ ا 

من أجل أف يدفع سخطو عنو، بل رٗبا  ، رٗبا كافق من يقع ُب معصية ا األمر
سيقلب  شاركو فيما ىو عليو من ا٤بعصية ألجل ذلك، كىذا يبشر بأف ا 

قلوب ا٣بلق عليو، شاء أـ أىب سيعاقب بنقيض قصده، فبل ىو بالذم استفاد ما يتعلق برضا 
 . ا٤بخلوقْب، كال ىو الذم فاز برضا ا 

مع -كإف من ا٤بؤسف أف حاؿ كثّب من الناس السيما ُب ىذه األعصار ا٤بتأخرة أهنم 
ُب  ، كال يبالوف الوقوع ُب مساخط ربنا  يداىنوف ُب دين ا  -األسف الشديد

  ، ألجل أف ييقبل ا٤بخلوقوف عليهم.سبيل أف يدفعوا عن أنفسهم سخط ا٤بخلوقْب
ؼ أك النهي عن ا٤بنكر كىو يعتقده معركفان أك رٗبا ٘بد من يسكت عن األمر با٤بعرك 

منكران، كذلك لئبل ٰبرؾ ساكنان من الناس، رٗبا يذىب إٔب ا٤بسجد كيرل الناس أك يرل من 
الناس من ىو جالس ال يصلي ُب ا٤بسجد كقد أقيمت الصبلة، ال يتكلم ٕبرؼ كاحد فيذكر 

 كيأمر كينهى، ٓب يا ترل ىذا األمر؟ 
مع أنو  ،الشديد بسخط ا لكن مع األسف  رضا الناس،ا١بواب: أنو التمس 

  ب عليو أف يصرب كما مر بنا آنفان.در أنو نالو شيء من األذل فإف الواجلو قي 
كالغالب أف من يقـو باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كيسلك ُب ىذا ا٤بسلك 

عركؼ، الغالب أف من الصحيح ٗبعُب أف يكوف أمره با٤بعركؼ ٗبعركؼ كهنيو عن ا٤بنكر ٗب
يفعل ذلك ال ينالو شيء، كإف نالو شيء فالغالب أنو ال يتجاكز كلمة، رٗبا يسمع كلمة، 

كلو بكلمة، كرٗبا مع ىذا باء  ؤذل ُب ا لكنو يربأ بنفسو ُب ظنو عن أف يي 
 ، فهذا من األمر ا٤بشكل كازف. بسخط ا 

ّبان من ا٤بنكرات ُب عآب ا٤بسلمْب، كال حصل ُب ا٢بقيقة يا أيها اإلخواف ما انتشرت كث
تقصّب ُب أداء الواجبات إال بأسباب، كمن أعظمها عدـ مراعاة ىذا األمر، كىو تقدٙب رضا 

  على رضا ا٤بخلوقْب. ا 
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فالدعاة إٔب ا كطلبة العلم مطلوب منهم ىذا  ،كإذا كاف ىذا ٩با ٱباطب بو كل مسلم
، كأف يقدموا رضا ا م أف ٯبردكا التوحيد  األمر أكثر من غّبىم، عليه
  من كاف كاقعان ُب  ُب دين ا سبحانو، كأال ٲبارمعلى رضا ا٤بخلوقْب، كأال يداىنوا

دكف أمر كهني كبياف كتبليغ، ىذا من ا٤بهمات يا طبلب العلم، بل  معصية ا 
يشارؾ فيما يعتقد أنو باطل كأنو إننا مع األسف الشديد رٗبا رأينا من ٱبالط كيداىن كرٗبا 

ألجل أف يكسب كجوه الناس، كألجل أف ال يذمو فبلف كفبلف،  ظلم لعباد ا 
 كىذا ُب ا٢بقيقة مرجعو إٔب ضعف التوحيد. 

ُب قلبو فإنو  القاعدة الٍب قلناىا يا أيها اإلخواف أف كل من عظم خوؼ ا 
كلو غضب أىل األرض ٝبيعان  ا تقل ا٤بخوفات ُب قلبو، بل إنو ال ٱبشى إال 

 فإنو ال يبإب. 
 ٚيٝتو تسق٢ ٚاألْاّ غكاب  ؾًٝتو ؼًٛ ٚاؿٝا٠ َسٜس٠ 

 .ىكذا لساف حاؿ ا٤بؤمن ا٤بوحد الذم كمل خوفو كخشيتو من ا 
. 
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 باب قوؿ اهلل تعالى:

 .[ٖٕالل ِو فَػتَػوَك ُلوا ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]المائدة:﴿َوَعَلى 
للكبلـ عن عبودية التوكل على ا   ىذا الباب قد عقده ا٤بؤلف

 كالتوكل مقاـ عظيم من مقامات الدين، بل ىو نصف الدين، فالدين عبادة ،
، [ٛٛ﴿َعَلْيِو تَػوَك ْلُت َوِإلَْيِو أُنِيُب﴾]ىود: .[َٖٕٔوتَػوَك ْل َعَلْيِو﴾]ىود: بدهفاع ﴿ كتوكل،

 .[٘﴿ِإي اَؾ نَػْعُبُد َوِإي اَؾ َنْسَتِعيُن﴾]الفاتحة:
آؿ ] ﴾ِإف  الل َو ُيِحبُّ اْلُمتَػوَكٍِّلينَ ﴿، كا٤بتوكلوف أحباب ا 

﴿َوقَاَؿ ُموَسى يَا قَػْوـِ ِإْف ُكْنُتْم ـ: ، كالتوكل شرط اإلٲباف كشرط اإلسبل[ٜ٘ٔ:عمراف
 .[ٗٛآَمْنُتْم بِالل ِو فَػَعَلْيِو تَػوَك ُلوا ِإْف ُكْنُتْم ُمْسِلِميَن﴾]يونس:

التوكل يكوف من  كالتوكل على ا أكسع مقامات الدين من حيث أىلها، كذلك أفٌ  
نس كمن رض، كمن اإلالسماكات كمن أىل األ كل أحد، من ا٤بسلم كمن الكافر، كمن أىل

، كما ا١بن، حٌب ا٢بيوانات كالطيور، كل ٨بلوؽ فإنو يتأتى منو التوكل على ا 
التوكل على ا من أكسع ا٤بقامات اإلٲبانية من حيث تعلق ىذا ا٤بقاـ بصفات ا  أفٌ 
  

، فيتعلق بصفة التوكل يتعلق بصفات كثّبة كنعوت جليلة للبارم عبوديةن 
 ة كالقدرة كا٤بشيئة كالرٞبة كالرأفة كابة كغّبىا من صفات ا جل كعبل. العلم كالقو 

ل عنو اإلٲباف كإف ضعف فيو ضعف ح  إهنا عبادةه جليلة القدر إذا خبل منها القلب ترى 
 لو شأف، كأم شأف.  األماف، التوكل على ا 

 كحقيقة التوكل أهنا مؤكدةه من شيئْب: 
 . من اعتماد كتفويض إٔب ا

 كمن بذؿ للسبب.
على ا١بوارح، كأمر يتعلق  من ىذين األمرين، أمر التوكل ا٢بق إ٭با يكوف ٦بموعان 

 بالقلب.
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أما الذم على ا١بوارح فهو بذؿ السبب، كأما الذم على القلب فإنو االعتماد  
 .كالتفويض إٔب ا 

يتعلق  ا  التوكل على كإذا أردنا أف نفصل ىذا ا٤بقاـ أكثر فإننا نقوؿ إفٌ 
 أك ينبِب على ثبلثة أشياء:

ٙبقيق توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات؛ ىذا التوحيد العلمي الذم مر بنا ُب  الوؿ:]المر[ 
ف يكوف ىناؾ توكل وبية كاأل٠باء كالصفات، ال ٲبكن أدركس خلت أنو يشمل توحيدم الرب

ا  قيق ىذا التوحيد، إفراده العبودية ٙبُب قياـ ىذ ٤بن ىو فاقد ٥بذا التوحيد، أكؿ أساسو 
  ُب ربوبيتو كُب أ٠بائو كصفاتو، ال ٲبكن أف يكوف متوكبل إال من كاف معتقدا بأف ا
  ىو الرب ا٤بالك، السيد ا٤بتصرؼ ا٤بدبر، الذم لو ا٣بلق كالرزؽ كالتدبّب، كأيضا

 .أنو ا٤بتصف بصفات ا١بماؿ 
ثبلثة ال يتأتى  يمية قولو: إفٌ عن شيخو ابن ت ذلك نقل اإلماـ ابن القيم كل

منهم التوكل، ثبلثة ال يتأتى منهم التوكل، ال ٯبيء منهم أف يتوكلوا: الفيلسوؼ، كالقدرم 
 الناُب، كا١بهمي ا٤بعطل. 

١بزئيات، إ٭با يعلم ال يعلم ا ا  كأٗب يتأتى التوكل من فيلسوؼ يعتقد أفٌ 
ال يعلم األشياء حٌب  د بأف ا كأٗب يتأتى التوكل من قدرم يعتق األمور كليةن؟

تقع؟ كأٗب يتأتى التوكل من قدرم يعتقد أنو يقع ُب ىذا الكوف ما ال يشاؤه ا؟ كأٗب يتأتى 
 ا تعأب معطل عن صفات الكماؿ؟ التوكل من جهمي يعتقد أفٌ 

 .ينبِب عليو صرح التوكل على ا ا ىذا ىو األساس األكؿ الذم إذن  
بذؿ السبب، كالسبب البد أف يكوف سببا مشركعا، البد أال يكوف  المر الثاني:
بذؿ ا٤بستطاع ُب ٙبقيق ا٤براد ُب ضوء ما أباحتو الشريعة؛ ىذا ىو  :سبب ٩بنوعا، ٗبعُب

الثا٘ب من أركاف التوكل، البد ُب ٙبقيق  شركع، ىذا ىو السبب الذم ىو الركنالسبب ا٤ب
 التوكل من بذؿ السبب. 

بْب التوكل كبذؿ السبب، ال شك  اّبكف حينما يظنوف أف ىناؾ تنافرن كىا ىنا ٱبطأ كث
كشرعو كقدره اقتضت ربط األشياء بأسباهبا،  أف ىذا خطأ كبّب، فإف حكمة ا 

http://www.salehs.net/


ٖٕٔ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

بذؿ السبب ُب ٙبقيق ا٤براد ال شك أنو ٩با دلت عليو الشريعة ك٩با أبانتو سنة  كبالتإب فإفٌ 
 . النيب 

لو أنكم توكلوف على اهلل حق توكلو »: أٓب تسمع إٔب قوؿ النيب 
ي ، تذىب ُب الصباح الباكر كى«اتغدو خماًصا وتروح بطانً  ،لرزقكم كما يرزؽ الطير

 جائعة ٍب تعود بعد ذلك كقد شبعت.
 إيٝو اؾرع ٜطاقط ايسطب       ٖٚصٟ أمل تَس إٔ اهلل أٚس٢ ملسِٜ

 ي٘ ضبب ٚيهٔ نٌ غ٤ٞإيٝٗا      ا ٓٝ٘ َٔ غري ٖصٖٚيٛ غا٤ إٔ و

كقدره كشرعو أف ربط األشياء بأسباهبا، كإذا كاف سيد  إذنا من حكمة ا 
كاف   الذم قد بلغ الغاية ُب التوكل كاالعتماد على ا   ا٤بتوكلْب

يـو أحد درعْب، أليس ىو  الذم لًبس  يبذؿ السبب ببل تقصّب، أليس ىو
م أٚبذ السبب ا٤بعلـو يـو بدر، أليس ٚبذ السبب ا٤بعلـو يـو ا٣بندؽ، أليس ىو الذالذم ا

ىو الذم اٚبذ دليلو يـو خرج للهجرة، أليس ىو الذم كاف يرصد قوت أىلو لسنة، أليس ىو 
ُب توكلو؟ حاشا ككبل  قدحنا، أكاف ىذا الذم إذا أراد السفر أعد الزاد 
. 

للتوكل،  ىذا ما ينبغي التنبو لو، كىو أف السبب من حقيقة التوكل، ال أنو شيء مناؼو 
 كلكن تنبو ىنا إٔب أف ا٤بتوكل ُب شأف السبب البد أف ٯبمع بْب اتصاؿ كانفصاؿ. 

أف التوكل  :أما االتصاؿ فاتصاؿ ا١بوارح بالسبب، كانفصاؿ القلب عن ذلك، ٗبعُب
لسبب من جهة ا١بوارح، يبذؿ كيعمل كٯبد كيكدح ببل أم تقصّب أك فتور، أما ؿ لفيو بذ

  القلب فإنو غّب ملتفت
ي
، إذنا ىذا أمر ال بد من ب سبً للسبب، القلب معلق با٤ب

أنو عرؼ التوكل  ((فتح البارم))ا١بزء الرابع من  التنبو لو، كلذا نقل ا٢بافظ بن حجر 
 إٔب األسباب بعد بذؿ األسباب. النظرأنو قطع 

نقل عن بعضهم تعريف التوكل بأنو  ((ا٤بدارج))ُب  كالعبلمة ابن القيم 
التوكل  سكوف كسكوف ببل اضطراب، كا٤بعُب أنو اضطراب با١بوارح ٗبعُب أفٌ  اضطراب ببل

يقتضي حركة دؤكب كجد باجتهاد با١بوارح، كمع ذلك القلب ساكن ال يضطرب، ألنو كاثق 
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، ال يلتفت إٔب األسباب، حسب األسباب أف ال تتجاكز عن ىذا القدر، با 
 ف يكوف ىناؾ التفات من القلب إليها.كىي أف تكوف أسبابا مبذكلة با١بوارح دكف أ

: الذم ينبغي عليو التوكل ىو عمل القلب، كلذلك عرؼ اإلماـ أٞبد الثالث ]المر[
  التوكل بأنو عمل القلب، كىذا العمل مركب من اعتماد كتفويض إٔب ا
  كثقة كحسن ظن بو. 

ل ال بد أف يكوف صادؽ التوك ال بد من أف يكوف ا٤بتوكل إف شاء أف يكوف متوكبلن 
أف خّبة ا لو خّب من خّبتو لنفسو، كأف تدبّب ا  ، معتقدان ٧بسنا الظن لقدر ا 

 لو خّب من تدبّبه لنفسو.
 ٖٛ أٚىل بو َٓو           ؾٛض األَس إيٝ٘ 

 كىذا ا٤بقاـ سهل بالكبلـ، لكن ٙبقيقو أمر ٰبتاج إٔب ٦باىدة، فرؽه  ىذا ىو ا٤بتوكل 
ىذا يعرؼ أف يكوف عليو أف يثق با  لتوكل كبْب من يقـو بو التوكل، منابْب من يتصور 

عتماد سهل كمتيسر كالكل حاصل منو ذلك، لكن العربة كالشأف إ٭با ىو بأف يقـو ذلك اال
 .، كاك كاالمتحاف عن الشدائدكالثقة كالتفويض حقيقة بالقلب
، إ٭با تظهر ىذه -لذم ٠بعتا-اده كركنو األعظم عمل القلب حقيقة التوكل الذم عم

ا٢بقيقة عند الشدائد، عند االمتحانات العصيبة الٍب ٲبر اإلنساف هبا ُب ىذه ا٢بياة، ىا ىنا 
أـ أهنا كانت  على ا  يظهر ا٢باؿ على كجو ا٢بقيقة، إف كاف حقا متوكبل معتمدان 

 دعاكل يدعيها، كا ا٤بستعاف.
اـ، كضلوا س، التوكل على ا ضل ُب شأنو أقو ىذا ا٤بقاـ قد أخطأ فيو طوائف من النا

 الطريق ك٘باكزا الصواب.
الذين أشركوا ُب توكلهم على ا الشرؾ األكرب، قـو قد أخطأكا  ]الصنف األكؿ[:

عليو، كحد ذلك كضابطو ىو  بلن ُب شأف التوكل حينما جعلوا مع ا غّبه متوكى  خطأن عظيمان 
 ما يأٌب: 

الشرؾ األكرب  ذم من قاـ بو أنو يكوف قد أشرؾ مع ا ضابط التوكل الشركي ال
 ىو: 

 .مطلقان  األمواتأف يتوكل على  أوًَّل:
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 .أف يتوكل على الغائبْب مطلقان  وثانيا:
 توكل على حاضر حي فيما ال يقدر عليو إال ا. يأف  وثالثا:

 الشرؾ األكرب. إذنا من كقع ُب كاحد من ىذه الصور فقد أشرؾ مع ا 
فلذلك أكلئك الذين تعلقت قلوهبم بالقبور كاألضرحة كاألكلياء، الذين عظم اعتمادىم 

ىؤالء ينبغي أف يستيقظوا من غفلتهم، ىذا الشيء  كتوكلهم عليها فاشركوىا مع ا 
 . -عافا٘ب ا كإياكم من ذلك -الذين ىم كاقعوف فيو ال شك أنو يوردىم دار البوار

كمتوكبل على اإللو ا٤بعبود الذم يتوجو إليو بالعبادة، كمع  ىؤالء ٘بد أحدىم معتمدا
ذلك يتوكل عليو، لذلك ٘بدىم يصيحوف يا سيدم فبلف إ٘ب متوكل عليك يا ابن علواف، 

هبذا  على ا كعليك، أنا فوضت األمر  كإليك، انظر كيف جعلو شريك مع ا 
كىذا ال شك أنو أمر عظيم، ىذا الشرؾ االعتماد كالتفويض! نسأؿ ا السبلمة كالعافية، 

 يا عبد ا من أف تقع فيو كٚبسر الدنيا كاألخرة. م، حذار األكرب الذم ال يغفره ا 
الذم كقع ُب الشرؾ األصغر، كذلك بأف يكوف كقع منو نوع التفات  :الصنف الثا٘ب

ع من الشرؾ كاعتماد بقلبو على ٨بلوؽ فيما يقدر عليو، ىذه شعبة من الشرؾ، ىذا نو 
فيما ال يقدر  شيءا٣بفي، ىو ٓب يتوكل على ميت، كٓب يتوكل على غائب، كٓب يتوكل على 

كمع ذلك كقع ُب نفسو شيء من االعتماد  عليو غّب ا، إ٭با عنده توكل على ا 
 كااللتفات ٤بخلوؽ. 

ر شيء يكث -كا ا٤بستعاف-فهذه شعبة من الشرؾ كنوع من الشرؾ األصغر، كىذا 
ات التف٘بد عنده كيقع فيو كثّب من الناس شعركا أك ٓب يشعركا، كثّب من الناس ُب شأف الرزؽ 

، أك يكوف قد احتمى بأحد بشأف دفع أذل من الذم يأتيو إٔب الراتب ُب قلبو إٔب الوظيفة
 شخص أك ٫بو ذلك، ٘بد عنده شيء من االلتفات إليو.

من أف يكوف القلب أخلص توكلو كاعتماده التوكل عمل القلب، فبل بد إذنا  كقلنا إفٌ 
ٕبيث ال يكوف منو االلتفات إٔب غّبه، كىذا ا٤بقاـ ٰبتاج من  على ا 

ا٤بسلم أف ينظر فيو إٔب نفسو، كأف يتأمل حالو، كأف ينقب ُب قلبو لعلو كاقع ُب ذلك كىو ال 
 يشعر. 
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اب، كظنهم أهنم : ما يقع من بعض الناس حينما يَبكوف بذؿ األسب]الصنف الثالث[
ىذا ليس من التوكل الشرعي،  ىذا غلط كأفٌ  هبذا يكونوف متوكلْب، قد علمنا قبل قليل أفٌ 

نو ٨بالف ٥بدم كما أ  ىذا ٨بالف لسنة ا التشريعية كسنتو الكونية كحكمتو  بل إفٌ 
كىدم أصحابو، ا٤بيزاف الذم ينبغي أف توزف بو األحواؿ إ٭با ىو سنة  النيب 
  سنة أصحابو، ك٫بن نعلم قطعا كيقينا أف النيب ٍب النيب 

 كأصحابو كانوا أعظم ا٤بتوكلْب، كمع ذلك فإهنم كانوا يبذلوف السبب. 
ىذا غلط من بعض الناس حينما يزعموف أهنم يَبكوف األسباب،  كا٢بقيقة أننا نقوؿ إفٌ 

ألحد أف   ٲبكنكالواقع أننا نتحدث عن الشيء الذم يذكركنو كيزعمونو، كاال فا٢بقيقة ال
ذكر أف ترؾ األسباب مطلقا  ((ا٤بدراج))ُب ابن القيم  فٌ يتخلى عن األسباب، حٌب إ

 . كحسان  كشرعان  أمرا مستحيبل علقان 
ُب العقل كالشرع كُب ا٢بس يستحيل أف يدع اإلنساف األسباب بالكلية، ككىم ىم 

، كالواقع أهنم ال  يقعوف فيو، يظنوف أهنم تركوا األسباب ألجل اعتمادىم على ا
ٲبكن أف يدعوا األسباب، بل التوكل نفسو سبب من األسباب، أليس كذلك؟ التوكل من 

من ا٤برغوب، كلذلك كيف يدعي إنساف أنو  كا٥بربأعظم األسباب ُب ٙبقيق ا٤بطلوب 
 متوكل مع تركو األسباب؟ ىذا أمر ال ٲبكن أف يقع.

زء الثا٘ب عن بعض ىؤالء ا٤بتواكلْب ُب ا١ب ()ا٤بدارج()ُب كقد ذكر ابن القيم 
الذين يظنوف أهنم متوكلوف، ذكر عن أحدىم قصة كأنو كاف مسافرا ُب الفياُب كالقفار، كال 

كإبره  ابدعول أنو متوكل، كلكن من عجيب أمره أنو كاف ٰبمل معو خيطن  ان يأخذ معو زاد
د على ا كال تأخذ كركوة، ركوة يعِب إناء صغّب، كقيل لو ُب ذلك كيف تزعم أنك تعتم

 ان باألسباب كتأخذ معك ىذه األمور؟ فقاؿ ىذا ال يقدح بالتوكل، فإ٘ب ال أملك إال ثوب
إلبره كخيط كي أخيط ابالتإب تظهر عورٌب إذا صليت فأنا ٕباجة إٔب ك كرٗبا انشق  ان كاحد

 الثوب، كأنا ٕباجة إٔب ىذه الركوة كي أتوضأ.
قض، كأنو كإف ادعى أنو تارؾ لؤلسباب، فإنو ُب فانظر كيف أف ىذا اإلنساف قد تنا

، البد أنو كاف يطلب فيو شيء، كذىابوا٢بقيقة ٓب يستطع أف يتخلى عن األسباب، بل سفره 
 كىذا الذىاب ُب حد ذاتو بذؿ للسبب. 
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ذ السبب، ككاف التوكل يكوف بَبؾ أخ أحد ىؤالء ا٤بتواكلْب توىم أفٌ  ذكر بعضهم أفٌ 
أحد األربطة الٍب يسكنها الفقراء، ككاف أىل ا٣بّب يأتوف بالطعاـ كل  ىذا اإلنساف يقطن ُب

ىذا اإلنساف أغلق بابو كقاؿ أنا متوكل  على الغرؼ كطعموف أىلها ما تيسر، يـو كيطوفوف
 على ا كرزقي سيأتيِب دكف بذؿ للسبب. 

غّب  فعل ىذا كمر أصحاب الطعاـ اليـو األكؿ كرأكا الباب مغلق، فظنوا أف الرجلف
موجود، فذىبوا كبقي الرجل يومو من دكف طعاـ، فجاء اليـو الثا٘ب كالباب مغلق، مر القـو 

الرجل غّب موجود، فزاد جوع الرجل فلما كاف اليـو الثالث كقد  كالباب مغلق فمركا، ظنوا أفٌ 
بقدكمهم ٠بع صوهتم قادموف فكاف أف تنحنح ففطن ىؤالء إٔب شعر بلغ الرجل منتهى ا١بوع 

تاج معو لبذؿ و موجود فدخلوا عليو كأطعموه، فقيل لو بعد ذلك كيف كجدت الرزؽ؟ أٰبي أن
 السبب؟ قاؿ ال بد من بذؿ السبب كلو بالنحنحة. 

كقد ترؾ بذؿ  ا٢بقيقة يكذب على نفسو من يزعم أنو متوكل على ا  ىذا
ا، كإال فالذين السبب ا٤بشركع، كعندنا قيد مهم ىا ىنا كىو ال بد أف يكوف السبب مشركع

 ٙبصيل أغراضهم بأسباب غّب مشركعة ىل يقاؿ ُب حقهم أهنم متوكلوف؟  يركموف
عن طريق الرشاكل أك السرقة أك الرىب ىل  الغُبحاشا ككبل، الذم يريد أف ٰبصل على 

يقاؿ ُب حقو أنو متوكل؟ ال شك أنو ليس ٗبتوكل بل ىذا أتى بضد التوكل. التوكل على ا 
كبّبة.   بل ا الذم كقع فيو معصيةعبادة، كىذ 
رابع: ىو حاؿ من يقصركف التوكل على أدٗب األشياء كيفوت التوكل على ا الصنف ال

ُب عظائم األمور؛ كىذا أيضا من األخطاء الشائعة، بعض الناس إذا ٠بع كلمة التوكل ظن 
ُب شأف  ُب شأف الرزؽ، القضية مقصورة على شيء معْب، كىو التوكل على ا  أفٌ 

 .طيب الدراسة، ُب شأف الزكاج، ككثّب من ىذه األمور، كىذا حسن
فيما ىو أىم من  التوكل على ا  أفٌ  كلكن ا٣بطأ ىا ىنا ىو أنو يغفل على

ال شك أنو   ُب عبادتو ىذه األمور ىو أكٔب كأعظم كأشرؼ، التوكل على ا 
 سبحانو، الصائم الذم يصـو أك يريد أف ا بادحوج الناس إٔب التوكل ُب عي أعظم، كلذلك أ

، كالداعي الذم يريد أف  ، كا٤بصلي الذم يريد أف يصلي، كالقائم الذم يريد أف يقـو يصـو
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يدعي، كاتسب الذم يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر، كطالب العلم الذم يريد أف يطلب 
 ظم من غّبىا. ىذه األمور أع ُب العلم، ىؤالء مطالبوف بالتوكل على ا 

كانوا أعظم الناس ُب التوكل بشأف الدعوة كالببلغ كالبياف،  كلذلك أنبياء ا 
﴿فَػتَػوَك ْل َعَلى  ،[ٕٔ﴿َوَما لََنا َأَّل  نَػتَػوَك َل َعَلى الل ِو َوَقْد َىَدانَا ُسبُػَلَنا﴾]إبراىيم:كقالوا: 

كيأمر نبيو ٧بمد  اطب نبينا ىكذا ٱبي  ،[ٜٚالل ِو ِإن َك َعَلى اْلَحقٍّ اْلُمبِيِن﴾]النمل:
أنت على ا٢بق ا٤ببْب فتوكل على ا كادعوا إٔب ا ،. 

ُب  شتاف من توكل على ا ُب ىداية قلبو كىداية ا٣بلق، كمن يتوكل على ا 
  يف، ىذا توكل كىذا توكل ككلو خّب، كلكن شتاف بْب توكلْب.شأف رغ

 التوكل على ا  ذكر بشأهنا، كىي أفٌ تاج الٍب يي ذا من ا٤بقامات الٍب ٫بإذنا ى
ىذا من أىم األمور، كإنو ليقطع الغركر  الدينُب شأف ا٥بداية كاإلٲباف كالتوحيد كالثبات على 

 . كتعلق القلب بغّب ا 
يقع  ف صادفت شيئان من بعض الناس من أخطاء لفظية، فإ ما يقع]الصنف ا٣بامس[ 

ٔب خطأ، أما إف ٓب يكن شيء كاقع ُب القلب لكنو عرض على ُب القلب كاف ىذا خطأ إ
اللساف فقط، فهذا خطأ، كينبغي ٥بؤالء أف يتنبهوا لذلك، كذلك أف بعض الناس يقوؿ: يا 
فبلف األمر عليك، أك: على ا كعليك، كأريد أنو ككلو ُب األمر ال يريد أنو يعتمد ُب قلبو 

 ، كلكنو أخطأ ُب ىذه التسوية بْب ا كيفوض األمر إليو كما ىو يفوضو إٔب ا
 كا٤بخلوؽ ُب اللفظ.

النوع خاص بشأف ىذا  بابفهذا من األمور الٍب ينبغي التنبو ٥با، كسيأٌب إف شاء ا 
 من الشرؾ ا٣بفي ُب األلقاب.

 :ألفاظكبالتإب ٰبسن أف نقف كقفو مع قوؿ اإلنساف أنا متوكل عليك عندنا ىا ىنا 
 أنا متوكل عليك. :نسافقوؿ اإل أوًَّل:
 أنا متوكل على ا ٍب عليك. :قوؿ اإلنساف ثانيا:
 أنا متوكل على ا كعليك.  :قوؿ اإلنساف ثالثا:

 عندنا ثالث ألفاظ.
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، فهو قوؿ اإلنساف: أنا متوكل على ا كعليك، ال شك أنو ال ٘بوز أما اللفظ الثالث
 التفصيل ُب الباب ا٣باص بذلك.ىذه التسوية، كسنتكلم عن ىذا إف شاء ا ب

: قوؿ اإلنساف: أنا متوكل على ا ٍب عليك، أك أنو نأتي اآلف في اللفظين الولين
ا٤بتكلم يريد التوكيل ال  يقوؿ أنا متوكل عليك، بعض أىل العلم رخص ُب ذلك من جهة أفٌ 
ده، إ٭با يريد فقط أنو بفؤاالتوكل، يعِب ُب لساف العامة ىو ال يريد التفويض القليب كاالعتماد 

 ككلو ُب ىذا الشأف.
 ىذا اللفظ خطأ كاف كاف ٓب ٱبطئ بقلبو، لكن ٦برد ىذا اللفظ ال كلكن الصواب أفٌ 

عنو، ألف التوكل عبادة، كال ٯبوز لئلنساف أف يتوجو بالعبادة كلو لفظا  ٯبوز، كٯبب أف ينهى
ا كككلتك، أك: أنا  ، كلذلك نقوؿ ٥بذا اإلنساف قل: أنا متوكل علىلغّب ا 

 أككلك.
التوكيل شيء كالتوكل شيء آخر، التوكيل إقامة اإلنساف غّبه مقامو ُب شيء من 
األشياء، يعِب ينيب اإلنساف غّبه أف ينفذ شيء ما؛ ىذا ىو التوكيل، ىذا ىو التوكيل، أما 

لغّب ا  صرؼكالعبادة ال ٯبوز أف تي  التوكل فشيء آخر، التوكل كما علمنا عبادة  
  كلو ٗبجرد اللفظ، كلذلك ىذا من األمور الٍب ينبغي أف ينبو عليها الناس، إف قاؿ

صوب اللفظ الذم أنا قصدم حسن نقوؿ ا٢بمد  أف قصدؾ حسن، كلكن يبقى أف تي 
 أنت عليو، كبذلك ينتشر ا٣بّب كيقل الشر. 
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 : قاٍ

 باب

 قٍٛ اهلل تعاىل: 

 [َٖٕوَعَلى الل ِو فَػتَػوَك ُلوا ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]المائدة:﴿
 ية.اآل [ٕوقولو: ﴿ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَف ال ِذيَن ِإَذا ذُِكَر الل ُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم ﴾]النفاؿ:

قدـ بالكبلـ على اآلية الٍب فقبل أف نتكلم عن ىذه اآلية الٍب ٠بعناىا، ينبغي أف ني 
َوَعَلى الل ِو ﴿ :ىذا الباب عليها، أال كىي قوؿ ا  بوب ا٤بؤلف 

ذين ٮبا من الذين للرجلْب الل   ىذه اآلية مقوؿه  [ٖٕفَػتَػوَك ُلوا ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]المائدة:
 . أنعم ا عليهما ككانا من قـو موسى ك  ٱبافوف،

 ال ِتي اْلُمَقد َسةَ  اَلْرضَ  اْدُخُلوا قَػْوـِ  يَا﴿قاؿ لقومو:  كسياؽ اآلية أف موسى 
َقِلُبوا َأْدبَارُِكمْ  َعَلى تَػْرَتدُّوا َوَّل َلُكمْ  الل وُ  َكَتبَ  كاف جواب . ف[ٕٔ:المائدة﴾]َخاِسرِينَ  فَػتَػنػْ

﴿قَاُلوا يَا ُموَسى ِإف  ِفيَها قَػْوًما َجب ارِيَن َوِإن ا َلْن َنْدُخَلَها َحت ى َيْخُرُجوا إسرائيل قالوا:  بِب
َها فَِإن ا َداِخُلوَف﴾]المائدة: َها فَِإْف َيْخُرُجوا ِمنػْ  .[ِٕٕمنػْ

قَاَؿ رَُجاَلِف ِمَن ال ِذيَن ﴿ىنا قاؿ رجبلًف من بِب إسرائيل من قـو موسى من ا٤بؤمنْب، 
، كىذا ىو األقرب ُب أقواؿ أىل با٣بوؼ منو  ، كصفهم ا  ﴾اُفوفَ َيخَ 

أنعم ا عليهما بالتوفيق،  ﴾قَاَؿ رَُجاَلِف ِمَن ال ِذيَن َيَخاُفوَف أَنْػَعَم الل ُو َعَلْيِهَما﴿التفسّب، 
الل ُو َعَلْيِهَما ﴿قَاَؿ رَُجالِف ِمَن ال ِذيَن َيَخاُفوَف أَنْػَعَم كبقوؿ كلمة ا٢بق ُب ذلك ا٤بوضع: 

اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإن ُكْم َغالُِبوَف َوَعَلى الل ِو فَػتَػوَك ُلوا ِإْف ُكنُتْم 
 .[ُٖٕمْؤِمِنيَن﴾]المائدة:

 :تأملت فيها فوائدىذه اآلية كجدت إف 
لى ا، كذلك من : فيها الدليل على كجوب التوكل، ككجوب إخبلص التوكل عأوَّلً 
 كجهْب: 
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 من تقدٙب ا١بار كاجملركر، كعلى ا فتوكلوا، كمعلـو ُب لغة العرب أفٌ  :]الوجو الوؿ[
تقدٙب ا٤بعموؿ الذم ىو ىنا ا١بار كاجملركر يفيد ا٢بصر، أم معُب اآلية فتوكلوا على ا ال 

 غّبه، فتوكلوا على ا ال غّبه. 
ٙبقيق التوكل شرط ُب   ُب ىذه اآلية أفٌ بْب ا  أفٌ  والوجو الثاني:

كجواب الشرط ٧بذكؼ للعلم ( ىنا الشرطية، إف)، الحظ ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾﴿اإلٲباف، قاؿ 
صريح على كجوب التوكل على ا  دليلبو، إف كنتم مؤمنْب فتوكلوا عليو، ىذه اآلية 

 .سبحانو، كإخبلص ىذا التوكل لو 
كاالعتماد  ْب بذؿ السبب، كتفويض األمر إٔب ا ا١بمع ب ]ثانيًّا[: 

اْدُخُلوا َعَلْيِهُم ﴿ث على بذؿ السبب: ح إٔب أف اآلية كاف فيها أكال عليو، أٓب تر
َوَعَلى الل ِو ﴿: ٍب كاف االعتماد على ا ، [ٖٕ]المائدة:﴾اْلَبابَ 

، كم ،[ٖٕ]المائدة:﴾فَػتَػوَك ُلوا ن ٍب يكوف االعتماد كالتفويض ابذلوا ما تستطيعوف ٕبـز كعـز
بذؿ السبب كالتوكل أمراف مقَبناف  ، كىذا يؤكد ما ذكرناه سابقان من أفٌ إٔب ا 

 ال متنافراف.
التوكل على ا  كاآلية فيها مباحث كثّبة، كلكن الشاىد ُب ىذا ا٤بوضع بياف أفٌ  
  عبادة كاجبة، كنظّب ىذه اآلية قوؿ ا : فَػْلَيتَػوَك ِل ﴿َوَعَلى الل ِو

كحصر كقصر ىذا  فيها إٯباب التوكل على ا  فإفٌ  ،[ٔ٘اْلُمْؤِمُنوَف﴾]التوبة:
 .التوكل على ا 

 : قاؿ 
 . ة[ اآليِٕإن َما اْلُمْؤِمُنوَف ال ِذيَن ِإَذا ذُِكَر الل ُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم﴾]النفاؿ:وقولو: ﴿

ن َما اْلُمْؤِمُنوَف ال ِذيَن ِإَذا ذُِكَر الل ُو َوِجَلْت إِ ﴿ىذه اآلية ُب مطلع سورة األنفاؿ 
ىذا ،[َٕوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآيَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبٍِّهْم يَػتَػوَك ُلوَف﴾]النفاؿ: قُػُلوبُػُهمْ 

 ىو موضع الشاىد من اآلية. 
 ظيمة: كصف ا٤بؤمنْب حقان هبذه الصفات ا٣بمس الع ا 
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َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآيَاتُُو زَاَدتْػُهْم  ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَف ال ِذيَن ِإَذا ذُِكَر الل ُو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهمْ ﴿
-ٕ:النفاؿ]﴾ال ِذيَن يُِقيُموَف الص اَلَة َوِمم ا َرزَقْػَناُىْم يُػْنِفُقوفَ  *ِإيَماناً َوَعَلى رَبٍِّهْم يَػتَػوَك ُلوَف 

ٖ].  
ُىُم اْلُمْؤِمُنوَف َحقًّا  ُأولََِٰئكَ ﴿كاف:   كا٢بكم بعد ذلك من العلي العظيم 

 .[ٗ]النفاؿ:﴾َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيمٌ  رَبٍِّهمْ  ِعندَ  َدرََجاتٌ  ل ُهمْ 
من صفات أىل اإلٲباف حقنا الذين حققوا اإلٲباف، أهنم يتوكلوف على ا  الشاىد أفٌ  
 ،﴿ ٍّفضيلة عبودية التوكل  سبحانو. ، فدؿ ىذا على ﴾ِهْم يَػتَػوَك ُلوفَ َوَعَلى رَب 

، أم يتوكلوف عليو ﴾َوَعَلى رَبٍِّهْم يَػتَػوَك ُلوفَ ﴿كأيضا على كجوب اإلخبلص ُب التوكل، 
 ال على غّبه. 
إنو ال ٯبوز ٕباؿ أف يتوكل اإلنساف على غّب ا سبحانو، كما أنو ال ٯبوز لو فكبالتإب 

صلي لغّب ا، كما أنو ال ٯبوز لو أف يسجد لغّب ا، كما أنو ال ٯبوز أف يطوؼ ٗبحلو أف ي
 ، كالطواؼ ال يكوف عبادةن إال إذا كاف ببيت ا.إال  
التوكل عبادةن شأهنا شأف بقية العبادات الٍب ٯبب إخبلصها   الشاىد أفٌ  
 كال ٯبوز اإلشراؾ فيها مع ا ، ،﴿ ُوا الل َو َوََّل ُتْشرُِكوا ِبِو َواْعُبد

  .[ٖٙ]النساء:﴾َشْيًئا
 : قاؿ 

 .[ٗٙ]النفاؿ:﴾ومن اتبعك من المؤمنين يَا أَيػَُّها الن ِبيُّ َحْسُبَك الل وُ وقولو: ﴿
خطاب للنيب ، [ٗٙ﴿يَا أَيػَُّها الن ِبيُّ﴾]النفاؿ:ىذه اآلية اختلف ا٤بفسركف فيها، 

 : ِقاؿ بعض ، [ٗٙاتػ بَػَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾]النفاؿ: ﴿َحْسُبَك الل ُو َوَمن
 أىل التفسّب: 

 ، كىذا قوؿ بعض أىل التفسّب كقلة: حسبك ا كحسبك ا٤بؤمنوفوىذا القوؿ الوؿ
 .من ا٤بتقدمْب

ا حسبك كحسب  :: يا أيها النيب حسبك ا كحسب ا٤بؤمنْب، يعِبالقوؿ الثاني
 ا٤بؤمنْب.
 فسّب، كىو الصواب الذم ال شك فيو.ا٘ب قوؿ أكثر أىل التكىذا القوؿ الث 
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يا أيها النيب حسبك ا كحسب ا٤بؤمنْب ا، فا جل كعبل حسب نبيو 
 .ككذلك ىو حسب أصحابو 
حسب نبيو كا٤بؤمنوف؛ يعِب ىو   الكفاية كالنصرة، فا  :ا٢بسب ىو

 شك فيو، لداللة ، كقلنا إف ىذا ىو الصواب الذم الكافيهم كىو ناصرىم 
 األدلة على ذلك.

َوِإف يُرِيُدوا َأف َيْخَدُعوَؾ فَِإف  َحْسَبَك الل ُو ُىَو ال ِذي أَي َدَؾ ﴿: قاؿ ا 
اآلية الٍب بْب أيدينا ففيها ٤با ذكر  ىذه اآلية على كزاف، [ٕٙبَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن﴾]النفاؿ:

التأييدى يكوف فإٌف ا، لكن ٤با جيء إٔب التأييد، فإف حسبك  ا٢بسب قصره على ا 
، فيكونوف بنصره ككذلك يكوف من ا٤بؤمنْب، يسخرىم ا  من ا 

فَِإف  َحْسَبَك الل ُو ُىَو ال ِذي أَي َدَؾ بَِنْصرِِه ﴿قاؿ:  مؤيدين للنيب 
 .[ٕٙ]النفاؿ:﴾َوبِاْلُمْؤِمِنينَ 

قصور ك٧بصور على ا ب إ٭با ىو شيء ما٢بس تدؿ على أفٌ  إذف ىذه اآلية
 إال ىو  ، كال ٯبوز أف يكوف حسبان. 

َفْضِلِو  ِمن ﴿َوقَاُلوا َحْسبُػَنا الل ُو َسيُػْؤتِيَنا الل وُ  :كقل مثل ىذا ُب قوؿ ا  
أما اإليتاء، فإف ا  ٤با ذكر ا٢بسب قصر على ا ، [ٜ٘]التوبة: ﴾َوَرُسولُوُ 
  ،ككذلك النيب يؤٌب من فضلو العلم كيؤٌب ا٣بّب يؤٌب ُب حياتو، فهو يؤٌب 

فدؿ ىذا ، [ٚ]الحشر:﴾َوَما َآتَاُكُم الر ُسوُؿ َفُخُذوهُ ﴿: قاؿ ا  كيؤٌب ا٤باؿ
يؤٌب كإيتاءه يليق بو، أما  يؤٌب، كإيتاءه يليق بو، كا  النيب  على أفٌ 

با  ، إ٭با كاف ا٢بسب ٨بتصان لو﴾﴿وقالوا حسبنا اهلل ورسو : ا٢بسب فكما قاؿ ربنا 
 . 

يقولو ا٤بسلموف كافة ُب الكلمة العظيمة كلمة االعتماد كالتفويض الٍب كىذا الذم 
، ﴾حسبنا واهلل ونعم الوكيل﴿سيأٌب ا٢بديث عنها إف شاء ا، يقوؿ فيها ا٤بسلموف كافة: 

إ٭با يقولوف ماذا ! حسبنا ا  ال يقولوف حسبنا ا كرسولو، ال يقولوف حسبنا ا كا٤بؤمنوف،
دؿ ىذا على أنو ال ٯبوز أف يكوف فغّبه ُب ىذه الكلمة،  شركوف مع ا فقط، كال يي 

 .حسب ألحد إال ا 
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ىذا الكتاب ا٤بتعلق بالتوكل، بل ُب ىذه اآلية الشاىد من إيرادىا ُب كتاب التوحيد، 
كحده حسب ا٤بؤمنْب  ا كحده حسب ا٤بؤمنْب، ٤با كاف  أنو ٤با كاف ا 

حسب ا٤بؤمنْب كحده، كجب أف يكوف  كجب أف يتوكل عليو كحده، ٤با كاف ا 
توكل عليو، لكن ٤با كاف التوكل عليو كحده، لو كاف ٯبوز أف يكوف غّبه حسبان ١باز أف يي 

على ذلك أف يكوف التوكل على ا  ان كجب بناء قصوران ك٨بتصان با م ا٢بسب
. 

 .بالتوكل ىذا ما جاءت بو اآلية دليل على كجوب إفراد ا  إذف
 :قاؿ 
 .[ٖ]الطالؽ:يَػتَػوَك ْل َعَلى الل ِو فَػُهَو َحْسُبوُ  َوَمن: ووقول

 [ٖ]الطالؽ:﴾يَػتَػوَك ْل َعَلى الل ِو فَػُهَو َحْسُبوُ  َوَمن﴿ كذلك األمر ُب ىذه اآلية:
اف الثمرة كالغاية الٍب تكوف من التوكل على ا كافيو كناصره، كىذه اآلية فيها بي  :يعِب
  ٌأف ا  فليبشرمن توكل على ا  فإف   كافيو كناصره، فماذا يريد بعد

كافيك كناصرؾ، إذا كاف   ىو ا٤بتوٕب أمرؾ، إذا كاف ا  ذلك؟ كإذا كاف ا 
، بل لو  ىو حسبك فلن يضرؾ شيء، كلو أنك كنت ُب كسط السباع ا٤بفَبسات ا 

 القوم القدير الغِب  كادؾ أىل األرض كالسموات، لن يضرؾ ذلك شيئان؛ ألفٌ 
ىو الذم يتوالؾ كىو الذم ينصرؾ، كىو الذم بيده ملكوت كل شيء، ككل شيء ففي 

 يفك كأم شيء يتسلط عليك باألذلقبضة يده كُب سلطانو كٙبت تدبّبه، فأم شيء ٱبي 
 ىو الذم يتؤب أمرؾ. ا ك 

، كأنت ٙبت رعايٍب، ُب كفالٍب ، قاؿ لو ملك من ا٤بلوؾ: أنترجبلن  ت لو أفٌ أرأي 
أليس   كال تبإب بأحد. كيف يكوف حالو؟ سيكوف مطمئنان مرتاحان ال يبإب بأحد، مضً فا

، كال يستطيع أف يدبر شيئان إال ؟ ىذا كىو ملكه ُب حقيقتو ٩بلوؾ، ٩بلوؾ  كذلك
ىو الذم يتؤب أمره، كىو الذم  عبد ا فكيف إذا كاف ال ٗبشيئة ا 
؟ ال شك أف حالو سيكوف حاؿ ا٤بطمئن الساكن، الذم ال ٱباؼ حسبه لو 

سيتؤب  إف كاف حسبك فإنو  أحدان كال يبإب ُب ا٢بق أحدان، ألف ا 
 أمرؾ، كسيكفيك كل ما يسوؤؾ.
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ؤتى من كمن ىنا ي لكن الشرط ىو أف تكوف قد حققت التوكل على ا  
 ؟ لط علي  لكن سي  تيت؟ كأنا قد توكلت على ا ؤتى، قد يقوؿ بعض الناس من أين أي ي

، ك٫بن [٘ٙٔ﴿ُقْل ُىَو ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسُكْم﴾]آؿ عمراف:ا١بواب: راجع نفسك، 
﴿َوَمْن َأْصَدُؽ ِمَن الل ِو ما أخربنا بو حق كصدؽ:  على أفٌ  شهد ا ني 

فهو حسبو قطعان ال شك ُب ذلك كال  ، فمن توكل على ا [ٚٛ]النساء:َحِديثًا﴾
ريب، لكن اإلشكاؿ إ٭با ىو ُب تقصّب اإلنساف ُب ٙبقيق الشرط، شرط أف يكوف ربنا 

 أف يكوف ٧بققان للتوكل. حسب عبده 
كالتوكل كما قلت لك ُب الدرس السابق، التوكل حقيقتو كقيامو بالقلب شيء كتصور 

 من الناس يعلم ما ىو التوكل، ٩بكن أف يشرحو كيفسره كيتكلم فيو معناه شيءه آخر، كثّب
يكوف معتمدان كمفو ضان ككاثقان با لشيء ككونو يقـو بالتوكل حقيقةن فبالساعات، لكن ىذا ا
  ك٧بسنان الظن بو من عباد ا. وفق إليو إال ا٣بيل ص، ىذا أمر ال يي 

ين يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب، قاؿ كما مر بنا ُب حديث السبعْب ألفان الذ
 :«ىذا مقاـ ال يبلغ الدرجة العليا منو حقيقةن إال  «وعلى ربهم يتوكلوف ،

حققوا التوحيد الواجب كارتقوا إٔب ٙبقيق التوحيد  ؤمنْب، إال الذين حققوا التوحيد:كيم ل ا٤ب
 ا٤بستحب، كا ا٤بستعاف

 : قاؿ 
ا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ؛ قاهلا إبساِٖٝ سطبٓ))قاٍ:  عٔ ابٔ عباع 

  ،ٚقاهلا قُد سني أيكٞ يف ايٓاز سني قايٛا:  ٖٕ ٔإ

ِِ ُٖ ِٛ ِِ َؾاِخَػ َُُعٛا َيُه ا، ٚقايٛا: سطبٓا اهلل ْٚعِ ؾصادِٖ إمياّْ ايٖٓاَع َقِد َد

 .رواه البخاري ((ايٛنٌٝ
ْب كغّبه كىو يب ((صحيح البخارم))٨بر ج ُب  ىذا األثر عن ابن عباس 

كٮبا ا٣بليبلف  فضيلة ىذه الكلمة العظيمة، كأف أعظم الناس توكبلن على ا 
أهنما قاال ىذه الكلمة كقت الشدة، فكاف من ا  -إبراىيم ك٧بمد- عليهما الصبلة كالسبلـ
 .الفرج 
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: حسبنا ا كنعم الوكيل، ىذه الكلمة العظيمة الٍب يلهج هبا أىل قاؿ 
ا بصدؽ كرأل أثرىا بتوفيق الشدائد عجيب، كأثرىا ال يعلمو إال من قا٥باإلٲباف كشأهنا كقت 

 .ا 
حْب ألقي ُب النار، كجاء ُب ركاية عند البخارم،  ىذه الكلمة قا٥با إبراىيم 

خر كلمة تكلم هبا قبل أف يقذؼ ُب النار، قاؿ حسيب ا كانت آأهن عن ابن عباس 
﴿قُػْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بَػْرًدا : من عند ا الفرج  أف جاء ا كنعم الوكيل، ككاف

 .[َٜٙوَسالًما َعَلى ِإبْػَراِىيَم﴾]النبياء:
﴿ِإف  الن اَس َقْد حينما قاؿ الناس:  كذلك ا٢باؿ ُب خليل ا ٧بمدو 
كأصحابو  النيب  ، كذلك أفٌ [َٖٚٔجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم﴾]آؿ عمراف:

م بعد أحد كقد أصاهبم ما أصاهبم ُب ىذه ا٤بعركة ٩با تعلموف، كانوا كانوا ُب طريق عودهتمعو  
أف ا٤بشركْب أرادكا أف يعودكا إليهم  كىو ُب طريقهم عائدين إٔب ا٤بدينة، فبلغهم خرب

َوقَاُلوا ﴿: كأصحابو إال أف قالوا ليستأصلوا شأفة ا٤بسلمْب، كما كاف من النيب 
ٍب إهنم تقدموا من أجل أهنم يريدكا أف ، [ٖٚٔيُل﴾]آؿ عمراف:َحْسبُػَنا الل ُو َونِْعَم اْلوَكِ 

يبلقوا ىؤالء ا٤بشركْب، حٌب كصلوا إٔب ٞبراء األسد، أك ا٤بكاف القريب من ا٤بدينة من ا١بهة 
الرعب ُب قلوهبم، فانصرفوا راجعْب إٔب  ، قذؼ ا كا١بنوبية، فلما بلغ ا٤بشركْب ذل

 األمر، كانقلبوا بنعمة من ا كفضل. كسلم ا ا٤بؤمنْب من ىذا مكة، 
فيها ٙبقيق  كلمة عظيمة فيها ٙبقيق التوحيد    ىذه الكلمة فالشاىد أفٌ 

التوحيد العلمي، كفيها ٙبقيق التوحيد العملي، فيها ٙبقيق توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات، كفيها 
 ٙبقيق توحيد القصد كالطلب.

الركن  ين، فيها كما قد تعلمنا ُب درس أمس، أفٌ كٛبزج بْب األمر  في رً قٍ كالتوكل عبادة تػى 
األكؿ الذم يقـو عليو بناء التوكل، ٙبقيق التوحيد العلمي، أك توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات، الذم 

﴿َوتَػوَك ْل َعَلى ٯبمع توحيدين الربوبية، كاأل٠باء كالصفات، كلذلك لو تأملت ُب قوؿ ا: 
 التوكل كاف على ىذا الرب فانظر كيف أفٌ  ،[ٛ٘ف:اْلَحيٍّ ال ِذي َّل َيُموُت﴾]الفرقا

ىذا التوحيد ُب قلبك، كاف التوكل  مى ظي العظيم، كىذا كصفو أنو حي ال ٲبوت، كلذلك كلما عى 
 بالعكس.عندؾ عظيمان، كالعكس 
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ٍب ُب ىذه العبادة ٙبقيق لتوحيد األلوىية يعِب توحيد العبودية، كذلك بأف يقـو بقلب 
، كالتفويض كاالعتماد عليو، كىذه عبادة كالثقة بو با  اإلنساف من حسن الظن

جليلة كما ترل، كىذا ىو التوحيد العملي، فاقَبف األمراف هبذه العبادة، عبادة التوكل، 
ا الكامل إال ىذه العبادة، إ٭با يقـو هبا اققوف، ال يقـو هبا على كجهه كلذلك قلنا إفٌ 

 اققوف باإلٲباف.
  تمل على جزأين:كىذه الكلمة تش

 .حسبنا ا
 كنعم الوكيل.

ىو  ا  كافينا كناصرنا، إقراره بأفٌ   :يعِب (حسبنا ا]الشطر األكؿ[: )
 .من بيده الكفاية كالنصرة 

٧بذكؼ للعلم بو، كنعم  (مى عٍ نً )٨بصوص  ، كالحظ أفٌ (كنعم الوكيل) :كالشطر الثا٘ب
 .لوكيل الوكيل ىو، كنعم الوكيل ا، فا نعم ا

 كالوكيل ىو من إليو التفويض.
ككيل عباده  ا  فيها بيافه أفٌ  (كنعم الوكيل)ىذه الكلمة  كالحظ معي أفٌ 

  خر.آشيء فالتوكيل يكوف إليو كىذا 
كبلٮبا ثابت ُب ك كنا نتكلم قبل قليل عن التوكل عليو، كاآلف نتكلم عن التوكيل إليو، 

 ل كالتوكيل.كبل األمرين ثابت، التوك حق ا 
االعتماد، كالتوكيل األصل  :كالحظ الفرؽ الدقيق بْب األمرين، التوكل األصل ُب معناه 

األمراف  التفويض، كإف كاف األمراف مقَبنْب ُب حق ا  :ُب معناه من جهة اللغة ىو
إليو التفويض كعليو االعتماد، أما ُب حق ا٤بخلوؽ فاألمر  ُب حق ا مقَبناف، فا 

تلف، أما التوكل فإنو ال يصح أف يكوف متعلقان با٤بخلوؽ على ما فهمنا ىذا ُب درس ٨ب
أمس، ألف حقيقة التوكل كالركن األعظم ُب التوكل إ٭با ىو االعتماد القليب، كىذا ال ٯبوز أف 

 .يتوجو بو العبد إال ٤بواله 
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ا يليق بو، كما أف فوض ا٤بخلوؽ فيمأما التوكيل فإنو ٨بتلف، التوكيل تفويض، كلذلك يي 
فوض إليو ما يليق بو، كلذلك جاءت النصوص بصحة توكيل ا٤بخلوؽ، كعدـ يي  ا 

 كل على ا٤بخلوؽ، انتبو إٔب الفرؽ.التو 
التوكيل جائز قلنا التوكيل تفويض، أف يفوض أحد غّبه ُب أف يقـو مقامو، أفوض 

 سائد.أمر كىذا  ه ُب أف يقـو مقامو ُب أمر من األمور،ساف غّب إن
  أف يذبح بقية ىٍدًيو، النيب كٌكل علي  النيب 

 ُب شراء شاة ُب القصة ا٤بعركفة. ككل عركة بن ا١بعد 
إذف ىذا التفويض ال إشكاؿ فيو، كليس فيو أم شائبة أك قدح ُب التوحيد، بل الغالب 

 ا٤بوكِّل أرفعي أرفع درجة من ا٤بوكل صح كال ال، يكثر أف يكوف  لي أك ٩با يكثر أف يكوف ا٤بوكِّ 
 ال إشكاؿ ُب ذلك. ،وكل ا٤بخلوؽف يي درجة من ا٤بوك ل، كبالتإب فإنو ال إشكاؿ ُب أ

يفوض إليو كل شيء،  :يوىك لي ٗبعُب فإف ا   أما ُب حق ا 
ٗبعُب التفويض ىو تفويض العاجز من كل كجو، الفقّب من كل  فالتوكيل إٔب ا 

 تفويضه  ِب الذم لو الغُب ا٤بطلق، فتوكيل العبد  كجو إٔب القدير العظيم الغ
أعلم ٗبا يصلحو كأقدر على إصبلح شأنو، فخّبة  ألنو يعلم أف ا  ألمره كلو؛

 لو خّبه من مشيئتو لنفسو. ا لو خّب من خّبتو لنفسو، كمشيئة ا 
 اله كلو أردنا أف نقرب فهم ىذا األمر ُب شأف التفويض، تفويض العبد ٤بو  

كعبل تأمل معي ُب حاؿ طفل صغّب ُب أرض ٨بافة مع أبيو، كيف سيكوف حالو من جهة 
يف، كىذا الطفل معو أبوه، كيف تفويض أمره إٔب أبيو، ا٤بقاـ مقاـ خوؼ، كا٤بكاف مكافه ٨بي 

 تركف ىذا الطفل يصنع؟ أليس يفوض أمره إٔب أبيو كيلقي ا٤بقاليد كلها إليو، يفعل ىذا أـ ال! 
 أباه أعلم با٤بصلحة، يعلم أفٌ  أباه لو ٚبلى عنو اآلف ٥بلك، يعلم أفٌ  ألنو يعلم أفٌ نعم 

؟ ّب كال ٲبكن أف ٱبذلو، أليس كذلكأباه قادر على أف ٰبميو، يعلم أف أباه ٰببو كيريد لو ا٣ب
كلذلك ٘بده متمسكان بو، مطيعان لو، مهما كجهو توجو، ىذا ٦برد شيء يقرب لك الصورة 

 خلوؽ كخالقو أعظم من ذلك بكثّب.ا٤بكاألمر بْب 
ال حالو أعظم ٗبا  فوض شؤكنو إليو وكل أمره لربو، كيي ا٤بؤمن حقنا حينما يي 

 مقارنة، مع حاؿ الطفل مع أبيو.
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ف يكوف من أىل التوحيد إذف ىذا األمر ا٤بهم الذم ينبغي أف يبلحظو من أراد أ
 كالتفريد.

 موىكِّله، كا  ا١بهتْب، فا  أمر التوكيل ثابت من كالحظ معي أيضا أفٌ 
 ل عبده، كبل األمرين ثابت. يوكِّ  ، كا موىك له، العبد يوكِّل ا 

 ٤بوكِّل.كلكن ليس التوكيل كالتوكيل، كال ا٤بوك ل كا
لعبده كىذا  توكيل العبد لربو ىو ٙبقيق للربوبية، كقياـ بالعبودية، أما توكيل ا 

ْلَنا ِبَها قَػْوًما لَْيُسوا ِبَها ﴿: حق كثابت، قاؿ  فَِإْف َيْكُفْر ِبَها َىُؤَّلِء فَػَقْد وَك 
توكيل ا الحظت ىذا موكِّل عبده أك عباده،  ، إذف ا [ِٜٛبَكاِفرِيَن﴾]النعاـ:
  كتعبيدو كإحسافو كإكراـو كاجتباء.لعبده ىذا توكيل أىٍمرو 

ْلَنا ِبَها قَػْوًما لَْيُسوا ِبَها ِبَكاِفرِيَن﴾ فَػَقدْ ﴿إذف شتاف بْب التوكيل كالتوكيل،  ، يعِب وَك 
 ُب أرضو كبْب عباده. كأمرناىم بأف يقيموا شريعة ا  أقمناىم ككلفناىم

إذف ىذا ٱبتلف عن توكيل العبد لربو، توكيل العبد لربو، توكيل فيو ذؿ كافتقار كتعبد  
  

، توكيلو ىو الغِب فيو ٨بتلف، ا لعبده األمر  أما بالنسبة لتوكيل ا 
ىو الغِب ا٤بستغِب عن كل ما سواه، ككل شيء  لعبده ال عن حاجة منو كحاشا، ا 

لعبده إ٭با ىو أمر  ، األمر يا رعاؾ ا ٨بتلف إ٭با توكيل ا  فمفتقر إليو 
 كتكليف، كلذلك جاءت النصوص ُب ىذا كما ٠بعت.

ل إف اهلل وكّ »قاؿ:  بخارم أف النيب ككما أيضا ثبت ُب صحيح ال 
إٔب آخر ا٢بديث.  «بالرحم ملكاً، فيقوؿ الملك يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة

 كل عبده، كلكنو توكيل ٨بتلف.و يي  ا  الشاىد أفٌ 
يوىك ل، ا  يوىكِّل، كا  ا  من ا١بهتْب:التوكيل ثابت  ف علمنا هبذا أفٌ إذ
 ل ربو، كلكن ىناؾ فرؽ بْب التوكيل كالتوكيل، كبْب ، ككذلك العبد يوكِّ  يوكل عبده

 ا٤بوك ل كا٤بوكِّل. 
 ىذه الكلمة كلمةه يتمثل فيها ٙبقيق عبادة التوكل على ا  الشاىد أفٌ 

حينما يقوؿ اإلنساف : حسبنا ا كنعم الوكيل، كلمة يعرب هبا اإلنساف عن اعتماده كتوكلو 
ه كلمة كما قد علمنا كلمة يشفع قو٥با ُب الشدائد كىي من أبواب كىذ على ربو 
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أسوة حسنة، كلو ُب  الفرج الٍب ال ينبغي أف يغفلها ا٤بسلم، كلو ُب رسوؿ ا 
 أسوة حسنة. ا٣بليل إبراىيم 

ُب كل أمر شديد من أمر الدنيا، أىل اإلٲباف على لساهنم ٘برم ىذه الكلمة، كيكوف 
  لوهبم أيضا.ر ككقع ُب ق٥با أث

تذكركف قصة الثبلثة الذين تكلموا ُب ا٤بهد، ٢بديث مطوؿ عند مسلم، كىذا الشاىد 
قصة ذلك الطفل الذم كاف يرضع من ثدم أمو، فمرت  وفيك جاء ٨بتصران عند البخارم، 

: حسيب وؿتلك الفتاة الٍب كانوا يضربوهنا كيقولوف سرقٍب كزنيٍب ، كىي ال تزيد على أف تق
 الوكيل.  ا كنعم

، كيي يغفال ي أف ا ال ينبغىذا ٩ب إذف إف ظلمت  بشر بفرج ا لو ا٤بظلـو
٩با ٱبفف األمر،  حسيب ا كنعم الوكيل، بل حٌب إذا أٮبك أمر اآلخرة، فإفٌ ىجراؾ فأجعل 

على ٚبفيف ىذا األمر على  كتوفيقو ، ك٩با يعْب ا  كيعْب بعوف ا 
  ُب شدائد اآلخرة : حسيب ا كنعم الوكيل.عبده أف يقوؿ اإلنساف، حٌب

اإلماـ أٞبد بإسناد صحيح من ركاية ك  ((جامعو))الشاىد ىذا ما خرجو الَبمذم ُب  
وكيف أنعم وقد » قاؿ: أف النيب  عدد من أصحاب النيب 

 .«التقم صاحب القرف القرف، وأحنى جبهتو ينتظر اإلذف، متى يُأمر بالنفخ فينفخ
صور الذم ىو القرف التقم ال صور كىو إسرافيل صاحب ال:عِب صاحب القرف ي

بالنفخ فينفخ، فأشتد األمر على أصحاب النيب  كينتظر اإلذف، مٌب يؤمر من ا 
 «:حسبنا اهلل ونعم الوكيل  قولوا قالوا: وكيف نقوؿ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ

 .«كلناهلل ونعم الوكيل على اهلل تو على اهلل توكلنا، قولوا حسبنا ا
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َأفََأِمُنوا َمْكَر الل ِو َفال يَْأَمُن َمْكَر ﴿: تعالى اهلل قوؿ باب -ٓ٘

 ﴾الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروفَ 

 (األول اجمللس) 
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 :قاؿ 
 باب

 قوؿ اهلل تعالى:
 اْلَخاِسُروفَ ﴿َأفََأِمُنوا َمْكَر الل ِو َفال يَْأَمُن َمْكَر الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ  

 .[ٜٜ]العراؼ:
﴿َأفََأِمُنوا َمْكَر الل ِو َفال يَْأَمُن  بقولو تعأب:  ىذا الباب الذم بوب عليو ا٤بؤلف

 .[َٜٜمْكَر الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف﴾]العراؼ:
 ىذا الباب بعبلج مرضْب قد يعرضاف للقلوب:  بوب ا٤بؤلف

الدليل عليو ُب ىذه   ـ ا٤بؤلفا كىذا ما قد   األمن من مكر المرض الوؿ:
 اآلية الٍب ٠بعت.

 اآلية الٍب من رٞبة ا، كدليلو سيأٌب إف شاء ا ُب طفهو القنو  أما المرض الثاني:
 .تأٌب بعد ىذه اآلية

فإف األمن  ،كبل ىذين ا٤برضْب ينتجاف عن عدـو أك ضعفو للخوًؼ كالرجاء  كمعلوـه أفٌ 
ٜبرة لعدـ أك ضعف ا٣بوؼ من ا، كالقنوت من رٞبة ا ٜبرة لعدـ أك ضعف  من مكر ا

 الرجاء ُب ا.
 .ديث فيو، كبقي الكبلـ عن الرجاءا٣بوؼ من ا مضى ا٢ب

، كحسن الظن بو؛  الرجاءي ىو مبلحظة سعة الرحيم سبحانو، كالطمع ُب فضلو
 عبله كالطمعي فيما عنده، كحسني جل ُب ىذا ىو الرجاء مبلحظة العبد سعة رٞبة الرحيم

 عرب عنو بالرجاء.الظن بو ىذا ىو الذم يي 
 كقد جاء ُب األدلة ثبلثة ألفاظ تدؿ على ىذا ا٤بعُب:

، ُب أدلة  [َٚ٘ويَػْرُجوَف رَْحَمَتُو َوَيَخاُفوَف َعَذابَُو﴾]اإلسراء:﴿ :الرجاء اللفظ الوؿ:
كثّبة.

ْف يُْدِخَلَنا رَبػَُّنا َمَع اْلَقْوـِ ﴿َوَنْطَمُع أَ  :ىو الطمع واللفظ الثاني:
 .[ٗٛالص اِلِحيَن﴾]المائدة:
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﴿َوَيْدُعونَػَنا رََغًبا ، [ٜ٘﴿ِإن ا ِإَلى الل ِو رَاِغُبوَف﴾]التوبة: :الرغبة الثالث:]اللفظ[و
 .[َٜٓورََىًبا﴾]النبياء:

 ىذه ثبلثة ألفاظ متقاربة تدؿ على معُب الرجاء ُب ا١بملة.
 فذلك سبباف:  الٍب تدعوا القلب إٔب أف يرجوا ا أما عن األسباب

بأ٠بائو الٍب تدؿ على معا٘ب الرٞبة،   حسني التعبًد  الوؿ:]السبب[ 
، أكثر أ٠باء ا تعأب تدعوا القلب إٔب ٧ببة ):  كابة، كاألمر كما قاؿ النوكم كالكـر

 .جل ُب عبله ،الودكد ،ربال ،الكرٙب ،الرؤكؼ ،الرحيم ،ىو الرٞبن  فا (ا
 . د كتعبده هبذه األ٠باء يكسبي القلب الرجاء ُب ربنابتأمل الع

ذىب اهلل بكم ل والولم تذنب» :يقوؿ النيب  ((صحيح مسلم))كُب 
 .«ذنبوف فيستغفروف فيغفر لهميتى بقوـٍ ول

يَن بَِأف  ﴿َوَبشٍِّر اْلُمْؤِمنِ  :كرٞبتو شيءه عظيم ال ٰبيط بو فكر  إذف مغفرة ا
ما أعطى أحد ) : قاؿ ابن مسعود ،[َٚٗلُهْم ِمَن الل ِو َفْضاًل َكِبيًرا﴾]الحزاب:

 :يقوؿ كما ُب الصحيحْب كيف ال كالنيب   ،(خّب من حسن ظنو بربو ان عطاء
 .«ظن بي ما شاءيفل» :بن حبافكاكزاد أٞبد  ،«أنا عند ظن عبد بي»

 .٦بيبنا ٤با ترجو  لو، كستجد ربك و أىله بربك يا عبد ا ما تعتقد أن ن  ظي 
قاؿ:   كقد عـز رجاءه ُب ربو  كما أحسن ما قاؿ سفياف الثورم

ريب  ،خَبت ريب؛ ريب أحسن ٕب من أيبالخّبت بْب أف ٰباسبِب أيب أك ٰباسبِب ريب  لو)
 .كصدؽ( خّبه ٕب من أيب

 . إذف ىذا سببه أكؿ يدعوا القلب إٔب رجاءو عظيم الرحيم
فإنو مطالعة النصوص كأدلة الرٞبة كا٤بغفرة الٍب كثر كركدىا ُب  :ا السبب الثانيأم

﴿ُقْل يَا ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم َّل تَػْقَنطُوا ِمْن :  الكتاب، كالسنة قاؿ
كباجتماع  ،[ٖ٘وُر الر ِحيُم﴾]الزمر:رَْحَمِة الل ِو ِإف  الل َو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا ِإن ُو ُىَو اْلَغفُ 

إٔب ٙبقيق ىذه   ىذين السببْب كحسن تأمل اإلنساف فيهما فإنو يصل لتوفيق ا
  .العبودية

 الرجاء متعلق بأمرين:، أف ننظر ُب متعلق الرجاء ما الذم يرجوه اإلنساف ىيبق
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يقبل   ا رجاءه قبوؿ ا٢بسنة، كاإلثابة عليها يرجوا اإلنساف أفٌ  الوؿ:
 وابلحظيأف  ىالعباد عل ثحسناتو كيثيبو عليها كىذا ما دلت عليو أدلة كثّبة كمنها أدلة ٙب

-ُب ىذه العبادة العظيمة الٍب ٫بن فيها  ذلك األمر أٓب تر إٔب قوؿ النيب 
من صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر »: قاؿ النيب  -الشيء بالشيء يذكر
من » ،«من قاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو» ،«لو ما تقدـ من ذنبو

 .«قاـ ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو
 جاء قبوؿ ا٢بسنة كاإلثابة عليها.ر  و كىواالحتساب ىا ىنا ىو الذم نتحدث عن

  كذلك من أدلة قوؿ ا ،فإنو رجاء مغفرة السيئة كالعفو عنها :]الثاني[
فا٤بسلم الصادؽ ُب ، [ٕٛ:﴿َوال ِذي َأْطَمُع َأْف يَػْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يَػْوـَ الدٍّيِن﴾]الشعراء:

 .عليو بأف يتجاكز عن سيئاتو، كيعفو عن زالتو ا إٲبانو يطمع أف ٲبن 
الرجاء الشرعي ال يكوف   رعاؾ ا إٔب أفٌ اإذف ىذا ىو الرجاء الشرعي كلكن تنبو ي

 باجتماع أمرين لن يكوف الراجي راجينا إال حققهما: كذلك إال 
كىذه ا٤بسألة تكلمنا عنها سابقنا  ،با٣بوؼ اوبن أف يكوف رجاءه مش الوؿ: ]المر[ أما

بل البد من اجتماعها ُب  ،ا٣بوؼ من ا٤بختلفات الٍب ٘بتمع ُب القلبك كقلنا إف الرجاء 
 ان سّب   كوف سّبه إٔب االبد أف ٯبمع اإلنساف الرجاء كا٣بوؼ حٌب ي ،القلب

كسيميلي اإلنساف إٔب جانب من جانيب العقد  ، فإف ىذا السّب يكوف معتبلن الكإ ،اصحيحن 
  .كإما األمن من مكر ا ػإما القنوت :كا٣بلل

  .[ٜٓ﴿َوَيْدُعونَػَنا رََغًبا َورََىًبا﴾]النبياء: :إذف البد من اجتماع األمرين
كحٌب ُب  ،دؿ على ىذا األمر حٌب ُب أدلة الرجاء ا٣باصةلوجدهتا ت كلو تأملت باألدلة

الحظ كيف كاف   إلبراىيم  تأمل معي مثبلن قوؿ ا ،أدلة ا٣بوؼ ا٣باصة
﴿ال ِذي َخَلَقِني  : ذكرىا أك أضافها إٔب ا ا١بـز ُب ابتبلء األشياء أك األفعاؿ الٍب

َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو  * َيْسِقينِ َوال ِذي ُىَو ُيْطِعُمِني وَ  * يَػْهِدينِ  فَػُهوَ 
لكن ٤با كاف ا٤بقاـ  ،الحظ كيف كاف ا١بـز ُب ىذه األفعاؿ ،[ٓٛ-َٛٚيْشِفيِن﴾]الشعراء:

﴿َوال ِذي َأْطَمُع َأْف يَػْغِفَر با٣بوؼ قاؿ:  وبان بالرجاء الحظ كيف كاف رجاءن مشي  اٌب متعلقاآل
  .[ِٕٛلي َخِطيَئِتي يَػْوـَ الدٍّيِن﴾]الشعراء:
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﴿َمْن ُب كصف ا٤بؤمن الصادؽ قاؿ:  قابل ىذا تأمل ُب قوؿ ا  مُب
الرٞبن كىذا  حظ أنو كيف علق ا٣بشية باسم اال ،[َٖٖخِشَي الر ْحَمَن بِاْلَغْيِب﴾]ؽ:

 ننا عظيم الرٞبةارٞبخوفنا ٩بزكجنا برجاء فأنت ٚباؼه يدلك على أف ا٤بطلوب يكوف 
. 

ُب ا٤بسرة كُب  ،بْب ا٣بوؼ كالرجاء ُب كل األحواؿ إذف ا٤بطلوب أف ٯبمع اإلنساف
ُب كل  ،ُب حاؿ الذنب كُب حاؿ الطاعة ،ُب حاؿ الصحة كُب حاؿ ا٤برض ،حاؿ الشدة

كىذا ىو حاؿ ا٤بتقْب من عباد ا  ،أحوالو ٯبب أف يكوف جامعنا بْب ا٣بوؼ كالرجاء
،  ا.ىذا األمر األكؿ الذم ينضبط بو الرجاء كيكوف رجاءن شرعين 

لط فيو كثّبه من غكىذا موضعه ي ؛بالعمل افهو أف يكوف الرجاء مقَبنن  أما المر الثاني:
ٱبلطوف بْب الرجاء كاإلرجاء؛ الرجاء الشرعي الذم يكوف عبودية يغلطوف ك فهم  ،الناس
ة يقـو هبا ا٤بؤمن ىي الرجاءي الذم يقَبف بو العمل الصاّب، كما عدا ذلك فإنو أما٘ب ال يحقيق
  .عن اإلنساف شيء ُب مقاـ الرجاء تغِب

﴿ِإف  ال ِذيَن آَمُنوا َوال ِذيَن َىاَجُروا َوَجاَىُدوا : كلذلك تأمل ُب قوؿ ا 
؛ يعِب: أكلئك الذين يستحقوف [ِٕٛٔفي َسِبيِل الل ِو ُأْولَِئَك يَػْرُجوَف رَْحَمَة الل ِو﴾]البقرة:

الذم   ٲبكن أف يوصف بأنو راجو  الذم حقنا من ،كليس غّبىم ْبراج واأف يكون
أكلئك كأكلئك  ،الذين آمنوا، كالذين ىاجركا، كجاىدكا ُب سبيل ا ،قاـ باألعماؿ الصا٢بة

﴿َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبٍِّو فَػْليَػْعَمْل قاؿ سبحانو:   فقط ىم الذين يرجوف رٞبة ا
ىذا ىو الرجاء الشرعي كما  ،[ٓٔٔرَبٍِّو َأَحًدا﴾]الكهف: َعَماًل َصاِلًحا َوَّل ُيْشِرْؾ بِِعَباَدةِ 

  كأكىاـ.سواه كما قلنا فإنو أما٘ب 
 ،مستويْب ُب قلبو اكإذا ٝبع اإلنساف بْب ا٤بقامْب ككان ؛إذف ىذا ىو مقاـ الرجاء

لذلك يكوف قلبو قلبنا حينا قائمنا با٤بصاّب الٍب أمرىا ا  ،ككانت ابة غالبة عليهما
 اهب. 

كنتكلم عن ا٤برض األكؿ الذم يعتل   نأٌب اآلف إٔب اآلية الٍب أكردىا ا٤بؤلف
﴿َأفََأِمُنوا َمْكَر الل ِو َفال يَْأَمُن قاؿ سبحانو:   بو القلب كىو مرض األمن من مكر ا

 .[َٜٜمْكَر الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف﴾]العراؼ:
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 ٍب أهنم يأمنوف مكر ا  صركف على معصية ام حا٥بم أهنم مهي فػى كا٤بعُب أى 
 ،  الذين خسركا أنفسهم كفاهتم حظهم  ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف﴾﴿َفال يَْأَمُن َمْكَر الل ِو

 . من رٞبة ا
 ﴿َأفََأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأْف يَْأتِيَػُهْم بَْأُسَنا بَػَياتًا َوُىمْ  : ابتداء السياؽ قوؿ ا

َأفََأِمُنوا َمْكَر الل ِو َفال  * َأَوَأِمَن َأْىُل اْلُقَرى َأْف يَْأتِيَػُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُىْم يَػْلَعُبوفَ  * نَاِئُموفَ 
 .[ٜٜ-ٜٚيَْأَمُن َمْكَر الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف﴾ ]العراؼ:

 ، دليله على انعداـ أك ضعف ا٣بوؼ من ا  األمن من مكر ا
كىذا ا٣بوؼ سببو أحد  ، أىل اإلٲباف الصادؽ عندىم خوؼو من مكر ا أف كذلك
 :أمرين

 .إما اسَبساؿه  
 .كأما عيجبه 

 ككبلٮبا من الببلء. 
 .فيأمن من مكر ا  يغفل اإلنساف عن ربوف ،اسَبساؿه ُب ا٤بعصية الوؿ:

 ،فيغَب ،كقيامو بالطاعةعجب اإلنساف بعبادتو أف يي  ،جانب العيجب والجانب الخر
كمن ككلو ا سبحانو إٔب نفسو  ،مننا من مكر اآفيكوف  ،-لعياذ بااك -فيوكل إٔب نفسو 

 .-لعياذ بااك -بو  ميكرفقد 
كذلك ا٣بوؼ يرجع إٔب أحواؿ ا كا٤بؤمنوف ا٤بتقوف ٱبافوف من ىذا ا٤بقاـ خوفنا عظيم

 : كصور
سببنا ُب أف   وف ذنبهم كمعصيتهم ٱبافوف أعظم ا٣بوؼ من أف يكأكال:  

توعد من نسيو أف ينساه، كمن نسيو ا قطع   كا ،فينساىم  ا واينس
توفيقو عنو كخذلو كالعياذ با كككلو إٔب نفسو؛ كمن كاف كذلك كانت لو ا٣بسارة ككانت 

 حالو إٔب دمار.
كر بو من جهة أف و قد مي ٱباؼ ا٤بؤمن ا٤بتقي أف يكوف بسبًب ذنبو كمعصيت ثانًيا:

 لعياذ با. ابتلى فبل يصرب فيفًب ك يي 
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فبالتإب  ،كال يكوف قلبو حينا متيقظنا ،كأف تأتيو العرب فبل يتعظ ري ذي أف تأتيو الني  ]ثالثًا[:
﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى أَُمٍم ِمْن قَػْبِلَك قاؿ تعأب:  ،لعياذ با بعد أف يستدرجانو ٱبذؿ ك فإ

جاءهتم  ،جاءهتم العرب ،[ْٕٗذنَاُىْم بِاْلَبْأَساِء َوالض ر اِء َلَعل ُهْم يَػَتَضر ُعوَف﴾]النعاـ:فََأخَ 
﴿فَػَلم ا  ،﴿َلَعل ُهْم يَػَتَضر ُعوَف﴾:  ٰبصل منهم تضرع إٔب ا أفالنذر لعل كعسى 

َحت ى ِإَذا َفرُِحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذنَاُىْم بَػْغَتًة  َنُسوا َما ذُكٍُّروا ِبِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلٍّ َشْيءٍ 
فَػُقِطَع َداِبُر اْلَقْوـِ ال ِذيَن ظََلُموا َواْلَحْمُد لِل ِو َربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾  * فَِإَذا ُىْم ُمْبِلُسوفَ 

 ،العرب فلم يتعظ وشارة كجاءترة كالبً اذفقامت عليو ا٢بجة كبلغتو النِّ ، [٘ٗ-ٗٗ]النعاـ:
  .بو  شى أف ٲبكر افإنو ٱب

كأعظم أف يكوف  ،ده مسببه عن ا٤بعصية كالسيئةببع  إذف ىذا ا٤بكر من ا
 . مسببنا عن الكفر با 
 .اإليقاع با٣بصم بكيفية خفية :كا٤بكري تعريفو ىو

 أف ا٤بكر منقسمه إٔب قسمْب:  -رعاؾ ااي-علم اك 
 .مكر ٩بدكح]القسم األكؿ[: 

.الثا٘ب[: ]القسم   مكر مذمـو
 .فإنو ا٤بكر ٗبن يستحق أما الممدوح

 .فهو ا٤بكر ٗبن ال يستحق المذمـوكأما ا٤بكر 
 ا.ا٤بكر ٗبن يستحق كاف مكرنا ٩بدكحن إف كاف إيقاع 

 .كإف كاف إيقاع ا٤بكر ٗبن ال يستحق كاف مكرنا مذمومنا 
. يي يتصف من القسمْب با٤بمدكح، ك   اك   نزه عن ا٤بذمـو

  ،إذا كاف ٗبن ال يستحق ،با٣بصم بكيفية خفية يقاعه إالذم يكوف فيو  ر ا٤بذمـوا٤بك
نزه عن ذلك ا سبحانو يي   كا ،أك كاف متضمننا كليهما ،كاف متضمننا كذبنا أك ظلمنا
  . كعيب بكمالو منزه عن كل نقص

ر اجتمع فيو ألف ىذا ا٤بك ؛أما ا٤بكري ٗبن يستحق فهذا ا٤بكر مكره يبلحظ فيو أنو مدح
 ثبلثة أمور:
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؟ ٩بدكح ألف   اجتمع فيو الداللة على عدؿ ا أوًَّل: كالعدؿي ٩بدكحه أـ مذمـو
٤بن يستحق ا٤بكر عقوبة كإيقاع العقوبة ُب ٧بلها مدح أك ال؟ إيقاع العقوبة   مكر ا

 .ُب ٧بلها مدح
 . إذف ىذا مكره ٩بدكحه من ا

 نوإحيث  ،كاف ٗبن يستحق دليله على قدرة ا  ىذا ا٤بكر ا٤بمدكح الذم ثانًيا:
 يفعل ما يشاء    كىذا مدحه  ،فا على كل شيءو قدير ،ألمره كال راد

 . ُب حق ا
 ،ا لو ا٢بكمة البالغة ُب ىذا ا٤بكر دليبلن على حكمة ا  أفٌ  :]وثالثًا[

  ذه حكمة كلذلك ابل ٗبا ىو أعظم منو كى ،ٕبيث أنو قابل مكر ا٤باكرين ٗبثلو
يػٍري اٍلمىاًكرًينى  ُر ﴿ :أخرب عن نفسو بأنو خى َويَْمُكُروَف َوَيْمُكُر الل ُو َوالل ُو َخيػْ

  .[ٕٔ﴿ُقِل الل ُو َأْسَرُع َمْكًرا﴾]يونس: ،[ٖٓاْلَماِكرِيَن﴾]النفاؿ:
ًعا يَػْعَلُم َما َتْكِسُب  ﴿َوَقْد َمَكَر ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَِلل ِو اْلَمْكُر َجِمي:  قاؿ

 .[ُٕٗكلُّ نَػْفٍس َوَسيَػْعَلُم اْلُكف اُر ِلَمْن ُعْقَبى الد اِر﴾]الرعد:
 يقوؿ ا ،كا٤بؤمنْب  الحظ ىذه اآلية العظيمة الٍب فيها تسلية للنيب

 ::؛ يعِب الذين قبل كفار قريش؛ كفار [ٕٗ﴿َوَقْد َمَكَر ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم﴾]الرعد
﴿َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك ال ِذيَن   : أٓب يقل ا ، ريش أرادكا ا٤بكر بالنيب ق

 .[َٖٓكَفُروا لِيُْثِبُتوَؾ َأْو يَػْقتُػُلوَؾ َأْو ُيْخرُِجوَؾ﴾]النفاؿ:
  .إذف كانوا ٲبكركف بالنيب 

؛ [ٕٗ﴾]الرعد:﴿َوَقْد َمَكَر ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َفِلل ِو اْلَمْكُر َجِميًعا : قاؿ ا
  . كيف أهنا تعطي ا٤بؤمنْب طمأنينة كسكينة كرجاء ُب ا  ،ما أعظم ىذه اآلية

 ،مكر غّبه كالعدـ كبالتإب فإفٌ  ،خرب أف ا لو ا٤بكر ٝبيعناأا تعأب  أفٌ  :كجو ذلك
 كا ،أما مكر ىؤالء فإنو ال يقع، كال ينفع ا٤بكر الذم يقع ىو مكر ا 

  ىنا جاء ا١بواب قاؿ ،محبلن ضٯبعلو مي  : ُّيَػْعَلُم َما َتْكِسُب ُكل﴿
 .؛ كبالتإب إنو سيستدرجهم كيوقعهم من حيث ال يشعركف[ٕٗنَػْفٍس﴾]الرعد:
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﴿َقْد َمَكَر ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَأََتى الل ُو : كلذلك تأمل ُب قولو ا 
َيانَػُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخر  َعَلْيهِ  ُم الس ْقُف ِمْن فَػْوِقِهْم َوأَتَاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث َّل بُػنػْ

صفة   إذف مكر اف ىذا من حكمة ا  ،[َٕٙيْشُعُروَف﴾]النحل:
كلذا  ،ٗبن يستحق  ا٤بكر كاقعو من ا ىذا ،ألنو كاقعه ٗبن يستحق ،مدحو كصفة كماؿ

 ٗبعُب:  ،أىل السنة كا١بماعة يثبتوف ىذه الصفة كما كردت
 مطلقة أك مقيدة؟  تضاؼ ىذه الصفة إٔب ا

ٲبكري ٗبن يستحق    الذم كرد أف ا ؛جل كعبل مقيدة؛ ٗبا كرد تضاؼ  
 كىذا أحسن ا٤بكر كىذا صفة كماؿ   كالذين ٲبكركف بدين ا كبأكليائو

. 
ال شك أنو ٨بالفه  د،ىكذا دكف تقي  ا٤بكر صفة  أما إطبلؽ أفٌ 

كما كردت كال    ضاؼ فهذه الصفة صفة مقيدة تي  ،ٯبوزال نصوص كفيو نسبة ما لل
 . يشتق منها اسمه 

أىل البدع  حيث إفٌ  مكىذا ا٤بوضع موضعي اختبلؼ بْب أىل السنة كا١بماعة ك٨بالفيه
كشأهنا كشأفي بقيت الصفات الٍب من  ،خربأكما    إضافة ىذه الصفة  أبو

 ،منها ا٤بمدكح ال ا٤بذمـو  ضاؼ إٔب ايالصفات ا٤بنقسمة الٍب يعِب  ،ىذا ا١بنس
كما إٔب ىذه  ،من ذلك ا٣بداع ،من ذلك االستهزاء ،من ذلك الكيد ،كمن ذلك معُب ا٤بكر

  .كما كردت   تضاؼ إٔب ا ،الصفات
كإ٭با تقرأ ُب بعض الكتب الٍب ألفت على  ،  اهنم ال يثبتوهنإأما ا٤بخالفوف ف

 ال تضاؼ أهنا أم ،النهج ٘بد أهنم إذا جاءكا هبذه الصفات فيقولوف من باب ا٤بشاكلة ىذا
  .إٔب ا  حقيقة

ىذا مبحث  ،ا٤بشاكلة كما مر معنا ُب دركسه ماضية كموضوعكال شك أف ىذا باطل 
وقوعو ُب ٧بلو ل ،سمى الشيء بلفظ غّبهأف يي  :كىو ،ةيمن مباحث العلم البديل للعلـو الببلغ

ككاف  ،لكن جعل ىذا من باب اجملاز ،عند ىؤالء ٲبكرال   فا ،تقديران قيقة أك ح
ىذا ال شك أنو مسلكه ٨بالف ٤بسلك أىل السنة  ىذا على سبيل ا٤بشاكلة نقصد أفٌ 

  .كما كردت  كالصواب إثبات ىذه الصفة ، كا١بماعة
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لكفار الذين باكمن ذلك مكره   ٲبكري ٗبن يستحق  إذف ا
كر هبم ٲب  ا ،كركف بأكليائوكٲب ،رسولوبكركف كٲب ،يعاندكف ا٢بق كيعادكف دين ا

﴿َوأَتَاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث َّل  :كيوصل إليهم العقوبة من حيث ال يشعركف ،فيوقع هبم
 .[َٕٙيْشُعُروَف﴾]النحل:

 ،بو  كل إنساف فإنو ٱبشى أف ٲبكر ا،  كىذا القدر البد أف يكوف ُب القلب
،  ال ٰبب عباده ا٤بؤمنْب كال يكرمهم كال يتفضل عليهم ا  من جهة أفٌ  ال

شى أف يكوف عقوبة على الذنوًب كا٤بعاصي؛ فالذنوب كا٤بعاصي ٥با إ٭با ذلك ٩با ٱبي  ؛كبل
ٗبن يسَبسل هبا ُب ىذه  ثارىا أف ٲبكر ا آكٱبشى أف يكوف من  ،ثارآ

على ما كصفنا قبل قليل رٗبا يقع اإلنساف ُب ،   اا٤بعاصي كال يبادر بالتوبة إٔب
كيدعوه ىذا إٔب  االغَبارفيدعوه ىذا إٔب  ،جلةعم كينظر ُب نفسو فبل يرل عقوبة ،معصية

كغفل  ،ف تأخر العقوبة رٗبا كاف من عدـ تأثّب السيئة كأهنا عدٲبة األثرأيطني  ،االسَبساؿ
قد تتقدـ العقوبة كقد   لكن ٢بكمة ا ،الذنب مؤثره كالبد ىذا ا٤بسكْب على أفٌ 

 ،ا٤بكر بالعاصي أنو يسَبسلي ُب ا٤بعصية اتكاالن على عدـ رؤية العقوبة فإف   ،تتأخر العقوبة
  .عنو الغفلة رما أكثك  ،كىذا من أىم ما ينبغي على ا٤بسلم أف يتنبو لو

ذا ا٤بقاـ فإنو قد بعض الناس إذا كصل ٥ب كىي أفٌ  ،ىنا إٔب مسألة مهمة أكد أف أنبو ىا
قد يتكلم عنو بكبلـو قد ال يكوف فيو  ،ضاؼ إليوالذم يي  يتكلم عن مكر ا 

بعض الناس إذا كصل  ،ر ا٤بتكلم ا حق قدرهكال يقدي  ، مراعاة مقاـ األدب مع ا
قد يوقع باإلنساف ببل   كأف ا ،بالعبد  ر من مكر اإٔب ىذا ا٤بكر حذٌ 

  .سبب
﴿َواْعَلُموا َأف  الل َو َيُحوُؿ بَػْيَن اْلَمْرِء يقوؿ:   ا بأف دؿ على ىذاكقد يست

العبد ليعمل بعمل  إفّ »:  بل رٗبا يستدؿ بقوؿ النيب ،[َٕٗوقَػْلِبِو﴾]النفاؿ:
ق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل سبراع فيذأىل الجنة حتى يكوف بينو وبينها ما إَّل 

  .«النار فيدخلها
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عامل ربو ي كيقع ُب قلبو ىذا الظن ،ُب فهم ىذه األدلة ئطٱبي  ىو د الذمكلذلك ٘ب
شك أنو من ضعف  كىذا ال ،م ٥بمعاملة من يريد أف يوقع بعباده كال يريدي أف يهديو كيبْبِّ 

 .اإلٲباف با، كمن ضعف تعظيم ا
 أف ربكإياؾ أف تظن  ،الكرٙب الشكور ،ىو الرب الرحيم  علم يا عبد ا أف اا
 نك إذا عملت ا٢بسنة جزآؾ عليها بأف أإياؾ أف تظن  ،إذا أقبلت إليو أعرض عنك

ازيك على إٲبانك كحسناتك بأف ينقلك ٯب  ا إياؾ أف تظن أفٌ  ،كجهك إٔب السيئة
  !أك من اإلسبلـ إٔب الردة ،من ا٤بسجد إٔب الكنيسة

 .إياؾ أف تظن ىذا ُب ربك
 لف كعده أخربنا أنو من أقبل إٔب اٱبي الذم ال   أخرب كىو  ا
 [، ٚٔ﴿َوال ِذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقواُىْم﴾ ]محمد: :أقبل ا إليو

ىذا  ،[ٚ-َ٘فَسنُػَيسٍُّرُه لِْلُيْسَرى﴾ ]الليل: * َوَصد َؽ بِاْلُحْسَنى * ﴿فََأم ا َمْن َأْعَطى َواتػ َقى
و فيثيبو عليها تيشكري حسن عباد  الرحيم، كىذا ىو الشكوركىذا ىو  ،رٙبىو الك

  .ٕبسنة بعدىا
﴿َواْعَلُموا َأف  الل َو َيُحوُؿ بَػْيَن اْلَمْرِء : ماذا عن ىذه األدلة الٍب ٠بعناىا

 ؟[َٕٗوقَػْلِبِو﴾]النفاؿ:
 فيكوف ذلك عقوبة من ا ،أف ىذا إ٭با ىو بسببو من اإلنساف -يا عبد ا-علم ا
  ٌقبل على ا بالعمل الصاّب فيجازيو ا على ذلك بأف ٰبوؿ اإلنساف يي  كليس أف

 .ىذا ال ٯبوز أف يقاؿ ُب حق ا ،حاشا ككبل ،بينو كبْب ا٥بداية
سألة ٥با خلفية عقدية ترجع إٔب عدـ كا٤ب ،بعض الناس رٗبا إذا تكلم ُب ىذا األمر

 عند طائفة من أىل البدع ا  ،با٢بكمة البالغة  تعليل ىؤالء أفعاؿ ا
 ،م ُب أعلى ا١بناف ألد أعدائونعِّ يي   زكف أف ايكلذلك ٯب ،ٯبوز أف يفعل كل شيء

رد أنو أراد ىذا كٓب يي  لكال فرؽ بْب ىذا كىذا سو  ،كيعذب ُب أسفل سافلْب أحب أكليائو إليو
 !ىذا
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 ،كا على ىذا قدير ،ف ا قادره على كل شيءإل السنة كا١بماعة يقولوف: أما أى
فهو  ، ال يليق بكمالو ،ألنو ال يليق ٗبوجب أ٠بائو كصفاتو ،كلكنو ال يفعلو

  تو.ال يفعلو ألنو يتناَب كحكم
كلذلك  ،اإلنساف كا٢بيلولة بْب اإلنساف كاإلٲباف كبسببو من  أما إزاغتو

﴿َوَأم ا َمْن ، [ْ٘م﴾]الصف:﴿فَػَلم ا زَاُغوا َأزَاَغ الل ُو قُػُلوبَػهُ :  مل معي قوؿ اأت
ٍب انصرفوا  ،[ٓٔ-َٛفَسنُػَيسٍُّرُه لِْلُعْسَرى﴾]الليل: * َكذ َب بِاْلُحْسَنىو  * َبِخَل َواْستَػْغَنى

 ،[ٕٚٔ﴿َصَرَؼ الل ُو قُػُلوبَػُهْم﴾]التوبة::   قاؿ ،اآلف ىذا ىو ا٤بكر العقوبة جاءتك
إ٭با  ،حاشا ككبل ،كعبادة ا فصرؼ ا قلوهبمإٔب الطاعة كا٣بّب، كاإلٲباف،  واليس أهنم أقبل

مكر هبم فأكقع ىذا االنصراؼ ُب   كا  ألهنم انصرفوا عن طاعة ا
  .لعياذ بااذلوا ك القلوب فخي 

فأحاديث النيب  ،الذم سقتو قبل قليل  أما حديث النيب
 تأليف كالواجب ا١بمع كال ،ا يبْب بعضها بعضناكإ٭ب ،يفسر بعضها بعضنا

 .خرآبْب ىذا ُب حديثو   النيب ؛بينها كليس أف تأخذ طرفنا كتَبؾ أخر
قاؿ:  أف النيب   ففي الصحيحْب من حديث سهل بن سعد

 .«الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة فيما يبدو للناس وىو من أىل النار إفّ »
ىذا عملو راع ذإال  هاإذف ذاؾ الذم يعمل بعمل أىل ا١بنة حٌب ال يكوف بينو كبينف

إذف   ،عنده رياء كاف يعمل العمل الصاّب فيما يبدكا للناس ،ُب قلبو خبيئة سوء ،مغشوش
  .-لعياذ بااك -كر بو فمثل ىذا حرمه أف ٲبه  ،خرآظهر شيء كٱبفي شيء كاف يي 

ألنو أخرب هبذا   فبل يكوف ذلك أبدنا منو  الصادؽ ُب طاعة ا أما
َوَصد َؽ  * ِلُف اْلِميَعاَد﴾، ﴿فََأم ا َمْن َأْعَطى َواتػ َقى﴿ِإف  الل َو َّل ُيخْ :  كىو

 .[ٚ-َ٘فَسنُػَيسٍُّرُه لِْلُيْسَرى﴾]الليل: * بِاْلُحْسَنى
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 :قاؿ
 .[ٙ٘وقولو: ﴿َوَمْن يَػْقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبٍِّو ِإَّل  الض الُّوَف﴾]الحجر:

حيث أكرد  :القلوب أكرد الدليل الذم يعاِب أحد خلليكقد  فإف ا٤بؤلف 
 ُب إيراده قوؿ ا  الدليل على النهي كالذـ من األمن من مكر ا 

فقد علمنا  ،[ِٜٜو َفال يَْأَمُن َمْكَر الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف﴾]العراؼ:﴿َأفََأِمُنوا َمْكَر الل  
أف  دكفكابتبلءه،  األمن من مكر ا ىو عدـ ا٣بوؼ من استدراج ا  أفٌ 

 ىذا ىو األمن من مكر ا. ،يشعر اإلنساف
قولو  ا٤بؤلف  ىو القنوط من رٞبة ا، كىذا الذم أكرد عليووالخلل الثاني: 

 .[ٙ٘﴿َوَمْن يَػْقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبٍِّو ِإَّل  الض الُّوَف﴾]الحجر:تعأب: 
الواجب على ا٤بسلم كما تكرر معنا غّب مرة أف ٯبمع بْب ا٣بوؼ كالرجاء  كذلك أفٌ 

 غى أحدٮبا على اآلخر، حٌب يستقيم سّبه إٔب ا طُب قلبو باعتداؿ، ٕبيث ال ي
فا  ،وؼ، كأف ٱباؼ خوفنا مشوبنا برجاءرجاء مشوبنا ٖب جى ا ر الواجب أف يي 
  ىو ا٤برجو مع شديد انتقامو، كىو ا٤بخوؼ مع سعة رٞبتو، كلذا فإنو ٓب يؤمن

 الصا٢بْب، كٓب يقنط ا٤بسرفْب.
كىو الذم جاء ذمو كالتنفّب منو ُب  ىو القنوط من رٞبة ا  الداء الثاني: 

 .[ٙ٘يَػْقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبٍِّو ِإَّل  الض الُّوَف﴾]الحجر: ﴿َوَمنْ قولو تعأب: 
الكراـ،  ةبلئكا٤ب معليو كى ىذه اآلية فيها قصة، كىي حلوؿ ضيف إبراىيم 

عن خرب ضيف إبراىيم، كأهنم بشركه بغبلـ عليم، كىو إسحاؽ  حينما نبهنا ا 
  ىنا قاؿ إبراىيم ، :﴿ َفَِبمَ  اْلِكبَػرُ  َمس ِنيَ  َأفْ  َلىعَ  أََبش ْرُتُموِني قَاؿ 
الحظ أنو جاء االستفهاـ مرتْب، كىذا االستفهاـ ليس الستبعاد ، [ٗ٘:الحجر﴾]تُػَبشٍُّروفَ 

برٞبتو قد قدر اإلنعاـ على إبراىيم هبذا الولد على كربه، فإنو  أك إنكار أف يكوف ا 
  .كرٞبتو ما ىو أعظم من ذلك يعلم بقدرة ا 

االستفهاـ كاف مسوقنا مساؽ التعجب، تعجب أنو مع كرب سنو كسن زكجو، لكن ىذا 
 قَالُوا﴿فإف ا سبحانو قدر أف يكوف لو الولد، فها ىنا ا٤ببلئكة عليهم السبلـ قالوا: 

نبهوا إٔب أف الواجب أال يقنط ، [٘٘:الحجر﴾]اْلَقاِنِطينَ  ِمنَ  َتُكنْ  َفال بِاْلَحقٍّ  َبش ْرنَاؾَ 
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ببياف أنو ٓب كال يقنط من رٞبة ا  ، فأجاب إبراىيم ٞبة ا اإلنساف من ر 
  :فهذا دليل على ، [ٙ٘﴿َوَمْن يَػْقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبٍِّو ِإَّل  الض الُّوَف﴾]الحجر:، فقاؿ

ؿ ز ، إ٭با ىو من شأف من لمن شأف أىل اإلٲباف كالتقو ليس  القنوط من رٞبة ا  أفٌ 
فيو ارتكاب ما هنى  القنوط من رٞبة ا  ق ا٤بستقيم، ذلك أفٌ كضل كا٫برؼ عن الطري

 ا عنو.
﴿ُقْل يَا ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم َّل تَػْقَنطُوا ِمْن قد قاؿ:  ا  فإفٌ  

 .[ٖ٘رَْحَمِة الل ِو﴾]الزمر:
 بو، ا١بهل با ا١بهل با، كسوء الظن يتضمن أيضنا القنوط من رٞبة ا  

 :كسوء الظن بو جاء ىنا من جهتْب
عن ٙبقيق ا٤برجو، أك دفع ا٤برىوب،  األكٔب: من جهة اعتقاد ضعف قدرة ا 

 ٍعجزهفبل يػي  ا على كل شيء قدير، كأف قدرتو كاملة  كإال لو اعتقد اإلنساف أفٌ 
 شيء، إذنا ألم شيء يقنط، كألم شيء ييأس؟

كأف رٞبة ا سبحانو  قع ُب اعتقاده ٙبجّب رٞبة ا أنو ك  والمر الثاني:
هبا مرجوه أك يدفع ما ٱباؼ منو، فؤلجل ىذا كاف القنوط  أضعف من أف ٰبقق ا 

شأف ا٤بؤمنْب، الواجب أف يعظم ُب قلب ا٤بسلم  الشأف الضالْب  من رٞبة ا 
يكوف ذلك كقد علم  كيف ال الرجاء ُب ا، كالطمع فيما عنده، كحسن الظن بو 

َورَْحَمِتي ﴿كسعت رٞبتو كل شيء، ىو الذم قاؿ:  الذمالعبد أف ربو ىو الرٞبن الرحيم، 
 .[َٙ٘ٔوِسَعْت ُكل  َشْيء﴾]العراؼ:

اللطيف كالرب كالكرٙب كالشكور  أ٠بائوكيف يقنط ا٤بؤمن من رٞبة ربو، كىو الذم من 
ُب عبله خلق مائة رٞبة، كجعل  كيف يقنط من رٞبة ربو من علم أنو جل كالودكد 

غلبت  منها تسعة كتسعْب يـو القيامة، كيف يقنط من رٞبة ربو من علم أف رٞبتو 
كيف   فليظٌن يب ما شاء( أنا عند ظن عبدم يب،)غضبو، كيف يقنط من رٞبة ربو من قاؿ: 

ُفِسِهْم َّل تَػْقَنطُوا ِمْن ﴿ُقْل يَا ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنػْ يقنط من رٞبة ربو من قاؿ: 
 .[ٖ٘رَْحَمِة الل ِو ِإف  الل َو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا﴾]الزمر:
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، كأف يعظم األجور كيرفع الزالتمن رٞبة ربو من كعد بأف يكفر  كيف يقنط
﴿َوَبشٍِّر الدرجات؟ كيف يقنط من رٞبة ربو من يعبد ىذا الكرٙب العظيم الذم قاؿ: 

يقوؿ:  ابن مسعود ىذا  ،[ٚٗيَن بَِأف  َلُهْم ِمَن الل ِو َفْضاًل َكِبيًرا﴾]الحزاب:اْلُمْؤِمنِ 
كيف يقطع اإلنساف طمعو   إذان  ،(على قلب بشر تاهلل يـو القيامة مغفرة ما خطر  ليغفرفّ )

 .كرجائو ُب ىذا اإللو الرحيم الكرٙب 
حق قدره،  يقدر ا إذنا على ا٤بسلم أف يتق ا، كأف يتأدب مع ا، كأف  

َبار، كمن االسَبساؿ، قاؿ ابن غمن اال ملكن حذار  كأف ٰبذر من سوء الظن با 
جاء الر إذا  ،(جاء الشرعي ال يكوف إال مع العملالر  ٝبع العارفوف على أفٌ أ): القيم 

، فهو من مشر عن عمل ىو غركر كأماف، كأما من كاف جادنا كصادقنا ُب رجاء ا بل ب
﴿ِإف  ال ِذيَن آَمُنوا َوال ِذيَن َىاَجُروا  :اعد ا١بد ُب طاعة ا٤بؤب سبحانو، كالبعد عن معاصيوس

 ،[َٕٛٔوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل الل ِو ُأْولَِئَك يَػْرُجوَف رَْحَمَة الل ِو َوالل ُو َغُفوٌر رَِحيٌم﴾]البقرة:
ْل َعَماًل َصاِلًحا َوَّل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبٍِّو ﴿َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبٍِّو فَػْليَػْعمَ 

  .[َٓٔٔأَحًدا﴾]الكهف:
 : قاؿ 

ض٦ٌ عٔ  إٔ زضٍٛ اهلل ؛ عٔ ابٔ عباع ٚ

 .#ايػسى باهلل، ٚايٝأع َٔ زٚح اهلل، ٚاألَٔ َٔ َهس اهلل$قاٍ:  ؛ايهبا٥س
من جهة أف ُب غّبٮبا، كفيو ٕبث من جهة ثبوتو، ار كالطربا٘ب ك ز ىذا ا٢بديث خرجو الب

بن بشر عن عكرمة عن ابن  بيبديث من طريق شا٢ببن بشر،  بيب ىو شإسناده رجبلن 
 .عن النيب  عباس 

، كقاؿ (نو لْب ا٢بديث)إ :، كقاؿ أبو حاًب، كثقو ابن معْبتلف فيوىذا ٨بي  بيبشك 
  .ئ(طٱبصديق ) ب((:التقري))ُب  ا٢بافظ بن حجر 

، كحسنو الزين العراقي ُب  (رجالو موثقوف) :ثميكعلى كل حاؿ ا٢بديث قاؿ فيو ا٥بي
 .الشيخ سليماف  دككذلك الشارح ا٢بفي، ()ا٤بغِب()كتابو 

، (فيو نظر) :ُب تفسّبه فإنو نظر ُب إسناده، كقاؿ بن كثّب اكأما ا٢بافظ 
 .أنو موقوؼ على ابن عباس  قربكاأل
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و ُب كل حاؿ أك كاف موقوفنا فه كعلى كل حاؿ إذا ثبت رفعو إٔب النيب 
 .لو حكم الرفع إٔب النيب 

 :ىذا الحديث فيو ذكر ثالث كبائر
الذم ىو أكرب الكبائر على اإلطبلؽ، ككيف ال يكوف ذلك كذلك، كالشرؾ  الشرؾ

من عظمة الربوبية، كىدمنا ٢بق األلوىية، كسوء ظن برب العا٤بْب  صه با سبحانو تنق  
ى كجو األرض على اإلطبلؽ.، لذلك كاف أعظم ذنب، كأكرب جرٲبة عل 

المن من مكر اهلل، واليأس من روح  :الثانية والثالثة فهي ما نحن فيوأما الكبيرة 
 .اهلل

كيكوف من  كح بفتح الراء، ىو التفريج كالتنفيس من ا كح ا: الرى رى 
 اإلنساف يأس، كاليأس قطع الرجاء كانعدامو، ينعدـ الرجاء ُب ىذا اإلنساف من فرج ا

  مع أنو قريب، فرج ا  قريب، لكن اإلنساف يعجل، كىو ُب معُب
صلو إف شاء ف القنوط من رٞبة ا على ما سنالقنوط من رٞبة ا، اليأس من ركح ا ٗبعُب

من جديد ُب ىذا ا٢بديث إال ذكر الكبائر، كموضوع الكبائر أظن أننا  ليسا قريبنا، ك 
 سابقة، كلكن ال مانع من التذكّب بأىم معا٤بو.أخذنا طرفنا منو ُب دركس 

 عندنا ُب موضوع الكبائر البد من مبلحظة أربعة أمور: 
 ىل الذنوب تنقسم إٔب كبائر كصغائر؟  الوؿ:]المر[  

نعم، دؿ على ىذا الكتاب كالسنة كاإلٝباع، كيكفي ُب الداللة على ىذا  :ا١بواب
َهْوَف َعْنُو نَُكفٍّْر َعْنُكْم َسيٍَّئاِتُكْم﴾]النساء:﴿ِإْف َتْجَتِنُبوا َكَبائِ قولو تعأب:   ،[َٖٔر َما تُػنػْ

 .ألنو ذكر الكبائر قبلها ؛الصغائر :السيئات ىا ىنا يتعْب أف تكوف ىي
 الشاىد أف الذنوب تنقسم إٔب كبّب كإٔب صغّب.

 ىل الضابط للكبّبة ىو ا٢بد أك العد؟  والمر الثاني ىو:
ر با٢بد فهي ٧بدكدة، أك بالعد فهي معدكدة، كالحظ أننا يعِب ىل تنضبط الكبائ

 نتحدث عن الكبائر، كذلك بأنو إذا استباف لنا ما الكبّبة استباف لنا بالتإب ما الصغّبة، ألفٌ 
 .الصغّبة ىي ما كاف دكف الكبّبة
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الكبائر ثبلث، كقيل  :الكبائر منضبطة بالعد، كاختلفوا، قيل فٌ إ :بعض أىل العلمقاؿ 
كقيل غّب ذلك، كىذا مسلك  سبعمائة،، كقيل ىي سبعْبكقيل ىي  سبع،كقيل  ،أربع

  .ضعيف
 .الكبّبة منضبطة با٢بد أفٌ  :كالصواب

ثة، كما جاء ُب بعض األدلة من ذكر أشياء كما تبْب األدلة ُب ىذا ا٢بديث أهنا ثبل
كانت   عند أىل العلم على أف أجوبة النيب  ؿففي غّبىا غّب ذلك ىذا ٧بمو 

 بيضوء ا٤بناسب للحاؿ الذم كاف ٯبي ُب  ناسبة ٤بقتضى ا٢باؿ، أجاب النيب م
 .أك يتحدث فيو النيب 

 ما ضابط، أك ما حد الكبّبة؟ :الثالث ]المر[
ا، كا اختلف العلماء   ألقرب كا تعأب أعلم أف ىا ىنا اختبلفنا طويبلن جدن

خاص، كمرادنا بقولنا "كعيد عليو بوعيد  الكبّبة كل ذنب توعد ا  فٌ إ :قاؿي
على ذنب ما ٗباؿ أك عذاب أك لعنة أك دخوؿ أك  خاص": ىو أف يتوعد ا 

 .الفاعل ليس منا، كما شاكل ذلك حرماف من جنة، أك الوصف بأفٌ 
ذه ٭باذج للوعيد ا٣باص، أما ما ٓب يرد فيو كعيد خاص، فإنو يكوف من الصغائر ال ى

 من الكبائر.
أقرب ما ٲبكن أف يقاؿ، كىو الذم اختاره، كقاؿ معناه ٝبع من كىذا الضابط ىو  

، كاإلماـ أٞبد، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، اققْب من أىل العلم كابن عباس 
 كغّبىم من أىل العلم رضي ا عنهم كرٞبهم، إذا ىذا أقرب ما ٲبكن بأنو ضابط الكبّبة.

 كبّبة؟ ّبىا  صيقَبف بالصغّبة ما ي ىل :]المر الرابع[
نعم، نص على ىذا أىل العلم الذنب الصغّب قد يقَبف بو ما يرفعو، كيعظمو  :ا١بواب

 :لحقو بالكبائر، كذلك بأف يقَبف بالصغّبةحٌب يي 
مباالة هبا، أف يقَبفها اإلنساف دكف أف يبإب، كدكف أف يكَبث، كيكوف  / الُ

  .اف فعلو ٥بامتساىبلن إب  
حيث ىي ذنبنا أعظم بل قد تكوف اجملاىرة من  عظيمهبا أمر اىرة هبا، كاجملاىرة اجمل /ِ

 .من الذنب نفسو
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ّبىا إٔب أف تكوف كبّبة، كقد أخرج صرار عليها، اإلصرار على السيئة ياإلص /ّ
 عن ابن عباس  (نو صحيح)إ :لحفكغّبه كإسناده قاؿ عنو ابن م كائي لالبل

الَبؾ ، كعدـ الَبؾذنب، ٗبعُب ا٤بداكمة، اإلصرار على ال ،(َّل صغيرة مع اإلصرار)أنو قاؿ: 
ية، ىذا صمنو، إ٭با يدمن ا٤بعصية كيداـك على ا٤بع الذم يصحبو توبة إٔب ا 

 .كبّبة  ةالصغّب  ٌّب ييصذا ىو اإلصرار، كى
صرنا بالتإب على ا٤بسلم حٌب ينجو من ىذه النكبة أف ٰبذر أشد ا٢بذر من أف يكوف مي 

 توحَب جا٩با  و عليو أف يبادر إٔب التوبة إٔب ا لت قدمز على صغّبة، كإنو إف 
 .يداه

 .إذنا ىذه نبذة عن الكبائر 
أك ابن عباس على ا٣ببلؼ ُب ا٢بكم على ا٢بديث  كا٤بقصود أف النيب 

جاء ُب ىذا ا٢بديث عن األثر التنصيص على أف األمن من مكر ا، كالقنوط أك اليأس من 
 كفى هبذا ٙبذيرنا كتنفّبنا من ىذين الذنبْب العظيمْب.ركح ا أف ىذا من الكبائر، ك 

 : قاؿ 
أنرب ايهبا٥س اإلغساى باهلل، ٚاألَٔ َٔ َهس $ٚعٔ ابٔ َطعٛد قاٍ: 

 زٚاٙ عبد ايسشام. ،#اهلل، ٚايكٓٛط َٔ زمح١ اهلل، ٚايٝأع َٔ زٚح اهلل
فيو ، كقاؿ ((تفسّبه))كابن جرير ُب  ،أخرجو عبد الرزاؽ ىذا أثر ابن مسعود 

كفيو تنصيص على  (،نو صحيح إٔب ابن مسعود ببل شك)إ ((:تفسّبه))بن كثّب ُب ا٢بافظ ا
 :من الكبائر ىذه األمور األربعة أفٌ 

 .ن رٞبة ا، كاليأس من ركح اكاألمن من مكر ا، كالقنوط م ،الشرؾ 
 .يأسكال ،القنوط :لفظْب متقاربْب كا١بديد ُب ىذا األثر ىو أنو جاء فيو ذكري 

 فما كجو التفريق؟ أك ما كجو إيراد ىاتْب الكلمتْب ُب ىذا األثر؟
ألىل العلم ىا ىنا اجتهادات ُب التفريق بْب القنوط كاليأس، من أىل العلم من ذىب 

، كغّبٮبا من أىل العلم ((فركقو))، ككذلك العسكرم ُب ((النهاية))مثل ابن األثّب ُب كتابو 
اليأس، كبالتإب فبينهما عمـو  القنوط أشد   مومنا كخصوصنا، فإفٌ ذىبوا إٔب أف بْب اللفظْب ع

  .كخصوص، فكل قنوط يأس، كليس كل يأس قنوطنا
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 :أىل العلم رأل أف بْب اللفظْب تبايننا، عبلقة بينهما التباين، فالقنوط ىو كبعض
 .استبعاد زكاؿ ا٤بكركه :اليأس استبعاد حصوؿ ا٤برجو، كأفٌ 

كقد يوضع ، فااللفظْب متقارب من شيء فبل شك أفٌ  كعلى كل حاؿ مهما يكن
 الشيء ٧بل الشيء إذا كاف قريب منو كما قاؿ أىل العلم.

القنوط من رٞبة ا، كاليأس من ركح ا ذنب ينبغي بل  أفٌ  -أيها األخوة-ا٤بقصود  
يكوف ٯبب على كل مسلم أف يتنأل كأف يتباعد عنو، كليعلم أف ىذا القنوط من رٞبة ا قد 

 .ة، كقد يكوف متعلقنا بأمر الدنيامتعلقنا بأمر اآلخر 
  :أما فيما يتعلق بأمر اآلخرة، فإف سبب ىذا القنوط راجع إلى أحد أمرين

، كالغرؽ ُب ٕبارىا ا٤بظلمة، كبالتإب فينتاب من  اَّلسترساؿ في المعاصي :الوؿ
ديد، كأنو ال أمل لو، كال شعور باليأس الش -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-كانت ىذه حالو 

يصور ٥بذا اإلنساف بأف نيل رٞبة ا فسبيل من ٪باة لو، كىذا موضع ينشط فيو إبليس، 
  ا عنو، معُب ىو متلطخه للمعاصي كاقَباؼ  دمافبو، كمع ما عليو قلبو من إ شيئنا بعيدن

نو استمتاع، صح أ إفاصي، كليأخذ حقو من االستمتاع، ارمات، إذنا ليستمر ُب ىذه ا٤بع
 .كإال فا٢بق أنو كباال عليو، ٍب بعد ذلك ينتظره ا٤بآؿ الوخيم عند ا 

 .ُب القنوط من رٞبة ا  إذنا االسَبساؿ ُب ا٤بعاصي قد يكوف سببنا للوقوع
ٗبعُب أف يكوف عند  المبالغة في الخوؼ، وطغيانو على الرجاء :المر الثاني

ضعيف أك منعدـ،   مقابل أف رجائو ُب ا اإلنساف خوؼ لكنو مبالغنا فيو، ُب
  .كالبد كبالتإب فأنو يقع ُب القنوط من رٞبة ا 

ما كقع فيو، فإذا   دادضبأكبالتإب عبلج ىذه ا٤بشكلة ىو بأف يداكم اإلنساف نفسو 
ركح عن حٌب كصل إٔب حد القنوط ينبغي عليو أف يي  كاف الغالب عليو ا٣بوؼ من ا 

بالتإب يستقيم سره، إذا كاف انقطاع ك  ر إٔب سعة رٞبة أرحم الراٞبْب نفسو بالنظ
بسبب ما كقع فيو من ا٤بعاصي فلينظر إٔب األدلة الٍب تدؿ على  طمعو ُب مغفرة ا 

 .[ٙ﴿َوِإف  رَب َك َلُذو َمْغِفَرٍة لِلن اِس َعَلى ظُْلِمِهْم﴾]الرعد: :أف ا غفور رحيم
الذنب لعظمو فهو  أفٌ  عتقد فيو نب، كال ٲبكن أف يي ال يتعاظمو ذ ا 

 .و، ىذا ظن ال ٯبوز أف يكوف ٤بسلمأكرب من قدرة ا على مغفرت

http://www.salehs.net/


ِٕٔ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

٥با، ككل إنساف ينبغي أف  ضده ا تكوف باٚباذ األسباب الٍب ىي كاء إ٭بدمعا١بة األ إذان 
  .يكوف طبيب نفسو

، ككم من الناس من ىو كاقع فهو ما يتعلق بأمر الدنيا أما الشق اآلخر من القنوط
بتلى باليأس ُب شأف معاشو بسبب أنو حاكؿ مرة ُب ذلك مع األسف الشديد، ٘بد أنو يي 

كاثنتْب، كرٗبا ثبلث مرات أك أربع، فوجد األبواب ُب كجهو مغلقة، ٘بد أنو ينكسر، 
، لطلوع الفجر كيضمحل تفاؤلو، كيصاب هبذا القنوط، كٯبلس ُب ىم كغم، كيقوؿ ال سبيل

بشر با٣بّب، كىذا ال شك أنو أيضنا شرؽ يي ىذه ا٢باؿ البائسة إٔب فجر مي  نقضاءكال سبيل من ا
 :من سوء الظن با 

 

 ايؿت٢  اي١ ٜكٝل بْٗاشيسب ٚ
 

 ٚعٓد اهلل َٓٗا املدسزذزعا  
 

 قاقت ؾًُا اضتشهُت سًكاتٗا
 

 ؾسدت ٚنإ ٜعٓٗا ال تؿسز 
 

 ، كيعظم تعظيمو لو  على اإلنساف أف يعظم رجائو ُب ا إذف
كأنو ال يعجزه شيء، كأنو على كل شيء قدير، كأنو ال يتعاظمو شيء، كأنو الذم إذا شاء 

ٰبب  على السؤاؿ، ا  حى لِّ شيئا فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف، لكن على اإلنساف أف يػي 
لو خّبا من خّبتو  خّبة ا  ُب السؤاؿ، كليعلم أفٌ  اإل٢باحمن عبده ىذا 

 .نفسول
أيضا من ىذه ا١بوانب الٍب البد من التعريج عليها، الٍب ىي من ضمن الصور اليأس 

األعداء على أمة اإلسبلـ، كما  تكالبصاب بو بعض الناس حينما ينظر إٔب كالقنوط ما يي 
نو قد يتسلل إٔب نفوس البعض شيئنا من إعلى ا٤بسلمْب من كيبلت كمصائب، ك ىو كاقع 

 .عزىا ك٦بدىابعاد انتصار ىذه األمة كرجوعها إٔب اليأس كالقنوط، كاست
ستبعد ٛباما من النفوس ا٤بؤمنة، يي ا ال شك أنو قنوط ٩بقوت، ٯبب أف كىذا أيض

ت اتباعها على التفاؤؿ، كعلى األمل، كعلى الرجاء، كىذا ما نطقت بو أدلة كثّبة الشريعة ربٌ 
ٱبلف ا٤بيعاد، قد كعد، كا ال  ا  ُب كتاب ا، كسنة رسولو 

﴿ِإف  الل َو َمَع ال ِذيَن اتػ َقْوا ، [ٛٔ:النفاؿ﴾]اْلَكاِفرِينَ  َكْيدِ  ُموِىنُ  الل وَ  َوَأف  ﴿فقاؿ: 
 .[َٕٛٔوال ِذيَن ُىْم ُمْحِسُنوَف﴾]النحل:
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 ا كعد أف يتسلل اليأس إٔب القلوب ا٤بؤمنة أك الشك ُب  أبداينبغي  الإذنا 
ا من النشاط كا١بد ُب إصبلح ا٣بلل إ٭با ذلك ينبغي أف ي كقع ُب  الذمكوف دافعنا إٔب مزيدن

ىذه النفوس ا٤بؤمنة، كألجلو فقط تأخر النصر، كتأخر التقدـ ٥بذه األمة، كإال فلو رجعت 
ىذه األمة إٔب سابق ٛبسكها بدينها لرجعت إٔب سابق عزىا دكف شك، كأصبحت متبوعة ال 

كأعزىا شأنا، لكنها ابتليت ٗبا ابتليت بو بسبب  ا قدران،كأرفعه تابعة، ألصبحت أعز األمم،
، ىذا البعد عن االستقامة على طاعة ا، كاالستجابة ألمره كأمر رسولو 

فضلو أكسع، كرٞبتو أكرب ما ينبغي لئلنساف إال أف يصرب كٯبد  كمع ذلك فا 
 كٯبتهد.
ة أف يصيبهم اليأس كالقنوط ينبغي عليهم البت اللك الدعاة إٔب ا طلبة العلم كذ  

كالتشاـؤ ُب مستقبل الدعوة، كمستقبل إقباؿ الناس على ا٣بّب، كينبغي أف يكونوا دائما 
مقبل، كبالتإب  الفضل من ا  ا٣بّب قادـ، كأفٌ  ملْب للخّب، كأفٌ ؤ متفائلْب، كدائما م

قوف ُب سبيل نو يدعوىم إٔب أف ٯبدكا كٯبتهدكا ُب دعوة الناس، كالصرب على ما يبلإف
 ا٣باصة الٍب تقتضي النصرة منو  ٥بم حظنا من معية ا  يبشركا أفٌ لدعوهتم، ك 
كالتأييد.  

﴿ِإن ِني : لدعاة التوحيد العظماء اللذاف ٮبا موسى كىاركف  قاؿ
، كتأييدنا ىذه معية خاصة تقتضي نصرنا من ا ، [َٙٗمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى﴾]طو:

ا أيضنا أف يصاب  بالتإب فمن كاف ا كتوفيقنا، ك  معو فإنو ال ٱبزل، ال ينبغي أبدن
الدعاة كا٤بصلحوف بيأس من ا٣بّب، كمن إقباؿ الناس ىذا كلو من تسويل الشيطاف، كمن 

 .دهضكسوستو ُب صدكر الناس، ٯبب أف يدفع ذلك ب
 .كا تعأب أعلم 
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 اهلل أقمار عمٜ الصرب باهلل اإلمياُ وَ باب -ٕ٘

 (األول اجمللس) 
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 :قاٍ 

 باْب

 َٔ اإلميإ باهلل ايؿرب ع٢ً أقداز اهلل

يوإب ُب تبويب األبواب الٍب تشتمل على العبوديات  فبل يزاؿ الشيخ اإلماـ 
الٍب يقـو عليها ساؽ اإلٲباف، كمن ذلك ىذا الباب الذم بْب أيدينا، كىو الذم يتعلق 

الصرب لو من اإلسبلـ ٧بل جليل، حٌب ذكر بعض  ا٤بؤ٤بة، كذلك أفٌ بالصرب على أقدار ا 
 السلف أف الصرب من اإلسبلـ ٗبنزلة الرأس إٔب ا١بسد.

 .الحبس :الصبر في اللغة ىو 
الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على  :وفي الشرع ىو

 .المقدور
 :ىذه المور الثالثة إًذا حقيقتو في المعنى واَّلصطالح الشرعي ترجع إلى

 .على المأمور صبرٌ  
 .على المحذور وصبرٌ  

 على المقدور. وصبرٌ 
 :وتفصيل ذلك أف الصبر ينقسم إلى ىذه القساـ الثالثة 

، سواء كانت ىذه الطاعة كاجبة أك مستحبة، الصبر على طاعة اهلل سبحانو الوؿ:
 .فأنو ال قياـ بالطاعة ما ٓب يكن ٜبة صرب

، فما من ٰببس اإلنساف نفسو كٰبجزىا الصبر عن معصية اهلل سبحانو :النوع الثاني
فإنو ٓب ينفك عن الوقوع فيها،  ،حـر ا  فيماعن مقارفة اإلٍب، كعن االهنماؾ 

 .السيما مع قوة الداعي إليها
، كىذا ىو موضع البحث ُب ىذا الصبر على أقدار اهلل المؤلمة والنوع الثالث:

من أدلة إ٭با ٱبتص هبذا النوع كىو الصرب على أقدار ا  ٤بؤلف الباب، كما أكرده ا
 ا٤بؤ٤بة.

كالصرب من حيث ىو بأجزائو الثبلثة لو ُب اإلسبلـ شأف كأم شأف، الصرب خلق كرٙب،  
كجدنا خّب ): ا الصرب، قاؿ عمر إ٭با تستقيم حياة اإلنساف كدينو، كحسن مآلو هبذ
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، كيف ال يكوف (رجبل كرٲبالو كاف الصرب رجبلن لكاف )، كقاؿ بعض السلف: (عيشنا بالصرب
 َمعَ  الل وَ  ِإف  ﴿ :ذلك كذلك، كأىل الصرب ىم أىل معية ا 

ٗبعيتو ا٣باصة، كالٍب ، فهنيئنا للصابرين الذين خصهم ا [ٖ٘ٔ:البقرة﴾]الص اِبرِينَ 
 مقتضاىا نصره كإعانتو كتأييده، فمن كاف ا معو فما الذم فاتو.

قاؿ سبحانو: أىل الصرب أيضنا ىم أىل ا٤بعونة جاءهتم أعظم معونة من ا ك 
 .[٘ٗ﴿َواْسَتِعيُنوا بِالص ْبِر َوالص الِة﴾]البقرة:

كما ثبت عنو:  الصرب خّب ما يعطى لئلنساف ُب ىذه الدنيا، قاؿ 
 .كا٢بديث ُب الصحيحْب ،«وما أعطي عبدا عطاءا وَّل أوسع من الصبر»

 َوَبشٍّرِ ﴿ :ذم يقود اإلنساف إٔب أف يكوف من أىل البشارة كالفبلح كالفوزالصرب ىو ال
﴿َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت  :ا١بنة مآلو، الصرب [٘٘ٔ:البقرة﴾]الص اِبرِينَ 

ا نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن ال ِذيَن لَنُبَػوٍّئَػنػ ُهْم ِمَن اْلَجن ِة ُغَرفًا َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ 
 .[ٛ٘-َٜ٘صبَػُروا َوَعَلى رَبٍِّهْم يَػتَػوَك ُلوَف﴾]العنكبوت:

 :ال جنة إال بالصرب، كلذا تقوؿ ا٤ببلئكة يـو القيامة ألىل ا١بنة، يقولوف ألىل ا١بنة
ا  يكفي الصرب فضبلن أفٌ ، ك [ٕٗ:الرعد﴾]الد ارِ  ُعْقَبى فَِنْعمَ  َصبَػْرُتمْ  ِبَما َعَلْيُكمْ  َسالـٌ ﴿
  :ِإنٍّي َجَزيْػتُػُهُم اْليَػْوـَ ِبَما َصبَػُروا أَنػ ُهْم ُىُم يقوؿ ُب ذلك اليـو العظيم﴿

يكفي كا فضبلن كشرفنا ٥بذه العبودية ىذا الفضل العظيم  ،[ٔٔٔاْلَفاِئُزوَف﴾]المؤمنوف:
. 

 .األمور، كمن أعظم العباداتن أىم إذا كاف الصرب هبذه ا٤بثابة فبل شك كال ريب أنو م
الصرب بأنواعو الثبلثة أمر كاجب، كالصرب كما علمت  كقد أٝبع ا٤بسلموف على أفٌ 

، تلك الثمرات عبادة، كبالتإب ال يكوف عبادة إال إذا كاف ألجل كجو ا 
 ﴿َوال ِذيَن َصبَػُروا اْبِتَغاَء َوْجوِ  :العظيمة للصرب إ٭با ينا٥با ا٤بخلصوف ُب صربىم

 ىؤالء ىم من يفوزكف ٗبا سبق. ،[ٕٕرَبٍِّهْم﴾]الرعد:
كلذا من ظن أنو ٲبكن  الصرب ال يكوف إال ٗبعونة من ا  علم يا عبد ا أفٌ اك  

ُرَؾ ِإَّل  فإنو كاىم،  يصربه ا  أف أف يصرب دكف ﴿َواْصِبْر َوَما َصبػْ
 .[ٕٚٔبِالل ِو﴾]النحل:
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سيجعلو يناؿ ىذه الرتبة  ، فإف ا لكن بذؿ جهده، كحاكؿ كاستعاف با
 ال تظنن أفٌ  «ومن يتصبر يصبره اهلل» :كما ُب الصحيحْب  ، قاؿ نيفةا٤ب

عليو، عليك أف  الصرب مرتبة ال ٲبكن الوصوؿ إليها، بل أهنا أمر متيسر ٤بن يسر ا 
 سيبلغك ىذه ا٤برتبة. كأبشر فإف ا  ،لص ٍب أف ٘بتهد كٙباكؿٚبي 

ا قد علمت ينقسم إٔب األقساـ الثبلثة الٍب ٠بعت، كاختلف العلماء ُب ىذه الصرب كم
 األقساـ أيها أفضل؟ 

ضل الصرب على الطاعة كالصرب على ا٤بعصية أعظم كأف أفٌ  -كا تعأب أعلم-كاألقرب 
 .من الصرب على األقدار ا٤بؤ٤بة

رب على أقدار ا اختيارم، أما الص رب على الطاعة كعلى ا٤بعصية صربه الص ذلك أفٌ 
عنده إال أف يصرب، فهو مضطر إٔب  ٩بدكحة اإلنساف ال أفٌ  :نو صربا اضطرارم، ٗبعُبإا٤بؤ٤بة ف

فيفوز باألجر، أك أنو سيتحمل ما يأتيو،  ىذا الصرب، فإما أف يصرب طاعة  
 كال شيء ُب يديو يدفع ىذا القدر ا٤بؤٓب.

 .رب على الطاعة كعلى ا٤بعصية أفضلإذان الص
لكن يبقى بعد ذلك أم النوعْب أفضل من األخر، ىل الصرب على الطاعة أفضل من 

 الصرب على ا٤بعصية؟ أـ الصرب على ا٤بعصية أفضل من الصرب على الطاعة؟
ذلك أف الداعي إٔب  ،الصرب على ا٤بعصية ىو األفضل فٌ إقاؿ بعض أىل العلم  

ف اإلنساف ٰبتاج إوة كا٥بول، كبالتإب فف الداعي إٔب ا٤بعصية ىو الشهإحيث  ،ا٤بعصية أعظم
ال يصرب على ا٤بعاصي ) :إٔب ٦باىدة عظيمة حٌب يصرب عن ا٤بعصية، كلذلك قاؿ أىل العلم

 (.إال الصديقوف
ا٥بول كالشهوة أعظم  أما ترؾ الطاعة فإ٭با يدعو إليو الكسل كالبطالة، كال شك أفٌ 

 عن ا٤بعصية أعظم من الصرب على الطاعة. كالبطالة، فكاف الصرب لتأثّبنا ُب النفس من الكس
بل الصرب على الطاعة أعظم من الصرب على ا٤بعصية،  :كقالت طائفة من أىل العلم 

جنس فعل الطاعة أفضل من جنس ترؾ ا٤بعصية، فلما كاف ذلك كذلك كانت  ذلك أفٌ 
 نصرب عصرب على الطاعة أفضل من الالوسيلة ا٤بؤدية إٔب األعظم أعظم، كبالتإب كاف ال

  .ا٤بعصية
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، كىو ((طريق ا٥بجرتْب))ُب كتابو  كالتحقيق ُب ىذا ىو ما حرره ابن القيم 
الصرب  التفصيل، فالصرب على الطاعة العظيمة أعظم من الصرب عن ا٤بعصية الصغّبة، كما أفٌ 

ا٤بعصية الكبّبة أعظم كأفضل من الصرب على الطاعة الصغّبة؛ صرب اإلنساف على أداء  عن
شك أنو أفضل من الصرب عن  ة، كا١بهاد ُب سبيل ا، كصـو رمضاف كا٢بج، الالصبل

صرب اإلنساف عن مواقعة كبّبة من كبائر اإلٍب كالفواحش أفضل من  معصية صغّبة، كما أفٌ 
صربه على أداء صبلة الضحى أك قياـ الليل مثبل، ىذا ىو التحقيق ُب ىذه ا٤بسألة، كا 

 تعأب أعلم.
 : قاؿ 
 [.ٔٔ﴿َوَمْن يُػْؤِمْن بِالل ِو يَػْهِد قَػْلَبُو﴾]التغابن:لو تعالى: وقو 

ٖٛ ايسدٌ تؿٝب٘ املؿٝب١ ؾٝعًِ أْٗا َٔ عٓد اهلل؛ ؾريق٢ )) عًك١ُ:قاٍ 

 . ((ُٜٚطًِ

االستدالؿ ٗبعرفة ما  بْب، كإ٭با يستىذه اآلية أكؿ ما استدؿ عليو ا٤بؤلف 
ِإَّل  بِِإْذِف الل ِو َوَمْن يُػْؤِمْن بِالل ِو يَػْهِد قَػْلَبُو َوالل ُو  ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبةٍ  :قبلها، قاؿ 

 .[ِٔٔبُكلٍّ َشْيٍء َعِليٌم﴾]التغابن:
كفقد الولد، كحصوؿ   ؛واء تعلق بأمر حسي، أك أمر معنوما٤بصيبة كل ما يؤٓب، س 

 .حر، أك العْب، كل ذلك من ا٤بصائبب، كنزكؿ ا٤برض، أك السدا١ب
إذف ا ىا ىنا  ،[ٔٔا َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإَّل  بِِإْذِف الل ِو﴾]التغابن:﴿مَ : قاؿ 

باستقراء النصوص ينقسم إٔب ىو اإلذف الكو٘ب، كاإلذف ينقسم كما جاء ُب النصوص يعِب 
 :قسمْب
 .إذف شرعي 
 كإذف كو٘ب. 

َما أَنْػَزَؿ الل ُو ﴿ُقْل َأرَأَيْػُتْم  :أما اإلذف الشرعي فهو الذم جاء ُب ٫بو قوؿ ا 
ـْ َعَلى الل ِو  َلُكْم ِمْن ِرْزٍؽ َفَجَعْلُتْم ِمْنُو َحَراًما َوَحالًَّل ُقْل آلل ُو َأِذَف َلُكْم َأ

 ىذا ىو اإلذف الشرعي، كىو مقتضي بة ا ، [ٜ٘تَػْفتَػُروَف﴾]يونس:
 .مر ا٤بأذكف فيولؤل
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﴿َوَما ُىْم مثا٥با كقولو تعأب: ذف القدرم فهو الذم جاء ُب ىذه اآلية كأأما اإل
 .[ِٕٓٔبَضارٍّيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإَّل  بِِإْذِف الل ِو﴾]البقرة:

بينهما تقارب كبّب با٤بعُب، كاإلذف الشرعي قريب ُب ا٤بعُب من  ،كاإلذف ىو اإلرادة
لمنا عن اإلرادة الشرعية، كاإلذف الشرعي قريب ُب ا٤بعُب من اإلرادة الكونية، كقد سبق أف تك

 اإلرادة بقسميهما.
 .[ٔٔ﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإَّل  بِِإْذِف الل ِو﴾]التغابن:: قاؿ ا 

ه ا ءُب ىذا الكوف إال إذا شا شيءه ذف ا يعِب إرادتو الكونية كمشيئتو، ال يقع إ
 فما شاء كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن، ا ، ة البالغة فيما لو ا٢بكم

 .ن ا٤بصائبيقدره م
ىا، كمشيئتو ٥با ءقد شا إذنا كل مصيبة تقع ينبغي على اإلنساف أف يعلم أف ا 

٥با بعلمو السابق الذم ىو صفة ذاتية  مسبوقة بكتابتو ٥با ُب لوح ٧بفوظ، كعلمو 
 مبلزمة للذات.

ىا، إذنا ليس لك يد ُب دفعها ءىو الذم قدرىا كشا  إذنا كل ا٤بصائب فا  
إ٭با شأنك، كإ٭با كاجبك، كإ٭با كظيفتك ىي فيما يتعلق بك، كىي ُب قولو  ،ايا عبد 
 .[ٔٔ﴿َوَمْن يُػْؤِمْن بِالل ِو يَػْهِد قَػْلَبُو﴾]التغابن:تعأب: 

ىو رجل تصيبو ا٤بصيبة فيعلم أهنا من ا فّبضى ) علقمة سيأٌب معنا ُب كبلـ 
 .ساف أهنا من ا٤بصيبة علم اإلن، يعِب لو أنو نزلت ىذه ا(كيسلم

 .تَبجم عن اإلٲباف بالقدر كىذه الكلمة علم أهنا من ا
ىو  ،[ٔٔ﴿َوَمْن يُػْؤِمْن بِالل ِو﴾]التغابن:إذنا ما جاء ُب ىذه اآلية من قولو جل كعبل: 

٭با أريد إ ،من العاـ الذم أريد بو بعض أفراده، يعِب ٓب يرد ٝبيع أفراد كأجزاء كشعب اإلٲباف
أال كىي اإلٲباف بالقدر، من حقق اإلٲباف بالقدر فإف ا  ،انو، كشعبة من شعبوركن من أرك
  يهدم قلبو، ٜبرة ذلك أف ا  يهديو كيثبتو، كيطمئن قلبو جزاء على ىذه

كرٙب شكور يثيب على  أف جزاء ا٢بسنة ا٢بسنة بعدىا، كا  نعلما٢بسنة، كبذلك 
 ا٢بسنة ٕبسنة أخرل.
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 كاإلٲباف بالقدر يقتضي إٲباف العبد بعلم ا  ،اإلٲباف بالقدر إذنا من كاف منو 
ككتابتو لكل ما ٯبرم ُب ىذا الكوف ُب لوح ٧بفوظ، كمشيئتو لكل شيء من الذكات كمن 

 .لكل شيء، ا خالق كل شيء األفعاؿ كمن الصفات، ٍب خلقو 
 جل ا ور األربعة، فإفٌ إذنا مٌب حقق اإلنساف اإلٲباف بالقدر، يعِب اإلٲباف هبذه األم

الرضا  ، يرزقو ا (سلمفيعلم أهنا من ا فّبضى كيي )كعبل يرزقو ا٥بداية، قاؿ: 
 بالقدر، كىذه درجة أرفع من درجة الصرب، كسنتكلم عنها الحقنا إف شاء ا.

فبل ينازعو ُب  ، أم أنو يستسلم  (يرضى كيسلم)كيرزقو التسليم، قاؿ: 
    كسًلم حقيقة ا٤بسلم الذم استسلم   أقداره، كىذه

 .أكال إذنا كعد ا ذاؾ العبد الطائع الذم آمن با 
أف يرزقو الطمأنينة كا٥بداية، كذلك متضمن أف يكوف  ،كحقق اإلٲباف بالقدر ثانينا 

 .راضينا مسلمنا ألقدار ا 
يدؿ على ما ىو ، [ٔٔالتغابن:﴿يَػْهِد قَػْلَبُو﴾] :كقاؿ بعض أىل العلم أف معُب قولو

أعم من ىذا ا٤بعُب ا٣باص الذم ىو الرضا كالتسليم، يعِب أنو يدؿ على حصوؿ ا٥بداية التامة 
يوفق العبد ألف يكوف  للعبد، فكاف من ٜبرات الرضا كالصرب كالتسليم أف ا 

 .مهتديا يعِب مستقيما على طاعة ا 
الثبات عليها صرب اإلنساف كرضاه بأقدار ا إذنا من أسباب ا٥بداية، كمن أسباب  
ذلك حصوؿ الببلء ـز ، من سخط فلو من ا السخط، كال، كالعكس بالعكس

 كالعياذ با. ،كا٣بذالف
  :قاؿ 

إٔ زضٍٛ اهلل  ؛يف ؾشٝض َطًِ عٔ أبٞ ٖسٜس٠ ٚ

  :ٍايطعٔ يف ايٓطب،  نؿْس: بِٗ ايٓاع ُٖا يفثٓإ ا$قا

 .#ع٢ً املٝت ١ٚايٓٝاس

ُب صحيحو، فيو بياف خصلتْب  خرجو اإلماـ مسلم ىذا ا٢بديث الذم 
بأهنما من خصاؿ الكفر، كا٤بعُب أهنما خصلتاف  مضمومتْب، كصفهما النيب 
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تقوماف ُب النفس، كتوجداف منهم، كحكم ىاتْب ا٣بصلتْب أهنما من الكفر، كالكفر ا٤براد ىا 
 .الكفر األصغر ال األكرب :ىنا ىو

عن غّبه  ضعر ف بينها، ال أف يؤخذ بدليل، كيي مع بينها، كأف يؤلينبغي أف ٯبي كاألدلة 
  .من األدلة

كا١بمع بْب األدلة يقتضي أف ىاتْب ا٣بصلتْب ٮبا من الكفر األصغر إٔب األكرب، 
اإلسبلـ لو شعب،  كاألدلة متواردة متكاثرة على انقساـ الكفر إٔب أكرب كإٔب أصغر، كما أفٌ 

عب، كبالتإب ال يلـز من كجود شعبة أك أكثر من شعب الكفر أف يكوف فإف الكفر لو ش
، يعِب قاـ بو حقيقة الكفر الذم ىو ا٣بركج من اإلسبلـ، كما اإلنساف كافرنا با 

أنو ال يلـز كجود شعبة أك أكثر من شعب اإلٲباف أف يكوف اإلنساف مؤمنا ما ٓب يقم بو أصل 
 .اإلٲباف

أف من شعب اإلٲباف إماطة األذل عن الطريق، ىل إذا أماط   دلت األدلة على :ٗبعُب
كافر األذل عن الطريق أصبح اآلف مؤمنا؟ ال، ٓب؟ ألنو ما قاـ بو أصل اإلٲباف، كذلك ا٢باؿ 

الكفر  ُب شعب الكفر ال يلـز من كجودىا ُب اإلنساف أف يكوف كافرا با
ألنو ٓب يكن بو  ؛ن ىاتْب ا٣بصلتْباألكرب، كأف يكوف ٩بن كقع فيو شيء من ىذه ا٣بصاؿ م

 ٓب يقم بو الكفر األكرب. :حقيقة الكفر، يعِب
 :من كجودٮبا ُب ىذه األمة ىاتاف ا٣بصلتاف ا٤بهمتاف اللتاف حذر النيب  

، كقد مر بنا الكبلـ على ىذا األمر، كقلنا أف الطعن في النساب :الولى منهما
 انتبو.وف بعيبها، الطعن باألنساب قد يكوف بنفيها، كقد يك

كالذين يطعنوف ُب أنساب الناس الٍب ثبتت ٥بم كاشتهرت عنهم،   ؛قد يكوف بنفيها 
الفبل٘ب، ككل ذلك من  خذسرة الفبلنية ال تنتمي إٔب الفة الفبلنية، كاألبيلفبلف ليس من الق

 .البغي على عباد ا 
ئلها كأنساهبا، القبيلة أك أف يكوف ذلك بعيبها بأف يشتغل الناس بعيب الناس ُب قبا

س ُب ا ككذا، يشتغل اإلنساف بعيب الناالفبلنية فيها كذا ككذا، كالعائلة الفبلنية موصوفة بكذ
-أنساهبا، ىذا أمر قبيح مذمـو بل كبّبة من كبائر الذنوب، بل خصلة من خصاؿ الكفر 

 .-عفانا ا كإياكم من ذلك
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ن إيراد ىذا ا٢بديث ُب ىذا الباب، قاؿ فهي ا٤بناسبة كالشاىد م أما الخصلة الثانية
 .«والنياحة على الميت» :النيب 

النياحة على ا٤بيت: رفع الصوت بتعداد مشائل ا٤بيت كخصالو على جهة التسخط،  
كاسياه، كا كذا، كا كذا، ىذا ىو النياحة، كىو أمر قبيح ه، كا ضداكاع :كأف يقوؿ أك تقوؿ

كعدـ الرضا كالصرب على  مع ا  عظيم القبح ألنو يشتمل على قلة األدب
 :ا٤بخرج عند مسلم أقداره ا٤بؤ٤بة، كقد مر بنا ُب درس سابق قوؿ النيب 

 -أخرب النيب - النائحة التي لم تتب قبل موتها تقاـ يـو القيامة وعليها»
كىذه حاؿ بئيسة تدؿ على أف ىذا الذنب ذنب  ،«قميص من قطراف ودرع من جرب

  .عظيم
سف الشديد من خصاؿ ا١باىلية الٍب ال تزاؿ باقية ُب ىذه األمة مع كىذا مع األ
أىل ا١باىلية، ككانت من األمور ا٤بشتهرة  ديدف النياحة كانت من فٌ إاألسف الشديد، ف

ضيفوف إٔب ىذا الدعاء بالويل كالثبور، عندىم، كانوا ينوحوف ال سيما النساء على ا٤بوتى، كيي 
 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-من عدـ اإلٲباف  كىذا كلو من ضعف اإلٲباف، أك

 :أنبو إلى تنبيهين ،نبو ىا ىنا إٔب تنبيهْب ٗبا يتعلق بالنياحة على ا٤بيتألكن  
أنو ليس من النياحة البكاء اجملرد، بكاء اإلنساف بدمع عينيو، إذا ٘برد من  :الوؿ

من ذلك ىذا القدر ال ل كتسخط ُب القلب، إذا عرم نياحة كرفع صوت، كقوؿ ما ال ٰب
، كالدليل على ىذا أف النيب (نو أمر حسن)إ بأس بو، بل قاؿ شيخ اإلسبلـ 
  ٤با مات ابنو إبراىيم قاؿ «ف إالقلب ليحزف، و  فّ إ

  .«العين لتدمع، وَّل نقوؿ إَّل ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراىيم لمحزنوف
فع إٔب النيب ود بنفسو ري ٯب النيب  ابن بنتكُب الصحيحْب ٤با كاف 
 من النيب  كاف  كركحو تقعقع كأنو ُب شل، فَبدد ترددنا عظيمنا، فما
  إال أف دمعت عينو، فقاؿ لو سعد بن عبادة« : ما ىذا يا

ىذه رحمة يجعلها اهلل في قلب من شاء من »: فقاؿ النيب « رسوؿ ا؟
 .«عباده، وإنما يرحم اهلل من عباده الرحماء

 ذا القدر ال بأس بو، كليس من النياحة بشيء.ى إذان 
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، ةكوف صادقذكر كلمات تتعلق با٤بيت إذا اجتمع فيها أمراف، أف ت أفٌ  المر الثاني
كأال يكوف فيها رفع بالصوت، كأنت خبّب بأنو بالتأكيد ال ٯبتمع مع ىذا تسخط قدر ا 

  ٌاققْب من أىل  مثل ىذا ال بأس بو إف شاء ا، كنص على ىذا ٝبع من فإف
أنو لو قاؿ إنساف ُب حق ميت كلمات صادقة على سبيل  :العلم كاإلماـ أٞبد كغّبه، ٗبعُب

ر ليس ىذا القدٍ  الشوؽ كا٢بزف على ىذا ا٤بيت ال على سبيل التسخط على ىذا القدر، فإفٌ 
 .من النياحة

٤با توُب النيب  كيدؿ على ىذا مسألة عند البخارم من أف فاطمة 
 ت قال :« يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس

٤با  ، كُب مسند اإلماـ أٞبد بسند حسن أف أبا بكر «مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه
 ككاف خارج ا٤بدينة، فلما كصلها دخل على النيب  توُب النيب 

ا نبياه، وا و »: فكشف عن كجهو الشريف، ككضع فمو بْب عينيو، يعِب قبلو، كقاؿ 
 كا تعأب أعلم. ،، إذا ىذا القدر ليس داخبل ُب النياحة على ا٤بيت«خلياله، وا صفياه

 : قاؿ 
يٝظ َٓا َٔ قسب اـدٚد، ٚغل $َسؾّٛعا  ابٔ َطعٛد ٚهلُا عٔ

 #.اؾٝٛب، ٚدعا دع٣ٛ اؾا١ًٖٝ

عن النيب  رج ُب الصحيحْب من حديث ابن مسعود ىذا ا٢بديث ٨بي 
. 

ليس منا ٗبعُب ليس من ا٤بؤمنْب اإلٲباف  ،«ليس منا» :قاؿ 
الواجب، كىذا اللفظ على التحقيق من األلفاظ الٍب إذا جاءت ُب سياؽ دؿ ىذا على أف 

كغّبه من   ةا٤بذكور فيو كبّبة من الكبائر، كما حقق ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمي
ىذا الفعل كبّبة  ذا فأعلم أفٌ أىل العلم، يعِب ما جاء ُب األحاديث فيو ليس منا من فعل ك

 .من الكبائر
إذنا فهذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا فيو ذكر ثبلث كبائر من كبائر الذنوب، قاؿ النيب 

 :«كا٤براد بذلك كما ىو كاضح يعِب ُب حاؿ  ،«ليس منا من ضرب الخدود
مصيبة فقد نزكؿ ا٤بصيبة، فإف من الناس نسأؿ ا العافية كالسبلمة، بل إذا نزلت هبم 
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صوابو، كصار يضرب نفسو، كٱبدش جلده، كىذا ال شك دليل على ضعف إٲبانو بالقدر، 
 الكو٘ب، فهذا ال شك أنو أمر منكر، كال ٯبوز. كدليل على قلة تسليمو ألمر ا 

 .«وشق الجيوب» :كمثلو أيضا ا٣بصلة الثانية 
عِب ىذا ىو ا١بيب فتحة الثوب من أعلى، كىي الٍب يدخل منها الرأس، ي :ا١بيب

الذم تلبس الثوب فيدخل الرأس، إذا لبست الثوب يدخل رأسك منو، ىذا يفعلو ضعاؼ 
اإلٲباف بالقدر، إذا نزلت ا٤بصيبة ابتلوا ٗبوت حبيب، أك سرقة ماؿ، أك احَباؽ بيت، أك نزكؿ 

أهنم  أم مصيبة من ا٤بصائب، ٘بدىم يشققوف ثياهبم من اللوعة كاألسى الٍب أصيبوا هبا، كلو
  .حققوا اإلٲباف بالقدر، كالصرب على أقدار ا ا٤بؤ٤بة ٤با كاف منهم ذلك

شأهنا شأف  كىذه من األمور الٍب ينبغي التواصي فيها، فإف ا٤بصيبة من ا 
النار، الٍب تصهر ا٤بعدف، فإما أف يظهر الترب كالذىب ا٣بالص، كإما أف يظهر الزيف، ا٤بصيبة 

إما أف يرتفع اإلنساف إذا كاف ٩بن يصرب على أقدار ا، كإال   إذا نزلت كقدرىا ا
حٌب رٗبا يصدر منو ما يكوف سببنا  ،ف بو فنزؿ إٔب أسفل السافلْبسِّ كالعياذ با رٗبا خي 

فمنهم من يصل إٔب درجة قريبة منها رٗبا  ،ٓب يصل إٔب ىذه الدرجة ف، كإلكفره با 
يا رب " :٘بد من الناس من إذا نزلت هبم ا٤بصيبةقد عدلو،  طعن ُب حكمة ا كُب قدره كُب

 كإنا إليو راجعوف، كيف  اإن ىذه ا٤بصيبة يبحٌب تنزؿ  ٓب فعلت ىذا؟ يا رب ماذا فعلت؟
نو أمر عظيم، كما أكثر ما يقع على أف ٱباطب مواله هبذا ا٣بطاب، ىذا ال شك أ ٯبرأ عبده 

 .السيما النساء اىذ
وُب كلدىا، ككانت بعد ذلك تلبس على رأسها شيئا مثل الغطاء، ال امرأة ت نذكر أفٌ 

 ما كجدت إال ابِب؟  :تقوؿ عياذنا با ،تريد أف تنظر إٔب السماء
 نسأؿ ا السبلمة كالعافية.

 .وؿ مثل ىذا أك ٫بوه أك قريبا منوكمن الناس من يق
صاحبو إٔب ا نكر كبّب ٯبب أف يتوب شك أنو أمر عظيم، كمي  إذنا ىذا كلو ال
 منو. 

كا٤بخرج من ىذا أف ٰبقق عبودية الصرب على أقدار ا ا٤بؤ٤بة، ك٩با يعينك يا عبد ا 
 :على ٙبقيق ذلك شهود أمور
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هنا سببنا لتكفّب إعليك هبذه ا٤بصيبة، ف أف تشهد فضل ا  :]المر الوؿ[
م، ٍب قارنت ذلك بتكفّب سيئة تيت كل النعسيئاتك، كأعظم هبذا فضبلن كأجرنا، رٗبا لو أي 

كاحدة لو كنت تعقل، كاف تكفّب ىذه السيئة أفضل كأعظم عندؾ إف كنت تعقل، كلذلك 
يل ابن عباس، أصابو ىم عظيم أصاب ابنو عبد ا صحايب جل ٤با توُب العباس 

كاف   الناس ما استطاعت أف تتقدـ إليو كتعزيو، حٌب كقف عليو أعرايب فأنشده أبياتنا فٌ إحٌب 
  :منها قولو

 يًـعبـــاع َٓــو خٝـــس ٚاهلل     بعــدٙ أدسى ايعبــاع َٔ خٝـس

  :فاستعاده ابن عباس، قاؿ أعد، قاؿ
 يًـعبـــاع َٓــو خٝـــس ٚاهلل     بعــدٙ أدسى ايعبــاع َٔ خٝـس

 ل الناس أفواجنا يعزكنو.بفأق ، فسير عنو
ية، كأهنا ما كانت لتقع لوال أف ذنبنا شهود اإلنساف سبب ا٤بعص :]المر الثاني[ 

 ،[ٖٓ﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم﴾]الشورى: :حصل من اإلنساف
 نو يشمل كل مصيبة سواء كانت جليلة أك حقيقة.إكالحظ ىذا العمـو ُب اآلية ف

ا   ما قدره ا ، كأفٌ أف تشاىد فيها قدر ا  المر الثالث: نافذن
، يعِب األمر قد نزؿ راران طشئت أـ أبيت، لذا إف ٓب تسلم اختيارنا أسلمت أك سلمت اض

كانتهى، كبالتإب ال تزد ٮبنا إٔب ٮبك، فإنك لن تصنع شيئنا إذا أصابك ما أصابك من نفور، 
كل ذلك لن يقدر شيئا، فالذم   على قدر ا  ضطرابكأصابك ما أصابك من ا

 .٤بدبر حكم ىو ا ا
 كرٞبتو، فإف ا  أف تشاىد ُب ىذا األمر حكمة ا  المر الرابع: 

لو ُب تقدير األمور حكمة كرٞبة لكن ىذا ال نعلمو، كيؤمن بو إال أىل اإليقاف، قاؿ 
 ::[ٓ٘﴿َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الل ِو ُحْكًما ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف﴾]المائدة. 

عليهم يعِب حكمو شرعنا كاف أك قدرنا  قدر ا  اف عندىم أفإذنا أىل اإلٲب 
ىذه ا٤بصيبة، لعل  ىو أحسن ما يكوف، كأحسن ما يقع، إذا أنت ال تدرم يا عبد ا عقىب

 .أف ٱبلفك خّبنا كثّبنا من كرائها ا 
 يعًٌباسمبا ؾش١ األدطاد ؾ        عٛاقب٘ ْدقُٛ بوتيعٌ ع
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، سياؽ ا٢بديث هو الدعاء بدعوى الجاىليةأما المر الثالث في ىذا الحديث ف 
كما أسلفت    ةالنياح ، كذلك أفٌ ةقرينة تدؿ على أف ا٤براد بدعول ا١باىلية ىنا إ٭با ىي النياح

 كانت ٩با يتميز بو أىل ا١باىلية؛ ألهنم أىل ا١باىلية، فسمى ذلك النيب 
 .على موتاىم كنساءن دعوة ا١باىلية، ألهنم كانوا ينوحوف رجاالن 

  .دعول ا١باىلية تشمل ىذا، كما ىو أعم منو فٌ إ :اؿ بعض أىل العلمكق
 .اخلة ُب مضموف ىذا ا٢بديث كمعناههنا دإككل دعول للجاىلية ف

هبا من سلطاف، كاعتزاء  كمن ذلك أف يكوف ٜبة اعتزاء ألمور ما أنزؿ ا 
 ٤با اشتجر بعض كتعصب لطائفة أك بلد أك نسب أك ما شاكل ذلك، كالنيب 

من ا٢بيْب الكرٲبْب األنصار كا٤بهاجرين، فقاؿ رجل ىا ىنا يا لؤلنصار، كقاؿ رجل ىا ىنا يا 
أبدعوى الجاىلية وأنا بين »اجتمع عليهم كقاؿ:  جرين، النيب اللمه

  !«أظهركم
اعتزاء كتعصب إٔب فئة أك طائفة ال شك أنو داخل ُب ذلك، كمن ىذا دعول إذنا كل 

عض طلبة العلم، كبعض الدعاة من حيث تعصبهم إٔب حزب كتعصب بعض ا٤بتمسكة، كب
نوف الوالء كالرباءة على االنتماء إٔب ىذا بمن األحزاب، أك ٝباعة من ا١بماعات حٌب إهنم ي

 .ا٢بزب أك ذاؾ
من ذلك أيضنا ما يقع فيو بعض الناس من التعصب إٔب عآب من العلماء، أك شيخ من 

لبعد عنو، يدكر على اكالرباء، كميزاننا للقرب من ا٢بق، أك  األشياخ حٌب أنو ٯبعلو ٧بور الوالء
ما دار عليو ىذا العآب أك الشيخ، كبالتإب فأنو يقبل اآلخرين أك يردىم ٕبسب قرهبم من ىذا 

ىذا كلو تعصب مذمـو قبيح ٯبب على ا٤بسلم أف يتوب  الشيخ، أك بعده عنو، كال شك أفٌ 
 .إٔب ا 
أف يكوف الوالء كالرباء عليو ا٠بو ٧بمد بن عبد ا  الرجل الوحيد الذم ٯبب 
  ىذا ىو نبينا، كرسولنا، كسيدنا عليو ىذا الذم ،

أقرب  ٯبب أف يكوف ىو ا٤بيزاف الذم يوزف بو الناس، من كاف إٔب سنتو 
فهذا الذم ينبغي أف يكوف إلينا أقرب، كمن كاف من سنتو أبعد ىذا الذم ينبغي أف يكوف 

 .ا أبعدعن  
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 .كا أعلم 
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 :قاؿ 

ٕٓ ؛عٔ أْظ ٚ إذا أزاد اهلل $قاٍ:  زضٍٛ اهلل  أ

أَطو عٓ٘  ؛عذٌ ي٘ ايعكٛب١ يف ايدْٝا، ٚإذا أزاد بعبدٙ ايػس ؛بعبدٙ اـري

 .#برْب٘ ست٢ ٜٛاؾ٢ ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

كصححو الطحاكم كغّبه من أىل  ،خرجو الَبمذم كحسنو أنس  حديث
  .العلم

عل ىذه الدنيا ٧ببلن لتكفّب سيئات جى  ا  كىذا ا٢بديث فيو بياف أفٌ 
فر هبا السيئات من رٞبتو كلطفو بعباده، جعل األسباب الٍب تيكى  ا  ا٤بسلم، ذلكم أفٌ 

 :كاقعة ُب الدكر الثبلثة
 .الدنياُب 

 .خكُب الربز 
 .كيـو القيامة

 :الذنوب كالسيئات ُب الدنيا عدة كاألسباب الٍب تيكفر هبا 
 .أعظمها توحيد ا 

 .ٍب التوبة إٔب ا
 .ككذلك االستغفار

 .[ٗٔٔ﴿ِإف  اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن الس يٍَّئاِت﴾]ىود: :ككذلك األعماؿ الصا٢بة
 .الٍب أكجبتها إهنا كفارة لؤلسبابكذلك ا٢بدكد ا٤بقدرة شرعنا، ف

 كمنها أيضنا ا٤بصائب الدنيوية، كىذا ىو ٧بل ا٢بديث ُب ىذا الباب.
من صفاتو اإلرادة، كقد علمنا سابقنا  إذا أراد بعبده خّبنا، ا  ا 

 :نوعاف اإلرادة ُب صفات ا  أفٌ 
 .كىذه تقتضي ابة ،إرادة شرعية]النوع األكؿ[: 
 .كىي ُب معُب ا٤بشيئة ،نيةإرادة كو ك  ]النوع الثا٘ب[: 

 .إرادة كونية لثا٘ب، أراد كاإلرادة ُب ىذا ا٢بديث ىي من النوع ا
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، ذلكم أف الناس ال ٱبلوف من (إذا ا أراد ا بعبده خّبنا عجل لو العقوبة ُب الدنيا)
، كالبد، كلو ٓب يكن من تأثّبىا إال اسوداد القلب كإال ضياع العمر ذنوب، كالذنوب مؤثرةه 

  .ستغل ىذا العمر كالوقت ُب طاعة ا غي أف يي نبككاف الذم ي
سجل على ابن آدـ إذنا الذنوب كالسيئات مؤثرة كالبد، ىذه الذنوب كالسيئات تي 

ذيقو من كتب عليو سيئات كذنوبا، فإذا أراد ا بعبده ا٣بّب، فإنو يصب عليو الببلء، كيي كتي 
كالثوب الذم يصاب باألكساخ   ؛لتكفّب السيئاتا٤بصائب حٌب تكوف ىذه ا٤بصائب سببنا 

أنو جعل ىذه  فيغسل تارة بعد تارة حٌب يبقى نظيفنا، كذلك ا٤بسلم من رٞبة ا 
 . ا٤بصائب الٍب تصيبو مكفرات للسيئات الٍب ٯبَبحها

ف تأمل اإلنساف فيها، كجد أهنا تشتمل على إىذه ا٤بصائب  كال شك كال ريب أفٌ 
﴿فَػَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيئًا  :عليها البن آدـ، لو عقل لشكر ا  فوائد كحكم كمنافع

ًرا َكِثيًرا﴾]النساء: نساف بسبب إل، كىذه النعمة الٍب تناؿ ا[َٜٔوَيْجَعَل الل ُو ِفيِو َخيػْ
 :ا٤بصائب ُب الدنيا ترجع إٔب أمور عدة

قد تواترت  األدلة ىذه ا٤بصائب سبب لتكفّب السيئات، كذلكم أفٌ  أفٌ  أوًَّل:
ا٤بصائب الدنيوية سبب لتكفّب السيئات، كمن األدلة على  كتكاثرت، كأٝبع العلماء على أفٌ 

 النيب  : أفٌ من حديث أيب ىريرة  ((الصحيحْب))ذلك ما ثبت ُب 
ما يصيب المسلم من ىم وَّل حزف وَّل نصب وَّل وصب وَّل غل وَّل أذى إَّل  »قاؿ: 

إٔب ىذه الدرجة، ىذا األٓب  «شوكة يشاكهامن خطاياه، قاؿ حتى ال كفر اهلل 
ٯبعل  شاؾ اإلنساف بشوكة، فإف ا صاحب ىذا األمر كىو أف يي اليسّب الذم يي 

 .ذلك سببنا لتكفّب السيئات
، بلغ ذلك [ٖٕٔ﴿َمْن يَػْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز بِِو﴾]النساء: :ك٤با نزؿ قوؿ ا 

كا٢بديث  كثّبنا، كما ذكر أبو ىريرة   من ا٤بسلمْب مبلغنا عظيمنا، شق عليهم األمر
سددوا وقاربوا، » فقاؿ ٥بم: فبلغ ذلك النيب  ((صحيح مسلم))٨برج ُب 

واعلموا أنو َّل يصيب المسلم نصب وَّل مصيبة، حتى الشوكة يشاكها إَّل كفر اهلل عنو 
 .«بها من خطاياه
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ئب الدنيوية مهما ا٤بصا إذنا ىذا أمر قطعي، دلت عليو األدلة الشرعية الكثّبة، أفٌ 
 :دقت، فإهنا سبب لتكفّب السيئات، كىذه السيئات على قوؿ ٝبهور أىل العلم، ىي

 .ائب الدنيوية إ٭با ىو الصغائر من الكبائرصما تكفره ا٤ب الصغائر، يعِب أفٌ 
 .أما الكبائر ٙبتاج ُب تكفّبىا إٔب التوبة

عظمها أك خفتها، كلما تكفّب ىذه ا٤بصائب كالسيئات يتفاكت كٱبتلف ٕبسب  ٍب إفٌ 
 عظمت ا٤بصيبة كانت أكثر تكفّبنا للسيئات، ككلما خفت كانت دكف ذلك.

كل مؤٓب يصيب اإلنساف ُب الدنيا سواء تعلق بأمر حسي أك أمر معنوم،   ا٤بقصود أفٌ 
األدلة الكثّبة، كبالتإب ال ينبغي  ى ذلكفإنو سبب لتكفّب السيئات قطعنا، كما دلت عل

 إٔب ىذا األمر العظيم الذم ٯبعل ىذه انة منحة، فا  فل التفاتوي غلئلنساف أف يي 
  .قدر ا٤بصائب ليطهر هبا من ا٤بعائب، كىذه نعمة كأم نعمة

كف بالبلئمة عليها، إذا طاؿ عليهم دكلذلك كاف الصا٢بوف يتفقدكف أنفسهم كيعو 
م شيء مؤذو، فإهنم كقت ٓب يصبهم فيو أذل، يعِب ٓب ينا٥بم شيء من ا٤برض، ٓب ينزؿ هب

ر عنهم ىذه األسباب أخٌ  يتفقدكف أنفسهم، ٱبشوف أهنم لبغض ا  يبدؤكف
إذا أراد ا بعبده  الٍب يكفر هبا عن ا٣بطايا، فإذا نزؿ هبم شيء من ذلك، اطمأنوا كسكنوا،

 .كإذا بسيئاتو قد كفرت ا٣بّب عجل لو العقوبة ُب الدنيا، حٌب إذا لقي ا 
ا٤بصيبة الدنيوية، سبب للصرب، كالصرب أجره عند ا عظيم، قاؿ  و أفٌ كى :ثانًيا
: :قاؿ بعض [ٓٔ﴿ِإن َما يُػَوف ى الص اِبُروَف َأْجَرُىْم ِبغَْيِر ِحَساٍب﴾]الزمر ،

﴿ِإن َما يُػَوف ى ، السلف: كا٤باء ا٤بنهمر، ثواب عظيم ال يقدر قدره إال ا 
، فإذا صرب ا٤بسلم على ىذه ا٤بصيبة كانت ىذه فائدة  ْيِر ِحَساٍب﴾َف َأْجَرُىْم ِبغَ الص اِبُرو 

ال ِذيَن ِإَذا  * ﴿َوَبشٍِّر الص اِبرِينَ  كربل لو، كىي ٙبصيل ىذا األجر العظيم، قاؿ سبحانو:
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإن ا لِل ِو َوِإن ا ِإلَْيِو رَاِجُعوفَ  َلَواٌت ِمْن رَبٍِّهْم َورَْحَمٌة ُأْولَِئَك َعَلْيِهْم صَ  * َأَصابَػتػْ

 .[ٚ٘ٔ-َ٘٘ٔوُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوَف﴾]البقرة: 
 .حدة منها خّب من الدنيا كما فيهاثبلث فوائد كجوائز ينا٥با الصابركف، كل كا

 .إذنا كم ُب أعطاؼ ا٤بصائب من نعم جزيلة من ا٤بؤب 
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ببة عن الذنوب سى نساف أهنا مي ا٤بصائب الٍب تصيب اإلنساف كيعلم اإل أفٌ  :ثالثًا
 :ا٤بسلم ُب نظره إٔب ىذه ا٤بصائب يرل أهنا مسببة عن الذنوب كا٤بعاصي ي، ألفٌ صكا٤بعا

، كىذا الدليل دليل عاـ  [ٖٓ﴿َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم﴾]الشورى:
كل ا٤بصائب دقيقها   ىذا دليل عاـ يشمل): قيم الكما ذكرت لكم، قاؿ ابن 

، أم مصيبة تقع فليعلم اإلنساف أنو إ٭با أكٌب من سيئاتو، فإذا أدرؾ ذلك كأيقنو، (كجليلها
 .إٔب ا  ةبادر إٔب التوب

﴿ِإف  الل َو ُيِحبُّ  :، كأىلها أىل ٧ببتو كالتوبة أمر ٧ببوب إٔب ا 
صوؿ ىذا األمر العظيم، كىو التوبة إٔب ، فصارت ا٤بصيبة سببنا ٢ب[ٕٕٕالتػ و ابِيَن﴾]البقرة:

﴿لُِيِذيَقُهْم بَػْعَض ال ِذي َعِمُلوا َلَعل ُهْم ، قاؿ سبحانو: ا 
: ، للتوبة النصوح، فكاف ُب ، يؤبوف، يعودكف إٔب ا [ٔٗيَػْرِجُعوَف﴾]الرـو

 .أعطاؼ ا٤بصيبة ىذه الفائدة الكبّبة
  كىذا أمر ٧ببوب   ،وعكالذؿ كا٣بض حصوؿ االستكانة  رابًعا: 

﴿َوَلَقْد َأَخْذنَاُىْم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا  :كىو من حكم تقدير ا٤بصائب، قاؿ 
ٰبب من عبده إذا نزلت بو النازلة أف  ، ا [ِٙٚلَربٍِّهْم َوَما يَػَتَضر ُعوَف﴾]المؤمنوف:

لغركر كمشاىدة ، يَبؾ الكرب كابا٣بضوع كالتذلل لو  يرجع إٔب ا 
ا ذليبلن ٤بواله   .النفس كمطالعة إحسانو، يَبؾ كل ذلك، ليعود عبدن

، ككل ذلك كالشك الدعاء كالتضرع كاألنْب كاالبتهاؿ إٔب ا  :خامًسا
﴿َوَلَقْد َأَخْذنَاُىْم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا عبادات جليلة ٥با من الثواب الشيء العظيم، 

ٖببلؼ حاؿ أىل اإلٲباف،  ، ذـ ا ىؤالء على ىذا[َٙٚما يَػَتَضر ُعوَف﴾]المؤمنوف:ِلَربٍِّهْم وَ 
 بالتضرع كالدعاء كالسؤاؿ كاإلثبات كىذا كلو من ا  فإهنم يرجعوف إٔب ا 

 .ال العظيمب
ا سبحانو ٰبب من عبده أف يدعوه كأف يسألو كأف يتضرع إليو، كأف ينطرح بْب يديو، 

 كاف من أسبابو، ا٤بصائب الدنيوية.  ككل ذلك
أنت إذا ٘بولت بذىنك كعقلك ُب ىذه األمور كغّبىا من النعم الٍب يقدرىا ا  إذنا
  ٌتقدير ا  مصاحبة لنزكؿ ا٤بصائب، علمت أف  أنو إذا خّب، ك
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فإنو أراد بو خّبنا، كذلك أمر ٱبتص با٤بؤمن الذم ىو قائم ٕبق  قدر على عبده شيئنا منها
 .إلٲباف كالعبودية  ا

سف بو ُب شأنو، كما قلنا ىذا ُب درس البارحة ا٤بصيبة قد تكوف سببنا ٱبي  أما غّبه فإفٌ 
كىو أف ا٤بصيبة كالنار، النار الٍب توقد ٙبت ا٤بعدف، فيخرج إما الترب ا٣بالص كإما الزغل 

 بصاحبها، ذلك أفٌ  طرح كيرمى، ا٤بصيبة إما أف ترفع صاحبها، كإما أف تنزؿكالغبش الذم يي 
رٗبا كقع ُب  من الناس من إذا أصابتو ا٤بصيبة كقع ُب األمر الذم يبغضو ا 

﴿َوِمَن الن اِس  :كالعياذ بو صغّبة، كرٗبا كقع ُب كبّبة، كرٗبا كقع ُب كفر با 
ٌر اْطَمَأف  ِبِو َوِإْف أَ  َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َمْن يَػْعُبُد الل َو َعَلى َحْرٍؼ فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ َصابَػْتُو ِفتػْ

نْػَيا َواآلِخَرَة﴾]الحج:  ، نسأؿ ا السبلمة كالعافية.[َٔٔخِسَر الدُّ
لي عاقر ا٤بعصية، من الناس من إذا ابتي ا٤بصيبة قد تنزؿ باإلنساف، كتكوف سببنا ألف يي 

، دعاه شيطانو،  ، أف ٱبرج عن ذلك بأف يعا سولت لو نفسوك هبمـو كغمـو قر الشراب اـر
، إذا صارت ىذه ا٤بصيبة  أك يتناكؿ ا٤بخدرات، كيقوؿ أنا أىرب من ىذه ا٥بمـو كىذه الغمـو

، كبعض الناس إذا نزلت بو ا٤بصيبة، رٗبا كقع ُب أمر -عياذنا با-عليو صارت ُب حقو شرنا 
يقوؿ: كسوء أدب ُب معاملتو، كىذا ٩با يؤسف لو،  عظيم من اعَباض على قدر ا 

 رب ماذا صنعت حٌب تفعل يب ىذا؟ يا
ىذه كلمة قبيحة  يستأىل!فبلف ما  :أك ٘بد بعض الناس إذا رأكا مصابنا يقولوف

 أصابو بشيء ال يستحقو كمنكرة، اتق ا يا عبدا، إف ىذه الكلمة الزمها أف ا 
ا، 

ن
ا، ا  ، ا -تعأب ا عن ذلك-فكاف ظا٤ب ـر الظلم على ح ال يظلم أحدن

 .نفسو، كجعلو بْب العباد ٧برمنا
كالعياذ -من الناس من نزلت بو ا٤بصيبة كقع ُب فتنة أعظم من كل ذلك، كىي أنو 

فيدعو األموات كأصحاب القبور، يزعم أنو  للدعاء كالتضرع لغّب ا سبحانوقد يلجأ  -با
على اإلطبلؽ إنو يفزع إٔب  و كقع ُب أعظم مصيبةيدرم أن يفر من ا٤بصيبة بذلك، كىو ال

أنا ُب كرطة ال ينقذ٘ب إال أنت،  . ا٤بدد.ينادم صاحب القرب، ا٤بدد . األموات )يا سيدم(
بو خّبنا، إنو  نتجو ىذه ا٤بصائب ُب حق من ٓب يرد ا كىذا من أعظم ما تي 
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فيكوف حالو أسوأ من حاؿ مشركي قريش الذين كانوا ُب الشدائد  يشرؾ با 
 أليس كذلك؟  ا٤بلمات كا٤بهمات ٱبلصوف الدعاء  كعند 

، لكن مٌب [٘ٙ﴿فَِإَذا رَِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا الل َو ُمْخِلِصيَن َلُو الدٍّيَن﴾]العنكبوت:
﴿فَػَلم ا َنج اُىْم ِإَلى اْلبَػرٍّ ِإَذا ُىْم  :رجعوا إٔب شركهم ذلك ىانته

حٌب  -كالعياذ با-ا٤بتأخركف الذين فحش شركهم  ، أما ىؤالء[ُ٘ٙيْشرُِكوَف﴾]العنكبوت:
عند الشدة، ٘بده أعظم ما يكوف  زاد على حاؿ األكلْب، ٘بده ال يعرؼ ا 

ما مسِب الدىر غيمنا كاستجرت بو،  :شركنا عند ا٤بصيبة، ما مسِب الدىر، رٗبا ٘بده ينشد
 :كىو ميت  ملسو هيلع هللا ىلصٱباطب النيب 

 

ُّاَا َطين ايدٖس   ٚاضتذست ب٘ قٝ
 

 ِإال ًْٚت دٛاّزا َٓ٘ مل ٜك 
 

ما عرؼ دعاء ا كال اللجوء إٔب ا، إ٭با ١بأ لغّبه، كىذه مصيبة كربل، رٗبا تكوف من 
 .أسباب ىذا األمر كىو كقوع ا٤بصائب

ب ُب حقو رٗبا ئإ٭با ىي ٩با ٱبتص بو ا٤بسلم، كأما من عداه فإف ا٤بصا إذنا تلك الثمرات
 .-كالعياذ با-الننا تكاسنا كخذر ال تزيده إال ا

ا٤بصائب الٍب تنزؿ بو، فإنو ال ينتفع هبا ُب تكفّب السيئات، إ٭با  أما الكافر األصلي فإفٌ 
كلذلك لو رجعت إٔب كل األحاديث الٍب تتعلق هبذا ا٤بوضوع كُب ، ىذا األمر ٨بتص با٤بسلم

علقة با٤بسلم أك تالصحيحْب منها ٝبلة كُب غّب الصحيحْب من الكتب بقيتها، كلها ٘بدىا م
ُب الدنيا، كلذلك أخّب النيب  ا٤بؤمن، أما الكافر فإهنا عقوبة يعجلها ا 

  ٌا  أف  إذا أراد بعبده شرنا، أمسك عليو ذنبو، ٓب يعطو ىذه النعم كٓب
الذنوب كالسيئات تو يداه من حيكفر عنو من خطاياه بسبب ذنبو، يعِب بسبب ما اجَب 

دىا  ٯبذنوب يـو القيامة، هبذه اليواُب بذلك يـو القيامة، ىو يواُب  حٌب كالكفر كاإلعراض
  .-عياذنا با-كاملة كيعاقب عليها كاملة 

 والكافر في الخرة، يجازى على ثالثة أصناؼ: 
 .على كفره با  :]الصنف الوؿ[
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 ٯبازل على سيئاتو الٍب ىي دكف الكفر سواء كانت تركنا لواجب، :]الصنف الثاني[
، السيئات من حيث ىي تنقسم إٔب قسمْب ب ببل عذر، قد تكوف تركنا لواج :أك فعبلن ـر

 .كقد تكوف فعبلن ـر
جازاه كعاقبو على كل كاجب أكجبو ٓب يأت بو ىذا  كالكافر إذا لقي ا 

الكافر، كل صبلة ٲبضي كقتها كٓب يصلها سيحاسب عليها، كل يـو من رمضاف مر كٓب يصم 
كالعياذ -جازل عليو، ككذلك كل شربة ٟبر أك كذبة أك غيبة أك نظرة أك سرقة أك زنا فإنو سي

  .، كل ذلك سيجازل عليو-با
سيجازل يـو  -عياذنا با-اإلنساف الكافر  ُب ذلك كىو أفٌ  كبْب ا 

ْطِعُم ﴿قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلٍّيَن*َوَلْم َنُك نُ  :القيامة على كفره كعلى ما دكنو
، إذنا ىو [ٖٗاْلِمْسِكيَن*وَُكن ا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن*وَُكن ا ُنَكذٍُّب بِيَػْوـِ الدٍّيِن﴾]المدثر:

 ٯبازل على الكفر كٯبازل على ما دكنو أيضنا، 
على النعم، ىذه  فهو أنو يعاقب على عدـ شكر ا  :الثالث نفأما الص

٥بواء كاألمن كالرخاء كالولد كا٤باؿ كإٔب آخر ذلك، ىذه النعم النعم الدنيوية، ا٤باء كالطعاـ كا
يقوموف بشكرىا،  ألهنم بتوحيدىم   ؛ألىل اإلسبلـ الدنيوية إ٭با أباحها ا 

﴿ُقْل ِىَي لِل ِذيَن آَمُنوا ِفي  أما الكافر فإهنا ٓب تبح لو، لذلك تأمل ُب قوؿ ا 
نْػَيا ﴾]العراؼ: ، حبلؿ للذين آمنوا، أما غّب الذين آمنوا ليست حبلالن [ٕٖاْلَحَياِة الدُّ

٥بم، كإف كانوا يشَبكوف، الكل يتناك٥با ُب الدنيا، لكن ُب اآلخرة خالصة يـو القيامة، 
 .ستكوف ألىل اإلٲباف فقط، لكن لن ينعم هبا الكفار ُب اآلخرة

رىا، كأعظم شكر إذنا ىي النعم سوؼ ٯبازل عليها ىذا الكافر أيضنا ألنو ٓب يقم بشك
 .كاإلٲباف بو كبرسولو  ٥با توحيد ا 

نزؿ بو ىذه ا٤بصائب، كبالتإب ال بو شرنا أمسك عنو كٓب يي  إذنا من أراد ا 
فيجازيو على ىذه  ٙبصل لو تلك الفوائد كمنها تكفّب السيئات، حٌب يلقى ا 

 السيئات كاملة موفورة.
 .«راد اهلل بعبده شًراوإذا أ» :كىي قولو  :كىنا مسألة
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 ،-رعاؾ اا ي-قد يريد بعبده الشر كما جاء ُب ىذا ا٢بديث، كلكن تنبو  ا 
، ىذا ال الشر إ٭با يضاؼ إٔب مفعوؿ ا ال إٔب فعلو، فعل ا الذم يقـو بو 

ب ، الشر ال ينس«والشر ليس إليك»: شر فيو البتة، بل كلو خّب، قاؿ النيب 
، إ٭با يكوف الشر ُب ، كال ينسب إٔب أفعالو ينسب إٔب صفاتوإٔب ذاتو، كال 

لغّبه ال لذاتو، ا ال يريد الشر  ر، ُب ا٤بخلوؽ، كىو شر أراده ا ا٤بفعوؿ، ُب ا٤بقد  
، لكن قدر ىذا األمر الذم ىو شر ألنو يَبتب عليو خّب قدره، ال الذاتو، يعِب لكونو شرن 

 .ّبه ال لذاتو، إذنا ىو مراده لغٰببو ا 
٧بضنا، إ٭با ىو شر من كجو كخّب من كجو،  اكلو ليس شرن   الشر الذم يقدره ا 

لو، يريد بو  إ٭با قدره ألجل ىذا ا٣بّب الذم فيو، فيكوف تقديره  فا 
)الصفات كالقدر(  بابىذا ا٣بّب، إذنا ىو مراده لغّبه ال لذاتو، كىذا مبحث يرجع إٔب 

 ل كما تعلموف.كتفصيلو ُب ذلك ا
  :قاؿ 

ععِ ايبال٤، ٚإٕ اهلل َع إٕ ععِ اؾصا٤ $: قاٍ ايٓيب 

َّا ابتالِٖ، ؾُٔ زقٞ ي٘ ايسقا، َٚٔ ضدط ؾً٘ ايطدط # تعاىل إذا أسب قٛ

 .سطٓ٘ ايرتَرٟ

 :، كلك أف تقوؿ«فمن رضي فلو الرضا، ومن سخط فلو الَسخط» :لك أف تقوؿ
 .«خطومن سخط فلو السُّ »

رجو أيضنا الَبمذم، كحسنو أيضنا الَبمذم، كركاه أيضنا عن أنس ىذا ا٢بديث خ
، مستقل ليس تابعنا للحديث السابق لكنو أيضنا حديث. 

عظم ا١بزاء مع عظم الببلء، كلك أف  أفٌ  ىذا ا٢بديث فيو إخبار النيب 
 .ًعظم ا١بزاء مع عظم الببلء عيظم ا١بزاء أك إفٌ  عيظم، إفٌ  :كلك أف تقوؿ ،ًعظم :تقوؿ

 ٘برنا للحديث عن موضوع يتعلق با٤بصائب كٜبراهتا كنتائجها. ىذه القطعة من ا٢بديث
اإلنساف يثاب على ا٤بصيبة، إضافة إٔب كوهنا سببنا لتكفّب  ىل ىذا ا٢بديث يفيد أفٌ 

 ىل يثاب اإلنساف على ا٤بصيبة أـ ال؟ ؟السيئات
 :ا٤بصائب تنقسم إٔب قسمْب التحقيق فيو أفٌ  ىذا ا٤بوضوع
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 :مور ا٤بؤذية ا٤بؤ٤بة أك النوازؿ الٍب تنزؿ باإلنساف، تنقسم إٔب قسمْباأل
: أمور مؤذية أك مصائب ىي نتيجة لعمل صاّب، يعِب أف تكوف ]القسم الوؿ[

﴿َذِلَك بِأَنػ ُهْم َّل ُيِصيبُػُهْم  :سببة عن عمل صاّب، كىذه يثاب عليها اإلنساف دكف شكمي 
ِفي َسِبيِل الل ِو َوَّل َيطَُئوَف َمْوِطًئا يَِغيُظ اْلُكف اَر َوَّل يَػَناُلوَف ِمْن  َظَمٌأ َوَّل َنَصٌب َوَّل َمْخَمَصةٌ 

َعُدوٍّ نَػْياًل ِإَّل  ُكِتَب َلُهْم ِبِو َعَمٌل َصاِلٌح ِإف  الل َو َّل ُيِضيُع َأْجَر 
مور أف ما ينشأ عن األعماؿ الصا٢بة من أ ، إذنا بْب ا [ٕٓٔاْلُمْحِسِنيَن﴾]التوبة:

﴿ِإْف َتُكونُوا تَْأَلُموَف فَِإنػ ُهْم يَْأَلُموَف َكَما تَْأَلُموَف  :مؤذية فإف اإلنساف يثاب على ذلك
 .، كىو الثواب[َٗٓٔوتَػْرُجوَف ِمَن الل ِو َما َّل يَػْرُجوَف ﴾]النساء:

ُب الليلة  كضوئوأك بسبب  ،إذان ما يناؿ اإلنساف من تعب كمشقة بسبب صيامو
أك ما يلقاه اجملاىد ُب سبيل ا إٔب غّب  ،بسبب ذىابو ُب شدة ا٢بر إٔب بيوت ا الباردة، أك

ذلك من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إٔب غّب ذلك من األعماؿ الصا٢بة، ىذه يثاب 
 .عليها اإلنساف قطعنا إذا كاف ٨بلصنا 

، ىذا ىو ٧بل البحث ا٤بصائب كا٤بؤذيات الٍب ليس لئلنساف يد فيها القسم الثاني:
أك يصاب ٗبرض  ،الذم نريد أف نبحث فيو اآلف، كأف يصاب اإلنساف بفقد كلد أك حبيب

 .أك يصاب ٕبريق بيت أك فقد ماؿ أك خسارة ٘بارة، إٔب آخر ذلك ،أك عْب
ىل ىي مع  صائب سبب للتكفّب، لكن نريد اآلف٫بن اتفقنا قبل قليل على أف ىذه ا٤ب

  ؟اإلنساف ا٤بثوبات أـ ال ليذلك ترفع الدرجات كتن
 :ىذا ا٤بوضوع ىو ٧بل اختبلؼ بْب أىل العلم، كاختلف العلماء فيو إٔب قولْب

إ٭با تكوف من حيث ىي سببنا  ،ا٤بصائب الدنيوية ليست سببنا للثواب أفٌ  :القوؿ الوؿ
نساف لتكفّب السيئات، لكن أف يكوف ذلك أيضنا سببنا للثواب ىذا ال يكوف، إ٭با لو صرب اإل

الثواب ال يكوف إال  قاعدة الشرع قد دلت على أفٌ  :يثاب على الصرب ال على ا٤بصيبة، قالوا
لد من فعلو، أك  ال يكوف إال عن عمل صاّب فعلو اإلنساف أك توٌ  :ٗبعُب ،على أمر كجودم

 .كاف ىذا ىو السبب لو
ه ٝباعة من أىل أما أمر ال يد لئلنساف فيو، ال سبب لئلثابة ألجلو، كىذا القوؿ اختار 

معُب ذلك عن أيب  كلكتلميذه ابن القيم، كر  العلم كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
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فيما ركم عنو: إسناده جيد كما ُب  كقاؿ ا٢بافظ  عبيدة بن ا١براح 
 .، كركم أيضنا عن غّبه من الصحابة((الفتح))

 .إذنا ىذا ىو القوؿ األكؿ كىو أنو ال ثواب على ا٤بصيبة
 .ا٤بصائب سبب للثواب كىو أفٌ  :الثاني والقوؿ

 :اآلٌب بسببهاا٤بصيبة، فإنو يكوف  إذنا إذا نزلت
 .سبب للتكفّب :أكالن  

 .سبب للثواب :ثانينا
 .إف صرب أثيب ثوابنا ثانينا

إذنا من حيث نزكؿ ا٤بصيبة من حيث ىو ىذا سبب مقتضو للثواب، كىذا القوؿ نسبو 
ٔب ٝباىّب العلماء، كجاء عن أيب ىريرة إ ((شرحو على مسلم))ُب  النوكم 
 أف ا٤بريض يثاب على مرضو، فكأنو ٲبيل إٔب ىذا القوؿ  كأرضاه. 

 .«إف عظم الجزاء مع عظم البالء»كاستدؿ ىؤالء ُب ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، 
النيب  أفٌ  من حديث عائشة  كاستدلوا أيضنا ٗبا خرج اإلماـ مسلم 

 :سلم مصيبة حتى الشوكة يشاكها إَّل كفر اهلل عنو َّل يصيب الم» قاؿ
 .«بها خطيئة ورفعو بها درجة

 :ا٤بصيبة ترتب عليها األمراف نبلحظ أف العطف بالواك ىا ىنا يقتضي أفٌ 
 .كالثواب ،التكفّب
)أك(، كفر ا ػكدر على ىذا ما جاء ُب ركاية أخرل عند مسلم فيها العطف بلكن يي 

ا درجة، كىذا ٧بل ٕبث طويل عند أىل العلم، ىل ىذا شك من عنو هبا خطيئة أك رفعو هب
 األكؿ؟ أك قاؿ الثا٘ب؟ الراكم يعِب حصل عنده شك، أقاؿ النيب 

أف تكوف ا٤بصيبة سببنا  من قولو أراد بو التنويع؟ ٗبعُب أك كاف من النيب 
 ؟ا لرفع الدرجةلتكفّب ا٣بطايا ٤بن عنده ذنوب، فإف ٓب تصادؼ ىذه ا٤بصيبة ذنبنا كانت سببن 

ا٤بصيبة إذا نزلت باإلنساف  ، أفٌ -كا تعأب أعلم-الذم يظهر ٕب  حاؿعلى كل 
 :يكوف حاؿ صاحبها كاحدنا من اثنْب

 .إما أف يكوف صابرنا
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 .كإما أف يكوف جازعنا ساخطنا
ألنو صابر، فيكوف الثواب حاصبلن لو  ؛فهذا ٧بل اتفاؽ، أنو صار مثابنا فإف كاف صابرنا

 .منو كىو الصرب كىذا ال خبلؼ فيو وجود الذم بدرسبب األمر ا٤بلكن ب
بل  ،ثابناأما إذا كاف جازعنا ساخطنا فإنو ال ٲبكن أف يقاؿ إنو مع ىذه ا٢باؿ يكوف مي 

 .االدليل قد دؿ على أنو يكوف آٜبن 
 :، أقاؿ «ومن سخط» :٠بعت قبل قليل قوؿ النيب 

 ؟ «فلو السخط» :؟ أـ قاؿفلو الثواب
 .ا ال ٲبكن أف يكوف ساخطنا كمثابنا ُب نفس الوقتإذن 

الثواب إ٭با يتعلق على األمر  كبالتإب ٲبكن أف تقرر ا٤بسألة ُب ىذه الصورة كىي أفٌ 
  .الوجودم ا٤بصاحب للمصيبة كىو الصرب

كا٣ببلؼ إ٭با يظهر كيتحقق إذا تصورنا حالة ىي كسط بْب الصرب كا١بزاء، كىذا ٩با 
صوره أف يكوف ىناؾ حالة فيها اإلنساف ال صابر كال جازع، كىذا ُب يصعب ُب ا٢بقيقة ت

صور فإنو يكوف ٧بل ا٣ببلؼ، يثاب من أىل العلم من قاؿ كمنهم من قاؿ ال ا٢بقيقة إف تي 
ا٤بصيبة ُب  أف تصور ذلك فيو ما فيو كأفٌ  -كا أعلم-يثاب، كإف كاف كالذم يبدك ٕب 
 كا تعأب أعلم. ،الغالب ال ٚبلو من ىاتْب ا٢بالتْب

، «ِعظم الجزاء مع عظم البالء»ُب ىذا ا٢بديث أف  أخرب النيب 
كلذلك   «صب منومن يرد اهلل بو خيًرا يُ »أخرب كما ُب الصحيح:  كالنيب 

كاف أعظم الناس مصيبة كابتبلء، األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ، سيأؿ النيب 
   :ظم الناس بالًء؟ قاؿ: من أع»كما عند أٞبد كغّبه بإسناد صحيح

دد بتلى ا٤برء على قدر إٲبانو، فمن كاف ُب إٲبانو صيلبنا، شي ، يي «النبياء ثم المثل فالمثل
 .كما قاؿ ، أك  خفف عليو اعليو، كمن ُب إٲبانو ضعيف

إذنا عظم ا١بزاء مع عظم الببلء ككلما ارتفعت درجة اإلنساف، كلما كانت ا٤بصيبة ُب 
كاف يوعك كما يوعك الرجبلف، تقوؿ   ا٤بصطفى  حقو أعظم، حٌب إفٌ 

ما رأيت أحًدا اشتد بو الوجع كما اشتد برسوؿ »كما ُب الصحيحْب:  عائشة 
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، كذلك ألنو أعظم ا٣بلق منزلة كمكانة عند ربو، فلذلك عظم ببلءه «اهلل 
  ليعظم أجره عند ربو.  

 من رضي   جة بعد ذلك، أفٌ إذا أراد بعباده خّبنا ابتبلىم، ٍب تكوف النتي كا 
، أىل الرضا الذين رضوا عن ا كفاقان فلو الرضا، كمن سخط فلو السخط، كجزاءه يكوف 

  ُب تقديره، فإف ا  يرضى عنهم، كالذم يسخط ربو ُب تقديره 
 .يسخط عليو فإف ا 

يرضى إذا شاء  صفتاف فعليتاف، كا  كالرضا كالسخط من ا 
 .ا شاء كيسخط إذ

كىذا ا٤بوضع من ا٢بديث ٯبرنا أيضنا للكبلـ عن مسألة الرضا بالقدر، كىذه مسألة 
 مهمة، ىل الرضا كاجب؟ أك ليس بواجب؟ 

 .كرضا ،عندنا درجتاف: صربه 
أف ينتج عن  درجة الشكر :ىي ىناؾ درجة أرفع كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ 

األخيار ا٤بتقْب، كما قاؿ عمر   كالفرح هبا، كىذه لعباد ا ا٤بصيبة شكر ا 
سركر إال ُب مواضع القضاء ٕب ُب  أصبحت كما): ك  بن عبدالعزيز 

 .(كالقدر
، قلنا الصرب كاجب، الدرجة الثانية ىي درجة دعونا اآلف نتحدث عن الدرجة الثانية

 الرضا أرفع من الصرب، أىي كاجبة أـ ال؟ 
 :الرضا لو طرفاف انتبو إٔب أفٌ 
يعِب تقديره الذم  القائم بو  كؿ: الرضا عن قدر ا الطرؼ األ

ىو فعلو، كىذا كاجب باالتفاؽ، ٯبب على كل إنساف أف يرضى عن فعل ا، عن تقدير 
، بل يعتقد أف ُب تقدير ا  كال يعَبض على فعلو ا، كال يسخط فعلو 
  ٌفيو ا٢بكمة كل ا٢بكمة ا٣بّب كل ا٣بّب، كأف.  

الثا٘ب فهو ٧بل البحث كىو: الرضا با٤بقدكر، الرضا با٤بصيبة، يعِب نزلت بو أما الطرؼ 
 مصيبة، فقد مالو، سرؽ بيتو، ىل رضاه هبذا الذم نزؿ بو أمر كاجب أـ ال؟ 

 كالرضا؟ ،قبل أف نسَبسل، ما الفرؽ بْب الصرب
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 :بينهماكابن ا٤ببارؾ كغّبٮبا من أىل العلم، الفرؽ  ،قاؿ العلماء كعمر بن عبدالعزيز 
 . تغيّب ا٢بالة الٍب ىو عليهامُبال يت الراضي أفٌ 

 .فإنو ٖببلؼ ذلك الصابركأما 
حبس نفسو، الصرب ىو ا٢ببس، حبس قلبو عن اعتقاد ما ال ٰبل، كحبس  الصابر
لكنو يتمُب أف ىذه ا٤بصيبة  ما ال ٰبل، ؿ ما ال ٰبل، كحبس جوارحو عن فعللسانو عن قو 

 .تزكؿ
 .لو يتمُب زكاؿ األمر الذم قدره ا  فإنو ال الراضيأما 

 قد يقوؿ قائل: ىل ُب ىذا منافاة لؤلمر ا١ببلي كىو الشعور باألٓب؟ 
ا١بواب: ال، ال يعِب ىذا أف الراضي ال يشعر باألٓب، ألنو بشر كإنساف، كلكن كما 

ألمراف ، ٲبكن أف ٯبتمع ا(٧بشورة بالرضا وبلكم من أجساد ٧بشورة باألٓب كق) :ءقاؿ العلما
ا كلكن ُب قلبو راضو كساكن كمطمئن، ىذا القدر الذم ىو الرضا 

ن
يكوف ُب جسده متأ٤ب

 با٤بقدكر، ىل ىو كاجب أـ ال؟ 
أنو كاجب، كابن عقيل ا٢بنبلي كغّبه من أىل العلم،  :ذىب بعض أىل العلم إٔب

 (.فمن رضي فلو الرضا، كمن سخط فلو السخط)كاستدلوا هبذا ا٢بديث، 
 .أنو مستحب كليس بواجب :ة من أىل العلم إٔبكذىبت طائف

  .ٰببس نفسو عما ال ٰبل الواجب الصرب
أما أف يرضى با٤بصيبة فهذه الدرجة أعلى كأرفع فهي مستحبة ال كاجبة، ألنو ٓب يأت 

ا، كىذا ما اختاره شيخ اإلسبلـ ُب الدلة دليل على إٯباهبا، إ٭با جاء الثناء كا٤بدح ٗبن قاـ هب
 .كىذا ىو فيما يظهر األقرب ،العلم كٝباعة من أىل ،قيمالكابن  ،ابن تيمية

كإال لو قيل بإٯباب الرضا لكاف ُب ىذا تكليفنا بأمر عظيم، يشق على أكثر الناس، 
الرضا با٤بقدكر أمر مستحب كمن جاىد نفسو  كبالتإب فيكوف األمر كا تعأب أعلم أفٌ 
 .ا فوصل إليو فليبشر با٣بّب ا١بزيل كنيل رضا 

وجو إٔب أف الرضا كالسخط الذم تعلق كبالتإب فإف ىذا ا٢بديث بناء على ىذا القوؿ يي 
بتقدير ا كفعلو فلو الرضا، كمن سخط ذلك فلو  من رضي   :بتقدير ا ال با٤بقدكر، يعِب

 السخط.

http://www.salehs.net/


ٕٓٔ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 
  

http://www.salehs.net/


ٕٕٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزٖاٞ يف جاٞ وا باب -ٗ٘
  

54 

http://www.salehs.net/


ٕٖٓ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 
 : قاؿ المصنف 

 باب َا دا٤ يف ايسٜا٤

  .للكالـ عن الرياء ىذا باٌب عقده المؤلف 
 .در راءىل ييرائي رياءن كميراءاةن مص :كالرياء

أف يتقرب اإلنساف بالعمل   :أمكا٤برادي بو: أف يعمل اإلنساف العمل الذم  لغّبًه، 
رائي أراد بعملًو غّب كجو ا  سبحانو

ي
خالصنا، إ٭با أراد ٙبصيل مدح  كلغّبًه، فا٤ب

 فيهم.  الرئاسًة كالتصديرِّ  لوغى س كثنائهم كبي النا
ليةي بًو عظيمة، مكائدىا الباطنة، كالبك النفس  وائلعيضاؿ، كىو من أعظم غ كالرياءي داءه 

كالكبلـ فيو لو شأف، كقد تكاثر ُب األدلة بالتنبيو كالتحذير فيما ٱبصو، كاألمر بضده إالى 
 كىو اإلخبلص.

 الرياُء ينقسم إلى قسمين:
ىو الرياء األكرب، كىذا رياءي ا٤بنافقْب: كىو الرياء الذم يقعي ُب األعماؿ   الوؿ: مُ القس

﴿ ِإف  : كيلها، ُب أصل الدين، كُب فرعًو، كىو الذم جاء ُب قوؿ ا 
َراُءوَف اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَف الل َو َوُىَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإَلى الص الِة قَاُموا ُكَساَلى يػُ 

 ، كىذا ال شك أنو شرؾه أكرب.[ٕٗٔالن اَس﴾]النساء:
عض األعماؿ، فّبيد : ىو الرياء األصغر كىو الذم يقع من ا٤بسلم ُب بالثاني القسمُ 
ثُب عليو، كىذا ليس بشرؾو مد كيي أيضنا أف يتصنع للخلق، كأف ٰبي  اكيريد هب هبا كجو ا 

  ٌب تفصيلو إف شاء ا.أكرب كإ٭با ىو شرؾه أصغر، على ما سيأ
، (يسّب الرياء) : عن ىذا النوع بقولوً ذا دقة حينما عرب   كقد كاف ابن القيم 

كذلك أف الرياء الكامل ىو رياء ا٤بنافقْب، أما الذم قد يقع من ا٤بسلم فإنو يسّبه منو كطرؼه 
 منو.

م كيظهري ىذا من البىليةي بو عظيمة، كا٣بطر ُب شأنًو عظي -كما سبق أف ذكرت-الرياءي 
 كجوة: 
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م هبذا عظً ا، ك ىذا األمر بأنو من الشرؾ با  ُب النصوص كصفي  اءأنو قد ج :أوًَّل 
، كما سيأٌب معنا ُب حديث أيب سعيد الشرؾ الخفي خطورةو كٙبذيرنا، فقد ٠باه النيب 

 ك٠باه النيب ، كما ُب حديًث ٧بمودى بن لبيب بشرؾ السرائر ، ك٠باه النيب ، 
 ، كما ُب حديث شداد بن أكس، ككذلك ُب حديث ٧بمود بن لبيببالشرؾ الصغر
 .ككبلٮبا عند الطربا٘ب 
 .شرك السرائرالشرك اخلفي، هو الشرك األصغر، هو  :إًذا هو

 فإف كصفو بأنو شرؾ مؤذفه بأنو أكرب من غّبه من الكبائر. ،كبالتإب األمري فيو عظيم
كىذا ا٢بكم ُب ا١بملة، كإف كاف سيأٌب إف شاء ا  لؤلعماؿ الرياء ٧ببطه  : أف  ]ثانيًّا[

ُب قبوؿ األعماؿ كاإلثابة عليها اإلخبلص  طى رى شى  تفصيبلن لذلك، كذلك أف ا 
، كبالتإب كانت ، فاإلخبلصي كالرياء ضداًف ال ٯبتمعاف، مٌب كجدى الرياء زاؿ اإلخبلصلو 

  .-با اعياذ-بطةه ااألعماؿ حى 
 

 اٍٛ ايطعٞ إٔ هتَُعغسُط قب
 

 ؾٝ٘ إؾاب١ ٚإخالف َعا 
 

فالعاملي الذم يعمل كقد خالط عملو الرياء فإنو ما استفاد شيءى، كلذلك قاؿ بعض 
لص ال يتعب"السلف:  ل صِّ فإف عملو كتعبو ال فائدة منو، إف أردت أف ٙبيى "قيل من ال ٱبي

 واه. ، أف تيريد بو كجهو ال سٜبراًت عملك فعليك باإلخبلص  
 كإذا كاف ذلك كذلك تبْب لك أيضنا خطر الرياء. 

الذم ٰبيثي  ف  إالرياء دافعو دافعه قوم، إذ  فإف   ،: كىو صعوبة التخلص من الرياءثالثًا
، كلذلك فإف حُب المدِح والرئاسة :كيدفع إليو شهوة خفية كامنةه ُب النفوس، أال كىي

يقوف، فمسالكو خفية كال يكاد يسلمي منو إال الصدِّ  للعيباد، ،للعلماء ،الرياءى يعرضي للصا٢بْب
ؿه كلو ألواف، ريٗبا تتصور من إنساف ُب صورو حسنة كُب حقيقتها الو أشك ،كطىرائقو دقيقة
 السيم الزيعاؼ.

إذنا ىذه األكجو كغّبىا تدؿ على أف الرياء ىو خطر عظيم، كأف على ا٤بسلم أف يكوف 
  .عافأشد ا٢بذر منو، كا ا٤بست حذرنا
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﴿ُقْل ِإن َما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَلي  أَن َما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو  :قولو تعالىو 
 [.ٓٔٔ]الكهف:َواِحٌد﴾

يستلـز ترؾ  أك كىذا يتضمني  ىذه اآلية آية عظيمة فيها األمر باإلخبلص  
ن َما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء ﴿ُقْل ِإن َما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَلي  أَ  :الرياء

 .[ٓٔٔ]الكهف:رَبٍِّو فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوَّل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبٍِّو َأَحًدا﴾
أكرد شطر اآلية كأراد منك أف تيكملها كما بعدىا؛ ليستبْب لك كجو  ا٤بؤلف 

َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبٍِّو فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوَّل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة ﴿َفَمْن   :الشاىد، كجو الشاىد
 :ىنا من جهتينىا ووجو الدَّللة  ،[ٓٔٔ]الكهف:رَبٍِّو َأَحًدا﴾

؛ [ٓٔٔ]الكهف:﴿ فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا﴾ :ُب قولو سبحانو :[الوؿ]الوجو 
 .،نة الخالُص من الرياءالُمقيد بالسُ  :فإف العمل الصاّب ىو

كبالتإب فإف ىذه اآلية فيها زجره كٙبذير من الرياء، ال يكوف العملي صاّب إال باجتماع 
اإلخالص هلل والمتابعة  :ىذين األصلْب، كإف شئت فقيل اجتماع ىىذين الركنْب أىالى كٮبا

 . لرسولوِ 
ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبٍِّو ﴿َوَّل  :تأكيده ٤با قبلو، كىو ُب قولًو تعأب الوجو الثاني:

 .شرؾ با -كما قد ٠بعت-كالرياء  ،[ٓٔٔ]الكهف:َأَحًدا﴾
وكل دليل جاء فيو النهي عن الشرؾ فإنو يتضمن إذنا اآلية فيها النهي عن الرياء، 

  .النهي عن الرياء
 :ُب ىذًه اآلية فوائد

بشره ال  إذنا النيب  [ٓٔٔف:]الكه﴿ُقْل ِإن َما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم﴾قاؿ سبحانو: /ُ
ٱبتلف عن البشر، كال يتميز عن البشر من جهة كونًو بشرنا، من ىذه ا١بهة ال فرؽ بْب النيب 

 ُقْل ِإن َما أَنَا َبَشٌر  :كغّبه، كمن خالف ُب ذلك فقد كذب صريح اآلية﴿
 .[ٓٔٔ]الكهف:ِمثْػُلُكْم﴾

نيبه كرسوؿ، كبالتإب ليس لو  لفرؽ أنو ا ﴿ يُوَحى ِإَلي ﴾ :إ٭با الفرؽ ُب قولًو تعأب
 كليس لو من خصائص اإللو العظيم سبحانو من الربوبية شيء، كليس لو من اإل٥بية شيء،

 شيء.
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، [ٓٔٔ]الكهف:﴿ُقْل ِإن َما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَلي  أَن َما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد﴾/ٕ
ا كىو ا  ىو ا٤بعبود، معبودكم ٯبب :اإللو  .أف يكوف كاحدن

ىذه اآلية استدؿ هبا السلف  ،[ٓٔٔ]الكهف:﴿َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا لَِقاَء رَبٍِّو﴾ /ّ
ُب عىرصات  :ييرل ُب اآلخرة ُب موضعْب اآلخرة، كربنا سبحانو رٞبهم ا على رؤية ا 

 . -أالى ٰبرمنا رؤيتو عبلجل ك أسأؿ ا  -يامة كُب جنات ا٣بلدالق
﴿َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا لَِقاَء رَبٍِّو فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوَّل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبٍِّو /ٗ
ق ذلك بصفة الربوبية، الحظ أنو لىمىا جاء النهي عن الشرؾ عيلِّ ، [ٓٔٔ]الكهف:َأَحًدا﴾

ًحا َوَّل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة ﴿َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء رَبٍِّو فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصالِ  :قاؿ
، كىذا فيو دليله على منهج كمسلك أىل السينة ُب أدلة التوحيد [ٓٔٔ]الكهف:رَبٍِّو﴾

كذلك أف الربوبية دليله على األلوىية، كأنو قاؿ ألنو ربكم كجب أف تعبيدكه كحده كال تيشركوا 
 بو شيءى. 

﴿َوَّل  :ذلك ُب قولًو جل كعبلحسنها كما ألطفها ك ٍبي الحظ الفائدة األخّبة كما أ/ٓ
ىنا نكرة ُب سياؽ النهي، كقد  (أحدا)، كلمة [ٓٔٔ]الكهف:ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبٍِّو َأَحًدا﴾

، كبالتإب ُب ىذه اآلية النهي  تعلمنا ُب أصوؿ الفقو أف النكرة ُب سياؽ النهي تيفيدي العمـو
 .بأم أحد عن اإلشراؾ مع ا 

ا على أىل الشرؾ ا٢بديثْب كالقدماء، الذين زعموا أف الشرؾ إ٭با كبالتإب كاف فيها ردن 
  .فيو التقرب إٔب األصناـ كاألكثافىو ما كاف 
كاستدالالت عليهم  عن اإلشراؾ ُب العبادة مع ا  أنك إذا جئت كهنيتهم :ٗبعُب

، كىم كانوا ٗبا جاء ُب الكتاب كالسينة قالوا: نعم ىذه اآليات نزلت ُب كفار قريش كأمثا٥بم
 .كمناة كالبلتيتقربوف إٔب ىيبل 

إذنا ىذه أصناـ من تقرب إليها أشرؾ، لكن ٫بن ال نفعل ذلك ٫بن نتقرب إٔب النيب 
 .تإب ال تتنزؿي علينا ىذه األدلةكالوٕب، كبال

كاف   اهنى عن أف يشرؾ معو أمي أحد إنسن  ىذه اآلية رده صريحه كاضحه عليهم، ا  
﴿َوَّل ، أم أحد فإنو داخل ُب قولو تعأب: اكاف أـ شجر   ااف أـ نبينا، حجرن ، كلينا كاأـ جن

  .[ٓٔٔ]الكهف:ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبٍِّو َأَحًدا﴾
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 : أنا أغنى الغنياء قاؿ اهلل تعالى»قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   وعن أبي ىريرة
 رواه مسلم.« عن الشرؾ، من عمل عمال أشرؾ فيو معي غيري تركتو وشركو

، حديثه قدسي ((صحيحوً ))ُب  ا ا٢بديث الذم خرجو اإلماـ مسلم ىذ
من جهة أف لفظو كمعناه من ا  عن ربو، كا٢بديث القدسي كالقرآف يركيو نبينا ٧بمد 

 فكذلك ا٢بديث القدسي تكلم ا بو حقيقةن، فبل  ،، كما أف القرآف تكلم ا بو حقيقةن
 .ن ىذه ا١بهةرآف كا٢بديث القدسي مفرؽ بْب الق

  :إ٭با الفركؽ بينهما من جهات أخرل 
 القرآف ميتعبد بتبلكتو ٖببلؼ ا٢بديث القدسي.  ؛الفرؽ بينهم من جهة التعبد :أوًَّل 
يث القدسي فلم يكن ُب بو ا٣ببلئق، كأما ا٢بد ٙبدل ا  ،بوً  ادن تحالقرآف مه  :ثانًيا
 شأنًو ذلك

فإف ُب تبلكة القرآف ما ليس ُب قراءة  : من جهة األجر كمن جهة الثواب،ا[ثالثً ]
 .كبالتإب فإهنما يفَبقاف من ىذه ا١بهة ،ا٢بديث القدسي

 خرل بْب القرآف كا٢بديث القدسي.أفركؽو إٔب 
يضعو كل  ىذا ا٢بديث العظيم الذم ينبغي أف يركم عن ربًو  أف النيب  :الشاىد

من عمل عماًل أشرؾ  ،لشرؾأنا أغنى الشركاء عن ا» :مسلم نصب عينيو، قاؿ سبحانو
  .«فيو معي غيري تركتو وشركو

لعبادةي معو أحد، فإما أف تكوف ا ؾى شرى أف يي  لغناه التاـ كلكمالو ا٤بطلق ال يقبلي  ا 
أنا أغنى الشركاء »يرد العمل كٰببط ثوابو كال يقبل منو شيئا،  لو خالصة كإال فإف ا 

فليس لشركاء ا الذين  ؛ىنا ليست على باهبا ىا "أفعل التفضيل"الحظ أف  «عن الشرؾ
ا٤بطلق على حد  اللة على غُب ا إ٭با ىذا للدً  ،يتقرب أك الذين يزعمهم ا٤بشركوف غُبن 

ٌر ُمْستَػَقرًّا﴾]الفرقاف: :قوؿ ا سبحانو مع أف أىل  ،[ٕٗ﴿َأْصَحاُب اْلَجن ِة يَػْوَمِئٍذ َخيػْ
 النار ليس معهم كال ٥بم خّب.

 صا٢بنا ٩با عمبلن  ًعمىل أخرب أنو أغُب الشركاء عن الشرؾ، فمن أف ا  :الشاىد
 :يتخلى عن ىذا العمل، قاؿ  لكنو أشرؾ معو غّبه فإف ا جل كعبلييتقرب بو إٔب ا
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ي وبالتالي فإف ىذا الدليل صريٌح ف ،العامل كالعمل جل كعبليَبؾ ا  «تركتو وشركو»
 .ياءحبوِط العمل الذي دخلو الر 

فليطلب  ،فأنا منو بريء وىو للذي أشرؾ» :كجاء عند أٞبد ُب ركايتًو ٥بذا ا٢بديث
 .إذنا ليذىب إليو كليطلب منو ثوابنا .أف يطلب ىو من الذم أشرؾ :، يعِب«منو ثوابًا

كغّبه، كىذا  ييثيبي على عملو مشوب قصد بو ىو سبحانوفإنو ال  أما ربنا الغِب 
وذلك أف أحواؿ الرياء من حيث اقتضاء الحبوط ٙبتاج إٔب تنبو،  من ا٤بواضع ا٤بهمة الٍب

 للثواب وعدـ ذلك ترجع إلى ما يأتي:
ال  :كىو الذم ال قصد لئلنساف فيو للدار اآلخرة، يعِب ،: الرياء اض]النوع الوؿ[

 إ٭با أراد الرياء فقط، قصد التصنع يريد كجو ا بالعمل كال يريد ٙبصيل الثواب األخركم
مد كٲبيدح كييثُب عليو ال غّب، ال التف ؛للمخلوؽ فقط، قاـ يصلي مثبلن  ت عنده األجل أف ٰبي

 حابط. وىذا معلـو بالضرورة أنو عملٌ  لنيل الثواب من ا 
 كىل ييتصور كقع ذلك من مسلم، أك أف ىذا ال يكوف إال من مشرؾو منافق؟

كن أف ييتصور كقوعو ذىب إٔب أف ىذا العمل ٲب بعض أىل العلم كابن رجب 
من مسلم ُب األعماؿ الٍب تظهر كا٢بج كالصدقة كالزكاة كما إٔب ذلك، لكن ال ييتصور كقوعو 
من مسلم ُب األعماؿ الٍب فيها خفاء كالصياـ أك صبلة اإلنساف ُب جوؼ بيتو كما إٔب 

 ذلك، ا٤بقصود أف ىذا النوع من األعماؿ حابطه قطعنا. 
قاـ بالعمل أصبلن كدافعو إرادة  :ٗبعُب ،البلحق بأصل العمل : ىو الرياءالنوع الثاني

كجو ا كميراءة ا٣بلق، قاـ يصلي كيريد أف ييثاب كأف يؤدم الفريضة الٍب أكجبها ا عليو، 
مد كييثُب عليو كيرا مع ىذا كيريد أيضنا يقولوف عابد، فه الناس كييشّبكف إليو باألصابع أف ٰبي

ما ابتدأه إال كىو يريد ىذين األمرين، قلنا ىذا  :ألصل العمل، يعِب نناىذا القصد كاف مقار 
يسمى الرياء البلحق بأصل العمل، كىذا النوع من األعماؿ حابطه ببل شك، بل قاؿ بن 

ُب ذلك، كإف كاف بعض ا٤بتأخرين قد خالف  اإنو ال يعلم عن السلف خبلفن  رجب 
 جوجوف باألدلة الصرٰبة الواضحة. كلكنهم ٧بجوجوف باإلٝباع ا٤بتقدـ ك٧ب ،ُب ىذا

من عمل عماًل أشرؾ فيو » :الذم بْب أيدينا أىٓبى يقل ا ىذا ا٢بديث  :من ذلك
بإسناد  ((سيننو))ُب  ، كأضف إٔب ىذا ما خرج النسائي «معي غيري تركتو وشركو
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وقاؿ يا رسوؿ اهلل الرجل يريد  رجل جاء إلى الرسوؿ »جيد كما قاؿ بن رجب أف 
أجر  ؟ما ٮبا .يعِب ما الذم ٰبصلو ىو يريد الغزك كالقصد أمراف-غزو لألجر والذِكِر ما لو ال

َّل شيء لو   فقاؿ النبي  -كذكر )ذكر يعِب أف يذكره الناس فيثنوف عليو كٰبمدكنو(
ثالثا  الجواب فكرر السؤاؿ ثالثًا فأجاب النبي  فأعاد الرجل السؤاؿ، فأعاد النبي 

 .«َّل يقبل من العمل إَّل ما كاف لو خالًصا واُبتغي بو وجهو بقولو: إف اهلل
 :ة تنسحب على ٝبيع األعماؿ كىي الٍب ال ينبغي ٤بسلم أف يغفلهانيصر  ىذه قاعدةه 

 إف اهلل َّل يقبل من العمل إَّل ما كاف لو خالًصا واُبتغي بو وجهو.
 كالسؤاؿ ىذا العمل الذم صاحبو الرياء ُب أصلًو أكاف خالصنا؟

أنو حابط ال ثواب فيو، كيا ليت أف  :فإنو غّب مقبوؿ أم :يكن خالصنا، كبالتإبٓب 
بة عظيمة تَبتب على فحسب إ٭با ىناؾ عقو  االعمل الذم دخل فيو الرياء يكوف حابطن 

 ، الذم علمنا أنو شرؾه أصغر، إذنا ىذا النوع حابط أيضنا ببل شك.الشرؾ با 
أنو ابتدأ العبادة كىو ٨بلصه فيها ، ٍب طرأ  :ٗبعُب ،: ىو الرياء الطارئالثالث النوع

 عليو كاردي الرياء كىذه ا٢بالة ٥با صورتاف:
فدفعو فذىب، قاـ يصلي ٍب تنبو إٔب أف  ا: أف يكوف ىذا الوارد خاطرن لولىا]الصورة[

إليو، فبدأ ٰبسن الصبلة كبدأ ييطبق السينة   ىناؾ إنساف ٰببو أك يقدره أك يطمع فيو ينظره 
كاملة ُب ذلك، ٍب إنو تنبو كتعوذ من الشيطاف كترؾ ىذا االلتفات كالتصنع للمخلوؽ، فإف 

 ىذا ال يضره ببل شك، خاطره كرد فدفعو ال يضره إف شاء ا.
 إذا طرأ عليو ُب أثناء العمل بقي   :: أف يطرأ فيسَبسل معو العامل، يعِبالصورة الثانية

 . يو العلماءىذا موضع اختلف فمعو إٔب انتهائو، 
: إف ىذا الرياء الطارئ ال يضر ُب قبوؿ العمل؛ ألف ابتدأه كاف  ]القوؿ الوؿ[

 خالصنا. 
: إف ىذه الصورة يكوف فاعليها ارتكب معصية غّب أف العمل ثبت ]القوؿ الثاني[

 ثوابو لو، ألف العربة باألصل. 
 .ها: أنو حابط أيضنا مثلو مثل الصورة الٍب قبلالقوؿ الثالث
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أعلم؛ كذلك ألف األدلة الٍب سبقت ٓب تفرؽ ُب  تعأب كىذا القوؿ ىو األقرب كا
إف اهلل َّل يقبل من »كركد الرياء على العمل بْب ما كاف ُب أصلًو كبْب ما كاف طارئ عليو، 

 .«العمل إَّل ما كاف لو خالًصا وأبتغي بو وجهو
 هنايتو ىل ىو خالصه ؟  ىل ىذا العمل الذم خالطو الرياء ُب كسطو كاستمر إٔب

 أيضنا.  اا١بواب ال، كبالتإب فإنو يكوف حابطن 
 إف   :لكن تنبو ىنا إٔب من أىل العلم كابن جرير الطربم كغّبه من أىل العلم قالوا

 .ىنا ىو في عمل يرتبط أولو بأخرهِ محل الخالؼ ومحل البحث ىا 
 فيو ا٣ببلؼ ما معُب ىذا الكبلـ؟  دي رً أما ما كاف ٩با ال يرتبط أكلو بأخره؛ فإنو ال يى 

كالصبلة كالصـو يرائي ُب   ؛ا٣ببلؼ إ٭با نتصورهي ُب عمل كاحد لو ابتدأ كانتهاء :يعِب
صياـ اليـو كالعمل ال يكوف صيامنا إال من أكؿ اليـو إٔب أخرًه فيو إمساؾ، الصبلة من التكبّب 

ـر  .عإٔب أف يطوؼ طواؼ الودا  إٔب التسليم، ا٢بج منذ أف ٰبي
كيل آية ٗبثابة العبادة   أما األعماؿ الٍب ال يرتبط أك٥با بأخرىا كقراءة القرآف، فإف  

ما مضى واإلنساُف  :ٗبثابة العبادة ا٤بستقلة، كبالتإب ةتسبيح كل    ،التسبيح ،ا٤بستقلة، الذكر
 ،فيو ىمخلٌص فيو فإنو ُمثاٌب عليو وما ورد عليو الرياء فما بعد فإنو يكوف قد راء

 التالي فهو حابط، فتنبو إلى محل الخالؼ أو محل البحث في ىذه المسألة.وب
الرياءي بعد  قاـ اإلنساف بالعمل ٨بلصنا ٍبي حصلى : ٗبعُب ،: الرياًء البلحق]النوع الرابع[

 كانتهى؟ ىى ضى كن أف يرائي اإلنساف بعمل قد مى ذلك، كىل ىذا متصور؟ ىل ٲبي 
البارحة ا ا٤بستعاف "ث ٗبا عمل، إذا أصبح ٙبد   ا١بواب: نعم، كأف يقـو الليل ٍب أنو

الواحد يعِب قاـ كصلى ما كتب ا لو، كا٤براد أف ييعجب الناس بو كأف ييصدر ُب اجملالس كأف 
ألنو إنساف عابد، كالغالب أف مثل ىذا نيتو ُب األصل مدخولو لكن  ؛تكوف لو الكلمة

من الرياء، كمنهم من  :من أىل العلم من قاؿ إهنالنتصور كلنػىقيل إنو كاف ٨بلصنا، ىذه الصورة 
 التىسميع. :، كإف شأت فقيلمسائل السمعة :قاؿ إهنا ال تدخل ُب مسائل الرياء بل ىذه من

من » :كاختلف العلماء ُب التفريق بْب الرياء كالتسميع ك ُب الصحيحْب قاؿ النيب 
بإسناد صحيح  عن أنس ، كعند حباف «اهلل بو، ومن سمع سمع اهلل بو ىراء ىراء
 .«قاؿ: وأعوذ بك من الُسمعِة والرياء -كالدعاء طويل- كاف في دعائوِ   أف النبي »
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 .رياء:كشيء ا٠بو  ،ةسمع :شيء ا٠بو :إذنا عندنا أمراف
كا أعلم أنو ىو الفارؽ ؽ بينهما كيبدك ٕب السمعًة أك التسميع أكثر من رائيتو فر  

 :الصحيح
مقارننا للعمل كىذا ظاىر من اللفظ؛ ىو يعمل كيريد أف ييرل عملو يكوف  :الرياء أف  
 .ةريؤيرياء، فيًو 

ف ال يعدك أف األمر اآل ا ما كاف الحقنا بعد العمل؛ ألف  أما السيمعة أك التسميع فإهن  
د ييسمع خرب العمل، فهو يتحدث بالعمل بع كأيىسمع خربنا  :يكوف ٠باعنا بالعمل، يعِب

كثّبنا من الناس ال يصرب أك   ،كىذا يقع مع األسف الشديد مد كييثُب عليوذلك ألجل أف ٰبي 
ال ييطيق أف يصرب على كتم عملو ُب السابق، كلذلك ٘بدهي يتفنني ُب ا٢بديث حٌب يصل إٔب 

 أف يتكلم عن عملو عملو سابقنا.
 أو َتسميًعا ما حكمها؟ رياءً ]ىذا النوع[ المقصود سواء سمينا 

ىذا األمر ليس ٧ببطنا للعمل؛  إف   :يضنا ُب ىذه ا٤بسألة منهم من قاؿاختلف العلماءي أ
الدليل قد جاء على أف الدليل قد جاء على أف الرياء ىو ابط كىذا ليس برياء، إ٭با  ألف  

 فيو. ثابته  لثوابة ييعاقب عليها، أما العمل فاىذه معصي
ال فرؽ بينو موي حيكم الرياء ك أيضنا؛ ألف حك كقاؿ بعض أىل العلم إف ىذا العلم حابطه 

 ال يقبلي من العمل إال ما كاف خالصنا. كبْب الرياء، كا جل كعبل
٧بتمل، يعِب ٱبشى على مىن ٠بىٌع أف يكوف  ؼه إف ا٤بقاـ ٨بو  :كقاؿ بعضي أىل العلم

 عملوي حابط.
عى كمن ٠بى ) كأعلم من خبلؿ التأمل ُب قوؿ النيب  ىعلأ كا تعأب يبدككالذم بل 
وي على رؤكس بأف ييسىمعى ا بو أنو يفضح:الذم يبدك أف ىذا ىو كعيد، كا٤براد  (٠بعى ا بو

ثابةه إ كمثلي ىذا ال يتناسب أف يكوف معو-نسأؿ ا السبلمة كالعافية -األشهاد يـو القيامة
كوف معو على العمل، عمله كاف سبابنا ألف ييسىمعى بصاحبًو يـو القيامة ما يتناسب معو أف ي

ا٢ببوط، كال ييستغرب  ىذا التسميع يوصل العمل إٔب حدِّ  ثواب، فالذم يبدك كا أعلم أف  
بطنا لشيء متقدـ يتىقدمة إذا  ،أف يكوف شيء متأخر ٧بي

تأخرة ٧ببطو لؤلعماؿ ا٤ب
ي
فإف الردة ا٤ب
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للثواب  افن أك إضعا اقاربت ا٤بوت، كذلك ا٤بعاصي كالسيئات دلة األدلة على أهنا مؤثرة إحباطن 
 بالنسبة للحسنات ا٤بتقدمة عليو.

 .حبوط العمل الذم تقدـ من اإلنسافإذنا ال يبعيد أف يكوف التسميع مؤثرنا ُب 
إذنا ىذه ىي األحواؿ األربع الٍب تتعلق ٕببوط األعماؿ بالرياء كإف شأت فقيل بالرياء 

 كالتسميع. 
 : ت[]ثالث تنبيهاونفسي، إلى  انبهك فيهأنوع الرابع[وال]

م اإلنساف هبذا ا٢بكم ٰبفزهي إٔب أف ينظير إٔب عملو الصاّب كرأس لى عً  أف   [:األكؿ]التنبيو 
أف عملك الصاّب  :من يلتفت كيتنبوي إليو، ٗبعُب ماؿ، ينبغي أف ٰبافظ عليو اإلنساف كىذا قىل  

ا٢بة ، ىذه أعماؿه صينبغي أف ٙبافظ عليًو أعظم من حفاظك على جوىرةو ٜبينة ٛبتلكيها
حافظ عليها، أيحافظ عليها من ماذا؟ أيحافظ عليها من أف يىرًدى عليها ما  قمت هبا  

بطها أك ييبطلها أك يينقصي ثواهبا، كىذا يشتملي على أمرين:  ٰبي
  .: التىسميعأوًَّل 

 .: ا٤بعاصي كالسيئاتوثانًيا
أنواع الصرًب على صرب اإلنساف على العمل الصاّب بعد فعلًو، كىذا من أدؽ  كذلك بأف  

الطاعة، أف يصرب اإلنساف على الطاعة بعد فعلها، بأف يصرب على كتماهًنا كعدـ إشهارىا، 
 كأيضنا يصرب نفسو على أال يقعي ُب معصية تكوف سببنا ُب حبوًط عملو أك نقصاف أجره.

كف ، كىي أف يظهر العملي دلال يتعلقي هبا صورةه آخر  ]النوع الرابع[ التنبيُو الثاني:
لكن بغّب فعلو منو  ،ساف العمل الصاّب كىو ٨بلصه  جل كعبلإظهار، ٗبعُب ريٗبا اهنى اإلن

كال إرادةو منو ظهر العملي للناس، صورتنا الٍب نبحثي فيها قبل قليل تتعلقي بعملو أظهره ىو 
  .للناس، ك٠بيٌعى ىو للناس، كمثلي ىذا أراد بو ٙبصيل الثناء كا٤بدح

لك بغّب فعلو منو، اطلع عليو إنساف أثناء أداءه للعمل، شاىده كىو ا إذا كاف ذأم  
 فإنو ال يضره ا٣برب فبلغو ذلك، ىذا كإف فرح بويتصدؽ أك الحظو كىو يقـو الليل، فاشتهر 

ييعاملو  ككتماف عملًو السيء، فهو يرجو أف ا  إذا كاف فرحوي بظهوًر فضل ا 
و أعمالو السيئة كال يظهر إال عملو الصاّب، كقد جاء ُب بذلك ُب اآلخرة، يكتيم كيسَب علي
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عن الرجل يعمل العمل  عن ىذه الصورة، كىي أنو سؤؿ  صحيح مسلم سؤاؿ النيب 
 .«تلك عاجُل بشرى المؤمن»: فييحمد عليو، قاؿ النيب 

: كىو أف بعض الناس يقوؿ أنا أيظهر عملي الصاّب الذم قد عىًملتو ثالثال ةتنبي]ال
 كم؟أيما ر ل أف ييقتدل يب فيو ألج

 ىل ىذا يدخل ُب مسائل الرياء كالتسميع أك ال يدخل؟ 
 ، الذم يظهر كا أعلم، أف ذلك ليس من مسائل الرياء كالتسميع كال يىردي ىذا أصبلن

يقوؿ أنا أخربت الناس بأف كا حصل كذا ككذا مِب ألجل أريد أف أحفزىم، كأدفعهم  :يعِب
كا أعلم ليس من مسائل  م بأجل ذلك فهذا فيما يبدكا يعمل أمامهلكي يعملوا، كرٗب

ـي مقاـ ٨بىيوؼ كن  الرياء، كل  بأف توغل ُب ىذا ا٤بوضوع برفق، فإف   فأكصيك يا رعاؾ ا، ا٤بقا
ُب الدقيقة الواحدة بل ُب اللحظًة الواحدة، ريٗبا يبدأي اإلنسافي ىذا  تتغّبي  القلب يتقلب، كالنيةي 

ر كىو ال يريد من الناس مدحنا كثناء بل إ٭با ييريد ٙبفيزىم كدعوهتم إليو، لكن ما أسرع اإلظها
وؼ سرع إليو تغّبه أك ريٗبا يي  ، ككل إنساف حىجيجي كطبيبي ُب النية، فا٤بقاـ على كل حاؿ ٨بى

  نفسو
َأََّل ُأخبركم بما ىو أخوُؼ عليكم عندي من » :مرفوعا وعن أبي سعيد 

 المسيح 
قُلنا: بلى، قاؿ: الشرُؾ الخفي، يقـو الرجل فُيصلي فُيزيُن صالتُو ِلَما الدجاؿ، 

 «.يرى من نظر الرجل
 بالشرؾ ا٣بفي، كُب ا٢بديًث أف النيب  :الرياء ىذا ا٢بديث فيو تسميتي النيب 

بعدىم؟ أك ما ال ييقاؿ عن  عمنا٤بؤمنْب كىم أصحابو، فماذا ييقاؿ  خاؼ الرياء على كيٌملِّ 
تأخرة الٍب ضىعيف فيها اإلٲباف كضىعيف فيها التوحيد أىل ىذه

ي
 كا ا٤بستعاف. !العصور ا٤ب

خوؼ علينا معشر ىذه األزماف الشرؾ األصغر كالشرؾ األكرب أيضنا  
ى
ال شك أف ا٤ب

على أصحابو الذين ىم أكمل الناس  وؼ، ا٤بقصود أف أمرنا ٱبافو النيب كبلٮبا كا ٨بىي 
ذكر أف الرياء أخوؼ  أف ٱبافو اإلنساف على نفسو، كالحظ أف النيب  إٲباننا كتوحيدا ٢برمه 

 عنده عليهم من ا٤بسيح الدجاؿ. 
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منذ خلق آدـ إٔب قياـ  أعظم فتنة خلقها ا أتدرم من ا٤بسيح الدجاؿ؟ إنو 
منو كيعلم أصحابو أف  يستعيذي با  الساعة، ىذا الفتنة العظيم الذم كاف النيب 

داخل الصبلة كخارجها، بل كاف ييعلمهم ذلك كما ييعلمهم السورة من  و منيستعيذي با
 القرآف.

ي با٤بسيح:  ا٤بسيح الذم ٠بي
 .ض خبلؿ أربعْب يومنا ٯبوهبا كلهاا ألنو ٲبسح األر إم   

 ُب شأنو.  أك أنو ٩بسوح العْب الييمُب كما أخرب النيب 
 .الدجل كىو الكذب كالتدليس :كىو أيضنا دجاؿ من

عبلمة  فهو ٝبع ىذين الوصفْب مسيحه دجاؿ، ىذه الفتنة العظيمة الٍب ٯبعلها ا 
كمع ذلك فالرياء أخوؼ ، ة، كمع خطرىا العظيم ا٣بوؼ منهامن العبلمات الكربل للقيام

منو؛ ألنو ذك مسالك دقيقة خفية ريٗبا ٚبفى ىذه ا٤بسالك على اإلنساف نفسًو،  عند النيب 
اسب نفسوي كلو تكلمنا عن مسا لك الرياء ا٣بفية لطاؿ األمر، لكن على اإلنساف أف ٰبي

بادتو ييعامل اإلنساف ُب ع ،األمر كا عظيم كذلك أف   سبة الشريك الشحيح ُب ىذا ا٤بقاـ٧با
الذم ال يقبل من العمل إال ما كاف خالصنا ليس فيو أم شائبةو ُب  اإللو كالرب الغِب 

 قصد غّبًه.
ىو ال ينحصر ُب ىذا ا٤بثاؿ لكنو مثاؿه شائع  ،لشرؾ ا٣بفي ٗبثاؿ لوا  فىسر النيب 

وىو أف يقـو الرجل فيصلي فُيزين صالتو لما يرى » : فبقية األعماؿ على ىذا ا٤بنواؿكإال
ظيم ُب عينو فييحسن عٍ ظيم ُب عينو كيريده أف يػى عٍ ، يقـو ييصلي كإذا بإنساف يػى «من نظر الرجل

بصوت حسن، كريٗبا يتخشع كريٗبا حاكؿ أف يبكي، كريٗبا أطاؿ الصبلة، يقرأ قراءة حسنة 
الركوع أك السجود، ا٤بقصود أنو ييزين ىذه الصبلة ال لشيء إال ألجل أف ييثِب عليو ىذا 

ل اإلنساف كٲبدحوي، كلو أف اإلنساف عىقل لرأل أف ىذا األمر ال فائدة منو، ٍب ماذا؟ سى 
 ماذا؟ ما ىي النتيجة؟ ما ىي الثمرة كراء ذلك؟  ثُب عليك ٍبي أنفسك ىذا السؤاؿ، مدحك ك 

ك ىو ، الذم بيدًه أف ييثيبحو زين كزمو شْب ىو ا ا٢بقيقة ال شيء، الذم مدٍ 
ىؤالء ا٢بلق ٝبيعنا ليس منهم شيء كال  يدًه النفع على ا٢بقيقة ىو ا ، الذم با 

ينة الٍب قا٥با الكلمة الثمإليهم شيء، كل الذم فوؽ الَباب تيراب، كلذلك تذكر تلك 
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(، ٓب يتصنع ٥بم، كٓب يقصدىم من عرؼ الناس استراح: )الفيضيل بن عياض 
ة ال ييقدموف كال قبشيء، كٓب يلتفت إليهم، كٓب يراءىم، كٓب ييسمع ٥بم، ألهنم ُب ا٢بقي

األمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ بشيء ٓب  أفكاعلم )يؤخركف، كال ينفعوف كال يضركف، 
 .(فعوؾ إال بشيء قد كتبو ا لكين

 ا٤بوضوع ينبغي أف يينظر إليو إف كاف اإلنساف ييريد ا٣بّب لنفسو من ىذه ا١بهة.
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 :قاؿ 

 .َٔ ايػسى إزاد٠ اإلْطإ َٔ عًُ٘ ايدْٝا :باْب 
 :اإلنساف بعملو الدنيا؛ من الشرؾ؛ يعِبمن الشرؾ إرادة  بابه : فيقوؿ ا٤بؤلف 

هبما شيء خاص؛ شرؾ خاص؛ كعمل من أبعاده كمن أنواعو؛ كالشرؾ كالعمل ىا ىنا يراد 
  خاص.

ا الشرؾ فإنو الشرؾ األصغر؛ ىذا ىو لبي ما يتعلق با٤بوضوع من الشرؾ فالذم يرد أم  
أحد نوعي ب ؛ إ٭با ىو متعلقه إرادة اإلنساف بعملو الدنيا :على ا٤بسلم من ىذا ا٤بوضوع كىو

  الشرؾ كىو الشرؾ األصغر.
العمل الصاّب الذم يراد بو كجو ا  :ىو العمل األخركم؛ يعِب :كذلك العمل ىنا

 .كالدار اآلخرة؛ فهذا ىو ا٤بقصود 
ما العمل الدنيوم الذم ليس من أعماؿ الرب ليس من ا٢بسنات ليس من الصا٢بات أ

 ما كأف يتاجر أك يزرع أك يصنع أك يفعلى   ؛أف يقصد بو الدنيا فإنو ال حرج على اإلنساف
 فإف ىذا ال حرج بأف يكوف قصد اإلنساف فيو الدنيا. شاكل ذلك

 خركم؛ العمل الصاّب من الشرؾ إرادة اإلنساف بعملو الدنيا.إذان ٕبثنا ىو ُب العمل األ
 الرياء، الفرؽ بْب كالفرؽ بْب ىذا الباب كما قبلو، تذكركف أف الباب السابق كاف ُب

 :ا٤بوضوعْب ىو
أف ىذا الذم بْب أيدينا اآلف يريد صاحبي ىذه اإلرادة؛ إرادة الدنيا يريد نيل شيء من 

  .حطامها بالعمل الصاّب
بثناء الناس كمدحهم كأف يعظم  أما ا٤برائي فإنو ال يريد شيئان من الدنيا إ٭با قصده معلقه 

الدنيا أك ٓب يأٌب، ىو ال يلتفت إٔب ىذا ىو يريد أف شيء من نعيم  ُب أعينهم سواء جاءهي 
 كانة كمنزلة كيناؿ ا٤بدح كالثناء.م ملوهبيراه الناس فتكوف لو ُب ق

أما الذم نتحدث عنو اآلف فهو ال يهتم لكبلـ الناس؛ فهو ال يريد منهم ثناءن كال 
؛ أف ٰبصل كظيفة؛ أك أف كال تقدـ ُب قلوهبم إ٭با يريد شيئان من الدنيا؛ أف ٰبصل ماالن  ،مدحان 

 يَبقى ُب ا٤براتب الدنيوية كما شاكل ذلك.
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ألصغر كمن أسباب ا٥ببوط الشرؾ اوارد كاف ُب أهنما من مف كاف األمراف يشَب كإ
 كا٣بسراف.

 :، ىذه المسألة تتفرع إلى حالتينإرادة اإلنساف بعملو الصالح الدنيا
أف يعمل اإلنساف العمل الصاّب؛ كال  :اإلرادة الدنيوية؛ ٗبعُب ٛبحضي  الحالة الولى:

خركم؛ أك نيل شيء من الثواب األ ، كرضاهقصد كال التفات ُب قلبو البتة إٔب نيل ثواب ا
من الدنيا؛ يصلي أك يصـو أك ٰبج؛ ك ال التفات عنده كال إرادة لو  إ٭با يريد فقط نيل شيءو 

  .من الدنيا إٔب نيل شيءو 
ىذا القصد ال يكاد يصدر من مسلم؛ كبالتإب من  كىذا ال شك أنو عمل حابط كأف 

عليو كال شك؛ دؿ على ىذا ما كاف ال يريد بالعمل الصاّب إال الدنيا فعملو حابط مردكد 
َمْن َكاَف يُرِيُد اْلَحَياَة ﴿ :يدينا اآلية األكٔب الٍب ستأٌب معنا إف شاء ا كىي آية ىودبْب أ

نْػَيا َوزِيَنتَػَها نُػَوؼٍّ ِإلَ  ُأولَِئَك ال ِذيَن لَْيَس َلُهْم  * ْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُىْم ِفيَها َّل يُػْبَخُسوفالدُّ
 .[ٙٔ-٘ٔ]ىود:﴾الن اُر َوَحِبَط َما َصنَػُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ  ِفي اآْلَِخَرِة ِإَّل  

زِْد َلُو ِفي َحْرثِِو َوَمْن َكاَف يُرِيُد ﴿َمْن َكاَف يُرِيُد َحْرَث اآلِخَرِة نَ  كذلك آية الشورل:
َها َوَما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب﴾]الشورى: نْػَيا نُؤتِِو ِمنػْ  .[َٕٓحْرَث الدُّ

م ن َكاَف يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمن نُّرِيُد ثُم  ﴿ كذلك آية اإلسراء:ك  
َوُىَو ُمْؤِمٌن  َوَمْن َأرَاَد اآْلِخَرَة َوَسَعىَٰ َلَها َسْعيَػَها * َهن َم َيْصاَلَىا َمْذُموًما م ْدُحورًاَجَعْلَنا َلُو جَ 

 .[ٜٔ-ٛٔ]اإلسراء:﴾فَُأولََِٰئَك َكاَف َسْعيُػُهم م ْشُكورًا
بعضها بعض؛ تدؿ على أف من كاف  ؽي بعضها بعض كيصدِّ  آيات يؤيدي  ىذه ثبلثي 

و ليس لو ُب اآلخرة من نصيب، كمن كاف يريد اآلخرة ك٥با عمل؛ فإن  قصده الدنيا ك٥با ي
 .يعمل؛ فإف عملو مقبوؿ، كىو مثاب من ا 

نْػَيا ﴿: بقيت آية رابعة كالشيء بالشيء يذكر؛ كىي آية النساء م ن َكاَف يُرِيُد ثَػَواَب الدُّ
نْػَيا َواآْلِخَرةِ  اآليات  قً سى ىل ىذه اآلية على نى  ،[ٖٗٔ]النساء:﴾َفِعنَد الل ِو ثَػَواُب الدُّ

 ؟ ـ الأالثبلث السابقة 
 : ٞبهم ا ُب ذلكاختلف ا٤بفسركف ر 
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أهنا تدؿ على ما دلت عليو اآليات السابقة من كاف يريد ثواب  ]القوؿ الوؿ[:
 الدنيا فعند ا ثواب الدنيا كاآلخرة. 

ذا اآلية فيها قة؛ كإ٭با ىأهنا ال تدؿ على ما دلت عليو اآليات الساب :والقوؿ الثاني
نو ا٥بمة الذم ٮبتو الدنيا؛ كال يطمح إٔب ما فوقها، نبهتو ىذه اآلية إٔب أ تنبيو كٙبذير لقاصر

الدنيا كاآلخرة بيد ا  أف يكوف عإب ا٥بمة فيطلب خّبم الدنيا كاآلخرة؛ كذلك أف  ينبغي 
  يكوف عنده ٮبة لنيل الدنيا على أف يعطيهما معان؛ فينبغي لئلنساف على أف  كىو قادره

 ،ختاره ابن كثّب ٕبْب ال من ا٣باسرين كىذا القوؿ اكاآلخرة؛ حٌب يكوف من الرا
 .األقرب ُب تفسّب اآلية لعلوك 

لصاّب إ٭با ىو الدنيا فبل أف من كاف مراده ا٣بالص ُب العمل اعودان على بدأ اتضح لنا 
 .تلف فيوأف ٱبي مردكد؛ كىذا ٩با ال ينبغي  أف عملو حابطه شك ُب 

خركية، فما حكم نيتْب؛ النية الدنيوية كالنية األفهي حالة تشريك ال :الحاؿ الثانية
  ذلك؟

أسَبسل أنبو إٔب أننا نتحدث عن نية دينية كنية دنيوية، كبالتإب فليس داخبلن قبل أف 
و أكثر من من عمل عمبلن من األعماؿ لصا٢بة يريد ب :ُب ىذا نيتْب أك نيتاف صا٢بتاف؛ ٗبعُب

  ذا ليس من موضوعنا الذم نبحث فيو.نية صا٢بة فه
شريف ال يقصده إال صادؽ الطلب عإب ا٥بمة غزير العلم؛ كىو أف  عزيزه  كىذا بابه 

؛ كأف يذىب مثبلن فأكثريدخل إٔب عمل صاّب فينوم فيو نيتْب فأكثر كبالتإب ٱبرج بعبادتْب 
جلس استغفرت لو ا٤ببلئكة؛ يضان أنو إذا يتو أيتو أف يصلي صبلة ا١بماعة كنإٔب ا٤بسجد كن

سانو عن آذاه عن الناس؛ كٰبفظ ل يضا أنو يغض طرفو عن النظر ُب ا٢براـ كيكف  كنيتو أ
أف ىذه ثبلث نيات، كرٗبا ينوم اإلنساف أكثر من ذلك؛ فيكوف الوقوع ُب الغيبة، الحظ 

 .شٌبخرج من عبادة كاحدة بعبادات ىذا الذكي ُب عمل اآلخرة قد 
مع ذلك حصوؿ العفاؼ ككبح  كذلك أف ينوم الصـو فرضان كاف أك نفبلن كينوم  

الشباب من أستطاع منكم يا معشر »ُب قولو:   ٝباح شهوتو؛ كىي الٍب أرشد إليها النيب
 .«فليتزوج، ومن لم يستطع فعليو بالصـو فإنو لو وجاءالباءة 

  ُب موضوعنا.ليس داخبلن  أف  ىذاا٤بقصود 
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كالدار  نية بإرادة كجو ا  ساف يريد عبادة فينوم فيها نيتْب:نتحدث عن إن٫بن 
 ا٢باؿ:  ، اختلف العلماء رٞبهم ا ُب ىذهاآلخرة كنية يريد هبا نيل شيء من حطاـ الدنيا

نية أك طرؼ من إرادة دنيوية ُب عمل صاّب يبطل  إف كركد أدٗب :]القوؿ الوؿ[
حٌب  ((الى))ذا ُب كتابو ماؿ أك انتصر إٔب ى حـز  العمل الصاّب بالكلية، كابن

 ؛ف من توضأ كنول بوضوئو العبادة كالتربد فإنو ال ٯبوز لو أف يصلي هبذا الوضوءإنو ذكر أ
َوَما أُِمُروا ِإَّل  لِيَػْعُبُدوا الل َو ُمْخِلِصيَن ﴿ ألنو كضوء باطل، كاستدؿ على ىذا بقوؿ ا 

يَن ُحنَػَفا   .عبادتو حابطة نيتو غّب خالصة فإف   ا كاف ىذا اإلنساف، فلم  [٘]البينة:﴾ءَ َلُو الدٍّ
 ؟كماذا إذا توضأ فأراد العبادة كأراد تعليم غّبه أيصح أف يصلي هبذا الوضوء أـ ال قاؿ

  .أيًمر بو شرعان كبالتإب فإنو ال حرج عليو ُب ذلك ألف قصد تعليم الناس أمره  ؛نعم يصح :قاؿ
خركية ال يؤثر ُب العمل إثابة أك إنقاصان أف تشريك نية دنيوية مع نية أ :يالقوؿ الثان

كاستدؿ أصحاب ىذا  ،من أىل العلم ُب ٝباعةو  أك إحباطان؛ كانتصر ٥بذا القراُب 
القوؿ بأف الشريعة قد رخصت بنية دنيوية ُب عمل صاّب، كال فرؽ بْب أف تكوف ىذه النية 

﴿لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح  :كمن تلك األدلة قولو تعأب أك قاصرة؛ ةن بالالدنيوية تابعة أك متبوعة غ
أف  :ىذه اآلية ُب شأف التجارة ُب ا٢بج، يعِب، [َٜٛٔأْف تَػْبتَػُغوا َفْضاًل ِمْن رَبٍُّكْم﴾]البقرة:

﴿ليس أيضا أف يتاجر أثناء ا٢بج، ا جل كعبل قاؿ: ج اإلنساف كنيتو ٙبصيل العبادة ك ٰب
ر يا معش» : أيضا من تلك األدلة قوؿ النيبقاؿ  ،[ٜٛٔ]البقرة:عليكم جناح﴾

 .«فليتزوج، ومن لم يستطع فعليو بالصـو الشباب من أستطاع منكم الباءة
قاؿ كىذه نية غّب نية العبادة كىذا االستدالؿ ُب ىذا الدليل الثا٘ب فيو نظر؛ فإف نية 

 .اإلعفاؼ نية مطلوب هبا كليس نية دنيوية
 ىذا ىو القوؿ الثا٘ب ُب ىذه ا٤بسألة. حاؿ على كل

كىو ما ذىب إليو أكثر أىل العلم؛ كىو النظر ُب النية؛ فإف كانت  :القوؿ الثالث
العمل صحيح مقبوؿ، ال بد أف تكوف النية الدنيوية تابعة  النية الدينية ىي الباعثة الغالبة فإف  

ىي الٍب  :ينية ىي الباعثة؛ يعِبال متبوعة كأف تكوف غّب غالبة؛ كٯبب أف تكوف النية الد
ما كانت النية  القصد األكرب ال القصد األصغر مٌبتدفع للعمل الصاّب كىي أيضا الغلبة ىي 
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الدينية ىي الباعثة الغالبة ا٤بتبوعة ال التابعة؛ فبالتإب إف ىذا ال يؤثر ألف العربة كما تقوؿ 
 حكم لو. بالغالب كالنادر ال :القاعدة

أف يقاؿ إف األحواؿ ُب ىذا الباب ليست على ٭بط كاحد  :لمسالة ىووالتحقيق في ا
بل فيها تفصيل؛ كذلك يظهر ُب األحواؿ التالية كلعل ىذا ىو الصواب ُب ىذه ا٤بسألة كا 

 .أعلم 
كمان ُب الشريعة؛ أف نسَبسل ال بد أف نستصحب ُب ىذا الباب أصبلن ٧بيٍ لكن قبل 

قبوؿ العمل الصاّب؛ كأف القبوؿ كعدمو  اإلخبلص أساسي أف  :دلت عليو أدلة كثّبة؛ كىي
َوَما أُِمُروا ِإَّل  لِيَػْعُبُدوا الل َو ﴿ :يقوؿ بوجود ىذه النية ا٣بالصة كجودان كعدمان، فا  مرتبطه 

ينَ  إنما العماؿ بالنيات وإنما لكل » :يقوؿ  ، كالنيب[٘]البينة:﴾ُمْخِلِصيَن َلُو الدٍّ
كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو فهجرتو إلى اهلل ورسولو؛ ومن كانت أمرئ ما نوى؛ فمن  

 .«جر إليواىجرتو إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتو إلى ما ى
اهلل َّل يقبل من العمل  إف  » : كمر بنا تلك القاعدة النبوية العظيمة كىي قوؿ النيب

 .«إَّل ما كاف لو خالصا وأبتغي بو وجهو
 قبل أف نتكلم عن ىذه األحواؿ اآلتية: ف استحضر ىذاإذ

 الحاؿ في تشريك النيتين ترجع إلى ما يأتي: 
أك ٓب يقصد  دى صِّ قي  أنو حاصله  :ما ىو من ضركرات العمل ٗبعُب قصدي  الحاؿ الولى:

تربد حاصل شئت أـ أف يتوضأ كىو يريد العبادة كالتنظف أك التربد؛ التنظف أك ال مثاؿ ذلك:
ا؛ فإف ال ا كال إنقاصن فمثل ىذا ال يضر كال يؤثر ُب الثواب ال إحباطن  أبيت أليس كذلك؟

ىذا ال ضرر فيو كال حرج  مثلي  قصد العبادة ٗبا ىي عليو أف تقصد بضركرهتا؛ضرر ُب أف تي 
أف ينول اإلنساف الصـو كحصوؿ ا٢بمية يريد أف ٰبتمي أك أف ٱبفف كزنو  :كذلك مثبل ،فيو
 بالتإب إف ىذا ال يؤثر إف شاء ا. تشأ؛ ك ذا حاصل إذا صمت شئت أك ٓب ى

ىذه ىي ا٢بالة األكٔب كفيها يظهر ضعف قوؿ ابن حـز كمن معو أف قصد التربد مع 
 .الوضوء يبطل العمل الصاّب

أف ينوم اإلنساف العمل الصاّب هباتْب النيتْب أك ينوم ما األفضل  لكن ىنا مسألة:
ة التعبدية كحدىا أفضل، لكن ٕبثنا يتعلق بالرد النية التعبدية فقط؟ ال شك أف قصد الني
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كا٢ببوط، أما الرد كا٢ببوط فإف قصد ما ىو من ضركرات العمل كما ىو كائن حاصل كال بد 
 ال يؤثر. 

إذا كانت  :قصد ما أذف الشرع ُب قصده تصرٰبان أك تلميحان؛ ٗبعُب الحاؿ الثانية:
فإف ىذا ال يؤثر ُب الثواب من جهة  الشريعة أذنت ُب قصد شيء دنيوم ُب العمل الصاّب

﴿لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْف تَػْبتَػُغوا َفْضاًل ِمْن : قوؿ ا  :الرد أك ا٢ببوط؛ مثاؿ ذلك
؛ ا ا كىو يريد ُب سّبه من ا٢بج نيل رضكوف اإلنساف ٰبج   ،[ٜٛٔرَبٍُّكْم﴾]البقرة:

تنقلو بْب ا٤بشاعر كُب تلك العرفات  كمع ذلك يريد التجارة، أخذ معو بضاعة كيريد أثناء
ا٤بباركة يريد أف يتاجر، الشريعة ىا ىنا أباحت لو ذلك، كبالتإب فمن ضركرة إباحة ذلك أف 

 أك الرد.مؤثران على العمل من جهة ا٢ببوط ال يكوف ىذا 
نو ُب ا١بهاد الشرعي أ :ٗبعُب ،«من قتل قتياًل فلو سلبو»  :مثاؿ آخر قاؿ النيب 

عليو سبلحو، ال ما  اإلنساف قتيبل من أعداء ا فإنو ٯبوز لو أف يأخذ سلبو كىو  إذا قتل
قاؿ ىذا ا٢بديث يـو حنْب كبالتإب فمن ضركرة ذلك أف الصحابة سوؼ   حظ أف النيب

ىذا القوؿ إال ألجل أف يقصد الصحابة ذلك   يقصدكف ىذا األمر؛ بل ما قاؿ النيب
  د كاالجتهاد ُب قتاؿ أعداء ا.ى مزيد من ا١بفيكوف دافعان كباعثان ٥بم عل

 تل عشرين من الكفار فأخذ أسبلهبم.كلذلك ٤با ٠بع أبو طلحة ذلك ق
 ثر ردان أك إحباطان للعمل الصاّب.ما ىو مشركع بو شرعان؛ ىذا ال يؤ  صدي إذان قى 

؛ أنو أمر الذين قالوا بالقوؿ الثا٘ب قراُب كمن معوكبالتإب يتضح لنا أف ما استدؿ بو ال
 .٨بصوص، استدلوا بشيء جاءت األدلة الشرعية على جواز قصده

 البحث فيما ٓب يأٌب دليل على قصده فتعميم ا٢بكم على ٝبيع األحواؿ فيو نظر. لكن  
قصد أمر دنيوم ٓب يأٌب ُب الشريعة اإلذف بو؛ كىذه ا٢باؿ ىي ا٢باؿ  الحاؿ الثالثة:

د اإلنساف ُب أف يقصي  :كرة ُب شأهنا؛ كىيا ذكّب كا٤بذتاج إٔب التالٍب عمت هبا البلول كٰبي 
أف  . مثاؿ ذلك:باإلذف ُب شأنو من حطاـ الدنيا كالشريعة ٓب تأتً  عملو الصاّب نيل شيئان 

  ج كيريد التكسب ٕبجو كليس ُب حجو.ٰب
بأف تتاجر مع  أثنائو، :كتريد التكسب ُب ا٢بج؛ يعِبأف ٙبج  :عندنا فرؽ بْب مسألتْب

 ىذا قلنا أذف الشرع فيو. ،ان كونك حاج
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خركم؛ ٰبج عن غّبه كالقصد مع القصد األ كأف  ؛أف يتكسب با٢بجاآلف إ٭با ٕبثنا 
قصد نيل الشهادة؛ أك الالقصد أف يأخذ دراىم عن ىذا ا٢بج، أك أف يتعلم العلم الشرعي؛ ك 

ع لئلماـ أك نيل كالقصد نيل ا٤بكافأة الٍب تدف ، أك أف يـؤنيل ا٤بكافأة الٍب تعطى ُب ا١بامعة
ا٤بسكن الذم ييعطاه، ككذلك الشأف ُب اآلذاف أك غّب ذلك من الصور الكثّبة، فما حكم 

 ذلك؟ 
قالت صرٰبة على أف الٍب  لم أف األدلة الشرعية اكمة حٌبأع تعأب الذم يظهر كا

ُب  اإلخبلص شرط قبوؿ العمل الصاّب؛ كإرادة الدنيا قادحة ُب ىذا اإلخبلص فهل مؤثرة
 ىذا العمل إما بإحباط الثواب كإما بإنقاصو؛ ٕبسب دخوؿ ىذه النية الدنيوية ُب العمل. 

٦بموع ))ُب اجمللد السادس كالعشرين من  كنقل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ال أعلم أحدان كاف ٰبج عن غّبه بشيء، ) :أنو قاؿ عن اإلماـ أٞبد  ((الفتاكل

 . (ف الصا٢بْبكليس االرتزاؽ بأعماؿ الرب من شأ
ال غّب، كبإرادة  العمل الصاّب ٯبب أف يكوف القصد فيو إرادة كجو ا  كذلك أف  

هبذا الشرط؛ فهذا من األمور الٍب ٙبتاج أف يتنبو ٥با  الدنيا مع العمل يكوف اإلنساف قد أخل  
بعد ىذه الكلمة إٔب الكبلـ عن مسألة ا٢بج  اسَبسل شيخ اإلسبلـ ك  ا٤بسلم،
 :لئلنساف أف ٰبج عن غّبه بقصدينعليو إذا ينبغي ك  كقاؿ:

 أنو يستعْب هبذا ا٤باؿ على الوصوؿ إٔب تلك البقاع ا٤بشرفة؛ ٰبجي  :الوؿ]القصد[ 
عن غّبه كمراده أف يصل إٔب مكة، كأف يشبع هنمة نفسو من رؤية الكعبة كالطواؼ هبا 

  كالدعاء يـو عرفة إٔب غّب ذلك.
كاجب بأصل  أف يربئ ذمة أخيو ا٤بسلم الذم يكوف عليو حجه أنو يريد  القصد الثاني:

 هو يريد أف يربئ ذمة أخيو ا٤بسلم.الشرع أك بالنذر، ف
 ذا ينبغي لئلنساف أف ٰبج عن غّبه.ىك 

  :أقوؿ أف األدلة الشرعية قد جاء فيها ٝبلة تشهد ٥بذا القوؿ
 ،«ى أذانو أجراواتخذ مؤذنًا َّل يؤخذ عل» :كما عند أٞبد   قوؿ النيب :من ذلك

ؤوا القرآف وَّل تغلوا فيو وَّل تجفوا عنو وَّل تأكلوا بو وَّل قر ا» : كذلك قوؿ النيب
ساً ف قلده اهلل بو قو ساً على تعليم القرآمن تقلد قو » : كذلك قوؿ النيب ،«تتكاثروا بو
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 من تعلم علمًا مما يبتغي بو وجو اهلل َّل»:  كذلك قوؿ النيب ،«من النار يـو القيامة
 .«يتعلمو إَّل ليصيب بو عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يـو القيامة

إٔب غّب ذلك من ىذه األدلة الٍب تشهد ٥بذا القوؿ كأف األعماؿ الصا٢بة ٯبب أف  
 .يكوف القصد فيها  
ألداء العمل الصاّب، كىذا  قصد نيل شيء من الدنيا ليكوف كسيلةن  الحاؿ الرابعة:

أنو ينوم كيأخذ  :عُبٗبف ا٢بالة السابقة كال ٰبتاج ا٤بسلم معو إال أف يصحح نيتو ُب شأ رجه ٨بىٍ 
 لتحصيل العمل الصاّب. شيئان من الدنيا لتكوف الدنيا كسيلةن 

ه كالدين كسيلتو؛ كبْب من يكوف الدين قصده فرؽ شاسع بْب من كانت الدنيا قصدى 
 كالدنيا كسيلتو.

ما الذم كاف مقصودان؟ الدنيا. كما الوسيلة؟  ثالثة:الحالة السابقة التي ىي الحالة ال 
الدين. توظف إمامان أك مؤذنان ألجل ا٤باؿ أراد ٙبصيل ا٤باؿ؛ أما ىنا فهو أراد الدين أراد 
العمل الصاّب كأخذ الدنيا لتكوف كسيلة لو ألداء ىذا العمل الصاّب؛ فهو توظف إمامان كأخذ 

يكوف قريبا إلداء اإلمامة على أكمل كجو؛ ٕبيث  لوا٤بسكن ألجل أف يكوف ا٤بسكن معينان 
زاؽ ة؛ أخذ مكافأة طلب العلم أك االر من ا٤بسجد أخذ ا٤بكافأة ليتفرغ ليؤدم ىذه اإلمام

الٍب تفرض لطبلب العلم، ألجل أف يستعْب هبذا ا٤باؿ على الطلب فيتفرغ لو، ألنو لو ذىب 
، إذا ن كانت الدنيا كسيلة غ تفرغان كامبلن يتفر  أك لنطلب العلم إٔب السوؽ لكي يعمل فأنو ال ي

 ىذا ال حرج فيو. لتحصيل الدين كمثلي 
قاؿ:  ((االختيارات))كما ُب  كىنا قاعدة لطيفة ذكرىا شيخ اإلسبلـ  

ىذا ُب ٝبيع ا٤بسائل أف يؤخذ  ، كعمم(ا٤بشركع أف يأخذ اإلنساف ليحج ال أف ٰبج ليأخذك )
العلم يأخذ ليطلب العلم كليس أنو يطلب العلم ليأخذ،  ليأـي كليس أف يأـي ليأخذ، أف يطلب

 :أما من طلب ليأخذ قاؿ شيخ اإلسبلـ ،ن أخذ ليطلب فإف ىذا ال حرج عليو فيوم فإف  
 .(فإف ىذا األشبو أنو ليس لو ُب اآلخرة من نصيب)

ف يكوف بعملو الصاّب الدنيا؛ كهبا أرجو أإذنا ىذه خبلصة ٤بوضوع إرادة اإلنساف 
 أعلم. وع قد ٙبرر ُب نظرؾ كا ا٤بوض
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 :قاؿ المصنف 
نْػَيا اْلَحَياةَ  يُرِيدُ  َكافَ  َمنْ ﴿وقولو تعالى:   َوُىمْ  ِفيَها َأْعَماَلُهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُػَوؼٍّ  َوزِيَنتَػَها الدُّ

 ِفيَها َصنَػُعوا َما ِبطَ َوحَ  الن ارُ  ِإَّل   اآلِخَرةِ  ِفي َلُهمْ  لَْيسَ  ال ِذينَ  ُأْولَِئكَ  ۞ يُػْبَخُسوفَ  َّل ِفيَها
 .[ٙٔ-٘ٔ:ىود﴾]يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما َوبَاِطلٌ 

 ىذه اآلية مضى ما يتعلق هبا كبقي فيها مسألتاف: 
 ؟ فيمنىل العلم اختلفوا ُب ىذه اآلية نازلة أ أفالولى: ]المسائلة[ 

 ر.كاف يريد ا٢بياة أكلئك ىم الكفاإهنا نازلة ُب الكفار؛ من   ]القوؿ األكؿ[:
 أهنم أىل القبلة. ]القوؿ الثا٘ب[:

 .ىل القبلة: كعليو األكثر أهنا عامة ُب ٝبيع الناس الكفار كألثالقوؿ الثا
 أك ُب أىل القبلة فاالستدالؿ هبا ُب شأف إرادة اإلنساف الدنيا بعملوكإذا قلنا أهنا عامة 

 الصاّب ظاىرة؛ ىذا ال إشكاؿ فيو.
ين ُب الكفار زي  أيضان ظاىر كذلك أف  ذلك  فإف   ار؛ما على القوؿ بأنو ُب شأف الكفكأ

نْػَيا﴾]البقرة:: أف ا٢بياة الدنيا؛ قاؿ أعينهم ش  .[ٕٕٔ﴿زُيٍَّن لِل ِذيَن َكَفُروا اْلَحَياُة الدُّ
أيضان مستقيم كذلك أف من شابو ف ا٤بسلم فإف االستدالؿ هبا ُب شأ :إف قلنا هبذاك 

من الذنب الوارد ُب حقهم؛ كبالتإب فتكوف اآلية  ءه ا٥بم نالو شيخصالكفار ُب خصلة من 
 على ما يتعلق با٤بسلم أيضا كا تعأب أعلم. دليبلن 

أف ىذه اآلية نسختها   فهي ما جاء عن ابن عباس :أما ا٤بسألة الثانية 
ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُ  :آية اإلسراء رِيُد ثُم  َجَعْلَنا َلُو َجَهن َم ﴿َمْن َكاَف يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج 

 .[َٛٔيْصالَىا َمْذُموًما َمْدُحورًا﴾]اإلسراء:
من  ىذه ناسخة آلية ىود الٍب معنا؛ كمراد ابن عباس  قاؿ آية اإلسراء

نسخها ىنا ليس النسخ االصطبلحي ا٤بعركؼ عند ا٤بتأخرين؛ لعلكم تذكركف ُب دركس 
من النسخ عند ا٤بتأخرين؛  النسخ عند ا٤بتقدمْب أعم   مصطلح أصوؿ الفقو أننا أخذنا أف  

فإهنم يريدكف النسخ االصطبلحي كيريدكف كل ما يرد على الدليل من ٨بصص أك مقيد؛ 
تقيد  :أك كاف لبعض حكمها الذم ىو ،سواء كاف النسخ عندىم لآلية يعِب ٢بكمها بالكلية
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؛ ىذا أف بن عباس ىذا كلو عندىم داخل ُب معُب النسخ كمراد ا ،أك ٚبصيص
أخرب أنو يعطي الدنيا من  آية اإلسراء ٨بصصة آلية ىود، تأمل معي ُب آية ىود ا 

نْػَيا َوزِيَنتَػَها نُػَوؼٍّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُىْم ِفيَها َّل  قصدىا: ﴿َمْن َكاَف يُرِيُد اْلَحَياَة الدُّ
 .[٘ٔيُػْبَخُسوَف﴾]ىود:

 خركم.يعطيك الدنيا كلكن ليس ٜبة أجر أستريد الدنيا ا 
أرجع ذلك اإلعطاء إٔب مشيئتو  لكن ُب آية اإلسراء ٚبصيص ٥بذا كذلك أف ا 

ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاءُ  قاؿ: إذان ليس  [ٛٔ﴾]اإلسراء: لمن نريد ﴿َمْن َكاَف يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج 
قد ال ك الدنيا  مريد ة ا قد يعطي ا أيضا ٤بشيئلكل أحد بل ىذا راجع  ىذا حاصبلن 

ال  ىكانته ،[ٛٔ]اإلسراء:﴿من كاف يريد العاجلة عجلنا لو فيها﴾ :يعطيو، انتبهتم ٥بذا
ْلَنا َلُو ِفيَها َما َنَشاءُ ﴿  يعطي ا  ا٤بسألة راجعة إٔب مشيئة ا فقدإذان ﴾ لمن نريد َعج 

 ال الدنيا استفاد كال اآلخرة استفاد.مريد الدنيا كقد ال يعطيو كبالتإب فإنو 
 كمشيئتو مقَبنة ٕبكمتو. فاألمر إذنا راجع إٔب مشيئة ا 

تعظ عبد $:  ايٓيب قاٍ عٔ أبٞ ٖسٜس٠ : يف ايؿشٝض  :قاؿ 

تعظ  اـُٝؿ١، ، تعظ عبدايكطٝؿ١، تعظ عبد ايدزِٖ، تعظ عبد ايدٜٓاز

ِٕ ُأعٔطٞ زقٞ، ٚإٕ مل ُٜعَط  عبد اـ١ًُٝ،  .طضدإ

 تعظ ٚاْتهظ، ٚإذا غٝو ؾال اْتكؼ.

طٛب٢ يعبٕد آخٕر بعٓإ ؾسض٘ يف ضبٌٝ اهلل، أغعح زأض٘، َػرب٠ٕ قدَاٙ، 

إٕ نإ يف اؿساض١ نإ يف اؿساض١، ٚإٕ نإ يف ايطاق١ نإ يف 

 ايطاق١، إٕ اضتأذٕ مل ٜؤذٕ ي٘، ٚإٕ غؿع مل ُٜػٖؿع((. 

 ((.وصحيح))ُب  أخرجو اإلماـ البخارم  ىذا ا٢بديث
 :ُب ىذا ا٢بديث فوائد منهاك 

إٔب حد الشرؾ األكرب كقد  أف اإلنساف قد يكوف عبدان للدنيا كىذه العبودية قد تصل  
، كلكن توحيدا كوهنا شركان أصغر ففي حق ا٤بسلم الذم معو أصل التكوف شركان أصغر؛ أم  
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 الضابط إٔب دخلت عليو شعبة من شعب الشرؾ، كذلك يرجع إٔب ما جاء ُب ا٢بديث؛ يعِب
  سخط. كإف ٓب يعطى  ،ضىمن الدنيا ر  :إف أعطي منها يعِبر حصوؿ ىذا الشرؾ األصغ

من شعب التعبد أك العبودية  إذنا من كانت الدنيا ترضيو أك تسخطو فإف فيو شعبةن 
للدنيا؛ قد يكوف عبدان ألٜباهنا كقد يكوف عبدان ألساسها، كىذا من عجيب األشياء أف يكوف 

ىذه  «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرىم»قاؿ:   دان لثوبو كذلك أف النيباإلنساف عب
كساء عند العرب لونو أٞبر أك أسود   :كىي ، تعس عبد ا٣بميصةأٜباف كقد تكوف من األثاث

القطيفة سواءن كانت ثوبان أك كانت فراشان  :٨بطط لو أعبلـ معركؼ عندىم، كا٣بميلة ىي
كإف ٓب تأتو سخط على ربو كقدره،  ت الدنيا إف جاءتو رضي  أنو إذا كانلس عليو؛ كذلك ٯبي 

 صار عبدان للدنيا. -كالعياذ با-فهذا 
ق سب كماأننا قد علمنا  ، كذلك كأما كوهنا شركان أكرب فإهنا تكوف كذلك ُب حق الكفار

ُروا اْلَحَياُة ﴿زُيٍَّن لِل ِذيَن َكفَ  :قد شاء أف تكوف الدنيا مزينة ُب نظرىم كُب قلوهبم أف ا 
نْػَيا﴾]البقرة: َها  :قاؿ  :ُب شأف ا٤بنافقْب قاؿ ا  ،[ٕٕٔالدُّ ﴿فَِإْف ُأْعطُوا ِمنػْ

َها ِإَذا ُىْم َيْسَخطُوَف﴾]التوبة:  .[َٛ٘رُضوا َوِإْف َلْم يُػْعَطْوا ِمنػْ
فهذا ىو حاؿ ىؤالء الكفار الذين شركهم بالدنيا شرؾ أكرب تعلق قلوهبم هبا تعلق  
أف ىذه كإرادة طاعتو فمثل ىؤالء ال شك  حٌب أهنا أصبحت مزاٞبة بة ا  عظيم،

العبودية ُب حقهم شرؾ أكرب؛ أما ا٤بسلم فقد يكوف كاقعا ُب شرؾ أصغر كرٗبا يكوف كثّب من 
 الناس كذلك. 

كالتعاسة  ،نالو التعاسة :يعِب سى ع  ؛ تػى سى كٯبوز لك أف تقوؿ تػىعى  «سَ تع  »: قاؿ النيب 
اؼ كاف من أىل ىذه األصن يدعو على من كانت ىذه حالو،  شقاء كا٥ببلؾ، كالنيبال

دعوة  ا عليو بعد ذلكبالتعاسة كالشقاء كدع  ا عليو النيبالذين تعبدت قلبوىم للدنيا دع
  .«تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش»أشياء: لت على ثبلثة اشتم

ع بعد ا٣بّب إٔب الشر، كبعد ا٥بدل إٔب الرجو  :االنتكاس .تعس نالتو التعاسة، كانتكس
 كيتضمن ذلك اضطراب األمور عليو.الضبلؿ، 

أنو إذا نزلت عليو الببليا كا٤بصائب ٓب تزؿ تستمر  :كا٤بعُب .قاؿ: إذا شيك فبل انتقش
: أصابتو شوكة فبل انتقش يعِببأنو إذا شيك يعِب إذا   ٥بذا لى معو كتتفاقم ُب حقو، كمث  
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أنو يسعى ُب  :ألف اإلنساف إذا أصيب بالشوكة فأنو ينتقش أملشوكة؛ فبل خرجت ىذه ا
إزالة ىذه الشوكة با٤بنقاش؛ ا٤بنقاش: ىو اآللة لٍب يستعملها اإلنساف ُب إزالة الشوكة إذا 

نسأؿ ا السبلمة -انتقش يستمر عليو اضطراب كاألٓب دخلت ا١بسم، إذا شيك فبل
 .-كالعافية

ىي ا٤بقصود كالغاية كالٍب يسعى ٥با لغياتو، كعبلمة ذلك ىذه حاؿ من كانت الدنيا 
 أنو يرضيو عن ربو كجودىا كيسخطو على ربو كقدره فقدىا. 

؛ طوىب قيل (طوىب) الصورة ا٤بقابلة لذلك كىي صورة ا٤بخلص    ٍب أباف النيب
ىب ي أعم من ذلك، أف طو أعلم ىكاألقرب كا  ىي شجرة ُب ا١بنة، :كقيل ،ا١بنة :ىي

 مؤنث أطيب.
أف من كانت حالو كما أخرب أف ينالو أك تنالو   أك دعاء من النيبر إذنا ىو إخبا

 .أطيب األحواؿ كأطيب األشياء
ال يريد إال كجهو؛ كلذلك فإنو ٱبرج ُب سبيل ا  طوىب لعبد؛ ىذا العبد ٨بلص  

 و؛ كليس ا١بهاد البدعي جهادان، ا١بهاد الشرعي الذم فيو نصرة للدين كفيو قمع ألعدائ
كالذم ينتفع بو   السيف على أمة ٧بمد الذم قصده كغايتو غّب شرعية كالذم فيو سل  

 ا على ا٤بسلمْب. أعداء ا ال أكلياء ا، بل ىؤالء قد يكونوف عذابن 
ا٤بقصود ىو ا١بهاد الشرعي الذم تتحقق فيو الشركط الشرعية كٰبصل بو ا٤بقصد 

ال التفات إٔب نفسو كحالو كرفعة مكانتو،  حٌب إنو ساف يريد كجو ا الشرعي؛ كىذا اإلن
أنو ال يهتم بنفسو؛ رأسو كشعره أشعث غّب مهذب كذلك  حالو أنو ساع ُب رضا ا 

كاالجتهاد ُب نيل مرضاتو  أنو ٦بتهد ُب طاعة ا على  غّب مرتب كقدمو مغربة؛ دليل
 .كال يبإب ُب أم مكاف كاف  

طاعتو ُب طاعة ك  ألنو يريد طاعة ا  ؛لب منو أف يكوف ُب ا٢براسة استجابإف ط
بأف يكوف  ُب آخر ا١بيش كاف ُب الساقة كال يبإب؛ :األمّب الشرعي؛ كإف كاف ُب الساقة يعِب

إمرة الكتائب أك ما شاكل ذلك، كىو مع ذلك غّب معركؼ خفي؛ من ُب ا٤بتصدرين كُب 
أذنوا لو ألنو اإلذف من الكرباء كاألمراء ٓب ي لو طلب و ال يعرفو أحدء األخفياء حٌب إناألتقيا
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أيضان ألنو غّب معركؼ، كىذا كلو ٓب يشفع  كأنو لو شفع ُب شأف أحد فإنو يلتفت إليو؛ ال
 .من عبلمات ٙبقيق اإلخبلص

كقصده كالسعي  ىذه الصورة مقابلة للصورة السابقة، الٍب فقد أىلها اإلخبلص  
 اتو جل كعبل كحده ال شريك لو.إٔب مرض
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 أٔ اهلل أحن وا حتزٖي يف ٔاألوزاٞ العمىاٞ أطاع وَ باب -ٙ٘

 أربابّا اختذِي فكم اهلل حزً وا حتمٗن
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 : قاؿ 

 َٔ أطاع ايعًُا٤ ٚاألَسا٤ يف ؼسِٜ َا أسٌ اهلل، أٚ ؼًٌٝ َا سسّ اهلل :باب

 .ؾكد اؽرِٖ أزباّبا َٔ دٕٚ اهلل
ا  إفف ىذا الباب الذم ك٠بو بقولو: بابه من أطاع العلماء  بى وى بػى  اإلماـ ٧بمدن

 .كاألمراء بتحرٙب ما أحل ا أك ٙبليل ما حـر ا، فقد اٚبذىم أربابنا من دكف ا
من لواـز التوحيد كشهادة أف ال إلو  ألجل بياف أف   ىذا الباب عقده الشيخ 

 .ُب طاعتو  درجةن نٍ ها  سبحانو، كأف تكوف طاعة غّبه مي كل    إال ا، أف تكوف الطاعةي 
كقد ذكر كما ترل أداة شرط كفعلو كجوابو، من أطاع العلماء كاألمراء أك غّبىم، ما 

أعِب -التمثيل، ألف أكثر ما يقع ا٣بلل ُب ىذا الباب  بيلكر الشيخ ىا ىنا إ٭با ىو على سذ 
و أطاع ُب طاعة العلماء أك ُب طاعة األمراء، كلإ٭با ىو من جهة ا٤بخالفة  -ُب باب الطاعة

كىو ُب ٙبرٙب ما أحل ا أك ُب ٙبليل ما حـر ا، فجواب  غّبىم أيضنا ُب ىذا الشأف
 .فقد اٚبذىم أربابنا من دكف ا :الشرط

 .كأرضاه  كقد نزع ُب ىذا التبويب إٔب اآلية اآلتية مع حديث علي
أكجب الواجبات على ا٤بسلم، كا تبارؾ    كرسولوف ٩با ال شك فيو أف طاعة اإك 

العبد لربو بْب الطاعة  كتعأب عبادتو ىي طاعتو، كطاعتو ىي عبادتو، ال فرؽ ُب معاملة
فإف الطاعة أكسع من العبادة على ما  فصيل؛معاملة غّبه، فإف األمر فيو تٖببلؼ  كالعبادة

 .يأٌب بيانو إف شاء ا
يعامل العبد بو ربو، فإف الطاعة كالعبادة أمراف مَبادفاف،  اكم أما ُب حق ربنا 

 .ة ىي العبادة كالعبادة ىي الطاعةفالطاع
ُب كتاب ا ُب   ، كاألمر ُب طاعة ا كرسولو كالدين إ٭با ىو طاعة ا كرسولو 

  .عشرات ا٤بواضع، ككذلك الشأف ُب أحاديث النيب 
، كاملة  كرسولو القنا توحيده أف تكوف طاعتو إذف الواجب ٤بن أراد أف يكوف ٧بق

 .إ٭با يطاع ُب طاعة ا جل كعبل كغّبٮبا
 :كا٤بقصركف كا٤بخالفوف ُب بعض الطاعة أصناؼ، منهم
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حيث أهنم   أىل البدع كالكبلـ الذين قصركا ُب طاعة ا كرسولو]الصنف األكؿ[: 
 سفاتو منطقية قدموىا على كبلـ رسوؿ اناتو كفلىذياتمدكا قواعد زعموىا عقلية، كىذا اع
  فخرجوا إٔب أنواعو من البدع كتعطيل صفات ا . 

للمذاىب ا٤بتعصبوف للمذاىب الفقهية، فإف البلية بالتعصب  :]الصنف الثاني[
ٕبيث إنو لو  مامون الناس من يتعصب ٤بذىبو كإلفإف م ،متطالفقهية بلية كربل عمت ك 

ُب مذىبو، فإنك  رر حاديث ا٤بخالفة ٤با كاف عليو ىذا اإلماـ أك ما تقتليت عليو اآليات كاأل
عف أسانيد أك ض  قيادنا للحق، إ٭با يركب الصعب كالذلوؿ ألجل أف يتأكؿ أك يي انال ٘بد منو 

دالالت ىذه النصوص، كا٤بهم أف يسلم ا٤بذىب، كأف يسلم قوؿ اإلماـ، كىذا ال شك أنو 
 .جهة طاعة ا كرسولو  قدحه عظيم ُب شأف التوحيد من

كىم أتباع ا٤بشايخ كالطرؽ كاألحزاب كا١بماعات الذين جعلوا ٥بم  الصنف الثالث:
إنو معصـو كإف ا٢بق يدكر مع  :إمامنا ال يتقدموف عن قولو كال يتأخركف، لساف حا٥بم يقوؿ

طأ ىؤالء، لذلك فإنو عنو ال يتزحزحوف حٌب لو قامت األدلة كالرباىْب على خك قولو كموقفو، 
ىذا ا٣بلل ُب الطاعة ما تراه من أحواؿ بعض ىذه ا١بماعات  قدٲبة حديثة، شاىدي  كىذه بليةه 

كاألحزاب كالطرؽ الٍب بينت ٥با أخطاؤىا بالدليل كالربىاف منذ عشرات السنْب كال تزاؿ 
مصرة على السّب على النهج الذم كضعو اإلماـ كالقائد كالزعيم، كىذا كال شك أنو خلل  

 ّب ُب باب الطاعة.كب
من ا٤بقصرين بل من أصحاب التقصّب الشديد ُب باب الطاعة كىم  ]الصنف الرابع[

موف أقواؿ البشر كقوانينهم على كبلـ أىل السياسات ا١بائرة، كالعلمنة الفاجرة الذين يقدِّ 
ًمريكا كقد أي إٔب التحاكم إٔب الطاغوت،  فتجد من فلتات كبلمهم ككتاباهتم إرادةه  ، رسوؿ ا

ُب إعطاؼ ما يقولوف ما ٱبرب عن خبيئة نفوسهم كىي أهنم ينظركف إٔب  أف يكفركا بو ك٘بدي 
الشريعة اإلسبلمية بأهنا شريعة قاصرة عن أف تستوعب أحكاـ السياسة أك االقتصاد أك 

  .تطيع أف تواكب ما عليو ىذا العصراألسرة، يرموهنا تصرٰبنا أك تلميحنا بأهنا ال تس
شأف الشريعة اإلسبلمية، إ٭با ىو أف  رسوف ُب نفوس األغمار كالناشئة بأف  كلذلك يغ

 .عاش فإنو ال عبلقة للشريعة هبافحسب، أما شئوف ا٢بياة كا٤ب تنظم عبلقة اإلنساف بربو 
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كال شك أف ىذا ظلم كجور كهبتاف على الشريعة، فإف ىذه الشريعة اإلسبلمية امدية 
مة لعبلقة اإلنساف بربو، كعبلقة اإلنساف بنفسو، كعبلقة ال شك أهنا شريعة جاءت منظ

ُب كتاب ا، ُب أم شأفو   اإلنساف بغّبه، كعبلقة اإلنساف با٢بياة، انظر إٔب أطوؿ آيةو 
 ا٤باؿ كاالقتصاد. فشؤك من  كانت؟ أليست آية ا٤بداينة، أليس ىذا شأفه 

ظمة لكل الشئوف على عليو جاءت كاملة من الٍب أنز٥با ا   إذف شريعة النيب
، إال كقد نظمتو  اإلطبلؽ، ٓب تدع شيئنا من األشياء على ىذا اإلطبلؽ كُب ىذا العمـو

تنظيمنا بديعنا يعود بالسعادة على الفرد كعلى اجملتمعات، من تنظيم سياسة الدكؿ كإٔب كيف 
شئوف  عة ككلِّ يلبس اإلنساف حذاءه، مركرنا بأحكاـ العبادة كالنكاح كالطبلؽ كالصناعة كالزرا

 ا٢بياة. 
أف ىذه الشريعة قاصرة عن أف تنظم أمور معاش الناس،  إذف من ا١بور العظيم زعمي 

، كمقدمْب طاعة غّبٮبا على ىؤالء كغّبىم كانوا مقصرين ُب شأف طاعة ا كرسولو 
يكوف كفرنا ٕبسب حاؿ ىذا عظيم، قد يكوف فسقنا كقد  ىذا خلله  طاعتهما، كال شك أف  

 .الفا٤بخ
كاآلثار ما  كما سيأٌب إف شاء ا من الكبلـ عن األدلة الٍب أكردىا ا٤بؤلف 

 يبْب ىذا الباب ٔببلء إف شاء ا. 
 

  :قاؿ 
 تٛغو إٔ تٓصٍ عًٝهِ سذاز٠ َٔ ايطُا٤، : وقاؿ ابن عباس 

 !قاٍ أبٛ بهس ٚعُس :تكٛيٕٛٚ ،أقٍٛ قاٍ زضٍٛ اهلل 
كإف كاف ٓب يوقف عليو هبذا اللفظ، ٓب يقف على  حسن ا٤بعُب، اللفظ ىذا أثر لطيف

تابع ُب  إسناد لو هبذا اللفظ، كإف كاف قد نقلو ٝبع من أىل العلم ككأف ا٤بؤلف 
٦بموع ))فإنو ذكره ٗبا يقرب من أربعة مواضع ُب  ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

واعق الص))ك ((عادزاد ا٤ب))كُب  ((الطرؽ ا٢بكمية))ُب  ككذلك ابن القيم  ((،فتاكلال
  .((إعبلـ ا٤بوقعْب))كُب  ((ا٤برسلة
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ُب كتب أىل العلم، كإف كاف ٓب يوقف لو على إسناد،  هورا٤بقصود أف ىذا اللفظ مش
كما زيًعمى من كجود إسناد لو ىذا فيما أعلم كىم، ذكر بعض الفضبلء أف لو إسنادنا ُب 

تيمية، كلكن ىذا كىم ىذا اإلسناد   ُب اجمللد السادس كالعشرين البن ((فتاكلال٦بموع ))
 .كاف ألثرو البن عمر 

لفظ قريب ٩با بْب أيدينا، كذلك ما خرجو ابن عبد الرب  كجاء البن عباس 
  من قولو  ((جامع بياف العلم كفضلو))ُب :(أقوؿ قاؿ رسوؿ  تراىم سيهلكوف

من ىذا ُب نفس ا٤بوضع،  ، كما أخرج أثرنا قريبنا أيضنا(: ويقولوف نهى أبو بكر وعمراهلل 
 .ناده شريك ابن عبد ا كىو ضعيفإسُب راف أحدٮبا صحيح كاآلخر فيو ضعف هما أثف

رٗبا يكوف  -أعِب إسناده-ا٤بقصود أف ىذا األثر رٗبا يكوف موجودنا ُب بعض الكتب 
 موجود ُب بعض الكتب الٍب ٓب تصل إلينا كا أعلم.

 ،ذا القوؿ ُب شأف مسألة التمتع ُب ا٢بجإ٭با قاؿ ى ا٤بقصود أف ابن عباس 
 ـى قد  على كجوب أف يي  كلسنا بصدد البحث ُب ىذه ا٤بسألة، لكننا مع ىذا األثر الذم يدؿ  

على قوؿ أم أحد حٌب لو كاف ُب منزلة علية، حٌب لو كاف قوؿ أيب بكر   قوؿ ا كرسولو
 النكّبى ع كالبصر، كمع ذلك شدد أف منزلتهما عند ا٤بسلمْب ُب منزلة السم كعمر، كمعلوـه 
  على من قدـ قو٥بما على قوؿ ا كرسولو . 

بكبلـ أم   أف من ا٤بشركع أف يغلظ على من عارض كبلـ ا كرسولو :كُب ىذا
 .أحد مهما علت منزلتو

ىذا ىو ا٢بق الذم ٯبب أف يكوف، ٯبب أف ٰبفظ للنصوص الشرعية، كلآليات 
 .ال ٯبوز أف يتجرأ عليهما أحد ما قدرٮبا كمكانتهما ٕبيثي كاألحاديث ٯبب أف ٰبفظ ٥ب

، فإنو متوعد بعذاب  بكبلـ ا كرسولو  نعذقبل كٓب يي ثر أف من عارض كٓب يي كُب األ
َنٌة َأْو  :يصيبو، كىذا ما أخربنا بو  ﴿فَػْلَيْحَذِر ال ِذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ

 .[َٖٙعَذاٌب أَلِيٌم﴾]النور: ُيِصيبَػُهمْ 
د فليبشر بالعذاب ا٤بعجل قبل قى نػٍ  كٓب يػى ربكاستك  كل من عارض كبلـ ا كرسولو
كاف يأكل كمعو   صحيح مسلم أف النيبُب ، العذاب ا٤بؤجل إال أف يتوب إٔب ا 

 كل بيمينك، قاؿ: َّل أستطيع، قاؿ»فقاؿ لو كقد كاف يأكل بشمالو، قاؿ لو:  له جى رى 
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شلت  :، يقوؿ الراكم: فما رفع يده بعد ذلك إٔب فيو، يعِب«و إَّل الكبر، ما منعُ َّلستطعتَ 
 . عن طاعة الرسوؿ ربيده، بسبب أنو استك

إنو يوشك أف يعاجلو  ، أف يَبدد أك يتأخر إنساف ُب طاعة ا كرسولو مإذف حذار 
ال  ،١بد كأف يتنبو لو غاية التنبوبالعقوبة كىذا ٩با ينبغي أف يأخذه ا٤بسلم على ٧بمل ا ا 

بكبلـ  عارض كبلـ ا ، كأكٔب من ذلك أف يي عارض كبلـ رسوؿ ا ٯبوز ٕباؿ أف يي 
ا أك رجبلن صا٢بنا تقينا

ن
 ألف النيب ؛أم أحد كائننا من كاف حٌب لو كاف إمامنا يشار إليو، أك عا٤ب

  لصبلة كالسبلـعنو كل أحد عليو ا ىو إماـ كل مسلم كىو الذم سيسأؿي.  
 :ُب موضعْب عظيمْب  كل إنساف سيسأؿ عن ىذا النيب الكرٙب

ؿ ُب ىذا الرجل الذم بيًعثى ُب القرب فيما يقاؿ للميت ماذا كنت تقو  ]ا٤بوضع األكؿ[:
 .فيكم

، ﴾مرسليناليناديهم فيقوؿ ماذا أجبتم  ويـو﴿ ُب عرصات القيامة، :ا٤بوضع الثا٘ب
 . ٧بمد بن عبد ا الرسوؿ ا٤برسل إلينا ا٠بو

أـ   كاف مقببلن على طاعة ا كرسولو  ،إذنا على كل إنساف أف يعد جوابنا ٥بذا السؤاؿ
 أـ أنو مدبر معرض، كا ا٤بستعاف. ،أنو مقصره 

  
  :قاؿ 

كّٛ عسؾٛا اإلضٓاد ٚؾشت٘ ي عذبت :وقاؿ أحمد بن حنبل 

ْحَذِر ال ِذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه َأْف : ﴿فَػْليَ ٚاهلل تعاىل ٜكٍٛ ،ضؿٝإ ٜرٖبٕٛ إىل زأٟ
َنٌة َأْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾]النور:  أتدزٟ َا ايؿت١ٓ؟ ايؿت١ٓ[، اآلية. ُٖٙتِصيبَػُهْم ِفتػْ

 .ؾًٝٗو ٜكع يف قًب٘ غ٤ٞ َٔ ايصٜؼ٘ إذا زد بعض قٛي٘ إٔ عًي ،ايػسى ٖٞ
 ،اه عنو تلميذه الفضل بن ضياءرك  ىذا األثر العظيم عن اإلماـ أٞبد بن حنبل 

كىو يرسم لنا ، ككذلك تلميذه أبو طالب كبلٮبا ركيا ىذا األثر عن اإلماـ أٞبد 
منهجنا كاجبنا على كل من استطاع الوصوؿ إٔب ا٢بق، فإنو ال ٯبوز لو أف يقلد ُب خبلفو، 

 ل ٤بعرفة ا٢بق، ىذا ُب شأف من ىو متأى(عجبت ٤بن عرؼ اإلسناد كصحتو)يقوؿ: 
ٕبيث أنو ٲبكن أف ينظر ُب األحاديث كُب أسانيدىا كُب عللها، كبالتإب فهو ٲبكن  كالصواب
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، كيف يدع ىذا  أف يتحقق من ا٢بق كأف يصل إليو من كتاب ا كمن سنة رسولو 
 !كيذىب إٔب أقواؿ العلماء

ا٤بتوَب  بإماـ جليل من أئمة ا٤بسلمْب ا٤بقدمْب، كىو سفياف الثورم  لى ثٌ كمى 
سنة إحدل كستْب كمائة ككاف إمامنا جليبلن كلو مذىب متبوع كلو طبلب، كمع ذلك يقوؿ  

إلنسافو ٲبكنو أف يعرؼ ا٢بق، كيف ال يسعى إٔب الوصوؿ إٔب ا٢بق، كيدع ذلك إٔب  كيف
قوؿ فبلف أك فبلف من أىل العلم، كإذا كاف ىذا ُب حق ىؤالء األئمة األجبلء فكيف  ان اتباع

، أك رٗبا من الكفار أك كالسنة كاستعاض عنهما بأقواؿ أىل بدع أك ضبلؿفيمن ترؾ الكتاب 
  .ا٤ببلحدة

تعليقنا على كلمة ابن عباس  ((الصواعق))ُب  كأعجبتِب كلمة البن القيم 
  الٍب ٠بعتها آنفنا، قاؿ: ( رضي ا عن ابن عباس كرٞبو فكيف لو

كيأخذكف بقوؿ أرسطو   سولوين نعرفهم كىم يَبكوف كبلـ ا كر ذرأل ا٣بلف الل
 (بن صفواف كالبشر ا٤بريسي، كأيب ا٥ببيل العبلؼ مبلطوف كابن سينا كالفارايب كا١بهكأف

إذا كاف الذم يَبؾ ا٢بق يَبؾ نور الوحي من الكتاب كالسنة إٔب قوؿ الصحابة كأىل 
 شك أنو ن الضالْب، الالعلم كاألئمة مذمومنا فكيف ٗبن ترؾ ىذه األدلة إٔب قوؿ غّبىم م

 .أحق بالذنب
كمنو  أف الدليل على كجوب اتباع ا٢بق ىو ما جاء ُب كتاب ا   ٍب بٌْب 

َنٌة َأْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب  :قولو تعأب ﴿فَػْلَيْحَذِر ال ِذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ
 .[ٖٙأَلِيٌم﴾]النور:
 الفتنة بالشرؾ، كىذا أحد أقواؿ ثبلثة منفسر  ىنا أف اإلماـ أٞبد  كالحظ

 :أقواؿ أىل التفسّب ُب ىذه اآلية
 .بالضبللة :منهم من فسر الفتنة

 .باالبتبلء ُب الدنيا :فسر الفتنة كمنهم من
بالشرؾ، كىو قوؿ السبكي كمقاتل، كاختاره كما ترل اإلماـ  :كمنهم من فسر الفتنة

 .أٞبد رٞبة ا تعأب على ا١بميع
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د إٔب ٨بالفتو، كاالستكبار على صٌ كتقٌ   د أف من أعرض عن كبلـ ا كرسولوالشاى
 .ف تصيبو فتنة أك يصيبو عذاب أليمأ ؛، فإنو متوعد هبذا الوعيد الشديداتباعو

مع أنو متعدد بنفسو، األصل أف يقاؿ فليحذر  (ٱبالفوف)أف الفعل  ،ىا ىنا ظحالك  
كذلك ألف الفعل ىا ىنا أيشًربى  (عن)ا ىنا ٕبرؼ الفعل ى لالذين ٱبالفوف أمره، لكنو عدٌ 

تصيبو فتنة أك  أف  معُب اإلعراض فكأنو قاؿ: فليحذر الذين يعرضوف عن أمر النيب
 .يصيبهم عذاب أليم

 .طأ أك اجتهاد٨بالفة ىي ما نتحدث عنو كلو كانت عن خ إذف ليست كل  
م يدكر عليو ىذا الوعيد كاستكبار، ىذا الذ ضناتجو عن إعرا أو إ٭با ا٢بديث عن خط

 الشديد.
على ا٤بسلم أف ٯبتهد ُب الوصوؿ إٔب ا٢بق ما استطاع إٔب ذلك  أف   :كُب ىذا األثر

سبيبلن، كأف يبذؿ جهده ُب أف يصل إليو كال يعِب ىذا أف ال يستعْب بأقواؿ أىل العلم كأف 
طيع الوصوؿ إٔب بل ىذا ىو الواجب عليو إف كاف ال يست ،يرجع إٔب فتاكيهم كأف يسأ٥بم

أمرنا  ا  ا٢بكم باجتهادو منو، إذا كاف ضعيف العلم كاجبو أف يسأؿ أىل العلم، ألف  
 .«ىال سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العلم السؤاؿ» :بذلك، ككذلك أمرنا رسولو 

كبالتإب فمن كاف جاىبلن فإنو يسأؿ أىل العلم كيعمل ٗبقتضى أمرىم، لكن دكف أف 
ا ال يتجاكزكا قول بى صِّ نٍ يػى 

ن
 و.لو شيخنا أك عا٤ب

أما التعبد فإنو يرجع إٔب مقاـ  ،ىناؾ فرؽه بْب التعلم كبْب التعبد، العلماء كسيلة للتعلم
، أقواؿ العلماء  ا كرسولو  كالتعبد ىذا إ٭با يكوف بكبلـ ،يتعبد اإلنساف   ،األلوىية

ىذه ا٤بذاىب كالفتاكل كاألقواؿ،  :ٗبعُب ؛ا٢بق غُب عنو اإلنساف للوصوؿ إٔبكمذاىبهم ال يست
إ٭با ىي ٗبثابة النجم الذم يستدؿ بو اإلنساف على القبلة فإذا عاين اإلنساف الكعبة ىل 

  .ال يفعل ىذا عاقل !!نظر إٔب النجمٰبتاج أف ي
إذف من كقف على ا٢بق ككصلو الدليل من الكتاب كالسنة، فإنو ال ٰبتاج ٜبة أف يرجع 

ـ أحد، ا٤بهم أف يتحقق من صحة الدليل كمن صحة االستدالؿ، أف تكوف آية أك إٔب كبل
يكوف حديثنا صحيحنا، ٍب أف يتحقق من ا٤بعُب بأف ال يفهم ا٤بعُب فهمنا خاطئنا، ٍب بعد ذلك 

خالف ُب ذلك أىل ا٤بشرؽ كا٤بغرب، كإف كاف  لوه هبذا الدليل كال يبإب بأحد ك فليشد يد
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كال ٲبكن أال يكوف على ىذا، أك أال يكوف ٜبة  ،ن الكتاب كالسنة منصورناالدليل ك ا٢بمد م
 وقائل هبذا الدليل من أىل العلم، ىذا مستحيل، البد أف يكوف قد قيل هبذا القوؿ كإ٭با يعلم

 .أك ٯبهلو من ٯبهلو ويعلم نم
ا كما يفعل مىٍن سأؿ كٕبث كتبْب لو أف ُب ا٤بسألة خبلفنا، كم :لكن قد يقوؿ قائل

اإلنساف: أنا ليس عندم حصيلة علمية أٛبكن  ىذا أكثر ا٤بسائل ا٣ببلفية، ماذا أصنع، يقوؿ
، ىذا شيخ يقوؿ حبلؿ، كىذا هبا من الَبجيح بْب األقواؿ كالوصوؿ إٔب مراد ا كرسولو 

 ؟شيخ يقوؿ حراـ، ىذا يقوؿ إنو كاجب كذاؾ يقوؿ إنو ليس بواجب، إذف كيف أصنع
 اآلٌب:  نقوؿ الواجب عليك

قصدؾ كرغبتك ُب الوصوؿ إٔب ا٢بق،  دف يكوف قصدؾ الوصوؿ إٔب ا٢بق، جر أ أوًَّل:
﴿ِإف  ال ِذيَن َّل يُػْؤِمُنوَف ِبآيَاِت الل ِو :كأبشر با٣بّب فإنك ستهتدم إٔب ا٢بق، أٓب يقل ا 

باآليات ك   من آمن با كرسولو :، مفهـو ا٤بخالفة[َّٗٓٔل يَػْهِديِهُم الل ُو﴾]النحل:
 .سيهديو إٔب ا٢بق كاألحاديث كأذعن إٔب ا٢بق فليبشر بأف ا 

 .عليو أف يبذؿ ما يستطيع ُب معرفة ا٢بق ثانًيا:
  .دينو كعلمو فيسألوُب  من يثقفإف كاف ال يستطيع فعليو أف يراجع  ثالثًا:

بالتقول  أف يرجح بْب ا٤بختلفْب باألعلمية أك :رابًعافإف اختلف العلماء عليو فعليو 
ا حٌب ٲبيز بْب عآبو كعآب، أك أف ىذا أعلم من 

ن
كالورع، كىذا ال ٰبتاج أف يكوف اإلنساف عا٤ب

 -مثبلن  طفله -ىذا، أرأيت أحواؿ الناس كيف أهنم ٲبيزكف بْب األطباء، إذا مرض اإلنساف 
درؾ ي ،بقرائن األحواؿ ،فإنو ٰبرص على أف يعرضو على أفضل األطباء، ك٘بد أنو بالتسامع

أف ىذا الطبيب أفضل، كىذا ال ٰبتاج أف يكوف اإلنساف طبيبنا حٌب يدركو، كذلك الشأف ُب 
 .باب العلم

 .ال أستطيع حٌب ىذه ال أستطيعها كالكل عندم سواء، كالكل عندم سواء :فإف قاؿ
من العلماء أك طبلب العلم كقل  اذىب إٔب من تثق بدينو كعلمو الخامسقوؿ كىو ن 

﴿فَاْسأَُلوا  :ك تكوف قد عملت بقوؿ ا ىذه األقواؿ كخذ بقولو كبذل لو رجحلي بْب
كبذلك يصل  (؟ىبل سألوا إذ ٓب يعلموا)، [َٖٗأْىَل الذٍّْكِر ِإْف ُكْنُتْم َّل تَػْعَلُموَف﴾]النحل:

 .إٔب ا٢بق، كا أعلم اإلنساف بتوفيق ا 
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  :قاؿ 

﴿ات َخُذوا : اآل١ٜ ٜكسأ ٖرٙ  أْ٘ مسع ايٓيب  متبٔ سا عدٟٔ ع
 [، َٖٔأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِف الل ِو﴾]التوبة:

ٌٖوسَٕٛ َا  يٝظأ))دِٖ، قاٍ: بْا يطٓا ْعإقاٍ: ؾكًت ي٘:  اهلل  أس

ؾتًو )) :كًت: ب٢ً، قاٍؾ، ((ؾتشسَْٛ٘، ٚوًٕٛ َا سسّ اهلل ؾتشًْٛ٘

 .، زٚاٙ أمحد ٚايرتَرٟ ٚسطٓ٘((عبادتِٗ

التبويب  ، كىو الذم انتزع منو ا٤بؤلف  ىذا حديث عدم بن حاًب 
على ىذا الباب، كا٢بديث كما ٠بعت خرجو اإلماـ أٞبد كالَبمذم، كا٤بؤلف ذكر أف 

بن أعْب، كذكر ما  ب عليو، بأف فيو عطيفقٌ واقع أنو حسنو كلكن عى كالنو، الَبمذم قد حسٌ 
ا من  بن حجر كغّبٮباو الدارقطِب كا٢بافظ يدؿ على ضعفو، كىذا الرجل فيو ضعف، ضعف

  .كثّب من أىل العلم على ضعفو
كىذا ا٢بديث من جهة الثبوت فيو ٕبث طويل كاختبلؼ طويل بْب أىل العلم، منهم 

كتاب ))ُب  من ضعفو، كمنهم من حسنو، كمن أكلئك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 .حسن ىذا ا٢بديث٤بعاصرين منهم من ، كغّبىم إٔب العلماء ا((اإلٲباف

قريب من ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا،  تفسّب ٥بذه اآلية  كقد جاء عن حذيفة
 .((تفسّبه))ُب  خرج ذلك ابن جرير 

فإنو يبْب لنا مسألةن مهمة تتعلق ٗبوضوع   كىذا ا٢بديث إف صح عن رسوؿ ا
ا٤بسلم كعلى األخص أف  وي مى كِّ الطاعة ُب شأف التحليل كالتحرٙب، كىذا الباب ينبغي أف ٰبيٍ 

م ىذا الباب كفق منهج أىل العلم كِّ أف من ٓب ٰبيٍ  :ِبأع ،طالب العلم ألنو من ا٤بزالق وي مى كِّ ٰبيٍ 
األثبات كطريقة أىل السنة كا١بماعة، رٗبا أخطأ كضل، بل رٗبا كقع ُب التكفّب بغّب حق،  

  .ؿ ىذه ا٤بسألةماعة من تناك كما كقع فيو مىٍن كقع ًمٍن مىٍن ٓب يلـز طريقة أىل السنة كا١ب
أف النساء البلئي "ذكر أف أحدىم كىو ٩بن لو كتابات مشهورة بْب بعض الناس ذكر أ

، "مشركات، ألهنن أطعن الكفار يتبعن ا٤بوضة أك ما يسمى ا٤بودة أهنن كافرات با 
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، كىذا تكفّب كا١بماعة كىذا ال شك أنو خطأه كبّب كخلله كبّبه أيضنا ُب فهم منهج أىل السنة
 .ف ا٣بلل ىا ىنا جاء من عدـ التفريق بْب الطاعة كالعبادةأذلك ك ال ٯبوز، 

أهنما كلمتاف  -علمنافإننا كما قد -، الطاعة كالعبادة إذا تعلقت ٕبق ا 
 .مَبادفتاف

ليس كل طاعة فع من العبادة، أما ُب حق غّبه سبحانو فإف األمر ٱبتلف، الطاعة أكس
 .قاـ فيو تفصيل فانتبو لوكىذا ا٤بعبادة، 

 مسألة الطاعة كمٌب تكوف شركنا، كمٌب ال تكوف شركنا، فيها التفصيل اآلٌب: 
 .تعلق باالعتقاد كقد تتعلق بالعملالطاعة قد ت

 لتاف:إذف عندنا ىا ىنا حا
  :وىذه الحالة تتفرع إلى ثالث صور ،الطاعة في اَّلعتقاد :الحالة الولى 

 يعتقد أف غّب ا  من جهة االعتقاد بأفٍ  يطيع اإلنسافي  فهي أف :الصورة الولى
طاع على ذلك، كال ي، كبالتإب فهو فيطاع على ذلك لو أف ٰبلل أك ٰبـر برأيو كىواه يسوغ

، ال ٯبوز أف يشاركو ذلك فإف التحليل كالتحرٙب حق  ك ، شك أف ىذا شرؾ با 
َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِف الل ِو  ﴿ات َخُذوا :فيو غّبه، كما قاؿ ذلك ربنا 

 .[َٖٔواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم﴾]التوبة:
ىذه اآلية، قد اختلف ا٢باؿ كالحظ ىهنا أف ىؤالء النصارل الذين جاءت فيهم 

 .ما يتعلق بأحبارىم كرىباهنمينكب، ما يتعلق بعيسى ينب عندىم
، لكن األكثر ره ٯبوز كسر ذلك ًحبػٍ  ك، ري بػٍ األحبار، ا٢بى حد كاالعلماء،  :األحبار يعِب

 .ىم العباد :ىم العلماء، كالرىباف رب: عآب، األحبارعلى الفتح حى 
بية فيو، ربنا كاف باعتقاد الربو  اٚباذ عيسى  ؛ربنا لعيسى  كىناؾ اٚباذه 

  .كالتقرب إليو باإل٥بية
اذىم أربابنا من جهة طاعتهم ُب التحليل ا ُب حق الرىباف كاألحبار فإ٭با كاف اٚبأم  

الذم  كىو كالتحرٙب، حيث إهنم ٰبللوف ما حـر ا، أك ٰبرموف ما أحل ا، كىذا ىو الشرؾ 
 ابن جرير ألثر حذيفة كانوا بو متخذين األحبار كالرىباف أربابنا كلذلك جاءت من ركاية عند

 لوا ٥بم كال صاموا ٥بم، كلكنهم كانوا كا إهنم ما ص :٤با جاء لتفسّب ىذه اآلية، قاؿ
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ٰبرموف ٥بم ا٢ببلؿ فيحرمونو، كٰبلوف ٥بم ا٢براـ فيستحلونو، ىذا ىو الذم كانوا بو أربابنا مع 
 . ا 

ُب حق التحليل  إذف من اعتقد ىذا االعتقاد كأف أحدنا ٯبوز أف يشارؾ ا 
  .رؾ أكربكىذا ش كالتحرٙب، فبل شك أنو قد اٚبذه ربنا مع ا 

ُب ٙبليل ما حـر ا أك ٙبرٙب ما أحل ا  أف يطيع غّب ا  الصورة الثانية:
أف يقوؿ لو ُب شيء حرمو ا إنو حبلؿ، فيعتقده  :ٗبعُب ؛اعتقادنا، يطيعو من جهة االعتقاد

ليل حبلالن أك يقوؿ لو ُب شيء أحلو ا إنو حرامنا، فيعتقده حرامنا فهذا أطاع ُب شأف التح
أك التحرٙب من جهة االعتقاد كىذا ٰبصل من طائفة القبورية الذين غلوا ُب مشاٱبهم الذين 
اٚبذكىم أربابنا بل اٚبذكىم أيضنا آ٥بة، فإهنم يعتقدكف أف الشيء الذم يقوؿ فيو ىذا الشيخ 
 إنو حراـ، فإنو حراـ كإف كاف ا أحلو، كما قاؿ فيو الشيخ إنو حبلؿ فإنو حبلؿ كإف كاف

  .حرمو ا 
، لو أف ىذا الشيخ قاؿ ٤بريده إف ا٣ببز حراـ، مع أكرب   ىذا شرؾه  كال شك أف  

، ؾقد اٚبذ ىذا ربنا مع ا فأشر  :ؿو قنا٤بريد أف ا٣ببز حراـ، أف ا أحلو، فاعتقد التلميذ ك 
ؿ بناء قد حرمها، فاعتقد أف ا٣بمر حبل أك قاؿ لو إف ا٣بمر حبلؿ، كىو يعلم أف ا 

 .على طاعتو ٥بذا الشيخ، فيكوف قد اٚبذه ربنا مع ا فأشرؾ
﴿َوَّل تَْأُكُلوا ِمم ا َلْم يُْذَكِر اْسُم الل ِو َعَلْيِو َوِإن ُو  :كيدؿ على ىذا ا٢بكم قوؿ ا 

طَْعُتُموُىْم ِإن ُكْم َلِفْسٌق َوِإف  الش َياِطيَن لَُيوُحوَف ِإَلى َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْف أَ 
 . [َٕٔٔلُمْشرُِكوَف﴾]النعاـ:
ئذو فإنكم حين، إف أطعتم ىؤالء ا٤بشركْب ُب ٙبرٙب ما أحل ا  :قاؿ أىل العلم

 .تكونوف مشركْب
ألهنا ُب  ؛إف ا٤بيتة حبلؿ :ُب سبب نزك٥با تتعلق ُب قوؿ ا٤بشركْب هوراآلية على ا٤بشك 

ى ذٌكمي ػيقتلو اإلنساف، كيف ٘بعلوف ال ية ٩بالِّ  با٢ب، فهي أكٔبزعمهم قد قتلها ا 
إذف ىي أكٔب أف تكوف  ،ىو الذم قتلها ا  كا٤بذبوح حبلالن كا٤بيتة حرامنا، مع أف  

 سبحانو ُب ىذه اآلية أف من قد بْب ُب كتابو أف ىذه حراـ، فبٌْب  مع أف ا  ،حبلالن 
﴿َوِإْف َأطَْعُتُموُىْم ِإن ُكْم  :بةْب ُب ذلك، كا٣بطاب موجو للصحاأطاع ا٤بشرك
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فدؿ ذلك على أف اعتقاد ٙبرٙب ما أحل ا أك ٙبليل ما حـر  ،[َٕٔٔلُمْشرُِكوَف﴾]النعاـ:
 ىذا شرؾ أكرب. ال شك أف   ا 

طاع ُب معصية ا، فلو أمر ٯبوز أف يي  غّب ا  ىي اعتقاد أف   :الصورة الثالثة
ا ٗبعصية ا أحده  فيعتقد أنو ٯبوز أف  غّبه ٗبعصية ا  كأف يأمر سلطاف أك متنفذه   أحدن

 ،مرعة ٥بذا اآليطيعو على ذلك فهو يعمل ىذا األمر اـر كىو يعتقد أنو ٯبوز أف يفعلو طا
 .كىذا ال شك أنو أيضنا شرؾ أكرب

 .لصور الثبلث ال شك أهنا شرؾ أكربُب ىذه ا معتقادا أمرو  ُبإذف الطاعة تعلقت 
  :ما من جهة العمل فإف ىذه الحاؿ تتفرع إلى صورتينأ 

مر اإلنساف بالشرؾ فيفعل الشرؾ، يطيع ُب الفعل الشركي ؤٍ أف يػي  :الصورة الولى
دعو صنم، أك الل اسجدي ذك النفوذ: فيكوف مشركنا، قاؿ لو العآب أك قاؿ لو األمّب أك قاؿ لو 

 .فيكوف هبذا مشركنا األموات ففعل، اآلف أطاع من جهة العمل فعل الشرؾ
اسرؽ أك  :أف يقوؿ لوكأف يطيع ُب فعل معصية، كىذه معصية،   :الصورة الثانية

كإ٭با من  ،اشرب ا٣بمر، فيطيع كىو يعتقد أف ىذا حراـ، لكنو يطيعو ال من جهة االعتقاد
جهة العمل، أيًمرى أف يعصي فعصى مع اعتقاده أنو عاصو كمع اعتقاده أف ىذه الطاعة ال 

، لكنو يرجو بره أك يزعم أنو يكتفي شره مثبلن، كال يكوف هبذا معذكرنا فهذه ا٢بالة تكوف ٘بوز
 .معصية

إذف َّلبد من النظر في ىذا الموضوع بهذا التفصيل، وإف لم يكن مفصاًل لهذا 
 يكوف قد وقع في الخطأ.

د أف طاعة العلماء الذين ىم األحبار أك العباد كق  ىذا ا٢بديث أخرب فيو النيب
رٗبا يكوف أمّبنا كرٗبا  بويب،ُب الت يكوف ذلك ُب غّبىم أيضنا كما ذكر ا٤بؤلف 

من أطاعو ُب ذلك من جهة ٙبرٙب ما أحل ا أك ٙبليل ما  يكوف غّب ىؤالء، ال شك أف  
 .ىذا يكوف شركنا على التفصيل الذم سبق حـر ا، ال شك أف  

من جهة   ٱبلص طاعتو  كرسولوكبذلك يتبْب لنا أف الواجب على ا٤بسلم أف 
كمن جهة العمل أيضنا فإنو بذلك يسلم من الشرؾ كيسلم من الفسق،  ،التحليل كالتحرٙب

 .كٰبقق توحيده  
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ا موطننا نفسو على االستجابة السريعة العاجلة نعذعلى ا٤بسلم أف يكوف مالواجب 
بأم نوع من   ا كرسولوكأف ٰبذر أشد ا٢بذر من معارضة أمر  ، ألمر ا كرسولو

ال بقوؿ شيخ كال بعرؼ كال بعادة كال بأحواؿ  ،أنواع ا٤بعارضة، ال يعارض اآليات كاألحاديث
ا يكوف مستجيبنا كمقببلن، فهذا من عبلمات ٭بإألعذار الواىية، الزماف، كال بغّب ذلك من ا

 ماـ الشافعي اإلٲباف كىذا ىو اك الذم يظهر بو ا٤بؤمن الصادؽ من غّبه، كاإل
فغضب  ؟هبذا ا٢بديث قوؿفقاؿ لو أحد جلسائو أت  ث مرة ٕبديث عن رسوؿ احد  

يعِب -ارنا نأترل ُب كسطي زي  ؟كقاؿ لو: أترا٘ب خرجت من كنيسة اإلماـ الشافعي 
حديثنا   حٌب أركم عن رسوؿ ا -عبلمة كانت معركفة ُب أىل الكتاب ُب ذلك الزماف

 .على الرأس كعلى العْب بلى ؟كال آخذ بو
ٱبطئ من يظن أنو يتبع اإلماـ حينما يأخذ  ،ىذا ىو االتباع الصادؽ ٥بؤالء األئمة

بقولو ا٤بخالف للحق من الكتاب كالسنة، اإلماـ رٗبا يكوف معذكرنا ليس أحد معصومنا كليس 
د أف ، العآب مهما كاف رفيع الدرجة ُب العلم البأحد قد أحاط بكل حديث رسوؿ ا 

، كبالتإب فإنو إذا قاؿ قوالن خالف فيو ا٢بق فجاء ىذا يفوتو شيء من حديث رسوؿ ا 
التابع ٥بذا اإلماـ أك من ينتسب إليو أك من يتقلد مذىبو، فخالف اإلماـ كاتبع ا٢بق ىو ُب 

مة، و كافقو ُب القاعدة العاا٢بقيقة متبع لئلماـ ال ٨بالف لو، نعم ىو خالفو ُب جزئية، لكن  
 .كىذا أقرب إٔب االتباع

  :قاؿ كلمة عظيمة تكتب ٗباء العْب، قاؿ الشافعي 
ٓب يكن لو أف يدعها   أٝبع ا٤بسلموف على أف من استبانت لو سنة رسوؿ ا)

فهو لساف  ، ىذا إٝباع قطعي، كإف كاف قد قالو الشافعي (ألحد كائننا من كاف
 .غّبىمئمة، منها األئمة األربعة ك حاؿ ٝبيع األ

ا، أختار كاحد من  أما ىذا الذم يقوؿ أنا أتبع ىذا اإلماـ كال أخرج عن قولو أبدن
 دثه األئمة األربعة مثبلن كبالتإب فإنِب ال ٲبكن أف أخرج عن قولو أبدنا ال شك أف ىذا أمر ٧بي 

 ُب دين ا، كليس عليو آثارة من علم، كليس عليو دليل من الكتاب كالسنة، إ٭با الذم ٯبب
، ككل ما سول ذلك فإنو  أف يكوف مبتغاؾ كأف يكوف قصدؾ ىو طاعة ا كرسولو 
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، كىذا إٝباع األئمة األربعة بل إٝباع األئمة ٝبيعنا،  رحنا أماـ كبلـ ا كرسولو طيكوف م
  :كُب ىذا يقوؿ الناظم

 

 ٜعٌُ الاهلد٣  الّٚقٍٛ أع
 

ـّ بدٕٚبكٛيٓا    ٜكبٌ ْ
 

 دٜحؾٝ٘ ديٌٝ األخر يف اؿ
 

 ٚذاى يف ايكدِٜ ٚاؿدٜح 
 

 :ا٠بع قوؿ األئمة األربعة
 

 اإلَاّ (أبٛ سٓٝؿ١)قاٍ 
 

 ال ٜٓبػٞ ملٔ ي٘ إضالّ 
 

  اعسقست٢ ُت ٞبأقٛاي اأخّر
   

 ع٢ً ايهتاب ٚاؿدٜح املستك٢ 
 

 إَاّ داز اهلذس٠ (َايو)ٚ
   

 قاٍ ٚقد أغاز مٛ اؿذس٠ 
 

 نٌ نالّ َٓ٘ ذٚ قبٍٛ
 

 ايسضٍَٛٚٓ٘ َسدٚد ض٣ٛ  
 

 قاٍ إٕ زأٜتِ (ايػاؾعٞ)ٚ
 

 ِقٛيٞ كايّؿا ملا زٜٚت 
 

 ااؾداز َٔ اؿدٜح ؾاقسبٛا
 

 خبازااأل ايـاملد َٞبكٛي 
 

 قاٍ هلِ ال تهتبٛا (أمحد)ٚ
 

 ٛااطًبؾبٌ أؾٌ ذيو  َا قًت٘ 
 

 َكاالت اهلدا٠ األزبع١ ؾامسع
 

 بٗا ؾإٕ ؾٝٗا َٓؿع١ اعٌُٚ 
 

 عٗا يهٌ ذٟ تعؿبيكُ
 

 ٕٛ ٜهتؿٕٛ بايٓيبؿؿٓٚامل 
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 يَػْزُعُموفَ  ال ِذينَ  ِإَلى تَػرَ  أَلمْ ﴿: تعالى اهلل قوؿ باب -ٚ٘

 َأفْ  يُرِيُدوفَ  قَػْبِلكَ  ِمنْ  أُْنِزؿَ  َوَما ِإَلْيكَ  أُْنِزؿَ  ِبَما آَمُنوا أَنػ ُهمْ 

 رِيدُ َويُ  ِبوِ  َيْكُفُروا َأفْ  أُِمُروا َوَقدْ  الط اُغوتِ  ِإَلى يَػَتَحاَكُموا

  ﴾بَِعيًدا َضاَلًَّل  ُيِضل ُهمْ  َأفْ  الش ْيطَافُ 
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  :قاؿ 

﴿أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن يَػْزُعُموَف أَنػ ُهْم آَمُنوا ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما باب قوؿ اهلل تعالى: 
ُروا َأْف َيْكُفُروا ِبِو َويُرِيُد قَػْبِلَك يُرِيُدوَف َأْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى الط اُغوِت َوَقْد أُمِ أُنِزَؿ ِمْن 

 . اآليات.[ٓٙالش ْيطَاُف َأْف ُيِضل ُهْم َضالًَّل بَِعيًدا﴾]النساء:
، بعد الباب الذم سبقو، كاف منو ترتيب فهذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف 

أراد  كذلك أف ا٤بؤلف  ،حيث إف بْب البابْب عبلقة حسن من ا٤بؤلف 
تعريف  أصح   -سابقة كما مر بنا ُب دركسو   -لطاغوت، كالطاغوتأف يبْب حقيقة الكفر با
كل ما تجاوز بو العبد حده، من معبود أو متبوع أو  :لو ىو تعريف ابن القيم 

 .مطاع
 .أما ا٤بعبود فمضى الكبلـ عما يتعلق بو ُب األبواب ا٤بتقدمة

،  ىذين البابْب ما يتعلق هبما ُبأف ينبو إٔب كأما ا٤بتبوع كا٤بطاع فأراد ا٤بؤلف 
 :حده يكوف اٚباذنا للطاغوت من ىذه ا١بهات الثبلثة كذلك أف ٘باكز العبد بأحدو 

 .أف ٯبعلو معبودنا أك متبوعنا أك مطاعنا ٘باكز بو ا٢بد الواجب شرعنا 
 .يل، ىذا تعريف عاـ لكن ٜبة تفصيلككل كاحد من ىذه األمور الثبلثة فيو تفص

للحد، لكن علمنا أف إطبلؽ  دة لغّب ا فهي ٘باكزه أما ا٤بعبود فبل شك أف كل عبا
  :كصف الطاغوت على ا٤بعبود ال يكوف إال ُب حالتْب

  .يعبد كىو راضو  ؛حالة الرضا بالعبادة الولى:]الحالة[
حالة الَبشح، يَبشح للعبادة كيرل أنو أىل ٥با كإف ٓب يعبد، ففي ىذه الحالة الثانية: 

 .ىذا طاغوت إفا٢بالة نقوؿ 
أيضنا ُب حالة ا٤بعبود ليس لو إرادة كاألشجار كاألحجار كاألصناـ، فإ٭با تسمى  

  .طواغيت
 كىو غّب راضو كعيسى  فهو أف يعبد ا٤بعبود دكف ا  :الحالة الثالثة

ذه كا٤ببلئكة كا١بن ا٤بسلمْب كاألكلياء الصا٢بْب كما إٔب ذلك، فيما ال يسمى ا٤بعبود ُب ى
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أما ا٤بعبود فبل يسمى طاغوتنا ُب  ،العابد اٚبذ طاغوتنا مع اإف ا يقاؿ ا٢باؿ طاغوتنا، كإ٭ب
 ىذه ا٢باؿ. 

 ،اثنتاف منها يطلق على المعبود فيها أنو طاغوت :إذف المعبود لو ثالثة أحواؿ
 .والحاؿ الثالثة َّل يقاؿ فيها عن المعبود إنو طاغوت

الذم  ا٤بطاع فإنو األمّب كذك السلطاف قولو، كأما عي بى تٍ أما ا٤بتبوع فإنو العآب الذم يػي  
لق األمر بتحليل ما حـر ا، أك ٙبرٙب عإذا ت فيمايطاع أمره، كإ٭با يكوف ىذا كذاؾ طاغوتْب 

 .لوجو الذم علمتو ُب الباب السابقما أحل ا، على ا
أك من جهة تنزيل أمره كقولو منزلة الكتاب كالسنة ُب إرجاع مسائل التنازع إٔب ىذه 

 .قواؿاأل
 :إذف ىاتاف حالتاف يكوف فيها المتبوع أو المطاع طاغوتًا

 .إذا أحل ما حـر ا أك حـر ما أحل ا ]الحالة الولى[:
جعل قولو كحكمو مرجوعنا إليو ٗبنزلة الكتاب كالسنة الذين ٰبكم  ]الحالة الثانية[:

  .-على تفصيل ُب ىذا إف شاء ا سيأٌب-هبما ككاجب أف ٰبكم هبما 
توحيد، كأف ٙبكيم غّب  إذف ىذا الباب أراد ا٤بؤلف بو أف يبْب أف ٙبكيم شرع ا 

 .ا ُب ىذا التوحيدشرع ا إما أف يكوف ناقضنا ٥بذا التوحيد أك قادحن 
كبالتإب كاجب على ٝبيع ا٤بسلمْب أف ٯبعلوا شرع ا الذم جاء ُب الكتاب كالسنة 

 عبود ا٤بكما أنو   كذلك أف ا  ،ٯبب أف ٰبكم بوىو ا٤برجع عند التنازع كىو الذم 
 ،كما أف حكمو الكو٘ب نافذ  ؛كذلك ىو الذم ٯبب أف يكوف حكمو نافذنا ُب خلقو  ،ا٢بق

ا ىو ا٢بكم كإليو ا٢بكم، كما قاؿ  ا  ؛فكذلك ٯبب أف يكوف حكمو الشرعي نافذن
، فا٢بكم ٯبب أف «يو الُحْكمإف اهلل ىو الَحَكم وإل»حْب خرج أبو داكد كغّبه:   النيب

، [ٚ٘﴿ِإِف اْلُحْكُم ِإَّل  لِل ِو﴾]النعاـ::كال ٯبب أف يكوف لغّبه حكمه  يكوف إٔب ا 
َر الل ِو أَبْػَتِغي َحَكًما﴾]النعاـ: ﴿أَلَْيَس الل ُو بَِأْحَكِم ،[ٗٔٔ﴿َأفَػَغيػْ

 .[ٛاْلَحاِكِميَن﴾]التين:
ٯبب أف تكوف   -كقد علمنا ذلك-طاعة إذف ا٢بكم ٯبب أف يكوف  كما أف ال

. 
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أنزؿ ىذا القرآف ال لغرض التعبد كالتدبر فحسب، ىذا من مقاصد القرآف   ا 
أف يكوف أيضنا ا٤برجع عند التنازع،  كال شك، لكن ليس األمر مقصورنا على ذلك، بل ٯببي 

لَْيَك اْلِكَتاَب ﴿ِإن ا أَنَزْلَنا إِ  :مع سنة النيب م كٌ حى مي ػٯبب أف يكوف ىو ال
 .[٘ٓٔ﴾]النساء:اهلل ﴿ لَِتْحُكَم بَػْيَن الن اِس ِبَما َأرَاؾَ ٓبى؟ ، [٘ٓٔبِاْلَحقٍّ﴾]النساء:

 .إذف ٯبب أف يكوف التحكيم لكتاب ا كلسنة رسولو 
ىذه قضية من صميم العقيدة اإلسبلمية ٯبب أف يعتقدىا كل مسلم، ا٢بكم ، 

 علىوف نو ك، كإال فإهنم ي لق أف يلتزموا حكم ا كرسولو كالطاعة ، كعلى ٝبيع ا٣ب
ا، كما ىو   ، من ٓب يلتـز حكم ا كرسولوةلكى شفا فإنو يكوف قد ضل ضبلالن بعيدن

 .الشأف ُب ىذه اآلية الٍب معنا
بعض الناس  ؛أكسع ٩با يظنو بعض الناس مفهـو ٙبكيم شرع ا  كأنبو ىنا إٔب أف  

كىذا من  ٗبسائل فرض النزاعات لشريعة أك أف حاكمية الشريعة ٨بصوصةه يظن أف ٙبكيم ا
كما ٯبب أف يكوف الشرع ىو اكم   :ٗبعُب ؛حاكمية الشريعة وحاكمية الشريعة، كليس ى

ىو اكم ُب  ا  ُب جرائم ا٤بسلمْب، كسرقة السارقْب، كذلك ٯبب أف يكوف شرعي 
رحة، ٯبب أف ضلقبور، كالطائفْب باألل كالناظرين، تاؼ ا٥باتفْب، كا٤بستغيثْب باألمواتىي 

  . يكوف حكم ا
ٯبب أف يكوف الكتاب كالسنة ٧بكمنا فيما تنازع الناس فيو ُب مسائل األ٠باء 
كالصفات، فإف من الناس من اٚبذ طواغيت استعاذكا هبا عن الكتاب كالسنة، أرجعوا ىذه 

يانات ذزعموىا منطقية، كى طاطكسفسعموىا عقلية ا٤بسائل ا١بليلة إليها، أرجعوا إٔب قواعد ز 
  ا.كراءىم ظهري  زعموىا فلسفية، كتركوا كتاب ا كسنة رسولو

م ُب ك  حٍ مي ػ، ىو ال ٯبب أف يكوف شرع ا، ٯبب أف يكوف كبلـ ا ككبلـ رسولو 
ا من ا٣بلق ، ال أف ٰبكم اإلنساف أحدن  العبادة، فيجب أف يعبد ا ٗبا شرع ا كرسولو 

ستباف لو كبلـ ا و  ا، فيجعل قولو ىو لذم ٯبب الرجوع إليو، كل سول رسوؿ ا 
فإنو ال يبإب، بل ا٤برجع إٔب قوؿ اإلماـ كقوؿ ا٤بذىب   ، كمراد ا كرسولو كرسولو 

فحسب، كما سول ذلك كلو كاف آية أك حديثنا فإنو ال يلتفت إٔب ذلك، ىذا كلو من ترؾ 
 .الشريعةٙبكيم 
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 شرع ا  مى كٍ إذف ٙبكيم الشريعة مفهـو أكسع ٩با يظنو بعض الناس، ٯبب أف ٰبيى 
 .ُب كل قضية جلت أك دقت

ىذا الباب  هبا ا٤بؤلف  فى وى نػى ىذه اآلية الٍب معنا من سورة النساء، كىي الٍب عى 
 .معناه على قضية التحكيم كالطاعةُب سياؽ يدكر 

ا آيات عظيمة ٯبب أف يعيها كل مسلم كمسلمة، قاؿ فإهن -رعاؾ ااي-تأمل معي 
﴿يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َو َوَأِطيُعوا الر ُسوَؿ َوُأْوِلي اَلْمِر : ا 

تكرر ُب أمر ا كُب أمر  (أطيعوا)الحظ معي ىنا كيف أف الفعل  .[ِٜ٘مْنُكْم﴾]النساء:
ما جاء األمر فيو  :ٗبعُب ؛كاجب الطاعة استقبلالن   لنيبكىذا يفيد أف حكم ا ، رسولو

من الكتاب كالسنة فعلى الرأس كعلى العْب، كما جاء األمر فيو من الكتاب فحسب، فعلى 
الرأس كعلى العْب، كما جاء األمر فيو من السنة فقط، فعلى الرأس كعلى العْب، فبل فرؽ 

كحديث، أك آية أك حديث، كل ذلك  عندنا معشر ا٤بسلمْب بْب أف يثبت ا٢بكم بآية
  .وؿ ككل ذلك كاجب الطاعة كاالتباعمقب

كا٢بق أهنم كافركف بالقرآف  ،ٖببلؼ قوؿ بعض الضالْب الذين يزعموف أهنم قرآنيوف
كأما ما انفرد بو شيء من  ،عموف أهنم ال يأخذكف إال بالقرآفمكذبوف لكتاب ا، حينما يز 

لكتاب  كذبه رجع إليو، كال شك أف ىذا ا٤بذىب مي يو كال يي لتفت إلفإنو ال يي   سنة النيب
 فر بالكتاب كالسنة.ا ككي 

ذلك أف  ،(أطيعوا)د الفعل عً كالحظ ىا ىنا أنو ٓب يي  ﴿َوُأْوِلي اَلْمِر ِمْنُكْم﴾ٍب قاؿ: 
 .األمراء كالعلماء :٘بمع صنفْب  أكٕب األمر بالتحقيق ُب ىذه اآلية

، ليبْب لك أف طاعة أكٕب األمر (أطيعوا)كٓب يعد األمر  ِمْنُكْم﴾﴿َوُأْوِلي اَلْمِر قاؿ  
 .ٯبب أف تكوف تابعة للكتاب كالسنةليست طاعة مستقلة، بل 

ا فإنو ال يي 
ن
قبل إذا كاف مضادنا للكتاب كبالتإب فكل حكم لوٕب أمّبنا أك سلطاننا أك عا٤ب

كلياء األمر ال ٯبوز أف تكوف ، فطاعة أ«إنما الطاعة في المعروؼ»: كالسنة، قاؿ النيب 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب »: ، قاؿ النيب نافذة ُب معصية ا 

  .«فإف أُمر بمعصية فال سمع وَّل طاعة ،وكره ما لم يؤمر بالمعصية
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ِر ِمْنُكْم فَِإْف تَػَنازَْعُتْم ﴿يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َو َوَأِطيُعوا الر ُسوَؿ َوُأْوِلي اَلمْ 
 .[ِٜ٘في َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإَلى الل ِو َوالر ُسوِؿ﴾]النساء:

كمواضع  ،أف يرد التنازع إذف ىذا ىو الذم ٯبب من كل مؤمن با كرسولو 
 .التنازع، كأحواؿ التنازع إٔب الكتاب كالسنة

بعد    كتابو، كأف الرد إٔب رسولوالرد إٔب :كقد أٝبع العلماء على أف الرد إٔب ا ىو
 مي كٌ حى مي ػالرد إٔب سنتو، ىذه ىي زبدة اإلٲباف، كحقيقتو ُب ىذا الباب أف يكوف ال :ىو كفاتو

، ُب كل قضية صغّبة أك  كأف يكوف ا٤برجع ُب مواضع التنازع إٔب كتاب ا كسنة رسولو 
  .كبّبة

تعلق بأمر الدين أك الدنيا، سواء  كإننا لنشهد ا على أف كل أمر من األمور سواء
تعلق بكبار ا٤بسائل أك صغارىا، سواء تعلق بأمور االقتصاد أك ا٢بدكد، أك أحواؿ األسرة 

 فيوتاب كالسنة قطعنا، إما أف يكوف كأحكامها، كما شاكل ذلك كل ذلك لو حكم ُب الك
إٔب قاعدة  اعن راج وحكم ُب دليل خاص، أك يكوف لو حكم ُب دليل عاـ، أك يكوف لو حكم

 .شرعية أك مقصد شرعي
يستحيل أف يكوف شيء من األشياء خالينا عن  -ـز بوكىذا ما ٯبب أف ٯب-مستحيل 

 ّبكالقضايا كاألمور كالنزاعات كغ ، ىذا من أبعد ااالت كل ا٤بسائل حكم ا كرسولو 
ستجدت الشريعة تستوعب ىذه األمور مهما اك  ،فيها حكم  النزاعات  كلرسولو

ا٤بسائل على أدلتها  ؿي زٌ نػى الذم يعرؼ كيف يػي  ذلك العآب الربا٘ب لكن طبيبي  ،ا٤بستجدات
﴿يَا  تعأب: قاؿ، نما يتؤب ذلك من ليس بذلك أىبلن ٙبقيق ا٤بناط كالبلية حي ني سِّ ٕبيث ٰبيٍ 

ْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَػَنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َو َوَأِطيُعوا الر ُسوَؿ َوُأْوِلي الَ 
  .[ٜ٘فَػُردُّوُه ِإَلى الل ِو َوالر ُسوِؿ ِإْف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالل ِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر﴾]النساء:

أف  مكقد علمت -ت على أف التحكيم شرط ُب اإلٲبافألهنا دل ؛ما أعظم ىذه ا١بملة
 .-ما يلـز من عدمو العدـ :الشرط

فإنو يكوف قد انطبق   التنازع إٔب ا كالرسوؿ كمية ا، كرد  ا إذف من ٓب يلتـز ح
 . ورسولـ اآلخر، ٓب يكن مؤمننا با ك عليو ىذا ا٢بكم، ٓب يكن مؤمننا با كاليو 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل﴾]النساء: :قاؿ سبحانو    .[ٜ٘﴿َذِلَك َخيػْ
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تَػَر ِإَلى ال ِذيَن يَػْزُعُموَف أَنػ ُهْم آَمُنوا ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما ﴿أََلْم  :ٍب جاء موضع الشاىد
أُنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف َأْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى الط اُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْف َيْكُفُروا ِبِو َويُرِيُد 

 .[ٓٙالش ْيطَاُف َأْف ُيِضل ُهْم َضالًَّل بَِعيًدا﴾]النساء:
ىذا  [ٓٙ]النساء:﴾ألم تر إلى الذين يزعموف﴿: قاؿ ،ىذا األسلوب ا٢بسن الحظ

يَػْزُعُموَف أَنػ ُهْم  ﴿ نظر إٔب ىؤالءا ،أسلوب تعجيب، أعًجب ٗبن ىذه حالو :ُب اللغة يسمى
 .[ٓٙ]النساء:﴾ آَمُنوا ِبَما أُنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُنِزَؿ ِمْن قَػْبِلكَ 

 .، األكثر زىعممه كزيعٍ  مه كزًعٍ  مه زىعٍ  :يقاؿ من مثلث اللغة الزعم كلمةه 
مى فبلف أك زىعٍ  الكاذب، ىذا زىعمي  القوؿي  :الزعم ُب اللغة قد يأٌب كىذا األكثر ٗبعُب

 ،[ٖٙٔ﴿فَػَقاُلوا َىَذا لِل ِو ِبَزْعِمِهْم﴾]النعاـ: :ىذا كذب، كمنو قوؿ ا  :يعِب
بكذهبم  :، يعِب[ِٖٙٔث َوالَنْػَعاـِ َنِصيًبا﴾]النعاـ:﴿َوَجَعُلوا لِل ِو ِمم ا َذرََأ ِمَن اْلَحرْ 

  .كإفكهم، ىذا ىو األكثر
ولو الشكوؾ، كقد يستعمل فيما ىو أرفع شأننا من ىذا، كىو ُب القوؿ الذم ٙبـو ح

 .مشكوؾ فيو كٓب ٯبـز بكذبو، لكن األمر زعم فبلف كذا، يقاؿأمر مشكوؾ فيو، 
الذم ٙباؿ فيو العهدة إٔب  ع من ذلك، كىو القوؿكقد يستعمل ىذا الكلم فيما ىو أرف

 ((الكتاب))ُب كتابو  كىذا كاقع أيضنا ُب كبلـ أىل اللغة، كقد أكثر سيبويو ، قائلو
من ىذه ا١بملة، فهو يقوؿ: زعم ا٣بليل كذا، زعم ا٣بليل كذا، فهو يريد أنو قوؿ ليس أنو 

  .قوؿ ليس كذبنا إ٭با ىو قوؿ ٰبيل عهدتو على قائلو
كقد يستعمل فيما ىو أرفع من ذلك، كىو القوؿ ا٢بق، كيشهد من ىذا ما جاء ُب 

ككاف فيما قاؿ: أنو آتانا رسولك   من قصة األعرايب الذم جاء للنيب ((صحيح مسلم))
فهذا  ،يزعم أف ا أرسلو  فزعم أنك تزعم أف ا أرسلك، ىذا قوؿ الرسوؿ أف النيب

 .الكلمة ُب القوؿ ا٢بق قوؿ حق، قد تستعمل ىذه الزعم
إٔب ىؤالء ا٤بنافقْب كطائفة من ا٤بفسرين  الشاىد أف ىذا القوؿ الذم نسبو ا 

ألم تر إلى الذين ﴿ ُب ىذه اآلية إ٭با ىم ا٤بنافقوف نقلوا اإلٝباع على أف ا٤بقصود
و، القوؿ الكاذب ىم يقولوف قوؿ ٓب يسبقوا في :ىهنا ىو مي عٍ زى ػكال ،[ٓٙ]النساء:﴾يزعموف

 .ٗبا أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يزعموف أهنم يؤمنوف
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كمعلـو أف اإلٲباف بالكتب من أركاف اإلٲباف، كأف من كذب بالكتاب الواحد ٩با أنزؿ 
على بقية   ، كغّب مسلم، كميزة ما أنزؿ ا على نبيوفبل شك أنو كافر با  ا 

 .الكتب إ٭با ىو االتباع
ن هبا كييصدؽ هبا لكن ال ييعمل هبا كال تيتبع، االتباع كالعمل أمر أما بقية الكتب فيؤم

قاؿ ا تعأب: ، ، كىذا ُب حقنا معشر أمة ٧بمد  خاص ٗبا أنزؿ على النيب 
 .[ٓٙ﴿يُرِيُدوَف َأْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى الط اُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْف َيْكُفُروا ِبِو﴾]النساء:

 .يريدكف أف يتحاكموا إٔب الطاغوت :ه الكلمة ا٤بهمةإٔب ىذ و ىا ىنا انتب
أنو ينزؿ  :ٗبعُب ؛ل ما جيًعل عديبلن للكتاب كالسنةك  :الطاغوت ُب ٦باؿ التنازع ىو
كذلك فهو   فو ككجوب اإلذعاف إٔب حكمو، ما كامنزلة الكتاب كالسنة ُب الرجوع إلي

ي قانوننا أك دستورنا أك سوالف بادية، أ منزلة  ؿى ز  ما نػي  ك ما شاكل ذلك، كل  طاغوت، سواء ٠بًي
منزلة القرآف كالسنة  ؿه القرآف كالسنة ُب كجوب الرجوع إليو أصبح ٗبثابة القرآف كالسنة، مينز  

فإنو طاغوت، كىؤالء يريدكف أف يتحاكموا إٔب ىذا الطاغوت ال إٔب كتاب ا كسنة رسولو 
  ببْب أكردٮبا ا٤بؤلف ُب نزكؿ ىذه ذكر سُب آخر الباب  ، كسيأٌب معنا إف شاء ا

 .اآلية
كفرىم   يدلك على أف   ﴿يُرِيُدوَف َأْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى الط اُغوِت ﴾ :أعود فأقوؿ إف قولو

 .كالسنة، انتبو ىذه ا٤بسألة مهمة إٔب عدـ التزاـ ا٢بكم أك التحاكم إٔب الكتاب راجعه 
كعندىم  ،م يريدكف عندىم رغبةه كاف ا٣بلل عندىم أهن  -أعِب ا٤بنافقْب- ـإذف القو 

ـي م ٓب يلتزموا حكم ا كرسولو بينة على أهن   اللةن ، كىذا يدؿ دً انشراح صدرو  التزاـ  ، كعد
تفصيل ىذه  آكافكىذا  ،إٔب غّب الكتاب كالسنة التحاكمى  ثمري ب كالسنة، يحكم الكتا

 ا٤بسألة: 
مسألة ا٢بكم، إذف  عن التحاكم، ىذه مسألة ٚبتلف :كالحظ أنِب أقوؿ ،التحاكم
، ىذه ا٤بسألة ٥با التحاكممسألة ٙباكم، كمسألة حكم، ٫بن نبحث اآلف ُب  :عندنا مسألتاف
 أحواؿ ثبلث:

نة إٔب غّب الكتاب كالس ٙباكمه  :عدـ التزاـ الكتاب كالسنة، ٗبعُب الحاؿ الولى ىي:
 ، كىذا لو صور: مع عدـ التزاـ الكتاب كالسنة
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 غّب الكتاب كالسنة ألنو يستكرب كيأنف من التحاكم إٔب أنو يتحاكم إٔبمنها: 
٫بن مر بنا ُب دركس سابقة معنا   -السنة، كىذا عدـ التزاـ ٕبكم الكتاب ك الكتاب كالسنة

أف يعتقد اإلنساف أنو  :تزاـ الٍب يذكرىا أىل العلم ُب مثل ىذا ا٤بوضع، االلتزاـ ىولكلمة اال
عليو كأف عليو أف يفعل، بغض النظر أقاـ هبذا  ٨باطب كملـز ككاجب، يعتقد أنو كاجب

لـز ككاجب عليو ك٨باطب بكذا يعتقد أنو م ،عقدية ٓب يقم، ا٤بهم أف ىذه قضية بالفعل أك
ىذا ال يلتـز التحاكم إٔب الكتاب كالسنة حيث أنو يرل أنو أكرب كأرفع من أف يرجع  -ككذا

طيو حقو، أك يعتقد أف الشريعة قاصرة عن إٔب الكتاب كالسنة، أك أنو يعتقد أف الشريعة ال تع
أف ٙبكم ُب مثل ىذه ا٤بسائل، ىذه القضايا يقوؿ من مسائل ا٤بنازعات التجارية ال للشريعة 

ألنو يرل أف الشريعة قاصرة عن ذلك،  ؛ك٥بذه ا٤بسائل، فهو يَبؾ التحاكم إٔب الكتاب كالسنة
 .حكاـ الصبلة كالصياـالشريعة مسؤكلة أك شأهنا أف تتعلق أك أف تتكلم عن أ

ىذا من عدـ  ،أما أف تكوف حاكمة بْب الناس فيما يتنازعوف فيو فهذا ليس شأهنا
 .التزاـ التحاكم إٔب الكتاب كالسنة

كىو يعتقد أنو أحسن من التحاكم إٔب الكتاب  ،أك يتحاكموا إٔب غّب الكتاب كالسنة
لسنة لكن األحسن كاألفضل ىو أف كالسنة، ٲبكن كال بأس ال ٯبوز أف أٙباكم إٔب الكتاب كا

 نرجع إٔب زباالت األذىاف إٔب قانوف من قوانْب الكفار، ىذا أفضل كأحسن. 
أيضنا كىو ال يبعد عن األكؿ كىو ُب حكمو أف يقوؿ الرجوع إٔب الكتاب ومن ذلك 

 .كالسنة أحسن كٙبكيمهما أفضل، كلكن ٯبوز أف نتحاكم إٔب غّبٮبا ال مشكل
ك أف ىذا كفر با جل تزاـ التحاكم إٔب الكتاب كالسنة كال شكل ذلك من عدـ ال

﴿َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنَزَؿ الل ُو فَُأْولَِئَك ُىُم  :ُب ىذه ا٤بسائل يتنزؿ قولو كعبل، 
  .[ٗٗاْلَكاِفُروَف﴾]المائدة:

يِو ِمْن َشْيٍء ﴿َوَما اْختَػَلْفُتْم فِ  :ىذه ا٤بسائل ٝبيعنا ٯبب أف يكوف ا٢بكم فيها  
 .[َٓٔفُحْكُمُو ِإَلى الل ِو﴾]الشورى:

أف يكوف ملتزمنا بالتحاكم إٔب الكتاب كالسنة كلكنو يتحاكم إٔب غّبٮبا  الحالة الثانية:
لكنو  ،أك آلخر، يعتقد كجوب كلزـك أف يتحاكم إٔب الكتاب كالسنة أك لسببو  لشهوةو 

أهنا سوؼ ٙبكم لو بأكثر ٩با ٙبكم لو بو  ألنو يرل ؛يتحاكم إٔب القوانْب الوضعية مثبلن 
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كأنو  الشريعة، فطمحت نفسو إٔب ىذا العرض الزائل من الدنيا، مع اعتقاده أنو عاصو  
 ٱبالف الواجب عليو. 

فنقوؿ ىذا لو حكم غّبه من العصاة، ىذه ا٤بعصية كغّبىا من ا٤بعاصي كإف كانت  
كّب ُب مناط التف ألف  ؛ إٔب حد الكفر با تصل ال لكنها  ،كبّبة كعظيمة كضبلالن مبيننا

رٗبا ٱبطئ  عدـ التزاـ التحاكم للكتاب كالسنة، انتبو.. ىذا منزلق إٔب مسائل التحاكم يعودي 
 وة التكفّب بغّب كجو حق، تنبو إٔب ىذا األمر. ىففيو من ٱبطئ فيقع ُب 

من ببلد الكفار،  اأف يكوف مسلمه يسكن بلدن كحالة االضطرار، كذلك   الحاؿ الثالثة:
تدم عليو أيًخذى مالو، سرقت سيارتو، ماذا كال حكم للشريعة ىناؾ، كال ٧بكمة شرعية ٜبة، اعي 

 تعتدم يفعل؟ أيَبؾ حقو يذىب ىكذا أماـ نظره أك رٗبا اعتيًدم عليو بالضرب، يَبؾ الناس
ثل ىذه ا٢بالة كىو ال ٰبرؾ ساكننا، ال شك أف الشريعة ال تأٌب هبذا، ىذه حالة اضطرار، كم

 :ولكن بشروطأفٌب علماؤنا ٔبواز الرجوع إٔب ااكم الٍب ٙبكم بقوانْب 
ليست القضية قضية أكىاـ أك توقعات أك تصورات  :أف يكوف الضرر ٧بققنا، يعِب أوًَّل:

 :ريعةشإ٭با ىناؾ أمره كاقعيه ٧بقق، فمثل ىذا كقع على اإلنساف ُب شأنو ضرر، كقاعدة ال
 .الضرر ييزاؿ

أال يوجد حله ٥بذا اإلشكاؿ إال الرجوع ٥بذه ااكم، ال يوجد ٧بكمة شرعية، ال  انًيا:ث
يوجد ٦بالس للتحاكم ُب ا١بالية ا٤بسلمة كيكوف حكمها ملزمنا، بعض الببلد رٗبا يوجد فيها 
شيء من ذلك، يوجد ٦بالس للتحكيم، يتحاكم ا٤بتخاصماف من ا٤بسلمْب إٔب ىذه اجملالس 

كىم فيها ٗبقتضى الشريعة، فمثل ىذا كاجب أف يىرًجع إليو كال ٯبوز أف يىرًجع إٔب األحكاـ  كٰبي
 .الوضعية

أف يأخذ حقو الذم جعلتو لو الشريعة فقط، لو أف ُب مقتضى قانوفو ما،  :]ثالثًا[
كم بأف تأخذ يا أيها ا٤بٯبو  أكثر من حقك، كلو أنو ريًجعى إٔب ا ُب ىذه  ـلو ظز أف ٰبي

وز لك أخذه، ٯبب أف تأخذ حقك ت حقك فقط، ىذا القدر الزائد ال ٯبالشريعة ألخذ
 .فقط

كبالتإب كاف الرجوع إٔب ىذه اكمة إلرادة ا٢بصوؿ على حكم الشرع، كلكنك 
ىذه الشركط  رجعت إليها ألنو ال سبيل لك غّبىا، فأنت مضطر، فمثل ىذه ا٢باؿ باجتماع
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ُب الشريعة الرجوع أك التحاكم إٔب غّب شرع ا  الثبلثة فإنو ٯبوز إعماالن لقواعد الضركرة
 .كلكن عند التحقيق عاد األمر إٔب أخذ ما ٙبكم بو الشريعة ، 

﴿يُرِيُدوَف َأْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى الط اُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْف َيْكُفُروا  :قاؿ 
﴿َفَمْن َيْكُفْر  : نعم، أيًمٍرنا أف نكفر بالطاغوت، أٓب يقل ا ،[ِٓٙبِو﴾]النساء:

 .[ٕٙ٘بِالط اُغوِت َويُػْؤِمْن بِالل ِو فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى﴾]البقرة:
إذف ال توحيد كال إسبلـ كال إٲباف ٩بن ٓب ٯبمع بْب األمرين، لو آمن با فقط ال 

لتوحيد الٍب ىي ينفعو، بل البد أف يضم إٔب ذلك الكفر بالطاغوت، كىذا ىو شطر كلمة ا
الٍب تَبجم عن الكفر بالطاغوت،   ىي (ال إلو)أساس اإلسبلـ كمفتاح اإلٲباف، كذلك أف 

 ما قد أخذنا ىذا ُب الدركس السابقة.ك
﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَػَعاَلْوا ِإَلى َما أَنَزَؿ الل ُو َوِإَلى الر ُسوِؿ رَأَْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَف 

ىذه ا١بملة تدؿ على أف بلية ا٤بنافقْب رجعت إٔب  ، كالحظ[ًٔٙدا﴾]النساء:َعْنَك ُصُدو 
 :عندنا قرينتاف قضية االلتزاـ القليب، ٤باذا؟

﴿رَأَْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَف َعْنَك  :ُب قولو تعأب :القرينة األكٔب 
عن كذا  صد   إعراضه يشوبو ُب الغالب استكبار إعراضه  :، كالصد  [ُٔٙصُدوًدا﴾]النساء:

من االستكبار فالقوؿ أكتوا  يكوف ىذا اإلعراض مع شيء أعرض عنو، ُب الغالب أف  :يعِب
 بأمرو، أكتوا من جهة أمرو قليب عقدم. 

﴿ُأْولَِئَك ال ِذيَن يَػْعَلُم الل ُو َما ِفي  :كالقرينة الثانية قولو تعأب بعد ذلك
أمر ُب القلب، كليس راجع إٔب أمرو ُب العمل،  ، إذف األمر رجع إٔب[ٖٙقُػُلوِبِهْم﴾]النساء:

﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَػَعاَلْوا ِإَلى َما أَنَزَؿ الل ُو َوِإَلى الر ُسوِؿ رَأَْيَت ، ا ىو أمر ُب القلبإ٭ب
ُهْم ُمِصيَبٌة ِبَما َقد َمْت أَ  *اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَف َعْنَك ُصُدوًدا  ْيِديِهْم ثُم  َفَكْيَف ِإَذا َأَصابَػتػْ

  .[ٕٙ-َٔٙجاُءوَؾ َيْحِلُفوَف بِالل ِو ِإْف َأَرْدنَا ِإَّل  ِإْحَسانًا َوتَػْوِفيًقا﴾]النساء:
عي أنو مصلح كأنو يريد ا٣بّب كيريد اإلحساف كيريد كل أحد ٲبكن أف يد    !!سبحاف ا

 ،حٌب إبليس َسانًا َوتَػْوِفيًقا﴾﴿ِإْف َأَرْدنَا ِإَّل  ِإحْ اإلصبلح حٌب ا٤بنافقوف أساس الشر كالببلء 
، سبحاف [ٕٔ﴿َوقَاَسَمُهَما ِإنٍّي َلُكَما َلِمَن الن اِصِحيَن﴾]العراؼ: :عنو أٓب يقل ا 

 !!ا العظيم
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﴿َوَما َأْىِديُكْم ِإَّل  َسِبيَل  :حٌب فرعوف أكرب الطغاة على اإلطبلؽ يقوؿ
  .[ٜٕالر َشاِد﴾]غافر:

ف نو مصلح كأنو يريد ا٣بّب، ليس كل من ادعى ذلك يكو إذف ليس كل من ادعى أ
 .ىذا اٌدعواصادقنا، فشر الناس من 

إذف العربة أف يعرض القوؿ على اك كا٤بيزاف الذم توزف بو األشياء كاألقواؿ كىو  
 .كبلـ ا كرسولو 

 ٚايػسع َٝصإ األَٛز نًٗا
   

 ٚغاٖد يؿسعٗا ٚأؾًٗا 
 

ُهْم ُمِصيَبٌة ِبَما َقد َمْت أَْيِديِهْم ثُم  َجاُءوَؾ َيْحِلُفوَف بِالل ِو ِإْف َأَرْدنَا ﴿َفَكْيَف ِإَذا َأَصابَػتػْ 
ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل  * ِإَّل  ِإْحَسانًا َوتَػْوِفيًقا ُأْولَِئَك ال ِذيَن يَػْعَلُم الل ُو َما ِفي قُػُلوِبِهْم فََأْعِرْض َعنػْ

-َٕٙوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإَّل  لُِيطَاَع بِِإْذِف الل ِو﴾]النساء: * ِليغًاَلُهْم ِفي أَنُفِسِهْم قَػْوًَّل بَ 
 :كأف يكوف متبعنا كأف يكوف ٧بكمنا، أف يكوف مطاعنا  ىذه حقيقة اإلٲباف بالرسوؿ [ٗٙ

َلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَؾ ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإَّل  لُِيطَاَع بِِإْذِف الل ِو َوَلْو أَنػ ُهْم ِإْذ ظَ 
َفال َورَبٍَّك َّل  * فَاْستَػْغَفُروا الل َو َواْستَػْغَفَر َلُهُم الر ُسوُؿ َلَوَجُدوا الل َو تَػو ابًا رَِحيًما

﴿َفال  :ل إٔب قضية التحاكم إٔب شرع ارجعنا مرة أخر .[٘ٙ-ٗٙيُػْؤِمُنوَف﴾]النساء:
نَػُهْم ثُم  َّل َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمم ا َورَبٍَّك َّل يُػْؤِمُنوَف َحت ى يُ  َحكٍُّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 .[َ٘ٙقَضْيَت َوُيَسلٍُّموا َتْسِليًما﴾]النساء:
، نفى ا اإلٲباف عمن يتحاكم إٔب الرسوؿ ﴾ومن أصدؽ من اهلل قيالً ﴿  نفى ا 
  نَػُهْم ثُم  َّل َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم ﴿َحت ى ُيَحكٍُّموَؾ فِ ، بل كا ىذا ال يكفي يَما َشَجَر بَػيػْ

 ، يزكؿ من قلبهم كل تلوف ككل تردد ككل حرج من حكم ا كرسولو َحَرًجا ِمم ا َقَضْيَت﴾
 ﴿﴾كيذعنوا إذعانناَوُيَسلٍُّموا َتْسِليًما.  

 .ىذا حكم ٧بكه كامتحافه للمؤمنْب ىذه حقيقة اإلٲباف، ىذه حقيقة الطاعة،
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 يَػْزُعُموفَ  ال ِذينَ  ِإَلى تَػرَ  أَلمْ ﴿: تعالى اهلل قوؿ باب -ٛ٘

 َأفْ  يُرِيُدوفَ  قَػْبِلكَ  ِمنْ  أُْنِزؿَ  َوَما ِإَلْيكَ  أُْنِزؿَ  ِبَما آَمُنوا أَنػ ُهمْ 

 َويُرِيدُ  ِبوِ  َيْكُفُروا َأفْ  أُِمُروا َوَقدْ  الط اُغوتِ  ِإَلى يَػَتَحاَكُموا

 (الثاني اجمللس) ﴾بَِعيًدا َضاَلًَّل  ُيِضل ُهمْ  َأفْ  الش ْيطَافُ 
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﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َّل تُػْفِسُدوا ِفي اَلْرِض قَاُلوا ِإن َما َنْحُن وقولو : قاؿ

 [.ُٔٔمْصِلُحوَف﴾]البقرة:
كقد علمت أف  ،ال يزاؿ ا٢بديث متعلقنا هبم عن ا٤بنافقْب إذٍ  ىذا إخباره من ا 

  .نزلت ُب ا٤بنافقْب باالتفاؽ﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم﴾  :ةاآلية السابق
﴿َوِمَن الن اِس َمْن يَػُقوُؿ آَمن ا بِالل ِو  :قاؿ ا  ،كىذه اآلية أيضنا ُب ا٤بنافقْب

َّل  أَنُفَسُهْم ُيَخاِدُعوَف الل َو َوال ِذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَف إِ  *َوبِاْليَػْوـِ اآلِخِر َوَما ُىْم ِبُمْؤِمِنيَن 
ِفي قُػُلوِبِهْم َمَرٌض فَػَزاَدُىُم الل ُو َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكِذبُوَف  *َوَما َيْشُعُروَف 

 [. ٔٔ-َٛوِإَذا ِقيَل َلُهْم َّل تُػْفِسُدوا ِفي اَلْرِض قَاُلوا ِإن َما َنْحُن ُمْصِلُحوَف﴾]البقرة: *
أف من اإلفساد ُب  :ىو ُب ىذه اآلية ُب ىذا الباب لف ككجو إيراد ا٤بؤ 

 ىذا من اإلفساد ُب األرض، كىذا دأبي  غّبه كٙبكيمى  شرع ا  ٙبكيمً  األرض ترؾى 
 .رب الناس إٔب ٙبكيم غّب شرع اا٤بنافقْب، فإهنم أبعد الناس عن ٙبكيم شرع ا، كأق

كأف ىذا   ،[ٔٔوا ِفي اَلْرِض﴾]البقرة:﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َّل تُػْفِسدُ : قاؿ ا 
 رغبةن  ا٤بؤمنْب أصحاب ىؤالء ا٤بنافقْب أك أقربائهم ا٣بطاب ككأف ىذه نصيحة توجو هبا بعضي 

 .ُب دعوهتم إٔب ا٢بق رجاء إٲباهنم
أف يسعى  :السعي ُب الفساد، إفساد يعِب :اإلفساد ىو ﴿َّل تُػْفِسُدوا ِفي اَلْرِض﴾

ُب  صاّبو  الغالب أك يقع كثّبنا أف يكوف اإلفساد كاقعنا على شيءو اإلنساف ُب فساد شيء، ك 
ا بعد أف كاف صا٢بنا :أفسده، يعِب :األصل، يقاؿ إنو  .صّبه فاسدن

 .ا حسينا كقد يكوف شيئنا معنويناكل ما فيو ضرر كقد يكوف شيئن   :كالفساد ىو
ىو الفساد ا٤بعنوم للفساد ا٤بعنوم، كالفساد ىا ىنا  الفساد ا٢بسي ٜبرةه  كال شك أف  

ك٧بادة أمره كعدـ االستجابة لدعوتو، أم فساد  أعظم الفساد ىو معصية ا  كذلك أف  
﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجن   :ساف ضد ا٢بكمة الٍب ألجلها خيًلقأعظم من ىذا الفساد أف يفعل اإلن
ا أيًمرى بو فكاف فعلو ، فجاء ىذا ا٤بخذكؿ بضد م[َٙ٘واإِلنَس ِإَّل  لِيَػْعُبُدوِف﴾]الذاريات:

 .فسادنا
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إفساد غّبىم، فهم أفسدكا أنفسهم كيسعوف ُب  ،كا٤بنافقوف ال شك أهنم مفسدكف
، كالحظ أنو [ٔٔ﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َّل تُػْفِسُدوا ِفي اَلْرِض﴾]البقرة: :مفسدكف بكل حاؿ

ن ا٤بنافقْب كثّبة ألف فركع الفساد الٍب تكوف م ؛ٓب يعْب ىذا الشيء الذم أفسدكا فيو كذلك
﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َّل  :، كلذلك جاءت اآلية هبذا اإلطبلؽجدنا حٌب كأهنم حازكىا ٝبيعنا
 .[ٔٔتُػْفِسُدوا ِفي اَلْرِض﴾]البقرة:

على شيء صاّب،  -كما قلت قبل قليل-كأقبح ما يكوف اإلفساد حينما يعود على 
﴿َوَجَعَل  :قاؿ ا٢بة مباركة ص جعل ىذه األرض صا٢بة خلقها أكؿ مرة  كا 

َواتَػَها﴾]فصلت: َر ِفيَها َأقػْ جعلها أرضنا  ، [ِٓٔفيَها َرَواِسَي ِمْن فَػْوِقَها َوبَاَرَؾ ِفيَها َوَقد 
ٗبا يفسدىا، كأكؿ اإلفساد  صا٢بة، أرضنا مباركة، فجاءىا اإلنساف الذم ٓب يستجب  

لى ذلك ٜبرتو، كىو الفساد ا٢بسي، كذلك ٜبرة ، فيتبعو عىو اإلفساد ا٤بعنوم ٗبعصية ا 
﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَػرٍّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي الن اِس  :للفساد ا٤بعنوم، أٓب يقل ا 

:  .[ٔٗلُِيِذيَقُهْم بَػْعَض ال ِذي َعِمُلوا َلَعل ُهْم يَػْرِجُعوَف﴾]الرـو
أف يكوف الفساد ا٢بسي ُب األرض ٜبرةن للفساد الكونية  ر بإرادتوقدٌ  ا  إذف

ارتفاع درجة حرارة كس كيشكوف منو من فساد ُب األرض،  ا٤بعنوم، كل ما يذكقو كيلمسو النا
األرض أك ما يسمى باالحتباس ا٢برارم، قلة نزكؿ األمطار، قلة الغذاء ُب بعض األماكن، 

من ىذه األمور الٍب يشتكيها الناس من إٔب غّب ذلك  .الرياح العاصفة، األعاصّب، الرباكْب..
 كىو الفساد ا٤بعنوم بعصياف ا  ،صور الفساد ُب األرض كلها راجعة إٔب ىذا السبب

مع ذلك يلطف بعباده كٲبهلهم كلو  ، كا كتنكب الطريق الذم دعا إليو أنبياءه 
طفو كمن رٞبتو من ل يؤاخذ ا الناس ٗبا كسبوا ما جعل على ظهرىا من دابة، ا 

 .كٲبهلهم لعلهم يعودكف إٔب رشدىم يلطف بعباده
﴿َّل تُػْفِسُدوا ِفي  :وا بالنصيحة إٔب ىؤالء ا٤بنافقْبالشاىد أف ىؤالء الناصحْب توجه

ِإن َما َنْحُن قَاُلوا ﴿ :كاف ا١بواب بالنقض، ماذا كاف ا١بواب؟  [ٔٔاَلْرِض﴾]البقرة:
 .[ُٔٔمْصِلُحوَف﴾]البقرة:

فسادىم ال ٱبفى  !!جيب األمر ُب حاؿ ىؤالء ا٤بنافقْب، يا  العجبكىذا من ع
نبلحظ أهنم بل على ذم ليب، كإذا هبم ٰبكوف كٱبربكف عن أنفسهم أهنم على الضد ٛبامنا، 
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أتوا با١بملة اال٠بية الٍب تفيد معُب الدكاـ، ٓب ٱبربكا عن أنفسهم بأهنم مصلحوف، كما كاف  
ٱبربكف  ١بملة فعلية، لكنهم أجابوا  ٔبملة ا٠بيةكانت اْفِسُدوا﴾ ﴿َّل تػُ كبلـ الناصحْب ٥بم، 

مصلحوف، رضو ٫بن عأنفسهم بأننا مصلحوف دائمنا، ُب طوؿ حياتنا كُب طوؿ أمرنا ك عن 
ِإن َما  قَاُلوا﴿ :أيضنا ما بلغوا فيو من ا٤بكابرة حينما أتوا هبذا ا٢برؼ الذم يفيد القصر الحظك 

أف لنا كال شيء قصركا أنفسهم على اإلصبلح، ال ش :، يعِب[ٔٔقرة:َنْحُن ُمْصِلُحوَف﴾]الب
  وف!مصلح  عندنا سول أننا

مفسدكف كمع ذلك يدعوف  يا  العجب، كىذا ضد حا٥بم بالضبط، ىم ٕبقيقة األمر
الرد من   مع أف فسادىم ال ٱبفى على أحد، كجاء !!أهنم مصلحوف، سبحاف ا العظيم

، [ٕٔ﴿َأَّل ِإنػ ُهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكْن َّل َيْشُعُروَف﴾]البقرة: :كتاب ربنا سبحانو عليهم
كالحظ كيف أف القصر ىا ىنا جاء أقول من القصر الذم زعموه ألنفسهم، أال كىو 

فهذا التعريف يفيد قصرنا أقول من  ،[ٕٔ﴿َأَّل ِإنػ ُهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَف﴾]البقرة: :بتعريف
أهنم ىم ا٤بفسدكف ُب ا٢بقيقة، كالحظ كيف أيكِّد ىذا  :فسهم، يعِبالقصر الذم زعموه ألن

 :ىنا ضمّب فصل يفيد معُب (ىم) ، ِإنػ ُهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَف﴾ ﴿َأَّلالقصر بضمّب الفصل، 
أف حا٥بم  أخرب ا  :يعِب ،التأكيد، فكاف ا١بواب أك الرد على كبلمهم بالنقض أيضنا

 .على ضد ما كانوا يزعموف
يدهنم كشأهنم ىو اإلفساد ُب دف نستفيد من ىذه اآلية أف أىل النفاؽ دأهبم ك إذ

السعي ُب صبلح األشياء فهم  :اإلفساد، يعِب األرض كدعواىم اإلصبلح، اإلصبلح ضدي 
يزعموف أهنم دائبوف على اإلصبلح، ىم يصلحوف أنفسهم، يصلحوف غّبىم، يصلحوف 

  .ُب ضد ذلك قع ىو أف ىؤالء كاقعوفاألرض، مع أف الوا
كل مبطل   أىل النفاؽ بل أف   كهبذا أيضنا يتأكد لنا ما ذكرناه ُب درس أمس، كىو أف  

 قو٥بم عي لنفسو اإلصبلح، كما قلنا عن إبليس كعن فرعوف كعن ا٤بنافقْب ُبد  ٲبكن أف يى 
رهتا ماذا كانوا يريدكف؟ قلنا قو٥بم ىذا يدؿ على ىذه القاعدة الٍب ذك السابق، ماذا قالوا؟

كتوفيقنا، ىكذا ينسبوف إٔب أنفسهم، ٫بن ال نريد إال  ايزعموف أهنم يريدكف إحسانن  :لك
 .إ٭با ٫بن مصلحوف كىنا يقولوف ،ساننا كتوفيقناا٣بّب، ال نريد إال إح
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ال يتمكن من تركيج  لو طِّ بٍ إذف القاعدة الٍب ٯبب أف يتنبو ٥با ا٤بسلم فيها أف كل مي 
كبالتإب يغَب بو األغمار، كإال فلو خرج بو على  ،ا ٩بوىنا ٧بسنناباطلو إال بإخراجو مزخرفن 

ألف الباطل اجملرد أمره  ؛قبل عليوفإف النفوس ال تي  ،صورتو ا٢بقيقية لو جاء بالباطل كما ىو
٘بدىم ماذا  ،٨بالفه للفطرة، كلذلك نفوس أكثر الناس تعرض عنو، إذف كيف يصنع ىؤالء

لونونو، حٌب ٱبرج ُب صورة حسنة هبيجة، كا١باىل ال ٘بد عنده يفعلوف؟ يزخرفونو كيزينونو كي
إال أنو يغَب بالظواىر، ال ينفذ إٔب ا٢بقائق، ٘بد أنو يقف عند حدكد ىذه الزخارؼ فيغَب هبا 

 .عى إليودٍ كينصاع كينساؽ إٔب ما يي 
أهنم ٱبرجوف ا٢بق ُب  :يضيفوف إٔب ىذا شيء آخر، كىو لكالغالب أف أىل الباط

يحة، فقل ٕب بربك كيف ستكوف النتيجة حينما يظهر الباطل ُب صورة حسنة، صورة قب
 !كيقابل ىذا أف يظهر ا٢بق ُب صورة قبيحة، كيظهر أىل ا٢بق أيضنا ُب صورة قبيحة

 ،يسعوف ُب إخراج ا٢بق ُب صورة كريهة ٘بدىم  ىذا ىو حاؿ أىل النفاؽ دائمنا
من جهة  ة، يقدحوف ُب قدر ا من جهة أنو معارض للحكم يقدحوف ُب أمر ا 

 ة أنو معارض للعقل، كىكذا دكاليكمن جه وف ُب خرب ا حأنو معارض للعدؿ، يقد
  .م ٱبرجوف الباطل ٩بوىنا مزخرفناٱبرجوف ا٢بق مشوىنا ُب مقابل أهن لئلفساد مُب طريقه
ِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطيَن ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلٍّ نَ  :شاىد ىذا ُب كتاب ا، قوؿ ا ك 

﴿زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما ماذا؟ اإِلنِس َواْلِجنٍّ يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض﴾ 
  .[ٕٔٔفَػَعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُروَف﴾]النعاـ:

 :باطل هبا ىوإذف الوسيلة الٍب يسعى ٔبد كاجتهاد شياطْب اإلنس كا١بن ُب تركيج ال
 .رجوف الباطل ُب صورة حسنة ٝبيلةٱب ،زخرؼ القوؿ

كمن ىذا الباب إعراضهم عن ٙبكيم  ة،كُب ا٤بقابل ٱبرجوف ا٢بق ُب صورة سيئة، باطل
يقولوف ٫بن ُب زمن التطور، ٫بن ُب زمن التطوير، ٫بن ُب زمن التنوير، ٫بن ُب زمن  ،ا 

 ذا الذم يفعلوف مع األسف الشديد.، ى"التجديد. إذف البد أف نواكب العصر
 

 ُمْؤَتَصدُ  ِسجٍّْينَ  ِإَلى ِمْنوُ  تُػْفُضْوفَ      نَػَعمْ  لِْلَحِضْيضِ  فَػُقْلَنا رُِقيًّا قالوا
 

 َفَحاِصُلَها ُخبثًا َعَصَرتْ  َعْصرِي ةٌ 
 

 فاْزَدِرُدوا َأْغَمارُ  َويَا نَِقْيعٌ  ُسمٌّ  
 

 لْيتَ  فَػَيا ةِ اْلَحَيا َتْجِدْيدَ  َوَسمُّْوهُ  َمْوتٌ 
 

 ُلِحُدوا َقدْ  الر ْمسِ  في َلَها الُدَعاةَ  
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يزعموف أهنم أىل التطوير كالتجديد كىذا ال يتناسب معهم أف ييرجع إٔب ا٣بلف، 
ىؤالء الذين يدعوف إٔب ٙبكيم الشريعة كالوقوؼ عند حدكد ا، يزعموهنم أك ير٠بوهنم أك 

إٔب العصور الوسطى أك العصور ا٢بجرية، ك٫بن ُب  يريدكف إرجاعنا ،يصوركهنم بأهنم ظبلميوف
، ىذا الوقت ا٤بتقدـ ُب ىذا الزماف ا٤بتطور، ىكذا يصنعوف ُب شأف ٙبكيم شرع ا 

 .أهبم قدٲبنا كدأهبم أيضنا حديثنا، إذف ىذا دٙبكيم أمر ا سبحانو كأمر رسولو 
اآلية ُب ىذا الباب  ىذه إذف ىذا ىو فيما يبدك كا أعلم سبب إيراد ا٤بؤلف 

 كا تعأب أعلم.
 [.ٙ٘﴿َوَّل تُػْفِسُدوا ِفي اَلْرِض بَػْعَد ِإْصالِحَها﴾]العراؼ:وقولو: :قاؿ 

ىذه اآلية قريبة ُب ا٤بعُب من اآلية السابقة، كفيها النهي عن اإلفساد ُب األرض بعد 
، كعلمنا أف ىذا [ٙ٘عراؼ:﴿َوَّل تُػْفِسُدوا ِفي اَلْرِض بَػْعَد ِإْصالِحَها﴾]الإصبلحها، 

 .اس، بإفساد مصاّب األرض كخّباهتاالفساد يشمل الفساد ا٢بسي بالظلم، بالتعدم على الن
اإلفساد فيها ٗبعصية ىو ك  :كىو األساسي ٤با قبلو ،كىو األصل ،كالنوع الثا٘ب كىو األىم

، كل ذلك من ٗبعاقرة ا٤بنكرات كفعل الفواحش كالكبائر ،بالشرؾ با  ،بالكفر ا 
 .اإلفساد ُب األرض

ك٤باذا يعودكف عليها  ،ُب ىذه اآلية بأف األرض قد أصلحها  يذكرىم ربنا 
 ؟بالفساد كىي صا٢بة، كىذا فيو تأنيب ٥بم كيف يسعوف إٔب شيء سليم كصاّب فيفسدكنو

بنا ىذا ٩با هنى ر ك ىذا دليل على إمعاهنم ُب الشر، إ٭با يعمدكف إٔب شيء صاّب فيفسدكنو، 
  .عنو 

اإلفساد ُب األرض اإلعراض من أف  -كما سبق  -من إيراد ىذه اآلية :ككجو الشاىد
منو أف  أسوأكأف ييسىو ل بينو كبينو ك  ،، كأف يػينػىز ؿ غّب شرع ا منزلتوعن ٙبكيم شرع ا 
 .كل ذلك كال شك من اإلفساد ُب األرض  ،يػيفىض لى على شرع ا 

يف يدعي ىؤالء الذين ٖبسوا أنفسهم حظها من ا٣بّب، كيف ك  !!كيا  العجب 
 ،يدعوف العذب النمّب كيدعوف الصاُب الزالؿ، كا٣بّب اض، كيستبدلوف بو زباالت أذىاف

الذم  وف هبذه القوانْب كىذه الدساتّب عن شرع ا ضكاجتهادات باطلة خاسرة، يستعي
 !كالذم ىو ا٢بق كلو ،ىو ا٣بّب كلو
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ُب   الذم خلق ا٣بلق، إذف ىو الذم يعلم ما يصلحهم، كلذلك أنزؿ ىو  ا 
افظ على صبلح ىذه األرض لكي تبقى صا٢بة مباركة كما كتبو كأرسل رسلو ببياف ما ٰبي 

ىو ا٣بالق،  ، لكن ىؤالء مع األسف الشديد أتوا بضد ذلك، إذا كاف ا خلقها ا 
كامو ما يصلح حاؿ ىذه األرض، ال تستقيم إذف ىو العآب ٗبا يصلح الناس، إذف ُب أح

ىذه األرض الٍب يعيشوف فيها،  أحواؿ الناس إال باالستقامة على شرع من خلق الناس كخلق
ىو الذم تصلح  ٓب يكن إال أف الشواىد الواقعية ا٢بسية الٍب تدؿ على أف شرع ا  لوك 

قْب الذين يعرضوف عن ٙبكيم ا بو أحواؿ الناس، لو ٓب يكن إال ىذا ردنا على ىؤالء ا٤بناف
م.ا عليهدن لكفى بو ر  ؛، لو ٓب يكن إال ذلك 

ك٫بن نرل كنقرأ كنشاىد ُب ىذا العصر كيف أف بعض ببلد الكفر أصبحت تتلمس 
االستفادة من بعض األنظمة الشرعية ُب شأف ا٤بصرفية اإلسبلمية مثبلن بعد أف القوا كيبلت 

بالفساد العريض، أصبحوا اآلف يتلمسوف ُب بعض جهاهتم، ككيف عاد عليهم  ،النظاـ الربوم
ىذا الذم  يتلمسوف االستفادة من األنظمة اإلسبلمية ُب شأف االقتصاد كا٤باؿ، لعلمهم أف  

ال ٲبلك إال  شرع ا أحكاـ نظر ُب  منصفح بو أحواؿ الناس، ال شك أف كل تصلي 
 أحواؿ الناس ال تستقيم إال بو. ىذا ىو ا٢بق اض، كأف باإلذعاف كاإلقرار بأف  

جئت إٔب سياسة إف جئت إٔب أحكاـ االقتصاد، إف جئت إٔب أحكاـ األسرة، إف 
الببلد، جئت إٔب ما يتعلق با٢بدكد كما إليها، إٔب غّب ذلك من أحكاـ الشريعة العامة 

 ،ا٢بقعن بأف ىذا ىو ذصف من غّب ا٤بسلمْب إال أف ينكا ال ٯبد ا٤ب ،الشاملة لكل شيء
 .كأنو ال ٲبكن إال أف يكوف شرعنا منزالن من ا٣بالق العليم ا٣ببّب ا٢بكيم 

ِب بو ُب بعض الببلد، كنت أحدثو عن أحد الكفار ُب ٦بلس ضم   ثي حدِّ مرة كنت أي 
شيءو من نظاـ اإلسبلـ كٝباؿ اإلسبلـ كركعة اإلسبلـ كحسن اإلسبلـ، كذكرت بعض 

ل عاقبلن أخرج كرقة كقلم كصار يكتب معي ما أقوؿ، يقوؿ األمثلة التفصيلية ككاف ىذا الرج
أريد أف أفكر كأتدبر ُب ىذا الشيء الذم تتكلم فيو، كأثناء كبلمي توقف كنظر إٕب  كقاؿ: 

دًىش هبذا التنظيم البديع الدقيق عًجب كأي ، أي "كل ىذا ا٣بّب عندكم كتقصركنو على أنفسكم"
أنفسكم دكف أف تشيعوف كدكف أف تدعوف كدكف  ُب ديننا، كيف ٙبفظونو أك تقصركنو على

  ؟كل ىذا ا٣بّب عندكم كتقصركنو على أنفسكم  ؟غوف ذلكأف تبلِّ 
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قاؿ كثّب من ىؤالء الذين ىم خارج كملساف حاؿ ىو فا٤بقصود أف ىذا الذم قالو 
الدائرة اإلسبلمية إف ٓب يغلب عليهم ىواىم، كإال فإف ا٢بق أبلج، كاضح ُب الشمس ا٤بشرقة، 
ىذا الدين ظهور ا٢بق فيو كظهور الشمس ُب رابعة النهار، ال ٲبكن إلنساف أف يتجاىل 
ذلك أك أف ٱبرب ٖببلؼ ظهور ىذا ا٢بق فيو إال إذا غيًلبى على ىواه مع األسف الشديد كا 

 ا٤بستعاف. 
  :قاؿ 

ُغوَف﴾]المائدة:و   [اآلية.ٓ٘قولو: ﴿َأَفُحْكَم اْلَجاِىِلي ِة يَػبػْ
هاـ اإلنكارم فيها باستفهاـو إنكارم، ٱباطب فيها هبذا االستف أخرب ا ىذه اآلية 

ُغوَف َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الل ِو ُحْكًما ِلَقْوـٍ  :راهبمضىؤالء ا٤بنافقْب كأ ﴿َأَفُحْكَم اْلَجاِىِلي ِة يَػبػْ
 .[ٓ٘يُوِقُنوَف﴾]المائدة:
 .١بهلألف مبُب ذلك على ا ؛كل ما خالف اإلسبلـ  :ا١باىلية ىي

بعلمو كما أخرب  فإنو قد أنزلو ا  أما اإلسبلـ كا٢بق كالدين الذم أنزلو ا 
 أنزلو بعلمو. 

 ما خالفو حقيقتو جهله  مبِبه على العلم، فكل ما عارضو ككل إذف دين ا 
 .٧بض

أف حكم غّبه ىو حكم ا١باىلية، كىذا حق ال ريب فيو، كل ما   كلذلك أخرب 
فإنو حكم جاىلي، كالعاقل ال شك أنو ال يطلب ا١بهل، ال  ا كاف خبلؼ شرع 

إ٭با يطلب العلم كيطلب النور كيطلب ا٢بق، إذا كاف يريده  ،يطلب الظبلـ، ال يريد الظلم
 .فليس أمامو إال أف يستزيد ٕبكم ا 

ُغوَف﴾  ﴿َأَفُحْكَم اْلَجاِىِلي ةِ    .يريدكف :يعِبيَػبػْ
﴿َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الل ِو  :و أحسن األحكاـأف حكمو ى ٍب بْب ا 

لكن ىذا ال يدركو كال يقر بو إال الذين يوقنوف، الذين بلغوا الدرجة  ،[ُٓ٘حْكًما﴾]المائدة:
كىذه اآلية تعم ا٢بكمْب  ،أحسن األحكاـ العظيمة من اإلٲباف، عند ىؤالء حكم ا 

 .قدرنا كشرعنا :يعِب ُحْكًما﴾ ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الل وِ القدرم كالشرعي، 
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من أحكامو القدرية ال شك أنو أحسن ما ٲبكن أف  ال شك أف كل ما يقدره ا 
 .يقع

كفعلو كخلقو مقركفه با٢بكمة، كا  ،ره لعلمو أف ا٢بكمة فيو تقدير اقد   كا 
 ك، فعندىم كل يفعل بإرادتو كمشيئتو ا٤بقَبنة با٢بكمة، كلذلك أىل اإليقاف يعلموف ذل

ره كحكم بو سبحانو قدرنا ككوننا فإنو أحسن ما ٲبكن أف يقع، لو أصاب اإلنساف شيء قد  
ألنو ُب ظنو كعقيدتو أنو أحسن ما ٲبكن أف يقع عليو ُب  ؛عليو حادث فإنو ٰبمد ا 

 .عقيدتو كل مسلم بلغ درجة اإليقافىذه اللحظة، ىكذا 
ؽ، حكم ا د أىل اإليقاف كاإلٲباف الصادكذلك الشأف ُب األحكاـ الشرعية عن

 .الشرعي أحسن األحكاـ
﴿أَلَْيَس الل ُو بَِأْحَكِم : ال حكم أحسن من حكمو، كما قاؿ ا  إذف ا 

  .[ٛاْلَحاِكِميَن﴾]التين:
 

  :قاؿ 
 ٕٚ ال ٜؤَٔ $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  عٔ عبد اهلل بٔ عُس

 # ٦ت ب٘أسدنِ ست٢ ٜهٕٛ ٖٛاٙ تبّعا ملا د

سدْٜح ؾشٝض، زٜٚٓاٙ يف نتاب اؿذ١ بإضٓإد : ))قاٍ ايٟٓٛٚ 

 .((ؾشٝض

كقد صححو كما  ، ىذا ا٢بديث فيو ٕبثه ككبلـه طويل من جهة ثبوتو عن النيب
بإسناد  ((ا٢بجة))إنو حديث صحيح ركيناه ُب كتاب ) :فإنو قاؿ ٠بعت النوكم 

رد ىذا ا٢بديث لكن من طريق أيب أك  ((فتح البارم)) بن حجر ا، كا٢بافظ (صحيح
رجالو ثقات، كنقل تصحيح النوكم كٓب )كقاؿ:  ،ال من طريق عبد ا بن عمرك ،ىريرة

 .(يتعقبو
 ، كُب مقابل ىؤالء طائفة من أىل العلم ضعفوا ىذا ا٢بديث كٓب يثبتوا إسناده للنيب

 (.نو غريب)إ :كابن عساكر قاؿ ُب ىذا ا٢بديث
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ُب  تكلم عن إسناده من جهة ثبوتو كعدمو ابن رجب كمن أحسن ٩بن رأيتو 
، (إف تصحيحو بعيد) :فإنو تعقب النوكم ُب تصحيحو كقاؿ ،((جامع العلـو كا٢بكم))

كذلك أف اإلسناد فيو نعيم بن ٞباد ا٣بزاعي كىو على جبللة قدره بالعلم كالسنة إال أنو 
ايتو ٥بذا ا٢بديث، مع كجود ُب رك  :ككذلك اضطرب ُب ىذا اإلسناد يعِب ،ضعيف الركاية

 .كضعفو غّب كاحد من أىل العلم ،أيضنا انقطاع ُب اإلسناد، كلذلك ضعفو
فا٤بعُب صحيح كال  ،أك ٓب يثبت  على كل حاؿ إف ثبت ىذا ا٢بديث عن النيب

﴿َفال َورَبٍَّك َّل  :ىذا ا٢بديث ُب معناه يدؿ على ما دؿ عليو قولو تعأب فإف   ل،يستشك
نَػُهْم ثُم  َّل َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمم ا َقَضْيَت  يُػْؤِمُنوفَ  َحت ى ُيَحكٍُّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 .[َ٘ٙوُيَسلٍُّموا َتْسِليًما﴾]النساء:
أنو ٯبب أف ٰبب ما  :ا٤بقصود «َّل يؤمن أحدكم حتى يكوف ىواه تبًعا لما جئت بو»

 . أيًمر بو من كبلـ ا ككبلـ رسولو
 ،مر الكتاب كالسنة ٯبب على ا٤بسلم الذم يريد أف يكوف مؤمننا اإلٲباف الواجبأكا

أخذنا ُب دركس  "ال يؤمن من فعل كذا"أك  "،ال يؤمن أحدكم"كقد علمت أف ىذا النفي 
فهو ال يؤمن اإلٲباف الواجب،  ،سابقة أنو يدؿ على أف فاعل ما ذيًكر قد نقص إٲبانو الواجب

ؤمن أصبلن يعِب ىو فاقد ألصل اإلٲباف، إ٭با ىذا قدحه ُب قدرو أرفع كليس ا٤بقصود أنو ال ي
اققْب، كمنو  ، كقلنا أف الذم اختاره ٝباعة منكأعلى من أصل اإلٲباف كىو اإلٲباف الواجب

ما جاء  :أف كركد ىذا اللفظ دليله على أف موضوعو يعِب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
، كىو من العبلمات يله على أف ىذا ا٤بذكور من الكبائردل «َّل يؤمن»فيو ىذا الذـ بقولو 

 الكبّبة من الصغّبة.  اأك تيعرؼ هب الٍب ييعرؼ بو
على ذلك  كيقبلي   ا٤بقصود أف الواجب على كل مسلم أف ٰبب أمر ا كأمر رسولو

 .كيسلم تسليمنا
لما َّل يؤمن أحدكم حتى يكوف ىواه تبًعا »كال يستشكل أيضنا قولو ُب ا٢بديث  

ا٤بيل،  :ألف األصل ُب كلمة ا٥بول أصبلن ىو ؛، فكلمة ا٥بول ىا ىنا ال تشكل«جئت بو
كإف كاف الغالب ُب االستعماؿ أف يكوف مذمومنا، الغالب  ،ماؿ :يعِب لىوم كذا فهو يهو 
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، كلذلك ما جاء ا٥بول ُب كتاب ا  قط إال  أنو إذا ذيًكرى ا٥بول أف يكوف ُب معُبن مذمـو
 .مذمومنا

ٗبعُب ابة أك ٗبعُب  :ذا ا٤بعُب كىوهبلكن قد يرد ُب بعض األحاديث كاآلثار ا٥بول ُب 
كما   ا٤بيل، كمن ذلك ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا، كمن ذلك أيضنا قوؿ عائشة 

ُهن  َوتُػْؤِوي ِإلَْيَك َمْن  :٤با نزؿ قوؿ ا  ((صحيح البخارم))ُب  ﴿تُػْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنػْ
ما أرى ربك إَّل يسارع » :ٚباطب النيب  قالت ، [ٔ٘اُء﴾]الحزاب:َتشَ 

بأف ٲبن عليو كٲبنحو كيعطيو   يكـر نبيو أهنا ترل أف ا  :كمعُب كبلمها ،«في ىواؾ
ىذه الكلمة كقطعنا ىي ال  استعملت ىا ىنا فتبلحظ أف عائشة  ، ما ٰبب

، ألف النيب  :إ٭با ا٤براد ،عن نسبة ا٤بعُب ا٤بذمـو إليو لي ال شك أنو ٯبيٌ   تريد ا٤بعُب ا٤بذمـو
  .ابة :ا٤براد ،ا٤بيل

كماؿ إٔب قوؿ   بدر ٤با اختار النيب أسارلُب شأف   كقل مثل ىذا ُب قوؿ عمر
ما   النيب فهوم  ):  ، قاؿ ٖببلؼ قوؿ عمر مفيو كىو أنو ال يقتله  أيب بكر

أنو ماؿ كأحب كرغب ُب قوؿ أيب  :ُب ىذا؟ يعِب، ما مع(قاؿ أبو بكرو كٓب يهول ما قلت
 كٓب ٰبب ما قلتو.   بكر

كمنو قولو  ،إذف ا٥بول ىا ىنا ليس ىو ا٤بعُب ا٤بذمـو الذم جاء ذمو ُب كتاب ا 
َبَع َىَواُه ﴿فَِإْف َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَن َما يَػت ِبُعوَف َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضلُّ ِمم ِن اتػ   :تعأب

  .[ِٓ٘بَغْيِر ُىًدى ِمَن الل ِو﴾]القصص:
، كأف ٰبب حكم ا  ا  ورسولأمر ا ك  إذف الواجب على كل مسلم أف ٰبب

، ٖببلؼ حاؿ ا٤بنافقْب الذين إذا دعوا إٔب ا كرسولو ليحكم بينهم فإهنم  كرسولو 
فهذا من القدر الواجب الذم ال  ، ال ٰببوف حكم ا كرسولو ،يصدكف صدكدنا ،يعرضوف

، حٌب لو كاف البد أف ٰبب أمر ا، كالبد أف ٰبب حكم ا  ،يسامح فيو اإلنساف
ها فيها شيء من ا٤بشقة، لكن   رٗبا تكوف بعض أحكاـ ا  ،يشعر أف فيو عليو مشقة

عليو، فبل مشقة ٧بتملة، كأف يتوضأ اإلنساف مثبلن ُب جو بارد، ٘بد أف فيو بعض ا٤بشقة 
السيما إذا استشعر ا٤بسلم  ،الشعور هبذه ا٤بشقة مع ٧ببة ىذا الذم أمر ا  ٲبتنع كجودي 

 . أف لو ُب ىذه ا٤بشقة الٍب ٯبدىا مزيد من األجر من ا 
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  :قاؿ 
 ايٝٗٛدزدٌ َٔ املٓاؾكني ٚزدٌ َٔ : نإ بني ٚقاٍ ايػعيب 

ف أْ٘ ال ٜأخر عس-؛ْتشانِ إىل قُد ايٝٗٛدٟ: كاٍؾ ،خؿ١َْٛ

أِْٗ ٜأخرٕٚ ايسغ٠ٛ،  ؛ يعًُْ٘تشانِ إىل ايٝٗٛد :، ٚقاٍ املٓاؾل-ايسغ٠ٛ

﴿أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن  ؾٓصيتد١ٓٝٗ؛ ؾٝتشانُا إيٝ٘؛  ا يفنآّٖ اإٔ ٜأتٝ ؾاتؿكا
 [.. اآلية.ٓٙيَػْزُعُموَف﴾]النساء:

كؿ اآلية الٍب صد ر أكرد ا٤بصنف ُب ىذا ا٤بوضع ُب آخر الباب ىذا األثر ُب سبب نز 
ىذا التأخّب، تأخّب إيراد سبب النزكؿ لآلية الٍب قدمها، ا٤بقصود  هبا الباب، كال أدرم سببى 

ُب كتب التفسّب  ذكرببنا بعضو أيضنا، كإف كاف ا٤بأكرد ىذا السبب، كس أف ا٤بؤلف 
كؿ أكثر من ذلك، يعِب لو نظرت ُب كتب التفسّب لوجدت أربعة أك ٟبسة من أسباب نز 

 .كمنها ما ذكر ا٤بؤلف  ىذه اآلية،
راحيل كىو تابعي عامر بن ش ،الذم يركيو لنا ىو الشعيب ألف   ؛مرسل ىذا األثر أثره 

حٌب أنو ذكر عن  ، ليل الذم لقي ٝبنا غفّبنا من أصحاب النيبا١بالشعيب ا٢بمّبم التابعي 
 ، النيب نو ما لقي  كمع ذلك فإ ، نفسو أنو لقي أكثر من ٟبسمائة من أصحاب النيب

لعربة بعمـو اللهو ال ٖبصوص كعلى كل حاؿ صح السبب أك ٓب يصح فا ،فاألثر مرسل
 .ببالس

 :في ىذا الثر فوائد
أٓب تر أف اليهودم  ،أف تعلم أف ا٤بنافق أسوأ حاالن من اليهودم :]الفائدة الولى[

ال   ليهودم علم أف النيبكأما ا٤بنافق فلم يرغب، تبلحظ أف ا  ُب ٙبكيم النيب بى غً رى 
، كُب مقابل -الكبلـ رًشوة كرىشوة كريشوة كاألشهر بالكسر ثلثكالرشوة من م -،يأخذ الرشوة

 .حٌب أهنم ٙباكموا إٔب كاىنو ُب قبيلة جهينة ،رد ذلكذلك ا٤بنافق أعرض كٓب يي 
 :العرب كانوا يرجعوف إليهم لغرضْبكىي أف الكهاف عند  ثانيةالفائدة ال
كما قد -الكاىن  ألف   ؛٤بعرفة أك ٗبا يزعموف أهنم يريدكف معرفة الغيب :األكؿر[ ]األم 

 .يزعم اإلخبار باألمور ا٤بستقبلة الذم ٱبرب أك :ىو -علمنا
  .وف إٔب حكمهمنعذوف بْب الناس، يتحاكموف إليهم كيأهنم كانوا ٰبكم :كاألمر الثا٘ب 
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، الحظ كيف أف ىذا اإلنساف من أجل أف الدنيا قد ٘بر إٔب الكفر :ثالثةالفائدة ال
نو يعلم أنو مبطل كأنو يفوتو إ ، أف ٰبتكم إٔب النيب بى غً رغبتو ُب ٙبصيل حطاـ دنيوم ما رى 

باء با٣بسراف، كنزؿ فيو ىذه   ىذا ا٢بظ من الدنيا، كلذلك ٤با أعرض عن ٙبكيم رسوؿ ا
 .[َٓٙف﴾]النساء:﴿أََلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن يَػْزُعُمو اآلية العظيمة، 

 كأفلإذف ىو كاذب ليس ٗبؤمن، فالدنيا أمرىا خطّب رٗبا لو اسَبسل اإلنساف معها 
رٗبا ىذا ا٥بول يهوم بو  ، نفسو باالستجابة كاالحتكاـ ألمر ا كرسولو زِّـى معها كٓب يػي 

   .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية -رافكالعياذ با ُب أكدية صفيقةو من الضبلؿ كا٣بس
  :قاؿ 
 ،ْرتاؾع إىل ايٓيب  :ؾكاٍ أسدِٖ ،اختؿُا يف زدًنيْصيت  :ٚقٌٝ

: إىل نعب بٔ األغسف، ثِ تساؾعا إىل عُس، ؾرنس ي٘ أسدُٖا اآلخسقاٍ ٚ

ؾكسب٘  ؛قاٍ: ْعِ ؟أنريو :بسضٍٛ اهلل  ٜسَضايكؿ١، ؾكاٍ يًرٟ مل 

 .بايطٝـ ؾكتً٘

مشهور ُب كتب  السبب سببه  ىذا سبب آخر ُب نزكؿ ىذه اآلية الٍب معنا، كىذا
عض أىل العلم كمنهم العلماء، كالركايات فيو عدة، كال ٱبلو شيء منها من مقاؿ، كإف كاف ب

 .هرة القصة تغِب عن إسنادىا، ذكر أف شي الشيخ سليماف  فيدالشارح ا٢ب
صح فيو أيضنا ما يدؿ على أف االحتكاـ إٔب غّب شرع ا إف ىذا األثر  ا٤بقصود أف  

 من اإلٲباف الواجب كمن التوحيد البلـز أف  كأف   ،و شأف ا٤بنافقْب كما دلت عليو اآليةى
٫بتكم إٔب رسوؿ ا  :، ىذاف رجبلف اختصما، قاؿ أحدٮبا تكم إٔب أمر ا كرسولو ٰبي 
 شرؼ كىو اليهودم ا٤بعركؼ الذم ىو من أشراؼ األبن  كعب٫بتكم إٔب   :، كاآلخر قاؿ

 .دم من ا٤بدينةيهو  ،بِب النضّب
بْب يديو، كاف أف  بلى ثى ، فلما مى فيبدك أف األخذ كاإلعطاء بينهما توصل إٔب عمر 

أراد أف يتحقق  ؟ىو كذلك : حدثاه ٗبا حصل منهما، فقاؿ للذم أىب أف ٰبتكم إٔب النيب
منو، فلما أكد لو أنو قد فعل ما كاف منو إال أف سل سيفو كضرب بو عنقو، كذلك يدلك 

ىذا الرجل إما أف يكوف منافقنا أظهر نفاقو، كاألصل ُب ا٤بنافق الذم يسَب نفاقو، أنو  على أف
كم عليو بالظاىر،  ا"ٰبي ، فإف أظهر كفره فإنو "يقتل أصحابو  ال يتحدث الناس أف ٧بمدن
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آمن ٗبا يقتضيو ىذا اإلظهار، كإف كاف مسلمنا فإنو يكوف قد ارتد باإلعراض كالصدكد عن 
 . ففعلو يدؿ على أنو كاف مستكربنا عن حكم النيب  ، ٙبكيم النيب

ُب الشريعة أف إقامة ا٢بدكد من  أف ا٤بعلـو ا٤بتقرر :كىي ،ستشكلكبقيت مسألة رٗبا تي 
الذم تؤب قتل ىذا الرجل،   صحة القصة أف عمر إفكلكننا نلحظ ىا ىنا  ا٢بكاـ،شأف 

 عمر أف   :كالذم يلوح ٕب كا أعلم ،كتباينت كجهات نظر أىل العلم ُب توجيو ىذه القصة
  كاف كزيرنا للنيب ككاف من أقرب الناس إليو، بل ال يفوقو ُب القرب من النيب ،   إال

قد   كأنوف ،أك ال يرضاه  كىو أعلم الناس أك من أعلم الناس ٗبا يرضاه النيب ،أبو بكر
 ككاف منو ذلك ،زلة رضاه بالفعليرضى منو ىذا الفعل، فنزؿ علمو برضاه من  علم أف النيب
 ا.إف صحت القصة كُب القصة كبلـه من جهة ثبوهت 
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  ٔالصفات األمساٞ وَ ش٠ٗا جحم وَ باب -ٜ٘

 (األول اجمللس)
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 : قاؿ

 .ٚايؿؿات األمسا٤ َٔ غ٦ّٝا دشد َٔ باُب
 من يعني: كالصفات، األ٠باء من شيئنا جحد فيمن أيدينا بْب الذم الباب فهذا

 األ٠باء موضوع تناكلت الٍب القليلة األبواب من الباب ىذا ،وصفاتو  اهلل أسماء
 قادماف. باباف أيضنا معنا ا شاء إف كسيأٌب الباب، ىذا معنا التوحيد؛ كتاب ُب كالصفات

 كثّبة، مؤلفات فيو بى تً كي  قد كالصفات األ٠باء موضوع أف   رأل  ا٤بؤلف ككأف
 الذم الشيء لكن ا٤بؤلف، كقت إٔب فيو يكتب يزؿ كٓب األكٔب، القركف منذ كؿاأل العهد من

 األبواب جل   جعل ىذا كألجل العبادة، توحيد موضوع ىو فيو التأليف إٔب ا٢باجة تشتد  
 .ا٤بوضوع ىذا متناكلةن 

 كالتحذير؛ الذـ من ذلك ُب جاء ما :يعِب كصفاتو،  ا أ٠باء من شيئنا جحد من 
 التوحيد. بو صينقي  أك التوحيد، بو ينقض ٩با ا٤بسلك ىذا ألف

 دكف يكوف كقد كالتوحيد، اإلٲباف بو نتقضي ٩با يكوف قد كالصفات األ٠باء جحد فإف
 الواجب. كمالو ُب يقدح ك٩با التوحيد، ُب ٱبدش ٩با شك ال لكنو ذلك،

 تبْب مةمقد بذكر لذلك التمهيد من بد ال كالصفات، األ٠باء جحد عن الكبلـ كقبل
  كصفاتو.  ا أ٠باء باب أعِب العظيم الباب ىذا ُب كا١بماعة السنة أىل منهج

 :متتالية أسس في نجعلو أف يمكنىذا  في والكالـ
 اهلل أثبت وا ثبٕت ٖعتكمُٔ ٔادتىاعٛ السٍٛ أِن أُ فّٕ :الوؿ الساس أما

 ىو ىذا الرشيد، سلكا٤ب ىو ىذا ،ٔالصفات األمساٞ وَ  رسٕلْ لْ أثبتْ ٔوا لٍفسْ،
 جانب تأخذ كتارة كالتعطيل، الغلو جانب تأخذ تارةن  ظلماتو  بْب النور ىو ىذا ا٢بق، ا٤بنهج
 كالتمثيل. اآلخر الغلو

 كلو، ا٢بق ٝبع متوسط مسلك كا١بماعة، السنة أىل سلكو الذم ا٤بسلك ىذا أما
 .كلو ا٣بّب كٝبع

 كصفاتو،  ا أ٠باء من كالسنة كتابال ُب جاء ما أف   يعتقدكف كا١بماعة السنة أىل
  كا فيو، ريب ال الذم ا٢بق ىو كالسنة الكتاب ُب جاء ما ألف   ؛حقيقة لو ثابت فإنو
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 ا٥بول عن ينطق ال الذم  ا رسوؿ سنة ككذلك حق، فيو ما كأف حق، كتابو أف بٌْب 
 .األحواؿ من ٕباؿ خطأه  يعتوره كال فيو، شك كال فيو، ريب ال حقه 

 علينا ٯبب فإنو كالصفات، األ٠باء من شيء لو تى بى ثػى  قد  ا أف ثبت ما مٌب إذف 
 !بو؟ اإلخبار فائدة فما كإال نعتقده، أف ألجل إال هبذا أخربنا ما  كا ذلك، نعتقد أف

 .كصفاتو ا أ٠باء من كالسنة الكتاب، ُب جاء ما بثبوت نعتقد فنحن إذف
 ثبت ما كالسنة، الكتاب بْب ثبت فيما يفرقوف ال ا١بماعةك  السنة أىل أف ىنا الحظك 

فقط  الكتاب ُب ثبت ماك  اعتقاده، ٯبب فمقبوؿه  كالصفات، األ٠باء من كالسنة الكتاب ُب
 يفرؽ ال اعتقاده، ٯبب مقبوؿ أيضنا فهو فقط، السنة ُب ثبت كما اعتقاده، ٯبب فمقبوؿ

 أف على دلت قد القطعية فاألدلة ا،هب األخذ حيث من األدلة بْب كا١بماعة السنة أىل
 َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسوؿُ  آتَاُكمُ  َوَما﴿حجة:  أيضنا  النيب سنو أف كعلى حجة، الكتاب
 .[ٚ﴾]الحشر:فَانْػتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ 

: عندىم العربة األحاديث، بْب يفرقوف ال أيضنا كا١بماعة السنة أىل  النيب سنة كُب
ا شيئنا نشَبط أف أما السنة، ثبوتي  ا٢بديث، تي ثبو  الدليل، ثبوتي   تكوف كأف ذلك، على زائدن
 خاطئ مسلك ىذا أف شك الصفات كال األ٠باء باب ُب نقبلها ال فإننا كإال متواترة، السنةي 

 كأتباعهم. كالتابعوف، الصحابة، عليو كاف ٤با ٨بالف
 ا٢بديث، ثبت ما مٌب ،ا٢بديث ثبوت عندنا العربة ا٢بديث، تواتر عندنا العربة ليست

 تدؿ ٓب األدلة ألف شك؛ كال كا١بماعة السنة أىل عند مقبوؿ فإنو اآلحاد، طريق من كلو
إذف  ؛[ٚ﴾]الحشر:َفُخُذوهُ  الر ُسوؿُ  آتَاُكمُ  َوَما﴿: يقوؿ  ا الشرط، ىذا إثبات على
 ىذا قبوؿ ُب يَبدد أف لئلنساف ٯبوز ال إذف  ا رسوؿ قالو نص ىذا أف عندنا ثبت مٌب

 . النيب عن ا٢بديث
 ما إال كالصفات األ٠باء باب ُب ا٢بديث من نقبل ال ٫بن: يقوؿ الذم ا٤بسلك اأم  

 الكتاب من عليو دليل ال مبتدع مسلك ىذا نقبلو؛ ال فإننا كإال ا٤بتواتر طريق من جاءنا
 بو. عربة كال مردكد، ىو إذف الصاّب، السلف فعل من أثره  عليو كليس كالسنة،
 من كالسنة الكتاب ُب جاء ما ثبوت يعتقدكف :يعِب يثبتوف كا١بماعة، السنة أىل 
 إذا بو، ا ك٠بينا ا، اسم ىذا أف اعتقدنا ا٠بنا، لنفسو ا أثبت إذا كعبل، جل ا صفات
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 بالقبوؿ، ىذا نتلقى أف إال لنا ، ليسكالعليم كالكرٙب، كالرحيم، بالرٞبن، نفسو ا ٠بى
 ا ٠بوا الذين ىم ا٣بلق ليس، نفسو بو ٠بى الذم ىو ،  ثابت اسم ىذا أف عتقدكن

 النيب يقوؿ ا٥بم، حديث ُب كلذلك نفسو، هبا ىو ٠بى  أ٠باء ىي بل -ككبل حاشا -تعأب
 :«نفسك بو سميت لك، ىو اسم بكل أسألك». 

 ا٣بلق أف ال -هبا نفسو ى٠ب الذم ىو يعِب– إياىا بتسميتو لو أ٠باء ىي ا أ٠باء إذف
 .هبا  ا تسمية أنشأكا الذين ىم

 كالسنة الكتاب ُب جاءت صفة كل أف نعتقد ، ا صفات ُب أيضنا الشأف ىكذا
 كأنو يغضب، كأنو يبغض كأنو ٰبب أنو  ا أخربنا إذا حقيقة، هبا متصف  ا فإف

 نعتقد أف علينا قدمنا، ٯبب لو كأف يدين لو كأف كجهنا لو كأف العرش، على استول كأنو يرضى
 . النيب بو أخربنا شيء ىذا بو، ا أخربنا شيء ىذا ذلك،

 .تردد دكف ذلك، موجب نعتقد العْب، كعلى الرأس، على: نقوؿ أف إال لنا ليس إذف،
 السنة أىل أثبتو الذم اإلثبات ىذا أف   لنا سيتضح فإنو كذلك، ذلك كاف كإذا
 :ضبللتْب بْب ىدلكا١بماعة 

 ما جنس من الصفات من   تيثبي  ما فجعلت ؛التمثيل جهة ا٘بهت ضبللةه  
 للمخلوقْب. يثبت

 من كالسنة الكتاب ُب ثبت إف ما فقالت ،التعطيل ٫بو ٫بت الٍب ىي كطائفة أخرل
 جاء الذم ىذا ما إذف حسننا؛ حقيقة، بو يتصف ال ا حقيقتو، من ليس  ا صفات

 النصوص؟ ُب
 يتصف ا إف تقل ال كلكن شئت ما ٠بِّها كنايات، استعارات، ٦بازات، ىذا: قالوا

الباب،  ىذا ُب عنو يتحدث أف  ا٤بؤلف أراد الذم ىو ا١بانب كىذا حقيقة؛ هبا
 .كصفاتو ا أ٠باء جحدكا الذين ىؤالء

 َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿:  قاؿ الطائفتْب، بْب كسط كا١بماعة السنة أىل 
ـ   اآلية ىذه أف حظ ؛ال[ٔٔ﴾]الشورى:الَبِصيرُ  الس ِميعُ   ! انتبو الباب، أ
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 السنة أىل كبلـ كل: ٗبعُب ،والصفات السماء في الباب أـ ىي العظيمة اآلية ىذه
 لَْيسَ ﴿: اآلية ىذه على يدكر -كالصفات األ٠باء باب– الباب ىذا ُب تقريبنا كا١بماعة

 :شقْب على تشتمل أهنا الحظ ؛[ٔٔ﴾]الشورى:الَبِصيرُ  الس ِميعُ  وَ َوىُ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ 
 .التمثيل أىل على رد ،﴾َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿ :الوؿ الشق

 .كالتعطيل ،ا١بحد أىل على رد ؛﴾الَبِصيرُ  الس ِميعُ  َوُىوَ ﴿ :الثاني والشق
 متصف  ا أف يثبتوف كسطنا، اعتقادىم ُب كانوا كا١بماعة السنة أىل إذف

 ا٤بخلوؽ. كاتصاؼ ال بالصفة
 نعيم اإلماـ ا٢بق عن ا٤بنحرفتْب الطائفتْب ٥باتْب اجملانب ا٤بنهج ىذا لنا ٣بص كلذلك

 كا١بماعة السنة أىل عنو تلقاىا عظيمة كلمة كىذه– قاؿ حينما  ا٣بزامي ٞباد بن
 فقد نفسو بو ا كصف ما ]أنكر[ كمن كفر، فقد ٖبلقو ا شبو "من :يقوؿ ؛ -بالقبوؿ

 ."تشبيو كال رسولو نفسو بو ا كصف فيما كليس كفر،
: الذىيب عنو قاؿ عنو، ثابت حسن كأثر عظيم أثر كىذا الوسط، ا٤بنهج ىو ىذا إذف

 إسناد. بأصح ركيناه
 الطائفتْب ىاتْب بْب اختطوه طريقهم كا١بماعة السنة أىل أف لك يبْب ا٤بنهج فهذا
 .ا٤بنحرفتْب

 لػٛ ضٕٞ يف الصفات ٌصٕص وعاٌ٘ ٖعمىُٕ ٔادتىاعٛ السٍٛ أِن :لثانيا الساس

 العزب.

 معُب يعلموف كا١بماعة السنة أىل فإف لو صفة بثبوت نفسو عن ا أخربنا مٌب إذف
 يتدبر: أف ألجل الكتاب، ىذا أنزؿ  ا ألف   ٤باذا؟ العرب؛ لغة ضوء ُب الصفة ىذه

 آياتإال   ا يقل كٓب ،[ٜٕ﴾]ص:آيَاتِوِ  لَِيد بػ ُروا ُمَباَرؾٌ  ِإلَْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ ﴿
 حٌب نعم، !الصفات؟ نصوص حٌب ا٤بسلم، يتدبر أف ٯبب ٩با القرآف كل إذف الصفات،

 بأنو  ا أخربنا فإذا معناىا، يعلم كأف يتدبرىا، أف اإلنساف على ٯبب الصفات؛ نصوص
 :أمرين بْب ىنا ٫بن استول، العرش على

 مثلها ا٤بعُب، ٦بهولة غامضة، )استول( كلمة كلمة إف   :نقوؿ أف إما [ؿ]األمر األك 
 .فائدة لو درؾيي  كال معُب، لو يعلم ال الذم األعجمي، كالكبلـ كاأللغاز، الطبلسم، مثل
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 لغة ُب مفهـو ك٥با عربية، كلمة )استول( الكلمة ىذه إف  : نقوؿ أف أك]األمر الثا٘ب[: 
: على استول العرب، عند (استولػ)ف العرب، لغة ضوء ُب الكلمة ىذه فهمن فنحن العرب

 َتْذُكُروا ثُم   ظُُهورِهِ  َعَلى لَِتْستَػُووا﴿:  ا يقوؿ كلذلك عليو، كارتفع الشيء على عبل
 َعَلى َواْستَػَوتْ ﴿: نوح سفينة عن قاؿ ،[ٖٔ﴾]الزخرؼ:َعَلْيوِ  اْستَػَويْػُتمْ  ِإَذا رَبٍُّكمْ  نِْعَمةَ 

 َعَلى َواْستَػَوتْ ﴿: قولو أف سيفهم العرب لغة يفهم شخص أم ،[ٗٗ﴾]ىود:اْلُجوِديٍّ 
 .ا١بودم ا٤بسمى ا١ببل على كارتفعت علت :أهنا ﴾اْلُجوِديٍّ 

 الصحيح؟ ا٤بسلك ىو ا٤بسلكْب أم إذف،
 ا أنزلو لو، معُب ال كبلـه  كالسنة الكتاب ُب الواردة الصفات نصوص إف: نقوؿ أف

 فبل. نفهم، أف أما بتبلكتو، لو نتعبد أف لأج من فقط
بػ ُروا﴿: تعأب قولو ٙبت تدخل أف ٯبب الٍب القرآف آيات ٝبلة من إهنا نقوؿ أك  لَِيد 

 َيد بػ ُروا َأفَػَلمْ ﴿:  ا قوؿ ُب الذـ ٙبت كتدخل ،[ٜٕ﴾]ص:آيَاتِوِ 
 ؟الصحيح ا٤بسلك ىو ا٤بسلكْب أم رأيكم؟ ما ،[ٛٙ﴾]المؤمنوف:اْلَقْوؿَ 

 .الثا٘ب ا٤بسلك أنو شك ال
 ،  النيب ناثح ماذا ننظر دعونا بل ، النيب أصحاب يفعل كاف ماذا ننظر دعونا

 اهلل، بيوت من بيت في قـو اجتمعوما »: يقوؿ أنو كجدنا  النيب سنة ُب فتشنا نظرنا
 أف فٰباكلو  :يعِب يتدارسونو؟ معُب ما معي، الحظ ؛«بينهم سونور ويتدا اهلل كتاب يتلوف

 .معانيو يتدبركا كأف يفهموف
 التابعي ا٦باىدن  كجدنا الصحابة مع التابعْب كفعل  الصحابة فعل ُب نظرنا 
  عباس ابن على القرآف عرضت) :يقوؿ  عباس ابن تلميذ  ا١بليل
 .-القرآف من :يعِب– (منو آية كل عند أقفو عرضات، ثبلث

 : اآلف السؤاؿ
  ٦باىد؟ ىذا أقاؿ الصفات؟ آيات إال آية، كل عند أقفو إنِب:  ٦باىد أقاؿ

 الصفات آيات عن  عباس ابن يسأؿ  كاف إذف ىذا؛ قاؿ ما
 أغلقنا الصفات بآيات مررنا إذا كنا: يقل ٓب ،آيات الصفات من غّبىا عن يسألو كما

 نم طائفة عند ا٢باؿ ىو كما ىذا، يقل ٓب معناىا، نتدبر أف عن كقلوبنا، كأ٠باعنا، أعيننا،
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 يعلم ال كلكن القرآف، ُب ا أنز٥با ا٤بعُب؛ ٦بهولة الصفات آيات إف يقولوف الذين البدع أىل
  ىو. إال معناىا

 عن قاؿ سبحانو إنو قاؿ إذا ،[٘﴾]طو:اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الر ْحَمنُ ﴿: قاؿ فإذا
 ل وُ ال َرِضيَ ﴿: قاؿ إذا ،[ٗ٘﴾]المائدة:َوُيِحبُّونَوُ  ُيِحبػُُّهمْ ﴿ :نفسو
ُهمْ   لو إف قاؿ إذا ؛[ٙ﴾]الفتح:َعَلْيِهمْ  الل وُ  َوَغِضبَ ﴿: قاؿ إذا ؛[ٜٔٔ﴾]المائدة:َعنػْ
 ٦بهولة آيات اآليات ىذه فإف الصفات؛ ىذه كل   لو إف قاؿ إذا كجهنا، لو إف قاؿ إذا يدين،
 إذ خطّبة، لواـز كلوازمها باطلة، دعول ىذه أف شك ال نعقلها، كال نفهمها، ال ا٤بعُب،

 آيات ٤باذا ا٤بعُب، ٦بهولة أيضنا الصفات آيات غّب إف: يقوؿ أف حينئذ إنساف كل يستطيع
 قولو حٌب: فيقوؿ شخص يأتينا أف ٩بكن :غّبىا، يعِب حٌب اجملهولة؟ ىي فقط الصفات

 ىذا ﴾ُكتٍَّب عليكم الصي اـ ﴿ ا٤بعُب، ، ٦بهوؿ[ٓٔٔ]البقرة:الص الَة﴾ َوَأِقيُموا﴿: تعأب
 !معُب لو نفهم ال أجر بو نكسب نتلوه طفق كبلـ

 كاف لذلك بالكلية،  ا دين يسقط ىذا بالكلية الشريعة يقوض ىذا أف شك ال 
 عظيم. خطر ذات كلوازمو البطبلف، ُب غايةقوالن  القوؿ ىذا

 لكن العرب، لغة ضوء ُب الصفات نصوص معُب يدركوف كا١بماعة السنة أىل إذف 
 الصفة، كيفية يعلموا أف دكف اللغة، أصل ُب معناىا :ىو الصفة من يفهمونو الذم القدر
 .معنا الذم الثالث األساس ىو كىذا .األمرين بْب فرؽ كىناؾ

 األ٠باء باب- الباب ىذا ُب ٰبذركف كا١بماعة، السنة أىل :الثالث الساس
 كالتمثيل. التكييف من ،-كالصفات
 كاالبتعاد كتركهما، اجتناهبما، ٯبب ين٧بذكر  ىناؾ أف يركف كا١بماعة السنة، أىل إذف

 كنغلو نبالغ، أف الصفة،   نثبت حينما ٕباؿ ٯبوز ال االبتعاد، يكوف ما أشد عنهما،
 .كالتشبيو التكييف حد إٔب نصل حٌب

  التشبيو؟ التكييف، وما ىو ما ىو
 من صفة ذكرنا إذا ٫بن كا٢بقيقة، الكنو :يعِب الكيفية، حكاية ىو :التكييف

 أك ا٤بصعد، من نزؿ أك بالدرج، فبلفه  نزؿ: مثبلن  نقوؿ كيفيتها ببياف نفسرىا قد صفات،ال
 بسرعة، نزؿ: فأقوؿ أزيد كرٗبا بالنزكؿ، اآلف أصفو أنا صفة، ىذه اآلف الحظ ا١ببل، من نزؿ
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 أذكر فأنا الكيفية، حكاية تكييف،ىذا ىو ال ىي؟ ما ىذه" بسرعة" كلمة ببطء، ننزؿ
 هنا.كن كأذكر حقيقة

 بكيفية ا٣بيل أك ا١بمل على يستوم الدابة، على يستوم اإلنساف إف: أقوؿ حْب
 ىذه أصف معينة، بكيفية الباخرة على يستوم معينة، بكيفية السيارة على يستوم معينة،

 .كأحكيها الكيفية
 كيف الكيفية؟ أعرؼ أف ٕب أين من كالتكييف، الصفة ذكر بْب ٝبعت اآلف أنا 
 فإنِب باخرة، أك دابة، على يستوم كىو اإلنساف أشاىد أل٘ب مشاىدهتا؛ ؿخبل من عرفتها؟
 عنو، أحكي الذم ىذا بعينو رأيتو ما كنت كإذا الكيفية، ىذه أحكي أف أستطيع حينئذ
 أنا يعِب مثلو، ىو من استول كيف معرفة خبلؿ من الكيفية، أحكي أف أيضنا أستطيع لكِب
 كأحكي أذكر أف أستطيع فإنِب كبالتإب ىذا، على ىذا نظّبه، كقست رأيت مثيلو، رأيت

 الكيفية.
 ٓب أك رأيت، ما أنا دابة، على يستوم إنساننا أرل ٓب لو األمراف؛ ىذاف عندم انعدـ لو

 دابة، على يستوم لو مثيبل أيضا لأر  ٓب لكن أصفو، أف أريد الذم ا٤بعْب الشخص ىذا أر
 .الوسيلة النعداـ ٤باذا؟ كن،ٲب ال الكيفية؟ أحكي أف أستطيع ىل: أسألكم

: يقوؿ ٱبرب٘ب، يعلمِب، ٕب، فيفسر رأل شخصنا أف ٩بكن ثالث: شيء عندم يبقى
  ٕب ٰبكي يبدأ نازلة، رجلو كتكوف معينة، بكيفية ٯبلس أف ىو الدابة، على اإلنساف استواء
  .كيفيتو

 دى جِّ كي  إذا إال عنك، غائب شيء عن بعلم تتكلم أف تستطيع ال طرؽ، ثبلث ىذه إذف
 :الطرؽ ىذه من كاحد عندؾ

 الشيء. ترل أف/ُ
 لو. مثيبلن  ترل أف /ِ
 صادؽ. خرب عنو يأتيك أف /ّ
 .رابعة طريق ىناؾ ليس 

 ؟ٝباعة يا أجيبوا ؟ ا رأينا ىل :اآلف السؤاؿ
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 ربكم تروا لن أنكم تعلموا»: ((مسلم صحيح)) ُب كما  النيب قاؿ ا؛ رأينا ما
 .«تموتوا حتى

 : موضعْب ُب اآلخرة ُب تكوف للناس، بالنسبة  ا ةرؤي
 ىذه أىل من كإياكم ٯبعلِب أف ا أسأؿ-النعيم  جنات /ِ القيامة. عرصات /ُ

 .-الرؤية
 َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿ ! ذلك عن ا تعأب نقيس؟ حٌب  مثيبلن  رأينا ىل 

 ُكُفًوا َلوُ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿.[٘ٙ﴾]مريم:َسِميًّا َلوُ  تَػْعَلمُ  َىلْ ﴿.[ٔٔ﴾]الشورى:َشْيءٌ 
 لِل وِ  َتْجَعُلوا َفال﴿.[ٗٚ﴾]النحل:اَلْمثَاؿَ  لِل وِ  َتْضرِبُوا َفال﴿.[ٗ﴾]اإلخالص:َأَحدٌ 

 .[ٕٕ﴾]البقرة:أَنَداًدا
  الصفة؟ كيفية ٕبكاية  النيب عن خرب أجاءنا الثالثة، الوسيلة إال عندنا بقي ما إذف 

 تبل ا٤ب ىل الكيفية، حيث من ال الثبوت، حيث من فةبالص ٱبربنا كاف  النيب ال،
 ىذا إف قاؿ ،[٘﴾]طو:اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الر ْحَمنُ ﴿: أصحابو على يعِب:  النيب علينا

 ككذا؟ كذا بكيفية االستواء
 استول.  ربو أف األمة بإخبار  النيب اكتفى إ٭با ال،

 إذا ا أف ثهمحد   ا٤برات، عشرات ُب كثّبنا أصحابو ثحد   حينما  النيب كذلك
 حكاية ىذا على أزاد كاكتفى، «ينزؿ» :قاؿ الدنيا، ٠باء إٔب ينزؿ فإنو اآلخر الليل ثلث بقي  

 . النيب يفعل ٓب الكيفية؟
 أـ بعلم، كبلمنا ستكوف ىل بالتإب فإهنا   صفة تكييف ُب منا كلمة أم إذف،

ـَ  ِإن َما ُقلْ ﴿ :علم بغّب عليو نقوؿ أف عن النهي أشد هنى  كا علم، بغّب علم؟ بغّب  َحر 
َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  رَبٍّيَ   َلمْ  َما بِالل وِ  ُتْشرُِكوا َوَأفْ  اْلَحقٍّ  ِبَغْيرِ  َواْلبَػْغيَ  َواإِلْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمنػْ

 ا على القوؿ إذف.[ٖٖ﴾]العراؼ:ْعَلُموفَ تػَ  َّل َما الل وِ  َعَلى تَػُقوُلوا َوَأفْ  ُسْلطَانًا بِوِ  يُػنَػزٍّؿْ 
 عظيم. منكر أنو شك ال علم بغّب

 رأل ما ألنو ؛بالصفة  ا اتصاؼ كيفية عن يتحدث أف للمسلم ٯبوز ال إذف 
 ىذه ثبوت كيفية عن السنة ُب كال الكتاب ُب ال خرب يأت كٓب ، لو مثيبلن  رألي ، كٓب ا 

 .الصفة
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 فهم الصفة، تكييف دوف الصفة ثبوت: اعتقادىم عة،كا١بما السنة أىل إذف
 بها. علمهم وينفوف الكيفية، حكاية من يحذروف

 شك ال الباب ىذا ُب ٱبوضوف الذين كلذلك،  ا صفات كيفية نعلم ال ٫بن
 .عظيمنا خطأ أخطأكا قد أهنم

 مهدم نب الرٞبن عبد ا١بليل ادث اإلماـ عن: ()السنة() كتابو ُب البللكائي أخرج
 أقبل فلما فدعاه؛ كالتشبيو، التكييف من شيء ُب ٱبوض أنو رجل عن بلغو أنو 

 ٍب ا٤بخلوؽ، عن نتكلمأكالن  دعنا! بِب يا قف لو فقاؿ ككذا، كذا ا إف معو يتكلم بدأ عليو
 األفق، هبا سد جناح ستمائة لو أنو  جربيل عن  النيب أخربنا قد ا٣بالق، عن نتكلم

 .جناحنا كتسعْب كسبعة ٟبسمائة عن أسألك كلن ،ثالثنا ٕب فركب جناحْب، متعل قد: قاؿ
 جناحاف، لو شيئنا أعقل أنا: قاؿ جناح، ستمائة لو جناح؟ كم لو  يقوؿ: جربيل

 سيكوف أين سيكوف، كيف شكلو، كيف أدرم ىذا ما أجنحة ثبلثة لو شيء لكن أتصور،
 كا٤بائة، كالسادس، كا٣بامس، الرابع، كأين أقوؿف معك أسَبسل كلن الثالث؟ ا١بناح

 ىيئتو؟ كيف سيكوف؟ الثالث ا١بناح أين أخرب٘ب كلكن سأعفيك كالستمائة،
 أدرؾ "أجهل ا٣بالق صفة بكيفية فنحن ا٤بخلوؽ، صفة جهلنا لئن": الرجل فقاؿ

 ذلك. عن كتراجع خطأه الرجل
 كيفية ٪بهل ٫بن ذلك كمع ،ا ٨بلوقات من ٨بلوؽ  جربيل ا٤بخلوؽ كاف إذا 

 طلب نرـك فكيف ذلك ندرؾ ال التحديد، ٫بن كجو على كىيئتو ذلك، كحقيقتو ككنو تو،صف
  ! ا٣بالق صفة كيفية علم

 عن فّبفعوهنا كثّبنا بعقو٥بم يثقوف الذين ىؤالء كلذلك لو، الوصوؿ ٲبكننا ال شيء ىذا
 ّبنا.كب خطأ أخطأكا الغيب، أمور من شيء ُب ٚبوض أهنا درجة إٔب حدىا،

 نعرؼ أف ٯبب إليو، الوصوؿ على أصبلن  القدرة لو ليس كالعقل عنا، غاب ما: الغيب
 خطأ. حده فوؽ فيما فخوضو ،حده  لو العقل أف  

 الذم ىو العقل دخوؿ، الغيب مسائل ُب لو ليس العقل إف: يقوؿ العقل فإف كبالتإب
 .إدراكو فوؽ شيء ألنو دخوؿ؛ الغيب مسائل ُب لو ليس العقل أف أخربنا
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 لو بابن جاء  عباس ابن إٔب جاء رجبلن  أف: ()اإلبانة() ُب بطة ابن أخرج
 تفكّبنا يفكر مسكْب، ابن عنده :يعِب عليو، غلبت قد كا٢بّبة أتعبتو، قد الفكرة إف كقاؿ
 ا٢بّبة، من عظيمة ىوة ُب كقع حٌب الغيب مسائل ُب ٱبوض العقل، حدكد من أبعد

 . االبن ىذا ينصح أف نوم فطلب كالوسوسة؛ كالشك،
 ىناؾ؟ تراه الذم السواد ىذا ما كأخرب٘ب أخي، ابن يا تعاؿ:   عباس ابن قاؿ

 .قاؿ: فبلف 
 كراءه؟ الذم السواد ىو فما أحسنت؛: قاؿ 
 .أدرم ال: قاؿ 

 مستور، حجابه  دكهنا من ٧بدكدنا حدنا األبصار لعيوف ا جعل فكما:  قاؿ
 مستور. حجابه  دكهنا من ٧بدكدنا دناح القلوب لبصائر جعل فكذلك

 قريبة أشياء ىناؾ ك٫بن إدراكو فوؽ ألنو فيو؛ ٱبوض أف العقل يستطيع ال شيء الغيب
، كانت منا، جدا  . عاجزكف أننا ُب علينا، قائمة علينا، كحجة كبرىاننا دليبلن

 فينا ىل ،[٘ٛاإلسراء:﴾]َقِلياًل  ِإَّل   اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما﴿:  ا قوؿ فينا كصدؽ
 كهبا كذلك؟ أليس إلينا، شيء أقرب ىي ركح؟ فينا أركاح؟ كأنا كأنت أنت فيك أركاح؟
 كيفيتها. ٕب حدد: كالسؤاؿ أموات، نكوف كبانتزاعها أحياء نكوف

  عرضها؟ ما طو٥با؟ ما مادهتا؟ ما لوهنا، ما ىيئتها؟ ما
 نعاجزي كنا فإذا إليك شيء كىي أقرب ىذا؟ من شيء ُب ٚبوض أف تستطيع ىل

 كيفية نعرؼ أف نرـك فكيف أجسادنا، ُب كحاؿ   لنا ٨بالط ىو الذم الشيء ىذا إدراؾ عن
 .خاطئ مسلك ىذا أف شك ال  ا صفات

 شئت كإف متقاربتاف، كلمتاف كالتشبيو التمثيل :التشبيو أو التمثيل :الثاني ورالمحظ
 افَبقت، اجتمعت إذا الٍب الكلمات من يعِب ا،أحيانن  كمتقاربتاف أحياننا، فقل: متطابقتاف

 . اجتمعت افَبقت كإذا
 َكِمْثِلوِ  لَْيسَ :﴿تعأب قولو ُب آيتْب ُب النصوص ُب نفيو جاء الذم ىو :التمثيل

 .[ٗٚ﴾]النحل:اَلْمثَاؿَ  لِل وِ  َتْضرِبُوا َفال﴿ ؛[ٔٔ﴾]الشورى:َشْيءٌ 
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 العصر ىذا كإٔب  باسع ابن عهد من السلف، لساف ُب جاء :التشبيو أما
 نعيم قا٥با الٍب الذىبية القاعدة قليل قبل ك٠بعت التشبيو، ينفوف كا١بماعة السنة أىل يزؿ كٓب
 كال نفسو بو ا كصف فيما )ليس: قاؿ ٍب كفر(، فقد ٖبلقو ا شبو )من  ٞباد بن

 .تشبيو( رسولو
 كا ا٤بخلوؽ، كنزكؿ ؿينز  ا ا٤بخلوؽ، كصفة ا صفة أف نقوؿ أف ىو :التمثيل

 باطل مسلك ىذا أف شك ال ا٤بخلوؽ؛ كجو يشبو كجو ك ا٤بخلوؽ، كاستواء يستوم
 بصفات  ا صفات مٌثلى  من أف على ا٤بسلموف كأٝبع ا؛ لكتاب كتكذيب كخاطئ،

 َىلْ ﴿.[ٔٔ﴾]الشورى:َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿  : ا قوؿ بكذ   كفر؛ قد فإنو خلقو
 لِل وِ  َتْضرِبُوا َفال﴿.[ٗ:اإلخالص﴾]َأَحدٌ  ُكُفًوا َلوُ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿.[٘ٙ:مريم﴾]َسِميًّا َلوُ  َلمُ تَػعْ 

 الٍب اآليات من كغّبىا،[ٕٕ:البقرة﴾]أَنَداًدا لِل وِ  َتْجَعُلوا َفال﴿.[ٗٚ:النحل﴾]اَلْمثَاؿَ 
 ذلك. على دلت

 أف الطمع، يقطع أف بل ،ٯبتنبهما أف ا٤بسلم على ٯبب اذكرين ىذين كبل إذف،
  .[ٓٔٔ﴾]طو:ِعْلًما ِبوِ  ُيِحيطُوفَ  َوَّل﴿: بو ٰباط ال  ا ذلك، إٔب الوصوؿ من ييأس

 . العظيم الواسع، الكبّب، ألنوعلمنا؛ بو ٰباط أف من كأكرب أعظم،  ا
 ٔالتحزٖف. التعطٗن جيتٍبُٕ ٔادتىاعٛ السٍٛ أِن أُ :الثالث الساس
  ا إف العرش، على يستوم ال  ا إف اإلنساف يقوؿ أف ي،النف ىو: التعطيل

 ىذا القضاء، لفصل القيامة يـو ٯبيء كال يأٌب ال  ا إف الدنيا، السماء إٔب ينزؿ ال
 نفينا. يسمى تعطيل، يسمى

 صرٰبنا نفينا ينفي ا٤بلة إٔب ا٤بنتسبْب من أحد يوجد ال :يعِب التعطيل، كسيلة: كالتحريف
 ُب للخطأ آحاد حديث ُب جاء شيئنا ينفي رٗبا متواترة، سنة ُب أك القرآف، ُب بتةثا صفة

 حديث إال كالصفات األ٠باء باب ُب نقبل ال: يقوؿ أنو كىو قليل قبل ذكرت كما ا٤بنهج
 قد كما خاطئ منهج كىذا مقبوؿ، غّب الباب ىذا ُب اآلحاد حديث فإف كبالتإب ان متواتر 
 .علمنا
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 -– ا عن ننفيها الصفة ىذهإف : قائل ا٤بعطلة ىؤالء من وفيك رٗبا كلذلك 
 حديث ُب :يعِب االعتقاد، باب ُب يقبل ال حديث ُب ثابتة زعمو ُب عنده فهي ثبوهتا؛ لعدـ

 آحاد.
 ألنو ذلك، ينفي أف لئلسبلـ منتسب أحد ٯبرؤ فبل متواتر، حديث أك آية ُب أما

 . كرسولو ا سيكذب ألنو مباشرة، سيكفر
 ىذا التعطيل، إٔب بو فيصل اإلنساف، يركبو ٗبركب بوسيلة؛ يكوف التعطيل، عامة إ٭با

 إٔب ظاىره عن اللفظ صرؼ :يعِب التأكيل، ا٠بو: فقل شئت كإف التحريف، :ا٠بو ا٤بركب
 الصرؼ. ىذا على دلت قرينة ىناؾ أف يزعموف زعم،تي  بقرينة آخر معُب

 اْلَعْرشِ  َعَلى الر ْحَمنُ ﴿: تعأب قولو إٔب أٌبي ٘بده الصفة عطل الذم ىذا كبالتإب
 ٫بن يستوم، ال ا العرش، على  ا استواء ثبوت ُب صحيحة اآلية ،[٘]طو:﴾اْستَػَوى

 ! ا سبحاف ، الصفة ىذه عن  ا ننزه
 آخر معُب ٥با مؤكلة، اآلية ىذه: يقوؿ معناىا؟ ما أيدينا، بْب الٍب اآلية ىذه إذف

 :ٗبعُب ىنا استول ال استول، :ٗبعُب استول ليس ،"استؤب" ىو ا٤بعُب كىذا رىا،ظاى خبلؼ
 .استؤب

 عشرات عن العشرات، بلغت كثّبة كبركايات الصحيحْب، ُب كا٢بديث  النيب قاؿ
 بقي إذا ينزؿ -تعالى– اهلل إف»: كتعأب تبارؾ  النزكؿ صفة إثبات  النيب أصحاب من

 ا٢بديث. «...فيقوؿ الدنيا السماء إلى الليل ثلث
 أمره ينزؿ الذم: يقوؿ معناه؟ ما ا٢بديث ىذا حسننا ينزؿ، ال تعأب ا إف: يقوؿ

 ىو. كليس مبلئكتو، من ملك ينزؿ الذم أك ىو، كليس
 التعطيل؛ إٔب يؤكؿ حقيقتو ُب كىو التأكيل، أك التحريف، مسلك ا٠بو ا٤بسلك ىذا

 ا أثبتو الذم الشيء ىو ليس آخر، شيئنا ىذا صاحبنا تكأثب نفاه، ىو شيئنا أثبت ا ألف
 ،الصفة ىذه أٌكؿى  حينما أخطأ قد يكوف فإنو كبالتإب لنفسو. 

 يثبت ال ٤باذا التحريف؟ أك التأكيل ىذا إٔب الناس بعض يعمدي  ٤باذا :اآلف والسؤاؿ
  لنفسو؟ ا أثبتو الذم الشيء
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 ا تشبيو التشبيو، تفيد ظاىرىا على لصفةا ىذه إف: تقوؿ شبهو عنده ألف :الجواب
 .با٤بخلوؽ 

 ىو اآلية من الظاىر ألف أك التشبيو بلحتماؿل ٖبلقو، ا أشبو أف ٲبكن ال أنا كبالتإب
 ليس قاعدة ٕب تستقيم حٌب اآلية ىذه أحرؼ أك أؤكؿ أف   تنزيها مضطر أنا التشبيو
 .شيء كمثلو

 اْلَعْرشِ  َعَلى الر ْحَمنُ ﴿: تعأب قولو األمة على تبل ٤با  النيب أف ٪بد أننا كالعجيب
 يستوم ا أف تعتقدكا أف إياكم انتبهوا: للصحابة كقاؿ كقفة كقف ىل ؛[٘]طو:﴾اْستَػَوى

 ىل آخر، معُب ٥با اآلية ىذه شبهتم؛ قد تكونوف ظاىرىا على اآلية ٞبلتم إف فإنكم حقنا
 مائة حٌب اليـو من ٕبثتم لو ٘بدكا، كلن ال ىذا؟ قاؿ  النيب أف يثبت شيء على كقفتم

 . سنة
 إٔب كنقلوىا  النيب من اآلية ىذه تلقوا ٤با  الصحابة ىل :الثاني السؤاؿ

 انتبو، أقاؿ لو  ٦باىد يعلم عباس ابن كاف حينما كيعلموهنم، يدرسوهنم كانوا إ٭با التابعْب،
 تعتقد أف احذر ؛ كلكن[٘اْستَػَوى﴾]طو: ْرشِ اْلعَ  َعَلى الر ْحَمنُ ﴿: تعأب – قولو تقرأ أنت

 !عباس؟ ابن ىذا أفعل !ٖبلقو؟ ا شبهت ذلك اعتقدت لو فإنك حقيقة، يستوم ا أف
 ال. ا١بواب الصحابة؟ من كاحد ىذا أفعل

 ىذا. فعلوا ما التابعْب؟ أتباع مع ىذا فعلوا التابعوف، :ثالث سؤاؿال
 منهم كاحد عن ثبت ىل النّبة؛ الفاضلة، ركفالق تلك ا٬برمت حٌب بعدىم من الذين

 التشبيو؟ ىوة ُب تقع أف من األمة حذر أنو فقط،
 .كفر فقد ٖبلقو تعأب ا شبو من! كفر ؟ حكمو ما كالتشبيو

 من ا٥بدل أئمة كال التابعْب، أتباع كال التابعْب، كال الصحابة، كال ،  النيب كجدنا ما
 ىذا. فعلوا بعدىم،

 لكانوا صحيحنا مسلكنا ىذا كاف كلو خاطئ؟ مسلك ىذا أف على ذلك يدؿ أال إذف
 أفقو ٫بن ىل منهم؟ با أعلم ٫بن ىل منهم؟ ا كتاب على أغّب ٫بن ىل بو، أكٔب

  منهم؟  رسولو كسنة ا بكتاب
 .باطل مسلك ا٤بسلك ىذا أف شك ال إذف
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 .َٔ دشد غ٦ّٝا َٔ األمسا٤ ٚايؿؿات باُب : قاؿ

 
كنا ُب درس أمس قد تكلمنا عن بعض األسس الٍب قاـ عليها اعتقاد أىل السنة 

للباب الذم بْب أيدينا كىو: من جحد  كا١بماعة ُب باب أ٠باء ا كصفاتو، كذلك ٛبهيده 
 شيئنا من األ٠باء كالصفات.

من  عن أف أىل السنة كا١بماعة ٰبذركف ُب شأف صفات ا  كقفنا عند الكبلـ
 ؟كما ا٤براد بالتحريف ؟التعطيل كالتحريف، كفهمنا ما ا٤براد بالتعطيل

كىذا ا٤بوضوع من األٮبية ٗبكاف، فإف ا٤بسلم قد يطالع شيئنا من الكتب ُب التفسّب أك 
 قد تأكؿ كقد ٙبرؼ.  صفات ا أف يرل حينماُب غّبه، فيقع عنده شيء من االلتباس، 

 كىذا ا٤بسلك ال شك أنو مسلك خاطئ. 
ُب سنتو الغراء، كاف   كذا نبيوىا جل كعبل خاطبنا ُب ىذا الكتاب الكرٙب، ك  

 بْب ا٣بطاب خطابنا مفهومنا معلومنا ُب لغة العرب، كألجل ىذا أيمرنا بتعقل القرءاف، ا 
، كاألصل أف ]ٕيوسف:[﴾َآنًا َعَربِيًّا َلَعل ُكْم تَػْعِقُلوفَ قُػرْ ﴿ :علة جعلو عربينا ألجل أف ييعقل

 دليل على خبلؼ ذلك، ال سيما ُب شأف من يريد رد  ا٣بطاب على ظاىره حٌب ي
يُرِيُد الل ُو لِيُبَػيٍَّن ﴿بْب ىذا ُب القراف فقاؿ:  كا٥بداية، كا  كاإلبانة با٣بّب بً اطى خى مي ػبال

 ].ٕٙ]النساء:﴾َنَن ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلُكمْ َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم سُ 
، أراد بنا ا٣بّب كأراد لنا البياف كا٥بداية، كألجل ىذا ال بد أف يكوف إذف ا 

كمعلوما كمفهوما، كال بد أف يكوف أيضنا على ظاىره، كإذا كاف  اا٣بطاب خطابنا كاضح
ره فإف ىذا من التعمية، ما يدؿ عليو ظاى ضد   يفيدي  ا٣بطاب على خبلؼ ظاىره، كظاىره

 .ه مسلمة ال ينبغي أف ٱبتلف فيهاكمن اإللغاز، بل كمن اإلضبلؿ، ىذ
من ذكر صفات ا،  ءه إذا ٠بع أية أك حديثا فيهما شيإذف الواجب على ا٤بسلم 

 الواجب أف يعتقد أف ا متصف هبذه الصفة حقيقة على ظاىرىا كىذا الذم أراد ا 
، فإف ]٘طو:[﴿الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾: ٠بعنا مثبلن قوؿ ا منا أف نعتقده، إذا 

بعد خلق السماكات كاألرض استول على العرش،  الواجب علينا أف نعتقد أف ا 
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 عبل على: لشيء، استولعلى االعلو كاالرتفاع  :كاالستواء معلـو ُب لغة العرب أال كىو
 .لى الشيءكارتفع ع
 ىو الذم ٯبب علينا أف نثبتو كأف نقف عنده، إذا زاد اإلنساف على ذلك،ىذا القدر  

 ٫بن نثبت ذلك لكن كيف استول؟، ]٘طو:[﴾الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴿
أف ا٤بسلم عليو أف  أف ىذا السؤاؿ ٧بذكر، قد علمنا ُب الدرس السابق علىبانتبو: 

 .أك كالتشبيو التمثيل كيف يٰبذر من التك
الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش ﴿ :قيل لو ،ىذا السؤاؿ قد سيئل اإلماـ مالك ك 
 كيف استول؟، ﴾اْستَػَوى

العرؽ، كذلك لعظمة ىذا السؤاؿ، ما كاف يظن  ه الرحضاء يعِب:كعبل فأطرؽ 
االستواء غّب ) :، ٍب رفع رأسو كقاؿأف أحد ٯبرؤ على طرح مثل ىذا السؤاؿ ُب حق ا 

 .(غّب معقوؿ، كاإلٲباف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة ٦بهوؿ، كالكيف
 .معلـو ُب لغة العرب ما ىو :، يعِباَّلستواء غير مجهوؿ
٫بدِّث كيف يستوم حٌب   ألننا ما رأينا ا، كال رأينا ؛بالنسبة لنا والكيف غير معقوؿ

 .٫بكي ىذه الكيفيةأك 
 كتصديق ا فيما قاؿ حتمه أخربنا بذلك،  ا  ألف، باستواء اهلل واجب واإليماف

 .كاجب
 .عاـ ُب ٝبيع صفات ا  ، كىذا ميزافه والسؤاؿ عن الكيف بدعة

لنا ُب ذلك كلو ما قاؿ قلفبل ييقاؿ كيف كجو ا، ككيف يد ا، ككيف غضب ا، 
 ُب صفة االستواء. اإلماـ مالك 

خبلؼ ظاىرىا،  ىنا، قاؿ لنا قائل: ٫بن مضطركف إٔب أف ٫بمل ىذه الصفات على
َوَغِضَب ﴿أك  [٘]طو:﴾الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴿إذا كرد علينا قولو تعأب: يعِب: 

، إٔب أمثاؿ ذلك من [ٗ٘]المائدة:﴾ُيِحبػُُّهْم َوُيِحبُّونَوُ ﴿أك  [ٙ]الفتح:﴾الل ُو َعَلْيِهمْ 
كاف ىذا االضطرار؟ كٓب  قلنا:  ٫بن مضطركف إٔب أف ٫بملها على خبلؼ ظاىرىا،  .الصفات

قاؿ: ألف ظاىر ىذه الصفات يقتضي التشبيو، كا منزه عن مشاهبة خلقو، إذف يتعْب علينا 
 عن مشاهبة ا٤بخلوقات. أف نؤكؿ ىذه الصفات ك٫بملها على خبلؼ ظاىرىا، لتنزيو ا 
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ما يظن اإلنساف أف ُب  نيحالشر، أساس انتبو: ىذه الشبهة ىي أساس الببلء، كىي  
، ألف التشبيو قد اب ا ما ييوىم ظاىره خبلؼ ا٢بق، بل ما ييوىم ظاىره الكفر با كت

 علمنا أنو كفر، من شبو ا ٖبلقو قد كفر.
رل للمسلمْب، صار سببنا بينا كبشمإذف كتاب ا جل كعبل الذم أنزلو ىدل كنورنا  

كىذه قاعدة كمقدمة ُب غاية الضبلؿ، بل ظاىرىا الكفر، ألف كثّبنا من ظاىرىا  ؛إلضبل٥بم
 طئ خطأ عظيمنا من ظن أف ظاىر نصوص الصفات يقتضي التشبيو.ٱبا٣بطورة، 

حق التعظيم، النفوس الٍب ٓب تقدر  يقع ُب النفوس الٍب ٓب تعظم ا  التشبيو مرضه 
رب ا عن نفسو ٗبا ظاىره الباطل، كال ٲبكن أف كإال فبل ٲبكن البتة أف ٱبي  ،قدره ا 

ن عن ربو ٗبا ظاىره الباطل، ىذا أمر مستحيل، كال يكوف ىو م ا٨بربن   يكوف النيب
 .يستوعب لواـز ما يقوؿ كىو مسلم

السيئة، ال يوجد  لة، ٯبب أف ٘بـز ببطبلف ىذه ا٤بقاإذف من ا٣بطأ البْب ىذا األمر
 .ُب الكتاب كالسنة ظاىره التشبيو شيء البتة
، كالصفة تناسب ا٤بوصوؼ افة إٔب العظيم يكوف ذلك كىذه الصفات مض كأٗب  

كمثلو   ليس ليس كخلقو  كىو ا  كإذا كاف ا٤بوصوؼ ،يع العقبلءىذا أمر يدركو ٝب
 .شيء

ككاضح ُب  سلمه إذف ال بد أف تكوف صفاتو ليست كصفات ا٤بخلوقْب، كىذا أمر مي 
 النصوص ُب الكتاب كالسنة.

اىر نصوص الصفات تقضي التشبيو، كإ٘ب ألعجب أشد العجب أف يقوؿ قائل إف ظ
 ىذه صفة مضافة إٔب ا، فكيف تقتضي التشبيو!

، فكيف ٘برؤ بعد ذلك أف تقوؿ ، كإٔب عظمة صفاتو انظر إٔب عظمة ا 
التشبيو، حينما يقوؿ قائل كقد قيل من  ىمالصفة أهنا تو ىذه ظاىر النص الذم جاء فيو 

ألف اليد ال  ؛يقتضي التشبيو : إف إثبات اليد  ُب ىذا الباب، قالوا أخطئوابعض الذين 
 عن ىذه الصفات. عقل إال ُب ا٤بخلوؽ، فنحن ننزه ا تي 

َيُد الل ِو ﴿، كقولو تعأب: ماذا نصنع ُب ىذه النصوص الٍب فيها إثبات اليد  
 .]ٓٔالفتح:[﴾فَػْوَؽ أَْيِديِهمْ 
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، يسمىاألمر سهل ما علينا إال أف نركب مركب  :قالوا التأكيل، نؤكؿ  :ذلوالن سهبلن
النعمة، أكؿ ٗبا شئت  :ىذه الصفة كانتهى اإلشكاؿ، نقوؿ اليد يعِب: القدرة، أك اليد تعِب

 .شئت، كاعبث ٗبا شئت، فاألمر سهل قل ماك كالباب مفتوح، 
ف اليد إذا أضفتها  أكٮبت ا٤بشاهبة ال تثبت  صفة اليد، ٓب؟ ألأف ا٤بهم 
 سبحاف ا العظيم!  با٤بخلوقْب،

 .أكال ا  مى ظ  أم تشبيو ىذا ٤بن عى 
 ]ثانيًّا[. لنصوص ُب الكتاب كالسنة كما نزلتكآمن با

تليق بو، ال كأيدم ا٤بخلوقْب، ٍب إهنا موصوفة ُب  اليد الٍب أضافها ا إٔب نفسو يده 
ه اليد الٍب كصف ىذ النصوص بصفات تقطع عركؽ التشبيو من القلب، أٓب ترى أف ا 

ب منها، أٓب يقل أضيفت إليو بصفات ال ٲبكن أف يكوف شيء من ا٤بخلوقْب متصف ٗبا يقري 
 ]ٚٙالزمر:[َواْلَْرُض َجِميًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوالس ماَواُت َمْطوِي اٌت بَِيِميِنِو﴾﴿: ا 

 تقبض األرض؟  أريتم يدنا ُب ا٤بخلوقْب تطوم السماكات أك !با عليكم
ف كقع عندنا لبس، أ إننا إذا أضفنا اليد إٔب ا  :فيقوؿ اإلنسافإذف كيف ٯبرؤ 

 م ا حق تعظيمو؟ تكوف يد ا تشبو يد ا٤بخلوقْب؟ أيقوؿ ىذا من عظ  
إال كىو ٨بلوؽ،  شاىد من لو يده حينما تقوؿ ٫بن ال نعقل ُب ال :ٍب إننا نقوؿ أيضنا

 :قوؿ: نؤك٥با، نقوؿ يد ا يعِب: قدرة ا، فنقوؿتنصنع هبذه اآلية؟ ماذا إذنا فنقوؿ لك 
زمك فيو التشبيو، ألنك إذا يلخرجت ٩با تزعم أنو تشبيو إٔب ما أنت ما صنعت شيئنا أنت 

 .كاإلرادة ال نعقلها إال ُب ٨بلوؽ :فإننا نقوؿ ،ف اليد ال نعقلها إال ُب ٨بلوؽإقلت 
، كإال فما كحرفتها عن كجهها بالنصوص عبثتأنك  سول يئناش تصنع ٓبإذف أنت  

ال، ال يلزمنِب أل٘ب أقوؿ أف اإلرادة الئقة  :عليك ُب اإلرادة، فإف قاؿ لنا تقولو ُب اليد الزـه 
ا  الئقة بو ال كيد با ال كإرادة ا٤بخلوقْب، فماذا نقوؿ حينها؟ ككذلك اليد الٍب نثبته

 .ا٤بخلوقْب
تنتهي القضية، مواضعو، آمن ٗبا أخربؾ ا بو  ؼ الكلم عنرِّ إذف ال حاجة إٔب أف ٙبي 

 آمن هتتدم.:كسيهديك ا للحق كما قلنا القاعدة البينة  كأذعنسلم 
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مفهـو  ،] ٗٓٔ]النحل:﴾ِإف  ال ِذيَن ََّل يُػْؤِمُنوَف ِبَآيَاِت الل ِو ََّل يَػْهِديِهُم الل وُ ﴿
 .يهديهم ا أف الذين يؤمنوف بآيات ا :ا٤بخالفة

 عقليا، اإلشكاؿ أف ىناؾ نقص ُب إذف ا٢بق يا أيها اإلخوة ا١بدؿ ىا ىنا ليس جدالن 
ِإف  ال ِذيَن ُيَجاِدلُوَف ِفي َآيَاِت ﴿: ، القضية قضية إٲبانية، كلذلك تأمل قوؿ ا اإلٲباف

رٌ   .]ٙ٘غافر:[﴾َما ُىْم بَِباِلِغيوِ  الل ِو ِبَغْيِر ُسْلطَاٍف أَتَاُىْم ِإْف ِفي ُصُدورِِىْم ِإَّل  ِكبػْ
 . ، كالتعظيم لو إذف ال بد من إعادة ىؤالء ا٤بخطئْب إٔب اإلٲباف با

إذا كاف ظاىر نصوص الصفات يقتضي التشبيو، فإف الـز ذلك أف  :ٍب إننا نقوؿ أيضنا
 .مدح نفسو ٗبا ظاىره الذـ  يكوف ا 

  حق ا؟!التشبيو أك ما يقتضي التشبيو ذـ أك مدح ُب
حينما تكوف الصفة ا٤بضافة  تقضي مشاهبتو للمخلوقْب، أىذا ُب حقو مدح أـ ذـ؟ 

 ذـ. أعظم ىذا
نفسو ليمدحها،  مقتضى كبلـ ىؤالء أف ا أراد أف ٲبدح نفسو بأف لو إرادة، فذـ  

 فهمتم ىذا البلـز ا٤بهم؟ 
، أراد أف هاـ نفسو ليمدحذ  ا كبلـ ٝبيع ا٤بؤكلة أف  من ا٤بهم أف تفهمو، الـز
الذـ كما  كما يفهم منو الناس أف لو إرادة، فذكر ما ظاىره الذـٲبدح نفسو كيثِب على نفسو ب

ألجل أف ٲبدح نفسو، ىذا كىو الذم ال أحد أحب إليو  ؛ُب حقو يفهم منو الناس النقص
 .ا٤بدح منو 

على نفسو، كىل أثُب كلذلك  «َّل أحد أحب إليو المدح من اهلل»: قاؿ النيب 
يفعلو من ىو أجهل ا١باىلْب أف ٲبدح نفسو بذمها، فكيف با٢بكيم العليم  ىذا يا إخواف
 يقولو أحد، بل ا  ال ٲبكن أف يرد ال ٲبكن أفىذا ! كيف تقولوف ىذا؟  أثُب على

، نفسو ٗبا ظاىره ا٤بدح كالثناء، كل صفات ا فهي صفات عيبل بالغة ُب العلو كا٢بسن غايتو
سيأٌب الكبلـ فيو -كمن قاؿ خبلؼ ذلك فقد ظن با ظن السوء، كظن السوء أمره خطّب

 .-الحقنا إف شاء ا
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ٍب إننا نقوؿ أيضنا لو كاف ظاىر نصوص الصفات يقتضي التشبيو، كالتشبيو نقص 
يعلم   ، نسألك يا أيها القائل هبذا سؤاؿ، فنقوؿ: ىل كاف النيبكعيب ُب حق ا 

 فيما أكلتم إليو أـ ٓب يكن يعلم؟  ا٢بق أف
الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش ﴿ :حينما بلغ األمة قولو تعأب  أكاف النيبيعِب: 

 استؤب أـ ٓب يكن يعلم؟  :يعلم أف معُب استول [٘]طو:﴾اْستَػَوى
 ما عندىم إال كاحد من اثنْب: إما يعلم أك ال يعلم. 

، كىذا ف أنتم أصبحتم أعلم با من رسولو فإذا قاؿ إنو ال يعلم كأنتم علمتم، إذ
 .كا٢بديث ُب البخارم «أنا أعلمكم باهلل وأشدكم لو خشية»تكذيب لقولو عليو الصبلة 

 .إذف ال مناص لكم من أف تقولوا إنو كاف يعلم
 .مسكها َّل تذىبأخذىا عندؾ و إذف ىذه كاحدة، 
بأف  كاإليضاحقادرنا على البياف : فنقوؿ أكاف النيب بليغنا فصيحنا نطرح سؤاًَّل ثانًيا

الر ْحَمُن َعَلى ﴿ :قولو ا٤بسلمْب انتبهوا، إف   يا معشرالناس ٱبرب الناس، فيقوؿ: يا معشر 
  ؟!أك ليس عنده قدرة أف يػيٍفصحعنده قدرة على  .استؤب :ٗبعُب [٘]طو:﴾اْلَعْرِش اْستَػَوى

فهذا قدح ُب  -شاهاكح–ا ينو ليس عنده قدرة بل كاف عين إ :قلت يا أيها ا٤بؤكؿ إف
، حيث أرسل رسوالن ال يستطيع أف يبلغ كال يستطيع أف ينصح كال يستطيع  حكمو ا أكالن

 .كال يقوؿ بو ا٤بسلم ،ذا أمر خطّبْب، كال شك أف ىأف يبِّ 
 ؟، فقد اهتمو بالعجز عن البياف، كبالتإب فما فائدة إرسالو ٍب ثانينا ىو قدح ُب النيب

 .]ٗإبراىيم:[﴾ْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإَّل  بِِلَساِف قَػْوِمِو لِيُبَػيٍَّن َلُهمْ َوَما َأْرسَ ﴿
أبلغ الناس، كأفصح من نطق بالضاد، كأعظم الناس قدرة على   ك٫بن نشهد أف النيب
 .جوامع الكلم  كٌب  البياف، كيف كىو الذم أي 

 ْب.بِّ إذف ال مناص للمؤكؿ من أف يقوؿ إنو كاف قادرنا على أف يفصح كي
 .إذف ىذه ثانية أمسكها عندؾ

حريصنا على ىدايتنا،   : ماذا تقوؿ أكاف النيبللمؤوؿ نطرح سؤاؿ ثالثًا فنقوؿ
 يريد بنا ا٣بّب، كيريد لنا الفبلح أـ ال؟ 
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قد كقعت ُب حفرة إف قلت ال، ال يريد بنا ا٣بّب، كال يريد لنا ا٥بداية، فإنك تكوف 
َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن ﴿ :كذبت قوؿ ا   ألنك قد تكوف ؛عميقة من الضبلؿ

  ].ٕٛٔ]التوبة:﴾أَنْػُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌؼ رَِحيمٌ 
 ا٥بداية. بنايصنا علينا، رحيمنا بنا، يريد إذف ال مناص من أف يقوؿ إنو كاف حر 

 :ة ال شك فيهامى لى سى مي  ثبلثة أمور  إذف اجتمع ُب النيب
 أحرص الناس على ىداية الناس./ّ .أفصح ا٣بلق/ِ .ا٣بلق باأنو كاف أعلم /ُ 

ما الذم منع النيب أف يقوؿ ُب الصفات  ةمع اجتماع ىذه األمور الثبلث :كالسؤاؿ اآلف
  !ما قلتم يا معشر ا٤بؤكلة؟

 ةل مع كجود ىذه األمور الثبلثيستحبأنو ي نعذكل عاقل منصف ال ٯبد إال أف يي   ف  إ
 ىذه اآليات على خبلؼ ظاىرىا. بأفالبياف عن  أف يسكت النيب 

 ُب أبيات حسنة يقوؿ: و ابن القيم كىذا ما ٣بص   
 مسائل ثالث عن المعطل فسل

 

 تقضي على التعطيل بالبطالف

 عليو.   التعطيل ُب باب الصفات الذم كسيلتو التأكيل ىذه الثبلثة أسئلة تقضي
 

 ماذا تقوؿ أكاف يعرؼ ربو
 

 ىذا الرسوؿ حقيقة العرفاف 
 

 فاللفظ والمعنى لو طوعاف[   أـ َّل وىل حاز البالغة كلها]
 أـ َّل وىل كانت نصيحتو لنا

 

 كل النصيحة ليس بالخواف 
 

 فإذا انتهت ىذي الثالثة فيو
 

 مبرأة من النقصاف ملةٍ كا 
 

 افألي شيء عاش فينا كاتمً 
 

 لنفي والتعطيل في الزمافل 
 

 بل مفصحا بالضد منو حقيقة
 

 اإلفصاح موضحة بكل بياف 
 

 ولي شيء لم يصّرح بالذي
 

 صرحتم في ربنا الرحمن 
 

 ألعجزه عن ذاؾ أـ تقصيره
 

 في النصح أـ لخفاء ىذا الشاف 
 

 حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة
 

 التعطيل َّل المبعوث بالقرآف 
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أف تأكيل نصوص الصفات كٞبلها على خبلؼ  :لٍب أريد أف أصل إليهاا٣ببلصة ا اإذن  
ظاىرىا مسلك خاطئ باطل، بل الواجب أف نؤمن كنرتقب صفات ا، ٗبا أخرب بو على ما 

ال تشبو  يليق بو دكف أف نكيف ذلك، مع اعتقادنا أف ىذه النصوص تليق با 
 .]ٔٔالشورى:[﴾َشْيٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ لَْيَس َكِمْثِلِو ﴿: قولو  ا٤بخلوقْب على حدِّ 

يد أك كجو أك  فإف قاؿ لنا قائل: أنا ال يزاؿ ُب نفسي شيء حينما أضيف إٔب ا 
ف، أجد ُب آقدـ؟ كما جاء ُب السنة، أك أضيف على ا ابة أك الغضب، كما جاء ُب القر 

ثل ا٤بخلوقْب عنده صفة مثل ما ٯبعلو م  نامن ذلك، إف إثبات ذلك لرب انفسي حرجن 
 عند ا٤بخلوقْب.

 .لو تأملت فيما سبق لزاؿ عنك الشك :نقوؿ
أف  :يفتح األمر ا٤بغلق عليك، أال كىوخر لعلو آذلك تنبو يا رعاؾ ا إٔب جواب كمع 

تعلم أف كجود قدر مشَبؾ ُب الصفة ال يعِب ا٤بشاهبة كالتماثل، كجود قدر مشَبؾ من الصفة 
  ال يعِب أهنما متشاهباف.بْب الشيئْب

: حينما أقوؿ كلمة رأس، انتبوثاأضرب لك مً   .الن
، أصبحت صفة لو إنسافو  رأسي  :كلمة رأس ىذه ٲبكنِب أف أضيفها إٔب اإلنساف فأقوؿ

 حقيقة أـ ال؟ حقيقة
 نعم.، صفة حقيقة ُب الفيل أـ ال؟ رأس الفيل

 .صفة حقيقة ُب النملة أـ ال؟ نعم رأس النملة،
 .١ببل، صفة حقيقة ُب ا١ببل؟ نعما رأس

 رأس اإلبرة؟ صفة حقيقة ُب اإلبرة؟ 
 كجبل كإبرة. ،ك٭بلة ،كفيل ،رؤكس، رأس إنساف ذف عندنا كاـ رأس اآلف عندنا ٟبسإ

كاحدة أضيفت إٔب أسألكم سؤاؿ: ىل الرؤكس ىا ىنا متماثلة باعتبار أف الصفة 
 اقل!ا٤بشاهبة، أيقوؿ ىذا ع اىذ كاقتضىذكات ٨بتلفة؟ 

سواء، ىنا رأس كىنا رأس  ئةارأس ا١ببل مثل رأس اإلبرة، مئة با٤بإف  :أيقوؿ عاقل
 أيقوؿ ىذا عاقل، أيقوؿ عاقل أف رأس الفيل ما شاء ا كأنو رأس ٭بلة، أيقوؿ ىذا عاقل؟

 ىذه الذكات ُب صفة كاحدة؟ أٓب تشَبؾ
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يفهم ىذه  الذمك  االشَباؾ حصل ُب قدر مشَبؾ، مع كجود قدر فارؽ، :قلنا انتبو 
 القضية يزكؿ عنو أم إشكاؿ.

مشَبؾ  فارؽ، الذم بْب ىذه الذكات من الصفة قدره  مشَبؾ كقدره  عندنا أمراف: قدره 
كالكيفية قدر فارؽ ٩بيز، كل ذات ٛبيزت بصفة ٚبتلف  كالكن وا٢بقيقة  رأس كرأس كرأس، لكن  

 عن الصفة األخرل، كلذلك ٤با اشَبكت ُب صفة ما ٛباثلت. 
كإذا كاف ىذا حاصبلن بْب ا٤بخلوقات، فؤلف يكوف ذلك حاصبلن بْب ا٤بخلوؽ كا٣بالق 

 من باب أكٔب.
كاحدة، كمع ذلك ما حصل التشابو،  ُب صفةو  اإذا كاف ٨بلوؽ ك٨بلوؽ اشَبك :أعيد

 فؤلف يكوف ىذا بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ من باب أكٔب. 
 ؿ لو ألك كجو؟ىل يسمح أف نقو  ىذا الذم أشكل عليو األمر :يعِب

 .بالتأكيد :سيقوؿ
 شاء ا كجهك مثل كجو القرد، أيقبل؟ا فنقوؿ: إذف م

ال يقبل، ال ينبغي لك أف تقوؿ ٛباثل، يقبل؟  اإذف بينكم ؟أليس لك كجو كللقرد كجو
 ألف كجهي يليق يب كالقرد كجهو يليق بو. ؛و القردىذا، كجهي ال يشبو كج

 !ما ٨بلوؽ، فكيف بْب ا٤بخلوؽ كا٣بالق!أقوؿ: إذا كاف ذلك بينكما، ككبلك
قاؿ ىذا، ليس ٫بن الذين  ىو  ، كما قاؿ كيف تقوؿ إذا أثبتنا كجو  

َقى َوْجُو رَبٍّكَ ﴿أضفنا ىذه الصفة، أٓب يقل ا:  ، إذف  كجو أـ ال؟ ]ٕٚالرحمن:] ﴾َويَػبػْ
 قد شبهنا، ٍب أٗب  نكوف  الوجو   أضفناإذا  نافكيف تقوؿ إنىو أضاؼ إٔب نفسو، 

 ؟!يكوف ذلك يا عبد ا
 !عظيم موصوؼ با١ببلؿ كاإلكراـ، كيف تقوؿ ىذا! كجوه  كجو ا

 !!حجابو النور لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو، كيف تقوؿ ىذا كا 
 كجو لو نور كهباء، كىل للمخلوؽ شيء من ذلك!   ك  

 .ذاتْب ليس ىو التمثيل ا٤بمنوع ْبإذف أعيد فأقوؿ: كجود قدر مشَبؾ ُب الصفة ب
، ُب الكيفية . يعِب:ا يكوف االشَباؾ ُب القدر الفارؽمٌب يكوف التمثيل ا٤بمنوع؟ حينم

 . كالكن و، كا٢بقيقة
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قاؿ قائل: كجو ا كوجو ا٤بخلوؽ؟ نقوؿ ىنا؟ أنت مثلت، أنت شبهت كالتشبيو فإف 
يليق بو كللمخلوؽ كجو يليق بو، فإنو قوؿ  كجو نعظيم بل كفر با، لكن حينما  منكره 

 يكوف بريئنا من التشبيو كالتمثيل.
أف يعتقده ُب حق ك سلم أف ييذعن لو، ماألمر ا٤بهم الذم ينبغي على كل  إذف ىذا من

 .صفات ا 
 .ترد على موضوع األ٠باء كالصفاتبذلك إف شاء ا تزكؿ ىذه اإلشكاالت الٍب ك 

ما يتعلق ُب فهم في ((طريق ا٥بجرتْب))رر ُب ق نماحي كقد أحسن ابن القيم 
 قاعدة القدر ا٤بشَبؾ، كالقدر الفارؽ. :ىذه القاعدة ا٤بهمة، كىي

 ا(.أيسر منه اىذه عقدة الناس فمن حلها فما بعدى)قاؿ: 
من يفهم ىذا ا٤بوضوع ا٤بهم كىو قدر مشَبؾ ككجود قدر فارؽ يزكؿ عنده اإلشكاؿ، 

َشِهَد الل ُو ﴿ :كىي الشهادة  ىذه صفة ﴾َشِهَد الل وُ ﴿: كلذلك تأمل معي قوؿ ا 
 .]ٛٔآؿ عمراف:[﴾أَن ُو ََّل ِإَلَو ِإَّل  ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلمِ 

 ، كللمبلئكة، كأكٕب العلم.لية العُب ىذه اآلية أثبت الشهادة لثبلثة: لذاتو  ا 
، ىل شهادة ا٤ببلئكة كأكٕب العلم متفقة ُب ا٢بقيقة اآلف دعنا ُب ا٤ببلئكة كأكٕب العلم

 كالكيفية أـ ٨بتلفة ٕبيث الذكات؟كالكمنو 
فأكلوا العلم يشهدكف شهادة تناسب ذكاهتم، كا٤ببلئكة يشهدكف شهادة تناسب 

 .ذكاهتم، كذات ا٤ببلئكة ليست مشاهبة لذكات أكٕب العلم
 نوؽ كىو: ا٢بقيقة كالككحصل قدر فار إذف حصل قدر مشَبؾ ىو: كلمة شهادة، 

 .كالكيفية
بْب ا٤بخلوقْب كا٣بالق من باب  ثابتنابْب ٨بلوؽ، فؤلف يكوف ىذا  اإذا كاف ىذا ثابتن 

 أكٔب.
  أثبت ىنا قدر مشَبؾ مع ثبوت القدر الفارؽ، فللو كشهادة تليق بو ال ا 

 ىل تعلم لو﴿،]ٔٔالشورى:[﴾لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ ﴿ألف ا قاؿ  ؛كشهادة ا٤بخلوقْب
 .[ٗ﴾]اإلخالص:ولم يكن لو كفًوا أحد﴿ ﴾سميا

 ثبوت القدر ا٤بشَبؾ ٓب يكن منا، ا ىو الذم أثبتو.
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 . ]ٖ٘غافر:[﴾َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد الل ِو َوِعْنَد ال ِذيَن َآَمُنوا﴿ :تأمل قوؿ ا 
منوا كىي: آين  ذاتْب إٔب ذاتو العلية كللذأضاؼ ىا ىنا الصفة الواحدة إٔب ا 

ٲبقت، كالذين أمنوا أيضنا ٲبقتوف، من الذم أثبت  أشد البعد، كا  :صفة ا٤بقت، ا٤بقت
، أيقوؿ ىذا  ذلك؟ ا الذم أثبت ىذا، أنو ٲبقت، كا٤بخلوقوف ٲبقتوف، فهل كاف ىذا ٛبثيبلن

 مسلم؟
بو،  منوا،  مقت يليقآأف مقت ا ال كمقت الذين  كنثبت مع ذلك ٫بن نعتقد
 كللمخلوؽ مقت يليق بو.

: قاؿ   .]ٚٚالقصص:[﴾َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن الل ُو ِإلَْيكَ ﴿ :خذ مثبلن
ٰبسن، كا٤بخلوؽ ٰبسن، ىناؾ قدر مشَبؾ ُب أصل الصفة كىي:  إذف ا 

يليق بو ال كإحساف ا٤بخلوؽ، كللمخلوقْب  اإلحساف مع ثبوت قدر فارؽ، فإحساف ا 
 نزىنا ا عن مشاهبة ا٤بخلوقْب.أثبتنا الصفات ك م ال كإحساف ا، كبذلك إحساف يليق هب

حٌب يصل إٔب درجة التمثيل، كتنزيو  بالغ فيوسنة كا١بماعة إثبات ال يي إذف منهج أىل ال
 :يلخصو قوؿ ا ل كالتحريف، إ٭با ىو منهج كسطال يبالغ فيو حٌب يصل إٔب درجة التعطي

 .]ٔٔالشورى:[﴾ٌء َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ لَْيَس َكِمْثِلِو َشيْ ﴿
لَْيَس َكِمْثِلِو ﴿الحظ أف: قاعدة القدر ا٤بشَبؾ كالقدر الفارؽ موجودة ُب ىذه اآلية 

ثبوت القدر  :دلت على ﴾َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ ﴿ثبوت القدر الفارؽ،  :دلت على ﴾َشْيءٌ 
 ا٤بشَبؾ.
إف ا أضاؼ إٔب نفسو ُب ىذا ا٤بوضوع  :أقوؿك٢بكمة يعلمها ا، كقد تكوف ما  

السمع كالبصر، مع أف السمع ليس كالسمع، كال البصر   حي صفتْب ال يكاد ٱبلو منهما
، ؽ ٠بع كبصركللمخلو  ،كالبصر، كال السميع كالسميع، كال البصّب كالبصّب،  ٠بع كبصر

ِإن ا َخَلْقَنا ﴿كىو الذم قاؿ:  ،]ٔٔالشورى:[﴾َوُىَو الس ِميُع اْلَبِصيرُ ﴿ا قاؿ ىا ىنا: 
ْنَساَف ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج نَػْبَتِليِو َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا إذف ثبتت الصفة  .]ٕاإلنساف:[﴾اإْلِ

 كثبتت الصفة للمخلوؽ مع أف ا ليس كمثلو شيء.  لو 
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 من جحد شيئا من السماء والصفات :بابُ :   قاؿ 

ُب موضوع األ٠باء كالصفات كقلت  ال نزاؿ ُب ىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف 
موضوع خص ىذا ا٤بوضوع ُب كتابو ُب  خص   إف الشيخ  -ُب الدرس قبل ا٤باضي-

 ثبلثة أبواب:
 . [من األ٠باء كالصفات من جحد شيئا :بابي ]ىذا الباب الذم بْب أيدينا/ُ
 .(ك األ٠باء ا٢بسُب) :باب قوؿ ا تعأب/ِ       

 . (كما قدركا ا حق قدره) :كباب قوؿ ا تعأب/ّ        
 من جحد شيء من األ٠باء كالصفات، أم ما حكمو؟ بابه :  قاؿ ا٤بؤلف 

 ُب ُب تبويبو كثّبا على هنج اإلماـ البخارم  اّبن كث  كا٤بؤلف 
، كأنت خبّب بأف مثل ىذا التبويب الذم بْب أيدينا قد أكثر منو البخارم ((صحيحو))
  ((.الصحيح))ُب 

لها كأنكرىا الشك أنو عط   :ال شك أف من جحد شيء من أ٠باء ا كصفاتو، أم
من أ٠باء ا  جحد شيءو  األصل، ذلك أف   من حيثي  ، ىذا ىو ا٢بكمي يكوف كافرا با 

 تكذيب للكتاب كالسنة، كىذا كفر باتفاؽ العلماء، كمر بينا غّب مرة  توقيقحُب  كصفاتو ىو
: "من شبو ا ٖبلقو فقد كفر، كمن جحد ما كصف بو نفسو ؿ معْب بن ٞباد و ق

 فقد كفر".
كجحد أ٠باء ا كصفاتو إرث من إرث ا٤بشركْب، كبئس اإلرث كبئس ا٤بورِّث، ذلك 

، كىذا ما كاف فات ىو ُب حقيقتو من ظن السوء با أف جحد شيء من األ٠باء كالص
﴿َويُػَعذٍَّب : توعدىم على ذلك بوعيد شديد قاؿ  عليو أىل الشرؾ، كلذلك ا 

 [ٙاْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكيَن َواْلُمْشرَِكاِت الظ انٍّيَن بِالل ِو َظن  الس ْوِء﴾]الفتح:
﴿َعَلْيِهْم َداِئَرُة الس ْوِء َوَغِضَب الل ُو َعَلْيِهْم َوَلَعنَػُهْم َوَأَعد  َلُهْم َجَهن َم د: الحظ ىذا الوعي

ا٤بؤمن خوفنا كفرقنا،  ، ىذه التهديدات األربعة ٩با يطّب لو قلبي [َٙوَساَءْت َمِصيًرا﴾]الفتح:
، الوعيد األكيد من ربنا  هبذا ده عى وى تػى من ظن با ىذا الظن ظن ا١باىلية كظن السوء فإنو مي 

ك٩با يدلك على أف جحد شيء من أ٠باء ا كصفاتو ىو من ىذا الظن، ظن السوء با 
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﴿َوَما ُكنُتْم َتْسَتِتُروَف َأف َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوََّل أَْبَصارُُكْم َوََّل ُجُلودُُكْم َولََِٰكن : قولو 
ِلُكْم ظَنُُّكُم ال ِذي ظََننُتم ِبَربٍُّكْم َأْرَداُكْم  *ُم َكِثيًرا مٍّم ا تَػْعَمُلوَف ظََننُتْم َأف  الل َو ََّل يَػْعلَ  َوذََٰ

دؿ ىذا على أف ىؤالء ا٤بشركْب الذين ، ف[ٖٕ-ٕٕ]فصلت:ْصَبْحُتم مٍَّن اْلَخاِسرِيَن﴾فَأَ 
، ٗبا يعملوف، دلت اآلية على أف ىذا من الظن السيئ الذم أرداىم جحدكا علم ا 

ىذا على أف جحد شيء من األ٠باء كالصفات ىو من ىذا الظن الذم كرثتو الفرؽ  دؿ  ف
 الضالة عن ىؤالء ا٤بشركْب. 

 :الٍب ا٫برفت ُب ىذا الباب كثّبة كمتفاكتة، ظلمات بعضها فوؽ بعض، منها كالفرؽي 
 .ا إال الوجود بشرط اإلطبلؽمن جحد ٝبيع األ٠باء كالصفات كٓب يثبت  شيئن 

عند ٝبيع العقبلء أف الوجود ا٤بطلق ليس إال ُب األذىاف كليس ُب ا٢بقائق  كمعلوـه 
بالكلية، كلذلك أٝبع العلماء على كفر  كاألعياف، فهم ُب حقيقتهم جاحدكف  

ىؤالء، كلذا ٓب يشفع ٥بم شيء من شبهاهتم، كبالتأكيد عندىم شبهات لكنها شبهات 
 .فّبىمداحضة، ال ترقى ألف تدفع عنهم تك

كمن أكلئك من كاف أقل شرا فجحد صفات ا كأثبت أ٠باء جوفاء ال معا٘ب ٙبتها، 
 ا عندىم ٠بيع لكن ببل ٠بع، بصّب ببل بصر، عليم ببل علم، كىكذا. ؛أثبتوا أ٠باء

جحد بعضا أك  ك ا من أثبت األ٠باء كبعض الصفات، منهم شرن  كدكف ىؤالء كأخف  
قل كمكثر، ا٤بقصود أف جحد شيء من أ٠باء ا كصفاتو ال كثّب منها، كىم ُب ىذا بْب م

 .شك أنو منكر عظيم كذنب كبّب ٯبب على كل مسلم أف ٰبذر منو
الواجب أف يتلقى اإلنساف ما جاء ُب الكتاب كالسنة الٍب من أ٠باء ا كصفاتو، أف 

ذه األ٠باء، ىذا من هب دِّ بالتعبي  يتلقى ىذا بالقبوؿ كالتسليم كابة، كأف يتقرب إٔب ا 
  .كا ا٤بستعاف ،ا٤بهمات كمن الواجبات الٍب تلـز كل مسلم كمسلمة
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 [ اآليةٖٓ﴿َوُىْم َيْكُفُروَف بِالر ْحَمِن﴾]الرعد:  :قوؿ اهلل تعالىو  :قاؿ 

تعأب ىذه اآلية، أف من صنيع ا٤بشركْب أهنم يكفركف باسم ا  أكرد ا٤بؤلف 
، (الرٞبن)هم من ٝبلة كفرىم، من ٝبلة كفر ا٤بشركْب أف كفركا باسم ا ، كىذا من(الرٞبن)

 .تدؿ على أف من جحد شيء من أ٠باء ا كصفاتو فإنو يكوف كافرا بذلك متابعا للمشركْب
الواقع أف ىذه اآلية اختلف أىل العلم فيها ىل ا٤بشركوف كفركا باالسم أك با٤بسمى؟ ك  

 أك كاف كفرىم با الذم من أ٠باءه الرٞبن؟  (،الرٞبن)ىو  ىل كاف كفرىم باسم ا الذم
أف ا٤بؤلف ما أكرد ىذه  ا قاؿ فيهم إماـ الدعوة ا٤بؤلف رٞبو ا، كظاىره ٗبقالت طائفة 

اآلية ىا ىنا إال كىو يرجح أف كفر ا٤بشركْب ما ىو باالسم، كليس ا٤براد أهنم يكفركف 
 .با٤بسمى

، ا  : أف الكفر ىا ىنا كاف كفر با٤بسمى كىوكذىبت طائفة من أىل العلم إٔب
 كافركف با.  كىم يكفركف با، كمعلـو بالضركرة أف ا٤بشركْب ُب عهد النيب  :يعِب

، ٩با تلمسو (الرٞبن)كيبقى بعد ذلك السبب ُب ذكر ىذا االسم بالذات كىو اسم 
 :بعض أىل العلم ُب حكمة ذلك

، كال نزلت على النيب ، كبآيات ا الٍب أي عثة النيب كبب أف ا٤بشركْب كفركا با 
، فهم قابلوا ىذه الرٞبة بالكفراف، من رٞبة الرٞبن  شك أف إنزاؿ القراف كبعثة النيب 

 فناسب أف يؤتى ىا ىنا با٠بو تعأب الرٞبن.
 .كمهما يكن من شيء، فالذم يظهر كا تعأب أعلم أف القوؿ الثا٘ب أقرب 

ِلَك  إذا نظرنا إٔب سياؽ اآليات كجدناه يؤيد ىذا القوؿ، قاؿ: كذلك أننا ﴿َكذََٰ
َنا ِإلَْيَك َوُىْم َيْكُفرُ  ُلَو َعَلْيِهُم ال ِذي َأْوَحيػْ وَف َأْرَسْلَناَؾ ِفي أُم ٍة َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلَها أَُمٌم لٍَّتتػْ

ِن﴾ رَبٍّي ََّل ِإلَََٰو ِإَّل  ُىَو َعَلْيِو تَػوَك ْلُت ﴿ُقْل ُىَو  :ٍب قاؿ تعأب بعد ذلك، ]ٖٓالرعد:[بِالر ْحمََٰ
 .]ٖٓالرعد:[َوِإلَْيِو َمَتاِب﴾

الحظ أف الشأف ُب التقعيد على مقالة ىؤالء الٍب ىي الكفر بالرٞبن كاف بإثبات  
ُب  ألهنم ال ينكركف ربوبية ا  ؛مة ٥بمزِّ لٍ كىذه مقدمة مي  ،﴾﴿ُقْل ُىَو رَبٍّيالتوحيد: 
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 على مدلوؿ كىو أف ا ال إلو إال ىو، لزمهم هبذا على ا٤بدلوؿ، كاف ىذا دليبلن ا١بملة، فأ
 .﴾ُىَو رَبٍّي ََّل ِإلَََٰو ِإَّل  ُىوَ ﴿قاؿ: 

 ٍب أتى بنوعْب رفيعْب من أنواع العبادة: كٮبا التوكل كالتوبة.
كالحظ أيضا كيف أنو جيء ىا ىنا بأسلوب القصر كذلك أف تقدٙب ا١بار كاجملركر 

يعِب:  ]ٖٓالرعد:[َعَلْيِو تَػوَك ْلُت َوِإلَْيِو َمَتاِب﴾﴿ :ر، كالقصر ُب كبل ا١بملتْبصا٢ب يفيد
أتوكل عليو ال على غّبه، كأتوب إليو ال إٔب غّبه، فدؿ ىذا على أف ا٤بقاـ رجع إٔب الشأف 

 الذم ينكره ىؤالء كىو: األلوىية، كليس األ٠باء كالصفات.
وىم يكفروف ﴿ٍب قولو:  ﴾كذلك أرسلناؾ﴿لو تعأب: إذنا األقرب كا أعلم أف قو 

 .﴾بالرحمن
 :يعِب ﴾كذلك أرسلناؾ﴿ :من قولو حاؿه  ﴾وىم يكفروف بالرحمن﴿ :أف قولو تعأب

 كا٢باؿ أهنم يكفركف بالرٞبن. ،أرسلناؾ
فإف ٩با ال شك فيو أف مشركي ُب شأف الَبجيح ىا ىنا،  كعلى كل حاؿ مهما قلنا 

أك  ،، سواء رجحنا أف ىذه اآلية أراد فيها الكفر باالسم(الرٞبن)م قريش كاف يكفركف باس
الكفر با٤بسمى، فإف ٩با ال شك فيو أف ا٤بشركْب كانوا يكفركف باسم ا الرٞبن، يدؿ على 

نِ  ﴿َوِإَذا ِقيلَ : ىذا داللة صرٰبة قوؿ ا  ُن﴾ َلُهُم اْسُجُدوا لِلر ْحمََٰ  [قَاُلوا َوَما الر ْحمََٰ
 .]ٓٙفالفرقا

ُن﴾ الحظ أهنم قالوا ىا ىنا   قالوا )كمن الرٞبن(؟  ماك ﴿َوَما الر ْحمََٰ
إنكارىم رجع  كإال لقالوا )كمن الرٞبن(، لكن   فدؿ ىذا على أهنم ال ينكركف ا 

ُن﴾  :فلذلك قالوا ،إٔب االسم  فدؿ ىذا على أهنم ينكركف اسم ا الرٞبن. ، ﴿َوَما الر ْحمََٰ
ُب قصة ا٢بديبية كا٢بديث طويل كفيو  ((البخارم))ا ما ثبت عند ضن يدؿ على ىذا أي

كىو علي -للكاتب  على الصلح، قاؿ النيب  أف سهيل ابن عمرك ٤با كاف يعاقد النيب 
- :«عند البخارم قاؿ سهيل: كا ال أدرم ما  «اكتب باسم اهلل الرحمن الرحيم

 الرٞبن، كلكن اكتب با٠بك اللهم. 
نكر كىو على دين قومو اسم ا الرٞبن، فدؿ ىذا على أهنم كافركف تبلحظ أنو أ

 باسم ا الرٞبن.
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 كالسؤاؿ ىا ىنا: ىل إنكارىم ىذا االسم عن جهل أك عن ٘باىل؟ 
 :، قاؿ بعضهموا، كاختلفقاؿ بعض أىل العلم كاف ىذا اإلنكار منهم عن جهلو 

ال عريب، ليس من األ٠باء العربية  ا٘ب  ألنو اسم عرب  ؛ألهنم ال يعرفونو ؛أهنم أنكركا االسم
ال شك فيو،  عريب   بل ىذا االسم ا١بليل اسمه  ،اكىذا القوؿ ضعيف جدن  ،إ٭با ىو عربا٘ب

التعظيم كاالمتبلء، الرٞبن عظيم الرٞبة ككثّب الرٞبة،  :كصيغة فعبلف ُب اللغة تدؿ على
 م.فاالسم عريب ال شك فيو، كالقـو عرب كيعرفوف معُب ىذا االس

ألهنم ما كانوا يعرفوف ىذا االسم ، إ٭با عرفوه ٤با أك إ٭با  ؛إ٭با أنكركا :كقاؿ بعضهم 
، كأما قبل ذلك فهم ال يعرفونو؛ كىذا أيضا ضعيف، بل ىذا ٠بعوا بو ٤با تكلم بو النيب 

 ُب نثرىم كُب شعرىم. االسم كاف معركؼ عند أىل ا١باىلية كمشهور عندىم أيضا كموجوده 
 شعر ا٤بشهور ا٤بنسوب إٔب حاًب الطائي: كُب ال

 روابشكلوا اليـو من رزؽ اإللو وأ
 

 غدا فإف على الرحمن رزقكمُ  
 

 كنسب ىذا البيت إٔب غّبه، كذلك ُب البيت ا٤بشهور من األبيات ا١باىلية: 
 َىجػِينَػَها الفتاة تِلكَ  َضَرَبتْ  أََّل 

 

 َيِمينَها رَبٍّي الر ْحَمنُ  قَضبَ  أََّل  
 

 .كانوا يعرفوا اسم الرٞبن، كالشواىد على ىذا كثّبة  إذنا
 ٦بهوؿ عندىم ما عرفوه إال من طريق النيب  سمه اإذنا غّب صحيح أف يقاؿ أف الرٞبن 

 كلذا أنكركه.
ألف القـو ما كانوا يعرفوف الرٞبن إال مسيلمة الكذاب ألنو  ؛إ٭با أنكركه :كقاؿ بعضهم 

، كألجل ىذا أنكركه، أنكركا أف يكوف ىذا اسم  ألف (رٞبن اليمامةػ)تسمى ب -قبحو ا-
ألف القـو ٠بعوا ىذا االسم  ؛معركؼ كمشهور اسم لذاؾ الكذاب، كىذا أيضا ضعيف

كعرفوه قبل أف ٱبرج مسيلمة ٗبدد متطاكلة، فكيف يقاؿ إهنم اشتبو عليهم األمر فظنوا أف 
 .الرٞبن إ٭با ىو مسيلمة! ىذا ال شك أيضا أنو غّب صحيح

أف ىذا اإلنكار منهم كاف عن ٘باىل ال عن جهل، ككاف  :كالصواب كا تعأب أعلم
  .أعلم كا  ،عن تعنت منهم كعناد
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  :قاؿ 
سدثٛا ايٓاع مبا ٜعسؾٕٛ، أتسٜدٕٚ )) :قاٍ عًٞ ؛ يف ؾشٝض ايبدازٟٚ

 .((؟!ٜهرب اهلل ٚزضٛي٘إٔ 

اة إٔب ا كطبلب العلم، كجاء ُب فيو توجيو ٰبتاجو الدع أثره  ىذا األثر عن علي 
حدثوا »كجاء ُب خارج الصحيح:  «أتحبوف أف يكذب اهلل ورسولو»لفظ عند البخارم: 

ىذا األثر تذر ع بو بعض الناس للقوؿ بأف أحاديث  «ما ينكروف الناس بما يعرفوف ودعو
حاديث الٍب األ :الصفات ال ينبغي ٙبديث العامة هبا، يقوؿ ىؤالء أحاديث الصفات، يعِب

حدثوا الناس ) :يقوؿ ألف علي  ؛ال ينبغي ٙبديث العامة هبا كرد فيها صفات ا 
 .(ٗبا يعقلوف أٙببوف أف يكذب ا كرسولو

 .كال شك أف ىذا غّب صحيح، كليس ىذا مراد علي 
كىي الٍب تتلى على  !كلو سلمنا جدال بأنو مراده، فماذا سنصنع إذنا بآيات الصفات

ناء الليل كأطراؼ النهار، ىل سنقوؿ لؤلئمة كفوا عن قراءة اآليات الٍب فيها شيء الناس آ
مليء من ذكر ىذه الصفات، ىذا ٩با ال ٲبكن أف   ؟ ككتاب ا  من صفات ا 
دؿ ىذا على أف ىذا ا٤بسلك غّب صحيح، بل أحاديث الصفات كآيات فيقوؿ بو أحد، 

إف بذلك فره ك٩با ينبغي أف يوصل إٔب األ٠باع كالقلوب، الصفات ٩با ينبغي بثو ك٩با ينبغي نش
مثل طريق أ٠باءه  ٙبقيق التوحيد كتعظيم اإلٲباف ُب النفوس، ال شيء يوصل إٔب ا 

ىذه الطريق، صاحب ىذه الطريق حيزت لو  كصفاتو، أعظم طريق يوصل إٔب ا 
تأمل ُب أ٠باء الؿ التعبد ك من خبل السعادة كىو مستلقو على فراشو، الذم يصل إٔب ا 

 .ا كصفاتو، فليبشر بكل ا٣بّب، حيزت لو السعادة من أطرافها
أنو ينبغي على من ٰبدث الناس أف يسلك  أراد  ؟إذنا ما الذم أراده علي 

أنو ٱباطبهم با٣بطاب  :معهم مسلك ا٢بكمة ُب باب الصفات كُب غّب باب الصفات، ٗبعُب
ا كىي ٙبتاج إٔب ذكر مقدمات عليهم با٤بسائل ىجومن  مى ج  هٍ ف يػي الذم يفهموف، ال ينبغي أ
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، ٙبتاج إٔب أف ٯبتنب ا مسهبلن شرح شرحن سبق، ٙبتاج إٔب أف تي ك٩بهدات، ٙبتاج إٔب تأصيل يي 
 فيها بعض الدقائق الٍب تناسب طبلب العلم كال تناسب العامة.

 .ا٢بكمة :ىذا كلو كغّبه يرجع إٔب شيء كاحد ٦بموع ُب كلمة كاحدة كىي
من سلوؾ مسلك ا٢بكمة ُب إيصاؿ ا٣بطاب  البد لطالب العلم كالبد للداعية  

الشرعي، تعلق بالصفات أك تعلق باألحكاـ أك تعلق باألخبلؽ أك تعلق بغّب ذلك، البد أف 
مسألة  يتكلم ٖبطاب مفهـو كأف ينبو إٔب الشيء الذم ٰبتاجو الناس كيهمهم، ليس كل  

  .لى كل أحدطرح عتصلح أف تي 
كىي كلمة عظيمة تضارع ىذه  عن ابن مسعود  ((مسلم))كلذلك ُب مقدمة 

 الكلمة كينبغي أف تضم إليها كأال تغيب الكلمتاف عن ذىن طالب العلم الداعية إٔب ا:
إنك ما حدثت قـو حديث ال تبلغو عقو٥بم إال كاف ) :-مسعودابن عِب أ-  قاؿ

 .(لبعضهم فتنة
لوه بعض الناس من أهنم يرموف ا٤بسائل رميا كيفما اتفقت على أ٠باع ا ما قد يفعإذن 

طرح عليهم هبذا األسلوب؟ أك ينبغي أف ُب أحوا٥بم، ىل ىذا ٩با يليق أف يي  الناس دكف تبصرو 
يؤصل ا٤بوضوع بذكر مقدمات حٌب يستوعب ا٤براد،  َبيث كيقدـ قبلو ٗبا ىو أىم، ٍب أفٍ يي 

 معلـو أف الناس أعداء ما جهلوا:  عليهم األمور؛ حٌب ال ٚبتل  
 تانا أف سهال ذـ جهالأ

 

 علوما ليس يعلمهن سهال 
 

 علوما لو دراىا ما قالىا
 

 ولكن الرضا بالجهل سهل 
 

اإلنساف ما أسهل ما يدفع ما ال يعلم، كلذلك العامة رٗبا يقعوف ُب شيء من جحد 
نة كعدـ مراعاة للمصلحة، السيما ُب بطريقة فيها رعو  مألهنا كصلته ؛أمور ثابتة ُب الشريعة

  .األماكن كاألزماف الٍب تضعف فيها أنوار السنة كيكثر فيها ا١بهل بالشريعة
أف يسلك ا٤بسلك الشرعي ا٢بكيم ُب  إذنا ىا ىنا يتعْب على الداعية إٔب ا 

 .الكبلـ عن األمور
 .دقيقة كإٔب مسائل/ِ .٧بكمات كاضحات /ُ:العلم با١بملة ينقسم إٔب أمور

 .اكمات الواضحات ال إشكاؿ فيها ك ا٢بمد
 أما الدقائق فإهنا تنقسم إٔب قسمْب:
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 كدقائق ال هتمهم./ِ .دقائق هتم العامة/ُ 
كالتفاريع ا٤بتعلقة بالردكد على ا٤بخالفْب، كىم ليسوا أىبل   :الدقائق الٍب ال هتمهم

هبا، إ٭با يعطوف تصورات عامة حٌب للخوض ُب ىذا الباب، فمثل ىذه ال ينبغي أف ييشغلوا 
 يعرفوا ا٢بق كالباطل، كيلتزموا ا٢بق كٯبتنبوا الباطل.

أما الدقائق الٍب هتمهم كالسيما إذا كاف الشر قريب منهم كىم ٕباجة أف ٰبذركا، فمثل 
 .ىذه ينبغي أف تصل إليهم كلكن باألسلوب ا٢بكيم كبالطريقة الٍب يفهموهنا

ّب ال ينبغي أف يكوف ُب أسلوبو كالذم يصل إٔب الكبّب،  العلم الذم يصل إٔب الصغ
  .كذلك الذم يصل إٔب العآب أك طالب العلم ليس كالذم يصل إٔب العامة، كىكذا

أف يسلك ىذه الطريق  لشرع ا  ان غى بلِّ إذنا على اإلنساف الذم يرـك أف يكوف مي 
 كا تعأب أعلم. ،ا٢بكيمة ُب إيصاؿ كسائل العلم

  :قاؿ 
عٔ ابٔ ، عٔ أبٝ٘ ،عطاٚٚعٔ ابٔ  ،عٔ َعُس ،ٚز٣ٚ عبد ايسشام

  ؛يف ايؿؿات ملسو هيلع هللا ىلصاْتؿض ملا مسع سدٜجا عٔ ايٓيب  أْ٘ زأ٣ زداّل ؛عباع

ٖؤال٤؟ هدٕٚ زق١ عٓد قهُ٘،  ُمَسَا َؾ))اضتٓهازا يريو  ؾكاٍ: 

 اْت٢ٗ .(( ًٜٚٗهٕٛ عٓد َتػابٗ٘

أحسن  من علي ر بعد أث ىذا األثر عن ابن عباس  أكرد ا٤بؤلف 
بو بعض الناس من التهويل  باتضح لك أف ما يشغ ثرينما يكوف فإنك إف ٝبعت بْب األ

كىو حرب األمة   ا، ىذا ابن عباس من التحديث بأحاديث الصفات ليس صحيحن 
ث بأحاديث الصفات، كىذا األثر كما ترل ُب غاية الصحة، إسناده ُب غاية كاف ٰبدِّ 

 .الواردة ُب سنة النيب  ديث الناس بصفات ا ٙب ىالصحة كٓب يكن يتوق
مرة ٕبديث جاء فيو ذكر شيء من الصفات، فكأف ىذا  ث ابن عباس حد   

سماع ىذا لمن الفزع كاإلشكاؿ  أنو أصابو شيءه كا٢بديث قد استشكلو ىذا الرجل فارتعد،  
( ما فػىرىؽي ىؤالء؟ ىذه الكلمة ا٤بشهو  ا٢بديث، ىا ىنا قاؿ ابن عباس  ر فيها )فػىرىؽي

 ما الذم أفزع ىؤالء؟ كما الذم أخاؼ ىؤالء؟ :يعِب
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كبلٮبا   ؟(ىؤالء فػىرىؽى )أك ما  ؟(ما فػىر ؽى ىؤالء)ىذه الكلمة بضبطو آخر  كبعضهم يذكري 
 ٗبعُب كاحد. 

 ؽي ىؤالء. رى األكؿ ما ىو؟ ما فػى 
بْب ا٢بق كالباطل،  ما فرقوا :ىؤالء، يعِب ؽى رى ؽى ىؤالء أك ما فػى ر  كالضبط الثا٘ب: ما فػى 

﴿ِإْف تَػتػ ُقوا الل َو َيْجَعْل َلُكْم  :وفق ىو الذم يكوف عنده فرقافا٤ب ،فاختلطت عليهم األمور
، يفرؽ بْب ا٢بق كالباطل، يبصر ا٥بدل كاضحا جليا، كيبصر الضبللة [ٜٕفُػْرقَانًا﴾]النفاؿ:

 .كاضحة جلية
ة عند ٧بكمو، دكف رقٯب !ما فػىرىؽي ىؤالء؟ )يقوؿ: إذنا ىذا ابن عباس 

 و(.كيهلكوف عند متشاهب
 . مسألة اإلحكاـ والتشابو :ىذه المسألة مهمة، وىي 

 ينبغي علينا أف نعلم أف النصوص قد جاءت ُب اإلحكاـ كالتشابو على أ٫باءو  أوَّل:
 :٨بتلفة

ابًا ﴿الل ُو نَػز َؿ َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَ  :متشابو كما قاؿ  وي ل  القرآف كي  أف   /ُ
القرآف كلو متشابو، كا٤بعُب: أنو يشبو بعضو بعضا، كييصىدِّؽي بعضو  ] ٖٕالزمر:[مَُّتَشاِبًها﴾

 بعضا، ليس فيو اختبلؼ أك تنافر أك اضطراب أك تناقض.
، [ٔ]ىود:﴿ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُو﴾: / أيضنا الكتاب كلو ٧بكم، كما قاؿ ِ

 .كمعُب لفظنامتقن  كتابه هو  فاإلتقاف،  :كاإلحكاـ ىا ىنا ٗبعُب
 ما أخرب ا ك -كىذا ىو ٧بور حديثنا اآلف -كالقرآف منو ٧بكم كمنو متشابو /ّ

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت﴾]آؿ  :ُب سورة آؿ عمراف ﴿ِمْنُو آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُىن  ُأ
 .[ٚعمراف:

 .ا عامة القرآف لعامة الناسالواضح، كىذ :الوضوح، كاكم ٗبعُب :فاإلحكاـ ٗبعُب
معناىا  مي هٍ ىناؾ أشياء يغمض فػى  :الغموض، يعِب :كمنو متشابو، كالتشابو ىا ىنا ٗبعُب

نسيب كليس تشاهبا مطلقا،  كٱبفى فهم معناىا، كلكن انتبو إٔب أف التشابو ىا ىنا تشابوه 
 عض األحواؿ،أنو ٲبكن أف يكوف ُب القرآف شيء ٱبفى معناه على بعض الناس ُب ب :ٗبعُب

كليس فيو شيء ٱبفى على كل الناس ُب كل األحواؿ، غّب موجود ُب القرآف كال ٲبكن أف 
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: أمر بتدبر كتابو كذـ من ٓب يتدبر كتابو، أٓب يقل ا  يوجد ُب القرآف، ٓب؟ ألف ا 
 ؟[ٜٕ﴿ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيد بػ ُروا آيَاتِِو﴾]ص:

ـْ َعَلى قُػُلوٍب ا من ٓب يتدبر القرآف:  أٓب يذـ ﴿َأَفال يَػَتَدبػ ُروَف اْلُقْرآَف َأ
َفاُلَها﴾]محمد:   ؟[َٕٗأقػْ

خفي ما أحد يعرؼ  :إذنا ال ٲبكن أف يكوف ُب القرآف شيء غامض مطلقا، ٗبعُب
معناه، ىذا مستحيل؛ إ٭با ٩بكن كلمة أك آية أنا أجهلها لقلة علمي، كلكن ٲبكن أف أسأؿ 

 أك أقرأ ُب الكتب فأعلم ا٤بعُب.  ،لعلماءا
 .بالنسبة لبعض الناس ُب بعض األحواؿ إذا ىو تشابوه 

باآليات  مى لِّ س  كالواجب على ا٤بسلم أف يؤمن بالقرآف كلو ما فهمو كما جهلو، أف يي 
أف يكوف  ٝبيعا ما كاف منها ٧بكما عنده أك كقع عنده شيء من االشتباه، كال ٯبوز ٕباؿً 

لنفوره  امن ا٣بفاء بالنسبة لو بشيء من معا٘ب القرآف سببن  من اإلشكاؿ أك شيءو  ءو كقوع شي
باطل، ىذا مسلك  ُب قلبو، ىذا مسلكه  من ا٢بق، أك طعنو ُب القرآف، أك كقوع ريبو 
 عنهم ُب سورة آؿ عمراف. الضالْب ا٤بنحرفْب الذين ُب قلوهبم زيغ كما قاؿ 

بو كالقبوؿ بو، فهمت معناه أك ٓب تفهم  يك التسليمي ما جاء ُب القرآف ٯبب عل إذنا كل  
 .معناه

على قلبك ما أغلق، ستفهم معُب ما  كثق أنك إذا آمنت كسلمت فسيفتح ا 
 .سيفتح عليك جهلت، تأكد أنك إذا سلمت كأقبلت برغبة ك٧ببة ُب معرفة ا٢بق ا 

و كإقباؿ على ينكر على ىذا الذم يقبل كٯبد رقة ُب قلب إذنا ابن عباس  
إذا ٠بع شيء يفهمو كلكن إذا جاءه شيء يشكل عليو أك ٓب يفهمو لضعف علمو  ،ا٢بق

ىو، أنو رٗبا أثار عنده شيء من اإلشكاؿ كالريب! فهذا ما ال ينبغي أف يكوف عليو حاؿ 
 ا٤بسلم. 

أنت اآلف تدعي أنو ليس بالقرآف شيء ٦بهوؿ  :ىنا أريد أف أقف كقفة، رٗبا يقوؿ قائل
لقا، ٦بهوؿ ا٤بعُب، كالحظ أنا أتكلم عن ا٤بعا٘ب كال أتكلم عن الكيفيات، الكيفيات مط

 بالنسبة ٤بسائل الغيب ٦بهولة عندنا قطعا أليس كذلك؟ الغيب الذم تعلق بصفات ا 
 ؟ ككيف ىي أحواؿ اليـو اآلخر؟ أك تعلق بأمور اآلخرة، كيف صفة ا 
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حدث عن ىذه ٫بن نتحدث  عن ا٤بعا٘ب، كأنا أقوؿ ىذه بالنسبة لنا ٦بهولة، ٫بن ال نت
 .اكأكرر ليس ُب القرآف شيء ٦بهوؿ ا٤بعُب مطلقن 

ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب  :فإف قالوا ٕب كيف لك أف تقوؿ ىذا كعندنا آيات كثّبة تسمى
ٓب(، أأكائل بعض السور كال أحد يدرؾ معناىا، ىا ىي من ا٤بتشابو ا٤بطلق، أليس ُب القرآف )

 فسر ٕب ىذه الكلمات حٌب تكوف قاعدتك قاعدة صحيحة.  ؟هيعص()حم(، )ك
٫بن نتحدث عن الكبلـ، ككل عاقل يدرؾ أف ا٤بعُب إ٭با  أف يقاؿ:كا١بواب عن ىذا 

يطلب للكبلـ ال للحركؼ، ال يوجد عاقل يقوؿ ما معُب ىذا ا٢برؼ ال ُب اللغة العربية كال 
سأقوؿ لو: ما معُب )ب ت ث ج ح خ( ؟ أنا  ٓب(؟ مباشرةأُب غّبه، إذا قاؿ قائل ما معُب )

، ىل يستطيع أحد، أك أف ا٤بعُب يطلب (ب) :مستعد أف أعطي جائزة كربل ٤بن ٱبرب٘ب معُب
  .للكبلـ ا٤بؤلف من ىذه ا٢بركؼ؟ الكلمات ا٤بؤلفة من ا٢بركؼ ىي الٍب يطلب ٥با معُب

كال أم  B) كال ) A)) ( كالا ا٢بركؼ من حيث ىي ال أحد يطلب ٥با معُب ال )أأم  
شيء ُب أم لغة أليس كذلك؟ ىل ىذه اآليات ٫بن نقرأىا على أهنا كلمات أك حركؼ؟ 
يعِب ىل ٫بن نقرأ )كهيعص( )حم( )آب( أجيبوا؟ أك نقرأىا أٓب؟ ٫بن نقرأىا حركؼ، إذا كنا 

يػٍعىص( لكاف اإليراد كارد علينا، لكن ىذا ليس بالصحيح.  نقرأىا كلمة )كىهى
طلب ٥با معُب، إ٭با ٫بن نتحدث عن الكبلـ الذم كؼ، كا٢بركؼ ال يي إذنا ىذه حر 

ال شيء ُب القرآف ٦بهوؿ ا٤بعُب مطلقا، ال آيات الصفات كما  ذايطلب العاقل لو معُب، كى
أف يقاؿ أف نصوص  :وضة كال غّبىا، ىذا ا٤بسلك مسلك باطل غّب صحيح، كىوفتقوؿ ا٤ب

  .ق ال أحد يدرؾ معناىاالصفات من ا٤بتشابو الذم ىو متشابو مطل
نغمض أعيننا كعقولنا عن أف ، [٘﴿الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾]طو: :٫بن نقرأ
 استول، ىذه كلمة مثل األلغاز الٍب ال ندرم ما ىي ىذا ال شك أنو باطله  :تتفكر ُب معُب

اب غّب صحيح، بل نصوص الصفات معانيها معلومة ُب أصل الوضع اللغوم، ككاف أصح
ٓب يقفوا عندىا، كٓب يقولوا عندىا ىذه ٦بهولة، كنسلم،  إذا ٠بعوا صفات ا  النيب 

كما   -كا أعلم ٗبراده، كٲبشوف، أك يقعوف ُب شيءو من االرتباؾ أك القوؿ إهنا موٮبة للتشبيو
 كل ىذا من ا٤بسالك الباطلة ال شك.  -قلنا ُب تفصيل ىذا ُب درس أمس
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كيزعموف أف ىذه اآليات ٦بهولة ا٤بعُب، ٤باذا  فويضٗبذىب التىؤالء الذين يقولوف 
الظاىر، كلكن ٫بن  خبلؼي  ظاىرىا يفيد التشبيو كبالتإب ٥با مراده  ألف   :يقولوف ىذا؟ يقولوف

، أٓب يستوم حقيقة؟ ما معُب [٘﴿الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى﴾]طو:ال ندرم ما ىو 
 .لم ما ندرم كىذا ليس بصحيحىذه الكلمة؟ يقولوف ا أع

 ٤باذا أنتم ىربتم من إثباهتا؟ قالوا ألهنا ماذا؟ توىم التشبيو. 
تلي عليهم القرآف من  أصحاب النيب  كقلنا: أف ىذا باطل، بل من أبطل الباطل.

من أكلو إٔب آخره كما استشكل كاحد منهم قط،  أكلو إٔب آخره ك٠بعوا حديث النيب 
ألف صحايب، كال كاحد استشكل آية أك حديث جاء فيو شيء من  ةمائكعددىم أكثر من 

الصفات، كال ٲبكن إلنساف أف يقوؿ خبلؼ ىذا، كإف قاؿ خبلؼ ىذا قلنا ىات الدليل 
  .كلن يستطيع

كىو ٱبربىم أف ا ينزؿ إٔب السماء إذا بقي ثلث الليل  كانوا يسمعوف من النيب 
ل، ىذا يوىم التشبيو، ٠بعتم شيء كِّ شٍ ىذا ا٢بديث مي اآلخر، كما قاؿ أحد قط يا رسوؿ ا 

 م تعظيمهم  ظي عٍ من ىذا من أحد الصحابة؟ حاشا ككبل، بل كا كاف إٲباهنم يزداد كيػى 
 بسماعهم ىذه النصوص. 

ُب مسند أٞبد من حديث أيب رزين العقيلي، كا٢بديث فيو ٕبث كحسنو بعض أىل 
تغيّبه لؤلحواؿ  :يعِب «من قنوط عبده وقرب غيره ضحك ربنا»: العلم، ٩با قاؿ النيب 

، ا٢بديث فيو موقف الصحابة ٤با  ذا كاف، ماإثبات صفة الضحك   :كتفرٯبو للهمـو
:  قاؿ:  أو يضحك ربنا؟ قاؿ النبي»: قاؿ أبو رزين العقيلي »٠بعوا ىذا ا٢بديث، 

بشر با٣بّب نخّبا، ماذا قاؿ؟ ال عدمنا من رب يضحك  «َّل عدمنا من رب يضحك خيرا
  .كاف ربنا متصف هبذه الصفة، فهذا كا يزيدنا رجاء فيو   إذا

كيف أهنا زكت كزاد   انظر إٔب القلوب ا٤بؤمنة ٤با كصلها شيء من صفات ا 
 .إٲباهنا

إذنا ا٤بشكلة راجعة إٔب القلوب، ىناؾ قلوب فيها مرض ىي الٍب تستشكل كىي الٍب 
التشبيو، أما القلوب ا٤بؤمنة فهي مسلمة من ىذه األدراف، كا  يقع فيها التشبيو أك زعم

 ا٤بستعاف.

http://www.salehs.net/


ٖٔٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 
 

  :قاؿ 
ٜرنس ايسمحٔ أْهسٚا ذيو، ؾأْصٍ  ٚملا مسعت قسٜؼ زضٍٛ اهلل 

 [ٖٓ﴿َوُىْم َيْكُفُروَف بِالر ْحَمِن﴾ ]الرعد:  ؾِٝٗ:اهلل 

لة الباب هبا، أد ر ا٤بؤلف ىذا األثر الذم فيو ذكر سبب نزكؿ اآلية الٍب صد  
جاءت من ركايات متعددة، كىي موجودة بكثرة ُب كتب التفسّب، كلكن ٓب أقف على إسناد 

مشهور ُب كتب التفسّب، كذكر ىذا السبب  و على كل حاؿ أثره صحيح موصوؿ ٥با، كلكن  
  .ا قطعياوقف عنده حٌب يثبت ىذا ثبوتن على كجو ا٣بصوص ٩با ٰبتاج أف يي 

ا٤بشركْب أنكركا اسم ا الرٞبن ىذا ٩با ال شك فيو، ككوف كوف   ،لكن على كل حاؿ
اللة على أف ا٤بشركْب كافركف بالرٞبن على ا٣ببلؼ، ىل الكفر راجع إٔب ىذه اآلية ُب الدً 
 .ىذا ٩با أيضا ال شك فيو ؟االسم أك ا٤بسمى

ألف ٕبثنا ُب سبب النزكؿ ىل يثبت ىذا السبب أك ال؟ ىذا موقوؼ على أف يثبت 
 صحيح.  إسنادو ذلك ب
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 :قاؿ 

 ة.ي[ اآلٖٛ﴿يَػْعرُِفوَف نِْعَمَة الل ِو ثُم  يُنِكُرونَػَها﴾]النحل: ى:باب قوؿ اهلل تعال 
األلفاظ الٍب ٚبدش ُب  إٔب أبواب ذات موضوع جديد تتعلق ب انتقل ا٤بؤلف 

 كماؿ التوحيد الواجب، كاجتناهبا من ٙبقيق كماؿ التوحيد الواجب، قاؿ ا٤بؤلف 
  .[ٖٛ﴿يَػْعرُِفوَف نِْعَمَة الل ِو ثُم  يُنِكُرونَػَها﴾]النحل: :باب قوؿ ا تعأب

 .نكركهناهنم يإا٤بشركْب كانوا يعرفوف نعمة ا كمع ذلك ف  ُب ىذه اآلية أف  بْب   ا 
 .أكرب فإف ىذا شرؾه  من أنكر أف تكوف النعم من ا  أف   :ُب ىذا الباب كاألصل  

لغّبه ُب  كلكن حصل ُب قلبو نوع التفاتو  ا ىي من ا ٭ب  إالنعم  ا من اعتقد أف  كأم  
، فهذا من جنس الشرؾ تفيد ىذا ا٤بعُب كصاحب ىذا ألفاظه  ،نسبة التفضل بالنعم لغّبه

 .ىذا ىو األصل ُب ىذا الباب ،رصغاأل
 .[ٖٛ﴿يَػْعرُِفوَف نِْعَمَة الل ِو ثُم  يُنِكُرونَػَها﴾]النحل: 

  :كاألقواؿ تعود إٔب قولْب رئيسْب ،اختلف ا٤بفسركف ُب تفسّب النعمة ُب اآلية
عندكم كقد مر بنا ُب درس  كمعلوـه  -ةبالنعم الدنيوي :تفسّب من فسر النعمة :الوؿ
، كىذه أنواع نعمو :يعِب ﴾نِْعَمَة الل وِ ﴿فقولو تعأب ىنا  ،ا٤بفرد ا٤بضاؼ يعم أف   -أصوؿ الفقو
كالنعم  ،[ٖٗ﴿َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة الل ِو َّل ُتْحُصوَىا﴾]إبراىيم: :ف قولو تعأبازى اآلية على كً 

كا٤بساكن كما كل كا٤بشارب آالدنيوية، ىذه النعم الٍب يتقلب فيها الناس ُب ىذه ا٢بياة من ا٤ب
 .إٔب ذلك

ف قد دؿ على أف ا٤بشركْب معَبفوف بأف ىذه آأف القر  :ىا ىنا سؤاؿ كىو كلكن قد يرد
ُب  يقل ا  أٓبوا بأهنم ينكركهنا، في صِّ ، فكيف كي هكبتقدير  من ا  ةه النعم إ٭با ىي نازل

َأْحَيا ِبِو اَلْرَض ِمْن بَػْعِد َمْوِتَها لَيَػُقوُلن  ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن نَػز َؿ ِمَن الس َماِء َماًء فَ  :شأهنم
كأمثاؿ ذلك من اآليات الدالة على أهنم كانوا يعَبفوف بأف النعم ، [ٖٙالل ُو﴾]العنكبوت:

 ، فكيف إذنا كانوا منكرين ٥با؟ ٭با ىي بتقدير ا إ
، ةعد بتفسّباتو  ﴾اثُم  يُنِكُرونَػهَ ﴿ :أف ا٤بفسرين فسركا قولو تعأب :ا١بواب عن ىذا

  :أشهرىا ما يأٌب
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لوال فبلننا ٤با حصل لنا  " :أف إنكارىم ٥با ىي أهنم يقولوف ُب شأهنا :]التفسير الوؿ[
  .فهذا نوع إنكار ٥با ؛ف ىذه النعمك كيذكر  ،"كذا ككذا

إياه من األمواؿ كالنعم، كانوا  أهنم كانوا يقولوف فيما خو٥بم ا  :التفسير الثاني
كأمثاؿ ذلك من ىذه  ،من طريف كتالد"بائنا، فهي لنا آىذه أموالنا كرثناىا عن " :فيقولو 

، فيعد ىذا إنكارنا غّب ا لالكلمات الٍب كانت تنم عن أهنم ينسبوف التفضل بالنعم 
 .منهم

٥بتنا،  آإف ىذه النعم كانت بشفاعة  :ف إنكارىم ٥با ىو قو٥بمإ :[ثالثالتفسير ]ال
ل ىذا القوؿ منهم ب ،٥بتنا، كىذا أيضنا فيو نسبة النعم لغّب ا آة كانت النعم بشفاع

 ةإٔب ذلك ما كانوا عليو من شرؾ الشفاعة؛ شفاعة اآل٥ب فيو إضافةن  ألف   ؛أخبث من سابقيو
ما كقع فيو ا٤بشركوف  كأكثري  ىو أصلي  ،شركي بنا اعتقاده  الٍب كانوا يعتقدكف فيها، كىذا كما مر  

 .األكلوف
أهنم ال يستعملوهنا ُب طاعة ا  :ىو إنكارىم لنعمة ا  ف  إ فسير الرابع[:]الت
،  ىذا ُب حقهم إنكارنا ٥با د  عي فػي. 

أهنم يعَبفوف بنسبتها أك بنسبة التفضل هبا  :إنكارىم ٥با ىو إف   :[الخامس ]التفسير
  .كينكركف ذلك ُب الرخاء ،إٔب ا ُب الشدة

  .﴾ثُم  يُنِكُرونَػَها﴿ :قيلت ُب قولو تعأب ىذه أشهر األقواؿ الٍب
من كبلـ السلف ما  كىي الٍب أكرد ا٤بؤلف  ،كاألقواؿ الثبلثة األكٔب ىي األشهر

 .ىذه اآلية يدؿ عليها، كىو السبب الذم ألجلو أكرد ا٤بؤلف 
ٯبب أف يقابلها ا٤بسلم  ا  مى عى نً  مهما يكن من شيء ال شك كال ريب، أف  

  :شياءبثبلث أ
 ىال شريك لو، مهما أت هكحد ىو ا٤بتفضل هبا ا  االعَباؼ القليب بأف   :أوَّلً 

من جهة أف ا٤بتفضل  ئناىذا ال يعِب شي كانت بأسباب من ا٤بخلوقْب، فإف    مو عى لئلنساف من نً 
االعَباؼ كاإلٲباف كالتصديق  :ركن الشكر الوؿ ىو، كلذلك كاف ٭با ىو ا إبالنعمة 

، كىذا أمر يقيِب ال ٯبوز للمسلم أف يَبدد ُب، هكحد من ا  ضله بأف ىذه النعم تف التاـ
٭با ىي إالنعم  كل    ،[ٖ٘﴿َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن الل ِو﴾]النحل: :يقوؿ كلذلك ربنا 
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ذه ى جي رِّ ا٤بخلوقْب، كذلك ال ٱبيٍ  حٌب ما كاف منها كاصبلن عن طريق أحدِّ  ،من تفضل ا 
  .النعمة أف تكوف متفضبلن هبا من قبل ا 

﴿َوآُتوُىْم ِمْن َماِؿ الل ِو ال ِذي  :مذكرنا لنا هبذا ا٤بعُب كلذلك يقوؿ ا 
 .[ٖٖآتَاُكْم﴾]النور:

  كالعبد ما ىو إال قاسم، كما قاؿ النيب ،كالفضل منو كحده ،ا ا٤باؿ ماؿ اإذن 
إف اهلل ىو المعطي وأنا » ة:ياكُب رك  «اسم واهلل يعطينما أنا قإ»: ا٢بديث ُب الصحيحْب

ىو ا٤بعطي على ا٢بقيقة، كا٤بخلوؽ ما ىو إال سبب ُب كصوؿ ىذه  فا  ،«قاسم
  .«وأنا قاسم» :بقولو  كىذا ما عرب عنو النيب ،النعمة

سابقة من أف التفات القلب ال ٯبوز أف يكوف  كلعلكم تذكركف ما مر بنا ُب دركسو 
، ٙبقيق التوحيد يقتضي أف يكوف القلب بالكلية متوجهنا ُب شأف النعم وؽ فيو حظه للمخل

٭با حق ا٤بخلوؽ كحظو من أخيو ىو أف يشكر إ، إٔب ا٤بنعم هبا على ا٢بقيقة كىو ا 
، ىذا القدر فحسب كمكافأتو على ىذه «َّل يشكر الناس نَّل يشكر اهلل م» :عليها

ا ذليبلن خاضعنا  النعمة حٌب تزكؿ ا٤بنة، كحٌب يت كحده، يعِب  فرد العبد بأف يكوف عبدن
من نالو شيء من النعمة من قبلو حٌب ال يلتفت إليو  يكافئمن ٙبقيق التوحيد أف اإلنساف 

  .كحٌب يكوف التفاتو بالكامل   ،بقلبو
ُب شأف الشكر أف يتحدث اإلنساف هبا، كأف ينسبها  والركن الثاني والواجب الثاني

 . ا٤بنعم هبا لفظناإٔب
﴿َوَأم ا بِِنْعَمِة رَبٍَّك  :كىذا أحد األقواؿ الٍب فسر هبا قولو تعأب

من النعم،  عليو بشيءو  الواجب على من أنعم ا  :كبالتإب ،[َٔٔفَحدٍّْث﴾]الضحى:
نو إذا إعلى ذلك، كبالتإب ف كٰبمد ا  ،أف يذكر ىذا بلسانو أف ىذا من فضل ا 

كيف إذا نسب   ؟ن ذلك كاف مذمومنا، فكيف إذا نسب ذلك بلسانو إٔب غّب اسكت ع
إذا كاف مذمومنا ُب حاؿ كونو كاٛبنا كساكتنا كغّب مبْب شيء  ؟التفضل بالنعمة لغّب ا 

ال  ؟بلسانو ُب شأف ىذه النعمة، فكيف إذا كاف قد نسب التفضل هبذه النعمة لغّب ا 
نسبة  أف ينبو عليو، فإف   كىذا الذم أراد ا٤بؤلف ، بشك أنو يكوف أحق بالذن
 ،يقدح ُب ٙبقيق التوحيد الواجب ُب شأف توحيد الربوبية التفضل بالنعمة لغّب ا 

http://www.salehs.net/


َٖٕ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

بالكلية ضعفنا ُب ٙبقيق كماؿ التوحيد  عليها بأف ال تنسب   كضعف شكر ا 
 لوىية.الواجب ُب شأف توحيد األ

ىو  ، إذا كاف ا تستعمل ُب طاعة ا  أفٌ  :ف النعمأالواجب الثالث في ش
 ف الواجب أال يبارز ا أبالفطرة  ؾي رِّ دٍ كل إنساف يي   ، فإف   وكي ملٍ  الذم أنعم، كالنعمةي 

بنعمة من النعم  شئت أف تعصي ا  فٍ إكجو ا٣بصوص،  ىبا٤بعصية ُب ىذه النعمة عل
ا النعمة عليك  ؿى زِّ نػٍ ، أما أف يػي يك من قبل ا إل اةن سدفأصنع ذلك ُب نعمة ٓب تكن مي 

 .ىذا ما أقبحو من العبد ،ؾ فيها يصعد إليوكشر  
أف يكوف اعَبافو  ،ف يبلحظها من أراد ٙبقيق التوحيدا ىذه أمور ثبلثة ينبغي أإذن 

لنسبة يلهج لسانو هبذه ا ، ٍب أفٍ ىذه النعمة كالتفضل هبا إٔب ا  بالكامل ُب قلبو بنسبةً 
مٌب ما حقق  ؛يسخرىا كيستعملها ُب طاعة ا  عليها، ٍب أفٍ  مع ٞبده كشكره 

و قد قاـ باألمر الواجب عليو ُب شاف نعم ا ن  إثة فليبشر با٣بّب، فبلاإلنساف ىذه األمور الث
. 

 .[ٖٛ﴿ َوَأْكثَػُرُىُم اْلَكاِفُروَف﴾]النحل: : والكبلـ على اآلية ىو ُب قول ةتتم
َوَأْكثَػُرُىُم ﴿ :شكل ُب ىذه اآلية أف ا٤بشركْب ٝبيعنا كفار، فكيف يقاؿ ىا ىنااستي 

ظهر ذلك ما أ، اختلف ا٤بفسركف ُب توجيو ىذا ا١بزء من اآلية إٔب أقواؿ لكن اْلَكاِفُروَف﴾
  :يأٌب

أكثرىم  :أ٭با ىو ٗبعُب ﴾َوَأْكثَػُرُىُم اْلَكاِفُروفَ ﴿أف يقاؿ قولو تعأب ىا ىنا  :أوَّلً 
ا١بحد،  و:الكفر ىا ىنا يراد ب سرين من أف  ١باحدكف، كىذا ما ذىب إليو طائفة من ا٤بفا

َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما  :كىذا ٯبعل اآلية على ٫بو قولو تعأب َقَنتػْ ﴿َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيػْ
 .[َٗٔوُعُلوًّا﴾]النمل:

لقلب مصدقنا، أف يكوف اللساف مكذبنا كا :ضد النفاؽ، كفر ا١بحد ىو دي كا١بحٍ 
 .ف مصدؽ كالقلب مكذباللسا :كالنفاؽ على العكس

 ،ىب االنقيادكلكنو يأ    النيب ؽى دٍ من يعلم صحة اإلسبلـ كصً  فكفر ا١بحود كفري 
أكثر ا٤بشركْب كاف كفرىم عن  أف   ةيدتنا ىذه اآلاأف :كبالتإب .فيكوف كفره كفر ا١بحود

  .كفره كفر تكذيبكأفادتنا أف بعضهم كاف   ،جحود ال عن تكذيب
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أف يكوف باطننا كظاىرنا مكذبنا، يكوف مكذبنا بباطنو  :ما ىو كفر التكذيب؟ ىو
يعلموف ُب  ،كفرىم كفر جحودانو بعضهم ىكذا لكن أكثرىم  بقلبو كلس :يعِب ،كظاىره

كالسّبة فيها  ،وؿ ذلك كال شك أف ىذا كاقعبي قػى  كلكنهم يأبوف  قلوهبم صحة رسالة النيب
ٓب يكونوا يكذبونو،   تدؿ على أف صناديد الكفار ُب عهد النيب ةىذا عد شواىد على

  ،[ٙٔ﴿فَػَقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِمْن قَػْبِلِو﴾]يونس: :وككيف يكونوا ذلك كىم الذين يعرفون
فكيف يكذب على رب  ،كأنو ما كاف يكذب على الناس  كانوا يعرفوف صدؽ النيب

 . وبينهم كبْب إتباع تلٍب كانت غالبة عليهم حالالناس، لكن أىواء النفوس ا
َوَأْكثَػُرُىُم ﴿ :تعأب وما قيل ُب تفسّب قول للقوالف أقو كىذاف ا- :والقوؿ الثاني

قد علم أف من ىؤالء ا٤بشركْب من سيسلم، كلكن أكثرىم  ىو أف ا  -﴾اْلَكاِفُروفَ 
يعِب سيثبتوف كيستمركف  ،﴾اْلَكاِفُروفَ َوَأْكثَػُرُىُم ﴿ :سيثبتوف على ىذا الشرؾ كالكفر فقاؿ

على ىذا الكفر، كبالتإب بعض ىؤالء كال شك أف من ا٤بشركْب من أسلم ككاف من خيار 
بيو أكؿ كىلة ماتوا على الكفر أ نمن ىؤالء الذي ككثّبه  ، من أصحاب النيب :يعِب ،ا٤بؤمنْب

  .﴾ُىُم اْلَكاِفُروفَ َوَأْكثَػرُ ﴿ :كاستمركا على ىذا الكفر، فحق فيهم قولو تعأب
أف قولو  عن ا٢بسن  م  رك ك كبعض أىل العلم  ،ما قيل ُب ىذه اآلية لىذاف أقو 

بقولو  ﴾َوَأْكثَػُرُىمُ ﴿سر قولو أف كلهم كافركف، فف :يعِب ﴾َوَأْكثَػُرُىُم اْلَكاِفُروفَ ﴿ :تعأب
 .كلهم:

  .علمأكأقرب كأظهر كا  كلكن القولْب األكلْب أكلْب
 :القوؿ الثاني في تفسير النعمة بقي عندنا

 .أهنا النعمة الدينية كىي بعثة النيب  :النعمة القوؿ الثا٘ب ُب تفسّبيها
 .[ٖٛ]النحل:﴾يَػْعرُِفوَف نِْعَمَة الل وِ ﴿ :النعمة ُب قولو تعأب ذا ٙبصل لنا أف  إ

 .أٌّا الٍعىٛ المٌٕٖٗٛ :قٗن

كالشك أف ذلك من أعظم النعم  ،ٔقٗن أٌّا الٍعىٛ المٍٖٗٛ اليت ِ٘ بعجٛ الٍيب 
﴿َلَقْد َمن  الل ُو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَػَعَث ِفيِهْم  :هبا على أىل األرض الٍب أنعم ا 

 .اآلية [َٗٙٔرُسوًَّل﴾]آؿ عمراف:
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بن جرير : اّب اققْب كمنهم شيخ ا٤بفسرينمن أىل التفس كىذا القوؿ رجحو طائفةه 
. 

 ؟ىإٔب أم القولْب ينح لف ا٤بؤ  :كالسؤاؿ اآلف
  ؟ُب ىذا الباب يدؿ على أنو ٲبيل إٔب أم الرأيْب اآليةراد ىذه يإ

كما سيمر معنا إف شاء ا ُب اآلثار الٍب   -يدؿ على أنو ٲبيل إٔب الرأم األكؿ
  .علمأكا تعأب  ،-أكردىا

  :قاؿ 
 .((ا٥ٞٚزثت٘ عٔ آبٖٛ قٍٛ ايسدٌ ٖرا َايٞ )) اٙ:َا َعٓ قاٍ فاْٖد

اإلنساف ىذا  :ىذا أحد التفسّبات الٍب قيلت كقد ذكرهتا لك قبل قليل، عندما يقوؿ
 .بائيآمإب كرثتو عن 

ا٤بقاـ ىا ىنا مقاـ نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا، ىذا ىو ا٤بذمـو كىذا ىو  الحظ أف  
 .ا٤بعدكد من إنكار النعمة

ىذا  :خر من أين جاءؾ ىذا ا٤باؿ؟ يقوؿآلإخبارنا ٦بردنا كأف يقوؿ إنساف ذا كاف إا أم  
ب نسبة التفضل بالنعمة ٓب يكن من با وبائي، السياؽ يدؿ ىا ىنا على أف قولآكرثتو عن 

 . لغّب ا
الضابط ىا ىنا  وظفحاك ما كاف راجعنا إٔب ىذا الضابط  ا ا٤بذمـو ُب ىذه ا١بملة ىوإذن 

  .لغّب ا  نسبة التفضل بالنعمة :ىو
 اكاف كثّب  ذكر، كالسلف ىذا الرابط يربط لك ٝبيع األمثلة الٍب تي  الحظ أف  

كىذه األقواؿ ال تعِب أف ىذا فقط  ،٥با ٗبثاؿمن تفسّبىم كاف تفسّبنا با٤بثاؿ، يفسركف اآلية 
  اآلية.٩با يدخل ُب ىذه  ٭با ىذا مثاؿه إ ،تفسّب اآلية من ٝبيع الوجوه

يٛال ؾالٕ مل ٜهٔ  :ٕٜكٛيٛ)) :هللاقاٍ عٕٛ بٔ عبد : قاٍ 

 .((نرا

، "لوال فبلف ٓب يكن كذا" :أف يقوؿ اإلنساف ىذا تفسّب عوف التابعي ا١بليل 
، "السائق كاف ماىرنا لوقع ا٢بادث لوال أف  "، "أعطا٘ب لكانت حالٍب حالة الوال أف فبلنن "

يدؿ على أف ، كالسياؽ ناع الشيء لوجود غّبهامت :ُب اللغة العربية تفيد (لوال)تبلحظ أف 
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ابن ُب أثر ا٤بتكلم بذلك أراد نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا، كسيأٌب لنا أمثلة إف شاء ا 
لعلنا نتكلم عن ىذا إف شاء ا ُب الباب القادـ ُب  -ُب مستقبل الدرس عباس 

ا إف شاء ا  .-درس غدن
إ٭با تدكر  فمن بعده  ن ابن عباسع٘بد أف األمثلة الٍب يذكرىا أىل العلم 

، كبالتإب ال ٯبوز لئلنساف أف كىو نسبة التفضل بالنعم لغّب ا  ،على ىذا الضابط
مر ال أ وشك أن ، ىذا ال"٤با حصل كذا"، أك "لوال فبلف لكاف كذا ككذا" :يقوؿ ىذا اللفظ

ـ من كبلبل ىذا من الشرؾ ا٣بفي كما سيأٌب  ،نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا ٯبوز ُب مقاـ 
 .ابن عباس 

كهبذا نعلم أنو مٌب ما كاف ىذا اللفظ على غّب ىذا البساط كعلى غّب ىذا السياؽ، 
  .نو ال حرج فيوإخبار ٧بض فنو ال حرج فيو فإذا كاف لبياف سبب ٦برد أك إلإف

لوَّل اليهود لم يخنز »  من قوؿ النيب ((الصحيحْب))يدؿ على ىذا ما ثبت ُب 
كما ُب   يدؿ على ىذا أيضنا قوؿ النيب «زوجها ىن أنثولوَّل حواء لم تخ ،اللحم

عهد بجاىلية  وقومك حديث لوَّل أف  » :أيضنا قاؿ لعائشة  ((الصحيحْب))
ف قومك أ وَّلل» ،«ولجعلت لها بابين ،لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراىيم

  .«عهد وحديث
عن ٧بل البحث،  فهذا خارج أف يبْب السبب ا٤بانع من ىذا الفعل،  أراد النيب فذإ

  .نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا ما ىو؟ ،ُب سياؽ معْب ٫بن نبحث
  .ُب ذلك ليس داخبلن  أنو ت ُب ىذين ا٤بثالْب ٘بد  ذا تأملإكأنت 

الذم ذكرتو لك قبل قليل   الناس ٩با ال يرد عليو ىذا ا٤بعُبكىكذا ما ٯبرم ُب كبلـ 
لوال أف " ؛"٘ب الناس لفعلت كذا، كلرددت على فبلفدف ينقلوال أ" :ف يقوؿ إنساف مثبلن أك

مثل ىذا  ،لسبب ٦بردل افه ، ىذا بي"أك لوال أف يظن يب كذا ككذا لفعلت كذا ،يظن يب سوء
  .ال حرج فيو إف شاء ا
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  :قاؿ 
 .((هلتٓاآٖرا بػؿاع١  :ٜكٛيٕٛ)) ١:قتٝبابٔ قاٍ 

ٯبمع نسبة التفضل  ؛ٯبمع بْب أمرين وألن ؛كىذا مثل ما ذكرت لك أخبث ٩با قبلو
 .الذم كاف عليو ا٤بشركوف األكلوف بنعمة لغّب ا مع الشرؾ ُب الشفاعة

   .كمر بنا الكبلـ ُب الشفاعة الٍب كاف عليها ا٤بشركوف على كجو التفصيل
  :قاؿ 

إٔ اهلل تعاىل  ؛بعد سدٜح شٜد بٔ خايد ايرٟ ؾٝ٘ - ٚقاٍ أبٛ ايعباع

ْٔٔ أؾبض َ))قاٍ:   :-ٚقد تكدّ- ؛اؿدٜح ((...بٞ ٚناؾس عبادٟ َؤَ

ٖٚرا نجري يف ايهتاب ٚايط١ٓ، ٜرّ ضبشاْ٘ َٔ ٜكٝـ إْعاَ٘ إىل غريٙ ))

 .((ٜٚػسى ب٘

ا، ٖٛ نكٛهلِ: ناْت ايسٜض طٝب١، ٚاملالح ساذّق))قاٍ بعض ايطًـ: 

 .((ٚمٛ ذيو مما ٖٛ داز ع٢ً أيط١ٓ نجري

 .ألسنة الكثّب ىذا جار على ا ا٤بستعاف، صدؽ 
الذم يتعلق با٢بديث الوارد ىا ىنا، كىو  بنا شيء من الكبلـ عن ىذا ا٤بعُب كمر

ما تذكركف قريبنا بباب  مف كنتإ، كمر بنا ((الصحيحْب))حديث زيد بن خالد ا٤بخرج ُب 
، ىذه النسبة إف  "رنا بنوء كذا ككذاطم" :قوؿ القائل ف  إ :لناجاء ُب االستسقاء باألنواء كق

فهذا  كمشيئتو استقبلالن  ورنا بفعلأمطأف ىذا النوء ىو الذم  :انت نسبة إٯباد كفعل، يعِبك
ألف ذلك  ؛أصغر أنو سبب فهذا شرؾه  ؛ال شك أنو شرؾ أكرب، كإف كاف على قبيل السببية

 ا.سببنا ال شرعنا كال قدرن  ٓب ٯبعلو ا 
 ،كاسع ف ىذا الباب بابه نبو ىا ىنا على أ ية مأبا العباس ابن تي ا٤بقصود أف  

من يفعل ذلك،  ، كأف الشريعة قد استقرت على ذِـّ كىو نسبة التفضل بالنعم لغّب ا 
، ٍب ذكر لنا مثاالن من قاـ هبذا الفعل القبيح، ىو أف ينسب النعمة لغّب ا  مكركهه  مذموـه 
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بلطمة من األمواج ا٤بت اكيقع جنسو كثّبنا حينما يقوؿ اإلنساف أنو قد خرج سا٤ب يقععلى ما 
كاف ا٤ببلح :أك  ،"ت الريح فنجوناأىد"، "كانت الريح طيبة" الٍب كادت أف تغرؽ السفينة

ا"، "قناذحا ، عاد ما يتعلق هبذه النعمة "قنا فنجوناذكاف قائد الطائرة حا" ،"كاف السائق جيدن
٭با إة أف النعم كىي السبلمة إٔب ىذا ا٤بخلوؽ، كىذا ال ينبغي أف يكوف من عبد عرؼ حقيق

 .، كما ىؤالء ا٣بلق ٝبيعنا إال أسباب من اىي 
، ئناوجد شيء كاحد من األسباب ينتج شيال ي ،مستقل كقد علمنا أنو ال يوجد سببه 

خر فأكثر يكوف معيننا آة، يعِب البد ٥بذا السبب من سبب بل ال بد ٥بذه األسباب من معاكن
 .كتقديره ككل ذلك بتيسّب ا لو، كالبد من ارتفاع ا٤بوانع ٝبيعنا 

ذه األسباب ناسينا ٥بإذنا كيف لئلنساف بعد ذلك أف يشكر كٰبمد كيعَبؼ بالنعمة 
ا ال !!فضل ا٤بنعم ا٤بعطي كىو ا   .شك أف ىذا قبيحنا جدن

 .بغي أف يعامل معاملة الوسيلة فقطأف ا٤بخلوؽ ين :لك مثاالن ُب السابق كىو ذكرتي 
الصواب، إذا جاءتك ىدية  بجان وشك أن ال وكل يدرؾ أف فاعلذكرت لك مثاالن ال
ؽ د   و،أمّب أك كزير أك تاجر كبّب ىدية غالية، كأرسا٥با مع سائق ،غالية من شخص مسئوؿ

ل وصً مي  ،٦برد كسيلة فقط ؟ىنا هالسائق ما دكر  ؛عليك الباب كقاؿ تفضل ىذه من فبلف
  ".شكرنا ا،جزاؾ ا خّب "ألمر أف تشكره ُب إيصاؿ ىذا األمر، غاية ا ىساعي يسع ،٥بذا

أنا عاجزنا عن شكرؾ أنت أحسنت إٔب إحسانا عظيمنا ال " :أما أف تقوؿ ٥بذا السائق
ل ىذا عاقل؟ من الذم أعطاؾ؟ من الذم فعىل ي "أستطيع لو كفاء، أنت كذا أنت كذا

ي كينتهكىذا ٦برد سائق كسيلة تشكره  ،منحك؟ أليس ذاؾ، أليس ذاؾ الشخص الكبّب
 .ف تتوجو بو إٔب ذاؾ ا٤بعطيأاألمر، لكن شكرؾ الفعلي ينبغي 

الذم أعطاؾ ك ، ا٤بنعم ا٢بقيقي ىو ا  ،قرب لك ما نريد أف نتكلم فيويي  ىذا مثاؿه 
﴿ُكالًّ نُِمدُّ َىُؤَّلِء َوَىُؤَّلِء ِمْن  :تاجر ما ىو ُب ا٢بقيقة إال كسيلةحٌب ىذا ال

ا ىو  ف  إالنعمة من ا، ، [ٕٓطَاِء رَبٍَّك﴾]اإلسراء:﴿عَ ن؟ مى  [َٕٓعطَاِء﴾]اإلسراء:
ا حقناإا٤بعطي، ىذه ا٢بقيقة الٍب ٯبب أف تستقر ُب قلب ا٤بوحد    .ف أراد أف يكوف موحدن
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  :في ختاـ ىذا الباب يلوح لي أف نستفيد فائدتين مهمتين من ىذا الباب
على اإلطبلؽ، كلذلك يؤثر فيو  شيءو  ىالتوحيد أصف ىي أف نعلم أف   :ىالول الفائدةُ 

ا أد  آمثاؿ مر  وشيء، مثال ٗبكيشوش عليو أد   شيء يؤثر فيها، لو كضعت  ٗبة صافية جدن
منها، كلذلك  ىصفأالتوحيد  ؛يتأثر هؤ صفا ،عليها إصبعك ماذا ٰبصل؟ يتشوش األمر

 .مؤثر ٗبيشوش عليو أد  
ا٤بسلم ىو أف يرابط على  كلذلك كاجب ،ىذه حقيقة ٯبب أف نعيها يا أىل التوحيد

أف ترابط على ثغر القلب، كأف  ؛غور الٍب يؤتى توحيده منها، ىذا كاجبك ُب ىذه ا٢بياةثال
ترابط على ثغر اللساف، كأف ترابط على ثغر النظر، كأف ترابط على ثغر السمع، من ىا ىنا 

  .يؤتى توحيدؾ
ىو ا٤بنعم، كمع ذلك   ا القلب بأف   قاؿ مع اعَباؼً ٦برد ألفاظ تي  ،نظراكلذلك 

يقولو لكن ال تستهن  لفظو  ٦بردي  "لوال فبلف، كلوال فبلف" ،كاف ىذا من جنس الشرؾ ا٣بفي
ٗبن أراد أف يكوف من أىل  رمه ؤثر ُب التوحيد، كلذلك حىذه النقطة سوداء تي  ،بو، ىذا مؤثر

ا التوحيد اققْب أف يتنبو إٔب ىذا األمر ا٤بهم، التوحيد صاُبو  شيء صافينا ال، ككلما كاف جدن
 .كتشوش بأدٗب شيء ،تأثر بأدٗب شيء
 ككبلمهم بالطبع مبِبه -يشددكف  كىو أننا ٪بد السلف  :ةالثاني ]الفائدة[

ىذا " :يشددكف ُب مثل ىذه األلفاظ إٔب درجة أف قوؿ اإلنساف -على أدلة الكتاب كالسنة
 .ال ينبغي لئلنساف أف يقولو ذا أمره ىذا غلط، ىذا خطأ، ى :، يقولوف"بائيآمإب كرثتو عن 
نتبو ىذا يقدح ا :مع ذلك يقولوف ،ا"قن ذكاف ا٤ببلح حاك  ،كانت الريح طيبة" :إذا قاؿ

  .ُب كماؿ التوحيد الواجب
با عليك إذا كاف ىذا الشأف ُب مثل ىذه األلفاظ الٍب قد ال يراىا   :السؤاؿ اآلف

يا " :؟ كيف ٗبن يصيح صباح مساء ينادم كثّبنا من الناس شيئنا، فكيف ٗبن يشرؾ با
 ".يا رسوؿ ا أغثِب"، "سيدم فبلف ا٤بدد ا٤بدد

 اؾًٌضٛاى عٓد سًٍٛ اؿادخ     ب٘  ذٜا أنسّ اـًل َايٞ َٔ أيٛ

 با عليكم قارنوا بْب ىذه األلفاظ الٍب ذكر العلماء أهنا ٚبدش ُب كماؿ التوحيد 
حينما يقع اإلنساف ُب ىذه األلفاظ الشنيعة  ذنا ؟!إ الواجب، فكيف حاؿ ىذه األلفاظ
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﴿َفال  ،سيأٌب معنا ُب أثر بن عباس  ؟!وكأجدر بأف يشدد علي أليس ىذا أكٔب
لوال  " :يقوؿ األنداد مثل ىذه األلفاظ ،[َٕٕتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف﴾]البقرة:

 ".فبلف ألتانا اللصوص ةكليب
، كاألثر بن عباس اىذا  .، جعلو من الشرؾ با "ط لكاف كذالوال الب"

مثل  بن عباس افكيف لو ٠بع ، جيد كما سيأٌب معنا إف شاء ا إسنادهأثر جيد، 
يا سيدم عبد القادر من ٕب "، "نفيسة أنا ُب حسبك ةسيد يا" :ىذه األلفاظ الٍب تقاؿ

 ".بن عواف على ا كعليكا يا"، "سواؾ
 ؟ أمسوأليكم أليست ىذه األلفاظ هتدـ التوحيد من أصلة كتنسف اإلٲباف من با ع

  .ريب، ىي كذلكك 
كسنتكلم عن ىذا -ُب عادة السلف  لكقد جر  و،فمثل ىذا األمر ينبغي أف نتنبو إلي

، أهنم يفسركف أدلة الشرؾ الٍب نزلت ُب الشرؾ األكرب ٗبا ىو من صور الشرؾ -إف شاء ا
 .ا باألدٗب على األعلىاألصغر، تنبيهن 

ىا بتلك الطواـ ارناإذا ما ق هأللفاظ الٍب سنعتربىا قطعنا يسّب إذنا إذا علمنا خطورة ىذه ا
٩بن أراد ٪باة  رى ذ  كأجدر بأف ٙبيٍ  با٢بظر، فتلك أكٔب ىذه األلفاظ حريةن  الكربل، إذا كانت مثلي 

  .نفسو
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 :قاؿ 
 .[ٕٕ]البقرة:﴿َفال َتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف﴾باب قوؿ اهلل تعالى:  

﴿َفال َتْجَعُلوا لو هبذه اآلية من سورة البقرة:  ا٤بؤلف  فى وى نػى ىذا البابي الذم عى 
كُب ىذا الباب تنبيوه  ،تكميله للباب السابق ي، ى[ًٕٕدا َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف﴾]البقرة:لِل ِو أَنَدا

 أيضنا على بعض األلفاظ الٍب تقدحي ُب كماؿ التوحيد الواجب.
ُب تفسّب  ىذه اآلية لييعقب عليها بأثر ابن عباس  كقد أكرد ا٤بؤلف 

 :رؾ األصغر، ككجو ذلكلي فيما يشمل ما يرجع إٔب الشمى شى األنداد، كأنو يى 
ا لِل ِو ﴿َفال َتْجَعُلو نكرةه ُب سياؽ النهي، ﴿أَنَداًدا﴾ قولو تعأب:  أف  

. ، [ٕٕأَنَداًدا﴾]البقرة:  كالقاعدة األصولية: أف النكرة ُب سياؽ النهي تفيد العمـو
 هنى عن التنديد عمومنا؛ التنديد األكرب، كالتنديد األصغر. فا 
اذ األنداد فيما يرجع إٔب الشرؾ األكرب، كهنى عن اٚباذ األنداد فيما هنى عن اٚب :ٗبعُب

 يرجع إٔب الشرؾ األصغر.
األنداد ٗبا يرجع  :فس ر ُب ىذه الركاية ،كما سيأٌب إف شاء ا كابن عباس 

على قاعدة السلف ُب  جارو  -كما قد علمت ُب درس أمس-إٔب الشرؾ األصغر، كىذا 
كما -كييفسر ٗبا يرجع إٔب الشرؾ األصغر، كىذا  ؿى ز  ؾ األكرب يػينػى تفسّب ما جاء ُب الشر 

عنو،  يناكاف الشرؾ األصغر منه  أنو إذا :من باب التنبيو باألدٗب على األعلى، ٗبعُب -علمت
كداخبلن ُب عمـو األدلة الناىية الذىمة عن الشرؾ فمن باب أكٔب أف تكوف تلك األدلة ناىيةن 

 مةن للشرؾ األكرب.اذى 
 ذه اآلية من فوائدىا مع ما قبلها:ى

التجريد كالتفريط يقوؿ  ،يةالتخلية كالتحل ،ال إلو إال الو كأنو النفي كاإلثبات :بياف معُب
﴿يَا أَيػَُّها الن اُس اْعُبُدوا رَب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم َوال ِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم لََعل ُكْم تَػتػ ُقوَف سبحانو: ا 

َجَعَل َلُكُم اَلْرَض ِفَراًشا َوالس َماَء بَِناًء َوأَنْػَزَؿ ِمَن الس َماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِو ِمَن ال ِذي  *
فقولو:  .[ٕٕ- ٕٔالث َمَراِت ِرْزقًا َلُكْم َفال َتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف﴾]البقرة:

ىو ُب معُب: ال  ﴿َفال َتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا﴾كقولو:  ،ىو ُب معُب: إال ا ﴿اْعُبُدوا رَب ُكُم﴾
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ذلك النفي كاإلثبات الذم دؿ عليهما أعِب النفي كاإلثبات كلمة التوحيد: ال إلو  لى مً شى إلو، فى 
 إال ا. 
 

 :قاؿ 
ٖٛ ايػسى، أخؿ٢ َٔ دبٝب ايٌُٓ  ؛األْداد))قاٍ ابٔ عباع يف اآل١ٜ: 

، ١ٖٚٛ إٔ تكٍٛ: ٚاهلل ٚسٝاتو ٜا ؾالْ ،ايًٌٝع٢ً ؾؿا٠ ضٛدا٤ يف ظ١ًُ 

 ...ٚسٝاتٞ

كقد خر جو ابن أيب حاًب بإسنادو جيد كما قاؿ الشارح  ابن عباس  ىنا أثري 
ذر، كمن أسباب ذلك الشيخ سليماف  كونو شيئنا   :، ييبْب  لنا أف الشرؾ ينبغي أف ٰبي

ُب أحاديث عدة عند أٞبد  خفينا، ككوف الشرؾ ُب ىذه األمة خفينا ثبت عن النيب 
ُب  لو أنواعنا كألواننا، كيكوفي  ، كذلك أف  من أصحاب النيب  كا٢باكم من ركاية غّب كاحدو 

القلب، كيكوف ُب اللساف، كيكوف ُب ا١بوارح، فهو إذنا أمره ُب غاية الدقة فكاف حريًّا أف 
 ٰبذره ا٤بسلم.

عجيب، النملةي إذا ٤بثاؿ الالشرؾ أخفى من ىذا ا أف   أخرب ابن عباس 
ارت على رملو ناعم ال يكاد ييلحظ أثرىا، فكيف إذا مشت على صخرةو صماء؟ فكيف س

 إذ كانت سوداء؟ فكيف إذا كاف ذلك ُب ظلمة الليل؟
 -منو إال بتوفيق من ا  النجاةي  ا األمر ُب غاية ا٣بفاء، كشرؾه ىذا شأنو كيفى إذن 

 .-رؾ صغّبه ككبّبه، خفيو كجلي وأف ييعيذ٘ب كإياكم من الش أسأؿ ا 
الشرؾ شيءه خفي حٌب أنو يأٌب ُب ألفاظو  بْب  أف   ابن عباس  أف  ا٤بقصود 

يكثر ذكرىا على األلسن، ككثّبه ٩بن ينطق هبا ال يتنبو إٔب ما ىي ٧بشوةه فيو من الشركر كالذـ 
 كالنهي.

 :كمن ذلك
 ".، كحياٌبةكا كحياتًك يا فبلن"كىو أف تقوؿ:  
، كحياتًك، ىذا ال شك   ا٢بلف بغّب ا كا٢بلف با٢بياة، أف يقوؿ اإلنساف: كحياتكى

 . ؾ على ما سيأٌب تفصيلو بعد قليل إف شاء اأنو من الشر 
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ٚيٛال ايبط يف ايداز ألتاْا ، كٍٛ: يٛال نًٝب١ ٖرا ألتاْا ايًؿٛفتٚ

 ايًؿٛف.

ة، كالذم عند أيب حاًب  يبرح كيلعندؾ كلبة؟ نعم، الذم ٖبط الشيخ كما قاؿ الشا -
 ة.يبلفظة كيل كلبة، كال أدرم ٤باذا اختار ا٤بؤلف 

ا٤بقصود أف ا٤بثاؿ فيو: لوال كلبة أك كيليبة فبلف ألتانا اللصوص، كال البط ُب الدار 
إذا دخل  ،البط ككذلك الكلب كما إٔب ذلك من ىذه ا٢بيوانات ألتانا اللصوص؛ ألف  
صواتنا فيتنبو الناس، كىذا راجعه إٔب ما سبق الكبلـ عنو من أف نسبة الغريب فإهنا تيصدر أ

ىذا من الشرؾ ا٣بفي الذم جاء النهي عنو، كقد سبق ا٢بديث  التفضل بالنعمة لغّب ا 
 ُب ذلك. 

 ٚقٍٛ ايسدٌ يؿاسب٘: َا غا٤ اهلل ٚغ٦ت.

إف شاء لو بابنا خاصنا، كسنتكلم عنو  عقد ا٤بؤلف  ؛قوؿ: ما شاء ا كشئت
 . أللفاظ الٍب نبو عليها ابن عباس ُب ٧بلو، كىو من ٝبلة شرؾ ا ا

 ٚقٍٛ ايسدٌ: يٛال اهلل ٚؾالٕ.

 :اف"لوال"، عندنا ُب "لوال" ٧بظور  ىذا لفظه آخر يتعلق بػ
أف يقوؿ اإلنساف: لوال فبلفه ٢بصل كذا، أك لوال فبلفه ما حصل  ]اظور األكؿ[: 

ذلك ُب جلب منفعة أك ، سواءه كاف جل كعبلالنعمة لغّب ا  كذا، كذلك على سبيل نسبة
 .-كمضى ا٢بديث ُب ذلك -ُب دفع مضرة

كىو أف يقوؿ اإلنساف: لوال ا كفبلف لكاف كذا ككذا، ىذا األمر ال  :خراآلظوره ا
 الواك ُب لغة العرب تدؿ أف   :شك أنو ال ٯبوز، بل فيو من التنديد كالتشريك ما فيو؛ كذلك

كا٤بخلوؽ ُب سياؽو  ىذا أمره ال ٯبوز أف يكوف ا  التشريك كالتسوية، كال شك أف   :على
و من ٦برد ىذا اللفظ ال شك أن  ؛ ما، فهذا تشريكه كتنديده ال ٯبوزيدؿ على التسوية بينه

 الشرؾ األصغر.
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صد ىذه ا إذا قاـ ُب القلب اعتقاد ىذه التسوية فهنا قد كقع ىذا ا٤بتكلم الذم قأم   
 التسوية ُب ىوةو سحيقة كانت من الشرؾ األكرب ال من الشرؾ األصغر.

 ".لوال ا كفبلف"إذنا ال ٯبوز أف يقوؿ اإلنسافي: 
تفيد الَبتيب مع ا٤بهلة، كىذا  (ٍب) أف   :، كذلك"لوال ا ٍب فبلف"لكن ٯبوز أف يقوؿ: 

 ُب ىذا السياؽ. ذكر ا فيكوف تابعنا ل ٯبعل العبد ُب رتبةو دكف رتبة ا٣بالق 
استعماؿ )الواك( ُب ىذا السياؽ ال  (؛ٍبك) (،الواك) :الفرؽ الواضح بْب كبذلك يتضحي 

 .، ىذا ال بأس بو"لوال ا ٍب فبلف"( ال بأس بو، أف يقوؿ اإلنساف: ٯبوز، لكن استعماؿ )ٍب  
، ىذا أمره ال "كذا ككذا  لوال ا ٍب ًحذؽ السائق لكاف"، أك "لوال ا ٍب جودة السيارة"

 .:لوال ا كحده"بأس بو، كال يضر قائلو، كإف كاف األكمل أف يقوؿ اإلنساف: 
، كدرجة جواز.  إذنا عندنا ُب ىذا ا٤بعُب درجتاف: درجة كماؿو

 .أف يقوؿ اإلنساف: لوال ا كحدهأما درجة الكماؿ ف
 ىذا ٩بنوع.  فإف   ، كفبلفكدرجة ا١بواز أف يقوؿ: لوال ا ٍب فبلف، كأما لوال ا

 ((ٖرا نً٘ ب٘ غسى ،ٚقٍٛ ايسدٌ: يٛال اهلل ٚؾالٕ. ال ػعٌ ؾٝٗا ؾالْا

 زٚاٙ ابٔ أبٞ سامت.

ال ٘بعل فيها فبلفه، كالذم عند أيب حاًب  الذم ٖبط ا٤بؤلف كما ذكر الشارح 
على كل حاؿ  ال ٘بعل فيها فبلننا. كالرفع ىنا على ما ذكر ا٤بؤلف على ا٢بكاية، كا٤بعُب

ها فبلفه، ال تذكر ىذه الكلمة حٌب يكوف  يفيها فبلننا، أكال ٘بعل ف كاضح، كىو أنك ال ٘بعلٍ 
أف تفوض كتنسب الفضل  :كبلمك قد كافق ا٤بعُب األكمل الذم فيو ٙبقيق التوحيد، كىو

   .كحده 
 زٚاٙ ابٔ أبٞ سامت. ((ٖرا نً٘ ب٘ غسى :ال ػعٌ ؾٝٗا ؾالْا       

القوؿ من حيث ىو شرؾه با  بقائلو، كىذا يدلك على أف   :لو بو شرؾ يعِبىذا ك
  د القائل، كبذلك يتضح خطأ الذين يقولوف: ٫بن نتلفظ هبذه األلفاظ، صي قٍ كلو ٓب يػى

دكف التسوية لكنتم كقعتم ُب شيءو أشنع كأكرب من د، فنقوؿ: لو كنتم تقصي كلكننا ال نقصي 
 ن الشرؾ األصغر، ٦برد ىذا التلفظ أمره ال ٯبوز.٦برد شرؾ األلفاظ الذم ىو م
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كالواجب على اإلنساف أف يضبط كبلمو حٌب يكوف موافقنا للشرع، كليس أنو يسَبسل 
ُب ٝبيع األدلة الٍب كاف ينهى  ُب الكبلـ الباطل ٍب يتذرع بعد ذلك بأنو ما قصد، كالنيب 

ينهى عنها هنينا مطلقنا دكف أف يكوف  فيها عن ألفاظو ما، كل تلك األلفاظ كاف فيها النيب 
 ئل، دكف أف يقوؿ: أنت ماذا تقصد؟مستفسرنا عن قصد القا

 فبل. ؛فنعم، كإف كنت تقصد كذا ؛إف كنت تقصد كذا
إذنا على اإلنساف أف يتنبو، كأف ييبلحظ كلماتو، كأف ييبلحظ ألفاظو؛ حٌب تكوف موافقةن 

 واجب عليو. كا أعلم. ، كهبذا يكوف قد حقق التوحيد اللشرع ا 
 :قاؿ 

من حلف بغير اهلل قد كفر »قاؿ:   أف رسوؿ اهلل  وعن عمر بن الخطاب 
 رواه الترمذي، وحسنو وصححو الحاكم.« أو أشرؾ

 الشرح
، كىذا كىمه، إٔب ركاية عمر  ىذا ا٢بديث كما قد ٠بعت نسبو ا٤بؤلف 

 .لذم ىو عبد ا بن عمر الفارؽ اكإ٭با من ركاية ابن عمر، من ركاية ابن 
: حسنو الَبمذم، كصححو ا٢باكم، كصححو ٝبعه كا٢بديث كما قاؿ ا٤بؤلف 

من أىل العلم؛ كابن حباف، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كابن القيم، ككذلك ا٤بنذرم، ككذلك 
 العراقي، ككذلك الصنعا٘ب، ككذلك الشوكا٘ب، كإٔب ا٤بعاصرين كالشيخ ابن باز، كأٞبد شاكر،

 كاأللبا٘ب، كغّبىم من أىل العلم، فهو حديثه صحيحه ال شك فيو.
 كاأللفاظ الٍب جاءت ُب كتب ا٢بديث ا٤بتعلقة هبذا ا٢بديث ترجع إٔب أربعة ألفاظ:

أف  كما ىي ركاية الَبمذم، كاألقرب كا أعلم« فقد كفر أو أشرؾ» ]اللفظ األكؿ[:
 ىنا من الراكم. الشك ىا

الشيراح على أنو جاء ُب بعض األصوؿ  كقد نص   «فر وأشرؾفقد ك»اللفظ الثا٘ب: 
 ، كىكذا جاء عند أٞبد كغّبه.«فقد كفر وأشرؾ»للَبمذم بالعطف بالواك، 

 كما عند ا٢باكم كغّبه.  «فقد كفر»اللفظ الثالث: 
، كىذا أكثر األلفاظ، أكثر من خر ج ىذا ا٢بديث خر جو «فقد أشرؾ»اللفظ الرابع: 

 . «ن حلف بغير اهلل فقد أشرؾم»هبذا اللفظ: 
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ال شك أنو منكره عظيم، ك٧برـه باإلٝباع، كما نقل  كا٤بقصود: أف ا٢بلف بغّب ا 
 . اإلٝباع على ذلك ابن بن عبد الرب 

 إٝباع الصحابة على ا٤بنع منو. كذكر شيخ اإلسبلـ 
   فإنو قد ثبت أنو من الشرؾ باكال شك أنو كذلك، بل ىو أعظم من ذلك، 

فقد »، أك «من حلف بغير اهلل فقد كفر، أو أشرؾ»عليو ىذا ا٢بديث:  كما نص  
 .«فقد كفر وأشرؾ»، أك «فقد كفر»، أك «أشرؾ

كسيأٌب معنا إف  -ُب حديث قتيلة ا١بيهنية  :على ذلككذلك جاء النص 
تقولوف: إنكم تشركوف "فقاؿ:  أف يهودينا أتى إٔب النيب  :كىو -شاء ا ُب قادـ األبواب

 كرب  "عن ىذ القوؿ، كأمرىم بأف يقولوا:  أقره على ذلك، كهنى  ، كالنيب "كالكعبة
 ."الكعبة

الذم مر بنا منذ قليل، كمثلو ال  كىو أثر ابن عباس  :على ذلك ثالثه  كدليله 
 ييقاؿ بالرأم.

. ثه تدؿ على أف ا٢بلف بغّب ا فهذه أدلةه ثبل  شرؾه
شرؾه أكرب مٌب ما قاؿ: كالنيب،  إٔب أف ا٢بلف بغّب ا ل العلم كقد ذىب بعض أى

 كحياتك، كاألمانة. فإنو يكوف قد أشرؾ الشرؾ األكرب.
 على أف الشرؾ ىاىنا شرؾه أصغر، كيدؿ على ىذا أمور منها: العلملكن ٝبهور أىل 
 ، فإنو -الذم جاءنا أك مر بنا قريبنا- أثر ابن عباس ]األمر األكؿ[: 

لف بغّب ا ُب ٝبلة أشياء ا٢بكم فيها أهنا من الشرؾ األصغر، فدؿ ىذا على قد جعل ا٢ب
 أهنا ليست من الشرؾ األكرب.

أف ا٢بلف بغّب ا قد جرل على لساف بعض كبار بعض الصحابة  ]األمر الثا٘ب[: 
ا أف يكوف الذم قد جرل ، كيبعي عن ذلك، كمنهم عمر  قبل أف ينهاىم النيب  د جدن

 م راجعنا إٔب الشرؾ األكرب.على لساهن
ب على الشرؾ األكرب، ب على ىذا القوؿ ما ييرت  رتِّ ٓب يي  أف النيب  ]األمر الثالث[:

أنو شرؾه أصغر، اللهم إال إذا كاف الوؼ بو الذم ىو غّب ا  -كا تعأب أعلم-فاألقرب 
 ُب قلب ا٢بالف كتعظيم ا ظيمى ، إذا كاف ىذا الوؼ بو قد عى    كاف أك أشد، إذا
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فبل شك أف  ،قد بلغ تعظيمو ُب قلبو كتعظيم ا أك أشد  ا٢بالف حينما حلف بغّب ا 
عليهم كثّبنا أف  لي هي سٍ الذين يى  القبوريْبىذا شرؾه أكرب ببل خبلؼ، كما يقع ذلك كثّبو من 

كاذبْب، ترتعد البتة على أف ٰبلفوا بغّب ا  ٰبلفوا با كاذبْب، لكنهم ال ٯبرؤكف
فرائصهم إذا قيل ٥بم: احلفوا على كذا، كىم يعلموف من حا٥بم أهنم كاذبوف، ال ٯبرؤكف على 

كاذبْب ما أسهل   أف ٰبلفوا با  ذلك؛ خوفنا من سطوة كعقاب ىذا الوؼ بو، لكنٍ 
 ذلك على أنفسهم.
اقع ليس كقد ذكرت ىذه القصة غّب مرة ألدلك على أف ىذا األمر ك -كقد حدثِب 

تاب من الركوف  -كأسأؿ ا أف يقبل توبتو -حدثِب أحد الذين تاب إٔب ا  -ليناخيا
كاالتباع لبعض الفرؽ الضالة، ككاف شيخنا ُب قبيلتو يقوؿ: إذا أتا٘ب ا٤بتخاصماف فتتوجو 

ما عى عليو، كأنا أعرؼ أنو كاذب، كلو طلبت منو أف ٰبلف با ألعطا٘ب د  ػمي ػاليمْب على ال
شئت من األٲباف، لكِب كنت آخذ بيده فأذىب إٔب مرقد السيد فبلف، أك السيد فبلف، إٔب 

تطيع أف يتكلم ٕبرؼو كاحد، قربه كأقوؿ: احلف ىنا على أنك صادؽ، يقوؿ: كا ال يس
 با٢بق لصاحبو، كإذا ٓب يكن ىذا عْب الشرؾ األكرب؟ فماذا ىو الشرؾ؟ كيقر  

 ُب ْب األكلْب كاف جهد أٲباهنم كأعظم أٲباهنم إذا حلفوا با كثّبنا من ا٤بشرك  بل إف  
عندىم أف ٰبلفوا با كاذبْب، لكنهم ال  لي هي سٍ ، كىؤالء يى ا٤بهمات كالعظائم ٰبلفوف با 

 .ىذا الوؼ بو عندىم شأنو عظيم ٯبرؤكف أف ٰبلفوا بغّبه كاذبْب؛ ألف  
درجة، فبل شك أنو يكوف قد كقع ُب الشرؾ ا٤بقصود أف من بلغ بو ا٢باؿ إٔب ىذه ال

 األكرب.
لف بغّب ا مكركهه  ا٢ب الكبّب الذم كقع فيو من زعم أف   كبذلك يتضح لك ا٣بطأي 

 .كراىة تنزيو
، ٍب ييقاؿ: إنو مكركهه كراىة تنزيو، ىذا  شيءه يصفو النيب  !يا  العجب! بأنو شرؾه

يكوف الشيء موصوفنا بالشرؾ كيكوف حكمو الكراىة ال يتأتى ُب الشريعة البتة، ال ٲبيكن أف 
 ، ىذا أمره باطل ال شك ُب ذلك كال ريب.ةهالتنزي

 إ٭با الذم ال شك فيو كال ريب أف ىذا القوؿ خاطئ. 
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 كقد استدؿ من قاؿ بذلك ببعض األدلة أشهرىا:
  جرل على لسانو ا٢بلف بغّب ا، كال ٲبكن أف يقع الشرؾ ُب النيب  قو٥بم: إف  

تلك األدلة الناىية حكمها حكمها  كبلمو، فتعْب أف يكوف ىذا ا٢بديث داالن على أف  
 .ةالتنزيهالكراىة، أك دالةن على الكراىة 

: أف رجبلن أعرابينا جاء إٔب دلوا بو حديث طلحة بن عبيد ا كأشهر ما است
الليلة قاؿ: ىل خمٌس صلوٍت في اليـو و »: يسأؿ عن اإلسبلـ، فقاؿ لو النيب  النيب 

علي غيرىا؟ قاؿ: َّل. ثم الصياـ والزكاة إلى آخره، ثم قاؿ الرجل: واهلل َّل أزيد على 
أفلح وأبيو  -على ىذه الركاية الٍب يستدلوف هبا- :ا وَّل أنقص، فلما ولى قاؿ النبي ىذ

 ، كا٤بقاـ مهم كٰبتاج إٔب أف نبسط القوؿ فيو بعض الشيء.«إف صدؽ
 ؿ بو غير صحيح وبياف ذلك:ىذا الحديث اَّلستدَّل

، ((ح مسلميصح))أف العلماء ٨بتلفوف ُب توجيو ىذه الركاية، كىذه الركاية ُب 
، غّب أف ىذا اللفظ قد تفرد بإخراجو كا٢بديث ٨بر جه ُب الصحيحْب من حديث طلحة 

 مسلهم دكف البخارم.
، كإ٭با ( إف صدؽأفلح كا)اللفظ ُب أصلو:  : إف  ]القوؿ األكؿ[ قاؿ بعض أىل العلم

ادعاء التصحيف ٤با باب حصل تصحيف، كىذا القوؿ ال شك أنو قوؿه خاطئ، كإال لو فيتح 
 أمكن الوثوؽ بشيءو من السنة.

كأبيو، إ٭با جرل على لسانو ال على سبيل ا٢بلف  : إف قوؿ النيب ]القوؿ الثا٘ب[
أم شيء ييراد  اليمْب يح؛ ألف  كىذا القوؿ أيضنا غّب صح ،اليمْب، كإ٭با أراد تأكيد الكبلـك 

 .هبا؟ تأكيد الكبلـ
على سبيل اليمْب أك على سبيل  إذنا ليس ىناؾ فارؽه إذنا بْب أف يكوف قوؿ النيب 

ٓب يفرؽ بْب ٲبْبو ييراد هبا التأكيد، أك ال  النهي الذم جاء عن النيب  تأكيد الكبلـ، ٍب إف  
 ة فيو نظر.ييراد هبا التأكيد، فهذا القوؿ ُب ا٢بقيق

: ذىب إٔب أف ىذا ا٢بديث منسوخ، كالناسخ لو األدلة الناىيةه عن ]القوؿ الثالث[
من ضعفو، بعضهم ضعفو للجهل  أخطأ، كىذا قوؿه كجيو، كقد ا٢بلف بغّب ا 
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إدراؾ  بالتاريخ، ال ندرم ما ا٢بديث ا٤بتقدـ كما ا٢بديث ا٤بتأخر، لكن ىذا ليس بوجيو؛ ألف  
 ٗب تأمل.تأخر ميسوره ٤بن تأمل أد  ا٤بتقدـ من ا٤ب

ا ُب الناس، يدؿ على ىذا  ا٢بلف بغّب ا  الواقع أف   بت ُب ما ث :كاف سائدن
تحلف بآبائها، كانت قريٌش »أنو قاؿ:  من حديث ابن عمر  ((الصحيحْب))

أيضنا من حديث ابن عمر رضي  ((الصحيحْب)). كُب «: َّل تحلفوا بآبائكمفقاؿ النبي 
أَّل إف اهلل »: ركبو ٰبلف بأبيو فقاؿ لو النيب  أدرؾ عمر كىو ُب أف النيب  عنهما ا

 .«ينهاكم على أف تحلفوا بآبائكم، من كاف حالًفا فليحف باهلل أو ليصمت
النهي عنو ناقله عن األصل، األدلة الٍب  :إذنا ا٢بلف بغّب ا كاف شيئنا موجودنا، كبالتإب

ف بغّب ا ىذه باقية على األصل، كاألدلة الٍب فيها النهي عن ذلك فيها أهنم كانوا ٰبلفو 
الناقل عن األصل ىو ا٤بتأخر،  ناقلةه عن األصل، كبالتإب فتكوف ىي ا٤بتأخرة الناىية؛ ألف  

 كالباقي على األصل ىو ا٤بتقدـ، كىذا كاضح بأدٗب تأمل.
األقواؿ ُب توجيو ىذا ىذا اللفظ شاذه ضعيف، كىذا أقول  ىو أف   القوؿ الرابع:

من طريق أيب سهيل بن مالك  ((الصحيحْب))اللفظ، كانتبو! ا٢بديث جاء كما أخربتك ُب 
عن أبيو عن طلحة بن عبيد ا، ا٢بديث كاحد، كالقصة كاحدة، كالطريق كاحدة، أبو سهيل 

ل؟ ركل عنو ىذا ا٢بديث اإلماـ مالك ابن أنس، كإ٠باعيل بن جعفر، كم راكم عن أيب سهي
 اثناف. مالك بن أنس، كإ٠باعيل بن جعفر.

أفلح إف » كفيو قولو:  ((الصحيحْب))خر ج ىذا ا٢بديث كما ُب أ مالك 
 كا٢بديث ُب الصحيحْب. «وأبيو»كليس فيو:  «صدؽ

ركل ىذا ا٢بديث بلفظْب، األكؿ: كىو عند  نأٌب إٔب ركاية إ٠باعيل، إ٠باعيل 
، رٞبو ا، هبذا الشك منو «خل ا١بنة إف صدؽ، أك د«أفلح إف صدؽ»البخارم قاؿ: 

 ىذا ُب البخارم. «أفلح إف صدؽ أو دخل الجنة إف صدؽ»
، كالحظ أف «أفلح وأبيو إف صدؽ أو دخل الجنة وأبيو إف صدؽ»ُب مسلم: 

 .إ٠باعيلقدـ ركاية مالك الٍب ليس فيها لفظ أبيو، ٍب أتبعها بركاية  مسلم 
جاء من ركاية اثنْب، كا٢بديث « أفلح إف صدؽ»فظ: إذنا تلخص لنا أف ا٢بديث بل

 جاء من ركاية كاحد.« أفلح وأبيو إف صدؽ»بلفظ: 
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 .إ٠باعيل بن جعفر، إذنا ٮبا اثنافجاءت من ركاية مالك ك  «أفلح إف صدؽ»ركاية: 
فجاءت ُب ركاية إ٠باعيل فقط، كال شك أف  «أفلح وأبيو إف صدؽ»كأما ركاية: 

ثناف مقدمةه على الركاية الٍب يركيها كاحد، ال سيما كا٢بديث كاحد، الركاية الٍب يركيها ا
 كالقصة كاحدة، كالواقعة كاحدة، كالطريق كاحدة. 

قاؿ أحد اللفظْب قطعنا، يعِب ال ٦باؿ أف نقوؿ: إف القصة متعددة، الرجل  إذنا النيب 
 قاؿ أحد اللفظْب. جاء كتكلم هبذا الكبلـ كذىب، كالنيب 

 يتاف أرجح؟ االرك  كالسؤاؿ: أم
 ال شك أف ركاية مالك كإ٠باعيل أرجح، يدؿ على ىذا أمور:

 توارد عليها اثناف. أوًَّل:
 : مالك أكثق كأثبت من إ٠باعيل.[]ثانيًّا

ضبط الركاية،  : إ٠باعيل حصل عنده تردد، ٖببلؼ مالك، مالك [ثالثًا]
. أما إ٠باعيل فإنو حصل عنده ، ضبط فجـز أفلح إف »تردد. مرةن قاؿ:  كلذلك ركاىا با١بـز

أفلح وأبيو إف صدؽ أو دخل الجنة وأبيو »، كمرةن قاؿ: «صدؽ أو دخل الجنة إف صدؽ
مالك كل ركاياتو كاحدة ُب الصحيحْب كغّبٮبا، كلذلك كل من ركل  ، ٖببلؼِّ «إف صدؽ
ما اختلف عنده اللفظ، كقد ركاه ٝبعه من األئمة ا٢بيفاظ كعبد الرٞبن ابن  عن مالك 

 .«أفلح إف صدؽ»مهدم كالشافعي كغّبٮبا، كلهم على ركايةو كاحدة كىي: 
شاذه معلوؿ، ال يصح عن النيب  «وأبيو»لفظ:  فإذا ٝبعت ىذه القرائن تبْب  لك أف  

 كمن دقة اإلماـ البخارم ، كمسلم  ،نو ٘بنب أخرج ىذه اللفظةأ إ٭با
 ذكرىا تابعةن للفظ األكؿ. 

ىاىنا شاذه  اعد علم ا٢بديث ٯبـز أف لفظ كأبيو ُب كبلـ النيب إذنا الناظر ٗبقتضى قو 
 غّب صحيح.

ُب  ، أك فيما يركل عن النيب ُب كبلـ النيب  «وأبيو» :كجاء ىذا اللفظ أيضنا
كقد بسطت ىذا -حديثْب أيضنا كبلٮبا شاذه أيضنا، كخالف فيهما الراكم ركاية من ىو أكثق، 

 .-ا لضيق الوقتُب دركسو ماضية، كأدع ذلك نظرن 
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أنو حلف بغّب ا، أما ما كقع ُب   -ك ا٢بمد- ا٤بقصود أنو ٓب يثبت ُب كبلـ النيب 
هناىم عن ذلك فانتهوا، ككل ما  من حلفو بغّب ا فإف النيب  كبلـ أصحاب النيب 

 .ركل عن الصحابة ُب ذلك فهو ٧بجوجه بنهى النيب يي 
 .اف أمرنا فاشينا شائعنا ُب الناسألنو ك ؛النيب  ٍب إنو ييقاؿ فيو إنو كاف قبل هني

ٯبوز، كعلى إذنا ىذا ىو الصحيح الذم ال شك فيو أف ا٢بلف بغّب ا منكره ال 
من كاف حالًفا فليحف باهلل »: ((الصحيحْب))كما ُب   ، قاؿا٤بسلم أف يتقي ا 

 .«أو ليصمت
ّب ا، حٌب لو كنت حالفنا أف ٯبرم على لسانك ا٢بلف بغ !!حذارم يا عبد ا

الذم كاف ينهانا عن ذلك، كال ٯبوز ٤بسلمو أف يتقصد عصياف النيب  ، فإنو ىو بالنيب 
 فكيف إذا كاف كبلـ يوقعو ُب الشرؾ كالكفر بقوؿ الصادؽ ا٤بصدكؽ الذم ال ينطق ،

  .عن ا٥بول 
 :قاؿ 

 ف أحلف بغيره صادقا".وقاؿ ابن مسعود: "لف أحلف باهلل كاذبا أحب إلي  من أ
 الشرح

أثره عظيم يؤكد ما ذكرتو لك سابقنا من أف ا٢بلف بغّب ا منكره  أثر ابن مسعود 
جاء ٫بوىا من   بن مسعود ا، كىذه الكلمة عن ليظ التحرٙب، بل من الشرؾ با غ

، كما نقل ، كمن كبلـ الشعيب  كبلـ ابن عمر  كبلـ ابن عباس، كمن
 .((الفتح))ُب  حجر  بناىذا ا٢بافظ 

أنو أف ٰبلف با كاذبنا أحب إليو من أف ٰبلف  :ذكر كا٤بقصود أف ابن مسعود 
ىو ُب استعما٥با فيما ليس ٧ببوبنا من  "أفعل التفضيل" :بغّبه صادقنا، الحظ ىنا أف استعماؿ

شد من ا١بانبْب، فبل ىذا كال ذاؾ عنده ٧ببوب، إ٭با ىذا لبياف أف أحد األمرين أشنع كأ
 اآلخر.

حينما ٰبدثنا هبذا الكبلـ يستحضر خطورة كشناعة  كالحظ أيضنا أف ابن مسعود 
من حلف »: ما ُب الصحيح من قولو  ا٢بلف با كاذبنا، فهو الذم ركل عن النيب 

 .«على يمين يقتطع بها ماؿ مسلٍم ىو فيو كاذٌب لقي اهلل وىو عليو غضباف
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أىوف من  ا كاذبنا منكره عظيم، كمع ذلك يقوؿ: ىوا٢بلف ب إذنا ىو يستحضر أف  
حسنة  سيئة الشرؾ أعظم من سيئة الكذب، كألف   قاؿ العلماء: ألف  ؛ ا٢بلف بغّب ا صادقنا

 التوحيد أعظم من حسنة الصدؽ. 
 :قاؿ 

َّل تقولوا: ما شاء اهلل وشاء فالف، ولكن »قاؿ:  عن النبي  وعن حذيفة 
 رواه أبو داود بسند صحيح.«  ثم شاء فالفقولوا: ما شاء اهلل

الكبلـ عن ذلك ُب بابو خاص نفصل فيو  ا كما سبق التنبيو عليو، كسيأٌب إف شاء اىذ   
 القوؿ بإذف ا. 

 . (أعٛذ باهلل ٚبو) ايسدٌ: ٚدا٤ عٔ إبساِٖٝ ايٓدعٞ: أْ٘ ٜهسٙ إٔ ٜكٍٛ

 .(باهلل ثِ بو)ٚهٛش إٔ ٜكٍٛ: 

٥با  االستعاذةكعلمنا أف  -مضى الكبلـ فيها ُب بابو سابق-غّبه با كب االستعاذة
 كجوه يتعلق بالقلب، ككجوه يتعلق با١بوارح. :كجهاف

 االستعاذة، ٯبب أف تكوف فإنو ال ٯبوز أف يكوف لغّب ا أما ما تعلق بالقلب 
 .كحده با 

كقلنا عليو  .قادر/ّ .حاضرو /ِ .ٕبيو /ُ :أما ما كاف بغّب القلب فإنو ٯبوز أف يكوف
، دؿ ىذا على أف «فمن وجد معاًذا فليعذ بو»عن الفًب:  يتنزؿ ما جاء ُب السنة كقولو 

ػ كطلب ما يدفع الشر عن اإلنساف، كىذا جائزه إذا تعلق االستجارةىنا من باب  االستعاذة
 اضرو قادر.ٕبيو ح االستعاذةٕبيو حاضرو قادر، إذا تعلق بالناس أك بالبشر فبل بيد أف تكوف 

ػ كالعطف ب (،بالواك)يؤكد الفرؽ عند السلف بْب العطف  كبالتإب أثر النخعي 
 على ما مضى الكبلـ فيو فيما سبق.  (ٍب)

 
 .(ٚيٛال اهلل ٚؾالٕ) :ٚال تكٛيٛا (،يٛال اهلل ثِ ؾالٕ)قاٍ: ٜٚكٍٛ: 

 كفبلف، كهبذا ٯبوز أف تقوؿ: لوال ا ٍب فبلف، كال ٯبوز أف تقوؿ: لوال ا ؛كما مضى
 الكبلـ عن ىذا الباب. ينتهي

http://www.salehs.net/


ِٖٗ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باهلل بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما باب -ٗٙ

  

64 

http://www.salehs.net/


ّٖٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 
 :قاؿ 

 ُٔ مل ٜكٓع باؿًـ باهلل.َا دا٤ ؾٝ باُب

على ا٢بث  تلك األبواب قائمةه  فهذا الباب كبعض ما تقدـ كٝبلة ٩با سيأٌب، كل  
 .فيو أك ينقص من كمالو شي عن كل ما ٱبدِّ  كالتأكيد على ٙبقيق التوحيد كعلى البعد

التوحيد أصفى شيء كأنزه شيء كلذلك يؤثر فيو أدٗب خادش، فهو كأبيض ثوب يؤثر 
ىذا  فإف   أف ٰبرص على سبلمة توحيده كعلى سبلمة قلبو طالبه كا٤بسلم مي  ،فيو أدٗب شيء

َفعُ  :ا  ىو الذم ينجو عن ،لو قلبو الذم سًلمى  ِإَّل  َمْن  * َماٌؿ َوَّل بَػُنوفَ  ﴿يَػْوـَ َّل يَػنػْ
 .[ٜٛ-ٛٛأََتى الل َو ِبَقْلٍب َسِليٍم﴾]الشعراء:

كٓب يكن  من غّب ا  مى ل  سى  ،مى لِّ ستسلم كسى كا مى ل  كسى  مى لى كالقلب السليم ىو الذم أسى 
 بوجو من الوجوه. فيو مشارؾ لو 

يرابط على ثغور قلبو إذنا من ا٤بهم على كل مسلم يريد ٪باة نفسو أف ٰبرص على أف 
كجوارحو كأف ٰبرص على ٦بانبة كل ما يؤثر ُب توحيده سواء كاف ذلك ٩با يقدح ُب كماؿ 

 .كمن باب أكٔب ما ينقض التوحيد من أصلو واجب أك ُب كماؿ التوحيد ا٤بستحب،التوحيد ال
 عى نً من قى  ،يرضى :؛ يقنع ٗبعُب"من ٓب يقنع با٢بلف با بابي ": قاؿ ا٤بؤلف 

ى كذلك أف من ٓب يقنع كيرض يرضى، :يقنع ٗبعُب :، فهو يعِببى عً عنا كقناعة من باب تى قن
 . -كما سيػأٌب معنا ُب ىذا ا٢بديث  -ـ ككعيدو ذفإنو قد جاء في با٢بلف با 

ا، كىذا قد تكرر من ا٤بؤلف  كىذا الباب عقده ا٤بؤلف  كأكرد ٙبتو دليبلن كاحدن
 ا٤بوحد ا  ف  أ كا٤بقصودي  ،ُب بعض األبواب ،نو إذا إكلذا ف ُب قلبو أعظم شيء

 كيعظمو   سم ااكٯبل  فى لِّ هبذا ا٢بى إنو من تعظيمو ٥بذا لوؼ يرضى حلف لو با ف
 .إذا حلف لو با  إذا ذكر لو، كلذلك فأنو يرضى كيقنع

رأل رجل  قاؿ النيب  ذا ما ثبت ُب الصحيحْب من أف ا٤بسيح ٥ب يشهد
رأى عيسى ابن مريم رجال يسرؽ، فقاؿ »: عيسى  يذكر أف ا٤بسيح النيب  ،ؽيسر 

آمنت باهلل وكذبت  :فقاؿ عيسى. َّل ىوإَّل الو  يقاؿ: كال واهلل الذ لو أسرقت؟
  .«وكذبت نفسي»وعند مسلم  «عيني
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نو ٤با دار األمر ُب قلبو عظيمنا حٌب إكاف ا   ا٤بسيح  أف   :ىذا ا٢بديث فيو
ىذه التهمة كالدليل  بدليل مشاىدة العْب كبْب نفيِّ  بوت هتمة السرقة على ىذا اإلنسافبْب ث

كعاد بالتهمة على  كىو ا٢بلف بو   ما دؿ عليو تعظيم ا ا٢بلف با رجح 
أك لعلو ٓب  ،أف ىذا الرجل لعلو أخذ ماالن لو فيو حق  عينو كعلى ظنو، كلعلو قاـ ُب قلبو

  .يقلبو كليس بقصد أنو يستأثر بو كيستوٕب عليو اإ٭با أخذ متاعن يكن يريد السرقة 
بل ىو أحد أكٕب العـز من  كىو من أئمة أىل التوحيد العظاـ ا٤بقصود أف عيسى 

نو قاؿ ىذه ُب قلبو عظيمنا حٌب إ  صفوة البشر كاف ا الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ
 .«وكذبت عيني آمنت باهلل»الكلمة الٍب تدؿ على تعظيمو  

 :كمن ذلك إذنا ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يعظم ا 
بالرضا   معنا إف شاء ا تفسّب ا٤برادعليو أف يرضى، كسيأٌبفإف  لو با فى لِّ أنو إذا حي 

  .إذا حلف لو
ال ؼًؿٛا $قاٍ:   إٔ زضٍٛ اهلل عٔ ابٔ عُس : قاٍ 

، َٚٔ مل ؾًريَضهلل م، َٚٔ سًـ ي٘ بابآبا٥هِ، َٔ سًـ باهلل ؾًٝؿُد

 .بطٓد سطٔ ٘زٚاٙ ابٔ َاد#. ٜسض ؾًٝظ َٔ اهلل

 ، لكن الذم ُب ابن ماجو:بن ماجو كما ذكر ا٤بؤلف ىذا ا٢بديث خرجو ا
 .«باهلل فليس من اهلل ومن لم يرضَ »

 ((السنن الكربل))ىذا عند البيهقي ُب  «فليس من اهلل ومن لم يرضَ » :إ٭با قولو
فليس من  لف لو باهلل فلم يرضومن حُ » :كىيأخرل موضحة  كجاء عنده أيضنا ركاية

 كا٤بعُب على كل حاؿ كاحد. ،«اهلل
كجود إسناده  ،-ما رأيتك  -حسنو ا٤بؤلف  ثابت عن النيب ىذا ا٢بديث حديثه 

ُب كتابو  ابن كثّب كقاؿ  (،رجالو ثقات) :كقاؿ البوصّبم الشارح، :ثا٢بدي
ابن حجر كصححو أكثر كذلك حسنو العراقي ك ، ك يده قومإسناده ج ف  إ ((:رشاد الفقيواإل))

فا٢بديث  ،كأٞبد شاكر  ،كاأللبا٘ب ،ابن باز :من كاحد من ا٤بعاصرين كمنهم ا٤بشايخ
 حديث ثابت.

[:شتمل على أربع ىذا ا٢بديث ا لو  ]ٝبي
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، كسبب ىذا ا٢بديث أف «َّل تحلفوا بآبائكم»:  قاؿ النيب  ]ا١بملة األكٔب[: 
َّل »قاؿ: أكالن  ،ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا رجل ٰبلف بأبيو فقاؿ ٠بع  النيب 

 .«تحلفوا بآبائكم
 ا ُب السنة، كمر معنا ُب دركس سابقة قوؿ النيب كالنهي عن ا٢بلف باآلباء جاء كثّبن 

أَّل إف اهلل ينهاكم أف تحلفوا بآبائكم، من كاف حالفًا فليحلف » :الثابت ُب الصحيحْب
 .«يصمتباهلل، وإَّل فل

 كانت قريشٌ » :بن عمر ثبت أيضنا ُب الصحيحْب من حديث ا كما
كثبت ُب صحيح مسلم من حديث  ،«َّل تحلفوا بآبائكم»  ، فقاؿ النبياتحلف بآبائه

 الطواغي: «َّل تحلفوا بآبائكم وَّل بالطواغي»قاؿ:   أف النيب  عبد الرٞبن بن ٠برة
 .ٝبع طاغية 

حدث أكنت »أنو قاؿ:  عن عمر  ،يق عكرمةمن طر  كما أخرج أبن أيب شيبة
 يقوؿ:  تحلف بأبيك. فألتفت فإذا النبي َّل : َّل وأبي. فإذا بصوت يقوؿ:قوماً فقلت

ىذا ) :بن حجر اقاؿ  ،«خير من آبائكم والمسيح ،هلكلحلف بالمسيح  لو
 .(يتقول بشواىده مرسله 

كىذه   ة عنوعن ا٢بلف باآلباء أحاديث كثّب  ا٤بقصود أف أحاديث هنيو 
ىذه األحاديث ليس ٥با مفهـو ٨بالفة فبل  :يعِب ،األحاديث ال مفهـو ٥با عند أىل العلم

 إ٭با يتعلق با٢بلف باآلباء ٕبسب.تدؿ على أف النهي 
جرينا   لف بغّبىم، ليس األمر كذلك؛ إ٭با ىذا كاف منو أنو ٯبوز أف ٰبي عِبكىذا ال ي

لعظمتهم ُب أنفسهم   ؛ما١باىلية أنو كاف بآبائه الغالب من حلف أىلفإف  على الغالب،
فإف  بائها، كإال: كانت قريش ٙبلف بآ ر معنا منذ قليل من قوؿ ابن عمر كما م

كما سيأٌب معنا أف   ،قد هنى با٢بلف بغّب اآلباء أيضنا، فأنو هنى عن ا٢بلف بالكعبة  النيب
 .-كما سيأٌب ُب الباب القادـ-لة شاء ا ُب حديث قتي

كىذا حديث صحيح خرجو  «ليس منا من حلف بالمانة»قاؿ:   كما أف النيب
 ه.أٞبد كغّب 
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حلف  من»: هنى هنينا عامنا كأمر أمران عامنا، أما النهي العاـ فقولو   ككذلك النيب 
قاؿ:  كجاء عند عبد الرزاؽ من حديث ابن عمر ، «أشرؾ فقد كفر أو بغير اهلل

 :عامة فقاؿ  كذلك جاء األمر منو  ،«أشرؾ دوف اهلل فقدبشيء من حلف »
عاـ للحالف أف ٰبلف با  ىذا أمره ، «أو ليصمت كاف حالفًا فليحلف باهلل من»

إنو ٯبب عليو أف يصمت، كىذا دليل على أنو ال ٯبوز با ف ٓب يكن حالفافإف  فحسب،
 . ا٢بلف بغّب ا

كما قاؿ ذلك   :كأنو على التحقيقكا٢بلف بغّب ا مضى الكبلـ فيو كبياف حكمو، 
ىذا الوؼ بو  مى ظي أصغر، كقد يكوف شرؾ أكرب إذا عى  األصل فيو شرؾه  ٝبهور أىل العلم أف  

 أكرب.  ايكوف شركن  ئذو إنو حينف ُب قلبو، ُب قلب ا٢بالف حٌب كاف مساكيا لعظمة ا 
يسكت عن إنكار  كر ىذا ا٤بنكر، كالواجب أف ال ٯبوز لئلنساف أفنٍ كالواجب أف يػي 

 ، برسوؿ ا ، كيكوف ا٤بسلم ُب ذلك متأسيًّاىذا ا٤بنكر ا٤بنتشر كىو ا٢بلف بغّب ا 
 ما سكت عن إنكار ىذا ا٤بنكر، كلك يا عبد ا ُب رسوؿ ا أسوة حسنة.   النيبفإف 

عن ذلك ،كذلك ابن عمر  هناه   ف بأبيو كىو عمرلى ع من حى ٤با ٠بىً   النيب
  بل  ،«َّل تحلف بالكعبة»عند الَبمذم ٠بع رجل ٰبلف بالكعبة قاؿ:  اكم

من  يقوؿ: ت رسوؿ ني سمعويحك َّل تحلف بالكعبة فإ»جاء ُب ركاية عنو أنو قاؿ: 
 .«حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرؾ

 عن نعيم بن جرير األسلمي ((ا٢بلية))أخرج أبو نعيم ُب ما كمن لطيف ما يذكر ىنا 
، فقاؿ لو و رجل ٠بع ٰبلف باألمانة، رجل يقوؿ: كاألمانة. فبكى أن التابعي 

ك أحشائي ٙبي  ف  ألك  ؟ما ٠بعت ىذا الرجل ٰبلف باألمانةبعض من معو: ما يبكيك؟ قاؿ: أ
 دمى خّب عندم من أف ٰبلف باألمانة.حٌب ت

 :، كمن ذلككأف يغار على حرمات ا  على ا٤بوحد أف يعظم ا  ا٤بقصود أف  
٩بن كقع  أف يسعى جهده أف ينكر ىذا ا٤بنكر، كعليو ف ال يرضيو أف ٰبلف بغّب ا أ

 كا ا٤بستعاف. ،فيو
 .«من حلف باهلل فليصدؽ» :ا١بملة الثانية
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 كالكذبي  با٢بلف با، اُب كل األحواؿ فكيف إذا كاف الكبلـ مقركنن  الصدؽ كاجبه 
 .ا  اسمكبلـ فيو ذكر ب ايف إذا كاف مقركنن ُب كل األحواؿ فك ـه ٧بر 

 .ُب حلفو ايو أف يكوف صادقن فواجب عل با  من كاف حالفنا
كاذبنا، ىذا منكره عظيم كإٍبه   اـ أف ٰبلف اإلنساف با ظى من ا٤بنكرات العً  إف  ك 

 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-اليمْب غموس  ىذه ف  بالغ، حٌب إ
 .-عافا٘ب ا كإياكم- ٍب ُب النار غمس صاحبها ُب اإلٍبموس تغيمْب الال
وعقوؽ  ،الشرؾ باهلل :الكبائر»قاؿ:   قد ثبت ُب البخارم كغّبه أف النيبك 

 .«واليمين الغموس ،والقتل ،الوالدين
با كىو كاذب  فى لى من حى  ،: أف ٰبلف اإلنساف كاذبنا عامدناغموسكضابط اليمْب ال

أنو كقع ُب ىذه اليمْب الٍب كىو  ،ذا اإلٍب العظيمنو كقع ُب ىكىو يعلم أنو كاذب فليبشر بأ
 .د ببلقعببلال عتد 

ثبت ُب  قتطع هبذا اليمْب ماؿ مسلم،كاف يي   إذاٜبها عظيم كا، كأشد ما يكوف ذلك إ
َمْن َحَلَف َعَلى َيِميِن َصْبٍر، يَػْقَتِطُع ِبَها َماَؿ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، »قاؿ:    أف النيبالصحيحْب

على شيء مضى أنو كاف   في لً ىذا الذم ٰبى  «ا فَاِجٌر، َلِقَي الل َو َوُىَو َعَلْيِو َغْضَبافُ ُىَو ِفيهَ 
أك ألجل أف  ،ألجل أف يعتذر ؛كىو كاذب ُب ذلك "كا أنو كاف كذا ككذا" ،كذا ككذا

أك ألجل أف يقتطع حق غّبه فأنو يكوف قد كقع ُب ىذا اإلٍب العظيم، كمن ذلك إنو  ،يتملق
 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-كىو عليو غضباف   يلقى ا

 ه ا١بملة من ا٢بديث تدؿ على أمرين:ا ىذا القدر من ا٢بديث كىذإذن 
 ]األمر األكؿ[: على كجوب الصدؽ عند ا٢بلف با.

 كذبا.   على حرمة الكذب أشد التحرٙب إذا حلف بو كذب]األمر الثا٘ب[: 
لف من حُ و »:  قولو :ىيك  -شاىد من ىذا ا٢بديثال فهي موضعي - :ا١بملة الثالثة

 .«باهلل فليرضَ لو 
 :العلم على ثبلثة ٧بامل عند أىل ىذا ا٢بديث ٧بموؿه 

ى عليو عى د  مي ػعلى ال إنو إذا توجهت اليمْبي ف ،لٲباف ُب الدعاك ىو ُب األ: امل األكؿ
 ي أف يرضى؛ ألف ىذا حكم ا.عً د  مي ػعلى ال فإففحلف 
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كما جاء ُب حديث   «شاىداؾ أو يمينو»:  لدعاكل قوؿ النيباألصل ُب ا
:  ُب الصحيحْب ٤با كانت بينو كبْب رجل خصومو، فقاؿ النيب  بن قيس األشعث

 .«شاىداؾ أو يمينو»
ى عى د  مي ػفتوجهت اليمْب عند ال ة؛ي بينعً د  مي ػٓب يكن عند ال حيثي فإذا توجهت اليمْبي 

 ي؟ عً د  مي ػعلى ال بي ، فما الذم يتوجفى لى حى عليو فى 
إف كاف يعتقد ك  ،كعلى ذل ضى رِّ تػى عٍ ىذا حكم ا كليس لو أف يػى  ألف   أٍف يرضى بذلك؛

ا٢بق لو، لكن  ا٢بكم الشرعي الدنيوم ىو أف عليو أف يرضى بذلك، كإف كاف لو  ُب نفسو أف
 ا ُب الدنيا كإال ُب اآلخرة.م  سيستوفيو لو إ  ا فإف  حق 

 :أم «باهلل فليرضَ لف لو من حُ و »:  وأف يكوف قولكىو: امل األكؿ إذان ىذا ىو 
طائفة من أىل العلم كمنهم  كىذا امل ٧بمله صحيح، كذىب إليو ٲباف ُب الدعاكل،األُب 

أنو قد  ((التيسّب))ذكر ُب  الشيخ سليماف  الشارح ا٢بفيدفإف  ،ا٤بؤلف 
 .٤بعُبٞبل ا٢بديث على ىذا ا أف ا٤بؤلف  ثى دِّ حي 

كال ٯبوز لو أف يطلب ا٢بلف  حلف لو با فلّبضأف من فهو:  أما امل الثا٘ب
 بغّبه.

ٕباؿ أف الواجب عليو أف يكتفي بذلك، كال ٯبوز لو فإف  لئلنساف با فى لِّ إذا حي 
كما قد يقع ذلك ٩با ال يعظم ا حق تعظيمو كٓب يقدره حق يطلب أف ٰبلف لو بغّبه،  

ال  ال نو يقوؿ:و با فإلو حق ٲبْب على صاحبو أك على خصمو فحلف ل إذا كاف ؛قدره
 .أقبل

و كحٌب ترضى نفسو البد أف ٰبلف بأسياده كبطواغيتو، تشفى غلتالبد عنده حٌب 
ىذا ال يكفيو، البد أف ٙبلف بالسيد كالبد أف فإف  ف لو بالِّ عندىا يرضى، أما إذا حي 

، بل رٗبا كاف تعظيمو ُب قلبو  ركو مع اشٍ الذم يي تلحف بالشيخ كالبد أف ٙبلف هبذا 
لو با  فى لِّ من حي أكرب من تعظيم ا؛ كىذا ٧بمل صحيح أيضنا قاؿ بو بعض أىل العلم 

 . كأف يكتفي كال ٯبوز لو أف يطلب ا٢بلف بغّبه فعليو أف يرض
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أف من  :وكى -كىو الذم قد يتبادر عند أكثر من يطلع على ا٢بديث- امل الثالث
 و،أك ترجح لو صدق عليو أف يرضى إذا تيقن صدقو،فإف  حلف لو أخوه با لو با؛ فى لِّ حي 
 ٓب يتبْب لو كذبو. أك

لو با فيها أف يرضى كأف  فى لِّ عندنا ثبلث أحواؿ ٯبب كجوبان على اإلنساف إذا حي 
 يصدؽ، كىي: 

أف ك؛،كاف  م سببأف يتيقن من صدؽ ا٢بالف إذا حلف لو أل]ا٢باؿ األكٔب[: 
أك ٱبربه بشيء ىو فيو متشكك، فحلف لو با أنو قد كاف، كىو يتيقن  ،يعتذر لو مثبلن 

 صدقو، فواجب عليو أف يرضى كأف يصدؽ.
إذا غلب على ظنو صدقو، ترجح ُب نظره صدقو، فواجب عليو أيضنا  ]ا٢باؿ الثانية[:

 أف يصدؽ. 
 ة فضبلن أف يكوف عنده دليل على أف  عنده قرين اإذا ٓب يتنب لو كذبو، م ]ا٢باؿ الثالثة[:

ا  كىذا من تعظيمىذا ا٢بالف،  ؽدِّ ص  حينئذ عليو أف يي  ُب حلفو، بى ذى ىذا ا٢بالف قد كى 
ا من ا٤بصاّب العظيمة ، كفيو ما ال ٱبفاؾ أيضنا ما فيو من إحساف الظن با٤بسلم، كُب ىذ

 ما ال ٱبفى.
عند كثّب من الناس بل  ألمور الٍب أضحت غريبةن الظن با٤بسلمْب ىذه من ا كإحسافي 

 كا ا٤بستعاف.  ،حٌب عند بعض طبلب العلم
أنو إذا ٓب تكن ىذه األمور الثبلثة فإنو ال ٯبب على  : فإننا نفهم حينئذو كبالتإب

 :ما كذلك ُب حاؿً  ،اإلنساف أف يرضى هبذا ا٢بلف كال أف يصدقو
 كىًذبى ىذا ا٢بالف.إذا تيقن  /ُ 
 غلب على ظنو كذبو./ ِ 

عليو  دى هِّ كعي  ؼى رِّ كأف يكوف ٩بن عي   ة على أنو كاذب ُب حلفو؛ه قرينقامت عند /ّ
 و كال ٯبب عليو أف يصدقو. ال يلزمي  فحينئذو  ؛ذبالك

من حلف باهلل »: أنو قد قاؿ  أٓب تر نفسو، ا٢بديثي  :كيشهد ٥بذا التفصيل
ا من حلف فصدؽ فأنو ٯبب الرض :قاؿ فكأنو  «لف لو باهلل فليرضومن حُ  فليصدؽ،

 .ٕبلفو كتصديق حلفو
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ىذه اامل الثبلثة  ككل   ،ىذا امل توجيو ىذا ا٢بديث على ،الذم يبدكىذا 
ٞبلها على ذلك فإف  ،ثر من معُب ىو فيها صحيحكصحيحة، كإذا أمكن ٞبل النص على أ

 ىو الذم ينبغي أف يكوف كا تعأب أعلم.
ركاية البيهقي أك  ىكعل ،«باهلل فليس من اهلل ومن لم يرض» : قاؿ :ا١بملة الرابعة

ومن » كعلى الركاية الثالثة: ،«فليس من اهلل ومن لم يرض» :ما أكرده ا٤بؤلف 
على كجوب الرضا با٢بلف با كعلى  ؛ ىذا دليله «فليس من اهلل لف لو باهلل فلم يرضحُ 

ألف ضابط الكبّبة منطبق ىا  ة من الكبائر؛بل كبّب  ٨بالفة ذلك معصيةه  تصديق ا٢بالف، كأف  
 فليس من ا. با هبذا ا٢بلف  من ٓب يرض أف  ىنا، فهذا كعيد خاص 

يتربأ إنساف من شيء أك من  أف :التربم، ٗبعُبعند العرب ٗبعُب ستعمل ىذه ا١بملة تي 
  نو يستعمل مثل ىذه العبارة:أحد فإ

 ُفجوراً  أَسدٍ  في حاَوْلتَ  إذا
 

 مني ولستَ  منكَ  لستُ  فإني 
 

 .إنو كاف يدافع عنهاقبيلة أسد ف :ده بأسد ىا ىنا يعِبكمرا ،كما قاؿ النابغة الذبيا٘ب
 ُفجوراً  أَسدٍ  في حاَوْلتَ  إذا

 

 مني ولستَ  منكَ  لستُ  فإني 
 

 أنا برئ منك كأنت برئ مِب. :يعِب 
 برئه    اإف ف أف من فعل ىذا الفعل كىو عدـ الرضا با٢بلف با  :كا٤بعُب

 من كقع ُب ذلك فقد كقع ُب أٍب عظيم. منو، كىذا يدلك على أف  
اإلنساف فيو أف يكوف  ٯبب ا٢بلف با  أف   :إليها ىي الٍب نصل   إذنا ا٣ببلصةي 

ا أف  قدارإتعظيم ا كمن  فمنلو با  فى لِّ من حي  صادقنا، كال ٯبوز أف ٰبلف بغّبه، كأف  
 هبذا الوعيد. توعده إنو مي كمن ٓب يرض ف هبذا ا٢بلف، يرضى اإلنساف
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 .وشئت اهلل شاء ما قوؿ باب -٘ٙ
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ِّ :باُب :قاٍ  .غا٤ اهلل ٚغ٦ت َا قٛ

ىل ىو من الشرؾ األصغر أك  ؟أم ما حكم ذلك ،قوؿ ما شاء ا كشئت فهذا بابي 
 ىو من الشرؾ األكرب؟؟ 

عليو األدلة كمنها ما سيأٌب فيما أكرد ا٤بؤلف  تلا كوف ذلك شركان فهذا ما دأم  
 حاديث الٍب أكردىا ُب ىذا الباب األمن األدلة الثبلث. 

كالظاىر كا أعلم أف ىذا القوؿ قوؿ يرجع حكمو إٔب الشرؾ األصغر ٤با يدؿ عليو 
 دليله  كاف ٲبنعو ا٢بياء من إنكار ىذا اللفظ  ا كوف النيب  ،ٌب إف شاءحديث الطفيل اآل

كره ند أف يكوف ىذا القوؿ شركا أكرب ٍب ال يعي بػٍ إذ يػى  ،على أف ىذا ليس من الشرؾ األكرب
 ة.من أكؿ كىل النيب 

ُب  ل بينهم كبْب ا م ىذا الذم سو  تكلا٤بُب قلب  مى ظي أما ُب حاؿ ما إذا عى 
 .كتعظيم ا فبل شك أف ىذا من الشرؾ األكرب  اكاف ُب نفسو معظم  ،ا٤بشيئة

تقتضي  :الٍب (الواك)كا٤بخلوؽ ٕبرؼ  كر ىا ىنا ىو ُب العطف بْب ا كاذ
يد، ال ٯبوز للمسلم أف ٯبعل ُب مقاـ التفويض دتن التشريك كالتسوية، كال شك أف ىذا نوعي 

كا٤بخلوؽ ُب سياؽ يوىم التسوية  ٯبعل ربو  أك ُب مقاـ التعظيم أف ،كالتعلق كاالعتماد
 :ىذا اللفظ كعن التكلم بو كىو أف يقوؿ استعماؿىذا هنت الشريعة عن كا٤بشاركة، فؤلجل 

   ".ما شاء ا كشئت" :، أك أف يقوؿ"ما شاء ا كشاء فبلف"اإلنساف 
إْهِ  :ؾكاٍ أت٢ ايٓيب  اإٔ ٜٗٛدٜ$ :١ًََِٝتٚعٔ ُق :قاٍ 

ايٓيب  ِٚايهعب١، ؾأَسٖ :ٚتكٛيٕٛ ،تكٛيٕٛ َا غا٤ اهلل ٚغ٦ت ،تػسنٕٛ

 َا غا٤ اهلل ثِ  :ٚإٔ ٜكٛيٛا ،ٚزب ايهعب١ :وًؿٛا إٔ ٜكٛيٛا إٔأزاد  إذا

 .زٚاٙ ايٓطا٥ٞ ٚؾشش٘# غ٦ت

 .هنيةقتيلة بنت صيفي ا١بي  :كىي ىذا ا٢بديث حديث قتيلة 
؛ قاؿ ابن (نصاريةأإهنا ) :كقيل ،(ؿكى من ا٤بهاجرات األي ) :بن عبد الرب إهنااقاؿ أبو عمر 

 (.ا ا٢بديثعرؼ ٥با إال ىذكال يي ) :سعد
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إنكم  :فقاؿ ركت لنا أف يهوديا جاء إٔب النيب  ىذه الصحابية ا١بليلة 
  .تشركوف
ُب بعض ا٤بسلمْب  ه على أف ىذا الذم زعم أنو كاقعه أقر   الحظ ىا ىنا أف النيب ك 

 .الذم ذكره ىذا اليهودم من الشرؾ ؿ ىذا على أف  فد   شرؾ، كٓب ينكره النيب 
  :ف يقولو بعض ا٤بسلمْبذكر ٝبلتْب ٩با كا

 ،كالكعبة :حيث إف من ا٤بسلمْب من كاف يقوؿ ،ا٢بلف بغّب ا :ى[الول]الجملة 
أف أمرىم إذا أرادكا أف ٰبلفوا أف ٰبلفوا با  كىذا ما مضى ا٢بديث فيو، فكاف من النيب 

 .-سبق فيماكىذا مضى الكبلـ فيو مفصبل -كرب الكعبة  :فيقولوف
كىي أف من ا٤بسلمْب من كاف  ،فهي موضع الشاىد من ىذا ا٢بديث :الجملة الثانية

  .على أف ىذه ا١بملة شرؾ با  فأقر النيب  ،"شاء ا كشئت ما" :يقوؿ
راد فيو إثبات ا٤بشيئة  لذم يي أف يقوؿ القائل عند ىذا السياؽ ا أمر النيب  :كبالتإب

 أنو إذاكذلك  ؛شاء ا ٍب شئت ما :لقائلفيقوؿ ا (ٍبػ )أف يكوف العطف ب ،كللمخلوؽ 
ُب  (ٍب) كذلك أف   ،فلم يكن ىناؾ مساكاة، كٓب يكن ىناؾ تشريك (الواكػ)ب ٓب يكن عطفه 

ور، فجاز لئلنساف أف ظا فىنتااذكر ك  فىنتاالَبتيب مع ا٤بهلة، كبالتإب  :اللغة تقتضي
  .ما شاء ا ٍب شئت :يقوؿ

 :ذا ا٤بقاـ فيو ثبلث مراحلكالحظ يرعاؾ ا أف ى
 .مرحلة ٧برمة/ُ 

 .مرحلة جائزة /ِ
 .مرحلة فاضلة فيها الكماؿ /ّ

ما شاء " :ف يقوؿ اإلنسافأك  ،(الواكػ)فهو التشريك أك العطف ب :أما المحـر الممنوع
ىذا الذم جاء النص على أنو من الشرؾ با  ؛"ما شاء ا كشئت" :أك "،ا كشاء فبلف

–- ع.ا ٩بنو فهو إذ 
فهذه جائزة كما دؿ على ىذا ىذا  (،ٍبػ )فهي العطف ب :أما الدرجة الجائزة 

كقد مر بنا ُب الباب - ككما دؿ عليو أيضا حديث حذيفة  ،ا٢بديث الذم بْب أيدينا
﴿َفال َتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا َوأَنْػُتْم : وؿ ا تعاؿقكىو باب  ،-الذم قبل السابق
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َّل تقولوا ما » :أنو قاؿ عن النيب  مر بنا حديث حذيفة ، [ٕٕلبقرة:تَػْعَلُموَف﴾]ا
 ، خرجو أبو داككد بإسنادو «ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فالف ،شاء اهلل وشاء فالف

 .صحيح
الٍب  (ٍبػ )كىي أف يعطف اإلنساف ب ،فهذاف ا٢بديثاف يدالف على ىذه الدرجة ا١بائزة

 .بالتإب ينتفي التشريك كتنتفي ا٤بساكاةك  ،الَبتيب مع ا٤بهلة :تقتضي
 ،كحده أف يفوض اإلنساف ا٤بشيئة   :الدرجة الفاضلة ،أما درجة الكماؿ

كدؿ عليو أيضا حديث  اآلٌب،كىذا ما دؿ عليو حديث الطفيل  "،ما شاء ا كحده" :فيقوؿي 
 .ٌباآل ابن عباس 

 .على الدرجة ا١بائزة ا عندنا حديثاف دالإذن 
 ،فاألمر جائز (ٍبػ )ب فشاء اإلنساف أف يعطإف ف ،على الدرجة الفاضلة ف دالكحديثا

 ."ما شاء ا كحده" :كحده فيقوؿي  مل كاألفضل أف ٯبعل ا٤بشيئة  كاألك
صحيح  كىو حديثه  و النسائي كما ذكر ا٤بؤلف خرج    ةى قتيل حديثي 

ا كما ُب فظ أيضن ، كصححو ا٢با((الفتح))صححو النسائي كما نقل ا٢بافظ ُب 
كفيو  ،ثابت صحيحه  فهو حديثي  ،من ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين كاحدو  كصححو غّبي  ،((اإلصابة))

 فوائد:
معرفة اإلٲباف ال تستلـز اإلٲباف، العلم ال  كأف   ،معرفة ا٢بق ال تستلـز إتباعو أف   :أوَّلً 

 ٓب؟  ؛ا٤بسبب العلة للمعلوؿ، العلم سبب كالسبب ال يستلـز استلزاـيستلـز العمل 
موانع ٛبنع من تأثّب األسباب، كبالتإب ليس كل من كاف عا٤با با٢بق كاف  ٜبةألف 

  .با٢بق عامبل
ىذا العلم ما  لكن   ،اليهود علموا ىذه ا٤بسألة الدقيقة كلذا تأمل ىا ىنا كيف أف  

 ،لولد ااسبوف ن ،وف لرسل ابي كذِّ مي  ،كافركف با  ،فإهنم كاقعوف ُب فظائع كبّبة ،نفعهم
ىا بتلك امع ىذه الفظائع كلها يعرفوف ىذه ا٤بسألة الدقيقة إذا ما قارن ،ٰبرفوف كتاب ا

  .ا٤بسائل الكبار
اليهود أهنم  عن أخرب ا  ،عن أىل الكتاب قوؿ ا  :أيضا كمن شواىد ذلك

 .ال :؟ ا١بوابم النيب تباعهاىذه ا٤بعرفة  استلزمتكما يعرفوف أبنائهم فهل   يعرفوف نبينا 
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 ،العلة للمعلوؿ، إ٭با العلم سبب استلزاـتباع ا٢بق  اإذف العلم ال يستلـز العمل كال
 .كالسبب قد يؤدم إٔب حصوؿ ا٤بسبب كقد يكوف ٜبة مانع

بل كم من أىل العلم  ،و ال يعمل بوا من ا٢بق لكن  كلذلك كم من الناس من يعلم كثّبن 
 كا ا٤بستعاف.  ،لواما عم ضدِّ الذين يعملوف ب

ي اإلسبلـ من ٓب عً د  ك٩بن يى  ،الشرؾ األصغر ؼى رى أك عى  مى لً من اليهود من عى  أف   :]ثانيًّا[
ىؤالء يهود عرفوا ىذه ا٤بسألة الدقيقة كىي من الشرؾ  ؛كا ا٤بستعاف ،يعرؼ الشرؾ األكرب

كحرؾ  ، يعرؼ الشرؾ األكربٓب نلو أف من ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ م في س  ؤٍ ف ٩با يػي إك  ،األصغر
 ترل.

كىذا ما نبو  ،ثاقب، إذا كاف لو ىول مي هٍ اإلنساف قد يكوف لو فػى  معرفة أف   ]ثالثًا[:
 (.فهم اإلنساف إذا كاف لو ىول) :ُب مسائل الكتاب، قاؿ عليو ا٤بؤلف 

كفتش  بى ل  قػى  ،ا٤بسلمْب كعيبهم انتقاصى ىؤالء اليهود كمنهم ىذا اليهودم ٤با كاف مراده 
ما شاء ا "أك  "كالكعبة" :بنظر دقيق حٌب كجد ىذا العيب كىو أف من ا٤بسلمْب من يقوؿ

 .ثاقب لؤلمور دقيق كنظره  مه هٍ صاحب ا٥بول قد يكوف عنده فػى  ىذا على أف   ؿى ، فد  "كشئت
 ؛من يأٌب ٗبسائل دقيقة كأمور ملفتة حينئذ ُب أعداء ا  ري كى نٍ نو ال يػي فإ :كبالتإب

 .مفيد وابو صبكبلـ  أتوافرٗبا  ،كف ُب النظرم أصحاب أىواء يبحثوف كٯبدٌ ألهن
كىذا العيب الذم   االنتقاصكثّب، ىذا   ا ٣بّبو العدك البغيض سببن  فو قد يكو أن   ا:رابعً 

سألة، كىو أف تنبو ا٤بسلموف ٥بذه ا٤ب ،عظيم خّبو  ا ٢بصوؿي كاف من ىذا اليهودم كاف سببن 
 .حصوؿ ا٣بّب من طريق مكركه ا  ري دِّ قى كبالتإب فرٗبا يػي 

 جز أوزّا تشتّْٗ           رب أوز تتكْٗ

ا من ا٤بتكلم با٢بق مانعن  ؿي بلى فبل يكوف ضى  ،أف ا٢بق ٯبب قبولو ٩بن جاء بو: اخامسًّ 
فإنو إذا  :قبوؿ ا٢بق، ا٤بسلم ينبغي أف يكوف رائده ا٢بق كأف يكوف مطلوبو الصواب، كبالتإب

من طريق أىل ا٢بق أك من طريق أىل الباطل، فبل ينبغي أف  ،يق كافكقف عليو من أم طر 
ىذا ا٢بق الذم قالو ىذا اليهودم كصل  ،كال ينبغي أف يستكرب من إتباعو ،يأنف من قبولو

ا٢بق كأمرىم  لى بً قد قى  أعدائهم كىم اليهود، كمع ذلك فإف النيب  إٔب ا٤بسلمْب من طريق ألدِّ 
 .بإتباعو
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 ،كأف ٯبرد القبوؿ للحق ُب نفسو ،سريرة نفسو حى لِّ صٍ على اإلنساف أف يي كبالتإب فينبغي 
بغض النظر عن الطريق  ،كينظر إٔب ا٢بق ،ا، دائما يسعى إٔب ا٢بقدائمن  وي كأف يكوف مطلوبى 

الذم يصل إليو ا٢بق من خبللو، كما أحسن تلك الوصية الٍب أكصى هبا ابن مسعود 
جاء إليو  ماكما خرج ذلك أبو نعيم كغّبه حين  فقاؿ  ،ستوصيويرجل: (اعبد 

كإف كاف  ،كمن جاءؾ با٢بق فأقبل منو ،اؿز ؿ مع القرآف حيث زي ك  ،ا كال تشرؾ بو شيئا
  .(اكمن جاءؾ بالباطل فأردد عليو، كإف كاف حبيبا قريب ،بعيدا بغيضا

ٕبديث إٔب أنو قد يستدؿ ُب ىذا ا٤بقاـ  ،يذكر بالشيء كالشيءكأنبو ُب ىذا ا٤بقاـ 
 ،«حيثما وجدىا فهو أحق بها ،الحكمة ضالة المؤمن» :كىو أنو قاؿ مركم عن النيب 

فقد خرجو  ،إال أف ىذا ا٢بديث ال يثبت عن النيب  ،كىذا الكبلـ كبلـ حسن، كصحيح
 .كؾمَب  :إبراىيم ابن الفضل كىو :فيو ،ابل ضعيف جدن  ،الَبمذم كغّبه من إسناد ضعيف
 ىذا طالبا للحق كما دؿ على ىذا ام أف يكوف منصفعلى كل حاؿ على ا٤بسل

 .كا تعأب أعلم ،ا٢بديث
  :قاٍ 

ٕٖ ا عٔ ابٔ عباع ٚي٘ أّٜك َا غا٤ اهلل  :قاٍ يًٓيب  زدال أ

 ((.َا غا٤ اهلل ٚسدٙ ؟!دعًتين هلل ْدا))أ :ؾكاٍ، ٚغ٦ت

 الشرح
أف رجال قاؿ » :حدث أف ابن عباس  ،للنسائي :أم ،كلو: قاؿ 

ىذا  .«ما شاء اهلل وحده ؟أجعلتني هلل ندا :فقاؿ  .شاء اهلل وشئت ما نبي لل
ا١بواب ))ككصفو ُب  ،((ا٤بدارج))ُب  صحيح صححو ابن القيم  ا٢بديث حديثه 

من أىل العلم، كىذا اللفظ  كحسنو العراقي كصححو من ا٤بتأخرين ٝبعه  ،بالثبوت ((الكاُب
أجعلتني هلل » :((الكربل))إ٭با الذم ُب  ،((ئيالنساسنن ))الذم بْب أيدينا ال أعلمو ُب 

فهذا جاء عند البخارم ُب  (ندا)كىكذا كىو ُب مسند اإلماـ أٞبد، أما لفظ  ،«دَّلعِ 
  .«جعلت هلل ندا» صحيح، قاؿ النيب  بإسنادو  ((األدب ا٤بفرد))

  ف:جاء عنو ُب ىذا ا٢بديث لفظا ا٤بقصود أف النيب 
  .جعلت  ندا . ]اللفظ الثا٘ب[:  عدالأجعلتِب]اللفظ األكؿ[: 
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 ،[ٕٕ﴿َفال َتْجَعُلوا لِل ِو أَنَداًدا﴾]البقرة: :كىذا تفسّب نبوم لقوؿ ا سبحانو 
فهذا اللفظ الٍب بْب  ،كقد يكوف شركا أصغر ،كيدلنا على أف التنديد قد يكوف شركا أكرب

 كاالستغاثةالكامل الذم ىو الشرؾ األكرب  نوع تنديد ال يبلغ إٔب التنديد  ،أيدينا تنديد أصغر
إٔب الدرجة الكاملة الفاضلة،  إرشاد النيب  :كا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث فيو بغّب ا 

 كاالعتمادكذلك يدؿ على كماؿ التفويض  "،ما شاء ا كحده" :كىي أف يقوؿ اإلنساف
 .كالتوكل على ا 

 كُب حديث الطفيل  حديث قتيلة أنكر ىا ىنا كُب النيب  :كقد يقوؿ قائل
 فماذا نقوؿ ُب بعض النصوص الٍب  ،ىذه التسوية بالواك، يعِب العطف هبذا ا٢برؼ

﴿َوَمْن يَػْعِص الل َو ، [ٕٖٔ﴿َوَأِطيُعوا الل َو َوالر ُسوَؿ﴾]آؿ عمراف: :فيها العطف بالواك
 ِلي اْشُكرْ  َأفِ ﴿، [ٜ٘وِؿ﴾]النساء:﴿فَػُردُّوُه ِإَلى الل ِو َوالر سُ ، [َٗٔوَرُسوَلُو﴾]النساء:

 [ٗٔ:لقماف﴾]َوِلَواِلَدْيكَ 
فكيف ٪بمع  ،بْب ا كا٤بخلوؽ (الواك)فيها العطف ٕبرؼ  ،ىذه نصوص كأمثا٥با كثّب

  ؟بْب النصوص الٍب بْب أيدينا كىذه النصوص
ا لؤلدلة الٍب فيه ىذه األحاديث الٍب بْب أيدينا ناسخةه  إف   :قاؿ بعض أىل العلم

لكن  ((،ثارشرح مشكل اآل))ُب  كىذا ما ٫بى إليو الطحاكم  ،(الواكػػ)العطف ب
 :واب كا تعأب أعلم أف يقاؿصكال ،ما فيو ىذا التوجيو فيو

كالتعلق  كاالعتمادبْب مقاـ األمر كالنهي، كمقاـ التفويض  :إف ٜبة فرقا بْب مقامْب
 .أك مقاـ التعظيم ،القليب

كالتوكل، فالواجب أال يكوف العطف  كاالعتمادقا بالتفويض ياؽ متعلسفما كاف ال
 .ككذا األمر إذا كاف ا٤بقاـ مقاـ تعظيم ،(الواكػ)ب

كا  ،أمر بطاعتو كطاعة رسولو  فبل حرج، فا  :هيأما ُب مقاـ األمر كالن
 عأب كا ت ،(الواكػ)كىذا بالتإب جاز فيو العطف ب ،أمر بالشكر لو كالشكر للوالدين

 أعلم.
 :من فوائد ىذا الحديث
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 نعلم أف ىذه األلفاظ الٍب فيها التسوية كالتشريك بْب ا  أفٍ  ]الفائدة الولى[:
 أف   ،كالتعلق، أك مقاـ التعظيم كاالعتمادكا٤بخلوؽ ُب ا٤بقاـ الذم علمت كىو مقاـ التفويض 

رٗبا كقعوا ُب ىذا  ،الناس كىذا مع األسف الشديد ما كقع كيقع فيو كثّب من ؛ىذا ال ٯبوز
كأنا متوكل " "،ما ٕب إال ا كأنت" :كقوؿ بعضهم  ؛القوؿ أك ُب مثلو أك ُب ما ىو أشد منو

مإب إال ا ُب السماء كأنت ُب "أك  "،نا ُب حسب ا كحسبكأك " "،على ا كعليك
 كأكراىة كالنكارة م بْب أيدينا ُب الذكأمثاؿ ىذه األلفاظ الٍب ىي مثل اللفظ ال "،األرض

 .أشد
بسم ا "أك  ،"بسم ا كالوطن" :كقوؿ بعضهم  ،أك يكوف اللفظ من ألفاظ التعظيم

  .ال شك أف ىذا كلو ٩با ال ٯبوز للمسلم أف يقع فيو ،كأمثاؿ ىذه األلفاظ ،"كالشعب
أمتو عن كل ما  هكإبعاد ،على ٞباية ٞبى التوحيد النيب  رصح :ثانيةال فائدةال
من القواعد الشرعية الٍب ينبغي إعما٥با  الذرائعكأف قاعدة سد  ،أك يؤثر ُب توحيدىمٱبدش 

 .من الدعاة كطبلب العلم
حسن النية كالقصد ال ٲبنع األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر،  أف   :ثالثةالفائدة ال

طيبة  ٍبني أنا" :فإف من الناس ما إذا نبو على ىذه األلفاظ ك٫بوىا قاؿ ،كبذؿ النصيحة
الناس نيتها طيبة كال يريدكف  م؟نكركف على غّب تأك  فلماذا تنكركف عليٌ  ،"حسن مكقصد

  .تعظيم ا٤بخلوؽ كتعظيم ا
أتظن أف الصحايب  ،تأمل يا رعاؾ ا فيو ىذا ا٢بديث :كا١بواب عن ىذا أف يقاؿ

ما  :قاؿ الصحايبحينما  :يعِب ؟ا  ُب التعظيممساكين  الذم قاؿ ىذه الكلمة جعل النيب 
  ؟أكانت التسوية كالتشريك عنده ُب اللفظ، أك كاف ىذا معُب قائما ُب قلبو ؛شاء ا كشئت

وف نا٤بضال شك أف  ؟ىو ظننا بأصحاب النيب  ما ؟كتعظيم ا  كاف معظما للنيب 
ا ىذا الصحايب إ٭ب فإف   :كبالتإب شيء،ُب قلوهبم أكرب من كل  بالصحابة أف تعظيم ا 

من نيات  بل نيتو خّبه  ،كقصده طيب ،ُب القوؿ كنيتو حسنة ؾى ر  شى  ،كقع ُب خطأ لفظي
 اإلنكار؟ النصيحة؟ أترؾ النيب  ا٤بتكلمْب ُب ىذا العصر، كمع ذلك أترؾ النيب 

  .ا دكف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرإذف ال ينبغي أف يكوف حسن القصد حاجزن 
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باللفظ فقط،  "ما شاء ا كشئت" :أف قوؿ و ا٤بؤلف ما نب :رابعةالفائدة ال 
 :قاؿ ا٤بؤلف  «؟اأجعلتني هلل ندً » :فقاؿ ،اتنديدن  ه النيب عد  

  :كيف ٗبن قاؿ[ف"] 
 

 من ألوذ بولي يا أكـر الخلق ما 
 

 سواؾ عند حلوؿ الحادث العممِ  
 

 كالبيتْب بعده؟!"
 ظنالكلمات؟ ماذا كاف قولو أك ما يي  لو ٠بع مثل ىذه با ماذا كاف الظن بالنيب 

  :يقوؿ ٱباطب النيب  :كىو يقوؿ ((ٮبزيتو)) أيضا ُب مصّب و لو ٠بع الب  ويقول أنو
 طبيبي وأنت تيىذه عل

 

 ليس يخفى عليك في القلب داء 
 

  :ُب حق من قاؿ ُب ٨باطبة النيب  ؿو قأنو ي نظني  ماذا كاف 
 يا سيدي في عثرتي نيفأقل

 

 لذنب في خمسين عاماا اكتساب 
 

كىذه ا١بمل؟ الٍب إذا  ،كىذه األبيات ،ُب أمثاؿ ىذه األلفاظ ماذا كاف يقوؿ النيب 
كال ٲبكن أف يقارف  ،قاسال ٲبكن أف تي  وكجدت أن "ما شاء ا كشئت"ما قيست بكلمة 

 .الفحش كالشرؾ بْب ىذه األلفاظ كبْب ىذه ا١بملة
إٔب اذكرات  واكأف يتنبه ،ا واكأف يعظم ،يدالتوح واإذف على ا٤بسلمْب أف يعرف

 .الشرعية
 :فيقوؿ النيب  ،"ما شاء ا كشئت"ا قيل بالكبلـ فقط يغضب كينكر لفظن  النيب 

كما -، كىذا اللفظ جاء «بل ما شاء اهلل وحده ؟جعلت هلل ندا ؟دَّلأجعلتني هلل عِ »
 ،«بل ما شاء اهلل وحده» :أيضاكجاء  ،«ما شاء اهلل وحده» :-عندنا ُب نسخة ا٤بؤلف

 .«قل ما شاء اهلل وحده» :كجاء أيضا
ح باب ا٢ببلؿ، إذا ما نبو تي غلق باب ا٢براـ ينبغي فػى كىي أنو إذا ما أي  :سادسةالفائدة ال

 بٌْب كالذم ينبغي مهما أمكن أف يي  ،كر فإف من ا٤بستحسننٍ مي  الداعية إٔب ا على أمرو 
اللفظ الصواب  بياف ذلك عطف  معك  ؛منكر اللفظ ىذا أف بٌْب  النيب  ؛ا٤بخرج

ي أف تكوف كىكذا ينبغ (،ما شاء ا كحده) :يقوؿ اإلنساف أفكىو  ،كا٤بخرج من ىذا ا٣بطأ
فتحوا  شيءكىو أهنم إذا هنوا عنو  ،ما أمكن إٔب ذلك السبيل سّبة الدعاة إٔب ا 

 م.أعل كا  ،احة أك ا٤بسنونة ا٤بستحبةاألبواب ا٤بب
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  :قاٍ 

نأْٞ  زأٜت :أْ٘ قاٍ -أخٞ عا٥ػ١ ألَٗا-عٔ ايطؿٌٝ  ِ٘،َادٚالبٔ 

 عصْٜس :أْهِ تكٛيٕٛ الإْهِ ألْتِ ايكّٛ يٛ :قًت ،ع٢ً ْؿس َٔ ايٝٗٛدأتٝت 

 .َا غا٤ اهلل ٚغا٤ قُد :يكّٛ يٛال أْهِ تكٛيٕٛا ألْتِ ٚأْتِ :قايٛا .ابٔ اهلل

تكٛيٕٛ  ِأْه الِ يكّٛ يٛإْهِ ألْت :ت بٓؿس َٔ ايٓؿاز٣ ؾكًتزثِ َس

تكٛيٕٛ َا غا٤ اهلل  يٛال أْهِيكّٛ اٚإْهِ ألْتِ  :قايٛا .املطٝض ابٔ اهلل

 ثِ أتٝت ايٓيب  ،ؾًُا أؾبشت أخربت بٗا َٔ أخربت .ٚغا٤ قُد

 ،قاٍ ؾشُد اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ْعِ  :؟ قًتأسداٌٖ أخربت بٗا  :قاٍ ،ؾأخربت٘

ٚإْهِ  ،ٚأخرب بٗا َٔ أخرب َٓهِ ا،أَا بعد ؾإٕ طؿٌٝ زأ٣ زؤٜ :ثِ قاٍ

١ُ نإ ميٓعين نرا ٚنرا إٔ أْٗانِ عٓٗا، ؾال تكٛيٛا َا غا٤ ًقًتِ ن

 اهلل ٚغا٤ قُد، ٚيهٔ قٛيٛا َا غا٤ اهلل ٚسدٙ.

 كىو أخو عائشة   مزدىذا ا٢بديث حديث الطفيل بن سخربة األ
 ا عبد الرٞبنكأكرب من أخيه ،كىو أكرب منها ماف ك أخوىا كأمهما أـ ر  ،ألمها
قاؿ البغوم  ، كىذا الصحايب كما( : عرؼ لو إال ىذا ا٢بديثال يي.) 

كاحدا ىو ا٢بديث الذم بْب  احديث اإذف ُب ىذا الباب صحابياف جليبلف ركي افمعن
  .ك الطفيل بن سخربة  ، قتيلة ،أيدينا

 شيءٔب كىذا ا٤بقاـ فيو أك ٰبتاج إ ،وإٔب ابن ماج  ا٤بؤلفكىذا ا٢بديث عزاه 
 ،ينةيابن ماجو أنو أخرج ا٢بديث من طريق سفياف بن عُب أف الذم  :كذلك ،من التوضيح

 ،٫بو ىذا بْب أيدينا بلفظو  عن حذيفة  ،حراش عن ربعي بن ،عمّب عن عبد ا٤بلك بن
ابن  فنسبتو إذف إٔب ،الذم بْب أيدينا ديثىذا ا٢ب سقكٓب ي ؛(كبنحوه عن الطفيل) :ٍب قاؿ

 .طبلؽ فيها نظرماجة هبذا اإل
الطفيل بلفظ قريب عن  اللفظ جدا ما أخرج اإلماـ أٞبد  إ٭با قريب من ىذا

  .٩با بْب أيدينا
 ربعي عن ،عن عبد ا٤بلك بن عمّب ،عيينةكا٢بديث كما قد ٠بعت ركاه سفياف ابن 

فأبو عوانة ككذلك ٞباد بن  ؛من ا٢بفاظ لف ُب ذلك ٝبعه ا، كخحذيفةعن  ،ابن حراش
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شعبة ركل ىؤالء ا٢بفاظ الثقات الثبلثة، ىذا ا٢بديث عن عبد ا٤بلك بن  ،لكسلمو ككذ
كىذا ما  ،أثبت كأرجح اهنأكركاية ىؤالء ال شك  ،عن الطفيل  ،ربعيعن  ،عمّب

  .((التاريخ الكبّب))ُب  كمنهم البخارم  ،رجح ا٢بفاظ
 ُب من سفياف  كىمه  كإ٭با حصل ،فا٢بديث حديث الطفيل ال حديث حذيفة

 عن ا١بميع. ا تعأب رضي  نسبتو إٔب حذيفة 
إنو ) ((:الزكائد))بل قاؿ البوصّبم ُب  ،أف ىذا ا٢بديث حديث صحيح :ا٤بقصود

 .كصححو كغّبه من أىل العلم ،(سلممعلى شرط 
 ث هبا منحد   استيقظٍب ٤با  ، الطفيل  رآىاذكر رؤية، رؤية منامية  :كفيو

بو إٔب ما قد نك  ف خطب النيب أفكاف  ،كحدثو هبا ٍب ذىب إٔب النيب  ،أىلو حدث
كذلك أف ففي ىذا ا٢بديث الداللة الٍب سبقت ُب حديث ابن عباس  ،٠بعت

كىذا ىو  .(ما شاء ا كحده) :اإلنساف ُب ىذا ا٤بقاـ يقوؿاألكمل كاألكٔب كاألعقل أف 
 .(أك ٍب ما شئت ٍب شاء فبلف)أك  (،ٍب شاء ٧بمد ،ما شاء ا) :كٯبوز قوؿ ،األكمل

كاف يمنعني كذا » : ىو قوؿ النيبك  :كبقيت مسألة كاحدة ُب ىذا ا٢بديث
 أنو كاف ٲبنعو ا٢بياء  "كىو ،، كجاء ُب بعض ركايات ا٢بديث توضيح ىذا ا٤ببهم«وكذا

من  حياءن  حٌب إنو كاف أشد   ،من ا٢بياء العظيم من كاف عليو النيب  كمعلوـه  ،من إنكارىا
 .خدرىا العذراء ُب

 من الناس؟  إنكار ا٤بنكر حياءن  يَبؾ النيب  فكي  :كقد يقوؿ قائل
 ،ىؤالء الناس وي فى ىذا اللفظ الذم ألً  هى رِّ كى    النيب  إف   :قاؿكا١بواب عن ذلك أف يي 

فكاف منو  إٔب النيب  أكحي   ا بسبب ما كاف من ىذه الرؤيٍب   شيء،إليو فيو  كلكنو ٓب يوحى 
  .الببلغ كاإلنكار

 ىذا الذم يبدك ُب توجيو ىذا ا٢بديث كا تعأب أعلم.
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 : قاؿ المؤلف 

 .َٔ ضب ايدٖس ؾكد آذ٣ اهلل باُب
؛ عم    فبل يزاؿي ا٤بؤلف ا يقدحي ُب  يوإب عقد األبواب الٍب فيها التنبيو، كالتحذيري

كمن ذلك ما يتعلق بسب الدىر الذم يكوف قادحنا ُب كماؿ  كماؿ التوحيد الواجب
 ألصل التوحيد. االتوحيد، كقد يكوفي ناقضن 

قد يؤذيو عباده لكنهم ال   باب من سب الدىر فقد آذل ا؛ ا  قاؿ
 يضركنو دؿ على ىذا الكتاب، كالسنة.

ْؤُذوَف الل َو َوَرُسوَلُو ِإف  ال ِذيَن يػُ ﴿ : فمن ذلك قوؿ ا :أما فيما يتعلق باألذل
نْػَيا َواآلِخَرةِ   :كما ُب الصحيحْب   ، كقاؿ النيب[ٚ٘]الحزاب:﴾َلَعنَػُهُم الل ُو ِفي الدُّ

كما ثبت أيضان ُب الصحيحْب قوؿ   ،«من لكعب بن الشرؼ، فإنو قد آذى اهلل ورسولو»
ىو يرزقهم َّل أحد أصبر على أذًى سمعو من اهلل، ينسبوف لو الولد و » : النيب

كلكنو ليس كأذل ا٤بخلوًؽ   ؛ فاألذل قد يكوف من ا٤بخلوًؽ ٕبق ا٣بالق«ويعافيهم
كإذا كاف ٜبة أذل من ا٤بخلوًؽ ُب  ،فا أعز شأننا، كأرفع قدرنا، كليس كمثلو شيء ،للمخلوؽً 

قص، كا أعلم بكيفية يتنزه عن كل ن  حق ا٣بالق فإف ىذا ليس ُب حقو نقصنا، فإف ا
 ذا األذل.ى

 . أما الضرر فإنو ال يناؿ ا كال يلحقو
﴿َلْن َيُضرُّوُكْم  :الضرر أشد كقعنا، كأعظم أثرنا من األذل؛ األذل يستعمل فيما ٱبف

 .[ِٔٔٔإَّل  َأًذى﴾]آؿ عمراف:
ِإنػ ُهْم َلْن َيُضرُّوا الل َو ﴿ :الضرر ال يقع على ا، كالعباد ال يضركف ا قاؿ 

يا عبادي » : فيما يركيو عن ربو  ، ككذلك قاؿ النيب[ٙٚٔآؿ عمراف:]﴾َشْيًئا
 ((.صحيح مسلم))كا٢بديث ُب  ،«إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني

ألنو ُب حقيقتو راجعه إٔب من يدبره  ؛إذف العباد قد يؤذكف ا، كمن ذلك سب الدىر
 . كيقلبو كىو ا

 . أما الضرر فإنو ال يكوف ُب حقو

http://www.salehs.net/


ُٗٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

،  :، السب معركؼ ىوباُب من سب الدىر : قاؿ الشتمي، كالعيبي
 .كالتنقيص، كىو درجات متفاكتة كلكل درجة حكمها

 كالدىري يطلق على الصحيح على أمرين:
 على األبد، يطلق الدىر على األبد. أوًَّل:

 .ىو عمر الزماف أك الوقت الطويل والمعنى الثاني:
كا٤بدة من ىذا الوقت  ،الدىر :ىا ىذا يسمىإذف عمر الدنيا يعِب من مبدئها إٔب منتها

 ،يطلق على الزماف الطويل :يعِب ؛دىرنا :الطويل الذم ىو من مبدأ الدنيا إٔب منتهاىا يسمى
 ،[ٔ]اإلنساف:﴾َىْل أََتى َعَلى اإِلنَساِف ِحيٌن ِمَن الد ْىرِ ﴿: ا  كيدؿ على ىذا قوؿ

م رأت منك ما تكره قالت: ما رأيت لو أحسنت إلى أحداىن الدىر ث»:  اؿى النيبقى 
 .«منك خيرا قط

: عمر ىذه الدنيا، عمر ىذا كما يطلقي على  ،على األبد :ا٤بقصود أف الدىر يطلق
 العآب.

العرب ال يستعملوف ذلك إال فيما طاؿ فيو  ا٤بدة من الزماف، لكن   :كيطلق أيضا على
: نو دىر، فإهنم يقستعمل ُب حقو إر ال يي صي الوقت، ما قى  ، "نزلنا ىا ىانا دىرنا"ولوف مثبلن

، كىذا ىو ا٤بقصود بعقد ىذا الباب؛ كىذا ما ىو يتعلق بالزمن سواء تعلق  :كا٤براد كقتنا طويبلن
 فإف ذلك كلو داخل ُب معُب الدىر. أك تعلق با٤بدة ا٤بعينة من ىذا الزمن ،بعمر الدنيا

و لو سب اإلنساف ساعة أك كالباب على كل حاؿ يشمل ا٤بدة الطويلة كالقصّبة، كأن 
 ذم نتحدث عنو.يومنا فإنو داخل ُب حكم ىذا الباب ال

إٔب عدة  مى سى ق  كُب ا١بملة ما يرجع إٔب ىذا ا٤بوضوع من حيث ا٢بكم ٲبكن أف يػي 
 أقساـ:

بي الدىر على أنو ىو الذم س  و الفاعل ا٤بؤثر ا٤بدبر، يي أنو يسبي الدىر على أن   أوًَّل:
 ، كىذا ال شك أنو شرؾي أكرب.يفعل كىو الذم يؤثر

يسب إنساف الدىر كىو  :يعِب  أف يسب الدىر كا٤براد من يدبره كىو ا ثانًيا:
يستحضر أف ما يقع عليو من الشدائد كان الٍب كرىها، كالٍب سب الدىر كالزماف ألجلها، 
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كفره   كال شك أف سب ا  يستحضري أف ىذا السب يريد بو من فعل ذلك كىو ا
 من الدين بالضركرة. باتفاؽ ا٤بسلمْب، كىذا معلوـه 

  ا يكره اإلنساف، كىذا الذم يقعحصل فيو م ككعاءن  اسبي الدىر باعتباره ظرفن  ثالثًا:
كقع  يدبر بنفسو، إ٭با سبو ألنو زمافه من الناس، ال يريد من دبره، كال يريد أنو يتصرؼ ك  اكثّبن 

 شرؾ.يو ما يكره فهذا ٧برـه كليس بعليو ف
 ث ال يدؿ الكبلـ على عيب، كتنقيصبشدة ُب الزمن ٕبي اإلخبار اض   :]رابًعا[

كاف "ُب القدر فإذا أخرب اإلنساف عن شدة ُب الزماف فقاؿ:  كقدحو  تلـوأك على  ،كسب
، فإف ىذا ليس فيو شيء ىذا قدره جائز كىذا قد جاء ُب كتاب ا "ذلك اليـو علي شديدنا
ِفي يَػْوـِ َنْحٍس ﴿ ،[ٙٔ]فصلت:﴾أَي اـٍ َنِحَساتٍ ﴿في : اؿ ُب غّب ما موضع ق

َسْبٌع ﴿ : ، كذلك قاؿ[ٚٚ]ىود:﴾َوقَاَؿ َىَذا يَػْوـٌ َعِصيبٌ ﴿، [ٜٔ]القمر: ﴾ُمْسَتِمرٍّ 
 .[ٛٗ]يوسف:﴾ِشَدادٌ 

 بو أك الزماف نالت اإلنساف، فيخربي  ،ُب الوقت ؿ ىذا على أف اإلخبار عن شدةو فد  
 ف ىذا القدر جائزه ال بأس فيو كما دؿ على ذلك األدلة الٍب سبقت.، أاإخبارنا ٧بضن 

 منها:  ،إذف الحكاـ المتعلقة في ىذا الباب تعود إلى ىذه الحواؿ الربع
 : يكوف ا٢بكم فيهما الشرؾ كالكفر.حاالف

 كحاؿه ا٢بكم فيها: التحرٙب.
 كرابعةه يكوف ا٢بكم فيها: ا١بواز. 

الٍب ينبغي التنبو لشأهنا لكثرة ا٣بطأ، ككثرة الغفلة عن  كىذا ا٤بوضوع من ا٤بوضوعات
 .ىذا ا٤بقاـ العظيم الذم يتعلق بتحقيق األدب من ا٤بخلوؽ للخالق مراعاةً 

ألنو قد يقوؿ قوالن  ؛تقضي أف يتحفظ اإلنساف ُب كبلمو  مراعاة األدب مع ا
 سبة أك يعود القدحي إٔب ربنايلـز من ىذا الكبلـ أف تعود ا٤ب :يعِب حكمو إٔب ربنا يعودي 

 .با كال شك أف ىذا من نقص التوحيد، كمن ضعف اإلٲباف 
  

نْػَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ﴿ : وقوؿ اهلل تعالى:قاؿ  َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّل  َحَياتُػَنا الدُّ
 . اآلية.[ٕٗ]الجاثية:﴾يُػْهِلُكَنا ِإَّل  الد ْىرُ 
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َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّل  َحَياتُػَنا ﴿ :ية فيها كبلـ طويل ألىل التفسّبىذه اآلية ُب سورة ا١باث
نْػَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّل  الد ْىُر﴾]الجاثية:  ا  ، ُب ىذه اآلية أخرب[ٕٗالدُّ

 عن أمرين يعتقدٮبا طائفة من ا٤بشركْب:
 كال حشر، كال جزاء، كىذا معتقدي ىو نفي البعث، كاعتقاد أف ال بعث،  المر الوؿ:

نْػَيا َنُموُت ﴿ عليو قولو تعأب: عامة ا٤بشركْب كىذا الذم دؿ   َوقَاُلوا َما ِىَي ِإَّل  َحَياتُػَنا الدُّ
 .﴾َوَنْحَيا

إذف ما ٜبة شيء كراء ذلك، ما ىي إال أرحاـ تدفع، كأرضه تبلع، كليس كراء ذلك 
، كال ، كال حسابه ، كال بعثه   جزاء.شيء، ال حشره

معتقد عامة ا٤بشركْب، بل ىذا األمر كاف أعظم ما تشدد فيو  -كما ذكرت لك-كىذا 
بعد التوحيد ىو   ا٤بشركوف بعد قضية التوحيد، أعظم ما أنكره ا٤بشركوف ٩با جاء بو النيب

َعُث الل ُو َمنْ ﴿عنهم:  أمر البعث قاؿ  َوَأْقَسُموا بِالل ِو َجْهَد أَْيَمانِِهْم َّل يَػبػْ
َوقَاُلوا أَِئَذا َضَلْلَنا ِفي اَلْرِض أَئِن ا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُىْم بِِلَقاِء ﴿ ،[ٖٛ]النحل:﴾َيُموتُ 

 .[ٓٔ]السجدة: ﴾رَبٍِّهْم َكاِفُروفَ 
ا ُب نفي كإنكار البعث، فإذا مات اإلنساف ال شيء كراء إذف كاف القـو يتشددكف جدن 

 رض كال شيء بعد.ُب األ ذلك، ينتهي، كيضمحل، كيضلي 
كإف كانت بعض أشعار العرب كبعض منثور  ،إذف ا٤بعتقد العاـ السائد لدل ا٤بشركْب

قو٥بم من إشعار العرب كبعض مأثور قو٥بم قد جاء فيهم إٔب ما يشهد أف قلة من ا٤بشركْب  
العامة كما ذكرت لك ىم على ىذا ا٤بعتقد كىو ما جاء  كانت تعتقد بثبوت البعث، لكن  

 ذه القطعة من اآلية.ُب ى
ىذا البياف  ؛[ٕٗ]الجاثية:﴾َوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّل  الد ْىرُ ﴿ :ىو قوؿ ا  المر الثاني:

 إشارة إٔب معتقد الدىرية من ا٤بشركْب. اعن حاؿ ىذه الطائفة من ا٤بشركْب فيه ا  من
ىرية؛ كىذا كاف يسمى ىؤالء بالد  القائلوف: بقدـ العآب، كنفي الصانع الدىرية ىم

عن ىؤالء إهنم الد ىرية،  ائفة من ا٤بشركْب، كطوائف من الفبلسفة كأضراهبم، ييقاؿط معتقدى 
كىو نسبةه ٠باعيةه عند ىؤالء على غّب  -بضم الداؿ-الد ىرية  :كبعض الناس يقولوف أهنم

 .ىريةدى  :القوؿ بالدىر يسمى أىلو قياس، كاألقرب كا أعلم أف  
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: الذم طعن، الكبّب ُب السن، الكبّب ُب السن الذم ىرمواحد الد  ف ريةىكأما الد  
 : ديىرِّم.يقاؿ ُب حقو أك يوصف بأنوفإنو مضى عليو دىره طويل 

كما -ىرية ىرم أك ديىرم فإف ىؤالء الد  مهما يكن من شيء سواء كاف اللفظ دى 
م أقواؿ شٌب، من كىم طوائف، ك٥بلقائلوف بقدـ العآب كنفي الصانع، ىم ا -ذكرت لك

 :ىؤالء
لكنهم يسندكف التأثّب، كالتدبّب ُب   من كاف يعتقد بثبوت ا٣بالق]الطائفة األكٔب[: 

اإلحياء، كاإلماتة كٝبيع ما يكوف ُب ىذا الكوف، ينسبوف ذلك كلو إٔب الكواكب كحركات 
  .األفبلؾ

بعد ذلك،  ِبى  فػى  خلق ىذا الكوف ٗبا فيو، لكنو  تعتقد بأف ا ]الطائفة الثانية[:
 كيدبر نفسو.  ،فأصبح ىذا الكوف يسّب نفسو -ا على قو٥بمتعأب  –فقالوا 

قوؿ بالكلية، ىؤالء قو٥بم يضارع   الذين ينفوف كجود ا ]الطائفة الثالثة[:
 مبلحدة ىذا الزماف. 

 .مول دة، على كل حاؿ ىرية، كىو لفظه كل أكلئك يسموف عند أىل العلم الد  
نزلت ىذه اآلية ُب حقهم كانوا يعتقدكف أك  تقصود أف العرب ُب ا١باىلية كىم الذين ا٤ب

 من عقائد الدىرية: كاف منهم من يعتقد بعقيدتْب
 بالكلية كىؤالء قلة قليلة منهم.  كاف يعتقد بنفي كجود ا  :منهم من

ماتة كغّب لكنها تنسب ما يتعلق باإلحياء كاإلبوجود ا كانت تعتقد   :كطائفة أخرل
إٔب الدىر إٔب حركات األفبلؾ إٔب النجـو  لتصرؼ ُب ىذا الكوف إٔب غّب ا ذلك من ا

 كالكواكب.
َوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّل  ﴿ىذه بعض أقوؿ ىؤالء الذم جاء ُب قولو تعأب: 

، فهؤالء الشك أهنم مشركوف، كشركهم راجع إٔب توحيد الربوبية،  [ٕٗ]الجاثية:﴾الد ْىرُ 
 ؛﴾َوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّل  الد ْىرُ ﴿ :قولو الشرؾ ُب توحيد األلوىية أهنم أضافوا إٔب ىذاكما 
 على ثبوت ىذا ا٤بعتقد عند ىؤالء.داؿه 

ُب كثّب من أىل ا١باىلية، كإال ٓب يكونوا قائلْب  ىذا ا٤بعتقد كاف لو أثره  كال شك أف  
٥بم قوؿه ُب غّبه، كلذلك إذا تصفحت كثّب  الدىرية بتمامو، إ٭با كافىؤالء بالقوؿ الذم قالو 
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من كبلـ أىل ا١باىلية ُب أشعارىم كُب خطبهم كُب غّب ذلك ٘بد أهنم ٯبعلوف شيئنا من 
كفعل بو الدىر كذا "، "عبثت بو يد الدىر" :التأثّب للدىر كلؤلياـ كللزماف، ٘بد أهنم يقولوف

 ، كىذا كلو من فركع معتقًد أكلئك الدىرية."ككذا
٤باذا أكرد  :ما عبلقة ىذه اآلية هبذا الباب؟ يعِب :قد يقوؿ قائلكىو نا سؤاؿ ىا ى

بسب الدىر، كاآلية ليس ٥با  ا الباب مع أف الباب متعلقىذه اآلية ُب ىذ  ا٤بؤلف
منو إٔب جانب  ثبات التأثّب، كىذا إٔب جانب التعظيم أقربي ٥بذا ا٤بعُب، اآلية فيها إ تطرؽه 

 ىذه اآلية؟   ا٤بؤلف السب، إذف ٤باذا أكرد
ىذه  ، كذلك ألف  هنظر  ٥بذا اآلية من فقو، كدقيق  إيراد ا٤بؤلف كا١بواب: أف  

ا٢بديث الذم سيأٌب بعدىا، يعِب سيأٌب معنا ُب ا٢بديث ما يتعلق  مً هٍ فى هدةه لً ٩بي  اآلية مقدمةه 
ما يكوف، فؤلجل فيالتأثّب من الدىر  إال لوجود اعتقادً كالقـو ما سبوا الدىر بسب الدىر، 

 وا الدىر.ىذا سب  
إذف سبهم للدىر قد يكوف راجعنا إٔب اعتقاد تأثّب الدىر، كىو ما دؿ عليو ىذه اآلية 

 كا تعأب أعلم.  ،الٍب معنا
 

  : قاؿ المؤلف
قاٍ: قاٍ اهلل تعاىل:  عٔ ايٓيب  عٔ أبٞ ٖسٜس٠  :ٚيف ايؿشٝض

 .#قًب ايًٌٝ ٚايٓٗازابٔ آدّ، ٜطب ايدٖس ٚأْا ايدٖس، أٜؤذْٞ $

ٕٖ$ٚيف زٚا١ٜ:    .#اهلل ٖٛ ايدٖس ال تطبٛا ايدٖس، ؾإ

جنس الصحيح كا٢بديث ُب  :إٔب الصحيح كا٤براد  ىذا ا٢بديث نسبو ا٤بؤلف
ىذا ا٢بديث كما ترل أكرد تعددة، كما جاء ُب غّب الصحيحْب ك الصحيحْب بركايات م

 :ىذا ا٢بديث حديث أيب ىريرة بصيغتْب  ا٤بؤلف
 صيغة ا٢بديث القدسي، كىذه ركاية.

 .«َّل تسبوا الدىر، فإف اهلل ىو الدىر» : كىو قوؿ النيب ؛نبوم كصيغة حديثو 
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فيو إثبات   كالحظ أف ا٢بديث األكؿ، ا٢بديث القدسي الذم أكرده ا٤بؤلف
 «يؤذيني ابن آدـ»الدىر يدؿ على ىذا قولو ُب ا٢بديث:  بسبِّ  ا  األذية ُب حق

 لسب الدىر. ُب تبوبيو نتيجةن   جعلو ا٤بؤلفكىذا ما 
 .«يؤذيني ابن آدـ، يسب الدىر وأنا الدىُر أقلب الليل والنهار»:  قاؿ

الدىر،  ذاؾ الذم يسب ؛عن أنو يؤذيو ابن آدـ ا  إخبار :معُب ىذا ا٢بديث
ائب ألنو نالو فيو ما يكره، نزلت عليو ٧بن، نزلت عليو مص كيسب الزماف، كيسب الوقت؛

يسب الوقت كالزماف الذم نالو فيو ما نالو، ىذا السب للدىر ىو فإنو كشدائد، فاألجل ىذا 
كعاءه، عرضه ليس منو تصرؼ كليس  ألف الوقت ظرؼه  ؛ُب حقيقتو ليس راجعنا إٔب الوقت

رىا، إٔب الفاعل ا٢بقيقي ا عاد السب ُب ا٢بقيقة إٔب من أكقع ىذه األشياء كقد  منو تأثّب، إ٭ب  
كال شك أف ىذا من ا٤بنكر العظيم  ،ؼ الدىرفعاد السب إذف إٔب من صر   ا  ىوك 

 الذم كقع فيو طوائف من الناس قدٲبنا كحديثنا.
ألنو ىو الذم أكقع ىذه األشياء الٍب ؛ ا  حقيقتو راجعه إٔبُب  إذف السب 

ٗبا يكره،  دفعت ىذا الذم سب الدىر إٔب سب الدىر، ىذا كمثًل رجله حكم عليو قاضو 
   . ككاف الواقع أف ىذا كاف قضاء النيب"لعنة ا على من قضى هبذا القضاء"فقاؿ: 

 دي وٍ فكاف األمري ُب حقيقة ا٢باؿ عى  ، كالقاضي الذم حكم ما ىو إال مبلغو لقضاء النيب
، كالقائل بذلك ال يقصد ذلك كال يريده،  اللعن على الذم قضى هبذا، كىو رسوؿ ا

 ذه ىي ا٢بقيقة.لكن ى
القاضي كاف لو نوع تأثّب، كىو اإلببلغ،  إذا كاف ذلك كذلك ُب ىذا ا٤بثل، مع أف  

 !فكيف بالزمن كالوقت الذم ليس لو أم تأثّبه على اإلطبلؽ؟
ر، كأمر أمرنا كونينا ؼ كقد  صر  إذف عاد السب ٥بذا السب للزمن ُب حقيقتو إٔب من تى  
يني ابن آدـ، يسب الدىر وأنا الدىُر، أقلب الليل يؤذ»ا٤بصاعب كالشدائد، بوقوع 
 . «والنهار

أنا مدبر الدىر، ليس ىذا من التأكيل ُب  :يعِب «وأنا الدىر» : إذف معُب قوؿ النيب
 .ا  شيء، ىذا كبلـه مفسر، فسره من تكلم بو كىو
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ركوف عن ىذا ىو اللفظ الذم يريده كيعنيو ىؤالء ا٤بش ألف   أخرب أنو الدىر؛ ا 
ألنو ىو الذم  ْب ٥بم أف السب عائده إليو؛أف يبٌ   سب الدىر لوقوع انة فيو؛ فأراد ا

 ؼ ُب ىذا الدىر.دبر ىذا الدىر، كقلب ىذا الدىر، كىو الذم تصر  
، من حكمتو قد يوقع ما يشاء من ا٤بصائب ُب ىذه الدنيا ٢بكمة يعلمها  ا

ير ىذه ان راجعنا إليها ىو أف ٰبصل للعباد تذكره تقد ا  كمن ا٢بكم الٍب جعل
، كعودة إليو ؛ يعِب: بالنعم، ﴾َوبَػَلْونَاُىْم بِاْلَحَسَناتِ ﴿: كأكبة، قاؿ  كتوبة كتفكره

 ؛ يرجعوف إٔب ا [ٛٙٔ]العراؼ:﴾َلَعل ُهْم يَػْرِجُعوفَ ﴿  ؛ يعِب: الشدائد﴾َوالس يٍَّئاتِ ﴿
  فَػَلْوَّل ِإْذ َجاَءُىْم بَْأُسَنا َتَضر ُعوا َوَلِكْن َقَسْت ﴿: الرشديرجعوف عن غّبىم إٔب سبيل

 .[ٖٗ]النعاـ:﴾قُػُلوبُػُهمْ 
إٯباد ىذه ا٤بصائب ُب ىذه الدنيا حصوؿ التذكر، لكن ىؤالء الذين ما   إذف من حىكم

وا يسبوف رجعوا إٔب ا، إ٭با ذىب ما ١بأكا إٔب ا، كال إٲباهنم كال عظم تعظيمهم  ل  مي كى 
ؼ بر كصر  ذلك الطعن إٔب من د   دي وٍ الدىر، كيطعنوف فيو كيعيبونو، فكانت حقيقة ا٢باؿ عى 

 .ا كىو
 بي ىو الذم يقلِّ   ىو ا٤بدبر، كأف ا  يشك فيو مسلم، أف اال كىذا ما 

لنػ َهاِر َأَفال َوُىَو ال ِذي ُيْحِيي َويُِميُت َوَلُو اْخِتالُؼ الل ْيِل َوا﴿الليل كالنهار، 
 .[ٓٛ]المؤمنوف:﴾تَػْعِقُلوفَ 

، كأف يبادر اإلنساف بالتوبة إٔب  إذف كاف الواجب أف يراعى مقاـ األدب مع ا
 ىذا الببلء عمن أصابو.  ا  ا حٌب يرفع
شائعه كاقعه ُب عآب الناس، ُب القدٙب كا٢بديث إال من رحم  -كما ذكرت لك-كىذا 

كثّب، كإف نظرت إٔب الأحواؿ العرب ُب ا١باىلية كجدت من ىذا الشيء  ا، فإف نظرت ُب
حاؿ الناس ُب ظبلؿ ىذا الدين كَب ا٤بنتسبْب إٔب ىذا اإلسبلـ، كجدت مع األسف الشديد 

  كقات الشديدة كعند نزكؿ ا٤بصائب.شيئنا من كبلـ الناس ال سيما ُب األ
ىذا زمن "، "ىذا زمنه غدار"يقولوف: لزماف، ل كالعيبى  كم ٘بدي ُب كبلـ الناس الذـ  

منهم من يلعن اليـو الذم تزكج فيو، أك ، كرٗبا "ىذا زمنه أسود"، ك"ىذا كقته جائر"، "أغرب
 غّب ذلك ٩با يكوف ُب كبلـ الناس. اليـو الذم لقي فيو فبلننا، إٔب
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كإذا فتشت ُب األشعار فحدث كال حرج، أيضان تزخر كتب األدب مع األسف 
: الشديد بط  ائفة كثّبة ٩با يرجع إٔب ىذا ا٤بعُب، كمن ذلك قوؿ ا٤بتنيب مثبلن

 وجٌو لو في كل قُبح برُقع       قبًحا لوجهك يا زماف فإنو
كما بعد ىذا أيضا من األبيات كلها ُب ذـ الزماف كقدح فيو إٔب غّب ذلك، كمن ذلك 

 أيضان قوؿ أخر: 
 تأكل الولد سوءٍ  وأنت والد      يا دىر ويحك ما أبقيت لي أحًدا

 فيو كبلـ الناس مع األسف الشديد. إٔب غّب ذلك ٩با يكوف
 كعلى كل حاؿ ىذا الذم يسبي الدىر ال ٱبلو من أمرين:

 ]األمر األكؿ[: أف يكوف كاقعنا ُب الكفر كالشرؾ.
.]األمر الثا٘ب[:   أك يكوف كاقعنا ُب السب ا٤بنكًر اـر

الزماف كالوقت كالدىر ىو الذم  ند اعتقاد أف  فع با أما كونو كاقعه ُب الشرؾ 
، كىذا ال يشك مسلمه أنو شرؾه شيئتو استقبلؿ عن مشيئة ا ٗب ؼ، كىو الذم أثرتصر  

 أكرب.
فهذا أيضان   أك أف يكوف سب الدىر كىو يستحضري كيريد سب مدبره كىو ا

 .با باإلٝباع أنو كفره 
من كبائر الذنوب، حينما يسبي الزماف كالوقت كىو ال  كقد يكوف كاقعه ُب منكر ككبّبة

 -ىذا الساب   أعِب-ـه كال ٯبوز، ناىيك عن كونو ، ىذا منكره ك٧بر ا  يريد مدبره كىو
ق، كذلك أنو سب من ال يستحق السب، ىذا ا٢بقيقة حالو كقع ُب سيٍخف ككقع ُب ٞبيٍ كُب 

ب ىذا الوقت؟ فدؿ ىذا على أف سبو ٦برد عرىض، ٦برد كعاء، ٦برد ظرؼ، ُب أم شيء يس
 ا٤بصرؼ ٥بذا الزماف.  الزمو كقوع على ا

 :بقيت عندنا مسألة يتطرؽ إليها أىل العلم ُب ىذا ا٤بقاـ كىي
 بالدىر:  ا  مسألة تسمية

الدىر، كىذا ما ذىب إليو   طائفة من أىل العلم ذىبوا إٔب أف من أ٠باء ا فإف  
 كطائفة من أىل العلم، كمن أكلئك أيضان ابن حـز الظاىرم  اعينعيمه بن ٞباد ا٣بز 
 ،  ا ىؤالء ذىبوا إٔب أف   .يسمى بالدىر 
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ال يسمى إال ٗبا ٠بى بو نفسو أك   كالصحيح الذم عليو ٝباىّب أىل العلم أف ا
 كالدىر ليس من ىذه األ٠باء.  ٠باه بو رسولو

ىؤالء قالوا دليلنا على ذلك ىذا ا٢بديث  لكن  األ٠باء توقفيو، كالدىر ليس منها، 
فإف اهلل ىو »  :ككذلك قوؿ النيب ،«وأنا الدىر» : الذم بْب أيدينا، كىو قوؿ ا

 .«الدىر
 ، ىكذا قالوا.  إذف ىذا دليله صحيح على ثبوت ىذا االسم على ا

للحديث أف بعض أىل العلم ذىبوا إٔب أف القراءة الصحيحة  :ا١بواب عن ىذاك 
وأنا الدىَر » :إ٭با «أنا الدىرُ »، ليس «وأنا الدىَر أقلب الليل والنهار» :القدسي ىي

 :ركايةب، أقلب الليل كالنهار، فكاف الدىري : أنا خبلؿ ىذا الزمن، يعِب«أقلب الليل والنهار
عن أيب بكر ابن أيب داكد  ،صار ظرؼ زمافو كليس خرب، كىذا ما حكاه ا٣بطايب ،الفتح
 فها٘ب.األص

ىذا القوؿ ضعيف ليس بوجيو، فإننا إذا قلنا تسليمنا بصحة ذلك ُب ا٢بديث  كلكن  
فإف اهلل ىو » : القدسي فماذا ٫بن فاعلوف ُب ركاية أخرل الٍب معنا كىي قوؿ النيب

 .«الدىر
 . «فإف اهلل ىو الدىر»، «وأنا الدىرُ »إذف الصحيح أف قراءة ا٢بديث ىي: 

٢بديث لو ىذا التوجيو الذم علمناه قبل قليل، كىو إف قوؿ كالذم ال شك فيو أف ا
 أنا مدبر الدىر، كأنا مقلب الدىر.يعِب: ك  «وأنا الدىر»  النيب

كما ُب ىذا ا٢بديث، فهذا مردكد   الدىر ىو اسمه من أ٠باء ا كأما زعمهم أف  
 من عدة أكجو:

لك أف ا٢بديث فيو أف ابن ، كذ  سياؽ ا٢بديث يأىب أف يكوف الدىر اسم  أوًَّل:
ال  :آدـ ماذا يصنع؟ يسبي الدىر؛ كالواقع أف الناس قدٲبنا كحديثنا ال يسبوف الدىر، أم

صراحة، كىاىم الناس بعد   باسم الدىر، ا٤بشركوف ما كانوا يسبوف ا  يسبوف ا
كفر ٩بن   ، ال يسبونو مطلقنا، ىذا ُب عمومهم إال من شذ   ٦بيء اإلسبلـ ال يسبوف ا

 ، لكن ىؤالء ال يسبونو هبذا االسم، أليس كذلك؟  كارتد فسب ا با 
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، -عما يقولوف علوا كبّبا  تعأب ا-فيلعن الرب مثبلن   رٗبا يسبي أحدىم ا
، ىذا  سم ، كا٤براد بو إيقاع السب على ان ا٤بقصود سب ىذا االسم الذم ىو الك

لناس كانوا يسبوف ال يقع من الناس، فدؿ ىذا على أنو ليس ا٤براد أف ا ما كاف، كال يكوف،
 .سمه ، ٓب يكونوا يسبوف ا با٠بو الدىرالدىر الذم ىو ا

َوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّل  ﴿ لكاف ا٤بشركوف مصيبْب ُب قو٥بم:  الدىر لو كاف ا٠بنا  ثانًيا:
 هلكنا إال ا. كىذا عكس ا٤براد.يحْب إذف سيكوف: كما  ؛ ألف ا٤بعُب﴾الد ْىرُ 

 مساؽ اإلنكار عليهم. اآلية باتفاؽ أىل العلم مسوقةه 
منكر كباطل، كلكن ﴾ َوَما يُػْهِلُكَنا ِإَّل  الد ْىرُ ﴿ إذف قو٥بم ىذا باإلٝباع منكر، قو٥بم:

 إ٭با إذا قلنا الدىر اسمه  كاف كبلـ حق صحيح، كىذا خبلؼ إٝباع أىل العلم.
ا ال يتضمن حي أ :]ثالثًا[ ننا، فضبلن على أف سٍ ف الدىر إذا نظرت إليو كجدتو ا٠بنا جامدن

بالغة ُب ا٢بسن الغاية،  ؛أ٠باءه حسُب ا  يكوف من أحسن األ٠باء كا٤بعا٘ب، كمعلـو أف
 كىذا اسمه ليس منها، ال يتضمن ٦برد حسن فضبلن أف يكوف متضمننا ألحسن ا٤بعا٘ب.

 .ؿ على أف الدىر ليس ا٠بنا  تد إذف ىذه أكجو ثبلثةه 
ملحظنا مهمنا نسيت أف أنبو عليو ُب ابتداء ىذا الكبلـ عن ىذه ا٤بسألة،  كالحظ ىنا

سمه  كمنهم ما قد علمت، ىؤالء ال يريدكف بالدىر : أف الذين قالوا إف الدىر اكىي
 .زٕب، انتبو ٥بذاالقدٙب األ :الزماف، الوقت، إ٭با يريدكف بالدىر ا٤بعُب

: بإٝباع ((٦بموع الفتاكل))الحظ ما يقوؿ شيخ اإلسبلـ كما ُب اجمللد الثا٘ب ُب 
 بالزماف، كىذا معلوـه بطبلنو بصريح العقل كما قاؿ ا٤بسلمْب ال أحد يسمي ا 
الدىر معُب :القدٙب األزٕب. ، ىؤالء الذين قالوا إف ا ا٠بو الدىر أرادكا بكلمة  

األكؿ الذم ليس قبلو شيء، ىو  راد بو أف ا إف كاف يي ك٫بن نوافق على ا٤بعُب 
كننا نقوؿ إف كاف ا٤براد ىذا، فنحن نوافق ا٤بعُب، لإف  خر الذم ليس بعده شيء، كىو اآل

 صحيحا.كاف ا٤بعُب ا٤براد   كإف  ثباتو ىذا االسم ال ٯبوز إ
، إ٭با كانوا يريدكف بو إذف الذين اثبتوا ىذا االسم ٓب يكونوا يريدكف أنو الوقت كالزماف

 ىذا ا٤بعُب الذم قد علمت.
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، كىذا كىمه ف ىذا ا٢بديث يوىم أف الوقت كالزماف ىو ا : إكقد يقوؿ قائل
لكن ىذا باطل بالنظر إٔب ا٢بديث ك يوسوس بو الشيطاف ُب نفوس بعض الناس، قد كتوىمه 

ف ىو ا٤بقلِّب، ال ٲبكن أف ا٤بقل ب ال ٲبكن أف يكو  نفسو، كذلك أنك إذا تأملت كجدت أف  
أنو قاؿ:   ٰبكي عن ربو  يكوف ا٤بفعوؿ بو ىو الفاعل، أنت إذا نظرت كجدت النيب

، كالدىر ليس إال الليل «أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدـ، يسب الدىر وأنا الدىرُ »
 كالنهار.

 يقلب ىذا الدىر فكيف يكوف ىو الدىر؟  إذف ا
ىو   ىو ا٤بقلِّب، ا يكوف ا٤بقلِّبي ا٤بقل ب، كال يكوف ا٤بقل بي ال ٲبكن أف  :يعِب

 ، يعِب أنا مدبر كمقلب الدىر.«وأنا الدىر»:  الذم يقلب الدىر، كإ٭با قولو
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 :  باب ايتطُٞ بكاقٞ ايككا٠ ٚمٛٙ.قاٍ 

للكبلـ عن حكم التسمي بقاضي القضاة ك٫بو  فهذا الباب قد عقده ا٤بؤلف 
 .-٩با سيأٌب التمثيل عليو إف شاء ا-ىذه التسمية 

 على حكم ىذه التسمية على كجو ا٣بصوص، إ٭با أكرد رد دليبلن و ٓب ي كا٤بؤلف 
، ككجو إيراده ٥بذا الدليل كأف ىذا ا٢بديث عن "ٗبلك األمبلؾ" :ى منع التسمية يدؿ علدليبلن 
ييقاس على ا٢بكم الذم كرد فيو، كىو منع التسمية ٗبلك األمبلؾ، ييقاس عليو ما   النيب

يدكر ُب فلك ىذه التسمية، ٩با فيو غاية التعاظم، ك٩با فيو كذب ككرب، كمنو التسمية بقاضي 
 القضاة.

ىذا  إف  يعِب:  ،"ىذا ٧بض القياس إف  " (:(ُب ))ٙبفة ا٤بودكد القيم قاؿ ابن 
 قياسه صحيح ال شك فيو. ف كقياس ا٤بؤل قياس صحيح، ككبلمو 

ا٤بقصود أف من كماؿ ٙبقيق التوحيد البعد عن التسميات الٍب فيها ٛباـ الكماؿ ككماؿ 
فيما  هذا التسمي فيو مشاركة  التعظيم، كفيها من التعإب كالتعاظم كالتكرب ما فيها، ف

 ،ٱبتص بو، فكاف ذلك أمرنا ٩بنوعنا ُب الشريعة، ككاف ترؾ ذلك من ٙبقيق التوحيد الواجب
 كا تعأب أعلم.

إٕ $أْ٘ قاٍ:  عٔ ايٓيب  ٖسٜس٠ أبٞ : يف ايؿشٝض عٔ قاٍ 

 .#زدٌ ٜط٢ُ ًَو األَالى، ال َايو إال اهلل أخٓع اضِ عٓد اهلل 

 عن النيب من حديث أىب ىريرة  ُب الصحيحْب،يعِب:  ديث ُب الصحيح،ىذا ا٢ب
أف النيب :، كا٢بديث جاء ُب الصحيحْب بركايات ككذلك جاء ُب غّبٮبا، كفيو   أخرب

الذليل الصاغر، فأخنع كأذؿ  :أكضع كأذؿ، كا٣بانع ىو :أخنع ٗبعُب ،أف أخنع اسم عند ا
 مبلؾ، كمن تسمى بذلك ال شك أنو سيكوف ذليبلن ىو ملك األ كأحقر اسم عند ا 

 عند ا، فمن تسمى بو فإنو سيكوف كذلك عند إذا كاف ىذا االسم ذليبلن يعِب:  عند ا،
يـو القيامة، كلرٗبا عاجلو ا بشيء من ذلك ُب الدنيا، التسمي ٗبلك األمبلؾ أمر  ا 

 عنده املو ا بنقيض مقصوده، فكاف ذليبلن ذليل، أراد صاحبو التعاظم كالتعإب كالتكرب، فع
 يـو القيامة، كرٗبا نالو شيء من إٍب ىذا الذنب ُب الدنيا قبل اآلخرة. 
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عند الكبلـ  َُّْب حوادث سنة  (البداية كالنهاية(ُب كتابو )) أكرد ابن كثّبو 
ؾ، قاؿ ابن  ٗبلك األمبلؾ أك ملك ا٤بلو  :عن آخر خلفاء بِب بويو ككاف ا٠بو العزيز، كتسمى

كا كتسموا ٗبلك األمبلؾإف بِب بويو ٤با عت: كثّبو  تسمى ا٣بليفة منهم يعِب:  -وا ك٘بربى
 ٥بم بعد عزىم، كأعطى ملكهم غّبىم.، فإف ا سبحانو قطع ملكهم كأذ-ٗبلك األمبلؾ

 ها تعاظم كفيها تكرب على ا٣بلق.فهذه عقوبة ٤بن تسمى هبذه التسمية الٍب في
 تسمى: يعِب ٠ب ى نفسو. ى ملك األمبلؾ،ند ا رجل تسم  إف أخنع اسم ع

يدؿ عليو ركاية مسلم، كقد ك كذلك ا٢بكم إذا ٠بيِّيى فػىرىًضي، إذا ٠باه غّبه فرضي، 
ككذلك إذا  ،، فهو إذنا تسمىى(رجل كاف يسمىى ملك األمبلؾ) أشار إليها ا٤بؤلف 

ي فرضي فا٢بكم كاحد.  ٠بي
ملك ٯبمع على أمبلؾ كٯبمع  ،ؾ ٝبع ملك كملوؾتسمىى ملك األمبلؾ، األمبل 

ىو ملك ا٤بلوؾ، كمالك ا٤بمالك، ىو  على ملوؾ، فهذا تسمى ٗبلك األمبلؾ، كا 
، كالحظ أف ا٢بديث ُب «َّل مالك إَّل اهلل»ُب ٛباـ ا٢بديث   ، قاؿ النيبا٤بلك ا٢بق 

 لفظ ا٤باًلك.شطره الثا٘ب كاف فيو ك، كَب لً مى ػال :شطره األكؿ كاف فيو لفظ
 ك.لاًلك من ا٤بًلك، كا٤بًلك من الػمي فا٤ب

 (:بدائع الفوائد()ُب ) ك كا٤بالك كما قرره ابن القيم لً مى ػكالفرؽ بْب ال
 أف  ا٤بالك يتصرؼ بفعلو.

 كأم ا الػمىًلك فيتصرؼ بفعلو كأمره.
 .كىو ا٤بالك  الػمىًلكىو  كا 

 :د مسلم ركايتاففعن-بعض أىل العلم ذكر عند ركاية مسلم 
 .ال ملك إال ا ]الركاية األكٔب[:

 ]الركاية الثانية[: ال مالك إال ا.
ال مالك إال ا، فتكوف طريقة ر٠بها  :لعلها (ال ملك إال ا) :بعضهم ذكر أف ركاية 

إال  ا ٧بتمبلن ال مالك إال ا، كىذا كإف كاف أمرن يعِب:  بوضع ألف صغّبة عند البلـ بعد ا٤بيم،
، كعلى ذلك جاءت ك كىو ا٤بالك لً مى ػفهو ال أنو ال حاجة إليو، فاألمراف ثابتاف  
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﴿َمِلِك يَػْوـِ  ،[ٗ﴿َماِلِك يَػْوـِ الدٍّيِن﴾]الفاتحة:القراءتاف ا٤بتواترتاف ُب سورة الفاٙبة، 
  .[ٗالدٍّيِن﴾]الفاتحة:

 .ىو  ا ا٢بقيقي إ٭ب   كى لٍ مً ػا٢بقيقي كال كى لٍ ا٤بقصود أف الػمي 
 كى لٍ الػمي ا ناقص، أم   ُب حقهم إضاُب   كى لٍ مي ػكال كى لٍ الػمً  ا ما سواه من ا٤بخلوقْب فإف  أم  ك 

، فا لو ما ُب السماكات كاألرض، ىو ا٤بالك لذلك و  ا٢بقيقي الكامل فإن   كى لٍ مً ػكال
أب ينادل يـو ، كلذلك فإنو تبارؾ كتععلى ا٢بقيقة  كى لٍ مى ػعلى ا٢بقيقة، كذلك ىو ال

؟»القيامة:  لو  ، فا «هلل الواحد القهار»ٍب ٯبيب نفسو قائبلن:  «لمن الملك اليـو
 .من يشاء كينزعو ٩بن يشاء  كى لٍ الػمي كىو الذم يعطي  كى لٍ الػمي 

قد كقع ُب   :ُب كذب عظيم، كثانينا :إذف ىذا الذم تسمىى ٗبلك األمبلؾ قد كقع أكالن 
 فيما ٱبتص  بو. و كال يستحقو، ككاف هبذا مشاركنا  كربو كتعاظم ليس أىبل ل

كبالتإب فإنو يكوف قد كقع ُب ىذا الذنب العظيم، كىو أنو قد تسمى بأخنع كأذؿ 
 .كأخُب اسم  
 كل اسم كاف فيو أحد أمرين:  ستفاد من ىذا ا٢بديث أف  كالذم يي 
 : أف يكوف فيو تعظيمه مبالغه فيو.األكؿ]األمر[ 

 ضمننا تكربنا كتعالينا على ا٣بلق.أف يكوف االسم مت الثا٘ب[: ]األمر
فاألمر ال يقتصر على  :رمنا شديد التحرٙب، كبالتإبفإف ذلك ٩با يينهى عنو كيكوف ٧بي 

لو ا٢بكم نفسو، كلذلك  راه فإفٌ ىذا االسم فحسب، بل كل ما كاف ُب معناه كٯبرل ٦بي 
شاىاف  :ىذا ا٢بديث على ٫بو قو٥بم وً لِّ ُب ٞبىٍ  سفياف بن عيينة  سيأٌب معنا قوؿي 

 ، كا "أحكم ا٢باكمْب"، ك"سلطاف السبلطْب" :ملك ا٤بلوؾ، كذلك قو٥بميعِب:  شاه،
 ىو أحكم ا٢باكمْب.

، كأخبث "قاضي القضاة" :كىو قو٥بم كمن ذلك أيضنا ما بوىب عليو ا٤بؤلف 
من ىذا ا٢بديث يقتضي ا٤بنع  ، فهذاف اللفظاف القياس الصحيح"أقضى القضاة" :منو قو٥بم

قاضي القضاة، كىذه التسمية قد كقعت ُب   :من ىذه التسمية، فبل ٯبوز أف ييسمى أحدىم
  ند الببلد ا٤بشرقية.كثّب من البلداف ككثّب من األزمنة، ككانت منتشرة ع
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اف ييسمى كبّب القضاة: من ىذه التسمية، ك أما الببلد ا٤بغربية فإهنا كانت ُب عافيةو 
 ضي ا١بماعة.قا

  فكثر فيهم التسمية: بقاضي القضاة. أما عند ا٤بشرقيْب
كال شك أف التسمية بقاضي القضاة أسهل كأخف من التسمية ٗبلك ا٤بلوؾ أك ملك 

ها أيضنا ٩بنوعةه قياسنا على ا٤بنع الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث، ٤با ُب ذلك من األمبلؾ، لكن  
 قاضي القضاة ىو الذم ٰبكمي  ال يليق با٤بخلوؽ، فإف  اللة ىذا االسم على تعاظمو كتكربو دً 

 .كال معقب ٢بكمو، كالذم ٰبكم كىو خّب الفاصلْب 
كلذلك كانت تسمية أحد من الناس هبذه التسمية ال شك أهنا ٩بنوعةه ٧برمةه على  

 الصحيح من كبلـ أىل العلم.
 إلباحة.تحرٙب كالكراىة كاكاألقواؿ ُب التسمية بقاضي القضاة ثبلثة: ال

كالصحيح إف شاء ا القوؿ با٤بنع كالتحرٙب كىو اختيار ٝباعة من أىل العلم، كىو 
 لف كما ترل كبوىب عليو ىذا الباب.الذم اختاره ا٤بؤ 

 .«وأقضاىم علي» :أما الذين أباحوا ىذه التسمية فإهنم استدلوا بقوؿ النيب 
ل العلم حكم عليو بأنو ىذا ا٢بديث عند ابن ماجة كغّبه كاختيلف فيو، فبعض أى

صحيحه موصوؿ، كبعضهم حكم عليو بأنو مرسله ضعيف، كاألقرب كا تعأب أعلم أنو 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدىم في دين »قاؿ:  النيب  أف   :صحيحه موصوؿ، كفيو

ىذا دليله على جواز التسمية  :قالوا «اهلل عمر، وأعظمهم حياًء عثماف، وأقضاىم علي
 .ي القضاةبقاض

بْب لفظ: كالذم يظهر كا أعلم أف ىذا االستدالؿ فيو نظر، فشتاف بْب اللفظْب، 
 : أقضاىم علي.أقضى القضاة أك قاضي القضاة، كبْب لفظ

، كقد مر معنا أف ا١بمع الى بػ  ، )فإف لفظ قاضي القضاة فيو عمـو أؿ( يفيد العمـو
إف ىذا التفضيل ٧بصور ُب فئة معينة كىم ا أقضاىم علي ففهو قاضي عمـو القضاة، كأم  

 ، فهو أحسنهم كأعلمهم بالقضاء كىذا ال إشكاؿ فيو كال حرج فيو.أصحاب النيب 
التفضيل إذا تعلق بفئة معينة أك مكاف ٨بصوص فإف ىذا ال حرج  أف   :كنستفيد منو 

 اة ا٤بملكة، فإف  قاضي ا٤بدينة، أك قاضي قضاة ا٤بدينة، قاضي قض إذا قيل فبلفه  :فيو، ٗبعُب
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ىذا ال حرج فيو، إذا كاف ىو رئيس القضاة ككبّب القضاة، كقيل ُب حقو إنو قاضي قضاة 
  تعأب أعلم أنو ال حرج ُب ذلك.مكة أك ا٤بدينة، فإف الذم يظهر كا

 كلو قيل فيو إنو رئيس أك كبّب القضاة فإف ىذا أحوط كأكٔب كا تعأب أعلم. 
 .جٌ غاٖإ غاَٙ :قاٍ ضؿٝإ: قاٍ 

ملك ا٤بلوؾ أك سلطاف  :فارسي كمعناه سفياف ىو ابن عيينة، كشاىاف شاه لفظه 
ملك  :السبلطْب، كعادة أىل ىذه اللغة أهنم يقدموف ا٤بضاؼ إليو على ا٤بضاؼ، فشاه

  ن قيدِّـ على عادهتم ا٤بضاؼ إليو.ملوؾ، لك :كشاىاف
ملك  :انة ٗبعُبغى رٍ  لغة أىل فػى كذلك غّب ىذا اللفظ كمثل لفظ اإلخشيد، اإلخشيد ُب

 :التنبيو على ا٤بلوؾ أيضنا، كمراد سفياف 
ا٤بنع ال ٱبتص هبذا اللفظ، بل كل ما اتصل بو ُب ا٤بعُب، ككيجد فيو ما كيجد ُب  أف  

 لفظ ملك األمبلؾ من ىذا التعإب كالتعاظم كالتكرب كالكذب فإنو يأخذ حكمو أيضنا.
 ع٢ً اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚأخبج٘.: ٚيف زٚا١ٜ: أغٝغ زدٌ قاٍ 

عاد يعِب:  ،(أغيظ رجل على ا كأخبثو كأغيظو على ا)ىذه الركاية عند مسلم، 
ما ذكر ىذا اللفظ، عاد فقاؿ: كأغيظو  لفظ أغيظو أيضنا ُب ركاية مسلم، كا٤بؤلف 

 على ا.
 :نهاكاأللفاظ الواردة ُب ىذا ا٢بديث إذا ٝبعتها ُب كتب السنة يتلخص لك م

 :قاؿ ُب ىذا اللفظ  أف النيب
 .إنو أخنع لفظ /ُ
 .كإنو أخبث لفظ /ِ
 : يعِب أفحش.كإنو أخُب لفظ، أخُب /ّ
 .كذلك جاء إنو أغيظ  /ْ
 / كذلك جاء إنو أكره.ٓ

على تأكيد ا٤بنع  ُب ىذا ا٢بديث، ككلها تتواردي   ىذه ٟبسة ألفاظ جاءت عن النيب
اإلنساف من كقوع ا٣ببلؼ ُب التسمي  للفظ، كيعجبي كتشديد التحرٙب على التسمي هبذا ا

 ٗبثل ىذه التسمية مع ثبوت ىذا ا٢بديث الصحيح الصريح ُب ا٤بنع من ذلك.
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شاىن ػب :أف أحد ملوؾ بِب بويو تسمى ُِْٗب حوادث سنة  ذكر ابن كثّب  
 بعض شاه األعظم ملك ا٤بلوؾ، فوقع شيء من اإلشكاؿ عند العامة فاستيفٍب الفقهاء، فأفٌب

مل  الفقهاء كما نقل ىذا ابن كثّب  ملك  على أنؤبواز ذلك، كأف ىذا ٲبكن أف ٰبي
ملوؾ األرض كمثل ىذا ال بأس بو، كذكر أف من أىل العلم من منع ذلك كتشدد فيو كمنهم 

 ، ٍب عٌقب على ذلك بأنو الصحيح لثبوت ا٢بديث ُب ذلك.ا٤باكردم الشافعي 
هنىه عاـ ليس فيو تفصيل، ليس فيو أنو إذا أيريد ملك ملوؾ   هنى النيب كا٤بقصود أف  

ىذا اللفظ ُب نفسو كذب ال ٲبكن ألحد أف يكوف ملكنا ال ىذا  األرض فإنو ٯبوز، على أف  
ك كال غّبه، أف يكوف ملكنا ٤بلوؾ أىل األرض ٝبيعنا كينفذ أمره ُب األرض ٝبيعنا، فا٤بنع لً ػا٤ب

كا تعأب    يو لثبوت ىذا ا٤بنع ُب حديث النيبمن ذلك ىو الصحيح الذم ال شك ف
 أعلم.

 .قٛي٘: أخ٢ٓ ٜعين: أٚقع: قاٍ 

سند ذكر أنو سأؿ أبا عمرو  كاإلماـ أٞبد 
ي
عقب إخراجو ىذا ا٢بديث ا٤ب

 أكضع. :فقاؿ ،أخنع :الشيبا٘ب عن قولو
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 ذلك ألجل االسم كتغيّب تعأب ا أ٠باء احَباـ باب
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  : قاؿ

 باب: اسرتاّ أمسا٤ اهلل تعاىل ٚتػٝري االضِ ألدٌ ذيو.

إليها من خبللو من الباب  ىذا بابه ثافو قريبه ُب ا٢بكمة الٍب يرمى ا٤بؤلف 
ا٤باضي، كىو ضركرة مراعاة األلفاظ كالتصويف ُب اإلطبلؽ الذم يوىم الباطل كيوىم ما ال 

ىو  بو من غاية التعاظم كالتعظيم، كا  فيما ٱبتص   شاركةه ٯبوز، كرٗبا كاف فيو مي 
 .ىو ا٤بتكرب الذم ال يليق ذلك إال بو  العظيم، كا 

  .تعظيمها، كتعظيم أ٠باء ا من تعظيم ايعِب:  احَباـ أ٠باء ا 
ظيم أ٠باء ا تع كإذا كاف تعظيم أ٠باء ا يقتضي تغيّب األ٠باء الٍب تتناَب كذلك، فإف  

 ا أك تعظيمى  يتناَب كتعظيمى  أال ييسمى بذلك ابتداءن، أال ييسمى بأم اسمو  ا يقتضي كتعظيم
تغيّب األ٠باء يقتضي  كتعظيم أ٠بائو تعظيم ا  فإف   ،، كلكن إف حصل ككقعأ٠بائو 

 ألجل تعظيم أ٠باء ا. ؛ يعِب: لغّب ذلك
أف تغيّب األ٠باء ألجل  :ىو ككجو ا٤بناسبة بْب إيراد ىذا ا٤بؤلف ككتاب )التوحيد(

 .شك أف ذلك من ٙبقيق التوحيد كمن كماؿ األدب مع ا  ال تعظيم ربنا 
ستحق للتعظيم ككبلمو ٯبب تعظيمو كأ٠بائو ٯبب  فا 

ي
ىو العظيم كا ىو ا٤ب

نو العقبلء أ ذلك أحد منُب  في الِّ تعظيمها كىذا من األمر ا٤بعلـو من الدين بالضركرة، كال ٱبي 
 .ٯبب أنو ييعظىم ا كأف ييعظىم كبلمو كأف تيعظىم أ٠بائو كصفاتو 
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 : قاؿ 
إٕ اهلل $: عٔ أب٢ ُغسٜض أْ٘ نإ ُٜه٢ٓ أبا اؿهِ قاٍ ي٘ ايٓيب 

ؾكاٍ إٕ قَٛٞ إذا اختًؿٛا يف غ٤ٞ أت٢ْٛ ٖٛ اؿهِ ٚإيٝ٘ اؿهِ، 

ُايو َٔ ؾشهُت بِٝٓٗ ؾسقٞ نال ايؿسٜكني، ؾكاٍ َا أسطٔ ٖرا، ؾ

ِْ ٚعبد اهلل، قاٍ ؾُٔ أنربِٖ، قًت ُغسٜض، قاٍ  ايٛيد؟ قًت ُغسٜض َٚطً

 زٚاٙ أبٛ داٚٚد ٚغريٙ. #ؾأْت أبٛ ُغسٜض

د إسناده ابن مفلح، كصححو الشيخ األلبا٘ب كغّبٮبا من ىذا حديث جيد صحيح جو  
ُب كالنسائي كابن ًحباف كالبخارم  -علمتقد كما -أىل العلم، كأخرجو أبو داككد 

 فرد(( كغّبىم ٩بن أخرج ىذا ا٢بديث.األدب ا٤ب))
غّب  :كقيل ،ا٣بزاعي :كقيل ،الكندم :ىانئه ابن يزيد، قيل :أف أبا شيريح كا٠بو :كفيو

ونو بأيب ني كٍ أصحابو يي   مع قومو، فسمع النيب  على النيب دى فى جليل كى  ذلك، صحايب  
كقاؿ:   أبا ا٢بكم، فدعاه النيب :ونوني كٍ يي  ، كانوا- أفصح من ييكُب  ُبى يكنونو كييكٍ -ا٢بكم، 

  .«إف اهلل ىو الَحكم وإليو الُحكم»
رَ ﴿ :ا٢بكم، كيدؿ عليو قولو تعأب: من أ٠باء ا  كىذا ا٢بديث يدؿ على أف    َأفَػَغيػْ

أعلم أف   كاألصح كا، ، فا٢بىكم من أ٠باء ا [ٗٔٔ:النعاـ﴾]َحَكًما أَبْػَتِغي الل وِ 
 أبلغ من ا٢باكم. ا٢بىكم

 كاختيلف ُب الفرؽ بْب اللفظْب:
 إف ا٢بىكم ىو الذم ال ييرد حكمو ٖببلؼ ا٢باكم. :فقيل
 دي الذم ٰبكم باستمرار كييقص  ف ا٢بىكم ىو الذم يتخصص ُب ا٢بكم؛ يعِب: إ :كقيل

حاكمنا، ذكر  :ُب ا٢بكم دائمان، ٖببلؼ الذم ٰبكم مرةن أك مرتْب أك ٫بو ذلك فهذا ييسمى
 ((.ا٤بفردات))ذا الراغب ُب ى

 الذم ٰبكم با٢بق كبغّبه. كأما ا٢باكم فهو إف ا٢بىكم ىو الذم ٰبكم با٢بق، :كقيل
، «إف اهلل ىو الَحكم وإليو الُحكم»، أثبت ىذا االسم    كا٤بقصود أف النيب

 َوِإلَْيوِ  اْلُحْكمُ  َلوُ ﴿، [ٚ٘:النعاـ﴾]لِل وِ  ِإَّل   اْلُحْكمُ  ِإفِ ﴿ :، قاؿ سبحانوا٢بيكم  
 .الكبّب، فا٢بيكم  تبارؾ كتعأب كم  العلي، فا٢بي [ٛٛ:القصص﴾]تُػْرَجُعوفَ 
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 نوعاف: كحكم ا 
 .شرعي حكمه  ]النوع األكؿ[:

 ]النوع الثا٘ب[: حكمه كو٘ب.
  :((النونية))ُب  قاؿ ابن القيم 

ُِٔو ٘                      ٔال ٖتالسوأُاذتهي نٌٕ٘ ٔشزع  ا ِىا سَٗا

قد ٯبتمع  :ال تبلـز بْب ثبوت ا٢بكم الكو٘ب كا٢بكم الشرعي، كبالتإبيعِب:  
- قد يوجد ا٢بكم الشرعي دكف الكو٘ب،ك  ،كقد يوجد ا٢بكم الكو٘ب دكف الشرعي ،ا٢بكماف

  .-كىذا األمر أظن أنِب قد تكلمت عنو ُب دركس سابقة
 ُب ىذا ا٢بديث.  ما أثبتو النيب ، كىذاا٢بكم على ا٢بقيقة   أف   :ا٤بقصود

كىذا من لفظ ا٢بديث عند أىب  (يت بأيب ا٢بكم؟فًلمى كينِّ ) :قاؿ  ا قاؿ ىذا النيبفلم  
 ٓب ييرد ذلك ُب ىذا ا٢بديث.داككد كالنسائي كغّبه كلكن ا٤بؤلف 

 سألو عن سبب ىذا األمر ٓب كيِبِّى هبذه الكنية.  أف النيب :الشاىد 
  ر بأبو أك أـ.ما صيدِّ  :لغة ىيكالكنية ُب ال

يقاؿ لو كنية، كىذا ٩با ٛبيز بو العرب عن غّبىم من فإف ىذا ما صيدر بأبو أك أـ 
 فيها: أف ييراد التكرٙب كالتمليح. األمم، كالكنية األصل

 ُأنٍْٗ حني أٌادْٖ ألنزوْ               ٔال ألكبْ ٔالسٕٞٚ المكب

ًنا قَػْوًَّل  َلوُ  ُقوَّلفػَ ﴿ :كقاؿ بعض السلف ُب قوؿ ا   كنِّياه،يعِب:   ،[ٗٗ:طو﴾]لَيػٍّ
 يعِب: اذكرا يا موسى كيا ىاركف لو كنيتو.

 سواءن كاف لو ابن أك ٓب يكن لو ابن، ُبى ا٤بقصود أف التكنية من تكرٙب اإلنساف، أف ييكٍ 
، كالبأس أف تكوف ٥بم كنية، كٲبكن لئلنساف أف يتكُب بابنو حٌب الصغار فإهنم ال حرج

 ٲبكن أف يتكُب بغّب ابنو أيضنا.ك 
تكنوا بغّب   فهذا أبوبكر كىذا أبو حفص كىذا أبو ذر كغّبىم من أصحاب النيب

 اإلنساف بشيء يبلبسو أك يكوف لو بو صلة بأم كجو من ٌُب كٍ أ٠باء أبنائهم، كٲبكن أف يي 
 بأيب تراب.  لعلي  تكنية النيب :أبو ىريرة، كمن ذلك :الوجوه، كمن ذلك
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أف قومو كانوا  :سألو عن سبب ىذه الكنية فقاؿ لو السبب، كىو  قصود أف النيبا٤ب
إذا اختلفوا رجعوا إليو ككاف مرضينا عندىم، فيحكم بينهم كيصلح بينهم فّبضى كل فريق، 

 ؟  : ما أحسن ىذا، ما ىو الذم حس نو النيب  فقاؿ النيب
 أىو ا٢بكم أـ الكنية؟

ن فعلو كىو ا٢بكم كاإلصبلح كدرأ حس   م أف النيب الذم يظهر كا تعأب أعل
إ٭با ىو   ا٣ببلؼ بْب الناس، كالذم يظهر أيضنا أف ىذا الذم كاف ٰبكم بو أبو شريح

حكم اإلسبلـ، كأف ىذا كاف منو بعد اإلسبلـ، كليس أنو كاف ٰبكم بأحكاـ ا١باىلية، قاؿ 
حس ن   بأف النيب ييظن  ال ) ((:التيسّبُب )) الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف 

 كىذا ظاىر ال لبس فيو ٕبمد ا. (،ا٢بكم بأحكاـ ا١باىلية
 قاؿ ما أحسن ىذا.  ا٤بقصود أف النيب

ا، كالظاىر كا  كعبد ،كمسلمنا ،، فأجابو بأف عنده شرٰبنا؟!ٍب سألو مالو من الولد
 النيب اهي نى كى شريح، فى  :اب بأنوعن أكربىم فأج  أعلم أنو ليس عنده إال ىؤالء، فسألو النيب

 :  األكرب ىو األكٔب بالتكرٙب، األكرب ىو األكٔب بالتكرٙب، كىذا يفاد  بأيب شريح، كذلك أف
بأف اإلنساف إذا أراد أف يتكُب بأبنائو فاألكٔب أف يقدـ األكرب منهم، كإف تكُب بغّب  :منو

 كا٢بمد . ،ذلك جاز
  :غوية، كىيأكربىم فيو فائدة أصولية لي يسأؿ أبا شريح عن   ككوف النيب

عن   الواك لو كانت تقتضي الَبتيب ٤با سألو النيب ألف   الواك ال تقتضي الَبتيب؛ أف  
 تقتضي الَبتيب، كا تعأب أعلم. ىذا على أف الواك ال أكربىم، فلما سألو عن أكربىم دؿ  

ككذلك قومو  م  شريح ٤با ىى  ٍب ُب ختاـ ا٢بديث كما ُب بعض ركايات ا٢بديث أف أبا
لين الكالـ، وبذؿ »بأنو:   عن عمل يدخلو ا١بنة أجابو النيب  للرجوع، سأؿ النيب

 .، فمن أراد ا١بنة فعليو بوصية النيب «السالـ وإطعاـ الطعاـ
ىذا  تغيّب األ٠باء ألجل ا٢بديث دؿ على أف من احَباـ أ٠باء ا  أفٌ  :ا٤بقصود

 ا التعظيم.االحَباـ كألجل ىذ
 غّب ىذه التسمية؟  ٓبى النيب :كىذا ا٤بوضع فيو إشكاؿ كٰبتاج إٔب حل كىو

  كال ٯبوز التسمي بأ٠باء ا.ا٢بىكم من أ٠باء ا ألف   :قاؿ بعض أىل العلم 
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:كمسألة التسمي بأ٠ب  اء ا التحقيق أف فيها تفصيبلن
  ما ال ٯبوز التسمي بو.ا كمنه ،فأ٠باء ا جل كعبل منها ما ٯبوز التسمي بو

النظر ُب االسم كما يدؿ عليو من ا٤بعُب فما كاف من األ٠باء معناه  :كالضابط ُب ذلك
العظيم،  :ال يصح أف يطلق إال على ا ٓب ٯبز للمخلوؽ أف يتسمى بو، من ذلك ا٠بو تعأب

ؽ ،ا٣بالق :الرٞبن، كمن ذلك :ا، كمن ذلك  ،كالقيـو ،كالصمد ،كاألحد ،كا٤بهيمن ،كا٣ببل 
كاآلخر، إٔب غّب ذلك من ىذه األ٠باء الٍب إذا نظرت إٔب معناىا ٘بد أنو ال يصح  ،كاألكؿ

 .أف يطلق ىذا االسم على غّبه 
يتفاكت أفراده فإنو ٯبوز أف يطلق  كلي    ا ما كاف من األ٠باء معناه يدؿ على معُبن أم  

 ما يليق بو. على ا٣بالق كٯبوز أف يطلق على ا٤بخلوؽ كلكل  
 َفَجَعْلَناهُ ﴿بالسميع البصّب، ككذلك قاؿ سبحانو:  :تسمى دؿ على ىذا أف ا  
 .[ٕ:اإلنساف﴾]َبِصيًرا َسِميًعا

 اْمَرَأةُ  قَاَلتِ ﴿: حٌب إذا أضيفت األلف كالبلـ ال حرج كمن ذلك قولو 
تليق بو كٚبتص بو، عزة  يتفاكت أفراده، فللو  كلي    ، فالعزة معُبن [ٔ٘:يوسف﴾]اْلَعزِيزِ 

 .كللمخلوؽ عزة تليق بو كٚبتص بو، كلذلك ال حرج ُب إطبلؽ كلمة العزيز على ا٤بخلوؽ
نأٌب اآلف إٔب اسم ا٢بكم ىل ىو ٩با يصح أف يطلق على ا٤بخلوؽ أك ال يصح أف 

 يطلق على ا٤بخلوؽ؟ 
 ِمنْ  اَوَحَكمً  َأْىِلوِ  ِمنْ  َحَكًما فَابْػَعُثوا﴿قاؿ:  نظرنا فوجدنا أف ا 

٪بد أف ىذه اآلية فيها إطبلؽ ا٢بكم على ا٤بخلوؽ، فدؿ ىذا على  ،[ٖ٘:النساء﴾]َأْىِلَها
 ى من التسمية بأ٠باء ا ال يصح؛سمعلى ىذا األمر كىو ا٤بنع ٩با تى   أف ٚبريج فعل النيب

 بْب ُب كتابو صحة إطبلؽ ىذا اللفظ على ا٤بخلوؽ. ا  ألف  
ىو كوف ىذا االسم أك ىذا اإلطبلؽ جاء ُب كتاب ا،  أضيف إٔب ىذا الوجو ك  

أكرد من  ((أسد الغابة))اإلقرارية أك التقريرية، فابن األثّب ُب  كذلك ُب سنة النيب 
  ا٢بكم، كالنيب ما٢بكم، أكرد ثبلثة كعشرين منهم كلهم ا٠به :من ا٠بو  أصحاب النيب

ؤالء أصحابو فكيف ييقاؿ إنو ال يعرؼ أ٠باء أف يكوف غّب مطلع على ىذه األ٠باء، ى دي عي بػٍ يػى 
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م كل كاحد منهم ا٢بكيم أك حكيم، أصحابو، كذلك أكرد تسعةن من الصحابة ا٠بهم أك اس
 ٚبريج بعيد. على ىذه ا٤بسائلة دؿ ىذا على أف ٚبريج ىذا الذم جاء ُب ىذا ا٢بديثف

الكنية كليس إٔب  ألف النظر إٔب ؛إ٭با كاف ذلك منو  قاؿ بعض أىل العلم لعل النيب
وىم معُبن باطبلن كىو ثبوت أبا ا٢بكم، كىذه الكنية قد تي  :االسم، ألف أبا شريح كانت كنيتو

 :، كا سبحانو يقوؿ-تعأب ا عن ذلك- أف يكوف لو أبه  :، أما٤بولودية ُب حق ا 
 من أصحاب النيب كلكن ىذا أيضنا بعيد، كذلك ألف ،[ٖ:اإلخالص﴾]يُوَلدْ  َوَلمْ  يَِلدْ  َلمْ ﴿
   ذلك النيب من كانت كنيتو أبا ا٢بكم كما غّب . 

ثبلثةن من  ()اإلصابة()ُب الطبقة األكٔب ُب كتابو  بن حجر اأكرد ا٢بافظ  
 د أف يكوف النيبكيبعي  ،نوف بأيب حكيمكٍ ُب بأيب ا٢بكم، كأكرد ستةن كانوا يي كٍ الصحابة كلهم يي 

 د بلغ ىؤالء الصحابة أف النيبال يعلم كنيتهم، أك أال يكوف ق   غّبى كنية ىانئ ابن
مثل ىذه القصة العادة إهنا تنتشر، فإما أف يغّب الصحابة ىذه الكنية، أك أف  ألف   يزيد؛

  فيستفتونو.  يرجعوا إٔب النيب
كالذم يظهر ٕب كالعلم عند ا تعأب أف ىذا ا٢بديث يدؿ على أف األكٔب كاألحسن 

على   إقرار النيب كِب هبذه الكنية، كأما فعل الصحابة كالذم يظهر لنا منكاألفضل ترؾ الت
 كا تعأب أعلم. ،ذلك فإنو دليل على ا١بواز

 
  

http://www.salehs.net/


ِْٗ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو القرآف أو اهلل ذكر فيو بشيء ىزؿ من باب -ٛٙ
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 :قاٍ 

 ٍ.ؾٝ٘ ذنس اهلل أٚ ايكسإٓ أٚ ايسضٛ َٔ ٖصٍ بػ٤ٕٞ باب:

ذك ا١ببلؿ  و و، فإنٌ و كإكرامً كإجبللً  ا  مبناه على تعظيمً  دين ا  فإف  
، كىذا من األمر لو  ألويكرموه ُب عبادتو كتوحيده كالته، ك ٯبلو عبادي  ألف كاإلكراـ ا٤بستحقي 

﴿َما َلُكْم  :، كأف ٯبب إجبللو قاؿ ا٤بعلـو من الدين بالضركرة، أنو ٯبب تعظيم ا 
اىد كغّبىم من السلف: ٦بك  ، قاؿ ابن عباس [ٖٔتَػْرُجوَف لِل ِو َوقَارًا﴾]نوح:َّل 

﴿َوَما ُب سياؽ اإلنكار على ا٤بشركْب:  ، مالكم ال تعظموف ا ،كقاؿ سبحانوومظى أم عً 
أىل أف يعظم كأف ٯبل تبارؾ كتعأب بأقصى  ، فا [َٜٔقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه﴾]النعاـ:

 .وف من اإلجبلؿ كالتعظيمما يك
كا ا، كىذا من األمر ا٤بستقر حٌب عند ا٤بشركْب، الذين عبدكا مع ا غّبه، كما كحد  

ىؤالء ا٤بشركْب كاف عندىم من  ألهنم جعلوا معو شركاء، لكن   ؛ىم ما قدركه حق قدره
 حة، كىذا كثّبه ك االستخفاؼ بو صرااصو نتقتعظيم ا كإجبللو ما ٲبنعهم عن أف يقعوا ُب ا

 ُب كبلمهم كما قاؿ شاعرىم:  منثوره 
 استأثر اهلل بالوفاء وبالحمد

 

 المالمة الرجلَ  يوول 
 

 بل أهنم يراعوف األدب مع ا  ذا درج ا٤بسلموف على أهنم يعظموف ا ككى
ف يذكره ُب كل كبلمو ليعظم أحدكم ربو أ): ُب أمور دقيقة، قاؿ عوف بن عبدا 

ذكر أف من األدب أال يي  ، يرل (ا الكلب كفعل بو كذا ككذا زلؿ أخحٌب يقو 
ىذا االسم العظيم ُب ىذا ا٤بقاـ، ا٤بقاـ الذم يذكر فيو الكلب، ككذلك األمر ُب حق النيب 

  تعزيرهكاجب تعظيمو التعظيم الشرعي، كٯبب لِتُػْؤِمُنوا بِالل ِو : ، قاؿ سبحانو﴿
 .[َٜوتُػَوقػٍُّروُه﴾]الفتح: َوَرُسوِلِو َوتُػَعزٍُّروهُ 

التعظيم، فناؿ مقاـ اإل٥بية أك  بى من خالف موجً  كقد أٝبع ا٤بسلموف قاطبة على أف  
و كافر ما كاف ىذا سبنا أك استهزاءن، فإن   من االنتقاص، سواءن  الربوبية، أك مقاـ الرسالة بشيءو 

  :ضركرم ، ىذا إٝباعه با العظيم 
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أو بشيء من أسماءه وصفاتو، أو  ،أو سخر باهلل ،أو شتمو ،من سب اهلل كلُّ 
أو  ،أو بشيء من أحكامو ،أو بشيء من أحاديثو ،أو بذاتو ،بشيء من سنة النبي 

عليهم الصالة -بشيء من أمور اآلخرة، أو بملك من المالئكة، أو بأحد من الرسل 
، فإف كاف  المؤمنين لجل إيمانهم، أف ىذا كافر باهللب، بل حتى من سخر -والسالـ

مسلًما فقد ارتد، وكفره أضحى أعظم من الكفر الصلي، ومن كاف كافًرا أصلًيا فإنو 
عاىًدا للمسلمين، ىذا بهذا يزيد غلًوا في الكفر وعتًوا وتجبًرا، وينتقض عهده إف كاف مُ 

 .عليو من المسلمين مجمعٌ  أمرٌ 
كالتحذير ُب شأف مهم أراد بو التنبيو كالتذكّب  كىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف 

من نواقض الدين، أال كىو ما يكوف من العبد من قوؿ أك فعل،  كعظيم يتعلق بناقضو 
، كىذا االنتقاص يتفرع إٔب السخرية كاالستهزاء أك إٔب السب يتضمن انتقاصنا ُب حق ا 

 .نكارة كأشد   تم كىذا أخبثي كالش
 ،اـ يقرنوف الكبلـ بْب السب كالشتمأف أىل العلم ُب ىذا ا٤بق -رعاؾ اا ي-كالحظ 

كجود االستخفاؼ كاالنتقاص  :كالعلة ا١بامعة بْب ىذا كىذا ىو ،كالسخرية كاالستهزاء
 .١بناب الربوبية أك ١بناب الرسالة أك للشريعة

أك بشيء ٩با جاء  بو أك برسولو  استهزأإذنا أٝبع ا٤بسلموف على أف من سب ا أك 
ُب رسالتو ا٤بشهورة الٍب ٝبع فيها أشهر نواقض  ، كا٤بؤلف  بو، فإف ىذا كافر با

أك ثوابو أك  بشيء من دين الرسوؿ  استهزأالسادس على أف من  ضُب الناق الدين، نص  
﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلن  ِإن َما ُكن ا َنُخوُض َونَػْلَعُب ُقْل أَبِالل ِو عقابو كفر، كالدليل قولو تعأب: 

تاـ ىذه النواقض أف ٝبيع ىذه  ذكر ُب خً ، ٍب  [َ٘ٙوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف﴾]التوبة:
 .٥بازؿ كا١باد كا٣بائف إال ا٤بكرهالنواقض ال فرؽ فيها بْب ا

ـه  أك االستهزاء بو أك  ا  عظيم ٯبب على ا٤بسلم أف يتنبو لو، فسب   إذنا ىذا مقا
 .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-قض من نواقض التوحيد، ككفر غليظ، ، ىذا نابرسولو 

ستدؿ عليو، لكن تكثّب األدلة كتكثّب كاألدلة على ذلك كثّبة، كا٤بقاـ أكضح من أف يي 
اإلنساف يقيننا بشأف ىذا األمر العظيم، األدلة على ما ذكرت لك    األمر كيزيدي إيرادىا ٩با يبْب  

 :كثّبة، منها
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 القرآف الكريم، وأدلة القرآف يمكن أف نجعلها في قسمين: لةأدأوًَّل: 

أك أم شيء  ،أدلة صرٰبة على أف السخرية كاالستهزاء كالسب :]القسم الوؿ[
أك الرسالة أك الشريعة، أف  كاأللوىيةكاالحتقار كاالنتقاص من جانب الربوبية  يشعر بالغضِّ 
 .مستوجب ا٣بلود ُب النار ىذا كفر با 
بعد ىذه الَبٝبة، كىو قوؿ  لك كىو أصرح ما ُب الباب ما أكرد ا٤بؤلف كمن ذ

﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلن  ِإن َما ُكن ا َنُخوُض َونَػْلَعُب ُقْل أَبِالل ِو َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم :ا 
، ىذا نص صريح [ٙٙ-ُ٘ٙكْم ﴾]التوبة:َّل تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَمانِ  * َتْستَػْهزُِئوفَ 

كأف من كقع ُب ذلك بعد إٲبانو، فقد صار  كفر با    على أف االستهزاء با كرسولو 
ا  .مرتدن

ما سبق ىذه اآلية ُب سورة التوبة بأربع آيات كىو  ومن ذلك أيًضا وىو الدليل الثاني
ُهُم ال ِذيَن يُػْؤُذوَف الن بِ : قوؿ ا  ، ىو أذف  [ٔٙي  َويَػُقوُلوَف ُىَو ُأُذٌف ﴾]التوبة:﴿َوِمنػْ

 فيقولوف إنو يرخي ٠بعو لكل أحد، كيستمع لكل أحد، كلمة سخرية، ينتقصوف النيب 
﴿ُىَو ُأُذٌف ُقْل ُأُذُف َخْيٍر َلُكْم يُػْؤِمُن بِالل ِو َويُػْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنيَن َورَْحَمٌة لِل ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم 

  .[ٔٙيَن يُػْؤُذوَف َرُسوَؿ الل ِو َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾]التوبة:َوال ذِ 
﴿أََلْم يَػْعَلُموا أَن ُو َمْن ُيَحاِدِد الل َو َوَرُسوَلُو فََأف  َلُو نَاَر َجَهن َم َخاِلًدا ٍب قاؿ بعد آية: 

أك  رسوؿ ا  على أف من آذل ، حكم ا [ِٖٙفيَها َذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيُم﴾]التوبة:
ا فيها كلو العذاب األليم كا٣بزم العظيم، كإذا ثبت ىذا  افتقره أك انتقصو، بأف   لو النار خالدن

 .من باب أكٔب فؤلف يثبت ُب حق ربنا  ،ُب حق رسوؿ ا 
﴿ِإف  ال ِذيَن يُػْؤُذوَف الل َو َوَرُسوَلُو  قولو تعأب: :ومن ذلك أيًضا وىو الدليل الثالث

نْػَيا َواآلِخَرِة َوَأَعد  َلُهْم َعَذابًا ُمِهيًنا﴾]الحزاب:لَ  أعظم  ، كأم أذيةو [َٚ٘عنَػُهُم الل ُو ِفي الدُّ
على أف القرآف  من السخرية كاالستهزاء أك السب كالشتم، كقد نص شيخ اإلسبلـ 

 جل كعبل با استهزأعد للكافرين، فدؿ ىذا على أف من ما جاء فيو أف العذاب ا٤بهْب قد أي 
 .فإنو كافر با أك برسولو 
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﴿يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َّل تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت قولو تعأب:  :والدليل الرابع
الن ِبيٍّ َوَّل َتْجَهُروا َلُو بِاْلَقْوِؿ َكَجْهِر بَػْعِضُكْم لِبَػْعٍض َأْف َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنْػُتْم َّل 

ا٤بؤمنْب أال يرفعوا أصواهتم فوؽ صوت  ، ُب ىذه اآلية أمر ا [َٕتْشُعُروَف﴾]الحجرات:
بة ا٤بعتادة ، إذا كانوا ٕبضرتو كاجب عليهم أف يغضوا أصواهتم كأال ٱباطبوه ا٤بخاطالنيب 

دب كالتوقّب، كإال فإف عليهم أف يراعوا ُب حقو مقاـ األ بل كاجبه م، الٍب تكوف فيما بينه
أف ا٢ببوط العاـ الكلي ال يكوف إال بالكفر با  ف أعما٥بم ٙببط كتزكؿ، كمعلوـه بأ ذفه ا مؤ ىذ
 فإذا كاف ٦برد رفع الصوت على صوت رسوؿ ا ،  ،أك ٨باطبتو ا٣بطاب االعتيادم

، فكيف بالسب الصريح كاالستهزاء أف ىذا قد يوصل صاحبو إٔب الكفر با 
 در هبذا ا٢بكم؟ كاالنتقاص؟ أليس أكٔب كأج

  :أما القسم الثاني من أدلة القرآف
فهي األدلة الٍب دلت على أف االستهزاء كالسخرية بالرسل كا٤بؤمنْب ألجل إٲباهنم، إ٭با 

ُب شيء من ذلك كاف حكمو حكمهم،  ىو شأف الكافرين ال شأف ا٤بسلمْب، فمن كافقهم
َوِإَذا َمرُّوا  * نُوا ِمَن ال ِذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوفَ ﴿ِإف  ال ِذيَن َأْجَرُموا َكا: ذلك قوؿ ا من 

  .]ٖٓ-ِٜٕبِهْم يَػتَػَغاَمُزوَف﴾]المطففين:
﴿َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكل َما َمر  َعَلْيِو َمأَلٌ ِمْن قَػْوِمِو َسِخُروا :  ذلك قولومن ك 

  .كمن ا٤بؤمنْب ، ىؤالء قـو نوح سخركا من نوح [ِٖٛمْنُو﴾]ىود:
﴿ِإن ُو َكاَف َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يَػُقوُلوَف رَبػ َنا آَمن ا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا  :ذلك قولو ن مك 

ُر الر اِحِمين ُهْم  * َوأَْنَت َخيػْ فَات َخْذُتُموُىْم ِسْخرِيًّا َحت ى أَنَسوُْكْم ِذْكِري وَُكنُتْم ِمنػْ
  .]ٓٔٔ-َٜٓٔتْضَحُكوَف﴾]المؤمنوف:

ُهْم  قولو تعأب: ذلكمن ك  ﴿َوَلَقِد اْستُػْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَػْبِلَك َفَحاَؽ بِال ِذيَن َسِخُروا ِمنػْ
 .[َٓٔما َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزُِئوف﴾]النعاـ:

 .إذنا ىذا الشأف إ٭با ىو شأف الكفار، كإ٭با ىو فعل الكفار ال فعل ا٤بسلمْب
 ذلك ما خرج أبو داكد ُب سننو،من  كاألدلة ُب ىذا عدة، سنة النيب  :]ثانيًّا[

رجالو ثقات، من حديث ابن عباس  ((:البلوغ))ا٢بافظ ُب  يوكالنسائي ُب سننو بإسناد قاؿ ف
 : أف رجبلن أعمى كاف لو أـ كلد ٚبدمو ككانت بو رفيقة، كاف لو منها كلد، لكنها
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 يلة، شتمت النيب، كتشتمو كينهاىا كال تنتهي، حٌب إذا ما كانت لكانت تقع ُب النيب 
والن يعِب كالسيف الصغّب، فوضعو ُب بطنها كضغط عليها ع، فما كاف منو إال أف أخذ م

 .دمها ، فأخربه ىذا الرجل ما كاف منها، فأىدر النيب حٌب قتلها، فبلغ ذلك النيب 
 .يهودية أك نصرانية :كإما أف تكوف كافرة أصلية يعِب ،ىذه ا٤برأة، إ٭با أف تكوف مسلمة

 .تكوف قد ارتدت، فكاف دمها مباحنافإف كانت مسلمة ُب السابق، فإهنا هبذا 
 .كإما أف تكوف كافرة أصلية فيكوف كفرىا قد زاد كبلغ الغاية، كانتقض عهدىا بذلك

كىو ما جاء عند أيب داكد أيضنا بإسناد جوده شيخ  الدليل الثانيكقل مثل ىذا ُب 
، فقاـ رجل أف يهودية كانت تقع ُب النيب  من حديث علي  ((الصاـر))اإلسبلـ ُب 

 .دمها فخنقها حٌب ماتت، فأىدر النيب 
كأظن أنو قد مر  -ما ثبت ُب الصحيحْب الدلة أيًضا وىو الدليل الثالث كومن تل

، ىذا «كعب بن الشرؼ، فإنو قد آذى اهلل ورسولول نم» قاؿ: من أف النيب  -بنا قريبنا
ب على ا٤بسلمْب، ذىب إٔب مكة واع من الكفر، كاف يهودينا أل  كاف منو أن  الرجل يهودمه 

بعد كل ذلك، ما حث  ، كمع ذلك فإف النيب دين النيب  ن بْب ا٤بشركْب، كذـ  فحس  
على قتلو، فانتدب لقتلو  ككقع فيو، حث النيب  على قتلو، لكنو ٤با ىجا رسوؿ ا 

 .فقتلوه مد بن مسلمة كٝباعة من الصحابة ٧ب
أعظم ما يكوف من الكفر،  فدؿ ىذا على أف السخرية كالنيل من رسوؿ ا 

  .عهد الكتايب بو ضكبالتإب ينتق
: ، كىو ما أخرج الشيخاف، من حديث أنس وقل مثل ىذا في الحديث الرابع

دخل مكة كعلى رأسو ا٤بغفر، فلما كضعو جاءه رجل، فقاؿ: إف ابن خطل  أف النيب 
فقتلوه كىو متعلق  اقتلوه، :اقتلو، كُب ركاية مسلم :عبة، فقاؿ النيب تعلق بأستار الك

 .بأستار الكعبة
، بل  ابن خطل كاف مسلمنا فارتد، كقتل خادمنا مسلمنا كاف ٱبدمو، كىجا النيب 

  .نتاف تغنياف هبجاء النيب يكاف لو ق
شريعة يستتاب، ألف ا٤برتد كما ىو معلـو ُب ال ؛ردةالحظ ىنا أف علة قتلو ٓب تكن ال

 .ىذا أوًَّل أليس كذلك؟ 
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م ألكلياء القتيل كىم سل  كونو قتل الرجل ا٤بسلم، ىذا حكمو ُب الشريعة، أف يي  :ثانًيا
منو الدية، كإف شاءكا أف  امعركفوف )بنو خزاعة(، فإف شاءكا أف يقتلوه، كإف شاءكا أف يأخذك 

بأستار الكعبة، ما رفع  اـ، متعلقن ا با٢بر ذأمر بقتلو، مع إنو كاف عائ يعفوا، لكن النيب 
كجود ىذه ا٢باؿ الٍب كاف عليها، ألنو كقع  عقتلو م ، فدؿ ىذا على أف  سبلحنا على النيب 

 .ُب كفر عظيم، كىو أنو كاف يهجو رسوؿ ا 
فإٝباع ا٤بسلْب قاطبة، كخذ ما شئت من كتب الفقو كاقرأ فيها، فإنك ٘بد  :ا[ثالثً ]

الردة كجدت التنصيص على أف  باب ٝبيع كتب الفقو، إذا فتحت ُب التنصيص على ىذا
أك ثوابو أك عقابو، فإنو  ،أك بشيء من دينو ،أك استهزأ با أك رسولو ،من سب ا أك رسولو

يكوف كافرنا حبلؿ الدفن، كأف الواجب على كٕب أمر ا٤بسلمْب أف يستتيبو، فإف تاب كإال 
اعة من اققْب، كشيخ اإلسبلـ ابن لذم ذىب إليو ٝبا قتلو، اللهم إال ُب حق النيب 

ُب   كغّبه، أنو يقتل ببل استتابة، كىذا قوؿ لو حظ من النظر، كما بسط ىذا  تيمية
 .(()الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ )كتابو 

ض الناس كلو تأملت ُب كتب الفقو لوجدت أهنم ينصوف على أشياء رٗبا يستسهلها بع
أشياء كُب بعض ما ذكركا ما فيو نظر كٕبث، لكن ا٤بقصود أهنم   ذكركفف، ىم يُب ىذا الزما

ر من قصأ من قاؿ فبلفه  :نك ٘بدىم يقولوفإحٌب  ،كانوا يدققوف كثّبنا ُب ىذا األمر العظيم
ناىم دورة، حٌب كجسألف كبلمو فيو انتقاص ٥بذه ال ؛با رى فى كى   :قالوا ر.ا أعطيناؾ الكوثإن  

 :ن قاؿم :كفر، حٌب كجدناىم يقولوف  :يقولوف "خّب من العلم ثريداؿ قصعة من ق" :يقولوف
التحقّب لبيت ا أك لكبلـ ىذا فيو شيء من  ألف   ؛كفر  :يقولوف "مصيحف"أك  "مسيجد"

  .ا
يدققوف ُب مثل ىذه ا٤بسائل،  انظر إٔب ىذه الدقة كإٔب ىذه الدرجة، كانوا 

بكل ما حكم فيو، لكنو يدلك على أف ا٤بقاـ عظيم،  مي ل  سككما ذكرت لك ىذا ا٤بقاـ ال يي 
نشر ُب ىذا الزماف، فإف من الناس ٩بن أجرموا كتب أك يي قاؿ أك يي فكيف هبم لو رأكا ما يي 

نسأؿ  -أك انعدـ، يقعوف ُب أمور فظيعة عندىم تعظيم ا  كىاف عليهم دينهم، كخف  
 .-ا السبلمة كالعافية
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، فتجد أنو يقوؿ رسوؿ ا  اللحية الٍب ىي سنةب عمن يسخررٗبا تسمع أك تقرأ 
 أك ٘بده يسخر با٢بجاب الذم يأمر بو شرع ا  ،"التيس ني قى إنو ذى " :عن صاحبها
، أك ٘بد من يسخر ٗبن يأمر با٤بعركؼ كمن ينهى عن ا٤بنكر، "خيمة متحركة" :فتجده يقوؿ

ىذه أمور عظيمة يا أيها اإلخوة،  ،"شركة صلوا"كٰبث على الصبلة، فتجدىم يقولوف: 
 جل كعبلأك ٗبا حـر ا  كحرؾ ترل، انظر إٔب أنواع من السخرية كاالستهزاء ٕبدكد ا 

 .ُب كتابو أك ُب سنة رسولو  ْب ا أك ٗبا ب  
-أخرب أف الرجل رٗبا يتكلم بالكلمة  إذنا ا٤بقاـ يا أيها اإلخوة، مقاـ عظيم، كالنيب 

 بعد ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب، أخرب النيب أ٥با باالن يهوم هبا ُب النار  يال يلق -كلمة كاحدة
 .كالفرج أف أكثر ما يورد الناس النار الفم  

نو، كأف ٲبسك عليو لسا ،إذنا على ا٤بسلم الذم يريد ٪باة نفسو أف يتصوف كأف يتنبو
  فإنو كا قد يورده ا٤بوارد

رؾ أنو ال دٍ نشد، طرفنا من العلم بالشريعة، يي الصحيح لكل مي  النظر فإف   ؛النظر ]رابعنا[:
 كاالستسبلـ لو مع االستهانة بو أك برسولو أك بدينو   ٲبكن البتة أف ٯبتمع تعظيم ا 

مع ىذه السخرية كاالستهزاء أك االنتقاص،  مستحيل، ال ٯبتمعاف إٲباف با كتعظيم لو 
 .كأعظم من ذلك سب ا أك رسولو 

إذنا ىذا ٩با ال ٲبكن لئلنساف أف ٱبالف فيو إذا أمعن النظر ُب قواعد الشريعة كأصو٥با، 
  :من أربعة أشياء اإلٲباف مركبه  ال سيما ُب باب اإلٲباف، كذلك أف  

 .كمن عمل ا١بوارح ،كمن عمل القلب ،كقوؿ اللساف ،من قوؿ القلب
أك  كاأللوىيةاب الربوبية كالشك كال ريب أف ىذا االنتقاص كاالستخفاؼ من جن 

عمل القلب الذم يتضمن ٧ببة ا  عى مى تى الشريعة مناؼو لعمل القلب قطعنا، ال ٲبكن أف ٯبىى 
 .مركتعظيمو كا٣بوؼ منو مع ىذا األ

كرٗبا أيضنا كىو كثّب أك الغالب أال ٯبتمع حٌب مع قوؿ القلب، كىو تصديقو كإيقانو 
، فإف الغالب أف ىذا التصديق ٲبنعو لو، كبالنيب إف كاف يصدؽ با، كبصفاتو كنعوت جبل

 من الوقوع فيما يناقض ذلك.
 :تتعلق بالموضوع ماتٍ هْ نأتي اآلف إلى تنبيهات مُ 
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ُب العرؼ سبنا أك  العرؼ، فما عيد   :الضابط ُب السب أك االستهزاء ىو أف   أوًَّل:
٢بكم ُب ذلك ٗبقتضى ما ٰبكم استهزاءن، فإنو سب كاستهزاء ُب ىذا ا٤بقاـ، كبالتإب يكوف ا

األمر فيو متفاكت باختبلؼ األزمنة كاختبلؼ األمكنة،  بو العرؼ، كىذا ا٤بقاـ ال شك أف  
ُب زماف سبنا قد ال يكوف  ُب مكاف استهزاء قد ال يعد ُب مكاف آخر كذلك، ما عد   د  فما عي 

  .ىذا األمر مراعاةُب كقت آخر سبنا، إذنا البد من 
عظيم، ليست الكلمات أك ما يرجع إٔب االستهزاء كالسخرية  فيو تفاكته  كىذا ا٤بقاـ

صريح، أك سب صريح، كبالتإب  كما إٔب ذلك، ليست درجة كاحدة، فمنها ما ىو استهزاءه 
 أكٖببلؼ ذلك، ما كاف من سب صريح  لكم ٗبقتضى ىذا كال يقبل أم دعو فإنو ٰبي 

 :ىعٖببلفو، لو اد   لعو الد  فإف ىذا ال يقبل فيو ، در استهزاء صريح ٗبقتضى العرؼ العاـ ا٤بط  
  .لتفت إٔب ىذا، ال يي "تدأ٘ب ما أردت، ما قص"

أف تكوف استهزاء كٙبتمل أال  ٙبتملكٜبة عبارات كٝبل ككلمات، يَبدد فيها النظر 
تكوف كذلك كمثل ىذا ا٤برجح فيو النية كالقصد، فمٌب ما كنت النية كالقصد متجهة إٔب 

القائل أنو يقصد ذلك فإنو  ىالستهزاء كاف ا٢بكم ٗبقتضى ذلك، كمٌب ما ادعالسخرية كا
 يكوف كذلك، ىذا ا٤بقاـ ٰبتاج الناظر فيو أف يَبيث كأال يعجل.ل

جع ا٢بكم ُب ىذا الباب إٔب رٍ من الناس من يػي  أف   :كىو من ا٤بهمات أيضنا :]ثانيًّا[
، فإنو يكوف "مستحبلن  زأ بالنيب استه"أك  "من سب ا مستحبلن " :فيقوؿ ،االستحبلؿ
 .بذلك كافرنا

إذنا مناط ا٢بكم عند ىؤالء، كىؤالء طائفة كبّبة من ا٤بتكلمْب، مناط ا٢بكم عندىم 
  ؿ.ليس راجعنا إٔب االستهزاء كالسخرية كالسب، كإ٭با إٔب االستحبل

 ٨بالف إلٝباع السلف الذم عليو أىل السنة ىذا تأصيل باطل، كقوؿه  أف  كالشك 
 أك السخرية من حيث ىي السب   كا١بماعة، بل الذم عليو دالالت الكتاب كالسنة، أف  

ذاهتا، بغض النظر عن حاؿ القائل، ال فرؽ عند أىل السنة  للكفر ٕبدِّ  سببه  ناقضه  مكفره 
كُب  أك ذاىبلن عن اعتقاده ،أك مستحبلن  ،بْب أف يكوف الساب أك الساخر معتقد للتحرٙب

، ُب تلك اللحظة كاف ذاىبلن عن !!ال ...ىو ،؟ؿقد التحرٙب أك االستحبلىل ىو معت ،غفلة
 !ذلك
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ال فرؽ عند أىل السنة كا١بماعة، ٗبجرد خركج الكلمة اآلٜبة من فمو يكوف قد كفر 
ا، قاؿ  با  ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلن   :جل كعبلألف ىذا ىو الذم دؿ عليو القرآف صرٰبن

 .[٘ٙا َنُخوُض َونَػْلَعُب ُقْل أَبِالل ِو َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف﴾]التوبة:ِإن َما ُكن  
﴿َّل تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد بعدىا:  إذن ا٢بكم تعلق باالستهزاء، قاؿ 

با اء ألنكم استحللتم السخرية كاالستهز  ؛كفرًب ، ٓب يقل ا [ِٙٙإيَماِنُكْم﴾]التوبة:
 .كرسولو كباإلٲباف

ألنكم استهزأًب كليس ألنكم  ؛فدؿ ىذا على أف ا٢بكم متعلق ٗبجرد االستهزاء، كفرًب
قو٥بم ىذا فإف ما يصح حينئذ  طردناقطعنا، ألننا لو  استحللتم، كىذا القوؿ عند النظر باطله 

ا ال يقوؿ بو استحل ذلك كىذ د أنو إف:أف نقوؿ، إف من كذب أك اغتاب فقد كفر، كا٤برا
 .عآب

إٝباع ا٤بسلمْب على أف من استهزأ كفر، يقولوف من استهزأ كفر، من سب كفر، 
أك زنا   ،أك اغتاب ،باالستحبلؿ، يلزمهم إذنا أف نقوؿ من كذب ا١بملةىؤالء يأكلوف ىذه 

 .ىذا ال يقوؿ بو عآبك  كفر، كا٤براد لو استحل
هزاء كالسب كبْب ا٤بعاصي إذا استثنينا إذنا ا٤بسلموف متفقوف على التفريق بْب االست

، فبل ا٤بعصية٥با حكم آخر، ٥با حكم  هي كالكذب كالغيبة كالسخرية، ىذصالوعيدية كا٤بعا
 .علق باستحبلؿ السخرية كاالستهزاءا٢بكم م نقوؿ ُب مثل ىذا إف  

فإنو يكفر كلو  كجواز سب ا  ل  من اعتقد حً  :ٗبعُب ،االستحبلؿ ناقض مستقل
من بالكبلـ من حيث ىو، بالسب  ، فا٢بكم إذنا معلقه ينطق ٕبرؼ كاحد ُب سب ا ٓب 

 .حيث ىو، باالستهزاء من حيث ىو
 .كأما خبلؼ ذلك فبل شك أف ىذا من أقواؿ أىل البدع

، ُب باب اإلٲباف، كذلك أف ىؤالء (اإلرجاءػ)ىذه ا٤بسالة ٨برجة عند ىؤالء على قو٥بم ب
ف اإلٲباف عندىم ىو التصديق أ :كالتكذيب، كسبب ذلكٰبصركف الكفر ُب ا١بهل 

 .فحسب
 .كالتكذيب ا١بهلى  :إذنا إذا كاف اإلٲباف ىو التصديق كالكفر ضده، كاف الكفري 
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كبالتإب فإنك ٘بدىم ٰبيلوف كيرجعوف ٝبيع نواقض الدين إٔب ىذا األمر، كىو ما 
لت عليو أدلة الكتاب كالسنة ال ٯبعلوف الكفر كما دك يتعلق بالتكذيب، ما يتعلق با١بهل، 

 ،الكفر يكوف بالقوؿ راجعنا إٔب األنواع األربعة كما دؿ على ىذا إٝباع السلف كىو أف  
 .كيكوف بالشك ،كيكوف باالعتقاد ،كيكوف بالفعل

أك استهزأ با  ،الكفر يكوف بالقوؿ، فمن سب ىكذا أٝبع أىل السنة كا١بماعة أف  
فإنو يكفر ٗبجرد قولو ،. 

أك  ،كيكوف بالفعل، فمن قتل نبينا أك لطمو غّب ا فإنو يكفر ٗبجرد دعاءه ن دعام
أك سجد لقرب أك صنم، فإنو  ،باؿ على مصحف أك رماه مستخفنا بو، كىو يعلم أنو مصحف

 .يكفر ٗبجرد ىذا الفعل
لو فيما ٱبتص بو كاإلحياء كاإلماتة  من اعتقد مشاركة غّب ا  ؛كذلك باالعتقاد

 د.استحقاؽ العبودية، فبلشك أنو يكفر ٗبجرد ىذا االعتقاأك 
 ؟نيب صادؽ أـ ال كأف يشك ىل النيب   ؛٨برجنا من ا٤بلة كناأك يكوف شاكنا ش

 .األمر عنده ٧بتمل، فإف ىذا ال شك أنو كفر بو 
مناط التكفّب ُب مسألة السب كاالستهزاء  إذنا أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف  

كاف إخراج اللساف   إذادؿ على ذلك،  ا ىي بالقوؿ من حيث ىو، أك بالفعل إفٍ كالسخرية إ٭ب
أك  لوىيةتعلق بشيء يرجع إٔب جناب األأك الغمز بالعْب أك حركة باليد، كا٤بساؽ كالسياؽ ي

يعِب فعل ىذا سخرية كاستهزاءن فإف ىذا ىو مناط التكفّب كبو يكوف   ،أك الرسالة ربوبيةال
 .كافرنا

 ذلك إٔب القلب ُب ٝبيع ىذه األحواؿ، فهذا قوؿ أىل اإلرجاء، ا  ا إحالةأم  
 .[ٗٚ﴿َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بَػْعَد ِإْسالِمِهْم﴾]التوبة:قاؿ: 

ثَاِلُث ﴿َلَقْد َكَفَر ال ِذيَن قَاُلوا ِإف  الل َو : إذنا ٗبجرد الكلمة كفركا، قاؿ 
ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن  ﴿َلَقْد َكَفَر ال ِذيَن قَالُوا ِإف  الل وَ ، [ٖٚ﴾]المائدة:َثالثَةٍ 
، إذنا : لقد كفر الذين اعتقدكا أف ا ثالث ثبلثة، ما قاؿ ا [ٚٔ﴾]المائدة:َمْرَيمَ 

 .الكفر كاف متعلقنا بالقوؿ
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َمْن َكَفَر ﴿كيكفي أف تتأمل ُب آية من القرآف يتضح لك ا٤بقاـ جلينا، كىو قولو تعأب: 
  .[ٙٓٔبِالل ِو ِمْن بَػْعِد ِإيَمانِِو ِإَّل  َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ بِاإِليَماِف ﴾]النحل:

بقوؿ كفرم أك بفعل كفرم، لن تتعرض  ؛الظاىربالحظ معي ىذه اآلية تتناكؿ الكفر 
 الكفرمن فعل  :أك الفعل الظاىر يعِب ،للكفر الباطل، حكمت بالكفر ٗبجرد القوؿ الظاىر

 كم ُب الشريعة عليو بالكفر، ما الدليل على ىذا؟ كفر، ٰبي  فقد ؛أك قاؿ الكفر
تصور ُب األمر الدليل إ٭با استثِب ىذا ا٤بكره كال إكراه على ما ُب القلب، اإلكراه إ٭با يي 

 .أف يفعل الكفر ره على أف يتكلم بكلمة الكفر، يكره علىكٍ ُب قوؿ يي  ،الظاىر
ره كٍ كره على أف يعتقد الكفر ىذا ال يتصور كال ٲبكن، ال ٲبكن ألحد أف يي أما أف يي 

ا على أف يعتقد بوجود شريكو  ، ىذا ال ٲبكن أف يتصور، ىذا ال ٲبكن  مع ا  أحدن مثبلن
ألنو مكره ىذا ال  ؛ٲبكن أف يكذب عليو بلسانو لكن أف يعتقد ىذا بقلبو ،أف يتصور
 .لب إكراه على ما ُب القيتصور، ال

إذا كاف مناقضنا للدين بأنو   الفعلعلى كبالتإب فإف ىذه اآلية قد حكمت على القوؿ ك 
ستثناء ا٤بكره ، كا[ٙٓٔ﴿َمْن َكَفَر بِالل ِو ِمْن بَػْعِد ِإيَمانِِو ﴾]النحل: قاؿ: ا ألف   ؛كفر

 .نو كافرإدليل على الكفر، ف
ع ُب مأزؽ اإلرجاء، فإف أبواب ىذا يا أيها األخوة من ىذا األمر كىو الوقو  مإذنا حذار 

تحت على الناس ُب ىذا الزماف، ُب بعض ما رت كفي ا٤بذىب مع األسف الشديد قد كثي 
ٓب تؤصل على مذىب أىل نشر من أقواؿ ٚبالف مذىب السلف، قاؿ كييكتب كبعض ما يي 

ى اإلنساف السنة كا١بماعة ُب باب اإلٲباف، بل إ٭با كاف فيها تأثر ٗبذاىب أىل اإلرجاء، فعل
 أف يضبط ىذه ا٤بسائل ُب ضوء معتقد أىل السنة كا١بماعة.

سأؿ كىو ما يتعلق بأمر يي  :ىو التنبيو الثالثو المر الخير الذي أحب التنبيو عليو 
حاؿ الغضب،  -عياذنا با-من سب ا أك الدين  :بعض الناس يقوؿ أفعنو كثّبنا كىو 

 -العياذ با-أك يسب ا٤بلة، أك يسب القرآف  يسب الدينأك  يقوؿ يغضب فيسب ا 
 فهل ىذا هبذا معذكر؟ 

أف يقاؿ إف ىذا ا٤بأفوف ىذا اجملـر الذم ٓب ٯبد شيئنا ٱبفف بو حرة قلبو إال  كا١بواب:
فيسبو حٌب يسَبيح كٱبفف ما بو، أم تعظيم كأم إٲباف عند ىذا اإلنساف،  جناب ربنا 
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فر من سب كسخرية كاستهزاء، سب شيئنا من دين الشك كالريب أف من نطق بكلمة الك
كىو يعلم أنو من دين ا أك سخر بشيء من دين ا كىو يعلم أنو من دين ا، أنو  ا 

ما كاف قلم التكليف جارينا عليو، إذا كاف مكلفنا، فإنو  مُب، ٗبجرد ىذا يكوف كافرنا با 
ا بذلك، كليس ٦برد الغضب عي الشك مي  عنو ىذا ا٢بكم اللهم إال ُب  دارئن ا لو أك ذرن ؤاخذن

حالة كاحدة كىي أف يبلغ بو الغضب إٔب درجة يرتفع عنها التكليف، إذا كصل إٔب درجة 
 أك كالنائم يتكلم ُب نومو، كالذم سيأؿ أين أنت ُب ،أك كا٥باذم ،كالسكراف  ؛يكوف فيها

 .ىذا قد يقاؿ أف لو عذرناأغلق عليو الباب البتة، مثل  !أرض أك ٠باء ٓب ٯبد ما ٯبيب
أما ما عدا ذلك من أنواع الغضب ا٤بعدكدة الٍب تقع ُب الناس، فإف ىذا ليس عذرنا  

ككذلك على طلبة العلم، بل على كل مسلم  ٥بذا اإلنساف، على كل مسلم أف يتقي ا 
 .أف يكوف عنده غّبة على ٧باـر ا 

ا٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كالتنبيو كبالتإب فإنو ينهض بواجب الدعوة كاألمر ب
 كالتحذير.

، مثل ىذا األمر قد بعض الناس يقوؿ مع األسف ُب بعض األماكن ُب قريتو أك بلده
فماذا أصنع؟ يَبؾ اإلنكار كيَبؾ النصيحة كيَبؾ النهي عن ىذا الفعل  لعمت بو البلو 

ىذا  لرنا ُب عدـ إنكاره، بمٌب كاف انتشار ا٤بنكر عذ !!نو قد كثر، يا  العجبأل ؛الشنيع
٩با ينبغي أف يكوف سببنا ٤بضاعفة ا١بهد ُب النهي كاإلنكار حٌب يزكؿ ىذا ا٤بنكر الفاشي، 

 .ذا انتشر آذف بنزكؿ العذاب العاـا٤بنكر إ
إذا كاف ا٤بقاـ يستحق  ظكنبو كحذر كأغلكقم هبذا الواجب  ،احذر يا عبدا من ذلك

 . موضعو، كا٢بكمة كضع الشيء ُبظاإلغبل
 املمٝ يف وٕضع السٗف يف العال  ٔضعٔ 

 مٍٝنٕضع السٗف يف وٕضع الوطْز                                                   

رٗبا تقتضي ا٤بصلحة اإلغبلؽ كرٗبا تقتضي ا٤بصلحة لْب القوؿ، كعليك أف تضع كل  
 ُب موضعو ا٤بناسب لو.
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 : قاؿ
 ؾٝ٘ ذنس اهلل َٔ ٖصٍ بػ٤ٕٞباب: 

 .أٚ ايكسإٓ أٚ ايسضٍٛ

 [٘ٙ﴾]التوبة:َما ُكن ا َنُخوُض َونَػْلَعبُ لَيَػُقوُلن  ِإن  ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم  تعالى:وقوؿ اهلل  
 .اآلية

،  ذكر اهلل أو القرآف أو الرسوؿ باب من ىزؿ بشيٍء فيو: يقوؿ ا٤بؤلِّف 
 أف  حيكمو كونو كافرنا، من فعىل ىذا فهو كاًفر.  :يعِب

 كىذا ناقضه من نواقض التوحيد. 
راد بو ُب ىذا ا٤بقاـ إذا ك ا٤بًزاح،  :ا١بد، كىو ٗبعُب ضد : ا٥بىزؿ   باب من ىَزؿقاؿ: 

ي
ا٤ب

 ا٥بزؿ يتضمن االنتقاص كاالستخفاؼ. فإف  ىذا ذيًكر ا٥بزؿ بكتاب ا أك بسين ة رسولو 
ريد  اإلنساف العظيم الذم يػى  كبالتإب، كاف ُب معُب كاالستهزاء كالسخرية. ىذا ىو األمري 

 يزداد كيفرنا كغيلوًّا إٍف كاف كافرنا أصلينا.  وي إٔب الكيفر إٍف كاف ميسلمنا، أك ٯبعلى  -عياذنا با-
شك  كالسٌب، كالسب  ال لعلم كاحد؛ االستهزاءي كقيلت لك سابقنا إف  ا٢بيكم عند أىل ا

 أن و أشنع من االستهزاء.
 ،بو شيئنا من ذًكر ا  هزكؿي كاف ا٤ب  :يعِب ،بشيءو من ذًكر افمن ىزؿ كاستهزأ 

الذم ىو كبلـ  أك بكتاب ا  ٔبناب الربوبية ميتعلِّقنا من ذلك أف يكوف ا٥بىزؿي  كأعظمي 
 ،ين، أك بأمور الغيب، أك ما تفر ع عن ذلك من أم شيءو يتعل ق بالدِّ ا، أك ٔبناب الرسالة

 أك الريسيل، كل  ذلك حيكمو عند أىل العلم كاحد.  ،أك ا٤ببلئكة ،أك اآلخرة
كغّبه  ؿ( ىاىنا عهدية، فهو الرسوؿ )أ ، األقرب أف  أو الرسوؿ: كقولو 
 ىذا الوىصف كىو الرسالة.ُب  شَباؾ غّبه من الريسيل مع النيٌب ُب حيكمو ال

 نا لبلستغراؽ، فيشمل ذلك كل رسوؿ.ؿ( ىاىأك تكوف )أ
فأم ىزؿو بأحدو من  د مهما جعلت )أؿ( ُب كلمة الرسوؿ،كا٤بقصود أف  ا٢بيكم كاح

 فإن و ييعد ناقضنا من نواقض الدين.  ريسيل ا 
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ْلتَػُهْم لَيَػُقوُلن  ِإن َما  ﴿َولَِئْن َسأَ : على ذلك بآية سورة التوبة كاستدٌؿ ا٤بؤلِّف 
﴿َيْحَذُر اْلُمَناِفُقوَف : ، كيسبق ىذه اآلية قولو [ُ٘ٙكن ا َنُخوُض َونَػْلَعُب ُقْل ﴾]التوبة:

األمر ىاىنا  ،[ٗٙ﴾]التوبة:ِل اْستَػْهزُِئواَأْف تُػنَػز َؿ َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُػَنبٍّئُػُهْم ِبَما ِفي قُػُلوِبِهْم قُ 
﴿ ُقِل اْستَػْهزُِئوا ِإف  الل َو ُمْخِرٌج َما التهديد،  :ظ كا٤بعُب ىوأمره من جهة اللف

 ، كا٣بطاب ميوجوه [٘ٙ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم ﴾]التوبة:: ، ٍب قاؿ [َٗٙتْحَذُروَف﴾]التوبة:
كسيأٌب  ،[٘ٙ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلن  ِإن َما ُكن ا َنُخوُض َونَػْلَعُب ﴾]التوبة: :إٔب النيب 

 الكبلـ عنها إف شاء ا ُب بياف سبب النزكؿ.
 : قاؿ 

دخل حديث بعضهم في  ،قتادةعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم و 
 ... بعض

 شرحال
منو ا٤بؤلِّف  أكرد   ،أف  سبب النزكؿ ٥بذه اآلية ركاه ٝبعه من أىل الًعلم ذكر 
  .ركاية صحايبو كثبلثةو من التابعْب 

، كأم ا التابعوف فهم زيد بن أسلم ك٧بمد بن  الصحايب  فهو ابن عيمر  أم ا
 . ة بن دعامةكعب القرىضي كقتاد

 ، تتقو ل ٗبراسيل التابعْب.ثابتةة جيدة ركاي  كركاية ابن عمر
بْب  أن و ساؽ الركايات مضمومةن بعضها إٔب بعض، يعِب ضم  ركايات  كا٤بؤلِّف  
 بعضها إٔب بعض.  م كرٞبهمرضي ا عنهىؤالء 

، فهو دمج كٝبىع بْب الركايات كساقها مساقنا دخل حديث بعضهم في بعضقاؿ: 
ا، كيبدك  الصارًـ ))أن و قد تابىع هبذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابو  كا أعلمكاحدن

سلوؿ
ى
 ىا ىنا. ، فإن و ذكىر ا١بملة نفسها كساؽ ما ساؽ ا٤بؤلِّف ((ا٤ب
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 قاٍ زدٌ يف غص٠ٚ تبٛى:  ...أْ٘

ا٥ٓا ٖؤال٤ أزغب بطْٛا، ٚال أنرب أيطٓا، ٚال أدي ٖسَا زأٜٓا َجٌ ُق

 ...عٓد ايًكا٤

إٔب غزكة تبوؾ  إف  رجبلن ُب غزكة تبوؾ، ُب مىسّب النيب : قاؿ ابن عمر 
لبقية حصلت ىذه القصة؛ كىي أف  رجيبلن ُب ٝباعةو من أصحابو كاف ميتكِّلمنا كاحدنا، ككاف ا

ا ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلن  ِإن َما ُكن ا َنُخوُض  :راضْب ٗبا يقوؿ، فكاف حيكمهم كاحدن
 . [َ٘ٙونَػْلَعُب﴾]التوبة:

نكر ا٢باضر فيها آٍبه مآب 
ي
نكر، كأف  ٦بالس ا٤ب

ي
كىذا يديل ك على خطورة حضور ٦بالس ا٤ب

﴿َوَقْد نَػز َؿ يقوؿ:   كا م فيو بالكيفر با يينًكر، السيما إذا كاف اجمللس ٦بلسنا ييتكل  
َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْف ِإَذا َسِمْعُتْم آيَاِت الل ِو يُْكَفُر ِبَها َوُيْستَػْهَزُأ ِبَها َفال تَػْقُعُدوا َمَعُهْم 

  .[َٓٗٔحت ى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإن ُكْم ِإًذا ِمثْػُلُهْم ﴾]النساء:
تكلِّم.  فدؿ  ىذا على إف  من رىًضي  

ي
 هبذا ا٢بديث كتابع كسكت فإف  حيكمو حيكم ا٤ب

تك :سبب نزكؿ ىذه اآليةكقد جاء ُب بعض ركايات 
ي
لم كاف كاحدنا ككاف البقي ة أف  ا٤ب

 يضحكوف، يوافقوف كييتابعوف على ذلك. 
تكلِّم ا٠بو :كجاء ُب بعض الركايات

ي
كقيل غّبه كاف  ،ديعة بن ثابتك  :أف  ىذا الرجل ا٤ب

نافقْب. 
ي
 أحد ا٤ب

 .ا٥ٓا ٖؤال٤ٖسقاٍ: َا زأٜٓا َجٌ ُق

على العيلماء الذين ٝبعوا بْب تبلكة القرآف كالعلم  :القير اء ُب لساف السىلىف لفظه ييطلىق
 كأصحابو. معو؛ يعِب: يريد النيب  بأحكامو، كييريد أصحاب النيب 

 :يعِب «ائنا ىؤَّلء أرغب بطونار  ما رأينا مثل قػُ »هبم: قاؿ ساخرنا منهم مستهزئا  
م يت صفوف بكثر   .ة األكل فبل ىم ٥بم إال بطوهنمأكسع بطوننا إشارةن إٔب أهن 

 ، يعِب: أهنم يكذبوف ُب ا٢بديث.«ب ألُسًناوَّل أكذ  »
 أهنم يتصفوف با١بينب عند لقاء العدك كال يثبتوف عند :، يعِب«وَّل أجبن عند اللقاء»

 اشتداد ا٤بعارؾ. 
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نافقْب كصىفوا النيب  كال
ي
شك  ، المكأصحابو بصفاهتم ىم أنفسهً  شك أف  ىؤالء ا٤ب

نافقْب
ي
 "رمتِب بدائها كانسل ت".  :، فاألمر على ما قيلأف  ىذه صفات ا٤ب

ا أصحابو أف كحاش ا النيب ىا كحاشك أجدر كأحٌق هبذه الصفات الذم ذكر ىم 
ذكورة.يكونوا ميتصفْب هبذه ا

ى
 لصفات ا٤ب

بٔ َايو: اؾكاٍ ي٘ عٛف  -ٚأؾشاب٘ ايكسا٤ زضٍٛ اهلل  ٜعين-

َُ ؛نربت ٕٖأُلٓاؾل، ٚيهٓو   .زضٍٛ اهلل  خرب

كذبت ولكنك » :ككاف يسمع ىذا ا٢بديثاألشجع  :قاؿ عوؼ بن مالك، يعِب
 .«ُمنافق

 ُب ىذا فائدتاف:
ىذا مقاـه ال يصليح فيو الَبي ث.  على صاحبو مباشرة،  أف  الكذب ٯبب أف ييرد   أوًَّل:

 على صاحبو من حينو. كبلـه باطل ككذبه كافَباء ٯبب أف ييرد  
ىينا تقتضي ا٤بصلحة فيو اإلغبلظ  ا٤بقاـ ىا :اإلغبلظ عند قياـ ا٤بصلحة. يعِب ثانًيا:

ؿ سب حينئذو أف يتناك نافبل يي  كُب أصحابو، ُب القوؿ ىذا كبلـه خطّب، ىذا كقوعه ُب النيب 
نكىر بأطراؼ أصابعو يتساىل كيتلط ف! 

ي
نًكر ىذا ا٤ب

ي
 ا٤ب

 كبل، ا٤بقاـ يقتضي أف يغلظ ُب العبارة كييشد د ُب النكّب.
ُلخِبرف  »، قاؿ: ، ٍب أخربه أن و سّبفع ىذا األمر إٔب النيب «ولكنك ُمنافق»قاؿ:  

 .«رسوؿ اهلل 
 درءي األمر إذا كاف فيو  ألخبار إٔب كٕبع ا٢بديث كإببلغ اأف  رىف :كىي كُب ىذا فائدة، 

سلمْب، ككاف يتضم ن النصيحة  كرسولو كألئمة ا٤بسلمْب عام تهم، 
ي
مىفسدةو عن اإلسبلـ كا٤ب

 فإنو ليس من النميمة كليس من الغيبة. 
 با٤بسألة الثالثة من مسائل الباب حيث قاؿ:  كىذا ما نب و عليو ا٤بؤلِّف 

 . كرسولو لنصيحة  الفرؽ بْب النميمة كا
كن أف ييوقع ا٤بكركه للميسلمْب سلم كما ٲبي

ي
جتمع ا٤ب

ي
فإف   ،مٌب ما كاف ٜب ة ما يتهد د ا٤ب

نكىر ال شك أن و ليس أمرنا 
ي
سلم ككٕبِّ األمر الذم يستطيع إنكار ىذا ا٤ب

ي
رفع ذلك إٔب ا٢باكم ا٤ب

 بل ىو أمره ٩بدكح كمن النصيحة ا٤بأمور هبا. ،مذمومنا
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 يٝدربٙ، ؾٛدد ايكسإٓ قد ضبك٘. ؾرٖب عٛف إىل زضٍٛ اهلل 

لييخربه ٗبا كاف، فوجد أف  الوحي قد سبقو، نزىلىت عليو  إٔب النيب ذىب عوؼه 
 ىذه اآلية الٍب ٠بعت من سورة التوبة. 

 كىذا فيو فائدتاف:
 .كالكبلـ   ،كالبصر ،كالسمع ،أف نعلم ثبوت صفات العلم أوًَّل:

، فإن و رسوؿ ا حقنا، كإال  كيف لو أف يعلم أف  ىذا من دالئل نبو ة النيب  ا:ثانيً 
 . نو لوال أن و ييوحى إليو من ربِّ العبادالشيء الذم غاب ع

ٚزنب ْاقت٘، ؾكاٍ:  ،ٚقد ازؼٌ ؾذا٤ ذيو ايسدٌ إىل زضٍٛ اهلل 

 ْكطع ب٘ عٓا ،إمنا نٓا نٛض ْٚتشدخ سدٜح ايسنب ؛ٜا زضٍٛ اهلل

 ايطسٜل.

أن و عبد ا بن  :كقيل ،كديعة بن ثابت :جاء ىذا الرجيل، كاألكثر ُب كتب التفسّب أن و
ُب  ليس بصحيح؛ ألف  عبد ا بن أييٌب قد ٚبل ف عن رسوؿ ا  غلط أييٌب، لكن ذلك

 غزكة تبوؾ. 
ربه ُب اعتذاره أف  ىذا ال جاء ىذا الرجيل ليعتذر إٔب رسوؿ ا  كبلـ الذم بلىغو كٱبي

ا ىو حديثه من حديث الركب ٱبوضوف  يكونوا يقولونو على سبيل القصدٓب  ،أك الكراىة إ٭ب 
سافر. 

ي
 كيتكلموف ٕبديث ا٤ب

ب أف يتكل م بكبلـو  سافر ٰبي
ي
ىرىح، فيو شيءه من  فيو فيسحة، فيو شيءه  معلوـه أف  ا٤ب

من ا٤ب
ا كنا نقولو "ىذا الكبلـ  :فيقوؿ ا٤بزاح، عاصر"على سبيل ا٤بًزاحإ٭ب 

ي
 :، أك كما نقوؿ بلساننا ا٤ب

﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم  هذا ىو ما دؿ  عليو قولو تعأب:. ف"كانوا ييوسعوف صدكرىم هبذا الكبلـ"
 . [٘ٙلَيَػُقوُلن  ِإن َما ُكن ا َنُخوُض َونَػْلَعُب ﴾]التوبة:

٥بم ىذا كال ُب اعتبارىم ىذا، نعم م ُب قو هبي ما أكذ   أف  ا  -يارعاؾ  ا -كالًحظ
 كانوا يقولونو على سبيل ا٣بوض كاللعب. كلكن ىذا فيو فائدتاف:
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ال فرؽ ُب باب السبِّ كاالستهزاء بْب من يكوف منو  ُب ىذا الباب؛ ؽى رى : أن و ال فػى أوَّلً 
لى سبيل اللعب كلئلسبلـ، أك كاف ذلك ع ذلك على سبيل ا٢بقد كالكراىة لرسوؿ ا 

 ال فرؽ، ا٢بيكم ُب ذلك كاحد.  لى سبيل ا٤بًزاحكع
أن و ال فرؽ ُب باب الكيفر بْب ا١باد كا٥بازًؿ. سواء قاؿ أك  : قاعدة مهمة كىي:ثانًيا

فػىعىل الكيفر على سبيل ا١بدية أك على سبيل اللعب كعلى سبيل ا٤بزاح، كل  ذلك ا٢بيكم فيو 
 كاحد. 

ُب آخر نواقض اإلسبلـ على تنبيوو  ب كنب و شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن عبد الوىا
كال فرؽ ُب ٝبيع ىذه النواقض بْب ا٥بازًؿ كا١باد كا٣بائف إال )غاية ُب األٮبية حينما قاؿ: 

كرىه
ي
 .(ا٤ب

م صاحبها كٚبرجو عن دائرة اإلسبلـ ال فرؽ إذنا كل  من كقع ُب ىذه النواقض الٍب تيردِّ 
ققنا على سبيل ا٤بًزاح كاللعب، أك  ُب ذلك بْب أف يكوف ميتكلِّمنا أك فاعبلن  ا ٧بي أف يكوف قاصدن

 ك٤با يفعل. ٤با يقوؿي 
 ا٢بيكم ُب ذلك كاحده عند أىل العلم كالدليل على ذلك ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا. 

 .قاٍ ابٔ عُس: نأْٞ أْعس إيٝ٘ َتعًكا بٓطع١ ْاق١ زضٍٛ اهلل 

الزماـ الذم ييـز ىذه الناقة  :يعِب، كأني أنظر إليو متعلقا بنسعة ناقة: يقوؿ ابن عمر
ال ييبإب  كيقبل منو، ككل ذلك كالنيب  متعلِّقه هبا ميتشبِّثه هبا ييريد أف يلتفت إليو النيب 

 بو كال يزيده إال أف يتلو عليو اآلية. 
ٖٕ  .اؿذاز٠ تٓهب زدًٝ٘ ٚإ

ىو مشغوؿه باألىم كىو ال ييبإب بذلك  ،تيصيبها كتيبليها :كا٢بجارة تنكب رجليو يعِب
 باعتباره. كىو أن و ييريد أف يقبل منو النيب 

ْٖ  : ُا نٓا نٛض ًْٚعب. ؾٝكٍٛ ي٘ زضٍٛ اهلل ٖٚٛ ٜكٍٛ: إ

َا ًٜتؿت إيٝ٘ َٚا  ،[٘ٙ]التوبة:َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف﴾ أَبِالل وِ قل ﴿ 

 . ٜصٜدٙ عًٝ٘
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َوآيَاتِِو  أَبِالل وِ قل ﴿ :أمىره أف يقوؿ ىذا القوؿ إف  ا أمر ربِّو حيث  امتثل النيب 
 . [ٙٙ-َّ٘ٙل تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم ﴾]التوبة: * َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَػْهزُِئوفَ 

آيةه عظيمة كأصله مهم ُب ىذا الباب ينبغي على كل ميسلم أف يكوف لو عربةه منها كأف  ىذه
 يقف أمامها ميتأمبلن حاذرنا. 

. ىكذا [٘ٙ﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلن  ِإن َما ُكن ا َنُخوُض َونَػْلَعُب ﴾]التوبة: :قاؿ 
ُب ذلك  م ا هبى ذى اعتذركا كىذا العيذر صحيح ُب نفسو ىم ىذا الذم كاف منهم كما أكٍ 

 أَبِالل وِ  ُقلْ  ُهْم لَيَػُقوُلن  ِإن َما ُكن ا َنُخوُض َونَػْلَعبُ ﴿َولَِئْن َسأَْلتػَ  :كمع ذلك كاف عيذرنا غّب مقبوؿ
 . [َ٘ٙوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف ﴾]التوبة:

ا كاف على سبيل التقريع كالتوبيخ َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو   ﴿أَبِالل وِ  :الًحظ أف  ىذا االستفهاـ إ٭ب 
 . [٘ٙ﴾]التوبة:ُكْنُتْم َتْستَػْهزُِئوفَ 

م استهزأكا با  كالحظ أيضنا أف  ا  ركم  ُب سبب  ذكىر عنهم أهن 
ى
مع أف  ا٤ب

م استهزأكا بالذاتِّ   العلي ة كال أيضنا بالقرآف، النزكؿ ٓب يكين فيو أهن 
  :ككجو ذلك 
ا ذكىر ا  أهنم [:أوَّلً ] زأكا ٤با استه :ىذا ُب حقهم من باب النزكؿ، يعِب إ٭ب 

من االستهزاء  يلزـي  ، إذٍ فإف  الـز ذلك أف يكونوا ميستهزئْب با العظيم  بالرسوؿ 
رسل ؿ االستهزاءي بالرسو 

ي
 .با٤ب

فصح  إذنا  ،يلـز من االستهزاء بالرسوؿ االستهزاء ٗبا أيرسل بو كىو آيات ا  :ثانًيا
م كانوا ميستهزئْب با، كأيضنا بآياتو، كأيضنا ك  .انوا ميستهزئْب برسوؿ ا أهن 

 َّل تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكمْ  *َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف  أَبِالل وِ  ُقلْ  ﴿
ألن و ال ينفع فهو  ؛أخربىم بأف  ىذا االعتذار ال حاجة إليو . ا [ٙٙ-٘ٙ ﴾]التوبة:

 أكد   ،[٘ٙ]التوبة:﴾ َّل تَػْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكمْ  ﴿ :وؿاعتذاره مرفوضه غّب مقب
﴿ َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْف نَػْعُف َعْن  :أف  القـو كفركا بوقوعهم فيما كقعوا فيو ا 

  .[ٙٙوبة:طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُػَعذٍّْب طَائَِفًة بِأَنػ ُهْم َكانُوا ُمْجرِِميَن﴾]الت
كالَبغيب، بْب ما  ىيبالَب  بْب من آيات القرآف ٝبىع على ما جرت عليو كثّبه  ا 

 يقتضي ا٣بوؼ كبْب ما يقتضي الرجاء.
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 . راجعنا إٔب ا سيبحانو أف  ٜبة ٦باالن للتوبة على من كاف صادقنا مع ا  بْب  
نكر البو القد زلت نفم :كبالتإب

ي
شنيع فإف  عليو أف ييبادر إٔب التوبة ـ فوقع ُب ىذا ا٤ب

 كا يقبل توبة التائبْب.  إٔب ا 
عليو من ىؤالء النفر ا٣بائضْب كاف  كقد اشتهر ُب كتب التفسّب أف  من تاب ا 

نافقْب لكن ا 
ي
، كاف رجيبلن من ٝبلة ا٤ب تاب عليو ا٠بو على األقرب  مغشي  ابن ٞبّبِّ

ّبِّ ا  إف  ىذا الرجيل كاف معهم. فألشجعي، مغشي  بن ٞبي
 أن و ما تكل م لكن و كاف يضحك.بعض الركايات  كذكرت

 كذكرت بعض الركايات أن و كاف ينهاىم عن بعض ما ٱبوضوف فيو، ٍب إف  ا  
ل فيما نرجو شهيدنا كقيت ،كغّب  ا٠بو إٔب عبد الرٞبن كف قو فمن  عليو بالتوبة فتاب إٔب ا 

  معركة اليمامة.ُب
 .ىكذا نص ت كيتب تراجم أصحاب النيب 

بأف  :، يعِب[ِٙٙمْنُكْم ﴾]التوبة: ﴿ ِإْف نَػْعُف َعْن طَائَِفةٍ  :كا٤بقصود أف  قولو 
عمن كقع ُب ىذا اإلٍب، كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لو.  ييوفقوا إٔب التوبة فيعفو ا 

 ل الوحيد. ىو ىذا الرج ككاف على ىذه الركاية
﴿ ِإْف نَػْعُف َعْن  :أف  الطائفة تيطلق على الرجيل الواحد :كهبذا نستفيد فائدةن لغوية كىي

م ٓب ييوفقوا إٔب  ، ٜبة طائفة أخرب ا [ٙٙطَائَِفٍة ِمْنُكْم نُػَعذٍّْب طَائَِفًة ﴾]التوبة: بأهن 
﴿ ِإْف نَػْعُف َعْن طَائَِفٍة  حانو؛ ألهنم كانوا ميستحقْب لذلك:التوبة كذلك إضبلالن منو سيب

 .[ِٙٙمْنُكْم نُػَعذٍّْب طَائَِفًة بِأَنػ ُهْم َكانُوا ُمْجرِِميَن﴾]التوبة:
العظيمتاف ُب ىذه السورة فيها عربةه عظيمة كفيها ما يقتضي الوجل  ىاتاف اآليتاف

 الوخيم.  عىكا٣بوؼ من الرتوع ُب ىذا ا٤بر 
كىو أف يكوف ٜب ة مزاح أك لعب أك   ا٢بمى بد ا من أف ٙبـو حوؿ ىذايا ع محذار 

، نينكِّت كنيوسع الصدر ك٭بزح، كيكوف ىذا ا٤بًزاح اشتمل "النيكت"كما يقولوف بلساف اليـو 
 .على ذًٍكر شيءو من آيات القرآف أك حديث رسوؿ ا 
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لكن كين على حذر من أف تتناكؿ أك تيعرِّض بشيءو ٩با  ،امزح فيما شئت كقل ما شئت
فإف  ذلك م، حذار ، ٥بذا الدين، شيءه يتعل ق باآليات أك باألحاديث أك جناب النيب  يرجع

 مؤذفه ٖبيسراف عظيم.
 ا٣بّب. مقطوعي  :، األبَب[ٖ﴿ِإف  َشانَِئَك ُىَو الَبْػتَػُر﴾]الكوثر:يقوؿ:  فا 

ْب أف كعلمنا أن و ال فرؽ ُب ىذا الباب ب على أف  من يًقع ُب النيب  ٰبكم ا 
ا، ال  ا للطعن عن حقد ككراىة أك ٓب يكين قاصدن فرؽ يكوف اإلنساف جادنا أك مازحنا، قاصدن

عنو ا٣بّب، كإذا قيًطع  كما حكم   من كاف كذلك قطىع ا  ُب ىذا الباب البت ة، إف  
إال ا٣بيبة، كإال ا٢برماف، كإال ا٣بسارة، كإال غضب  عن اإلنساف ا٣بّب فمٌب يكوف حظو

 . ار ا١بب  
كمثل ىذا الذم يتساىل كيتسامح ٗبثل ىذا األمر ما أسرع أف يقع ُب ذلك، ما أسرع 
ـى حوؿ ا٢ًبما يوشك أف يرتع فيو، ىذا تنبيو، كأخص  بو بعض  أف يقع ُب اظور كمن حا
ازحوف أقراهنم بذًٍكر شيءو من اآليات أك  ا تساىلوا كتسا٧بوا حينما ٲبي طبلب العلم الذين ريٗب 

ألحاديث كتنزيلها على غّب ٧بلِّها على سبيل ا٤بًزاح كعلى سبيل اللعب كعلى سبيل ا
ذر.  خطّب ينبغي الضحك، ىذا كا أمره   أف ٰبي

أك ذٍكر بعض النكات الٍب تتضم ن بعض  ،كذلك ما يفعلو بعض الشباب من ا٣بوض
لشيءو من أحكاـ  كيكوف ُب ذلك تعر ض "،٫بن ٭بزج كنينكِّت" :األحكاـ الشرعية، يقولوف

، شيءه يتعل ق بتقصّب الثياب، شيءه يتعل ق ٕبجاب ا٤برأة، عة تعر ضه لشيءو يتعل ق باللحىالشري
 إٔب ،دشيءه يتعل ق بتعد د الزكجات، شيءه يتعل ق بوالية الرجيل على ا٤برأة، شيءه يتعل ق با٢بدك 

كما أجدر صاحب  ة ُب ا٣بطورة،ل ىو كا أمره غايغّب ذلك ىذا الشك أن و أمر خطّب ب
إف ٓب  -نسأؿ ا السبلمة كالعافية- يو العقوبة ُب الدنيا قبل اآلخرةذلك أف ييعجِّل ا عل

 . جل  كعبليتيب إٔب ا 
ما ذكر الشيخ ادِّث أٞبد شاكر  :كٰبضير٘ب ُب ىذا قصةه لع ل فيها عربة كىي

  أف  رجبلن خطىب ٕبضرة  :ىا كىي، ذكىر قصة عاصر ((كلمة ا٢بق))ُب كتابو
 أف يتمل ق لو، فقاؿ كلمةن ما قامت لو قائمةه فأراد  -سلطاف مصر ُب ذاؾ الزماف-لسلطاف ا

عة قد كر ـ كاف ىذا السيلطاف عن قريبو من يـو ا١بيم  ،-نسأؿ ا السبلمة كالعافية–بعدىا 
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أف يتمل ق لو،  اد ىذا ا٣بطيب، فأر -أديبه أعمى قد كر مو السيلطاف -أحد األدباء العمياف
.فقاؿ ُب خطبتو: ك   ٤با جاءه األعمى ما عبىس ُب كجهو كما تؤب 

. ك٤با انتهت الصبلة قاـ كالد الًحظ ما ُب ىذا الكبلـ من تعريضو لرسوؿ ا ك 
ككيل األزىر، فقاؿ:  إٍذ ذاؾككاف  ،الشيخ أٞبد كىو الشيخ ٧بمد شاكر كىو من أىل العلم

 . "لناس أعيدكا صبلتكم فإف  إمامكم قد كفىرأي ها ااي"
. يقوؿ الشيخ أٞبد ىذا ا٢بيكم قد صدىر من ىذا الشيخ جملر د التعريض برسوؿ ا 

شاكر: كأقسم با أ٘بِّ رأيت ىذا الرجيل بعد بضع سنْب ككاف ذا جاهو كحظوة، كاف رجبلن 
صلِّْب كعليو من عى حد ا٤بساجد يتلق ى نً قسم با أ٘بِّ رأيتو على باب أمتعالينا مينتفخنا، أي 

ي
اؿ ا٤ب

 . [ٖ﴿ِإف  َشانَِئَك ُىَو الَبْػتَػُر﴾]الكوثر: :صدىؽ ا عليم، الذلة كالصغار ما ا بو
ا عنو حإذنا ىذا ا٤بقاـ  يجانبة، ميبتًعدن

رمه أف ييبلحظو اإلنساف كأف يكوف ٦بانبنا لو ٛباـ ا٤ب
 ة. ٛباـ االبتعاد، ال ٰبـو حولو البت  

أك  أم  شيء لو مساس بذات ربنا  ،٘بنب، ٘بنب، ُب مقاـ ا٥بزؿ كا٤بزاج ٘بنب
 من ىذا الدين.  أك شيئنا نبيِّنا 

 :كعودنا على ىذه اآلية، ٜب ة مسألة مهمة تتعل ق هبا كىي
أـ كانوا مؤمنْب  ،ىؤالء الذين كاف منهم من نزلت فيهم ىذه اآلية، ىل كانوا منافقْب

 اف ضعيف ٍب ارتد كا بسبب ىذه ا٤بقالة؟ عندىم إٲب
م كانوا مؤمنْب عندىم إٲباف ضعيف ٍب ارتد كا ٗبا كاف  :ذىب بعض أىل العلم أهن 

كانوا إذنا  ، [ٙٙ﴿ َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم ﴾]التوبة: :منهم. كاستدل وا على ىذا بقولو 
كشف ))ُب كتابو  عليو ا٤بؤلِّف  مؤمنْب قبل أف يكوف منهم ما كاف، كىذا ما نص  

الذم دك نو ُب كتابو  . كييفهىم ذلك من بعض كبلـ شيخ اإلسبلـ ((الشبهات
 . ((اإلٲباف))

ا كانوا مينافقْب.  كعام ة أىل العلم على القوؿ األكؿ كىو ىؤالء إ٭ب 
  كالذم ال شك فيو عندم أف  ىذا ىو القٍوؿ الصحيح أف  الذين كاف منهم ما كاف

 كانوا مينافقْب أصبلن. 
 كيدؿ  على ىذا أكجو عد ة:
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﴿َولَِئْن  :ابقها يدؿ  على ذلك. ىذه اآلية الٍب بْب أيديناأف  سياؽ اآلية كس :أوَّلً 
﴿َيْحَذُر اْلُمَناِفُقوَف َأْف تُػنَػز َؿ َعَلْيِهْم ُسورٌَة  :، سبقها قوؿ ا [َ٘ٙسأَْلتَػُهْم ﴾]التوبة:

 . [ٗٙا ِفي قُػُلوِبِهْم ُقِل اْستَػْهزُِئوا ِإف  الل َو ُمْخِرٌج َما َتْحَذُروَف﴾]التوبة:تُػَنبٍّئُػُهْم ِبمَ 
ا كاف على ا٤بنافقْب صراحةن، ٍب قاؿ:  إذنا ا  ﴿َولَِئْن بْب  ىا ىينا أف الكبلـ إ٭ب 

 .[َ٘ٙسأَْلتَػُهْم ﴾]التوبة:
ا تعل ق هبؤالء ا٤بنافقْب، إذنا الكبلـ قطعنا الذين ذيكركا قبل ذلك  ،من؟ ا٤بنافقْب ألتى س إ٭ب 

م ىم [ٗٙ﴿ ُقِل اْستَػْهزُِئوا ﴾]التوبة:بقولو:  كالذين ىد دىم ا  ، فدؿ  ىذا على أهن 
قصودكف. 

ى
 ا٤ب

﴿ ِإْف نَػْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُػَعذٍّْب طَائَِفًة بِأَنػ ُهْم َكانُوا  :ٍب اآلية الٍب بعد آية
﴿اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت بَػْعُضُهْم ِمْن بَػْعٍض يَْأُمُروَف : ، قاؿ [ٙٙالتوبة:ُمْجرِِميَن﴾]

َهْوَف َعِن اْلَمْعُروِؼ َويَػْقِبُضوَف أَْيِديَػُهْم َنُسوا الل َو فَػَنِسيَػُهْم ِإف  اْلُمَناِفِقيَن ُىمُ   بِاْلُمْنَكِر َويَػنػْ
كما بعدىا دليله صريح على أف  ىؤالء كانوا  ، فما قبل اآلية[ٚٙاْلَفاِسُقوَف﴾]التوبة:

 مينافقْب.
نافقْب ثانًيا

ي
: ىذه اآلية من سورة التوبة، سورة براءة. كىي ُب كيلِّها ميتعلِّقة هبؤالء ا٤ب

 كصفاهتم. 
 :يذكر من صفاهتم الشيء الكثّب كلذلك تأم لها من أك٥با إٔب آخرىا ٘بد أف  ا 

ُهْم َمْن يَػُقوُؿ  ُهْم َمْن يَػْلِمُزَؾ ِفي  ،[ٜٗاْئَذْف ِلي َوَّل تَػْفِتنٍّي ﴾]التوبة:﴿َوِمنػْ ﴿َوِمنػْ
ُهُم ال ِذيَن  :-أمس الٍب مر ت بنا-إٔب أف جئنا إٔب اآلية ، [ٛ٘الص َدقَاِت ﴾]التوبة: ﴿َوِمنػْ

لَِئْن َسأَْلتَػُهْم ﴿وَ : إٔب أف قاؿ ، [ٔٙيُػْؤُذوَف الن ِبي  َويَػُقوُلوَف ُىَو ُأُذٌف ُقْل ُأُذُف ﴾]التوبة:
 .[٘ٙ﴾]التوبة:

ملها  ا تتعل ق با٤بنافقْب كصفاهتم كما يصدير منهم.إ فهذه السورة ُب ٦بي  ٭ب 
، ىذا أيضنا نصه «ولكن ك ُمنافقٌ »: قوؿ الصحايب  ا١بليل عوؼ بن مالك ثالثًا

كافر، أك قد ، أك يا  لقد كفرت :على أف  ىذا القائل كاف مينافقنا. كلو كاف خبلؼ ذلك لقاؿ
 .«ولكن ك ُمنافقٌ »و قاؿ: ن  ارتددت، لك
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نافقْب بصفاهتم، قاؿ   كمعلوـه أف  أصحاب النيبِّ 
ي
: كانوا يعلموف بعض ا٤ب

  .[ٖٓ﴿َولَتَػْعرِفَػنػ ُهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِؿ ﴾]محمد:
نافق قد ييعلم

ي
ب لكن طائفةن منهم كانوا معلومْب ألصحا ،ٝبيعهم ليسوا معلومْب ،فا٤ب

م كانوا منافقْب،  أقوا٥بم كغمزاهتم ك٤بزاهتمب النيبِّ  كحركاهتم كسكناهتم كانت تديؿ  على أهن 
يتخل ف  ولقد رأيتنا وما» :كلذلك ُب صحيح مسلم قوؿ عبد ا بن مسعود 

نافقْب. ظهىر لعوؼ «بحقعنها إَّل ُمنافق معلـو 
ي
ما اقتضى . إذنا كانوا يعلموف أحواؿ ا٤ب

 هبذا الوصف. ألف يصفو
نافقْب،  رابعنا: أن نا قد علمنا من كتاب ا 

ي
ا ىي شأفي ا٤ب أف  السخرية كاالستهزاء إ٭ب 

م يسخركف كيستهزئوف، بدليل ما قبل ىذه اآلية بآيتْب قوؿ  ىذا ديدهنم كىذه صنعتهم أهن 
ُهُم ال ِذيَن يُػْؤُذوَف الن ِبي  َويَػُقوُلوَف ُىَو أُ  :ا  كذلك قوؿ ا ، [ُٔٙذٌف ﴾]التوبة:﴿َوِمنػْ
 :َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإن ا َمَعُكْم ِإن َما َنْحُن عنو ُب سورة البقرة ﴿

 فاالستهزاء ديدهنم كاالستهزاء شأهنم. ، [ُٗٔمْستَػْهزُِئوَف﴾]البقرة:
وا ُب حقيقة ا٢باؿ كانوا ىذه األكجو كغّبىا تدؿ  على أف  ا٣بائضْب القائلْب ما قال

 منافقْب.
َكَفْرُتْم بَػْعَد   ﴿ َقدْ  :يبقى بعد ذلك السؤاؿ كىو: ما توجيو قوؿ ا ك 
 ؟[ٙٙ﴾]التوبة:ِإيَماِنُكمْ 

ن و كاف فقْب معلوـه أأف  ىؤالء ا٤بنا :توجيو ذلك على ما ذكر كثّبه من أىل العلم، ىو
ا كاف منهم منا. فلم  منا، كانوا ميسلمْب حيكٍ منْب حيكٍ ٧بكومنا ٥بم ٕبيكم اإلٲباف ظاىرنا، كانوا مؤ 

﴿  :بْب  ُب ىذه اآلية ٗبعُب: ا  حيكمنا كما كانوا كافرين حقيقةن؛ ما كاف كانوا كافرين
قد كفرًب )حيكمنا( بعد اإلٲباف الذم كاف ٧بكومنا  ،[َٙٙقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم ﴾]التوبة:

لسابق مؤمنْب حيكمنا كيف ارنا حقيقة، فصاركا اآلف كف ارنا حيكمنا كيف ارنا لكم بو، كانوا ُب ا
حقيقة. كانوا ُب السابق مؤمنْب حيكمنا يعِب ُب أحكاـ اإلسبلـ الظاىرة ٘برم عليهم أحكاـ 

سلمْب، لكن ُب حقيقة ا٢باؿ ىم كيف ار. 
ي
 ا٤ب

ا القوؿ كيف ارنا حيكمنا ف أظهركا ىذإذنا كانوا مؤمنْب حيكمنا كيف ارنا حقيقة، فصاركا بعد أ
 .[ٙٙ﴿ َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم ﴾]التوبة: :ىذا توجيو قوؿ ا  كحقيقة،
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ًمعوف على كجوب إقامة حد الرد ة  :كيتفر ع على ىذا أيضنا سؤاؿ كىو  أف  أىل العلم ٦بي
ما  كلكننا ٪بد أف النيب   أك دينو، أك رسولو  على من سًخر كاستهزأ أك سب  ا 

 على ىؤالء.  أقاـ ا٢بد  
كاف يرعى مصلحة اإلسبلـ ككاف يسعى ُب تأليف   : أف  النيب  عن ذلك كا١بواب

َّل يتحدث الناس أف  » :الناس على الدين ال التنفّب عنو. كيدؿ  على ىذا قوؿ النيب 
م من -أف  ىؤالء  ، لو شاع ُب قبائل العرب كغّبىم«ُمحمًدا يقتل أصحابو كظاىر حا٥بم أهن 

لة أصحابو كعن االستجابة  أن و قد قتلهم كاف ىذا مينفِّرنا أعظم التنفّب عن الرسوؿ  -ٝبي
 ىذا األمر ُب ىذا ا٤بقاـ.  فراعى  لدعوتو،
 أف  ىذه الواقعة كانت إب اف أمر ا  ذكىر شيخ اإلسبلـ  ضافةن إٔب ىذا:إ

نافقْب، ٍب ببأف ييعرً  بنبيِّو 
ي
َجاِىِد اْلُكف اَر ﴿ عد ذلك جاء األمر باإلغبلظ عليهم:ض عن ا٤ب

 َمْلُعونِيَن أَيْػَنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقُػتػٍُّلوا تَػْقِتياًل  ﴿، [َٖٚواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم ﴾]التوبة:
 فكاف ىذا سابقنا على ىذا األمر. ، [ٔٙ﴾]الحزاب:

حرر ُب ىذا ا٤بقاؿ كما بْب  كمهما يكن من ش
ي
 :ُب كتابو قيِّم البن ايء فا٤ب

فبل ٲبلك أحده أف  ، أم ا بعد حياتو بالنيبِّ  مر خاصأف  مراعاة ىذا األ ا٤بعاد(( زاد))
صار من  ُب إقامة ا٢بد. بعد كفاة النيب  يتنازؿ عن حق اإلسبلـ أك حق  رسوؿ ا 

 
ي
 م ا٢بد على ىؤالء بعد االستتابة.سلمْب أف ييقيالواجب عند القدرة إلماـ ا٤ب

، فإف تاب قيبل منو على الصحيح من قوٕب الواقع ُب ىذا ا١بيـر بالتوبة إٔب ا  ٍأمري يي 
ستهزئ، اللهم إال مسألة خاصة 

ي
أىل العلم ُب ىذه ا٤بسألة، كىي مسألة الساٌب كمسألة ا٤ب

 . كىي السب أك االستهزاء إذا ناؿ جناب النيب 
حققْب أف ىذا الساٌب لو تاب  فالذم رجحو شيخ اإلسبلـ 

ي
كٝباعةه من ا٤ب

 توبتو تنفعو فيما بينو كبْب ا.فإف   إٔب ا 
كذلك أف  ال أحىد ٲبليك التنازيؿ  فإن و البد من إقامة ا٢بد عليو، أم ا ُب ا٢بيكم الدنيوم

كاف ٲبليك ذلك، لكن بعد   و إذٍ تنازىؿ ىو عن حقِّ  ُب حياتو  :، يعِبعن حق النيب 
القوؿ من القو ة ٗبكاف، كا  كىذا ،من الذم ٲبلك أف يتنازىؿ عن حقِّ النيبِّ  كفاة النيب 

 أعلم. تعأب
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ِمن بَػْعِد  : ﴿َوَلِئْن َأَذقْػَناُه رَْحَمًة مٍّن اتعالى اهلل قوؿ باب -ٓٚ

َذا  ْتُو َليَػُقوَلن  ىََٰ  .اآلية﴾ يلِ َضر اَء َمس 
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 :قاؿ 
 : َا دا٤ يف قٍٛ اهلل تعاىل :باب

َذا  ِمن بَػْعِد َضر اَء َمس ْتوُ  مٍّن ا﴿َولَِئْن َأَذقْػَناُه رَْحَمًة   .[ٓ٘فصلت:]اآلية  ﴾ِليلَيَػُقوَلن  ىََٰ
؛ لبياف أف  من التوحيد الواجب على كل مسلم فهذا البابي قد عقده ا٤بؤلف 

ـى بشكًر ا  ـه من مقاماًت اإلٲباف العظيمة، بل ىو زبدةي اإلٲباف، القيا ، كشكري ا مقا
بْب  فقابل ا  ؛[ٖ]اإلنساف: ﴾َكُفورًا ِإم ا َشاِكًرا َوِإم ا   َىَديْػَناُه الس ِبيل ﴿ ِإن ا: قاؿ 

 .فا٤بؤمن حقان كصدقان، ىو القائم بشكر ا  الشكر، كالكفر؛
 من ثالثة أركاف:  اهلل حقيقٌة مركبةٌ   وشكر 

، كىذا ٩با ، وأنّها منو بمحضٍّ التفض لاَّلعتراؼ الباطُن بنعمة اهلل : الركن الوؿ
﴿  ، [ٖ٘الل ِو﴾]النحل:َفِمَن  نػٍّْعَمةٍ  مٍّن ِبُكم َوَما﴿: ال ٯبوزي ٤بسلمو أف يشك فيو، قاؿ 

م اِؿ الل ِو ال ِذي  مٍّن َوآُتوُىم﴿ ،[ٕٓراء: اإلس﴾] َعطَاِء رَبٍّكَ  ِمنْ  نُِمدُّ َىُؤََّلِء َوَىُؤََّلءِ  ُكاّلً 
 .[ٖٖالنور: ]﴾آتَاُكْم 
يا »: قاؿ  ُب ا٢بديث القدسي ا٤بخرج عند مسلمو ُب صحيحو، قاؿ ربنا 

أطعمكم، يا عبادي كلكم عاٍر إَّل من   جائٌع إَّل من أطعمتو؛ فاستطعموني عبادي كلكم
ن األكؿ؛ االعَباؼ، كاإلقرار بالقلب أف ؛ إذان ىذا ىو الرك«كسوتو؛ فاستكسوني أكسكم

 ، كالعبد ليس منو شيء كال إليو شيء، كال يستحق على ربو شيئا.النعم إ٭با ىي من ا 
 القوؿ باللساف؛ اَّلعتراؼ واإلقرار باللساف وىذا يتضمن أمرين: :]الركن الثاني[

 َوَأم ا﴿حانو: قاؿ سب اإلقرار باللساف؛ بأف النعمة من ا  الوؿ:]المر [  
؛ «أبوء بنعمتك علي» :كَب حديث سيد االستغفار، [َٔٔفَحدٍّْث﴾]الضحى:بِِنْعَمِة رَبٍَّك 

 يعُب: أقر كاعَبؼ.
: ا٢بمد، كالشكر، كالثناء، كىذا أدلتو ال ٙبصى؛ فييحمد ا، كييشكر، ]المر الثاني[

 صر.كييثُب عليو بإنعامو على عباده بالنعم الٍب ال حد ٥با كال ح
ْعَمُلوا آَؿ ا ﴿العمل هبا فيما أذف ا، كذلك لقوؿ ا سبحانو:  :]الركن الثالث[

بو؛ فإف   ُب حدكد ما أمر ا  ،فيعمل اإلنساف بالنعمة؛ [ٖٔ]سبأ: ﴾ َداُووَد ُشْكًرا
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كاف ا٤بقاـ مقاـ طاعةو كاجبةو، أك مستحبة؛ فإف الشكر ىا ىنا يكوف بأداء ىذا الذل أمر 
ـي ليس كذلك؛ فالواجب أف تصرؼ النعمة ُب حدكد ما أباح ا ، كإف ك  .اف ا٤بقا

الشرعي،  إذنا النعم ال ٯبوز التصرؼ فيها كفق ىول اإلنساف، إ٭ب ا كفق إذف ا 
 كىذا ا٤بقاـ يتفرع إٔب ما يكوف كاجبان ، كإٔب ما يكوف مستحبان، كإٔب ما يكوف مباحا.

، كمن قاـ هبذه األركاف أال يصرفها ُب معصية ا أما القدر الذم البد منو؛ فهو 
 :ومن أعظمها ثمراٌت ثالثالثبلثة أكرثو ذلك ٜبراتو عظيمة، 

؛ ألنو أقر، كأيقن، كأعتقد أف النعمة إ٭با منشأىا، أنو يورثو ذلك ٧ببة ا  أوَّل:
ف ٗبن كل  ، كالنفوس ٦ببولة على حب من أنعم إليها، فكيكمصدرىا إ٭با مسديها ىو ا 

 ؟!النعم إ٭با ىي منو 
: السبلمةي من كفر النعمة، ككفر النعمة ال شك أنو قادح ُب كماؿ التوحيد ثانياً 

 الواجب، كرٗبا كاف ذريعة ُب الوقوع ُب نقض أصل التوحيد.
أف يسلم من الكرب، كالغركر، كاإلعجاب بالنفس، كىذا كال شك من  :]ثالثًا[

 من كماؿ التوحيد الواجب. الواجبات؛ الٍب القياـ هبا
التنبيو على ىذا األمر العظيم؛ الذم البدى لكل موحد أف  إذنا أراد ا٤بؤلف 

يبلحظو، كيرعاه، كىذا الباب تكميله، كتتميمه ٤با مضى الكبلـ فيو قبل ٜبانية، أك تسعة 
 .[ٖٛالنحل:يُػْنِكُرونَػَها﴾]نِْعَمَت الل ِو ثُم   ﴿يَػْعرُِفوفَ : أبواب ُب باب قوؿ ا 
﴿َولَِئْن َأَذقْػَناُه رَْحَمًة ِمن ا ِمْن بَػْعِد قولو تعأب:  فيو ا٤بؤلف ىذا الباب أكرد 

ـُ :  يقوؿ فيو مطلع السياؽ، [ٓ٘]فصلت:َضر اَء َمس ْتُو لَيَػُقوَلن  َىَذا ِلي﴾ ﴿َّل  َيْسَأ
نَساُف ِمن   .[ٜٗ]فصلت:﴾اْلَخْيرِ  ُدَعاءِ اإْلِ

ـُ﴾  يعِب: من طلب ا٣بّب؛ كا٣بّب ىا ىنا ﴾اْلَخْيرِ  ُدَعاءِ ﴿ِمن عِب: ال ٲبل،ي ﴿َّل  َيْسَأ
 ىو: األمر النافع ُب الدنيا، ككل إنساف ٦ببوؿ على طلب ما ينفعو كيبلئمو.

نَساُف﴾  ىا ىنا، ىل ىو اسم جنس، فيعم ٝبيع الناس باعتباره مفردان ٧بلىن  ﴿اإْلِ
؟ أك أن و من العاـ  الذم أريد بو ا٣بصوص؛ فإنو ٱبص  طائفة من البشر، بػػ)أؿ(؛ فيفيد العمـو

 كىم الكفار؟ 
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ـُ كالذل يبدك، كا تعأب أعلم؛ أف  الثا٘ب أقرب؛ فاإلنساف ىنا ىو: الكافر،  ﴿ََّل َيْسَأ
ْنَساُف ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر﴾ يعِب: الكافر؛ بدليل ما سيأٌب ُب ىذه اآلية ٩با يدؿ  على أف   اإْلِ

ْنَساُف ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوِإْف ، قاؿ سبحانو: ف ليس مؤمنان با ىذا اإلنسا ـُ اإْلِ ﴿ََّل َيْسَأ
ْتُو لَيَػُقوَلن  َىَذا ِلي  *َمس ُو الش رُّ فَػَيُئوٌس قَػُنوٌط  َولَِئْن َأَذقْػَناُه رَْحَمًة ِمن ا ِمْن بَػْعِد َضر اَء َمس 
؛ ىذا دليله على أف اإلنساف ىنا ليس [ٓ٘-ٜٗصلت:]فَوَما َأُظنُّ الس اَعَة قَاِئَمًة﴾

ا ىو الكافر، كال شك أف  حاؿ عامة الكفار، كمن تشبو هبم من ا٤بسلمْب كاف لو  مسلمنا؛ إ٭ب 
 حده، كنصيبه من الذِـّ كالتقبيح.

َىَذا  ﴿ لَيَػُقوَلن   :فيها تلف ا٤بفسركف ُب تفسّب قوؿ ا اخ ،ىذه اآلية
 :[ٓ٘]فصلت:﴾ِلي

 ،ىذا لقدرٌب ، يعِب:[ٓ٘]فصلت:﴿َىَذا ِلي﴾: معُب قولو : إف  قوؿ األكؿ[]ال 
 بن عباسا٫بى إٔب ذلك كما إٔب ذلك، ك٩بن  كمعرفٍب بطرؽ ا٤بكاسب ،كحذقي ،كقوٌب
 ىذا من عندم:" فيقوؿ ؛٩با سنقرأه بعد قليل إف شاء ا ،كما أكرد ا٤بؤلف ،"

ينسب النعمة إٔب ا٤بنعم هبا، كإٔب مسديها،  يعِب: ىذا راجعه إٕب؛ ففات ىذا ا٤بخذكؿ أف
؛ حيث إنو ال اعَبؼ، كال أقر بأف  النعمة إ٭با ىي ، ىذا قد كفر نعمة ا كىو ا 
 ؛ ىو الذل تفضل هبا ابتداءن.من ا 

يعِب: أنا ، [ٓ٘]فصلت:لَيَػُقوَلن  َىَذا ِلي ﴾ ﴿: ىو أف  قولو  القوؿ الثا٘ب:
أيضا؛ يعِب: أف  ىذا بسبب أف  جديره بو، كىذا ما أكرده ا٤بؤلف ٧بقوؽه بو، يعِب: 
؛ فأنا جديره هبذه النعمة، كأنو يرل أف  لو حقان كاجبان على ربو، كُب ىذا ٕب حقان على ا 

 ما ال ٱبفى. من الغركر، كالطغياف، كسوء األدب مع ا 
البلـ ىا ىنا: للًمٍلك، ، [ٓ٘فصلت:]﴿ لَيَػُقوَلن  َىَذا ِلي ﴾أف قولو:  القوؿ الثالث:

كأنو يقوؿ: "ىذا ا٤باؿ ماؿه ٕب ثابته دائمان أبدان ٕب، كلذريٍب من بعدم:، كنسي  أف كل ما 
؛ ففي قوؿ ىذا اإلنساف ما فيو من الفخر، كالبغي، على كجو األرض، إ٭با ىو ملك  

 .كنسياف نعمة ا 
صىرىؼى التفسّب، ٯبمع ذلك أف قائل ذلك كافر كٯبمع ىذه األقواؿ على أم كجوو منها تى 

، فاتو االعَباؼ الباطن، كاالعَباؼ الظاىر، كىذا كال ؛ ٓب يقم بشكر ا بنعمة ا 
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-شك قادحه من قوادح التوحيد، كلرٗبا صار ذريعةن إٔب أف يصل اإلنساف إٔب نٍقضِّ التوحيد 
 .-عفانا ا كإياكم من ذلك 

 
 :قاؿ 

ٚقاٍ ابٔ عباع: "ٜسٜد َٔ ، "ٖرا بعًُٞ، ٚأْا قكٛم ب٘"قاٍ فاٖد: 

 عٓدٟ".

ٚقٛي٘: "إمنا أٚتٝت٘ ع٢ً عًِ عٓدٟ" قاٍ قتاد٠: "ع٢ً عًِ َين بٛدٛٙ 

 املهاضب".

ٚقاٍ آخسٕٚ: "ع٢ً عًِ َٔ اهلل أْٞ ي٘ أٌٖ" ٖٚرا َع٢ٓ قٍٛ فاٖد: 

 "أٚتٝت٘ ع٢ً غسف".

لباب قد أكرد فيو ا٤بؤلف آيتْب، ، كاأكردىا ا٤بؤلف الٍب ىذه اآلية الثانية؛ 
فيها حاؿ قاركف، كمعلوـه من قاركف؛ ذاؾ الذل كاف  كحديثان طويبلن؛ ىذه اآلية بْب  ا 
فَػبَػَغى  قَػْوـِ ُموَسى ِمنْ  ﴿إف  قَاُروَف َكافَ : من قـو موسى، قاؿ 

َناُه : ، ىذا الرجل آتاه ا من نعمو الدنيوية الشيء الكثّب[ٙٚ]القصص:َعَلْيِهْم﴾ ﴿َوآتَػيػْ
ِة ِإْذ قَاَؿ َلُو قَػْوُمو﴾]القصص:   .[ِٙٚمَن اْلُكُنوِز َما ِإف  َمَفاِتَحُو لَتَػُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقو 

الل َو  ﴿ََّل تَػْفَرْح ِإف  : ر، كأينذر، كقاؿ لو قوموىذا الرجل قامت عليو ا٢بجة نيصح، كحيذِّ 
نْػَيا َوابػْ  * ََّل ُيِحبُّ اْلَفرِِحينَ  َتِغ ِفيَما آتَاَؾ الل ُو الد اَر اآْلِخَرَة َوََّل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن الل ُو ِإلَْيَك َوََّل تَػْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَْرِض ِإف  الل َو ََّل ُيِحبُّ 
 .[ٚٚ-ٙٚاْلُمْفِسِديَن﴾]القصص

﴿قَاَؿ ِإن َما ُأوتِيُتُو َعَلىَٰ ِعْلٍم  :اؿما مضى، ق كلِّ   كاف ا١بواب منو بعد  
 [.ٛٚ:ِعنِدي﴾]القصص

 ؟ [ٛٚ]القصص:﴿ِإن َما ُأوتِيُتُو َعَلىَٰ ِعْلٍم ِعنِدي﴾ما معنى قولو  
اختلف ا٤بفسركف ُب ىذا إٔب قولْب، كالقوالف مبنياف على تفسّب العلم، ىل ىو راجع 

 ؟ م ا إٔب علم العبد الذم ىو قاركف، أك ىو راجع إٔب عل
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العلم ىا ىنا أراد بو علمو ىو؛ يعِب قاركف، يعِب: أنا إ٭با بلغت ما   ]القوؿ الوؿ[:
بلغت؛ ألف عندم علما بالتجارة، كطرؽ الكسب؛ فأنا ذكي، كعندم خربة، كمعرفة؛ فما 

عليو؛ أعاد كصل إٕب، إ٭با كاف بسبب ىذا العلم الذم عندم؛ فهو جاحده إذنا لنعمة ا 
 إٔب نفسو، كنسي  اإلقرار، كاالعَباؼ هبا، كنسبتها إٔب ا. النعمة

، كعليو: فيكوف معُب اآلية قاؿ إ٭با أف  العلم راجعه إٔب علم ا  القوؿ الثاني:
أكتيتو على علم من ا بأ٘ب مستحقه لذلك؛ فا يعلم أ٘ب استحق ىذا ا٤باؿ، فهو يرل 

 لنفسو على ربو حقان كاجبان.
ؾ يدالف على أف ىذا الرجل ٓب يكن شاكرا نعمة ا، كٓب يكن مقران، كمعَبفان كىذا كذا

، كىذه اآلية نظّب فهو كافره بنعمة ا  بباطنو، كال بظاىره، كال عامبلن فيها بطاعة ا 
نَساَف ُضرٌّ َدَعانَا ﴿فَِإَذا: قوؿ ا  َما ُأوتِيُتُو ا قَاَؿ ِإن  َخو ْلَناُه نِْعَمًة مٍّن   ِإَذا ثُم   َمس  اإْلِ

 . [ٜٗ]الزمر:﴾َعَلىَٰ ِعْلٍم 
َنٌة  ﴿: قاؿ  لكن  ىذا ا٤بسكْب ا١باحد نسي  أف ىذه فتنة من ا  َبْل ِىَي ِفتػْ

ا [ٜٗ]الزمر:َولََِٰكن  َأْكثَػَرُىْم ََّل يَػْعَلُموَف﴾ ؛ أكثر الناس ال يعلموف أف  التفضل باإلنعاـ، إ٭ب 
يبتلى عباده بالسراء ،كما أن و يبتليهم بالضراء:  ر، كامتحاف؛ فا ىو ابتبلء، كاختبا
ُلوُكم بِالش رٍّ  َنًة﴾ َواْلَخْيرِ  ﴿َونَػبػْ نَسافُ  ﴿َأم ا: ، قاؿ [ٖ٘]النبياء:ِفتػْ ِإَذا َما ابْػَتاَلُه  اإْلِ

كيف أف  ىذا اإلنساف؛ ، كالحظ  [٘ٔ]الفجر:رَبُُّو فََأْكَرَمُو َونَػع َمُو فَػيَػُقوُؿ رَبٍّي َأْكَرَمِن﴾
 كقع ُب أمرين: الذل خبل قلبو من ٙبقيق الشكر  

تفضل عليو  ، ظن أف ا [٘ٔ]الفجر:فَػيَػُقوُؿ رَبٍّي َأْكَرَمِن﴾ ﴿ :]المر الوؿ[
، بل ظن أف لو كرامة بشيء يستحقو، كما ذؿ  كاعَبؼ؛ بأف ىذا ٧بض تفضل من ا 

 .اف سبب إكرامو من ا على ا، كمنزلة عنده؛ فهذا ك
، ككم أنو ظن  أف النعمة الدنيوية دليله على ا٤بكانة، كا٤بنزلة عند ا  المر الثاني:

ٱبطئ ُب ىذا ا٤بقاـ من الناس، كم من الناس من يظن؛ أف  اإلنعاـ الدنيوم دليل ٧ببة ا 
مرضي  عنو، كىذا كال شك  للعبد؛ فما أيعطى من أيعطى من النعم، إال ألنو ٧ببوب عند ا،

 من ٰبب، كمن ال ٰبب.  ليس بصحيح؛ فالدنيا يعطيها ا 

http://www.salehs.net/


ٕٗٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

عند البخارم ُب ))األدب ا٤بفرد((، كغّبه ركم مرفوعا  كما ثبت عن ابن مسعودو 
 إف  »، كَب ركاية «الماؿ يعطيو اهلل من يحب ومن َّل يحب إف  »قاؿ:  عند رسوؿ ا 

 . «حب ومن َّل يحبالدنيا يعطيها اهلل من ي
بل يعطيهم من ىذه النعم ابتبلءن، كامتحانان؛ لكن  ،كالكافر ،ا٤بؤمن  ا يبتلي  

البصّب ا٤بوفق؛ ىو الذل يفوز ُب االمتحاف؛ فيقـو هبذه األركاف الثبلثة بالشكر؛ فيكوف من 
 الفائزين، كإال فإنو يكوف من اركمْب.

لسقطة؛ ٘بد أنو إذا نظر إٔب حاؿ الكفار، كَب ىذا العصر، من الناس من سقط ىذه ا
من األمطار، كا٤بناظر كما عندىم من تطور ُب العمراف، كتقدـ  تقِب، أك ما آتاىم ا 

ا٢بسنة، كما إٔب ذلك؛ ٘بد أنو رٗبا كسوس لو الشيطاف؛ فبدأ يتشكك، ىل يعقل أهنم على 
٤بهم كىو أف  النعمة ابتبلء، كامتحافه باطل، كىم ُب ىذه النعم يرفلوف؟ كنسي  أف  ىذا األمر ا

 . من ا 
كلذلك ىذا قاركف، ىذا الذل طغى، كبغى، كأفسد، كىو من أبغض العباد إٔب ا 

 كمع ذلك؛ فا أتاه نعمة ما آتاىا أحدان من الناس؛ فدؿ ىذا على أف  النعم الدنيوية ،
 . ، كا٤بنزلة عند ا ليست معياران، كليست مقياسان على ا٣بّبية، كالفضيلة

٤با قصى لنا قصة قاركف كاف ذلك؛ ألجل أف نأخذ العربة كالعظة،  ا٤بقصود أف  ا 
، أم ا ا٤بسلم فهو معَبؼ كأف حاؿ الكافر ٦بانبه ٢باؿ ا٤بسلم؛ الكافر كافر بنعمة ا 

 . مقره بنعمة ا 
 : قاؿ 

إٕ ثالث١ َٔ بين إضسا٥ٌٝ $ٜكٍٛ:  عٔ أبٞ ٖسٜس٠ أْ٘ مسع زضٍٛ اهلل ٚ

 .#...أبسف ٚأقسع ٚأع٢ُ ؾأزاد اهلل إٔ ٜبتًِٝٗ

ىذا ا٢بديث، حديثه طويله عظيم، خرجو الشيخاف البخارم كمسلم ُب صحيحيهما، 
، كالواجب ُب القصص الذم كا٢بديث فيو قصة كانت ُب بِب إسرائيل، قصها علينا النيب 

 جاء ُب الكتاب كالسنة أمراف:
التصديق بذلك؛ ٗبا أف الذم أخربنا هبذا رسوؿ ا؛ فالواجب  :ؿ[]المر الو 

، كالتصديق التاـ بأف ىذه القصة قد حصلت، كلو أقسم ا٤بسلم على ذلك،  االعتقاد ا١باـز
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فإنو ال ٰبنث أف ىذه القصة قد كقعت؛ ألف  ىذا من حقيقة شهادة أف ال إلو إال ا، كأف 
 أخرب بو. فيما ٧بمد رسوؿ ا، تصديقي النيب 

أخذ العظة، كالعربة، االنتفاع من ىذه القصة، كما فيها من الفائدة؛ ٓب  المر الثاني:
القصة على سبيل التفكو، كالتندر؛ إ٭با كاف ذلك لكي نستفيد  هبذه يكن إخبار النيب 

 منها، كنغَبؼ من العرب كالدركس الٍب اشتملت ىذه القصة، كغّبىا عليها.
ُب بِب إسرائيل، كإسرائيل: لقبه ليعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم ىذه القصة حصلت 

 عليهم الصبلة كالسبلـ، كىذه الكلمة مركبة من جزأين: )إسرا( ك )ئيل(.
كإسرا ٗبعُب: صفي، كئيل: ككل ما جاء على ىذا النسق )ئيل( جربائيل، كميكائيل،  

؛ فإسرائيل ٗبعُب: صفي ا؛ اصطفاه كإسرائيل؛ فإنو ُب اللغة العربية، أك العربانية ٗبعُب: ا
 .ا 

 كىذه القصة حصلت ُب بِب إسرائيل؛ يعِب ُب بعض ذريتو، كا٢بديث فيو أف ا 
بثبلث مصائب، كعاىات  أراد أف يبتلى ىؤالء الثبلثة، ثبلثة أشخاص ابتبلىم ا 

برص ىو الذم أصيب أحدىم كاف أقرع، كاألقرع: الذم ال شعر ُب رأسو، كالثا٘ب أبرص، كاأل
بالربص؛ كىو: بياض ُب ا١بلد مستقبحه مستقذر، كالثالث أعمى فقد بصره، كمع ذلك مع 

بابتبلء آخر؛ عن طريق مىلىكى من ا٤ببلئكة الٍب أرسلهم ا  ابتبلئهم األكؿ ابتبلىم ا 
 .إٔب ىؤالء الثبلثة، أراد ا أف يبتليهم 

 ة ٗبعُب: شاء.اإلرادة ىا ىنا ىي اإلرادة الكوني
كىا ىنا كقفة كٕبث ُب ىذه الكلمة، كذلك أف الركاية كقعت ُب صحيح البخارم 
لفظ: )بدا  أف يبتليهم(، كىذا ا٤بوضع استشكل؛ ألنو قد يفهم منو إثبات البداءة، أك 

 البداء على ا.
، كال شك أف ىذا م عتقد كالبداء، كالبداءة؛ ٗبعُب: أف يظهر ما كاف خافيا غّب معلـو

، ىذه عقيدةه كفرية كاف يعتقدىا اليهود، كتلقاىا من تلقاىا من باطل، بل ىو كفر با 
أىل البدع عنهم؛ ا٤بقصود أف  ىذا ا٤بوضع استشكل، كتوجيهات أىل العلم ٥بذا اإلشكاؿ 

 ترجع إٔب ما يأٌب.
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واب: قاؿ بعض أىل العلم إف  رسم ىذه الكلمة )بدا( خطأ، كالص :]التوجيو الوؿ[
)بدأ( با٥بمزة ا٤بفتوحة، كىذا ما اختاره: القاضي عياض، كخىطىأى من جعل اللفظة بدا، ككذلك 

أنو قد ضبط ىذه اللفظة عن متقِب شيوخو با٥بمزة  ا٣بطايب، كذكر القاضي عياض 
 ا٤بفتوحة )بدأ(؛ يعِب: ابتدأ ا ابتبلئهم.

ُب: القضاء الكو٘ب؛ الذم ىو أف معُب بدا؛ يعِب: قضى، كيكوف ٗبع التوجيو الثاني:
 قريبه ُب ا٤بعُب من اإلرادة الكونية.

 : أف  معُب قولو: بدا؛ يعِب: أراد.التوجيو الثالث
 يعِب: أنو سبق ُب علم ا؛ فأراد أف يظهر ذلك العلم ُب الناس. التوجيو الرابع:

الصحيح كالذم يظهر، كا تعأب أعلم، أنو ال حاجة لكل ىذا؛ فهذا اللفظ على  
 خطأ، حصل كىمه كخطأ من الراكم.

كبياف ذلك على كجو من اإلٯباز: أف  ىذا ا٢بديث ٨برجو كاحد ليس لو إال طريق  
كاحدة، كذلك: من طريق ٮباـ، عن إسحاؽ بن عبد ا بن أىب طلحة، عن عبد الرٞبن بن 

 عمرك بن أيب عمرة، عن أيب ىريرة، ال يوجد للحديث إال ىذه الطريق.
 ٮباـ ركل ىذا ا٢بديث ثبلثة من الركاة:عن  

 اعتمد سياؽ مسلم؛ األكؿ: ىو شيباف بن فاركخ، كىذه ركاية مسلم، كا٤بؤلف 
 اعتمد ركاية مسلم. 

 الثانية: ركاية عمرك بن حفص. 
 الثالثة: ركاية عبد ا بن رجاء. 

ما عبد ا بن أما شيباف، كعمرك بن حفص؛ فإهنما ركي ا ا٢بديث بلفظ: )أراد ا(، كأ
رجاء؛ فإنو ركاه بلفظ: )بدا (، ىذا اللفظ عند البخارم، كالبخارم أخرجو من طريق عمرك 
بن حفص، كمن طريق عبد ا بن رجاء، أخرجو من ركاية عمرك بن حفص؛ معلقان ُب باب: 

ث ال يقوؿ ما شاء ا كشئت، لكن و ما ساؽ ا٢بديث كامبل، خرجو معلقان، ك قاؿ ُب حدي
األقرع، كاألبرص، كاألعمى؛ )أراد ا أف يبتليهم(، ذكر فقط ُب ىذا القدر، كلكن و ُب كتاب 
أحاديث األنبياء أخرجو من طريق أٞبد بن إسحاؽ، عن عمرك بن حفص، عن ٮباـ إٔب 

 آخره، ٍب حوؿ اإلسناد إٔب ركاية عبد ا بن رجاء، كساؽ بعد ذلك لفظ عبد ا بن رجاء.
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آلف عندنا لفظاف لفظه اتفق عليو ثقتاف ما ىو؟ )أراد ا أف يبتليهم(، كلفظه ا٣ببلصة ا
تكلم قطعان بلفظو كاحدو من ىذين،  تفرد بو عبد ا بن رجاء، كا٢بديث كاحد، كالنيب 

كإذا ١بأنا إٔب الَبجيح، كىو ا٤بتحتم ىا ىنا؛ فإننا نرجح ركاية الثقتْب على ركاية الثقة، السيما 
ا بن رجاء ُب حفظو شيء، قاؿ ا٢بافظ ُب ))التقريب((: )صدكؽ يهم قليبل(، كأف عبد 

كقاؿ ابن معْب: )إنو كثّب التصحيف(، فهذا ٩با ٯبعل النفس تطمئن إٔب أف افوظ إ٭با ىو: 
أراد، كليس: بدا، كأف  )بدا( لفظه كقع فيو خطأ، كا٤ببلءمة ُب ذلك تعود إٔب عبد ا بن رجاء 

وضع ٓب أرل ٙبقيقان فيو كما رأيتو عند الشيخ األلبا٘ب رٞبو ا كالسلسة ، كىذا ا٤ب
الصحيحة من صدؽ، كانوا يذكركف لفظ الرجاء لعلو حصل تغيّب من أحد الركاة؛ حٌب جاء 

ُب ))السلسلة الصحيحة(( عند حديث، ثبلث آالؼ كٟبسمائة  الشيخ األلبا٘ب 
ٙبقيقنا نفيسنا ُب ىذا ا٤بقاـ، كرجح الذل  كاثنْب كعشرين، من السلسة الصحيحة؛ فحقق

 ذكرتو لك.
 فاجملزـك بو ىو أف ىذا اللفظ خطأ، كأف  الصواب: أراد ا أف يبتليهم.

إٕ ثالث١ َٔ بين إضسا٥ٌٝ $ٜكٍٛ:  عٔ أبٞ ٖسٜس٠ أْ٘ مسع زضٍٛ اهلل 

 #...أبسف ٚأقسع ٚأع٢ُ ؾأزاد اهلل إٔ ٜبتًِٝٗ

تحنهم كٱبتربىم، كىؤالء الثبلثة ٤با أراد ا أف يبتليهم،  أف يبتليهم؛ يعِب: ٲبأراد ا
 أرسل إليهم ملكان؛ فخاطب كل  كاحدو على حدة، ككجو إليو ما يأٌب من أسئلة.

ؾأت٢ األبسف ؾكاٍ: أٟ غ٤ٞ أسب إيٝو؟ قاٍ:  ،اؾبعح إيِٝٗ ًَّه$

قاٍ: يٕٛ سطٔ ٚدًد سطٔ، ٜٚرٖب عين ايرٟ قد قرزْٞ ايٓاع ب٘. قاٍ: 

 #..ؾرٖب عٓ٘ قرزٙ، ؾأعطٞ يْٛا سطٓا ٚدًدا سطٓا. ؾُطش٘

كاف طلبو، ككانت أمنيتو؛ أف يذىب ا عنو ىذا اللوف  :كىو األبرص ،ىذا األكؿ
؛ فكاف أف أبدلو  القبيح، كأف يعطيو ا لوننا حسننا، كجلدان حسنان؛ فمسح عليو ىذا الػمىلىكى

سببان ُب حصوؿ ىذه النعمة، كإال فإف  حسنا، ككاف مسح ا٤بلكلونا جلدان حسنان، ك  ا 
 ، كا قادره على أف يعطيو ىذه النعمة دكف سبب، لكن  حكمة ا األمر إٔب ا 

 ، كا على كل شيء قدير.  اقتضت ذلك؛ فهذا يدؿ على عظيم قدرة ا 
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 «قاؿ: فأي الماؿ أحب إليك؟ قاؿ اإلبل، أو البقر؛ شك إسحاؽ...»
أف األكؿ؛ كىو األبرص طلب اإلبل، أحب ا٤باؿ إليو اإلبل، -كا أعلم-الذم يظهر 

إما قاؿ اإلبل،  من كرعو شك؛ فذكر اللفظْب، كإسحاؽ بن عبد ا بن أىب طلحة 
كإما قاؿ البقر، لكن سياؽ ا٢بديث يدؿ على أف طلبو كاف اإلبل؛ ألف الػمىلىكى كما سيأٌب، 

أف يعطيو ناقة يتبلغ هبا؛ فدؿ ىذا على أف مالو إذنا   رجع إليهم بعد ذلك، كسأؿ ىذا الرجل
 كاف اإلبل ..

قاٍ: اإلبٌ، أٚ ايبكس غو إضشام؛ ؾأعطٞ ْاق١ عػسا٤؛ ؾكاٍ: بازى $

 #اهلل يو ؾٝٗا...

الناقة العشراء ىي: ا٢بامل؛ الٍب بلغت الشهر العاشر، كىذه كانت معدكدة عندىم، 
 من أنفس األمواؿ.

 أٟ غ٤ٞ أسب إيٝو؟  قاٍ: ؾأت٢ األقسع قاٍ:$

 #قاٍ: غعس سطٔ، ٜٚرٖب عين ايرٟ قد قرزْٞ ايٓاع ب٘...

أهنم كانوا ُب ذاؾ الوقت ال يلبسوف العمائم؛ إ٭با كانت رؤكسهم -كا أعلم-يبدك 
مكشوفة؛ فكاف يؤذيو أال يكوف على رأسو شعر، كرٗبا كانوا يتعمموف، لكن يظهر شيء من 

 ندىم، كىو فاقد لو فحب أف يزكؿ عنو ىذا النقص. الشعر، ىذا ىو األمر ا٤بستحسن ع
ؾُطش٘؛ ؾرٖب عٓ٘، ٚأعطٞ غعس سطٔ، ؾكاٍ أٟ املاٍ أسب إيٝو؟ »

 #قاٍ ايبكس، أٚ اإلبٌ، أعطٞ بكس٠ ساَال، قاٍ: بازى اهلل يو ؾٝٗا...

قد جعل ىذه  ٰبتمل أف يكوف إخباران من ا٤بلك، أف ا فيها  (بارؾ ا لك) :قولو
 ك تلك البقرة ناقة، أك بقرة مباركة.الناقة، أ

 لك فيها. كٰبتمل الكبلـ أف يكوف دعاءن، دعا أف يبارؾ ا 
 ىذا الدعاء ابتبلءن، كامتحانان. كاستجاب ا 
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ٖٞؾأت٢ األ$ بؿسٟ؛  ع٢ُ ؾكاٍ: أٟ غ٤ٞ أسب إيٝو؟ قاٍ إٔ ٜسد اهلل إي

ملاٍ أسب إيٝو؟ ؾأبؿس ب٘ ايٓاع؛ ؾُطش٘ ؾسد اهلل إيٝ٘ بؿسٙ، قاٍ: ؾأٟ ا

 #قاٍ ايػِٓ؛ ؾأعط٢ غا٠ ٚايدا، ُٚأْتر ٖاذإ ٚٚيد ٖرا...

أيعطي  شاة كالدان؛ األمر ٰبتمل أف تكوف قريبة الوالدة؛ يعِب: ىي حامل، كقريبة 
الوالدة، كاللغة فيها أف الشيء إذا قػىريبى من الشيء؛ فإنو يعطى حكمو، كرٗبا كانت شاة 

كا -ن إذا قارنا السياؽ الناقة العشراء، كالبقرة ا٢بامل يبدك معها كلدىا حديثة الوالدة، لك
 أهنا كانت شاة قريبة الوالدة، كا تعأب أعلم. -أعلم

 قاٍ: ؾأٟ املاٍ أسب إيٝو؟ قاٍ ايػِٓ؛ ؾُأعط٢ غا٠ ٚايد٠، $

 #ُٚأْتر ٖاذإ ٚٚيد ٖرا...

لئلبل كالبقر كالقابلة ، الناتج د ىذاىاذاف، وول   جَ نتَ أَ أينتج ىاذاف، كبعضو يضبطو 
للبشر، الناتج يعِب: الذم يقـو على توليد البهيمة؛ فكاف أف كٌلد، أك قاـ على تولٌيد الناقة، 
كالبقرة، ككذلك كٌلد األخّب ىذه الشاة الذم عنده، كله قاـ على توليد ما عنده، يعِب: أف 

 نده قطيع كبّب. رزؽ كل كاحد من ىؤالء الثبلثة ذرية ٥بذه البهائم؛ فأصبح عا 
 #ؾهإ هلرا ٚإد َٔ اإلبٌ، ٚهلرا ٚإد َٔ ايبكس، ٚهلرا ٚإد َٔ ايػِٓ...$

حا٥بم من الفقر، كا٤بسكنة إٔب ىذا الغُب؛ كل كاحد عنده  سبحاف ا أبدؿ ا 
 ما ٲبؤل الوادم من اإلبل، أك من البقر، أك من الغنم ..

 #..قاٍ: ثِ أْ٘ أت٢ األبسف يف ؾٛزت٘ ٦ٖٝٚت٘.$

  
صورتو، كىيئتو يعِب: ُب صورة األبرص؛ جاء إليو ُب الصورة، كا٥بيئة الٍب كاف عليها 

عليو،  ىذا الرجل سابقا، كذلك لتذكّبه، كتنبيهو، كإغرائو؛ ليجيد كيبذؿ كاجب ا 
 كجاء إليو ُب صورتو ا١بسمية، كَب ىيئتو يعِب: ُب لباسو، كشكلو ا٣بارجي.

 
ٌْ َطهني، قد قاٍ: ثِ أْ٘ أت٢ األبس$ ف يف ؾٛزت٘، ٦ٖٝٚت٘؛ ؾكاٍ: زد

 #اْكطعت بٞ اؿباٍ يف ضؿسٟ...
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 الشرح
رجل مسكْب، رجل خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ: أنا رجله مسكْب؛ كصف نفسو بأنو ليس  

عنده ما يكفيو، كانقطعت بو ا٢بباؿ؛ يعِب: األسباب، كا٢ببل ُب اللغة ىو: السبب؛ ليس 
ألنو مسكْب، كبعض الركاة ركل ىذا اللفظ انقطعت  عنده سببه لكي يصل بو إٔب مطلوبة؛

 يب  ا٢بياؿ ٝبع حيلة، كاألكثر على ا٢بباؿ. 
 #قد اْكطعت بٞ اؿباٍ يف ضؿسٟ؛ ؾال بًؼ يٞ ايّٝٛ إال باهلل، ثِ بو...$

انظر إٔب التوحيد، ىذا ىو التوحيد؛ التوحيد أال ٘بعل ا٣بالق،  «إَّل باهلل، ثم بك»
، كا٤ببلئكة قائمة بتوحيد ا كا٤بخلوؽ ُب السياؽ عل ، كىم من ى مقاـ كاحد؛ فالػمىلىكى

أعظم ا٣بلق إٲبانان كتوحيدان؛ ما قاؿ ا٤بلك أنا با كبك؛ إ٭با قاؿ: أنا با، ٍب بك؛ فهذا ٩با 
يؤكد، كيدؿ على ما سبق ا٢بديث فيو؛ أنو ُب مقاـ نسبة النعمة ٯبب أال يػيٍقرىفى ا٣بالق، 

ٕبرؼ الواك؛ الذم يفيد التسوية؛ إ٭با يكوف العطف بػ )ٍب(؛ الٍب تفيد كا٤بخلوؽ، كيعطف 
 الَبتيب، كا٤بهلة.

 أضأيو بايرٟ أعطاى ايًٕٛ اؿطٔ، ٚاؾًد اؿطٔ، ٚاملاٍ؛ 

 #بعريّا أتبًؼ ب٘ يف ضؿسٟ...

، كليغريو باإلجابة ما قاؿ أسألك با؛ إ٭با أتى هبذا اللفظ؛ لكي يذكره بنعمة ا 
. 

 #اؿكٛم نجري٠. ؾكاٍ ي٘...قاٍ: $

قاؿ ا٢بقوؽ كثّبة؛ اعتذر بعذر كاذب، كما يعتذر كثّب من الناس إذا كجبت عليهم 
كثّب من ا٢بقوؽ، كبالتإب؛ فإنو ال   رهبأف ىذا ا٤باؿ الذل عندىم يعتو  حقوؽ من ا 

دؾ يستطيع أف يعطيك؛ يعِب: يقوؿ ٥بذا ا٤بلك؛ أنا ال استطيع أف أعطيك؛ ألنك لست كح
 الذل تطلب، عندم، ملتـز التزامات كثّبة، كرفض أف يعطي  ا٢بق الواجب عليو. 

كال شك أف  الذم ٯبب عليو أف ٯبيب ىذا ا٤بسكْب إذا انقطع ىذا ا٤بسكْب، كابن 
السبيل، كليس لو أحد يقف معو؛ فإنو يتعْب على ىذا ا٤بسؤكؿ أف ٯبيبو، كأف يعطيو ىذا من 
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عليو؛ كقع ُب البخل،  لكنو ٖبل، كرفض أف يؤدم  حق ا  ُب ىذا ا٤باؿ، حق ا 
 كما سيأٌب .   فالكذب؛ فكفر نعمة ا 

 ؾكاٍ ي٘: نأْٞ أعسؾو. $

 #املاٍ؟!... أمل تهٔ أبسف ٜكرزى ايٓاع، ؾكريّا؛ ؾأعطاى اهلل 

 ذكره بأمرين: 
 أنو كاف أبرص، كىذا ٓب ينكره، كليس عنده كسيلة إلنكاره أصبل. الوؿ:

 ؛ فهذه ىي الٍب كفر نعمة ا فإنو كاف فقّبا، ٍب أغناه ا  :المر الثانيأما 
 فيها.

 #ؾكاٍ: إمنا ٚزثت ٖرا املاٍ نابسّا عٔ نابس...$

ا أعاد األمر إٔب نفسو   ؛ إ٭ب  ما قاؿ ىذه نعمة ا، كنت فقّبان؛ فأغنا٘ب ا، كأنعم علي 
قاؿ: كرثتو كابران عن كابر، النصب ىا ، [ٓ٘]فصلت:لَيَػُقوَلن  َىَذا ِلي﴾﴿: كما قاؿ 

ىنا بنزع ا٣بافض، أصل  الكبلـ، كرثتو عن كابرو عن كابر؛ فنصب بنزع ا٣بافض؛ يعِب: كرثتو 
 عن أىب، كأىب عن جدم، كىكذا...

يَػْعرُِفوَف نِْعَمة الل و ثُم  ﴿: ؛ كما قاؿ كال شك أف  ىذا من عدـ شكر ا 
أف يقوؿ )ىذا مإب كرثتو عن آبائي(؛  ، مٌر بنا قوؿ ٦باىد [ٖٛ]النحل:﴾يُػْنِكُرونَػَها

 ..  من إنكار نعمة ا  فهذا جعلو ا 
 #ؾكاٍ: إٕ نٓت ناذبا، ؾؿريى اهلل إىل َا نٓت...$

، ىذا نستفيد منو مشركعية الدعاء «إف كنت كاذباً؛ فصيرؾ اهلل إلى ما كنت»
ا علق األمر، إف كنت كاذبان؛ فصّبؾ ا إٔب ما كنت، ا٤بشركط، ما دعا عليو دعاءن مط لقان؛ إ٭ب 

استجاب ذلك، ٓب يأًت ُب ختاـ ا٢بديث، ما الذم آؿ إليو أمر األبرص،  كلعل ا 
 كاألقرع.
لكن لعل األمر، كا تعأب أعلم؛ أنو قد ايستجيب للمىلك؛ ألنو ُب ا٢بقيقة كاف   
 كاذبا.
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ت٘، ؾكاٍ ي٘ َجٌ َا قاٍ هلرا، ٚزد عًٝ٘ َجٌ قاٍ: ؾأت٢ األقسع يف ؾٛز$

 #عًٝ٘ ٖرا؛ ؾكاٍ إٕ نٓت ناذبا؛ ؾؿريى اهلل إىل َا نٓت... َا زٖد

ما فشبل، كما سقط ىاذاف ُب االمتحاف ما ٪بحا، ابتبلىم ا  ، لكن  النتيجة أهن 
 ٪بحا.

تحانو أف عنو، كانت نتيجة ام ؛ فرضي  ا كأما الثالث فهو الذم ثبتو ا 
 .سيدد، كفاز برضى ا 

ٌْ َطهني، ٚبٔ $ قاٍ: ٚأت٢ األع٢ُ يف ؾٛزت٘، ٦ٖٝٚت٘؛ ؾكاٍ، زد

ثِ بو.  سٟ؛ ؾال بالؽ يٞ ايّٝٛ إال باهللضبٌٝ؛ قد اْكطعت بٞ اؿباٍ يف ضؿ

أضأيو باهلل ايرٟ زد عًٝو بؿسى، غا٠ أتبًؼ بٗا يف ضؿسٟ؛ ؾكاٍ قد نٓت 

َا غ٦ت، ٚدع َا غ٦ت؛ ؾٛاهلل َا أدٗدى أع٢ُ؛ ؾسد اهلل إىل بؿسٟ؛ ؾدر 

 #ايّٝٛ بػ٤ٞ أخرت٘ هلل...

؛ فكاف منو االعَباؼ، كاف سبحاف ا! ىذا الرجل صاحب إٲباف؛ قاـ بشكر ا 
منو االعَباؼ، أكالن بقلبو، ٍب بلسانو، اعَبافو بقلبو كاف ألف لسانو اعَبؼ، كاأللسنة مغاريف 

، رد عليو بصره بعد من أنعم عليو هبذه النعمة ىو ا القلوب؛ فاعَبؼ بلساف كبقلبو أنو 
 أف كاف أعمى، ككذلك أعطاه ىذا ا٤باؿ، كقد كاف مسكينا.

آَؿ َداُووَد  ﴿ اْعَمُلواعمبلن:  ٍب قاـ باألمر الثالث، كىو أنو أدل شكر ا 
ا عليو؛ فقاؿ ٥بذا الرجل، خذ م أدل ا٢بق الذم أكجبو ا ؛ [ٖٔ]سبأ: ﴾ ُشْكًرا

 شئت، فوا ال أجهدؾ؛ يعِب: ال أشق عليك، كال أمنعك أف تأخذ شيئان .
انظر أيضان إٔب التوحيد، كانظر أيضان إٔب اإلخبلص أنو ال ٯبهده؛ ألجل ا لوجو ا 

 ا كاف ألجل ا ، ، ليس ألجل الثناء، كليس ألجل ا٤بدح، كليس ألجل الرياء، إ٭ب 
رم: )فإ٘ب ال أٞبدؾ(، كليس ال أجهدؾ، كا٤بعُب: أنِب ال أٞبدؾ، كجاء ُب ركاية عند البخا

 كال أشكرؾ إف تركت شيئان ٙبتاج إليو،.
، كقبح  كُب ىذا دليله على كـر ىذا الرجل، كُب ىذا ما يدلك على فضيل الكـر

 البخل.

http://www.salehs.net/


ْٖٗ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

ما الذم أدل باألقرع، كاألبرص إٔب أف كقعا فيما كقعا فيو من الكذب، ككفراف نعمة 
 ؟ إ٭با كاف ذلك بسبب البخل.ا 

 .عليو، كقاـ بشكر ا  أما ىذا الرجل؛ فكاف كرٲبان؛ فأد ل ما أكجب ا 
 والحديث فيو فوائد كثيرة:  

/ أف ذكر الغّب ٗبا يقبيح ليس من الغيبة، إذا ٓب ييس ٌمى الشخص، إذا ٓب يسمى ُ
 ذكرت أ٠بائهم.الفاعل، ذلك ٓب يعد غيبة؛ ألجل ىذا ىؤالء الثبلثة ما 

 /ثبوت اإلرث ُب األمم السابقة، قاؿ: "كرثتو كابران عن كابر".ِ
 . / فضيلة الرفق بالضعفاء، كأف ىذا من أسباب حلوؿ رضى ا ّ
/ خطر كقبح البخل، كأنو يؤدل إٔب مفاسد؛ ألنو ٖبل كذب، كألنو ٖبل كفر نعمة ْ

 ا سبحانو، كألنو ٖبل ما أدل ا٢بق الواجب عليو.
/ أف  الدعاء ا٤بشركط جائز، كىذا ينفع اإلنساف ُب ا٤بواضع الٍب ٰبصل عنده فيها ٓ

شك؛ فاستحقاؽ ىذا ا٤بدعو لو ىذا الدعاء؛ سواءن كاف دعاء لو، أك دعاء عليو؛ فإف من 
ا٤بشركع حينئذو ُب حاؿ الشك، أف يدعو اإلنساف، كيشَبط ُب دعائو؛ حٌب يكوف دعائو 

 دعاءن صحيحا.   
ٝٔتِ؛ ؾكد زقٞ اهلل عٓو، ٚضدط ع٢ً ؾكاٍ: $ أَطو َايو؛ ؾإْ٘ ابُتً

  #ؾاسبٝو

 أخسداٙ.

أف قصة األقرع، كاألبرص اشتهرت؛ لذلك -كا أعلم-سخط على صاحبيك، يبدك 
أف الصحبة تطلق ُب اللغة على أدٗب مبلبسة، كأدٗب  : صاحبيك، كىذا فيو فائدة لغوية:قاؿ

، إ٭با اشَبكوا ُب االمتحاف، كمع ذلك -كا أعلم-بدك ىؤالء الثبلثة فيما ي مقارنة؛ ألف  
أنتم » :أيضان   تطلق على أدٗب مبلبسة، كما قاؿ النيب :الصحبة، فالصحبة ُب اللغة أثبت

 فأدٗب مبلبسة يصح ُب اللغة أف يكوف معها إطبلؽ لفظ الصحبة. ؛«صواحب يوسف
كضركرة ا٢بذر من  ، كا٣ببلصة الٍب نصل إليها كجوب أف يشكر اإلنساف نعمة ا

إما بعدـ االعَباؼ القليب، أك عدـ االعَباؼ باللساف، أك بعدـ القياـ  ،كفراف نعمة ا 
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كا١باه لو  ،فا٤باؿ لو شكره  ؛شيء ٕبسبو ككل   ،أك أذف ُب ىذه النعمة ،ٗبا أكجب ا 
  .كغّب ذلك ،كالعلم لو شكره  ،شكره 

على كل  كا٤بوفق الذم يقـو بشكر ا  ،بهافلها شكره ٕبس ؛نعمة من ا  كل  
 هبا عليو. نعمة أنعم ا 
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  :قاؿ 

  :قٍٛ اهلل تعاىل باُب
فَػتَػَعاَلى الل ُو َعم ا ا آتَاُىَما ﴿فَػَلم ا آتَاُىَما َصاِلحاً َجَعال َلُو ُشرََكاَء ِفيمَ 

 اآلية. [ٜٓٔ:العراؼ]ُيْشرُِكوَف﴾
يوإب ذكر األبواب الٍب ٙبث على تكميل التوحيد، كٙبذر من   فبل يزاؿ ا٤بؤلف 

ا تدكر على بياف قوادح كل ما يقدح فيو، كاألبواب ا٤باضية، كىذا، كما بعدىا، ٘بد أهن  
أك إٔب نقصو أك عدـو ُب تعظيم ا ، أك عدـو ُب شكر ا  إٔب نقصو  عي جً رٍ التوحيد الٍب تػى 
. 

على أف من  كمن ذلك ىذا الباب الذم بْب أيدينا، كالذم ينبو فيو ا٤بؤلف 
يد األ٠باء لغّب ا ألصل التوحيد، تعبقوادح التوحيد ك٩با يناُب كمالو الواجب، كقد يكوف منافيًّ 

ىذا الباب سيأٌب الكبلـ عنها مفصبلن  ؤلف كىذه اآلية الٍب بوب عليها ا٤ب ،ا 
 إف شاء ا.
 : قاؿ 

اتؿكٛا ع٢ً ؼسِٜ نٌ اضِ َعبد يػري اهلل )):  قاٍ ابٔ سصّ

 .((عبد املطًب اساغ ؛ٚعبد ايهعب١، َٚا أغب٘ ذيونعبد عُسٚ، 

، ال شك أنو ((مراتب اإلٝباع))كتابو ُب   ىذا اإلٝباع الذم نقلو ابن حـز 
سم معبد لغّب ا، كعبد عمرك، كعبد إف العلماء متفقوف على ٙبرٙب كل ا، فإٝباع صحيح

ساؽ الشريعة قائمة  الكعبة، كعبد مشس، كغّب ذلك ٩با كثر قدٲبنا كيكثر حديثنا، كذلك أف  
 .، فا٣بلق ٝبيعنا عبيد  على تعبيد ا٣بلق  

االضطرار، يعِب أهنم  عبودية ، فإما أف يكونوا عبيد  كل ا٣بلق عبيد  
  بر شأهنم، كا٤بتصرؼ فيهم ٗبا يشاء، كىو ا ٤بالكهم، كسيدىم، كخالقهم، كمد   عبيده 

ِن  َواْلَْرِض ِإَّل   ُكلُّ َمن ِفي الس َماَواتِ  ﴿ِإفْ  :كما قاؿ  آِتي الر ْحمََٰ
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ة الٍب ىي ىذه العبودي يد  فجميع ا٣بلق مؤمنهم ككافرىم ىم عب، [َٖٜعْبًدا﴾]مريم:
 عبودية االضطرار.

 أخرل، كىي عبودية االختيار، ككل   كا٤بؤمنوف ا٤بسلموف ٝبعوا إٔب ىذه العبودية عبوديةن 
من ا٣بضوع كالذؿ كالعبودية   فإف كا إال  دي بى عى أال يػي  ا٣بلق إذا كانوا كذلك فواجبه 

 مع ا  كخبلؼ ذلك نوع من الشرؾ أف تيعب د األ٠باء لو تبارؾ كتعأب. 
ع إٔب ذلك اعتقاد أف كال شك أف ٦برد التعبيد لغّب ا ُب االسم شرؾ أصغر، فإذا ٝبي 

رتقى إٔب الطامة من العبادة، فهذا ال شك أنو قد ا يستحق ما يستحقو ا  غّب ا 
كاف   شيءه  العظمى كىي الشرؾ األكرب، كىذا النوع من الشرؾ كىو تعبيد األ٠باء لغّب ا

عبد الكعبة، كعبد  ؛اشينا قدٲبنا، فأىل ا١باىلية كانوا يعبدكف كثّبنا لغّب ا، ٘بد من أ٠بائهمف
الشمس، كعبد الدار، كعبد البلت، كعبد مناة، كعبد ىيبل، كعبد العزل، إٔب غّب ذلك من 

 ىذه التسميات الشركية الكثّبة. 
فيهم التعبيد للمسيح،  ينتشر كالنصارل، إذٍ   ؛كذلك الشأف ُب أىل األدياف األخرل

الضبلؿ ال سيما من كاف من ا٤بنتسبْب إٔب قطيب الضبلؿ  ؽي رى ٘بدىم يسموف عبد ا٤بسيح، كفً 
الذين ىم عباد القبور، سواء كانوا من الغبلة ُب آؿ البيت، أك كانوا من الغبلة ُب األكلياء 

بيد ُب األ٠باء لغّب من إرث ا١باىلية، كلذلك يكثر عندىم التع كالصا٢بْب، ىؤالء على إرثو 
بعبد ا٢بسْب، كعبد ا٢بسن، كعبد الزىراء، كعبد  ، فتجد من ىؤالء من يسمي أك يتسمىا

 كما شاكل ذلك. ،الرضا
كُب الطرؼ ا٤بقابل ٘بد أيضا التسمية على ىذه الشاكلة، ٘بد عبد السيد كمرادىم 

النيب، كيسموف غبلـ  كيسموف عبد الرسوؿ، كيسموف عبد الوٕب كليس ا  :بالسيد يعِب
 .إٔب غّب ذلك من ىذه التسميات  األمّب كمرادىم أمّب ا٤بؤمنْب علي٧بمد، يسموف عبد 

ككلها كال شك باطلة ُب الشريعة، ك٧برمة أشد التحرٙب، بل إهنا نوع من الشرؾ با 
  لذلك من تأمل سّبة النيب ُب أصحابو، ٘بد أنو كاف يغّب األ٠باء ا٤بعبدة لغّب ا ،

األ٠باء  ٘بد من ذلك الشيء الكثّب، كعامة ما كاف يغّب  ((طبقات الصحابة))اقرأ ُب 
ألف أحب األ٠باء  ا٠با عبد ا كعبد الرٞبن؛ إليو كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 عبد ا كعبد الرٞبن. إٔب ا 
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صابة(( البن إلا))كعبد عمرك كعبد الكعبة، كُب  كمن ذلك ما أكرد ا٤بؤلف  
أك ٫بو ىذا العدد، كانت أ٠بائهم عبد الكعبة قبل ٦بيء اإلسبلـ،  حجر أربعة من الصحابة

كمن أكلئك عبد  ،إٔب عبد الرٞبن كٝبيع ىذه األ٠باء غّبىا النيب   ذلك النيب فغٌّب 
 . الرٞبن بن عوؼ

كلو  إال   دى ب  عى كذلك أال يػي  ىذه قاعدة الشريعة كىذه سنة النيب  ا٤بقصود أف  
بو، فهذه ىوة  كخالطو اعتقادي تعظيمو ٥بذا ا٤بسمى ا إذا كاف قد خاِب ذلكٗبجرد التسمية، أم  
 من ذلك. -عافا٘ب ا كإياكم- األكرب سحيقة من الشرؾ
التسمية  (، ليس مراده أف  عبد ا٤بطلب احاش) :مع قوؿ ابن حـز  بقيت كقفةه 

 ىذا االسم قد كقع فيو خبلؼ على كجو ا٣بصوص، أف   ا مرادهبعبد ا٤بطلب جائزة، إ٭ب  
 كصدؽ، ا٣ببلؼ كاقع ُب ىذا االسم.

لغّب ا، فبل ٘بوز  ةى دى بى عى مي ػالصواب الذم ال شك فيو أنو من جنس بقية األ٠باء ال لكن  
 أك عبد الشمس أك عبد البلت.التسمية بعبد ا٤بطلب كما ال ٘بوز التسمية بعبد الدار 

كما ُب حديث الرباء   ىذا االسم فإنو  أقر   وف ٔبواز ذلك بأف النيب القائل كاحتج
قالوا فهذا  ،«أنا النبي وَّل كذب، أنا ابن عبد المطلب»ُب الصحيحْب قاؿ يـو حنْب: 

٘بوز التسميةي  إذف، ى نفسو بابن عبد ا٤بطلب٠ب   ٔبواز ىذه التسمية حيثي  من النيب  إقراره 
  بعبد ا٤بطلب.

-عبد ا٤بطلب بن ا٢بارث هبذا االسم  تسميةى  كىو إقرار النيب  دالؿ ثافو كثنوا باست
ىذا االسم  قالوا عدـ تغيّب النيب  -عبد ا٤بطلب ابن ربيعو بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب

 ال يصح. كر غّب صحيح بل ىو خطأ، كاستدالؿه دليل على جواز التسمية بو، كىذا الذم ذي 
ا٢بكاية ال ك  ،كاف ىا ىنا حاكينا ال منشئنا  إف النيب ف أما االستدالؿ بقوؿ النيب  

كىذا شأف ال  عرؼ بو ُب قبائل العرب،كىذا الذم يي  أف ىذا ا٠بو  تقتضي اإلقرار؛ ٗبعُب
أف يغّب ذلك،  مشهور عند العرب كافة، فلم يكن ُب قدرة النيب  سمه يستطيع تغّبه، ىذا ا

ا أك مي  ا أف يكوف النيب فهو إذنا حكي كاقعنا ال ٲبكن تغيّبه، كحاش قرنا منشئنا ا٠بنا جديدن
 السم ٲبكن تغيّبه من ىذا ا١بنس.
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ىذا االسم ُب أصلو يعِب فيما يتعلق باسم جد  خر، كىو أف  ذا كجو آكأضف إٔب ى
ىنا ليست عبودية ا٣بضوع، ليست العبادة ا٤بعركفة شرعنا، إ٭با  فالعبودية ا٤بذكورة ىا النيب 

 .عبودية الرؽ :أصل التسمية هبا ُب ىذه يرادي 
 ف  أل لغّب ا  دو ب  عى بْب التسمية باسم مي  حيث أنو ينبغي التفريق بْب األمرين: فرؽه 

كبْب  ،الذم ىو من العبودية االصطبلحية الشرعية ذلك فيو نوع خضوع لغّب ا 
، أنو غبلمو :ِبيع ،فبلف عبدي  فبلفه  :الوصف بالعبودية الٍب ترجع إٔب الرؽ، فيجوز أف تقوؿ

 لو. أنو رقيقه 
كاألصل ُب التسمية على ما ذكرت كتب التاريخ ُب شأف عبد ا٤بطلب، الذم ىو جد 

أف عمو ا٤بطلب ابن عبد مناؼ، الذم ىو أخو ىاشم ذىب إٔب ا٤بدينة كأخذه من  النيب 
،كاف على  فنا لو خلفو على دابتو، فلما دخلوا إٔب مكةدً رٍ أخوالو ٍب عاد بو إٔب مكة ككاف مي 

ىيئة رثة، ما كاف عنده كقت لكي يذىب فينظفو كيكسوه فكاف على ىيئة رثو، فسألوا ىذا 
 ٕب، استحى أف يقوؿ أنو ابن أخيو، ده بٍ ا٤بطلب عن ىذا الغبلـ الذم معو، فقاؿ: ىذا عى 

 فأشتهر بعد ذلك بأنو عبد ا٤بطلب.
ا على نسبة العبودية لغّب ا؛ إ٭با كاف ذلك على  فاألصل ُب التسمية ٓب تكن تعبيدن

 كصف الرؽ.
 ْب لك أف ىذا االستدالؿ غّب صحيح.فإذا ٝبعت ىذين الوجهْب تب

جواز على ، «أنا ابن عبد المطلب»: ٍب إنك لتعجب من االستدالؿ بقوؿ النيب 
ذا بغّب ذلك أيضنا، فإذا جاز ىذا جاز ىذا، كإ التعبيد هبذا االسم مع أنو قد تكلم النيب 

نع ىذا.مينع من    ىذا ينبغي أف ٲبي
كما ُب حديث أيب  باسم عبد مناؼ فإنو قاؿ  فإنو ُب الصحيحْب تكلم النيب 

كُب  «يا معشر قريش، يا بني عبد مناؼ»ىريرة ُب الصحيحْب، ٤با صاح ُب قريش قاؿ: 
، كما ثبت ُب الصحيحْب أيضنا أف «يا بني عبد شمس» :ركاية عند مسلم ٥بذا ا٢بديث

 . «خير دور النصار، بنو النجار، ثم بنو عبد الشهل»اؿ: ق النيب 
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الذم ال شك  اسم ابن عبد ا٤بطلب من بْب ىذه التسميات؟ كالصحيحي  ص  ا ٤باذا خي إذن 
شتهرنا كاف ُب نطقو هبذه األ٠باء ٰبكي الشيء الواقع الذم أصبح معركفنا كمي   فيو، أف النيب 

 فبل ٲبكن تغيّبه كا تعأب أعلم.
اَّلستدَّلؿ  غير صحيح، وبقي   ا يتلخص لنا أف ىذا اَّلستدَّلؿ الوؿ، استدَّلؿٌ إذً 
 الثاني: 

، ن ربيعة بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلببعبد ا٤بطلب بأقر التسمية  كىو كوف النيب 
، لكن ما ذكر فيو نظر كاستدرؾ عليو (االستيعاب()كىذا قد ذكره ابن عبد الرب ُب كتابو )

  ابة((.ُب ))اإلص ابن حجر 
كذكر أف الزبّب ابن بكار كىو من أعلم الناس بنسب قريش كرجا٥با، ذكر أف اسم ىذا 

 : ا٤بطلب كليس عبد ا٤بطلب.الصحايب إ٭با ىو
 .كليس عبد ا٤بطلب ،فالصواب أف ا٠بو ا٤بطلب ابن ربيعة

 أعلم. كا  لو اسم معبد لغّب ا  ٓب يكن أحد من أصحاب النيب كبالتإب 
 : قاؿ 

ؾأتاُٖا  ،ملا تػػاٖا آدّ محًت)) قاٍ:يف اآل١ٜ  ٚعٔ ابٔ عباع 

 ٚأ ينيتطٝعٓ ؛ؾكاٍ: إْٞ ؾاسبهُا ايرٟ أخسدتهُا َٔ اؾ١ٓ،إبًٝظ

 ،ىٛؾُٗا ؛ٚألؾعًٔ ٚألؾعًٔ ،ٌ ؾٝدسز َٔ بطٓو ؾٝػك٘ألدعًٔ ي٘ قسْٞ أِّ

اٍ ثِ محًت، ؾأتاُٖا ؾك ،مسٝاٙ عبد اؿازخ، ؾأبٝا إٔ ٜطٝعاٙ، ؾدسز َٝتا

 ؾرنس هلُا، ؾأتاُٖا ،ثِ محًت ،ؾأبٝا إٔ ٜطٝعاٙ، ؾدسز َٝتا ؛َجٌ قٛي٘

﴿َجَعال َلُو ُشرََكاَء  :ؾريو قٛي٘ ،ؾطُٝاٙ عبد اؿازخ ،ؾأدزنُٗا سب ايٛيد
  [ٜٓٔ:العراؼِفيَما آتَاُىَما﴾]

 .زٚاٙ ابٔ أبٞ سامت

َما َصاِلحًا ﴿ فَػَلم ا آتَاىُ  : فيو تفسّب قوؿ ا  ىذا األثر عن ابن عباس 
كبناء على ىذا  [ٜٓٔ:العراؼَجَعال َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما فَػتَػَعاَلى الل ُو َعم ا ُيْشرُِكوَف﴾]

لغّب ا، كما جاء ُب ىذا  ةو دى ب  عى مي  تسمية األكالد بأ٠باءو  التفسّب فإف من الشرؾ با 
ا عبد ا٢بارث، كا٢بارث على ما ا ابنهم٠بي   آدـ كحواء  جاء فيو أف   األثر، حيثي 
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﴿َجَعال َلُو ذلك شركنا، قاؿ:  إبليس، فجعل ا  اسم إلبليس فكاف ا٤بعُب أنو عبدي  كاذكر 
 .[ٜٓٔ:العراؼُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما﴾]

 ، كىذه اآلية فيها ٕبث طويل من جهة كوف ىذه اآلية يراد هبا آدـ كحواء
 أك ال يراد ذلك.

 يرجع إلى قولين: والخالؼ في ذلك 
﴿َجَعال َلُو ُشرََكاَء ِفيَما  :ُب قولو  فإنو الػمٍعػنػػِّػػي   ا القوؿ الوؿ:أم  

حيث ٠بيا ابنهما عبد ا٢بارث إ٭با ىو آدـ كحواء  [ٜٓٔ:العراؼآتَاُىَما﴾]
إٔب ٝبهور أىل العلم، بل حكى ابن  بى سِّ كىذا القوؿ ذىب إليو كثّبنا من أىل العلم، بل ني 

 اإلٝباع عليو.  ير جر 
ُب الشرؾ،  على كقوع آدـ كحواء  ىذه اآلية ال تدؿي  أف   والقوؿ الثاني:

ال يراد بذلك آدـ  ،[ٜٓٔ:العراؼ﴿َجَعال َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما﴾]بل قولو تعأب: 
 من ذريتهما. ا، كإ٭با يراد من ذلك من كاف مشركن  كحواء

 وإجماع:  ،راث، وآيثٍ استدَّلؿ القوؿ الوؿ كاف بحد
، كىذا ا٢بديث ُب معُب ا ا٢بديث، فهو حديث ٠برة بن جندب مرفوعنا إٔب النيب أم  

ا ٠بي   أف آدـ كحواء  :منو ُب ا٤بعُب، كخبلصتو ىذا األثر الذم بْب أيدينا قريبه 
، خرجو عن رسوؿ ا  ضعيف، ال يصح   ىذا ا٢بديث حديثه  ابنهما بعبد ا٢بارث، لكن  

 ،عن قتادة م،كغّبىم، من طريق عمر بن إبراىيم العبد ،كالطربم ،كالَبمذم ،إلماـ أٞبدا
 عدة: لله كىذا اإلسناد إسناد ضعيف كفيو عً ، عن ٠برة عن النيب  ،عن ا٢بسن البصرم

عن قتادة، كركايتو عن قتادة ضعيفة  م،ىو من ركاية عمر ابن إبراىيم العبدأوًَّل:  
على ذلك  لذلك ما ركاه عن قتادة غّب مقبوؿ، كما نص  ك ، مضطربة، يركم عنو مناكّب

 ا٢بفاظ.
كُب ٠باع ا٢بسن من ٠برة  ،ا٢بديث جاء من ركاية ا٢بسن عن ٠برة : كىي أف]ثانيًّا[

 خبلؼ مشهور.
كثّب  ككاف  -أعِب ا٢بسن-ىذا عدا أنو قد عنعن ُب ىذا اإلسناد  ]ثالثًا[:

 التدليس.
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حيحة قد جاءت عن ا٢بسن البصرم، كما قاؿ ابن كثّب كىو أف األسانيد الص رابًعا:
ُب تفسّب اآلية بغّب ذلك، كىو أهنا ُب ذرية آدـ كحواء ا٤بشركْب، كلو كاف عند ا٢بسن شيء 

 ما كاف ليعدؿ عنو. ثابت ُب ذلك عن رسوؿ ا 
 ختلف ُب رفعو ككقفو على ٠برة. : كىو أف ىذا ا٢بديث ا]خامسًّا[

 .قطعنا ال يصح عن رسوؿ ا  ىذ ا٢بديث ف  على أ فهذه العلل تدؿ
كما بْب أيدينا ُب ىذا   معُب ىذا ا٢بديث عن ابن عباس  م  كِّ ري فػى  أما الثر:

 األثر.
ُب إحدل طرؽ ىذا األثر عن ابن عباس، أف  أيضا عن أييب ابن كعب  م  كِّ ري كى 

 ل ذلك عن أييب ابن كعب.رك  ابن عباس 
ُب ثبلث ركايات أك ٫بوىا ال أعلمو   ن عباس كعلى كل حاؿ ا٤بركم عن اب

 .يصح عنو 
 .كذلك ا٢باؿ ُب أثر أييب ابن كعب 

 .كأحسنها حاؿ أثر ٠برة ابن جندب 
أف يكوف ا٤بركم من ذلك عن الصحابة  (( تفسّبه )) ُب كاحتمل ابن كثّب 

 .ىذا عن اآلثارأىل الكتاب،  لً بى تلقى من قً مي 
 م، كذلك أف ابن جرير لى سى فإنو إٝباع غّب مي : أما عن اإلجماع المذكور

ليس اإلٝباع عنده قوؿ ٝبيع اجملتهدين أك  :القاعدة عنده أنو ٯبعل قوؿ األكثر إٝباعنا، يعِب
قوؿ ٝبيع العلماء، ككاف ال يعترب ٗبخالفة الواحد أك االثنْب ُب اإلٝباع، كال شك أف ىذا 

إطباؽ ٝبيع العلماء ا٤بعتربين، ككيف يصح  ا٢بجة ُب ٨بالف لقوؿ ٝبهور األصوليْب من أفٌ 
 اإلٝباع من أىل العلم.

أخرجها ابن أيب حاًب أيضا الذم ركل األثر  كٜبة ركاية أخرل عن ابن عباس 
 خبلفو، كأف اآلية ليست ُب آدـ كحواء األكؿ ركل أيضا عن ابن عباس 

 .كإ٭با ُب ذريتهما 
إضافة إٔب ٝباعة من  أضف إٔب ىذا أف ىذا ثابت عن ا٢بسن البصرم 

 ين سيأٌب ذكرىم عند القوؿ الثا٘ب.ا٤بفسر 
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 فالذم يبدك كا تعأب أعلم أف ىذا اإلٝباع غّب صحيح.
 ٍب يبقي النظر بعد ذلك ُب اآلية ككوهنا تدؿ حقيقة على أهنا ُب آدـ كحواء

 أـ ال؟ 
 الذم يظهر كا تعأب أعلم أف ذلك غّب صحيح ألكجو كثّبة منها:

األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ قد انعقد اإلٝباع على أهنم معصوموف من الكبائر،  أف 
 . كما حكى ذلك اجملد ابن تيمية كغّبه، فكيف بالشرؾ با 

نفصل أصحاب القوؿ األكؿ عن ىذا بقو٥بم: إف الذم كقع فيو آدـ كىا ىنا ا
 و شرؾ التسمية.ٓب يكن شرؾ العبادة إ٭با كاف شرؾ الطاعة، كبعضهم يقوؿ أن 

كعلى كل حاؿ مهما يكن من شيء حٌب لو ٓب يكن شرؾ العبادة، حٌب لو ٓب يكن 
األنبياء معصوموف من الشرؾ األصغر، كإذا كانوا معصومْب من الكبائر  شركنا أكرب، فإف  

 فكيف بالشرؾ الصغر الذم جنسو أعظم من جنس الكبائر، فإف ىذا ٩با ال ٲبكن القوؿ بو.
ى ىذه التسمية إ٭با ىو حواء، ف الذم ٠ب  نفصاال عن ىذا اإليراد أيضا إهم اقاؿ بعض

 :فإنو ٓب يسمي ذلك خركجنا من ىذا اإليراد، كا١بواب عن ىذا كأما آدـ 
:] ﴿َجَعال َلُو قاؿ: كذلك ألف ا  ،أنو جواب غّب صحيح]أكالن

 .[ٜٓٔ:العراؼُشرََكاَء﴾]
م ىو العمدة عند أصحاب ىذا القوؿ، ليس فيو أف ىذه اآلية ا٤بركم فيها كالذ ثانًيا:

 أف الذم ٠بى حواء فقط، إ٭با كانت التسمية من االثنْب.
ىي الٍب ٠بت  عليها السبلـبأف حواء  مى لِّ كىو أنو لو سي  أضف إلى ىذا وجهًا ثالثًا:

 كاف مقرنا ٥با.  فإف آدـ 
 كبالتإب فإنو ال يصح إذنا ىذا ا١بواب.

 لذي يدؿ على أنو َّل يصح حمل اآلية على آدـ وحواء.فهذا ىو الوجو الوؿ ا
إما أف يكوف قد تاب  أف يقاؿ إف الذنب الذم كقع ىا ىنا من آدـ  ثانًيا:

 منو أك أنو ٓب يتب منو، ال ٱبلو األمر من ىاتْب ا٢بالتْب.
فإما إف قيل أنو ٓب يتب من ذلك فبل شك أنو قوؿ عظيم، ال ٲبكن أف يقوؿ بو أحد،  

اإلقرار على  معصوموف من -عليهم الصبلة كالسبلـ–اتفاؽ العلماء على األنبياء  كذلك أف
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؟! فهذا ال ٓب يتب من الشرؾ با  نو ما أك إهنالذنوب، فكيف يقاؿ إهنم أك إ
 ٲبكن أف يقاؿ بو.

أف يذكر  يبعد ُب حكمة ا  نو قد تاب من ذلك، فإنو يقاؿ حينئذو أما إف قيل أ
عليهم الصبلة ُب ىذا ما جاء ُب قصص األنبياء  يب كال تذكر التوبة، كاعتربالذنب ُب حق الن

٤با  جل كعبلعلى كجو ا٣بصوص، فقد قاؿ  عترب ُب ىذا ما جاء ُب آدـ كالسبلـ، بل ا
ـُ ِمْن رَبٍِّو َكِلَماٍت فَػَتاَب  من أكل الشجرة قاؿ: بْب ما كقع فيو آدـ  ﴿فَػتَػَلق ى آَد

ـُ رَب ُو فَػَغَوى ثُم  اْجَتَباُه رَبُُّو فَػَتاَب َعَلْيِو ، [َٖٚعَلْيِو﴾]البقرة: ﴿َوَعَصى آَد
 .[َٕٔٔوَىَدى﴾]طو:

ذكر التوبة فإنو يي  -عليهم الصبلة كالسبلـ–إذف إذا ذكر ُب القرآف ٩با كقع من األنبياء 
 كالبد، كىا ىنا ٓب يذكر.

أيب ىريرة ثبت ا٢بديث ُب الصحيحْب من حديث  : كىو أف آدـ ثالث ووجوٌ 
 أنو يعتذر يـو القيامة عن الشفاعة العظمى بذكر ذنبو، فإنو إذا أتاه الناس يطلبوف منو

إف اهلل قد غضب غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب »يقوؿ:  الشفاعة إٔب ا 
؛ قاؿ العلماء: كلو «بعده مثلو، وإف اهلل نهاني عن أكل الشجرة فعصيتو، نفسي نفسي

ر بالذكر، ألف ذنب الشرؾ أعظم من ذنب منو ىذا الذنب لكاف أجد  قد كقع  أنو 
 أكل الشجرة.

إبليس،  كحواء، لورد ُب ذلك ذكري  أف ىذه اآلية لو كانت ُب آدـ  رابع: ووجوٌ 
كأنو أغواىم كما جاء ذلك ُب اآليات األخرل ُب شأف األكل من الشجرة، كىذا ٓب ٰبصل 

 ىنا أيضا.
ا٤بتأمل ُب العادة ا١بارية ُب ذكر قصص األنبياء  ىو أف  : ك أضف إلى ىذا وجو خامس

حْب  عليهم الصبلة كالسبلـطرد ىو التصريح بأ٠باء األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ٯبد أف ا٤ب
كىا ىنا ليس شيء من ذكرىم أك حْب بياف قصصهم، فإنك ٘بد التصريح بذكر أ٠بائهم، 

 . هما الصبلة كالسبلـعليسم حواء ذلك، ما ذكر اسم آدـ كال ذكر ا
: كىو الذم يرجع إٔب سياؽ اآليات، إٔب سياؽ اآليات أضف إلى ىذا وجو سادًسا

 :قد قاؿ: ُب سورة األعراؼ ٍب ذكر فيها ىذا االستدالؿ، فإف ا تعأبالٍب جاء فيها أك ال
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َها َزْوَجَها لِيَ  َها فَػَلم ا تَػَغش اَىا ﴿ُىَو ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنػْ ْسُكَن ِإلَيػْ
 َحَمَلْت َحْماًل َخِفيًفا َفَمر ْت ِبِو فَػَلم ا أَثْػَقَلْت َدَعَوا الل َو رَبػ ُهَما لَِئْن آتَػْيتَػَنا َصاِلًحا لََنُكوَنن  

تَػَعاَلى الل ُو َعم ا فَػَلم ا آتَاُىَما َصاِلًحا َجَعاَل َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما فػَ  * ِمَن الش اِكرِينَ 
 .[ٜٓٔ-ُٜٛٔيْشرُِكوَف﴾]العراؼ:

كلو ، ﴿َجَعاَل َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما﴾ :تأمل ُب الوجو السادس كىو ُب قوؿ ا 
 كاف ا٤براد إشراؾ آدـ كحواء بإبليس ُب التسمية لقاؿ: جعل لو شريكنا كليس شركاء.

﴿َجَعاَل َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما :  كىو قوؿ ا أضف إلى ىذا وجًها سابًعا:
كلو كاف ا٤براد آدـ كحواء لقاؿ: فتعأب ا  ،[ٜٓٔفَػتَػَعاَلى الل ُو َعم ا ُيْشرُِكوَف﴾]العراؼ:

 عما يشركاف.
﴿أَُيْشرُِكوَف َما ََّل َيْخُلُق َشْيًئا َوُىْم كأف ا تعأب قاؿ:  أضف إلى ىذا وجًها ثامًنا:

كلو كاف ا٤براد الشرؾ بإبليس ُب التسمية، لقاؿ: أيشركوف من  ،[ٜٔٔوَف﴾]العراؼ:ُيْخَلقُ 
ال ٱبلق شيئنا كىم ٱبلقوف، ألف األصل ُب )ما( أف تقاؿ ُب حق غّب العاقل، كأف تكوف 

 )من( ُب حق العاقل كمن ذلك إبليس.
نو ال كىو أف ا٤بتأمل ُب سياؽ اآليات يقطع أ أضف إلى ىذا وجًها تاسًعا مهًما:

َوََّل َيْسَتِطيُعوَف  * ﴿أَُيْشرُِكوَف َما ََّل َيْخُلُق َشْيًئا َوُىْم ُيْخَلُقوفَ  :ٲبكن أف يراد هبا آدـ كحواء
َوِإْف َتْدُعوُىْم ِإَلى اْلُهَدى ََّل  * َلُهْم َنْصًرا َوََّل أَنْػُفَسُهْم يَػْنُصُروف

اد هبا آدـ كحواء، ىذا ال أترم أف ىذه اآليات ير  ،[ٖٜٔ-ٜٔٔيَػت ِبُعوُكْم﴾]العراؼ:
ٲبكن أف يقاؿ بو، بل الناظر ُب ىذه اآليات كا٤بعترب ٗبا سواىا من اآليات ٯبد أف السياؽ 

 يتعلق با٤بشركْب كليس بآدـ كحواء. 
كىو ُب ا٤بركم، كالذم بْب أيدينا، ٘بد أف ُب ىذا  أضف إلى ىذا وجًها عاشًرا:

أنا صاحبكما الذم  :إبليس يأٌب إليهما فيقوؿ ترلال ٲبكن التسليم بو، أالذم بْب أيدينا ما 
أخرجتكما من ا١بنة، أىذا كبلـ من يريد اإلغواء كمن يريد اإلغراء؟ ألنو لو قاؿ ذلك فإهنما 

 سيتذكراف أف االستجابة لو إ٭با تؤدم إٔب الشر كما حصل ُب شأف أكل الشجرة. 
يصدؽ آدـ كحواء أف من البعد ٗبكاف أف  :وىو أضف إلى ىذا الوجو الحادي عشر

ُب رأس ىذا ا١بنْب قرننا كقرف اآليل، الذم ىو من جنس  جى ًر إبليس عنده قدرة على أف ٱبيٍ 
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الوعوؿ، يعِب ىذا كبلـ ال ٲبكن أف يصدؽ بو أحد، ٍب من الذم ٱبلق، كمن الذم يكوف 
قا د  ؟ إذا قاؿ إبليس أنو ىو الذم يصنع ذلك، كصى ىذا ا١بنْب ُب البطن، أليس ىو ا 

 ذلك، كاف ىذا منهما شرؾ أكرب.
ا ػفهذا ٩با يدلك على أف ىذا ال  مركم ال ٲبكن التسليم بو كال ٲبكن أف يكوف صحيحن

 .عليهما الصبلة كالسبلـكأف ا٤براد آدـ كحواء 
كأف ا٤براد هبذه اآلية ليس آدـ كحواء،  ،أف القوؿ الثا٘ب -تعأب أعلم-الذم يظهر كا 

أف ىذا ىو الصواب، كإف  [ٜٓٔاَل َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما﴾]العراؼ:﴿َجعَ  يعِب ُب قولو:
ا األكجو السابقة ٗبجموعها تدؿ على ضعف ىذ كاف لقوؿ ا١بمهور ىيبة كرىبة، إال أف  

ُب الركاية  عن ابن عباس  كم  خر، كىو الذم ري القوؿ، كأف الصواب مع القوؿ اآل
ا٤بفسرين قد أختاره ٝباعة من العلماء اققْب ك ك  الثانية، ككذلك ىو قوؿ ا٢بسن 

، ككذلك من ا٤بتأخرين ا٤بعركفْب كابن القيم كا بن كثّب ككذلك القرطيب، ككذلك ابن حـز
 رٞبة ا تعأبالشيخ األمْب الشنقيطي، ككذلك الشيخ العثيمْب، كغّبىم من أىل العلم 

 أنو ىو األقرب. تعأب أعلمعلى ا١بميع، ىذا القوؿ الذم يبدك كا 
 وأصحاب ىذا القوؿ افترقوا إلى فريقين: 

﴿ُىَو ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس  :مطلع اآلية أريد هبا آدـ كحواء منهم من قاؿ: إف  
َها﴾]العراؼ: َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيػْ ىذا ُب آدـ كحواء، ٍب بعد  ،[َٜٛٔواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنػْ

من  ﴿فَػَلم ا تَػَغش اَىا﴾من الشخص إٔب ا١بنس، جنس البشر،  قاؿه ذلك حصل انتقاؿ، انت
﴿فَػَلم ا تَػَغش اَىا َحَمَلْت  :ىنا فما بعد يراد بذلك جنس البشر، فلما تغشاىا يعِب: جامعها

إٔب ، [ٜٛٔ]العراؼ: ﴾...َحْماًل َخِفيًفا َفَمر ْت ِبِو فَػَلم ا أَثْػَقَلْت َدَعَوا الل َو رَبػ ُهَما ؿ
كىذا أسلوب  عليو الصبلة كالسبلـخره، فيكوف ا٤براد ٗبن أشرؾ ىم ا٤بشركوف من ذرية آدـ آ

 معركؼ كلو نظائر ُب القرآف، كلوال ضيق الوقت لذكرت لكم ٭باذج على من القرآف.
دـ كحواء ال من قريب كال من ف ىذه اآليات ليس ٥با عبلقة بآكالفريق الثا٘ب قالوا: إ

َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ﴿ُىَو ال ِذي  بعيد: َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنػْ
َها﴾]العراؼ: أصل من خلقكم من نفس كاحدة يعِب: من جنس كاحد ك  ،[ِٜٛٔإلَيػْ
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الزكجات من  قي لٍ كاحد، كجعل منها زكجها ليسكن إليها يعِب: من ىذا ا١بنس، ٓب يكن خى 
 ٰبصل السكن إٔب آخر ما جاء ُب السياؽ.ا١بنس نفسو حٌب  جنس أخر، إ٭با كاف من

 ،[ٜٛٔ﴿َجَعاَل َلُو ُشرََكاَء﴾]العراؼ:كعلى كل حاؿ ا٤بقصود ىو أف قولو تعأب: 
 ال يدؿ على إرادة آدـ كحواء عليهما الصبلة كالسبلـ.

 مهما يكن من شيء سواء قلنا بأف ىذه اآلية ُب آدـ كحواء أك ليست ُب ذلك، فإف  
 من الشرؾ با  ظ كىذه ىي الفائدة الٍب نريد أف نقطفها، كىي أف  العربة بعمـو اللف

 نكر كال شك أف ىذا ٧بـر كال ٯبوز.ال شك أف ىذا م لغّبه  دةو بى عٍ األكالد بأ٠باء مي  تسميةى 
كما جاء عن  ،[ٗٙ﴿َوَشارِْكُهْم ِفي اْلَْمَواِؿ َواْلَْوََّلِد﴾]اإلسراء: قولو تعأب: رى سِّ كفي 

 .كغّبه، تفسّب ذلك أيضا بتسمية األبناء بأ٠باء معبدة لغّب ا  ابن عباس 
كاإلشراؾ  أك جعل نصيب من األكالد لغّب ا  كعلى كل حاؿ اإلشراؾ با 

لغّب ا، فإف   دةو ب  عٍ بو ُب ذلك، ىذا لو أكجو من ذلك ما مر معنا من تسمية األبناء بأ٠باء مي 
إٔب ىذا اعتقاد قليب بتعظيم ىذا  م  ف ضي شرؾ أصغر، كإسمية دكف اعتقاد كاف كاف ٦برد ت

 الذم ٠بي با٠بو، أك عيبِّد لو فبل شك أف ىذا شرؾ أكرب.
اعتقاد بعض  ، من ذلك:أنواع أخرل ىي أفحش كأعظم -كما ذكرت لك-كٜبة 

اآلباء أف ىذا الولد إ٭با ىو نعمة أسداىا ىذا السيد، أك ىذا الوٕب، أك ىذا النيب، فلذلك 
اد القبور، ٘بد أف من عب   ُب إيتاء ىذا الولد، كما يكوفي  مع ا  اٯبعلو شريكن  فهو

أك عند القرب، يا سيدم فبلف أريد الولد، يا سيدم  كما يقولوف،  أحدىم يصيح عند ا٤بشهد
فبلف أريد الولد، تأٌب األـ كذلك تصيح، أك تأٌب الزكجة تصيح تنادم أهنا تريد الولد، فأنظر 

عتقد أنو إ٭با كاف نعمة أنعم هبا ىذا باالبن ا ؽى زً د بعْب الرأفة كعْب الرٞبة، فإذا ري لنا يا سي
 الوٕب ا٤بقبور، كىذا كال شك شرؾ أكرب ليس بعده شرؾ.

، [ٜٓٔ]العراؼ: ﴿َجَعاَل َلُو ُشرََكاَء﴾ :خل ُب قوؿ ا من ذلك أيضا ٩با يد
عنده  ـى دِّ ضعف عنده التوحيد، أك عي  ُب شاف التربؾ، ٘بد أنو عند من اإلشراؾ مع ا 

البد منها، حٌب  التوحيد ٘بد أنو أك ٘بد أهنا تأٌب بابنها بعد أف يولد إٔب قرب الوٕب ُب زيارةو 
البد بعد الوالدة من  -عياذا با-تفيض عليو بركات السيد، كىذا يفعلو كثّب من ىؤالء 
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لو من بركات ىذا الوٕب، فهذا ال شك أنو ٞبل ىذا الطفل كاإلتياف بو إٔب قرب الوٕب، حٌب ينا
 .[ٜٓٔ﴿َجَعاَل َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما﴾]العراؼ:: با  شرؾه 

ش عنده األمر أكثر كأكثر حٌب أنو ٯبعل نذرنا حي فٍ ف منهم من يػى أضف إٔب ىذا أيضنا أ 
الوٕب، كأنو نذره  عليو أف يكوف ىذا االبن خادمنا للسيد، أك خادمنا للشيخ، أك خادمنا لقرب 

  ا طائعنا كخادمنا  بو.  شرؾ مع ا ٥بذا القرب الذم يي كسادننا  لكي يكوف عبدن
فهذه أكجو كغّبىا يفسر هبا كداخلة ُب ما تدؿ عليو ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا كىي 

 .[ٜٓٔ﴿َجَعاَل َلُو ُشرََكاَء ِفيَما آتَاُىَما﴾]العراؼ:قوؿ ا سبحانو: 
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باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿ َوِلّلِو اَلْسَماء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه  -ٕٚ

 .ِبَها َوَذُروْا ال ِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِِو ﴾ اآلية
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 :قاؿ 

 :تعاىلقٍٛ اهلل  باُب

ِفي  فَ َولِل ِو اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا ال ِذيَن يُػْلِحُدو ﴿
 [ اآليةٓٛٔ﴾]العراؼ:َأْسَمائِوِ 

٤بهمة الٍب ا٣بلل للكبلـ عن موضوع من ا٤بوضوعات ا ىذا باب عقده ا٤بؤلف 
ألصل التوحيد، كىو ما يتعلق باإل٢باد ُب  ضو ُب التوحيد الواجب، أك نقٍ  دحو قفيها يؤدم إٔب 

 كاإل٢باد سيأٌب بيانو، كىو درجات: أ٠باء ا 
 ماؿ التوحيد الواجب.منو ما يقدح ُب ك

 أصل التوحيد. كمنو ما ينقضي 
و ا٤بؤلف ُب غالب أبوابو للكبلـ خص  قد ككتاب التوحيد الذم نتدارسو ُب ىذه اجملالس 

ى كتابو ببعض األبواب الٍب تتعلق بتوحيد ا٤بعرفة عن توحيد القصد كالطلب، كلكنو حل  
لك باب مر بنا سابقنا كىو باب: كاإلثبات، من ذلك ىذا الباب الذم بْب أيدينا، كمن ذ

 (.َٔ دشد غ٦ّٝا َٔ أمسا٤ اهلل ٚؾؿات٘)
٩با يتعلق بأبواب أخرل كما  اكذلك تناكؿ البحث ُب توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات بعضن 

، كذلك ما سيأٌب من الكبلـ عن إثبات ايتطُٞ بكاقٞ ايككا٠عقده ا٤بؤلف ُب حكم 
ىذا الكتاب كىو  ا ختم بو ا٤بؤلف ، ككذلك مسبحانوكالسؤاؿ بوجهو  الوجو  

 ،[ٜٔ﴾]النعاـ: َوَما َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه  ﴿الباب الذم عقده للكبلـ عن قولو تعأب: 
 .ىذا النوع من نوعي التوحيد إٔب غّب ذلك من األبواب الٍب تناكلت

بتوحيد  :بتوحيد القصد كالطلب؛ يعِب ف ىذا الباب لو تعلقه اؿ أيضنا إكٲبكن أف ييق
إليو حفيد ا٤بؤلف كتلميذه الشيخ: عبد الرٞبن بن  لطيف أشار بيوه العبادة أيضنا، كىذا تن

الذم شرح فيو ىذا الكتاب شرحنا كجيزنا، حيث أشار  ()قرة عيوف ا٤بوحدين()حسن ُب كتابو 
ُب دعائهم  الذين يتوسلوف إٔب ا  طً لى أراد التنبيو على غى  إٔب أف ا٤بؤلف 

 بأ٠بائو كصفاتو.  الذم ينبغي أف ييتوسل إٔب ا  ت، كأف  بالذكا
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 بعض الناس ٱبطئوف حينما يقعوف ُب أمر ٧بدث مبتدع كىو التوسل إٔب ا 
كٕبق فبلف، كأسألك  اللهم إ٘ب أسألك ٔباه فبلف، ْب؛ بذكاهتم أك ٔباىهم، فيقوؿ :با٤بخلوق

دث ليس عليو دليل من الكتاببفبلف كالسنة، كالذم ينبغي للمسلم أف  ؛ كىذا أمر ٧بي
 هبذا التوسل العظيم الذم ال توسل أعظم منو، كىو التوسل إٔب ا  يتوسل إٔب ا 

.بأ٠بائو كصفاتو كنعوت جبللو كٝبالو 
 :  قاؿ

 باب قوؿ اهلل تعالى: 
 [.ٓٛٔ﴾]العراؼ:َولِل ِو اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها ﴿

 الشرح
 ُب أربعة مواضع:  عليو كتاب ا حسُب، كىذا ما نص   جل كعبل اأ٠باء 

 ُب ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا آية األعراؼ./ُ
ُقِل اْدُعوا الل َو َأِو اْدُعوا الر ْحَمَن أَيًّا َما َتْدُعوا فَػَلُو ﴿ ككذلك ُب آية اإلسراء:/ِ

 . [ٓٔٔ﴾]اإلسراء:اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى
الل ُو ََّل ِإَلَو ِإَّل  ُىَو لَُو اْلَْسَماُء  ﴿وضع الثالث ُب سورة )طو(: كذلك ا٤ب/ّ

 .[ٛ﴾]طو:اْلُحْسَنى
ُىَو الل ُو اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوٍُّر ﴿ :كا٤بوضع األخّب ُب سورة ا٢بشر ُب قوؿ ا /ْ

 .[ٕٗ﴾]الحشر:َلُو اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى
)حسُب( مؤنث كلمة )أحسن( كىي أفعل تفضيل من حسُب، كلمة  أ٠باء ا 

(، ك )ا٢بسُب( يعِب البالغة نى سى (، كما أف كلمة )أحسن( أفعل تفضيل من كلمة )حى ونى سى )حى 
نتهى، فأ٠باء ا 

ي
بالغة ُب ا٢بسن ا٤بنتهى، فبل حسن فوؽ حسن أ٠باء ا  ُب ا٢بسن ا٤ب

. 
 ٔب ثبلثة أمور:برجع إ كبلوغ الغاية ُب ا٢بسن ُب أ٠باء ا 

، ٤با كانت ىذه أ٠بائو، ٤با   ى كىو ا م  سى أهنا دالة على أعظم كأقدس مي  أوًَّل:
 ال شك أهنا بذلك تكوف أحسن األ٠باء على اإلطبلؽ.  كانت ىذه األعبلـ الدالة عليو
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تتضمن أحسن ا٤بعا٘ب كأعظم النعوت، فصفات ا  أ٠باء ا  : أف  والمر الثاني
 تبارؾ قد دؿ كتضمن صفة من صفات ا  اسمو  كل    إذٍ  سبحانو،ُب أ٠بائو  نتضيم

، كىذه ا٤بعا٘ب كالصفات أعظم ما يكوف من ا٤بعا٘ب، أعظم ما دلت عليو األ٠باء من كتعأب
 .ا٤بعا٘ب ىي أ٠باء ا 

ى، كألهنا ميتضمنة ألحسن  ألهنا دالة على أعظم ميسم  ُبى سٍ إذنا كانت أ٠باء ا حي 
 عا٘ب.ا٤ب

كىو أهنا منزىة عن كل عيب كسوء كنقص، فاستحقت  أضف إلى ىذا أمًرا ثالثًا: 
إذنا ، [ٓٔٔ﴾]اإلسراء:فَػَلُو اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى﴿ :بذلك أف تكوف أ٠باء حسُب، قاؿ: 

إٔب حرؼ )البلـ( ىا ىنا الذم يدؿ على االستحقاؽ؟  ٓب ترأ ٱبتص بو ا  شيءي  ىي
ٗبا دلت عليو من ىذه ا٤بعا٘ب  كو فيها غّبه، أ٠باء ا ال يشرى   تحقة سٍ فهي مي 

 البتة. بو، فبل ٯبوز أف يشاركو ُب ىذا الكماؿ أحده  العظيمة ال شك أهنا أمر تفرد ا 
عظيم، كىو  ىذا بابه  ،[ٓٛٔ﴾]العراؼ:َولِل ِو اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ﴿سبحانو:  قاؿ

، كىذا ا٤بقاـ كلما تأمل فيو اإلنساف ظهر لو من حسن ء ا أ٠با نً سٍ باب التأمل ُب حي 
 :يظهر من كجوه كثّبة من ذلك ما ٓب يكن يعلم، كحسن أ٠باء ا   أ٠باء ا
على  أنو يدؿي ة، فكل اسم منها إف تأملتو كجدت النظر إٔب كل اسم منها على حد 

 ُب كتاب ا أك ُب سنة رسولو ٲبر بك  أحسن ا٤بعا٘ب كأعظمها، كاعترب ُب ذلك أم اسمو 
 عظيم يفوؽ الوصف. د أف ما اشتمل عليو من ا٤بعا٘ب شيءه ٘ب

 :كىومن وجو ثاني أيضنا  أ٠باء ا  نً سٍ حي  كيظهري 
ُب ا٢بسن غايتو،  من معُب، ككلها بالغةي  بالنظر إٔب أف من أ٠باء ا ما يدؿ على أكثرى 

، أك على  كىذا أمر عجيب أف يكوف االسم الواحد يدؿ على معنيْب أك على ثبلثة معافو
 اسم ا )الودكد(، ُب ا٢بسن، كانظر ُب ىذا كتأمل ُب ها حق، ككلها غايةأربعة معافو كلي 

كتأمل ُب اسم ا )العزيز(، كتأمل ُب اسم ا )ا٢بكيم( كتأمل ُب اسم ا )ا١ببار( إٔب غّب 
 .ذلك من أ٠باء ا 
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لكل معا٘ب الربوبية كاأللوىية كما ٘بده ُب قولو ُب االسم  بل إف منها ما ىو جامع
لوىية، ككل نعوت ا١ببلؿ العظيم )ا(، كيف كاف مشتمبلن على كل معا٘ب الربوبية كاأل

 .كا١بماؿ
 :من وجو ثالث  أ٠باء ا  نً سٍ أيضنا يظهر حي 

ا، كذلك ُب كثّبن  كىو بالنظر إٔب اقَباف بعضها ببعض، كىذا قد جاء ُب كتاب ا 
 .أحاديث كثّبة عن رسوؿ ا 

منها ىو أحسن األ٠باء، داؿ على أحسن  كأنت إذا تأملت كجدت أف كل اسمو  
 ُب فوؽ ا٢بسن، كاعترب ني سٍ لك حي  خر ظهرى اآلىذه األ٠باء إٔب  ا٤بعا٘ب، فإذا ضممت أحدى 

كا٢بكيم( أك )األكؿ )الغفور كالرحيم( أك )العزيز  تعأبإٔب ا٠بيو ىذا إٔب االقَباف مثبلن 
كاآلخر( أك )الظاىر كالباطن( كىذه بالذات ٥با شأف أخص، كيظهر الكماؿ كغاية ا٢بسن 

 .عض أىل العلم باأل٠باء ا٤بزدكجةفيها من كجو أظهر، كىي األ٠باء الٍب ييطلق عليها ب
 :كىي أ٠باء ا  نً سٍ ُب حي وجًها رابًعا أضف إٔب ىذا 

ؿ الواحد منو على ما يدؿ عليو لقا، ليس ُب أ٠باء ا ما يدأنك ال ٘بد فيها ترادفنا مط
د بعض األ٠باء أعم من بعض، أك ٘بد بعض األ٠باء أخص من ٝبيع الوجوه، إ٭با ٘ب خراآل

يدؿ  (ا٣بالق)فتجد أف ا٠بو  ،من بعض، كذلك ٩با يزداد معو يقينك ٕبسن أ٠باء ا 
 خص.، كا٠بو )البارئ( يدؿ على معُب أعلى معُب عاـ

كا٤بقاـ ٰبتاج إٔب كقت أكسع لتفصيل  كقل مثل ىذا ُب أ٠باء عدة من أ٠باء ا 
 مثل ىذه ا٤بباحث.

قلبو أف يعتقد بو كأف يصل إٔب سويداء ا٤بقصود من األمر الذم ٯبب على كل مسلم  
حسُب بالغة ُب ا٢بسن الغاية، كمن اعتقد ذلك استفاد فوائد شٌب؛  اعتقاد أف أ٠باء ا 

 حسُب ما يأٌب:تلك الفوائد الٍب نستفيدىا باعتقادنا بكوف أ٠باء ا  من
إال ٗبا ٠بى  ال ييسمى ا  :اعتقاد أهنا توقيفية؛ كمعُب قولنا أهنا توقيفية يعُب أوًَّل:

، ال ييتجاكز ُب ىذا الباب القرآف كا٢بديث، ٯبب أف يقف بو نفسو، أك ٠باه بو رسولو 
 عند حدكد ما كرد ُب القرآف الكرٙب أك ُب السنة النبوية، كىذا بٌْب  اإلنساف ُب تسمية ربو 
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فإف العقل ال يستقل بالوصوؿ إٔب أحسن ا٤بعا٘ب، كبالتإب ، ُبى سٍ حي ظاىر من كوف أ٠باء ا 
 .دكد ما جاء ُب الكتاب كالسنةحد فإنو يقف عن

كن أف تثبت لو عن ٲب أ٠باء ا  كبالتإب يظهر لك خطأ من قاؿ من ا٤بتكلمْب إف  
طريق االجتهاد؛ يعِب ينظر اإلنساف ُب معُبن حسن دؿ عليو اسم من األ٠باء كبالتإب ٯبوز 

عن نفسو  ما أخرب ا  ه، كىذا ال شك أنو مذىب باطل، كيرد  تعأبأف ييطلق على ا 
علية! حيث  للعقل للعاجز الضعيف أف يصل إٔب ىذه الرتبة البأف لو األ٠باء ا٢بسُب، كأٗب  

 لو، أٗب  يكوف ذلك؟ كنبينا الكرٙبا٠بنا يليق بو كيليق بعظمتو كيليق بكما يضيف إٔب ربو 
  :َّل ُأحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على »الذم ىو أعلم ا٣بلق با يقوؿ

  .«نفسك
علم ا٣بلق ال ٰبيط ثناءن  كعليو مع أنو أ كاف أعلم ا٣بلق بو  فإذا

صي ثناء عليو ا  بو، كمعلـو أف إذنا  ،إ٭با ييثُب عليو بأ٠بائو كصفاتو، فإذا كاف ال ٰبي
من األ٠باء كالصفات، كحسبهم أف  ال ٲبيكن للعباد أف يصلوا إٔب معرفة ما يليق با 

 يقفوا عند حدكد ما جاء ُب القرآف كالسنة. 
ُب   من حديث ابن مسعود ((مسند اإلماـ أٞبد))أضف إٔب ىذا ما جاء ُب 

أسألك »: ا٢بديث ا٤بعركؼ عند أىل العلم ٕبديث ا٥بم أك حديث دعاء ا٥بم، كىو قولو 
من  فا٢بديث صريحه بكوف أ٠باء ا  «بكل اسم ىو لك، سميت بو نفسك

 لنفسو ال من تسمية ا٣بلق لو.  تسميتو ىو 
ْف تَػُقوُلوا َوأَ ﴿ :بو نفسو يشملها قولو  ٔب ىذا أف تسمية ا ٗبا ٓب يسمِّ أضف إ

تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو [، ﴿وَّل ٜٙٔ﴾]البقرة:َعَلى الل ِو َما ََّل تَػْعَلُموفَ 
 .[ٓٔٔ﴾]طو:َوََّل ُيِحيطُوَف ِبِو ِعْلًما﴿ كقولو تعأب: ،[ٕٙ﴾]اإلسراء:ِعْلمٌ 

ٗبا ٓب يرد ُب  كل تلك األدلة زاجرةه على أف ٱبوض اإلنساف ُب تسمية ا 
 الكتاب كالسنة. 

 ىذه فائدة أولى نستفيدىا من معرفتنا أف أسماء اهلل ُحسنى.
ما يقولو مشتقة ال جامدة كما يقولو  أف نعلم أف أ٠باء ا  والفائدة الثانية:

فإنو يدؿ على معُب، كيدؿ على صفة  من ا٤بتكلمْب، بل كل اسم من أ٠باء ا 
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ٓب يتسمى  ف ا جليلة، بل ىي أحسن ما يكوف من الصفات كا٤بعا٘ب، كذلك أ
 ،إال ألنو ميتصف بصفة القوة (القومػػ)إال ألنو ميتصف بصفة العزة، كٓب يتسمى ب (العزيزػػ)ب

 كىكذا دكاليك.
كل اسم منها يتضمن كيشتمل على معُب كعلى صفة، كىذا ٩با  إذف أ٠باء ا 

 . يوجب أف يعتقد ُب أ٠باء ا 
دعاءه  ؛نستفيد من معرفتنا بأف أ٠باء ا حيسُب: كىو أننا أضف إلى ىذا أمًرا ثالثًا
 هبا دعاء العبادة كدعاء ا٤بسألة.

َولِل ِو ﴿على كوف أ٠باء ا حسُب، قاؿ:  أما دعاء العبادة ذلك ٩با رتب ا 
 ؛حسُب رتب على كوف أ٠باء ا ، [ٓٛٔ﴾]العراؼ:اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها ِ 

 دعاءه هبا. 
  كاف ينبغي أف يكوف دعاءه هبا.ُبى سٍ إذف ٤با كانت حي 

 بأ٠بائو يرجع إٔب نوعْب من الدعاء: أعود فأقوؿ أف دعاء ا 
 دعاء العبادة، ودعاء المسألة.

ا٤براد منو عند ٠باع ىذه الكلمة  فهو الدعاء ا٤بعركؼ الذم يتبادر أما دعاء المسألة:
، كىو فهذا  ،فادعيو بأ٠بائو ا٢بسُب  فإذا دعوت ا كالسؤاؿ.  ،كالطلب ،النداء :أكالن

 ما يكوف من دعاء ا٤بسألة. أحسن ما يكوف كأبلغي 
الواحد  بي سٍ عظيم، حى  بأ٠بائو، كىذا بابه  تتعبد   كىو أفٍ  وثمة دعاء العبادة:

 إليو إال ا٤بوفقوف ىذا باب عظيم ال يلجي  منا إذا تكلم فيو أف يشّب إليو إشارة، كإال فإف  
(: ()طريق ا٥بجرتْب)ُب كتابو  كما يقوؿ ابن القيم  السعداء، كالسّب إٔب ا 

السير إلى اهلل من طريق السماء والصفات شأنو عجب وفتحو عجب، وصاحبو قد 
مشتت عن  حيزت لو السعادة وىو مستلٍق على فراشو، غير متعب وَّل مشدود، وَّل

 .سكنو، وَّل مبعد عن وطنو
 كصفاتو أمره  من خبلؿ التأمل كالتدبر كالتعبد بأ٠باء ا   نعم الطريق إٔب ا

 عظيم، ال يصل إليو إال ا٤بوفقوف من أىل العلم كالعمل، أكلئك الذين يتعبدكف  
با٠بو  اسم من أ٠باء ا لو عبودية ٚبصو، فالتعبد   كل    بكل اسم لو، كمعلـو أف  
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با٠بو  ا٠بو )الشكور(، ٱبتلف عن التعبد  ب )الغفور( ٱبتلف عن التعبد  
 )العزيز(. 

ارعة، كمن  مبلن عظيمنا، كىو باب للسٍبق كا٤بسكىذا الباب ٰبتاج ا٤بسلم أف يتأمل فيو تأ
 كاف حريصنا على سعادة نفسو فليحرص عليو، كال ٲبكن أف تصل إليو حٌب يوفقك ا 

كبالتإب تشمر عن ساعد ا١بد ُب   للتأمل فيما ٲبكنك من معرفة معا٘ب أ٠باء ا
 هبذه األ٠باء. التعبد  

 بعبودية الرجاء، حيث يرجو ربو  )شكور( فإنو يتعبد   فمن علم أف ا 
أف ييثيبو   كال ٱباؼ منو ظلمنا كال ىضما، إذا عمل العمل الصاّب فإنو يرجو ا 

 أف يتوب عليو كيغفر لو زلتو.  ا  عليو، كإذا عمل السيئة فتاب إٔب ا فإنو يرجو
كٰبسن  با٠بو )القوم( فإنو يعتصم ٕببلو كيلوذ بو، يثق بقوتو  من تبعد  

 قومه  ذم لو القوة الٍب ال تضاىى، فا ال التوكل عليو؛ ألنو يعلم أف ا ىو القوم،
جل بقية أ٠باء ا  سن التوكل عليو، كىكذا ُبكٰب ال ييغلب، كبالتإب فإنو يثق با 

 . كعبل
 سُب.إذنا ىذا بعض ما نستفيده من معرفة قولنا أف أ٠باء ا حي 

عن أف يلحقها أم نقص أك  كىو تنزيو أ٠باء ا  أضف إلى ىذا أمًرا رابًعا
عيب، مهما تأملت ُب أ٠باء ا كصفاتو فإنك ٘بدىا أ٠باء كاملة من ٝبيع الوجوه، ال ٲبكن 

 قص أك عيب البتة.أف يلحقها أم ن
 قولو تعأب:، [ٓٛٔ﴾]العراؼ:َولِل ِو اْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها﴿ :قاؿ 

  يشتمل على معنيين: ﴾فَاْدُعوُه ِبَها﴿
ا(؛ يعِب :الدعوة ٗبعُب التسمية، من قو٥بم من ﴾فَاْدُعوهُ ﴿أف قولو  الوؿ:  :)دعوتو زيدن

ا، فيكوف معُب قولو   وه هبا.٠ب   :يعِب ﴾اْدُعوُه ِبَها ِ فَ ﴿٠بيتو زيدن
مشتمل على دعاء  -كما قد علمت-فادعوه من الدعاء، الذم ىو  والمعنى الثاني:

 .﴾فَاْدُعوُه ِبَها﴿العبادة كدعاء ا٤بسألة، ككبلٮبا ٩با يدؿ عليو قولو تعأب: 
ييدعى هبذه   أهنا أعبلـ دالة عليو، كما أنو ى ا هبذه األ٠باء، كييعتقدى ٯبب أف ييسم  

 .اء دعاء العبادة كدعاء ا٤بسألةاأل٠ب
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كا ، كالذم يبدك دعاء الثناء :نوًعا ثالثًا وىوكأضاؼ إٔب ىذا ابن القيم ُب ا٤بدارج 
 أعلم أنو داخل ُب دعاء العبادة.

 .[ٓٛٔ﴾]العراؼ:َوَذُروا ال ِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِوِ  ﴿: قاؿ
َوَذُروا ال ِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي  ﴿ :اآلية؛ أعِب قولو فعل أمر، كىذه( َذُروا)
ٝبهور أىل العلم على أهنا آية ٧بكمة، كذىب ابن زيد ُب ، [ٓٛٔ﴾]العراؼ:َأْسَمائِوِ 

َوَذُروا ال ِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي  ﴿ :من قولو تعأب مى هً منسوخة، فإنو فى  بعض ا٤بفسرين إٔب أهنا آيةه 
 ،التعرض ٥بؤالء الذين ييلحدكف ُب أ٠باء ا  فهم تػىٍرؾي  ،[ٓٛٔ﴾]العراؼ:َأْسَمائِوِ 

 آية منسوخة بآيات القتاؿ كا١بهاد.كبالتإب تكوف 
  مة كما على ذلك ٝباىّب أىل العلم.كالصواب أف اآلية ٧بك

 فيو فائدتاف: ،[ٓٛٔ﴾]العراؼ:َوَذُروا ال ِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِوِ  ﴿ : كقولو
 تنبيو للمسلمْب. الولى:
 .كهتديد ككعيد للكافرين اللذين ييلحدكف ُب أ٠باء ا  ٙبذيره  والثانية:

التهديد كالتوعد، على ٫بو قوؿ ربنا  :ىذا األسلوب ُب لغة العرب ييفيد معُب فإف  
 :﴿ ِهْم ُقِل الل ُو ثُم  َذْرُىْم ِفي َخْوضِ ﴿ ، [ٖ﴾]الحشر:َذْرُىْم يَْأُكُلوا َويَػَتَمتػ ُعوا
 .[ٜٔ﴾]النعاـ:يَػْلَعُبوفَ 

 .كقارعة من ا  فهذا أسلوب يتضمن معُب التهديد، فإهنم ينتظرىم عذابه 
ير ا٤بسلمْب من أف يكوف حا٥بم كحاؿ ىؤالء ا٤بلحدين ُب أ٠باء ٙبذ والمر الثاني:

انب ىذه ا٢باؿ ا  يصيبو ما  ئبل، كأال يكوف كهؤالء لفينبغي على اإلنساف أف ٯبي
 اهبم.أص

قرأ ٝبهور  ،[ٓٛٔ﴾]العراؼ:َوَذُروا ال ِذيَن يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِوِ  ﴿قاؿ سبحانو: 
حىدكف( بفتح الياء من لٍ )يػى ػب ييلحد(، كقرأ ٞبزة –( من )أ٢بد يُػْلِحُدوفَ أىل العلم )

، يلٍ )٢بى    حد، ال فرؽ بينهما من جهة ا٤بعُب.حدي(، كالقراءتاف معناٮبا كادى
ألنو  ا٤بيل عن القصد، كمن ذلك اللحد ُب القرب؛ :اللغة أف اإل٢باد ىوكاألصل ُب 

 مائل إٔب شق القرب عن كسطو.

http://www.salehs.net/


ََُُ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

العدوؿ بها : ()ا٤بدارج()ُب كتابو  كاإل٢باد ُب أ٠باء ا ىو كما قاؿ ابن القيم 
 كجيز رشيق ٤بعُب اإل٢باد ُب أ٠باء ا. ىذا تعريفه . عن الصواب فيها

ذه اآلية من حاؿ ىؤالء الذين ضلوا الصراط ا٤بستقيم فأ٢بدكا ٰبذرنا ُب ى ا 
 ُب أ٠باء ا، كإذا تأملت ُب كتاب ا كجدت النهي عن اإل٢باد ُب أمرين:

 كما ُب ىذه اآلية.أسماء اهلل  :كجدت النهي عن اإل٢باد ُب
يَن ِإف  ال ذِ ﴿  ، كما ُب قولو سبحانو:آيات اهلل : ككجدت النهي عن اإل٢باد ُب
َنا  .[ٓٗ﴾]فصلت:يُػْلِحُدوَف ِفي َآيَاتَِنا ََّل َيْخَفْوَف َعَليػْ

 وآيات اهلل نوعاف:
على ريسلو، كمن ذلك القرآف  ىي اآليات الٍب أنز٥با ا  شرعية: آياتٌ  -ُ

 الكرٙب الذم بْب أيدينا. 
 كاإل٢باد ُب اآليات الشرعية يكوف بأمرين: 

 .بتكذيبها
 كبتحريفها.

  فكل ما تراه ببصرؾ من ٨بلوقات ا  يات الكونية:والنوع الثاني اآل -ِ
فإهنا آيات دالة على كجوده كربوبيتو كألوىيتو ككحدانيتو، كىذه اآليات اإل٢باد فيها يكوف 

 لو فيها ميشاركنا أك منعاكنا. بنسبتها لغّب ا، أك اعتقاد أف  
قلنا  ُب أ٠باء ا  نعود إٔب األكؿ ألنو ىو ٧بل كبلمنا كٕبثنا ىنا، كىو اإل٢باد

 (. العدوؿ بها عن الصواب فيهاىو )
شريعة كالذم جاء ُب  ييعتقد فيها ا٢بق الذم أكجبو ا ٯبب أف  أ٠باء ا 

ن ىذه األ٠باء ٗبا ٠بى بو نفسو، مع اعتقاد تضمي  ، كمن ذلك تسمية ا نبينا ٧بمد 
الف ذلك ىو اإل٢باد  الٍب بلغت الغاية ُب ا٢بسن، كاجتناب كلِّ  ا٤بعا٘ب   الف ذلك، ما ٱبي ما ٱبي

 ُب أ٠باء ا. 
الف ا٢بق ُب باب أ٠باء ا كصفاتو. أعيد؛ اإل٢باد ُب  إذنا ىي كلمةه  جامعة لكل ما ٱبي

الف ا٢بق ُب باب األ٠باء كالصفات، كىذا لو أكجو كثّبة،  أ٠باء ا كلمةه  جامعة لكل ما ٱبي
 :()النونية()ُب  من ذلك ما قاؿ ابن القيم 
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 اإلغساى ٚايتعطٌٝ ٚايٓهسإـ     ملٌٝ بؾشكٝك١ اإلؿاد ؾٝٗا ا

 ؾعًِٝٗ ايػكب َٔ ايسمحٔ خ طٛا٥ـ       ؾاملًشدٕٚ إذا ثال

أف  :: ىذا إ٢باد اإلشراؾ أك إ٢باد التشريك، كىو: اإللحاد باإلشراؾ]النوع الوؿ[
وا ا٤بشركْب األكليْب اللذين ٠ب  معو فيها، كمن ذلك ما كاف من  ييعتقد تشريك غّب ا 

ُب كما فعلوا  اشتقوا ٥با أ٠باء من أ٠باء ا  طواغيتهم كأصنامهم بأ٠باء ا 
(، أك من اهلل) م اشتقوا لو ىذا االسم من ا٠بو سبحانوت( لكوهنتسمية صنمهم العظيم )البل

(، العزيز( من )لعزل، على خبلؼ بْب أىل العلم، كذلك اشتقوا )ا(اإللو) ا٠بو سبحانو
 (. المنافة( من )كاشتقوا )منا

 فيها. إذنا ىذا إ٢باد باإلشراؾ مع ا 
ما يكوف من غبلة القدريْب اللذين قد يسموف سادهتم كآ٥بتهم  :كمن ذلك أيضنا
، بل إهنم قد يعتقدكف أف ا٤بعا٘ب كالصفات الٍب تضمنتها ىذه كطواغيتهم بأ٠باء ا 
، كيعتقد أف لو قدرة  (القديرػ)، قد ٘بد منهم من ييسمي إ٥بو با ا األ٠باء يشارؾ ىذا فيه

 .كيعتقد أف لو رٞبة كرٞبة ا  (الرحيمػػ)، أك يسميو بكقدرة ا 
 إذنا ىؤالء ال شك أف إ٢بادىم كشركهم أعظم من إ٢باد كشرؾ األكلْب.

ها، كنفي تسمية ا ىذه األ٠باء من أصل ٗبعُب إنكاري  :النوع الثاني: إلحاد النكراف
 َوِإَذا ِقيَل َلُهُم ﴿ْب ُب اسم ا )الرٞبن(: األكل هبا، كمن ذلك ما كقع من ا٤بشركْب

 كما مر بنا ذلك سابقنا. [ٓٙ﴾]الفرقاف:اْسُجُدوا لِلر ْحَمِن قَاُلوا َوَما الر ْحَمنُ 
لذين نفوا أ٠باء ا ما كقع فيو من ا٤بنتسبْب إٔب ىذه ا٤بلة )ا١بهمية( ال :كمن ذلك أيضنا

 كاعتقدكا أف ا ،   ألنو يشارؾ ا٤بخلوؽ فيها ا  ؛ى هبذه األ٠باءال يتسم ،
 .كأكلوىا ٗبخلوقات منفصلة عن ا  فنفوا أ٠باء ا 

 
 

 نوعاف: كالتعطيل ُب أ٠باء ا  :النوع الثالث: التعطيل
اد أهنا أ٠باء جامدة ال تدؿ على معا٘ب، تفريغ كتعطيل األ٠باء عن معانيها، كاعتق أوًَّل:

من ليس صا٢بنا، كرٗبا ييسمى  (صاّببػػ)فالشأف فيها كالشأف ُب أ٠باء ا٤بخلوقْب، رٗبا ييسمى 
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ا، كىذا ال شك أنو من األمر الباطل ا٤بخالف إلٝباع السلف، فأ٠باء  سعيد من ليس سعيدن
يكوف من ا٤بعا٘ب، كىذا الذم متضمنة ٤بعا٘ب عظيمة ىي أحسن ما  -كما قد علمنا-ا 

 ييعرب عنو أىل العلم بأهنا أ٠باء مشتقة.
لوا ما دلت عليو األ٠باء من كٜبة صنف آخر من ا٤بلحدين إ٢باد التعطيل اللذين أكٌ 

ا٤بعا٘ب، ىؤالء أيضنا معطلة، كما ٘بد ُب كثّب من ا٤بتكلمْب إذا جاءكا مثبلن إٔب اسم ا 
لوا صفة الود، كىكذا ُب أك جاءكا إٔب ا٠بو تعأب )الودكد( أكٌ لوا صفة الرٞبة، )الرٞبن( أكٌ 

كىذا إ٢باد  ىاكبالتإب فإهنم ينفوف معنا، األ٠باء الٍب تدؿ على صفات ال ييثبتوهنا  
 تعطيل.

 إذا عندنا اآلف ثالثة أنواع من اإللحاد وىي:
 إ٢باد اإلشراؾ/ُ
 كالنكراف/ِ
 كالتعطيل/ّ

ٗبا ٓب يسمي بو نفسو، فكيف إذا كاف ذلك نقصنا ال   تسمية ا النوع الرابع:
﴿ِإف  الل َو َفِقيٌر حينما قالوا:  -ا ما يستحقوف عليهم من–يليق با! كما فعلت اليهود 
 .[َٔٛٔوَنْحُن َأْغِنَياُء﴾]آؿ عمراف:

 ى ٗبا ٓب يسمي بو نفسو. كىذا كقع فيو كثّب من الناسال ٯبوز أف ييسم   إذنا ا 
)أبنا(،  من ٨بتلف الطوائف، ىؤالء كما قد علمتم، ككذلك النصارل مثبلن ٠بوا ا 

أيقاؿ  الفبلسفة ٠بوه )العلة الفاعلة( أك )العلة األكٔب(. كانظر إٔب سوء األدب مع ا 
 .-عما يقوؿ ا٤بلحدكف علونا كبّبا تعأب ا -ُب حق ا إنو علة! 

 يٗبا ٓب يسمِّ  اف بعض العواـ حينما ييسموف ا ما يقع ُب لس :كمن ذلك أيضنا
أك إثبات شيء من  بو نفسو، كقد يتضمن ذلك ما يتضمن من نسبة النقص إٔب ا 

، يا أبيض الوجو، العامة مثبلن من يدعوا فيقوؿ: ) ت لو، ٘بد منالصفات ٓب تثبي  يا أبا ا٤بكاـر
ُب   ة طويلة من ىذه التسميات الٍب ٓب ترديا ديهور، يا ديهار، يا برىاف، يا سبحاف( ُب قائم

 كتاب كٓب ترد ُب سنة.
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  ليس لئلنساف أف ييضيف إٔب ا توقيفية، ف كقد علمنا أف أ٠باء ا 
 .ما ٓب ييضف إٔب نفسو كما ٓب ييثبت إٔب نفسو 

إ٢باد  : الذم ىو كجو أيضنا من أكجو اإل٢باد ُب أ٠باء ا النوع الخامس
دالة على صفات يشابو فيها ا  بهة اللذين جعلوا أ٠باء ا اد ا٤بشالتشبيو، إ٢ب
 ا٤بخلوقْب، فإذا كاف اسم ا   الرحيم( يدؿ على صفة الرٞبة، فالرٞبة من(

ا٠بو )العزيز( فعزتو من جنس عزة ا٤بخلوقْب،   جنس رٞبة ا٤بخلوقْب، كإذا كاف ا
 إ٢باد، ميل عن ا٢بق الواجب ُب أ٠باء ا مثل ىذا ُب بقية األ٠باء، كال شك أف ىذا

 . 
 إ٢باد أىل االٙباد، كىؤالء أخبث ىؤالء ا٤بلحدين، كىؤالء أضل   النوع السادس:

م يعتقدكف ؛ ألهن  ُب السماكات أك ُب األرض فهي   ا٤بلحدين، اللذين جعلوا كل أ٠باءو 
-يمهم )ابن عريب( ألرض، حٌب قاؿ زعُب السماكات كُب اىو كل شيء   أف ا

إف اهلل تعالى يتسمى بكل اسم ممدوح عقاًل وشرًعا وعرفًا، : -عليو من ا ما يستحق
 .-تعأب ا عما يقوؿ ىؤالء ا٤بلحدكف علونا كبّبا-. اسم مذمـو شرًعا وعقاًل وعرفًاوبكل 

 .إذنا ىذه خبلصة كبلـ أىل العلم ُب أكجو اإل٢باد ُب أ٠باء ا 
أف كل ا٫براؼ عن ا٢بق كعن الصراط ا٤بستقيم ُب باب أ٠باء ا كخبلصة ذلك 

 أعلم. ، كا إٔب اإل٢باد ُب أ٠باء ا  و فإنو راجع ُب ا٢بقيقةكصفات
 :قاؿ 

 .((ٜػسنٕٛ))﴾: يُػْلِحُدوَف ِفي َأْسَمائِوِ ﴿: نس ابٔ أبٞ سامت عٔ ابٔ عباعذ
فإف ىذا التفسّب الذم ٠بعت قلم،  كىىمه منو أك سقطي  ىذا الذم أكرده ا٤بلف 

إ٭با ىو لقتادة، أخرج ذلك ابن أيب حاًب ككذلك ابن جرير  ليس البن عباس 
باإلشراؾ ىذا من تفسّب قتادة كليس من تفسّب ابن  ىم من أىل العلم. تفسّب اإل٢بادكغّب 

ُب كتابو  الشيخ سليماف  كىذا ما نبو عليو الشارح ا٢بفيد عباس 
  )التيسّب((.)

 عن معُب اإل٢باد على ىذا الوجو. الكبلـمضى 
 :ٚقاٍ 
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 ((مٖسٛا ايالت َٔ اإلي٘ ٚايعٖص٣ َٔ ايعصٜص))ٚعٓ٘: 

آ٥بة ا٤بشركْب بأ٠باء ا  ىذا الذم يرجع أيضنا إٔب اإل٢باد باإلشراؾ، كمن ذلك تسميةي 
  أ٠باء ٥با من أ٠باء ا  كاشتقاؽي  كىذا ٩با أطبق عليو ا٤بفسركف ُب تفسّب

من  مه كِّ رٍ مى لكنو  ابن عباس  عن مه كِّ رٍ كىو كما ترل مى  ٢باد ُب أ٠باء ا اإل
للضعفاء، لكن عامة أىل العلم إذا جاءكا إٔب تفسّب اإل٢باد ُب  ، كىو مسلسله طريق العوفيْب

 .أ٠باء ا فمن أكؿ ما يذكركف ىذا النوع من اإل٢باد ُب أ٠باء ا 
بالتكذيب، كىذا أيضنا نوع من أنواع اإل٢باد  تفسّب اإل٢باد ابن عباس  جاء

  ُب ))تفسّبه((. كما أخرج ذلك ابن جرير 
 .((ُٜدٔخًٕٛ ؾٝٗا َا يٝظ َٓٗا))ٚعٔ األعُؼ: 

، كىذا -كما علمت ككما ٠بعت  -بو نفسو، سمِّ ٗبا ٓب يي  يسموف ا  : يعِب
يينبو الناس كالعامة كاألدباء  الباب أيعيد كأؤكد على أنو ينبغي أف ييتنبو على ذلك، كينبغي أف

ما  ا قاؿ أك كتب فنسب إٔب ا اة ىذا األمر، فإف من الناس من رٗبكالصحفيْب إٔب مراع
ليس منو، رٗبا ٘بد بعض الكتاب ا٤بعاصرين أك الصحفيْب ىذا ٩با قد ٲبر على بعضكم أنو 

  : "مهندس الكوف".نوإأنو يقوؿ  إذا تكلم عن ا 
أييقاؿ ُب حق ا  ىذه الكلمة من عدـ مراعاة مقاـ األدب مع ا  انظر إٔب ما ُب

 و األ٠باع كترفضو القلوب ا٤بؤمنة.إنو مهندس! ىذا ٩با ٛبج  
ل صِّ ٯبب أف ييسمى ٗبا ٠با بو نفسو، كيكفيك يا عبد ا، تريد أف ٙبيى  إذنا ا 

  هبا نفسو! ىذا ال كاف كال يكوف.أ٠باءن أعظم ٩با ٠بى ا
ما ليس  خل ُب أ٠باء ا دٍ إذنا قف عند حد ما كرد كال تزد على ذلك، كال تي 

 منها.
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 :قاؿ 

 باْب

 ال ٜكاٍ: ايطالّ ع٢ً اهلل.

ال يقاؿ السبلـ على ا، كمناسبة ىذا الباب لكتاب  : بابه فيقوؿ ا٤بؤلف 
استعماًؿ ىذا اللفظ الذم ال ٯبوز أف يقاؿ ُب  من كماؿ التوحيد الواجب ترؾى  التوحيد: أف  

، ككوف اإلنساف ييسلم على ا فيقوؿ: "السبلـ على ا" ىذا قوؿه ال ٯبوز، كتركو حقو 
 .من ٙبقيق األدًب مع ا 

 كىذا الباب أيضنا مناسبي للباب الذم سبقو من جهة أف فيو التنصيص على أف من
  .مضى متعلق بأ٠باء ا السبلـ، كالباب الذم قد  أ٠باء ا 

  :قاؿ: 
يف  نٓا إذا نٓا َع ايٓيب  قاٍ: عٔ ابٔ َطعٛد  يف ايؿشٝض

كاٍ اهلل َٔ عبادٙ، ايطالّ ع٢ً ؾالٕ  ٚؾالٕ، ؾ ايطالّ ع٢ًقًٓا:  ؛ايؿال٠

 .((ؾإٕ اهلل ٖٛ ايطالّ ؛ال تكٛيٛا ايطالّ ع٢ً اهلل)) :ايٓيب 

يعِب ُب الصحيحْب، كا٢بديث أخرجو اإلماماف البخارم  :ُب الصحيح  قاؿ
ك  أخرب أف أصحاب النيب  أف ابن مسعود  :كمسلم ُب مواضع ُب الصحيحْب كفيو

 كانوا إذا كانوا مع النيب ؛ُب الصبلة، كجاء توضيح ذلك ُب بعض الركايات 
كانوا يقولوف فيو ىذا القوؿ، كانوا إذا جلسوا ُب التشهد فهذا ىو ا٤بوضع الذم   :يعِب

 ا من عباده، السبلـ على فبلف. السبلـ على :يقولوف
بادًه السبلـ على ا من قبل ع :كجاء ُب ركايةو ُب الصحيحْب أهنم كانوا يقولوف

 السبلـ على جربيل كميكائيل.
للمبهم  توضيحه ئكة، فهذا كف من ا٤ببلدي دً عى كُب ركايةو ُب خارج الصحيحْب أهنم كانوا يػي 

 .«السالـ على فالف»ُب قولو ُب ىذه الركاية 
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٤با ٓب يكن عندىم علمه بالشيء الذم يقولونو ُب ىذا ا٤بوضع  ككأف أصحاب النيب 
ماذا يقولوف ُب ىذا ا٤بوضع، كلعل ىذا ٢بكمةو أرادىا النيب  مهم النيب علٍ قد إٍذ ٓب يكن 

كما جاء مصرحنا ُب ركاية عند اإلماـ   ا٤بوضع؛ ىذا ، فلم يكونوا يعلموف ماذا يقولوف ُب
فقالوا:  يعلموف ماذا يقولوف؟ فاجتهدكا  م ما كانواأهنأٞبد بإسناد صحيح، 

  .«السالـ على اهلل من عباده، السالـ على فالٍف وفالف»
الصبلة  ٤با رأكا أف   ، فكأهنم ا٤ببلئكة  كانوا يعددكف من  :يعِب

، كٙبية الصبلة إال بعد ٙبية ا  ؾى رى تػٍ أف تػي  و ال يناسبي و، رأكا أن  بْب العبد كبْب رب مناجاةه 
خواص عباده كالدعاء ألنفسهم كالسبلـ على من حضرىم من اإلنس كا٤ببلئكة، اجتهدكا 

يسلموف على ا كيسلموف على خواص عباد ا، فبْب  :كىو أهنم كانوا ،فقالوا ىذا القوؿ
 بعد أف فرغوا من الصبلة، كما دؿ   لتفت إليهم النيب  ٯبوز اىذا أمره ال أف   ٥بم النيب 

: رةي لبعضها بعد أف فرغوا من الصبلة قاؿ ٥بم النيب سِّ فى على ىذا بعض الركايات كىي مي 
  »َّل تقولوا السالـ على اهلل من عباده فإف اهلل ىو السالـ«

السبلـ على ا،  :قوؿ كىوفعن قوؿ ىذا ال ا النهي  هناىم كبْب  ٥بم علة النهي، أم  
 .لك كذلك ٓب ٯبوز أف يقوؿ القائل :السبلـ على اأف ا ىو السبلـ، فإذا كاف ذ :كالعلة

 ووجو ذلك يرجع إلى أمور:
 عن ىذا القوؿ يرجع إٔب ما يأٌب: عن ىذا النهي، سبب هنيو  سبب هنيو  

 .٢بوؽ اآلفاًت با  فى إمكا مي وىً ىذا القوؿ "السبلـ على ا" يي  أف   أوًَّل:
قاؿ ُب حق من أف يي  كني ٭با ٲبي ـ يتضمن الدعاء بالسبلمة، كىذا إالسبل كجو ذلك: أف  

شك  لو بالسبلمة من ذلك، كال ىى عى دٍ اآلفاًت كالنقًص كالعيب بو، فيناسب أف يي  ٲبكن ٢بوؽي 
 ىو القدكس السبلـ ا٤بنزه عن كل عيبو كنقص، فكاف النهي عن قوؿ أف ا 

 "السبلـ على ا" ألجل دفع ىذا التوىم.
ىو الغِب عن كل  وىم حاجتو كافتقاره، كا أف الدعاء لشيء ما يي  :]ثانيًّا[

٤بن ٰبتاج إٔب  ىى عى دٍ مستغنو عن كل ما سواه، مفتقر إليو كل ما عداه، إ٭با يي  أحد، ا 
من ذلك، قاؿ سبحانو ُب الشك أنو سآب  عنو الضرر، كا  عى فى دٍ كأف يي  عى نفى أف يي 
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يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، «ا٢بديث القدسي ا٤بخرج ُب صحيح مسلم: 
 .»ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني

 عى لو.دٍ ال ٯبوز أف يي  فدؿ ىذا على أف ا  
طلب لو كىو ا٤بطلوب؟ فدؿ دعى لو كىو ا٤بدعو؟ ككيف يي كيف يي    العجب! كيا 

  ٯبوز استعمالو ُب حقو تعأب.ىذا على أنو لفظ ال
، فكاف قوؿ السبلـ على ا ال كجو لو، كال  سم  كىو أف السبلـ ا: ا[ثالثً ]

شك أنو ال كجو لو  ا على ا، كىذا ال :يليق أف يقاؿ ُب حقو؛ ألنو أضحى الكبلـ ٗبعُب
 .كال يليق أف يقاؿ ُب حقو 

السبلـ  ، فالقوؿ على ا  مى لى سى أف يي فاتضح هبذه األكجو الثبلثة أنو ال ٯبوز 
كقد ٠بعتم ذلك من أحدىم يقوؿ إذا انتهى  ك أنو أمرنا ال ٯبوز، كبعض الناسعلى ا الش

من صبلتو يقوؿ: "اللهم أنت السبلـ كمنك السبلـ كإليك السبلـ" ىذه ا١بملة األخّبة 
النيب  " ىذا ٨بالفه لنهيك السبلـإلي" :قوؿ اإلنساف ا أمرنا منكر كال ٯبوز أف يقاؿالشك أهن  
 :»َّل تقولوا السالـ على اهلل«. 

ٍب إف فيو زيادةن على الوارد، كال ينبغي لئلنساف أف يتخطى إٔب الوارد إٔب غّبه، ك٤باذا  
فهو قد بْب لنا أف ا٤بشركع ىو أف يقوؿ  ال يقف اإلنساف عند حدكد ما كرد عن النيب 

بعض الناس أف  ، ك٤باذا يركـي «نت السالـ ومنك السالـاللهم أ» :اإلنساف بعد الصبلة
داعينا ٥بم إٔب أف يقفوا عند  ، ككاف االقتداء بالنيب يزيدكا على ىدل النيب 

  دكف زيادةو على ذلك.حدكد ما بٌْب 
 : أف ا ىو السبلـ.السبلـ على ا، كجو ذلك إذنا ال ٯبوز أف يقوؿ إنسافه 
بنص ىذا ا٢بديث، ككذلك ما ثبت ُب الصحيح  كىذا االسم اسم ثابت  

ُب آخر  ناىيك عن ما جاء ُب كتاب ا  ،«اللهم أنت السالـ» :من قولو 
ـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن﴾]الحشر: ا٢بشر:  .[ٖٕ﴿الس ال

 .سمه من األ٠باء ا٢بسُب ا١بليلة الثابتة كربنا فهذا ا
 كل كاحد منهما شيئْب:كمعُب ىذا االسم يرجع إٔب أمرين، يتضمن  

 ىو ا٤بنزه عن كل عيب كنقص. أف ا  المعنى الوؿ:
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 زه ُب كمالو عن أف يكوف لو ٩باثل.كا٤بن 
 يكوف عن أمرين: إذنا تنزيو ا 

 عن كل نقصو كعيب كٝبيع ما ال يليق بو.
 ككذلك ينزه ُب كمالو عن أف يكوف لو ٩باثل جل  ربنا كعز.

 : قاؿ ابن القيم 
 ضامل ايطالّ ع٢ً اؿكٝك١ ٖٚٛ

 

ٌٕ َٚٔ ْكؿإ   َٔ نٌ متجٝ

 

أمري كاجب على ٝبيع العباد  فهذا البيت ٝبع ىذين ا٤بعنيْب كالشك أف تنزيو ا 
، كقد أخذنا ُب دركس األ٠باء كالصفات ما يتعلق هبذا الباب على كجو ٯبب أف ينزه ا 

 التفصيل.
، على عمـو كماؿ ا  التنزيو اجململ يدؿي  كأف علمنا قاعدة أىل السينة كا١بماعةك 

اءت بالداللة على التنزيو كثّبة جنصوصنا   على ىذا التنزيو اجململ، كما أف   داؿه  كىذا االسمي 
 ا٤بفصل.

سبلـ من  سبلـه منزهه عن كل ما ال يليق بو، فهو  كا٤بقصود أف ا 
 ، كا٤بعاكف.كالشريكً  ،كا٤بثيلً  ،كالولدً  ،الصاحبةً 
 .ا يضاده ا٢بكمة منو بلـه ُب أفعالو عن أف يلحقها كل مس

ُب صفاتو فبل يلحقو نقصه كعيب البتة، بل كل صفةو من صفات  سبلـه  ا 
 ما يضاد كماؿ معناىا. من كلِّ  على انفرادىا ىو فيها سبلـه  ا 

  ذلك من سنةو أك نوـو أك موت، ىو  سبلـه ُب حياتو من كل ما يضاد   ا 
 شيء أك أف يلحقو نسياننا أك جهل. عن علمو سبلـي ُب علمو، سبلـي من أف يعزيب

ُب   من كل لغوبو أك تعب، ىو سبلـه  ؛ سبلـه  ُب قدرتو  ىو سبلـه 
 تو من أف يلحقو أدٗب نقصو ُب ذلك.قدرتو كقيومي

 ا يضاد ذلك من صمم أك بكم.سبلـه ُب ٠بعو كبصره من أف يلحقو أدٗب م
 أك معْبو أك شفيعو من دكف إذنو. وبيتو من كل مشارؾو أك ظهّبو سبلـه ُب رب

 سبلـي ُب ألوىيتو من كل مشارؾ لو ُب العبادة جل  ربنا كعز.
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من كل  سبلـ، سبلـه  ىو السبلـ ُب كل شيء حٌب إف كبلمو  إذنا ا 
 .وتمت كلمة ربك صدقًا وعدًَّل تناقض، سبلـي من الكذب كمن الظلم 

ٔب صفاتو، ما يرجع إٔب ما يرجع إٔب ذاتو، ما يرجع إ إٔب ا  رجعي إذنا كل ما ي
 .ىذا ىو المعنى الوؿسبلـ،  أفعالو ىو فيو جل  ربنا كعز قدكسه 

 أنو ذك السبلـً فهو السبلـ كأنو ذك السبلـ، كىذا يرجع إٔب معنيْب  والمعنى الثاني:
 سلم أكلياءه.أنو يي  الوؿ:

 باده.سلم على عأنو يي  والثاني:
، كذلك ىو يسلم من شاء من أكليائو من أف يلحقهم مكركه إذا شاء  ا 

﴿َوَسالـٌ َعَلى : على من يشاء من عباده، فهو يسلم على ا٤برسلْب، قاؿ  مي لِّ سى الذم يي 
﴿َسالـٌ َعَلى يقوؿ:  ٘بد أف ربنا  ُب سورة الصافات [ٔٛٔاْلُمْرَسِليَن﴾]الصافات:

 َعَلى ﴿َسالـٌ ،[ٜٓٔ]الصافات:﴿َسالـٌ َعَلى ِإبْػَراِىيَم﴾،[ٜٚيَن﴾]الصافات:نُوٍح ِفي اْلَعاَلمِ 
 ،[ٖٓٔ﴿َسالـٌ َعَلى ِإْؿ يَاِسيَن﴾]الصافات:،[ُٕٓٔموَسى َوَىاُروَف﴾]الصافات:

 ،[ٛ٘﴿َسالـٌ قَػْوًَّل ِمْن َربٍّ رَِحيٍم﴾]يس:على أىل ا١بنة:  مي لِّ سى يي  كذلك ا 
 [ٗٗ﴿َتِحي تُػُهْم يَػْوـَ يَػْلَقْونَُو َسالـٌ﴾]الحزاب:: ٔبكىو الصحيح من تفسّب قولو تعا

الذم ييسىلِّمي على عباده، كليس أف : ، فهو الصحيح ُب ىذه اآلية أف السبلـ منو 
 و ُب ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا.فهذا ما جاء الدليل على نفي عباده يسلموف عليو،

 اء.كيسلم على من يش ،ن يشاءكمنو السبلـ يسلم م ،ىو السبلـ إذنا ا 
 .(السبلـ) ٠بو إذنا ىذا ما يرجع إليو معُب ا

قاؿ، بعد أف بْب  ٥بم ىذا أرشدىم إٔب الشيء البلئق الذم ينبغي أف يي   كالنيب 
ُب  إٔب ا٤بشركع ُب حقهم ُب ىذا ا٤بوضع كىذا ما ٓب يورده ا٤بؤلف  فأخربىم النيب 

صلى حٌب كصل إٔب موضع التشهد  :يعِب «أحدكم فإذا صلى»ا٢بديث اختصارنا قاؿ: 
 إٔب آخر التشهد ا٤بعركؼ. «فليقل التحيات هلل والصلوات»

أف  الذم يليق با  ،على ا كليس مقاـ سبلـو  إذنا ا٤بقاـ مقاـ ثناءو على ا 
و سلم عليو، السبلـ يكوف ُب حق ا٤بخلوؽ، كلذلك ا٤بسلم ُب صبلت عليو كليس أف يي ُبى ثػٍ يػي 

 .«التحيات اهلل» :يقوؿ
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كالحظ أف "أؿ" ىنا ُب التحيات لبلستغراؽ، كالحظ زيادةن ُب االستغراؽ أنو جاء 
، كالتحيات ٝبع اللفظ ٦بموعنا ليدؿ على أف ٝبيع التحيات إ٭با يستحقها ربنا 

 كالسبلمة من اآلفات، ٝبيع ىذه ا٤بعا٘ب ،كالبقاء ،كا٤بلك ،معُب العظمة :ٙبية، كالتحية تدؿ
نو ثابتة لو ثبوتنا ذاتينا، ليس أ ٯبمعها قوؿ التحيات ، فهذه ا٤بعا٘ب يستحقها ا 

 بل ىذه أموره ثابتةه  تبارؾ كتعأب ثبوتنا ذاتينا. -حاشا ككبل -اكتسبها بعد أف ٓب تكن لو
إٔب  ، أرشدىم النيب على النيب  مي لى سى عليو، كلذلك يي  مي لى سى كأما ا٤بخلوؽ فإنو يي 

عم بالسبلـ ١بميع العباد بعد أف ٍب أف يي  ،كىو الثناء عليو لفظ ا٤بناسب البلئق با ال
على ٝبيع  كذلك لعظيم حق النيب ، «السالـ عليك أيها النبي» :النيب  ص  ٱبي 

ا٤بصلْب، فإهنم ما صلوا كال عرفوا ا كال اىتدكا إٔب دين ا إال من طريق ىذا النيب الكرٙب 
ا٤بصلي على ٝبيع عباد ا  مي لً سى عليو، ٍب بعد ذلك يي  مى لى سى كاف من حقو أف يي ف ٧بمدو 

فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبٍد صالٍح في «ُب ا٢بديث:   الصا٢بْب، قاؿ
 .»السموات والرض

ما أنكر عليهم السبلـ على   السبلـ عليكم، النيب  :أصبتم بدعائكم بقولكم 
لى ا٤ببلئكة كبل، إ٭با أرشدىم إٔب ما ىو أفضل كما ىو أعظم جربيل كعلى ميكائيل أك ع

السالـ علينا وعلى » :ُب السبلـ، فإذا قاؿ ا ٤بسلم م  عى ، كما ىو أنفع أثرنا، كىو أف يػي مألجرىً 
أصابت دعوتو كل عبدو صاّبو ُب السموات كاألرض ،كأنو سلم على  «عباد اهلل الصالحين

م على نوحو كآدـ كإبراىيم كخزنة النار، كأنو سل   ،ة ا١بنةكخزن ػكإسرافيل ،كميكائيل ،جربيل
كموسى كعيسى، كأنو سلم على حواريي عيسى، كعلى أصحاب موسى كنوح، كعلى 

  .، كأنو سلم على كل الصا٢بْب من ا٤ببلئكة كاإلنس كا١بنأصحاب النيب 
هذا من ٙبقيق ى ُب صبلتو، فكىذا من ا٤بعا٘ب الٍب ينبغي أف يستحضرىا ا٤بصلي إذا صل  

السبلـ علينا كعلى عباد ا ) :أخربنا أف قوؿ ا٤بسلم اإلٲباف هبذا ا٢بديث، فالنيب 
يفيد ىذه الفائدة العظيمة، كىي أنك تدعوا لكًل عبدو صاّب ُب السموات  (الصا٢بْب

 كاألرض فينالو بركة كنفع ىذا الدعاء.
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 إًذا ىذا الحديث نستفيد منو فوائد:
، ٯبب أف يعلم اإلنساف ضركرة مراعاة مقاـ األدب مع ا  :ى[]الفائدة الول

 ىو العظيم الذم يستحق كل تعظيم. أنو عبده كأف ربو 
ُب مقاـ اإلخبار، ُب مقاـ ا٤بناجاة، ُب مقاـ  إذنا ينبغي إذا تكلم ُب شيءو يتعلق بو 

يوىم ما ال يليق با كأف يتجنب كل ما  ،الدعاء، ُب مقاـ الثناء ٯبب عليو أف يتخّب ألفاظو
أهنا ٤با  فظي كأمثالو، ككاف من فقو خدٯبة ، كمن ذلك ىذا اللكعظمتو 

كأخربه أف  جاء إٔب النيب  ُب الصحيحْب: أف جربيل  عليها ربنا  مى لى سى 
فإذا جاءت فأبلغها أو فأقرأ عليها السالـ من ربها «خدٯبة قادمة إليو كمعها طعاـ، قاؿ: 

 . »ومني
(( السينن الكربل))ُب ركاية النسائي ُب القدر ما ثبت ُب الصحيحْب، جاء  اإٔب ىذ

حيث إنو ما سلم عليها  ذلك كالحظ أدب جربيل مع النيب  لنيب أهنا ٤با قاؿ ٥با ا
كاسطةن ُب تبليغ سبلمو ىو، فلما قاؿ ٥با  ، جعل النيب مباشرة احَبامنا كتأدبنا مع النيب 

كجاء عند الطربا٘ب  ،»و السالـ وعلى جبريل السالـى« :ذلك قالت  النيب 
عرفت  ،»اهلل السالـ ومنو السالـ وعلى جبريل السالـ« :ُب ركاية ىذا ا٢بديث أهنا قالت

كالتسليم، فلم ٚبلط بْب الدعاء   الثناء، كحق جربيل لكل حقو، حق ا 
 األمرين.

، كآفةي كثّب من ا  كىذا من الفقو العظيم كمن ٙبقيًق العبودية كاألدب مع
كمقاـ ا٤بسلمْب اليـو عدـ التمييز كالفرقاف بْب ا٤بقامْب كبْب ا٢بقْب، بْب مقاـ ربنا 

 ستحقو ا٣بالق كما يستحقو ا٤بخلوؽ.خلقو، بْب ما ي
 ٚيعبدٙ سْل ُٖا سكإ            هلل سُل ال ٜهٕٛ يػريٙ 

  ؾسقإَٔ غري متٝٝص ٚال          ال ػعٌ اؿكني سّكا ٚاسد

للمخلوؽ فيعظموف  كثّب من الناس مع األسف ٱبلطوف فيجعلوف حق ا 
ا٤بخلوؽ كتعظيم ا، أك يصرفوف لو نوعنا من العبادة لغّب ا، كىذا الشك أنو آفة عظيمة 

 قْب، كعدـ التفريق بْب ا٤بقامْب.من خطأ أعظم من ىذا، ا٣بطأ كىو عدـ التمييز بْب ا٢ب
 .كأدهبا مع ا  ف من فقو خدٯبة ىذا كاا٤بقصود أف 
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 أف ا٤بشركع للمسلم ا٤ببادرة إٔب إنكار ا٤بنكر إذا كصل إليو، النيب  الفائدة الثانية:
نتظر كإ٭با كالسبلـ، فما ا٤با ٠بع أصحابو يقولوف ىذا خلفو ٭با ىذا إٔب ٠بعو عليو الصبلة 

السبلـ على )كقاؿ ال تقولوا:  ألتفت إليهم بعد أف فرغ من صبلتو كهناىم عن ىذا ا٤بنكر،
كىذا من  كىذا أمر كاجبي كأكٔب الناس بالعناية بو طبلب العلم كالدعاة إٔب ا  (ا

 .[ٔٚ﴿َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض﴾]التوبة: :ٙبقيق الوالية بْب ا٤بسلمْب
َهْوَف َعِن   أكؿ ما ذكر ا ما حقيقة ىذه الوالية؟  ﴿يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 .[ٔٚاْلُمنَكِر﴾]التوبة:
أف حسن القصد ال ٲبنع اإلنكار، ٫بن نقطع ك٪بـز كنعتقد أف  ثالثة:الفائدُة ال

ما دار ٖبلدىم قط شيء من ىذه ا٤بعا٘ب الٍب تلـز من قوؿ "السبلـ على  أصحاب النيب 
 ا"، أليس كذلك!
، كأرادكا ٙبية ا ا كانوا ليقولوف ىذا اللفظ، لكنهم أرادكا تعظيم ا كإال فجزمنا م

  لكنهم أخطأكا ُب اللفظ، إذنا كانوا أىل قصد حسن كنية طيبة، كمع ذلك فإف النيب 
مانع  ٗبا أف نيتكم طيبة كقصدكم حسن فبل بأس كال أنكر عليهم ما قاؿ ٥بم النيب 

 كاستمركا على ما أنتم عليو.
العقوبة كالتأثيم بْب العبد  اإلنكار، حيسن القصد ينفع ُب درء ا حيسن القصد ما ٲبنعإذن 

، لكن كوف ىذا الفعل منكرنا أك كوف ىذا اللفظ منكرنا ال يكوف ذلك ٩بنوع كبْب ا 
ا طيبنا. ؛اإلنكار  ألجل أف الفاعل أك القائل أراد أمرنا حسننا أك قصدن
كع للداعية أف يرشد إٔب ا٣بّب إذا هنى عن الشر قدر ا٤بشر  أف   رابعة:الفائدٌة ال

فاحرص إذا أغلقت بابنا من الشر على الناس أف تفتح ٥بم بابنا إٔب  مكاف، مهما استطعتاإل
، كلذلك النيب   ا٣بّب، إذا هنيتهم عن ا٤بنكر أرشدىم إٔب معركؼ ما أمكنك إٔب ىذا سبيبلن

ٯبوز أرشدىم إٔب  ال «السالـ على اهلل»لونو كىو  ٥بم أف ىذا اللفظ الذم كانوا يقو ٤با بٌْب 
 .«التحيات هلل»ما ٯبوز كإٔب ما يشرع كىو أف يقوؿ ا٤بسلم 

إذنا مهما استطعت كمهما أمكنك أف ترشد الناس إٔب ا٣بّب بعد أف تنهاىم عن الشر 
 فافعل.
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 «أو السالـ عليكم ،السالـ عليك» :كىي ُب معُب قوؿ ا٤بسلم الفائدُة الخامسة:
 ، ماذا يريد؟«السالـ عليكم» :ا ا٤بسلم أخاه فقاؿإذا حي  

: فى لى تػى خى ىذا ا٤بوضع ا  فيو العلماء إٔب عدة تفسّباتو كمعافو
اسم  :يعِب «السالـ عليكم» :أهنم قالوا معُب قوؿ ا٤بسلم الوؿ:]المعنى[ 

ؿ عليكم، أف بركة ذكر اسم ا تتنز  :)السبلـ( عليكم، ا٠بو تعأب )السبلـ( عليكم، يعِب
ىذا اللفظي تربكنا كذكرنا بركة اسم ذكر ا الذم ىو )السبلـ( تتنزؿ عليكم، كعليو فيكوف 

 كدعاءن.
أدعوا ا أف  :قوؿ ا٤بسلم )السبلـ عليكم( يتضمن الدعاء، يعِب أف   المعنى الثاني:

أدعوا  يسلمكم، كأنو يقوؿ: سلمكم ا، فيكوف دعاءن من ا٤بسلم ألخيو بأف يسلمو ا،
 السبلـ أف يسلمكم.

من شره فبل يؤذيو،  مي لى سٍ أف يكوف إخبارنا، ٱبرب ا٤بسلم أخاهي بأنو يى  المعنى الثالث:
أخيو إال  إذا مر اإلنساف بأخيو فإنو ٱبربه بأف ىو ليس منو ا٘باهى  ،خباره يتضمن التطمْبإ

الـِ ِعْنَد ﴿َلُهْم َداُر الس   :، قاؿ ةالسبلم :السبلـ، كالسبلـ مصدره ٗبعُب
 .[ٕٚٔرَبٍِّهْم﴾]النعاـ:

﴾]النعاـ:كاألقرب كا تعأب أعلم ُب قولو:  أهنا دار  [ٕٚٔ﴿َلُهْم َداُر الس الـِ
 .السبلمة من ٝبيع اآلفات، ىذا أقرب ما يقاؿ ُب تفسّب اآلية

يعِب ٱبرب أف أخاه منو ُب سبلمة فبل ينالو منو  «السالـ عليكم» :إذنا إذا قاؿ ا٤بسلم
ُب إخباره  ما يفسر بو قوؿ ا  أذل، كبالتإب ٯبيب أخوه ا٤بسلم بذلك، كىذا أقربي 

﴿فَػَقاُلوا  ُب سورة ىود كُب سورة الذاريات:سبحانو عن قصة ا٤ببلئكة عن إبراىيم 
أنت منا ُب سبلمةو فأجاهبم بأنو منهم كذلك ُب  :يعِب [َٕ٘سالًما قَاَؿ َسالـٌ﴾]الذاريات:

 سبلمة.
كا تعأب أعلم أف ٝبيع ىذه ا٤بعا٘ب ٲبكن أف تكوف صحيحة، كىي ٝبيعنا ٩با  كاألقرب

 ينبغي أف يبلحظها ا٤بسلم كيقصدىا عند سبلمو على إخوانو.
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 فوائد عدة: ةَ وثم
: أف  منها ي كبلـ ا١باىل ُب الصبلة ال يبطلها، كيدؿ   رجع إٔب مسائل فقهية، منها مثبلن

تكلموا بكبلـو  بلـ أىل العلم، فها ىنا أصحاب النيب ىذا أدلة كىو الصحيح من ك على
  لنا أنو ال ٯبوز، أليس كذلك؟تبٌْب 

ال تقولوا ) :كقاؿ كانوا يقولوف السبلـ على ا فنهاىم النيب   ألجل هني النيب 
فدؿ ىذا على أف كبلـ ا١باىل  ،بإعادة الصبلة مع ذلك ٓب يأمرىم النيب  (السبلـ على ا

 لصبلة.ال يبطل ا
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 :قاٍ 

 :باُب

 (.إٕ غ٦ت ٞايًِٗ اغؿس ي)قٍٛ 

تبويب األبواب الٍب تنبو ا٤بسلم على اجتناب األلفاظ  يوإب فبل يزاؿ ا٤بؤلف 
 .التوحيد الٍب تتناَب كٙبقيقى 

إف -كسيأٌب  ،مباحث من قبل ناا، كمرت بالسبلـ على  :عن قوؿ يها النٌ بنا قريبن  مر  
، األدب مع ا  ي  أف يراع ا٤بسلم على ضركرةً  ها ٙبثي مباحث أخرل كلي  -شاء ا
اللهم اغفر ٕب إف شئت اللهم  :كمن ذلك قوؿ الداعي ،ٙبقيق التوحيد كل ما يناُب  كاجتنابى 

 النيب  هنى عنو تعليق الدعاء با٤بشيئة ٩با فإف   ،كما إٔب ىذه األلفاظ، ارٞبِب إف شئت
 :كذلك يرجع إٔب أمور

 :كأنو يقوؿف ،عن ربو الداعي كا٤بستغِب التعليق با٤بشيئة يوىم أف   أف :]المر الوؿ[ 
كال شك أف  ،اللهم أعطِب إف شئت يعُب كإف شئت فبل تعطِب فإف األمر ليس بذاؾ ا٤بهم

االضطرار،  كحاؿى  ا يتناَبكىذا ٩ب ،الطلب عند السائل فً عٍ كضى  ،ىذا داؿ على فتور الرغبة
ركح الدعاء  ، فإف االضطراركاإل٢باح الٍب ينبغي أف يكوف عليها ا٤بسلم ُب دعائوكالفقر، 

 .[ٖٙ]النمل:﴾َأم ْن ُيِجيُب اْلُمضَطر  ِإَذا َدَعاُه ﴿:  :قاؿ
كتعليق  ،كٛباـ االفتقار إٔب ربو  ،ا٤بسلم إذا دعا ربو ينبغي أف يظهر غاية ا٢باجة

 .ء با٤بشيئة يشعر ٖببلؼ ذلكالدعا
اب من ٲبكن أف خطُب  ىتعليق الدعاء با٤بشيئة إ٭با يتأت فهو أف   أما المر الثاني: 

ا٤بخاطب ٲبكن أف يأٌب  با٤بشيئة يوىم أف   ا٣بطاب الذم فيو تعليقه  :ٗبعُب ؛على الشيء هى رى كٍ يي 
 ؛غفر ٕب إف شئتااللهم  :عيفقوؿ الدا ،اباألمر إكراىن  كٲبكن أف يأٌب   ،باألمر عن مشيئتو
شئت أف تعطيِب بإرادة منك  فإفٍ  ،رب أنا أسألك كال أريد أف أكرىك يوىم أنو يقوؿ: يا

فإف ا ال ) ،كىذا ما جاء التنبيو عليو فيما سيمر بنا إف شاء ا ،كإال فبل إكراه مِب ةكمشيئ
 .ي عن ذلكالنه  النيب فجاء عن ،كالتعليق با٤بشيئة يوىم ذلك ،(مكره لو
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كىو أف التعليق با٤بشيئة ُب الدعاء يوىم أف الداعي يستعظم ما سأؿ  ثالث:المر ال 
 كأنو يسأؿ سؤاالن   ؛فإف شئت أجب ،أنا دعوتك ريب األمر كيقوؿ: يا يهوففكأنو  ،على ربو

األمر كيسهلو   ففهو يهو  ،أف يعطيو ألجل أنو عظيم ا  أيشٓب  فرٗبا ،بشيء عظيم
األمر  لي هِّ سٍ فهو يي  ،ا من ا٤باؿا ضخمن يسألو مبلغن  كأفٍ  اا عظيمن خر شيئن آيسأؿ  كمثل إنساف

كىذا اظور  حٌب يسهل عليو االعتذار إذا ٓب يعطو، ؛أعطِب إف شئت :كيقوؿ ،عليو كيهوف
 ؛كليعظم الرغبة)ُب ا٢بديث الذم سيأٌب  ىو ما جاء التنبيو عليو ُب قولو 
فمهما سألت  ،لك أف تعلق ذلك با٤بشيئة حاجة فبل ،(اهفإف ا ال يتعاظمو شيء أعط

 .ُب عبله جل   ٙبكىو الكر  مؤلل،فإف خزائنو سبحانو  ،ربك
، فمن الدعاء با٤بشيئة ال حاجة لو بل ال كجو لو تعليق ىذا أف   ىو رابع:المر ال 

َبْل ِإي اُه َتْدُعوَف ﴿ :كإ٭با يفعل إذا شاء قاؿ سبحانو ،إ٭با ٯبيب أف ا تعأب قنا٤بتيى  ا٤بعلـو
كعليو فتعليق الدعاء  ،فا يفعل ٗبشيئتو ،[ٔٗ]النعاـ:﴾فَػَيْكِشُف َما َتْدُعوَف ِإلَْيِو ِإْف َشاءَ 

  .با٤بشيئة ٙبصيل حاصل
علق اإلنساف دعائو على ور ُب الدعاء أف يي ظمن ا ا ىذه أكجو أربعة تدلك على أف  إذن 

كهبذا  ،كيقطع فيو ،كيعـز فيو ،سلم أف يدعو دعاء ٯبـز فيوكإ٭با ا٤بطلوب من ا٤ب ،ا٤بشيئة
من  افإف كثّبن  ،كأف ينبو عليو ،٩با ينبغي أف يتنبو لو كىذا األمري  ،يتحقق إحساف ظنو بربو 

قوا دعائهم با٤بشيئة ٘بد أحدىم الناس يغفلوف عن ىذا األمر ذلك أهنم رٗبا إذا دعوا عل  
 ؛كىذا ٩با ينبغي أف ٯبتنب ، يبارؾ فيك إف شاء اا ،يقوؿ: ا ٯبزيك خّب إف شاء ا

  .أعلم كا تعأب ،عن ذلك ىهن ألف النيب 
  :قاٍ 

ال ٜكٛئ $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  يف ايؿشٝض عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

 ،يٝعصّ املطأي١ ،ايًِٗ ازمحين إٕ غ٦ت ،إٕ غ٦تأسدنِ ايًِٗ اغؿس يٞ 

  .#ؾإٕ اهلل ال َهسٙ ي٘

 #.ؾإٕ اهلل ال ٜتعاظُ٘ غ٤ٞ أعطاٙ ؛ٚيٝععِ ايسغب١$ :ٚملطًِ
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الصحيحْب  هكقد خرجو صاحبا ،الذم ركاه أبو ىريرة   ىذا حديث النيب
  .البخارم كمسلم
 ،َّل يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إف شئت» :ا قاؿا مؤكدن ا هنين ناىين   يقوؿ النيب

اء ُب ىذا ا٢بديث على سبيل جا كال حظ أف ىذا الدعاء إ٭ب «اللهم ارحمني إف شئت
إ٭با كاف  ،يعِب ليس ا٤بنهي عنو التعليق با٤بشيئة ُب سؤاؿ ا٤بغفرة أك الرٞبة فحسب ؛تمثيلال

 .ىذا على سبيل التمثيل
 ،صاحبو عن أف يعلقو با٤بشيئة سواء كاف ذلك دعاء بالرٞبة ىنهكبالتإب فكل دعاء يي 

 :علتْب ٥بذا النهي   النيبكبٌْب  ،أك ُب غّب ذلك ،دعاء با٤بغفرة أك
 .«فإف اهلل َّل مكره لو ؛وليعـز المسألة» : األكٔب ُب قولو

شيء  ويتعاظم فإف اهلل َّل ؛وليعظم الرغبة» :كالثا٘ب ُب الركاية الٍب عند مسلم كىي
 .«أعطاه

كىذا ٩با ينبغي  ،الصواب عن ا٣بطأ ككجو إٔب النيب  ىهن «ليعـز المسألة»  قاؿ
 ،أف تدعوا كأف تعلق دعائك با٤بشيئة :عنو ا٤بنهي   إٔب ا  ةدعابو ال يأتسي  أف 

  .«ليعـز المسألة» :قاؿ أف تدعو دعاء فيو عزـه  كا٤بطلوبي 
يدعو  :كا٤براد أنو ،ن الرسلمكمنو أكلو العـز  ،ىو ا١بد :العـز ُب اللغة كاألصل ُب معُب

كهبذا كما أسلفت يتحقق  ،با٤بشيئة كال تعليقو  ،ببل ترددو  كفيو قطعه  ،بالسؤاؿ دعاء فيو جزـه 
ادعوا اهلل » :قاؿ  نن الَبمذم بإسناد صحيح أف النيبكُب س ،و ربإحساف ظنو ب

كفيو إعظاـ الرغبة ُب  ،ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يدعو دعاء فيو جـز «وأنتم موقنوف باإلجابة
 .ا 

 .«وليعظم الرغبة» :قاؿ ،ُب الركاية األخرل قاؿ 
طلبتو ينبغي أف تكوف  ،وُب مطلوب :يعِب ؛لوئو إنو أف يعظم ُب مس :غبة قيلتعظيم الر 

فإنك مهما أكثرت  ،يدعوا بو ا  يئناكال يستصعب ش ،اإلكثاريستثقل  فبل ة،عظيم
كيده سبحانو سحاء الليل كالنهار  ملئ،كمهما طلبت فإف خزائن ا  ،فما عند ا أكثر

شيء أعطاه فا٤بطلوب أف يسأؿ  عاظم ا فبل يت ، وككرم ،ٔبوده ينفق 
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كال يقتصر أك  من ربو  ولو كمطلوبئو كليعظم مس ،كثر من سؤالويي كلٍ  ،اإلنساف
 .كبل،  اا عظيمن يتخوؼ من أف يكوف سأؿ شيئن 
كرغبتك فيما عنده تكوف بأف تعظم ا٤بطلوب من ا  ،بل إحساف ظنك بربك 

. 
فقاؿ لو سل  ، كقف أماـ ملك من ملوؾ الدنيابذؿ األسباب حٌب اأرأيت لو أف إنسانن 

 أليس سؤالو ىذا دليبلن  ؟فما ظنكم هبذا الرجل ،اا كاحدن فسألو أف يعطيو قرشن  ؟ما حاجتك
ٍب  ،أنت تأٌب إٔب ملك ؟كأال يستحق ا٤بقت من ا٤بلك كمن ا٢باضرين ؟سخف عقلو ىعل

فكيف إذا كاف  ؟اؿ ا٤بسئوؿيليق ٕب ينبغي عليك أف تسأؿ سؤاالن  كاف ا؟ا كاحدن تسألو قرشن 
 ،الذم ال يتعاظمو شيء سبحانو إٔب ،ا إٔب ملك ا٤بلوؾ إٔب أكـر األكرمْب السؤاؿ موجهن 

كىذا  ،كقد مر بنا ُب عدة مواضع ،إٔب الذم قاؿ كما ُب ا٢بديث القدسي ا٤بخرج عند مسلم
دي يا عبا»: فيما يركيو عن ربو  قاؿ  ،حديث عظيم بل ىو كتاب ُب االعتقاد

فسألوني فأعطيت كل  ،وجنكم وقفوا في صعيد واحد ،وإنسكم ،خركمآو  ،لو أف أولكم
ا إَّل كما ينقص المخيط إذا أدخل في واحد منكم مسألتو ما نقص ذلك من ملكي شيئً 

ىذا مثاؿ  ،كلذلك ال يكاد أف يتعلق هبا شيء من ا٤باء ،صقيلةمادهتا  ةإلبر اا٤بخيط  «البحر
ا من خزائنو شيئن  صي قً نٍ ال يػي  هكما يسبغ بو من النعم على عباد ،و تقرييب على أف ما ينفق

 . لا٤بؤل
فإف ا تعأب ىو الكرٙب ا١بواد  ،كسل ما شئت ،كأكثر من الدعاء ،ربك دعي اكلذلك 

نتيجة الدعاء كاحدة  ذلك أف كالسائل فائز بكل حاؿ ،الذم ال يرد من سألو تبارؾ كتعأب
 : من ثبلثة أشياء

 .إٔب سؤلك ا  ف ٯبيبكإما أ/ُ
 .ذلك إٔب يـو تلقاه ما أف يدخر لككإ /ِ
  .كإما أف يدفع عنك من الشر ٗبقدار ما سألت /ّ
  .كدعائك بكل حاؿ ،ا أنت حصلت ا٣بّب ُب سؤالكإذن 

 .«وليعظم الرغبة»: ىذا أحد كجهي التفسّب عند أىل العلم لقولو 
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يعِب ليكن دعاؤؾ ذا  ،ا٢برص كاإل٢باحأف الرغبة ىي  :كا٤بعُب اآلخر الذم ذكر ىو
ـ، كىذا ا٤بعُب صحيح لكن األقرب إٔب الداللة عليو ز كج ،كذا قطع ،كذا إ٢باح ،حرص عظيم

 .«يعـز المسألةل» :ىو قولو 
 :أك ىو األقرب أك ىو األنسب لقولو  ،أما ا٤بعُب األكؿ فهو ا٤بناسب

 .«يتعاظمو شيء أعطاه اهلل َّل فإف» :ألنو قاؿ بعد ذلك ،«وليعظم الرغبة»
ىذا الباب ىو أف من األمر اظور الذم ينبغي أف من ا ا٣ببلصة الٍب نستفيدىا إذن 

 ،يو ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينالكىذا ما دؿ ع ،ٯبتنبو ا٤بسلم أف يعلق دعائو با٤بشيئة
ه غّب كاحد كىذا ما اختار  ،ٰبـر على ا٤بسلم أف يعلق الدعاء با٤بشيئة :يعِب ؛التحرٙب ظاىرهك 

 كابن عبد الرب كغّبه من العلماء.  العلم أىلمن 
  :طائفة من أىل العلم إٔب أف النهي ىا ىنا على سبيل الكراىة قالوا تكذىب

أف النهي إذا كرد عليو  كمعلوـه  ،عليو صارؼقد كرد دليلنا على ذلك أف ىذا النهي 
صارؼ الذم صرؼ ىذا النهي كال :قالوا ،ما دؿ عليو ىذا الصارؼ مل علىٰبي  فإنو ،صارؼ

كأخرجو اإلماـ  كعن النيب  جابر  عن التحرٙب ما جاء ُب دعاء االستخارة الذم ركاه
اللهم إف كنت » قاؿ: كُب ىذا الدعاء أف النيب  ،((صحيحو))ُب  البخارم 

في عاجل  :أو قاؿ ،وعاقبة أمري ،ومعاشي ،لي في ديني ًراتعلم أف في ىذا المر خي
 .«لي فيو فيسره لي وأقدره لي ثم بارؾ ،لوجآأمري و 
فدؿ ىذا على جواز  ،(إف كنت تعلم) :فقاؿ ،بالعلم اىد أنو علق الدعاء ىا ىناالش 

كىذا  ،ا إٔب الكراىةالنهي ُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا مصركفن  ، فيكوفتعليق الدعاء با٤بشيئة
 .العلم كغّبٮبا من أىل ،بن حجراعليو  عوكتاب ،ما اختاره النوكم

 ىذا ا٢بديث ال يردي  كأف   ،كالذم يظهر كا تعأب أعلم أف ىذا االستدالؿ فيو نظر
كالذم بْب  ،تعليق بالعلمالكذلك أف حديث االستخارة فيو  ،على ا٢بديث الذم بْب أيدينا

 .كشتاف ما بْب األمرين ،أيدينا فيو التعليق با٤بشيئة
ألنو ال يدرم ىل ا٣بّب ؛ لى علم ا ا٤بسلم يعلق دعائو ُب دعاء االستخارة ع

 ـ ال؟عليو أمقبل  كما ىو ،فيما يرغب
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فهو الذم يعلم إف كاف ُب ىذا األمر  ،كألجل ىذا فإنو علق ذلك بعلم العليم  
 .كبْب ىذا بْب ىذاشتاف ف فيو خّب، خّب أك ليس

 يءُب ش كحديث االستخارة ،أف ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا ُب شيء :الخالصة
كالتعليق على العلم ال يتأتى فيو شيء من تلك  ،على العلم ليقحديث االستخارة تع ،آخر

  .العلل الٍب مرت معنا
ا من حديث أيضن  ((صحيح البخارم))جاء ُب  فيماقد يقوؿ قائل كماذا أنت قائل؟ 

 «إف شاء اهلل طهور َّل بأس» ا قاؿ:كاف إذا عاد مريضن   أف النيب  بن عباس ا
 .ا تعليق با٤بشيئةذا أيضن قالوا ى

صح ما يفسر بو ىذا ا٢بديث أف ما ُب ىذا ا٢بديث أأف ىذا أف يقاؿ  :كا١بواب
ىو من قبيل اإلخبار على ليس من قبيل الدعاء إ٭با  ،إخبار على سبيل التفاؤؿ كالبشارة

ىذا  أرجو أف يكوف :يقوؿ ،كالبشارة يعِب ىذا الذم يقولو عائد ا٤بريض إخبار ،سبيل التفاؤؿ
كفارة تتطهر هبا من   وٯبعل ،يطهرؾ ا  ،ا لكإٔب أف يكوف طهورن  الذم أنت فيو يؤكؿ

  .الذنوب كا٤بعاصي
يكوف ىذا  بأفكالبشارة يستبشر  ،ا ىو إخبار عن أمر مستقبلي على سبيل التفاؤؿإذن 

 .كىذا تعليقو با٤بشيئة ال بأس بو ،كلكي تتطهر من ذنوبك ،ا لتكفّب سيئاتكسببن 
ا كتارة يكوف أمرن  ،اا حسنن ؿ كتفصيل تارة يكوف أمرن االتعليق با٤بشيئة فيو أحو  صل أف  كاأل

 .اقبيحن 
كىو أف يدعو  ،-كما ُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا-ا ُب حاؿ الدعاء ا قبيحن يكوف أمرن 

 .اإلنساف فيعلق دعائو با٤بشيئة
كىذا كاف من  ا ُب شأف األمور الٍب كقعت كحصلت فإف طائفة من الناسذلك أيضن ك

أكلت إف شاء " :فيقوؿ ،طريقة بعض أىل البدع أهنم يعلقوف كل شيء على سبيل ا٤بشيئة
 ،ألننا نعلم أف ا قد شاء ؛كىذا ُب ا٢بقيقة ال كجو لو ،"ا إف شاء ازرت فبلنن " ،"ا

 ؟ذلك على ، كما الدليلي ا عندنا أف ا قد شاء ىذا األمرمعلومن  فاألمر أصبحى 
 . شاءهيقع إال ألف ا ٓبفإنو  ،فكل شيء كقعكقع،  كونو 
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ا كانقضى با٤بشيئة أمر ال كجو لو كأف شيئن  ،كبالتإب فتعليق ىذا األمر الذم قد كقع
 .ا با٤بشيئة ىذا ال كجو لو كال ٧بل لوآخر سيكوف متعلقى 

  كال ينبغي للمسلم أنو ٱبرب عن األمور الواقعة ا٢باصلة بإخبار يعلقو ٗبشيئة ا 
  ؟قضى فلماذا ىذا التعليقانك  قد شاءه ا  ألف األمر

ر بو سِّ كىذا ما في  ،التعليق با٤بشيئة نفإنو ٰبس ،أما عند اإلخبار عن األمور ا٤بستقبلة
-ٕٗ]الكهف:﴾ِإَّل  َأْف َيَشاَء الل ُو  َوَّل تَػُقوَلن  ِلَشْيٍء ِإنٍّي فَاِعٌل َذِلَك َغًدا﴿ :قولو تعأب

 .ٗبشيئة ا  فإنك تعلقو ،أك تتوقع حصوؿ شيء ،كنت تريد فعل شيء  إذاف ،[ٖٕ
كىذا  ،ىذا الذم أفدناه من ىذا البابك  ،ا ىذا الذم بْب أيدينا ُب ىذا ا٢بديثإذن 

، كقد مر لو آداب فإف دعاء ا  ،مناسب أف ننبو فيو اإلنساف على آداب الدعاء وضعا٤ب
ة إٔب شيء من ذلك، كمعلـو عند كل مسلم أٮبية بنا ُب أعطاؼ الدركس ا٤باضية اإلشار 

الدعاء أكـر شيء على ا  ،الدعاء ىو العبادة ،فالدعاء لب العبادة الدعاء، كشأنو العظيم،
، الثقة  ،الرجاء كا٣بوؼ ،الرغبة كالرىبةك ؛فيها أنواع من العبوديات عبادة تظهري  الدعاء

 .كتوحيد األ٠باء كالصفات ،وبيةكتوحيد الرب ،ٙبقيق توحيد األلوىية ،كالتوكل
 ،منو رى ثػِّ كٍ كأف يي  ،ا ينبغي على اإلنساف أف ٰبرص عليوا إذا كاف ىذا حاؿ الدعاء إذن إذن 

  .كأف يراعي آداب الدعاء
 :واآلداب تنقسم إلى

 .آداب عدمية 
 .وإلى آداب ثبوتية

 :كأعظم ذلك ،ما ينبغي أف ٯبتنبو اإلنساف ُب دعائو :ىي اآلداب العدمية
كىو  ،كأعظم الواجبات ُب الدعاء ،فهذا أىم اآلداب ،ف ٯبتنب الشرؾ با أ

دعاء  ماأ ،يدعو ا ال غّب ا  فيكوف دعاؤه خالصن  ،اجتناب الشرؾ ُب الدعاء
 .فإف ىذا ىو ا١بـر األعظم ،نوريا٤بقبأك األموات  ا سؤاؿأم ،غّبه

 ب َٔ ؾعٌميإ خاٚتطًذ اإل               ٚدع٠ٛ األَٛات تبطٌ ايعٌُ

٩با هنت عنو الشريعة، فهذا  ،يعتدم اإلنساف ُب دعائو أال :ا من اآلداب العدميةأيضن  
أف يسأؿ اإلنساف ب ؛بو قدرنا، أك شرعنا أف يسأؿ اإلنساف ما ال يليق :كاالعتداء ُب الدعاء ىو
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  ىذاشاكل ذلك ا ال ينبغي ألحد من الناس أك ما يو ا ملكن ؤتأك يسأؿ أف ي ،اأف يكوف نبين 
 .كلو من االعتداء الذم ال ينبغي أف يفعلو اإلنساف ُب دعاءه

ُب دعائو  أف ٰبرص اإلنساف على أف يتوسل إٔب ا  ومن آداب الدعاء الثبوتية
كمن ذلك كىو أعظم ما يكوف من أنواع  ،كوف اإلجابة معو أقربتبالتوسل ا٤بشركع الذم 
كمن ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يراعي ُب ىذا  ،كصفاتوأ٠بائو ب التوسل: التوسل إٔب ا 

ا كمن ذلك أيضن  ،الذم يناسب ا٤بقاـ الذم يدعو ألجلو ىذا الداعي االسما٤بقاـ أف يتوسل ب
رَبػ َنا آَمن ا ﴿ :، ككذلك بإٲبانو كعملو الصاّبكحاجتو إليو ،اره إليوبافتق أف يتوسل إٔب ا 

َنا َمَع الش اِىِدينَ ِبَما أَنْػَزْلَت َواتػ بَػْعَنا ال  .[ٖ٘]آؿ عمراف:﴾ر ُسوَؿ فَاْكتُبػْ
دعائو الثناء  يديو أف ٰبرص اإلنساف أف يقدـ ما بْب :ذلك من آداب الدعاء الثبوتيةك

سماء كاألرض حٌب فالدعاء معلق بْب ال كذلك الصبلة على النيب ،  كالتعظيم  
 .يصلى على النيب 

 ٦بابنا رص على اقتناص الفرص الٍب يكوف فيها الدعاءأف ٰب :اكمن آداب الدعاء أيضن  
أك ُب  ،اُب الوقت الذم يكوف الدعاء فيو ٦بابن  دعوٰبرص على أف ي ، أخربنا بو النيب فيما

 .كأقرب لئلجابة ،كأحرل ،عىفإف ىذا أدٌ  ،يدعو فيو مكاف الذم كاف النيب 
يعِب  ،يدعو فيها  اف النيبا٤بواضع الٍب كن التنبيو على فيحسي  ،كٗبناسبة قرب ا٢بج

 : كىذه ا٤بواضع ُب ا٢بج ستة مواضع ،ا٤بواضع همن السنة أف ٙبرص على الدعاء ُب ىذ
 .خّب الدعاء دعاء يـو عرفةف ،يـو عرفةُب عرفة   أوًَّل:

 .يعِب ُب ليلة العيد ليلة ا٤بزدلفة، ُب ا٤بزدلفة :اثانيً 
 .على الصفا ا:وثالثً 
 ة.على ا٤برك  ا:ورابعً 
 .بعد ا١بمرة الصغرل ُب أياـ التشريق :امسً وخا

 .بعد ا١بمرة الوسطى ُب أياـ التشريق ا:وسادسً 
 ،عندىا دعا أنو ىذه ما ثبت عن النيب  ،التشريق بعد ا١بمرة الكربل ُب أياـ* 

 .«خذوا عني مناسككم»: كا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يفعل كما فعل 
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 ا٤بسلم على أف يصيب من فضل ا ىذه من ا٤بواضع الٍب ينبغي أف ٰبرص  اإذن 
 ،اإلنساف من الشخص الذم يتعُب كيتكلف فيأٌب إٔب ا٢بج بي يعج :يعِب ل؛فيها كال يعج

يتأٗب كال ال  ،ا يبلحقوا كأف شيئن ا ٘بده مسرعن دائمن  ،ا يلهثده دائمن ٘بو مع األسف كلكن  
ا٢بقيقة ٩با يعجب  كىذا ُب ،كرد ُب سنة النيب  ا٩بيَبكل كال يعطي كل عبادة حقها 

  !اإلنساف لو
الذم ينبغي ف ،ة ا١بديدةدالعباىذه  بأداء  بفضل ا التعرض ريٌمتى ك  ،أنك أتيت ٗبا

ك ا ني كً القدر الذم ٲبيى با٢بج قدر اإلمكاف على كجو الكماؿ  أف ٙبرص عليو ىو أف تؤدم  
 منو. 

 كدعاؤه ىذا فذكر ا ،سيما ُب دعاء ا  تعجل حقو ال أمركل   عطً ا
ورمي  ،والسعي بين الصفا والمروةإنما جعل الطواؼ بالبيت، » ،مقصود أعظم ُب ا٢بج

 .كما قاؿ النيب   «قامة ذكر اهللإلالجمار 
كال سيما  ،كُب كل حْب ،كالدعاء ُب كل كقت ،لسانك من الذكر فبل ينبغي أف ٚبلي  

 ،كال سيما كأنت مسافر ،أك فعبلن  ،الن قو  عن رسوؿ ا  صي لٍب جاء فيها الن  ُب ا٤بواضع ا
 النيب  كغّبه أف   ،ابن ماجة عند كقد جاء ،أنت حاجك كال سيما  ،كا٤بسافر ٦باب الدعاء

نسأؿ ا - «وإف سألوه أعطاىم هم،الحجاج والعمار وفد اهلل إف دعوه أجابو » قاؿ:
 من فضلو-. 

قلت إف شاء ا ال فوت دع ذاأنا إ :قد يقوؿكىي أف بعض الناس  :فائدة أخيرة 
كأنا  ،أف اجتنب التعليق با٤بشيئة فهل ينبغي عليٌ  ،ا من تلك األشياء الٍب ذكرهتاأقصد شيئن 

 غّب قاصد؟ ما رأيكم؟
كىو أف حسن  ،-ما كاف ُب درس أمس-كمن ذلك  ،التنبيو على ىذا مرة مر بنا غّب
ُب  «ا من عباده السبلـ على» :٤با قالوا الصحابة  اإلنكار،القصد ال ٲبنع 

بة على تا من تلك ا٤بفاسد ا٤بَب دكف شيئن أتظنوف أهنم كانوا يقصي  -ر بنا أمسم كما-التشهد 
ال تقولوا ) :قاؿ ٥بم ٤با النيب  واما أجاب .اىذا القوؿ؟ ا١بواب: ال كاف قصدىم حسنن 

  اهبم النيبكال أج ،ا حسننقصد لكن  رسوؿ ا ك  وا يالاما ق (السبلـ على ا من عباده
 .عليو على ما أنتمكأبقوا  ،ٗبا أف قصدكم حسن فبل بأس
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أف اجتناب  :كىي ،ا نستفيد من ىذا قاعدة مهمة معناىا ٝبلة من األحاديثإذن 
لو ٓب يقصد ا٤بسلم ىذا ا٤بعُب  :يعِب ؛ولو لم يقصده المسلم مطلوبٌ  ماللفظ الموى

 .اجتنابو فينبغي ،مه ٗبا أف اللفظ موى السيئ
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 :قاٍ 

 ٚأَيت.ال ٜكٍٛ عبدٟ  :باْب

ىذا  استعماؿ فيو ا٤بؤلف على ٙبقيق التوحيد؛ كذلك لَبؾً  فهذا الباب أيضان ٰبثي 
ا ككذلك ما سيأٌب التنصيص عليو ُب ا٢بديث، ككل ذلك ٩ب ،وأمتي عبدي :اللفظ الذم ىو

 عبدي وأمتي. :يكمل توحيده، فبل يقوؿ حٌبينبغي أف يراعيو ا٤بوحد 
 قاٍ 

ٕٖ زضٍٛ اهلل يف ايؿشٝض عٔ أبٞ ٖسٜس٠  ال ٜكٌ  ))قاٍ:   أ

 ...، ٚيٝكٌ: ضٝدٟ َٚٛالٟ أسدنِ: أطعِ زبو، ٚق٤٢ زبو

 توجيهْب:  على اشتملىذا ىو التوجيو األكؿ ُب ا٢بديث، كلقد 
ركاية ُب الصحيحْب ، ك «أطعم ربك، وضئ ربك» :اإلنساف أف يقوؿ  هنيو الوؿ:
 .«ربك اسق» :لة ثالثة كىيفيها زيادة ٝب

 : ا٤بسموح بو، كىو ا٤بمنوع بٌْب ا بٌْب ٤با١بائز،  إٔبعن ىذا النيب كأرشد بعد ذلك  ىهن
 .أف يقوؿ سيدم، كموالم

غّبه: أطعم لرقيق  اإلنسافأف يقوؿ  :يعِب ،«ربكم عيقولن أحدكم أط َّل»: كقولو 
٨بربان  متعاليا أطعم سيدؾ، كقد ٯبوز أف يكوف ا٤براد: أف يقوؿ السيد معظمان نفسو يعِب ربك

  .عن نفسو بأسلوب الغائب، فيقوؿ: أطعم ربك، يريد نفسو، ىذا كىذا ٧بتمل
 سيد العبد يعِب ؛رب فبلف :عن نفسو إنو اإلنسافالنهي عن أف يقوؿ  كيفيد ذلك

 .أف يتناكؿ شيئان ٩با ٰبتاجو سيدهغّبه عنو، ٨باطبان ىذا الرقيق بالرقيق، أك أف يقوؿ 
 ،«وموَّليسيدي  وليقل»ختلف ُب ا١بملة الثانية، قاؿ: اأف األسلوب  أيضاكالحظ 

 .؛ لنفس  الرقيقللعبد أصبح الكبلـ اآلف
منهي عن أف يقوؿ ريب، كىذا قاؿ العلماء كىذا يدؿ من طريق األكٔب على أف العبد 

 .«ل ربي، وليقل سيدي وموَّليوَّل يق»بو مصرحان ُب ركاية مسلم:  اءما ج
  إذف المنهي عنو ثالثة:

 .السيد كنفسو/ُ

http://www.salehs.net/


َُّٗ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 .أك غّبه/ِ
 أك العبد الرقيق./ّ

إٔب  امضافن  (الرب)عن أف يستعملوا لفظ   كل أكلئك جاء النهي من لدف رسوؿ ا
 فيو تفصيل: ، كىذا ا٤بقاـخلوؽُب حق ا٤ب (الربٌ )لفظ  استعماؿإٔب حكم  ، كىذا ٯبرناالسيد

فهذا اللفظ ال ٯبوز ىكذا باإلطبلؽ،  (الرب)أؿ ػػػػأف تكوف كلمة الرب ٧ببلة ب أوًَّل:
كيدؿ على ىذا ما ُب صحيح مسلم من ىو الرب،  فا ،  أف يطلق إال 

قراف، ُب ال باأللف كالبلـ ٓب تأتً  (الرب)، ككلمة «الربالركوع فعظموا فيو  أما»: قولو 
 .ُب ىذا ا٢بديث  جاءت ُب سنة النيب لكن

إذان ىذه ىي ا٢بالة األكٔب أف تكوف كلمة )الرب( ٧ببلةن بػػػػػأؿ بإطبلؽ ىكذا )الرب( 
 .   فهذه ال ٘بوز أف تقاؿ إال ُب حق ا 

 ما ال يعقل، مثل: ا٤بتاع، كالدابة.  إٔب (الرب)أف تضاؼ كلمة : ثانيًّا
رب ىذا ا٤بتاع،  : فبلفه أف يقوؿ قائله بإطبلقها على ا٤بخلوؽ،  ال حرج ُب الصورة ىذه

 أك فبلف رب الناقة.
، ُب شأف ضالة اإلبل، ٤با سيًئل عنها ((الصحيح))الثابت ُب   كدؿ على ىذا قولو
 :لك ولها معها حذائها وسقائها، ترد  ما»، حديث ُب الصحيحْب، قاؿ

 سيدىا كمالكها. :يعِب «ربهاالماء، وترعى الشجر حتى يلقاىا 
 فدؿ ىذا على أف إضافة كلمة الرب إٔب ما ال يعقل من ا٤بخلوقْب جائزة.

 ،أف تضاؼ كلمة الرب إٔب من يعقل، أم إٔب الناس، دكف أف تكوف ٧ببلة بأؿ :ثالثًا
 فهل ٯبوز أف يقوؿ إنساف فبلف رب فبلف، أم سيده أك مالكو، أـ ال؟

، كىو حديث صحيح ثابت ُب الصحيحْب:   بْب أيدينا ىذا ا٢بديث الذم فيو هنيو
 .إذف ىذا هني منو  ،«ربكيقل أحدكم أطعم  َّل»

حيث أنو قاؿ كلكن قد يستشكل معو ما جاء ُب كتاب ا ُب قصة يوسف 
﴿ اذُْكْرِني  :كانا معو ُب السجن قاؿ  ناللذي ْبمن الفتي :منهما، يعِب للذم ظن أنو ناجو 

﴿ قَاَؿ  :سيدؾ أم ا٤بلك، كذلك ما جاء بعد ذلك :يعِب، [ِٕٗعْنَد رَبٍَّك ﴾]يوسف:
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 إٔب سيدؾ، فكيف ٲبكن أف ٪بمع بْب الدليلْب يعِب: ،[ٓ٘اْرِجْع ِإَلى رَبٍَّك ﴾]يوسف:
 ؟ا٢بديث كاآلية

التحرٙب إٔب  عنللنهي الوارد ُب ا٢بديث،  صارفةه  اآلية ىذهإف  قاؿ بعض أىل العلم:
كما شاكل ، "خذ كذا لربك"، أك "ربو افبلنن  ف  "إرقيق فيجوز أف يقوؿ إنساف عن ، الكراىة
فيكوف ىذا ا٢بديث داالن على الكراىة للنهي الوارد ُب ذلك،  ىذا اللفظ مكركه؛ كلكن  ذلك 

 التنزيهية.
يوسف  شريعةُب شرع من قبلنا ُب  اف ىذا اللفظ كاف جائزن إ أىل العلم: وقاؿ بعض
، شرعنا أتى بالنهي عنو، فيكوف ىذا  لكن   كىو نيبه كرسوؿه كرٙب كاف ٯبوز ذلك

أف شرع من قبلنا إذا جاء النهي عنو ُب شرعنا ال يكوف شرعا  :من شرع من قبلنا، كالقاعدة
الشريعة؛ سدان  ىذهكما حرمت أشياء عدة ُب   الشريعةـر ُب فيكوف ىذا ٩با حي كبالتإب:   لنا، 

ارهنا ٗبا كصل إلينا علمو من الشرائع لذريعة الشرؾ، كمن تتبع ما جاء ُب ىذا الشريعة كق
شريعة النيب قد حذرت من ذرائع الشرؾ أكثر ٩با كاف ُب الشرائع  علم يقينا أف  السابقة 
 السابقة.
ابن  اإلسبلـختاره ٝبع من أىل العلم كمنهم شيخ اذا ا١بواب فيو من القوة ما فيو ك ى

، كذلك أنو اإلشكاؿ لكن  تيمية كغّبه،   ىذهإذا أمكن أف يقاؿ ىذا ُب حق  فيما يظهر باؽو
جربيل  ٦بيءُب قصة   قاؿ فيما ثبت ُب الصحيحْب ُب حديث أيب ىريرةاآلية، فماذا يي 
 إٔب النيب   قاؿ  الساعةحيث أنو ٤با سئل عن عبلمات :

ُب  ىكذا جاءت الركاية ،«ربهاتلد  المةإذا رأيت »أك قاؿ:  ،«ربها المة: أف تلد قاؿ»
  ركاية مشهورة ُب حديث مسلم عن ركاية عمرالك ، ن ركاية أيب ىريرة الصحيحْب م

 .«ربتها المةأف تلد »قاؿ: 
 «ربتها» :ستشكاؿ ىنا أخف؛ ألف التأنيث ُب قولو، كلكن االأيضا كىذا يستشكل

ال ٯبوز أف يظن فيو ذلك، كال يقاؿ ُب حقو  نو يزكؿ معو االلتباس، فإف الرب إقاؿ قد يي 
لكن الركاية ىا ىنا غّب ظاىر،  فااللتباس أف  يكوف الكبلـ بصيغة التأنيثأعِب  ،ذلك

تلد  المةإذا رأيت »أك  ،«ربها المةتلد  أف»ُب الصحيحْب قاؿ:  لاألخرل كىي كما تر 
 العبد. :على (الرب)فهذا لفظ صريح ُب إطبلؽ كلمة  «ربها
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ي عنو ىو اإلكثار من مع بْب ىذا كذاؾ أف ا٤بنهٲبكن أف ٯبي  العلم: أىلقاؿ بعض 
ىذا اللفظ ُب حق السيد، أما إذا كاف ذلك على ندرة فإنو ٯبوز، أخذان فيما ثبت  استعماؿ

ما فيو فإف ا٤بقاـ مقاـ هني، فما ىو الضابط الذم  ، كىذا فيوُب حديث أيب ىريرة 
 الندرة!القلة أك  يضبط الكثرة من 
جاء ُب ىذا ا٢بديث من النهي  فالذم ظهر كا أعلم، أف ما شيءمن  كمهما يكن

ُب حق السيد، أف النهي ُب ذلك للكراىة، كىذا ما ذىب إليو  (الرب)كلمة   استعماؿعن 
 ٝبهور أىل العلم، بل حكى بعضهم اإلٝباع عليو.

فيو فيما يبدك ٕب ما ، ةبى بْب أسلوب ا٣بطاب كأسلوب الغي   ؽي رى فى إنو يػي  :كقوؿ من قاؿ
بْب  ا ُب سد ذريعة الشرؾ، فبل يظهر ٕب كا أعلم فرؽه هي راجعن فيو؛ كذلك أنو إذا كاف الن

ىذا موٮبان  إذا كاف ،«اربهأف تلد المة » :كبْب أسلوب الغيبة «كَ رب  »أسلوب ا٣بطاب 
 موٮبان ٤بعُب ال ٯبوز، كا تعأب أعلم. أيضا٤بعُب ال ٯبوز فذلك ال ٯبوز، فذلك 
 #ٚيٝكٌ ضٝدٟ َٚٛالٟ: $قاٍ 

 .سيدم كموالم :بكلمة (ريب)تبدؿ كلمة قيق ينبغي أف يسالر  :يعِب
كلمة السيد على ا٤بخلوؽ، فالصحيح الذم ال شك فيو أنو   إطبلؽُب  كىا ىنا ٕبثه 

 عدة:  أدلةسيد، كيدؿ على ىذا الكتاب كالسنو ُب  :طلق على ا٤بخلوؽ إنوٯبوز أف يي 
ا ِمَن الص اِلِحيَن﴾]آؿ ﴿ َوَسيًٍّدا َوَحُصورًا َونَِبيًّ  :عن ٰبى  فقاؿ تعأب 
﴿َوأَْلَفَيا َسيٍَّدَىا َلَدى  :ُب قصة يوسف  اأيضن  كقاؿ تعأب، [ٜٖعمراف:

 .[ٕ٘اْلَباِب﴾]يوسف:
 ،«فخرإنو سيد ولد آدـ يـو القيامة وَّل »عن نفسو:   كذلك قاؿ النيب  

 ،«الجنةسيدا كهوؿ أىل  أنهما»:  عن أيب بكر كعمر  كذلك قاؿ
 ،«الجنةسيدا شباب أىل  أنهما»:  ٢بسن كا٢بسْبكذلك قاؿ عن ا
إلى  قوموا»سيد األكس:  ُب حق سعد بن معاذ   كذلك قاؿ النيب

 ،«سيدكم
تسمعوف إلى  أَّل»: ا٣بزرجسيد   ُب حق سعد بن عباده  كذلك قاؿ النيب

 .«سيدكمما يقوؿ 
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  .«؟من سيدكم»لبِب سلمة:   كذلك قاؿ
ُب حق ا٤بخلوؽ أنو  قاؿدالة على جواز أف يي  أيضا نصوص كثّبة، كغّبىا كثّب ىذه

 بأمرين: سيد، كلكن ذلك مشركطه 
 .افاسقن ىذا اللفظ  ُب حقو أال يكوف الذم قيل أوًَّل:

بإسناد صحيح،  ((األدب ا٤بفرد))يدؿ على ىذا ما أخرجو اإلماـ البخارم ُب كتابو 
كجاء ، «ربكمًا فقد أغضبتم تقولوا للمنافق سيد، فإنو إف يك سيد َّل»قاؿ:   أف النيب

، فإنو إف يك أو سيُدنا ناتقولوا للفاسق سيدَ  َّل»اإلماـ أٞبد بسند صحيح، قاؿ:  عند
 .«ربكمسيدكم فقد أغضبتم 

 ا بشيء من الغلو.أال يكوف اللفظ مشعرن  ثانياً:
سيد فينبغي  :إذا كاف السياؽ داالن على شيء من الغلو ُب ىذا الذم قيل ُب حقة إنو

دؿ على ىذا ما ثبت عند أيب داكد، كأٞبد بأسناد صحيح، من حديث عبد ، نع ذلكأف ٲب
، أف بِب عامر ٤با جاءكا إٔب النيب ُب عاـ الوفود، قالوا أنت سيدنا، ّب ا بن شخٌ 
 .«اهلل السيد»فقاؿ النيب: 

 :قالوا، عن إطبلؽ السيد على غّب ا بعض أىل العلم أخذ من ىذا ا٢بديث النهي  
يث ألنو حد ٤با؟ بلؽ كلمة السيد على ا٤بخلوؽلؤلدلة الٍب أباحت إط ناسخه  ا ا٢بديثي ىذ

، فيكوف متأخران ناسخان لؤلدلة الٍب التاسعة للهجرة السنة ُب متأخر فإنو كاف ُب عاـ الوفود
 .دلت على ا١بواز

ما النسخ معرفة التاريخ، ك  شرط ثبوتغّب صحيح؛ كذلك ألف  االستدالؿىذا  لكن  
طويلة بعد السنة  بعض تلك النصوص كاف درم ىذا القائل لعل  يي  ذمال التاسعة، فثمة مدة ه

 شيئنا من  تلك األحاديث . ٲبكن أف يكوف قد قاؿ فيها النيب 
 .إذف القوؿ بالنسخ حينئذ غّب صحيح 
 ُب ىذا الكبلـ شيئان من الغلو. ظى حٍ النيب ال كالصواب ُب توجيو ا٢بديث، أف   

، أف ، من حديث أنس ((الكربل))ا ما جاء عند النسائي ُب يدؿ على ىذ
بقولكم، أو  قولوافقاؿ النبي: خيرنا. سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن  يا»قالوا:  ىؤالء

 .«الشيطافبعض قولكم، وَّل يستجرينكم 
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حسم الباب كسد الذريعة؛ ألف اللفظ كاف فيو إشعار بشيء من   تبلحظ أف النيب
العاـ عاـ كفود، ككثّب من الذين  ي ا٤بصلحة فيو ذلك، إذٍ ضفا٤بقاـ مقاـ تقت، ا٤بدحا٤ببالغة ُب 

حضركا على النيب ُب ىذا العاـ كانوا حدثاء عهد باإلسبلـ، فكاف من ا٤بصلحة أف ينهى 
 النيب عن ا٤ببالغة ُب مدحو؛ سدان لذريعة الشرؾ.

كىذا اللفظ  «خيرناابن خيرنا و  يا»فيو أهنم قالوا:   حديث أنس أف   كيؤيد ىذا
ال بأس أف يقوؿ إنساف آلخر: إنك خّبنا، لكن ا٤بنهي عنو ىو ا٤ببالغة ليس ٩با ينهى عنو، 

 .ىذا التنبيو  ُب ا٤بدح؛ كلذلك نبو النيب
إذف الصحيح الذم ال شك فيو، أنو ٯبوز إطبلؽ لفظ السيد على ا٤بخلوؽ، بالشرطْب 

 السابقْب.
 .«وموَّليسيدي  وليقل»: قاؿ 
كلمة جاءت ُب النصوص، كلغة العرب على معافو كثّبة، أكصلها ابن األثّب ُب    :ا٤بؤب

 :إٔب ستة عشر معُب، منها ((النهاية))كتابو 
 .أهنا تطلق على الرب 
 .كمنها أهنا تطلق على السيد 
 .تطلق على ا٤بالك أهناكمنها  
 .كالناصر 
 .كاألخ 
 .كا٤بعًتق 
 . إٔب آخر ما ذكر .كا٤بعتىق 

الكلمة ُب كل سياؽ ٕبسبو، كبالتإب نستفيد أنو ٯبوز إطبلؽ  ىذهؿ زى نػى كينبغي أف تػي 
ىذا اإلطبلؽ جائز ما ٓب يكن ُب  أف -يا رعاؾ ا  -، كالحظلفظ ا٤بؤب على ا٤بخلوؽ

شعر أف ا٤بؤب ىا ىنا ليس ا٤بؤب ا٤بطلق الذم يستحق ىذا اللفظ بكمالو، فهذا ال اللفظ ما يي 
 . حق ا يكوف إال ُب

كذلك ُب صحيح البخارم ُب قصة .[ٗ﴿فَِإف  الل َو ُىَو َمْوَّلُه﴾]التحريم:: قاؿ  
 ،«وأجلأعلى  اهلل:  قاؿ ىبل، علُ ا»قاؿ:  -ككاف كافران - أحد، ٤با قاؿ أبو سفياف
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فأمرىم النبي أف  .ثم قاؿ: لنا العزى، وَّل عزى لكم»أف ٯبيبوه بذلك،   أمرىم النيب
 .«قولهم: اهلل موَّلنا وَّل مولى لكميجيبوه ب
إذف ا٤بؤب باإلطبلؽ على ما يقتضيو اللفظ من التماـ كالكماؿ، ال يطلق إال ُب حق  

 .ا 
نو ٯبوز أف يطلق على ا٤بخلوؽ، كأدلة ىذا إأما إذا ٓب يكن األمر على ىذا السياؽ، ف

 ال تكاد ٙبصى. 
ُب ركاية   ث، عند اإلماـ مسلمديعلى أنو جاء لفظ ُب ىذا ا٢ب التنبيو: بقي  

 .«اهلليقل موَّلي فإف موَّلكم  وَّل»قاؿ:  ،نفرد هبا عن البخارما
تفق اتفق عليو الشيخاف، ذلك أف ما ادينا ٩با ا٢بديث الذم بْب أي ىذا اللفظ ٱبالفي 

سيدم كموالم، كا٢بديث دليل  :بكلمة (ربِّ )كلمة   استبداؿعليو الشيخاف فيو ا٢بث على 
وَّل يقل »كىذا اللفظ يعارض ذلك، قاؿ: ، على ا٤بخلوؽ (ا٤بؤب)إطبلؽ كلمة على جواز 
 .«موَّلكماهلل  موَّلي فإف  

قحاـ أف إكالصحيح  على األعمشلف فيو ختي اىذا اللفظ شاذ  أف :كالصحيحي 
ىذا ٩با ينبغي أف يينبو   الصحيح عدـ ثبوت ىذا اللفظ ُب حديث النيب ،غلطىذا اللفظ 

 عليو.
  استعماؿعلى ما يتعلق بالعلة الٍب ألجلها يكره  عند مسلم تنبيوه  ء ُب ركايةو كذلك جا 
أطعم »؛ كذلك أف ىذا اللفظ الذم هنى عنو النيب  حق العبدحق  الرقيق أك ُب  (ربِّ )كلمة 

، كفيو شيء من اإلذالؿ ٥بذا التعإب التطاكؿ، كفيو شيءه  فيو شيء من «ربك، أسقي ربك
 الرقيق.

على ىذا ا٢بديث، ُب إحدل ركاياتو، أكرد  ((صحيحو))بخارم ُب ب الك٥بذا بوٌ 
فدؿ ىذا على أف التطاكؿ كالتعإب على عباد ا « التطاكؿ على الرقيق»ا٢بديث ٙبت باب: 

 حٌب لو كاف رقيقا، من ا٣بلق ا٤بذمـو الذم هنى عنو شرعنا ا٢بنيف، كا أعلم.
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 #ٚغالَٞاٟ ٚؾتاتٞ ٚيٝكٌ ؾت ،ٜكٌ أسدنِ عبدٟ ٚأَيت ٚال$: قاٍ 

ُب حق رقيقو  اإلنسافعلى أف يقوؿ  ىذا الشطر الثا٘ب من ا٢بديث، كفيو هنيو 
 ،فتام :اللفظ ا١بائز، كىو أف يقوؿ استعماؿ كأرشد إٔب، (أمٍب)، أك إذا كانت أنثى (عبدم)

 .أك فتاٌب، أك غبلمي
  فإنكم»لو: ، كىو قو  ذلك ُب ركاية عن مسلم فيها زيادة من كبلمو  كجاء تعليل

كفيو  ،على ا٤بخلوؽ كتطاكؿو  بتعاؿو  ره عً شٍ فهذا اللفظ مي ، «اهللكلكم عبيد اهلل وإناثكم إماء 
 ما فيو من ذريعة الوقوع ُب الشرؾ. أيضا

﴿َوأَنِكُحوا فيو تفصيل فإف ا قاؿ ُب كتابو: أيضنا كالذم يظهر أف ىذا اللفظ 
كما ُب   كذلك قاؿ  ،[َٕٖبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ﴾]النور:الَيَاَمى ِمْنُكْم َوالص اِلِحيَن ِمْن عِ 

اإلنساف  مى فدؿ ىذا على أف تكلي  ،«صدقةعلى المسلم في عبده وفرسو  ليس» الصحيح
 ي عنو.هى نػٍ ٩با يػي أف ىذا  «عبدي» :إليو يقوؿ ابلفظ العبد مضافن 

ذم يعود فيو ا٤بتكلم الا٣بطاب، دكف أف يكوف بلفظ  بلفظ أك الغيبةأما إذا كاف بلفظ 
علم أف ىذا أفالذم يظهر كا  ؛ يعِب: ُب عبودية ىذا الرقيق إليو،العبودية إليوبالضمّب 

كخضوع، كإ٭با السياؽ يدؿ على  بالعبودية الٍب ىي ذؿه  مشعرو  جائز، إذا كاف السياؽ غّبى 
ؿ: كقوؿ الرسو  ،[ٕٖ﴿ِعَبادُِكْم﴾]النور:عبودية الرؽ، فهذا ٯبوز أخذان بقولو تعأب: 

 ، كا أعلم.«عبده»
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 :قاٍ 

 باهللال ٜسد َٔ ضأٍ  :باْب

على ٙبقيق التوحيد، كتعظيم ا،  ؛ للحثىذا باب أيضان ساقو ا٤بؤلف 
من سأؿ با، كما سيأٌب معنا ُب ىذا ا٢بديث،  رد  كمراعاة األدب معو، فمن ذلك أال يي 

 كا٢بديث فيو توجيهات أربعة نأخذىا كاحدةن كاحدة.
 َٔ:   $قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  : عٔ ابٔ عُس اٍ ق 

 #.اضتعاذ باهلل ؾأعٝرٚٙ

عند النسائي، كأٞبد  كا٢بديث حديث ابن عمر  ىذا ىو التوجيو الوؿ،
 با فأعيذكه. استعاذأف من  :، كىو بإسناد صحيح، جاء التوجيو األكؿ بأمر منو  غّبٮباك 

 ذ.طلب العيا أك ،ىي طلب العوذ :االستعاذة
إذا قاؿ إنسافه آلخر: أعوذ با منك، أك  عاذ؛فإنو ٯبب أف يي  ،با  استعاذفمن 

أعوذ با أف تفعل ٕب كذا ككذا إذا أراد أف ييهم  بو أك أف يبطش بو فإف ٯبب حينيئذو أف 
النيب  أف   البخارم ، كثبت ُب«باهلل فأعيذوه استعاذ من»: بذلك  كذلك ألمر النيب ييعاذ؛ 

، قالت: أعوذ با منك، فقاؿ  كدخل عليها  ا١بونية ةا عقد على ا٤برأ٤ب
 الحقي ،عاذٍ قد عذت بمَ »عند البخارم:  ركايةكُب ، «بعظيم ذتِ عُ  قد»: النيب 

كىذا من تعظيم  أعاذىا  با منو، استعاذت٤با   ىاذأعا، «بأىلك
 .العظيم 

تتعارض مع أداء  االستعاذةا كانت لحظ ىنا أف ىذا ا٢بكم ال ينسحب فيما إذلكن يي 
شرعي  يرو ز ُب إقامة حدو عليو، أك تع با  ، مثاؿ ذلك: أف يستعيذ إنسافه حق ا 

ُب   ا الشأف ُب أمر النيبعاذ، إ٭ب  ال يي  عليو، أك ُب مطالبتو ٕبقو ثابت عليو، فإنو حينئذو 
 . ما ٓب يتعارض ذلك مع أداء حق ا با  استعاذإعاذة من 
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 #.ضأٍ باهلل ؾأعطٛٙ َٚٔ$: قاٍ 

يعِب: أكرد ا٢بديث  ،ىذا الباب  عليو ا٤بؤلف بى ىذا موضع الشاىد الذم بو  
 أك أسألكم با  قاؿ: أسألك با، «باهلل فأعطوه ومن سأؿ»قاؿ:  ألجل ىذا الشاىد،

 ذلك، أف ٯباب إٔب تعطو٘ب كذا ككذا، ىذا السائل سأؿ بعظيم، كمن تعظيم ا  أف
، كمبلحظة كاأللوىيةكىذا من كماؿ ٙبقيق التوحيد، كمن كماؿ مراعاة جناب الربوبية، 

اب على ما سأؿ، لكن فإنو ٯبي   با ، إذا سأؿ إنسافه  األدب ُب التعبد 
 أٌب.يُب ضوء التفصيل الذم س

 ترجع إٔب ما يأٌب: فاألحواؿ ُب شأف ا٤بسألة با 
  ؛لو فيو حق شيئنايسأؿ با  ؛سأؿ إنساف با ما لو فيو حقف يأ :]الحالة الولى[

، فيقوؿ: يا مثبلن  لو عنده دين أك حق، أك يسأؿ حقو من بيت ا٤باؿ اكأف يسأؿ شخصن 
بالوجوب األصلي، /ُ :قد تأكد وحق كجوب أداء أف   ا، فبل شك حينئذو فبلف أعطِب ب

 كبسؤالو با تعأب./ِ
ر لو عنده حق لو عند دين قاؿ: يا فبلف أسألك با أف إذا جاء إنسافه إٔب آخ

تعطيِب ديِب فإنو ٯبب عليو أف ٯبيبو إٔب ذلك، كىذا كاجبه متأكد تأكد بسؤالو با 
  . 

أف يسأؿ سائل با شيئا فيو إٍب، أك قطيعة رحم، فهنا ال ٯبوز أف  :الحالة الثانية
العظيم   يسأؿ باالسمأف  استسهلاب إٔب ذلك كاإلٍب على السائل؛ حيث إنو ٯبي 
 ك كأس ٟبر، أبا عليك أعطِب   قاؿ قائل آلخر: يا فبلف  إذا ، ُب شأف أمر ٧بـر

إٔب ذلك، كاإلٍب حينئذ على السائل، كليس  يبوفإنو ال ٯبوز لو أف ٯبي  أشربو. أحضر ٕب دخانان 
 .ا٤بسؤكؿعلى 

كأف   ؛عليو مشقةفيو كقوع ضرر أك يكوف  أف يسأؿ سائل غّبه سؤاالن  :الحالة الثالثة
أسألك با أف تعطيِب بيتك، أسألك با أف تعطيِب سيارتك،  :يسألو شيئا ٰبتاجو، يقوؿ

قاعدة  فإذا كانت إجابتو إٔب ذلك تضره، أك تشق عليو، فإنو ال يلزمو أف ٯبيبو إٔب ذلك؛ ألف  
 الشريعة: ال ضرر كال ضرار.
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شيء غّب ٧بـر كال يضره أف ٯبيبو غّبه با ُب شأف  أف يسأؿ سائله  :الحالة الرابعة
 أف ٯبيبو إليو، كىذا من تعظيم ا.  ذلك فإنو حينئذ أمر النيبكال يشق عليو  ليوإ

، كنقل البعض اإلٝباع عليو، كا لبلستحبابكٝبهور أىل العلم على أف األمر ىا ىنا 
 أعلم.

 #.ؾأدٝبٛٙدعانِ  َٚٔ$: قاٍ 

لم إخوانو إٔب كليمة، فإف النيب حث ُب ىذا ا٢بديث على إجابة الدعوة، ا٤بس اإذا دع
يفعل ذلك، كاف إذا ديًعيى على كليمة كلو قلت أجاب، بل إنو هنى   ككاف

ففي صحيح مسلم، قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: ، ، عن ترؾ إجابة الدعوة
 .«ورسولودعي فلم يجب فقد عصى اهلل  من»

ذا ا٢بديث متعلق بوليمة العرس خاصة، أـ بأم كليمة كانت؟ كىل األمر كالنهي ُب ى
ىذا موضع خبلؼو بْب الفقهاء، كا١بمهور على التخصيص ُب النهي كاألمر بوليمة العرس، 

 ُب كتب الفقو، كا أعلم. ا٤بسألة ىذهك٧بل ٙبقيق 
إيٝهِ َعسٚؾُا ؾهاؾ٦ٛٙ، ٚإٕ مل ػدٚا َا  َٚٔ ؾٓع: $قاٍ 

زٚاٙ أبٛ داٚد ٚايٓطا٥ٞ # ست٢ تسٚا أْهِ قد ناؾأمتٛٙتهاؾ٦ٛٙ، ؾأدعٛا ي٘ 

 بإضٓاد ؾشٝض.

 . ىذا التوجيو الرابع من رسوؿ ا
ؼ ك أمر النيب ىا ىنا با٤بكافأة على صنيعة ا٤بعركؼ، من صنع إليك ما فيو خّب كمعر 

على أف يكافأ على ذلك فيعطى شيء مقابل إحسانو  لك، فالنيب حث   كصاّبو  كأمر نافع
فو، فإف ٓب ٯبد اإلنساف شيئان، فا٤بشركع ُب حقو أف يدعوا لو دعاء يشعر أنو بلغ مقابلة كمعرك 

 ذلك ا٤بعركؼ.
م ذبو قوؿ: جزاؾ ا خّبان، يدؿ على ىذا، ما ثبت عند الَبمى دعما يي  كأبغي  كأحسن

من ُصِنَع إليو معروٌؼ فقاؿ لفاعلو جزاؾ اهلل خيرًا فقد »بإسناد صحيح، أف النيب قاؿ: 
 كىذا الشطر من ا٢بديث فيو فائدة لطيفة ُب التوحيد.، «أبلغ في الثناء

ا٤بكافأة على  ا٤بكافأة على ا٤بعركؼ من ٙبقيق التوحيد؛ كذلك أف   :قاؿ العلماء
بذلك من  صي الذؿ الذم حصل بوصوؿ ا٤بعركؼ من قبلو، فيتخلى  ري سِّ كٍ معركؼ ا٤بخلوؽ تى 
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كحده، كىذا من ٙبقيق  عليو، بل ا٤بنة   خلوؽو ىذا الذؿ، فيشعر ا٤بوحد بأنو ال منة ٤ب
، كمن كماؿ ٙبقيق التوحيد أف ٙبرص كأف تسعى دائمان على أال يكوف عليك العبودية  

حرص ا٤بخلوؽ، كإ٭با  من ا٣بضوع كلو قلٌ  شيءمنك أك  ٤بخلوؽ، كال يكوف ىناؾ ذؿه  منةه 
إذا قابلت ىذا ا٤بعركؼ ال غّب؛ كلذلك فإنك  على أف يكوف ذيلك كخضوعك  

 .للذم صنع ذلك ا٤بعركؼ إليك ابا٤بكافأة زاؿ ىذا الشعور، كأصبحت مكافئن 
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، وباب ما جاء في الجنة إَّل اهلل بوجو يسأؿ َّل باب -ٙٚ
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 قاٍ 
 .اْب: ال ٜطأٍ بٛد٘ اهلل إال اؾ١ٓب

 # إال اؾ١ٓطأٍ بٛد٘ اهللال ُٜ$: قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  عٔ دابس 

 زٚاٙ أبٛ داٚد.

لبياف أنو ال ٯبوز أف ييسأؿ بوجو ا إال ا١بنة، كأكرد  فهذا باب عقده ا٤بؤلف 
ا كىو ما خرٌ  بوجو اهلل إَّل  ؿُ أَ سْ َّل يُ »أنو قاؿ:  عنو  ج أبو داكد ٙبتو حديثنا كاحدن

َّل » :ناء للمعلـوكبالبناء للمجهوؿ، كبالب ،كبالنهي ،بالنفي أٌ رً كىذا ا٢بديث قي  ،«الجنة
كا٢بديث فيو ٕبث من جهة ثبوتو، فإف  ،«َّل َيسَأؿْ » ،«سأؿُ َّل يَ »، «َّل َيسأؿْ » ،«ُيسأؿُ 

ابن معاذ، كىذا  ليماف بن معاذ كيقاؿ: سليماف بن قـر مدار ا٢بديث على راكم ا٠بو س
 فإهنما ماال إٔب توثيقو. اإلماـ أٞبد  :الرجل كثقو بعض أىل العلم كمنهم

، ككذلك ضعفو النسائي (ليس بشيء)ن أىل العلم ضعفوه، فابن معْب قاؿ: كٝباعة م
 .(سيء ا٢بفظ)كقاؿ ا٢بافظ بن حجر:  كأبو حاًب،

كاألقرب كا تعأب أعلم أف ا٢بديث ضعيف، كأف ىذا الراكم ليس بقوم ا٢بفظ، كإف  
تابو اه بعض أىل العلم، كمنهم الضياء ا٤بقدسي فإنو أكرده ُب ككاف ا٢بديث قد قوٌ 

، كىذا يدؿ على أنو حديث قوم عنده، ُب حْب أنو ضعف ىذا ا٢بديث ٝباعة ((ا٤بختارة))
من أىل العلم، كمنهم عبد ا٢بق اإلشبيلي، كابن القطاف الفاسي، ككذلك الشارح ا٢بفيد 

ماال إٔب ضعف ا٢بديث، كذلك الشيخ األلبا٘ب، ككذلك الشيخ ابن  الشيخ سليماف 
مالوا إٔب ضعف ىذا ا٢بديث، األقرب كا أعلم أف  -على ا١بميعرٞبة ا تعأب –باز 

 ا٢بديث ضعيف.
ما خرج اإلماـ  اللة على عدـ ثبوت ىذا النهي عن النيب ك٩با يستأنس بو ُب الدً 

َعَث ُب صحيحو أنو ٤با نزؿ قولو تعأب:  البخارم  ﴿ ُقْل ُىَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْف يَػبػْ
﴿َأْو ِمْن َتْحِت : قاؿ «أعوذ بوجهك»: قاؿ  [٘ٙفَػْوِقُكْم﴾]النعاـ: َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمنْ 

َأْو يَػْلِبَسُكْم ِشيَػًعا َويُِذيَق  ﴿: قاؿ «أعوذ بوجهك»قاؿ:  ،[َ٘ٙأْرُجِلُكْم﴾]النعاـ:
 .«ىذا أىوف أو أيسر»: ، قاؿ[٘ٙبَػْعَضُكْم بَْأَس بَػْعٍض﴾]النعاـ:
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بوجو ا ُب شأف  استعاذة أف النيب  ظ أف ىذا ا٢بديث فيوفالشاىد: أنك تلح
عذاب دنيوم، الظاىر كا أعلم أف ىذا النهي الوارد ُب ىذا ا٢بديث ليس بصحيح، كعلى 

  فإف ىذا الحديث يدؿ على أمرين:فرض صحتو، 
بوجهو إال ا١بنة، قاؿ أىل العلم:  سأؿ ا على أنو ال ٯبوز أف يي وؿ[: ]المر ال

عظيم فكيف إذا  إ٭با ىو سؤاؿه  النجاة من النار، كذلك أف سؤاؿ ا أك ما ىو الـز ٥با ك
توسل اإلنساف إٔب ربو ُب ىذا السؤاؿ هبذه الصفة العظيمة، كىي كجو ا العظيم سبحانو، 

ىذا السؤاؿ إال فيما ىو أرفع ا٤بطالب كأشرؼ الرغائب أال  سأؿ ا فبل يناسب أف يي 
 كىو جنة عدف.

ذم يدؿ عليو ا٢بديث: أنو ال ٯبوز أف يسأؿ العبد بوجو ا؛ يعِب ال ال المر الثاني
ٯبوز أف تقوؿ إلنساف: أسألك بوجو ا أف تعطيِب كذا ككذا، كذلك أنو ٤با كاف السؤاؿ 
بوجو ا ٨بصوصنا بسؤاؿ ا١بنة، كالعبد ال ٲبلك ا١بنة دؿ ىذا على أنو ال ٯبوز أف يسأؿ 

 . مرين٢بديث فإنو يدؿ على ىذين األ، فإف صح االعبد بوجو ا 
 الشيخ األلبا٘ب كقد جاء عند الطربا٘ب بإسناد حس نو بعض أىل العلم كمنهم 

ملعوف من سأؿ بوجو اهلل، وملعوف من ُسِئل بوجو اهلل »قاؿ:  كضعفو آخركف، كىو أنو 
ز أف ييسأؿ فهذا يشهد للمعُب الثا٘ب، كىو أنو ال ٯبو  ،«فلم يعِط سائلو، أو فمنع سائلو

فإنو  ألنو إذا سأؿ العبد بوجو ا ؛ «ملعوف من سأؿ بوجو اهلل»العبد بوجو ا، قاؿ: 
 وسل إليو هبذه الصفة العظيمة.تيسألو ُب شيء حقّب من أمر الدنيا، كىذا ال ٯبوز أف يي 

صح ا٢بديث إ٭با تتوجو ُب شأف أف ييسأؿ ىذا  كأما ا٤بسئوؿ فإف اللعنة ىا ىنا إفٍ 
سأؿ شيءن ال يشق عليو إجابتو فيمتنع، كىذا  ساف شيءن للسائل فيو حق فيمتنع، أك يي اإلن

  كا تعأب أعلم. كما فصلناه عند ٕبث مسألة السؤاؿ با 
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 :قاٍ 

 .ِٛباُب َا دا٤ يف ايـًٖ

من حركؼ ا٤بعا٘ب، كقد جاءت ُب  ؛ يعِب ىذا اللفظ الذم ىو )لو(، كلو حرؼه وٍ الل  
أ٫باء منها:  اللغة على

﴿ َلْو َكاَف ِفيِهَما  :الٍب تدؿ على امتناع الشيء المتناع غّبه :لو اَّلمتناعية]أوًَّل[:
امتنع فساد السماكات كاألرض المتناع كجود آ٥بة . [ٕٕآِلَهٌة ِإَّل  الل ُو َلَفَسَدتَا﴾]النبياء:

 .مع ا 
﴿ َوْلَيْخَش ال ِذيَن َلْو  :، كمن ذلك قوؿ ا بمعنى إف الشرطية :وتأتي ثانًيا

 .[ٜتَػرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرٍّي ًة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم﴾]النساء:
 .[ٜ﴾]القلم: ﴿ َودُّوا َلْو ُتْدِىُن فَػُيْدِىُنوفَ  بمعنى أف المصدرية: :وتأتي ثالثًا
 .«التمس ولو خاتًما من حديد»: ، قاؿ للتقليل :وتأتي رابًعا

 فتقوؿ: لو فعلت كذا يا فبلف أك لو نزلت عندنا ألكرمناؾ. للحضٍّ  :اوتأتي خامسً 
 .[ٕٓٔ﴾]الشعراء:فَػَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  ﴿ فَػَلْو َأف  لََنا َكر ةً  :للتمني:وتأتي سادًسا

 إذنا ىذه من أحواؿ لو الٍب تأٌب ُب اللغة.
ال تدخل  (ؿأ)أدخل أؿ على حرؼ، كمعلـو أف  تبلحظ معي ىنا أف ا٤بؤلف 

 .على ا٢بركؼ إ٭با تدخل على األ٠باء
 َٚطٓد يالضِ متٝٝص سؿٌ            باؾس ٚايتٜٓٛٔ ٚايٓدا٤ ٚأٍ

 فما كجو ىذا الفعل؟ 
نزؿ ىذا ا٢برؼ ىا ىنا منزلة االسم؛ ألنو أراد باب ما جاء  ا١بواب أف ا٤بؤلف 

ىل العلم، كمنهم اإلماـ ُب ىذا اللفظ الذم ىو لو، كفعلو ىذا قد سبقو إليو غّبه من أ
، فإنو بو ب بابنا قاؿ فيو: باب ما ٯبوز من اللو، كلعلك ((صحيحو))ُب  البخارم 

كمعًبو  متأثره باإلماـ البخارم  تذكر اإلشارة الٍب سبقت من أف ا٤بؤلف 
 بصحيحو، كمن ذلك ىذه اإلشارة الٍب ذكرهتا لك.
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فيجوز  ٌب ُب الشريعة منقسمةن ْب أف لو تأأراد أف يبٌ  ا٤بقصود أف ا٤بؤلف 
: باب ما جاء استعما٥با أحياننا، كال ٯبوز استعما٥با أحياننا، كلذلك جعل الباب مبهمنا، قاؿ

يكوف استعما٥با صحيحنا، كتارة ال يكوف صحيحنا، كإف كاف ما أكرده من  ُب اللو، فتارة
ٔبانب  يتعلق ٔبانب االعتقادبيو على ما األدلة قد أكرد آيتْب كحديثنا يدؿ على أنو أراد التن

قد يكوف قادحنا ُب كماؿ  (لو)االستعماؿ ا٣باطئ ٥بذا ا٢برؼ كىو  التوحيد، كذلك أف  
 التوحيد الواجب، فكاف ٩با ٯبب االمتناع عنو.

من قولو  )لو( جاءت ُب نصوص ُب ٧بمل النهي، كمن ذلك ما أكرد ا٤بؤلف 
 تقل: لو كاف كذا لكاف كذا وكذا فإف أصابك شيء فال» :الثابت ُب صحيح مسلم»، 

ُب حْب أننا ٪بد ُب أدلة أخرل ُب  ،ىاىنا منهي عنو (لو)فهذا دليل على أف استعماؿ 
﴿َوَلْو أَنػ ُهْم فَػَعُلوا َما يُوَعظُوَف ِبِو  تعما٥با كأف ذلك جائز ال حرج فيو:الكتاب كالسنة اس

ًرا َلُهْم﴾]النساء:  .[َٙٙلَكاَف َخيػْ
ا بوب الباب سالف الذكر أكرد ٙبتو ٜبانية أك تسعة أحاديث تدؿ ٤ب كالبخارم 

كما ُب الصحيحْب:   من ذلك قولو  ، ك٩با جاء ُب سنة النيب (لو)على جواز استعماؿ 
 .«عند كل صالة»أك قاؿ:  ،«لوَّل أف أشق على أمتي لمرتهم بالسواؾ مع كل صالة»

ىلية لهدمت الكعبة لوَّل أف قومِك حديث عهدىم بجا»: كمن ذلك قولو 
 .«ولبنيتها على قواعد إبراىيم

وأشار إلى  ،لو كنت راجًما أحًدا بغير بينة لرجمت ىذه»: كمن ذلك قولو 
 .«المالعنة

لوَّل أف أشق على »٤با أخر صبلة العشاء  «إنو لوقتها»: كمن ذلك أيضنا قولو 
كفيها استعماؿ لو،  إٔب غّب ذلك من األحاديث الكثّبة الٍب جاءت عن النيب  «أمتي

، كما دؿ على جواز استعماؿ (لو)فكيف ا١بمع بْب ما جاء داالًّ على النهي عن استعماؿ 
 .(لو)

 في ىذا المقاـ: اختلف العلماء 
إف النهي الوارد يدؿ على كراىة ىذا االستعماؿ فقط، كذلك أف األدلة  منهم من قاؿ:

 ىة.ا٤ببيحة صارفة كل النهي عن التحرٙب إٔب الكرا
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، إف النهي إ٭با تعلق بقوؿ القائل إذا ٓب يضمر ذكر مشيئة ا  ومنهم من قاؿ:
إف كاف يقوؿ: لو كاف كذا  :؛ يعِبكيكوف ا١بواز باعتبار أنو أضمر ذكر مشيئة ا 

  حيح كجائز، كإف ٓب يفعل فإف الكبلـ ص ،ٗبشيئة ا، أك إف شاء ا أضمر ىذا ُب نفسو
 .كاف الكبلـ ٧برمنا

ز ال ٯبوز استعما٥با ُب األمور ا٤باضية كٯبو  (لو) إف   ومن أىل العلم من قاؿ:
 استعما٥با ُب األمور ا٤بستقبلة.

٥با أحواؿ تكوف أك يكوف استعما٥با فيها  (لو) ُب ىذا ا٤بقاـ أف يقاؿ: إف   كالتحقيقي 
 جائزنا، كأحواؿ يكوف استعما٥با فيها غّب جائز.

 و فيها غير جائزة: أما الحواؿ التي تكوف ل
 أف يكوف ُب استعما٥با اعَباضنا على الشرع. :]الحالة الولى[
 على القدر. أف يكوف ُب استعما٥با اعَباضه  :]الحالة الثانية[

﴿َلْو َأطَاُعونَا َما  :من آيٍب سورة آؿ عمراف كيشهد ٥بذين ما أكرد ا٤بؤلف 
اَلْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َىاُىَنا﴾]آؿ  ﴿َلْو َكاَف لََنا ِمنَ ، [ٛٙٔقُِتُلوا﴾]آؿ عمراف:

ككبلمهم يتضمن االعَباض على  ،ىذا كاف من قوؿ ا٤بنافقْب ُب غزكة أحد [ٗ٘ٔعمراف:
عليهم أف  ر ا كقدره، يقولوف إلخواهنم إخواهنم ُب النسب الذين قدٌ  شرع ا 

كقد أمرىم الشرع  ؿ ا يقتلوا شهداء ُب أحد، لو أطاعونا فجلسوا، فلم ٯباىدكا مع رسو 
 أطاعونا ُب ترؾ ا١بهاد ما قتلوا. بذلك، لو

إذنا القتل الذم حصل عليهم إ٭با كاف بفعل ىذا األمر الذم كانت ا٤بصلحة ُب 
االعَباض على الشرع، كما أنو يتضمن االعَباض على القدر،   اخبلفو، فكاف قو٥بم متضمنن 

﴿َلْو َكاَف  ن األشياء فإنو بذلك يدفع قدر ا م ئناكأهنم يظنوف أنو إذا فعل اإلنساف شي
عليهم ذلك قاؿ:  رد ا  ،[ٗ٘ٔلََنا ِمَن اَلْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َىاُىَنا﴾]آؿ عمراف:

﴿ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفي بُػُيوِتُكْم لَبَػَرَز ال ِذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم﴾]آؿ 
 .[ٗ٘ٔعمراف:
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إذا كاف ا   شيءن فإنو ال ٲبكن ألحد أف يدفع تقدير ا  إذنا إذا قد ر ا 
﴿ُقْل فَاْدرَُءوا َعْن  :سيموت اء جلس ُب بيتو أك خرج فإنوكاتبنا على أحد أف ٲبوت فسو 

 .[ٛٙٔأَنْػُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ﴾]آؿ عمراف:
رَُءوا َعْن أَنْػُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ﴾]آؿ ﴿ُقْل فَادْ  :ُب اآلية األخرل

 .[ٛٙٔعمراف:
عنو ا٤بوت لكاف  ل اإلنساف الذم يفعلو يكوف دارئن فع إف كاف كبلمكم صادقنا بأف  

﴿َلْو  :ألهنم جلسوا كما خرجوا مع رسوؿ ا  ىذا أال ٛبوتوا أنتم، أليس كذلك؟! مقتضى
لكن ىل يستطيعوف إذا فعلوا ىذا أف يدفعوا عن  ،[ُٛٙٔلوا﴾]آؿ عمراف:َأطَاُعونَا َما قُتِ 

 :أنفسهم ا٤بوت، فدؿ ىذا على أف قو٥بم كاف متضمننا أمرين مذمومْب
 االعَباض على الشرع، كاالعَباض على القدر.

 الٍب يكوف فيها استعماؿ لو ٩بنوعنا أف يكوف سياقها سياؽ تندـه  :الحالة الثالثة
كىو قولو  -إف شاء ا-لك ما جاء ُب ا٢بديث الذم سيأٌب الكبلـ عنو كٙبسر، كمن ذ

 :«ىذا السياؽ سياؽ ندـ ، «فإف أصابك شيء فال تقل: لو كاف كذا لكاف كذا وكذا
ـ اإلنساف نفسو على األشياء الٍب ٓب ٙبصل كسياؽ ٙبسر، كال شك أف الندـ كالتحسر، كلوٌ 

ألف ىذا الندـ كألف ىذا ا٢بزف يضعف القلب،  ؛لو ال شك أنو سيلقيو إٔب كادم الضرر
ذلك ما فيو  كفعل ما ينبغي أف يفعل، كُب أعطاؼكيضفي عليو الفتور ُب النشاط ُب الطاعة 

، كالقدح ُب قدره، فهذا كلو ال شك أنو أمر مذمـو ُب الشريعة من سوء الظن با 
 ."لت كذا لكاف كذا ككذالو فع"كالذم جر إليو ىذا الندـ الذم قاد إليو ىذا الكبلـ، 

: أف يكوف ُب استعماؿ لو احتجاجنا بالقدر على ا٤بعاصي كما قاؿ الحالة الرابعة
 ﴾لو شاء الرحمن ما عبدناىم﴿، [ٛٗٔ﴿َلْو َشاَء الل ُو َما َأْشرَْكَنا﴾]النعاـ:ا٤بشركوف: 

 .[ٕٓ:زخرؼ]ال
، كال شك أف ىذا إذنا ىذا من استدالؿ ىؤالء ا٤بشركْب بالقدر على معصية ا 

، فالقدر يستدؿ بو على ا٤بصائب ال على ا٤بعائب. مسلكه   مذمـو
فيو شيء من عدـ االكَباث بقدر ا  (لو): أف يكوف استعماؿ ]الحالة الخامسة[

  شيء من ذلك  (لو)أك بشرعو، أك التهوين من شيء من ذلك، مٌب كاف ُب استعماؿ

http://www.salehs.net/


َُٕٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

كمن قدره فإنو ال  كَباث بشيء من أمر ا ٩با يدؿ على عدـ ا٤بباالة كعلى عدـ اال 
 شك أنو يكوف بذلك ٩بنوعنا.

 :أما الحاؿ الخرى التي تكوف فيها لو جائزة
 ا٤بقاـ مقاـ تعليم للعلم كا٣بّب. فإهنا تكوف جائزة إذا كاف فيها ٛبِب للخّب، أك كاف 

لو »يقوؿ:  لنيب ٛبِب للخّب، كلذلك ٘بد ا ماؿ لو إذا كاف ا٤بقاـ مقاـإذنا ٯبوز استع
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، وَّل جعلتها عمرة، وَّل أحللت 

 .«معكم
لوَّل أف أشق »: أك ٘بد أف ا٤بقاـ يكوف مقاـ تعليم للخّب، كتعليم للعلم، قاؿ النيب 

 .«لوَّل أف قومِك حديث عهدىم بجاىلية أو حديث عهدىم بكفر» «على أمتي
و جارية ُب أحد ىذين السياقْب فإنو ٯبوز حينئذ استعما٥با كال إذنا مٌب ما كانت ل

تكوف داخلة ُب النهي الوارد ُب حديث صحيح مسلم كما مر بياف ذلك، ككما يظهر لك 
  عت طرفا منها، كا تعأب أعلم.الٍب ٠ب لو تأملت ُب أحاديث النيب 

 : قاؿ 
 [َٗ٘ٔشْيٌء َما قُِتْلَنا َىاُىَنا﴾]آؿ عمراف: ﴿َلْو َكاَف لََنا ِمَن اَلْمرِ وقوؿ اهلل تعالى: 

 اآلية.
أراد أف ينبو ا٤بسلم ُب إيراده  كما مر معنا ىذه اآلية ُب قوؿ ا٤بنافقْب، كا٤بؤلف 

للمسلم أف  يا٤بذمـو من شأف ا٤بنافقْب، كال ينبغً  (لو)ىذه اآلية كما بعدىا إٔب أف استعماؿ 
اضنا على الشرع الذم ىو األمر با١بهاد ُب سبيل ا ىنا يتضمن اعَب  ىا ميتشبو هبم، فقو٥ب

  كأنو ٦بلبة للهمـو كاألضرار كاألحزاف، كيتضمن كذلك اعَباضهم على قدر ا.  
 : قاؿ 
 .[َٛٙٔلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا﴾]آؿ عمراف: َوقَػَعُدوا إِلْخَواِنِهمْ  قَاُلوا ال ِذينَ ﴿و: وقول

٤بنافقْب: لو أطاعونا ما قتلوا؛ الذم حضوا إخواهنم ُب كذلك ىذا القوؿ من قوؿ ا
وا مع من رجع إباف غزكة أحد، فكاف قو٥بم ؤمنْب على أال ٯباىدكا، كأف يرجعالنسب من ا٤ب

  فكاف استعماالن مذمومنا. كعلى قدره، أيضنا متضمننا لبلعَباض على شرع ا 
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 : قاٍ 

اسسف ع٢ً َا $قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  يف ايؿشٝض عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

 .#ٜٓؿعو، ٚاضتعٔ باهلل ٚال تعذصٕ...

 ، كا٤بؤلف ُب صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة  :ُب الصحيح؛ يعِب
المؤمن القوي خير »: اختصر أكؿ ا٢بديث كأكرد الشاىد منو فحسب، كأكلو قولو 

عك، احرص تعلى ما ينف»ٍب قاؿ:  ،«وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير
ىكذا كقفت على الركاية ُب صحيح مسلم ُب أكثر من نسخة،  ،«واستعن باهلل وَّل تعجز

، كا أعلم رٗبا يكوف كقف على (تعجزف)أكرده بلفظ  ككذلك ُب ٨بتصره، كا٤بؤلف 
 شيء من نسخ مسلم ثبت ا٢بديث فيها ىكذا.

 المقصود أف ىذا الحديث فيو تنبيو على أمور ثالثة مهمة:
 : بذؿ األسباب ا١بائزة ا٤بمكنة.ث على ا٢برص، كا٢برص ىوا٢ب أوًَّل:

ما ال قدرة لو  إذنا من ترؾ استعماؿ األسباب ارمة ال يقاؿ: إنو ٓب ٰبرص، كمن ترؾ
 ا عن طاقتو ال يقاؿ: إنو ٓب ٰبرص.عليو، كما كاف خارجن 

كد ما تطاع ُب حدإذنا ا٢برص ىو أف تبذؿ ا٤بستطاع ُب حدكد ما أبيح، أف تبذؿ ا٤بس
 أبيح.

أف ٘بعل ٮبتك ُب حرصك على ما ينفعك ُب أمر دينك كأمر دنياؾ، كذلك أف  وثانًيا:
من الناس من يكوف عنده حرص كنشاط كبذؿ، لكنو ال يوفق إٔب ما ينفعو، ٘بد حرصو ُب 
الشيء الذم يضره، إما ُب العاجلة، كإما ُب اآلجلة، كىذا من قلة التوفيق، كمن ا٣بذالف 

 كا٢برماف.
، كىذا ىو أساس التوفيق، فإذا ٓب يكن أف يستعْب اإلنساف با  والمر الثالث:

 .للعبد فليس لو إال ا٣بيبة كا٢برماف عوف من ا 
 ًؿت٢         ؾأٍٚ َا هين عًٝ٘ ادتٗادٙإذا مل ٜهٔ عٕٛ َٔ اهلل ي

أف يسأؿ ا ينبغي على اإلنساف أف يستعْب با، كاأللف كالسْب كالتاء للطلب؛ يعِب 
 :من دعاء النيب  أف يطلب من ا العوف، كقد ثبت ُب حديث ابن عباس 

 .«أعني وَّل تُعن علي   ربّ »
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 إًذا ىذه ثالثة أمور سعادة العبد في اجتماعها:
ص تاركنا للعجز كتاركا للكسل، كتاركنا للمهانة ك٦بانبا للدعة أف يكوف ذا حر  أوًَّل:

 .كالراحة عند األمور ا٤بهمة
أف يكوف ىذا ا٢برص موجهنا إٔب الذم ينفع اإلنساف ُب دينو كدنياه، ال أف  وثانًيا:

 .عود عليو بالضرر ُب دينو كدنياهيكوف حرصو فيما ي
طلب لتوفيقو،  : أف يكوف عند اإلنساف استعانة با ذلك بالمر الثالث الؾُ ومِ 

، فإننا قدـ التوكل على ا ، كىذا ال شك أنو بو يتحقق  طلب ٤بد العبد برٞبة منو 
 .، كمع الثقة با التفويض   ن بذؿ السبب مععلمنا أف التوكل حقيقة مركبة م

فليبشر با٣بّب، فإنو يفوز بالتوفيق  ؛إذنا من اجتمع ُب حقو ىذه األمور الثبلثة
 . «ِجزوَّل تعْ »كلك أف تقوؿ:  «زوَّل تعجَ »: كالسعادة، قاؿ 

زيادة ُب  «وَّل تعجزف»فيها تأكيد بذكر النوف  كرده ا٤بؤلف كالركاية على ما أ
بالعجز ىا ىنا ما يرجع إٔب معُب انتفاء القدرة، كأف  ماذا؟ ُب التأكيد، كليس مراد النيب 

، ليس  يصاب اإلنساف ٗبانع ٲبنعو من بذؿ األسباب، كأف يصاب بشلل ٲبنعو من ا٢بركة مثبلن
عة لبذؿ األسباب، فالشري العجز الذم يكوف فيو امتناعه ا٤بقصود أف ينهى اإلنساف عن ىذا 

 ال تأٌب بالتكليف ٗبا ال ييطاؽ.
إ٭با ا٤براد بالعجز ىاىنا ما يرجع إٔب معُب الكسل كترؾ النشاط كا١بهد كبذؿ األسباب 

وَّل »ُب قولو:  كما يرجع إٔب الدعة كالركوف إٔب ا٤بهانة فمثل ىذا ىو الذم هنى عنو النيب 
  .«تعجز

ٚإٕ أؾابو غ٤ٞ ؾال تكٌ: يٛ أْٞ ؾعًت يهإ نرا ٚنرا، ٚيهٔ $

 .#ؾعٌ، ؾإٕ يٛ تؿتض عٌُ ايػٝطإقٌ: قٖدز اهلل َٚا غا٤ 

إذا كاف العبد مستقببلن أمرنا فإف الذم ينبغي عليو أف ٯبعل ٮبتو منصرفة إٔب ٙبقيق ىذه 
 .األمور الثبلثة: ا٢برص على ما ينفع مع االستعانة با 

ؤمل اإلنساف، أصاب ضي ككاف على خبلؼ ما يي األمر الذم فرط كحصل كقي أما ُب 
 :نده، ىو ُب ىذه ا٢بالة بْب أمرينكدر خاطره ٓب يكن مؤمبلن ع  اإلنساف شيه 
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كاليأس كالبؤس،  ه إٔب مرتع كخيم كىو ا٢بزف كاألسفالٍب تقود (لو)إما أف يركن إٔب 
إٔب ىذا ا٤بكاف حٌب إنو  يريد أف يأخذه، كىذا ىو الذم يريد الشيطاف أف يظفر من العبد بو

إذا كاف ذا بأس، ذا بؤس، كذا يأس كأسف كحزف فإنو سوؼ يَبؾ النشاط ُب طاعة ا 
. 

طنا مقببلن على ا٣بّب، قوم كالشريعة حريصة على أف تكوف يا عبد ا سعيدنا نشي
حٌب تعبد ا  سعيدنا على الوجو ا٤برضي، كن ، ألنك إف كنت كذلك عبدت ا القلب

 كما ينبغي.
أما إذا ركنت إٔب )لو( حْب يصيبك الشيء الذم تكره ترجع بالبلئمة على نفسك أك 

"، ىذا  كلو أ٘ب فعلت كذا كاف كذا ككذا"، "لو فعلت كذا ٤با كاف كذا"على غّبؾ، فتقوؿ: 
يء فائت ُب العقل، كضعف ُب الفكر؛ ألنو ال يعود عليك بش قه كلو ال فائدة منو بل ىو ٞبيٍ 

ُب  األكؿ سيفوتك خّب قادـ كأنت باؽو  كما فاتك األمر  ،أليس كذلك، إ٭با ىو تضييع للزماف
 حاؿ الفوت كا٢بسرة.

أضف إٔب ىذا ما يقع فيو اإلنساف من ىذا ا٢بزف كاليأس الذم قد ٯبر إٔب سوء الظن 
 .أك القدح ُب قدر ا  با 

ر أف يدع التأسف على ما مضى كاستعماؿ  إذنا ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يدع ىذا األم
كلمة لو ُب ىذا ا٤بقاـ، كىذا مع األسف الشديد ٩با يقع من كثّب من الناس إذا نزؿ هبم من 

لو أ٘ب ما خرجت ُب ىذا  "عندىم ُب العمل ٘بد أحدىم يقوؿ: (لو)شيء يكرىونو تبدأ 
٠بعت كبلمي ما صار عليك   يا ابِب لو "، أك ٘بد األب يقوؿ البنو:"اليـو ما أصابِب ا٢بادث

، كىذا ال شك أنو أمر ٨بالف للواجب على العبد ليس من األمر ا٤برضي شرعنا أف "كذا ككذا
 تقوؿ ىذا القوؿ؛ ألنو ال فائدة منو؛ كألنو يقود إٔب الشر.

كما ىو  ،«فإف لو تفتح عمل الشيطاف»: األمر بقولو  علل النيب 
 عمل الشيطاف؟ 

 عمل الشيطاف أمراف:
لو كاف كذا لكاف  "، كذلك أف العبد ُب قولو: االعَباض على ا  :]المر الوؿ[

،  ، كإبراز عدـ إيضاح عما قضاه ٱبلو من اعَباض على قدر ا  " الكذا ككذا

http://www.salehs.net/


َُُٔ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

﴿أََأْسُجُد ُب أمره، أليس ىو الذم قاؿ:  كذلك ا٢باؿ من إبليس فإنو قد عارض ا 
ٌر ِمْنُو َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُو ِمْن ِطيٍن ،[ٔٙسراء:ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا ﴾]اإل ﴿ قَاَؿ أَنَا َخيػْ

الذم يستعمل ىذه الكلمة ُب ىذا السياؽ يكوف قد عمل عمل فالعبد  [ٙٚ﴾]ص:
يعَبض عليو ُب قدره كما اعَبض الشيطاف على ا  الشيطاف كىو االعَباض على ا 

.ُب أمره 
أنو ُب استعمالو ىذه الكلمة ُب ىذا السياؽ يقع ُب ا٢بزف كاإلحزاف  : ىوالمر الثاني

﴿ ِإن َما : ، أٓب يقل ا من عمل الشيطاف، من كظيفة الشيطاف إحزاف عباد ا 
إذنا من عمل ، [ٓٔ﴿لَِيْحُزَف ال ِذيَن آَمُنوا﴾]المجادلة:ٓبى؟  ،الن ْجَوى ِمَن الش ْيطَاِف﴾

: ُب ا٢بزف فتحقق قوؿ النيب  ن عملها أهنا توقع العبد ك لو ماإلحزاف، كذل الشيطاف
  .«فإف لو تفتح عمل الشيطاف»

إذا نزؿ بك أمر مهم فأنظر، فإف كاف لك فيو حيلة فال )قاؿ بعض العقبلء: 
 (.تعجز، وإف لم يكن لك فيو حيلة فال تجزع

ل قليل: أنو إذا ىكذا ينبغي على اإلنساف أف يقابل ىذا األمر الذم نزؿ بو، قلت قب
 زؿ بو األمر ا٤بكركه ىو بْب نظرين:ن

 .أف يذىب إٔب لو كما يتبعها من مفاسد
 .نافذ شاء اإلنساف أـ أىب أك أف يبلحظ القدر كمشيئة ا النافذة، فإف قدر ا 

كإٔب ىذا ا٢بزف، بل إف الذم ينبغي أف يرضى اإلنساف  إذنا ال حاجة لو إٔب التأسف
نافذة، كأف لو ا٢بكمة فيما يقدر، كفيما ٱبلق  ا الحظ أف مشيئة ا إذ بقدر ا 
 ا كىو الرضا كىي الرضا أداه ذلك إٔب طمأنينة كإٔب سكينة، كرٗبا ارتقى إٔب درجة علي

﴿َوَمْن َأْحَسُن بقولو تعأب:  من عباد ا الذين يستيقنوف لي م  كىذا ما عليو الكي  بقدر ا
 .[ًٓ٘ما ِلَقْوـٍ يُوِقُنوَف ﴾]المائدة:ِمَن الل ِو ُحكْ 
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  .الزٖح سب عَ الٍّ٘ :باب -ٚٚ

َُ﴿: تعاىل اهلل قٕه ٔباب ْٔ َُٖظٍُٕٓ ََٓ اِلَحلِٓ َغَِٗز ٔبالمَٓ ٛٔ َظ ِٔٔمَٗٓ  اِلَجا

َُ ََ َلٍَا َِِن َُٖكُٕلٕ َِ اِلَأِوِز ٔو ٕٞ ٔو ِ٘ َُٓ ُقِن َش ُْ اِلَأِوَز ِإ ْٔ ُنمَٓ  .﴾ٔلمَٓ
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 : قاٍ

 :باُب

 ايسٜض ايٓٗٞ عٔ ضبِّ 

 .، للتنبيو على النهي عن سب الريحفهذا الباب عقده ا٤بؤلف 
رة، كمأمورة دبى فة، كمي صرى ، مي جنده من جنود ا  :الريح كاألكثر ُب لغة العرب تأنيثها

  .من ا 
فها إذا شاء كيف شاء، كسبها كذمها إضافة إٔب ما فيو من ضعف يصر   ا 

ترؾ ذلك من ٙبقيق ، ألجل ذلك كاف قل يستلـز سب مسخرىا كمدبرىا كىو ا الع
  .التوحيد الواجب

رىا فبل شك خطر ُب بالو حْب سب الريح، خطر ُب بالو سب من دبٌ  اإنسانن  كلو أف  
أف ىذه ردة صرٰبة، لكن الغالب أف من يفعل ذلك ال يستحضر ىذا األمر، لكن كوف ىذا 

كاؼ ُب النهي كالزجر عن سب الريح فيكوف الشأف ُب ىذا الباب كالشأف زمان لسبها  ستلى مي 
  .ُب سب الدىر، كقد مر بنا تفصيل الكبلـ ُب ذلك كا تعأب أعلم
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 :قاٍ 

  ؛ال تطبٛا ايسٜض$قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  عٔ أبٞ بٔ نعب 

 ،ْطأيو َٔ خري ٖرٙ ايسٜض اايًِٗ إْ :ؾإذا زأٜتِ َا تهسٖٕٛ ؾكٛيٛا

ٚغس َا  ،بو َٔ غس ٖرٙ ايسٜض ْٚعٛذ ،ٚخري َا أَست ب٘ ، َا ؾٝٗاٚخري

 ؾشش٘ ايرتَرٟ.# ٚغس َا أَست ب٘ ،ؾٝٗا

كىو كما قاؿ حديث صحيح  ،(حسن صحيح) : ىذا قاؿ فيو الَبمذمحديث أيب  
كىو أف  ((صحيح مسلم))ُب  ، كلو شاىد من حديث عائشة  ثابت عن النيب 

اللهم إني أسألك من خيرىا، وخير ما أرسلت بو »قاؿ:  كاف إذا عصفت الريح  النيب
أك كما قاؿ النيب  ،«وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرىا وشر ما أرسلت بو وشر ما فيها

. 
 :كىذا ا٢بديث يشتمل على أمرين

النهي عن سب الريح، كعلة ذلك ما قد علمت كىو أف سبها يستلـز  الوؿ:]المر[ 
شيء، ال يصدر عنها الفعل أك الشيء لذاهتا، إ٭با ىي مرسلة  سب مرسلها ألنو ليس منها

  من أرسلها، فؤلجل ذلك جاء النهي عن النيب ها سبٌ مسخرة مأمورة، كبالتإب استلـز سب  
 .عن سبها

 ملسو هيلع هللا ىلص كىو أف النيب ،اإلرشاد إٔب ا٤بشركع، كما قد علمنا كمر بنا ىذا مراران  :المر الثاني
 : للناس ما ىو مشركع فقاؿق الباب ا٤بمنوع فتح الباب ا٤بباح، بْب  ُب كثّب من األمور إذا أغل

، إذا كانت الريح فيها أذية أك ٞبلت بردان شديدان أك ٞبلت حران شديدان (إذا رأيتم ما تكرىوف)
 أك كانت قوية قلعت األشجار كاألبواب كما إٔب ذلك، شرع لنا أف نقوؿ ىذا الدعاء. 

 :يح على نوعْبكبالتإب فإننا نعلم أف الر 
 .يشرع أف يقوؿ اإلنساف عندىا شيء ريح خفيفة معتادة غّب مؤذية، فهذه ال/ُ
كريح عاصف، ريح قوية مؤذية، ٢بديث عائشة قاؿ كاف إذا عصفت الريح، كُب  /ِ

ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا قاؿ إذا رأيتم ما تكرىوف، فإذا كانت الريح قوية ك٨بيفة فهذه 
من  أف يدعو اإلنساف هبذا الدعاء، كىو أف يسأؿ اإلنساف ا  ىي الٍب يشرع فيها

خّبىا كالحظ أف ىذا ا٢بديث أضيف فيو ا٣بّب كالشر إٔب الريح كىذه إضافة سببية ال إضافة 
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ٯبعلها ا سببان  يعِب ليست الريح تتضمن من ذاهتا ا٣بّب كالشر، إ٭با ىي سببه  ؛استقبللية
قد ٯبعل الريح سببان للخّب، كما قاؿ تعأب:  شر، ا للخّب كٯبعلها ا سببان لل

﴿ومن آياتو أف يرسل الرياح ، كقاؿ سبحانو: [ٕٕ﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾]الحجر:
:   .[ٙٗمبشراٍت﴾]الرـو

﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهلل :  قد تكوف سببان للنصر، قاؿ ا 
نصرت : »، قاؿ [ٜيًحا﴾]الحزاب:عليكم إذ جاءتكم جنوٌد فأرسلنا عليهم ر 

ريح  :الصبا على كزف عصا، كالدبور على كزف رسوؿ، الصبا« بالصبا كأىلكت عاد بالدبور
 هتب من جهة ا٤بغرب.  ريحه  :هتب من جهة ا٤بشرؽ، كالدبور

، أف ا٤بقصود أف الريح قد تكوف سببان للخّب، كىذا ما يسألو اإلنساف ربو 
قاؿ:  صوؿ ا٣بّب، لو كلغّبه، كقد تكوف سببان للشر، فا ٯبعل ىذه الريح سببان ٢ب

﴿فأرسلنا ، كقاؿ تعأب: [ٔٗ﴿وفي عاٍد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾]الذاريات:
، فهذه الريح قد تكوف سببان للشر [ٙٔعليهم ريًحا صرصًرا في أياـٍ نحساٍت﴾]فصلت:

الشر، أال تكوف ىذه الريح سببان لشر  كقد تكوف سببان للببلء، فيسأؿ ا أف يصرؼ عنو ىذا
 ينالو.

ربو كىذا الذم أرشد أمتو إليو، أف يسأؿ اإلنساف ربو   إذف ىذا الذم سألو النيب
ما يَبتب على كجودىا فإنو قد يَبتب على كجودىا  :يعِب ؛من خّب ىذه الريح كخّب ما فيها

ّبة ف يعطيو ٜبار ىذه الريح ا٣بكينتج عن ٦بيئها كىبوهبا خّب أك ينتج ضد ذلك فيسأؿ ا أ
  .كأف يصرؼ عنو ما كاف بضد ذلك

، كىذا (كخّب ما أمرت بو) :، كجاء ُب بعض الركايات(كخّب ما أرسلت بو) :قاؿ
، ، تستمع األمر كتستجيب األمر  يدلك على أف الريح مأمورة من ا 

لسموات كاألرض ، كىكذا كل ما ُب افتستجيب، طائعة   ىي تؤمر من ا 
 . فإنو مطيع  

لو من ا٤بخلوقْب، فكيف بالنسبة  كإذا كانت الريح مطيعة ألمر من سخرىا ا 
قاؿ:  أخرب أنو سخر الرياح لسليماف  ٤بسخرىا كخالقها كمدبرىا فا 
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فهي تستجيب ألمر سليماف بتسخّب ا  ،[ٖٙ﴿تجري بأمره رخاًء حيث أصاب﴾]ص:
بتها ألمره ىو استجا، فكيف ب.  

يسخرىا كيدبرىا كيف  كىو  إذف الريح ترسل كتؤمر كتسخر من ا 
من خّب ما  ، كلذلك يسأؿ اإلنساف ربو يشاء، ىي جند من جنوده مطيعة لو 

 كيستعيذ با أف يصرؼ عنو شر ما أمرت بو.  ،أرسلت بو كمن خّب ما أمرت بو
 .الريحشرع للمسلم ُب شأف و الذم يي إذف ىذا ى

كا٣ببلصة أف على اإلنساف أف يتحفظ من كل ما يقدح أك ما يستلـز القدح ُب 
مرسلها، كا  توحيده كمن ذلك أف يسب الريح فإف ىذا كما قد علمت ٩با قد يستلـز سب  

  .تعأب أعلم
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 :قاؿ 

 باب قٍٛ اهلل تعاىل:

َر اْلَحقٍّ َظن  اْلَجاِىِلي   ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإف   ِة يَػُقوُلوَف َىْل لََنا ِمَن اَلْمرِ ﴿َيظُنُّوَف بِالل ِو َغيػْ
 .[ اآليةٗ٘ٔاْلَْمَر ُكل ُو لِل ِو﴾]آؿ عمراف:

 .[ اآليةٙوقولو: ﴿الظ انٍّيَن بِالل ِو َظن  الس ْوِء َعَلْيِهْم َداِئَرُة الس ْوِء﴾]الفتح:
اللة على كجوب ، للدً ُب ىذا الباب ىاتاف آيتاف عظيمتاف، أكردٮبا ا٤بؤلف 

، فآية آؿ عمراف ، كعلى النهي ا٤بؤكد عن إساءة الظن با حسن الظن با 
من ا٢بديث عن اآلية الٍب بعدىا، ُب الباب الذم قبل ىذا الباب  األكٔب مر بنا طرؼه 

ككصف ىذا الظن بأنو ظن  من حاؿ ا٤بنافقْب أهنم يظنوف با غّب ا٢بق، أف   :ا٤باضي، كفيو
 .ا١باىلية

، النهي ا٤بؤكد عن ظن السوء با   ا كُب اآلية الثانية ُب آية الفتح بْب  
ىو ظن ا١باىلية، كىو شأف ا٤بشركْب  شيء كاحد كظن السوء كظن غّب ا٢بق با 

ُة ﴿الظ انٍّيَن بِالل ِو َظن  الس ْوِء َعَلْيِهْم َداِئرَ كا٤بنافقْب كما دلت على ىذا آية الفتح، 
 .[ٙالس ْوِء﴾]الفتح:

 ﴿الظ انٍّيَن بِالل ِو َظن  الس ْوِء﴾ :كالحظ أنو قد جاءت كلمة السوء مرتْب ُب آية الفتح
﴿َعَلْيِهْم  :، كأما الكلمة الٍب بعدىاالس ْوِء ﴾﴿قولو كاتفاؽ القراء العشرة على فتح السْب ُب 

عامر  وقرأ بعض القراء كىو ابن كثّب كأبك  ،ْبفا١بمهور أيضان على فتح الس ،َداِئَرُة الس ْوِء﴾
 فتح السْب.  :كال شك أف األكثر ُب اللغة كاألشهر ُب اللغة ىو ،بضمها

ىو ظن ا١باىلية،  كا٤بقصود أف ظن السوء كأف ظن غّب ا٢بق ُب ا 
ما يليق بو، ىذا ىو ظن ا١باىلية، ىذا ىو ظن السوء  خبلؼي  أف يظن با  :كضابطو

  .با غّب ا٢بق ظن  ، ىذا ىو أف يي با 
ما يليق بو يليق بربوبيتو كألوىيتو كمقتضى أ٠باءه كصفاتو، الذم يليق بو كل  ا 

خبلؼ ذلك فإنو يكوف قد ظن با  فمن ظن ُب ا  ،خّب، ككل إحساف ككل كماؿ
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 و أنواع كثّبة ظن السوء فشابو حاؿ ا٤بشركْب كحاؿ ا٤بنافقْب، كىذا باب كاسع يدخل ٙبت
 جدان ٩با يقع ُب الناس قدٲبان كحديثان. 

ا٤بفسرين ُب آية آؿ  كبلـ ا٤بفسرين عن ىاتْب اآليتْب متقارب، لو رجعت إٔب كبلـً 
ر ظن غّب ا٢بق أك سِّ كبلمهم متقارب، ٘بد أنو قد في   عمراف كآية الفتح لو رجعت لوجدت أف  

، ٘بد  ملسو هيلع هللا ىلصمضمحبلن كأنو ال ينصر نبيو    ٯبعل دين النيب أف ا  ظن السوء با 
ذلك ال  ككل   ،أك إنكار البعث أهنم يفسركف أيضان بإنكار القدر، أك إنكار حكمة ا 

  .أك ظن السوء بو  شك أنو داخل ُب ظن غّب ا٢بق ُب ا 
عمـو اللفظ كعمـو ما يدخل ُب مضموف ىذا ا٤بعُب ال شك أنو  لكن ال شك أف  

كبلمان حسنان نفيسان اختصره من   ]ا٤بؤلف[ بكثّب، كألجل ذلك أكرد أكسع من ذلك 
، كىذا ما سنقرأ ٨بتصره ٍب نعود إٔب أصلو ((زاد ا٤بعاد))كبلـ ابن القيم كىو أطوؿ ُب كتابو 

 فنقرأه إف شاء ا.
  :قاؿ 

فطس ٖرا ايظٔ بأْ٘ ضبخاْ٘ ال ٜٓصس )): قاٍ ابٔ ايكِٝ يف اآل١ٜ األٚىل

 زضٛي٘ 

إٔ َا أصاب٘ مل ٜهٔ بكدز اهلل ٚحهُت٘، ب َسطَِّسٙ ضٝطُخٌ، ُٚفٚإٔ أ

ٚإْهاز إٔ ٜتِ أَس زضٛي٘ ٚإٔ ٜظٗسٙ اهلل  ،فطس بإْهاز اذته١ُ ٚإْهاز ايكدزف

 .ع٢ً ايدٜٔ نً٘

ٖٚرا ٖٛ ظٔ ايط٤ٛ ايرٟ ظٓ٘ املٓافكٕٛ ٚاملػسنٕٛ يف ضٛز٠ ايفتذ 

َٚا ًٜٝل  ،اْ٘ألْ٘ ظٔ غري َا ًٜٝل ب٘ ضبخ ؛ٚإمنا نإ ٖرا ظٔ ايط٤ٛ

 .حبهُت٘ ٚمحدٙ ٚٚعدٙ ايصادم

فُٔ ظٔ أْ٘ ٜدٌٜ ايباطٌ ع٢ً اذتل إداي١ َطتكس٠ ٜطُخٌ َعٗا 

بكطا٥٘ ٚقدزٙ، أٚ أْهس إٔ ٜهٕٛ قدزٙ ذته١ُ  :اذتل، أٚ أْهس إٔ ٜهٕٛ َا جس٣

بٌ شعِ إٔ ذيو ملػ١٦ٝ زتسد٠، فريو ظٔ  ،بايػ١ ٜطتخل عًٝٗا اذتُد

 ...ٚا َٔ ايٓازايرٜٔ نفسٚا، فٌٜٛ يًرٜٔ نفس
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كىو ُب ا١بزء الثالث ضمن الفوائد  ((زاد ا٤بعاد))كبلمو ُب كتابو  ابن القيم 
إ٭با اختصر  الٍب ساقها ٩با يستفاد من سورة أحد، كبلمو ُب ذلك طويل كا٤بؤلف 

كامبلن فإنو من  ىذا الكبلـ كأتى ببعضو كرأيت من ا٤بناسب أف نقرأ كبلـ ابن القيم 
هذا التفسّب ُب غّب ىذا تفسّب ىاتْب اآليتْب، بل لعلك ال تظفر بتفسّب ك أحسن الكبلـ ُب

 الكتاب. 
 :  ابٔ ايكِٝ قاٍ

ٔٗٚقد ُف) زضٛي٘  بأْ٘ ضبخاْ٘ ال ٜٓصُس ايرٟ ال ًٜٝل باهلل طس ٖرا ايظ

ُٜ بظِٓٗ إٔ َا أصابِٗ مل  َسطِّ٘ يًكتٌ، ٚقد ُفًَُُٔطٚإٔ أَسٙ ضٝطُخٌ، ٚأْ٘ 

 ،ٚإْهاز ايكدز ،فطس بإْهاز اذته١ُفحه١ُ ي٘ فٝ٘،  ٜهٔ بكطا٥٘ ٚقدزٙ ٚال

ُٜ َِٚإْهاز إٔ  ُٜ ت ع٢ً ايدٜٔ نً٘، ٖٚرا ٖٛ ظٔ ايط٤ٛ ايرٟ  َُٙسِٗٔظأَس زضٛي٘ ٚ

ٜٚعرب ﴿يف ضٛز٠ ايفتذ حٝح ٜكٍٛ:  ظٓ٘ املٓافكٕٛ ٚاملػسنٕٛ ب٘ 

املٓافكني ٚاملٓافكات ٚاملػسنني ٚاملػسنات ايظاْني باهلل ظٔ ايط٤ٛ عًِٝٗ 

س٠ ايط٤ٛ ٚغطب اهلل عًِٝٗ ٚيعِٓٗ ٚأعد هلِ جِٗٓ ٚضا٤ت دا٥

د ٚإمنا نإ ٖرا ظٔ ايط٤ٛ ٚظٔ ادتا١ًٖٝ املٓطٛب إىل أٌٖ 6رايفتذ:﴾َصرّيا

ٚظٔ غري اذتل ألْ٘ ظٔ غري َا ًٜٝل بأمسا٥٘ اذتط٢ٓ ٚصفات٘  ،ادتٌٗ

خبالف َا ًٜٝل حبهُت٘ ٚمحدٙ  ،ٚذات٘ املربأ٠ َٔ نٌ عٝب ٚض٤ٛ ،ايعًٝا

ُٜ ،ايسبٛب١ٝ ٚاإلهل١ٝٚتفسدٙ ب ٚبهًُت٘  ،ًُ٘فِدَٚا ًٜٝل بٛعدٙ ايصادم ايرٟ ال 

فُٔ  ،ٚدتٓدٙ بأِْٗ ِٖ ايػايبٕٛ ،اييت ضبكت يسضً٘ إٔ ٜٓصسِٖ ٚال خيرهلِ

 ِ،ٜٚعًٝٗ ،ٜٚؤٜد حصب٘ ،ٚال ٜؤٜدٙ ،ٚال ٜتِ أَسٙ ،ظٔ بأْ٘ ال ٜٓصس زضٛي٘

اب٘ ٚأْ٘ ٜدٌٜ ٜٚظٗسِٖ عًِٝٗ ٚأْ٘ ال ٜٓصس دٜٓ٘ ٚنت ،ٜٚظفسِٖ بأعدا٥٘

ايػسى ع٢ً ايتٛحٝد ٚايباطٌ ع٢ً اذتل إداي١ َطتكس٠ ٜطُخٌ َعٗا 

 ايتٛحٝد ٚاذتل اضُخالاّل ال ٜكّٛ بعدٙ أبدّا فكد ظٔ باهلل ظٔ ايط٤ٛ.

داخل ىذا ال شك أف ىذا من ظن السوء، كىذا ٩با ٯبب أف ٰبذره ا٤بسلم، ككم يي 
لن تكوف ٥بم الغلبة،  أف جند ا ك  ،الظن نفوس أناس كأناس يظنوف أف ا٢بق ٓب ينتصر

قد كعد  فقد ظن بو ظن السوء، ا  كىذا من أبطل الباطل، كمن ظنو ُب ا 

http://www.salehs.net/


ََُٕ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويـو العاقبة للمتقْب  أف   لفككعده ال ٱبي 
لكن البد  ،[ٖٚٔ﴿وإف جندنا لهم الغالبوف﴾]الصافات: ،[ٔ٘يقـو الشهاد﴾]غافر:

 من حصوؿ االبتبلء كاالمتحاف كتقدـ ىذا النصر أك تأخره أمر راجع إٔب حكمة ا 
 .منصوران، ىذا أمر قطعي ال شك فيوكليس لئلنساف أف يستعجل لكن كوف ا٢بق 

 تعذب ؾٗرٙ ض١ٓ ايسمحٔ      ٚاؿل َٓؿٛز ٚممتشٔ ؾال

 لمتقْب. االمتحاف البد من حصولو، لكن البد أف تكوف العاقبة ل
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ْٚطب٘ إىل خالف َا  ،كد ظٔ باهلل ظٔ ايط٤ٛ:)فقاٍ ابٔ ايكِٝ 

ٚحهُت٘ ٚإهلٝت٘ تأب٢  ،فإٕ محدٙ ٚعصت٘ ،ًٜٝل بهُاي٘ ٚجالي٘ ٚصفات٘ ْٚعٛت٘

َٜ ،ذيو ٚايظفس  ،املطتكس٠ٚ ٚإٔ تهٕٛ ايٓصس٠ ،حصب٘ ٚجٓدٙ ٍٖٔرٚتأب٢ إٔ 

ٚال  ،فُا عسف٘ ،٘ ذيوفُٔ ظٔ ب ،ايعاديني ب٘ ،ايدا٥ِ ألعدا٥٘ املػسنني ب٘

ٚال عسف صفات٘ ٚنُاي٘، ٚنريو َٔ أْهس إٔ ٜهٕٛ ذيو  ،عسف أمسا٤ٙ

ًَٚه٘ ٚعظُت٘، ٚنريو َٔ  ،ٚال عسف زبٛبٝت٘ ،فُا عسف٘ ،بكطا٥٘ ٚقدزٙ

ٚغا١ٜ ستُٛد٠ ٜطتخل  ،قدزٙ َٔ ذيو ذته١ُ بايػ١ ز َاأْهس إٔ ٜهٕٛ قٓد

ٚغا١ٜ  ،ٔ حه١ُٚإٔ ذيو إمنا صدز عٔ َػ١٦ٝ زتسد٠ ع ،اذتُد عًٝٗا

ٖٞ أحب إيٝ٘ َٔ فٛتٗا ٚإٔ تًو األضباب املهس١ٖٚ املفط١ٝ إيٝٗا ال  َطًٛب١

ٚإٕ ناْت َهس١ٖٚ ي٘، فُا  ،خيسج تكدٜسٖا عٔ اذته١ُ إلفطا٥٘ إىل َا حيب

قدزٖا ضد٣ ٚال أْػأٖا عبجّا، ٚال خًكٗا باطاّل، )ذيو ظٔ ايرٜٔ نفسٚا 

ايٓاع ٜظٕٓٛ باهلل غري اذتل  ، ٚأنجسد72(رص:فٌٜٛ يًرٜٔ نفسٚا َٔ ايٓاز

عٔ ذيو إال َٔ  ُِٚال ٜطًَ ،ظٔ ايط٤ٛ فُٝا خيتص ب٘ ٚفُٝا ٜفعً٘ بػريِٖ

عسف اهلل ٚعسف أمسا٤ٙ ٚصفات٘ ٚعسف َٛجب محدٙ ٚحهُت٘، فُٔ قٓط َٔ 

 .زمحت٘ ٚآٜظ َٔ زٚح٘ فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

 ٖٛ ٚ ٜطٟٛ  ،ش عًٝ٘ إٔ ٜعرب أٚيٝا٤ٙ َع إحطاِْٗ ٚإخالصَِٗٚٔ ج

 .بِٝٓٗ ٚبني أعدا٤ٙ فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

، ٚال ٜسضٌ ٞب٘ أْ٘ ٜرتى خًك٘ ضد٣، َعطًني عٔ األَس ٚايٓٗ َٚٔ ظٔ

إيِٝٗ زضً٘، ٚال ٜٓصٍ عًِٝٗ نتب٘، بٌ ٜرتنِٗ ُٖاّل ناألْعاّ، فكد ظٔ ب٘ 

أْ٘ ئ جيُع عبٝدٙ بعد َٛتِٗ يًجٛاب ٚايعكاب يف داز  . َٚٔ ظٔ ظٔ ايط٤ٛ

إحطاْ٘، ٚاملط٤ٞ بإضا٤ت٘، ٜٚبني رتًك٘ حكٝك١ َا جياش٣ احملطٔ فٝٗا ب

اختًفٛا فٝ٘، ٜٚظٗس يًعاملني نًِٗ صدق٘ ٚصدم زضً٘، ٚإٔ أعدا٤ٙ ناْٛا 

 .ِٖ ايهاذبني، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ
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، ٚال ٜسضٌ ٞب٘ أْ٘ ٜرتى خًك٘ ضد٣، َعطًني عٔ األَس ٚايٓٗ َٚٔ ظٔ 

ناألْعاّ، فكد ظٔ ب٘  إيِٝٗ زضً٘، ٚال ٜٓصٍ عًِٝٗ نتب٘، بٌ ٜرتنِٗ ُٖاّل

 . ظٔ ايط٤ٛ

أْ٘ ئ جيُع عبٝدٙ بعد َٛتِٗ يًجٛاب ٚايعكاب يف داز جياش٣  َٚٔ ظٔ 

احملطٔ فٝٗا بإحطاْ٘، ٚاملط٤ٞ بإضا٤ت٘، ٜٚبني رتًك٘ حكٝك١ َا اختًفٛا 

فٝ٘، ٜٚظٗس يًعاملني نًِٗ صدق٘ ٚصدم زضً٘، ٚإٔ أعدا٤ٙ ناْٛا ِٖ 

 . (ايهاذبني، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

فقد ظن بو ظن السوء  ال شك أف كل من أنكر ا٢بكمة كالتعليل ُب أفعاؿ ا 
عندىم أف ا سبحانو  نكركف ا٢بكمة ُب أفعاؿ ا كىؤالء كثّب من ا٤بتكلمْب الذين ي

 ك ٰببها ا راء ذلٜبة حكمة من ك  ٤بشيئة ٧بضة ال أف  إ٭با ٱبلق كإ٭با يفعل كإ٭با يقدر 
  .كيريدىا

ٌب إف ىؤالء ، حأف ىذا من أبطل الباطل كمن ظن خبلؼ ما يليق با كال شك 
ب ا أحب أكلياءه إليو كأف ينعم ُب أعلى جنة ا٣بلد ألد أعداءه، ال عذ  جوزكا ُب النظر أف ي

فرؽ عندىم بْب ىذا كىذا، بْب أف يكوف أبو جهل ُب أعلى جنات ا٣بلد، أك ُب أسفل 
ُب أعلى جنات ا٣بلد أك ُب أسفل سافلْب، ال فرؽ بْب   سافلْب، أك أف يكوف أبو بكر

إ٭با فقط كونو أخرب كشاء أف ىذا يكوف كىذا ال يكوف، أما أف يكوف ىذا غّب  ،ىذا كىذا
، ىذا ال كأف ىذا ال ٲبكن أف يكوف بالنظر إٔب ما يقتضيو كمالو  ٕبكمة ا  الئقو 

، ا على كل شيء قدير، لكن ا التفات عندىم إليو، نعم بالنسبة إٔب قدرة ا، 
يفعل ما يفعل، كيقدر ما يقدر با٤بشيئة ا٤بقَبنة با٢بكمة، ىذا الفرؽ بْب أىل السنة كا١بماعة 

 تبلغ األلوؼ.   كثّبة جدان تبلغ ا٤بئات بل   كأدلة إثبات ا٢بكمة ُب أفعاؿ ا  ،ك٨بالفيهم
  

http://www.salehs.net/


َُّٕ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 
ايصاحل ايرٟ  أْ٘ ٜطٝع عًٝ٘ عًُ٘ َٚٔ ظٔ): ابٔ ايكِٝ قاٍ 

عًُ٘ خايصّا يٛجٗ٘ ايهسِٜ ع٢ً اَتجاٍ أَسٙ، ٜٚبطً٘ عًٝ٘ بال ضبب َٔ 

ايعبد، أٚ أْ٘ ٜعاقب٘ مبا ال صٓع فٝ٘، ٚال اختٝاز ي٘، ٚال قدز٠، ٚال إزاد٠ يف 

حصٛي٘، بٌ ٜعاقب٘ ع٢ً فعً٘ ٖٛ ضبخاْ٘ ب٘، أٚ ظٔ ب٘ أْ٘ جيٛش عًٝ٘ إٔ 

ييت ٜؤٜد بٗا أْبٝا٤ٙ ٚزضً٘، ٚجيسٜٗا ٜؤٜد أعدا٤ٙ ايهاذبني عًٝ٘ باملعجصات ا

ع٢ً أٜدِٜٗ ٜطًٕٛ بٗا عبادٙ، ٚأْ٘ حيطٔ َٓ٘ نٌ غ٤ٞ حت٢ تعرٜب َٔ 

أف٢ٓ عُسٙ يف طاعت٘، فٝدًدٙ يف ادتخِٝ أضفٌ ايطافًني، ٜٚٓعِ َٔ اضتٓفد 

عُسٙ يف عداٚت٘ ٚعدا٠ٚ زضً٘ ٚدٜٓ٘، فريفع٘ إىل أع٢ً عًٝني، ٚنال األَسٜٔ 

ٚال ٜسفع اَتٓاع أحدُٖا ٚٚقٛع اآلخس إال خبرب صادم عٓدٙ يف اذتطٔ ضٛا٤، 

 . (ٚإال فايعكٌ ال ٜكط٢ بكبذ أحدُٖا ٚحطٔ اآلخس، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

 :كالناس فيها طرفاف ككسط ،ىذه مسألة التحسْب كالتقبيح العقلي
 .نفوا أف يكوف للعقل إدراؾ ٢بسن األشياء أك قبحها ناسه أي ]ا٤بسلك األكؿ[: 

غلوا ُب ىذا األمر حٌب جعلوا ٙبسْب العقل أك تقبيحو ىو  ناسه أي خر[: ]ا٤بسلك اآل
 .الذم يقتضي اإلثابة أك التأثيم

العدؿ ُب ىذا األمر، كىو أف العقل قد يدرؾ حسن األشياء  :ا٤بسلك الوسط ىو
إ٭با يأمر كإ٭با ينهى  كقبحها كلكن اإلثابة كالتأثيم إ٭با ىي مرتبطة بالشرع ال بالقدر، ا 

  .ال على ما ٲبليو العقل كإ٭با تَبتب اإلثابة كالتأثيم على أمره 
ككثّب من األقواؿ الباطلة الٍب قا٥با ا٤بتكلموف مبنية على ىذا األصل كىو نفي التحسْب 

ال فرؽ بْب النكاح كالسفاح كبلٮبا  ،عندىم ال فرؽ بْب الصدؽ كالكذب ،كالتقبيح العقلي
 .الشرع أمر هبذا كهنى عن ىذا فقط ُب حكم العقل سواء، الفرؽ أف  

سنان تدركو العقوؿ كإف ُب أما أىل السنة كا١بماعة فإهنم يقولوف إف ُب الصدؽ حي 
ال على  كإف كاف التأثيم أك اإلثابة إ٭با تنبِب على ما أمر ا  ،بحان تدركو العقوؿالكذب قي 

 ما أدركتو العقوؿ.
 .ُب أفعاؿ ا  ا٤بقصود أف ىذا أيضان راجع إٔب نفي ا٢بكمة
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 ،ستسمع ٲبكن أف نستخلص قاعدة مهمةعلى كل حاؿ من خبلؿ ما ٠بعت كما 
فمقل كمكثر، ال  أنو ال تكاد ٘بد مبتدعان إال كعنده حظ من سوء الظن با  :كىي
  .خبلؼ ما يليق بو ظن با مبتدعان إال كىو كاقع ُب ىذا األمر كىو أنو  د  د ٘بتكا

أك  ،أك تعلقت بباب القدر ،تعلقت بباب الصفات وا٥بم سواءن كلذلك فتش ُب أق
أف ىذه  أك تعلقت بباب اإلٲباف ٘بد   ،أك تعلقت بباب الصحابة ،تعلقت بباب النبوات

ظن با من ىذا األمر ا٤بذمـو كىو أف يي  ها طرؼه األقواؿ ا٤بخالفة للحق البد كأف يكوف في
 .أ٠باءه كصفاتو كنعوت جبللو كٝبالو غّب ا٢بق، أف يظن با خبلؼ ما تقتضيو 

ب٘ أْ٘ أخرب عٔ ْفط٘ ٚصفات٘ ٚأفعاي٘  َٚٔ ظٔ) : ابٔ ايكِٝ قاٍ

ُٜ إيٝ٘  َصََدرب ب٘، ٚإمنا َزمبا ظاٖسٙ باطٌ، ٚتػبٝ٘، ٚمتجٌٝ، ٚتسى اذتل، مل 

َُ ُٜٔػًِزَٛشّا بعٝد٠، ٚأغاز إيٝ٘ إغازإت  صسح ب٘، ٚصسح دا٥ُّا بايتػبٝ٘ ص٠ّ مل 

ُٜٚايتُجٌٝ  ٛا أذٖاِْٗ ٚقٛاِٖ ٚأفهازِٖ يف ُبٔعِتٚايباطٌ، ٚأزاد َٔ خًك٘ إٔ 

حتسٜف نالَ٘ عٔ َٛاضع٘، ٚتأًٜٚ٘ ع٢ً غري تأًٜٚ٘، ٜٚتطًبٛا ي٘ ٚجٛٙ 

االحتُاالت املطتهس١ٖ، ٚايتأٜٚالت اييت ٖٞ باأليػاش ٚاألحاجٞ أغب٘ َٓٗا 

آزا٥ِٗ، ال بايهػف ٚايبٝإ، ٚأحاهلِ يف َعسف١ أمسا٥٘ ٚصفات٘ ع٢ً عكٛهلِ ٚ

ع٢ً نتاب٘، بٌ أزاد َِٓٗ إٔ ال حيًُٛا نالَ٘ ع٢ً َا ٜعسفٕٛ َٔ خطابِٗ 

ٚيػتِٗ، َع قدزت٘ ع٢ً إٔ ٜصسح هلِ باذتل ايرٟ ٜٓبػٞ ايتصسٜذ ب٘، 

ٜٚسحيِٗ َٔ األيفاظ اييت تٛقعِٗ يف اعتكاد ايباطٌ، فًِ ٜفعٌ، بٌ ضًو 

 .(بِٗ خالف طسٜل اهلد٣ ٚايبٝإ، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

ىذا من الببلء العظيم الذم فشا كانتشر مع األسف الشديد، كم ٘بد من  !سبحاف ا
قائلْب ككم ٘بد ُب كتب من يقوؿ ُب بعض آيات الصفات، ىذه آية من اآليات ا٤بوٮبة 

 كتاب ربنا أف يكوف فيو شيء موىم للتشبيو، أم موىمه   احاش !!العجب للتشبيو، يا 
أنزؿ كتابو لكي يكوف سبب ا٥بداية ال لكي يكوف سبب  إ٭با للكفر كالضبلؿ، ا 

  .[ٕ-ٔما أنزلنا عليك القرآف لتشقى﴾]طو: * ﴿طو: الشقاء، قاؿ 
ليس ُب آية كال آيتْب  فا ٱبرب  ،سببان للشقاء ىؤالء جعلوا كتاب ا  لكن  

يعِب ٗبا  ،شبيوٱبرب فيها ٗبا ظاىره الضبلؿ كالت ،بل عشرات بل مئات اآليات ،كال ُب ثبلث
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﴿اتل ما أوحي  :كىو الذم يأمر بتبلكة كتابة الكفر با  اظاىرى
كالعآب كا١باىل كالذكر كاألنثى  كالكبّب كىذا األمر يتناكؿ الصغّب ،[٘ٗإليك﴾]العنكبوت:

يأمر الناس ٝبيعان أف يتلوا كتابان ظاىره يقودىم إٔب  كا٤بتعلم كاألعرايب، كمع ذلك ا 
﴿يحبهم  :ودىم إٔب الكفر، فإذا قرأكا مثبلن قوؿ ا الضبلؿ يق

إذا  ،[ٙ﴿وغضب اهلل عليهم﴾]الفتح: :إذا قرأ قوؿ ا  ،[ٗ٘ويحبونو﴾]المائدة:
٘بد  ،[ٕٕ﴿وجاء ربك﴾]الفجر: :إذا قرأ ،[٘﴿الرحمن على العرش استوى﴾]طو: :قرأ

 ٖبلقو.  ىؤالء يظنوف أف ىذه اآليات ظاىرىا تشبيو ا 
قاء ال كتاب ىداية، كىذا ٨بالف شٍ كاف الـز قو٥بم أف يكوف ىذا القرآف كتاب إً إذف  

  افقد كقع بالكفر بو سبحانو، حاش ىذا من اعتقده ُب كتاب ا  لصريح كتاب ا 
 غاية البياف بل ىو مبْب لكل للضبلؿ بل ىو مبْبِّ  وىمه ا أف يكوف فيو شيء مي  كتابى 

 ﴾ينمِ لِ سْ مُ لْ ى لِ رَ شْ بُ وَ  ةً مَ حْ رَ ى وَ دً ىُ وَ  ءٍ يْ شَ  لٍّ كُ ًا لٍّ يانبْ تِ ﴿ شيء جعلو ا 
ريضة الوسخة الٍب فيها أصبلن نعم ىذه اآليات موٮبة للتشبيو عند القلوب ا٤ب[ٜٛ:نحل]ال

أما القلوب السليمة القلوب  ،التشبيو، ىذه الٍب زادىا ىذا القرآف عمان على عماىا درف
كأحسنت الظن بو فإهنا ال ٲبكن أف تظن ُب كتابة كُب    مت االنظيفة القلوب الٍب عظٌ 

 كبلمو أف فيو شيء موٮبان للتشبيو. 
قاؿ أف ُب القرآف أف يي  :النتشار الببلء هبا كىي -يا أيها اإلخواف-ىذه مسألة مهمة 

ىذا أساس من أسس الببلء كأسس الضبلؿ ٯبب ا٢بذر من ذلك بل  ،آيات موٮبة للتشبيو
ىدل ككلو نور ككلو بياف ككلو تبياف كال ٲبكن أف يكوف فيو شيء مسبب كلو   كتاب ا 

﴿يريد اهلل ليبين لكم : أك يقود إٔب الضبلؿ أين يذىب قولو 
نور كبأنو  بأنو ىدل كبأنو أين يذىب كصف كتاب ا  ،[ٕٙويهديكم﴾]النساء:
  ؟بياف كتبياف إٔب آخره

 ، شك أنو انبُب على سوء ظن با إف ىذا ا٤بعتقد الذم انبُب على ىذا األصل ال
 ىذا النيب الكرٙب  ،كأضف إٔب ىذا أنو انبُب على سوء ظن برسوؿ ا 

أليس كذلك، كاف يتلوا عليهم  ،غ ىذا القرآف لؤلمةىو الذم بلٌ  ،ىو الذم تبل علينا كبلـ ا
ٱبربىم أف ا  ،ٱبربىم باألحاديث بل ىو  ،صباح مساء آيات الصفات
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ٱبربىم أف  ،يضحك ٱبربىم أف ا  ،ٔب ينزؿ إذا بقي ثلث الليل اآلخر إٔب ٠باء الدنياتعا
ٱبربىم أف ا لو كجو كأف لو يدان كأف لو ساقان كأف لو قدمان كأف لو  ،يقرب إذا شاء ا 

  .أصابع
كال مرة كاحدة قاؿ ٥بم  ،ٱبربىم بكل ىذه األحاديث كيتلوا عليهم كل ىذه اآليات

عوا أنا أخربكم بآيات كأحدثكم بأحاديث ظاىرىا الضبلؿ كالكفر كالتشبيو، إياكم أف استم
ٙبملوا ىذه األحاديث على ظاىرىا بل ٯبب أف تبحثوا ٥با عن ٨بارج كتأكيبلت على خبلؼ 

كلو مرة كاحدة؟ ال كالذم نفسي بيده ما قاؿ ىذا ال ُب   ظاىرىا، أقاؿ ىذا رسوؿ ا
 ال موضوع. حديث صحيح كال ضعيف ك 

تلقوا ىذه األحاديث، كتلقوا ىذه اآليات كبلغوىا للتابعْب، ٍب ٓب   ٍب أصحاب النيب
لها على من ٞب مٰبذركىم كلو مرة كاحدة فيقولوف ٥بم انتبهوا ٜبة آيات موٮبة للتشبيو حذار 

ٜبة ىكذا التابعوف ٤با نقلوا ىذا إٔب أتباع التابعْب ٍب جاء بعدىم فئاـ زعموا أف  ،ظاىرىا
الٍب جاءت ُب النصوص صفات لو ٞبلتها على  آيات كأحاديث بل أكثر صفات ا 
ما استشكل أحد منهم قط حديثان كاحدان أك آية   ظاىرىا أكٮبت التشبيو، أصحاب النيب

كاحدة من آيات الصفات ما قاؿ أحد منهم يا رسوؿ ا كيف تقوؿ إف ا ينزؿ ككيف 
لسبلمة قلوهبم   ذا موىم للتشبيو إ٭با أصحاب النيبتقوؿ إف ا يضحك أليس ى

كإحساهنم الظن بو ما ظنوا با إال كل خّب كإال كل كماؿ كلذلك ٤با  كلتعظيمهم ا 
قاؿ َّل عدمنا من  نعم، :قاؿ ؟أويضحك ربنا :قاؿ .يضحك ربنا» : ٠بع أحدىم قولو

ظن بو ا٢بق؟ كظن بو  غّب ا٢بق أك ، أظن ىذا الصحايب با «رب يضحك خيراً 
 الكماؿ؟ كظن بو اإلحساف؟ 

إذف ىذا أصل مهم ينبغي أف تتنبو لو كىو أف كتاب ا كلو ٗبا اشتمل عليو من آيات 
الصفات كغّبىا ال شك أنو ٝبيعان ليس فيو شيء يؤدم إٔب الضبلؿ إال عند القلوب الٍب 

م عمى ىؤالء يزيدىم ضبلؿ ُب أكحاؿ االنصراؼ عن ا٢بق، ىؤالء نعم كىو عليه تٍ قى رً غى 
ت  مى لٍ ت  كسى مى لً كانت قلوبان سليمة سى   على ضبل٥بم أما القلوب الٍب سلمت  

 فهذه ال ٲبكن أف تظن ُب ا أك ُب كبلمو ىذا الظن. 
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: إْ٘ قادْز ٚمل ٜبني، ٚعدٍ عٔ ايبٝإ،  ٚإٕ قاٍ) : ابٔ ايكِٝ قاٍ

قع يف ايباطٌ احملاٍ، ٚاالعتكاد ٚعٔ ايتصسٜذ باذتل إىل َا ِٜٖٛ، بٌ ٜٛ

ايفاضد، فكد ظٔ حبهُت٘ ٚزمحت٘ ظٔ ايط٤ٛ، ٚظٔ أْ٘ ٖٛ ٚضًف٘ عربٚا عٔ 

.  اذتل بصسحي٘ دٕٚ اهلل ٚزضٛي٘، ٚإٔ اهلد٣ ٚاذتل يف نالَِٗ ٚعبازاتِٗ

ٚأَا نالّ اهلل، فإمنا ٜؤخر َٔ ظاٖسٙ ايتػبٝ٘، ٚايتُجٌٝ، ٚايطالٍ، ٚظاٖس 

ٖٛ اهلد٣ ٚاذتل، ٖٚرا َٔ أضٛأ ايظٔ باهلل، فهٌ  نالّ املتٗٛنني اذتٝاز٣،

.  ٖؤال٤ َٔ ايظاْني باهلل ظٔ ايط٤ٛ، َٚٔ ايظاْني ب٘ غري اذتل ظٔ ادتا١ًٖٝ

ب٘ إٔ ٜهٕٛ يف ًَه٘ َا ال ٜػا٤ ٚال ٜكدز ع٢ً إجيادٙ ٚتهٜٛٓ٘،  َٚٔ ظٔ

ب٘ أْ٘ نإ َعطاّل َٔ األشٍ إىل األبد عٔ  . َٚٔ ظٔ فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

فعٌ، ٚال ٜٛصف ح٦ٓٝر بايكدز٠ ع٢ً ايفعٌ، ثِ صاز قادزّا عًٝ٘ بعد إٔ إٔ ٜ

.( مل ٜهٔ قادزّا، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

ا ٓب يزؿ فاعبلن كٓب يزؿ خالقان، كليس أنو كاف  أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف  
، كىذا  معطبلن عن الفعل كا٣بلق، ٍب بدأ ُب ا٣بلق كالفعل، فهذا يستلـز نسبة النقص 

 موضوع أظن أنو سبق الكبلـ فيو.
ب٘ أْ٘ ال ٜطُع ٚال ٜبصس، ٚال ٜعًِ  َٚٔ ظٔ):  ابٔ ايكِٝ قاٍ

املٛجٛدات، ٚال عدد ايطُاٚات ٚاألزض، ٚال ايٓجّٛ، ٚال ب٢ٓ آدّ ٚحسناتِٗ 

 . ٚأفعاهلِ، ٚال ٜعًِ غ٦ّٝا َٔ املٛجٛدات يف األعٝإ، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

ي٘، ٚال بصس، ٚال عًِ ي٘، ٚال إزاد٠، ٚال نالّ ٜكٍٛ أْ٘ ال مسع  َٚٔ ظٔ

ب٘، ٚأْ٘ مل ٜهًِ أحدّا َٔ ارتًل، ٚال ٜتهًِ أبدّا، ٚال قاٍ ٚال ٜكٍٛ، ٚال ي٘ أَْس 

. ٚال ٢ْٗ ٜكّٛ ب٘، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

ب٘ أْ٘ يٝظ فٛم مساٚات٘ ع٢ً عسغ٘ با٥ّٓا َٔ خًك٘، ٚإٔ  َٚٔ ظٔ 

أضفٌ ايطافًني، ٚإىل األَه١ٓ اييت  بت٘ إىلْطب١ ذات٘ تعاىل إىل عسغ٘ نٓط

.  ٜسغب عٔ ذنسٖا، ٚأْ٘ أضفٌ، نُا أْ٘ أع٢ً، فكد ظٔ ب٘ أقبذ ايظٔ ٚأضٛأٙ
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ب٘ أْ٘ حيب ايهفس، ٚايفطٛم، ٚايعصٝإ، ٚحيب ايفطاد نُا  َٚٔ ظٔ

 . حيب اإلميإ، ٚايرب، ٚايطاع١، ٚاإلصالح، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

 ٜسض٢، ٚال ٜػطب ٚال ٜطدط، ٚال ٜٛاىل ب٘ أْ٘ ال حيب ٚال َٚٔ ظٔ 

َٜ ب َٓ٘ أحد، ٚإٔ ذٚات ُسِكٚال ٜعاد٣، ٚال ٜكسب َٔ أحد َٔ خًك٘، ال 

ايػٝاطني يف ايكسب َٔ ذات٘ نرٚات املال٥ه١ املكسبني ٚأٚيٝا٥٘ املفًخني، فكد 

 .  ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

أْ٘ ٜط٣ٛ بني املتطادٜٔ، أٚ ٜفسم بني املتطاٜٚني َٔ نٌ  َٚٔ ظٔ

، أٚ حيبط طاعات ايعُس املدٜد ارتايص١ ايصٛاب بهبري٠ ٚاحد٠ تهٕٛ ٚج٘

بعدٖا، فٝدًد فاعٌ تًو ايطاعات يف ايٓاز أبد اآلبدٜٔ بتًو ايهبري٠، 

ٚحيبط بٗا مجٝع طاعات٘ ٚخيًدٙ يف ايعراب، نُا خيًد َٔ ال ٜؤَٔ ب٘ 

طسف١ عني، ٚقد اضتٓفد ضاعات عُسٙ يف َطاخط٘ َٚعادا٠ زضً٘ ٚدٜٓ٘، فكد 

 . ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

أٚ   فُٔ ظٔ ب٘ خالف َا ٚصف ب٘ ْفط٘ ٚٚصف٘ ب٘ زضً٘،  ٚبادت١ًُ

ٖٔ ايط٤ٛ( ٖٔ ب٘ ظ  عٓطٌ حكا٥ل َا ٚصف ب٘ ْفط٘، ٚٚصفت٘ ب٘ زضً٘، فكد ظ

 ىذا ىو الضابط الذم يرجع إليو الكبلـ ا٤بتفرؽ الذم ذكره
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دّا ٜػفع إٔ ي٘ ٚيدّا، أٚ غسٜهّا أٚ إٔ أح َٚٔ ظٔ:) قاٍ ابٔ ايكِٝ 

عٓدٙ بدٕٚ إذْ٘، أٚ إٔ بٝٓ٘ ٚبني خًك٘ ٚضا٥ط ٜسفعٕٛ حٛا٥جِٗ إيٝ٘، أٚ أْ٘ 

ْصب يعبادٙ أٚيٝا٤ َٔ دْٚ٘ ٜتكسبٕٛ بِٗ إيٝ٘، ٜٚتٛضًٕٛ بِٗ إيٝ٘، 

ٚجيعًِْٛٗ ٚضا٥ط بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘، فٝدعِْٛٗ، ٚحيبِْٛٗ نخب٘، ٚخيافِْٛٗ 

 . ٜٚسجِْٛٗ، فكد ظٔ ب٘ أقبذ ايظٔ ٚأضٛأٙ

أْ٘ ٜٓاٍ َا عٓدٙ مبعصٝت٘ ٚشتايفت٘، نُا ٜٓاي٘ بطاعت٘  ب٘ َٚٔ ظٔ 

ٚايتكسب إيٝ٘، فكد ظٔ ب٘ خالف حهُت٘ ٚخالف َٛجب أمسا٥٘ ٚصفات٘، 

 ٤.ٖٚٛ َٔ ظٔ ايطٛ

ب٘ أْ٘ إذا تسى ألجً٘ غ٦ّٝا مل ٜعٛض٘ خريّا َٓ٘، أٚ َٔ فعٌ  َٚٔ ظٔ 

 .  ألجً٘ غ٦ّٝا مل ٜعط٘ أفطٌ َٓ٘، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

٘ أْ٘ ٜػطب ع٢ً عبدٙ، ٜٚعاقب٘ ٚحيسَ٘ بػري جسّ، ٚال ضبب ب َٚٔ ظٔ

 .  َٔ ايعبد إال مبجسد املػ١٦ٝ، ٚستض اإلزاد٠، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ

ب٘ أْ٘ إذا صدق٘ يف ايسغب١ ٚايسٖب١، ٚتطسع إيٝ٘، ٚضأي٘،  َٚٔ ظٔ

ٚاضتعإ ب٘، ٚتٛنٌ عًٝ٘ أْ٘ خيٝب٘ ٚال ٜعطٝ٘ َا ضأي٘، فكد ظٔ ب٘ ظٔ 

 .  ٘ خالف َا ٖٛ أًٖ٘ايط٤ٛ، ٚظٔ ب

ب٘ أْ٘ ٜجٝب٘ إذا عصاٙ مبا ٜجٝب٘ ب٘ إذا أطاع٘، ٚضأي٘ ذيو يف  َٚٔ ظٔ

دعا٥٘، فكد ظٔ ب٘ خالف َا تكتطٝ٘ حهُت٘ ٚمحدٙ، ٚخالف َا ٖٛ أًٖ٘ َٚا 

 .  ال ٜفعً٘

ب٘ أْ٘ إذا أغطب٘، ٚأضدط٘، ٚأٚضع يف َعاصٝ٘، ثِ اختر َٔ  َٚٔ ظٔ

أٚ بػسّا حّٝا، أٚ َٝتّا ٜسجٛ بريو إٔ ٜٓفع٘  دْٚ٘ ٚيّٝا، ٚدعا َٔ دْٚ٘ ًَهّا

عٓد زب٘، ٚخيًص٘ َٔ عراب٘، فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط٤ٛ، ٚذيو شٜاد٠ يف بعدٙ 

  . عراب٘ َٔ اهلل، ٚيف
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أعدا٤ٙ تطًٝطّا َطتكسّا  ب٘ أْ٘ ٜطًط ع٢ً زضٛي٘ ستُد  َٚٔ ظٔ

ٚا باألَس دا٥ُّا يف حٝات٘ ٚف٢ ممات٘، ٚابتالٙ بِٗ ال ٜفازقْٛ٘، فًُا َات اضتبد

دٕٚ ٚصٝ٘، ٚظًُٛا أٌٖ بٝت٘، ٚضًبِٖٛ حكِٗ، ٚأذيِٖٛ، ٚناْت ايعص٠ 

ٚايػًب١ ٚايكٗس ألعدا٥٘ ٚأعدا٥ِٗ دا٥ُّا َٔ غري جسّ ٚال ذْب ألٚيٝا٥٘، ٚأٌٖ 

اذتل، ٖٚٛ ٜس٣ قٗسِٖ هلِ، ٚغصبِٗ إٜاِٖ حكِٗ، ٚتبدًِٜٗ دٜٔ ْبِٝٗ، ٖٚٛ 

ِٖ ٚال ٜديِٝٗ، بٌ ٜدٌٜ ٜكدز ع٢ً ْصس٠ أٚيٝا٥٘ ٚحصب٘ ٚجٓدٙ، ٚال ٜٓصس

أعدا٤ِٖ عًِٝٗ أبدّا، أٚ أْ٘ ال ٜكدز ع٢ً ذيو، بٌ حصٌ ٖرا بػري قدزت٘ ٚال 

َػ٦ٝت٘، ثِ جعٌ املبديني يدٜٓ٘ َطاجعٝ٘ يف حفست٘، تطًِ أَت٘ عًٝ٘ 

ٚعًِٝٗ نٌ ٚقت نُا تظٓ٘ ايسافط١، فكد ظٔ ب٘ أقبذ ايظٔ ٚأضٛأٙ، ضٛا٤ّ 

ٚجيعٌ هلِ ايدٚي١ ٚايظفس، أٚ أْ٘ غري قادز  إْ٘ قادْز ع٢ً إٔ ٜٓصسِٖ،  : قايٛا

فِٗ قادحٕٛ يف قدزت٘، أٚ يف حهُت٘ ٚمحدٙ، ٚذيو َٔ ظٔ ، ع٢ً ذيو

ايط٤ٛ ب٘، ٚال زٜب إٔ ايسب ايرٟ فعٌ ٖرا بػْٝض إىل َٔ ظٔ ب٘ ذيو غري 

 (.ستُٛد عٓدِٖ، ٚنإ ايٛاجب إٔ ٜفعٌ خالف ذيو

ال على القوؿ بالقدر، كلذلك ىم متابعوف قوؿ الرافضة، ٝبيعان ال ٲبكن أف يقـو إ :يعِب 
ُب باب الصفات كالقدر للمعتزلة، ال ٲبكن أف يستقيم ٥بم قوؿ إال على قوؿ القدرية، 

كخلقو، كلذلك ىذا الذم كقع  كالقدرية عندىم أف أفعاؿ العباد خارجة عن مشيئة ا 
هذا بناء على ، ف  من اغتصاب ا٣ببلفة أك ما ظنوا أك ما زعموا أنو ظلم آلؿ بيت النيب

  .خارج عن مشيئة ا القوؿ بالقدر 
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ا ٖرا ايظٔ ايفاضد خبسم أعظِ َٓ٘، َِٛفيهٔ َز): ابٔ ايكِٝ قاٍ 

مل ٜهٔ ٖرا مبػ١٦ٝ اهلل، ٚال ي٘ قدز٠ْ   : ٚاضتجازٚا َٔ ايسَطا٤ بايٓاز، فكايٛا

اخ١ًْ حتت ع٢ً دفع٘ ْٚصس أٚيٝا٥٘، فإْ٘ ال ٜكدز ع٢ً أفعاٍ عبادٙ، ٚال ٖٞ د

ٌْ َبطٌ، ٚنافس،  قدزت٘، فظٓٛا ب٘ ظٔ إخٛاِْٗ اجملٛع ٚايٛث١ٝٓ بسبِٗ، ٚن

َٚبتدع َكٗٛز َطترٍ، فٗٛ ٜظٔ بسب٘ ٖرا ايظٔ، ٚأْ٘ أٚىل بايٓصس ٚايظفس، 

ٚايعًٛ َٔ خصَٛ٘، فأنجس ارتًل، بٌ نًِٗ إال َٔ غا٤ اهلل ٜظٕٓٛ باهلل 

٘ َبدٛع اذتل، ْاقص غري اذتل ظٔ ايط٤ٛ، فإٕ غايب ب٢ٓ آدّ ٜعتكد أْ

ظًُين زب٢،   : اذتظ ٚأْ٘ ٜطتخل فٛم َا أعطاٙ اهلل، ٚيطإ حاي٘ ٜكٍٛ

َٚٓعين َا أضتخك٘، ْٚفط٘ تػٗد عًٝ٘ بريو، ٖٚٛ بًطاْ٘ ٜٓهسٙ ٚال 

ٜتجاضس ع٢ً ايتصسٜذ ب٘، َٚٔ فتؼ ْفط٘، ٚتػًػٌ يف َعسف١ دفا٥ٓٗا 

، فاقدح شْاد َٔ غ٦ت ٚطٛاٜاٖا، زأ٣ ذيو فٝٗا نآَّا نُٕٛ ايٓاز يف ايصْاد

 .(ٜٓب٦و غسازٙ عُا يف شْادٙ

ىذا كبلـ مهم كينبغي أف يقف عنده اإلنساف مليان كىو أف أكثر ا٣بلق كما ذكر 
  يظنوف أف ما كقع أك يقع عليهم إ٭با ىو ظلم ُب حقهم فلساف حا٥بم ال مقا٥بم

ثّب من الناس "ظلمتِب يا رب كفعلت يب خبلؼ ا٢بكمة كٓب تعطِب ما أستحق" ىذا حاؿ ك
صداؽ ذلك فاقدح زنادىم عند ا٤بصائب، كانظر إٔب األقواؿ الٍب كإذا أردت أف تعرؼ مً 

  .تقاؿ
يا رب ٓب فعلت يب ىذا؟ يا رب ماذا " :من الناس إذا ما نزلت بو مصيبة قاؿ كم

نسمع ىذا كثّبان فبلف  "،فبلف ما يستأىل"أك ٘بد أنو يقوؿ  "فعلت حٌب تصنع يب ىذا؟
أك ٘بد أنو ٘برم على ألسنتهم  "،فبلف ما يستأىل"ب ٕبادث أك ٗبرض يقولوف الذم أصي

  .ثاؿ داخلة ُب ىذا الذم نتكلم عنوأم
، نسمع ىذا أك ال "يعطي ا٢بلق ٤بن ال آذاف لو" :كم من الناس ٘بد أنو يقوؿ مثبلن 

يعِب  فعل خبلؼ ما تقتضيو ا٢بكمة، ىذا داخل ُب ىذا األمر، ماذا تريد؟ تريد أف ا 
عطى أنا لكن ا أعطى ىذا ا٤باؿ كىذا ا٣بّب ٤بن ال يستحق ك٤بن ال يليق أف كاف ينبغي أف أي 

  .نعمة، يعطي ا٢بلق ٤بن ال آذاف لوبو ال

http://www.salehs.net/


َُِٖ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

كلو فتش اإلنساف ُب نفسو رٗبا كجد شيئان   ،كل ذلك دليل على خطورة ىذا األمر
ينبغي أف  علمي   ا باب إٲبا٘ب  ىذ ،كال يسلم إال من أحسن الظن با  ،كامنان من ذلك

  .يراجعو اإلنساف كثّبان كيفتش ُب نفسو كثّبان 
كيتزين كيتشكل ُب  ،كدكاخلو كثّبة ،كخطره عظيم ،لو أكجو كثّبة سوء الظن با 

٧باسبة  ،ينبغي على اإلنساف أف يكوف فقيهان كأف ٰباسب نفسو ٧باسبة قوية ،صور كثّبة
 مر. الشحيح حٌب يسلم من ىذا األ

ٚيٛ فتػت َٔ فتػت٘، يسأٜت عٓدٙ تعتبّا ع٢ً ): ابٔ ايكِٝ  قاٍ 

ايكدز َٚال١َ ي٘، ٚاقرتاحّا عًٝ٘ خالف َا جس٣ ب٘، ٚأْ٘ نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ 

ٌْ َٚطتهجس، ٚفتؼ ْفطو ٌٖ أْت ضامل َٔ ذيو  ؟ نرا ٚنرا، فُطتك

 اجّٝاخايو ْأٚإال فإْٞ ال          فإٕ تٓج َٓٗا تٓج َٔ ذٟ عظ١ُٕٝ   

فًٝعنت ايًبٝب ايٓاصذ يٓفط٘ بٗرا املٛضع، ٚيٝتب إىل اهلل تعاىل ٚيٝطتػفسٙ  

نٌ ٚقت َٔ ظٓ٘ بسب٘ ظٔ ايط٤ٛ، ٚيٝظٔ ايط٤ٛ بٓفط٘ اييت ٖٞ َأ٣ٚ نٌ 

ض٤ٛ، َٚٓبع نٌ غس، املسنب١ ع٢ً ادتٌٗ ٚايظًِ، فٗٞ أٚىل بظٔ ايط٤ٛ َٔ 

اذتُٝد، ايرٟ ي٘  ػينأحهِ اذتانُني، ٚأعدٍ ايعاديني، ٚأزحِ ايسامحني، اي

ايػ٢ٓ ايتاّ، ٚاذتُد ايتاّ، ٚاذته١ُ ايتا١َ، املٓصٙ عٔ نٌ ض٤ٕٛ يف ذات٘ 

ٚصفات٘، ٚأفعاي٘ ٚأمسا٥٘، فرات٘ هلا ايهُاٍ املطًل َٔ نٌ ٚج٘، ٚصفات٘ 

نريو، ٚأفعاي٘ نريو، نًٗا حه١ُ َٚصًخ١، ٚزمح١ ٚعدٍ، ٚأمساؤٙ 

   . نًٗا حط٢ٓ
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 []انتهى كبلـ ابن القيم  
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 :قاؿ 

 :باب

 ايكدز َٟا دا٤ يف َٓهس 

أعقب  قبح كسوء حاؿ من ظن ظن السوء با  فبعد أف بْب ا٤بؤلف 
 أف من سوء الظن با الذنب كالعيب ليبٌْب ىذا بالكبلـ عن القدر، كما جاء ُب منكريو من 

 .إنكار القدر 
من أصوؿ التوحيد، كٙبقيق اإلٲباف بالقدر  من أركاف اإلٲباف، كأصله  اإلٲباف بالقدر ركنه 
 يثمر ٜبرات يانعة عظيمة.

 :يثمرمن ذلك أنو  
ر يتضمن اإلٲباف بالقد فإف القدر من فركع توحيد الربوبية؛ ألف   :تحقيق التوحيد :أوًَّل 
با٣بلق كاإلعطاء كا٤بنع كما إٔب ذلك، كمن حقق توحيد الربوبية فإنو إف كفقو  إفراد ا 

 إٔب ٙبقيق توحيد األلوىية. هي ا قادى 
اه ىذا إٔب دٌ أف من آمن بالقدر إف :تحقيق الهداية، وذوؽ طعم اإليماف :ويثمر ثانًيا 

﴿َوَمْن يُػْؤِمْن بِالل ِو يَػْهِد  :عنا، قاؿ ىداية القلب، كإٔب ذكؽ طعم اإلٲباف كما سيأٌب م
 .[ٔٔقَػْلَبُو﴾]التغابن:

 (فيعلم أهنا من ا فّبضى كيسلمىو الرجل تصيبو ا٤بصيبة ): قاؿ علقمة  
 فيناؿ ا٥بداية. :أم

فإف من آمن أف كل :  هللتحقيق اإلخالص  :يثمر ثالثًاكٙبقيق اإلٲباف بالقدر  
نفعوف كال يضركف، كأنو لن يصيب اإلنساف إال ما كتب ا لو شيء بقدر، كأف الناس ال ي

 حة أك ثناء.دٍ ٨بلوؽ لطلب ماه ىذا إٔب أف يقصد كجو ا، كال يلتفت إٔب أدٌ 
 ري مقدِّ  ، كذلك أف كل شيء بيده، كىو تحقيق التوكل على اهلل :ويثمر رابًعا 

مشيئتو كخلقو، فإذا كاف ذلك  ككتابتو ك  األشياء، كال تكوف إال فيما جرل ُب علم ا 
 كذلك فؤلم شيء يعتمد قلبو على غّب ا؟
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كذلك أف من علم أف كل شيء  :تحقيق الخوؼ من اهلل :ويثمر ذلك خامًسا
مكتوب، كتب ا كل شيء، حٌب ا٥بداية كالضبلؿ، حٌب مقعد اإلنساف من ا١بنة أك من 

إَّل وقد ُكتب مقعده إما من  ما من مخلوؽ»أنو  النار، كُب الصحيحْب أخرب النيب 
ما  رً قلبو؛ ألنو ال يد لى ، كإذا كاف ذلك كذلك خاؼ اإلنساف ككجِّ «الجنة وإما من النار

مضاجع الصا٢بْب شيئنا كشأف  أقضٌ كلذلك ما  تب ا تب ُب حقو ُب ما كى الذم كي 
 ا٣باٛبة، كما كتب ا فيها على العبد.

لصرب نصف اإلٲباف، فإف من علم أف كل كا :تحقيق الصبر :ويثمر ذلك سادًسا 
اه ذلك إٔب الصرب، كحبس النفس عن ا١بزع، عليو، أدٌ  شيء يصيب اإلنساف فهو مكتوبه 

 فأنو كائن، ذلك شيئنا ال فائدة منو، فما قدر ا  ف  إف ،كترؾ الندـ كلـو النفس كا١بزع
 عن قدر. ره ذشاء اإلنساف أـ أىب، كلن يغِب ح

 :تحقيق القناعة، وغنى النفس، والسالمة من الحسد :ويثمر ذلك سابًعا 
فؤلم شيء يتطلع اإلنساف إٔب ما ُب أيدل الناس؟ كألم شيء ٰبسدىم على ما 

 ، ككاف غِبٌ عى نً فمن علم ذلك قى  ، ككل شيء فهو بتقدير ا ومن نعم أعطاىم ا 
 .النفس، سليمنا من آفة ا٢بسد

 ضأت األدبأأتدزٟ ع٢ً َٔ           ااضّدس ملٔ نإ يٞ ٌق أال

 ألْو مل تسق٢ مبا ٖٚب               أضأت ع٢ً اهلل يف سهُ٘

 .ىذه بعض ٜبرات اإلٲباف بالقدر
كدليل ذلك ما جاء ُب  -كما قد علمت-اإلٲباف بالقدر ركن من أركاف اإلٲباف 

، ففيو الذم ىو حديث جربيل ا٤بشهور، كسيأٌب الكبلـ فيو قريبنا إف شاء ا حديث النيب 
ُب غّب ما آية أف القدر   ا اإلٲباف بالقدر من أركاف اإلٲباف، كبٌْب  النيب  قد عدٌ 

 .[ٜٗ﴿ِإن ا ُكل  َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر﴾]القمر: :شيء ثابت
، ىذه كأصوؿ كمعاقد باب القدر عند أىل السنة كا١بماعة، مرجعها إٔب ثبلثة أصوؿ

 :ولب باب القدر، كأىم مسائل
أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف كل ما يقع ُب ىذا الكوف من  : أف  الصل الوؿ 

 .علم ا ككتابتو كمشيئتو كخلقو إٔب نو راجعه إف ،األعياف كاألفعاؿ
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الٍب أطبق عليها  ىذه األمور األربعة ىي الٍب يسميها أىل العلم مراتب القدر، كىي
 .الرسل كأتباعهم

 ٚخًك٘ ٖٚٛ إهاد ٚتهٜٛٔ         ٦ت٘عًِ نتاب١ َٛالْا َػٝ

﴿رَبػ َنا َوِسْعَت   : علم ا الذم كسع علمو كل شيءفكل شيء كائن فأنو قد سبق ُب 
 .[ُٚكل  َشْيٍء رَْحَمًة َوِعْلًما﴾]غافر:

﴿وَُكل   :و كاقع كتب ذلك ُب اللوح افوظكتب ما سبق ُب علمو أن  ف ا إٍب 
َناُه ِفي  التبديل  ىذا ىو اللوح افوظ، ٧بفوظ عن ،[ِٕٔإَماـٍ ُمِبيٍن﴾]يس:َشْيٍء أْحَصيػْ

قد شاءه، فا٤بشيئة ىي ا٤بوجبة  نو ٓب يقع شيئنا إال ألف ا إكالزيادة كالنقصاف، ٍب 
، كلو شاء ا لؤلشياء على ا٢بقيقة، ككل شيء كاقع فأنو ٓب يقع إال عقيب مشيئة ا 

 ا كاف، كما ٓب يشأ ٓب يكن. أال يقع فأنو لن يقع، ما شاء
ليس ٜبة موجود إال ا٣بالق كا٤بخلوؽ،  كل شيء ٨بلوؽ  فا ا٣بلق، ٍب أخّبن  

وخلق كل ﴿، ﴾اهلل خالق كل شيء﴿فما عداه فهو ٨بلوؽ  ىو ا  كا٣بالق كاحده 
 .﴾شيء فقدره تقديرا

ل أف يكتب، ا علم قب إف  : )إذنا األمر كما قاؿ أبو حاـز سلمة بن دينار 
 .(فمضى ا٣بلق على علمو ككتابتو ،لقككتب قبل أف ٱب

 قى فٍ نو كاقع كً إبتدأ، حاشا ككبل، بل فنا، كٓب يكن مي نػي فكل شيء ُب ىذا الكوف ٓب يكن أي 
ا، ككتابتو،  مً لٍ عً  :كما علمت إٔب ىذه ا٤براتب األربعكىذا التقدير راجع   تقدير ا 

 كمشيئتو كخلقو.
أف أىل السنة كا١بماعة ال تعارض عندىم بْب إثبات مشيئة ا  الصل الثاني:

 .بْب إثبات مشيئة العباد كأفعا٥بمألفعاؿ العباد، كخلقو ٥با، ك 
 :ثبتها ٝبيعا أىل السنة كا١بماعةيمور إٔب أف ىا ىنا أربعة أ -يرعاؾ ا-تنبو 

م كسكناهتم فإف أف كل ما يقع من أفعاؿ العباد كتصرفاهتم كحركاهت :]المر الوؿ[
﴿َوَما َتَشاُءوَف ِإَّل  َأْف َيَشاَء  .:حٌب أف مشيئتهم مرتبطة ٗبشيئة ا ىذا كاقع ٗبشيئة ا 

 [ٜٕالل ُو َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾]التكوير:
 . أف أفعاؿ العباد ٨بلوقة   :]المر الثاني[
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 محٔأؾعاٍ ايعباد خًٝك١ ايس           أٚيٝظ قد قاّ ايديٌٝ بإٔ

 بٗرا ايػإٔ ٢وؿٝٗا ايرٟ ٜعٓ        َٔ أيـ ٚد٘ أٚ قسٜب األيـ 

من حكمتو أنو قد  فأفعاؿ العباد ٨بلوقة كما أف أعياهنم كذكاهتم ٨بلوقة، كا  
 .اسطةٱبلق ببل كاسطة ، كقد ٱبلق بو 

 .كغّب ذلك ببل كاسطة ،كالنار ،كا١بنة ،خلق آدـ
 كخلق البشر بتوسط أسباب مع غناه  كخلق حواء، كخلق ا٤بطر، كخلق النبات،

 عن ىذا التوسط كعن تلك األسباب، لكنها حكمة ا، كا حكيم عليم.
خلقها بواسطة العباد، فهي داخلة ٙبت عمـو قوؿ  كمن ذلك أفعاؿ العباد، ا  

 .[ٕٙ﴿الل ُو َخاِلُق ُكلٍّ َشْيٍء﴾]الزمر: :ا 
﴿ِلَمْن َشاَء  :فالعبد لو مشيئة، لو إرادة هبا يفعل إثبات مشيئة العبد، المر الثالث: 

 .[ٖٕٕ[ ﴿فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَن ى ِشْئُتْم﴾]البقرة:ِٕٛمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيَم﴾]التكوير:
من نفسو أف لو مشيئة، كأنو يفعل كفق  فكل إنساف يعلمي  ،ضركرم ىذا أمره  كإثباتي 

 مشيئة.
، كأهنا قائمة هبم حقيقة، فالعبد ىو الذم فعل، إثبات أفعاؿ العباد المر الرابع: 

ى، كالعبد ىو الذم أذنب، العبد ىو الذم قاـ، كالعبد ىو الذم قعد، كالعبد ىو الذم صلٌ 
﴿َلَها َما   :لية فعلو، كيكوف جزاءه على فعلو من عدؿ ا ؤك نو يتحمل مسإكلذلك ف

َها َما اْكَتَسَبْت﴾]البقرة: َىْل ُتْجَزْوَف ِإَّل  ِبَما ُكْنُتْم [، ﴿َٕٙٛكَسَبْت َوَعَليػْ
 .[ٜٓتَػْعَمُلوَف﴾]النمل:

 وَّل يعتقدوف أف ثمة تعارًضا بينها. ،إًذا ىذه أمور أربعة يثبتها أىل السنة والجماعة
يهدم من يشاء نعمة  فا  ذف ا إأف ا٥بداية كاإلضبلؿ ب :الصل الثالث

﴿َوَلِكن  الل َو َحب َب ِإلَْيُكُم اؿ سبحانو: منو كفضبل، كيضل من يشاء حكمة منو كعدال، ق
 * فاإِليَماَف َوزَيػ َنُو ِفي قُػُلوِبُكْم وََكر َه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف ُأْولَِئَك ُىُم الر اِشُدو 

 .[ٛ-َٚفْضاًل ِمَن الل ِو َونِْعَمًة َوالل ُو َعِليٌم َحِكيٌم﴾]الحجرات:
عندم ىو ا٤بهم  ألصوؿ الكبار ٰبتاج بسط الكبلـ فيها إٔب كقت كاسع، لكن  ىذه ا

 .اإلحاطة هبا اآلف إٝباال
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باب ما جاء ُب منكرم ) :ىذا الباب قاؿ ب عليو ا٤بؤلف نأٌب اآلف على ما بوٌ 
 .(القدر

 ك تفريط ٯبمعهما٤بنحرفوف ُب ىذا الباب الذين ٘باكزكا الصراط ا٤بستقيم إما إٔب إفراط أ
 .مسلكاف أك فرقتاف

 ا٤بسلك األكؿ: مسلك ا١بربية، كا٤بسلك الثا٘ب: مسلك القدرية. 
كقدرتو كفعلو، كىؤالء حٌب نفوا مشيئة العبد  وا ُب إثبات قدر ا غل :ا١بربية

 :درجتاف
 .ةدية، كدرجة مقتصلدرجة غا 

 .كال كبلـ لنا فيهم ألهنم ليس ا٤بقصودين ُب ىذا الباب
ىم نفاة القدر، كىذا  :هنم القدرية، كالقدريةإف :٘ب أك الطائفة الثانيةأما ا٤بسلك الثا

الفرقة يضاؼ إليها ا٤بقالة الٍب تثبتها ال الٍب  اإلطبلؽ جاء على خبلؼ الغالب، الغالب أف  
تنفيها، لكن قد يقع خبلؼ ذلك، كمن ذلك ىذه التسمية القدرية فأف ىؤالء ٠بوا بالقدرية 

 :ؤالء على درجتْبألهنم نفاة القدر، كى
ككتابتو، كبالتإب يكونوف نافْب ٤بشيئتو كخلقو،  نفوا علم ا  :بلهتم كمتقدموىمغ

بعد انقراض عهد ا٣بلفاء الراشدين،  كىؤالء نبتت نابتتهم ُب أكاخر عهد الصحابة 
كبِب  نشأكا ُب الفَبة الٍب كانت فيها الفتنة بْب ابن الزبّب  بل كعهد معاكية 

بد ا١بهِب، كىؤالء قد عٍ مى  :نشأت ُب البصرة، ككاف أكؿ من قاؿ هبذا القوؿ رجل ا٠بوأمية، 
أدلة الكتاب كالسنة ترد مذىب ىذه الفئة الضالة  أٝبع السلف الصاّب على كفرىم، ككل  

مستأنفة جديدة ال يعلم ا األشياء حٌب  :فنا، يعِبنػي كجعلوا األمور أي  الذين نفوا علم ا 
ا كقعت علمها ا، فضبلن عن أف يكوف قد كتبها، أك أف تكوف كاقعة ٗبشيئتو، أك تقع، فإذ

كىذه الفرقة قد  من دين ا  رارطباالضقائلو  كفري   أنو ىو الذم خلقها، كىذا معلوـه 
 عرؼ ُب الفرؽ ا٤بعركفة ا٤بشتهرة من يقوؿ هبذه ا٤بقالة.تبلشت كاضمحلت، فبل يي 

الذين أثبتوا علم ا  ؛مقتصدكىم :من ىؤالء القدرية فهم انيةأما الفرقة أك ا٤برتبة الث 
 .لكنهم أنكركا عمـو ا٤بشيئة كعمـو ا٣بلق ؛القدٙب، ككتابتو ُب لوح ٧بفوظ

 كما معُب ذلك؟
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أك أف  أهنم أخرجوا أفعاؿ العباد عن أف تكوف داخلة ٙبت مشيئة ا  :معُب ذلك 
شاء األشياء باستثناء أفعاؿ العباد،  م أف ا ا ألفعاؿ العباد، عندىقن الى يكوف ا خى 

 كمن لف لفهم، ككبل   فعاؿ العباد، كىؤالء ىم ا٤بعتزلةا خلق األشياء باستثناء أ كعندىم أف  
أىل العلم أٝبعوا  الطائفتْب يطلق عليهما القدرية على تفاكت ُب ا٢بكم عليهما، كذلك أف  

رقة الثانية، ككبلٮبا يسمى القدرية اجملوسية، كأدلة بطبلف الفرقة األكٔب ٖببلؼ الف رً فٍ على كي 
أشار إٔب أنو تصفح  ((السنن ذيبهت))ُب كتابو  ا حٌب ابن القيم حكمهم كثّبة جدن 

أدلة الكتاب كالسنة الرادة على مذىب القدرية اجملوسية فوجد أهنا تزيد على ٟبسمائة دليل،  
 ا٫برافهم راجع إٔب ثبلثة مسائل. مع، ك٦ببطبلف مذىب ىؤالء القدرية كلها شاىدة على

 كخبلصة ا٫برافهم يرجع أك ترجع إٔب ثبلثة مسائل:  لب  
 .أهنم أنكركا أف تكوف أفعاؿ العباد كاقعة ٗبشيئة ا  ]المر الوؿ[:

 .أهنم أنكركا أف تكوف أفعاؿ العباد ٨بلوقة ا  :والمر الثاني
 .داية كاإلضبلؿ بيد ا أنكركا أف تكوف ا٥ب :والمر الثالث

أعاف ا بو ا٤بؤمنْب، كىدل بو قلوهبم، كخصهم بو فكانوا بو  ءه عندىم ليس ٜبة شي
 يتجاكز بو الكفار، ىو ال دم  بو ا٤بؤمنوف ىو الشيء الذم ىي  دم  ٭با الشيء الذم ىي إمؤمنْب، 

 .ىداية الداللة كاإلرشاد
ف ىذا عندىم إزائد ىو ىداية قلوهبم فا٤بؤمنْب بشيء  قد خص   ف يكوف ا أأما 

﴿َوَلِكن  الل َو َحب َب ِإلَْيُكُم اإِليَماَف َوزَيػ َنُو ِفي عليهم قولو تعأب:  باطل، ك يكفي ُب الردِّ 
إثبات ىذا ُب كاألدلة  ،[ٚقُػُلوِبُكْم وََكر َه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَياَف﴾]الحجرات:

 بالعشرات.
ىؤالء ىم منكركا القدر، كحكمهم كما قد علمت أف الغبلة منهم ا٤بنكرين لعلم ا 

  كتابتو، ىؤالء كفار بإٝباع السلفك. 
أما من عداىم من الطائفة الٍب ىم دكهنم، فاألصل ُب ىذه الفرقة أهنا فرقة ضالة 

ذب دليبلن كاحندا شك أف من ك عينو فأنو البحق من قاـ أك قامت عليو ا٢بجة عة، إال ُب تبً مي 
فبل شك ُب كفره، فكيف بعشرات أك  ،من الكتاب كالسنة، كقامت على صاحبة ا٢بجة

 هبا ىذا اإلنساف ُب حقيقة األمر.  بي ذ  كٌ مئات األدلة الٍب يي 
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بْب ُب األدلة الٍب ساقها ُب ىذا الباب الرد على ىؤالء  ا٣ببلصة أف الشيخ 
 أعلم. كا تعأب نكركا قدر ا أالذين 

 : قاؿ 
 َجٌ أسٕديٛ نإ ألسدِٖ ٚايرٟ ْؿظ ابٔ عُس بٝدٙ $قاٍ ابٔ عُس: ٚ

 .#.....ست٢ ٜؤَٔ بايكدز  ؛َٓ٘ ٘ اهللقبًَا  ؛ثِ أْؿك٘ يف ضبٌٝ اهلل ،اذّٖب

كقد خرجو اإلماـ  قطعة من حديث ابن عمر الذم ركاه عن أبيو، عن النيب  ىذه
إلٲباف، بل ىو أكؿ حديث ُب صحيح مسلم ُب صحيحو، كىو أكؿ حديث ُب كتاب ا

مسلم، كفيو أف ٰبٓب بن يعمر، كٞبيد بن عبد الرٞبن ا٢بمّبم ترافقا حاجْب أك معتمرين، 
ا من أصحاب النيب  عن ا٤بقالة الٍب ظهرت قبلهم ُب البصرة، كىي  كأرادا أف يسأال أحدن

ِب ٓب يسبق األمر ُب علم ا يع ؛فني الذين كانوا يقولوف أف األمر أي  مقالة معبد ا١بهِب كأتباعو
  كٓب يكتب ا وعهاشيئا إ٭با يعلم ا األشياء بعد كق. 

إٔب ا٤بسجد، فاكتنفاه ٍب تكلم ٰبٓب  كىو داخله   ٥بم عبد ا بن عمر قى فً وي فػى 
يتتبعوف  :يعِب ، لو أف أناس قبلهم يقرأكف القرآف، كيتقفركف العلمكبٌْب  بن يعمر 

على أنو ليس كل من طلب العلم، كقرأ القرآف يكوف على الصراط  العلم، كىذا يدلك
عليو طالب العلم إٔب سلوؾ الصراط السوم فأنو قد ٯبِب  بل إذا ٓب يهده ا  ،ا٤بستقيم

 .علمو، كقد يضل عياذنا با
 ؾأٍٚ َا هين عًٝ٘ ادتٗادٙ يًؿت٢          َٔ اهلل  ْٕإذا مل ٜهٔ عٛ

 .للهداية انتبو ٥بذا للهداية، كليس أنو ال أنو ملزكـه  سببه العلم عند أىل العلم  
السبب ٕباجة  العلم ليس ا٥بداية مرتبة عليو ترتب العلة للمعلوؿ، العلم سبب، كلكن  

بل البد من كجود أسباب أخرل،  بى بى يستقل بوجود ا٤بسى  إٔب أسباب أخرل، ال يوجد سببه 
ضل ف ، كلذا كم ٩بن كاف عنده علمه ة من ا كالبد أيضنا من زكاؿ ا٤بانع، كالبد من ىداي

 .-ياكم من ذلكإعافا٘ب ا ك -عن الصراط ا٤بستقيم 
 ،منهم  براءتو ثاه ٖبرب ىؤالء القـو القدرية بٌْب ٤با حدٌ  ابن عمر  ا٤بهم أف  

إذا لقيت ىؤالء فأخربىم أ٘ب برمء منهم كىم مِب براء، كالذم ٰبلف بو عبد ا بن  :كقاؿ
كالذم نفس )كأنو ساقها با٤بعُب، قسم با، ىكذا الركاية ُب مسلم، كا٤بؤلف أعمر 
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والذي يحلف بو عبد اهلل » :صحيح مسلم ىذه الركاية مسلم، نص   ، ليست(ابن عمر بيده
لو كاف لحدىم مثل أحدا ذىبا فأنفقو في سبيل اهلل لم يقبل منو حتى يؤمن  ،بن عمر

 .«بالقدر خيره وشره
وما منعهم أف تقبل نفقاتهم إَّل أنهم كفروا باهلل  ﴿ :ُب كتاب اىد ىذا اش

ألف عدـ قبوؿ أعما٥بم كنفقاهتم إ٭با   ؛، فهو أثبت ىا ىنا كفرىم[ٗ٘:توبة﴾]ال رسولووب
الشك  ر ا من قاؿ هبذا القوؿ فنفى قدٌ  ، كالشك ُب أف  كاف بسبب كفرىم با 

قد جاء عن  ا الذـ الذم جاء عن ابن عمر ٝباع، كىذه الرباءة كىذاإلُب كفرىم ب
الذين أدركوا ىذه ا٤بقالة، كمن أكلئك ابن عباس، كمن  غّبه أيضا من أصحاب النيب 

 .قع صلة بن األثجابر بن عبد ا، كمن أكلئك كا أكلئك
دثو بو أبوه ث ىذين ٗبا حعلى ىذا بأف حدٌ  بى قٍ عى  ابن عمر  ا٤بقصود أف  

كما جرل ُب ىذا ا٢بديث من بياف  للنيب  جربيل  من قصة إتياف عمر 
ٲباف من أركاف اإلٲباف: اإل عد   أف النيب  :اإلسبلـ كاإلٲباف كاإلحساف، كالشاىد من ذلك

 بالقدر، كا تعأب أعلم.
 : قاؿ 

اإلميإ إٔ تؤَٔ باهلل َٚال٥هت٘ ٚنتب٘ $ :ثِ اضتدٍ بكٍٛ ايٓيب 

 زٚاٙ َطًِ.# كدز خريٙ ٚغسٙٚتؤَٔ باي ٚزضً٘ ٚايّٝٛ اآلخس،

ْو ئ ػد طعِ اإلميإ إبٓ٘: ٜا بين أْ٘ قاٍ ال؛ ٚعٔ عباد٠ بٔ ايؿاَت

ى مل ٜهٔ يٝؿٝبو، أست٢ تعًِ إٔ َا أؾابو َا ٜهٔ يٝدط٦و، َٚا أخط

 ...مسعت زضٍٛ اهلل 

 كصية عبادة بن الصامت  :، كفيو ىذا ا٢بديث الثا٘ب الذم أكرده ا٤بؤلف 
ا٤بؤلف  بي ض ركاية الَبمذم، كىذا ا٢بديث بو ُب االوليد، كما جاء مصرحن  :وبنو كاسم ابنال
  عند هنايتو كأنو أراد أف يعزكه فلم يتيسر لو، كىذا اللفظ الذم بْب أيدينا عند أيب

 داكد بسننو، كركاه الَبمذم كغّبه.
بنو، كىكذا كانت عادة السلف الصاّب، أهنم يتخولوف ال كفيو كصية عبادة 

عنهم انشغاالن  غفلوفكوف ٥بم ا٢ببل على الغارب، يالدىم بالوصية كالنصيحة ال أهنم يَب أك 
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يهيم أكالدىم، إ٭با كانوا يعتنوف هبم بالنصح كالبياف كالتوجيو،  بالدنيا، كال يدركف ُب أم كادو 
  .ين كالتوحيد كاالعتقادىو أمر الدِّ السيما ُب أىم األمور، ك 

نصحو ال يتجاكز أمر الدنيا ينصحو ُب شأف  كلده لكن   رٗبا ٘بد من الناس من ينصح
لكن أف تكوف النصيحة  ،الدراسة، ينصحو بشأف العمل، ينصحو بشأف اكتساب ا٤باؿ

ما يتنبو لو مع األسف  فإف ىذا قليله  ،ينبشأف الدِّ  اإلطبلؽمتعلقة بأىم األمور على 
خر آسأؿ الوليد بن عبادة عن  يب رباحأف عطاء بن أ :كقد جاء ُب ركاية الَبمذم ،الشديد

فقاؿ: "يا بِب  ،عبادة  :نو دعا٘ب" يعِبإ: "كصية لو أكصاؾ هبا قبل ا٤بوت، فقاؿ 
أكصيك أف تؤمن با، كبالقدر خّبه كشره، فإنك إف ٓب تفعل أدخلك ا النار" ىذه كانت 

 .ك آخر كصية أكصى هبا عبادة ابنو 
 .فاد منو ُب ىذا األثرستيي ا٤بقصود أف ىذا ٩با ينبغي أف 

كىذا فيو  (،لن تذكؽ طمع اإلٲباف حٌب تؤمن بالقدر)ُب ىذا ا٢بديث:  قاؿ 
ىذه الدرجة، كىي ٙبقيق  يذكقو من يبلغي  كىي أف لئلٲباف طعمنا، كىذا الطعم حقيقيه  :فائدة

يذكقو لؤلكل طعمنا حقيقينا يذكقو من يأكلو، كذلك لئلٲباف طعمنا حقيقينا  اإلٲباف، كما أف  
 .شرهكيشرب بو من يبلغ ٙبقيق اإلٲباف، كذلك بأف يؤمن بالقدر خّبه ك 

ْو ئ ػد طعِ اإلميإ ست٢ تعًِ إٔ َا أؾابو َا ٜهٔ إ ؛ٜا بين"

 ."يٝدط٦و، َٚا أخط٦و مل ٜهٔ يٝؿٝبو
الشيء الذم أصابو من  ىذا العلم، كأف مى لً ىذا فيو إثبات القدر، من آمن بالقدر عى 

كقوعو فسيقع شئت أـ  ما أراد ا  إنو ال ٲبكن أف يتخلف قدر ا ف دِّهسركر أك ض
صاحبو، كذلك العكس الشيء الذم ٓب يقدره ا لك الذم كصل  أى طِّ أبيت، ال ٲبكن أف ٱبيٍ 

 .تعلم أنو لن يصل إليك مهما فعلت إٔب غّبؾ، كٓب يصل إليك، ٯبب أف
، كتَبؾ ا٢بسرة كالندـ كلـو النفس فإف إذنا عليك أف تركن إٔب الرضا كالتسليم كاإلذعاف

كل شيء »كما ُب صحيح مسلم:   قاؿ النيب  ىذا ال فائدة منو، كل شيء بقدر ا 
كل شيء حٌب الذكاء كا٢بنكة   ،«زأو قاؿ الكيس والعج ،«سيْ ز والكَ بقدر حتى العجْ 

لتدبّب، ىو أيضنا كالتدبّب من قدر ا، كذلك العجز كالتقصّب كا٢بمق أك قلة الذكاء كقلة ا
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إذنا ما على اإلنساف إال أف يبذؿ األسباب، ٍب بعد ذلك يفوض األمر إٔب ا  قدر ا 
  من خّبتو لنفسو من تدبّبه، كأف خّبة ا خّبه  كليعلم أف تدبّب ا خّبه. 

 ََٓو ٗٛ أٚىل بَوؾ         األَس إيٝ٘ ٔضَٛٓؾ

اهلل ايكًِ، ؾكاٍ ي٘: إٕ أٍٚ َا خًل $ٜكٍٛ:  مسعت زضٍٛ اهلل 

 : َٚاذا انتب؟ !انتب، ؾكاٍ زبِّ

 #قاٍ: انتب َكادٜس نٌ غ٤ٞ ست٢ تكّٛ ايطاع١

د إف أكثر لعلنا نؤجلو إٔب درس غ ىذا ا٤بقدار من ا٢بديث ىو بعده ٰبتاج إٔب بسطو 
 .شاء ا، كا تعأب أعلم
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 .(الثاني المجلس) القدر منكري في جاء ما باب -ٜٚ
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 :قاٍ 

إْو ئ ػد  ؛، أْ٘ قاٍ البٓ٘: ٜا بيٖنٚعٔ عباد٠ بٔ ايؿاَت 

ست٢ تعًِ إٔ َا أؾابو مل ٜهٔ يٝدط٦و، َٚا أخطأى مل  طعِ اإلميإ

إٕ أٍٚ َا خًل اهلل ايكًِ، ؾكاٍ $ٜكٍٛ:  ٜهٔ يٝؿٝبو، مسعت زضٍٛ اهلل 

٤ ست٢ نتب َكادٜس نٌ غٞا، قاٍ: ؟َٚاذا أنتب !قاٍ: زبِّ ،نتاي٘: 

 #.تكّٛ ايطاع١

كىذا ا٢بديث فيو ،  حديث عبادة دكنا توقفنا ُب درس البارحة عند الكبلـ عن
 :مسألتاف

ذاؽ، كلن يذكؽ ما سبقت اإلشارة إليو من أف لئلٲباف طعمان يي  :الولى ]المسألة[
ما ما أصابو ٓب يكن ليخطئو، ك  أف   ر الذم يعلمي طعم اإلٲباف إال من حقق اإلٲباف بالقد  

 أخطأه ٓب يكن ليصيبو.
فهو يعلم ، [ٔ٘﴿َلْن ُيِصيبَػَنا ِإَّل  َما َكَتَب الل ُو لََنا﴾]التوبة: :بقوؿ ا  فيؤمني  

ق القضاء بو ُب علم بى ، قد سى يقع ُب ىذا الكوف فإنو مقدر من ا  شيءكيوقن بأف كل 
نفسو، كيدع التلـو  ا ككتابتو كمشيئتو كخلقو، كمن كاف كذلك فأنو سيطمئن كترتاح

فعند ذلك  ،ال مفر منو، كأف قدر ا كلو خّب لعبده ألنو يعلم أف قدر ا  ؛كالتحسر
 ٯبد ٥بذا التسليم ك٥بذا اإلٲباف حبلكة يذكقها بقلبو.

إف أوؿ ما خلق » :من قولو عن النيب   كىي ما أخرب بو أما المسألة الثانية:
٢بديث فيو إثبات ا٤برتبة الثانية من مراتب القدر كىي ىذا ا« اهلل القلم، فقاؿ لو أكتب

، كأجرل بو ا٤بقادير ككاف ذلك الكتابة، فالكتابة كانت بالقلم األكؿ الذم خلقو ا 
 كاألرض ٖبمسْب ألف سنة. السماكاتقبل خلق 

 ن العاص ب ا بن عمر كما ثبت ىذا ُب صحيح مسلم من حديث عبد  
والرض بخمسين  السماواتقبل خلق  شيء مقادير كل كتب اهلل»: قاؿ  أف النيب

، كىذا ا٢بديث فيو مسألة جديرة بالتنبيو عليها كىي «ألف سنة، قاؿ وعرشو على الماء
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ىل ىذه أك ىل  ،«مُ ما خلق اهلل القل أوؿُ »، أك «ما خلق اهلل القلمَ  إف أوؿَ » : قولو
 تاف؟ىذا ا٢بديث أك ىل ىذه القطعة من ا٢بديث ٝبلة أك ٝبل

« فقاؿ لو أكتب ما خلق اهلل القلمَ  أوؿَ »على أنو ٝبلة  رًأى قي  ،ا٢بديث بكليهما أى ر قي  
ب ىذه الكلمة أهنا ظرؼ إعرا ؛ظرؼ (:أكؿ)فيكوف إعراب  :كعليو ،بفتح أكؿ، كبفتح القلم

 .ىذا ىو التوجيو الوؿلو أكتب،  خلق القلم قاؿ ا  ابتداءأنو عند  :زماف، يعِب
على ذلك  ا٢بديث بناءن  أف ىذه القطعة من ا٢بديث ٝبلتاف، كينطقي  :لثانيوالتوجيو ا

ٍب ما بعده ٝبلة جديدة  ،«ما خلق ا القلمي  أكؿي » :(القلم)كبضم كلمة  (أكؿ)كلمة   بضمِّ 
  .القلمكا٣برب  مبتدأ أوؿ (،القلم)أك فتكوف ىذه الكلمة مبتدأ كخربىا  (أكؿ)فيكوف  مستأنفة

  .جماعة من المحققين اختارهوىذا ما ، لى أعلم ىو الوؿوالقرب واهلل تعا
، فكتب  «أكتب» :لو خلق القلم قاؿ ا  ابتداءأخرب أنو عند   أف النيب :يعِب

 .إٔب قياـ الساعة شيءكل 
فليس ا٤براد من  ،كخرب ا١بملة األكٔب مبتدأه  كأف   ،أهنما ٝبلتاف :كعلى التقدير الثا٘ب كىو

ا ىو أكؿ ا٤بخلوقات على اإلطبلؽ، إ٭ب   القلمى  أف   «ما خلق اهلل القلم أوؿُ » :قوؿ النيب 
شهود الذم خلقو ا ُب ٨بلوؽ من ىذا العآب ا٤ب أكؿٌ  أف   :ٗبعُب ،نسبية األكلية ىاىنا أكليةه 

 منو كاف القلم، كذلك ألنو سببي  كىو العآب الذم نعلمو أكؿ ما خلق ا ، ستة أياـ
٣بلق  سابقه  على خلق ا٤بخلوقات، فالتقديري  فتقدير ا٤بخلوقات متقدـه  ،إٯباد ىذا العآب

ان يراد من ىذا عى طٍ كليس قى  ،ا٤بخلوقات أنو أكؿي   فؤلجل ىذا أخرب النيب ،كاألرض السماكات
ٓب  ،خالقان  ٓب يزؿٍ  ا  ا٢بديث أنو أكؿ ا٤بخلوقات على اإلطبلؽ، فإف ا٤بقطوع بو أف  

فعاالن، كٓب يزؿ ا  بل ٓب يزؿ ا  ،ىذا الكماؿ ابتدأٍب ، كا٣بلق يكن معطبلن عن الفعل
  كٓب يزؿ ا  ،خالقان  كٓب يزؿ ا  ،ربان .إ٥بان 

ىنا يبحث أىل العلم مسألة أكلية ا٣بلق بْب القلم كالعرش، يعِب أم ىذين  كىا 
  ؟قبل اآلخر قى لً ا٤بخلوقْب خي 

  :لة إلى قولينالسلف والعلماء في ىذه المسأ اختلف
ىذا ٝباعة من أىل العلم  كاختارالقلم أسبق خلقان من العرش،  إف   :[القوؿ الوؿ]
 .جرير الطربم  ابنكمنهم 
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 تيمية ابنكما نقل ىذا شيخ اإلسبلـ ،  كىو الذم عليو ٝبهور السلف :والقوؿ الثاني
  وقاف قبل القلم، أف العرش كا٤باء ٨بل ((٦بموع الفتاكل))ُب اجمللد الثامن عشر من

-الكتابة  أف   فيو بيافي   كيدؿ على ىذا أف ا٢بديث الذم بْب أيدينا كىو حديث عبادة
أوؿ ما خلق اهلل »أخرب أنو   أف النيبف ؛خلق القلم عقيبكانت   -أعُب كتابة ا٤بقادير

خلق القلم   عقيبفيدؿ على أنو  ،ىنا بالفاء ىا فبلحظ التعقيب ،«القلم، فقاؿ لو أكتب
 أخرب فيو النيب ((صحيح مسلم))بن عمرك بن العاص ُب  عبد اكحديث  ؛انت الكتابةك
 قبل خلق السماوات والرض بخمسين ألف سنة  شيءأف اهلل كتب مقادير كل »ػ ب

 .«وعرشو على الماء
كبالتإب فيكوف العرش كا٤باء  ،إذف كاف العرش كا٤باء موجوداف قبل حصوؿ ىذه الكتابة 

 .ل خلق القلمجوداف قبمو 
  ْبصمن حديث عمراف بن ح ((صحيح البخارم))كيشهد ٥بذا أيضان ما ثبت ُب 

ثم خلق  ،و على الماءشوكاف عر  ،قبلو شيءكاف اهلل ولم يكن » :قاؿ  أف النيب
 (ٍبي  ػ )ىنا كاف ب العطف ىا ، الحظ معي أف  «شيءوالرض وكتب مقادير كل  السماوات

بعد كجود  كاألرض ككتابة ا٤بقاديرالسماكات  فكاف خلقي  ،هلةالٍب تدؿ على الَبتيب كا٤ب
 العرش كا٤باء متقدماف كجودان على القلم. العرش كا٤باء، فدؿ ىذا على أف  

 :القيم  ابنكُب ىذا يقوؿ  
 تب ايككا٤ ب٘ َٔ ايدٜإُن      ٚايٓاع كتًؿٕٛ يف ايكًِ ايرٟ

 ٞ ايعال اهلُراْٞقٛالٕ عٓد أب   ٖٛ بعدٙ  ٌٖٚ نإ قبٌ ايعسؽ أ

 ٕقبٌ ايهتاب١ نإ ذا أزنا             ٚاؿل إٔ ايعسؽ قبٌ ألْ٘ 

ىنا البحث فيها يتعلق بأكلية ا٣بلق بْب  أف ا٤بسألة ىا -رعاؾ ااي-لكن الحظ 
ىذين ا٤بخلوقْب كليس ُب األكلية ا٤بطلقة، فإف الذم عليو أىل السنة كا١بماعة، كىو الذم ال 

، ٓب يزؿ خالقان  أف ا  عظمة ا  ؼى رى  النصوص، كعى يشك فيو من نظر ُب
ال حصر ٥با قاؿ  كالعوآب الٍب خلقها ا  ،قد خلق قبلو ٨بلوقان  فا  ،٨بلوؽ فكله 
: ﴿ ُفكل ٨بلوؽ خلق ا تعأب قبلو [ٛ:النحل﴾]تَػْعَلُموفَ  َّل َما َوَيْخُلق ،

 ٨بلوؽ، كالذم قبلو خلق ا قبلو ٨بلوقان.
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فإف كل ٨بلوؽ  ،ٓب يزؿ خالقان لؤلبد خالقان ُب األزؿ كما أنو ىكذا فلم يزؿ ا ك  
فإنو سيخلق بعده ٨بلوقان، كىكذا سيستمر األمر إٔب ما ال هناية من جهة  خلقو ا 

 ))النونية((:قيم رٞبو ا ُب ال ابنكذلك األمر ثابت ُب األزؿ كما قاؿ   األبد،
 قبً٘ أبدّا بال سطبإ      دنٌ ؾسد ؾٗٛ َطبٛم بؿس بٌ

 بؿسد بعدٙ سهُإ ًَشٛ     مٖرا نٌ ؾسد ؾٗٛ  ْٚعري

 ،التسلسل ُب ا٣بلق من جهة األزؿ يعِب من جهة ا٤باضي ،كبل ا٢بكمْب ثابتاف  
كالتسلسل ُب ا٣بلق من جهة األبد يعِب من جهة ا٤بستقبل، كالذم يلـز أحد األمرين الـز 

 ليس ىذا موضع تفصيلو. سألة فيها ٕبثه كعلى كل حاؿ ا٤ب ،لآلخر كالبد
ىذا ما نستفيده  ،إذف ا٣ببلصة الٍب نريد أف نصل إليها ثبوت مرتبة من مراتب القدر

٩با ىو كائن  شيءكتب كل   أف ا  :كىو -الذم بْب أيدينا-  من حديث عبادة
 ابنسبلـ كاألرض كإٔب قياـ الساعة، كظاىر ا٢بديث كما يقوؿ شيخ اإل السماكاتقبل خلق 

أف الكتابة كانت إٔب ىذا ا٢بد إٔب قياـ الساعة، كٓب تكن الكتابة ٤با بعد  تيمية 
  .كا تعأب أعلم ،ذلك

َٔ َات ع٢ً غري ٖرا ؾًٝظ )) :ٜكٍٛ ٜا بين مسعت زضٍٛ اهلل  :قاٍ  

 ((.َين

 لعلم ا الصادؽ أك كتابتو أك ان مكذب ،من مات على غّب ىذا فكاف مكذبان للقدر
ليس من دينو كليس  ، ٥بذه ٝبيعان، فبل شك أنو ليس من النيب امشيئتو أك خلقو أك مكذبن 

  شيء.فإف من أنكر القدر إنكاران صرٰبان ال شك ُب أنو ليس من اإلسبلـ ُب  ،من ملتو
 ،نتبا :كاٍ ي٘ؾإٕ أٍٚ َا خًل اهلل تعاىل ايكًِ $ :ٚيف زٚا١ٜ ألمحد

 #.ّٜٛ ايكٝا١َ إىل ايطاع١ مبا ٖٛ نا٥ٔ ؾذس٣ يف تًو

ؾُٔ مل ٜؤَٔ بايكدز خريٙ $ :زضٍٛ اهلل  قاٍ :ٖٚب البٔٚيف زٚا١ٜ 

 .#بايٓازأسسق٘ اهلل  ؛ٚغسٙ

ل عبد ا بن كىب اإلماـ العآب ا١بلي :ىو كىبو  كابن ،(كىب البنُب ركاية )ك  :قاؿ
نو أفرد إ، ف((لقدرا))سنة سبعة كتسعْب كمائة، كىذه الركاية موجودة ُب كتابو  ا٤بتوَب ،ا٤بصرم

 أف من ٓب يؤمن بالقدر خّبه كشره أحرقو ا بالنار. :باب القدر بكتاب مطبوع، كفيو
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كقد توعد ا الكفار بالنار كىذه  ب بالقدر فهو كافر با كال شك أف من كذ   
 .فيما يقدره ا  :رات، يعِبكىي إثبات ا٣بّب كالشر ُب ا٤بقد   :الركاية فيها مسألة

أف ىذا ا٤بوضوع منضبط  -رعاؾ ااي- اعلم ،إٔب تفصيل ٙبتاجي  مسألة الشر مسألةه 
 ٥بما. انتبوعند أىل السنة كا١بماعة بضابطْب 

ال إٔب خلق ا  ،الشر يضاؼ إٔب مقدكر ا كمفعولو ك٨بلوقو أف   :الضابط الوؿ
 أليس النيب ،كال إٔب صفاتو ،إٔب أ٠بائو ذاتو كالال إٔب  ،ضاؼ الشر إليوال يي  ا  ؛كفعلو
 ليس الشر إٔب ا  ،«والشر ليس إليك» :((صحيح مسلم))قاؿ كما ُب  قد البتة، 

 ،كأ٠باؤه كلها خّب ،صفاتو كلها خّب ،كلو خّب  و خّب، كما يضاؼ إٔب ا بل فعلو كلي 
 البتة. الشر ال يضاؼ إٔب ا 

عند ٝبيع  ا٤بعلـو ، كذلك أف  إٔب ا٣بالق ضاؼ الشر إٔب ا٤بقدكر ا٤بخلوؽ ال إ٭با يي  
 ؛إٔب ا٤بخلوؽ ال إليو  الشيءعاد حكم ىذا  شيءإذا خلق شيئان ُب  العقبلء أف ا 

 هبذه الصفة. تى فى الصفة تتبع الذات الٍب كصِّ  ألف  
 شران أك يكوف قبيحان ٓب يعد حكمي  خالق لؤلشياء، كمنها ما يكوفي  فإذا كاف ا  

 عادى  ؛ا ما رائحتو قبيحة أك إذا خلق ا ما شكلو قبيح قى لى إذا خى  ،ف إٔب ا ىذا الوص
 .القبح على ما قاـ بو ىذا القبح، كليس إٔب ا  حكمي 

كذلك  ،بالقبح كيتنزه ا تعأب عن ذلك في وص  بالشر يي  في وص  فا٤بخلوؽ ىو الذم يي  
على كجوده حكمة مصلحة  و يَبتبي أن   :لكذكجو   خّب، ٥بذا القبيح ا  قى لٍ خى  أف  

 ىذا الشر، مع مبلحظة أف يراعي   ا  قى لى كألجل ىذا خى  ،من عدمها كجودىا خّبه 
أيضان ا٣بلق للشر على جهة اإلفراد، ال  فبل يضيف إليو  اإلنساف األدب مع ا 

، ىكذا دكف كجود "كخالق الكفر كا٤بعاصي ،كالقردة ،ا خالق الكبلب" :يقوؿ قائل مثبل
 ُكلٍّ  َخاِلقُ  الل وُ ﴿ :مثبلن  إ٭با يدخل ىذا الشر ُب عمـو قولو  ،حكمة ُب ىذا الكبلـ

  .[ٕٙ:الزمر﴾]َشْيءٍ 
 كمصلحةه  حكمةه  الشيء، فإف إٯباد ىذا إذا خلق شيئان فيو شره  ا٤بقصود أف ا 

 .ألنو يَبتب عليو خّب عظيم ض؛٧ب كخّبه 
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يدركوف أف األشياء منها ما يراد لذاتو كمنها ما يراد  العقبلءً  كل    :إليك ا٤بسألة بي ر  قػى أي 
 .لغّبه

 ؟ما يراد لغّبه: ُبما مع
ٗبرض  -عافا٘ب ا كإياكم-أصيب مثبلن ُب رجلو  ،لرجل أصيب ٗبرض ابنالو أف  

كأف يصاب كالعياذ   :يعِب ؛ستأصل ىذا العضو فإف ا٤برض سيسرميسرم ُب جسده كلو ٓب يي 
 لو؟فإف ىذا ا٤برض ماذا سيحصل  لجٍ الرِّ ٓب تقطع  ل، لوجٍ الرِّ كما يقولوف ُب   "غرغرينا"ػبا ب

 سيستمر حٌب ٲبوت ىذا اإلنساف.
 ابنوكألجل ىذا رٗبا ٘بد األب اب ا٤بشفق يأخذ  ،ىذا ىو ا٤بعركؼ عند الطب 

 رجلو.ألجل أف يقطع ىذا الطبيب  ابنوبنفسو كيذىب بو إٔب الطبيب كيعاكنو على مسك 
 ا٣بّب؟ال يريد لو  البنو ٧بب   كالسؤاؿ ىل ىذا األب غّبي  كذلك؟أليس  

 .بل ٰببو كل ا٢بب، كالدليل أنو حريص على مصلحتو 
  ؟كيف يذىب بو كيعينو على قطع رجلو  قائل، إذفقد يقوؿ 

قطع لو ٓب تي  ؛ىنا ليس مقصودان لذاتو إ٭با ىو مقصودان لغّبه ىا ا١بواب أف قطع الرجل
  . إذف سيسرم كيكوف التلف كالتقدير ب فإف ا٤برض رجلو 

ككاف ىو ا٢بكمة، ككاف ىو  ،ىذه ا٤بفسدة كاف ُب حقيقة ا٢باؿ مصلحة ارتكابإذف 
 .ا٣بّب

ىذه الصورة  ،لغّبه يعِب ال لذاتو إ٭با ٤با يَبتب على كجوده الشيء دي صى قٍ إذف قد يػي 
ر حصوؿ ما يكره، فإ٭با إذا قدٌ  فا  ،علىتقرب لك ا٤بسألة الٍب بْب أيدينا ك ا٤بثل األ

 ،ر ا كجود ا٤بعاصيإذا قدٌ  ،خلق إبليس ر ا إذا قدٌ  ،ألنو يَبتب عليو ما ٰبب ؛رهقدٌ 
فؤلجل ىذا أكجد  ،فإنو يَبتب على كجود ىذا الذم يكرىو ما ٰببو ا  ،كجود الكفر

 ىذه ا٤بخلوقات الٍب فيها شر. ا 
ُب   القيم  ابنإٔب ما دكنو  فارجعىذه ا٤بسألة  مً هٍ توسع ُب فػى أف ت كإذا أردت 

بل أشار ُب  ،، فإنو تكلم عن ىذه ا٤بسألة بكبلـ نفيس((مفتاح دار السعادة))كتابو العظيم 
للمعاصي، ٤با خلق ا  تمس ٣بلق ا لٍ أحد ا٤بواضع إٔب الفوائد العظيمة الٍب ٲبكن أف تػي 

من  ٤با خلق ا ا٤بعاصي كاف ما ٰببو ا  ،ٰببها ا ا٤بعاصي كجدت التوبة الٍب 

http://www.salehs.net/


َُُِ 

 

 الشيخ لم يراجع التفريغ

ذكر ابن  ،مغفرة الذنوب، ٤با كجدت ا٤بعاصي كجدت عبودية اجملاىدة الٍب ٰببها ا 
 للمعاصي. قيم ما يزيد على ثبلثْب فائدة لتقدير ا ال

ض كحكمة ٧بضة خّب ٧ب  رهي ما يقدِّ ف فإ ا القائم بو  لً عٍ إذف إذا نظرنا إٔب فػى  
 .كمصلحة ٧بضة

ر، كمع ذلك ال يوجد فيما أف الشر يضاؼ إٔب ا٤بخلوؽ ا٤بقد   :فهوما الضابط الثاني أ
بل البد أف يكوف ىذا  ؛٧بض شره  ال يوجد فيما ٱبلقو ا  ،٧بضه  ىو شره  ا ماٱبلقو 

ف يكوف ُب أ ٧بضان، البدالشر فيو نسيب جزئي كليس شران  ؛كفيو شر الذم خلقو ا 
 خّب.كيَبتب على كجوده  ؛كجوده خّب

نو ليس ُب إف أف يكوف شران من ٝبيع الوجوه كال فائدة تَبتب على كجوده أما
عند أىل  ر٥بذا الضابط ا٤بقر  انتبوشران ٧بضاى،  ٱبلق ا  ذلك، ٓبمن  شيءا٤بخلوقات 

 .السنة كا١بماعة كلو شواىد من األدلة كثّبة
جزئي، نسيب  ر فيوبل ما فيو شر فإف الذم فيو شر الش ؛ض٧ب ال يوجد ما ىو شره 

 ،كخّببل البد أف يكوف فيو شر ، ليس شران ٧بضان ليس شران كما يقولوف مائة با٤بائة يعِب
 .ا  وىذا خلق كألجل

 منو. شيء أما شر كامل شر ٧بض فهذا عدـ كىو غّب موجود كليس ُب خلق ا 
ضح بو معُب ما جاء ُب ىذه الركاية كىو اإلٲباف بالقدر خّبه ا ٥بذا األمر يتنى مي هٍ إذف فػى 
ر كليس راجعان إٔب ُب ا٤بخلوؽ ا٤بقد   الشر شرىذا  شر، كلكن  ما فيو  ر ا كشره قد يقدِّ 

بل إ٭با ىو شر من كجو كفيو خّب  ،كىذا الشر أيضان ليس شران ٧بضان  ،فعل ا الذم يقـو بو
  أعلم.كا تعأب  ،ى كجود ما ىو خّبمن كجو من حيث إنو يَبتب عل
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 : قاؿ 
ٖٞ :قاٍ ؛بٔ ايدًُٜٞايف املطٓد ٚايطٓٔ عٔ ٚ  نعب، ؾكًت: بٔ أتٝت أب

$  قًيب، ؾكاٍ:ب٘ َٔ ٖيعٌ اهلل ٜر بػ٤ٞؾشدثين  ،يف ْؿطٞ غ٤ٞ َٔ ايكدز

ٚتعًِ إٔ َا  ،َا قبً٘ اهلل َٓو ست٢ تؤَٔ بايكدز ،يٛ أْؿكت َجٌ أسد ذٖبّا

َت ع٢ً  يٝؿٝبو، ٚيٛٚإٔ َا أخطأى مل ٜهٔ  ،ٜهٔ يٝدط٦وأؾابو مل 

 بٜٔؿ١ رٚس ،ؾأتٝت عبد اهلل بٔ َطعٛد :قاٍ ،#غري ٖرا يهٓت َٔ أٌٖ ايٓاز

# ِٗ سدثين مبجٌ سدٜح ذيو عٔ ايٓيب ًؾه ؛ثابت بٔٚشٜد  ،ايُٝإ

 زٚاٙ اؿانِ يف ؾشٝش٘. ،ؾشٝض سدُٜح

ككذلك ىو  ((مسنده))أٞبد ُب و اإلماـ خرج   ىذا ا٢بديث كما ذكر ا٤بؤلف  
كىو كذلك عند ا٢باكم كغّبىم ٩بن أخرجوا  ة،ماج كابنُب سنن أيب داكد  ،((السنن))ُب 

 بنعبد ا  :الديلمي ىو كابن-الديلمي  ابن أف   :كفيو ،حديث صحيح ا٢بديث، كىوىذا 
رجع إٔب ف، يتعلق بالقدر شيءه أنو كقع ُب نفسو  فّبكز الديلمي أحد كبار التابعْب 

ىذه الشبهة  بى ىً ذٍ أف يي  لعل ا  بشيءكطلب منو أف ٰبدثو   كعب  ابنذلك أليب 
 فأخربه ٗبا دلت عليو األدلة كاآلثار السابقة من كجوب اإلٲباف بالقدر، كأف   ،من قلبو بسببو

كال جديد  ،ف ٓب يكن كذلك فإنو ليس ٗبسلمأك  ،اإلٲباف ىذا اإلٲباف بالقدر بو تكوف حقيقةي 
أف عادة السلف إزالة ) :ُب ا٤بسائل إليو كىو ُب ىذا ا٢بديث إال ما أشار ا٤بؤلف 

، كىذا تنبيو مهم كدرس ما أحوجنا إليو ُب ىذا الوقت كُب ىذا (الشبهة بسؤاؿ العلماء
 الزماف.

٤با كقع   الديلمي ابنكىكذا فعل  ،الرجوع إٔب أىل العلم :الشبهة من عبلجها
 فرجع ،ة ُب شأف القدر، كما أكثر الشبو كالسيما ُب باب القدرمن الشبه شيءُب نفسو 
  كإٔب زيد بن  ،كإٔب حذيفة بن اليماف ،كإٔب عبد ا بن مسعود ،بن كعب يب  إٔب أي

، كما  بو اآلخر، ككلهم يرفع ذلك إٔب النيب  ثى ٗبا حد   ثي ككلهم ٰبد    ثابت
 ماجو. ابنجاء ىذا ُب ركاية 

إ٭با   مسعود كحذيفة كابن يب  ث بو أي بْب أيدينا فإف الذم ٙبد   أما الركاية الٍب 
 . كا٤برفوع إ٭با كاف فيما ركاه زيد عن رسوؿ ا ،ىو من قو٥بم
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كال عليك أف تأٌب أخي عبد ا بن  :أجابو، قاؿ٤با   ماجو أف أيب   ابنكُب ركاية 
كال عليك أف تأٌب  :، فقاؿيب  أي ٍب أتى إٔب عبد ا بن مسعود فأجابو ٗبثل جواب  مسعود،

كال عليك أف تأٌب أخي  :أخي حذيفة بن اليماف ٍب ٤با جاء كحدثو ٗبثل حديث صاحبيو قاؿ
 ثابت.زيد بن 

ىذا الزماف  ،ىنا تنبيهان مهمان يتعلق ٗبوضوع الشبو كمنهج التعامل معها ا٤بقصود أف ىا
غاران تتقاذؼ على ا٤بسلمْب صً  اته شبه ،و زمن الشبهاتالذم نعيشو من ٠باتو البارزة أن  

 تتعلق بسنة النيب وه بى شي  ،تتعلق بصحة اإلسبلـ وه بى شي  شيء،كوران كإناثان، تتناكؿ كل ذي  ،ككباران 
،  تتعلق بتوحيد ا  وه بى شي  ،تتعلق بالقرآف وه بى شي،  تتعلق  وه بى شي  ،تتعلق بباب الصفات وه بى شي

 .تتعلق بوجود البارئ  وه بى شي  ،تتعلق بأحكاـ اإلسبلـ وه بى شي  ،بباب القدر
أك تصطادىم من خبلؿ  ،تقذؼ على الناس كهتبط عليهم من الفضاء اته هى بػي إذف شي  

د طالب العلم ٯبأك ال تكاد أف تدع بيتان إال دخلتو، كألجل ىذا  الشبكة حٌب أهنا ال تدعي 
م ما رأيك عن شبو كردت عليه الناس، يسألوفعند كثّب من  إشكاالن  كالداعية إٔب ا 

إذف كيف ينبغي أف  ،كبار  فيمن يقوؿ كذا؟ ككيف ٪بيب عن كذا ككذا؟ رٗبا كانت مسائلي 
 عليو؟إذا كردت  وٍ بى يتعامل ا٤بسلم مع الشي 

إٔب كصايا ثبلث تتعلق ٗبوضوع الشبهات كالتعامل معها، فإف  -رعاؾ ااي-تنبو  
 .توفيق ا بهات بالشي  ةً ئى من الوقوع ُب ٞبىٍ  األخذ هبا فيو عصمةه 

لباس ا٢بق،  يلبسي  ىي باطلو  :، يعِبالتباسفيو  قبل أف أذكر الوصايا الشبهة أمره 
الشبهة باطل يلبس لباس ا٢بق تتبهرج كتتزخرؼ  ،العلم كألجل ىذا فإهنا تركج على قليلً 
 كتتحسن ُب أعْب من كاف جاىبلن.

ثاقب ٗبا يفتح ا  ر إليها بنظرو ين فإنو ينظالبصّبة ُب الدِّ  تاه ا آأما العآب الذم  
 تتعرل أمامو كال ينخدع هبا، إ٭با اإلشكاؿ ُب  ،عليو من العلم فيعرفها على حقيقتها
 ىا على جاىل ليس بثابت القدـ ُب العلم.كركدِّ 

 ؟إذف كيف ينبغي على اإلنساف أف يتعامل معها 
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عليك يا  ،الشبهات بنفسو عن لأى نٍ من كل مسلم أف يػى  ا٤بطلوبي  :]الوصية الولى[
٠بعك ٥با فإف ىذا ىو ا٤بوت  أك أف ترخي   ،عبد ا أف هترب منها كإياؾ أف تتساىل معها

 األٞبر.
ضعيفة طافة كأف القلوب يا عبد ا أف الشبهة خى  اعلم ؛ىنا ا٣بطورة كل ا٣بطورة ىا

شكلة  الشبهة م الشبهات،الضبلؿ بسبب أنو تساىل مع  لككم من الناس من سقط ُب كح
؟  الشبهةكربل  ، تعرفوف الوـر ، الوـر ال -أسأؿ ا أف يعافيِب كإياكم كا٤بسلمْب-تشبو الوـر

رٗبا إذا كصل  كيفشو حٌبٍب إنو اليزاؿ يكرب  ،شيئان صغّبان  شيئان كبّبان إ٭با ىو يبدأ٘بد أنو يبدأ 
بح ىذا الوـر صأال أستطيع أف أصنع لك شيئان  :رٗبا ٘بد الطبيب يقوؿ متأخرةإٔب مرحلة 

 منتشران ُب ا١بسد.
ُب القلب ٍب إهنا ال تزاؿ تكرب كتتوسع حٌب رٗبا أظلم القلب  كذلك الشبهة تبدأ نقطةن 

بسبب  عن دين ا  ارتد   كا٫برؼ رٗبا كأنا أعرؼ كرٗبا أنت تعرفوف من ضل   ،بسببها
 كاحدة. ةو هى بػٍ شي 

ال ينبغي لئلنساف  ،كوف فيها ا١بديةإذف ا٤بسألة ينبغي أف يكوف فيها ا٢بـز ينبغي أف ي 
 أتأثر،أنا ا٢بمد  مسلم ككلدت مسلمان كأسرٌب مسلمة ال ٲبكن أف  :يقوؿ ،أف يتساىل

 ،إياؾ من ىذه األحبولة الٍب يصطاد هبا إبليس ،يا عبد ا إياؾ من ىذه ا٤بصيدة محذار 
ما الذم ٲبنعِب أف  ا؟٤باذ ،"االستطبلعٕبب " :مشكلة كربل كالسيما عند الشباب ما يسمى

أك تقذؼ بالشبو الٍب تطعن ُب دين  ،بشبو التنصّب تقذؼع ىذه القناة رٗبا تكوف قناة أطال
 الدين. مسائلأك تطعن ُب بعض  ،اإلسبلـ
 ،ا١بديد الشيءىذه رغبة ُب أف أطالع  ،ىذه ثقافة ،ىذه حرية ،أنا أستمع :فيقوؿ 

كرٗبا كاف ذلك سببان  ،كقد أظلم قلبو ه ا٤بطالعة إٔبكإذا بو ال ٱبرج من ىذ !٤باذا؟ يعِب نتحجر
إٔب مدكنات ُب  ،إٔب حسابات ،إٔب معرفات ،كذلك ٘بده يدخل إٔب مواقع  ال٫برافو.
السمـو الٍب تضعف إٲبانو  لوٌ بقلبو يتحمل من السمـو ت كيطالع، كإذاكيبحر  ،الشبكة

 قلق عظيم كشك كبّب.كتوحيده كىو ال يشعر، كالنتيجة بعد ذلك أنك ٘بده يقع ُب 
 حافة بْب اإلٲباف كالكفر إف تداركو ا  إٔب أف يكوف علىبل رٗبا يكوف كصل  

كانا  ،كإال فإنو قد يَبدل ُب حفرة من حفر الكفر ،كيعيده إٔب حظّبة اإلسبلـ ف بوطي لٍ فإنو يػى 
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ا األمر أٙبدث يا أخوا٘ب عن أمر كاقع كليس عن أمر خيإب ينبغي على اإلنساف أف يأخذ ىذ
 آيَاتَِنا ِفي َيُخوُضوفَ  ال ِذينَ  رَأَْيتَ  َوِإَذا﴿ :على ٧بمل ا١بد ، كأف يأٛبر بأكامر ا 

ُهمْ  فََأْعِرضْ  ُب سورة آؿ  قاؿ  ،[ٛٙ:النعاـ﴾]َغْيرِهِ  َحِديثٍ  ِفي َيُخوُضوا َحت ى َعنػْ
 ُمْحَكَماتٌ  آيَاتٌ  ِمْنوُ  َتابَ اْلكِ  َعَلْيكَ  أَنْػَزؿَ  ال ِذي ُىوَ ﴿ :عمراف عن ىذا الكتاب العظيم

ُـّ  ُىن    ابِْتَغاءَ  ِمْنوُ  َتَشابَوَ  َما فَػَيت ِبُعوفَ  زَْيغٌ  قُػُلوِبِهمْ  ِفي ال ِذينَ  فََأم ا ُمَتَشاِبَهاتٌ  َوُأَخرُ  اْلِكَتابِ  ُأ
َنةِ   .[ٚ:عمراف آؿ﴾]تَْأِويِلوِ  َواْبِتَغاءَ  اْلِفتػْ

قاؿ  ،أف نضعو نصب أعيننإبديث عظيم ينبغي   ث النيبىاىنا حد  
: «اهلل  ىالذين سم   فأولئكم وإذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو من

 .«ىمو فأحذر 
 .من ىؤالء محذار 

ٖٕ  بٛادٜٗاأال ؼٌ ع٢ً ساٍ            ايطال١َ َٔ ض٢ًُ ٚدازتٗا إ

 ىنا خطر. بنفسك عند شعورؾ بأف ىا كأىرب كأنجي  ابتعد 
 ،مات كاكمات كأصوؿ الدين الٍب تعتقدىاا٤بسل   تطعن ُب ،ىنا شبو تقذؼ كىا 

 :إذف عليك
 .أف تبتعد :أوَّلً  

كصلتك الشبهة دكف ٕبث  ،كركد الشبهة عليك ر ا إذا قد   :الوصية الثانية
أك  "،تغريدة"أك قرأهتا ُب ،  "كاتس"قرأهتا ُب رسالة  ،منك قدر ا كركدىا عليك بو لي طى كتى 

 ؛قنوات، فإف عليك أف تتعامل معها تعاملك مع ا٤برض ا٤بعدم ا٣بطّبشاىدهتا ُب قناة من ال
عليك أف تسعى مباشرة  ،إياؾ من التساىل كإياؾ من التمادم كإياؾ من التكاسل :ٗبعُب

 ىي أشبو األشياء با٤برض الذم ٰبتاج أف تبادره بالعبلج قبل أف يستفحل. ،بعبلجها
 ،العبلج عند أطباء القلوب العلماء الراسخْب ،عند العلماء الربانيْب :كالعبلج إ٭با ىو 

ف من الناس إذا كقعت الشبهة إفكأقوؿ الراسخْب،  ،ذلك عند أىل العلم بى لي طٍ فعليك أف تى 
إذا جاءتو الشبهة تتعلق بأمر  وُب قلبو يبادر إٔب حلها كعبلجها ُب غّب مظنة، ذلك ٘بد أن

ليس أمامو غّب أف يكتب  ، ة النيبعظيم تتعلق بوجود ا أك صحة القرآف أك صحة رسال
أف أكتب ُب ٧برؾ البحث  العبلج.يظن أف ىذا ىو  ؟ىذا كاقع أـ ال !"جوجل"ُب 
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رٗبا يقع أك يصل إٔب موقع  ،كا أعلم إٔب أم موقع سوؼ يصل ُب ٕبثو ، كإٔبث؛"جوجل"
كان يزيده ش رٗبا يصل إٔب موقعو  ،كرٗبا يكوف األمر ٖببلؼ ذلك ،مفيد كنافع كناصح

 كاشتباىا.
ا٤بثقفْب  اؼً عً عند ضً  ٗبواقعها، ليسإذف الشبهة ليس عبلجها ُب الشبكة عند ا١باىل 

 العبلج ينبغي أف يكوف عند العلماء الراسخْب. ،اب كأمثاؿ ذلكت  كالكي 
ىذا عبد ا بن الديلمي ٤با كقع  ،ىذه األمثلة الٍب بْب أيدينا شواىد كافية ك ا٢بمد 

ترؾ األمر على ما ىو عليو كلعلو يفشو ُب  ؟كتم  ؟أكالن سكت ذىب؟ٔب أين إ شيءُب نفسو 
ذىب إٔب  ،بادر إٔب كشف ذلك كذىب إٔب العلماء ،أنو بادر إٔب كشف ذلك؟ قلبو كيستمر

 . حذيفة كزيد بن ثابت  كمسعود كابنأيب 
ن ب ٓبٞبيد بن عبد الرٞبن ا٢بمّبم كٰب: ىذا الباب أكؿالقصة الٍب مرت معنا  ُب

من  ،ذىبوا كرحلوا إٔب مكة ؟فعلوا عندما كرد عليهم شبهة تتعلق ٗبقالة القدرية ، ماذايعمر
  كألجل أيضان أف يصلوا إٔب أحد من أصحاب النيب ،العراؽ إٔب مكة حاجْب أك معتمرين

 .عن ذلك فسأاله،  كجدكا عبد ا بن عمر  ،فيكشف ٥بم حقيقة ا٢باؿ
من  شيءسليم كقع عنده  بنية الَبمذم أف عبد الواحد أيضان ُب حديث عبادة ُب ركا

أيب رباح إماـ أىل مكة  بنفذىب لعطاء  القدرية،اإلشكاؿ ُب مسألة القدر كصلو قوؿ 
  ِفي َوِإن وُ ﴿ :فقرأ حٌب بلغ قولو تعأب ،من سورة الزخرؼ اقرأ ىذا، فقاؿكسألو عن 

ٍـّ   .[ٗ:زخرؼال﴾]َحِكيمٌ  َلَعِليٌّ  َلَديْػَنا اْلِكَتابِ  ُأ
أف  :كفيو شيء،اللوح افوظ الذم كتب ا فيو كل  : لو أف ىذا ىو الذكر يعِبٌْب فبػى  

ثو ٗبا حدثو بو الوليد بن عبادة بن ٍب حدٌ  ،كذا كفيو كذا  :كفيو ،فرعوف من أىل النار
اء ا٤بقصود أف العلم ،ا٢بديث الذم بْب أيدينا كالركاية الٍب معنا ركاية أيب داكد الصامت، ُب

من ذلك  شيءإذا كرد عليك  ،ٓب يزالوا حريصْب على كشف الشبو عند العلماء الراسخْب
 الراسخوف.كىم العلماء  ،أطباء القلوب ،فعليك أف تبادر إٔب عبلجو عند األطباء الناصحْب

كالشبهة تبقى شبهة  ،أف تعتصم باكمات -رعاؾ ااي-عليك  ]الوصية الثالثة[:
عليك أف تتنبو إٔب ىذه  ،باكمات كاعتصم البلئق،ها كضعها ُب مكاهنا الشبهة ُب ٧بل أبقً 

٧بكمات الدين كأصولو كمسائلو الواضحة الراسخة الٍب عليها أدلة الكتاب  :القاعدة ا٤بهمة
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ضعيفة  أف ٘بعلهاكالسنة ينبغي أف تكوف راسخة ُب قلبك رسوخ ا١بباؿ، ال ينبغي أبدان 
 يح تؤدم إٔب أف تكوف شاكان مرتابان.بة ر ىٗب مهزكزة ٕبيث أف أد  

كىي ا٢بق الذم أنزلو ا  ،األصوؿ اكمة ،ٛبسك دائمان باكمات ،كبل يا عبد ا  
ر الشبهة غي كهبذا تصٍ ، [٘ٓٔ:اإلسراء﴾]نَػَزؿَ  َوبِاْلَحقٍّ  أَنَزْلَناهُ  َوبِاْلَحقٍّ ﴿  على نبيو ٧بمد

الشبهة تبقى شبهة، لكن  ،لها البلئق هباكتضع ىذه الشبو حينئذ ُب ٧ب ،ُب عينك كتضمحل
 ِإف  ﴿ :كلذلك تنبو إٔب ىذا التنبيو اللطيف ُب قولو  ،ال ينبغي أف هتزؾ كأف ٘بعلك مرتابان 

ـَ  َكَمَثلِ  الل وِ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ   رَبٍّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  *فَػَيُكوُف  ُكنْ  َلوُ  قَاؿَ  ثُم   تُػَرابٍ  ِمنْ  َخَلَقوُ  آَد
 الشاكْب. :ا٤بمَبين يعِب، [ٓٙ-ٜ٘:عمراف آؿ﴾]اْلُمْمَترِينَ  ِمنَ  ُكنْ تَ  َفال

سوا ٖبلق عيسى هوا كلب  نصارل الذين شب  البْب زيف شبهة  تنبو ىنا إٔب أف ا  
،  وا هبذه سي بالكلمة كاف قاؿ لو كن فيكوف، ىم لب   :ا يعِب فإف عيسى كلمةي

 ا فبٌْب  ،أف فيو شيئان من اإل٥بية بسبب طريقة خلقوكأف البلىوت نزؿ ُب الناسوت ك  الشبهة،
 الل وِ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ  ِإف  ﴿ف خلق عيسى ىو كخلق آدـ أك  ،اكم ُب ىذا الباب 

ـَ  َكَمَثلِ   .[ٜ٘:عمراف آؿ﴾] آَد
 ِمنْ  اْلَحقُّ ﴿ :أف ىذا ا٢بق ينبغي أف يكوف راسخان ال يقبل التشكيك ٍب بْب ا 

 مهمة.ىذه مسألة  ،[ٓٙ:عمراف آؿ﴾]اْلُمْمَترِينَ  ِمنَ  َتُكنْ  الفَ  رَبٍّكَ 
ُب كتابو  كأكصيك بالرجوع إٔب ا١بواب اجململ الذم أكرده إماـ الدعوة 

كىو أنو إذا  ،فإنو ُب غاية األٮبية لكل طالب علم، بل لكل مسلم ،((كشف الشبهات))
كأف  ، لو أف العبادة  عليو أف يبٌْب ٗبن يورد عليو الشبو من أىل الشرؾ كالبدع ف لي  تي ابػٍ 

أما ىذا الذم ٙبدثِب بو فأنا ال  ،ىو ا٤بعبود، كأف كل عبادة تصرؼ لغّبه فهو شرؾ ا 
  .إ٭با ا٢بق ىو ىذا الذم أعلمو ،أعرؼ كشفو أالأعرفو كال يضر٘ب 

ا إ٭ب ،كرٗبا لن تستطيع أف ترد كل شبهة ،إذف إذا كردت عليك شبهة ال تستطيع ردىا
إف ٓب تستطع جواهبا  ،كالشبهة ضعها ُب ٧بلها ال تؤثر فيك ،عليك أف تعتصم باكم عندؾ

تكوف مؤثرة على  أالا٤بهم  عشر سنوات،كرٗبا بعد  ،كرٗبا بعد سنة ،اليـو غدان أك بعد غد
عندىا بإذف  ،اكمات ضعها ُب قلبك راسخة رسوخ ا١بباؿ الٍب ال تقبل أف هتتز ،إٲبانك

 .ةتكوف حريان بالتوفيق للهداي ا 
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ىذا الذم  شيء،كيتقبل كل  شيءكل   ربي ش  تى أما الذم يكوف قلبو مثل اإلسفنجة يػى  
و كأف تنظر بى الذم ينبغي أف تتناكؿ ىذه الشي  ،اكان ال يستقر لو قراركٍ ٘بده دائمان مرتابان حائران شى 

ىا بصبلبتو، ال دو يطر لكن   ،ئوبصفا ةى هى بػٍ أف ٘بعل قلبك مثل الزجاج، الذم يرل الشي  ،إليها
 يقبل دخو٥با على قلبو.

 :إذف عندنا قلباف 
 .من زجاج يرل الشبهة كيعرؼ الباطل كلكنو ال يتسرب إليو قلبه / ُ
ألف يأخذ بكل قوؿ  استعدادعنده  ،مثل اإلسفنجة يتشرب كل ما يرد إليو قلبه / ك ِ

 قوؿ كبعد غد على مذىبكغدان على اليـو ُب قوؿ  ،كأف يتشكك كأف يذىب كل مذىب
 .كىكذا 

يأخذ بيده  ،كل ما جاءه شخص أ٢بن ٕبجتو من شخص فإنك ٘بده يذىب معو
 يعودربان، كرٗبا كالعياذ با طمثل ىذا ٘بده شاكان مرتابان حائران مض النعاة،كيقود معو قود 

  .كىكذا ينبغي على ا٤بسلم أف يتنبو إٔب ىذا األمر العظيم ،رلالقهق
 ايا ثبلث ينبغي أف نتنبو إليها ُب شأف الشبهات.إذف ىذه كص
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 :قاٍ 

 باب

 َا دا٤ يف املؿٛزٜٔ

 ،من فعلو متكاثرةه ُب ٙبرٙب التصوير كذِـّ  كالوعيد، كأحاديث النيب  من الذِـّ : يعِب
كمن ذلك ما  أصحاب النيب كىذه األحاديث ثابتةه ُب الصحيحْب كغّبٮبا عن ٝبلةو من 

خبل ا٢بديث  ((الصحيحْب))ها ُب فقد أكرد ٟبسة أحاديث كل   ؛ُب ىذا الباب أكرد 
، كا٢بديث األكؿ من ىذه األحاديث حديث قدسي كمناسبة ىذا ((مسلم))األخّب فإنو ُب 

 الباب لكتاب التوحيد من جهتْب: 
سيأٌب ُب ا٢بديث األكؿ إف شاء  أف التصوير مضاىاةه ٣بلق ا كما :]الوجو الوؿ[

 ،ا٠بو :ىو ا٤بصور، ا٤بصور التوحيد. فإف ا  كال شك أف ىذا يتناَب كٙبقيقى  ،ا
﴿ُىَو الل ُو اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوٍُّر لَُو اَلْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبٍُّح َلُو َما ِفي  :فعلو :كالتصوير

﴿ُىَو ال ِذي ُيَصوٍّرُُكْم  :، قاؿ [ٕٗاْلَعزِيُز اْلَحِكيُم﴾]الحشر: الس َمَواِت َواَلْرِض َوُىوَ 
 :كقاؿ ، [ِٙفي اَلْرَحاـِ َكْيَف َيَشاُء َّل ِإَلَو ِإَّل  ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم﴾]آؿ عمراف:

ىو ا٤بصور الذم أبدع صور  فا  ،[ٗٙ﴿َوَصو رَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكْم﴾]غافر:
ال شك أنو أتى ٗبا  اقتضتو حكمتو فالذم يتشبو با٤بًصور  كفق ما٨بلوقاتو 

 يتناَب كٙبقيق التوحيد، على اختبلؼ ا٢بكم ُب ا٤بصور كما سيأٌب الكبلـ عنو إف شاء ا.
أيها ا أف التصوير من أعظم أسباب كقوع الشرؾ فبل ٱبفى عليكم ي والوجو الثاني:

ؾ قـو نوح؛ إ٭با كاف بسبب التصوير، فهما اإلخوة أف أكؿ شرؾ كقع ُب األرض كىو شر 
فتنةي التصوير كفتنة  :أعظم ما كقع من الشرؾ كأكثر ما كقع من الشرؾ كاف بسببهما ؛فتنتاف
 تاب ٤با حدثت أـ سلمة كأـ حبيبة كتذكركف ما مر بنا ىنا ُب ىذا الك ،القبور

  منهما فحدثتا رسوؿ اكاحدةه  ٗبا رأتا من كنيسةو كاف قد رأهتا كل حدثتا رسوؿ ا 
ىؤَّلء كاف إذا مات فيهم الرجل الصالح » :ٗبا رأكا فيها من حيسن كتصاكير فقاؿ النيب 

. فدؿ «بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيو تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند اهلل
 .ت إٔب كقوع الشرؾ با ىذا على أف الفتنة ُب التصوير فتنة عظيمة رٗبا أدٌ 
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إف ىذا األمر كاف موجودنا ُب السابق، أما اليـو ُب ىذا الزماف ُب عصر  :قد يقوؿ قائل
  التقدـ كالتكنولوجيا ىل ييتصور كقوع الشرؾ بسبب الصور؟

ية كالواقع الذم يعيشو فإف ا أف ىذا قوؿ من ٯبهل سنة ا الشرعية كالكون :كا١بواب
 شرعو كخلقو يكوف كىو ا٢بكيم ُب  ىو العليم بكل ما  كقد هنانا عن التصوير

ف كاقع الناس يشهد إٍب  ،فكاف الواجب االنصياع إٔب ذلك ،كما سيأٌب أدلة من ٝبلًة ذلك
بأف التصوير ال يزاؿ فتنة عظيمة لكثّب من الناس، أفبل يرل ىؤالء أكلئك النصارل الذين 

أفبل يركف  !ك صورة أمونو صورة ا٤بسيح، أأيركعوف كيسجدكف لصور ا٤بسيح، أك ما يزعموف 
أكلئك البوذيْب أك ا٥بندكس أك غّبىم من أضراب ا٤بشركْب كالكفار الذين يتقربوف كيتعبدكف 

  !لصور منصوبة أك صور مرقومة
قد أخرب كما ُب الصحيحْب كغّبٮبا ُب أحاديث عدة بوقوع الشرؾ ُب  ٍب إف النيب 

حتى يلحق فئاـ من ىذه المة  نو لن تقـو الساعةإ» :أخر ىذه األمة أخرب النيب 
ستكثر بعد ذلك فكيف يي  ،«بالمشركين، وحتى تعبد الصناـ وحتى تعبد الالت والعزى

ال سيما ما كاف من صور  -عافا٘ب ا كإياكم–النهيي عن التصوير كأنو ذريعة لوقوع الشرؾ 
عل ٥با األماكن الرفيعة كالعانصب كالٍب تي ا٤بعظمْب الٍب تي  لية ُب صور اجملالس علق كالٍب ٘بي
 من ذلك. -عافا٘ب ا إياكم–شرؾ أف ىذا منكر كذريعة أكضح لوقوع ال كغّبىا ال شك

  :قاؿ 
ٍَ:  عٔ أبٞ ٖسٜس٠  ٍَ اهلل: $قاٍ زضٍٛ  َقا ِٔ  :تعاىل َقا ُٖ َٔ  ُِ ِٔ َأِظًَ ََ َٚ

َِٝدًُُكٛا َسٖب ِٚ ٔي َِٝدًُُكٛا َذٖز٠ّ، َأ ًِ َِٜدًُُل َنَدًِٔكٞ، َؾ ََٖب  ِٚ َغٔعرَي٠َّذ  أخسداٙ. #١ّ، َأ

بو أنو دخل دارنا ُب  أبو ىريرة  ديثكسبب ٙب ،الصحيحْب ىذا حديث ٨برج ُب
ا٤بدينة فرأل ُب أعبلىا رجبلن يصور، رأل مصورنا يصور كأنو كا أعلم كاف رجبلن ينحت أك 

و عن رب ث ٗبا حدثو بو رسولو إال أف حدٌ  ينقش صورنا ُب ا١بدراف فما كاف منو 
 ِلَيْخُلُقوا َحب ًة، َأْو فَمْن َأْظَلُم ِمم ْن َذَىَب َيْخُلُق َكَخْلِقي، فَػْلَيْخُلُقوا َذر ًة، َأْو » :قاؿ
 .«َشِعيَرة

ال أحد أشد ظلمنا من ىذا  كا٤بعُب: ،ىنا استفهاـ إنكارما ال شك أف االستفهاـ ى
ٱبلق فهو  كما أف ا    بو بفعل ايريد أف يتشٌ  الذم يريد أف يتشبو ٖبلق ا 
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كلذلك جاء ىذا األمر الذم  ،يريد أيضنا أف ٱبلق، ال شك أف ىذا ذنب عظيم كمنكر كبّب
فليخلقوا حبة، أو فليخلقوا أو فليخلقوا ذرة، » :عجيز ُب قوؿ ربنا ىو من أمر الت

أصغر  ة الٍب ىي منىل يستطيع ىؤالء أف ٱبلقوا الذر  ،النملة الصغّبة :الذرة ،«شعيرة
ال شك  !بل ىل يستطيعوف أف ٱبلقوا حبة حنطة ىل يستطيعوف ذلك؟،  ٨بلوقات ا 

٥بذا األمر، أمر  أمر تعجيز يتضمن التوبيخ للفاعلىذا األمر ك  م ال يستطيعوف ذلكأهن
﴿فَانُفُذوا َّل تَنُفُذوَف ِإَّل   :يزم ليس أمر تكليف على ٫بو قولو تعج

﴿فَػْلَيْأتُوا  ،[ُٓ٘قْل ُكونُوا ِحَجارًَة َأْو َحِديًدا﴾]اإلسراء:﴿ ،[ِٖٖبُسْلطَاٍف﴾]الرحمن:
ىذا أمر تعجيزمو يتضمن التوبيخ ٤بن فعل  ،[ِٖٗبَحِديٍث ِمْثِلِو ِإْف َكانُوا َصاِدِقيَن﴾]الطور:

 .ىذا األمر
 :ييستفاد منو كىو أبو ىريرة  من جهة قصتو كمن جهة فهم الصحايبكىذا ا٢بديث 

يرسم  ألف الظاىر كا أعلم أف ىذا ا٤بصور إ٭با كاف ؛اـر ما ليس لو ظلأف من التصوير 
هبذا ا٢بديث الذم يدؿ على  فاستدؿ أبو ىريرة  ،على حيطاف ىذا البيت ما فيو ركح

ٙبرٙب التصوير، كاألحاديث الٍب جاءت ُب ذـ التصوير كالوعيد عليو جاءت على أنواع من 
 الوعيد. 

 .أيدينا يدؿ على أف ىذا الذم يفعل ىذا الفعل أظلم الناس فهذا ا٢بديث الذم بْب
أشد الناس عذابًا يـو القيامة » :أف كىو أمر ثافو  كذلك جاء عن النيب 

 .«المصوروف
يأمر المصور أف ينفخ الروح فيما  :التصوير أف ا  كذلك جاء ثالثنا من كعيد

 .ورين أحيوا ما خلقتملهؤَّلء المصصور من ذوات الرواح وليس بنافٍخ ويقاؿ 
كحنا كنفسنا فيعذب ٯبعل ُب كل صورة صورىا ا٤بصور ر  كجاء رابعنا أيضنا أف ا 

 .هبا كما يشاء 
كجاء أيضنا كىذا أمر خامس جاء أنو يعذب حٌب ينفخ فيها الركح كليس بنافخو أبدا. 

من صور » :قاؿ  أف النيب عباس  ثبت ُب صحيح البخارم من حديث ابن
 .«جعل اهلل يـو القيامة لها نفًسا فيعذب بها حتى ينفخ فيها وليس بنافخ أبدا صورة
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إذف ىذه أحاديث تقتضي عند كل مسلم ا٣بوؼ كالوجل من الوقوع ُب ىذا الذنب 
 .من ذلك -فا٘ب ا كإياكماع–العظيم 

  :قاٍ 

َّأ$قاٍ:   إٔ زضٍٛ اهلل ٚهلُا عٔ عا٥ػ١  ِٛ َٜ  َغدُٓ ايَٓٓأع َعَرابّا 

َٕ ٔبَدًٔل ايًَٓ٘ :ايكٝا١َٔ ُٖٛ َٔ ُٜكا  #ايَٓرٜ

كىو ثابت ُب الصحيحْب كلو ركايات عدة كما أنو جاء  ىذا حديث عائشة 
أراد الدخوؿ على بيت عائشة  ُب غّب الصحيحْب، كقصة ىذا ا٢بديث أف النيب 

  ًمثل  :راـ؛ القراـكجاء ُب بعض الركايات أنو قدـ من سفر فإذا بباب ا٢بجرة عليو ق
كجاء ُب بعض الركايات أف ىذه التصاكير   ،كعلى ىذا القراـ تصاكير ،الستارة قماش يسَب بو

ماذا أذنبت؟  الدخوؿ، فسألت عائشة  النيب  فأىب ،كانت ألحصنة ٥با أجنحة
 َأَشدُّ الن اِس َعَذابًا ِعند الل ِو يَػْوـَ القيامِة ال ذينَ » إفإذ  ،هبذا ا٢بديث ىا النيب فأخرب 

ىؤالء  ،يشاهبوف، ا٤بضاىاة ىي ا٤بشاهبة يعِب:يضاىوف  :كمعُب قولو ،«ُيضاُىوَف ِبَخلِق الل وِ 
ال شك أهنم كقعوا ُب إٍبو عظيم حٌب إهنم   -يضاىئوف :كقيرئ أيضنا با٥بمز-الذين يضاىوف 

 كىو الصادؽ ا٤بصدكؽ كانوا أشد الناس عذابنا يـو القيامة. كانوا كما أخرب النيب 
٤بمنوع ُب التصوير ا٤بشاهبةي أـ قصد ا٤بشاهبة؟ يعِب ىل الذم جاء ذمو كالوعيد كىل ا
ىو أف يصور اإلنساف فيكوف قد كقع ُب تصويره ا٤بضاىاة شاء أـ أىب؟ ا٢بديث عليو ُب ىذا 

 د أف يضاىي خلق ا بالتإب من صور كٓب يقصي ك ا٤بقصود النهي عن قصد ا٤بشاهبة  أـ أف
 ىذا الوعيد؟ فإنو ليس داخبلن ُب

أعلم ىو األكؿ كأف ا٢بكم يدكر مع علتو كجودنا كعدمنا،  الذم يظهر كا تعأب
فا٤بشاهبةي ٙبصل ٗبجرد التصوير، كأما قصد ا٤بشاهبة فهذا ينفصل عنو حكمي ا٤بصور، فمن 

 .ُب فعلو فبل شك أف ىذا كفره با  ف مشاهبنا  و قصد أف يك
لكن ىذا اإلنساف قد كقع ُب إٍب عظيم ككبّبة  ،ر بذلكأما من ٓب يقصد فإنو ال يكف

تدؿ عليو ٦بموع األحاديث  اإذ إف التصوير ينطبق عليو كصف الكبّبة كم ،من الكبائر
 .الواردة ُب ىذا الباب
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َأَشدُّ الن اِس َعَذاباً ِعند الل ِو يَػْوـَ القيامِة ال ذيَن ُيضاُىوَف »:  كعليو فيكوف قوؿ النيب
إذا كاف اإلنساف قاصدنا  )أشد( على بابو من جهة ما تدؿ عليو أفعل التفضيل «الل وِ  ِبَخلقِ 

كال شك أف أشد الناس عذابنا ىم  ،للمضاىاة فبل شك أف ىذا اإلنساف أضحى كافرنا
 «أشد الناس عذابًا» الكفار، أما إذا ٓب يكن ٜبة قصدو إ٭با كقع تصوير فقط، فإف قولو 

  :موجو بأحد توجيهْب
يعِب من جنس  ؛إما بأنو أشد الناس من جنس من فعل ما فعل]التوجيو األكؿ[: 

 .الفساؽ فهو يدؿ على أنو من أكرب الكبائر
 فهو من أشد الناس عذابنا.  ،ىنا مقدرةا ى (من)أك أف تكوف ]التوجيو الثا٘ب[: 

الٍب جاء فيها أفعل  كىذا ا١بواب ييفيدؾ ُب مواضع كثّبة ُب أحاديث النيب 
لتفضيل سواء فيما يتعلق بفضائل األعماؿ أك ُب مراتب السيئات، أك فيما يتعلق بالعذاب ا

 (من)فيو  كبلـ العرب أهنم يطلقوف أفعل التفضيل كا٤بعُب مقدره   نً نى يـو القيامة، فإف من سى 
 فهو من أشد الناس أك من أفضل األعماؿ أك من كذا كىذا لو شواىد ُب لغة العرب كثّبة.

ف ىذا ا٢بديث يدلك على ٙبرٙب التصوير، كيدلك أيضىا على أف من التصوير ا٤بقصود أ
 ا٤بمنوع ما ال ظل لو كىذه مسألةه ينبغي التنبو ٥با.

أف يكوف على ىيئة التمثاؿ  :فإف التصوير قد يكوف تصويرنا لشيءو لو ظل؛ ٗبعُب
، فيكوف على ىيئة تنصب ىذه الصورة على ىيئة التمثاؿ، يصور األنسافي إنساننا أك حيواننا

 ٛبثاؿو أك على ىيئة صنمو أك ما شاكل ذلك، كال شك أف ىذا ٧برـه بإٝباع العلماء ال شك أف  
 الصور الٍب تنصب أك الٍب ٥با ظل ىذه ٧برمةه بإٝباع العلماء.

الصور ا٤بنسوجة أك ا٤برقومة أك الٍب صينعت باليد أك الٍب ليونت باليد كالٍب  :النوع الثا٘ب
ترقم على األكراؽ أك على األقمشة أك على ا٢بيطاف كما شاكلى ذلك، فهذه الصور تكتب أك 

 .٧برمةه ُب قوؿ ٝباىّب أىل العلمال شك أهنا 
كذىب قلة من أىل العلم إٔب أف ىذا النوع من الصور ليس ٗبحـر إ٭با اـر ىو ما كاف 

  .ا٤بنصوبة الٍب ٥با ظل :يعِب ؛على ىيئة التماثيل
 ا القوؿ قوهؿ غّبي صحيح كأصحابو ٧بجوجوف ٗبا ثبت عن النيب شك أف ىذ كال

ة ُب قماش كانت منسوجة كمنقوش  صورةن  فبْب أيدينا ىذا ا٢بديث الذم أنكر فيو النيب 
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على ىيئة التماثيل، فدؿ ىذا على أف الصورة الٍب ال ظل ٥با داخلة ُب  فلم تكن على ىيئة
 .هني النيب 

ت من حديث أيب ىريرة الذم سبق معنا قبل قليل فإف أبو كيدؿ على ىذا أيضنا ما ثب
 رسم على ا٢بائط، كذلك النيب أعلم صورة كانت تي  أنكر فيما يظهر كا تعأب ىريرة 

كقد أخرج  ،أنكر بيده كبلسانو الصور الٍب كانت مرسومة على جدار الكعبة من الداخل
ورأى  ،الكعبة في  ؿ اهللدخلت على رسو »نو قاؿ: أ الطيالسي من حديث أسامة 

قاتل اهلل قوًما يصوروف ما َّل : فجعل يمحوىا ويقوؿ ،صورًا، فدعا بدلو من ماء فأتيتو بو
  .(إسناده جيد):  قاؿ ا٢بافظ «يخلقوف

فهذه األحاديث كأيضنا غّبىا يدؿ على أف ما ال ظل لو من الصور الٍب ترسم باليد 
 .داخلة ُب حكم التصوير ا٤بمنوع

فإف ىذا قد يفهم  «إَّل رقًما في ثوب» :ؿ قائل فماذا أنت ٦بيب عن قولو قد يقو 
  ؟منو إباحة الصور الٍب تكوف منسوجة أك ال ظل ٥با

  :كا١بواب عن ىذا
ال أف يضرب  ،ؤلف بينهامع بينو كأف يي ينبغي أف ٯبي  أف ييقاؿ إف أحاديث رسوؿ ا 

 .ىذا أوًَّل بعضها ببعض 
ُب سياؽ األدلة الٍب دلت على ٙبرٙب التصوير، ليس سياؽ  يأتً ىذا ا٢بديث ٓب وثانًيا 

 ا٢بديث ُب ٙبرٙب التصوير، تنبو إٔب ىذا ا٤بلحظ فإنو مهم، إ٭با جاء ىذا ُب سياؽ بياف أف  
فا٢بديث كما عند الشيخْب ُب صحيحيهما قاؿ رسوؿ ا  ،ا٤ببلئكة ال تدخل بيتنا فيو صورة

: «فا٢بديث ليس ُب  ،«كلب وَّل صورة إَّل رقًما في ثوب  َّل تدخل المالئكة بيًتا فيو
 ىذا أمرٌ التصوير لكنو ُب استعماؿ التصوير يعِب ُب كجود صورة ٛبنع دخوؿ ا٤ببلئكة البيوت 

 .الحظينبغي أف يُ 
  ؟إال رقما ُب ثوب :ما معُب قوؿ الرسوؿ  أتي ثانًيا:ن

أف ال ٲبكن  أف النيب ُب ضوء األحاديث األخرل كبا١بمع بْب األحاديث يتضح لنا 
صريحه ُب منع التصوير الذم ليس لو ظل أك  تتناقض أحاديثو، فحديث عائشة 

الذم كاف منسوجنا ُب قماش فدؿ ىذا على أنو ٩بنوع أما ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا 
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رى   جي كالذم أكرد من أكرد على ٙبرٙب تصوير ما كاف باليد أكرد ىذا ا٢بديث فا١بواب عنو ٱبي
 أحد كجهْب:  على

 ،ا٤براد بذلك الصور ا٤بهانة الٍب تيداس فبل قيمةى ٥با إما أف ييقاؿ إف  ]الوجو األكؿ[: 
لتصويرىا لكن ما كاف منها  إباحةن ليس ىذا  ،دخوؿ ا٤ببلئكة نع استعما٥با كال ٛبنعي فهذه ال ٲبي 

  .من دخوؿ ا٤ببلئكة  امن ىذا القبيل فبل مانع من استعمالو كال يكوف مانعن 
الٍب  ةالصور  :يعِب« إَّل رقًما في ثوب»: ىو أف ييقاؿ إف قولو  ]الوجو الثا٘ب[:

ليست من ذكات األركاح، ما كاف من الصور كىذا كاف معركفنا عند العرب أهنم كانوا 
فا٤ببلئكة  النيب  هك٫بوىا فهذا ليس ٗبمنوع، استثنا يصوركف على األقمشة صور األشجار

نقولو للجمع بْب األدلة،  ، ىذافيو صورة ليست من ذكات األركاحال ٛبتنع من دخوؿ بيت 
 ببعض. ابعضه ال نضرب أحاديث رسوؿ ا 

سمنا، أك ما كاف اـر من الصور ما كاف ٦بي  ص منها ىي: أف  إذف ا٣ببلصة الٍب ٬بلي 
 أك قماش أك حائط أك ما شاكل ذلك. مرسومنا باليد على كرؽو 

أك الصور  ،الصور اآللية :عيًرؼ ُب العصر ا٢بديث كىو لثنأتي اآلف إلى النوع الثا
أك ما يسمى بالصور الفتوغرافية، ىذه الصور كقع فيها خبلؼه بْب  ،الٍب تكوف بآلة الكامّبا

عاصرين ٓب تكن 
ي
ُب  حيًدثتإ٭با ىي األمور الٍب ا ،معلومة عند القدماءبالتأكيد  العيلماء ا٤ب

 تصنع باليد أك الٍب تنقش كتلوف باليد؟ أك يكوف ٥با فهل تلحق بالصور الٍب ،ىذا العصر
  ؟حيكمنا آخر

أعلم  كاألقرب عندم كا تعأب ،اختلف العلماء ا٤بعاصركف ُب ىذه ا٤بسألة إٔب قولْب
  .ىذه تسمى صور فتكوف داخلة ُب عمـو هني النيب  أف  

ر ما اتفق عليو، نكارىا ٱبتلف عن إنكاإا٣ببلؼ ا٢باصل فيها ٯبعل  لكن ال شك أف  
أف تدع ىذه الصور اللهم  -يا رعاؾ ا-أك ما جاء النص الواضح ُب ٙبرٲبو، كإ٘ب أنصحك 

ا٢باجة قد تدعو إٔب أف يتصور األنساف لبطاقة أك  فإف   ،إال ما دعت إليو الضركرة أك ا٢باجة
مثل ىذا  فإفى  ،أك لبعض الدكاعي األمنية ،لرخصة قيادة أك ١بواز سفر أك ما شاكل ذلك

قاعدة رفع ا٢برج ُب الشريعة تدؿ على أنو أمره مباح إف شاء ا ُب حق من  شك أف   األمر ال
ا إليواضطي  تاجن  .ر إٔب ذلك أك كاف ٧بي
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منزلة الضركرة، أما ما عدل ذلك  ؿي زى نػى ا٢باجة العامة تػي  إف   :كالقاعدة عند الفقهاء 
مع سهولة التصوير ُب ىذه السنوات  أال تتصور ال سيما -يا رعاؾ ا-فالنصيحة لك 

 .ا٤بتأخرة من خبلؿ ىذه الكامّبات ا٤بوجودة ُب ا١بواالت
كخّب دينك الورع، كالسبلمة  «دع ما يريبك إلى ما َّل يريبك» :يقوؿ نبيك  :أقوؿ

 للذكرل كما شاكل ذلك فا  يدعوهنآب تتصور ىذه الصور الٍب  كلو ،ال يعد٥با شيء
اسبك يـو ا رٗبا  العلم عنده سبحانو ،أعلم كلكن لو تصورهتا فرٗبا كا تعأب ،لقيامةلن ٰبي

اسب كرٗبا تيسأؿ عن ذلك فعليك بأف تسلك مسلك الورع، كتدع ىذه التصاكير ما  ،ٙبي
ا كأصبحت ىذه  أف   أمكنك إٔب ذلك سبيبل، أعلمي  األمر ُب ىذا العصر أصبح ميشكبلن ًجدن

لكن عليو أف يدفع عن نفسو  ،ىب ُب كل مكافو يذىب إليوالصور تيبلحق اإلنساف شاء أـ أ
  م.أعل كا تعأب ،ما استطاع إٔب ذلك سبيبلن ما فيو الشبهة 

  :قاؿ 
ٌٗ$ٜكٍٛ:  مسعت زضٍٛ اهلل  :ٚهلُا عٔ ابٔ عباع  ؛َؿٛز يف ايٓاز ن

 #يف دِٗٓبٗا  عربُٜ ُٜذعٌ ي٘ بهٌ ؾٛز٠ ؾٛزٖا ْؿْظ

ٯبعل بكل صورة  كعيد ا٤بصورين فإف ا ىذا من األحاديث الدالة على 
ييعذب هبا بكيفية  ،فيها ركحنا فتكوف سببنا لتعذيبو صورىا ىذا اإلنساف نفسنا ٯبعل ا 

كىذا ا٢بديث ٩با ييستدؿ بو على أف ا٤بمنوع من التصوير ىو للشيء  ،أعلم هبا -تعأب–ا 
 .الذم فيو ركح

كذلك أف ىذا ا٢بديث يدؿ على أف ا٤بمنوع  ،أما ما ال ركح فيو فبل بأس بتصويرهً 
الذم  كذلك ا٢بديثي   ،أف يكوف فيو ركحه  كنما ٲب :يعِب ،تصوير ما ٲبيكن أف يكوف فيو نفسه 

ُب الصورة الٍب ىي ىذا إ٭با يتأتى  «مر بنفخ الروح في ما صور وليس بنافخؤ ي»مر  معنا أنو 
ما جاز تصويره كىذا ىو الذم عليو ٝباىّب ، كبالتإب ما ال ركح فيو كاف فيها ركح   ُب أصلها
  .أىل العلم

فيحـر تصوير  ؛كذىب قلة من أىل العلم إٔب ٙبرٙب تصوير كل ما خلق ا 
 اإلنساف كٰبـر تصوير ا٢بيواف كٰبـر تصوير الشجر كا١بباؿ كالبحر كما إٔب ذلك، كىذا كجوه 
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يب داكد من أف أند الَبمذم ك كيدؿ عليو ما جاء ع و غّب صحيح،ذكره بعض الشافعية لكن  
 :علة ذلك  للنيب فامتنع عن الدخوؿ ٍب بْب جاء إٔب النيب  جربيل 

  .كاف عند الباب ٛبثاؿه  :فأوًَّل 
 .كاف على السَب نقش صور  :وثانًيا
 :من ذلك ٍب قاؿ للنيب  فامتنع جربيل  ،كاف ٜبت كلب ُب البيت :وثالثًا

بأنو  ار جربيل ب، الحظ اخ«كوف كهيئة الشجرةر بالتمثاؿ أف يقطع رأسو حتى يمُ »
دؿ ىذا على أف الصورة  شجرة فإف ىذا أخرجو عن كونو صورةن التمثاؿ كهيئة  ٤با أصبح

البخارم من أف رجبلن جاء إٔب  ثبت عند ايو ركح، كيدؿ على ىذا أيضنا ما٤بمنوعة ما كاف ف
ر، فقاؿ لو: أال أعمل بيدم  كأصنع ىذه التصاكي فقاؿ: إ٘ب رجل ابن عباس

صورة جعل اهلل لها  صور من» :يقوؿ  و، ٠بعتمن رسوؿ ا  و٠بعت أحدِّثيكى حديثنا
كإذا بالرجل يربو، ربا كاصفر  ، «أبًدا نفًسا يُعذب بو حتى ينُفخ فيها الروح وليس بنافخ

 كل  ما ال ركح  فيو.   أبيت فعليك هبذا الشجر إفلو: كٰبك ف قاؿكجهو ف
 ال ركح  فيو ىذا بدؿه من قولو فعليك هبذا الشجر.كل  ما 

 .منو تصوير ما ال ركح فيو أمر جائز ال مانع فدؿ ىذا على أف  
أك الشجر  ،تصوير ما فيو ركح :إٔب أف ا٤بمنوع من التصوير ىو كذىب ٦باىد  

كاإلنساف كهبيمة كبقية   ؛تصوير مالو ركح الذم لو ٜبر، التصوير ا٤بمنوع عند ٦باىد 
 .أك تصوير الشجر ا٤بثمر ،ا٢بيوانات
ككأنو نزع ُب ىذا إٔب  الشجر الذم ال ٜبر لو فإنو ٯبوز تصويره عنده  اأم

 ُب ا٢بديث على ما ذكر بعض الشراح ُب توجيو قولو إٔب قولو  حديث رسوؿ ا 
  «عيرةليخلقوا شف أوليخلقوا حبة ففليخلقوا ذرة أو »القدسي الذم مر  بنا قبل قليل قاؿ: 

الذرة دليل على ٙبرٙب ما لو ركح، كا٢ببة كالشعّبة دليل على ٙبرٙب  :  كأنو يقوؿ
كال  ،كال أعلم أحد تابعو عليو ،الشجر الذم لو ٜبر، كىذا القوؿ ال أعلم أحد سبقو إليو

كا  ،الٍب ذكرهتا لك قبل قليل ىذا غّب صحيح كما تدؿ على ىذا األحاديث شك أف  
 أعلم. تعأب
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  :قاٍ 

ُنًـ إٔ ٜٓؿذ ؾٝٗا  ؛َٔ ؾٛز ؾٛز٠ يف ايدْٝا$َسؾٛعا:  ٚهلُا عٓ٘ 

 #.ايسٚح ٚيٝظ بٓاؾذ

ـر من الصور، ىو الصور الٍب ٥با اىذا أيضنا يدؿ كما أسلفت لك، يدؿ على أف 
 .أعلم كا تعأب ،على ىذا ا١بنس إ٭با يتنزؿي ألف ىذا ا٢بديث  ؛ركح دكف ما ليس ٥با ركح

  :قاٍ 

 أال أبعجو ع٢ً $ :عًٞ  يٞقاٍ: قاٍ  ؛عٔ أبٞ اهلٝازٚملطًِ 

أال تدع ؾٛز٠ إال طُطتٗا، ٚال قرّبا $ ؟:َا بعجين عًٝ٘ زضٍٛ اهلل 

 #.َػسّؾا إال ضٜٛت٘

حياف بن  :قاؿ أليب ا٥بياج كىو كفيو أف  علي  ،ىذا ا٢بديث األخّب ُب ىذا الباب
: أال أبعثك على ما بعثِب عليو رسوؿ ا قاؿ أحدي التابعْب  ،حصْب األسدم الكوُب

 «ىذا أمر النيب  ،او كاإلزالة :الطمس ىو ؛«أَّل تدع صورة إَّل طمستها  لعلي
،  كىذا من األكامر الٍب ينبغي أف يعتِب أىل التوحيد هبا؛ على أىل التوحيد أف يعتنوا هبذا

 .عند اإلمكاف كاالستطاعة على طمس الصور وافيحرص األمر العظيم من لدف رسوؿ ا 
كالبلية هبذا األمر قد عظمت فينبغي على اإلنساف أف ٰبرص على عدـ إدخاؿ ىذه 
الصور إٔب بيتو، أك عدـ نصبها ُب بيتو، كثّب من بيوت ا٤بسلمْب لؤلسف الشديد إذا دخلتها 

 ٦بالسو ىنا ُبلطائر أك ٛبثاؿه لفيل أك ٛبثاؿه لزرافة ينصبو  كجدت فيها تلك التماثيل، ٛبثاؿه 
كير ا٤بعلقة اأك ٘بد تلك التص ،أتى بأمر حسن كيظن أنو قد ،الفذكىناؾ كىو فرحاف كج

كال شك أف دخوؿ  ،كىي من األسباب الٍب ٛبنع دخوؿ ا٤ببلئكًة البيت ،على ا٢بيطاف
من الناس عن سبب كقوع  ّب كالرٞبة، كيسأؿ كثّبه ا٤ببلئكة إٔب البيوت يصحبو دخوؿ ا٣ب

رٗبا غفل  ك  ،لصدكر أك خبلفات أك ما شاكل ذلكلضيق ما فيها من  البيوت ا٤بشاكل ُب
للشياطْب ال تدخلها  لك أكىو أف البيوت أصبحت م ،ىذا السبب نالناس عمن  كثّبه 

على  ةبيوت ا٤بسلمْب بيوتنا طيبة مستقيمالذم ينبغي أف تكوف ا٤ببلئكة بسبب ىذه الصور، 
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 ككاف النيب  ،ه الصور كال تبقى فيهاكمن ذلك أف تيبعد عنها ىذ شرع ا 
  .حرًيصنا على ذلك

 :ُب صحيحو باًب نقًض الصور ٍب أكرد حديث النيب  ب اإلماـ البخارم بوٌ 
الشيء الذم على  :التصاليب ،«أنو لم يكن يدع شيًئا في بيتو فيو تصاليب إَّل نقضو»

لباب يدؿي على أف أف إيراد ىذا ا٢بديث ٙبت ىذا ا كذكر الش راح  ،ىيئة صليب
فإف كجود الصليب من أسباب عبادتو كما يفعل  ،الصور ذات األركاح ٥با ىذا ا٢بكم

فلها ىذا ا٢بكم؛ كىذا من فقو البخارم  ككذلك الصور من أسباب كقوع الشرؾ ،النصارل
 أنو ركاية األكثر  لكنك  ،أنو ٓب يكن يدع شيء من التصاكير إال نقضو :ركاية كجاءت

بيده كىذا ٩با كاف يأمر   ىذا كاف يفعلو النيب ،شيئنا فيو تصاليب إال نقضو ٓب يكن يدع
 بو. 

 .إذف مهما استطاع األنساف فعليو أف يأٛبر بأمر النيب 
القرب العإب  :القرب ا٤بشرؼ يعِب ،«وَّل تدع قبًرا مشرفًا إَّل سويتو» :قاؿ :األمر الثا٘ب

عة، فالشريعة أذنت برفع القرب عن مستول األرض الذم ارتفع ترابو زيادة عما أذنت بو الشري
بور كبالتإب رفع ىذه الق ،قعد عليووطأ كال يي فبل يي  شربا أك ٫بوه حٌب يتميز أنو قربه  ،رفعنا يسّبا

  .٧بـر ُب الشريعة عن ىذا ا٤بستول ا٤بعتاد أمره 
إَّل » :تسوية القبور ىنا معُب قولو :رأل ذلك بتسوية القبور، كمعُبمن  أمر النيب 

 .الشريعةجعلتو مساكينا للقبور ا٤بأذكف هبا ُب  يعِب: «سويتو
كما   مةن مسنكأف تكوف  ،ا٤بأذكف بو ُب الشريعة أف تكوف القبور مرتفعة ارتفاعنا يسّبا

  .جاء ذلك ُب األحاديث العدة عن رسوؿ ا 
عتاد ا٤بعركؼ ٦برد ارتفاع تراب القرب زيادة عن ا٤بإذا  كاف أنو  -يا رعاؾ ا-كالحظ 

  !ا٤بسلمْب أمرنا ٧بـر ككاجب اإلنكار، فكيف بالبناًء على القبور؟ ملكع ُب سنة رسوؿ ا 
أك رٗبا نيصب  ،أك الرخاـ، ا٢بجارة  ،ا عليها اللنبوعن موضي  ةكيف ٔبعل ىذه القبور مرتفع

ع عليها قبة أك ما شاكل ذلك، ال شك أف ىذا منكر أشد كاجب اإلنكار على من استطا 
 .ذلك إنكار
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 :قاٍ 

 باب:

 اؿًـَا دا٤ يف نجس٠ 

للتنبيو على أمرو تركو من ٙبقيق كماؿ التوحيد،  ىذا الباب قد عقده ا٤بؤلف 
 .أال كىو كثرة ا٢بلف با 

 ييكثر من تذؿ ا٠بو، كالعظيم، كا٠بو عظيم، كمن تعظيم العظيم أال ييب ا 
 .ا٢بلف بو

إليها حاجة أك مصلحة راجحة،  كوف اليمْب ٓب تدعي تكضابط كثرة ا٢بلف يرجع إٔب أف 
ها حاجة كال تقتضيها أف تكوف اليمْب ٓب تدع إلي :ىو ضابط كثرة اليمْب ىذا الشيء ا٤بذمـو

 .راجحة مصلحةه 
 :يمْب ثبلثة أمورالكا٤بسلم ينبغي عليو أف يبلحظ ُب 

  كاحد.ٗبعُبن  ، ىذه كلماته القسم ،حلفاليمين، ال 
، ىذا على كجو ٨بصوص تأكيد الكبلـ بذكر اسم ا  :معلـوالحلف والمراد ب

 ىو ا٢بلف الشرعي، ىذه ىي اليمْب الشرعية.
 أعود فأقوؿ: ينبغي على ا٤بسلم أف يبلحظ ُب ٲبينو ثبلثة أمور:

لف من  ، كا و با في لً أف يكوف حى  :]المر الوؿ[ حقو على عبده أال ٰبي
من كاف حالفاً »: قاؿ قاؿ كما مر معنا ُب دركس سابقة،   إال بو، كالنيب

من حلف بغير اهلل » أنو قاؿ:كما صح عنو ، «فليحلف باهلل أو ليصمت
 .«فقد كفر أو أشرؾ

 أنو إذا حلف با فعليو أف يكوف صادقان ُب حلفو، فإف ا٢بلف با  المر الثاني:
مر معنا أنو   على أمر كاذب، كالنيب عظيم، كمن ا٤بنكر الكبّب أف ييذكر اسم ا  ره أم

 :قاؿ كما عند البخارم و ، كما أن«من كاف حالفًا باهلل فليصدؽ»قاؿ: 
، كقلنا: إف «الكبائر اإلشراؾ باهلل، وعقوؽ الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»

اجرة كالٍب ٰبلف هبا اإلنساف فيقتطع هبا ماؿ أخيو ا٤بسلم، الكاذبة الف :ياليمْب الغموس ى
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ألجل مصلحة يرجوىا أك مفسدة يدفعها عن  ؛كاذبان عا٤بان عامدان   أنو ٰبلف با  :يعِب
 االضطرار. نفسو ٓب تبلغ حد  

من ا٢بلف، كىذا ىو ٧بل ٕبثنا ُب ىذا الباب، إذف عندنا  ييكثرى  أال المر الثالث:
 ى ا٤بسلم أف يراعيها ُب مسألة ا٢بلف:ثبلثة أمور عل

 با، كال ٯبوز أف ٰبلف بغّبه. أف ٰبلف الوؿ:]المر[ 
 أف ٰبلف با صادقان. ]المر الثاني[:
 كثر من ا٢بلف.أال يي  والمر الثالث:

من أدلة الكتاب كالسين ة ما يشهد ٥بذا الباب الذم عقده، كىو  كذكر ا٤بؤلف 
  .ن الذـ كالعيب، كا تعأب أعلمم ما جاء ُب كثرة ا٢بلف

 : قاؿ 
 [.ٜٛ: ﴿َواْحَفظُوا أَْيَماَنُكْم﴾]المائدة:ٚقٍٛ اهلل تعاىل

 ىذه اآلية للمفسرين فيها ثبلثة أقواؿ:
وا من يعِب ال ٙبلفوا، أك أقل   ،[ٜٛ﴿َواْحَفظُوا أَْيَماَنُكْم﴾]المائدة: الوؿ:]المعنى[ 

فتحلف على الصغّب كالكبّب فيما يهم كفيما ال يهم، بل  ا٢بلف، ال ينبغي أف تبتذؿ ٲبينك
ينبغي أف يكوف شأف اليمْب ُب نفسك عظيمان، ٕبيث إنك ال ٙبلف إال على ما يستحق 

﴿َواْحَفظُوا  :ا٢بلف، فيكوف ىذا مفهـو أك يكوف ىذا معُب قولو تعأب
  .[ٜٛأَْيَماَنُكْم﴾]المائدة:

نكث ىو من ا٢بنث، كا٢بنث:  ،[ُٜٛكْم﴾]المائدة:﴿َواْحَفظُوا أَْيَمانَ الثاني: المعنى
اليمْب كنقضها كعدـ الوفاء ٗبوجبها، فإذا حلف اإلنساف على ٲبْب فينبغي عليو أف يبقى 

خبلؼ ذلك، فإف ُب ٗبا إذا ٓب تظهر ا٤بصلحة  ده ٗبوجبها، كىذا مقي   على موجبها كأف يفي  
شاء اهلل َّل أحلف على يمين فأرى واهلل إني إف » ُب الصحيحْب: اقد قاؿ كم  يبنال

   .«غيرىا خيراً منها إَّل كفرت عن يميني وأتيت الذي ىو خير
فبل تَبكوىا ببل تكفّب إذا  ،[ٜٛ﴿َواْحَفظُوا أَْيَماَنُكْم﴾]المائدة: المعنى الثالث:

ال تَبكوىا ببل تكفّب إذا حنثتم،  :يعِب ،[ٜٛ﴿َواْحَفظُوا أَْيَماَنُكْم﴾]المائدة: حنثتم،
﴿َذِلَك َكف ارَُة أَْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا قاؿ:  كيشهد ٥بذا سياؽ اآلية، فإف ا 
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اإلنساف فإف عليو أف يبادر إٔب الكفارة، كال يفعل   ثى نً فإذا حى ، [ٜٛأَْيَماَنُكْم﴾]المائدة:
و ال يبإب ة، ٍب إن  األقساـ كٰبلف ٲبينو على أشياء كثّب  كما يفعل بعض الناس حينما ييقًسمي 

نث فيخالف مقتضى ٲبينو، ال يبإب بكفارة ىذا اليمْب، كرٗبا مرت عليو األياـ حينما ٰبٍ 
و ذلك كتعلق ىذا ا٢بكم ُب ذمتو، بل ينبغي على اإلنساف أف يبادر إذا حنث ُب ٲبين فنسي  

  .أف يبادر إٔب تكفّب ىذه اليمْب
ـُ َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن  : لنا كفارة اليمْب فقاؿ قد بٌْب  كا  ﴿َفَكف ارَتُُو ِإْطَعا

ـُ َثالثَِة  َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَف َأْىِليُكْم َأْو ِكْسَوتُػُهْم َأْو َتْحرِيُر رَقَػَبٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا
﴾]المائدة:  .[ٜٛأَي اـٍ

ُب ىذا الباب  ىذه اآليةكإيراده  إذف ا٤بعُب الذم تراه مناسبان لتبويب ا٤بؤلف 
ثركا من ا٢بلف، وا من ا٢بلف كال تكأقل   :يعِب ﴿َواْحَفظُوا أَْيَماَنُكْم﴾ ىو ال شك ا٤بعُب األكؿ

  .كا تعأب أعلم
 : قاؿ 

اؿًـ َٓؿك١ $ ٜكٍٛ: قاٍ: مسعت زضٍٛ اهلل  عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

 أخسداٙ.# يًطًع١، ممشك١ يًهطب

الحلف منفقة للسلعة، :»  و النيبقاؿ فيىذا حديث ٨بير ج ُب الصحيحْب، 
لركاج السلع، كذلك أف اإلنساف  سببه  :يعِب : منفقة، كمعُب قولو «ممحقة للكسب

كا إهنا "ا بكذا ككذا، أك أهنا ذات جودة: البائع إذا حلف على ىذه السلعة بأنو إ٭با اشَباى
ا اشَبل دكف تردد، فهو ٩با ٩با ييقنع ا٤بشَبم بالشراء، فرٗب ىذا، فإف "جيدة كتصلح لكذا ككذا

، لكن ما الفائدة إذا كاف ذلك سببان ق الكسب كنزع بيعها ركاج ق السلعة كيسببي ينفِّ 
الربكة؟، ما الفائدة أف يكوف عند اإلنساف ماؿ كسبو من ٘بارتو لكنو منزكع الربكة؟، ال ينتفع 

أف اليمْب منفقة  ، كىويث، كالسبب ما جاء ُب ىذا ا٢بد-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-بو، 
 للسلعة ٩بحقة للكسب.

 يمْب الصادقة أـ اليمْب الكاذبة؟كىل ا٤براد من ىذا ا٢بديث ال
 :الحديث يحتمل الْمَرين
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ا٢بلف  :يعِب «الحلف منفقة للسلعة» :قيل: إف قولو  ]اَّلحتماؿ الوؿ[:
اليمين » :نيب الكاذب، كيشهد ٥بذا ما جاء ُب ركاية عند اإلماـ أٞبد قاؿ فيها ال

 للبوار كسبب اليمْب الكاذبة سببه  ، كال شك أف  «الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب
  :كاذبان قد كقع ُب ظلمات بعضها فوؽ بعض، فهو  للشر، فإف الذم ٰبلف با 

 .قد كذب، كالكذب من حيث ىو ٧بـر ُب الشريعة أوًَّل:
 .البلئق بوالتعظيم  اسم ا  أنو ما عظمٌ  وثانياً:

عافا٘ب ا -أنو قد كقع ُب اليمْب الغموس الٍب تغمس ُب اإلٍب ٍب ُب النار،  :و]ثالثًا[
 .-كإياكم من ذلك

كاف ىذا ىو ا٤براد فإف االستدالؿ هبذا ا٢بديث على ما بوب عليو ا٤بؤلف   ذاٍب إ
كىذا أمر  أف كثرة ا٢بلف صادقان تقودؾ إٔب ا٢بلف كاذبان، :مستقيم، ككجو ذلك استدالؿه 

ل عنده أف ٰبلف كىو صادؽ لكنو يكثر من ذلك، هي سٍ معلـو با٤بشاىدة، اإلنساف الذم يى 
 .رٗبا يقع ُب ا٢بلف الكاذب كبالتإب اليمْب، ىذافإنو يرتاض لسانو ا٢بلف كتعتاد نفسو على 

 كلو صادقان، من باب إذف يكوف ىذا ا٢بديث ناىيان عن اإلكثار من ا٢بلف با 
 كاذبان.  با  لوقوع ُب ا٢بلفإٔب اة إٔب ماذا؟، كسيلة أنو كسيل

أف ا٤براد: اإلكثار من ا٢بلف  -أيضان  كىو قومه - واَّلحتماؿ الثاني في ىذا الحديث
صادقان ُب شأف البيع كالشراء، ال ينبغي عليك يا عبد ا أف تكثر من ا٢بلف، كيشهد ٥بذا 

أنو  عن النيب   من حديث أيب قتادة ((صحيحو))اإلماـ مسلم ُب  دا٤بعُب ما ثبت عن
 للركاج كسببه  سبب أنو :يعِب «ثم يمحق قُ فٍّ نػَ فإنو يػُ  في البيع إياكم وكثرة الحلف» قاؿ:

لكن ىذا ال فائدة ك السلعة ٛبشي ُب السوؽ كتيباع كالناس تقبل على شرائها،  :يعِب ؛اؽى فى للنػى 
  .نساف من ىذا البيعالذم يكسبو اإلمنو ألنو ٲبحق الربكة من ىذا الكسب 

 ىذين يشمل األمرين، يكوف فيو النهي عن -أعلم تعأب كا-فيما يبدك كا٢بديث
على  أك أنو يكثر من ا٢بلف با  ،األمرين، عن أف ٰبلف اإلنساف على السلعة كاذبان 

 .كاف صادقان لو  ك  ىذه السلعة
رج اإلماـ مسلم ُب عظم جرمان، كيدؿ على ىذا ما خأكال شك أف األكؿ أشد إٜبان ك 

ثالثة َّل يكلمهم اهلل وَّل ينظر » قاؿ:  أف النيب  من حديث أيب ذر ((صحيحو))
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سلعتو بالحلف  فٍّقُ نػَ والمُ  ،والمناف ،-ثوبو يعِب-إليهم يـو القيامة، وَّل يزكيهم: المسبل
ُب  ٪باالذم ب، كال ىو فكسبو ٩بحوؽ الربكة فهو ال الذم استفاد ُب الدنيا! «الكاذب

سلعتو با٢بلف  ف قى يث، من نػى دد هبذا الوعيد الشديد الذم جاء ُب ىذا ا٢بآلخرة؛ فإنو ميتوع  ا
  .الذم قالو  د هبذاالكاذب فإنو ميتوع  

إذف على ا٤بسلم أف ٰبذر أشد ا٢بذر من الوقوع ُب ىذا األمر، أك ُب اآلخر كىو أف 
يدؿ  كال شك ان بقضية البيع إال أنو٨بصوص شيئان  إف كافىو ك من ا٢بلف ُب البيع، ك  رى ثػِّ كٍ يي 

ا٢باؿ مطلقان، كإف كاف ُب ىذا األمر على كجو ا٣بصوص األمر أشد كراىة،  ىذه على ذـ
مكركه مذمـو مطلقان، كىو ُب باب البيع كالشراء أشد كراىة كذمان،  اإلكثار من ا٢بلف أمره 

 كا تعأب أعلم.
 : قاٍ 

ث١ ال ٜهًُِٗ اهلل، ٚال ثال$قاٍ:  إٔ زضٍٛ اهلل  ؛ٚعٔ ضًُإ

شإ، ٚعا٥ٌ َطتهرب، ٚزدٌ دعٌ اهلَل  ُْطٚهلِ عراب أيِٝ: أغٜٝصنِٝٗ، 

زٚاٙ ايطرباْٞ بطٓد # بكاعت٘، ال ٜػرتٟ إال بُٝٝٓ٘، ٚال ٜبٝع إال بُٝٝٓ٘

 ؾشٝض.

، كفيو ىذا الوعيد الذم جاء ىذا ا٢بديث حديث صحيح كما قاؿ ا٤بؤلف 
 مطقد توعدىم هبذا الوعيد ُب اآلخرة: أك٥بم أشي ا  ف  أ :ُب شأف ىؤالء الثبلثة، كىو

، فدكاعي الشهوة عنده ضعيفة، كبّب السن  مط:األشي، -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-زاف 
، كال شك -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-ُب ىذه الفاحشة الكبّبة  كاقعه  كمع ذلك فإنو زافو 

، كلكنو إذا كاف من كبّب السن فبل شك أنو ةكبّب منكر ك ك قبيح  أف الزنا من حيث ىو أمره 
 .أشد جرمان كأعظم إٜبان 

ىذا ال يعِب أف للشاب  الداعي إٔب ا٤بعصية كاف إٜبها أعظم، أنو كلما قل   :كالقاعدة
ُب الوقوع ُب الزنا، بل الشاب إذا كقع ُب الزنا ال شك أنو كقع ُب كبّبة كإٜبو عند ا  عذره 

ألف الداعي الدافع  أعظم، ٓب؟ السن ال شك أف إٜبو عند ا  بّبى الشيخ ك عظيم، لكن  
ىذه  إٔب الوقوع ُب اهُب نفسو أدٌ  إٔب كقوعو ُب ىذه ا٤بعصية ضعيف، فدؿ ىذا على خبثو 
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فوقع ُب ىذه ا٤بعصية مع  ،ا٥بولتباع الشيطاف كا قد استؤب عليها ا٤بعصية، على أف نفسو
 .ضعف ما يدعوه إٔب الوقوع فيها

وعائل : »ذلك الشأف ُب الذنب اآلخر كىو االستكبار مع الفقر، قاؿ ك
قبيح من  ري بػٍ ، الكً كمع ذلك يتكرب على خلق ا  الفقّب، فقّبه  :، العائل ىو«مستكبر

إٜبان كأعظم فداحة، كالسبب  الغِب، فكيف ىو من الفقّب؟! فبل شك أنو ُب حق الفقّب أشد  
 .أعظم  على ا٣بلق، فكاف إٜبو عند ا أنو ال داعي يدعوه إٔب أف يتكرب

 ىذه الكلمة فسرىا النيب  ،«رجل جعل اهلَل بضاعتو» :اؿ فيو النيب كالثالث ق
 جعل اى  ومباشرة، فبل ٙبتاج إٔب أف ٯبتهد إنساف ُب تفسّبىا، كجو كون ىذه ا١بملة عقيب

على لسانو  بح ا٢بلف با بضاعتو، أم أنو ال يبيع إال بيمينو كال يشَبم إال بيمينو، أص
، كال شك أف ىذا أمر حاؿ بق كبلمو، كال يبإب فيو كال يبإب بو، كيبذلو بكلاأمران يس

  .مذمـو
  ؟أك أنو ال يشَبم إال بيمْب كاذبة ،أنو ال يشَبم إال بيمْب صادقةبكىل ا٤براد 

د، فيكوف ىذا السابق فإننا ٪بد أف الوعيد يشبو الوعي  إف نظرنا إٔب حديث أيب ذر
٩با يقوم القوؿ بأف حديث الطربا٘ب ىذا يراد بو أنو ال يشَبم إال بيمْب كاذبة كال يبيع إال 

 صدؽ، لكن ال شكاإلكثار من ا٢بلف كلو كاف ىذا ب :بيمْب كاذبة، كٰبتمل أف يكوف ا٤براد
اسم ا أعظم، إذ إٍب الكذب السيما مع ذكر   ذبان فإف إٜبو عند االو كاف ىذا ك أنو
  أعظم من ٦برد اإلكثار من ا٢بلف با .صادقان، كا تعأب أعلم 

 : قاؿ 
خري $ :اٍ زضٍٛ اهلل قاٍ: ق  ٚيف ايؿشٝض عٔ عُسإ بٔ سؿني 

ال أدزٟ ؾقاٍ عُسإ:  -أَيت قسْٞ، ثِ ايرٜٔ ًِْٜٛٗ، ثِ ايرٜٔ ًِْٜٛٗ

ٜػٗدٕٚ ٚال  ّإٕ بعدنِ قٛ ثِ ،-ا!٘ َستني أٚ ثالّثسْبعد ق َسَنَذَأ

ٕ ٚال ٜٛؾٕٛ، ٜٚعٗس ؾِٝٗ ٓرزْٕٚٛ ٚال ُٜؤمتٕٓٛ، ُٜٜٚٛطتػٗدٕٚ، ٚى

 #.َُُٔايطِّ

: ُب الصحيح يعِب ُب جنس الصحيح، فهو ُب ا٤بؤلف  فيو ىذا ا٢بديث قاؿ
يأتوف  أخرب على سبيل الذـ عن شأف أناسو  الصحيحْب، كالشاىد من ا٢بديث أف النيب 
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 :٥بم، الشاىد من ا٢بديث فيها قولو  ة، كذكر أربع صفاتو بعد القركف الثبلثة ا٤بفضل
ا٤بناسب قد يقوؿ قائل: أين كجو الشاىد من ا٢بديث  ،«يشهدوف وَّل ُيستشهدوف»

 .ديث شيء يناسب اإلكثار من ا٢بلففليس ُب ا٢ب للباب؟
يشهدوف وَّل » قولو  ىوكا١بواب عن ىذا أف أعيد فأقوؿ: إف الشاىد 

 .«ُيستشهدوف
ىذا ا٢بديث ألجل التمهيد للحديث  أف يكوف بإيراد ا٤بؤلف بإما  كووجو ذل

ىؤالء الذين يشهدكف كال ييستشهدكف ٱبلطوف  أف الذم بعده أك أف يكوف مراده 
، فإنو بعض السلف كمنهم النخعي  شهادهتم با٢بلف، كىذا ما ٞبل عليو ا٢بديثى 

قولو:  أف عن النخعي ركم  )، قاؿ: ((مها٤بف))أبو العباس القرطيب ُب  نقلا مفس ر ا٢بديث ك
: أشهد با أنو كذا توُب شهاد اإلنساف ككجو ذلك أف يقوؿ ،(أهنم ٰبلفوف :يشهدكف يعِب

ٯبمعوف  ككذا، كاف كذا ككذا، فهذه الشهادة تتضمن أيضان ا٢بلف، فيكوف حاؿ ىؤالء أهنم
 .بْب الشهادة كا٢بلف، فيكوف ىذا ُب حقهم أمران مذمومان 

، نتكلم عن «يشهدوف وَّل ُيستشهدوف» ُب شأف ىؤالء أهنم ىنا عند قولو  بقىنك 
يشهدوف وَّل » مسألة ا٢بلف ُب ا٢بديث القادـ ُب حديث ابن مسعود، لكن نقف مع قولو:

 ذلك؟  ، ما معُب قولو «ُيستشهدوف
 اختلف العلماء ُب توجيو ىذا ا٢بديث، فمنهم من قاؿ: 

ا ٓب يشهدكا، يشهدكف فيما ٓب يشهدكا، يشهدكف إهنم يشهدكف م ]المعنى الوؿ[:
 له ٓب يكن منهم ٙبمى  :يعِب «ُيستشهدوف» ُب الشيء الذم ٓب يشهدكه، فمعُب قولو:

للشهادة، ٗبعُب أهنم يشهدكف ببل علم فتكوف شهادهتم شهادة زكر، كىذا ما نقلو الَبمذم 
  ف ببل علم، يشهدك  :يعِب «يشهدوف وَّل ُيستشهدوف»عن بعض أىل العلم، إذف

 .يشهدكف ٗبا ٓب يشهدكا
أهنم يشهدكف دكف طلب منهم، فيكوف األمر راجعان لؤلداء ال  :والمعنى الثاني

للتحمل، يتقدموف يبادركف من أنفسهم فيشهدكف دكف أف يطلب منهم صاحب ا٢بق أك 
 نساف، ٤باذابهة ُب حق ىذا اإلمدعاة للشي  ىذاا٢باكم القاضي، دكف أف يطلب منهم ذلك، ك 

من  ا٤بشهود عليو، فكاف علىلعل عنده ىول إما مع ا٤بشهود لو أك  يبادر إٔب الشهادة؟
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كطلب منو أف يشهد، مٌب ما  استدعاءه  ٰبصل اإلنساف بالشهادة إذا ٓب مبادرةي  ذمـواألمر ا٤ب
 ﴿َوَّل َتْكُتُموا الش َهاَدَة ﴾ :طيلب للشهادة فواجب عليو أف ٯبيب إٔب ذلك كما قاؿ 

 .[ٖٕٛ]البقرة:
من حديث  ((صحيحو))ـ مسلم ُب الكن قد يقوؿ قائل: فماذا نصنع ٗبا خرج اإلم

أَّل أخبركم بخير الشهداء، الذي يؤتي »قاؿ:   أف النيب  ا١بهِب زيد بن خالد
ىذا موضع افَبؽ  ،«يؤتي الشهادة قبل أف ُيسألها» الذم ماذا؟« الشهادة قبل أف ُيسألها
ذاىب ُب التوفيق بْب حديث عمراف كبْب حديث زيد بن خالد مك  فيو أىل العلم إٔب أقواؿ

:  
قاؿ  ،زيد بن خالد حديثح من أىل العلم من سلك مسلك الَبجيح، منهم من رج  

ىذا من حديث أىل ا٤بدينة، كحديث عمراف من حديث أىل العراؽ، فنقدـ حديث أىل 
 .ن ةا٤بدينة ألهنم أعلم بالسي 

ر   ؛راف: بل نرجح حديث عمآخركفكقاؿ  زيد بن  حديث ج ُب الصحيحْب، أماألنو ٨بي
 .خالد فانفرد بو مسلم

ىذا ا٤بسلك كىو مسلك الَبجيح  أفكال شك أف كبل ا٤بسلكْب أك كبل القولْب أك 
 .ال شك أف ا١بمع مقدـ على الَبجيحمسلك ضعيف إلمكاف ا١بمع، ك 

يشهد اإلنساف أال و أما ا١بمع بْب ىذين ا٢بديثْب فإنو متيسر ٕبمد ا، فاألصل ى
 : كعليهما يتنزؿ حديث زيد بن خالد  ،إال إذا استيشهد إال ُب حالتْب

ف ا٢بق فإأنو لو ٓب يشهد  :ٗبعُب ؛ُب حاؿ االضطرار إٔب شهادتو الوؿ:]المر[ 
عليو  لكنو ال ٯبد دليبلن ٗبعُب قد يكوف إلنساف على آخر حق  سيذىب عن صاحب ا٢بق،
إنساف  ا٢بق عليو إال إذا شهد ىذا الشاىد، مثاؿ ذلك: أف يقر  أك يكوف قد نسي فيذىب 

، ٍب إف -٠بع اادثة شخص عن غّب قصد، كاف جالسان ُب اجمللس -ك٠بعهمابدين،  آلخر
ىذا ا٤بدين قد جحد كليس عند الدائن حجة كال دليل كال شاىد، كسيذىب ا٢بق عليو لو ٓب 

ُب حقو أف يتقدـ ٗباذا؟ بالشهادة ألنو لو ٓب يشهد ىذا الشاىد، فإف ىذا اإلنساف يتعْب 
 .زيد بن خالد  خبلن ُب حديثعن صاحبو، فيكوف دافإف ا٢بق سيضيع  يشهد
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ا٣بالصة أك الٍب فيها شائبة ٢بق ا،  أف يكوف ىذا ُب حقوؽ ا  :المر الثاني
  ٕبق ا  لقةعى تػى ٯبب أف ييقاـ هبا، فإذا كانت الشهادة مي  أف حقوؽ ا  :لكذكجو 

٢بق ا كالشهادة ُب  أك أف يكوف األمر فيو شائبةه  ،كأف تكوف شهادة ُب مسألة حسبة
شأف األكقاؼ أك ُب الوصايا العامة أك ُب العتاؽ أك ما شاكل ذلك، فإف اإلنساف عليو أف 

ٓب ييسأ٥با، كبالتإب فيكوف حديث عمراف ُب شأف ا٢بقوؽ اآلدمية لو يبادر بالشهادة ك 
ع بْب ا٢بديثْب، مكن ا١ب، كبذلك ٲب لصة، كحديث زيد بن خالد ُب شأف حقوؽ اا٣با

 كا تعأب أعلم.
 : قاؿ 

ثِ ايرٜٔ قسْٞ،  ايٓاعخري $ قاٍ: إٔ ايٓيب   ؛ٚؾٝ٘ عٔ ابٔ َطعٛد

ًِْٜٛٗ، ثِ ايرٜٔ ًِْٜٛٗ، ثِ ه٤ٞ قّٛ تطبل غٗاد٠ أسدِٖ ميٝٓ٘، ٚميٝٓ٘ 

 .#غٗادت٘

من   د من ا٢بديث، كىو ثابت ُب الصحيحْب عن النيبىذا ىو موضع الشاى
 .، كفيو ذـ ىؤالء الذين يأتوف بعد القركف ا٤بفضلةحديث ابن مسعود 

تسبق  كاالستشهاد هبذا ا٢بديث أكضح من االستشهاد با٢بديث السابق، إذ ىؤالء
وف بشأف أف ىؤالء القـو ال يبال :شهادة أحدىم ٲبينو أك تسبق ٲبينو شهادتو، كمعُب ذلك

  ؛يكاد أف يكوف األمر فيهما ماكثرة ما بيذلوهنمن  م حٌب إهن   ،بشأف الشهادة كال اليمْب
 .ا سريعان كشهادتو يبذ٥با سريعان ٲبينو يبذ٥ب :كالشأف ُب ا٤بتسابقىْب، فهذا يسبق ىذا، يعِب

مقاـ عظيم، كما أف  مقاـ ا٢بلف با  كىذا من قلة االكَباث بعظيم ا٤بقاـ، فإف  
 فً عٍ شهادتو، كىذه البلمباالة تدؿ على ضى  مقاـ الشهادة مقاـ عظيم، كاإلنساف مسؤكؿ عن

، ينبغي على اإلنساف أف يتحفظ أشد ا٣بوؼ من ا  فً عٍ ، كعلى ضى تعظيم ا 
  .يكوف من ٧بققي اإلٲباف كالتوحيد التحفظ فيما يتعلق باليمْب كما يتعلق بالشهادة إف راـ أف
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 : قاٍ 

 .#ايعٗد ٚمٔ ؾػازٚناْٛا ٜكسبْٛٓا ع٢ً ايػٗاد٠ $قاٍ إبساِٖٝ: 

 عبيدةىذا ليس أثران منفصبلن، ىذا تابع للحديث السابق، فإبراىيم النخعي ركاه عن 
على ركايتو ٥بذا ا٢بديث بقولو  بى قٌ عن ابن مسعود، ذكر ا٢بديث الذم ٠بعت، ٍب عى 

 :(نوا يضربوننا على الشهادة كالعهدكا.) 
جليل ٰبكي عن حاؿ السلف كعن تربيتهم، كالركاية جاءت  اىيم النخعي تابعيه إبر  

 (.كانوا ينهوننا ك٫بن صغار عن العهد كالشهادات)عند مسلم: 
كانوا يربوف أبناءىم على تعظيم ىذه  السلف  الشاىد من ىذا األثر أف  

 األمور: 
ٰبرص اإلنساف على  أال :ٗبعُب ؛لا من جهة التحم  ُب شأف الشهادة إم   المر الوؿ:

فاإلنساف عرضة للنسياف كعرضة  ا٢بق، ٨بافة أال يؤدم   ٙبمل الشهادة كال يقبل أف ييستشهد
كرٗبا ضاع ا٢بق بسبب خطئك ُب الشهادة، فمهما أمكنك أف تبتعد عن  ،طأغلط كا٣بلل

مر ُب ٙبمل الشهادة فافعل، اجعل ذمتك خالية عن ذلك فإنو أسلم لدينك ما ٓب يتعْب األ
 .حقك

 (.كانوا يضربوننا على الشهادة) : إذف ىذا ما ٰبمل عليو قولو 
يبإب اإلنساف فيشهد   أال :يعِب ،بان ذً كانوا يضربوننا على الشهادة كى   :]المر الثاني[

 .ـر كما تعلموف٧بكال شك أف ىذا أمر منكر ك  ،كذبان 
، كلعل اليمْب :ىنا دةاالشه الذم ٞبل عليو بعض أىل العلم قولو: المر الثالث:

، الطحاكم  ٩با ٫بى إليو بعض العلماء قاؿ كىذا أراد ىذا ا٤بعُب، ا٤بؤلف 
﴿َفَشَهاَدُة  :كنزع ُب ىذا إٔب قولو تعأب ذكر أف اليمْب قد يطلق عليها الشهادة،

ىذا  ا٤بقصود أف ىذا القوؿ ٩با ييستأنس بو ُب إيراد ا٤بؤلف  ،[َٙأَحِدِىْم﴾]النور:
  ل أنو تابعه لركاية ا٢بديث.رٗبا أكرده ألجاألثر، ك 

: الشهادة على كىو ما ذكر بعض أىل العلم من أف مراده  :]المر الرابع[
األمر الغييب كا١بنة كالنار، ييشهىد لفبلف أنو من أىل ا١بنة أك لفبلف بأنو من أىل النار كما 
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أنو ال ٯبوز لئلنساف أف يفعل بعض ا٤بتسرعْب أك بعض الطوائف من أىل األىواء، كال شك 
 عن رسوؿ ا بأنو من أىل ا١بنة كالنار من أىل القبلة ما ٓب يكن فيو نصه  يشهد على معْبو 

  (كالعهد)بعيد نظران لقولو بعده:  –كا تعأب أعلم–كإف كاف ىذا التوجيو فيما يظهر ،
 فبل مناسبة بْب ىذا كىذا.

 ذمتو يعاىد عليو كيعاقد عليو، فكاف أف يتحمل اإلنساف شيئان ُب :أما العهد فهو
شى أف يينقض  السلف ينهوف أبناءىم عن أف يعاىد اإلنساف على شيء، كالسبب أنو ٱبي

، كا  ﴿يَا أَيػَُّها ال ِذيَن قاؿ:  عهده أك يىنقض عهده، كال شك أف ىذا أمر مذمـو
لوقوع ُب ىذا األمر كاف السلف ا ةً بى غً ، فخشيةن من مى [ٔآَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد﴾]المائدة:

ينهوف أبناءىم عن عدـ ا٤بباالة كإعطاء العهود كالعقود، فلرٗبا ترتب على ىذا أف تتحمل 
  طاقة ٥بم بو، فيقعوف ُب اظور. ذ٩بهم ما ال

اليمْب، ، كىذا ما ماؿ إليو ابن حجر  :ىهنا ىي (العهد)بعض أىل العلم قالوا: إف 
  لم، أنو أراد بالعهد ىهنا الظاىر، كا أع((، قاؿ: )ارمفتح الب))كما ُب مقدمة
 اليمْب. :، كذكر أف من معا٘ب العهد ُب اللغةاليمْب(

 ىذا األثر ُب ىذا الباب. فإنو يكوف شاىدان إليراد ا٤بؤلف  صح   إفٍ  ىذا قوؿه 
 ّب،أف تلحظ ا١بدية ُب الَببية الٍب كاف عليها السلف الصا :٩با ييستفاد من ىذا األثر

،  ٓب يكونوا يَبكوف أبناءىم سبهلبل يقولوف كيفعلوف كما يشاءكف، بل كانوا يربوهنم على ا٢بـز
، كلذلك رٗبا كجدت  على معإب األمور، على ترؾ ما قد يؤدم إٔب كقوعهم ُب أمر مذمـو

 يقوؿ: كانوا يضربوننا، كىذا على حد قوؿ الشاعر: شيئان من القسوة، إبراىيم 
 َٚٔ ٜو ساشَّاؾكط٢ يٝصددسٚا 

 

 ُِ  ؾًٝكظ أسٝاّْا ع٢ً َٔ ٜسس
 

ينبغي على اإلنساف ُب أبنائو، أعِب ُب تربيتهم أف ٯبمع بْب الَبغيب كالَبىيب، كأف 
لو ُب  ل ىذا إٔب الضرب ٖببلؼ ما ييرك جي يكوف حازمان ُب ا٤بواضع الٍب تقتضي ذلك، كلو أدٌ 

  الضرب بالكلية.ن ا٤بطالبة بإلغاء بعض أساليب الَببية ا٢بديثة م
ىذا األمر غّب صحيح ك٨بالف للشرع أيضان، فإف الضرب ُب ٧بلو بشركطو ال شك أنو 

من اللجوء إٔب الضرب ُب  أمر جائز، بل رٗبا كاف أمران متعٌينان، كمن ذلك ما أخرب بو نبينا 
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واضربوىم عليها »ر الطفل فيها إذا بلغ سن العاشرة، قاؿ: شأف الصبلة مٌب ما قص  
 كطو أمر جائز كرٗبا يكوف متعينان.فدؿ ىذا على أف الضرب ُب ٧بلو بشر ، «شرلع

 كا٤بطلوب أف يراعي اإلنساف ا٢بكمة كمراعاة الشرع ُب ىذا ا٤بقاـ، فينبغي: 
أال يكوف الضرب على كل شيء، على كل صغّب ككبّب، أك ُب حاؿ ما إذا ٓب  أوًَّل:

 ٱبطئ الطفل خطئان يستحق ذلك.
د أف يكوف الطفل قد بلغ ا٤ببلغ الذم يناسبو أف ييضرب، أما الطفل الب :]ثانيًّا[

الصغّب الذم ال يعي ما الضرب أك ٓب ضيرب، فبل شك أف ضربو ظلم لو، كسييعاقىب اإلنساف 
 على ذلك.

ال يكوف ضربان شديدان يوقع األذل  :أف يكوف ضربو ضربان غّب مربح، يعِب :]ثالثًا[
ى قلبو كظلمت نفسو، فيضربوف ضربان  ما يفعل بعض من قسٌ كيوقع الضرر على ىذا الطفل ك

  م فيو منتقموف، ال أهنم مؤدِّبوف.كأهن
كالضرب الذم ىو ضرب تأديب،  ،بْب الضرب الذم ىو ضرب انتقاـ كتشفي فرؽه 

ضرب التأديب ليس ا٤بقصود فيو تعذيب ا١بسد، إ٭با ىو رسالة ييراد ٥با أف تصل إٔب ىذا 
نب نفسو، كليس كقع ُب أمرو ال يليق بو أف يقع فيو، فيكوف ضربان يؤ ا٤بضركب، كىو أنو قد 

 .أنو يؤثر على جسده
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 .ٌبْٗ ٔذوٛ اهلل ذوٛ يف جاٞ وا: باب -ٕٛ

 .اهلل عمٜ اإلقساً يف وا جاٞ :ٔباب
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 :قاٍ 

 :باب

 .َا دا٤ يف ذ١َ اهلل، ٚذ١َ ْبٝ٘

لينصح أىل التوحيد  ؤلف لسلة األبواب الٍب عقدىا ا٤بىذا الباب من س
ها من كماؿ التوحيد، كالقوؿ هبا من التوحيد، كلذلك األلفاظ الٍب ترٍكي  ٙبقيقُب  كاإلٲباف

  .ار ذمة ا كذمة نبيو فذلك: إخ كتوحيده، كمن تعظيم ا  فً عٍ ضى 
أىل الذمة إذا كانوا  :هنمإؽ، كألجل ىذا قيل عن أىل الكتاب ىي العهد كا٤بيثا الذمة

 :ُب ببلد ا٤بسلمْب، كمن ذلك قوؿ الشاعر النجاشي ا٢بارثي يهجوا قبيلةن 
١َٕٖ َٕ ٔبٔر َِٜػٔدُزٚ ١ًَِّْ َيا   ُقَب

 

 ٍٔ َٕ ايٖٓاَع َسٖب١َ َخِسَد ُُٛ َِٜعًٔ  ََٚيا 
 

 با  ذ  خِّ يقتضي أف تيعظم ذمتو، فا٤بيثاؽ كالعهد الذم أي  إعظاـ ا  الشك أف  
ا للتوحيد الواجب، كإخفار ذلك وَب بو ٙبقيقن ؛ ٯبب أف يي مة رسولو ذ ا، كعلىكعلى ذمة 

بل ينبغي أف ف ،كمن كىىنو ُب توحيد العبد الشك أنو من ضعف تعظيم ا  ،نقضو :يعِب
 . يل الذم يدؿ على ىذا ُب كتاب ا، كسنة رسولو لالد يقع فيو ا٤بسلم، كأكرد 

 : قاؿ 
الل ِو ِإَذا َعاَىْدُتْم َوَّل تَنُقُضوا الَْيَماَف بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا ﴿َوَأْوُفوا ِبَعْهِد  :وقولو
 اآلية. [ٜٔ﴾]النحل:

؛ [ٜٔ﴿َوَأْوُفوا ِبَعْهِد الل ِو ِإَذا َعاَىْدُتْم﴾]النحل:قاؿ:  من ا  ىذا أمره 
ا أف أأمنك على نفسك فبل  لك عهدي "آلخر:  إذا أعطيتم عهد ا؛ بأف قاؿ إنسافه 

، كما شاكل ذلك؛ فإنو ييوًجب "ا، أك أف أحفظ سرؾيك، أك أف أكوف معك صادقن أكذ
، كإخفاره منكر عظيم هبذا العهد كا٤بيثاؽ الغليظ؛ ألنو عهد ا  اإلنسافكجوبنا أف يفي 

نو ٲبكن أف إأف فيو شأننا ىيننا ٕبيث شنو ال كفارة لو إال التوبة؛ كذلك لعظمتو، ليس الإحٌب 
؛ كبل ىذا الذنب ال كفارة لو عند أىل العلم؛ كذلك كما ىي كفارة اليمْب مثبلن ييكفر بكفارة  

 .  ، فبل تكفر إال بالتوبة إٔب او أمره عظيمه ككبّبة من كبائر الذنوبألن  
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مر بنا  ؛[ٜٔ﴿َوَّل تَنُقُضوا الَْيَماَف بَػْعَد تَػوِْكيِدَىا﴾]النحل: :يةُب ىذه اآل قاؿ 
 ؛كعدـ نقضها ،ٕبفظها مر ا أٲباف الٍب كىذه األ ،الدرس ا٤باضي ٲباف ُبيتعلق باأل ما

ىذه  فإف   ؛أك ا٤بنع ٲباف الٍب تتعلق با٢بثِّ كليست األ ،ٲباف الداخلة ُب العهود كا٤بواثيقاأل :ىي
  .ستحب إذا ظهرت ا٤بصلحة ُب ذلكهبا بل يي  ربراٯبوز عدـ اإل

نساف با قسم اإلأإذا  :يعِب؛ [ٜٔيِدَىا﴾]النحل:﴿َوَّل تَنُقُضوا الَْيَماَف بَػْعَد تَػوْكِ 
 ٲبينو.بذلك كال ينقض  ف يفي  أفواجب عليو  ؛عقده أك عقدو  ،ُب عهد 

مور فإف ىذه من األ أك منعها من أمرو  ؛قساـ الٍب تتعلق ٕبث النفسٲباف كاألأما األ
مع لزـك الكفارة ُب  ٯبوز أف ينقض ىذه اليمْب كال يفي هبا ،هبا أف ال يفي   لئلنسافٯبوز 

 ىذا ٩با يستحب مٌب ما إفبل كما ذكرنا ُب الدرس ا٤باضي ء، عند الفقها حقو ُب تفاصيلى 
واهلل »:  ثبت ُب الصحيحْب من قوؿ النيب  ما كقد مر معنا ،ظهرت ا٤بصلحة ُب ذلك

 فأرى غيرىا خيًرا منها إَّل كفرت عن يميني وأتيت ؛إني إف شاء اهلل َّل أحلف على يمين
 .«الذي ىو خير
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  :قاؿ 
َٖس إذا  اهلل زضٍٛ نإ: قاٍ  بسٜد٠ ٚعٔ  َضٔس١ٖٜ؛ أٚ دٝؼ ع٢ً أَريّا أ

: ؾكاٍ خريّا، املطًُني َٔ َع٘ ٚمبٔ تعاىل، اهلل يف خاؾت٘ بتك٣ٛ  أٚؾاٙ

 تُػًٗٛا، ٚال اغصٚا، باهلل، نؿس َٔ قاتًٛا اهلل، ضبٌٝ يف اهلل، بطِ اغُصٚا$

 املػسنني، َٔ عدٚى ئكٝت ٚيٝدّا، ٚإذا تكتًٛا ٚال َُجًِّٛا،ُت ٚال تػٔدزٚا، ٚال

ٍٕ ثالخ إىل ؾادعِٗ ِٚ: -خؿا ٖٔ -خالٍ أ ُٗ  َِٓٗ، ؾاقبٌ: أدابٛى  ؾأُٜٖت

ـٖ  ادعِٗ ثِ َِٓٗ، ؾاقبٌ أدابٛى ؾإٕ اإلضالّ، إىل ادُعِٗ ثِ عِٓٗ، ُٚن

 ؾًِٗ ذيو ؾعًٛا إٕ أِْٗ ٚأخٔبسِٖ املٗادسٜٔ، داز إىل دازِٖ َٔ ايتشٍٛ إىل

 َٓٗا؛ ٜتشٛيٛا إٔ أبٛا ؾإٕ املٗادسٜٔ، ع٢ً َا ٚعًِٝٗ يًُٗادسٜٔ، َا

 تعاىل، اهلل سهِ عًِٝٗ هسٟ املطًُني، نأعساب ٜهْٕٛٛ أِْٗ ؾأخربِٖ

 ِٖ ؾإٕ املطًُني، َع هاٖدٚا إٔ إال غ٤ْٞ، ٚايؿ٤ٞ ايػ١ُٝٓ يف هلِ ٜهٕٛ ٚال

 ِٖ ؾإٕ عِٓٗ، ٚنـ َِٓٗ ؾاقبٌ أدابٛى؛ ِٖ ؾإٕ اؾص١ٜ، ؾاضأهلِ أبٛا؛

 ػعٌ إٔ ؾأزادٚى سؿٔ، أٌٖ ساؾست ٚقاتًِٗ، ٚإذا باهلل ؾاضتعٔ أبٛا؛

 ذَتو هلِ ادعٌ ٚيهٔ ْبٝ٘، ٚذ١َ اهلل ذ١َ هلِ ػعٌ ؾال ْبٝ٘؛ ٚذ١َ اهلل ذ١َ

 إٔ َٔ أٖٕٛ أؾشابهِ ٚذ١َ ذممهِ ُتدؿسٚا إٕ ؾإْهِ أؾشابو؛ ٚذ١َ

 ع٢ً تٓصهلِ إٔ ؾأزادٚى سؿٔ أٌٖ ساؾست ْبٝ٘، ٚإذا ٚذ١َ اهلل ذ١َ ؽؿسٚا

 ؾإْو سهُو؛ ع٢ً أْصهلِ ٚيهٔ اهلل، سهِ ع٢ً تٓصهلِ ؾال اهلل؛ سهِ

 .زٚاٙ َطًِ #ال؟ أّ ؾِٝٗ اهلل سهِ أتؿٝب تدزٟ ال

 ماـ مسلمكقد خرجو اإل ،سلمي حديث بريدة بن ا٢بصيب األ ؛ىذا ا٢بديث
  كفيو مباحث شٌب ،كىو حديث طويل ،((صحيحو))ُب.  

 ةكاف من ٝبل  طابي ا٣بً  ؛«حصن أىل حاصرت وإذا» :منها قوؿ النيب الشاىد 
 .السرية أك ،مّب ا١بيشأيوصي هبا  كصية كاف النيب 

مس ا٣ب إٔب ةقيل من ا٤بائك  مائة،األربعٔب إقطعة من ا١بيش قيل تبلغ من ا٤بائة  :السرية
 ة.الثبلث مائ إٔبقيل من ا٣بمسة  ،مائة
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ؾ ا١بيش هبذه الوصية اك ذأ ؛مّب ىذه السريةأي وصيكاف  ف النيب أ :ا٤بقصود
 وذمة اهلل ذمة تجعل أف فأرادوؾ حصن، أىل حاصرت إذا» :كمن ذلك قاؿ ،العظيمة

نفسهم ٔبعل ذمة ا أعلى  أمنوابشرط أف ي ؛ف يستسلمواأهنم كافقوا على أ :ٗبعُب ؛«نبيو 
عتدل أف ال يي  ؛مثبلن   كرسولو ر ا٤بسلمْب ذمة ايا معش ٥بم وف٘بعل ،٥بم ُب ذلك كنبيو 
 .ٔب غّب ذلكإ ؛فظوا ُب أموا٥بمأف ٰبي  ،عليهم

نزلوهنم على ٭با يي إ ، كذمة نبيو مّب ٥بم ذمة اٯبعل األ أال :ىا ىنا أمر النيب 
وذمم  ذمتكم ُتخفروا إف فإنكم»: قاؿ النيب  هكالسبب ذكر  ،كذمة أصحاهبم ،ذمتهم

 .«نبيو وذمة اهلل ذمة تخفروا أف من أىوف أصحابكم
 ،كا٤بقاـ فيو جيش ،الوفاء هبا ككاجبه  ،مرىا عظيمه أ الشأف أف ذمة ا كذمة رسولو  

مر أفيكوف قد كقع  ،خفار ذلك العهدإا٥بم من كقع ُب ه  ك من جي ؛ أكرٗبا كاف من صواهبم
سبلـ ساءة ٠بعة اإلإمع ما ُب ذلك من  ؛خفار ذمة ا كذمة نبيو إ :عظيم كىو

  .ا٤بسلمْبك 
ما أ ،ىل ىذا ا١بيشأك أ ،مّب ا١بيشأبذمة  ،٥بم بذمة ا٤بسلمْب ـى زى تػى لٍ ف يػي أا ذٌ إ فاألىوف

 ؛عظمى قد يَبتب عليو مفسدةه ، ك با٣بطر ٧بفوؼه  مره أفهذا  كنبيو  ؛٥بم بذمة ا ـى زى تػى لٍ يػي  فأ
من  وحيد تعليمه ىذا من ٙبقيق الت، ك كذمة نبيو  ،كنقض ذمة ا ،ر ذمة اإخفاكىي  أال

كمن  ، كعلى ٙبقيق التوحيد لو  ،على تعظيم ا  ؛لنا معشر ا٤بسلمْب نبينا 
  .علمأ -تعأب–كمن ذلك الذمة كا٤بيثاؽ كا  ؛ٔب ربنا إيرجع  عظم كل ماف يي أذلك 

 :ف العلماء استنبطوا منو قاعدة مهمة من قواعد الشرع كىيأ :من فوائد ىذا ا٢بديث
 ُتخفروا إف فإنكم» :ٔب ىذا قولو إ دي رشً يي  ،عبلٮباأ ا٤بفسدتْب ُب سبيل دفع احتماؿ أدٗب

صحيحة  قاعدةه  كىذه؛ «نبيو وذمة اهلل ذمة تخفروا أف من أىوف أصحابكم وذمة ذممكم
 .ُب الشريعةً  كثّبةه   دلةه أيدؿ عليها 

 حلؿاع٢ً َٔ املكدّ األُٜ       ٕ تصاسِ عدد املؿاحل إؾ

 د٢ْ َٔ املؿاضدستهب األُٜ          ضدٚقدٙ تصاسِ املؿا

 علم.أتعأب كا  
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 :قاٍ

 :باب

 اإلقطاّ ع٢ً اهلل َا دا٤ يف

  :اإلقساـ على ا لو أحواؿه ترجع إٔب ثبلث
أك خرب رسولو  ،ُب شأف خربو من خرب ا أف يقسم على ا  الولى:]الحالة[

 كا ليي : عذبن ا الكفار ُب النار، كا نْب ا١بنة، كا ليي دخلن ا ا٤بؤم، كأف يقوؿ مثبلن
لتكونن العاقبة للمتقْب، إٔب غّب ذلك ٩با جاء الدليل عليو ُب الكتاب كالسنة؛ فهذا اإلقساـ 

 ال حرج فيو.
اإلٲباف بو، ككماؿ حسن  اإلقساـ على ا الذم ينشأ عن عظيم :ة[الثاني حاؿال]

عدة ُب الصحيحْب كغّبٮبا، من ذلك ما ثبت ُب ، كيدؿ على ىذا أدلة  الظن بو 
 -أم سن–ر كسرت ثنية ض: أف الربيع بنت النمن حديث أنس  ((الصحيحْب))

، فأبوا إال -األرش أم– حفأرادكىم على الصل جارية من األنصار، فاشتكوا إٔب النيب 
، كا ال تسكر أخو الربيع: يا رسوؿ ا؛ أتكسر ثنية الربيع ضرالقصاص، فقاؿ أنس بن الن

والذي بعثك بالحق َّل تكسر ثنية الربيع، فقاؿ: » ثنية الربيع، كُب ركاية ُب البخارم قاؿ:
ٍب إف أىل تلك ا١بارية رضوا باألرش، كقبلوه، عند ذلك قاؿ ، «يا أنس كتاب اهلل القصاص

  .ىذا لفظ البخارم ؛«إف من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل لبره»: النيب 
ـ   ((مسلم))د كعن  .الربيع كليس أنس بن النضر أف: من أقسم على ا إ٭با كانت أ

أف  من حديث حارثة بن كىب  ((الصحيحْب))كيدؿ على ىذا أيضا ما ثبت ُب 
أَّل أدلكم على أىل الجنة؟ كل ضعيف يُتضعف لو أقسم على اهلل »قاؿ:  النيب 
أف   من حديث أيب ىريرة ((لمصحيح مس))كيدؿ على ذلك أيضا ما ثبت ُب ، «لبره
 .«رب أشعث مدفوٍع بالبواب؛ لو أقسم على اهلل لبره» قاؿ: النيب 

أخرب كما ُب قصة  أف النيب  ((حيح مسلمص))كيدؿ على ىذا أيضنا ما ثبت ُب 
 يعِب -مع أنداد اليمن أويس بن عامر عليكم ـُ دٍّ قْ قاؿ يػُ »كىي مشهورة قاؿ:  عمر 
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ىب عنو إَّل موضع درىم، وأنو كاف ذنو كاف بو برص فأ  كأخرب -القر٘ب
 .«لو والدٌة ىو بها بٌر، قاؿ: لو أقسم على اهلل لبره

ذو كم من أشعث أغبر »قاؿ:  كأيضنا جاء عند الَبمذم بإسناد حسن أف النيب 
أخو أنس بن مالك  ،«، لو أقسم على اهلل لبره، منهم البراء بن مالكطمرين َّل يؤبو لو
. 
ألبر  الصا٢بْب ا٤بؤمنْب لو أقسموا على ا  ءىذه أدلة تدؿ على أف ىؤال إذنا

م ُب ٲبينهم، لكرامتهم على ا نثهٯبيبهم إٔب ما أقسموا، كال ٰبي  قسمهم، كا٤بعُب أف ا 
 كا ال يكوف كذا؛ ٩با قد يقدره ا : ُب ا٤بستقبل أك ال  ، كأف يقوؿ مثبلن

ت عليك؛ أم ريب، أف يكوف كذا ككذا، فإف ىذا من األمر الذم سمقييقدره، أك يقوؿ: أ
 يرتقي إليو الكيم ل من ا٤بؤمنْب، كما جاء ُب ىذه النصوص كغّبىا.

يفة، ال يرتقي إليها إال الكيم ل، نً كلكن ىذا الباب ينبغي أف يتنبو ا٤بؤمن إٔب أنو مرتبة مى 
 .عرؼ قدر نفسو كرحم ا امرئن كأما من كاف دكهنم فبل ينبغي أف يقتحم ىذا الباب، 

ـه   ، يظن أف ا ناشئه عن حسن ظنو بالغو با  ىذا ا٤بقاـ مقا
حبو كرغب الشيء الذم أى  ، كسوؼ ييقدر سوؼ يقع منو ما سوؼ يكوف منو 

سن الظن  كيعلم أف ا على كل شيء قدير، فهو يرجوا ا أف  با إليو، ألنو ٰبي
يبو إٔب ىذا الش سم من أىلو ال ُب شأنو، كبالتإب فهذا القً  أف الذم أقسم على ا ٯبي

 حرج فيو.
ىذا الباب ألجلو، كىو  ا٤بوضوع الذم عقد ا٤بؤلف كىو : ]الحالة الثالثة[ 

على ا٣بلق، أك إعجاب بالنفس  اإلقساـ على ا الذم ينشأ من سوء ظنو با، أك عدكافو 
من ضعف التوحيد، كتركو من ٙبقيق كماؿ التوحيد الواجب  ىذا كاحتقار للغّب، فبل شك أف  

كمن  على اإلنساف أف ٰبذر من ىذا األمر كما دؿ  على ذلك األدلة الٍب جاءت عن النيب 
 .ذلك ما ستسمعو ُب ما أكرد ا٤بؤلف 
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 : قاؿ 
 ال ٚاهلل: زدٌ قاٍ: $ اهلل زضٍٛ قاٍ: قاٍ  اهلل عبد بٔ دٓدب عٔ

ٞٓ ٜتأٖي٢ ايرٟ ذا َٔ:  اهلل ؾكاٍ ٕ،يؿال اهلل ٜػؿس  يؿالٕ؟، أغؿس ال إٔ عً

 .َطًِ زٚاٙ# عًَُو ٚأسبطت ي٘ غؿست قد إْٞ

، كفيو أف رجبلن ((ح مسلميصح))ُب  رجه ٨بي  حديث جندب بن عبد ا البجلي 
 أف :يغفر ا لفبلف، كقع ُب ىذا األمر ا٤بذمـو ا٣بطر؛ كىو قاؿ ُب شأف رجلو آخر: كا ال

كذا، فكانت ىذه الكلمة  نو ال يكوف كذا، أك أنو ال يفعل أ أقسم على ا 
: ، إذ قاؿ ا -نسأؿ ا السبلمة كالعافية-لو، كسببنا ٢ببوط عملو   سببنا ٤بقت ا

اليمْب أك القسم أك ا٢بلف  :ىي يقسم كٰبلف، األليةي  :يتأٔب أم ؛«يتأل ى الذي ذا من»
 : عزة كما قاؿ كثّب،

ٌُ ٘ٔ ساؾْغ األالٜا قًٝ  يُٝٝٓ
 

 ٕ ُ٘ َضَبَكِت ؾإ ِٓ َٔ ١ُٖٝ  َبٖسٔت اأَلٔي
 

 وأحبطت لو غفرت قد إني! لفالف؟ أغفر َّل أف عليّ  يتأل ى الذي من ذا»
كهذه ا٢باؿ الٍب كانت من ىذا اإلنساف   اإلقساـ على ا  على أف   فهذا دليله  ؛«عمَلك

 ال شك أهنا ذنبه عظيم.
قريبة من ىذه أيضا؛  قصةه  من حديث أيب ىريرة  ((سننو))يب داككد ُب كجاء عند أ

رجل عاص،  ؛كاف يذنب  :آخيْب، أحدٮباتكىي ُب شأف رجلْب من بِب إسرائيل كانا م
تهد ُب العبادة، فكاف العابد إذا رأل ذاؾ ا٤بقصر  قاؿ النيب  :كاآلخر ُب  يقعكاف ٦بي
عِب، خلِب كريب،  ال تفعل، كذاؾ الرجل يقوؿ: خلِّ ، فٌ ر، كي صً قٍ يقوؿ لو: أى ك  ينصحو الذنب

ر، قاؿ: خلِب كريب أبعثت علي رقيبا؟ فقاؿ عندىا صً فرآه مرة على ذنب استعظمو فقاؿ: أقٍ 
  .أبدا ةكا ال يغفر ا لك، أك: ال يدخلك ا١بنكبئس ما قاؿ: 

رب  د، كاجتمعا عنفقبض ركحهما، ٍب ٝبعهما عنده  فبعث ا 
 كقاؿ ٥بذا العابد الذم تأٔب   ،ادخل ا١بنة برٞبٍب٥بذا ا٤بذنب:  ، فقاؿ  العا٤بْب

خذكه إٔب :   قادرا، ٍب قاؿ أكنت يب عا٤با؟ أـ كنت على ما ُب يدم  : قاؿ على ا 
 .- السبلمة كالعافيةا ؿنسأ-، كلمة: أكبقت دنياه كآخرتو  قاؿ أبو ىريرة  ، عندئذو النار
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موقوفان:  بإسنادو رجالو ثقات من حديث ابن مسعود  ((لرزاؽمصنف عبد ا))كُب 
أف رجاًل كاف يصلي، فلما سجد جاء رجل فوضع قدمو على عنقو، فلما انصرؼ قاؿ: »

وضعت قدمك على عنقي وأنا ساجد، واهلل َّل يغفر اهلل لك أبدا، قاؿ ابن مسعود 
  :فأدخلو اهلل النار». 
، وـ مقاـه عظيم، ينبغي على اإلنساف أف ٰبفظ فيو لسانىذا ا٤بقا -يا أيها األخوة -إذنا

إقسامنا ناشئنا عن سوء  على ا  مى ييقسِّ  فأىو ، ك  ه ا٥بوة العظيمةيقع ُب ىذٰبذر أف كأف 
يغفر  ال يقدر على أف تعأبأك اعتقاد أف ا ، أك ٙبكم ُب فعلو ، ظنو با 

ن كاف منو ذلك فبل شك أنو كاقعه ُب مىذا الذنب فإف رٞبتو تقصر ك تضعف عن ذلك، 
 ذنب عظيم.

 .«قد غفرت لو وأحبطت عملك»: تبقى مسألة أخّبة كىي ُب قوؿ النيب 
 ما ىذا ا٢ببوط؟ أىو ا٢ببوط الكلي؟ أـ ا٢ببوط ا١بزئي؟

 ا٤بتقرر عند أىل السنة كا١بماعة أف ا٢ببوط قسماف:
على  ويزكؿ ٝبيع ثواب أم تبطل حسنات اإلنساف، كأف حبوط كلي:]القسم الوؿ[:

ُهْم َما   :-–بالكلية، كىذا ال يكوف إال بالكفر با  وأعمال ﴿َوَلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط َعنػْ
 .[َٛٛكانُوا يَػْعَمُلوَف﴾]النعاـ:
ىو بطبلف بعض الثواب ال ٝبيعو، كىذا يكوف  الحبوط الجزئي:]القسم الثاني[: 

﴿يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َّل : لى ذلك قولو تعأبي دكف الكفر، كيدؿ عبفعل ا٤بعاصي الٍب ى
 .[ٕٗٙتُػْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنٍّ َواَلَذى﴾]البقرة:

اؿ ق؛ [ٖٖ﴿َوَّل تُػْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم﴾]محمد:: كيدؿ على ذلك أيضنا قولو 
 .بعض أىل التفسّب: أم با٤بعاصي

 كيدؿ على ذلك ٝبلة من النصوص األخرل.
 ف الوارد ُب ذلك ا٢بديث ىل ىو من األكؿ أـ من الثا٘ب؟أقصود ا٤ب

  :اختلف أىل العلم ُب توجيو ىذا ا٢بديث
من نواقض اإلسبلـ كاف  إف ىذا القائل كاف منو عمله آخر ىو ناقضه  منهم من قاؿ:

 السبب ُب حبوط عملو.
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متحكمنا   ما على اقسِّ إف ىذا اإلنساف كاف قائبلن ىذه الكلمة مي  وقاؿ آخروف:
 ُب علمو؛ مستحبلن لذلك؛ كىذا كفر فحبط عملو الستحبللو.

 إف ىذا كاف حكم ىذه الكلمة ُب شرع من قبلنا. :وقيل
 .ه التوجيهات بادية الضعف كالتكلفكىذ

 كالتحقيق ُب ىذا ا٤بقاـ إف شاء ا أف يقاؿ: إف ىذا الرجل كاف بْب أمرين: 
؛ ناشئا عن «واهلل َّل يغفر اهلل لفالف»ا: قولو ىذ إما أف يكوف ]المر الوؿ[:

يفعل ما  فا  اعتقاد أف لو مكانة عند ربو كمزية كفضيلة؛ ٕبيث إنو ٰبكم على ا 
يكوف بالتإب ، ك ذا اإلنساف قد كفر با ىيأمر بو، كالشك إف كاف األمر كذلك فيكوف 

 حبوط عملو حبوطنا كلينا.
القوؿ عن طرؼو من سوء الظن  إلنساف قد قاؿ ىذاأف يكوف ىذا ا :]المر الثاني[

 .٥بذا الذم قاؿ فيو ما قاؿ بنفسو، كاحتقارو  أك إعجابو  با 
كبالتإب فيكوف قد كقع ُب ذنب عظيم، كال يصل ذلك ٢بد الكفر، كعليو فيكوف 

 حبوطو حبوطنا جزئيا.
تعأب أعلم الذم يظهر كا ، «وأحبطت عملك»ا٢بديث: قولو ُب كيبقى النظر ُب 

كقد عرفنا ُب دركس سابقة الفرؽ بْب -العمل، ال العمل ا٤بطلق،  ا٤براد ىنا: مطلقي  أف  
عنو ٝبلة من أعمالو، قد يكوف الذم أحبط أعماؿ  ، فهذا قد أحبط ا -ا١بملتْب

 فتح))ُب كتابو  رجب  ا١بوارح؛ فإف الذم قرره طائفة من أىل العلم كمنهم ابن
ألعماؿ ا١بوارح، كرٗبا األمر  ؼوص فإنو ينصر صف العمل إذا أطلق ُب الن؛ قرر أ((البارم

 عجب بو ىذا اإلنساف، كا تعأب أعلم.ٰبتمل أف الذم أحبط ىو العمل الذم أي 
 أف نعلم خطر اللساف، فاللساف شأنو عظيم: :من فوائد ىذا ا٢بديث

ٖٕ  ٚي٘ دسَ٘ ؾػري ايًطإ إ
 

 نُا قد قٌٝ يف املجٌ نبري دسّ 
 

  ،«وىل يكب الناس على مناخرىم إَّل حصائد ألسنتهم»: كما قد قاؿ الرسوؿ 
األمر  -عافا٘ب ا كإياكم من ذلك-قا٥با ىذا اإلنساف فأكبقت دنياه كأخراه؛ ىذه كلمة 

؛ يهوم هبا ُب النار أبعد ما بْب  فرب   رطخ ا٤بشرؽ إٔب  كلمة يقو٥با العبد ال يلقي ٥با باالن
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نساف أف ٰبَبس لكبلمو كأف يتنبو أللفاظو، فلعلو يقوؿ الكلمة الٍب تكوف ا٤بغرب، فعلى اإل
 .-عافا٘ب ا كإياكم من ذلك-سببا ُب تعاستو 

الجنة أقرب »صادؽه حْب قاؿ:  أف نعلم أف النيب  :من فوائد ىذا ا٢بديث اأيضى 
ار قريبة، ك النأا١بنة  وؿ؛ أم أف أسباب دخ«إلى أحدكم من شراؾ نعلو، والنار مثل ذلك

لغو ما بلغ، كالشأف ُب الطرؼ اآلخر كذلك، بى ال يظن أنو يػي  نساف ا١بنة بسببو رٗبا يدخل اإل
ب إليك من ًشراؾ نعلك؛ أم أف األمر ر أقىذا ؿ: اتضربو العرب لقرب الشيء يق له ثى ا مى كىذ

أكجبت قريب جدا، فأسباب ا١بنة كالنار قريبة جدان، كمنها ىذا الكلمة الٍب قا٥با اإلنساف ف
 عليو. سخط ا 

ف يتنبو أأف نعلم خطر الغضب؛ الغضب ٯبمع الشر، على اإلنساف  ومن ذلك أيًضا:
 ىذا ا٤بورد العظيم. فأكردتوىذا اإلنساف قاؿ كلمة ُب ٢بظة غضب كيتحفظ، 

أف نعلم صحةى معتقد أىل السنة كا١بماعة ُب شأف أىل  ومن تلك الفوائد أيًضا:
إف شاء عذهبم، كإف شاء عفى عنهم،  م ٙبت مشيئة ا تبارؾ كتعأبكالعصاة، كأهن الكبائر

 ح كال يستجيب، كمع ذلك فإف ا صانفهذا إنساف يذنب كيرتكب ا٤بعاصي، كيي 
جر رٞبة ا ٰبي ذك رٞبة كاسعة، ال ينبغي على اإلنساف أف  غفر لو كأدخلو ا١بنة، ا 
 كال أف يسيء الظن با ، فا ، ف  وإ﴿ت رٞبتو كل شيء،كسع 

، فعلى [ٙ:لرعد]ا ﴾ابِ قَ عِ الْ  يدُ دِ شَ لَ  كَ ب  رَ  ف  وإِ  مْ هِ مِ لْ ظُ  ىَ لَ عَ  اسِ للن   رةٍ فِ غْ و مَ ذُ لَ  كَ ب  رَ 
اإلنساف أف يتنبو ٥بذا األمر العظيم، فبل يقع ُب ما كقع فيو أىل الوعيد من القنوط أك التقنيط 

 .ن رٞبة ا م
رسه مهم ينبغي أف يتنبو لو الدعاة إٔب ا كأىل ا٢بسبة، د ومن تلك الفوائد أيًضا:

كانوا ُب موقع التوجيو كالنصح   ٤با اأف يظنو  مكاآلمركف با٤بعركؼ، كالناىوف عن ا٤بنكر، حذار 
ط الناس الٍب تيقنً  تقر، ككذلك أف ٰبذركا من األلفاظأهنم أرفع من غّبىم، كأف من سواىم ٧بي 

هنم يعبوف فإيئوف الظن، أك ٘بعلهم ييأسوف كبالتإب ، أك ٘بعلهم يسمن رٞبة ا 
 مع األمر بْب الَبغيب كالَبىيب، كأف ييبٌْب ، فبل ينبغي ذلك بل ٯبب أف ٯبي امن ا٤بعاصي عبن 

ن حٌب سمن اسنْب، فينبغي على اإلنساف أف ٰبي  أهنا قريبه إال   للناس سعة رٞبة ا 
 .يكوف قريبنا من رٞبة ا 
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 ن الفوائد الٍب جاءت ُب ىذا ا٢بديث، كا تعأب أعلم.ىذه ٝبلة م
 

 : قاؿ 
ٌْ عابد، ؾكاٍ أبٛ ٖسٜس٠: تهًِ  ٚيف سدٜح أبٞ ٖسٜس٠ إٔ ايكا٥ٌ زد

 ١ أٚبكت دْٝاٙ ٚآخست٘.ُبهً

ٲبيل إٔب أف القصتْب كاحدة؛ ما جاء ُب حديث جندب، كما  كأف ا٤بؤلف 
تمل، لكن ليس األمر على كل حاؿ ٧بي كاحدة، كاألمر  جاء ُب حديث أيب ىريرة؛ قصةه 

قد  ا ا٢بديث الذم ُب الباب أف ا خاٛبة ما جاء ُب ىذ مقطوعنا بو؛ كذلك أف  
كأما الذم جاء ُب ختاـ القصة الٍب جاءت ُب  ،«قد غفرت لو وأحبطت عملك»قاؿ: 

دخل ذاؾ أدخل ىذا ا١بنة، كأ حديث أيب ىريرة عند أيب داككد كأٞبد كغّبٮبا فيو أف ا 
 النار.
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 :قاٍ 

 :باْب

 ال ٜطتػؿع باهلل ع٢ً خًك٘

للداللة على عدـ جواز أف يستشفع با على أحدو  فهذا الباب عقده ا٤بؤلف 
منها  ،كىذا كارده ُب ٝبلة من النصوص، كا٣بلق ىنا ُب معُب السياؽ ٗبعُب ا٤بخلوؽ ،من خلقو
 .ىذا ٨بلوقو  يعِب: ،[ٔٔ﴿َىَذا َخْلُق الل ِو﴾]لقماف:: قوؿ ا 

كأما ، ًفعلي ا تعأب القائم بو :فا٣بلقي  ؛آخر: قد يفرؽ بْب ا٣بلق كا٤بخلوؽكُب سياؽو 
 .فإنو ا٤بفعوؿ ا٤بنفصلي عن ا  :ا٤بخلوؽ

ا لو شفيعن  كإ٥بو  التنبيو على أنو ال ٯبوز أف ٯبعل العبد ربو كمرادي ا٤بؤلفي 
 كذلك أف شأف ا ، ال يستشفع با على أحدو من خلقو ،عند أحد من ا٣بلق

كعلة ذلك سيأٌب الكبلـ ، ال ٯبوز أف يكوف شفيعنا للمرء عند أحد من ا٣بلق ا  ،أعظم
 ا إف شاء ا.عنها قريبن 

طًعم عن حديثا كاحدا ىو حديث جبّب بن مي  كىذا الباب أكرد فيو ا٤بؤلف 
الرد على ))كاإلماـ أٞبد ُب  ،((سننو))كىذا ا٢بديث خرجو أبو داكدى ُب ،  النيب

كفيو ٕبثه طويله من ، كغّبىم ٩بن خرج ىذا ا٢بديث ،((التاريخ))كالبخارم ُب  ،((ا١بهمية
 فإف طائفة من أىل العلم ضعفت ىذا ا٢بديث كقد استغربو ابن كثّب ، جهة إسناده

 ((العرش))كإف كاف قد قاؿ ُب كتابو  ((العلو))كذلك فعل الذىيبي ُب كتابو ك  ،((تفسّبه))ُب 
كذلك ألف ابن عساكر رسالة ُب تضعيف ىذا ا٢بديث ،  خرجو أبو داكد بإسنادو حسنو عنده

 كأيًعلى ىذا ا٢بديث ًبعلتْب: 
أف ُب اإلسناد ابن إسحاؽ كىو مدلسه كقد عنعن كٓب يصرح  :الولى]العلة[ 

 بالتحديث.
أف ا٢بديث جاء من ركاية جيبّبو بن ٧بمد بن جبّبو بن ميطًعم بن  العلة الخرى:و 

 ريب((التق))ُب  كقد كصفو ا٢بافظ ، كجبّبه ىذا فيو كبلـ، عن جده ،عن أبيو ،عىًدم
 كٓب يتابع على ىذا ا٢بديث. ،مقبوؿ :بأنو
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، صححو فإنو قد دهطائفة أخرل من أىل العلم قػىو ت ىذا ا٢بديث كمنهم: ابن من
خرجو أبو داكد بإسناد  ((قعواص٨بتصر ال))ككذلك قاؿ فيو ابن القيم رٞبو ا كما ُب 

أعِب ابن - ((نونيتو))ككذلك قاؿ ُب ، ((العرش))ككذلك فعل الذىيب ُب كتابو ، حسن عنده
 :-القيم

 ايسقا إضشام البٔ سدّٜجا ٚاذنس

 

 ايسباْٞ اؿاؾُغ ايؿدٚم ذاى 
 

 ٍب قاؿ: ، بياًف معُب ا٢بديثٍب أكرد عدة أبيات ُب
َٞ ابٔ إضشام َٔ         هلل َا ئك

 

 ٕٔ  اؾُٗٞ إذ ٜسَٝ٘ بايعدٚا
 

٨بتصر ))من ضع ف ىذا ا٢بديث كانتصر لتقويتو كما ُب  ابن القيم  دكانتق    
٦بموع ))فإنو ماؿى إٔب تقويتو كما ُب  ككذلك فعل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، ((السينىن

ف ىذا عٌ من ضى  دُب اجمللد الثالث انتق ((بياف تلبيس ا١بهمية))ُب  دكانتق ،((الفتاكل
 كمهما يكن من شيء فا٢بديث إف سيًلمى بضعفو فإف معناه الصحيح ال شك فيو.، ا٢بديث

  ا٢بديثي فيو بعض الضعًف إال أف معناه صحيح.: قاؿ شيخنا ابن باز 
بل ذكر شيخ اإلسبلـ ، فإف معُب ىذا ا٢بديث صحيح ال شك فيو ،كىذا حق
  يعِب ٓب ، أنو ما ُب ىذا ا٢بديث من شيء إال كلو شاىد ((بياف تلبيس ا١بهمية))ُب

 .يدؿ على معُب إال كلو شاىد يدؿ عليو من غّب ىذا ا٢بديث
فهو ٓب يلتـز بنص ما أكرد أبو داكد ُب ، ٗبعناه كىذا ا٢بديث اختصره ا٤بؤلف 

 كا تعأب أعلم. ،-إف شاء ا-ا سيأٌب التنبيو عليو كما أنو اختصر آخرهي كم،  ((سننو))
 :قاؿ 

 ...عٔ ُدَبري بٔ َطعِ قاٍ:

 كأرضاه.  أسلم عاـ الفتح ،جيبػىيػٍري بن ميطًعم ىو القرشي من أشراؼ قريش
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ٚداع  ،ٗهت األْؿظٜا زضٍٛ اهلل ُْؾكاٍ:  دا٤ أعسابٞ إىل ايٓيب 

 .....ايعٝاٍ ًٖٚهت األَٛاٍ

ًكت األنف ضعفت كىزلت كالسبب قلة األمطار كاألمواؿ أصاهبا ما أصاهبا  يعِب:س: هني
كىذا ، ـ ىذه ا٤بقدمة بْب يدم طلبوفقد  ، كالعياؿ أصاهبم ما أصاهبم من ا١بوع ،من ا٥ببلؾ

ـ اإلنساف بْب يدم طلبو ما يعطف قلبى ا٤بسؤكؿ إٔب قدِّ يدلك على أف من ا٤بستحسن أف يي 
 فيجيبو إٔب سيئًلو.  ة حٌب يلْب قلب النيبفهو قدـ ىذه ا٤بقدم، ا١بواب

 ...يٓا زبو ؾاضتطٔل

فهو يريد أف يدعو ا  ،اطلب السقية من ا يعِب:قاؿ: فاستسق لنا ربك، استسًق 
 ا ُب حياة النيب شك أف ىذا من األمر الذم كقع متعددن  كال، بإنزاؿ ا٤بطر رسوؿ ا 

بركتو كإجابة دعائو كذلك رجاء ، فإهنم كانوا يستسقوف بو 
.  

ُب الصحيحْب من حديث أنس  كمسلم رمكمعلـو تلك القصة الٍب خرجها البخا
حينما دخل رجل ا٤بسجد كالنيب ،  فأخربه أف األمواؿ قد ىلكت  ،ٱبطب ا١بمعة

يديو كقاؿ: اللهم اسقنا .. اللهم  فرفع النيب ، ا أف يغيثنا كأف العياؿ قد جاعوا فادعي 
بسؤاؿ من ىذا الرجل أك   النيب اسقوا إٔب ا١بمعة الثانية حٌب دع أهنم  خربأ؛ اسقنا

 .-كا٢بديث مشهور عندكم- ،من غّبه أف يصرؼ ىذا ا٤بطر عنهم
، أنو قاؿ: عن ابن عمر  ((صحيحو))ُب  كقد أخرج اإلماـ البخارم 

 يش كل منربيستسقي فما ينزؿ من منربه حٌب ٯب  رٗبا تذكرت قوؿ الشاعر كرسوؿ ا
ٍَٔث           ٜطتطك٢ ايػُاّ بٛدٗ٘ ضٚأبٝ  يٝتا٢َ عؿ١ُ يألزاٌَا ُا

 .كىذا من شعر أيب طالب 
يعِب يسألونو كيطلبونو أف  ،كاف أصحابو يستسقوف بو ُب حياتو  ا٤بقصود أف النيب

إ٭با  ،فما كانوا يفعلوف ذلك كأما بعد كفاتو ، ٥بم بإنزاؿ ا٤بطر يدعوا ا 
إذ ُب  ،كما فعل عمر   طلبوف من الصا٢بْب كال سيما من قرابة النيبكانوا ي

قاؿ: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك كإنا نتوسل إليك بعم   أف عمر ((البخارم))
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ككذلك ، ٥بم ا  اإال أف دع  فما كاف من العباس ،-يعِب بالعباس-رسولك 
 بو ككاف رجبل صا٢با. مع يزيد بن األسود فإنو استسقى  فعل معاكية

أمر مشركع دأب عليو السلف   كا٤بقصود أف االستسقاء بالصا٢بْب بعد كفاة النيب
 .الصاّب

، شك أف ىذا أمره ٩بنوعه كبدعة ٧بدثة ال ٘بوز بعد كفاتو فبل  أما االستسقاء بالنيب
عن اإلعراض عن ىذا األمر مع كجود ا٤بقتضي  كيدؿ على ذلك إٝباع الصحابة 

كمعو السابقوف من ا٤بهاجرين كاألنصار   ا ٤با عدؿ عمرفإنو لو كاف ىذا األمر جائزن  ،إليو
 ،أك اإلتياف إٔب قربه كىو بْب ظهرانيهم  ما عدلوا عن االستسقاء بالنيب ،كبقية الصحابة

إٔب أف عدلوا عن ذلك بأف ، ىذا السؤاؿ أك غّبه فيسألونو كىو ُب قربه 
ُب   إضافة إٔب قربو من رسوؿ ا  كذلك لصبلحو، -دعائوب :يعِب-استسقوا بالعباس 

 كا تعأب أعلم. ،النسب
 ؾإْا ْطتػؿع باهلل عًٝو، ٚبو ع٢ً اهلل.

 :ىذه ا١بملة فيها أمراف
 . صحيح ٓب ينكره النيب :أحدٮبا 

 . كاآلخر: أنكره النيب
أهنم  :عُب ذلككم،  على ربو فإف ىذا ٓب ينكره النيب  فأما االستشفاع بالنيب

كانوا ،  كليس بذاتو، أف يكوف شفيعا ٥بم عند ا بدعائو كبسؤالو  يطلبوف من النيب
-  ُب كبلـ النيب عكيدؿ على ىذا أف االستشفا ، بالدعاء ال بالذات  يستشفعوف بالنيب

أك ُب كبلـ   أك بغّبه ُب كبلـ النيب  االستشفاع بالنيب -كانتبو إٔب ىذه القاعدة
 ابة إ٭با ىو استشفاعه بالدعاء كبالسؤاؿ ال بالذات.الصح

لو كاف األمري أنو ،  أنكر االستشفاع با على النيب  يدؿ ىذا على أف النيب
لكاف ىذا  ؛أف ٯبيب كىذا معُب االستشفاع با على ا٤بخلوؽ ييطلبي من ا٤بخلوؽ با 

 كألجل ىذا أنكره النيب ،سؤاؿ كالطلبال :يتضمن االستشفاع لكن  ، ا ال حرج فيوا جائزن أمرن 
 فا ، كما سيأٌب فدؿ ىذا على أف االستشفاع يتضمن، ال يسأؿ ا٤بخلوؽ: 

http://www.salehs.net/


ُُّٓ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

 ،بالسؤاؿ بالدعاء بالطلب :يعِب (نستشفع بك على ا) :فمعُب قو٥بم، السؤاؿ كالطلب
 ذلك. بداللة ا١بملة الٍب بعدىا كإنكار النيب   كليس بذات النيب
  ا ٯبعل النيبسببن  كيذكر ،مأف يستسقي ٥ب  اؾ األعرايب يسأؿ النيبإذف كوف ذ

  ٗبعُب أف يطلب أف يكوف النيب ،على ربو  لو كىو أنو يستشفع بالنيبؤ ٯبيبو إٔب س
ىذا أمره ما أنكره النيب  ،ؿؤ إٔب ىذا الس فيدعو ٥بم حٌب ٯبيبهم ا  شفيعا عند ا 

، كم جاء ُب األحاديث من سؤاؿ الصحابة الدعاء من النيبك  ،كىذا جائزه ال إشكاؿ فيو 
 جاء فيها أهنم كانوا يسألوف رسوؿ ا ،كثّب من األحاديث   الدعاء ٥بم أك الدعاء
حْب كانوا يأتوف  ككما فعل الصحابة  ،ياهتم كما فعلت أـ أنس لذرٌ 

 م.فيدعو ٥بم كيربؾ عليه  بأكالدىم إٔب رسوؿ ا
شك أنو يكوف قد ضل  كلو أنكره أحد فبل ،ا القدر قدر ال ينكره أحدا٤بقصود أف ىذ

  .للسائل أك لغّبه ىذا قدره ال ٯبوز إنكاره أف يدعو ا   سؤاؿ النيب، ضبلال بعيدا
 .ا٤بقصود أف ىذا القدر ال حرج فيو
صل ُب ركاية أيب داكد ُب األ (كبك على ا) :قاؿ ،إ٭با اإلشكاؿ ُب ا١بملة الٍب بعدىا

كأظن ، تقدٙب ىذه ا١بملة على تلك مع أهنا مركية أيضا با٤بعُب ،التقدٙب ((ننالس))يعِب ُب 
قد كتبو من  كاف  ُب تأليفو ٥بذا الكتاب رٗبا أنِب نبهت على أف شيخ اإلسبلـ 

 لذلك توجد اختبلفات بْب ا٤بصدر الذم خرج ا٢بديث كبْب ما أكرد ا٤بؤلف  ،حفظو
كاف ينقل بالواسطة ككانت الواسطة تكتب  ك أف ا٤بؤلف أ، كثّبا ٥بذا الكتاب

 كاألمر على كل حاؿ يسّب. ،ا٢بديث با٤بعُب
أنو ٯبعل   كىي أف ىذا األعرايب استشفع با على النيب ،نأٌب اآلف إٔب ا١بملة الثانية

 نكره النيبأكىذا القدر  ،حٌب يرضى كحٌب ٯبيبو إٔب مطلوبو  شفيعا لو عند النيب ا 
، ف شأف ا أ كذلك ال شك كال ريب أف ا  ،أعظم  ال ٯبوز أف ٯبعلو

 :كسبب ىذا ا٤بنع راجعه إٔب أمور ،فيشفع لو عند غّبه، اإلنساف كسيلة لو عند غّبه
كذلك أف  ،ما قدمت لك من أف الشفاعة تتضمن السؤاؿ كالطلب: ]المر الوؿ[

كبالتإب ، حاجة ا٤بشفوع لو يو أف ينفع أك يليب  حقيقة الشفاعة أف الشافع يسأؿ ا٤بشفوع إل
ىو  ا  ،ىو ا٤بسؤكؿ فا ، ىهنا سائبل كال ٯبوز أف يعتقد ىذا فيكوف ا 
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 ،ىو الذم تصمد إليو ا٣ببلئق ُب حوائجها ا ، ىو الذم يطلب ا  ى،دعيي  مالذ
ال شك أف  !؟آخريسأؿ ا٤بخلوؽ حاجة ٤بخلوؽ  إف ا  :فكيف ٯبوز أف يقاؿ

 ىذا منكر من القوؿ ال ٯبوز 
أف حقيقة الشفاعة انضماـ الشافع إٔب ا٤بشفوع لو بعد أف كاف صاحب المر الثاني: 

ال  شك أف ا  كال ،فشفع كل كاحد منهم اآلخر ،شفعا اا٢باجة كاحدا فردا أصبح
 .بل ىو الواحد األحد  ،يشفع أحدا كال يشفعو أحد

شك  كال، الغالب أف تكوف منزلة الشافع دكف منزلة ا٤بشفوع عنده أف المر الثالث:
ا  ،كما أف لو علو الذات   ،لو علو القدر كلو علو ا٤بنزلة ،ىو العلي أف ا 
 ا  ،ملك ا٤بلوؾ قيـو السماكات كاألرضْب كل   ،الذم ٯبّب كال ٯبار عليو ىو

ا٤بعتاد  ؟شافعا عند غّبه عل ا ٯبي  فكيف .من ُب السماكات كاألرض عبده ذليل  
ا٤بشفوع  ؟فأيهما أعلى منزلة ،يشفع الوزير عند السلطاف ،أف يكوف الشافع دكف ا٤بشفوع لو

 .كىذا ما ال ٯبوز أف يكوف ،ا٤بشفوع عنده وشك أن ال عنده أك الشافع؟
شفوع لو كىو أف الشفاعة قد تقتضي شيئا من التذلل من الشافع عند ا٤ب المر الرابع:

 .كىذا أيضا ما ال ٯبوز أف يعتقد ُب حق ا 
كىو أف الشأف ُب الشفاعة أف تكوف ا٢باجة بيد ا٤بشفوع عنده أك بيد  المر الخامس:

كإال لو كاف األمر بيد  ،من الذم ٲبلك قضاء ا٢باجة؟ ا٤بشفوع عنده كليس الشفيع ،الشفيع
وز أف تكوف ا٢باجة مدبرة كبيدم غّب ككيف ٯب الشفيع ما احتاج إٔب الشفاعة أليس كذلك؟

 ؟كىو الذم بيده ملكوت كل شيء  ا 
شافعا  إذف ىذه أكجوه ٟبسة تدلك على أنو ال ٯبوز ٕباؿ أف ٯبعل ا 

كالذين  ،كىذا ما يقع فيو بعض الناس الذين ٓب يقدركا ا حق قدره ،للمخلوؽ عند غّبه
ُب  ((٦بموع الفتاكل))ُب  اإلسبلـ  عظموا غّبه كتعظيمو أك أشد كما حكى شيخ
 فيقوؿ: ، بعد كفاتو  اجمللد األكؿ عن بعض الشعراء كىو ٱباطب النيب

ٌُ.      غؿٝعٞ إيٝو اهلل ال زب غريٙ   ٚيٝظ إىل زب ايػؿٝع ضبٝ
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جعل سؤالو كحاجتو إٔب  ة،شفيعو فجمع ضغثا إٔب إبال يعِب ىو ٯبعل ا 
شك  كال ،دة على ذلك جعل ا شفيعا لو إٔب رسوؿ ا كزيا ،ال إٔب ا  رسوؿ ا

 أف ىذا منكر من القوؿ كزكر كضبلؿ مبْب.
  ؟ذا عن سؤاؿ ا٤بخلوؽ با اكم :قد يقوؿ قائل

إذا كاف ا٤بقاـ يناسب  مر معنا أنو ال حرج ُب أف يسأؿ العبد ا٤بخلوؽ با 
ما ذكرناه ُب مسألة االستشفاع با فهل يرد على ىذا  أليس كذلك؟ ،ىذا السؤاؿ ا١بليل

 ؟على ا٤بخلوؽ 
ما ذكرناه من ىذه اللواـز الفاسدة ُب شأف االستشفاع با على ا٤بخلوؽ  ال. :ا١بواب

ٍب حقيقة سؤاؿ ا٤بخلوؽ با ىو  ،با  ؽال يلـز منها شيء ُب شأف سؤاؿ ا٤بخلو 
أسألك هبذا اإللو  اكألجل ىذا أن ،حقا عظيما عليك يا أيها ا٤بسؤكؿ تذكّبه بأف  

ا ال حرج فيو كال كبالتإب كاف ىذا أمرن ، ٕبؤ العظيم الذم لو عليك ىذا ا٢بق أف ٘بيبِب إٔب س
أف يكوف ا سائبل  ال يلـز من سؤاؿ ا٤بخلوؽ با ، يلزمو شيء من تلك اللواـز

ألة الشفاعة فافَبؽ أك تكوف منزلتو دكف منزلة ا٤بسؤكؿ إٔب غّب ذلك ٩بن ذكرناه ُب مس
 كا تعأب أعلم. ،األمراف

 #ضبشإ اهلل! ضبشإ اهلل!$ :ؾكاٍ ايٓيب 

لعرب ما نطقت هبذه الكلمة اك  ،اسم مصدر منصوب على أنو مفعوؿ مطلق :سبحاف
 :ا٤بصدر ىنا ،ما ذكر ا٤بصدر ىنا يسبح ا سبحانا. :كالتقدير ،غالبا إال منصوبة مضافة

 .ه ا كا٤بعُب أنزٌ  ،ا٤بصدرسم الكن ذكر  ،التسبيح
ا ا أك مبغوضن دلت أحاديث كثّبة أنو إذا كاف استعظم شيئا سواء كاف ٧ببوبن   كالنيب

 .ح أك كرٌب سبٌ 
 ،تذكركف ما مر بنا من األبواب األكٔب من ىذا الكتاب من الدليل على ىذا األمر

قلتم والذي نفسي  ،هللسبحاف ا» :ُب ركاية الَبمذم قاؿ  حديث ذات أنواط فإف النيب
، «اهلل أكبر» :كُب ركاية اإلماـ أٞبد قاؿ، إٔب آخره «بيده كما قاؿ بنو إسرائيل لموسى

 كىذا لو شواىد كثّبة ُب الصحيحْب كغّبٮبا.
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كٓب يكن يريد أف يسلم على  ،األنو ٓب يكن متوضئن   ٤با انفلت أبو ىريرة عن النيب
سبحاف » :فأخربه فقاؿ النيب   ٍب أتى النيب ،ٍب توضأ ،كىو على غّب كضوء  النيب

 .«اهلل إف المؤمن َّل ينجس
عن أحد األشخاص ٩بن كاف   كذلك مثبل ما ثبت ُب الصحيحْب من إخبار النيب

ٍب ٤با نظركا ُب حالو بعد أف جرح كإذا بو قد قتل ، أخربه أنو من أىل النار   يقاتل مع النيب
ىذا أمر قد استعظمو كىو أمر ٧ببوب  «اهلل أكبر» :قاؿبذلك   خرب النيبفلما أي ، نفسو

، «أشهد أني عبد اهلل ورسولو ،اهلل أكبر» ،على صدقو الداللةألف فيو  ؛ إٔب النيب
 .كالشواىد على كل حاؿ كثّبة

سواء كاف ىذا األمر الذم  ،إذف ٩با يشرع للمسلم إذا استعظم شيئا أف يسبح أك يكرب
 ا إليو.أك كاف أمرا مبغوضن  ،وا إلياستعظمو أمرا ٧ببوبن 

 ؾُا شاٍ ٜطبض ست٢ عسف ذيو يف ٚدٛٙ أؾشاب٘

ككيف كانوا كيف كانوا ٰببونو؟ ،  ك  ا٧بمدن  انظر إٔب حب أصحاب ٧بمدو 
 ؟ككيف كانوا يتأثركف ٗبا يتأثر بو  ٯبلونو؟

 كجوه ا علىفكاف التأثّب باديا الئحن  ،تأثر كاستعظم ٩با كاف يقولو ىذا األعرايب  النيب
 .على عظيم ٧ببتهم كإجبل٥بم لو  كىذا دليله  ،أصحاب النيب 

باللنب الذم كضع   إٔب النيب  ٤با أتى أبو بكر  ُب الصحيحْب من ىجرة النيب
الحظ ىذه النكتة ُب كبلـ  ،اشرب يا رسوؿ ا :كقاؿ  مو إٔب النيبقدٌ  ،ا من ا٤باءفيو شيئن 
كأبو  يشرب النيب  شرب حٌب رضيت. :قاؿ، حٌب رضيت  قاؿ: فشرب  أيب بكر

 .ىكذا تكوف ابة لرسوؿ ا ، بكر يرضى
  تأثركا من تأثره تأثر من ىذه ا٤بقالة حٌب إف أصحابو   الشاىد أف النيب

 .ك
 ٚوو أتدزٟ َا اهلل؟»ثِ قاٍ: 

خطأ يستحق  فكأنو كقع ُب ،كتتضمن أحيانا معُب التحذير ،كلمة كيح: كلمة توجع
كىذا يدلك على أف ا٤بقالة الفاسدة كأف ا٣بطأ يرد من  ؛!كٰبك :قاؿ ف يتوجع لو ا٤بتوجع.أ

فنحن ال نشك أف قصد ىذا ، حيث كونو خطأ بغض النظر عن قصد القائل أك الفاعل
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ٓب ٲبنعو ذلك من أف يرد ىذه ا٤بقالة   كمع ذلك فإف النيب، اا حسنن األعرايب كاف قصدن 
 ا٣باطئة.
 # ...أععِ َٔ ذيو، إْ٘ ال ٜطتػؿع باهلل ع٢ً أسدإٕ غإٔ اهلل $

 .ٚذنس اؿدٜح، زٚاٙ أبٛ داٚد
 ،ال يستشفع با على أحد من خلقو :فيها ىذه الزيادة« من خلقو»ُب ركاية أيب داكد 

 .كالسبب ُب ذلك أف ىذا يتناَب كتعظيم ا 
ب ترؾ ككجو  ،فالفائدة الٍب نستفيدىا من ىذا ا٢بديث كجوب تعظيم ا 

 .أك يهضم جناب ربوبية ا  ،كل لفظ يتناَب مع ىذا التعظيم
نصحنا كبْب لنا ا٤بؤلف  كماك  ،كما كررنا مرارا،  ا٤بوحد الذم يرـك ٙبقيق توحيده

 كىو تعظيم ا  ،عليو ٯبب عليو أف يراعي ىذا ا٤بقاـ، كمراعاة كبلمو، 
شفيعا لو  ذلك أنو ٯبعل ا  كمن، فبل يقع ُب شيء يتناَب ككماؿ التوحيد الواجب

 كالعلة ُب ذلك قد علمتها. ،عند أحد من ا٤بخلوقْب
إف  ،إف شأف اهلل أعظم، !ويحك» :قاؿ  كتتمة ا٢بديث عند أيب داكد ىي أف النيب

-على ىيئة القبة كأشار بأصابعو عليو -عرشو فوؽ سماواتو ىكذا 
 و أدلة أخرل ُب الصحيحْب كغّبٮبا.ىذه ىيئتو كىذا ما دؿ علي ،يعِب أف العرش مقبب.«

ط بو ئؿ بيده ىكذا كهيئة القبة وإنو ليوقا، إف عرشو فوؽ سماواتو ىكذا» :قاؿ
 :كذكر أبو داكد ركاية أخرل عن ٧بمد بن بشار أنو قاؿ ُب حديثو، «أطيط الرحل بالراكب

دلة من كىذا القدر أيضا ٩با تواترت بو األ ،«والعرش فوؽ سماواتو ،واهلل فوؽ عرشو»
كىذا ا٤بعُب قد دلت عليو  ،فوؽ خلقو مستوو على عرشو أف ا ، الكتاب كالسنة

صٌ    .بالغة ى إال بصعوبةو أنواع من الدالئل ُب أدلة ال تكاد أف ٙبي
 ٜا قَٛٓا ٚاهلل إٕ يكٛيٓا

 

 أيؿا ٜدٍ عًٝ٘ بٌ أيؿإ 
 

 س٠طايؿ سٜضا َع ؾا ْٚكًّعكًّ
 

 األٚىل ٚذٚم سال٠ٚ ايكسإٓ 
 

 ٜدٍ بأْ٘ ضبشاْ٘نٌ 
 

 ٕٔ ُٔ األنٛا  ؾٛم ايطُا٤ َباٜ
 

ْٓ  تازنٛ نً٘ اأتسٕٚ أ
 

ٕٔ عادعؾ   ايتعطٌٝ ٚاهلرٜا
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 :قاٍ 

 باب

 ٚضدٙ طسم ايػسى ،مح٢ ايتٛسٝد َا دا٤ يف محا١ٜ ايٓيب 

ٞبى  بقولو: باب ما جاء ُب ٞباية النيب  عنوف لو ا٤بؤلف  ىذا الباب الذم
ُب كسط الكتاب  التوحيد كسده طرؽ الشرؾ، يذكرنا بالباب الذم عقده ا٤بؤلف 

باب ما جاء ُب )ُب الباب ا٢بادم كالعشرين، فإنو أكرد بابنا شبيهنا هبذا الباب، فقاؿ:  تقريبنا
كما -، كأكرد (طريقو يوصل إٔب الشرؾجناب التوحيد، كسده كل   ا٤بصطفىٞباية 
َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ِمْن ﴿أكرد قولو تعأب:  ُب ذاؾ الباب آيةن كحديثْب؛ -تذكركف

َّل »أنو قاؿ:  عن النيب  ، كما أكرد حديث أيب ىريرة [ٕٛٔ﴾]التوبة: أَنُفِسُكمْ 
 ْبعلي بن ا٢بسيث ، كا٢بديث الثا٘ب: حد«تجعلوا بيوتكم قبورا، وَّل تجعلوا قبري عيدا

 ا٢بديث.  «َّل تتخذوا قبري عيدا»قاؿ:  ، أف النيب ه عن أبيو عن جدِّ 
تأكيده على ىذا ا٤بعُب الذم يرـك التنبيو عليو، كىو  فهل ىذا من ا٤بؤلف 

ما يؤدم إٔب القدح ُب كماؿ التوحيد الواجب، السيما  الذريعة إٔب كلِّ  ضركرة العناية بسدِّ 
التنبيو ُب الباب السابق على  يم، كا٣بطب فيو جلل، أك أنو أراد كا٤بقاـ مقاـه عظ

ا٢بذر من ذرائع الشرؾ الفعلية، كرأسها التعلق بالقبور، كأراد ُب ىذا الباب التنبيو على ا٢بذر 
من ذرائع الشرؾ القولية، كرأسها الغلو ُب الصا٢بْب، كأعظم الصا٢بْب كأصلحهم ىو رسوؿ 

 كٰبتمل ذاؾ، كإف كاف الثا٘ب لعلو أقرب. ، األمر ٰبتمل ىذاا 
شك أف قاعدة سد الذريعة إٔب الشر، كسد أبواب الفساد  مهما يكن من شيء فبل

عليها أدلةه كثّبة من الكتاب كالسنة كآثار الصحابة، كأحيلك  قاعدةه مقررة ُب الشريعة، دؿ  
، حيث (ـ ا٤بوقعْب()إعبل)ُب كتابو  ُب معرفة قدر ىذا الباب إٔب ما دكف ابن القيم 

ذكر ما ال مزيد عليو ُب تقعيد ىذه القاعدة كاالستدالؿ عليها، حيث أكرد من أدلة الشرع 
الٍب تدؿ على ىذه القاعدة قاعدة سد الذرائع تسعةن كتسعْب دليبلن، كا٤بتأمل ُب موارد 

 الشريعة يدرؾ أف األدلة أكثر من ذلك. 
كجدت  -الشر الشريعة من سد الذريعة إٔبجاء ُب أعِب ما -كإذا تأملت ىذا الباب 

ما كاف اـر أعظم كانت الذريعة ا٤بسدكدة للوصوؿ إٔب ىذا الشر أف الشريعة الحظت أنو كل  
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أكثر، كلما كاف اـر أعظم كأشنع ُب الشريعة كجدت أف الشريعة تعتِب بسد الذريعة أكثر، 
ا، ٘بد أف الشريعة أغلقت منافذىا من -عافا٘ب ا كإياؾ منو-كلذا انظر إٔب فاحشة الزنا 

، كعن ا٣بلوة بالنساء، كعن الدخوؿ  طرؽو شٌب، ٘بد الشريعة هنت عن سفر ا٤برأة ببل ٧بـر
، هنت الشريعة ا٤برأة عن إبداء زينتها، بل أف «الحمو الموت»: على النساء، كقاؿ النيب 

 ث شٌب تتعلق هبذا الباب نظرناها ليعلم ما ٚبفيو من زينتها، ُب أدلة كثّبة كمباحلتضرب برج
 إليها لو عنايةه أكرب ُب الشريعة.إذنا سد الذريعة ا٤بوصلة إٔب أف ىذه الفاحشة فاحشةه كربل، 

بْب ا٤بسلمْب، كيف ٘بد أف  نحى كاإلً خذ مثبلن ما يتعلق بوقوع الشحناء كالعداكة  
ع الرجل على بيع عن أف يبي هنى النيب  سدت أبواب ىذا األمر من طرؽو شٌب؛الشريعة 

ف كثّبنا من البيوع كا٤بعامبلت ى خطبة أخيو، ُب أمورو شٌب، حٌب إأخيو، أك أف ٱبطب عل
ا٤بالية ٘بد أف ا٢بكمة إذا تأملت راجعةه فيها إٔب ما يتعلق بسد الذريعة إٔب كقوع العداكة بْب 

ى اثناف دكف ا٤بؤمنْب، حٌب إف الشريعة اعتنت بأدؽ ا٤بسائل، حٌب إهنا هنت عن أف يتناج
 ثالث.

رة ارمة، الٍب أدت الشريعة بالتحذير كى نٍ مي ػإذنا إذا تأملت ىذا ُب مسائل الشريعة ال
منها، ُب ىذه األبواب كغّبىا، ُب مسائل الربا، ُب غّبىا من ا٤بسائل، كجدت أنو كلما كاف 

ُب تلك  ك كذلكا٤بنكر أعظم كانت عناية الشريعة بسد الذريعة إليو أكرب، كإذا كاف ذل
فكيف سيكوف ا٢باؿ ُب شأف الشرؾ الذم ىو أعظم ذنبو على اإلطبلؽ، أعظم  األبواب

  غّبه! شرؾ مع ا ذنبو على اإلطبلؽ أف يي 
الشك كال ريب أف الشريعة اعتنت بسد كل ا٤بنافذ الٍب توصل إٔب الشرؾ، سواءن كاف 

ك٫بن نشارؼ على ختم ىذا  -أكرب أك كاف أصغر، كلذلك مر معنا ُب األبواب الٍب درسناىا
، ٘بد أنو مرت بنا مسائل شٌب فيها -أف ييسر إٛبامو بعونو كتوفيقو سأؿ ا الكتاب، أ

تنبيو الشريعة على أدٗب ما ٱبدش ُب توحيد ا٤بسلم، على إغبلؽ كل بابو يوصل إٔب الشر 
 .-عافا٘ب ا كإياكم من ذلك-كيوصل إٔب الشرؾ، 

اعتُب بذلك كثّبنا ُب ىذا الباب، كىذا  -كجزاه ا عنا خّبنا عليو رٞبة ا-كا٤بؤلف 
دنا للشفقة كا٢برص إٔب إخوانو رً الئحه لك إذا تأملتو بابنا بابنا، ٘بده كاف ناصحنا، كاف ٦بيى 
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ا٤بؤمنْب، منبهنا على كل ما ٱبدش أك يقدح ُب توحيد العبد ا٤بسلم، سواء رجع ىذا إٔب فعلو 
 ٔب قوؿ.أك رجع ىذا إ

ذا الباب أعِب ٞباية جناب التوحيد كسد الذريعة إليو، بابه قد أضحى مع األسف كى
عليو   شي ي  رى السهاـ تػي  أف   الشديد ُب العصور ا٤بتأخرة، أضحى غريبنا مع األسف الشديد، ٘بدي 

كثّبنا من أىل األىواء كالبدع؛ ألهنم يعلموف أهنم إذا ٪بحوا ُب إسقاط ىذه ا٢بماية، كىذا 
ل إدخاؿ البدع كا٤بنكرات لذم راعتو الشريعة ُب باب الشرؾ، فإنو سيسهي االحتياط ا

 كالشركيات على ا٤بسلمْب.
إذنا على أىل التوحيد أف ٯبردكا العناية هبذا ا٤بوضوع العظيم، كىو سد الذرائع إٔب 

اللة عليو، أف الشرؾ، كقطع أسباب الشر كالفساد كالفتنة، أف يأخذكا ٗبا جاءت الشريعة بالدً 
 ٤با ذكر أف عمر  :البن كضاح ((؛البدع))ار على ىذا السلف الصاّب، ُب أتوا ٗبا سي

، ، ككاف الناس ينتابوهنا فيصلوف عندىا قطعها  رسوؿ ا قطع الشجرة الٍب بويع ٙبتها
 كجاء ُب ىذا الكتاب أنو خاؼ عليهم الفتنة.

ن الذم كاف ينتاب أف ىذه القصة كقعت ُب الصدر األكؿ، م -رعاؾ ايا -الحظ 
، كٓب ىذا ا٤بكاف؟ كاف أكلئك التابعْب، أكلئك الذين يَببوف على أيدم أصحاب النيب 

تدخل بعد على ا٤بسلمْب مداخل الشرؾ، ٓب تفتح على الناس بعد أبواب الضبلالت كالبدع 
، ككاف االحتياط، ككانت ا١بدية ُب  الٍب عمت كطمت القركف ا٤بتأخرة، كمع ذلك كاف ا٢بـز

  لناس لقامت عليو الدنيا كٓب تقعد.العناية بأمر التوحيد، كلو كقع ىذا اليـو من أحدو من ا
، من فقوو لكن انظر إٔب ما كاف عليو السلف الصاّب كرأسهم أصحاب رسوؿ ا 

 يو الشريعة ُب أدلةو ال تكاد ٙبصى.عميق دلت عل
 افإهن توىمه يتوٮبها مي  مصلحةو  راعى، كل  الكربل الٍب ينبغي أف تي  التوحيد ىو ا٤بصلحةي  

 حة أماـ مصلحة صخاء التوحيد كنقاء اإلٲباف.رً طٍ مي 
إذنا ىذا موضوعه ذك شجوف على طلبة العلم أف يكونوا معتنْب بو غاية العناية؛ ألنو من 

االىتماـ بو مع األسف الشديد ُب ىذه العصور ا٤بتأخرة، كا  األمر ا٤بهم الذم قل  
 ا٤بستعاف.
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 :قاؿ 
 ايٓيب عٔ عبد اهلل بٔ ايػدري قاٍ: اْطًكت يف ٚؾد بين عاَس إىل 

قًٓا: ٚأؾكًٓا ؾكال  ،#ايطٝد اهلل تبازى ٚتعاىل$ :ؾكاٍ ،ؾكًٓا: أْت ضٝدْا

قٛيٛا بكٛيهِ أٚ بعض قٛيهِ، ٚال ٜطتذسٜٓهِ $ؾكاٍ:  ،ٚأععُٓا طٛال

 دٝد. زٚاٙ أبٛ داٚد بطٕٓد# ايػٝطإ

أخرجو أبو داكد، كالنسائي، كأٞبد، كالبخارم  ىذا ا٢بديث كما ذكر ا٤بؤلف 
، كغّبىم من أىل العلم، كىو حديثه ثابته الشك فيو، كقد قاؿ ((ا٤بفرد)) األدب ُب 

 و غّب كاحد.: إف رجالو ثقات، كصحح((الفتح))ُب  بن حجر اا٢بافظ 
، كىو من بِب عامر بن ُب ىذا ا٢بديث ٰبكي لنا عبد ا بن الشخّب العامرم 

ؼ رً طى مة الفتح، كىو كالد مي سلً من مي  عصعة تلك القبيلة العدنانية ا٤بشهورة، كعبد ا ص
 ىو الذم يركم ىذا ا٢بديث عن أبيو.بن عبد ا بن الشخّب التابعي ا٤بشهور، ك 

، كالظاىر كا أعلم أف أنو ذكر أف قومو الذين ىم بنو عامر أتوا رسوؿ ا  :فيو
فقاـ متكلمهم يتكلم  ُب السنة التاسعة من ا٥بجرة، أتوا رسوؿ ا ىذا كاف عاـ الوفود، 
أنت سيد )، كجاء ُب ركاية أخرل أنو قاؿ: (أنت سيدنا)، فقاؿ: بْب يدم رسوؿ ا 

 . «السيد اهلل»: ، عندىا قاؿ النيب (قريش
 مسألة السيد كحكم إطبلؽ ىذه الكلمة على ا٤بخلوؽ مرت بنا سابقنا، كتكلمنا عنها

، تكلمنا «وليقل سيدي وموَّلي»: بابه ال يقوؿ عبدم كأمٍب، فيو قولو  :بالتفصيل، ُب
عن ىذا ا٤بوضوع كال حاجة إٔب إعادة التفصيل فيو، كقلنا: إف الصحيح جواز إطبلؽ ىذا 

 اللفظ على ا٤بخلوؽ بشرطْب:
 ]الشرط[ األكؿ: أمافي ا٤بفسدة.
 اللفظ ميستحقنا لذلك.لق عليو ىذا طكالشرط الثا٘ب: أف يكوف من أي 

 .-كارجع إٔب تفصيل ىذا ا٤بوضوع ُب ذلك الباب-
، ىذه الكلمة من «السيد اهلل»٤با قالوا لو: أنت سيدنا، قاؿ:  ا٤بقصود أف النيب 

 مرجعها إٔب ما يأٌب:  النيب 
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حيث إنو كاف يكره أف يواجو با٤بدح، كجاء ُب السنة أدلةه  إٔب تواضع النيب  أوًَّل:
 كراىة مواجهة اإلنساف با٤بدح.  شٌب ُب

، يعِب كأنو يقوؿ ٥بم: اجعلوا ىذا ا٤بدح أدبنا مع ربو  كاف ىذا منو   ثانًيا:
 . ، فالسيادة ا٤بطلقة إ٭با ىي  ٤بن ىو أكٔب بو كىو ا 

كُب  الغلو فيو  أبواب الشر، كذلك أف   التنبيو كالتحذير كسد   أراد النيب  :]ثالثًا[
 أدياف األنبياء بشيءو مثل ّب  غٍ و من أعظم أسباب كقوع الشرؾ، بل ٓب تػي  الشك أن  الصا٢بْب

دثاء عاـ الوفود، كُب ا٢بضور كثّبه ٩بن ىم حي  -كما قد علمت-الغلو ُب الصا٢بْب، كالعاـ 
با٤بخلوقْب،  أف يسد أبواب الشر كالفتنة، فقطع دابر التعلقً  عهدو با١باىلية، فأراد النيب 

ا إٔب من ىو أكٔب لغلو فيو، فوجههم كأرشدىم إٔب أف ٯبعلوا مدحهم كثناءىم ىذككقوع ا
 .كىو ا  منو  إٔب من ال أحد أحب إليو ا٤بدح بكل مدحو كثناء

هبذا  إذنا لعل ىذه ا٢بكم الثبلثة ىي الٍب ألجلها أرشدىم النيب 
 .«السيد اهلل»اإلرشاد، فقاؿ ٥بم: 

َوَمْن َلْم ﴿: ، الطوؿ: ىو الغُب، قاؿ (منا طىٍوالن كأفضلنا فضبلن كأعظ)فقالوا: 
 الغُب، قاؿ :يعِب [ٕ٘﴾]النساء: َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًَّل َأْف يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ 

ُهمْ ﴿ُب شأف ا٤بنافقْب:   ا ، كالشك أف [ٙٛ﴾]التوبة: اْسَتْأَذَنَك ُأْوُلوا الط ْوِؿ ِمنػْ
ْنِب َوقَاِبِل التػ ْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ﴿: الطوؿ، قاؿ ىو ذك  ا  َغاِفِر الذ 

 .لو الغُب ا٤بطلق، كلو العظمة التامة  ، ا [ٖ﴾]غافر: ِذي الط ْوؿِ 
: ، قاؿ حينها حينما قاؿ القائل ىذا القوؿ ُب حق النيب 

لشراح ُب توجيو ، اختلف ا«قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وَّل يستجرينكم الشيطاف»
، كالذم يظهر كا تعأب أعلم أف ىذه ا١بملة منو ىذه ا١بملة من كبلـ النيب 
 اشتملت على: 

 .إباحةو  /ُ
 .كإرشادو  /ِ
 كٙبذير. /ّ
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، فالظاىر كا تعأب أعلم أف ىذا منو «قولوا بقولكم»: أما اإلباحة: فإهنا ُب قولو 
 النيب  ريب أف   إذفه هبذا الذم قالوه، فإنو الشك كال  هم أفضلي

، كىذا أمره الشك فيو كال ريب، كٓب ينكر الناس على اإلطبلؽ  بل أفضلي 
ف يرد ا٣بطأ أنو كا إنكارنا تامنا ىذا القوؿ، كتعلموف أنو كاف ىديو  النيب 

على من قاؿ: )فإنا  يدينا قريبنا ُب درس أمس رده  كال يسمح بو، كمر بْب
، (ما شاء ا كشئت)قوؿ من قاؿ:  مر بنا أيضنا رده ، (با عليك نستشفع

 .«أجعلتني هلل نًدا»بعبارة كاضحة، قاؿ: 
إذننا ٗبدحو كالثناء عليو ٗبا ىو حق، كالشك أف ىذا  إذنا كاف ىذا منو 

فيو  ، كمنزلتو العالية أمره ال يشكي الذم ذكركه حقه الشك فيو، فأفضلية النيب 
 مسلم.

كأنو يقوؿ   :، يعِب«أو بعض قولكم»ُب قولو:  منو  أما اإلرشاد: فكاف
هبذا  ٥بم: لو أنكم ٚبففتم كأنقصتم من ىذا ا٤بدح لكاف ىذا أكٔب، أراد النيب 

أف يرشدىم إٔب أف ترؾ ا٤بدح ُب الوجو أكٔب با٤بسلم، كذلك ألنو قد يَبتب على مواجهة 
كتربيةه لؤلمة بأف ال ة، توجيوه توجيوه لؤلم ا٤بمدكح با٤بدح مفاسد، كىذا منو 

واجو اإلنساف با٤بدح ٤با يدخلو عليو ذلك من العيجب، كالشك أف العيجب يتناَب مع تي 
مراتب التوحيد العالية، ا٤بؤمن ا٤بوحد الذم حقق توحيده ال يرل نفسو بعْب اإلعجاب، إ٭با 

يراىا  عليو تَبا، أما نفسو فإنو ال يرل نفسو بعْب اإلزدراء، ال يرل إال فضل ا 
 شيئنا فليس منها شيء كليس إليها شيء.

، معُب «وَّل يستجرينكم الشيطاف»: فجاء ُب قولو  أما التحذير:
ال ٯبعلنكم جرينا لو، ا١برم ُب اللغة: يعِب الوكيل أك الرسوؿ،  :يعِب «َّل يستجرينكم»قولو: 

كم، الباطل الذم فا٤براد أنو ال يتخذكم الشيطاف ككيبلن عنو فتتكلموف بالباطل على ألسنت
 م، فتنوبوف منابو، كتقوموف مقامو.يريده الشيطاف ٯبريو على ألسنتك

إذنا ُب ىذا ٙبذيره من الوقوع ُب حبائل الشيطاف، كمنها كمن أعظم أسباب كقوع الشر 
من أف تبالغوا ُب ا٤بدح كالثناء حٌب تقعوا ُب  مالذم ٰببو الشيطاف الغلو ُب الصا٢بْب، حذارً 
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ي إٔب الشر الوبيل، ككما ذكرت لك فإف الغلو ُب الصا٢بْب أكؿ أسباب كقوع الغلو ا٤بفض
 الشرؾ، كأعظم أسباب كقوع الشرؾ.

، كجدت أنو ىذه ا١بملة من النيب  -رعاؾ ايا -كأنت إذا تأملت 
، ىذا كاف رحيمنا، كاف شفيقنا، كاف حريصنا علينا   حقنا 

الذم يوقع  تو من الوقوع ُب ىذا السبب ا٤بردمأم رمنو غاية الرٞبة، كغاية الشفقة، أف حذ  
 ، كره منهم النيب ُب أعظم جرٲبة على اإلطبلؽ، كىو الشرؾ با 

أف يبالغوا ُب مدحو، حٌب ُب مثل ىذه الكلمات مع أهنم ما قالوا إال حقا، كمع ذلك النيب 
  .ينبههم كٰبذرىم أف يبالغوا 

ني كما أطرت المسيح ابن َّل تطرو »: كمر معنا فيما مضى قولو 
حريصنا على سد  ، كاف النيب «مريم، إنما أنا عبٌد فقولوا: عبد اهلل ورسولو

 كلو بأدؽ ما يكوف. أبواب الشر، أف تقع فتنةه بتعظيمو 
أنو قاؿ: ما كاف أحده أحب إلينا من رسوؿ ا  ُب الَبمذم من حديث أنس 
كراىيتو   ، ككاف إذا قدـ ٓب نقم إليو ٤با نعلم من  لذلك، حٌب

يكره ذلك منهم، فما كانوا  كالسبلـ عليو كاف النيب  ٦برد القياـ ٤بقبلتو
 يفعلونو. 

ُب   ما يقع من غلوو عظيم فيو  فكيف لو ٠بع النيب 
، إذا كاف النيب  قولوا بقولكم أو بعض »يقوؿ ٥بم:  كثّبو من كبلـ الغبلة ا٤بنثور كا٤بنظـو

،  (يا خّبنا كابن خّبنا)، كىم ما زادكا على أف يقولوا: «الشيطاف قولكم، وَّل يستجرينكم
 ا: )أنت أفضلنا فضبلن كأعظم طوالن(.كما سيأٌب معنا، أك أهنم قالو 

 ذاؾ القائل الذم يقوؿ:  كيف لو ٠بع النيب   
 يٛ ْاضبت قدزٙ آٜات٘ ععاَا 

 

 أسٝا امس٘ سني ٜدع٢ دازع ايسَِ 
 

 أك قولو: 
 ا ٚقستٗاؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝ

 

 َٚٔ عًَٛو عًِ ايًٛح ٚايكًِ 
 

 : ((ٮبزيتو))أك قولو ُب 
 ٖرٙ ٔعًيت ٚأْت طبُٝب

 

 يٝظ ىؿ٢ عًٝو يف ايكًب دا٤ 
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من ىؤالء الغبلة، بل ىؤالء ا١بفاة الذين  كيف لو ٠بع ذلك النيب 
كسنتو ىؤالء ال يرضيهم أف يقوؿ اإلنساف عن النيب  جفوا شريعة النيب 
كرسولو، كما سيأٌب معنا، مع أف ىذا ٩با حث النيب : إنو عبد ا 
 .عليو، كما سيأٌب بيانو  

حٌب يرفعو إٔب مرتبة  ال يرضيهم إال أف يبالغ اإلنساف ُب مدح النيب 
 اإللوىية، بل إٔب مرتبة الربوبية.

ةه لذريعة الشرؾ، كٞباي إذنا ىذا توجيوه، كىذا نصحه، كىذا تنبيوه، كىذا سده من النيب 
 ٢بمى التوحيد، كا تعأب أعلم. منو 

 قاؿ 
ٕٖ ؛ٚعٔ أْظ  ،ٜا خريْا ٚابٔ خريْا، ٚضٝدْا ؛ْاضا قايٛا: ٜا زضٍٛ اهلل أ

ٜا أٜٗا ايٓاع، قٛيٛا بكٛيهِ، ٚال ٜطتٜٗٛٓهِ $ٚابٔ ضٝدْا ؾكاٍ: 

ِٓصييت اييت  ،أْا قُد عبد اهلل ٚزضٛي٘ ،ايػٝطإ َا أسب إٔ تسؾعْٛٞ ؾٛم َ

 دٝد. زٚاٙ ايٓطا٥ٞ بطٕٓد ،# أْصيين اهلل

، «وَّل يستهوينكم»حٌب حديث عبد ا بن الشخّب جاءت ُب الركاية عند أٞبد 
، كىذا فهي موافقة أيضنا ٥بذه الركاية الٍب بْب أيدينا، الٍب ىي ركاية حديث أنسو 

كر ا٢بديث خرجو النسائي ُب الكربل، كاإلماـ أٞبد، كغّبٮبا من أىل العلم، كىو كما ذ 
 . (إنو على شرط مسلم): ((الصاـر))حديثه جيد، بل قاؿ ابن عبد ا٥بادم ُب 

أف أناسنا أتوا  :كىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا قريبه ُب ا٤بعُب من ا٢بديث السابق، كفيو
شك كال ريب أف  ، ال(يا خّبنا كابن خّبنا، كسيدنا كابن سيدنا)، فقالوا: إٔب رسوؿ ا 

  .خّب الناس على اإلطبلؽ، فهو خّب الناس كصفنا، كحاالن، كنسبنا خّبىم بل  النيب 
إف اهلل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، »قاؿ:  ُب صحيح مسلم أف النيب 

، «واصطفى قريًشا من كنانة، واصطفى من قريٌش بني ىاشم، واصطفاني من بني ىاشم
و الذم قاؿ ، كىشك فيو كال ريب، كىو سيدىم كسيد الناس  فهذا ٩با ال

 .، فهو سيد كلد أدـ كال فخر، ىذا قالو ىذا 

http://www.salehs.net/


ُُٕٔ 

   

 فريغالشيخ لم يراجع الت      

شك أهنا خّب القبائل عند ا٤بسلمْب،  ككذلك قومو كأىلو كنسبو خّب نسب، كقبيلتو ال
 من شذاذ أىل البدع، كإال فأىل العلم على أف أفضل القبائل قبيلة النيب  سول من شذ  

 ؛الناس من جهة النسب، من جهة النسبابنه ٣بّب  كىي قبيلة قريش، فبلشك أف النيب 
 كآباءه كأجداده كقبيلتو، الشك أهنا خّب قبيلة كأحسن قبيلة.  نسبو 

إف اهلل » :كاألمر ُب ذلك كما جاء ُب حديث كاثلو الذم ذكرتو لك قبل قليل
، كما أحسن ما قاؿ أبو خر كبلمو إٔب آ «اصطفى كنانة من ولد إسماعيل

 طالب ُب ىذا ا٤بعُب: 
َُعِت َّٜٛا ُقسُٜؼ ٔيُِؿدٕسإذ  ا اِدَت

ََٓأؾٗاٚ ِٕ ُسؿًَِِّت أغساُف عبٔد   إ

ُٖدّاٚ ٕٖ ق ِٕ َؾدسِت َّٜٛا ؾإ  إ
 

ُُٗا  ُٝٔ ََٓإف ٔضٗسٖا َٚؾ  ؾعبُد 

ِٕ َأِغساُؾٗا َٚقدمُيٗا  َؾؿٞ ٖاغ

ََٔ ٔضٗسٖا ٚنسمي َٛ امُلِؿطؿ٢   ٗاٖ
 

يث ىو، ىذا كبلـه حقه ببل ٤با ٠بع ىذا الكبلـ، كىو حق من ح ا٤بقصود أف النيب 
نبههم  ، كمع ذلك الرؤكؼ الرحيم بأمتو شك، كمع ذلك النيب 

، ال يوقعنكم «يا أيها الناس قولوا بقولكم، وَّل يستهوينكم الشيطاف»كحذرىم، فقاؿ: 
 .«إنما أنا محمٌد عبد اهلل ورسولو»الشيطاف ُب مهاكيو، كُب حبائلو، 

، بل ٮبا أفضل درجةن ف بو أفضل ما كص ىذاف الوصفاف للنيب 
، ، كأف يكوف رسوالن  يصلها بشر، أف ٙبقق فيو العبودية ا٣باصة  

 .أفضل عبدو ، كأفضل رسوؿه   كىكذا كاف النيب 
أرشد أمتو إليو، أف يقولوا: عبد ا  كىو الذم كىذا الوصف منو 

  فيو فائدتاف:كرسولو، 
، كاف ىذا الوصف أفضل كصفو كصف بو النيب   أنو كما الولى:]الفائدة[ 

، كذلك أنك إذا تأملت كجدت أف ىذا فكذلك ىو أسلم كصفه كصف بو النيب 
ال ترتب عليو مفسدة، كال يفضي إٔب  الوصف الذم فيو ا٤بدح العظيم لو 

شرو كفسادو على اإلطبلؽ، ٖببلؼ ما قد يكوف من غّبه من ا٤بدائح كمن األكصاؼ، كلذلك 
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أعظم الناس ٧ببةن كإجبلالن لو  تأملت ٙبقق عندؾ باليقْب أف أصحاب النيب إذا 
 كمع ذلك كيف كانوا ٱباطبونو ،؟ 

يا )، قالوا: (يا رسوؿ ا)قالوا:  تأمل كتب السنة، كيف ٘بد أهنم إذا خاطبوا النيب 
حق كاألجدر ، كبيقْب ٫بن نعلم أهنم ما كانوا يَبكوف الوصف األفضل، كالوصف األ(نيب ا

 .الذم ينبغي أف يوصف بو النيب 
فيو رده على طائفٍب  «عبد اهلل ورسولو»: أف قولو  الفائدة الثانية:

  الضبلؿ:
 ]الطائفة األكٔب[: الغبلة.            ]الطائفة األخرل[: ا١بفاة.

درجة ، فرفعوه إٔب رده على الغبلة الذين غلوا ُب النيب  :ففيو «عبد اهلل»أما قولو: 
قاؿ: إنو عبد ا، فهو عبده ال ييعبد األلوىية بل إٔب درجة الربوبية، الرد على ىؤالء أف يي 

. 
، ككصفوه بالشعر، ككصفوه بالكذب، ككصفوه كأما ا١بفاة الذين طعنوا ُب النيب 

فهو رسوؿه ال  «ورسولو»: ، فالرد عليهم ُب قولو بالسحر، ككفركا بو 
 . بي ذى كى يي 

، كذلك لكماؿ رفع فوؽ ا٤بنزلة الٍب أنزلو ا إٔب أنو ال ٰبب أف يي  نيب ٍب نبو ال
، ىذا درسه للمسلمْب، درسه ألىل التوحيد كاإلٲباف، أف توحيده، ككماؿ أدبو مع ا 

، كأف ٰبرصوا على التواضع، كأف يتجافوا عن عليهم أف يراعوا مقاـ األدب مع ا 
يتناَب مع كماؿ التوحيد، ا٤بوحد  -كما ذكرت لك-جب مقاـ العيجب بالنفس، فإف العي 

 .اقق ىو الذم ال ييعجب بنفسو، ىو الذم ال ٱبطئ طريق الذؿ كالعبودية  
ا٣ببلصة الٍب نريد أف نصل إليها من ىذا الباب، ىي أف الشريعة اعتنت كراعت باب 

يد، ع القوادح ُب التوحسد الذرائع إٔب الشرؾ، كٞبت ٞبى التوحيد، كمنعت كل أسباب كقو 
ال تكاد ٙبصى، كالسيما ما يتعلق باأللفاظ الٍب تؤدم إٔب  كأدلة ىذا كما ذكرت لك كثّبةه 

 ةه إٔب كقوع العبد ُب الشرؾ.جى رى دٍ الوقوع ُب الغلو، فإف الغلو مى 
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 َحق   الل وَ  َقَدُروا َوَما ﴿: تعالى اهلل قوؿ في جاء ما باب -٘ٛ

 .﴾ اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  قَػْبَضُتوُ  َجِميعاً  َواَلْرضُ  َقْدرِهِ 
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 :قاٍ 

 باب

 َا دا٤ يف قٍٛ اهلل تعاىل:

   ُ٘ ُّٔٝعا َقِبَكُت َٚاأَلِزُض َد  ٔٙ َ٘ َسٖل َقِدٔز ََا َقَدُزٚا ايًٖ َٚ١ََٔ َٝا َّ اِئك ِٛ َٜ  

 .ص25:ايصَسط

ْب كأربعمائة بعد األؼ من ُب ىذه الليلة ليلة الثا٘ب من شهر ٧بـر عاـ ٜبانية كثبلث
، ٪بتمع ُب ىذا ا٤بسجد ا٤ببارؾ ا٤بسجد النبوم، ُب ىذا اجمللس ا٣بامس ىجرة النيب 

الذم ىو حق ا على العبيد، كالذم سيكوف   من ٦بالس ميدارسة كتاب التوحيدكالثمانْب
حسن  أف يرزقِب كإياكم جل كعبلأسأؿ ا -اجمللس ا٣باًب ٥بذا الدرس،  بعوف ا 

 .-ا٣بتاـ
﴿َوَما َقَدُروا الل َو َحق   :بآية الزيمر ب عليو ا٤بؤلف ىذا الباب بػىوٌ 

س[َٚٙقْدرِِه﴾]الزمر: خر آ ىذا التبويب، كجعلوي  ن ُب اختيارً ، كقد أحسن ما شاء ا أف ٰبي
 رًؽ ىذا الكتاب. اج على مىفٍ كالت    ارصىذا الكتاب العظيم، حٌب إنو  بابو من أبواب

على الكفار كا٤بشركْب   ، أنكر ا [ٚٙا َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه﴾]الزمر:﴿َومَ 
 دره، ُب ثبلث آياتو ُب كتاب ا:كوهنم ما قدركه حق ق
َوَما َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه ِإْذ ﴿: ُب سورة األنعاـ ُب قوؿ ا  ]اآلية األكٔب[:

 [ٜٔ]النعاـ:﴾َبَشٍر ِمْن َشْيء قَاُلوا َما أَنَزَؿ الل ُو َعَلى
﴿يَا أَيػَُّها الن اُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُو ِإف  ال ِذيَن ا٢بج: ُب سورة   ]اآلية الثانية[:

بَاُب َشْيًئا َّل  ُهُم الذُّ َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف الل ِو َلْن َيْخُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُو َوِإْف َيْسلُبػْ
َما َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه ِإف  الل َو َلَقِويٌّ  * َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الط اِلُب َواْلَمْطُلوبُ 

 . [ٗٚ-َٖٚعزِيٌز﴾]الحج:
ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا، فجميع الكفار كا٤بشركْب الذين جحدكا  :اآليةي الثالثة

غّبه، ال شك  زلو عليهم، كالذين أشركوا مع ا رساالت ا إٔب أنبيائو، ككحيو الذم أن
قدره عظيم كحقو على عباده عظيم، كىؤالء  أهنم ما قدركا ا حق قدره، فا 

الكفار كا٤بشركوف لو أهنم قدركا ا حق قدرًه ما كقعوا ُب ىذا الظلم العظيم، حيث أهنم 
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حقهم أف  ٕبق ا  كضعوا أنفسهم ُب غّب ا٤بوضع الذم يليق هبم، كما قاموا
ا ، كحق ا أف يكوف رهبم كإ٥بهم كمعبودىم كحده ال شريك لو، لكنهم ما  يكونوا عبيدن

 .قدركه حق قدره، كلذا سوكه بغّبه 
الضعيفي الفقّبي باإللو العظيم الذم ىو غِب من   ا٤بخلوؽ لو كيف ييس  !كيا  العجب

 .دير العزيز ا٢بميد اجمليد كل كجو، كالذم لو الكماؿ ا٤بطلق الواسع الق
بْب، لكنهم ٚبكيف   يا  العجب!

ي
تل ىذه العقوؿ، ككيف تنصرؼي عن ا٢بق ا٤ب

ِإْذ ُنَسوٍّيُكْم  * ﴿تَالل ِو ِإْف ُكن ا َلِفي َضالٍؿ ُمِبينٍ سيستبينوف األمر يـو القيامة، حينما يقولوف: 
٢بقيقة أهنم كانوا ُب ضبلؿو مبْب، نعم ىذه ىي ا، [ٜٛ-ِٜٚبَربٍّ اْلَعاَلِميَن﴾]الشعراء:

 غّب ا مع ا.  احينما سوك 
أيت لو أف إنساننا أتى إٔب جوىرو ٜبْب ىو أغلى ا١بواىر على اإلطبلؽ، ٍب كضعو ُب أر 

إناءو مع بعرة، بعرة بعّب كقاؿ: انظركا ىذاف األمراف متماثبلف متشاهباف، ما أحسنهما، ما 
ىذا الفعل، حينما ييسوم الدير  النفيس بالبعر ا٣بسيس،  أيكوفي ذا عقل من يفعل !رأيكم؟

ٯبعلهم على قدـ ا٤بساكاة، كيقوؿ إهنما مثل بعض كييشبهاف بعض، ككبلٮبا ٥بما قدر! أىذا 
 يفعلو عاقل؟

 :يو ىؤالء ا٤بشركوف ٗبخلوقاتو ذليلة فقّبة معبودةو  فكيف با العظيم الذم ييسو 
بو فما أضل عقو٥بم،  عدلوا غّب ا  [ِٔبَربٍِّهْم يَػْعِدُلوَف﴾]النعاـ:﴿ثُم  ال ِذيَن َكَفُروا 

 كما أرذؿ تفكّبىم، كما أعظم ا٫برافهم.
كعظمتو حق  لو أهنم عرفوا ا  [ٚٙ﴿َوَما َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه﴾]الزمر:

يَبكوف عبادة  العظيم!سبحاف ا  ،ا٤بعرفة، ما كقعوا ُب ىذا األمر العظيم، كا٤بنكر الفادح
كحده ال شريك لو كيتوجهوف إٔب عبادة أشجار كأحجار، إٔب عبادة قركد، بل  ا٤بؤب 

ض كالسماكات، سبحاف ا العظيم!  إٔب عبادة ًفركج، إٔب عبادة أموات، تاركْب رب األر 
 مع ا.  كيف ٥بؤالء أف ينصرفوا عن ىذا ا٢بق ا٤ببْب، حيث ييسوكف غّب ا 

لعظمتًو فيجب أف ييوحد  على أف ا  ىذا الباب نبو فيو ا٤بؤلف  إذنا
دٌؿ على توحيد الربوبية، كاأل٠باء  داالن على أنواع التوحيد الثبلثة؛بالعبادة، فكاف ىذا الباب 

.كالصفات بداللة ا٤بطابقة، كدٌؿ عل  ى توحيد األيلوىية بداللة اللزـك
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، ك٤با كاف لو الكماؿ ا٤بطلق، كجب أف لىما كاف لو العظمة التامة فإف ا 
نَػُهَما  :ييوحد بالعبادة، كأالن ييشرؾ معو غّبه، كما قاؿ  ﴿َربُّ الس َمَواِت َواَلْرِض َوَما بَػيػْ

 .[٘ٙفَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِِو َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا﴾]مريم:
لو كال ندا كال كيفء، كاف  اف ال ٠بي  تصرؼ، ك٤با ك٤با كاف ىو الرب ا٣بالق ا٤بدبر ا٤ب

 ،[٘ٙ﴿فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِِو﴾]مريم:ا٤بعبود كحده ال شريك لو،  كاجبنا إذنا أف يكوفٌ 
ثبوت الصفات ا١بليلة  فتوحيد الربوبية كتوحيد األ٠باء كالصفات، ثبوت العظمة  

بالعبادة، أنو ٯبب أف  ده ، من أعظم األدلة على توحيكالنعوت ا١بميلة لو 
 يكوف ا٤بعبود كحده فبل ييشرؾ معو غّبه. 

ا مٌر بك حظه طيب من مسائل كأدلة ٤بكأنت يا أييها القارئ الدارسي ٥بذا الكتاب 
ىذا ببياف  ج  على عباده، ناسب أف ييتوى  توحيد العبادة، عرفت شيئنا عن حق ا 

 رت بك معرفتو، ا يستحقي الٍب ٙبقق لك التوحيد الذم م عظمة ا 
فإنو ضبلؿه  صدقنا أف يكوف ا٤بعبود كحده، كأف كل صرؼ ٥بذه العبادة كإف دؽ لغّبًه 

 قىدر ا حق قدرًه. مبْب دكف شك ، يعرؼ ىذا من
﴿َوَما َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه َواَلْرُض َجِميًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ : قاؿ 

 .[ٚٙ:اْلِقَياَمِة﴾]الزمر
يينكر على الكفار كا٤بشركْب الذين كفركا بو كأشركوا معو غّبه ما قدركا ا حق  ا 

قدرًه، كالشأف أف األرض ٝبيعنا قبضتو يـو القيامة، األرض كلها ٗبا فيها ٗبائها كأشجارىا 
اَلْرُض ﴿وَ  تبارؾ كتعأب:كٕبارىا كجبا٥با بكل ما فيها، فإهنا تكوف يـو القيامة ُب قبضة ا 

  .[َٚٙجِميًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة﴾]الزمر:
سيقبضي األرضْب يـو القيامة  ما ييقبضي باليد ىذه ُب اللغة، كا  :القبضةي يعِب

 ، كما سيأٌب معنا إف شاء ا فيما أكرد ا٤بؤلف من األدلة.بإحدل يديو 
أماـ ىذه العظمة، حٌب إهنا كل ىذه األرض ٗبا فيها ليست بشيء   فلعظمة ا 

ه، كالسماكات تكوف مطويةن بيد يقبضيها  تكوف هبذا القدر ا٢بقّب، حٌب إف ا 
 بيمينة.
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﴿يَػْوـَ َنْطِوي الس َماَء َكَطيٍّ السٍِّجلٍّ ضد النشر، كما قاؿ سبحانو:  :الطي 
 .[ٗٓٔلِْلُكُتِب﴾]النبياء:

ا٤بكتوبات  :كأف الكيتب يعِب ،صحيفةال :أف السجل يعِب :الصحيح ُب تفسّب اآلية
يعِب جنس ما ييكتب، كما تطوم الصحيفة ما ييكتبي فيها، فهي هبذه الدرجة من الصغر 

سبحانو جل –، يكوف ذلك بيمينو حٌب إنو يطويها  كا٢بقارة أماـ عظمة البارئ 
 .-ُب عبله

َضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوالس مَواُت َمْطوِي اٌت ﴿َوَما َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه َواَلْرُض َجِميًعا قَػبْ 
 .[ٚٙبَِيِميِنِو﴾]الزمر:

َعم ا  ُسْبَحانَُو َوتَػَعاََلىَ ﴿ ب على ىذا بأف نزٌهى نفسو كسٌبحها فقاؿ: ٍب عقٌ 
  .[ُٚٙيْشرُِكوَف﴾]الزمر:

 إذنا ىؤالء ٤با أشركوا مع ا كىو الذم اتصف هبذه الصفات العظيمة كانوا غّب
، فنزه نفسو عن قو٥بم ميعظمْب لو حق التعظيم، كٓب يكونوا قد قدركه حق قدرًه 

 . الذم كانوا فيو مشركْب مع ا 
 : قاؿ 

ؾكاٍ:  دا٤ ٔسِبْس َٔ األسباز إىل زضٍٛ اهلل $قاٍ:   عٔ ابٔ َطعٛد 

ٜا قُد، إْا لد إٔ اهلل هعٌ ايطُاٚات ع٢ً إؾبع، ٚاألزقني ع٢ً 

س ع٢ً إؾبع، ٚاملا٤ ع٢ً إؾبع، ٚايجس٣ ع٢ً إؾبع، ٚضا٥س إؾبع، ٚايػذ

ادرٙ ست٢ بدت ْٛ اـًل ع٢ً إؾبع، ؾٝكٍٛ: أْا املًو، ؾكشو ايٓيب 

ٍٔ أؿ ﴿َوَما َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه َواَلْرُض َجِميًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ : أثِ قس ٔسِبتؿدّٜكا يكٛ
 .#اآل١ٜ اْلِقَياَمِة﴾

قصة جرت أمامو ، يركم لنا فيو ابن مسعود ((الصحيحْب))ُب  ثابته ىذا ا٢بديثي 
العآًب  :كىي أف حربنا من اليهود، ا٢بىربي كلك أف تقوؿ ا٢ًبربي ٯبوز فيها فتح ا٢باء ككسريىا، كىو

–يا أبا القاسم، إنا ٪بدي  :فقاؿ يا ٧بمد، كُب ركاية من علماء اليهود، ىذا العىآًبي أتى النيب 
اشتملت على  كىذا يديلك على أف كيتب ا  -ةُب التورا :كيتبنا، يعِب  ُب :يعِب
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،  ، كأف ما فيها يؤيد كيشهد ًلما جاء ُب كتاب ا كسينة رسولًو إثبات الصفات  
 كما سيستبْبي لك ُب أخر ا٢بديث.

 ٯبعل السماكات على إصبع. ذكر ىذا ا٢بىربي أهنم ٯبدكف ُب كيتبهم أف ا 
 بع.إنو ٲبيسك السماكات على إص الصحيحْب:ُب ركاية ُب كجاء 

 ك جاءت ركايةه ثالثة كىي: يضع.
  الصحيحْب:إذنا عندنا ثبلث كلمات ُب ىذا ا٢بديث ثابتةه ُب 

 / ٲبيسك.ُ
علي.ِ  / كٯبى
 / كيضعي.ّ

ٲبسك أك يضع أك ٯبعل السماكات على إصبع، كاألرضْب على إصبع، كالشجر على 
الَباب على إصبع، كسائر ا٣بلق على إصبع، سائر  :إصبع، كالثرل يعِبإصبع، كا٤باء على 

 أك ٲبسكها أك يضعها على إصبع. بقية ا٣بلق بقية ا٤بخلوقات ٯبعليها ا  :ا٣بلق يعِب
 وىذا فيو فائدتاف:

شيءه  ، حٌب إهنا أماـ عظمة ا بياف عظمة ا  الولى:]الفائدة[ 
 قليله صغّبه حقّب كبل شيء.

، كاألصابع ميفرديىا إصبع، كىذه إثباتي صفة األصابع   :ة[الثاني ]الفائدة
الكلمة جاء ٥با ضبطي متعدده ُب لغة العرب أكصل ذلك الضبط بعض علماء اللغة إٔب عشرة، 

 أعلم ًإصبىع ًبكسر ا٥بمز كفتح الباء. تعأباألفصح كا  لكن  
 ، فا لصفًة الذاتية  ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث دٌؿ على ثبوت ىذه ا
كذاتًو، ليس ىو فيها مشاهبنا كال متصفه باألصابع، كال شك كال ريب أف أصابع ا 

اثل ا٤بخلوقْب فكذلك صفاتو٩باثبلن للمخلوقْب، كما أف ذاتو  اثل  ال ٛبي كمنها األصابع ال ٛبي
﴿َىْل تَػْعَلُم َلُو ، [ٔٔ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾]الشورى:: خلوقْبصفات كأصابع ا٤ب

 .[ٗ﴿َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد﴾]اإلخالص:، [َ٘ٙسِميًّا﴾]مريم:
 ،كالوجو  الواردة ُب الكتاب كالسينة؛  اإذنا ٫بن كما ىو الشأف ُب بقية الصفات 

كاالستواء إٔب غّب ذلك ٩با ثبت   ،كالغضب ،كالرٞبة ،كالقدـ ،كالساؽ ،كاليدين
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كنعتقدي أف ا  ى ما كىرىد، نيثبتوي عل  ،اثل ُب ىذه الصفات ا٤بخلوقْب ال ٲبي
ـى أف يبحث كيػينىقً  كبالتإب فإف   هبذه الصفة فإنو يكوف قد  رى عن كيفية اتصاؼ ا مىن رىا

، كما أننا ال نعلم كيفية ذات ا  فإننا أيضنا ال نعلمي كيفية أصابع  خاض خوضنا باطبلن
 فالكيفي بالنسبة لنا ٦بهوؿ.  اتًو العلٌية كال بقية صف ا 

٤با ٠بع ىذه ا٤بقالة  ، كالنيب إذنا ىذا ا٢بديث دؿ على إثبات الصفات  
حرفوف للكلم عن مواضعو: ، كٓب يقيل كماثبوت الصفات   أىقر  

ي
إنك يا أيها  يقوؿ ا٤ب

سم، أك إنك يا أيها ا٢بى بػٍ ا٢بى   نك حىشوم  ضاؿ.ثلو ميشبو، أك إري ٩بي بػٍ ري ٦بي
على ما قاؿ، يديؿ على ىذا ما جاء ُب ختاـ ىذا ا٢بديث كىو أف  إ٭با أقره النيب 

﴿َوَما َقَدُروا الل َو َحق   :قوؿ ا  حٌب بدت نواجذه ٍب تبل كى حً ضى  النيب 
 .[َٚٙقْدرِِه﴾]الزمر:

ابة، كمن كييفسر لنا من ىو من أعلم أصحابو بًو، كمن أخصهم بو، كمن أعلم الصح
فسر لنا ىذا الضحك بأنو كاف عن  أعلمهم كأفهمهم لكتاب ا، كىو ابن مسعود 

﴿َوَما  تعأب:قولو  ٥بذا ا٢برب فيما قاؿ، كأف ىذه ا٤بقالة يشهدي ٥با ُب كتاب ا  تصديقو 
 دي هى شٍ ، فهذه اآلية تى [ٚٙزمر:َقَدُروا الل َو َحق  َقْدرِِه َواَلْرُض َجِميًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة﴾]ال

ًلمىا ذكر ىذا ا٢برب، ا٢برب قد ذكر ا٢بق، كما جاء ُب كتاهبم التوراة، ُب ىذه ا١بملة الٍب ذكرىا 
تكوف ثابتة  ، كبالتإب فإف ىذه الصفاتىذا ا٢برب ال شك أهنا حق، صٌدؽ هبذا النيب 

 كتصديقًو ٤بقالة ا٢برب.  بإقرار النيب 
جاب ما قالو أىل الكبلـ كالبدع، الذين حرفوا الصفات حينما كإف من العجب العي 

 ا كاف عن إنكارو ٤بقالة اليهودم.ىا ىنا إ٭ب زعموا أف ضحك النيب 
ا ٖبلقًو على  وى كقد قيل ُب ا بغّب علم، كشيبً  كيف يضحك النيب   !كيا  العجب

 ؟ زعمهم أىذا ا٤بقاـ مقاـ ضحك؟! أـ مقاـ غضب  
)فإنا  فيما مر بنا قريبنا حْب قاؿ ذاؾ األعرايب فعل النيب  -يا رعاؾ ا-تأمل 

 :حٌب عيرؼ ذلك ُب كجوة أصحابو، كصار يقوؿ ، غضب النيب نستشفع با عليك(
 :من ىذه ا٤بقالة، كيقوؿ لو ، يينزه ا ٓب يزؿ ييسبح ا «سبحاف اهلل!، سبحاف اهلل!»
  .«أتدري ما اهلل؟ ويحك، أتدري ما اهلل؟ ويحك،»
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 ، أ٪بد رسوؿ ا إذنا ٤با يتكلم ا٤بتكلم بالباطل ُب حق ا 
أنو يغضب إذا انتهكت ٧باـر ا، أىذا مكاف   يضحك؟!، أٓب يكن ىديو 

 ذه ا٤بقالة، سبحاف ا العظيم!قد ضحك إنكارنا ٥ب ييناسب الضحك حٌب يقوؿ أف النيب 
الذم ييدفع  الصائلا، صارت النصوص عند ىؤالء ٗبنزلة انظر كيف تفعل األىواء بأصحاهب

بأم شيء كاف، كيف ما اتفق ييدفع ُب صدكر النصوص الٍب ٚبالف أىوائهم مع األسف 
 الشديد. 

إذنا ال شك أف ىذه ا٤بقالة مقالة باطلة، أعِب ٙبريفهم لداللًة ىذا ا٢بديث على ثبوت 
 ٲبيسك، كأنو ٯبعل، كأف لو أصابع،يضع، كأنو  ، كىي أف ا ىذه الصفات  

 كما سيأٌب ذلك ُب الركاية القادمة إف شاء ا، أف ىذه الصفات ثابتةه    كأنو يهيز
 كضحك كاستشهد باآلية. صٌدؽ هبذا رسوؿ ا 

 ا عندنا أكجو تدؿ على بطبلف ىذا القوؿ: إذن 
ف يكوف على سبيل قد ضحك من ىذه ا٤بقالة، كىذا ال ٲبكن أ كوف النيب   أوًَّل:

 بغّب علم، أف ييتكلم ُب ا  اإلنكار ُب ىذا ا٤بقاـ العظيم، كىو مقاـ الكبلـ ُب ا 
، مقاـ التسبيح كما جاء ُب حديث بالباطل، بل ىذا ىو مقاـ الغضب  

 األعرايب الذم سبق.
، [َٚٙقْدرِِه﴾]الزمر: ﴿َوَما َقَدرُوا الل َو َحق   :استشهد باآلية الٍب معنا كونو   ثانًيا:

فرح با٢بق، ال سيما كقد جرل على  فهذا ٩با ييؤيد أف ىذا اليهودم قد قاؿ ا٢بق، كالنيب 
 لساف من ىو من ألد أعدائو.

 تصديقنا لقوؿ ا٢بىرب.  :يقوؿ كوف الصحايب ا١بليل   :]ثالثًا[
 ـ رسوؿ ا لكبل مي هى فػٍ أرأيتم كيف كصل ا٢باؿ هبؤالء ا٤ببتدعة، حٌب زعموا أهنم أى 

ابن مسعود العىآًب ا٢بربي البحري  ؟ك٢بالًو من أصحابو، بل من علماء أصحابو كابن مسعود 
أف ضحكو  مى هً فى ، فػى الذم ىو حاضر ييشاىد الرسوؿ ك ، ا١بليل صاحب رسوؿ ا 

أفهم  ال، إ٭با كاف ىذا إنكارا ٤بقالتًو، أىيم :كاستشهاده كاف تصديقنا لقوؿ ا٢برب، كىم يقولوف
 أـ الصحابة يا أكٕب األلباب. لكبلـ رسوؿ ا 
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ا كوف الصحايب قد فهم ىذا دليله على أف ىذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو، كلذلك إذن 
، قد كافقوه على ف ابن مسعود ء الذين تلقوا ىذا ا٢بديث من لدالتابعوف العلماء األجبل

ا ذلك عن التابعْب، كىليم جرا من علماء ىذا كما أنكركه، كىكذا اتباع التابعْب الذين تلقو 
 ا٤بسلمْب ا٤بيامْب الذين قدركا ا حق قدره، فما كقع ُب قلوهبم لوثة التشبيو.

ا، ألف القاعدة عند  :]رابًعا[ لو كاف األمر كما زعموا الستشكل ىذا ا٤بقاـ جدن
ف أف ا٤بقاـ مقاـه عن كقت ا٢باجة، كأنتم تزعمو  البيافالعلماء باإلٝباع أنو ال ٯبوز تأخّب 

ُب الفهم كأخطأ ا٢بكم، أليس كذلك؟  بأنو ضل   س بدليل أنكم رميتم ابن مسعود بً تى لٍ مي 
 ا٤براد، كمع ذلك فإف النيب  مى هً جليله هبذا القدر كىو على زعمكم ما فى  صحايبه إذا كاف 

عليو، كىو  بأنو ما قاـ باألمر الواجب الذم أكجبو ا سكت عن البياف، فاهتمتم النيب 
 لؤلمة الذم ٙبتاج إليو، ال سيما كا٤بقاـ أىم ا٤بقامات على األطبلؽ، فإف ا٤بطالب أنو ييبٌْبي 

كبصفاتو كٕبقوقًو على عبادة ال شك أهنا أىم ا٤بطالب على  اإل٥بية الٍب تتعلق با 
 اإلطبلؽ.

ىي من جنس ، ك إذنا ىذه أكجوه أربعة تدلك على أف مقالة ىؤالء ارفْب مقالةه باطلة
شاءكا فيها كيفما ، حينما يضربوف رفة ُب بقية صفات ا اؤٌكلىة ما يقولو ىؤالء ا٤ب

، كا٢بق أهنم ما صنعوا شيئنا فإف كل بآرائهم فيصرفوهنا عن حقائقها البلئقة با 
انتهكوا  شيء أكلوا إليو ىم ملزموف فيو بنحو ما فركا منو، فا٢بقيقة أف القـو ما زادكا على أف

  الكتاًب كالسينة، كا ا٤بستعاف. حرمة
 : قاؿ 

ُٗصٖٔ ؾٝكٍٛ: أْا $ :ٚيف زٚا١ٜ ملطًِ َٜ ٚاؾباٍ ٚايػذس ع٢ً إؾبع ثِ 

 .#املًو، أْا اهلل

 إٔب مسلم، كفيها زيادتاف:ىذه الركاية نسبها ا٤بؤلف 
من  يػىهيز ذلك يـو القيامة، الذم قبضو  إثبات صفة ا٥بز، كأف ا  

 يـو القيامة. لسماكات كاألرض فإنو يهيزهي ا
،يقوؿ حين  أف ا  :كفيها أيضنا   (. أنا ا ئذ: )أنا ا٤بلكي
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كىذه الركاية راجعتي فيها صحيحى مسلم ُب أكثر من طبعة ُب حديث ابن مسعود كقد 
ؤلف ، فلعل ا٤ب«أنا الملك، أنا الملك»ركاه ُب أكؿ كتاب صفات ا٤بنافقْب، ككجدت الركاية 

  كقد (. ا أعلم كيف ىو ا٢باؿ، أنا ا أخرل فيها: )أنا ا٤بلك،كقف على نسخة
، ُب ا اللفظ إٔب مسلم نسب ىذه الركاية هبذ ((شرح السينة)) ُب كجدت البغوم

السينة أك ُب شرح السينة للبغوم نسب ىذه الركاية هبذا اللفظ: )أنا ا٤بلك، أنا ا( ٤بسلم 
أكرد ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ: )أنا ا٤بلك، أنا ا(،  ((مشكاة ا٤بصابيح)) ، بل ُبرٞبو ا

كجعلو حديث متفقه عليو مع أف ىذا ليس بالصحيح، االنفراد الذم حصل إف ثبت فهو 
 .ليس ُب البخارم كإ٭با ىو ُب مسلم 

كعلى كل حاؿ، ىذا ا٢بديث حديث ابن مسعود الذم جاء فيو ما ٠بعت من ثبوت 
، حيث -تبارؾ كتعأب–فات، كما يكوف من القبض كالطي كما يكوف من كبلـ ا ىذه الص

، كجاء ىذا أيضنا ((الصحيحْب))أنو يقوؿ: )أنا ا٤بلك( جاء ىذا ُب حديث ابن مسعود ُب 
، كما جاء رٞبو ا، كسيأٌب ُب كبلـ ا٤بؤلف ((صحيح مسلم))من حديث ابن عمر ُب 
 ، كالركايات الٍب كقفت عليها فيها ما يأٌب: ((الصحيحْب))أيضنا ُب ركاية أيب ىريرة ُب 

: تعأب يقوؿ: )أنا حديث ابن مسعود كالذم كقفت عليو ُب الصحيحْب، أف ا  أكالن
 ا٤بلك(.

أخرل يقوؿ: )أنا ا٤بلك، أنا ا٤بلك(، كإف صحت ىذه الركاية الٍب بْب أيدينا كُب ركاية 
، أنا ا(.)أ  نا ا٤بلكي

 ؿ: )أنا ا٤بلك، أين ملوؾ األرض؟(.يقو  تعأبففيو أف ا  ريرة أما حديث أيب ى
ا ا٤بلك( موافقة ٢بديث فيو ركايتاف، ُب ركاية يقوؿ: )أن ديث ابن عمر كح

 ابن مسعود.
كُب ركاية يقوؿ؛ )أنا ا٤بلك، أين ا١بباركف؟ أين ا٤بتكربكف؟( كسيأٌب معنا ىذا إف شاء 

 ا. 
أنا ا٤بلك، كما دؿ على ىذا كتاب ا  :م يـو القيامة فيقوؿيناد تعأبا٤بقصود أف ا 

 ::يب نفسو ، [ٙٔ﴿ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَػْوـَ﴾]غافر ﴿لِل ِو اْلَواِحِد فيقوؿ:  ٍب ٯبي
با٤بلك الذم  ، كينفرد ، ُب ذلك اليـو يتجلى ميلك ا [ٙٔاْلَقه اِر﴾]غافر:
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كوف ُب الناس ملوؾ ٥بم ملك جزئي ناقص، أما ُب ال ييشاركو فيو أحده البتو، ُب الدنيا ي
لك كلو  الواحد القهار، كلذلك كصف ا إ٭با يكوف ا٤ب األخرة فبل أحد ٲبلك شيئنا البتو،

  :َمِلِك يـو قاؿ: ، [ٗ﴿َماِلِك يَػْوـِ الدٍّيِن﴾]الفاتحة:نفسو بذلك ُب كتابًو فقاؿ﴿
 . الدين﴾

أين »فيها كما ُب حديث ابن عمر يقوؿ: كالركايات األخرل كما سيأٌب معنا، 
الذم ييرادي بو نكارًم كال شك أف ىذا من االستفهاـً اإل ،«الجباروف؟ أين المتكبروف؟

، أ  يتفرد با٤بلك، كأما ىؤالء ا١بباركف ا٤بتكربكف ُب الدنيا فإف ا  ف ا النفيي
شركف إنساف  حاف ا العظيم!كأمثاؿ الذر، سب  ٯبعلهم ُب أحقر حاؿ، فإف ا٤بتكربين ٰبي

قد  ُب صورة النملة الصغّبة، كاً إف ىذا ٢بق ألف النيب  ٯبعلو ا ضخم متكربه متعاؿو 
يغشاىم الذؿ » أك قاؿ: «م الناسؤىيحشر المتكبروف يـو القيامة أمثاؿ الذر، يط»قالو: 

  .-نسأؿ ا السبلمة كالعافية-، «من كل مكاف
 : قاؿ 

هعٌ ايطُاٚات ع٢ً إؾبع، ٚاملا٤ ٚايجس٣ ع٢ً $ازٟ: ٚيف زٚا١ٜ يًبد

 أخسداٙ. #إؾبع، ٚضا٥س اـًل ع٢ً إؾبع

على  ىذه الركايات الٍب جاء فيها اختبلؼه ُب األلفاظ فيما يتعلق ٗبا يضع ا 
أعلم إٔب اختبلؼ الركاًة ُب البسط أك االختصار، يعِب منهم من  تعأبأصابعو، ٧بمليها كا 

  تعأب أعلم.كبلمو كمنهم من ٱبتصر ُب ركايتو، كمنهم من ييتم ركايتو كا ٱبتصر ُب  
  :قاؿ 

 ٜطٟٛ اهلل ايطُاٚات ّٜٛ ايكٝا١َ $ٚملطًِ عٔ ابٔ عُس َسؾٛعا: 

ثِ  ثِ ٜأخرٖٔ بٝدٙ اي٢ُٓٝ، ثِ ٜكٍٛ: أْا املًو أٜٔ اؾبازٕٚ؟ أٜٔ املتهربٕٚ؟

كٍٛ: أْا املًو، أٜٔ قني ايطبع، ثِ ٜأخرٖٔ بػُاي٘، ثِ ٜاٜطٟٛ األز

 .#اؾبازٕٚ؟ أٜٔ املتهربٕٚ؟
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ىذا قريبه ُب معناه ٩با مضى معنا ُب حديث ابن مسعود،  حديث ابن عمر 
 لكن ُب ىذا ا٢بديث ٕبثه خاص، كىو ما يتعلق بثبوت لفظ الشماؿ ليد ا 

 . األخرل
ريب  متصفه باليدين، ك٩با ال شك فيو كال ٩با ال شك فيو كال ريب أف ا 

ٲبْب   أف إحدل اليدين توصف باليمْب، ك٩با ال شك فيو كال ريب أف كبل يدم ربنا 
ُب ا٣بّب كالربكة، فليست اليد األخرل يد ناقصة كما ىو ا٤بعركؼ كا٤بعتاد عند الناس من أف 
اليد األخرل ناقصة بالنسبة لليمْب، كيبقى بعد ذلك البحث ُب كصف اليد األخرل بأهنا 

كما ىو بْب أيدينا ُب ىذه الركاية؟ أك أف ىذا اللفظ غّب   ذا ثابته عن النيب مشاؿ، فهل ى
 ثابت؟

ا٤بسألة فيها ٕبثه طويل عند أىل العلم، كأظن أ٘ب تكلمت عن ىذا ُب الدرس 
 ا٤باضي، لكن ا٣ببلصة أف أىل العلم ٨بتلفوف ُب إثبات كصف الشماؿ لليد األخرل. 

كطائفةه  ((على بشر ُب ))نقضو ي رممن أثبت ذلك عثماف بن سعيد الدافم
الذم ُب   حديث ابن عمر يثمن أىل العلم، كاستدلوا على ىذا هبذا ا٢بد

 كقد ٠بعت لفظو. ((صحيح مسلم))
لعدـ ثبوت ىذا اللفظ  أىبػىٍو كصف اليد األخرل بالشماؿ؛ كطائفةه من أىل العلم

يو ٲبْب كاألخرل ىي اليد إحدل يد ، كإ٭با يكتفوف بالقوؿ إف  عندىم عن رسوؿ ا 
كطائفةه من  ((صحيحو))ُب  ىذا، ك٩بن انتصر ٥بذا ابن خزٲبة األخرل، كيقفوف عند 

 أىل العلم. 
كالبحث ىا ىنا راجع إٔب ىذه الركاية الٍب بْب أيدينا، فإهنا جاءت من ركاية عمر بن 

كاية قد خالف فيها ىذه الر  عن أبيو عبد ا بن عمر، لكن   ،عن سآب بن عبد ا ،ٞبزة
يد ا عمر بن ٞبزة ركاية ثقتْب ثبتْب ُب ابن عمر كٮبا نافع عن ابن عمر، كخالف ركاية عيب

بن عمر  ،عن سآب خالف ركاية نافع عن ،ا عندنا عيمر بن ٞبزةعن ابن عمر، إذن  ،مبن ميقسً 
قتضي ترجيح ، كال شك أف الصناعة ا٢بديثية تعن ابن عمر ،ركاية عيبيد ا بن ميقسم ك

تمل تفردهي ُب  عيبيد ا بن ميقسم نافع ك :ركاية على ركاية عمر بن ٞبزة، فمثل عمر ال ٰبي
 ع ٨بالفة ىذين الثقتْب ا١بليلْب.مثل ىذه الركاية، ال سيما م
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الصحيح أف ييقاؿ كما  ذه غّب صحيح، كأف  ىذا اللفظ شا أف    تعأب أعلمفاألقرب كا
ذا ا٢بديث اليد األخرل، كىذا ما تشهدي لو ركايات أك أحاديث أخرل ُب الركاية األخرل ٥ب

، كالبحث كما قد علمت ٕبث ُب ثبوت حديث، فإف ثبت فعلى الرأس كعلى عن النيب 
، لكن العربة فقط ُب مسألة الثبوت، إف ثبت قيلنا بو كإف ال مانع ٲبنع من القوؿ بًو البتة العْب

 كا تعأب أعلم. ،القوؿ أعِب عدـ ثبوتو أرجحٓب يثبيت ٓب نقيل بو، كلعل ىذا 
 : قاٍ 

 َا ايطُاٚات ايطبع ٚاألزقٕٛ ايطبع $عٔ ابٔ عباع قاٍ:  َُٟٚٔزَٚ

 #.ٜد أسدنِ يف ندسدي١يف نـ ايسمحٔ إال 

كأف نسبة  بياف عظمة ا  :فيو ىذا األثر عن ابن عباس 
ت كىذا الكوف كلو ال كىذا ا٤بلكو  ،شيء ُب السماكات كاألرض بلك  ا٤بخلوقات إٔب ا 

 .ُب الكف ةفهو كحبة خردؿ أك كخردل يساكم شيئنا
صغّبةه أك حبةي نباتو صغّبة ييضرب ا٤بثل هبا ُب الصغر، فهي شيء صغّب  : نبتةةا٣بردل

 .جدا بالنسبة لعظمة ا 
و ال ييقاؿ بالرأم فلو حكم كمثل كىذا األثر ركاه ابن جرير عن ابن عباس 

  .الرفع
 : قاؿ 

قاٍ: قاٍ ابٔ شٜد:  ،ْا ابٔ ٖٚبأبْأ ،ٚقاٍ ابٔ دسٜس: سدثين ْٜٛظ

َا ايطُاٚات ايطبع يف ايهسضٞ إال $ :سدثين أبٞ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل 

 #.ندزاِٖ ضبع١ أيكٝت يف تسع

ا٢بديث كما ترل ميرسل، ألنو من ركاية ابن زيد الذم ىو عبد الرٞبن عن أبيو زيد بن 
 .فا٢بديث مرسل، كا٤برسل من قسم ا٢بديث الضعيف ، يركم عن النيب أسلم كىو تابعي

ا، حٌب إف  ، إثبات أف ا كمعُب ىذا ا٢بديث إف ثبت عن النيب  عظيمه جدن
السماكات كاألرض  ما :بعض ٨بلوقاتو أكرب من بعض ٗبا ال مناسبة بْب ىذا كىذا، قاؿ
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ت ُب أيلقيإال كدراىم سبعة  ي ا: موضع قدم، كالكرسيجل كعبلربنا  بالنسبة للكرسي
 تيرس.

س ىو القطعة من ا٢بديد أك الفوالذ أك ا١بلد الٍب يىتقي هبا  :قيل  ا٤بقاتل أف الَبي
 ضربات السيوؼ ُب ا٤بعارؾ.

س القاع ا٤بنبسطةي من األرض، كىذا لعلو أقرب ٗبناسبة الركاية الٍب تأٌب  :كقيل أف الَبي
 بعده.

، كأف ىذا ا٤بلكوت ف ثبت داؿه على عظمة ا ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث إ
، فكيف كيلو الذم فيو السماكات السبع كاألرضْب السبع شيءه صغّب أماـ كرسي ا 

، الذم ىو أكرب من كل شيء، كأعظم من كل شيء، فهو بالعرش، فكيف با العظيم 
  .الواسع الكبّب 

 : قاؿ 
َا ايهسضٞ يف $ٜكٍٛ:  مسعت زضٍٛ اهلل  ٚقاٍ: قاٍ أبٛ ذز 

 #.١ َٔ سدٜد أيكٝت بني ظٗسٟ ؾال٠ َٔ األزضَكًَِشايعسؽ إال َن

 خرجو ابن ًحباف ُب صحيحو بإسناد صحيح كفيو بياف عظمة ا حديث أيب ذر 
 من جهة النظر أف النسبة بْب الكرسي كالعرش، كالكيرسي كما قد علمت قبل قليل

باستوائو عليو،  ٤بخلوؽ الذم اختصو ا ، كالعرش ىو ذاؾ اموضع قدمي ا 
فبلة،  ت ُبقيمن حديد أيل ةى قى لى حى فالكرسي صغّبه ضئيله بالنسبة لعظمة العرش، حٌب أنو كى 

ما النسبة بْب حلقة من حديد كصحراء كاسعة  -يا رعاؾ ا-الفبلة ىي الصحراء، تأمل 
كبقية  -–ْب عظمة ا شيء، فكيف بالنسبة بعة، ما النسبة بْب ىذه كىذه؟ كبلشاس

 أف ا أعظم كأعظم كأكرب كأكرب. ا٤بخلوقات العرش كما دكنو! ال شك
 .ككربًه  إذف ىذا ا٢بديث يدلك على عظيم عظمة ا  
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  : قاؿ

بني ايطُا٤ ايدْٝا ٚاييت تًٝٗا مخطُا١٥ عاّ، $ٚعٔ ابٔ َطعٛد قاٍ: 

ايطابع١ ٚايهسضٞ  مخطُا١٥ عاّ، ٚبني ايطُا٤ٚبني نٌ مسا٤ ٚمسا٤ 

مخطُا١٥ عاّ، ٚبني ايهسضٞ ٚاملا٤ مخطُا١٥ عاّ، ٚايعسؽ ؾٛم املا٤، 

 .#ٚاهلل ؾٛم ايعسؽ ال ىؿ٢ عًٝ٘ غ٤ٞ َٔ أعُايهِ

ىذا األثر عن ابن مسعود أثره صحيح، كقد صححو الذىيب كغّبه من  سبحاف ا!
ر كالباطن، فا ىو الظاى :، كٮباجليلْب   أىل العلم، كفيو ٙبقيق معُب إ٠بيْب

 الظاىر الذم فوؽ كل شيء، كىو الباطن الذم ال ٱبفى عليو شيء.
يتعلق بأمر غييب فلو حكم الرفع كما ال ٱبفى عليك،  كىذا األثري  أخرب ابن مسعود 

أف بْب كل ٠باء يعِب بْب األرض إٔب السماء الدنيا، مسّبة ٟبسمائة عاـ كبْب كل  :كفيو
ثىًف ككً ، مسّبة ٟبسمائة عاـ، كبْب السماء كالكرسي ة ٟبسمائة عاـمسّب ٠باء كالٍب فوقها 

  .مسّبة ٟبسمائة عاـا٤باء الذم العرش فوقو 
، تبارؾ كتعأبلو العلو ا٤بطلق  ، فا إذف ىذا يدلك على علوو عظيم  

كمع  ، كاالستواء على العرش، فهو فوؽ العرش مستوو عليو ثبت هبذا األثر صفةى العلو  
ال ٚبفى عليو خافية ال من أعماؿ العباد الظهرة كال من أعما٥بم  كل ىذا فا 

، فأخفى من [ٚ﴿يَػْعَلُم السٍّر  َوَأْخَفى﴾]طو: :يعلم السر كأخفى من السر الباطنة فا 
ما ٙبدثت بو حديثنا خفينا لغّبؾ أك ىو الذم أخفيتو ُب  :إما أف يكوف السر ىو ؛السر

اف األكؿ فا يعلمو كيعلم ما ٓب تتحدث بو بعد، كأما إف كاف الثا٘ب فا نفسك، فإف ك
 .يعلم ما ُب قلبك كما ٓب تفكر فيو كستفكر فيو فيما بعد

  .بكل شيءو عليم ال ٚبفى عليو خافية  إذف ا 
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  :قاٍ 

 .عٔ عبد اهلل زٍّعٔ ٔش ،عٔ عاؾِ ،أخسد٘ ابٔ َٗدٟ عٔ محاد بٔ ض١ًُ

قاي٘ ؛ عٔ عبد اهلل ،عٔ أبٞ ٚا٥ٌ ،عٔ عاؾِ ،ٙ املطعٛدٟٚزٚاٙ بٓشٛ

 .زمح٘ اهلل تعاىل -اؿاؾغ ايرٖيب

  قاٍ: ٚي٘ طسم. 

ٌٖ تدزٕٚ : $قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل  ٚعٔ ايعباع بٔ عبد املطًب 

بُٝٓٗا َطري٠ $ :قًٓا: اهلل ٚزضٛي٘ أعًِ. قاٍ ،#ٚاألزض؟ نِ بني ايطُا٤

 ـَُجمخطُا١٥ ض١ٓ، ٚٔن ا٤ َطري٠مخطُا١٥ ض١ٓ، َٚٔ نٌ مسا٤ إىل مس

نٌ مسا٤ َطري٠ مخطُا١٥ ض١ٓ، ٚبني ايطُا٤ ايطابع١ ٚايعسؽ عس بني 

ٚاهلل تعاىل ؾٛم ذيو، ٚيٝظ ىؿ٢  ،أضؿً٘ ٚأعالٙ نُا بني ايطُا٤ ٚاألزض

 أخسد٘ أبٛ داٚد ٚغريٙ.# عًٝ٘ غ٤ٞ َٔ أعُاٍ بين آدّ بين

د خرجو أبو داكد كالَبمذم كابن كق ا٢بديث ا٣باًب ٥بذا الكتاب، حديث العباس 
ماجة كأٞبد كغّبىم من أىل العلم، كفيو ٕبثه عند أىل العلم من جهة ثبوتو فبعض أىل 

فإنو قد حسنو    العلم ضعفو، كبعض أىل العلم أثبتو كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
٨بتصر ))كما ُب  د إسناده ا٢بافظ ابن القيم ، كجوٌ ((الواسطية))كما ُب 

، ك الذم ال شك فيو كال ريب أف ىذا القدر الذم بْب أيدينا قد دلت عليو ((واعقالص
الدالئل كالشواىد، فهذا ا٤بعُب ثابت ال شك فيو بأدلةو أخرل، لكن القدر الذم يتوقف ُب 

 .أيب داكد من تتمةو ٥بذا ا٢بديث ثبوتًو على ثبوت ىذا ا٢بديث ما جاء عند
ىذا كفيًو أف  عند أيب داكد بأطوؿ مناختصر ىذا ا٢بديث، كىو  ا٤بؤلف 

ٜبانية، ىذا القدر من ا٢بديث ىو موضع اإلشكاؿ ُب ثبوت ىذا  العرش على أك عاؿو 
يثبت ا٢بديث ٓب نثبت  ا٢بديث، أعِب إنو إف ثبت ا٢بديث أثبتنا ذلك األمر الغييب، كإف ٓب

 ىذا ا٤بعُب.
، كىو اجتماع ىاتْب كا٤بعُب الذم دؿ عليو ىذا ا٢بديث ىو ما سبق الكبلـ فيو

ىو الظاىر كالباطن، ىو العلي األعلى   الظهور كالبطوف، فا  الصفتْب  
، فهو فوؽ كل شيء على اإلطبلؽ، ككل شيءو فدكنو الذم لو علو الذات ا٤بطلق 
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كيرل كل شيء، كيعلم كل  ،كٙبتو، كمع ذلك فا ال ٚبفى عليو خافية، يسمع كل صوت
 شيء. 

ا أف يػيتىوجو لو بالتألو، ككاف من ككاف حرين  ،أف ييعبد اكاف حرين اف ذلك كذلك،  ا إذا كإذن 
ٌر َأم ا ُيْشرُِكوَف﴾]النمل: :الظلم العظيم أف ييتوجو بالعبادة لغّب ا   .[ٜ٘﴿آلل ُو َخيػْ

ا أعظم ما يكوف، ت الدالئلي على أهن  الٍب دل قارنوا يا أيها الناس بْب صفة ا 
ٌر َأم ا  :كبْب غّبًه ٩با ييشرؾ معو  ماؿ ا٤بطلق حيث لو الك ﴿آلل ُو َخيػْ

 .[ُٜ٘يْشرُِكوَف﴾]النمل:
ىو ا٤بستحق  خّب، كال شك كال ريب أف ا  ال شك كال ريب أف ا 

 للعبادة، كىذا ىو التوحيد الذم ىو حق ا على العبيد.
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أف ٯبعل ا٤بذاكرة  ىذا الكتاب الذم أسأؿ ا  إٔب ىنا انتهى الكبلـ عن
ُب ختاـ درسنا أف يرزقنا ٙبقيق  فيو ُب ميزاف ا٤بتكلم كُب ميزاف السامع، أسألو 

أف ييثبتنا على  التوحيد، كأف يرزقنا تعظيمو ك٧ببتو كإجبللو كا٣بوؼ منو، كأسألو 
 :ور بعد الكىور، ربنا ال تزغ قلوبناالتوحيد، كنعوذ بو أف يردنا على أعقابنا، نعوذ بو من ا٢بى 

 .[ٛ﴿رَبػ َنا َّل ُتزِْغ قُػُلوبَػَنا بَػْعَد ِإْذ َىَديْػتَػَنا﴾]آؿ عمراف:
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كيا مصرؼ القلوب صرؼ قلوبنا 

 كاألبصار، صرؼ قلوبنا على طاعتك.
ُب أ٫باء ىذا الكتاب،  وفناطأف  علينا بعد كالوصية أيها األخوة، كقد مىنى ا 

كعشنا مع مباحث كدالئل تتعلق هبذا التوحيد، الوصية ىي ا٤بداكمة على ميدىارسة التوحيد 
طالب العلم بكتب التوحيد، كال  كالدراسة، ال ينبغي أف تنقطع صلة كالبحث كالتأمل كالقراءة

ذلك يتعلق بأعظم  سيما هبذا الكتاب الذم كما قد رأيت إ٭با ىو آية كحديثه كأثر، كل  
يدىرىاسو  على العبيد الذم ما خلقنا ا  موضوع كىو حق ا 

إال من أجلو، كىذه ا٤ب
 تيعْب اإلنساف على الثبات على ىذا التوحيد فإف الغفلة حاصلة كالشيطاف لو كساكس،

 -–كالشيبو كثّبة خطافة كالتسلح بالعلم بعلم التوحيد من أسباب الثبات بعوف ا 
 وفيقو من أسباب الثبات على ىذا التوحيد.كت

فا ا با٢برص على تعلم التوحيد ٍب العمل، التوحيد البد أف يكوف لو أثر ُب قلبك 
كأثر ُب جوارحك، البد أف يكوف ىدفك ُب ا٢بياة السعي إٔب ٙبقيق التوحيد، كأبشر با٣بّب 

لتحقيق التوحيد فاحرص على أف  فكل ٜبرة طيبة يانعة من خّبم الدنيا كاألخرة؛ فإهنا ٜبرةه 
علم -عليك بالعلم  تيصيب من ىذا ا٣بّب بنصيب كافر، ٍب بعد ذلك إذا مىنى ا 

 ك القياـ هبذا الذم علمت يبقى عليك كاجبه الدعوة إٔب ىذا التوحيد.  -التوحيد
ـه متعْبه كحتم الـز على كل موحد، الدعوة  ا٤بقاـ ليس مقاـ ترؼ كتفضل إ٭با ىو مقا

سيسألنا عن  إٔب التوحيد أمر كاجب يا أىل التوحيد كىو من أداء حق التوحيد، كا 
فأم نعيم أعظم من توحيد ا  ،[ٛ﴿ثُم  لَُتْسأَُلن  يَػْوَمِئٍذ َعِن الن ِعيِم﴾]التكاثر: :النعيم
  كا قاؿ بعض أىل  ،[ٔٔ﴿َوَأم ا بِِنْعَمِة رَبٍَّك َفَحدٍّْث﴾]الضحى: :يقوؿ

لتفسّب: بالنبوة، كأعظم ما أرسل ا بو الرسل ىو التوحيد، فعلينا أف نتحدث عن التوحيد ا
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كنتكلم عنو كأف ندعوا إليو كأف نأمر بو قدر استطاعتنا، كعلينا أف نتحلى حينئذو ٗبا أكصى بو 
 حينما بعث معاذ كأبا ديعاة التوحيد الذين بعثهم ديعاة إٔب توحيد ا  بى ، رىكٍ النيب 

 . «تطاوعا وَّل تختلفا وبشرا وَّل تُنفرا»إٔب اليمن قاؿ:  موسى 
ما أحوجنا حْب دعوتنا إٔب التوحيد إٔب مراعاة كمبلحظة ىذه الوصية العظيمة، أف 
نكوف ميبشرين لىبقْب، ٫بسن الكبلـ عن التوحيد، ك٫بسن إيصاؿ التوحيد إٔب الناس، 

 رين كأال نكوف مينفرين. باألسلوب ا٢بسن كالكلمة الطيبة، أف نكوف ميبش
نتطاكع كال ٬بتلف إف من أعظم أسباب قوة دعوة التوحيد اتفاؽ أىلها كعدـ  ٍب أفٍ 

ِب ضعف دعوهتم كيعِب قوة اختبلفهم، إف اختبلؼ دعاة التوحيد كاختبلؼ أىل التوحيد، يع
 أعدائهم.

ء الريسل د فيو يدعوا، أعداككل أح يا أىل التوحيد ىذا الزماف كل أحده فيو يتكلم،
ك٥بم   ،ك٥بم مواقع ،كأعداء التوحيد ٥بم منابر كثّبة ينفذكف من خبل٥با إٔب الناس، ٥بم قنوات

 ،ك٥بم ٦ببلت ،ك٥بم إذاعات ،ك٥بم مراكز ،ك٥بم جامعات ،ك٥بم معاىد ،ك٥بم دكرات ،كيتب
تالوف الناس عن كشياطْب اإلنس ٯب ك٥بم صحف، كىل يليق بعد كل ىذا كالشر ينتشر،

التوحيد كعن منهج أىل السينة كا١بماعة حقنا، ك٫بن فيما بيننا نتبلسن كنتهارش عقيدة 
 ك٬بتلف كنتباغض كنتدابر، أيليق ىذا؟ 

ارس البدع، تلجأ إٔب القبور، تشيد الرحاؿ إليها  الناس تتعاطى السحر، تعلق التمائم، ٛبي
فيما بيننا، كنتهارش نذير إليها، كتطوؼ هبا، ك٫بن ٬بتلف حيث ت ٙبج إليها، تكفر با 

كاحد كعلى طريقو كاحد، طريق السينة كالتوحيد، أىذا يليق يا  فيما بيننا، ك٫بن ٝبيعنا على هنجو 
رؾ ساكنا، أين أثر  أىل التوحيد، أيليقي با٤بوحد أف يرل ٧باـر ا تينتهك، كىو بارد ال ٰبي

 التوحيد على نفسك؟ 
قلبك تعظيمه ، فأنت تعتقدي أف ا أف يكوف ُب  -يا رعاؾ ا-التوحيد يقتضي 

حقو أف ييذكر فبل يينسى، كأف ييشكر فبل ييكفر، كأف ييوحد فبل ييشرؾ بو، كلذلك كل مصيبة 
ُب أرضو، ال سيما فيما يتعلق ٔبناب التوحيد، شأفي  عندؾ أىوف من أف ييعصى ا 

، كالعاصي يعصي وداعا٤بوحد شأفه عجيب إحساسو مرىف، ا٤ببتدع يبتدع كىو يتأٓب البت
كىو يبكي من أجلو، ذاؾ يضحك ٗبعصيتو كيضحك بشركو كيضحك لبدعتو، كا٤بوحد 
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ة ا٤بوحد أف ييصلح، ىذه حقيقة ٙبقيق التوحيد يا إخوا٘ب، مى هً يبكي ألجلو، ذاؾ ييفسد كمي 
 ىذا ىو أثر التوحيد على السلوؾ كعلى األخبلؽ. 

الوسع ُب الدعوة إٔب التوحيد كاألمر  ا ا ُب ا١بد كاالجتهاد كالعمل، كبذؿ
غربة قل العلم كقل العلماء، كانتشرت نكر كالنصيحة، ٫بن ُب زمن با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤ب

أنار قلبو كبصّبتو، ال ينبغي أف ينثوم كأف ينطوم كىو يرل ره ا ك ال ينبغي ٤بن بصٌ  األىواء،
رؾ ساكننا. حرمات ا   تينتهك، كىو ال ٰبي

أف ييعينِب كإياكم على طاعتًو كمرضاتو، كأف ييسدد أقوالنا  جل كعبل أسأؿ ا
كأعمالنا، كأف يرزقنا اإلخبلص كالسداد كا٥بداية كالقبوؿ، إف ربنا لسميع الدعاء، كصلى ا 

 على نبينا ٧بمد كآلًو كأصحابو أٝبعْب.
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 الفهرس

 ٔ .................................................................................... شرح كتاب التوحيد

 ٔ ............................................................................................ مقدمة -ٔ

 ٔٔ .................................................................................... الباب الوؿ -ٕ

 ٜٕ ......................................................... ضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.باب ف -ٖ

 ٓ٘ ................................... باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب )المجلس الوؿ( -ٗ

 ٓٚ ................................... حساب )المجلس الثاني( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير -٘

 ٘ٛ .......................................................................... باب الخوؼ من الشرؾ -ٙ

 ٘ٓٔ ........................................ باب الدعاء إلى شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل )المجلس الوؿ( -ٚ

 ٜٔٔ ........................................ باب الدعاء إلى شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل )المجلس الثاني( -ٛ

 ٖٛٔ ................................... باب تفسير التوحيد وشهادة أف َّل إلو إَّل اهلل )المجلس الوؿ( -ٜ

 ٙ٘ٔ ................................. باب تفسير التوحيد وشهادة أف َّل إلو إَّل اهلل )المجلس الثاني( -ٓٔ

 ٜٙٔ ............................. باب من الشرؾ لبُس الحلقة والخيط ونحوىما لرفع البالء أو دفعو. -ٔٔ

 ٗٛٔ .............................................. باب ما جاء في الرقى والتمائم )المجلس الوؿ( -ٕٔ

 ٜٙٔ .............................................. باب ما جاء في الرقى والتمائم )المجلس الثاني( -ٖٔ

 ٕٗٔ ....................................................... باب من تبرؾ بشجر أو حجر ونحوىما -ٗٔ

 ٖٕٓ ............................................................... باب ما جاء في الذبح لغير اهلل -٘ٔ

 ٖٕٗ .................................................... يذبح فيو لغير اهلل.باب َّل يذبح هلل بمكاف  -ٙٔ
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 ٖٕ٘ ................................................................ باب من الشرؾ النذر لغير اهلل -ٚٔ

 ٕ٘ٙ ............................................................ باب من الشرؾ اَّلستعاذة بغير اهلل -ٛٔ

 ٕٚٚ ........................... باب من الشرؾ أف يستغيث بغير اهلل أو يدعو غيره )المجلس الوؿ( -ٜٔ

 ٜٕٓ ........................... باب من الشرؾ أف يستغيث بغير اهلل أو يدعو غيره  )المجلس الثاني( -ٕٓ

 ٖٖٓ ...... َوَّلَ َيْسَتِطيُعوَف َلُهْم َنْصًرا ﴾ ۞أَُيْشرُِكوَف َما َّلَ َيْخُلُق َشْيئاً َوُىْم ُيْخَلُقوَف  باب قولو تعالى: ﴿ -ٕٔ

ى ِإَذا فُػػػزٍَّع َعػػْن قُػلُػػوِبِهْم قَػػاُلوا َمػػاَذا قَػػاَؿ رَبُُّكػػْم قَػػاُلوا اْلَحػػق  َوُىػػَو اْلَعِلػػيُّ اْلَكِبيػػُر﴾ بػػاب قولػػو تعػػالى: ﴿َحت ػػ -ٕٕ
 ٜٖٔ .................................................................................. )المجلس الوؿ(

 ٕٖٖ َؿ رَبُُّكْم قَاُلوا اْلَحق  َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر﴾ )المجلس الثاني(﴿َحت ى ِإَذا فُػزٍَّع َعْن قُػُلوبِِهْم قَاُلوا َماَذا قَا -ٖٕ

 ٖ٘ٗ ............................................................... باب الشفاعة )المجلس الوؿ( -ٕٗ

 ٖٙ٘ .............................................................. )المجلس الثاني(  باب الشفاعة -ٕ٘

 ٜٖٙ ............................ باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿إنك َّل تهدى من أحببت﴾ )المجلس الوؿ( -ٕٙ

 ٖٔٛ ............................ ببت﴾ )المجلس الثاني(باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿إنك َّل تهدى من أح -ٕٚ

 ٜٖٛ ........................ باب ما جاء أف سبب كفر بني آدـ وتركهم دينهم ىو الغلو في الصالحين -ٕٛ

 ٙٔٗ .. د اهلل عند قبر رجل صالح: فكيف إذا عبده؟ )المجلس الوؿ(باب ما جاء في التغليظ فيمن عب -ٜٕ

 ٖٓٗ .. باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد اهلل عند قبر رجل صالح: فكيف إذا عبده؟ )المجلس الثاني( -ٖٓ

 ٗٗٗ .................................... باب ما جاء في أّف الغلو في الصالحين يصيرىم أوثاناً تعبد. -ٖٔ

باب ما جػاء فػي حمايػة المصػطفى جنػاب التوحيػد وسػده كػل طريػق يوصػل إلػى الشػرؾ )المجلػس الوؿ( -ٕٖ
 .................................................................................................. ٗٙٓ 

باب ما جاء فػي حمايػة المصػطفى جنػاب التوحيػد وسػده كػل طريػق يوصػل إلػى الشػرؾ )المجلػس الثػاني( -ٖٖ
 .................................................................................................. ٜٗٙ 

 ٕٛٗ ................................. جلس الوؿ(باب ما جاء أّف بعض ىذه الّمة تعبد الوثاف )الم -ٖٗ
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 ٜٚٗ ................................. باب ما جاء أّف بعض ىذه الّمة تعبد الوثاف )المجلس الثاني( -ٖ٘

 ٖٔ٘ ...................................................................... باب ما جاء في السحر -ٖٙ

 ٖٔ٘ ............................................. باب بياف شيء من أنواع السحر )المجلس الوؿ( -ٖٚ

 ٖٗ٘ ............................................. باب بياف شيء من أنواع السحر )المجلس الثاني( -ٖٛ

 ٖ٘٘ ............................................................. باب ما جاء في الكهاف ونحوىم -ٜٖ

 ٓٚ٘ ....................................................................... باب ما جاء في النشرة -ٓٗ

 ٖٛ٘ ...................................................... باب ما جاء في التطير )المجلس الوؿ( -ٔٗ

 ٜٙ٘ ...................................................... باب ما جاء في التطير )المجلس الثاني( -ٕٗ

 ٜٓٙ ...................................................................... باب ما جاء في التنجيم -ٖٗ

 ٕ٘ٙ .......................................................... باب ما جاء في اَّلستسقاء بالنواء. -ٗٗ

 ٔٗٙ ......................... باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿َوِمَن الن اِس َمْن يَػت ِخُذ ِمْن ُدوِف الل ِو أَْنَدادًا﴾ اآلية. -٘ٗ

ِنيَن﴾ بػػاب قػػػوؿ اهلل تعػػػالى: ﴿ِإن َمػػػا َذِلُكػػػُم الش ػػػْيطَاُف ُيَخػػوٍُّؼ َأْولِيَػػػاَءُه فَػػػاَل َتَخػػػاُفوُىْم َوَخػػػاُفوِف ِإْف ُكْنػػػُتْم ُمػػػْؤمِ  -ٙٗ
 ٛ٘ٙ .................................................................................. )المجلس الوؿ(

﴿ِإن َمػػػا َذِلُكػػػُم الش ػػػْيطَاُف ُيَخػػوٍُّؼ َأْولِيَػػػاَءُه فَػػػاَل َتَخػػػاُفوُىْم َوَخػػػاُفوِف ِإْف ُكْنػػػُتْم ُمػػػْؤِمِنيَن﴾ بػػاب قػػػوؿ اهلل تعػػػالى:  -ٚٗ
 ٔٚٙ .................................................................................. )المجلس الثاني(

 ٗٛٙ ................... ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ )المجلس الوؿ(باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿َوَعَلى الل ِو فَػتَػوَك ُلوا ِإْف   -ٛٗ

 ٜٗٙ ....................باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿َوَعَلى الل ِو فَػتَػوَك ُلوا ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ )المجلس الثاني( -ٜٗ

 ٙٓٚ باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿َأفََأِمُنوا َمْكَر الل ِو َفال يَْأَمُن َمْكَر الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف﴾ )المجلس الوؿ( -ٓ٘

 ٛٔٚ ل ِو َفال يَْأَمُن َمْكَر الل ِو ِإَّل  اْلَقْوـُ اْلَخاِسُروَف﴾ )المجلس الثاني(باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿َأفََأِمُنوا َمْكَر ال -ٔ٘

 ٕٛٚ ................................... باب من اإليماف باهلل الصبر على أقدار اهلل )المجلس الوؿ( -ٕ٘
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 ٕٗٚ ................................... باب من اإليماف باهلل الصبر على أقدار اهلل )المجلس الثاني( -ٖ٘

 ٚ٘ٚ ........................................................................ باب ما جاء في الرياء -ٗ٘

 ٔٚٚ .....................................................شرؾ إرادة اإلنساف بعملو الدنياباب من ال -٘٘

 ٘ٛٚ ..... باب من أطاع العلماء والمراء في تحريم ما أحل اهلل أو تحليل ما حـر اهلل فقد اتخذىم أرباباً  -ٙ٘

ِلَك يُرِيُدوَف َأْف باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿أَلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن يَػْزُعُموَف أَنػ ُهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػبْ  -ٚ٘
ُهْم َضػػاَلًَّل بَِعيػػًدا﴾ )المجلػػس الوؿ(يَػَتَحػػاَكُموا ِإلَػػى الط ػػاُغوِت َوقَػػْد ُأِمػػُروا َأْف َيْكُفػػُروا بِػػِو َويُرِيػػُد الش ػػْيطَاُف َأْف ُيِضػػل  

 .................................................................................................. ٛٓٓ 

ْف ِلَك يُرِيُدوَف أَ باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿أَلْم تَػَر ِإَلى ال ِذيَن يَػْزُعُموَف أَنػ ُهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػبْ  -ٛ٘
ا﴾ )المجلػػس الثػػاني(يَػَتَحػػاَكُموا ِإلَػػى الط ػػاُغوِت َوقَػػْد ُأِمػػُروا َأْف َيْكُفػػُروا بِػػِو َويُرِيػػُد الش ػػْيطَاُف َأْف ُيِضػػل ُهْم َضػػاَلًَّل بَِعيػػدً 

 .................................................................................................. ٕٛٔ 

 ٕٙٛ ................................... مجلس الوؿ(باب من جحد شيئا من السماء والصفات )ال -ٜ٘

 ٓٗٛ ................................... باب من جحد شيئا من السماء والصفات )المجلس الثاني( -ٓٙ

 ٕ٘ٛ .................................. باب من جحد شيئا من السماء والصفات )المجلس الثالث( -ٔٙ

 ٙٙٛ .................................. باب قوؿ اهلل تعالى ﴿يَػْعرُِفوَف نِْعَمَت الل ِو ثُم  يُػْنِكُرونَػَها﴾ اآلية. -ٕٙ

 ٛٚٛ ............................ لِل ِو أَْنَداداً َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف ﴾ اآلية. باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿ فال َتْجَعُلوا -ٖٙ

 ٕٜٛ ...................................................... باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باهلل. -ٗٙ

 ٜٔٓ ................................................................. .باب قوؿ ما شاء اهلل وشئت -٘ٙ

 ٕٜٔ ........................................................... باب من سب الدىر فقد آذى اهلل. -ٙٙ

 ٕٜٙ ..... باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احتراـ أسماء اهلل تعالى وتغيير اَّلسم لجل ذلك. -ٚٙ

 ٕٜٗ ....................... باب من ىزؿ بشيء فيو ذكر اهلل أو القرآف أو الرسوؿ )المجلس الوؿ(. -ٛٙ

 ٜ٘٘ ....................... )المجلس الثاني(. باب من ىزؿ بشيء فيو ذكر اهلل أو القرآف أو الرسوؿ -ٜٙ
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َذا ِلي﴾ اآلية. باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿َولَِئْن َأَذقْػَناُه رَْحَمًة مٍّن ا -ٓٚ  ٜٜٙ ......... ِمن بَػْعِد َضر اَء َمس ْتُو لَيَػُقوَلن  ىََٰ

 ٜٙٛ ............................ باب قوؿ اهلل تعالى: ﴿ فَػَلم ا آتَاُىَما َصاِلحاً َجَعاَل َلُو ُشرََكاء ﴾ اآلية. -ٔٚ

.ْا ال ػػِذيَن يُػْلِحػػُدوَف ِفػػي َأْسػػَمائِِو ﴾ اآليػػةبػػاب قػػوؿ اهلل تعػػالى: ﴿ َوِللّػػِو اَلْسػػَماء اْلُحْسػػَنى فَػػاْدُعوُه ِبَهػػا َوَذُرو  -ٕٚ
 ................................................................................................ ٔٓٓٔ 

 ٘ٔٓٔ .............................................................. باب َّل يقاؿ الس الـ على اهلل. -ٖٚ

 ٕٙٓٔ ......................................................... باب قوؿ اللهم اغفر لي اف شئت. -ٗٚ

 ٖٚٓٔ ..................................... باٌب: َّل يقوؿ عبدي وأمتي، وباب: َّل يُرد من سأؿ باهلل. -٘ٚ

 ٓ٘ٓٔ ........................................................... باب َّل يسأؿ بوجو اهلل إَّل الجنة. -ٙٚ

َر اْلَحػقٍّ ظَػن  اْلَجاِىِلي ػِة يَػُقولُػوَف َىػْل لَنَػا -ٚٚ  باب النهي عن سب الريح، وباب قوؿ اهلل تعالى: ﴿َيظُنُّوَف بِالل ِو َغيػْ
 ٕٙٓٔ ......................................................... ِمَن اْلَْمِر ِمْن َشْيٍء ُقْل ِإف  اْلَْمَر ُكل ُو لِل ِو﴾.

 ٗٛٓٔ ............................................ باب ما جاء في منكري القدر )المجلس الوؿ(. -ٛٚ

 ٜ٘ٓٔ ............................................ باب ما جاء في منكري القدر )المجلس الثاني(. -ٜٚ

 ٓٔٔٔ ................................................................. باب ما جاء في المصورين -ٓٛ

 ٕٕٔٔ .............................................................. باب ما جاء في كثرة الحلف. -ٔٛ

 ٖٙٔٔ ........................ اب ما جاء في اإلقساـ على اهلل.باب ما جاء في ذمة اهلل وذمة نبيو، وب -ٕٛ

 ٛٗٔٔ ........................................................... باب َّل يستشفع باهلل على خلقو. -ٖٛ

 ٛ٘ٔٔ ........................... الشرؾ.حمى الّتوحيد وسده طرؽ  ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء في حماية النّبي  -ٗٛ

بػػاب مػػا جػػاء فػػي قػػوؿ اهلل تعػػالى: ﴿ َوَمػػا قَػػَدُروا الل ػػَو َحػػق  قَػػْدرِِه َواَلْرُض َجِميعػػاً قَػْبَضػػُتُو يَػػػْوـَ اْلِقَياَمػػِة ﴾،  -٘ٛ
 ٜٙٔٔ ................................................................................. )الدرس الخير(

 ٙٛٔٔ ........................................................................................... خاتمة

 ٜٔٔٔ ......................................................................................... الفهرس
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